
 : مقدمه

 

 متیو با اون اونجا تو. میشه رو به رو گذشته تلخ خاطرات اونجا. برگشت لندن به اکراه و میلی بی با استوارت کری

 تا ودب کرده دستکاری رو حوادث اون. نبود اتفاقی اصال اون، با مالقات دوباره بعد سال چهار. بود شده آشنا سیلور

 شناخت،می که ای مالحضه با و مهربان معشوق کری که شد متوجه و برگردونه خودش بخشی توان و برتری به رو کری

 شسرزن اشون رابطه فروپاشی خاطر به رو اون هنوز مت. بود شده تبدیل سخت سر و احساس بی بیگانه یک به

 شوهرش هک فهمید نخواهد وقت هیچ مت که بود گرفته تصمیم کری. بود کرده ترکش که بود کسی تنها مت اما کرد،می

 .اونه مال دوقلویش دختر دو اینکه و. اونه های فانتزی و ها پردازی خیال از تصویر یه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 یک فصل

 

 

 از هک میکرد احساس کری اومد، در پرواز به لندن در سرعت به پرامیتوس شرکت بزرگ هواپیمای اینکه محض به

. دنبو فیزیکی ترس این وجه هیچ به و بود کرده رو احساس این اون که بود مدتها. شده روح قبض وحشت و ترس

 نبود ادرق. نبود باهاش مقابله به قادر اون که بود ترسناک احساس یه این. بود بزرگ و کننده خفه اضطراب یه این

 ای نندهک کور درد هجوم دوباره که شد باعث انگلستان منظره فقط و سال، چهار. بشه روبرو آشنا چیزهای با دوباره

 شتگذ هیچ و بود رفته دست از زمان که انگار. برگردوند عقب به چشمگیر عجله یک در رو درد. شه ایجاد دورنش

 .میکرد دلبری هنوزم عاشقی و عشق توی و بود جوان هنوز که انگار نداشته، وجود زمانی

 

 " لندن!  کن نگاه مامانی،!   کن نگاه"

 

. ودب اون توجه خواستار که جمایی و میزد زار تنش به لباسش آستین که کوچیکی های دست ، زده هیجان صدای

 تقریبا. پرید خیال از اون جون کم و زنانه صدای با کری ای ناگهانی طور به میکشید رو لباسش آستین که همانطور

 .شد ملحق اون به جلویی صندلی روی. بود تر بلند خورده یه و قاطعانه و یکسان صداش تُن

 

 " ؟ میایم ما که میدونه اون. گفت بهم اینجوری آلن عمو. میکنه زندگی اینجا ملکه"

 

 .بزنه پوزخند بهش تا کرد نگاه اون به جلویی صندلی از کری عموی پسر

 

 ". داره رو خودش مشکالت اون ، نباشه اینجوری که باشیم امیدوار بیا"

 

 بکس خواستار و میکرد صدا رو آلن جلویی صندلی از همچنان که رو پیپا تا شد خم جلو به و کرد ای خنده کری

 .بگیره رو بودش ندیده قبال که بود شهری مورد در بیشتری اطالعات

 



 " .کن صحبت تر آروم. پیپا ، میگه تو به رو این آلن عمو"

 

 " کارولین ممنونم، اوه"

 

 .اورد در شکلکی خلقی خوش با برگرده، عقب به اینکه از قبل آلن

 

 " ... میکنم فکر هم چیزایی یک به ولی.  ساختم خودم از اونو که اینه میدونم که داستانی تنها"

 

 آلن گیزان حیرت های داستان مجذوب که پیپا و بود شده خیره بیرون به هواپیما پنجره از سادگی به جما که حالی در

 اساحس رو شده کشف تازه وحشت و درد نبود مایل.بست رو چشمانش و داد تکیه عقب به کری ، بود شده لندن از

 .کنه جلوگیری ازش که بود اون از تر ناتوان ولی. کنه

 

 اامیدین با که جایی به. برگشت بود شده شروع توش چیز همه که جایی به اون و هواپیما، اومدن فرود برای دقایقی

 تغییر اصال سال چهار توی چیز همه که میرسه نظر به همیشه مثل و بود داده دست از رو نبرد تقریبا و بود جنگیده

 مت....  مت و بود شده ای دیگه آدم یه اون. داشت رو قلوها دو اون حاال و بودند شده عوض آدمها فقط بود نکرده

 .بود آمریکا توی

 

 "! مبارک سالگیت شانزده تولدت"

 

 " سالگیت شانزده ، مبارک تولدت"

 

 جز ,بود گفته بهش اینو تولدش روز درخشان چشمهای با مت که موقعی. میچرخید سرش توی مدام قدیمی ترانه

 اون ،دید می رو اون دیگه بار مت اگه بوده، پیش عمری که میرسید نظر به و داشت سن سال نوزده االن اون اینکه

 و جمعیت میان در حتی. میشناخت باشه که جایی هر در رو مت اون. میشناخت رو اون کری ولی. نمیشناخت رو

 .میشناخت خوب خیلی رو مت صدای عمیق آرامش اون. بسته چشمهای



. زده قهحل چشمهاش پشت توی هایی اشک که فهمید شرم احساس با اون و بازگردوند واقعیت به رو اون دادنی تکون

 نوزه من، خدای. بکشه بیرون حس این از رو اون تا داشت نیاز بود اومده فرود هواپیما توی که جوشی و جنب به اون

 به .میکشید عذاب و میکرد سر مرده و شده نبش های گذشته توی هنوز اون و بود نگذاشته زمین روی,  رو پایش

 ردردس یک ها قلو دو. کنه فراموش رو اون بود کرده تقال سخت که زمانی. شد پرتاب قبل زمان به ذهنش آسونی

 تم اینکه بدون داشتند، مشکالت کافی اندازه به آلن و اون.بود خوشحال وجودشون از امروز اون و بودند واقعی

. برسه ها چمدون کابین به تا بود کشیده جلو به کامل قدم شش خودشو که افتاد آلن به نگاهش.کنه اشغال رو ذهنش

 توی ور پیپا اینکه از قبل اون. داد اطمینان بهش همیشه مثل و کرد نگاه اون به سریع درک و تفاهم کمی با آلن

 رو اون هک انگار چسبید گردنش به محکم پیپا کوچیک های دست. زد ای گسترده چشمک کری به بکشه، آغوشش

 .میکرد تهدید  کردنش خفه برای

 

 بربیای؟ جما عهده از میتونی کری،_

 

. دهب اطمینان بهش و کنه آروم رو اون تا کرد سعی خود نوبه به و زد ای شادمانه لبخند داد، تکون رو سرش کری

 نداشت قصد دیگه و بود دوستش تنها بود، داده انجام اون برای رو چیز همه بود، داده نجات رو اون بار یک آلن

 رایب اومد می بر دستش از که کاری هر و داشت نیاز اون کمک به حاال آلن.بشه شکسته هم در دیگه بار یک برای

 بالدن به. چسبید دخترش به محکم. رفت در سمت به و برداشت رو جما اون. بود کافی اون حمایت و محبت تالفی

. تنیس دختر دیگه که کرد یادآوری خودش به. میداشت نگه آروم ممکن حد تا رو ذهنش که حالی در افتاد راه آلن

 و ستر. میکرد اداره تنها دست رو سیدنی دفتر سال سه نزدیک و بود آلن شخصی دستیار داشت، بچه تا دو اون

 و رف های برش از ای توده اون انبوه موهای بود، خوشگل اون. کنه فرو باتالقش در و نابود رو اون نبود قرار وحشت

 وهایم روشن طالیی رنگ همون به رنگ کتانی موهای قلوها دو ولی. بودند رسیده ذرت رنگ به بور رنگ به و منظم

 رمگ رنگ داشتند، رو اون چشمهای ها اون اما.  بود تیره خیلی مت موهای که وقتی بود عجیب این و. داشتند رو آلن

 .عسلی

 

 درخشان سر هک دید و کرد تعقیب رو عمویش پسر نگاهش. کرد نگاه جلو به مستقیم و فشرد هم به محکم رو لبهاش کری

 بودند ازیب خیلی اش عمه و مادر. بود ای العاده فوق خانوادگی شباهت این. میکنه استراحت اون های شونه روی پیپا

 دامم مادربزرگش قبل های حرف,   بوده ها اون زیبایی به بوده جوان خیلی که وقتی ، الی ، بزرگش مادر همچنین و

 میزد حرف ها وایکینگ درباره افتخار با ها قبل همیشه که وقتی,  میزدن زنگ ذهنش توی



 "! ها وایکینگ نصب و اصل"

 

 بود گفته غرور با اینو الی بزرگ مادر

 

 "!خبره چه که میدونی تو و اومدند خوب ها وایکینگ"

 

 نتونسته اون های گفته طبق هرگز آلن نه و کری نه بیاد، کنار ها وایکینگ با بود تونسته الی بزرگ مادر که طوری

 خط یک از جایی هر در که بود مطمئن,  افتاده اتفاق جا همه توی اونها غارت و تجاوز. بکنند رو تصورش حتی بودند

 رکت اینجوری رو یکی هیچوقت زندگیش طول در بزرگش مادر. افتاده اتفاق هادریان دیوار شمال تا یورک جنوب

 در ناو کردن متقاعد برای آلن لجبازانه و سرسختانه اصرار و. بود آورده در رو کری اشک موضوع این و بود نکرده

 زهرگ الی بزرگ مادر ولی میکردن اشتباه دو هر اونا خب،. امنیته در کامال لندن در روزها این کری که مورد این

 .بود نشده متوجه اینو قبال

 احتماال ولی.  بود کرده رزرو جا خوب هتل یک توی ها اون واسه آلن,  کنند ترک رو سیدنی ها اون اینکه از قبل

 . میدونستند رو این دو هر,  بود بار آخرین برای

 

 امشب لسهج اینکه مگه.  باشند داشته خوبی نگاه آینده به باید اونها بعد و میکرد باز رو خودش شرکت در آلن,  فردا

 اداره و کارها اونکه از پس کری.  بود آلن برای آسایی معجزه فرصت این.  کنه تامین رو ها اون پول از مقداری

 یگهد های شرکت مالی پشتیبانی.  نداشت رو چیزی همچین انتظار میداد انجام ای طوالنی مدت از پس رو اون امور

 هایین شروع امشب جلسه که بود آگاه کامال کری.  نبود کار در سودی هیچ هنوز و بودند خون یا سود خواستار اون از

 . بودند شده داده سفارش انگلستان به عمال ها کامپوتر اون.  بود خواهد کرافت های کامپیوتر برای

 

 باشیم امیدوار بیا فقط برمیگردم هم زود و میرم من نباش، نگران قدر این_

 



 ولی. ردک سرزنش هتل توی کردنش ساکن برای کری گذاشتن تنها و جلسه ناگهانی تغییر خاطر به رو خودش آلن

 درونش هپیوست طور به گذشته روز چند طی در که ای افسردگی خطر زنگ بتونه که نکرد کاری هم آلن نشاط و شادی

 . بده تسکینش و کنه برطرف رو بود رشد حال در

 

 مه باز بشن شریک و جمع هم با رو هاشون دارایی تمام حتی اونها اگه که فهمید کری,  احوال و اوضاع به توجه با

 مه کری و....  داشت رو ها پول این از یکی اون اگه...  داشت درخشانی آینده آلن.  بود کمی خیلی پول بینشون

 رفک قلوها دو به که بود هنگام این در.  بود رسیده ارث اون به الی بزرگ مادر طرف از هم اون که داشت کمی پول

 رو ادختره که موقعی برد فرو فکر به هم رو اون که بود گزنده و شوم آینده یک این.  گرفت نظر در رو اونها و کرد

 حامی نبزرگتری پیش وقت خیلی!  عجیب خیلی,  بود منتظره غیر خیلی این و.  بود کرده آماده خوابیدنشون برای

 و کنه اداره رو امور همه اون تا بود شده قانع و راضی کری.  میرسید نظر به خوشحال ظاهرا,  روساو کارتو,  اونها

 جمع خاطرش و کنه حاصل اطمینان,  میشه ظاهر شوم و جدید تصویر یک ناگهانی وقتی که باشه سودهایی منتظر

 با که یمیقد های کامپیوتر خاطر به میکرد ناراحتی احساس داشت کری و بود کرده تغییر کامال روساو کارتو.  بشه

 وشیشک سخت و میکرد کار سختی به آلن.  میکردن تقال ماهیگیری قالب روی ماهی مثل و اومدن می باال کندن جون

 آیندشفر و شد مواجه شکست با اش مالحظه اینکه خاطر به فقط شدند رد اون اندازهای چشم.  میشد گرفته نادیده

 ریخته روساو کارتو برای جدیدی پول,  داشته وجود شهر در بزرگ جنبش یک که بود دریافته کری.  رسید پایان به

 تدس به چطور پول این.  داشت شک چیز همه به االن ولی بوده خوبی چیز زمان اون در که میرسید نظر به و شده

 به حاال . بمونه بدتری خبرهای منتظر نمیتونست فقط و بود شناخته اشتباه رو اون کری ظاهرا  بود؟ رسیده کارتو

 . شبانه جلسه این خاطر

 

 بود رفتهنگ صورت اعتراضی هیچ.  بود برنگشته هنوز,  برد رختخواب به شب هفت ساعت از رو قلوها دو که وقتی آلن

 برای بود رفته جلسه به الن که زمانی از پس بار اولین برای.  باشند داشته مشکلی که بودند اون از تر خسته ها اون

 هک چیزی از.  کرد نگاه خودش به آینه توی از شد خارج ها بچه اتاق از که وقتی.  گذاشت وقت دقیقه یک خودش

 با. موفق مادر یک چهره,  آمد کار تجاری دستیار یک چهره,  رسیده بلوغ به که ای چهره یک.  کرد تعجب دید می

 وارد مت که جایی نزدیک در,  شهر این توی حاضر حال در خصوص به داشت رو احساس همون هم هنوز,  حال این

 اختهس مشکالتش با فراوان زحمت با اخیر سال چهار در اون که موانعی.  داد تغییر رو زندگیش مسیر و شد زندگیش

 ویجستج مورد در اش همه,  میکرد رجوع ذهنش به اینکه محض به.  کرد مبارزه,  میزد سر ازش که فکری هر با.  بود

 دیگه بار.  بود کرده ترکش مت که وقتی,  کنه پیدا رو اون میخواست که همانطور.  میگشت اون دنبال به.  بود مت



 و سردرگم اون بزرگ شهر یک روشن روشنایی در.  بود کرده احساس زمان اون در که داشت رو احساسی همون

 و مدهاو هیجان به,  بود شده پذیرفته ردلند دبیرخانه و کالج در ها قبل وقتی کری,  گذشته اون از.  بود خجالتی

 داده لقب نجیب و نصب و اصل با و جوان های خانم برای ردلند کالج,  زمان اون توی قبال.  بود شده متعجب هم کمی

 محو رو اون تقریبا که جایی.  بود شده گم,  بود کرده رشد اون در کری که شهری قلب در,  االن ولی.  بود شده

 آرومی و ساکت جای و قدیمی میدان و ساکت اتاق یک حاشیه در اون.  بود پابرجا هنوز اینجا.  میبرد بین از و میکرد

 مشغول دخو به رو دانشجویان از بیشتری تعداد ولی بود برخوردار پرستیژ و اعتبار از هم هنوز که جایی.  داشت قرار

 . میداشت

 لندرد خانه دبیر و استافت مدرسه از اونها های کارمند همه که داشت وجود لندن توی کارهایی و کسب از بسیاری

 . بودند شده التحصیل فارغ و اومده

 ینا.  بودند قدیمی دانشکده اندازه همون به هم خصوصی بخش های منشی کردن شکوفا حال در کردن آشنا عمل

 توی که اییه چراغ و میشد کرایه چیز همه درشکه با باید که بود زمان با بیگانگی و غلط تاریخی و زمانی محاسبه یه

 که بزرگتر های هتل از یکی در.  بودن گرفته خودشون به خطر دهنده هشدار یه شکل بودن، مونده باقی هنوز شهر

. کنند اغوا رو ها اون و ببیند رو ثرمتندان نوعی به که میدهند اجازه ها اون به و میدهند نشون رو جوان های خانم

 خب و ندکن کار ها اون برای میره انتظار ازشون که کنن اغوا رو ثروتمندتری و تر نیرومند افراد باید باشه الزم اگه

 و ها عمان از باید که برده یک مثل. هست متزلزل و ضعف به رو چیز یک ها اون برای دانشگاه ترم اولین از بعد این

 والشز و افول به داره ک ستاره یک مثل کنه حملش و بکشونه خودش سمت به رو واگنش و ارابه ها خمیدگی و پیچ

 .میشه نزدیک

 

 وشم یک مثل. بود شده سردرگم شک بدون کوچک یا و بزرگ، هتل یه توی کری و لرزید خودش به فکر این با اون

 .بود افتاده گیر لندن پیکادلی خیابون توی صحرایی

 

 

 

.............................................................................................................................. 

 



 اش_سالگی_شانزده#

 

 که فهمید وقتی بعد. میکرد خودنمایی بود پوشیده که ای آبی لباس بهترین با کری و میرسید نظر به بزرگ اینجا

 هم وفهب اون در که بشینه بلند و ضیافت از پر میز یک پشت اون که. شد راحت خیالش نداره رو کاری چنین انتظار

 هم خوب یگفتگو یه اگه که میشد بیشتر حیرتش. بزنه هم حرف بودنش خجالتی خاطر به نتونه و باشه داشته وجود

 از نت چند یا و دانشگاه در واقعی دوست هیچ اون همه، این با.  میشه بخشم امید اینجوری خوب......  باشه داشته

 اون و میشدند دور اون از اونا ، میرفت فرو خودش درون به پیش از بیش اون که حالی در. نداشت هم رو آشنایان

, ردمیک آماده چیزی هر برای رو خودش که حالی در میکرد احساس خودش دل توی اینو. میکردند ترک سرعت به رو

 .ابق واسه غریزه یک....  بمونه امان در اونجا و کنه نزدیک حصار و دیوار ترین نزدیک به رو خودش داشت دوست

 

 هستی؟ مهمونی این توی که باریه اولین این_

 

 بود شده کنزدی اون به که سبزی انگیز حیرت نسبتا چشمان با ای مشکی مو به دان قدر و سپاسگذار چشمهای با کری

 .کرد نگاه بود، داده دستش به شرابی لیوان و

 

 .نیستی دانشگاه این توی ، تو ، متاسفم اوه ؟ نیست تو مال مهمونی این آره،_

 

 آرایش و مرتب موهای و بود کرده تنظیم و سِت کفشش با که اون رنگ کرمی ابریشمی پیراهن به موقتا باز چشمهاش

 فتهگر قرار روبروش که دختری چنین از نمیتونستند اما بودند سخت ها دختر همه.  شد دوخته ، اون ای حرفه شده

 .کنند فرار بود

 

 ! دانشگاهم این توی من_

 



 ; گفت و گذشت کنارش از پیشخدمت. برداشت میز روی از رو دوم شراب لیوان و خندید دختره

 

 و وزر هر در کردن کار و بودن دانشگاه توی!  میخورم شکست عمدا من. کردم رو کار این من که باریه سومین این_

 فرصت یک ،همیشه این بر عالوه. بده اهمیت این از کمتر نمیتونست اون....  میکنه پرداخت رو ها پول همه که بابام

 یک اخه, میاد گیرت خوبی خیلی شوهر تو. میشی موفق کنی، بازی دقت با رو خودت کارت اگه که هست هایی

 ! امیدوارم البته. آوردم شانس سوم دفعه! میخوری معصوم خیلی جورایی

 

 عتمادا نداشتن با که کم جرعه یک جز به اصل در کری. نوشید عمیق و کرد بلند سالمتی برای رو خودش لیوان اون

 . کنه اش خفه بوده نزدیک تقریبا نوشیدنش که ای جرعه. بود ننوشیده چیزی بود، کمرویی و نفس به

 

 هم به یخیل ها اون. کنم کار ها اون برای کنم تصور بتونم که نمیکنم فکر. نمیاد خوشم هاشون خیلی نگاه از من_

 .نیستم اینجا مناسب خیلی و اومدم دیگه کشور یه از من که میدونند اونها کنم فکر. میشن خیره

 

 ! دیگه همینه بودن پولدار بچه مزیت آخه. نمیکردم فکر اونها برای کردن کار به من_

 

 .گفت اهمیت کم و ناچیز چیز یه عنوان به و تندی به اینو دختره

 

 نمیخونه اینجا آدمهای با وضعت و سر تو!  شدند خیره تو به اونها که نیست خاطر این به و_

 

 گفت؛ رحمی دل و نرمی با دختره ، سکوت مدتی از بعد و نگفت چیزی کری دقیقه چند از بعد

 

 ؟ چیه اسمت_



 اونجا های دشت و خلیج ، هستم یورکشایر اهل من استوارت، کارولین_

 

 ! باشه داشته حقیقت این ممکنه که میرسه نظر به_

 

 .کشید بیرون کلماتش از رو نیش زهر و سوزش اش، ناگهانی خنده

 

 ! بدم نشون بهت رو اینجا نباشه شلوغ اینقدر سرم وقتی شاید. لندنم از ترور ویونن من_

 

 ایینپ توطئه برای رو صداش تُن که حالی در برداشت عقب به قدمی ولی شد حرکت آماده و زد کری به چشمکی اون

 .آورد می

 

 رخاط همین به حقیقت، در. مقاومه ازدواج برابر در اون متاسفانه!  افتادن دام برای جیگر و تیکه یک هم حاال و_

 رو زچی همه واقعی خیلی و خوبی به من حال هر به.  مقاومه و مصون ها خانم برابر در تقریبا اون که میگن که هست

 ... کردم روشن واست

 

 .کرد تموم رو حرفش تعجب با اون

 

 ؟ کی_

 

 وننوی طرف به و بود شده اتاق وارد تازه که مردی به. شد خیره گری یغما و درنده چشمهای با تقریبا کری چشمان

 .بود برگشته

 



. دارند سن سال هشت و بیست از کمتر که هستش میلیونری دو و سی جز. سیلور الکترونیک بخش رئیس سیلور، متیو_

 لندن توی لوکس خیلی آپارتمان یک اینکه جز. نداره دختری به تعلق و معشوقه، و وابستگی هیچ,  حاضر حال در

 عالی و دور چندان نه ییالقی خونه یه توی حاضر حال در و نقصه بی( . ۴۸۱)اینچه دو و فوت شش قدش و داره

 .میکنه زندگی کسی با رابطه و معشوقه هیچ بدون

 

 .ریخت بیرون پول چابگر ماشین یه مثل رو مرد اون اطالعات و ها دارایی تمام اون

 

 ؟ میشه چی اش رابطه قطع ؟ گفت تو به رو ها این همه_

 

 ادبخو حتی که میرسید نظر به خونسرد خیلی اون نظرش به و.  برداره مرد اون از رو چشمهاش نمیتونست کری

 به هک میرسید نظر به و میکرد انداز ور رو اونجا جمعیت تمام اعتنایی بی با مرد اون های چشم.  بزنه حرف باهاش

 هیجان و شور با اون ورود زمان از که عینکی و اندام الغر آدم تا دو...  کرد پیدا رو ها اون و میگشت کسی دنبال

 کدوم که گیرهب تصمیم نمیتونست کری و میرسیدند نظر به جاسوس یا بانک مدیرهای شبیه ها اون. میکردند صحبت

 .هستن یکی

 رو یزچ همه خب اون و.  بوده زن اون هم قبلیش معشوقه اینکه مثل که بوده آمریکا توی زنی یه با اش رابطه اولین_

. وقتمه نداد هدر واسم فقط کار این که صورتی در تنها.  میدم انجام کامل طور به خودمو کار اساسا من. نگفت بهم که

 همیمب طرز به و شد خیره سرم باالی به اون میان، اون در و گفت بهم رو " خداحافظ" و " سالم" یعنی چیز تا دو اون

 و ماداعت تا شد نزدیک بهم اون. بندازم دردسر توی رو خودم یا ببرم در به سالم جون بود ممکن. داد تکون رو سرش

 به اهنگ دیگه داغ و عاشقانه رابطه یک از بعد اون که شنیدم بعدا اما.  کنه داغون و خاکشیر و خرد منو نفس عزت

 اومده جااین میگو مثل و خنگول آدم تا دو این دیدن برای فقط اون که کنم فکر باید من. اندازه نمی زنی هیچ صورت

 ".هستند بگیر حقوق و شرکت وکالی تا دو اون! 

 

 کرد؛ اضافه عصبانیت با ویونن

 



 شنود و تگف همینجا ها اون که دارم انتظار من. سیلور الکترونیک لوازم از هم یکی و الیس مترسون شرکت از یکی_

 .بدن انجام رو هاشون مکالمه و ها

 

 تازه مرد دو این جدی گفتگوی به کری و داشت رو خودش به مربوط کارهای انجام قصد و شد دور ازش دختر اون

 کری. ننبود جاسوس نهایت در ها اون که شد هم امید نا کمی اگرچه. شد تحریک کنجکاویش سیلور متیو و شده وارد

 تماشاش نزدیک از داره کسی که میکرد حس اون گویی کرد نگاه باال به سیلور متیو که بود شده خیره ها اون به هنوز

 .کرد پیدا رو کری چشمهای راست سر و فورا. نینداخت هم دوربرش و اطراف به نگاهی حتی اون. میکنه

 

 جااون پاتیل و مست آدهای های زدن حرف تند تند و مهمونی توی ول جمعیت سر باالی از رو اش خیره نگاه مرد اون

 اون که بود این مثل تقریبا. شده سرخ اش چهره رنگ کری که دید کرد، نگاه اون به مت وقتی و میکرد حفظ

 تا یحت و برداره ازش هم رو نگاهش نمیتونست ولی میکنه داری خود بهش کردن نگاه از و باشه اینجا نمیخواست

 نیمچه هی با آروم خیلی مت چونکه. میذاره دختر اون روی تاثیری چه که رسید نتیجه این به میدونست که اونجایی

 عوض در. بود نزده لبخند بهش اون چونکه ترسوند رو کری کارش این. بود کرده کج رو دهانش نیمه_نصفه نیشخند

 ندبرگردو سرعت به رو نگاهش اون. شد متعجب و خورد یکه ناگهان کری و بود کرده تنگ واسش رو هاش چشم اون

 رینت عجیب لحظه یه برای.میکرد نگاه ها اون به دوباره اتفاقی صورت به که طوری چرخید نصفه صورت به ولی

 مشروب وانلی احتیاط با دوباره اون. بود تپیده تند تند شنی ساعت یه مثل کری قلب و بود شده چیره اون بر احساس

 وردهخ یه اش چهره,  حال.این با. نشه خفه تلخش مزه از کرد سعی و نوشید رو کمش یه. کرد  امتحان رو دستش توی

 امنیت احساس با حتی چونکه بود افتاده دام به بیشتر حتی اون االن. بود آشکار صورتش توی انزجار و شد جمع ای

 میان دارن رنف دو یا یکی که میرسید نظر به و کرد بلند رو سرش محتاطانه اون. کنه نگاه دوربرش به نمیتونست هم

 شخود از و. نداشت مورد این در ای ایده هیچ و بگه چی که نمیدونست اومدند می طرفش اگه. بزنن حرف باهاش تا

 خوابه یک آپارتمان پشت به و بره بیرون مهمونی این از توجهی جلب هیچ بدون و سادگی به میتونه اون آیا که پرسید

 نه؟ یا برگرده داشت خواب اتاق یه فقط که خودش

 

 ردی. هستن روشن حد از پیش ها چراغ بری، فرو درونش و کنی قایم دیوار توی رو خودت که نداره ای فایده هیچ_

 .نیستی دیوار روی قابکاری از تیکه یک فقط تو که میشه متوجه کسی زود یا

 



 ئیسر تفریح مایه اندازه همون به که چشمهایی و چرخید می سرش دور تا دور که اون کننده سرگرم و عمیق صدای

 .بود سیلور الکترونیک شرکت

 

 وایسادم اینجا فقط من...  من. کنم کاری اینجور که نمیکنم سعی من اوه،_

 

 دنز دید و بودن اینجا به تمایل حد از بیش خورده یک ولی بودی ناراحت و داشتی نفرت اون احمقانه لحظه هر از_

 ? داشتی هم من

 

 گاهن بهش کری و...  بود ترسونده رو اون قطعا...  کرد امید نا رو کری که میزد موج صداش توی آمیزی تمسخر لحن

 .بره بیرون مهمونی و خونه این از کنه التماس و خواهش اون از میخواست که گویی میکرد

 

 و نروش مردم شلوغی و ازدحام توی که نمیتونم متاسفانه. بودم ندیده رو چیزی همچین هیچوقت قبال من.... من_

 .بیارم دست به مدتی از بعد رو کار این انجام شجاعت من شاید. کنم صحبت واضح

 

 !نکنه خدا_

 

 طالیی های رگه چشمهاش توی که بود ای تیره عسل رنگ ،و گرم رنگ نوعی ، ای قهوه چشمانش که میدید کری

 .بود اورده خشکش و خشن نسبتا چهره تاریکی به رو روشنایی و گرما ها چشم اون. داشت هم رنگ

 به ماداعت با و خودش از مطمئن خوشتیپ،....  بود نکرده صحبت مردی اینجور با هیچوقت زندگیش توی قبال کری

 .میشد دیده رنگش ای قهوه تیره موهای توی طالیی درخشان رشته یک که نفس

 

 شدی؟ خیره بهم که میدونی_



.  کردمی نگاه رنگش آبی چشمهای به عمیق و مستقیم که همچنان میخوردن، هم به سرگرمی و خوشی از مت لبهای

 بهاشل بسوزونه، رو حلقش الکل اینکه از قبل.  نوشید رو الکلیش نوشیدنی از ای جرعه و انداخت وحشت به رو اون

 زارآ نسبتا پیشخدمت سینی روی,  رو لیوانش ماهرانه و بود خورده رو نوشیدنی اون حال، این با. فشرد هم به رو

 . بود گذاشته دهنده

 

 .بیار یخ با لیموناد یه برام_

 

 .انداخت اطراف به نگاهی یه ، میکنه صحبت کسی چه ببینه اینکه از قبل پیشخدمته

 

 .دیگه لحظه یک ، سیلور آقای ، بله_

 

 باریک فندک با رو اون و چسبوند قویش های دندون بین رو برگش سیگار سیلور متیو و شد ناپدید هوشمندانه اون

 رومایهف نمایش این تاثیر تحت کری. بود قیمت گرون و نفیس ، طال جنسش هم اون مچی ساعت. کرد روشن طالییش

 ... باشه داشته هنگفت هزینه یه و دار قیمت باید هم اون پیراهن حتی. گرفت قرار ثروت

 

 .شدی خیره دوباره باز تو_

 

 رگردوندب رو نگاهش عجله با و شد سرخ وحشی گل یه مثل کری و میکرد نگاهش داشت فندکش آتش های شعله با مت

. 

 

 . لوحم ساده و دهاتی دختر یک من که باشه این علتش میکنم فکر متاسفم_

 



 رچسبب خودت روی درستی به ولی میداریم نگه محرمانه کامال رو تو راز ما دیگه حاال,  کردم تعجب من,  اینطور که_

 ? چیه اسمت.  زدی

 

 استوارت کارولین,  کارولین_

 

 .سیلورم مت من,  استوارت خانم بخیر عصر_

 

 گفت بهم ویونن,  میدونم_

 

 ? کی_

 

 . زد ای موذیانه لبخند و خورد یکه مت

 

 ... و شدی اینجا وارد تو بعد و کردم مالقات رو اون االن من, ترور ویونن_

 

 ب درستی به ما که میکنه فراهم تو واسه رو احساس این ولی.  نمیشناسم رو اون من متاسفانه,  تجملی اسم چه_

 . ممنونم اون از آشنایی این واسه پس.  شدیم معرفی همدیگه

 

 . شد اضافه کری ناراحتی به این که.  آهسته لذت با بلکه,  آشکارا نه.  میخنده بهش داره که میدونست مت

 

 ویونن,  قشنگیه واقعا اسم,  این_



 . هستند دهاتی دختر یه مثل عادی مردم ? چی تو اسم و_

 

 بتونه هک میرسید نظر به بزرگ کارش کافی اندازه به. برداشت سینی از رو اون مت و برگشت لیموناد با پیشخدمت

 .باشه داشته روبروش مرد به نسبت رو قدردانیش از حاکی نگاه تمام

 

 مینوشی_

 

 شاتما رو اون و بود داده تکیه دیوار به مت. داد تکیه پهنش های شونه به و کرد دراز اون سمت به رو دستش کری

 .میکرد

 

 ... نداشتم دوست رو الکل اون واقعا من.  بودم تشنه واقعا من ، ممنونم_

 

 . جالبه بیولیژیکی نمونه یک انگار که میکرد نگاه بهش طوری. داد تکون رو سرش مت

 

 استوارت؟ کارولین سالته، چند_

 

 سالمه نوزده_

 

 االب تردید و شک با عسلیش_ای قهوه چشمهای باالی از مت ابروهای.  شد سرخ اون خیره و ثابت نگاه از اش چهره

 .رفتند

 

 .سالمه شانزده اصل در_



 فریبنده و شیطانی و تاریک موقعیت رسیدن برای داره انگار که کرد نگاه اون به چنان مت و کرد تصحیح رو حرفش

 میگه دروغ ای

 

 ! میشه سالم نوزده فردا من_

 

 حیاش و حجب و زدن حرف صریح و میداشت وا رویی کم و خجالت به رو اون لحظه هر مت اعتمادی بی و ناباوری

 .بود شده مت تفریح و سرگرمی باعث و بود انداخته خنده به رو اون

 

 بگیری؟ جشن تا خونه بری ،میخوای بزرگیه روز پس فردا!  آه_

 

 نه_

 

 .کرد ترحم احساس کمی کری

 

 رو وزر تمام من و ست جمعه امروز بعالوه،. بربیام کار این عهده از نمیتونم واقعا من. دوره خونمون از اینجا خیلی_

 ... که باریه اولین این.  دارم ریاضی واسه ارائه و درس

 

 کجاست؟ ات خونه_

 

 بود شده خیره سیگارش دود به که شده باریک چشمانی.  میکرد تماشا رو اون مندی عالقه چشمهای با هم هنوز مت

. 

 



 .اونجا ،خلیج( انگلستان شمال) یورکشایر_

 

 کار این به ای عالقه مت میکرد احساس اینکه خاطر به. بده ادامه خودش مورد در زدن حرف به نمیخواست اون

 اونچنان مت تاررف و نگرش تمام که میرسید نظر به. اینجاست چی برای که کنه فکر نمیتونست کری حقیقت، در. نداره

 .اومده اینجا ویونن دیدن برای اون از پیش مشابهی دالیل به انگار که باشه انگیز مالمت

 

 چشمهای و رسیده ذرت مثل موهایی. گرفته شکل اونجا شمایلت و شکل و لعاب و رنگ که جاییه یورکشایر پس خب_

 .بنفش

 

 .آبیه چشمهام_

 

 تم. نکرد جرات ولی شده خیره بهش که هست کسی اون االن بگه بهش میخواست کری و بود شده پاچه دست مت

 .بره اینجا از اون که میخواست دلش کری ولی کنه سرزنشش کسی که نداشت رو این تحمل حد از پیش

 

 کرد؛ پافشاری مت

 

 .بده توضیح رو موها میشن، قایم جنگل توی که خجالتی های گل مثل!  بنفشه_

 

 در متریک شرم کری دیگه و میکرد سرزنش رو اون حال هر به. نمیخندید بهش دیگه. میزد لبخند اون به مت ناگهان

 .میکرد احساس خودش

 .داریم وایکینگ اجداد ما که میگه الی بزرگ مادر_

 



 که ای تازه نفس به اعتماد شد متوجه تازه که شد خیره بهش سخت چنان مت و گفت کوتاهی خنده با رو این کری

 .کرد فرار وجودش از سرعتم همون به اومد که سرعتی همون به بود گرفته شکل وجودش توی

 

 میکنه؟ فکر قضیه این به الی بزرگ مادر که میکنی فکر_

 

 .نمیداشت بر اون از رو چشمش و بود گرفته اتاق در به رو دستش مت

 

 میکرد؟ دربارم فکری چه میدید منو اون اگه ، مثال عنوان به

 

 ... هستی شکوه با و عالی نسبتا تو.....  که میکرد فکر_

 

 که میرسید رنظ به. کرد سریعی خنده بایسته راست و صاف اینکه از قبل مت و کرد نگاه دستش توی لیموناد به کری

 .بود نشده معرفی اون به هرگز کری گذشته، اون از. شده خسته  گفتگو این از

 

 .توئه کننده گیج و مبهم عقیده و نظر احتماال این میکنم فکر_

 

 داد؛ ادامه و شد اش خیره خشکی نگاه با مت

 

 باهات دمش مجبور. نمیدم اهمیت اون به من که یکی. باشه متفاوت تو با کام تا الم الی بزرگ مادر که میکنم تصور_

 استوارت ،کارولین نیس تو مثل هایی بچه برای جایی مکان این. کنم موافقت

 



 اون و بودن شده اتاق وارد تازه که شوهری و زن به و دوربرش به عمد از که چون نبودن، گرم دیگه مت چشمهای

 .میکردن نگاه اطراف به دقت با که مردانی به.  دوخت رو نگاهش میکردن، تماشا رو

 

 بشی قایم تختت توی راحت خیال با و بری خونه به امن و سالم تو که رسیده وقتش_

 

 دارم رو خودم از مراقبت توانایی من_

 

 کری که حالی در شد منظورش متوجه مت بالخره و شد سرخ موقع همون توی چهرش.  گفت آرومی به اینو کری

 . میکرد طغیان وجودش توی خودش درباره ویونن خودنمایانه و تند اظهارات

 

 ! سالمه نوزده_

 

 . شدن نرم و نکرد تغییری صورتش ولی شدن باریک,  بود توشون پریشانی از کوچیکی نشونه که مت چشمهای

 

 ارد نگه ذهنت توی کامال هم رو الی بزرگت مادر و کن تماشا قشنگ رو خودت رفتارهای امشب برای,  نه فردا تا_

 

 !داشتی نگه مشغول رو خودت خوب میبینم ولی کردم گم دقیقه یک  واسه رو تو فقط من,  کارولین سالم_

 

,  بود تهگرف نادیده رو اون کامال که سیلور مت برای زن چشمک سیگنالهای مثل اون چشمهای.  اومد باال ترور ویونن

 . بود گرفته شکل قبال مت ذهن توی اون ظاهر که میرسید نظر به ولی. میزدن چشمک

 

 کرد احضار رو پیشخدمت دوباره مت



 هکن مراقبت ازش که باشه کسی باید و نیس خوب حالش اون ? میشه, بگیر استوارت خانم واسه تاکسی یه_

 

 کرد اهنگ کری به دلسوزی با اون و شدن بسته,  بود داده بهش مت که یادداشت یک روی پیشخدمت مرد های انگشت

. 

 کنم ردیف شما واسه ثانیه دو عرض توی رو ها تاکسی اون از یکی زود خیلی باید من,  خانم_

 

 ! خوبه حالش که من بنظر_

 

 . شد خیره کری به تحقیر با اون و بود هدف بی و معنی بی واضح طور به ویونن تالش

 

 ! میکنه جور و جمع رو خودش زور به اون_

 

 . شد خیره کری به خشونت با عوض در نمیکرد نگاه ویونن به وجه هیچ به مت

 

 داری مادربزرگ که شکر رو خدا.  خونه برو راست یه و بگیر تاکسی یه_

 

 از احتر خیال با میتونست حاال چونکه بود سپاسگذار جورایی یک ازش ولی چیه اون منظور نمیدونست واقعا کری

 شارها بهش پیشخدمت که وقتی و کنه فرار نبود جور زندگیش محیط با جوره هیچ که مهمونی این از و محیط این

 . بود شدن دور حال در اون ولی برگشت سیلور مت طرف به کرد باز رفتنش برای رو اونجا ورودی در و کرد

 

 ممنونم_

 



 یمیتصم پر نشینی هم و مصاحبت به حاضر حال در و داد تکون سرش تکلفی بی سر از و ادب روی از فقط صرفا مت

 . برگشت خودش حرارت پر و

 

 هب خودش های دست حرکت,  بود دیده تشکرش از کری که ای نشونه تنها.  بود مشغول ای دیگه جای به مت ذهن

 خیرخواهی رس از و بوده خوب کارش این که میکرد تصور کری و بود برگش سیگار داشتن نگه برای خداحافظی نشونه

 و کنه قایم ها دیوار توی رو خودش که دختری به مطمئنا مت.  نمیدید رو اون دوباره هرگز کری,  حال هر به.  مته

 بود سپاسگذار کری ولی.  نداشت نیازی,  بخوره باهاش لیموناد بشه مجبور ای الکلی نوشیدنی دادن قورت هر با

 دور ایه دختر هایی فضولی و ها بازجویی برای ای بهونه دیشبش کار با مت.  میدونست مت که چیزی اون از بیشتر

 کسایی.  ندبود کالج توی که کسانی به حتی کنه فکر کسی به نمیتونست کری اگرچه.  بود داده بعد روز توی کری

 . کنن سوال سیلور مت طرف از بخوان که دارن رو اون شهامت و جسارت که

 

 اون اآی ؟ بود گفته چی مت یعنی. گرفت قرار سؤال مورد دیگر دختر چندین و ترور ویونن توسط کامال ، بعد روز

 ودب واضح پر طور همین و بود دهنده تکان کمی و دهنده آزار یکم  جو و پرس همه این داشت؟ عالقه و تمایل بهش

 برای تصادف این هضم و بود کرده ترک بالفاصله رو اون مت ظاهرا. نداشتن اعتماد کری های جواب به ها اون که

 .بود زیاد حد از بیش اونها

 

 .کنه خطور ذهنش به مت از بدی تصویر شد باعث آوردند کری به که فشاری

 

 که درسی های ارائه از بعضی ، اون کم های سخنرانی اولین و ، رسیدن موقع سر فشار و عجله ، خوب خواب یه

 ی کلبه یک توی رو عمرش کل که کسی برای رو دیشب ماجرای از برخی و بود کمدی های نامه نمایش درباره

 و اومد می رشما به ناچیز ، بود گذرونده داشت فاصله شهر سوپرمارکت ترین نزدیک تا مایل چهار که بادگیر کوچیک

 کرده جادای اون در رو حسی ثروتمند و خوشتیپ و خونسرد مرد یه توسط یافتن نجات.  بود چشمگیر مسلما اون برای

 ردهاد درمان مرد این که بود داده رو تصور این کری به. بگیره نادیده رو حس این تا بود کشیده درد انقدر که بود

 یترسناک حس. بود برگشته چی همه حاال.  بوده اون های شونه رو باری یک دردها این همیشه که هست هایی رنج و

 .بود داده تشخیص  رو اون آرام و گرم و عمیق صدای و اتاق توی رو مت های چشم که بود وقتی به شبیه که



 ارائه و سخنرانیش آخرین وقتی شد خوشحال و ، برگرده حال به و بیاد بیرون گذشته خیال از شد مجبور بار چندین

 یمیقد میدان از و بیرون بره اصلی بزرگ درهای از میتونست حاال و رسید پایان به نیم و چهار ساعت در درسیش

 کیفش. کنه ورعب تونل توی از شلوغی ساعت از قبل میتوست ، میکرد عجله اگه.  برسه نسبی آرامش یه به و بشه خالص

 . کرد عبور جاده مسیر از سریع های گام با و گرفت دست رو هاش کتاب ، کرد محکم اش شونه روی, رو

 تپه قابلم در کوتاه کاله یه با اون.  ندیده مهمونی توی عمیقا رو اون که بود افتاده فکر این به قبال.  بود اونجا مت

 به گرونقیمت خیلی جاده از رفتن بیرون برای که روشنی قرمز اتوموبیل به.    بود داده بلندش شاستی ماشین به تکیه

 کارو ینا نمیخواست دلش تهای ته ولی برگرده دزدکی که میخواست.  موند مردد کری ثانیه یک برای.  میرسید نظر

 به داشت تم ولی.  کنه تکرار رو بود گفته بهش که ممنونی کلمه و بزنه حرف باهاش تا نمیخواست مت مسلما. بکنه

 فرار اون از و رهب راه و شه بلند بود پوشیده که کفشی و پا پاشنه روی از سادگی به نمیتونست کری و میکرد نگاه اون

 ? باشه اون منتظر که بخواد چرا اصال.  نبود اون مطمئنا بود منتظرش مت که کسی هر.  کنه

 

 رسوند تپه باالی رو خودش آرومی به بعد و اومد جلو تردید و شک با و پاچه دست که دید رو اون مت

 

 ? داشتی خوبی روز,  استوارت کارولین بخیر ظهرت بعد_

 

 اصال و ستاینجا چی برای اون که نمیدونست اصال کری میکرد نگاه اون به صورتش توی ای نیمه نصفه لبخند با مت

 . بگه بهش باید چی

 

 سیلور آقای,  سالم_

 

 ! مودب بچه_

 

 سفید زر های گل از پر زیبا گلی دسته.  اورد بیرون رو بزرگی گل دسته و کرد دراز ماشینش داخل به رو دستش مت

... 



 شیرینت سالگی شانزده,  مبارک تولدت_

 

 ?منن مال گال این,  ها این_

 

 رو ها گل ینا محتاطانه خیلی باید اصال یا بگه چی نمیدونست اصال میکرد نگاه ها گل به شده گشاد چشمهای با کری

 نبود مطمئن هنوز.  نه یا کنه قبول اون از

 

 توان مال ها این همه آره_

 

 . شد پهن لبخندش.  گرفت آغوش در رو کری مت

 

 دردسر هک نمیخوام من* .  لنکستر برای هم قرمز و یورک برای سفید ? نیست اینطور,  هستن مناسب گل های رنگ_

 بگم تبریک تولدش کوچولو خانم این به داشتم دوست فقط کنم درست واست

 

 ممنونم,  ان داشتنی دوست گلها این اره_

 

 لرزید می اون اغوش توی هم کوچولو یه و بود مونده مبهوت و مات هنوز کری

 

 میکردین کارو این نباید_ن... که اینه منظورم ?... کردی رو کار این چرا_چ_

 

 



 باشه ناراحت دستش از مت که نمیومد نظر به اما میرسید نظر به نشناس نمک خیلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لنکستر#

 

 گلیسان در النکشایر ایالت مرکز هست شهری النکستر و انگلستانه شمال که هست یورکشایر منظورش یورک



 . باشی تنها تولدت روز تو بار اولین برای.  افتضاحی چه_

 

 در اهگن احساس باعث این. کرد دنبال رو افکارش ی رشته بعد و میسوزه خودش بحال دلش کری که شد متوجه مت

 . کرد پنهان ها گل پشت رو صورتش کری و ، میکرد تحمیل مت به رو خودش داشت که انگار ، میشد کری

 

 . باشی داشته مهمونی یه قراره تو.  بذاری میز روی,  رو ها اون تولدتت مهمونی وقت میتونی _

 

 ؛ داد جواب کنه فکر اینکه از قبل کری

 

 . منه اتاقی هم اون. بره بیرون هفته آخر قراره هم جنی و دیره خیلی خونه به رفتن برای گفتم بهت.  نه _

 

 داد؛ ادامه سراسیمه کری و کرد نگاهش لبخند یه با فقط مت

 

 . گرفته پسر دوست یه همپتون ولور توی اون میدونی_

 

 . بود جدی کامال صورتش داد،حالت تکان رو سرش تایید ی نشانه به مت و شد ضعیف کری صدای

 

 . بدونم چیزایی همپتون ولور توی شخصی درباره که خوبه.  میسپارم خاطر به گفتی که اینی _

 

 سالگی ۴۱ نزدیک ، میکرد بودن چلفتی پا و دست احساس  کری و بود جدی کامال صورتش اگرچه میخندید مت

 . بشه خالص موقعیت اون از میخواست بدجوری کری ، بود زده صداش اونجوری مت که چیزی



 ؛ گفت سریع و دوخت نگاه ماشین به ، مت به کردن نگاه از امتناع برای کری

 

 ! ای داشتنی دوست ماشین چه_

 

 ! اُ تی جی مدل فِراری یه_

 

 !؟ میره سرعت با جا همه _

 

 !؟ بدزدیش میخوای_

 

 . شد قرمز خجالت از ماشین قرمز رنگ ی اندازه به هاش گونه کری و کرد بلندی خنده مت

 

 بسالمت  سیلور، آقای ممنونم ازتون دیشب تاکسی و ها گل بخاطر _

 

 ؛ شد مانع آرومش صدای و بازوهاش روی مت دست اما بشه جدا مت از میخواست کری

 

 متاسفم_

 ؛ زد باال رو هاش چشم ای کننده متهم حالت با کری

 

 ! باشم کودن که نمیشه این باعث بودن ساله 81 سیلور آقای_

 



 . ببخش رو من و کن فرض ناگهانی عصبانیت یه  رو من ادبی بی.  نکردم تصوری همچین هرگز _

 

 کری بازوی از رو دستش مت ، میکرد نظاره رو مت خیره نگاه اون که همنطوری و نداد مت به جوابی کری وقتی

 .داشت لب بر لبخند و  بود احساس با و صمیمی چشمانش که حالی در کرد دور

 

 که بگی الی بزرگ مادر به یا بری در دستم از تو که ممکنه اما بیرون بریم تولدت شام بدم پیشنهاد بهت میخوام _

 !؟ مگه داره ، نداره اعتماد من به اون. کنه دعوام

 

 ;کرد اضافه آرامی به

 

 ! نداره نه _

 

 بیوفته خودش زدگی خجالت یاد و بخنده کری شد باعث مت بنفس اعتماد عدم و فروتنی

 

 . عجیبه های چیز از پر لندن میکنه فکر بزرگ مادر _

 

 .زد برق کری چشمان

 

 .... از پره لندن میگه اون _

 

 !؟ هرزه های زن و سریع های ماشین  از پر_



 شد عوض جذاب پوزخند یه با لبخندش ، کرد کامل رو کری ی جمله مت

 

 ؟ بوده اینجا حاال تا اصال مادربزرگت _

 

 نه _

 

 . میخندید داشت حاال کری

 

 . داره هم سختی و سفت قوانین و ها نصیحت خودش برای اما نبوده یورکشایر و دالس از بیرون حاال تا اون _

 

 . بود مبهم و گرم چشمهاش ، داد تکون رو سرش مت

 

 بدیم هشونب گفتیم قبال که رو لقبی اون آشکارا بشه که رو هایی خانم اون من اما ، دارم اینجا سریع ماشین یه خب _

 . بنفش های چشم با ناز دختر یه جز نمیبینم

 

 بلند ردم این شرکت توی موندن همچنین و الی مادربزرگ های گیری سخت با مقابله برای کرد احساس ناگهان کری

 . بیاد کوتاه کمی یه داره نیاز میکنه تحریکش داره که زیبا و  قدرتمند و قد

 

 میام من ، میخوای اینو اگه _

 

 . میکرد نگاهش دقت با مت و بود آورده کم نفس انگار کری



  کنی رها ساختم برات من که انگیزی فریب شرایط  از رو خودت که میگی  رو این ؟ استوارت کارولین مطمئنی کامال_

 ؟

 ؛ گفت و زد باال تکبر با رو اش چونه و کنه حفظ رو خودش آرامش بود ممکن که جایی تا کرد سعی کری

 

 . برم قطف و برم و بدم پس رو ها گل میتونم.  بذارم تنها اینجا رو شما و برم براحتی میتونم من.  نیست اینطور نه _

 

 ؟ بکنی رو زندگیت خطر ترین بزرگ گرفتی تصمیم اما_

 

 کرد باز رو ماشین در بعد کرد نگاه رو کری لحظه یه مت

 

 . ببرمت کجا میدونم و اپارتمانت به میگردونم برت من.  شو سوار پس _

 

 ؛ گفت آرامی به,  داره تردید و شک حس کری که کرد احساس که وقتی کرد نگاه کری به اطمینان با مت

 

 . امانی در کامال نترس!  که نمیخورمت کوچولو دختر_

 

 این توی نشستن لرزان پاهای و خجالت این درد دوای هرحال به شد، سوار بنابراین میکرد بودن ابله احساس کری

 . بود لوکس و گرم ماشین

 

 ؟ کجا دقیقا _

 



 کری یدنرس ها خیابون به که حاال و میکنه زندگی کجا بود گفته بهش کری که وقتی از کرد نگاه کری به اخم با مت

 چرخ یکی ممکنه محله این توی انگار که میکرد نگاه جوری مت. کنه هدایت رو مت میتونه خودش که داد تشخیص

 . بدزده رو ماشینش های

 

 . آبرومنده کامال اینجا_

 

 !؟ کی برای _

 

 ! سیلور آقای آبرومنده ولی هست نشینی فقیر محله درسته _

 

 کری واقع در.  غریبه عجیب یکم اینجا که میپذیرفت رو این باید کری و رفت کری خونه نزدیک خیابان داخل مت

 . بود کرده عادت اینجا به تا بود کشیده بدبختی خیلی

 

 . میرسید نظر به خشمگین کامال حاال مت

 

 ؟ کجاست آپارتمانت_

 

 .... با شدم شریک خودمو اتاق من.  میکنن زندگی هم با همه ، هست کوچولو اتاق یه واقع در.  خونه سومین _

 

 ! جنی!  میدونم _

 

 .کرد نگاه کری به میلی بی با و  نگهداشت در جلوی رو ماشین مت



 . بزنم زنگ بهت تا  نمیذاری بیرون در این از رو پات تو و میشه تاریک هوا 7 ساعت! کن گوش _

 ... اما باشه_

 

 . منمیکن تکرار دوبار رو حرفی معموال من ؟ جوان خانم ، گفتم چی که باشی شنیده دقیق امیدوارم!   اما بی اما_

 

 . سیلور آقای رسوندی رو من که ممنونم.  میشم منتظر_

 

 ؛ گفت اون

 

 ! مته اسمم _

 

 .انداخت رو نگاه همون هم کری به بود انداخته خونه به که رو سردی نگاه همون

 

 ! سریع. 7 ساعت_

 

 رو تولد مهمونی این اینکه از میکرد ترس احساس اون بود رفته مت که حاال و ، بپوشه چی نداشت ایی ایده هیچ

 . گستاخه ویونن مثله اونم که کنه فکر بود ممکن مت هرحال به نمیشناخت رو مت کری.  بود کرده قبول

 ستش رو موهاش.  کنه تغییر باید که فهمید بود کرده متحمل خودش به ها سال برای که رنجی همه اون از بعد کری

 ادند فرم غیرقابل و مونده فر هنوز کوچولوش موهای از بعضی دید می اینکه از بود کننده نارحت و کرد خشک و

 رو لباس این کم خیلی که پوشید سفید لباس یه پس بود پوشیده شب اون چون بپوشه آبی لباس نمیتونست. هست

 رو ونا نمیتونست چیز هیچ. شد منصرف کرد نگاه آینه به وقتی.  میداد نشونش جوان خیلی چون بود پوشیده

 . بده انجام میتوست که بود کاری تنها این و بود خودش اون ، بده جلوه مصنوعی



 کرد نگاه مت به مانندی لوس حالت با و بود رفته خیابان توی و بود اومده پایین ها پله از کری رسید مت که وقتی اما

. 

 ؛ کرد بیان خشکی حالت با مت_

 

 ! ناز ی ساله شونزده ، شد چی گرفتم_

 

 باریک مرک که لباسی و سردرگم های چشم ، کنه صافش مثال بود کرده سعی االن که طالییش فر موهای به هاش چشم

 . بود زیبا خیلی دختر این وای.  شد خیره بود گرفته آغوش در رو کری

 

 . نبود ای نکته گفتن به نیازی اگرچه_

 

 ! میگی چی نمیدونم _

 

 . بشه ماشین سوار کرد کمکش و گرفت رو کری بازوی و زد لبخندی یه ناگهان اون و کنه اذیتش خواست کری

 ه،شد داده تدارک اون برای اینها همه که کرد ثابت رو این کری به که برد ای مهمونی به رو اون مت اینکه از بعد

 اون. بود توانش حد از بیش اینها همه اون مثل خجالتی دختر یک برای. گنجید نمی خودش پوست توی کری

 .کرد رقصیدن به شروع بود مهربان اون با تصوری قابل طرز به که مت کنار در شاد و خوشحال

 

 ؛ گفت آرامی به مت

 

 ! استوارت خانم رقصیدی خیلی انگار ، اَه _

 



 .خندید مت روی توی و داد تکون رو سرش کری

 

 . برقصیم هفته هر داشتیم عادت آلن و من _

 

 ؟ پسرت دوست _

 

 . داد تکون رو سرش و خندید اون اما کرد نگاه اون سمت به پایین به مت

 

 . شدن کشته والدینمون که وقتی کرد بزرگ هم با رو هردمون مادربزرگم.  برادرمه مثل بیشتر ، عموم پسر  _

 

 ؟ بود کِی _

 

 تنداش راحتی حالت همچین به نیاز کری االن هرچند گرفت راحتی و عجیب و صمیمی حالت ناگهان مت های دست

. 

 آلن و من مادر.  بود سالش پانزده آلن و بود سالم نه من. نمیکنم فکر موردش در اغلب االن.  پیش وقت خیلی ، اُه_

 .... کامیون یه که میرفتن نیویورک به داشتن آلن و من والدین. بودن خواهر مثل

 

 ببین . میزنی نمک رو کهنه های زخم ، میکنی جستجو مردم های رنج و درد توی وقتی که چیزیه اون این.  متاسفم_

 . رسید غذا

 

 داشت وجود روستایی ی کلبه در که هایی شادی درمورد داشت کری اما نپرسه ازش ای دیگه چیز بود مواظب مت

 ، میرسید بنظر عالقمند مت و میکرد زندگی اونجا آلن که نزدیکی کشاورزی زمین از ، میگفت



 ؟ کشاورزه یه حاال_

 

 مهندسه یه نه_

 

 زمینه به زدیکن خیلی الکترونیک سیلور.  کرد امتناع داشت موفق کامپیوتری کوچک شرکت یه مت اینکه ذکر از کری

 . شده نزدیک بهش هدف همین با کنه فکر مت گفتنش با نمیحواست کری و بود آلن کاری ی

 جیبع کری واسه چیز همه. داد دیگه سالن یه توی مهمونی یک پیشنهاد بهش مت خوردن هم با رو شام اینکه از بعد

 .کرد موافقت اون سخاوتمدانه پیشنهاد با بنابراین بود رویایی و

 

 ؛ گفت اون به آرامی به بودن ماشین سوار وقتی راه توی مت

 

 ! باشی اینجوری نداشتم انتظار_

 

 تداش که وقتی فرمان روی مت دراز های دست به مخفیانه و کنه باز رو ای مکالمه که بود اون از تر خجالتی کری

 نمی وزهن اون و بود ترسناک کمی یه و انگیز هیجان و جدید چیز همه.  انداخت نگاه میکرد حرکت ترافیک موج توی

 ادرم صورت و خونه فکر از سخت رو ذهنش اون.  نه یا گرفته مت با اومدن بیرون از درستی تصمیم آیا که دونست

 مچنینه هم االن مادربزگش که کرد فرض اون. کرد منحرف ، میشه زده حیرت کامال  ببینه االن رو کری اگه که بزرگ

 باهاش پدر یه مثله اون اگرچه ، سیلور آقای با بودن از میشه زده هیجان یکم بلکه رنجه نمی دستش از و میشه شوکه

 . میکنه رفتار

 

 و هشدار برای چیزی و بود پر اونجا هرچند ، داشت نگه رو ماشین مت که بود رودخانه نزدیک آروم خیلی جای یه

 ییجا هیچ کری با رو اون هیچکسی نمیخواست اون که وقتی تا بود خوشحال کری.  نداشت وجود کری برای ترس

 تاسف احساس بود تنها تولدش توی میکرد فکر اینکه از چون اینجا اومده امروز و داد نجات رو کری مت دیروز.  ببینه



 بینهب کسی نمیخواست و بود کار محافظه و مهربون اون ، مت مورد در کننده نگران هوای و حال بجای کامال.  میکرد

 . برده بیرون شب برای رو خوشکل دختر یه

 

 حرف رسونگا با رو ای دقیقه چند اون _ اینطوریه حداقل یا هست شده شناخته کامال اینجا میرسید بنظر اون اینکه و

 ارسونگ هرازگاهی ولی میگن چی شنید نمی فاصله اون از کری.  کنه هدایت میز سمت به رو کری اینکه از قبل زد

 بود صورتش روی که پوزخندی با و داد تکون رو سرش تایید ی نشانه به مت که ، انداخت می کری سمت  به نگاهی

 آه بنشونه خودش صندلی سر رو کری اینکه از قبل مت و ، نکرد کمکی کری بنفس اعتماد به این. شد جدا ازش

 .نشست کری روی به رو خودش و کشید بلندی

 

 . استوارت کارولین بدم توضیح یکم خوردن غذا از قبال بذار خب_

 

 .باشه داشته داری خنده لرز کوچولو یه کری میشد باعث این و میکرد نگاه کری به دائما مت

 

 هست من معمول وقپات میبینی تو که چیزی و نیاوردمت اینجا بشم دیده تو با اینکه از نگرانم یا و میترسم اینکه بخاطر_

 ثبتم یکم و بذاری کنار رو خودآزاری این ممکنه.  نبودی خوشحال زیاد مجلل هتل اون توی دیشب میاد بنظرم اما. 

 ؟ کنی نگاه زندگی به

 

 .... که نکردم فکر من_

 

 ؛ کرد قطع کامال رو حرفش مت

 

 . دیدش میشه واضح صورتت روی کامال میکنه عبور ذهنت توی که فکری هر ، کردی تو اما ، اُه _

 



 ؛ دزدید رو نگاهش سریع و گرفت باال رو سرش کری

 

 . ممنونم داشتید حق انگیز هیجان زندگی مورد در شما ؟ آره ، مصنوعیم خیلی من _

 

 ؛ کرد زمزمه مت

 

 از چکدومهی نه ، بودن غیرطبیعی مورد در و! . سیلور آقای ممنونم نگفتی حداقل.   میکنیم پیشرفت داریم خوبه _

 گرن طالیی و فرفری موهای با ، براق های چشم و لطیف پوست با دخترهایی ، تو مثل دخترهایی. نیستی ها اون

 کامال ، میکنه وارد مادربزرگت به که شکی از جدایی.  باشی که نکن سعی پس نشدن ساخته بودن مصنوعی برای

 . میای بنظر مسخره

 

 های دست توی رو دستشو مت تا کرد سکوت و رفت بین از ناگهان حرفا این با داشت کری که هم بنفسی اعتماد ذره یه

 . گرفت خودش

 

 ! نیست ستایش قابل االن پدرانه نصحیت _

 

 بولونهبق رو این خودش به بود مجبور کری و آورد باال رو صورتش وقتی زد کری به لبخندی یه و بود شده متوجه مت

 ولی دبو کننده ناامید براش درجه یه حس این. بود شده پدرانه کمی یه بود دیده رو اون که زمانی از مت نگرش که

 . میکرد امنیت احساس اینجوری حداقل خب

 

 قصیبر فاصله این در مایلی.  موند منتظر خوب چیزهای برای داره رو ارزشش ولی میشه آماده آهسته اینجا غذای _

 ؟

 



 تکه هس باند موزیک به دادن گوش با آهستگی به مردم که جایی داد تکون رقص شلوغ ی طبقه سمت به رو سرش مت

 رقص توی مت وقتی که باشه این نگران کری اینکه از قبل مت و میبرد لذت داشت کامال کری.  میچرخیدن هم دور

 داره عموش با که بود این مثله اولش. برد رقص طبقه سمت به رو اون ،  بود خواهد چجوری میگیره رو دستش

 . بود کرده متعجب رو مت ، کری انگیز تحسین مهارت و میرقصه

 حس ویکه میزد حرف مت برای باشه داشته باید میکرد حس زندگیش توی که هایی عالقه هر از کری اینکه از بعد

 دبو امیدوار. کرد متوقف رو زدن حرف و شد قرمز بشدت ناگهان کری! شده عالقمند هاش پرحرفی به مت که کرد

 یزیچ همون دقیقا این و بود خوانده پدرانه رو نصیحتش مت.  نشه خونده بود ذهنش توی که چیزی صورتش روی از

 اون تم که اینه اینجاست اون امشب که دلیلی تنها که فهمید و آورد بیاد رو ترور ویونن های حرف. بود اون که بود

 ریک.  میشد رفتار باهاش تولدش روز مثل که بود کوچولو دختر یه صرفا او.آورد نمی حساب به خانم یه درکل رو

 طفق مت برای اون چون.  دید نمی تولدش مهمونی این توی داشت ها خانم مورد در مت همیشه که رو بدبینی هیچ

 . بود کوچولو دختر یه

 

 و شدن نور کم ها چراغ ناگهان ، هرحال به.  بود امان در احساساتش فهمیدن و خوندن برای مت شانس هر از کری

 ایصد گذاشت رو کیک کری جلوی که همونطور و شد وارد بود روش روشن های شمع که تولد کیک یه با گارسون

 . شد شروع جمع زدن کف

 

 ؛ گفت آرومی به مت

 

 . کنی آرزو نره یادت_

 

 کیک روی رنگ صورتی ی نوشته بتونه که بود اون از تر خیس هاش چشم.  میریخت شوق اشک هم میخندید هم کری

 .بخونه رو سفید

 

 ناز ی ساله شانزده مبارک تولدت_



 روهگ که وقتی حتی نبود خجالت از خبری دیگه و دوخت نگاه مت صورت روی لبخند به و کرد باال رو سرش کری

 . خوندن رو مبارک تولدت باهم موسیقی کوچک

 

 ؛ گفت آرامی به کری بودند برگشت راه در وقتی

 

 داشتم داشتنی دوست شب یه_

 

 با رو اون قبال همونطوریکه بود پرت حواس و سرد رستوران غذای ی اندازه به و  ، داد تکون رو سرش فقط مت

 ! گذشته کری خواب وقت میکرد فکر دوباره مت شک بدون.   بود رسونده اش خونه به تاکسی

 

 . بود داشتنی دوست غذای_

 

 لبق که دار زاویه و گذرا نگاه یه کرد نگاه بهش خندان صورت و ها چشم با مت ، بود شده بکار دست موقع به کری

 . انداخت تپش به رو کری

 

 !؟ داشتی رو  شیر لیوان یه با لوبیا و چیپس  انتظار _

 

 . بود زیاد خیلی کری برای مت درکل.  بده جوابی نمیتونست کری

 

 وت تا نمیرم من گفت راحت بعد و کرد نگاهش طوالنی مدت برای و گرفت رو کری دست مت ، کری خونه در جلوی

 . نری خونه توی امنیت با

 



 نآخری اومد یادش کری که میشد محو شدنش دور با ماشین صدای ، شد اتاقش داخل کری که بود وقتی تنها این

 ؛ بود چی مت حرف

 

 خداحافظ _

 

 ردهک پنهان رو خودش حیرت حس مجلل هتل در کری اینکه بخاطر.  نداشت هم ای دیگه چیز انتظار اون خب البته

 سیک عاشق هنوز مت.  بود فهمیده رو کری تنهایی هم مت شاید و میشد بهش مهربانی و ترحم این مت طرف از بود

 . میکرد درک رو کری تنهایی حس خوب خیلی بنابراین بود کرده رهاش زن اون قبال که بود

 

 بود هرفت بیرون اون با کری و بود اومده اون با دیدار برای کالج به گل با اول مت که بود نشده غافل نکته این از

 . بود رنجیده هم مقداری و داشت تمایل موضوع این به کامال ترور ویونن.

 . باشه داشته دوام رابطه این باش نداشته انتظار_

 

 ؛ داد هشدار کری به ویونن

 

 اون که فتمگ بهت.  بشه گَزیده سوراخ یه از دوبار که نیست مردی اون ، میترسه سفید و سیاه ریسمان از گزیده مار _

 بدبین امالک ها زن همه به نسبت االن اون,  بوده آمریکایی زن یک عاشق قبال اون گفتم بهت. داشته نامطلوب عشق یه

 میگن بهش وناا ، هست عشقش آخرین درگیر هنوز اون احتماال.  بشه نزدیک سیلور متیو به نمیتونه کسی دیگه.  هست

 .ربیارید کارش از سر نکن سعی.  این مثل چیزهایی یا هستن برو دل تو و جذاب هم خیلی که آمریکایی رویان زیبا

 

 . نکردم جستجویی اون درمورد من _

 

 . بود شده معلوم عصبانیت حالت با خجالتش ، بره بیرون گرفت تصمیم کری



.  مشببین بازم ندارم انتظار!  بیشتر نه همین میکردم تنهایی حس تولدم روز در من چون برد بیرون رو من اون _

 ! بود پدرانه رفتارش اون حتی.  خوبیه خیلی مرد اون

 

 ؛ خندید تعجب با ویونن

 

 غریزه نوزه میکنم فکر.  گرگ شکل _ هستن شکل یه همشون مردا!  میدی نشون که باشی اونی از تر جوان باید تو _

.  هکرد متعجب رو من تو سراغ اومدنش آمریکایی ی ستاره اون از بعد کنم اعتراف باید هرچند میکنن کار هاش

 ! جان بچه باش خودت مراقبه.  نیستی واسش تهدیدی و مثبتی دقیقا براش تو که اینه بخاطر هم شاید

 

 بود خوشحال و خداحافظ بود گفته واضح آخر در سیلور مت.  باشه چیزی مراقب و نگران نباید که میدونست کری

 کری.  یادبرب ویونن مثله کسی پس از میتونست راحت بود خورده زخم یکبار مت اگه. بره ویونن سراغ اینبار مت که

 مگر بینهب آسیب که میرسید بنظر اونی از تر قوی اون واقعا هرچند.  بزنه آسیب مت به دوباره کسی نداشت دوست

 اون به اینا هنوز.  میشه خوب مت آیا و بوده زمانی چه عشق اون نمیدونست کری.  باشه بوده عاشق عمیقا اینکه

 . بینه نمی رو مت دیگه کری. شد نمی مربوط

 

 

 

 

 

 

 

 

 یک_فصل_پایان#



 دوم_فصل#

 

 

 حال_زمان#

 

 

 نکهای از قبل و کرد نگاهی آلن صورت به و آورد خودش به رو کری هتل سوییت اصلی در توی آلن های دکمه صدای

 . گفت رو بود شنیدنش منتظر کری که چیزی بیشترین ، کنه دگرگون رو حسش تا بده بهش فرصتی

 

 ! نشده تموم هنوز.  نکن وحشت _

 

 . کرد سست رو کراواتش و داد تکیه صندلی به خستگی با

 

 مثل مپیوترکا کرافت چندسال عرض در میدونن چون کردند گیر احتیاط و حرص بین.  بکنن فکرشم نمیتونن اونها _

 دوست اونها و میکنه فعال آمریکا جنوب و آفریقا استرالیا، در رو پایانی بی امکانات من جدید ابزار.  میکنه صدا بمب

 بنظر . اونجاست که مردی  جز بره پیش خوب چی همه میکنم فکر من.  باشن داشته رو این از بردن سود شانس دارن

 که یهمرد ترین ناخوشایند و ترین نچسپ کامال ، روحه بی و سرد کامال اون و هستن مرد اون محسور همشون میرسه

 ؟ یادم روساو کارتر به پول و جدید افراد که گفتی بهم یادته.  هست امنا هیئت جدید عضو یه اونم.  ام دیده حاال تا

 آشنا و مهربون میکنم فکر دیدار اولین با حاال میکردن نگران رو من که احمقی پیرهای اون!  نیاد که امیدوارم خب

 . باشه دریایی زیر یه اون اگر شکاره کالس یه ، متفاوته فرصت یه جدید شکاف این. هستن برام

 

 فتاریر نوع از کری و بود خورده شکست اولیه گویی خوشامد اون علیرغم میرسید بنظر و زد ای موزیانه لبخند اون

 . بود عصبانی بود شده باهاش که



 اونها به کردنشون متقاعد برای چی ؟ کنه دیکته اونها به رو تصمیمی نفر یک میدن اجازه مدیره هئیت تموم یعنی _

 ؟ میترسند ازش فقط ها اون یا ، میگه

 

 ی بقیه به چیزی نداره نیازی واقعا اون اما ، هست اون ذهنی ی زمینه پیش این ؛ خطاست آزمودن را آزموده _

 بگه آرامی هب بعد اون " بله" بگن اونها ی همه و باشه نشسته ساکت فقط اون اگه. بگه بهشون هشدار برای مدیر هئیت

.  تنهس تسلیمش کامال مدیره هیئت و ترسونده " بودن خودش" با رو ها اون او.میشن موافق باهاش اونها همه ، "نه"

 هی فرداشب هرحال به!  میدونه خدا رو نکرد خالصم بیچارگی این از و نگفت بهم رو چیز بدترین راحت اون چرا

 انشبی سیلور که جوری هرچند گفت اینجوری میشه حداقل.  شدم دعوت هم من و میشه برگذار شام بزرگ مهمانی

 . کنم اطاعتش مجبورم که دستوره یه انگار کرد

 

 ؛ است افتاده تپیدن از کری قبل رسید بنظرمی وحشتناک ی لحظه اون در

 

 ؟ سیلوره جدید مدیر اسم!!   سیلور _

 

 کرد؛ بیان خاصی بیحالی و خستگی با آلن

 

 یه رونیکالکت بازار توی اون.  شم خالص شرش از میشه کی. خدا ای الکترونیک، سیلور ، سیلور متیو.  همینه بله _

 .نمیفهمم رو دانش این باوجود جویی ستیزه این دلیل ولی باشه فهمیده رو کامپیوتر کرافت بودن برنده باید او.  غوله

 

 از اون اما ممکنه غیر این که میگفت اون به چیز همه اگرچه.  داشت که بود ای غریزه یه این دونست می کری اگرچه

 چیزی تتونس نمی و کرد یخ ترس از بدنش ، شد خیره آلن به وقتی کری!  نیست اینطور که میکرد احساس دلش ته

 پدر تدونس نمی جوره هیچ و ، دونست نمی بود مت با کری که زمانی از چیزی آلن.  کنه پیدا آلن به  گفتن برای رو

 رکتش کار ، میفهمید مت درباره اگر کرده پیدا نجات برای کوچکی شانس آلن شرکت که االن حتی و کیه ها بچه



 در کری. بود کرده کری با مت که رفتاری نوع بخاطر میکرد جدا مت از رو خودش آینده آلن چون میشد تموم

 . میترسید هرچیزی گفتن از درکل و بود درگیر خودش با ، بود شده محسور اش گذشته

 ؟ میای جشن اون تو من با کری _

 

 . بود نشده کری پریده رنگ صورت متوجه اصال و گفت می داشت آلن

 

 چجوری دونم نمی. بلدی خوب شرکت به راجع رو جزئیات و اطالعات تموم تو و هاست خانم از پُره اونجا ظاهر _

 زیر لمهک چند با( داس) شخصی های کامپیوتر عامل سیستم بازارهای که دارم رو این انتظار اما ، کنن بازی میخوان

 . بیای میتونستی اگه میخواست سیلور. میخورن غذا دارن اونا وقتی بشه رو و

 

 .کنه جلوگیری تعجبش و ترس از کمی تونست نمی کری

 

 ! من _

 

 که بود این سوال تنها ، کرده پهن تور کی برای مت میدونست ؛ میگفت خودش به ، باشه متعجب واقعا اون اینکه نه

 ؟ چرا

 

 ؛ نمیکنه حس رو این واقعا اون که کرد اضافه خوشحالی با آلن

 

 به او هبزن حرف دستشه شرکت خرج و دخل که کسی زبون از میخواد اون ، ببینه رونمیخواد تو خاص بطور بله خب _

 حال زا وقتی بدی نجات منو میتونی. داشت خواهد آرام گفتگوی یه ظاهرا ، نمیخواد بازی ورق که گفت بهم سردی

 ! رفتم



 ! کن حساب روم  _

 

 اشه ترس و کنه ساماندهی رو افکارش اینکه برای بود رقابت حال در ذهنش ناگهان ، گفت رو این آرامی به کری

 همیشه تم میدونست اگرچه بترسه مت از کوتاه مالقات یه با نداشت رو انتظارش و نمیکرد تصور هرگز. کنه تموم رو

 محافظ و عاشق کامل بطور العاده فوق زمان یا کوتاه زمان یه برای مت اما. ترسید ازش باید که شخصیه بزرگترین

 .بود دار خنده براش االن کرد خواهد فرار مت اسم شنیدن با حتی روزی یه میکرد فکر کری. بود کری

 

 ؛ گفت آلن به بود کرده کسب گذشته چندسال از که تجربیاتی با

 

 صبح. هباش داشته ها بچه از مراقبت برای پرستار میتونه خوب هتل یه.  بمونیم اینجا مجبوریم دیگر روز چند ما _

 میگیم نای به ما.  دارم لباس خرید برای پول کمی هنوز میپوشم بیاد همه چشم به که ویژه چیزه یه میکنم درستش

 . گذاری سرمایه

 ! میکنی میخکوبشون واقعا تو _

 

 . بودند سپاسگذار و متعجب اون همکاری از دو هر و خندید آلن

 

 !بینظیر پوشش یه با خوشکلی عموی دختر چه _

 

 هب آلن مشتاق چشم از دور که وقتی شد ناپدید کری صورت روی از خنده ولی خندیدند هم با ها اون معمول بطور

 ته. نهک اینکار برای تالشی حتی یا کنه پیداش مت که نمیکرد هم رو فکرش هرگز او.  رفت خودش خصوصی اتاق

 کاراین باید مت چرا ? میکرد فکر جدایی سال چهار از بعد بهش هم مت یعنی.  شد ظاهر شعف و شور یه دلش تهای

 کری.  ردمیک صداش بهش بازگشت برای گذشته که کسی میرفت باید که بود کسی همه این از بعد مت ? میکرد رو

 . باشه دیگری دختر بود مشتاق که بود، شده مت عاشق حد بی اینکه  جز نداشت تقصیری هیچ



 آلن ارتباطات مورد در اون اگرچه هست کری عموی پسر کرافت آلن که میدونست مت. بود تصادفی هم خیلی البته

 فقط مت توزی کینه. نداشت کاری مت پولداری به کسی برای موضوع این ردیابی ولی نداشت خبری استرالیا در

 یزهاییچ چه مت که میترسید این از و بود، کرده جهنم خودش برای نگرانی با رو اتاق فضای کری و ، بود کری بخاطر

 تم توسط شدنش ترک موقع قبل سال چهار که داشت رو پذیری آسیب و تنهایی حس همون و میدونست ای دیگه

 .بود کرده پیدا

 

 و عجیب الکام  ابریشم، دیگه ی الیه روی ای الیه.  کرد پیدا جستجو ساعت نیم از بعد رو مناسبی لباس بعد روز اون

 ونستد می و  بود کرده نمایان رو اون برنزه های شانه لباس.  طالیی های لبه با لطیف و نرم ی بدنه یک با دار پرز

 خیره بود داده کری به حاال و بود داشته نگه رو اون الی مادربزرگش که باشکوه ی عتیقه دستبند و گردنبند با که

 .رسید خواهد نظر به کننده

 

 نفششب های چشم و طالییش فر موهای ولی ، بود کرده پیدا پختگی و بود دیده رنج اگرچه ، بود برنزه اگرچه کری

 ننشو ساله نوزده بازم. داد می نشون رو این خوب لباس و بود خودش اون.  میساخت دور تصنعی هر از رو اون هنوز

 که پولی زا پنی هر که شد متقاعد آینه توی خودش به کردن نگاه با کری اما بود غیرمنطقی لباس قیمت فقط. میداد

 . بود اش بچه دو پدر که کسی,  مت با نبرد. میکرد آماده نبرد یک برای رو خودش اون.  بود الزم بود کرده خرج

 !عشقم نباش ترسناک انقدر_

 

 ; داد هشدار خنده با رسوند  لن پارک هتل به رو ها اون تاکسی که وقتی آلن

 

 هب خانواده توی این بذار.  نکن خراب رو مانندت پری ظاهر هستی، جادوگر یه واقعیت در اینکه دادن نشون با _

 !بمونه باقی راز یه عنوان

 النا ولی. درخشید می صورتش و میشد ولو اون ی شونه روی و میشد آروم آلن های طبعی شوخ این با معموال کری

 ستشک هم باز رو اون تا مته برنامه اینها همه بود مطمئن.  بود کرده اش زده هیجان هم مضطرب هم مت با دیدار فکر

 . بده



 شام رایب هم دور که دواطلبان ی بقیه مثل همه البته.  نشد عصبی کردند،  تمرکز ها اون روی همه فهمید وقتی حتی

 داشته رو توجه جلب بدون و صدا و سر بی ورود یک انتظار تونست نمی کری و بودند آلن منتظر و بودند اومده گرد

 از بلق میتونست حداقل کری.  شناختش می حتما کری بود رسیده اگه و نرسیده هنوز مت که بود مشخص.  باشه

 . کنه عادت مردم این با نورانی و جذاب فضای این به ، کری به حمله برای اش برنامه کردن پیاده و مت رسیدن

 . کنه سپری مت با شدن رو به رو بدون رو امشب نداشت انتظار

 

 . کردن فراموش راحت منو حضور اونا!  میای بنظر خوشکل خیلی تو_

 

 تظاران کری که همونطوی بود می بد خبرها اگر.  میداد حضورش بودن مفید برای کری به امید کمی آلن ی گفته

 نخوان اگر حتی آلن و اون. حماسی های فیلم مثل خانمش دست در دست ، میکردند بیرون رو آلن حداقل ، داشت

 . کرد جور و جمع رو خودش و گرفت باال رو سرش کری.  نشن رو به رو شکست با نمیتونن هم

 

 حسورم رو خودش اون و شد تعارف کوکتل آنها به بعدی اتاق در.  داشت احتیاج هاش بودن قوی تمام به آنها به کری

 ودب ندیده زندگیش توی هرگز اون که افرادی.  میشد جدا ازش داشت آلن که همونطوری دید ها غریبه بین شده

 مایدورن درمورد رو سواالتی و  ، کرد رد اون که دادن می لیوانش کردن پر نو از برای بیشماری های پیشنهاد بهش

