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بارهکمی   بدانید : رمان فوریو در
 نهاده شده است. انیو عرضه محصوالت تلفن همراه بن دیبا هدف تول ویرمان فور 

 یفرهنگ کتابخوان یاعتال ریدر مس   زیهر چند ناچ یتالش دارد گام  ویفور  رمان
 کشورمان بردارد. یغن

و  تیحما ای یکمک مال چیبدون ه  ویرمان فور  تیذکر اس  ت وبس  ا انیش  ا
شت سو یبانیپ سات د یاز  س سازمان ها و مو  یمحتوا دیتول نهیدر زم گریادارات ، 

 .دباش یم تیتلفن همراه مشغول به فعال یبر رو یو اجتماع یمحصوالت فرهنگ
 wWw.Roman4u.ir  :  ویرمان فور  تیوبسا آدرس

 Roman4u@:  تیتلگرام سا کانال

 فروشی نیست )جلد دوم(
 ساحل زندی

 طراحی و صفحه آرایی: رمان فوریو

 wWw.Roman4u.iRآدرس سایت : 

 Roman4u@کانال تلگرام : 

 تمامی حقوق این کتاب نزد رمان فوریو محفوظ است
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 مقدمه
 یباسمه تعال

 
وت کامال متفا یایآدم از دو دن ل،دویو دن این،ناتالیخوند کیجلد  یهمونطور که تو

 رو شروع کنن به یاروم یگرفتن زندگ میو ضد هم،باالخره عاشق هم شدن و تصم
که تجارت انسان براشون رقم زده بود؛اما با  ییجار و جنجال ها یدور از همه 

و آشکار شدن  کردهیم نهانشونکه سالها پ لیدن یاز زندگ یقیروشن شدن حقا
 یتو درش زیر راتیینه چندان آرومشون دستخوش تغ یا،زندگیناتال یاصل تیهو

 دهیقرار م دو نفر نیا یرو شیرو پ ینیب شیپ رقابلیو غ دیکه هرروز اتفاق جد شهیم
کشتنش صف  یبرا ایدن یاگه همه  یره،حتیمینم یآسون نیکه به ا یو عشق

 بکشن....!
 

 کمی درباره نویسنده بدانید
 

 یساحل زند : اسم
 12/3/1375:  متولد

 یکشاورز یترم سوم مهندس یدانشجو : التیتحص 
 همدان ساکن

ن رو نوشت یاز ک ادینم ادمیبه خوندن و نوشتن داشتم و  یادیز یعالقه  یبچگ از
گرفتم سوژه هام رو به صورت رمان  میتصم رایاخ نیهم دونمیشروع کردم فقط م

ست بنده ه نیدر دو جلد تنها رمان انال ستین ینت قرار بدم که فروش یتو نیانال
 مرداب هستم. کی هی:شبیعنیرمان سومم  پیو درحال حاضر درحال تا
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 فروشی نیست )جلد دوم(
 یباسمه تعال

 
جسی با دیدن قیافه های تو هم و گارد گرفتهی ما دو نفر رو به روی هم اخماشو 

 هم کشید و درمونده گفت:تو 
گه از - باهم دعوا کنیننمن دی تا کی میخواین  ما دو نفر  با...شمم با مان... ما

 دستتون خسته شدم.
سعی کردم یکم اون حالت حمله ای که به خودم گرفته بودمو کمتر کنم و اروم 

 جواب بدم:
 ما دعوا نمیکنیم عزیزم.فقط داریم سعی میکنیم یه مشکلی رو حل کنیم.-

 بعدیش واقعا جوابی در پی نداشت:سوال 
 با جیغ زدنناینکه بیشتر شبیه دعواست.-

با لحن  یل  که دن بدم  عاقالنش  به حرع  چه جوابی  که  داشممتم فکر میکردم 
 تحکیمی همیشه اش گفت:

 جسینچرا نمیری توی اتاقت و وسایلتو جمع نمیکنین.-
 جای جسی من جواب دادم:

 ما که جایی نمیریم نچه احتیاجی به جمع کردن وسایل هست -
 نیشخندی زد و جواب داد:

 خودتم میدونی که بهتره ادامش ندی.-
 و بعد رو به جسی ادامه داد:
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 هنوز که اینجایی.-
شمی نگاهی گذرا به ما دو نفر انداخت و  سی با لب و لوچه ی اویزون زیرچ ج
برگشممت سمممت اتاق خودش.اصممال خوشممم نمومد که اینجوری تو  وق بچه 

عالوه اصممال تابلو بود که با این حرفاش چقد اصممرار داره حرفشممو به میزنه...ب
سرمون حاال  شت.پ سال از راببطه ی ما دو نفر میگذ شونه...خیلی  سی بن کر
دیگه  سمماله شممده بود و بعد از دوسممالی که ازدوا  کرده بودیم اما هنوزم دنیل 

اراش مثل گاهی اوقات بیش از اندازه خود رای و خودخواه میشممد و حتی با رفت
صمیماتی که  سرش توی ت قبل تحقیرم میکرد انگار که انگار که منم بعنوان هم
قدیمی  تار  تا جوری اون رف یه نقش و سممهمی دارم.بع ممی وق داره میگیره 
شک میکردم واقعا دنیل تغییر کرده یانهناخمامو  شو ادامه میداد که  سرانه  خود

 نیل و خطاب قرار دادم:از قبل بیشتر تو هم کشیدمو همراه با نفس عمیقی د
االن هفته هاست داریم روی این موضوع بحث میکنیم و هربارم به نتیجه ای -

 نمیرسیم!تا کی میخوای ادامه اش بدین
 حق به جانب جواب اد:

 تا وقتی که به نتیجه برسیم!-
شایدم فکر میکنی میتونی - صال نتیجه ای هم دارهن ضوع ا فکر میکنی این مو

 منو راضی کنین
 به بغل وایستاد و نگاهشو دور تا دور اتاق چرخوند و گفت: دست

اصممال دوسمممت ندارم خیلی چیزا رو یاداوری کنم.اما بع ممی وقتا مجبورم -
میکنی متذکر بشممم که من کی بودم و چجور شممخصممیتی داشممتم!پس اگه دارم 
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سعی میکنم نظرتو جلب کنم فکر نکن واقعا به کمکت احتیا  دارم.به این فکر 
 یخوام از اون شخصیتی که واسه تو نفرت انگیز بود فاصله بگیرم.کن که م

نگاهش که همچنان میچرخید روی صممورتم متوقف کرد و با همون دسممتای به 
 بغل گرفتش ادامه داد:

بهتره جای اینکه با من مخالفت کنی قبول کنی که دارم بهت لطف میکنم و -
 نظرتو میپرسم.

با تصمیم مزخرفی که گرفته مخالفت کنم خواستم بازم اعتراضی کنم و مجددا 
 که انگشتشو به حالت تذکر باال اورد و ادامه داد:

سالمت - صمیمم موافقت کنی،خودت خیلی م و بهتره قبل از اینکه اجبارا با ت
 امیز نظرتو تغییر بدی.

ضوع کلید کرده و تا عملیش نکنه امکان نداره  ستم بدجوری روی این مو میدون
 ن حال تالش اخرمو هم کردم و با لحنی درمونده گفتم:بیخیالش شه با ای

 میخوای تا اخر عمر با این زورگوییات منو عذاب بدین-
یدونم چرا دارم نظرتو - یدی.اصممال نم عذاب م که داری خودتو  این تویی 

 میپرسم!
منم نمیدونم!واقعا چرا داری نظرمو میپرسممی وقتی که تصمممیمتو خیلی وقت -

 پیش گرفتین
 بغلم گرفتمو یه تای ابرومو باال دادمو گفتم:دستامو به 

باید - ثابت کنیناینکه خیلی قلدرینو من االن  خب که چینمیخوای چیو 
ازت بترسمن!فکر نمیکنی ترسیدن از تو برای من کافیهنمن چیزای بدتر از اینو 
سعی  ستیم که  سعی کن بفهمی.ما دیگه باهم غریبه هایی نی ازت دیدم.دنیل..



wWw.Roman4u.iR  10 

 

بزنن.فقط یک بار به این فکر کن که ما دو نفر برای هم چی  میکنن بهم ضممربه
شناخته و  سال هنوزم مفهوم رابطه مون اینقدر برای تو نا ستیمنبعد از هفت  ه

 غریبهن
سه تا قدم  سط اتاق وایستاده بود و با دو  صله گرفته بود و و چند قدمی که ازم فا

سرد و شمای  ستاد.با چ ست رو به روم وای بی روحش بهم زل  بلند پر کرد و در
 زد و هونطوری که دستش هنوز به پشت سر و اون وسط اشاره میکرد ادامه داد:

مد!من - که چرا کشممتمش!چون ازش خوشممم نمیو یدونی  پدرم بود!و م اون 
ید تو هیچوقت توی  که شممما هایی  یادی دیدم.بحث و دعوا مشممماجره های ز

 زندگیت
ن حق انتخاب نداره!همیندیدی.پس تصور نکن که در مقابل من یه بدبختی که 

یت  هت اهم که دارم ب نه  نده ی ای یدم نشممون ده به حرفات گوش م که دارم 
فاشممو  که حر ها کسممی هسممتی  بدونی تو تن که فقط  نارو هم گفتم  یدم.ای م
میشنوم.یعنی که ارزشت برای من حتی از پدرم بیشتره!امیدوارم خودت متوجه 

شی و فکر نکنی میخوام ازم بترسی.من خیل سون تر از اونیکه فمنظورم ب کر ی ا
کنی میتونم همون ادم قبلی بشممم و تنها کسممی که میتونه مانع این اتفاق بشممه 

 تویی.
واسممه چندثانیه سممکوت کردم تا حرفاشممو تو  هنم حالجی کنم.خیلی متوجه 
شو بفهمم!و  ستم مفهوم کلی  شدم اما بهرحال میتون ربط حرفاش بهم دیگه نمی

و چه مثبت باشه چه منفی من کار خودمو میکنم مفهوم کلیش این بود که نظر ت
 و تو الکی داری خودتو خسته میکنی!با لحن حق به جانبی گفتم: 
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که من قبول - به فرض  ما  یک در هزاره!ا کان موافقت کردن من  که ام ند  هرچ
کردم.جکسممون چیناونم حاضممر میشمممه برگردهن نمن که بعید میدونم اون 

 ترک کنه.حاضر باشه یه بار دیگه اینجا رو 
 نیشخندی زد و جواب داد:

صمیمی که من بگیرم احترام میذاره - سون کامال برعکس توئه.اون به هر ت جک
و بی هیچ چشم داشتی باهام همراهی میکنه و بهم ایمان داره.چه درست باشه 
چه غلط!قبالنا فکر میکردم اینا وظیفه ی یه زن برای شمموهرشممه!اما االن میبینم 

قدیمی  یه دوسمممت  به من که  و خوب خیلی راحتتر از عهده ی اعتماد کردن 
 برمیاد.

 

 پارت دوم
 جلد دوم

 

سرکوب کنم و از در مظلومتی وارد  سعی کردم اون لحن تهاجمی رو یه خورده 
 شمم.واسه همین خیلی ارومتر گفتم:

ست دنیل...من برای خودت نگرانم...برای اینده - صال اعتماد کردن نی ق یه ا
سرمون.این  سک بزرگه.ممکنه هر اتفاقی بعدش بیوفته.تو که ی پ صمیم یه ری ت

 میدونی حتی پلیس اینترپل هم تورو بعنوان یه قاتل زنجیره ای میشناسه!
 دستاشو از هم باز کرد و شونه ای باال انداخت و جواب داد:

حل وقوع جرم - به م نذارم!مجرم همیشمممه  یاد منتظرشممون  پس بهتره ز
 برمیگرده.اینطور نیستن!
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نگار زده بود به سرش.با اینکه میدونست چه خطرای بزرگ و انکار ناپذیری در ا
انتظارشمه بازم حرع خودشمو میزد.گاهی به این نتجه میرسمیدم که این زندگی 
یب و  جان و تعق بال هی یل فقط دن گار دن عادی ومعمولی اونو مریض کرده!ان

ه!اما نکشمم گریزه!نمیتونه تحمل کنه که کسممی دنبالش نباشممه و واسممش نقشممه
به ریسممکش نمی  عا  که قبال صممماحبش بود واق قدرت و ثروتی  به  برگشممتن 
شتر از  شت...به طبع خیلی بی سی رو دا شت...ج ارزید.بعالوه اون االن منو دا
قبل اسیب پذیر و ضعیف شده بود.چون به قول خودش االن دیگه نقطه ضعف 

 ست با اینداشت.کسایی رو داشت که براش مهم باشن.نمیدونم چطور میخوا
 موضوع کنار بیاد.

سانتی متری بینمون رو با یه قدم کوتاه پر  صله ی چند  شیدمو فا نفس عمیقی ک
کردم.نهایت درموندگی و در عین حال فریبندگی مخصوصی که همیشه نجاتم 
شتر  شاید مهربون بودن بی شماش زل زدم. شمام ریختم و به چ داده بود و تو چ

ع راسممت صممورتش گذاشممتمو خیلی اروم جواب بده!دسممتمو باال اوردمو طر
 گفتم:

ست پلیس - عزیزم!خودتم میدونی که این دیوونگیه...خودت میدونی که اگه د
ندن  ند نفر توی ل که چ ته  یادت رف ته.بعالوه... فاقی میوف چه ات هت برسمممه  ب

 همچنان به خون تو تشنه انن!میخوای با پای خودت برگردی تو دهن شیرن
نداشت.چون حتی سرسوزنی تغییر توی صورت  انگار حرفام هیچ اثری روش

شو دیدم با همون لحن قبلی ادامه  سکوت طوالنی شد.وقتی  بی روحش دیده ن
 دادم:
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شد از همه ی اون بدختیا خالص - شق باعث  شق هم بودیم مگه نهن!ع ما عا
شتن  ست دا شیم.چرا میخوای خرابش کنینبع ی وقتا فکر میکنم مفهوم دو

به دسمممت ا به اون سممختی  باره گم کرده باشممی.وگرنه اینقدر به که  وردی دو
 خواهشای من بی توجه نبودی.بودین!

صورتش  شخند محوی روی  سکوت حاکم بود و بعد نی یک مدت کوتاه بازهم 
 نشست.زیرلب گفت:

تو که میدونی من نمیذارم هیچ اسمملحه ای علیه من نشممونه بگیره!مطم نا -
هایی رو از بین میبرم.اگه غیر  بل تر مرده همچین اسمملحه  از این بود خیلی ق

 بودم.
شمامو تنگ کردمو با حالت چهره ام بهش فهموندم  شدم.چ متوجه منظورش ن

 که منتظر ادامه ی حرفشم.اونم زیاد منتظرم نذاشت و ادامه داد:
 سعی نکن از عالقه ی من به خودت بعنوان یک سالح علیه من استفاده کنی.-

کرد و سرشو نزدیک تر اورد و ارومتر  مچ دستمو گرفت و از روی صورتش بلند
 از قبل گفت:

 چون ممکنه اسلحه تو از دست بدی...-
شد.منتظر جوابم نموند  شنیدن حرفش حالت چهره ام عوض  صله بعد از  بالفا
سرد و در لفافه بهم گفت که  شد.خیلی خون ستمو تو هوا ول کرد و ازم دور  و د

داشممته باشمممه!از دسمممت دادن این مخالفت کردنام ممکنه چه عواقبی در پی 
شاید همین  شهن شته با ستم ندا سلحهنمنظورش این بود که ممکنه دیگه دو ا
االنم نداره..وگرنه اینقدر نسممبت به پافشممماری هام بی تفاوت نبود...اخه چرا 

 نمیفهمید همه ی این اصراری که دارم بخاطر خودشهن
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به اون ارومی ..چ ناتینگهام...شممهر  را اینقدر براش من نمیفهمم زندگی توی 
عذاب اور شمممده بود که میخواسمممت بازم برگرده لندن!و ای کاش فقط همین 
بود...میخواسممت همه چیزو از سممر بگیره...اون ریاسممت..اون خونه و ثروت و 

 اون تجارت!
 تازه از سایه ی سیاه و گ*ن*ا*ه بار اون

به اون  بازم برگرده  که میخواسمممت  یت خالص شمممده بودیم  نا تل و ج مه ق ه
شت بدون منو جسی رو شتم که جلوشو بگیرم...امکان ندا زا...فکر کنم حق دا

ستم مخالفت کنم.فوقش  سلما مدت زیادی نمیتون شه و منم م از یونان خار  
مثل همیشممه به زور متوسممل میشممد و من میخواسممتم چیکار کنم جز تسمملیم 
ساز مخالف زدنام مدت  ستم  شتم میدون شناختی که ازش دا شدننبا توجه به 

ی با زبون خوش نظرمو عوض ز ته ی خودش بهتره  یاره و طبق گف ادی دووم نم
سبت به  شاید اینطوری عالقش ن کنم!حداقل اینطوری برای خودم راحتتره...و 
خودمو از دست ندم...هرچند قبول کردنش سخت بود...اما مگه چاره ی دیگه 

 ای هم وجود داشتن...
 قسمت سوم

 فصل دوم
 

چند هفته سر و کله زدن با دنیل و خسته از اینکه نه من باالخره بعد از چندین و 
نه اون منو،تصمممیم گرفتم برای مدت کوتاهی اتش بس  قانع کنم  میتونم اونو 
ته بود  یل تصمممیم گرف بدم.دن یان  پا جدل بینمون  حث و  به ب اعالم کنم یعنی 
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برگرده لندن و منم با تمام وجود مخالف بودم.هیچ دلیل قانع کننده ای وجود 
سی هم این زندگی رو خیلی بیشتر از ن شت که بگه ما باید برگردیم بعالوه ج دا

زندگی قبلی دوسممت داشممت.به دنیل حق میدادم زندگی توی ناتینگهام براش 
فوق العاده کسممل کننده بود و به هیچ وجه به دنیل نمیخورد!ولی خوشممبختی و 

ریمو خوشممحالی منو جسممی چی میشممهنچطور میتونسممتم ارامشممی که االن دا
 فدای تمایالت دنیل کنمن

دنیل نیازی نداشممت که منو قانع کنه یا هیچ دلیلی برام بیاره میتونسممت خیلی 
راحت بذاره بره و منم میدونستم کجا پیداش کنم میتونست اینطوری وادارم کنه 

 به پذیرش تصمیم مسخرش،امیدوار بودم این کارو نکنه.
یب غریبی رو ا مدای عج فت و ا مدت،ر یب طی اون  یدم و عج ید یل م ز دن

ترینشممون پیدا شممدن سممر و کله ی رابرت توی خونه بود.هیچوقت قرار نیسممت 
دسممت از سممرمون بردارهن!با وجود اینکه حس میکردم دنیل ازش متنفره ولی 
موجه شده بودم هنوزم بعد از جکسون بیشتر از هرکسی بهش اعتماد داره.شاید 

 یدونم.این اعتماد هم یه دلیلی پشتشه که من نم
شینی که درست  سی رو از مدرسه برمیگردوندم اما با دیدن چندتا ما شتم ج دا
سایه  شون با هیچکدوم از هم صاحبا جلوی در حیاط پارک کرده بودن و قطعا 
که  یدم  مام رو سممریع تر کردم.از دور د قد نداشممتن  کاری  ما  ها جز 

 مشدنیل،رابرت،جکسممون و مردی که قیافه ی اشممنایی داشممت اما نمیشممناخت
سر به فلک  سفید رنگ توی اون حیاط بزرگی که درختای  صندلی های   روی 
شبیه  شتر  شیده اش به کلی از خونه های دور و اطراع متمایزش میکرد و ئبی ک
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ست  شم دارم در شمامو تنگ کردم تا مطم ن  سته بودن.چ ش یه باغ بزرگ بود،ن
 میبینم ولی با جیغ از سر  وق جسی که داد زد:

 رابرت!-
که از توی دستام کشیده شد و دوید سمتی که اونا نشسته بودن،شکم  و دستش

به یقین تبدیل شد.با صدای جسی سر همشون به اون سمت برگشت و رابرت 
هم بالفاصممله از روی صممندلی بلند شممد و یه جورایی سممریع از جمع فاصممله 
گرفت و اومد طرع ما.جسی زودتر از من خودشو به رابرت رسوند و پرت شد 

بغلش!جوری که انگار واقعا دلش برای رابر ت تنگ شممده.خواسممتم برم توی 
سر بهم فهموند که اینکارو نکنم و  سوس  شاره ی نامح نزدیک تر اما رابرت با ا
عوضممش درحالیکه جسممی توی بغلش بود اومد سمممت من.خیلی وقت بود 
ندیده بودمش،اخرین بار هم با خاطره خوبی از هم جدا نشممده بودیم،درواقع 

شه برم،رابرت بود و حاال  یکی ستم برای همی صلی ترین دالیلی که میخوا از ا
نمیدونسممتم بعد از این همه مدت دیدنش باید چه واکنشممی از خودم نشممون 
بدمنبرای همین دسممتامو تو هم گره کردمو نگاهمو به نقطه نامعلومی دوختم و 

تازه متوجهش شمممدم بهش نگ اه وقتی که رابرت بهم رسممید جوری که انگار 
 کردم.لبخند مصنوعی زد و گفت:

 سالم ....ناتالیا.-
 فقط سرمو تکون دادم.جسی همچنان  وق زده گفت:

 ناتالیاناین عالی نیستنرابرت قراره چند روز اینجا بمونه.-
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بازم سممرمو تکون  نداشمممت! کان  نده تر از این ام حال کن عالی!خوشمم قدر  چ
که روی شونه ام بود اشاره دادم.رابرت با صدایی ارومتر از حد معمول به کیفی 

 کرد و گفت:
 چرا جواب هیچکدوم از زنگ و پیامای منو دنیل رو ندادین-

شیمو از  ستم گو سایلنت بود.خوا شیم  شاید گو شده بودم. متوجه هیچ زنگی ن
 توی کیفم بیرون بیارم که رابرت مانع شد و ادامه داد:

ستا- ست.فقط طبیعی رفتار کن.تو االن فقط پر سیدیگه الزم نی ستی و  ر ج ه
 هیچ رابطه ای با دنیل نداری.فهمیدین

منتظر جواب من نشد و روشو برگردوند تا دوباره برگرده به جمع.با کلی عالمت 
 سوال و تعجب که توی سرم بودن فقط تونستم بگم:

 هان!-
 بی اینکه نگاهم کنه اروم گفت:

 هیش..گفتم طبیعی رفتار کن-
ستم چه خبره ولی رابرت سی  هنوز نمیدون همونطور پچ پچ گونه و جوری که ک

 متوجه نشه گفت:
 برو باال،وانمود کن کسی رو ندیدی.-

شدم فقط میفهمیدم که قطعا هماهنگی  صال یه کلمه از حرفاش رو متوجه نمی ا
از قبل با دنیل وجود داره واسمممه همینم با تردید خودمو به گیجی زدم و راهمو 

ی که دور میز دورتر از ورودی کج کردم سمممت سمماختمون و توجهی به کسممای
 ساختمون نشسته بودن نشون ندادم.
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ساختمون و حیاط اینقدر از نظر طراحی جذاب و جالب  شبختانه ورودی  خو
بود که میتونسممتی بدون اینکه مجبور باشممی با کسممی حرع بزنی بری توی 
صا این خونه ی  صو شه به این فکر میکردم که ناتنیگهام و مخ ساختمون!همی

 رویایی میتونه برامون تفسیر بهشت باشه. سرسبز و
سترس گرفته بودم،توی خونه چند نفر رو دیدم  هنوز نمیدونستم چه خبره ولی ا
شبیه خدمتکارا بودن.رابرت بهم گفته بود چیزی  شتر  که باهم حرع میزدن و بی
نپرسممم برای همینم در مقابل نگاه های پر از شمممک و شممبهه ی اون چندتا 

 ها دویدم باالخدمتکار از پله 
 قسمت چهارم

 فصل دوم
 

از باالی راه پله جوری که کسممی منو نبیمممممنه،گوشممامو تیز کردم تا حرفای اون 
خدمتکارا رو بشنوم.صداشون خیلی بلند نبود اما دست و پا شکسته یه چیزایی 
شه و یه جورایی یه  شب یه نفر به این جمع معرفی  شدم،قرار بود ام رو متوجه 

شد،ولی چرا اینجانچرا تو این خونهننکنممممه دنیل پارتی برای  معرفی برگزار می
زودتر از اینا برگشممته سمممت خالع و با این کارا میخواد منو اماده کنه تا دوباره 

 همه ی اون بدبختیا رو با روی باز پذیرا باشم
کذایی و مالل  یای  بازم از اون مهمون یدهن ند زدم.هنوز نرسمم یه نیشممخ فقط 

شممون خوب بود اما االن اصممال عالقه ی خاصممی بهشممون اور!قدیما بع ممیا
 نداشتم.همیشه توی مهمونیا اتفاقات بد میوفتاد.
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باره تکرار کنم.این دفعه میخوام فقط از  اما حاال دیگه نمیخوام یه تراژدی رو دو
قسمممت اکشممنش ماجرا رو ببینم!اگه از نظر دنیل اینقدر حال میده پس چرا من 

ارش برای برگشتن و حاال هم این وضعیتی که منو خوش نگذرونمن!بعد از اجب
توش قرار داده بود مطمن شممدم که باید فاتحه ی همه تعهداتی که داشممته رو 
بخونم.میدونسممتم که باش به لندن برسممه خیلی چیزا ممکنه عوض شممه با این 
حال منم خودمو کامال اماده کرده بودم که اگه چنین اتفاقی افتاد بهش نشممون 

تونم تالفی کنم!به گمونم رابطه مون خیلی از لطافت درومده بود!اما بدم منم می
مه  به ه بت  قدیم نسمم ثل  یه شممروعی داشمممت.اگه  میخواسممتم م هرچیزی 
چیزبخشممنده باشمممو کوتاه بیام بازم بدبختیام شممروع میشممد پس این بار خیلی 

 یقدرتمند تر با همه چیزبرخورد میکنم!فقط همه چیز به اولین رفتار دنیل بستگ
داشممت تا منم موضممع خودمو مشممخا کنم!امیدوار بودم اونطوری که انتظار 
دارم پیش نره که اگه میرفت،ممکن بود یه لج و لجبازی بزرگ راه بیوفته که به 

 دردسرایی که کم هم نبودن بیشتر دامن بزنه...
شم!اما دیگه لزومی به  شمم با ست مثل قدیما همش توی چ خیلی دلم میخوا

نه یه دختر بچه که تمام  انجام این کار نمیدیدم.بعالوه االن من یه مادر بودم 
فکر و  کرش جلب کردن توجه دیگرانه/بنابراین فکر میکردم انتخاب کردن یه 
شت  شکی با گالی در ستین دار م سمی مثل اون پیرهن ا ساده و حتی ر لباس 
سممفیدش که بهم چشمممک میزد میتونه گزینه ی خوبی برای یه ولکام پارتی 

شممه!مطم نا مهمونای ناشممناخته ی زیادی ممکنه امشممب اینجا باشممن که با
امیدوارم نباشن!به ادمای جدید حس خوبی نداشتم.هنوز دو سه ساعتم نشده 
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که سممر و کله ی این ادمای نفرت انگیز پیدا شمممده اونوقت باید فکر مهمونی 
 باشیم.واقعا قدر زندگی بدون تجمالتی که داشتمو ندونستم.

سیده بودیم مظلومانه یه خودم که ا سی افتادم!از وقتی که ر شدم تازه یاد ج ماده 
گوشممه نشممسممته بود و حرع نمیزد.اگه بیشممتر از من از دیدن همچین وضممعی 
ناراضی نبود کمترم نبود.جسی رو هم حاضر کردم .اولین بار بود که میخواست 

باشمممه.تا قبل از اون هیچوقت بهش اجازه ی بودن یا   توی توی یکی از مهمون
 همچین مهمونیایی داده نمیشد اما االن دیگه بزرگ شده بود

سعی میکردم بهش  صوع میکردم و همزمان  صاع و  شو  س شتم یقه ی لبا دا
امیدواری بدم که میتونیم اینجا بمونیم و کلی خوش بگذرونیم و اونم دیگه باید 

مش یده بوداخماشو باز کنه که یهو در اتاق باز شد و یه خدمتکاره که تا حاال ند
 رو به من گفت:

 خانوم....اتاقتون اماده ست.-
 بیخیال ور رفتن با یقه ی لباس جسی شدمو پاشدم و گرسیدم:

 اتاقمن!-
شاره کرد.تعجب زده  ستش به بیرون ا سرشو به نشونه تایید تکون داد و بعد با د
 از اتاق اومدم بیرون و پشت سر خدمتکاره که سمت یکی از اتاقا هدایتم میکرد

 راه افتادم.دراتاق و باز کرد و گفت:
 اقا گفتن باید اینجا بمونین.-

 نگاهی به دورتادور اتاق انداختمو بد تعجب زده پرسیدم:
 کی اینو گفتهن!دنیلن-
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 قسمت پنجم
 فصل دوم

 

 با سر تایید کرد.چه مسخره!چرا اتاق منو بازم جدا کردهن
ید اثاری از وسممایل خودش یه بار دیگه کل اتاق و از زیر نظر گذروندم تا شمما

ببینم اما وقتی مطم ن شمممدم که اینجا فقط برای من تنهاسمممت اخمامو تو هم 
کشممیدم و از اتاق رفتم بیرون و از باالی پله ها طبقه ی پایین و ورانداز کردمو 

 همزمان صدا زدم:
 دنیل....دنیل کجایی...-

ستم ازش بپرسم هدفش از انجام همچین کاری چیه و بازم شه ی  میخوا جه نق
 مسخره ای توی سرشه.

یکی یکی پله ها رو عصممبی رفتم پایین و همونطور صممداش میزدم.دسممتم از 
 پشت سر کشیده شد و همزمان یه نفر گفت:

 هیشششش!-
سممرمو برگردوندم و دنیل و دیدم که منو دات از پله ها میکشممید باال!دهن به 

 اعتراض باز کردم و گفتم:
 ن میکنی...صبر کن ببینم...چرا همچی-

شید تا باالخره  شت خودش میک سوالم همونطوری میرفت و منم پ بی توجه به 
به بقیه داشمممت  باالیی که کمترین دید رو نسممبت  کنار یکی از دیوارای بلند 
نه و خودش جلوم  هان ک نار پن یه جورایی سممعی کرد منو اون ک تاد و  وایسمم

 وایستاد.بازم با همون اخم صدامو بلند کردم:
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 دنیل...تو چت...-
بالفاصممله دسممتشممو دوباره به نشممونه ی هیس روی بینیش گذاشممت و سممرشممو 
با  گاه کرد و  به من ن باره  عد دو نداز کرد و ب ند و دور و اطراع رو ورا برگردو

 صدایی ارومتر از حد معمول گفت:
 بهتره تا وقتی بهت نگفتم منو با اسم کوجیکم صدا نکنی.-

 تعجبزده پرسیدم:
 هان!-
 ال منو همون آقا صدا کن!فع-
 منظورت چیه که اقا صدات کنمن!جرا باید چنین کاری کنمن-

ست چپمو  سر هم غر میزدم و اعتراض میکردم د شت  شتم پ همونطوری که دا
 بلند کرد و رو به روی صورتش گرفت و گفت:

 فقط کاری رو انجام بده که ازت میخوام.-
واجمون که توی انگشممت و در مقابل چشمممای گرد شممده ی من حلقه ی ازد

حلقه ی دست چپم جا خوش کرده بود و از دستم بیرون کشید و توی زنجیری 
 که توی اون یکی دستش بود انداخت و گفت:

 به نفعته که وانمود کنی باهم نسبتی نداریم.-
 سعی کردم حلقه رو از دستش بقاپم و با عصبانیت گفتم:

 نم که باهم نسبتی نداریمندنیل حالت خوبهن!من چطور میتونم وانمود ک-
 اگه مجبور باشی این کارو میکنی!مگه نهن!-
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و بعد حلقه ی خودشممو هم دراورد و واسممه چند ثانیه به هردو حلقه ای که توی 
دستش بود خیره شد.از روزی که ازدوا  کرده بودیم حتی یک بار هم این حلقه 

شتم که ه صال حس خوبی ندا شده بود و االن ا ردومون اونو از ها ازمون جدا ن
ستمو جلو بردم که  ستم چرا اینکارو کرد!بازم د ستمون درواردیم و حتی نیدون د

 از دستش بکشمش و گفتم:
 پسش بده.این مسخره بازیا برای چیهن-

 دستشو عقب کشید و با اخمای تو هم کشیده جواب داد:
 تو هنوز یاد نگرفتی کاری که بهت میکم و بی چون و چرا انجام بدینواسممه-

 یه بارم که شده مطیع باش!
با اینکه نمیدونسممتم چرا داره این حرع و میزنه اما حدس میزدم یه دلیل واقعا 
طه مونو مخفی نگه  یل اصممرار داره راب که دن یه سمممت  مهم پشمممت این ق مم
داره...هرچند قبال هم سممعی کرد اینکارو کنه و لو رفیتم!نفسمممو از حرص با 

 صدا بیرون دادمو گفتم:
 جرا باید اینکارو بکنمنبهم بگو -

یه ادمی  که منو  به حرع قبلیش  با توجه  که برگردم. با دسممتش اشممماره کرد 
میدونسممت که اصممال مطیع نیسممت این بار بی هیچ سمموالی تو جام چرخیدم و 

 منتظر جوابش موندم.
با حس دستی که به گردنم نزدیک شد و پشت بندش گردنبندی که روی پوست 

باال اوردم و حلقه ای که از زنجیر اویزون بود رو با گردنم حس کردم دسممتمو 
انگشممتام لمس کردم.با خودم فکر میکردم چه دلیلی میتون هپشممت  این کار 

 باشهن
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 صداشو شنیدم:
 فعال اگه روی گردنت باشه خیلی امن تره تا توی دستت!-

سممرمو یکم به عقب مایل کردمو همونطوری که نصممف و نیمه صممورتشممو توی 
 دیکی از صورتم میدیدم گفتم:فاصله ی نز

 حداقل بهم بگو چرا باید این چیزا رو پنهون کنیمن-
 برای امنیت تو و جسی الزمه.خودت که میدونی اینجا چطوریه.-

میدونم،توام که میدونسممتی...پس چرا دوباره پای این ادما رو به زندگیمون —
 باز کردین

 سرشو یکم نزدیک تر اورد و اروم کنار گوشم گفت:
 فقط یه بار بهم اعتماد کن!-

و بعد با یه ب*و*سممه سممریعی که رو گونه ام زد همونجا تنهام گداشممت و یه 
شه!و قتی  شد!خیلی خیلی کم پیش میومد دنیل اینطور رمانتیک  جورایی غیب 
جا بودن  قدر این نه چ یدو که م جب میکردم!اون ید تع با نا  که میشمممد مطم  هم 

ن اصال چطور میتونم اونو اقا صدا خطرنکه پس چرا ریسک میکنهندر ضمن م
شتام گرفتمو لمس  سبتی نداریمن!بازم حلقه رو تو انگ کنم و وانمود کنم باهم ن

 کردم و تو دلم به خودم گفتم:
 شاید بهتره بهش اعتماد کنم...-

 قسمت ششم
 فصل دوم
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باسمممامو  کارا هم اون اطراع نبودن.ل خدمت نداختم. به دور و اطراع ا گااهی  ن
شتم توی اتاق جدیدی که قرار بود توش بمونم تا یه بار دیگه صاع کردم و  برگ

 خودمو توی ایینه چک کنم.خب...انگار همه چیز خوبه..
سی رو دیدم که داره از پله ها میدوعه باال.یه جورایی  از اتاق که اومدم بیرون ج

  وق زده به نظر میرسید.خودشو بهم رسوند و  ستامو گرفت شتابزده گفت:
 ...ناتالیا...بیا ببین کی اومده...ناتالیا-

 تعجبی پرسیدم:
 کی اومدهن!-

 محکم کشوندم سمت راه پله و همونطوری گفت:
 خودت بیا ببین...-

بی هیچ حرفی پشمت سمرش راه افتادم تا ببینم کیه که جسمی از دیدنش اینقدر 
 خوشحاله!

ستاده بود که البت شت به ما ای شیده ی الغر پ امال قابل ه کپایین پله ها یه مرد ک
ستادمو حدمو بلند به زبون  سرش ای شت  شه!پ حدس زدن بود که کی میتونه با

 اوردمو سوالی گفتم:
 جانن!-

بالفاصممله  تا اسمممشممو صممدا زدم برگشممت و با دیدنش حدسممم به یقین تبدیل 
با اون صممورت بشممماش و لبخند  گار خیلی الغر تر شمممده بود! شمممد.فقط ان

همونطور که منو به یه اغوش دوسممتانه  همیشممگیش دسممتاشممو از هم باز کرد و
با  با همون لحن صمممدا زد. وقزده بغلش کردم و  دعوت میکرد اونم اسممممو 

 خوشحالی گفتم:



wWw.Roman4u.iR  26 

 

 نمیتونی تصور کنی چقدر دلم برات تنگ شده بود.-
 منم همینطور.باورم نمیشه دوباره دارم اینجا میبینمت.-

 یکم ازش فاصله گرفتمو جواب دادم:
 یشه دوباره اینجام!خودمم باورم نم-

 لبخندشو پررنگتر کردو گفت:
 من تمام این مدت توی این گروه -

صدای تو و پیانو  سال فهمیدم این باند فقط  شتم و طی این چند رفت و امد دا
 نواختناتو کم داره!

از تعریف دوسممتانت ممنونم!اما گمون نکنم دیگه خیلی خوندن و نواختنم -
 طرفدار داشته باشه!

رو با یه اندوه خاصممی بیان کردم که باعث شممد لبخند جان کمرنگتر این جمله 
 شه و بپرسه:

 منظورت چیهنمن که همیشه طرفدارت بودم و هستم!-
شونه ی عالی  شو به ن ست  ش شت  سی هم که کنارمون وایتاده بود دوتا انگ ج

 بودن چیزی باال اورد و گفت:
 منم همیینطور ناتالیا!-

 جان بهش اشاره کرد و گفت:
 میبینین!جسی هم که همیشه هواتو داره.-

 به جسی نگاهی کردمو دستامو توی موهای خوشرنگش تکون دادمو گفتم:
 معلومه که این قهرمان کوچولو باید هوامو داشته باشه.-
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جسی خودشو بهم چسبوند و دستاشو دورم حلقه کرد و سرشو که حاال دیگه 
چهره ام انگار زیادی مشهود بود به پهلوهام میرسید  بهم تکیه داد.افسوس توی 

 چون جان دوباره پرسید:
 همه چیز خوبه ناتالیان!-

سرمو به نشونه ی تایید تکون دادمو همزمان به دنیل که دورتر وایستاده بود و با 
یکی از خدمتکارا تند تند حرع میزد نگاه کردم.جان رد نگاهمو گرفت و وقتی 

 فت:به دنیل رسید بازم به من نگاه کرد و گ
 با دنیل چطورن!مطم نی همه چیز رو به راههن!-

اینبار جوری که انگار خودمم نمیدونم شونه هامو باال انداختم و بازم سر تکون 
 دادم.

با باز شدن دست جسی از دور کمرم و دویدنش به پشت سر باعث شد برگردم  
 ،با  وق و ببینم که جسممی اینبارم همون اندازه ای که از دیدن جان  وق زده بود

با  یک میشمممد و  که داشمممت بهمون نزد غل رابرت  خودشممو پرت کرد توی ب
 خوشحالی گفت:

 رابرت!-
رابرت که از این استقبال گرم جسی واسه یه لحظه جا خورده بود چند ثانیه ای 

 بهش خیره شد و بعد گفت:
 جسی!تو کی اینقدر بزرگ شدین!-

 گرفت و جواب دادجسی فاصله ی بین پیشونی خودشو رابرت رو اندازه 
 قسمت هفتم

 فصل دوم
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 هنوز یه خورده از تو کوچولوترم!-
شو تنگ  شما شون داد و همونطوری که چ شتاش یه مقدار کم و ن رابرت با انگ

 کرده بود گفت:
 فقط یه خوردهن!هان!-

سمت ما اومد و با یه لبخند پت  ست جسی رو گرفته بود  بعد همونطوری که د
 و پهن گفت:

 است.ببین کی اینج-
ستم انکار کنم که از  شتیم اما نمیتون با اینکه خاطره های خیلی خوبی باهم ندا
دیدنش خوشممحالم!از صممب  هم که توی حیاط دیدمش فرصممت چندای برای 
حرع زدن باهاش نداشممتم.با این حال سممعی کردم خیلی تابلو نکنم که دلم 

 براش تنگ شده و در جواب لبخند کمرنگی زدمو گفتم:
 یک سالی میشه که ندیدمت...هی!رابرت!-

 دستشو به سمتم دراز کرد.بهش دست دادمو زیر لب گفتم:
 خوشحالم که دوباره میبینمت.-

 با لحن شیطنت امیزی طوری که انگار دنبال ادامه ی جمله ام بود گفت:
 وننن!!-

سممرمو به نشممونه ی چی تکون دادم تا خودش منظورشممو بگه.با لحن من و 
 گفت:همونطوری زیر لب 

 از اینکه دوباره میبینمت خوشحالم و دلم برات تنگ شده بود!-
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جان زدیم زیر  فت هم من هم  یل میگر که از طرع من خودشممو تحو از این
 خنده.سرمو تکون دادمو گفتم:

 درسته...همینطوره.-
با اون چشمممای نافذ که جز من ممکن بود خیلیا رو گول بزنه سممر تا پامو نگاه 

تا همون جمله ی معروع همیگیشممو بگه و همین که کلمه کرد و دهن باز کرد 
 ی 

How 
از دهنش درومد جان و حتی جسی همزمان پریدن وسط حرفش و ادامه شو با 

 لهجه ی غلیظ رابرت گفتن:
-charming! 

از اینکه این جمله ی کلیشمممه ایش اینقدر تابلو بود که دیگه همه میدونسممتن 
که هم به هممون خنده مون گرفت.رابرت هم  ما میخندید یهو نگاهش  با  راه 

 پشت سر خیره شد و خنده اش محو شد و همزمان گفت:
 به به...انگار رییس جدیدم رسید..-

 تعجبزده پرسیدم
 رییس جدیدن

 به جای رابرت جان جواب داد:
 نکنه میخوای بگی نمیشناسیشن!-

شونه ی نه تکون دادمو دوباره به جهت نگاه اون دو نفر خیره  شدمو سرمو به ن
سممعی کردم چهره ی اون مرد تازه واردی که داشممت با دنیل دسممت میداد رو 

 تشخیا بدم و همونطور که ناموفق بودم پرسیدم:
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 اون کیهن-
 رابرت جواب داد:

 گفتم که رییس جدید!-
 منظورت چیه که رییس جدیدن!-
 چیهنباورت نمیشه که دنیل زیردست کسی باشهن!-

 ل و اون مرد گرفتمو به رابرت دوختمو گفتم:مثه جن زده ها نگاهمو از دنی
 هان!دنیل زیردست کسی شدهنً-

 جان گفت:
 نگو که در این مورد چیزی نمیدونی!-
 معلومه که نمیدونم.وگرنه نمیپرسیدم.-
دنیل یک ماهه داره اع ای قدیمی رو تهدید میکنه که اگه دهنشونو باز کنن و -

شما دو نفر به  شونو میذاره روی حرفی درمورد رابطه ی  سر سل بزنن قطعا  مار
 سینه شون!

 همونطور که به یارو اشاره میکردم گفتم:
 نکنه مارسل اونهن-

شاکی وارانه از اون دو  شیدمو  شونه تایید تکون داد.اخمامو توهم ک شو به ن سر
 نفر پرسیدم:

 پس چرا دنیل چیزی به من نگفتهن-
شونه ای باال انداخت و رابرت هم که از  شد واقعا چیزی جان  لحن من متوجه 

بار دیگه کاوش کرد و نگاهش روی حلقه ای که دور  یه  پامو  نمیدونم سممرتا
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شو باال اورد و همونطور  ست شد.د شده بود متوقف  گردنم با اون گردنبد زنجیر 
 که حلقه رو لمس میکرد گفت:

سنجه و ببینه بدون اطالع - سته عملکردتو توی موقعیتای بحرانی ب شاید میخوا
 قبلی هم میتونی جون خودتو نجات بدی یا نه!

 حلقه رو از دستش کشیدم و روی گردنم صافش کردمو گفتم:
 سعی نکن پیچیده حرع بزنی.بگو ببینم اینجا چه خبره.-

سلیم باال اورد و  شونه ت شو به ن ستا شن من د از حرکت دفاعی و درعین حال خ
 گفت:

ونم که میخواد ازت محافظت با توجه به شممناختی که از دنیل دارم فقط مید-
 کنه!پس بهتره توام جلوی مارسال وانمود کنی که رابطه ای با دنیل نداری.

یه چیزایی داشت دستگیرم میشد.اینکه دنیل گفت بهتره دیگه اقا صداش کنمو 
ست  شد زیر د ضر نمی ستم دنیل حا حلقه هارو دراورد ...اما تا جایی که میدون

شت ریی سی کار کنه و عادت دا ست ک شه.انگار یه جای کار میلنگید.در س با
شبیه وقتی بود که نگران بود زیر دستاش از عالقه اش به من با خبر شن و جون 
من توی خطر بیوفته و حاال از یه رییس میترسممیدن!جان و رابرت هم که جواب 
درست و حسابی نمیدادن...باید خودم دست به کار میشدم.از اون دو نفر جدا 

 ادم سمت دنیل و همون مرده...مارسل...شدمو راه افت
شدار دهنده  سیدم دنیل همچین نگاه پرمعنی و ه شون ر به محض اینکه نزدیک
ای بهم انداخت که بالفاصممله اون گاردی که گرفته بودمو رها کردمو با قیافه ی 
عادی تری کنارش ایسممتادم و بی هیچ حرفی بهشممون نگاه کردم.انگار رییسممه 
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ن چرا مثل یه ابله اونطوری اونجا وایسممتادم!واسممه همین نعجب کرده بود.که م
 رو به دنیل کرد و پرسید:

 نمیخوای معرفی کنین!-
دنیل بدون سر سوزنی لبخند یا چیزی شبیه این خیلی خشک و رسمی توی دو 

 کلمه گفت:
 پرستار بچه.-

شو  سمت سرمو چرخوندم  شمامو گرد کرد. سه یه لحظه چ شنیدن این کلمه وا
ش نگاه کردم تا بفهمم این نسبت و از کجا اورده!از گوشه ی چشم بهت زده به

 منو نگاه میکرد اما مستقیم نه!
رییسممه که زیاد خشممک و خشممن به نظر نمیومد و اتفاقا چهره ی اشممنایی هم 
داشت دستشو دراز کرد و منم با تردید دستمو بردم که بهش دست بدم.خودشو 

 معرفی کرد:
 معرفی کرد:

 مارسل!-
ستم شو تنگ کرد و جوری که انگار چیزی  خوا شما سممو بگم که یهو چ منم ا

 یادش اومده گفت:
 صبر کن ببینم...تو خیلی اشنا به نظر میای!-

 دستمو سریع عقب کشیدمو طوری که سعی میکردم لحنم طبیعی باشه گفتم:
 منن!-

 دوباره به دنیل نگاه کردم.همجنان از نگاه کردن به من طفره میرفت.
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د بار با انگشممت اشمماره اش چند بار به پیشممونیش زد و ژسممت فکر مارسممل چن
 کردن به خودش گرفتو گفت:

 مطم نم که تورو یه جا دیدم!-
با اینکه منم همین حس رو نسممبت بهش داشممتم و به نظرم زیادی اشممنا میومد 

 سرمو تند تند تکون دادمو گفتم:
 فکر نمیکنم...-

 قسمت هشتم
 فصل دوم

 

میکرد.منم به فکر فرو رفتم.این مرد با این ظاهر خبیث رو همچنان داشت فکر 
 کجا دیدمن!

شتر  شنش بی شد موهای رو شیده بود که باعث می بارونی کرم رنگ و بلندی پو
سبز و ابی  سه رنگ طوسی و  شمایی که بین  شون بگیره و چ تن قرمزی به خود

دمش کجا دی درگیر بود!همونطوری که داشتم به  هنم فشار میاوردم تا یادم بیاد
 یهو انگشت اشاره شو به حالت پیروزمندانه ای توی هوا تکون داد و گفت:

 لیا!درستهن!-
 یکم مکث کردمو با دهن کج و کوله گفتم:

 لیان!-
شدن  صدا نمیرد!نهایت مخفف  سمم ناتالیا بود اما هیچکس منو لیا  سته ا در

 اسمم ناتالی بود!نه لیا!
 میداد و ادامه داد:همچنان دستاشو با همون حالت تکون 
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شکی که یه - ستاخ مو م سال پیش....حس میکنم دیدمت!همون دختر گ چند 
 بچه باهاش بود!اسم روی دستبندت لیا بود...درست نمیگمن

اوه...راسممت میگه!اون دسممتبندایی که قرار بود هویت جدیدمون باشممن.که اگه 
اون  ویاسمممی جز اون به کسممی میگفتیم کلی کتک میخوردیم!یادمه دیوید ت

کالب کلی منو سمر این ق میه زیر مشمت و لگد گرفت...این یارو رو هم یادم 
باهاش کار  تاق و بهش گفت دنیل  اومد...همونی که وقتی رابرت اومد توی ا
شدهن!اینجا  صورتش پرید و به خودش میلرزید!حاال رییس دنیل  داره رنگ از 

 چه خبره!
 :سرمو به نشونه تایید تکون دادمو زیرلب گفتم

کسممی که روزی هزار تا دختر رو معامله میکنه چطور بعد از این همه سممال -
 اسم جعلی یه نفر از اون هزارتارو یادشهن!

 دستاشو پایین اورد و بهم دیگه چسبوند و با یه نیمچه لبخند گفت:
حث نمیکنن و بهم نمیگن - با من ب که  مه ی اون هزار نفر در روز  خب...ه

 نیست و تک تک افرادمو گاز نمیگیرن!حیوون و یه بچه باهاشون 
 بعد بدون اینکه منتظر جوابم بمونه بهم اشاره کرد و رو به دنیل گفت:

 اینو از کجا اوردیشن! فروخته بودمش به کالب دیوید.-
 دنیل بازم بدون کوچکترین نگاهی به من جواب داد:

مل کنم تحماجراش طوالنیه...رابرت از دیوید کش رفته بود و منم نمیتونستم -
 دخترا اینطوری هدر برن!
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مارسل که انگار عادت داشت موقع حرع زدن زیادی دستاشو تو هوا تکون بده 
 یه جورایی حرع دنیل و ادامه داد:

 و توام تصمیم گرفتی اونو تبدیل به یه پرستار بچه بکنین!-
 از اول که پرستار بچه نبود!-

 حرفاشونو گفتم:قبل از اینکه دوباره چیزی بگه پریدم وسط 
 باالخره باید یه نفر جای اون بچه ای که ازم گرفتینشو پر میکرد.-

 بعد نگاهی به دنیل انداختمو با لحن طعنه امیزی گفتم:
 و چه افتخاری بزرگتر از اینکه بتونم از پسر رییس مراقبت کنمن!-

 مارسل پرسید:
 اونکه بچه ی خودت نبود.بودن!-

 داد: خواستم جوابی بدم که ادامه
به دخترای ب.ا.ک.ر.ه - خاصممی  قه ی  یل عال که نبود...دن مه  اوه...معلو

 داشت.عمرا یه مادر مجرد و میاورد توی خونه اش!
 بعد اروم با ارنجش به شونه ی دنیل زد و با یه لبخند مسخره گفت:

 درست نمیگمن!باکره ها همیشه مال خودت بودن!-
ینکه این مدلی حرع میزد بعدم یه خنده ی م ممحک و مزخرع سممر داد.از ا

احسمماس معذب بودن بهم دسممت یداد.مخصمموصمما کنار دنیل.دنیل لبخند 
شخیا بدم تحویلش داد و  شو ت صنوعی بودن ستم م کمرنگی که کامال میتون

 گفت:
 همینطوره.-

 مارسل خنده شو تموم کرد و پرسید:
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 هنوزم همینطورهن!-
 دنیل شونه ای باال انداخت و گفت:

 ادما عوض میشن!-
 همزمان با جواب مارسل که گفت:

 خب امیدوارم سلیقه ات درمورد بلوندیا عوض نشده باشه.-
شون  سر صف جمعیت  شد حداقل ن شد و یه دختره اومد تو که باعث  در باز 
بچرخه به اون سمت و سرتاپاشو ورانداز کنن.حتی من.شاید زیباییش نفسگیر 

 نبود اما خیره کننده بود
 د که لباس قرمز و بلندی! یه دختر بلوند قد بلن

 پوشیده بود و حتی از نظر منم که یه زن بودم کامال جذاب به نظر میرسید.  
 همونطوری که به ما سه نفر نزدیک میشد مارسل ادامه داد:

 چون نگران بودم هدیه ام زیادی راضی کننده به نظر نرسه-
 :کرد و گفتدختره که بهمون رسید کنار مارسل وایستاد و مارسل بهش اشاره 

 معرفی میکنم.دستیار مورد اعتماد من.انجال.-
شو به  ست شه د صورت دختره با یه لبخند مکش مرگ من که معلوم بود دائما روی 

 سمت دنیل دراز کرد.دنیل بهش دست داد و گفت:
 دنیل.-

 دختره با یه صدای کشدار که در عین زیباییش روی مخ من بود گفت:
 از اشناییتون خوشوقتم.-

 ل جواب داد :دنی
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 منم همینطور.-
سمت جلو طرع دنیل  شت و یکم به  شت کمر انجال گذا شو پ ست سل د مار

 هدایتش کرد و گفت:
ته امیدوارم - پذیر!و الب مدگویی از من ب یه هدیه ی خوش ا به عنوان  انجال رو 

 برات دستیار خوبی هم باشه!
شونو تو یه نگاه از زیر نظر  سه تا شده هر  شمای گرد  شمام با چ گذروندم و چ

روی دنیل متوقف شد و منتظر بودم ببینم میخواد چه جوابی بده.مگه این دختره 
ته...میتونسمممت قبولش هم  نه.و الب یه نبودنپس میتونسمممت قبولش نک هد یه 
بکنه!دنیل دسممتاشممو پشممت سممر خودش توی هم قالب کرد و با لحن سممردی 

 جواب داد:
 امیدوارم-
 

شه عادت  سته همی صر و خبنکه چین!در شو تا حد امکان مخت شت حرفا دا
مفید بگه اما االن باید یه طوری میگفت تا من متوجه شممم منظورش اینه که 
قبوله یا نهناینطور که به نظر میومد منظورش قبوله بود!مارسل دستی روی شونه 

 ی دنیل گذاشت و با یه لبخند پت و پهن به زبون یونانی گفت:
 نظیره!ب.ا.ک.ر.ه نیست اما واقعا بی -

باره زد زیر خنده و درکمال تعجب دنیل هم این بار خندید!خب انگار  بعدم دو
مارسممل هم یونانی بود....پس یه جورایی این تجارت بین همشممهریاسممت!اما 
انگار دنیل فراموش کرده بود که شمماید انجال نفهمه اما من یونانی رو خوب یاد 

ستم و به ستم همونطور اونجا وای شون گرفتم.پس نمیتون  اون خنده ی م حک
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نگاه کنم.از اونجا که دنیل هم دست و پا شکسته از من روسی یاد گرفته بود و 
سعی میکردم  سی نمیدونه با لحنی که  سی رو ستم جز منو اون اونجا ک میدون
خشممم و توش کنترل کنم و با یه لبخند تصممنعی و صممدایی که از بین دندونام 

 بیرون میومد گفتم:
 یدونی من متوجه حرفاتون میشم!مگه نهنعزیزم...تو که م-

دنیل که انگار تازه یادش اومده بود من واقعا حرفاشممونو میفهمم یکم خودشممو 
به نظرم خیلی مزخرع  جمع و جور تر کرد اما خیلی تفاوتی توی رفتارش که 
س له ی  سل به این م شد وهمونطور که همچنان با مار سید ایجاد ن به نظر میر

 ب داد:مسخره میخندیدن جوا
 بهتره سعی کنی یه سری چیزا رو نشنوی.-

 مارسل نگاهی به ما دو نفر انداخت و پرسید:
 دارین چی میگینن!دنیلن!تو روسی بلدین!-
 نه خیلی.اما اون روسه.-

 مارسل با یه قیافه ی  وق زده گفت:
 اوه جدانتو کامال روسی بلدی نهن-

 کوبید و گفت:سرمو به نشونه تایید تکون دادم.دستاشو بهم 
 این عالیه.خیلی به یه روس نیاز داشتم.شاید تو بتونی کمکم کنی.-

خواسممتم بزنم تو حالشممو بگم کی گفته من به تو کمک میکنم..اما یه لحظه یه 
سل  شه پس چرا من به مار ستیار دنیل ب سید.اگه انجال قراره د فکری به  هنم ر
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سبت به ای صم ن شاید اینطوری یکم از حر سهکمک نکنمن! شه.وا  ن ق یه کم 
 همین لبخند تصنعی زدم و گفتم:

 باعث افتخارم خواهد بود!-
 دستاشو از هم باز کرد و گفت:

 عالی شد!-
شاره میکرد و خودش جلوتر از ما  سالن ا شه ی  سمت بار گو بعد درحالیکه به 

 راه افتاد گفت:
 به سالمتی همکاری های جدید.-

سمت  سل انجال هم رو به اون  سر مار شت  راه افتاد و دنیل هم همونطور که پ
شو یکم پایین اورد و با یه پوزخند و لحن  سر ست رفتن به خودش گرفته بود  ژ

 طعنه امیز کنار گوشم گفت:
 موفق باشی!-

 منم با لحن خودش جواب دادم:
 توام همینطور.-

بعد سممریعا ازش جدا شممدم و رفتم سمممت رابرت و جان که هنوز سممر جای 
ودن و در کمال تعجب اون دو نفرم جهت نگاهشممون به قبلیشممون وایسممتاده ب

انجال میرسممید!از اینکه میدیدم همه دارن بهش اینطوری نگاه میکنن و از ق ما 
این زن خیره کننده هدیه تقدیمی به دنیله خونم به جوش میومد.با حرص زدم 
روی شونه ی رابرت که باعث از جاش بپره و همزمان با جان برگردن به سمتم.با 

 صبانیت گفتم:ع
 شما دو نفر دارین به چی نگاه میکنینن-
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 رابرت با پررویی جواب داد:
 به چیزی که تو رو اینقدر عصبانی کرده!-

 جان هم یه جوری که انگار قصد داشت منو بیشتر حرصی کنه ادامه داد:
 از نگاه ما اینقدر عصبی شدینیا نگاه دنیلن!-

 ی سینه شو حرصی گفتم:با مشت گره کرده اروم کوبیدم به قفسه 
 هی جان...رابرت روی توام تاثیر گذاشتهن-

 رابرت شونه ای باال انداخت و مو یانه گفت:
 مگه من چطوریمن-
 شبیه یه عوضی!-

 رابرت که به سختی میتونست نخنده جواب داد:
مگه تقصممیر منه که اون دختره خوشممکلهن!یا اینکه دنیل اونطوری بهش نگاه -

 میکنهن
 پشت سرم اشاره کرد و ادامه داد:و بعد به 

 نکنه اینکه دنیل داره باهاش میر*ق*صه هم تقصیر منهن!-
صه تا  سرمو برگردوندم تا ببینم دنیل داره وافعا باعاش میر*ق* مثل جن زده ها 
سرویس کنم اما اینکه دیدم خیلی عادی روی  اینبار جدی برمو دهن دختره رو 

سمل حرع میزنن باعث شمد هدع از صمندلی های بار نشمسمتن و دارن با مار
دختره به رابرت تغییر کنه.برگشممتم سمممت رابرت که با دیدن چهره ی درهم و 
البته ضایع شده ی من اینبار از خنده منفجر شد و جان هم همراهیش میکرد!با 

 حرص و صدایی بلندتر از حد معمول گفتم:
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هناون یه شمموخی شممما دو نفر...فکر میکنین خیلی بامزه ایننفکر میکنین این-
شمموهرمه و دیدنش کنار یه زن دیگه اونقدری که شممما فکر میکنین خنده دار 

 نیست.
انگار خیلی بلند گفتم!چون بالفاصممله خنده از روی صممورت هردوشممون محو 
شد و رابرت دستشو روی بینیش گذاشت و همونطور که با چشماش اطراع رو 

 ورانداز میکرد که کسی صدامو نشنیده باشه گفت:
 هییییش!میخوای سرمونو به باد بدین-

سط  شید و تا به خودم اومدم همراه باهاش و ستمو ک قبل از اینکه جوابی بدم د
سالن ر*ق*ص بودم!دستمو که توی دستش گره کرده بود و یکم عقب کشیدمو 
شت به همراهی کردن وادارم  سعی دا شد و همونطور که  ستم برم اما مانع  خوا

 کنه گفت:
 رفتار کنی. سعی کن عادی-

 چاره ای جز ر*ق*صیدن باهاش نداشتم.در عینحال گفتم:
 دیوونه شدینتو که میدونی دنیل چقدر از اینکار بدش میاد.-
 

 

 

سادتای دیوونه وارش داره - شکالتی بزرگتر از ح میدونم.اما فکر میکنم االن م
که اگه من تورو همینطوری ول کنم مشممکالت و بزرگتر میکنی.پس سممعی کن 

 *ق*صیدن و عادی بودن کار دیگه ای نکنی.جز ر
 پس عواقبش پای خودت!-
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 یه چرخ بهم داد و گفت:
گه رو - مدی که ه مه ادم  یال.فقط داریم میر*ق*صمممیم.بین این ه بیخ

 نمیب*و*سیم!
با یاداوری اتفاقی که قبال بینمون افتاده بود و باعث اون همه سمموتفاهم بین منو 

 امیز جواب دادم: دنیل شد اخمامو توهم کشیدمو طعنه
 نه که عواقب همونو قبول کردی!-

 مو یانه تر از قبل پرسید:
 اگه این بار قبول کنم چین!-

 خودمو کشیدم عقب و سرزنش وار گفتم:
 رابرت!-

 قبل از اینکه ازش جدا شم دوباره کشیدم نزدیک خودشو گفت:
 خیلی خب...عصبی نشو..شوخی کردم!-
 خیلی بی مزه بود.-
 حواستو پرت کرد!...حداقل -

ون شمممب هرچقدر منتظر رفتن اون دو نفر انجال و مارسمممل شمممدم فایده ای 
نان بودن و  نا همچ مه ی مهمونا رفتن او که ه عد از این نداشمممت.چون حتی ب
طولی نکشممید تا فهمیدم این چند نفر قراره تا شممب هالووین که چیزی بهش 

ت گه  نه بمونم.این دی ما توی این خو با  نده بود  کدوم گ*ن*ا*ه نمو اوان 
ندن،هیچوقت فکر  قت برنگردیم ل یه و که  یدم  ید میترسمم با نهن!اولش فقط  م
قدر  چ یاره!. ب مون در تاده  ف نه ی دور ا خو ندن سمممر از  ل کردم  ی م ن
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عالی!مارسممل...انجال...رابرت و دنیل!خیلی ترکیب جالب و دوسممت داشممتنی 
 ای به نظر میرسید!

چقدر میتونسممتم تظاهر کنم  قطعا خیلی قابل تحمل خواهد بود!اصممال مگه
شب  شاید  سل اینقدر احمق بود که باور کنهن! ستار بچه ی خودممن!و مار پر
س له این  سیدم اما م اول توی برخورد اول خیلی قانع کننده و عادی به نظر میر
شب اینقدر خوب نقش بازی کنمنبعالوه اینکه  ستم جز همون یه  بود که میتون

ال قوز بود چون بعید میدونسممتم باوجود اون توی اون دختره انجال هم یه قوز با
خونه بتونم خیلی راحت باهاش کنار بیام از اینکه چپ و راست لبخند و عشوه 

 تحویل دنیل میده حسابی قاطی نکنم!
کارم این شده بود که هرشب تا دیر وقت بیدار بمونم و از چشمی در اتاق دنیل 

شکر طی چند روز اول و دید بزنم که نکنه یه وقت انجال واردش ب شه!و خدارو
اتفاقی نیوفتاد و امیدوار بودم که بعد از اونم نیوفته.هرچند خودمم میدونسممتم 

 انتظار مسخره ایه
 

جو آروم و بی دردسممری که توی خونه حاکم بود تا روز هالووین بیشممتر دووم 
نیاورد.اینجا همه فقط میخوان به هر بهونه ای خوش بگذرونن!این جشممنم که 

که کسممی ازش چشممم پوشممی مسمم هایی بود  پارتی  ما یکی از بزرگترین  ل
نمیکرد.جسی واسه این مهمونی خیلی  وق داشت.با اینکه میدونست نمیتونه 
شق و کدو و این خرت و پرتا بره دم  شه با یه ظرع و قا ساالش پا مثل همسن و 

شحال بود و منم از اینکه بعد از همه ی سوزونه بازم خو این  خونه ها و اتیش ب
مدت خوشممحال میدیدمش  وق زده میشممدم.یه لباس مشممکی که روش طرح 
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شب براش آماده کرده بودم.خودم که نظری  سه ی  ستخون بود و وا شبیه ا هیی 
نداشتم و تصمیم هم ندااشتم خودمو شبیه یه گرگینه یا یه خون آشام کنم!حتما 

شه! شب با شه...فقط بایدخار  از عرع هر  سناک با  شاید اونهم که نباید تر
لباس پف دار و بلندی که شممبیه ملکه های قرنمه برای من از همه مناسممب تر 
باشممه!واقعا دیدن این همه ادم هرروز و هرشممب توی این خونه برام تکراری و 
سردی هوای پاییز ،قرار بود مهمونی روی توی  شده بود.با وجود  سته کننده  خ

باز و خار  از خونه برگذار کنن.خاطره  ما یه محیط  یاد داشممتم ا که ز بد  ی 
بدترینش وقتی بود که نزدیک بود جسممی رو توی یکی از همین مهمونیای بی 
وقت خار  از خونه از دسممت بدم.اما قول میدم این دفعه حواسمممو واسممه یک 
به اینجور رسمممها اهمیتی  یل  لحظه هم ازش پرت نکنم.فکر میکردم فقط دن

سون رو هم با قیافه ی  نمیده اما وقتی که رسیدیمو مارسل و رابرت و حتی جک
شون آدمای  شون دیدم فهمیدم که این چند نفر همه  شگی عادی و معمولی همی
ضدحالی هستن!بقیه کم و بیش با گریم ها و لباسای خاص اومده بودن.بیشتر 
از همه انجال جلب توجه میکرد.شممایدم فقط واسممه من اینقدر مهم بود چون 

یه لباس و گریمی که معلوم نبود یه  خیلی نسممبت به حسممماس شمممده بودم.با
شده بود!و اینو قطعا  شه جذاب  شتر از اینکه ترسناک ب شام بی جادوگره یا خون ا
هرکسممی جز من هم حس میکرد.با وجود اون همش حس میکردم بهم خوش 
یده دلگرم  یاد توجهی بهش نشممون نم یل ز یدم دن ید ما وقتی م گذره ا نمی

ش سالی اونجا ندا سن و  سی هم شدم.ج ت و از اینکه میدیدم زیادی بهش می
ستم توی  سش کاری کنم.میدون ستم وا خوش نمیگذره دلم میگرفت اما نمیتون
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این باغ خار  شممهر جز ماها که افراد خاص یه گروه بودیم بازم ادمای دیگه ای 
هستن چون این محوطه یکی از جاهای مخصوص برای برگذاری هالووین بود 

یل برم اون وسممط و معموال خیلی شمملوغ میشمممد.منم  با دن که نمیتونسممتم 
بر*ق*صم و طبق معمول فقط باید وانمود میکردم برای پرستاری جسی اومدم 
با رابرت هم که بخاطر دنیل نمیتونسممتم زیادی حرع بزنم چون توی اخرین 
گفتگومون بازم گفته بود از اینکه منو با رابرت میبینه حس بدی داره و از مارسل 

سه همین برای تنوع هم که به طور کل م شناختم.وا تنفر بودم بقیه رو هم که نمی
 هم که شده به جسی گفتم:

 جسیننظرت چیه با هم بریم یه دوری این اطراع بزنیم.-
بچه ی بیچاره اینقدر حوصله اش سر رفته بود که پیشنهاد نه چندان جالب منو 

سی رو گرفتمو  ست ج شون بود.د شون به کار خود س از روی هوا زد!همه حوا
سمتای دیگه جالبتر بودن.پر  سمت دیگه ی باغ!انگار ق شدیم  بین درختا جیم 
صداهای تقریبا  صنوعی و  شده و عنکبوت و خفاش های م از کدوهای تزیین 
ترسناکی که با صدای بلند توی ف ا پخش میشد.جسی با اینکه میترسید اما به 

با  یه نفر  گاهی هم  مده.هر از  بدش  نیو مد خیلی هم  نل براق نظر میو یه شمم
مشممکی و دندونای نیش بلندی که به رنگ قرمز آغشممته بود یا یه نفر با موهای 
اشممفته ی فرفری و بینی بلندی که جادوگر شممهر از رو برام تداعی میکرد از البه 
عدش  عث میشمممدن اول جیغ بزنیم و ب با یدن بیرون و  تا میپر الی درخ

ستی دامن پف دار اون لباس ملکه  سی دو د سبیده بود و بخندیم!ج مانند رو چ
با  وق به اطراع نگاه میکرد.یکم که دور و اطراع خلوت تر شمممد جسممی با 

 صدای ارومی که انگار سعی داشت فقط به گوش من برسونه گفت:
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 ناتالیانمیتونم وقتی کسی پیشمون نیست مامان صدات کنمن!-
ته خیلی وقاینقدر که این کلمه رو کم از دهنش شممنیده بودم که یادم رفته بود 

 ناتالیا صدام میکنه!دستی توی موهاش کشیدمو گفتم:
که دوسمممت داری - نهنهرموقع خودمون دو نفر بودیم میتونی هرچی  که  چرا 

 صدام کنی.
 با یه لحن خاصی پرسید:

 حتی پرنسسن-
 با تعجب گفتم:

 چرا پرنسسن!-
 چون با این لباس خیلی شبیه پرنسسا شدی.-

 ت و اروم جواب دادم:لبخند کمرنگی روی ل*ب*م نشس
 حتی پرنسس!-

 دستاشو دورم حلقه کردو گفت:
 مامان من خوشگلترین پرنسس دنیاست!-

 روی زانوهام خم شدم تا همقدش بشم و ارووم زدم روی بینیشو گفتم:
 پسر منم خوشگل ترین اسکلت دنیاست!-

داشتم با  وق و عشق تک تک اجزای صورتشو از زیر نظر میگذروندم و به این 
شکالت دیگه ای فکر  فکر میکردم که تا وقتی جسی رو دارم چطور میتونم به م
کنم درحالیکه بزرگترین خوشبختی دنیا مال منهن!مشغول صاع کردن لباسش 

 شدم که یهو گفت:
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 مامانناون صدای چی بودن-
 

 ابروهامو باال انداختمو گفتم:
 کدوم صدانمن که چیزی نشنیدم.-
 صدای خش خش برگا اومد.-
 معلومه..چون اینجا کلی ادم روی این برگای خشک راه میره.-

 با اضطراب گفت:
 من میترسم..برگردیم پیش بابا...-

 من میترسم..برگردیم پیش بابا...
 از چی میترسین!من که پیشتم!-

یه جوری یهویی بیقراریاشممو شممروع کرد و تند تند اصممرار میکرد بریم که منم 
 وباره دستشو گرفتمو گفتم:واسه یه لحظه ترسیدم!پاشدمو د

 باشه..بریم.-
مجبور بودیم تمام راه رو دوباره از توی اون درختای تاریکی که ف مماش شممبیه 
ستاده بودیم دور  شت بود برگردیم.هنوز چند قدمی رو از جایی که وای تونل وح
نشمممده بودیم که یهو یه صمممدای جیغ بلند که برعکس قبلیا مشممخا بود از 

واقعیه، بندش صممدای قتققخفیفی که من میدونسممتم دسممتگاه پخش نیسممت و 
صممدای چیه خفه شممد.اینقدر زیاد این صممدا رو شممنیده بودم که خیلی راحت 
صوت خفیفی  شلیک همچین  سلحه موقع  صدا خفه کن ا ستم بفهمم  میتون
داره.با خودم گفتم البد اینم یکی از شمموخی های هالووینیه که بقیه دارن واسمه 

میدن.سممرعت قدمامو بیشممتر کردم و جسممی هم  ترسمموندن همدیگه انجام
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همچنان دسممتای منو محکم گرفته بود و دنبالم میومد.صممدای خش خش این 
بار از پشت سرمون شنیده شد جوری که انگاار کسی داره درست پشت سر ما 
روی برگا راه میره.اینقدر تند راه میرفتم که یهو پام توی اون کفش پاشممنه بلند 

ش سریعا پیچ خورد و باعث  سی  د با قآخقخفیفی که گفتم روی زمین بیوفتم.ج
 دستامو کشید و نگران پرسید:

 مامان...چی شدن-
قبل از اینکه از جام پاشم یهو جسی سرشو بلند کرد و پشت سر منو نگاه کرد و 
با صدای بلند شروع کرد به جیغ کیدن.سرمو برگردوندم و از دیدن شخصی که 

سناک رو به  سک فوق تر سی رو اون ما سیدم!ج صورتش زده بود حتی منم تر
 بیشتر کشیدم سمت خودمو با عصبانیت و حق به جانب گفتم:

قا..این فقط یه مراسمممه معمولیه چرا اینقدر جدیش گرفتینننمیبینین بچه - آ
 ترسیدهنقرار نیست که بقییه رو سکته بدین.

سی رو گرفتم.ی ست ج شدمو دوباره د ها ارو نه تنبا اه و ناله از روی زمین بلند 
به جلو  قدم  یه  گان  گان لن که حی تکون هم نخورد.لن نداد بل جواب حرفمو 

 برداشتمو به صورتش اشاره کردمو اعتراضی گفتم:
 اون ماسک رو هم دربیار...قل*ب*م وایستاد!-

شتر  صدای گلوله های بی شد و باز هم بعدی و  شنیده  صدای جیغ بعدی که  با 
ید،نه تنها خودم خیلی ترسممیدم جسممی هم که از دور و اطراع به گوش میرسمم
 محکم چسبیده بود بهم و میگفت:

 مامان..چه خبر شدهن-
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سعی  صدایی که  صال به نظر نمیومد که بقیه از روی خوشگذرونی بخندن.با  ا
 داشتم نلرزه جواب دادم:

 چیزی نشده...دارن...دارن همدیگه رو میترسونن!-
بود و داشممت اسممترس منو بیشممتر اون یارو دقیقا جلوی راهمون رو سممد کرده 

 میکرد مخصوصا اینکه اصال هم حرع نمیزد.امری گفتم:
 از سر راه برو کنار.میخوایم رد شیم.-

یه حسمی بهم میگفت که خبرایی شمده و هیچ چیز عادی پیش نمیره و یه حس 
عا چیزی نبود  گه واق یارو رو بزن و در برو!فوقش ا فت فقط این  گه هم میگ دی

ستش میتونم ادعا  سیدم که یه نفر رو الکی زدم!یارو که د ست بودم یا تر کنم م
رفت سمت کمرش و دسته ی براق اسلحه شو دیدم فهمیدم که الکی اون همه 
یارو هم بیخودی سممر  یاورده و این  به منو جسممی هجوم ن مان  بد همز حس 
راهمون سممبز نشمممده.خوشممبختانه زندگی توی همچون جوی اینقدر عکس 

با همون کفش  العملمو قوی کرده یاد  باال ب بود که قبل از اینکه حتی دسممش 
پاشممنه بلند با تمام زور و قدرتم پامو باال اوردمو اصممال توجه نکردم که کجا 
صدم فقط این بود که بزنمش و این کارو هم کردم.با اخ بلندی  فرودش میارم.ق

ن وکه گفت چون غافلگیر شده بود و انتظارشو نداشت یه زن بچه به دست با ا
هم پف لباس و کفشای پاشنه دار بهش حمله کنه روی زمین افتاد و منم سریع 
دست جسی رو کشیدمو شروع کردم به دویدن.صدای گلوله از پشت سرمون 
شممنیده شمممد.جسممی جیغ زد و من فقط صممورتمو از صمممدای بلندش جمع 
 کردم.نمیتونستم بفهمم داره کجا رو هدع میگیره تا از طرع دیگه ای فرار کنم
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شدیم.دور و  شدن و بهمون میداد قایم  سته ی درختی که امکان پنهان  اولین د
اطراع رو نگاه کردم.فعال که کسممی نبود.دوباره روی زانو خم شممدمو صممورت 
ستام گرفتمو پچ  سی که از ترس و بخاطر دودیدن نفس نفس میزد رو توی د ج

 پچ مانند گفتم:
 فقط یه بازیه!جسی عزیزم..اصال نترس...جیغ هم نزن...این -

به کل فراموش  خودمم نفس نفس میزدم.اینجا چه خبر شمممده...خدای من...
کمممرده بمممودم کمممه بمممقمممیمممه همممم اون طمممرع بممماغ در 
خطرن...دنیل...جکسممون...رابرت...نگران خودمو جسممی باشممم یا بقیهنبه 
سلحن  شی اونا هم م سی با خودم نهیب زدم...معلومه که باید نگران خودتو ج

شون برمیان...جسی تند تند پاهاشو روی زمین کوبید و هم خوب از پس خود
 درحالیکه با پشت دست اشکاشو پاک میکرد مظلومانه گفت:

 مامان...من میترسم...نمیخوام بازی کنم...نمیخوام...-
 سرشو نوازش کردمو گفتم:

 باشه باشه..گریه نکن...االن میریم..-
کم از اطراع درختی که دوباره پاشممدمو با وحشممت دور و اطرافمو نگاه کردم.

پشتش وایستاده بودیم سرمو مایل کردم تا دورتر رو هم ببینم.خبری نبود.سرمو 
 برگردوندم و گفتم:

 با شماره یهمراه من بدو...هرچقدر که میتونی سریع.-
خم شممدمو کفشممامودراوردم یه گوشممشممه پرت کردم.زمین سممرد بود اما میشممد 

 تحملش کرد.اروم گفتم:
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 یک...-
 رفتیم جلوتر..یه قدم 

 دو...-
بازم جلوتر ...سه نشده بود که همزمان با صدای بلند یه گلوله ی دیگه،واسه یه 
لحظه حس کردم مچ پام داغ شممد و بالفاصممله درد وصممف ناپذیری توی مچم 
پیچید که باعث شد با جیغ گوشخراشی که کشیدم روی زمین بشینم.انگار یه 

اگه بود.جسی بلند تر از من جیغ کشید. نفر تو تاریکی اشتباه هدع گیری کرده
ست راحت بیاد  صدامون میتون ست کجاییم از جهت یابی  هنوزم یارو نمیدون
سر وقتمون.با دردی وحشتناک و غیرقابل تحمل از روی زمین پاشدم و فقط با 

 امید اینکه بتوونم جسی رو نجات بدم به زحمت گفتم:
 سه..-

ست شروع به دویدن کرد منم د سی که  صال فکر و ج سعی کردم ا شو گرفتمو 
ضعیت بدو ام و هر لحظه  نکنم چه اتفاقی برای پام افتاده.نتونستم زیاد با اون و
دردم بیشممتر میشممد و بیشممتر لنگ میزدم..واسممه همین دوباره به اولین دسممته ی 
شدیم.انگار راه  شون قایم  شت یکی دیگ ستادمو پ درختی که برخورد کردیم وای

قدر دور نبود...ل*ب*مو رو گم کردیم چون وقت مدیم این که داشممتیم میو ی 
محکم گاز میگرفتم که از درد جیغ نزنم.هم پا برهنه بودم هم خیسممی خون رو 
به راحتی روی پاهام حس میکردم.اگه جسممی باهام نبود شمماید اینقدر قدرت 
سرمو بهش  سبوندمو  برای فرار پیدا نمیکردم.کمرمو محکم به تنه ی درخت چ

ی رو محکم به خودم چسبوندم.سرشو روی پهلوهام فشار میداد تکیه دادم.جس
که اون هم صممدای گریه اش بلند نشممه.خوبه که درک میکرد!اصممال نمیدونم 
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چطور میخوام از این جهنم خالص شم..حتی نمیدونم چه خبر شده که به این 
راحتی همه دارن گلوله شمملیک میکنن به این ور و اونورننمیتونسممتم از جام 

خورم درد پام هر لحظه داشت بدتر میشد.حس کردم بازم صدای خش تکون ب
شار دادمو دعا دعا کردم  شمامو محکم روی هم ف شنیدم.چ سر  شت  خش از پ
شده  سینه حبس  سم تو  سی این اطرافه تو تاریکی مارو نبینه.نف که اگه واقعا ک

 بود و فقط تونستم با دستم جلوی دهن جسی رو بگیرم که
شد جیغ نزنه که یهو د ساس کردم که باعث  ستی رو جلوی دهن خودم هم اح

شتم  سم بره و تمام بدنم یخ بزنه.دا سه یه لحظه نف شدت ترس و هیجان وا از 
شمایل  و  سعی مو میکردم که با تمام توانم یه جوری جیغ بزنم که یهو با  تمام 

 عطر اشنایی که رو به روم سبز شد و دستشو روی بینیش گذاشت و گفت:
 هییییش!-

سبید به  شو از من جدا کرد و محکم چ سی خود تازه فهمیدم که نباید بترسم!ج
 دنیل و گفت:

 بابا...از اینجا بریم...خواهش میکنم...-
نه ام  قل*ب*م داره از توی سممی که حس میکردم  همچین نفس نفس میزدم 

 درمیاد.دنیل دستشو از روی دهنم برداشت و اروم گفت:
 عجله کن.باید بریم.-

قد جام خواسممتم  ته سممر ناخواسمم ند شمممد و  باره آخم بل ما دو م بردارم ا
 وایستادم.برگشت و گفت:

 چی شدهن-
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 صورتمو از درد تو هم کشیدمو جواب دادم:
 پام...تیر خورده...-

نمیتونستم تو اون تاریکی حالت صورتش تشخیا بدم فقط میتونستم بفهمم 
 که واسه چند لحظه مکث کرده و بعد تقریبا اروم گفت:

 رابرت...رابرت کدوم گوری هستی...-
سایه ی  شد و  شنیده  صدای خش خش دیگه ای  صله ی چند ثانیه بعد  به فا

 رابرت که انگار اسلحه دستش بود پدیدار شد و صداش و شنیدم:
 خیر سرم هوای تورو دارم!-

 جسی رو بلند کرد و گرفتش سمت رابرت و گفت:
 جسی رو ببر.زود باش.-

هم زدن منو از روی زمین بلند کرد و با صمممدای حرص و بعد توی یه چشممم ب
 الودی اروم گفت:

 فقط دلم میخواد بدونم چطور سر از اینجا دراوردی..-
تو اون لحظه  نمیتونسممتم جوابی بدم.حس میکردم با اون لباس گنده بککیلو 
شممدم!سممرعت همه رو میگرفتم...نمیتونسممتمم بفهمم که واقعا میتونیم از این 

 نیم به چاک یا نهنجهنم دره بز
 

باالخره بعد از دویدن تمام اون راه طویل و پر پیچ و خم،به ماشینا رسیدیم.همه 
کم و بیش در رفته بودن و تعداد کمی از ماشممینا باقی مونده بود.دنیل و رابرت 
نده بودن وگرنه  یدا کردن منو جسممی مو که معلوم بود فقط برای پ هم اینطور 

ن!دنیل با عجله و شممتاب خاصممی که توی تک تک زودتر از اینا فرار میکرد
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حرکاتش مو  میزد سوییچ رو پرت کرد طرع رابرت و منو روی صندلی عقب 
نشمموند و خودش کنارم نشممسممت.پام خیلی درد میکرد اما حرفی نمیزدم چون 
خودم به اندازه ی کافی توی این ماجرا مقصممر بودم اگه سممر رفتن حوصممله ی 

سی رو بهونه نمیکردمو بی شدم اینقدر راحت همه  ج خبر از کنار بقیه جیم نمی
رو تو دردسممر نمینداختم.تا وقتی که ماشممین راه نیوفتاد و یکم از مسممیر رو طی 
نکردیم هنوز نمیتونستم تکون بخورم یا چیزی بگم.شوکه بودم.موقع فرار تحت 
 تاثیر شممرایط و آدرنالین زیاد و نگرانی برای جسممی بود که میتونسممتم راحتتر از
سر  شت  شتناکی رو پ ضاع بربیام اما حاال تازه میدیدم که چه اتفاق وح پس او
گذاشممتم و تعجب میکردم که چطور زنده ازش بیرون اومدم.با بهت به رو به 
روم خیره شده بودم و به نور باریکی که چراغای ماشین توی جاده انداخته بودن 

ار هیچکس اندازه ی نگاه میکردم.بقیه هم مثل من سممکوت کرده بودن!اما انگ
ستی یکم باالتر از زخم روی مچ پام  شده بود.با  حس کردن د شوک زده ن من 
شده بود و با یه  سرمو برگردوندم.دنیل تقریبا به پایین خم  سکوت  همونطور در 
قدرت تکون خوردن  له بود!هنوزم  جای گلو تفتیش  چراغ قوه مشمممغول 

 نداشتم.صداشو شنیدم:
 د شده.خونریزی هم خوشبختانه بند اومده.گلوله فقط خراش داده و ر-

 چراغ قوه رو خاموش کرد و سرشو باال آورد و ادامه داد:
 شانس آوردی.-
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در سکوت فقط بهش نگاه کردم.واقعا شانس اوردم...اگه دنیل پیدامون نمیکرد 
نمیتونستم از اونجا بیام بیرون و خودم به جهنم،معلوم نبود چه بالیی سر جسی 

 د...دستشو چند بار جلوی صورتم تکون داد و گفت:ممکن بود بیا
 کجایین!حالت خوبهن-

ستم.زبون توی دهنم نمیچرخید.دو طرع یقه  ستم جواب بدم اما نمیتون میخوا
ی کتی که توی اون گیر و دار فرارمون روی شممونه ام انداخته بود و اروم گرفتمو 

 لب گفتم: نگاهمو سرگردون به اطراع انداختمو با صدای نامفهومی زیر
 اگه اتفاقی برای جسی میوفتاد چین-

بعد مثل جن زده ها نگاهمو به صممندلی جلو جایی که جسممی نشممسممته بود 
سته کمی خیالم راحت  ش سرد ن انداختم و از اینکه دیدم اروم اما نه چندان خون

 شد.
سینه ام گذاشتمو نفس راحتی کشیدم.انگار واقعا نجات  دستمو روی قفسه ی 

سه و خودم خودمو دلداری بدم  پیدا کردیم.تا سی نتر سه اینکه ج اون لحظه وا
جلوی گریه مو گرفته بودم اما حاال که خطری تهدیدمون نمیکرد میتونسممتم 
اینطوری خودمو اروم کنم.با بغ ی که تمام طول شب با خودم حملش میکردم 

شکام اجا ستامو دوران گردن دنیل حلقه کردم و به ا ه ززدم زیر گریه و با ترس د
ی جاری شممدن دادم.هیچ جا برام امن تر از اغوش دنیل نبود.با صممدایی که از 

 گریه میلرزید  گفتم:
 برام امن تر از اغوش دنیل نبود.با صدایی که از گریه میلرزید  گفتم:

 اگه...اگه پیدامون نمیکردی...من از پسش برنمیومدم...من...-
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ست ناتموم  شونه هام ادامه ی حرفم با هق هقی که گلومو ب ستاش دور  موند.د
حلقه شمد و همونطوری که دسمتشمو اروم پشمت شمونه هام باال و پایین میکرد 

 گفت:
 دیگه الزم نیست نگران باشی...جاتون امنه.-

شم ،همین که باهاش بودم خودبه  ست نگران با حتی اگه نمیگفت دیگه الزم نی
نظرش پدرش خود همه ی نگرانی هام رنگ میباخت.درست مثل یه بچه که به 

قوی ترین و شممکسممت ناپذیر ترین قهرمان دنیاسممت و تا اون هسممت نباید از 
شمنی ها و لجاجت  شتم.با تمام د سی دا سه،منم به دنیل همچین ح چیزی بتر
هایی که با هم میکردیم اما مطم ن بودم تا وقتی اون هسمممت نه میذاره به من 

ون جدا نشدم و با همآسیبی برسه نه به جسی.یکم ازش فاصله گرفتم اما ازش 
 صدایی که میلرزید گفتم:

 اونا کی بودن دنیلن...چرا میخواستن مارو بکشنن-
موهایی که بر اثر اون همه دویدن توی صورتم ریخته بود رو با دستش زد پشت 
شتر از قبل بهم  صتش پاک کرد و با لحنی که بی ش شت  شکامو با انگ شم.ا گو

 آرامش میداد گفت:
 کنی.فقط آروم باش.اتفاقی براتون نمیوفته. نمیخواد بهشون فکر-

 میون گریه هام لبخند محوی زدم.چقدر خوبه که هنوز دارمش...
 

 

به که هنوز میتونم بهش اعتماد کنم.از  به که هنوز دارمش.چقدر خو چقدر خو
ید.کاش  برخورد دسممتاش با پوسمممت سممرد و یخ زده ام،خونی توی رگهام دو
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شه همینقدر مهربون  سرمو همی شه! بود...حتما باد یه اتفاقی بیوفته تا مهربون 
روی شممونه اش گذاشممتمو دیگه نمیخواسممتم تا رسممیدن به خونه به هیچی فکر 

 کنم.مخصوصا به اتفاق وحشتناکی که افتاده بود.
نفهمیدم چطوری و کی توی ماشین خوابم برد،بیشتر از اینکه شبیه خواب باشه 

 اثر استرس زیاد بود! شبیه یه بیهوشی با دوز خفیف بر
ستی از روی  شمامو به  شین،کش  و قوسی به بدنم دادم و چ شدن ما با متوقف 
هم باز کردم.جسی کنارمن خوابیده بود و کسی هم توی ماشین نبود.چشمامو 
بیشتر باز کردم و با نگاهم دنبال دنیل و رابرت گشتم ولی چشمام روی خونه ی 

شممیده اش که با اون همه چراغ و سممفید رنگ با سممتون های سممر به فلک ک
شخیا بدی  ستی ت شب و روز رو توش به در ستی  شنایی هیچوقت نمیتون رو

 ،متوقف شد.
 تنها چیزی که در آن واحد به  هنم رسید این بود:ما اینجا چیکار میکنیمن

لندننخونه ی قدیمیونناین همه مدت در برابر برگشتن به اینجا مقاومت کردم 
کوچیک بازم سمر از این جهنم در بیارمنتازه تونسمتم دنیل که حاال با یه غفلت 

شیدم و تا  شاپیش اخمامو تو هم ک شین.پی سمت ما شت  رو هم ببینم که برمیگ
شدم خودش حرفی  شون ندادم و منتظر  شی ن شین رو باز کرد واکن وقتی در ما
نه  بدون هیچگو که چرا  به اعتراض کردن و غر زدن  تا منم شممروع کنم  نه  بز

الن باید اینجا باشممیمنولی بدون اینکه توجه خاصممی به من نشممون هماهنگی ا
بده یا حرفی بزنه جسی رو بغل کرد و راه افتاد سمت ساختمون و فقط با اشاره 
ی سر بهم فهموند دنبالش برم.اثرات زخم گلوله فقط یه حالت خراش کوچیک 

شخیا بدم که دیگه درد میک ستم ت شون گرفته بودن و حتی نمیتون ه یا نبه خود
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نهنبا این حال به محض رسیدنمون یکی از خدمتکارا سریعا زخممو شست و 
پامو پانسمممان کرد.درمورد تمامی اتفاقات فردا وقت کافی داشممتم تا دنیل رو 
سمموال پیچ کنم بهتر بود امشممب و بزارم به حال خودش باشممه ولی از جو توی 

شب  ضاع ام شخونه و حرفای بین نگهبانایی که تحت تاثیر او ه مدام درحال نق
 ریختن بودن

شته  سه چار نفر از محافظا توی تیراندازی ک شب  فهمیدم که طی ماجرای اون 
شممدن.پس ماجرا واقعا جدی بود و کسممی قصممد شمموخی نداشممت!بعد از کلی 
کنجکاوی و سمموال کردن متوجه شممدم گروهی دقیقا به بزرگی گروه مارسممل و 

قدیمی و بزرگی از این دو نف نه  که کی یل  قام و هم برای دن ر دارن،هم برای انت
سلن  صمیم به قتل عام تک تک افرادی دارن که در ارتباط با دنیل و مار رقابت ت
شی گری ای  شون میداد که وح شتناک بود و ن شون دارن.این وح و یه ربطی به
که اون شممب دیدم فقط اغاز ماجرا بوده،نه همه ی ماجرا.زنگ خطر بدی توی 

،بعد از اون حمله نه فقط من ،همه وحشمممت کرده خونه به صمممدا درومده بود
 بودن.هرچند طبق معمول بیشترین آسیب به من وارد شده بود!

شایند من نبود با  سر دراوردن از لندن و همون خونه ی قدیمی به هیچ وجه خو
اینکه واقعیت ثابت میکرد برخالع میل من،اینجا بین این همه محافظ جامون 

در ترسممیده بود که تا دیروقت از بغل دنیل تکون امن تره.جسممی اون شممب اینق
نخورد حتی وقتی هم خواب بود توی خواب حرع میزد یا یهویی میپرید.بچه 
بیچاره.. خود دنیل هم امشب غافلگیمممر شده بود،دیگه چه انتظاری از یه بچه 

 نازنازی میرفت!
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دمو م و خومنم حال خوبی نداشتم اما بازم باید اعتماد به نفسم رو حفظ میکرد
 نمیباختم،باالخره که میفهمیدم اینجا چه خبره.

هنوز هوا کامل روشممن نشممده بود و منم نصممف و نیمه پایین تختی که جسممی 
مای ارومی از خواب  قد با صمممدای  که  یده بود،خوابم برده بود  روش خواب

 پریدم.دنیل بود که میرفت سمت در.
 :خمیازه ای کشیدم و با خستگی پچ پچ مانند پرسیدم

 داری کجا میرین-
دسمتشمو به نشمونه ی سماکت شمدن برای اینکه جسمی بیدار نشمه روی بینیش 
گذاشممت.زیر نور  کم چراغ خواب به چهره اش نگاه کردم،خوشممبختانه انگار 
دیگه اروم گرفته بود.پتو رو روش کشممیدم و بلند شممدم و با دنیل از اتاق بیرون 

 ره  همون سوال رو پرسیدم:رفتم.هنوز خواب الود بودم با این حال دوبا
 داری کجا میرین-

 آروم جواب داد:
 یه کار کوچیک دارم،زود برمیگردم.-
 این جواب سوال من نیست.-

 نگاه گذرایی به دور و اطراع انداخت و گفت:
 میرم ناتینگممهام.-

دیوونه شممدهناگه قراره دوباره برگرده چرا مارو اورده اینجانهمین سمموال و بلند 
 پرسیدم:

 ده به سرتنهنوز تصمیمتو نگرفتی که کجا امن ترهنز-
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شمملوغش نکن،باید برم سممراغ یه سممری مدارک توی خونه،تا شممب نشممده -
 برمممیگردم.

ساخته نبود ولی حتی دیگه  ست من  ستم بزارم تنها بره،درسته کاری از د نمیتون
 حاضر نبودم یک دیقه هم ح ور فیزیکی دنیل رو متحمل شم!

 بی فکر گفتم:
 باهات میام.منم -
 الزم نیست.-

 با اعتراض ادامه دادم:
درموردش بحث نمیکنیم دنیل،منم باهات میام.فکرشم نکن که از این به بعد -

 بتونی یک ثانیه هم بدون من جایی بری یا تصمیمی بگیری.
صداش از حالت پچ پچ وار  شد فقط کمی  تغییری توی حالت چهرش ایجاد ن

 بیرون اومد؛
 برای من چیکار کنی!ن جدان!و تو قراره-
شاید کاری از دستم برنیاد،ولی اگه از همون اول تصمیمتو به من میگفتی این -

 همه افت اح به بار نمیومد و میتونستم طبیعی تر رفتار کنم.
نداد و  له ام رو هم  فاوتی بود چون حتی جواب اخرین جم ته بی ت حرکاتش 

پای جواب مثب به  له گرفت و من اینو  فاصمم تش برای همراهی کردن فقط ازم 
 باهاش گذاشتم و پشت سرش راه افتادم...

 

 مدت زیادی از راه افتادنمون نگذشته بود
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فاصممله ی لندن تا ناتینگهام هم زیاد نبود شمماید حدود  کیلومتر.تمام سممعیمو 
به  تا  یا اعتراض کردن همه چیزو در نظر بگیرم  بل از حرع زدن  که  ق میکردم 

رو از اینی که هست خوردتر نکنم.کمی از مسافت حرفای بیجا زدن اعصابش 
طی شممده بود،گوشممی دنیل شممروع کرد به زنگ خوردن.شممماره ی مخاطب 
کت  ماس رو ریج ناختش!برای همینم ت یل میشمم گار دن ما ان ناس بود ا ناشمم
کرد.همون یه بار هم نبود.دسممت کم بار اون شممماره زنگ زد و هر بار هم دنیل 

 دم:تماس و رد کرد.تعجب زده پرسی
 چرا جوابشو نمیدین-
 اینطوری بهتره.-

 لحنش عادی نبود.عصبی به نظر میومد.از منم دمدمی مزا  تر شده
سمت پیش  سفیدرنگ روی ق نگاهم به نیمرخش که رو به جاده بود افتاد.یه پر 
ستم  ستمو دراز کردم تا برش دارم.به محض برخورد د خطش خودنمایی کرد.د

شممید و جوری که انگار داره داد میزنه با پوسممتش یهو سممرشممو محکم عقب ک
 گفت:

 داری چیکار میکنین-
پر و برداشتمو بهش نشون دادم و تعجب زده از رفتار عجیبش و در عین حال با 

 لحن مظلومانه ای گفتم:
 فقط میخواستم اینو بردارم.-

 بی توجه به حرفم دستوری گفت:
 حفظ کنی. حاال که داریم برمیگردیم بهتره فاصله تو با من بازم-
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سر در نمیاوردم.چه مرگش شدهنهنوز چند ساعتم از اون مهربونی نسبیش بعد 
 از اون اتفاق نگذشته..با ناباوری اسمشو صدا زدم:

 دنیلن!-
شروع به  شیش  شو به کار بگیره دوباره گو قبل از اینکه باز هم  اون لحن مزخرف

نه اما من زنگ خوردن کرد.دسممتشممو برد سمممت گوشممی تا بازم تماس رو رد ک
 زودتر گوشی رو قاپیدمو گفتم:

قاطی کردی.این - به زنگ زدن کرد تو  که این شممماره شممروع  قا از وقتی  دقی
 کیهنچرا جوابشو نمیدین

شکوک  شیدمش عقب و م سمتم دراز کرد اما ک سه گرفتن گوشی به  شو وا ست د
 پرسیدم:

 به این ربط داره مگه نهن-
 دستوری گفت:

 اونو بده به من.-
شنا نگاهی ب شت انداختم.کامال نا آ صد قطع کردن ندا شماره ای که هنوزم ق ه 

بود.انگشتمو سمت آیکون سبز رنگ تلفن بردم و خواستم خودم جواب بدم که 
 دنیل باز هم هجوم آورد سمت گوشی و این بار تقریبا داد زد:

 گفتم بدش به من.-
که دلم  از رفتارش هم تعجب کرده بودم هم حس خیلی بدی داشممتم.اونقدری

میخواست گریه کنم.بی هیچ حرفی دستمو باز کردم تا گوشی رو راحت برداره 
 و با صدای گرفته ای گفتم:
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 دنیل...یهویی چت شدن-
شو به یه حالت تهدید آمیز دقیقا  شی صدای گرفته ی من گو بی توجه به چهره و 

 جلوی چشمام تکون داد و گفت:
 بار آخریه که دستت بهش خورد.فهمیدین-

صدای بوق این شده بود که با  سش از رانندگی، پرت تهدید کردن من  قدر حوا
سمت  سرمونو برگردوندیم  شینی که کم مونده بود لهمون کنه هردومون  بلند ما
جاده.واسه اینکه با ماشین رو به رویی برخورد نکنیم پیچ شدیدی به ماشین داد 

وحشممت زده که از صممدای شممیهه مانندی که از السممتیک ماشممین بیرون اومد 
ستگیره.این همه  سبیدم به د ستی چ صندلی فرو رفتم و دو د شدم!از ترس توی 
گار  خت بود ان عا برام سمم مدت کوتاه واق تارش اونم توی این  ناقض توی رف ت
ه م کردنش خیلی برام غیرممکن شده بود که بدجوری بض کرده بودم.واقعا 

ر دنیل شد.این با نمیتونم درکش کنم.چرا اینطوری شدنبازم صدای گوشی بلند
شت و با  شی رو بردا صبانیت غیرقابل انتظاری گو سیم آخر زد و با ع سما به  ر

از پنجره ی ماشممین پرتش کرد « لعنتی»تمام قدرتش همونطوری که میگفت 
 بیرون!

داشتم از تحمل این وضعیت عذاب میکشیدم از طرفی جرات سوال کردن هم 
بیدم بیشتری یقه ی لباسمو چس نداشتم.بغ مو به سختی قورت دادمو با ترس

شار دادم.نیم نگاهی بهش انداختم.کامال  ستام ف و چونه مو با تمام زورم روی د
شد.خیلی وقت بود این مدلی ندیده  شد بهش نزدیک  صال نمی صبانی بود و ا ع
بودمش و االن اینطور دیدنش بعد از این همه مدت و روزای ارومی که پیش از 

 بودیم،بیشتر ا یتم میکرد. این ماجرا پشت سر گذاشته
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نمیدونسممتم موضمموع چیه ولی هرچی که بود دنیل واکنش خوبی بهش نشممون 
با حرع زدن غرور خودم رو بیشممتر خورد کنم  نداد و منم دیگه نمیخواسممتم 

 .برای همینم تا رسیدن به ناتینگهام و خونه مون نه من چیزی گفتم نه اون....
 

ن پیاده شممد اما من همراهش نرفتم.گفت نزدیکای خونه بودیم.دنیل از ماشممی
زیاد طول نمیکشه منم ترجیحا همینجا منتظرش می مونم.دروغ چرا از دستش 
بدجوری بهم ریخته بودم این طرز رفتار..اصال قابل تحمل نبود.نمیدونم براش 

 توضیحی داره یا نه ولی هرچی باشه واسه من توجیهه،نه توضی .
صال معلوم نبود چی پوفی کردم و همراه با زیاد کر صدای وز وز اهنگ که ا دن 

میگفت تکیه مو به صممندلی دادمو دسممتامو به بغلم گرفتم و همراه با اهنگ که 
 حاال واض  تر شده بود با خودم زمزمه میکردم

I'm prepared for this 
 من برای این اماده شدم

I never shoot to miss 
 بدمهیچوقت به چیزی شلیک نمیکنم که از دستش 

But I feel like a storm is coming 
 اما حس میکنم یه طوفان در راهه

If I'm gonna make it through the day 
 اگه بخوام همه چیز رو یه روزه درست کنم

Then there's no more use in running 
 دیگه نیازی نیست فرار کنیم

This is something I gotta face 
 باهاش رو به رو شم این چیزیه که من باید
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If I risk it all 
 اگه روی همه چیز ریسک کنم

Could you break my fall? 
 میتونی جلوی شکست خوردنمو بگیرین

How do I live? How do I breathe? 
 چطور زندگی کنمنچطور نفس بکشمن...

ید!ای  نگ خوردن گوشممیم کال پر با ز ته بودم  که گرف مام حسممی اهنگی  ت
چرا همه به ما دو نفر زنگ میزنننصدای اهنگ رو دوباره کم کردم  بابا...امروز

 .رابرت بود.جواب دادم:
 الون-

صدایی نیومد.به صفحه گوشی نگاه کردم قطع شده  بود.آنتن رو ببین...اجبارا 
 برای زنگ زدن به رابرت در جستجوی آنتن بیشتر از ماشین پیاده شدم.

بدترم میشممد.نه جای بلندتر نه جای هیچ جا انتن گوشممی کامل نمیشممد حتی 
ما موفق  به رابرت زنگ بزنم ا باری سممعی کردم  ند پسمممت تر.خبری نبود.چ
نبودم.روی بلندی وایستاده بودم و منتظر،به صفحه گوشیم نگاه میکردم،از دور 
شین اما با دیدن دنیل که از دم  سمت ما شد که میرفت  توجهم به مردی جلب 

سریعا ج صدای فریاد دنیل که در خونه بیرون اومد  هتش رو عوض کرد ولی با 
سمتی که بار اول بود.دنیل با قدمای بلند و  شت  سته بازم برگ گفت همونجا وای

 سریع خودشو بهش رسوند و عصبی پرسید:
 منو تعقیب میکنین-

چون من روی یه کانکس قدیمی بلند وایسممتاده بودم کسممی متوجه من نمیشممد 
صدا شون اما  شنیدم.نمیدونم ولی من خوب میدیدم ض  نمی شون رو خیلی وا
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چقدر از گفتگوی غیردوسممتانه شممون رو از دسممت دادم اما وقتی یه پله پایین ر 
رفتم صممداشممون کمی واضمم  تر شممد.اط اواسممط جمله ی اون مرد شممنیدم که 

 میگفت:
سعی نکن همه چیز و تنهایی انجام بدی.اتفاقی نمیوفته اگه بذاری بقیه هم یه -

 اد.بذار چند نفرت کنارت باقی بمونه.چیزی گیرشون بی
 دنیل جواب داد:

من به کسممی نیاز ندارم.برگرد و به هر احمقی که ازش دسممتور میگیری بگو -
 نزدیکش نشن.