 هعرش روی که کرد می احساس هنوز کری اگرچه.  کردند می تحمیل بهش رو بود آن از تر دور خیلی او که مسیری

 با اون ،بود ایستاده میشد نزدیک کشتن برای دشمن ناوگان که حالی در افتخارآمیز و کوچک جنگی کشتی یک

 .اومد کنار اوضاع با آسانی

 و خاک و گرد و گرما توی رو پایانی بی های ماه آلن و,  لوکس خیلی,  بود شده گرد و جمع اینجا در زیادی ثروت

 اون . بود کرده خرج کار برای وقفه بی رو وقتش کل و بود اومده سرش چیزها خیلی.  بود گذرونده استرالیا غبار

 جدید معدنی های سنگ استخراج عنوان به خودش تجهیرات اصالح برای و میکرد کار به شروع دیوانه برده یک مثل

 . بود پرواز حال در اش همه اومده بیرون زمین از متفاوت و

 

 خراب ور آلن اعتبار که میخواستند هست بزرگ ماجرای یه,  ماجرا این که میکردن فکر هستن اینجا که مردمی این

 رو یزچ همه کری و,  کنن نابود رو بود شده ریخته کار این برای که هایی عرق و ها خستگی و کارها این تمام و کنند



 اینکه از و هاشون سوال از بودن خاطر رنجیده و چشمهایش و بود کرده فراموش ها اون از نفرت با مت مورد در

 . میزدن برق,  بود مونده پنهان اونها های پرسش از سختی به اون رنجش

 

 کرد دبلن رو سرش کری,  استرالیا در اساس بی و پایه بی عقاید مورد در پرشوری های بحث به دادن گوش میانه در

,  بود اینجا اون خدایا وای.  داد دست از اونجا در مت حضور خاطر به قلبش از بزرگ جهش یک در رو جرئتش و

 درخشان نگاه هی شیفتگی یا و نفرت و بیزاری و عصبانیت و غرور با کری. میکرد تماشا رو کری و بود ایستاده ای گوشه

 بود شده مغلوب و دفاع بی که بود کری این حاال ولی انداخت سیلور متیو به طرفانه بی و

 

 ظرن زیر رو اون وقته چند که نمیدونست کری و بود ایستاده,  بود کرده اش احاطه که دیواری دایره حاشیه در مت

 یه اب رو نگاهش مت چون برگشت خودشون دیدار اولین به ذهنش لحظه یک برای.  میکنه تماشایش داره و داشته

.  کرد دنلرزی به شروع پاهایش بالفاصله کری که انداخت اون به نافذی نگاه و دوخت چشمهاش توی تیز و تند نگاه

 به نانهمچ و بودن شده گشاد بنفشش های چشم,  کرد جستجو رو اش چهره کری ? کنه کمکی خودش به نمیتونست

 به ور اون و بود شده عاشقش بدجوری و بود کرده تسخیر رو قلبش زمانی یک که بود مردی از هایی نشونه دنبال

 . بود کرده رها رو اون زندگیش و کری به اعتنایی بی با بعدم و بود کشونده و کرده وابسته خودش زندگی

 

 بدون شا چهره.  بودن تلخ و سرد کامال بلکه نبودن گرم دیگه ایش قهوه_ عسلی چشمهای,  نبود اونجا قبل مت ولی

 ودنشب وحشتناک و مت درباره وضوح به که حرفهایی و آلن کلمات کری.  بود عاطفه بی و سختگیر,  خشن,   احساس

 گیزند مخرب,  شکارچی.  کردن خطور ذهنش توی بود گفته بهش که تلخش سرد چهره و اون درباره که چیزهایی و

 این چرا اصال اینکه و بود کرده گیج رو اون دورتر مایل هزاران از و بود انداخته دام به رو اون االن مت,  کُشنده و

 . چیه اون کارهای دلیل که نداشت ای ایده هیچ کری ? بود کرده رو کار

 

 واقعا االن کری.  کنه حمایت اون از که نبود کسی دیگه االن گشت آلن دنبال و کرد نگاه اطراف به وار دیوانه اون

 دازهان به.  بود ایستاده صورتش روبروی و جلو مت چرخید که وقتی.  نبود اون از اثری ولی داشت نیاز کمکش به

 تند بوی,  هکن استشمام رو اون ضعیف بوی تا بود نزدیک کافی اندازه به و کنه لمس رو اون تا بود نزدیک بهش کافی

 تم.  بودن هم بغل توی که هایی زمان.  آورد می یادش به رو بینشون شهوانی های خاطره که بویی.  اش مردونه و



 موهایش.  بود پوشیده مرتب خیلی و کالسیک سبک با و آرومی به رو شبش های مهمانی مخصوص و شیک شلوار و کت

 و داشت دوستش وار دیوانه زمانی یک که مردی به شبیه.  بودن نقص و عیب بی و درخشان کلی طور به و زده ژل

 . نداشت قبلش با ظاهرش جز به شباهتی هیچ تلخ نگاه با مرد این.  بود رسونده پایان به رو عشق این اون

 

 ? هالی خانم,  کنم صحبت اوردی خودت با که مردی این با ای کلمه چند یک میتونم من میکنی فکر تو_

 

 شده رهخی کری به نگاهش میکرد صحبت دیگه های مرد با داشت که موقعی افتاد کری به مت های چشم موقع این در

 که ودب کی. درخشیدن می,  بود ندیده اون در قبال هرگز کری که چیزی سنگدالنه خوی و خلق با که چشمهایی. بود

 شده جک لبانش.  شدن تبدیل شده معوج و کج لبخند و پوزخند یک به مت های لب ? مت یا خودش ? باشه شاکی باید

 ظرن به که بود شده دور بود که قبلی آدم اون از چنان و بود متفاوت کمی لحنش,  میزد لبخند گرما بدون و بود

 تدریاف اون از هایی فرمان و ها دستور مردم که انگار.  دادنه دستور نوع یک و دار نیش هم حرفهاش حتی میرسید

 نگاه بهش مخفی تهدید یک با که بود شده روبرو کسی با کری االن و بود شده دور کری از قبل مته.  بودند کرده

 . میکرد

 ; گفت سرد و آهسته,  بود شده خیره اون به سرد نگاه یک با و نفرت با که حالی در مت

 

 بی و صوممع خیلی و دفاع بی خیلی,  ای کننده مسحور و فریبنده خیلی هنوزم,  نکردی تغییر هم ذره یک اصال تو_

 هستن چیا زنکت گول و مظلوم ظاهر این زیر میدونه خدا ولی گناهی

 

 نکردی تغییر خیلی اصال هم تو_

 

 یاحساس هر هنوزم,  بود کرده رفتار باهاش ای رحمانه بی رفتار چنین با اون وقتی میتونست چطور کری,  خدایا

 نگاهش بودن گرم زمانی یک که چشمهایی با هم حاال و بود کرده نابود رو اون تقریبا مت ? باشه داشته بهش نسبت

 جبورم کری حال این با بود شده منقبض و حرکت بی و سنگ مثل سخت مت صورت.  بود دوخته اون به سرد خیلی رو

 کنه زمزمه رو اون اسم اینکه از قبل کنه دور و جدا اون از رو خودش شد



 ; کرد تصحیح خشونت با رو کری حرفهای مت

 

 و لومم شرارتم و بدخواهی و,  تر سخت و تر ثروتمند,  شدم بزرگتر,  هالی خانم کردم تغییر خیلی من ولی,  اوه_

 مهمین ? چیه میدونی ولی داره مالعام در خوبی نسبتا وجهه و صورت هام ویژگی این از یکی خب,  شده انباشته

 میمونه باهام زندگیم های پایین و باال توی انتقام تشنگی این,  هستش جا همه عطش این همیشه,  گرفتنه انتقام عطش

 

 تهبرنداش بود کرده دستش کری که طالیی حلقه از رو چشمهاش,  بود کرده صدا هالی خانم رو اون مت که باری دو

 سر ها قلو دو برای جعلی و آوردی در من پدر یک دوشون هر که وقتی بودند خریده آلن و اون که ای حلقه.  بود

 بودند کرده هم

 

 واستمیخ دلش که حالی در,  میکرد گریه هاش تنهایی به همیشه که حالی در بود گذاشته کنار رو مت خودش کری

 مادر زا ناراحتیش,  داشت زیادی های ناراحتی اون.  بپوشه اونو حلقه و کنه گریه بغلش توی و بازگرده مت آغوش به

 گشتریان حلقه پوشیدن از ناراحتیش,  میکشید خجالت بود بچه تا دو مادر شوهر بدون و تنها اینکه از,  بودن مجرد

 بود ردهک تکرارش اونقدر.  بود گفته بهشون بارها و بارها که قلوها دو به ای الکی داستان گفتن از بودش جعلی که

 کوین مورد در داستانی.  بود کرده باورش خودشم و میرسید نظر به درست نظرش از جعلی داستان این تقریبا که

 ! هالی

 

 بافتن تانداس توی کری ظاهرا میکنه؟ استفاده تخیلش قوه از که بودش توهمی یک فقط نه یا بود واقعی هالی کوین

 بود خوب خیلی

 

 بپوشه اسلب هم مرد اون کردی عادت و خو اون به که ای شیوه به تا کردی شکار و پیدا هم رو دیگه نفر یک که میبینم_

 ; داد ادامه عصبانیت با میدونه رو هالی خانم اسم چطوری که بپرسه اون از بتونه کری اینکه از پیش مت

 



 بودم هخرید برات که چیزهایی همه کردی ترک منو وقتی چرا که بود عجیب واسم خیلی و بودم فکر این تو همیشه_

 از شاید هک کسی,  کنی پیدا رو بهتری انداز چشم یک میتونی میکردی فکر تو که نیست شکی,  نبردی خودت با رو

 دمور در ولی نمیدونم چیزی بیچاره هالی آقای مورد در من,  خوب,  باشه تر نزدیک تو سال و سن به سنی لحاظ

 شاملش هم وت البته و منه دستهای توی عموت پسر آینده که بگم بهت باید و آگاهم کامال عموت پسر البته و تو آینده

 پوله مپیوترکا کرافت اگه,  صفره زیر عموت پسر کاری های انداز چشم,  امشب از بعد که بگم بهت میتونم پس,  میشی

 رو لباس ینا میتونی یا کنی نظر صرف باید که اونوقته میکرد تامین االن تا رو پوشیدی امشب تو که رو لباسی این

 هایی اسلب همچین شرکتتون پول با بتونی دیگه میدونم بعید چونکه داری نگه خودت برای ای طوالنی مدت واسه

 ! بخری رو

 

 ; کرد زمزمه کری

 

 نشده گرفته تصمیمی هنوز_

 

 میکشید تیر و میکرد درد اون وحشیانه صدای از قلبش,  بود سردش صورت روی کری دردناک های چشم

 

 بودی کجا تو کردنم ترک از بعد فهمیدم که وقتی شده گرفته تصمیم این اتفاقا نه_

 

 ; داد ادامه و کرد ای قروچه دندون ای رحمانه بی رضایت با مت

 

 االنم,  شمب عمده سهامدار و بخرم هم رو روساو کارتو سهام بتونم تا کنم صبر که بود این میکردم باید که کاری تنها_

 شه تمشور من با اول اینجا های آدم مالقات باید که چیزی,  دارم حضور کننده بازدید کارشناس عنوان به اینجا در

 بعد . ندارم ای ایده هیچ هم عموت پسر آینده درباره...  بگیرن نتیجه هاشون رای توی زور به ممکنه مدیره هیئت, 

 امپیوترک کرافت مدیره هیئت و اونها برای ولی.... بود شده مشخص قبل ها هفته زمانش شام مراسم این,  اینها همه از



 که یتصمیمات همه دالیلی به چونکه روشنه روز مثل من برای و,  کاره دستور روی کوچیک خودکار حرکت یک تنها

 ! میکنم تعیین رو چیز همه که منم!  منه با میشه گرفته

 ? میکنی خراب رو العاده فوق شرکت یک من خاطر به تو_

 

 زنهب بیرون اشون حدقه از بود نزدیک و بودن شده گشاد تعجب فرط از که چشمهایی و درشتش چشمهای با کری

 کرد نگاه اون سنگی صورت به آمیز اتهام

 

 ; گفت مت

 

 تو خاطر به فقط_

 

 ; کرد موافقت ای رحمانه بی خاطر رضایت با رو این

 

 ! بکشم رو تو که بود این آرزوم تنها اوالش,  شدم نرم تقریبا اخیر سال چهار این من,  هالی خانم,  کن باور_

 

 نابود مت انتقام خاطر به آلن آینده که شد روبرو تلخ واقعیت این با,  اون جویانه کینه لحن از مبهوت و مات کری

 ولی.  دبو رسیده دادش به بود داده دست از رو چیز همه که زمانی که بود کسی تنها آلن که بود این واقعیت.  میشد

 . بود داده انجام اون خاطر به رو کارها همه آلن که وقتی بره بین از کاریش آینده ممکنه االن

 

 توجهم بود زده زنگ بهش کری که وقتی و بود رفته دیگه زن یک سراغ!  بود کرده ترک رو اون که بود مت این ولی

 سمت هب رو اون سرانجام آلن وقتی و شد چیره اش دیگه احساسات تمام بر خشم!  رفته زن اون پیش مت که بود شده

 داد تکون مت واسه سرد خداحافظی یک با رو سرش و اورد در اون بغل و بازوها میون از رو دستش,  کشید خودش

 میزد حرف خودش با جویی کینه و انتقام با که انگار



 کرد آلن به رو

 

 ام حوصله,  بگیره ام گریه بود نزدیک دیگه برگشتی که شکر رو خدا,  لعنتی!  گشتم دنبالت رو جا همه من,  عزیزم_

 ? بریم خوری غذا اتاق به بتونیم حاال میکنی فکر.  رفت سر

 

 پشت در نفرت که میکرد احساس کری و بود سرد سنگ مثل صورتش.  بود شده خیره بهشون مت,  رفتند ها اون وقتی

 میکشه زبانه و میسوزه اون

 

 ; گفت ناراحتی با آلن شدند دور کامال ها اون که وقتی

 

 نیستن خودشون جای سر چیزهایی یک که فهمیدم خودم دوست چهره از ات چهره از رو این من ? شده چی کری_

 ? بدونه تجارتمون مورد در میخواست اون ? نه مگه, 

 

 نیست چیزی_

 

 ; گفت,  کنه جمع خودش توی میتونست که آرامشی کمال با کری

 

 از ور عقلش اون که میرسه نظر به,  بدونه چیزی بخواد که هست مردی نه بزنه حرف بخواد که هست مردی نه اون_

 بهش نزد ضربه واسه راه یک,  کامپیوتره کرافت کردن نابود برای راهی فقط شام مراسم این کنم فکر,  داده دست

 

 بودیم هرشت چی هر اونوقت,  کنن داغون رو شرکت بتونن و شه انجام همین بود ممکن هم شکایت و ناله یک با فقط_

 میشه پنبه



 ; گفت خلقی کج با آلن

 

 زنهب خنجر بهمون پشت از و بزنه نارو ممکنه که جایی تا میخواد اون مثل مردی که ببینم میتونم,  حال این با_

 

,  درید می هم از رو وجودش داشت وجدان عذاب!  میکرد تعیینش و میدونست مت فقط اینو ولی,  میدونست کاش

 . اونه های شونه روی باری یک وجودش فقط االن میشد موفق اون بدون آلن

 ثلم که میدید رو اندازی چشم و آینده اون,  باشه داشته هم اگه حتی و نداشت روساو کارتو به ای عالقه هرگز مت

 عینه که دبو این اومد می بر دستش از کری که کاری تنها.  بشه ساخته و کشیده آلن شرکت جلوی کمان رنگین یک

 . بگه چیزی آلن به نداشت جرات بزنه حرف خودش با ها دیوانه

 

 پر نگاه یک با اونم شده دوخته اون به مت چشمهای که کرد احساس کری,  غذا صرف موقع خوری غذا سالن توی

 بیندازه هگری به,  بود رفته دست از که زیادی عشق خاطر به همه مقابل در رو کری میتونست که نفرتی چنان با خشم

 ولی میسوخت چشمهاش.  مانده باقی ازش شاید بود کرده فکر خودش با ها احمق مثل گاهی که عشقی و شور. 

 متس به فرار و پریدن باال از که شد باعث اون غرور و آلن به وفاداریش خاطر به فقط اونم کرد کنترل رو خودش

 بود نکرده تموم اون با رو کارش هیچوقت مت,  وجود این با.  کنه جلوگیری تاریکی

 

 و جنبش که همچنان.  بشن جمع هم دور ترتیب به آدمها دوباره که داد دستور مت شد تموم غذا صرف که ای لحظه

 احتنار و تفاوت بی بحث ادامه برای تقریبا موضوع رسید می پایان به پوند ها میلیون برای آدمها خروش و جوش

 اش خفه خوادب و بگیره رو اش یقه انگار اینکه مثل کرد گرفتار رو اون دیگه بار یک برای مت میرسید نظر به کننده

 کنه

 

 یخوریم شام و مینوشی مشروب آلن عموت پسر با ها کوچولو بچه مثل تو که موقعی ? کجاست هالی آقای پس,  خب_

 ? داره ربط ها قلو دو به اینم, 

 



 اش چهره,  کرد وحشت میدونست مت که چیزی از.  زد خشکش ترس از کری,  بود پرسیده ازش طعنه با اینو مت

 بایدن که چیزی هم سر آخر و کرده نرم پنجه و دست کام تا الم امر این در که میرسید نظر به و شد تر پریده رنگ

 اومده سرش

 

 ? میدونی ها قلو دو درباره تو....  تو_

 

 ! میدونم ها قلو دو درباره من_

 

 کرد موافقت رو این خُلقی کج و ترشرویی,  خشونت با اون

 

 من گچن از فراری و گشته بر بخت هالی آقای اینکه فقط,  میدونم هست تو زندگیه توی که چیزی هر مورد در من_

 درخواست ازت مودبانه فقط من,  نداره ای عالقه کنم فکر و نمیده اهمیت من به واقعا اون,  حال هر به,  کرده فرار

 مار هرهم البد! ? کردی مخفی رو افسونگرت و خونگرم یا و,  دلربا و جذاب شاهزاده این کجا که بگی بهم که میکنم

 دلنشینه و برو دل تو واست و داره

 

 تا کنه پاک اون چهره از رو مسخره نگاه این تا بگه بهش پیپا و جما درباره رو حقیقت که میخواست دلش ناگهان کری

 دارپول مت.  گرفت رو زبونش جلوی اون ولی.  ببینه مبهوت و مات هستن خودش مال دخترا بفهمه که وقتی رو اون

 دست هب سالحی ها قلو دو که میدونست.  هستند اون دست آلت ها قلو دو که میدونست,  عاطفه بی و قدرتمند,  بود

 مدت هالی کوین اسم.  کرد نخواهد تردید ای لحظه کری آزار و آن ار کردن استفاده سو برای که میدهند اون

 . کنه راضی رو همه سال چهار که بود زده حرف اون با کافی قدر به کری و میداشت نگه امنیت در رو اون زیادی

 .نداشت فرقی ای دیگه کسی با مت

 

 شده ناپدید که  شوهرمه، کوین،_



 بود شده خسته تکراری های دروغ این گفتن از و بود گرفته نفسش که حالی در گفت آهسته اینو کری

 

 ? ناپدید_

 

 جودو االن,  بود لحنش در قبال که عمیقی گرمای از یک هیچ که بود تمسخری با همراه و آمیز ریشخند مت صدای

 نسبت انهپدر های نگرش که زمانی حتی بود مهربون اون با همیشه که صدایی,  بود عمیقی گرمای با صدایی.  نداشت

 .  کنه ترکش کری که بود زمانی از قبل اینها همه ولی میبود نگرانش و داشت بهش

 

 کرد فروکش خشمش مت

 

 !? شده مرئی نا و سیگار دود یه توی رفته یا و,  رفته و گذاشته تنها رو تو_

 

 ترک منو هرگز و نکرد رو کار این اون,  نه.  شد ناپدید میکردیم زندگی ما که جایی,  استرالیا در,  دریا توی اون_

 به عموالم,  نمیکنن ترک رو همدیگه و نمیکنن رو کارها این مردم تو بدیهی باورهای خالف بر,  سیلور آقای,  نکرده

 رکت توی تو,  ضمن در.  داشتم نیاز من که بود چیزی اون از نمونه یک اون و میکنن حرکت من سمت به عادی طور

 ! داری رکورد کردن

 

 !? من ? نه,  کردم ترکت من ? اوه_

 

 ;گفت ای وحشیانه لحن با اون

 

 هست سنشون سال چند قلوها دو این اصال ? درسته,  کردی برقرار رابطه هالی آقای با تو که نکشید طولی زیادم_

? 



 که بود شده متوجه چون بودند کرده آماده کار این برای رو اون حال به تا زمان آن از کری غرایز که بود عجیب

 شونتشخ با همراه اون آمیز حرص لحن میتونست کامال کری,  میترکه حسادت از دقیقا داره و برگشته عکس به مت

 . بده تشخیص رو

 

 یدمیفهم درنگ بی و فورا مت هستن خودش مال دخترها که فهماند می اون به و میگفت اون به رو حقیقت کری اگه

 رضایت و میشد تفریحش مایه احتماال این که بود این حقیقت اونوقت و اومده سرش بر چه و افتاده هایی اتفاق چه که

 . بود آلن کار کردن خراب اون که داشت هم دیگه اسلحه یک مت.   میداد کشتن به رو اون مت کاذب خاطر

 

 ! دقیقا,  شب نیم و سه ساعت_

 

 زبانه اون از خشم که اش چهره و شده تیره خشم های شعله در که صورتی به کرد نگاه صورتش و اون به مستقیما کری

 میکشید

 

 ! ختت توی رفتم دیگه یکی با مستقیم شب نیم و سه ساعت!  کردم ترکت فلوریدا توی اینکه از بعد ماه دو_

 

 .....فسقلیه تو!  داری معصوم و گناه بی و درخشان نگاه یک تو که میکردم فکر من_

 

 بودم گناه بی کافی اندازه به شدم آشنا تو با وقتی_

 

 اشتهد نگه پا سر رو اون خشمش,  بیفته زمین به میخواست که موقعی و بود کرده قطع رو اون حرف سردی به کری

 بود

 



 نوزده,  شه توهین بهم که وایسم اینجا که نیستم مجبورم و,  سیلور اقای,  بدم ادامه رو مکالمه این نمیخوام من و_

 شستمو نگشتا و وایسم اینجا های دیوار کنار که نیستم مجبور دیگه,  میدونم کافی قدر به ولی ندارم سن بیشتر سال

 کنم پیدا نجات ارشد و اجرایی مدیران توسط باشم منتظر و دارم نگه دهنم توی رو

 !نه_

 

 کری و زمینه روی دختر تنها اون که انگار کرد پافشاری و اصرار کری به و کرد حفظ رو خودش موقعیت و موضع مت

 شدن تر نرم چشمهاش ذره یک برای حتی اون که کرد احساس یکهو

 

 ! نداری درخشان و ستاره پر های چشم دیگه واقعا تو!  بزرگی دختر یه االن تو_

 

 ; گفت صدا و سر بی و مالیم کری

 

 چشم ویت شدن دیده برای ای دیگه درخشان ستاره هیچ,  کردی رفتار قبلت کفایت با و شایستگی همون با ام تو_

 پس کنی بحث شرکت مالی امور درباره میخوای اگه هم حاال,  نمونده باقی ازش چیزی دیگه.  نداره وجود من های

 بیام کنار موضوع این با میخوام و اینجام من که هست دلیلم همین به احتماال

 

 لحظه برای و شد پریده رنگ ناگهانی طور به اش چهره شد، خیره اون به مت کشید طول ثانیه چند که ای لحظه برای

 بود سخت همیشه مثل اش چهره اینبار.  داد تکون رو سرش, بعد.  میگشت کلمات دنبال به کوتاه ای

 

 هالی خانم,  کنی مذاکره و بحث چیزی درباره که نیستی اینجا تو_

 

 ; گفت کنایه با



,  شدی شکلی چه کردی ترکم که سالی چهار از بعد سال همه این از بعد ببینم میخواستم من چون هستی اینجا تو_

 و نهک قطع ریشه از کامل میتونه و داره دستش توی رو تبر االن کسی چه که شی مطمئن کامال تو که میخواستم

 نگاه هبقی مثل هم تو  دیدم، رو تو من,  خب.  میخوام اصال اینو چرا که باشی مطمئن موضوع این از هم تو میخواستم

 بقیه ثلم همینجوری احتماال ام تو نمیبینم، چشمهات توی درخشانی ستاره دیگه.  پوچی درونم از همینطور و میکنی

 آدم. شدم گرفتار تو دام در سال چهار مدت برای فقط من.  ندارن هم با فرقی بیرونت و درون فهمیدم,  میکنی نگاه

 ام گذشته هب برم شدی باعث که ممنون, بیندازه بهش عبرتش درس برای خوب نگاه یک و برگرده اش گذشته به باید

 ! خداحافظ,  شد عبرت درس برام شاید بیندازم نگاه

 

 از کوتاهی های نشونه و عالمت شکست و شد خرد باز کری,  کرد رها رو اون و شد جدا اون از سادگی به مت

 کنار از و میشد پیاده ماشینش از که موقعی,  پیش وقت خیلی.  انداخت دیگری دوران یاد به رو اون مت خداحافظی

 که تداش قصد مت االن.  امانه در اون که شه مطمئن تا میفرستاد اش خونه به تاکسی با رو اون,  بعد میگذشت اون

 رگترینبز که حقیقت این با کنه پیدا رو آرامشش که کرد سعی کری,  کنه نابود رو بود کرده لمس که ای خاطره هر

 مه فکرش این.  فهمید نخواهد هرگز ولی داشت زیبا بچه تا دو مت که اینه سالحم اون بود پنهان اون از مت سالح

 تادهایس پاهاش روی هنوز کرد پیدا رو اون آلن وقتی و بود اورده کری درون توی عمیق رنج و بدبختی از موجی فقط

 بود مونده سرگردون و درمانده و رفته دست از هم هنوز ولی بود نشده زمین روی ولو و

 

.............................................................................................................................. 

 

 ; پرسید بدخلقی با آلن

 

 من هب چیزی کسی ? داره وجود کارمون واسه ها جناح میون نزاع و کشمکش های صف توی بیشتری های پیشرفت_

 میشهن که علفی و آب بی و خشک های زمین هم شرکتمون هم. کنم تحقیق بزرگ چیزهای درباره اینکه مگه نمیگه

 میدن پوشش استرالیا توی رو منطقه تمام ها زمین این که میرسه نظر به و شه کاشته دورنش چیزی

 

 ; گفت مالیم کری



 دیگه هم ما گهسن مثل هم قلبش شده ساخته سنگ از اون و سیلوره آقای با تصمیم این ولی توئه با حق که میکنم فکر_

 برگردیم خونه به میتونیم االن

 

 درد و بعذا همه که انگار میشد مربوط اون به که اونجایی از ولی شده نگرفته تصمیمی االن تا بود باهاش حق کری

 یگهد جور یک رو آلن کری ولی.  رسیده راه پایان به میکرد حس اوقات گاهی میشد تحمیل اون به بار اخرین رنج و

 یگهد چیزهای خیلی و شده بزرگتر اون هم سال چهار این توی و بود شده بزرگ کوچیکی از الن با اون میشناخت ای

 بود زیاد خیلی اون به دِینش بده هم انجام براش رو کارها این همه آلن اینکه از قبل میکرد حس عمویش پسر از رو

 . بود مدیون اون به هم بیشتر حاال و

 

 امور به توجهی مت دیگه اونوقت بود مونده مت زندگی توی سادگی به اون اگه,  نبود استرالیا در آلن با اون اگه

 گیزند اش تنهایی خاطر به و اون خاطر به.  نداشت شغلش و اون کارهای به ای عالقه هیچوقت و نمیکرد آلن مالی

 . بود مربوط مت به شک بدون شدن خراب این و میرفت ویرانی و تباهی به رو داشت آلن

 

 بهش ازب اون که داشت قصد مت هم شاید.  کرده ترکش که بوده کسی تنها مت که بود انداخته باال شونه ظاهرا کری

 دنش خیره و ها نگاه مهمانی توی امشب.  شه دور چشمش جلوی از بخواد دلش مت که نمیرسید نظرم به و برگرده

 . بود کرده حس رو خودش روی اون مداوم های

 

 با اون زج مت که بود شده روبرو تلخ حقیقت این با وقتی ? میکرد چیکار باید کرد ترکش که زمانی اون کری ولی

,  بزرگتر اون اگه ? میشد عوض اوضاع,  بود نکرده پیدا رو نامه و عکس اون هرگز کری اگه.  هست هم ای دیگه زن

 دیگه ولی ? بشه روبرو مت با داشت که علمی و تجربه با و بمونه منتظر میتونست بود شده مت عاشق کمتر و تر عاقل

 رذل اون نظر از کری االن بود شده احساس بی سنگ یک به تبدیل مت,  صورت هر در بود شده دیر ها اگه این برای

 که ودب گفته بهش کری اگه.  میرفت ای دیگه مرد سوی به مرد یک از که وار روسپی و آور شرم زنی.  بود ذات بد و

 افسردگی با روحی مریض رو اون که ? میداد نشون واکنشی چه مت بود کرده ترکش بعدم و اش حامله زمان اون

 و درد اب رو سال چهار بود شده مجبور کری که بود گذاشته تنها پایان بی اندوهی و غم از مملو و تنها و باردار شدید

 .... حاال حتی.  بود کرده رها خودش حال به رو اون مت که وقتی کنه زندگی ای دیگه کشور در اندوه



 یرت یک اش جمله هر با بود گفته بهش که ای کلمه هر مت کرد دور فایده بی های فکر و ها خیال از رو ذهنش کری

 بود گذشته رحمی بی مرز از همیشه و بود کرده شلیک کری قلب به

 

 ...االن ولی.  میکرد رفتار مهربانی و مالیمت با که بود اون با فقط ها قبل مت

 و شه رفتهگ شرکت و کارشون به راجع گرفته تصمیمی هر تا کشید خواهد طول ای هفته یک که بود گفته بهش آلن

 شمو عنوان به بازی این توی اون که گربه و موش بازی یک,  مته های رحمی بی از یکی اینم که میدونست کری

 . کنه شکارش بود ممکن لحظه هر گربه یک مثل نگاهش با مت که حالی در میگرفت قرار

 

 اومده در حدقه از چشمهایی و بکشه رو میشه سبز جلوش که کسی هر تا بود منتظر که حالی در عصبانیت از کری

 . بود بدبختیاش تمام شروع این و برسه پایانش به بازی این لحظه هر تا میکشید انتظار

 

 و خلیج و ببره یورکشایر به رو دخترها داره قصد که گفت اون به کنه باز رو شرکتش در که کرد متقاعد رو آلن اون

 غذا خودش چیز نا پول با و میساخت بود که ای سختی هر با هم دوباره.  بده نشون بهشون رو اونجا زیبای های دشت

 و یشک شطرنج بازی توی که نیست خوردن غصه و نشستن به قادر که میکرد احساس کری ولی میخورد و میخرید

 ودشخ عمیق های ترس مورد در نمیتونست اون و.  کنه اعالم رو مرگش حکم بالخره مت تا بمونه منتظر و بشه مات

 و یمارب رو اون که مت مثل مردی که بود کرده یاد سوگند کری و داشت مشکل کافی قدر به اون,  بگه چیزی آلن به

 . کنه پشیمون کارش از رو بود شده شدیدش افسردگی باعث و بود کرده رها مایوس و ناامید,  حامله

 

 یکارهای و میکرد بدتر رو اوضاع فقط مت هم االن ولی میگذشت زمان اون از سال چهار االن,  بود کشته رو اون مت

 نبی از طوفانش با بودن گذرونده هم با که رو خوبی خاطره هر و داشتن هم با گذشته توی چی هر که میداد انجام

 شکالتشم به کری.  میگذاشت مت دست در باید رو بودن ها قلو دو پدر یعنی رو رازش که بود این همه از بدتر و.  ببره

 رو میکرد احساس عمرش توی آلن مخصوصا و بقیه به نسبت که رو وجدانی عذاب که بود مجبور و بود خورده گره

 . کنه تحمل هم

 



 ماشین یه میتونست داشت ها قلو دو واسه مخصوصا ای تازه های تجربه این که بره نیویورک به قطار با میتونست کری

 سرسبز یها خلیج و دشت به تاشون سه هر ماشین بر سوار میتونست.  بزنه طبیعت به دل دخترهاش با و کنه کرایه

 مایل چند ای دهکده.  بود داده پیشنهاد بهش رو * ( green man) گرینمن توی جایی رزرو آلن.  برن یورکشایر

 یاد رو اون هم فکر این.  بودن گذرونده اون در خوشحالی با رو کودکیشون دوران کری و اون که جایی از تر دور

 ناآش های چهره اونجا میخواست دلش کری.  انداخت بود مرده االن که الی بزرگ مادر دیدن برای گذشته به سفر

 دور های تپه و عمق کم های رودخانه دیدن برای,  شمال سرد و تازه هوای توی کشیدن نفس برای فقط تنها.  ببینه رو

 ریک.  میشدن دیده تیره ایشون قهوه خاک خاطر به ها دست دور از که محکمی و صالبت با های صخره برای,  دست

 . بود شده تنگ ها این همه برای دلش

 

 ای بهکل و(  کیالک) زالزالک درخت کنار.  بود ایستاده تپه باالی و زمین روی اون,  بعد روز سرد و روشن هوای توی

 ثلم درست حاال ولی.  بود فروخته رو کلبه این اون, مُرد بزرگش مادر که وقتی.  بود اون مال زمانی که روستایی

 نگهداری و رسیدگی بهشون زمانی یک که دارویی های گیاه و گیاهی های باغ میتونست اون.  میرسید نظر به همیشه

 . ببینه رو میکرد

 

 

 

 

 

 

green man ; 

 

 مردی,  میکنه عبور پیاده که میده نشون زدن قدم حال در رو اون که هست مردی یک و سبز نماد یک,  انگلستان توی

 رو لیجنگ وحشی مرد یک سمبل و نماد این و باشه شده پوشیده کامال گیاهی پوشش و سبز های برگ و شاخ با که

 . بده نشون



 نژوئ ماه توی که هایی شکوفه.  میدادن عطر خوش بوی که گلی های بوته,  در جلوی های سنگفرش و راه مسیر

 های شاخه بود اونجا هنوز سیب درخت.  میدادن رو بهشت بوی و بود شیرین ها اون بوی که شد خواهند شکوفا

 همین از آلن و اون که اومد یادش رو پیش ها مدت کری.  میرسید نظر به محکم اندازه همون به هم اون قدیمی

 (heath) کوتاه های علف و زارها خلنگ میان از قلوها دو.  نبود اندوهی و غم هیچ که زمانی بودن رفته باال درخت

 دبو تا دو اون چهره توی که ای عادی غیر سرخی.  میگذشتن اونجا از وورجه ورجه با و میکردن حرکت سرعت به *

 و یشهم سرخ بر اون و بر این در کردن تقال و زیاد چرخیدن خاطر به که بود اطراف های تپه در شاد سگ توله یه مثل

 نظر هب میکرد نگاه دخترهاش کردن تقال و روبروش صحنه به سخت و طوالنی که حالی در کری.  میزنه نفس نفس

 مشآرا و ها دختر این وجود که بود داده اجازه که همانطور.  کرده سفر دور خیلی های گذشته به ذهنش که میرسید

 نای با رو بود وجودش توی که چرکینی دردهای از بعضی.  بده شفا رو اون های زخم از بعضی خشن های زیبایی و

 . کنه درمان اینجا های زیبایی و صلح و ها تپه

 

 " نیفته اتفاق هیچوقت ممکنه فردا,  کارولین شو روبرو باهاش رو امروزت"

 

 وشهاشگ توی هنوز وارش موعظه حرفهای و میکرد نصیحتش همیشه که میشنید رو بزرگش مادر صدای هنوزم تقریبا

 زندگیش به دوباره الی بزرگش مادر مرگ از بعد مت.  رفت نمی بین از هرگز و بود افتاده اتفاق فردا ولی بود

 سرد الیط مثل اونها موهای. کرد پیپا و جما به دوباره نگاهی اون.  بود داده تغییر رو اون آینده تمام و بود بازگشته

 دستهای توی رو اون زندگی که بود مردی چشمهای گرم طالیی ای قهوه همان اونها چشمهای و بود شمالی افتاب

 . بود گرفته خودش

 

 

 

#heath 

 

 انگلستانه بومی درختان جز که هست heath خانواده گیاهان انواع,  زار خلنگ



 اش_سالگی_شانزده#

 

 رو کار این که هرچند نبود خداحافظی منظورش هرگز اما بود کرده خداحافظی مت از تولدش روز از بعد کری

 به هجناز تشییع برای کری حال این با و مرد خوشبختی و آرامش با الی بزرگش مادر,  بعد ماه طول در.  بود کرده

 اندوهی و غم هیچ مادبزرگش.  افتاد گریه به خودش اطراف الن بازوهای و ها دست با و رفت اش خونه و یورکشایر

 هب خوشبختی با رو خودش زندگی اون. بود خوشحال همیشه زندگیش طول تمام در اون بود نگذاشته سر پشت رو

 ور خودش امول و ارزش با دارایی تنها حاال و بود کرده خوشحال رو آلن و اون شادمانه همیشه.  بود رسونده پایان

 اهیگ و دلسوزانه های نصیحت,  خردمندانه سخنان اون ارزش با دارایی.  بود گذاشته باقی و کرده حفظ آنها برای

 . بود اون ظالمانه فرضیات

 

 کار مشغول سخت خواندن درس بر عالوه و برگشت بود آنجا در دانشگاهش که ردلند به تدفین مراسم از پس کری

 زهنو.  بود,  میداد انجام که خوبی خیلی کار انجام از رضایت و مورد بی های فکر از دوری برای کردنش کار.  شد

 خاطره یه هب هم اون ذهنش پشت به سیلور متیو فکر دادن فشار با ولی بود ذهنش در تولدش روز خاطره و سیلور متیو

 . شد تبدیل آرزومند و مشتاق

 

 دستهاش توی رو دانشگاه مخصوص تلفن اون که جایی شد احضار تلفن خونه دفتر به کالج در اون که بود بعد ماه سه

 ودب نکرده فراموش رو اون هرگز که میداد گوش مردی صدای به و بود ایستاده تپش از پر قلبی با,  بود گرفته

 

 ? کارولین_

 

 کرد صحبت سریع و تند شدت با مت و بزنه حرفی و بده جواب نتونست اون ثانیه یک برای

 

 ! بده جواب بهم خدا خاطر به,  کارولین_



 دهکر ناراحت رو مت بود وجودش توی همیشه که کمرویی و حیا و حجب خاطر به باز بزنه حرفی اینکه بدون کری

 بود

 

 ; گفت اون به

 

 سیلور آقای سالم_

 

 ببخشه بهبود رو مت خوی و خلق که نکرد هم کاری هیچ و

 

 بگو لطفا رو اسمم!  مت_

 

 آورد در خودش از خشنی خیلی صدای و زد فریاد صبری بی و حوصلگی بی با مت

 

 پس میدی شجواب و گرفتی دستهات توی رو تلفن و وایسادی اینجا تو اگه بگو هم اینو بهم و میکنی چیکار داری االن_

 زانو هب رو تو و میام اونجا به من! ? میکنی سکوت تلفن پشت دهنده آزار کوچولوی غریب و عجیب ادمهای مثل چرا

 ! میارم در

 ادهد ارائه گذشته روز که درسی ارائه آخرین با.  داد قورت رو دهانش آب کری,  بود شده خشمگین دالیلی به مت

 از ای کلمه چهی ولی بزنه حرفی کرد سعی بشه قطع دانشگاه تلفن اینکه از قبل میرسید نظر به خسته هم هنوز بود

 نیومد بیرون دهانش

 

 دنبالت میام دیگه دقیقه پانزده!  بمون همونجا_

 



 کتابهاش ریک.  شد قطع تماس و کوبید هم به محکم رو گوشی مت کنه نظری اظهار گونه هر یا کنه صحبت اینکه از قبل

 احاطه رو دانشگاه محوطه دور که ارتفاعی کم و کوتاه دیوار روی تا زد قدم دانشگاه محوطه توی و کرد جمع رو

 بود ونجاا دیگه دقیقه ده در درست مت.  داره نگه ایستاده رو اون تا بودن لرزان خیلی پاهایش.  بنشینه,  بود کرده

 لیو بیاره در لرزه به رو اون تا داشت رو انتظارش کری که میرسید نظر به عبوس و سخت و سفت چنان اش چهره

 کرد ککم کری به,  گذاشت ماشینش عقب صندوق توی رو اونها و برداشت رو کتابهاش عوض در نکرد رو کار این مت

 کرد رانندگی و روشن رو ماشین بگه چیزی اینکه بدون و بشینه صندلی روی تا

 

 یرفتم بیرون فرعی جاده از سرعت به,  برونه سرعت نهایت به رو ماشین که میداد اجازه واقعا مت,  لندن از بیرون

 سفت ریک وقتی و.  انداخت می سنج سرعت به عصبی نگاه یه و میکرد تر زیاد رو ماشین سرعت ماشین اتوبان توی و

 ربیشت رو ماشین سرعت و انداخت می اون به مختصر و اجمالی نگاه یه میگرفت صندلی روی, رو خودش سخت و

 برونه تر تند تا میکرد

 

 ? میریم کجا داریم_

 

 ! جایی هر_

 

 ; داد ادامه خلقی بد با و

 

 موش مثل االن میشه,  برداری زده وحشت موش یه مثل کردنت صحبت از دست تو تا میکنم کم رو سرعت موقعی و_

 ? نزنی حرف ترسیده کوچولوهای

 

 گشتبر اون طرف به عصبانیت با و کرد خاموش رو ماشین موتور,  شد خارج جاده از و کرد کم رو سرعتش ناگهان مت

 طالیی موهای و سر به بتونه بهتر تا بود شده خم پهلو به بدنش تمام و بود داده تکیه صندلی پشت رو بازویش و دست. 

 . بشه خیره کری



 ;گفت عصبانیت با

 

 هفته یک از بیشتر تو.  دیگه کجای هیچ نه,  ات خونه توی نه... نبودی جایی هیچ تو ولی ببینمت تا زدم زنگ بهت_

 ! نبودی ات خونه در اومدم وقت هر دقیقا

 

 ...ولی_

 

 سختی به که کسی از مرد این باید چرا.  نداشت میکرد صحبت موردش در اون که اونچه از تصوری هیچ کری

 ? بشه عصبانی میشناختش

 

 ! کنی سکوت اینجوری باز و نزنی حرفی بخوای که نخور وول و تکون صندلی روی اینقدرم و_

 

 ردم این به تا بود شده موفق تقریبا قبل هفته سه طی در اون داد آزار رو خودش و شد ناراحت واقعا کری ناگهان

 هک امروزم و شده سبز راهش سر مرد این باز اینکه تا برداره بهش کردن فکر و تولد خاطره از دست و نکنه فکر

 ودشخ اینقدر میشه روبرو باهاش هم وقتی و کنه بازخواست رو اون تا نداشت حقی هیچ مت.  بود انداخته راه طوفان

 میشناخت سختی به رو اون هنوز که زمانی کنه جواب و سوال اون از وحشیانه اینطوری و بدونه محق رو

 

 ورسیل اقای نداره شما به ارتباطی هیچ بودم من که جایی و موضوع این و کرد خواهم صحبت دارم میل طور هر من_

! 

 ;کرد اضافه حرفهاش به توجهی قابل لذت با کری

 

 رب کار این عهده از و نبودم جایی هیچ من,  کنم روشن واست رو موضوع این بخوام اینکه و شما اطالع محض ولی_

 کنی نگاه یرتحق دید به رو اون و باشی متنفر میکنم زندگی توش من که جایی از تو ممکنه.  برم جایی بخوام که نمیام



.  بدم امهاد و ارتقا نمیر بخور چیز یک واسه رو زندگیم میتونم تحصلیم هزینه کمک با و منه زندگی محل این ولی

 زندگیت توی وت که نمیکنم تصور. هستند بدتر یا بد زندگیشون اندازه همون به هم اموزان دانش یا و ها دانشجو بیشتر

 ! باشی داشته گرسنگی یا پول کمبود

 

 نهک نگاه بهش کامل سکوت توی لحظه یک تا کرد مجبور رو اون.  کرد گیج و زده حیرت رو اون کری پرخاش و حمله

 این وقتی ولی میداد دست از رو کنترلش ندرت به کری.  بود گذشته حدش از تر زیاد خیلی که میدونست کری و

 بیاد بند و هبش متوقف زمانی چه زبونش که نمیرسید نظر به هرگز دیگه میرفت در دستش از کنترلش و میکرد رو کار

. 

 . بودن شده خیره ماشین توی یکدیگه به و بودند نشسته فقط اونها

 

 ; گفت آروم و زده بهت صدایی با مت بعد

 

 ? کارولین ای گرسنه_

 

 میکردم روشن واست رو ای نکته یه داشتم,  نبود این منظورم اصال,  نه_

 

 ! واضح و بلند صدای با البته,  آره_

 

 ; گفت آمیزی کنایه طور به بعد و میکرد اش نظاره آمیزی تمسخر شیطنت با مت

 

 فهمیدم کامال رو پیامت و کنی روشن واسم میخواستی که ای نکته منم_

 



 حالی رد بگه چی نمیدونست.  کرد نگاه بود چسبونده هم به رو اونها استرس با که اش شده مشت های دست به کری

 . میکرد احساس ریختن اشک مرز و لبه در باز رو خودش که

 

 ... کنم گوشزدت باید دیگه تند توبیخ یک خاطر به_

 

 ; داد ادامه آرومی به مت

 

 نبودی رو کامل هفته یه دقیقا تو,  نبودی خوابگاهت توی اونجا تو_

 

 کرد بلند رو سرش و شد موضوع متوجه ناگهان کری

 

 ! بوده پیش ماه سه مال دقیقا من نبودن و میزنی داری که حرفی این ولی_

 

 ! درسته_

 

 باشه شده عصبانی دوباره باید میدونست کری و بود شده خشک و سخت و سفت دوباره مت صورت

 

 ? بودی رفته کجا درسهات ترم وسط اونم کامل هفته یه تو ? بودی کجا_

 

 مُرد... الی بزرگم مادر,  خونه بودم رفته_

 



 عصبانی تم دوباره نمیخواست کری اینکه خاطر به فقط ای دیگه دلیل هر به نه.  شد سرازیر چشمانش از بالخره اشک

 شد فتس بدنش و داد خودش به تکونی مختصر طور به,  کشید آغوشش توی مهربانانه رو اون مت که وقتی و.  بشه

 نوازش ور ها اون و بود برده فرش موهای میون رو دستهایش مت چونکه شد آروم و ریلکس یکباره به تقریبا بعد ولی

 . میکرد

 

 ? نه مگه,  هستم سنگدل و احساس بی و کننده ناامید واقعا من!  خدایا اوه_

 

 کخش رو صورتش داد بهش مت که دستمالی با.  کرد بلند رو صورتش و داد تکون اون ژاکت جلوی رو سرش کری

 . کرد نگاه بیاره یاد به خاطراتش توی رو اون همیشه که جوری مت به و کرد پاک رو هایش اشک,  کرد

 

 . بودن گرم,  میزدن لبخند مت های چشم

 

 ? بگی بهم اش درباره که میخوای,  شیرینم دختر_

 

 زا هنوز چشمهاش.  نشست صندلی روی و کشید بیرون آغوشش و اون بازوهای میان از رو خودش احتیاط با کری

 . بودن خیس اشک

 

 ذشتگ در اون...  فقط و.  بود نشده بیمار هیچوقت زندگیش توی ولی بود پیر اون.  نداره وجود گفتن برای چیزی_

 یک و بود داده انجام رو بده انجام زندگیش توی میخواست که هرکاری اون چون نیستم ناراضی موضوع این از من. 

 . بود العاده فوق شخص

 و جدی حالت,  میکرد نگاه بود آماده ای لقمه مثل که کری به که همچنان اش چهره.  کرد نگاه اون به دقت با مت

 . بود گرفته خودش به ای فلسفه

 



 ردک بزرگ شیرین انقدر اینجوری رو تو که داده انجام ای العاده فوق کار اون,  بوده العاده فوق احتماال اون آره_

 

 . زد لبخند بود، کرده هاش گریه توی کوله و کج رو اش چونه که کری به مت

 

 ; کرد صحبت به شروع اون

 

 بخوریم لمفص غذای یه بریم بیا... باشی گفته دروغ افتخار با اینو اگه فقط... هستی گرسنه که صورتی در فقط_

 

 برد بیرون خالی جاده از رو اون و کرد روشن رو اتوموبیل موتور مت

 

 ... نپوشیدم شام برای مخصوص لباس من ولی_

 

 خندید غش غش بار این,  نمیداد آزارش رو اون کوچکش عادت توجه با مت بار این

 

 !میشدم متوجهش قبال مطمئنا نبودی خوشگل اگه.  خوشگلی خیلی تو که مطمئنم کامال من,  بیخیال اوه_

 

 بند سشنف.  رفت بین از کامال خشمش دیگه که زد اون به ای جانانه لبخند چنان مت ولی شد سرخ کامال کری صورت

 میخنده داره هم اون که کرد پیدا حالی در رو خودش و بود اومده

 برای هک جاهایی.  بود اومده اونجا به قبال که بود شکوهی با ولی کوچک های خیابون توی مت اتوموبیل,  اون از بعد

 حد از بیش مت دیدارهای.  اومدند اونها طرف به خدمه چند و کرد پیاده ماشین از رو کری.  داشت تازگی کری

 دوست اه شرکت از خیلی مت شغل خاطر به و بوده همینجوری دیدارهاش دائما میرسید نظر به اینکه تا کشید طول

 . باشند داشته رو الزم همکاری اون شرکت با داشتن



 تماشای.  میبرد ها رستوران و تئاترها یه رو اون مت.  بود رویا یک مثل کری برای خاص شام اون از بعد روزهای

 و راحت مت با کامل طور به اون که زمانی تا.  بود جالب خیلی کری برای توریست یک مانند شهر اطراف مناظر

 شریک ردم این با کردن همراهی توی میتونه بیشتری نفس به اعتماد با که میکرد حس اون دیگه االن.  شد صمیمی

 که اشتهد وجود مت زندگی توی قبال زنی ویونن گفته به اینکه درک با کری.  بود مطمئن بیشتر خودش از و بشه

 به چونکه بود هم خوشحال ولی.  بود گرفته چنگ به محکم خیالش عالم در رو مت هست ذهنش توی هم االن احتماال

 و.  ردنمیک اش مسخره و تهدید رو کری دیگه وجه هیچ به و کرده پیدا سعادتی اون با مصاحبت در مت میرسید نظر

 و جبح و بودن خجالتی خاطر به ها مهربونی این همه شاید.  بود گرفته خودش پر و بال زیر رو کری دالیلی به بنا

 کری برای خودش اندازه به میکرد زندگی اون در کری که جایی که میدونست چون هم شاید اما. بود کری حیای

 و خارش حس عاشق.  باشه اون با رو اش لحظه هر که بود این عاشق کری,  بود مت دالیل که چه هر.  بود بیگانه هم

 به ننگاهشو که وقتی بدنش شدن مور مور عاشق.  میومد وجود به پوستش توی که بود آشنایی و خودمانی سوزش

 شهای انگشت با که وقتی اون های انگشت گرم احساس.  بازوهایش روی اون های دست احساس.  میکرد تالقی هم

 . میشدن قفل

 

 باز رو اون وقتی و میشد تنگ اون برای دلش مدام و میداد دست از بد رو اون کری بود دور لندن از که وقتی مت

 ششپی باز مت که وقتی بود شده شوق و لذت  از پر اش چهره االن.   میکرد خوشحالی حس وجودش توی کلی میدید

 با که یوقت درخشیدن می صورتیش لبهای و بنفشش چشمهای توی لبخند.  بود کرده مالقات رو اون و بود برگشته

 . میداد گوش اون عمیق و گرم صدای به سعادت و خوشحالی و ذوق

 محض به پس داده دست از رو کشور این هوای و حال کری که میدونست اون.  داد نیک پیک پیشنهاد مت بعد روز

 . برد نیک پیک و گردش به رو اون شد گرم هوا اینکه

 

 جوان خیلی ور اون که بود پوشیده بازی یقه پیراهن و جین شلوار.  رسید اش خونه به رسمی غیر لباس با یکشنبه مت

 و مات کری که بود زده بیرون ماشینش عقب صندوق از بزرگ نیک پیک سبد یک.  میداد نشون قبل از تر شاداب و

 دهپراکن هوا توی شدیدی باد و بود شده صاف هوا که حالی در.  اورد بیرون ماشینش عقب صندوق از رو اون مبهوت

 جنوب رد) دوور سمت به میتونست که جایی تا بلند موسیقی صدای و فانتزی ماشین یک با کری کنار در مت بود

 . میکرد رانندگی( انگلیس خاوری

 



 ود اون بدون هیچکس که روز یک.  شهر های شلوغی و هیاهو از دور به روز یک.  خاصه روز یک که میرسید نظر به

 کری هک بود شده باعث احوال و حال این.  نمیرسید نظر به,  بودن شده دور شهر های شلوغی از مایل چندین که نفر

.  بود هگرفت آغوشش توی سفت رو اون االن مت که کرد خطور ذهنش به مثال بکنه فکرهایی هاش پردازی خیال توی

 صوراتشت توی همیشه کری ولی.  بود داری خود و خونسرد مرد خیلی باشه تنها خودش با اگه مت که بود این واقعیت

 ودب ننوشته نامه آلن به اون مورد در هرگز کری مطمئنا.  رازه یک مت که انگار میکرد پردازی خیال اون مورد در

 های موضوع از یکی که پسرها مورد در دخترانه های بحث.  بود نکرده بحث اتاقیش هم جنی با مت مورد در هرگز

 . بود دانشگاه دختران عالقه مورد

 

 بود دهکر متوقف هم دانشگاه دختران با ارتباط برقراری برای خودش تالش حتی کری نیک پیک آن از بعد روزهای

 می رو اون بودن آغوش در و مت رویای شب هر اون.  بود کرده پر رو افکارش شب هر و روز هر مت فکر چونکه

 الشدنب زیادی های زن مت اینکه بر مبنی ویونن هشدار از دیگه حتی و.  اون با کردن زندگی شیرین رویای.  دید

 ادیدهن رو اون های هشدار.  بود برداشته دست اندازه نمی هم زنی هیچ صورت به نگاه دیگه رابطه یه از بعد و هستن

 تهدید رو کری اون از خطری هیج و بود مهربان و گرم اون با مت.  نداشت خطری هیچ بودن مت با.  بود گرفته

 هایراز کری از و میداره نگه محافظش رازهای از کاری پنهان یک توی رو اون مت که میرسید نظر به ولی.  نمیکرد

 ورط به که کسانی محدود جز به نمیکرد معرفی کسی به رو اون هرگز مت.  پوشونه می و میکنه مخفی رو خودش

 ایه رقیب از هیچکس به رو کری,  بود اون با کری که رسمیش های مالقات توی حتی.  شناختند می رو اون واضح

 می کری های شونه به دستهاش ولی بزنه حرف تا ایستاد می مودبانه کافی اندازه به اونجا.  نمیکرد معرفی کاریش

 . میکرد نوازش رو هایش شونه آروم کاریش رقبای با هاش صحبت توی و رسید

 

 مصمم برای حتی انجام سر,  میکردن زندگی هم کنار در نهایت در که کوچکی دنیای به بازگشت برای مت بیقراری

 . میشد آشکار هم اونها آشنایان ترین

 ونا از رو موردش در پرسیدن سوال جرات ولی میکنه پنهان اون از رو چیزی مت که میدونست دلش ته همیشه کری

 اسشو میگذرونه مت با که ای دقیقه هر و لحظه هر میدونست اون بود کری مناسب خیلی مرد این چیز همه.  نداشت

 هک جایی تا اون.  کنه روی زیاده هاش پردازی رویا توی که نبود حاضر اوقات گاهی اگرچه ولی رویاییه و غنیمت

 ونا از دور زندگی نوع هیچ به نمیتونست دیگه کری.  میکرد خودداری مت مورد در ها پردازی خیال از میتونست

 . بیندیشه



 بچه مثل مت که حالی در بود کرده بندی بسته گردششون برای سبد که بود کری این,  بعدی نیک پیک توی و

 وسق و کش بدنش به و بود کشیده دراز,  بودن کرده پهن دریاچه کنار که بزرگی فرش روی خوابالو کوچولوهای

 دیدن از.  ردمیک باز هم بود کرده بندی بسته که سبدی در میکرد تماشا رو اون تنبلی که همچنان لذت با کری.  میداد

 . بود گرفته اش خنده همزمان هم مت های خمیازه

 

 ; گفت

 

 هستم کور موش مثل میکنم حس_

 

 روی اون.  میزد پوزخند هم گاهی گه یه و لبخند اون به بورش فرفری موهای اون با تخس شیطون بچه یه مثل کری

 . یرسیدم نظر به جوان العاده فوق تصوری قابل غیر طرز به جینش شورتک و تیشرت این با و بود نشسته زانوهاش

 

 گرفتی عوضی رو ها رنگ این همه تو ? لباست های رنگ خاطر به ? کور موش چرا_

 

 نشست جایش سر ناگهانی طور به و برگردوند اون از رو اش خیره نگاه ناگهان مت

 

 ? شده چی_

 

 ! بذارم ماشینم توی که میبرم رو وسایال و سبد این من,  هیچی_

 

 نگرانی اب کری.  شد بلند ساکت و بسته فرو لب آدم یه مثل.  بود خاموش و حرف کم,  خونسرد مت,  دلیلی هیچ بدون

 با و یانهوحش کمی دقتی بی با بعد و رفت اتوموبیلش طرف به و برداشت رو سبد و شد بلند که میکرد تماشا رو اون



 چّپه ارشک این با سبد های وسایل تمام بود نزدیک که چپوند و کرد فرو ماشینش عقب صندوق توی رو سبد خشونت

 در.  کرد پرهیز نگاهش از و دوری اون چشمهای با چشمانش تالقی از عمد از برگشت مت که موقعی کری.  بشن

 . بود دوخته دستش توی چنگال به رو نگاهش و بود اورده پایین رو سرش که حالی

 

 .... من که میکردم فکر,  بیارم رفته یادم تو واسه چنگال ببخشید واقعا,  متاسفم_

 

 یا ترسیده و مبهوت نگاه با کری و داد شدیدی تکون جلو طرف به رو اون و اومد هاش شونه طرف به مت های دست

 بود شده خیره چشمهایش به مت که موقعی کرد نگاه اون به

 

 من هک میشی باعث که کارهایی و راه و,  تو شیرین ی احمقانه و کوچولو های عادت این به لعنت و چنگال به لعنت_

 ! کنی می آتیشی اینجوری االن منو که هایی روش!  کنم حس االن اینجوری

 جدا مه از لبهای روی سختی به دهانش و کشید آغوشش توی سخت و محکم رو اون مت کنه فکر کری اینکه از قبل

 گرفت چنگش توی رو اون طالیی و فر موهای از مشتی و برد فرو اون دهان توی رو زیونش.  اومد پایین کری شده

 . کرد بلند خودش طرف به رو کری صورت و

 

 کردمی نفوذ درونش توی که احساساتی.  زده وحشت و لرزان.  شد خیره اون به فقط کری,  کرد رها رو اون مت وقتی

 می یینپا و باال هیجان از اش سینه قفسه و کوبید می محکم قلبش.  نبود مت چشمهای به کردن نگاه به قادر اون, 

 بود آگاه مت شدگی تحریک از بدنش وحشتناکی طرز به و بودن باز خودش چشمهای.  اومد

 

 قعاش اون.  کنه انکار رو اون بود کرده سعی مدت همه این که اونچه به توجه با میدونست خوب رو چیزی یک کری

 الکام.  میکرد انکارش همیشه که هرچند داشت دوست مرز و حد بی رو اون و بود شده عاشقش وحشتناک  بود، مت

 رو کری که چیزی ترسناک و باشکوه.  بود نکرده احساسش هرگز قبال که بود احساساتی این بود عاشقش مطلقا و

 . میکرد پذیر آسیب کامال

 



 !کرییی اوه_

 

 تشدس,  میزد هم نفس نفس اسمش عمیق کردن تلفظ با همراه اون و کرد ادا عمیق و کشیده خیلی رو اون اسم مت

 خیلی رو اون لرزون و زده هیجان بدن مت برگشت اون آغوش توی باز کری وقتی و کرد دراز کری طرف به رو

 . داد تسکین بازوهاش شدید گرمای توی سخت

 

 یه هب تبدیل رو کری ترس که مهربونانه و ظریف های نوازش.  کرد اون بوسیدن به شروع مالیمت با و آرومی به مت

 یراهنپ زیر مت دستهای.  شد تبدیل خوشی و هیجان و گرم لذت یه به اون کمرویی و ها ترس.  میکرد شدید گرمای

 . کنه نوازش رو زیر اون تا رو اونجا تا میکرد حرکت اون لطیف

 

 , ایستاد هایش پنجه نوک روی کری اینکه تا میکرد حرکت گردنش و گوشش نرمه,  اون های گوش روی لبهاش

 به ور لبهاش بیشتر مت.  کرد حلقه مت گردن دور لرز و ترس با بازوهاش با همراه رو اونها و داد تکون رو دستهایش

 . کشید نفس اون نوازش و بوسیدن با همراه بریده بریده و چسبوند گردنش

 بهش کری بدن تمام اینکه تا کرد نزدیکتر خودش به رو اون مت لرزید می آغوشش توی هنوز کری که موقعی

 ور کری خورد سُر بودن کرده پهن که ای قالیچه روی مت که وقتی.  کرد تر محکم رو آغوشش اون و شد چسبیده

 و راضی کامال.  گرفت جا کامال آغوشش توی کری.  گرفت آغوش در خودش با رو اون و کشوند خودش روی هم

 . راغب و خوشحال

 

 ; کرد التماس و خواهش اون از بمی و گرفته صدای با مت.  میرسید نظر به ناامید کرد بلند رو سرش مت وقتی

 

 کری,  ببوس منو_

 

 میکرد جستجو رو اون زیبای چهره شگفتی نوعی با مت طالیی_ ای قهوه چشمهای



 داشتم یا بوسه نه هیچوقت که من حال هر به ? میتونم چطوری,  نیستم بلد آخه.  ببوسمت جوری چه که نمیدونم من_

 ... که نمیذاشت هیچوقت الی بزرگ مادر صورت هر در.  بود باهام هم آلن اینکه مگه رفتم جایی نه

 

 بیامرزه رو الی بزرگ مادر خدا_

 

 مه از اون لبهای وقتی و کردن باز هم از رو کری لبهای آرومی به انگشتهایش,  گفت دار خش و گرفته رو این مت

 . ببوسدش جوری چه که داد یاد اون به شدن باز

 اومده دبن کری نفس که وقتی تا میکرد امیدی نا احساس درونش در که زمانی تا شیرین و آهسته و آروم,  ابتدا در

 کردن الهن به تبدیل شدنش شوکه از کری های کشیدن نفس بریده بریده و ها زدن نفس نفس این که زمانی تا.  بود

 لغزیده اون صاف و نرم بدن روی مت های دست که وقتی.  بود شده مت به هوس و خواستن و میل از کوچولو های

 تراضیاع هیچ کری.  پوشوند رو هاش سینه تا کمرش پشت گرم پوست اون های دست.  کشید بلندی نفس کری شد

 بیشتر و بشه رت نزدیک مت به اینکه تا بود فوری و مصرانه درخواست و تقاضا یه واکنشش تنها و العمل عکس فقط نکرد

 و چسبوند قالیچه پشمی و نرم تشک روی به رو اون و کشید دراز اون روی مت.  بکشه دراز اون روی و آغوش توی

 . داد فشار کری به رو بدنش

 

 بوسید رو اون احساس با و عجله با

 

 ? بکنیم رو کار این نباید ? باشیم اینجا نباید ما که میدونی_

 

 میکرد نگاه کری به اون که وقتی بودن سوزان و تاریک مت های چشم

 

 شدم عاشقت دیدمت مهمونی توی بار اولین برای که زمانی از میکنم فکر  مت، عاشقتم من  چرا؟_

 



 !نگو رو این_

 

 گرفتند رو اون سفت و محکم مت های دست

 

 اومده وجود به زندگیت توی بار اولین برای که احساسی تمایله، و میل یک فقط میکنی احساسش تو االن که اونچه_

 اشیب داشته رو احساس این تو که نکردم کاری! باشه اومده وجود به تو توی احساس این که نکردم کاری هیچ من و

! 

 

 متاسفم_

 

 بست محکم رو چشمهاش کری و زد حلقه چشمانش در اشک

 

 احمقم که یمیکن فکر احتماال,  ام بچه من میکنی فکر که میدونم,  باشی داشته دوست رو من نمیخوای تو که میدونم_

 ... من,  هستم

 

 لحاص تماس مت بدن با.  شد پرتاب مت آغوش توی ناپذیری خستگی عذاب و درد و رنج از بدبختی با کری بدن

 صورت دستهاش.  اومد فرود اون روی شدت به بدنش و میزد نفس نفس مت.  کرد نوازش رو هاش شونه اون و کرد

 ; گفت گوشخراشی صدای با اون.  فشرد رو اون و گرفت محکم و شدت به رو کری

 

 لطفا نکن گریه,  نکن رو کار این_

 چشمهای از که اشکی قطره روی,  رو زبونش و کرد پاک خشونت با رو هاش اشک,  شد خیره اون چشمهای به مت

 . گذاشت اون چشمهای زیر آرومی به رو هاش انگشت.  کشید,  بود شده سرازیر اون

 



 ارمغان هب بعدش چیا احساس این ممکنه که نداری ای ایده هیچ تو.  میشه ختم کجا به کار این که نمیدونی اصال تو_

 همچین که ام دیوانه من!  داری احساسی چه خودت که نمیدونی حتی!  دارم احساسی چه من که نمیدونی.  بیاره

 ای عالقه و نمیکنم رو کار این مسلما من ولی نمیدونی چیزی این از بهتر شاید تو.  باشم داشته تو مورد در احساسی

 ! ندارم وابستگی به هم

 

 ممحک رو اون دهان.  کرد ای ناله میکشید درد که مردی مثل مت ولی برگردونه اون از رو رویش که کرد سعی کری

 ویت تنگ و محکم رو کری و.  زیاد خیلی ولع با و عمیق بوسه یه.  بوسید اشتیاق و شوق و ولع با رو اون و گرفت

 فشرد خودش به و گرفت آغوشش

 

 ! کری بهت لعنت_

 

 لرزید می لبهایش و اون دهان جلوی دهانش,  فشرد می کری لبهای به رو لبهاش که حالی در

 

 رو تو اصال هرگز کاش ای!  باشم داشته تو به نسبت احساسی هیچ نمیخوام!  باشم داشته احساسی چنین نمیخوام من_

 ! بودم ندیده

 

 حال در گویی که حالی در و.  بود درگیر خودش با انگار.  میکرد نگاه اون به سادگی به مت طوالنی مدت برای

.  داره اصلهف کری با ها فرسنگ اون که میرسید نظر به.  میکرد نگاه اون به بود خودش با طوالنی نبرد یک با مبارزه

 همون در بده دست از رو مت اون اگه.  داشت بیم باشه داده دست از رو مت اینکه از میکشید نفس زحمت به کری

 . مرد می قطعا بود که جایی همون درست, مکان همون در و لحظه

 

 ; گفت آروم و صدا و سر بی,  سکوت مدتی از پس مت.  بود شده قفل اون آغوش توی ایمن

 



 کنیم طی شهر تا رو طوالنی راه باید ما و میشه تاریک که االنست اینجا,  بریم بیا_

 که همراه و مشرب خوش سکوت یک با نه و بودند ساکت دو هر. بود محض سکوت توی نیک پیک از بازگشتشون سفر

 می رو ینا کری به که مت از دلگیرانه و عمیق سکوت یک با بلکه بودند شریک هم با را سکوت این بارها قبال اونها

 .شده تمام چیز همه که گفت

 

 کری؟ خوبه، حالت_

 

 تا دهب کری به رو شهامت که شد باعث این.  میزد صدا کری یعنی اسمش به رو اون هنوز و رسید می نظر به آرام مت

 .بود خواهد بار آخرین برای نگاه این میدونست چون.  کنه نگاه اون به

 

 مت  متاسفم،  بله،_

 

 نفوذ یتزندگ به و شدم تو زندگیه وارد دزد یه مثل من نبوده، وقت هیچ نیست، تو تقصیر این متاسفی؟ چی برای_

 توی این و شدن اشکی و تر معصومت و ناز چشمهای. نیستی قبل همون مثل تو حاال و شکوندم زندگیتو نظم و کردم

 .نیست امن تو ی دخترانه معصومیت و پاکی و گناهی بی

 

 باشم گناه بی همیشه برای تونم نمی من_

 

 ودنب اشک از پر و خیس و شده ریخته های اشک از که هایی چشم با. کرد زمزمه آهسته و صدا و سر بی رو این کری

 .کرد نگاه خیابان چراغهای به

 

 ....روزی یه _



 

 ....روزی یه_

 

 ایچشمه به و چرخوند خودش صورت طرف به دستش کف با رو کری صورت کرد موافقت رو این نرمی به و مالیم مت

 زد لبخند اون

 

 شیرین کری من، مثل کسی با نه ولی روزی یه_

 

 کرد نوازش رو اون صورت دستش با اون

 

 شههمی. نده دست از رو وجودته توی که شیرینی های عادت با و داری که شیرینی کوچولوی های عادت این هرگز _

 رشتد چشمای اون با تو اینطوری که راهی. میمونه یادم رو کردی می دنبال کردنات سکوت با که راهی و  تو صدای

 میکنی نگاه دنیا توی چیزی هر به خوب خیلی و واضح کامال ات شده بزرگ و

 

 خونه رد به که حالی در. افتاد راه به بود شده پیاده ماشین از که کری با و آمد بیرون و کرد باز رو اتومبیل درب مت

 داج هنگام این در کری.  کرد نگاه اون پریده رنگ چهره به و ایستاد مت رسیدند، اون نامرغوب و آور رقت و محقر

 بود شده وحشت از سرشار اون از شدن

 

 !مت_

 

 :گفت محکم مت

 



 کری خداحافظ، باش، خودت مراقب_

 

 ینغمگ و ناراحت چنان رختخواب توی بعدش روز.  رفت خواب به و کرد گریه رختخوابش توی مت رفتن از بعد کری

 قبل جنی و بود یکشنبه حال هر به.  بیاید بیرون رختخواب از که نکرد حرکتی هیچ اون که رسیدمی نظر به مریض و

 .بود رفته همپتون دلور به گرده باز خونه به قبلش شب کری اینکه از

 

 .میکرد گریه کلی و شد می بیدار باز و... زد می چرت باز و زد می چرت. بخوره غذا چیزی نتونست اون روز تمام

 روزش از که شب هشت ساعت از بعد و بود کرده گریه رو روز تمام. بود افتاده گیر دمدمی های زدن چرت توی

 درست داغ نوشیدنی خودش برای و میگرفت گرم دوش یک و رفت می حمام باید.  شد خسته اون بود، گذشته

 .کردمی

 

 و ودب گرفته دستهاش توی محکم رو نوشیدنیش داغ فنجون بود، نشسته متکاش روی تخت لبه روی حمام از بعد

 .بود شده خیره اتاق کف به چشمهاش

 کسی هک بود بار اولین این.  بشه چپه دستش توی فنجون بود نزدیک زد زنگ اش خونه در به کسی که زمانی کری

 شبه مت محله این بودن خطرناک مورد در چی هر.  نیست جنی اون که میدونست کری و میزد زنگ اش خونه در به

 .شد بیتاب و هوشیار اون خورد ضربه اش خونه در به دوباره که وقتی اما کرد خطور ذهنش به بود داده هشدار

 

 .کرد باز رو در اون

 

 کردی؟ باز رو در که منم میدونستی کجا از_

 

 ژولیده شصاف همیشه و براق موهای و سفید صورتش.  رسیدمی نظر به میت مثل تقریباً که بود ایستاده اونجا در مت

 .بود شده پریشون و



 دونستم؟ می کجا از دونستم، نمی _

 

 ....حرفم به تو که بگم بهت باید من بار چند! کردی باز رو لعنتی در این تو ولی _

 

 ،پایانش بی های اشک از سرخ همیشه بنفش های چشم. دید وضوح به رو اون صورت که وقتی شد محو صدایش مت

 ...لرزونش لبهای اون

 

 گفت؛ ناگهان او

 

 بزنیم دوری یه ماشین با بریم بیا _

 

 شبه نه ساعت تقریبا االن_

 

 بود گرفته چنگش توی رو نوشیدنیش هنوز و بود ایستاده خوابش لباس توی کری

 

 بپوشم لباس باید من... من_

 

 !بیا خدا، رضای محض ولی. بیا هستی که همینجوری یا و بپوش لباس برو پس _

 

 رو در.  کرد ساکت رو مت  کشید، می بیرون کمدش از پشمی ژاکت یه و جین شلوار یه که درحالی کری.  اومد اون

 نشماشی با فقط اون. زد نمی حرف اون با اصالً مت. شد ماشینش سوار مت دنبال به و کرد قفل اون خود نظارت زیر

 .بود شده خیره آب به اون بودن، نشسته ماشین توی که حالی در و.   رفت رودخانه طرف به



 کوت،س ساعت نیم از پس داشت؟ گفتن برای حرفی چه. بود بخت بد گفتگو یک برای حد از بیش اون کنار کری

 و تجملی و بسته فضای در رودخانه سرمای و شدمی محو و رفت می بین از آرامی به اتومبیل گرمای که هنگامی

 .نگریست خودش اطراف به مت و لرزید کری  رفت، می فرو اتوموبیل لوکس

 

 ات خونه به میگردونم برت_

 

 کری.   دونست نمی هم رو خودش کردن توافق حتی کری و میشه متوجه رو چیز همه اون که رسیدمی نظر به مت

 ودب خودش های بدبختی بود داده رخ ازش که اونچه و.  نمیکرد اون به کمکی هیچ. نداشت اون برای ایفایده هیچ

 قفمتو اش خونه در جلوی رو ماشین مت وقتی و بود دردناک خیلی کلمات برای مت سکوت. میشد هم تر عمیق که

 .کنه پنهان رو خودش و بره بیرون و کنه باز رو در که شد ناامید کری  کرد،

 

 !کری_

 

 به اون دستهای که این از قبل حتی.  کرد متوقف رو اون مت صدای در عاجزانه تقاضای و کننده ناامید خواهش

 ویر. گرفت رو اون های دست و کرد دراز دستشو مت.  بودند شده خیره یکدیگه چشمهای به اونها برسه، دستش

 داشت وجود درد دوشون هر چهره

 

 کرد؛ التماس نرمی به مت

 

 بیا باهام و بردار رو وسایلت  کری، بیا باهام_

 

 هب لبهایش. کرد نمی رهایش هرگز انگار که داشت نگه آغوشش توی رو اون طوری مت و افتاد اون آغوش به کری

 بود چسبیده صورتش خیس و مرطوب پوست



 میمیرم ذره ذره تو بدون و آرامی به من. کردم رو خودم سعی من خدا، ای اوه، کری، کردم، رو خودم سعی من _

 که یخوامم من کنم، کار نمیتونم بخوابم، نمیتونم بخورم، غذا نمیتونم گرفتی، ازم رو خوراک و خواب. میشم نابود و

 من دل عزیز نکن گریه باشی، کنارم و باشم نزدیک تو به رو ام دقیقه هر

 

 خوام نمی این از بیشتر چیز هیچ دیگه من.  باشم تو با خوام می فقط من!  مت اوه، _

 

 و مشتاق و آرزومند حالت با رو اون صورت مت و بود آویخته اون دور به بازوهایش. میکرد گریه خوشحالی از کری

 .چرخوند خودش طرف به شدیدی نیاز

 

 خواممی من.  نکردم پیشنهاد بهت رو آپارتمانم توی اتاق یه ی اجاره من  کری؟  کردم، درخواست ازت چی میدونی _

 باشی عشقم و کنی زندگی من با و بیای باهام تو که

 

 هواس رو خودش و چرخوند اون طرف به رو صورتش کری. بود شنیده حال به تا کری که بود چیزی زیباترین این

 نبود مطمئن هنوز کشید عقب مت ولی.  داد سُر طرفش به اون های بوسه

 

 کنم عهدمت ازدواج به رو خودم نمیتونم و کنم ازدواج باهات نمیتونم هنوز من. بزنم گول رو تو که نمیکنم سعی من_

 و خودخواهیه این میدونم.  میخوام تو آغوش توی رو شبم هر. میخوام تو با رو روزم هر من میخوام، رو تو االن ولی

 کنم درخواست ازت رو چیزی همچین ندارم حق

 

 رو کری.  بخشید شفا هاش بوسه با رو دیروز بزرگ های زخم و کرد نزدیکتر خودش به رو اون.  بوسید رو اون بعد

 .داد نمی اهمیت بودن مت با جز به چیزی به کری و برگردوند زندگی به

 بندی بسته توی اون به مت.  ست همیشه برای حسش این که میدونست و خواست نمی رو مت جز چیزی هر کری

 یادداشت یه ریک و. گذاشتند نمیکنه زندگی اونجا کری دیگه اینکه بر مبنی جنی برای پیغامی و کرد کمک وسایلش



 ینماش به دوباره کری بعد و گذاشت جنی واسه تخت روی بودن گرفته که هایی وام و خونه اجاره به راجع ای حلقه

 آواز خیابون های تاریکی در ماشین سرعت با قلبش و بود گذاشته اون های شونه روی رو، سرش کری. برگشت اون

 .گرفتمی سرعت و خوند می

 

 آشنا اون واسه مت فقط بود تازه واسش چیز همه.  بود ترسیده کمی مت نعمت و ناز از پر و بزرگ و تجملی خونه توی

 دنز پرسه حال در که افتاده دام به گربه بچه یک مثل کری که حالی در. کرد می نگاه بهش جدی خیلی اون و بود

 شد ظاهر رنج و عذاب مت صورت روی  رسید، می نظر به بزرگ نشیمن اتاق یه توی

 

 گفت؛ سکوت مدتی از بعد اون

 

 کری  میگردونم، برت_

 

 بود ایستاده روبرویش هنوز که کرد نگاه اون به کری ولی بود خالی و صاف مت صدای

 

 مت دارم دوستت.  باشم هم ای دیگه جای هر در نمیخوام پس باشم تو با نمیتونم من اگه_

 

 به افتاد، راه اون طرف به آهسته مت. افتاد شومینه در آتش های شعله به اون به شدن خیره از قبل کری چشمهای

 چرخوند روشنایی سمت به رو کری صورت و چرخید سمتش

 

 پرسید؛ تعجب نوعی با مت

 

 نه؟ مگه داری دوستم و بمونی پیشم میخوای که اینه منظورت واقعا تو_



 نکردی باور منو تو ولی دارم دوستت و بمونم پیشت میخواستم دیروزم همینه، منظورم مت، آره_

 به جهت هر از و دقت با و کرد نوازش رو اون صورت مت و دوخت چشم اون درخشان های چشم به نگاهش با کری

 گرفت نظر در رو اش چهره های ویژگی و کرد نگاه اون صورت

 

 رسیدیت تو. داره معنا خیلی واسم حس این و بود مهم خیلی من برای این و بودم ترسیده خیلی کردنش باور از من_

 میزنم؟ صدمه بهت من که کنی می فکر کری؟

 

 نه_

 

 زد لبخند اون به چشمانش داد، تکون رو سرش کری

 

 همین بگیرم، خو باید کمی یه... من و... جدیده واسم اینجا.... فقط اینجا_

 

 در رو اون که حالی در و میکشید اون موهای روی رو، لبهایش.  کرد نزدیکترش خودش به و کرد بغل رو اون مت

 .میخورد تکون بود گرفته آغوشش

 

 کرد؛ پچ پچ و زمزمه اون

 

 ساسیاح همچین ام زندگی در قبالً من.  بکشه منو دادنت دست از که کنم می فکر  کری، بدم دست از رو تو من اگه_

 خیلی و مبهم و کننده گیج کامال دارم بهت نسبت که حسی. نداشتم کسی به احساسی همچین حاال تا.  ام نکرده رو

 میترسونه رو من این که زیباست و عالی

 



 خوابش اتاق طرف به رو اون میفشرد کری لبهای به رو هایش لب که حالی در و کرد بلند آغوشش در رو اون مت

 میشهه برای رو کری که ستایش یک.  بود عبادت و ستایش یک اون بازی عشق و ورزی عشق.  کرد حمل آغوشش توی

 عمیق خواب در اون که زمانی بود، بسته نقش مت لبهای روی ماندگار نغمه صورت به کری اسم. داد می پیوند اون به

 .رفت فرو مت آغوش و بازوها روی رویایی و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دوم_فصل_پایان#

 



 سوم_فصل#

 

 

 حال_زمان#

 

 

  .برگردوند حال زمان به گذشته خاطرات از رو اون کشید می خودش سمت به رو کری که اون هایدست و جما صدای

 شد جهمتو و بود شده خیره جلو به مستقیم ها قرن که انگار کری  بود، گرفته خودش آغوش توی رو جما که حالی در

  .شده سردش اون که

 

 لطفا گشنمه، من_

 

 به هاینک از قبل و گرفت بغلش توی کامل رو اون کری و میکرد نگاه چشمهایش به اون کوچولوی و زیبا های چشم

 .کرد عجله تاریک و خالی هتل به برگشت برای و کرد بلند آغوشش توی رو جما بره پیپا دنبال

 

 رنوشتس سرانجام که گفت می بهش بود آلن صدای توی که یکنواختی صدای و کرد تلفن آلن به ظهر از بعد کری

 میدونه رو اون

 

 کری؟ برگردی، لندن به میتونی _

 

 رسید می نظر به خورده شکست کامال آلن

 