 )دوستان از اونجا که ضمیر اشاره مونث تو انگلیسی شامل 
Her , she 

ستفاده کردن و قاعدتا دلیل ضمیر مونث ا شتن حرع میزدن از  شه وقتی دا  می
که دونفر دارن ازش حرع میزنن  که قاونقشممخصممی  یا از این تال نا جب  تع

 کیه،همینه!(
 یارو بدون اینکه ترسی تو چهرش نمایان باشه با خونسردی جواب داد:

من از کسممی دسممتور نمیگیرم.شممایعه ها همه جا هسممتن. باید به فکر منافع -
ر از گنده تخودم باشم.وقتی همه چیز به گوش من رسیده مطم ن باش به گوش 

سل بویی ببره،بذاری خودمون دو نفر کار رو  سه.بهتره قبل از اینکه مار منم میر
 تموم کنیم!

تعجب زده و منگ با سممواالیی که توی  هنم شممناور شممده بود به جواب دنیل 
 گوش دادم:

 پس مارسل چیزی نمیدونه،هان-
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تره رو دخاگه بدونه که دیگه پولی دست منو تو نمیرسه!خودش میره دو دستی -
 تقدیم اونی میکنه که پول بیشتری میده!

شیدش  شناس رو گرفت و ک صبانیت یقه ی لباس اون مرد نا دنیل یهویی و با ع
 نزدیک و با فک منقبض شده پرسید:

واسممه کی کار میکنهنکی بهت اطالعات میدهنمطم نم خبرنداری دونسممتن -
 خطرناک باشه.همچین چیزای بزرگی واسه اون مغز کوچیکت زیادی میتونه 

 بی توجه  به حرع دنیل ادامه داد:
تو بیشتر گرفتی ارهن!انگار خیلی وقته سرش شرط بستی. فعال از همه چند قدم 

 -جلوتری.برگ برنده تو دستته ولی زیاد نمیمونه!
زدیم به معدن طال!میتونیم پولشو نصف کنیم!به جهنم.تو هم شریکی!فقط باید 

 ه برسونیمش دست ریچارد.قبل از اینکه مارسل بویی ببر
صال نمیفهمیدم این چیزایی  سر در نمیاوردم.ا شون  حتی یک کلمه هم از حرفا

 که میگن یعنی چی فقط میدونستم که حس خوبی رو بهم منتقل نمیکنن!
 با اخمای تو هم کشیده از پله های کانکس پایین رفتم و طلبکار پرسیدم:

- 
بندینکدوم شممراکتنریچارد  دارین راجع به کی حرع میزنیننکدوم شممرط-

 دیگه کدوم خریه!
دنیل که تازه متوجه ح ور من شد توی یه لحظه یقه ی پسره رو ول کرد ولی به 
سره با لبخند گنده ای به من نگاه  سیدم.پ سوالی پر روی خودش نیاورد که من 

 کرد و با  وق خاصی گفت:
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 سرش شرط اوه پسر!این دختره خیلی می ارزه!اصال عجیب نیست که تو هم-
 بندی کرده باشی!ولی زیاد به خودت مطم ن نباش.اونا میان سراغش.

قسمممت اخر جمله اش نمیدونم بخاطر لحنش بود یا معنای کلی جمله که یه 
حس مورمورکننده بهم منتقل کرد.اونا میان سراغشنداشتن راجع به من حرع 

 میزدننقاطعیت رو توی صدام بیشتر کردم و گفتم:
 اینجا چه خبره.یکی بگه -

سوال من توجهی نکردن.دنیل برای مدت خیلی کوتاهی به  شون به  هیچکدوم
 نظر میومد داره فکر میکنه و بعدش بالفاصله رو به اون مرد گفت:

 دارم فکر میکنم...میتونیم باهم کنار بیایم...اما..من یه سری شرط دارم.-
اشمماره میکردن یا حرع  چرا فکر میکردن من نامرئی ام که به این راحتی به من

 میزدنن!با اشاره سر و صدای ارومتری گفت:
 جلوی خودشن!-

یب  تاشممو توی ج لت متفکرانش دسمم حا با همون  نداد و  یل جوابی بهش  دن
 کاپشنش فرو برد و ادامه داد:

 از اونجایی که دارم بهت لطف میکنم که میذارم زنده بمونی...-
 با یه حرکن فوق سریع دنیل اسلحههردومون داشتیم به دنیل گوش میکردیم که 

ناتمومش بی اینکه حتی  با جمله ی  ید و  یدونم چطوری بیرون کشمم شممو نم
فرصت نفس کشیدن به یارو بده مسنقیم به سرش شلیک کرد!دیدن این صحنه 
چیز غریبی نبود ولی از این فاصممله ی نزدیک واقعا دردناک و چندش اور بود و 

ماش باز مونده و جای گلوله ای که درسممت البته غافلگیر کننده.یارو با چشمم



 69 فروشی نیست )جلد دوم(

وسممط پیشممونیش بود عقب عقب روی زمین افتاد.برای اینکه جیغ نزنم محکم 
چه  گه  قب رفتم.این دی قدم ع یه  هردو دسمممتمو جلوی دهنم گرفتم و 
شد و جفت  افت احیه...دنیل جوری که انگار داره با خودش حرع میزنه خم 

 پاهاشو گرفت و زیرلب گفت:
 ی بیشتر از این زندگی کنی..اگه پاتو از حدت فراتر نمیذاشتی..میتونست-

کشممون کشممون بردش سمممت ماشممین و پرتش کرد توی صممندوق عقب.فقط 
میتونسممتم خداروشممکر کنم که خونه قدیمیمون و جایی که توش بودیم کامال 

 متروکه و خالی از سکنه ست وگرنه معلوم نبود چه بالیی سرمون میومد...
 

 

صب  دنیل خدایا...ای شب...اون از رفتار  سه چیهناون از دی ن همه بدبیاری وا
اینم از االن....که داریم یه جنازه که دسممت بر ق مما توسممط دنیل االن یه جنازه 
سکوت هم حدی  سیده بود دیگه  سر ر صبرم  شده رو خودمون حمل میکنیم!

 داشت.
ال مجقطعا تا من دوباره پاپیچش نمیشدم خودش چیزی نمیگفت واسه همین 

 بهش ندادم و هنوز دو دیقه هم از راه افتادنمون نگذشته بود گفتم:
 خبننمیخوای بگی چه خبرهن-

حتی اگه چیزی رو به زبون نمیاورد بازم میتونسممتم بفهمم که کالفه سمممت و 
ست  سیدم چیزی بگه اما نمیتون سوالی که اون پایین ازش پر نمیخواد درمورد 

ضوعی که داره نگه!چون اینبار دیگه من بیخیالش  ستم که مو شدم و میدون نمی
 پنهونش میکنه کامال مربوط به منه.مکث طوالنیشو که دیدم گفتم:
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دنیل حرع بزن!من باید بدونم چرا داره از در و دیوار بهم حمله میشه. از شب -
هالووین گرفته،برگشممتن ناگهانیمون،رفتار صممبحت و حاال هم یه قتل دیگه 

نمیدونم چرا دارن باهام این کارارو میکننناما  درکمال خونسممردی! و من حتی
 انگار تو به اندازه ی من بی اطالع نیستی.میدونی و جلوشو نمیگیرین!

 با همون حال کالفه ای که داشت جواب داد:
کار میکنمنفکر میکنی - جلوشممو نمیگیرمن!فکر میکنی من هرروز دارم چی

که گوشممی رو از همین پنجره پرت کردم بی رون داشممتم از کی امروز صممب  
خاطر تفری  کشممتمن!تو هنوز هیچی  ظت میکردمن!من این ادم رو ب حاف م

 نمیدونی!و به این راحتی درمورد من ق اوت میکنی.
 حق به جانب گفتم:

ید - با جا  یدی!از ک مه هم نم پس نم یک کل مه!چون تو  خب معلو جدان
مه چیزو از من قب فرار میکنی و ه حت تعی یه مجرم ت ثل  قایم  بدونمندائم م

 میکنی یا حتی جواب یکی از سواالمو هم نمیدی.
 چون گفتنش چیزی رو تغییر نمیده.-
 منو که از گیجی در میاره!همین کافیه-

صدا بیرون داد و محکمتر به فرمون چسبید.هنوزم درگیر بود که بگه  سشو با  نف
 یا نگه اما باالخره اون همه طعنه و اصرار من جواب داد و گفت:

داسممتانی که ممکن بود جسممی تمام عمر بخواد باهاش زندگی کنه فکر به -
کن...ممکن بود من بهش بگم مادرش مرده یا ولش کرده و اونم تا اخر عمرش 
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با همین طرز تفکر زندگی کنه و هیچوقت هم نفهمه پشمممت دروغی که بهش 
 گفته شده یه رازه!رازی که بین پدر عوضیش و مادره...

سید مکث  شت که اینجا که ر سه من میگ سب وا کرد.انگار دنبال یه لقب منا
 زیادی هم توهین آمیز نباشه!خودم ادامه دادم:

 مادر خائن دروغگوش که واسه بدست اوردنش هرکاری میکنه!-
 ادامه داد:

مادرش - قا چه بالیی سممر  یه همچین چیزی!ممکن بود هیچوقت نفهمه دقی
دوست نداشتی که ولش کردی  اومده و ممکن بود فکر کنه که تو هیچوقت اونو

و رفتی.همه ی اینا تا وقتی ممکن بود که من تورو نبخشیده بودم.خودت خوب 
میدونی که اگه من نمیخواسممتم هنوزم نمیتونسممتی ببینیش و تا من اجازه ندادم 
با تک تک افراد اون خونه در ارتباط  با اینکه  حتی یه عکس هم ازش ندیدی 

 بودی.
م بود اما ربطش به ماجرای امشمممب رو نمیفهمیدم!و حرفاش در کل مرتبط به

البته میدونستم که میخواد از این حرفا به یه چیزی برسه واسه همین کنجکاوانه 
 پرسیدم:

 از این چیزا قراره به چه نتیجه ای برسیمن!-
 با دستاش عدد دو رو نشون داد و گفت:

ه که روغی زندگی کنبه دو تا نتیجه.یک،اینکه ممکنه یه نفر تمام عمرشممو با د-
شامش نرسه و دو،هیچ  شنیده و هیچوقتم بویی از واقعیت به م از اول زندگیش 
ند هم عوضممی و  مادر رو هرچ یا  پدر  یه  نه جلوی  یا نمیتو چیز تو دن
خ*ی*ا*ن*تکار،برای دیدن بچش بگیره!تو بدون هیچ پشتوانه و قدرتی باالخره 
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و  اندازه ی دو برابر تمام دم به جسممی رسممیدی،فکر میکنی در برابر پدری که به
دسمتگاهی که توی این چند سمال دیدی،پشمتوانه و قدرت داره ،چقدر شمانس 

 مقاومت وجود دارهن
هنوز تو  هنم سعی داشتم منظورشو درک کنم.وقتی که دیدم ناموفقم با قیافه ی 

 تو هم کشیده ای گفتم:
یدونم- قا نم ما من هنوز دقی هارو گفتی!ا جه  یدونم االن نتی که منظورت  م

چیه!فقط فهمیدم که یه بابایی میخواد بچه شو ببینه یا یه همچین چیزی و کسی 
هم نمیتونه جلوشممو بگیره چون خیلی گردن کلفته!اما نفهمیدم چرا نباید بچه 

 شو ببینه و این اصال به ما چه ربطی دارهن.
خنگ سوال احمقانه ای بود...اما وسع من در حد درک مسائل همینقدر بود.از 

 بودن بیش از حد من از روی حرص نفس عمیقی کشید گفت:
 میتونی یکم بیشتر فکرتو به کار بندازی ناتالیان-

معموال یک بار در هر قرن پیش میومد که اسم منو صدا کنه،واقعا عجیب بود!و 
 این به منظور تاکید بیشتر روی حرفش بود.ادامه داد:

ندگی می- گاه ز که توی اون پرورشمم هایی  جه سمممال کردی چیزی رو متو
شگاه یاد  سی رو توی همون پرور سی حرع میزدی و رو شدیناینکه تو انگلی ن
که  بدون این لد بودی  ندگی رو ب یب نبودنتو نواز به نظرت عج گرفتی.این 
موقعیت یاد گرفتنشممو داشممته باشممی،اصممال سممن واقعیت،اسممم واقعیت،اینکه 

 و میدونین چطوری و از کجا سر و کلت توی اون پرورشگاه پیدا شد
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به فکر فرو  قا  مه ی سممواالش فقط سممرمو تکون دادم و عمی در جواب ه
رفتم.راسممت میگفت.چرا هیچوقت به اینکه زبون مادری من روسممی نبود فکر 
شتم متوجه  ست.حاال کم کم دا شاید چون فکر میکردم چیز مهمی نی نکردمن!

شدنن!غیر م شدم...نکنه پدر و مادر واقعی من پیدا  سیهیه چیزایی می  مکنه!رو
سال که ظاهر من زمین تا اسمون عوض شده کی -کجا لندن کجا...اونم بعد از

یادم  هامو  فه ی بچگی  یا بدهنمن حتی خودمم ق گه منو تشممخیا  میتونه دی
 نیست!

 متفکرانه پرسیدم:
اگه همونطوریه که من فکر میکنم،معجزه امیز نیست که یه پدر فداکار رد منو -

 سالگی منو به حال خودم رها کردهن-رحالیکه ازاز روسیه تا لندن زده د
 انگار که موضوع مهمی رو کشف کرده باشه بشکنی توی هوا زد و جواب داد:

دقیقا نکته ش همینجاست!که تو قرار بوده تا حد ممکن از لندن دور باشی.اما -
نبودی.برگشتی لندن،اونم نه با پای  خودت.و این معجزه اسا بودن ماجرا رو رد 

 ه.میکن
 کالفه و سردرگم گفتم:

دنیل میشه خواهش کنم مثل شرلوک هولمز و کاراگاه گجت حرع نزنین!من -
 نمیتونم خودم به کشف حقیقت برسم،واض  بهمبگو چه خبره.

 سرشو تکون داد و زیر لب گفت باشه و ادامه داد:
شناختی در- شدی منو به عنوان رییس و همه کاره   تو از روز اولی که وارد باند 

صممورتی که دیدی پای سممهام دارا و افراد دیگه ای هم درمیونه اما من همیشممه 
اونقدری قدرت برای خودم کنار میذاشممتم که بتونم یه ریاسممت جدا داشممته 
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باشم..جدا از رییسای گنده تر که پشت پرده کار میکردن و اسمی ازشون برده 
شد من ب شنیده  سمش  شد و ا شناخته  شه  سی که همی شد.تنها ک ودم در نمی

حالیکه من فقط جزئی از یه تجارت گسممترده ی جهانی بودم که حتی نمیتونی 
حدس بزنی چند هزار نفر ع و داره.درست مثل وقتی که فکر میکردی مارسل 
یه  که  عدش منو دیدی  نده تره و ب عددیدی رابرت از اون گ یه و ب رییس اصممل

 داره. جورایی همه کاره بودم.اما باالخره یه رییس اصلی هم وجود
 و اون رییس اصلی کیهن-
 پدرت!-

اینقدر بی مقدمه این کلمه رو گفت که واسممه یه لحظه چشمممام گرد شممد و با 
 صدای جیغ مانندی گفتمق

 کین!ننن!!!-
 با همون لحن قبلی جواب داد:

پدرت!کسممی که مثل من از بچش فراری بود چون میدونسممت اون بزرگترین -
اش صممد برابر من بودن و برخالع من نقطه ضممعفشممه با این تفاوت که دشمممن

 انگار اهمیتی هم به مادر بچش نمیداده.
 با بهت زدگی پرسیدم:

یه - مادر من توی  پدر و  که  به من گفتن  پدرن کدوم  ندازین داری دسممتم می
 تصادع کشته شدن.این غیر ممکنه.

این دقیقا همون دروغیه که سممالها باهاش زندگی کردی.من نمیدونم مادرت -
کیه.هیچکس نمیدونه.اما ریچارد،رییس اصمملی،چندباری دیدمش،نه زیاد اما 
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شه اما گردن  شاید پیر با ست. سونی نی میدونم مقابله کردن باهاش کار چندان ا
کلفته،وقتی که میبینه نمیتونه تنها نقطه ضممعفشممو توی خونش بین اون همه 

.با تشدشمممن نگه داره تصمممیم میگیره به ناشممناس ترین جای ممکن بفرسممت
هویت جعلی و یه دروغ.پدر و مادری که توی تصممادع کشممته شممدن....اما 
ستن.باالخره دخترشو پیدا میکنن و  سایی که میخوان ازش انتقام بگیرن کم نی ک
همون بالیی رو سممرش میارن که ریچارد سممر هزاران دختر بی گ*ن*ا*ه و بی 

دختری خر   خبر دیگه اورد.ما توی این تجارت حتی یک پوند هم برای هیچ
نمیکنیم!افرادمون جوری دخترا رو گول میزنن تا اونا با هزینه ی و پای خودشون 
وارد یه کشور دیگه بشن و اونجا هم دزدیده میشن.اما در مورد تو تفاوت وجود 
داشممت.این چیزیه که من تازه از زبون ایزابال شممنیدم.تو کامال با هزینه و برنامه 

شممدی که این خالع قانون ماسممت و کامال  ریزی شممخا دیگه ای وارد لندن
 نشون دهنده ی اینه که یه نفر از قصد تورو وارد این بازی کرده.

سمماکت شممد.مطم ن نبودم دقیقا چیزی که میخواسممتم بشممنوم همین بود یا 
شده بودم.یه جورایی  شوک زده  شتم غیر از این.واقعا  نه..انتظار هرچیزی رو دا

طرفی هم میدونستم دنیل اهل شوخی و دروغ گفتن  برام غیرقابل باور بود اما از
نیسممت.از هر زاویه ای هم که بهش نگاه میکردم منطقی به نظر میومد.زیر لب 

 با خودم گفتم:
ترجی  میدادم پدرمو توی همون تصمممادع الکی از دسمممت میدادم تا اینکه -

 بفهمم دختر یه جنایتکار و دالل دخترای بیچاره ام!
 واب داد:دنیل هم طعنه امیز ج
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پس البد ترجیه میدادی شوهرت یه خلبان یا یه جراح مغز و اعصاب بود تا یه -
 جنایتکار بین الملی یا همون دالل!

به این - بت نبودم.االنم راجع  خا به انت خاب خودم بودی و من مجبور  تو انت
عده  یه  حرع نمیزنیم .یعنی داری میگی من تموم این سممماال زیر  ره بین 

 انتقامجویی از پدرم بودم بدون اینکه روحم خبر داشته باشهنخالفکار واسه 
 همینطوره.-
ضرری به - شیناگه اون بخواد منو ببینه چه  سته اش می و تواالن چرا مانع خوا

 تو میرسهن
 نیشخند کمرنگی زد و نگاهشو از جاده گرفت و به من دوخت و جواب داد:

ضررین!االن بهت میگم.اولین نفری که بعد از ا- طمینان ریچارد از اینکه چه 
تو دخترشممی سممرش به باد میره منم.چون از روزی که وارد تجارت شممدی،زیر 
دسممت من بودی.فرد مورد اعتماد گروه که هرکسممی رو واسممه شممکنجه بهش 
شو انداختن تو چنگ  سپردن!و چه انتقامی برای ریچارد بدتر از این که دختر می

رش اینه که وقتی دسممتش منن!و این قسمممت خودخواهانه ی ماجراسممت،بدت
بهت برسممه،درسممت وقتی که دارین با حرکت اهسممته سمممت هم میدوین و تو 
میگی پدرو اون میگه دخترم و دورتون پر از اسب تک شاخ و رنگین کمونه،یهو 
سر ریچارد!چون گروهی که  سر تو میخوره و یکی هم توی  ستقیم تو  یه گوله م

از خودش هم قوی ترن.حتی میخوان تو به دسمممت ریچارد نرسممی به مراتب 
سوزونه.حتی توی همین لحظه که  نمیتونی فکر کنی اتیش انتقام چقدر میتونه ب

 اینجا نشستیم اصال بعید نیست که باز هم زیر نظر باشیم.!
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به دور و اطرا نگاه  باشممیم ترس برم میداشمممت. از فکر اینکه ممکنه زیر نظر 
اطراع پر نمیزد.کم کم هم داشممت  کردم.اینقدر توی بیراهه بودیم که پرنده اون

سوال بی جواب توی  شده بود.هزارجور  شن  شد.یعنی دیگه هوا رو صب  می
  هنم مو  میزد.کنجکاو پرسیدم:

 اصال از کجا فهمیده که من تو خونه ی توامن-
اگه میفهمید که تو االن اینجا ننشممسممته بودی.اون هنوز نمیدونه.فقط داره -

 دنبالت میگرده.
 نه ی تو شروع کردهناصال چطور به تو شک کردهنچطور از خو-
اینطور که اون چند سمماله داره دنبال نشممونیت میگرده.تک تک دخترایی که از -

روسیه فراری شدن و وارد این باند شدن رو زیر نظر گرفته حتی اونایی که کشته 
شدن.توی اینا همه فکر میکنی چندتا دختر  شورای دیگه فروخته  شدن یا به ک

ش شونه ریز و درشت که تو مو م صات ظاهری تو و البته این همه ن شخ کی با م
شننتو هم یکی از دخترایی  شد،پیدا می کامال با بقیه متفاوت پات به اینجا باز 
بودی که باید بررسممی میکرده تا ببینه واقعا دخترشممی یا نه!که البته شممبیه ترین 

ی زومش رو شممخا به گمشممده ی ریچارد هم تو بودی پس طبیعتا بیشممترین
توئه و اگه یکی از افرادی که اجیر شممدن تا تورو زیر نظر بگیرن  برن بهش بگن 
تو همونی هسممتی که دنبالش بوده، احتمال داره از یه در دیگه وارد شمممه تا یا 

 اعتمادت رو جلب کنه یا بخره!.
 پس ما باید چیکار کنیمن-
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 تحمل-
ر باید دسمممت روی تحملن!خودت داری میگی اونا ادمای خطرناکین.چطو-

 دست بذاریمن
تو فکر میکنی من میذارم دسممت یکیشممون بهت برسممهنمن فقط میخوام تو -

سپری  شینی و به روی خودت نیاری که چیزی میدونی و همه چیزو ب ساکت ب
 به من.

 کالفه تر از قبل گفتم:
دنیل...اصممال چرا از ناتینگهام برگشممتیم به این خراب شممده که هرروز یه نفر -

ون کنهناگه اونجا می موندیم و ه*و*س برگشممتن به سممرت نمیزد دیگه تهدیدم
 هیچکدوم از این دردسرا رو هم نداشتیم.

 -بازم همون سواالی همیشگین
نداختیم تو دل - ید دسممتی دسممتی خودمونو می با بدونم...چرا  خب میخوام 

 خطرنمن که میدونم برگشتنت بی دلیل نبوده
باید برای هر شمنیدن جواب هر  در جواب فقط سمکوت کرد.مسمخره سمت که

سمموالم چند هفته بهش التماس کنم.خب اگه از اول بهم دلیل همه ی کارا رو 
بگه چی میشهنحداقل اینطوری تکلیف منم مشخا میشه.خودم کم عصبی 

 و بهم ریخته بودم جواب ندادن دنیل هم بدترم میکرد .با طعنه گفتم:
ا بت تنگ شممده مارو خجالت میکشممی بگی چون دلت واسممه هیجانای ک-

 کشوندی جایی که هرروز و با استرس و ترس سر کنیمن
 و باز هم که سکوت کرد امری و با صدای بلندتر از حد معمول گفتم:
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 جواب بده!چرا این کارو کردین-
از غر غر کردنای پشممت سممر هم من به سممتوه اومد و جوری که دیگه بس کنم 

 گفت:
همه از خالفکاری های من موجوده چون میترسممیدم!اینقدری مدرک دسممت -

سم،از  ستن باالی دار.من از زندان و اعدام نمیتر سر منو میفر که اگه ارداه کنن 
سم.مجبور بودم  سی بعد از من بوجود بیاد میتر اینده ای که ممکنه برای تو و ج

 برگردم.
صلی  شتم از اینکه من یه رییس ا سه اولین بار پا توی این بازی گذا روزی که وا

ش شاید چون با حقارت با شون بپره لذت میبردم  سمم رنگ شنیدن ا م و همه از 
تمام به اینجا رسیدم!دیر فهمیدم که من الیق ترین نبودم من فقط  بهترین گزینه 
بودم که به راحتی خودشممو نمیباخت.اونام همینو میخواسممتن.کسممی رو که با 

ی دارهنیه مهره دیگه اقتدار باشه و تا  حد ممکن لو نره ولی اگرم رفت،چه اهمیت
 رو روی کار میارن!همون کاری که با مارسل کردن.

کلمه ی ترس واقعا با دیل بیگانه بود.تا حاال نشممنیده بودم که بگه از چیزی 
سنگینه اما چطور قبل از این  ستم که جرمش بیش از حد  سه،خودم میدون میتر

 بهش اشاره ای نکرده بودن
نطوری که بازم جرمتو از سر گرفتی و داری این چه ربطی به برگشتنت دارهنای-

 بدترش میکنی
 نفس عمیقی کشید.

همونطور که گفتم،چاره ی دیگه ای نداشتم.بهم احتیا  داشتن.از وقتی که از -
یه روزم از رفتنم  گار فلج شمممده بودن!حتی  ناره گیری کرده بودم ان جارت ک ت



wWw.Roman4u.iR  80 

 

هادی کردم.هر پیشن نگذشته بود که دوباره خواستن برگردم و من هربار مخالفت
شتری توی  سهم بی شتر گرفته تا  سود بی شنهاد پول و  ستن دادن از پی که میتون
ریاسممت،اما وقتی مخالفتمو دیدن با مدارکی که علیهم داشممتن تهدیدم کردن 
یه چشممم بهم زدن پلیس اینترپل دسممتگیرم  بازم مخالفت میکردم توی  .اگه 

ر از ادمایی که از من متنفرن.من میکرد و اونوقت تو میموندی و جسی و یه لشک
دیگه مهره ی سمموخته شممدم،میخوان تا حد ممکن ازم اسممتفاده کنن تا بدنامی 
سر من  ست که چی  شون مهم نی شه و تهش هم برا سم یه نفر تموم  شون به ا ها
میاد تا وقتی هنوز گیر نیوفتادم و زنده ام چه بخوام چه نخوام اینجا گیر افتادم و 

با همون ر که مجبورم  مل کنم  نه ع کارا ظه  حاف قدر م وش قبلی پیش برم و این
کسی جرات مخالفت باهام رو نداشته باشه.هیچ شخا عادی و بدون پشتوانه 
ای جرات و مدرک کافی برای اقدام کردن علیه من نداره مگه اینکه جزو باالیی 
ها باشممه.فکر میکنی اگه من نباشممم،جکسممون و رابرت چقدر میتونن از شممما 

 محافطت کننن!دونفر 
که  پل  با پلیس اینتر تاد  باهرکس میشمممد در اف جا خوردم. یدن دلیلش  از شممن
نمیشمممد!اینقدری پروندش سممیاه بود که بی درنگ اعدام میشمممد حتی بدون 
دادگاه.ولی قاونقیا به قول خودش قباالییاق که ازشممون حرع میزد کی بودنناگه 

بدبینی من مه  عث این ه با چه خبره  فت  به خودش  از اول بهم میگ بت  نسمم
نمیشممد .اصممال نمیفهمم چرا مشممکالت به این بزرگی رو همیشممه از من پنهون 
میکنه و خودش تنهایی باهاشممون کنار میادناز جبهه ای که علیهش گرفته بودم 

 پشیمون شدمو با حالی گرفته گفتم:
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چرا از اولش همینو بهم نگفتینچرا نمیذاری منم توی مشممکالتت شممریک -
 باشمن

 یشم زیادی درگیر مشکالتی شدی که بهت ربطی نداره.همینجور-
ضوع به من مربوطه و بقیه اش هم به - صف این مو چطوری بهم ربطی ندارهنن

تو و قدرتی که به اشممتباه به دسمممت گرفتی.حداقل میتونسممتم درمورد خودم 
 بدونم،نمیتونستمن

اری اجب اتفاقی که درمورد تو افتاد،خیلی از عمرش نمیگذره،در واقع هنوز با-
که برای برگشممتن وجود داشممت کنار نیومده بودم که یهو دیدم جز این مشممکل 
دیگه ای هم وجود داره اونم اینکه نه تنها دارم مثه یه عروسک خیمه شب بازی 
توسممط اینو اون برمیگردم به جایی که دیگه بهش تعلق ندارم،بلکه گمشممده ی 

اده بعد از و چند سمممال رییس اصمملی که بی خبر از همه جا یهویی یادش افت
دنبال دخترش بگرده هم پیش منه!تنها راه ممکن این بود که به جای فرار و قایم 
یت .در اون  یه،برگردیم تو دل همون جمع تابلوی که خیلی راه  یت  کردن هو
شرایط کسی توی اون خونه دنبالت نمیگشت یا تهش با اون همه ادمی که تورو 

ساله اون شخا که خیلی  سبت بهت بعنوان یه  سن،توجهات ن شنا ست می جا
کمتر میشمد.درواقع هیچکس چیزی که همه دنبالشمن رو توی انظار عموم رها 
نمیکنه و کسممی هم اونجا دنبالش نمیگرده و میره توی خفا و دورترین جاهای 
شن میگرده.این یه حقه بود  شده ای که ممکنه قایمش کرده با سراغ گم ممکن 

 ون وقت بیشتری بخریم.که میتونستیم باهاش برای خودم
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زنگ خوردن مجدد گوشممیم رشممته ی کالمش رو پاره کرد.بازم رابرت بود.چرا 
امروز اینقدر زنگ میزنهنسممعی کردم جواب بدم ولی بازم همون مشممکل قبلی 

 تکرار میشد.
دیگه زیاد پاپیچ جزییات نشدم و حواسمو جمع گوشیم کردم تا هروقت آنتنش 

شد به رابرت زنگ بزنم.  هنم خیلی درگیر بود.اونقدرا که فکر میکردم از کامل 
اینکه فهمیدم یکی از والدینم زنده سممت خوشممحال نشممدم.شمماید چون انتظار 
صال  شنی رو برای پیدا کردنم در پیش بگیره و همینطور ا شتم همچین راه خ ندا
دلم نمیخواست یه جنایتکار پدرم باشه.شاید اگه همه ی اینا نبود،بیشتر مشتاق 

ببینمش.و البته ممکن بود دنیل هم بنا به دالیل شمخصمی ای که همیه میشمدم 
سیاه  شناختمش  صیت پدری که نمی شخ شون یه  ره راجع به  شت ناگفته میذا
نمایی کرده باشه تا ندیده حالم ازش بهم بخوره.اونقدر شنیدن همه چیز یهویی 

تی حو بی مقدمه بود که هنوز نمیتونسمتم درموردش تصممیم درسمتی بگیرم یا 
شت تا بفهمم واقعا  شتری میگذ ست درموردش فکر کنم.باید یکم زمان بی در

 موضعم در مورد ماجرای پدری که در به در داره دنبالم میگرده چیهن
 اینقدر نتونستم با رابرت حرع بزنم که باالخره خودمون رسیدیم خونه....

 

 اینقد نتونستم با رابرت حرع بزنم که خودمون رسیدم خونه. 
ضعش خیلی بهم ریخته دنی سر و و شب تا امروز  ل بخاطر درگیری هایی از دی

 بود برای همینم برگشت توی اتاقش تا لباساش رو عوض کنه .
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.تا اون رفت لباسمماشممو عوض کنه منم رفتم سممراغ رابرت تا ببینم باهام چیکار  
 داشته.خوشبختانه توی اتاقش 

ل دیدم اونم دقیقا به اندازه ی دنی پیداش کردم و نیازی نبود زیاد بگردم.از اینکه
یزی  چ که  ن کردم.او جب  ع ت فه سمممت  کال ته و  خ ی هم ر ب من  تی  ح و 

 نمیدونست.شایدم میدونست و مثل دنیل فقط راجع بهش حرع نمیزد.
اینقدر تو هم بود که حتی متوجه نشد من وارد اتاقش شدم.روی تختش نشسته 

 .صداش زدم:بود و مثل ادمای م طرب مدام پاهاش رو تکون میداد
 رابرتن-

شته  سرشو بلند کرد و جوری که انگار انتظار ندا شتابزده  صدای من  شنیدن  با 
 منو ببینه گفت:

 ناتالیا،کی برگشتین-
 همین االنم.کار مهمی داشتی که اون همه زنگ زدینمن آنتن...-

 اصال نذاشت حرفمو تموم کنم و پرسید:
 دنیل کجاستن-

 دادم:ببه بیرون اشاره کردمو جواب 
 توی اتاقش.-

تاق زد  با عجله از ا اصممال منتظر هیچ حرع دیگه ای از جانب من نشمممد و 
بیرون.همه رسممما زده به سممرشممون!شمماید چون فکر کرده من چیزی ازق ممیه 

 نمیدونم اینطوری سکرت بازی درمیاره.
تعجب زده راه افتادم سممت اتاق دنیل تا از نزدیک بشمنوم چه خبر شمده.انگار 

فاصممله ی کوتاهی که من دیوونه شممدن رابرت رو توی  هنم مرور توی همون 
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شو زده بود!چون  صمیم رفتن به اتاق دنیل رو گرفتم رابرت حرع خود کردم و ت
ید بیرون و  هنوز دم در نرسممیده بودم که یهو دنیل با سممرعت باد از اتاقش دو
 جوری از کنارم گذشممت که تعجب زده توی جام وایسممتادم و با منگی به جای

خالی دنیل و رابرت که به فاصله ی کمتری از اتاق بیرون اومد نگاه کردم.رابرت 
سید و بهتر بود  شفته به نظر میر شت و کامال ا صال  هن ارومی ندا که به نظر ا
چیزی نپرسممم و فقط ببینم کجا داره میره.سممرمو برگردوندم و درکمال تعجب 

 ه دیدم جفتشون رفتندیدم که مسیر هردوشون به اتاق جسی ختم شد.همین ک
تو اون اتاق باعث شممد نگرانی برم داره و منم تقریبا بدوام اون طرع.در اتاق رو  

 باز کردمو و بالفاصله گفتم:
 یکی بگه اینجا...-

سپری خیلی بزرگ  شته ای که با ا فرصت نکردم حرفمو تموم کنم که با دیدن نو
 باالی دیوار تخت جسی نوشته شده بود خفه شدم:

 سرتو میخوای،دختره رو پس بدهققاگه پ
چشمممام که به تخت خالی و بهم ریخته ی جسممی افتاد حس کردم یه چیزی 

 توی دلم فرو ریخت.فقط تونستم با صدای لرزونی بگم:
 دن...دنیل...جسی...جسی کجاستن-

شت،بهتر هم  شدن حالی بدتر از من ندا شوکزده  شدت  دنیل خودش هم از 
 نداشت.

رابرت و سمموالمو فقط با به زبون اوردن اسمممش تکرار  واسممه همین رو کردم به
 کردم:
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 رابرتن!جسین!-
اب دهنمو به سممختی قورت دادمو قبل از اینکه شممروع به جیغ زدن کنم رابرت 

 دستاشو روی شونه هام گذاشت و گفت:
 اروم باش.پیداش میکنیم.-

 بریده بریده بازم پرسیدم:
 کجاستن-

ست مثل هربار دیگه ای که وقتی  سط میومد دیگه هیچچیز و در سی و پای ج
یدونسممتم  که نم فاقی  مه رو توی ات بار هم ه ناختم،این  هیچکس رو نمیشمم
صدامو باال بردمو  ستادمو  ستم.رو به روی دنیل وای صر میدون چطوری افتاده مق

 گفتم:
 تو میدونی کجاستنآرهنمیدونی و بازم بهم نمیگین-

در سکوت به اون نوشته روی  به نظر میومد حتی از منم وضع بدتری داره!چون
ست  سی من کامال کنترلمو از د شده بود.گریه ام گرفت.درمورد ج دیوار خیره 

 میدادم.جیغ زدم:
 چرا چیزی نمیگینجسی کجاستنکی اونو بردهن-

 به جای دنیل رابرت جواب داد:
 ناتالیا اروم باش!ماهم هنوز نمیدونیم اون کجاست.-

ینه ی دنیل و طلبکارانه و با گریه ادامه بی توجه به حرع رابرت ،زدم تخت سمم
 دادم:

 چرا همینجا وایستادینچرا نمیری دنبالش بگردین-
 با صدای امیخته به خنده ی مارسل که میگفت:
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 خب چرا دختره رو بهشون نمیدی تا پسرتو پس بگیرین-
هر سممه مون برگشممتیم سمممت در.جایی که مارسممل با قیافه ی خونسممردش به 

 بود.شونه ای باال اندات و ادامه داد: چارچوب تکیه داده
 اصال این دختره کی هستن!-

ستم،وای بحال اینکه  صر میدون توی این موقعیت حتی رابرت و دنیل رو هم مق
مارسل اونقدر خوشحال و خندون ررو به روم وایستاده بود.مثل یه گاو وحشی 

سل  سمت مار صدا بیرون دادمو هجوم بردم  سمو با  سعی اماده به حمله نف و 
 کردم مثل یه دیوونه بهش حمله کنم و جیغ زنان گفتم:

 کار توئهنآره عوضین-
هنوز چنگکام روی صورتش فرود نیومده بود که رابرت از پشت سر منو گرفت 
سعی میکردم اونو  شت و لگد  شید ولی من همچنان با م سل عقب ک و از مار

 بزنم!رابرت که دوباره گفت:
 اروم باش-

سرم و رفتارم از قبل هم دیوونه وار تر شد و حتی به رابرت هم دیگه رسما زد به 
 حالت تهاجمی گرفتم:

اینقدر نگو اروم باش...چطور میتونم اروم باشم...تو اصال میفهمی چه حسی -
 دارهن

سل  شروع کردم به گریه کردن!مار صدای بلند  بعد خودمو ازش جدا کردمو با 
 تفاوتش ایجاد کنه گفت: بدون اینکه سرسوزنی تغییر توی چهره ی بی
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ستاده اونوقت یه - شه وای ساکت یه گو شلوغش نمیکنین!پدرش  یه  ره زیادی 
 پرستار اینقدر سنگشو به سینه میزنهن!این عجیب نیستن!

 اصال برام مهم نبود که رفتارم برای مارسل شک بر انگیزه.ن
ل هم ارسمیتونستم برای شک نکردن اون وانمود به اروم بودن کنم و از طرفی م

سعی میکرد بیشتر عصبیم کنه تا شاید خودم چیزی رو لو بدم.دیوونه وار جیغ 
 زدم:

 دنیل یه کاری کن...چرا همینجا وایستادین-
موشممکافانه هنوزم به نوشممته ی روی دیوار زل زده بود.اخه میخواد به چه نتیجه 

 ای برسهنداره خط شناسی میکنه!ن!
باره برگشممتم فقط برای اطمینان از اینکه داره و اقعا کار مفیدی انجام میده دو

سمممت تخت و از نزدیک وجب به وجب اون نوشممته رو تفتیش کردم تا شمماید 
 چیز به درد بخوری ازش کشف شه.اما چیز خاصی توجهم رو جلب نمیکرد

 لب به اعتراض باز کردمو ادامه دادم:
 خودم میرم سراغش میگر...-

 این صدای چیه!ن
یفی که از اطراع تخت شنیده میشد ناخواسته حرفم قطع با صدای گیز گیز ضع

بایل در حال ویبره به چشممم  شممد.خم شممدم و زیر تخت رو نگاه کردم.یه مو
میخورد!تعجب زده گوشممی رو برداشممتم.مال هیچکدوم از ما نبود.به محض 
اینکه برش داشممتم دنیل و رابرت هم اومدن طرفم.یه پیام تصممویری برای اون 

و جالب اینکه هیچ رمزی هم نداشممت.دنیل گوشممی رو از گوشممی اومده بود 
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شد  شنیده می صدای یه مرد  شید و پیامی که اومده بود رو باز کرد.فقط  ستم ک د
 که میگفت:

اگه میخوای زنده پسممش بگیری دختره رو بیار به ادرسممی که روی صممفحه ی -
 گوشیه.

شکی رنگ و یه نفر رفت طرفش و ر سه م سمت یه کی به  وبعد دوربین چرخید 
باال کشیدش و زیر اون کیسه،جسی با دست و دهن بسته شده و صورتی کبود 
و غرق به خون نمایان شممد .اصممال فرصممت شممنیدن ادامه ی تهدیدات اون 
شتمو از ته دل جیغ  ستمو جلوی دهنم گذا شت و د فیلمبردار رو ندادم و با وح
 کشممیدم.جسممی با اون دسممتمالی که محکم جلوی دهنش بسممته بودن و فقط

دندونهاش از دسممتمال بیرون بود،صمممدای خیلی مفهومی نداشمممت اما من 
صدا  شمای گریونش داره دنیل رو  سون و چ ستم بفهمم که با قیافه ی تر میتون

 میزد و مدام با لحن جیغ مانندش با التماس میگفت:
 ددی!-

 و تنها چیزی که ازش شنیده میشد همین بود.
 

 

ضی همچین  شت عو شه یه م شن..اخه باورم نمی سر یه بچه اورده با بالیی رو 
شتندیگه  ستن بزننشناونم اینطورینمگه اون چه گ*ن*ا*هی دا چطور تون
شدیدی قبل از اینکه  سرگیجه  زبون تو دهنم نمیچرخید که حرفی بزنم.با حس 
شت کمرم گرفت و مانع افتادنم  شو پ ست دراز به دراز روی زمین بیوفتم رابرت د
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ر مقابل اینکه سممعی داشممت روی تخت جسممی شممد.دیگه حتی نمیتونسممتم د
 بنشوندتم مخالفی بکنم.

سی رو  شم و ج سال پیش همین رابرت نبود که می گفت اروم با شیش هفت 
سی رو هم  شتهنج بهم برمیگردونه و اخرش فهیدم که اون مایک کثافت اونو ک
شتم و مرگش کم داغونم نکرد...اما این چجور  ست ندا سر خودم دو کمتر از پ

سه سه یه لحظه دیدنش بارها مردم و  مقای سرمه!وا ایهنبا همه ی این حرفا اون پ
زنده شممدم چطور میتونم سمماکت بشممینم و نظاره گر باشمممنحتی نمیتونسممتم 
درسممت و حسممابی نفس بکشممم.صممورتمو توی دسممتام گرفتمو از ته دل زار 
زدم.یاداوری چهره ی به خون نشسته و معصوم جسی نمیذاشت اصال درست 

یهو  مثل جن زده ها از جام پریدم و بی هیچ فکری گوشی رو از دنیل فکر کنم.
قاپیدم و از اتاق دویدم بیرون.اصممال نمیخواسممتم وقت و بسممپرم به دنیل تا با یه 
گه منو  یه.م فت ادرس روی گوشمم یارو گ نقشمممه ی مسممخره پیش بره.اون 
سخره بازی شون تقدیم میکنم.این م ستی خودمو به شه!خودم دو د  نمیخواننبا

رو راه اناختن تا منو بدست بیارنناینه بهترین شیوه ی بدست اوردن دختری که  
ظار داشممتم اگه روزی  به...انت به حال خودش رهاش کردننجال سمممال پیش 
همچین اتفاقی افتاد با ادمای مهبونتری سممر و کار داشممته باشممم نه با پدری که 

کسی بدونه جسی  برای رسیدن به من بچه ام رو ازم میدزده هرچند شک داشتم
بچه ی منه.فقط جسی رو ول کنن.بعدش هرچی میخواد بشه بذار بشه.صدای 
دنیل که داد میزد و سعی داشت منو منصرع کنه،متوقفم نکرد.قبل از اینکه بهم 
سوییچ هم روش  شینی که  شت اولین ما ستم پ ش برسه دویدم توی پارکینگ و ن

 بود.
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یدادم م ن ما اهمیتی  نداشمممتم ا بی  ندگی خو ن .هرطور شمممده خودمو را
میرسوندم.ماشین و روشن کردمو با دستای لرزون سعی کردم ادرس رو از روی 
صفحه ی گوشی بخونم.فکرم متمرکز نمیشد.مجبور بودم قدم به قدم پیش برم 
سر هم تو  هنم نمیموند.اولین محله رو توی  هنم  شت  چون ادرس یه جا و پ

از پارکینگ بیرون نرفته بودم که سممپردم و مدام با خودم تکرارش میکردم.هنوز 
دنیل نفس نفس زنان رسید به پارکینگ و دقیقا جلوی ماشین وایستاد وچند بار 
محکم زد روی کاپوت ماشممین و اشممماره کرد که برم بیرون و بعد خم شممد و 
ستبداد گری و زور  شتاالن وقتی نبود که بخواد با ا شو روی زانوهاش گذا ستا د

گرفته بودم منصممرع کنه.با عصممبانیت محکم  گیریاش منو از تصمممیمی که
دسممتمو روی بوق گذاشممتم تا بره کنار .صممداش توی ف ممای پارکینگ اکوی 
صاع تو  سه.دوباره  سام اور به نظر بر سر شد  صی پیدا کرده بود و باعث می خا

 جاش وایستاد و دستوری گفت:
 بیا پایین.-

 بی توجه به حرفش طوالنی تر از قبل بوق زدم.
 بی اینکه سر سوزنی توی لحن دستوریش تفاوتی ایجاد کنه ادامه داد:مصرانه و 

 حتی یک درصدم فکر نکن بذارم بری.-
 جیغ زدم:

 برو کنار.-
 بازم زد روی کاپوت:

 گفتم بیا پایین.-
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 بلندتر جیغ زدم:
 برو کنار وگرنه زیرت میگیرم!-

دری انگار باور نداشممت که به حرفی که زدم عمل میکنم!ماشممین سمماکن اونق
شممتاب نداشممت که اگه توی اون فاصممله ی کمی که وایسممتاده بود بهش میزدم 
اتفاقی براش بیوفته.فوقش فقط میوفتاد روی زمین و منم میتونسممتم سممریع فرار 
ست چیه و کار غلط چیه.تو اون لحظه فقط  ستور نمیداد که کار در کنم.مغزم د

م یز و هیچکس براو فقط به جسی و سالم موندنش فکر میکردم و دیگه هیچ چ
شش برام با دزد  سعی میکرد جلومو بگیره،گ*ن*ا*ه مهم نبود و حتی دنیل که 
جسی برابری میکرد.هرکس و هرچیزی مانع راهم بشه،حتی دنیل،اونم سهمش 
توی از دست دادن جسی همونقدره..واسه یک ثانیه از جلوی ماشین کنار اومد 

شه پایین و ه شین و منو بک سمت در ما ود مین تعلل یک ثانیه ای کافی بتا بیاد 
سمت در خروجی و حتی باهاش برخورد کنم.امیدوار  صله بپیچم  تا من بالفا
بودم واقعا اتفاقی براش نیوفته!اما نمیونسمتم وایسمتمو برگردم عقب فقط از آیینه 
نای توی  ماشممی گه از  ید توی یکی دی پاشمممد و پر جاش  که سممریع از  دیدم 

لی خوبی نداشممتم و در مقابل دنیل انگار پارکینگ.درسممته دسممت فرمون خی
داشممتم دوچرخه میروندم!اما تا جایی که میتونسممتم پامو روی پدال گاز فشممار 
صال  شد حفظ کنم.ا سرم ظاهر  شت  صله مو با دنیل که خیلی زود پ دادم که فا

 توی این موقعیت این رفتار
بت کردنش از من  به مراق قه ای  کارانش رو نمیخواسممتم و عال ظه  حاف م
به نظر خودم  که  کاری رو بکنم  بذاره  نه و  نداشممتم.فقط میخواسممتم ولم ک
درسممته.و البته یه جورایی خیالم راحت بود که وسممط خیابون به این راحتی 
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نمیتونه جلومو بگیره.از شممدت گریه چشمممام بدجوری تار میدید.هنوز دیوونه 
ز حدم وار پامو روی گاز فشممار میدادم و هیچ کنترلی هم روی سممرعت بیش ا

نداشتم.اینقدر این جدل و بحث با دنیل حواسم رو پرت کرد که ادرس رو یادم 
رفت.دوباره گوشی رو برداشتم و سعی کردم با یه نگاه گذرا اسم محله رو توی 
شت  شام رو کر کنه وح صدای بوق بلندی که نزدیک بود گو سپرم اما با   هنم ب

سرمو باال اوردم و توی یه ثانیه کامیونی غ سایی که از رو به روم میومد زده  ول ا
عا پرس  گه بهش برخورد میکردم قط یدم.محکم ترمز رو گرفتم چون ا رو د
شدم و بدتر هول  شت زده تر  میدم!وقتی دیدم ترمز عمل نمیکنه از قبل هم وح
کردم.کامیونه هم که فاصممله ی چندانی ازش باهام باقی نمونده بود مدام بوق 

ستم فرمون رو سمتی بچرخونم و به بعدش  میزد و فقط تون با تمام توان روی یه 
فکر نکردم که توی این وضممعیت ماشممین دقیقا چندتا ملق میخوره تا به زمین 
برسه با شنیدن صدای ناله ی الستیک های روی زمین با حس معلق شدن توی 
ماشین و تکون های محکم و بی وقفه ای که هیچ کنترلی روشون نداشتم جیغ 

مام تالشممم رو میکردم تا دسممتامو به یه چیزی چفت کنم اما بلندی کشممیدم  ت
هیچ چیزی قابل دسممترسممی نبود و مدام مثل تکون های دیوونه وار ترن هوایی 
سرم  ست اخر با برخورد محکم  شین بودم تا د درحال برخورد با در و پنجره ما
شقیقه  شتناکی که ناگهانی توی  سوزش و درد وح سخت، سفت و  سم  به یه ج

وع شممد،به همون سممرعت از بین رفت و در عرض کمتر از یک ثانیه هامم شممر
سکوت  شد.فقط  ساس نمی شتی و هیچ تکون و دردی اح دیگه هیچ ترس و وح
بود و سممکوت و سممیاهی و بعد دیگه هیچ چیز قابل تشممخیا نبود!...نه درک 
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درسممتی از مکان و زمان و نه درک درسممتی از چیزایی که خیلی مبهم و اروم 
اصله ی خیلی طوالنی به گوشم میرسید...مثل صداهای تق تق یا گاهی توی ف

ساکت و  ستن و گاهی اینقدر همه چیز  ستم چی ه یه بوق اروم!که حتی نمیدون
 اروم میشد که فکر میکردم،مردن دقیقا همین شکلیه!...

 ***        ***         ***             ***  
درک نمیکردم چرا اونو روی با صممدای آهنگی که کلی عاشممقش بودم و اصممال 

شین توماس رت منم  صدای دلن شدم.با  شتم از خواب بیدار  ساعتم گذا آالرم 
 توی  هنم باهاش خوندم

Baby and that red dress brings me to my knees 
Oh but that black dress makes it hard to breathe 

Your saint sure got us the cutest, the hottest masterpiece 
It's too good to be true, nothing better than you 

In my wildest dreams 
حاضممر  پاشممو زوودتر  هاش همخونی کنی  با که  جای این به  گه  یکی نبود ب
جام  با غر غر از  یدم زیر پتو و زنگش رو قطع کردم و  شممو!گوشممی رو کشمم

خاطرش از خواب  کار مورد عالقم نبود عمرا ب گه این  عزیزم پاشمممدم.ا
که  پاره پوره ای  باز کردم و شمملوار جین  مدم رو  یازه کشممون در ک میزدم!خم
دیوونش بودمو کشممیدم بیرون و با کت چرمی خفنی که بدجوری به اسممتایلم 
شون کردم و  ست شتن به زور  میخورد و نیم بوتای پلنگیم که هیچ ربطی بهم ندا

هنوز چشمممامو خوب باز از اتاق زدم بیرون.پله ها رو دوتا یکی پریدم پایین و 
 نکرده بودم شروع کردم به داد زدن:

 تایلر...من امادم...-
 صدای یکی از خدمتکارا اومد:
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 خانوم...تایلر هنوز نرسیده!-
مردک بدقول...من بخاطر کی از خوابم میزنمن!پوفی کردم و لم دادم روی مبل 

 ه!نووسط سالن.کافیه بیشتر از پنج دیقه دیر کنه تا یه ریز غر غر بش
تو  هنم داشتم همه ی بد و بیراه هایی که قراره بعد از رسیدن تایلر بارش کنم و 

 مرور میکردم که یهو صدایی از پشت سر گفت:
 میبینم که بازم تایلر سر کارت گذاشته!-

 سریعا توی جام نشستم و با لبخند ساختگی گفتم:
 پدر!شما هم بیدار شدینن!-

ور خدشو جا داد منم سعی کردم جمع و جور روی مبلی که ولو شده بودم به ز
تر بشینم.دستی ای از موهای چتری که توی صورتم ریخته بود و دور انگشتام 

 پیچیدمو زیر لب گفتم:
 امروز حتما تایلر و میکشم.-

بی توجه به خط و نشونی که برای اون میکشیدم دستی توی موهام کشید و با یه 
  وق وصف نشدنی گفت:

امیلی!عزیزم!این رنگ مو واقعا بهت میاد!اصممال نمیفهمم قبال چرا همیشممه -
 سیاه نگهشون میداشتین!

 لبخندی ساختگی تر از قبلی تحویلش دادمو با فخرفروشی گفتم:
میدونم!بارها بهم گفتین!انگار منه قبلی خیلی ادم کسممل کننده ای بوده!هیچ -

 چیز جالبی درموردش وجود نداره.
. 

 بی بده که یهو انگشت اشارمو تذکروارانه باال اوردمو گفتم:خواست جوا
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سمیه که خودم انتخاب کرده بودم!پدر - ست ا تنها چیز خوبی که درموردش ه
 لطفا دیگه منو امیلی صدا نزن.ناتالیا که خیلی خفن تره!

 بابا بدون اینکه اصال توجهی به تذکر من بکنه گفت:
گذاشتم صدات بزنم.میتونی به بقیه  من ترجی  میدم با اسمی که خودم روت-

 بگی همون ناتالیا صدات کنن!
مجددا پوفی کردم و با فوت من موهام از توی صورتم پراکنده شدن.درسته چیز 
خاصممی از شممیش هفت ماه قبلم یادم نمیومد اما از خاطراتی که پدرم تعریف 

شم نمیومد.منظور صال خو سایی که از ظاهر قبلیم میدیدم ا نه م ایمیکرد و عک
 که خیلی خسته کننده و نفرت انگیز به نظر میومدم!

 با صدای تایلر که از توی راهروها شنیده میشد مثل ترقه از جام پریدم:
 امیلی...!ظهر شد چقدر میخوابیناز تمرین جا میمونی...-

 با حرص رو به بابا گفتم:
 میبینی بابانهمش تقصیر شماست...اینم منو امیلی صدا میزنه!-

لر که تازه رسید توی اتاق از اینکه میدید من حاضر و اماده اونجا وایستادم و تای
 دارم غر یزنم خنده ای سر داد و گفت:

 باشه...همون ناتالیا!چه فرقی میکنهن!-
به بابا که نمیتونسممتم چیزی بگم عوضممش هه ی حرصممم رو سممر تایلر خالی 

سکتی که توی د شو کاله کا سمت صبانیت رفتم  ود و محکم ستش بمیکردم!با ع
 کشیدمو تهدید امیز گفتم:

 فقط یه بار دیگه منو با اون اسم ممسخره صدا کن،تا فرقشو نشونت بدم.-
 و بعد همونطوری که بهش تنه میزدم بلند داد زدم:
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 خدافظ بابا..-
 و از اتاق اومدم بیرون.تایلر پشت سرم دوید و توی حیاط بهم رسید و گفت:

 هستی این وقت صب ن! حاال چرا اینقدر عصبانی-
 چون از معطل شدن متنفرم.بریم.-

🏄παραλία🌞: 

شتنیم  ست دا شگل و دو سیکلت خو شت موتور  با یه حرکت حرفه ای پریدم پ
که توی حیاط پارک بود.کار مورد عالقم همین بود!رانندگی!بیشممتر هم با موتور 

و توی یه محال یکردم!هیجانش بیشتر بود.هرچند طبق گفته ی بابا و تایلر حاظ
ضحه  ست دادم اما چیزی که وا ستی هام از د صادع بخاطر همین هیجان دو ت
ستایلم  صال ا صادع نمیکردم!ا این بود که من قبال به این ماهری نبودم،وگرنه ت
هم به راننده ها نمیخورده!بیشممتر شممبیه یه دختر نازنازی بودم که منتظر بوده یه 

چون خودش از پس همونم  مرد براش در شممیشمممه ی شمممامپاینش رو باز کنه
 برنمیومده!

تایلر همونطور بی حرکت رو به روم وایسممتاده بود.کاله کاسممکت رو زیر بغلم 
 گذاشتم و حق به جانب گفتم:

 چرا ماتت بردهنسوار شو بریم دیگه.-
 به خونه اشاره کرد و با تعلل خاصی جواب داد:

 میدونینریچارد هنوز هم خیلی راضی به این کار نیست.-
 شونه ای باال انداختمو گفتم:
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خب نباشممه!بهتره بابا یکم طرز فکرش رو عوض کنه و بذاره من به عالقه ی -
خودم مشغول باشم!و تو هم بهتره به مربیگریت برسی و نگران اینکه بابا از چی 

 بدش میاد از چی نمیاد نباشی.
ستی تو این خونه - شدی!میخوا شین!خب  فوقش که چین!میخوای معروع ب

ه ازت بترسممن که میترسممن!دیگه زیاد روش پافشمماری نکن .بازم تصممادع هم
 میکنیا!

 نیشخندی زدم و کاله و روی سرم گذاشتمو گفتم:
 تاحاال هیچ مربی ای رو به ناامیدکنندگی تو ندیدم!بریم شب شد.-

وقتی دید بحث کردن با من نتیجه نمیده اونم سمموار موتورش شممد و راه افتادیم 
موتورسواریمون که بدجوری تصمیم گرفته بودم قهرمانش  سمت باشگاه بزرگ

 بشم!...
شگاه تیراندازی  شگاه رانندگیم و با شغله و پرکاری که توی با بعد از یه روز پر م
و همینطور بدنسممازی داشممتم با انرژی صممفر درصممد برگشممتم خونه.خودمم 

شم!حتی یک دیقه هم وقت ازاد ب ستم چرا اینقدر از خودم کار میک ای رنمیدون
خودم باقی نذاشممته بودمو مدام سممعی میکردم هرچی کار مردونسمممت رو با 
ست بابا این بود که این کار و انجام بدم و  کیفیت باال یاد بگیرم!البته اولش خوا
بعدش دیگه خودم ول کن ماجرا نبودم.روزی که فهمیدم پدرم یه خالفکاره و 

کنم خیلی حال خوبی بهم دارم توی یه خونه پر از قاتل و جنایتکار زندگی می
دست نداد اما چیزی که واضحه این بود که من قبل از تصادع و از دست دادن 
حافظمم این شرایط رو اینجا پذیرفته بودم پس باید باهاش کنار میومدم.اوایلش 
سممخت بود که بپذیرم همه ی عمرمو تو چنین جایی بزرگ شمممدم اما کم کم 
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هم بود .کیه که از ثروت و قدرت بدش  فهمیدم خیلی هم بد نیست !تازه خوب
بیادنحاال که همه چیز داشممتم دیگه نمیخواسممتم بهش فکر کنم از چه راهی 
بدست اومده.من که قرار نبود تاوان گ*ن*ا*های پدرمو پس بدم!تایلر میگغت 
من قبال ادم ضعیفی بودم و خیلی زود تسلیم میشدم.میگفت از پس ساده ترین 

این زمینه سمماز سممواسممتفاده ی مردای دور و برم از من کارا هم برنمیومدم و 
سمت  شایند نبود و ترجی  میدادم خیلی  شنیدن این حرفا چندان خو شده. می
صیت مزخرع قبلیم نرم و تا حد ممکن چیزی که به گفته ی بقیه بودم رو  شخ
جبران کنم.خیلی سممواال در مورد قبال داشممتم و مهم ترینش این بود که واقعا 

ته و  هیچکس توی پدرم داشمم که  خاطر ثروتی  مه فقط ب زندگی من نبوده و ه
صممرفا به این دلیل که من یه احمق بودم باهام بودن یا یه رابطه ی واقعی هم 
داشممتمن!بابا که همیشمممه یه جوری جواب این سمموال رو میپیچوند تایلر هم 
جوابش نه بود.به شخصه حس خوبی نسبت به جوابای تایلر نداشتم چون فکر 

ردم از اینکه من چیزی یادم نمیاد داره سممو اسممتفاده میکنه!شممایدم حدسممم میک
 درست بود.

عد از  عادی خودش برمیگرده .هنوز هم ب به روال  مه چیز کم کم  حال ه بهر
گذشممت چندین ماه هر هفته باید توسممط روانپزشممک معاینه میشممدم و با یه 

ن میده و به روانکاو حرع میزدم.اونا میگفتن که حافظم کم کم خودشممو نشممو
مرور همه چیز یادم میاد و احتمال برگشمت حافظم رو زیاد میدونسمتن هرچند 
به نظر نمیومد چیز  برام دیگه خیلی مهم نبود.از زندگی فعلیم راضممی بودم و 
شه که نیاز به یاداوری  شتم جا مونده با شاخا و مهم و قابل توجهی توی گذ
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نده ی فعلی میخواسممتم  که داشممته باشممه.چی بیشممتر از ناتالیای شمماد و سممرز
هرچیزی میخواسممت داشممتن!توجه..پول...اسممتعداد توی هرکاری که شممروع 

 میکردم!پس گور بابای گذشته!
اوووه..چقدر با خودم حرع میزنم!اینم یکی از عادتای جدیدمه...واسممه تموم 
کردن فکرای مسمخرم راهی حموم شمدم.وان رو با ا و کف پر کردم و با احتیاط 

 کشیدم.این عالیه..واقعا خستگیمو از بین میبره!توش دراز 
همونطوری که کف رو روی بدنم پراکنده میکردم دوباره دسممتم به اون گردنبند 
قه رو گردنم  یه حل یدم چرا من  یب روی گردنم برخورد کرد.هنوزم نفهم عج
انداختمن!منظورم اینه که خیلی گردنبند های خوشممگل تری پیدا میشممدن من 

لقه رو دور گردنم مینداختمن!...البد اینم یکی از اون احمق بازی چرا باید یه ح
بازش کنم و کسممی هم  مد  حال دلم نمیو یک قبالنم بوده!بهر مانت های ر

 نمیدونست من چرا اونو دارمن!
با  از اون عجیب تر رد بخیه ی ظریف و خیلی کمرنگ روی شممکمم بود که 

شخیا بود.بابا  صادتمام ظرافتش بازم برای من قابل ت ع دچار میگفت توی ت
خونریزی داخلی شممدم و مجبور شممدن شممکممو باز کنن اما یه  ره احمقانه به 

 ماه به نظر میرسید!-نظر میومد چون قدمتش خیلی بیشتر از
 دستامو تو هوا تکون دادمو خودم با خودم گفتم:

 حاال هر چی...-
ه حوله رو پیچیدم ببا حالی گرفته از فکر و خیاله زیادی، از وان اومدم بیرون و 

عا عصممبی  نه چون واق تایلر زنگ میزدم و میگفتم فردا دیر نک به  ید  با خودم.
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میشممدم..از شممانس بدم بعد ازبار زنگ زدن هربار تماسممم بی جواب موند و 
 مجبور شدم بخوابم و بازم بدقولی فرداش رو تحمل کنم...

** *** ** 

 

 که چه عرض کنم...تا ساعتصب  در کمال تعجب بازم تایلر دیر کرد!دیر کرد 
هامو هم  ماس  مد و حتی جواب یکی از ت ما نیو صممب  هم منتظرش موندم ا
ستن و هیچ کاری  ش شدم.تو خونه ن نداد.اونروز رو باید بیخیال تمرین کردن می
نکردن واقعا حوصلمو سر میبرد بعالوه اینکه جز تایلر هیچ دوستی نداشتم که 

ستم  بتونم راحت باهاش بیرون برم و خوش بگذرونم و حتی اگه خودمم میخوا
با کسی باشم بابا نمیذاشت.نمیدونم چه حساسیت عجیبی داشت که روی هر 
غریبه و دوسممت جدیدی به خر  میداد و فقط وقتی خیالش راحت بود که من 
با تایلر بودم وگرنه دائما منو چک میکرد.منم کمی ززنگ بازی یاد گرفته بودم و 

میکردم که انگار منو تایلر چیزی فراتر از یه دوسمممت  جلوی بابا طوری رفتار
هستیم و با همدیگه رابطه ای غیر از مربی و شاگرد داریم!این تنها شگردی بود 
که باعث میشممد بیشممتر بتونم با تایلر و درر از خونه وقت بگذرونم و البته تنها 

سایی که از دروغ بودن این ق یه با خبر بودن فقط منو تایلر بودیم البته بهش .ک
حق میدادم با توجه به شممغلش و اون همه خالفکاری که دورمون بودن و اون 
همه دشمممنی که ازشممون حرع میزد برای خودمم بهتر بود که بیشممتر وقتمو با 
نده  ته کن گاهی خسمم ند  ماد بود هرچ کامال مورد اعت که  گذرونم  تایلر ب

که جواب منو  میشمممد..حاال که معلوم نبود از دیشمممب تا حاال کدوم جهنمیه
 نمیداد و من مجبور بودم تک و تنها بشینم و به در و دیوار نگاه کنم!
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شتنم  سرکار گذا شون نمیدم و حالش رو بابت  قطعا فردا رفتار خبی از خودم ن
میگیرم...خدا میدونه تا کی داشممتم توی  هنم نقشمممه میکشممی که چطوری 

ساعت صر بهم زنگ زد.با توپ -حسابشوسم تا خودش حدود  پر گوشی رو ع
 جواب دادم و امون ندادم حرع بزنه و بالفاصله گفتم

 اگه قراره نیای زودتر زنگ بزن و بگو نمیام دیگه چرا منو سرکار میذارین-
 جوری که سعی داشت خودشو توجیه کنه جواب داد:

 اصال اجازهمیدی توضی  بدمن!یه اتفاقی برام افتاد.نتونستم بیام.-
 تی یه زنگ به من بزنینچه اتفاقی که نتونستی ح-
تان - مارسمم تا همین االن مجبور بودم توی بی تاده بود ! ها اف له  باالی پ الرا از 

 بمونم.
چه ی یه دختر ب که من -الرا دخترش بود. بامزه  گل و  عا خوشمم له ی واق سممما

هیچوقت نفهمیدم مادرش کیه!دقیقا مثل خودم که کسممی نمیدونسممت مادرم 
گم شممن و بچهارو باباها بزرگ کنن!از اینکه کیه!انگار مد شممده بود که مامانا 

ندونسممته کلی توی دلم بهش بد و بیراه گفته بودم پشممیمون شممدم اما خودمو از 
 تک و تا ننداختمو گفتم:

که میتونسممتی - نگ  یه ز تت نبودن! بایلم دم دسمم یه مو که چین خب 
 بزنی.نمیتونستین

شوخ شه که بابت بدقولیاش عذرخواهی میکرد یا با  سخربرخالع همی ه ی و م
 بازی سعی میکرد از دل من دربیاره اینبار با دلخوری گفت:

چطور میتونی اینقدر خودخواه باشممین!اون دخترمه!نمیتونم بخاطر یه تمرین -
 موتورسواری با تو به حال خودش ولش کنم!
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 حق به جانب گفتم:
 اگه منم یه دختر داشتم شاید درکت میکردم!متاسفم!حاال حالش چطورهن-
 خوبه..برگشتیم خونه و خوابیده.-
 باشه...پس اگه قرار شد فردا باز هم نیای قبلش بهم خبر بده!-

خیلی مختصممر گفت باشممه و قطع کرد.شمماید بد باهاش حرع زدم...خیلی 
خودخواهانه بود اما من از کجا باید میدونسممتمن!یه فکری به سممرم زد .بدو بدو 

 از اتاق زدم بیرون و توی سالن داد زدم:
 بابا...من دارم میرم خونه ی تایلر...-

فکر کردم توی اتاقشه اما توی سالن طبقه ی پایین که دیدمش جا خوردم.اصال 
انگار نه انگار که من حرع زدم!کنار شممومینه ی توی اتاق روی مبل راحتیش 
صفحه ی گرد دارت که روش  سته بود  هر از گاهی تیر نوک تیز دارت رو به  ش ن

سبونده بود پرت میکرد.دوباره عکس یک نفر رو  سوراخ کرده بود و چ سوراخ 
 صداش زدم:

 بابان!شنیدینگفتم دارم میرم خونه ی تایلر!-
 شنیدینگفتم دارم میرم خونه ی تایلر!

 بدون اینکه حتی برگرده گفت:
 اونجا خبر خاصیهن!-
 انگار دخترش یه خورده حالش بده!میخوام برم ببینمش-

 ه میومد.به نظر عصبی و بی حوصل
 اینبار برگشت و با لحنی که چیزی از توش پیدا نبود پرسید:
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 از کی تا حاال به بچه ها اهمیت میدین!-
 دستامو تو هوا تکون دادمو گفتم:

شوخیت گرفتهن!من همیشه با بچها خوب بودم!بعدشم الرا خیلی منو دوست -
 داره!اینو همه میدونن.

 با بی تفاوتی تمام گفت:
 برتت.میگم راننده ب-

 با اعتراض گفتم:
 خودم میتونم برم.-
 همین که گفتم.-

سمت اون  شت و پرت کرد  قاطع این حرع و زد و بعد دوباره تیر دارت رو بردا
 عکس

پدر من در  با  به خودش جرات داده بود  که  ته ای بود  خت برگشمم چه ب این 
 بیوفتهنو البته تا این حد ازرده خاطرش کرده که به این روز بیوفته!

ح که فرقی نمیکرد بهتر بود لج ب یده بود .برای من  فا هاش بی  با ث کردن 
نکنم.اجبارا با راننده ی شخصی بابا رفتم خونه ی تایلر.خدمتکارش در رو برام 
باز کرد.عادت کرده بودم هنوز وارد جایی نشممدم بلند داد بزنم و اعالم ح ممور 

 اد زدن:کنم!این بار هم تا پامو تو خونه گذاشتم شروع کردم به د
 تایلر....کجایین!اومدم ازت عذرخواهی کنم!-

سرم  شت  صدا نکنم از پ سر و  شونه اینکه  صدای قهییییشقگفتن یه نفر به ن
باعث شممد برگردم و تایلر رو ببینم که دسممتشممو روی بینیش گذاشممته و عالمت 

 میده که ساکت باشم.
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 چیهن!-
 گفتم که الرا خوابیده!میخوای بیدارش کنین!-
 که نهن!باهاش بازی میکنم تا شاید یادش بره از پله افتاده! اره.چرا-
 شاید اگه پاهاش تا زانو نمیشکست میتونستی باهاش بازی کنی!-

 با افسوس جواب دادم:
 اوه...پاهاش شکستهنواقعا متاسفم.-

سالن و همونطوری  شه ی  سمت بار کوچیک گو بی اینکه جوابی بده راه افتاد 
 گفت:

جان!اونقدرام ناراحت نشممدم که نیازی به عذرخواهی واسممه چی اومدی این-
 ح وری داشته باشه!

ضع آنکارد  سر و شلوار و کراوات و  ستم جوابی بدم اما توجهم به کت و  خوا
 شده و رسمیش افتاد و با لحن مشکوکی پرسیدم:

 با کت شلوار بیمارستان بودین!یا این مدل جدید لباس راحتیتهن!-
 که توی دستش بود سمتم اومد و گفت: با دو تا لیوان شراب خوری

 داشتم میرفتم ب-
 یرون.

 لیوان رو از دستش گرفتمو گفتم:
 کجان!یه جلسه ی رسمی مثالن!اونم ساعتشبن!-
 به یه مهمونی دعوت شدم.-

 لیوان رو به دهنم نزدیک کردمو پرسیدم:
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 چجور مهمونی این-
 داد: خیلی عادی و طوری که انگار سوال مسخره ای پرسیدم جواب

یه مهمونی معمولی!همه جمع میشن یه چیزی میخورن میزنن میر*ق*صن و -
 تمام!

باره لیوان رو دور  با  وق بدون اینکه  ره ای از مشممروب رو خورده باشممم دو
 کردمو گفتم:

به!مهمونیای بابا همه رسمممین و کاری و من نمیتونم - واقعان!اینکه خیلی خو
دن کلفت یا پیر پاتال دارن راجع به توی هیچکدومشون باشم چون یه مشت گر

 بیزینسشون حرع میزنن!
 یکم فکر کرد و گفت:

آه...اره..خودم میدونم مهمونیای ریچارد چطوریه...همیشممه پارتی زیر دسممتا -
 خیلی باحال تره.
 ملتمسانه گفتم:

 میشه منم باهات بیامن-
 با چشمای گرد شده و تعجب زده گفت:

 چین!-
 کردمو گفتم:دستامو تو هم گره 

 خواهش میکنم!حوصلم خیلی سر رفته.-
 شوخیت گرفتهن!ریچارد بفهمه من تورو بردم همچین جایی منو میکشه!-
 چرانچرا من نباید بیامن-
 چون اون فکر میکنه تو خیلی باالتر از اینی که با زیردستاش بپری!-
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 .ناونکه قرار نیست بدونه.فقط منو ببر باشهنجواب بابا رو بسپر به م-
 قاطعانه جواب داد:

 نمیشه.-
 اما من سیریش تر از این حرفا بودم!بازم اصرار کردم:

 اما من میخوام بیام.-
 گیرم که من راضی شدم تورو ببرم،تو میخوای اینطوری بیاین!-

 به سر تا پام اشاره کرد.سرمو خم کردمو نگاهی به خودم انداختمو گفتم:
 اره.مگه چشهن!-
ن شمملوار لی پاره پوره و این کت چرمن!فکر میکنن چشممهن!چش نیسممت!با ای-

 اومدی ازشون زورگیری کنی!
 حق به جانب جواب دادم:

چه بهتر!بذار فکر کنن!مگه حتما باید لباس شب بپوشم و کفش پاشنه دار پام -
 کنم و مثل یه پرنسس رفتار کنمن!من همینطوریم،متفاوت!

به چشممم نم- یاد خواهی دید که اونجا خانومه متفاوت!اینطور تفاوتا خیلی 
 چطور ادمایی پسندیده میشن.

 چطور ادمایین!-
اونایی که لباس شب میپوشن،کفش پاشنه دار پاشون میکنن و مثل یه پرنسس -

 رفتار میکنن!
حاال تو منو ببر.من ترجی  میدم اصممال در مرکز توجه نباشممم!همین که بهم -

 خوش بگذره کافیه.
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ازی دراوردم که دیگه نتونست نه بگه!اخر سر هم  اینقدر اصرار کردمو آویزون ب
مجبور شمممدم به پدر زنگ بزنم و بگم که داریم با تایلر میریم بیرون تا بیخیال 
اون راننده ی م ممحکش بشممه و بتونم با خیال راحت برم و از جایی که بابا به 
تایلر اعتماد داشت مخالفت چندانی نکرد.اصال نمیفهمم چه دلیلی داشت که 

ام بهش دروغ بگم...تقصممیر خودش بود که فکر میکرد اون شممماهه و من بخو
شمماهزاده و اگه با پایین تریا حرع بزنم حتما شمم ن و شممخصممیتم خدشممه دار 
میشممه.کدوم شمم ن و شممخصممیتن!من که تفاوتی بین زیر دسممتا و باالییا حس 

 نمیکردم
و توش  رخیلی  وق داشتم برای رفتن به این مهمونی که مطم ن بودم حتی یه نف

نمیشناسم.همین که اون چندتا ادم تکراری همیشه رو نمیدیدم برام کافی بود و 
 راضیم میکرد.نزدیک خونه ی مقصد که شدیم تایلر گفت:

بهتره اون اخم گانگسممتریهقمن یک فمنیسممت ضممد مردقهسممتم و هم باز کنی -
 چون اینطوری همه رو فراری میدی!

 :م تا ببینم واقعا اخم کردمن!جواب دادمدستی به پیشونیم و بین ابروهام کشید
 کی گفته من ضد مردمن-
 ظاهرت اینو نشون میده.اینطوری حتی یه مرد هم حاضر نمیشه کنارت بشینه-

 طعنه امیز جواب دادم:
 همین االن یکیش کنارم نشسته.-

 طعنه امیز تر از منو جوری که سعی داشت حرص منو دربیاره گفت:
 اون یکی هم مجبوره!-
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هیچ اجباری وجود نداشت وقتی باهم نقشه ریختیم که به همه بگیم عاشق و -
 معشوقیم تو هم چشم بسته قبول کنی!پس انگار خودتم زیاد بی میل نیستی.

 چهرمو تو هم کشیدمو زیر لب ادامه دادم:
شش نمیاد!مگه - سی از من خو صال کی به مردا اهمیت میدهنبه جهنم که ک ا

 من از اونا خوشم میادن
 زد زیر خنده و بهم اشاره کرد و گفت:

 دیدی ضد مردین-
جوابشممو ندادم.من ضممد مرد نبودم..اما ناخواسممته حس خوبی هم بهشممون 
نداشتم.شاید چون ح ورشون کامال توی زندگیم کمرنگ بود و تا حاال مردی 
شتم و خالء یه محبت واقعی رو حس میکردم.بعالوه با رویه ای  ست ندا رو دو

شیدم که در پیش گر سلحه میک سی بهم چپ نگاه میکرد روش ا فته بودم و تا ک
که  مه ی مردا ازم فراری بودن!حس عجیبی بود  بت کنم خیلی خفنم،ه ثا تا 
سمتت بیاد.گاهی توی دلم میگفتم  شی تا یه مرد  ضعیف با میدیدم حتما باید 
شده رو توی  سرکوب  شونت  شاید بهتر بود..یه جورایی یه خ ضعیف بودم  اگه 

س میکردم که دنبال یه راهی برای خرو  میگشمممت.انگار قبال خیلی خودم ح
 سرخورده شده بودم که حاال همه شون اینطوری سر باز کرده بودن...

 با ترمز زدن ماشین و صدای تایلر که میگفت:
 خب،رسیدیم...-

 از فکر بیرون اومدم و  به ساختمونی که رو به رومون بود نگاه کردم.
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یاده شمممدی ماشممین پ نا از  به نظرم اشمم مت خونه.اصممال  تادیم سمم م و راه اف
نمیومد.جلوی در یه نفر کت و پالتو و این چیزا رو تحویل میگرفت من که همه 
ی چیزی که داشممتم همون کت چرمیم بود و قصممد نداشممتم درش بیارم!حق با 
تایلر بود.از لحظه ای که پامو اونجا گذاشممتم تفاوتم رو با تک تکشممون حس 

که توی کردم.هیچکس شممب خاصممی  یت  با وجود صمممیم مه  یه من نبود.ه
جمعشممون مو  میزد اما خیلی رسمممی لباس پوشممیده بودن و شممیک و پیک 
بودن!برخالع انتظارم از افراد دسممته ی متوسممط و زیر دسممت که فکر میکردم 
شن اما اینا به نظر نمیومد  طبق گفته های بابا باید خیلی محقر تر از این چیزا با

ش شون بد با ضع سرمو پایین اوردمو کنار گوش و ه و همه خیلی هم عالی بودن.
 تایلر گفتم:

 تا حاال اینقدر مرد جذاب یه جا ندیده بودم-
 حاال دست و پاتو گم نکن!از اینا بهترم زیاد هست-

سر تکون میدادم  سر تا پاش نگاه کردمو همونطور که  شیدمو به  سرمو عقب ک
 گفتم:

 جذابی!اما االن نظرم کامال عوض شدتا حاال فکر میکردم تو هم -
این حرع و بی منظور زدم فقط بخاطر اینکه تالفی حرع چند دیقه پیشممش رو 
در بیارم که بهم گفت مجبوره کنارم بشممینه!اونم به نظر نمیومد ناراحت شممده 

 باشه چون فقط یه لبخند به پهنی صورتش زد و جواب نداد.اداامه دادم:
 نی.به نظرم افراد مورد عالقم رو پیدا کردمباید همه رو بهم معرفی ک-

 هنوز جوابمو نداده بود که یهو یه نفر جلومون سبز شد و بی مقدمه گفت:
 تایلر...چقدر دیر کردین-
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 تایلر نگاهی به ساعتش انداخت و جواب داد:
 دیر کردمن!ببخشید..یه مشکلی برام پیش اومده بود.-

تاده به من اف گاهش  تازه ن گار  که ان یه چیز  مرده  گار داره  که ان گاه  یه ن با  بود 
 عجیب رو میبینه منو ورانداز کرد و دوباره رو به تایلر پرسید:

 دوست دختر جدیدتهن!-
با یه  وق خاصممی دسممتمو دراز کردم تا خودمو معرفی کنمو بگم که دوسممت 

 دخترش نیستم اما تا دستم به دست مرده خورد یهو تایلر گفت:
 لی هم انگلیسیش خوب نیست.آره...اسمش امیلیه.خی-

 بعد رو به من کرد و ادامه داد:
 امیلی..کالرک...کالرک،امیلی!-

صال از  شمامو تنگ کردم تا بفهمه ا با نگاه غ ب الودی بهش نگاه کردم و چ
 کارش خوشم نیومده و خواستم دروغشو لو بدم دهن باز کردمو گفتم:

 در واقع من...-
پاش محکم به پام زد و همونطور که الکی  به طور خیلی محسوس و تابلویی با

 صداشو صاع میکرد گفت:
اهل پاریسه..میدونی که..اونجا مد های عجیب و غریب زیاده،خیلی با گروه -

 اشنا نیست!
ها کلمه ی  نه ای تن با لهجه ی ضمممایع و لبخند احمقا اوش  وق زده شمممد و 

 یمیت ایجادفرانسمموی که بلد بود رو به زبون اورد و سممعی کرد اینطوری صممم
 کنهک
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 بونژو!-
 ولی با دیدن اخم غلیظ و رفتار سرد من که حتی لبخند هم نز م

ست منو  شو که د ست دهنش از رفتار عجیب و غریب ما دو نفر باز مونده بود د
 گرفته بود تند تند تکون داد و گفت:

 .بهرحال از اشناییت خوشوختم امیلی...خوش بگذره—
مون دور شد.با عصبانیت پامو به زمین کوبیدمو و بالفاصله دستمو ول کرد و از

 طلبکارانه گفتم:
چرا گفتی من دوست دخترتمن!میخوای هرکی توجهش به من جلب میشه رو -

 بپرونی و بعدش بگی من ضد مردمن!
 این دروغ اینجا جاش نبود.

 دستشو روی بینیش گذاشت و با یه اضطراب خاصی گفت:
گرنه نجا نباید کسی بفهمه تو کی هستی وهیییییش...متوجه اوضاع نیستین!ای-

 در عرض چند ثانیه خبرش به ریچارد میرسه و هردومون بیچاره میشیم.
پدر من طوری رفتار کنیم که انگار تو - ته  به ها و الب درسممته قراره جلوی غری

دوسممت پسممر منی ولی بهتره تا خودم اجازشممو صممادر نکردم هوا برت نداره و 
 .سعی نکنی منو کنترل کنی

اینو گفتم با قدمای بلند و سممریع ازش دور شممدم. کور خونده اگه فکر میکنه 
شب منو اورده اینجا!بهش ثبت میکنم با  میتونه منو کنترل کنه اونم فقط چون ام

 همین مدلی که دارمم خیلیا از من خوششون میاد
آهنگی که نواخته و خونده میشد خیلی اروم و مناسب ر*ق*ص دو نفره بود اما 

نمیخواستم با تایلر بر*ق*صم کسی رو هم نمیشناختم بعالوه کسی با کت  من
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پاره و اون همه گردنبند و مچ بند و  چرمی و چکمه های بلند و شمملوار جین 
یک  ت ن ما گو و ر ن تا یده، ل های ژو مو بودم و  من زده  که  هی  یا الک سممم

 نمیر*ق*صید!نهایتش هیپ هاپ!
گذره  کاری میکردم بهم خوش ب یه  ید  با حال  هایی بهر گه شمممده تن حتی ا

بر*ق*صممم!همین کار رو هم کردم و اصممال به نگاه های خیره و تعجب زده ی 
بقیه اهمیتی ندادم.کامال بی ربط به اهنگ اروم و مالیمی که زنده خونده میشد 
با ریتمی که توی  هن خودم بود میر*ق*صممیدم و برام مهم نبود که چقدر  و 

س سط  شخدمت از و سخره به نظر میام!پی الن با ظرع گرد و بزرگی که روی م
دستش بود و توش پر از شراب بود رد شد.خیلی خونسرد بدون اینکه کسی بهم 
تعارع بزنه خودم یکیشممونو برداشممتم و به ر*ق*صممیدنم ادامه دادم!حس کردم 
چشمم خوانندهه بهم افتاد.چهرش اصمال از اون فاصمله قابل تشمخیا نبود و 

ی منو ببینه اما در کمال تعجب وقتی منو دید مطم ن بودم اونم نمیتونه چهره 
بالفاصممله ریتم اهنگ رو عوض کرد و یه چیزی خوند که دقیقا به حرکات من 
که  ندنش  با درکی.یکم از خو نده ی  جب خوان میخورد.تو دلم گفتم ایول ع
گذشممت انگار بقیه ی جمع هم خیلی بدشممون نیومد و همراهیش کردن و یه 

لند باهاش میخوندن تا جایی که ف مما یه جوری جاهایی رو همه با صممدای ب
 شبیه ف ای کنسرت شده بود

You watch me bleed until I can't breathe Shaking,  
 اونقدر بهم نگاه کردی تا از شدت خونریزی نتونم نفس بکشم

falling onto my knees 
 رو زانوهام به زمین افتادم
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 And now that I'm without your kisses I'll be needing 

stitches 
 و حاال بدون ب*و*سه های تو من به بخیه نیاز پیدا میکنم!..

یه دیوونه جلوه  به نظر همه  باهاش تکرار میکردم.رسممما  ندتر از همه  منم بل
صندلی ای  سمت  شد بی توجه به نگاه های بقیه رفتم  میکردم!آهنگ که تموم 

 لحن تحسین امیزی گفتم: که خوانندهه گیتار بدست روش نشسته بود و با
 ایول...خیلی کارت درسته!-

بدون اینکه سرشو باال بیاره همونطوری که با کوکای گیتارش ور میرفت جواب 
 داد:

ر*ق*ص تورو بیشممتر پسممندیدم و تصمممیم گرفتم یه چیزی تو همون مایه -
 بخونم!

 بی مقدمه پرسیدم:
 فقط گیتار میزنین!-

پهن خواست جوابمو بده که یهو لبخندش ماسید سرشو باال آورد و با یه لبخند 
و مثل برق گرفته ها از جاش پرید و صمماع صمماع زل زد تو چشمممای من!فکر 
شیدم و  سر ک ستم بود رو  کردم حرع بدی زدم.لیوانی که هنوز لبالب پر توی د

 بی تفاوت ادامه دادم:
 بهرحال صدای قشنگی داری!-

 بعد یکی زدم رو شونش و با یه چشمک گفتم:
 افرین!-
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اینقدر بهت زده و با حیرت بهم نگاه میکرد که مجبور شممدم تند تند با دسممتام 
سبیده و بعد با چهره ی تو  شم چیزی بهش نچ صورتم رو لمس کنم تا مطم ن 

 هم کشیده پرسیدم:
 چیهن!-

 گیتارشو روی صندلی گذاشت و با من و من گفت:
 نا...ناتالیان!خودتین!-

ا اسم واقعیم منو صدا کرد  وق زده لبخند گنده ای زدمو از اینکه شنیدم یه نفر ب
 گفت:

 وای!تو منو میشناسین!-
 بعد مسخره وار دستمو دراز کردمو گفتم:

 سالم!من ناتالیام!و شمان!-
انگار خشممکش زده بود.دسممتاش مثل یه ماهی مرده توی دسمممت من تکون 

دسممتش  میخورد و من مجبور بودم زحمت اونو هم بکشممم!انگار فکر میکرد
 انداختم چون با قیافه ای نه چندان خوشحال گفت:

 ناتالیا...چی داری میگین!-
 چی دارم میگمن!دارم میگم سالم!-

شاید این یارو رو  صادع منو نمیدونن و  سم نبود که خیلیا ماجرای ت صال حوا ا
 هم قبال میشناختم واسه همین یکمی خودمو جمع و جور کردمو گفتم:
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م رفت بگم...من چند ماه پیش توی پیست موتور سواری اوه...ببخشید...یاد-
مل از دسمممت دادم!تورو قبال  کا حافظمو  یا همچین چیزی تصمممادع کردم و 

 میشناختمن!
 قیافش از قبل هم تو هم تر و تعجب زده تر شد و پرسید:

 تو از اون تصادع جون سالم به در بردین!-
 ودم!!به گمونم اره!وگرنه االن رو به روت واینستاده ب-

با خودش  مد داره  به نظر میو که  خت و جوری  به دور و اطراع دو گاهشممو  ن
 حرع میزنه گفت:

 دنیل گفت تو مردی...-
 بی توجه گفتم:

 نمیخوای اسمتو بهم بگین!-
 نفس عمیقی کشید و جواب داد:

 جان...من جانم..باورم نمیشه منو یادت نمیاد!-
 با هم دوست بودیمن!-
 دوستای صمیمی!-

 تنگ کردمو پرسیدم: چشمامو
 فقط دوست دیگهن!!-

 انگار منظورمو گرفت.فقط سر تکون داد و بعد بازم با همون لحن قبلی پرسید:
 یعنی تو...جکسون،رابرت دنیل و حتی جسی رو هم یادت نمیادن!-

 یکم سرمو خاروندمو گفتم:
 واقعا من حتی یه دوسته دختر هم نداشتمن!اینا که همه پسرن!-
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سرشو به طرفین تکون داد و جوری که انگار باز هم داره با خودش  جان تند تند
 حرع میزنه زیرلب گفت:

 نه...نه...باور نمیکنم..تو هم یکی از همونایی نهن!از اون بدالن!-
باهاش  باعث شمممد از حرع زدن  که  تارش اینقدر مسممخره و عجیب بود  رف

 منصرع شم و زیر لب بگم
 _وات  د  ع..ا...کن!ن!

هم یه چیزیش میشدا..بدل دیگه چه کوفتیهن!واسه اینکه با یه بهونه ای این یارو 
بحث و تموم کنم و برگردم پیش تایلر دسممتمو به حالت زنگ زدن بین گوش و 

 دهنم تکون دادمو گفتم:
چی بودین!جان!از اشممناییت خوشممحال شممدم!بهم زنگ بزن.بگو جسممی و -

 جکسون و اون یکی هام بیان!میخوام ببینمشون!
 رفتن به خودم گرفتم که یهو گفت:   ژست

 صبر کن...من که شمارتو ندارم!-
خودم میدونسممتم!واقعا فکر کرده ابلهمن!من از قصممد اینطوری گفتم تا بیخیال 

 شه!مسخره تر از قبل گفتم:
 خب واست اس ام اس میکنم!-

بعد زدم زیر خنده و قبل از اینکه حرع دیگه ای بزنه خودمو بین جمعیت گم و 
کردم.بعد از یکم گشممتن تایلر رو پیدا کردم.به نظر میومد که اونم داشممته  گور

سرزنش وار  شه و  شید یه گو سریع منو ک شته.به محض دیدنم  دنبال من میگ
 گفت:
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 هیچ معلومه یهویی کجا غیبت زدن-
 بی توجه به لحنش آدمسمو باد کردمو ترکوندمو جواب دادم:

 زه یه دوست قدیمی رو هم دیدم.کجا غیبم زدن!داشتم خوش میگذروندم.تا-
این کلمه رو ک گفتم چشممماش گرد شممد و وحشممت زده نگاهی به دور و اطرا 

 انداخت و گفت:
 دوست قدیمینکیناسمش چی بودن-
 به تو چه ربطی دارهن!بکش کنار میخوام برم بقیه جاها رو بگردم.-

شه ی دیوار خار  از دید  شوندم گو  بقیه و بازدو تا بازوهامو محکم گرفت و ک
 هم پرسید:

 جوابمو بده...اون کی بودنمطم نی که تورو شناختن-
 گفتم که به تو ربطی نداره.نگران نباش به بابا نمیگم.-
چرا نمیفهمینتو تو خطری.کسی نباید تورو بشناسه.مگه بهت نگفتم خودتو -

 معرفی نکنین
 من معرفی نکردم...خودش شناخت...-
 بودنکدومهنمیتونی بهم نشونش بدینخیلی خب..اسمش چی -

 دوباره ادامسو ترکوندم و قاطعانه جواب دادم:
بهت نمیگم!بیخودی زور نزن.من خودم از پس خودم برمیام.نیازی ندارم تو -

 مراقبم باشی.
اینو گفتم و دسممتشممو پس زدم و راه افتادم سمممت در خروجی و بی توجه به 

ویدم توی حیاط .نمیخواسممتم ادای فریادای تایلر که ازم میخواسممت وایسممتم د
ادمایی رو دربیاره که نگران منن چون میدونسممتم بیشممتر نگران  خودشمممه تا 
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من.مهمونی که تا چند دیقه پیش داشمممت خوب پیش میرفت اینطوری کوفتم 
شممد.ترجی  میدادم تاکسممی بگیرمو برگردم تا اینکه بخوام به تایلر بازخواسممت 

 پس بدم.
جیب و وحشتناک و سرگیجه ی شدیدی که توی سرم وسط حیاط یهو با درد ع

پیچید مجبور شممدم با آخ بلندی که گفتم توی جام وایسممتم.از درد روی زانوم 
شتم.بار اولی نبود که اینطوری  سرم گذا ستامو محکم روی  شدم و دو تا د خم 
شایندی توی  صاویر مبهم و نه چندان خو شدید یه ت شدم و هربار با این درد  می

یبسممت که نمیدونسممتم از کجا میان و توی تمام اون تصممویرا من  هنم نقش م
درحال گریه کردن و جیغ کشممیدن و فرار کردن بودم و مدام یه اسممم رو صممدا 
صداش میزنم!یه نفر مدام  ستم دارم  ستم چیه فقط میدون میزدم که حتی نمیدون
ض  بود که  صداش وا صی از چهرش اما  شخ صویر نا توی  هنم میومد که با ت

 ت:میگف
به - مه چیزو بسممپری  کاری نکنی و ه ما من میخوام هیچ  تو توی خطری...ا

 من.نمیذارم دستشون بهت برسه و ..و...و...
مدام همچین جمالتی توی سرم تکرار میشد که حس میکردم داره یه بخشی از 
شته اینقدر دردناک و طاقت فرسا  شتمو یاداوری میکنه..اما اگه یاداوری گذ گذ

 حتی یک ثانیش رو هم یادم بیاد...بود نمیخواستم 
 دستی که روی شونه ام نشست و پشت بندش صدایی که گفت:

 حالت خوبهن-
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باعث شد یکم تمرکزم روی اون درد کمتر شه و با چهره ای تو هم کشیده سرمو 
سمماله ی قد بلند با -بلند کنم و با تکون سممر تایید کنم.رو به روم یه پسممر حدودا

 ی فوق العاده جذابی چشمای سبز رنگ و چهره
وایستاده بود که باعث شد به طور کل یادم بره تا چند لحظه پیش داشتم از سر 
درد  وب میشممدم...با حیرت از فرق سممر تا نوک پام رو ورانداز کرد و با غلیظ 

 ترین لهجه ی بریتنایی که تا حاال شنیده بودم گفت:
-HOW CHARMING! 

سه یه لحظه فکر کردم چقدر این ج شنیدمش...    وا ست...انگار بارها  شنا مله ا
 پایان قسمت

 

سممرمو چندبار به طرفین تکون دادم تا فکر احمقانه ای که تو  هنم بود بیرون 
تا حاال کسممی منو  که..اخه چطور این جمله اشممناسمممتن! نه  بره.منظورم ای

 چارمینگ صدا نزده!پشت بند اون نگاه طوالنیش به من ادامه داد:
نگ زد و گفت اینجایی با بیشممترین سممرعت ممکن خودمو وقتی جان بهم ز-

شه  ست.باورم نمی سخره نی شوخی یا دروغ م شم که این یه  سوندم تا مطم ن  ر
 دارم زنده و صحی  و سالم میبینمت.

 یه تای ابرومو باال دادمو پرسیدم:
 من شما رو میشناسمن!-

اداوری ه یقیاففش که حالت تعجب به خودش گرفت یادم افتاد که باید به هم
مه توقع دارن من  گار ه حافظمو از دسمممت دادم چون امشمممب ان کنم من 

 بشناسمشون!توضیحی ادامه دادم:
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شتم و بعدش - صادع کوچیک دا شتون کردم عذرمیخوام!اخه من یه  ت اگه فرام
 خیلیا چیزا یادم رفته،در هر صورت من ناتالیا هستم!

ست دراز کردم شب خودمو معرفی کردم!بازم د شاید اونم خودش  چقدر ام تا 
شتر تو هم رفت.فکر میکردم  رو معرفی کنه .قیافش حتی از قیافه ی جان هم بی
اگه جان بهش زنگ زده و خبرش کرده که یه دوسممت قدیمی اینجاسممت حتما 
ست قدیمی چیزی یادش نمیاد و اونم نباید اینقدر  باید بهش میگفته که اون دو

 د و زیر لب گفت:جا میخورد.خیلی سرو و یخ باهام دست دا
 رابرت...-

یادم افتاد که جان هم این اسممم رو گفته بود.با  وق اینکه توی این یه مورد یه 
 قدم از طرع مقابلم جلوترم گفتم:

یل و جسممی و - جان و دن نهن!منو تو و  باهم دوسمممت بودیم  ما قبال  ها... آ
 جکسونن!

از مونده تو  هنم مشممغول شمممردن اسمممها شممدم.همینا بودن دیگهن!با دهن ب
 پرسید:

 جسین!-
فقط شممونه هامو باال نداختم.انگار فکر میکرد دارم شمموخی میکنم اما یکم که 
سمموال پیچم کرد متوجه شمممد واقعا و کامال تعطیلم!اصممال نمیفهمم یه گروه 
دوسممتی از هم پاشممیده ی قدیمی چرا اینقدر مهم شممدهناین روزا دیگه مردم 

 خیلی به دوستاشون اهمیت نمیدن...
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خواسمتم همین سموال رو بلند ازش بپرسمم که دوباره صمدای فریاد تایلر که به 
 نظر میومد پیدام کرده شنیده شد:

 ناتالیا...تو اونجا چیکار میکنین-
صممداشممو که شممنیدم نیم نگاهی به عقب انداختمو وقتی دیدم زیاد بهم نزدیک 

 نیست سریعا رو به رابرت گفتم:
 تن!از اشناییت خوشحال شدم...رابر-

شتری  شتم!قطعا االن تایلر حرفایی بی شدم و پا به فرار گذا سمش ن منتظر تایید ا
برای سرزنش  و سواالی بیشتری برای پرسیدن داشت مخصوصا اینکه منو با یه 
ادم جدید توی حیاط دید.با سممرعت از حیاط خونه خار  شممدم و خودمو بین 

م تا تایلر هم از در خار  یکی از درختای سممر راه قایم کردم.اینقدر منتظر موند
تا ته خیابون انداخت و وقتی منو ندید درمونده روی  شمممد و نگاهی به سممر 
زانوهاش خم شممد و یه چیزی گت که صممداش به من نرسممید فقط از حرکت 
تایلر موفق بود  یات پیچوندن  که عمل جا  تا این ته! بد و بیراه گف یدم  هاش فهم لب

 ا راننده رفته بودم خونه ی تایلر بافقط نمیدونسممتم چطور برگردم خونه.چون ب
خودم پولی نبرده بودم و حاال هم انتظار بی موردی بود که بدون پول تاکسممی 

 بگیرم.
🏄παραλία🌞: 

 

با خودم پولی نبرده بودم و حاال هم انتظار بی موردی بود که بدون پول تاکسی  
اورچین چین پبگیرم!یه کاریش میکنم...فعال بهتره از محل حادثه بگریزم!پاور

از پشت درخت اومدم بیرون و بدون اینکه به پشت سرم نگاه کنم خیلی عادی 
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شدم  شین های عبوری  شغول کاوش ما شمام م سمت خیابون.با چ راه افتادم 
با  یب کتم فرو کردمو و  تامو توی ج هدفم چی بود.دسمم یدونم  .خودمم نم

 ینیگه!خیلی از ابیخیالی تمام همونجا وایستادم.باالخره یه نفر وایمیسته د
شدمو توی  شین مدل باالیی جلو پام ترمز زد.یکم خم  شته بود که ما فکرم نگذ
شین رو پایین داد و  شه ی ما شی سره بود..رابرت... شین و نگاه کردم.همون پ ما

 کنجکاوانه پرسید:
 چرا یهو فرار کردین!باهات حرع داشتم!-

برای بار هزارم از پشممت بازم تایلر منو دید!اینو از بلند شممدن صممدای نکره اش 
سممرم فهمیدم که بازم اصممرار داشممت با صممدا زدنم منو سممر جام نگه داره.توجه 
سه بدون اینکه رابرت  شد.قبل از اینکه بهم بر سرم جلب  شت  رابرت هم به پ

 تعارفی بزنه پریدم توی ماشین و جواب دادم:
 واسه این فرار کردم!حاال اگه میشه زودتر برو .-

افه ای گاز و گرفت و توی یه چشم بهم زده از توی ایینه فقط بی هیچ سوال اض
شم و بگم  ست از کنارش رد  شد.دلم میخوا شمایل درمونده ی تایلر دیده می
میگ میگ!اما واقعا مسممخره بود!نگاهمو از ایینه گرفتمو به سمماعت مچی روی 

 دستم دوختم و گفتم:
شممتر از این طول حداقل دوسممماعت از اینجا تا خونه ی ما راهه،حرفات بی-

 میکشهن!
 نه...ممکنه پنج دیقه هم نشه!-
 چه بد.یک ساعت و پنجاه و پنج دیقه باید سکوت کنیمن-
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 تکیه مو به صندلی دادمو زیر لب ادامه دادم:
 البته اگه ترافیک و در نظر نگیریم.-

 بعد دوباره از صندلی جدا شدمو گفتم:
 با هم چجور دوستایی بودیمن بذار اول من بپرسم.منو از کجا میشناسینو ما-
 دوستای صمیمی!-
 مثل جانن!من با همتون فقط دوست بودمن!واقعا مسخرست!-
 دوست داشتی چیز دیگه ای باشهن!-

یدم و از حرفم پشممیمون  ندان خوبی نزدم.ل*ب*مو گز یدم حرع چ تازه فهم
 شدم.سکوتمو که دید خودش ادامه داد:

و توی چندتا جمله خالصه کنم میخواستم همه ی خاطرات خوب و بدمون ر-
شده بهتره خاطرات  و بهت بگم اما فکر کردم حاال که همه چیز از  هنت پاک 

 خوب رو بگم!
 مثل چین-

 یکم فکر کرد و بعد جواب داد:
حاال که فکر میکنم میبینم خاطره ی خوبی وجود نداره!نظرت چیه تو درمورد -

 خودت بهم بگین!
 این کارو نمیکنم!-
 چران-
 احمق نیستم! چون-
 منظورت اینه که شکاکین-
 منظورم اینه که من هنوز مطم ن نیستم که قبال تورو میشناختم یا نه!-
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 واسه همین سوار ماشینم شدین!-
 میخواستم از شر تایلر خالص شم وگرنه این کارو نمیکردم.-

لحنش یه جوری شد که انگار سعی داره منو بترسونه.نگاهشو از جلوش گرفت 
 یم نگاهی که بهم انداخت گفت:و با ن

 حاال چطوری میخوای از دست من خالص شین!-
 نگاه تحقیر امیزی بهش انداختمو جواب دادم:

 من ازت نمیترسم!-
 چران!-
 چون ترسناک نیستی!-

 زمزمه وار و با خودش گفت:
 از من ترسناکتر ها هم تو رو نمیترسوندن!-

 انش کنه و گفتم:با اینکه شنیدم چی گفت اما خواستم بلند بی
 چیزی گفتین-

 سرشو تکون داد.
...بعد از رد کردن چندتا خیابون تازه ادرس اصلی رو بهش دادم و دیر از چیزی 
که انتظار داشتم رسیدیم.شاید بخاطر ترافیک بود.توی راه رابرت شمارشو بهم 
داد و گفت که مایله بازم باهام حرع بزنه که این برای من خیلی خوشممحال 

بود که نظر همچین پسممر جذابی رو جلب کردم که میخواد بازم باهام  کننده
نا  فت او که گ لب تر این جا ته! ناخ بل منو میشمم که از ق نه!مهم نبود  حرع بز
ستن که کم و بیش  ستا ه ستقل از زیر د سبتا م شون یه اجتماع بزرگ و ن خود
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صا از وقتی که یه اختالع  صو شه مخ صلی قطع می شون داره با گروه ا ارتباط
شه پارتی های ب سمت خوبش این بود که گفت اونا همی زرگ با بابا پیدا کردن.ق

اخر هفته و مناسممبتی و خالصممه همه جور پارتی رو همیشممه دارن و خیلی بی 
مقدمه منو برای پارتی اخر هفتشممون دعوت کرد!منم روی هوا دعوتش رو قبول 

تایلر برم و  بدون  که میخواسممتم  جاییبود  ماال کلکردم چون این اولین  ی احت
دوست قدیمی رو هم مالقات کنم چون رابرت گفت اکثر اون اسمایی که جان 

 بهم گفته،توی مهمونی اخر هفته هستن.
ما مطم ن بودم  پارتی ا به اون  یدا کردم برای رفتن  از همون موقع کلی  وق پ

 دیگه قصد ندارم با تیپ گانگستری بین همچین جمعی ظاهر شم!
*** ** *** 

 

 

شتن  کل هفته شغول گ سایی که توی کمدم مو  میزدن ،م رو با وجود انبوه لبا
شدم تا چیزی پیدا کنم که در عین خانومانه بودن خاص و تو  توی مراکز خرید 
شکی کوتاه براق به نظرم خاص ترین  سرهمی م سر یه  شه و اخر  شم هم با چ
چیز ممکن اومد چون مطم نا هیچکس جزز من همچین چیزی نمیپوشممه!باید 

خیال اون خز چشم غلیظ میشدم و عوضش رژ ل*ب*م رو غلیظ میکردم!این بی
چیزی بود که توی اون مهمونی فهمیدم که تنها چیزی که توی صورت به چشم 
لب توجهم  بال ج که پیش خودم اعتراع میکردم دن نه!از این یاد همو مردا م
خجالت زده میشمممدم...حس میکردم زیادی اخمالو ام.باید یکمی هم تمرین 

 بخند میکردم!اینطوری تقریبا کامل میشدم!ل
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باالخره آخر هفته رسید و من مجبور شدم از صب  به بهونه ی تمرین با تایلر از 
خونه بزنم بیرون و نرم سر تمرین!بهش زنگ زدم و واسش خط و نشون کشیدم 
که اگه به بابا بگه من سر تمرین حاضر نشدم بهش میگم که منو با خودش برده 

نباید میبرده و اونم ناچار بود دهنش رو ببنده و چیزی نگه!تنها شانسی جایی که 
که توی زندگیم اورده بودم این بود که مدت زمانی که بابا فکر میکرد با تایلرم 
دست از چک کردن من برمیداشت و کاری به کارم نداشت و خیالم راحت بود 

 نمیگیره.که اونروز هم فکر میکنه من تا شب با تایلرم و سراغمو 
شتم رابرت خودش دنبالم اومد .به روی خودم نمیاوردم  چون من ادرس رو ندا
که چقدر هیجان زده ام اما انکار کردن لبخندی که تازه تمرینش کرده بودم هم 
خیلی سمماده نبود!کاش دوسممتای بیشممتری داشممتم.اینطوری این خال گنده توی 

نقدر  وق کنم.جلوی یه زندگیم بوجود نمیومد که واسمممه یه مهمونی سممماده ای
خونه نگه داشت که بزرگی و زیباییش صد برابر خونه ای بود که چند شب پیش 
دیده بودم.در کل از هیچ نظری کم از خونه ی خودمون نداشمممت و هیچ رقمه 
شبیه خونه ی ادمای عادی نبود!قطعا یه گردن کلفت توش زندگی میکرد!هرچند 

تقریبا جدا هسممتن پس حتما رییس و دار و  رابرت از قبل گفته بود اونا یه گروه
 دسته ی خاص خودشون رو دارن.