 که بودی ردهک ریزی برنامه دخترها با رو هفته کل تو که میدونم. کنم صحبت باهات تلفن پشت از نمیتونم فقط من_

 ما مهه برای رو آینده جور یه بتونم تا کنم صحبت باهات باید من بگم، رک و صادقانه ولی. باشی لندن از بیرون

 ولی تر رگبز جای یه بتونم من تا میمونیم هستیم که آپارتمانی همین توی فعال ما حاضر، حال در.  کنم ریزیبرنامه

 کنم پیدا داریم که ای بودجه به نسبت تر ارزان

 

 اونجا میام صبح من_

 

 اسهو قطار یک سریع کری هفت ساعت بعد روز صبح. کنه رفتن برای آماده رو دخترها که بود دور خیلی شب اون

 ندخورد غذا دوقلوها.  رفت آلن آپارتمان به و رسید لندن به ظهرش کری.  بود خوبی زمان موقع اون. گرفت لندن

 .زدند سریع چرت یه و

 

 شنیدی؟ رو مدیره هیئت رای نتیجه تو_

 

 و ادد تکون رو سرش ناراحتی با آلن  کشید، پیش رو بحث موضوع کری بودند، تنها کری و آلن اینکه محض به 

  افتاد صندلی یه روی بیحال

 

. برگردن وننمیت که اونجا تا میخوان اونها و شده گرفته پس ازمون ها پشتیبانی همه.  رسید دستم به دیروز نامه یه من_

 اورده دست به که رو چیزی هر داشتم، که چیزی هر.  نمیشه دیگه بهمون و نیست دیگه باشه باید که حمایتی همه

 یعنی خودش طرف از که واضحه کامال ولی بود روساو کارتو سیلور رفیق طرف از نامه.  گیرن می ازمون بودیم

 مهه اون که دادند اجازه فقط اونها. خودشه طرف از لعنتی نامه این که واضحه کامال ای لعنتی طرز به.  سیلوره

 مثل هم خارجه امور اداره گذشته روز چند این در! داده؟ انجام رو کارها همه اون  پسر، اوه و.  بده انجام رو کارها

 با گو و تگف برای فرصتی من به حتی بودم گرفته نظر زیر رو چیز همه و کامپیوتر کرافت من. بود بزرگ گردبادی

 خودشه سر زیر چی همه! زده رو حرفش اون.  نمیشه داده اون



 با ها ردخت و کری به  و بگیره پیش در بایست می که هایی نقشه. کنه بحث نزدیک آینده درباره خواست می آلن

 شا خانواده مثل رو اونها و.  کنه کمک و توجه داد می ادامه داشت کشاورزی صنعت در که ای شغلی امکان به توجه

 فهایحر سختی به کری االن ولی کنه دور بد روزهای از رو اونها که بود داشته اون بر رو خودش آلن.   بگیره نظر در

 رو هگنا بی  آلن مت که راهی از که سردی عصبانیت با اون. شنید می رو هاش اندیشی دور و اشآینده درباره آلن

 شیانهوح خشم آلن، به نسبت دانیش قدر  ، اون به نسبت محبت. بود شده خشمگین بود کرده مجازات اون خاطر به

 به کهاین بدون ظهر از بعد وسط در درست تا کرد تبدیل حالی به رو کری چیز همه به نسبت مت عدالتی بی از اون

   .  بره بیرون اون آپارتمان از بگه چیزی آلن

 

  کرد پیاده سیلور الکترونیک شرکت و دفتر ورودی در به رو اون تاکسی یک بعد دقیقه بیست

 

 ببینم رو سیلور آقای خوام می _

 

  بود نشسته میز پشت منشیش.  نبود اونجا مت

 

 بذاره؟ برام رو وقتش از دقیقه یه میتونه سیلور آقای میتونم؟  ببینمش، خوام می_

 

 بود زده زنگ مت دفتر به بکنه رو فکرش که این از قبل کری عصبانیت از زده بهت منشی و 

 

 آقا ببینن، رو شما خواد می هالی خانم _

 

 و راضی خود از کامال صدایش که شد بلند تلفن خط روی بالفاصله مت صدای اما رسیدمی نظر به نگران کمی کری 

 .برد می لذت گفت می که ای کلمه هر از و بود عبوس

 



 داخل بفرستش رو اون  بودم، منتظرش_

 

 می کری لیو. کنه گریه و التماس  و بیفته پاهاش به کری که داشته انتظار.  همینطوره احتماالً! داشته رو اون انتظار 

 که وقتی بود دیده مت صورت توی شب اون رو مت سرد رحمی بی اون چون.    ست فایده بی هم این که دونست

 یکر و ست فایده بی دفاع و دادخواهی.  بود دیده  رو اون رحم بی و سرد چشمهای.  میکرد نگاه بهش مهمانی توی

 ریک این این، از قبل اما بود شده غرق آلن و اون کشتی اونها، کشتی.    اینجاست االن که نبود هم خاطر همین به

 .یکنهم فکر چی به اون که دونست می مت.  بود شده رها اون بند از و بود کرده ترک رو سیلور متیو زندگی که بود

 

 نبود سیک اون.  بود کرده تغییر چیزش همه.  بود دیگه جای یک دفترش بود کری با که قبال. داشت ایتازه دفتر اون 

 یحت.   بود شده متولد ازش ای تازه آدم که انگار دید می اون از که چیزی. بود کرده مالقات باهاش قبال کری که

 با زن کی با بود رزماری اسم به مهربانی زن قبال که اون منشی حتی.  بودند کرده تغییر شون همه هم اون کارمندان

 .بود شده جایگزین بود صورتش روی گرد فرم عینک یک که مشکی شلوار و کت

 ماشین مثل و سرد خودش مثل که بود کرده احاطه مردمی با رو خودش مت روزها این که رسید می نظر به چنین

 نشیم از نگاهش زحمت به کری. بود اومده در مکانیکی انسان یه شکل به اراده بی که چیزی و.  بودند احساس بی

 دهز بهت صورت روی به رو در رفت، دفترش به شد مت خصوصی اتاق وارد اینکه از بعد.   کند بود ربات انگار که

 شوک یک اون به دفترش.  بود موثر باکفایت کارآمد آدمهای اکثر برای راه این. بست بود نشسته اونجا که زنی

 دفتر فبرخال کامال و بزرگ کامال. داشت مساحت نیم و زمین هکتار یک انگار که رسید می نظر به چنین داد زودگذر

   .بود مت خودمانی و سابق

 

 کری ورتص روی دقیقا چشمهایش بود نشسته که همچنان اون و بود نشسته سرخش صندلی از بزرگی میز پشت مت

 یم کننده سرگرم طنزی با بود کرده نابود رو سیاره یک که خدایی مثل و سرد خوی و خلق با اون چشمهای.  بود

  .درخشید

 

 به تا نامه.  صبح پست تحویل از بعد درست بودم منتظرت دیروز کشید، طول تمام روز یه.  هالی خانم کردی دیر_

  !نرسیده؟ دستتون امروز



 کنار رو برگش سیگار ها خوانده پدر مثل که حالی در.  داد تکیه عقب به و کرد روشن رو ای تیره برگ سیگار مت

 کرد اشاره پوزخند با کری به بود گذاشته لبش

 

 تو هک کنم نمی تعجب من  رو، حرفهات بیرون بریز  میشنوم،. اتهام رد و گناهی بی ادعای یا! کنی؟ فرار میخوای _

 بگیرم رو ها خرابی جلوی تونم می که منم این که هستی متوجه هنوز

 

 اینکه ای بکنه التماس بهش کری تا بود منتظر.  کردمی تماشا رو اون آروم و رحمانه بی میبرد لذت موضوع این از مت

 بخوره حسابی درست کتک یک ازش

 

  بگیری رو ها خرابی جلو میتونی تو که نیست شکی هیچ _

 

 ت؛گف تلخی لحن با اون. بودن طوفانی چشمهایش.  کرد حرکت میز سمت به  زد، فریاد بلند خیلی سرش کری

 

 دادخواهی و عدالت اظهار و کنم اعتراف بهت تا ام نیومده اینجا من. نداری قصدی چنین تو که میدونم من اما_

 در زانو به و نکردم گریه فلوریدا تا رو راه تمام و نکردم التماس بهت کردی ترک منو وقتی!  سیلور آقای باشم داشته

 حس یک برات من که بگم بهت که اومدم  ازت، شدم دور.  کردم حرکت تو از ای دیگه جهت در فقط من.  نیومدم

 ضطربمم واقعا. داد جا رو تاسف حس این هم کلمات توی حتی نمیشه که.  عمیقه حد از بیش که دارم تحقیری و تاسف

 که همانطور م،میشد تو مثل کسی عاشق نباید.  بود تو با حق.  شدم هیوالیی چنین عاشق روزی یه کنم تصور که میکنه

  فهمیدم بعدا

 

 و ازدواج و هالی کوین به واقعی عشق دادن نشون و کردن پیدا و فلوریدا به کری صریح اشاره از مت چشمهای

 کری هک برگشت اولش حالت به سریع خیلی صورتش ولی.  شدن باریک خطرناکی خیلی طرز به اون با صراحتش

 بود کرده مجسم اشتباه رو اش چهره روی مت حسادت و خشمگینی ممکنه که کرد تصور



 کرد قطع رو اون حرف آرامی به مت

 

 دادی دست از رو برد می فرو کردنت سکوت توی رو تو که کوچولو های عادت این که میبینم _

 

 ردک حرکت ای دیگه سمت به احساسی و عالقه هیچ بدون هایش چشم بود دوخته اون به رو نگاهش که حالی در اون

 

 لویج دارم قصد من. کنم واضح و روشن کامال واست رو مسائلی بذار کنی تلف رو ارزشمندت نفس اینکه از قبل _

 یداشت که وقتی ها وقت اون اگه.  استعدادیه با و درخشان حتی و باهوش مرد تو عموی پسر.  بگیرم رو هاویرانی

 میگفتی بهم اینو.... کردی می زندگی باهام

 

 بود داشته نگه کری روی خونسردی با رو هایش چشم  داد، ادامه اون

 

 پسر بفهمی ایدب میورزی عشق و کنی می ستایش عمیق از بیشتر حتی و عمیقاً خودتو عموی پسر که میکردی فکر اگه _

 تدرخواس یه یا و من به خواهش یه فقط اگه روزها اون در.  نداشته کارش به نسبت کشمکشی و مبارزه هیچ عموت

 قغر توی من.  میدادم سامون و سر رو کارها همه من  میکردی، من به اگه پنهانی نجوای و زمزمه صورت به کوچولو

 مثل نامه نای بگم باید.  ست برنده یه کامپیوتر کرافت. نشدم ثروتمند پیت و در و ارزش بی کارهای و کسب در شدن

 طرف از تلفنی ماست یه منتظر روساو کارتو.  کنه حرکت تر سریع تا اسبه افسار و پاشنه به تیز و تند و ناگهانی ضربه یه

 و بکنه ونج استرالیا سر تا سر یا و بکشه رو خودش باشه الزم اینکه بدون ببره سر به آرامش توی عموت پسر که منه

 .کنه گریه

 

 روی اشهب الزم اگه بود مایل و کنه فکر روشن و واضح طور به که بود شده گیج حد از بیش و بود مبهوت خیلی کری

 بشینه زمین

 



 تیمیتونس که وقتی کنه پیدا ادامه حد این تا گذاشتی  چرا، بره؟ پیش حد این تا کارها تا دادی اجازه چرا پس _

 بدی؟ نجاتش رو شرکت

 

  مجبورم؟ مگه  کنم، خراب و ویران رو تصمیم یه و کنم اثر بی رو نقشه یه چی واسه فهمی، دیر چقدر! آه_

 

   .دش سرد و کرد تنگ رو چشمهایش کنه نگاه اون به آنکه از بیش و برداشت رو برگی سیگار و ایستاد آرام مت

 

 یزیچ هر از دقیقا منظورم بدم نشون بهت تا.  حرفه حرفهام که بدم نشون بهت تا کردم رها اینجا تا رو تو االن من_

 تونممی جوری چه.  بسازمش نو از بازم و کنم ویران و خراب میتونم جوری چه بدم نشون بهت تا.  چیه میگم بهت که

 اگه.  باشه هبل یک یا نه یک میتونه روساو کارتو به من تماس. نمونه باقی ازش چیزی دیگه تا بزنم آتیش چی همه به

 تشکیل یباز و کوچک و خوب شرکت یک. میشه نابود چی همه بشه تموم هفته اینکه از قبل  نه، بگم و بردارم رو گوشی

 اینکه از قبل و .میشه تموم من نفع به چی همه و میشه ادغام و ترکیب سیلور الکترونیک شرکت با موقع اون تا که میدم

 رایب این و.  داره وجود من گفتن بله و اون دادن انجام واسه شرطی یه بدم نجات رو کامپیوتر کرافت  و بگم بله

 عموت پسر نجات ازای در من شرط پس. ضروریه بشه ثروتمندی مرد به تبدیل پسرعموت اینکه

 

 شرط؟ یه_

 

 خیالش و میبود خوشحال باید اون.  رفت نمی پیش بود کرده تصور اون که چیزی چون بود زیاد خیلی کری برای این

 .باشه داشته وجود نباید چیزی چنین که میداد هشدار اون به مت زده یخ چهره ولی باشه راحت

 

 شرکت اون ویت و بکنه کار تر سخت نمیتونه دیگه اون.  بده انجام بیشتری کار نمیتونه شرکت برای آلن شرطی؟ چه_

 میذاری؟ واسش شرایط و شرط باز که بده انجام دیگه میتونه کاری چه!  بکنه جون

 



 هالی خانم.... خودت  نه، عموت پسر _

 

 ناراحتی و اضطراب با رو اون های طغیان و مبارزات تمام کری و کرد نگاه اون به ای رحمانه بی رضایت با مت 

 کرد مشاهده

 

  !برگردی پیشم باز خوام می که اینه اون دادن انجام واسه شرطم و میدم نجات رو کامپیوتر کرافت من_

 

 بود دهچسبی میز به که حالی در.  کرد چرخش به شروع سرش دور اتاق و شدند سفید لبهایش شد، خیره اون به کری

 وشآغ توی رو خودش بیفته زمین روی اون اینکه از قبل.  شد سیاه چشمهاش جلوی چی همه بده نجات رو خودش تا

 بعد نیهثا چند وقتی. شنید می رو اون صدای سختی به. میزد باد رو صورتش و میزد صدا رو اون اسم که کرد پیدا مت

 بی لبهای روی رو، سرد آب مت و داشتند قرار بزرگ چرمی صندلی یک روی مت و خودش کرد باز رو چشمانش

 و ودز خیلی واقعیت ولی شد گُم اون خلسه توی کوتاهی مدت برای. بود سرش پشت اون دستهای و میریخت خونش

 روبروی و رفت میزش طرف به و کرد راست قد مت.  کنه دور اون لمس از رو خودش تا شد چیره اون بر سرعت با

  .داد تکیه میزش به و گرفت قرار کری

 

 گفت؛ سردی طور به و کرد نگاه بهش وحشی گربه یک مثل دوباره اون

 

 نمیاد خوشت مرگ از بدتر وضع این از تو که میبینم_

 

  بود پژمرده و پریده رنگ هم مت خود صورت 

 

 کنی عمل درست اون توی شدت به که داری خوبی خیلی راه یه اینجا تو_

 



 دادی دست از رو عقلت تو _

 

 .دادند نمی اون به کردن صحبت اجازه لرزونش لبهای که وقتی کرد پچ پچ و زمزمه رو این کری 

 

  !دارم بچه تا دو من برمیگردم؟ بهت دوباره و کنم می فراموش رو چیزها این همه من که کنی می تصور_

 

 گفت؛ آمیزی کنایه حالت با و صدا و سر بی مت

 

 اون در باید تو.  بوده سخت واست اینقدر و داشته برات دردسرهایی چنین من با زندگی که دونستم نمی هرگز من _

 رایب فقط و کنم مستقر خودم مجلل و لوکس آپارتمان یه توی رو تو تونستم می تا کردی می اشاره این به زمان

 به اونقدر!  میداشتم پدرانه نگاه یه بهت و کردممی دیدن ازت دخترانه و پدر مذاکرات انجام و پدرانه های صحبت

 قیقتح این. بدم انجام واست رو میکردی درخواست ازم چیزی هر که بودم ات دلبسته و شیفته و مست کافی اندازه

 نرفته در من توجه از هیچوقت داری بچه تا دو تو که

  گفت؛ و سایید هم به رو هاش دندون خشونت با مت

 

 و یکهویی شدن غیب از خبری دائمیه، بار این ولی.  میخوام هم با رو ها قلو دو و تو  میخوام، هم با رو چی همه من_

.  بره هم تهش تا باید شده شروع که چیزی. نداره وجود شهر این توی گریزی راه هیچ. نیست آباد کجا نا به رفتن

  بزنی جا دیگه نمیتونی

 

 کری هرگز چشمانش.  گذاشتش میز روی و اورد در اون از کاغذ تکه یه و کرد دراز جیبش سمت به رو دستش اون

 .نکرد رها رو

 



 باهام هک کنی می موافقت یا تو  راستم، سمت تلفن گوشی و منه چپ سمت پسرعموت رهایی واسه مخصوص جواز یه_

 کنم می تموم رو پسرعموت کار و میدارم بر رو تلفن گوشی این من یا و کنی ازدواج

 

 میدی؟ انجام رو اینکار داری چی برای_

 

 هب رو نفرتش که باشه کسی قدرت در اونجا در که ای آینده دیدن از ذهنش. میکرد نگاه اون به وحشت با کری 

 . میکرد امتناع ، میداد نشان صورتش روی وضوح

 

 گفت؛ ای کشنده آرامش با مت 

 

 تو ولی. بود نکرده هم رو سعیش حتی هیچکس .*(take for a ride) بود نداده فریب اینجوری رو من هیچکس _

. دارمن واست چیزی هیچ دیگه من.  بپردازی رو تاوانش باید حاال و بدی فریبم که شدی موفق تو  کردی، رو اینکار

 یه مه سالگیت نوزده توی حتی که کردی ثابت بهم هم تو و.  کنی گذاریسرمایه اون روی بخوای که پکیجی هیچ

 عموی پسر. میذارم خودت اختیار به رو چیزها خیلی من حال، این با. هستی فریبنده و باز حقه کوچولوی هرزه

 ، خانوادته تمام این. بشه تموم کارش من گیری شماره و تلفن کوچولو کلیک یه با میتونه االن..... داشتنیت دوست

 کنی انتخابش میتونی که داری دستت توی برنده برگ یه االن تو و کارولین

 

  ....هستی سنگدل و ظالم و انگیز نفرت وحشی یه تو_

 

 االن ودب زنده اگه بیامرز خدا الی بزرگ مادر! میبینی چشمت جلوی رو معنا تمام به واقعی وایکینگ یه امروز تو_

 .شد می زده شگفت چقدر

 

 ! نمیدم انجامش رو اینکار من_



 تهگذاش برایش رو عمرش تمام و زندگیش که الی مادربزرگ به مت اشاره. پرید جا از فنر مثل پاهاش روی از کری 

 .بود برگردونده دوباره ها قبل به رو ذهنش مو سر یه اندازه به مت.  انداخت گذشته خاطرات یاد به رو اون بود

 

 گفت؛ آروم تمسخری حالت با لب زیر و برداشت رو تلفن و شد بلند جایش از مت

 

 !آلن خداحافظ _

 

 .شد شرارت از پر چشمانش 

 

 کن وصل روساو کارتو خط به منو الو؟_

 

 

 

 

 

 

 

 

#take_for_a_ride 

 

 کسی سر رفتن کاله  خوردن، فریب  خوردن، گول



  !کن صبر_

 

 سرگرمی با مت.  کشید رو مت آستین و گذاشت اون آستین روی رو، دستش. برداشت خیز جلو طرف به کری

 کرد نگاه اون به ای کنندهخیره

 

 !کنم فکر اون مورد در که باشم داشته وقت باید!  کنم فکر باید_

 

 گفت؛ آرومی به و مالیم خط پشت طرف به کنه عوض رو نظرش اون اینکه از قبل مت

 

  کن قطع رو تماس _

 

  گفت؛ سرد اون شد قطع تماس که وقتی

 

 آپارتمانم شماره که میکنم فکر. بگی رو نتیجه و بزنی زنگ آپارتمانم به باید بعدش. کنی فکر که داری وقت امشب تا_

 از رو اوروس کارتو نشنیدم ازت خبری هفت ساعت تا اگه.  میکردی زندگی....باهام اونجا زمانی یه قبال تو.  داری رو

 توی رمب اینکه از قبل میکنم ویرانش و خراب رو چیز همه.  میکنم تمام رو کار و میکشم بیرون گرمش نشیمن اتاق

 !تختم

 

 برداشت دوباره رو تلفن گوشی مت

 

 بگیر هالی خانم واسه تاکسی یه_

 



 به فقط اون. کرد نمی استفاده ممنونم یا کنم می خواهش کلمه از هرگز مت روزها این که رسید می نظر به چنین 

 کرد می صادر رو ها دستور همه

 

 کارولین  خداحافظ،  االن، برای _

 

 .کرد رها بود ایستاده لرزونش پاهای روی که رو کری و نشست میزش پشت رفت و گفت نرمی به رو این مت 

 

 برقی و زر و تجمل هیچ که شامپاین و ناهار یه با عروسی یه.  باشیم داشته آروم و ساکت عروسی یه که کنم می فکر_

 میشن جمع هم دور خانواده همه. نیست معقول غیر و غریب و عجیب چیز همه.  باشه نداشته

 

 کرد؛ پچ پچ و زمزمه کری

 

  چی؟ دخترها _

 

  .بودند شده زده بهت و تیره هول و ترس با چشمهایش

 

 باشن؟  هم اونها عروسیمون روز توی میخوای تو _

 

 .داد تکون شکست و نفی عالمت به رو سرش کری و کشید هم در رو ابروهایش مت 

 

 میکنن؟ فکر چی اونها میگن؟ چی مردم  که، اینه منظورم  نه، که البته_



 مردم؟ _

 

 سوزاند رو اون مت بیزاری و نفرت با نگاه

 

 سوزیدل رسیدند، می نظر به زده شگفت تو چهارساله نبودن از مردم هستی، کجا تو که پرسیدند می من از مردم _

 داره تو  ن،اال برای ولی.  بشه متولد دوقلوها اینکه از قبل حتی بودی بیمار تو که میگن بهت مردم!  میکردند ترحم و

  !میشه بهتر حالت

 

 بودند سخت خط یک مت لبهای

 

 یکس.  بود اومده خوششون ازت واقعا اونها.  پرسند نمی سوال ازت و برند نمی سوال زیر رو مسائل من دوستهای_

  !نمیکنه جرات

 

  !میزنن صدا هالی رو فامیلیشون دخترها _

 

 .کرد مِن مِن آهسته رو این مت جلوی بود، زده بیرون حدقه از اون سرد خشم از چشمانش که حالی در کری

  گفت؛ میشد کری گسیختن هم از باعث که ای گیرانه پاچه و داده قورت عصا لحن با مت

 

 و هستن من مال تنها اونها  مردم، همه برای جهان، توی آدمهای تمام برای!  میزنن صداشون هالی موقتا البته_

 ایآق زود خیلی تو و کارولین میره، یادشون زود خیلی کوچولو های دختر.  برمیان پسش از راحتی به و دوقلوها

 !میکنی فراموش رو هالی

 



  کرد نگاه بهش آمیز اتهام کری

 

  نه؟ مگه  دیگه، کنی می حل رو چیز همه تو_

 

 داد اطمینان اون به مت.  بود ها خورده شکست مثل بدنش کل و بودن طوفانی چشمهاش

 

 و میزنی زنگ بهم که دونم می فقط من که وقتی کارولین، عصر امروز تا میفته وقفه آلن کار توی بار آخرین برای _

 راهی این هب ولی آوره تاسف هم خیلی و تابلوئه خیلی ات بیچاره پسرعموی به نسبت تو فداکاری. هست بله جوابت

 .کنی می مهیا و آماده اون واسه رو زندگی داری حاضر حال در تو که کن فکر این به و کن نگاه جلوته که

 

  کرد؛ زمزمه کری

 

 چی؟ من درباره و_

 

 هک وقتی مشخصه  چشمهات و نگاهت از.  داری عموت پسر کنار در رو العاده فوق آدم یه بعد به این از مشخصا تو_

 هنداشت رو سومی انتظار.  داشتی اونجا هم رو دیگه مرد یه هم دیگه یکی کردیمی صحبت هالی مورد در داشتی

 االنم. ممیداد بهت دریغ بی و عشق با که چیزهایی.  داشتی رو زیادی چیزهای میکردی زندگی من با که وقتی.  باش

 هب.  نمیذارم مضیقه توی مالی نظر از رو دخترها نه و تو نه من. کنم فراهم برات رو بخوای که هرچی  منه وظیفه

 این ممیتون من. باشم کرده درست خوب پدر یه باید کنم فکر. داشت نخواهید من با رنجی و عذاب هیچ کافی اندازه

  دارم اون برای کردن تمرین برای فرصت حاال و. باشم خوب پدر یه میتونم.  بکنم رو کار

 

 برداشت رو اون مت و خورد زنگ تلفن

 



 !سیلور _

 

 در رو اون چهره کری. رفت پایین بود اورده هجوم دفتر داخل به که هایی پله از کری و کرد مرخص رو اون مت 

 احساس ناخوشایندی طور به دوباره االن سرد ثروت این در اون با شدن رو روبه برای و بود دیده سرد تجمل آن

 در رو اون تاکسی اینکه از قبل.  رفت پایین بود داده سفارش اون برای مت که ای تاکسی طرف به اون. داشت بدی

 در هنوز دخترها.  بیاره دست به رو خودش آرامش و قدرت از مقداری تا شد موفق اون کنه پیاده آلن آپارتمان

 افسوسی و آه اون. دراورد پا از سخت و محکم ضربه یک مثل رو اون موضوع این درک و بودند گاهی عصر خواب

 نظر هب کری واسه داشتند کوتاه چرت یک قلوها دو که حالی در.  بود داده تغییر رو خودش زندگی تمام اون. کشید

 .کامله روز یک که میرسید

  بشین_

 

 بزنگ گوش حاال اما بود چرخیده اون طرف به استرسی پر حالت با ،کری بود شده آپارتمان وارد اینکه محض به آلن

 افتاد اون پریده رنگ صورت به چشمانش آلن.  بود مراقب و هوشیار و

 

 کرده شوکه رو تو واقعاً چیزی یه ببینم تونم می کری، شده چی بگی بهم االن همین بهتره _

 

 روی اون. بیاد کنار باهاش بتونه آلن و باشه پذیرفته رو این که رسید نمی نظر به ابتدا در ولی گفت اون به کری

 .بود درگیر خودش با نشست، میز کنار صندلی

 

 ازدواج الکترونیک سیلور سیلور، مت.... سیلور مت با داری تو  کنی؟ می ازدواج کی با داری تو  وایسا، دقیقه یک _

 رو اون مهمونی شب همون توی فقط تو.  کردی مالقات رو اون شب یک فقط تو من، دیوانه دختر ولی کنی؟ می

 بیای استرالیا به من با که قبل بودی یورکشایر توی که موقعی اون از. دیدی

 



  بود محزون و دلسرد و سرافکنده نگاهش آلن

 

 من خاطر به شناسیش نمی اصالً که آدمی با که هستی بکر فکر یک در تو و هستم تاریکی در کامال من که واضحه_

 کنی ازدواج

 

 یراه هیچ. نمیدونست دوقلوها پدر و کری گذشته درباره هیچی اون.  هست دوقلوها پدر مت که نمیدونست آلن 

 شمانشچ ثانیه یک برای و ایستاد پاهایش روی آلن. کنه صحبت مت با خودش معامله مورد در بتونه کری که نبود

 .میزد برق

 

 گها هستی دیوانه تو. نمیدم رو اش اجازه بهت من که میدونی! نمیدی انجامش رو کاری چنین تو! من خوکی دختر_

.  مجنونه و دیوانه آدم یه اون که میرسه نظر به که.... میدم تحویل کامل غریبه یه به رو دخترها و تو من که کنی فکر

  !ندیده مهمونی توی رو تو بیشتر فقط بار یه اون  خدایا،

 

 گفت؛ صدا و سر بی و مالیم کری

 

 حداقل .شناسم می هم تو از بهتر و بیشتر رو اون حتی. شناسم می کسی هر از بهتر رو مت من. میشناسم رو مت من _

 نیستم مطمئن دیگه االن به تا.  شناسممی رو اون که میکردم فکر من

 

 .بود ناخوانا صورتش.  بود شده گیج ای دیگه چیز هر یا کار این امکان عدم از.  کردمی تماشا سکوت در رو اون آلن 

 

 داره نگه مخفی اون از رو راز این االن نمیتونست دیگه  کرد، اضافه حرفهاش به کری 

 



 ....من و مت.  میسپاری پدرشون دست به رو اونها تو.  نمیدی تحویل غریبه یه دست به رو دخترها تو  آلن،_

  !میکشمش.... که کسیه اون پس_

 

 و عسری خیلی اون طرف به که شد مجبور کری و کرد باز محکم رو در و رفت در طرف به و ایستاد پا سر دوباره آلن

 بره بیرون تا نذاشت و ایستاد جلوش.  کنه متوقف رو اون بتونه تا بدوه تند

 

 بانیعص اینجوری بعد و بده گوش رو داستان کل رو، چیز همه.  نکن دویدن به شروع ها دیوانه مثل آلن! کن صبر _

 خوشحال و بهترین. بود العاده فوق اولش.  نشد شروع اینطوری اولش ولی رسید پایان به بدی طور به ما داستان. بشو

 ترک رو نم اینکه از بعد. دارند تعلق اون به پیپا و جما که کنه نمی تصور مت و.  داشتم زندگیم توی که زمانی ترین

 هستن خودش مال دخترها که نمیگم بهش وقت هیچ من میکنه، رفتار باهام اینطوری که این از بعد کرد،

 

  !میگم بهش رو این خودم اصال!  درک به بره که بگی اون به میتونی تو_

 

   .ساخت متوقف آرامی به رو اون کری نهایت در بار این ولی افتاد راه دوباره آلن

 

 و من ولی. نمیدونه مورد این در هیچکس مربوطه اون به که اونجایی تا آلن،.  کنم ازدواج اون با خوام می من_

 نوم چاقو اون با که میدی ابزار و چاقو یه بهش فقط بگی اون به دوقلوها مورد در اگه و. کردیم حل رو چیز همه اون

 در باید ،کنی می احساس که هم قدر هر. داره اینها از کافی اندازه به االنشم همین.  کنه تکه تکه رو شخصیتم و ببره

 هستد، من زرا دوقلوها ولی میگم تو به رو چی همه گذشته درباره من که میشه متوجه اون البته.  کنیم سکوت باره این

 سرزنش رو خودت اینقدر پس.  دارم هم ای دیگه دالیل  شرکت نجات جز به و کنم می ازدواج مت با دارم من  آلن،

 .نکن

 



 مادربزرگ اگه.  بود زده حیرت و مبهوت و مات آلن روبروی حتی مداوم های گفتن دروغ برای هاش توانایی از کری

  !میشد چی ببینه رو اون میتونست االن الی

 

 رو ام همه.  باشیم همدیگه با تا ببره خودش با رو ما همه میخواد. شده هم تر ثروتمند اون. هستند اون مال دخترها_

 هزینه و داد خواهد پول خودش به من دوباره برگشتن خاطر به اون میدم، قول بهت! بده اجازه بهش. میخواد هم با

 ارثو اونها. دارند ثروتمند پدر دوقلوها عوض در ولی. میده رو تاوانش. میکنه پرداخت رو تو به ظالمانه حمله این

 .اونهاست حق این. هستند پول ها میلیون

 

 !توئه زندگی این و_

 

 گرفت خودش های دست در رو سردش های دست و زد زانو اول مقابل در آلن 

 

. یکنمم غلطی یه! ضرر و جهنم کن، نظر تجدید  عشق، کری، روزانه، جنگ نه هستی، خوشبختی و شادی سزاوار تو _

 کنم می شروع دوباره اول از اصال

 

 بکنی؟ من بخاطر رو کار این باید تو چرا_

 

  بود شده مشتعل زندگی به نگاهش بار این و زد برق چشمانش ناگهان کری 

 

 حریصانه رو اون و بگیره چنگش توی رو شرکت داره قصد!  کنه تموم خودش نفع به رو چی همه داره قصد اون_

 به اپ خودش برای رو اون و کنه کار روش و کنه استفاده تو هایایده تمام از که.  ببلعه و دربیاره خودش تملک توی

 آینده.  دخترها حساب هم و خودم حساب هم. کنم تسویه رو خودم حساب باید من.  آلن!  زده رو هاش حرف. کنه پا

 بگیر نظر در رو



 کنی؟ ازدواج میخوای  بشی، آشنا دیگه یکی با کنیم فرض_

 

 همه.  ردهب پی این به مت و دارم اعتماد تو به فقط دنیا تمام توی من. کنم ازدواج ای دیگه کس با نمیخوام هرگز من_

 رد سرش رو تالفیش و میزنم ضربه اون به بهت زدن ضربه خاطر به روز هر و میشیم موفق اون خرج و هزینه با ما

 میارم

 مالید رو آلودش خواب چشمهای و اومد بیرون خواب اتاق از پیپا

 

 زدی؟ زانو مامانم جلوی چرا آلن، عمو _

 

 هستیم نمایشنامه یه واسه تمرین حال در ما _

 

 اومد جلو مشتاقانه پیپا و بود آماده همیشه آلن هوشیاری و بزنگی گوش

 

 کنم؟ بازی میتونم منم _

 

 کن حفظ رو موقعیتت مطمئناً، _

 

 میزد لبخند میکرد، نگاه آلن به که وقتی شد اشک از پر کری چشمان

 

 آلن کنم، مدیریت رو چیزها تو بدون جوری چه نمیدونم من _

 



 کرد غر غر اون

 

  !رسه نمی وقت هیچ روز اون بگذرونی، من بدون نمیشی مجبور هرگز داری، منو همیشه تو _

 

. گرفتمی قرار مت هایبرنامه در انسانی قربانی یک مثل اون.  بگذرونه آلن بدون مجبوره که دونست می کری ولی

 و تهگذش. داشت شک وحشیانه های تالفی در مت هایتوانایی به اون و میزد قدم مت های نقشه در قربانی یک مثل

 ود فقط و کرد تلفن مت به آلن خواب اتاق در بعداً اون.  بود شده حبس قلبش در سخت و حد از بیش اون خاطرات

  گفت؛ اون به رو کلمه

 

 موافقم من_

 

  بود مختصر اندازه همون به هم اون حرف

 

  جمعه میفته عروسیمون! خوبه_

 

 !ممکنه غیر این. نیست چیزی دیدن تدارک واسه وقتی هیچ ست، شنبه سه فردا! نمیتونی تو ولی_

 

 بگیرش نظر در شده حل_

 

 د،بو مت صدای در زمانی که مالیمی و عمیق گرمای از ردی هیچ و بود سخت و سرد هم تلفن پشت حتی اون صدای 

 نداشت وجود

 



 و باشم یمتک مردم به میتونم من و باشم داشته نفوذ و کنترل و اعمال دیگران روی و کنم میونی در پا میتونم من _

 بحث مون آینده و عروسی درباره تا باش، آماده پس میبرم، بیرون شام واسه رو تو فردا.  باشم داشته گرمی پشت

 کنیم

 

  گفت؛ عبوسی و افسرده و غمگین حالت با و دلتنگی با کری

 

 نداره وجود ما بین ای آینده هیچ_

 

!  میشه شروع هم جمعه روز از و داره وجود ما بین طوالنی خیلی و دراز آینده یه!  هالی خانم  میکنی، اشتباه_

 دنبالت میام بده، بهم رو آدرست

  !یخوایم که ای دیگه جای هر یا میام دفترت به و میگیرم تاکسی یه باشی، اینجا تو نمیخوام.  میبینم رو تو من_

 

 !باش سریع  میبرمت، اونجا از و میام ماشین با!  کارولین  آدرست،_

 

 رو مت رضایت وقت هیچ که رسید نمی نظر به و بود داده انجام مت با رو شدن تسلیم این همیشه.  شد تسلیم کری

 دنبالش یککالس و سفید و سیاه مرسدس یک با اون بود نکرده رانندگی فِراریش ماشین با مت. باشه کرده ارضا و جلب

 احتمال بود کرده احساس آلن که طور همان. دید رو اون و دوید پایین طرف به اون دیدن محض به کری و بود آمده

 رد که بود خورده قسم بهش آلن. بره اون سراغ به مت میکنه باز رو آپارتمان در که ایلحظه که داره وجود زیادی

 وجودش توی مدام و افتاده دردسر توی اون که میدونست کری ولی نزنه حرفی و بکنه خودداری ها دوقلو مورد

 داغون و درب رو اون و بزنه صدمه اون به مت توسط کری کردن اذیت واسه داره دوست و میکنه خودخوری داره

 داخل ور اون سادگی به مت وقتی. بره پیش هایش نقشه با فقط و نکنه دخالت اون که داشت اصرار کری چون.  کنه

 ماشین مورد در شد مجبور کری شد کشیده شهر ترافیک به ماشین تاریک داخلی فضای آن و کرد راهنمایی ماشین

   .کنه نظر اظهار کم یک

 



 کجاست؟ فِراریت_

 

 اهیخو بعدها ولی.  هست هم ترقیت و پیشرفت باعث چون ببالی، خودت به چیزها این با باید  هست، اونم  هووم،_

 این از یشترب دیگه.  نیستم بخشنده حداقل دیگه  مثال، عنوان به.  کردم ترقی و رشد چیزها بیشتر توی من که فهمید

 باشم بخشنده خوام نمی

 

 اون .گذشت می سرشان باالی از هتل نور درخشان برق.  بود نشسته سنگین سکوت در اما بود اونجا ذهنش کری 

 با ریک. برد می فرو فکر توی هتل روشن های چراغ از بیشتر رو اون هاش نگرانی و نداشت سن بیشتر سال نوزده

 رد خوردن شام برای اون کردن متقاعد و مت رحمانه بی و کوچک ترفند و بود شده روبرو تاریکی بدبخت آینده

 .بود مت برای وقت اتالف مجلل هتل این توی اینجا

 

 یمهن و نصفه رو مت های صحبت تمام و خورد می خاصی ترتیب و نظم با رو خودش غذای و بود نشسته صدا بی اون

  کرد رها

 

 بود؟ الزم نظرت به گرفتی؟ نظر در رو تشریفات این همه تو_

 

 قطف کری داد، می توضیح کری برای عروسی روز صبح برای رو اش وسواسی و دقیق خیلی جزئیات که وقتی مت

 باعث صدا این. کشید فریادی خراش گوش صدای با مت و. داد اون حرفهای به ناچیز و جزئی سر دادن تکان یک

 .شد بودند، هتل توی که کسایی بقیه و کری عذاب و آزار

 

 به روسیع نیم و ده ساعت تا. میرسونه آدره سنت کلیسای و خیابون به نیم و نه ساعت در منو اتومبیل یه درسته،_

 می معج هم با رو قلوها دو بعد و  میریم ساووا ایالت به شامپاین و شام خوردن برای ما که اونوقته رسید خواهد پایان

 !ام؟ داده دست از رو چیزی سیلور، آقای. بریم می امون خونه به و کنیم



 کرد تماشا خشونت و عصبانیت با رو اون و کرد غرغر مت

 

  .داره قرار کجا کردنمون زندگی واسه خونه که نکردی سوال ازم تو البته ندادی، دست از رو چیزی نه _

 

 داره؟ اهمیت این نظرت به_

 

 مخواهی زندگی فالکتریدج توی ما. بگیره قرار خودش نظم توی چیز همه که دارم دوست من ولی نه، من، برای _

 میکنه آماده واسمون رو اونجا دوباره و برگشته روبی. کرد

 

  نگریست، اتاق اطراف به هدف بی و نوشید رو خودش شراب داد، تکان زدن چرت با رو سرش فقط کری که موقعی

 رو اون چرمی جلد و ها حواله و چک و داد سُر اون طرف به میز روی رو، بزرگش بانکهای کارتهای از یکی مت

 .گذاشت میز روی کارت دنبالبه

 

 یعروس از بعد کردم باز برات ات دخترانه اسم به حساب یه من.  داره وجود پول اعتباریت کارت و ها چک این توی_

 میدم تغییر رو بانکیت کارت اسم

 

 چهار از یشب اما.  بود چنین هم هنوز اون استوارت، کارولین. شد خیره سفت پالستیکی کارت به کری ثانیه، یک برای

 بود کرده بیرون ذهنش از رو خودش اسم عمالً بودن، هالی خانم هاسال تظاهر، سال

 

 کنم؟ پیدا نیاز اینها به باید من چرا _

 



 که لعنتی روش هر به رو ها پول این بخر، برو رو داره نیاز ها بچه و خودت که چیزی هر داری، احتیاج لباس به_

 !کن خرج داری دوست

 

 !نمیام عروسی واسه کلیسا به لخت یا و پوش سیاه نترس ممنونم، دارم، لباس من_

 

 به ای منتظرانه غیر شکل به ناگهان دهانش که حالی در مت ولی داد هل و فشار اون طرف به رو کارت و چکها کری 

   .داد هل و فشار طرفش به رو اونها بود دراومده ظاهری لبخند یک شکل

 

 کرد؛ اشاره صدا و سر بی و میخوره لطمه کری غرور به کار این با که شد متوجه آرامی به مت

 

 حساب ینا ولی کنم می قدردانی پولم به تو تمایل عدم از من کارولین، کردی، نشان خاطر کم کم موضوع این به تو _

 بگیر نظر در پر همیشه گلدان یه یا و آب از پر ظرف یه عنوان به رو اون. توئه مال همیشه

 خوب خیلی _

 

 گذاشت کیفش توی و برداشت رو اونها دو هر کری

 

 قلوهادو دار اختیار و محق تو من خرید اولین با! میگم تبریک بهت رو هفته این معامله! خریدی همسر یه االن تو _

 میشی هم

 

 اون و داد می فشار و بود گرفته رو کری های دست مچ داغش فوالدِ مثل انگشتان با و بود ایستاده پاهایش روی مت 

 و دکر ای قروچه دندان و زدنمی برق شدید عصبانیت و خشم از چشمانش. کشوند زور به خودش پاهای سمت به رو

 انداخت زمین به ایوحشیانه طرز به رو کری



 خورده و کردم له رو تو. کردم زندانیت و قفس  خریدم، رو تو من.  هالی خانم نکن، فراموش رو این هرگز تو و _

 یک نم جمعه روز از بعد میشه، این شامل هم ها دوقلو! داشتم نگه انبارم توی های بشکه و خمره توی رو هات شیشه

 بی و ارقر بی زن یه ممکنه تو. منه دست چیزش همه قانونی نظر از که تو عموی پسر البته و دارم نفری سه خانواده

 !من همسر.... بود خواهی تو که چیزیه همون دقیقا این اما. بری در کوره از که ممکنه باشی، میل

 

 نفسی کری اینکه از پیش و کوبید هم به محکم کری روی رو، ماشین در و کرد مشایعت اتومبیل سمت به رو اون مت 

 گفت؛ و کرد کنترل رو خودش اول بده بهش جوابی که این از قبل کری. نشست فرمان پشت سختی به اون کنه تازه

 

  ....باید و همسرتم من که کنی تصور اگر شد، خواهم زن یه واست من که کنی تصور اگه _

 

 من؟ با بخوابی_

 

 کرد نگاه اون به بود شده ساخته سنگ از که مردی مثل.  چرخید اون طرف به مت

 

 درست مدرک تا کنی می ازدواج من با تو. کردم آشکار واست کامال رو خودم دالیل من!  نکن ناراحت رو خودت_

 در  .ببندم رو «بود گوری کدوم سال چهار این کری» پرسیدندمی من از همه که پرونده یک تا کنم ریست و راست

 بودی شعاشق تو که کوفتی قرمز فِراری اون تا.  کنم هم رهاش تو مثل باید پس شدم بزرگ گذشته از من اینکه مورد

 کاری هر و عملکردی هر با منو تا باشی، ها بچه مواظب تا ببری، سر به تجمل توی تو بعد به این از دیگه تا کنم، رها رو

 خوابت اتاق توی هالی آقای زیبای خاطرات با تنهایی تو و کنی همراهی داره نیاز شناس وظیفه همسر یه که

 !هالی خانم خوابیمی

 هار اونجا رو کری و کنه متوقف آلن آپارتمان در جلوی رو ماشینش که زمانی تا و رسوند خیابان به رو خودش مت

 نزد حرفی دیگه کنه

 



 باشه؟ تو عروسی ساقدوش باید جمعه روز اون که میدونه تو، جالب خویشاوند این  آلن، این _

 

 که نهای آرزوش تنها بده، قرار اذیت و آزار مورد جدی طور به رو تو که اینه اون خواسته تنها! بیاد نمیخواد اون نه _

 و میدم انجام رو کار این که گفتم بهش من چون میره جا این از اون!  کنه خاکشیر خورد و چالق جدی طور به رو تو

 با تا ببینه رو من تا نمیاد ما عروسی روز توی اون ولی.  نه یا بیاد خوشش کار این از اون چه کنم، می عروسی تو با

 !بکشتش و کنه اش خفه داره دوست اون که کردم ازدواج کسی

 

 گفت؛ آرام و مالیم مت

 

 بایسته محراب توی ساقدوشمون عنوان به اون جای میتونه کارمایکل جان خوب خیلی _

 

  میشناخت رو اون کری و بود سیلور الکترونیک شرکت وکیل که بود مردی به مت اشاره

 

 کرد؛ اضافه هایشحرف به نرم اون

 

  رولین؟کا  نه، یا و بیاد خوشش آلن که بکنی کاری باید چرا و کنیمی رو کار این تو بشه، انجام باید کار این و _

 

 پولی که پدر بدون کوچولوی دختر دوتا  دارم، دوقلو دختر دو من  منه، خانواده اون  داره، ربط خودم به این_

  نی،ک ازدواج من با که کردی ریزی برنامه و کشیدی نقشه تو  باشه، داشته اونها به رو کردن محبت ارزش که ندارم

 از و داری رو دخترهام و من یعنی ما همه برای کافی پول.  داری پول حد از بیش تو منه، مناسب ازدواج این خوب

 !میده پیوند هم به رو آدمها که پوله این تو نظر

 



 این فحری میتونه جورایی یه و بده مت به رو خشونت طعم که بود امیدوار که آنچه با و خود اعتباری کارت با کری 

 از هایی قله با چشمهاش مت که چون کرد اصابت و خورد خال توی هدفش درست و. کرد می بازی اون با باشه مرد

 شدند تنگ و باریک یخ

 

 !میشن هم من دخترهای اونها جمعه که نکن فراموش دوقلوها،  آره، _

 

 داد؛ رو اون متقابل جواب جوابی حاضر با و کرد تالفی شدت به کری

 

 !میزنن صدا عمو رو آلن اونها که همانطور میزنن صدا عمو رو تو اونها _

 

 !میزنن صدا بابایی رو من اونها _

  داد فشار و گرفت رو اون چونه محکم دستش و اومد فرود اون طرف به بدنش مت

 

 باالی از کنهمم بگذرونم، هستی غمگین همیشه تو که حالی در تو به کردن نگاه با رو عمرم بقیه باشم مجبور ممکنه_

 ور چشمهات و غمگین شده گور و گم هالی کوین آقای دادن دست از غم واسه رو تو و کنم نگاه بهت هات شونه و سر

  !کنندنمی دنبال رو تو راه بچه تا دو که این به لعنت و! هات حس این به لعنت ولی. ببینم دار جریحه

 

  !ببری بین از رو هالی کوین خاطره که نمیذارم من_

 

 غریزی طور به مت توی که حالی در. کردمی بازی رو بود کرده شروعش مت خود که کامل بازی یه با اون با کری

 و خودش دردهای تا کرد رو کار این ولی بزنه ضربه بهش اون با تونست می سختی به و دیدمی رو ضعفی نقطه

 ببره بین از رو بود کرده وارد بهش مت که دردهایی



  گفت؛ خشونت با مت

 

 گرفتاری مایه یا و دردسر تو برای که هایی بچه واسه ولی.  نیستم مند عالقه فقط من! نمیکنم هم سعی حتی تو، برای _

. دید هدنخوا آینده در رو وضع این بودی پیچیده گردنشون دور رو لعنت طوق نوع یه که هاییبچه  هستند، سربار و

 ودمخ دور رو دختر تا دو اون من جمعه روز دارن، فرق خیلی تو به حسم نسبت من برای اونها. میکنن فرق واسم اونها

  !میگن بابایی بهم هم اونها و کنم جمع

 

  کرد؛ التماس کری 

 

 بدم؟ توضیح اونها به رو این چطوری میدونن هالی رو فامیلیشون اونها_

 

 بکشه بیرون اون دستهای و خشن و سفت چنگال از رو اش چونه که کرد سعی اون

 

 اضیر رو نوزاد دو ذهن میتونم که هستم مطمئن کنم، می رسیدگی بهش شخصاً خودم کنم، می رو کار این باشه _

 کنم می رفک ات درباره هایی تنبیه و مجازاتها چه به که ببین رو این فقط  کرد، خواهم رو کار این باش مطمئن و کنم

  !بمونه واست سر آخر در مجعدت و فرفری موهای فقط میشه باعث که طوری

 

 

 

 

 

 سوم_فصل_پایان#



 چهار_فصل#

 

 

 ورود برای ات نداشت وقت بیشتر شنبه پنج تا اون و کرده برخورد بزرگی گردباد یک توی اون که میکرد احساس کری

 کرد یم زندگی اون با قبال که وقتی بود، مت زندگی از بخشی این از قبل کری که وقتی. بشه آماده مت زندگی به

 هک حرکتی هر در و ترساند می رو اون که بود ناخوشایند غریبه یک جدید مت این و.  بود ای دیگه شخص یک مت

 مثال. بده نشون دوقلوها به رو مت جوری چه که بود این اون نگرانی بزرگترین. بود جلوتر کری از قدم یک میکرد

 نگران ونچ نبود آسان کافی حد به این. هست نیمشون و سال سه دقیقا اونها سن که بگه مت به شلوغ اتاق یک توی

 یشدم متوجه یعنی کرد می زندگی اونها با روز هر مت اگه ولی.  میده نشون قلوها دو به واکنشی چه مت که بود این

 چندانی تتفاو مختلف سال چند گذشت از پس ماه چند  هستند؟ بزرگتر اونها و نیست نیمشون سال و سه دوقلوها که

 می نظر به و کنه رشد سرعت به زمان آن در میتونه کوچک کودک یک ولی نمیکنه ایجاد بزرگسال یک زندگی روی

 تدایاب در پیپا و جما. هستند شدن بالغ و بزرگ و رشد حال در واقعاً که دیدمی رو اونها اوقات گاهی کری که رسید

 بده نجات مخمصه این از رو خودش باید جوری چه دونست نمی کری و بودند اومده دنیا به ژوئن ماه

 

.............................................................................................................................. 

 

 کت یک اون. شد خوشحال خودش های لباس انتخاب از کری و بود سرد خیلی سازش سرنوشت روز جمعه، روز

 زمان کی توی و بود مت عاشق کری که زمانی ها، قبل.  بود پوشیده متناسب های کفش با کمرنگ خاکستری شلوار

 روسیشع روز در مت کنار در که بود کرده تصور سفید رنگ به توری لباس با رویایی عروس عنوان به رو خودش خاص

 انتزیف و وسواس یک و موقت روحی های عقده با ست بچه یک فقط که نمیدونست ها اونوقت اون ولی.  بود ایستاده

 ای پرونده بستن برای فقط مجازات نوع یک.  بود خیال یک فقط روز اون آرزوی االن،. عجیب های دلبستگی و ها

   .شده تمام چیز همه سال چهار این که کرد می ثابت کری به که ایپرونده. اشگذشته از

 



 و گبزر آغوش. تپید می وحشت و ترس از قلبش.  شد خیره آلن به کری  اومد، عروس بردن برای ماشین که وقتی

 ترلکن بازی این ادامه واسه خودشو تونست می و داشت می مشغول خودش به رو اون که بود چیزی تنها آلن مهربان

   .بکنه

 

.  داشتن آلن به رو ترسش دادن نشان جرات اون.  کرد رها رو نفسش کری  گذشت، ترافیک میان از اتومبیل که وقتی

 ونتخش و کنه حمله مت طرف به که بود آماده و کنه کنسل رو قضیه کل که بود منتظر آلن اون، حال به توجه با

 .نداشت ای چاره کری ولی کنه لغو رو چیز همه بود حاضر و. بده ارائه و کنه پیشنهاد اون به رو فیزیکی

 

 .هش نابود بود ساخته که هرچی نداشت دوست باشه، ریختن فرو حال در چیز همه نمیخواست دلش واقعا  بار، این 

 نگاه ربرشدو و کلیسا از بیرون به غریبی و عجیب طرز به و بود نشسته کلیسا از بیرون اون منتظر کارمایکل جان

. یدرس می نظر به جغد مثل و رفته در زهوار عجیبی طرز به صبحگاهی لباس و شاخی دسته عینک با اون. میکرد

  کرده مجبور رو اون مت که بود معلوم

 

 رسی می نظر به خوب خیلی تو  عزیزم، میبینم رو تو باز که خوبه چه کارولین،_

 

 بیشتر که بود کسی اون احتماالً. داشت ایدوستانه چهره حداقل و بود شده خوشحال اون دیدن از وضوح به جان 

 بود دیده هم با قبالً رو مت و کری اوقات

 

 .عزیزم تو گل دسته.... دسته _

 

 ینکها محض به و بود شده سرخ کامال صورتش بود کرده فراموش رو ها گل چونکه رسید می نظر به زده خجالت جان 

 هایی لگ که چون. بود شده متحیر کامال کری آورد، در اونجا از زیبا گل دسته یه و رفت کلیسا ایوان از ایگوشه به

 به که اییه گل آبشار و بنفشه گلهای با ظریف کوچک های شاخه یک. بودند زیبا العاده فوق طرز به آورد برایش که



 رگهایب میان در بود خالص نقره از جنسشان که ای نقره ظریف عالی برگهای با بودند شده چیده مرتب زیبایی طرز

  .بودند شده جمع دیگه هم با که طبیعی سبز

 

 اه ساعت ها گل این چیدن مرتب برای فروشی گل توی اونها. بردارم رو خاص گلهای این که کرد مجبور منو مت _

 که ظاهرا هستند مت مخصوص و ویژه های گل. میزدن غر سرم کارشون سر آخر تا مدامم کردن، صرف رو وقتشون

 ش،باشت داشته خواست می صبح امروز که داده دستور بهشون رو هایی گل همون دقیقا و رفته فروشی گل به اون

 باید ایرهنق هایبرگ این دونستی، می رو چیزی یه.  کنن ترسیم باید هم ها گل چیدن نقشه که بود داده دستور حتی

 واقعی های نقره اینها که میدونی و رفته کار به گل دسته توی طبیعی جواهر چونکه میشدن ساخته خاصی طور به

 طبیعی رو ونهاا روز چند واسه تونستند نمی هم اونها و بمونه بانشاط و طبیعی نمیتونه زیادی مدت به گل این و هستند

 رو مت تو..... خب. گرفت کار به رو تالشش تمام اون کردن درست برای فروشی گل امروز همینم واسه دارند، نگه

 !میده دستور همه به!  آدمیه چه دیگه که میشناسی

 به ودب خوشحال کری. گذاشت اش بینی روی رو، بزرگش استکانی ته عینک و کرد تمام رو هایش حرف ناشیانه اون

 وول مغزش توی االن مت فکر نمیدونه جان اینکه بخاطر.  میکنه فکرهایی چه داره االن نمیدونه اون اینکه خاطر

 این با .کردند اضافه عروسی به رو واقعیت یک آنها و بود نکرده خطور ذهنش به هرگز ها گل.  میزنه پرسه و میخوره

  .ساخت می زیبا تقریباً رو اون که بود کوچکی چیز که

 

 ” هستن دستت بنفشه های گل شبیه چشمهات”

 

 کری.  بود گذشته سالها اون از انگار که اش سالگی شانزده خاص تولد روز.  بود تولدش روز توی مت حرف این

 حرفهای اون هدیگ ببینه، افتاده هاشون گذشته یاد که خاص نگاه این با رو اون االن نمیتونه دیگه مت که بود خوشحال

 بگه؟ بهش که باشه داشته میتونه چی آمیزش خشونت کنایه و زدن نیش جز به االن مت.  نمیگفت بهش رو قبلش

 

  ؟ نه مگه ,*(take wind out of sails) بیاد بقیه دست کار حساب که شده باعث اون که کنم فکر_

 



 که شتدا انتظار اون.  چسبید مایکل کار جان بازوی به محکم شدن کوچک کلیسای وارد وقتی و داد تکان سر کری

 غزشل پاهایش و بود تردید و شک با قدمهایش.  کنه مالقات رو سرد خالی ساختمان یک وحشتناک مارس روز یک در

 به ور اون و شناختند می رو کری که مت آشناهای و دوستان از پر آدم، از پر بود، پر کلیسا ولی. بودند کرده پیدا

 مهه.  ساخت می شکوفا رو فضا و بودند بش و خوش حال در همه جا همه و میشد نواخته ارگ. بودند پذیرفته راحتی

 جمع مه حواسش حتی  نشنیده، مراسم این از چیزی که میرسید نظر به کری.  بودند خوشحال و میرقصیدن شادی با

 اما.  باشه داده کشیش به رو«  بله» پاسخ مت روبروی محراب توی مناسب زمان در که نبود مطمئن حتی اون.  نبود

 گفت؛ اونها به لب زیر کشیش که چون باشه داده انجام رو کار این باید

 

 .کنم می اعالم شوهر و زن رو تا دو شما االن من _

 

 یها گونه روی مت مالیم بوسه شاهد کلیسا اهل تمام.  بود گرفته آغوشش توی رو اون و بود کرده اون به رو مت

 گوش توی بمی زمزمه با مت که گوشش توی پچی پچ صدای و هایش گونه روی مالیم بوسه یک فقط اما. بودند کری

 کرد؛ نجوا اون

 

 کری هک میدونن اونها حاال. ببندن ازم رو هاشون کردن سوال پرونده میتونن آشناهامون و دوست اونها، دیگه االن _

 من همسر... من آغوش توی اینجاست اون. کجاست

 

 

 

 

#take_wind_out_of_sails 

 

 اومدن بقیه دست کار حساب  نشوندن، خود جای سر رو کسی



 طراباض پر امنیتی سیستم در که بود داده دست اون به زودگذری عشق احساس. بودند شده منقبض کری عضالت

 دیگه و  ،آلن آینده برای امنیت ممکن، غیر معامله از نیمی.  بود افتاده دام به کامالً اون.  بود شده محو و ناپدید اون

 هک جور هر حال هر به کری. کنه حذر بر ازدواجشون برای کاغذ تکه یک نهایی تشکیل از رو مت که نیست چیزی

 بخندیل عروسیش روز توی پس. بود پذیرفته رو بود مختصر و رنگارنگ که چند هر اونها پذیرش و مهمانی این هست

 دست االن مت. بود داشته نگه ثابت دیگران جلوی خودش صورت روی که زیبایی لبخند.  نشوند خودش های لب بر

 حالخوش ادای بخواد که طریقی هر به اون اگه که میدونست کری و بود خورده پیوند اون با االن مت.  داشت رو باال

  .کردند مالقات رو یکدیگر دوباره عاشق زوج دو کنند فکر همه که بود کرده کاری مت بیاره در رو بودن

 

 .هست اون کار به زدن ضربه و آلن هدف با قصاصش احتماالً. بود خواهد ظالمانه هم و سریع هم مت قصاص

 

 هیچ کری.  شد روبرو بود اورده کلیسا به همدیگه با رو ها دوقلو که آلن طرف به و رفت باال ها پله از آرومی به مت

 امر این از دختران حضور تنها که میدونست اون ولی.  نه یا و بشه روبرو خشن صحنه یه با اون که نداشت ای ایده

 داشتن جرات هیچکس خوب ولی. بمونه اتومبیل توی اون که بده دستور مت به که داشت دوست و کنه می جلوگیری

 با رو چیز همه دوشون هر که بهتره پس بشه روبرو مت با باید آلن صورت هر در. بده دستور چیزی هر توی مت به که

  .بشوند ماشین سوار همگی که داد دستور و کشید خودش طرف به رو آلن مت. کنند حل هم

 

 در آلن. کشید خودش طرف به رو آلن باز مت که دید کرد، باز رو خونه در کلیدی صدای با که موقعی کری ظاهراً 

 .شدند نمی دیده وجه هیچ به دوقلوها. بود شده پر سرد خشم یک از اش چهره کرد می نگاه مت به که حالی

 

 .....من برسونی، آسیب دخترها و کری به طریقی هر به اگه بزنی، صدمه اون به اگه مت، _

 

  گفت؛ و کرد قطع رو اون حرف تمام قاطعیت و آرام صدای با مت 

 



  ،باشه راحت خیالت دوقلوها مورد در اوردم، دست به باز رو اون فقط من  بود، من مال هم قبال منه، مال دیگه کری_

 دارم ها بچه برای وجودم توی نرم خیلی نقطه یه من

 رو یدنکش نفس جرات سختی به اون. گرفت گاز رو لبش داره وجود مت توی عمیق حفره یک اینکه دونستن با کری

 هک پرسید خودش از کری و بودند ایستاده زورآزمایی برای هم جلوی اونجا گالدیاتور تا دو مثل تا دو اون. داشت

 و ریست و راست رو کارها و امور تمام تونه می خودش کردن فدا و شدنش قربانی که کنه تصور تونه می جوری چه

 .کنه درست

 

 کرده پر را اونجا ورودی در قدش که رسید می نظر به داد، ادامه خونسردی با مت 

 

 وضع وساور کارتو توسط که اساسیه قوانین از بخشی این.  کنیم کار دیگه هم با مدتی که میشیم مجبور تو و من _

 شروع نیمتمد شکل به بعد و بره پیش دروغ با روز چند برای چیزها که بذاریم که کنممی پیشنهاد بنابراین. شده

 عنوان هب ولی باشی متنفر من از خودت اندازه به کافی، اندازه به میتونی تو من، همسر عموی پسر عنوان به.  میشه

 آدم مثل و باشی داشته رو عادی رفتارهای در همکاری و کلی عملکرد میره انتظار کرافت کامپیوترهای اسمی رئیس

 کنی رفتار متمدن

 

 از رو اونها تا رفت پیش عجله با کری.  شد خفه اتاق داخل به دوقلوها ورود محض به آلن طرف از پاسخی گونه هر 

 ورتص روی محافظتی ژست. کنه آروم بود رفته در کوره از که رو آلن تا بیاره، در بودند گرفته که تدافعی حالت

  .بود نشده پاک هنوز مت

 

  داد؛ دستور خالصه طور به مت

 

 !بریم بزن و کن جمع رو وسایلت _

 



 میریم؟ کجا مامانی، _

 

 صحبت تونهب کری اینکه از قبل و. بودند مت دنبال به ترس بدون اون چشمان و نداشت نگرانی هیچ پیپا واضح صدای 

 گفت؛ مت بده رو اون جواب و کنه

 

 اونها یزچ همه کری، دارین، احتیاج هاتون کاپشن و کت به تا دو شما پس سردیه، روز امروز خونه، بریم میخواییم ما _

 کردی؟ بندیبسته رو

 

 داد تکون رو سرش فقط کری ولی گفت کری صورت روبروی رو حرف این مت

 

  بیام آلن عمو با خوام می من _

 

 قیقاد پدر و دختر.  بود محکم همچنان هم مت صدای ولی گفت تمام قاطعیت با و مصمم لحن با رو حرفش این پیپا

 بودند هم مثل

 

 ببینه رو تا دو شما و ما خونه بیاد تونه می بخواد دلش که وقتی هر اون ولی میکنه زندگی اینجا آلن عمو_

 کامال که بود دوقلوها با اون کامل رابطه کردن قطع یا و خط انتهای به رسیدن برای آلن به واضح پیام یک دقیقاً این

 ولی شهب منفجر عصبانیت از آلن که هست ها االن که کرد قکر کری.  میشد بریده دوقلوها با اون عاطفی وابستگی

 داد نجات رو آنها روز جما

 

  دارم؟ دوست رو اونجا من یعنی _

 



 یحت اینکه بدون شد اتاق وارد مت و رفت اتاق به و نداد جوابی کری. بود صدایش و اون توی معمول نگرانی یک

 ضایع ادوقلوه جلوی اینقدر و بکنه جور و جمع رو کری اینکه واسه مت. نه یا و بشه اتاق وارد میتونه که بخواد اجازه

 جلوی بود شده دوخته جما به چشمهایش که حالی در اون.  گرفت دست به رو چی همه کنترل  نیاره، در بازی

  .بود شده خم دوقلوها

 

 قو از رپ که داره کنارش رودخونه یه بزرگه، خیلی خونه یه کشور این توی اونجا  میاد، خوشت تو که کنم فکر من_

 خونه یمتون می راحتی به باشی نداشته دوستش و نیست اینطور اگه اما داری دوست رو اونجا تو کنم می فکر هست،

 باشیم داشته اختیار در زندگی برای ای دیگه

 

 گفت؛ و کرد جور و جمع رو خودش عجله با جما

 

 بیاد خوشم اونجا از ممکنه من _

 

 داد تکون رو سرش اون و کرد خفه رو مت حرفش این با که 

 

 بخوایین شما که جوری هر کنیم می امتحان رو اونجا هفته چند تا ما_

 

 داًشدی اونجا از رفتن بیرون برای و داد دست کری به بدی احساس ناگهان ولی رسیدمی نظر به راضی ظاهراً جما

 ونستمیت کری.  کسیه چه لعنتی مت که بدونه میخواست پیپا و  بود عذاب واسش لحظه هر.  کرد اضطراب احساس

 هم ناال اون حتی.  بود نگفته چیزی آلن به معامله از بخش این مورد در کری و ببینه رو این فسقلی اون چهره از

 ات کنه اش خفه یا و ببره رو مت گلوی تا بده انجام خواست می که کاری هر آلن که بود مطمئن و کرد می احساس

 هم هنوز ماجرا این ولی. بپردازه رو بود داده انجام کری حق در که رفتارهایی تمام تاوان تا. بشه تموم چی همه

 نهاییچمدو قبل شب.  شه خیر به ختم قضیه این تا اورد می عذر و رفت می طفره جوری رفتارش با کری و داشت ادامه

 .گرفت ازش رو اونها مت و اورد بیرون رو بود کرده بندی بسته که



 داد؛ دستور خشکی حالت با مت

 

  بیار رو دخترها _

 

  گفت؛ و کرد آلن به سختی نگاه بره بیرون خونه از و بچرخه اینکه از قبل اون

 

 های ایده ،! نکن کردن فکر جز به کاری هیچ موقع اون تا بود، خواهم تماس در باهات آینده روز چند طی در من_

 اب سازگاری و شدن تطبیق برای منو خانواده و دار نگه شدت به رو هات ایده پس هستن درخشان و عالی تو کاری

  .کن رها منو خانواده و کارت به بچسب دیگه  کن، ترک و رها جدیدشون زندگی

 

 کنه لبغ رو اون تا شد روبرو آلن با عجله با کری و بود رفته بیرون خونه از بده جوابی بهش آلن اینکه از قبل مت

 

 کردی؟ موافقت چرا کری! خدایا _

 

 فتمنگر قرار بدنی اذیت و آزار مورد اون از هنوز و میشناسم رو مت من  بمونه، همینجوری چیز همه بذار! شیییش_

   .نخوردم ازش کتک و

 

. داره وت وخیلی گره کنترل آلن مثل خودش که میدونست کری ولی گفت آلن به شجاعت با رو اش شجاعانه حرفهای

 لو سیک به رو داشت که احساساتی عمیقاً باطن در.  کنند کنترل رو خودشون تونستند می خوب خیلی آلن  و اون

    .بود طوری همین هم آلن خود. دادنمی

 



. کشید نارک رو اون و گرفت رو اون بدن دیگه بار یک برای مت ولی بنشینه ماشین پشت دوقلوها با تا کرد حرکت کری

 روی فرشته دو مثل ها دوقلو که حالی در و بکشه دو اون پاهای روی گرمی پتوی تا شد خم دوقلوها طرف به مت

 کوچولو تجمل این. درخشید می اشون چهره  بودند، داده تکیه اونجا به و بودند نشسته ماشین بزرگ و عقب صندلی

 تم. رسید شادشون و دلپذیر چهره به سریع درخشش یه با و داد حرکت جهتش در محکم طور به رو دوقلوها کمی

 روشی اب کامالً بلکه نبود چرت و مزخرف عملش طرز و رفتار وجه هیچ به که نشوند راننده کنار صندلی روی رو، کری

 که ردندکمی سفر و میکرد رانندگی مت آرام سکوت در و بودند رفته بیرون لندن از خوبی به اونها. بود منشانه آقا

  .  بود ساکت همیشه که جمایی توسط بلکه پیپا توسط نه شد شکسته هم در سکوت عجیبی طرز به  یکهو

 

 !لطفا  ام، گرسنه من_

  .چرخوندمی خودش دور وجدان عذاب و گناه احساس با رو کری جما ساکت و آروم اعتراض

 

  گذشته ناهار وقت از دیگه االن کردم، فراموش من دلم، عزیز ،!اوه_

 

 دش مسلط اوضاع به و گرفت پیش در رو کار این مت اما کرد احساس ناامیدکننده خیلی مادر یک رو خودش اون

 

 بخوریم غذا میتونیم کنم فکر اینجا_

 

 یه و برگشت کری.  راند رو ماشینش داشت قرار درختان میان در که کوچک هتل یک طرف به و گذشت جاده از مت 

 رشس وقتی و انداخت اون به عمیق نگاهی مت.  انداخت اون سمت به سپاسگذاری و قدردانی از حاکی کوچولو نگاه

  .  بود نشسته اونها روی فقط نگاهش کنه، نگاه قلوها دو به تا چرخوند رو

 

 بخوره؟ غذا کلی و بره داره دوست واقعاً کدومتون کوچولو، خانم تا دو شما خوب_

 



 احضار رو پیشخدمت یک اون و شد مواجه اونها شرمنده خیلی تقاضاهای و ها درخواست با هتل رستوران توی مت 

 هم رو اسب یک که بود زیاد غذاها تقاضای اونقدر و اورد می اونها جلوی به را غذاها منوی خوشحالی با که کرد

 .کرد می راضی

 

 می ریحتف پرداختند،می اونها تماشای به بودند نشسته صندلی روی نوشیدنی با مت و کری که جایی در دوقلوها 

 هک زمانی از کری که خوشحالی و سرگرمی از گرم های نشانه اولین با مت. خوردندمی غذا ولع و حرص با و کردند

 ودب شده درخشان صورتش دید، اون چهره توی رو خوشحالی این بار اولین برای بودند کرده مالقات رو یکدیگه

 مکث تا دبو پر گنجایشش کافی اندازه به کری که وقتی.  بود منتظرش کری که سوالی.  اومد پیپا سوال باالخره و

   .کنه نگاه مت به پیوسته طور به و کنه

 

  داریم؟ ما که آلنی عمو مثل  متی؟ عمو تو_

 

  گفت؛ نرم و صاف خیلی مت اما داشت نگه اش سینه توی رو نفسش کری

 

  !هستم تا دو شما بابایی من نه، که البته_

 

 بود سکوتش لحظه یه واسه فقط تنها اما شد ساکت و خاموش پیپا که رسید می نظر به متعجب چنان مت

 

 رفته دیگه حال هر به اون ندیدیم، هرگز رو اون نداریم، بابایی دیگه ما _

 

  نه؟ مگه کردی،می کمک آلن عمو به باید تو و ندارند دوست استرالیا توی رو من اونها بشم، دور شدم مجبور من _

 



 داد تکون رو سرش پیپا  کردن، فکر خورده یه از پس

 

 ندارند؟ دوست اونجا رو تو چرا _

 

 هست اسمم خاطر به این آه،_

 

  آورد پایین رو صدایش و داد تکیه صندلی به مت

 

 دیگه فامیل و سما یه که میشی مجبور دلیل همین به و بشه نامیده سیلور فامیلیت استرالیا توی که نمیدن اجازه تو به_

  هست یلورس شما واقعی فامیلی که باشین داشته خاطر به این شما دوی هر که بهتره پس باشی، داشته خودت واسه ای

 

 بشی؟ نامیده سیلور اونجا نمیتونی چرا_

 

 برای رو داشص اون.  بچینه توطئه و کنه خودش شیفته رو همه میتونست دختر این واقعاً. پرسید هیجان با رو این پیپا

  .بود آورده پایین اون خود مثل مت توطئه از تقلید

 

 ....و داشته وجود سیلور اسم به یاغی یه زمانی یه که میرسه نظر به خوب_

 

  نِدکلی؟ مثل_

 

 درباره آلن خیالی های داستان از که خود دانش صندوق از رو اسم یک و کرد قطع رو اون حرف پیروزمندانه پیپا

  .کشید بیرون بود آمده دست به یاغی و وحشی آدمهای



  !دقیقا_

 

 سرعت هب کری.  بود آنها به راجع که چیزهایی همه و هستند دختر دو این شگفتی در مت و کری که میرسید نظر به

 روی رو، دستش و بود کرده رها رو ناهارش اون. بود ایستاده مت طرف اون بود رفته که انداخت جما به نگاهی

 بود گذاشته مت زانوهای

 

  سیلورم؟ جما من_

 

 بود مهربون و مالیم و نرم ایمالحظه قابل طرز به صورتش. داد تکون رو سرش مت

 

 درسته؟ خوبیه، ایده یه این آره، _

 

 کرد بلند زانوهایش سمت به رو اون و زد لبخندی اون اندیشناک و مشتاق کوچولوی صورت به مت 

 من کوچولوی درخشانه، ایده یه این_

 

 با روز هر مت پری و جن های داستان. کنه موافقت اون با تا بود مجبور کری و داد اطمینان اون به آرومی به مت 

 کرد؛ اضافه مت.  شد می برگزار آلن

 

 باشیم؟ هم کنار در بتونیم دوباره ما همه که نیست خوب این _

 

 کرد صاف رو بود شده گرفته قاب جما صورت دور که رنگ کتانی موهای 

 



 باشه شما همه با سر آخر در که اینه عاشق واقعا بابایی_

 

 هب رو این نرمی و آرومی به مت که وقتی بیندازه اطراف به نگاهی تا چرخوند رو خودش سرعت به و شد قانع جما

  .بود کرده اضافه هایشحرف

 

 داره وجود پنجره اون از بیرون هایچمن روی اردک یه _

 

 بودند تالش در اون به کردن نگاه و پنجره به رسیدن برای دختر دو هر و بود اونجا در اردک یک

 

 کنن نگاه بهش برن که بذار کن، ول رو اونها _

 

 نکنه مداخله اون تا بود داده دستور کری به مت 

 

 یه ر،حاض حال در و بگیرن یاد جدید چیزهای و ببرن فرو مغزشون توی رو اطالعات آرومی به اونها تا گذاشت باید_

 داره اولویت و مدنظر اونها برای اردک

 

  ....که امیدوارم من _

 

 داشت اصرار اون زدن حرف به مت ولی کرد می ناراحتی احساس خودش افکار ابراز در کری

 

 داری؟ امید تو چی به کارولین، بیرون، بریز حرفت _



 گفت؛ اضطراب با کری 

 

  ....که همیرس نظر به تو و بشه رفتار باهاشون یکسان طور به باید ها اون کنی، لوس رو جما که نخوای که امیدوارم _

 

 گفت؛ مالیم و صدا و سر بی بعد و کردمی تماشا پیوسته طور به رو اون مت

 

 کار وشر کمی باید جما ولی میکنه اصرار اش خواسته روی شجاعانه و نمیترسه اون.  میفهمیم همدیگرو پیپا و من_

   شندرخمی هاش چشم و وایمیسه من روبروی غرور و افتخار با و اومده جلو چانه با پیپا بعد، سال چند مدت در. بشه

 

 شدن عمیق و متفکر چشمهاش. افتاد دوقلوها به نگاهش مت

 

 از رو اطمینان این همیشه اون.  میدم بهش رو اطمینان این همیشه من و داره اطمینان به نیاز جما که کنم می فکر _

 میشناختم رو اون قبالً که میندازه کسی یاد منو اون. داشت خواهد من طرف

 

 و ماج شخصیت بین که نزدیکی های شباهت مت ، وضوح به نبود، کار این به نیازی نکرد، نگاه کری به هرگز مت 

 کامالً کری و. بود دیده رو اون بار اولین برای مت که موقعی کری واقعی خود و دید می رو بود کری شخصیت

  نبینه بود، دیده همیشه که رو اونچه مت که بود امیدوار

 

 .داشت شباهت کری به جما، وجود تمام جما، و نداشت وجود مورد این در اشتباهی هیچ و بود پدرش دختر پیپا

 گفت؛ نرم و مالیم مت

 



 یتون می تو و نکنم لوسش رو اون حد از بیش که کنممی سعی ولی دارم وجودم توی جما برای نرم نقطه یه من _

  خودم فرزندان مثل دقیقا و درست میشه، رفتار خوب و درست اونها با کری، بگیری، خودتو های نگرانی جلوی

 

 و حضم اشتباه یک فقط بود زده صدا کری رو اون اسم مت که موقعی نبود شکی و کرد نگاه اون به خونسردی با مت

 کری که بود این کرد نگران رو کری که اونچه چرا؟ انداخت، نمی وحشت به رو اون کار این. بوده زبانی لغزش

 .بود داده اون به رو خوشحالی این مت که بود شادی سریع انفجار یک باعث مت گفتن

 

 عدهو اون به دلسردی و خشونت با مت که تهدیدآمیزی تاریکی که جایی در روز آن کری فالکریج، به رسیدن با

 تنیس مجبور که کرد خِر خِر خوشحالی و رضایت با مت و شدن باز انتها تا در بزرگ های دروازه.  رفت فرو بود داده

 روز اون.  انداخت کری به نگاهی شد، می رد دروازه از اتومبیلش با که زمانی مت.  کند باز رو اونها و بیاید بیرون

 .بود پوشانده رو هوا رنگی تیره ابرهای و بود بارونی هوا

 

 ویت کری ولی داشتند انگیزیغم روح هم اونجا های باغ. بود کرده احاطه رو خونه که بود حیاط در بزرگی پارک 

 می شعله و بود شده پر شادی اونها توی که هایی چشم. بود ندیده وقت هیچ که دید رو شوری دوقلوها هایچشم

 کشید

 

 یندهآ میتونست که آنجا تا..... درختان زیر بزرگ زرد فرش یک. آمد می بیرون زرد نرگسی های گل زود خیلی و 

 هنشذ. میکنه ردیابی رو درختان گیاهی های خوشه داره که کرد پیدا رو چشمانش کری و.  ببینه باغ این توی رو

 ندلبخ ولی. بزنه لبخند اینکه بدون بود آمده خوشش خیلی اینجا از اون و کرد می پر شاد های رنگ با رو ها باغ

 های آینده رایب لبخند بهتر، ای آینده برای لبخند. باشه هم آرزومندی لبخند اگر حتی. بود غیرممکن تقریباً نزدنش

  .نداشت ایمان اونها از کدام هیچ به کری که پوچ

 

 پله طرف به طوالنی توقف با رو اتومبیل مت و زیبا و عالی. بود السلطنه نایب خونه مدل با یکسان دقیقا قدیمی خونه

 گفت؛ آرومی به و مالیمت با دوقلوها به و رسوند اونجا های



 نه یا میاد خوشتون اینجا از ببینین بیایین مون، خونه دخترها، _

 

 و دقیق نگاهش حالت ایلحظه برای. افتاد می کری به ایلحظه برای هایش چشم اما کرد می صحبت اونها با مت 

 اینکه امید به کرد دور اون از سرعت به رو نگاهش کری ولی. بود کری صورت روی دقیقا چشمانش و بود مراقب

 نبود سابق مثل چیز هیچ دیگه حاال. نشه داده نشان بود بسته نقش صورتش روی که لذتی

 

 رو نگاهش پس.  بود نمونده باقی ازش چیزی دیگه ولی بود شده پر هم به ها اون عشق گرمای از بار یک خونه

 اشهب مجلل زندان یک اون برای بود قرار خونه این االن.  نبینه مت رو اش چهره در لذتش که این امید به برگردوند

 .باشه داشته ذهنش در همیشه برای رو واقعیت این بود بهتر پس

 طرف به رو نگاهش و کرد درنگ ایلحظه چند و کرد باز رو در برد، باال هاپله از رو دخترها مت که وقتی کری

 .شد می صاف هوا زودی به ولی بود تار و تیره بهاری باران از هوا امروز. دوخت رودخانه

 

 پر رو خواب اتاق آروم شب و آروم موسیقی حتما. کردمی زمزمه لب زیر خودش برای هوا اون توی آرامی به کری

 و سفت بدنش اومد بازوهاش روی مت دست که وقتی کری. میگرده بر اولش حالت به و آروم چیز همه و میکنه

 .تم خواب اتاق نه رفت، می دیگه خواب اتاق یه توی اون. داشت انقباض از حاکی حالتی هم صورتش و شد منقبض

 

 بوده تو فداکار و هوادار همیشه اون ببینه، رو تو میخواد روبی. سرده هوا حال هر به اینجا داخل، برو__

 

 دهب تطبیق اش چهره با رو خودش خونسردی تا میکرد سعی و داد می نشان رو احساساتش و بود خاموش مت صورت

 و ودندب ایستاده اونجا سالن براق پارکت و سرا سر روی دوقلوها. باشه تونست نمی..... نبود تفاوت بی کری ولی

 گاهن میشه منتهی سالن به که دری هر به تا چرخیدن می خودشون دور آرومی به و بودند مونده مبهوت و مات هنوز

 .کنند

 



 اومده ااینج به بار اولین برای وقتی و اند نبوده تجمله با انقدر که خونه این مثل ای خونه هیچ در هرگز قبالً اونها 