 به نمای خونه نگاه کردمو سوتی کشیدمو زیر لب گفتم:
 ایول...دار و دسته ی شما هم به نظر ادم حسابی میان!-
 حاال کجاشو دیدین!-
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 منماز ماشممین پیاده شممد و در رو برام باز کرد و بعد بازوشممو جلو اورد و ناچارا 
دستم دور بازوش انداختم و راهی اون خونه شدیم.هنوز وارد ساختمون اصلی 

 نشده بودیم که رابرت با یه حس و حال خاصی گفت:
امشممب ممکنه خیلیا از دیدنت تعجب کنن و حتی پس بیوفتن!اما تو تعجب -

نکن.چون همه شنیدن که بعد از اون تصادع تو مردی!و قطعا انتظارشو ندارن 
 ه ببیننت.اما...هدع من سورپرایز کردن یه شخا خاصه!که دوبار

 که دوباره ببیننت.اما...هدع من سورپرایز کردن یه شخا خاصه!
 کل جملش رو بیخیال شدم و چسبیدم به تیکه ی اخرش و پرسیدم:

 سورپرایز کردن کین-
یه نفر که همه فکر میکردن چیزی به اسممم قلب درونش وجود نداره!اما وقتی -

 ردی،واقعا رفتارش عجیب شد.که تو م
اوال که من نمردم.اصمال چرا باید کسمی فکر کنه من مردمن!دوما،منظورت از -

 رفتار عجیب چیهن
خودت که میدونی اینجا چجوریه..همه سممعی میکنن خودشممونو مخفی نگه -

 دارن..شاید یکی میخواسته تورو هم مخفی نگه داره و گفته تو مردی!
ی به نظر میرسمم با هم حرفش منطقی  با یان  پا های بی  یای  به نگران با توجه  د.

ظت  حاف تا اینطوری ازش م گه دخترش مرده  مه ب به ه که  ندااشمممت  تعجبی 
نده بود پس فکر میکرد اینطوری لو  یادی برام نمو که دوسمممت ز نه!منم  ک
نمیرم...به تنها کسممی که مظنون بودم بابا بود...یعنی دیگه کی میخواد درمورد 

سه  مرگ من به بقیه دروغ سوالم رو نداده بود وا سمت دوم  بگهن!هنوز جواب ق
 همین باز پرسیدم:
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 منظورت  از رفتار عجیب چی بودن-
نگاهی به دور و اطرافش توی راهرو انداخت و بعد دسممتشممو روی گونه اش 

 گذشت و پچ پچ وار بغل گوشم گفت:
خودم دیدم که داشممت بخاطرت گریه میکرد!اما صممداشممو درنیار.اگه بفهمه -
 سی دیده حتما میکشتش!ک

 ل*ب*ا*مو کج و کوله کردمو پرسیدم:
 خب این کجاش عجیبهن-
 عجیبه...خودت بعد از دیدنش میفهمی که چقدر عجیبه!-

سالن  سط  سیدیم و صال نفهمیدم کی ر شونه مو باال انداختمو هیچی نگفتم.ا
شدم به کل  سوال پرسیدن  سرگرم حرع زدن و  شلوغ و پلوغ اون خونه!بس که 

شتر حوا سمم از اطراع پرت شمده بود.خوب شمد این بار به لباس پوشمیدنم بی
توجه کردم وگرن بین این همه ادم حسابی مثل یه دختر خیابونی به نظر میومدم 
بدون اینکه کسممی بفهمه من دختر رییسممشممونم!در واقع این چیزی بود که از 

یدونسممم یه نم  ترابرت هم پنهونش کرده بودم چون چیزی مبنی بر این ق مم
سته پس بهتر بود همین  شدم که قبل از این ماجرا ها هم چیزی نمیدون مطم ن 
االن هم فکر کنه منم یکیم مثل خودشممون!از نگهبانا و خدمتکارا گرفته تا اکثر 
مهمونا همه جوری بهم نگاه میکردن که انگار زامبی دیدن!البته تعجب برانگیز 

یدونستم این همه ادم منو قبال هم نبود حاال من یه مرده ی متحرک بودم!فقط نم
میشناختن اما به نظر میومد کسی جرات عرض اندام یا جلو اومدن برای سوال 
ست دارم  شون میگیرم!بهرحال من دو شاید فکر میکردن گاز شت. سیدن ندا پر
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بقیه ازم بترسممن،اینطوری خیلی باحال تره!از اینکه همه ی نگاها به من بود یه 
 حس غرور خاصی بهم د

شون ست می شدم.باالخره چند نفری به خود ستپاچه هم می داد اما یه خورده د
جرات دادن و با حیرت و لبخندی که کامال مشممخا بود مصممنوعیه سمممتم 
اومدن و ابراز تعجب و خوشممحالی کردن از اینکه بازم منو میبینن چون اونا هم 
باره ی همه ماجرای از  فکر میکردن من مردم!و چون حوصممله ی توضممی  دو

س شون رو هم د سم شتم ترجی  میدادم بدون اینکه دیگه ا ت دادن حافظمو ندا
یدنشممون  باره د که منم از دو بدم  ند مصممنوعی تر جواب  یه لبخ با  بپرسممم 

 خوشحالم!
 

سالن روی  شمم به مردی افتاد که اونطرع  همه چیز فوق العاده بود تا اینکه چ
 یکرد و ظاهرا اصممالبزرگترین مبل اونجا نشممسممته بود و به ناکجا اباد نگاه م

حواسش به هیچکس نبود.زاویه ای که وایستاده بودم باعث میشد من به خوبی 
شه.یه  شته با سبت به من دا سبی ن ستم اون زاویه ی منا اونو ببینم اما بعید میدون
سفید بود  شخطش  شد.خط باریکی از پی ستاش دیده می سیگار پایه بلند بین د

فه ی عجی یا به نظر نمیومد!ق ما پیر  ب و در عین حال گیرایی داشمممت .اولین ا
چیزی که بعد از دیدن چهرش توی  هنم تداعی میشممد،گرگ بود!چقد به نظرم 
به اون خیره  مه ادم چرا من  مد!اصممال نمیفهمم از بین این ه یه گرگ میو شممب
شدمنناخوداگاه دستم قفسه ی سینم رو لمس کرد و حس کردم رسیدم به اون 

ا انگشممتام لمس کردم و مثل وقتی که سممرمای حلقه ی دور گردنم.حلقه رو ب
سریعا نگاهمو  سی خوردمو  سو ناگهانی بهم برخورد میکنه،تکون کوتاه و نامح
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ازش گرفتم.جن زده شدم انگار!سرمو برگردوندم تا از رابرت بپرسم اون کیه اما 
دیدم ازم فاصممله گرفته و با چند نفر مشممغول حرع زدنه.کنجکاوی بدجوری 

باره عذابم میداد وا سمممه همین از یکی از همون زنایی که چند دیقه پیش از دو
 دیدن من ابراز خوشحالی کرد پرسیدم:

 اون کیهن!-
و با سممر به جایی که نشممسممته بود اشمماره کردم.رد نگاهمو گرفت و وقتی بهش 

 رسید با بی توجهی گفت:
 قبال رییس بود..هنوزم یه عده رییس میدوننش اما خودش...میبینیش که...یه-

 الکلی روانپریش بیشتر نیست.
 لیوان شامپاینی که توی دستش بود و کشیدمو گفتم:

 منظورت از الکل همینهن!-
 از کارم یکم تعجب کرد اما به روی خودش نیاورد و جواب داد:

نه بابا...اینکه چیزی نیسمممت...دنیل دیگه توی الکل غرق شمممده!امیدی به -
 نجاتش نیست!

همون اسمممایی نبود که از جان شممنیدمن!با سممر گفت دنیلن!احتماال یکی از 
حرفاشممو تایید کردم و دیگه سمموالی نپرسممیدم.شمماید یکی از همون دوسممتای 
ست داد...درسته  صی بهم د سه همینم از دیدنش یهو یه حس خا قدیمیمه...وا
فراموشی گرفتم،اما بع ی چیزا یه جور خاصی بدنمو وادار به واکنش میکردن 

یدم جا میفهم گاهمو بهش دوختم و  که از اون باره ن یدم!دو این چیزا رو قبال د
سرشو  شار رو به  هنم بیارم و تو همین گیر و دار یهو اونم  سعی کردم نهایت ف
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شمای خمارش یهو گرد  ضوح دیدم که چ باال اورد و نگاهش به من افتاد و به و
شممد!قطعا درسممت حدس زدم.شمماید بهتره برم پیشممش و بهش بگم چه اتفاقی 

از گرفتن این تصمیم تا عملی کردنش حتی یک ثانیه هم طول نکشید اما افتاده.
در عرض همین فاصممله ی کوتاهی که من به سمممتی که اون نشممسممته بود مایل 
شدم یهو فریاد بلندی زد و اسم رابرت رو صدا زد.جوری گفت رابر،که صداش 
از صممدای بلند موزیک هم باالتر زد  حداقل نصممف جمعیت وحشممت زده 

فت میخواسممتم برم برگشممت یادم ر که  حتی  جا خوردم  قدر  ن سمممتش!این
سرعت باد از کنار من گذشت و  شدم!رابرت به  صرع  صال من شش.درواقع ا پی

خودشممو بهش رسمموند .بی اینکه حرفی بزنه از سممالن زد بیرون و رابرت هم  
شوک  شون خیره بودم. سه چند لحظه هنوز به جای خالی سرش رفت.وا شت  پ

ل*ب*م گذاشتم و نفس عمیقی کشیدمو برگشتم سمت اون زده دستمو روی ق
 زنه و گفتم:

 فکر کنم حاال منظورت از روانپریش رو بهتر درک میکنم!-
 شونه ای باال انداخت و جواب داد:

 من که گفتم!-
به دو دیقه هم نرسممید که رابرت با یه رنگ پریده و حالتی م ممطرب برگشممت 

 ا من و من گفت:پیشم و منو از توی جمع کنار کشید و ب
 ناتالیا...خیلی خیلی معذرت میخوام..اما باید بری.-

 جوری که انگار گستاخانه ترین حرع عمرمو شنیدم گفتم:
 هان!برمن!کجا برمن-
 باید برگردی خونه.اینجا بودنت اصال به صالح نیست..-
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یهن!خودت منو دعوت میکنی خودتم بیرونم - گه چجور مهمونی ا این دی
 میکنین
 کرد اروم رفتار کنه اما خیلی موفق نبود..سعی می

 ممکنه بعدا بتونم بهت بگم چی شده..اما االن بهتره که بری...هرچی زودتر.-
فکر میکنی با بی ادبی امشممبت من حاضممر میشممم حتی یک کلمه دیگه از -

 حرفاتو گوش کنم ن!
 تقصیر من نیست...باور کن تقصیر من نیست...خودمم جا خوردم.-

م عصممبی میشممدم.اصممال نمیفهمم چرا پامو تو همچین جایی کم کم داشممت
 گذاشتم اونم با ادمی که خوب نمیشناختمن

 صدامو انداختم توی سرمو گفتم:
تقصممیر هرکی هسممت به جهنم...گور بابای گروه مسممخرتون!من میرم،اما این -

 دفعه حواستو جمع کن که داری با کی قرار میذاری.
یک کلمه از حرفاش نشمممدم و ند رفتم  منتظر  قدمای محکم و بل با حرص و 

سمممت در خروجی.اصممال نمیتونسممتم این بی ادبی رو تحمل کنم.بابا حتما یه 
ستا نگردم!منو باش این همه به خودم  ست که میگفت با این زیرد چیزی میدون
پامو روی زمین میکوبیدم که حس  رسممیدم!واسمممه این احمقا!اینقدر محکم 

شم خور شنه ها کف سرمو پایین انداخته بودم و زیر لب میکردم االن پا شن. د می
بد و بیراه بار همشممون میکردم که یهو چشمممم خورد به همون الکلیه،دنیل که 
گوشمه ترین قسممت حیاط وایسمتاده بود و فکر میکرد کسمی نمیبینتش.حدس 
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میزدم که همش زیر سممر اونه.فکر کرده کیه که منو از اینجا بیرون کنهنچون 
 رابرت و کشید بیرون اون تصیم گرفت بیرونم کنه. دقیقا بعد از اینکه

 

تند تر از قبل راهمو کشممیدم سمممت همون قسمممتی که اون وایسممتاده بود.باید 
شت که برم طرفش اما  صال انتظار ندا ستش...انگار ا شتم کف د شو میذا حق
شروع  ستادم و بی هیچ مقدمه ای  شتم این کارو میکردم!دقیقا رو به روش وای دا

 کردم: به طلبکاری
 تو از رابرت خواستی که منو بیرون کنه ارهنزیر سر تو بودن-

گاهش  به من زل زده بود.اصممال از طرز ن مات و مبهوت  فت فقط  هیچی نگ
 خوشم نمیومد.طلبکارانه تر از قبل گفتم:

چیهنفکر کردی نمیفهممنتا چشمممت به من افتاد تو سممر رابرت داد زدی و -
شم اون ازم  شیدیش بیرون و بعد ست که برگردم.هر احمقی میفهمه اینا ک خوا

 کامال بهم دیگه مربوطن.
ساس میکردم زیر بار این نوع  ساکت موند.اح بازم همونطوری بهم نگاه کرد و 
شده  صبی و حرصی  ستن!اینقدر ع شدنم.نکنه دیوون نگاه کردنش در حال له 

 بودم که مدام موقع حرع زدن دستامو تکون میدادم:
شونی فقط نمیدونم چرا باید چرا اونطوری بهم نگ- س اه میکنین!میدونم تو ریی

 با یه مهمون تازه وارد اینقدر بی ادبانه رفتار کنین
 و بلندتر از قبل گفتم:

 شماها بی فرهنگ ترین و بی ادب ترین ادمایی هستین که تا حاال...-



wWw.Roman4u.iR  134 

 

 همونطور که تند تند دستمو تکون میدادم یهو تمام محتوی لیوانی که از اون زنه
گرفته بودم و هنوز توی دستم بود،خالی شد روی لباسش.جمله ام و نیمه تموم 
صبانیتی که یه جا خر   شیمون از این همه ع ستمو پایین اوردم و پ شتم و د گذا

 داده بودم مثل ادمی که ترسیده،قهیقکوتاهی گفتمو بعد زیر لب گفتم:
 از قصد نبود.نمیخواستم اون کارو کنم.-

به اون یه لیوان مشممروبی که روش خالی کردم نداشممت و ظاهرا اصممال توجهی 
سته که اینطوریه...همونطور که اون  شاید م سش معطوع به من بود. فقط حوا

 زنه گفت زیاد عادی به نظر نمیرسید!
هرچند بیش از حد بهم برخورده بود اما نمیخواسممتم از منم رفتار بی ادبانه ای 

بود اون باور نکنه که کارم از روی سممر بزنه.هرچند که حاال زده بود و ممکن 
 قصد نبوده.خیلی مایل به عذرخواهی نبودم با این حال زیر لب گفتم:

 ببخشید...یه لحظه کنترلم رو از دست دادم.-
در جواب این همه جمله ای که با عصممبانیت و پشممیمونی و زیر لب و بلند و 

یه نیشممخند خیلی به زبون اوردم،فقط  خیلی  خالصمممه هزار حالت مختلف 
کمرنگ و نامحسمموس  که بود و نبودش فرقی نداشممت زد و توی یه جمله ی 

 کوتاه گفت:
 بزرگ شدی!-

 متوجه منظورش نشدم واسه همین گفتم:
 ببخشیدن!-
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یداد مطم ن  مه م به من ادا مدلی نگاه کردن  به اون  یک دیقه ی دیگه هم  اگه 
صمیم گرفتم بیا صال چرا ت باهاش  م اینجا وبودم ازش میترسیدم و جیغ میزدم!ا

حرع بزنمنخونه ی خودشه...دلش خواسته منو بیرون کنه...وقتی جوابمو بازم 
نداد مطم ن شممدم که یه مشممکلی داره!ابروهامو باال انداختمو تو دلم با خودم 
گفتم انگار نوبرشو اورده!لیوان توی دستم و مستقیم کوبیدم توی قفسه ی سینه 

و با همون حرص قبلی که بازم کم کم اش که مجبور شمممد روی هوا بگیرتش  
 داشت خودشو نشون میداد گفتم:

 شب خوش.-
فای مهمتری رو  جانبش میبودم چون جواب حر ید منتظر جوابی از  با عا ن قط
نمیداد چ برسه به جواب شب بخیر!واسه همین بدون اینکه منتظر چیزی باشم 

 راهمو کشیدم تا برم خونه و همونطوری زیر لب غرولند کردم:
 همه شون دیوونن..-

شیدن و فرار از خونه هدر دادم و حیف از چوب  شه ک حیف از وقتی که برای نق
 خط هایی که برای دروغ کردن به تایلر پر کردم!

در حیاط رو باز کردم تا برم بیرون اما از دیدن ادمای اشنایی که اون بیرون بودن 
تا اینجا تعقیب کرده و ل و داده چون خیلی از متوجه شمممدم که انگار یکی منو 

شون بودن ،ادمایی  شکی رنگ شینای بلند و م سوار بر ما نگهبانای بیرون در که 
با بهم  با بال میکردن و حتی یک نفرشممون رو  بارها دیده بودم منو دن بودن که 
نشون داده بود و گفته بود اون نقشه ی قتل منو داشته و من حتی نمیشناختمش 

عه ی م یدا بود شمممای یا دروغی بیش نبوده و اینطور ک پ به گوش خیل رگ من 
شن  شته با ستن و حتی اگه ربطی هم به من ندا مطم ن بودم الکی االن اینجا نی
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و فقط مهمون این خونه باشممن اما نباید منو ببینن.از ترس اینکه نکنه یه وقت 
یکیشون منو ببینه سریعا در رو بستم و نفس نفس زنان از تند راه رفتنم سرمو به 

دادمو سممعی کردم گوشممامو تیز کنم تا ببینم کسممی چیزی درمورد من  در تکیه
میگه یا نه اما شممنیدن صمممداشممون کار چندان اسممونی نبود.فکری از  هنم 
ستی  شن و دو د شت.نکنه اینا همه یه تله بوده تا منو تنها از خونه بیرون بک گذ

شه تایلر و پدر ازشون حرع میزدننبا یاد شمنایی ک همی وری اتقدیم کنن به د
اینکه ممکنه اینا همه یه نقشه ی حساب شده باشه خودمو از در جدا کردم و با 
ستاده بود.تعجبزده از اینکه  سمت دنیل که هنوز همونجا وای عجله دوباره رفتم 
سمتش با نگاه منتظرش فهموند که منتظره تا من حرفمو بزنم.به  شتم  دوباره برگ

 در اشاره کردمو گفتم:
ست- شماها ن!بابتش پول گرفتیننکه منو به دام بندازینن!فکر کردین اینم کار 

 نمیفهمم برام نقشه کشیدینن
 خودشو کامال بی خبر نشون داد و پرسید:

 راجع به چی حرع میزنین-
به این - خودت خوب میدونی راجع به چی حرع میزنم.اما کور خوندی.من 

 راحتیام دم به تله نمیدم.
شته بود سابی ترس برم دا شتوانه ای توی یه عالمه غریبه  از درون ح چون هیچ پ

 ند
اشممتم اما از بیرون اصممال به روی خودم نمیاوردم و وانمود میکردم حسمممابی 

 شجاعم!
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با دستایی که سعی میکردم لرزشش رو پنهون کنم کیف دستی کوچولوم رو باز 
 کردم و گوشیمو از توش دراوردم و جلوی صورتش گرفتمو ادامه دادم:

شیده دخل خودتو همه اگه فقط یه ز- نگ بزنم،مطم ن باش به یک دیقه هم نک
 ی این گروهتو اوردن.و این کار و هم میکنم.

لرزون تر از قبل سعی کردم قفل گوشی رو باز کنم و به یه نفر زنگ بزنم که یهو 
 گوشی رو محکم از دستم کشید و امری گفت:

 این حرفا چیهنتو به کسی زنگ  نمیرنی.حاال هم بگو ببینم منظورت از -
 شیرجه زدم تا گوشیمو پس بگیرم و جواب دادم:

گه چرا سممعی کردین بیرونم کنیننهمون تو راحتتر - ئه .دی کار تو یدونم  م
 نمیتونستین گیرم بندازینن

 گوشی رو عقب کشید و یه تای ابروشو باال داد و پرسید:
 چرا فکر میکنی من قراره تورو گیر بندازمن-
نزن.افرادتو اون بیرون دیدم.حاال شممناختمتون.شممماها همه خودتو به اون راه -

 باهم همدستین.
یه جوری رفتار میکرد که انگار واقعا نمیفهمه چی میگم اما من گول نمیخورم 
!اینم ترفندشه که خودشو بی خبر نشون بده.فقط نمیدونم چرا داشتم هرچیزی 

ته دلم واقعا فکر  که فکر میکردم و راحت رو به روش به زبون میاوردمن!شمماید
نمیکردم اون قصد داره به من اسیبی بزنه!از نگاهش شک و تردید میبارید.بدون 
شد و رفت  سبیده بود جدا  شی رو بهم پس بده از دیواری که بهش چ اینکه گو
سمممت در و نصممف  نیمه بازش کرد و نگاه گذرایی به بیرون انداخت و بعد 

 شو رسوند به من و گفت:سریعا در و بست و با یه  حرکت سریع خود
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 تعقیبت کردنن-
شونه مو به نشونه نمیدونم باال انداختم.پوفی کرد و قبل از اینکه دهنش به گفتن 
حرفی باز شه یهو نگاهش به پشت سرم افتاد و بالفاصله دستاشو دور شونه هام 
قالب کرد و قبل از اینکه فرصمممت تعجب کردن و سمموال پرسممیدن بهم بده 

کشممید کنار که هم خودش هم من با شممدت افتادیم روی  همچین محکم منو
زمین و بالفاصممله صممدای گلوله ای که انگار فقط یک سممانت با سمموراخ کردن 
شت و حیرت توی جام  شد با وح شد که باعث  شنیده  شت  صله دا سرم فا
سلحه ای رو ببینم  سرم نگاه کنم و نور لیزر قرمز رنگ ا شت  شم و به پ نیمخیز 

ث یک  جای  جب زده تر سممرمو که هنوز  ته بود و تع بل منو نشممونه گرف یه ق ان
برگردوندم به دنیل نگاه کردم که به نظر میومد جونمنو نجات داده!بالفاصممله از 
شروع به دویدن  شم و  شید و وادارم کرد از جام بلند  ستمو ک شد و د جاش پا
خالع جهتی که بودیم کرد و منو هم پشمممت سممر خودش میکشممید .اینقدر 

رسیده بودم که حتی نمیتونستم بپرسم چی شدهن!واسه یه لحظه تو شوکزده و ت
 جام استپ کردمو نفس نفس زنان گفتم:

 وایستا...من با این کفشا نمیتونم بدوام..-
به کار خودش ادامه داد!مجبور شمممدم همونطوری توی  اصممال مکث نکرد و 

جایی  بدو ام  حت تر  تا بتونم را یارم  یه جوری کفشممما رو بیرون ب ه کحرکت 
 نمیدونم کجاست!
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شد جیغ  شد باعث  شمون رد  ست از بغل گو صدای یه گلوله ی دیگه که در
خفیفی بکشم و دستمو سپر سرم کنم و سرعت دویدنمو بیشتر کنم.از گلوله و 
تیرادازی نمیترسمیدم چون تقریبا توش ماهر شمده بودم...اما خشمونتی که دیده 

ی واقعی از چیزی که دیده بودم بودم همیشممه مصممنوعی و تمرینی بود!تیرانداز
 خیلی خشن تر بود!

باغ  یه  جایی شممب یه  جا وارد  یدم کی و از ک که اصممال نفهم یدیم  قدر دو این
شممدیم...یعنی به نظر میومد حیاط اون خونه پشممتش بی در و پیکر بود!شممایدم 
همون حیاطش بود که اینقدر بزرگه..تیراندازی تموم نمیشد اما صداش یه کمی 

.کشوندم به یه گوشه ای و بی درنگ دستشو توی اون تاریکی روی دورتر میشد
دیواری که کنارمون بود تکون داد و وقتی که دستشو عقب کشید تازه فهمیدم یه 
در مخفی اینجاسممت.منو اول تقریبا هل داد اون تو و بعدم خودش اومد تو در 

د د ختم شرو محکم بست.اینقدر اون اتاقک یا همون در مخفی که به ناکجا ابا
کوچیک و تنگ و تاریک بود که بعد از وروده اون به داخلش،کمرم محکم به 
دیوار برخورد کرد و حس میکردم از شممدت تنگی جا و اون فاصممله ی کم االنه 
که خفه شممم!لب به اعتراض باز کردم تا بگم ازم فاصممله بگیره و هم اینکه بگم 

فت! با دیوار دردم گر عا از اون برخورد محکم  مه ی اول رو زبونم واق ما کل ا
 نیومده بود که دستشو محکم روی دهنم گذاشت و اروم گفت:

 هییییششش!-
اگه میتونسممتم حتما هولش میدادم عقب اما اینجا ف مماش جوری بود که انگار 
شده و حاال دو نفر به زور چپیده بودن این تو!از  شدن یه نفر طراحی  سه قایم  وا

یدن و اسممترس تیر نخو ند دو ند نفس نفس میزدیم فرط ت ند ت ردن هردومون ت
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.اونم که جلوی دهنمو گرفته بود دیگه کم مونده بود خفه شممم.دسممتمو به زور 
شیدم.حس میکردم  ستش و پس زدم و هوا رو با ولع به ریه هام ک باال اوردمو د
قلب هردومون االن از میزنه بیرون.نمیدونسممتم اون چرا جون خودشممو بخاطر 

اصممال سممعی کرد نجاتم بدهن!با اینکه حدس میزدم باید  من به خطر انداخت و
ضربان قل*ب*م رو خیلی عادی احساس  شه اما  بخاطر ترس و زیاد دویدن با

 نمیکردم.سعی کردم سوالمو بلند بپرسم:
 چرا منو...-

صدامو پایین تر اوردم و پچ پچ مانند  شدم.اما  سوالم ن بازم گفت هیس!بیخیاله 
 گفتم:

 دادینچرا منو نجات -
سرش که نصف و نیمه سمت در پشت سرش بود چرخید سمت من.نمیتونستم 
صورتشو خوب ببینم اما یه حسی بهم میگفت نیشخند حالت اصلی صورتشه 

 و همیشه اینکارو میکنه!به ارومی من جواب داد:
 یه عمره دارم همین کارو میکنم!-

 متوجه منظورش نشدم.واسه همین گفتم:
 ین!من فکر کردم که میخوای منو...پس تو با اونا نیست-
 من با کسی نیستم..-

تنها جوابی که داد همین بود.ظاهرا از همصممحبتی با من خیلی لذت نمیبرد و 
تا من دیگه چیزی  یاره  باشممو هم ب ته جوا یه جوری سممر و  فقط میخواسمممت 
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نگم.بیشممتر از قبل توی دیوار فرو رفتم و دسممتامو اوردم باال و جلوی قفسممه ی 
 رفتم تا حائل اون مماس شدن بیش از حدمون بشه و زیرلب گفتم:سینم گ

 دارم له میشم.-
 بی ربط به حرفم پرسید:

 اینقدر احمقی که متوجه نشدی یه گردان دارن تعقیبت میکننن!-
 متعجب از لحن بی ادبانه و بی پرواش گفتم:

 ببخشیدن!-
گرنه این خونهساله حداقلتا ماشین اون بیرون بود و همه هم دنبال تو اومدن و -

 اینجاست و کسی سراغش نیومده!
من هنوز توی جمله ی قبلیش جامونده بودم و تعجب میکردم که چطور یه نفر 

 اینقدر راحت به من میگه احمقن!همینو بلند به زبون اوردم:
 تو به همه اینقدر راحت توهین میکنی یا فقط من این افتخار رو دارمن!-

شو تکون بده با اینکه به اندازه ی  صلمون کم بود که اگه فقط ل*ب*ا* کافی فا
 من بشنوم چی داره میگه!با این حال سرشو خم کرد و زیر گوشم زمزمه کرد:

 یه روزی بخاطرش ازم تشکر میکنی-
شتم ولی گمونم خیلی  صله گرفتن ازش ندا سرم یا فا شیدن  راهی برای عقب ک

ونسممتم چرا.خودش هم دلم نمیخواسممت وضممعیت و تغییر بدم.خودمم نمید
 عقب کشید و ادامه داد:

 شایدم نکنی!-
 و دستشو عقب برو و دستگیره رو پایین داد و در رو از پشت سرش باز کرد..
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حاال که از اون اتاق تنگ و تاریک رفته بود بیرون حس میکردم راحتتر میتونم 
نفس بکشممم واسممه همین تند تند نفس کشممیدم تا اون کمبود هوای چند لحظه 

ش رو جبران کنم.به رو به رو و پشممت سممرش نگاه کرد تا اطمینان پیدا کنه پی
دیگه کسی دنبالمون نیست.اگرم بودن توی این مدتی که گم و گور شدیم و کم 
هم نبود دیگه بیخیالمون شده بودن و فکر میکردن فرار کردیم.با احتیاط پامو از 

تا ببینم دیگه اون دخمه بیرون گذاشممتم و منم مجددا اطراع رو تفتیش  کردم 
خطری تهدیدمون نکنه.وقتی مطم ن شمممدیم همه چیز اون طرفا امن و امانه 
آهسممته و محتاطانه اسمملحه ای که نمیدونم تا حاال کجا قایم کرد بود رو بیرون 
کشممید و با دسممت اشمماره کرد که پشممت سممرش برم.جوری پاشممو روی زمین 

ن قدم میز یدون مین  گار داره روی م که ان یذاشمممت  چاار بودم م نا ه و منم 
همینطوری با احتیاط عمل کنم.هر قدمی هم که برمیداشممتیم واسممه چند ثانیه 
شو میپایید.یادم افتاد که اگه بازم مورد حمله ی اون احمقا  مکث میکرد و اطراف
یاد گرفتم.واسمممه همین  ندازی رو  قرار بگیریم منم میتونم کمک کنم چون تیرا

 اروم گفتم:
سلحه ه- ساب کنی...مطم نم اگه بازم ا ست...میتونی روی منم ح مراهت ه

 میتونم دخل چندتاشون و بیارم.
شو  سخر ستاد و با نیم نگاهی که بهم انداخت اون پوزخند م سه یه ثانیه وای وا
واسممه هزارمین بار توی یک شممب بهم تحویل داد و بازم همین جمله رو تکرار 

 کرد:
 بزرگ شدی!-
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 اسه همین اعتراض گونه گفتم:منظورشو از این حرع نمیفهمیدم و
 منظورت از این حرع چیه که مدام تکرارش میکنین-

شو باال اورد و عدد یک رو  سلحه  ست ازاد از ا ضش د سوالمو نداد عو جواب 
 نشون داد و گفت:

 قانون شماره یک.هیچوقت به یه زن اعتماد نکن!-
 ببخشیدن!مگه زنا چشونهن!-
 قابل اعتماد نیستن.-

صال به خودم اجازه ندادم بپرسم چرا اینطوری اینقدر قاطع ای ن حرع و زد که ا
 فکر میکنهن!

به بیرون رفتن از این جهنم فکر کنم چون همینجوریشممم  جاش  به  بهتر بود 
زیادی دیر کرده بودمو اگه بیشتر طولش میدادم از دست تایلر هم کاری ساخته 

یم که با دیدن نور نبود.کم کم داشمتیم از اون محوطه ی باغ مانند خار  میشمد
شممون خورد  سبتا گرم از هوا که به چ زرد رنگ بلند باالیی که همراه با یه جو ن
هردومون واسممه چند لحظه فقط مات و مبهوت سممرجامون وایسممتادیم و محو 
شدیم که بلندیش از  شیده ی رو به رومون  سر به فلک ک شعله ی نارنجی رنگ 

من به خودش مسمملط شممد و  پشممت درختا قابل تشممخیا بود.اون زودتر از
بیخیاله اون احتیاطی که تا چند لحظه ی پیش به خر  میداد،شممروع کرد به 
دویدن و توی یه چشممم بهم زدن از بین درختا غیب شممد!نمیدونم چرا هرکاری 
میکرد منم دنباله روش بودمو همون کارو تکرار میکردمن!با وجود خسممتگی و 

روی اون همه خار و خاشمماک بود،منم  درد پاهام که ناشممی از پا برهنه دویدن
یدن کردم و وقتی متوقف شمممدم که دیدم خونه به اون عظمت و  شممروع به دو
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بزرگی که تا چند ساعت پیش داشتم زیبایی و بزرگیش رو تحسین میکردم،داره 
توی شعله های بزرگ اتیش میسوزه.در واقعا چارچوب اصلیش باقی بود اما از 

ش زبونه میکشممید.نگاهمو از پنجره های سممر به همه ی در و پنجره هاش اتی
سیدم و  شیدم تا به در ورودیش ر شیده ی خونه وجب به وجب پایین ک فلک ک
در کمال تعجب دیدم دنیل داره میدوئه توی خونه!عقلشو از دست دادهناون تو 

 جزغاله میشه...ناخواسته با صدای جیغ مانندی صداش زدم:
 دنیل...صبر کن...کجا میرین-

اد من متوقفش نکرد و به کار خودش ادامه داد.اصممال نمیدونم چرا داشممت فری
این کارو میکردندیوونگی محض بود.صمممدای جیغ و داد و ناله کامال از توی 
ستن به موقع فرار کنن و خیلیا  شد.قطعا همه ی اون مهمونا نتون شنیده می خونه 

نا باشمممه و بخاطر اون تو گیر افتادن اما اصممال به دنیل نمیومد که نگران مهمو
نجات کسممی بره اون تو!عجیب تر از رفتار اون،رفتار خودم بود که هرجا اون 
میرفت مثل یه اهنربا منو هم پشت سر خودش میکشید.حتی وسط شعله های 
صمیم گرفتم خودم  ست توی یه لحظه ت صدا زدنش بی فایده  اتیش!وقتی دیدم 

صال شمش بیرون با اینکه ا صرفش کنم و بک ستم مردن و زن برم و من ده نمیدون
به حال من دارهنفقط میدونسممتم که نمیتونم  یا ضممرری  موندن اون چه نفع 

 همینطوری ولش کنم.
دم در که رسیدم از گرمای وحشتناکی که ناگهانی به پوستم برخورد کرد یه قدم 
عقب رفتمو به بیخیال شممدن فکر کردم ..اما نه...اون امشممب جون منو نجات 

باید جبران میکردم.واسمممه همین فرار کردن رو داد.من نمیتونسمم تم ولش کنم.
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بیخیال شدم و با یه حرکن سریع از باریکه راهی که هنوز بین شعله ها باقیمونده 
بود خودمو رسمموندم توی خونه...به معنی واقعی کلمه جهنم بود...از لحظه ی 

 سممتمبدو ورود حس میکردم دارم  وب میشممم.بین اون همه دود و اتیش نمیتون
 ببینمش.مجبور بودم بازم جیغ بزنم و صداش کنم:

 دنیل...دنیل...کجایینصدامو میشنوین-
I had a dream about a burning house 

 رویایی درمورد یک خونه ی سوزان داشتم
You were stuck inside 
I couldn't get you out 

 تو داخلش گیر افتاده بودی و نمیتونستم بیارمت بیرون
I laid beside you and pulled you close 

 کنارت افتادمو کشیدمت نزدیک خودم
And the two of us went up in smoke 

 و هردوی ما توی دود بودیم
Love isn't all that it seems I did you wrong 

 عشق به نظر نمیاد همه این چیزایی باشه که من انجام دادم،تو اشتباه میکنی
I'll stay here with you until this dream is gone 

 من اینجا کنار تو ایستادم تا اون رویا از بین بره
I've been sleepwalking 

 من توی خواب راه میرفتم!
Been wandering all night Trying to take what's lost and 

broken 
ست رفته رو پس  سعی میکردم تا هرچیزی از د سرگردون بودم و  شب  همه ی 

 بگیرم
Make it right 
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 و هرچیزی داغون شده رو درست کنم
I've been sleepwalking 

 من توی خواب راه میرفتم
To close to the fire 

 خیلی نزدیک اتیش...
But it's the only place that I can hold you tight 

 اما اونجا تنها جایی بود که میتونستم اونقدر تنگاتنگ کنارت باشم
In this burning house 

 توی این خونه ی سوزان
See you at a party and you look the same 

 تو رو توی مهمونی میبینم و تو هم همینطور
I could take you back 

 من باید پست بگیرم
But the people don't ever change Wish that we could go 

back in time I'd be the  
ادما هیچوقت عوض نمیشممن.ارزو میکردم بتونیم زمان رو به اما به نظر میاد 
 عقب برگردونیم

 ne you thought you'd findبه زمانی که فکر میکنم تورو پیدا کردم

I've been sleepwalking 
 من توی خواب راه میرفتم

Been wandering all night 
Trying to take what's lost and broken 

Make it right 
I've been sleepwalking 

Too close to the fire 
But it's the only place that I can hold you tight 
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In this burning house 
The flames are getting bigger now 

 شعله ها دارن بزرگ تر میشن
In this burning house 

 توی این خونه ی سوزان
I can hold on to you now 

 دارممیتونم تورو نگه 
In this burning house 

Oh when I don't want to wake up 
 و دلم نمیخواد از این خواب 
In this burning house 

Oh I've been sleepwalking 
Been wandering all night 

Trying to make what's lost and broken 
Make it right 

I've been sleepwalking 
Too close to the fire 

But it's the only that I can hold you tight 
In this burning house 

 

 

همه چیز درحال از هم پاشیدن بود.در و پنجره و لوستر و خالصه هرچیزی که 
اون اطراع بود با صممدای مهیبی روی زمین میوفتادن و شممعله ور میشممدن.به 
سوختن  سیله ی درحال  سر بین اون همه و شت  شو از پ شمایل ستم  سختی تون

ا همراه ب تشممخیا بدم که داره روی راه پله حرکت میکنه و یه قدم باال میره و
زبونه های سممرکش اتیش دوباره دو قدم به عقب برمیگرده!مط نم که صممدام تا 
سالن مذاب فرو برم!حتی  شتر توی اون  شتر و بی سید.مجبور بودم بی اونجا نمر
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اگه میخواسممتم منصممرع شممم و برگردم دیگه فرقی نمیکرد.چون پشممت سممرم 
ا ری با فاصله های نسبتهمونقدر شعله ور و سوزان بود که رو به روم بود.چند نف

زیاد از من روی زمین افتاده بود و به معنی واقعی جزغاله شممده بودن درحدی 
که اون صممحنه واقعا تهوع اور بود اما تنها شممانسممی که اورده بودیم این بود که 
سوزوند اما  شت دیوارا رو می سیده بود و هنوز دا سطای خونه نر اتیش هنوز به و

 ه همین درد گرفتار شه... طولی نمکشید تا همه جا ب
ستامو دور دهنم حلقه   سوندم و د سمت راه پله و تقریبا خودمو بهش ر دویدم 

 کردم ا صدام راحتتر برسه و داد زدم:
 زده به سرتناینجا  وب میشی.-

شد چون مثل جن زده ها  شفته بازار  سط اون ا انگار تازه متوجه ح ور من و
 برگشت و با دیدن من هوار کشید:

 اومدی این تونکی بهت گفت از جات تکون بخورین چرا-
 بی توجه به داد زدنش جواب دادم:

 خودت چرا اومدینمگه عقلتو از دست دادین-
شاره کرد و با همون  به در خروجی که حاال دیگه چیزی ازش باقی نمونده بود ا

 فریادش دستور داد:
 برو بیرون...همین االن.-

 لج کردم:
 بفهمم قصد خودکشی نداری! نمیرم..نه تا وقتی که-
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یکی نبود بهم بگه اخه به تو چه ربطی دارهناصممال چرا اینقدر برات مهمه که 
با کسممی شمموخی  نداختینفکر میکنی اتیش  خودتو توی همچین خطری ا
شد.بازم یه  شدیم هیچکس متوجه نمی سوخاری میی دارهناگه هردومونم این تو 

زنم.وقتی سممماجتمو دید حسممی ته قل*ب*م بود که میگفت من نباید جا ب
،دسممت از فریاد زدنش نکشممید اما لحنش این بار به جای دسممتوری،درمونده 

 شد:
 برو بیرون لعنتی...نمیتونم نگران هردوتون باشم...-

که منظورش از هردوتون کیه فقط تعجب  یاد توجهی نکردم  توی اون لحظه ز
بازم م باره باال رفتنش از پله ها نگاه کردم که  به دو  نو وادار میکرد دنبالشزده 

ست میداد و حس میکردم  شدن بهم د شتر حس  وب  شتر و بی برم.هر لحظه بی
توانم واسه قدم برداشتن داره کمتر میشه.با بیشتر شدن دود هم اکسیژن شدیدا 
سرش رفتم تا جلوی  شت  سرفه مینداخت.اینقدر پ شده بود و مدام منو به  کم 

ست جلو در یه اتاق که ازش اتیش بیرون میزد  شتر از اون نمیتون شد.بی متوقف 
که حس میکردم عالوه بر  لت صممورتش و لحن صمممداش جوری بود  حا بره.

 وحشتزده بودنش و کم اوردنش در برابر گرما و دود،کم مونده بزنه زیر گریه!
با فریاد گوشخراشی همونطوری که سعی داشت بره توی اون اتاق و نمیتونست 

 داد میزد:
 و میشنوی...جسی..جسی...جسی...صدام-

کارش تموم  که دیگه  تاق  که اون از دیدن اون ا ندازه ای  حس میکردم همون ا
سبت به  شابهی ن ستم و حس م ست و درمونده،منم ه شت زده  شده بود وح
سمت در اون اتاق و نفس نفس  شدم  شیده  سته ک صحنه دارم.ناخوا دیدن این 
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دا میزد.عالوه بر زنان سممعی کردم همون اسمممی رو به زبون بیارم که اون صمم
خفقانی که دچارش شممده بودم،بغض بدی هم گلومو گرفته بود .نمیدونسممتم 
بخاطر حماقتی بود که مرتکبش شمممده بودم یا حس اینکه دیگه ته خطم و یه 
شخا مهم رو هم اینجا گم کردمن!و یا شاید هم یک لحظه این خونه به نظرم 

ست  ساس این بهم د شنا جلوه کرد و اح میداد که خیلی چیزا داره بیش از حد ا
صدا  سمی که اون  سوزه!تعجب زده از اینکه منم دارم ا سوزه که نباید ب این تو می

ست از تالشش برای ورود به اون اتاق   صدا میزنم بهم نگاه کرد .اما د میزنه رو 
و صممدا زدن مداوم اون اسممم برنمیداشممت.درسممت وسممط همون لحظه ای که 

تالش کنم و بیشتر از هروقتی حواسم رو جمع  مجبور بودم برای مرگ و زندگیم
کنم،دوباره اون سممر درد و سممر گیجه ی کذایی که همراهش کلی تصممویر و 
شد به زانو دربیام  سراغم اومد و باعث  ست  صدای مبهم توی  هنم نقش میب
.این چه وقته حمله ی همچین سر دردیهندستامو محکم روی شقیقه هام شار 

م و از ته دل جیغ کشممیدم.یه چیزایی داشممت یادم دادمو روی زانوهام خم شممد
سرم  صحنه ی مختلف تو  صداش میزدم.چندین  سمی که  میومد..از همین ا
نقش بسممت...وسممط یه دریای بی انتها و درحال خفه شممدن با تمام توانم این 
اسمو صدا میزدم ...وسط یه بیابون بی اب و علف بین یه عده اسلحه به دست 

با سممرعت یه  و ماشممینی که  نه میگفتم جسممی!و  ازم دور میشمممد ملتمسممما
جایی...درست مثل همین اتاق..بازم داشتم با گریه اسمشو صدا میزدم و حتی 
ستم به  سی که میتون شنای یه مرد هم توی  هنم اومد که تنها ک چهره ی خیلی ا
اون چهره نسبتش بدم دنیل بود.االن زمان این نبود که دنبال صاحب اون چهره 
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شم و اون فکرا رو کنار ها بگردم.. سردرد خالص  ست اون  ستم از د .اما نمیتون
بزنم و حتی دیگه کوچکترین چیزی از اطراع بشممنوم و فقط  کمتر شممدن هوا 
شدت گرما رو با تمام وجود حس  سوزش پوستم از  شدن  شتر  برای تنفس و بی

 میکردم...
 

شدت دود  سابی از  ستم بفهمم االن ح سرفه کردن افتادم.میتون نگ سیاه ربه 
شار رو یه  ستم اون همه ف شانس اورده بودم که اتیش نگرفتم!دیگه نتون شدم اما 
سما به غلط  سرفه کنان و با حال خفگی افتادم روی زمین...ر جا تحمل کنم و 
کردن افتادم.فقط امیدوار بودم که این حرکت فداکارانم نتیجه ای هم داشممته 

وم شم!صدای نامفهوم دنیل رو مفهباشه و بیخود و بی جهت توی اتیش نپخته با
صدام میزنه و این  شون میداد که واقعا داره  شنیدم و این ن تر از اون توهمات می
یه فکر و خیال نیسممت اما قدرت تشممخیا کلماتش از دسممت رفته بود و مدام 
شیدن تقال میکردم و نمدونستم دقیقا کدوم درد رو تحمل کنمن!از  برای نفس ک

ردم و بعد از تصممادع توی یادم مونده بود میفهمیدم که چیزایی که بخاطر میاو
توی این مدت هیچوقت به این ضممعیفی نبودم اما نمیفهمیدم که قبال چند بار 
شدن قرار گرفتمن!قطعا باید تعداد  سلیم  ستی و ت س ضعف و  توی این موقعیت 
دفعات زیادی این اتفاق برام افتاده باشممه..حداقل اون توهمات توی  هنم که 

طوری نشممون میداد و بهم میفهموند هرچقدرم تظاهر به قوی بودن کنم بازم این
مجبورم به یه نفر تکیه کنم که منو توی بحرانی ترین شممرایط زندگیم نجات بده 
حتی اگه خودشممم به اندازه ی من توی خطر باشممه و چی باعث میشممد که فکر 

ید ندسممماعتی بیشممتر از د که چ یه نفره در صممورتی  یل همون  نش کنم دن
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شته ی نامعلومم ربطش بدم و چیزی که اگه  ستم به گذ شتن!فقط میتون نمیگذ
شو برای من به  شفش میکنم.که چطور اون جون زنده از اینجا بیرون برم حتما ک
خطر انداخت و من بدون شممناختنش و درحالیکه اون برام مثل یه غریبه بود 

دت ها بود بخاطرش خطر کردم و تنها به احسممماسممم اعتماد کردم منی که م
 احساسی رو در خودم نمیدیدم...

شتن یک قدمیم  شعله های زبونه کش و بی رحم...حتی نمیذا سیاهی... دود...
رو ببینم و سر درد وحشتناکم که با کمبود هوا وحشتناک تر هم میشد،اجازه ی 
باز کردن چشمممامو هم بهم نمیداد.همه چیز فقط حسممی و توی یه هاله ای از 

..که احسممماس میکردم زیر شممونه مو یه نفر گرفته و داره منو ابهام و وهم بود.
کشممون کشممون میبره و منم بی حال و رمق پاهامو تقریبا روی زمین میکشممیدم 
درحالیکه کنترلشون کامال دست خودم نبود و انگار بدنم خود به خود رفته بود 

ر تروی حالت کنترل خودکار برای فرار از موقعیت خطرناک!وگرنه من بی جون 
 از اونی بودم که بتونم راه برم و یک قدمیم رو تشخیا بدم.

***   *** *** 
یدم کی بیهوش شمممدم و درکمو از اطراع از دسمممت دادم  که نفهم همونطور 
تا  یادی کردم  به نظر میومد تالش ز به هوش اومدم  همونطوریم نفهمیدم کی 

رم بزنگاه داچشمامو باز کنم!انگار سابقه ی طویل و درازی توی غش کردن سر 
و درسممت وقتی که باید بفهمم چی شممد،زرتی هوش و حواسمممو از دسممت 
شتر درداش توی  میدم.اخرین چیزایی که دیده بودمو توی  هنم مرور کردم...بی
 هنم میومد.درد سمموختن...درد خفگی...سممر درد...و اخرین حرفایی هم که 

 یادم بود فریاد زدن اسم جسی بود...پس زنده موندم!
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فکر اینکه االن کجام شممتابزده توی جام نشممسممتم و نیم نگاهی به دور و  یهو از
خدای  عت گشممتم.هی... بال سممما نداختم و بیشممتر از هرچیزی دن اطرافم ا
من!سمماعت  و نیمه...حاال شممبه یا روزهن!با این پرده ها کلفت و کشممیده شممده 

ه کنمیتونم بفهمم...اینجا اصممال اشممنا نیسممت...حتی یه  ره...به دسممت و پام 
هنوزم میسمموخت و جلز و ولز میکرد نگاه کردم.لباسممم اونی نبود که تنم کرده 
ستا و چاهام کامال از  شتم!اما د شو ندا صت عوض کردن بودم...مطم نم که فر
شدت دود سیاه شده بود و یکمم متورم و قرمز و در استانه ی تاول زدن بود.بوی 

به حموم برسممونم وگرنه  گند دود مشممامم و پر کرد...باید هرچی زودتر خودمو
زودتر تاول میزنم و از این بوی مسخره خفه میشم!ولی قبلش باید بفهمم اینجا 

 کجاستن!
از روی اون تخت دو نفره ای که دراز به دراز روش افتاده بودم اومدم پایین و از 
اون اتاقی که هیچ ایده ای نداشممتم کجاسممت اومدم بیرون.از تاریکی راهروی 

یدم هنوز شبه.پس هنوز وقت برای برگشتنم هست قبل از اینکه خار  اتاق فهم
 تایلر همه چیز و لو بده.البته قبلش باید به این سر و وضع اشفته رسیدگی کنم.

پاورچین پاورچین به دور و اطراع سرک کشیدم تا ببینم کسی اون طرفا هست 
 که بهم بگه من کجامن

صدای پچ پچ مانندی که از یکی از  شنیدن  شد چند قدمی رو با  شنیده می اتاقا 
شتر توش نبود  شتم و جلوی در نیمه باز اتاقی که یه تخت بی دوباره به عقب برگ
متوقف شدم.درست دیدمن!یه پسر بچه روی اون تخت دراز کشیده بود و دنیل 
شت پایین تخت  ست کمی از من ندا سیاهش د ضع دود گرفته و  سر و و که 

سته بود و یه چیزی رو برای او ش سر بچه کهن سید زمزمه -ن پ ساله به نظر میر
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شن تر  صه میگفت!روحیاتش خ شت ق میکرد.خوب که گوش میکردم انگار دا
از اونی به نظر میرسممید که بخواد برای یه بچه قصممه بگه!اصممال و ابدا این کار 
سته..یه تیکه  سید...در شنا ر بهش نمیومد..متنی که از حفظ میگفت به نظرم ا

 و بود:از کتاب شازده کوچول
 شازده کوچولو غرق فکر بود که یه دفعه روباه پرسید:-
 یعنی میشه از این بدترم بشهنبدتر از اینی که این همه از گلم جدا باشمن-

 روباه گفت:اره میشه..وقتی که برگردی پیشش و اون تورو فراموش کرده ب
اشممه.اونموقع که یادش رفته باشممه تو اهلیش کردی!!!اونموقع سممت که هرچی 
 بخوای بهش نزدیک شی اون بیشتر ازت فرار میکنه،فکر میکنه میخوای بچینی.

 شازده کوچولو میگفت:
صله و مغرور  بود.اما موندنی بود.این بودنش  گل من گاهی بداخالق و کم حو

 بود که اونو تبدیل به گل من کرده بود...
 

شممنیدن اون لحن غمگینی که صممداش داشممت و این داسممتانی که اصممال به 
شد بی اختیار همونجا ش شنیدنش از اون بعید بود باعث  صیتش نمیخورد و  خ

 پشت در وایستم و به صدای گرفته اش گوش بدم
شون از  صدا و چهرش مو  میزد ن طرز بیان کلماتش و درموندگی ای که توی 
یه درد توی قل*ب*ش میداد که انگار عذابش میداد و با تمام ظاهری که توی 

ی سفت و سخت دیدمش،قلب شکسته ای داشت!اون همون مدت کوتاه خیل
سربچه ای که روی تخت خوابش برده بود و دنیل انگار متوجه خواب بودنش  پ
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نشممده بود و جمالتش رو ادامه میداد،جلوی چشمممام بیش از حد خواسممتنی 
 جلوه کرد و ناخواسته از دیدنش لبخند کمرنگی روی ل*ب*م نقش بست.

پسر بچه ی خوشگل و دوست داشتنیه که یه چیزی بهم میگفت جسی همون 
روی تخت خوابش برده..وگرنه دنیل دیگه بخاطر کی میخواسته برگرده توی دل 

 اتیش و خطر کنهن
 جمله ی بعدیش رو با افسوس بیشتری بیان کرد:

شو به این خطر انداخته که کارش به گریه - شت اهلیش کنن،خود اگر ادم گذا
 کردن بکشه...

ک گار داشمممت برای خودش حرع اصممال حواسممش نبود  یده و ان چه خواب ه ب
 میزد!سرمو تو بردم و اروم گفتم:

 خوابش برده!برای کی قصه میگی!ن-
اول نگاهی به بغلدسممتش روی تخت انداخت و وقتی دید حق با منه،از جاش  

شو بهش داد و  ستش گرفت و تکیه  ستگیره رو توی د سمت در.د شد و اومد.  پا
 کار پرسید:پچ پچ مانند و البته طلب

 چرا اومدی اینجانکی گفت از اتاق بیای بیرونن-
روی پنجه ی پاهام بلند شممدم تا از باالی شممونه هاش توی اتاق رو نگاه کنم و 

 همونطوری گفتم:
 اون بچه....بچه ی توئهن-

شم برای نگاه انداختن توی اتاق رو که دید ،در رو که تا اونموقع نیمه باز تو  تال
شته  ستاش نگه دا سوالم رو د ست و اومد بیرون و بدون اینکه جواب  بود اروم ب
 بده دستوری گفت:
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 تو که حالت خوبه.چرا برنمیگردی خونتن!-
انتظار داشممتم چیز دیگه ای بشممنوم.مثل اینکه خداروشممکر که حالت خوبه یا 
سالمی و یا اینکه ممنون که بخاطر من جون خودتو به خطر  شحالم میبینم  خو

صمیم به بیرون کردنم انداختی!اما انتظ شک بازم ت سرد و خ شتم اینقدر  ار ندا
 داشته باشه!با اینکه بهم برخورد اما به روی خودم نیاوردمو جواب دادم:

خوشممحالم که میبینم اتافاقی برات نیوفتاده!و ممنون که امشمممب بهم کمک -
 کردی.ممکن بود تنهایی نتونم از اون ماجرا جون سالم به در ببرم.

من خیلی اونو به وجد نیاورد و حتی جوابی هم نداد و همچنان تشممکر کردن 
 خنثی اما تو فکر،به در تکیه داده بود و نگاهش بین زمین و اسمون میچرخید.

وقتی دیدم تشممکر کردن هم زیاد فایده ای نداره ترجی  دادم سممواالیی که توی 
  هنم بود رو بپرسم.به لباسی که تنم بود اشاره کردمو گفتم:

 طوری لباسم عوض شدهن!من چ-
 نگاهشو از اون نقطه ی نامعلوم گرفت و به من دوخت:

با اون لباس چرمی که نیمه  وب توی تنت بود اگه اتیش هم نمیسوزوندت از -
 داغیش میسوختی.

 خب کی اینو تنم کردهن!-
 من!-

یه  یه  عاد گار از نظرش خیلی  که ان فت من  فاوت و ریلکس گ قدر بی ت این
البته نه برای منی که شناخت زیادی روش نداشتم و با یه بار  همچین کاری کنه
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نجات دادن جونم اونقدری صمممیمیت رو باهاش احسمماس نمیکردم که بخواد 
 چنین کاری رو انجام بده و منم بهش بگم مرسی!با چشمای گرد شده گفتم:

 هان!-
مه چیز فقط  عادی شمممد.در جواب ه گه برام  ند زد.دی در جواب فقط نیشممخ

 میزنه..عادتشه انگار... پوزخند
سم واقعا چرا این  صت دیگه ببینمش و بتونم ازش بپر شاید توی یه فر بیخیال..
کارو کردهن!اما مطم ن بودم االن و توی این لحظه دلم نمیخواد سممر همچین 
با لحن  یدم و  حث کنم.ل*ب*مو گز هاش ب با تاده ای  پا اف موضمموع پیش 

 شرمساری گفتم:
ا متاسممفم...خودت باید بدونی من توش دخالتی بابت خونه ات...من واقع-

نداشتم و فکر میکردم زیر سر خودته...اما االن میدونم که این نقشه ها از کجا 
سه برای تالفی خونه تو  شون بهم بر ست شتی د اب میخوره..و میدونم چون نذا
اتیش زدن.من اونا رو میشممناسممم.اگه به چیزی که میخوان نرسممن هرچی دم 

 ابود میکنن.دستشون باشه ن
در واقع این چیزی نبود که خودم بدونم!از بابا و تایلر شنیده بودم که یه همچین 
کارایی ازشون سر میزنه و اتیش گرفتن یهویی اون خونه بعد از تیراندازی به من 
 و تعقیب کردنم هیچ توجیه منطقی دیگه ای جز تالفی و انتقام و تذکر نداشت.

 و ادامه دادم: مکث کردم تا نفسمو تازه کنم
نمیدونم چرا دنبال منن...نمیخوامم بدونم...تنها چیزی که میخوام بدونم اینه -

ستی  شون.میدون شناختی شب بهم کمک کردینمطم نم توهم می که تو چرا ام
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کمک کردن به من بدون عواقب نیسمممت.با اینحال ولم نکردی تا دسمممت اونا 
 بیوفتم.چرا این کارو کردین

شو از در جدا کر سالن پیش کمر شد و بی اینکه چیزی بگه از  د و از کنارم رد 
روم بیرون رفت.برای هزارمین بار امشب وادارم میکرد دنبالش برم.خونه ای که 
که امشمممب  پای خونه ای  به گرد  ما  کافی بزرگ بود ا ندازه ی  به ا توش بودیم 
شروبی که روی اپن  سید.بطری م شم دیدم هم نمیر شدنش رو به چ ستر  خاک

برداشت و حتی دنبال لیوان هم نگشت!شیشه رو مستقیم سر کشید!فکر  بود رو
کنم حاال منظور اون زنه رو کامال از یه الکلی که چیزی برای از دسمممت دادن 
سرمو به طرفین تکون  شروب نمیخوره! نداره درک میکردم!هیچکس اینطوری م

 دادم
 

سرم بیرون ش سرمو به طرفین تکون دادم تا فکر حرفای اون زن از  شه بره و به  ی
 ی توی دستش اشاره کردمو گفتم:

 اینطوری خیلی زود میمیری!-
 شونه ای باال انداخت و زیر لب گفت:

 فکر میکنی برام مهمهن-
شمماید برای خودت نه..اما اون بچه ای که واسممه نجاتش کلی تالش کردی و -

 دست اخر دیدی سالمه،به نظر نمیاد مثل تو فکر کنه.
 برگردوند روی اپن و جواب داد:بطری رو دوباره 
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نظرت چیه که سممرت توی کار خودت باشممهن!من نه عذرخواهیتو میخوام،نه -
 تشکرتو،نه دلسوزیتو.

چند قدم از اپن فاصممله گرفت و به من نزدیک شممد.دلیل اینطور رفتار کردنشممو 
شب بخاطر من  صیتی که داره و اتفاق جبران ناپذیری که ام شخ شتم پای  میذا

 ی میکردم خیلی به دل نگیرم.افتاد و سع
اون چند قدم باقی مونده رو هم من نزدیک رفتمو فاصله رو پر کردم.میخواستم 
ستامو تو هم  ستم برنمومد.د سفم اما کاری از د شیمون و متا بفهمه که واقعا پ
شتم  سراغ دا گره کردم و با قانع کننده ترین و مظلومانه ترین لحنی که از خودم 

 گفتم:
تاد ازم تشممکر ناراحتیتو - که اف فاقی  خاطر ات ندارم ب ظار  درک میکنم...و انت

 کنی!فقط میخوام بدونی هرکاری برای جبران نیاز باشه انجام میدم.هرکاری.
همچنان در سکوت و دستایی که توی جیب شلوارش فرو کرده بود به من نگاه 

ره یمیکرد.حلقش تار عنکبوت نمیگیره اینقدر سکوت میکنهن!تنبلی حنجره میگ
اینطوری!فکر کنم تخصممصممش فقط توی هوار کشممیدن و دسممتور دادن بود.با 
اینحال تا مطم ن نمیشمممدم که منو بخاطر ماجرای امشمممب مقصممر نمیدونه 
به  تازه نگاهم دقیق  نمیتونسممتم دسمممت از حرع زدن و تالش کردن بکشممم.
تازه هم  یه زخم  یک خون و  بار صممورتش افتاد.جز اون همه دود گرفتگی،رد 

یشممونیش دیده میشممد که ظاهرا اصممال متوجهش نشممده بود.دسممتمو باال روی پ
 اوردمو بردم سمت پیشونیش و چهره مو تو هم کشیدمو گفتم:

 زخمی شدی.-
 قبل از اینکه حتی دستم با پوستش برخورد کنه سرشو عقب کشید و گفت:
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 خودم میدونم.-
 من دستمو عقب نکشیدم و پافشاری کردم:

 بذار ببینم چی شده!-
 دستمو محکم پس زد و امری گفت:

 به من دست نزن.-
برخالع تمام حرفاش که سممعی میکردم به دل نگیرمشممون اما این یکی که با 
صممدای نسممبتا بلند و لحن دسممتوری ای همراه بود واقعا بهم برخورد و ناراحتم 
شیدم و لب پایینمو گاز گرفتم تا یه  شت کردمو عقب ک ستمو روی هوا م کرد.د

هش نگم که اوضمماع رو بدتر کنه.نتونسممتم خیلی جلوی زبونمو وقت چیزی ب
 بگیرم و با تمام اون حس سرشکستگی که سرکوبش میکردم گفتم:

تار - هام رف با که اینطوری  ندسمممت  قدر ازار ده چی درمورد من برات این
باشمممه  عذرخواهی کردم و گفتم هرطور الزم  که  تهنمن  خاطر خون میکنینب

 من چیهن جبرانش میکنم.دیگه مشکلت با
 سرشو تند تند و با حرص خاصی تکون داد و گفت:

 میخوای جبران کنی هان-
 با سر تایید کردم.

 دستشو بلند کرد و به در خروجی اشاره کرد و گفت:
پس از اینجا برو و تمام اتفاقات امشمممب رو،اون خونه رو،منو فراموش کن و -

 ی.ی جبرانش کندیگه هیچوقتم این طرفا برنگرد.فقط اینطوریه که میتون
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ناخوداگاه بغ م گرفت..چرا باید شنیدن این حرفا از غریبه برام اینقدر دردناک 
باشممهنحس میکنم با اینطوری حرع زدنش داره غرورم رو خورد میکنه.جوری 
شب این  که بغ م رو قورت دادم خودمم حس کردم گلوم تکون خورد!توی یه 

 تار شهنهمه اتفاق بیوفته و بعدشم اینطوری باهام رف
 با صدای لرزونی گفتم:

از چی میترسممیناز اینکه بازم برات دردسممر بیارمنبرای خودتو پسممرتن!اگه -
نگران اینی که باشممه..میرم و پشممت سممرمم نگاه نمیکنم و بهت قول میدم دیگه 

 بخاطر من توی دردسر نمیوفتی.
 بازم تاکیید کرد:

من کمکت نکردم.من فقط و دیگه هم به یادت نیار که چه اتفاقی افتاد .چون -
 کاری رو انجام دادم که باید انجام میدادم.

سه همین  شبیه عذرخواهی از لحن بد و رفتار مزخرفش نبود وا صال  حرفش ا
باال میومد  بازم  با بغ ممی که مدام فرو میخوردمشممو  توجهی بهش نکردم و 
گوشممیمو که روی میز وسممط اتاق خودنمایی میکرد رو برداشممتم و با حرص و 

ص شت ع ست پ بانیت بی اینکه جوابی بدم از خونه دویدم بیرون و بغ مو در
در شکستم.جایی که مطم ن باشم حداقل اون منو نمیبینه که با رفتارش چطور 
منو کوچیک کرد و باعث شممد به گریه بیوفتم!نمیدونتم چی بیشممتر از همه برام 

به در و گریه ک یه دختر بچه بچسممبم  باعث میشمممه عین  که که  نمن!اما دردنا
 میدونستم که هیچ رفتاری تا حاال اینقدر عذابم نداده.

صدای فریاد نامفهومی از توی خونه که پشت بندش صدای شکستن چیزی به 
گوش رسممید نشممون از این میداد که یه نفر هم اون تو بدجوری اعصممابش بهم 
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ریخته!اما چرانمن که باهاش بد رفتار نکردم...عوضش کلی هم سعی کردم از 
 ش دربیارم..اون چرا اینقدر بهم ریخته ستندل

با صممدای قدمای کسممی سممرمو باال اوردمو رابرت رو دیدم که داره میاد سممت 
خونه و با دیدن من که گریون و درمونده تکیه مو به در خونه داده بودم تعجب 

 زده سرعت قدماش رو بیشتر کرد و از چند قدمیم اسممو صدا زد:
 کار میکنینناتالیا...تو اینجا چی-

اصممال دلم نمیخواسممت کسممی گریه مو ببینه.با خودم عهد کرده بودم زندگی 
جدیدم رو بدون ضعف و اشک و گریه شروع کنم و حاال چندان خوشایند نبود 

 که کسی که چند ساعت پیش باهاش دعوا کردم  گریه کردنمو ببی
 ی گفتم:ناشکامو با پشت دست پاک کردمو بینیمو باال کشیدمو با صدای لرزو

 دارم برمیگردم..-
سوند و رو به  شو بهم ر سریع خود شم با قدمای  قبل از اینکه از جلوی در رد 

 روم وایستاد  و حیرت زده گفت:
تو اینجا چیکار میکنیناین چه سممر و وضممعیهننکنه...موقع اتیش سمموزی -

 هنوزم خونه رو ترک نکرده بودین
شم و سرمو پایین انداختم و بدون اینکه جوابش رو  ستم از کنارش رد  بدم خوا

 برم که شونه هامو محکم گرفت و سر جام نگهم داشت و دوباره پرسید:
 صبر کن ببینم...تا االن با دنیل بودین!تنهایین!-

سممرمو باال نیاوردم فقط به نشممونه تایید تکونش دادم.دسممتشممو زیر چونم زد و 
 سرمو باال اورد و گفت:
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 یزی بهت گفتهنچرا داری گریه میکنینچی شدهنچ-
سفره ی  انگار فقط منتظر بودم یه نفر ازم اینو بپرسه تا من بدتر بزنم زیر گریه و 
دلم رو براش باز کنم!حاال که فهمیده بود دارم گریه میکنم دیگه نیازی نبود به 

 خودم زحمت بدم تا حالمو خوب جلوه بدم و با هق هق گفتم:
بردی تو اون خراب شممده...تو بودی همش...همش تقصممیر توئه..تو...تو منو -

 که باعث شدی من این بر  زهرمار رو ببینم و کل روزم خراب شه...
شد!حتی بابت  صر همه چیز خطاب کردم ناراحت ن صال بابت اینکه اونو مق ا
مد و  حت نمیو نارا به نظر  بارش کردمم  نه  که توی خو هایی  بد و بیراه  اون 

 من چرا دارم گریه میکنمن!ظاهرش نشون میداد فقط نگران اینه که 
 دوباره دستاشو روی شونه هام گذاشت و یه جور دلسوزانه ای گفت:

 بهت چی گفتنچرا  اینقدر بهم ریختین-
 طلبکارانه و با صدایی که بیشتر شبیه جیغ بود گفتم:

چی میخواستی بگهناینکه برم گم شم و دیگه هم دور و برش پیدام نشهنبدتر -
 یه غریبه شنیدنتا حاال اینقدر بهم توهین نشده بود...از اینم مگه میشه از 

جمله ام که تموم شممد انگار که خیالش راحت شممده باشممه لبخند محوی زد و 
 زمزمه کرد:

 یعنی فقط برای همین ناراحتین!-
شه!چون خودمم مطم ن نبودم که واقعا فقط برای  مطم ن نبودم که جوابم بله با

گه ای  یا چیز دی ناراحتم و  بل هق هق همین  ند تر از ق قدر داغونم کردهنبل این
 کردمو گفتم:
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شما دو نفر امروز - شم.. سم...اما همینجوری شنا من هیچکدومتونو خوب نمی
صا اون...هیچکس تا حاال باهام اینطوری رفتار نکرده  صو منو نابود کردین!مخ

 بود....هیچکس
 مچمو روی چشمام گذاشتمو ارومتر و با گریه بازم تکرار کردم:

 هیچکس...-
یکم دیگه بهم نزدیک د و تقریبا بغلم کرد.نمیخواسممتم باهاش مخالفتی کنم 
چون واقعا نیاز داشممتم یه نفر باهام همدردی کنم...اونم که به نظر دوسممتی 
دیرینه ای باهام داشممت...پس ایراد نداشممت بعنوان یه دوسممت بهش اجازه بدم 

 رکت کرد و اروم گفت:ارومم کنه..دستش اروم و نوازشگرانه روی موهام ح
گریه نکن...دنیل همینطوریه..مطم نم نمیخواسممته ناراحتت کنه...اون فقط -

 نمیتونه خودشو کنترل کنه!بهتره جای ناراحت شدن یکم درکش کنی.
 بدون اینکه ازش جدا شم با گریه پرسیدم:

 از کجا مطم نین-
 قاطعانه جواب داد:

 ینطوری شه.چون میشناسمش.مطم ن باش که نمیخواسته ا-
هنوز سوال طلبکارانه ی بعدیم رو به زبون نیاورده بودم که در از پشت سرم باز 
شم و خودمو جمع و جور تر کنم و به دنیل که  شد از رابرت جدا  شد و باعث 
از دیدن ما دو نفر دم در هم تعجب کرد و هم چندان خوشممحال نشمممد نگاه 

سکوت به راب سه چند لحظه در  رت خیره بود و حس میکردم گذرایی بندازم.وا
یا همیچین  یه  یا از دسممتش عصممب گه و  یه چیزی رو بهش ب سممعی داره 
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شو از رابرت گرفت و بدون تغییر توی اون لحن توهین امیزش به  چیزی...نگاه
 من گفت:

 بهت گفتم بری،نه اینکه دم در خونم عشقبازی کنی!-
شتم و ن ستادن رو ندا شتر اونجا وای ستم جودیگه تحمل یک دیقه بی ابش میخوا

صبانیت  سخرش بود و بعد با ع شخند م رو بدم و اخرین چیزی که دیدم اون نی
راهمو کشیدمو رفتم سمت خیابون.صداش رو شنیدم که داشت با رابرت حرع 

 میزد.شاید فکر میکرد من نمیشنوم.
 بع ی چیزا هیچوقت عوض نمیشن نهن!-

 رابرت هم جواب داد:
نه..تو اشممکشممو درم- نه!پس قانونش همی گه ارومش میک یه نفر دی یاری.

 نه...بع ی چیزا هیچوقت عوض نمیشن.
از شنیدن این حرفا دیگه مطم ن شدم این ادما توی زندگی گذشته ی من نقش 
کمی نداشممتن و خیلی خوب منو میشممناختن..خودم میفهمم..خودم کشممف 

 ه...دمیکنم چی بوده...چی بوده که بهشون مجوز اینطوری رفتار کردن با منو دا
تنها شانسی که اون شب اوردم این بود که وقتی رسیدم بابا خواب بود و مجبور 
سیاهم دلیل بیارم و از این  صورت دود گرفته و  سر و  سه دیر کردنم یا  نبودم وا
صبی و داغون بودم که نیازی  شحال بودم چون خودم اینقدر ع بابت خیلی خو

دامن بزنه و حالمو بدتر  نباشمممه بحث کردن باهاش به عصممبانیت و ناراحتیم
کنه.سممریعا یه دوش گرفتم و رفتم توی تختم تا رها از هر کاری  هنمو به کار 
بندازم بلکه یه چیزی یادم بیاد.امشممب فرصممتی پیش نیومد که بتونم ازشممون 
شون و  ست ببینم صال دلم نمیخوا سن و گمونم دیگه ا بپرسم منو از کجا میشنا
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م چون اگه  اسمی ازشون وسط میومد بابا و همینطور نمیتونستم از کسی بپرس
تایلر میفهمیدن چه اتفاقی افتاده و محدودیت هام از قبل هم بیشممتر میشممد اما 
نمیتونستم بیخیال و ساده از کنارش بگذرم.من توی توهماتم زیاد اون اسما رو 

 شنیده بودم...توی
امشممب خوب تصممویرایی که یادم میومد چهره ی دنیل رو زیاد دیده بودم و تا 

ندیدمش مطم ن نشمممدم خاطره هایی که عذابم میده از طرع اونه...اما حاال 
ستگی ناگهانی قلب  شک شب اون و  صبانیت ام دیگه مطم ن بودم این همه ع
ستم باور کنم دنیل یه  ست.نمیخوا ساده بی دلیل نی من بخاطر چند تا جمله ی 

شده چون  ضوعا  شته که باعث این مو رفتارش چندان رابطه ی خاص باهام دا
شه یا یه همچین  سرم با ست پ شتنی نبود که بخوام ارزو کنم اون دو ست دا دو

 چیزی!
هرچی باشممه میفهممش...نمیذارم از اینکه من چیزی یادم نمیاد سممواسممتفاده 
بشممه...نمیدونم دنیل چه اصممرای داشممت که تمام اتفاقات اون شممب روش 

به این راحتی گه میشمممه  یالش شمممنم همچین چیزی رو  فراموش کنم و بیخ
شتر بهش  شه من بی شترش باعث می ست تاکیید بی شاید نمیدون فراموش کردن

 توجه کنم!
جا مطم نم  حاال از ک که بود  یل بود...مطم نم  چه ی دن چه...ب و اون پسممر ب
نمیدونم!من برای پیدا کردن اون توی اتیش هم کلی حرص خوردم و داد زدم و 

سبت از زنده دیدنش توی اون خونه واقعا  شدم..و این اطمینانم رو ن شحال  خو
به اینکه چیزی بین منو دنیل که تا چند سمماعت پیش فکر میکردم فقط یه غریبه 
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صا خودش.وگرنه  صو شتن.مخ سعی در پنهون کردنش دا ست، بوده که خیلیا 
تاری کرد  وق زده  بدرف هام  با قدر  که این چه ی ادمی  ید از دیدن ب با من چرا 

 بشمن
 تم جواب یک سری از سواال رو بدم:دوستان عزیزم خواس

 

 درمورد اینممکه خیلیا میگن کاش داستان از زبون دنیل هم بود:
سمتای  شما همه توی ق شد اونطوری چون  صف می ستان ن اول اینکه هیجان دا
اول انتظار داشتین ناتالیا و رابرت عاشق هم بشن ولی اگه از زبون دنیل هم بود 

 دن نقش اصلی مرد دنممیلهمیبود همه از قسمت اول میفهمی
 این ایراد اول

ایراد دوم اینکه داسممتان به خاطر مرموز بودن دنیل جلوه به خودش گرفته اگه 
دنیل هم راوی بود و حسمماشممو بیان میکردم دیگه سمموالی نمی موند که دنیل به 

 ناتالیا احساسی داره یا نه و همینجوری باید داستان رو نصف میکردم!
دنیل از دید شممخا مقابل توصممیفش اسممونتره تا از زبون  سمموم اینکه روحیات

 خودش وقتی که من هیچ درکی از قاتل بالفطره بودن ندارم!
یل چیزی رو روایت  یا و بعدش دن تال نا که اگه درمورد تصمممادع  و مورد اخر 
میکرد دیگه فراموشممی ناتالیا چه جذابیتی داشممت وقتی ک دنیل میگفت دقیقا 

 الیا چطور از خونه پدرش سر دراوردهن!چه اتفاقی افتاده و نات
 ��امیدوارم قانع کننده گفته باشم
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یده میشمممد از خواب  پایین شممن قه ی  که از طب یادی  با صمممدای داد و فر
پریدم...همیشممه همینه..ارامش به منو این خونه نیومده!خمیازه کشممان از اتاقم 

 بیرون اومدم و از همون باالی پله ها داد زدم:
 اره چی شدهنچه خبرهندوب-

با چشمممای نیمه باز بدون اینکه جوابی از کسممی بشممنوم از پله ها پایین رفتم و 
 هنوز نگاهی به اطراع ننداختم شروع کردم به غر زدن:

 نگاهی به اطراع ننداختم شروع کردم به غر زدن:
 یه روز نمیتونم درست و حسابی از خواب...-

شمامو خوب با سیدم و چ صحنه ی رو به به پایین پله ها که ر ز کردم،از دیدن 
 روم ادامه ی جمله مو یادم رفت و هراسون به بابا نگاه کردمو گفتم:

 اینجا چه خبرهن-
شو  ستا شت به تایلر که دو تا از محافظای گردن کلفت بابا دوتا د با ترس و وح
شم خونی و کبود بود نگاه کردم و بدون اینکه بتونم  صورت محکم گرفته بودن و 

نگاه پرسممشممگرمو باز به بابا دوختم.انگار اصممال منو نمیدید چون  حرفی بزنم
 ادامه ی هوار کشیدناش رو به تایلر رو از سر گرفت و با خشونت ادامه داد:

طا کنی خودم - پا خ گه دسمممت از  هت نگفتم ا هت چی گفتمنب من ب
میکشمممتنفکر کردی باهات شمموخی دارمنیا فکر کردی نمیفهمم داری زیر 

 آبی میرین
ست.تایلر که مطم  شه ولی اینطور به نظر میومد که ه سر من با ن نبودم بحث 

 به زور حرع میزد جواب داد:
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 چند بار باید بگمنتقصیر من نبود...خودش باهام اومد.من مجبورش نکردم.-
سیدم  شت و لگد به جونش افتاد و من هرچقدر میپر بابا بهش حمله کرد و با م

ستم که ولش کنه شده و ازش میخوا سگر  چی  صدای التما بی فایده بود فقط 
 تایلر که گفت:

ستی...بگو که - ست و خودت خوا صیر من نی ناتالیا...خودت بگو...بگو که تق
 من به زور تورو نبردم به اون مهمونی...

حاال دیگه مط من شدم که بخاطر من اون دعوا راه افتاده.س بابا همیده..فهمیده 
با خبره...باید میفهمیدم که خبر که بهش دروغ گفتم و از ق ممیه ی مهمو نی 

شت اتفاقی توی  شه پنهونش کرد..امکان ندا شب بزرگتر از اونیه که ب اتفاق دی
شه.دیگه وای  ستاش بیوفته و بابا متوجهش ن یکی از اجتماع های کوچیک زیرد
شکل گرفته  سط بوده و تمام اون اتفاق بخاطر من  به حال اینکه پای دخترش و

شه!!از دیدن کتک  ست با خوردن بی دلیل تایلر حس عذاب وجدان بدی بهم د
یه من ممکنه کشممته  کار ندونم  یداد و نمیتونسممتم ببینم اون بیچاره بخاطر  م
بشممه.البته ممکنه که نه...وقتی بهش وعده داده بودن اگه زیر قولش بزنه کشممته 

میشممه یعنی مو ال درزش نمیره و دیگه باید غزل خداحافظیشممو بخونه اما من  
 ونستم باعث این اتفاق باشم...با صدایی بلندتر از حد معمول گفتم:نمیت

بس کن پدر..با اون کاری نداشممته باش...اون تقصممیری نداره.خودم ازش -
صرفم کنه.من مجبورش کردم.چی  شو کرد من سعی ستم منو ببره و اون تمام  خوا

 از جونش میخواین
با چشمممای ی که ازش خون بابا برای چند لحظه توی جاش وایسممتاد و بعد 

 میچکید برگشت سمت منو بهم تشر زد:
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گه - جایی برینم بدون خبر من  جازه داد  هت ا که تو مجبورش کردینکی ب
با هیچکس جز این احمق نباید حرع  نداده بودمنمگه نگفتم  بهت هشمممدار 

 بزنین
وقتی گفت این احمق به تایلر اشممماره کرد.دیدن قیافه ی داغونش بیش از حد 

صمیم مظلوم جلوه اش  شم و ت صبی  شتر ع شتر و بی شد من بی میداد و باعث می
 بگیرم توی روی بابا وایستم.رو به روش گارد گرفتمو جواب دادم:

 چرا گفتین..اما دلیلی نداره هرچی شما میگین درست باشه.-
 با انگشت اشاره اش که از فرط حرص میلرزید متذکر شد:

 چطور جرات میکنی با من اینطوری حرع بزنین -
گفتن حقیقت جرات نمیخواد،چشممم باز میخواد.من که نمیتونم تا اخر عمرم -

شگاه و برگردم!باالخره  ست فقط با تایلر برم با شما از چندتا زیرد بخاطر ترس 
 از یه جا باید شروع میشد.و حاال هم شروع شده!بهتره باهاش کنار بیاین.

وتا و دستوری به اون دراهمو از کنارش کشیدم و رفتم رو به روی تایلر وایستادم
 غول تشن گفتم:

 ولش کنین.-
   

به حرفم گوش نکردن و به پشممت سممرم نگاه کردن تا ببیینن بابا چی میگه.انگار 
اشمماره کرده بود که ولش کنن واسممه همینم دسممتاشممو ول کردن و یه قدم عقب 
تایلر بی حال افتاد روی زمین.معلوم  کشممیدن.به محض ول کردن دسممتاش 
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ست بیچاره سعی کردم  نی شدم روی زمین و  شکنجه میدن.خم  رو از کی دارن 
 بلندش کنم و با لحن تاسف باری گفتم: 

 متاسفم..نمیخواستم اینطوری شه. -
 خیلی تو حالی نبود که بتونه جواب عذرخواهی منو بده.فقط زیر لب گفت: 

 ناتالیا..الرا... -
یازی نبود جملش رو تموم کنه.همینطوریم میفهمیدم بیشمم ان تر از اینکه نگرن

 خودش باشه نگران دخترشه. 
کمکش کردم روی یکی از صممندلیای اون اطراع بشممینه و بعد دوباره برگشممتم 

 سمت بابا و به لحن به قول اون گستاخانه ام ادامه دادم: 
باهاش همچین کاری کنینناون وظیفش رو درسمممت انجام - چطور میتونین 

 داده..نیازی به.. 
 قطع کرد:  حرفم رو با سوالش

 دیشب چند نفر تورو دیدننچند نفر فهمیدن تو زنده این -
 بیخیاله جمله ی ناتمومم،سرمو تند تند با حرص تکون دادمو گفتم: 

پس کار شما بود هان!شما تو سر همه فرو کردین که من مردمنحتی این دروغ -
 نن یرو به همه ی دوستای قدیمیمم گفتین که به خیال خودتون ازم محافظت کن

 یه تای ابروشو باال داد و گفت: 
 دوستای قدیمیتن -
خودتون خوب میدونین منظورم چیه.دیگه کافیه.تا امروز شاید میذاشتم برای -

تک تک کارای من تصمممیم بگیرین،اما از این لحظه به بعد خودم برای خودم 
 تصمیم میگیرم و به کسی هم اجازه نمیدم این حق رو ازم بگیره. 
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حاال ا هاش تا  با یاد توی  هنم اینطوری  ما ز نداده بودم ا ینطوری جوابش رو 
حرع زده بودم!در کل اون احترام خاص رو براش قائل نبودم و هیچوقتم اونقدر 
شیوه ی  شاید چون  شتم که این رفتار بدش رو بتونم نادیده بگیرم. ستش ندا دو

ن گار اوپدری کردنش رو نمیپسممندیدم مثل همه ی دخترا عاشممق پدرم نبودم!ان
ید از قبل  با باهاش حرع زدم چون  همه خیلی تعجب نکرد که من اینطوری 
انتظار یه شورش رو از سمت من میکشید..من ادمی نبودم که ساکت بشینم تا 
شه یا  دیگران بهم بگن چیکار بکنم و چیکار نکنم.حاال این ادم میخواد پدرم با

 هرکس دیگه.مشکوک پرسید: 
 ت خونده و شیرت کرده تو روی من وایستین کی این حرفا رو تو گوش-

چرا فکر میکرد کسممی باید منو شممیر کنهن!یعنی به خودم نمیومد که از دسممتش 
خسممته شمممن!در ضمممن هرکس دیگه ای هم بودوقتی میدید بهترین دوسممتش 

 بخاطر کارای اون تا سر حد مرگ کتک خورده همه چیز یادش میرفت. 
ه نمیتونم زورگویی رو تحمل کنم.اصممال خودم به این نتیجه رسممیدم که دیگ-

تصممیم گرفتم تنها زندگی کنم!همه ی دخترای همسمن و سمال من االن همین 
کارو میکنن،منم دیگه نمیخوام یه گوشممه بشممینم و بذارم شممما زندگیمو کنترل 

 کنی. 
با کشممیده ی محکمی که توی گوشممم خوابوند برق از سممرم پرید و واسممه چند 

ستمو  شم لحظه بهت زده د شتمو بهش نگاه کردم تا مطم ن  صورتم گذا روی 
واقعا منو زد!واقعا..واقعا االن روی من دست بلند کردن!چطور جرات کردن!فکر 
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کرده چون دخترشممم میتونه هرکاری باهام بکنهنپشممت بند این کارش با لحن 
 نامفهومی که من فهمیدمش گفت: 

 عین مادرت بی لیاقتی! -
به جهنم.با نفرتی که از این  بار بود همچین جمله ای رو میشممنیدم اما  اولین 
شتم پیش تایلر و  صبی برگ صدا بیرون دادمو ع سمو با  ست داد نف کارش بهم د
سمت در.در  صندلی بلندش کردمو راه افتادم  شونه اش رو گرفتمو از روی  زیر 

 جواب فریاد بابا که گفت: 
 کدوم گوری داری میرین -

 گفتم: فقط 
 دارم میبرمش جایی که دیگه هیچوقت ریخت این خونه رو نبینه. -

هنوز چند قدم به در خروجی باقی مونده بود که با صممدای بلند گلوله و پشممت 
 بندش چند برابر سنگین شدن تایلر،وحشت زده توی جام وایستادم.  

سی  شده ی تایلر و لبا سته  شمای ب ه کسرمو لرزون یکم چرخوندمو با دیدن چ
چند ثانیه بیشتر تا غرق در خون شدنش طول نکشید با ترس ناخوادگاه دستشو 
ول کردم و اونم محکم افتاد روی زمین و دور و اطرافش رو خون گرفت.اینقدر 
از دیدن این اتفاق شمموکه شممدم که با زانو روی زمین باالی سممر تایلر که حاال 

ته دل جیغ زدم.چطور نمیشممد خیلی به زنده بودنش مطم ن بود نشممسممتم و از 
شلیک کنهنبا ناباوری تایلر رو  ست به همین راحتی بهش  ستنچطور تون تون

 روی زمین تکون دادمو گفتم: 
 تایلر...تایلر پاشو...تایلر..صدامو میشنوین -



wWw.Roman4u.iR  174 

 

خاطر این  فت.ب یه ام گر نده تر بود.گر سممکوتش از هر صمممدایی ازار ده
ا که سرمو باال اوردمو به باب اتفاق..نمیتونم هیچوقت خودم رو ببخشم.با نفرت

با همون حالتی که شلیک کرده بود اسلحه رو نگه داشته بود نگاه کردمو گریون 
 گفتم: 

 کشتیشن!خیالت راحت شدنفکر میکنی اینطوری میتونی منو نگه دارین-
   

 بی 
 اینکه از کارش پشیمون به نظر بیاد گفت  

 تاوان هرکسی که سعی کنه منو دور بزنه همینه. -
به تایلر که نگاه میکردم و میدیدم خیلی بی جون تر از اونی افتاده که بشمممه به 
 زنده بودنش امید داشت،یه چیزی به قل*ب*م چنگ مینداخت.با جیغ گفتم: 

ست مثل - شلیک کنیناون یه پدره.در ستی بهش  ستینچطور تون چطور تون
 ر دخترش میادنبه چه گ*ن*ا*هی باهاش اینکارو کردین خودت.حاال چی س

 نیشخند زد: 
 یه پدر بود! -

بدجوری حرصم گرفته بود.اگه کسی که اسم پدر روی خودش میذاره این رفتار 
صمیمی  شمنبرای یه لحظه ت شته با رو با من داره،از بقیه چه انتظاری میتونم دا

شتم اما شدنش خیلی امیدی ندا ا باید این کار رو میکردم.ب گرفتم که به محقق 
 هق هق از روی زمین بلند شدمو جواب دادم: 
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حاال میبینی...تاوان کسممی که یه نفر رو به این راحتی بکشممه چیه!میبینی که -
 تاوانشو با از دست دادن من پس میدی...میبینی... 

چون میدونسممتم االن انتظار این حرکت رو از من نداره،حین حرع زدنم چند 
شار دادم و قدم عق ستگیره رو از عقب ف شدن حرفام د ب رفتمو به محض تموم 

 توی یه حرکت سریع پا به فرار گذاشتم و فریادش به محافظا که گفت: 
 بگیرینش.. -

هم باعث نشد برای ثانیه ای به عقب نگاه کنم.به من که نمیتونستن شلیک کنن 
سی اورد شان شم.خوش  سریع تر با  م که موتورم تویپس فقط الزم بود از اونا 

شانس تر بودم که جز تایلر،از همه ی افراد اینجا توی  حیاط پارک بود و خوش 
رانندگی حرفه ای تر بودم.با تمام توان دویدم و خودمو رسمموندم به موتور.حاال 
تا اون نگهبانای غول بیابونی بی خاصیت بخوان سوار ماشیناشون شن و دنبالم 

 ا دور شدم! کنن،من چند تا خیابون از اینج
ستم با عکس العمل  شتم که گیر نیوفتم اما تون شبختانه با اینکه امیدی ندا و خو
سممریعم خیلی زود از خونه خار  شممم بدون اینکه بخوام با اون همه محافظ 
ست کم تا چند  شه برم اما مطم ن بودم د شتم برای همی صمیم ندا شم.ت درگیر 

و ببینم.حتی برای یک لحظه.پیش هفته نمیخوام این خونه...رو ادماشممو..بابا ر
ساعت خیلی  ستم خوب باهاش کنار بیام حاال که در عرض یک  از اینم نمیتون

 چیزا عوض شد.. 
شدم کلی از خیابونا رو الکی برم تا هم اونا ردمو گم کنن هم یه جوری  مجبور 
وقتمو بگذرونمو به این فکر کنم که حاال باید کجا برمنمن که جز تایلر کسممی 

یشممناختم..و حاال تایلر رفته بود..برای همیشممه...فکرشممم به دلم چنگ رو نم
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مینداخت....مثل بدترین حس بود...که بهترین دوستت جلوی چشمات جون 
بده...اونم بخاطر تو...مطم نم که عذاب وجدانش هیچوقت دسممت از سممرم 
تایلر من  بدون  یدونم..حاال  بابتش مقصممر م تا اخر عمر خودمو  یداره و  برنم

سم شتم...جز ر ا از همه چیز و همه جا بی خبر بودم و جایی هم برای رفتن ندا
یه جا...از مسممیری که ناخوداگاه داشممتم طی میکردم بدم نمیومد..اما احمقانه 
بود...واقعا احمقانه بود که برگردم اونجا!اصال چرا باید همچین کاری کنمناون 

شت شون ببیننن!ول دو نفر راجع به من چی فکر میکنن اگه بازم منو پ ی در خون
چاره چیهنمن که کسی رو ندارم و کسی رو هم نمیشناسم...شاید بتونم ازشون 
بخوام بذارن فقط یه امشممب رو تو خونشممون بمونم تا فردا یه فکری به حال این 
یل از اون خونه نقل مکان نکرده  وضممعیت بکنم...فقط امیدوارم،رابرت و دن

 .وگرنه خدا میدونه چی پیش میاد.. باشن..چون تنها امیدم همونجاست.
تمام طول روز رو توی خیابونا چرخیدم و به تصمممیمم فکر کردم.مطم نم که 
دیگه نمیتونم برگردم خونه حداقل تا چند رروز،ولی به عاقالنه بودن یا نبودن 
تصمیمم مبنی بر برگشتن به خونه ی دنیل چندان اطمینانی نداشتم.تا وقتی که 

شد و  شدم جایی برای رفتن ندارم توی خیابون موندم ولی هوا تاریک  مطم ن 
تا کی دیگه باید به این کار ادامه میدادمنبعالوه من میدونستم که دنیل و رابرت 
اگه همه چیز رو در مورد من ندونن،حداقل بیشتر از خودم درموردم میدونن!این 

 شه. م بابرگشتن میتونست به بهونه ی اینکه من یه سری چیزا رو فهمیدم ه
شمام افتاد  صب  جلوی چ ستم جلوی گریه مو برای اتفاقی که  هنوز هم نمیتون
بگیرم.همش تقصممیره منه.چطور باید با اتفاقاتی که این روزا داره بخاطر من 
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میوفته کنار بیامنهوای گرفته و ابری لندن که بازم با بارون یهوییش گند میزد به 
شین بی سی که بدون چتر یا ما ضعیت هرک شد دیگه درنگ و رون اومده،باعث 

 نکنم و مسیرمو با اطمینان تعیین کنم...
 

باالخره  نه ولی  یا  که زنگ و بزنم  با خودم درگیر بودم  یدم، که رسمم جلوی در 
شد و یه  شار دادم.با کمی تاخیر در باز  ضی کردمو با تردید زنگ رو ف خودمو را

انسال البته کچل و نسبتا مینفر که ظاهرش شبیه نگهبانا ،قد بلند و ع له ای و 
 ،بود در رو باز کرد که من نمیشناختمش.

ستم و اونجا  سید که من کی ه شت در،حتی نپر شدن در و دیدن من پ با بازش 
چیکار میکنمن!فقط جوری بهم نگاه میکرد که مهمونا اون شممب توی خونه ی 

سر تا پام بخاطر بارون  دیدی شدنیل بهم نگاه میکردن!مثل یه مرده ی متحرک!
چار بودنم توی  نا حال خرابم برای  تا اونموقع زیرش بودم خیس بود و  که 

 انتخاب اینجا بعنوان مقصد کامال از چهرم گویا بود.
قبل از درخواسممت من برای تو رفتن،اون مرد که صممداش انگار از ته چاه بیرون 

 میومد اسممو صدا زد:
 ناتالیا!-

 م هنوز نمیدونم چی به چیه.چقدر خوب..اینم منو میشناسه!اونوقت خود
 لرزون از شدت سرما به داخل خونه اشاره کردمو گفتم:

 میتونم بیام توندارم یخ میزنم.-
با نگاهش که هنوز اون ناباوری عمیق رو توی خودش داشت یکم عقب کشید 

 و دستشو جوری که انگار میخواد بگهقبفرمایید!قدراز کرد.
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دو قدم بعد وسممط اتاق وایسممتادمو با از کنارش رد شممدمو رفتم توی خونه و 
 یاداوری یه چیزی رو به همون مرد پرسیدم:

 اینجا...شخصی به اسم دنیل،یا رابرت زدگی میکنهن!یا من اشتباه اومدمن-
 درست اومدی.همینجا زندگی میکنن.-

تو دلم گفتم خب خداروشکر.شومینه ی رو به روم بدجوری بهم چشمک میزد 
سرما بهش پناه ب سه همین بی هیچ تعارفی تقریبا دویدم اون سمت که از  برم وا

شعله گرفتم.به  ستقیم روی  ستامو م ستم و د ش شومینه ن صندلی کنار  و روی 
فاصممله ی چند ثانیه بعد اون مرد که ظاهر مهربونی هم داشممت اومد و روی 
صممندلی رو به روم نشممسممت و با اینکه هنوز هم اون حیرت توی نگاهش دیده 

 کمرنگی روی ل*ب*ا*ش نقش بست و گفت: میشد اما لبخند
اینقدر از دیدنت خوشحالم که مطم نم اگه دختر خودمم زنده میشد همینقدر -

 بخاطرش خوشحال میشدم.
 ممنونم!منم شمارو میشناسم!یعنی..میشناختمن-

 حالت چهرش از اون لبخند به یه غم حسوس تغییر کرد
ود.ولی امیدوار بودم حداقل رابرت درمورد فراموشممیت یه چیزایی بهم گفته ب-

اسمممم رو یادت نرفته  باشمممه.دردناکه که بخوام تمام روزای خوب و بدی که 
 داشتی رو تنهایی مرور کنم بدون اینکه تو چیزی ازشون یادت بیاد.

پس باید دوسممتای خوبی میبودیم!صممبر کن ببینم.من تا االن،رابرت  و جان و -
 باشی،درستهن جسی و دنیل رو دیدم،پس تو باید،جکسون
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با حرکت سرش نشون داد که جواب هردو سوالم مثبته.به نظر میاد از اون،اسون 
تر از هرکسممی میشممه درمورد گذشممته سمموال پرسممید.با نگاهم دور و اطراع رو 

 کاویدم و پرسیدم:
 اونا کجاننچرا هیچکدومشون رو نمیبینمن-
با اتیش سمموزی دیشمممب- یدا کنه چون  یه رو پ ته بق که رف یا ه رابرت  نوز خیل

که  یل هم  ید بمونن و هنوز معلوم نیسمممت چند نفر مردن،دن با نمیدونن کجا 
 خوابیده!جسی هم همینطور!

شممب رو نشممون میداد نگاه کردمو با تعجب :به سمماعت روی دیوار که تقریبا
 پرسیدم:

 خوابیدهن!االنن!-
  باونکه تایم خواب و بیداری مشخصی نداره!صبحا میخوابه تا شبا،شبا تا ص-

سمون فرق  شناختی زمین تا ا سرش،با اون دنیلی که می صه زده به  بیداره.خال
شه کاری داره،نه اهمیتی میده  کرده.دیگه نه به کارای گروهی که داره از هم میپا
که چه اتفاقی قراره بیوفته.حتی جسممی بیچاره هم نمیتونه زیاد باهاش حرع 

گه  که ا یت شمممده  مه چیز براش بی اهم قدر ه نه،این دیشمممب منو رابرت بز
 نمیرسیدیم جسی توی اتیش میسوخت و دنیل هم معلوم نبود کجا غیبش زده.

ما این طرز ق ممماوت  با اینکه هنوز دلم از رفتار دیشمممب دنیل خیلی پر بود ا
 درموردش خیلی ا یتم کرد واسه همین تقریبا به جکسون پریدم:

یشممب نزدیک ِهی!چطور میتونی درموردش اینطور بگینمن خودم دیدم که د-
 بود بخاطر پسرش بمیره.چطور میتونی بگی به پسرش اهمیتی نمیدهن

 ابروهاشو باال انداخت و تعجبزده پرسید:
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 پسرشن!-
 مگه جسی پسرش نیستن-

شایدم  ست! سرش نی شتباه گفتم و اون پ سوال میکرد انگار من ا جوری که اون 
صممورتش به قصممد دیگه ای داشممت که من متوجه نشممدم.با اینحال اندوه توی 

 وضوح بیشتر شد .
 ناتالیا....یعنی تو واقعا هیچی یادت نمیادنکامال همه چیز پاک شدهن!-
باره - که خیلی چیزا رو دو یاز دارم  ما فکر میکنم ن که همینطوره!ا ظاهرا 

ناختم فرق کرده،پس من قبال خوب  که من میشمم با چیزی  یل  بفهمم.گفتی دن
شناختمشنبا هم  شناختمش نهناز کجا می شتر از می ست بودیم یا چیزی بی دو

 اینن!
 خودت چی فکر میکنین-
به  هنم هجوم میاره خاطرات - یادم نمیاد اما چیزایی که گاهی  خیلی چیزی 

 خوبی رو یاداوری نمیکنه.
 شاید بهتره که یادت نیاد!-
بدونم من شممماها رو از کجا - یل.میخوام  بهم بگو.درمورد خودت.رابرت.دن

 قبال چی بودهنمیشناسم و رابطه مون 
سته بود داد.خیلی مطم ن  ش صندلی که روش ن شو به  شید و تکیه  آه کوتاهی ک

 نبود که میخواد جوابمو بده یا نه و بعد از یه مکث طوالنی گفت:
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درمورد خودم،میتونم بگم به تنها کسی که اعتماد داشتی من بودم و گاهی هم -
 ات می مونم!اولین بارمنو پدر صممدا میکردی و میگفتی درسممت مثل یه پدر بر

 توی خونه ی دنیل همدیگه رو دیدیم و معموال هر
سراغم تا ق یه رو یه جوری  صله میومدی  ست میکردی بالفا سری که در درد
درسممت کنم.میشممه گفت بهترین دوسممتای همدیگه بودیم!اما درمورد رابرت و 

 ودنیل،اگه خودشممون رو دیدی و هیچی بهت نگفتن معنیش اینه که نمیخوان ت
 چیزی بدونی پس منم نمیتونم چیزی بگم.بهتره از خودشون بشنوی.

 منطورت چیه که پدر صدات میکردمن!-
واقعا این حرع برام تعجب برانگیز بود.مگه کسممی الکی یه نفر دیگه رو پدر 
بدتر از اون  ندارهن! صمممدا میزنه اونم وقتی که همچین دل خوشممی از پدرش 

فت تصمممیمش برای حرع نزدن درمورد راب گه اونم میگ یل بود.ا رت و دن
صی برای  شون بدونم پس دیگه%چیز خا ستن چیزی درمورد شون نخوا خود

 پنهون کردن وجود داشته.
 

از اولم باید میفهمیدم داد زدن دنیل توی اولین دیدارش با من و اصمرارش برای 
بیرون انداختنم بی دلیل نیسممت.بی دلیل نبود که چپ و راسممت بهم میگفت 

شدی! و بی دلیل نبود که اونقدر باهام بد رفتار کرد و گفت از خونش برم بزرگ 
 و دیگه هیچوقت برنگردم.