 رگزه یورکشایر روستای در کوچک کلبه از اون. بود ندیده عمرش توی اصال رو جایی چنین اونها مثل هم کری بود

 همراه وهیباشک قصر توی کرد می احساس کرد می زندگی اینجا در مت با که وقتی قبالً  بود نرفته باشکوهی جای به

  .بودند زده هیجان و پاچه دست کامال اون قبل مثل دوقلوها و میکنه زندگی اش شاهزاده با

 

 بود ینا حقیقت و نداشت بزرگ خانه این به شباهتی هیچ که بودند کرده زندگی آپارتمان یه توی اونها سیدنی، در

 که بزرگ خانه این برای ها اون کردن آماده برای چیزی چون بود خوب خیلی آپارتمان همان ها اون واسه که که

 نداشت وجود بود کاخ مثل

 !کارولین خانم_

 

 اون.  اومد اصلی ساالر به روبی و شد باز سرسرا در.  پریدند جا از دوقلوها شد، باز راهرو انتهای در که حالی در 

 وهایم همون با درست.  بردمی سر به شصت دهه توی که ظریفی و پرتحرک زن یک بود، قبلش سال چهار مثل دقیقا

 .صاف و کشیده اتو کوتاه خاکستری

 

 هک ست ویژگی یک این شد متوجه که زمانی تا انداخت وحشت به رو کری که گرفت خود به خشن حالت صورتش 

 کرد یم احساس اون که روشی با ارتباطی هیچ و کرد می نگاه شکل این به فقط اون.  نداره کنترلی اون روی روبی

  .برداشت قدم خواهرش از ترعقب کمی جما و رفت جلو پیپا. میکردند نگاه رو اون نگرانی با دوقلوها. نداشت

 گشوده و باز کری از پذیرایی و گرفتن آغوش در برای را هایش دست کرد، رها رو اونها همه روبی که همانطور

    کرد

 

 بوده قبالً که هست منوالی همین به خونه و اوردیم، خونه به رو تو باالخره! اینجا بیا_

 

  .بزنه لبخند و بیفته نفس نفس به هم کری که شد باعث اون بزرگ و مادرانه آغوش 

 



 رهایی هب بود کرده گیر توش که گردبادی از دوقلوها مثل کری و کرد رها زیبا لبخندی با و نفس بدون رو اون روبی

  .برگردوند خوشحالی کمی و

 

 میذارمن وقت هیچ من خوب! هستین پوسته یه توی کوچولو نخود تا دو مثل شما!  سیلور آقای های کوچولو بره ای _

 تافی کمی میایین اشم میدونستم که وقتی من داریم، آشپزخونه توی چی ببینیم بریم بیایین بمونین، کوچولو اینجوری

 کردم درست

 

 جما. رندبگی آرامش اونها شد باعث بالفاصله آرامشبخش، کلمات با بود، کرده انتخاب که خوب کلمات این با روبی

 سمت هب رو پیپا و بگیره رو دستش روبی تا داد اجازه و شد خاطر آسوده محسوسی طور به بود نگران همیشه که هم

 بده سوق آشپزخونه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#toffee  

 

 شیره و زرد شکر شامل آبنبات

 



 میشن چله و چاق کُره یه اندازه به زود خیلی ها بچه این _

 

 کرده رفمص پیش ساعت یک از بیش جما که بود ناهاری مقدار به حواسش تمام. گفت لب زیر و شگفتی با رو این مت

 .بود

 

 گفت؛ پرتی حواس با کری 

 

 میکنه کننده نگران رو چیز همه روز هر روبی _

 

 و چرخید می سیلور آقای های کوچولو بره گفتن همچنین و دوقلوها به روبی احوالپرسی و سالم از هنوز ذهنش 

 داص و سر بی بگه کری به چیزی آنکه بی اون.  داشت مقصودی میگفت که چیزی هر از مت. بود شده گیج کمی

 صدا و سر بی مت مثل اونها بر و دور آشنایان تمام هم االن و کرد جور و جمع رو چیز همه و کرد برگذار رو عروسی

 و دبو کرده ادعا خودش برای رو دوقلوها آشکارا مت  بوده؟ کجا رو سال چهار این که پرسیدندنمی کری از و بودند

 که وقتی بود ردهک نگاه مت به ترحم با حال به تا که کسی هر و بشه بسته میتونه پرونده.  بود برگشته فالکریج به کری

 نگاه بهش ترحم با و میشدند مت زندگی بیخیال دیگه باشن گرفته قرار هم کنار در و پیوند هم به باز کری و اون

 و. بودند شده جدا هم از موقتاً اونها میدونستن اینکه و کردند می درک رو جدایی های راه دیگران االن.   نمیکردن

 و بوده اربیم رو اخیر سال چهار این اون که گفته همه به که بود گفته کری به مت. نیست تاسف مایه براشون دیگه

 که رسیدپ می خودش از و بود بسته نقش ذهنش توی سوال این کری االن و باشه داشته حضور جامعه توی تونستهنمی

 دهش دیوانه و جنون دچار شدت به اون که بود گفته مردم به مت احتماال باشه؟ چی هست قرار اون طوالنی بیماری

 و نبوده رو دو این وقت هیچ.  بود احمق یک نه و بازنده یک نه مت.  کنه پنهان اون از چیزی نبود حاضر کری و

 مهه االن و اورد می دستش به بلکه نمیکرد صبر اون برای خواست می که رو چه هر نداشت هم کردن صبر حوصله

 .بودند گرفته قرار خود جای در ترتیب و نظم با چیز

  بود شده درست دوقلوها برای که کوچک اتاق یه جز به بود گرفته قرار خودش جای سر چیز همه

 



 گفت؛ مالیم و صدا و سر بی مت

 

 داری نظری چه اتاق این مورد در که ببینیم بریم بیای بهتره _

 

 گردوند باز خودش حال به رو کری آرومش حرف این با و

 

 اونها االن که وقتی کنی، بازرسی رو اونها اتاق میتونی تو ، کنم درست گرفتم تصمیم دقیقه یه واسه فقط رو جاشون _

 هستن روبی با آشپزخونه توی کاری یه مشغول

 اشهب داشته کار و سر خودش های بچه با که بود داده اجازه که کنه تشکر مت از که بود کری زبون نوک در حرف این

. کنه کرف موردش در بزنه حرفی اینکه قبل بهتره گفت خودش به کلی ولی باشه داشته ارتباط هم به اونها امور به و

 اون هب شدید چنان واضح خیلی مت. کرد حرکت اتاق طرف به مت با دقت و احتیاط با. بود خوبی خیلی حرکت این

 واقع در ودب رسیده نتیجه این به اون اینکه از کری و بخوابه اتاق یه توی اون با نیست حاضر وجه هیچ به بود گفته

 خیلی قلوهادو به نسبت ظاهرا ولی نیست بخشنده این از بیشتر دیگه بود گفته بهش مت. کرد می شکر رو خدا باید

  .بود بخشنده و مهربان

 

 شده آماده آنها برای مخصوص ظاهراً که سفید مبلمان و ها دوقلو تخت با زیبا اتاقی. بود خونه پشت طرف به اتاق

 رسیدمی نظر به. کنه تنظیم موقع به رو اینها همه شده موفق حال به تا جوری چه مت که میکرد تعجب کری و. بود

 هب و کردمی تماشا ای مالحضه قابل طور به رو کری و بود ایستاده در کنار اون چون میخوند رو افکارش مت که

  گفت؛ آرومی

 

 می خصوص به من و بدن انجام رو کارهات سریع خیلی حاضرن هم اونها بدی تکون مردم بینی زیر زیادی پول اگه_

 خودشون اتاق به رفتن کلمه از اونها خواستم می باشن، داشته رو خودشون به مخصوص جای دخترها که خواستم

 بشن متوجه رو چیز همه االن همین

 



  کرد؛ مِن مِن کری

 

 ای کرده اقدام زود خیلی چهارشنبه صبح از مطمئناً_

 

  .کرد نگاهی آنها خاص مدل و جدید های پرده و جدید دکوراسیون به اون

 

  گفت؛ راحتی به مت

 

 در من ،بیارم ام خونه به لحظه این در رو نفر سه شما و کنم ازدواج تو با که بود این قصدم نیست، سریع ام خیلی _

 کردم صحبت باهاش کرد دعوتم روساو کارتو با که شامی

 

 !کنممی موافقت باهات ازدواج با من که نمیدونستی تو ولی_

 

 کرد نگاه اون به لرز و ترس احساس با و چرخید خودش دور کری 

 

  کرد؛ تصحیح مت 

 

 واسه تو افقتو به رسیدن بدونم، باید و دارم نیاز من که چیزیه تنها این و نکردی، ازدواج دیگه تو که میدونستم من _

 دادم می انجام باید که کاری تنها میومدی اینجا باالخره تو که نداشتم شک هرگز من بود، آسون نسبتاً باهام ازدواج

 من بود، ساده اونش از بعد ندارم، شانس به نیاز معموالً. نبود شانسی وجه هیچ به این و کنم پیدا رو تو که بود این

 برم پیش جلو به شده که قیمتی هر به که بودم آماده

 



 گفت؛ تلخی به کری 

 

 !کنی می ویران و نابود رو آلن زندگی که کردی تهدید تو!  رفتی پیش جلو به کافی اندازه به تو کنممی فکر _

 

 کرد؛ جمع خاطر رو اون نرمی به مت 

 

 دارم جایگزین های نقشه و پشتیبان های برنامه همیشه من بود، ام حمله خط اولین این _

 

 قشهن بود اولش های برنامه و نقشه این اگه که بود ساخته متعجب و بیخود خود از رو اون مت دلگیر سرگرمی این 

 بود؟ خواهد چه مت دیگه های

 

 نشون رو ترس سریع کری چشمان. کرد نگاه اون به آرومی به ، اومد طرفش به و کرد راست قد مت که وقتی 

 کرد نگاه اون به دقت با مت و کرد بلند رو سرش.  میدادن

 

 کارولین؟  ترسیدی، تو _

 

 دیگه من نظر از پرونده چیه، دقیقا میزنی که حرفایی از منظورت بدونم که میشناسم رو تو کافی اندازه به من نه، _

 میتونیم که هکاری بهترین این بیاییم، کنار باهاش نحو بهترین به رو خودمون زندگی میتونیم ما همه حاال شده، بسته

 بکنیم

 

 کلماته از غریب و عجیب انتخاب یه بکنیم تونیم می که کاری بهترین _

 



 شد تر نزدیک اون به آهسته خیلی و کرد غرغر و زمزمه رو این مت 

 

 من که نیک می فکر یا تعجبه؟ جای اینها همه واست ست؟ بسته پرونده که کنی فکر تو که میشه باعث چیزی چه و _

 باید که داره وجود کلی پرت و چرت تا چند و فرصت تا چند من نظر به کردم؟ فراموش رو قبل چیزهای اون همه

  .بشن مرتب بیفته اتفاق این اینکه از قبل

 

  کرد؛ تاکید و نشان خاطر اون به واضح و تلخ خیلی مت

 

 اونها و رفته بین از عجایب این همه که بود خواهند راضی نسبتا زمانی مردم کجاست، کری که میدونن االن مردم_

 ور بوده کجا کری که سوال این نهایتاً. نمیشه مربوط ما به اون مورد در که دارند کردن فکر برای ای دیگه چیز

 نشدم قانع هنوزم و پذیرم نمی وجه هیچ به من اما میکنن مشغول ای دیگه چیز به فکرشون و پذیرندمی

 

 به ور اون محکم و گرفت رو هایش شونه ناگهانی طور به و بود تر نزدیک بهش بود کرده درک کری که اونچه از مت

 کرد نگاه اون به و پایین به سخت چشمانی با و کشوند جلویش و خودش طرف

 

 اشتمد قصد که چیزی اون از متاسفانه که روزهایی شدم، دور اینجا از روز چند فقط من کارولین، شدی، ناپدید تو _

 شده پر اشک از که هایی چشم با روبی.  بود خالی خونه برگشتم که وقتی. شد تر طوالنی سفرم و اومد کش بیشتر

 و نیست گهدی کوچیکت پرنده که میبینی رو این تو حاال و کرده پرواز من خجالتی کوچیک پرنده که گفت بهم بودن

 کرده طی و پیموده رو دنیا کل تو که رسید می نظر به و نبودی شدن پیدا برای جا هیچ تو.  نبود من برای حاالیی

 !بودی

 

 و جوش یک فقط که خشونت نوعی با رو اون. زد صدمه اون به شدت با و گرفت سختش دستهای در رو صورتش مت

 کند غل غل وحشت شدت از کری خون شد باعث و ترساند کردمی ایجاد کری پوست سطح زیر درست خروش



  گفت؛ آروم آمیزی خشونت شرارت و پروایی بی با مت 

 

 ونا بیاد؟ کنار من بدون میتونه اون ست؟ زنده اون پرسیدم؟ می خودم از چیا میدونی کری؟ بودی، گوری کدوم _

 اندازه به تونستی تو ولی رسیده؟ قتل به یا و شده؟ ربوده و داده؟ دست از رو خودش حافظه اون کرده؟ تصادف

 من هک حالی در تو و نه؟ مگه بنفشت، های چشم اون با من عزیز کوچولوی پرنده نه؟ مگه بیای، بر اش عهده از کافی

 نه،! بودی رفته تخت توی اون بازوهای و آغوش توی دیگه مرد یه با شدم می دیوانه داشتم خیال و فکر از آرومی به

  !نمیشه لغو وجه هیچ به داری بهم که بدهی نمیشه، بسته وقت هیچ پرونده کارولین

 

 بگردی دنبالم تو که نمیکردم فکر من..... من_

 

 اما دبو سخت و زیاد شدت به صورتش روی مت دستهای شدید فشار که چون بزنه حرف تونست می سختی به کری

 زدن نگچ رسید می نظر به که چون بود اشتباه کلماتش.  بریزه بیرون دهانش از نوعی به رو کلمات این شد موفق

  کرد می تنبیهش بیشتر داشت نگاهش و شد هم قبل از تر تنگ و بیشتر مت

 

 که بودم دهش قانع حتی من! احمق و دیوانه یه مثل کارولین، گشتم، تو دنبال من ولی! نکردی فکر که میبندم شرط_

 بدم گزارش پلیس به برم که کردم فکرشو حتی  شده، تو برگشت مانع چیزی یه و رفتی بیرون خونه از سادگی به تو

 و ونههمخ جنی افتادم، جنی یاد بعدش! میگشتم دنبالت اینجوری که بودم احمق چقدر من اونوقت شدی گم تو که

 جنی و رفتم انگیز ماللت خونه اجاره اون سمت به. میگذروند همپتون دلور توی رو زیادی وقت که دانشگاهیت هم

 من وبارهد نخواسته هرگز اون و رفته برزیل به انگلیسی خانواده یک همراه و کرده ترک رو کشور کری که گفت بهم

 !ببینه رو

 

  کردی؟ باور رو اون تو_

 



 بهم ور برسونه من دست به تا بودی فرستاده براش که اینامه و پستال کارت اون داشتم؟  نداشتم، ای چاره من آه،_

 راننگ ممنونم، چیز همه برای» میاد یادم رو اش کلمه هر من.... بشی هواپیما سوار اینکه از قبل درست داد، نشون

 که ودیب کسی تو  کارولین، بودی، نوشته رو این تو«  هستم جدید زندگی یه منتظر و خوشحالم واقعا من نباش، من

  !بوده خوشحال واقعا

 

 یسیدن به پرواز برای هواپیما سوار آلن و اون اینکه از قبل درست رو آن اون آورد خاطر به رو پستال کارت کری

 خوبی خیلی رفتار کری با مت ماجرا همه این با که بود این بود کرده متقاعد رو اون که چیزی.  بود کرده ارسال بشن

 بود کرده استفاده مت کردن ساکت برای اون از جنی و بود چیز ترین مهم این و داشت

 

 رفتم استرالیا به آلن با من_

 

 ودمخ از بود وجودم توی که سردی خشم جز به احساسی هیچ. کردم می گیجی احساس مدتی از بعد فهمیدم، بله _

 و الدنب رو داشتنیت دوست پسرعموی راحتی به من! کردم تو جستجوی به شروع واقعا من بعدش نمیدادم، بروز

 دارهن وجود اونجا استوارت کارولین نام به اسمی هیچ که کردم دریافت استرالیا از هم خبری یک و کردم ردیابی

! سعادتی چه! هالی خانم..... کنه می اداره رو سیدنی اداره موثر چهره همان و کری قیافه همان با دختری ولی

 بودی، جا همون تو ولی. بکشم بیرون رو تو اونجا از و کنم پیدا کرافت از برزیل توی آدرسی توی رو تو داشتم انتظار

 وردنآ دست به برای روساو کارتو مردک اون کار به کافی عالقه تا کشید طول سال سه دقیقا! کیسه توی درست

 همیدمف وقتی خصوص به بود سالها اون توی من زندگی عالقه بزرگترین این ولی باشم داشته رو چی همه توی قدرت

 !هالی آقای تخت توی میری مستقیم و رفتی هالی آقای آغوش توی مستقیم که

 یشپ براش که چیزهایی که خواست می دلش. نداره حقیقت این که بزنه فریاد و جیغ اون سر میخواست دلش کری

 ادهد دست بهش اون از دوری واسه که ناراحتی بود، شده گیرش گریبان که زایمانی از بعد افسردگی بود، اومده

 تحمیل شبه که غمی و سختی هر درباره  بگه، بهش دوقلوها درباره. بکوبونه فریاد با صورتش توی رو اینها همه بود،

 داشت قصد پیش سال چهار مت. میدونست رو چیز همه اون چون.  بود عمیق خیلی اون صدمه و درد ولی بود شده

 باهاش اون از گرفتن انتقام برای مت بود مطمئن کری. برگرده فلوریدا به شد عوض هواش و حال که زمان هر

 که بود مجبور کری و بود کرده تنظیم و درست خودش رو ها سند و مدارک این تمام درست و بود کرده ازدواج

 .بپردازه رو اون انتقام این بهای و بده پس تاوانشو



 کری واسه رو محافظت تنها هم هنوز اسم این و بود اون محافظ و پوشش و زره سال چهار از بیش هالی کوین اسم 

  .داد می انجام

 

 تو ه؟باش کرده مخفی رو فجیعی های جنایت چنین میتونه ات چهره توی معصومیتی و گناهی بی چنین چطوری _

 بفری منو واقعا سختگیرت مادربزرگ و ات شده گشاد و درشت بنفش های چشم اون با تو دادی، فریب منو واقعا

 برای و رسیدی می نظر به زیبا و دفاع بی خیلی تو دیدم مهمونی و شام اون توی رو تو پیش هفته وقتی حتی دادی،

 دو و ستتد توی ی حلقه اون که زمانی تا بشم چشمهات اسیر دوباره  بیفتم، فکر اون به دوباره بود نزدیک لحظه یه

  !اومد یادم رو کوچولو دختر تا

 

 که ارمد رو ها قلو دو من رو؟ این میفهمی! نمیدم اهمیتی دیگه من! باشی متنفر من از دلخواه اندازه به میتونی تو_

 ستنی کاری هیچ دیگه مطلقا چیزی، هیچ ندارم، ای دیگه چیز هیچ تا دو اون جز به و میندازه ها خوشحالی یاد منو

  !بکنی تر بدبخت منو این از بتونی که

 

   .شد خیره مت شده سفید صورت به و کرد دور اش رحمانهبی چنگال از رو خودش صورت کری

 

 شد؛ بلند فریاد و داد با و رفت باال مت صدای

 

 نمیفهمم رو این نه_

 

.  شد کم بود مت صورت توی که ای برجسته های عصبانیت از بعضی قلوها دو از صحبت محض به که رسیدمی نظر به 

 راتبم به بیانش و شد نرم اش چهره. شد کنده جا از اون شدید خشم که انگار شد اشاره ها دوقلو به اینکه محض به

 شد تر نرم

 



 کجاست؟ اتاقم _

 

 یزیچ چنین میدونست اینکه با کنه زندانی اون از رو خودش خواست می حتی. پرسید لرزان تنی با رو این کری 

 نیست ممکن

  کنه کنترل رو خودش شد مجبور کری و باشند اتاقشون به اومدن حال در بود ممکن لحظه هر پیپا و جما

 

 گفت؛ مالیم و صدا و سر بی مت 

 

 منظره بیش و کم و بشنوی اونجا از رو رودخونه صدای میتونی ما، قدیمی اتاق من، اتاق روبروی راهرو، طول در _

 ؟کری یادته ، دادیم نمی اونجا از رو مهمونها استفاده اجازه وقت هیچ ما، مهمون اتاق در. عالیه هم اونجا ویوی و اش

 همدیگه فقط ما. باشه نزدیک بهمون که خواستیم نمی رو کسی هرگز ما و بود ما به اونها بودن نزدیک معنای به این

  میاد؟ یادت میخواستیم، رو

 

 !کن بس! کن بس_

 

 کردمی خودداری بود ساکت ناگهان که صدایی شنیدن و بود گذاشته خودش های گوشی روی هاش دست کری 

 از رو اون هایی دست مت ولی اورد می یاد به رو اون کری که بود اون های قبل مثل که مت گرم و عمیق صدای.

 گرفت رو اون های دست مچ و کرد دور هاش گوش

 

 ولینکار توئه نوبت االن زد، می صدمه من به طوالنی خیلی مدت یه واسه این میزنه؟ صدمه بهت شنیدنش چرا؟ _

 



. دوید یرونب اتاق از کورکورانه و کرد آزاد رو دستش ناگهانی طور به و کنه تحمل این از بیشتر نتونست دیگه کری و

 نگریست به شروع و بست سرش پشت رو اون و کرد باز محکم رو اتاق در راهرو طول در شده شناخته مسیر طول در

 کرد

 

 رفط به رو اون و گرفت رو هایش شونه و کرد باز رو در رسید، سر زود خیلی میکرد گریه داشت اینکه محض به مت

 کرد؛ آگاه و خبر با رو کری نرم خیلی اون. چرخوند خودش

 

 دیبرگر خونه به واقعا تو اینکه مگه میخوابم، تنها اینجا من و ماست قدیمی اتاق این کری، اشتباهیه، اتاق _

 

 حس اون بود که هرچی عادت ،  غریزه. گفت می درست مت و کرد نگاه اطراف به ترس روی از و زده وحشت کری

  .بود ندیده رو مت جز به آنها از یک هیچ هرگز و بود رفته بود کری وجود توی قبال که امنیت

 

 هقطر قطره و صورتش روی گردش به همچنان هاش اشک و بگیره رو خودش های اشک ریزش جلوی نمیتونست اون

 دادند می ادامه چشمهاش از افتادن

 

 کرد پاک خودش شست انگشت با آروم خیلی رو صورتش مت 

 

 کری؟ اومدی، خونه به تو_

 

 کنیمی صحبت چیزی چه درباره داری که دونم نمی من! نه _

 

 کرد گریه و هق هق اون



 !برم بذار کن، ولم _

 

 اما ست، همیشه برای این که کنیمی درک که کردم فکر نه، دوباره کری، بری، تو که نمیذارم وقت هیچ من اوه،_

 میندازم یادت اینو من گذشته، سال چهار شکلیه، چه و وضعی چه خونه که کردی فراموش تو

 مت قامت و قد و استحکام و قدرت کنار در که بود کوچک دختر یک هم هنوز اون. بود فایده بی ولی کرد تقال کری

  .بود گرفته خودش به محکم رو اون مت و بود ایستاده

 

 روی هایش لب سخت فشار با که کرد مجبور رو اون و زد چنگ رو اون کوتاه و فر موهای و کرد نزدیکتر رو اون مت

  .کنه برخورد و بشه مواجه خودش لبهای

 

 گذشته از. بود تنش پر حد از بیش کری و دادمی هدر رو اش انرژی فقط کری های رفتن در کوره از و تند حرکات 

 می بطل مبارزه ادامه برای اون اتاق این در کوچک گذشته احساسات از بسیاری مانند که بود شده پاچه دست چنان

 هک کردند می زمزمه گذشته های خیال و شبح حتی که بود شده شکسته هم در و گذشته در غرق اونقدر. کردند

 نمیتونست کری ولی بده ادامه باید رو مت با دعوایی هرگونه

 

 .رسید می نظر به مالیم و نرم اون بوسه و شد سست مت بازوی سخت چنگال تسلیم، نشانه اولین با

 

 بین از یکل به زمان اینکه تا شد تر نرم کری تقریباً.   کنه اکتشاف مالیم رو اون دهان تا شد تر نرم هاش بوسه مت 

 دور مت بازوهای و استقبال پر آغوش به و فلوریدا به ذهنش. بود شده عاشق و جوان دوباره که بود اون و رفت

 تم گردن دور بود شده گذشته سعادت در غرق که طورهمان رو هایش دست و شد بسته چشمانش بود، رفته خودش

 .کرد پیدا

 



 رداشت،ب اون بوسیدن از دست مت که وقتی فقط و کرد متوقف رو اون بوسیدن مت موقع چه که نمیدونست حتی اون

 .کرد باز رو چشمانش و شنید رو اون صدای کری

 

 ودب افتاده مت به نگاهش وقتی آساییمعجزه طرز به هایش اشک و بود مونده گیج و مبهوت و مات و زده حیرت اون 

  بود گرفته رو سرش هنوز مت دست و بود رسیده پایان به

 

 گفت؛ آرومی به و عمیقا مت

 

 قایآ وجود با من نظر به و بودی کرده گمش و داده دست از رو اون تو کنممی فکر من و کری، همینه، شبیه خونه _

 بودی امون خونه دلتنگ خیلی تو هالی

 بی سرگرمی و مت چشمهای در کنایه از پر و دار برق و زرق درخشش که وقتی اومد خودش به و هوش به کری

 کرد رها اون بازوهای از رو خودش دید رو بود بسته نقش مت لبهای روی که ای رحمانه

 

 خیلی و بودم کوین با خوشحالی درگیر خیلی من نگو، تملق با خودت از اینقدر و نگیر باال دست رو خودت اینقدر_

 از خشیب هم این یا شد؟ تموم آزمایشت و امتحان کنم، فکر ای دیگه چیز به که بودم هاممبچه کردن تربیت مشغول

 بود؟ کردنات تنبیه توی رکوردهات کردن درست و تنظیم برای مداومت مجازات

 

 کرد نگاه اون به خونسردی با و داد تکیه در مقابل در مت

 

 ؟میتونی کنم، تسویه ازت رو خودم های بدهی تمام وقتی چه که بده اطالع بهم پس داری، دوست رو این تو اگه  _

 خیلی یلیخ مجازات از فرم این کنی، فکر مجازات از ای دیگه شکل به کن سعی میگم، بهت من بکنی؟ باید چیکار اما

 ست وحشیانه

 



  داد؛ قول بهش سردی به مت

 

 میارم رو چمدونها ضمناً، بکنم، میتونم کار چه که دید خواهیم میدم، انجام رو کار بهترین همیشه من_

 

 هب چشمانش که انداخت اون به کری های شونه باالی از نگاهی. کرد نگاه سرش پشت به اما برود که برگشت مت

 بود آمیز تمسخر کری سمت

 

 !کارولین منه، اتاق این خوردی، گول تو و کردم کوچولو تقلب یه من که کنم یادآوری بهت باشه بهتر شاید _

 

 روب کن لطف هم حاال! باشه خصوصی اتاقم و باشم تنها خوام می که کن توجه ام تو پس چیه، منظورت فهمیدم _

 !بیرون

 

 پرسید؛ نرمی به مت

 

 ها؟ الزمه؟ کار این پس _

 

 ترف بیرون اتاق از میکرد تماشا رو بود شده سرخ عصبانیت از عمیقا که اون پریده رنگ چهره که حالی در مت

 

 

 

 چهار_فصل_پایان#

 



 پنج_فصل#

 

 

 ادهایست در آستانه در اون. بود کرده آماده برایش مت که شد اتاقی وارد و گذشت راهرو از سرعت به تقریباً کری

 در مهه بود کرده رهایشان اون وقتی که فسقلی و کوچک های گنجه.  شده گم و گیج کمی که میکرد احساس و بود

 ناو و. بود آورده خانه به اون برای مت که سرامیکی کوچولوی سگ همان اون، هایکتاب.  بودند مانده باقی آنجا

 خندیده شی اون به خوشحالی و ذوق با کری و بود خریده رو اون کری برای و بود دیده فروشگاهی ویترین در رو

 رو یزیچ چنین این کجا هیچ در واقعاً که سفید نیشکر جنس های صندلی ، طالیی های شماره با چینی ساعت. بود

 داده سفارش برایش رو اونها مت فردایش بود کرده تماشا رو اونها تحسین با کری که وقتی قدیم زمان و بود ندیده

 هایستاد حیرت در همچنان آورد رو ها چمدون و برگشت مت که وقتی اون. شود آماده اتاقشان برای موقع به تا بود

  کرد می نگاه اتاقش داخل وسایل به مبهوت و گیج و بود

 

 گفت؛ مت

 

  کنی مرتب خودت برای رو چمدونت و وسایل باید _

 

 شد فراموش ذهنش از ظاهراً پیش دقیقه چند های خاطره و آمد خودش به مت حرف این با

 

  کرد؛ تاکید اون به دوباره مت

 

 کنی جور و جمع خودتو که بهتره برسن، که االناست ها دوقلو_

 

 !کنم می جور و جمع خودمو من _



 خشم به رو هک منطقی لحنی با و انداخت باال ای شانه تنبلی با فقط مت ولی بیاندازه اون به نگاهی تا برگشت کری 

 کرد؛ زمزمه بود آمده

 

 کن،ن داغون و خورد رو خودت های گنجه و وسایل دارم، تاکید صحبتمم روی و کنممی صحبت باهات اینبار فقط من_

  بدیم فروش برای حراجی به رو اونها میتونیم ما نمیخوای، رو اونها اگه

 

 و بودند خوشحال خونه این توی آشکارا اونها دادند، می دو مسابقه هم با ظاهراً گذشتندمی راهرو از که ها دوقلو

 نظر هب طبیعی کامالً که فهمید وقتی شد مبهوت. کنه بررسی رو خودش ظاهر تا رفت آینه سمت به سرعت به کری

  .میرسه

 

  !بودیم کرده گم رو مامانی ما_

 

 رفتار خیشو یک عنوان به اون با بنابراین چیه، فرار واقعیت که میدونست خوب مت. گفت شاد رو این و خندید پیپا

 کرد

 

  !شده ناپدید اون _

 

 گفت؛ دوباره ای فریبنده حالت با مت

 

 نگاه ونخودت اتاق به بیایین دخترها! ام شده موضوع این متوجه خودم! میشه ناپدید یکهو و میکنه رو کار این آره _

 اینجاست کنین،

 

 !میدم نشون اونها به من_



 خورد پیچ آمیزی تمسخر لبخند یک به مت لبهای و بود تیز و تند صدایش گذاشت، قدم راهرو طرف به کری

 

 کرد؛ پچ پچ اون

 

 هتج در چرخش به تمایل تو شدیم خونه وارد که زمانی از نه؟ مگه میدیم، نشون بهشون همدیگه با رو اتاقشون _

  کنیم بازی نقش رابطه این توی شدن برقرار امنیت برای بیا داری، اشتباه

 

 و اشتندد دوست رو اتاق ها دوقلو.  میرسیدند نظر به تر تنگ خاطری رضایت به لبهایش ولی نداد جوابی هرگز کری

   .میدهند قرار رو خودشون چیزهای و وسایل کجا دقیقا که کردند ریزی برنامه به شروع فورا

 

  گفت؛ مالیم مت

 

 توی وننت می که بیشتری چیزهای و وسایل اونها مسلما هستن؟ کجا وسایلشون خب  شد، اونها های وسایل از صحبت_

  بچینیم براشون میشه که دارن رو باشه شده گرفته جا چمدونشون

 

 گفت؛ محکم کری

 

 میفرستم ور یکی من شدیم، مستقر... اینجا ما همه که حاال. گذاشتم جعبه توی رو همه سیدنیه، توی وسایلشون همه_

  بیاره برامون کشتی با دریایی طریق از را وسایل که

 

 همه که ممیکن پیشنهاد بهش و میفرستم رو یکی من و بده سیدنی توی رو الزم های مدرک و آدرس من به کشتی؟ با_

 بده رو رو کارها ترتیب و بفرسته برامون هوایی طریق از رو وسایل



 !نمیتونی تو ولی_

 

 نمیتونم؟ چرا_

 

 .بود داده دست از و سردرگم کامالً رو خودش و بود ناراحت کری ظاهرا کرد، نگاه اون به تندی و شدت به مت

 

  بشن فرستاده دریا طریق از میتونن راحتی به اونها! هزینه _

 

 کرد نگاه اون به کوبنده مت

 

 یجا سر و کنیم می مرتب رو اینها همه بعد مهمه، براشون اونها وسایل و بازی اسباب داره؟ اهمیتی چه من برای_

 میدیم قرار خودشون

 گمان بد ناو به اگه یا نه، یا کنه می استقبال ها دختر به کلیسا از بعد اون مالکیت نگرش از که نبود مطمئن کری

 زا رو دستش کری. بود کرده غذا صرف به دعوت رو اونها قبال مت.   میومد پیش براش بعدش چیزهایی چه میشد

 به بود دهش پر سرگرمی و رضایت با که خیره نگاه و چشمها با مت که دید حاال و بزنه حرف تا کشید بیرون اون دست

.  کرد پیدا سوزش و خارش حس بود شده خیره کودکش دو به مت که روشی با کری.  کرد می نگاه دختر تا دو اون

 باشه طمئنم نمیتونست کری اون، امروزه تفکر روش دونستن با و دیگریه مرد به متعلق تا دو اون که کرد می فکر مت

 دلش ریک که شد باعث اون. میده انجام ای بیراهه و کننده گمراه بازی ها بچه طریق از اون کردن تنبیه برای مت که

 زیادی حسادت حس.  داره نگه خودش به نزدیک فقط رو دخترها تا داره نگه اتاقشون از بیرون رو اون خواست می

 تم و بخواد خودش واسه فقط رو دخترها داشت که خوشبختی تنها عنوان به. داشت اونها به مت داشتن عالقه به

  نشه نزدیک بهشون

 

 گفت؛ محکم کری



  .بپوشین ابینبخو میخوایین که زمانی تا رو خودتون جین شلوار میتونین بعد بگیرین، هاتون لباس بیایین دخترها _

 

 اونها طرف به شدت به مت که شد باعث خونه کردن کشف برای اونها های درخواست اونها، های ناله و اعتراض

 .بچرخه

 

  گفت؛ قاطعیت با میشد خارج اتاق از داشت که وقتی اون

 

 میدونه رو ها بهترین مامانی _

 

 کرد؛ اضافه هایشحرف به بشنوه رو این کری های گوش فقط که صدا و سر بی اون 

 

 االن تا البته _

 

  .نداره دوستش رو اش برنامه این وجه هیچ به که داره ای برنامه اون که میدونست کری و

 

 نمی چشم به شدن دیده برای جایی مت. برد بیرون گردش و خونه در کردن کاوش واسه رو ها دوقلو بعدا کری

 ها قلو دو با ای دیگه اتاق به اتاق یک از اون که همانطور شناخت می خوب خیلی رو قدیمی خونه اون. خورد

 و ماندنی یاد به چیزهایی همه. کرد خودش درگیر رو اون اونجا کم کم و تدریج به چرخیدن می و بودند سرگردان

 اب چیزهای. بود عاشقش زمانی یک که زیبایی چیزهای و خاطره هر. آورد می یاد به اینجا در رو داشتنی دوست

 خودش سمت به رو اون آهنربا مثل پذیرایی اتاق عریض پنجره یک در کردن نوازش واسه که عالی خیلی و ارزش

 قبل ثلم رو چیزش همه و پیانوش که مت کار این از کنه تفریح خوب میتونه هم اون که فهمید وقتی کری. کشید می

 یخوشحال و میرفتن بر اون بر این به ها دوقلو که حالی در اون. شد خوشحال خیلی و اومد خوشش بود داشته نگه

 کنار و گوشه در شیطون های گربه مثل که ها دختر و.  مینواخت پیانو و بود نشسته کاناپه یک روی حاال کردنمی



 وقذ شنیدن با و کردمی گوش حرفهاشون به و مینواخت پیانو اونها برای اون میزدن حرف مدام و کشیدنمی سرک

 ربارهد چیزهایی چه که کرد تعجب. میزد پیانو براشون و میکرد تفریح هیجانشون پر حرفهای به دادن گوش و اونها

 اون های هنرمندی و ها مهارت تدریج به و بود نشده متوجهش قبال هرگز اون که داره وجود اون توی بودن مادر

 که وسیقیم های نغمه. شد گم بودن شناور پیانو توسط اتاق توی که شیرینی های آهنگ و ها نغمه توی کری و برگشت

 .ودب اومده فالکریج به بار اولین برای اون که زمانی. رفت گذشته به ذهنش و بود کرده پر رو اتاق تمام فضای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 اش_سالگی_شانزده#

 

 

 حالی در و کنه زندگی آزاد هوای در کری که خواستمی چون کردمی آمد و رفت شهر از راحتی به و سرعت با مت

 تدوس وقت هیچ مت ولی. بود رسانده پایان به رو دانشگاهش ترم کری بودند کرده اشغال رو آپارتمان اونها که

 و ناراحت و قرار بی میرفت بیرون و میشد دور چشمش از اون که وقتی مت.  باشه دور خونه از زیاد اون که نداشت

 یقراریب با خودش ماشین کنار مت کری درسی ارائه آخرین پایان از قبل مدتها. بود اون منتظر روز هر و بود عصبانی

 و آروم میاد طرفش به داره و شده تموم دانشگاهش کالس که دید می رو کری که وقتی و رفت می پایین و باال

 و دنش له جای به و شد می باطراوت و شکوفا مت انحصارگری و اون بودن تملک تحت با کری ولی. شدمی ریلکس

 خود ورهد ترک به مایل رفتند ای دیگه کشور به که وقتی رغبت با اون و کرد می امنیت احساس شدنش شکسته دل

  .شد ردلند دانشگاه در

 

 می تصور کری اگرچه. شد دو اون های رویای به تبدیل فالکریج توی خونه که خواستند می رو ای خونه هم با دو هر

 اشتباهات از شاید این که  کرد می فکر هم گاهی ولی میپیچونه یا و میکنه پنهان اون از را چیزها سری یک مت که کرد

  .میکنه قضاوت اشتباه اون مورد در و هست اون به خودش ذهن

 

 فسن به اعتماد که زمانی تا و دوستان از بازدید ها، مهمانی و ها، شام در.  بود کنارش در کری میرفت مت که کجا هر

 مرور به و تدریج به کری و بذاره کنار رو بود وجودش توی همیشه که کمرویی و خجالت این و کنه پیدا افزایش کری

 کرد اساسی تغییرات و شد تر آروم

 

  میبینم سیلور متیو کنار در رو زیبایی و جوان زن چه_

 



 کری لشاو. آقایون خصوص به. کردند اون به توجه به شروع دیگران میشد تر زیبا و تر شکوفا کری که حال همان در

  .شد متوجه مت ولی گفته بهش چی آقا اون که نشد متوجه اصوالً و شد مبهوت و مات خیلی

 

 بدیلت طالیی رنگ از که مت عسلی ایقهوه چشمان کردن پیدا از و بود مونده مبهوت و گیج کری که بود بار اولین

 .بود ناراحت خیلی بود شده سرد  یخ به

 چند قطف که جوان مرد یک با و بود رفته مهمانی یک به مت با کری. بود نمانده باقی کری برای شکی هیچ بعدا ولی

   بود یورکشایری مرد اون خودش اندازه به عجیبی طرز به. بود رقصیده بود، بزرگتر خودش از سال

 

 رو دشناختن می آنها دوی هر که هایی مکان و بودند هم با عمیقی گفتگوی در رقصیدند می که حالی در اون و کری

 ریک وقتی ولی. بودند کرده مالقات رو همدیگه غریب و عجیب سیاره در که بیگانه دو مانند. کردند می یادآوری

 ضیحیتو هیچ بهش مت و موند مبهوت و مات شد کشیده عصبانی خیلی مت طرف از وحشیانه طرز به دستش ناگهان

 صبانیع نگاه کری به سکوت در و میرقصید باهاش و داشت نگه بازوهاش توی محکم رو کری فقط اینکه جز به نداد

  .میدزدید اون خیره نگاه از صدمه یک با رو نگاهش کری و کردمی

 

  مت؟_

 

 سخت رو اون و شد تر محکم مت زدن چنگ ولی کرد پیدا دقیقه چند از بعد رو کردن صحبت جرات و شجاعت کری

 بود خشم از کوتاهی غرش اون جواب و داد فشار تر

 

  !نه االن_

 

 ونستد نمی اون و بودند بحث و جر حال در آنها بار اولین برای.   کرد نگاه تر پایین به و گرفت گاز  رو لبش کری 

 هاش شمچ جلوی نمیتونست اون و شد سرازیر چشمانش از اشک.   کنه چیکار باید و هستند نزاع حال در اصال چرا که



 به رو یکر سر. میکنه گریه داره اون که شد متوجه مت و. نشه دار لکه صورتش و نشه ریخته اشکهاش تا بگیره رو

  بود متاسف آشکارا. داد فشار و چسبوند اش سینه سمت

 

 کرد؛ غرغر مت

 

  !بیرون بریم دونی جهنم این از بیا _

 

 قبع به آنکه بی.  کرد اطرافش به عصبانی نگاه برد، می در طرف به رو اون که حالی در و گرفت رو کری بازوهای

 .کرد حلقه کری بدن دور محکم رو دستش بکنه نگاه

 

 با ریباًتق وضعی با ولی داد نمی تسلی رو اون واقعاً نه. کشید آغوش به رو اون خشونت با مت اتومبیل تاریکی در 

  .داد فشار خودش به و کرد بغل رو اون ناامیدی

 

 نشان رخاط و تاکید اون به و کرد زدن حرف به شروع ترسناک و شدت به مت. داشت ناامیدی از بویی آنها بین فضای 

  کرد؛

 

  !منی الم تو! شی دوست باهاشون و کنی رفتار دوستانه مردی هیچ با دلیلی هیچ به و وجه هیچ به تو نمیخوام من _

 

 !مت  دارم، دوستت_

 ونا طوالنی آه یک کشیدن با بعد و کرد نگاه اون به طوالنی لحظه برای مت. بود دیده صدمه و خورده یکه کری

 پرسید؛ مالیم ازش و کرد جمع خودش آغوش توی رو

 



 آوردنت دوام برای کافی اندازه به عشقت این داره؟ وجود بار آخرین برای کافی عشق کری، داری؟ دوستم _

 میمونی؟ همینجوری هست؟همیشه

 

.............................................................................................................................. 

 

 شیرینی رد دوباره کری برگشتند بود کاخ مثل که قدیمی خونه فالکریج به جشن این از آنها که زمانی معمول طبق 

 با ولی. شد ایمن کری و کرد درمان رو هایشزخم هایش بازی عشق با مت دوباره و. شد غرق مت های بازی عشق

 خانم اون برای و پذیرفت رو اون اول همون از روبی. داد قرار خودش الشعاع تحت رو اون ذهن روزها حادثه این

 .رسیدنمی پایان به هرگز که گرفت خود به رو زیبایی و آرامش زندگی و بود سیلور آقای خانم کارولین،

 

 بی ردک باز را نامه اون مشتاقانه کری که کرد دریافت آلن از ای نامه صبح پایان از قبل. افتاد اتفاق این که جز به

 .بود کرده جلب رو توجهش نامه و میخونه رو نامه اون داره و کرده دریافت ای نامه هم مت که بشه متوجه آنکه

 

 هیچ کری ولی کردند می صحبت یکباره به دو هر بودند آورده روی دیگه هم به بودند زده حرف هم با دو هر آنها

 یرونب استرالیا از داره و داره قرار استرالیا در آلن که بود ندونسته مت هرگز.  بود نشنیده رو جدید خبرهای وقت

 ارسال اون  برای نامه حتی گرفت می تماس اون به و گفت می آلن درباره بارها و بارها کری که وقتی حتی میره

 .میبره سر به استرالیا در آلن االن که میدونست کری و نمیدونست چیزی مت کرد می

 

 ودب داشته نگه مشغول حد از بیش خودش به رو مت ذهن و بود زیاد خیلی بود شده ارسال مت به که شخصی نامه 

 داد نمی نشون هم رو کری به خودش معمول عالقه حتی که بود کرده غرقش نامه اون در آنقدر

  .داد نمی نشان بار این رو دادمی نشان حرکاتش و کارها به قبال مت که توجهی و عالقه

 

  برم آمریکا به که خوام می_



 به امر نای و میره آمریکا به اون با که بود نگفته بهش مت.  ریخت فرو کری قلب و گفت ناگهانی طور به رو این مت

 پریده رنگ اش چهره و آورد هجوم و برگشت ذهنش به بود شنیده ویونن از چه هر کری.  بود عادی غیر خود خودی

 بود مبهم حدودی تا مت حرفهای.  کنه توجه اون به تا بود رفته فرو فکر در حد از بیش مت ولی شد پریشان و

 

 بری جایی میخوای اگه و اینجاست روبی خوبه، حالت اینجا تو ولی کشید، خواهد طول اونجا سفرم چقدر نمیدونم _

 کنی استفاده ای دیگه ماشین از میتونی

 

  .گذاشت اون دستهای توی رو اونها و کشید بیرون گاوصندوقش از رو کلفت های اسکناس دسته مت 

 

 دیگه چیز هی اگه ولی برگردم، من که زمانی تا بیاره دوام و باشه کافی تو واسه نیستم که روزی چند واسه باید این _

 کارمایکل جان به بزن زنگ فقط داشتی احتیاج

 

 رو ناو ناگهان مت که انگار و. داشت همراه به رو اون فراموشی و تنفسش کمبود احساس مت رفتن و عزیمت سرعت

 ظیخداحاف واسه خواد نمی حتی مت که کرد فکر ثانیه چند برای کری حقیقت، در. بود کرده فراموش کلی طور به

 .بوسید رو اون مت که اگرچه ببوسه رو اون هم

 

 می اون به عجیبی نگاه که حالی در.  گرفت سفت آغوشش توی رو اون عمیقاً و گرفت آغوشش در رو کری ناگهان 

   .فشرد خودش به سخت آغوشش توی رو اون دوباره مت و فهمید نمی رو نگاه این معنی کری که کرد

 

 برای هک کرد حس کری و گذاشت تنها رو کری روز بقیه برای و بود رسیده دستش به نامه که ساعت چند از پس مت

 .بود داده دستش از رو اون همیشه

 به اریک باید که داد پیشنهاد بهش روبی اینکه تا میزد پرسه خودش اطراف بزرگ خونه اون توی درماندگی با کری

 صیقل و بیندازه برق رو پیانوش کنه، تمیز رو کشوهاش مثالً. بده انجام روز طول در بودن گیج و کردن فکر از غیر



 ختبدب مثل هم رو اون کری اینکه از روبی چونکه. کنه کمتر مت دوری از رو فکرش میشه باعث که کاری هر و بده

 هک چیزهایی همه. کرد شروع خوابش اتاق از اول کرد، کار به شروع کری پس. بود کرده شکایت ازش بود کرده ها

 ینا به نیازی واقعا که میدونست کری. انداخت کشوهاش درون به رو آنها و گذاشت تختش روی رو، بود اتاق توی

 بود هرسید مت دست به که اینامه که وقتی ولی کرد نمی ناراحتی احساس و داد انجام رو کار این باز ولی نبود کار

 .کرد می ناراحتی و حقارت و درد احساس واقعا موقع اون کرد پیدا رو

 

 یچه کری و بود شده خیره اون به رفتنش از قبل مت که ای نامه. بود مت هایلباس کشوهای از یکی در درست نامه

 نسیشا هیچ کری رفتنش از قبل. بود نیاورده دست به اون مشکل و راز کردن درک و نامه این دیدن برای فرصتی

 .بود نیاورده بیرون رو نامه این مت و نداشت

 

 قابل ضوحو به و سیاه سنگین، هاش نوشته نامه این. کرد تکه تکه کامل را کری بود رسیده مت دست به که ای نامه 

 .میشه هجی ذهنش توی کری عمر آخر تا کلماتش رسید می نظر به و بود مشاهده

 

 خواند؛ رو نامه متن کری بود شده جمع چشمهاش توی اشک حالیکه در

 

 که میدونی تو و مت، داشتی، منو نامه تو نیست، من روش و سبک این که میدونی تو اما کردممی تلفن باید من ”

 نم کنیم، حل رو بوده خودمون بین که چیزایی یه که برگردی بهم باز که خوام می ازت میره، پیش چطور اوضاع

 ”برگردی اینجا به میتونی که سریعتر چه هر خوام می فقط االن خوام، نمی ازت عصبانیت و خشم دیگه

 بود همراه نامه با هم این اگه هرچند داشت، وجود نامه همراه هم عکسی و بود شده امضا یوتا طرف از نامه امضای

  .نداشت خبری اون از کری

 

 داشته گهن رو عکس این مت که بود این میدونست کری که چیزی تنها بود شنیده هم ویونن از رو اسم این قبال کری

 .زیبا و راز از پر چشمانی و ظریف ای چهره با زیبا خیلی زنی یک از عکسی. بود

 



 شده در هایش خط کری های چشم جلوی که زیبا و سیاه دستخط همان. بود شده خیره نرم دوربین به که هایی چشم 

 بود؛ نوشته اش نامه روی رو این آخرش که زیبایی و سیاه دستخط. بود

 

 ” باشی نکرده فراموش رو من هنوز اگه مت، عزیزترینم، برای”

 

 هک کردمی احساس.  اون پیچیده و داشتنی دوست و برآمده چهره به. شد خیره عکس اون به و نشست مدتی کری

 و کرد نگاه بود شده نوشته نامه ته که ای عاشقانه کلمات به اون. باشه تونست نمی هرگز خودش که چیزیه همون یوتا

 باز مت که تخواس می اون چونکه بود رفته بالفاصله مت و بود گرفته تماس مت به یوتا. شد تکه تکه آرومی به قلبش

 کی با نامه یک اون. آمد نخواهد هرگز مت که میدونست اون  اما بود مت بازگشت خواستار هم کری. برگرده بهش

 و یوتا هدربار کری به البد هم بعد و. شد می پشیمان عمیقش و گرم صدای از مت بعد و کردمی دریافت تلفنی تماس

 روزی چنین منتظر و بشه روبرو واقعیت این با نمیتونست کری و میداد توضیح هم کنار در آنها بودن و هم به آنها نیاز

  .بمونه

 

 ریجفالک از و کرد جمع رو خودش های چیز و وسایل تمام برش و دور به شدن خیره و عجیب حالت یک در تقریبا کری 

 روبی هک بود رفته اونجا از تنها و سکوت با آنقدر و بره قراره کجا اینکه درباره نظری و نقشه هیچ بدون. شد خارج

 .رفته اونجا از اون که بود ندیده وقت هیچ حتی

 

 توی و بود کرده جمع رو خودش چمدون که حالی در. بود داده ادامه رفتن به فقط و بود رفته جاده طرف به کری

 قطار سوار بیاد خودش به آنکه از پیش و بود نکرده احساس هم رو چمدونش وزن وقت هیچ حتی بود خودش عالم

 .نداره وجود اون برای رفتن برای جایی دیگه که بشه متوجه آنکه از بیش. بود شده لندن مقصد به

 کردن تبمر از پس اون که چون. بود شده کری سهم اون از کمی خیلی پول تنها و بود رسیده فروش به روستایی کلبه

 .بود کرده رها تخت روی نمیکنه زندگی اونجا دیگه کری اینکه بر مبنی جنی برای یادداشت یک مت اتاق،

 



 ریک که بود جایی آنجا. اومد یادش رو جنی اون بعد و شناخت نمی رو هیچکس کری و بود اینجا از دور خیلی آلن 

 هب بود شده وارد بهش که ای صدمه و درد از و.  کنه امتناع جایی به رفتن از و بمونه تخت توی مدتی یک تا رفت

 ردمو در که بود خورده قسم جنی و بارداره مت از که بود برده پی کری که بود جا همین دقیقا و ببره پناه خودش

  .کنه مخفی مت از رو رازش اون

 

 از رو اون اومد، استرالیا از آلن که وقتی. کرد پیدا رو استرالیا در آلن آدرس و کرد جستجو رو کری کیف جنی

. ندکرد خودداری آلن به مت اسم کردن فاش از دو هر آنها. بخشید ای تازه زندگی اون به و کشید بیرون ناامیدی

 به. کنه خودداری مت اسم گفتن از که بود این بود داده کری به قولی که چون آورد نمی در رو صداش هم جنی

 .بود برنداشته اون به کردن محبت از دست وقت هیچ و داشت دوست هم هنوز رو مت کری اینکه خاطر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 حال_زمان#

 

 

 اهدرگ در روبی و مت یعنی دو هر شد متوجه که زمانی کشید خجالت خیلی و شد مبهوت و مات و متحیر ناگهان اون

 از الس چهار از بیش افکارش.  بود شده خیره دیوار به کری هایچشم.   دهندمی گوش اون نواختن به و اند ایستاده

 کرد پیدا مت چشمهای توی رو خودش چشمهای ناگهان و بود دور اون

 

  داشتنی دوست کارولین خانم _

 

  .بودند مرطوب کمی چشمانش. گفت رو این گریه از حاکی ای رگه دو صدای با روبی

 

 پیانو فتیر که وقتی از منه، عالقه مورد همیشه اما بود کننده ناراحت و غمگینانه خیلی نواختی که ای قطعه آخرین _

  .....که اینه منظورم نشده، لمس هرگز

 

 کوچکی ایگرم. بود شده خیره کری به تلخ فقط اون نمیداد گوش حرفش به مت ولی کرد نگاه مت به نگرانی با روبی

 .بود رفته بین از کامالً بود داده نشان خودش از اخیراً که

 گفت؛ ناگهانی طور به و تندی به مت

 

 کرد خواهم تنظیم رو پیانو من _

 

 انگار  .کنه احساس متجاوز شخص یک مثل رو خودش کری که شد باعث نوعی به این. رفت بیرون و گفت رو این مت 

 به مت که چون. بود کرده اش پیانو نواختن به شروع اون اجازه بدون و بود رفته شخصی خانه به آرامش با اون که



 هنگام زود غذایی وعده ها بچه به.  نیامد بیرون اتاق اون از هم شام وقت در حتی هرگز و رفت خودش مطالعه اتاق

. یخوردم غذا تنهایی به کری ترتیب، همین به. بودند شده فرستاده هاشون رختخواب به زودتر آنها و بود شده داده

 .کرد می ناخوشایندی و بار اسف سرمای احساس

 

 هم مت واقع در و بیاید کارش دفتر به اون که بود بعید بود شنبه روز چون و رفت بیرون خانه از زودتر مت بعد، روز 

  .باشه کری کنار ناهار موقع هم باز نمیخواست که بود دلیل این به اون کار واقعاً و بود کرده کاری چنین

 

  .خورد رو ناهارش تنهایی به کری و نبود هم باز مت 

 

 دوقلوهای مقابل در رو جعبه و کرد می حمل رو اون و داشت دستش در بزرگ جعبه یک روز، اون از بعد مت 

  .داد قرار زدههیجان

 

  کنین بازش_

 

. ردک دعوت جعبه کردن باز به رو آنها مت بودند کرده احاطه رو جعبه اضطراب و نگرانی با تا دو اون که موقعی و

 نکرد باز به شروع خاصی مهارت و اشتیاق و خوشحالی با آنها و ربودند هاشون دست با رو جعبه دختر تا دو پس

   .کردند جعبه

 

.   بود مانده باقی نداشت اون با چندانی ارتباط که آور شرم احساس این با کری و داشتند احتیاج مت کمک به آنها

 شد ارتکر هم کری خود توسط تقریباً آنها صدای.  رسید می گوشش به تقریباً دوقلوها زدههیجان های نفس صدای

 ازیب و بزرگ آنقدر که زیبایی های عروسک این.  دادمی نشان رو یکسان و زیبا عروسک دو جعبه درون که چون

 .کنه اهنگ میشد رد داشت ها قبل که وقتی مغازه ویترین در حتی آنها قیمت به نمیکرد جرأت حتی کری که بودند

 



  !مامانی_

 

 ونا که دید و کرد مبارزه سختی به خودش های اشک کنترل برای کری و بود لذت از تصویری جما کوچولوی چهره

 بهش نسبت خیلی کری و بود نگران همیشه جما میده قورت سختی به رو دهانش آب بغض و شادی از جوری چه

  .بود خودش های کودکی از تصویری جما چون کرد نگرانی احساس

 

  کرد؛ زمزمه جما

 

 هستن قشنگ خیلی ها عروسک این.... اینها _

 

 دارن نیاز اسم به ها عروسک این که کنممی فکر من_

 

 ارینامگذ درباره تا بشوند حاضر ها پله در سرعت به قلوها دو شد باعث که بود کری خود از بخشالهام فریاد این 

  .کنند بحث خودشان اتاق خصوصی حریم در الزم

 

  اِم؟_

 

 ونستد نمی هم کری. کنند تشکر مت از تا چرخیدند و افتادند خنده به دختر دو هر و کرد متوقف رو اونها مت صدای 

 حالی در و ددویدن اونها که وقتی. شد ختم «بابایی» کلمه به اونها تشکر که وقتی کنه حسودی یا باشه شاد و خوشحال

  .کردند حلقه کمرش دور رو بازوهایشان اونها بود شده خم جعبه کنار مت که

 



 روز نآ در شد پذیرایی اتاق وارد سرعت به هم کری و کردند فرار اتاقشون طرف به خوشحالی کلی از بعد قلوها دو

  .شد خیره بیرون کم آفتاب به سرد و ابری

 

 ام؟ کرده گناه کجا ار نظرت به کردم؟ اشتباهی چه من! خوب خیلی _

 

 .نچرخید طرفش به کری ولی آمد بیرون در درگاه از شدید عصبانیت از حالتی با مت صدای 

 

 شدند هاشون عروسک عاشق دخترها و هستن زیبا ها عروسک ندادی، انجام اشتباهی هیچ تو _

 

  نخرم؟ واسشون رو اونها من که میدادی ترجیح تو ولی _

 

 ...که باشی اورده دست به رو تصویر این تو باید چرا که ندارم ای ایده هیچ من _

 

  کرد؛ قطع رو اون حرف سختی به مت اما کرد زدن حرف به شروع کری 

 

 بود زیاد خیلی شوقت و شور فقدان و اشتیاقت عدم_

 

 کرد؛ اضافه هایش حرف به بعد و کرد مکث مت

 

 به که باشه فکر یه فقط این که دارم انتظار من بخرم؟ رو اونها محبت که کنم می سعی من که کنی می تصور تو _

 باشه کرده خطور تو گمراه و منحرف و کوچولو ذهن

 



  !نیست من ذهن توی این_

 

 کرد؛ روشن و آگاه رو اون تلخ خیلی کری

 

 ناراحت من چیه، دلیلش که میگم بهت بدونی میخوای اگه خب! نبود من ذهن توی هم ثانیه یه واسه حتی هرگز این _

 رو چیزی چنین واسشون تا نداشتم اینجوری پول وقت هیچ چون نمیومدم، بر کار این عهده از وقت هیچ چون بودم

 رو هااون قیمت و مغازه ویترین به تونستم نمی حتی من و هستن کوچولویی دختر هر رویای هاعروسک این بخرم،

 کنم نگاه

 کرد؛ بازجویی و جو و پرس اون از طعنه با مت

 

 که چهاون هر میتونی تو نداشت؟ ای دیگه چیز خودش العاده خارق و انگیز شگفت شخصیت جز به هالی آقای پس_

 ناراحت رو تو باید ها عروسک چرا که فهمم نمی من خودت، واسه هم دوقلوها برای هم بخری، االن رو داری دوست

 به و وبخ خیلی تو باشی، داشته خودت به بودن ناکافی احساس تو که کنند کاری یا بخوری، واسشون غصه و کنند

 اونها به رو تو عشق این صورتشون و دادی عشق اونها به سالها تو پدر، بدون حتی کردی، تربیت سالم رو اونها وضوح

 کنه جبران رو عشق این بتونه که نیست عروسکی هیچ میده، نشون

 

 گفت؛ وصدا سر بی و مالیم کری

 

 بود واسشون آلن اونجا _

 

 شونواس زیادی کارهای واقع، در و داره زشت خوی و خلق با چیز یک از بیش تو عموی پسر که بینم، می دارم بله، _

 االن همین رو چیزی یه بیا حاال ولی باشه، داشته رو من تالش واسه ارزش پسرعموت اینها، همه از بعد شاید.  کرده

 !رشوه نه هستن، هدیه واقع در ها عروسک که بدونیم راست و رک



 

  گفت؛ درماندگی و خستگی با کری

 

  مت بودی بخشنده همیشه تو باشه، این از غیر که نکردم تصور هرگز من_

 

  بود شده خشمگین باشه شده داده تسکین و باشه آروم اینکه جای به و بود اون جلوی بلند قدم دو با مت

 

 می رو تو من بودی؟ واسم جدی غیر و گاه به گاه معشوقه یه انگار تو که چیزیه همون این میکردی فکر تو! بخشنده _

 و زانگی شگفت خیلی واقعا تو چون بودم، شده زده وحشت شدی دور چشمم جلوی از تو که وقتی از من! پرستیدم

 که بودم عاشقت اونقدر من میکنه، ترک رو صورتت لبخند که ببینم خواستم نمی هرگز من! بودی العاده خارق

 !نبود اینطور خوب،! باشه داشته دوام میتونه خوشبختی چنین که کنم باور نمیتونستم

 حق از و هبکن دادن جواب به شروع تونست نمی حتی کری و بود شده خیره اون به عمیق نفرتی با شاید نگاهی با مت

 زده بهت و شوکه و گیج کامالً رو اون و سردرگم، رو اون مت عصبانیت های دوره و شدید خشم. کنه دفاع خودش

 وجود مت زندگی توی هم هنوز اون چون بود خیال این باشه،ولی نداشته وجود وقت هیچ ممکنه یوتا. بود کرده

 شدنمی روبرو اون با هرگز کری و داشت

 

 مت اشتنمیذ وقت هیچ اون. بود پذیرفته رو بود گفته اون به قبال مت که چه هر بود نکرده مقابله اون با هرگز کری

 و داشت وجود مت زندگی توی هم هنوز و داره وجود یوتا که دونست می اما ببینه رو اون درد و دیده صدمه اعماق

 اصال گاهی رو اون که مردی با ازدواج خاطر به و بکشه دوش به رو ها سرزنش همه باید کری که رسید می نظر به

 اون گردن به رو تقصیرها همه باید مت و. کنه تحمل بار یه مثل رو ها سرزنش میشد ناشناس واسش و نمیشناخت

  .بود کرده خیانت که بود کری که انگار بیندازه

 

 هب و بود دخترهاش و خودش افسانه هم هنوز هالی کوین.  باشه خودش پذیری آسیب فکر به کرد نمی جرات اون 

  .بود ساخته تر خشمگین رو مت پیش از پیش اون سکوت باز که رسید می نظر



 برگردوند رو رویش مت

 

 آب موش یه مثل هم تو و بزنم نعره که نکردم ازدواج باهات من هست؟ نداره، وجود مورد این در ای نکته هیچ _

 روی اون امروز.  شی غرق و ساکت بیرون و درون از قبل مثل تو و وایستی جلوم الل و کر همینجا ترسو کشیده

 ینا با مخم روی اینقدر و بمون زندگیم حاشیه در فقط نمیاری، بیرون رو هست وجودم اعماق توی که وحشیگری

 نیاد باال هم من سگی روی اون تا نکنیم تحریک رو همدیگه کنیم سعی بیا کارولین، نرو، کردنات سکوت

 

  شد روح بی و سرد صورتش و برگشت طرفش به باره یک به تقریباً ولی رفت بیرون مت

 

 گفت؛ سخت و سرد خیلی اون

 

 یگاه از هر من که بدونی داری حق تو کنم می فکر من همسر عنوان به بگم، بهت اینو کردم فراموش کامالً من _

 و مردونه ارک یه کامالً این نیست من با تو همراهی به نیازی که میرم شام مراسم به امشب هستم، کجا و میشم ناپدید

  آقایونه شام مراسم

 

 یرونب اتاق از عصبانیت از سریع حرکت یه با دوباره مت و داد تکون اون تایید واسه رو سرش توجه بی فقط کری

 .کوبید هم به محکم رو در و رفت

 بود همراهش که روبی شده تعقیب لبهای و خورد شام تنهایی به مجلل و بزرگ خونه اون توی شب دومین برای کری

 ستدو رو بود آنها بین که جو این اصال و میکنه احساس رو اونجا بد جو روبی که گفت می وضوح به کامالً رو این

 نداره

 

 نمیذاشت تنها اصالً رو تو سیلور آقای که بود زمانی قدیم، های زمان هم زمان _

 



 کرد اش مشاهده کرد می صاف و پاک رو میز داشت اون که موقعی کری

 

  میام نظر به احمق خیلی اینجا من و بکنه کاری هر میتونه که آقاست یه فقط  روبی، مرده، یه اون _

 

 داد اون به ای ظالمانه پاسخ دوباره روبی

 

 و ننببی ضعیف رو تو همه دوباره که ببینم خوام نمی کرد، می خودداری مهمونی به رفتن از اون که بود این وقت_

 !ببینه و بگیره نظر در رو تو ای فقیرانه طور به اون

 

 گفت؛ اضطراب با کری

 

 روبی کنی، دخالت نباید تو _

 

 کشید باال رو اش ببینی آب و کرد خِرخِر فقط روبی ولی 

 

  گفت؛ خیالیبی و هوشیاری با اون 

 

 بلق متیو آقای شناسم، می بود کوچولو پسر یه فقط که زمانی از رو سیلور آقای من دارم، رو خودم های روش من_

 انگلیس ویت آمریکا از بعد باالخره اون وقتی بود، من با بره خونه به اینکه بدون آمریکا به بعد و کمبریج به رفتن از

 که کنم یم یادآوری اون به من نکردم، اینکارو ولی کنم ترک رو اینجا ای دیگه هرکس مثل میتونستم من شد مستقر

 حالش دبای اون کنی، می چیکار داری تو بدونه که ضعیفه خیلی اون بود، چطوری حالش اون رفتی اینجا از تو وقتی

 کنی محکم رو پات جای باید هم تو ولی! میندازم یادش رو این من بفهمه، بود داده دست از رو تو که ها موقع اون



 !روبی نکن، رو کار این لطفاً_

 

 شلوغ لیخی سرش روبی ولی داره شده داده تشخیص بیماری چه که بگه اون به که بود خواسته روبی از تقریباً کری 

 نشخشمگی دار خونه و مت سرد و روح بی خونه واسه جادوگری مشغول اون و کنه آرام رو خشمگین بانوی کد تا بود

  .بود

 

 ;گفت*(darkly) مرموز روبی

 

 میخوابونم تختشون توی رو کوچولوها بره اون االن من! دید خواهیم _

 

 !کنم می رو کار این خودم من _

 

 

 

 

 

 

 

 

#darkly 

 

 شگون بد شوم،  مرموز



 خورده رو شامش معمول غذای از زودتر کری که همانطور و کردندمی بازی جدیدشون های عروسک با امشب آنها

  .نبود بار فاجعه این و بود نشده دیر آنها خوابیدن بود

 

 داد؛ دستور روبی

 

 که یداشتن دوست رنگ اون همه شدی، الغر و پریده رنگ کوچولو روح یه مثل بکنی،تو استراحت باید خودتم تو _

 بین از ودز رنگیت زرد فقط بشی، برنزه شدی دور وقتی که دادیمی اجازه هرگز نباید تو رفته، بود صورتت توی قبال

  برمیگرده اول حالت به صورتت رنگ تو و میشه محو و میره

 

 یافته هبودب بیماری بعد دقیقه یک. رفت فرو فکر به پیش از بیشتر کری و شد دور کری از و رفت بیرون اتاق از روبی

 حساسا. نمود می آمیز رقت پژمرده برگ مثل پوستی با آشکارا. نمیگفت اون به چیزی باره این در هیچکس و بود

 .ودب شده حساس چیز همه به نسبت کامال که بود مطمئن کری و شد بهتر حالش بعدش ولی کرد می زدگی سرما

 

 اپید رو خودش لبخند بخونه دوباره رو خودش عالقه مورد هایکتاب از یکی تا رفت رختخواب به اون که موقعی 

 یزیچ آیا که بپرسه اون از احتیاط با تا شد اتاق وارد جما که بود یازده ساعت. داد افزایش رو هاش سرگرمی و کرد

 رو اون شدید گرسنگی حاال و بود کرده بازی غذایش با فقط شام موقع اون که ظاهراً. نه یا داره وجود خوردن برای

  بود کرده بیدار خواب از

 

 داد؛ قول اون به کری

 

  بخوری بیسکوییت با همراه شیر میتونی تو _

 



 رهبخو رو بگیره قرار اون جلوی که غذایی هر چیزی، هر تونه می که اندامش باریک کودک به خود چشمان با کری

 اون نندهک نگران هایعادت و کنه پیدا بیشتری نفس به اعتماد بود شده مستقر آنجا جما که حاال شاید. دوخت چشم

  .بره بین از

 

  میارم باال واست رو اون من دلم، عزیز تختت، به برگرد _

 

 رفت آشپزخانه سمت به مستقیم اون. میکرد شیر از پر رو لیوان یک داشت کری برگشت مت وقتی

 

 تویی اوه،_

 

 شد آشپزخانه وارد و کرد شل رو کراواتش آرامی به بعد و ایستاد در آستانه در مت 

 

 ای؟ گرسنه تو _

 

 جماست واسه نه_

 

  میرم می گرسنگی از دارم منم ست، گرسنه که نیست کسی تنها اون ولی *figures !میزدم حدس _

 

 ای؟ گرسنه _

 



 در.  ناختندش می خوب رو یکدیگه که کردند می صحبت نفر دو مانند معموالً آنها.  داشت نگه رو نفسش تقریباً کری 

 .داشت رو اون ادامه جرات سختی به کری و نداشت وجود نفرتی هیچ که رسیدمی نظر به االن همین و حاضر حال

 بمونه جوری همین داشت دوست و نداره وجود آنها بین خصومتی هیچ کرد احساس ای لحظه برای کری

 

 بخوری؟ شام برای داری دوست چی _

 

 گفت؛ و کرد مشاهده رو اون احتیاط با مت

 

  باشه کرده خدمت مهربانی و لطف با و باشه شده پخته العاده فوق طرز به فقط چیزی، هیچ _

 

 خودمون توجه قابل چیز یه هم اون از بعد و اومدیم خونه به همدیگه با که باری بودی،چند امورات این در تو _

 پختیم و کردیم درست

 

 شد متوجه هم رو اون کردن نگاه ناگهانی طور به و زنه می حرف چگونه اون که شد متوجه ناگهان مت 

 

 پرسید؛ کری از ای گرفته صدای با اون 

 

 کنی؟ درست ژامبون ساندویچ یه من برای میخوای _

 

 ببرم باال جما واسه اینو فقط البته آره، آره،... اِم_

 

  میبرم باال واسش من _



 بود گرفته دستش از رو ها بسکوییت بشقاب و شیر لیوان اون اعتراض از قبل

 

 بخورم خودم رو ها بسکوییت همه راه توی ممکنه فقط _

 

 دشخو به بعد و بود ایستاده منگ و شده غرق حالت تو ثانیه یک برای آشپزخانه از اون کردن ترک از پس کری 

 به رو اینها هاسال کری که رسیدمی نظر به.  آورد بیرون رو( خوک ران گوشت) ژامبون و کره و نون عجله با و اومد

 مخلوط و جمع همدیگه با رو ها اون برگرده مت اینکه از قبل کری و بودند آماده ها ساندویچ که چون داره خاطر

 .بود کرده

 

 پرسید؛ مت از کنه نگاه برش و دور به اینکه بدون اون

 

  بود؟ بیدار پیپا _

 

 

 

 

 

 

 

#figures 

 

 !میگفتم یا! زدممی حدس اینجا ولی هست اعداد و ارقام معنی



 روبی ور عروسکشون اسم که میشه جدی داره پیپا میرسه نظر به که کردیم می زمزمه لب زیر داشتیم جما و من نه، _

 رسوندم توافق این به رو اون خودم من بود، مردد شدنش شکسته و اون عروسک کردن خورد مورد در جما! بذاره

 

 کرد نگاه ثابت اون به مت ایلحظه برای و موند معلق مت و کری های لب لبه بر لبخند دیگه بار یه برای

 

  بذاریم؟ اشتراک به هم با رو ها ساندویچ میخوای _

 

 داد نشونش رو ها ساندویچ و کرد سوال اون از مت

 

 کنم؟ درست نوشیدنی یه واست من که بخوای اینکه مگه میرم، دیگه من نه،! نه_

 

 یرونب آشپزخونه از عجله با اون اینکه تا کرد تماشا و رو کری و داد تکون نفی عالمت به رو سرش سادگی به مت

 تهالب.   داره نگه دور اون از رو خودش های چشم تا رفت می بیرون آشپزخونه از باید که کردمی احساس کری. رفت

 و بهبچس مت به داشت دوست کری که بود شده ایجاد اون در ای افزاینده و شدید گرمای. بود ممکن که آنجایی تا

 ناو به که همانطور ولی بگیره دربر آغوشش توی کامل رو اون هم مت و بشه آویزان و بگیره جای آغوشش توی

 اهانهناآگ و ناخواسته مت و قیافه خوش و خوشتیپ قدرتمند، بلند، قد.   بود دیده اولش مثل رو مت بود کرده نگاه

  .بود شده بیقرار کری مثل هم اون انگار بود کرده نگاه محافظانه اون به

 

 رو شخود کری. بره تختش و رختخواب به دوباره نتونست دیگه و کرد بیقرار رو اون خوشبختی کمی احساس این

 به ادمیخو که گفت می خودش به فقط اون و نبود چیز هیچ مطلقاً. کرد پیدا زدمی پرسه اتاق اطراف در که حالی در

 زد شاتاق در به ای ضربه مت که وقتی ولی برداره کردن فکر و بودن قرار بی از دست دیگه و بخوابه و بره تختش

 پرید جا از اون

 



 بگم بهت رو چیزی یه که کردم فراموش _

 

 یاب» که گفت اون به آهسته و شد اتاقش به اومدن داخل خواستار کری که وقتی گفت صدا و سر بی رو این مت 

 .«داخل

 و یهمکار من با تو عموی پسر که هست دشوار کافی اندازه به کار این کنم،می کار خونه توی مدتی یه واسه من _

 باشه، وشر میشد اونجا وارد اون که وقت هر دفتری کارمندان مندعالقه چشمان اینکه بدون اینجا بیاد باید کنه، کار

 این و نبره باال رو خودش صدای گاه به گاه بخواد اون که دارم انتظار این، بر عالوه میکردن، نگاه اون به زیاد آخه

  باشه صدا و سر بی و منطقی نظرم از مطالعه دفتر

 

 با اونجا در سادگی به که حال همان در کری ولی کرد نگاه اون به و کرد مکثی نداد جوابی کری که موقعی مت

 رو ونا بود جیبش توی کری دستهای که حالی در مت و زد می لبخند تاسف با بود ایستاده خوابش صورتی لباس

  کردمی تماشا جدی

 

 کری داره، نیاز کمک به عموت پسر که میدونی تو _

 

 داد؛ ادامه مالیم اون 

 

 اهبدخو بعضی اومدن لج سر به و کینه و بدخواهی خاطر به سرانجام خودش نبوغ و درخشش رغم به شرکت این _

 عموی سرپ کنه، استفاده و بشه مند بهره هاش ایده تمام از تونست می ای دیگه شخص میشه، نابود و میخوره هم به ها

 و بستمی ور سیدنی دفتر که بود واسش بهتر خیلی اون بگیره، عهده به رو چیز یه مسئولیت که بگیره یاد باید تو

  .کرد می مکان نقل داشتن نیاز اون تخصص و کار به که جایی مدتی برای

 

 ....کنم زندگی اونجا که داد نمی اجازه من به اون _



 رهاشا و کردن ذکر هرگونه کرد، دوری کار این از اما بگه مت به رو دوقلوها اومدن دنیا به از بعد خواست می کری 

 شد می متوجه رو چیزی هر زود هم مت و کنه ایجاد مت برای سرنخی ممکنه آنها تولد

 یم خاموشی به رفتارش همیشه که بود اون توی که باری اندوه هاینشانه و کری ناخوشایند سکوت وجود، این با

 که ودب کرده فکر ظاهرا چون نگفت چیزی اون بود اخم از پر صورتش که حالی در. کنه اخم مت که شد باعث گرایید

 .شده ناپدید هالی کوین که موقعی از بعد که اینه کری منظور

 

 گفت؛ سخت و محکم مت

 

 باشه، کار ترعمخ یه فقط صرفاً که باشه موقعیتی در بخواد اینکه مگه باشه خودش فکر به باید اون توئه، میل هرطور _

 داره درخشانی ذهن اون باالخره باشه اون شایدم

 

 داد؛ ادامه کنه پیدا کردن صحبت فرصت کری آنکه از پیش مت حال این با 

 

 ترک رو یاصل دفتر که ارزشه با انقدر بارتون گرفتم، موقت منشی یه من و کرد خواهیم کار اینجا ما که اینه نکته _

 کنه

 

 بارتون؟ _

 

 این که دش خوشحال بلکه باشه داشته بارتون مخصوصا کسی به ای عالقه واقعاً اینکه به نه شد، خیره اون به کری 

 .اونه از ناشی خشم فوران

 

  بارتون بله_



 کرد؛ تکرار مت

 

 من منشی _

 

 داد نشون رو حیرتش و خودش عالقه ناخواسته کری 

 

 !بارتون؟ دوشیزه یا بارتون خانم یا بارتون میگی؟ بهش که چیزیه این _

 انهش روی بود خورده شام اون با که ای سفره دستمال هنوز. ایستاد راست در کنار و کرد نگاه اون به تعجب با مت

  بود آویزان هایش

 

 منه، یلعنت کارمند اون اینکه جز به ندیدم ازش چیزی حال به تا که من ست، دوشیزه یا خانمه اون که دونم نمی من_

 اهمیتی منم بشه، زده صدا بارتون اسم به که داره دوست تصادفاً اون اینکه مگه باشه چیزی اون که نیستم مطمئن

 ....که اینه اون ایده هست، چی اسمش که نمیدم

 

 ؛  کرد اضافه وحشیانه حرفهایش به بعد و کرد مکث مت

 

  !نمیکنه جلب خودش به رو من چشم دقیقاً اون _

 

 گفت؛ ای کننده متهم حالت با کری

 

 !میداشتی نگه رو رزماری باید تو کردی؟ استخدام رو بارتون که داشت مشکلی چه قبلیت منشی _

 



 فترد اطراف که باشه دفترش توی منشی عنوان به خوشگل دختر یه داره دوست اون احتماالً که کردمی فکر کری 

 دتش از فکرها این که گفت خودش به و افتاد فکر این به و اونه برای کردن طنازی و کردن خیز و جست حال در مت

 کردمی بازجویی مت از کری و بود کرده تیز و تند رو صدایش که حسادتی شدت از. هست خودش حسادت

 

  ؟ داشتم می نگه رو اون _

 

 بود طوری صداش لحن و بود شده زده حیرت کری بودن اخالق بد و ترشرو همچنین و اون اظهارات از اینکه با مت

 کرد می استفاده اون حسادت از انگار که

 

 !میکرد صدا خوک منو رزماری یادمه که اونجایی تا _

 بودن خوک تصور از بود پوشونده دهانش با رو اش دیگه دست که حالی در کنه تصور رو اون نمیتونست فقط کری

  .اشگذشته از دیگه عادت.  افتاد خنده به مت

  شدند گرم فوراً و گشاد مت چشمان. بود شده عادت این متوجه اون که

 

 کردی؟ اخراجش تو پس_

 

. ودب سخت خیلی اش خنده کردن کنترل واسش اون.  نبود اینطوری اما کنه کنترل رو اش خنده کرد سعی کری 

  .بود خندان و آروم زن یک رزماری

 

 دوباره ازب تو بدون من که گفت بهم اون میکرد تقدیم رو خودش استعفای که حالی در رزماری نه، شیطون، بر لعنت _

 به پس شه،ب روبرو کار این با نمیتونه و! کنه تحمل رو من نمیتونه اون و برگشتم، بودم خشن خیلی که اولم حالت به

  !ندارم ایایده هیچ واقعا من! بودم خوک یه قبالً که واضحه داد، استعفا هم اون جهت همین

 



 واستخ نمی چون داره، نگه آهسته رو اش خنده صدای که کرد سعی و بگیره رو خندیدنش جلوی تونست نمی کری

 بست، رو در بعدش مت که بود شده بر روده خنده از. نمیتونست واقعا اون ولی بزنه هم بر رو ها دوقلو خواب که

 .کرد حرکت اون سمت به انداخت پایین رو کتش

 

 زدند می لبخند چشمهاش 

 

 اصال من! هستی بد دوقلوها اندازه به هم تو داری؟ نمی بر هات خنده این از دست چرا نخندی؟ دیگه میشه _

 هالی وینک از رو این باید اونها کردم می فکر من! میبرن ارث به تو از رو کننده دیوانه عادت این اونها که نمیدونستم

 خنده رو الیه کوین این میکردم تصور که ببرم لذت ها هفته داشتم قصد من شدم، ناامید شدت به باشند، برده ارث به

 .میکنه دار

 ولی بگیره رو خودش خنده جلوی نمیتونست گرفت رو اون هایشانه مت وقتی اما خندید می داشت هنوز کری

 افتاد گریه به اش خنده ناگهان

 

  !نکن گریه! کری _

 

 .داشت نگه آغوشش توی تنگ و محکم رو اون ثانیه چند برای و کشید آغوش به رو اون مت

 

 نیک گریه که بشم باعث خواستم نمی راستش،. بود تلخ و ناعادالنه این میگفتم، رو این نباید متاسفم، _

 

 ......نیست طور این..... نیست این _

 



 هیچ واقع در.  بود کرده یاد هالی کوین از وجه هیچ به اون که نبود این دلیلش که بگه بهش خواست می کری 

 بود وشیاره و بزنگ گوش همیشه. بود عصبی دائم طور به امروز اون اینکه جز به میکنه گریه چرا که نداشت تصوری

.  