داشممتم سمموال بعدی ای که قصممد دارم بپرسممم رو توی  هنم تجزیه و تحلیل 
میکردم که با صممدای قدمای یه نفر از باالی پله ها سممرم چرخید اون سمممت و 



wWw.Roman4u.iR  182 

 

ز پله یبا بسته و بی  حالی تمام ابیخیال سوالم شدم.دنیل بود که با چشمای تقر
 ها میومد پایین.صدای جکسون بلند شد:

 رییس..بیدار شدی...-
حالتش یه جوری بود که انگار توی خواب داره راه میره و اصممال حواسممش به 
به نظر  مدل راه رفتنش غیرعادی و غیر معمول  قدری اون  اطراع نیسمممت!اون

صله از جاش پرید و  سون بالفا سید که جک سوند به راه پله و با میر شو ر خود
 نگرانی پرسید:

 رییس..حالت خوبهن-
بازم جوابش رو نداد و با همون چشمای نیمه بسته داشت از پله پایین میومد.از 
جام پاشدم و یه کمی از صندلیم وفاصله گرفتمو نظاره گر رفتار تعجب برانگیز 

باالی پ که خورد و کم مونده بود از  ندری  با سممک یل بودم. ها سممقوط دن له 
سون برای گرفتنش،منم ناخوداگاه تقریبا دویدم  کنه،همزمان با هجوم بردن جک
سون زودتر بهش  شم اما جک سمت تا به خیال خودم مانع افتادنش  روی اون 

 رسید و شونه هاشو محکم گرفت و چندبار تکونش داد و نگرانتر پرسید:
 رییس...خوبین!-

صمماع توی جاش وایسممتاد و دسممت انگار یه کمی بیشممتر به خودش اومد و 
صدای نامفهومی  سون رو پس زد و درحالیکه چونه اش رو لمس میکرد با  جک

 گفت:
 خوبم..-

 طاقت نیاوردم که حرع نزنم و با حق به جانبی تمام گفتم:
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وقتی که بهت گفتم مشروب با بطری نخور واسه این بود که میدونستم به این -
 روز میوفتی

شم صدای من چ شنیدن  سریعا باز کرد و با  شو که تا اون لحظه نیمه بسته بود  ا
باز  با اینکار تالش داره  به نظر میومد  که  پایین چرخوند  باال و  به  باری  چند 

 نگهشون داره و بعد به سرعت خودشو رسوند پایین پله ها .
 تو اینجا چیکار میکنینمگه بهت نگفتم دیگه این دور و اطراع پیدات نشهن-

 ردوند و به جکسون که هنوز روی پله ها وایستاده بود گفت:بعد سرش رو برگ
 کی بهت گفت بهش اجازه بدی بیاد توی خونهن-

لحنش نشممون از عصممبانیت آنیش میداد.اما این منو عصممبانی نکرد،عوضممش 
 خوشحال شدم که خواب از سرش پرید!

 دستامو به بغلم گرفتمو سعی کردم به لحنم رنگ شوخی بدم:
بخوای ازم بابت رفتار زشممتت عذرخواهی کنی اما ادرسمممو بلد گفتم شمماید -

 نباشی!برای همین خودم اومدم.
تو زبون ادمیزاد سممرت نمیشممهنفکر میکنی وقتی بهت گفتم نباید دیگه طرع -

 من پیدات شه باهات شوخی کردمن
سعی میکرد  شت و  سبت به من دا صال نمیفهمم چرا اینقدر حالت تدافعی ن ا

بینه تحقیرم کنهنحیف که االن کارم بهش گیره وگرنه جوابش هربار که منو می
باره  بدترین شممکل ممکن میدادم.برای اینکه یه وقت از کوره در نرم دو به  رو 

 برگشتم کنار شومینه و رومو ازش برگردوندمو جواب دادم:
نگ - نات ت یدن توهی که دلم برای شممن جا دلیلش این نیسمممت  مدم این گه او ا

 ازت کمک بخوام.شده!اومدم اینجا که 
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ست.برگرد خونت و دیگم اینجا نیا.مطم ن - به هر دلیلی که اومدی برام مهم نی
 باش دفعه ی بعدی ازت درخواست نمیکنم.

با اینکه سعی میکردم عصبی نشم اما خیلی موفق نبودم.برگشتمو با صدایی که 
 سعی میکردم باال نره گفتم:

ار یه!چون مطم نم برای این رفتجدان!پس نمیرم تاببینم دفعه ی بعدیت چجور-
بارون از  یه دختر تنها رو که زیر  یه دلیل مهم داری.وگرنه هیچکس  زشممتت 
ناه اورده رو اینطوری بیرون  به خونش پ ما سمممگ لرز زده و گریون  سممر
یا دلیلتو  به دالیلی حالش از اون دختر بهم بخوره!پس  نا  نمیندازه.مگه اینکه ب

 بهم میگی،یا من هیچ جا نمیرم.
جوابم رو نداد و عوضش رفت سمت یکی از مبالی اتاق و جوری که انگار من 

 اصال اونجا نیستم لم داد روی مبل و دستوری گفت:
 جکسون..یه لیوان آّب برام بیار.-

پس اینهن!میخواد اینقدر جوابم رو نده تا خودم دمم و بذارم رو کولم و برمناما 
به این مدنم  بل از او تا ق گه  نده.ا جایی برای رفتن کور خو که  جا فقط برای این

نداشتم میخواستم اونجا بمونم،االن دیگه تا مطم ن نمیشدم اون چه خصومت 
 شخصی باهام داره پامو از خونش بیرون نمیذاشتم.

جکسممون با عجله کاری که بهش گفته بود رو انجام داد اما هنوز به جایی که 
سته بود نرسیده بود که من لیوان رو از ش شاره گفدنیل ن تم ش گرفتم و با ایما و ا

ستاده  سته بود برعکس جایی بود که ما وای ش که من میبرم.چون روی مبلی که ن
بودیم نمیدید که من دارم میرم سمممتش.باالی سممرش وایسممتادمو لیوان روی 
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جلوی صممورتش گرفتم بی اینکه حتی نگاهی بندازه لیوان رو روی هوا گرفت و 
شغول وا شون روی میز رو به روش م صف شون ن صی که هم سته های قر سی ب ر

خالی بود شد.از اسمای همشون مشخا بود قرصای ارامبخش و خواب اور 
سکن بودن.اخه کدوم ادم عاقلی با اون حجم زیاد از الکل  شون هم م و بع یا
قرص ارامبخش میخورهن!اینطوری که اووردوز میکنه و میمیره!قبل از اینکه من 

این کار واقعا بی عقلیه و ممکنه اونو بکشمممه  حرفی بزنم و بهش متذکر شممم
 صدای نگران و درمونده ی جکسون بلند شد:

 رییس..بازم میخوای اون زهرمار-
به حرفم گوش نمیدیناین همه بهت میگم زیاده روی  یا رو بخورین!تو چرا 
نکن...میبینی که نتیجشممو..اخه چرا این کارو با خودت میکنینتا حاال یکم 

چون فکر میکردم ناراحتیت بزرگتر از اونه که بتونی به راحتی بهت حق میدادم 
یام..اما  با مرگ زنم و دخترم کنار ب باهاش کنار بیای ...چون منم نمیتونسممتم 

 االن دیگه درکت نمیکنم.االن که اینجا...
 حرفش با فریاد:

 چرند نگو جکسون-
شد اونی که  از طرع دنیل ناتموم موند.انگار از جهت و دوری صدا تازه متوجه

لیوان رو بهش داده جکسممون نیسممت!یه کمی سممرشممو چرخوند و وقتی دید من 
باالی سرش وایستادم ،چندتا از قرصایی که توی دستش نگه داشته بود و باهم 
باال انداخت و اب توی لیوان رو هم سمر کشمید و همونطور که تمام مدت بهم 

 خیره بود لیوان خالی رو گرفت سمتمو گفت:
 م بازم باید چند تا خدمتکار زن استخدام کنم.فکر کن-
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حرفش یه توهین علنی به من بود.اما از شممانس بدش من خیلی زود دسممتشممو 
 خوندمو فهمیدم تمام قصدش اینه که من عصبی شم

برای همینم خم به ابروم نیاوردمو از دسممتش گرفتمش و گذاشممتمش روی میز 
 روبه روش!زیرلب گفتم:

 پدری مثل تو داره.بیچاره اون بچه که -
واکنشممی نشممون نداد.سممعی کردم خودمو توی اون ف ممای خالی کوچیکی که 
روی مبل باقی مونده بود جا بدم.حتی یه  ره هم خودش رو جمع و جور نکرد 

 تا من بتونم راحت بشینم!
 با اینحال به زور نشستمو ادامه دادم:

ما فکر میکنم تو اینطوری اصمم- نداره،ا به من ربطی  ند  یت هرچ ال صممالح
 نگهداری از یه بچه رو نداری.

شتن برای - صالحیت دا ست مادرش  تا اونموقع معنی  سپردمش د اره،باید می
 نگهداری از یه بچه رو بهتر بفهمی.

 نگاه اجمالی بهش انداختمو مشکوک پرسیدم:
 مادرشن-

در جواب فقط پوزخند تلخی زد.بیخیال.من چرا خودمو درگیر مسائل شخصی 
میکنمنمطم نا خودش میدونه کاری که میکنه درسممت نیسممت پس لزومی اون 

نداره من خودمو دخالت بدم.نباید یادم بره که برای چی اومدم اینجا.صممدامو 
 صاع کردمو ادامه ی حرفامو اینطوری از سر گرفتم:
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بهرحال،من نیومدم اینجا که تورو بخاطر چیزی سممرزنش کنم،همونطور که -
 مک بگیرم.گفتم اومدم تا ازت ک

 شونه ای باال انداخت.
سه ی خیریه یا مددکاری اجتماعی!نچرا - س شته مو سر در این خونه نو روی 

 فکر میکنی من بهت کمک میکنمنشایدم قیافه ی من شبیه مددکاراست!ن
 جوری که مطم ن نبودم بشنوه یا نه با خودم گفتم:

 قیافت بیشتر شبیه یه قاتل زنجیره ای بازنشسته ست!-
 دتر ادامه دادم:و بلن

 اگه قرار بود کمکم نکنی همون دیشبم نباید این کارو میکردی.-
 دیشب این کارو کردم و پشیمون شدم.حاال هم برو رد کارت.-

 بی توجه به حرفش با افسوس گفتم:
شدم بیام اینجا چون - شتم.مجبور  من از خونه فرار کردمو جایی برای رفتن ندا

شد اونم و شته  ستم ک ست بهترین دو شت گندکاریای منو در سعی دا قتی که 
ها ول  بذارم و دخترشممو تن باقی  حاال هم نمیتونم دینمو بهش ادا نکرده  نه. ک
کنم.مطم نم پدرم بخاطر برگردوندن منم که شممده میره سممراغ اون بچه تا منو 
تهدید کنه برگردم.چون میدونه من نمیخوام به دختر تایلر اسیبی برسه،نه بعد از 

 من مرد. اینکه بخاطر
حرفم که تموم شد بالفاصله خودشو جمع کرد و توی جاش نشست و حیرتزده 

 پرسید:
 از دست ریچارد فرار کردی!ن-
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انگار این جمله از دهنش در رفت.حالت صورتش و یهویی ساکت شدنش که 
 اینو نشون میداد.چشمامو تنگ کردمو گفتم:

قایم میکنی...هیچکس - یه چیزی رو  یدی داری  یدی...د فا حتی د این طر
نمیدونه که من پدر و مادری دارم یا نه!اما تو اسممم پدرمو هم میدونی و این 

 ثابت میکنه جای غلطی نیومدم.
 یهو از جاش پاشد و با یه خشونت خاصی به در اشاره کرد و گفت:

مک - گه ک پاشممو برو از یکی دی مدی. جای غلطی او بت میکنم  ثا هت  من ب
 ت کمک بخواه!من نیستم.بخواه.چه میدونم،از همون رابر

ست با قیافه کج ستور دادنش برام مهم نی صال د و   با یه قیافه احمقانه که انگار ا
 کوله بهش نگاه کردم و با مسخرگی گفتم:

 تو که منو بیرون نمیکنی،میکنین!-
 عصبی تر از قبل فریاد کشید:

 بیرون!-
  

 منم از جام پاشدمو رو به روش گارد گرفتم:
اغ تو چون فکر میکردم تو یه پدری و بهتر درک میکنی یه بچه اگه اومدم سممر-

بی گ*ن*ا*ه تر از اونیه که بخواد به گ*ن*ا*ه پدر و مادرش بسمموزه و ازش 
ستفاده کنن.چون فکر میکردم بهتر از  سیله ی تهدید کردن دیگران ا بعنوان یه و

د گردن نرابرت یا هرکس دیگه ای میفهمی یه بچه نمیتونه تنهایی جلوی این با
سیبی نبینه،حتی منم نمیتونم تنهایی بهش کمک  کلفت قاتل و جانی وایسته و آ
سرت خودتو به اب و اتیش میزنی  شب دیدم برای پیدا کردن پ کنم.اما وقتی دی
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یه چیز و خوب  ما این  یالی کنی ا به بیخ ظاهر  قدرم ت که هرچ یدم  فهم
 میفهمی،که بچه ها بی گ*ن*ا*هن.

ست کم دوباره تو  هنم میومد که دنیل انگار این جمله رو قبال شنیده بودم یا د  
همینو بهم گفته!شممایدم توهمه.هرچی که هسممت باید بهم کمک کنه.اگه نتونم 
که خودمو  یاد میشمممه  قدری ز جدانم اون عذاب و بدم مطم نم  جات  الرا رو ن
بخاطرش میکشم!و همینطور مطم نم که بابا میدونه من نمیذارم بچه ی بهترین 

 تنها بمونه و حتما میرم سراغش.دوستم 
صبانیت  شایدم ع صی از تعجب یا  تمام مدتی که حرع میزدم با یه حالت خا

 که خیلی مرز بینشون مشخا نبود بهم نگاه میکرد و بعد جواب داد:
سر خودم بود!طبیعیه که برای نجات جونش تالش کنم.اما - طبیعیه.چون اون پ

 خودمو تو زحمت بندازم. دلیلی نداره که بخاطر بچه ی کسی دیگه
 حتی اگه ازت خواهش کنمن-
فرقی نمیکنه.من با ریچارد و دار و دسممتش در نمیوفتم اونم برای جنگی که -

 میدونم هنوز شروع نشده بازندم.

 سرمو از روی حرص تکون دادم.
شه رو رد میکنی از - شته با سی که نیاز به کمکت دا پس اینطوریهناینطوری ک

ببازیناز ترس اینکه نمیتونی با ریچارد و دار و دستش در  ترس اینکه چیزی رو
بیوفتین!بذار اعتراع کنم،دیشممب که دیدمت فکر میکردم باید خیلی شممجاع و 
نترس باشی.اما االن میبینم که تمام تصوراتم اشتباهه و تو یه بزدل بیشتر نیستی 

 که من الکی بزرگت کردم.
 ردم.ر نیستی که من الکی بزرگت کتمام تصوراتم اشتباهه و تو یه بزدل بیشت
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 رسما با این حرفم دیگه زد به سرش عصبی تر از قبل فریاد کشید:
قدر - حت عقب میکشممم...همین قدر پسمممت و بزدلم و را آره...آره..من همین

چارد و دار و دسممتش!من مهمترین چیز  به ری مه چیز و میبخشممم  حت ه را
شده عین یه زندگیمو بهش باختم.همین منو به این روز انداخت ه...همین باعث 

 بدبخت اینجا وایستمو منتظر وایستم تو تحقیرم کنی!
وقتی میگفت به این روز انداخته،با حرص و عصممبانیت به داروهای روی میز 
اشاره میکرد.اینقدر از جواب و لحنش جا خوردم و از اینکه نمیخواست کمکم 

لی بهتر از دم اونم حاکنه بغ م گرفته بود که نمیتونستم حرفی بزنم.حس میکر
من نداره و چی باعث میشد که شنیدن این حرفا از طرع من اینطوری کارد رو 

 به استخونش برسونه هنوز برام سوال بود.
برای یه لحظه خودمم حس کردم خیلی بد باهاش حرع زدم.اخه اونکه وظیفه 
پاین  نارو بهش میگفتم...اروم سممرمو  ید ای با نه..ن مک ک نداشمممت منو ک ای 

 نداختمو گفتم:ا
 متاسفم...خیلی تند رفتم.-

یه قدم بهم نزدیک تر شمممد و با یه خنده ی کامال الکی و از روی عصممبانیت 
 جواب داد:

گه چیزی - حاال جوابتو بگیر.من دی نه.حرع دلتو گفتی!پس  ند رفتین! ها!ت ها
برای باختن ندارم که بخوام از باختنش به ریچارد بترسم،وقتی میدونم بازنده ام 

شم.این همه ی چیزیه که ک سی رو ناامید نکرده با شروع نمیکنم که ک اری رو 
 تو میخوای بشنوینبیا شنیدی.حاال بازم از من کمک میخواین
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تاسممف و  بت احسممماس  با یده بودمش و از این  با حرفام کوب بدجور  خیلی 
سه نتونیم الرا رو پیدا کنیم یا نجاتش  شیمونی میکردم!اگه دلیلش اینه که میتر پ

شی نکنم بد یم،وافعا میتونم درکش کنم،ولی نمیتونم برای پیدا کردنش هیچ تال
.برای اینکه جلوی گریه کردنمو بگیرم سممرمو به یه طرع مایل کردمو نگاهمو 

 ازش گرفتمو گفتم:
باشه...االن میفهمم چی میگی!معذرت میخوام که وادارت کردم این چیزا رو -

شدم،حتبه زبون بیاری.و ممنونم که دلیلتو  ی بهم گفتی.ولی نمیتونم بیخیالش 
اگه شده تنهایی برم سراغش میرم،اما نمیذارم پای یه دختر بچه ی بی گ*ن*ا*ه 

 به بازی های کثیف پدرم باز شه.
 

سمت در خروجی و به دهن از تعجب باز مونده  اینو گفتم و با عجله راه افتادم 
فر در سممکوت نگاه ی جکسممون که تمام مدت با بهت به بحث کردن ما دو ن

شت  صداش از پ ستگیره قرار گرفت  ستم که روی د میکرد هم توجهی نکردم.د
 سر بلند شد:

 صبر کن..-
برنگشممتم و تو جام وایسممتادم تا ببینم چی میگه.با صممداش که اینبار خیلی از 

 نزدیکتر شنیده شد متوجه شدم دنبالم اومده!دستگیره رو ول کردم.
 میشه که تو بزنه به سرت و هوای مردن کنی! مثل همیشه،فقط یه بچه باعث-

به  گه از وانمود کردن  که دی یداد  ثل همیشمممهقاینو نشممون م مه یقم گفتن کل
 نشناختن من دست کشی
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ده!البد من همیشه بخاطر بچها خطر میکردم و دنیل هم اینو میدونسته.عجیب 
 ینیست.یه چیزی تو ضمیر ناخوداگاهم بود که نمیذاشت نسبت به هیچ بچه ا

بی تفاوت باشم.شاید قبال با بچها رابطه ی خوبی داشتم!از پشت سر که دستی 
سرمو بچرخونم و از  شد کمی  شید و در رو باز کرد باعث  ستگیره رو پایین ک د
شب این  سرم یه کمی تعجب کنم.با همون لحنی که دی شت  ست پ دیدنش در

 جمله رو به رابرت گفته بود گفت:
 ن نهن!یه چیزایی هیچوقت عوض نمیش-

و بدون اینکه منتظر جواب من باشممه از کنارم رد شممد و از خونه رفت بیرون.با 
باره به رو به روم و  تعجب یه نگاه به جکسممون انداختم که از منم بدتر بود!دو
دنیل که میرفت طرع ماشینش نگاه کردم.دستشو باال اورد و عدد یک رو نشون 

 داد و بلند گفت:
م،که نتیجه ی این کار هرچی بود،این بار واقعا فقط به یه شممرط کمکت میکن-

 بری و اینجا برنگردی.
شد من  شت که باعث  ستاد و برگ سم.یهو تو جاش وای تقریبا دویدم تا بهش بر
شم عقب که نخورم  سرمو بک شم و  سانتی متریش متوقف  صله ی چند  توی فا

 بهش!چشماشو باریک کرد و پرسید:
 قبولهن-

 وم گفتم:با تکون سر تایید کردمو ار
 قبوله.-
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بسممیار خب.پس معاملمون این شممد.من کمکت میکنم بچه ی دوسممتتو از -
گاه  یاری بیرون و تو هم برای همیشمممه میری و پشمممت سممرت رو ن خونش ب

 نمیکنی!عادالنست!
 

 

اینو گفت و سمموار ماشممینش شممد و منم بی هیچ حرفی کنارش توی ماشممین 
شحال بودم که باالخره  ستم.ته دلم واقعا خو ش قبول کرد همراهیم کنه و انگار ن

شمون نتیجه ای میده یا نهن!هنوز  صال اهمیتی نمیدادم که تال توی اون لحظه ا
 از رفتار چند دیقه قبلم خجالت زده بودم با اینحال پرسیدم:

 میتونی رانندگی کنین-
 چرا نتونمن!-
چون با اون همه قرصممی که خوردی و نزدیک بود از پله بیوفتی حدس میزنم -
 هتره من ماشین رو برونم!ب

 بازم نیشخند!و تکرار این جمله برای بار دوم:
 هیچوقت به یه زن اعتماد نکن.-
 چرا همش همینو میگین-
 چون ممکنه ماشین رو جوری چپ کنه که یک سال بری توی کما!-

دستامو به بغل گرفتم و محکم تکیه مو دادم به صندلی.البد از ق یه ی تصادع 
اینو میگه.ولی از ق ممیه ی کما که با خبر نبود...چون همه جز من با خبره که 

جایی درز  ما رفتن من  حدس میزدم خبر ک با فکر میکردن من مردم و من  با
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ما رفتنم  حافظمو از دسمممت دادم حرفی از ک که  مه گفتم  به ه نکرده.من فقط 
 نزدم!البد منظورش به من نیست.

 رسیدنمون به مقصد حرفی نزنم ادرس رو بهش گفتم و راه افتاد.ترجی  دادم تا
چون ممکن بود موقعیت رو از اونی که بود خراب تر کنم.داشممتم حرفایی که 
توی عصممبانیت بهم زد رو تجزیه و تحلیل میکردم.انگار دل خیلی پری از بابا 
داشممت و بابا چیز مهمی رو ازش گرفته بود.همونطوری که خودش گفت دلیل 

یاش همین بود!پس بی  بدخلق مام  بدش ت قدر از من  که این یل هم نیسمممت  دل
میاد...شاید فکر میکنه منم مثل پدرم یه اشغالم!از اعتراع کردن این کلمه توی 
 هنمم خجالت نمیکشیدم.ادمه عوضی،عوضیه دیگه!فرقی نمیکنه که پدر من 
تهنرازهای  قدر اونو بهم ریخ که این گه!ولی اون چی بوده  یا هرکس دی باشمممه 

این افراد جدیدی که باهاشممون اشممنا شممده بودم وجود زیادی درمورد دنیل و 
داشمممت که فهمیدن همشممون توی یکی دوشمممب غیر ممکن بود و باید برای 
فهمیدنشون یکم صبوری میکردم.نگاهی به نیمرخش که سمت من بود و تمام 
حواسممش معطوع به رو به روش بود انداختم.واقعا دوسممت داشممتنی به نظر 

ه خودش رو از چشم همه بندازه و یه تصویر بد میرسه!هرچقدرم که سعی میکن
شو پنهون کنه و گاهی رو  صلی ست باطن ا سازه اما بازم نمیتون توی  هن همه ب
میکرد که چقدر دلش شکسته که مجبوره یه ماسک بی احساسی رو صورتش 

 بزنه تا بقیه بیخیالش شن و از کنارش برن.
 جلوی در خونه ی تایللر که رسیدیم تند تند گفتم:

 همینه...همینه...-
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 سرشو خم کرد و از پشت شیشه نگاهیبه ساختمون انداخت و زیر لب گفت:
 پس باید بریم انجا دنبال اون دختره که نمیدونم اسمش چیهن!-
 اسمش الراست!فقط حواستو خیلی جمع کن.افراد بابا ممکنه هرجا باشن.-
 

سلحه و  شبیه انبار مهمات بود.پر از ا شینش  شاب و این صندوق عقب ما خ
چیزا!این بار روی حرفم حسمماب کرد و یه اسمملحه هم به من داد هرچند معتقد 
یک نمیکنن چون سممر  به من شممل باشممن عمرا  با این اطراع  با بود اگه افراد 
نداشمممت!بعالوه  باالی دار!ولی دنیل چندان ت مممین جانی  خودشممون میره 

ست سته باهمدیگه جور نی شخا بود که خیلی این دوتا دارو د ی ن و یه جورایم
به خون همدیگه تشنن.حاال هم که دنیل اکثر افرادشو از دست داده بود و عمال 
یکه و تنها به حسمماب میومد و توی همچین شممرایطی اگه خطری تهدیدمون 
شت من بودم!چون مطم ن نبودیم که  سی که باید هوای اونو میدا میکرد،تنها ک

م برای رشون زده یا نه،طبیعتا نمیتونستیافراد بابا زودتر از ما فکر بردن الرا به س
ناچار بودیم همه ی دور و  یه ادم عادی وارد شممیم و  ورود زنگ بزنیم و عین 
به نظر  که  قدر هم  اطراع رو زیر نظر بگیریم و اخرش از دیوار بپریم تو!اون
میومد کار اسممونی نبود اما با هر جون کندنی که بود خودمونو رسمموندیم توی 

سید البته فقط توی حیاط!برای اینکه  حیاط خونه.همه چیز که عادی به نظر میر
شتم چون خونه ی تایلر  صی ندا چطور بریم توی خوده خونه خیلی ایده ی خا
باز  خل  کار از دا خدمت بان و  ید زنگ میزدی و نگه با یا  به دالیل امنیتی  نا  ب

هر میکر ن یا اینکه دوربین حسمماس به چهره ی افراد درسممت از رو به روی در 
غریبه ای جز صمماحب خونه یا نگهبانا که سممعی داشممتن دسممت به در بزنن رو 
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شایند  شیدن میکرد و برای ما هم چندان خو شروع به آژیر ک شخیا میداد و  ت
نبود که با صمممدای یه آژیر همه ی زحماتمون هدر بره.حتی باال رفتن از دیوار 

یا گه ن که دی فت  کافی انرژی ادم رو میگر ندازه ی  به ا یاط  مه ح به ادا زی 
نبود!نمیدونستم موضوع این سیستم امنیتی مسخره رو چطوری به دنیل بگم که 
ستم نگفته هم باقیش  قاطی نکنه و نگه چرا از اول بهش نگفتم با اینحال نمیتون
بذارم.تا نزدیک در که رفتیم یهو از پشت سر دستشو کشیدم و مجبورش کردم 

ی سر تمام سعیشو میکنه پاورچین و بوایسته.انتظار نداشت که توی مقعیتی که 
و صممدا راه بره و زودتر خودشممو برسممونه به در من متوقفش کنم واسممه همین 

 تعجب کرد.
 

پاورچین و بی سر و صدا راه بره و زودتر خودشو برسونه به در من متوقفش کنم  
 واسه همین تعجب کرد.اروم گفتم:

شخیا بد- سر دنیل...اگه دوربین دم در چهره ی مارو ت شه و کلی  ه آژیر میک
 و صدا به پا میکنه و همه عالم و ادم رو خبردار میکنه!

 به نظر نمیومد زیاد از شنیدن این حرع جا بخوره چون فقط پرسید:
 میدونی دوربینا کدوم سمتنن-

 با سر تایید کردم.
 خوبه.نرسیده به در بهم نشونشون بده.-

سرمو تکون دادم.رفتیم جلوتر.جهت هردو  شون از اون بازم  سیاهی دوربینی که 
 فاصله هم مشخا بود رو نشونش دادمو گفتم:
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 اوناها..اونجان.-
به جایی که اشاره کردم نگاهی کرد و بعد خیلی خونسرد صدا خفه کن اسلحه 
شلیک  ست  سمت را سردی اول به  سلحه و در کمال خون شت روی ا شو گذا

بل شکسته شد و قکرد و دوربین اولی با صدای خفیفی شیشه ی ظریف روش 
از اینکه صممدای آژیر بلند شممه،دوربین دومی هم به همین سممرنوشممت دچار 
ست عقل  شون همچین کاری کنمن!ژ ش سید که باها شد.چرا به فکر خودم نر

 کل بودن به خودش گرفت و گفت:
سخره نمیرم.با یه - ستمای امنیتی م سی سمت این  سه همینه من هیچوقت  وا

 گلوله کارشون تمومه.
باره  که دو کار کرد!چون وقتی هم  عا  راهمون رو از سممر گرفتیم.مثل اینکه واق

داشممتیم با در ور میرفتیم تا بازش کنیم هیچ خبری از آژیر نبود.من که خیلی به 
شیدن روی  سلحه ک شرارتم ا شرورانه وارد نبودم و نهایت  کارای طبهکارانه و 

 ت زمان زیادیکسممایی بود که واسممم گردن کلفتی میکردن!ولی دنیل ظاهرا مد
 رو صرع یادگیری دزدکی وارد شدن به خونه ی بقیه کرده بود که در عرض چند
دیقه همچون در پیشممرفته ای رو باز کرد.اگه ی همه ی مهارتاش به خوبی از 
دیوار پایین پریدنشو شلیک کردنشو در باز کردنش باشه که دیگه دلیلی نداشت 

صال دلیلی ن سه!ا سی رو ناامیاز ناامید کردن بقیه بتر د داره که بتونه اینطوری ک
کنه!همه ی برقای خونه خاموش بود و البته طبیعی هم بود.تا ما اون همه بحث 
شته  شب هم گذ ساعت از یک  سوندیم  کردیمو در نهایت خودمونو به اینجا ر
بود و طبیعتا همه خواب بودن.بیچاره تایلر...حتی دیشممبم با خیال راحت توی 

 بی اینکه بدونه امروز چه بالیی سرش میاد.این خونه خوابیده 
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چون من بهتر به اتاقای این خونه اشممنا بودم جلو افتادمو دنیل هم پشممت سممرم 
میومد.سممکوت خونه به قدری عمیق بود که انگار هیچ جنبنده ای اینجا نفس 
نمیکشه.حدسی اتاق الرا رو پیدا کردمو خودم اول رفتم تو.چشمامو بستم و با 

 سی که از اینجا نبودنش داشتم،برق اتاق رو روشن کردم.احتیاط و تر
قبل از اینکه چشمممامو باز کنم صممدای دنیل با قپوفیقکه از سممر ناچاری گفت 

 اومد:
 انگار زدیم به کاهدون!-

ستمو روی بینیم  شتمو د سریعا برگ سه یه لحظه  از اینکه اینقدر بلند حرع زد وا
 گذاشتمو گفتم:

 هیییش..-
 اشاره کرد.به پشت سرم 

ست و - شکی تو این خونه نی شخا بود هی ست.از اولم م سی نی اینجا که ک
 الکی داریم خودمونو ا یت میکنیم.

دوباره برگشممتم سمممت اتاق و از دیدن تخت خالی الرا یه چیزی تو قل*ب*م 
فرو ریخت.پس همینه.زودتر از ما رسیدن سروقت اون دختر بیچاره.چقدر این 

وفته برام اشناست.جوری که انگار هزار بار دیگه بخاطر یه روزا هر اتفاقی که می
بچه تا سر حد مرگ ناامید شدم!با اینکه سکوت و تاریکی خونه حرع دنیل رو 
قای  تا ند توی همه ی ا ند ت یدم بیرون و ت تاق دو بازم من از ا ید میکرد ولی  تای
دیگه سممرک کشممیدم.حتی اتاق تایلر که هنوز تختش بهم ریختگی خودش رو 

شپزخونه و تک تک د شتم حتی توی ا سمبه های خونه رو گ سوراخ  شت!تمام  ا
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حموم و دسممتشممویی هایی که بود!اما دریغ از یه دونه نگهبان یا خدمتکار!چه 
 برسه به الرا.

به اینکه دیگه کار اون بچه هم تمومه،با  نان  با اطمی یدا کردنش و  ناموفق از پ
خرین اتاقی که گشممتمش دادمو با دنیایی از ناامیدی تکیه مو به چارچوب در ا

 ناراحتی غیرقابل وصفی آه کشیدمو با خوم گفتم:
 حاال دیگه بخاطر الرا هم که شده مجبورم برگردم خونه.-

طه ضممعف منو  با نق با ندارم. چاره ای جز این  که  درواقع مطم ن بودم 
که در برابر اون بچه چقدر احسممماس گ*ن*ا*ه و  یدونسمممت  میدونسمممت.م

نمیتونم به حال خودش ولش کنم.واسممه همینم زودتر اونو  مسمم ولیت میکنمو
 برده بود تا من بخاطر ادا کردن دینم به تایلر هم که شده برگردم خونه.

 صدای دنیل منو از توی فکر کشید بیرون:
شون بدی و برگردی و اونم به محض - ضعف ن اونم دقیقا همینو میخواد.که تو 

ب ثا هت  تا ب چه رو بکشمممه  نت اون ب که نمیتونی جلوش برگشممت نه  ت ک
وایستی...واض  تر اینکه امنیت اون بچه تا وقتی ت مینه که ریچارد به خواسته 
اش نرسممه و ازش بعنوان یه طعمه اسممتفاده کنه.خودت که میدونی چی سممر 

 طعمه ها میاد.
 نگاهمو که بین زمین و آسمون سرگردون بود بهش دوختمو گفتم:

 از کجا اینقدر مطم نین-
شده.حداقل دیگه برای من ریچ- شه هاش تکراری  سم..همه ی نق شنا ارد و می

 من یه نفر چیز جدیدی نداره که رو کنه!
 اگه بخواد باهاش تهدیدم کنه چین-
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سرش - نباید به تهدیداش گوش کنی!مطم ن باش تا تو برنگردی نمیتونه بالیی 
 بیاره.

صمیم ی تپس میگی چیکار کنمنهمینطوری دست رو دست بذارم تا ببینم ک-
میگیره بچه ی تایلر رو هم مثل خودش بکشمممه اونم فقط به جرم اینکه من یه 

 شب بی خبر رفتم به یه مهمونین
 از ریچا

 رد انتظار دیگه ای جز این عطش سیری ناپذیرش به ترسوندن بقیه دارین
تاق برداشمممتم.پر بیراهم  به وسمممط ا قدمی  ند  یه مو از در گرفتمو چ تک

اون بود،اگه برمیگشممتم دیگه نیازی نبود با نگه داشممتن نمیگفت.درواقع حق با 
الرا اونجا مهدکودک باز کنه!پس چاره ای نبود جز اینکه فعال موضممع فراری 
بودن خودم رو حفظ کنم تا وقتی که یه نقشمممه ی درسمممت و درمون پیدا کنمو 
صیبت نجات بدم!ولی...کجا برمن!کجا برم که در  خودمو الرا رو باهم از این م

صال کجارو دارم که برمنتا قبل از این اما سهن!ا سی بهم نر ست ک شم و د ن با
ماجراها هیچوقت به این فکر نکرده بودم که جز تایلر باید چندتا دوسممت دیگه 
هم داشممته باشممم که اینجور وقتا در به در و بی خانمان نمونم!همه ی اعتبار و 

سته به پدرم بود و بدون  شتم واب یدا اون من حتی توان پثروت و قدرتی که من دا
کردن یه سممقف برای خیس نشممدن زیر این بارون لعنتیه همیشممگی لندن که 
صدا بیرون  سمو با  شتم.درمونده نف شت رو هم ندا صد بند اومدن ندا هنوزم ق

 دادمو گفتم:
 حق با توئه.نمیتونم برگردم خونه.-
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 نیم نگاهی بهش انداختمو ادامه دادم:
اومدی و باید بگم که اصممال ناامیدم نکردی!از اینجا ممنون که تا اینجا باهام -

 به بعدش و خودم یه جوری حل و فصل میکنم.
باره  تا دو یدم طرع در خروجی  با دو جانبش نشمممدم و تقری منتظر جوابی از 
ه*و*س خواهش کردن ازش بخاطر اینکه اجازه بده یه شب تو خونش بمونم به 

ال نفهمیدم کی رسیدم وسط خیابون سرم نزنه!اینقدر با عجله زدم بیرون که اص
شبیه یه احمق رفتار کردم.کی بعد از گفتن  شدش!واقعا  شین پارک  و جلوی ما
یه جمله بدون شممنیدن جوابش اینطوری میدوئه بیرونن!خودمم دلیل رفتارام 
سی تازه کنم و توی  ستادم تا نف شخا بود.چند لحظه ای همونجا وای برام نام

هم رسید.گویا رفتارم برای اونم همینقدر عجیب همون فرصت کوتاه هم دنیل ب
بود ولی به روی خودش نمیاورد!برای جبران حرکت عجیبم مجبور شدم دوباره 

 ازش تشکر کنم!:
که گفتی مهم نیسمممت نتیجش چی - مک کردی.همونطور  که بهم ک ممنونم 

بود،من زیر قولم نمیزنم،میرم و دیگه دور و برت پیدام نمیشه.پس خدافظ.برای 
 یشه!هم

ست  صال حس خوبی بهم د شه ازش خدافظی کنم ا از اینکه بخوام برای همی
نداد و در عوض همه ی حسای بدی که از اول شب سراغم اومدن باعث شدن 
یه بغض بد راه گلومو سد کنه.دستمو برای خداحافظی سمتش دراز کردمو و یه 

باهاش حس درونیم رو پنهون ک نم لبخند کامال تصممنعی که سممعی میکردم 
 تحویلش دادم.
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نگاهی به دسممتم که سمممتش دراز شممده بود و بعد به خودم انداخت .به نظر 
نمیومد اصال قصد داشته باشه باهام دست بده چون حتی دستاشو هم از توی 

 جیبش بیرون نیاورد.عوضش پرسید:
 میخوای کجا برینجایی برای رفتن دارین-
 بهم سخت بگذره!یه جایی رو پیدا میکنم.مطم ن باش نمیذارم -
 چطورین-

خودمم هنوز به چطوریش فکر نکرده بودم!دسممتی به گردنم کشممیدم و حالت 
 متفکرانه ای به خودم گرفتم.

ید نگران این موضمموع - با یه مرد بودم بیشممتر  چطوریش مهم نیسمممت...اگه 
ضرن  شب توی خیابون نمیمونه!خیلیا حا صف  شدم...اما یه زن هیچوقت ن می

 ونشون بمونم بدون اینکه بخوان ازم پولی بگیرن!چند شب بذارن توی خ
این چرت و پرتا رو دیگه از کجام دراوردمو تحویلش دادمن!خودمو رسممما با 
سه پیدا کردن یه  ضره وا این حرع یه ع.ا.ح.ش.ه ی خیابونی جلوه دادم که حا
عا همچین ادمی نبودم.درواقع اصممال  ما واق بده!ا به هرکاری  جای خواب تن 

به ا قت  حت هیچو حاال خیلی را که  کاری فکر هم نکرده بودم  جام چنین  ن
جلوی یه نفر دیگه به زبون میاوردمش.شمماید انتظار داشممتم بگه تو که اینقدر 
که  یدم  ند کاری کن!برای همین الکی خ فدا نه ی منو  یا خو کاری پس ب فدا

 همچین جمله ی ضایع کننده ای رو نشنوم!
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ند هم نزد.اخماشو هم جوری توی برعکس من،اون نه تنها نخندید و حتی لبخ
 هم کشید و بهم نگاه کرد که  خنده روی ل*ب*م ماسید!

وقتی دیدم که به نظر اونم حرفم چندان جالب نبود،خودمو جمع و جور کردمو 
 گفتم:

 خب،دیگه خدافظ.-
شیده  سر ک شت  ستم از پ شتم تا هرچی زودتر فلنگ رو ببندم!اما د سریعا برگ و 

ند قدم عقب کشممیده شممدم!شمماید اگه توی موقعیت شممد و جای جلو رفتن ،چ
دیگه ای بود و هرکسی اینجوری دستمو میکشید طلبکارانه بهش میگفتم هوی 
ست همچین جمله ای رو به  صال دلم نمیخوا ستمو کندی!ولی االن ا شی د وح

 زبون بیارم.
 وقتی جایی برای رفتن نداری چرا اینقدر مطم ن راهتو میکشی و میرین-
 گه ای هم مگه دارمنچاره ی دی-
 با یه لحن که انگار از سر ناچاری داره این حرع و میزنه گفت:-
 تا هروقت جایی برای رفتن پیدا کردی میتونی توی خونه ی من بمونی.-

شد  شنوم اما لحن ناچارش باعث  ستم ب با اینکه این دقیقا چیزی بود که میخوا
 و لج کنمو بگم: فکر کنم دلش برام سوخته که داره این حرع و میزنه

 من نیازی به ترحم کسی ندارم.-
 بهت ترحم نکردم،و درخواست هم نکردم!-

 سعی کردم در مقابل کشیده شدنم از سمت اون مقاومت کنمو بگم:
من میتونم از پس خودم بربیام و توی این یه مورد خاص هم نیازی به کمک -

 ندارم.
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میکشممید سمممت ماشممین نگه برای یه لحظه توی جاش وایسممتاد و منو هم که 
 داشت و با قیافه ی حق به جانبی جواب داد:

با سممرویس دادن به مردایی که میذارن تو خونشممون بمونی میخوای از پس -
 خودت بربیاین!

 شونه مو باال انداختمو حق به جانب تر از اون گفتم:
یه راه میانبر برای زیاد تالش نکردنه که متاسممفانه شممما مردا از-  خب اینم 

 داشتنش محرومین!
 در ماشین رو باز کرد و جمله شو جوری ادا کرد که حس کردم داره داد میزنه:

 اینقدر مزخرع نگو.-
ست!این چرا یه  شین و تا من به خودم بیام محکم در و ب و تقریبا هولم داد تو ما
دفعه ای اینقدر خشممن شممدن!از اولم نیاز به همین تلنگر داشممت تا یه خورده 

ی که قبال میشناخته احساس مس ولیت کنه و با بی رحمی تمام از نسبت به کس
 خونش بیرونش نکنه!

بهتر بود بازم سکوت اختیار کنم و مخالفتی نکنم که نکنه یه وقت پشیمون شه 
و من مجبور شممم همون کاری بکنم ک شمموخی شممو چند ثانیه پیش به زبون 

در برابرشممون مقاومت اوردم!از درون بابت خیلی چیزا ناراحت بودم و داشممتم 
که ببینی  بل از این که ق تایلر  ید!حیف..حیف  ند ما ل*ب*ا*م میخ میکردم ا
ستم مخ یه نفر و بزنم منو ترک کردی!قبل از اینکه ببینی یه نفر نه،حداقل دو  تون
سه نفر مثل جکسون و رابرت و دنیل بهم اهمیت میدن از پیشم رفتی و ندیدی 

 از من فراری نیستن و منم ضد مرد نیستم! که اونقدرام که فکر میکردی مردا
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شد خیلی کم بود و ریتم موزیک هم  شین پخش می صدای موزیکی که توی ما
شمممدیدا اروم بود اما با یکم دقت میتونسممتم بفهمم چی میگه هرچند به نظر 

 نمیومد دنیل جز رانندگیش دیگه توجهی به چیزی داشته باشه.
. 

Did I disappoint you or let you down 
 آیا تو را ناکام گذاشته ام یا اینکه ناامیدت کرده امن

Should I be feeling guilty or let the judges frown? 
 آیا باید احساس گ*ن*ا*ه کنم یا اینکه بگذارم قاضی ها ق اوت کنندن

Cause I saw the end before we'd begun, 
 برای اینکه من قبل از شروع پایان کار را دیدم

Yes I saw you were blinded and I knew I had won. 
 بله دیدم که تو کور شده ای و نمی بینی و من برنده شده ام

So I took what's mine by eternal right. 
 پس من هر چه که به من تعلق داشت را به وسیله ی حق همیشگیم برداشتم

Took  your soul out into the night. 
 ه تاریکی بردمو روح تو را ب

It may be over but it won't stop there, 
 شاید همه چیز تمام شده باشد ولی اینگونه باقی نمی ماند

I am here for you if you'd only care. 
 من به خاطر تو اینجا هستم اگر برایت اهمیتی داشته باشد

You touched my heart you touched my soul. 
 یر کردیتو قل*ب*م را تسخ

 تو روحم را تسخیر کردی
You changed my life and all my goals. 

 زندگی و تمام هدفهایم را تغییر دادی
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And love is blind and that I knew when, 
 عشق کور است و این چیزی بود که من می دانستم وقتی که

My heart was blinded by you. 
 تو قل*ب*م را کور کردی

I've kissed your lips and held your hand. 
 لبهایت را ب*و*سیدم و دستهایت را گرفتم

Shared your dreams and shared your bed. 
 در خوابهایت شریک شدم و با تو هم بستر شدم
I know you well, I know your smell. 

 تو را خوب می شناسم و بویت را می شناسم
I've been addicted to you. 

 تو شده بودم معتاد
Goodbye my lover. 

 بدرود ای عشق من
Goodbye my friend. 

 بدرود ای دوست
You have been the one. 

 فقط تو بودی
You have been the one for me. 

 فقط تو تنها کس من بودی
I am a dreamer and when i wake, 

 من در رویا هستم و وقتی بیدارم
You can't break my spirit - it's my dreams you take. 

 تو نمی توانی روح مرا نابود کنی تنها می توانی رویا هایم را بگیری
And as you move on, remember me, 
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 و وقتی که می روی مرا به یاد داشته باش
Remember us and all we used to be 

 و ما و تمام آنچه که بودیم را به یاد داشته باش
I've seen you cry, I've seen you smile. 

 گریه ات را دیده ام خنده ات را دیده ام
I've watched you sleeping for a while. 

 برای چند لحظه به خواب رفتنت را تماشا کرده ام
I'd be the father of your child. 

 می توانستم پدر بچه ات باشم
I'd spend a lifetime with you. 

 ندگیم را با تو باشممی توانستم باقی ز
I know your fears and you know mine. 

 با ترس هایت آشنا هستم و تو نیز ترس های مرا می شناسی
We've had our doubts but now we're fine, 

 تردید های خود را داشتیم اما االن خوب هستیم
And I love you, I swear that's true. 

 خورم که راست می گویم و من عاشق تو هستم و قسم می
I cannot live without you. 

 بدون تو نمی توانم زندگی کنم
Goodbye my lover. 

 بدرود ای عشق من
Goodbye my friend. 

 بدرود دوست من
You have been the one. 

 فقط تو بودی
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You have been the one for me. 
 فقط تو تنها کس من بودی

And I still hold your hand in mine. 
 و من هنوز دستت را در دستم می گیرم

In mine when I'm asleep. 
 در دستم می گیرم وقتی که به خواب می روم

And I will bare my soul in time, 
 و به موقع روحم را آشکار خواهم ساخت

When  I'm kneeling at your feet. 
 وقتی که بر جای پایت زانو می زنم

Goodbye my lover. 
 بدرود ای عشق من

Goodbye my friend. 
 بدرود ای دوست

You have been the one. 
 فقط تو بودی

You have been the one for me. 
 فقط تو تنها کس من بودی

I'm so hollow, baby, I'm so hollow. 
 من خیلی پوچ شده ام ٬من خیلی پوچ و ناچیز شده ام عزیزم

I'm so, I'm so, I'm so hollow. 
 من خیلی پوچ شده ام

I'm so hollow, baby, I'm so hollow. 
 من خیلی پوچ شده ام ٬من خیلی پوچ و ناچیز شده ام عزیزم

I'm so, I'm so, I'm so hollow. 
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 من خیلی پوچ شده ام...
چقدر این اهنگ طوالنی بود!اونقدر که تا دو سممه بار ریپیت شممد،رسممیدیم به 

به نظر م یل! نه ی دن نگ و داره چون دائم همین پلی خو یه اه مد همین  یو
میشممد.چقدرم که ناامید کننده بود.حاال دیگه مطم ن شممدم دنیل یه شممخا 
ضع  ست دادنش به این و ست داده و در عزای از د خیلی خاص و مهم رو از د
دچار شممده و وانمود میکنه که نسممبت به همه چیز بی حسممه.چقدر جالبه که 

سی یه  شه درمورد هرک سی که همی شقانه وجود داره.حتی درمورد ک ستان عا دا
 خیلی سرد و بی احساس به چشم میاد.

عملیات ناموفقمون جدا خسته کننده بود و منو که حالت عادی داشتم حسابی 
خسته کرده بود چه برسه به اونکه کلی هم قرص خورده بود.بعد از رسیدنمون 

من راه افتاد سمممت خونه و دیگه حتی یک کلمه هم باهام حرع نزد و زودتر از 
شت که میدیدم اونقدری براش  شت تا من برم!حس خوبی دا در رو هم باز گذا
اهمیت داشتم که بخاطر بیرون نموندن من حاضر شد بزنه زیر حرع خودشو 
حتی وقتی که من قصممد داشممتم برم خودش مانعم بشممه!این انسممانیت به خر  

زی بود که از هرکسی انتظار میرفت دادن و نذاشتن یه نفر زیر بارون درواقع چی
که طی بیسمممت و  ید  یل میرسمم به دن یب نبود ولی وقتی  و خیلی هم عج
یب  ندازه،عج ندی سممعی کرد منو بیرون ب با هر ترف ته  گذشمم عت  هارسممما چ
میشممد.وقتی رفتم تو خبری از جکسممون و رابرت نبود.خب معلومه..سمماعت 

 صبحه...
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در یه بطری مشروب دیگه ست حس وقتی دیدم که دنیل بازم مشغول باز کردن 
شهن!خب چرا نمیره بگیره بخوابه و  ست نداد.االن دیگه چ چندان خوبی بهم د

 عوضش میخواد مست کنهن!لب به اعتراض باز کردم:
سمماعت  صممبحه و تو بازم میخوای مشممروب بخورین!فکر نمیکنی این دیگه -

 خیلی زیاده رویهن
رد و بی اینکه حتی نیم نگاهی بی توجه به حرع من بطری رو نزدیک دهنش ب

شه...من که حاال میدونم  ست کار خودش رو بکنه!ولی نمی به من بندازه میخوا
اون یه دوست قدیمیه نمیتونم ببینم اینطوری داره خودشو نابود میکنه و رسما به 
سریعا بطری رو  شه  صدمه میزنه.قبل از اینکه جرعه ای ازش خورده ب خودش 

 دمو گفتم:از توی دستش بیرون کشی
 اینو دیگه بهتره به مهمونت تعارع کنی.-

 سعی کرد شیشه رو از دستم بگیره.
 این برای مهمونم زیادی قوی و سنگینه.-

 دستمو عقب کشیدم تا نتونه ازم بگیرتش..یه قدم عقب تر رفتمو گفتم:
کل قوی - یه ال با  که  پذیرایی کنینوقتی  جدانپس اینطوری میخوای ازم 

 مستین
 طرع بطری هجوم اورد.بازم به 

 من نگقتم قراره ازت پذیرایی کنم.کاری هم با تو ندارم.-
من چند روزی بیشممتر اینجا نیسممتم.اما تو همین چند روزم حواسممم بهت -

 هست!
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 جدان!پس امشب یه فرشته ی نجات رو با خودم اوردم توی این خونه.-
 همینه که هست.اینو بهت پس نمیدم.-

ستم تکون  سخره ایه که بطری رو توی د صیش کنم!انتظار م شتر حر دادم تا بی
بخوام به قول خودش مثل یه یه فرشممته ی نجات در عرض چند روز الکل رو 
باره  یاره دو به ابرو ب که خم  بدون این که میتونم بکنم! بدم!ولی تالش  ترکش 

 برگشت به اشپرخونه و یه بطری دیگه نمیدونم از کجا اورد و بی تفاوت گفت:
 ودت.از خودت پذیرایی کن.اون واسه خ-

وقتی دیدم که فارغ از جلز و ولز کردن من اون یکی رو باز کرد و سممر کشممید با 
 حرص شیشه ای که تو دستم بود کوبیدم روی اپن رو به روش و گفتم:

 تو واقعا یه دیوونه ای.-
 

به نظر میومد از عصممبانی شممدنم بیشممتر لذت برد تا از نگرانی که واسممش ابراز 
ست.ترجی  میدادم کردم چو صورتش نقش ب ن یه لبخند کمرنگ مو یانه روی 

باهاش حرفی  تاق قراره بمونم هم دیگه  یدن اینکه من توی کدوم ا برای پرسمم
یه.یعنی  خال به نظر  مدم توش بودم  به هوش او که وقتی  تاقی  نزنم.همون ا

 امیدوارم که باشه.
صبانیت رفتم توی همون اتا شبختانه برای همین ادامه ندادم و با ع ق.خب..خو

خالی بود.با خسممتگی خودمو انداختم روی تخت وسممط اتاق و دسممتامو روی 
تار  قات امشمممب رو مرور کردم.چقدر رف فا تک ات تک  گذاشممتم و  چشمممام 
هردومون متغیر بود!اولش که با پررویی منو سعی اون برای بیرون کردنم شروع 

کمکم کنه و  شممد.بعدم من تحقیرش کردمو اون داد زد!و اخرشممم راضممی شممد
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تایلرن!حتی بی  نه اش.میبینی  به خو باره ازش بخوام منو اورد  که دو بدون این
 احساس ترین ادما هم گاهی دلشون میسوزه!

داشممتم همین حرفارو توی  هنم مرور میکردم که یهو برق اتاق روشممن شممد و 
باعث شد چشمامو بازکنمو سرمو بچرخونم سمت در.از دیدن دنیل در استانه 

شونه ی  در  شذم ببینم چی میگه. شوندم و منتظر  شونیم ن اخم ظریفی روی پی
شممو به در تکیه داد و با اون لبخند مو یانه ای که هنوز از روی ل*ب*ش محو 

 نشده بود بهم اشاره کرد و گفت:
 من که ازت نخواستم بابت اینجا موندنت چیزی رو واسم جبران کنی!-

 توی جام نیمخیز شدمو تعجبزده پرسیدم:
 هان!-

 لبخندش هر لحظه پررنگتر میشد.
 خوابیدنت روی تخت من دلیل خاصی داره یا من  هن ناسالمی دارمن!-

 با شنیدن این حرفش مثل ترقه از جام پریدم.
 تخت تون!من فکر کردم این اتاق خالیه...وگرنه..وگرنه نمیومدم اینجا.-

ودشممو نشممون چهره ی رنگ پریده و نسممبتا وحشممتزده ی من که در آن واحد خ
باره خاموش کرد و جواب  میداد رو که دید ،خونسممرد و بی تفاوت برق رو دو

 داد:
 هول نشو!میرم پیش جسی.شب بخیر.-

 اینو گفت و در رو بست و منو با یه دنیا فکر و حس مختلف تنها گذاشت..
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طبق عادت گذشممته ام توی خونه ی خودمون که تا لنگ ظهر خواب بودم،این 
ظهر بود که بیدار شمممدم!منی که فکر میکردم جایی غیر از تخت  بار هم دقیقا

خودم خوابم نمیبره حاال به راحتی خونه ی خودمون خوابیده بودم.فارغ از همه 
ی اتفاقاتی که افتاده بود..و فارغ از اینکه کجا هسممتم!کش و قوسممی به بدنم 

جب برانگ قدر دیشمممب حرفش برام تع مدم!چ پایین او یل  خت دن ز یدادمو از ت
یه  ما  که خودم داده بودمو خودمو رسمم هادی  با پیشممن که  بود!درصممورتی 
ع.ا.ح.ش.ه معرفی کردم نبایدم خیلی تعجبزده میشممدم چون هر مرد دیگه ای 
هم بود با خودش میگفت خب حاال که خودش مشممکلی با این موضمموع نداره 
 من چرا به خودم سممخت بگیرمن!و وقتی هم که دنیل اومد دم و در گفت قرار
شت که اگه واقعا  سش چیزی رو جبران کنم برای یه ثانیه از فکرم گذ ست وا نی
برعکس این حرع رو میزد من باید چه واکنشی از خودم نشون میدادمن!فکرشم 
به همچین چیزی فکر میکنم اصممالن!اونم درمورد  به!چرا دارم  یب و غری عج

سرمو تند تند تکون دادم ت شناختنش نمیگذره! فکار ا از این امردی که خیلی از 
سکوت بود و به نظر نمیومد  شتم طبقه ی پایین. سریع برگ شم و  سخره رها  م
کسی خونه باشه.اسم هر سه نفری که میدونستم تو این خونه زندگی میکنن رو 

 صدا زدم:
 دنیل...نرابرتن..جکسونن-

جوابی که نیومد مطم ن شممدم نیسممتن.با صممدای قار و قور شممکمم تازه متوجه 
ش شون در حد مرگ شدم که بی ساعته که چیزی نخوردم!اینا هم که پذیرایی تر از

ضعیفه!اینقدر عادت کرده بودم که هرروز صبحونه مو توی تخت بخورمو کلی 
خدم و حشم دورم باشن االن برام سخت بود که خودم بیام توی خونه ی یه نفر 
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ز جدیگه دنبال غذا بگردم.از شانس بد توی یخچال و بیرونش هم چیز خاصی 
شتم روزمو با  صد ندا شد و منم ق شروب یافت نمی سام مارک های م انواع و اق
ست.اونا هنوز دو روز هم  ضع خیلی هم عجیب نی شروع کنم!البته این و الکل 

 نشده اومدن توی این خونه و قطعا فرصت خریدن چیزی رو نداشتن.
گم و  وفکری به سرم زد.حاال که دنیل نیست میتونم اون همه بطری لبالب پر ر

شه و بفهمه  شون مواجه  شون با جای خالی سراغ گور کنم تا وقتی که بازم رفت 
یداد و منو دسمممت کم  نه رو تحویلم م یا ند مو  ید دیشمممب اون لبخ با که ن
میگرفت!قیمت همه ی اونا باهم خیلی هم کم نبود پس دور ریختنشممون کار 

 توی اتاقی که چندان عاقالنه ای نیسممت!پس عاقالنه ترین کار اینه که همه رو
فعال توش مسممتقرم قایم کنم تا هرموقع که خواسممت بیاد سممر وقتشممون من یه 
شه و  شون باید از روی جنازه ی من رد  سیدن به نمایش راه بندازمو بگم برای ر
اونم که از روی جنازه ی من رد نمیشممه و اینطوری میفهمه که فرشممته ی نجات 

 به کی میگن!
 دادمو با خودم گفتم: دستمو مشت کردمو تو هوا تکون

 همینه!-
 خودمم از فکرای مسخره و حرکات مسخره تر خودم خندم میگرفت!

جمع و جور کردن همه ی اونا و قایم کردنشممون تقریبا چند سمماعتی وقتم رو 
سنگی رو فراموش کنم هم  شتر طولش میدادم تا هم گر گرفت و البته خودمم بی

خودم نتونم کمکی کنم سعیمو  مشکالت حل نشدنی زندگیم رو.حداقل اگه به
سرش کمک کنم تا بتونن  ستم به دنیل و پ میکنم توی مدت کوتاهی که اینجا ه
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شن چون دنیل رسما خودش رو ول کرده به امون خدا و  شته با زندگی بهتری دا
این اصال خوشایند نیست.بعد از تموم شدن کارم خسته خودمو انداختم روی 

شیدم سط اتاق ونفس عمیقی ک .نمیدونم چند دیقه توی همون حال باقی مبل و
شته  شبیه  وق زدگی از اینکه دنیل برگ سی  شدن در با ح صدای باز  موندم تا با 
از جام پریدم اما با دیدن رابرت یه جورایی خورد توی  وقم!با یه حالت طلبکار 

 گفتم:
 اعه...تویی!-

ش متوجه مثل اینکه انتظار دیدن منو اونجا نداشممت.اینو از گرد شممدن چشممما
ست  سی جز من اونجا نی شدم!نگاهی به دور و اطراع برای اطمینان از اینکه ک

 انداخت و همونطور که انتظار داشتم تعجبزده پرسید:
 ناتالیا...تو..چرا اینجایین!اینجا چیکار میکنین!-
سوال و میپرسیدی.که من کجا - شتی همین  هر موقع ما همدیگه رو دیدم تو دا

 نش طوالنیه.چیکار میکنم!داستا
سی منو ببین!کلی هم خرید کرده بود!مثل از  شان ست و اومد تو.خوش  در و ب

 قحطی در رفته ها دستامو با  وق بهم کوبیدمو گفتم:
 اوه خداروشکر!باالخره یه چیزی برای خوردن پیدا شد!-

شون  شت و گذار تو شغول گ ستش بود رو گرفتمو م سه هایی که د چندتا از کی
ست کرد!با شدم.خوبه...تقریب صر در شه یه ناهار مخت ا با چیزایی که گرفته می

اینکه تاحاال از این کارا نکرده بودم اما برام جالب بود که بخوام یه روزی مثل 
یه دختر معمولی همچین کاری رو انجام بدم!غذا درست کنم..وسیله هایی که 

شتر به کارای ست جا به جا کنم!هرچند عالیقم بی شپزخونه  ردونه م مربوط به ا
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مربوط میشد اما اینم یه تجربه ست که چند روزی بیشتر طول نمیکشه!بهرحال 
حاال که چند تا باقی مونده ی اون اتیشممسمموزی توی این خونه زندگی میکنن و 
دست بر ق ا  من تنها زن اینجام،بهتره یکم به تفکرات سنتی و قدیمی همه ی 

 ت بازم پرسید:مردم پایبند باشم!در حین انجام این کارا رابر
 کی برگشتیندنیل میدونه که اینجایین-
 معلومه که میدونه.خودش منو اورد اینجا.-

 یه جوری زیرلب حرفشو زد که انگار داره با خودش حرع میزنه:
 پس فقط  داد و فریادش واسه منه!-
 چیزی گفتین-
نه..فقط یکم تعجب کردم..اخه چند شمممب پیش با گریه و کامال دلخور از -

 از اینجا رفتی و حاال با خودش برگشتی!این عجیب نیستن دنیل
شمک میزد رو  صبحانه ای که بدجوری بهم چ شکالت  شونه مو باال انداختم.
باز کردمو انگشت اشاره مو تا بند انگشت توش فرو کردم!اصال هم به چشمای 
از حدقه بیرون زده ی رابرت توجهی نمیکردم!همینه که هسممت!باید با مهمون 

 فرهنگشون کنار بیان!بی توجه پرسیدم:بی 
 دنیل کجاستناز وقتی بیدار شدم این خونه کامال در سکوت بوده.-
گه بود خونه رو توی سممرش - که ا یه  یل خیلی ادم پر سممر و صمممدای مثال دن

 میذاشتن!
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حق با اون بود!از هر صممدتا سمموالی که ازش میپرسممیدی نود و نه تاش رو فقط 
شد که من بهت پوزخند میزد و یا با  شد و البته تابلو  سردی از کنارت رد می خون

 محض کم بودن سر و صدا سراغ اونو نگرفتم!خودمو نباختمو ادامه دادم:
 حاال هرچی.اگه نمیدونی کجاست فقط بگو نمیدونم.-
مطم ن نیسممتم..اما گفت که باید بره تو خونه ی قبلی دنبال یه سممری چیزا -

سی  شم که باید بره ج سه برگردونه و احتماال همین دوتا بگرده و بعد رو از مدر
 کار کوچیک تا شب وقتشو میگیره!

 تا شبنچه خبرهنمدرسه که تا شب باز نیست.-
 شاید بخواد با پسرش خلوت کنه!تو چرا نگرانین!-
 

چه حرع مسممخره ای!توی دلم اداشممو دراوردم.شمماید بخواد با پسممرش خلوت 
م که بی حس شممده بود!به قیافه ی کنه!اینقدر انگشممت شممکالتیم رو مکیده بود

توهم رفته ی رابرت که بهم مثل یه میمون که موز دسممتش دادن نگاه میکرد، 
شتی که هنوز توی دهنم  شونه ی قچیهقتکون دادم.به انگ سرمو به ن نگاه کردمو 

 بود اشاره کرد و گفت:
 تو همیشه اینطوری چیزی میخورین-
 مگه چشهن!-
 یتونه اون شکالت و بخوره!چیزیش نیست فقط دیگه کسی نم-

یه جوری این حرع و میزنه انگار من ایدز دارم!نمیدونسممتم تو این خونه ادم 
 وسواسی زندگی میکنه!ظرع شکالت و توی بغلم گرفتمو گفتم:

 خب نیازی نیست کسی بخوره.این مال منه.-
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شتم توی اتاقم.اونقدری باهوش بودم شپزخونه زدم بیرون و برگ  اینو گفتم و از ا
که بفهمم دنیل یه حساسیتایی روی رابرت داره.اینو همون شبی که رابرت برای 
سیت جزو برنامه  سا اروم کردنم منو بغل کرد فهمیدم و خب،تاکید روی این ح
صمیمیتم رو با  شم و بعد  های امروزم نبود و بهتر بود اول از همه چیز مطم ن 

 افرادی که تازه شناختم بیشتر کنم..
شدم!اگه بخوام همینطوری اینجا بمونم قطعا کپک میزنم!ولی چقدر هم کثیف 

خب..اونطوری که من از خونه زدم بیرون خیلی فرصمممت جمع کردن بهترین 
لباسمممام رو نداشممتم و مجبور بودم با همون یه دسمممت لباس بزنم بیرون!مهم 
نیست..من که مثل رابرت وسواسی نیستم!درواقع خیلی سعی کردم تا بیخیاله 

به این تمیز یه مرد غری خت  ید روی  ت با نه شممم وگرنه حتی ن یای دخترو باز
میخوابیدم!امیدوارم فقط اینجا یه چیزی پیدا شه که سایزش بهم بخوره و به تنم 
زار نزنه.بقیش مهم نیست.جکسون که تکلیفش مشخا بود،طول و عرضش 

 یسممه برابره منه!از رابرت هم که نمیتونم لباس بخوام.درنتیجه می مونه ف ممول
سمت  شدمو رفتم  شیدن!پا کردن توی کمد دنیل و پیدا کردن یه چیزی برای پو
ند سمممایزی بهم بزرگ  مد چ تاق.هرچیزی جلوی دسممتم میو مد توی ا ک
بود.طبیعیه..من که نیومدم به یه فروشگاه زنجیره. ای.نبایدم انتظار داشته باشم 

ری که یکی تو کمد لباسممای یه مرد یه چیزی اندازه ی خودم پیدا کنم!همونطو
یکی لباسمما رو کنار میزدم یهو رسممیدم به چند تا لباس کاور کشممیده و کامال 
محصور شده.حدس زدم شاید لباسای خیلی گرونی هستن که اینطوری مهر و 
موم شمدن.زیپ کاور یکی شمون رو باز کردم و در کمال تعجب دیدم که لباس 



 219 فروشی نیست )جلد دوم(

با حیرت لباس رو کشممیدم بیرون و بهش ن گاه کردم.چرا دنیل زنونه اون زیره!
مه زنونه بودن.خیلی  گاه کردم.ه یه رو هم ن باس زنونه دارهن!بق مدش ل توی ک
اشنا به نظر میرسیدن.مخصوصا یکیشون که رنگش بین خاکستری و شیری در 
صویری اومد توی  شب به نظر میرسید.برای یک ثانیه ت شبیه لباس  تغییر بود و 

ونی شمملوغ و پلوغ بودم و این لباس  هنم.با همین لباس..انگار که توی یه مهم
هم مشخصه ی اصلی تصویر  هنیم بود.به همون سرعتی که این تصویر توی 
 هنم شممکل گرفت به همون سممرعت هم غیب شممد.خیاالتی شممدم.شمماید هم 
خیلی  وق زده از اینکه لباس زنونه پیدا کردم!یکی از لباسممهایی که رسمممیت 

شتم و رو به روی ای شت رو بردا ینه جلوی خودم گرفتم.عجیبه.کامال کمتری دا
سممایز و اندازه ی منه.باید از دوسممت دختر غیب شممده ی دنیل تشممکر کنم که 
اینقدر لباسممای خوب رو اینجا جا گذاشممته!اینم یه خوش شممانسممی دیگه.رفتم 
ست  سایلش د صری گرفتم.امیدوارم دنیل از اینکه به و توی حموم و دوش مخت

 زدم عصبی نشه.
رت گفته بود که دنیل تا شمممب برنمیگرده،تقریبا تا نزدیکای همونطوری که راب

صدای باز -ساعت سر و  شد و منم از اتاق بیرون نرفتم ولی  شب خبری ازش ن
شممدن در و حرع زدن که به گوشممم رسممید متوجه شممدم اومده.از باالی راه پله 
شب خیلی خوب چهرشو  شته بودن.اون  سی برگ پایین رو نگاه کردم.دنیل و ج

 ودم االنم از نمای باال صورتش خیلی قابل تشخیا نبود.ندیده ب
 پرید سمت رابرت که مشغل ور رفتن با گوشیش بود و گفت:

شهربازی.کاش تو هم - شت.با بابا رفتیم  شب کلی بهم خوش گذ رابرت...ام
 باهامون میومدی.
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سرش خلوت کنه!زیاد  سته با پ پس انگار رابرت دروغ نگفته بود که دنیل میخوا
ف گاهم به حر بدل میکرد توجهی نکردم و عوضممش ن با رابرت رد و  که  ایی 

چرخید سمت دنیل که توی اشپزخونه داشت دنبال چیزی میگشت و من دقیقا 
میدونسممتم اون چیز چیه!طولی نمیکشممید که بفهمه کار منه و بیاد سممراغم!از 
به همون  ندی  بالشممون میگرده منم لبخ فه داره دن یدیدم اینطوری کال نک م ای

ازه مو یانه که اون دیشممب میزد روی صممورتم نقش بسممت.حاال میفهمی اند
حرص دادن دیگران چه حسممی داره!سمموال جسممی از رابرت باعث شممد بازم 

 حواسم به اون سمت پرت شه:
 رابرتنبازم برام شکالت نخریدین-

 رابرت گوشیشو توی دستش جا به جا کرد و با یه افسوس گفت:
 !خریدم..اما یه نفر همشو خورد-

فهمیدم داره راجع به من حرع میزنه.اگه بهم میگفت اون واسممه بچه سممت من 
پایین و  له ور نمیشمممدم.ترجی  دادم خودم برم  قت اونطوری بهش حم هیچو

 سوال قکی شکالت منو خوردهقی جسی رو جواب بدم
 خودمو به انتهای راه پله رسوندمو گفتم:

 من خوردمش!اما قول میدم یکی عین همونو واست...-
ما دیدن  گاه کردن،ا له و منو ن تاشممون برگشممتن طرع راه پ که هر سمممه  با این
هیچکدومشممون به اندازه ی دیدن چهره ی جسممی تاثیری توی ناتموم موندن 
ستم بقیه ی حرفم  سی جلوی دهنم رو بگیره نتون شت.یهو انگار که ک حرفم ندا

.با رو بزنم.مطم ن بودم اون بچه هم یه دفعه خنده روی صممورتش محو شممد.
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چشمممای خودم دیدم که حالت چهرش تغییر کرد..اصممال نمیدونم چرا یهو از 
دیدنش اینقدر حالم بد شممد و حس و حال وحشممتناکی به سممراغم اومد اما 
میتونسممتم هجوم یه سممری افکار نامنظم نامفهوم و سممردردی که مطم ن بودم 

حس همین االناسممت که دوباره طاقتم رو طاق کنه رو با تک تک سمملول هام 
کردم.خدایا..چقدر چهره ی این بچه اشممناسممت...حتی اشممنا تر از چهره ی 

 خودم
که هرروز توی ایینه میبینمش!ناخوداگاه ضممربان قل*ب*م رفت روی هزار و 
حس کردم هر آن ممکنه پس بیوفتم...حس میکردم اونم نمیتونه نگاهش رو از 

ده.اب دهنم رو به من بگیره و با همون حالت از بهت و ناباوری به من خیره شمم
سختی قورت دادم و یه قدم پامو عقب تر روی یه پله باالتر گذاشتم.جسی با یه 
حالتی که انگار میخواسممت حرع بزنه اما میترسممید با تردید نگاهی به دنیل 
انداخت.احمق نبودم که بفهمم منتظر تایید یا تذکری از سمممت دنیله اما یه 

جا رو ترک کنم.یه چیزی میگفت فقط حسممی بود که وادارم میکرد سممریعا اون
ند  قل*ب*م ت قدر  پدر و پسممر رو تموم کن.این به این  گاه کردن  باال و ن برگرد 
که بهترین  توصممیف برای  باال  یدم  تادم.جوری دو به نفس نفس اف که  ید  میتپ

 همچین موقعیتی،پا به فرار گذاشتن بود!
 

 

دسممتمو روی قل*ب*م که  !سممریعا پناه بردم به توی اتاق و تکیه مو به در دادمو
داشت از قفسه ی سینه ام بیرون میزد گذاشتم.تنها توجیحی که میتونستم برای 
خودم بیارم این بود که اون پسر بچه منو یاد دین ادا نشدم به تایلر و الرا میندازه 
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که اینقدر عصممبی شممدم وگرنه دلیلی نداره که اینقدر سممریع کنترلمو از دسممت 
فتم.اینقدر دیدنش شمموکزده و بهم ریختم کرد که یهویی بدمو به نفس نفس بیو

چه  هانیم بوده.. ناگ لت  حا خاطر تغییر  یدادم ب مال م فت!احت بغ ممم گر
میدونم..این چند روز هیچ چیز توجی  درسممتی نداره..منظورم اینه که چطور 
نده  قانع کن یل  بدون هیچ دل یه اونم  که الکی زدم زیر گر قانع کنم  خودمو 

خودم دلداری میدادم که بخار فشممار عصممبی ایه  که طی کمتر اینفقط باید به 
شون بدم و  سعیم رو میکردم خودمو خوب ن شده و تمام  از یک هفته بهم وارد 
االنم یهویی توی وانمود کردن ناموفق بودم و دیدن اون بچه برام تلنگر بوده.نه 

 چیز دیگه.با خودم زیرلب زمزمه کردم:
 بی شدم...اره...همینطوره...من فقط عص-

 جسی هم از دیدن حالت من تعجب کرد که به نظر من خیلی هم عادیه..
چشمممم به ظرع شممکالت کنار تخت افتاد.رفتم کنار تخت و شممکالت رو 
برداشممتم.من به اون بچه اهمیت نمیدم وگرنه االن به سممرم نمیزد باقی موندش 

ستمو توی ظرع فرو بردم و صی دوباره د جوری  رو هم بخورم!با یه حرص خا
که انگار دارم با خودم لج میکنم انگشممتای اغشممته به شممکالتم رو میمکیدم و 

 بازم با خودم زمزمه میکردم:
 من به اون بچه اهمیت نمیدم...بهش اهمیت نمیدم..-

خاطرم محو نمیشمممد..موهای ل*خ*ت و بلونده  ظه از توی  یه لح چهره اش 
 ه مطم ن بودم تکروشن و پوست سفید و ظریفش و اون چشمای ابی رنگی ک

تک این ویژگی ها رو از دنیل به ارث برده.اون پسر بچه اخه چرا اینقدر دوست 
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سریع کردناینقدر یهویی تحت  شتنی بود و در عین حال منو وادار به واکنش  دا
ست از  سات بی موقع قرار گرفته بودم که دلم میخوا سا تاثیر این همه هجوم اح

ه به حال خودم که از همه چیز بی خبرم ت دل زار بزنمو همونطوری مظلومان
 گریه نکنم!دلم میخواست برگردم پایین و به جسی تشر بزنم:

 پسر کوچولوی دردسرساز..من نزدیک بود بخاطر تو توی اتیش بسوزم.-
یک بوده  بار نزد خاطرش هزاران  یب میزد ..تو ب یه چیزی توی  هنم بهم نه و 

 بمیری!
ه عذابم میداد..دستمو محکم تر روی قفس و این صدای ناشناس بیشتر و بیشتر

ی سممینه ام فشمممار دادمو اینبار با صمممدای بلند زدم زیر گریه!خدایا..من چم 
شممده...نکنه از شممدت عذاب وجدان دارم دیوونه میشممم..ظرع شممیشممه ای 
سرم  ست از  شکالت رو محکم کوبیدم روی زمین تا بلکه اون افکار مزاحم د

 بردارن...
صله ی چند دیق ستانه ی به فا سون دنیل در ا ه ی بعد در اتاق باز و چهره ی هرا

ستن چیزی ترسیده که  شک صدای  شنیدن  شد.حدس میزدم بخاطر  در نمایان 
 نکنه من بالیی سر خونه ی نازنینش اورده باشم!نگران پرسید:

 چی شدهناون صدای چی بودن-
 

 

 

 شممه دارمتند تند اشممکامو پاک کردمو سممرمو به جهتی چرخوندم که معلوم نبا
 گریه میکنمو جواب دادم:
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 هیچی..ظرع شکالت از دستم افتاد..خودم جمعش میکنم.-
نشممسممتم روی زمین و سممرمو تا حد ممکن زیر انداختم و مشممغول جمع کردن 
تیکه های خورد شده ی شیشه روی زمین شدم.ارزو میکردم زودتر بره بیرون و 

ا نه بودنم مطم ن میشممد..اونم بنبینه که من دارم گریه میکنم وگرنه قطعا به دیوو
این همه رفتار ضممد و نقی ممی که توی این مدت ازم دیده بود.اینقدر همه ی 
حرکاتم با حرص همراه بود که هرکسممی منو میدید متوجه میشممد حالت عادی 
ستمو خراش داد و باعث  شه ها بدجوری د شی ست.یکی از  ندارم و یه مرگیم ه

 تمو محکم بگیرم روی محلشد اخ نسبتا بلندی بگم و سریعا دس
بریدگی و دوباره بقیه ی شیشه هارو بریزم روی زمین.فکر میکردم دنیل رفته اما 
وقتی صدای قدمهاش رو شنیدم که بهم نزدیک شد فهمیدم تمام مدت همونجا 
وایستاده.پاهاشو که درست رو به روم دیدم ،سریع از روی زمین پاشدم و دوباره 

 تکرار کردم:
 جمعشون میکنم.االن -

به نظر نمیرسید زیاد نگران شیشه خورده های روی زمین باشه.دستشو به قصد 
 گرفتن دستم که بریده بود جلو اورد و گفت:

 نیازی نیست بیشتر از این دستتو ببری!-
شیدمو اروم  ستمو عقب ک سریعا د ستم برخورد کنه  ستش به پو قبل از اینکه د

 جواب دادم:
 مهم نیست.چیزی نشده.-
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نه ی  یدن دسممتم بهو حاال هم بر یه مو بگیرم و  هنوزم نمیتونسممتم جلوی گر
بیشمتری برای اشمک ریختن بهم میداد!اصمال منتظر اینکه دنیل ازم بپرسمه چرا 
داری گریه میکنی نشممدم و با هق هق و هیجانی که کنترل کردنش برام سممخت 

 م:دمو گفتبود به بیرون و جایی که اتاق جسی رو بخوام نشون بدم اشاره کر
فکر کنم...فکر کنم دارم دیوونه میشممم..دارم..دارم بخاطر مردن تایلر بخاطر -

من،شممکنجه میشممم...میدونم..میدونم که بخاطر این گ*ن*ا*هم هیچوقت 
 بخشیده نمیشم..

بدتر میشمممد و سممختتر میتونسممتم نفس  حالم  که میگفتم  مه ای  با هر کل
ی یه نفر و از خودم ضممعف بکشممم.باورم نمیشممد که اینطوری وایسممتادم جلو

سعی کرد  شونه هامو  شت روی  شو گذا ستا شون میدم.اونم جلوی دنیل...د ن
 ارومم کنه:

اروم باش..چیزیت نمیشممه!همه ی ما گ*ن*ا*هایی بدتر از این انجام دادیم -
 که بخاطرش داریم شکنجه میشیم.ولی این ربطی به کشته شدن دوستت نداره.

 هق هق کردم..:
بط- چی ر به  هم  پس  ب نو  م قدر  ن ی تو ا چه ی  ب یدن  ید د با چرا  دارهن

 بریزهن..معلومه..چون نتونستم الرا رو پیدا کنم.
قاص پس - نداره فکر کنی داری ت گه لزومی  نه.پس دی ید دلیلش همی شممما

 میدی.تو همه ی سعی تو برای برگردوندن اون بچه کردی.
ا دارم بهم بگه چرانتظار داشتم چیز دیگه ای بشنوم.دلیل قانع کننده ای ک اون 

اینطوری میشممم..چون اون خیلی بیشممتر از خودم درمورد من میدونسممت..اما 
حاال که اونم با نظرم موافق بود،شمماید بهتره منم قبول کنم دلیل بهم ریختگیم 
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اونقدرام خاص نیست که فکر میکنم...نفس عمیقی کشیدمو زمزمه وار جواب 
 دادم:

 همینطوره..من همه ی سعیمو کردم..-
سرمو رو عقب چرخوندمو برای عوض کردن بحث جوری که انگار دارم دنبال 

 چیزی میگردم گفتم
اینجا چسمممب زخم یا چیزی که بتونم باهاش زخمم رو پانسمممان کنم پیدا -

 میشهن
سممرمو برگردوندم تا جوابشممو بشممنوم که دنیل رو تو فاصممله ی خیلی کمتری از 

ش جدی بود.به چشمممام رنگی از چند ثانیه قبل رو به روی خودم دیدم.نگاه
به  با چشممماش  یدم چرا اینقدر اومده نزدیکن! تعجب دادمو از خودم پرسمم

 ل*ب*ا*م اشاره کرد و گفت:
 عین یه بچه ی دو ساله شکالت میخوری!-

تازه فهمیدم که منظورش چیه..احتماال با اون وضممعی که من داشممتم حرصمممو 
 شکالتی شده!خواستم دستموسر شکالته بیچاره خالی میکردم االن صورتمم 

باال بیارم که شممکالت روی صممورتم رو پاک کنم که نذاشممت و دسممتمو اورد 
پایین..دستش روی گونه ام نشست.با انگشت شصتش یه  ره شکالتی که روی 
یه جوری که انگار مجرم  پاک کرد و بهم نشممون داد و  ل*ب*م مونده بود رو 

 گرفته گفت:
 پس تو شکالت جسی رو خوردی!-
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مت  و جب زده ی من انگشممتش رو بردش سمم مای تع بل چشمم قا عد در م ب
ل*ب*ا*ش..پس انگار من تنها کسممی نیسممتم که اینجا با دسممت شممکالت 
صممبحانه میخورم و انگار دنیل هم به اندازه ی رابرت وسممواسممی نیسممت!با 
ضیحی چیزی برای  شده اینقدر بهش زل زدم بلکه خودش یه تو شمای گرد  چ

ده اما انگار نه انگار که چیزی شممده بازومو گرفت و این حرکت فوق عجیبش ب
کشیدم سمت تخت و مجبورم کرد بشینم و کشوی پاتختی رو کشید و از توش 
ست.هنوز چند دیقه هم  ش سب زخم بیرون اورد و کنارم روی تخت ن پنبه و چ
از اون هق هق کردن بی امونم نگذشته بود و االن تمام اون حس ناشناس جای 

عجب و بهت داده  بود و بی هیچ حرع و مخالفتی فقط به دنیل خودش رو به ت
شده بود  ستمو که زخمی  نگاه میکردم که حتی کاراش از کارای منم عجیبتره.د
کشید جلو و با یه پنبه مشغول پاک کردن مختصر خونی که اطرافش جمع شده 
بود،شممد.دیگه حتی باهاش مخالفتی هم نمیکردم...احتیاجی به مخالفت رو 

حس نمیکردم.بی اینکه بهم نگاه کنه و سرش با بستن چسب دور انگشت هم 
 من گرم بود گفت:

 تو کمد لباسای منم که سرک کشیدی..مهمون پر دردسری هستی.-
 به لباسی که تنم بود نگاهی کردمو جواب دادم:

شیدم ناراحت - ست دخترتو پو سای دو همش نگران بودم که نکنه از اینکه لبا
 ی پوشیدن نداشتم.شی.اما چیزی برا

کارش که تموم شممد دسممتمو گذاشممت روی تخت و نگاهش رو تو چشمممام 
 دوخت.

 ناراحت شدم.خیلی هم زیاد.-
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به نظر ناراحت نمیای!بهرحال..من که نمیخوام بالیی سرشون بیارم،فردا میرم -
 برای خودم لباس میخرم و اینارو پس میدم.

 نگران این نیستم که بالیی سرشون بیاری.-
 س چرا ناراحتت میکنهنپ-

 از جاش بلند شد و یه قدمی از تخت فاصله گرفت و جواب داد:
ستت کنم و بفهمم - شم بازخوا چون خاطراتی رو یاداوری میکنه که مجبور می

 اون شیشه های مشروب و کجا قایم کردی!
یاد از  به این حجم ز یه زن رو اورده  باالخره اعتراع کرد برای فراموش کردن 

ضعیف الکل و ق شم نمیکردم اینقدر  صال فکر ستم بگم،ا صادقانه میخوا رص.
باشمممه و فکر نمیکردم که زن خاصممی توی زندگیش باشمممه البته اگه از مادر 
ناشممناخته ی جسممی فاکتور میگرفتم.من اون همه بطری رو الکی قایم نکرده 
صال این  شون بدم.بعالوه من ا س سریعا پ ساده اش  بودم که حاال با یه اعتراع 

راهای عشممقی رو درک نمیکردم که حاال بخوام بهش حق بدم.از حرفای ماج
سرسخت تر از  شد که دنیل قبال خیلی  شت می سون و اطرافیان اینطور بردا جک
این حرفا بوده و االن دیگه اون اعتبار و قدرت سممابق رو نداره و خودمم کم کم 

 داشتم به این نتیجه میرسیدم که همینطوره.
مت کمد و لباسایی که من همونطوری روی زمین ولشون جوابی نداد و رفت س

کرده بودم.از اینکه اینقدر بی اهمیت و خونسممرد با یادگاری های با ارزشممش 
برخورد کرده بودم یه مقدار احسمماس خجالت زدگی میکردم.برای جبران کارم 

 گفتم:
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اگه واقعا ناراحتت میکنه میتونم همون لباس قبلی خودمو بپوشممم و اینو پس -
 بدم.

 همونطور که مشغول جمع کردن اونا بود جواب داد:
الزم نیسمممت.این لباس بهت خیلی میاد!به اونم خیلی میومد.هنوز میتونم به -

 وضوح توی این لباس به خاطر بیارمش...
یه اندوه خاصممی توی کلماتش مو  میزد که منو هم ناراحت میکرد.این لباس 

شنا شکی راه راه برای منم خیلی ا بود و تازه خودمم فکر میکردم خیلی  سفید م
بهم میاد!خوبه که به نظر دنیل هم همینطوره.در کمد رو بسممت و به لباسممی که 

 تنم بود اشاره کرد و ادامه داد:
میتونی پیش خودت نگهش داری.چون االن که بهت نگاه میکنم میبینم واقعا -

 شبیهش شدی.
 منم به خودم اشاره کردمو گفتم:

 شبیه من بودن!-
 خیلی.-

 لحنمو به شوخی زدم:
 پس حتما خیلی خوشگل بوده!-

 سرش رو به نشونه ی قارهقتکون داد.
 

خاطراتش میره سمممت  خاطر فرار از  که ب به جای این به سممرم زد.اگه  فکری 
که هیچ  نه   حان نک قدیمی رو امت یه دوسمممت  با  بار حرع زدن  کل،چرا این ال

هیچوقت هم قرار نبود دسممترسممی به عشممق از دسممت رفته ی اون نداشممت و 
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ببینتش!اینطوری حرع زدن با من براش راحتتر میشممد بدون اینکه نگران باشممه 
که من حرفاش رو به کسی میگم.به جکسون و رابرت که نمیتونست حرع بزنه 
با زیر  و این عادی بود.یه جورایی غرور مردونه ی مرد رو میشممکنه که بخواد 

ا منی که احتماال تا چند روز دیگه دسممتاش درمورد این مسممائل حرع بزنه ام
شنهادم رو بلند  شم!پی ستم گزینه ی خوبی با شه از اینجا میرفتم،میتون برای همی

 به زبون اوردم:
شتر بدونم..بدونم که واقعا زنی وجود داره که بتونه - ست دارم درموردش بی دو

 تا این حد یه مرد رو عوض کنهن
 از کجا میدونی من عوض شدمن!-
شنیدم.همه میگفتن تو دیگه اون دنیل قدیم نیستی.خودمم اینطور فکر از بقیه -

 میکنم،که تو قبال خیلی متفاوت بودی.
 مثال چطورین!-
شیدی و زورگویی هات توی چند روزه - شب ک با توجه به اون فریادی که اون 

گذشممته که البته خیلی دوومی نداشممتن،حدس میزنم که مرد مسممتبد زورگویی 
میترسیدن!بخوام صادق باشم توی شب اول فکر میکردم تو  بودی که همه ازت

 اصال قابل تحمل نیستی!
این حرع اصممال تعریف کردن محسمموب نمیشممد اما نمیدونم چرا باعث شممد 
ل*ب*ا*ش به لبخند باز شمممه و البته منم از دیدن اون یه جورایی خوشممحال 

 میشدم.مکثش رو که دیدم دوباره گفتم:
 بگین دوست نداری درموردش بهم-
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 فکر نمیکنم واست شنیدنی باشه.-
 هست.وگرنه نمیپرسیدم.-

بازم مکث کرد.حرفش نشممون میداد که مخالفتی با تعریف کردن بع ممی چیزا 
 نداره اما نمیدونه از کجا شروع کنه برای همین پرسیدم:

خاص - قدر  عث میشمممد برات این با که...چی  نه  اون چطوری بودنمنظورم ای
 باشهن

فاصمم که  قدمی  ند  خت چ نارم روی ت باره ک ته بود رو برگشمممت و دو له گرف
 نشست.نفس عمیقی کشید و جواب داد:

مه - لب میکرد.ه مه رو ج خاص بود!توجه ه مه  خاص نبود،برای ه برای من 
شونو تو خطر بندازن،چون اون  سش خود ضر بودن وا شتن.همه حا ستش دا دو

..برای رش.حاضر بود خودشو بخاطر همه قربانی کنه.برای دوستاش...برای پس
 من..

تا حاال فکر میکردم درمورد یه دوسمممت دختر معمولی که مدتی باهاش بوده 
 میخواد حرع بزنه اما این حرفش باعث شد به شک بیوفتم و بپرسم:

 صبر کن ببینم...اون همون مادر جسیهن!-
با حرکت سمرش تایید کرد.پس همینه..قطعا مدت زیادی باهاش بوده و روزای 

هاش با یادی رو  قدر احسممماس پوچی  ز حاال از رفتنش این که  نده  گذرو
میکنه.ادامه ی حرفاش رو که از سممر گرفت،بیخیال فکر کردن شمممدمو بهش 

 گوش کردم:
 از روز اولی که دیدمش،به این فکر میکردم-
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یا دارم و  مه ی دن به ه بت  که نسمم بت بهش اون حس تنفری  که چرا نسمم
شتمنچرا اگه اراده کنم میتونم هرکس رو تو شم اما ندا شم بهم زدن بک ی یه چ

اونو نهن!چرا نمیتونم با خونسممردی از کنارش بگذرم و باهاش مثل بقیه رفتار 
 کنمن

 و چرا نمیتونستین-
چون اون باعث میشممد خود واقعیم رو بیشممتر از هر وقتی حس کنم و بفهمم -

واقعا کیم.اما این چندان خوشمممایند نبود چون من سمممالها با یه منه غیرواقعی 
شتر از زند سی خود واقعیم رو ببینه!برای همین بی ستم ک گی کرده بودمو نمیخوا

هرکسی،به اون صدمه میزدم.از اینکه اون کسی رو جز من نداشت و نمیتونست 
از دسممتم فرار کنه سممواسممتفاده میکردم!از اینکه میدیدم به هیچکس نمیتونه از 

ی میدیدم با همه ی بد بدی من شکایت کنه و مجبوره باهام کنار بیاد ...و اینکه
 های من بازم منو دوست داره،بیشتر عصبیم میکرد.

شنیدن این تیکه از حرفاش برام یه خورده تعجب برانگیز و غیرعادی بود.درواقع 
خیلی غیرعادی بود!هم شیوه ی رفتاری دنیل با یک زن خیلی عجیب بود که به 

ذاب وضمموح اعتراع میکرد بخاطر ضممعف های شممخصممیتی خودش اونو ع
عا  ته!این واق جه گرش رو دوسمممت داشمم که اون زن شممکن یداده و هم این م
عجیبه..صممورتمو کج و کوله کردمو جوری که بفهمه واقعا به نظرم غیرعادی 

 میاد گفتم:
باهات - تو واقعا بی رحم بودی!اونوقت انتظار داشممتی اون بیچاره همیشمممه 

 بمونهنهرکسی هم بود ولت میکرد!
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صورتش تقریبا به  شد دیگه جمله ام حالت  اخم کمرنگی تغییر کرد که باعث 
رو ادامه ندم..کار درسممتی نبود که بخوام روی زخماش نمک بپاشممم با این 
حرفا!برای همین سمماکت شممدم و منتظر شممدم تا خودش ادامه بده و زیاد هم 

 منتظرم نذاشت:
همین بود که خاصممش میکرد.اینکه حتی اگه موقعیتی برای رفتن پیدا میکرد -
میرفت و ترجی  میداد همه ی خطرایی که تهدیدش میکنه رو تحمل کنه و با ن

من بمونه.و این به من قدرت میداد!اینکه میدونسممتم یه نفر بی قید و شممرط و 
همیشممه با منه.حتی اگه خودم بیرونش کنم!حتی اگه باهاش از اونم بدتر رفتار 

در حق خودش کنم.خودش نمیدونست که با دوست داشتن من داره چه ظلمی 
 میکنه.اما من هرکاری کردم تا اون ازم متنفر شه و نشد.هرکاری.

یاد اون تیکه از داستان شازده کوچولو که برای جسی توی خواب تعریف میکرد 
شممدمقگل من گاهی بداخالق و کم حوصممله و مغرور بود،اما ماندنی بود.این 

 بودنش بود که او را تبدیل به گل من کرده بودق
ر درک میکردم که چرا تک تک جمله هاش اون شممب پر از اندوه و غم حاال بهت

مه حس  یل این ه یدم دل که دقیق میشمممدم میفهم هاش  ته  بود... توی گف
شته،ترکش کرده و این  صال ازش انتظار رفتن رو ندا سی که ا پوچیش،اینه که ک
هر ادم قوی و به ظاهر محکم و بی احساسی رو از پا درمیاره!تازه،اون خودشم 
اعتراع کرد که ادای بی احسمماسمما رو در میاورده!دلم گرفت...االن یکم بیشممتر 

 میتونستم بهش حق بدم که ناراحت باشه.آهی کشیدم و زیرلب گفتم:
 پس باالخره بدجنسیات اثر کرد و اون ولت کرد،نهن!-

 سرشو به نشونه یقنهقتکون داد.
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شممتر ازار میده که ولم نکرد.اون هیچوقت ولم نکرد و همین منو بیشممتر و بی-
ممکن بود اگه بدونه من میخوام باهاش چیکار کنم،بازم باهام مخالفت کنه و 
ترکم نکنه!اون منو تغییر داد..هدفامو.رفتارمو..طرز فکرمو.من همیشممه از بچه 
که جسممی االن مهم ترین شممخا زندگی  نه  خاطر او ما ب ها فراری بودم.ا

عد از رفتنش داغون شمممد...اون  نه.جسممی هم ب ما م با ارزش ترین دارایی 
مام وجود  با ت هاش نبود و  با ندازه ی من  به ا ند،جسممی هیچوقت  بود...هرچ
یاش رو حس نکرد.هیچکس جز من نمیدونه که اون برای دیدن جسممی  خوب
مانعش  مام  با بی رحمی ت گذره و من  مه کس ب مه چیز و ه حاضممر بود از ه

ن خاطرات رو به دوش میشممدم!االن که اون نیسممت و من تنهایی باید همه ی ای
قت فرصمممت  که هیچو عا احسممماس عوضممی بودن میکنم.از این بکشممم،واق
عذرخواهی بابت بدیام رو ازش نداشمتم...از اینکه هیچوقت نتونسمت از بودن 

 با من احساس خوشبختی بکنه..
حس میکردم گفتن این حرفا داره ا یتش میکنه..اما از طرفی اعتراع کردنشمون 

ش نسبی هم برسه..بیشتر از اینکه دلم برای دختره بسوزه باعث میشد به یه ارام
دلم برای دنیل سمموخت!اون واقعا راه و رسممم دوسممت داشممتن رو بلد نبوده..و 
صبر کن ببینم...گفت اون هیچوقت  ست داده..اما  شایدم برای همین اونو از د
ولش نکرده...و اونم هیچوقت فرصممت عذرخواهی ازش رو پیدا نکرده...یعنی 

 مردهن!اگه اینطور نیست پس این حرفا چه معنی میدهن دختره
 چطوری از دستش دادینتو که گفتی اون هیچوقت تور ول نمیکرده.-
 من ولش کردم.-
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 با چشمایی که داشت از حدقه بیرون میزد و لحنی پر از تعجب پرسیدم:
 چین!منظورت چیه که تو ولش کردین!اونم وقتی اینقدر دوستش داشتی!-
هرچقدر هم که خودخواه بودم اما ،دوست داشتن من به اون چه ساده ست..-

فایده ای میرسمموند وقتی که هر لحظه بودنش با من براش یه خطر محسمموب 
ست ،تمام  ستم بودنش با من براش چیزی جز عذاب نی شدنوقتی که میدون می
سعیمو کردم تا پا روی احساسات خودم بذارم و بذارم اون بره..بره و یه زندگی 

ه رو تجربه کنه..یه زندگی بی دردسر..بدونه من..بدونه جسی..بدون کسایی تاز
 که بخاطر بودنش با من میخواستن بهش صدمه بزنن

 

 

 گذاشتم بره تا
سر خودم میاد.درواقع تا قبل از  شه..به این فکر نمیکردم که چی  شبخت با خو

 .مرفتنش،خودمو قوی تر از اینی حس میکردم که به این راحتیا کم بیار
واسممه چند لحظه سمماکت شممد و به فکر فرو رفت.هر جمله ای رو که میگفت 
سف  ساس تا شتر براش اح شد و منم بی سنگین تر از قبل می صداش  اندوه توی 
میکردم.کاش میتونسممتم واسممش کاری کنم..اما وقتی خودش با خودخواهی 
ولش کرده..چه کاری از دسممتم برمیادنبرای همینم نتونسممتم سمماکت بمونم و 

 فتم:گ
فکر نمیکنی این کارت خودخواهانه بودهناونم همینو میخواسممتنهیچوقت -

ازش پرسیدی که دوست داره بدون تو و جسی زندگی کنهنیا همینطوری ولش 
 کردی به امون خدان
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مطم نم که اینو نمیخواسمممت.اما من از سممر خودخواهی ولش نکردم،ولش -
 کردم تا بدون من خوشبخت تر و خوشحالتر باشه.

 ستنه-
قل االن - حدا با من بود بهتره. که  که وضممعش از وقتی  یدونم  ما م نه خیلی!ا

میخنده.االن میتونه روی پای خودش وایسته و از من نترسه.حداقل االن میتونه 
بدون دیدن منو جسی زندگی کنه و دیگه بخاطر دیدن من کنار یه زن دیگه گریه 

 نکنه!
این حد دوسممتش داری!و این  من فکر میکنم تو هیچوقت بهش نگفتی که تا-

باعث میشممه که االن دچار خودخوره بشممی!اگه بهش میگفتی،االن نیازی نبود 
 اینقدر خودتو سرزنش کنی.

اینم یکی از دالیلشممه.اما دیگه مهم نیسممت.االن ترجی  میدم که هیچوقت -
 ندونه.اینطوری براش بهتره.

تصمممیم میگرفت اعصممابم از اینکه دائما از طرع خودش برای طرع مقابلش 
 بهم میریخت و باعث میشد حرفامو کامال حق به جانب به زبون بیارم:

میشه اینقدر از طرع خودت تعیین نکنی که چی واسش خوبه چی بدنشاید -
اونم همین حسممارو به تو داشممته باشممه.چرا نمیری و پیداش نمیکنی و بهش 

 نمیگی که احساس واقعیت چیه ن
بهش بگم و ارامششو بعد از این همه مدت بهم میدونم کجاست!اما نمیخوام -

سی تازه داره به نبودنش عاادت میکنه،بهتره دیگه یه زخم کهنه  شم،ج بزنم.بعد
 رو دوباره تازه نکنم.
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حرفش به نظرم خیلی مسخره اومد.اونطوری که اون از دختره حرع میزد اصال 
صیبش صی ن شحالی خا سید که از این جدایی ارامش و خو ه شد به نظر نمیر

 باشه مگه اینکه پای یه معجزه درمیون باشه!
یب - به خودت اسمم کار فقط داری  با این  نه ای.فکر میکنی  عا دیوو تو واق

میزنینکامال در اشممتباهی چون ممکنه یه مادر و پسممرم از اشممتباه تو در عذاب 
باشن و تازه،شاید اونم تورو دوست داشته باشه اما تو با این رفتار راه برگشت و 

 روش بستی.به 
پوزخنذ تلخی روی ل*ب*ش نقش بسمممت.دسممتاشممو تو هم گره کرد و با یه 

 حرص خاصی گفت:
از این یه بابت مطم نم که اون دیگه هیچ حسممی به من نداره و من براش فقط -

یه خاطره ی خاک خورده گوشمممه ی  هنشممم که ممکنه هیچوقت حتی بهش 
بالش نرم!اینکفکرم نکنه.میدونی اخرین حرفی که بهم زد چی بودنا ه ینکه دن

 اون نگرانی منو نمیخواد...و حاال منم گذاشتم به خواستش برسه .
نگاهی به دستاش که با حرص توی هم گره شده بود و هر لحظه بیشتر بهشون 
سید  شتاش به گوش میر صدایقتیریکققتیریکق انگ شار میاورد و هرازگاهی  ف

بدجوری داره خودشممو کنترل می که  مه  نداختم.معلو تان تلخی ا نه...داسمم ک
یه ی دنیل این ماجرای  بود.هرچند که یه طرفه شممنیده شمممد و من فقط از زاو
عاشممقانه رو میدیدم!اما مطم ن بودم اونقدرا هم که دنیل فکر میکنه اون دختر 
راحت نیسممت..هرچی فکر میکنم دنیل هرچقدرم که بد باشممه،به این راحتیا 

دت کوتاهی رو باهاش گذروندم فراموش نمیشه..یعنی..من فقط چند شب و م
سی که مدت ها  شده..وای بحال ک و االن اینقدر بهش عادت کردم و برام مهم 
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شه!این دیگه  شته با سی دا شگلی ج سر هم به خو شه و حتی یه پ باهاش بوده با
سخته و اونجوری که از روحیات یه زن برمیاد،طبعا اون  واقعا فراموش کردنش 

عذ ید در  با یل  یه زن بیشممتر از دن یت واه با ن قدر  یل این کاش دن باشمممه. اب 
خوشممبخت و خوشممحال شممدن اون،بیخودی ولش نمیکرد.از روی افسمموس 
کاری  قت همچین  یل بودم هیچو جای دن گه من  یدم.ا باره آهی کشمم دو
نمیکردم.نگاهمو از دسممتاش گرفتمو سممرمو باال اوردمو از دیدن نگاهش که 

گاه از  به من خیره بود،جا خوردم.ناخودا اینکه اونطوری بهم خیره نگاه کامال 
 میکرد هول کردم و یکم رو تخت رفتم عقب تر و گفتم:

یا - یافشممو میگفتی  یه من بود..منظورت چی بودن!ق آممم...گفتی اون شممب
 رفتاراشون!

صورتش  سبتا مو یانه روی  از اینکه دید من دوباره هول کردم،بازم اون لبخند ن
 کم کنه جواب داد:ظاهر شد...بدون اینکه از خیرگی نگاهش 

شتر به - صا االن که توی این لباس میبینمت بی صو شبیه بود..مخ خیلی بهت 
شکی بود و توی چهرش یه  شباههتتون پی میبرم.فقط اون...ابروها و موهاش م
معصومیت خاصی مو  میزد که باعث میشد هربار به چشماش نگاه میکنم به 

ر بگیرمن!همیشه هم موهاشو خودم لعنت بفرستم که چرا من باید سر راهش قرا
 از این باال میبست!

به پشممت سممرش اشمماره کرد و جایی که منظورش بود رو بهم نشممون داد.چقدر 
جالب!خب منم که ابروهامو موهام مشکیه!اما بهتره که لو ندم اینا رنگ طبیعی 
موهای من نیسمممت اونوقت فکر میکنه که برای اینکه خودموشممیرین کنم این 



 239 فروشی نیست )جلد دوم(

یه و االن رنگشممون کردم!هنوزم حرع  و زدم و ا هام مشممک لکی میگم من مو
 همونطوری بهم نگاه میکرد و این بیشتر منو معذب میکرد.حس میکردم

توی اون چشمای آبی در حال غرق شدنم.من که نمیخوام درست وقتی اون به 
عشممقش به یک نفر دیگه اعتراع کرده خودمو وا بدم!االنم فقط جوگیر شممدم 

باال وگرنه نباید اینق در از این نزدیکی و این مدل نگاه کردنش تپش قل*ب*م 
بزنه!برای همینم سممریعا سممرمو پایین انداختم تا نگاهمو ازش گرفته باشممم و 

 ل*ب*مو گاز گرفتم.
 با این کار صداش بیشتر لحن محزون به خودش گرفت و گفت:

شو - شو مینداخت پایین و ل*ب* سر شید  تازه هر موقع هم که خجالت میک
 میگرفت!تو واقعا عین خودشی! گاز

 سرمو باال اوردمو به روی خودم نیاوردم که چی شنیدمو گفتم:
 از چی خجالت میکشیدن!-
شه از - خودمم نمیدونم.هیچوقتم نفهمیدم!ارزوم بود یه روزی بفهمم چرا همی

 من خجالت میکشه!حتی بعد از اینکه جسی رو هم داشتیم!
 صدامو الکی صاع کردمو جواب دادم:

خب معلومه..اینجوری که تو به ادم نگاه میکنی،هرکسممی هم باشممه خجالت -
 میکشه.