 زندگی یه مت از اون ها جریان این از قبل و داشت رو زندگی این مت با باشه راحت و شاد اون آنکه از پیش چون

 ندگیشز توی اتفاقی یه منتظر آن هر و باشه داشته عصبی گارد همیشه اینکه نه خواست می آرامش از پر و خوشحال

  .باشه

 

 نیست؟ چیزی این _

 

 شد سرد و عصبانی دوباره و کرد رها رو اون ناگهانی طور به مت 

 اب میخوای تو اگه! نداره اهمیت برام وجه هیچ به من نداره؟ وجود هالی کوین کردن فراموش امکان اینکه مثل نه_

  !بده ادامه رو کار این پس کنی نرم پنجه و دست روح یه

 

 انجام رو دبرمیوم دستش از که کاری هر کری که رسید می نظر به. میکرد اشتباه و بود کرده اشتباه چیز همه توی مت

 اهنگ از خوشبختی و سعادت لحظه. رفت می در کوره از و کردمی تفسیر غلط به رو اون عمرش بقیه مت و دادمی

 .بود خواهد اونجا بدخلق و سرد انقدر همیشه معلومه که ای چهره.  بود شده پاک اون سرد

 

 ردهک گره هایمشت و میکرد گریه هق هق. کرد پرواز مت سوی به اون و جوشید می کری درون ناامیدی و بدبختی  

 گریه و جیغ با.  اومد نمی بیرون کالمی هیچ ولی میزد ضربه هق هق با اش سینه به و میفشرد اون سینه در رو اش

 دهانش زا حرفی هر تا کرد سعی و بود ناراحت حد از بیش. میزد کتک اون سینه به عصبانیت با رو محکمش های مشت

 قفمتو رو اون خشمگینانه حمله و یورش و گرفت رو دستانش مچ و شد زده وحشت مت ایلحظه برای. بیاد بیرون

 کرد نگاه اون به اندیشناکش و شده باریک چشمان با مت بعد میگریست و کرد می تقال کری که حالی در و کرد

 

 کرد؛ زمزمه صدا بی اون 



 شروع اکج از من به حمله برای کننده ناامید خواسته و آرزو این نمیدونم کنی؟ می گریه داری واقعاً چرا نمیدونم _

  میخوای؟ اینو کری؟ من، تخت به برگردی که میخوای میشه؟

 

 لبهای روی رو هایش لب مت که همچنان و بود کرده تبدیل تحرکی بی و سکوت در رو اون مت عمیق و آروم صدای

  .نگریست می خیره اون به ترسان و شده گشاد چشمان با کری بود بسته اون

 

 آمده که وقتی از خانه این به ورود محض به اون. نیفته اش گذشته به دیگه که شد مصمم. کرد تقال دم در و فورا کری

  .کرد تر محکم اون دور رو بازوهایش و خودش آغوش سادگی به مت ولی. بود رفته اشگذشته خاطرات به بود

 

 و نهک حرکت بتونه کری آنکه بی داد تکان عقب به رو سرش و گرفت دست در رو موهایش طالیی فر های حلقه مت

 به پاسخ هب مجبور بلکه نبود پاسخی دنبال به کری.  کرد غارت مصمم و عصبانی جزمی و عزم با رو کری های لب بعد

 .شد اون بوسه

 

 در سخت داشت سعی که واقعیتی حاشیه از رو اون. راند بیرون واقعیت لبه از رو اون ای رحمانهبی لذت با مت 

 .شد نرم اون آغوش توی کری مقاوم و شده خشک و سفت و سخت بدن اینکه تا کشید عقب بچسبونه ذهنش

 بشه ازب چشمانش اون تا بود منتظر و گرفت رو صورتش مت. شد تسلیم و کشید آهی سختش های لب روی بر کری و

 بشه روبرو اون در تلخی و خشم با و

 

  پرسید؛ وحشیانه اون 

 

 رو وت خیانت خوام می که بذارم، قدم تو گر حیله و کوچک دنیای به خوام می که نکن فکر نبرده؟ این برنده کی_

  !کنم فراموش میارم خاطر به رو بدنت اینکه خاطر به فقط

 



 بود کرده تهبرانگیخ و تحریک رو بینشون اتفاق این که بود کسی کری که گویی شد خیره اون به رنجش و خشم با مت

 مت این، از گذشته. نزاعه حال در خودش با وجودش توی و کنه می جنگ خودش در داره مت که شد متوجه کری و

  .بده تسکین رو کری درد که نکرد کاری هیچ اما آوردمی یاد به رو اشون گذشته هم

 

 زمبا آغوشم توی که خوام می اما متنفرم ازت باشم، دور تو از نتونستم هرگز من! میخوامت! کری بهت، لعنت _

  !برگردی بازم تختم توی! برگردی

 

 و جنون نوع یک اون احساس دادمی اجازه فقط که رسید می نظر به و فشرد اش سینه به سخت و محکم رو اون مت

  .باشد اش نفسانی تمایالت و شور و هوس دادن نشان و ترسناک سودای

 

 مت. فشرد می خودش به رو کری ای وحشیانه طور به بار این ولی بود نکرده بازی عشق اون با هرگز آن از پیش مت

 در فتهیا افزایش جنسی میل و داغ و شهوانی اشتیاق یک جز به چیزی حاال اما بود داشتنی دوست و مهربان همیشه

   .بود بلعیده خشنی طرز به رو لبهایش بود شده بسته کری لبهای روی که اون داغ های لب و نبود اون

 

 ونتخش مرز در مت و میزدند کنار رو اون پیراهن و کشیدند می بیرون رو اش راحتی لباس سختی به که هایی دست

 بدنش یا و پوستش، روی اون محکم های دست قدرت بدون سال چهار از بیش کری ولی گرفت قرار گریوحشی و

  .میکشید گرسنگی باشد اون بدن جلوی که

 

 .خوشبختی روزهای و سعادت شبهای. شد جاری سرش بر ها خاطره

 وجود اون در تفکری هیچ. آورد مت هایچشم در رو طعنه آتش هایشعله اشتیاق از کری مانند هق هق های گریه

 از رو مت هایلب گرمای که هنگامی و بود اون سر در گذشته خاطرات خواب فقط نبود، آینده تحقق فکر به نداشت،

 نگیتش و ولع با اون لبهای که حالی در. کشید آه کرد، می حس مشتاقانه خودش نازک ابریشمی خواب لباس میان

  .جست می هایش سینه روی زیاد

 



 می سختی به اون ولی بود دیده صدمه کری. بود اون درد پر و فوالد مثل شده سفت و سخت باسن روی مت دستهای

 .کنه حس رو درد این تونست

 

 گفت؛ عجله با و شد اون فوری خواستار مت 

 

 اونجا به رو تو که خوام می بود، قبالً که طوری همون میخوامت، هم بد میخوامت، من تختمون، تختم، به بیا _

 من اشه،ب من پوست جلوی پوستت باشه، بدنم دور مهتاب نور توی بازوهات اون که خواممی گذشته، مثل برگردونم،

 !لعنتی! باشم تو صاحب دوباره خوام می

 

 خشن لقب درخواست و فوری تقاضای اما بود افتاده و رفته فرو اون میل تاریکی اعماق در کامل طور به تقریباً کری

 .برگردونه حال زمان به رو کری شد باعث که بود گذشته در مت وحشیانه

 

 ذشتهگ از اما. بود شده ناامید. بره میخواست کری. برگرده حال زمان به گذشته به گذاشتن قدم از اون تا شد باعث

 متهم رو اون روز هر مت چشمان. بود خواهد ها تلخی از یکی همیشه اون زندگی بود؟ مونده برایش چی مگه اون

  کرد می

 

 هداشت دوست رو اون هم باز مت.  بمونه هم همونجوری بود کرده تصور این از پیش طوری همون که خواست می دلش

 بصاح و کنه تصاحب رو اون دوباره خواست می مت بود عشق حس این که کرد می تصور که وقتی کری ولی باشه

 .باشه اون

 خواستمی. شدمی رانده کناری به که بود اون هم باز داشت دوست رو دیگه زنی مت اینکه به توجه با بود زنی کری

 و نمیکرد رها داشت می دوستش که رو زنی مت اگه که داشت مانند وسواس ای عالقه اون. برگرده بهش باز مت که

  .  داد می نشان اون به زیادی عالقه کری هم باز انداختمی کناری به رو کری

 



 ای وسیله .باشه همیشه برای بایست می که بود زنی. بشه مجازات همیشه برای باید که بود همسر یک کری حاال ولی

 .مت کردن تنبیه برای

 

 اهدخو داغون و خرد رو اون سرانجام اینکه تا کرد می متالشی کامال رو نفسش عزت اون آغوش در خوابیدن دوباره 

  کرد

 

 !نه_

 

  گرفت تر محکم رو اون مت ولی بشه آزاد اون چنگ از کرد سعی کری

 

 شد، اهمنخو روبراه دیگه دوم بار واسه من کنی، خراب رو بوده بینمون قبالً که زیبایی چیزهای که نمیدم اجازه! نه_

 ذشتهگ خاطرات و میارم یادم به رو خاطرات این فقط باشم، تنها ام همیشه برای میدی؟ گوش همیشه، میدم ترجیح

  !سپارم می خاطر به رو ام

 

 چشمانش. کرد رها سخت و سرد رو اون و بست بر رخت اش چهره از مت اشتیاق و میل و هوس و شوق و شور تمام

  بود شده آویزان و خم طرفش دو به هایش دست و بود پریده پوستش رنگ و خونسرد

 

  !کن زندگی خودت روح با پس_

 

  آورد زبان به سختی به رو این مت

 



 نگه ور وضعیت این مرده اون که وقتی هنوزم که باشه کسی باید باشه، بزرگ قهرمان یه واست باید هالی کوین_

 اد،د خواهم اون به رو فرصت و نتیجه بهترین پس دارم، نگه رو نبود خودم مال که چیزی تونستم نمی من داری،می

 یم،کن می زندگی هم با تونیم می که جایی تا کرد خواهیم زندگی ممکن شکل بهترین به رو خودمون زندگی ما

 !شایسته و مناسب خیلی گفتی، رو این قبال تو که همانطور

 

 حنل با و بست شدید خشم یک با رو در و برداشت رو خودش کت رفت، بیرون اتاق از خشم با بلند گامهای با مت 

 .گفت بخیر شب در پشت از اون به بود تر خشن آلودی خشم کلمه هر از بیش که آرام

 

  .بود شده دور آنجا از مت بده جوابی اون به بتونه اینکه از پیش کری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پنج_فصل_پایان#



 شش_فصل#

 

 

 گاهن رو کری و مت احوال و حال مدام که دوقلوها حضور خاطر به بدتر و. بود مصیبت یک صبحانه از بعد روز صبح

 .کردندمی پچ پچ هم با دو هر و کردند می

 

 .بگیرند پیش در رو خودشان قبل روش و راه نمیتونستند و دیدندمی رو دو اون حضور مت و کری 

 

 چه اگر .هست هم پیپا و جما گرفتن نادیده به مایل اون که رسید می نظر به حتی صبح این و زدنمی حرف اون با مت 

 متوجه رو چیزی تا بودند زده هیجان آنقدر و دادندمی نشان توجه جدیدشون های عروسک مورد در هم هنوز اونها

 مت و ریک بین درد. گذاشت جا اون به قدم بود شده کشیده دراز طنابی مثل که انگیزی غم سکوت به روبی.  نشوند

 .کنه خبردار رو اونها مهمان یک طرف از بازدید یک اعالم برای نتونه اون که بود آشکار اونقدر

 

 داد؛ اطالع مت به روبی

 

  !ترور خانم اِم،_

 

 نداختا کری به نگاهی و داد تکون رو سرش فقط مت اما بود رفته باال خیلی واضحی کامالً مخالفت با روبی ابروهای

 .کرد خالی رو میز سر بگه چیزی اینکه بدون و

 

 کسی اون نهتو نمی مشخصا این که کردمی فکر وار دیوانه اون. شنید سالن توی رو صداهایی باره یک به تقریباً کری 

 باشه آداب مبادی و پولدار و فریبنده ویونن اون نمیتونه. باشه میکنه فکر که



 بکشه انتظار باید چه میدونست اون شد باز در که وقتی و هست چنین این که دونست می دل ته از ولی

 

 !کارولین_

 

 وندهم باز دهانش واقعی شگفتی و تعجب با بود شده خیره کری به که حالی در. بود شوک از مخلوطی ویونن چهره 

 بود

 

  گفت؛ سرد مت

 

 ن،ببینی رو همه که وقتشه بود خواهین خونه این توی اینجا مدتی برای شما که همانطور ترور، خانم! من همسر_

 هستن ما دخترهای پیپا و جما دوقلوها،

 ننویو و بود انگیز رقت االن همین ویونن چهره ناامیدی.  خندید می دل ته از بود نشده ناراحت اینقدر کری اگه

 . کنه پیدا راحت و دنج خانواده یک تا بود شده تنها مت با باالخره چون رفته کار سر که کرد می احساس

 

 وقلوهاد و اون. بود شده کننده ناامید هم اون خود افکار حال این با بشنوه رو ویونن افکار میتونست تقریباً کری

 و تم به اون خجالتی نگاه اولین به کرد پرتاب گذشته به رو اون ویونن دید درست.  بودند زده وحشت و بدبخت

 امش اون در که دید گذشته در رو ویونن و گرفت جان ذهنش در واقعیت این چیز، همه.  ویونن خود طرف از تمسخر

 سوی نآ در اون چشمان با نگاهش و بود انداخته اون به که مت نگاه خاطره. میکنه نگاه بهش تحقیرآمیز وحشتناک

 آورده یشبرا اش سالگی شانزده در که بنفشی و سفید گلهای با رو اون تونستمی کری.  بود کرده تالقی اتاق میز

 از قبل همیشه اون با که ای پدرانه رفتار با و کردمی رفتار کوچولویی دختر مثل اون با داشت که راهی.  ببینه بود

 شهمراه که بود کرده خواهش اون از که وقتی شنیدمی رو اون صدای هم هنوز ولی. بود کرده رفتار شدنشون عاشق

 ارب اولین. آورد یاد به آپارتمانش در رو اول شب اون و باشد اون عشق و کند زندگی اون با و بیاید اش خانه به

 دونب کری و.  بود جالبی تجربه یک از بخشی انگار که طوری کرد می نگاه اون به دقت با مت.... که بود موقعی

.  بود هکرد انتخاب دقت با رو خودش موقت منشی مت. نبود تصادفی اصال اینجا به ویونن اومدن که میدونست شک



 نجاما شده ریزی برنامه رو ها این همه مت روز چند این و بود گرفته صورت تالش حداقل با تنبیه حداکثر و مجازات

   .بود داده

 

  .بگه بهش رو این که بود کرده اذیتش فقط دیشب که بود مطمئن حتی

 

  میبینم دوباره رو تو که خوبه چقدر  ویونن، سالم _

 

 می زبانش از دردسر بی که بشنوه رو ها کلمه این که بود متنفر اش صدایی و سر بی از خودش، دهان از اون

 سک هر با مت که خواست نمی اون. بود آور وحشت نوعی به خودش این که نبود خوشایند ویونن دیدن و چرخیدند

 .بود درونش توی کاردی مثل حسادت. کنه مراوده اون با و باشه ای دیگه

 رسوندی؟ پایان به درست رو دانشگاهیت دوره تو پس_

 

 شد تموم باالخره_

 

 و دار برق حلقه و ازدواجش حلقه طالیی، حلقه بود، کری حلقه دار برق و زرق درخشش به نگاهش خندید، ویونن 

 .بود گذاشته انگشتش روی بالفاصله مت که الماسی. باشکوه و درخشش پر

 

 چرا هک نمیدونم من و یکهو زد غیبت شدی، ناپدید کجا تو که کردیم می فکر ما همه هرچند نبود، پیدات اصال تو_

 ....تو یکهو

 

  کرد؛ قطع رو اون حرف محکم لحنی با مت

 



 بود شده نامزد باهام متفاوتی طور به اون_

 

 زا و بچرخه طرفش به کمی ویونن که شد باعث و آمد نمی خوشش هم با دو اون مکالمه روند از که بود واضح مت 

 باعث این و نداره دوست رو کری و ویونن گفتگوی که بود معلوم چون کنه نگاه مت به آمیز کنایه کمی چشمش گوشه

 .بده رضایت زیادی مقدار کری به که شد باعث این کنه، نگاه چپ چپ اون به ویونن که شد

 

 کری رس درون از که ای اندیشه و فکر هرگونه فریب برای ای کننده ناامید عادت ویونن که نمیدونسته احتماالً مت 

 داره رو میچرخه

 

 گفت؛ سخت خیلی مت

 

 خونه یتو که دفتری واسه الزم کارهای تا میبرم رو ترور دوشیزه من عزیزم، کردی، تموم رو دیدارت تجدید تو اگه _

 بشه آشنا و بگیره یاد رو انداختم راه

 

 مهمان یک هک انگار ویونن که بود واضح اما بود گرفته نشانه کری سوی به رو تمسخرآمیزش و آمیز استهام صدای مت 

  .بود کرده بیرون اش خانواده و اتاق خصوصی حریم از رو اون مت صدای لحن.  نیست

 

 شد خارج پذیرایی اتاق از ویونن با و زد پوزخندی کری به و کرد اون به سفیه اندر عاقل نگاه مت

 حسادت به شمخ از افکارش و کردمی صحبت بود برگشته پذیرایی اتاق به باز که روبی با و بود نشسته میز کنار کری

 خودش که بود رسیده زیبایی به باشه، خودنما و براق بود نکرده سعی هرگز اون. بود نوسان در حسادت به دوباره و

 بود غافل و خبر بی داشت که هایی زیبایی این به هم هنوز اما کنه پیدا دست زیبایی این به تا بمونه ماندگار و عمیق

   شد نمی زیباتر و بزرگتر و بود مونده اش سالگی نوزده توی هنوز که انگار

 



 رفت، لفنت دفترچه جستجوی به. زشته و چاق اون بود ویونن که لطیفی پروانه چنین کنار در که کردمی احساس اون

 همیشه لدانگ که بود اون وقت. کرد انتخاب زرد صفحات در تبلیغ بزرگترین با تصادفی طور به تقریباً رو آرایشگاه

  رفت بیرون و بود پوشیده لباس موقع همان از رفت کار اتاق به بعدا کری. کنه خالی رو کامل و پر

 

 های چشم سردی به چشمهایش بیاره، در زانو به رو اون مت که نمیذاشت هرگز. شد آنجا وارد زدن در بدون اون

  .بود مت

 

 عزیزم میرم، بیرون دارم من_

 

 فادهاست وفور به اون از قبال مت که تلخی و سرد و گزنده لحن همان داد، اطالع مت به رو این تلخ لحن همان با کری 

 بود کرده

 

 بیرون؟ بره می رو تو ماشین کدوم _

 

 قهعال با ویونن.  نکرد رها و ترک رو اون هرگز چشمانش. ایستاد آرامی به بعد و شد خیره اون به ثانیه یک مت 

 میکرد نگاه دیگری به بعد و یکی به بیشتری

 

 بیرون برات رو ماشین من آسونه، خیلی اون با کردن رسیدگی برداری، رو مرسدس رفتن بیرون برای میتونی تو _

 میبرم

 

  کن رسیدگی ات جلسه ادامه به لطفاً نیست، نیازی اصال این _

 



 کرد دعوت جلسه ادامه به شادمانانه رو اون کری

 

  !میبرم بیرون واست رو ماشین من _

 

 سالن از داد عبور راهرو اتاق از رو اون. بست رو در و کرد دور کار اتاق از رو کری تقریباً و گرفت رو اون بازوی مت

 بست رو غذاخوری اتاق در و شدند وارد ناهار خصوصی اتاق حریم به دو هر و کرد عبور

  میری؟ داری کجا _

 

 جواب سوال خواستار شدت به اون. پرسید رو این خشونت با دادمی تکان و تاب سختی به رو اون که حالی در مت

  بود کری کردن

 

 دارم فروشگاه از خرید سری یه لندن، برم خوام می_

 

 پاهای یباًتقر هم هنوز. بود کرده پیشنهاد رو اون بودن تفاوت بی. کنه اعتنایی بی اون به مت که داشت انتظار کری 

 واقعا اما. خوردمی تاب ای موریانه مثل اش بینی زیر و چرخید می ذهنش توی ویونن دار برق و زرق و تراش خوش

 بود کرده رها رو کارش هم االن و کرد می کار آنجا بود کار مشغول مت

 

 میبری؟ خودت با رو دخترها تو _

 

 میشن اذیت دخترها و دارم کار اونجا زیادی زمان مدت من کنه، مراقبت اونها از میتونه روبی نه _

 

 !میمونم منتظرت و برم می اونجا رو تو ماشین با من _



 !نه _

 

  کند خراب رو هایش نقشه و بیاید اون با کسی خواست نمی دلش کرد،می ناراحتش داشت کم کم مت

 

 !نبرم خودم با رو یکی رفتنم بیرون برای کوچولوها بچه مثل که گرفتم قرار سنی توی من_

 

  چرا؟ _

 

 .کرد خواهد امتناع برایش رو خانه از بیرون به رفتن اون که بود مطمئن کری که بود اون در ناراحتی همه این

 

  کرد؛ سوال اون از وحشیانه خشونتی با و تهاجمی شدت با مت 

 

 کنی؟ مالقات اونجا رو کسی میخوای تو_

 

 اب مالقات.  شد برافروخته هم باز کرد می فروکش داشت که خشمی. شد ور شعله حرف این از پس اون خوی و خلق

 به حتی نه یا.  دادمی اهمیت اون به که نبود دنیا این در کسی آلن جز به کی؟ با مالقات خدا، رضای محض! کسی

 فتهر دنیا این از االن و میشد مادربزرگش شامل که اش خانواده همه از پیش آلن بودند خانه این در که کسانی جز

 !بود کرده ترک رو لندن حتما االن که جنی جز به البته.  شناخت می اش زندگی در رو اون بود

 

 پرسید؛ عصبانیت با کری 

 



 فتنمر بیرون برای ماشین یه االن نتونم اگه برداری؟ کردنم جواب سوال و اینجوری و زدن حرف از دست میتونی _

 عالقه من حرکات به خیلی که میرسه نظر به که همونطور.  کنم می خرج بیشتری پول و گیرممی تاکسی یه من ببرم

 که هم روز یه واسه خوام می و بدم موهام به سامونی و سر یه که برم خوام می! میگم بهت هم من پس هستی مند

  !کنم خرج زیادی پول میتونم تا شده

 

 ادهد نشان اون از قبل که هایی وحشیگری و ها پرخاشگری از کدام هیچ با اون و شد آروم و ریلکس مت محکم چنگ

   .کرد اون به عمیقی و معنا پر نگاهی اما. نکرد نگاه کری به بود

 

 جنب پر نگاهی اما گذاشت کنار بود داده نشان خودش از که رو قبل ثانیه چند وحشیانه نگاه و کرد شل رو دستش مت

 نکرد نگاه این و اون به توجهی چندان کری که شدمی دیده چشمهاش توی و اطرافش در جوش و

 

 کرد؛ دعوت آرامش به رو اون نرمی به مت 

 

 خالی رو بانک یه شده که هم روز یه واسه بتونی تو که دارم شک که چند هر کن، خرج داری دوست که چقدر هر _

 کنی

 

 .شد ثابت بود گرفته فرا خودش به رو چشمهاش روز یک که اون طالیی فر موهای روی مت چشمهای

 

 بارون ویت ؟حتی کنه تر کوتاه رو اونها اینکه جز به بده انجام کاری چه موها این با میتونه کسی هر کنی می فکر  _

 میشن هم بیشتر فرهاش

 !کنم صاف رو فرم موهای تا میرم من_

 

 شد خیره بهش و گرفت رو اون سخت مت. گفت رو این دروغ به و بود شده توزکینه واقعی غیر طور به کری 



 !کنی نمی جرات تو _

 

  !میدم انجام باهاشون بخواد دلم که هرکاری منه،من موهای این_

 

 کرد؛ آگاه زشتی به رو اون مت

 

 هستی معامله یه از بخشی فقط تو _

 

 داشتن، نگه انبارت توی های بشکه توی و کردنم خمیر و خورد من، کردن زنجیر و کردنم قفل شدن، زندانی یادته؟ _

 قرارداد یتو ای مذاکره قابل شرایط هیچ کنه، تغییر این نباید بنابراین و کنم می حساب مهره و دارایی یه رو موهام

  !نداشته وجود

 

 اریک چه خندید می خودش به مت اگه یا نه، یا هست جدی واقعا انگیز حیرت اظهارات این در که نبود مطمئن کری

 اون خنده از کری.  کرد خندیدن به شروع مت. درخشید می هایش چشم و اون در برق مسلماً.  میداد انجام باید

 گفت؛ عصبانیت با و کشید هم در رو صورتش. شد تر عصبانی

 

  !دارت برق و زر و شکوه با منشی پیش برو برگرد هم تو و بده بهم رو سوئیچ اوه، _

 

 گفت؛ نرمی به مت

 

 برم می بیرون واست رو ماشین _

 



 رو خود کردمی سعی کری که وقتی همه این با.  گرفت رو اونها و کرد دراز اون بازوهای سمت به رو دستش مت 

  آورد می فشار بازوهاش به محکم مت بکشه کنار

 

 کن احتیاط_

 

 استیش ماشین کری آنکه از پس.   داد هشدار بهش شد رفتن آماده و گرفت رو کلیدها و سوئیچ اون آنکه از پس مت

  شد رانندگی آماده و کرد هدایت دروازه طرف به رو بلند

 

 اشینم درپوش زیر قدرت نکردی، رانندگی باهاش رو ماشین نوع این هرگز قبالً تو که باش داشته خاطر به رو این_

  ذارب سرت کالهم پوشوندی؟ خوب رو خودت سرده، ماشین توی هوا بدی، فشار بیشتر باید رو ها پدال زیاده، خیلی

 

 گفت؛ ای گیرانه پاچه و زده شتاب حالت با کری

 

 نیستم احمق من میفهمم، و میارم در سر چیزا این از من _

  داد تکیه ماشین در باز شیشه به مت ولی کرد روشن رو اتومبیل موتور کری

 

 کری_

 

  داد؛ ادامه و گفت صدا و سر بی و مالیم رو این کنه نگاه بهش عصبانیت با تا برگشت اون کهوقتی مت 

 

  کنم می پیدات بری که ام جایی هر بشی ناپدید تو اگه_

 



 کرد؛ یادآوری اون به تلخی به کری

 

 !گرفتی گروگان تو _

 

 کردممی پیدا رو تو نبودم هم اگه حتی_

 

 میدی؟ زحمت خودت به واقعاً تو _

 

 گرفت چنگ سخت و سفت رو صورتش مت. کرد سوال اون از دقت و طعنه با کری 

 

 زمین ایانته تا دنیا، آخر تا! کنم جبران رو بدهیم و کنم پیدات تونممی کنار بذارم رو زندگیم و کار اگه حتی من_

 کری کنم،می پیدات بری فرو اگه هم

 

 ردخ و له کنندهتنبیه و طوالنی بوسه یه در رو کری مانده باز و شده مبهوت هایلب و آورد پایین رو دهانش مت 

 به دبلن هایگام با مت بعد و میساخت رها لرزان و ضعیف رو کری که آوردمی فشار اون هایلب به که ایبوسه. کرد

 که تیکاتوما ماشین این از اون از و بشه پیاده ماشین از نتونه کری تا کرد رها رو کری. برگشت شان خانه اتاق درون

 بشه وبخ کامال حالش آنکه از پیش مایل چند.  بودند لرزان و سست اون پاهای.  کنه تشکر نداشت کالچ به نیازی

 .کرد رانندگی

 

. افتادیم فکر این به روز هر اون.  بوده چی منظورش یا مت تهدید که کنه فکر موضوع این به خواستنمی دلش کری 

 ختیارا در رویشون پیش حال و گذشته از بخشی عنوانبه رو ویونن هااون شک بدون. بود مطمئن بهش اون که چیزی

 یفضول و کنجکاوی حس برای بود، تفریحش مایه که اندازه همان به مطمئناً رو خانواده این هم ویونن. داشتند

  .نمیکرد رها اش همیشگی



 راه نای چون.  کنه حرکت سو آن و سو این به کنه رانندگی طوالنی راه همه این روز هر اون که نداشت انتظار کری 

 توجه و بسپاره روبی دست به رو هابچه که کنه بینیپیش هم رو زمان تونهمی کری.  بود دور خیلی کافی اندازه به

 این ایستبمی ولی. بود ناخوشایند برایش خیلی فکر این و بشه دور فالکریج از اون کنه پیدا ادامه جو اگه که کنه

 .داشت وجود اون برای بحران سطح به رسیدن از قبل مورد در چیزی. کردمی رو کار

 هبد انجام رو کاری گرفت تصمیم و گذاشت کنار رو خودش هایترس و ها حسادت ها،نگرانی کری لندن در اگرچه

. برهب لذت و برسه خودش به حسابی و کنه خرج پول که بود این کار این. بود نداده انجام عمد به عمرش در هرگز که

 شونخونه فطر به برگشتن خونه خاطر به را اتومبیل دیگه باریک آنکه از قبل کری و بود شده دیر خیلی ظهر از بعد

 .برگردوند فالکریج طرف به رو ماشین و گذاشت ماشین توی رو خریدش وسایل تمام کنه روشن

 

 هایهبست و ها جعبه با شده مبهوت کری و شدنمی دیده شدن دیده برای جایی هیچ شد خونه وارد کری که وقتی مت 

 ارشک این آیا که پرسید خودش از و درآورد پاهایش از رو هایشکفش ایکننده خسته طور به و رفت اتاقش به خود

 .نه یا و داشته رو کردن تالش ارزش

 

 مانه چون داشته رو ارزشش که بقبولونه هاش نگرانی و خودش به که گرفت تصمیم کری. داشت رو ارزشش ولی

 ایحرفه صورتبه رو اون صورت آرایشگر.  داشته رو ارزشش که فهمید کردمی نگاه خودش به آینه در که طور

 طرف یک به ایفریبنده طور به اون موهای جلوی و بود زده باال به شده پیچیده و طاق را موهایش و بود درآورده

 که ویونن مثل. باال سطح در و پیچیده و خودش از تر مطمئن رسید،می نظر به پیرتر کری و بود شده کشیده صورتش

 .بود آداب مبادی

 

 مادرشون جدید چهره از هااون. رفت تختشون طرف به بودند آماده خوابیدن برای که دوقلوها دیدن برای اون

 همقایس خودشون فریبنده و برق و زر پر هایعروسک با رو مادرشون دوقلوها. بودند مایل بخشیرضایت نحوبه

  .بزنه پوزخند صرفاً روبی که شد باعث هااون مقایسه این که کردندمی

 

  شده عروسک مثل هم مادرتون درسته، این البته_



 های ترس از هم باز کری ولی دادمی نشان رو خودش جدی افکار اون کهدرحالی نکرد نظری اظهار دیگه بار اون و

 .داد زیادی امید اون به روبی لبخند ولی بود شده داغون وجودش

 

 اشفریبنده و جدید چهره و بره پایین طبقه به تا انداخت آینه در طوالنی نگاه کردمی آماده رو خودش که زمانی 

 .بسازه آشکار مت مخصوصا هااون به رو

 از ییک این بود، نشسته بدنش روی تمام زیبایی به که اون شیک سیری آبی لباس اون، پیشرفته موهای مدل

 نکرده رفک این از بیش هرگز. بود کرده انتخاب رو پیراهن ترین قیمتگران کری عصر این برای که بود هاییلباس

 ستد اون به آنی تردیدی کردمی نگاه آینه در خودش به طورکههمان. باشه داشته جرات و جسارت قدراین که بود

 ینچناین که بود نشده داده اجازه اون به و ماند باقی خودش همیشگی هایدلواپسی و تخیالت در بیش و کم. داد

 .بپوشه رو نمایی بدن و نازک هایلباس

 

 شام صرف ایبر پایین طبقه به افتخار و غرور با و کردمی بلند رو سرش افتخار با اون که بود این قطعاً لباس خالقیت 

 یوننو بره بیرون اینجا از دزدکی شدمی مجبور اون اگه و بود خواهد آنجا هم هنوز ویونن که نیست شکی. رفتمی

 اونها تیشگف باعث کری ورود و بودند نشسته پذیرایی اتاق توی کوکتل با اونها. دادمی انجام خوبی به رو کار این

 یستادها مت و رسیدمی نظر به خلق کج و عصبی کمی اون و رسیدمی نظر به خسته کاری روز یک از پس ویونن. شد

 و رفت کری پاهای تا سر از اون، تمام روی مت چشمهای بارها و بارها.  بود مانده خیره کری به هایشچشم با و بود

 .کرد سرگیجه احساس کری نگاه این با که برگشت

 

 آمد بیرون عمیق ماندن خیره نگاه اون از باالخره مت 

 

  شنیدم ور ماشین صدای پیش وقت خیلی که کردم فکر من عزیزم، برگشتی، خونه به امن و سالم تو که بینممی _

 

 کرد؛ آگاه و مطلع رو اون راحتی به کری

 



 بودم رفته دخترها و روبی دیدن به من _

 

 !عزیزم بریز، برام نوشیدنی یه اوه، _

 

 هم اون و کردندمی کار اون شرکت امور در که هایی زن مثل.  بود شکننده و شیرین جذاب، اشگذشته مانند کری 

 که دونستمی کامالً مت.  بزنه پلک تعجب با مت واقع در شد باعث که چیزی. کردمی شرکت بودن نما خود این در

  .بریزد* کوکتل برایش تا کرد درخواست کری از حال این با ولی داره نفرت شام از قبل کوکتل از کری

 

 مونهمی فالکریج توی مدتی یه برای ترور خانم_

 

 نوشیدنی نیشخندی با و گفت مالیم و صدا و سر بی رو این بدهد رو اش نوشیدنی اون به تا برگشت کری که وقتی مت 

  .بود آماده اون کوچک ترفند و کلک این برای کری ولی نوشید رو اش

 

 هر اشم که این و دوره خیلی اینجا به شهر از روز هر سفر بدم، پیشنهاد بهش رو این خودم میخواستم! خوبه اوه، _

 باشین داشته معاشرت همدیگه با باید دفتریتون کارهای واسه روز

 

 

 

 

 

___ 

 داره الکل ها نوشیدنی باقیه از کمتر که هس الکلی نوشیدنی نوع یه کوکتل



 اتماش رو دستش حرکت هر. کرد دنبال رو اون مت هایچشم و کرد حرکت جلو به نوشیدنی کردن جمع برای کری

 کردن لمس رو اون و داشت نگه دست مت ولی بود نزدیک اون کردن لمس برای افیک اندازه به که زمانی تا کردمی

 عمداً مت بعد و گشتمی و زدمی پرسه صورتش موهایش، روی اون چشمهای درعوض وجود،این با. نزد دست بهش و

  کرد درنگ کرد،می مخفی اون چشمهای جلو از زحمت و سختی به رو خود های سینه کری که درحالی

 

 کرد؛ موافقت نرمی به مت

 

 داد خواهد خوبی تغییر مدتی برای شرکت _

 

 دکر احساس کری که زمانی تا کردمی کنکاش و بازرسی رو صورتش زوایای تمام داشت،برنمی چشم اون از مت 

  شده سرخ و انداخته گل هایشگونه

 

 با گذشته خاطرات مراوده و کردن تعریف برای اون که دارم انتظار من عزیزم، شلوغه، سرش واقعاً ترور خانم ولی_

 ست خسته خیلی شام زمان توی تو

 

  داشتی؟ سختی روز ویونن اوه، _

 

 تم هایدست.  بود بزرگ اشتباه یک این ولی برگردوند مت چشمهای از فرار برای ویونن طرف به رو رویش کری

 و داد ماساژ نرم خیلی رو گردنش پشت و چرخید گردنش پشت طرف به بعد و آمد پایین هایش شونه طرف به

 رگردونس فقراتش ستون روی شون گذشته و قدیمی هایعادت به توجه با ایآزاردهنده طوربه و نرمی به انگشتانش

 بود

 



 اینکه داره، احساسی چه اون که دونستمی مت. نمیاد بر دستش از مورد این در کاری هیچ که آورد یاد به کری

 نشه، وبذ اون برابر در که بود این بکنه تونستمی که کاری تنها کری. بود داده دست اون به احساسی چنین چگونه

 کردن نوازش به ویونن جلوی شرمندگی به توجه بدون مت. نشه ذوب پشتش تیره روی اون های دست گرمای از

 داد ادامه اون گردن

 

 میرم اتاقم به دستمال یه برای فقط من _

 

 که ودب عالمت یک مت برای ویونن حرکت. کرد فرار و زد بیرون حرف این از بعد پذیرایی اتاق از ناامیدانه ویونن 

   کنه حلقه اون کمر دور رو بازوانش و بکشه خودش سوی به رو کری مت

 

 کرد؛ پچ پچ و زمزمه گوشش در ریشخندآمیز لحنی با مت 

 

 عزیزم؟..... توئه با حق _

 

 !برم بذار کن، ولم _

 

 حتی اون که شد متوجه دیر عجیبی طرز به. کنه تحمل رو کشمکش و درگیری نوع هر که بود سخت خیلی کری برای 

  .سونهبر دستش به رو بود خواسته ازش دلیل بی اون که کوکتلی مت به یا و. نه یا و رسونده اون به رو نوشیدنی

 

 ید؛پرس ای کننده سرگرم صدای با رو این بود اون گوش روی نرم های زدن ضربه به شروع لبهایش که حالی در مت

 

 نگفتی؟ شد، چی _



 کرد؛ پچ پچ و زمزمه نرمی به اون گوش جلوی 

 

 کنی؟ نمی تعجب اینجوری میشی، زده هیجان مطمئنا کنی، برانگیخته و تحریک رو من قراره اگه _

 گفت؛ بریده بریده و زد نفسنفس کری

 

 نکردم تحریکت من _

 

  خندید صدابی مت اما بود کرده گیر اون مقابل در هنوز 

 

  کنممی قلبی سکته حتماً من جوریاین نکنی، رو کار این هیچوقت که کنیم دعا پس_

 

 زدمی پا و دست کری بعد و بذاره اون سینه روی رو هاشدست تا. بود سرگردان اون هایسینه روی مت هایدست

 .میکرد تقال باز ولی بود کرده گیر اون آغوش توی که دونستمی هنوز کهدرحالی

 

 نگاهی با و کرد استفاده اون از و برداشت رو خودش نوشیدنی فقط اون که کرد احساس کری و شد دور اون از مت 

 .دش کری ناراحتی باعث ای قاطعانه احساس با که چیزی شد خیره اون به تفریحانه طالییش چشمای با طوالنی

 

 کنترله تحت چیز همه کامال_

 

 ....تو.... تو _

 



  گفت؛ اون به ای کننده استهزا لحن با و کرد تمام اون با رو کارش طعنه کمال با مت 

 

 گذشت؟ خوش بهت کری؟ کردی، احساس جوری چه_

 

  .خوردند شام داشتند منزل آن در که محیطی در و داد نجات رو اون ویونن بازگشت

 

 کتاری هوا ولی بره اینجا از و کنه سواری ماشینش با تونستمی کاش ای که کردمی آرزو واضحی طور به ویونن

 کری چهره روی مدام و زدمی برق اون چشمهای ولی برنجونه رو اون که بود نکرده کاری مت هرچند که چون. بود

 ینا که کردمی احساس که زمانی تا آوردمی ستوه به غذا صرف حین در رو ویونن و بود کری مراقب پیوسته. بود

 عزمی با مت که چون. داشت هم ای دیگه لطف ویونن برای این شک، بدون ولی. ست بچگانه و مضحک اون رفتار

 یافته حضور اون در روز آغاز در که آمیزی تردید حالت به رو کری تا دادمی انجام رو کار این عمدی طور به راسخ

 .برگردونه بود

 شد،می لیمتس اون به کری ممکن راه بهترین و ترینسریع به و سریع چقدر که ببینه رو اون تونستمی مت که وقتی

 .بود ناخوشایند برایش مت فهمیدن و شدن تسلیم احساس این

 

 وبچ یک روی رختی جا.  شد خوشحال بود پوشیده رو لباس این کهاین از و خود اتاق به رفتن از کری شام از بعد 

 وقتی عموق همان ولی بپوشه رو خوابش لباس و بذاره اون روی رو زیبایش لباس گرفت تصمیم کری که بود لباسی

 بیاره بیرون رو لباسش نتونست کری شد اتاق وارد و کرد باز و در مت که

 

 !بیرون برو _

 

 .برد باال به تمسخری حالت با رو ابروهاش مت و کرد نگاه خیره اون به کری 

 



 کرد؛ غرغر کری 

 

 بشی من اتاق وارد سادگی به که نداری رو حق این تو خوای؟می چی اینجا _

 

 کرد؛ اصالح کامل خونسردی با مت 

 

 ظرمن به. دهمی بهم رو حق این و مهمه هم من حقوق که رسهمی نظرم به بنابراین هستی، من زن تو و منه خونه این _

 ایپیامده و میارم هم دستش به بگیرمش نظر در و بخوام رو چیزی هر که زمانی کنی فکر که رسید خواهد زمانش

  .میگیرم نظر در هم رو اون

 

 وحشت به رو اون قدرت با هم هنوز مت چهره. کرد نگاه رو اون و ایستاد سادگی به مت و شد سرخ عمیقاً کری

 .انداختمی

 

 .لرزیدمی هم پاهایش که انداختمی وحشت به چنانآن رو اون زمان آن تا 

 

 کرد؛ اضافه مت 

 

 موهات و صورتت روی آرایش و موهات برق و زر که رسیده اون زمان که ببینم تا اومدم اینجا به واقعاً من هرچند _

 حال، این اب بمونه؟ باال به سیخ همینجوری تا شهمی اسپری موهات روی دائم بطور آرایش این کهاین یا. میشه شسته

 مثل ، یچوب تکه یک روی سرت خوابیدن فکر به شب تمام هم شاید بشه، نزدیکت آب هنوز ندادی اجازه که بینممی

 !ژاپنی؟ قدیمی های خانم

 



 اون به مخش با کری و کردمی توصیف شده نقاشی* گیشای یه مثل رو اون داشت مت. شد خشمگین حرف این با کری

  .میخورد وول درونش که کوچک خشم یک. کرد نگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____ 

 گفته هم( geigi: التین خط به ،芸妓: ژاپنی به) گِیگی آن به که ،(geisha: التین خط به ،芸者: ژاپنی به) گِیشا

 دندشمی تربیت پذیرایی و حاضرجوابی سرگرمی، آواز، و رقص برای که شدمی اطالق زنانی به ژاپن در شود،می

 .کالسیک موسیقی و رقص مانند شود؛می ژاپنی مختلف هنرهای شامل آنها هنرهای و



 !االن؟ کجاست ات منشانه آقا رفتار شدی؟ ادببی قدراین چرا_

 

 رد مت که باری اون از بعد نه. ببنده هم رو در مت که خواستنمی اون و بیاره پایین رو صداش کری که بود سخت

 .بود کرده رفتار چنیناین بوسیدنش از بعد و بود بسته رو

 

 گفت؛ و انداخت باال رو هایششانه تنبلی و حالی بی با و برد باال رو ابروانش فقط مت 

 

 منه طبیعت این _

 

  !بدی جلوه شده نقاشی و احمق منو که میکنی سعی عمداً تو! نیست طبیعتت این نه _

 

 داد؛ اطمینان اون به مت

 

  !ای شده نقاشی االن تو_

 

  آمد پدید کری وجود در شدیدی ناراحتی. بود شده دوخته اون به نگاهش

 

 که ایعاملهم ببینی، رو من توزانه کینه نگاه اون کنی سعی اگه افته می اتفاقی چه که گفتم بهت پیش وقت خیلی_

! کرد عوض کرافت شرکت با رو استوارت کارولین که شده، انجام گرفته صورت کامپیوتر کرافت با استوارت کارولین

 ! نمیدم تغییر هیچوقت رو شرایط من بودی فهمیده قبالً که طورهمان

 

 گفت؛ غرغر و پرخاش با و آورد غل خشم از کری



 هستم کاال یه من انگار که.... انگار که بردار زدنت حرف جوریاین از دست _

 

 کرد؛ غرغر خشم با عوض در هم مت 

 

 باشه اون جز موهات که محصول این به کودکانه و عمداً تو امروز هستی، تو که چیزیه تمام این و هستی کاال یه تو _

 کار نای خودم وگرنه بشه بازگشته عادیش حالت به زود صبح تا دار برش رو نقابت این هم حاال کردی، وارد آسیب

 !کرد خواهم واست رو

 

 کرد فروکش خشمش کرد بلند رو صدایش کری وقتی ولی برود تا چرخید مت

 

  .....بری تونیمی فقط تو _

 

 سوهان صدای با اون بعد و کرد نگاه اون به شوم و شیطانی نیتی با مت ولی رسیدنمی پایان به خشمش هرگز کری

 گفت؛ خراشی گوش و زده

 

 بهانه هی این که دونستیممی ما همه دارم، نیاز بزرگش مادر توسط شده تعیین استانداردهای با دختر یه به هم من _

 نای. افتهمی اتفاق که هست کاری دممی ترجیح که رو اونچه و بپردازم کردن تظاهر به دممی ترجیح من اما ست

 گرم و وبخ دوش یه پیشنهاد بهت تا میذارم تنها رو تو داریم، کار ترور خانم و من کارولین، رسهمی نظر به صبح مثل

 دونهمی کی بدم،

 

 کرد؛ اضافه هایشحرف به صدا و سر بی اون 

 

 بیفته اتفاق بعد به این از ممکنه چیزی هر _



 انیهیج و ریخت فرو ترس از قلبش ولی بده اون به حسابی درس یک و بره در کوره از خواستمی دلش خیلی کری 

 .کنه فرار مت نگاه از اون بتونه کهاین از قبل بود شده ظاهر اش چهره بر که هم

 

 گفت؛ ببنده رو در و بره جااون از کهاین از قبل اون. برد باال سوداگرانه و تفکر با رو ابرویش تای یک مت

 

 شهمی زیاد خیلی وقتی چه تو برای گرما که بده اطالع بهم فقط _

 

 .رفت و گذاشت خودش حال به رو اون بعد و 

 

 در شخود به تنها و رفت پایین به صبحانه صرف برای آمدبرمی کار این عهده از هرحال به کری بود شده که صبح 

 دو آن جلوی کاربردی ظرافت با آرایش یک و درخشانش و ظریف و روشن فر موهای هایحلقه با. کرد نگاه آینه

 .میرفت

 

 رخس و ساریشرم از ویونن ظاهراً اما کردنمی صحبت اون با مت. شده اون متوجه که رسیدمی نظر به مت کهاین نه 

 این هک هست عادی قبل شب از مت رفتار که کرده فرض که رسیدمی نظر به و بود یافته بهبود خجالت از اون شدن

 مت که چون. کرد خوشحالی احساس اون دیدن از کری و بود مت پدری عشق از ایآشیانه و النه از نوعی خودش

 هااون به و دهد جواب دوقلوها های حرف به تا گذاشت کنار رو اشنامه اون. گذاشت کنار خواندمی که رو ای نامه

 رانگا که کردمی رفتار دخترها با طوری مت. بود مونده باقی حرف بدون اون از پس.  داد پاسخ ای خالصه طور به

 هستند اش زندگی ماندگار های نغمه هاآن

 

  کنین میل رو اتون صبحونه زودتر چه هر  کاره، وقت  ترور، خانم_

 



 سریعی طور به و کرد تمام رو اشقهوه سرعت به اون. بود گرفته رو اونجا قامتش و قد و بود ایستاده در آستانه در مت

 مراهه به آلن. ست شده تحریک و عصبانی قدر این اون چرا که فهمید زود خیلی کری و شد خارج پذیرایی اتاق از

 .شد وارد و راهنمایی اتاق داخل به روبی

 

  کشیدند فریاد و دویدند اون طرف به شوق و ذوق با دوقلوها 

 

  !آلن عمو! آلن عمو_

 

 .بود ممکن حد از باالتر صدایشون فریاد و جیغ با قلوها دو حاضر حال در

 

 چطوریه؟ اوضاع_

 

 غجی و صدا و سر ها دوقلو از ای بوسه با اون. پرسید کری از آرامی به رو این کردمی بغل رو اونها کهدرحالی آلن

 اونها برای مت که جدیدشون های عروسک تا رفتندمی پیش سرعت به دخترها که وقتی داد کاهش رو هااون های

  .ماندند تنها هم با دو اون رفتند دخترها که وقتی. بگذارند نمایش به آلن برای رو بود خریده

 

 داد؛ اطمینان اون به کری

 

 کن باور خوبه، چیز همه خوبه، _

 

 برد باال رو ابروهایش غریبی و عجیب حالت با و آمیزطعنه و کرد نگاه مبهوت و واج و هاج رو اون آلن ولی 

 



 ها یپرس احوال توی همه رو حرف این باشم شنیده من اگه. هست معمولی جمله یه گفتی که چیزی این مطمئنی؟ _

 اینجا روز چند برای رو من صورت هر در هنوز تو خب هست، ایکلیشه ای جمله «خوبم من خوبه، چیز همه. »زننمی

 واقعاً من و هست بد و اعصاب روی واسم کافی قدر به بودن تو شوهر با بود، خواهم کارم برای اینجا من و داری

 دوقلوها و تو اب بودن من برای اما! نکشم رو اون تا میکنم کنترل رو خودم من و میکنیم کار اینجا ما کنم فکر تونمنمی

 جیبع ازدواج این پیشرفت تماشای و دخترها و تو دیدن که بود خواهم قادر من که، اینه معنیش کنه،می خوشحالم

 ! ببینم نزدیک از رو

 

 یک با ور ویونن دوقلوها که زمانی. شد ظاهر لحظه همان در تقریباً مت بگه چیزی آلن به بتونه کری اینکه از قبل

 ادا و رهآو می زبان به که ایکلمه هر داشت انتظار ویونن گویی کردندمی دنبال یادداشتش دفترچه توی یادداشت

  .کنه تایید رو اون مت میکنه

 

  داشتند هاشون عروسک با خاصی شوق و شور هیجان با ها دوقلو

 

 !خریده برامون بابایی رو اینها! کن نگاه آلن عمو _

 

 یکه اشچهره. افتاد کری سوی به آلن چشمان. کرد اعالم سریع رو این بزنه حرف بتونه کسی کهاین از قبل پیپا 

 .بود هنگفت چیزی دخترها مورد در مت به اون که بده نشون آلن به تا بده تکان رو سرش کرد سعی کری. بود خورده

 

  .بود نداده دست از رو کوتاه معامله این از چیز هیچ مت که شد متوجه و بود سرخ و داغ صورتش 

 

 داد؛ اخطار و اعالم آلن به ایستاده رق و شق مت

 

 کنیممی شروع رو کارمون ما بودی آماده که هروقت _



 ادامه و دکر نگاه اون به یافته افزایش غیرتی و حرص با مت و دوخت چشم اشتیاق و شوق و شور کمی با آلن به کری 

  داد؛

 

  بخوری باشی داشته دوست قهوه اول کهاین مگه_

 

 داد؛ جواب اون به متقابال جدی لحن همان با آلن

 

 ممنونم بعداً _

 

 یب و مالیم اون و رساند هاآن به رو خود داشت قرار اون در هم ویونن که جمعی به ناامیدانه کامالً کری همه، این با

 گفت؛ صدا و سر

 

  آلنه من پسرعموی آقا این ویونن، _

 

 کرد؛ اضافه سردی به مت  

 

 کامپیوتر کرافت شرکت عامل مدیر و _

 

 فظح منشی نقش همان در رو منشی نقش تا داشت قصد اون.  میرسید نظر به راضی خود موضع از مت حرف این با و

 عادی ارک ویونن که چون خورد شکست ناراحتی با نیتش حال هر به.  نکنه تر دراز گلیمش از رو پایش ویونن و کنه

 .کرد حرکت جلو به اطمینان از سرشار چشمانی با و نداد انجام رو ها منشی

 



 بود شده متمرکز زیاد عالقه با آلن روی چشمانش 

 

 م،هستی کارمون توی خوب االن حقیقت، در. دادیم ادامه دیروز شما شرکت کارهای به ما کامپیوتر، کرافت! اوه _

 کارهای و مورا دیروز ما نیستن، بد من فکر اندازه به تقریباً امنا هیئت های عامل مدیر میشد، ورشکست داشت شرکتت

 ست، ستهواب جور یه این خوره،می هم به شرکتت که بود مطمئن بابایی. گذاشتیم سر پشت رو شرکتتون به مربوط

 کاری هچ که دید خواهیم کرد، اشتباه رو بار این اون که بینممی من ولی کنهنمی اشتباه اغلب من پدر که، دونیمی

  بدیم انجام تونیممی

 

 که بود لنآ این ولی بود عصبانی بیشتر ویونن نظر اظهار خاطر به مت یا و آلن بین کسی چه که بود سخت گفتنش

 داد دست از رو کنترلش و شد خشمگین اول

 

 !خریه؟ چه دیگه جهنمی خوشحال خیلی و روح سبک زن این _

 

 ادب یب و خشن رفتار. شد مت به خیره نگاه یک از پس کری به چشمانش. گفت لعنت و خشونت با همراه رو این آلن

 وننوی حال این با. بود مونده متحیر و مات هم مت حتی. بود کرده رها تعجب از ناشی باز دهان با رو کری آلن بودن

  .داشت رو آشفتگی و نگرانی کمترین

 

 خندید اون

 

 ترورم ویونن _

 

 نوبه به رو اون بشه اون مانع بتونه آلن اینکه از قبل و دادمی تکان تند رو اون و بود گرفته رو اون دست ویونن  

 .بود مونده مبهوت و مات و گیج اون رفتار از آلن و بود کرده متحیر خودش



 ود،ب کرده خطور ذهنم به فکری بار چند یه دیروز من نکن، قاطی مداخله کار با رو شوق و شور کرافت، آقای حاال_

 مه من و کرده کار چه اینجا تا سیلور آقای که داد خواهم نشون بهت من بیای مطالعه اتاق توی داری دوست اگه

  ....که بگم تونممی

 

 به آلن و رفت خواهد اون دنبال به هم آلن که داشت انتظار وضوح به. شد خارج پذیرایی اتاق از چابکی با ویونن

 کرد نگاه مت به عجیبی طرز

 

 همه رایب مشکالتم و من مسائل کنهمی فکر رسهمی نظر به کهدرحالی نیست، خصوصی منشی اون که کن قبول _

 وقتی ات باشی داشته رو اون کردن زندانی و قفل قصد یا بده اندرز و پند که کردی دعوت رو «بابایی» این تو آزاده،

 اینکه از بلق میدونه من شرکت مشکالت و مسائل درباره چی اون دقیقاً ببینم بهتره من بشه؟ تموم اینجا اون کار که

 !کنم خفه رو لوس دختره این من

 

  گفت؛ ناله با پیپا. شد خارج اتاق از بلند های گام با آلن

 

  !آلن عمو_

 

 .گرفت بغلش توی مفید و مختصر رو اونها از یکی فقط آلن

 

 بکنم کار باید االن عزیزم، بعدا _

 

 .ینهبب رو مت خشم داشت انتظار اون و کرد نگاه مت به کری. کوبید هم به محکم رو صبحانه اتاق در عمد به آلن 

 



 .شد خیره اون به کری موقعیت اشتباه پذیرش با اون. کرد تالقی اون چشمان با چشمانش درعوض 

 

 گفت؛ و کرد اعتراف تأسف با مت 

 

 من به اخدای باشه، حقم هم شاید اورد، می دست به باید رو چیزی تحملش قابل غیر جسم و مقاومت قابل غیر نیروی _

 !بده رو تحملش قدرت

 

  کنه حبتص کسی با شد مصمم شد متوقف رفتنش راه در درگاه کنار به پدرش که دید و دید رو مت رفتن جلو که پیپا

 

  فرستادی؟ رو استرالیا از ما بازیاسباب بابایی_

 

 کرد جستجو رو مت صورت و پرسید رو این اون

 

  کردم ارسال شما برای رو هااون فوراً من پیپا، فرستادم آره _

 

  اومد فرود و پایین اون سر کردن نوازش برای دستش

 

 اینجا وصمخص های کالسکه سوار ما بیفتن تاخیر به لندن در اونها اگه که گممی تا دو شما به اونها رسیدن محض به_

 میاریم خودمون رو اونا و شیممی

 

  پرسید؛ صدا و سر بی جما 

 



 بیام؟ میتونم هم من_

 

 من کوچولوی موش میتونی، هم تو و _

 

 شود لحقم آلن به تا افتاد راه به بعد و داد تکان و گرفت رو او بینی مهربانی و شیطنت با و داد اطمینان اون به مت 

 .انداخت خنده به دیگر بار رو دختر دو هر و

 

 رو وقلوهاد که هست خوبی ایده این پس میره انتظار مطالعه اتاق توی آلن خشونت صدای شنیدن که کرد فکر کری 

 ردهک پاهاشون اونها سرما توی که گرم های بوت شده، بافته موهای جین، شلوار با اونها. ببره بیرون حاضر حال در

 .رفتندمی رودخانه سوی به و زدندمی قدم پارک در سه هر بودند

 

 تست های نان عنوان به رو خودشون دوقلوها ولی دید لرزیدن حال در رو خودش کری گرم، هایلباس وجود با 

 بیشتر کمی داشت لذتش.  ماند بیرون هااون خاطر به خونه از خارج در کری پس کردندمی توصیف گرم و شده برشته

 رگزه که ایصحنه در اما سوختمی چشمانش. شد مواجه گلویش از دهنده آزار کوچک سرفه چند با کهاین تا شدمی

 گرفتمی جشن و کردمی عیاشی و شدمی غرق بود نکرده فراموش

 

. دندشنمی نزدیک بهش و زدندنمی قدم زیاد خیلی دوقلوها با اون ولی بود تهدیدآمیز و بزرگ و پرخطر رودخانه 

 شنیدندمی رو آب جریان دائمی و تند صدای هااون همه ولی

 

 یک لمث تیره هایبوته و تیره درختان. بود خیس پایشان زیر هایعلف آرام و رنگکم آفتاب در حتی وجود این با 

 چنان ادوقلوه. بود بارونی و ابری هوای از آشفته و ابری آسمان یک برابر در شدید زیبایی با شده ترسیم نقاشی

 .آورد دست به ممکن حد باالترین به رو خودش روحیه کری که بودند خوشحال

 



 هاونا.  بود کرده مبهوت و گیج رو کری شون بابایی به مکرر جمله برای دوقلوها انگیزهیجان پچ پچ صدای امروز

 .بوده هااون زندگی در آلن فقط اون از قبل که درصورتی زدندمی صدا بابایی رو مت

 ودهب سخاوتمند همیشه که بود گفته مت به که روز آن کری. شدمی کری تعجب موجب هم هنوز هااون با مت رفتار

 هاناو حق در بودند دیگری مرد فرزندان اونها که کردمی فکر اینکه با مت زودی به اما. گفتمی رو حقیقت فقط

 خواستمی دلش کری و بود کرده محبت دختر دو اون به زود خیلی و بود داده انجام رو مهربانی و سخاوت نهایت

 .شدمی سکوتش باعث ترسش فقط. هاستاون واقعی پدر اون که بگه اون به که

 

 رمنتظ ای مطیعانه یاس در کری تا کند رها رو اون و برود فلوریدا از دوباره مواقع بعضی در مت کهاین ترس از 

 .بماند

 

 رفتگ اش سرفه جااون در ماندن مدتی از پس.  بگیرد نادیده رو احتمال این که بود عمیق خیلی هنوز کری صدمه 

 شکوندند وهقه خوردن برای رو کاریشون زمان بقیه که دیدند برگشتند خانه به هااون وقتی و برگشت خانه به دوباره و

 خوردندمی قهوه هم کنار در بقیه و

 

  کری؟ خوبه، حالت تو _

 

 گرانین که رسیدمی نظر به و بود ایستاده خاطرش به پاهایش روی اون افتاد آلن به چشمش کری که ایلحظه برای

 .کردمی ناراحت رو مت کری برای اون

 

 ه؟ن مگه کنی، می مریضی احساس تو بسته، نقش صورتت روی انگار تیره لکه تا دو ای، پریدهرنگ انگار تو_

 

 گفت؛ روشن کری 

 



 نه که البته _

 

 یشصدا. نبوده خوب حالش هم قبل روز چند و نیست خوب خیلی حالش که شد مشخص گفت که حرفی این درک با 

 .بود شده ناهنجار و گرفته

 

 نبود سرد خاطربه بمونیم خواستیممی که چیزی اون از زودتر ما. بود سرد واقعاً هوا و اومد می باد خیلی جااون _

  اومدیم هوا

 

 کنم می پرهیز هوایی جور هر از شخصاً من_

 

 .بود شده خم زانویش روی اون تراش خوش پاهای که زمانی داد اطالع هاآن به رو این ویونن

 

  ...ولی_

 

 کرد؛ قطع رو حرفش طعنه با آلن

 

  !کنم تصور رو این تونممی _

 

  بود شده متمرکز بودند شده چیده میز روی که خانه گرم رنگ های گل روی چشمانش و

 

 قد و شدی دیبنبسته قو پر همون توی هم دقت با و بودی قو پر توی قبلش رسیدی هستی که اینجا به تا تو کنم فکر_

 !!درسته؟ کشیدی،



 دید صدمه آلن حرف از کامالً که رسیدمی نظر به اون درعوض. نداد جوابی آلن به ویونن کری، تعجب کمال در

  کردمی غرغر مدام لب زیر هایشنفس زیر آلن کهدرحالی

 

 متس به راهنمایی.  کرد تماشا رو اون مت کرد راهنمایی تاالر سوی به را دخترها شتابان و باعجله کری که وقتی

 نبالد رو اون و رفت باال هاپله از کری سر پشت مت. بود گرفته رو جااون و بود ایستاده ورودی در درگاه در که روبی

 شد اون خواب اتاق وارد دعوت بدون و کرد

 

  کنی استفاده جداً من اتاق از «نشدن وارد» کلمه از باید تو _

 

  آمدمی جلوتر مت که حال همان در گفت رو این تندی به کری

 

 کرد؛ اعتراف اون به ایغیرمنتظره صداقت با مت

 

 تو پسرعموی با تونمنمی شده، روبرو خطر با که دادم قرار شرایطی توی رو خودم من گردم،می پناهگاه دنبال من _

  باشم داور تا ندیدم آموزش هیچوقت من بیام، کنار همدیگه با اتاق همان در ترور خانم و آلن

 

  ده؟می حق تو به کار این_

 

 گفت؛ گرفتمی سرچشمه وجودش از که شخصی لذت مقدار یه و موذیانه لذتی با رو این کری

 



 انتخاب وقتتم و خصوصی منشی عنوان به هست بلندگو مثل که زبونش با رو ای پروانه تو که نیست آلن تقصیر االن_

 ستفادها بهترین باید پس بری،می لذت و میاد خوشت اون بودن برق و زرق پر و بودن درخشان از تو که بدیهیه کردی،

 برگردونی بوده االن تا دیروز که جایی هر به رو اون یا باشی داشته اون از رو

 

 گفت؛ صدا و سر بی مت 

 

  نکردم انتخاب بودنش برق و زرق پر و درخشان واسه رو اون من _

 

  بگیرد نشنیده رو کردنش صحبت بلندی و صدایش تن که بود گرفته تصمیم کامالً کری

 

 داد؛ ادامه مت

 

 ختصرم و کردن تایپ از و انگیزهحیرت کامالً گذاشته، سر پشت ردلند در رو بار سه داد اطالع من به طورهمون اون_

 ستخداما رو اون بودم، ندیده کردن تایپ توی رو سرعتی همچین هیچوقت حاال تا من کنه، می استفاده نویسی تند و

 پریده نگر خیلی تو باشی، داشته احتیاج صحبت شریک یک به شاید کردم فکر بوده، تو دوست قبالً اون چون کردم

  رسیمی نظر به دیده زیان و خون کم و

 

 !دارم شریک من_

 

 صورت..... بود شده آشنا اون با وقتی افکارش. شد ناراحت کلمات این شنیدن از و داد پاسخ تلخی به رو این کری 

   .بود درست... ثروتمند شوهر یک کشیدن بیرون. ویونن مثل هست، طورهمین هم اون که کردمی

 



 وهعال.  زنممی حرف روبی با هم خوبی به و ندارم صحبتهم و شریک یک به نیازی و دارم دختر دوتا من حال هر به_

 بود هم آشنا یه حتی سختی به اون نبوده، دوست زمانی هر توی هرگز ترور ویونن این، بر

 

  گفت؛ صدا و سر بی مت

 

 شد خواهی خوشحال کنی صحبت اون با تونیمی که کسی از منطقی نظر از کردممی فکر_

 

 داد؛ ادامه اون و بود بربسته رخت مت چهره از دوستانه حالت 

 

  .....باشم داشته رو اون انتظار آنکه نه ندارم، قرار تو صحبتی هم لیست در من که فهمیدم _

 

 کاال یک عنوانبه رو خودم جای من! نداری من با صحبتی هم به هم ای عالقه و کرد نخواهی رو کار این هم تو_

 قیبا نخورده دست برای کردی نگاه اون به اول در که طورهمان و شده تصاحب که ایگیرنده ممنونم، شناسم،می

 داد خواهیم ادامه دومون هر هم موندن

 

 داد؛ پاسخ تلخی لحن با مت 

 

 محصول! دهش گرفته کار به و بررسی هالی آقای توسط کاال و محصول این نه؟ مگه نکرده کار هنوز این کهاین جز به _

 !هست دستخورده

 

 !کن رها کنم جمع خودم دور تونممی که آرامشی هر در رو من و برو فقط اوه،_

 



 ورتشص بود گرفته رو گلویش بغض که درحالی. بود داغ و سوزان و گرم تب شدت از.  بود برافروخته اشچهره کری 

  .کردمی گرگرفتگی احساس

 

 اشهمراهی سرفه دادمی قورت رو بغضش سختی به که حالی در و بود شده جاری چشمانش از سوزش و اشک

 آمدمی بیرون گلویش از خشکی صدای و کردمی

 

 هب قادر اون.شدنمی متوقف اش دیده زیان و خشک هایسرفه و نشست تختش روی کری و رفت بیرون اتاق از مت 

  نبود نکردن سرفه

 

 بود نشده متوقف هنوز کری های سرفه برگشت هم باز اتاق به وقتی مت 

 داشت دست در رو شربت بطری و قاشق یک مت

 

  داد؛ دستور بهش اون 

 

 خورهمی قسم اون بودن جادویی به روبی بخور، جادویی اکسیر این از غذاخوری قاشق چند بیا_

 

 نیست خوبه،نیازی حالم من _

 

  بود کرده گیر غافل توجهش با رو کری بود برگشته آنکه از پس اون. کرد اعتنایی بی اون زدن غر به مت 

 

 داد؛ دستور اون و ایستاد پاهایش روی میریخت قاشق در رو معجون کهدرحالی مت

 



  کن باز رو دهانت _

 

 شگلوی در که بخشآرامش مخلوط آن از فکر این با کرد اطاعت هم کری و کردمی رفتار کری با بچه یک مثل اون

 بود خوشحال میریخت

 

 خوبیه خیلی چیز یک این _

 

 گفت؛ گذاشتمی آرایش میز روی رو بطری و قاشق کهدرحالی مت

 

 وبارهد ممکنه بیاد، خوشم ازش باید بخورم، ازش که کردمی مجبورم و دادمی نیرو بهم بودم بچه وقتی فقط روبی _

 بخورم و بریزم ویسکی اون توی هم کمی و بردارم رو اون

 

 که ونچ کنه نگاه اون به خواستنمی و بود شده خوب و زیبا قدراین ناگهان چرا مت که کنه تصور تونستنمی اون 

 بود سخت همیشه مثل هم باز چشمانش دید کری

 گفت؛آرامی به اون به کری

 

 ریختی من کاپشن روی رو شربت تو _

 

 شه دور اون از و کنه نگاه پایین به که بود ایبهانه 

 

 ایج گرمه، خیلی خونه داخل در کاپشن پوشیدن حال هر به رفت، خواهد بین از طفلی لکه این که مطمئنم من _

 شدی سرخ قدر این تو که نیست تعجب



 حدقه زا تعجب از چشمانش کری کهدرحالی. بود کرده باز رو ژاکتش زیپ مت کنه کاری بتونه کهاین از قبل کری 

 کشید خودش سمت به رو اون و داد سُر و کشید لباسش داخل به رو هایشدست مت بود زده بیرون

 

 گفت؛ بخشیلذت و احساس پر طور به مت 

 

 مساوی و دست به دست باشه، برابر و یِر به یِر مبارزه این که خواممی کنیم مبارزه منظم طور به قراره اگه _

 

 کردمی رو و زیر اون پلیور زیر رو خودش هایدست حال همان در و 

 

 ساویم آوردن دست به برای ای کنندهنگران توانایی تو و برممی لذت ها نزدیکی در دعواها از بیشتر خیلی من _

  ایآورده دست به رو استقالل جنگ یه در بار اولین برای شدن

 

 .بشه خیره اون عسلی_ ای قهوه چشمان به درماندگی با تونستمی فقط کری و انداخت او به نگاهی مت

 

 اون هب رسا و عمیق خیلی کری. رسیدمی نظر به محتاط و ترسان اون کنه درک رو اون ناگهانی محبت اون کهاین نه 

  .داشت نیاز

 

 و عمیق آرزوی. ماند ساکت مت بازوهای و آغوش توی اون. بود کرده پیدا اون سوی به رو خود راه که هوسی

 .بود تهرف بین از دعواها و جنگ تمام. دادمی نشان رو داشتن نیاز مت به بود کرده پیدا راه اشچهره توی که متروکی

 

  کردمی تماشا رو اون و میکرد زمزمه لب زیر مت 

 



 گربه یه هنوز خودش های گربه بچه با اون کرده، تیز و تند رو تو زبون باالخره که مادریه غریزه این کنممی فکر_

 من ی کشه،گربهمی پنجول برام هم گاهی که ست

 کنه؛ پچ پچ کرد سعی کری

 

 داده انجام رو من های جنگ تمام آلن_

 

 کنه نگاه مت به خواستمی فقط اون بگه چیزی خواستنمی کری نه

 

 دونمنمی نم که چیزهایی دونه،می رو چیزها خیلی مشخصاً اون ببینم تونممی هستین، نزدیک هم به خیلی شما بله _

 خیلی شهمی بدل و رد تا دو شما بین که نگاهی و میفته اون به که تو کوچولوی نگاه از من نبود عموت پسر اون اگه و

 شدممی عصبانی

 

 پیپا که وقتی بود شده آلن زدهوحشت نگاه متوجه مت.  فهمید رو زیرکانه حمله این دلیل بعد و زد خشکش کری 

 بود زده صدا« بابایی»  رو اون

 

 خودش کرد سعی کری. کنهمی تبدیل احمقانه تسلیم این به رو اون داره که بدونه که دادمی اجازه اون به داشت مت 

 اشهدست. کشوند خودش آغوش توی ترنزدیک و بیشتر رو اون کافی اندازه به مت ولی کنه آزاد اون آغوش از رو

 اشهلب کشیدن با رو گردنش و کشیدمی کری گردن روی رو هاشلب که موقعی بود، شده خم سرش و بودند گرم

  دادمی نوازش اون روی

 

 .بود اون کمر پشت پوست روی بر متقاعدکننده و گرم هم هاشدست 

 



 آهی کری میداد حرکت باال سمت به رو دستاش و مالیدمی باریکش کمر روی بر رو هاشدست مت کهدرحالی 

 .کشید

 

 ویر دستانش وقتی. بذاره اون سینه روی رو هاش انگشت تا کنه حرکت باال سمت به تا داد اجازه هاشدست به مت 

  دادمی دست کری به لرزیدن آستانه چرخیدمی اون های سینه

 

 بده آزار رو اش برانگیخته های سینه شستش انگشت تا داد اجازه اون به مت

 

 کری؟ خوایمی منو _

 

 موقع همان کری کهدرحالی. فشرد هم به اون هایلب روی رو هاشلب و کرد زمزمه اون هایلب جلوی رو این مت 

 لرزیدمی خودش به وحشیانه احساس مشت یک با

 

  ....من خوام،نمی من نه،! نه _

 

 گفت؛ لب زیر اون

 

 کری آره، بگو _

 

 کردمی حاصل تماس و بود شده گذاشته آهسته اون دهان روی بر مت دهان 

 

 خواممی رو تو منم و خوایمی منو تو _



 آهنگ همان با رو هایشدست ترتمام چه هر سماجت با اون و کردمی نوازش رو اون دهان آهسته و آرام دهانش مت

 کردمی نوازش کننده خواب و یکنواخت

 

 نبدو و ماهیت و جوهره بدون. بود دروغ یک هالی کوین. تونستنمی اما کنه فراموش رو چیز همه خواستمی کری 

 .واقعیت

 

 چیز قضایا پشت و واقعیت کردن پنهان برای نامی جز هالی کوین. کردنمی تصور اون برای ایچهره هرگز اون 

 .بود حقیقت یک یوتا ولی نبود دیگری

 

 تایو. بود دیده رو عکسش که بود دیروز همین انگار. بود کری ذهن در هنوز اون زیبای و درخشان و ظریف صورت 

 هرگز مت که طور همان درست. رفتنمی بین از هرگز اون و بود اش آینده از قسمتی. بود مت گذشته از قسمتی

 .شدنمی مجازات

 

 .کنه تنبیه و مجازات خودش اجازه بدون کردن ترک برای تونستنمی رو اون مت که طور همان درست 

 

 دهان برای مت دهان. کرد مطالبه رو هااون مت شدند باز همدیگه از هایشلب چون و کشید درد از فریادی کری 

 شد هم تر باز اون برای و بود مانده باز اون

 

 پشتش هکدرحالی. کردمی حرکت و دادمی انتقال اون پشت به سرعت به رو دستانش و داشتند تسلط فورا دستانش

 فلق همدیگه در کهاین تا شود ترنزدیک که خواستندمی اون از هایشدست بود شده گرم اون هایدست گرمای با

 نبالد به روزافزونی شور و اشتیاق و تمایل با و اومدند در حرکت به همدیگه با متحد صورتبه شون هابدن. شوند

 گشتندمی یکدیگه

 



 کرد؛ پچ پچ و زمزمه اون هایلب جلوی مت 

 

 هم االن همین تو نداشتن وجود خونه توی االن ها آدم زیادی تعداد اگه اومد، خواهی سراغم به زود یا دیر _

 هستی مشتاق و تنها راهرو کنار در اتاق برای تو بیای، من سراغ به خواستیمی

 

  !خواستمنمی _

 

  کنه مبارزه داشت که احساسی با کرد سعی. بره بیرون خلسه حس این از که شد موفق کری

 

 بود نمانده باقی بینشون چیزی این از بیش اما بود شدن غرق درحال اون 

 

 گفت؛ تندی و خشن طور به مسلم و یقین اطمینان با مت 

 

 میخوای منو هم تو!  میخواستی تو آره _

 

 بودند منتظر کری جین شلوار کمر روی بستن برای تاببی و صبرانهبی انگشتانش

 

 الح در ولی باشی وفادار اون به خوادمی دلت خیلی تو کنه، خراب رو هالی آقای با تو زیبای خاطرات ممکنه این _

 لکهب شه،می کم گرما این که نکن تصور و من، تخت توی باشی، من آغوش و بازوها توی که شیمی خوشحال حاضر

 کرد خواهد رشد روز به روز گرما این

 

 نداد نشان واکنش بود شده جاری اون بر که تأثیری به واکنش برای هیچوقت دیگه کری 



 خواب به اون زیبای خاطرات با تنها بود کرده موافقت ازدواج با که موقعی و بود انداخته دامش به رو اون مت 

 .بود تنبیه از قسمتی هم این ولی میرفت

 

 از بخشی وضوح به هم این بخوابه هالی آقای و خودش زیبای خاطرات با تنهایی به که گفت اون به مت که زمانی 

 بود مجازاتش

 

 میکردی؟ رد تختت توی هم رو اون لحظه آخرین در کرد؟می کار چی هالی کوین _

 

 هم و ابرها میان در آستانه از روبی صدای. شد سخت و سرد صدایش کرد شدن سخت و خشک به شروع بدن وقتی

  کرد نفوذ اونها قبل لحظه چند سعادت و خوش هایلحظه در بود گرفته دورش که غلیظی

 

  پرسید؛ روبی

 

  بود؟ چی همه اون از پس خوب_

 

 کرد؛ جو و پرس و سوال مبهم اون از مت

 

 بود؟ چی ،چی _

 

  بودند شده تنگ و باریک بزرگی پیروزی با چشمانش و مت چهره. بود کری چهره روی هنوز مت چشمان 

 

  کنهمی سرفه داره نفر یک که شدممی متوجه دیدممی رو دخترها داشتم وقتی! سرفه مخلوط_



  گفت؛ مت

 

 کردمی سرفه داشت کری_

 

 .نداشت بود ایستاده در آستانه کنار که روبی حضور به توجهی و بود گرفته آغوش در رو کری همچنان 

 تنیس خوب حالش اون که کردممی فکر واقعاً داشتم تازه من اما شده، متوقف هات سرفه االن که رسهمی نظر به_

 

 گفت؛ عجله با روبی

 

  !کنم چک رو حالش و ببینم رو اون تا اتاق توی میام من_

 

 اون بازوهای و مت آغوش از رو کری که بود آماده. نشد پاچه دست هم ذره یک حتی و شد اتاق وارد باعجله روبی

  کنه باز بدنش دور رو اون بازوهای و بکشه بیرون لزوم صورت در

 

 دارن اطراف در که هستن دوقلوها  شه،می شنیده زیادی صداهای شما کار اتاق در که بگم تونممی من سیلور آقای_

  کنن ایجاد این از بیشتر صدای و سر بتونن اونها که کنمنمی فکر واقعاً من کنن،می کاری شلوغ

 

 کرد؛ موافقت مت

 

 کنممی فکر طورهمین هم من _

 



 کنه اهنگ اون دردمند چشمان به کهآنبی کرد رها رو کری بیشتر عشق و عالقه به رفتن عمیق قدم یک از بعد مت 

 

 قدرت از تمهس مجبور من که رسهمی نظر به اما کنند پیدا دسترسی هاشون بازی اسباب به بتونن اونها که امیدوارم _

 کنم استفاده

 

  .برود جاآن از کامل اون تا نکرد صبر روبی و رفت در طرف به مت 

 

 گفت؛ بچه پرستار یک مثل محکم اون

 

 شه بهتر مرور به حالت تا کنی استراحت باید هستی رختخواب توی تو که وقتی تا کارولین، خانم خوب _

 

 رو گوشت ربد گوشه تو اینکه مگه روبی؟ داری، ای دیگه نظر تو! گفتم بهش خودم پیش ثانیه چند از بیشتر رو این_

 !باشی داده گوش رو چیز همه و باشی کرده تیز

 

  شد هم روبی و کری تعجب باعث که گفت رو این بلند صدای با مت 

 

 داد؛ متقابل جواب روبی

 

  !متیو آقای بیا، کنار باهاش _

 

 بود کرده فراموش رو خودش کنونی وضع. گفت رو این بود شده قرمز صورتش کهدرحالی ولی



  !بودی*  گستاخ خیلی همیشه تو_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#forward 

 

 بودن جسور و گستاخ اینجا در ولی هست جلو به رو اون اصلی معنی



 

 لیو کرد مسخره رو مت به اون نگاه و رو کری پیش از بیش روبی شده باریک و تنگ چشمان رفت اتاق از مت وقتی

 ویت بودن سخت و محکم برای راهش کردن استدالل برای تالش مشغول حد از بیش. بود شلوغ خیلی سرش کری

  ندهد جلوه بهش مبهم نگاه یک از پیش رو مت تا بود مت با تخت

 

.............................................................................................................................. 

 

 دوقلوها. نواختمی هااون برای پیانو جااون کری و بود کرده روشن پذیرایی اتاق شومینه توی آتش یک روبی

 یدنبار هوا و بود بارونی روز. رفتند اونها دنبال به نگران و ناراحت ناهار از بعد آورمالل ظهر از بعد یک عنوانبه

 گرفت

 

  .کنه فکر اون مورد در کردنمی جرأت زحمت به کری و هست کارش درگیر کامالً مت که بود خوشحال کری 

 

. نه یا خواهدمی رو اون واقعاً مت که دونستنمی واقعاً کری. شد خواهد مجازات اون از بخشی چه که نبود مشخص

 بهش مایلت و میل و داشتن اشتیاق به تونهمی فقط مت که دونستمی کری و کنه بازی نقش میتونست اون همه برای

 کسی اب اون جز به قبلش هم هیچوقت و بود مت به منحصر تنها عشق و مردان درباره اطالعاتش کال اون و کنه تظاهر

   .باشد داشته معاشرت مختلف مردهای با که نبود دختری چنین هرگز اون و نبود

 

 اون مت که موقعی گذشته در اون چگونگی مورد در خاطراتی. بود شده محدود مت به عشقش، تنها اون، احساس

 دهکر باز اون مشتاق و آتشین عشق و اون خاطر به رو بازوانش مت چگونه که. دادند صدا سرش توی بود دیده رو

 .بود

 

 قعش اون به عاشقانه و کردمی پرستش و ستایش رو اون کری چگونه که بود آراسته حد این تا مت چگونه که

 .ورزیدمی



 

 حاال، و آورد درد به رو اون قلب زیبا موجود این هم باز خودش خواسته رغم به مت که بود لطیف و نرم چنان کری

  کردمی استفاده اون آرزوی و تمایل و عشق از دلپذیر چنان کری مت، شدهبیان تمایل به باتوجه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شش_فصل_پایان#



 هفت_فصل#

 

 

 در و دنرون دوری جای و باشند خانه نزدیکی در بالفاصله ولی کنند بازی باغ در مدتی داشتند اجازه فقط دخترها

 یکر و داشت نگه خانه در بود هاآن نگران و مراقب خیلی که رو کری روبی اما کنند بازی فقط حیاط توی پارک

 ترفمی پنجره آن به دخترها حال کردن بررسی برای پنجره این از مدام ولی بود گرفته قرار خانه همان در درست

 کردمی تماشا پنجره پشت از رو هاآن و

 

 و آلن یعنی هاآن همه. بود شده گوسفند گله یک با قطبی خرس یک مثل پیپا و جما تربیت و پیشرفت دنبال به روبی 

 آغاز جاآن در طوفان که بود ناهار زمان از بهتر اندکی هوا و جو. خوردندمی چای پذیرایی اتاق در مت و ویونن

 نگاه اطراف به همه که کوفتمی هاپنجره بر رو باران طوفان چنانآن. گرفت شدت باران بارندگی. بود شده

 بودند خورده یکه باران شدت از و کردندمی

 

 نبارو پشت در خشم شدت از که رسیدمی نظر به روز آن بعدازظهر طول در و بود آمده باال یکنواخت طور به باد 

 .کشیدمی فریاد و جیغ

 

 شه؟می پیپا و جما وحشت باعث این_

 

 داد تکان رو سرش کری ولی پرسید آروم و صدا و سر بی رو این مت 

 

 ،دارن وورجه ورجه مدام و شیطونن خیلی دخترها داره،می نگه رو اونها سختی به روبی هستن، عاشقش اونها نه _

 کنند تمام رو غذایشون تا دو اون تا بود کافی اونها برای میز غذای تمام

 



 .بود گرفته عهده به محکم و جدی عزم با روبی که بود کاری دخترها به روزانه غذایی هایوعده آخرین و 

 های پچ پچ همیشه کری. کردمی آماده رو شام روبی که طورهمان خوردندمی غذا همیشه آشپزخونه در قلوها دو

 لیو سخت صورتی با و رو جدی زن بین قبالً خوبی رابطه که بود مشخص کامالً و شنیدمی رو اون و دوقلوها مداوم

  بود شده برقرار کوچک دختر دو و مهربان

 

 جبتع و حیرت از حاکی نگاهی کری و رسیدمی نظر به خشنود و خرسند و راضی که انگار و داد تکان رو سرش مت

 جنگ تارکهم از وضعیتی به ویونن و آلن بین جنگ و نبرد که افتاد فکر این به تعجب و حیرت با و انداخت آلن روی به

 ودب خواهد هم با هااون دعوای در مت مداخله نتیجه این که کردمی تصور کری و رسیدمی نظر به صلح و بس آتش و

 

 آنچه از زودتر اندازه همان به هم ویونن و بودند متمدن و آداب مبادی هم هنوز دیگههم به نسبت هااون حال هر به 

 .رسیدنمی نظر به عصبانی و ترشرو و دلخور و ناراحت بود داده انجام وفور به قبالً که

 

 داشت؛ اظهار روبی

 

  کارولین خانم بکشم، رو ها پرده این بهتره _

 

 رفت بود باغ طرف آن به مشرف که بلند های پنجره سوی به باعجله اون

 

 هست سیاه دلیلم همین به نداره، وجود دیدن برای چیزی حال هر به _

 

 کرد نگاه اتاق اطراف به تعجب با و رسید پایان به کارش روبی 

 



 هستن اینجا اونها که کردم فکر من بدم، غذا گرسنه شیطون بچه تا دو اون به بهتره _

 

  نیستن؟ تو با مگه_

 

 گفت؛ و کرد هول و پرید جا از هیجان و ترس شدت از کری 

 

 گرفت، خواهم رو اونها من هستن، باال طبقه البد اونها اومدن، می تو طرف به تا دو اون شد شروع باران وقتی _

 ....من

 

 هکرد پنهان اش زده وحشت صورت از رو ترس اون. شد خارج پذیرایی اتاق از بشه متوجه کسی کهاین از قبل اون 

 .بود

 تندداش تصمیم اگه و. بودند داده انجام همیشه که کردندمی رو کاری همان همیشه. بودند خوبی دخترهای دوقلوها

  گفتندمی کری به و اومدندمی بروند باال طبقه به روبی پیش به رفتن جای به

 

 .کردنمی دیر روبی مخصوص شام برای هیچوقت اون و بود پیپا از تر آرام و کار محافظه ممکن صورت هر در جما

 

 و دوید پایین طبقه به سرعت به ترس با کری و بود خالی هم دیگه های خواب اتاق همه و بود خالی هااون هایاتاق 

 از یزچ هیچ و بود کرده جستجو رو اینجا هم اون ظاهراً. کرد پیدا بود ایستاده سرسرا در نگران و گیج که رو روبی

 بود نکرده پیدا رو دختر دو اون

 

 کرد ازب رو ورودی در و گذشت کنارش از سادگی به کری ولی داد تکان رو سرش و کرد نگاه کری به نگرانی با اون 

 باریدمی هم آساییسیل باران و دادمی مسابقه طوفان در که انگار وزیدمی تندی باد و



 .کشیدمی جیغ وار دیوانه وحشتی با رو هاآن اسم. کردنمی فکر سیاهی به هرگز. گرفت رو وجودش تمام ترس 

 

  زدمی فریاد زمانهم هم روبی طورکههمان.  کرد فریاد و جیغ بیشتر و آمد ذهنش در رودخانه 

 

 گفت؛ ای زدهوحشت و بلند صدای با اون

 

 !کارولین خانم _

 

 خانه دور طرف به زدهوحشت و لرزان پاهای با کورمال کورمال و شود منفجر ترس شدت از بود نزدیک کری 

 .گشتمی

 و خواندمی رو هاآن اسم مدام که بود این اون امید تنها. کرد نفوذ پوستش به سردی باران ثانیه چند عرض در

 زد می صدایشون

 

 برای زیادی چیزهای. داشت وجود چرخیدن برای خانه این در زیادی هایگوشه. بارید می خود شدت با باران 

 بود هم خانه اطراف به هابچه گشتن برای زیادی چیزهای همچنین و داشت وجود هاآن خوردن لیز و لغزیدن

 ود اون و بودند شده خم هم کنار در که دید رو هااون و شد دور خانه کنار از که وقتی شد لبریز شادی از قلبش اما

 بودند نزدیک هم کنار در و همدیگه به و بودند ایستاده دیوار به نزدیک هم به چسبیده

 

 ادب وزش حتی که بودند ترسیده قدرآن کرد، توبیخ رو هاآن حتی شدنمی که بودند زدهوحشت و کوچک قدرآن 

 اهاون کهدرحالی. زد زانو باران از ناشی والیگل در هااون مقابل درست کری. بترسونه رو هااون تونستنمی هم

 کهالیدرح گرفت آغوششون در و داشت نگه بازوهایش توی هم به نزدیک رو اش ترسیده دوقلوهای بود کرده بغل رو

 طرف به رو دوقلوها و کری و گرفتند رو اونها قدرتمند دست دو. گریستمی خوشحالی و شادی از اون موقع همون

 بود معجزه یک مثل قدرتش و بود ایستاده سرشان فراز بر مت.  کشید خودش پای



  زد؛ فریاد اون 

 

 دارین نگه محکم منو_

 

 رها و آزاد رو مت و چسبیدند اون گردن به توانشون تمام با و چسبیدند هم به هااون و برداشت رو دوقلوها مت 

  .داد قرار کری اطراف رو خودش پناهگاه بازوی یک مت و نکردند

 

 !بیا_

 

 دست آن با مت لغزید پاهایش و خورد سکندری جااون باران توی کری وقتی و کرد حرکت و رفت باد طرف به اون

 کشید خودش طرف به رو کری بدن از نیمی آزادش

 

  رسیدنمی این از خوشایندتر نظر به هرگز باز درب از بیرون نور و چراغ 

 

  !برگردین_

 

 تجویجس به و بروند بیرون به که بودند شده آماده هااون که وقتی داد دستور ویونن و آلن به تندی به رو این مت

 شوند ملحق دوقلوها

 

  بیایند کنار اون با توننمی خانواده خیس افراد از خیلی چطوری که داره وجود این برای محدودیتی یه _

 

  !شکرت خدایا وای_



 شده لودآگل و خیس و کثیف و لرزیدندمی بید مثل که رو ترسیده کودک دو اون تا دوید جلو طرف به باعجله روبی

 ببره خودش با رو بودند

 

 اشتیمد و بودیم ایستاده همه ما دویدی، هااون طرف به و گذاشتی تنها رو ما تو! متیو آقای بودی، سریع خیلی تو _

 هابچه دنبال اومدیممی

 

 گفت؛ کوتاه مت 

 

 روبی ببرشون، هاشون تخت به و بپوشون بهشون خواب لباس و بده غذا بهشون و کن خشک رو هااون _

  بودند کری روی مت هایچشم

 

  نیستم مطمئن کری درباره ولی باشند، این از بدتر هم لباس پوشیدن برای کنمنمی فکر_

 

  کرد مشایعت هاپله تا رو اون مت و لرزیدمی اختیاربی کری

 

  کنم؟ کمک تونممی_

 

 فت؛گ خشونت با اون به بردمی باال هاپله از رو کری کهدرحالی اون. نکرد متوقف رو مت حرکت هرگز ویونن صدای

 

 نه یا داره احتیاج کمکی به روبی ببین و ببند رو در خدا رضای محض آره _

 



 !بابایی _

 

 چرخید سرعت به اون و شد مت حرکت شدن متوقف باعث پیپا کوچک ناله و شیون 

 

 از بعد نخودمو با رو بتی بود رفته یادمون آخه بیاریم، رو اون تا دنبالش رفتیم ما! خیسه جاش همه اون! بتیه این _

  بیاریم بازیمون

 

 اشک ودب چسبیده محکم خودش به رو عروسک که چشمانی با. داد سر گریه بود کرده بغل رو عروسک کهدرحالی پیپا

 کری و. شد نابود و تر داغون آنها پریشانی دیدن از مت و گرفت اشگریه پپپا های اشک دیدن با کری و ریختمی

 کشید باال رو اشبینی ناراحتی با دخترش پریشانی دیدن از ناخوشایند

 

  گفت؛ پریشانی با مت 

 

 و یریمم بتی مسئله سراغ به ما بعدا و کنه خشکتون و برسه تون دو هر به روبی بذار اول شه،می درست عروسکت_

  گردونیممی برش اول روز مثل

 

 خرابه اش همه_

 

 ریختمی اشک داشت هم اون. گفت همدردی ابراز با رو این جما 

 

 شد خواهد خوب بتی نه، _

 



 .شد ریش ریش و چاک چاک دلش نبود بشو تموم که کری مداوم های لرزیدن و دوقلوها بدبختی از مت 

  گفت؛ مت

 

  بوده رستارپ قبالً روبی بشه، خوب حالش تا باشه بتی عروسکت سر باالی و بمونه بیدار شب تمام باید روبی ببین،_

 

  گفت؛ و کرد نگاه مت به آمیزی تعجب نگاه با روبی

 

 بیارین همراهم رو اون درسته،_

 

 تکان رس باعجله گرفت دست به روبی بودن پرستار برای رو آوردی در من و انگیزحیرت اطالعات این که موقعی مت 

 داد

 

  کرد؛ اضافه حرفش به تهدیدآمیز حالتی با روبی 

 

  شد خواهد خوب قبلش مثله صبح اندازه به احتماالً اون_

 

 خاطر به شده چرک و خیس عروسکهای کهدرحالی ویونن. برد اصلی حمام طرف به رو کری و دوقلوها باعجله مت

 .کرد نگاه مت به تعجب با بود گرفته آغوش در رو الی و گل

 

 .کنه رفتار جوریاین تونستمی اون. االن به تا بود نگذاشته تاثیر اون به چیزی هیچ هرگز سیلور مت 

 



 تو االن _

 

 مه خودش مت. برود باال طبقه به که گفت کری به تندی به دادمی هل حمام توی رو کری از نیمی کهدرحالی مت 

 دوش چرخید، گرم آب دوش طرف به. رفت خودش حمام به و کرد هدایت راست سمت به رو کری اما بود شده خیس

 کرد روشن رو آب

 

  داد؛ دستور اون 

 

 گردمبرمی و دممی تغییر رو دوش این من دوش، زیر برو سریع و هوشمندانه_

 

 انپای در و بیاره در رو خودش خیس لباس تونستمی سختی به دستانش که لرزیدمی و بود سردش قدر آن کری

 یم بر پسش از زحمت به هایشدست که بود لرزان و سرد قدرآن. گذاشت قدم دوش زیر بود که طورهمان فقط اون

 کرد جدا تنش از رو هایشلباس اون کردمی گرم رو دستش گرم آب وقتی و   آمد

 

 لبه روی اون برگشت مت وقتی و بود سخت خودش کردن خشک که داشت بدی احساس چنان بود، مریض چنان 

 خیس موهایش. بود نشده هم بهتر کمی حتی حالش جاآن حمام مخصوص حوله و لباس با و بود نشسته حمام وان

 کردمی گریه هق هق دوقلوها مثل و بود

 اون یسخ چشمای به تعجب از حاکی چشمانی با و بود پوشیده تیره قرمز بلوز یک و خاکستری گشاد شلوار یک مت

 برد باال رو اشکش از پر خیس چشمان اون مبهوت تعجب از کری و کردمی نگاه کری به و

 

 رسیمی نظر به خوب تو..... تو _

 



 و برداشت راه در حوله یک مت. گفت کنانهق هق رو این کردمی حرکت جلو سوی به مت قصد از که همچنان کری 

  بود موهایش روی اون چشمهای

 

 مه بحثی هیچ و بکش دراز تخت روی برو هستی، گفتن هذیان حال در تو کنهمی ثابت خوبت حرف این ممنون،_

 تو بشی، وبرور طوفان با که نیستی موقعیتی در تو کنی؟ چیکار خواستیمی که نگفتی من به چرا خدا به رو تو نباشه،

 کری ،کنی استراحت حالت این واسه و باشی بستر توی هم بیشتر روز دو باید تو نشده، خوب سرماخوردگیت هنوز

 کنی استراحت باید تو کنی،می چیکار من با داری ببین بکن خودت به نگاه یک

 

 اعتراض و داشت وحشتناکی درد سر کری ولی کرد خشن و شدید حرکات با اون موهای کردن خشک به شروع مت 

 .شدن سشوار از کردن استفاده و رختکن چهارپایه روی اون نشستن از مانع کار این. کرد متوقف رو مت اون آوراشک

 

 یدنخواب و بردن تخت به و اون کردن گرم کردمی فکر که چیزی تنها به. بود ایاندیشه و فکر هیچ بدون هرچند  

  برد می رختخواب به و کردمی گرم رو اون اما کردمی فکر هرچیزی به. بود کری

 

 !کردی پشمالو سگ مثل منو تو_

 

 کردمی هق هق و گریه کری چرخاندمی اون خیس های فر و مجعد گیسوان میان در رو خودش دست مت که همچنان 

 گرفت آغوشش در رو اون کوچکی لبخند با مت و

 ادد قرار گردنش محکم ستون روی رو خیسش صورت و بود چسبیده اون به کری کردمی بغل رو اون کهدرحالی مت

 

 گفت؛ نرمی به مت 

 



 کینه و شرارت بد حمله مطمئناً شد، خواهی پشیمان فردا االنت دلپذیر تسلیم همه این از واقعاً تو تخت، توی بیا _

 کنیمی زدن نیش به شروع زنبور یه مثل و کنیمی شروع فردا رو هاتتوزی

 

 زدمی حرف باهاش داشت و برد اتاقش به آغوشش توی رو کری مت که وقتی خورد در به ضربه یک 

 

 یکه بود کرده حلقه اون گردن دور رو هاشدست و بود مت آغوش در که کری دیدن از کهدرحالی و شد وارد آلن 

 نگفت چیزی بود خورده

 

 گفت؛ طوالنی مکث از بعد 

 

  نه یا خوبه حالش کری آیا که بودم فکر این به _

 

 کری تخت سمت به بعد و کرد نگاه اون به جدی و طوالنی لحظه مت و کرد شروع ناراحتی با رو حرف این آلن

 کرد حرکت

 

 یشه؟م باش، من منتظر لحظه یه برای شد خواهد معلوم فردا اما داره، سرماخوردگی اون که کنمنمی فکر واقعاً من _

 بزنم حسابی و درست حرف کالم سه دو باهات خواممی

 

 شیدک اون روی رو پتو و گذاشت تخت روی سرعت به بود رفته خواب به و بود خوابش لباس در هنوز که رو کری اون 

  رفت بیرون اتاق از زده شگفت و گیج و متعجب خیلی آلن و

 

 رسیدمی نظر به خودش از راضی خیلی و خوشحال خیلی اون و برگشت مت تا کشید طول مدتی



.............................................................................................................................. 

 گرفت آغوشش در رو اون و داد قول مت

 

  خوریمی شام رختخواب توی تو هم بعد و دیگه مزاحمت یه_

 

 پرسید؛ احتیاط روی از کری

 

  چیه؟ اون _

 

 بود دوخته بود مت هایدست توی که بزرگی و مفصل لباس به رو چشمانش

 

 ینا نداره، وجود اونها برای چیزی هیچ شناسم،می رو تو من شده، دوخته روبی توسط که شب هایلباس از یکی _

 صبر ونمتمی سختی به من هست، ویکتوریایی ملکه سبک از گوناگون های تنوع با جورواجور و قدیمی مدل از لباس

 بود خواهی جما شبیه دقیقاً تو ببینم، لباس اون در رو تو تا کنم

 

 داد؛ دستور نرمی به و بودند گرم چشمانش. کرد نگاه اون به آرومی به مت 

 

 رضمع توی من از که نیست خوب حالت کافی اندازه به تو و شناسممی رو تو از اینچ هر من کن، بس دیگه اینو _

 بگیری قرار خطر

 

  چی؟ بتی درباره _

 



 صمیمی و گرم فضای توی. پرسید بود گرفته قرار هامالفه زیر و تخت روی راحت خیال با و سالم که وقتی رو این کری

. بود گرفته قرار میپوشید اشسالگی شانزده توی که خودش قدیمی پشمی خواب لباس توی اون که جایی راحت، و

 مت زا رو این شون گذشته قدیمی سبک و کار محافظه و غلیظ فضای توی راحت و گرم های مالفه زیر اون که جایی

 کردمی تقاضا

  گفت؛ تاسف با مت

 

 باید ما گمب تردقیق یا نداره، تعمیر ارزش و دیده صدمه بدجوری کرد، تعمیرش شهنمی اصالً و شده اوراق دیگه بتی_

 دقیقاً و بازار رفته تازگیبه آلن امروز حال این با نیست، شدن درست قابل و کردیممی عوض چیزی با رو اون حتماً

 بگیم هشب که داریم نیاز پیپا زدن گول و فریب کم یه به ما اون، از پس بیاره، و بخره خوادمی اون رو بتی از کپی یک

 گردیممی بر قبلمون خاطر آسودگی و آرامش به ما بعدش و خودشه بتی همان این

 

  بشه تموم حرفهات آلن با تو تا کشید طول وقت خیلی_

 

 و تهنداش وجود هاآن بین قبالً مشکلی هیچ گویی که کردمی رفتار طوری کرد،می صدا خودش اسم به رو آلن مت و

 بوده چه هاآن بین طوالنی صحبت این که پرسید رو این اون از تعجب از حاکی اضطرابی با کری

 

 پرسید؛ و شد جویا اون از تلخی به مت 

 

 برگردونی؟ منو که بودی مشتاق و صبربی و تاببی تو _

 

 شد سرد و داعتمابی باز مت دادمی نشان رو پریشانی عالئم کری چهره اینکه دلیل به بالفاصله که رسیدمی نظر به 

 کرد؛ اضافه هایشحرف به ترمهربان لحنی با اون ولی

 



  داشتم تو پسرعموی با قانونی البته و دوستانه گپ و دل و درد جورایی یه من _

 

 کرد نگاه اون به کامل دقیقه یک بعد و

 

 یروب کنی، استراحت و بخوری تخت روی اون که فرستممی هستی تخت روی که جایی همین واست رو شامت من _

 اضطراب و دلهره با و تنهایی به مجبورم من و عصبانیه ازم کرده انتصاب خودش سال پرستار عنوان به رو من کهاین از

 اون و جاشه سر عالم و جهان توی چیز همه درست. بخورم شام! نیاره رو اون کسهیچ سر خدا وای که ترور خانم با

 !اونه با دنیا این توی ها حق هم که کنهمی فکر

 گرفت رو اون جلوی کری صدای اما رفت در سمت به و چرخید مت

 

 مت؟ خوبی، قدراین تو چرا..... چرا _

 

 یرتغی بود رفته بین از بیش و کما طوفان در اون که ازآنجا. گذرهمی مت ذهن توی چی که دونستمی باید کری 

 کردمی ناراحتی احساس اون به نسبت کری و بود شده ایجاد جو در ظریفی بسیار

 

 ....خوب _

 

 کرد تماشا رو اون خوندن قابل غیر چشمهای با و داد تکیه بسته در پشت به و بست و در مت 

 

 خوایمی اگه درسته؟ کنم، محافظت خودم اموال از باید من افتادم، زیادی دردسرهای به تو گیری پس باز برای من _

 !کن فکر هم پولیش ضرر به بمیری پهلو سینه از

 



 ونا کلمات که ای کورکننده درد سریع افزایش و کرد پنهان رو خودش چشمهای و انداخت پایین به نگاهی کری 

  بزنه صدمه اون به میتونه هایشحرف با چقدر که ببینه مت که خواست نمی. بود گرفته فرا رو کری

 

  بایسته تختش کنار در تا بود برگشته اتاقش درون به باز صدا و سربی خیلی اون که دید کرد نگاه مت به که وقتی

 

 کرد؛ اضافه هایشحرف به عمیق و زیاد خستگی وجود با مت

 

 ریضم روشی هر به رو تو تا ام داشته خاطره گذشته از بیش شاید گم،می رو قدیمی های خاطره اونجاهه، دوباره یا _

 های عادت کنم،می مراقبت ازت کنم،می محافظت تو از که کردممی فکر همیشه من ببینم، پریشون و مضطرب یا

 چشمهای از رو هاستاره من که نداره، وجود چشمهات توی ای ستاره دیگه که گفتی بهم تو و میرن بین از سخت قدیمی

 !ندارم خبر و دونمنمی دیگه خودم که گیرممی چنان من خدایا، کردم، رو کار این من شاید.. خوب گرفتم، تو

 

 کرد حرکت در سمت به و شدند سخت و محکم هایشلب بعد و کرد نگاه چشمانش به و ایستاد ثانیه یک مت 

 

  گفت؛ ناگهانی طور به اون 

 

 جاهمین فرستممی واست رو شامت من_

 

 باشه نداده نشون رو اش چهره توی احساسات که بود امیدوار کری و کرد حرکت بیرون طرف به و 

 هعاشقان کامالً هم هنوز. بود خالی و سرد دوقلوها رغم به اون بدون زندگی که داشتمی دوست چنانآن رو مت کری

 .داشت دوست رو اون

 



 یچه خودش وجود در اول همه از حداقل باشد، داشته آنفوالنزا کری که نبود کسی ذهن در شکی هیچ بعد روز صبح 

 و حد زا زیاد بود خورده روبی دست از که غیرمعمول و داغ نوشیدنی یک با و آسپرین مقدار یک با اون. نبود شکی

 .بود کرده استراحت و خوابیده عمیقاً

 

  بود آورده اتاقش به رو مت همواره که کردمی ای سرفه گاه به گاه و شدمی بیدار گاهی فقط 

 

 باالی رو شب تمام مت که کردمی احساس و بود گرفته شکل وجودش توی گرفته مه و مبهم احساس یک روز آن صبح

 اون خاطر به مت که داشت رو احساس این هم باز بوده هم عمیق خواب در کری که زمانی حتی. بوده بیدار سرش

 بوده بیدار رو شب تمام

 

 نگرانی اب اتاقش درب آستانه در همچنان هاآن کهچون شد بیدار دوقلوها پچ پچ با باالخره و خوابید وقت دیر تا کری 

 بودند ایستاده اضطراب و

 

 نشن مبتال ازت که هستند دور ازت کافی اندازه به _

 

 .بیایند ترنزدیک تا داد دستور دخترها به سرعت به اون باز چشمان دیدن با مت 

 

 آمدندمی اون طرف به باعجله هم باز دخترها 

 

 نه؟ مگه بگیره، رو مامانی مریضی های میکروب کسی خوایمنمی ما_

 

 ندکرد زدن حرف به شروع بارهیک به دو هر بعد و کردند اطاعت و پیروی ولی. رسیدندمی نظر به مشکوک هااون 



  !شده خوب حالش دوباره اون! کن نگاه بتی به مامانی،! شده بهتر حالش تو قبل بتی! بهتره اون _

 

 بود وهباشک شکلی به و جدید و نو کامالً و عالی وضع با هست خودش بتی همان کردمی فکر پیپا که جدید عروسک

 

 !هست روبی خوبی پرستار عجب! اوه _

 

 .گفت رو این دردناکی کنان خس خس و گلویش ناراحتی با کری 

 

 گفت؛ تندی به اون سر پشت از روبی 

 

 بوده خوب خیلی اون که ندارم ای ایده هیچ _

 لمث ای وعده. کرد شون صبحانه خوردن برای غذایی وعده به هاآن کشاندن به شروع زیرکی با رو دخترها روبی

 شدمی داده هاآن به عصرها هم و هاصبح هم که سبکی خوراکی و چای

 

 که یدمیرس نظر به و زدمی معنا پر لبخندی اون به هم آلن که چون کندمی نگاه اون به هم آلن که رسیدمی نظر به 

 واقعاً اون که بود کرده مجبور رو کری جااون جو و زدمی پوزخند گاهی هم شیطنت با مت با اون مالقات زمان

  شده بیدار تازه و خوابیده سال بیست که هست*  وینکل وان ریپ که کنه احساس

 

 باشد خوابیده هاماه باید اون کردمی احساس که بود شده حاکم جو در تغییری چنان کهاین خاطر به

 

 گفت؛ متفکرانه جما

 



 شده ردوا بهش که خساراتی از بعد اون شه،می هم االنش از تر تمیز بود شده کثیف که بعد به حاال از بتی لباس _

 !رسهمی قبل از تر جدید نظر به اون شده، هم قبل از ترقشنگ بود

 

 های تنساخ داستان در که آلن به هایشچشم با و شد تابیده و ورشعله آلن به بعد و مت به هراس با روبی های چشم 

 استاند یک بخشیالهام برای و کرد اشاره بود ایحرفه دوقلوها برای هاآن کردن تعریف و تخیلی هایداستان و عالی

 کرد نگاه مت به

 

  داد؛ توضیح جدی طور به مت 

 

 شده اتو و شسته زیبایی به بتی هایلباس_

 

 کرد؛ اضافه هایشحرف به گریحیله با و 

 

 اون که دارم انتظار من و! بدین تحویل روبی به رو اون کردنش تعمیر واسه باشه دیده آسیب چیزتون یه شما اگه _

 وئیس تا کشهمی طول کامل روز یه این البته میده، انجام هم هست سوئی اسمش که جما عروسک واسه رو کار همین

 !بمونه سرحال و تمیز هم

 

 گفت؛ سرعت به جما 

 

 ممنونم خوبه، حالش اون دارم، دوست هست که جوریهمین رو سوئی من و درسته چیز همه _

 

 زد کف تحسین و هلهله با روبی 



 

 عاقل دختر _

 

 بزنه سیلی باسنش و اون پشت به محکم دستش با بود آماده نگاهش با روبی که انگار کرد نگاه مت به و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rip van winkle 

 

 وینکل وان ریپ( خوابید سال بیست که ایروینک واشنگتن داستان اصلی شخصیت)



  گفت؛ روبی

 

 ردونم،برگ کشو زیر در شده نصیبم تازه که پرستاری گواهی با رو خودم شوییلباس خدمتکار مدرک تونممی من_

  سیلور؟ آقای تونممی

 

  گفت؛ آرومی به مت

 

  !سالی پرستار االن تو روبی  بکنم، رو فکری چنین باید من

 

 رفتندمی هااون که طور همان. بود شده موم و مهر که مدارکی. کشید بیرون کشو از رو مدارکش دخترها با روبی

  کرد؛ التماس پیپا

 

 ببینیم؟ رو مدرک اون تونیممی هم ما_

 

 داد؛ قول بدشگون و مرموز روبی 

 

 !روزها همین از یکی _

 

 گذرهیم سرش باالی خورده یه فقط چیز همه که کرد احساس کری و کنه خفه رو خودش خنده تونست سختی به آلن 

 

  گفت؛ روبی و آلن به مسلم لحنی با و پذیرفت رو این چرا و چون بی بدون مت 



 

 !زیرکین و گر حیله خیلی_

 

 کرد نگاه مت به آمیزتحسین نگاهی با کری 

 

 گفت؛ آلن 

 

 *!کارم دغل و باهوش که قطعاً _

 

 داد؛ اطمینان اون به هوشیارانه لحن با مت 

 

 با تونممی من زمان، به توجه با شدی، مسائلی زدن تلنگر باعث و دادی ما همه به انگیزه و روحیه لحظه این در _

 بیام کنار داری که خوبی خیلی هایایده

 

 لویگ با اون. هست کردن مداخله برای مناسبی زمان که کرد فکر کری و شد تیره آلن صورت ای لحظه برای فقط 

 گفت؛ کنه صحبت تونستمی که نحوی بهترین به دردناکش درد گلو و دیده صدمه

 

 باشی آماده زود باید تو _

 

 گفت؛ آلن 

 



 پیش دقیقه بیست فقط _

 

  کرد مختصری نگاه رو ساعتش اون

 

 گفته تو هب این که بعدش و دادیم انجام رو اون تعویض دقایقی اما! بود شده بیمار جا این خلیج به من رسیدن تا بتی_

 عشق؟ کری، چطوره، حالت شد،

 

 نبود خوب حالش هنوز نه، قطعاً حال، هر به 

 

 زد لبخندی کری 

 

 خوبم فقط _

 

 گفت؛ سریع مت 

 

 در ترور خانم آلن، داد، خواهیم ادامه خودمون کار به ما بعدش و بخوری غذا چیزی یک که دادم دستور بهت من _

 کاره محل توی حاضر حال

 

  *!بودم کرده فراموشش و رفت ذهنم از پاک اون سعادتمندانه ای لحظه برای! خدایا اوه _

 

  گفت ای ناله با رو این رفتمی بیرون اتاق از مت دنبال به مبهوت و مات کهدرحالی آلن



 

 زد؛ صدا رو کری در درگاه در اون 

 

  عشق بینمت، می بعداً _

 

  .رسیدنمی نظر به ناراحت وجه  هیچ به هم با دو آن صمیمیت از انگار مت و

 

 

 

 

 

_________ 

 

#Machiavellian 

 

 -گر حیله -موذی-کند می استفاده مردم بر پیروزی و تسلط برای هایی روش از که دروغگویی اما باهوش فرد

 شیاد -کار دغل

 

#slip_one's_mind 

 

 بردن یاد از کردن، فراموش معنی به اصطالحه

 



 رفتیم حمام سوی به لرزان هایقدم با کهدرحالی و بود شده منگ و گیج داشت شدیدی درد سر که کسی برای کری

 کند بررسی آینه توی رو صورتش تصویر و بشوید رو خودش گرفت تصمیم

 

 ختیسبه که هاییدست با و بدهد موهایش به سامونی و سر بیماری از ناشی حالیبی با تا کردمی سعی فقط اون

 بزند شانه رو موهایش دارد نگه رو موهایش برس توانستمی

 

 در ور کری بیاره زبان به رو ایکلمه کهاین بدون و شد ظاهر حمام در صبحانه سینی یک با دوباره مت که وقتی 

 بود تختش طرف به و کرد بلند آغوشش

 

 گفت؛ خشک لحنی با و سخت و سفت مت 

 

 روی جا نهمی تو که کن نگاه خوب تختت به! بدی تشخیص تونیمی که رو تخت یک شک بدون تو ات، صبحانه این _

 بشه خوب کامالً حالت که زمانی تا بشی بلند جات از که بدم اجازه بهت من تا بمونی اون

 

 شحالخو خیلی مت برگشتن از فقط. کند استداللی و بحث اون با تا رفتمی گیج سرش. داد تکان رو سرش کری 

 .بود

 

 و ایستاد سرش باالی خوردمی و داشتمی بر قاشق با غذا کمی غذایش به عالقه کمترین با اون کهحالی در مت 

 کرد جمع رو کری سینی دقت و احتیاط با اون گذاشت کنار رو غذا سینی کری باالخره که وقتی

 

 داد؛ دستور مت 

 



 *!نخور جُم _

 

 لرزید شنفس زیر عصبانیت با مت کرد،می نگاه اون صورت به درماندگی و پریشانی روی از و سادگی به کری وقتی 

  بگذارد اون لبهای روی سخت و سریع و محکم بوسه یک تا شد خم ناگهان و کرد زمزمه لب زیر و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#stay_put 

 

 .نکن حرکت بمون، سرجات نخور، تکون نخور، جم



  شهمی منتقل بهت هم من هایمیکروب جوریاین تو_

 

 .گفت حالیبی با چرخیدمی آلودش تب صورت روی مت چشمهای کهدرحالی رو این کری

 

 کرد؛ زمزمه آشکاری و مشهود انزجاری خود با لب زیر مت 

 

  گیرمنمی چیزی این از بیشتر کنم، تماشا باید فقط من _

 

  زدمی برق و درخشیدمی اشطالیی چشمان

 

 ولی ودب ساده سرماخوردگی گرفتم این قبل من که چیزی میشه، پیدا بدنت توی عالئمش بعد روز چند ها میکروب_

 .شد آنفوالنزا به تبدیل و تر شدید االن

 

 .ببندد رو هایشچشم شد مجبور کری 

 

  هستند هایشچشم توی هااشک اون که دونستمی مت اما بود زده حلقه چشمانش در اشک 

 

  گفت؛ عمیقی صدای بی و خاموش صدای با مت

 

 کری ، خوابیدنت به برگرد_

 



 گذاشت اون فر موهای روی رو دستش

 

 کردم صحبت من که کن فراموش فقط _

 

.............................................................................................................................. 

 

 داربی خواب از رو کری که رسیدمی گوش به غریبی و عجیب فریادهای و دری کوبیدن صدای که شد معلوم بعداً 

 چنان صداها این اما بود گیج کمی هنوز کهاین با داشت بهتری احساس کری و بود شده بهتر خیلی حالش اون. کرد

 جا روی اون که سیاهی و بلند خواب لباس کهدرحالی. آمد بیرون رختخواب از شتابان کری که بودند وحشتناک

 .  رفت در طرف به خوران تلوتلو و پوشید کورمال کورمال رو دیدمی رختی

 

 االیب در الستیکی های چکمه در همه مت و ویونن آلن،. کرد متحیر رو کری شد روبرو چشمانش با اون که ایمنظره

 بودند هاپله

 

 از یکی در ویونن و میبردند ها پله باالی به و کردندمی حمل پذیرایی اتاق از رو بلندی نیمکت آلن و مت 

 .رسیدمی نظر به انگیزحیرت کامالً هایشزیبایی

 

  .رسیدمی نظر به هم قبل از ترباریک  بود پوشیده که زیبایی هایلباس  در حتی اون

 

 ریفشظ پاهای توی که الستیکی هایچکمه و بود تربزرگ اون از سایز دو حداقل که غریبی عجیب و بلند هایلباس

  کردمی لمس رو بود تربزرگ و بلندتر ازش خیلی که رو لباسش لبه هم مدام ویونن که بود گرفته قرار

 



 !کری_

 

 شد انداخته زمین به دستش در نیمکت و بچرخد اون که شد باعث و رسید مت گوش به آلن تیز و تند صدای 

 

 .ردک حرکت سریع و تند بود ایستاده در آستانه در ناله با و کردمی حرکت و خوردمی تاب که کری طرف به اون 

 

 تلو تلو و گیج که رو کری و کرد حرکت کری طرف به تند و سریع انگیزیحیرت طرز به و کرد رها عقب به رو نیمکت  

  گرفت آغوشش توی رو بیفتد بود نزدیک و خوردمی

 

 مانده رت مبهوت و مات بود دیده مت چشمان در که ایغیرمنتظره نگاه دیدن از و بود مانده متحیر و گیج کامال کری و

 بود

 

 کشید؛ داد و کرد غرغر خرناس و عصبانیت با آلن

 

  !مت خدا، رضای محض اوه _

 

 قبالً اون.  داده دست از رو زیادی وزن اون که شد متوجه مت خوردمی تلوتلو اون آغوش در که حالی در کری

 مکیک قطع طور به این ولی. گرفت آغوش در بیشتر رو کری و کرد نگرانش خیلی این و بود االنش از ترسنگین

  کشید؛ نعره آلن و زد چنگ محکم رو آلن بازوهای نگرانی با موقع همان ویونن کهچون کردنمی

 

  زن؟ برداری، سرم از دست و بری شهمی_

 



 داد؛ ادامه خشمگینی حالت با بعد و

 

 !نداره احتیاج کمکی وجه هیچ به اون بکشه، پایین طبقه به رو من تا کرد رو خودش سعی فقط مت _

 

 !بدم نجات رو تو خواستممی فقط من_

 

  کرد ریختن اشک و کردن گریه به شروع و شد منفجر بعد و کشید فریاد عوض در رو این هم ویونن 

 

 گفت؛ اون گریه از قراری بی با آلن

 

 !متأسفم واقعاً که گممی جااین در االن من متأسفم،! من خدای اوه،_

 

 ودب دیده که بود چیزی تنها همان این و کرد حلقه ویونن کمر دور رو دستش آلن کری زدهحیرت چشمان مقابل در 

 خود آغوش به رو کری و درآورد رو خودش الستیکی هایچکمه. گرفت آغوشش در و کرد بغل رو اون مت چونکه

 .بخوابد اون که بود مصمم مت. برد تختش طرف به

 گفت؛ صادقانه مت

 

  سازی دردسر تو _

 

 کرد؛ اعتراض بنیه کم و ضعیف کری

 



  قراره چه از قضیه ببینم بودم اومده فقط من _

 

 .بود شده گیج وقایع از قطع طور به اون

 

 کرد؛ خاطرنشان و تاکید اصرار و پافشاری با مت 

 

 تسریع ور بحران یک تو بشه، زخمی هم عموت پسر که بود نزدیک تقریباً و شدی ظاهر* مکبث لیدی مثل شب اون تو_

 چیزی کهاین بدون طوفان اون توی شب اون تو داشتم، خودم کنترل تحت رو چیز همه من که زمانی درست کردی

  رفتی بیرون حالت این با بگی من به

 

 افتاد اتفاقی چه که کردمنمی درک رو هیچی موقع اون من.... من_

 

 کرد؛ مطلع رو اون و گفت اون به آرامش با مت 

 

 ....رودخانه _

 

 بود شده بسته و شده گرفته آغوش در مت محکم سینه در هنوز کری پنجره، خاطر به 

 

 گذاشته سر پشت رو تالطم جااون ساحل و رودخانه مسیر کنه،می پیدا جریان فالکریج توی االن رودخانه _

 

 .دش خیره ویرانی با نگاهی با بیرون به کری و نگذاشت پایین وقتهیچ رو اون و برد پنجره کنار به رو اون مت 



 

 رودخانه قهوه و زالل آب االن داشت قرار اونجا در پارک دیروز که جایی اما بود آبی آسمان درخشید،می خورشید 

  .شد می دیده اون در

 

 آلن مبیلاتو تونست می کری و ست فرورفته آب زیر که رسیدمی نظر به هابوته بلندترین و درختان جز به چیز همه

 بود اون ماشین بام و سقف نزدیک سیالب که ببینه خانه جلوی رو

 

  کرد؛ آگاه و مطلع چشمگیری طور به رو اون مت 

 

 یدهد برای ایدیگه چیز هیچ برگرد، رختخواب به حاال کرد، قربانی همه شدن بهتر برای رو ماشینش عموت پسر_

 کرد داغون رو چیز همه طوفان نیست، شدن

 

 

 

 

 

 

 

 

macbeth 

 

 شکسپیر اثر(( مکبث)) ی نمایشنامه



 !مت  اوه،_

 

 بست نقش مت چهره بر رو پوزخندی ناگهان اون همدردی 

 

 حیاط و ارکپ توی تونهنمی طوفان فاصله این تا که واضحه هستن، پایدار و ثابت بلوک در هاماشین نیست، مشکلی _

 شده متوقف طوفان اومدن باال دیگه بیاد، خونه

 

 بود کرده نابود رو چیز همه طوفان. نبود پارک االن ولی 

 

  داد؛ ادامه مت 

 

 اقدام  نیازه مورد که اونچه کردن خشک و کردن تمیز برای و کنیم مراجعه اونها به باید که دارن وجود هایی شرکت_

 شدن اهرظ جلوی کنی قبول که کنه می کمک تو به این و روبراهه چیز همه داشتیم، هشدار یک ما آلن لطف به کنیم،

 کنین درست هممون برای دردسر دیگه و بگیری رو سرخودت کارهای جلوی که کنی موافقت و بگیری رو یکهوییت

 

  نیستی ناراحت وضع این از واقعاً چرا که کنم درک تونمنمی واقعاً من _

 

 ودب گرفته رو خانه از بیرون و خانه جای همه که خم و پیچ پر آب به دوباره و کرد نگاه مت به و گفت رو این کری

 کرد نگاه

 

 حملت بودم نتونسته... اگه... داره وجود جا همین قشنگی خیلی چیزهای شد؟می خراب باید چیز همه یعنی.... مت _

  ...جااین گفتممی... اگه.. اگه کنم،



  پرسید؛ صدا و سر بی مت

 

 داره؟ زیادی ارزش تو برای چیزها این و خونه این_

 

 داشتنیه دوست خونه این _

 

 گفت رو این صدا و سر بی و مالیم کردمی دوری اون چشمهای با چشمانش تالقی از قصد از کهدرحالی کری

 

 بودن مهم خیلی کردی جمع جااین که چیزایی همه که اینه منظورم_

 کرد؛ موافقت نرمی به مت

 

 کنممی فکر جوریهمین منم _

 

  رسیدمی نظر به خسته دوباره اون ناگهان 

 

 ینها حداقلش هستن، خوشحال جااین در اونها الاقل که رسهمی نظر به و داره تعلق دوقلوها به خونه این حال هر به_

 المتع کمترین که وقتی تا شهمی انجام جااین سازیپاک و نظافت که وقتی تا هستن جااین اونها حاضر حال در که

 بودیم داده اخطار ما گفتم که طورهمان شه،می دیده خسارت

 

 رو آغوشش در کری لذت اون توجهیبی و بود شده معطوف افکارش به توجهش اون. برگشت تختخواب به مت 

 میکرد محو داشت

 



.............................................................................................................................. 

 

 مت؟ شه،می چی االن_

 

 شرفتن راه راهرو وسط در مت. بود ویونن شانه روی هنوز دستش. پرسید رو این در درگاه جلوی خستگی با آلن 

 شد متوقف

 

 درباره کارولین خانم با ما همه و خوریممی چای هم ما کنین درست چای و برین آشپزخونه به نفر دو شما اگه _

 کرد خواهیم صحبت اومده پیش که ماجراهایی

 

 اونها از رو استرس و عصبی فشار همهاین توانستمی مت تنها که ای گونه به و گرفت فضا از مت رو تنش همه این 

 کرد نگاه خودش غریب و عجیب لباس در ویونن به زنانه همدلی با کری و کند دور

 

  !ویونن  اوه، _

 

 پایین هب کری و و داد سر ایخنده قهقهه با ویونن کردمی نگاه شگفتی و تعجب نوعی با اون ظاهر به کری کهدرحالی

 زدمی برق و درخشیدمی نهفته چیزی از هایشچشم ویونن که دید اون ظاهر به کردن نگاه با

 

  بود من زندگیه روز انگیزترین هیجان امروز ها؟ اینجا، تمیزه _

 

  داد؛ دستور آلن

 



  بابا بیخیال_

 

 تا درفتن آنها که زمانی از و داد تکان سر ویونن حرف این از ناباوری با هم مت و داد تکان ناباوری با رو سرش آلن

 نشست نزدیکش صندلی یک روی خستگی با خودش و نشاند تخت روی رو کری دوباره اون کنند درست چایی

  گفت؛ خستگی با و وقفه بی مت

 

 تصمیم ما بیاری، دست به هم رو مورد این آخر داری قصد شک بدون تو چون داره، ادامه کنون تا داستان این _

 سوار تداش آلن ام، خسته خیلی واقعاً من امروز برای و کردیم کار خوب خیلی چون  کنیم متوقف رو کار زود گرفتیم

 به که موقعی شد، بیخیال کالً دید پارک توی رو آب های کردن چکه چکه وقتی اما برگرده لندن به تا شدمی ماشین

 وبیر کردیم، حرکت سریع ما همه پس گرفته، رو پاک حیاط جای همه رودخانه و ساحل آب که دید و کرد نگاه پارک

 گهن دور دردسر از رو ها اون و کنند تماشا رو رودخانه اونها تا گذاشت من اتاق پنجره کنار صندلی روی رو دخترها

 ما نه،ای بود پاهامون که الستیکی های چکمه این قضیه و کردیم جا به جا رو چیز همه ترور خانم و آلن و من و داریم

 دقیقه تبیس حدود کنیم، جا به جا داشتیم که زمانی همون توی بود گرفته آب که رو خونه وسایل تمام شدیم مجبور

 هم ترور خانم حتی رفتیم،می و میومدیم خونه توی ما سرعت همان به مدی و جزر موج یه مثل وقت اون کشید، طول

 رو زچی همه تونستیم و شدیم موفق هم ما داشت وجود اون مسیر در مانع چند خوشبختانه کرد، توجهی قابل کمک

 آب هک بود ها پله سطح روی ما کار دوم مرحله ترتیب، این به شدنه، درست و ترقی حال در خونه کنیم، رسیدگی

 مثل زهاییچی بیاریم، بیرون رو بود مختلف جاهای و ها پایه و هابخش روی که چیزهایی تونستیم ما و بود شده گرفته

 ادوقلوه! دردناکیه کار واقعاً کردیم، جمع باال طبقه در رو چیز همه حاال تا وقت اون از دیگه، میزای چیز و میزها

 روی بزنگی گوش با اونها خوردن، هم ناهار جااون در حتی ها اون هستن، چسبیده خونه اخطار و آژیر به هنوز

 ونهخ اضطراری وضعیت از هنوز ما و کنن، نگاه هم رو جاها بقیه و اطراف توننمی که نشستن پنجره بلند جای همون

 و بخاری روی رو ناهار و بود معجزه یک روبی پایین طبقه اما کنیم،می گرم رو خونه داریم جااون ژنراتورهای و

 که طورهمان رو دهاتی، و افتاده دور جای اهل نشان و مدال خوادمی حاال اون و کرد تهیه قدیمی گازهای اجاق

 بده خونه این به دارم انتظار خودمم

 

 گفت؛ اون به دلسوزی با کری



 داری زیبایی خونه تو! مت اوه، _

 

  کرد؛ تصحیح رو اون حرف و کرد نگاه اون به خشونت با مت 

 

 !کری ما زیبای خونه_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

backwoodsman 

 

 افتاده دور جای اهل دهاتی،



 لوتخ به و شدند وارد سینی یک با ویونن و آلن. کشید آهی کری بود داده نشان مت که خشونت نشانه اولین با

 ستهنش عجایب سرزمین در آلیس مثل رختخواب در کری و خندیدندمی بود جوک و طنز مثل که مت و کری خصوصی

 .بود

 

 حرف هم با یراحت به آلن و مت. بودند شده صمیمی خیلی یکدیگر با که انگار ویونن و آلن. نبود سابق مثل چیز هیچ 

 ترور خانم آلن برای و. زدمی حرف راحت خیلی بود فرارسیده صبح امروز که طورهمان هم ترور دوشیزه و زدندمی

 مت اام باشد نکرده بودن محروم احساس کری که بود ممکن و بود شده دهانش از ویونن اسم به تبدیل صبح امروز

 نشست تخت روی اون و داد تکیه ویونن صندلی به رو اشصندلی

 

 .شد جمع کری هایشانه دور دستش آهسته و آرام و کرد دراز و داد تکیه تخت روی رو دستش مدتی از بعد 

 

 برنجاند ور اون که داشت انتظار مت گویی. گرفتمی انجام آزمایشی صورتبه تقریباً که بود آزمایشی نوع یک این 

 .شود نزدیک اون به خواستمی دلش کری ولی

 

 خودش آغوش در رو اون مت که باشد داشته دوست که بود شده باعث اون عشق و اش سردرگمی اون، بیماری 

 لرزه هک کند احساس کری که زمانی تا کند نوازشش رو اون کردمی فکر کسی هر که چیزی به توجه بدون و بفشارد

 افتاد اندامش بر ای لرزه کری کردمی ترنزدیک خودش آغوش به رو اون مت که حالی در و میفتد اندامش بر

 

. ودب کرده صرف مدتی برای کری که بود ساعتی شادترین این حال هر به. کشید آسودگی سر از آهی کشان آه 

 شد مشخص هم ویونن و آلن برای کامالً احساسش و نداشت رو احساس این که بود وقت خیلی

 

.............................................................................................................................. 



 هب دستیابی برای کافی اندازه به آب کهاین محض به کردندمی بحث مسئله این مورد در آلن و مت که طور همان 

 گرانین ترینبزرگ. برگردند لندن به باز و بروند بیرون جااین از شدندمی مجبور هاآن همه کرد تالقی امکان این

 به ژنراتور و بخاری گرمایشی سیستم که بود باال طبقه شدن گرم رفتن بین از احتمال و کری سالمتی وضعیت از مت

 نرود باال طبقه

. بود اندهنرس ای صدمه هاآن به طوفان و سیالب و بودند تمیز کامالً ویونن ترکوچک اتومبیل و مرسدس خوشبختانه

 رفتن برای داشتند نیاز هم هنوز. آمد نمی وجود به مشکلی جاده در که بود کرده کثیف رو آنها کمی آب سطح فقط

   کنند حرکت جاده سمت به توانستندمی هم و بیاید پایین آب تا بمانند منتظر لندن به

 

. بود دهش پیچیده گرم هایلباس توی و شده بهتر حالش که کردمی احساس کری آلود مه آفتاب در و بود شده صبح 

 آورده هیجان به رو مت خصوص به رو هاآن هم کری خوب حال و بودند زده هیجان و شده گشاد چشمهای با دوقلوها

 .بود

 

 رفت اه ماشین طرف به پشتی در از و گذشت بود پوشانده رو پایین طبقه بیشتر االن که هایی گل میان از کری 

 

 گفت؛ آلن به راسخ عزمی با اون. میکرد بحث آلن با اش رانندگی سر داشت ویونن 

 

 و کری و مت کنم،می رانندگی من باشه دخترها عروسکهای و هامون، چمدون با چه آلن، کنم،می رانندگی من _

 داشت خواهند احتیاج مرسدس به دخترها و روبی

 

 داد؛ پاسخ ترراسخ عزمی با آلن 

 

  !باشه ممنونم _

 



 گرفت اون از رو سوئیچ و

 

 اوالی هنوز من که دارم زیادی زندگی ندارم، هم خودکشی قصد و نکردم خودکشی هرگز من میرسونمت، من _

 !بشم کشته تو راننندگی با نمیخوام من و هست زندگیم

 

 خیلی رو ویون حرفها و اظهارات این. بود عجیب خیلی کری نظر از این که زد لبخندی آلن حرف این از ویونن

 جاده طرف به دقت با بود ماشین دو شامل که کوچکی کاروان با پیشرو در ویونن اتومبیل با آلن و بود کرده خوشحال

   .کرد حرکت اصلی

 

 ماشین رمن قالیچه یک توسط تقریباً مت کنار کری و بودند نشسته عقب صندلی روی مت ماشین توی دخترها و روبی

 .آورد دست به رو پیپا و جما بزرگ سرگرمی تا بود شده مخفی بود پیچیده اون اطراف در که بافت

 

 .ادد ادامه رو رانندگی آپارتمانشون طرف به مت اتومبیل. رفتند جداگانه روش به اتومبیل دو هر شهر حومه در 

 

 آلن و دهش قبل از بهتر اوضاع که رسیدمی نظر به ناگهان. بود زیاد کری روحیه اون آنفوالنزای رغم به این باوجود 

 شمچ به کمتر هاکدورت. رسیدمی نظر به تر صمیمانه خیلی بینشون اوضاع و زدندمی صدا رو همدیگه اسم مت و

  .رفتمی پیش و گرفتمی شکل درست داشت چیز همه وضوحبه حسابی درست جور یک شد،می دیده

 

 هربانیم با توان می هم خودش به نسبت اخیرش رفتار و نبود شکی هیچ اون در که هابچه به مت توجه و محبت و عشق

 .کرد توصیف

 و نفس به اعتماد با رو خودش آینده اون که بود جااین. بود مهم خیلی کری زندگی در لندن در آپارتمان این اما

 ریک که بود جااین. پرستیدمی رو اون مت که بود جااین. بود داده قرار مت های دست در محبت با و مهربانی و عشق



 ستایشش وار دیوانه که بود جااین عشق از پر چشمهای با مت و بود داده اون به رو اش دخترانگی و وجودش تمام

 ه؟ن یا بشود روبرو آشنا های اتاق اون با خودش جدید اطالعات با تواندمی آیا که پرسید خودش از کری و کردمی

 

 ختصرم نگاه یک ماشینش پیچاندن از بعد مت. شد خیره مت به و شد ساکت برهم درهم افکار این از وجودش در کری 

 بیرون اون و داده دست از رو خودش پریشان و مضطرب چهره کری که رسیدمی نظر به که دید و انداخت اون به

  ست ماجراجویی یک پی اش نشینی عقب جای به ماجرا این از و فالکریج از رفتن

 

 سیلور آقای بپیچی اینجا تونیمی تو_

 

  کرد قطع رو اش پریشان و مضطرب و کنندهنگران افکار و رسید کری گوش به روبی صدای 

 

  برم تونممی خودم زیاده، بر و دور و نبش همین تاکسی و دارم کوچولو چمدون و ساک یه فقط من_

 

  بری؟ خوایمی کجا_

 

 به و خوردمی پیچ و تاب جدول سمت به ماشینش با مت که همچنان شنید، هم خودش صدای در وحشت حتی کری

 .چرخاندمی رو ماشین مختلف هایراه

 

 نیست یکاف ما همه برای لندن آپارتمان توی تخت و اتاق که دونستیمی که کردم فکر کارولین، خانم خواهرم خونه_

 

 متأسفم نه، که البته _

 



  .داشت وجود نفر دو برای خواب اتاق تا دو لندن آپارتمان در فقط که باشد فهمیده باید کری 

 

 اییج مثل درست. بود خواهند هم با همه دیگر هفته یک تا داد قول و بوسید رو دوقلوها و اون ناگهانی طور به روبی

 همانم اتاق در که دوقلوها تخت یکی! خواب اتاق تا دو. بود زده خشکش تعجب با اون و بود نشسته اون در کری که

 .بود نفره دو تخت که اصلی خواباتاق در بزرگ و راحت تخت هم یکی و بود مناسب دوقلوها برای و بود

 

  .بود آموخته بهش رو داغ عشق اون تمام مت که جایی ها،آن اتاق مت، اتاق 

 

 .نداشت وجود اون در داشتن دیگه خواب اتاق بر مبنی پیشنهاد هیچ که جایی

 و یکهو که تعطیالت هفته یه! هست تعطیلی هفته یه درست بکن رو فکرش کارولین، خانم بینمت،می زودی به_

 خواهرم با دارم نشستم که موقعی و کنممی تموم دوقلوها برای رو ها ژاکت اون من!* اومده پیش هم غیرمنتظره

 کنم تموم رو بافتنش تونممی کنممی صحبت

 

 مبهم و بسته نوعی به و بینیپیش غیرقابل هم هنوز خودش صورت. کرد حرکت ترافیک طرف به مت و رفت روبی 

 شده پر تهی و سر بی فکرهای با کری افکار بود شده دور کری از روبی که جایی از که نبود استدالل به نیازی. بود

  بود داده روبی به که مبهمی هایجواب همچنین. آمدنمی خوشش اصال اون ناگهانی سکوت از روشی به مت و بود

 

  پرسید؛ کری 

 

 بود؟ خواهیم سرد آپارتمان توی ما.... ما_

 

 داشت آوردن دست به اطالعات به میل و گفتن به نیاز آرزویی هر از بیشتر چیزی، هر از بیشتر کری



 اخلشد تایمر زودتر چه هر باید خالیه االن که شهمی تنظیم زمانی فواصل در خودکار طور به گرمایش شماره نه، _

 کنم تنظیم نرمال استفاده برای رو

 

 هرگز کری به رو هایشچشم. لرزیدنمی جهتش در هرگز ترافیک به نگاهش و نکرد اون به هم نگاهی حتی مت 

  شده انتخاب انتظار یک. داشت وجود مت مورد در عجیب بودن مواظب یک و وحشتناک احتیاط یک. دوختنمی

 

 و رفت فرو کری نگرانی و ترس در تدریج به خشم و جهید اون در باشد آماده که فنری مانند فشار و استرس و تنش 

 .افتاد بیچارگی و بدبختی به اون دوباره

 

 پارکینگ و آسانسور بر سوار رو هابچه. کرد پارک و برد جااون پارکینگ توی باال طرف به پارکینگ از رو ماشین مت 

 ارب یک برای دوقلوها. شدند راهی اون آپارتمان به مطلق سکوت در هاآن. فرستاد باال طرف به اونجا زیرزمینی

 .کردندنمی سوالی هیچ. شدند ساکت

 

 .هدد انجام رو حرکتش و حکم اولین مت تا موند منتظر ایافسرده و ویران حالت با و شد زیر به سر کری چشمان و

 

 میز روی رو آنها احتیاطیبی با و برداشت رو هاآن سادگی به مت و داشت وجود سالن داخل در نامه مشت یک 

 انداخت

 

  پرسید؛ کری 

 

 کنی؟ بررسی رو ها نامه خواینمی_

 



 کرد نظاره آشکاری خیالیبی با را هااون مت 

 

 هک هستن افرادی هاینامه یا شرکت هایبخشنامه یا اینها شه،می ارسال هم فالکریج به هانامه این همه بعداً، _

 ینجا،ا بیایین کنن، صبر هم باز توننمی اونها بنابراین داره، وجود اونها از کمی تعداد هستم، کجا من دونننمی

 دخترها

 

 تمایلی احساس کری و برداشت بودند گذاشته اشتراک به مهمان اتاق میان در دوقلوها که رو بزرگ چمدان مت 

 .نداشت رو سالن داخل به بیشتر گذاشتن قدم برای

 

  کردمی مطرح رو تقاضایش مت بود گفته اون به مت که آنچه از زودتر احتماالً یا زود یا دیر 

 

 چه اون تقاضای جواب در اصالً که دونستنمی کری و بود آگاه خواب اتاق وضعیت و خودشون خواب برنامه از اون

 .بگوید

 

 

 

 

 

 

right out of the blue! 

 

 شدن، ظاهر معلق اجل مثل شدن، ظاهر یکهو فکر بدون بینی پیش بدون منتظره، غیر ناگهانی، یکهویی،



 یم یاد به رو گذشته سعادت اون در شدمی روبرو هرچیزی با کری و بود داشته وجود قبال اتاق درون زیادی عشق

 .بود رسیده پایان به که اون آتشین عشق و آورد

 

 در. داشتند زیادی های عاشقانه مت و اون که بود جااین در. بود خواهد آشکار خیلی برایش این جااین در ولی 

 و بود کرده تجربه رو زناشویی رابطه بار اولین اون که بود جااین در و بود داده اون به رو قلبش کری که بود جااین

  .آوردمی یاد به رو اون

 

 ادی به که چیزهایی همه به. بودند زده جال و صیقلی میز روی افتاده های نامه و شمع به خیره و مبهم اون چشمان

  بود شده سرد و زدهیخ اون درون که چیزهایی همه به آورد،می

 

 قابل نامه از ای گوشه فقط. کرد تماشا رو میز روی نامه که وقتی کرد بیشتری سرمای احساس و لرزید کمی کری

  !آمریکا. بود مشاهده قابل برایش کافی اندازه به اون دیدن اما بود مشاهده

 

 نوع ناو از نامه این و رفتندمی مرکزی دفتر به طبیعتاً اون هاینامه. نکرد فکر مت تجاری امور از یکهیچ به کری

 امهن این... گفتمی رو چیز یک فقط کری ذهن که بود شخصی. بود خصوصی نامه این. نبود اداری های نامه پاکت

 بود یوتا طرف از

 

 کنی؟مین رضایت احساس تو هم این با یا بدن جای اتاقشون توی رو وسایلشون که بکنی کمک دخترها به خوایمی_

  !مبکن سالخیت خواممی من و اومدی کشتارگاه توی کنهمی فکر نباشه که هر که زده خشکت جااین طوری چون

 

 ودندب خونسرد و مراقب هایشچشم. بود داده تکیه جااون به و بود ایستاده خواب اتاق به منتهی ورودی درگاه در مت

 

 یمکن درست خودمون هم صبحانه میتونیم ما میدیم، سفارش رو اصلیمون غذای ما هستیم جااین ما کهدرحالی _



 گفت؛ کری 

 

 کنم آشپزی خودم تونممی من _

 

  نکرد نگاه مت هایچشم به 

 

 روند و داره شدن طوالنی به تمایل آنفوالنزات بکنی غفلت سالمتیت از اگه بکنی، رو کار این تو که نداره دلیلی_

 زنده ما و کنند آماده دیگه روز ده حدود رو فالکریج که دادند قول اونجا های خدمتکار میکنه، پیدا کاهش بهبودیت

 موند خواهیم

 

 نبود اونجا ذهنش وقت هیچ اما. افتاد راه به اونها خواب اتاق و دخترها طرف به اون. نداد جوابی کری

 

 بست رو در و برد دیگه اتاق طرف به رو کری آرامی به و داد تاب رو اون گرفت رو اون بازوی مت 

 

 گفت؛ تلخی لحن با اون

 

 آروم روح با و بیاری اینجا رو خاطراتت و لباسات میتونی تو توئه، اتاق این باشی، آروم و ریلکس اینجا میتونی تو _

 رازد اونجا تونم می که هست هم کاناپه یه و میخوابم نشیمن اتاق توی من بشی، مستقر جا این در خودت ساکت و

 این یهحاش در و شد خواهد کمتر دیدگیت آسیب روزی چند هست، هم پتو یک اینجا باشه یادت این اگه البد بکشم،

 در تو اگه و دارم درونم توی کمتری سردی و سرما احساس من دید، خواهی رویا و خواب و کشی می دراز تختخواب

 !فهمم نمی حتی من بزنی حرف هالی کوین با خواب

  .کرد نگاه قدیمیشون عشق اتاق قبلیشون، اتاق اطراف به زحمت به کری و رفت بیرون مت



 وجود شون رابطه از جادویی و سحر هایخاطره بود که جا هر. گرم و آرام عمیق،. بود مت صدای اون جای همه

 بود کرده تغییر زنانه حالت به دخترانه شکل از بامحبتی و مهربانانه شکل به کری که زمانی داشت

 

  بود شده شروع اول از زندگیش جااین کردمی هجی رو اون زندگی پایان فالکریج اگه 

 

 دنش دیده برای جا هیچ مت. بود تخت روی هاش چمدون برگشت اتاق به که وقتی کنه کمک دخترها به تا رفت کری

  کنه زندگی جداگانه محصوری محیط چنین در حتی داشت قصد مت. شدنمی پیدا

 

 همه هاینک جز به. بود گرفته سر از تجاری های معامله در رو خود سابق نقش و بود نکرده توجه ناراحتی هیچ به مت 

 رفتمی یوتا طرف به مت مدتی یک برای فقط اگه و کند وسوسه رو اون که نامه یک با حاال شاید. بروند دست از هاآن

 .شود روبرو دیگه بار برای تلخ واقعیت این با و اندازچشم این با تونستنمی دیگه کری

 

  .دادمی رو کارها ترتیب دخترها با که بود مت و میزد حرف هااون از هرکدوم با مت که بود واضح 

 

 واصلف در که بود خدمتکار دو آن کوچک هایپرتیحواس و اسناد و هاکتاب. داشت وجود عصرها برای تلویزیون یک

 سبعو گرمای به تنهایی کری که بود تخت آن از بعد. کردندمی سرو رو غذایشون و آمدندمی نزدیک هتل از معین

 .کردمی نگاه مت تخت

 

 .بود حرکتبی و تیره مت چهره. کردند خواندن به شروع ذهنش در مت و اتاق 

 

 گویدب اون به بخیر شب نکرد جرات حتی کری و بود شده گرفته محکم نامه شده پرینت صفحات روی چشمانش اون

  بود رفته اون جلوی از نامه و

 



 هب پرواز برای مت یافتن برای روز هر انتظار. کشیدمی نفس زحمت به کری که بود طوری اوضاع روز چند برای 

 در باز ور یوتا و برود فلوریدا به هم باز مت کردمی فکر. بود شده حدش از پیش نگرانی باعث اشسالمتی و فلوریدا

 شدمی دچار افسردگی به روز هر اما بود برگشته اشسالمتی عادی حالت به کری. برگرداند زندگیش

 

 .دباش شدن منفجر آماده اون رسیدمی نظر به که زمانی تا بود شدن نهادینه حال در مت درون در وضوحبه تنش 

 

. کند عوض رو هاآن ناامیدکننده و کوچک وضعیت گرفت تصمیم مت کهاین تا بودند شده ساکت هم دوقلوها حتی 

  .نه ای رسیده لندن به داشتند هاآن که بازیاسباب هایجعبه و هاصندوق ببیند تا زد زنگ باربری مسئول به اون

 

 بود شده داده وعده مت به روز آن برای تحویل و بود رسیده لندن به هاآن وسایل و هابازیاسباب که طور همان

 لشونوسای کردن باز با تونهمی و دهد انجام باید که هست کاری هاآن وسایل کردن باز حداقل که کردمی فکر کری

 بشه دور بود گرفته شکل درونش در که افسردگی و رخوت حالت این از

 

 کارها همه مت برخیزد جای از کری آنکه از پیش رسیدمی نظر به و بود جاآن هم مت. بود کمی کار آپارتمان در 

 مامت مت که رسید نتیجه این به کری زود چقدر نبود مهم که رسیدمی نظر به و دادمی انجام تنهایی به خودش رو

 بود کرده هایش نامه خواندن صرف رو شب

 

 بود کسی. دبو رمقبی و سنجانه نکته دقیقاً و پژمرده و پریده رنگ رسیدمی نظر به که بود کسی مت گویا حال هر به 

  .  بود شده بیمار کری جای به که

 

 

 

 هفت_فصل_پایان#



 هشت_فصل#

 

 

 ینج های لباس در آنها کوچک پاهای. بودند نگران پیپا و جما.  افتادند راه سرعت به ناهار از بعد ظهر از بعد آنها

 هم زا رو هایش پلک مت وقتی و کنند خالی رو بزرگ هایپرونده که کردند کمک قلوها دو. بود حرکت در پیوسته

 شد فرستاده نشیمن اتاق به تر کوچک های بسته شد بدل و رد آنها بین ایاشاره و کرد جدا

 

 اون به ردنک نگاه از شد موفق مت بود نشسته زانوهایش روی و کرد کردن کمک صرف رو وقتش بیشتر کری اینکه با 

 .نشود زده هیجان که شد موفق کری و کند خودداری

 

  .کردندمی باز رو کوچک وسایل بودن سرد اون با کامالً که حالی در دوقلوها 

 

 اون زدن حرف از کری و زدمی حرف اون با بار یک فقط مت. هست این از تر تنها که بود نکرده احساس هرگز کری

 کرد تعجب کرد صحبت باهاش که وقتی

 

  نداره؟ وجود اومدن برای دیگه صندوق همینه؟ اش همه _

 

  نه_

 

 برگردوند رو نگاهش سرعت به کری

 

 .....که اینه منظورم.... نبودن خونه وقت هیچ اینها نکردیم، جور و جمع رو چیزها خیلی ما _



 به تعلقم بود هاصندوق در که چیزهایی بیشتر.  شد مت تعجب متوجه اون.  بگوید میخواد چی نمیدانست اصال کری

  .بود کری برای که کمی خیلی چیزهای و هایشان بازی هایشان،کتاب ها،بازیاسباب. بود دوقلوها

 

 .نبود ای نشانه هیچ فرضی هالی کوین از کدام هیچ آنها های وسایل در آنجا در

 

 کند یادآوری بهش که کوچک چیز یک حتی نه و عکسی نه. نبود آنجا در فرضی خوشبختی هیچ 

 

 کرد خواهد روشن رو موضوع این من _

 

 یک مت بود واضح کامالً. کرد تالقی هم با هایشون چشم. داد تکان سر تایید با مت و گفت آرامی به رو این کری 

 .آمدمی بیرون اون شده باریک و تنگ هایچشم از بین تیز و مشتاق هوشیاری

 

 میگردونم برش گاراژم به من بده، هل عقب صندوق داخل به رو وسایل این_

 

. رزیدمیل کری پاهای. بود ایستاده کنارشون در هم کری که افتاد راه به زده هیجان دخترهای طرف به و ایستاد مت 

 رو هاندوقص آنها که وقتی اما. بودند بسته رو هاجعبه آنها که وقتی رسید، می نظر به اون برای که بود مانع یک این

 نداشت رانتظا هرگز کری. شد باز مت جلوی صندوق. باشند اینجا وسایل اون که کردنمی فکر کری بودند کرده جمع

 وششگ به که انگار الی مادربزرگ صدای کری رسید ذهنش به فکر این که همین و ببیند رو جعبه اون دوباره که

 بود؛ گفته اون به که زمانی رسید

 

 ”کن حساب رو خودت روز هر های برکت و ها نعمت ”

 

 .اون از خوشگل بچه تا دو مادر و میشد مت همسر اون عمرش بقیه برای 



 چیزی تنها این شاید. کردمی درک رو غریب و عجیب های لحظه این و شنید می رو صدایش میدید، رو اون روز هر 

 مردش می بزرگش مادر گفته به رو خودش روز هر نعمت و داشت حق زندگی این در که چیزی تنها. داشت اون که بود

 نزدیک رو خودش زیبای های بچه توانست می کرد، می حبس رو نفسش مت مثل بود، زنده اون. کردمی حساب و

 فقط کری. نبوده وقت هیچ که انگار. گرفت آرام افسردگی و داد دست از رو قبلش ناراحت روحیه ناگهان و دارد نگه

. رسدب پایان به زیبا نشیمن اتاق توی ناراحتی و تنش که میخواست. ببرد بین از رو مرج و هرج و آشوب میخواست

 شیمنن و هال از خواستمی وقتی زد صدا رو اون پیپا که زمانی بود رسیده اتمام به پذیرایی اتاق و هال در اون وظیفه

 داشت نگه رو اون پیپا صدای برود بیرون بزرگ

 

 بود ایستاده در آستانه در نگران و زده وحشت کری 

 

 !هستن من مال همشون! هستن من تولد کارتهای همه! کن نگاه _

 

 کامل دقت با رو ها کارت همه آنها. بود آورده بیرون رو کارتها آن از پیپا. رفت فرو بندی بسته کیسه در سرش جما 

 رعتس به دوقلوها. بود شده ور غوطه اون در و بود کرده کشف رو آنها پیپا که هاییکارت. بودند کرده جمع و ذخیره

 رو ذهاکاغ زیاد دوقلوها که کشید خاطر آسودگی سر از نفسی آسودگی با کری و گذشتند آنها میان از هولناکی

 بود فرستاده رو کارتها کسی چه که آورد یاد به خاطر آسودگی با اون و نکردند کنجکاوی و نکرده پخش

 

 ...رزه طرف از یکی این و مگی طرف از کارتها این _

 و خمش سر زدن دید. بود اون به پیوستن آماده شده آرام کری و بود ها کاغذ خرده برداشتن و چیدن مشغول مت

 کلمات ولی. شود چیره اون بر قلبش تمام که این تا کشید می اون سوی به رو کری قلب اون توانمند و قوی های دست

 شود متوقف تقریبا قلبش و برود بین از کری آرامش شد باعث پیپا بعدی

 

 بابایی؟ کیه، ژوئن هشتم _

 



  ژوئن؟ هشتم _

 

  کند فکر اون به تا نشست پاهایش پاشنه روی مت

 

  ست دیگه هفته هفت حدود ببینم، بذار اووم،_

 

 پرید اون کول و سر روی خوشحالی و میل کمال با پیپا ولی برسد خودش کار ادامه به و برگشت مت

 

  !تاست دو ما تولد زمان این پس _

 

 داد؛ اطمینان اون به خنده با مت

 

 باشی باهوش اینقدر نمیتونی من، پرورده ناز و دل عزیز تو حتی باشین، داشته خاطر به رو چیزها این نباید شما _

 

  داشت؛ اظهار پیپا

 

 به ور تولدمون زمان و بنویسیم رو هامون اسم بتونیم باید ما که گفت و داد یاد ما به رو این آلن عمو! باهوشم من_

  نیاییم نظر به احمق ریم می مدرسه به که زمانی تا بیاریم یاد

 

  واقعا؟ _

 



 کری و انداخت طنین اون گوش در جما صدای آشپزخانه در. شد آشپزخانه وارد کری و کرد اون به رو عالقه با مت

 گفت؛ پیروزمندانه لحنی با جما که زمانی شنید رو خودش قلب تپش صدای

 

 !نوشته رو ما تولد زمان اینجا ببین، بود، نوشته ما های تولد کارت پشت روی آلن عمو _

 

  خوب بسیار خوب، ژوئن، هشتم همینطوره، بله _

 

 لرزاندمی رو کری که عمیق ای زمزمه مثل. بود عمیق و شده مبهوت و مات مت صدای

 

  دارد نگه باز رو خودش لرزان قلب که کرد سعی و بست رو در و شد آشپزخانه وارد عجله با اون 

 

 میشهه بنشینه، هات شونه روی تا برمیگرده و میکنه پرواز پرنده یه مثل دروغ اون و میکنه پیدا رو تو دروغ یه”

 ”میکنه سنگینی هات شونه روی بارش

 

 می گوشش به و انداختمی طنین هایش گوش توی هنوز که بزرگش مادر صدای. بود الی مادربزرگش حرف این 

 وارد صدا بی مت چون و. کردند می سنگینی زیادی هایش شونه روی بارش بود گفته مت به که هایی دروغ رسید،

 پرید جا از وجدان عذاب با اون شد آشپزخانه

 

  پرسید؛ اون از صراحت با مت 

 

 کنی؟ درست قهوه میتونی_

 



 الآشغ سطل به رو باطله کاغذ تکه یک کری که زمانی چرخید کری طرف به و سو این و سو آن به مت های چشم 

 بود ریخته

 

 کنم می آماده دخترها برای هم شیر خورده یه من پس..... آره.... آره _

 

  خوبیه فکر _

 

 سر ریک از که نیرنگی و فریب کالمی هر از بهتر اون قیدی بی و انگاری سهل با و شود خارج آنجا از تا برگشت مت

 ریک به نسبت که بود خشنی سخن هر از بهتر اون رفتار بودن نامشخص این. کرد حالی و آگاه اون به رو بود زده

  بود کرده عملی

 

 نکرد اشاره موضوع این به اصال مت ولی بود مطمئن کامالً کری. میدانست رو چیز همه مت

 

 !مت _

 

 غریبه مثل االن داشتند دوست عاشقانه چنان قبال رو یکدیگه وقتی و نداشت رو فشار و تحمل تاب دیگه کری ناگهان 

 بود نداده دست اون به احساسی هیچ و بود آورده بیرون اون دهان از رو خبر این که طوری. بودند ها

 

 میشدن هم به نسبت آنها از کدام هیچ در احساسی هیچ اینکه تا کردند می نابود رو همدیگه خاص روش یک با آنها 

 و نشود اساحس کسی به نسبت احساسی هیچ که جایی تا بردند می بین از رو یکدیگه منظم طور به آنقدر. کرد پیدا

 میکرد گناه احساس عمیقاً کری

 اون نوعی به و کرد می آرام رو اون آزمایشی آرامش نوع هر در مت اون از بعد و طوفان و سیل از قبل فالکریج در

 مت هم حاال. برسد آرامش به دوباره بود مجبور اون دلیل، هر به. بود شده آرام هم خودش آزمایشی لطافت در



 رو اون تتوانس نمی دیگه کری و بودند افتاده گود و رفته فرو خوابی کم از چشمانش رسید،می نظر به تنها و خسته

 ستادای بزند حرف میخواست اون که همانطور مت. بدهد ادامه هایش کاری پنهان این به توانست نمی دیگه کند، رها

  کرد نگاه کری به آرامش با و

 

 نگر هم خودش صورت. بگوید رو حقیقت اون به که کرد شروع کری و بودند مودبانه و نزاکت و ادب با مت چشمان

 بود پریده

 

 ....پیپا و جما...دخترها مت، _

 

  کرد؛ کامل و تمام رو اون حرف مت 

 

 رو این افتاد ها اون به نزدیک از چشمم که وقتی کردیم ازدواج هم با اول روز که وقتی از میدونم، منن، مال_

 میدونستم

 

 کی مت و کرد صحبت به شروع دوم بار برای کری بود شده خیره اون به ویرانگری خونسردی با مت که حالی در

  شد خیره اون به ثانیه

 

 .....نمیتونستی تو.... ولی_

 

  گفت؛ آرامی به مت

 



 ای کننده تهخس ترتیب و نظم با همیشه من کردم ریشم تراشیدن و اصالح به شروع پایین سنین توی من که اونجا از_

 وقتی میشه، شده ساخته الگوی از بخشی میده، تشخیص رو خودش های چشم فرد مدتی از بعد کردم، نگاه آینه به

 به دست فورا هستن خودم مال دخترها این که درکی و دانش کردند می نگاه من به دقیقا دوقلوها چشم جفت دو که

  دادندمی هم دست

 

 ....که نگفتی هرگز..... تو... تو_

 

 به رو صورتش و شد خم جلو به مت اما دوخت، زمین به رو نگاهش و کرد دور اون خونسرد نگاه از رو نگاهش کری

  ببیند رو چشمانش تا کرد مجبورش و آورد فشار کری صورت به کرد خم جلو

 

  گفت؛ صدا و سر بی اون

 

 که کنم تشکر م،کن تشکر ازت که اینه بکنم تو با باید که کاری تنها نگفتی، من به هرگز هم تو کری، همینطور، هم تو_

 بود، لنآ به نسبت ها اون عشق مستحق کمتر احتماالً اگه حتی کنم، رفتار پدرشون مثل که دادی اجازه من به الاقل

 تو لبق که باش مطمئن پس انگیزه، شگفت خیلی تو چشمهای توی هالی کوین چرا که فهمم می حال، این با حاال،

 گرفت وشد به رو تو سنگین بار هالی کوین و بودی حامله تو رفتی بیرون فالکریج از که وقتی ست، زنده اون برای

 هک داره خنده این کنم، فکر خواستم نمی که کنممی تصور نکردم، هم فکر مورد این در حتی من و کرد تحمل و

 فشار هتب مدام شدن آشکار برای و میشن آشکار برات* عام مال توی مکررا و مدام بدونیشون نمیخوای که چیزهایی

 !فرستم می درود هالی کوین به من میارن،

 

_________________ 

under one's nose 

 

 عام مأل در آشکار،



 ناربرک همیشه برای حاال دوقلوها موضوع انگار. گفت رو این سردی با و شدند رها کری صورت روی از مت دستهای

 بود شده

 

 اشی،ب داشته حضور کنارم مراسم در شناس وظیفه همسر عنوان به تا دارم انتظار ازت هست، شام مراسم یه امشب _

 رفتار یعاد طور به که کن رفتار زنی یه مثل و باش آماده نیم و هفت ساعت باشه، هابچه مراقب که کرده موافقت آلن

  !میکنه

 

 دید می هم رو ویونن آلن همراه که بود شده غافلگیر جهت بی کری و رسید مقصد به آلن نیم و هفت ساعت

 

 :گفت آمیزکنایه طور به آلن

 

 !ام آورده خودم با هم رو خودم پرستاری و طوالنی بازی سابقه من _

 

 کرد اشاره و داد نشان دستش با رو ویونن و

 

 تحسین ه،بد انجام هم تری آمیز ترحم کارهای میتونه ویونن نشی، ناراحت و باشی نداشته مشکلی تو که امیدوارم _

 !چشمگیر و برانگیز

 

 کرد راهنمایی بود هم قبل از تر پاکیزه االن که نقص و عیب بی نشیمن اتاق به رو آنها مت

 

 کنین یداپ رو اون و کنین کن ریشه سادگی به خوایین می که چیزی هر هستن، خواب االن دخترها کنیم،نمی دیر ما _

 



 گفت؛ آلن 

 

  کری رسی،می نظر به داشتنی دوست تو _

 

 ندهد دامها کردنش وراجی به نباشند خانه ترک آماده آنها که زمانی تا شد موفق ویونن. کرد نگاه اون به لبخند با و

 

 خودش کیف تا بود رفته خواب اتاق به اون که زمانی پراند جا از رو اون خواب اتاق آینه در رو خودش تصویر کری

 بردارد رو

 

 راقب های پولک با که حالی در گرفت می قرار کمرش دور که نازکی تسمه با که داشت تن به ایقهوه پیراهن اون 

 یخوان هم خودش ابریشمی دامنی زیر در و ابریشمی و جرجت جنس بلندش پیراهن. درخشیدمی درخشان ای قهوه

 کردمی نجوا و زمزمه و تطابق و

 

 .بود درآمده تیره طالیی رنگ به روشن های چراغ و ها المپ در موهایش 

 

. داشتن تمجید و تحسین با ارتباطی هیج خودش به زده وحشت و مبهوت نگاه اما رسیدمی نظر به شیک و خوب کری 

 یکاف نا و زشت رو خودش همیشه اون هست، شکل همین به خودش دقیقاً که کند باور توانست می سختی به اون

  میکرد تصور مت برای

 

 .افسرده و خورده شکست کامالً و سرد. ست مرده یک اون که کرد می احساس درون از

 