در جواب فقط خنده ی کوتاهی کرد و نگاهش رو ازم گرفت.از دیدن خندش 
منم خندم میگرفت.برای بار دومه که دارم با خودم فکر میکنم اون جذابه اما 

ماده  یه  ثل  بار اصممال دلم نمیخواد اینطوری فکر کنم.م خدر می این ی م
مونه..حتی توی کوتاه ترین زمان ممکن هم میتونه اعتیاداور باشممه.باید جلوی 
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له.برای همینم الکی  ها راهشممم دوری کردن از دنی این طرز فکر رو بگیرم و تن
 خمیازه کشیدمو خودمو خسته نشون دادمو گفتم:

 من واقعا خوابم میاد.میتونم بخوابمن!-
سر تایید کرد و از روی تخت شدنش روی تخت دراز  با  شد.به محض بلند  پا

 کشیدم و پتو رو روی صورتم کشیدم.صداشو از اون ور شنیدم:
 مطم ن باش اون مشروبا رو زیاد نمیتونی ازم قایم کنی!-

 با صدای نامفهومی از زیر پتو گفتم:
 امتحانش ضرری نداره!شب بخیر.-

شدن در فهمیدم که رفته و پتو رو  سته  صورتم کچیزی نگفت و از ب نار از روی 
زدم و به جای خالیش که تا چند دیقه پیش همونجا نشسته بود نگاه کردم.چقدر 
حیف که یه نفر زودتر از من قل*ب*ش رو تسخیر کرده!به نظرم اون میتونست 
بهترین انتخاب بین همه ی مردایی باشه که میشناسم..اما من اونقدرام عوضی 

دیگه بذارم که دست بر ق ا مادر بچه شم نیستم که جامو توی جای پای یه زن 
سرم میپره و بهتره  ست!اینم یه عادت زودگذره که بعد از چند روز ندیدنش از  ه

 اینقدر زودجو زده نشم..
 

 

شت و توی این مدت با  شدنم توی خونه ی دنیل میگذ ستقر  یک هفته ای از م
ردم از رو میک اینکه خیال نداشممتم جایی رو برای رفتن پیدا کنم اما تمام سممعیم

ستن کمتر از  صله بگیرم و وقتایی که اون دو نفر توی خونه ه سرش فا دنیل و پ
شدم!تا قبل از  صمیمی  سون  شتر با رابرت و جک ضش بی اتاقم بیرون بیام و عو
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شتم به رابرت  سم تعریف کنه،زیاد تمایلی ندا شو وا شق اینکه دنیل ماجرای ع
شدن به اون رو  شم اما االن نزدیک   شتر از هر وقتی الزم میدیدم بنا نزدیک  بی

به چند دلیل.اول اینکه اون میتونسممت به یاداوری خاطراتم کمک کنه ،دوم،من 
اول اونو دیدم نه دنیل رو و تازه اون رفتارش خیلی بهتر و مودبانه تر از دنیل بود 
و سوم ،حس میکردم توی این مدت کوتاه خیلی خیلی خودمو به دنیل باختم و 

اجرای زندگیش رو کم  و بیش میدونسممتم،ترجی  میدادم کاری ازم حاال که م
سممر نزنه که اون فکر کنه برای جلب توجهش دارم این کارو میکنم و تنها راه 
جلب نکردن توجهش،گذروندن بیشتر وقتم با رابرت بود که خوشبختانه رابرت 

د و این بو هم نه تنها منو پس نمیزد بلکه با روی باز و لبخند،همیشه پذیرای من
 دلیل بیشتری بهم میداد که بودن با رابرت خیلی عاقالنه تره تا دنیل!

برام عجیب بود که گذشته از دنیل،جسی هم از من فرار میکرد!دقیقا مثل همون 
روز اولی که بعد از دیدنم خنده ی روی صورتش محو شد،حاال هم به محض 

تاقش و من  به ا ناه میبرد  یدن من فرار میکرد و پ کامال د تار رو  یل این رف دل
نمیفهمیدم..شممماید این بچه خیلی از من بدش میاد!وگرنه دلیلی نداره دائم از 
زیر بار دیدن من در بره.حتی اگه گرسممنه بود یا چیزی تا وقتی که من توی طبقه 
ی پایین بودم بیرون نمیومد و عجیبتر اینکه من با تمام کنجکاویم نسبت به این 

باهاش رو به رو شم و ازش بپرسم چرا اینقدر از من بدش  مس له،میترسیدم که
میادن!منم به همون اندازه ی شممب اول که از دیدنش شمموک زده شممدم،هنوزم 
شنیده بودم  سابی بهش نگاه کنم. ست و ح سیدم باهاش حرع بزنم یا در میتر
موندنشممون تو این خونه موقتیه و به زودی از اینجا میرن چون بعد از اون اتیش 

هنوز همه ی خدمتکارا و نگهبانایی که زنده بودن،از دنیل که رییسشون  سوزی
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کارای  خار  از  ند روزه  چ حت  ترا ین اسممم بودن و ا تاده  ف جدا ا بود 
مجرمانشممون،موقتی بود و به زودی برمیگشممتن به یه خونه به همون بزرگی و با 

رچی همون خدمتکارا و بادیگاردا و این نشممون دهنده ی این بود که من باید ه
 زودتر جل و پالسمو جمع کنم و از اینجا بزنم به چاک!

حدس میزدم اونم همینو  یل حرع نزدم. با دن یاد  گه ز عد دی به ب از اون شمممب 
ما در عین  کاراش ف ممولی کنم ا پاش بپیچم و تو  به پرو میخواد.که من کمتر 
حال هم از تغییر رفتار ناگهانی من کمی تعجب زده بود.بهتر بود کمکایی که 

کاش به نه فقط کم یدش بگیرم. ناد کل  به طور  م کرده بود رو فراموش کنم و 
جذاب و خواسممتنی  به نظرم  که درمورد اون  مه چیز رو..هرچیزی  رو..ه
شمای ابی  شدش گرفته ،چ سفید  صف و نیمه  سید!از قد بلند و موهای ن میر
ستنیش..تا حس حمایت و امنیتی که بهم  شه جدی و خوا اغواگرش ،لحن همی

رفتارایی که در عین تعجب برانگیز و گاهی توهین امیز بودنشممون،برام  میداد و
شتنی بود!برای گول زدن خودم،تک تک ویژگی های ظاهریش رو با  ست دا دو

 رابرت مقایسه میکردمو به خودم میگفتم:
مگه رابرت چی از اون کمتر دارهن!هر دو شون به یه اندازه جذاب و خوشتیپن -

سبه به مردی که هم دلش پیش  !کدوم ادم عاقلی یه مرد تنها رو ول میکنه و میچ
 کسی گیره هم یه بچه دارهن!

شرورانه ای که  شده،اما فکر  هرچند طرز تفکرم بچگانه و تا حدودی بیمارگونه 
توی  هنم بود بهترین سممند بود که خودم رو متقاعد کنم اگه من یه رابطه ی 

یل ا قت فکر دن جاد کنم اونو با رابرت ای قانونشممم خاص تر  ز سممرم میپره ..
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شه پایبندتر از یه  شنفکری دربیاره اما یه زن همی همینه!هرچقدرم کسی ادای رو
ما  که  یه  باشمممه!این چیز ته  نداشمم باری وجود  گه هیچ اج مرده حتی ا
شون  سبز ن شب اول بدجوری چراغ  ستیم..مدلمون همینه!رابرت هم که از  ه

ن از من خوشممش میاد،چرا میداد و دلیلی نمیدیدم خودمو عقب بکشممم.اگه او
من یه فرصممت بهش ندمنبعالوه،بودن توی گروه اونا،فقط صممرع داشممتن یه 
رابطه ی خاص با یه نفرشممون منطقی بود وگرنه دلیلی نداشممت اونا بهم کمک 
کنن،بهم جا بدن و حمایتم کنن و حواسممشممون بهم باشممه..پس اگه یکم زرنگ 

شم میتونم موقعیت خودم رو اینطوری تثبیت ک ست نم!حتی ممکنه بتونم دوبا
با خودشممون  که خواسممتن برن،منو هم  جایی  باشممم و هر دختر رابرت 
شتم از  شب اولی که دا صی!یادمه  شه ی بی عیب و نق ببرن!همینه...عجب نق
شینش کرد،بهم گفت که نمیخواد  سوار ما ست تایلر فرار میکردمو رابرت منو  د

برای شمناسموندن خودش به خاطرات بدمون رو یاداوری کنه تا یه فرصمت تازه 
شد!این روزا هم که  سوب می سبز دادن مح من بده و این خودش به نوعی چراغ 
من باهاش خیلی مهربون تر از روزای اول شمممده بودم و امیدوار بودم خودش 
متوجه بشه که منم میخوام  یه شانس به روابط جدید بدم.درسته من چیز زیادی 

ن خیلی وقت بود که منو میشممناخت پس رو ازش بخاطر نمیاوردم اما اون چو
حتما از اینکه من بخوام باهاش باشم خیلی تعجب نمیکرد و فکر نمیکرد برای 

 این حرفا زوده!
 فکر

ساس دارم...یه  ضع بیوفتم!اما منم ادمم..اح شم نمیکردم که یه روزی به این و
سرش همه چیز و فراموش میکنه و رو میا ه به رمرد چیکار میکنهنوقتی میزنه به 
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الکل مثل دنیل!و قطعا همه ی مردا اصمملی ترین راه در روشممون برای فرار از 
فشممارای  هنی،گذروندن وقتشممون با یه زنه!اما من چینمن که همه چیز برام 
فقط در حد یه موضمموع سممر بسممته سممت..من که کل زندگیم توی شممیش ماه 

شیش ماهمه اما کلی تجربه دارم!میت شه..انگار که فقط  م و ونم راه برخالصه می
پا روی احسممماسمممات  ما توی تمام این مدت  حرع بزنم و خیلی کارا بکنم،ا
غرایض ادم بودنم گذاشتم که خودمم نمیدونستم چرا...شاید چون روانشناسم 
ستم رو برای  سا شتن اح صرار دا و دکترایی که مطم ن بودن حافظم برمیگرده ،ا

یه رابطه ی چند روزه خودم  وقتی  خیره کنم که همه چیز یادم میاد و الکی با
رو درگیر نکنم!ولی گور بابای این تزهای پزشممکی که من خیلی سممر ازشممون 
سال من  سن و  درنمیاوردم..به نظر خودم دیگه کافی بود.همه ی دخترای توی 
حتما کلی تجربه دارن و من حتی یک بارم یادم نمیاد که با کسی بوده باشم!این 

شنفکر انگلیس،خجالت اور واقعا برای زندگی توی جامعه  صطالح  رو ی به ا
بود!همه حتی بدون هیچ رابطه ی عاشممقانه ای،حداقل اگه شممده یک بار و یک 
یه نفر گذروندن!من چرا خودمو از این کار منع میکنمن!بچه که  با  شمممب رو 

 نیستم!
این حرفا رو به خودم میزدم تا خودم رو قانع کنم که طرز تفکرم اصممال اشممتباه 

ارم مثل یه ادم بالغ رفتار میکنم..تا حدودی هم موفق بودم...اما تیر نیسممت و د
خالص وقتی بود که خودم رو برای انجام کاری قانع کردم که قلبا بهش راضممی 
یه موش ازمایشممگاهی رو  نبودم!بیچاره رابرت که این وسممط برای من حکم 
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شم و هم با رب شت تا من هم بابت یه چیزایی درمورد خودم مطم ن  ط دادن دا
 زورکی خودم به رابرت،یه جورایی  هنم رو از دنیل منحرع کنم.

تاقای  که همه رفتن توی ا تا شمممب صممبر کنم.وقتی  برای همینم مجبور بودم 
تاق  تاق خودم زدم بیرون و رفتم توی ا پاورچین از ا پاورچین  خودشممون،
باز کردم و رفتم تو!روی تختش  حت در و  رابرت.حتی در هم نزدم و خیلی را
نشممسممته بود و لپ تاپش رو گذاشممته بود روی پاهاش و باهاش کار میکرد و از 
شید و با  شو از روی لپ تاپ باال ک شدن در اتاقش نگاه صدای  باز  شنیدن 

 دیدن من پرسید:
 ناتالیا!این وقت شب اینجا چیکار میکنین-
 تو دوباره همون سوال و پرسیدی نهن!که من کجا چیکار میکنمن!-
 الن دیگه جا داشت که اینو بپرسم!با من کاری داشتینفکر میکنم ا-

 از در فاصله گرفتمو به تختش نزدیک شدم.
 حتما باید کار خاصی داشته باشمن!-

سرش رو  سه همینم دوباره  شیدم وا شه ای ک سش چه نق شم نمیکرد که وا فکر
 توی لپ تاپ فرو کرد و جواب داد:

 ی به من سر نمیزدی!گفتم شاید کار خاصی داری.تو معموال همینطور-
روی تخت کنارش نشممسممتم و با صممدایی که تا حد ممکن ارومش کرده بودم 

 گفتم:
 االنم همینطوریه همینطوری نیومدم .-

 داشت یه چیزی رو تایپ میکرد.همونطوری گفت:
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سی نبود باهاش حرع بزنینیا اینکه بازم - سر رفته و ک صلت  شدهنحو چی 
به من یل بهت چیزی گفته و اومدی  لد  دن بگی اون خیلی بی ادبه و اصممال ب

 نیست چطور با یه زن برخورد کنهن!
 من کی تا حاال همچین حرفی زدمن!-
 زدی.یادت نمیاد!-
 

نه اینکه  یام بیرون  یل ب شممماید..ولش کن...من اومده بودم اینجا که از فکر دن
ندادم و عوضممش  مه  حث رو ادا به اون حرع بزنم.این ب باره بخوام راجع  دو

 از قبل گفتم:ارومتر 
 اینقدر عجیبه که بخاطر خودت بیام اینجان!-

 بی اینکه به سر و صورتش تکونی بده،چشماشو چرخوند رو من و گفت:
شم!میتونم ببرمت بیرون و - سر رفته بهم بگو!ناراحت نمی صلت  اگه واقعا حو

 کلی باهم خوش بگذرونیم.
 با یه لحن کشدار و مکش مرگ ما جواب دادم:

 روننمگه همینجا چشهنچرا بریم بی-
یای این بود که چه فکری توی سممرمه واسممه  انگار لحنم به اندازه ی کافی گو
شو  سر شو هم از توی لپ تاپ دراورد و  شماش،کله  همین اینبار عالوه بر چ

 چرخوند سمتمو مشکوک پرسید:
 ناتالیان!حالت خوبهن!-
 هیچوقت به این خوبی نبودم..-
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 بیشتر شک رو قاطی لحنش کرد:
 من که فکر نمیکنم.-

یکم بهش نزدیک تر شمدم و یکی از دسمتامو باال اوردم و نوازش گرانه کشمیدم 
 روی گونه اش و یه کمی هم عشوه قاطی حرکاتم کردم و گفتم:

 من خیلی هم حالم خوبه..چرا فکر میکنی نیستن!-
سعی  شد. شک،توش تعجب دیده می شماش که حاال جای  شدم توی چ خیره 

شما و شیطنت ممکن رو بدم و فکر موفق هم  کردم به چ صورتم نهایت  حالت 
 بودم!چون دیگه حتی پلک هم نمیزد.اروم سرمو نزدیک تر بردمو گفتم:

 به نظرم همینجا هم میشه خوش گذروند!-
ستمو  از گونش پایین  اب دهنش رو قورت داد و هیچی نگفت.فقط نگاه کرد.د

بردم سمت لپ تاپ و درشو اوردم و روی گردنش حرکت دادمو دست ازادم رو 
بسممتم و گذاشممتمش کنار.هنوز تو چشممماش زل زده بودم.بیشممتر بهش نزدیک 
شدم.با نبود لپ تاپ بیشتر بهش نزدیک بودم جوری که فاصله مون حتی چند 

 سانتی متر هم نبود.پچ پچ وار بغل گوشش گفتم:
 تو چی فکر میکنین-

به وضمموح روی پیشممونیش میدیدم.د باره اب دهنش رو دونه های عرق رو  و
 قورت داد.

 فکر..فکر میکنم تو واقعا عوض شدی!-
 سرمو کشیدم عقب و یه لبخند کمرنگ زدم.

 این بدهن-
 سرشو به نشونه ی قنهقتکون داد
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زانوم رو لبه ی تخت گذاشممتم و حاال کامال رفتم روی تخت کنارش!یقه ی 
 فتم:گ لباسش رو توی انگشت اشارم پیچوندم و یکم کشیدمش نزدیکتر و

 چرا خشکت زدهن!-
 دستشو باال اورد و مچ دستم رو گرفت و جواب داد:

 چون ..فکر میکنم داری دستم میندازی!-
شاید حق داشت اینطوری فکر کنه.نمیدونم قبال چطوری باهاش رفتار میکردم 
اما بهرحال همینطوریشممم کارم تعجب برانگیز بود!بیخیال نشممدم و خیلی اروم 

 پیرهنش رو باز کردمو گفتم:یکی از دکمه های 
 حاال چین!-

قبل از اینکه چیزی بگه رفتم سراغ دکمه ی بعدی!مچ دستم رو محکمتر گرفت 
 و جوری که انگار سعی داشت مانعم بشه گفت:

 ناتالیا...این به نفع هیچکدوممون نیست!-
 دوباره زل زدم توی چشماش  و دکمه ی سومی رو هم چرخوندمو گفتم:

 .اهمیتی نمیدم-
یقه اش رو تا روی بازوش پایین زدم که یهو خیز برداشممت و دسممتامو گرفت و 
ناز و  تا  با دو باالخره جواب داد...هر مردی هم بود  خت. ند روی ت منو خوابو
عشمموه کارش تموم بود دیگه وای بحال رابرت که میدونسممتم از اولشممم به من 

سعی کرد همون شته!ناخوداگاه از این فکر خندم گرفت. شم دا طوری که روم چ
شو به  صورت خیمه زده بود بندهای تاپ بندی نازکم رو کنار بزنه و همزمان هم 
قصممد ب*و*سممیدن لبهام پایین اورد. هرچند که هیچ حسممی به این موضمموع 
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نداشممتم...حتی از روی ه*و*س هم نبود!فقط از روی کنجکاوی و برای از یاد 
صبردن دنیل بود. فکر میکردم دیگه کار تمومه و خیل سیدن به هدفم فا له ی با ر

 ای ندارم .از دهنم در رفت و دستامو تو موهاش فرو کردمو گفتم:
 هنوز فکر میکنی دارم دستت میندازم،دنیلن!-

شه اما  شتباه گفتم نبود،فکر کردم متوجه نمی سمش رو ا سم به اینکه ا صال حوا ا
 بالفاصله سرش رو عقب کشید و مشکوک تکرار کرد:

 دنیلن!-
خودم نیاوردم که چه سوتی وحشتناکی دادمو منتظر شدم ببینم اون چی به روی 

 فکر میکنه!ادامه داد:
 داری به اون فکر میکنین!توی یه همچین موقعیتین!-

 حاال که دیدم دقیقا داره درست فکر میکنه ،یکم تو جام نیمخیز شدمو گفتم:
 فقط اشتباه لفظی بود.من به اون فکر نمیکنم.-

سیدمش.فکر کنم باور برای اینکه به  این دروغم مطم نش کنم اینبار من ب*و*
ست  شد.در شتباهی  سمه ا سیدن درمورد اون ا سوال پر کرد...چون بیخیاله 
شدن  شتم واقعا از فکرش بیرون بیام،یهو با حس منقطع  سعی دا لحظه ای که 
نفسممم برای چند ثانیه و تیر کشممیدن سممرم اونم با شممدت خیلی خیلی زیاد و 

برخالع همیشممه این بار خیلی واضمم  و واقعی جلوی چشمممام  تصممویری که
ظاهر شممد و دیدن اینکه توی یه جایی مثل همون خونه ی قبلی که توی اتیش 
سوخت،رابرت داشت منو میب*و*سید و من با تمام قدرتم سعی داشتم پسش 
سریعا باز کردم و محکم رابرت رو عقب زدم و با  شمامو  ستم ،چ بزنم و نمیتون
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ستم.تعجب زده از این کارم نیمخیز به ارنجش تکیه داد و شتاب تو ش ی جام ن
 پرسید:

 چت شدن!-
ض  تر و گویا تر از اونی  صویرا خیلی وا شتم چون اون ت قدرت حرع زدن ندا

 بودن که بتونم اسمشون رو توهم بذارم...
 

 •°•°•فالش بک:
ستم دنیل هرچی رو ندیده و  سی چیزی بگه،چون میدون شقبل از اینکه ک نیده ن

سترس  صدایی که از ا سه ی اخری رو دیده,با  صد این ب*و* صددر شه اما  با
ستامو تند تند تو هوا تکون دادمو  شده بود هم میلرزید،د خود به خود هم بلند 

 ：گفتم
 دنیل...اونطوری که تو فکر میکنی نیست..-

م داون فاصممله ی چند متری از دم در تا جایی که ما ایسممتاده بودیم و با چندتا ق
شسته اش به منو رابرت زل  شمای به خون ن سریع طی کرد و با همون چ بلند و 
زد.نمیدونستم تو اون موقعیت،برق عصبانیتش،منو میگیره یا رابرت رون!در هر 
صورت مهم نبود من چقدر توی یه موضوع تقصیر کارم،دنیل حتما یه تقصیری 

از دنیل  ظار هر واکنشیواسم میتراشید تا عصبانیتشو سرم خالی کنه...باید انت
ثل گچ دیوار  ید و م ظه ی اول رنگم پر که از لح یداشممتم!برعکس من  و م
شو نباخت بلکه قیافش از قبلم حق به جانب تر  صال خود شدم،رابرت نه تنها ا
بود.انگار کامال کار درسممتی انجام داده و اصممالنم قصممد عذرخواهی نداره.به 
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نه،به طرز محسمموسممی خودمو یکم محض اینکه دنیل دهن باز کرد تا حرفی بز
کشیدم عقب و یه جورایی پشت رابرت قایم شدم!واقعا این حرکت دست خودم 
نبود.تو اون لحظه امن ترین جای ممکن برای در امان موندن از خشممم دنیل 

 ：همون پشت سر رابرت بود!با تحکم گفت 
 یدیقه بهتون فرصممت میدم تا خودتون با زبون خوش بگین داشممتین چه غلط-

 میکردینن
 ：رابرت بالفاصله و حق به جانب جواب داد

ندیدی پس من برات توضممی  - یدیدی!اگرم  باز بود و خودت داشممتی م در 
 میدم،داشتیم همدیگه رو میب*و*سیدیم!چیهن!توی خونه ی تو این جرمهن!

رابرت چه مرگش شممده...اخه من کجا داشممتم اونو میب*و*سممیدم...من فقط 
که نمیتونسممتم کاری کنم بعالوه اونطوری سممفت و اینقدر شمموکه شممده بودم 

محکم هم منو گرفته بود وگرنه سممزای این کارش حتما یه سممیلی ابدار توی 
که کرده رو  کاری  با خیال راحت داره  صممورتش میشمممد...اونوقت اینطوری 

 شریکی اعالم میکنهن!
شو با حرص  سر سکوت کرد و بعد همونطوری که  سه چندلحظه فقط  دنیل وا

 ：میداد گفتتکون 
اینقدر گسممتاخ شممدین که توی خونه ی من،وقتی فقط به لطف منه که زنده  -

 این،باهم دیگه الس میزنینن!فکر کردین به همین راحتیه هان!
 ：رابرت دستاشو از هم باز کرد و طلبکارانه پرسید
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مشممکلش چیهنتو خودت این کارو نمیکنین!عشممق و عاشممقی ممنوعه ،چیز -
ضافه کنینبه دیگه ای که ممنوع ن ست و تو یادت رفته به قوانینت ا ستن!یا ه ی

شونو به گور  شق  شن مجبورن ع شق هم با لطف قوانینت حتی اگه دو نفرم عا
حال و س.ک.س ممنوع  هت،عشممق و  گا قت تو دم و دسممت ما هیچو ببرن،ا

 نبوده،بودهن!
با این جمله ی اخر رابرت هم چشمممای من گرد شممد هم نگاه عصممبی دنیل از 

ید شد رو من که پشت سرش وایستاده بودم و سعی میکردم خودمو رابرت کش
ست تا چه  شو نمیفهمید و نمیدون قایم کنم.انگار رابرت معنی جمالت مزخرف
بدبرداشمممت  نا رو میشممنوه  که او باشمممه و کسممی  نداز  نه غلط ا حد ممک
ست و  شایدم میدون شم به همه بدبینه... صا دنیل که همینطوری صو کنه...مخ

 رفاش داشت...قصدی از این ح
شت رابرت قایم میکردم و  شتر خودمو پ شتر و بی از اون طرز نگاه کردن دنیل بی
حس میکردم دارم میرم توی زمین!جرات حرع زدن نداشممتم...حتی در حدی 
یه  نه....اون فقط عصممب بدی نک فای رابرت برداشمممت  که بهش بگم از حر

 همین...اما زبون تو دهنم نمیچرخید..
شید  شو ک صبی بازم نگاه شده و یه پوزخند ع سمت رابرت و با فک منقبض 

 ：گفت
 عشق و حال و س.ک.س هان!-
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سمتمو تو یه حرکت بازومو  شت  صف و نیمه برگ سوال ،رابرت ن در جواب این 
شته بود با  شید کنار خودش و همونطوری که نگهم دا سرش ک شت  گرفت از پ

 ：دست ازادش بهم اشاره میکرد و جواب داد
هن!برای تو معنی جز اینم داشتهن!نکنه میخوای بگی عاشقش چیزی غیر از این-

تارات  کدوم از رف ند هیچ قانون خودتو نقض کردی.هرچ که  بودین!اگه بودی 
اینو نشممون نمیده.اگرم نبودی که واسممت چیزی جز یه اسممباب بازی نبوده.عین 
باهاشممون میخوابین!چرا روش حسممماسممیندسمممت از  بقیه ی دخترایی که 

 و بزار بقیه هم زندگیشونو بکنن. خودخواهیات بردار
یه تکونی به بازوم که تو دسممتش گرفته بود داد و با صممدای بلندتری رو به دنیل 

 ：ادامه داد
به نظر تو - که  یه ع.ا.ح.ش.ه  یه بردهن!جز  این دختر برای تو چی بوده جز 

ته  که االن فروخ یدادم  جاتش نم گه من ن یهن!ا کاربردش فقط ع.ا.ح.ش.گ.
ی از باالش پول درمیاوردی!اگه یه همچین چیزی هم نصممیبت بودیش و داشممت

صاحب  ست  سه به د شد از لطف من بوده!پس انقدر خودخواه نباش و بزار بر
اصلیش!این همه زن و دختر جور واجور تو این خونه هست که خیلی راحت وا 
 میدن.چرا دسممت از سممر ناتالیا برنمیداری تا بتونه ازادانه انتخاب کنه میخواد با

 کی باشه?!
ته  یه ام گرف تاده بودم گر که توش گیر اف از حرفای رابرت و همینطور موقعیتی 
بود.نمیدونم حرفاش از عصممبانیت خودش بود یا جنبه ی حمایت کردن از منو 
داشممت بهرحال خیلی راحت داشممت مثل یه کاالی بی ارزش درموردم حرع 
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تداعی  میکرد.دسمممت ازادمو میزد و همچنین حرفاش حقیقتای تلخی رو برام 
روی دستش که هنوز محکم بازومو فشار میداد گزاشتم و سعی کردم از خودم 

 ：دورش کنم و درمونده گفتم
 رابرت...بس کن...این چرندیات چیه که امشب بهم میبافینمن-

 نیست کسی رو انتخاب کنم.
 ：محکم تر بازومو فشار داد و با تلخی به دنیل گفت

خاب و ازش گرفتی که حتی خودشممم خودشممو یه برده میبینین!اینقدر حق انت-
گد از خونه  با ل با تحقیر و  نه!اگه االنم همونطوری  خاب میبی بدون حق انت ی 
بابش  که تو ار عادت کرده  ماس برمیگرده!چون  با الت بازم  بیرونش کنی 
حت  نه ی تو سممری خور.چرا نمیزاری را یه دیوو به  بدیلش کردی  باشممی!ت

ناونکه دیگه ع.ا.ح.ش.ه ی تو نیست!خیلی وقته باشهنچی از جونش میخوای
شو محدود میکنیناز  ست.چرا روابط ستقل که با هیچکس نی شده یه ادم م که 
اولشم ناتالیا حق من بود و تو به زور از من گرفتیش!دوسال همخوابگی باهاش 

 خسته ات نکردن!هنوزم برات جالبه که ولش نمیکنین!
 د...حرفاش بدجوری غرورمو خدشه دار میکر

 ：با یه لحن طعنه امیز اما اروم تر از قبل ادامه داد
اگه اینقدر جذابیت داشته که بعد از این همه سال تورو خسته نکرده،پس باید -

خیلی جالب تر از اونی باشممه که فکر میکردم!اینقد خودخواه نباش و بزار افراد 
 نزدیکتم مثل خودت خوش بگذرونن!
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صبی و تمام مدت که رابرت حرع میزد،د شمایی که هر لحظه ع نیل فقط با چ
عصممبی تر میشممد بهش زل زده بود و مثل گاوای وحشممی  اماده به حمله نفس 
میکشممید!اما با این جمله ی اخرش,در کسممری از ثانیه هجوم اورد سمممتشممو 

 ：محکم یقه شو گرفت توی دستش و تو صورتش غرید
یا همینجا دخلت- با یا همین االن اون دهن گشمممادتو میبندی  و میارم!انتخاب 

 خودته.
دسممت رابرت از دور بازوم شممل  شممد که باعث شممد از بغلش بخزم بیرون و  

درمونده و با گریه به اون صممحنه نگاه کنمو ببینم چی پیش میاد.با همون لحن 
 ：قبلیش و درحالیکه صداشو بلندتر میکرد جواب داد

یه که میخوای انکارش کنی و - یا حقیقت به روی خودت چیهنحرفام دروغهن!
شو  ست قالده  نیارینفکر کردی ناتالیا حیوون خونگیته که هر وقت دلت خوا

 سفت کنی و نزاری به کسی نزدیک شهن!
دنیل در جواب فقط یه پوزخندی زد و همونطوری که یقه ی رابرت تو دسممتش 

 ：بود جواب داد
ما خودشممون خشممونت و انتخاب - به همه حق انتخاب میدم!ا دیدین!من 

 میکنن!
و بالفاصمله بعد از تموم شمد جمله اش،مشمت محکمی رو روونه ی صمورت 
رابرت کرد که باعث شد واسه چند لحظه رو یه سمت خم شه.بعد از چند ثانیه 
سممرشممو باال اورد و این بار قیافه ی رابرت هم دقیقا به اندازه ی دنیل ترسممناک 

 ：با داد زدشده بود.جوری که تا حاال ندیده بودم!صداشو باال برد و تقری
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ها?!چیهن!بخاطر حس مالکیتت به یه برده اینطوری قاطی میکنین!چرا دهنتو -
باز نمیکنی و حقیقت و بهش نمیگی تا اینقدر احمقانه عاشممق شممکنجه گرش 
که هیچ معنی ای  یه ع.ا.ح.ش.ه سمممت  نشمممهن!چرا بهش نمیگی فقط برات 

 واست ندارهنچرا....
 دهنش خفه شد!چرای بعدیش،نگفته با یه مشت دیگه تو 

یه  یداد و  عذابم م بدجوری  قت رابرت، حال حقی نده و درعین  فای کوب حر
ما نمیخواسممتم  یداد ا کار نشممون م جورایی داشمممت منو هم گ*ن*ا*ه
یک  یه دعوای کوچ حد  خاطر من اسممیبی ببینن..حتی در  کدومشممون ب هیچ

 مردونه!
یقه مشممت زدنای دنیل بی جواب نموند و این بار رابرت هم باهاش دسممت به 

شمممد!مات و مبهوت همونطوری که گریه میکردم بدون اینکه کاری از دسممتم 
بربیاد فقط به اون دو نفر نگاه میکردم که همدیگرو به باد مشممت و لگد گرفته 
بودن!یعنی تقصممیر منهن...من که نخواسممتم اونا به جون هم بیوفتن...من که 

 م من تموم شهنخودمو وارد این بازی نکردم....چرا همه چیز باید به اس
شون نگاه کنم.بی هیچ حرفی از  ستم و به به خودم اومدم...نمیتونم همینجا وای
شاید اون بتونه  سون. سراغ جک اتاق دویدم بیرون.دیر وقت بود اما باید میرفتم 
تاق منو دنیل و اتاق جسممی قرار  از هم جداشممون کنه..اتاق جکسممون بین ا

م که بیچاره رو اونوقت شب بیدار داشت...برقای اتاقش خاموش بود.دو دل بود
ستمو  شد د سینه ام از هق هق باال پایین می سه ی  کنم یا نهنهمونطوری که قف
صدای قدمای یه نفر  سون و بیدار کنم،اما  ستگیره تا برم تو و جک سمت د بردم 
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سبم به  ستمه برگردم و بچ ستگیره تو د شد همونطوری که د سر،باعث  شت  از پ
ر به فاصممله ی خیلی کمی بعد از من از اتاق رابرت در!با دیدن دنیل که انگا

اومده بود بیرون و ردی از خون هم توی صورتش دیده میشد،وحشت زده تر از 
 قبل توی در فرو رفتم!

خونی که روی گونه ی اسممتخونیش و قرمز رنگ کرد بود و انگار از برخورد یه 
و اومد  چیزی با صممورتش اونطوری شممده بود و با نوک انگشممتاش پاک کرد

 سمتم.هنوزم مثل قبل اینجور وقتا خیلی ازش میترسیدم.حتی بیشتر از قبل
 رو به روم که وایستاد،با هق هق و لحن مظل

 ：ومانه ای گفتم
که رابرت زد و - فایی  یل...قسمممم میخورم من هیچ نقشمممی توی حر دن

 نداشتم....اونا حرفای من نبودن...قسم میخورم...
ن,بازم خونی که هر لحظه تازه میشممد و پاک کرد و بی توجه به عجز و ناله ی م

 ：همونطوری که تند تند سرشو تکون میداد گفت
یه برده هم - یه حیوون خونگی نیسممتی!حتی  ته...تو چیزی جز  با رابر حق 

نیسممتی.چون برده ای که بارها به اربابش خ*ی*ا*ن*ت کنه لیاقتش مرگه.تو 
 فقط یه حیوونی که لیاقت هیچیو نداری.

که پشت سرم به دستگیره ی اتاق جکسون چسبیده بود شل شد...اصال  دستام
کار خودتو  باالخره  نداشممتم...رابرت... یدن همچین چیزی رو  ظار شممن انت
کردی!برای بار هزارم واسممم دردسممر درسممت کردی...اما این بار با ابعاد خیلی 

 بزرگتر و دردناک تری!
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شده و درمونده،تنها حرفی که  صدای بغ م توی گلو خفه  شد، از گلوم خار  
 ：گرفته ای بود که با عجز و بهت،فقط اسمشو صدا میزد

 دنیل...-
حرفی برای گفتن نداشممتم...جز همین که با اون همه بیچارگی که توی صممدام 

 مو  میزد اسمشو صدا بزنم تا شاید بتونم خودمو قانع کنم که اشتباه شنیدم...
حیوون بی ارزش صممدا میزنه..به همین باورم نمیشممد با این لحن داره منو یه 

 راحتی...
اون نیم قدمی هم ک باهام فاصممله داشممت و هم پر کرد و عصممبانی تر از قبل 

 ：ادامه داد
فت میکنم و - قت دلم بخواد قالده شممو سمم که هرو قت  یا یه حیوون بی ل

 میندازمش گوشه ی یه سگ دونی!
یه و همینطو مای گرد شمممده ی من از فرط گر بل چشمم قا ر خورد و در م

شد تعادلمو  صورتم زد که باعث  سیلی محکمی توی  شو باال برد و  ست شدن،د
شوری خون و توی دهنم حس کردم.دیگه  شم... ست بدم و پخش زمین  از د
سممیلی خوردنا برام عادی شمممده بود...بار اولش نبود اما میتونسمممت بار اخر 

 ：باشه...صدای فریاد تحقیر امیزش بازم بلند شد
شونت میدم...همه چیز به همین  قالده تو زیادی- شدی!اما ن ول کردم که هار 

 اسونیام که فکر میکنی نیست...
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شده  شته بودم و خم  سیلی گزا ستمو روی جای  همونطوری که گریه میکردم د
بودم روی زمین.حتی دلم نمیخواسممت از جام پاشممم...دیگه تحقیر شممدن برام 

 کافی بود...
ت خودش.دیگه حتی از درد جیغ هم چنگی به موهام زد و صورتمو گرفت سم

شکبار بهش نگاه میکردم...بزار هرکاری که میخواد  شمای ا شیدم.فقط با چ نک
بکنه...قل*ب*م دیگه تحمل این همه فشار و ناراحتی رو نداشت...تو صورتم 

 ：غرید
فرصت دوباره به تو دادن اشتباه محض بود...تو تا اخر عمرت باید تو حسرت -

 .میپوسیدی و میمردی
صدای جیغ مانندی که  ستش که دوباره باال رفت،همزمان با گارد گرفتن من، د

 ：صدا زد
 بابا!-

باعث شممد تو همون حالت سممرشممو برگردونه سمممت صممدا.از دیدن جسممی که 
شمای از خواب پف کرده  ستش بود و با چ سک خرسی کوچولوش توی د عرو

 توی استانه ی در وایستاده بود،هم من خشکم زد هم دنیل...
از اینکه هرکدوممون حرفی بزنیم،اون عروسمممک و پرت کرد روی زمین بدو   

 •°•°•بدو اومد طرع ما
تمام اون تصممویرای  هنی و حتی کوچکترین گفتگو ها و حالتای هرکدوم از ما 
سممه نفر با وضمموح خیلی زیادی برام تداعی شممد و دقیقا همینجایی که جسممی 

زیاد شممد که فقط تونسممتم دوتا اومد سمممت منو دنیل یهویی سممر دردم اینقدر 
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دستامو محکم روی سرم بذارم و تمام سعیم رو کنم که جیغ نکشم.نمیتونستم 
حتی یک درصممد هم باور کنم که اینا خاطرات واقعی هسممتن و توهمی در کار 
شونه هام انداختمو از  شده ام پتوی رو روی  صورت از درد مچاله  ست...با  نی

 ه به رابرت جوابی بدم از اتاقش دویدم بیرون.روی تخت اومدم پایین و بی اینک
تار چقدر میتونه از نظر رابرت  که این رف یدادم  به این اهمیتی نم تو اون لحظه 
عجیب باشه که خودم برم سراغش و بخوام باهاش باشم و در عرض یک چشم 
بهم زدن پسممش بزنم و بدو ام بیرون!فقط میدونسممتم که اصممال دلم نمیخواد با 

رد چیزایی که دیدم حرع بزنم...اصال نمیتونستم حرع بزنم..حس رابرت درمو
میکردم دارم از این فشار یک باره به جسم و روحم دارم خفه میشم و نیاز به هوا 

 دارم برای همین دویدم طرع تراس و هوا رو با ولع به ریه هام فرستادم.
م امو محکدسممتامو به نرده ها تکیه دادمو تنذ تند نفس کشممیدم و دوباره چشممم

نا واقعی بودنناون  یدم...او که د یا...اون چیزایی  خدا روی هم فشمممار دادم.
شنیدم یا  هنم فقط داره یه  شون یادم اومد،اونا رو واقعا قبال  حرفایی که تک تک
شاید همینطوره...چطور ممکنه...چطور ممکنه  سازی میکنه!ن شبیه  چیزی رو 

ت باشممم... حد تو سممری خور و که من قبال توی همچین موقعیتی بوده  ا این 
ضممعیف!باورم نمیشممه که دنیل رو وقتی داشممت اونطوری باهام رفتار میکرد 

 دیدم...و پسرشو...این وحشتناکه.
 خودم به خودم نهیب زدم:

 نه...نه..این نمیتونه واقعی باشه...-
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اینا حتما بخاطر اینه که مدت ها قرصممام رو نخوردم و پیش دکترم نرفتم.حتما 
که من اونطوری بین همینطوره.. مد  با عقلم جور در نمیو .وگرنه هیچ جوری 

رابرت و دنیل گیر افتاده بودم!تو کتم نمیرفت که نحوه ی شناخت من توی قدیم 
از اونا،یه همچین مدلی باشمممه..چطور باید باور میکردم که دنیلی که االن به 

ست،قبال همچین هیوال سیب دیده  شکننده و ا ساتی و  سا ی ینظرم خیلی اح
بودهنو اونم با من همچین رفتاری داشممته!من چرا اینقدر سمماده و مظلومانه یه 

 طرع وایستاده بودم تا این دو نفر درموردم تصمیم بگیرن و ببرن و بدوزنن
گریه ام گرفته بود..به همون شمدتی که توی رویاهام داشمتم گریه میکردم!حس 

ستفاده سوا شیش  شدم که از فرامو اری شده...پس بدرفت میکردم یه ابله فرض 
شکلش  شت نبود،اون م شب اول تا االن،بخاطر کینه ای که از پدرم دا دنیل از 
هام حرع  با مه هم درموردش  یک کل فا بود و حتی  با من بزرگتر از این حر
نزد..از سوز سردی که اومد پتو رو روی شونه هام سفت تر چسبیدم.اینا همش 

شد  یه بازیهنکه اطرافیانم راه انداختننچرا من زودتر به اون الهاماتی که بهم می
با خودم رو دیده بودم..بارها گریه  بد رفتاری یه مرد  بارها  توجهی نکردمنمن 
شای بی وقفه ام برای  ضجه زدن خودم رو دیده بودم...فرار کردنم...تال کردن و 
ضحی  شدن از یه چیزی رو...اما هیچوقت چهره ی دنیل رو به این وا خالص 

ضوح ندیدم که دارم برای اثبات بی گ*ن*ا*هیم ندیده بودم.ه یچوقت به این و
تک میگیره!هنوز تموم  باد ک به  ماس میکنم و اونم در جواب منو  یه نفر الت به 
نشممده بود...هنوزم هر چند ثانیه یک بار اون درد شممدیدتر میشممد و یه چیزایی 

ه وضوح بالبته با وضوح کمتری توی سرم نقش میبست..اما اینبار دیگه نیازی 
نبود!چون همون شمممایل و همون هیبت،به اندازه ی کافی برام اشممنا بود که 
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بدونم دارم کی رو میبینم!میدونسممتم کسممی که داره دنبالم میکنه و من با ترس 
یانو گیر میکنه و  به پ پام  نه چندان بزرگ از دسممتش فرار میکنم ، تاق  یه ا توی 

سه،با جیغ و فریا ستش بهم میر صورتش ومیوفتم و اون د  د و ترس میزنم توی 
نه تقال کردنم رو  نه و جلوی هرگو کارمو جبران میک بدتر این  ند برابر  اون چ

 میگیره و با بی رحمی تمام التماسام رو نادیده میگیره،کیه!
شت  شیدم...دا شتم عذاب میک شتر از این چیزی رو ببینم...دا ستم بی نمیخوا

که چی ب بدونم  ید...نمیخواسممتم  یل و رابرت روحمو میخراشمم ین منو دن
گذشممته...حداقل نه االن...از درد روحی و جسمممی که بهم وارد شممده بود به 
نفس نفس کردن افتاده بودم.از ناچاری به نرده چنگ میزدم و به خودم التماس 
میکردم که دیگه بسه!این واقعا دردناکه...داره نابودم میکنه..چشمامو دوباره باز 

پیدا نبود...و من مثل یه احمق توی این تاریکی کردم.توی تاریکی شب هیچی 
به زمین و زمان التماس میکردم که این  به در و دیوار زل زده بودم و  و سممرما 
افکار دست از سرم بردارن!با شنیدن صدای ضعیفی شبیه پچ پچ کردن از سالن 
پشت سر،نگاهمو از تاریکی رو به روم گرفتم و یه قدم به عقب برداشتم.از الی 

سایه ی دو نفر افتاده بود که  در سالن  نیمه باز تراس به بیرون نگاه کردم.انتهای 
سی بود و دنیل که روی زانو رو به روش  سایه ی ج با هم حرع میزدن.در واقع 
نشسته بود.از تراس رفتم بیرون و بیشتر بهشون نزدیک شدم.نزدیک دیوار بودن 

ون رو بشممنوم.جسممی که و منو نمیدیدن.اینقدر نزدیک شممدم تا بتونم صممداشمم
صورتش پاک میکرد با  شو از روی  شکا شدیدا گریون بود و تند تند ا صداش 

 صدای بچگونش میگفت:
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شه...هروقت میبینمش دلم - شبیه بابا...دیگه نمیتونم تحمل کنم...اون خیلی 
 میخواد گریه کنم.

 دنیل دستی توی سر جسی کشید و با لحن قانع کننده ای بهش جواب داد:
طور به این زودی حرفامو فراموش کردینمن که بهت گفتم پسممر جسممی،چ-

قوی و محکمی باشممی!مگه لوکاس رو یادت رفتهناونم فقط شممبیه من بود،اما 
 خوده من که نبود!همین برات کافی نیستن

 بازم اشکاشو پاک کرد و با هق هق جواب داد:
نم شممبیه یاد...یادمه...اما لوکاس،اصممال اینطوری نبود...اونا حتی صممداشممو-

 همه..حتی راه رفتنشون...لوکاس اینقدر به تو شبیه نبود...
 خودشو توی بغل دنیل انداخت و ادامه داد:

 بابا...دلم براش تنگ شده...دلم میخواد برگرده...-
دنیل محکم بغلش کرد و همونطوری که مرتب میب*و*سیدش و سعی میکرد 

کنه،از جاش پاشد و از جهتی توی موضوعی که کامال نمیدونستم چیه قانعش 
که در پیش گرفت فهمیدم میخواد جسممی رو ببره توی اتاقش و این یعنی اگه یه 
قدم دیگه برمیداشممت منو میدید.توی یه چشممم بهم زدن پا به فرار گذاشممتم و 
ستم که حتی اگه تا  شدت هیجان اینقدر محکم در رو ب دویدم توی اتاق اما از 

ندیده قه پیش هم منو  ند دی که من داشممتم  چ ما متوجه میشمممد  بود،االن حت
حرفاشممونو گوش میدادم.از دیدن گریه های مظلومانه ی جسممی حالم بدتر 
شد...کاش نمیرفتم و به حرفاشون گوش نمیدادم. هنم درگیر تر از اونی بود که 
بخوام توجهی به موضوع صحبتاشون کنم و فکر کنم منظورشون چی بوده اونم 

ین مسممائل زندگی خودم موندم.اما حاال که میدیدم اون وقتی که توی جزیی تر
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بچه هم توی خاطرات من نقش داره،خیلی بیشممتر قل*ب*م از دیدن گریه ی 
 معصومانش میشکست.

 

 

شون دروغ  ستم که بخوام بازم از حاال که دارم یه چیزایی رو میفهمم،مطم ن نی
ام همه ه بخوبشنوم که من فقط واسشون یه دوست عادی بودم..مطم ن نیستم ک

گه نگم  گه نگم دق میکنم...ا ما ا ماجرا رو از زبون خودشممون بشممنوم...ا ی 
نمیتونم بیشممتر از این بیخیالی هاشممون رو تحمل کنم.هنوزم باورم نمیشممه که 
همه ی این اتفاقات یه روزی توی واقعیت افتاده و من تحملشممون کردم...دنیل 

من  رو با من داشته باشهنمگه چطور اینقدز گستاخ بود که میتونست اون رفتار
 چه نقطه ضعف بزرگی دستش داشتم که بهش مجوز همچین کاری رو میدادن

با تقه ای که به در خورد رشممته ی افکارم پاره شممد.چون هنوز اونجا وایسممتاده 
بودم خودم در رو باز کردم و دنیل رو پشت در دیدم که از دیدن چهره ی گریون 

جا خورد.بنا به موقعیت چند دیقه ی پیشممم،االن  و پریشممون من برای ثانیه ای
وضعیت ظاهری خیلی خوبی نداشتم و بهتر بود منو با اون لباسایی که نصف 
و نیمه تو تنم بند شممده بود نبینه،برای همینم دوباره اون پتو رو باال کشممیدم و از 

 رو به روی در کنار رفتم تا بیاد تو.
ضع ست و به نظر از دیدن و یت من،نظرش برای گفتن جمله ای که در و اروم ب

 توی فکرش بود تغییر کرد و عوضش پرسید:
 ناتالیانخوبین-



 265 فروشی نیست )جلد دوم(

پشممتم بهش بود و به پنجره ی بسممته ی رو به روم نگاه میکردم.با سممر تایید 
 .امیدوار بودم ببینه.انگار دید چون در ادامه پرسید:کردم

 یکردینتو اون بیرون بودی نهنداشتی به حرفای منو جسی گوش م-
 بی اینکه برگردم جواب دادم:

 مگه فرقی هم میکنه وقتی هیچی ازشون نفهمیدمن-
جوابی ازش نشممنیدم،اما به فاصممله ی چند ثانیه بعد دسممتش رو روی شممونه ام 

 حس کردم و لحنی که سعی میکرد تا حد ممکن مهربون باشه:
 مطم نی خوبین-

شونه ام ج ستش از روی  شونه ام دادم تا د شه.تا وقتی که تکلیف تکونی به  دا 
اون چیزایی که دیدم روشممن نمیشممد،نمیخواسممتم کوچکترین تماس فیزیکی 
باهاش داشته باشم.یه کمی سرمو به پشت سر مایل کردم و بی اینکه بهش نگاه 

 کنم گفتم:
 خوبم،اگه سواالت تموم شد،برو بیرون چون میخوام بخوابم.-

اون به این راحتیا بیخیال گرفتنه  حرفم اونقدری خبر از حال داغونم میداد که
سرمو به یه  سته.دوباره  سماجت کنه و بیاد رو به روم وای شتر  شه و بی جوابش ن
سمممتی چرخوندم که نبینمش.میترسممیدم اگه بهش نگاه کنم دوباره همه ی اون 

 خاطرات زجراور تداعی بشه و من واقعا دیگه تحملش رو نداشتم.
 یادم خوب نیست.چی شدهنحاال دیگه مطم ن شدم که حالت ز-

 خیلی قاطع جواب دادم:
 به تو مربوط نیست.-
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با شنیدن این حرفم،چونه مو گرفت و سرمو برگردوند سمت خودش و مجبورم 
کرد که بهش نگاه کنم.هنوزم نمیتونسممتم جلوی گریه ام رو بگیرم .واقعا حالم 

 بد بود.طلبکار گفتم:
چه ربطی دار- به تو  یهنمیخوای چیو بشممنوین حالم خوب چ که من چرا  ه 

 نیستن
تعجب توی چشممماش مو  میزد.برام مهم نبود...تنها چیزی که برام مهم بود 
این بود که بدونم دلیل همه ی اون اتفاقات گذشته چی بوده و چرا اون بالها رو 
گه  یت کرد!م نا یل در حق من ج که دن یدم  یدم....د سممر من اورده!نمن د

یت محسمموب نمی نا فاق بینمون ت* *ا*و*ز کردن ج که این ات یدم  شمممه!ند
 افتاد...حاال نگرانیش برای من چه دردی رو دوا میکردن

به سممرم زد،اگه اون خاطرات واقعی باشممن،یه راه برای امتحان وجود  فکری 
داره.اگه دنیل االنم واکنشممی نسممبت به رابطه ی من با رابرت نشممون بده یعنی 

صدایی بلند اینکه هرچی دیدم حقیقت محض بوده.برای همین ب ی مقدمه و با 
 تر از حد معمول گفتم:

نکنه تو هم داشممتی مارو دید میزدی و فکر میکنی برای تالفی اومدم حرفای -
 تورو با پسرت گوش دادمن

 به تیکه دوم جمله ام توجهی نکرد و پرسید:
 شما رو دید میزدم!نمنظورت چیهن-
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 البته اگرم ندیدیمنظورم واضممحه،نکنه میخوای بگی منو با رابرت ندیدین-
فرقی نمیکنه.اگه مشتاق باشی میتونم همه ی ماجرا رو با جزییات واست شرح 

 بدم!
حالت صممورتش از تعجب،به یک عصممبانیت محسمموس تغییر کرد.امیدوارم 
 واکنش خاصی نشون نده چون نمیخوام مطم ن شم اون چیزا حقیقت داشتن...

 مشکوک پرسید:
ناراحتیت شمممدهنچیزی بهت این حرفا یعنی چینتو و - باعث  رابرت!ناون 

 گفتهن
نمیدونم واقعا منظورمو نگرفت یا داشمممت این حرفا رو از روی سممیاسممتش 

 میزد.منم کم نیاوردم و وسط گریه ام الکی زدم زیر خنده.
 سعی کردم عصبی کننده ترین لحن ممکن رو توی جواب به کار ببرم:

شم!ناون- صال چرا نبا شتیپه،هاته!چرا  اره.با رابرت بودم.ا جذابه،قد بلنده،خو
 اینقدر تعجب برانگیزهنهر دختری جلوش وا میده،منم بیشتر از این نتونستم...

 با فریادی که کشید و گفت:
 دهنتو ببند.-

ناخوداگاه هم جا خوردم و هم از ترس ساکت شدم.اون واقعا روی این موضوع 
تمو روی قفسه ی سینه حساسه!حاال دیگه داره خود واقعیش رو نشون میده.دس

 ام گذاشتم تا جلوی تپش سریع و بی امون قل*ب*م رو بگیرم
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.دوباره دسممتم به اون گردنبند برخورد کرد و بی اختیار انگشممتام دور اون حلقه 
 گره شد.نفس عمیقی کشیدم و دوباره با پررویی جواب دادم:

که از سممنگ  چتهنچرا داد میزنینچرا دهنمو ببندمنمگه چه ایرادی دارهنمن-
شون  شی ن ستم که یه مرد به جذابیت اون هرروز جلوم راه بره و من هیچ واکن نی

 ندم.تو چرا قاطی میکنین
 انگشت اشارشو روی ل*ب*م گذاشت و تحکمی گفت:

 هیش!مزخرع نگو!فقط دهنتو ببند.-
شار میدادم و نمیدونستم دیگه چی  ستم ف از حرص محکم اون حلقه رو توی د

که خو ید بگم  یل این با گه دل یاره و ب به زبون ب ته رو  گذشمم مه از  یه کل دش 
تا االن سممعی میکرده منو کنترل  یه و چرا از همون موقع  حسممماسممیتش چ
سمت گردنبندی  ست و نگاهش رفت  ش کنهنپوزخند تلخی روی ل*ب*ش ن
که اونطوری سممفت توی دسممتم گرفته بودمش.زیرلب انگار ک داره با خودش 

 حرع میزنع گفت:
 ودی خودمو امیدوار میکردم.انگار بیخ-

ستش رو پس بزنم که توی یه  ستم رو از گردنبند جدا کردم تا د برای یه لحظه د
چشممم بهم زدن دسممتشممو توی زنجیر انداخت و با یه تکون محکم از گردنم 
شدن جای زنجیر  شیده  شد برای یه ثانیه از درد خرا شیدش بیرون که باعث  ک

ه طرفش حمله کردم تا گردنبند رو روی پوسممتم نفسممم توی سممینه حبس شممه.ب
 ازش پس بگیرم و همونطور که هنوز گریه مبکردم گفتم:

 ..به گردنبندم چیکار دارینپسش بده-
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نگاه گذرایی به اون حلقه و زنجیر کف دسممتش انداخت و دوباره پوزخند زد و 
 گفت:

 فکر نمیکنم دیگه بهش نیازی داشته باشی.-
برسه با قدمای سریع و بلند رفت سمت در اتاق و بدون اینکه بذاره دستم بهش 

 و برای یک لحظه مکث کرد و بدون اینکه برگرده گفت:
صممب  که بیدار شممدم،دیگه نمیخوام اینجا ببینمت.تا صممب  نشممده از اینجا -

 میری.
 و بعد یکم سرشو برگردوند و اروم تر گفت:

ه تو شممبیه اون لباسممما رو هم با خودت هیچ جا نمیبری.حرفمو درمورد اینک-
 اونی پس میگیرم.

 اینو گفت و در اتاق رو بهم کوبید و رفت بیرون...
سراغش نرفتم و به محض اینکه  شده  دیگه حتی برای پس گرفتن گردنبدمم که 
از اتاق رفت بیرون،همون لباس های قبلی خودم رو تنم کردم و از روی حرص 

سط ا سخره اش رو همونجا و شوقه ی م سای اون مع تاق انداختم و همه ی لبا
گریون و عصممبی زدم بیرون.توی سممالن دیدمش که داشممت میرفت طرع اتاق 
یدم  نداختم و بی هیچ حرفی از خونش دو گاه هم ن ما حتی بهش ن رابرت،ا
یاز بود ببینم رو  که میخواسممتم بگیرم رو گرفتم.هرچی ن جه ای  بیرون.نتی

ه من اثبات دیدم.اون واقعا عصممبی شمممد و همین کافی بود که همه چیز رو ب
کنه.اونم دنبالم نیومد .حتی صممدامم نزد.نمیتونسممتم بهش حق بدم.چون فکر 
میکردم به اون ربطی نداره که من با کی میخوابم!چرا باید اینقدر عصممبانی شممه 
که منو بندازه بیرونناگه قرار بود جواب این سمموالم رو بدونم که دیگه اینقدر 
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.اوه خدا...اعتماد کردن بی حد و همه چیز درمورد گذشممته واسممم مجهول نبود
مرز من به این ادمایی که تازه برای بار دوم سممر راهم قرار گرفته بودن بدجوری 
شده بود مثل یه احمق به نظر بیام.اونقدر که با خیال راحت جلو روم راه  باعث 
برن و وانمود کنن هیچ اتفاقی نیوفتاده در صورتی که من نمیتونستم ساده از این 

بگذرم..اگه برای اونا فراموش کردنی و سمماده بود اما برای من نبود.چون اتفاق 
به  که  که بین دو نفر  نه اونا.اونی  که مورد ظلم واقع شمممده بود من بودم  اونی 
ظاهر قدرت دسممتشممون بود و دربرابرشممون هیچ بود گیر افتاده بود من بودم نه 

میخندن و میگن چه  اونا.معلومه که اونا ککشممون هم نمیگزه و االنم به ریشممم
یه برده  ثل  هاش م با بل  ثل ق بازم خرش کنیم و م ته..میتونیم  یادش رف که  بهتر 
نداشممتم که چطور اونقدر برده وار و بیچاره تو  یده ای  رفتار کنیم!چون هیچ ا
دسممت دنیل اسممیر بودم.حاال منظور رابرت رو از دادن فرصممت دوباره به رابطه 

ع سممعی داشممته منو گول بزنه.شمماید اونا درک میکردم.فکر میکردم با این حر
نقطه ضممعف های منو بهتر از خودم بدونن.شمماید بدونن تا چه حد شممکننده و 
صادع لعنتی پس  سیب پذیرم اما هنوز نمیدونن که من دارم حافظمو از اون ت ا
میگیرم!و خوشممحالم که تونسممتم خودم رو اونقدری کنترل کنم که چیزی از 

شون شتم تا هنوزم منو ابله فرض کنن.تا  یاداوری اون خاطرات به نگفتم و گذا
وقتی که همه چیز به طور واض  دستگیرم نشه چیزی بهشون نمیگم.اما وای به 
روزی که بفهمم اونا واقعا منو بی هیچ دلیلی ا یت میکردن.اون روز دیگه هیچ 

 چیزی برای انتقام گرفتن نمیتونه جلوم رو بگیره.
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ند روی گردنم میسوخت.دستی به گردنم کشیدم هنوز رد خراشیدگی اون گردنب
 و با گریه ای که نمیتونستم جلوش رو بگیرم با خودم گفتم:

 دنیل...قسم میخورم این کارتو تالفی میکنم...قسم میخورم.-
ندارم  یازی  ن گه  ند دی ب ن گرد به اون  فت  گ که  ن ی ظورشمممو از ا ن م نوز  ه

سوال بود که من چرا همچین  شه برام  چیزی رو با خودم دارم و نمیفهمیدم.همی
فکر میکردم یه روزی میفهمم اما حاال که دنیل ازم گرفتش دیگه نمیتونسممتم 
هتر از من  ب ظر اون  ن به  بفهمم چرا دارمش. تا  کنم  تمرکز  خیلی روش 
یدن راز  گه مهم نبود..نمیخواسممتم برای فهم ما مهم نبود...دی یدونسمممت..ا م

 ل.چون فکر میکردم تمام این مدتمسخره ی یه گردنبند دوباره برگردم پیش دنی
داشممته با رفتارای به ظاهر سممردش منو بازی میداده و با نجات دادن من سممعی 
باره   کنترلم  کنه ولی کور خونده.دیگه  میکرده توجه منو جلب کنه تا بتونه دو
از این خبرا نیت.اگه قرار باشمه کسمی کسمی رو بازی بده اینبار بهشمون نشمون 

شخا ک سیر بوده میدم که اون  شون ا ست سی که تو د شون میدم ک شون ن یه!به
میتونه به راحتی اسممیرشممون کنه!  دیگه من اون ناتالیایی که اونا میشممناختن 
نیسممتم..حاال میفهمم دلیل نفرتم از خوده قبلیم چی بود.دلیل اینکه تا این حد 
ستم  شاید کامال چیزی رو نمیدون ستم مردونه و قوی رفتار کنم چی بود. میخوا

ضمیر ناخوداگاهم که بهم نارو نمیزد.اینقدر توی فکر و با گریه و بی هدع ا ما 
توی خیابونا راه میرفتم که به طور کلی یادم رفته بود اصممال جایی رو برای رفتن 
ندارم.خودمم نمیدونستم جایی که هستم کجاست و چطوری سر از این محله 

میدم که خیلی از خونه ی متروک و سمماکت و تاریک درواردم ولی اینو وقتی فه
نا  نداختم.اصممال اشمم به دور و اطرافم ا گاهی  یل دور شمممده بودم.ن ی دن
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نمیومدومعلومه که اشنا نیس...مگه لندن اینقدر کوچیکه که من همش رو مثل 
 کف دست بشناسمن!

 

...مگه لندن اینقدر کوچیکه که من همش رو مثل کف دست بشناسمن!یه نفر  
یه جور خاصممی بهم نگاه کرد.زیر چشمممی بهش از بغلم رد شممد و حس کردم 

نگاه کردمو دیدم حتی با اینکه چند قدم ازم فاصممله گرفته اما نامحسمموس داره 
 بهم نگاه میکنه.دستمو بلند کردمو صداش زدم:

 اقا..اقا میشه چند لحظه صبر کنینن-
 توی جاش وایستاد و سرش رو بگردوند و پرسید:

 بلهن!-
 خودمو ترسیده نشون دادمو گفتم:چند قدم بهش نزدیک شدمو 

 میشه اسم این خیابون رو بهم بگینن-
یه اسمممی گفت که تاحاال نشممنیده بودم و چون برام نااشممنا بود مطم ن بودم تا 

 حاال این طرفا نیومدم.زیر لب با خودم زمزمه کردم:
 اینجا دیگه کجاستن-

 یارو کنجکاوانه پرسید:
 دنبال محل خاصی میگردین-

توی یکی از گرون ترین و سممرشممناس ترین منطقه های لندن بود و  خونه ی ما
مطم ن بودم تا اسمممشممو بگم یارو مطم ن میشممه من یه ادم نسممبتا مهمم چون 
ساکنینش یا وکیل و  سی اون طرفا زندگی نمیکرد!هرخونه ای که اونجا بود  هرک
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میخواستم ه نوزیر و سفیر بودن یا نهایتا  از پولدارترین خالفکارا!با اینحال من ک
جا میتونسممتم مسممیرم رو  فت چطوری میتونم برم اون گه بهم میگ نه،ا برم خو

 درست عوض کنم.بعد از کلی فکر کردن جواب دادم:
 اره..شما میدونین از کدوم طرع میشه رفت داونینگ استریتن-

قبل از اینکه جوابی بده یه نفر دیگه از کنارمون رد شد.معموال خیلی به رهگذرا 
یکردم اما همین دو نفری هم که توی چند لحظه دیدم خیلی بدجور به توجه نم

 من نگاه میکردن!صداش رو شنیدم که با یه لحن نسبتا خندان پرسید:
 اووو!اونجا زندگی میکنینباید دختر یه سیاستمدار باشی نهن!-

سوال رو بپرسه و در عین حال هم لزومی در جواب دادن به  شتم این  انتظار ندا
میدیدم.برای همین اخمامو تو هم کشممیدمو بی اینکه دیگه چیزی سمموالش ن

بپرسممم برگشممتم تا به راهم ادامه بدم که یهو دیدم سممه چار نفر دیگه که اصممال 
شت  رهگذر به نظر نمیومدن و همه هم قیافه ی خوفناک و خطرناکی داشمتن پ

س سممرم وایسممتاده بودن و یه جورایی راهمو سممد کرده بودن.اب دهنم رو با تر
 قورت دادمو گفتم:

 میتونم رد شمن!-
قیافشممون اصممال نشممون نمیداد که قصممد دارن بذارن من به راحتی برم!حس 
شممیشمممم میگفت اینکه چند نفر الکی اینطوری جلوی راه منو بگیرن خیلی 
عادی نیسمممت و حتما یه اتفاقی در حال وقوعه و این چند نفر میتونن از طرع 

احمقانه ای بود که تنها و پیاده و بی هیچ هرکسممی باشممن.منم که معروع!فکر 
شون  سرد ن سالحی از خونه ی دنیل بزنم بیرون.خودم رو خیلی خون سلحه و  ا
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دادمو سعی کردم از بغل دست یکی شون راهمو به خیابون باز کنم که یهو اون 
 یارویی که داشتم ازش سوال میپرسیدم با یه صدای نسبتا بلندی گفت:

 خودشه.بگیرینش!-
درست بود و این چند نفر در تعقیب من بودن وگرنه بیخودی اونطوری  حدسم

بهم نگاه نمیکردن.تا اینو شنیدم ژست دویدن به خودم گرفتم اما هنوز یه قدمم 
تا شممو دور و برم رو گرفتن و به نظر هم اصممال نگرانی ای از -دور نشممدم که هر 

م و س همشمون بربیااین که من فرار کنم نداشمتن چون میدونسمتن نمیتونم از پ
فوقش دوتا مشت و لگد پرت میکنم و گیر میوفتم ولی این باعث نمیشد که من 
تالش نکنم.یه نگاه به دورتا دورم و که اون چند نفر احاطه کرده بودن انداختمو 

 با نهایت جلوگیری از لرزش صدام دستور دادم:
سته نکنین.چون اگه فکر و- شدار میدم که خودتون رو خ ای خیالی بر بهتون ه

 من داشته باشین باید از همین االن خودتون رو مرده فرض کنین.
از طرع خودم تهدیدشممون نمیکردم.میدونسممتم اگه از طرع هرکسممی باشممن 
باالخره یه عده هم هسممتن که نمیخوان به من اسممیبی برسممه!همون یارویی که 

ه،با سر نسردستشون بود بی اینکه اصال توجهی به تهدید پوچ و تو خالی من ک
شد دوتا  شت که باعث  سمتم بردا شاره ای کرد و اونم قدمی به  شون ا به یکی 
دسممتامو جلوم دراز کنم و با حالت اشمماره ای بهش بفهمونم که نزدیک نشممه و 

 بلندتر گفتم:
 اگه دستتون بهم بخوره اینقدر جیغ میزنم تا سر و کله ی مردم پیدا شه.-
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یگه شممون  همزمان با نزدیک شممدن اون بازم توجهی به حرفام نکردن و یکی د
یکی به من،سریعا یه شیشه شبیه شیشه ی دارو رو از توی جیبش بیرون کشید 
که توی دسممتش بود و توی همین حواس پرتی  مالی  و ریختش روی دسممت
کوچیک من یکیشون محکم منو گرفت و اونی که دستمال توی دستش بود هم 

بل از هرگونه فرصممتی برا مت منو ق مد سمم ته او ی جیغ زدن جلوی دهنم گرف
شد.میدونستم اون دستمال توی دستاش چیه.الکی دست و پا میزدم تا خودمو 
نه!اتر خیلی بی رحمه.فرصمممت  خالص کنم و تو دلم میگفتم،نه!توروخدا اتر 
صت  شی رو نمیده و خیلی راحت همه ی توان ادم رو میگیره.حتی فر هیچ تال

باز میکنم میبینم یه جا دیگه ام!میدونستم پلک زدن رو هم ازم میگیره و تا چشم 
صمیمم برای جیغ زدن   شم بهم زدنم تمام ت ست و توی یه چ تقالهام بی فایده 
و زدن همه ی اونا و فرار کردن،با قرار گرفتن اون دسممتمال خیس از اتر جلوی 

 صورتم ،به سنگینی پلکام تبدیل شد!
***    **** *** 

گیجه..حالت هوع...سممرفه..زیاد دووم خوب تاثیرات تر رو میدونسممتم.سممر
نمیاره.فوقش یک سمماعت.همینطورم بود و تا فرصممتی برای باز شممدن چشمممام 

 ایجاد شد،با تمام بی توجهی به واکنش های بدنم،قبل از کامل و واض
ح شممدن تصممویر های دور و برم سممریعا توی جایی که دراز به دراز افتاده بودم 

ستم و تند تند پلک زدم و  ش شمام کردم تا به ن ستامو حائل چ برای چند لحظه د
شگی،آه از  ستگاه همی نور عادت کنه...از دیدن اتاق و تخت و اون همه دم و د
نهادم بلند شمممد...من تو خونه امن!خونه ی خودمونن!واقعا تیر اخر بابا برای 
قدر  هایی بودنفکر نمیکردم این تاریکی و تن فت کردنم توی  ندن من خ برگردو
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شونت به شم تا  خ شمناش دزدیده  سط مخالفا و د خر  بده!ترجی  میدادم تو
خودش!منو باش که اون مردا رو تهدید میکردم به خیال اینکه بابا نمیذاره کسی 
به من اسممیبی بزنه..حاال خودش...سممر چرخوندم و از دیدن دختربچه ای که 
شته بود و از  سرش رو روی زانو هاش گذا شت تخت  صندلی پ ست روی  در

خوردن شونه هاش معلوم بود داره بی صدا گریه میکنه هم واسه یه لحظه  تکون
ترسممیدم هم جا خوردم.اولین حدسممی که به  هنم رسممید رو با بهت به زبون 

 اوردم:
 الرا..-

با شممنیدن صممدام سممرشممو از روی زانوش باال اورد و با دیدن چهره ی گریون و 
بیرون اومدم،سریعا  معصومش مطم ن شدم که خودشه.تا دید من از بیهوشی

 از روی صندلی پرید پایین و دوید سمتمو گریون گفت:
 ناتالیا...چرا اینقدر دیر بیدار شدی..-

تایلر گفت  یادم میاد که  ید! تل بود و اینطوری میدو نداژ و آ با پاش توی  هنوز 
افتاده و پاش شکسته .اصال  تمام این ماجراها از روزی که پای الرا شکست و 

نش رفتم خونه ی تایلر شممروع شممد..واقعا سممرچشمممه ی همه ی من برای دید
اتفاقای بزرگ یکی از همین چیزای کوچیک و روزمره سممت!دسممتامو از هم باز 
کردم تا بتونه راحت خودشممو توی بغلم جا کنه.از اینکه میدیدم سممالمه واقعا 
خوشحال بودم اما هنوزم نمیدونستم چه خبرهنموهاش رو نوازش کردم و سعی 

 ارومش کنم: کردم
 اروم باش الرا..چی شدهنتو چرا تو اتاق منین-
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از ته دل زار میزد و سممرش رو تو بغل من فرو کرده بود!یکم کشممیدمش عقب تا 
بتونم خوب ببینمش.خداروشممکر از نظر ظاهری هم سممالم بود و بابا اونقدری 

 دبی رحمی به خر  نداده بود که مثل پدر بیچارش این بچه رو هم سممیاه و کبو
 کنه.سوالمو دوباره پرسیدم:

 الرانتو چطوری اومدی اینجانکسی که ا یتت نکردنکردن-
شدن نمیرسیدن رو  شک  شکایی که به خ شتای تپلش ا ستای کوچولو و انگ با د

 پاک کرد و جواب داد:
اون اقا پیر بداخالقه...بهم گفت باید همینجا بشممینم تا تو بیدار شممی...گفت -

 و میزنه!اگه تو رو بیدار نکنم من
میدونستم منظورش از اون اقای پیر و بداخالق باباست!واقعا تهدیدش کرده که 
شم اونو میزنهن!پس اون چرا بیدارم نکردن!یکم از خودم جداش  اگه من بیدار ن

 کردم و نشون
دمش روی پاهامو با فکر به اینکه چطوری رفتار بد پدرم با الرا رو تالفی کنم 

 گفتم:
 نکردنیا تو رو نزدن!اگه این کارو کرده باید واقعیت رو بهم بگی.اونکه ا یت -

 با تکون تند تند سرش حرفم رو نفی کرد.ازم پرسید:
ناتالیانپدرم کی برمیگردهنچرا دیگه نیومد خونهنچرا منو از دسممت این ادم -

 بدا نجات ندادن
حتی  ونه وتا حاال به این فکر نکرده بودم که الرا چیزی درمورد مرگ تایلر نمید

ممکنه درمورد مفهوم مرگ هم چیزی ندونه.هیچوقت فکر نکرده بودم که اگه 
یه وقتی اینو ازم بپرسممه باید چه جوابی بدم.تداعی شممدن لحظه ی تیر خوردن 
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بهم  بی  بودم،حس خو ته  بغلم گرف توی  که بچش رو  لر اونم وقتی  ی تا
 نمیداد.مجبور شدم بهش دروغ بگم:

د برمیگرده.حاال هم گریه نکن و دختر خوبی باش برمیگرده عزیزم.خیلی زو-
 تا من برم بیرون ببینم چه خبره.

اینو گفتم و گذاشتمش روی تخت و برای اینکه سوال دیگه ای درمورد تایلر ازم 
نپرسه با عجله رفتم بیرون.نمیدونم باید به کدوم از مشکالتم رسیدگی کنمنیه 

ه گم و گور شممدن الرا بهش روزی فکر میکردم تنها مشممکلم پدرمه بعدش ک
اضافه شد و دغدغه ام فقط نجات دادن اون شد اما بعد از دیدن دنیل و پسرش 
و دوستاش،هم پدرمو فراموش کرده بودم هم تقریبا الرا رو.عجیب بود که حاال 
بازم فکر میکردم  باهم بهم حمله کرده بودن، که همزمان همه ی مشممکالت 

به همه چیز اولویت داره .با این همه کشممف راز گمشممده ی گذشممته ام نسممبت 
با دعوا  با با  بازم برم  که دیدم و  هن مشممغولم واقعا مجبورم  اسممیب روحی 
کنمن!که چرا منو برگردوندهنجوابش از قبل هم قابل تشممخیصممه.چرا نباید برم 
میگردوندهن!چون من مشممغول عشممق و عاشممقی با یه نفر دیگه و خوابیدن با یه 

شخاص تا حاال نفر دیگه بودم و در ع شف کردم که هردوی این ا ین حال هم ک
از من دور شممده بودن که یه چیزی رو ازم مخفی کنن و منم یه دفعه ای حافظم 
تصمممیم به برگشممتن گرفت!مطم نم اگه بابا میدونسممت شممبونه دخل همشممونو 
میاورد.حاال فهمیده بودم که فقط دنیل و رابرت نیسممتن که میخوان من چیزی 

ارم،بابا هم همینو میخواست و این باعث میشد تصمیم بگیرم فعال رو بخاطر نی
با هیچکس ازشممون حرفی نزنم.توی سممالن ندیدمش برای همین حدس میزدم 
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که یا توی اتاقشممه یا توی حیاط درندشممت خونه درحال گلف بازی کردنه و به 
ستگیش رو اینطوری میگذرونه و کارای خالفش  ش قول خودش داره دوران بازن

شد حیاط.از رو م صد بعدیم  شم که ندیدمش مق ستاش.توی اتاق سپره به زیرد ی
صبانی و با قدمای بلند و  شد.ع سم به یقین تبدیل  شت پنجره دیدمش و حد پ

 سریع خودم رو رسوندم به حیاط و جایی که د
 اشت با دقت توپ گلف رو تنظیم میکرد و از پشت سر داد زدم:

یه مجرم با اتر بیهوش کنی و برگردونی  واقعا نقشه ات همینهن!که دخترتو مثل-
 خونهناینطوری میخوای منو نگه دارین

🍦Sahel.바닷가🍯: 

 

با اینکه صمممدام به قدر کافی رسممما و بلند بود اما تکونی هم به خودش نداد و 
دوباره مشممغول تنظیم کردن توپ شممد و بعد از اینکه با چوب گلفش ضممربه ی 

 :ارومی به توپ زد بی اینکه برگرده گفت
 بیدار شدی.-
انتظار داشممتی برای همیشممه بخوابمنپس باید اتر خیلی بیشممتری به اون نوچه -

 هات میدادی!
نصممف و نیمه برگشممت.از اینکه من برگشممته بودم و این براش به نوعی پیروزی 

 محسوب میشد کامال  وق زده به نظر میرسید.بی توجه به حرع من گفت:
 به خونه خوش اومدی،امیلی!-

شم،چون االن وق سرش داد بک صدا نزنه تو  سر اینکه منو امیلی  ت این نبود که 
 حرفای بیشتری برای زدن داشتم.دستامو به بغلم گرفتمو گفتم:
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چرا الرا رو اوردی اینجانپدرشو کشتی برات کافی نبودنمیخوای اون بچه ی -
 بی گ*ن*ا*ه رو هم عذاب بدینبا اون چیکار دارین

اونو برای اثبات حسممن نیتم به تو اوردم اینجا عزیزم!که بدونی پدرت اونقدر -
ستم بدونی که  شه.میخوا ست که بخاطر مسائل بزرگترا یه بچه رو بک عوضی نی

 ادمایی که برات مهمن رو تا هروقت که تو بخوای زنده نگه میدارم. 
 نیشخند زدم.

 و خودم نمیدونستم!درست مثل تایلر نهن!شایدم اون برام مهم نبوده -
اون پاشممو از گلیمش درازتر کرده بود و سممزاش چیزی جز مرگ نبود .اهمیت -

 دادن تو به اون هم چیزی رو عوض نمیکرد.
 میخواستم خودش همین رو بگه تا بهش بفهمونم حرفش خیلی بی معنیه!

شه اگه یه - سایی که برام مهمن هیچ اهمیتی نمیدی.چی می میبینینتو به منو ک
اون بچه هم تورو عصممبانی کنهنبازم اسمملحه تو درمیاری و مسممتقیم  روزی

 شلیک میکنی به قل*ب*شن
 سرش رو به نشونه نه تکون داد.

اون بچه قرار نیست اونقدری اینجا بمونه که من از دیدنش عصبی شم.همین -
 که تو زنده و سالم ببینیش برای من کافی بود.

 صورتم رو جمع کردمو با شک پرسیدم:
شو چی- ست سرپر شو،تنها  ست اینجا بمونهنتو پدر ن!منظورت چیه که قرار نی

 کشتی.اون دیگه کسی رو نداره.
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داره.هیچ بچه ای فقط یه سممرپرسممت نداره!من مادرشممو میشممناسممم.خودم از -
زندگی تایلر بیرونش کردم.حاال هم که اون نیست،میتونه بیاد و بچش رو ببره.و 

 یست!خودش بزرگ کنه.اینجا که مهدکودک ن
یاد حرفای دنیل افتادم.میگفت ریچارد به محض برگشتن تو الرا رو میکشه!اما 

 این کارو نکرد.حتی بهش هیچ اسیبی هم نرسونده بود.یعنی دنیل
دنیل شممناخت درسممتی از بابا نداشمممتنیا میخواسمممت اونو از چشممم من 

ناسه میشبندازهنهرچند هنوزم هیچ اطمینانی بابت اینکه بابا واقعا مادر الرا رو 
شتم.اخه تایلر هیچوقت درموردش چیزی بهم نگفته بود.یه تای ابرومو باال  ندا

 دادمو گفتم:
 از کجا بدونم داری راست میگی و کلکی در کار نیستن-
تایلر و - یه نقش کپی شمممده از  جا خودت ببینش.اون دختر  مد این قت او هرو

 دخترن.دوست دخترشه!هر احمقی هم میتونه تشخیا بده اونا مادر و 
ناخوداگاه با شنیدن این حرع  هنم کشیده شد سمت جسی.اگه به نظر همه یه 
بچه باید هم شبیه مادرش باشه هم پدرش،پس مادر جسی هم حتما چشمای 
که  مادرمو هم  پدرم دارم. به  تایی  باه ته!منم شمم های بوری داشمم ابی و مو

شبیه دنیل بود.نمیدونم چرا  سی کامال  سش رو.اما ج شتندیدم.حتی عک م دا
شکیه  شمام م سه میکردم!با خودم میگفتم خب من که موهامو چ خودم رو مقای
و زیادی هم بور نیستم..به خودم نهیب زدم..به تو چه ربطی دارهناصال تو چی 
از ژنتیک سرت میشهن!اینا چه ربطی بهم دیگه دارنن!بعدم...اصال قرار نیست 

سرمو برای  شن! شون با شبیه پدر و مادرا شدن از اون فکرا چند بچها کامال  رها 
 بار تکون دادمو گفتم:
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من به حرفات اعتماد ندارم.تا خودم مطم ن نشممم که واقعا مادری در کاره -
 نمیذارم الرا رو از خونه بفرستی بیرون.

 با طعنه جواب داد:
 DNAاگه ازمایش-

 مطم نت میکنه تا بگم جواب ازمایشش رو هم بیاره.
بود!اون هیچوقت اینقدر وقت صممرع نمیکرد که این که دیگه یه حرع چرت 

پاشمممه!ولی فکر  باور کنم...دی ان ای که دیگه خیلی ریخت و  من چیزی رو 
خوبیه ها!دی ان ای بازی خوبیه که سالهاست راه افتاده و یه نفر میتونه به راحی 
خیال خودش رو از بابت خیلی چیزا راحت کنه..به هرحال..شاید اگه همونقدر 

یگه الرا به مامانش شممبیه باشممه،بتونم خودمو متقاعد کنم که بودنش با که بابا م
 مادرش خیلی براش بهتره تا بودنش با من..

 

سر اینکه چرا منو برگردونده  چند روزی رو توی خونه موندم و با بابا هم زیادی 
ستم این  شتمون بحثی نکردم.چون میدون شکالت گذ شیدن م و دوباره پیش ک

ه نمیکنه و اگه بذارم بابا پیش خودش فکر کنه برنده سممت و بحثا تایلر رو زند
من بازنده ی این بازی،حداقل دیگه خیالم راحته سراغ کسایی که برام مهمن یا 

 بعدا مهم میشن نمیره!
مادر الرا عنوان کرده بود رو هم  به عنوان  با  با که  ند روز،زنی رو  توی اون چ

یا بود که نیازی به  دیدم.همونطور که گفته بود،شممباهتش به الرا اونقدری گو
اصممرارای من و دایه ی مهربون تر از مادر شممدن نباشممه!حاال که دیدم مادر الرا 
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خودش سر و مر و گنده ست مطم ن شدم امنیت و روحیه ی بچه پیش مادرش 
بابا هر لحظه ازش بعنوان اهرم فشمممار  تا پیش من که ممکنه  تامین تره  خیلی 

 کلمه ی اشنایی! استفاده کنه.اهرم فشار!چه
توی اون مدت،همه ی فعالیتای قبلیم رو از سممر گرفته بودم و همه چیز توی 

 خونه طوری پیش می
رفت که انگار اصممال اتفاقی نیوفتاده و منم از خونه فرار نکردم و بابا هم مثل یه 
مجرم دستگیرم نکرده!تنها مشکلی که وجود داشت دست و پنجه نرم کردن من 

مرگ تایلر و هجوم بع ی دیگه از خاطرات قدیمیم بود.خیلی با عذاب وجدان 
چیزا دسممتگیرم شمممده بود.خیلی چیزا رو دیدم.اتفاقاتی بدتر از اون چیزی که 
خونه ی دنیل دیدم.عذابای بدتر!اما در کنار اونا هم چیزای خوب هم بود که 

خاطر بار لبخندم رو ب-نسبتشون به بدی ها،یک به هزار بود.یعنی شاید کمتر از
اوردم!همش میدیدم که دارم گریه میکنم.همش میدیدم که غمگینم.و همش 
هم زیر سممر دنیل بود.میدونسممتم چیزی تا برگشممتن کامل حافظم نمونده با 
با هیچکس حتی دکترم حرفی بزنم چون  حال نمیتونسممتم درموردش  این

سه رمیدونستم که بابا دائما وضعیت حافظه ی من رو چک میکنه و از دکترم میپ
و این نشممون دهنده ی این بود که نگرانه من یه چیزایی رو بخاطر بیارم که اون 
نمیخواد یادم بیاد و این خودش تایید کننده ی رابطه ی خاص من با دنیل بود 
که توی خاطرات به یاد اومده ام،چندان هم غیرعاشممقانه به نظر نمیرسممید!البته 

بیش از حدم توی مدت  از طرع من.حاال میفهمیدم که دلیل جذب شمممدن
نادیدش بگیرم و  به دنیل چی بود و چرا سممعی میکردم ازش فرار کنم و  کوتاه 
یل نبود و اگه  به رابرت!هیچ چیز بی دل یارم  خاطر فراموش کردنش رو ب حتی ب



wWw.Roman4u.iR  284 

 

من دلیلشو نمیدونستم برای این بود که اطرافیانم ازم پنهون میکردن تا منو بازی 
 ز تفکر من طوری پیش بره که اونا میخوان.بدن و کاری کنن زندگی و طر

***    ***   *** 
چند هفته ای از برگشتنم گذشته بود و حاال دیگه تنهایی باید کالسای رانندگی  
ما  گارد همراهم بود ا بادی نه...کلی  که  ها  ته تن ندم.الب گذرو ندازیم رو می و تیرا

سممابی روزایی که حهمین که تایلر نبود برام کافیه که حس تنهایی کنم.یکی از 
سممر خودم رو با تمرین گرم کرده بودم تا یادم بره دور و برم چی میگذره،موقع 
استراحت توی ف ای سر بازی که شباهتی به پارک داشت،همش حس میکردم 
یه نفر چپ  یه نفر منو زیر نظر داره.بس که این اتفاق برام افتاده بود دیگه اگه 

لومتری تشخیصش میدادم و این بار هم از بهم نگاه میکرد از فاصله ی چند کی
شه  شت،همون یه گو صی که منو زیر نظر دا شخ ستثنی نبود.قطعا  این قاعده م
ست با اتر منو  شون میداد.البد اون هم میخوا واینمیستاد و باالخره خودش رو ن
شم!زندگی  شم و دوباره پیدا ب بیهوش کنه و بدزده!نمیدونم چندبار باید دزدیده ب

هیجان انگیزن!اصممال به روی خودم نیاوردم که میفهمم کسممی داره تا این حد 
دیدم میزنه و با خیال راحت مشغول انجام ادامه ی تمرینام شدم تا وقتی که اون 
یارو خودش رو نشممون بده.زیاد هم طول نکشممید.برای چند لحظه که از دید 

دا محافظام دور شممدم،گوشممه ی دخمه مانندی رو برای کشمموندنش به اونجا پی
کردم و در نهایت دیدم که دو نفر اون رو به رو وایسممتادن و جدا از یه نفر دیگه 
جا!  یام همین تا من ب گار منتظر بودن  ید،این دو نفر هم ان پای ک از اولش منو می
ترمز زدم و  با خونسمردی تمام از موتور پیاده شمدم.به محض پیاده شمدنم،اون 

ون با یه لبخند روی ل*ب*ش دوتا مرد چند قدمی به سمممتم اومدن و یکیشمم
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جمله ای رو گفت که زبونش رو نفهمیدم.بی اینکه اصراری به فهمیدن حرفش 
شتم که  صورتش نگه دا شیدم و رو به روی  سلحه مو ک صله ا شم،بالفا شته با دا

 لبخند روی صورتش یهو ماسید و پرسیدم:
 چرا منو تعقیب میکنینن!-

 یافه ی ترسممیده بهم نگاه میکرد.بااینقدر غافلگیر شممده بود که همونطوری با ق
 تکبر گفتم:

 میگی یا مجبورت کنمن!-
🍦Sahel.바닷가🍯: 

 

 میگی یا مجبورت کنمن!-
قبل از اینکه جوابی بده،صدایی که از سمت دیگه شنیده شد باعث شد هر سه 

 مون برگردیم همون سمت.
 الزم نیست گردن کلفتی کنی!من بهت میگم چرا تعقیبت میکردم.-

شنا بود اما دیدنش دیگه مطم نم کرد که تمام مدت  صداش به اندازه ی کافی ا
دنیل داشممته منو تعقیب میکرده.از دیدنش اخمام تو هم رفت و اسمملحه مو از 
ستم برگردم  شیدم و بدون جواب دادن به حرفش،خوا صورت اون یارو عقب ک

 سمت موتور و برگردم توی باشگاه که دوباره گفت:
 نمیخوای بپرسی چران-

برنگشممتم سمممتش و با لحنی که تمام سممعیم رو میکردم بی تفاوت به نظر بیاد 
 جواب دادم:

 اهمیتی نمیدم.-
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درواقع برام هم مهم بود هم کنجکاو بودم که چرا اومده سممراغم اما بنا به دالیل 
 معلوم،نمیخواستم زیاد باهاش حرع بزنم.صداش دوباره شنیده شد:

 رنه نمیومدم سراغت.متاسفانه به کمکت نیاز دارم،وگ-
بازم اهمیتی ندادم و مشممغول تنظیم کردن کاله ایمنی روی سممرم شممدم که با 

 شنیدن جمله ی بعدیش بییخیالش شدم.
 درمورد دوستت تایلره.-

 کاله و از روی سرم برداشتمو برگشتم سمتشو گفتم:
 اینو میگی که مجبورم کنی به حرفات گوش کنمن-
با خودته.میتونی گوش - با عذاب وجدان باورش  تا اخر عمرت  کنی،میتونی 

 زندگی کنی.
 شونه ای باال انداختمو جواب دادم:

 باور نمیکنم!-
 دوباره خواستم کاله و سرم بذارم.

 

 دوباره خواستم کاله و سرم بذارم.
اگه بهت بگم تایلر حتی یک درصممد هم بخاطر تو کشممته نشممد،بازم اهمیتی -

 نمیدین
عوض کرد اما به روی خودم نیاوردم.نگهای هم حرفش نظرم رو درمورد رفتن 

 بهش نکردم و فقظ خیلی اروم جواب دادم:
 میشنوم.-
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 اینجان!-
 مگه اینجا مشکلش چیهن-
 اینجا نمیشه.کلی محافظ اینجاست.باید بریم بیرون و محافظاتو دور بزنیم.-

 یه تای ابرومو باال دادمو حق به جانب پرسیدم:
آسیب رسوندن به منو نداشته باشیناونم وقتی این از کجا معلوم که قصدت -

همه از پدرم کینه دارینهرچی باشه اون محافظا وظیفشون محافظت کردن از 
 من در برابر ادمایی مثل توئه!

نمیدونم از این حرفم چه برداشممتی کرد.اما حس میکردم بهش برخورد چون 
 نیشخندی که زد همینو نشون میداد.

شتری شوخیت گرفتهن!من اگه- سیب بزنم فرصتای خیلی بی ستم به تو ا  میخوا
برای این کار داشممتم.یک هفته ی تمام بی هیچ محافظ و بادیگاردی توی خونه 

 ی من بودی،فکر میکنی نمیتونستم بهت صدمه ای بزنمن!
 نزدین-
 زدمن-

شاره کردم و ظلبکار  به گردنم و جای اون گردنبندی که هنوز از  هنم نمیرفت ا
 گفتم:

خراشممیدگی اون گردنبند تا یک هفته ی پیش زخم و کبود بود!تو به این  جای-
 نمیگی صدمه زدنن!

 برای چند لحظه با تعجب بهم نگاه کرد و بعد زد زیر خنده و گفت:
صال دلت نمیخواد منو وقتی - سالمت امیز.باور کن ا من بهش میگم برخورد م

 م!ببینی که قصد دارم کسی رو آزار بدم یا بهش صدمه بزن
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خبر نداشممت که هم میدونم هم دیدم!نمیدونسممت که دلیل سممرسممنگینی من 
باهاش بخاطر گردنبندم نیست،بخاطر اینه که وقتی   قصد داشته کسی رو ازار 
سته،من  شخا خودم بودم.و حاال که بهش فکر میکنم،در بده دیدمش!و اون 

ن واقعا نمیخوام اونطوری ببینمش!برای عوض شممدن اون جو مسممخره که ممک
سردردم بشه،جواب این حرفش رو ندادمو در عوض  بود دوباره باعث عذاب و 

 پرسیدم:
 گفتی به کمکم نیاز داری.چه کمکیناون چیه که خودت از پسش برنمیاین-

به  به خودش گرفت.چند قدمی  باره حالت جدی  خندیدن رو تموم کرد و دو
ه ام سمموال بود کسمممتم برداشممت اما من تغییری تو حالتم ایجاد نکردم.واقعا بر

 اون چیه که دنیل بخاطرش میخواد از من کمک بگیرهن
 بخاطرش میخواد از من کمک بگیرهن

 تو با تایلر خیلی صمیمی بودین-
 اره.بودم.-
 اونقدری بود که بهت درمورد تصمیمای مهمش بگهن-
 بستگی داره که اون تصمیم چقدر مهم باشه!-
 به پدرت چینبه اونم خیلی نزدیک بودن-
 نزدیک بود،اما میبینی که.اخرش کشته شد!-
 نکته همینه.من دقیقا دنبال دلیل کشته شدنشم.-

 با تمسخر گفتم:
 مگه تو کی هستینمامور اع بی اینکاراگاه گجتن!پلیس اینترپلن!-
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اخماش تو هم بود و انگار اصممال لحن تمسممخرامیز من تحقیرش نکرد!چون با 
 تحکم پرسید:

 کمکم میکنی یا نهن-
 شونه مو باالانداختم. بازم

شدن تایلر اونجا بودم و دیدم - شته  تو چی باید کمکت کنمنمن خودم موقع ک
 که بابا بخاطر اینکه من پامو توی مهمونی مسخره ی تو گذاشتم اونو کشت!

اشممتباهت همینجاسممت.اگه ریچارد میفهمید تو با من در ارتباطی خود تو رو -
 در این مورد چیزی نمیدونه . هم میکشت!پس مطم ن باش که اون هنوز

 خودم شنیدم که داشت درمورد من حرع میزد-
 اونم یه بهونه بوده.جدیش نگیر.-
بازی امروز که همه ی - تابلو  تا حاال هم نمیدونسمممت،با  خب که چیناگه 

 محافظا تورو دیدن دیگه االن میدونه!
 پوزخند معنی داری زد.

که فکر میکنی - قدرام  باش.اون نا ن نام نگران او فادار نیسممتن!او پدرت و افراد 
 میتونن خ*ی*ا*ن*ت کنن.

بعد از کلی حرع زدن تونست قانعم کنه که تایلر یه سری مدارک داشته که بابا 
سه و بعد از  شون به همچین چیزی بر ست ستاش د سته زیرد صال دلش نمیخوا ا

م زاینکه فهمیده تایلر درحال جمع اوری اون مدارکه،زده اونو کشممته و البته هنو
 نمیدونه اون مدارک کجان و تا حدودی با مردن تایلر خیالش راحت شده

!اما تایلر هیچوقت در  این مورد چیزی به من نگفته بود و منم روحم از چیزی 
خبر نداشممت ولی بهتر از هرکسممی با جاهایی که تایلر برای قایم شممدنش توی 
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شنا بودم که البته هیچوقتم ست به اون روز مبادا در نظر گرفته بود ا صورت  نتون
ست من جاهای مخفیش  شت.میدون ستفاده کنه!تایلر به من اعتماد دا شون ا از
که  مدارک،هرچی  کار رو هم نکردم.از طرفب،اون  یدم و این  با لو نم با به  رو 
سته که اون زیر  شدن.در صلی خودش نگه داری نمی بودن،قطعا توی خونه ی ا

ستای خو شد ولی اونم زیرد ساب می ست بابا ح شت!خدمتکارا و د دش رو دا
به نظر  بت خودش کم هم  به نسمم که  گاردای خودش رو داشمممت  بادی
نمیرسممیدن.درسممت مثل دنیل.اونم یه زیر دسممت بود اما قبل از اتیش گرفتن 
سته ی بابا ندارن.تازه رابرت هم گفته  ستش کم از دارو د خونش دیدم که دارو د

ده.هرچند مطم ن نبودم بود که ارتباطشممون با گروه اصمملی یه جورایی قطع شمم
اینکار درسممتیه اما بدمم نمیومد سممر از ماجرا دربیارمو دنیل هم که گفته بود 
محافظا با اونن و درواقع همشممون خائن تشممریف دارن!باورم نمیشممد تاحاال به 
امید همچین کسایی فکر میکردم جام امنه!قبول کردم که همراه دنیل برم و یکی 

یشممناختم رو بهش نشممون بدم.برخالع میل باطنیم از مخفیگاه های تایلر که م
هم مجبور بودم توی ماشممین کنارش بشممینم و ادرس رو بهش بدم.قبول نکردم 
که ادرس و به تنهایی بهش بدم و اصممرار داشممتم که حتما خودمم باهاش برم 

 چون میخواستم مطم ن شم زیرابی نمیره
بود برای من خیلی اهمیت اینکه چرا و چطور دنیل از کارای تایلر با خبر شممده 

که  مک کردن بهش رو قبول کردم،اول این یل ک به دو دل نداشمممت و من فقط 
میخواسممتم حقیقت رو بفهمم و دوم اینکه برام خیلی جالب بود که من دارم به 

 دنیل کمک میکنم و از این بابت میتونم یه قدم ازش جلوتر باشم!
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 نه ی نسبتا کوچیک اطراعنزدیک ترین خونه ای که ادرسشو میدونستم،یه خو
لندن توی حومه ی شممهر بود که توش چند نفر زندگی میکردن ولی تایلر هم 
نه ی  که بخوایم بریم توی خو نه ای بود  قا جا.فکر احم فت اون هرازگاهی میر
کسممی که مرده دنبال یه سممند و مدرکی بگردیم که اصممال نمیدونیم چه شممکلی 

مقصممد مورد نظر که رسممیدیم رو  هسممت!با این حال داشممتیم میرفتیم.نزدیکای
 کردم به دنیل و پرسیدم:

 در جواب کمکی که دارم میکنم،چی گیرم میادن!-
 دلیل مرگ بهترین دوستت!-
 کافی نیست.-

 نیم نگاهی بهم انداخت.
سوخت ،بهم گفتی جبران میکنی.اینو - شبی که خونه ام بخاطر تو توی اتیش 

 بذار به حساب جبران!
صد جبران تو هم گفتی الزم ن- صال ق ست چیزی رو جبران کنم و منم االن ا ی

 کردن ندارم.
سبیدم و با  شین چ شد،الکی به در ما جوابم رو که نداد و بیخیال به جاده خیره 

 لحنی کامال تصنعی گفتم:
 نگه دار.پیاده میشم.من توی این شراکت تحمیلی نیستم!-

 خیلی سرد جواب داد:
میتونم حدس بزنم چون خونه ی زیادی  هرچند از اینجا به بعدش رو خودمم-

 این دور و بر نیست،ولی قبوله.بگو در ازای کمکت چی میخواین
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یکم فکر کردم.قبل از اینکه بپرسه انتظار داشتم خودش یه پیشنهاد بده اما االن 
 ایده ی خاصی نداشتم!فکری به  هنم رسید و قبل از تجزیه و تحلیلش گفتم:

صت پیدا - سر برای بار دوم از خونه بیام بیرون و من االن یه فر کردم که بی درد
اینکار بدون پیچوندن محافظا امکان پذیر نبود.ازت میخوام که امروز یه دروغ 
با خ*ی*ا*ن*ت میکنن بگی منو گم  با به  بادیگاردایی که بخاطر تو  برای اون 
کردی یا از دسممتت فرار کردم یا هرچیزی که خودت به  هنت میرسممه و بذاری 
ست ندارم رو  ستبدادگریش رو دو صال ا شه خونه و پدری که ا اینبار برای همی
ترک کنم.اگه بهش فکر کنی میبینی که درکل ازت چیز خاصمی نخواسمتم،فقط 

 میخوام ساکت بمونی و منو به محافظا برنگردونی.
 خیلی قاطع و سریع گفت:

 این کارو نمیکنم.-
 چران-
شی.خار  از اونجا هزاران نفر چون تو وقتی امنیتت ت مینیه که با - ریچارد با

 در کمینتن.خودت که موقعیت زندگی خودتو بهتر میدونی.
ست و پنجه - خب این به تو چه ربطی دارهناونی که قراره با خطرای احتمالی د

 نرم کنه،منم نه تو.
فکر کردم با این حرفش یه چیزی رو لو داد که نباید میداد با اینحال خودش رو 

 تا ننداخت و با همون لحن قبلیش ادامه داد:از تک و 
 من نمیتونم تنها سرنخ زنده ام رو دستی دستی بندازم تو هچل!-
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اصممرار کردن به دنیل بی فایده بود.اصممال چرا من باهاش در این مورد حرع 
زدمناز اول هم باید قالش میذاشممتم و بی خبر فرار میکردم!حاال که موقعیت به 

بیخیالش نمیشممم.ل*ب*ا*مو کج و کوله کردمو تو دلم این توپی گیرم اومده،
اداشممو دراوردم...مرتیکه...معلوم نیسممت با خودش چند چنده...چند متری تا 

 رسیدن به خونه که مونده بود بهش اشاره کردمو گفتم:
 اوناهاش.اونجاست.-

اصممال به جایی که اشمماره کردم توجه نکرد و سممریع زد روی ترمز و دسممتوری 
 گفت:

 خب.بیا پایین.خیلی -
 تعجبزده پرسیدم:

 منن!مگه خودت نمیرین-
گفتی اینجا کسی زندگی میکنه،وقتی منو نشناسن نمیتونم وارد شم،ولی تورو -

 قطعا میشناسن و منم میتونم با تو بیام.
کم و بیش دو سمممه نفری که اونجا زندگی میکردن رو میشممناختم.در واقع یه 

ه نظر خیلی نمیتونسممتن در مقابل دنیل خونواده ی کوچیک سممه نفره بودن که ب
 مقاومت خاصی نشون بدن با اینحال غرغر کنا

ن از ماشممین پیاده شمممدم و در رو بهم کوبیدم و جلو افتادم.دقیقا داشمممت از 
شار دادم  ستفاده میکرد.جلوی در خونه که رسیدیم،زنگ رو ف سوا موقعیت من 

زندگی میکرد،در رو  و به فاصممله ی کمتر از یک دیقه،کالرک،مردی که اونجا
 باز کرد .الکی لبخند زدم و گفتم:

 اوه کالرک!چقدر از دیدنت خوشحالم.-
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هنوز یک ثانیه هم از اینکه در رو باز کرده بود نمیگذشت اما نگاهش بالفاصله 
منو رد کرد و روی دنیل متوقف موند.سممرمو که یه خورده کج کردم دیدم دنیل 

نه گاه میک گه رو هم همونطوری داره بهش ن مدی گار ه که ان یه جوری  !
میشناسن.دستمو جلوی صورت کالرک تکون دادم تا نگاه خیره اش رو از دنیل 
بگیره .با تاخیر این کارو کرد و با قیافه ای که هیچ لبخندی درش دیده نمیشممد 

 رو به من گفت:
 اینجا چیکار میکنین-

  به این فکراصممال با دنیل هماهنگ نکرده بودیم که چی قراره بگم چون اصممال
 نکردم که ممکنه این سوال رو بپرسه!با من و من گفتم:

آممم...ما..داشتیم از اینجا رد میشدیم که ماشینمون خراب شد و من به دنیل -
گفتم این طرفا خونه یکی  از دوسممتامه که ممکنه بتونیم چند سممماعتی اونجا 

 بمونیم!میتونیمن!
 

 

🍦Sahel.바닷가🍯, [۰۹.۰2.۱۶ ۰۰:2۱] 

تا خودم گاه کردم  یل ن به دن ید  با ترد جا دراوردم! یدم این دروغ رو از ک م نفهم
شممماید با اشممماره چیزی بگه اما نگاهشممو به دور و اطراع دوخته بود.کالرک 

 مشکوک گفت:
 میتونم به امداد جاده ای زنگ بزنم.-

 دستامو به نشونه نه تکون دادم.
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تا چند سممماعت دیگه می- نه..خودمون زنگ زدیم.گفتن  تا نه  رسممن.میتونیم 
 اونموقع توی خونه منتظر بمونیمن

انگار شممک داشممت که قبول کنه یا نکنه و یه جوری بهمون نگاه میکرد انگار به 
قصممد قتل داریم وارد خونه اش میشممیم!با اینحال از جلوی در کنار رفت و این 
سط خونه که به اتاقای  شون دهنده ی جواب مثبتش بود.به راه پله ی باریک و ن

قه ی باال ختم میشممد نگاه کردم.سمماکت بود.چون اینجا خونه ی تایلر بود طب
یدم برای همین بی هیچ حرفی رفتم  ید جازه گرفتن از کالرک نم ،دلیلی برای ا
صدای کالرک متوقفش  سط راه  سرم اومد اما و شت  سمت راه پله.دنیل هم پ

 کرد
 نیست! تو نمیتونی بری باال.نه تا وقتی که مطم ن شم اسلحه همراهت-

دنیل توی جاش وایسممتاد و بعد با یه خنده ی نسممبتا عصممبی برگشممت سمممت 
کالرک.از باالی پله ها میدیدمشممون.برای چند لحظه همونطوری بهش نگاه 
صد داره دعوا  شنش رو از تنش بیرون اورد که انگار ق کرد و بعد یهو جوری کاپ

ستا صاع وای ست کالرک داد و  شن رو د و د تا کالرک اونراه بندازه!اما فقط کاپ
به من منتقل میکرد که  بگرده!جوری که بهم دیگه نگاه میکردن،این مفهوم رو 
اونا همدیگه رو میشممناسممن و کالرک هم از دنیل میترسممه!البته این حدس من 
بود.جالب بود که دنیل هیچ اسلحه ای همراهش نبود.شاید بخاطره اینکه دیده 

سلحه دارم!ولی این بی عقلیه!ا ونکه میگفت هیچوقت به یه زن اعتماد بود من ا
نکن!کالرک وقتی از بی سممالح بودن دنیل مطم ن شممد یه قدم عقب کشممید تا 
دنیل بیاد باال.هنوز توی اتاق تایلر نرسممیدیم دنیل در و بهم کوبید و با عجله 
مشغول بهم ریختن زیر تخت و کمدا و پشت قاب عکسا و خالصه هرچی دم 
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گر بودم و نمیدونسممتم داره دقیقا دنبال چه جور  دسممت بود،شممد!من فقط نظاره
صالنمن وظیمو انجام دادم.پیدا کردن اون مدارکی  شته.به من چه ا چیزی میگ

ستن دیگه به عهده ی خودش بود.حدود  ستم چی ه دیقه گوشه -که من نمیدون
ست اخر  شت و د شه ی اتاق رو،حتی زیر پارکت هایی که لق بودن رو گ به گو

شده اش رو تکوند و پوفی کرد با ناامیدی از ر سای خاکی  شد و لبا وی زمین پا
 و گفت:

اینجا نیست..توی این اتاق هیچی نیست.با وجود اون احمق هم نمیتونم بقیه -
 ی اتاقارو بگردم.

 با بی تفاوتی گفتم:
 مشکل خودته!-

دستاشو محکم بهم زد.ازش خاک پاشد!کاپشنش رو از روی تخت برداشت و 
 عجله میرفت سمت در گفت:درحالیکه با 

 باید یه وقت دیگه برگردم.-
 معترضانه گفتم:

صممبر کن.من به کالرک گفتم چند سمماعتی اینجاییم.همینطوری که نمیتونیم -
 بریم.

 یه کاریش کن.یه دروغ دیگه تحویلش بده!دیدم که تو این کار ماهری.-
ست خفه اش کنم وقتی میدیدم که اره زور د اینو گفت و رفت بیرون.دلم میخوا

سرسری به  ست در ازاش هیچکاری بکنه!با حرص رفتم بیرون و  میگه و قرار نی
 کالرک که همون پایین وایستاده بود گفتم:
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 فکر میکنم امداد جاده ای رسیده!باید برگردیم.خداحافظ.-
 و با عجله دویدم س

سمممت دنیل که حتما برای رسممیدن بهش باید میدویدم!همیشممه برای همه چیز 
داشت!حتی یک کلمه هم باهاش درمورد موضوع پیش اومده حرع نزدم عجله 

 و فقط دستوری گفتم:
 منو تا لندن میرسونی،بعدشم دیگه همدیگه رو نمیشناسیم!-

سریع  شین.اینقدر  سمت ما سریع تر از اون راه افتادم  منتظر جوابش نموندم و 
ی ستاد و کخودمو رسوندم به ماشین که اصال نفهمیدم کی دنیل توی جاش وای

سید!فقط از راه دور میدیدم که دارن با همدیگه حرع میزنن،اما  کالرک بهش ر
گه رو  مدی عا ه نا واق حدسمممم درسمممت بود.او یدم چی میگن. نمیشمممن
میشناختن.اهمیتی ندادم و توی ماشین نشستم تا وقتی که دنیل برگشت.با اون 

م نقشمممه اش رو همه ایده ای که برای انتقام گرفتن از دنیل داشممتم و توی  هن
سته بودمو به هیچ چیز هم فکر  ش ستش ن شیدم،حاال با خیال راحت بغل د میک
شقش بودم نباید این چیزی رو  شده.اگرم قبال عا صال نمیفهمم چم  نمیکردم!ا
عوض کنه و من بالهایی که سممرم اورده رو نادیده بگیرم.نه اون حرفی میزد نه 

م اما اون قطعا توی فکر مدارک من.هردومون تو فکر بودیم.من تو فکر اون بود
گم و گور شممده ی تایلر بود.خاک تو سممر من که هنوزم دلم میخواد اون به من 
جذاب بود و  به نظرم خیلی  یدونسممتم  که چیزی نم نه!روزای اولی  فکر ک
به نظرم  فقط خیلی جذاب  ما االن  به من جلب شمممه.ا میخواسممتم توجهش 

ه به شهر رسیدیم و کی دنیل جلوی یبود!اینقدر توی فکر بودم که نفهمیدم کی 
خونه ی قدیمی و ناشناس ماشینش رو نگه داشت.بهش گفته بودم منو برگردونه 
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لندن اما یادم نمیومد جای خاصمی رو بهش پیشمنهاد داده باشمم!از شمیشمه ی 
 ماشین به  خونه نگاهی انداختمو پرسیدم:

 اینجا دیگه کجاستن-
 در رو باز کرد و جواب داد:

 فهمی.بیا بیرون،میخوام یه چیزی رو نشونت بدم.خودت می-
چه چیز جلب توجه کننده ای توی این خونه قدیمی میتونسممت وجود داشممته 
باشممه که دنیل بخواد به من نشممونش بدهن!برای فهمیدنش پیاده شممدم و پشممت 
شد.حتی  صدای جیر و جیر باز می سرش راه افتادم.اینقدر قدیمی بود که در با 

تایلر یابونی هم پرت تر و متروک تر بود.بوی نم و خاک  از خونه ی  توی اون ب
شم جلوی بینیم رو بگیرم.رفت طرع یکی از اتاق خوابا و  شد مجبور  باعث می
منم ناچار پشمممت سممرش رفتم.از این مرموز بازیاش اعصمممابم داشمممت بهم 

 میریخت.برای همینم با بی حوصلگی گفتم:
میدین!میخوای بهم تار عنکبوت چرا داری وقت با ارزش منو اینطوری هدر -

 نشون بدیناینجا هیچ چیز دیدنی ای نداره.
 به آینه ی شکسته ی روی دیوار اشاره کرد و پرسید:

 این برات اشنا نیستن-
 بی اینکه توجه خاصی بهش بکنم جواب دادم:

 نه نیست.-
شونه ای باال انداخت و راهشو کج کرد سمت پنجره .نگاهی به بیرون انداخت 

 ت:و گف
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 کج کرد سمت پنجره .نگاهی به بیرون انداخت و گفت:
 اما مطم نم اگه اینجا رو ببینی نظرت عوض میشه.-

کالفه رفتم سمت پنجره و کنارش وایستادمو سرمو به شیشه ی پنجره چسبوندم 
و به سر تا ته خیابون خلوت نگاه کردم.پرنده هم پر نمیزد.چی قرار بود نظرم رو 

صد شتم با نگاهم یه چیز قابل توجه رو توی اون خیابون  عوض کنهن!هنوز ق دا
سر روی بازوم حس  شت  ستای دنیل رو از پ خلوت و متروکه پیدا کنم که یهو د
کردم.از چند لحظه ی پیش هم ح ممورش رو پشممت سممرم حس کرده بودم اما 
توجهی نکرده بودم.سممعی کردم به روی خودم نیارم که اصممال حسممش کردم و 

م سمممت نخود سممیاه احتمالی که تا حاال باهاش سممر کار تمرکزم رو گذاشممت
صدای  سر میخورد و میومد پایین تر و با  ستاش خیی اروم از روی بازوم رفتم!د

 بم و گرفته ای درست بغل گوشم گفت:
 تو واقعا هیچی یادت نمیادن-

اینقدر از فاصممله ی نزدیک این حرع رو زد که مور مورم شممد!شمماید یهویی 
یه  ته  به نیمرخ تصمممیم گرف که  نه.صممورتمو  یاداوری ک به من  چیزایی رو 

برمیگردوندم میدیدم تو فاصممله ی کمی از صممورتم قرار داره.خیلی نمیتونسممتم 
 برگردم.اون اروم حرع میزد،منم ناخواسته لحنم اروم شد:

 نه.چیزی یادم نمیاد.-
یکی از انگشممتاش رو نوازشممگونه از روی بازوم پایین کشممید و با همون لحن 

 ددا پرسید:مج
 حتی هیچ خاطره ای رو،حس نمیکنین!-
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تصمممیمم از اول بر این بود که بهش درمورد چیزایی که یادم اومده نگم.برای 
 همین دوباره نگاهم رو به بیرون دوختمو جواب دادم:

 هیچی.-
به اندازه ی کافی بهم نزدیک بود اما بازم صورتشو نزدیک تر اورد و ل*ب*ا*ش 

 ه داد و پچ پچ وار گفت:رو به گونه ام تکی
 داری دروغ میگی.-

ضعیت رو بهم بزنم!یعنی فهمیده  ست این و صال دلم نمیخوا نمیدونم چرا اما ا
که من یه چیزایی رو یادم اومده و بهش نمیگمنگردنمو یه یه طرع چرخوندمو 
ستم جلوگیری  سهاش با پو ستقیم نف شونه ام تکیه دادم تا از برخورد م سرمو به 

ما کنم.من از  که رسمم یت  گه این موقع ته بودم!دی باخ روز اولم خودمو بهش 
 داغونم میکرد!دلیل رفتارش رو نمیفهمیدم.

 بهت دروغ نمیگم.-
 یکم دستامو عقب کشید و تاکید کرد:

 میگی!من تورو بهتر از خودت میشناسم.-
🍦Sahel.바닷가🍯: 

 

م،سرما نمیگقبل از اینکه دوباره بخوام با یه حرع مسخره بهش ثابت کنم دروغ 
عدم صمممدای  یه چیزی رو روی مچ هر دو دسممتم حس کردم و ب و سممفتی 
شت!به  شار گذا ستام رو توی ف شدن چیزی رو که همون لحظه د سته  قتیریکقب
محض عقب رفتن صورت دنیل،هراسون سعی کردم دستامو از پشت سرم جلو 
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با  مبیارم که حس کردم توی یه چیزی گیر افتاده و برگشممتم سمممت دنیل که دید
ته بود و جلوی  ید کوچیکی رو توی دسممتش گرف نه کل ندا فه ی پیروزم یا یه ق
صورتم تکون میداد که خیلی سریع فهمیدم کلید دستبندیه که یک ثانیه پیش به 
دسممتام بسممته!حیرت زده محکم دسممتامو کشممیدم بلکه بتونم از توی دسممتبند 

یاد اون فلز روی اسمممتخونم م با فشمممار ز ما فقط  جه ازادشمممون کنم ا وا
میشممدم.نمیفهمم...دنیل چرا دسممتای منو بسممتنداشممت منو با اون رفتار گول 

 میزدن!خودش قبل از سوال پرسیدن من اروم سر تکون داد و گفت:
جام - ید ان با که ن بدم  جام  کاری رو ان که مجبورم  یا!ببخش  تال نا منو ببخش 

 بدم.ولی مجبورم.
و با صممدای جیغ  در عرض یک ثانیه اون وادادگی تبدیل به عصممبانیت شممد

 مانندی گفتم:
 داری چیکار میکنینچرا دستای منو بستیناین دیوونه بازیا چیهن-

دسممتشممو جلو اورد و اسمملحه ای که توی جیبم گذاشممته بودم رو برداشممت و 
 خشابش رو چک کرد و بی تفاوت جواب داد:

 فکر نمیکنم تا وقتی اینجایی بهش نیازی پیدا کنی.-
 بلندتر داد زدم:

که چرا د- کارو میکنینمیخوای منو گروگان بگیری ارهن!همونطوری  اری این 
 حدس زده بودم تو هم یه عوضی هستی عین بقیه.

 اسلحه رو توی جیبش جاساز کرد و با خونسردی گفت:
 من که نگفتم با بقیه فرق میکنم.-
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اینو گفت و با قدمای سممریع از اتاق خار  شممد و در رو محکم بسممت و تا من 
سمت  سید و بعد از اون دویدم  شم ر صدای چرخش کلید توی قفل به گو در 

 هم تمام فریادا و سواالم بی جواب موند...
فقط خدا میدونه چقدر از دسمممت دنیل و این کارای مجرم وارانه ای که سممر 
ستای خودم خفه  ست با دوتا د صبانی بودم و دلم میخوا شون درنمیاوردم ع از

ست ستامو با یه د شاش کنم.البته اگه د سرد نق سته بود!اینقدر خون ش بند اهنی نب
رو بازی کرد که من فکر کردم واقعا فهمیده من بع ی چیزا یادم اومده و با اون 
حرکات،میخواسممت نشممون بده زیادم نفرت انگیز نیسممت!اما بعد متوجه شممدم 
سمو پرت میکرده تا منو اونجا گیر بندازه.اما چرانتنها دلیلی که  شته حوا فقط دا

دزدیده میشممدم این بود که یه نفر میخواسممت از بابا انتقام بگیره و  من همیشممه
نمیدونسممت چجوری و از کجا شممروع کنه و یه راسممت میومد سمممت من.فکر 
نمیکردم دنیل هم بخواد بخاطر تسممویه حسممابش با بابا دسممت به دزدیدن من 
بزنه و منو طعمه قرار بده.ولی ظاهرا همینطور بود.خودشممم که گفت،فرقی با 
به من  نه  حاال فکر میکردم فرق داره و ممک تا  که من چرا  نداره!ولی این یه  بق
اسممیبی نرسممونه برمیگشممت به همون ضمممیر ناخوداگاه که با دیدن هزار جور 
صممحنه ی خشممونت های وحشممتناکش با من،بازم بهم نهیب میزد که ،نه!دنیل 

گه ی بود!دیهیچوقت به تو صدمه نمیزنه!نمیدونم منظورم دقیقا از این صدمه چ
قرار بود بدتر از اون سممرم بیارهنخبر نداره که با این کاراش داره منو بیشممتر کینه 
ای میکنه.هنوز نمیدونسممتم دلیل این کارش چیه اما فکر میکردم اگه بدونم هم 
خیلی فرقی نمیکنه چون قطعا نیت بدی پشمت کاراشمه.از این ادم کار خوب و 
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م با طنابی چیزی بسته بود شاید میتونستمحض رضای خدا برنمیاد.اگه دستامو 
سختیای منو حدس میزده  سر شم اما انگار این  شون خالص  شون کنم و از باز
شتر تالش میکردم فقط مچم  ستفاده کرده!هرچی بی ستبند زندانبانا ا که از این د
ست که با زور  سش جوری نی ستم جن شتر زخمی میکردم و خودمم میدون رو بی

ست  شه.با د شده رو باز کنم و برم زدن من باز  ستم در قفل  سته هم که نمیتون ب
 بیرون.تازه فقط که همین یه در نیست.

نمیدونم چند سمماعت دسممتامو به طرفین کشممیدم و با لگد به در زدم و جیغ 
میکشیدم که اگه بیام بیرون حسابش رو میرسم درحالیکه میدونستم اون همون 

با این فت. ندانی کرد ر جا ز که منو این یدن موقعی  حال دسمممت از هوار کشمم
برنمیداشتم و اینقدر ادامه دادم تا خودم خسته شدم!پوفی کردم و باالخره از در 
ستم تا یه  شه واین صله گرفتم.قول میدم که این دفعه اینقدر احمق وارانه یه گو فا
نفر مثل دنیل هرکاری که میخواد بکنه.کالفه رفتم سمممت تختی که وسممط اتاق 

روش و در آن واحد حجم زیادی از خاک توی ریه هام بود.خودمو پرت کردم 
ستنهمونطوری که  سکنه  سرفه ام گرفت.اینجا چند وقته خالی از  فرو رفت!
سمرفه میکردم و با صمدای بلند بد و بیراه نثار دنیل میکردم ،با چشممام پر های 
سفید رنگ و کوچیکی که دورم توی هوا معلق شده بودن رو دنبال کردم.به نظر 

یه...همه چیز اینجا ترکیده.اما صممبر کن این پ را مال یه بالش یا همچین چیز
ببینم...من قبال هم این صممحنه رو دیدم.همینجا.توی همین خونه.روی همین 
تخت.درسممته...داره یادم میاد...من قبال اینجا بودم.با دنیل.ولی خاطره ی بدی 

با زجر و سممردرد که همراه  یه  عدود چیزای یاد!جزو م یاداوری  به نظر نم بهم 
نشممد.معموال خاطرات بدم اینطوری بودن.چون بخاطرشممون روحم واقعا در 
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سرمو به کنار چرخوندم.جایی که دنیل رو توی خاطراتم اونجا بغل  عذاب بود.
 دستم روی تخت میدیدم.ل*ب*م به لبخند

کجی باز شمممد.پس اینطوریهن!منو میدزدی و میاری توی اتاقی که بارها باهم 
ی میکنین!به خیال اینکه من باورم میشه تو قصدت مثل بقیه ست و بودیم زندان

سید این  ستن!هه...کور خوندی!وقتی ازم پر نیت پلید دیگه ای توی  هنت نی
ید  با نه، یا  یاد  یادم م تاق رو  های خورد شمممده ی کف ا نه  با اون ایی تاق رو  ا

یا  ممیفهمیدم که سممعی داره واکنش منو ببینه تا مطم ن شمممه من کامال تعطیل
شده رو هم به یاد میاوردم.ظاهرا قبال بازم  سته  شک نه.حاال دیگه اون ایینه های 
اینجا زندانی شده بودم و از دنیل میخواستم دست از سرم برداره و بذاره برم.من 
همیشممه باهاش در جدل بودم انگار!مثل همین حاال که نمیتونسممتم حتی یک 

بازخورد رفتار بد خودش بود که دفعه هم باهاش درسمممت رفتار کنم.البته این 
منو وادار میکرد باهاش سممرسممنگین و بد رفتار کنم وگرنه من اونقدرا هم ادم 

 گنداخالقی نبودم...نه به اندازه ی دنیل.
**  ** ** 
**  ** ** 

شدن  شن  ساعتی که روی دیوار اتاق بود کار نمیکرد و من فقط از تاریک و رو
اینجام!اینکه حوصلم سر رفته بود،عصبی بودم،گرسنه هوا میفهمیدم که دو شبه 

بودم،همه ی اینا به جهنم.اینکه یک شممبانه روز گذشممته و دنیل انگار فراموش 
کرده من اینجام بیشممتر از هرچیزی ازارم میداد.چطور میشممه موضمموع به این 
مهمی رو فراموش کنهنشممایدم فراموش نکرده و از قصممد سممراغم نیومده تا من 

ساختمون هم قطع بود و من عالوه بر تحمل همه ی همینجا ب پوسم !حتی برق 
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که  بل از این تا ق مل میکردم. تاریکی رو هم تح ید  با این حسمممای مزخرع،
خاطراتم یاداوری شممن ،میتونسممتم بگم این دوروز بدترین روز زندگیم بوده،اما 
االن میدونسممتم که این دو روز،یک هزارم روزهایی که پشممت سممر گذاشممتم بد 

ست!رشته ی افکارم با افتادن نور ماشینی که انگار از این خیابون عبور میکرد نی
شد.وقتی که دیدم دوام باریکه  شهر ارواح رد  شد.چه عجب یه نفر از این  پاره 
نور وسط اتاق بیشتر از اونیه که یه ماشین گذری داشته باشه فهمیدم که یه نفر 

پریدم و رفتم پشت پنجره که محکم همین رو به رو نگه داشته و مثل فنر از جام 
شه تا  شی سمت  شونه مو مایل کردم  بکوبم به پنجره و بگم که منو نجات بده.
اینطوری سممر و صممدا ایجاد کنم و راننده متوجه من بشممه اما با خاموش شممدن 
ماشین و دیدن اون مرد قد بلند چارشونه اما الغری که توی تاریکی فقط همین 

بفهمم ادم بدی رو برای کمک گرفتن انتخاب ازش دیده میشمممد باعث شمممد 
یه  به دیوار بغلیش تک نار رفتم و خودمو  به روی پنجره ک عا از رو  کردم!سممری
دادم.وای نه.دنیل سممر و کلش پیدا شممد!نه که از اینکه منو یادش نرفته ناراحت 
باشممم!اما تصمممیم گرفته بودم تا قبل از برگشممتنش یه جوری فرار کنم و حاال 

بود و من هیچ غلطی نکرده بودم.حاال چیکار کنمنممکنه بخواد  خودش اومده
ست بدتر کنه.اونطوری به  ضعیت و از اینی هم که ه منو از اینجا ببره یا اینکه و
باالی  ند  کاری کنم و مجبورم زندونیش بمونم.برق کمد بل هیچ وجه نمیتونم 
یه جورایی خاطر فلز بودنش  تاریکی هم ب که توی  تاق   فلزی گوشمممه ی ا

میدرخشممید،فکری رو توی  هنم اورد.اگه برم توی کمد قایم شممم و دنیل بیاد 
نداره در رو قفل  گه لزومی  نه فرار کردم و دی نه من نیسممتم،فکر میک باال و ببی
جب فکر بکری!بی  باز بودن.ع مه ی درا  مدیم ه که وقتی او نه!همیونطوری  ک
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ود لی بزرگ نبدرنگ دویدم سمت کمد و با لگد بازش کردم و رفتم داخلش.خی
اما اونقدری بود که یه ادم الغر راحت توش جا شه!مجبور شدم با انگشتای پام 
شده  سته  سر نامردی بود..اگه از جلو ب شت  ستام از پ ستن د در رو ببندم!واقعا ب
شدن قفل در  صدای باز  صله ی چند دیقه بعد  شدم.به فا بودن اینقد ناتوون نمی

خوب نمیدیدم و نمیدونسممتم با اون و بعد هم خودش شممنیده شممد.بیرون رو 
تاریکی این  که  باری بود  بال من بگرده ولی اولین  تاریکی چطور میخواد دن
یده  تاق شممن هاش توی ا قدم لطف بزرگ رو در حق من میکرد.صمممدای 

 میشد.چندباری صدام زد.
 ناتالیان...ناتالیا...کجایین-

تاقی که درش قفل بوده نمیتونسممتم جایی بر ره م ولی پنجمیدونسمممت که از ا
صدام زد.از الی  شه!هرچند که ارتفاعش زیاد بود.بازم  ست فکر خوبی با میتون
در،باریکه ی نوری شممبیه نور چراغ قوه رو دیدم که تکون میخورد و همزمان با 
صبی تر از قبل  صدا میزد و هربارم ع سم منو  سمت، دنیل ا شن کردن هر ق رو

و محکمتر به دیواره ی کمد  بود.از جلوی در کمد رد شد.نفسم رو حبس کردم
شمامو بستم و دعا دعا کردم که یه وقت فکرش به اینکه ممکنه من  چسبیدم.چ
اون تو قایم شممده باشممم نرسممه.وقتی هوار کشممیدنش همراه با گفتن کلمه ی 
یدم،نفسممی از روی راحتی  یده شمممدن در شممن با بهم کوب قلعنتیقرو همراه 

سرمو یکم به سمت در مایل کردم و کشیدم.انگار واقعا  هنش به اینجا نرسید!
 وقتی صدایی نشنیدم فهمیدم که واقعا رفته.
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سرمو یکم به  سید! شیدم.انگار واقعا  هنش به اینجا نر سی از روی راحتی ک نف
صدای  صدایی نشنیدم فهمیدم که واقعا رفته.ولی  سمت در مایل کردم و وقتی 

م!چند دیقه ای قفل کردن در نیومد.پس درسممت فکر کردم.چقدر من باهوشمم
صممبر کردم تا خطر احتمالی بودنش توی طبقه ی پایین هم رفع بشمممه و بعد 
دوباره با پام زدم به در کمد.با جیر و جیر باز شممد.به اندازه ی کافی تاریک بود 
حاال هم که چند دیقه ای توی کمد تاریک تر از اتاق مونده بودم،پاک کور شده 

جهت در اتاق رو حدسممی پیدا کنم که بودم!پاورچین پاورچین سممعی میکردم 
یهو با نوری که یه دفعه ای تو چشمممام خورد،چون نمیتونسممتم دسممتامو حائل 
شار دادمو  شمامو محکم روی هم ف شیدم چ شمام کنم،با جیغ خفیفی که ک چ
سرمو رو یه سمت خم کردم.پس این نرفتهن!الکی صدای در رو دراوردن!خودم 

 عنه امیز گفتم:رو خونسرد و عادی جلوه دادم و ط
 خیلی خب...فهمیدم پیدام کردی.اینو بکش اون ور..داری کورم میکنی.-

🍦Sahel.바닷가🍯: 

به حرفم توجهی نکرد.در عوض نور بهم نزدیک تر شمممد و دیدم که داره میاد 
سمممتم.بی اختیار یه قدم رفتم عقب.اون میومد جلو من میرفتم عقب.نمیگم 

ترسممیدم،با دسممتای بسممته نباید خیلی ازش نمیترسممیدم ولی حتی اگه هم نمی
صال  ستای بازم ا صا جلوی دنیل که با د صو سی قد علم میکردم.خ جلویی ک
حریفش نبودم!نور چشمممام رو داشممت از  حدقه درمیاورد واون اصممال قصممد 
منحرع کردنش از روی صممورتم رو نداشممت.دسممتام که به همون کمدی که تا 

ناخواه باید وایمسممتادم چون راهی  چند دیقه پیش توش بودم  برخورد کرد خواه
برای عقب تر رفتن وجود نداشمممت.ندیدمش ولی حرارت چراغ قوه و بیشممتر 
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شدن نورش رو از فاصله ی چند سانتی متری  صورتم حس کردم.دست ازادش 
صدای  صورتم که از  ست کنار  رو خیلی ناگهانی باال اورد و کوبید به کمد در

نقدر این حرکتش ناگهانی بود که واقعا بلندش چند سممانت توی جام پریدم!ای
شیدم تا اون  منو ترسوند و حس کردم قل*ب*م یه لحظه ایستاد!تند تند نفس ک

 یه لحظه رو جبران کنم.
سم وار  سادی ست حرکت  شار میدادم تا از د شمامو با تمام توان روی هم ف چ

شدن.ارو شتن زیر اون نور ا یت می شن با اینحال بازم دا ی م ولدنیل در امان با
 جدی صداش توی گوشم پیچید:

یعنی اینقدر منو احمق فرض کردی که فکر میکنی من  بدون پیدا کردنت از -
 این خونه میرم بیروننو اونقدر احمقم که راه در رویی برات باقی بذارمن!

یکم کمرمو از بدنه ی یخ کرده ی کمد جدا کردم اما وقتی دیدم از رو به رو به 
رجی  دادم دوباره بچسممبم به کمد!مجبوره همیشممه اینقدر دنیل برخورد کردم ت

شمایی که  شهن!با چ شگرد سته و حرع بزنهناینم  صله ی کم از من وای توی فا
 هنوز بسته بود جواب دادم:

وقتی منو اینجا گیر انداختی حماقت خودت رو ثابت کردی.انگار نمیدونی -
 با کی طرفی.

 صداش بلندتر اومد :
 با کی طرفمن!-
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قپی الکی اومدم...منظورم به خودم نبود..من که عددی نبودم!منظورم این بازم 
سه و نمیذاره  شو به بدترین نحو ممکن میر ساب بود که اگه پدرم بفهمه حتما ح

 بخاطر این اقدام ناجوانمردانش زنده بمونه.
الی یکی از چشمامو به زور باز کردم و اون یکی رو هم با همون سختی بعدش 

ه بهتره به نور عادت کنم وگرنه باید تا اخر این گفتگویی که معلوم باز کردم.دیگ
نیسممت چقدر طول میکشممه چشمممام  بسممته باشممه.خودم رو اصممال از تک و تا 

 ننداختمو گفتم:
با من!انگار خیلی منو دسممت کم گرفتی و فکر میکنی هرکاری بخوای میتونی -

 بکنی.ولی کور خوندی.
صورت من بود و من قادر قیافش رو که نمیدیدم...چون تمرک ز اون نور فقط رو 

 به دیدن چیزی نبودم.ولی لحنش رو میتونستم تشخیا بدم که تمسخرامیزه.
 نمیتونمن!-
نخیر.اگه من اینجام دلیلش اینه که تالش خاصمی برای فرار نکردم وگرنه االن -

 باید کل لندن رو دنبالم میگشتی.
 زندانی شدی ناراحت نیستی!پس خودت اعتراع میکنی از اینکه توسط من -

 به این جنبه ی حرفم فکر نکردم!حاال هم نمیتونستم پسش بگیرم.
 برو بابا دلت خوشه!وقتی فرار کردم میفهمی.-

صورتم قرار گرفته  ست بغل  ستش که در صورتمو چرخوندم.چیزی جز د بازم 
که هم بر اثر نور روشممن شمممده بود.از دیدن  یه تی بل دیدن نبود!همون  قا بود 

 تاریکی یا کور شدن توسط اون نور بهتره!
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نگاهمو همونطور الکی داشممتم روی خالکوبی های رو دسممتش که قسمممتی 
شتری  شده بود میچرخوندم که یهو روی انگ شیده  شون تا روی مچش هم ک از
که توی دسممتش بود،ثابت موندم.چشممامو باریک کردمو یکم دیگه سممرمو بردم 

ردم.این مال منهنهمونی که دور گردنم نزدیک و با دقت بیشممتری بهش نگاه ک
بود و دنیل برش داشممتنبعید میدونم سممایزش مردونه بوده باشممه!با شممک 

 پرسیدم:
 این...این انگشتر منهن-

سوال رو نداد و در  شید عقب.چرا همچین کردنجواب  ستش رو ک صله د بالفا
 عوض در ادامه ی حرع قبلیش گفت:

بکشممه.هیچکس نمیتونه از دسممت من فرار فکر نمیکنم کارت به فرار کردن -
 کنه.

شن!من  ستن نفس راحتی بک شمام تون شید و چ صورتم کنار ک نور رو یکم از 
 هنوز  هنم درگیر اون حلقه بود برای همین با سر به دستش اشاره کردمو گفتم:

 اون مال منه ارهنتو دست تو چیکار میکنهن-
شد تا اون صبی  شتر ع سوال من بی شی های چند دیقه  به  نظر از این  گردن ک

 قبلم برای همینم با تحکم گفت:
 مزخرع نگو.من به حلقه ی تو چیکار دارمناصال نمیدونم کجا هست.-

 چشمامو از قبل باریکتر کردمو مشکوکتر پرسیدم:
 حلقهن!-
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سمموال کردنم در این مورد حسممابی عصممبیش کرد و اخم غلیظی رو صممورتش 
از در رفتیم بیرون.زیاد تالشممی  نشممسمممت و همزمان بازومو محکم گرفت و

 نمیکردم چون بی فایده بود.فقط بی هدع باهاش همراهی میکردم.
جلوی یکی از مبالی توی سممالن وایسممتاد و یه جوری هولم داد روی مبل که 
صورتم توش فرو رفت!سرمو بلند کردم و چندبار به طرفین تکون دادم تو موهام 

 ع به حرع زدن کرد:از توی صورتم بره کنار.بی مقدمه شرو
خوب گوش کن ببین چی میگم،همه ی حرفایی که االن میخوام بزنم رو فقط -

صله  شون بپری چون داری کم کم حو سط صال هم نمیخوام و یک بار میگم و ا
ستانه ای از خودم  سر میره خیلی رفتار دو سر میبری و منم وقتی حوصله ام  مو 

یدم.پس بهتره خودت راحتی رو از خود ت نگیری و فقط گوش نشممون نم
 کنی!وسط حرفام سوال نمیکنی.تعجبتو با صدای بلند ابراز نمیکنی.اه نمییکش

 ی،صداتم درنمیاد!فهمیدین
 لب و دهنمو کج کردم و زیرلب اداشو دراوردم:

رفتار دوسممتانه ای از خودم نشممون نمیدم...االن مثال رفتارت خیلی دوسممتانه -
 ستن

جدی بود منتهی من همش میخ فاش  با ادا دراوردن و حر یه جوری  واسممتم 
شون داد!ولی نه  شون دادن.واکنش هم ن سخره بازی واداراش کنم به واکنش ن م
شت روی مبل،کنار  ستم!یهو یکی از زانوهاش رو گذا اون چیزی که من میخوا

 من و خم شد پایین و سفت بازومو چسبید و تو گوشم غرید:
شه نهنحتما - صال حرع ادمیزاد حالیت نمی شونت باهات رفتار تو ا باید با خ

 کنمن!
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 خودمو جمع و جور کردم و با ترس گفتم:
 باشه...وسط حرفت نمیپرم..فهمیدم!-

بازومو ول کرد و پاشو از روی مبل برداشت و در حالیکه یقه ی کتش رو صاع 
 میکرد گفت:

 خوبه.-
ست باید  صبانیه..مگه من چی گفتم که یهو قاطی میکنه..اگه دیوونه  شه ع همی

ودشممو به یه دکتر نشممون بده،من چه گ*ن*ا*هی کردم که با این ادم دمدمی خ
تا دو دیقه پیش نیشممخند تحویلم میداد حاال اینقدر  مزا  اینجا گیر افتادمن!

 جدی تهدید میکنه که ادم جرات نفس کشیدن نداره!
یه صممندلی رو از گوشممه ی اتاق برداشممت و کشممیدش روی زمین.چرا بلندش 

شامو ازار میده!درست رو به روی من وایستاد و صندلی رو هم نمیکنهن!داره گو
 همونجا متوقف کرد و نشست.نگاهش کردم تا حرفشو شروع کرد:

من تورو نیاوردم اینجا که انتقام چیزی رو از پدرت بگیرم چون من از پدرت -
تایلر  ندارم. گه هیچ ترسممی ازش  حاال پسممش گرفتم و دی که  طلبی داشممتم 

رکی علیه اش داشممت و هیچوقت جرات رو کردنشممونو دوسممتت،مدت ها مدا
نداشت و ریچارد تا متوجه شد سرشو زیر آب کرد به خیال اینکه با مردن تایلر 
به این فکر  کار تمومه اما انگار پیر شمممدن  هن خالقش رو از کار انداخته و 
نکرده بود که ممکنه خیلیا دنبال اون مدارک باشممن.میدونم رابرت درمورد گروه 

بهت گفته.ما دیگه برای ریچارد کار نمیکنیم اما اون هنوزم خودش رو رییس  ما
میدونست.تمام تصمیمات و نقشه هامون توی همین دو روز اتفاق نیوفتاد،ولی 
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مدارک  خالفش  ید بزرگترین گروه م که فهم به محض این چارد  فرار کردن ری
ن خودش علیهش رو دارن،حتی به یک ساعت هم نرسید!ریچارد وقتی پای جو

وسممط باشممه،هیچکس و نمیشممناسممه،حتی دخترش رو که برای پیدا کردنش یه 
شب فرار کرد،نمیدونیم کجا و به  شت!اون دی شتن وا دا ارتش و توی لندن به گ
کدوم کشممور اما میدونیم که برمیگرده.چه بخاطر اثبات خودش که هنوزم یه 

ینکه اینجا و دلیل ارییس مقتدره چه بخاطر اینکه تورو پس بگیره،فرقی نمیکنه. 
ستم وقتی یه جنگ بین ریچارد و مخالفاش در  شتم این بود که میدون نگهت دا
بگیره،تو اولین اهرم فشممماری و حتما ازت اسممتفاده میکنن تا حال ریچارد رو 
ندم  قات تورو کشممو فا مه ی این ات بل از ه یک روز ق بگیرن.برای همینم من 

همه ی این اتفاقا توی دو روز  اینجا.چون ممکن بود اسممیب ببینی.تصممور نکن
افتاده،من و خیلیای دیگه مدت هاسممت داریم روی این موضمموع کار میکنیم و 
صمیم گرفتم  شه نمونده ت شدن نق من به محض اینکه فهمیدم چیزی تا عملی 
قبل از اینکه کسممی دسممتش بهت برسممه از جنگی که توش بی طرع گیر افتاده 

ستی  هیچوقت با من نمیومدی و نمیذاشتی بودی نجاتت بدم.اگه چیزی میدون
با خیال راحت به کارم برسممم برای همینم مجبور شممدم از این ترفند اسممتفاده 
کنم.برام مهم نیست که چه فکری میکنی،تنها چیزی که برام مهمه اینه که دیگه 

 اینجا امنیت نداری و ناچارم دوباره برت گردونم خونه ی خودم..
وضی  میداد و من با دهنی باز مونده از تعجب اون پشت سر هم حرع میزد و ت

باوری بهش نگاه میکردم.همه ی حرفاشممو شممنیدم  نا و  هنی درگیره بهت و 
ولی...فرار کردن!بابا فرار کردن!کجانبدون منندنیل تمام این مدت داشممت از 
تا بتونه نقطه ضممعفای پدرمو بفهمه و بقول خودش اون  من اسممتفاده میکرد 
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ست که از مدتها قبل هم تایلر رو میشناخته و مدارک رو پیدا کنه صال بعید نی نا
باهاش در ارتباط بوده..همونطوری که نگهبانا رو خریده بود..یعنی تمام این 
تا بره و مثال دنبال  بازی میدادنناگر هم منو جلو انداخت  مدت داشممتن منو 

که قدر میفهمم و هم این نه من چ بدو که هم  خاطر این بود  یه  مدارک بگرده ب
جورایی توی گوشممم بخونه که  هرکاری ازش میزنه بخاطر پایمال نشممدن خون 
ست منو قانع کنه که تا این حد براش مهمه!من احمق به این فکر  تایلره و میخوا
سیدم مدارکی  صال چرا باید به تایلر اهمیتی بدهنحتی ازش نپر نکردم که اون ا

ستن...چون ح شون بگرده علیه کی ه شو هم نمیکردم که میخواد دنبال تی فکر
شی  شه و بخوان پدرمو کله پا کنن!دله خو سه با ستش با اینا توی یه کا تایلر د
ازش نداشتم،ولی...اون بابام بود!حتی اگه اصال هم مثل یه پدر عادی دوستش 
مه ادم علیهش توط ه کردن و من هیچی  که ببینم این ه ما این نداشممتم ا

میشنیدم بدون من گذاشته رفته گریه ام  نمیدونم،چندان خوشایند نبود.از اینکه
نمیگرفت چون از خدام بود دسممت از سممرم برداره،اما تصممور اینکه حاال من 
بدون پشممتوانه ی قدرتمندی که همه جا پزشممو میدادم و حاال با فرار کردنش 
که برای من  کار میکردمنهرچی  ید چی با ند نبوده، قدرتم ندانم  بت کرد چ ثا

یلیا ه*و*س نزدیک شممدن به منو از سممرشممون نداشممت حداقل باعث میشممد خ
 بیرون کنن.حاال چی میشهنبه کی باید اعتماد کنمنبا صدای ل

 رزونی گفتم:
پس داشتی ازم سواستفاده میکردین!که مطم ن شی اونقدرام برای پدرم مهم -

نیسممتم که بخاطر من بیخیال زندگیش شممهناالن خوشممحالی که میبینی براش 
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یال مه خ حاال  حت شمممده چرا راحتم  مهم نبودمن تت را تو و دار و دسمم
نمیذارینامنیت داشتن یا نداشتن من به چه درد تو میخورهننکنه بازم میخوای 
ازم بعنوان یه طعمه اسممتفاده کنینفکر میکنی بخاطر من برمیگردهن!اگه براش 

 مهم بود که بدون پیدا کردن من نمیرفت.
 از روی صندلی پاشد و یکم با پا زدش عقب.

 

 از روی صندلی پاشد و یکم با پا زدش عقب و خیلی خونسرد جواب داد  

 

که بی دعوت - به حرفات فکر کن.تو بودی  ماجرا رو گنده کنی  بل از اینکه  ق
ست  شد!تو بودی که از د شیده  اومدی توی خونه ی من و بخاطرت به اتیش ک

 ماجتپدرت فرار کردی و به من پناه اوردی و هربار خواسممتم بیرونت کنم سمم
کردی و نرفتی!تو بودی که اومدی سمممت من.من از هرکسممی اسممتفاده کرده 
سراغت و پیدات  شم،از تو یکی نکردم.اگه قرار بود اینکارو بکنم،من میومدم  با

 میکردم.اونوقت ماجرا خیلی متفاوت میشد.
هرچند حرفاش توهین امیز بود اما پر بیراهم نمیگفت.اینکه کمک کردناش به 

یکشممید تحقیرم میکرد ولی بهش که فکر میکردم میدیدم درسممت منو به رخم م
ست منو همش نجات بده اگه  شلوغش کردم!ولی پس چرا میخوا میگه.زیادی 

 نمیخواست از من به عنوان برگ برنده اش استفاده کنهن
قبل از اینکه سوالم رو بلند بپرسم مجبورم کرد از روی مبل بلند شم و دستوری 

 ادامه داد:
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دیگه سمموالی نمیپرسممی و کاری رو میکنی که من بهت میگم.راه  حاال هم-
 بیوفت.

اینو گفت و پشممت سممرم ایسممتاد و اروم هولم داد.گفت منو میبره خونش چون 
باره برگردم توی خونه  که من دلم میخواد دو ندارم!ولی کی گفته  یت  اینجا امن

شتم تا نتونه هو سفت نگه دا ستادمو خودمو  یا  لم بدهاشنبه زور توی جام وای
 دوباره بازومو بکشه و معترضانه گفتم:

من باهات هیچ جا نمیام.اگه مجبور بودم بین تمام دشمممنای بابا پیش یه نفر -
بمونم،تو قطعا انتخاب اخرم بودی.تو از هر غیرقابل اعتمادی ،غیرقابل اعتماد 

 تری!
 .پس متاسفم که مجبوری با انتخاب اخرت کنار بیای چون چاره ای نداری-

 دوباره سعی کرد هولم بده که محکم تر ایستادمو جواب دادم:
گفتم که.من از اینجا تکون نمیخورم.فقط یه احمق میتونه مرگ و زندگیش رو -

 بسپره دست تو!
 منم گفتم که چاره ای نداری.-
 کی میگه نتو بکش کنار تا ببینی چطور...-

 کوتاه نیمه تموم موند.یهو با حس کنده شدن از روی زمین جمله ام با یه جیغ 
 فقط در حد یک جمله کوتاه گفت:

 تو واقعا حوصله مو سر میبری.-
صدای جیغ مانندی  و راه افتاد طرع در.پاهامو تند تند توی هوا تکون دادم و با 

 مدام میگفتم:
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 ولم کن...منو بذار زمین...ولم کن...-
رو به روش نگاه  ولی اون به تنها چیزی که توجه نداشممت من بودم و با اخم به

میکرد.جلوی ماشممین برای چند لحظه وایسممتاد و گذاشممتم روی زمین و تا به 
که دیگه من نتونم  ماشممین و قفل مرکزی رو هم زد  یام هولم داد توی  خودم ب
بازش کنم و تو فاصممله ی خیلی کمی خودش هم توی ماشممین نشممسممت و بی 

 کردم به غر زدن:هیچ مکثی راه افتاد.منم امونش ندادم و دوباره شروع 
یام خونه ی تو.نمیخوام همش تورو ببینم.نگه - منو کجا میبرینمن نمیخوام ب

 دار.نمیخوام باهات بیام.
 وقتی دیدم که اصال واکنشی نشون نمیده طعنه امیز پرسیدم:

اصممال چرا تو باید همیشممه منو نجات بدینچرا اینقدر برات مهمه که من در -
 امان باشمن

 قاطع جواب داد:
 اونش به خودم مربوطه.-
االن که داری منو به زور با خودت میبری یعنی به منم مربوطه.راستشو بگو،از -

 چی میترسیناگه برات طعمه نیستم پس چرا زنده موندنم برات مهمهن
 طعنه توی لحنم رو بیشتر کردم و با نیشخند گفتم:

سی بگی !اگه اینطوریه بگو،به هیچکس ن- شدی و میتر شقم  یگم که منکنه عا
 ابراز عالقه ی خرکی ای رو انتخاب کردی...

سممکوتش رو که میدیدم بدتر جری میشممدم که یه چیزی بگم تا باالخره واکنش 
 نشون بده.برای همینم یه بند حرع میزدم:
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شه.نگران اینی که من بفهمم برای همینم - شه دار  سی ابهتت خد شایدم میتر
نداری همون موقع نهن!ولی خبر  که در مورد دوسمممت دخترت  جواب نمیدی 

باهام حرع زدی فهمیدم تو هم مثل هر مردی رام میشممی فقط قلق داری.االنم 
 دیگه ادا درواردن و تموم کن چون...

یهو ماشین تکون شدیدی خورد و همزمان با صدای کشیده شدن الستیکا روی 
شین و ادم شه...هیچ ما شی سر برم تو  شد!نزدیک بود با   و زمین،جیغ ترمز بلند 

 سگ و گربه ای جلوی ماشین نبود.طلبکار بازم شروع کردم:
 چرا همچین میکنی دیوونهننزدیک بود منو به کشتن بدی.-

با دسممتش که ناگهانی و محکم جلوی دهنم قرار گرفت برای یک لحظه نفسممم 
رفت و چشمممام گرد شممد.یه جوری بهم نگاه میکرد که گفتم االناسممت که بزنه 

 لهم کنه!
ش شون تقریبا خم  شار شم روی هم ف سمت من و با دندونایی که از خ ده بود 

 میداد و منم صداشون رو میشنیدم غرید:
چرا دهنتو نمیبندی و اینقد سممر به سممرم میذارینتنت میخاره نهنمیخوای -

شدنم  شم!نتا قلق رام  شم بیرون تا بفهمی چجوری رام می زبونتو از حلقت بک
 دستت بیادن

و کردم و با وحشت بهش خیره شدم.اب دهنم رو سرمو با ترس توی صندلی فر
 با سر و صدا قورت دادم که ادامه داد:

اگه فقط یک بار دیگه این چرندیات رو تحویلم بدی مطم ن باش پشممیمون -
 میشی.حاال خفه خون میگیری یا باید دهنتو هم مثل دستات ببندمن
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سر تایید کردم  صدا قورت دادمو با تکون  سر و  که دیگه حرع اب دهنم رو با 
نمیزنم!یکم مکث کرد و بعد دوباره دسممتشممو برداشممت و ماشممین رو به حرکت 
دراورد.هر چند دیقه یه بار برق سه فاز میگرفتش و به من حمله ور میشد!تعادل 
روانی نداره...ولی دیگه کی جرات داشممت حرع بزنهنبا اون اخمی که اون به 

 عصاب بودنش رو یاداوری کنه...رو به روش نگاه میکرد،دیگه نیازی نبود بی ا
 

🍦Sahel.바닷가🍯: 

 

سم درنیومد!فکر میکردم گفت میره خونه اش ولی  صد دیگه نف سیدن به مق تا ر
جایی که نگه داشمممت با خونه ای که من چند هفته ی پیش دیده بودم خیلی 
به اتیش  که  ندازه ی همون اولی  به ا ظاهرش. له اش هم  فاوت بود.هم مح مت

و مجلل بود.فراموش کرده بودم که اونا موقتا توی اون خونه ی کشیده بود بزرگ 
کوچیک زندگی میکردن و کم کم میخواستن نقل مکان کنن.وجود کلی نگهبان  
دم در و توی حیاط و راهروها و...نشممون میداد که بازم برگشممته به قدرت!فقط 

شین پیاده  شدهناز ما شتن!االن دوباره رییس  سردگی دا ام اون روزای اول اف
کرد و کشون کشون میبردم سمت ساختمون.مقاومتم خیلی جزیی و ناچیز بود 
و فقط الکی ادا درمیاوردم که فکر نکنه از همراهی باهاش خیلی خوشممحالم 
وگرنه دوتا ایسمممت کردن وسممط راه و چند بار گفتن جمله ی قولم کنقخیلی 

 مقاومت محسوب نمیشد!
خدم ند نفر  نا و چ با قت بود و جز نگه یدار دیر و گه ای ب ظاهرا کس دی کار  ت

نبود.همزمان با کشممیده شممدنم مشممغول دید زدن دور و اطراع هم بودم.نه بابا 
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نا  نداره،همیشمممه دسمممت رو بهتری نه حرع  یدن خو ایول.سمملیقش تو خر
میذاره!جلوی در یکی از اتاقا ایسممتاد و دسممتش رو روی اسممکنر کوچیکی که 

درایی بود که با اثر انگشت باز عمودی کنار در نصب شده بود گذاشت.از این 
صدای بوق  ستگاه پایین باال رفت،با  شد!بعد از چند باری که نور قرمز اون د می
خیلی خفیفی قفلش باز شممد و رفتیم تو.چقدرم اقدامات امنیتی روی خونه ی 
شد.انگار تجهیزات  سته  سرمون ب شت  جدیدش پیاده کرده..در خود به خود پ

یه اتاق خواب دیگه این حرفا رو نداره که!وسممط اتاق اتمی این تو نگه میداره...
شیدم.با کله به  شونه هامو چند بار تکون دادمو نفس عمیقی ک باالخره ولم کرد.

 پشت سرم اشاره کردمو گفتم:
 نمیخوای دستامو باز کنیندیگه دارن حسشون رو از دست میدن.-
 چه بهتر.-
یدی منو هم اوردی تو خو- که رسمم فت  هد به  خه چران! گه چی ا نه ات.دی

 میخواین
جا و تو هم برای خودت ول - یارم این به همین راحتینمن تورو ب فکر میکنی 

 بچرخین!
 نه پس،میخوای اینجا اشپزی کنم یا خونه تو گردگیری کنمن-
 کاری رو میکنی که قبال میکردی.-
 قبال چیکار میکردمن-
 پرستار جسی بودی.-
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سی بودمن!مگه من للله ی ب ستار ج شونده اینجا جانن!پر چه امن!منو به زور ک
سه میره چه نیازی به من  شمن!مگه نوزادهناونکه دیگه مدر ستار بچش با که پر

 دارهن
منو به زور با خودت اوردی و بهم دستورم میدینمن حتی حاضر نیستم یک -

 ساعت هم اینجا بمونم حاال پرستار بچه ات بشمن
نجا نگهت دارم بدون اینکه کسی چرت و پرت نگو!این تنها راهیه که میتونم ای-

شک کنه.اینکه تو دوباره برگشتی سر شغل قبلیت.اگه فکر احمقانه ای به سرت 
نزنه و تصممور نکنی میتونی منو راحت بپیچونی،مطم ن باش اونقدرام سممخت 

 نیست.فقط قراره وانمود کنی پرستارشی.همین.
 پیش کی وانمود کنمن-
 زندگی میکنن.پیش همه ی کسایی که توی این خونه -

شنا به نظر میرسید و چرا از  حاال یکم برام روشن تر شد که چرا جسی اینقدر ا
دیدنم فرار میکرد.شمماید چون اونم شممایعه ی مرگ منو شممنیده و وقتی منو دیده 
فکر کرده روحی چیزیم!حق داشت بترسه و ازم فرار کنه.با همه ی این حرفا که 

حرفاش رو ندارم چون بدون پدرم اون میدونسممتم االن چاره ای جز پذیرفتن 
بار حرفاش  بازم نمیخواسممتم زیر  ماد بود ، بل اعت قا که برام  ها کسممی بود  تن

 برم.درعین
به زبون  ماده همیشمممه برعکسممش رو  بل اعت قا یدونسممتم  که خودم م حال 
میاوردم.حاال هم میدونستم از اینکه میخواد منو به دروغ پرستار جسی معرفی 

 منو داره که هنوز نمیدونستم چرا.قاطعانه جواب دادم:کنه قصد محافظت از 
 اگه نخوام این کارو بکنم ن-



wWw.Roman4u.iR  322 

 

تو چهرش نه لبخندی نه اخمی نه حتی پوزخند همیشگیش دیده نمیشد.خیلی 
 معمولی بود.

 من نظر تو رو نپرسیدم.-
 ولی من نظرمو گفتم.تو هم شنیدی.تموم شد و رفت.-
 اهمیتی نمیدم.-

سردی بیش از حدس  شد خون صبیم میکرد و باعث می صمو درمیاورد و ع حر
بازم شممروع کنم به قلدر بازی و دو دیقه بعدش یه هوار بکشممه و بازم روز از نو 

 روزی از نو!منم که از رو نمیرفتم
اهمیت نمیدین!باشمه.تا دلت میخواد حرع بزن و دسمتور بده.کیه که بهشمون 

 عمل کنهن
 کلمه به زبون اوردم:یکم مکث کردمو جمله ی بعدم رو کلمه به 

 من_ نمیخوام_ پرستار_ بچت_ شم.-
 تو اتاق راه می رفت .. کالفه تو موهاش و پشت گردنش دست کشید..

شمام انداخت.حالت چهرش جوری  سردش رو تو چ شو چرخوند و نگاه  سر
 بود که انگار بازم میخواد پوزخند بزنه و بعدم طعنه بارم کنه!

دیگه ای هم اینجا داشتی که هنوزم خیلیا تو  بجز پرستاری از جسی،قبال کار-
 رو به اون اسم میشناسن!ولی مطم نم پرستاری جسی رو بهش ترجی  میدی.

 حق به جانب گفتم:
 از کجا اینقدر مطم نین-

 رو به روی من متوقف شد.چشماشو باریک کرد و متفکرانه گفت:
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مخصوص من شایدم نه...شایدم خیلی بدت نیاد که دوباره ع.ا.ح.ش.ه. ی -
شممی.اصممال ممکنه من اشممتباه کرده باشممم و تو پرسممتاری رو بهش ترجی  

 ندی!اینطور نیستن
پر کرد.ع*ا*ح*ش*ه ی اونن!پس  جب هم اخم هردو صمممورتمو  هم تع
به خودش اجازه ی  که  ناختم  یل رو میشمم قبال..کار من این بودهناینطوری دن

تم خودمو قانع کنم هرنوع رفتاری با من رو میدادهنچطور ممکنهناگه میخواسمم
 که دنیل دا

ید  تای یل رو  یاداوری شمممده بود حرفای دن که بهم  ما چیزایی  گه ا ره دروغ می
میکرد.با اینحال اخممو غلیظ تر کردمو نگاهمو ازش گرفتم.اروم شروع کرد به 
قدم زدن،این بار نه در طول اتاق،دور من میچرخید!انگار که قصد داره اینطوری 

ز کنه.چند قدم که برداشممت،درسممت پشممت سممرم متوقف سممرتاپای منو وراندا
یه همچین چیزی  یا  نه  یا طع به تحقیر  ته  جدی ولی امیخ شمممد.لحنش 

 بود.صداش رو از پشت سرم شنیدم:
ته میتونم بهت - یادت رف یهناگه هم  یه ع.ا.ح.ش.ه چ فه ی  که وظی یدونی  م

 یاداوری کنم.
 پشت دستشو اروم به بازوم کشید و ادامه داد:

.ح.ش.ه وقتی که در اختیار یه نفره،یعنی مجبوره فقط با همون یه نفر یه ع.ا-
باشمممه،تا وقتی که صممماحبش ازش خسممته شمممه و ازادش بذاره!حرع زیادی 
صه!عذر و بهونه نمیاره کاری  شخ ضافی نمیپرسه،چون کارش م سوال ا نمیزنه،

 رو میکنه که صاحبش بهش دستور میده!هروقت ازش..
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شممو تحمل کنم و چشمممامو محکم روی هم فشممار دیگه نتونسممتم بقیه ی حرفا
 دادمو با صدایی بلندتر از حد معمول گفتم:

 بسه..تمومش کن.اگه از پسرت مراقبت کنم دست از سرم برمیدارین-
یه جوری صمماحبش صمماحبش میکرد که انگار داره درمورد یه حیوون خونگی 

هم رو قبال ب حرع میزنه..البته،برای اون که فرقی نداشمممت.یادم میاد این لقب
داده بود فقط نمیدونسممتم شممغل به این کثیفی داشممتم.ولی خب..تقریبا برنده 
شد!با دو تا جمله ی ساده منو وادار کرد حرفش رو قبول کنم.نیازی نبود گوشزد 
کنه که نباید از اجبار توی این ماجرا به کسی حرفی بزنم،خودم میدونستم باید 

رو از روی بازوم برداشت و از پشت سرم  وانمود کنم این خواسته ی منه!دستش
 اومد و دوباره رو به روم ایستاد.حاال دیگه پوزخند میزد.

شنهاد کردم - ستور هم ندادم.بهت دو تا گزینه پی میبینینمن مجبورت نکردم!د
کارتو شممروع  عادی،از فردا  و خودت اینو قبول کردی.پس خیلی معمولی و 

 میکنی.مثل قبل.
 تند تکون دادمو گفتم: سرمو از روی حرص تند

 

 

🍦Sahel.바닷가🍯: 

 

 

تو همینو میخوای ارهنکه کاری کنی همه بی چون و چرا حرفاتو بپذیرننعقده -
 ی ریاست دارین
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بی تفاوت به حرفم راهشو کشید و رفت سمت میز مشروب گوشه ی اتاق و بی 
 اینکه صورتشو برگردونه جواب داد:

 هرچی میخوای اسمشو بذار.-
 جمله رو به زبون اوردم: بی هدع این

مدام الکل کوفت کنی!من نمیتونم - ید دیگه  با کار کنم ن باهات  اگه میخوای 
 هرروز یه ادم مست رو ببینم.روحیه مو خراب میکنه.

شروب رو  شنید چون کار خودش رو میکرد.بطری م صدامو نمی صال  به نظر ا
ه گوش وان بهم از قصد از باالتر گرفت تا صدای شر شر ریخته شدنش توی لی

من برسه.به من واقعا هیچ ربطی نداشت اما چون از مدتها قبل داشتم به اینکه 
الکل رو ترکش بدم فکر میکردم و براش تالش میکردم و هربار تیرم به سممنگ 
خورد،این دفعه به سممرم زد اینو بهانه کنم بلکه جواب بده!برگشممت رو تکیه اش 

 تکیه داد و گفت:رو داد به میز.یکی از دستاش رو به میز 
ست باهام کار کنی،قراره برای قمنقکار کنی!این دو تا خیلی با همدیگه - قرار نی

 متفاوتن.
محتویات لیوانش رو یک ضرب سر کشید و با اینکارش بهم فهموند حرع من 

 عمال براش هیچه.دوباره بطری رو برداشت و کار قبلی رو تکرار کرد.
 یکنم جواب پس نمیدم.من به زیردستام برای کارایی که م-

سمت من نشونه گرفت و  ستی که باهاش لیوان گرفته بود و  شاره ی د شت ا انگ
 ادامه داد:

تو هم نمیخواد نگران باشممی.مسممت بودن یا نبودنه من تاثیری روی کارکرد تو -
 نداره.ما دو نفر راهمون کامال از همدیگه جداست.
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و  بمیری...منو بگو دلم برای کی میسوزهتو دلم گفتم به جهنم...اینقدر بخور تا 
صال  ستش خونه!ا شم حتی االن که دلم از د شم تا مانعش ب از هر دری وارد می
شتر اخم  شتر و بی به من چه...همین کارا رو میکنم که هوا برش میداره دیگه.بی

 کردم.تکونی به دستام دادمو دستوری گفتم:
 م نمیتونم از دسممتت خالصدسممتامو باز کن.فعال که میبینی با کمک دسممتام-

 شم.دیگه از چی میترسی که بازشون نمیکنم.
تقریبا خندید.نمیدونسممتم حرفم خنده داره.لیوانشممو گذاشممت روی میز و اومد 
شبیه این  طرفم.نگاه خاصی بهم انداخت و یهو خم شد طرفم .حرکتش بیشتر 

شمام نیه چبود که قصد داره با این کارش منو بغل کنه!برای همینم واسه چند ثا
گرد شممد اما صممدای چرخش کلید رو که توی قفل دسممتبند شممنیدم فهمیدم 
ته!منم دیوونه  فاو تا اسمممون مت که من فکر میکردم زمین  با چیزی  قصمممدش 
شممدما...اصممال چه دلیلی داره توی همچین موقعیتی انتظار داشممته باشممم بغلم 

ستبند رو بازش کنه.حرف ست یه جور دیگه د شت اش رو پکنهن!ولی اونم میتون
ستبند رو از  سته و دیکته میکنه و حاال...من واقعا تو کاراش موندم.د سرم وایمی

 دور دستام باز کرد و رو به روم گرفت و بهم نشون داد و گفت:
سته   سرش ب شت  ستاش پ ساعت د سی  شه.هرک اینو گفت و پرتش کرد یه گو

ستثنی نبو شد قطعا همه ی ع التش میگرفت منم از این قاعده م ا درد دم.بمی
شتم اونطوری میمردما...نگاهم که  ستامو از هم باز کردمو برگردوندم جلو.دا د
شار  شون ف ستبند به شد.اینقدر برای باز کردن د شون افتاد آه از نهادم بلند  به
اورده بودم که دور مچم کلی خراشمیده شمده بود و به کبودی میزد.انگشمتام رو 
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بودیا قآخمق درومد!واقعا درد میکرد.نگاه دور مچم حلقه کردم اما از برخورد با ک
اونم جهت نگاه من رو دنبال میکرد.یکی از دسممتام رو یه کمی باالتر از مچ 
مه قرمزی و  به اون ه باری  تاسممف  گاه  با ن که  حالی ند کرد و در فت و بل گر

 خراشیدگی و کبودی نگاه میکرد گفت:
 االن واقعا باورم شد که تالش زیادی برای فرار نکردی.-

 دستمو محکم از دستش کشیدم بیرون و با حرص جواب دادم:
همش تقصممیر توئه...همش سممعی میکنی به من اسممیب بزنی.بعدم ادعات -

 میشه که داری از من محافظت میکنی.تو اسم اینو میذاری محافظتن
سوب - سه و نوازش مح سرت بیارن،اینا ب*و* در مقابل بالیی که بقیه ممکنه 

 میشه!
صل شت اینطوریه پس برخورد به ازش یک قدم فا سه و نواز ه گرفتم.اگه ب*و*

ستانه ات چطورهن!هنوزم نمیدونتم هدفش از کمک کردن به  قول خودت غیردو
 من چیه برای همینم بدون توجه به حرفش گفتم:

یدت - عا نینچی  ک ی م مک  ک من  به  چرا داری  گی  ب خوای  ی م ن نوزم  ه
 نی!میشهنراستشو بگو..تو که بخاطر رضای خدا کار نمیک

 دستاشو توی جیب شلوارش فرو برد و خیلی قاطعانه گفت:
به تو ربطی نداره.باید یاد بگیری از این به بعد سممرت تو کار خودت باشممه و -

 اینقد از من سوال نپرسی.
قیافمو تو هم کشیدم و با لحنی که هم جدیت و هم حرص رو بتونه توش حس 

 کنه گفتم:
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گندی دارینبه خاطر همین طرز رفتار تا حاال کسی بهت گفته خیلی اخالق -
 مزخرفته که هیچکس طرفت نمیاد و همه ازت فرارین.

اصممال بهش برنخورد انگار.حتی اخم هم نکرد!چیزی که مبرهن بود نه تنها از 
شد تازه خیلی هم  وق میکرد که حرص بقیه  شنیدن اینجور حرفا ناراحت نمی

 رو درمیاره.خیلی بی تفاوت گفت:
تا این وقت شمممب بیدار باشمممه.داره از وقت خوابت یه پرسممتار بچ- ه نباید 

 میگذره!اتاقت رو بهت نشون میدم.
باره خواسمممت دسممتمو بگیره و منو همراه خودش ببره که خودمو  اینو گفت دو

 کشیدم عقب و تحکیمی گفتم:
 به من دست نزن.خودم میتونم راه برم.-

شید و نگاه گذرایی بهم اندا ستش رو عقب ک ی خت و بی اینکه جواببا تردید د
 بده رفت

سمت در و چند ثانیه ای تشخیا اثرانگشتش روی اسکنر طول کشید و بعدم 
 در باز شد و رفت بیرون و منم بی هدع پشت سرش راه افتادم...

اون شمممب اتاقی رو ته راهرو بهم نشممون داد که باید از این به بعد اونجا می 
شده بود  موندم.انگار تنها اتاقی که اون همه برای سخت گیری اعمال  امنیتش 

مه ی قفال  ثل ه که قفلش معمولی م تاق من  چه خودخواه.ا یل بود! تاق دن ا
شم و زیاد حرع بزنم چون  صمیمی  شزد کرد که با هیچکس نباید  بود.بهم گو
ممکنه تابلو کنم من با میل خودم اینجا نیومدم!اینکه حتی با جسممی هم خیلی 

ود.اگه قراره من به بهونه ی اون اینجا باشم صمیمی نشم شنیدنش برام عجیب ب
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دیگه چرا با یه بچه نباید صمممیمی شمممن!نکنه اونم میخواد منو بدزده و بعنوان 
یک سممالح علیه پدرم ازم اسممتفاده کنه!اینجا که هیچ چیز از هیچکس بعید 

 نیست.
که مسممیر  مه ی زندگیم  تا فکری برای ادا بهرحال،اگه قراره فعال اینجا بمونم 

دان روشممنی نداشممت بکنم بهتره زیاد سممر به سممر دنیل نذارم چون فایده که چن
 نداره هیچ،تازه همه چیز و هم بدتر میکنه.

حدس میزدم که دنیل به همه گفته که من قراره برگردم چون هیچکس از دیدنم 
چندان هیجانزده نشد و جا نخورد!جز یه نفر به اسم مارسل که متوجه شدم هم 

شته و توی این االن هم زمانی  شراکتی با دنیل دا که من اینجا زندگی میکردم ،
مدت هم برای یه سممفر کاری یا همچین چیزی لندن نبوده وگرنه زودتر از اینا 
سر و کله اش پیدا میشد.شنیده بود که من حافظمو از دست دادم اما چیزی که 

به دروغ بهش گفته بود برام خیلی جالب بود!اینکه وقتی من کم یل  بیش  و دن
حافظمو بدسممت اوردم خودم پامو تو یه کفش کردم که برگردم سممر کار قبلیم و 
دنیل هم بخاطر اصرارای من و اینکه جسی قبال خیلی بهم عادت داشته،اجبارا 
چه  یل  نده دار بود.معلوم نیسمممت دن عا خ نه!واق باره برگردو قبول کرده منو دو

یل این همه ادم داده.حتی خوده من.مارسمممل رو به  دروغای دیگه ای رو تحو
راحتی نمیتونسممتم بخاطر بیارم و تصممویر واضممحی ازش توی  هنم نبود.انگار 
نقش مهمی توی گذشممته ام نداشممت.اما از اینکه من خوب به یاد نمیاوردمش 
شمای فوق  شرورانه بود.چ ظاهرا خیلی  وق زده بود!چهره اش خیلی خالع و 

ند.چشممماش به خودی خود العاده روشممن و موهای قرمزش ادم رو میترسممو
ترسممناک بودن وای بحال اینکه یه جوری هم به ادم نگاه میکرد که منی هم که 
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خجالتی نبودم معذب میشدم!رابرت هم که یه جوری بهم نگاه میکرد انگار ازم 
طلب داره!البته میدونستم بخاطر اون شبه..ولی خب.چیزی که عوض داره گله 

پای انتقام و نداره،اگه اون قبال منو ا یت کر بذاره  باید همه ی این چیزا رو  ده 
تالفی.گور بابای همشممون!اینا همه دیوونن.جالبیش این بود که جسممی با تمام 
تا  باهام حرع نمیزد و  بچگیش هنوزم از من فرار میکرد و حتی یک کلمه هم 
من ازش سمموالی میکردم با تردید به دنیل نگاه میکرد و بعدم سمماکت میشممد 

ز چی میترسممیدندنیل به همه ی عالم و ادم دروغ گفته اما نتونسممته .نمیدوونم ا
یه بچه رو قانع کنه که من روح نیستم و قصد خوردنش رو ندارمن!بنا به تذکرات 
دنیل مجبور بودم به اونم زیاد نزدیک نشم و فقط کارای خیلی جزیی مثل اماده 

دیگه ای نبود چون  کردنش برای مدرسه رفتن رو انجام میدادم!نیازی هم به کار
 خودش از پس غذا خوردنش دیگه برمیومد.

مدرسممه رفتن رو انجام میدادم!نیازی هم به کار دیگه ای نبود چون خودش از 
 پس غذا خوردنش دیگه برمیومد.

**   **   ** 
شتم بهش  شتم با گریه به دنیل التماس میکردم که بذاره برم!کجا..نمیدونم.دا دا

 سرم برداره و جیغ میزدم:التماس میکردم دست از 
از تو فرار میکردم...از تو که اینقدر سممنگدلی که هنوزم میگی اگه بچت به - 

 دنیا بیاد میکشیش...اخه تو چجور ادمی هستین
شم  ستش بک ستمو از د شتم د سعی دا با اخم باهاش درگیر بودم و تقال میکردم 

 ：بیرون و با حرص ادامه دادم
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به این وحشممی - به این تا کی میخوای  یه حیوونم  بدینحتی  مه  یات ادا گر
 راحتی از کشتن بچش حرع نمیزنه اما تو از...

با سیلی ای که خوابوند زیر گوشم حرفم نیمه تموم موند و ساکت شدم.دوباره 
سیلی.موهام  شتم روی جای  ست لرزون و یخ زدمو گزا پرت کرد روی تخت.د

صدام دیگه درنیومد و اما صورتم ریخته بود. شدنی که  یه طرع  از حس خورد 
 این کار بهم داد گریه ام گرفت.

 ：به اون حالت غمباد گرفته ی روی تخت دراز شده ام اشاره کرد و گفت
 فقط همین و میخوای تا خفه شی نهن-

چشمممامو با حرص و گریه ازش گرفتم و جوابشممو ندادم.زیرچشمممی دیدم که 
شید و درح شو ک شوی زیر سمت ایینه ی توی اتاق و ک و الیکه یه چیزی ررفت 

 ：از توش درمیاورد گفت
نمیدونم کی و چجوری انقدر گسممتاخ شممدی!شمماید زیادی بهت روی خوش -

 نشون دادم و داری سو استفاده میکنی.
 اما عیبی نداره.حیوون،هان!بهت نشون میدم یه حیوون چیکار میتونه بکنه.

م ه رو به روصدای پاش و که بهم نزدیک شد شنیدم اما نگاهش نکردم.دوباره ک
روی تخت وایسمتاد ،سمرمو باال اوردم و دیدمش که با یه سمرنگ توی دسمتش 

 ：باالی سرم وایستاده.میخواست چیکار کنهنتهدید امیز ادامه داد
 هنوز چیزی از وحشی گری های من ندیدی،اما به زودی میبینی.-
به محض اینکه خم شممد طرفم،جیغ گوشممخراشممی کشممیدم و تو تخت فرو  

 امو باال اوردم تا پسش بزنمرفتم.دست
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تا خواسممتم بکشمممش  فت و  تامو روی هوا گر ما یکی از دسمم قب ا و بره ع
عقب،سوزن سرنگ و توی رگ دستم فرو کرد.هم از درد هم از وحشت بلندتر 
از قبل جیغ کشممیدم.نکنه با اون دارویی که توی سممرنگ بود میخواسممت منو 

 بکشهن.
 ：و با عصبانیت گفتتزریقش که تموم شد،دستمو محکم پس زد 

 به زندگی جدید خوش اومدی.-
شت و بعدم به دنیل نگاه  ستم که یکمی خونریزی دا شت زده و گریون به د وح

 کردم.با من چیکار کرده بودن
سیاهی  شد و برای چند ثانیه فقط  صدای جیغ و داد زدنم محو  شد... دیدم تار 

 بود و تاریکی....
 این بار توی مکان و زمانی متفاوت..برای بار دوم تصویرا واض  شد اما 

 برای بار دوم تصویرا واض  شد اما این بار توی مکان و زمانی متفاوت..
دویدم سمممت راه پله.نیم نگاهیم به عقب ننداختم.روی پله ی سمموم یا چهارم 
له.از  تادم روی پ ندری خوردم و اف باال تر گیر کرد،سممک له ی  به پ پام  که  بود 

له ی سممفت،جیغم هوا رفت.اما نمیتونسممتم همینجا برخورد شممکمم با اون پ
بشینم تا اونا بهم برسن.دستامو روی پله گزاشتم و به زور پاشدم.صورتم از درد 
سرعتم  شد اما با اینکه  سخت تر  شد.دویدن و باال رفتن از پله یکم برام  جمع 

 کمتر شده بود پشت سرم اونا رو ندیدم.یعنی گمم کردنن!یا بیخیالم شدنن!
سوندم.باال رفتن از اون همه با  سختی ای که بود خودمو به طبقه ی پنجم ر هر 

پاهام از این همه  له،واقعا سممخت و نفسممگیر بود.حس میکردم دیگه کف  پ
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دویدن زخم شممده.طبقه ی پنجم به نظر یه بخش نسممبتا خصمموصممی تر میومد 
ا تچون اصال کسی رو تو راهرو نمیدیدم.احتماال همشون توی اتاقا بودن.چند 

بخش توی اون طبقه بود.از دور انتهایی ترینشممونو دیدم.ان ای سممی یو از همه 
 دورتر بود.

یکم تلو تلو میخوردم اما حاال که اینقدر به پسممرم نزدیک بودم،نمیخواسممتم 
تسلیم شم.دستامو واسه یه لحظه روی پیشونیم گزاشتم و مسیری که به سمت 

سا سط  شده بودم و دوباره به و سرمو چندبار به دیوار منحرع  لن طی کردم و 
اطراع تکون دادم تا چشمممام که از خسممتگی زیاد تار میدید،بهتر ببینه!یه دفعه 
ای روی شکمم احساس سوزش دردناکی کردم که نگاهمو به پایین کشوند.از 
دیدن اون پیرهن سممفید ابی و کوتاهه بیمارسممتان که درسممت وسممطش ردی از 

د!انگار اون موقع که روی پله افتادم و خون دیده میشمممد،برق از چشمممام پری
شت  شده بود.وح شار بخیه ها پاره  شم اون همه پله رو باال اومدم،بر اثر ف بعد
زده دوتا دسممتامو محکم روی شممکمم گزاشممتم و مثال سممعی میکردم با دسممتام 
ظه صمممدای متوقف شمممدن  جلوی خونریزی رو بگیرم.درسمممت تو همون لح

با ترس سرمو باال اوردم و از دیدن اون سه تا اسانسور توی اون طبقه رو شنیدم.
غول بیابونی که از اسممانسممور پیاده شممدن،خشممکم زد!اخه چرا دقیقا اسممانسمور 
نزدیک اون بخش بودن!این دیقه اخری بیخیالش نمیشممم...میرم و بچه مو از 

 اون تو بیرون میارم.مهم نیست به چه قیمتی...
م!اما از نظر خودم نه!چشمممامو واسممه یه از نظر اونا که من کامال گیر افتاده بود

لحظه از درد و سمموزش بسممتم و لب پایینمو گاز گرفتم.هنوز جلوی اسممانسممور 
ندارم.سممعی  وایسممتاده بودن و حرکتی نمیکردن چون مطمین بودن راه فراری 
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کردم نادیده شون بگیرم و راه افتادم سمت اتاق.اونا هم همزمان با من راه افتادن 
ر اتاق وایستادن.رو به رو شون که رسیدم اصال شروع به بحث و دقیقا جلوی د

 ：نکردم و فقط با لحن تهدید امیزی گفتم
 اگه همین االن از جلوی در نرین کنار-

 ،اینقدر جیغ میزنم تا همه بیان این باال.
یه نگاهی بهم دیگه انداختن و بعد هم خیلی ریلکس دسممتاشممون و به بغل 

 گرفتن و تکون نخوردن.
 ：نستم بار اول هم شنیدن اما برای تاکید بیشتر،بازم با لحن قبل گفتممیدو

 گفتم برین کنار.-
تاد.اکثر  پایین اف به  گاهم  باره ن با دیوار حرع میزدمندو گه  گار کر بودن...م ان
قسمممتای اون پیرهن قرمز رنگ شمممده بود.حتی انگشممتایی که پیرهن و توی 

.یکم دسممتمو جا به جا خودش مشمممت کرده بود هم از خون قرمز شمممده بود
شد.نزدیک بود  شتناک می شت وح کردم.چند قطره چکید روی زمین.دردش دا
بازم بزنم زیر گریه.اینکه اون گنده بک ها هم به تهدیدم سممر سمموزن اهمیتی 
نمیدادن بدتر حرصیم میکرد.واسه همین چشما رو بستم و دهنمو باز کردم و با 

شروع کردم به جیغ زدن!فقط هم جیغ نمیزدم...ال به الش کمک هم  تمام توان 
میخواستم!به محض اینکه صدام باال رفت،سه نفریشون به سمت هجوم اوردن 
شت محکم دهنمو گرفت.اما  ستاد و از پ سرم وای شت  و اونیکه زده بودمش پ
یالش  یدادم و بیخ مه م نامفهمومم ادا نای  به سممر و صمممدا کرد نان  همچ

شده مو باال اوردمو  ستای قرمز  شدم.د ستایی که دور دهنم نمی محکم روی د
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حلقه شممده بود گزاشممتم و تالش کردم از خودم جداش کنم و همزمان داشممتم 
گه از اون  ما یکی دی که از پشمممت سممر بکوبم بهش ا باال میبردم  پامو هم 
عوضیا,اومد جلو و سفت و محکم گرفتم و مانع دست و پا زدنم شد.احساس 

گیر کردن تو دست اون عوضیا گریه  خفگی میکردم.از درد پاره شدن بخیه ها و
ام گرفت.همچنان سممر و صممدا میکردم و خودمو تکون میدادم تا از دسممتشممون 

 خالص شم.
شت خفه ام میکرد.اون یکی هم که ولم نمیکرد تا بتونم اون  یارو دیگه رسما دا

 دستای گنده بکشو از خودم جدا کنم.
ر بود!توی لحظه ای که چشمممم فقط به اتاقی بود که فاصممله اش باهام تو یه د

 داشتم
 ：ناامید میشدم،یه صدایی رو از پشت سر شنیدم که فریادگونه و خشن گفت

 ولش کنین.-
بالفاصممله یارو دهنمو ول کرد و اون یکی هم دسممتامو ول کرد و همزمان باهم 
برگشتیم سمت صدایی که میدونستیم صدای دنیله!.خودش منو گرفت و کشید 

 ：وایستادمو دستوری گفتم طرع خودش. محکم سر جام
 ：با حرص جواب دادم

 دست از دروغ گفتن به خودت و بقیه بردار و ولم کن برم پیش پسرم.-
شو بهم نزدیک تر کرد و با دندونایی که  صال ولم نکرد.محکم تر گرفتم و خود ا
از حرص و عصممبانیت رو هم فشممارشممون میداد و لحنی که سممعی داشممت از 

 ：فتبادیگاردا پنهون بمونه گ
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 بچه ای در کار نیست...مزخرع نگو!-
شیدم و دویدم  ستش ک ستمو از د ورت گریونمو از اخم جمع کردم و محکم د

 سمت در اتاق و بهش فرصت اینکه دوباره مانعم بشه رو ندادم و رفتم تو..
**   **   ** 

شتناک و  شت زده از خواب پریدم.اینقدر این خواب وح نفس نفس زنان و وح
یداری حس در عین حال و مام اون جنب و جوش رو هم توی ب که ت اقعی بود 

سته  ش شونیم ن سرد عرق روی پی شتم نفس نفس میزدم.دونه های  میکردم و دا
ستم.این دیگه  چجور  ش سریعا توی جام ن شیدم و  ستامو توی موهام ک بود.د

 خوابی بودن
یل...یعنی..بچه ی  یل میجنگیدم...بچه ی دن با دن یه بچه  به  داشممتم بخاطر 

 هردومون!
 .فقط یه کاب*و*س بود.نه...نه...این حقیقت نداره

شتم و یه  سمت پاتختی و لیوان ابی که روش بود و بردا ستای لرزونم رو بردم  د
ضرب سر کشیدم.این یکی دیگه فقط خواب بود و واقعیت نداره.خودم داشتم 

م  هنبا خودم حرع میزدم.فقط یه کاب*و*س بود..اره همینطوره...بی اختیار 
شکمم که  شده ی روی  سبتا محو  سمت اون بخیه ی طویل و ن شد  شیده  ک
همیشمممه برام سمموال بود از کجا اومده و هربار فکر میکردم بخاطر تصمممادع 
شتر از چند ماه و  ستم قدمتش بی شه هم میدون همچین چیزی رو دارم ولی همی

ون بخیه احتی یک ساله.سریعا لباسمو تا نزدیکای شکمم باال زدم و با ترس به 
سم از  شیدم و لبا شتم درد میک نگاه کردم.توی خواب دیدم که بخاطر همین دا
گه خواب  که دی گه الکی نیسمممت،االن  که دی خون قرمز شمممده بود...این 
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نیسمتم...یعنی واقعا من از دنیل یه بچه داشمتمناز تصمورش یهویی برای اینکه 
 تم:صدای حیرت زدم بیرون نره دستامو روی صورتم گذاشتم و گف

 جسی!-
سر منه!نبی دلیل از دیدنش برای بار  سی پ سی...نکنه واقعا ج خدای من...ج
اول اونقدر حالم بد نشممد...دیدن این خواب دلیل دیگه جز یاداوری حقیقت 
نداشت اونم وقتی که همه ی شواهد حقیقت بودنش رو تایید میکردن.چشمام 

کردم جسی رو بیدار میافتاد به ساعت روی دیوار.نزدیکای هفت صب  بود.باید 
باره برم  تا بره مدرسممه.واقعا در توانم نبود که به راحتی از تخت بیام پایین و دو
پیش جسممی ولی مجبور بودم.ابی به سممر و صممورتم زدم تا اثرات اون مدل جن 
صورت ملتهبم داد میزد که حال چندان  سرخ و  شمای  شدنم بپره ولی چ زده 

رو عوض کنم!همونطوری از  خوابمخوشممی ندارم.حتی فرصممت نکردم لباس 
 اتاق رفتم بیرون و وارد اتاق جسی شدم.

 

 

دیدن چهره اش توی خواب و درحالیکه ازم فرار نمیکرد،باعث میشممد بیشممتر 
دلم بخواد بهش نگاه کنم.روی تخت کنارش نشممسممتم و با دقت به اع ممای 

شت و همین تا االن منو به  شباهتی به من ندا  شکصورتش نگاه کردم.هیچ 
انداخته بود ولی االن دیگه جای هیچ گونه شممکی وجود نداشممت.همونطور که 
حدس میزدم،دنیل الکی ازم نخواسته بود از جسی دوری کنم .از این میترسید 
شه و یه چیزایی رو یادم بیاد!ولی  ساتم جریجه دار  سا که من از زیاد دیدنش اح

 حاال که یادم اومده بود چین
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ستمو بلند ک شیدم.برای ق اوت کردن دیگه ناخوداگاه د ردم و روی موهاش ک
شتی منو از بچه ای جدا کنی  سعی دا صال زود نبود.دنیل...تو از روز اول هم  ا
که تازه فهمیدم اصممال دارمش!هنوزم داری همون کارو میکنی...هنوزم داری با 
یل دادن به منو بقیه حقیقت رو ازم پنهون میکنی...االن میفهمم که  دروغ تحو

ندازم  وقتی یه بچه جونمو تو خطر می اون شمممب بهم گفت من هنوزم بخاطر 
منظورش چی بود.حاال میفهمم که اون شممب چیزی که منو کشمموند تا اتیش 

 فقط دنیل نبود.
نمیدونم چقدر همونطور باالی سرش نشستم و با حرص و گریه جنایات دنیل 

با رو برای خودم تکرار میکردم و تو  هنم براش خط و نشممون میکشمم یدم که 
 صدای جسی که خواب الود میگفت:

 ناتالیانداری گریه میکنین-
به خودم اومدم و بهش نگاه کردم که با خمیازه و کش و قوسمی که به بدنش داد 

 توی تختش نشست.تند تند اشکامو پاک کردمو جواب دادم:
 نه عزیزم...گریه نمیکنم.-

جه عزیزم  به هیچ و جا بودم  که این ند روزی  صمممداش نزده بودم برای توی چ
همینم اونم به اندازه ی من از این مدل حرع زدنم تعجب کرد و با تردید بهم 
ستم و دارم با  ش ساعت نگاه کردم.وای...من چه مدته اینجا ن نگاه کرد.بازم به 
خودم حرع میزنمناگه جسی همین االنم تا حیاط و جایی که ماشین منتظرشه 

 د تند لباساشو بهش دادم و گفتم:بدوعه،بازم دیر میرسه مدرسه.تن
 زود باش جسی.داره دیرت میشه.من خواب موندم.-
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که  یده بودم.خودشممم  نا از خواب پر بهش دروغ گفتم.من خیلی زودتر از ای
سمماعت رو دید و از طرفی حس میکرد با این وضممعی که من دارم بهتره حیلی 

رفی حتی منتظر ح باهام حرع نزنه و بی درنگ لباساش رو پوشید و بدون اینکه
 از من باشه و یا صبحونه اش رو بخوره از اتاق دوید بیرون.

خواسممتم دنبالش برم و بگم حداقل صممبحونه اش رو بخوره اونکه همینطوری 
شدم که  هم دیر میرسه اما پاهام یاریم نمیکرد.اینقدر همونجا موندم تا مطم ن 

عا از تحمل گه داشمممت واق قت دی ند و فت.فشمممار عصممبی این چ خار  ر م 
میشممد.دنیل چطور تونسممته تمام این مدت منو ببینه و چیزی در این مورد بهم 
نگهنچطور تونسته اینقدر راحت از ندونستن من سواستفاده کنهنبه جسی چه 
که  بدترین و بی رحم ترین ادمی هسممتی  عا  یل...تو واق تهندن دروغی گف

یز اینکه هرروز چ میشممناسممم...با این حال چرا نمیتونم بهت فکر نکنم و چرا با
 تازه ای از رابطه ی نه چندان شاد قبلیمون میفهمم نمیتونم ازت متنفر باشمن

 با جیغی که ناخواسته از گلوم خار  شد
 

پتو و بالش و هرچیزی که روی تخت جسممی بود رو محکم کشممیدم و انداختم 
روی زمین.از چندتا چیز پنبه ای و پارچه ای انتظار صممدای شممکسممتن عجیب 

سید نگاهم به زمین بود! شم ر ستن چیزی به گو شک صدای  برای همینم وقتی 
دوخته شد و دیدن قاب عکس شکسته ای که انگار الی پتو قایم شده بود،باعث 
شد با گریه رو زمین بشینم و به اون عکسی که شیشه خورده ها روشو پوشونده 

 بودن زل بزنم.
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یل توش بودن  که هم جسممی و دن هم من.برخالع عکس سمممه نفره ای بود 
ما توی اون عکس هر سمممه مون داشمممتیم  که همش غم بود ا خاطراتم 
خاطر عکس  نده مونم مصممنوعی و فقط ب که خ یدیم.حس میکردم  ند میخ
نیسمممت.جسممی اینو پیش خودش نگه میداشمممت!نچون دلش برای من تنگ 
میشممد!ندلیلی جز این نمیتونه داشممته باشممه...وگرنه دنیل رو که هرروز میبینه و 

شه و دلش براش دلش ب شبیه خود شبی که میگفت اون واقعا  شه! راش تنگ نمی
تنگ شممده و از ته دل زار میزد باید میفهمیدم داره درمورد من حرع میزنه چون 

 تنها شخا جدید توی خونه ای ک زندگی میکرد من بودم.
با صدای قدمای یک نفر پشت در سریعا عکس رو برداشتم و توی کشوی کنار 

شه خورده ها رو هم زیر تخت هول دادم و پتو و تخت قایم کرد شی م و همه ی 
تب  خت رو مر که دارم ت بالش رو از روی زمین برداشممتم و وانمود کردم 
میکنم.باز شدن در اتاق باعث نشد برگردم چون نمیخواستم هرکسی که هست 
ببینه من چقدر اوضمماعم داغونه.هرچند کسممی جز منو دنیل توی اتاق جسممی 

 نمیاد.
 که اومد فهمیدم خودشه: صداش

 تو بودی جیغ کشیدین-
به روی خودم نیاوردم که صمممداش رو شممنیدم و به کارم ادامه دادم.صمممدای 
ستم وایستاد و  شم هم میدیدمش.بغل د شد.از گوشه ی چ قدمهاش نزدیک تر 

 دوباره تکرار کرد:
 با تو بودم.-
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صاف سمت مخالفش خم کردم و چند بار زدم روی بالش تا  ش کنم و سرمو به 
 با صدایی که سعی میکردم گریه توش پیدا نباشه اروم جواب دادم:

 یه سوسک دیدم ترسیدم.همین.-
 ظاهرا به راست بودن حرفم شک داشت برای همینم مشکوک پرسید:

 سوسکن-
تا از حرع زدن  نارش رد شمممدم  یه وری از ک ندادمو همونطوری  بازم جوابی 

که نمیتونم خوب  ظه ای  هاش تو لح که با خودم رو کنترل کنم جلوگیری کنم 
.وایسممتادم ولی مچ دسممتم رو از پشمممت سممر گرفت و توی جام متوقفم کرد

برنگشممتم.هیچکس بخاطر یه سمموسممک اینطوری از کسممی که بخاطر جیغ 
کشممیدنش ابراز نگرانی میکنه رو برنمیگردونه و این خودش گویای اینه که من 

 دروغ گفتم!
 با تشر گفتم:

 ولم کن.-
 کشیدم عقب اما بازم برنگشتم.یکم 

 چت شده این وقت صب نچرا جیغ کشیدین-
 گفتم ولم کن.-

اینبار امری تر از قبل گفتم.اونم عادتش بود وقتی میبینه کسممی از کاری زجر 
میکشممه بدتر از قبل روش پافشمماری کنه.مچمو محکمتر فشممار داد که آخم به 

د رو داشت فشار میداد اسمون رفت.دقیقا روی همون کبودی حاصل از دستبن
و دردش هم زیاد قابل تحمل نبود.همیشممه برای مجبور کردن دیگران به حرع 
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زدن از زور اسممتفاده میکنه...خودم کم عصممبانی بودم...حاال دیگه بدتر قاطی 
 کردم.با عصبانیت برگشتم سمتش و با صدای جیغ مانندی گفتم:

چم بود که حاال داری مدستمو ول کن وحشی.رد اون دستبند کوفتیت کافی ن-
 رو هم میشکنین

 به ظاهر اصال متاسف نمیومد که داره ا یتم میکنه برای همینم خونسرد پرسید:
 داره میشکنهن-

🍦Sahel.바닷가🍯, [۱2.۰2.۱۶ ۰۰:۰۶] 

[Forwarded from 🍦Sahel.바닷가🍯] 

 دست ازادمو باال اوردم و محکم زدم به قفسه ی سینه اش و جواب دادم:
ه ای نهنمنو دزدیدی مجبورم کردی بیام خونه ات بهم گفتی پرسممتار تو دیوون-

بچت باشممم و قبول کردم.هرکاری خواسممتی کردم،دیگه چی از جونم میخوای 
 که دست از سرم برنمیدارینمن که ازت نخواستم دلت واسم بسوزه.

شیدم نزدیک که  ست.نه تنها ولم نکرد بلکه جوری ک ش شونیش ن اخم روی پی
ودم پخش زمین میشدم.اینقدر یهویی این کارو کرد که خواه ناخواه اگه نگرفته ب

 سرم تو سینه اش فرو رفت.تو گوشم توپید:
 دلم برات نمیسوزه احمق،نگرانتم!-

شار دادم تا ازش  سینه اش بود رو محکمتر ف سه ی  ستم که هنوز روی قف اون د
 فاصله بگیرم اما موفق نبودم

نه.تو فقط دسمممت از سممرم ولم کن...نگرانی تو دردی رو از - من دوا نمیک
 بردار،کلی هم ازت ممنون میشم.
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له  فاصمم قدم ازم  یک  نه اش برداشمممت و  همون دسممتم رو هم از روی سممی
ستامم بدجوری کبود  صا اینکه د صو ست این کارش دردناکه مخ گرفت.میدون
شممده بودن ولی بازم ادامه میداد.حاال صممورتش رو بهتر میدیدم.تقریبا عصممبی 

 بته همچنان مشکوک.چشماشو تنگ کرد و گفت:بود و ال
 مطم نی که اگه من بیخیالت شم و نگرانت نباشم،تو حال بهتری پیدا میکنین-

 بی فکر و بالفاصله جواب دادم:
 اره مطم نم.حاال ولم کن.-

اینو که گفتم برای چند لحظه بهم نگاه کرد و بعد هر دو دسممتم رو همزمان ول 
 کرد و با لحن سردی گفت:

 بسیار خب.بذار ببینیم کدومش بیشتر ازارت میده.-
یه  خاطر  باور نکرد من ب یدونم  فت بیرون.م تاق ر خودش زودتر از من از ا
شیدم و گریه میکنم اما قاطعیتم برای نگفتن دلیل بهش باعث  سک جیغ ک سو

 ...شد بیشتر از این خودش رو خسته نکنه
 

 

شه و از اون روز به بعد،با اینکه خودم از دنیل  شته با ستم کاری به کارم ندا خوا
با  مل میکردم.خودم حتی  ته ع ما خودم خالع این گف نه ا برام ابراز نگرانی نک
اینکه بهم تذکر داده بود توی کاراش دخالت نکنم و ازش سوال نپرسم بازم کار 
پاپیچش میشمممدم.اوالش هدفم این بود که رفتارای من  خودمو میکردمو دائم 

کنه برم ولی بعدش فکر تازه ای به سممرم زد.یاد درد و دل  خسممته اش کنه و ولم
کردنش با خودم افتادم.درمورد زنی حرع میزد که عاشممقش بوده که هیچوقت 
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نتونسته به عشق به اون اعتراع کنه و همیشه عذابش میداده،کسی که با همه ی 
بد بودن دنیل از اون دسممت نمیکشممیده و دنیل برای راحت تر کردن زندگیش و 

که تهدیدش میکرده ولش میکنه بره.همون شممبم برام د ور موندن از خطراتی 
سمموال بود که اگه همونطور که دنیل از دختره حرع میزد دختره واقعا عاشممقش 
بوده پس چطور به راحتی تونسممته بیخیال دنیل شممه ولی به  هنمم خطور نکرد 

 یانش با بیکه اون دختر ممکنه فراموشممی گرفته باشممه و هم دنیل و هم اطراف
رحمی تمام بذارن توی بی خبری و نادونی باقی بمونه.گفت زنی که عاشممقش 
بوده مادر جسیه و من شکی ندارم که جسی الکی سر راه من قرار نگرفته و همه 
به  یل  های دن تاری  بد رف تک دالیل  تک  ید میکرد. تای چیزم این موضمموع رو 

ن به رابطه ی م محض دیدن من،تالشش برای نجات دادنم،حساسیتش نسبت
با هرمردی اللخصمموص رابرت و اینکه لباسممایی که اون چند روز توی خونش 
دیدم هم خیلی اشممنا بودن و هم کامال سممایز و اندازه ی من بودن،اینکه دنیل 
میگفت من خیلی شممبیه عشممق قدیمیشممم فقط رنگ موهام فرق داره و من با 

این  شتر و بیشتر توی اثباتخودم فکر میکردم منم که موهام مشکیه!اینا همه بی
شق دنیل بودم و االنم  ست قبال چقدر عا موضوع بهم کمک میکردن که مهم نی
احساس خیلی متفاوتی ندارم،همین که فهمیدم دنیل به همون نسبت یا شایدم 
خیلی بیشممتر عاشممقم بوده برام کافیه!و چه بسمما هنوزم هسممت.خودش گفت 

الکل و هزار جور قرص...گفت همه  بخاطر فراموش کردن اون زن رو اورده به
چیز و به بابا باخته و چند وقت بعد گفت فقط یه طلب ازش داشممته و اونو هم 
لب من  که اون ط نداره  باهی وجود  طا و اشممت جای هیچ خ ته.پس  پس گرف
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شته دیگه دلیلی نداره اینقدر  شتن من برندا ست دا ست از دو بودم!اگه هنوزم د
ون دنیل قدیم بشممه!چیزی که ازش متوجه شممده باهام بدرفتاری کنه و بازم هم

بودم این بود  که دنیل بدون وجود زنی که بی چون و چرا عاشممقش باشمممه و 
که فقط  ندگیش بود  یه خالء بزرگ توی ز یل دارای  چه،دن نه هی یدش ک تای
شد،دنیل  سر و کله ام پیدا  شد.برای همینم به محض اینکه من  اینطوری پر می

ش شد!بازم خود سرپا  و پیدا کرد و حاال با خیال اینکه من به اندازه ی قبل بازم 
ست و مدلش  ست خودش نی شایدم د سعی میکنه ازارم بده. موندنی ام دوباره 
بار  که من چطور هر ثل این گاهن ...م تارا نخودا یه.بهرحال بع ممی رف اینطور
یل رو ممکن  که نفرت از دن با وجود هزاران دلیلی  ته  ناخواسمم گاه و  ناخودا

جذب میشممدم!همه ی اینا باعث نمیشممد دلم نخواد دردی رو که میکرد،بهش 
ستم با یک نفر درموردش حرع  شیدم و حتی نتون موقع به یاد اوردن خاطراتم ک
بزنم رو به دنیل تالفی نکنم.تا وقتی که مطم ن نمیشدم اونم به اندازه ی من که 

شد.نیازی نبود  صف زجر منو تجربه نکرده خیالم راحت نمی هش بنه،حداقل ن
شم.این بار  شق بگم همه چیز رو یادم اومده،فقط الزم بود وانمود کنم دوباره عا
بعنوان یه ادم جدید .برای من خیلی سممخت نبود چون یه جورایی میخواسممتم 
باخت  به من  بازم خودشممو  به محض اینکه اون  بازی کنم!و  حس واقعیم رو 

ستن رو بهتر شک شه ولش میکنم تا این دفعه معنی  قتی بفهمه.اگه و ،برای همی
تا این حد ضممربه خورد،اگه من ولش کنم چقدر داغون  خودش منو رها کرد 
ساتش چقدر جدی و  سا ست توی کار و تجارت و حتی ابراز اح شهنمهم نی می
ست پذیر  شک سات  سا شه ای و اح شی شنه،هیچکس به اندازه ی من قلب  خ
 دنیل که همیشممه سممعی میکرد قایمشممون کنه رو حس نکرد.من ظرع مدت
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نه از  که وانمود میک یاد و قلبی  به نظر م که  یدم برعکس چیزی  تاهی فهم کو
ست منتهی به روش خودش.به روش  شکننده  ساتی و  سا سنگه،خیلی هم اح
خودش به دیگران عشممق میورزه و به روش خودش از درون میشممکنه!من دیگه 
چیزی رو برای از دسممت دادن نداشممتم.دنیل هم چیزی بزرگتر از جسممی برای 

صمیمم منصرع مخف شت پس دلیلی نمیدیدم که بخوام از ت ی کردن از من ندا
شممم.بهش ثابت میکنم ناتالیایی که االن میبینه با کسممی که میشممناخت خیلی 
شت  ستش داره،بتونه بذاره بره و پ سابی دو فرق میکنه و ممکنه در عین اینکه ح

جربش تسرشو نگاه نکنه.شاید اینطوری بتونه نصف حس حقارتی که من قبال 
 کردمو تجربه کنه.

🍦Sahel.바닷가🍯, [۱۳.۰2.۱۶ ۰۱:۰۹] 

**  ** 
   michealmasبخاطر روز 

)نویسممنده:روز تولد فرشممته ی میکاییل در سممپتامبر که توی بریتانیا تعطیلی 
 رسمیه و جشن گرفته میشه(

یه پارتی کوچیک در شرع برگذاری بود.البته کسی به بخش مذهبی این جشن 
و هدع فقط جشممن و پایکوبی بود،درسممت مثل کریسمممس که اهمیتی نمیداد 

شن و دورهمی فقط  سمت یه ج شده بود به  دیگه از مذهبی بودن خودش دور 
شت که  سال جدید پیش میرفت.مدت زیادی میگذ سبت پیش رو بودن  به منا
من اینجا بودم و هیچ دور همی خاصممی رو به خودم ندیدم ظاهرا مدتی طول 

جدیدشممون خو گرفتن و دنیل و مارسممل بازم به راس کشممید تا همه به محیط 
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قدرت برگشتن و حاال اماده بودن تا برگردن به روزای قدیمی و سرخوششون.منم 
شم رییس و  صمیمی که همه فقط به همدیگه به چ که از خدام بود این جو غیر
زیردست و کلفت و نوکر نگاه میکنن یه خورده قابل تحمل تر شه چون مقام یه 

ستار  صی برای پر سی احترام خا شت و ک شتر از یه خدمتکار ندا هم چیزی بی
سیدم..از  شرفت نکرده بود چون میتر سی چندان پی من قائل نبود.رابطه ام با ج
شم و اون در عالم بچگیش چیزی رو بفهمه و به دنیل بگه و  ساتی  سا اینکه اح

که اینمطم ن بودم که میگه...دنیل اینقدر  هنش رو شممسممتشممو داده بود که با 
میدونست من مادرشم از من فاصله میگرفت..حتی بیشتر از منی که قبال اونو 
ستم.حاال هرچی..اگه میخوام عادی رفتار کنم باید همه  یه بچه ی غریبه میدون
چیزم عادی باشممه حتی رفتارم با جسممی.اگه بخوام به اون توجه ویژه ای نشممون 

شدم و این شق دنیل ن شه که من فقط عا شخا می سط دارم چیزی رو  بدم م و
پنهون میکنم برای همینم مجبور بودم رابطه ام رو با جسممی همونطوری که بود 
شعله ور  شت  سات مادرانه ای که تازگیا بدجوری دا سا ادامه بدم و پا روی اح
شم رو  شب.که تمام تال شته بودم روی مهمونی اون  شد بذارم!تمرکزمو گذا می

که قراره اینجا باشممن بدرخشممم،و البته بکنم بهترین باشممم و بین همه ی زنایی 
هدفم تنها این نبود.میخواسممتم تو نگاه دنیل هم بهترین باشممم.همونطوری که 
خودش گفته بود که با زنای زیاده بوده اما من واسممش فرق میکردم.اینکه فقط 
ستنی  سش خوا ستم ظاهرمم وا سندیده برام کافی نبود،میخوا روحیات منو میپ

شه.بیخیال اون لبا شون با شتر ن سنم رو بی شه  سای بلند و دنباله داری که همی
ساده ای که واقعا بهم میومد و که  سفیدرنگ  شدم و ترجی  دادم  کت  میدادن 
رژ لب قرمز رنگی که عجیب باهاش میجنگید دقیقا رو بپوشم.اینطوری خیلی 
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بهتر به نظر میام.خیلی کم پیش میومد از کفش پاشممنه دار اسممتفاده کنم چون 
سی اون قدم  شتم با همچین لبا صمیم ندا به اندازه ی کافی بلند بود اما قطعا ت

شکی طبیعی  ستریم رو بپوشم!موهام دیگه کامال رنگ م چکمه های چرم گانگ
شبیه خوده واقعیم بودم.حاال  شتر از هر وقتی  شته بود و حاال بی شون برگ خود

ش ارای بیشممتر از هروقت دیگه ای شممبیه زنی بودم که دنیل دوسممتش داشممت!
مالیمی به صممورتم دادم موهامو دورم ریختم واقعا که زیبا شممده بود.اهمیتی 
نمیدادم.همین که توجه دنیل رو جلب کنه کافیه.گوشواره های چسبی و ساعت 
مچی گرون قیمتی که همشممون از اول بری من کنار گذاشممته شمممده بودن رو 

گردنم زدم تموم پوشیدم و حاضر شدنم با عطر مالیمی که روی مچم و اطراع 
سیدن و لزومی نداره من منتظر  شتم مهمونا ر شب بود و حتم دا شد.نزدیکای 
کسی باشم که سراغم بیاد برای همینم خودم رفتم پایین.حسابی شلوغ بود.فکر 
سوختن  ساده توی اتیش  نمیکردم بعد از اینکه اون همه ادم بخاطر یه مهمونی 

ه ی دنیل به سرش بزنه ولی انگار دیگه کسی ه*و*س اینجور مهمونیا توی خون
نایی  بال چهره ی اشمم یت دن مام توی جمع با چشمم نا درس عبرت نمیگیرن! ای
شایدم دنیل!فرقی نمیکنه.من با هرکدوم  سل.. شاید مار شاید رابرت.. شتم. گ
ست.اخر  شده  شه این دیگه بهم ثابت  شم درنهایت توجه دنیل بهم جلب می با

صداش زدم که با دیدنم بیخیال سر هم فقط مارسل رو دیدم و از بین ج معیت 
با چهره ی  وق زده ای اومد  با چند نفری که دورش بودن شمممد و  حرع زدن 
طرفم.بهم که رسید قبل از هیچ حرفی دستشو به منظور دست دادن با من دراز 
کرد و منم چون چند روزی میشممد ندیده بودمش،به رسممم ادب دسممتم رو به 
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وم خم کرد و دسممتم رو باال جلوی صممورتش طرفش دراز کردم .انگشممتام رو ار
صد ابراز ارادت به یه ملکه  سید!مثل کسی که ق ستم رو ب*و* شت د گرفت و پ
با تردید  باز شمممد و  به خنده  یا همچین چیزی رو  داره!تعجب زده ل*ب*ا*م 

 دستم رو کشیدم عقب.خنده ام رو که دید گفت:
 به چی میخندین!-

 شونه مو باال انداختم.
 به اینکه زیادی بهم احترام گذاشتی!نمیدونم..-
 فکر میکنی بهت احترام گذاشتم چون تنها مردی که میشناسیش دنیلهن!-
 چه ربطی به اون دارهن-

 با لحن تاسف باری گفت:
حتی رابرت هم بهتر از اون میتونه با زنا ارتباط برقرار کنه!دنیل اصممال نمیدونه -

 طرز برخورد با یه لیدی چطوریه!
چندش اوری بود  و تا حدودی توجهش بیشمتر مایه ی ترس بود تا  مارسمل ادم

دلخوشممی.برای همینم چندان از اینکه منو لیدی خطاب کرد و اینقدر جنتلمن 
وار باهام رفتار کرد خیلی به وجد نیومدم.شاید اگه این طرز برخورد رو از دنیل 

اره میدیدم از  وق غش میکردم!شممایدم از تعجب!برای عوض شممدن بحث دوب
 نگاهمو روی تک تک مهمونا چرخوندم و گفتم:

صلم - صدا زدم.چون حو سم..برای همینم تورو  شنا من خیلی این ادما رو نمی
 داشت سر میرفت.مزاحم وقتت که نشدمن
 سرشو تکون داد و با لبخند جوابم رو داد:

 ابدا..خیلی هم به موقع بود.داشتن سرم رو درد میاوردن.-
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 م به پشت سرم اشاره کرد و ادامه داد:قبل از اینکه جوابی بد
 دنیل هم که از راه رسید.-

نصف و نیمه برگشتم سمت جهتی که بهش اشاره میکرد.نمیدونم تا حاال کجا 
بود که ندیدمش مهم اینه که االن اینجاسممت.با دیدنش توی اون کت شمملوار 
مشممکی و خوش دوختی که فوق العاده جذابش کرده بود و به سممختی میشممد 

چشم برداشت،ناخواسته دیگه کامل برگشتم همون سمت و جواب ادامه  ازش
 ی حرع مارسل که گفت:

 شرط میبندم توهم مثل من حوصله اش رو نداری.-
رو ندادم.ناخوداگاه محو تماشممای دنیل شممده بودم که داشممت اروم و پیوسممته 
میومد سمت ما.من میخواستم امشب توجه اونو جلب کنم،نمیدونستم فقط با 

ست چقدر  یه تغییر لباس عادی اینقدر میتونه منو متوجه خودش کنه!اگه میدون
جذاب شممده قطعا همیشممه لباس رسمممی میپوشممید  و کراوات میزد!تو یکی دو 

 قدیممون که رسید مارسل یکی رو شونه ام زد و گفت:
 ناتالیا..با توام.-

مون کمی ازوقتی دیدم زیادی داشممتم به دنیل نگاه میکردم و اونم تو فاصممله ی 
 قرار داره بالفاصله نگاهمو ازش گرفتم و بازم برگشتم سمت مارسل.