 



_______ 

 

 ،(گویند می هم georgette crepe( )رود می کار به زنانه لباس در که دار چین کمی و نازک ی پارچه) ژرژت

 ابریشمی و حریر پارچه نوعی جرجت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بود گفته ظهر از بعد اون از که بود هایی حرف تنها ویونن و آلن و مت احوالپرسی و سالم

 

 هیچگونه بدون و تردیدی و شک هیچ بدون. بود کرده شرکت آن در مت با بارها که بود ناهاری مراسم مثل این 

 هارچ. کند لمس رو چیزی هر تا رفت مهمانی خانه داخل به حس بی و سرد خیلی میگشت چیزی دنبال به گمراهی

 درتق نمایش برای اتاق کف شیک خیلی زیادی میزهای اتاق اطراف در و بودند شده چیده هم سر پشت معمولی میز

 مایشه این در نفوذی با افراد که ثروتمندان شام مراسم از پس همایش یک برای باشکوه و بزرگ اتاقی. داشت وجود

 کسی  تنداش وجود گفتگویی و بحث هیچ اینجا در حال این با بود شده داده ترتیب آنها مخصوص شام و داشتند قرار

 رایب رو هایی دیدگاه توانست نمی هم کسی و نبود مت جز کسی کرد می دیکته مهمانان به رو خودش نظرات که

 کی. شدمی انجام باستان یونان در که شدمی انجام کارهایی اینجا در. دهد ارائه مهمانی این در شده جمع مهمانان

 قلب شادی. کردمی تعیین رو هاشرکت از بسیاری آینده که زیاد های وراجی و فکری های پچ پچ و نوشیدنی و شام

 زنده اماجر این در بود توانسته حال به تا آلن که بود عجب در کری.  کردمی ایجاد رو ای زدهحیرت دلشکستگی یا

 بود نخواهد کاری چنین انجام به قادر که دانست می کری و دنیا نوعی به. بماند

 

 ور کری بود گرفته رو اون بار یک مت که همانطور چون و برود باال عالی محافل این از بود حاضر حال هر به آلن

. بود آهن از یکی این بود داده قرار آن پناه در رو آلن که بال اون همه این با. بود گرفته خودش پر و بال زیر هم

 بود ردهک اشغال اش کنونی وضعیت از که متفاوتی بسیار وضع با کری و. بود سنگدل و سرد نفوذ، پر قدرت، پر مت

 مت آنجا در و بود شده وارد آلن از حمایت برای مشابهی گردهمایی به اون که زمانی مثل. شد مهمانی اتاق وارد

  بود دیده سال چهار از پس رو

 

 بانمهر قبل مهمانی آن عکس بر اینجا در مردم. کرد نگاه دور به و چرخاند رو نگاهش بعد و افتاد آنها به نگاهش 

 ور سرش مت. کردمی همراهی رو اون زیبا و آراسته ظاهری با مت. کردندنمی فضولی و کنجکاوی ظاهراً اما بودند

 سمت به رو اون ظرافت با و بلند قد و خوشتیپ ظاهری با و خوب تقریبا خوی و خلق با و زدمی لبخند و دادمی تکان

 بردمی آنها میز

 



 حالی در رفت آنها میز طرف به نداشت وجود اون در نگرانی هیچ اینکه و اضطراب هرگونه از نخورده دست کری 

 .بود آماده بود شده وارد اون به که ایضربه هر برای آلن قبال که

 آنها. ودب میان در مت با گفتگو و بحث کم دست. بود خوشحال سین سیلویا همسرش و مایکل کار جان دیدن از کری

 و زدند می حرف هم با جان و مت و رفتمی پیش راحتی به شام. ایستادند عمومی انظار صف در و رفتند باال کمی

 مورد رد اون از سیلویا موقع همان که حالی در داشتند عمیقی گفتگوی هم با مت دیگر عالیق و اون شرکت درباره

 هارچ از پیش که رو خبری مداوم جریان و بود افتاده اتفاق فالکریج در که سیلی درباره. کرد می سوال ها دوقلو

 .دادمی ادامه رو گفتگویش بود انجامیده طول به سال

 

 ارتمانآپ سکوت از بهتر این که کردمی احساس حداقل ببرد لذت خودش از توانست نمی وجه هیچ به کری اینکه با 

 سریع یهانهب به مت و بود نشسته محتاطانه کامال و تنهایی به اون میرقصیدند سلیویا و جان که همچنان و. باشد می

 هک بود زمان همین در. برود باید و شده اشاره اون به رقص طبقه روی از که کند اشاره اون به تا کرد ترک رو میز

 از یکی رهمس واالند لیدی سینتیا،. بخورد پیچ هایشکفش در پایش انگشتان شد باعث که شنید رو صدایی کری

 .بود مت شرکای و همکاران

 

  شود روبرو بود آمده ظاهرش این با اون که آنچه با تا برگشت روشن و ثابت لبخندی با کری

 

 حداقل واالند سینتیا که دانست می اون. گرفت خواهد قرار حمله مورد اون طرف از که دانستمی غریزه روی از

 لیدی و بیاید کنار اون با که نداشت چیزی مهربانی و لطف از سال و سن این با اما دارد سن سال شش یا پنج و هفتاد

 اون نساخت شایعات از اون خوشحالی. نداشت رو باشد داده افزایش سن این در باید که لطافتی وجه هیچ به واالند

  نشست مت توسط شده خالی صندلی روی واالند لیدی. بود بدخواه ترجیحا اون و بود کرده حسود و بدجنس رو

 

 کری شدن تنها در خوبش ثروت از تا شود غرق خودش ثروت در اون که  شد باعث اون خونسردی و روشن چشمان

  کند استفاده

 



 ولی دهش تموم بالخره چیز همه کردیم فکر ما میبینمت، مت با دوباره که داشتنیه دوست خیلی! عزیزم کارولین،_

 میای خوب هم نظر به و برگشتی مت به دوباره تو انگار

 

 یدرسمی نظر به که هایی الماس وزن و بلوند موهای عظیم موج و شده رنگ و نقاشی چهره مجذوب همیشه مثل کری

 رسیدمی نظر به دلربا و فریبنده خیلی که اون بدن برای و شد بودند زیاد خیلی شکننده و فریبنده قاب برای

 

  گفت؛ فقط اون 

 

 ممنونم_

 

 گیره،ب پرش و بال زیر رو شما تای سه هر میخواد مت که چیزی کوچولو؟ دختر تا دو داری، بچه تا دو که شنیدم من _

 توی انیمهرب از کوچولو و نرم نقاط همیشه اون متاسفانه و شناسم می سالها رو اون من هست، خوبی و نازنین پسر چه

 بشه پسرفتش باعث شاید که کورش نقطه و خوانا غیر نرم نقاط این داره، وجودش

 

 یک مهارت با زن این. بود شده خیره اون سمی کوچولوی سخنرانی این به ناباوری با و بود مانده مبهوت و مات کری

 بود آمده دنیا به قهار هنرپیشه

 

 یم سختی به من زیاد، خیلی خیلی داره، دوست خیلی رو اونها هم مت و سینتیا بانو دارن، تعلق مت به دخترها _

 بدونم اون کاری کور نقطه اونها برای رو اون محبت تونم

 

  عزیزم البته، _

 

 کشید مکارانه و سمی حالت اون دست روی و کرد نوازش رو کری دست آهسته اون دست انگشتان های ناخن



 خیلی نم پسر یک عنوان به حتی میدونی و داره سختی زندگی اون میدونی فهمیدی، اشتباه رو من تو دارم یقین _

 شناختممی خوب خیلی رو پدرش من هستم، اون نگران

 

 افزود؛ هایشحرف به بود بیشتری بدجنسی و خباثت از حاکی که لحنی با سپس و 

 

 از کدوم هیچ نداشت، وقت متیو برای هیچوقت اون خوب، البته بخش؟ بوده؟کشیش کشیش یه مت پدر میدونستی _

 هم پدرش نازهج تشییع توی اون حتی بود، نیومده خانه به کمبریج دانشگاه از بعد هرگز متیو چون نشدیم غافلگیر ما

 برگشت وقتی که اینه منظورم بود، خوشبخت خیلی آمریکا توی اون که میدونی نکرد، شرکت اون در و نداشت حضور

 راضی و ندخرس خیلی بوده، خوشحال خیلی آمریکا توی اون آره که بگیم رو این اون به نگاه یه با تونستیم می ما همه

 ااینج به آمریکا از دوباره چرا اون که  میدونه خدا ثروتمند، و مرفه خیلی خیلی بود، خودش از مطمئن خیلی و

 هتماس در خانم اون با هم هنوز و بود دیده حال به تا مت که بوده خوشبختی تنها این که میگفتن همه برگشت،

 

 کی؟ با_

 

 هایشدست. پرسید اون از خونسرد رو این توانست می که آنجا تا بود لرزان اون های حرف تشنج از که حالی در کری 

  بود افتاده لرزه به هم هنوز و بود داشته نگه خودش دامن روی

 

 ما ره،بگی.... رو تو اینکه قبل شناخت می خوب خیلی رو اون مت که زنی عزیز، کارولین میدونی حتماً که تو چرا،_

 و یباز اون ظاهر داشت، عادت اون به قبالً متیو که داشت تفاوت چیزی با که اینه منظورم شدیم، زده شگفت خیلی

 معتقدم این به من و ثروتمنده

 

 آورد؛ پایین اضافی درام برای رو خودش صدای و

 



  ست؟ هنرپیشه اون که میدونی معروف، و شده شناخته کامالً و _

 

 خانم بدخواهی و ادبی بی به پاسخگویی برای راهی هیچ که کردندمی احساس اون از قبل ها خیلی که همانطور

 .سخت ضربه یک با فقط مگر نداشت وجود واالند

 

 یم فروکش و متزلزل شدید عصبی حمله یک در احساساتش که کردمی احساس و بود نشسته مبهوت و مات کری 

 کند دور خودش از رو اون و کند صدا پیر و خبیث جادوگر یک رو اون و بزند فریاد اون سر خواستمی دلش. کند

 زا جرقه این بود شده واقف امر این بر که مهارت این و سخنان این در معمول طبق. آمدنمی بر دستش از کاری اما

 بود شده داده آموزش کامل تمرین هاسال طول در طینتی بد

 

 رسیده کمال به تمرین هاسال طی در خودش کردن آراسته مهارت و داشت وجود حقیقت جرقه اظهاراتش در ولی

 .بود

 

 میرقصی؟ باهام میدی؟ اهمیت االن رقصیدن به کری _

 

 و اکترسن زن این از تا پرید جا از تقریباً کری و داد رقص پیشنهاد اون به و بود شده چیره اون بر مایکل کار جان

 کند فرار متظاهر

 گفت؛ اون به آهسته شدند رقص اتاق وارد آنکه از پس مایکل کار جان

 

 افتادی دردسر توی که بینممی _

 

 هک دیگر های زوج راحت خیال با و صدا و سر بی کری. رقصیدند می دیگه هایزوج میان در سالم و صحیح دو آن 

 کرد مشاهده رو رقصیدند می



 نجات رو اشم خواستیم تا دو ما و کرد اشاره خودم انگیز غم رفیق اون به و داد نشونم رو تو پریده رنگ چهره سیلویا _

 کنه می خودداری بره بیرون اینجا از سینتیا خانم که زمانی تا اینجا از بازگشت و ترک از سیلویا بدیم،

 

  جان ممنونم،_

 

 بگوید رو کلمات این شد موفق و داد هل بیرون به لرزانش های لب میان از رو کلمات این کری

 

 من باشه ااینج اون هم اگه بشه، صحبت هم اون با اصال نداره دوست هم سیلویا وحشتناکیه، و پیر زن سینتیا خانم _

 میگه چی مت که نیست مهمم باشم، هست اون که جایی ندارم دوست اصال

 

 ایه زدن سوسو و معمول غیر نگاه یک با مت. کرد نگاه اون به مایکل کار جان و آمد کری شانه سمت به مت دست 

 کرد برانداز رو اون چشمهایش کوچک

 

 جان؟ دادی، عالمت من به هم تو _

 

 اون کردن تصحب بهتر یا سینتیا خانم با صحبت برای ناخوشایندی خیلی وظیفه تازگی به کارولین! بودم من آره، _

 حد تا داره کاری محکم کمی به نیاز اون که کنم می احساس.... مت کنم،می احساس من داشته، وحشتناک زن

 آره، !نشم ور حمله عفریته زن اون به و کنم حفظ رو خودم نجابت هامدیریت تمام از بتونم من تا بدونه، رو خودش

 !دادم عالمت بهت من

 

 صورتی ونا گردن پشت حتی. کند پیدا رو سیلویا همسرش تا افتاد راه به و داد تحویل مت به رو کری مایکل کار جان

 احساس این از عمیقاً و گرفت شکل وجودش در محافظتش از حمایت احساس کری و رسیدمی نظر به عصبانی و

  کرد می قدردانی



 به. لرزد می دارد که کرد احساس کری کردمی حرکت رقص در آهنگ ریتم با و گرفت آغوش در رو اون مت وقتی

 لرزید می داشت که همانطور کند خودداری توجه جلب از توانستمی زحمت

 

 گفته؟ چی تو به دقیقاً جهنمی پیر ساحره این _

 

 توانستمین کری.  کرد نگاه کری پریده رنگ و شده سفید صورت به و برگشت عقب به و پرسید خشمناک رو این مت 

  .بدهد جوابی

 

 پنهان ها آدم این های چشم جلوی و کند فرار اینجا از خواستمی داد، تکان رو سرش و آورد پایین رو چشمانش

 شود

 

 دهبو خوشبخت اون با مت که دانست می و دانستمی یوتا مورد در اون.  بزند حرف یوتا مورد در خواست نمی کری 

  .ردک خواهد عجله حتما اون به رسیدن برای مت برگردد بهش تا بنویسد نامه مت به باز اون اگه که دانست می و

 

 االن تیح و بود اون از جویی انتقام تشنه مت. بود مت شدید عصبانیت نتیجه همسرش عنوان به اون وضعیت و مقام

 از و برگشته یوتا به باز که بود خواهان و مایل خیلی و داشت آرزو. بود شده پشیمان کری با ازدواج از احتماالً هم

 .شود بیدار بود زده گره و محدود کری با ازدواج با رو خودش که واقعیت این

 

 بهش وتای نامه آخرین دهد؟ انجام برود بگیرد تصمیم اینکه از قبل رو خودش کار آخرین توانست می کسی چه با مت 

 بود؟ گفته چی

 

 عطش برای کرد؟می ترک بود شده همسرش حاال که رو اون هم باز گشت؟برمی اون به جدید نامه این با باز مت 

  بود؟ کرده ازدواج باهاش که بود جویی انتقام



 حمایت اون از توانست می سختی به پاهایش. افتاد جلو به داغون و خورده شکست سرش و کشید عمیقی نفس کری

 کند

 !میکشم رو جهنمی زن اون من! من خدای _

 

 سر. بود چسبانده اون موهای به رو صورتش مت برقصد اون با آنکه از بیش. گرفت آغوش در محکم رو اون مت 

 .رفت فرو اون سینه سمت به کری

 

 کری؟ بیرون، بری اینجا از میخوای_

 

 ناو درون در خشم شدت به که کند حس توانست می کری ولی پرسید اون از صدا و سر بی و آرومی به رو این مت 

  جوشید می

 

 مت متاسفم، بریم، باید که کنممی فکر من... من_

 

 بیخیال بیخیال، _

 

 نارک در تمایل بی عصبانی جن و غول یک مثل جان چون کردمی اشاره و دادمی عالمت مایکل کار جان به باید مت 

 شد ظاهر مت

 

 هی تو اما بود، نخواهم خونه توی روز چند برای من نجاتت، عملیات از ممنونم خونه، به برم می رو کری من جان، _

 کی فقط... واالند نداره، ربطی من به اون شو، مشغول واالند کارهای امور به عمیقاً و داری اولویتت توی رو شغل

 خوام می هست که شرکتی هر و مدیره هیئت از رو زنش اما زنش، دست داده رو چیزش همه افسار که احمقه پیرمرد

 حراج ناخوشایند فروش یه حتی هست، ای کمیته هر در اگه و کنممی محرومش باشه که شرکتی هر در رو اون و



 هک بشه منتقل چراگاه به اون که اینه وقت بشه، محروم چیز همه از و بده انجام رو کار این که خوام می من محلی،

 محروم و جدا چیز همه از رو صفت شیطان زنیکه اون من! بچره خودش واسه همونجا در تا ببرن چراگاه به رو اون

  !کنم می

 

 ندیت و سرعت به جان فقط که بود شده باعث بود دار لبه و شدید خشمی با مت. بود سخت و سرد و خشن مت صدای

 داشت وجود اون صدای در خاصی رضایت گفت رو حرف این آرام صدای با جان وقتی اما دهد تکان سر

 

 بخیر شبتون لذته، و افتخار باعث _

 

 ایچهره با مت بودند نشسته مت اتومبیل توی اونها که وقتی. بود شده گیج روحی ضربه از هنوز لرزید، می هنوز کری

 کرد نگاه اون به حالت بی

 

 کری؟ بگی، من به بهش راجع میخوای _

 

 زرگشمادرب که وقتی هم پیش مدتها که سوالی. پرسید مالیم بود کرده رو کار این هم قبال که همونطور رو این مت 

  بود پرسیده مالیم کری از اتومبیل توی رو حرف همین دقیقا اون و بود مرده الی

 

 نه_

 

 گفت؛ ناگهان و کند کمکی لرزیدنش کمتر به توانستنمی که دلیل این به داد تکان رو سرش کری

 

 و قتشف و رحم از رو ما همه تو که نیستن، تو مال و ندارن تعلق تو به دخترها که کردمی اشاره نکته این به اون _

  ....که گفت اون کشی،می بیرون خودت قلب های خوبی



 بده ادامه_

 

 بود شده خیره اون شده گره های مشت به کری و بود رفته در کوره از مت 

 

 کرد؛ پچ پچ و زمزمه کری 

 

 که گفت ونا نداشته، تو برای کافی وقت و بوده بخش کشیش یه تو پدر گفت اون اینکه جز به نیست، ای دیگه چیز _

 .....فرد یه.... فرد یه من چون بودم آور تعجب اونها همه برای من و ای بوده خوشحال آمریکا توی فقط تو

 

 شنرو رو اتومبیل مت. آمدمی پیش چی میداد اجازه اون به مت اگه که داشت تردید و بدهد ادامه توانستنمی کری

 صورتش و زد می برق خشم فرط از اشچهره. رفت بیرون به هتل پارکینگ از و کرد رانندگی جاده سمت به و کرد

 نزد دیگری حرف هم کلمه یک حتی اون ولی بود شده سفت و سخت گرانیت سنگ مثل

 

  .بود رفته فرو عمیقی خواب به هم ویونن و بود خواندن مشغول آلن برگشتند خانه به آنها وقتی

 

 گفت؛ آنها به تعجب با آلن

 

 خوابیدن فرشته تا دو مثل دختر تا دو اون نباشین، نگران ها دوقلو مورد در امیدوارم اومدین، زود چه شما _

 

 نیست خوب خیلی حالش کری_

 

 داد نشان خودش بودن عادی برای زیادی خیلی تالش و گفت آرام و صدا و سر بی رو این مت 



 سرماخوردگیته؟ واسه حالت پس دادیم،می تشخیص رو این بهتر باید شد، پا سر آنفوالنزا از بعد زود خیلی_

 

 کرد؛ اضافه هایشحرف به و انداخت ویونن به نگاهی سپس آلن 

 

  زدمی حرف هم کما و اغما حالت در و خودش با اون _

 

  داد؛ ادامه و زد پوزخندی آلن

 

 پر ور اون زندگی من تحرکه،بی و آروم چقدر خواب توی االن هم خودبین و افاده پر و فیس پر ویونن کنم می فکر_

 کنممی جوش و جنب پر و فعالیت

 

 نظر به پاچه دست کمی اون. نشست و شد بیدار خواب از و زد پلکی ویونن و داد تکان رو ویونن هایشانه آلن

 رسیدمی

 

  گفت؛ کنان مِن مِن 

 

  بود برده خوابم ساعتی یه من کنممی فکر_

 

  گفت؛ اون به موذیانه و داد خاطر اطمینان اون به آلن

 

 !داشتی هم معروف و زدنی مثال خروپف یه خوابت توی_



 !نداره حقیقت این! نکردم نه کردم؟ خروپف اوه! کنمنمی خروپف وقت هیچ من_

 

 میفهمی؟ ، نمیفهمی وقت هیچ که تو _

 

 بایستد پاهایش روی تا کرد کمک اون به و خندید قاه قاه آلن  

 

  بخوریم دینو رستوران توی دیروقت شام یه بیا بریم، بیا _

 

.............................................................................................................................. 

 

 و پهن تختخواب در رو خودش و کند فرار اینجا از که خواستمی فقط اون. روند می هاآن که بود خوشحال کری

 .نکند بلند رو سرش دیگه و کند پنهان وسیع

 

  !کری_

 

 بیجوا اون به کری ولی زد صدا رو اون و آمد بیرون مت شد بسته ویونن و آلن سر پشت در کهاین محض به وقتی

 حمام طرف به که شنید رو مت پای صدای بود لرزان و سرد بدنش که حالی در. داد رفتن اجازه اون به و نداد

 اون هب سختش بارداری و یوتا عکس دیدن از بعد که شوکی. بود شده وارد بدی عصبی شوک اون به هم باز. رفتمی

 مثل و لرزان و سست که حالی در. دهد نشان توانستنمی واکنشی هیچ ولی شنیدمی رو اون صدای. بود داده دست

 کند گریستن به شروع که شد باعث اون بدبختی و شوک بود، کشیده دراز بستر در ها بدبخت

 



 و ناخوشایند صدای که کرد پنهان بالشت توی رو صورتش کری برگشت اون طرف به راهش در از مت که وقتی 

  .برگردد اون به که نبود کسی. کند خاموش و ساکت هقش هق از رو خودش ناراحت

 

 کری و ودب امن اشآینده بود، خوشحال حاال آلن. نداشت گفتن برای حرفی کسی. شود متوسل اون به که نبود کسی

 و پایانبی و جدید های بدبختی با رو اون که کند حفظ خودش قلب توی رو خودش دل و درد خواستمی دلش

 اون رایب کسی دنیا کل در و کند تحمل و کشد دوش به تنهایی به رو بدبختی این و نکند گرفتار خودش شماربی

 نبود کسهیچ. نبود

 

 به رو اون محکم مت. خوردمی تکان تندی و عمیق های لرزیدن با اون بدن. شد بلند بالشت از ناگهانی طور به و 

 و عمیق های هق هق کری بود نشسته تخت روی کری کنار در اون که طور همان کشید خودش قوی و گرم آغوش

 یک و کرد روشن رو خواب چراغ دستش یک با مت. لرزیدمی وجودش تمام و بدنش آشکارا و کشیدمی سختی

 ورزید امتناع آغوشش توی اون کردن رها از و شد حلقه اون کمر دور دستش

 

 البته و باصالبت و محکم رو خودش دست داشت، نگه آغوشش توی رو اون محکم و سادگی به فقط. نگفت چیزی مت

 موهای به دستی مهربانی و مالیمت با مت و گذاشت اون شانه روی رو سرش کری و بود داشته نگه اون سر روی مالیم

 کرد نوازش عطوفت با رو فرهایش و کشید فرش

 

 عیس حتی کرد،نمی نگاه اون به کری صورت این در حتی و کند متوقف رو گریه کری تا کشید طول زیادی مدت 

 نداشت رو موارد این از هیچکدام مت اما. بکشد کنار رو خودش و کند دور خودش از رو مت که کرد

 

 به اًعمیق بپوشاند اون هایلب روی رو لبهایش آنکه از بیش و گرفت گرمش هایدست در رو کری غمگین چهره اون 

 شدید وابستگی حس با و گر سلطه و اختیار صاحب جو،سلطه محکم، و گرم اش بوسه. کرد نگاه اون اشک پر چشمان

 مغ که مت یافت پایان اون نهایی و خشک های هق هق آخرین و شد چیره کری بر بوسه که زمانی و بود رحمیبی و

 گفت؛ بود گرفته اون از رو اندوه و



 به و نشن پخته بدبختی و بدی روی از هااون کهاین مگه گفت، خواهم رو حقایق تمام تو به من حاضر، درحال! حاال_

 شدی، هشوک هااون توی حتی بودی، شده غافلگیر چیز همه برای تو بله،  بشه، تو درد باعث که نشن طراحی ایگونه

 یب اراده باال، به رسیدن برای من محرک من، خونسرد قلب میدونستن اونها کری، شناختن،می رو من هااون چون

 پروا،بی معصوم، آروم،. شدی ظاهر من بازوهای توی تو بعد میدونستن، رو چیز همه اونها جوریه، چه من روح

 رابطه ینا وارد پوچ سرگرمی برای من که کردنمی فکر اونها که کنممی تصور من و نجیب، و ناپذیر لمس و کودکانه

 و ها دوست ها، خانم از بعضی که کنممی تصور رو تلخم و سخت روزهای کردن روشن برای جدید تجربه یه شدم،

 ناراحت لعنتی خیلی طرز به و کردن،می وراجی و زدنمی گپ تو با من آشنایی درباره همدیگه با من های آشنا

 نبودن گناهبی و معصوم تو اندازه به چون میشدن اذیت اونها. نبودن فالکریج توی تو جای به هااون که بودن

 کرد نگاه اون به هدف از پر و روشن و شفاف زرد، یاقوت مثل چشمانی با مت

 

 و معصوم تو لمث من کری، کنم، دوری تو از که کردم سعی که گفتم بهت  میبودم، تو با نباید هرگز که گفتم بهت من _

 که غزیم و زندگیم، توی هاییزن وجود با بودم، تربزرگ تو از سال چهارده حدود سختی به و تقریباً نبودم، گناهبی

 شده ردی خیلی دیگه دیدم رو تو من که وقتی ولی سرد، و روحبی زندگی بود، آلن کامپیوترهای از یکی سردی به

 همراه هب همسرم عنوانبه تو که حقیقته این شدم، دیوانه دادمت دست از و کردم گم رو تو وقتی که حقیقته این بود،

 مدام اخبار این با اونها که گردنمی اخبار کوچک های تکه دنباله مردم برگشتی، من پیش به جااین به فرزندانم

 باشن هداشت خودشون از رضایت یه دلشون توی شهمی معلوم که چیز همه از بعد که طوری به بکنن، پراکنی شایعه

 من اب رو در رو زدن حرف جرات حتی که اونی هست، سازی شایعه ابزار یه صرفاً واالند سینتیا بوده، اونها با حق که

 جما که دونیممی رو این من هم تو هم! نیستن چیز هیچ اونها کری، نیستن، من هایدوست حتی مردم این نداره، رو

 هستم اونها عاشق من که دونیمی هستن، من مال پیپا و

 

 وهایم از مشت یک مت بود شده خیره اون به سکوت در و زدنمی حرف کری وقتی و کرد نگاهش ثانیه چند برای مت 

 چرخاند دیگر طرف به طرف یک از آرامی به رو سرش کری و گرفت دست در رو فرش

 

 کرد؛ زمزمه لب زیر مت 

 



 هست؟ هم ایدیگه چیز _

 

 بودند مالیم و آرام و گرم اون های چشم 

 

 رو گههمدی که نبود معنا این به این ولی نداشت من برای زیادی زمان و بود کشیش یه اون درسته پدرم، بله، اوه،_

 اون. یادب کنار مادرم مرگ از بعد زندگی با تونستمی که روشی تنها بود، راهی تنها این باشیم، داشته دوست کمتر

 به کنمیم فکر بیاد، کنار مادرم بدون زندگیش با بتونه تا جا،اون محوطه توی گذروند،می کلیسا توی رو وقتش همه

 و مشد آشنا اون با من شد ما خونه سرایدار روبی که وقتی شد،می هاش درد شدن کمتر باعث اونجا توی بردن سر

 بازگشت قصد جااین از کردن بازدید جز به کمبریج به رفتنم از بعد هرگز من نداشتم، ایدیگه چیز هیچ او جز به من

. نکردم تشرک پدرمم تدفین و جنازه تشییع مراسم توی حتی من و افتاد اتفاق این که طورهمان و نداشتم رو لندن به

 گرفتم دیا چیه، قدرت که گرفتم یاد شدم، موفق من آمریکا؟ در خوشحال. بودم بیمارستان توی و نیویورک توی من

  !تو کری،! بودی من سعادت و خوشبختی و خوشحالی تو. نباشم پذیر آسیب که

 

. داد تکان رو سرش ناامیدی با و کند جدا حقیقت از رو دروغ توانستنمی. کند فکر روشنی به توانستنمی کری

 بانیتعص فلوریدا، در اش گذشته دوران آوردن یاد به و اعتقاد و کردن باور برای مطمئن جایگاه یافتن برای تالش

 هااین همه دوقلوها، خاموش شدن شناخته رسمیت به بود، کرده پیدا رو اون دوباره که وقتی مت رحمانهبی خشم و

  شد مرور ذهنش در

 

 داد؛ دستور ناگهانی خشمی با مت

 

 !داره حقیقت این که دونیمی تو! نده تکون من برای رو سرت _

 

 دیگه اربیک که کرد وحشت و رسیدمی نظر به ترسان اون. شود خیره اون به خالی چشمان با توانست می فقط کری

 اون هب که سعادتی و خوشبختی به فالکریج در کوتاهی مدت برای اون. باشد اون با رابطه پذیرای و کنندهدعوت



 رو محبت و هرم آسانی به و بود پذیرفته رو سعادت و خوشبختی این میل کمال با کری. بود برگشته بود شده پیشنهاد

 ودشخ که دهدمی نشان اون به رو محبت این متن که رسیدمی نظر به بود کرده قبول بود داده نشان اون به مت که

 به هاآن که زمانی از مت سرد اعتناییبی. شود روبرو خودش وحشیانه اظهارات با که دهد قرار موقعیتی در رو

 زده وحشت حیوان یک مثل کری. آورد شمار به ناچیز چیزی نمیشد رو بودند کرده مکان نقل خانه، این به جا،این

 ریدردس. آورد خواهد وجود به مشکل و دردسر فقط کند، حرکتی هر بگوید، چیزی هر که بود مطمئن. ماند ساکت

 .نداشت رو ها بدبختی مقاومت و کشش دیگه. شود روبرو اون با توانستنمی دیگه کری که

 

 به تم ثانیه چند چون و نخورد تکان جایش از اون. نه یا رسدمی اینتیجه به اون که باشد منتظر نداشت قصد مت

 نظر هب که فشاری با رو کری بعد و شد تاریک ناامیدی و عصبانیت از مت خود چشمهای شد خیره اون خالی چشمهای

 .گرفت محکم و زد چنگ بود کرده طراحی بودن دردناک برای رسیدمی

 

 و دبو گرفته رو خودش تصمیم مت. رفت بین از اون در کردن صحبت برای فرصت. نداشت زدن حرف فرصت کری 

 های هبوس رسیدمی نظر به. شد خاموش و خفه مت خواستنی و شدید هایلب توسط ترس از کری هایزدن نفس نفس

 اون های بوسه و خواستمی مت که دنیایی. بکشاند دید می اون که دنیایی به رو کری تا که شودمی محاسبه اون

 نای به خواستمی کری خواه. خواستمی هم خودش که بکشد دنیایی به رو اون خواستمی انگار مت که بود طوری

 ترس اب واکنشی که دادنمی فرصت کری به وقتهیچ و بودند هشدار و مجازات اون های بوسه. نه یا بیاید اون دنیای

 آرام دادمی هل و فشار تخت روی نرمی به رو اون که وقتی حتی مت هایدست زدن چنگ. دهد نشان خودش از

 .پوشاند فوراً رو کری بدن اون بدن. نشد

 

 آزاد که کردمی تالش ست دادن رخ درحال اتفاقی چه دانستمی کهدرحالی کری و کرد سرکوب رو اون ترس مت

 که نای تا. کرد شدن خاموش به شروع کری هایاراده تمام که زمانی تا پایانبی هایبوسه. بوسید رو اون مت. باشد

 .بود وحشت از یکی و ترس از یکی اون دنیای و رسیدمی نظر به غیرواقعی اتاق

 

 ریک. بود نداده نشان خشونت با طور این رو رابطه این اون به هرگز. بود نکرده رفتار این مانند اون با هرگز مت 

 دهش چیره وحشتش به اون و جسمانی نیروی که حاال ولی کرد اون جسمانی نیروی و بدنی قدرت به اجمالی نگاه



 آغوش در سفتش بدن شدن نرم برای رو غریزی و اجتناب قابل غیر اشتیاق هیجان، توصیف قابل غیر احساس کری بود

 میکرد حس مت خشمگین

. رفت نبی از کامل اون عصبانیت که رسیدمی نظر به و کرد فروکش خشمش مت رفت در کوره از اون کهاین محض به

 شروع اون دستان و درآورد زانو به را کری که مصممی حرکت. بود مصمم حرکت در و استراحت حال در اون بدن

 کری، واکنش احساس دستانش،. کند حس رو اون واکنش کردمی احساس که حالی در تا کرد کردن نوازش به

 باشد کری هایسینه متورم های منحنی دنبال به تا... هایشنوازش

 

 کری؟ خوای،می رو این تو _

 

 هایپستان نوک تا خواست ادامه در و کرد امتحان رو اون هایسینه شستش انگشت. کشیدمی نفس نرمی به مت 

  آورد هیجان به بیشتر رو اون و کند ترغیب بیشتر هیجان برای رو اون برانگیخته

 

 خوایمی باشه که شکلی هر به رو این تو_

 

 نزدمی برق کری چشمهای. بود شده پیروز. کردمی حساب رو کری میل میزان و بود شده حساب و سرد اون صدای 

 ندهدفم اون. چرخیدمی اون روی مت چشمهای. ببیند اون شده باریک و تنگ هایچشم میان از رو مت تا بودند باز و

 بود آگاه کری میل به و بود

 

 کرد؛ بازجویی ازش اون 

 

 نداری؟ گفتن برای حرفی هیچ _

 

  کردمی مسخره رو کری نرمی به 



 کسی تونیمی و ای نمرده هنوز تو که بپذیری خوای؟می رو من و هستی زنده که کنی قبول که ترسیمی این از تو_

 بخوای؟ رو

 

  !خوامتنمی _

 

 اهشک کردمی لمس رو اون های سینه ترعمیق مت شست هایانگشت که لذتی و درد احساس از که توانستنمی کری

 کی و بیفتد لرزه به اون بدن که شد باعث اش سینه روی مت نرم خنده و کند جلوگیری لذت و درد این از و بدهد

 .آورد وجود به بدنش در دیگری وحشت و لرز

 

 کرد؛ اشاره و اظهار اون به عمیق پچ پچ و زمزمه یک با لب زیر مت 

 

 بفهمیم رو این بیا پس _

 وردندخمی تکان و چسبیده هایش پستان نوک روی و اون های سینه ابریشمی پوست روی که طورهمان مت هایدست

 همچون که مدعی حالت با رو کری دهان. لغزوند و داد سُر بیرون به تنش از رو کری نازک خواب لباس  اون

  شد خواهان کردمی شلیک اون به رو میل آتش و کشیدمی زبانه کری درون خروشان آتش هایجرقه

 

  کرد دعوت رو اون مت

 

 کنی؟می انکارش هم حاال چی؟ کری حاال_

 

 و لطافت بدون نرمی، بدون. بود نکرده رفتار طوری این اون با هرگز قبالً که کردمی رفتار اون با طوری مت 

 مت میزآ طعنه صدای. کردمی وادار شدن تسلیم به رو کری که بود مردانه نیازی و قوی خشم یک فقط اش، مهربانی

 .کند شروع نو از دوباره اون با رو خودش های مبارزه کری تا شد باعث



 خوتر با مبارزه درحال درماندگی با کرد،می مبارزه اون با ناامیدی با و زدمی نفس نفس کرد،می تقال آغوشش در 

 ادعا و مطالبه رو اون اندام تمام مت که رسیدمی نظر به که بود مت توطئه از پر و موذیانه خلسه از ناشی حالیبی و

  .کندمی

 

 .....من! نه_

 

 هک ای بوسه. شد خاموش شد بسته و فشرده هم به ایبوسه برای هایشلب روی که مت هایلب خشونت با صدایش

 ودب چسبیده اون به که قدرتمند دست یک توسط اشعصبانی و دررفته کوره از هایدست. سوزاند رو کری درون

 برد بین از کامل رو خواب لباس مت دیگه دست و شد مهار

 

  !کری آره،_

 

 جاهایی همه و آمد فرود هایشلب اون لبهای جلوی کردمی حرکت اون بدن روی آزادش دست با که درحالی مت

  کرد پیدا آوردمی خاطر به خوب خیلی رسیدمی نظر به که رو کری بدن از

 

 درندگی و خشم که وقتی. کند ذوب اون بازوهای و آغوش در را کری توانستمی که بدنش هایمنحنی و جاها تمام

 مقدر نوشتسر و جبر بود شده تعیین اون برای قبل از که بود سرنوشتی به تسلیم به واگذار کری و کرد فروکش مت

 شد چیره اون بر و کرد جذب خودش به رو اون که

 

 خواستنمی مت جز به رو ای دیگه کسی هرگز اون. خواستمی عاشقانه رو اون. بود اون عاشق کری. بود مت این 

 مت که وقتی و کرد رها و شل بود گرفته سفت که رو کری هایدست مچ و گرفت آروم و ریلکس مت بازوهای و

  کردمی هم خودش به ترنزدیک رو اون حتی کری کرد، دراز اون طرف به رو هایشدست

 



 و قالب خودش بدن به رو اون بدن سخت قدرت و آورد بیرون هایششانه روی از رو اون گشاد و بلند لباس کری

 در. دکرمی کنترل رو کری و بود کنترل تحت کامالً. کرد نگاه اون به و کرد بلند رو سرش باالخره مت. کرد وصل

  ببیند رو مت شده باریک و برافروخته و گرم نگاه و کند باز رو چشمانش اون تا بود منتظر کری که حالی

 

 مقابل در مغلوب یک مثل کری آنکه تا کشاند باال طرف به رو کری سر و کشید اون موهای میان از رو انگشتش مت

 .برداشت قوس اون زیر در بدنش فاتح یک

 

  گفت؛ سردی به مت 

 

 بشی حامله دوباره تو که زمانیه االن_

 

 زا هشدار زنگ دوباره ولی بود گرفته چنگش در رو کری سخت و محکم. کردمی تاکید اون به اشکلمه هر با مت 

 کرد ور شعله و کشید زبانه رو درونش و گرفت بر در رو کری اون کلمات سرمای

 

  کرد؛ توصیه اون به آرومی به و آمیز مصلحت مت 

 

 توئه شکم درون که من بچه با بیفته اتفاق قراره این نده، هدر کردن جنگ توی رو انرژیت گونه هیچ_

  داد؛ ادامه مت

 

 رفته دست زا و انگیزشگفت رؤیاهای به شدن آویزان به کمتری تمایل احساس باشه تو شکم توی من بچه که وقتی و_

 کمشش توی رو بچه یه که زنی به نسبت تر سرزنده و تر واقعی چیز هیچ به تونمنمی من داشت، خواهی هالی کوین

  کنیمی حمل رو اون شکمت توی واقعیت توی که رو من بچه کری،! رو من بچه کنم، فکر کنهمی حمل



  !نه _

 

 شد خیره بهش بود شده اون مجذوب که شگفتی و وحشت نوعی با کری

 

 .....که نمیتونی تو! خوامنمی من _

 

 اینکه تا بیاورد پایین بدنش سمت به به رو وزنش اون داد اجازه آرومی به کری و رساند اون به رو وزنش آهسته مت 

  .کندمی صحبت درونش در  چیز همه با اون بدن محکم و سخت عضله هر رسیدمی نظر به

 

 هایسینه لطیف و نرم پوست هایشلب. کند نوازش رو اون های شانه تا کردمی حرکت موهایش روی مت هایدست

 جستجو بود دهش قبلشون از پرتر و بزرگتر حتی و بود شناخته بیشتر کری زایمان از بعد رو هااون تازگی به که رو کری

 کردمی حرکت متورمش هایسینه و هایشپستان نوک روی که اون دهان بودن حریص و وحشی از کری و کردمی

 داشت خبر

 

 وردخ لیز کری های رون روی پایین به اون دست. بود چسبانده اونها به حد از بیش حرصی و میل با رو هایشلب مت 

 کرد نزدیکتر حتی خودش به رو کری و شد خورده سُر پایین به و

 کرد؛ زمزمه عمیقاً لب زیر مت

 

 چیز یچه و میخوام رو تو من واقعیه، همیشه که چیزیه این کری، نمیشه، متوقف هرگز که چیزیه این میخوامت، من _

  باشمت نداشته امشب رو تو که نمیشه این از مانع

 

 کرد وحشت خونسردی کمال با مت مطالبه و بودن مدعی از. خورد پیچ خودش به لرز و ترس از و وار دیوانه کری

 چسبیده هایشلب روی عمیقاً مت هایلب که طور همان اون زیر در درمانده. بود افتاده دامش به قدرت با کری اما



 کردن گریه زور از آرومی به ترس از اون های گریه. بود شدن غرق درحال هااون بوسه.  میکرد مدعی رو اون و بود

 اراضطر حالت چنان با مت و شود آرام اون بدن روی مت محکم زدن چنگ کهاین تا یافت تغییر عشق و میل با های

 تم بود خودش اوج در کری هیجان وقتی و کرد حرکت اون سوی به افزود کری عشق و هیجان آتش به که نگرانی و

 بود تاببی و قرار بی مت بدن. کرد نگاه اون به قرار بی و درخشان هایچشم با و کرد بلند رو سرش

 

  گفت؛ سختگیری روی از و خشونت با و دخراشگوش و زده سوهان صدای با تند اون 

 

 ات ردهم دنیای اون توی و بیاری در خاکستریت نیمه دنیای از سر دوباره تو که نمیدم اجازه من کری، منی مال تو_

  ای زنده که فهمید خواهی تو امشب از بعد شی، وارد

 

 !مت_

 

 که ودب مشتاق که دهانش کرد،می تاکید گرش جستجو های دست با که کری امیدکننده نا و کوچک خواهش و تقاضا 

 های چشم در رو آتش از ایشعله و آورد ارمغان به رو مت گرایی مالکیت حس ها این همه کند ادعا رو مت دوباره

 بود آورده وجود به اون

 شد؛ خواستار اون از ای گرفته صدای با مت

 

 انکارش دیگه ور احساس این فردا بیا باشیم، نداشته اشتباهی هیچ دیگه بیا! خوایمی چی که بگو بهم! کن تقاضا ازم _

 !کن تقاضا ازم نکنیم،

 

  کرد؛ التماس کری 

 

  !مت باش، عاشقم_



  کرد؛ التماس هم باز اون. دادمی حرکت صافش های شونه و اون سخت سینه روی رو هایشدست کری

 

 باش عاشقم کنم،می خواهش مت،  اوه،_

 

  گفت؛ لب زیر مت 

 

 باشم؟ عاشقت_

 

  بود آماده کری کردن تصاحب برای بدنش و شق و سفت اشتیاق و هیجان و شور از مت چهره 

 

 داشتهن انتظار من از کنه،می پرتاب و ندازهمی جهنم به منو تو داشتن دوست کنم؟می جرات من که کنیمی تصور  _

 برگردم جهنم اون به که باش

 

 اون و تیاف افزایش اون به کری نیاز اما شد تاریک و تهدیدآمیز مت. کرد عبور و دوید کری در ترس ثانیه یک برای 

 .بود معنی پر و مرهم اون برای مت گرم بدن. کشید دراز اون بازوهای و مت آغوش در آرام

 

 .کردمی گرم رو بدنش مت. کند گریه هق هق اون آغوش در و بکشد دراز آغوشش در اون که بود الزم

 

 تسخیر و مجذوب ناگهانی طور به زد،می نفس نفس تعجب و خوشحالی و شوک و هیجان فرط از کهحالی در مت 

 شد انداز طنین کری هایلب جلوی خوشحالی و رضایت از اون ناله و شد اون بدن

 

  پرسید؛ گرفته صدای با اون 



 وقتی ره پرستیدم،می رو تو من اینکه جز به شد؟ شروع چیز همه که برگرده جایی به تا خوای؟می تو که چیزیه این_

 توی نم بودی، تقاضا و خواهش یه مثل نعمت، یه مثل تو آغوشم توی داشتم رابطه باهات و کردممی تصاحب رو تو که

 کری؟ چیه، نظرت به االن پس کردم،می عبادت و ستایش رو تو زمانی هر

 

  !نکن صحبت این مثل جوریاین مت، اوه، نکن،_

 

 میزد بال بال و بود گرفته نبض میزد موج اون در که اشتیاقی و هیجان از بدنش و شد سرازیر کری چشمان از اشک

 

 !کری! کری! خدایا اوه، _

 

 در شدیدی تمایل و میل. بود شده مهربان و لطیف و مالیم و نرم مت آسایی معجزه و منتظره غیر طور به ناگهان 

 ریک پریشانی بوسید،می رو چشمانش مت وقتی و بود افتاده راه به کری نوازش و ساختن خشنود برای اون وجود

 ونا راحتی برای رو کلماتی کرد، نوازش رو موهایش بوسید، رو هایشاشک مالیمت با مت و شد محو و رفت بین از

 مت رو اش دخترانگی که بار اولین یادآوری و آشنایی جز به کری که کردمی زمزمه اون بدن روی شون رابطه توی

  .دهد تشخیص رو دیگری چیز توانستنمی بود گرفته اون از مهربانی با اتاق این در

 

.............................................................................................................................. 

 

 کرد حرکت عقب به و داد خود به تکانی مت و بودند ساکت و کشیدند دراز یکدیگه آغوش در آنها باالخره

 

 بود شده الغر و نحیف تقریباً صورتش. بود شده خیره سقف به و بود کشیده دراز پشت به اون

 

 مت _



 نهمچو رو شناور جادوی این رفتارش و. لرزید مت اما کرد لمس رو اون شانه لرز و ترس با و آزمایشی طور به کری 

 بردمی بین از سرد هوای جریان

 

 !کری نزن، دست من به _

 

  بست رو اون و ایستاد و کرد دراز ریدوشامبرش برای رو دستش مت 

 

  کرد نگاه رو اطرافش کند نگاه کری به اینکه از قبل

 

  پرسید؛ کری از تلخی به اون 

 

 کنی؟یم تر عمیق منه درون توی که رو رحمی بی و درندگی و وحشیگری نوعی هر روزها این تو که بودم نگفته بهت_

 ساکت رو بشنوم در پشت از تونستممی که رو آورت ترحم و انگیز رقت های هق هق اون تا کنم، آرومت تا اینجا اومدم

 رسید تو به کردن تجاوز به هم آخرش. کنم آروم و

 با صحبت به شروع لرزیدمی اون خشن صدای و وحشت از ناشی شوک از و اون العملعکس از که حالی در کری

 کرد؛ لکنت

 

 ......این... نبود تجاوز... ت این _

 

  !نبوده تجاوز این که نکن تصور بود، قصدی اون توی اما نداره، پایانی این مثل چیزی _

 

 کرد؛ دفاع خودش از بیزاری و نفرت با مت



 برای اگه داشتم که قصدی هر با من بشی، باردار هم باز که کنم مجبورت خودت میل خالف بر حتی خواستممی من_

 تو و یفتهب اتفاق این که امیدوارم هنوز من ولی ببخشه رو من خدا زنم،می صدمه تو به باشه الزم پایان اون به رسیدن

 !بشی حامله هم باز

 

 مبهوت و شون رابطه از شده کوفته بدن با رو کری و بست محکم بلکه آرام چندان نه رو در و رفت بیرون اتاق از مت 

 کرد رها شده

 

 شفک رو مت هایکلمه مفهوم ذهنش در که شود سرازیر چشمانش از اشک آنکه از بیش و رفت بین از شادی و گرما 

 ددر فرط از و شد گلوله خودش از حفاظت و دفاع و بدبختی از تخت روی و کشید سرش روی رو هامالفه کری کند

 برد خوابش باالخره کردمی گریه هق هق و لرزیدمی سرما از کهحالی در خستگی و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هشتم_فصل_پایان#



 نه_فصل#

 

 

 تنداش ایایده هیچ کری. شدنمی دیده شدن دیده برای کجا هیچ مت شد بیدار خواب از کری وقتی بعد روز صبح

  .ببیند رو اون که کند تحمل توانستمتننمی که چون. نه یا و رفته بیرون سادگی به اون که

 

 بود هرفت دفترش به مت اگه یا. بود شده عصبی کمی مت مالحظهبی رفتار این از و رفت فرو خودش در هم باز کری

 وهادوقل با تنهایی روز یک با شدمی مجبور اون دانست کری که آنجایی تا. بگذارد تنها رو اون خواستهمی حتماً

  .شود روبرو

 

 که بود بدی اندازچشم یک این. پریدمی جایش از خوردمی زنگ تلفن که بار هر و کردمی نگاه رو بر و دور اون

 خترهاد نداشت قصد دیگه و بود شده عصبی کافی اندازه به گذشته شب اون  نداشت آن به خوبی حس دقیقاً کری

 تندنداش پدر یک کردندمی زندگی آلن با همراه استرالیا در که زمانی هاآن. کند روبرو متشنج جو نوع این با رو

 .داشتند عادت آلن های گویی بذله و کردن شوخی و محبت به همیشه ولی

 

 بود شده آن متوجه کافی اندازه به روبی اگه. شدمی شروع آرومی نا به هاآن رسیدن برای جو این زود خیلی

 در سرعت به هابچه وقت آن. کردمی همیشه برای رفتن و اونجا ترک درباره مت و کری کردن تهدید به شروع

  گشتندبرمی ناراحتی و رضایتی نا و ناخوشایند ارتعاشات

 

. فتادندا راه به و پوشید لباس دخترها بردن گردش برای و داد تکون دستی آنها برای زدمی لبخند که حالی در کری

 .میبرد بیرون گردش و بازی شهر و ها مغازه در خرید کردن، تفریح برای رو هاآن. گرفت تماس تاکسی به

 

 .کند متشنج هم رو دخترها بدش حال تا داد نمی اجازه. آورد بیرون رو دخترها بار اولین برای 



 هاگرچ. بدرخشد و شود باز دخترها چشمهای شدمی باعث که هاییمغازه نداشت، وجود دیدن برای زیادی چیز آنجا

 ریختیم فرو رو بدبختی حاشیه کردن خرید این کم دست نبود پذیرامکان خوشحالی و سعادت و خوشبختی خریدن

 .آورد می بود کرده محاصره رو اون مت رسیدمی نظر به که شادی به رو اندوه و غم از رو هاآن ذهن و

 

. بود هادختر گردش برای محدود موفقیت یک فقط این رفتندمی پیش اکتشافی سفرهای این در آنها که طور همان 

 دو هر هک کوچک دختر دو آن به کمک برای داشت خودش با رو آلن قبالً کری. بود ترسناک کمی و سنگین ترافیک

 لیخی که هایی مغازه پیشخوان روی و هاپنجره داخل به و شوند بلند آلن آغوش توی همزمان طور به خواستندمی

 و زده گرما و رنج زود خیلی خودش کری و کنند عادت ای دیگه راه هر از بردن لذت برای و  کنند نگاه بودند زیاد

  .بود کرده پیدا خسته

 

 گفت؛ دخترها به کری

 

  !فروشگاه باالی بریم بزن دخترها _

 

 ویترین هب بردمی باال رو پیپا کری حالیکه در جما و. کرد پیدا خودش با رو مایکل کار سیلویا اون ناگهانی طور به

  شد خیره فروشگاه

 

 داری خودکار کردن بلند دستگاه با بزرگ بچه کالسکه یه به نیاز تو کوچولو_

 

 داد؛ ادامه رو حرفش و خندید خوشحالی با کرد اون به رو دانی قدر با کری وقتی سیلویا 

 

 ! من مهمون باال طبقه همگی داری، نیاز قهوه به ام تو _

 



 گفت؛ و کشید عمیقی آه بودند نشسته باال طبقه رستوران در همگی که موقعی کری

 

 یه ات کردم عادت خیلی من شدم، آشنا اونها با امروز تا من که هستی کسایی ترین گو آمد خوش از تو سیلویا،_

 اومدن نارک برای تجربه یه این کنم، تقویت رو دوقلوها بتونم تا باشم داشته خودم با رو ای دیگه تربزرگ بزرگسال

 بود تنهایی با من

 

  دفترشه توی امروز که بینممی اما  باشه، تو با باید مت _

 

 پرسید؛ حوصلگیبی با کری

 

 دفترشه؟ توی اون _

 

 کند حفظ رو خودش عادی و عمومی چهره و دارد نگه معمولی آدم یک مثل رو صورتش توانستنمی دیگه 

 

 مت وقتی و دش سبز راهم سر تقریباً اون ببینم رو جان تا بیرون میرفتم داشتم وقتی کنم،می فکر طور همین منم خب _

 حیوان ای نکرد، هم خواهی معذرت حتی اون رفتم،می بیرون دفترش از جان پیش از داشتم من اومد اونجا به

 !وحشی

 

 گفت؛ آرام و آورد پایین رو صدایش و انداخت نگاهی کری به بعد و کرد نگاه دوقلوها به اون

 

 کری؟ نه، مگه ره،نمی پیش خوب خیلی مسائل _

 



  نه_

 

 اشهوهق فنجان افتاد می راه سروصدایی اگه اون که بود نگران و بود نشسته دستش دو هر در اشقهوه فنجان با کری

 برخوردار خوردی اعصاب از دائماً روزها این که رسیدمی نظر به و خوردمی هم به مدام اعصابش. انداختمی رو

  لرزیدمی وجودش تمام و ست

 

 کنم، یدخالت نباید و نداره ربطی من به این بدی، جواب خوادنمی نه داره؟ ربط واالند سینتیا دیشب حرف به این _

 باشین برگشته صمیمیتون قدیمی درخشش به دوباره که نمیرسه نظر به مت نه و تو نه اما

 

 گفت؛ پروابی کری 

 

 اورده ارمغان به زمینه این در بیشتری چیزهای واالند لیدی کنم فکر روبراهه، چی همه _

 

 احتینار از دوستش چهره. بود گفته سینتیا سمی هایحرف مورد در سیلویا به که کرد پیدا طوری رو خودش کری 

  بود شده سرخ

 

 !کثیف جادوگر پیرزن _

 

 رو لندن هک بودند شده اون شیفته اونها االن. روند باال شاپکافی پنجره سمت به تا بودند کرده ترک رو میز دوقلوها 

 و متحیر دندکرمی نگاه پایین به وقتی باال طبقه خانهسفره پنجره از و کنند تماشا پایین به باال از رویشون پیش

 .بودند شده سرگردان

 



 .ببینند رو اونها بهتر هایچشم با تا برگرداندند رو هایشون صندلی هم با سیلویا و کری یعنی دو هر 

 

 فت؛گ صدا و سر بی و آرامی به سیلویا کهاین تا کردند خلوت هم با و شد حکمفرما سکوت اونها بین دقیقه چند

 

 کاوکنج خیلی جان چون دونممی رو این من کری، بود، آمریکا توی زن یه بشی مت زندگی وارد تو اینکه از قبل _

 کار هک تدریج به اما داد،می تشکیل داشت رو لندن شرکت و زدمی زنگ جان به خیلی بود اینجا وقتی مت. بود شده

 و کسب هک تدریج به و زدمی زنگ بهش زن اون کمتر و میومد لندن به آمریکا از بیشتر و بیشتر اون رسید پایان به

 مت هب اوقات گاهی زن اون. میومد زیاد لندن به آمریکا از مت شد،می بیشتر هم شریک عنوان به مت و جان کارهای

 هاتماس این از خیلی رسیدمی نظر به اما باشه، کرده تلفن آپارتمانش از اون ممکنه که کنم فکر باید زد، می زنگ

 سر یکس چه با نهایت در مت که بوده توجه جالب منبع همیشه دونستمی کسی هر که جااون تا. بود تجارت مورد در

 النیطو مسافت طی مطمئناً و بود تو با آشنایی وقت از قبل بوده هم عاشقانه رابطه این اگه حال هر به داره، کار و

 ینا میشد ضروری نیویورک به سفر وقتی چون آمریکا، توی اون و بود لندن توی ش همه مت چون شده،می انجام

 رفتنمی آمریکا به هیچوقت مت رفت،می آمریکا به و بده انجام رو کار این شدمی مجبور که بود جان

 

 گفت؛ تلخی به کری

 

 بوده فلوریدا توی زن اون چون شاید _

 

 رکتشش توی داشت شب تا صبح از دیوانه فرد یه مثل اون چون نرفته، فلوریدا به مت که دونممی من خب فهمم،می _

 تیمد یه برای نکردم، تعجب اصالً رفت شرکتش از رزماری وقتی کرد،می کار ربات و ها دیوانه مثل کرد،می کار

 وضع هب بالفاصله اون رفتی بیرون زندگیش از تو اینکه از بعد ولی شد نرم اون اومدی زندگیش صحنه به تو وقت

 به که دیدنمی دلیلی شکلیه، چه اون که دیدمی رزماری که کنممی فکر شد، سابق پیر مت همون و برگشت قبلیش

 برگرده قدیم روزهای

 



 گفت؛ گنگ و مبهم لحنی با کری 

 

 رفتمی بیرون اونجا از که وقتی میکرد، صدا خوک رو اون رزماری _

 

 بود ناموفق حقایق یافتن برای تالش در ذهنش. کند فصل و حل رو حقایق که بود بیهوده 

 

 کرد؛ نظر اظهار روشن برایش رو این کامالً و گفت تندی به سیلویا 

 

 تبدیل حملت قابل غیر آدم یه به واقعا تو رفتن از بعد اون نگفته، بهش بیشتری چیز اون که شانسهخوش خیلی مت _

 میخوای تو کری، گفته، بهش کمم تازه که بگم بهت تونممی بگه، بهش کردممی فکر این از بیشتر خیلی بود، شده

  کنی؟ چیکار

 

 کرد؛ اضافه حرفش به آرامی به کری

 

 باز رو ناو نمیتونیم هیچکدوممون که ای گره کور، گره یه مثل شده ما رابطه نمیاد، بر دستم از کاری هیچ هیچی، _

 برای ور اینا همه که کنم می حساب خائن آدم یه رو خودم هم االن  حتی من بدم، انجام بتونم که نیست کاری کنیم،

 کنممی تعریف تو

 داد؛ اطمینان اون به سیلویا

 

 کنهمی بازتاب برامون رو ذهامونایده که داریم نیاز کسی به روزهایی یه ما همه _

 

  کرد؛ اعتراف کری 



 مربوطه، بهم و دهمی قرار الشعاع تحت رو من فقط چیزهایی رسهمی نظر به ندارم، سرم توی ایایده و فکر من_

 رو دنکشی عمیق نفس و آزاد تنفس فضای جااون در حداقل شد، خواهم خوشحال برگردیم فالکریج به دوباره وقتی

 دارم

 

 بگیر تماس باهام باشی داشته احتیاج بهم اگه _

 

 اون یرو توانست می داشت دوست وقت هر که انداخت یادش به رو اون سیلویا شوند جدا هم از میخواستند که وقتی

 میتواند داشت دوست وقت هر که آورد یاد به رو اون بودن کرده بدل و رد هم با که هاییحرف درباره و کند حساب

 .کند صحبت اون با دوباره

 

 و عمیق یخیل مشکل. بود مشکل یک این. بگوید چیزی کسی به توانستنمی اما داد تکان تشکر با رو سرش کری 

 و ودب گفته اون به واالند خانم که زشتی هایحرف مورد در اون. بگذارد درمیان کسی با رو اون بتواند که خصوصی

 صوصامخ ای،دیگه چیز اون اما. بود گفته سیلویا به بود داده نشان بهش و داشت هدف موردش در که زشتی حقیقت

 بود نگفته اون به رو داشتند رابطه همدیگه با مت و اون دیشب اینکه

 

 خود تنها و مت بود گفته صمیمی موارد چنین مورد در حال به تا که کسی تنها به کری که بود آمیز طعنه و مسخره این

  .بود مت

 

 پارک تازه و تر هایعلف و هاچمن میان از دوقلوها تا داد اجازه و کرد متوقف پارک طرف اون در رو تاکسی اون

 ذتل شون خانه سفید و سیاه آهنی دروازه به رسیدن و آمدن بیرون از قبل آوریل آفتاب از و کنند عبور و بدوند

 .بردارند قدم آپارتمانشون طرف به میلی بی و اکره با و آرام بعد تا ببرند

 خوردمی تاب اون طرف به بود ایستاده تر طرف آن یارد صد حدود تا زیرزمینی گاراژ از که دید رو مت مرسدس کری

 روی رو پایش شد رد ماشینش کنار از که دید رو اون وقتی مت. کردمی حرکت اون سوی به کنان غرش و شتاب با و

  کند توقف کری از جلوتر متر چند تا برگشت عقب به و چرخید جاده راه در بعد و گذاشت ترمز پدال



 و حکمم ببرند، هجوم خواستندمی مت سمت به دوقلوها که وقتی کری و شد پیاده ماشین از هاآن رسیدن از قبل مت

 .داشت نگه رو هاآن های دست سفت

 

 بود آمده بیرون مرسدس از برسد بهش کری آنکه از بیش مت 

 

  بودی؟ رفته کجا _

 

 بیرون_

 

 حملت رو اون شمردن حقیر و شدن متنفر احساس این و بود افتاده اون دام در که رو احساس این توانستنمی کری 

 کند

 

 کشید؛ فریاد بلندی صدای با گرفتمی نادیده رو دوقلوها کهدرحالی مت 

 

 و ینپای انداختی سرت کنی نگاه جایی به اینکه بدون تند تند داری جور همین چرا چته؟ ری؟می داری کجا االن _

 میری؟

 

  .بودند شده متمرکز کری روی فقط اون چشمهای

 

 گفت؛ تلخی لحن با و آروم کری

 

  برم؟ باید کجا دیگه! تخت بعدشم و آپارتمان به _



 ات رو خودش چهره کرد، مالقات رو مت چشمهای. ایستاد حرکتبی کامالً کری و کرد نگاه اون به ایلحظه برای مت

 ردهک پر رو وجودش و بود کرده طغیان اون در که رو عشقی تا کوشید. کرد حسی هر از خالی داشت امکان که جایی

 ودب شده جاری اون در که رو عشق این کرد سعی بود شده چیره اون بر خشم کههنگامی حتی. بگیرد نادیده بود

 کند مهار

 

  گردونممی بر رو تو من شو سوار _

 

 کرد نگاه مت به سردی با و گرفت رو دوقلوها دستهتی. گرفت نادیده رو اون کری اما کرد باز رو ماشین در مت

 

 ناو چشمهای بعد و کرد نگاه اون کردن لجبازی به خونسردی با کرد باریک اون سری خیره از رو هایشچشم مت 

 کرد مالقات خودش های چشم با رو

 

 داشت نگه عقب به رو دوقلوها کری برود دخترها سمت میخواست وقتی مت

 

 داشت خواهیم آزادی بعد به االن از و شدیم زندانی حاال همین تا کافی اندازه به ما زنیم،می قدم ما ممنونم، _

 یرونب کیفش از رو کلیدش رسیدند مجلل محل یک در خانه اصلی درهای به کههنگامی و گذشت اون کنار از کری

 گیسن و سخت و سفت صورتش. بود شده خیره اون به و بود ایستاده آنجا هنوز مت. انداخت عقب به نگاهی و آورد

 هخان به هنوز مت رفت رختخواب به شب ده ساعت کری وقتی و برنگرداند اون طرف به رو خودش مت اما. بود شده

  بود مانده بیرون و بود نیامده
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 بدون رفتن از قبل و کند عوض لباس تا آمدیم آپارتمان به فقط مت. دیدمی رو اون ندرت به دیگه روز چند تا کری

 و دادیم جواب تلفن به خاطر آسودگی با کری. رفتمی و کردمی صحبت پیپا و جما با کمی کری با ایکلمه گفتن

 هک گفتمی اون به صدایش. شنید رو مایکل کار جان صدای اون و خورد زنگ خانه تلفن جمعه روز صبح که وقتی

 .ست آماده فالکریج

 

 باباس با بعداً هم ون یک و بردمی رو اونها آنجا به و کردمی ماشینش سوار فالکریج تا روز اون که بود جان ظاهراً 

  .شدمی دنبال و فرستاده برود ماشین داخل به بتواند که بزرگی چیز هر و دوقلوها هایبازی

 

 .رفتنمی هاآن پیش مت اما بود برگشته فالکریج به قبالً روبی که رسیدمی نظر به

 

 زمان از اینکه از جدا. داشت رو چیزی چنین انتظار تقریباً کری. بود خواهد شلوغ سرش خیلی لندن در اون 

  .گشتبازمی خانه به کار از بعد بایستمی بود مانده خانه توی ازدواجشون

 

 دیدار لذت از اون از کردن دوری برای بود شده حاضر حتی. ببیند رو اون خواهدنمی دلش اصالً مت که بود واضح

 کند نظر صرف هم دخترهایش

 

 .میکند کار مت با جاآن در و رودمی اصلی دفتر به اون االن که دانستمی کری. آلن 

 

 گفتهن اون به چیزی هم آلن حتی حال این با. بودند رسیده مهربانی و مدارا نوع یک به هم با واضح طور به مت و آلن

 انستدمی کری و کردندمی کار دیگه هم با و دادمی انجام مفصلی کارهای آلن با که رسیدمی نظر به ویونن و بود

 .روند می بیرون شرکت از هم با و هستند هم کنار در ها عصر غالباً که

 



 وقلوهاد و کری اون. بود کرده قبول قلبش صمیم از رو مت توصیه مت و کری عروسی روز از که رسیدمی نظر به آلن 

  .شوند آشنا تازه زندگی یک با تا بود گذاشته تنها رو

 

 کندیم صحبت مت با و گرددبرمی آلن که دانستمی کری باره، فالکت چقدر کری زندگی که بردمی پی آلن اگه

 ایشه باری فالکت و بدبختی آخرین از هرگز اون بود وابسته مت به اشآینده چون کری و ببرد اینجا از رو اون که

 داد نمی خبر بود آلن که اش حامی به

 

 راحتی احساس خانه در مایکل کار جان تا شدنمی دور هاآن از و بود نگذاشته کنار رو خودش دقیق طور به روبی

  .کند

 

 رگشتهب جنوبی آفریقای تاریکی از تازه اون که گویی گرفت آغوش در رو کری و کرد خفه بوسه با رو قلوها دو روبی

 بود اندهرس فالکریج به رو دخترها و کری کهاین از برود خانه از اون آنکه از پیش مایکل جان به تند نگاهی با و بود

 کرد تشکر

 ونا به خودش مستقیم روش به و آمد کری سراغ به روبی رفت خانه از جان که زمانی چرا که بود روشن خیلی این

  کرد اشاره

 

 گفت؛ تندی به اون

 

 باید مایکل کار جان که کجاست متیو پس! بشی فرستاده اینجا به و خونه بیای ها غریبه با شدی مجبور تو که بینممی _

 برسونه؟ ات خونه به رو تو

 

 اسم،شنمی رو اون خوب خیلی من نیست، غریبه من برای تو مثل هم مایکل کار جان و روبی، بود، شلوغ سرش اون _

 محترمیه آدم چه بدونم و دستم بیاد شناختنش تا مونده اینجا همسرش با کافی اندازه به اون



 کرد؛ موافقت اکراه با روبی 

 

 ات خونه به رو تو که میبود شوهرت باید این اما نداره شخصیتش توی مشکلی و درستیه آدم اون که کنممی خیال _

 فالکریج که محوطه این توی کارگر افراد این همه کردن استخدام و اینجا به من اوردن برای سرش اون. اورد می

 رو وقتش لندن توی تو با اینکه جای به بردمی سر به اینجا رو گذشته روز دو این اون. نبود شلوغ کنن آماده رو

 کنه حبتص تو با تا لندن بیاد اینکه جای به کردمی غر غر مدام موضوع این مورد در و بود عصبی هم خیلی بگذرونه،

 

 و نظر اظهار باالخره که بود کردن درست ناهار برای آشپزخانه سمت به رفتن راه درحال و شد بلند جا از روبی

  کرد؛ اشاره

 

 شده کوک پیانوت نوت بیا_
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 فرادیا که بود مطمئن چیز یک از. دانستنمی مت اخیر رفتار مورد در چیز هیچ کری که بود این داشت اهمیت آنچه

 رو کار این گرداندندمی بر اولش روز به و میکردند تعمیر داشتند رو فالکریج و بودند هداد انجام خانه در رو کارها

 دادندمی انجام خوبی به

 

 در یزچ همه پیش اندکی که نبود این از اثری هیچ. نبود آب و گِل های الیه از اثری هیچ. بود آنجا واقعی فالکریج 

 کردمی توجه جلب قدری به هم خانه محوطه. بودند کرده پنهان گِل هایالیه از ماندن دور برای خانه از ایگوشه یک

 احساس مت بدون اینجا در کری هم باز بود شده باز و زیاد اطراف های باغ و پارک اطراف هوای و حال آنکه با که

 غلبه برای هاآن تالش حتی. کردندمی کار جاآن در نفر بیست حدود رسیدمی نظر به. میکرد بیچارگی و تنهایی

 چهدریا و بود کرده نشینی عقب اکنون رودخانه خود. شدمی دیده وضوحبه طوفان و رودخانه مخرب حمله و طغیان

 بود کرده ترک رو واقعی غیر کوچک استخرهای و ها



. زدیم برق ای غیرمنتظره طور به بود پارک یک که زمانی که شدمی دیده آنجا در که جاهایی از که آبی های برکه 

 ریجفالک اون همانند رسیدمی نظر به و شودمی سرخ گل کمی تعداد طوفان، همه از بعد امسال که دانستمی کری

  .برسد عادی نظر به و یابد بهبود تا بود تقال و تالش در و بود گرفته قرار شتم و ضرب و بدبختی مورد هم

 

 خانه این ارب یک که رو عشقی تا خواستنمی وقتی و تالش هیچ چون. بود اون شانس از بهتر فالکریج بهبودی شانس

  دهد قرار مت قلب در دوباره بود کرده گرم رو
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 به ااونه که االن. کرد غافلگیر کامالً رو کری اون صورت و ظاهر و آمد فالکریج در خانه به بعد روز ظهر از بعد مت

 انتظار صالًا مطمئناً و ببیند رو مت بیشتر که نداشت انتظار واقعاً کری بودند بازگشته فالکریج در خانه به سالمت

  .نداشت رو امروز در دیدنش

 

 دهش پوشیده شِن از ایدایره دور سنگفرش. آمدمی خانه طرف به آهسته داشت که افتاد اون مرسدس به چشمش

 .بود خانه کنار در که بود

 

. بزند فحر کردندمی کار خانه در که کارگرهایی با که اینکه از قبل کرد، نگاه رودخانه طرف به و ایستاد مدتی مت 

 که تدانسنمی کری. کردمی تاسف و شرم احساس ناگهان و شد کری ترسیدن و وحشت باعث اون منتظره غیر آمدن

. ودش روبرو مت با مستقیماً شود الزم ناگهان کهاین تا بماند نشیمن اتاق در جا همان در یا برود اتاق به خواهدمی

 بود سردرگم هم خودش ولی شود روبرو اون با داشت دوست خودش کری که ضرورتی

 

 این. گذاشت می پیش قدم که بود مت این چون. بود کم هم باز دهد انجام خواستمی اون که کاری هر حال هر در 

. ودب برخوردار کمتری اهمیت از بدهد انجام گرفتمی تصمیم اون که کاری هر. بود ساخته هم رو زندگی که بود مت



 یرغ کامالً یا و زیبا و ارزش با یا رو زندگی که بود مت این و. کردمی تعیین سرعت به رو چیز همه که بود مت این

 ساختمی ممکن

 

 نظر هب شد پذیرایی اتاق وارد اون که وقتی و کند کنترل رو خودش که کردمی سعی و بود نشسته زمین روی کری 

 .کند کنترل کامالً رو خودش بود نتوانسته بودن خونسرد در هم مت که رسیدمی

 

  .داد نشان تفاوت بی رو اش چهره و شد بلند جایش از کری 

 

 گفت؛ صدایش در حالتی هیچ بدون مت

 

 کردی؟ نگاه اطراف این به رفته؟ پیش خوب کارها که نمیکنی فکر _

 

 من خونه حیاط و پارک محوطه توی فقط شه،نمی دیده و نیست خونه توی خسارت و آسیب از نشانی هیچ آره_

 دنگربرمی عادی حالت به هاگل اومدن بیرون زمان، اون تا اما بکشه طول زیادی مدت گیاهان رشد که دارم انتظار

  کنهمی شکوفه و گل چی همه دوباره و

 

 مت. دارد رو مشکل همین هم مت که رسیدمی نظر به و نبود ایساده کار و آسان غریبه یک مثل مت با صحبت 

 در که زمانی آورد یاد به کری که شد باعث اون درمورد قراری بی هوای و بود کرده فرو جیبش در رو هایشدست

 رائها کری تا رفتمی راه ماشینش کنار مدام قراری بی با و ماندمی منتظرش بیرون اون مت و بود ردلند دانشگاه

 ای قهوه و عسلی چشمهای در دیدمی سالم و صحیح رو اون مت وقتی و بیاید اون طرف به و شود تمام اش درسی

 ددیمی رو کری اینکه محض به موقع اون در فقط. ببیند رو اون توانستمی کری فقط که زد می موج شادی اون

  بگیرد آرام نبود قرار مت حاال. شدمی راحت خیالش

 



  کری_

 

 وقعم همان دوقلوها چون نشد متوجه هرگز کری بگوید خواستمی که رو آنچه و برداشت اون سوی به قدمی نیم مت

 حاال که محلی در بازگشت از و بودند شده خوشحال اون دیدن از میل کمال با دخترها. شدند پذیرایی وارد عجله با

  .بودند شاداب و خوشحال نامیدند می خانه رو اونجا هاآن

 

 محکم رو دختر دو هر تا شد خم مت و. بود شده نگران هم و خوشحال هم هاآن خوشحالی و منظره این دیدن از کری

  .بزند حرف مهربانی با هاآن با و کند گوش هاآن هایحرف به تا کند، نزدیک آغوشش و خودش به

 

 رطوهمان و دارد وجود اون صورت روی هم شدیدی گرسنگی که دانستمی کری. بود شده نرم مهربانی با مت چهره

 .رفت بیرون به و چرخید ناگهان کری کردمی نگاه اون به مت که

 

 هربانیم به نیاز اون ولی. ببیند رو اون که دهد اجازه مت به توانستنمی و بود پذیر آسیب خیلی هم االن همین اون 

 .داشت هم مت نرمی و مهر و عطوفت

 

 از پس لندن آپارتمان توی اون سخنان از خوردن ضربه. کند احساس رو مت هایحرف توانستمی هم هنوز اون

 رها ور اون بود کرده اصابت بدنش به شالق مثل که داری نیش هایحرف با بعد و بود کرده بازی عشق اون با آنکه

 .بود ریخته رو زیادی های اشک قبالً کری. بود کرده

 

 بر شهر هب توانستمی آنکه محض به مت. شدمی قانع این با باید اون و بود هابچه عاشق مت که بود سپاسگزار کری 

 که جایی .کند تلفن بود اونجا در یوتا که فلوریدا به آنجا در و کند خلوت توانستمی که جایی همان در تا گشتمی

  .ازدبیاند پیش سال چهار در کری گردی بیابان و جدایی یاد به رو اون پیوسته و ببیند رو کری نبود مجبور مت

 



 یباًتقر کری االن که. بود کرده ترک رو اون که بوده کسی تنها کری که بود کرده تاکید و اصرار بهش بارها مت

 فلوریدا به رو مت بازگشت فالکریج در سیل و نامه، این از پس که بود مطمئن اون و. دارد حقیقت که کردمی احساس

 طهمحو که کرد مجبور و موظف رو خودش و. ماند فالکریج در اون و نرفت لندن به مت حال هر به. انداخت تعویق به

 کند تعمیر رو فالکریج پادشاهی سبک و خانه

 

.............................................................................................................................. 

 

 لباس در خوبی به پیپا و جما که درحالی. کردمی سپری کردندمی کار خانه داخل که مردهایی با رو روز هر مت 

 .رقصیدندمی اون با کنارشون در مت کردن شرکت و تازه هوای از بردن لذت با و بودند شده پیچیده گرم های

 

 بیرون ور خودشون تزیینی وسایل و گنجینه تا کردمی کمک هاآن به بود دخترها اتاق در مت عصرها و ظهر از بعد در 

 .کردمی صحبت دخترها با مهربانی با اون و بکنند مرتب را هاآن و بکشند

 

 و زدمی غلت اون دلتنگی از نبود مت که زمانی تخت در اندوهش و غم برای کری بود رفته دست از که زمانی برای 

 .شدمی تر عبوس روز به روز اشچهره هم مت خود

 رمایگ بدون. دلچسب و واقعی نه اما خوشایند لحنی با و مؤدبانه. کردمی رفتار بیگانه یک عنوان به کری با اون

  کرد رغافلگی کامالً رو کری گفت تعجب کمال با اون به رو حرفی سریع صبح یک مت وقتی که ایگونه به. واقعی

 

 آماده مورد در فقط اونها بخوری، هوا بیرون اون و آزاد هوای توی بری حال هر به که وقتشه بردار، رو ژاکتت_

 فتارر گذشته مثل خوایمی اگه و بیای بیرون که بهتره. ایم داده دست از باغ از ما که هستن چیزهایی مجدد کردن

 رفته دست از چیزی چه که بگی اونها به کنی

 



 ودندب منتظر سکوت در همه. شد صادر مت دستورهای و فرمان بعد، ساعت نیم که بود مانده مبهوت و مات هنوز کری 

  .باشد طوراین باید. بگیرد تصمیم اون تا

 

 رودخانه لبه امتداد و رودخانه ساحل. کرد هدایت شده آرام رودخانه سوی به رو کارگرهایش از کوچکی دسته مت

 در که ندک باور رو این توانستمی سختی به کری. بود دشوار امر این کردن باور و بود شده ساخته نو از شده شکسته

 مرج و هرج و آشوب همه این روز چند این درطول رسیدمی نظر به آرام قدر این االن که آب از ساکت امتداد این

 .بود شده ایجاد

 

 ایجاد باز وفانط و سیل یه و کنه رفتار بد دوباره بگیره تصمیم که وقتی تا برگشته، عادی حالت به رودخانه این خب _

  شه

 

  پرسید؛ کری

 

 میفته؟ اتفاق باز سیل و طوفان که میکنی فکر تو_

 

 به و زندمی حرف عادی و خورده فریب معمولی صحبت و رفتار در که کرد احساس و شد ساکت بالفاصله کری ولی

 بیاورد پایین رو اش دفاعی گارد تا بود داده اجازه خودش

 در قطف اما شده، انجام طغیانش بشه انجام چیزی اینکه از قبل و داده انجام رو کار این بار چند و چندین قبالً اوه،_

 میباره بهاری غیرمنتظره های باران اون دنبال به شدید برف و طوفان شرایط

 

 کرد؛ اضافه هایشحرف به صدا و سر بی مت 

 

 میاد نظر به سابق مثل درست حاال این شد، خواهیم مواجه مشکل هیچ بدون ما _



 ایجاد رو بخشی رضایت و آلود خواب صدای قدیمی صداهای با داشت مت. برگرداند رو نگاهش سرعت به کری 

 باغل میکشید دراز بازی عشق هر از بعد مت بازوان در قبال که زمانی و آغوشش در قبل هامدت تا اون که کردمی

 .بود شنیده

 

 شنید یوقت تا موند اتاقش در اون. رفت خودش اتاق به و برگشت خانه طرف به ایکلمه گفتن بدون و تندی به کری 

 .آمدند می باال هاپله از کوبان پا و شتابان پیپا و جما که

 

 کردمی بازی دخترها با و خواندمی قصه آنها برای و ماند آنها با بعد 

 

  شد دور که شنید رو مت اتومبیل صدای کهاین تا کرد جدا ذهنش از درست رو مت 

 

.............................................................................................................................. 