 چیزی گفتین-
 سری تکون داد.

 فراموشش کن.-
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صدای دنیل از پشت سر باعث شد بفهمم که همون چند قدم رو هم پر کرده و 
 بهمون رسیده.

 مارسل!میبینم که ناتالیا مزاحم وقتت شده!-
رو به روی مارسل وایستاده بود.زیرچشمی بهش حاال دیگه درست کنار من و 

نگاه کردم و تو دلم جوابش رو دادم ..تو باز از طرع من حرع زدی...مارسممل 
 که چندان از دیدنش خوشحال نشده بود بیخیال گفت:

 نه اصال.خوشحال میشم به مهمونا معرفیش کنم.-
 محکمدهن باز کردم تا ازش تشممکر خشممک و خالی کنم که یهو دسممتای دنیل 

توی دسممتم که کنارم اویزون بود گره خورد و باعث شممد نگاهم از روبه رو و به 
مارسل،به طرع دنیل که بغلدستم بود بچرخه.فشار خیلی ارومی به دستم اورد 

 که تابلوبازی درنیارم و بعد جواب داد:
 نیازی نیست.خودم از پسش برمیام.-
 

ی نه ولی نگاهی که من یهویبا اینکه دنیل سممعی میکرد خیلی خونسممرد رفتار ک
بهش انداختم چشمای مارسل رو هم کشوند سمت دستای گره شده مون.دیگه 
برای اینکه بخوام کار ضمممایعم رو جبران کنم دیر شمممده بود.مارسمممل پوزخند 

 معناداری بهش زد و گفت:
 باشه.هرطور راحتی!-

از  رفیاینو گفت و راه رو باز گذاشممت تا ما بریم توی سممالن.دنیل بی هیچ ح
صبی  سرش میرفتم.نه به نظر ع شت  شد و منم خواه نا خواه باید پ کنارش رد 
عادی ترین  یدا بود.درواقع توی  گه ای از چهرش پ خاص دی نه چیز  مد  میو
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حالت ممکن قرار داشممت.انگار نه انگار که دسممت منو گرفته و دنبال خودش 
د و خودمم بایمیکشممه!انگار نه انگار که همه فکر میکنن من پرسممتار بچه شممم 

شم عقب چون اگه اونم این کار  ستمو بک ست د اینطوری فکر کنم.دلم نمیخوا
رو نمیکرد خودم باید پیشقدم میشدم!تقریبا وسطای سالن ایستاد و منو کشید 
رو به روی خودش.با اون کفشمممای پاشممنه دار حاال دیگه تقریبا شممونه هام 

بودنم،ازش کوتاه تر  همسممط  شممونه هاش بود ولی هنوزم با همه ی قد بلند
سر تاپم انداخت.لبخند  ستم رو برای یه ثانیه رها کرد و نگاه اجمالی به  بودم!د

 نزد.حتی حالت صورتشم عوض نشد فقط خیلی عادی گفت:
 قرمز بهت میاد.-

 بعد به موهام اشاره کرد و ادامه داد:
 همینطور موهای مشکی!-

به حالت عادی خودش  چه عجب...باالخره متوجه شد رنگ موهام مدتهاست
 برگشته.لبخند کجی زدم.

 تازه متوجهش شدین!موهام که یه شبه رنگشون عوض نشده.-
 بی تفاوت جواب داد:

 توجه خاصی بهش نداشتم.-
لب و لوچه ام رو جمع کردم.حق با مارسله..اون اصال نمیدونه چطور با یه زن 

اینکه قاطعانه برخورد میکنن....در جواب این حرع ممکنه هرچیزی بگن جز 
 بگن بهت توجه نداشتم!تقریبا با حرص گفتم:

 ممنون از رک بودنت!-
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صیدن چند نفر اون دور و  سالن و ر*ق* شدن موزیک الیت توی  صدای بلند 
 اطراع بهانه ای شد تا بگم:

 میخوام بر*ق*صم!همراهیم میکنی یا دنبال یه همراه برای خودم بگردمن-
دادن بود ولی کی اهمیت میده!ببینم االنم  این جمله علننا پیشممنهاد ر*ق*ص

نداد و فقط  حدس میزدم جوابی  که  گهن!همونطور  نه ب میتونه رک و راسمممت 
دسممتش رو رو به روم دراز کرد و این به معنای قبول کردنش بود.دسممتم رو اروم 
توی دسممتش گذاشممتم و همراه باهم وارد سممالن ر*ق*ص شممدیم.توی دلم هم 

ریلکس با دست پسم میزنه و با پیش میکشه هم از تحسینش میکردم که خیلی 
صاحب کردن من  شون نمیداد و در عین ت سوزنی نرمش از خودش ن سر اینکه 
طاع میکرد  به انع حالتی،غرور خودش رو حفظ میکرد و منو وادار  توی هر
حرصم میگرفت و مشتاق تر میشدم تا غرورش رو بشکنم.صدای موزیک بلند 

 بود.ولی خودش اروم...
I'll leave it alone 

 من همه چیز رو رها خواهم کرد
, back off if you want 

 عقب بکش[البته اگه میخوای
 I know that it's wrong 

 میدونم که این یه اشتباهه
, but you know where you belong 

 ولی تو میدونی که به کجا تعلق داری
. It's easy to see, but you don't buy what you read 

 گفتنش اسونه
. this light that you need, is here fading with me. 
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 این نوریه که تو بهش نیاز داری...تا اینجا همراه من محو شی...
به خاطر ریتم اروم اهنگ ر*ق*ص پر جنب و جوشممی نداشممتیم.فقط یکی از 

ز ا دستام توی دستش گره خورده بود و اون یکی هم پشتشونه اش کمی پایین تر
شت کمرم و اروم با ریتم اهنگ هماهنگ  ست اونم پ گردنش قرار گرفته بود و د
میشممدیم.هنوز بابت ابراز بی تفاوتیش ناراحت بودم و این کامال از چهره ی تو 
 هم رفته ام مشخا بود و انگار اونم متوجهش شد چون خیلی ریلکس گفت:

ه دگیش حل میشکی بود که میگفت اگه بهش توجه نکنم همه ی مشکالت زن-
و خیلی هم ازم ممنونهن!االن نظرت عوض شده یا من توهم زدم که بخاطر رک 

 بودن من بابت توجه نکردن بهت اخمات تو همهن!
ستم  تعجب کردم.اون واقعا  هن منو میخونه یا من رفتارم خیلی تابلوئهن!نمیتون
شم  شه منو غرق خودش میکرد چ شمای آبی و مجذوب کنندش که همی از چ

گاهمو بین زمین و هوا بر که بتونم حرع بزنم مجبور بودم ن دارم ولی برای این
 معلق نگه دارم.

توهم زدی جناب...من از خدامه تو دست از سرم برداری..چرا باید برام مهم -
 باشهن

 یه قدم به راست برداشتیم...لحنش جوری بود که انگار منو به تمسخر گرفته:
 بر*ق*صمن!برای همینم ازم خواستی باهات -

واقعا که موجود مزخرفیه...این حرفارو میزنه تا منو ضممایع کنهنتا بهم بفهمونه 
دارم حرع مفت میزنمن!نمیدونسممتم باید چه جوابی بدم. هنم رو سممپردم به 

 کلماتی که از دهن خواننده بیرون میومد و دیگه به چیزی فکر نکردم:
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I'm waiting for you darling, I'm waiting for the word 
 من بخاطر تو صبر مکنم عزیزم...بخاطر اون کلمه

 I'm waiting for you darling, Just say it and nothing will 

stand in my way 
ست دارمه!(و میبینی  من بخاطر تو منتظرم عزیزم...فقط اونو بگو)منظورش دو

 که دیگه هیچی نمیتونه جلوی راهمو بگیره
... I'll leave you alone, pack my bags and go home 

 من تو رو نها میذارم.وسایلت رو جمع کن و برو خونه
 there's something you should know, I won't stop till you 

know that I mean it  
 این چیزیه که تو باید بدونی ..که من تمومش نمیکنم تا زمانی که بفهمی جدیم
I'm waiting for you darling, I'm waiting for the one I'm 

waiting for you darling 
 من بخاطر تو صبر میکنم عزیزم...بخاطر شنیدن اون کلمه

, Just say it and nothing will stand in my way 
 فقط بگو و میبینی که دیگه هیچ چیزی نمیتونه سد راهم بشه..

... I'm waiting for you darling, I'm waiting for the one I'm 

waiting for you darling, Just say it and nothing will stand 

in your way; Nothing will stand in your way... 
به اون  حاال پشمممت  ند و  مان برم گردو جدا کرد. همز عه منو از خودش  یه دف

 ایستاده بودم ولی همچنان بهم چسبیده بود..
ده بود گذاشت رو شکمم و صورتش رو دست راستش رو که تواننگشتام قفل ش

 تو گودی گردنم فرو کرد...
 منم  هنم با خواننده همراه بود!

I'm waiting for you darling, Just say it and nothing will 

stand in my way; Nothing will stand in my way... 
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 کنار گوشم و با صدای ارومی گفت:
توجهی بیشممتر از هرچیزی ازارت میده!با تو اصممال عوض نشممدی.هنوزم بی -

 اینحال اصرار داری دیگران به حال خودت رهات کنن.
عوض نشدمن!چه خوش خیال...فقط صبر کن و ببین...ببین که چطورم عوض 
شدم...شاید بی تفاوتیت ازارم بده،ولی صدبرابرش ازارت میدم...حاال میبینی 

هاش  با یل...منو دسمممت کم گرفتی...بهتر بود  حث نکنم.اون همینو دن ب
میخواد.که مدام بهش بگن تو درسممت میگی!کمی صممورتم رو به عقب مایل 

 کردمو جواب دادم:
 حق با توئه..من ازت خواستم بهم توجهی نکنی ولی پشیمون شدم!..-

شده  سریع تر  شد هم ناخوداگاه حرکات ما  شد.هم ریتمش تند  آهنگ عوض 
 بود.شاید بخاطر هیجانزدگی!

You got me looking, so crazy my baby 
 تو کاری میکنی که من دیوونه به نظر بیام عزیزم

 I'm not myself lately I'm foolish 
 من این روزا دیگه خودم نیستم

, I don't do this I've been playing myself 
 من انجامش نمیدم!دارم با خودم بازی میکنم...

Baby your love's got the best of me 
 عزیزم عشق تو بهترینا رو به من داده.

هنوز چیزی درمورد حرفی که زدم نگفته بود شاید واسش عجیب بود که من به 
ید کردم چون معموال منو ادم  تای این زودی نظرمو عوض کردمو حرفشممو 
سممرکشممی میدید که سممعی میکرد باهاش مخالفت می  کنه و دنیل دسممت اخر 



 357 فروشی نیست )جلد دوم(

زور و اجبار بزنه!همراه با ریتم اهنگ  برای قانع کردنش مجبور شممه دسممت به
چند قدیم ازم فاصله گرفت و چرخ کوچیکی بهم داد و بعد دوباره محکم دستو 
ست بره و  شنه بلندم از د سه یه ثانیه نزدیک بود تعادلم با کفشای پا شید که وا ک
خوشبختانه دنیل اونقدری بهم نزدیک بود که به بهونه ی ر*ق*ص هم که شده 

شدم بیوفتم توی  شد که بخاطر اینکه نیوفتم مجبور  بغلش!نمیدونم متوجه این 
دو دسممتی بچسممبمش یا فکر میکرد بخاطر ر*ق*صممه!ولی فرقی نمیکرد.حاال 
 یگه اینقدر سممفت و سممخت چسممبیده بودمش که خودمم دلم میخواسممت 
شونه اش  سرمم روی  شده بود و  ستام دور گردنش حلقه  اینطوری ادامه بدم.د

کم سممالن ف مما رو خیلی رمانتیک تر میکرد و این خیلی  بود.نور ضممعیف و
 خوشایند بود!

Such a funny thing for me to try to explain 
 چه چیز خنده داری برای توضی  دادن!

 How I'm feeling and my pride is the one to blame 
 که من چه حسی دارم و غرورم سرزنش میکنه

 And I still don't understand 
 و من هنوزم نمیتونم بفهمم

Just how the love your doing no one else can 
 که چطور عشق تو کاری باهام میکنه که هیچکس دیگه نمیتونه بکنه

تا قبل از اینکه با دنیل همراه شم میتونستم بوی عطر خودمو حس کنم اما االن 
کننده ی ادکلن  کل مشامم پر شده بود از رایحه ی تلخ و در عین حال مجذوب

 اون!دستامو از پشت گردنش بهم رسوندم و انگشتامو توی هم گره کردم.
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Your love's got the best of me Baby your love's got the 

best of me 
 عشق تو بهترینا رو بهم داده

 Baby you're making a fool of me 
 عزیزم!تو از من یه احمق میسازی

 You got me sprung and I don't care who sees 
 تو باعث جست و خیز من میشی و من اهمیتی نمیدم که کی داره میبینه

ستم زل بزنم  شیدم عقب.تون شونه اش بلند کردمو یه کمی ک سرم رو از روی 
یه برق  جدی بود ولی  عادی و  تا  لت چهرش نسممب حا ماش.هنوز  توی چشمم

میتونسممتم به وضمم  ببینمش.یه خورده خاصممی توی چشممماش دیده میشممد و 
 چشمامو باریک کردم و سعی کردم صدام توی ارومترین حالت ممکن باشه.

 تو خیلی خوب منو میشناسی نهن-
 حتی بهتر از خودت!-
 چران!عجیب نیست که تو اینقدر دقیق همه چیزو درموردم میدونین-

شممدن توی نگاهش داشممت  وبم میکرد با اینحال نمیخواسممتم دسممت از خیره 
 چشماش بردارم.لبخند محو و کجی نشست روی صورتش.

 عجیبهن!-
 عجیبه..اونم وقتی که تو میگی به چیزی توجه نداری-

 به صورتم دست کشید..داغی دستش صورتم رو اتیش می زد.
 این چیزیه که خودت میخوای!-

 صدام هنوزم اروم بود ولی لرزش محسوسی پیدا کرده بود.
 خواستم ا یتم نکنی و نگرانم نباشی.همین.م..نن!من فقط ازت -
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شو بکنه تا اروم به نظر برسه و  سعی  صمیم گرفته بود تمام  انگار اونم مثه من ت
نه از  که حرع میزد وگر بدن بود  نه.فقط زبون  فاش ابراز نک با حر چیزی رو 
حرفامون کسممی جز خودمون دو نفر سممر درنمیاورد.دوباره صممورتم رو نوازش 

 اصی پرسید:کرد و با لحن خ
 من نمیدونم چی تورو ا یت میکنه.مثال همین!ا یتت میکنهن!-

فر  به صممم نم  حرع زد قدرت  گه  ی کرد د ی م گاه  ن هم  ب که  طوری  ن او
شم  شم!و خود سید.همونطوری که حس میکردم هربار ازش خجالت میک میر
میدونسممت که اینجوری منو  وب میکنه!اجبارا یکی از دسممتامو از دور گردنش 

و از روی صورتم برداشتم و بی اینکه جوابی بدم دوباره سرم رو کشیدم و دستش
شتهاش گره کردم که بازم ه*و*س  شتامو توی انگ شونه اش و انگ شتم روی  گذا

 نوازش کردن من به سرش نزنه!
Cause baby you got me, you got me 

 چون عزیزم تو منو گرفتی!تو منو گرفتی!, 
oh you got me, you got me I look and stare so deep in 

your eyes 
 عمیق توی چشمات خیره میشم

I touch on you more and more every time 
 تورو هربار بیشتر و بیشتر لمس میکنم

 When you leave I'm begging you not to go 
 وقتی ترکم میکنی ازت خواهش میکنم که نری

Call your name two or three times in a row 
 اسم تو رو چندین بار پشت سرهم صدا میزنم
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فارغ از جمعیت و ف مممایی که توش  بازم  با وجود اون همه ادم دور و برمون 
شحال بودم که این مهمونی بهونه ای بهم  صیدیم و خو شتیم میر*ق* بودیم دا
داد تا بتونم تا این حد به دنیل نزدیک باشم!هم بخاطر نقشه ای که کشیده بودم 

خودم...خودخواهانه بود ولی،این وسط نمیتونستم منکر احساسات هم بخاطر 
 دوباره شعله ور شده ام نسبت به دنیل بشم.

گرمی نفسش رو روی گردنم حس کردم..کاری نمی کرد ولی اون گرما بینمون 
 بود و من حسش می کردم..

 زیر گوشم گفت:
 چرا از نگاه کردن بهم فرار میکنین-

ده بود من پته ام رو بریزم رو اب و همه چیزو لو نخیر..انگار امشممب قصممد کر
بدترم میکرد از طرفی واقعا  نداشممتم و این کارش  بدم!حال چندان خوشممی 
توانایی زل زدن توی چشماش رو نداشتم چون میترسیدم...میترسیدم که بیشتر 
لل بشممم...من  چار تع قت توی ترک کردنش د یه و بازم و  و بیشممتر خودمو ب

صمیمو گرفته بودم ست ت شه نه من!قرار نی .قرار بود اونیکه به زانو درمیاد دنیل با
اونیکه کم میاره من باشممم.پس باید  هنمو روی همه چیز ببندم و تصممور کنم 
اونم یکیه مثل رابرت یا مارسممل تا بتونم حرفه ای تر نقشمممو بازی کنم!تصممور 

ور زکردنش سخته...ولی شدنیه...برای همینم مجددا سرمو عقب کشیدم و به 
 زل زدم تو چشماش و لرزش رو از صدام گرفتم:

 اینطور فکر میکنین!-
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نمیدونم انتظار چه جور جوابی رو داشممت اما مطم نا انتظار داشممت بازم بهش 
نگاه نکنم!بازم برم گردوند و با تموم شممدن اهنگ همزمان با ول کردن دسممتام 

ستقریبا هولم داد!اگه به موقع خودمو کنترل نمیکردم پخش زم شدم...وا ه ین می
سرمو برگردوندم تا  شدم! ساخته ن شنه دار  همینه که من برای راه رفتن با کفش پا
نگ  یه هم از تموم شمممدن اه ثان یک  گار غیبش زده! حرفی بزنم ولی نبود.ان
با وجود این  یه دود شمممد رفت توی هوا.البته  ثان نمیگذشمممت و توی این یک 

شه شم دور  سینه جمعیت زیاد خیلی راحت میتونه از چ سه ی  ستمو روی قف .د
ام گذاشممتم تا شممماید اینطوری جلوی تپش دیوانه وار قل*ب*م رو یه جوری 
بگیرم ولی چندان فایده ای نداشممت..هنوزم ریه هام پر از اون عطر تلخی بود 
که منو هرلحظه بیشممتر مسممت میکرد!شمماه بیت ترانه ای که تا چند لحظه پیش 

 پخش میشد رو توی  هنم تکرار کردم:
-I still don’t understand just how can your love do what no 

one else can 
 هنوزم نمیدونم عشقت چطور کاری باهام میکنه که از هیچکس دیگه برنمیاد..

**   ** 

🍦Sahel.바닷가🍯: 

 
**   ** 

شد و دیدمش که با نگاهش نظاره گره  سر و کله اش پیدا  شام دوباره  سر میز 
ه همه چیز خوب و درست انجام بشه.اشتهای زیادی برای کار خدمتکاراست ک

شروب  شتم!زیاد اهل م صال انرژیش رو هم ندا شتم درواقع ا شام خوردن ندا
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خوردن نبودم اما یه خورده اش اشممکالی نداشممت االنم که مهمونیه پس قطعا 
 چیزی نمیشه...حس میکنم واقعا بهش نیاز دارم،برای حواس پرتی الزمه!

 هم نرفتم و عوضش رفتم توی حیاط تا هوایی بخورم. نزدیک میز شام
ست  شه همینطور بود.در ضد و نقیض دنیل رو نمیفهمیدم.همی دلیل رفتارهای 
تو لحظه ای که فکر میکردی همه چیز خوب پیش رفته،عقب میکشممید و ادمو 
شیده تا  شه ک سه من نق شت تو خماری!جوری که فکر میکردم اونه که وا میذا

ه همون روزا و البته نمیدونسممتم چطوره که من هردفعه تبدیل به دوباره برگردم ب
سلیم اونه ولی این حقیقت انکارناپذیری بود.نمیدونم چرا  شم که ت یه احمق می
شتر از هروقت دیگه ای نیاز به این هوای ازاد  شده بودم و بی سترس  اما دچار ا

شون درن سر از شاید بخاطر همون رفتارایی بود که  میاوردم و رو حس میکردم.
 میترسیدم نقشه ام رو دچار نقا کنه و اگه خودمو میباختم کارم تموم بود...

 شام نمیخورین-
با شنیدن جمله ی دنیل فکر و خیال از سرم پرید و برگشتم سمت صدا.از کی 
تا حاال نسممبت به گشممنه نموندن من ابراز نگرانی میکنهن!دسممتاشممو توی جیب 

ستاده شلوارش فرو کرد بود و با ژستی  سرد و بی تفاوت جلوی در ای کامال خون
 بود.

 گرسنه نیستم..-
شته  صد اینکه حرفی برای زدن دا سواالشو بی هدع میپرسید فقط به ق به نظرم 

 باشه...مطم نم که همینطور بود.
 چرا اومدی بیرونن-
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 الکی خودمو با دستام باد زدم و جواب دادم:
 یکم هوا بخورم.اون تو بخاطر شلوغی خیلی گرمه.میخواستم -

 جوری که انگار حرفمو مسخره کرده باشه پرسید:
 بخاطر شلوغی هان!-

حدس میزدم هدفش از این مدلی حرع زدن اینه که یه جوری دسمممت منو رو 
کنه منم که ادم بی سیاست و سست عنصر!زیاد نمیتونستم چیزی رو تو خودم 

ا همه چیز و لو نگه دارم و کافی بود دو سممه تا سمموال پشممت هم ازم بپرسممن ت
بدم!زیاد به روی خودم نیاوردم که منظورش رو گرفتم و سممعی کردم توپ رو 

 بندازم توی زمین خودش:
 اره...چطور مگهن-

 شونه ای باال انداخت.اینبار من بیخیال نشدم و بازم سوال کردم:
برات مهمهن!اونم بعد از اینکه اونطوری وسممط سممالن ر*ق*ص ولم کردی و -

 غیبت زدن
 ر*ق*صمون تموم شده بود!-
تموم شممده بود ولی تو نباید اونطوری میذاشممتی میرفتی.فکر نمیکنی این بی -

 ادبیهن
 بی ادبی بودن!-
 منم دارم همینو میپرسم.-
صم منم همین کار و - ستی باهات بر*ق* من اینطوری فکر نمیکنم.تو ازم خوا

میشهنفکر کردم  کردم.اینکه ادامه ی مهمونی همراهیت نکردم بی ادبی حساب
 فقط میخوای بر*ق*صی!



wWw.Roman4u.iR  364 

 

حالت متفکرانه ای گرفتم و به توی خونه اشمماره کردمو جوری که انگار مچش 
 رو گرفتم گفتم

: 
 برای همینم وقتی مارسل میخواست همراهیم کنه مانع شدین-

سم مارسل نسبتا اخماش تو هم رفت.با  شنیدن ا شتم از  همونطور که انتظار دا
حال لحنش رو از خار  نکرد و  این نه دار و تمسممخر امیز  لت طع حا اون 

 همونطوری که با قدمای اروم میومد جلو گفت:
 اینم جزو کاراییه که ا یتت میکنهن!که نذاشتم با مارسل این اطراع بپلکین!-
ا یتم نمیکنه ولی فکر میکنم بد نیسمممت اداب معاشممرت با یه خانوم رو یاد -

 بگیری!
من از جام تکون نخوردم.کسممی توی حیاط نبود  یه قدم دیگه اومد نزدیک ولی

که بخوام نگران چیزی باشممم جز چندتا نگهبان که اونام دور بودن و در کل 
 اهمیتی هم نداشتن.یه تای ابروشو باال داد

شت خونده نهن!اینکه من نمیدونم چطور با یه - سل تو گو اینام حرفاییه که مار
 زن رفتار کنمن!

و حتی جمالتش رو از بر بود!از اولم مشخا  پس خوب مارسل رو میشناخت
سعی میکرد زیراب دنیل  شتر  سل بی بود این دو نفر با هم کارد و پنیرن ولی مار
رو بزنه درحالیکه دنیل با خونسممردی کارش رو پیش میبرد و اگه میخواسممتم 
صادق باشم،دنیل توی کارش خیلی موفق تر از مارسل بود!مارسل با چاپلوسی 

 نست نظر منو عوض کنه.کردناش نمیتو
 نظر خودمم همینه.مگه چیزی غیر از اینهن!!-
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 یک قدمی هم که باقی مونده بود رو پرد و درست مقابل من وایستاد.
 پس فکر میکنی...که من نمیتونم با یه زن درست رفتار کنمن!-
 دقیقا همینطوری فکر میکنم.-

وری گفت بیشممتر تو از اول هم طرز فکرم همین بود ولی حاال که مارسممل اینط
ستم  شده بود نمیتون شیده  فکرش فرو رفتم.برای همینم حاال که بحثش پیش ک

 به روش نیارم که رفتارش تا چه حد ازار دهنده ست.
 و چی باعث میشه اینطور فکر کنین-

 حق به جانب جواب دادم:
اینکه اینجا وایسممتادی و جای اینکه بهم ثابت کنی دارم اشممتباه میکنم،داری -
 هام بحث میکنی.با

 تغییری توی حالتش ایجاد نکرد و در عوض خیلی عادی گفت:
اشتباه نمیکنی!من رفتار خوبی با زنا ندارم.ولی همینطوریشم کسی رو داشتم -

 که بدجوری عاشقم بود!
شقش بوده من بودم!از  سی که تاحاال عا شت منو میگفتن!فکر میکنم تنها ک دا

به نر میرسممه با اینکه داره از فعل گذشممته این بابت هم خیلی مفتخر و مغرور 
 استفاده میکنه.تقریبا لحنم تحقیر امیز شد:

جدان!پس میشه بگی االن کجاستن!اگه واقعا عاشقت بوده و این همه بهش -
 مینازین

درصممورتی که مطم نم فقط همون یه نفر و توی کل زندگیت داشممتی که اونم 
 ولت کرده و رفته!
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میزدم تا حرصممیش کنم و تا حدودی هم موفق بودم و از قصممد اینطوری حرع 
میدیدم که چهرش گرفته تر از قبل میشمممه.میخواسمممت از جواب دادن به این 
صورتش  شارمو جلوی  شت ا حرفم طفره بره ولی من ول کن معامله نبودم!انگ

 گرفتم و به اخمای تو همش اشاره کردمو ادامه دادم:
 درسته یا نه.واسه همینمیبینینخودتم مطم ن نیستی که حرفات -

 م تا کم میاری ساکت میشی و اخم میکنی.
داشممتم جمله ی بعدیم رو اماده میکردم تا بازم مورد حمله ی طعنه هام قرارش 
بدم که یهو دسممتم که جلوی صممورتش بود رو محکم روی هوا گرفت .انگار از 

شده بود!من صبی  شم حرع میزدم ع شقش که خودم با شتم درمورد ع  ماینکه دا
شو که از روی  شته  شقی گذ ضوع ع ستم روی مخش راه برم مو هرموقع میخوا
ناراحتی و درددل کردن بهم گفته بود بهش یاداوری میکردم و حاال فهمیده بودم 
ستم وقتی اینطوری  ستم دادم با اینکه میدون ضعفش همینه.تکونی به د که نقطه 

شکنه ول کن ما سیمحکم میگیرتش معنیش اینه که تا مچم رو ن ست!ن م جرا نی
خنک و مالیمی که وزید باعث شممد موهام توی صممورتم پخش شممه.با دسممت 

 ازادم موهامو از توی صورتم کنار زدم و ادامه دادم:
ست تو فرار کنه.چون حتی - شو برداره و از د سی بخواد جون تعجبی نداره که ک

نمیذاری کسممی راحت باهات حرع بزنه.از اینکه دسممتای طرع مقابلت ازاد 
باشمممه چون مطم نی نمیتونی باشممم یت  ه میترسممی.میخوای همیشمممه زندون

 همینطوری نگهش داری چون مطم نی که فرار میکنه.
 فشار خفیفی به دستم وارد کرد.دردم نگرفت.تذکر وار گفت:
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 وقتی با من حرع میزنی اینقدر دستاتو جلوی صورتم تکون نده.-
صبیش میکنهن!پس چه بهتر  شحالم که خودش اوه جدان!اینم چیزیه که ع !خو

با زبون خودش میگه چه کارایی اعصممابشممو بهم میریزه!برای اینکه بهش ثابت 
کنم حرفش سممرسمموزن اهمیتی برام نداره اون یکی دسممتم رو چند بار جلوی 

 صورتش تکون دادمو گفتم:
 ا یتت میکنهن!-

از قصد جمله رو با لحن خودش گفتم...که مدام ازم میپرسید چی ا یتم میکنه 
نمیکنه!با چشممماش جهت دسممتامو که جلوی صممورتش تکون میخورد رو  چی

 دنبال کرد.به چشمام حالت سوالی دادم و گفتم:
 هومن!-

ظار میرفت اون یکی دسممتم رو هم توی هوا و محکمتر از  که انت همونطوری 
ستامو از  سمت خودش که اگه د شید  شش محکم منو ک قبلی گرفت و با یه ک

قطعی بود..امشمب این حرکتای نه چندان دوسمتانه ی  قبلش نگرفته بود افتادنم
 دنیل با این کفشای پاشنه بلند کار دستم میده.بهم توپید:

یدونم چی تورو - که من خیلی بهتر م نه..ولی فراموش نکن  اره...ا یتم میک
 ا یت میکنه!

مه ی  یداد.ه هاش پوسممتم رو نوازش م مای نفس  نک،گر توی اون هوای خ
از بین بردن مقااومت من.دیگه تالشممی برای بیرون کاراش از قصمممده..برای 

کشممیدن دسممتام نکردم چون تجربه ثابت کرده بود این فقط اوضمماع رو بدتر 
 میکنه.
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چیهن!میخوای بازم بهم بی توجهی کنین!من دیگه نسممبت به این یکی ضممد -
 ضربه شدم.میتونی امتحانش کنی و نتیجش رو ببینی.

ود هردو رو همزمان ول کرد و بی اینکه به همون سممرعتی که دسممتامو گرفته ب
کلمه ای جواب بده خواست برگرده سمت در و داخل خونه که با قدمای سریع 
خودمو  رسمموندم جلوی در و جلوشممو گرفتم و تصمممیم گرفتم اینبار اینقدر 
سممماجت کنم تا جوابم رو بگیرم!دسممتامو دو طرع چارچوب در چسممبوندمو 

 کنجکاوانه پرسیدم:
رو میکنینچرا اولش بهم توجه نشممون میدی و تا میخوام باور کنم چرا این کا-

بات  مد خالفش رو بهم اث نار او هات ک با که میشمممه  عادی هسممتی  یه ادم 
شون میدی و  ضد و نقی هنچرا اولش روی خوش ن میکنینچرا رفتارات باهم 

 بعد خودت پسم میزنینباید چه دلیلی واسه این رفتارات داشته باشین
گاهش بین منو در پشمممت سممرم در گردش بود.از طرفی انتظار کالفه بود و ن

سم و اونم وقتی که  سواال رو ازش بپر سون این  شت من اینقدر بی پروا و ا ندا
چند دیقه پیش جواب نادنش رو گذاشممتم به حسمماب کم اوردنش.دسممتوری 

 گفت:
 برو کنار.-

 سمج تر از قبل چسبیدم به چارچوب.
تا جوابمو نگیرم تکون- له ای  نمیرم... ید برات مسمم  با که ن نمیخورم.ولی تو 

باشممه.میتونی منو کنار بزنی و نادیده ام بگیری.مثل همیشممه.که جلوی دهنمو 
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تا مورد اشممماره ی من قرار  تامو میگیری  که دسمم تا حرفامو نشممنوی! میگیری 
 نگیری!من اینقدر برات ترسناکمن

 یتونستسوال پرسیدنای پشت سر هم من که مسلما هیچکدومشون رو هم نم
شد دیگه ایندفعه با  صابش رو بهم ریخت و باعث  سابی اع جواب بده دیگه ح
اون خونسردی دفعات قبل باهام رفتار نکنه و محکم دستاش رو بکوبه روی در 
پشت سرم.اینقدر فاصلش رو باهام کم کرد که گفتم االن منو بین خودش و در 

خم وقش میخواسممت اله میکنه!دیگه خیلی از حرکاتش تعجبی نمیکردم چون ف
کنه و داد بزنه و با خیال راحت منو پس بزنه.صمممداش رو پایین اورده بود ولی 

 لحنش کامال رنگ و بوی خشونت داشت.
 و چی باعث میشه فکر کنی این کارو نمیکنمن-

سواالت خودم رو ادامه دادم و برخالع  سوالش دوباره خط قبلی  بی تفاوت به 
 همیشه نگاهمو ازش ندزدیدم.

که چ- حت کنترلتمنچرا از این گار ت که ان تار کنی  با من جوری رف را میخوای 
صال چرا میخوای بهم اسیب  ست بزنم میترسی و مانعم میشین!ا حتی بهت د

 بزنی وقتی که میدونی حتی یه
 نگاه خشونت امیز هم میتونه دردناک باشهن

 اگه بهت بگم،دیگه هیچوقت اینطوری که االن هستم بهم نگاه نمیکنی.-
اینکه جواب این یکی رو داد اما نه چندان واضمم  و قابل فهم به اندازه ی کافی 
تعجب برانگیز بود..پس همینه...از همین میترسممه...که من بفهمم ..که بفهمم 
داره یه دنیل الکی و غیرواقعی رو به همه نشون میده که راحت میتونه عاشق شه 

 و سخت میتونه دل بکنه!
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رو داد اما نه چندان واضمم  و قابل فهم به اندازه ی کافی اینکه جواب این یکی 
تعجب برانگیز بود..پس همینه...از همین میترسممه...که من بفهمم ..که بفهمم 
داره یه دنیل الکی و غیرواقعی رو به همه نشون میده که راحت میتونه عاشق شه 

 و سخت میتونه دل بکنه!اصرار کردم ولی اروم
 و نه اجباری و زوری..

هت عوض نشمممه.تو چیو داری پنهون - یدم نظرم راجع ب بهم بگو...قول م
 میکنینچران!

ازم فاصممله نگرفت و حالتش رو عوض نکرد فقط سممرش و چرخوند یه سممت 
دیگه و این بار اون بود که از نگاه کردن به من فرار میکرد.دسممتم رو به قصممد 

 برگردوندن صورتش به سمت خودم دراز کردمو اروم صداش زدم:
 دنیلن!-

 زودتر از اونیکه دستم بهش برسه دستمو پس زد و اینبار تقریبا داد زد:
 چون این چیزیه که من هستم...-

دسمتم توی هوا خشمک شمد از دادی که زد!همینجوریشمم صمداشمو بلندتر از 
حدمعمول میشممنیدم وای بحال اینکه داد بزنه..امیدم برای شممنیدن اعترافش با 

اامید شد!تند تند پلک زدم تا بتونم نگاه خیره مونده ام شنیدن این جمله کامال ن
سوال  صت  سبکی یه پر از جلوی در کنارم زد و بی اینکه فر رو ازش بگیرم.به 

 کردن دوباره رو بهم بده رفت تو...
**** 
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بدجوری سممرخورده شممده بودم!همه ی تالشممم اون روزا برای نزدیک شممدن به 
که متوجع شمممد من چیزایی توی دنیل نتیجه ی عکس داشمممت و به محض این

که من انتظار  به جای چیزی  تارام فهمید، سممرمه و اینو راحت  میشمممد از رف
داشتم،روز به روز رفتارش خشک تر و سردتر شد و این منو عصبی میکرد.تمام 
حس ناکامی و شکستم در عین گیر افتادن اینجا بی هیچ راه فراری،تبدیل شده 

سرکش که راهی ب شم  شک ندارم همین بود به یه خ شتم. رای مهار کردنش ندا
موضمموع بود که منو عاشممق دنیل میکرد،همین که اون کسممیه که مثل هیچکس 
نیسممت و به این سممادگیا با ادم راه نمیاد!برخالع همه ی مردایی که دیده بودم 
شهور بودنش به ه.و.س بازی و بودن با هر زنی  سی بود که درعین م اون تنها ک

شه،اما ه سر راه شمای خودم مردایی رو که  ضعفش نبود!من با چ .و.س نقطع 
دیدم که خیلی سممریع وا میدادن و کافی بود فقط دوتا عشمموه واسممشممون بیای و 
بعدم هر چی میخواسممتی حل بود!ولی دنیل...توی بهترین شممرایط ممکن که 
فکر میکنی همه ی تالشممات داره جواب میده،یهویی غیب میشممه و میذارتت 

ک ماری،وقتی  جه توی خ نه متو هات مهربونی میک با ه فکر میکنی االن داره 
میشممی که این رفتارش کامال نتیجه ی معکوس داره و تنها نیتی که توی سممرش 
نیست اون چیزیه که به نظر میاد!مثل همون موقعی که من مثل یه ابله وایستادم 

شه.باال شه اینطوری با ستم که همی ستبند بزنه.البته بعید میدون ره ختا اون بهم د
یه وقتایی هم باید عادی باشمممه،ولی هنوز تفاوت بین زمانی که قراره منو گول 
یده  یده رو نفهم جام م یت قلبیش ان با ن کاری رو  عا داره  که واق مانی  نه و ز بز
بودم!نمیدونم تا کی قراره زندگی خودم رو درگیر جلب توجه دنیل کنم و موفق 

شم و نمیدونم که تا کی میخوام توی خونه ا ش بمونم و در عین حال خودمو نبا
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به نفهمی بزنم ولی وقتی میبینم همه ی کارام نتیج ی معکوس دارن دیگه چرا 
باید خودمو خسممته کنمندنیل ازم میخواسممت با روش خودش هه چیز و پیش 
ببره و منم موظف بودم به پذیرش این مدل زندگی!هرچند فکر میکردم موقتیه و 

شه تا همه چیز تموم  شیم بخاطر طولی نمیک شه ولی قبلش...مطم نا مجبور می
 جسی هم که شده با هم درگیر شیم!به این یه مورد کامال مطم نم!

یا بهتر بگم زندانی  یل  به خونه ی دن مدنم  مده و او های پیش او ماجرا عد از  ب
شمممدنم توی اون خونه،دیگه فرصممتی برای هیچ گونه تمرینی نداشممتم.حس 

اره هدر میره!حداقل شممانسممی که اورده بودم میکردم اینجا همه ی اسممتعدادم د
،فت و فراوون بودن انوع تفنگ و اسمملحه توی این خونه بود که شممبیه به یه انبار 
ندازی رو فراموش  نا میتونسممتم تیرا با وجود او قل  حدا مات میکردش! مه
نکنم...بقیه رو که گمونم حاال حاالها باید به دست فراموشی بسپرم.باید با این 

ستن موضوع که  شقی نی ست و اون گلوله ها هم م شگاه تیراندازی نی اینجا یه با
کنار میومدم!هدع خاصی هم جز چند تا شیشه ی مشروب وجود نداشت که 
بهشممون شمملیک کنم اما از هیچی بهتر بود!این یه مهارت رو هیچوقت نباید 
فراموش میکردم.معموال برای این کار از شممیشممه های خالی اسممتفاده میکردن 

از اونجایی که من بدجوری دچار خصممومت شممخصممی با دنیل شممده ولی 
بودم،گرونترین مارک ها رو برای هدع گرفتن انتخاب کردم!بطری های لبالب 
ستخر توی حیاط بود چیدم و چند قدمی عقب رفتم  پر رو روی میزی که کنار ا
تا بتونم درسممت و حسممابی هدع بگیرمشممون.تعدادشممون کم نبود و سممایزون 

زرگ بود که بشممه راحت زدشممون اما چون مدت ها این کارو نکرده اونقدری ب
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نارشممون رد هم  که حتی از ک فت،بل طا ر ها خ نه تن تا تیر اولم  ند  بودم چ
نشد!هرچی بیشتر سعی میکردم دقت کنم بدتر میشد و گلوله از مسیر انحرافی 
تری نسممبت به بطری ها رد میشممد.تصممور اینکه این هدع گیری درسممت مثل 

صمیماتم سعی میکردم  ت شتر  صابمو بهم میریخت.اینکه هرچی بی شتباهه اع ا
کمتر جواب میگرفتم.قدمی به عقب برداشممتمو اسمملحه رو محکم توی دسممتم 
فشار دادم.چشمامو باریک کردم و با اطمینان به اینکه ایندفعه میزنمش شلیک 
شه ای برای چند ثانیه  شی ستن بطری  شک شلیک گلوله و  صدای  کردم و...بوم!

ی حیاط رو پر کرد.روی ل*ب*م لبخند نشست..همینه..تصمیماتمم باید ف ا
همینطوری باشمممه..جای زور زیادی زدن باید مطم ن حرکت کنم تا نتیجه ی 
درسممت ببینم.بدون ترس از اینکه نتیجه چی میشممه.هرچی بیشممتر نگرانی بدتر 

سومی...بازم بد قلقی میکرد شه...دومی رو هم به همین راحتی زدم اما  !کم می
کم به این نتیجه رسممیدم که دوتای اولی رو شممانسممی زدم و هدع گیری چندان 
مناسممبی ندارم..از روی حرص چند بار پشمممت سممر هم شمملیک کردم ولی 
به جیغ  نده بود از حرص شممروع کنم  هدع نخورد.کم مو به  کدوم  هیچ
شتر از این خودمو  شد بی سی اون اطراع باعث  صدای راه رفتن ک شیدن!اما  ک

نم و اگه کسممی ندیده چقدر تیراندازیم افت ممماحه،االن با این کارا ضمممایع نک
شه ی بعدی تمرکز  شی ستمو باال اوردم و روی  متوجهش نکنم!برای بار هزارم د
کردم.صدای قدما هر لحظه نزدیک تر میشد.دستم روی ماشه نشست اما هنوز 

 دشلیک نکرده بودم که یهو دستی از پشت سر هر دو شونه مو یکم عقب کشی
و بعد از اون دستم که با اسلحه رو به سمت هدع دراز بود رو از بازو گرفت و 
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یکم چرخوند و تا به خودم بیام انگشتاش دور مچم حلقه شد و دستم که کم و 
 بیش میلرزید

 

شخیا  صدای خش دار ولی کامال قابل ت شت بندش  شت و پ رو ثابت نگه دا
 دنیل شنیده شد:

 حاال شلیک کن!-
 

شاچی هم من هل میکردم دیگه وای بحال اینکه دنیل بدون همینجوری ب ی تما
درخواسممت من بخواد واسممم اسممتاد بازی دربیاره!قطعا تیر و میزنم تو اسمممون 
اینطوری!اینکه هیچ عکس العملی نشون ندادم خودش نشون دهنده ی این بود 

با ابراز بی تمایلی  ندارم کاری که گفت رو انجام بدم .بهتر بود  ه بکه قصمممد 
 کمک کردنش بهش بفهمونم که بره!برای همینم گفتم:

من به اندازه ی تمام سمماعتای زندانی بودنم توی این خونه،با مربی تیراندازیم -
 وقت گذروندم!نیازی به این اموزشای پیش پا افتاده ات نیست.

لحنش جوری بود که انگار حرفمو به تمسممخر گرفته ولی جدی بود چهره شممو 
 هم که نمیدیدم.

ستت رو - سلحه توی د صحی  گرفتن ا مطم نم همینطوره.چون تو حتی طرز 
 هم نمیدونی و این نشون میده چقدر برای یادگیریش زمان صرع کردی!.

شار داد و بدون  شه ف شتم رو روی ما شنیدن جواب من انگ اینو گفت و قبل از 
ستقیم خورد  شد و در کمال تعجب م شلیک  سمت من گلوله  تالش زیادی از 

بطری و شیشه رو از وسط دو نصف کرد!واقعا عالی بود!اینکه توی اولین  وسط
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ستقیم بزنی به هدع و دو  ست م ست یکی دیگ سلحه توی د شلیکی که حتی ا
نصفش کنی..واقعا مهارت بی نظیری رو میطلبید.با وجود اینکه حسابی با این 
 کار حال کردم ولی ب روی خودم نیاوردم و بازم سممعی کردم بهش ضممدحال

 بزنم.یه کمی سرمو برگردوندم به عقب تا شاید بتونم ببینمش و گفتم:
چرا فکر میکنی از یه مربی تیراندازی بیشممتر میدونین!من زیر دسممت بهترین -

مربی لندن اموزش دیدم.اگه هنوزم کاسممتی هایی دارم پس مطم ن باش تو هم 
 نمیتونی برطرفش کنی.

لی حس کردم با پاهای دنیل برخورد دسممتمو پایین اوردمو کنارم اویزون کردم و
 کرد!

یل بود خوب  ما قب  به ع که کمی سممرم  با این یاوردم.هنوزم  به روی خودم ن
نمیدیدمش چون درست پشت سرم ایستاده بود.از لحن تمسخرامیزش چیزی 

 کم نشد!
ندازی - کت تیرا قل ده برابر اون مربی درجه ی حدا بدم  نان  هت اطمی میتونم ب

سیبل.به هدع واقعی!به ادم!تو چی!نهیچوقت  کردم،اونم نه به دوتا بطری یا به 
 به چیزی جز اینا شلیک کردی!ن

چه افتخاری هم میکنه که کلی ادم کشممته...معموال بخاطرش پشممیمونن و 
 عذاب وجدان دارن!نه اینکه از یاداوریش  وق کنن!

 خیلی به خودت مطم نی نه!ن-
 فقط واقع بینم.-

ستمو که اویزون کرده صافش کرد رو به جلو.واقعا  دوباره د بودم از آرنج گرفتو 
بارم نیسمممت!ولی من نمیخوام  بده که چیزی  نان  به من اطمی قصمممد کرده بود 
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سرمو برگردوند به رو به رو و منم ناچار بودم همون جهت رو  جلوش کم بیارم.
سفت و ثابت یه جا  شت و  شو دو طرع بدنم روی پهلوهام گذا ستا نگاه کنم.د

 ستوری گفت:نگهم داشت و د
 شلیک کن.-

 بازم کاری که گفت و نکردم و با لجاجت گفتم:
 اگه بکشی کنار بهت نشون میدم دنیا دست کیه!-
 جدا!ن-

جواب سوالش رو ندادم.چند ثانیه سکوت کرد و بعد دستاشو برداشت و اومد 
کنارم وایستاد.سرسوزن تکونی نخوردم حتی بهش نگاهم نکردم.دستاشو توی 

 رو کرد و گفت:جیب شلوارش ف
 خب...منتظرم!-

سالم باقی مونده بودن نگاه  شون  شتم به بطری ها که اکثر بازم کاری نکردم.دا
میکردم.واقعا ضممایع میشممدم...اگه تیرم خطا میرفت اون بیشممتر به خودش غره 
میشممد.تو همین فکرا بودم که یهو لحن دسممتوریش اینبار بلند تر از حد معمول 

 :درست بغل گوشم شنیده شد
 شلیک کن!-

اینقدر ناگهانی و بلند اینو گفت که بیشتر,از قبل هول شدم و بدون اینکه جهت 
 دستمو تغییر بدم ناخوداگاه دستم روی ماشه نشست و بازم تیرمو خطا زدم.

درواقع میشه گفت از یک میلیمتری بطری رد شد اما بهش نخورد!با عصبانیت 
 برگشتم سمتشو اخمامو تو هم کشیدم:
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 تقصیر تو بود.اگه هولم نمیکردی میخورد بهش.همش -
شحال به  شتر از قبل حالت خو چهرش که انگار از اولم امیخته به لبخند بود بی
نده ی تحقیر امیزش حرصممی تر  یدن خ با د نده! فت و زد زیر خ خودش گر

 میشدم.
به چی میخندینمن به همون جهتی شلیک کردم که تو دستمو به اون سمت -

 خطا رفتن بخاطر تو هم بود.هدایت کردی.این 
هنوزم بیخیال به حرفای من،داشممت میخندید.اینبار بی اینکه دقت خاصممی به 
خر  بدم چند بار پشمت هم شملیک کردم و شمانسمی یکی از بطریا شمکسمته 
شد.بیشتر هدفم این بود که با صدای تیراندازی ساکتش کنم تا از اون خنده ی 

تا حدودی هم موفق شدم.بازم با حرص  بیمار گونه ی ازار دهنده دست بکشه و
 گفتم:

 تموم شد!ن-
شممونه ای باال انداخت ولی هنوزم ته چهرش داشمممت میخندید.فکر نمیکنم 

 ضعف من توی تیراندازی اینقدرم خنده دار باشه...
🍦Sahel.바닷가🍯, [2۰.۰2.۱۶ ۰۰:۴۰] 

[Forwarded from 🍦Sahel.바닷가🍯] 

نمیتونم مثل یه قاتل بین الملی شلیک کنم چیش اینقدر خنده دارهنمگه اینکه -
 چیز خنده داریهن!

 بیخیال جواب داد:
 نیازی نیست یه قاتل بین المللی باشی!حتی جسی هم تیراندازیش از تو بهتره!-
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چی میگهن!از االن به اون یه الف بچه تیراندازی درس میدهن!نمیدونه این کار 
شهناز ادم شن و خطرناک با سش خ بی فکر و بی مالحظه ای  چقدر میتونه وا

 مثل دنیل هیچ چیز بعید نیست.اخمامو بیشتر تو هم کشیدم.
 میخوای با این حرفا منو عصبی کنی ارهن-
 اگه بدونم هدع گیریتو بهتر میکنه،چرا که نه!-
 و برات مهمه که من تیرانداز ماهری باشمن!-
 چرا باید مهم باشهن-
 چون همین االنشم داری بهم اهمیت میدی!-
یای و هنوزم - کاری برنم که از پس هیچ  بت کنم  ثا هت  فقط میخواسممتم ب

 همونقدر ضعیفی که بودی!این معنیش این نیست که بهت اهمیت میدم.
خیلی اصرار داشت منو بندازه روی دنده ی لج و عصبانیم کنه و البته خوب هم 

 این کارو میکرد.زیر لب گفتم:
کارایی ازم برمیاد هیچوقت سممعی اگه میدونسممتی وقتی عصممبی میشممم چه -

 نمیکردی منو عصبانی کنی!
 انگار شنید چی گفتم چون تحقیرامیز گفت:

سوراخ میکنین!همینطوری که - سوراخ  شروبمو هم  مثال بقیه ی بطری های م
 طی یک ساعت فقط سه تاشونو زدین!

 نگاهشو از بطری ها گرفت و به من دوخت و ادامه داد:
ه تر از اونارو هم از فاصممله ی یه سمممانتی نمیتونی من مطم نم تو هدع گند-

 بزنی!
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شتر تهدید  شار دادم و با لحنی که بی شمامو تنگ کردمو دندونامو روی هم ف چ
 امیز بود گفتم:

 زیادم مطم ن نباش.-
اینو گفتم و تو یه حرکت سممریع و عین خودش بی مقدمه دسممتمو باال اوردمو 

جوری ک اگه یه میلی میرفتم جلو درسممت رو به روی قلب دنیل نشممونه گرفتم!
قطعا لوله ی اسمملحه میخورد بهش.ته مونده ی خنده روی صممورتش با اینکارم 

شک و جدی رو به   شد و قیافش دوباره همون حالت خ صورتش محو  از روی 
 خودش گرفت.با نیشخند جمله ام رو لحن دائمی خودش به زبون اوردم:

 قانون یک!هیچوقت به یه زن اعتماد نکن!-
این حرفی بود که خودش همیشممه میزد و حاال خواسممتم بهش بفهمونم یه زن 
واقعا میتونه خطرناک باشممه نه فقط غیرقابل اطمینان!لوله ی تفنگ رو به سممینه 

 اش چسبوندم و ادامه دادم:
 مخصوصا وقتی که یه اسلحه توی دستشه.-

به نظر اصممال م ممطرب و ترسممیده نمیومد و برعکس خیلی هم بی تفاوت 
بود.انگار نه انکار که یه تفنگ فقط چند سممانت تا سمموراخ کردن قل*ب*ش 
فاصله داره!حتی دستاشو هم از توی جیبش بیرون نیاورد و همونطوری خونسرد 

 جواب داد....
 

 

نظرم عوض نشممد.تو حتی از این فاصممله هم نمیتونی شمملیک کنی.حاضممرم -
 باهات شرط ببندم.
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م.شایدم حق داشت مطم ن باشه.من خیلی مطم ن بود که بهش شلیک نمیکن
ادمی نبودم که کسی رو بخاطر سرگرمی و اثبات تونایی های خودم بکشم.اونم 
دنیل رو!در صورتی که االن اون کامال بی دفاع بود و من خیلی راحت میتونستم 

 این کارو بکنم ولی...اخه مگه دیوونم که دنیل رو بکشمن!
 یکردم اینقدر احمق باشی!میخوای سر زندگیت شرط ببندینفکر نم-

 بی تفاوت گفت:
سم!تو به  - شنا ضعف طرع مقابلم رو میدونم.من تورو می شرط میبندم چون 

هیچکس شلیک نمیکنی حتی اگه تو خطر باشی حتی اگه اون شخا بدترین 
بال رو سرت بیاره.تو ضعیفی.احساساتت همیشه جلوی چشمت رو میگیره و 

یذاره درسمممت فکر کنی و درسمممت تصمم که من نم یایی  تال نا میم بگیری.اون 
میشناختم بخاطر همین ضعفاش بود که مورد ظلم واقع میشد.اما االن یه فرق 
نه.هنوزم  باشمممه!ولی هنوزم نمیتو که میخواد ضمممعیف ن کوچولو کرده!این
احسمماسمماتش نمیذاره درسممت تصمممیم بگیره.اگه میخوای قوی باشممی باید 

 احساساتت رو خفه کنی.
در خوب منو روحیاتم رو میشممناخت تعجب نمیکردم چون دیگه از اینکه اینق

حاال دیگه میفهمیدم دنیل مدت زیادی باهام زندگی کرده یعنی همه ی خال 
های روحی من زیر سممر اونه و همه ی این حس حقارت و خشممم سممرکش از 
سالها زیر بار ظلم اون بودن ناشی میشه.منظورش از شخصی که بدترین بالها 

ودش بود.اینکه میخواسممت منو رو دنده ی لج بندازه درک رو سممر من اورده خ
نمیکردم...اگه میخواست کاری کنه که من حس بهتری داشته باشم این بدترین 
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فا رو  تک منظوراش از این حر تک  که  یاوردم  به روی خودم ن راه ممکن بود!
 گرفتم و مصرانه گفتم:

 من اونقدرام که تو فکر میکنی احساساتی و ضعیف نیستم.-
 با تکون نامحسوس سرش و حالت چشماش انگار داشت میپرسید:واقعان!

 تکن ارومی به اسلحه دادم و ادامه دادم:
اگه بدونی که اون ناتالیایی که میشممناختی خیلی بیشممتر از چیزی که فکر -

میکنی عوض شده و راحت میتونه دخلتو بیاره،بازم حاضری سر زندگیت شرط 
 گی که نمیتونم بهت شلیک کنمن!ببندی و اینقدر با اطمینان ب

سرشو به نشونه ی تایید تکون داد.خدایا...اون حتی سرسوزنی هم از این بابت 
سبت به  شلیک میکردم چین!اگه اینقدر ن ترس به دلش راه نمیداد!اگه من واقعا 
هر ادم مسلحی خونسرد بود که تا حاال صد بار کشته شده بود...نمیخواستم به 

ون واقعا قصد کشتنش رو نداشتم اما اگه هیچ جوری قل*ب*ش شلیک کنم چ
هم شمملیک نمیکردم اون پررو میشممد و من اینو نمیخواسممتم!ز طرفی بدجوری 
هم م طرب و عصبی بودم.انگار که وضعیت برعکسه.نگاه سرگردونم که بین 
زمین و اسمممون در گردش بود و به چشمممای گرگینه ایش دوختم.اینقدر با من 

شممماید با اقتدارترین ادمی باشممی که توی عمرم دیدم ولی  بازی نکن دنیل!تو
هنوزم عاشممقمی.هنوزم داری بخاطرم خودتو ازار میدی ...پس چرا این بازی 
گاهم  با ن گار داشممتم  حت شمممهن!ان یال هردومون را تا خ رو تمومش نمیکنی 
شمام بخونه!اینکه من  باهاش حرع میزدم و امیدوار بودم خودش حرفامو از چ

یدونم اون کار کردنش رو تموم  م ته و ان گذشمم که چی بینمون  یدونم  یه و م ک
کنه.ضممربان قل*ب*م به طرز عجیبی باال رفته بود که البته دیگه توی هربار 
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فاصله ی نزدیک با دنیل و زل زدن توی چشماش،این موضوع برام طبیعی شده 
بود اینکه یهویی قل*ب*م کنترلشو از دست بده!دستام نامحسوس و جوری که 

قط خودم حسممشممون میکردم شممروع کردن به لرزیدن.سممعی کردم تفنگ رو ف
ضعف خودمو  شدم  شمای ابی رنگ  سفت تر بگیرم اما همون که محو اون چ
نشون دادم و دنیل هم از این مث استفاده کرد و با یه حرکت سریع اسلحه رو از 
ستم چی  شید.به خودم اومدم و با حروع نامفهومی که خودمم نمیدون ستم ک د
سلحه رو پس بگیرم اما خیلی راحت پرتش کرد  شدم تا ا میگم بهش حمله ور 

 توی استخر پشت سر و دستاشو از هم باز کرد و گفت:
 میبینین!حاال دیگه هردومون بهتر میدونیم که میتونه دخل کیو بیاره.-

از این کارش حسمابی زد به سمرم و بیشمتر از قبل قاطی کردم.این کارش تقلب 
سوب  ستفاده کرد وگرنه میدید اونقدرام محض مح سوا شد.اون از مکث من  می

که فکر میکنه ضعیف نیستم...ولی هنوز نمیدونست که من برای اوردن دخلش 
ستمو باال اوردم تا هولش بدم  صبانیت هر دو د سلحه ندارم!با ع فقط نیازی به ا
 عقب ولی پسشون زد.یه قدم رفتم عقب و دستامو مشت کردم و فیگور بوکسور

 ها رو به خودم گرفتم و دستوری گفتم:
 بیا!بیا دخلمو بیار.-

همونقدر که اون از شمملیک نکردن من به خودش مطم ن بود منم از اینکه اون 
صد زدن منو نداره مطم ن بودم!برای همینم مکثش  واقعا تو همچین لحظه ای ق

 رو که دیدم بلندتر گفتم:
 پس از چی میترسین!د یاالمعطل چی هستینمگه نمیگی من ضعیفمن!-
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 همون یه قدم فاصله رو جلو اومد و جدی گفت:
 از اینکه بخاطر یه شاخ و شونه کشیدن الکی بمیری.-

صورتش باال اوردم  صد زدن توی  شدمو به ق شت  ست م بی توجه به حرفش د
شدمو بازم  ستمو توی هوا گرفت.بیخیال ن شید و د شو عقب ک سر سریعا  ولی 

ر هردو دسممتم گیر افتاد!حاال که منو تحریک کرده بود کارمو تکرار کردم تا اینبا
تا یه دعوای الکی راه بندازیم باید بهش ثابت میکردم که احسمماسممات مانعم 
نمیشه که حال کسیو که اعصابمو بهم میریزه رو نگیرم!باید بهش ثابت میکردم 
که خبری از اون ضممعف های سممابق نیسممت...زانوم رو باال اوردم تا این بار از 

ستامو ول کنه پ سریع بی اینکه د ستفاده کنم اما با یه حرکت  اهام برای زدنش ا
برم گردوند و دسممتامو پشممت سممرم نگه داشممت.چند بار خودمو تکون دادمو 

 دستوری گفتم:
 ولم کن...ولم کن تا بهت نشون بدم چه خبره...-

 ولم نکرد و در عوض محکم دستامو فشار داد .
ی نمیتونی به حریفت بگی که ولت کنه!خودت احمق!توی یه مبارزه ی واقع-

 باید خودتو نجات بدی.
سعی میکردم یه جوری از پشت سر با پاهام بزنمش!ولی نمیدونم چجوری بود 
که هربار یه ضد حمله برای همه ی حرکاتم داشت و حتی یکی از ضربه هامم 

رار قبهش نمیخورد!حاال که دستام گیر بود نمیتونستم به راحتی صورتشو هدع 
شکمش و اونم ولم کنه  ستمو خم کردم تا با آرنجم بزنم توی  بدم برای همین د
تک حرکات من برای اون  تک  که  جایی  مل کنم ولی از اون و بتونم راحتتر ع
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پیش بینی شممده بود این یکی هم با محکم گرفتن بازوم و محکم پیچیده شممدن 
 ام داد که از درددستم ناتموم موند.اینقدر جدی و با خشونت این کارو انج

 

پیچیده شممدن دسممتم جیغم به اسمممون رفت!بخاطر فعالیت زیادی هم به نفس 
 نفس افتاده بودم.توی گوشم غرید:

 به جای جیغ زدن سعی کن خودتو از دستم خالص کنی.میتونین!-
شارش رو  ستم میکردم هم ف شیدن د سوزنی تالش برای ک سر به محض اینکه 

 یپیچوندش!تقریبا به التماس افتادم:بیشتر میکرد هم بدتر از قبل م
 دستمو از جا کندی...ولم کن.-

 توجهی به حرفم نکرد و در عوض دستوری همونجا بغل گوشم گفت:
 حاال میبینی کی داره دخلتو میارهن!-

شه و همه  ستم موقعیتا باهم قاطی  سوزوند.نمیخوا ستمو می شت پو ساش دا نف
دادم.برای رها شممدن از اون چیز باهم مخلوط شممه!به قدر کافی ضممعف نشممون 

 وضعیت نفس نفس زنان گفتم:
باشممه...باشممه...تو بردی...من ضممعیفم...من در مقابل تو هیچم!حاال ولم -

 کن...داری دستمو میکنی.
شت و  ستام بردا شو از رود د شار شنیدن همین بود چون کم کم ف انگار منتظر 

ود و نگه داشته ب پیچوندنشونو تموم کرد ولی ولشون نکرد و همچنان سفت منو
 به خودش چسبونده بود.صداش هنوزم جدی بود 

 وقتی تسلیم میشی خیلی دوست داشتنی تری!-
... 
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حاال که دیگه فشممار خاصممی روم نبود میتونسممتم خودمو بکشممم کنار.با تکون 
محکمی که به بازوهام دادم دستامو کشیدم بیرون و معترضانه و در حالیکه زیر 

 م گفتم:لب اداش رو درمیاورد
 تو دیوونه ای...-

در جواب فقط نیشممخند زد.چند قدمی ازش فاصممله گرفتمو همونطوری که با 
 حرص بهش نگاه میکردم ادامه دادم:

روزی که بهت گفتم فاصممله تو تاالیسممانت با من حفظ کن واسممه این بود که -
 میفهمیدم تو تعادل روانی نداری!

با زبون خودم اقرار کردم جلوش قدم دیگه هم به عقب برداشممتم.از اینکه من 
هیچم انگار خیلی  وق زده بود ولی حرفی نمیزد که بروزش بده فقط میتونستم 

 از نگاهش اینو بفهمم.
برای بار دوم و اخر بهت هشممدار میدم که به قصممد ازار رسمموندن به من بهم -

 دست نزنی!هرچند میدونم که حالیت نمیشه.
م ولی وقتی که حالت چهرش از قبلم به جمله ای که گفتم کامل دقت نکرد

 پیروزمندانه تر شد و گفت:
 فقط به قصد ازار رسوندنن!-

قل  ندان درسمممت نبوده و مفهوم خوبی رو منت له ام چ که جم یدم  تازه فهم
نان  که همچ با همون لحن قبلی همونطوری  نه!خودمو ضمممایع نکردم و  نمیک

 عقب میرفتم جواب دادم:
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س- شه دنبال کمترین چیزی ه صل حرع همی شه،ا تی که ممکنه منظور ادم با
 من چیزی دیگه ست.سعی نکن از حرفای من به نفع خودت استفاده کنی.

باالخره سرجام وایستادم.هنوزم نگاهم مستقیم به دنیل بود و توجهی به اطراع 
نداشتم.بعد از چند ثانیه مکث قدم برداشت تا بیاد سمتم که دستمو دراز کردم 

 و دستوری گفتم:تا بهش بگم وایسته 
 به من نزدیک نشو.-

 بی توجه به حرع من گفت:
 من هرکاری بخوام میکنم بخاطرشم نیازی ندارم از تو یکی اجازه بگیرم.-

شتم تا  سه بهم بازم پامو عقب گذا وقتی دیدم یکی دو قدم دیگه بیاد دوباره میر
ست د شدن پاهام توی هوا و از د صله بگیرم که یهو از حس معلق  ادن ازش فا

کنترلم،همزمان با تکون خوردن دسممتام توی هوا صممدای جیغم بلند شممد و به 
پشممت سممر افتادم توی اسممتخری که تا چند لحظه پیش اصممال یادم نبود پشمت 
سممرمه.با اینکه خیلی مهارتا رو نصممف و نیمه یاد گرفته بودم ولی هیچوقت 

ستخر.همی سمت عمیق ا شانس بد هم افتادم توی ق شنا نرفتم از  ه از شسمت 
شده بود که  شتم و خاطره ی بدی هم به تازگی برام زنده  شت دا شدن وح غرق 
بیشممتر از قبل حالمو از آب و شممنا کردن بهم میزد!ناخوداگاه فقط جیغ میزدم و 
تند تند دستامو توی اب میکوبیدم و کمک میخواستم با اینکه میدونستم کسی 

دیقه پیش بهش هشدار جز دنیل اون اطراع نیست و دست بر ق ا همین چند 
دادم بهم دسممت نزنه!با بیخیالی تمام کنار اسممتخر زانو زد و به دسممت و پا زدنم 
نگاه کرد اما کوچکترین تالشی برای بیرون کشیدنم نکرد!االن موقعیتی نبود که 
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شتامو  شنیدن نبودن!م بخوام به فحش ببندمش ولی این رفتار واقعا الیق فحش 
رحالیکه به سممختی سممعی میکردم خودمو روی محکم تر توی اب کوبیدم و د

 اب نگه دارم ملتمسانه جیغ زدم:
 خواهش میکنم...کمکم کن...دارم خفه میشم...-

چند ثانیه ای رو بازم همونطوری فقط بهم نگاه کرد و بعد سممرشممو با افسمموس 
تکون داد و بی اینکه سممرسمموزنی به خودش زحمت بده فقط یکم به جلو خم 

رفم دراز کرد.با زحمت و به زور خودمو جلو کشممیدم تا شممد و دسممتش رو به ط
شانسی که اورده بودم این بود  شدم.تنها  شو بگیرم و تقریبا هم موفق  ست بتونم د
که اسمتخر مو  نداشمت!وگرنه به این راحتیام نمیتونسمتم خودمو روی اب نگه 
 دارم.با یه حرکت که انگار واسش خیلیم راحت بود دستمو کشید و تونستم اون
یکی دستم رو لبه ی استخر بذارم و با کمک دنیل خودمو بکشم بیرون.چندان 
هم سممخت نبود...فکر کنم فقط چون خیلی از غرق شممدن میترسممیدم یهویی 
شدم!به محض اینکه تونستم روی پاهام وایستم بی مقدمه و بی  اینقدر جو زده 

 وقفه شروع کردم به طلکارانه جیغ کشیدن توی سرش:
لتو از دست دادی نهنممکن بود بمیرم و تو فقط بختطر اینکه بهت تو واقعا عق-

 التماس نکردم میخواستی همونطوری بهم نگاه کنینتا غرق شمن
معموال توی این موقعیت تشممکر میکردن ولی نه وقتی که با التماس کردن قادر 
به کمک گرفتن شده باشن!و نه وقتی که دائم از طرع یه شخا مورد ازار قرار 

 گرفته باشن.حالت نگاهش هنوز تاسف بار بود.
 شوخیت گرفتهن!کی توی این اب غرق میشهن!-
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اینقدر به خودم تلقین کرده بودمو از طرفی توی نقش بازی کردن فرو رفته بودم 
که ناخواسممته حتی سممرفه امم گرفته بود!در عرض چند ثانیه اینقدر بیخودی 

شخ شدم.بازم نی شتم خفه می ند زد و بهم چهره ی تو هم رفتم سرفه کردم که دا
 نگاهی کرد و گفت:

 مطم نی تنفس مصنوعی نیاز ندارین!-
نامفهوم جوابش رو دادم که مطم نم  تو همون حال اخمامو تو هم کشممیدم و 
له  فاصمم ند ازش  مای سممریع و بل قد با  کارش!و  ید بهش گفتم بره پی  نفهم

جا پیشممش بم گه اون قه دی تا دو دی گه  یگرفتم.مطم ن بودم ا ه ونم الکی الکی 
کاری دستم میده...مرتیکه دیوونه...خوشبختانه تالشی هم برای متوقف کردنم 

 نکرد و تونستم بدو ام توی اتاقم.
صال  صیره دنیله...ا سرتا پا خیس...همش تق شده بودم. شیده  مثل موش اب ک
هر بالیی سر من میاد تقصیر اونه حاال یا مستقیم یا غیرمستقیم توی اتفاقی که 

سفانه منم هیچوقت نمیتونم تالفی کنم و فقط ق سم بیوفته نقش داره...متا راره وا
باید بخاطرش حرص بخورم!مجبور بودم دوش بگیرم اوضممماعم خیلی داغون 
سای  سرما میخورم...اون لبا شب  سرفه کردم!مطم نم ام بود.چقدرم که الکی 

ین بستم به اخیس و چروکیده رو از تنم بیرون اوردم و رفتم زیر دوش.چشمامو 
ند  گهنچ گه داره و چیزی ن نه خودش رو ن یل میتو قدر دن که چ فکر کردم 
روزنچند ماهن!حتی چند سممالنمثل همین یک سممالی که گذشممته بود و من 
کامال از وجود همچین شممخصممی توی زندگیم بی خبر بودم.دسممتم که بازوم 

شدت شد.با  شد و اه از نهادم بلند  شته ی افکارم پاره  شمامو برخورد کرد ر  چ
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بازوم نگاه کردم.وای  به کبودی پررنگ و بزرگ روی  باز کردم و وحشمممت زده 
خدای من..نابود شممده!اگه اونقدر محکم فشممارش نمیداد و نمیپیچوندش این 
صرارم داره که نمیخواد به من  ست..تازه ا سرش نمیومد...واقعا که دیوونه  بال 

ن سمموال و از خودش صممدمه ای بزنه.منظورش دقیقا از صممدمه چیهن!اگه همی
نپرسممم قطعا خوددرگیری پیدا میکنم.برای همینم بی اینکه چیزی بپوشممم فقط 
ثار  تاقم زدم بیرون.االن ا با عصممبانیت از ا حوله ی تن پوشممم رو تنم کردم و 
وحشممی گریشممو بهش نشممون میدم تا بفهمه که واقعا دیوونه سممت.جلوی در 

سیدم.فکر میکردم مجورم در بزنم چون ج ست اتاقش ر سی نمیتون ز خودش ک
بازش کنه ولی الی در خیلی کم باز بود و این نشممون میداد نمیخواسممته قفلش 
کنه.بیخیال در زدن شممدم و محکم در رو باز کردم و بی اینکه نگاهی به اطرافم 

 بندازم شروع به غر زدن کردم:
 دیگه تحملمو تموم کردی...وقتی بهت میگم دیوونه ای چون میدونم که..-

شغول ور رفتن با دفتر و  وقتی سته بود و م ش سی که کنار دنیل ن که نگاهم به ج
کتاباش بود افتاد جمله ام ناتموم موند و پشممیمون شممدم از اینکه بدون توجه به 
اطرافم شممروع به سممرزنش کردن دنیل کردم.اونم جلوی جسممی..بهش گفتم 

ستش بود و  سته بود و برگه ای هم توی د ش شتدیوونه!دنیل روی مبل ن اونو  دا
میوند جسی هم که ظاهرا با درساش درگیر بود!هردوشون برای چند ثانیه به من 
که حوله پیچ شممده وسممط اتاق وایسممتاده بودم و یهویی سمماکت شممدم نگاه 
کردن.مطم ن بودم که نمیخوام جلوی جسممی با دنیل بحث کنم اونم بحثی که 

مو سممرم اشمماره کرد تهش بازنده ام برای همین با لحن خیلی تابلویی به پشممت
 گفتم:
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 آممم...فکر کنم اتاق رو اشتباهی اومدم.-
سریع توی جام برگشتم ولی به محض اینکه یه قدم برداشتم صدای دنیل جدی 

 و دستوری توی گوشم پیچید:
 جسی..برو توی اتاقت.-

سایلش رو جمع کرد و از  سریع و سی حتی کلمه ای هم حرع نزد و تند و  ج
یم نگاهی هم به من ننداخت.قطعا از اینکه جسی رو بیرون اتاق دوید بیرون و ن

کرد منظوری داشممت و اونم این بود که فهمیده من اتاق رو اشممتباهی نیومدم و 
سبت به اینکه  سمت دنیل.بیخیال ن شتم  شتم!دوباره برگ دقیقا با خودش کار دا

ه ب من اصال اونجام تکونی به کاغذ توی دستش داد و با ژست متفکرانه ای بازم
 خوندنش ادامه داد.

حاال که جسممی رو بیرون کرده بود دلیلی برای نزدن حرفم وجود نداشممت ولی 
به من میخوندش از  کامال بی توجه  که توی دسممتش بود و  کاغذی  بازم اون 
همون کارایی بود که باهاش سممعی میکرد منو عمدا نادیده بگیره و حرصمممو 

سکوت بی دلیل بینمون که زیاد از  سرش دربیاره! شد بدون اینکه  حد طوالنی 
 رو از روی برگه بلند کنه بی تفاوت پرسید:

 چه خبر شدهن-
سر  شم و دوباره غر زدن رو از  سه تا منفجر  من که فقط منتظر بودم چیزی بپر

 بگیرم دستامو به بغلم گرفتم و همپنان طلبکار جواب دادم:
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تارای توهین - که گفتم.رف هت  امیز و چی شمممدهنمیخواسممتی چی بشمممهن!ب
همینطور ازار دهنده ات دیگه داره صممبرمو سممر میاره.نمیخوای این طرز رفتار 

 کردن رو تموم کنین
بازم نگاهشممو از برگه نگرفت و حتی نپرسممید من چرا دارم این حرفا رو میزنم 

 فقط یک کلمه گفت:
 نه!-

نهن!به همین خونسممردینمعموال به این قاطعیت جواب جلز ولز کردن کسممی 
!ولی دنیل که تکلیفش مشممخا بود..همیشممه رفتاری رو از خودش رو نمیدن

سر نمیزد.چند قدمی که تا مبلی که روش  شون میداد که معموال از افراد دیگه  ن
وایستاده بودم و طی کردمو درست رو به روش وایستادمو همونطوری دست به 

 بغل گفتم:
 واقعا که تو گستاخ ترین ادمی هستی که دیدم.تو حتی..-

 و به نشونه ی زیاد فک زدن من توی هوا تکون داد و پرید توی حرفم:دستش
حال بهم زنمننفرت انگیزمن - یه زن درسمممت برخورد کنمن با  حتی نمیتونم 

 روانپریش و بی تعادلمن!
 سرش رو از روی برگه باال اورد و نگاه سردشو بهم دوخت و ادامه داد:

 و چیز دیگه ای هم هست که بخوای بهم بگین-
سبت داده  حاال صفت هایی که از روز اول تا االن بهش ن شمردم  که خوب می

بودم رو میدیدم همه رو خوبه خوب از بر کرده!کلمه ی جدیدی برای توصیفش 
نداشممتم!ولی اینم باعث نمیشممد از دسممتش عصممبی نباشممم.برگه رو محکم از 

 دستش کشیدم و روی میز کنارش کوبیدمو گفتم:
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 هات حرع میزنه بی ادبیه که بهش نگاه نکنی.و اینکه وقتی کسی داره با-
عینک مطالعه ای که اولین بار بود روی صممورتش میدیدم رو با خونسممردی از 

 روی صورتش برداشت و گذاشت روی همون میز و جواب داد:
 دارم بهت نگاه میکنم!-

دلم میخواسممت بهش بگم خوش به حالت!ولی زیادی بی ربط بود!همون رویه 
سردی و بی تفاوتی رو در پیش گرفتم و به میز کنارش تکیه ی خودش توی خون

شتم و همونطوری که نگاهم رو دور و  سرم روی میز گذا شت  ستامو پ دادم و د
 اطراع اتاق میچرخوندم گفتم:

ما با هم یه قراری داشتیم که من پرستاری بچه ات رو قبول کنم و تو هم کاری -
شی.ولی راجع به مدت  شته با صحبتی نکردیم!من به کار من ندا زمان این قرار 

به قولم عمل کردم ولی تو چینمدام با کاراتو حرفات ا یتم کردی و باعث ازارم 
 شدی.

شتم منظورمو از  شد.انتظار دا صورتش متوقف  سیدم نگاهم روی  به دنیل که ر
 این حرع بفهمه ولی یه تای ابروشو باال داد و گفت:

 ون!-
ال جمله ی مناسممب گشممتم.چطور منظورمو نفسمممو با صممدا بیرون دادمو و دنب

 برسونمن!
و فکر میکنم که بهتره درمورد قرارمدارمون باهم دیگه تجدید نظر کنیم.چون -

 به نظرمیاد ما دیگه نمیتونیم باهم کار کنیم.
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چند ثانیه ای سممکوت کردم تا به ادامه ی حرفام فکر کنم.معموال حرع زدن به 
ولی تالشمو باید بکنم.بعد از یه مکث کوتاه تنهایی روی دنیل اثر خاصی نداره 

 ادامه دادم:
شتی،اما االن چند ماهه که میگذره و - ازت ممنونم که توی این مدت هوامو دا

نه خبری از بابا شده نه از اون همه دشمن و مخالفی که داشت.فکر میکنم همه 
م هی نقشه ها به بن بست خورد چون بابا بخاطر من برنگشت و مطم نا دیگه 

به بعد خودم برای زندگی  بذاری من برم و از این  برنمیگرده!پس ازت میخوام 
 خودم تصمیم بگیرم.

لحنش هیچ فرقی نکرد ولی حالت صممورتش کم و بیش در حال تغییر کردن و 
 برافروخته شدن بود.دستاشو تو هم گره کرد.

 پس میخوای بری هان!-
 با سر تایید کردم.

شده ی خودم که حاال با و فکر میکنی من تورو بخاط- ساب ن شه های ح ر نق
 برنگشتن ریچارد به بن بست خورده اینجا نگه داشتمن

 شونه ای باال انداختمو گفتم:
 دلیل دیگه ای هم میتونه داشته باشهن-

دستاشو روی دسته های مبل گذاشت و اروم از جاش بلند شد.سرش رو چند 
 داد.بار جوری که انگار در تایید حرفای منه تکون 

و االن چه دلیلی وجود داره که من تورو به تالفی نقشممه ی شممکسممت خوردم -
شی  ستان به خوبی و خو شم و بذارم با خیال راحت بری پی کارت و این دا نک

 تموم شهن
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 این چیزیه که تو باید جوابشو بهم بگی!-
میخوام نظر تورو بدونم.که با چه جراتی اومدی اینجا و این حرفا رو تحویلم -
 دی در صورتی که هر ثانیه ی بعدیه نفس کشیدنت تو دستای منهنمی

حرفاش رنگ و بوی تهدید داشمممت بعالوه از جایی که خیلی سممریع از کوره 
درمیرفت قیافش هم دیگه اون حالت خونسردی قبلی رو نداشت .نمیدونم چرا 

ه کدر عین اینکه گاهی اوقات واقعا ازش میترسیدم اما انگار هیچ ابایی نداشتم 
چالش  به  هاش زندگی کرده رو  با که  یدی  قا مه ی ع حث کنم و ه هاش ب با
سارت رو بهم میداد که  شه این ج ستم اون منو نمیک شاید اینکه میدون شم. بک
برخالع همه ی ادمایی که دربرابرش موش میشن و جلوش سر خم میکنن من 

صبانیت واقعیش رو بروز ستم و تا وقتی که ع داده ن یه نفر با پررویی جلوش وای
 خودمو از تک و تا نندازم!

شی خیلی وقت پیش این کارو میکردی.این مکث بیش از - اگه قرار بود منو بک
صی خودتو داری که  شخ شون میده تو دالیل  شتن من ن حدت توی زنده نگه دا
بهت اجازه نمیده هیچوقت منو بکشممی!میخوای من زنده باشممم،ولی اسممیره 

برام مهم نیست.یا میذاری من برم یا از این به  تو.بارها دلیلشو پرسیدم اما دیگه
 بعد رفتاری رو خواهی دید که خوشحال میشی خودت بیرونم کنی!

 بازم فقط سر تکون داد و با نیشخند کجی پرسید:
 این یه تهدیدهن-
 میتونی اسمشو تهدید...-
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ستای من روی  شو دقیقا کنار د ستا شت و همزمان د با خیزی که به طرفم بردا
شوک کار ناگهانیش طبق معمول حرفم نیمه تموم موند.تا حد میز گذ شت از  ا

ممکن خودمو روی میز خم کردم تا از برخورد مسممتقیم باهاش جلوگیری کنم 
هدفم  به  ندان  فت ولی چ با تیزی میز درد گر که کمرم از برخورد  طوری 
نرسیدم.انگشت اشارشو هم به نشونه ی تذکر و هم برشمردن چیزی باال اورد 

 با صدایی که سعی میکرد باال نره گفت:و 
تا اخر عمرت - با هم کار نمیکنیم.تو برای من کار میکنی و ممکنه  یک...ما 

 هم مجبور باشی این کارو ادامه بدی حتی اگه بخوام ِسَمتت رو عوض کنم.
 عدد دو رو نشون داد..

جانی!من - نداره و حتی هیچ ت مممین  ما وجود  مداری بین  دو..هیچ قرار و 
 رکاری که بخوام میکنم و تو هم حق اعتراض نداری.ه

 عدد سه..
سه..اگه الزم باشه سخت گیری رو از این هم بیشتر میکنم و مجبورت میکنم -

نه و ازاد هرکاری  قدر این لحظاتی که گسممتاخا تا  تاقت زندونی شممی  توی ا
مال سممختگیری از طرع  بل از اع میخوای میکنی رو بفهمی.پس بهتره ق

 و حدود خودتو بدونی. من،خودت حد
🍦Sahel.바닷가🍯: 

 

شنیدن مدل دستوری حرفاش و جوری که دائما سعی در ترسوندن من داشت 
که بگم  نه  بل منو نمیترسمموند. ندازه ی ق به ا عادی شمممده بود و  کان برام  ما ک
اصممال!اما به اندازه ی اون اوایل هم نمیترسممیدم و وقتی هم که مطم ن بودم من 
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قه ی دنیلم دیگه دلیلی چندانی برای ترس از دسممت سممالهاسممت فرد مورد عال
با لبه ی میز  دادن جونم توسممط اون نمیدیدم.از برخورد طوالنی مدت کمرم 
ست داده بود!برای همینم کمرمو از میز جدا  سط بهم د شدن از و حس دو نیم 
سرم  شت  ستام پ ستم ولی همچنان د صاع بای شدم  کردمو خواه ناخواه مجبور 

ونی هم به خودش نداد که من بتونم راحتتر وایسممتم و ژسممت روی میز بود.تک
سم رو به  سترس و تر سوزنی ا سر قبلیش رو حفظ کرده بود.برخالع انتظارش 
نه  ندارم و میتو باور  یداتش رو  هد فا و ت یاوردمو وانمود کردم حر روی خودم ن
شتمو به کار  سراغ دا ست داره بکنه!قاطعانه ترین لحنی که از خودم  هرکاری دو

 رفتمو گفتم:گ
باشممه!تهدیدم کن ..داد بزن...رییس بازی دربیار.با این کار فقط بیشممتر بهم -

ثابت میکنی که به من نیاز داری و مهم نیسمممت چرا و چطوری فقط همین که 
 میفهمم همه ی حدسیاتم داره درست از اب درمیاد برام کافیه.

ن ی صورتش تکویکی از دستام رو از روی میز برداشتم و انگشت اشارمو جلو
 دادمو طعنه امیز گفتم:

که من  - یل...ازش فرار نکن.تو ضممعف نشممون دادی!این دنیلی  باختی دن تو 
 میبینم با چیزی که همه میبینن فرق داره.این دنیل یه بازنده ست..

تمام این مدت سعی کردم رازی که فقط خودم میدونستمشو توی دلم نگه دارم 
تشممه یه چیزایی رو برمال کنم..تا ببینم چه اما حسممی بهم میگفت که دیگه وق

جوابی براشممون دارهنتا ببینم بازم میتونه کتمان کنه و وانمود کنه هیچ حسممی 
 ندارهن
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شتم و جوری که مثال درحال مرتب کردن  شونه هاش گذا ستمو روی  هردوتا د
 سرشونه های پیرهنشم نیشخند کمرنگی زدم و ادامه دادم:

مممه چممی شممممو بمماخممتممه!خممونممه یممه بممازنممده کممه بممخمماطممر مممن همم-
شو!یه بازنده که تنها راه فرارش الکله..هیچکس  شو...خود شو...کار شو..قدرت
نمیدونه یهویی چه بالیی سممر اون رییس مقتدر و بی احسمماس اومدن!ولی من 

 میدونم و تصمیم گرفتم که دیگه قایمش نکنم.
شماش که باجمله  صورتش و چ شمامو که در کاوش دور و اطراع بود روی  چ
با این جمله رسممما  ی اخرم کامال گرد شمممده بود و چشمممامو تنگ کردم و 

 تیرخالص رو بهش زدم:
ست خوردی وقتی - شک سی داره وقتی میفهمی که از یه زن  بازنده بودن چه ح

که تمام زندگیت علیه زنا شعار دادی و ماها فقط وسیله ای بودیم تا تو به قدرت 
 و نفو  برسین!

ونه اش آروم تا گردنش کشیدم و توی گودی گردنش انگشت اشارمو از روی ش
 متوقف کردم.نیشخندم از قبل هم پررنگ تر شد.با لحن بدی ادامه دادم:

که فکر - قدرا هم  قت بوده اون عاشمم که  چه حسممی داره وقتی میفهمی زنی 
 میکردی احمق نیستن

در آن واحد نشونه های تعجب و خشم همزمان به صورتش هجوم اورد و توی 
ته شمممد.منم همینو مدت  برافروخ مان خیلی خیلی کمی چهره اش  ز

شون بده که نتونه کتمانش کنه و نتونه  شه و رفتاری رو ن صبی  ستم.که ع میخوا
بگه من دچار توهم شممدم! دسممتمو اروم پشممت گردنش کشممیدم و چون از اولم 
شتم و بین میز و دنیل گیر افتاده بودم دیگه نیازی  صله ی چندانی باهاش ندا فا
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ود خیلی تالش کنم و اگه فقط سممرمو کمی جلو میبردم از کنار صممورتش رد نب
 میشدم!بغل گوشش پچ پچ وار پرسیدم:

 بازیچه قرار گرفتن چه حسی داره دنیلن!-
حتی ریتم و صممدای نفسمماشممم عصممبانیتش رو به خوبی نشممون میداد و اینکه 

رند جواب هیچکدوم از حرفامو نمیداد و فقط سممکوت میکرد تا شمماید من چ
گفتنم رو تموم کنم.دسممتشممو برد زیر سممرم.پنجه هاشممو توی موهام فرو کرد و 
محکم کشید.برای چند لحظه صورتم از درد جمع شد.سرمو عقب کشید و با 

 چشمایی که ازش خون میچکید و لحنی خاص گفت:
 دردناکه.مثل حسی که االن داری.-

سرمو به یه طرع خم  شید و  صدای آخم اینو که گفت محکمتر موهامو ک کرد.
 بلند شد .روم خم شد و با لحن خشنی گفت:

که حتی بتونه - بدون این یه نفر  که  چه حسممی دارهنحس این بدونی  میخوای 
خودشو احساساتشو کنترل کنه داره تورو کنترل میکنه.حس اینکه ممکنه یه نفر 

 بتونه بدون هیچ تالش خاصی همه ی زندگیتو به گند بکشه.
هام گذاشتم تا شاید یکم از فشاری که روشون بود کم دستامو روی ریشه ی مو

 شه و هرچند خیلی موفقیت امیز نبود اما حداقل بهم اجازه داد جوابش رو بدم:
یه  - که  نه  تو هیچوقت...هیچوقت درد واقعی رو حس نکردی. درد واقعی ای

نفر همه ی زندگیتو بدونه و ازت پنهونش کنه..فقط بخاطر اینکه میترسممه اون 
مه چه هیوالییه!من میدونم تو یه هیوالیی دنیل.وانمود کردن رو دیگه تموم بفه

شون برام  سرم اوردی..تک تک  کن.من خیلی چیزا رو یادم اومده.بالهایی که 
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واضمم  و روشممنه...مطم ن بالیی بدتر از چیزایی که سممرم اوردی دیگه وجود 
ن منو نکشتی .چونداره.شاید چون فکر میکردی مردن زیادی برام راحته تاحاال 

شایدم بخاطر خودخواهی خودت  شتر عذابم میده و  ستی زنده  بودنم بی میدون
... 

هر جمله ای که میگفتم کم کم فشممار دسممتاشممو کم میکرد تا جایی که حس 
شتم و به  سرم بردا ستامو از روی  ست.د شی روی موهام نی ش میکردم دیگه ک

 توی همون فاصله سختی از بین حصار دنیل و میز خزیدم بیرون و حاال
 اما کمی ازادتر رو به روش وایستادم.

 سکوت چند ثانیه ای رو با ادامه ی حرفام شکستم:
درد واقعی اینه که ندونی تو فقط یه ع.ا.ح.ش.ه بودی که گذر زمان باعث -

تت دارهن!چون تو هیچوقت  عا دوسمم یا واق نه  عادت ک هت  شمممده این هیوال ب
همینم اینو فقط من درک میکنم.اینکه  نمیتونی یه برده ی جنسممی بشممی!برای

حتی اگه توی دورترین جای ممکن هم زندگی کنم اگه فقط یک بار گذری منو 
با غرور  با اون پوزخند مزخرع همیشممگیت بهم اشممماره کنی و  ببینی میتونی 
شده خیلی راحت ب همه بگی  صیب همتون  کا بی که از این تجارت کثیف ن

یه روزی ع.ا.ح.ش.ه ی تو بو خارترین من  گه توی بهترین و پرافت دم!حتی ا
حالت ممکن هم باشممم این گذشممته ایه که به لطف تو حتی از دسممت دادن 
حافظه مم نمیتونه پاکش کنه.این گذشممته ایه که تا اخر عمرم باید باهاش کنار 
بیام و هیچی بیشتر از این تحقیرم نمیکنه که نگاه همه به من دقیقا همون چیزیه 

شممه.حتی نگاه تو هم به من همونقدر تحقیرامیزه که گاهی حس که نمیخوام با
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که هیچی از تو و  میکنم واقعا هیچوقت چیزی بیش از این نبودم حتی زمانی 
 رابطمون بخاطر نمیاوردم و فکر میکردم یه دختر مستقلم.

ته بود.فکر نمیکردم مجبور بشممم یهویی اون حجم از  گاه بغ ممم گرف ناخودا
سته و در لفافه یه چیزایی رو خاطرات دردناک و با  سر ب خودم مرور کنم و فقط 

شتن این همه  سر بگم و این نگه دا ستم همه چیزو از  به زبون بیارم چون نمیتون
عقده توی دلم برای مدتی طوالنی بیشممتر از هروقتی روی قل*ب*م سممنگینی 
میکرد.مخصمموصمما اینکه باعث و بانی تمام بدبختی هام درسممت رو به روم 

ه بود و هیچکدوم از کلماتی که با بغض از گلوم خار  میشممد باعث وایسممتاد
نمیشممد سممرسمموزنی اون نگاه برافروخته و عصممبیش نشممونه ای از افسمموس یا 
مه ی حرفام سممکوت کرد و فقط تو  به خودش بگیره.در جواب ه پشممیمونی 
شتناونم وقتی که این  شد.یعنی هیچکدوم از حرفام جوابی ندا شمام خیره  چ

سا سا سعیمو برای کنترل بغ م همه اح شدننتمام  شون برانگیخته  تم بخاطر
کردم.خیلی کمتر از چیزی که انتظار داشممتم بابت بازگشممت حافظه ام حیرت 
زده شممد جوری که حدس میزدم اون رفتاری که از سممر عصممبانیت از خودش 
نشممون داد فقط بخاطر این بود که داشممتم زیادی از حد گسممتاخی میکردم و به 

شتن حافظه ی قول خودش پ شتم و نه بخاطر اینکه از برگ امو از حدم فراتر میذا
 من جاخورده باشه.با دستم عدد یک و نشون دادم و سوالی گفتم:

فقط یه چیز و بهم بگو دنیل.من به کدوم گ*ن*ا*ه این همه مدت شممکنجه -
 شدمن!چه کار اشتباهی ازم سر زده بود که الیق همچین مجازاتی شدمن
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د  و چیزی نگفت.ل*ب*ا*مو روی هم فشممار دادم تا بغ ممم بازم سممکوت کر 
صی از این  شتم.هدع خا ستمو جلو بردم و اروم روی گونه اش گذا شکنه.د ن
کارم نداشممتم فقط حس میکردم که واقعا دلم میخواد این چهره ی پر از غرور 
شماش زل زدم و ولوم  شک توش میلرزید تو چ شمایی که ا رو لمس کنم!با چ

 وردم و دوباره گفتم:صدامو پایین ا
من بدترین روی تورو دیدم دنیل...تو دیگه از اونی که بودی بدتر نمیشی!فقط -

 بهم بگو چران
سوس  شو خیلی کم و نامح سر سکوت بهم نگاه کرد و بعد  برای چند ثانیه در 
گاهشممو ازم  که فقط ن حدی  ند در  هت خالع دسمممت من چرخو در ج

من بدزده و اون یکی دستمو هم اونطرع بگیره.نذاشتم بیشتر از اون نگاهشو از 
صممورتش گذاشممتم و قبل از اینکه حتی دوباره بهم نگاه کنه بازم صممدام باالتر 

 رفت:
 جوابمو بده دنیل..گ*ن*ا*ه من چی بودهن-

نه و کوتاه  قاطعا بازم چشمممای ابی و پر از غرورش رو بهم دوخت و  یهویی 
 جواب داد:

اشقت شد.گ*ن*ا*هت این بود که گ*ن*ا*هت این بود که یه ادم عوضی ع-
 عاشق یه ادم اشتباهی شدی.

به همون سممرعتی که جمله اش رو شممروع کرد به همون سممرعتم تموم کرد.بین 
بغض به زور کنترل شممدم لبخند کمرنگ و بی جونی که شممک داشممتم حتی 
انحناش دیده بشه زدم و خوشحال از اینکه باالخره یه چیزی گفت و یه جورایی 

 ت که میخواستم بشنوم سرمو تکون دادمو پرسیدم:چیزی رو گف
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میتونم اینو بذارم به حسممماب ابراز حس درونیت بعد از این همه سمممالن!که -
 باالخره بشنوم تو هم عاشقم بودین

سوزنی قبول  سر شه...حتی نمیتونه  شخند کجی زد.مثل همی در جواب فقط نی
 بعدش طوری رفتار کنه که گاهی از دهنش درمیره و به عشقش اعتراع میکنه و

 میکنه که انگار اصال حرفی نزده.
سعی کرد دستامو از روی صورتش پس بزنه ولی نذاشتم و بیشتر از قبل خودمو 
بهش نزدیک کردم .ته ریشی که همیشه روی صورتش دیده میشد کف دستمو 
قلقک میداد.خودمم مطم ن نبودم که کاری که میخوام بکنم درسممته یا نه ولی 

واقعی و درونی قل*ب*م بود که ازم میخواسممت توی این لحظه این خواسممت 
جب  یادی تع یت و ز به موقع گه بی ربط  بب*و*سمممش!حتی ا فقط و فقط 
اوره..ولی این فواصمممل زمانی طوالنی دیدن دنیل باعث میشمممد هیچوقت به 
کارم فکر نکنم.صممورتمو بردم جلو..نزدیک و نزدیک  یا غلط بودن  درسمممت 

متعجبش ل*ب*ا*مو گذاشم روی ل*ب*ا*ش..برای  تر...و در مقابل چشمای
سنگینی  ستن  شمام نتون سته بودم اما دیگه چ شمامو ب چند لحظه...با اینکه چ
اشک رو بیشتر از اون تحمل کنن و همزمان اشکام روی صورتم جاری شد.در 
ساب میومد کامال  صله ی بینمون که عمال هیچ به ح عرض یک ثانیه بخاطر فا

 ن ضربان قل*ب*م اون رو هم حس کنم...نه بخاطرمیتونستم باال رفت
سرکوبش کرده چون دختری  ست که دیگه  سالها ستم دنیل  سی که میدون ه*و*
که داره گریه میکنه و سممرش داد میزنه چندان هم ه*و*س انگیز نیسمممت!اما 
میفهمیدم که هرچی نباشممه یه ب*و*سممه هرچندم کوتاه بعد از مدتها میتونه 
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نه در حالیکه به خودی خود هم هردو داشممتیم از احسمماسممات رو شممعله ور ک
سوختیم و به زبون نمیاوردیمش.در کمال تعجب اونم  ساتمون م سا حرارت اح
که حتی حس  ظارم منو پس نزد بل ها برخالع انت نه تن هام همراهی میکرد و  با
میکردم این کشممش بیشممتر از طرع اونه تا من!باید جور دیگه ای میشممد..من 

که به جا  مدم این که او نه برم...تو  هنم بهش فکر نکرده بودم  ش بگم ولم ک
اینقدر ناگهانی تصمیم به ب*و*سیدنش بگیرم...ولی حاال...حتی نمیخواستم 
یه لحظه هم عقب بکشم.اینقدر ادامه دادیم تا هردومون به نفس نفس افتادیم!و 
ناچارا کمی سممرمو عقب کشممیدم.مبهوت نگام میکرد شمماید چون کار دور از 

شمایی که انتظا شمای گریونم تو چ سر زد...چیزی نگفتم و فقط با چ ری ازم 
سممفیدیشممون کمی به سممرخی میزد زل زدم.برای چند ثانیه هردو فقط بهم نگاه 
یل مچ  مه دن قد مه چیز بود ...یهویی و بی م یای ه ها گو گا میکردیم و اون ن
دسممتمو کمی کشممید و تا به خودم بیام سممرمو روی شممونه های مردونش حس 

سرم و الی موهام حس کردم که برخالع چند کر صله روی  شو بالفا ست دم.د
شتر به خودش  شد!منو بی سوب می شگرانه مح دیقه ی پیش حرکتش کامال نواز

 فشار داد و با صدایی که حس میکردم کم و بیش داره میلرزه گفت:
چرا با من این کارو میکنینچیو میخوای بشممنویناینکه دوسممت دارمناینکه -

 بخاطرت باختم به اندازه ی کافی گویا نبودنهمه چیزو 
باالخره این جمله ی جادویی رو از زبون دنیل شممنیدم.حس فوق العادی ای 

 داشتم ولی هنوزم نمیتونستم جلوی هجوم احساساتی که با 
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گریه خودشونو نشون میدادن رو بگیرم.دستامو دور کمرش حلقه کردمو پیرهن 
ستم مچاله کردم.گ سابی مردونش رو توی د ست و ح ریه بهم اجازه نمیداد در

 حرع بزنم ولی با هر جون کندنی بود این جمله رو گفتم:
 فقط...فقط کافی بود یه..بار به زبون بیاریش...-

یه کمی منو از خودش فاصممله داد و دسممتاشممو دو طرع صممورتم گذاشممت و با 
 لحنی که هنوز جدیت توش دیده میشد اما غرور نه گفت:

ندازه - به ا با نبودت مجازاتم کردی تو  که سممرت اوردم  تک بالهایی  تک  ی 
 لعنتی...

🍦Sahel.바닷가🍯: 

 

چی میشنیدمن!این اعتراع  دنیل رو واقعا باید به حساب یه اعتراع میذاشتمنبا 
شنیده  سش راجع به خودمو  سا وجود اینکه قبال در غالب یه غریبه همه ی اح

بازم شممنیدنش وقتی خوده واقعیم مخاط ب ابراز دلتنگی دنیل بودم بودم ولی 
حس دیگه ای داشت..حس اینکه چندین سال ...که با حساب سرانگشتی سن 

سی چیزی حدود شیدم تا باالخره همچین -ج صبر کردم و زجر ک شد  سال می
روزی برسمممه که دنیل اینقدر خالصمممانه و با لحنی که غم و لرزش توش مو  

نه ا زبون بی زبونی اعتراع کمیزنه بهم بگه من با نبودم شممکنجه اش کردم!که ب
شو از روی پیرهن مردونه ی نه  شکی نبوده جز من. بازو ضعفاش هی دلیل تمام 
شار دادم و  ست داغی تنش رو پنهون کنه گرفتم و ف ضخیمش که نمیتون چندان 

 همونطوری گریون و با هق هق گفتم:
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 بازم باهم مسمماوی نشممدیم دنیل...منصممفانه نبود که بذاری من توی حماقت-
محض زندگی کنم درحالیکه هیچی از تو و جسی به یاد نمیارم...منصفانه نبود 
یه مجرم بین  با  به جای من تصمممیم بگیری که میخوام بقیه ی عمرمو  که تو 
المللی که جونم همیشممه بخاطرش در خطره زندگی کنم یا نه!نباید بخاطر در 

با منو  با هردومون میکردی.. کارو  گه داشممتن من این  مان ن با ا خودت...
صی  شبیه بغض و اندوه خا صداش کماکان با حالتی  سی...حالت چهره و  ج
شو از روی گونه هام برداره  ستا شخند کمرنگی زد و بی اینکه د همراه بود اما نی

 نفس عمیقی کشید و گفت
بهت میگم چی منصممفانه نبود...اینکه تو توی حماقت محض زندگی کنی و -

رحالیکه من تک تک ثانیه های زندگیمو چیزی از منو جسممی بخاطر نیاری د
داشتم جای تو هم به همه چیز فکر میکردم!اینکه داشتم گ*ن*ا*های غیرقابل 
بخششی که درموردت مرتکب شدم و تنهایی به دوش میکشیدم با مسیری که 
هیچ راه برگشممتی نداشممت.اینکه تمام عمرتو توی لجن و کثافت زندگی کنی و 

شی ولی ی سار نبا شرم ه زن باهات کاری کنه که گاهی به این فکر کنی بابتش 
ممکنه بخاطره کارای شیطانی که ازت سر زده بخشیده شین!تنها زمانی که من 
به بخشیده شدن فکر کردم زمانی بود که فکر کردم تورو برای همیشه از دست 
دادم و اون موقع بود که حس کردم هیچ قتلی که مرتکب شممدم اونقدری منو از 

ر نکرده که بالهایی که سرتو اوردم باعث شد این نفرت و با تک تک خودم متنف
 سلول هام حس کنم!.