 

 مطمئن و بود اتاق داخل کسی که فهمید و پرید خواب از تکانی با کری که بود شب نیمه. برنگشت هم شام برای مت

 بود کرده بیدار خواب از رو کری که بود مت اون. نبود جما اما شده گرسنه ماًحت که باشد جما باید که بود

 

 که یندبب توانست می کری هم باز درگاه از روشنایی در حتی و کردمی نگاه اون به و بود ایستاده تختش کنار مت 

 کردمی نگاه اون به داشت که وقتی بود، شده نحیف و الغر چقدر اون

  اومده؟ وجود به مشکلی_

 

  .نداد جوابی مت اما بود شده هوشیار فوراً کری

 



  مت؟_

 

  پوشاند رو چراغ کلید فوراً مت دست اما کند روشن رو تختش کنار چراغ تا کرد دراز رو دستش کری

 

  کردم متعجب و زدهبهت رو تو که متأسفم! کن ولش_

 

 به واردیوانه و کرد روشن رو چراغ و نشست رختخواب روی کری. بست رو در و شد خارج اتاق در از سادگی به مت

 اساحس کری و بود آورده اتاقش به رو مت چیزی یک. دانستمی رو این اون. بود اشتباه چیزی یک. رفت فرو فکر

 به و دبو شده بیمار مت شاید. بپرسد یا کند درخواست ازش رو چیزی یا و بگوید بهش چیزی خواهدمی اون که کرد

 بپرسد اون از که کند راضی رو خودش توانستنمی کری اما داشت نیاز اون

 

 نتظارا تقریباً. رفت اون اتاق داخل بزند در مت اتاق به اینکه بدون و دوید مت اتاق طرف به و رفت بیرون تخت از اون

 رختخواب به رفتن آماده آشکارا و بود پیراهنش های دکمه کردن باز مشغول مت. داشت زمین روی رو اون دیدن

 .بود

 

 شیدهک و رمقبی و پریده رنگ و باخته رنگ اشچهره. برسد نظر به بیمار قدر این مت که بود ندیده حال به تا کری

 به و برگشت در طرف به کردمی نگاه اطراف به نگرانی با که اون دیدن با مت و بودند سرخ هایشچشم و بود شده

 نکرد نگاه کری

  گفت؛ صاف صدای با مت

 

  کرد خواهیم صحبت هم با فردا ما برگردی، تختت به تونیمی تو کردم، بیدار خواب از رو تو که متأسفم_

 

 مت؟ خوبه، حالت تو_



 بخواب برو رختخوابت، به برگرد خوبم، کامالً من_

 

 بودند افکنده تیره سایه چشمانش و برگشت طرفش به مت و نخورد تکان جایش از کری

 

 چیز و برته االن که نازکی خواب لباس این با و خوریمی سرما هم دیگه بار توی کنیم،می صحبت فردا ما ببین _

 شیمی مریض هم باز میاره باال به هم رو کمی گرمای و پایینه برای االن که بخاری اون و نیست هم زیادی

 

  متأسفم من..... من _

 

 دبگیر قرار چراغ نور برابر در اون بدن که بود داده اجازه دارد عمدتاً که خوابی لباس شد متوجه و شد سرخ کری

 

 ....که هست چیزی اگه و میپوشم رو خودم خواب لباس دارم که کردمنمی فکر من _

 

 نشست زمین روی مت 

 

 بذاری؟ تنها منو االن تونیمی! نده زحمت خودت به _

 

 و تهگرف قرار توبیخ مورد نادرستی خیلی کارهای انجام خاطر به که کردمی احساس کودکی مانند رو خودش کری 

 بیفتد بود نزدیک و رفت گیج سرش چرخید در طرف به اون که وقتی و کردمی سرزنش رو اون مت

 !خوب خیلی_

 



 نشاند و داد فشار صندلی به خشونت با رو کری تقریباً و گرفت رو اون بازوی و گذشت اتاق داخل از مت 

 

  !بشین جااین _

 

 بود کری سمت به پشتش و چرخید کرد صحبت دوباره وقتی مت

 

 تونیمی که بگم بهت تا اینجا اومدم امشب همین واسه خوای،می رو آزادی که گفتی تو آپارتمان نزدیک روز اون _

 باشی داشته نگرانی آلن مورد در هم خوادنمی باشی، داشته آزادی بخوای که هرچقدر

 

 کرد؛ اضافه هایشحرف به بود آمده بند نفسش تعجب از که اون هاینفس صدای شنیدن با مت 

 

 ذهن اون و جالبه اون با کردن کار پذیرفتمش، همکار عنوانبه و دارم قبول رو آلن واقعاً من عجیبی طرز به _

 هب رو پیپا و جما بتونم که وقتی تا داد، خواهم ادامه رو کردن کار اون با عادی اندازه همون به منم و داره درخشانی

 نیستم طالق..... مخالف من ببینم، مرتب طور

 

 یشپ آنها تمام و داشت وحشت آنها از قبالً که چیزهایی تمام مثل. نشست حرکتبی کامالً کری ثانیه چند برای 

 .شدند ظاهر و آشکار چشمانش

 

 کرد، می حمایت نعمت و ناز در خودش های بچه از اون. میخواست رو یوتا اون و بود برده پی خود اشتباه به مت

 می بجفالکر به رو یوتا یا رفتمی یوتا سمت به بعد و کرد می اون به عظیمی هایکمک و داد کری به هنگفتی پول

 آورد



 سفت رو اون بدن که ایسرگیجه. کردنمی خود سرگیجه و درد با حرکاتش نوسان برای کوششی. شد بلند جا از کری

 هم قبل از تر زده یخ و سردتر ناگهان پوستش و بود شده پذیری گرم غیر و سرد بدنش و پوستش. بود کرده دردناک و

 کرد باز رو در ببیند رو اون و برگردد مت اینکه از قبل و بود در آستانه در تقریباً و شد

 

 !کری _

 

 که اشتد رو درد از فریادی و ناامیدی عصبانیت، انتظار کری. بشنود داشت رو انتظارش کری که نبود صدایی این 

  بیاورد مت هایلب روی رو اسمش

 

 تسف و خشک بدنش تمام. برنگرداند اون طرف به رو سرش وقتهیچ کری اما کرد متوقف و قطع رو اون حرکت مت

 داشت نگه خودش از دفاع برای رو اشانرژی و بود محکم و

 

 آزرده و اذیت باهات کردن ازدواج با رو تو من رو؟ آزادیت نبود؟ این خواستی؟می تو که نبود چیزی این مگه _

 نزدیکی با تقریباً من لندن آپارتمان شب اون توی کردیم، تلف هم با کردن جنگ توی رو وقتمون تمام تقریباً ما کردم،

 باشه آور تعجب آزادی مورد در تو کردن صحبت واقعاً کنمنمی تصور کردم، تجاوز بهت تو به

 

 داد؛ ادامه مت سکوت ثانیه چند از پس و برنگشت طرفش به وقتهیچ. نداد جواب هرگز کری 

 

 من دقص که نیست طوراین کنی،می ناراحتی و شدن اذیت و دیدن صدمه صرف رو زیادی زمان که میاد نظر به تو _

 مومت رو کار این زودتر چی هر نظرم به نبوده، این قصدم هیچوقت که دونهمی خدا کنم، ناراحت رو تو که بوده این

 بهتره کنیم

 

 مت خوب، خیلی_



 گفت؛ محکمی صدای با و کند مدیریت رو صدایش که کرد سعی خودش محکم ولی کم صدای با کری 

 

 ....خوایمی طالق تو اگه _

 

 !من؟! من؟ _

 

  داد تکیه در جلوی و بست رو اون و رفت باز در سمت به مت 

 

  !برگردی پیشم تو خواستممی که من بخوام؟ رو طالق جهنمی و لعنتی دلیل چه به باید من_

 

 بود شده سخت و سفت و محکم صورتش

 

 ودمخ مال تونمنمی من اما داشتی نگه معامله این توی رو خودت طرف هم تو و کردیم ازدواج ما و اینجایی تو خوب _

 دارم نگه رو

 

  بود شده رمقبی و پریدهرنگ اش چهره. کرد نگاه اون به مت 

 

 همیشه و کنی سیر ات گذشته توی و بدی ادامه خودت زندگی به گذشته در تو که بدم اجازه بهت تونمنمی من چون_

 رقد اون خوامت،می حد از زیاد خوامت،می لعنتی خیلی طرز به رو تو من چون باشی، بدی اتفاق نگران و مضطرب

 و آغوش به که خواممی برگردی، اتاق این به تو که خواممی من شم،می دیوونه ها موقع بعضی که خوامتمی

 یاد،ب صورتت روی آرزومندی نگاه و مشتاق قیافه و بیاد بیرون قلبت از مُرده روح این خواممی من برگردی، بازوهام

 بشم خیالبی. گرفتم رو ای نتیجه یه من. بود معصومت و ناز صورت روی دیدمت بار اولین وقتی که نگاهی مثل درست



 ات ذشتهگ بیخیال هم تو که خوام می و بشم، گذشته بیخیال خوام می رفتی، پیشم از یکهو چرا کردی، ولم تو چرا که

 نه؟ مگه بشم، روبرو بالخره اون با باید من کردم گمت و رفتی پیشم از باالخره که وقتی بشی،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________ 

looking over your shoulder 

 

 بودن بدی اتفاق نگران و مضطرب معنی به اصطالحه



 پیش سال چهار که این مثل درست. بود نزدیک یوتا. گوید می چی اون به مت که کند باور توانستنمی واقعاً کری

 به که نیزما بودند زده حلقه سرش در که رسیدمی نظر به واالند سینتیا بدخواهانه صدای. بود گرفته جان ذهنش در

 «داشته حاال تا متیو که بوده خوشبختی و سعادت تنها یوتا»  بود گفته اون

 

 ....بخوای تو اگه.... هست هم دیگه نفر یه اگه... نیست مهم این _

 

 گفت؛ محکم مت 

 

  !  خواممی رو تو من _

 

 ورغوطه کری اندوه و غم در که نداشت میل وجههیچ به و زدمی برق و بودند زده بیرون حدقه از مت های چشم 

 شود

 

 گفت؛ مت

 

 دبختب جما مثل یا بزنم؟ زانو جلوت باید بشم؟ خم زانوهام روی باید کنم؟ التماست کنم؟ کار چی که خوایمی ازم _

 یباش داشته رو نهایی رضایت کرده درخواست ازت که من دیدن از که خوای؟می تو که چیزیه این بشم؟ درمانده و

  ببری؟ لذت و

 

 رامیآ به کری سر. بود شده خیره بهش شده گشاد چشمانی با اون با که دانستنمی. بود ایستاده جا همان در کری

 خواستمی دلش فقط. کند التماس و خواهش ازش مت که خواستنمی اون. خوردمی تکان طرف آن و طرف این به

 .بدارد دوست داشت اون برای که عشقی همه از ذره یک با رو اون مت که



. کرد اهنگ کری پریده رنگ صورت به و پایین به و کشید خودش سمت به رو اون بود داده تکیه در به کهدرحالی مت

 تا کردمی مهار فقط رو صدایش مت و نچرخد اون صورت روی ولع با تا دادمی شکنجه رو خودش چشمهای کری

  است زن این دیوانه چقدر که نکند رسوایش این از بیشتر

 

  !لطفاً! توام تشنه و گرسنه من کری _

 

 !نکن اوه، نکن،! مت_

 

 دلش کری. کرد دراز اون طرف به رو دستش آهسته مت و کرد نوازش رو اون صورت لرزان انگشتان با کری 

 ببیند شاداب و خوشحال رو اون داشت دوست شده که قیمتی هر به. ببیند خوشحال رو اون خواستمی

 

 و بوسید رو اون ولع با و عمیق و کرد بلند و برد باال خودش هایلب طرف به رو دستش و گرفت رو اون دست مت 

  گفت؛ اون به آرام بعد

 

 ونهخ به هم باز تو اگه فقط بشه، تموم تونهمی کابوس این بخوای منو اگه فقط خوام،نمی قربانی یه من کری _

 بدونی ات خونه بود قبالً که طورهمان رو اینجا و برگردی،

 

 رو کری کرده غوغا درونش که عشقی از هجوم با مخالفتی، هر مقاومتی، هر باالخره. بود شده بم و گرفته صدایش

 پوچ هامقاومت تمام زدند حلقه محکم دورش که اون بازوان و مت دردناک صدای شنیدن با و کردند رها و سست

 خوردند شکست عشق هجوم در و شدند

 .شد گذاشته مت صورت جلوی اون هایلب و شدند جمع مت تیره موهای توی کری هایانگشت

 

 !مت! اوه! مت _



 اون به النا که هایی بوسه چون بود کافی مت برای هم همین گویا که بود این بگوید توانستمی که چیزی تنها کری 

. ودندب دلپذیر کری برای و بودند داده قرار خودش الشعاعتحت رو اون که هایی بوسه. بودند لطیف بود شده چیره

 مطابقت ایبر عشق و اشتیاق با گذشته دنبال به اون شد نزدیک اون به مت کهاین محض به. ولع و اشتیاق از پر و آرام

 بود کرده بازیعشق اون با و بود آورده اشخانه به رو اون مت که عشقی از پر گذشته. بود خودش با

 

 نزدیک که اون بدن احساس جز. بودند زده حلقه دورش که مت بازوان احساس جز نبود مهم برایش چیز هیچ کری 

 اون مت حال همان در و نداشت وجود خودش و مت جز به دنیا در کسهیچ. بود شده فشرده اون جلوی و بدنش به

 ونا بر که شادی و لذت و برد تختش طرف به رو اون صورتش روی هایی بوسه با و کرد بلند و گرفت آغوش در رو

 گرددبرمی زمین بر که بخشی شفا و تازه امواج مثل. بود گذشته و حال از مخلوطی دادمی اون به مت و شدمی چیره

 ودب شده داده دست از و شده گم که بود ماندگاری نغمه و ملودی یک نوای مانند مت هایلب روی بر که کری اسم و

  بود آورده دست به رو اون و بود کرده پیدایش اون االن و

 

  گفت؛ لب زیر خورد ناگهانی و جزئی تکان زیرش اون که زمانی مت

 

 رو تو هک باری آخرین از نیفتاده اتفاقی هیچ که هستی، من از تو که کنم احساس رو این من که بذار نکن، حرکت_

 مدادی انجامش هم به میل با اتاق این توی رو رابطمون که باری آخرین کردم، تصاحبت و گرفتم اتاق این توی

 و گذاشت اون صافه هایشانه روی رو هایشدست کری. دارد نگه رو اون تا برد باال رو اون ظریف هایدست مت

 پر مت هایچشم. کند نگاه اون به و بود گرفته قرار زیرش کری که پایین به تا کرد بلند را سرش مت و کرد نوازشش

  بود حیرت و تعجب نوعی از

 

 گفت؛ نرمی به اون

 

 کنیمی کامل رو من تو _

 



 کرد غربال و وارسی رو اون موهای و کرد نوازش رو کری موهای نخ هایشانگشت 

 

 زنده برای دلیلی تو میدی، آرامش جونم و روح به  دی،می آرامش بهم و کنی می تغذیه رو من جون و روح تو _

  کری نشو، گم دوباره دادمت، دست از و کردم پیدا رو تو من که وقتی بودی ایمعجزه مثل تو دی،می بهم موندن

 

 ودب چسبیده شدت به ذهنش در و خوردمی سُر کری ذهن در شبحی شکل به یوتا لطیف و زیبا چهره اینکه وجود با

 گذشته هک شد مصمم. کند زندگی دیگر روز هر برای و حاال که بود مصمم. چسباند رو خودش بیشتر مت به کری ولی

 .ندنبی ضربه قبل ناحیه آن از اون دوباره که کند مبارزه اش گذشته با تا برخیزد دوباره کهاین تا کند رها رو

 

 اب که بود کرده مجبور رو کری ناامیدانه، آرزوی و میل و اشتیاق مت، به چسبیده آغوش اون، آویخته بازوهای

 زدمی لبخند هایشچشم با مت به که انگار. کند نگاه مت به خندان و مالیم چشمانی

 

 ما که یارب یاد به گذشته، دیگه ها گذشته تو، و من واقعیه، این کری، نیست، واقعی کنهمی اذیتت داره که چی هر _

 بگیر اوج و شو ارضا باهام حاال من، پیش بیا فقط باشیم، هم با دوباره تونیممی چطور بودیم، چطور هم با

 هیچ. شود ارضا بازیعشق این در اون با که. بیاید اون طرف به که بود این دهد انجام خواستمی که کاری تنها کری

 و زده حلقه چشمانش در اشک کهاین از اون و نداشته وجود هرگز پایان این. نداشت وجود اون عشق برای پایانی

 فقط. کردمی زمزمه لب زیر تنها ماندگار نغمه و کوچک دعای یک مثل رو مت اسم اون که. بود غافل بود جاری

 اب طوری رو اون. بوسید سپاسگزارانه رو اون مت شدنشون ارضا از بعد گرفته آغوش در رو اون مت که دانستمی

 اون به چفالکری که باری آخرین از که رفت فرو خوابی در و شد خارج جهان لبه از کری اینکه تا بوسید میل و اشتیاق

 اون آغوش در خود خواب در رث دنیا انگار که طوری. بود اون برای آمیز مسالمت و بخش آرامش تنها داشت تعلق

  بگذارند

 

............................................................................................................................. 

 



. بود یشههم مثل معمول طبق اتاق. رفته بیرون و شده بیدار مت که شد متوجه و شد بلند جایش از کری که بود صبح 

 و داد شستشو رو صورتش سرعت به اون که وقتی اما زدمی موج اون ذهن آرامش در ترس از کوچک و ریز امواج

 ونا و بود ایستاده در آستانه در که دید حالی در رو مت و کرد بلند رو سرش کری پوشید رو خودش راحتی لباس

 کردمی تماشا صدا و سر بی رو

 

  گفت؛ نرمی به مت 

 

 ایم آماده صبحونه برای فقط ما_

 

 .بود داده تکیه در چهارچوب به اون 

 

  گفت؛ واری زمزمه و آهسته صدای با تقریباً کری 

 

 پایین میام و میپوشم لباس من..... من_

 وول شکمش در که نرمی و مالیم امواج از جلوگیری به قادر. کند خودداری اون به کردن نگاه از نتوانست کری

 واقعاً کری. چرخیدمی اون صورت روی آرامی به مت چشمهای. بود پریده رخسارش از رنگ. نبود خوردمی

  چرخیدمی اون روی مدام مت چشمهای چون. بشود بود بسته نقش صورتش روی که لذتی از مانع توانستنمی

 

 بیا هستی که طوری همین_

 

 کرد تالقی هم به نگاهشون و زد دید رو کری چشمهای و گفت صدا و سر بی رو این مت 

 



 ردهک سرو رو غذا پذیرایی مجلل اتاق توی همیشه چون روبی خوریم،می غذا آشپزخونه توی صبح امروز داریم ما _

  نرمه و گرم و دنج خیلی دوقلوها البته و خودم نظر به این اما شده، سردرگمی دچار

 

 پیشش از انیآس به بتواند تا کندمی زیادی تالش دارد مت که رسیدمی نظر به چنین و رفت پایین طبقه به اون با کری

 لبش و نه یا ودب پشیمان بود گفته مت به دیشب که کلماتی این از آیا که پرسیدمی خودش از کری. برود یوتا سمت به

 .بود تلخ واقعیت مثل دیگری چیز به رویا شدن تبدیل ترس از تقریباً. گرفت گاز اضطراب از رو

 

 نباشد تحمل قابل برایش وجه هیچ به یوتا طرف به مت رفتن باشد رویا فقط این که درصورتی ترسید می تقریباً

 

 داشت عادت استرالیا توی ما صبحونه پختن برای مامانی  _

 

 و مات مت هایچشم درون سرگرمی از روبی. گفتمی آشپزخانه به مت و کری ورود محض به رو این داشت پیپا 

 روبی هب راضی خود از العادهفوق مت و کرد نگاه کری برافروخته صورت به چشمگیری طور به اون. بود مانده مبهوت

 دوخت چشم

 

 دهز خجالت حتی کری صورت شد باعث فکر این. بودند گذرانده رو قبل شب دیگههم با هاآن که دانستمی روبی 

 شود هم قبل از تربرافروخته و تر

 و دپیوندنمی هم به کم کم هاآن دید وقتی چون. رسیدمی نظر به خوشحال چشمگیری طور به روبی صورت بعد و

 کنندمی نگاه هم به دلپذیر

 

 کردمی درست مرغ تخم و بیکن اون _

 

 کرد؛ اضافه پیپا هایحرف به متانت روی از و محکم جما. رساند پایان به رو غذایش باقی حسرت با پیپا 



 بود مزهخوش خیلی که سوسیس و _

 

 داشت؛ اظهار روبی 

 

 کنه درست صبحونه خواد می امروز مامانتون هستین اینجا تون همه که االن شاید خوب،_

 

 انداخت کری به نگاهی و اطرافش به اون 

 

 جاینا تمیزی و کرده کاری تمیز رو جااین که هم خدمتکار زن اون و بدم انجام خونه توی کار عالمه یه تونممی من _

 رسوند پایان به رو دیگه جاهای و

 

 صمخصو پیشبند که بود کرده پیدا و دیدمی طوری رو خودش کری و کردندمی نگاه کری به سکوت در هاآن همه 

 و تهبرش تست نان و مرغتخم و خوک گوشت و ژامبون هاآن برای که زمانی داشت و بود بسته کمرش دور رو آشپزی

 .زدمی لبخند کردمی درست صبحانه برای سوسیس

 

 چشمان. ندکردمی تماشا لبخند با رو اون و بودند نشسته میز کنار چای فنجان با هابچه بود نشسته مت که طورهمان 

 .گشتمی اون دنبال کردمی حرکت آشپزخانه توی و میرفت کری که کجا هر مت براق

 

 کرد؛ اعالم نداشت رو دخترها کردن بحث اجازه که صدایی با باالخره مت 

 

 باشه خانم دختر تا دو شما مراقب روز سه این توی قراره روبی بریم، جایی به روز سه قراره من و شما مامانی _

 



 !مت _

 

 داشت وجود ترسی چنان کری صدای در 

 هر در رو هابچه هرگز قبالً اون و بود شده چیره اون بر روبی بودن راضی خود از و نخوت که رسیدمی نظر به که

 جداگانه رازهای هنوز آنها و بود نشده فصل و حل مت و خودش بین چیز هیچ که هم هنوز. بود نکرده ترک صورت

 داشتند رو خودشون

 

  گفت؛ قاطعانه مت

 

 تمام من شده، داده ترتیب چیز همه و همینه ش همه چون داری، دوست رو ایده این مطمئناً تو و میشی خوشحال _

 صلهبالفا ناهار از بعد ولی بود شلوغ سرم خیلی صبح امروز شده، چیده برنامه و دادم انجام رو تلفنیم هایتماس

  کنیممی حرکت

 

 .....اما_

 

 کرد؛ پافشاری و اصرار مت 

 

 شده ریزیبرنامه قبل از و معین چیز همه! اما بی اما_

 

 بداند رو این خواستمی بود پیپا که دوقلوها بین که فضول و کنجکاو آدم 

 

 میرین؟ دارین کجا _



 گفت؛ اسرارآمیزی لحن با مت 

 

 بدونین تونیننمی که شرمنده سوپرایزه، پس بدم، هدیه مامانتون به میخوام _

 

 کشید آغوش در خاموش لذتی با رو خودش جمای بعد و 

 

 خوبه؟ ات هدیه این _

 

 گرم و آهسته لبخند یک به اش غیرخودی لذت. کردمی نگاه اون مشتاق چشمان به مت و بداند خواستمی جما 

 شد هم قبل از تر پهن لبخندش و کردمی نگاه کوچولویش و شیرین دخترهای به. بود شده تبدیل

 بزرگه خیلی خونه به اون اوردن و کردن بندیبسته من، کوچولوی موش خوبه، خیلی این_

 

 فحر این. داشت اطمینان به نیاز مادرش مثل و بود نگران همیشه که جمایی. کرد جمع خاطر و دلگرم رو جما اون 

 به سکوت در دوقلوها کهدرحالی شد روبرو کری با و افتاد کری به مت چشمان و کرد متوقف کامالً رو دخترها

 مالقات رو کری هایچشم مشترک لبخند با مت چشمان و زدند می لبخند بود کرده گیج رو آنها احتماالً که چیزهایی

 .کرد

 

  بودند متعجب زیاد خیلی احتمالی چیزهای مورد در و بودند شده ساکت دوقلوها چون 

 

 ببره بیرون به رو شما روز هر خوادمی ویونن خاله و آلن عمو چون باشین داشته خوبی اوقات دوتون هر شما_

 

 پرسید؛ تعجب با کری 



 ویونن؟ خاله _

 

 برد باال طرف به صبحانه میز از رو سرش موقع همان و 

 

 کرد؛ آگاه رو اون مت 

 

  بره پیش چیز همه خوبی سرعت با که گرفتم تصمیم و کردم فکر اون مورد در من _

 

  کرد؛ اضافه هایشحرف به و

 

 ننویو. دارن عالقه همدیگه به معلومه اینکه هم دارن جنگ سر دیگه هم با هم داره، وجود هایی حس تا دو اون بین_

 نرمی اب هم ویونن برگرده استرالیا به آلن وقتی که کنممی فکر من ولی جنگهمی آلن با داره خودش سمت در االن

 این کنه، می سفر استرالیا به و داد خواهد انجام آلن دنبال به رو خودش سفر داره که استانداردهایی و ها ظرفیت

 نداره؟ اشکالی تو نظر از که

 

 دوخت اون صورت روی دقت با رو چشمانش مت

 

 یتوننم تا دو اون گی،می درست احتماالً تو که کنممی فکر و باشه خوشحال اون خواممی فقط من نه، که البته نه، _

 با که کسی. بخوره شخصیتش به که داره احتیاج کسی به آلن کنم فکر باشن، خوشحال همدیگه با و باشن همدیگه با

  باشه کالس با طبعاً و شخصیت

 

 گفت؛ احساس با مت



 !هست که همینه ش همه داره، رو خوادمی آلن که چیزی همه اون _

 

 کرد؛ اضافه هایشحرف به و کرد ها دختر به رو اون

 

 ینتونمی که داره وجود دیدن برای لندن توی زیادی چیزهای میبرن، بیرون رو ها خانم دختر شما اونها حال هر به _

 کنین تماشا رو جااون

 

 گفت؛ صدا و سر بی جما 

 

  داره وجود خونخوار هیوالی یه لندن رودخانه توی که میگه آلن عمو_

 

 .....آدم یه آلنت عمو_

 

 طعق رو کالمش و شد اون حرف وارد سرعت به کری ولی بدهد فحش آلن به تا کرد صحبت به شروع ناراحتی با مت 

 .کرد

 

 گفت؛ و کرد تمام رو مت حرف خودش مالحظه و احتیاط با اون

 

 نداره وجود لندن رودخانه توی هیوالیی هیچ ولی خوبه، داستان گوینده یه آلن عمو _

 

  بود کرده راضی رو جما که گفت بخشی اطمینان لحن با رو این اون 



 گفت؛ هایشنفس زیر و لب زیر مت

 

 !هیوالست پا یه خودش که آلنت عمو خود جز به _

 

 ناهار از پس سرانجام هاآن که وقتی. انداخت اون به تندی نگاه کری خندیدمی لب زیر و بود شده باز نیشش وقتی و

 ونا به و بود سپرده روبی به رو دوقلوها به اون. داشت کمی کنندهگمراه فکرهای کری شدند خارج خانه از اولیه

 رو نینگرا درباره ته و سر بی فکرهای پس. پرستیدمی و کردمی تحسین رو دخترها که هم آلن و بود کرده اعتماد

 انداخت بیرون سرش از

 

. ندرومی دارند کجا هاآن که نیست مهم. نبود مهم هم زیاد واقعاً این اما. نداد اون به هاآن مقصد از سرنخی هیچ مت 

 باید هچ که دانستمی سختی به کری قبل، شب از بعد. رفتمی اون که کجایی هر. باشد مت با خواستمی فقط کری

. نشده فصل و حل واقعاً چیز هیچ که دانستندمی دو هر. کند غافلگیر رو اون که بکند باید چه مت و باشد داشته انتظار

 .بود عجیب خیلی امروز مت و شدنمی پر هرگز اشتیاق این و داشت، وجود عبور برای بزرگی هایشکاف هنوز

 

. داشت وجود زیادی هایمانع هنوز و نشده برطرف واقعاً چیزها خیلی هنوز که دانستندمی مت هم کری هم 

 نظر به ترسرحال و شاد اون و بود شده آرام مت سخت چهره. شوند پر خواهندنمی هرگز که عمیقی هایشکاف

 بود مت درون قراریبی و تنش هنوز اما. رسیدمی

 

 و بود خودش با مبارزه مشغول مت که کند فکر توانستمی فقط اون و کردمی تر نگران رو کری نگرانی و فکر این 

. ودب یوتا اون از بعد و بودند داده دست از که بود هاییسال بزرگ سد هاآن میان. کردمی فکر آینده به ذهنش در

 بکند خواهدمی کاری چه و گرفته تصمیمی چه مورد این در مت که نداشت ایایده هیچ کری

 



 سمت به مت هاگ. بود تنها فالکریج در یا و لندن در که زمانی بود کرده تلفن اون به یا بود نوشته نامه اون به مت شاید

 گرفتمی شکل اون در شکستگیدل هم قبل از بیشتر و بود خواهد کری برای تر آور دلهره خیلی االن رفتمی یوتا

 .شدمی هم قبل از تر داغون و

 

 وبارهد توانستنمی دیگه متن بدون اون و بچرخد و برود فرو گذشته در که بود داده اجازه خودش به کری قبل شب 

 .برگردد قبلش غم از پر و تاریک دنیای به

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نه_فصل_پایان#



 (پایانی_فصل#) ده_فصل#

 

 

  پرسید؛ رفتمی لندن شمال سمت به سرعت به ماشین با مت کهدرحالی کری

 

 میریم؟ داریم کجا_

 

 بود رفته بین از تقریباً و شده زدوده لندن ترافیک 

 

 گفت؛ آرامش با مت 

 

 کم هی قراره گرفتم، نظر در برات هدیه یه جااون و اوردم دست به ملکه و پرنسس خیابون از رو تو من ادینبورگ، _

  باشیم داشته جوش و جنب

 

 گفت؛ بعد و انداخت اون به انگیزنفرت نگاهی کری

 

 گرفتی؟ هدیه شدنم خریده واسه چی؟ برای خریدی؟ هدیه برام چرا مت _

 

  گفت؛ صدا و سر بی اون 

 

 بودم نخریده رو تو من عروسیمونه، واسه هدیه یه این کردیم، ازدواج ما دور، بریز رو فکرها این_



 هایلب سمت به رو هایشدست مت که بزند فریاد خواست شده گشاد و متعجب چشمهای و پشیمانی ابراز با کری 

 کرد؛ مطلع رو کری نرمی به اون و گذاشت اون هایلب روی رو هایشانگشت و کرد بلند اون

 

 واسه اصل رد هدیه این باشم،  این از باالتر تونمنمی من متأسفانه دادی، رو هستن فرشته مثل که پیپا و جما بهم تو _

  کمه چیز همه این

 

 اساحس مبهم طور به فقط اون و بست رو اون چشمان سرانجام فشار همه این از پس کری رضایت و اتومبیل گرمای

 بود رفته خواب به اون بعد اندکی و برگرداند عقب به کمی رو خود صندلی تا داد اجازه بهش مت که کرد

 شد بیدار خواب از کری باالخره که بودند رفتن باال حال در آرامیبه ماشین با ظهر از بعد اواخر کم آفتاب در هاآن

 نشست صندلی روی ایستاده حالت به و

 

 گفت؛ اطمینان و یقین با کری 

 

 !هستیم داالس توی ما االن! یورکشایریم توی ما _

 

  گفت؛ آگاهانه مت 

 

 هستن استراحتشون محل و النه دنبال به حیوونها قدیمیه، برگشتن خونه به غریزه یه این کنم فکر آه،_

 

 .زد مت بازوی به مشتی و خندید شاد ای قهقهه با کری 

 

 زد؛ فریاد تعجب روی از اون 



 !هیتریجه اینجا انگلستانه، باستان فرهنگ اینجا _

 

 مت اما داد هتکی متکا به بعد و بزند اون بازوی به و بگیرد مت از ماشین توی رو متکا که شد باعث مت رفتار و وضع اما

 .کردمی رانندگی باال طرف به دهکده از ماشین با داشت که وقتی زدمی لبخند فقط

 

 تازه های نشانه با ایدروازه رنگ، سفید دروازه یک به رو ماشین اینکه تا نزد حرفی هرگز مت دورتر مایل چند تا 

 بودند لیا مادربزرگ و کری مال قبالً که اون معروف کیالک درخت با کلبه به اینکه تا کشید جاده سمت به شده رنگ

 رسیدند

 

  .دکر باز رو اتوموبیل در و کردمی نگاه داشتنی دوست و کوچک خانه اون به هنوز آمد طرفش به مت وقتی کری 

 

  .کرد هدایت خانه سمت به موزاییک و آسفالت مسیر از و دروازه طریق از رو اون و گرفت رو بازویش مت

 

 

 

 

 

 

________ 

crazy- paved 

 

 موزاییک آسفالت،اینجا   در



 کرد؛ زمزمه ناراحتی با کری

 

 شده فروخته اینجا! کنه می زندگی اینجا کسی! مت _

 

 داد تاب و کرد آویزان رو کلید در کری جلوی و آورد بیرون جیبش از رو کلیدی مت اما 

 

 توئه مال اینجا کری،  دیگه نه_

 

 اخلد به و کرد باز رو در تردید و شک با و ایمان بی و کند باور رو اون حرف آنکه بی ماند، عقب اون سر پشت کری 

  کرد حرکت مت اشاره با

 

  کرد؛ آگاه رو اون مت

 

 کری توئه، مال اینجا درستی به و قانونی طور به_

 

 !مت اوه،_

 

 هب رو خودش لذت و عشق و خوشحالی با اون. شد مت عاشق وار دیوانه و کرد حلقه اون کمر دور به رو دستش کری 

 گرفت آغوش در رو اون بیشتری خوشحالی با مت و انداخت مت آغوش

 

 گفت؛ نرمی به مت



 اعثب این اما نبود دردسر از دور اینجا فروش برای اونها ترغیب و داره خرج خیلی کرد، کاری هر میشه پول با خب_

 باشه بزرگ معامله یه این که میشه

 

 از پر لبخندی با مت و کردمی نگاه اطراف به خوشحال و گیج کری که حالی در کرد، رها آغوشش از رو اون مت

 کردمی تماشا رو اون لذت

 

  گفت؛ تاسف با مت 

 

 جاهمین مادربزرگت چیزهای و وسایل از تا چند اما کنم پیدا رو بودن فروخته که خونه اثاث تمام تونستمنمی_

 وسایل دنش برگردونده برای بزرگی کمک بود جاده پایین کلبه توی که زنی که رسیدمی نظر به شدن، برگردونده

 رفتن کجا اوراقی واسه هااون از بعضی که دونستمی و کرد بهم

 

  داد تکان سر کری 

 

 بود هم هیتریج مدرسه معلم سابقاً و بود الی مادربزرگ دوست اون النورزه، خانم_

  کرد نگاه اون به آرام و ایستاد حرکت بی کری

 

  مت؟ دادی، انجام رو داشتنی دوست کارهای این چرا _

 

  چرخوند بیرون طرف به اون های چشم جلوی از صورتش و بود جیبش توی هاشدست برگشت، طرفش به مت

 

  گفت؛ صدا و سر بی اون



 عاشقتم شاید_

 

 می مت که شد متوجه ناگهان کری و کرد ساکت ای لحظه برای رو کری که داشت وجود مت مورد در آرامش یک

 کند نگاه اون به توانستنمی حتی مت. کند رد رو اون کری مبادا که ترسید می آن از سیلور مت. ترسد

 

 عاشقتم دنیا این توی چیزی هر از بیش من مت، عاشقتم _

 

 هایگام با اون بعد و کرد نگاه اون به بدنش هایقسمت تمام با و چرخید مت زد رو حرف این که طور همان کری

 رد سکوت در رو کری. بگیرد بازوهاش و آغوش در رو کری تا کرد حرکت طرفش به میشد جدا قدم چند از که بلند

 مورد در اون تقریباً که کرد فکر کری که وقتی دقیقه، چند از بعد. نبود زدن حرف به قادر و دادمی تکان آغوشش

 گفت؛ لرزان صدایی با مت کرد، خواهد صحبت دیگری چیز هر

 

 پنهانه کامال این. باشه نداشته اشکالی برات امیدوارم. ام گرفته قرار گرمایش مرکز در آغوشم توی تو با االن من_

 برای یزن شیر یه حتماً الی مادربزرگ. برمنمی لذت اون به اتکا از که چیزیه یک سنگزغال آتش یک من برای ولی

 بوده خودش

 

  گفت؛ کری

 

 بود وایکینگ اون نسب و اصل کنممی گمان_

 

 داد تکان خودش حساب به اون نصب و اصل زدن تخمین برای رو سرش کری

 



  گفت؛ ای گرفته صدای با مت

 

 د،ش خواهیم گرم زودی به ما کردم، عوض مخفیانه رو گرمایشی سیستم داخل به ورودمون محض به من اینجا، بیا_

 کنیم صحبت باید

 

 آنقدر کری که رفتند کوچکی نشیمن اتاق داخل به آنها و داشت نگه و کرد حلقه اون دور  رو خودش بازوی مت

 دنبازگردان برای بود داده انجام مت که رو تالشی که دید و شد اشک از پر چشمانش که آورد یاد به رو اینجا خوب

 .بوده موثر خیلی بود داده تشخیص که ترتیبی به چیزها

 

 ت؛گف و کرد رو مت به سپاس و عشق با مدتی از بعد کرد،می لمس رو محبوبش قطعات و میزد پرسه اطراف در اون

 

  ...مت_

 

  پرسید؛ لرزانی صدای با

 

 دادی؟ انجام رو اینکارها همه کی_

 

 کرد؛ اعتراف مت

 

 پیش سال دو حدود _

 

 بودند کری صورت روی اون های چشم 



 !اینجا بیا کری، خدایا، اوه،.... که... که باشه اطرافم چیزی یه که داشتم نیاز... من.... من _

 

 ویر مت دوید، اون سوی به کری که وقتی و زد فریاد رو این پیچید می خودش به عذاب با انگار که صدایی با مت

 .کشید خودش زانوهای روی رو کری و افتاد صندلی یک

 

 گفت؛ ای گرفته صدای با اون

 

 تو هب راجع و بودم نشسته اینجا قبال که جایی میزدم، حرف دانورز خانم با میگذروندم، اینجا رو زیادی زمان من _

 .شدی اردو و رد در اون از تو که وقتی تا بود موزه یه مثل. نبود تسلی مایه واقعا این که تفاوت این با. کردممی فکر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________ 

Amazon 

 

 قامت بلند و سلحشور زن یا زن شیر اینجا در



  گفت؛ نرمی به کری

 

 .اومدم اینجا به برگشتیم دخترها و آلن با انگلستان به بار اولین برای وقتی_

 

 بود گرفته جای مت آشیانه در ای پرنده جوجه مثل کری

 

 فکر تو به که ودب این بکنم میتونستم که کاری تنها ولی بیارم یاد به رو الی مادربزرگ و ببینم رو اینجا خواستم می _

 رو کلبه ینا تونم نمی وقت هیچ دیگه و شده فروخته کلبه کردممی فکر بوده، خالی کلبه که دونستم نمی. میکردم

 باشم داشته

 

 کرد؛ زمزمه لب زیر مت 

 

 نمیکرد هم رو فکرش کس هیچ و بشکنی رو در میتونستی تو _

 

 کشید کری پیشانی روی رو هاش لب مت

 

 بوده تو کار کار، این که کردم می ذکر ناامیدی با و انداختم می باال شانه سردی با موقع اون منم _

 

  گفت؛ لرزان و کوتاه خنده یک با کری

 

  داشتن رو سردی برخورد طرز باهات اگه متاسفم. بودیم هم با باز اینجا از کمی و شدیم جدا هم از اینجا ما_



 وارتاست کارولین جادویی اسم شنیدن با واقع، در شد، رفتار باهام خوب واقعا من که کردم اشاره بهت بار یه آه،_

 هیتریج توی (green man) من گرین مسافرخونه توی من کردند، باز من روی به رو هاشون در دهکده اهالی همه

 منه رفیق االن اونجا صاحبخونه گذروندم، زیادی مدت

 

 گفت؛ تلخی اوقات با کری

 

 !نگفت کلبه مورد در من به هرگز اون_

 

 کند نگاه اون به تا چرخید مت طرف به اون

 

  گفت؛ مت

 

 یه بود، زرا یه این چون بگذره، تو به حرف این گفتن از تا کردم تلفن بهش من نکردی، ازدواج دیگه فهمیدم وقتی_

 عروسی هدیه

 

 بگم؟ بله بهت من اینکه از قبل _

 

  گفت؛ ای گرفته صدای با مت

 

 برگردونم خودم به رو تو شدم مجبور من_

 

 کرد نوازش رو کری لبهای لبهاش و کرد محکم اون دور رو بازوهاش مت



 .میبود واقعی باید. میفته اتفاق این که کردممی باور باید_

 

 هب که عشقی و نشاط از کری صورت. بود مت صورت مقابل در صورتش. کرد حلقه اون گردن دور رو بازوهاش کری

 ترسید می آینده از اون اما بود خوشحال بود شده وارد اون

 

 کرد؛ پچ پچ و زمزمه اون

 

 !منمیتون کنم، تحمل رو این دیگه نمیتونم من برنگرد، یوتا طرف به دیگه نکن، ترک رو من دوباره! مت اوه،_

 بود یدهپر رنگ صورتش. کند نگاه اون به تا بکشید عقب مت و شد سفت و منقبض مت بدن تمام کرد احساس کری

 

 میدونی؟ یوتا درباره تو_

 

 ختیبدب و ریخت فرو کری قلب و بکشد بیرون دهانش از رو کلمات این توانست زحمت به که رسیدمی نظر به مت

 شدند برگشته اون به باز بودند ذهنش در که هایی

 

  آره_

 

 .بود زمزمه یک فقط این

 

 فکر میگردی،برن دیگه تو میکردم فکر من و رفتی پیشش سرعت به خیلی تو رفتی، اون پیش تو که میدونستم من _

 ....میکردم

 



 گفت؛ آرامی به مت

 

 برگردم که خواست ازم اون برم، که بودم مجبور من _

 

 داشت نگه رو اون محکم مت اما شود بلند اون آغوش از تا کرد تقال کری و آوردند هجوم اون بر سردی امواج و یخ

 

 !برم که بذار کن ولم! برم که بذار کن ولم_

 

 تیسخ به و تنگ و محکم رو اون مت اما برود، پیش اون اندوه و غم در ممکنه سرعتش فقط که رسیدمی نظرش به

 .داشت نگه

 

  گفت؛ محکمی لحن با مت

 

 تو یول بگم، بهت یوتا درمورد اول از میخواستم من بری، دوباره تو که نمیذارم وقت هیچ دیگه من دلم، عزیز نه،_

 تو که ممیکرد فکر چون بگم، بهت رو این نکردم جرات من که بودی واسم گناه بی اونقدر باطراوت، و شیرین اونقدر

 وت من حال، هر به ، خوب بشم، روبرو اون با تونستم نمی من که بود چیزی تو دادن دست از و داد خواهم دست از رو

 ترک رو من هرگز تو بودم،می تر صادق هم باز اگه بودم،می روراست بیشتر من اگه شاید دادم، دست از رو

 !بشنوی یوتا درمورد باید تو بشه، باز و آشکار دیگه باید چیز همه حاال اما کردی،نمی

 

 درونش و میکرد اش خفه داشت که وحشتی کرد سعی و نشست آغوشش در حرکتبی کشید، جنگیدن از دست کری

 مت رد،ک نگاه اون به جدی چشمان با کند زدن حرف به شروع اینکه از قبل مت. کند خنثی رو کشیدمی شعله و زبانه

 .باشد ترسیده هم اون انگار که کرد انتخاب احتیاط با طوری رو کلماتش

 



  کرد؛ شروع آرامی به اون

 

 نم. بکنم رو کار این خواستمنمی باشی، عشقم و کنی زندگی من با و بیای باهام که خواستم ازت که وقتی_

 بشه نزدیک من به دوباره ممکنه که بشم درگیر زنی هیچ با خواستمنمی

 

 زد گشت و چرخید اون شده مبهوت و زده وحشت اندوهگین، چهره روی مت چشمان

 

 یک دمدی رو تو که ای لحظه از کنممی فکر کنم، زندگی دیگه تو بدون تونستم نمی بودم، شده عاشقت من ولی _

 و دمبو گذاشته سر پشت رو زیادی زندگی من که رسید می نظر به و. بود داده رخ و بود وقوع شرف در تراژدی نوع

. تونستمنمی اما کنم، بیرون ذهنم از رو تو کردم سعی من خجالتی، گل یه مثل تازه، و تر خیلی بودی، جوان خیلی تو

 ناییروش توی رو تو اینکه محض به گفتم خودم به کردم، آزمایش رو خودم من بودم اورده برات رو گلهایی که روزی

 دیدمت دوباره اینکه محض به اما بود، جنون و دیوانگی حس این میفهمم، رو حس این محض حماقت بینم می روز

 بازم ردیک می رد رو تولدت شام پیشنهاد وقت اون تو اگه بدم، ادامه رو دیدنت و ببینم رو تو بازم میخواستم فقط من

 می سعی و دادم می ادامه رو خودم تالش من اینکه یا گشتم،برمی سمتت به ای دیگه های بهانه به کنم می تصور

 خودت سال و سن با فردی یه تو اینکه از روزم هر من نشم، نزدیک بهت و بمونم دور ازت که کردم رو سعیم من کردم،

 دروغ خودم به. بودم زده وحشت گذروندی من مثل کسی من با رو وقتت اینقدر چرا که بپرسی خودت از و کنی پیدا

 رو وت آرزوی و میکشیدم دراز شب و روز نبود، اینطور اما ندارم بهت احساسی که قبولوندم می خودم به میگفتم،

 مثل ینا من، پیش اومدی تو که وقتی اما. بدم ادامه بدونت تونستمنمی هم سر آخر. میشد تنگ برات دلم و میکردم

 زودگذر، یجوان شیدایی و شیفتگی یه فقط نه داری، دوست عمیقاً رو من که رسید می نظر به واقعاً تو. بود معجزه یه

 می رخواستد ازت باید پس. بکشم نفس تونستم می سختی به که بودم شده تو عاشق عمیقاً من بودم، همینطور منم و

 انهاحمق و پوچ عشق چقدر که بود داده نشون بهم اون و بودم یوتا عاشق قبالً من ولی کنی، ازدواج باهام که کردم

 از دممیکر احساس و فکر تو مورد در که روشی با من که حالی در بودم، ترسیده خیلی تفاوت این دیدن از من ست،

 بودم شده کور عشقت

 

 



_____ 

keep at arm's length 

 

 نشدن نزدیک( کسی به) کردن، دوری کسی از

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 پریده نگر صورت تا کرد سعی و بود شده سفت بوده یوتا عاشق بار یک که که بود گفته اون به مت که همانطور کری

 .بگذارد اون وجود در رو خودش گرمای که کرد سعی مت و بپوشاند خودش دستان توی و کند مخفی رو اش

 

 داقلح میشه کنی، درکش و میگم چی من که بشی متوجه شاید پس کن، گوش بهم نخور، غصه من، عشق کری، اوه_

 بدی؟ گوش بهم

 

 میزد، حرف موهایش روی که حالی در کشید، خودش به نزدیک رو اون مت و داد تکان تایید برای رو سرش کری

 .میبرد سر به گذشته در افکارش بود، عمیق و آرام مت صدای

 

 تشرک که وقتی اون مثل بودم، روشن های ایده از پر آلن مثل هم من کردم ترک رو کمبریج دانشگاه که وقتی _

 و یویسد تیم بودیم، نفر دو ما. میزد پا و دست و کرد می تقال مدام اون پیشرفت برای و و کرد تاسیس رو کوچولوش

 هر هب نداشتیم، ای تجربه و کرد نمی کار درستی به عقلمون هنوز اما بودیم ذوق و اشتیاق و شور از پر دومون هر من،

 کردن رکا واسه مکانی و میشد کشف ها استعداد که بود جایی آمریکا و شناختیم می رو الکترونیک دومون هر حال

 ایده و شرایط واجد فقط نداشتیم، پولی ما رفتیم، اونجا به دو هر ما بنابراین افتاد،می همونجا ها اتفاق همه که بود

 ندازیا راه رو خودمون شرکت و گرفتیم پشتیبانی ما. شدیم موفق ما تعجب، کمال در اما بودیم، بزرگ خیلی های

 بزرگ بازیگری ایه نقش اون بود، صحنه بیشتر سینما، نه بازیگر، بود، کار یوتا ما حامیان و پشتیبانان از یکی. کردیم

 ای زیرکانه سر و خوب تجارت یک و داشت زیادی خیلی پول و بود کرده کسب زیادی درآمد اما نمیداد انجام رث

 رایب ما اومد پول وقتی اما رسوندیم مجازش حداکثر به رو پول و کردیم کارمون دادن گسترش به شروع ما. داشت

 هی که بودیم ماشین توی ما کرد، بار فاجعه رو ما اول دردسر اما اومد پول این خوب، بودیم، شده آماده دادن رونق

 شکسته انهایاستخو کردم می فکر که اونچه از بیشتر من و شد، کشته جا در تیم افتاد، اتفاق برامون وحشتناک تصادف

 بودیم، داده انجام هم با رو کارها از خیلی من و تیم آلن، مثل و بودم بیمارستان توی رو زیادی مدت من داشتم،

 اونها بودم بیمارستان توی وقتی بیاین، بیرون شرکت از خواستن می ها پشتیبان و بود شده متوقف چیز همه ما، بدون

 ونهاا به رو هاش عقیده و بود داده قرار خودش تاثیر تحت جورایی یه رو اونها یوتا اما دادند رو خبر این بهم و اومدن

 صحبت شرکت درباره اول کرد، مالقات من با بارها یوتا  اون، از بعد و داشت، خودش با راهی اون میکرد، غالب

 وراییج یک اون و برگردم و بشم متوسل اون به که نداشتم اینجا رو کسی من. زدن حرف برای فقط بعدا میکردیم،

 هم یوتا و ودب شده داده نام تغییر الکترونیک سیلور به شرکت شدم، مرخص بیمارستان از من که زمانی. شد دار عهده



 رمسرگ باهوش، اون بودم، افتاده دام توی و شده اسیر کامالً و بودم سپاسگزار من کرد،می اداره رو اونجا تقریبا

 رو ودمخ که بودم ناراحت خیلی من بود، ظالم و رحم بی کامالً هم یوتا اما دانستم نمی رو این من. بود زیبا و کننده

 ،بیاره دست به رو سهام از خوبی درصد اون و بدم پاداش اون به خواستم می انداختم، اون به شناسی حق دام توی

 بعدها. اشهب داشته رو سهام این کسی چه که نبود مهم من ذهن توی بنابراین کنیم، ازدواج که بودیم گرفته تصمیم ما

 بود، ردهک پیدا  کننده سرگرم خیلی رو موقعیت و اوضاع اون و نیستم یوتا زندگی توی مرد تنها من که شدم متوجه

 دستم از کاری هیچ من و بودن اون مال قانونا ها سهام. داشت نگه خودش برای فقط هم رو سهام همه همچنین اون

 بتصاح رو سهام همه اون عمالً و کنم کاری اون با بتونم که نداشتم لعنتی مدرک هیچ  چیزی، هیچ اومد، نمی بر

 حال در دریجت کردم،به تاسیس کار پایان واسه رو کار و کسب و شرکت این پایان در و برگشتم لندن به من بود، کرده

 یوتا که ونچها تمام اینکه تا شدن سرازیر اینجا شرکت به هاآمریکایی از خیلی و بود آمریکا کار انتهای به دادن پایان

 کله و رس اونها با و و بشه معلق بود کشیده باال رو اکثرش که خودش های سهام به که بود این بده انجام تونست می

 اون دریجت به و ست هزینه پر هاش سهام کمی که شد ثابت بهش تلفن طریق از اطلس اقیانوس سراسر در نزاع بزنه،

 نهک استفاده چیزی هر به نفوذ برای هاش سهام از کردمی سعی اون که باری هر رفت، کنار و شد خارج من زندگی از

 یک حتی زنی هیچ که خوردم قسم خودم به و کردم ظالم رو خودم و شدم سنگدل من. دادم می شکست رو اون من

 باشه نداشته رو قلبم از کوچولو گوشه

 

 گرم و میزدن لبخند خودش طالیی های چشم.  کرد نگاه کری چشمهای به و کرد وری یک و کج رو اون چانه مت

 .بودن

 

 بدونم هآنک بی بودم رفته فرو تو عشق اقیانوس اعماق توی من و من، عزیز و شیرین کری بودی، تو اون، از بعد اما _

 و تو و... مدار احساساتی تو به نسبت که شدم متوجه بیفته، اتفاقی چه قراره بدونم و شدم عاشقت اینقدر اصالً که

. برسه نظر هب بچگانه و عمق کم و سطحی یوتا به نسبت احساساتم که بود شده باعث میکردم احساس بهت که عشقی

 به ور خودت زندگی تو اگه حتی بسپارم، تو دستهای به رو ام زندگی که بودم تجربه بی و خام خیلی هنوز من اما

 اون و ارهد العالج خونی بیماری یه اون که بود گفته بهم و بود نوشته نامه من برای یوتا بودی، سپرده من های دست

 حقیقت این که فهمیدم بعدها اما نکردم اعتماد بهش و نکردم باور رو اون حرف هم ذره یک حتی من مرگه، حال در

 اما برم، باید کرده احضار رو من که وقتی کردم احساس بود فرستاده من برای رو مدارکش اون که وقتی داره،

 در ور چیز همه و بود مُرده قبالً اون رسیدم، اونجا به وقتی بگم، بهت رو این اون مورد در هم بعدا حتی نمیتونستم

 من بزنم، کله و سر و کنم نرم پنجه و دست دیگه چیز یک و هزار و میراث با شدم مجبور من. بود داده قرار من دامن



 شده نم به ها سهام این بازگشت خواستار اون اما ، بود نیشخندش و اون نهایی خنده آخرین هم این که کنم می فکر

 هک شدم متوجه من. بودی تو من خواسته همه اما. دادم انجام بود خواسته که رو کاری هر و موندم من بنابراین بود،

 رو تو و دازمبن اطراف به نگاهی یه بتونم که کنم، ازدواج تو با میخواستم بشم، متعهد تو به همیشه برای میخواد دلم

 منتظر دمخو دل و جون و اشتیاق با من بودم، خوشحال خیلی من و هستی پیشم همیشه که ببینم زندگیم بقیه توی

 باهام» که مبگ بهت و بچرخونمت و کنم بلند آغوشم توی رو تو و برگردم فالکریج به که میکردم شماری لحظه و بودم

 اتفاق وبارهد ها کابوس تمام که رسید می نظر به و بودی رفته تو برگشتم، فالکریج به وقتی. «دلم عزیز کن، ازدواج

 .میفته

 

  !مت اوه،_

 

 .بوسید می رو اون های اشک از یک هر مت و افتاد می صورتش روی کوچک مرواریدهای مثل کری ترحم اشکهای

 ور زیر های لباس کشوهای که داشتم که زمانی رو اون عکس و نامه من کردی، ترک رو من تو که کردم فکر من _

 هرگز گهدی کردم می فکر من که رفتی اینجا از سریع اینقدر تو و بود خوشگل خیلی اون. کردم پیدا میکردم مرتب

 تم،نداش من رو داره که چیزی اون همه نبودم، من که چیزیه اون همه میرسید نظر به اون گشت، نخواهی بر اینجا به

 هستی عاشقش تو که کردم فکر من و

 

 که نمک اعتراف که بودم احمق خیلی من فهمیدم، داشتم رو تو که وقتی رو این من. نداشتم دوستش وقت هیچ من_

  ...دادم دست از ای دیگه شخص به رو تو بنابراین کنم، ازدواج تو با خواستم می

 

  کرد؛ تمام رو سخنانش تلخی به مت

 

 !هالی کوین به_

 



  گفت؛ نرمی به کری

 

 بودم تو عاشق همیشه من_

 

  بود مت گردن دور بازوهاش

 

 و وت با خوادمی دلم که دونستممی اما بودم، خجالتی و ترسیده اولش. ام نداشته دوست تو جز رو کسی هرگز من_

 وت جز به رو کسی هرگز من میخندیدن، من به بقیه و کردمی طرد و انکار رو من آلن اگه حتی باشم، کنارت در

 نبودم عاشقش

 

  گفت؛ صدا و سر بی مت

 

  !هالی جز به_

 

 بود درد از پر و دیده صدمه هاش چشم بود، پریده رنگ مت صورت

 

 یگهد حاال اما بود، نگفته مت به رو حقیقت هرگز که داد دست اون به  سنگینی خیلی و بزرگ گناه احساس کری

 .شدمی گفته حقیقت باید اما کند، بهانه رو خودش توانستنمی

 

 گفت؛ مت به نگرانی و اضطراب با اون

 

 نداشته وجود هالی کوین اسم به کسی هیچوقت مت،_



 ذیردبپ رو منتظره غیر اطالعات از قطعه این نتوانست مت کوتاه لحظه یک برای و بود مت چهره روی کری چشمان

 

 ...من و آلن کردیم، خلق رو اون ما... ما_

 

 لتد و دادی دستش از رو اون  که اینه گفتی دیدمت که سال چهار از بعد که چیزی همه و تنها تو... حلقه اون ولی _

 ....داشتی دوستش و شده تنگ براش

 

 که ودب چیزی آن از بیش این بلکه ، نداشته دوست اون جز به رو کسی هرگز کری که بفهمد توانستنمی فقط مت

 .کند باور رو اون که آمدنمی نظر به و بشنود خواستمی

 

 گفت؛ اون به لرزانی صدای با کری

 

 وبرور پیپا و جما با داشتم و بودم حامله من گذشتم، خودم انگشت روی رو اون من... من و خرید واسم رو حلقه آلن _

 ....که... کردم می احساس... کردم می احساس و شدم می

 

  !من دل عزیز اوه،! کری اوه،_

 

 یمانیپش و محبت و مهر از بزرگ موج یک در رو اون عشق و رسید مت به یکباره چیز همه فهمیدن که رسید می نظر به

 کرد درگیر رو اون و برد فرو

 

 حامله باشی، کشیده رنج خیلی باید تو_

 .نیستی متنفر من از هنوزم تو چرا که فهممنمی من. بودی ترسیده خیلی حتما. بودی تنها و



  گفت؛ نرمی به کری

 

 کرده گم و داده دست از همیشه برای رو خودم تو بدون من بودم، زده وحشت و ترسیده من درسته مت، عاشقتم،_

 دوباره که کردمنمی فکر وقت هیچ. داشتم تو از من که بودن  چیزهایی همه و تنها دوقلوها آخر، در ولی. بودم

 بذارم سر تپش رو اون بتونم که رسید نمی نظر به و کنم تحمل رو اون تونستمنمی هم سال چهار از بعد حتی ببینمت،

 

  کرد؛ پچ پچ و زمزمه ای گرفته طور به مت

 

 .تونستمنمی هم من_

 

 .بود گرفته بازوهایش و آغوش در رو اون مت

 

 احساس ای دیگه کسی به نسبت میکنم احساس تو به نسبت که اونطور هرگز نمیخوام، رو تو جز کسی هرگز من _

 شروع و بودم دیده صدمه و ناراحت و عصبانی من باشه، هم با عمرمون آخر تا قراره احساس این و کرد نخواهم

 می که یچیز تنها که میدونستم خودم ولی گرفت خواهم رو انتقامم ازش که گفتم می خودم به تو، جستجوی به کردم

 زدواجا این که  نمیدونستم من کردی ازدواج تو که فهمیدم که وقتی کنم، نزدیک باز خودم به رو تو که اینه خوام

 بودم رمجبو هنوز من اما. شدی خارج دسترسم از همیشه برای تو که کردم فکر بشم، دیوانه بود نزدیک من و جعلیه

 شام اون توی وقتی بودم، عاشقت بدجوری هنوزم ببینم، رو تو که بودم مجبور هنوزم برگردونم، انگلستان به رو تو

 که ساییک اون همه میخواستم من و میرسیدی نظر به داشتنی دوست و زیبا خیلی تو دیدمت سال چهار از بعد لعنتی

 کنم نابود رو بودن مهمونی شام مراسم اون توی

 

  کرد؛ یادآوری اون به کوتاه ایخنده با کری

 



 !رو خودم جمله از_

 

  بود تار و تیره های خاطره در هنوز کری چهره

 

  کرد؛ آگاه رو اون نرمی به مت

 

 وییخ درنده و وحشیگری چنان با اون از من. بودم متنفر اون از که بود هالی این. داشتم دوست رو تو فقط من نه،_

 نداره، ودوج دیگه اون که دونستممی که وقتی اما کنم، تکه تکه و جدا هم از رو اون تونستم می که بودم شده متنفر

 اون نوزه تو که داشتم رو اطالعات و دانش این با زندگی آمادگی من. برگردونم خودم پیش به رو تو که بودم مصمم

 کنی فراموش رو اون روزی که بودم امیدوار و داری دوست رو

 

  گفت؛ تاسف با کری

 

 نگفتم بهت دخترها مورد در هیچوقت من_

 

  !دخترها آه،_

 

 .بوسید عمیقا رو کری و زد لبخندی خوشحالی با ناگهان مت

 

 این در شکی هیچ من و بودن من مال اونها.. شد زده وجودم توی امید جرقه اولین دیدم، رو دخترها اون که وقتی_

 من های بچه تو که خوای، می رو فرزندهام تو بدونم تا داد من به درونم توی گرما احساس اولین این نداشتم، باره

 ودمخ با سرم توی گاهی کردم، استدالل ذهنم توی رو چیز همه من داری، من از رو اونها و داشتی نگه شکمت توی رو



 کار این تو اام بیای کنار قضیه این با نبوده الزم هرگز تو بود، نزاع احساساتم توی میکردم، بحث و جر و تا دو و یکی

 چسبیدم قضیه این به محکم منم و میخواستی رو دخترها تو کردی، رو

 

  گفت؛ نرمی به کری

 

 رخ ایزهمعج اگه که کردممی فکر هستم، حامله که فهمیدم که وقتی نخوای، رو اونها ممکنه تو که میکردم فکر من_

  بشی اونها داشتن مانع و کنی نرم پنجه و دست ها بچه با که خوادنمی دلت تو ببینمت، دوباره رو تو و بده

 

 ؟!!!بشم مانعشون_

 

 .بپرد کری چهره رنگ که شد باعث این که شد خیره اون به سخت و کرد دور خودش از رو اون مت

 

  گفت؛ صدا و سر بی مت

 

 کوچولو احمق_

 

 کشید خودش سینه جلوی سوی به رو کری پشت مت

 

 

 

 



 

____________ 

Hang on tight 

 

 چسبیدن محکم اینجا در بشین، محکم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 کرف احتیاطی اقدامات به وقت هیچ من کردی، پیدا تعلق من به تو که باری اولین من، آپارتمان توی شب اولین_

 که تو ثلم کسی که نکردم فکر واقعیت این به هرگز من و داد، رخ زیبا چنان طبیعی، اونقدر اتفاق این بودم، نکرده

 اشاره اون به هرگز که اون از پس باشی، این مثل چیزهایی فکر به نمیتونی بودی جوان و معصوم و گناه بی اینجوری

 به و بودین بچه تو. باشی داده انجام رو هایی احتیاط تو همه از بعد شاید که کردم فکر نیفتاد، اتفاقی هیچ و نکردی

 اشی،ب کرده صحبت چیزها این مورد در دیگه دانشجوهای همه با تا کردی می زندگی شهر توی طوالنی کافی اندازه

 چه ،بودی معصوم و گناهبی چقدر واقعا تو که شد روشن برام واقعا نمیکردم، فکر چیزها این به اون، از بعد حتی

  .بودم شده تسخیر و بودم کرده پیدا من که ایمعجزه

 

 زد لبخندی اندوهناک و تاسف با و نگریست اون چشمان به و کرد بلند رو سرش ناگهان مت

 

 کرد؛ اعتراف مت

 

 بازی خیلی اونها و باشه، داشته رو هاش بچه که خواد می دلش رو عاشقشه که زنی مردی هر نیستم، متاسف من _

 برای و بگیرم بازوهام و آغوش توی رو شما تای سه هر میتونم من لذت، و شادی از پر و طراوت با چیز یه مثل هستن،

 نخورم تکون وقت هیچ عمرم آخر تا و همیشه

 

 کرد؛ یادآوری اون به کری

 

 بگیرم طالق تونم می من که گفتی تو_

 

 .زد لبخند مت های چشم به

 

 کرد؛ غرغر مت



 .آنی جنون لحظه یک_

 

 کشید تر نزدیک خودش سمت به رو کری

 

 گهن دور تو از رو هام دست و بردارم تو از دست تونمنمی دیگه که کردممی شک خودم توانایی به داشتم کم کم_

 کاری ایدب که دونستم می بودم، وحشی تو به نسبت قدر این که لندن آپارتمان توی که شبی شب، اون از بعد و دارم

 راهی هیچ م،بپیوندون وقوع به رو اونها که شدم مجبور. بیفته اتفاقاتی که باشم منتظر تونستم نمی. بدم انجام جدی

 و ایتینارض کردم می فکر فقط. بشم متوقف پیشت بیشتر اومدن برای که باشم داشته قصد من که نداشت وجود

 .داری دوست رو هالی هم هنوز تو که اینه خاطر به تو ناراحتی

 

 کشید آهی تاسف با کری

 

 .برگردی اون به تو که میترسیدم و کردممی حسودی یوتا به من اما گفتم،می تو به راست یک باید من_

 

 به خودت خیاالت و توهم به و داشتی تعلق دیگه یکی به تو که کردممی حسودی کردم،می حسادت هالی به من و_

. بودم نشده عاشق زندگیم توی هرگز بودم نکرده مالقات رو تو که وقتی تا که فهمیدم من کردم،می حسودی هم اون

 فکر هثانی چند برای دیدمت، بار اولین وقتی. بود زودگذر و ای لحظه توجهشون و ها عالقه شناختم می که هایی زن

 و بزنم رفح باهات تا ایستادم بود، وحشتناکی واقعاً احساس یه این افتادم، نفس از و بود اومده بند نفسم دیگه کنم

 عاشق نای اینه، داشتن، دوست میگن که چیزی این پس»  گفتم خودم به و کردم فکر کردم، صحبت باهات من وقتی

 کنم ضعف و حقارت احساس واقعاً من که شدی باعث تو «شدنه

  !کمبود و حقارت _

 

 خندید و شد خیره اون به کری



 بودی قدرتمند وحشتناک تو _

 

 خوبیه عمل میکردم فکر_

 

 بین از و گذشت دو هر صورت از خنده وقت اون. خندید چرخاند خودش سمت به رو کری صورت که حالی در مت

 کردند می نگاه یکدیگه چشمان به عمیقا دو اون که چون رفت

 

  کرد؛ پچ پچ و زمزمه مت

 

 ...کری_

 

 اون هایلب داشت، نیاز بد خیلی اون به که کری که ای بوسه. بوسید رو اون عمیقی و دردناک بوسه با مت هایلب

 اشتد یاد به که قدیمی شیرینی همان با هایشلب بود، کرده حلقه مت گردن دور رو بازوانش و گرفته آغوش در رو

 .شدند باز اون برای

 

  گفت؛ میبوسید رو اون گردن که حالی در زیاد حرارت با و نامتوازن و یکنواخت غیر طور به ایلحظه از پس مت

 

 باشیم داشته من گرین توی رو شام میتونیم ما _

 

 داد تکان رو سرش کری ولی

 

 بخوریم غذا کلبه توی جا همین تونیم می باشه چیزی اینجا اگه بشم، دور تو و اینجا از نمیخوام من_



 کرد؛ زمزمه لب زیر ای گرفته صدای با مت

 

 باشیم داشته شب نیمه شام و جشن یه این از بعد میتونیم ما داریم، بار پر یخچال یک_

 

 به و پایین به اون که حالی در دید مت های چشم در رو سوزاننده و داغ اشتیاق اون و کرد باز رو چشمانش کری

 .کردمی نگاه کری

 

 گفت؛ ایگرفته صدای با اون

 

 گذشته وقت خیلی داشتم کامال خودم با رو تو که باری آخرین از_

 

 .دادمی حرکت و تکان اون بدن روی صبرانه بی و قراریبی با رو هایشدست

 

 تو اشتیاق و آرزو برای خواستنت، برای سال چهار کنیم، جبران باید که داریم سال چهار ما_

 

  .شد چسبیده اون بدن به کری موقع همان که حالی در بود بسته اون لبهای روی لبهایش مت

 

  میزد نفس نفس ناامیدی با مت

 

  میخوامت االن_

 



.............................................................................................................................. 

 

 قفس به ای آسوده خیال با و متفکرانه که حالی در مت بودند، کشیده دراز یکدیگر آغوش در که طورهمان بعد،

 گفت؛ صدا و سر بی بود شده خیره

 

 دارم سن سال هشت و سی تقریبا و هفت و سی من_

 

 !بیچاره پیر ای_

 

 از ناشی ای زمزمه لبش روی و کشید اون لبهای رو هایش لب مت داد، تکیه اون به و شد خم اون سوی به کری

 داپی اون پاهای زیر میکرد نگاه اون به خندان چشمان با که حالی در رو خودش کری دوباره ناگهان و کرد رضایت

 .کرد

 

 گفت؛ جدی لحن با مت

 

 اطالعاتت اشاعه برای بلکه ترحمت حس تحریک برای اینکه واسه نه گفتم، رو این من_

 

 بود آورده هیجان به رو کری تمام اون بدن روی دوباره دستهاش

 

 جلوگیری گاهدست و کنی جلوگیری داری قصد تو اینکه یا باشیم، داشته دیگه بچه یه ما که اینه زمان من، عقیده به _

 بذاری؟

 



 داد؛ اطالع و کرد یادآوری رو ها گذشته از آرام خاطرات یک اون به کری

 

 .تیمهس نزدیک هم به خیلی آلن و من که همینه برای کنممی فکر بودند، همسان دوقلوهای هم با آلن مادر و مادرم_

 

 .نه یا داره اساسی و پایه ادعا این نمیدونم_

 

 کرد نگاه اون به پرستش و ستایش از پر و عاشقانه چشمان با و خندید مت

 

 من، شقع کنم، باور میگی بهم تو که رو چه هر مایلم واقعاً من کنم، می بررسی بیشتر و کردم بررسی رو اون من اما _

 اینه مهم ،دوقلو یا باشه تکی که نداره اهمیتی واسم بگم بهت صادقانه من باشی داشته دوقلو بچه خوای می تو اگه و

 باشن تو از اونها که

 

 انداخت دست رو اون طنازی با و طعنه با کری

 

  خوای؟ می هم دیگه عروسی کادوی تو_

 

 گفت؛ لب زیر مت

 

 بدی انجام من برای میتونی که هست کاری یک مورد، این در آه،_

 

 .دپیچی و برگرفت در اون کمر دور تر نزدیک رو بازوهاش گرفت، آغوشش در رو کری و کرد حرکت اون طرف به مت



  گفت؛ کری به اون

 

 هیج توی لحظه این در اون که میدونم و دارم را آدرسش من برگردونی، شرکت به باز رو رزماری که خوام می_

 ...بگی بهش و اونجا بری تو اگه کنم می فکر و نمیکنه کار شرکتی

 

  بگی؟ بهش و نمیری خودت چرا! مکار مرد سیلور، متیو_

 

 گفت؛ اطمینان با مت

 

 ونه،میشک و میکنه خرد رو پاهام بذارم اونجا رو پاهام اگه و بنده، می صورتم روی به محکم رو در اون برم اونجا اگه _

 کرده اضافه رو زیادی وزن اون

 

 داد؛ هشدار اون به کری

 

 که کنممی سعی و برمیدارم رو دوقلوها من ندم، هدیه مردم به تو طرف از که بدم قول نمیتونم ولی خوب، خیلی _

 چی؟ بارتون مورد در بزنم، حرف حتما رزماری با

 

 زد پوزخندی حیله با مت

 

 جوری چه که میدونه اون یکنواخته، و آروم براش چیز همه اون که جایی بدم، ترفیع اون به که کردم فکر من _

 رو اون ونمت نمی من برگشتی، بهم تو که حاال چی، همه به بزنه آتیش و بکشونه کرده فراهم که چیزهایی به رو آتش



 و کنه می سرزنش و توبیخ رو من اون ، کنم بازی عشق باهات اینکه برای فقط میمونم خونه توی وقتی و کنم مدیریت

  .هستم نرم خیلی داری، کار و سر بارتون با اومدن کنار برای که وقتی من میشه، خارج دستش از

 

  کرد؛ اضافه حرفش به نرمی به اون

 

 خوشحالی؟ تو اینکه یعنی این میخندی، دوباره تو_

 

 کرد؛ پچ پچ و زمزمه کری

 

 خوشحالم که میدونی تو_

 

 بود شده پر شگفتی نوعی و تعجب از چشمانش برد، فرو مت موهای میان رو انگشتانش

 گفت؛ کری

 

 نیم عاشق تو و باشم، تو با دوباره که برگشتم بهت من که داره، حقیقت همه اینها که کنم باور نمیتونم من _

 

 گفت؛ عمیقا و کشید عمیقی نفس مت

 

 با رو تو تا رسیدم اتاق اون به من شدم، عاشقت و داشتم دوستت دیدم رو تو که ایلحظه همون که گفتم بهت من _

 برم رختخواب به بتونم تر سریع هرچه و بیارم بیرون و کنم خارج اونجا از ممکن سرعت تمام

 



 کرد؛ اضافه حرفش به بود شده سرخ و خندیدمی صورتش پهنای به اون که حالی در مت

 

 این روعش از قبل که میدونستم من کردی، نگاه بهم بنفشت و درشت و زیبا های چشم اون با و چرخیدی تو وقتی اما _

 کنم محافظت تو از و باشم داشته دوستت خواستممی فقط من ، بودم خورده شکست و رفته دست از نبرد

 

 کرد؛ اعتراف کری

 

 کلیسا به که تیوق کنم فکر چی به نمیدونستم من کرد، متعجب خیلی رو من عروسیمون روز کلیسا توی بنفشه گلهای _

 دیدم رو زیبا و داشتنی دوست خیلی گل دسته این و رسیدم

 

  پرسید؛ مت

 

 من گلی؟ هدست نه و گل نه باشه، موسیقی نه که بره سرد کلیسای به من عشق که دم می اجازه من که کردی تصور تو_

 این که کنی احساس تو خواستمی دلم اما ببرم، بین از رو دوری این و کنم پاک یکباره به رو سال چهار تونستمنمی

 کنم زیبا رو ازدواج این برات و بیارم دست به رو اون تونستممی من که زیبایی همان به واقعیه، ازدواج

 پرسید؛ تعجب با کری

 

  هستن؟ تو مال پیپا و جما بدونی اینکه از قبل حتی _

 

 کرد؛ زمزمه نرمی به و آهسته مت

 

 ها بچه نه خواستم،می من که بودی تو این_



 بود کری صورت جلوی اون لبهای کرد، می نوازش رو پوستش مت دستهای

 

 کسی که میدونستم لحظه همون از بودم، نخواسته رو تو جز به ای دیگه کس هرگز دیدمت رو تو که ای لحظه از من _

 ام از قسمتی و جز دخترها بودم، نخواسته رو کسی خوام می رو تو که جوری هرگز تو از قبل و نمیخوام، رو تو جز

 باید هک دونستممی کنی، ازدواج من با که کردی موافقت وقتی. هستی دلم عزیز تو اما عشقمون، از قسمتی هستن،

 من تو که میکردم فکر من اینکه وجود با برگردونم، کامال رو تو که کنم کاری بودم مایل من اما برم، پیش احتیاط با

 موفق تو بدون نمیتونستم و داشتم دوست حد از زیاد خیلی رو تو هنوزم من ولی رفتی، بیرون اینجا از کردی ترک رو

 بدم سامون و سر رو چیزی و بشم

 

  گفت؛ کری

 

 زدیکن خوام می فقط من که میدونستم وجودم اعماق در اما میدم، انجام آلن خاطر به رو کار این که گفتم خودم به_

 باشم تو

 

 کشید آهی اون

 

 می موقع اون که هرچند بودم، خوشحال خیلی من زدی صدا کری رو من کوچک هتل اون توی تو که وقتی و _

 بوده اشتباه یه این که دونستم

 

 گفت؛ و کرد ادعا شدت به و عصبانیت با مت

 



 هاینگاه ونا که دونستممی اگه همینه، اش همه رفتم،می پیش احتیاط با باید من. نمیدم انجام اشتباه با رو کارها من_

 م،ه اغوش توی اینجوری خودمون، فقط میبودیم، اینجا پیش هفته چند باید ما هالی، برای نه و منه برای مشتاق

 میزدیم حرف وارمون دیوانه عشق با اینجوری

 

  کرد؛ یادآوری اون به نرمی به کری

 

  داشتی آپارتمانت توی آمریکا طرف از نامه یک تو_

 

 و بود گرفته آغوش به رو اون که مردی برای عشق عشق، جز به کند، پاک ذهنش از رو چیز همه میخواست کری 

 .خوشبخته چقدر که میکرد احساس

 

  یوتاهه؟ طرف از نامه این که کردی فکر تو و_

 

  بوسید رو اون و کشید عمیقی آه مت

 

 یک بود، وتای برادر طرف از نامه این. بدیم نجات بدبختی این از بیشتر رو تو تونستیممی دونستم،می اگه کری، اوه،_

 کرده دعوت رو ما دوی هر اون. بود شده جاش سر درست و مرتب چیز همه حاال اینکه خاطر به فقط کوچولو تشکر

  بریم دیدنش به خواستیم وقت هر که بود

 

 میدونه؟ من درباره اون_

 

 باشه رفته سر امحوصله شاید کنممی فکر_



 زد پوزخندی اون

 

 دی،ش مریض تو و شدیم خیس ما و اومد طوفان فالکریج توی که شبی همون کنه، گوش که میگم کسی هر به من _

 گفتم آلن به من

 

 بداند که میخواست کری

 

 گفتی؟ بهش مگه چی! شدین دوست هم با ناگهانی طور به و یکهویی تا دو شما که همینه خاطر به پس_

 

 دم مین اجازه هرگز که میخوامت، که میدونستم و شدم، عاشقت نهایت بی دیدم رو تو که روزی از که عاشقتم، که _

 بری پیشم از و کنی رهام که

 

 کری اهشنگ با و بود شده خیره اون به هایشچشم داشتنی، دوست و گرم عمیق، بود، گذشته موسیقی مثل مت صدای

 کردمی نزدیکتر بدنش سخت و شدید گرمای به رو اون و میکرد پرستش و عبادت و ستایش رو

 

 بهتره بارت دومین برای تو با بازی عشق که گفتی بهم فالکریج توی شب اون وقتی _

 

  کرد؛ اضافه حرفش به هوشیارانه مت

 

 بکشه منو بود نزدیک تقریباً این_

 

 خواستیمی منو فقط تو کردممی فکر! نبود این منظورم عزیزم، مت، اوه،_



 مهم. تمخواس می خودم با رو زیبا خاطرات همیشه من. کنم فراموش داشتم دوست قبال که رو چیزهایی توانستمنمی و

 دمب ادامه رو خودم رویای شدم مجبور کنم، رها رو خاطرات تونستم نمی خواستم، می رو تو چقدر و چطور که نیست

 

  کرد؛ غرغر مت

 

 بینیمی خواب هالی مورد در داری تو که کردممی فکر من و_

 

 کرد؛ یادآوری اون به کری

 

 مت بره، ذهنت از بذار نداره، وجود و نبوده خبری هالی اسم به کسی از هم وقت هیچ و نیست طور این نه،_

 

 داد؛ اطمینان اون به مت

 

 تو جز به کنم، می ول رو اونها و برن چیز همه میذارم من _

 

 کرد حرکت کری سوی به

 

 که نیست تعجب جای نداشت، وجود بودن زنده برای حیاتی هیچ بودی، دور ازم که حالی در رسید می نظر به_

 داره حقیقت این بودم، خوک یه من. رفت شرکت از موندن جای به رزماری

 

 .افتاد یادم اینو_



 عضالت روی رو دستانش اون کرد حرکت اون طرف به و داد تکیه اون به مت وقتی و کرد پافشاری و اصرار کری

 بزند رو ها حرف آخرین تا بود مصمم داد، فشار اون سینه قوی و سخت

 

 ؟ باشم شده مبتال من بود قرار بیماری چه بودم، دور اینجا از که حالی در من_

 

  چی؟_

 

 .بود گیج و متعجب کامال کرد، نگاه اون به حیرت با مت

 

 چه از من ،خوب بودم، بیمار من که بود معتقد واضح کامال روبی بودم، بیمار من که گفتی همه به که گفتی بهم تو _

 فهممب موردش در باید بیارم، دست به رو اون دوباره بتونم من که صورتی در بودم؟ بیمار و کشیدم می رنج بیماری

 

 .رفت درهم اش چهره مت و خندید اون صورت به چشمانش کری

 

 کرد؛ اعتراف مت

 

 کسی هب هیچوقت ما نبودیم؟ راز همیشه ما مگه هستیم، راز من و تو. نگفتم چیزی کس هیچ به من.  پوچ تهدید یک_

 میگم؟ خصوصیمون مسائل مورد در مردم به من که کنیمی تصور تو.  بشه نزدیک بهمون که نمیدادیم اجازه

 

 افزود؛ حرفش به آمیزیشیطنت لحن با مت

 

 بودی من شخصی رابطه و خصوصی امور همیشه تو_



 کرد؛ اصرار کری

 

 بودم بیمار من که میکرد فکر روبی خوب_

 

 کند پرهیز و دوری مت لبهای از تا چرخاند رو سرش

 

 بودم بیمار خیلی من چون کنه چیکار باید دونسته نمی که گفت بهم اون _

 

 گفت؛ قاطع لحنی با مت

 

 درمانه، قابل غیر گرای رمانتیک یه روبی_

 و ردک درست و مطرح خودش واسه رو خودش دالیل بنابراین شه، روبرو هم با تا دو ما جدایی امکان با نتونسته اون

 که بودم نزدیک اون به خیلی و بودم منگ و گیج خیلی من بودی، دور من از تو که ها وقت خیلی چسبید، اونها به

 ،بودم شده سردرگم و مریض تو دوری از من بودی، مریض و حال بد قدر این چطور تو و بزنم حرف باهاش تو درباره

 عمرم هبقی خواستممی من که بود کاری تنها این! خدایا کنم، پیدات میتونم جوری چه من که میگفتم، هذیون مدام

 بکشه پایین گلویم از رو دارو که داشت اصرار حال، هر به روبی اما بدم، انجام

 

  کرد؛ اضافه حرفش به اون

 

 گم و نهات رفتی، اینجا از و بودی سرگردون تنها تو میدونستی؟ نه، مگه کنی،می کار چی داری دونستی نمی که تو_

 شده

 



 .بود اون خشن هوس و اشتیاق و آرزو در تقریبا کشید، خودش سمت به خشن رو صورتش مت

 

 !میخوامت من! عاشقتم من کن، متوقفش و بکش دست من دادن عذاب از بردار، زدن حرف از دست_

 

 .شد غرق و رفت فرو اون اشتیاق و عشق و خروش و شور امواج میان در کری

 

 اینکه عنوان به مت های لب روی بر خودش اسم صدای به دادن گوش بود، امن اون برای دنیا این در خانه باالخره

 مت که جاک هر ،. بودند هم با که زمانی تا هستند، کجا که نبود مهم. نیست و نبوده میان در آنها بین زمانی وقت هیچ

 .داشت وجود داشت نیاز مت به اون که عشقی تمام.  بود خانه بود،
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