 پوزخندش پررنگ تر شد و زیرلب ادامه داد:  
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له ی تجارت و عشممق و حال - زن...موجودی که برای من فقط و فقط وسممی
بود...هنوزم چیزی عوض نشممده...اما درمورد تو یه نفر،هیچوقت نفهمیدم چه 

 اومد که دیگه هیچوقت نتونستم اون منه سابق باشم. بالیی سرم
شماش میلرزیدن  سفیدی چ تو اون دایره های ابی و خوشرنگ لرزونی که توی 
زل زدم.کم و بیش بخاطر گریه هام میلرزیدم اما سممعی میکردم از اون بیشممتر 
ستم به طور  شمه میگرفت.نمیتون سر چ ساس پاکی که از قل*ب*م  شه. با اح ن

حق با اونه و بیشممتر از من زجر کشممیده...اما نمیتونسممتمم بگم  قطعی بگم که
همه چیز براش راحت بوده و انگار اصممال اتفاقی نیوفتاده. برای همینم خیلی 

 نتونستم با خودم کنار بیام که چی باید بگم و جوابی ندادم.
فقط همونطوری بهش نگاه کردم...در عین یاداوری تلخی خاطرات نه چندان 

ن،شممیرینی شممنیدن حرفایی که مدت ها ارزوشممو داشممتم از طرع خوشممایندمو
دنیل یه حس خنثی بودن عجیبی رو بهم میداد!هرچند هنوزم جمالتش با کنایه 

 بهم میفهموند که دوسم داره و عینا اینو نگفت...همینم کافی بود.
خیلی نرم و سممریع سممرش رو خم کرد و ب*و*سمممه ی کوتاهی زیر گردنم 

ن کار غافلگیر شمممدم که ناخواسممته یکم خودمو کشممیدم نشمموند.اینقد از ای
عقب.سممرمو به سممرعت به یه طرع دیگه چرخوندم و نگاهمو ازش گرفتم.بعد 
از همه ی اتفاقات امشب،باید چی میگفتم و چه واکنشی نشون میدادمنخیلی 
یادی  تاق خودمن!بعالوه ی ز سممماده میگفتم شمممب بخیر و برمیگشممتم توی ا

این واقعا چیزی نبود که خودم میخواستم. اما چاره م حک بودن این حرکت ،
چی بودنکار دیگه ای که نمیتونسممتم بکنم.هم موقعیت خوبی نبود هم اینکه 
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بیشممتر اینجا موندنم زنگ خطر رد شممدن از یک سممری خط قرمزام رو به صممدا 
درمیاورد.بی اینکه دوباره بهش نگاه کنم به دری که فقط با اثر انگشت دنیل باز 

 اشاره کردم و اروم گفتم:میشد 
 میتونم برمن-

سکنر  ستش رو روی ا سمت در و د بی هیچ حرفی بعد از یه مکث کوتاه رفت 
گذاشت و بعد در با صدای بوق کوچیکی باز شد.با عجله از کنارش رد شدم و 
از اتاق زدم بیرون اما هنوز یه قدمم فاصممله نگرفته بودم که صممداش سممرجام 

 نگهم داشت:
م که بازم از من خجالت میکشممی بیشممتر مطمین میشممم که بازم وقتی میبین-

 شدی همون ناتالیای قبلی. 
 سرجام وایستادم اما برنگشتم.قاطع جواب دادم:

 من ازت خجالت نمیکشم دنیل.-
 تن صداش تغییر نکرد اما لحنش چرا.یه جورایی طعنه امیز شد.

 قطعا همینطوره!-
خودم بیشتر کردم.این خودش نشون اینو گفتم و سرعت قدمامو به سمت اتاق 

دهنده ی خجالت کشممیدنم ازش بود..نمیتونسممتم کامال اسمممشممو خجالت 
شتم یا فقط مختا به االنه  بذارم...یه حس عجیبی بود که یادم نمیاد قبالنم دا
اما قطعا اسمش خجالت کشیدن نبود.یه چیزی بود بین ترس نامعلومم از آینده 

شتر خودم  شتر و بی شب چیزی جز و باختن بی به دنیل.هرچند حرفا و کارای ام
 این نبود اما بهتر
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ست بود  ستم خودمو قانع کنم که کارم در شه.البته اگه میتون شتر ن بود از این بی
که اینطوری خودمو کشممیدم کنار اونم وقتی که ممکن بود همه چیز طور دیگه 

ش دسممت پیای رقم بخوره.یه بارم من مثل دنیل رفتار کردم.با روش خودش با 
کشیدم و با پا پسش زدم!با اینکه خودم نمیخواستم این مدلی باشم اما شده بود 
دیگه.با عجله خودمو رسمموندم توی اتاق و باالخره اون حوله رو از تنم بیرون 
اوردم و تمام سعیمو کردم گریه کردن و تموم کنم و بخوابم حتی با اینکه سخت 

م و ش میاد.فردا باید چطوری رفتار کنبود و نمیتونسممتم تصممور کنم فردا چی پی
چه مدلی باشمن!بازم مثل قبل شبیه یه غریبه رفتار کنم که توی دست دنیل گیر 
شو  سی چینامادگی شقی که همه چیز و یادش اومدهن!ج شبیه زن عا افتاده یا 
دارم که دوباره بهش بگم من میدونم اون دروغ شنیده و منم دیگه اونو یادم میاد 

شتر از شبیه  تا بی سال و نیم که  شو دارم که بعد از یک  این ازم فرار نکنهنتوانایی
به تعهدات خاص و  یه دختر مسممتقل و سممرخوش زندگی کردم و هیچوقت 
مخصوصا یه مادر بودن فکر نمیکردم حاال برگردم و نقش مادر مسولیت پذیری 
به  یا اوردن و پس گرفتنش دسمممت  به دن که برای نگه داشممتن و  بازی کنم  رو 
شه برام مبهم  سمتایی از حافظه ام که فکرم نمیکردم زیاد با هرکاری زدهنهنوز ق
بود و اینو از جهش تصاویر از یه قسمت به قسمت بعدی میفمیدم که ربطشون 
شده که نیازه  سط گم  ستم یه تیکه هایی اون و شخا نبود و طبعا میدون برام م

شه.مثل اینکه من چطور مثل تیکه های یه پازل کنار هم چیده شه و برام واض  
واقعا تصادع کردم و واقعا توی یه پیست کارتینگ دچار صانحه شدم یا اینم یه 
دروغ دیگه سمممتناینکه اگه من قبال ع.ا.ح.ش.ه ی دنیل بودم پس پدرم چرا 
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کاری نمیکرده و میذاشته من با زیردستش بمونمناصال پدرم توی زندگی قبلی 
ی ازش یادم نمیادنحتی تایلر و بقیه افرادی من دقیقا کجای ماجرا بوده که هیچ

که بعد از تصممادع میشممناتم هیچکدوم تی خاطرات گذشممته ام حتی تصممویر 
شتر کنجکاوم  شد و این یه معما بود.معمایی که بی شون دیده نمی مبهمی هم از
میکرد این بود که دنیل هم فکر میکرد من مردم و اگه اینطوره با این همه عشقی 

باره توی خونه اش با رابرت دید که ازش حرع می زنه چطور شممبی که منو دو
صبانی  ضش ع شه یا همچین چیزی،عو ساتی و تعجب زده ب سا جای اینکه اح
شممد و عربده کشممیدن!این عجیب نبودن!برای هیچکدوم از این سممواال جوابی 
صب  چند دیقه هم نخوابیدم  صاب خورد کن بود.اگه بگم تا  شتم.واقعا اع ندا

میتونسممت با اون همه فکر و خیال بپرسممهنشمماید به محض  دروغ نگفتم.کی
اینکه هوا روشممن شمممه بهتره برم سممراغ دنیل و تک تک سممواالمو از خودش 
سم.به امید اینکه جوابمو بده و حقیقت و بگه و امیدوار بودم که این یه امید  بپر

 واهی نباشه.
سریع شد  صدای خدمتکارا و نگهبانا بلند  سر و  شد و  شن   ا توی جامتا هوا رو

ضوعاتی که توی  هنم بود فکر کردم .که واقعا  ستم و دوباره به تک تک مو ش ن
میخوام برم و از دنیل بپرسممم حتی با اینکه میدونم ممکنه راسممتشممو بهم نگه یا 
حتی جوابمو هم ندهنفکری به سرم زد.من ادرس یکی از مکانای فوق سیکرت 

اونجا نیست چون از لندن خار  و مخفی بابا رو داشتم و مطم ن بودم که االن 
شممده اما برای اثبات حسممن نیتم به دنیل فکر خوبی بود.میتونسممتم در مقابل 
نه و بعالوه  یه چیزایی رو برام روشممن ک که  یه ادرس بهش ازش بخوام  گفتن 

 چیزی رو هم از دست نمیدادم چون حتما دنیل زرنگتر از من بود و
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ال گفتنش ضرری نداشت.سریعا ادرس و زودتر از من پیداش کرده بود با اینح
رو روی یه برگه ی کوچیک نوشممتم و یکم منتظر موندم تا مطم ن بشممم دنیل 
بیدار شممده و بعد رفتم دم در اتاقش.کمی تردید داشممتم ولی نمیدونسممتم برای 
چین!اتفاق خاصی که قرار نبود بیوفته!فقط چندتا سواله حاال یه جواب میده یا 

ست.حرفامو تو  هنم با خودم تکرار کردم نمیده دیگه نیازی به  شک نی تردید و 
 و اروم زدم به در.

بازم  عد  یه ب ثان ند  نداد و در عرض چ یاد طولش  که ز گار همون اطراع بود  ان
صدای همون بوق ضعیف در به گوش رسید و پشت در چهره ی سرد و خشک 

نو از اون دنیل ظاهر شمممد که ظاهرا اماده شمممده بود که از خونه بزنه بیرون .ای
کاپشممن سممبز رنگی که تنش کرده بود و انعکاس رنگ چشممماشممو چندین برابر 
کرده بود فهمیدم.چیزی نگفتم و فقط با اشمماره ی دسممت به داخل اتاق اشمماره 

 کردمو اینطوری پرسیدم میتونم بیام تون
اونم با کنار رفتن از جلوی در بهم فهموند که میتونم.کاغذ چارتا شمممده توی 

ستمو محکم ستادمو بی د شار دادمو رفتم توی اتاق.کنار میزه کناره آیینه وای تر ف
 اینکه به دنیل نگاه کنم فقط اروم گفتم:

 فکر میکردم ممکنه خواب باشی..وگرنه زودتر میومدم.-
این حرع و فقط با هدع این زدم که جو خاصممی بوجود نیاد و بعالوه خودمو 

صال ماجراهای  شب برام مهم نبوده!قبل از اینکه طوری جلوه بدم که انگار ا دی
 جوابی بده بی مقدمه ادامه دادم:

 میخواستم یه چیزی رو بهت بدم که امیدوار بودم به دردت بخوره.-
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 رو به روم وایستاد و فقط با تکون سر پرسید چینجواب دادم:
بابا که درواقع تنها جاییه که من ادرسممش رو - ادرس یکی از مخفیگاه های 

 بلدم.
 تا شده رو سمتش گرفتم و با لحنی که حس خاصی توش پنهون نشده بوکاغذ 

 د ادامه دادم:
ستم - ست اما فقط برای اثبات اینکه اگه کمکی از د ستی نی هرچند این کار در

 بربیاد حتما انجامش میدم،دارم اینو بهت میدم.
دسممتشممو دراز کرد تا کاغذ رو ازم بگیره اما یکم دیگه دسممتمو عقب کشممیدم و 

 م:گفت
 ولی در عوضش میخوام جواب چندتا از سواالمو بدی.-

بی توجه به حرفم کاغذ رو از دستم کشید و نگاه گذرایی در حد یک ثانیه بهش 
انداخت که شک داشتم حتی تو اون فاصله بشه یکی از حروفش رو هم خوند 

 و دوباره بهم نگاه کرد و با لحن مخصوص خودش پرسید:
 چه سوالین-

 یدم:تعجب زده پرس
 

 

🍦Sahel.바닷가🍯 

 یعنی جوابمو میدین-
 بستگی داره به اینکه چی بپرسی.-
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تکیه مو به میزه آینه دادمو دسممتامو دو طرفم روی همون میز گذاشممتم.نگاهمو 
له مو  تا راحتتر بتونم حرفمو بزنم و جم به دور و اطراع دوختم  ازش گرفتم و 

 اینطوری شروع کردم 
که هنوز برام مبهمه و امیدوارم که جوابش پیش  میخوام درمورد چیزایی بدونم-

 تو باشه.
 مثل چین!-
مثل اینکه وقتی منو بعد از یکسال دیدی چطور فقط عصبانی شدین!اگه فکر -

 میکردی من مردم قطعا باید واکنشت طور دیگه ای میبود.
 در حد دو کلمه ی کوتاه و قاطع جواب داد:

 میدونستم نمردی.-
گاهمو از در  عا ن به خودش دوختمو تعجبزده تر از قبل سممری و دیوار گرفتم و 

 پرسیدم:
باقی بموننن!حتی - مه توی توهم مرگ من  گذاشممتی ه یدونسممتی و  چین!م

جسممینتو باید به محض اینکه میفهمیدی من زنده ام حداقل به جسممی اینو 
 میگفتی.

 بی تفاوت و عادی دستاشو توی جیب کاپشنش فرو کرد و جواب داد:
باید شمممایعه ی مر- نداختم چرا  گ تو خالقیت خودم بود!وقتی خودم راهش ا

 خودم ردش کنمن!
چشمام گرد شد.چی داره میگهن!کار دنیل بودهن!اینکه به همه دروغ بگه که من 
سی  مردمنمن تمام مدت فکر میکردم این کار پدرم بوده..و حاال باید بفهمم ک
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تهننمیدونسممتم چی که فکر میکرده من مردم خودش این شممایعه رو راه انداخ
 باید بگم.فقط با چشمای گرد شده بهش نگاه کردم.پرسید:

 همینن-
 با تته پته گفتم:

 چرا...چرا همچین کاری کردین-
 بهم اشاره کرد و جواب داد:

 این جزو اون دسته از سواالییه که قرار نیست بهش جواب بدم.-
 بگیرم.خوبه کهچندبار پشممت سممر هم پلک زدم تا دوباره بتونم نگاهمو ازش 

خودش دسممت خودش رو به این اسممونی رو میکنه.به میزی که دسممتامو بهش 
تکیه دادم خیره شمدم.انتظار شمنیدن این حرع و نداشمتم.درواقع اصمال انتظار 
نداشممتم که این کار حیله ی دنیل بوده باشممه.ولی مثل همیشممه درمورد دنیل 

شد نگاه شش چیزی باعث  شتباه زده بودم.برق درخ م کمی اون ور تر حدس ا
بره و روی حلقه ای که روی میز جا خوش کرده بود متوقف شه.همون حلقه ای 
که همیشممه دسممت دنیل بود و هربار ازش درموردش سمموال میکردم عصممبانی 
سایزی نبود بازم فکر میکردم مال  شبیه مال من بود و اگه تفاوت  شد و دقیقا  می

 منه.
 

اولین باری بود که دیدنش یه حس دیگه  برای بار هزارم بود میدیدمش اما این
ستم درست و  شتم.تا خوا سمتشو برش دا ستم رفت  ای بهم میداد.ناخوداگاه د
حسممابی بهش نگاه کنم دنیل که حسمماسممیتش نسممبت به اون حلقه کامال تابلو 

 شده بود دستوری گفت:
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 اونو برگردون سرجاش.-
 ادم:دستمو مشت کردم و حلقه رو اون تو قایم کردم و جواب د

خوب شممد دیدمش.چون کم کم داشممت یادم میرفت گردنبندم رو ازت پس -
 بگیرم

 خودشو به اون راه زد.
 گردنبندنکدوم گردنبندن-

شون دادمو  صتم قفل کردمو بهش ن ش شت  شاره و انگ شت ا حلقه رو بین انگ
 گفتم:

الکی وانمود نکن که نمیفهمی راجع به چی حرع میزنم.همونی که یه حلقه -
 همین همراهش بود. درست مثل

 بیشتر از قبل دستاشو توی جیبش فرو کرد و شونه ای باال انداخت.
 نمیدونم کجاست.بعدش خونه رو عوض کردیم،هرجایی میتونه باشه.-

حرفشو باور نداشتم برای همینم حلقه رو توی انگشت شصتم که به اونم کمی 
 گشاد بود پوشیدمو گفتم:

 شاید یادت بیاد گردنبند منو کجا گذاشتی. جدان!پس این پیش من می مونه تا-
فکر نمیکردم به این زودی تهدیدم اثر گذار باشه!چون بعد از مکث کوتاهی که 
شید و یه جعبه ی  ست من بود و ک ست بغلد شویی که در کرد غرولند کنان ک
کوچولو سممرمه ای رنگ مکعبی شممکل رو از توش بیرون کشممید.واقعا تعجب 

قدر  که این فت و چیزی برانگیز بود  به رو جلوم گر سممریع تسمملیم شمممد!جع
نگفت.درش بسته بود اما قطعا چیزی جز گردنبندی که ازش خواسته بودم اون 
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تو نبود.دستمو جلو بردم تا جعبه رو از دستش بگیرم که یه خورده دستشو عقب 
 کشید و تذکروار گفت:

باید جلوی افراد این خ- باش.حلقه ای که این توعه هیچوقت ن و ونه تمراقب 
 دستت دیده شه.تا حد ممکن سعی کن اصال دیده نشه.

 چران-
 اخماش نسبتا تو هم کشیده شد.

 یا فقط بی چون و چرا قبول کن یا بیخیالش شو.-
شیدم و بی تفاوت زیر لب  ستش ک ستمو نزدیک تر بردم و تقریبا جعبه رو از د د

 گفتم:
 باشه بابا.-

لعاده براق حلقه و درخشممش گردنبند در جعبه رو باز کردم.نگینای ریز و فوق ا
باریکی که دور تا دور مخمل دور جعبه پیچیده شممده بود به خوبی به چشممم 
قدر  نه این ماس میتو که فقط ال به این فکر نکرده بودم  قت  مد.هیچو میو
بدرخشممه!شمماید چون هیچوقت اون گردنبند رو از گردنم جدا نکرده بودم و از 

 نکه هنوز یک ثانیه از تذکر دنیل نگذشته بودنزدیک بهش دقت نکرده بودم.با ای
اما بی توجه،با حس کنجکاوی ای که بدجوری ازارم میداد حلقه رو از گردنبد 
جدا کردم و از جعبه کشیدم بیرون توی انگشتی پوشیدمش که قاعدتا باید باشه 
سر  شده بودم. ستم جا خوش کرده بود خیره  و حاال به هردو حلقه که روی یه د

ستمو سوزن تف ستند سایزی.این عجیب نی شتن جز همون تفاوت  اوتی ندا
یکم از خودم دورتر کردم و جلوی صممورتم گرفتم.این واقعا عجیبه..نکنه..نکنه 
چیزی از قلم افتاده که من هنوز بهش پی نبردمناگه فقط یه ع.ا.ح.ش.ه بودم 
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جود ی وکه اتفاقی بچه ی دنیل رو حامله شده و تصادفا االن مادر بچه اشه دلیل
نداره که دوتا حلقه ی کامال مشابه داشته باشیم.فقط در یه صورت امکان پذیره 

 که چیزی غیر از این وجود داشته باشه.شنیدم که دنیل گفت:
 

 بهت چی گفتمن-
اما جوری بود که انگار اصممال نشممنیدم و دنباله ی افکار خودم رو گرفتم.اگه 

همونطوری که فکر میکردم حلقه ی حدسممم درسممت بود..اگه..اگه اینا واقعا 
ازدوا  بودن..اونوقت حقش بود چه واکنشممی از خودم نشممون بدم برای پنهون 
کردن همچین چیزی از مننحلقه ی دنیل رو از دسممتم دراوردم و همونطوری 

 که داشتم وراندازش میکردم گفتم:
 دلیل خاصی وجود داره که این دوتا...-

شدم.یعنی ساکت  سط جمله ام  بعد از دیدن کلمه ی قناتالیاقکه ریز توی  یهو و
حلقه حک شممده بود نتونسممتم روی ادامه ی جمله ام تمرکز کنم.اسممم من...تو 
حلقه ی دنیل حک شممده بودن!این احمقانه سممت...سممرمو مثه جن زده ها باال 
صدا  شو  سم صورتش گرفتم و طلبکار مانند  فقط ا اوردمو حلقه رو رو به روی 

 زدم:
 دنیل...ن!-

شو به نشونه ی چیه تکون داد.به اسمم که اون تو حک شده بود اشاره کردمو سر
 گفتم:

 بهم بگو که این معنی خاصی نداره.-
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صد  شون میداد ق ست خودش کرد و این حرکتش ن شید و د ستم ک حلقه رو از د
که هر احمقی متوجه  یا بود  قدری گو مه چیز اون بده.در واقع ه نداره جوابمو 

شه اما منه احم شبی که دنیل اش ب شته و  ق تمام این مدت نفهمیده بودم!به گذ
فکر میکرد با رابرت رابطه ی خاصمی داشمتم و گردبند رو از گردنم کشمید فکر 
ندارم.پس منظورش همین  یاجی  گه بهش احت فت دی کردم.اون شمممب بهم گ
گه اعتراع کردیم چرا اینو بهم  مه چیز و بهم دی که این ه حاال  ما  بودن!ا

ضوع کو صاع کردم نگفتنمو صدامو  چیکی نبود که بخواد ازم مخفیش کنه.
 که دوباره بی موقع بغ م نگیره و پرسیدم:

 دنیل چیز دیگه ای هم وجود داره که ازم مخفیش کرده باشین!-
صا بعد از  صو شاید فکر میکرد تا حاال خودم فهمیدم..مخ فقط بهم نگاه کرد.

این یکی از مهمترین  اینکه ماجرای جسممی رو تمام و کمال میدونسممتم...اما
سخت تر  چیزایی بود که از قلم افتاده بود و ه مش از چیزی که فکر میکردم 

 بود.جلوی لرزش صدامو گرفتمو ادامه دادم:
 ما...ما ازدوا  کردیمن!بهم بگو که اینطور نیست دنیل..-

 نگاهشو از دستش گرفت و به من دوخت و فقط پرسید:
 اینقدر بدهن!-

مثبتش رو نشممون نمیداد.ولی مثبت بودنش خوشمممایند  این چیزی جز جواب
جا خورده بودم...و  باشممم،فقط.. حت  نارا یل  با دن که از ازدواجم  نه این نبود..
بیشتر از اون نمیفهمیدم چرا هیچکس زودتر از این چیزی بهم نگفته بودنحتی 
خوده دنیلنمطم نا هرکسی دیگه هم جای من بود حالی بهتر از حال من بهش 

یاد حس خوبی نبود که یهویی و بی خبر از همه جا یهویی دسمممت نمی داد.ز
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بفهمی ازدوا  کردی اونم باکسممی که درسممته عاشممقشممی و اونم عاشممقته،اما 
سبت دیگه ای باهاش داری و این یه حس حماقت بهم  شه فکر میکردی ن همی

 …میداد که برای بار هزارم احمق فرض شدم
زندگی ایهنکه هرروز یه موضمموع رسممما داشممت گریه ام میگرفت.اخه این چه 

ستننپنهون کردن ق یه  شف کنی که کم اهمیت هم نی جدید رو از خودت ک
ی جسممی کم بود که حاال باید ندونسممتن اینکه ازدوا  کردم هم بهش اضممافه 
میشدن!با وجود تمام بغ ی که سعی در پنهون کردنش داشتم لحن عصبی به 

 حرفام دادم و گفتم:
ی این چیزا رو از من مخفی کنی دنیلنتا روزی که  تا کی میخواسممتی همه-

مطم ن شممی خودم قرار نیسممت چیزی یادم بیادنمن حق نداشممتم بدونمنکه 
 ازدوا  کردم و بچه دارمن

 صدامو باالتر بردم و ادامه دادم:
 من باید تا اخر عمر فکر میکردم تو رییسمی و جسی پسر رییسمن-

 دستشو روی بینیش گذاشت و دستوری گفت:
 هییییش...صداتو بیار پایین.ممکنه کسی بشنوه.-

 بی توجه به لحن تذکر وارانش بلندتر گفتم:
به جهنم...مگه کسممی هم جز من هسممت که این چیزا رو ندونهنانگار تنها -

 کسی که این وسط از همه چیز بی خبر بوده فقط من بودم.
اشمت برخالع همیشممه خیلی عصممبی نشممد اما لحنش هم از اون جدیتی که د

 سرسوزنی تغییر نکرد.و همینطور شدیدا هم حق به جانب بود.
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خب که چینمشکلت فقط اینهناالن که فهمیدی دردی ازت دوا شدنمنو تو -
شقی  ستیم و با هم ازوا  کردیم و طبیعتا پای یه ماجرای ع سی ه پدر و مادر ج
شدن رو به جون  سم ازدوا  و پدر  سط بوده وگرنه هیچوقت حماقتی به ا هم و
سر ایده آل بودن مال ادمای عادیه ناتالیا  نمیخریدم!ازدوا  کردن و یه پدر و هم
ست رفتن حافظت یه فرصت بود  شو.از د سال از خواب بیدار  بعد از این همه 
که تو از شر همه اش راحت شی اما با اصرار خودت سعی کردی همه چیز و به 

باره بدو نیم که یه خانواده روال سممابق برگردونی.شمماید حاال هر سممه مون دو
هسممتیم،ولی هیچوقت جسممی مثل همسممن و سمماالش فکر میکنهنبچه ای که 
ست  ساالی عمرش میدون سم خائن دید و تمام  سال به ا سه  شو بعد از  مادر
پدرش ادم خوبی نیسمممت،بچه ای که هیچوقت نفهمید باالخره باید روسممی 

پ خاطر خودخواهی  که ب چه ای  یا انگلیسممی،ب یا یونانی  نه  دربزرگ حرع بز
شو  شه و مادرش هم دقیقا به همین دلیل حافظ شته ب جنایتکارش نزدیک بود ک
یه  یدادیم  گه جسممی رو از همون اول م از دسمممت داد،خودت فکر نمیکنی ا
عا اسممم این جمع از هم  خونواده ی دیگه بزرگ کنن واسممش بهتر بودنتو واق

دیگه رو پاشممیده ی سمممه نفره رو میذاری خونوداه ناتالیان!شممماید هممون هم
شته جز  سمون دا شتن چی وا ست دا شق و دو شیم،اما این ع شته با ست دا دو
ضممعف و شممکسممتناگه پافشمماری نمیکردی و همه چیز و راحت به دسممت 
فراموشی میسپردی حداقل میفهمیدم یکی از ما سه نفر داره یه زندگی عادی رو 

گه وش نبود.اادامه میده..اما حاال...دوباره برگشتیم به همون روزایی که هیچی ت
 سعی کردم تا حد ممکن همه چیز و ازت پنهون کنم فقط بخاطر خودت بود.

 به قیافه ی تو هم رفته و چشمای گریونم اشاره کرد و ادامه داد:
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 حاال خودتو ببین...دوباره چی نصیبت شد جز گریهن-
سته.فقط از این حرصم میگرفت که  صال برام مهم نبود که همه ی حرفاش در ا

س سر شی رو چرا  ساس منو درک نمیکنهنچرا نمیهمه که من این فرامو وزنی اح
نمیخواسممتمندندونامو از روی حرص رو هم فشممار دادم و دسممتامو مشممت 

 کردم.صدام هنوزم لحن جیغ مانندی داشت.
 تا کی میخوای به جای من تصمیم بگیرین-

 با دستام عدد یک و نشون دادم.
نکردی که منم حق دارم بدونم قبال عشق یه درصد..فقط یه درصد به این فکر -

و مادر شمممدن و تجربه کردمناگه هیچوقت اینو نمیفهمیدم و وارد یه رابطه ی 
ساختم و یهو میفهمیدم  سه خودم می شدم چیناگه یه زندگی جدید وا دیگه می
نا  مه ی ای چه جوابی واسمممه ی ه چه دارم چیناونروز  یه ب ازدوا  کردمو 

اخر عمرم از مردا دوری کنم.شمماید یه روزی بدون داشممتینمن که قرار نبود تا 
اینکه بفهمم دور و برم چه خبره یه رابطه ی جدید و شروع میکردم و بعدش چه 
اتفاقی برام میوفتادنیه روز به خودم میومدم و میگفتم اوه خدای من!من قبال تا 
ستی  سمش.تو همینو میخوا شنا سی بودم که حاال نمی شق ک سر حد مرگ عا

که من تا اخر عمر با یه سری خاطرات مبهم عذاب بکشمنچی میشد دنیلناین
 اگه من برحسب اتفاق دوباره و تو و جسی رو نمیدیدمن

بار دوم - قت قرار نبود برای  باش هیچو باش.مطم ن  قدر سممطحی نگر ن این
تجربش کنی.نه تا وقتی که هنوز من زنده ام و حواسم بهت هست..مهم نیست 
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سمش یه طرز تفکر  سومی یا هرچی.مهم اینه که وقتی من ا احمقانه ی جهان 
 تصمیم بگیرم تا اخر عمرت زن منو

سخره رو  سی بمونی،هیچ تردیدی توش وجود نداره.پس این تفکرات م مادر ج
 از سرت بیرون کن چون یچوقت قرار نبوده چنین اتفاقاتی بیوفته!

 وسط گریه پوزخند زدم.
که حتی به خونواده ااعتقادی نداره حاال  ببین کی داره این حرع و میزنه.کسی-

داری راجع به پایبندی من حرع میزنینمثال قرار بوده چیکار کنینهرشب مثه 
یه عاشممقه بیکار دنبالم کنی تا ببینی با کی قرار میذارم و با کی میخوابمنتو که 

 حتی متوجه رابطه ی من با رابرت هم نشدی.
 دوناش رو نمایان میکرد باز شدل*ب*ا*ش به نیشخندی کجی که یه طرع دن

 و لحنی که کماکان خشک و جدی بود.
اگه چیزی باشه که کسی متوجهش نیست،اینه که تو نه االن نه هیچوقت دیگه -

یا واقعا بخاطر خودت  نمیتونی بفهمی   ادمی که سمممتت میاد از طرع منه 
ت درصممد اشممخاصممی که دور/باهاتهن!اما میتونم این اطمینان و بهت بدم که

میبینی و قبال هم دیدی،برای من کار میکنن و امکان نداره بدون نقشممه ی قبلی 
شر باز نگه داری تا  شماتو بی شه چ شن.پس بهتره از االن تا همی من وارد کاری ب
بفهمی کی واقعا دوسممتته و کی دشمممنت.من مردیم که از بچگی تا همین االن 

یه  نابود شده...فکر میکنیزندگیش بر پایه ی خ*ی*ا*ن*ت بنا شده.بنا که نه..
با خودم دوره  بارها  بارها و  ماجرای خ*ی*ا*ن*ت رو  گوشمممه میشممینم و 
میکنمن!رابرت تنها کسممیه که یه اشممتباه قدیمی رو مدام تکرار میکنه.اگه هنوزم 
عد از من میتونه  با وجود تمام حماقتاش هنوزم ب که  نه  زنده سمممت بخاطر ای
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شه.وگر سی با شتیبان تو و ج سزای کاری که رابرت کرد فقط و فبهترین پ قط نه 
 مرگ بود.

مکثی کرد.یه قدمی نزدیکتر اومد و دسممت چپم که همچچنان کنارم اویزون و 
با  مشمممت شمممده بود رو گرفت و یکم اوردش باال و حلقه توی دسممتمو یکم 

 انگشتاش چرخوند و ادامه داد:
چه توی - نت  چه دور گرد باشمممه  تت  چه تو دسمم که این، بدون  جعبه و اینو 

اش،وقتی اسممم من توش حک شمممده یعنی تو متعلق به منی.چهه امروز ،چه 
باشمممه.قبال هم بهت گفتم،اگه این اسمممش  نداشممته  روزی که دنیلی وجود 

 خودخواهیه،اره،من همینقدر خودخواهم.
که وقتی درمورد نبودنش  قدر بهم نمیریختم  که حرع میزد این از هر چیزی 

رابرت میتونه هوای منو جسممی رو داشممته  حرع میزد ترس برم میداشممت.اینکه
باشممه و اینکه اگه یه روز اصممال دنیلی وجود نداشممته باشممه...هیچوقت حتی به 
که تو هر دو  یل برای منی  یدادم درموردش فکر کنم.نبودن دن خودم جرات نم
مرحله ی مختلف زندگیم جونم به جونش انگاری وصممل شممده بود،چیزی جز 

ون من هیچوقت باور نکردم دنیل هم میتونه یه کاب*و*س وحشممتناک نبود.چ
آسیب جدی ببینه و هر اتفاقی ممکنه براش بیوفته.درسته اون ادم قدرتمندیه اما 
شه از دنیل توی  هنم یه  سیب پذیره و برای منی که همی همین که آدمه..یعنی ا
صال  شنیدن این حرع از زبون خودش ا ساختم، ست ناپذیر نامیرا  شک موجود 

 د.خوشایند نبو
 دستمو ول کرد و پرسید:
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قانع شمممدین!یا هنوزم اصممرار داری که بگی من بخاطر خودم بهت چیزی -
 نگفتمن

در جواب فقط سممرمو اروم تکون دادم.شمماید هرکس دیگه ای بود از این همه 
احساس مالکیت دنیل حس زندانی بودن بهش دست مداد و عصبی میشد اما 

شدم بلکه حس خوبی دا صبی ن  شتم که دنیل به گفته ی خودش بامن نه تنها ع
سش رو بهم ثابت  سا ست چون این اح سش بهم ه شه حوا تمام وجود و همی

 میکرد.اینکه من تا چه حد واسش مهمم.
✨Sahel banoo ✨, [2۶.۰۳.۱۶ 2۰:۰۳] 

شده بودم اما  شنیدن حرفاش و کم و بیش هم قانع  شحال بودم از  در واقع خو
سرم برنداشته بود.برای همینم حلقه رو همچنان عصبانیت و ناراحتی دست از 

 سریعا از دستم دراوردم و سمتش گرفتم و گفتم:
مهم نیست که قانع شدم یا نه.اینو بگیر و دوباره وانمود کن ما هیچ رتباطی با -

هم نداریم.به منو احساس منم اهمیتی نده.این همه سال باهاش کنار اومدم از 
بار منم عدم میتونم.فقط این به ب که هیچ خبری  این  میخوام وانمود کنم 

نبوده.جوری که انگار واقعا دنیلی وجود نداره.امیدوارم اونقدری تو نقشممم فرو 
 برم که نیازی به وانمود کردن نباشه.

 هیچ واکنشی نشون نداد برای همین دوباره ادامه دادم
: 

 و در رو هم باز کن میخوام برم.-
نگار نه انگار این حرفا بینمون رد بی هیچ جوابی رفت سمممت در و بازش کرد.ا

صبی کنهننمیتونه  شه ع صیر من چیه که خودش میخواد منو همی شده!تق و بدل 
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بفهمه این بی تفاوتیا و جواب ندادنش از هرجور کنایه و فحشممی بدترهن!برای 
چند ثانیه جلوی در فقط بهش خیره شممدم و با حرص تو چشممماش زل زدم.در 

 حد یه جمله ی کوتاه پرسید:
 االن عصبانی هستین-

با نفسممای با صممدایی که خودش گویا بود عصممبانیتمو بهش نشممون دادمو مثل 
خودش جوابی ندادم.انگار جواب مثبتش رو همینطوری گرفت!یه دسممتش به 

 در بود،اون یکی دستشو دراز کرد و دستوری گفت:
 بسیار خب.حلقه رو پس بده.-

ابل انتظارش دوباره حلقه رو با چشمممای نسممبتا گرد شممده از جواب نه چندان ق
سمممتش گرفتم و تا وقتی که ازم نگرفتش مطم ن نبودم که واقعا میخواد پسممش 
خالفتی  یه م یه جوری  یدوار بودم  نه!درواقع وقتی اون حرع و زدم ام یا  بگیره 
کنه و بگه نه...این حلقه دیگه باید تا ابد پیش خودت بمونه و از این حرفا!اما 

لوی صورتم باعث شد همه ی اون فکرا از سرم بپره و بسته شدن در درست ج
با کلی نامیدی و عالمت سمموال فقط به در بسممته نگاه کنم..با تمام حرفایی که 
بهم زد بقول خودش قانعم کرد،پس چرا اینقدر راحت با همه چیز کنار اومدنبا 
اینکه گفتم میخوام سممعی کنم فراموشممش کنمناز این همه پارادوکس خسممته 

یب و گریز و شمممدم..ا مه تعق نامفهوم...از این ه نامعلوم و  تار  مه رف ز این ه
قایمکی عاشممق بودن!پنهونی مادر بودن..پنهونی همسممر بودن!اینا بود و نبودش 
چه فرقی داره وقتی که نمیتونم حتی به یک نفر درموردش چیزی بگمنبا همین 

تنها به  ن نهفکرا برگشممتم توی اتاقم..اصممال ای کاش نمیرفتم سممراغ دنیل...چو
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جواب سممواالی قبلیم نرسممیدم،کلی هم به سممواالم اضممافه شممد و همینطور به 
شام هم از  صله بودم که حتی برای ناهار و  صاب خوردی هام!اینقدر بی حو اع
اتاق بیرون نرفتم .یعنی اینقدر درگیری  هنیم زیاد بود که گرسممنگی رو اصممال 

رع بزنم یکم این مشغله های احساس نمیکردم.فکر میکردم اگه برم با دنیل ح
 هنی خفه میشممن و ارومتر میشممم..اما کدوم دفعه حرع زدن با دنیل نتیجه ی 
عکسی نداشتهن!خونه موندن فقط بیشتر و بیشتر عصبیم میکرد.شاید بهتر بود 
برم به یه کالبی چیزی تا واسه چند ساعتم که شده یه حواس پرتی واسه خودم 

ین به  هنم نمیرسممید.یه حاضممر شممدن مختصمر ایجاد کنم.تصمممیمی بهتر از ا
کافی بود ولی واسممه حواس پرتی بیشممترم که شممده بود ناچارا بیشممتر کشممش 
میدادم!دیروقت بود اما خوشممبختانه کالب مورد نظرمسمماعته در خدمت مردم 

 بود!
✨Sahel banoo ✨, [2۶.۰۳.۱۶ 2۰:2۴] 

سم بودم که یه نفر چند بار اروم زد به شیدن لبا ستم بلند د در حال پو اد در.خوا
بزنم و بگم هرکی هست چند لحظه صبر کنه ولی قبل از باز شدن دهن من،در 
باز شممد!معموال وقتی در میزنن چند لحظه منتظر می مونن تا صممدای طرع و 
سریعا  سون  شد!هرا سرش نمی سی بود که این چیزا  شنون...ولی دنیل تنها ک ب

 راض گونه گفتم:لباس نصف و نیمه رو تو تنم بند کردم و اعت
 تو اصال درکی از مفهوم حریم شخصی و در زدن دارین!-

فقط شممونه ای باال انداخت و بی توجه در رو بسممت و اومد تو.لباس رو که به 
نداختم  به خودم ا گاهی  ته بودم و محکم تر گرفتمو ن زور جلوی خودم گرف

و  رفت.وقتی دیدم دنیل خیلی ریلکس و بدون توجه به حالت اعتراضممی من 
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نشست روی تخت،به قیافه ام حالت حرصی دادمو برگشتم سمتشو معترض تر 
 از قبل گفتم:

 نمیدونی وقتی یه خانوم داره لباس تنش میکنه باید بیرون در منتظر بمونین!-
 یه پاشو روی اون یکی انداخت و با خونسردی جواب داد:

 ندیده باشمن!و چیز جدیدی درمورد این خانوم وجود داره که من قبال -
 

 

 

🍦Sahel.바닷가🍯: 

یه بهش نگاه نکرده بودم!یه کمی ازادتر از قبل وایسممتادم اما  تا حاال ازین زاو
 همچنان جلوی اون لباسی که شبیه سویشرت بود رو محکم نگه داشته بودم.

 یه تای ابرومو باال دادمو گفتم:
جود داره که شاید چیز جدیدی وجود نداشته باشه،اما مطمینا هنوزم چیزی و-

 باعث میشه من مجبور شم در خفا لباسمو عوض کنم!
 بی توجه به حرفم و بی مقدمه پرسید:

 قراره جای خاصی برین-
داشممتم حاضممر میشممدم که برم بیرون.البته اگه تو نمیومدی زودتر از اینا رفته -

 بودم.
 با همون خونسردی جواب داد:

 متاسفم ولی تو امشب جایی نمیری.-
 اد ازت اجازه ای خواسته باشم.یادم نمی-
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جا - تا من نخوام نمیتونی از این جازه هم نخوای، گه ا که حتی ا نه  مهم ای
 بری,بیرون.میدونی که!ن

ناتوانی در  ته  عادی بود و الب نداری ک  این طرز دسممتور دادن و خود رییس پ
مقابله باهاش هم همینطور! یه کمی فکر کردم و بعد عین خودش،خونسممرد و 

 واب دادم:بیخیال ج
باشمه.میخواسمتم برم کالب یه کم خوش باشمم و بر*ق*صمم،اما میتونم این -

 کارو همینجا هم انجام بدم،فقط ممکنه سر درد بگیری!که واسم مهم نیست.
اینو گفتم و بی تفاوت رفتم سمت دستگاه پخش و روشنش کردم.نیم نگاهی به 

  هم با تهدیدای بیطرع تخت انداختم دنیل از منم بی تفاوت تر بود!و اصممال
 مزه و تو خالی من قصد عقب نشینی نداشت!

شتم کر  شد زیاد کردم،تا حدی که خودم دا سپیکر هارو تا جایی ک می صدای ا
 میشدم.صدای خواننده با ولوم ازار دهنده ای توی کل اتاق پخش شد: 

shot in the dark 
 تیری در تاریکی

A past, lost in space 
 دهگذشته، در ف ا گمش

And where do I start? 
 و من از کجا شروع کنمن 

The past and the chase 
 گذشته و تعقیب و گریز

You hunted me down 
 تو میخواستی منو شکار کنی

Like a wolf, a predator 
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 مثل یک گرگ، یک شکارچی
I felt like a deer in love light 

 و من گوزنی در روشنایی عشق به نظر رسیدم
 

[Pre-hook] 
You loved me and I froze in time 

 تو عاشقم شدی من در زمان مسدود شدم
Hungry for that flesh of mine 

 گرسنه ی جسم من
But I can't compete with the she wolf who has brought me 

to my knees 
 ولی من نمیتونم با اون گرگی که به زانو درآوردتم رقابت کنم

What do you see in those yellow eyes? 
 توی اون چشم های زرد چی میبینین
Cause I'm falling to pieces 

 چون من دارم متالشی میشم
 

[Hook] 
I'm falling to pieces 

 من دارم متالشی میشم
I'm falling to pieces 

 من دارم متالشی میشم
I'm falling to pieces 

 من دارم متالشی میشم
falling to pieces 

 دارم متالشی میشم
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[Verse ] 

Did she lie and wait? 
 آیا او دروغ گفت و صبر کردن

خودم واقعا داشتم ازار میدیدم اما کم کردنش حرکت ضایع تری بود!جوری که 
انگار اصممال اونو نمیبینم مثه یه دیوونه و ر*ق*صممنده های توی کالب برای 

گه  به اون،دی باس نشممون دادن او  بی توجهی  بیشممتر از اون جلوی اون ل
شروع به همخوانی  شرت مانند رو نگرفتم و همونطوری که درش میاوردم  سوی

 به خواننده کردم:
Was I bait to pull you in? 

 من طعمه ای بودم تا تورو متوقف کنمن
The thrill of the kill 

 هیجان قتل
You feel is a sin 

 تو احساس میکنی گ*ن*ا*هه
Lay with the wolves 

 دراز کشیدن با گرگ ها
And now it seems 

 و االن به نظر میرسه
I thought I was part of you 

 خیال میکردم بخشی از تو بودم
صال مهم   شه دارم خودمو ازار میدم و براش ا وقتی در نهایت دیدم ک مثل همی

نیسممت،با حس سممرسممام گرفتن از صممدای زیاد اون موزیک پر سممر و صممدا ،و 
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با خواننده،بالفاصممله دسممتگاه نف س,نفس زدن از فرط بلند همخوانی کردن 
 پخش رو خاموش کردم و طلبکارانه برگشتم سمت دنیل و پرسیدم: 

 چی میخواین-
 با لبخند مو یانه ای جواب داد:

 فکر کنم ناخواسته اومدم توی کالب مجانی و شخصی خودم.-
 چه قصدی اومدی!ن قبل از اینکه بدونی اینجا یه کالب مجانیه با-
سش - ضوع رو وا سی حرع زدم و همه ی مو ستم بهت بگم خودم با ج میخوا

 توضی  دادم.حاال فکر کنم راحتتر از قبل بتونین با هم ارتباط برقرار کنین.
 همینن-

 جای پاهاشو عوض کرد و پرسید:
 خودت از پسش بر میومدی ن-

ست ستم در سش برنمیومدم.نمیتون سابی با ج واقعیت این بود ک از پ سی و ح
کار  کارو بکنه ولی االن بهترین  یل این  که دن یاز داشممتم  عا ن حرع بزنم و واق

 همون ضدحال زدن بهش بود.
ما اهمیتی  یده بودم!ا باس زیر پوشمم یه ل نه بود و فقط  مه بره نه ام نی باال ت
نمیدادم...به هر صممورت من قرار بود همینطوری برم کالب،دنیل که از مردای 

 کالب غریبه تر نیست! ناشناس توی
 از پسش برنمیومدم اما... -

ناچارا مجبور بود برای  به روش جلوی تخت ایسممتاده بودم و  من در واقع رو 
 دیدن صورت من به باال نگاه کنه!
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یه کمی خم شدم و یهویی هردو دستمو روی پاهاش گزاشتم و با همون لبخند 
 م:موزیانه ای ک از خودش یاد گرفته بودم ادامه داد

فکر نمیکردم بی خیال حکومت کردن به یه عده تبهکار بشممی  و بی توجه به -
یاد  قدیمیش پیش ب یل بزرگ و ع*ا*ح*ش*ه ی  شمممایعاتی که ممکنه برای دن
صمیمانه  سه اینکه بگی راه ارتباط  سمت این اتاق اونم فقط وا راهتو کج کنی 

 ترشو با بچه ی ناخواسته ات هموار تر کردی!
 جا خو

حرکت ناگهانی من مشممهود بود ،ولی چیزی در این مورد نگفت.تمام ردنش از 
کارایی که یهویی به سممرم میزد انجامش بدم فقط با هدع این بود که به قول 
شو موفقیتش  ست از این همه ادعای خاص بودن معروع دنیل رو اغوا کنم تا د

سا شه.خب طبیعتا من دیگه بعد از این همه  و با  لدر انکار کردن رابطه مون بک
شتم!اما ادعای راحت  ست دادن ندا صی برای از د وجود یه بچه دیگه چیز خا
بودن و هیچ مشممکلی نداشممتن با انکار این رابطه هم نداشممتم.چیزی ک دنیل 
شت بگه این بود که وانمود کردنش از مرحله ی فقط وانمود کردن به  صرار دا ا

 واقعیت تبدیل شده یه جورایی!
بار دیگه هم دیده بودمش ،روی صممورتش دیده اون عینک مطالعه ای که  یه 

 میشد.یکی از دستامو باال اوردم و با صدای مسخره ای گفتم:
 اوه دنیل...اصال از این عینکت خوشم نمیاد.اینطوری حس میکنم پیر شدی.-

 عینک رو از روی صورتش برداشتم و یکم دیگه به جلو مایل شدمو ادامه دادم:
 یل اصلی اینجا بودنتم.من هنوز منتظر شنیدن دل-

 خیلی عادی گفت:
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 میدونستی دستات روی پاهای منهن-
 دستامو باال اوردم و گزاشتم روی شونه هاش و با همون لحن مسخره وار گفتم:

 کجا باید باشهن!دور گردنتن!-
االن دیگه نسبت به قبل واکنش بیشتری نشون میداد!نه اینکه تعجب کنه،بیشتر 

ش شت خورد می صابش دا سه چند ثانیه خیره اع د!به قیافه ی تو هم رفته اش وا
 شدم و بعد بلند زدم زیر خنده.

یه چرخ کوچیک خوردم و خودمو روی تخت پرت کردم و دیوونه وار و شیطانی 
ستم این تنها راهیه که  ستم به چی فقط میدون تر از قبل خندیدم!خودمم نمیدون

 :حرص دنیل رو فعال میتونه دربیاره.با خنده گفتم
 باید قیافه ی خودتو میدیدی...هیچوقت اینقدر بامزه نبودی.-

 دستوری گفت:
 تمومش کن...-

 دستمو روی شکمم گزاشتم و بلندتر قهقهه زدم.
 جمله شو دوباره تکرار کرد.بی توجه قهقهه کنان جواب دادم: 

که - بل از این یده...برگرد توی مقر حکومتی ق نا جواب...نم این دسممتور داد
 شایعات بلند شه..صدای 

 ((�😂😂�⬅))این قیافه ناتالیاس ها 

 صداش نسبتا بلند تر شد و لحنش هم دستوری تر:
 گفتم تمومش کن.-

 اداشو دراوردم:
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 گفتم تمومش کن!-
 و با خنده و طعنه جمله ی بعدیمو ادامه دادم: 

حس خنده داریه که تو از دیدن خنده ی من عصبی میشی.باعث میشه بیشتر -
 خنده ام بگیره. 

سفید رنگ  شخطش که  شه ای از پی شتام گو سر انگ شدم و با  تو جام نیمخیز 
 شده بود و لمس کردم و همونطوری که بی توقف حرع میزدم گفتم:

 ردهن!تو واقعا پیر شدی...ولی میدونستی موهای سفید جذاب ترت ک-
سعی  سمت خودم برگردوندم و اعتراض امیز همونطوری که  شو به زور  صورت

 داشتم گوشه ی ل*ب*ا*ش رو به سمت باال مایل کنم گفتم:
 خسته شدم اینقدر این اخم تکراری رو دیدم .اصال بلدی بخندین-

ستوری میگفت ک خندیدن و  سته بود و فقط د ش سمه بی حرکت ن عین یه مج
ست وار شم بدهکار نبود!چقدر بامزه و لذت  این حرکات م رو تموم کنم اما گو

شینه تا من کرم بریزم!حاال حس میکنم بی  شه وقتی دنیل اینقدر بی دفاع می بخ
 توجهی های صبحش رو بدتر جبران کردم!

شش به یه حالت لوزی ماننده تا روی چونه اش پایین  ستمو در امتداد خط ری د
 کشیدم و گفتم:

شکی تو خاطرات من تو ی- شبیه قاتال..موهاتم م شتی ... شکلی دا ه ریش این 
 بود..

 به اون تتوی عنکبوت معروفش رسیدم...
 و اینو...خوب یادمه....-

 دوباره زدم زیر خنده و گفتم:
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 خنده دار نیست!نمن از عنکبوتا متنفرم اما از این یکی خوشم میاد!-
یش ی حرکتسممکوت طوالنیش که حتی دیگه بهم دسممتور نمیداد بس کنم و ب

شم و نگاهمو از جزییاتی مثل اون  ساکت  شده  باعث برای چند لحظه هم که 
شمای  شماش و طبق معمول چ سمت چ شم  سفید و....بک تتو و ریش و موی 
شد از  سکوت محکمتری روی ل*ب*ا*م زد و باعث  گرگ ماننده نافذش مهر 

سرزنش وار و البته ب شم.انگار منتظر بودم همینطوری  ست بک اون  اخندیدن د
ستمو اروم از روی  شم.د شیمون  اخم غلیظ بهم نگاه کنه تا از کرده ی خودم پ

 صورتش عقب کشیدم و درست و حسابی توی جام نشستم.
گاهی رفتارای دیوونه وارم واقعا خار  از کنترل میشمممد تا حدی که چند دیقه 
بعدش خودمم تعجب میکردم که چرا چنین کاری ازم سر زد!خودمو کمی کنار 

با کشمم که داره  گار  گاه میکرد ان نه خیلی.هنوزم همونطوری بهم ن ما  یدم ،ا
نده  بازم اونو بر یدن  قب کشمم خب این ع گه!ولی  بد و بیراه می گاهش بهم  ن
میکرد!تمام سممعیمو کردم که نگاهمو ازش نگیرم.تا حدودی موفق هم بودم.با 

 پررویی گفتم:
یدن من - ند قدر خ گاه میکنیناین یهنچرا اونطوری بهم ن جب اور و چ تع

 سرزنش برانگیزهن
 برخالع همیشه نیشخندی هم نزد.همونطوری اخم الود گفت:

 فقط میخندیدین-
اوه...ببخشممید که داشممتم منحرفت میکردم..نمیدونسممتم تا حاال با هیچ زنی -

 نبودی و این کار من ممکنه پاکیت رو لکه دار کنه.
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جلوی من خجالت اون ناتالیای چند دیقه ی پیش که از لباس عوض کردن -
 میکشید کجا رفتن!

اینجا نشممسممته و به این نتیجه رسممیده که چیز جدیدی وجود نداره .پس دیگه -
 براش مهم نیست!

 نفس عمیقی کشید.
سته ات از من - ستی،فقط بگو ناتالیا!االن دقیقا خوا صی ه اگه منتظر اتفاق خا

 چیهن
 ده بود یانن...ن!!چقدر تابلو خودشو به خریت زده بود!واقعا منو خر فرض کر

 منم متقابال اخمی روی پیشونیم نشوندم.ل*ب*مو گاز گرفت
 م تا حرع نامربوطی نزنم و از جام پاشدم.به در اشاره کردمو گفتم:

 خواسته ام اینه که از اتاق من بری بیرون.-
نه جوابی داد نه از روی تخت تکونی خورد.دسممتشممو کشممیدم و سممعی کردم 

 دادم:بلندش کنم و ادامه 
چرا هنوز نشممسممتیناگه اینقدر ا یتت میکنه پس دیگه هیچوقت نیا تو اتاق -

قل برای  من.اخبار مهم رو هم برام اس ام اس کن.اینجوری وانمود کردن حدا
 من اسون تر میشه.برای تو که چیزی مهم نیست،هستن

 از روی کالفگی نفسشو با صدا بیرون داد و زیر لب گفت:
 دوباره شروع شد..-
ست داده تویی دنیل نه من...از ا- شو از د شد...چون اونی که حافظ شروع  ره 

صب  که از پیشت برگشتم دارم با خودم کلنجار میرم که حتی شده واسه یه دیقه 
کارو  له این  ما نتونسممتم..تو چطور داری دو سممما هت فکر نکنم...ا هم ب
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که قمی!اینمیکنینمیخوام حرفاتو راجع به همه چیز باور کنم...اینکه تو عاشمم
بدتر بهم  یل...داری  ما دن ظت از من این راه و در پیش گرفتی..ا حاف خاطر م ب
صدمه میزنی...پس یا کامال دست از سرم بردار یا وضعیت رابطه رو یه طوری 
مشممخا کن که من بیشممتر از این با خودم درگیر نباشممم...خودت نمیذاری 

 باورت کنم...
فرق دارن.هرکس دیگه ای هم بود باور  باور نمیکنم چون حرفاتو رفتارت با هم

نمیکرد.پس من از همه چیز یه نتیجه ای گرفتم،اینکه شمماید تو دوسممتم داشممته 
شق به این  ست دنیل..ع شق اینطوری نی شت بیاد،اما ع شی یا درواقع ازم خو با

 سادگی فراموش نمیشه..
همچنان سمعی داشمتم بلندش کنم از روی تخت اما خیلی هم به خودم فشمار 
شیدم.اونم که تکونی نمیخورد اما با تالش  ستش رو میک نمیاوردم!فقط کمی د

 منم مخالفتی نمیکرد.
فراموش نشممده.این یه فداکاریه ناتالیا!تو نمیفهمینمیخوای بازم اونی باشممی -

ضاع حرفی از  شدن او ساعد  سیب میبینهنمن نمیخوام تا م که میبازهناونی که آ
سط بیاد.چون اونی که می سات و سا شکنه بازم تویی.هیچکدوم از حرفامو اح

سم بهت پس نمیگیرم،اما ترجی  میدادم که ناگفته بمونن تا به قول  سا بابت اح
که دوسممتت  حت تر شمممه!میخواسممتی بشممنوی  بازی کردن را خودت نقش 
دارم،قبوله.من بهت گففتم.همه ی حقیقتا رو با تاخیر از زبونم شمنیدی همه ی 

تت رو درک کرد بانی یدا دالیل رو..عصمم مه پ تا کی قراره ادا ماجرا  ما این  م ا
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کنهنمیخوای هروقت منو میبینی شممروع به بحث کنی و بگی که من نادیدت 
 گرفتمن

سمتی بود که گفت تا  به ادامه ی حرفش خیلی توجهی نکردم.فقط توجهم رو ق
صاع تو جام وایستادمو دیگه حرکتی نکردم ولی دستش  ضاع! شدن او ساعد  م

 ه بودم.رو هم هنوز ول نکرد
 وقتی که اوضاع مساعد شه،هان!باشه..اوضاع دقیقا قراره کی مساعد شهن-

 قاطع جواب داد:
 شاید هیچوقت.-

دستم شل شد.این رسما سر دووندن بود.وقتی که دستشو ول کردم متوجه شدم 
اونم متقابال دسممتمو گرفته بود چون اون ول نکرد!نیشممخند کجی زدم و فقط 

 گفتم:
 ..نمیخوام ببینمت!برو بیرون دنیل.-

دهنشو باز کرد تا چیزی بگه.با حرص چشمامو از روی عصبانیت بستم و مانع 
 حرع زدنش شدمو دوباره دستوری گفتم:

 فقط برو بیرون.نمیخوام چیزی هم بشنوم.-
 نمیخوای بشنوی چون از شنیدن حقیقت میترسی.-

ته بود چشمممامو از روی هم برداشممتم و با صممدایی که تن جیغ به خودش گرف
 جواب دادم:

اره...اگه حقیقت به این معنیه که ممکنه تا اخر عمرم مجبور باشممم بخاطرت -
صبر کنم،من حاضرم دروغ بشنوم.اگه حقیقت اینه که همه ی عشق من باید به 

 عااقبت اندیشی ها و تکبر تو سرکوب بشه،اره..من از حقیقت متنفرم.
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شته بو شتام رو فقط نگه دا ستش که اروم انگ شیده و دور مچمد  د کمی باالتر ک
صله  سمت خودش.برای جلوگیری از افتادنم بالفا شید  شد.محکم منو ک گره 
هردو دسممتمو روی شممونه هاش گذاشممتم و خودمو به عقب مایل کردم.مدل 

 لحنش هیچ تغییری نکرده بود.هنوزم اخمو و جدی:
به همه ی قوانینی که خودم وضممعشمم- نه که میخوام گند بزنم  ون حقیقت ای

کردم!حقیقت اینه که چه تو باور کنی چه نکنی،من عاشممقتم و این هیچوقت 
 فراموش شدنی نیست.

شدم..یعنی از خدام بود  سته نمی شنیدم خ هر چند بار هم که اینو از زبونش می
هر روز بشممنومش!با اینحال نه اخممو باز کردم نه ولوم صممدامو پایین اوردمو 

 دستوری مانند گفتم:
 پس ثابتش کن.-

ستامو  سعی کردم همونطوری که د سه چند ثانیه مکث کرد و چیزی نگفت. وا
تکیه گاه خودم کرده بودم،با هول دادن شممونه هاش رو عقب ،صمماع توی جام 
وایستم.یهویی و خیلی ناگهانی یکی از دستاشو دور کمرم حلقه کرد و مچم که 

 سشهنوز توی دستش بود رو محکم کشید و همزمان با چرخش سریعی که ح
کردم ناخوداگاه چشمممام بسممته شممد و فقط وقتی محکم روی نرمی تخت فرود 
اومدم و با احساس فرو رفتن سرم توی بالش،چشمامو با احتیاط باز کردم.دنیل 
صله روم خیمه زد.این نشونه ی خوبیهن!یا باازم باید انتظار یه رفتار ضد و  بالفا

شمن!با همون اخم قبلی که حاال  شته با کمی هم امیخته به تعجب نقیض رو دا
بود تو صورتش زل زدم.هنوز فرصت غر زدن یا سوال کردن نداشتم که دهنم با 
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یه ب*و*سممه بسممته شممد!چیزی که انتظارشممو داشممتم...باالخره یه چیزی طبق 
به  ما بعد این  باهاش همراهی کنم ا انتظار من پیش رفت.اولش سممعی کردم 

سید که یه کمی هم مقاومت از جانب م صورتمو به  هنم ر ست!کمی  ن بد نی
سمممت چپ مایل کردم و دسممتامو باال اوردم تا هولش بدم عقب ولی از جایی 
که همه ی کارای من برای دنیل پیش بینی شده بود دستام به نیمه یه راه نرسیده 
بود پس زده شد ..هردو دستمو با یه دست گرفت و باالی سرم روی تخت نگه 

ش صممورتم شممد.سممرشممو دوباره نزدیک داشممت و با دسممت ازادش مانع چرخ
اورد،توی فاصممله ی کمتر از یک سممانتی از صممورتم،ناخوداگاه ل*ب*ا*م به 
شیطانی قبل زدم زیر خنده.از دیدن واکنش  شد و با همون حالت  لبخندی باز 

 من یه کمی عقب کشید و با لحن مشکوکی پرسید:
 به چی میخندین-

 با نیش باز جواب دادم:
 شکستت دادم!شکستت دادم دنیل!-

چشماشو تنگ کرد.دستام که درگیر بود،سرمو به زور یکم باال اوردم و با همون 
خنده ب*و*سه ی محکمی گوشه ی ل*ب*ش نشوندم طوری که از گوشه ی 
ل*ب*ش تا کمی اون ور تر از اثر رژ لب من قرمز رنگ شممد و دوباره سممرمو 

انه میشدم!خوشبخت کوبیدم روی بالش.خوبه که زیادی نرمه وگرنه ضربه مغزی
شاید گوشه  ستم جمله ی غیرقابل انتظاری رو بگم که دنیل رو غافلگیر کنه! تون
ای از غافلگیری های پی در پی منو درک کنه.با لحن طعنه امیزی بدون اینکه 

 وضعیتمون رو تغییری بده گفت:
 درک درستی از مفهوم شکست نداری،درست نمیگمن!-
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جوابی از جانب من بمونه ایینبار به اطراع گردنم اینو گفت  بدون اینکه منتظر 
حمله ور شد...اینقدر سریع و پر حرارت شروع به ب*و*سیدنم کرد که در آن 
یه حرفش  نا جه ک حاال متو ته. بدنم گر گرف مه ی  حد حس کردم ه وا
شاید همینطوره  ست بده. شک شدم.منظورش این بود که اون راحتتر میتونه منو 

سریع به خندی سم که روی چون خیلی  ساس پیروزیم پایان داد!بند لبا دن و اح
شممونه ام جا خوش کرده بود کنار زد و روی شممونه مو ب*و*سممید.سممعی کردم 

 دستامو بیارم پایین اما محکمتر گرفتشون.اعتراضگونه صداش زدم:
 دنیل..-

بی توجه به من،به کار خودش ادامه میداد..ل*ب*ا*ش خط چونه مو رد کرد و 
شم. سمت گو شد و رفت  شید ..مور مورم  شم نفس عمیقی ک ست بغل گو در

ناخوداگاه خودمو جمع کردم.دسممت ازادشممو روی سمممت دیگه ی صممورتم 
شاره  شت ا شم.انگ شد که خودمو عقب بک نوازشگرانه حرکت میکرد و مانع می
صی انجام نداده بودم درواقع بی تحرک  شید روی ل*ب*ا*م .فعالیت خا شو ک

س میکردم دارم به نفس نفس میوفتم.ته ریشممش به تر از هر موقعی بودم اما ح
شم با حالت پچ پچ واری که رگه هایی از نفس  شد و کنار گو شیده  صورتم ک

 های نامنظم اونو هم بهم نشون میداد گفت:
 بذار ببینیم کی کیو...شکست میده..-

 دوباره با اعتراض اسمشو به زبون اوردم:
 دنیل..-



 441 فروشی نیست )جلد دوم(

فقط میخواستم با یه ب*و*سه ی خشک  میخواستم بگم تمومش کنه چون من
شه!ولی قبل از ادامه ی  شتم اینقدر جدی ب و خالی ازش پذیرایی کنم انتظار ندا
حرفم بازم با یه ب*و*سممه ی نفس گیر دیگه سمماکتم کرد.جوری که به تردید 
میوفتادم که واقعا میخوام تمومش کنه یا نهن!وقتی که سرشو بلندکرد دیگه رسما 

 به شماره افتاده بود.با همین درنگ کوچیکش ملتمسانه گفتم:نفسای هردومون 
 دنیل...قبوله..من تسلیمم!-

بازم توجهی به من نکرد و نیمخیز شممد و همونطوری که دسممتش اولین دکمه 
 پیرهنش رو لمس میکرد گفت:

 هیچوقت با یه مرد این بازی رو شروع نکن چون مجبوری تا اخرش بری!-
شممتی کنم.با چشمممای گرد شممده از تعجب و کمی نفهمیدم از لحنش چه بردا

سونمو که دید که برای ادامه  صورت هرا ترس بهش نگاه کردم.نگاه مظلومانه و 
ی هر تالشممی با شممنیدن این حرع ناامید شممده،یهو مثل چند دیقه ی خودم زد 
زیر خنده و همزمان دستموول کرد و لبه ی تخت نشست.من همچنان با قلبی 

د و اسممترسممی که ناگهانی بهم دسممت داده بود همونطوری که بی امون میکوبی
ستامو پایین بیارم با  ستم د شیده بودم.حتی نمیتون سر جام دراز ک شده  سخ  م

 اینکه دیگه درگیر نبودن.بین خنده هاش گفت:
 هیچ ایده ای نداشتی که بعدش چی میشه هان!-

پیش  اعتاب دهنمو به سختی قورت دادمو با تردید توی جام نشستم.تا نیم س
فکر میکردم ایرادی ندار که با همین لبا زیر اینجا نشممسممتم اما االن نظرم فرق 
کرد!خودم شممروع کرده بودم حاال خودم از ترس رنگم پریده بود!تقصممیر منم 
نبود..بعد از تصممادع هیچ رابطه ای نداشممتم و این باعث میشممد چیز خاصممی 
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شه..و اون توهما و خاطرات.. شانس درموردش توی  هنم نبا فقط  هنی بودن!
صف و  شد ن ضایع کنه!خندیدنش که تموم  ست منو  اوردم که دنیل فقط میخوا
سمتمو همون یه دکمه ای رو هم که باز کرده بود بست و  سرشو برگردوند  نیمه 

 گفت:
 شانس اوردی که با این هدع نیومدم تو این اتاق.-

 سرمو تکون دادمو زیر لب گفتم:
 واقعا شانس اوردم.-

 شاره کرد و ادامه داد:بهم ا
برای همینه که میگم خواسممته ات رو واضمم  بگو!وگرنه اون ادا اطفارا اونم با -

 این لباس فقط نشونه ی یه چیزه.ولی درمورد تو،همه چیز فرق میکنه!
یه کمی جلوتر رفتم و کنارش نشستم.برای عوض شدن بحث بدون اینکه اشاره 

 ارومی گفتم:ای به اتفاق چند لحظه ی پیش بکنم به 
 حاال واقعا اومدی که فقط بگی با جسی حرع زدین-

سرشو به نشونه ی نه تکون داد.پس درست حدس زدم.برای کار دیگه ای اومده 
به زمین  تاشممو تو هم گره کرد و نگاهشممو  یل شمممد و دسمم ما به جلو  بود.رو 

 دوخت.متفکرانه گفت:
بفقط تو نبودی که از صممب  داشممتی فکر میکردی.امیدوار بو- اره دم وقتی دو

میبینمت بازم عصممبی نباشممی ولی انگار عصممبانیت تو از من هیچوقت تمومی 
نداره.هروقت که ببینمت باید بابت زجر دادن خودم بخاطر نجات دادن تو از 
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همه ی این مصممیبتا سممرزنش بشممنوم.میخواسممتم بیام اینجا اتش بس اعالم 
 کنم!ولی فهمیدم که این یه جنگ نیست.

 ت اویزون کردم و منم مثل اون به زمین خیره شدم.پاهامو از تخ
 االن دیگه عصبانی نیستم.-
 مطم نین!-

ند سمممتم.از گوشمممه ی چشمممم  ید کردم.صممورتشممو برگردو تای با سممر 
 میدیدمش.دستشو توی جیب پیرهنش فرو برد و گفت:

 پس...-
مکث طوالنیش باعث شممد نگاهمو از زمین بگیرم و به دنیل دوزم.دسممتشممو 

 کرد.طوری که انگار چیزی رو توش پنهون کرده.رو به روی من گرفتش.مشت 
نداختم.لبخند نصممف و نیمه ای روی  به خودش ا به مشممتش و بعد  نگاهی 

 ل*ب*ش نقش بست و با لحن خاصی گفت:
 میتونم دوباره شما رو خانومه دمارتین صدا کنمن!-

شممو بازم به همزمان دسممتشممو باز کرد و از دیدن حلقه ام که درخشممش بی نظیر
نمایش گذاشته بود و از لحن غریب دنیل که رسما انگار داشت برای بار دوم از 
من تقاضای ازدوا  میکرد اونم اینقدر ناگهانی و در عین اینکه حتی از هم جدا 
هم نشممده بودیم، وق زده و افلگیر هر دو دسممتمو جلوی دهنم گذاشممتم که یه 

 وقت جیغ نزنم!
باور نکردنی ترین چ مت این  ته از سمم یدم..الب یدم و میشممن ید که م یزی بود 

دنیل..دسممتمو از روی صممورتم برداشممتم و نگاهی به دنیل انداختم و با لبخند 
 غیرقابل انکارم گفتم:
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 دنیلن!قرن بیست و یکمه.من میتونم فامیلی خودمو حفظ کنم!-
 این یعنی...آرهن!-

 در جواب فقط خندیدم.بدون هیچ شوخی ای گفت:
م دمارتین میشممی!مثل پسممرت و مثل من.بحثی هم درموردش پس تو خانو-

 وجود نداره.
یل راه  با دن گه  حث دی یه ب خاطرش  که بخوام ب قدری مهم نبود  برام اون

 بندازم.برای همینم گفتم:
 قبول میکنم!-

ستمو نزدیک بردم.هیچوقت نمیکردم  شتش گرفت منم د حلقه رو بین دو تا انگ
ما چندان توی همچین مکان و زمانی بخوام ح یل رو دسممتم کنم..ا لقه ی دن

 ناراضی هم نبودم...
 پایان

حس فوق العاده ای داشتم.یه حس غریب .شروع یه زندگی جدید هرچند مثل 
مه چیز و  حاال ه ته نبود. به روش بسمم که چیزی  با  هنی  قل  حدا ما  بل ا ق
میدونستم.اینکه من از بچگی توسط پدرم که بعید میدونم بشه اسم پدر روش 

ت به پرورشمگاهی توی روسمیه سمپرده شمدم و تا قبل از تصمادع حتی گذاشم
نمیدونستم که پدری دارم و وقتی که داشتم برای پس گرفتن جسی از پدری که 
ست دادم!نکته  شناخته بود تالش میکردم،همه ی حافظمو از د تمام عمر برام نا

ماد غیراعت ی جالب این بود که نه پدرم نه هیچکدوم دیگه از باال دسممتا و افراد
دنیل،نمیدونسممتن مادر جسممی کیه و اگه تا االن مورد ادم ربایی و تهدید واقع 
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شده بود فقط برای با  گرفتن از دنیل بود!وای به روزی که پدرم چیزی از رابطه 
ی عاشممقانه ی منو دنیل رو هم میفهمید!اونوقت بود که منم واسممش میشممدم 

ستفاده از دنیل.اینکه توی پیری سوا سباب  و بقول معروع اخر عمرش یادش  ا
افتاده بود یه بچه داره که بیست و چند سال پیش توی یه پرورشگاه رهاش کرده 
ممکن بود قانعم کنه که کمی وجدان انسانیش بیدار شده،ولی از وقتی فهمیدم 
شمش.به اندازه ی کافی  ستم ببخ شته دیگه نتون سی دا سبت به ج صدی ن سو ق

گذاشممتن من برای خروجش از کشممور خودشممو از بخاطر قتل تایلر و بی خبر 
چشمای من انداخته بود  و حاال فکر نمیکنم یه نسبت خونی میتونست چیزی 
رو عوض کنه!اینکه فقط اون توی بوجود اومدن من نش داشممت کافی نبود.اون 
هیچوقت برای من پدری نکرده پس لزومی نداشممت منم مثل یه دختر معمولی 

خودمو بخاطر مردی ناراحت کنم که االن اصممال که واسممه پدرش جون میده 
معلوم نیسممت کجاسممتن!حتی دنیل هم حاضممر بود بخاطر جسممی از جونش 
بگذره!ولی...دیگه مهم نیست..فکر میکردم همه چیز حل شده.دشمنی بزرگتر 

 از پدرم وجود نداشت ولی حاال که خبری ازش نیست.
طه مون جار نزنم اما هرچند که هنوز دنیل اصممرار داشمممت زیاد در مورد راب

ستم درک  شتم!االن دیگه راحتتر میتون شکایتی ندا برعکس قبل االن دیگه زیاد 
کنم که چه مشممکالتی ممکنه پیش بیاد ولی چندان هم محافظه کارانه عمل 
نمیکردم!درواقع دیگه توجهی به اطرافیان و چشمممایی که بهمون زوم شممده بود 

 دم باهاش راحتتر بودم.نداشتم و کاری رو انجام میدادم که خو
سال جدید،همه توی جنب و جوش  سمس و دور و بر  شروع دوباره ی کری با 
گه ای شمملوغ تر  قت دی ته بودن و خونه از هر و جدید قرار گرف بل از سمممال  ق
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بود.شممروع یه سممال جدید رو پیش رو داشممتم و مطم نا متفاوت ترین سممال.با 
خودمم هنوز همون حس  حس ازادی بیشممتر!قبل از دسممت دادن حافظه ام که

ارباب و یه برده رو نسممب به رابطه مون داشممتم بعد از اون هم که فکر میکردم 
همه چیز به ناحق ازم گرفته شده.االن تنها وقتی بود که میتونستم بگم همه چیز 
انتخاب خودم بود چون اگه درصممدی به انتخاب دنیل شممک داشممتم اونقدر از 

ده نمیشدم !خوشبختانه دنیل طوری جسی درخواست ازدوا  ناگهانیش  وق ز
رو قانع کرده بود که دیگه خبری از فرار کردنا و بد خلقی هاش نبود.هنوز ناتالیا 
ست  سبتمون با همدیگه  ستم این بخاطر لو نرفتن ن صدام میکرد که البته میدون
ولی تا جایی که  هنم یاری میکرد از روز اول هم منو ناتالیا صدا میکرد.خدارو 

میکردم که دیگه کسممی نیسممت منو امیلی صممدا بزنه!و زور بگه که امیلی  شممکر
سم واقعی منه!من ناتالیا رو به هرچیزی ترجی  میدادم.خیلی اهل بیرون رفتن  ا
ید بخرم  با ید کردن برای دیگران نبودم درواقع اصممال نمیدونسممتم چی  و خر

نداده بودم!اولین کریسمم تا حاال چیزی کادو  مسممی که خجالت اور بود ولی 
همگی دور هم جمع بودیم رو یادم میومد..خودمم زیاد هدیه نگرفته بودم اما 
جسی یه ایکس باکس کادو گرفته بود!حتم داشتم هرچیزی هم بخرم نمیتونه تا 
این حد خوشحالش کنه.اما خب تنها چیزی که به  هنم میرسید ممکنه یه پسر 

بات یا یه رو یا یه همچین چیزی  بچه رو خوشممحال کنه یه ماشممین کنترلی 
بود!برای محکم کاری هم که شمممده بود همه رو با هم خریدم.امیدوارم اولین 
شه!انتخاب هدیه برای یه مرد اونم مردی مثل  هدیه دادنم زیادی دور از  هن نبا
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دنیل از هرچیزی سممخت تر بود.بعالوه اینکه فکر میکردم دنیل اعتقاد چندانی 
 و گرفتن نداره!به فلسفه ی کریسمس و هدیه دادن 

سه خرید کردن برای دنیل از رابرت کمک بگیرم.رابرت میگفت  شدم وا ناچار 
اگه کسی بهش یه کت شلوار کامل با کراوات هدیه بده هم خوشحال میشه هم 
اینکه یه هدیه ی نسبتا گرون و خوب محسوب میشه!ههرچند مطم ن بودم نظر 

نها رو خوشمحال کنه ولی فعال ت رابرت با دنیل متفاوته و این ممکنه فقط رابرت
کسممی که میتونسممتم ازش کمک بگیرم رابرت بود.خیلی بابتش مطم ن نبودم 
ولی باالخره که نمیتونستم بدون هیچ هدیه ای کریسمس رو بگذرونم.با کمک 
شکلی  شتم.م رابرت و خریدن چیزی که اون میگفت از همه بهتره ،به خونه برگ

یتونستم جلوی بقیه به دنیل و جسی کادویی که وجود داشت این  بود که من نم
 بدم

دلیلشممم که کامال مشممخا بود.مجبور بودم صممب  اون روز و قبل از اینکه  
شون رو بدم.کادو های  شه کادو ها سمس توی خونه برگذار  مهمونی بزرگ کری
جسممی رو که طبق رسمممی که به بیشممتر بچه ها کادو میدادن کنار درختچه ی 

سی که توی اتاق  سم شد مثل کری صب  وقتی که بیدار  شتم تا  خودش بود گذا
همه ی بچهه ها فکر کنه اون هدیه ها از طرع بابا نوئله هرچند دیگه یکم این 
تفکر منسمموخ شممده بود!خوشممبختانه بسممته بندی قرمز رنگ برند گوچی با اون 
سب  سفید رنگی که دورش بود خودش به اندازه ی کافی منا ساتن پهن و  ربان 

سمس بود صب  به خاطر  کری شم .از  ست به کار  که نیازی نبود خودم دوباره د
صدا و رفت و امد  سر و  شب تو راه بود یه لحظه هم  سه  مهمونی بزرگی که وا
قطع نمیشممد.یه جورایی شمملوغی و رفت و امدای بیش از حد مشممکوک به نظر 
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شون کنم.از  ستم توی  هن خودم توجیه سمس میتون سید ولی بخاطر کری میر
شدن خونه  خواب که شلوغ  شتر  سریعا یه دوش گرفتم تا قبل از بی شدم  بیدار 

برم سممراغ دنیل اما از حموم که بیرون اومدم دیدم که بازم بی خبر سممر از اتاق 
من دراورده!با یه حالت نه چندان سر حال  و اشفته بی اینکه حواسش به پشت 

 ود و به خودشسرش و من که از حموم بیرون اومدم باشه جلوی ایینه نشسته ب
سمس باید با این همه اخم مواجه  صب  روز کری شده که  زل زده بود!دیگه چی 
شه،جعبه ی موزیکالی که وقتی درش رو  شمنبرای اینکه متوجه ح ور من ب
باز میکردی یه اهنگ مخصوص کریسمس خیلی کوتاه رو پخش میکرد و کنار 

اریا کری )خواننده ی تختم بود رو باز کردم و صمدامو یه جوری دو رگه شمبیه م
 (all I want for christmas is youاهنگ 

 کردم و با مسخرگی خوندم:
-I don't want a lot for Christmas 

 من چیز زیادی برای کریسمس نمیخوام
There's just one thing I need  

 فقط یه چیزه که من نیاز دارم
Underneath the Christmas tree 

 زیر درخت کریسمس
I just want you for my own 

 من فقط تورو واسه خودم میخوام
More than you could ever know 

 بیشتر از چیزی که بدونی
Make my wish come true 
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 ارزوی منو براورده کن
از اواسط خوانندگی نه چندان دلچسبم نگاهشو از ایینه گرفته بود و به من نگاه 

 دراوردم و بلندتر ادامه زدم:میکرد.با دستام ادای گیتار زدن 
All I want for christmas 

 همه ی چیزی که برای کریسمس میخوام
.وقتی دیدم که نمیتونم بیارمش پایین جوری به دنیل نگاه کردم که متوجه شممه 
سف تکون داد و همونطوری  شونه ی تا سرشو به ن سه! شو میب*و* ست خود د

 که میومد سمت کمد گفت:
هدیه ی منو بذاره جایی که دسممتت بهش نرسممه و اخرشممم فقط رابرت میتونه -

 خودش صاحبش شه!
 تعجب زده با چشمای گرد شده گفتم:

 هان!رابرتن!-
به رابرت  ید ربطی  جا فهم نه و از ک هدیه ی او که این  ید  جا فهم اصممال از ک
بدون اینکه نزدیک من  دارهن!دسممتشممو بلند کرد و جعبه رو کشممید بیرون و 

ستی که اون تو بود دوباره بگیرتش یا چیزی ازم  شو باز کرد و با دیدن  شنوه در ب
 سرشو تکون داد و نفس عمیقی کشید و گفت:

 سلیقه ی رابرت!-
 همچنان با تعجب بهش نگاه میکردم.نکنه رابرت بهش گفتهن!

 روی چه حسابی به رابرت ربطش میدین-
د شاره کربه مارک گوچی که دور تا دور جعبه و روی مارک لباسا حک شده بود ا

 و جواب داد:
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روی حسممابی که گوچی برند مورد عالقه ی رابرته و حتما باید همه چیزو از -
 اونجا بخره!

 همیننیعنی ممکن نیست منم گوچی رو بپسندمن!-
قیافه ی تو هم رفته ی منو که دید مجددا اون لبخند کمرنگ و روی صممورت 

 نشوند و گفت:
 خواستی. شوخی کردم.رابرت بهم گفت که ازش کمک-

 زیر لب گفتم
 دهن لق...-

 ادامه داد:
 هرچند اگه نمیگفت هم میفهمیدم.-
ید هدیه ی کریسمممس - خیلی خب... وقمو سممرکوب کردی!اصممال از خر

 پشیمون شدم.
 دستمو جلو بردم که جعبه رو ازش بگیرم اما عقب کشیدش و گفت:

 رد نمیکنم!نه ..نه...من که بخاطر رابرت احمق هدیه ی یه خانوم محترم و -
 دستمو کشیدم عقب و کمی  وق زده گفتم:

 کم کم داری یاد میگیری چطور با یه خانوم محترم رفتار کنی!-
شونه ای باال انداخت.خواستم جوابی بدم که یهو در اتاق با شدت باز شد .سر 
هردومون برگشممت سمممت در.جسممی همونطوری که چند تا جعبه ای که کاغذ 

شون پاره پوره  شته بود دوید توی کادوها ستاش نگه دا شده بود و به زور توی د
 اتاق و با  وق و بی مقدمه گفت:
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 ناتالیا...ناتالیا...این کادوها رو ببین...-
ندم  مد تو برای گفتن همچین حرفی خ که اینطوری او ظه از این یه لح واسمممه 

 گرفت و زیر لب رو به دنیل گفتم:
 ه!اونم عین پدرش هیچ درکی از در زدن ندار-

 دنیل خنده ای سر داد و همونطوری که میرفت طرع جسی گفت:
 پسر خودمه!-

شو به زاونوهاش تکیه داد و  ستا شد و د ستاد و کمی خم  سی وای رو به روی ج
 گفت:

 ببینم...چی کادو گرفتین!-
جسممی  وق زده مشممغول نشممون دادن هدیه هاش به دنیل شممد.از اینکه میدیدم 

چون فکر نمیکردم ایقدرا هم خوشحالش  خوشش اومده واقعا خوشحال بودم
 کنه!

بعد از اینکه همه ی کادو هاش رو یکی یکی نشممون داد،به جعبه ای که روی 
 زمین بود اشاره کرد و پرسید:

 بابا،اون هدیه ی توئهن!-
دنیل با سر تایید کرد.جسی نگاهشو از جعبه به سمت کنترل ماشین کنترلی ای 

 ی تفاوت گفت:که توی دستش بود معطوع کرد و ب
 شبیه هدیه های رابرته..-

با چشمممای از حدقه درومده اینبار به جعبه و بعد به دنیل و جسممی نگاه کردمو 
 جمله ی دنیل رو با لحن تعجبزده ای تکرار کردم:

 پسر خودته!-
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اگه اینقدر خرید کردن های رابرت شمماخا و مخصمموصممه چطور من تا حاال 
دای زنگ موبایل دنیل پاره شد.کمتر از متوجهش نشدمن!رشته ی افکارم با ص

سی بود با  شت.جوری که انگار از قبل منتظر تماس ک شی رو بردا چند ثانیه گو
 اخمای تو هم به شخا پشت خط تشر زد:

 چرا اینقدر دیر زنگ زدین-
 اره...بهت که گفتم...-
 کجانکدوم خیابونن-

ما دو نفر  حین حرع زدن با عصممبانیت  و اخم بی اینکه اصممال یادش باشممه
صال اومده بود اینجا که  سخره!ا اونجاییم با عجله از اتاق رفت بیروون.چقدر م
با افسمموس  با خودش نبرد... یده بودمو هم  که براش خر هدیه ای  چینحتی 

 نفس عمیقی کشیدم و زیر لب به خودم گفتم:
 کریسمس مبارک خانومه دمارتین!-

.... 
وری که وعده داد زود برمیگرده تا شمممب همونجا منتظر دنیل موندم ولی اونط

زود برنگشممت و ظاهرا یادش رفته بود که من منتظرشممم.با افسمموس به جعبه ی 
شده افتاده بود نگاه کردم.چه خوش  شلواری که روی زمین با روبان باز  کت و 
خیال...من حتی حاضممر بودم تبریک کریسمممس رو هم از زبونش نشممنوم اما 

...حتی اهمیتی به منو هدیه ای که حداقل ح ممورشممو حس کنم...ولی االن
به زبون  نداده بود هیچ،کلمه ای هم از تبریک کریسمممس رو هم  گرفته بودم 
نیاورد...من زیادی شلوغش میکنم...دنیل همینه که هست..عوض نمیشه اونی 
که باید این سردیا و این زندگی رو بپذیره منم چون دنیل اگه قرار بود عوض شه 
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یوفتاد...نفس عمیقی بیشممتر شممبیه به آه کشممیدم و نشممسممتم تا االن یه اتفاقی م
جلوی آیینه.دیگه داره دیر میشه و مطم نم خیلی از مهمونا اومدن ولی من هنوز 

 حاضر نشدم.
امروز نمونه ی بارز و واقعی حالگیری رو دیدم!دیگه از این بدترم میشهنحاضر 

 مهمون بدشدن حوصله میخواد ولی کی دلش میخواد شب کریسمس با کلی 
صوص  شهنلباس دنباله داری که رنگش بین طالیی و نقره ای بود و مخ ظاهر ب
همچین شممبایی بود رو پوشممیدم و موهامو هم خیلی سمماده کنار سممرم جمع 
کردم.کشوی زیور االت و بقولی جواهر االت رو کشیدم بیرون تا یه چیزی پیدا 

صله هرچی ج شم میومد کنم که به اون مدل مو و لباس بخوره..بی حو لوی چ
رو رد میکردم.یهو روی جعبه ای که به نظر جدید میومد متوقف شمممدم.یعنی 
شممایدم قبال دیده بودم و بهش توجهی نکرده بودم.جعبه ی کوچولو و مشممکی 
رنگی که با یه نوار نقره ای برا دورش نزیین شمممده بود رو از توی کشممو بیرون 

اد.با تعجب در جعبه رو باز کشممیدم و بهش نگاه کردم...نه...اصممال اشممنا نمی
 کردم.توی در سفید رنگ باالیی جعبه چاپی نوشته شده بود:

 برای ناتالیای عزیزم.کریسمس مبارک-
 دنیل.

ام مممای دنیل هم بصممورت چاپی روی در جعبه بود.تازه نگاهم به داخلش 
شواره ی بلند و پر از نگین که زیباییش خیره کننده بود.اینقدر  افتاد.یه جفت گو

شواره خا شتر ثابت میکرد که این گو شته ی چاپی هم بهم بی ص بود که اون نو
ها صرفا برای من ساخته شده و قطعا کسی شبیهش رو نداره.تا حاال که ندیده 
بودم.. وق زده از دیدن همچین کادوی غافلگیر کننده ای ناخوداگاه خنده روی 
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تاقم بودنچرا چ نا توی ا خاطر ای یزی ل*ب*ا*م نشممسمممت...پس صممب  ب
نگفتنچرا خودش کادو رو بهم نداد و گذاشممتش توی کشمموناگه من پیداش 
قدر زود درموردش ق ممماوت کردم و گفتم چیزی از اداب  نمیکردم چین!چ
کریسمممس سممرش نمیشممه...مثل همیشممه اشممتباه میکردم..جالب بود که اون 
شد!دقیقا چیزی که  سه همین لباس تهیه می شواره دقیقا چیزی بود که باید وا گو

هش میخورد...چی از این بهتر که به موقع دسممتم رسممید...حاضممر شممدن رو ب
بایلش هم که خاموش بود.دیگه  خالصمممه کردم تا زودتر دنیل رو پیدا کنم.مو
مثل چند دیقه ی قبل ازش دلخور نبودم چون حاال میدونسممتم که چیزی رو 

 فراموش نکرده
پایین از چیزی که فکر میکردم کمت به نظبه طرز عجیبی صمممداهای  ر ر بود و 

مهمونی کوچیکتر از انتظارم بود.درصممورتی که طی چند روزه گذشممته با دیدن 
اون همه رفت و امد و تکاپو انتظار یه مهمونی بزرگتر از همیشه رو داشتم.اصال 
ستم نادیدش  شوره ی عجیبی گرفتم.نمیدونم چرا ولی نمیتون صر دل یهویی از ع

ما نمیدونسممتم چی.از اتاق زدم بیرون و بگیرم.انگار یه چیزی گم کرده بودم ا
رفتم سراغ جسی.با لباسای مهمونیش همونجا وسط اتاق نشسته بود و داشت 
یا هنوزم از باری کردن باهاشممون  وق  با کادوهایی که صممب  گرفته بود و گو
داشممت و خسممته نشممده بود بازی میکرد.حتی متوجه ح ممور من توی اتاقش 

صدام شت هم الکی  شد.چند بار پ شین ن شو از کنترل ما صاع کردم تا نگاه و 
 شب رو نشون میداد اشاره کردمو گفتم:-کنترلیش گرفت.به ساعت که تقریبا

 جسی عزیزم،نمیخوای از اتاقت بیای بیرونندیگه ساعتشبه.-
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 سرشو به نشونه ی نه تکون داد.
 ولی امشب شب کریسمسه .نمیشه که همینطوری توی اتاقت بمونی.-

سر صد نداره بیاد.بهتر بود زیاد بهش  بازم با تکون  شون داد که حاالحاالها ق ن
یه اتفاقی توش  بازم  یا هرچقدرم که مناسممبتی بودن  اصممرار نکنم.این مهمون
میوفتاد که بهتر بود جسممی نبینه و نفهمه چه اتفاقی توی خونه ای که زندگی 

 میکنه میوفته!منم سری تکون دادمو ادامه دادم:
 وست داری.موقع شام صدات میکنم.باشه عزیزم..هرطور د-
 باشه.-

 اینو گفت و دوباره مشغول ور رفتن با کنترل شد.
اومدم بیرونو در رو بسممتم.نگاهی به طبقه ی پایین انداختم .کم و بیش شمملوغ 
سم کمی از خودم بلندتر بود و برای اینکه جلوی  بود اما نه اونقدرا.دنباله ی لبا

ها پاهام گیر نکنه مجبور بودم همش  له  باس رو توی دسممتم جمع کنم.از پ ل
پایین رفتم .اهل مشممروب نبودم ولی برای همرنگ جماعت شممدن هم که بود 
وقتی خدمتکار سممینی مشممروب رو جلوم گرفت بدون اینکه خیلی توجهی به 
شت اونو بخورهن!بعد از  صد دا شتم ولی کی ق رنگ و نوعش بکنم یکی رو بردا

بال جکسممون و رابرت و یدا  کلی گشممتن دن یل دسمممت ار فقط رابرت رو پ دن
سه ی دنیل  سلیقه ی اون وا ستم بابت لو دادن ق یه خرید کادو با  کردم.میخوا
سممرزنشممش کنم ولی حاال میدیدم که بهتره از خاصممیت دوسممت بودنش با من 

 استفاده کنم بلکه یکم دلم اروم بگیره.تا منو دید از فاصله ی یکم دور گفت:
 .پرنسس گوچی!اوه..ببین کی اینجاست..-
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مارک مورد  مد گوچی همون  یادم او عد  متوجه منظورش نشمممدم اولش ولی ب
عالقه ی رابرت بود که سممرمو باهاش شممیره مالید!یه تای ابرومو باال دادم و 

 حرفشو سوالی تکرار کردم:
 پرنسس گوچین!-
سای من که - شده...غیر از کمد لبا سورپرایزای گوچی  سال این خونه پر از  ام

فروشممگاه کامله و مثه یه شممعبه ی جداگونه ی گوچی می مونه حاال  خودش یه
 دیگه تو و دنیل هم ع و این خونواده ی بزرگ شدین!

به وتی نمیخوام به روت بیارم که رفتی همه چیزو گذاشممتی کف دسممت - خو
 دنیل خودت یاداوری میکنی.

خب االنم دارم همه چیزو کف دسممت تو میذارم!مثل همین گوشممواره های -
صی برای تو خ صا صورت اخت شون رابرت ب شتری عزیز سفارش م فن که به 

 ساخته شده.البته با سلیقه ی دنیل.
یدن رو داره!برای  کادو خر مک کردن تی  جا نقش ک جب!پس رابرت کال این ع

 اینکه اینقد خودشو توی این موضوع سهیم ندونه بی هیچ هدفی جواب دادم:
به سممفا- که  یداد  یل نم رش تو تف هم کف دسممتمون اره خب...پولشممو دن

 نمیداختن!بعدشم از اول معلوم بود این سلیقه ی تو نیست.
 حرفمو با کنایه نزدم ولی ظاهرا جواب رابرت عاری از کنایه نبود:

اتفاقا سمملیقه ی منو دنیل چندان هم متفاوت نیسممت..اینو میتونی از زن مورد -
 عالقه ی هردومون بفهمی!
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اینکه جوابی بدم با اشاره ی سر و ابرو به پشت اخم ساختگی کردم ولی قبل از 
 سرم اشاره کرد و ادامه داد:

شممایدم هر سممه مون!به نظر مارسممل هم سمملیقه اش خیلی با منو دنیل تفاوتی -
 نداره.فقط یکم تنوع طلب تره.

ستقیم به من  سل از دور داره م شدم مار شاره ی رابرت رو که گرفتم متوجه  رد ا
کمرش گره زده بود و خیلی دور تر از من ایستاده بود نگاه میکنه.دستشو پشت 

و جوری بهم نگاه میکرد که انگار از لحظه ای که پامو اینجا گذاشتم منو کامال 
زیر نظر داشته.از دیدن اون نگاه نه چندان خوشایند که حتی وقتی با تالقی نگاه 
من همراه شممد بازم چیزی از خیرگیش کم نشممد حس بدی بهم دسممت داد و 
دوباره سرمو برگردوندم سمت رابرت و جوری که سعی داشتم وانمود کنم داره 

 چرت و پرت میگه با تشر گفتم:
 این حرفا چیه رابرتناگه به گوش دنیل برسه میدونی چی میشهن-

صاع توی جاش وایستاد و یقه ی پیراهنش رو زیر کت صاع کرد و بی تفاوت 
 جواب داد:

شش  حاال که دنیل جوری پیچونده و- رفته که بعید میدونم به این راحتی به گو
 برسه مگه اینکه یه شنود به لباس تو وصل باشه و یه هندزفری تو گوش اون!

صال برای چی اومدم تا با رابرت حرع بزنم!بی توجه به حرفش  تازه یادم افتاد ا
 فقط پرسیدم:

 دنیل کجاستن-
 داره. شونه شو باال انداخت.انگار مثل همیشه قصد ا یت کردن

 مثل همیشه میدونی و جواب نمیدی.از این کارت متنفرم رابرت متنفر!-
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اصممال چرا همیشمممه باید سممراغ دنیل و از من بگیرینمگه من پرسممتار یا -
 بادیگاردشمن!

یاد حرفای دنیل افتادم که میگفت با اینکه دل خوشی از رابرت نداره ولی هنوزم 
صه البته بعد  شخ صبیبراش مورد اعتماد ترین  سبتا ع سون.با لحنی ن  از جک

 جواب دادم:
سی بهت اعتماد - سر جون منو ج شه  ضر می ستی که حا سی ه چون تو تنها ک

 کنه.
 لحنش حالت جدی به خودش گرفت.

 منم ناامیدش نمیکنم.-
گار دلمو بیشممتر اشمموب  خاصممی نزد ولی این جواب ان که حرع  با این

ی یه و تحل حال تجز یدونسممتم چی بگم.هنوز در  که کرد.نم فاش بودم  ل حر
 صدای مارسل درست از پشت سرم شنیده شد:

انگار یه جنتلمن ربا اینجاسمممت که راحت همه رو سمممت خودش جذب -
 میکنه!

 صداشو کمی نزدیک تر ولی ارومتر شنیدم:
 مخصوصا منو!-

شون به من  شمایی که با طعنه چرخوند سی زد و با چ سو شخند نامح رابرت نی
 خیره شد.

و سعی کردم نادیدش بگیرم.لیوان مشروبی که تو دستم  حتی سمتش برنگشتم
 بود و سمت رابرت گرفتم و گفتم:
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 بیا بگیرش..میدونی که من اهلش نیستم.-
بی هیچ تعارفی اونو از دسممتم گرفت و با سممر تشممکر کرد.مارسممل رو به رابرت 

 گفت:
 میشه چند لحظه تنهامون بذارین-

شت نه بگه.قاطعانه  نگاهمو کالفه به زمین دوختم.رابرت انگار صد دا از اول ق
 جواب داد:

 نه!-
سرم  شت  سل چون پ شبختانه مار در جواب لبخند محوی به رابرت زدم که خو
به  مه و یهویی مچ دسممتمو گرفت و  قد بود نمیتونسمممت ببینتش.رابرت بی م

 صورت خیلی تابلویی گفت:
 جسی دنبالت میگشت.منم قول دادم تورو ببرم پیشش.-

ستوری قبل از اینکه ف سل د شم مار شته با سوال پیچ کردن رابرت رو دا صت  ر
 گفت:

 ولش کن.-
انگار این کنه هم گیر داده امشممب که من بی حوصمملم...از اونجایی که خیلیم 
موجود پر ادعاییه تا مسممتقیما ضمممایعش نکنم و تو پرش نزنم خیالش راحت 
 نمیشممه!سممعی کردم دسممتمو از توی دسممت رابرت بکشممم بیرون اما محکمتر

 گرفتش و جواب داد:
 رابرت بکشم بیرون اما محکمتر گرفتش و جواب داد:

 ناتالیا امشب با منه.مزاحم همین یه شب نشو.-



wWw.Roman4u.iR  460 

 

با چشمممایی گرد شممده از این حرع رابرت و با اخمی که غلیظتر میشممد بهش 
نگاه کردم ولی رو به روی مارسمممل گارد گرفته بود و توجه چندانی به اخمای 

شت.اصال منظور حرفشو نمیفهمیدم.چی داره میگهناالن چپ و راست من ندا
دیگه نمیدونم نگران مارسممل باشممم یا رابرتن!دنیل هم که معلوم نیسممت کجا 
به  که حرفی  یدم و بی این به زور دسممتمو از دسمممت رابرت کشمم غیبش زده.
ست منو از  شون بزنم بدو بدو رفتم توی تراس.میدونم رابرت میخوا هیچکدوم

یاش خالص کنه ولی نه به قیمت اینکه منو جوری جلوه شممر مارسممل و پرحرف
عا داشمممت بهم  خاصممی دارم.اعصمممابم واق طه ی  هاش راب با گار  که ان بده 
میریخت.ساعت ازشب هم گذشته بود و هنوز خبری از دنیل نداشتم.برای بار 

 هزارم بهش زنگ زدم ولی فقط با جمله:
 مشترک مورد نظر در دسترس نمیباشد -

ختانه یا متاسممفانه پیغام گذاشممتن تنها راه پیش رو بود.با مواجه شممدم.خوشممب
 نگرانی بعد از شنیدن صدای بوق شروع کردم:

دنیل...کجایینتو قول دادی زود برمیگردی .میدونی االن چند سممماعته که -
ضاع خوبی  شم.اینجا با مارسل و رابرت او ستندارم نگرانت می ازت خبری نی

تنهایی نمیتونم از پسممشممون بربیام...به  ندارم.خواهش میکنم زودتر برگرد من
 محض اینکه...

ستم ناتموم موند.با حالت ترسیده   شیم از د شدن گو شیده  جمله ام با یهویی ک
هی گفتم و یکم تو جام پریدم و وقتی برگشممتم مارسممل رو دیدم که گوشممی رو 

 قطع کرد و همونطوری گرفتش رو به روم و با لبخند مو یانه ای گفت:
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 زنگ میزدین!به دنیل -
 گوشی رو عصبی از دستش کشیدمو گفتم:

 به تو ربطی نداره.چرا دنبال من اومدین-
 ابرویی باال انداخت و با لحن خاصی گفت:

 چون یه جنتلمن ربا داری!-
سبت به تماس  سوظن ن شتم ولی بهتر بود  حوصله ی بحث کردن باهاش و ندا

ههمین بی ربط به حرفش  من با دنیل رو با یه دروغ ماسممت مالی میکردم برای
 گفتم:

 جسی دنبال پدرش میگرده.میخواستم بگم که زودتر برگرده .-
اوه پس یخاطر اینهنپس اشممتباه فکر کردم که دلت واسممش تنگ شممده که از -

 صب  هزاربار بهش زنگ زدی!
این از کجا ئمیدونه...البد داره تیر تو تاریکی میندازه...نباید جدی بگیرم.لبخند 

 دم که نشون بدم اصالنم اینطور نیست!ادامه داد:مصنوعی ز
سه کل - شقی وا شق و عا شده...یه زمان ع دلتنگی توی این خونه خیلی زیاد 

 افراد ممنوع بود..ولی حاال یه بوهایی به مشامم میرسه!
بدجوری داشممت تیکه مینداخت.انگار که چیزی فهمیده.بدون اینکه لبخندمو 

 کم کنم گفتم:
 به چی حرع میزنی. من نمیفهمم راجع-

 خنده ای سر داد.
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معلومه که نمیفهمی عزیزم...تو هیچی نمیفهمی..تو کی هسممتی جز یه دختر -
صه ی الکی رقم زدنن!نکنه دروغای  سش یه ق شی گرفته که اطرافیانش وا فرامو

 دنیل و باور میکنین!
 با طعنه و حرصی که توی لحنم بود جواب دادم:

لی روزی که واسممه اولین بار تورو دیدم و به شمماید فراموشممی گرفته باشممم..و-
سمش  سو از دنیل فرار میکردی و حتی  ا ضوح یادم میاد..که مثل یه موش تر و
باعث میشممد رنگ از صممورتت بپره.ولی حاال،اونقدر خودتو باال میبینی که تو 
کار اونو زیر دسممتاش دخالت میکنی.برعکس تو مارسممل،من هیچوقت جایی 

ش نمیکنم.برامم مهم نیست که االن تو رییسی یا نه.پس که ازش اومدمو فرامو
بکش کنار و اینقدر تو دسمممت و پای من نباش.تو هیچوقت نمیتونی با چرب 

 زبونی و طعنه زدن منو داشته باشی حتی برای یه لحظه.
حرفام که تموم شممد واسممه چند لحظه تعجب زده و البته نه چندان خندان بهم 

شو ستا شخندی  نگاه کرد و بعد یهو د ست زدن و با نی شروع کرد به د باال اورد 
 گفت:

 افرین...سخنرانی جالبی بود...ببینیم چقدر میتونه دووم بیارهن!-
سب  سب مهمونی بود نه منا شد نه منا شت نواخته می اهنگی که انگار زنده دا
کریسمس.فقط مناسب یه فیلم ترسناک بود!یه ویولون ضد حال داشت نواخته 

بود.یه اهنگ بی کالم که همین بیشتر اعصاب خوردکن بود میشد که رو مخم 
گاهمو ازش  با نفرت ن قل میکرد. بدتری رو بهم منت گاه حس خیلی  ناخودا و 
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صف و نیمه تو راه  صداش ن سمت در ولی  گرفتم و بی اینکه جوابی بدم رفتم 
 نگهم داشت:

شی از اینکه تنهایی - شحال  ست فکر نمیکنم خیلی خو اگه بدونی دنیل کجا
 رفته.

عا  یا واق یل حرع بزنم  نه درمورد دن یک ک منظورش چی بودنمیخواد منو تحر
 میگهن!برنگشتم و برخالع میلم گفتم:

 اهمیتی نمیدم.-
ست فکر  میکنی..ولی کی جز من - شایدم در چون  فکر میکنی دروغ میگمن!

صممب  بعد از جواب دادن یه تلفن مرموز از خونه زده  -میدونه که دنیل سمماعت
و بعد از اون جواب تلفن هیچکس حتی تو رو نداده ...جواب پرسممتار  بیرون

 بچه شو!
روی کلمه ی پرسممتار بچه با لحن مسممخره ای تاکید کرد.اون اهنگ لعنتی هر 
لحظه داشت حالمو بدتر میکرد...از طرفی حرفای مارسل...اصال این دلشوره 

ش توجه از صممب  بهم میگفت که اتفاقی در شممرع وقوعه که منه احمق به
که  مارسمممل پی ببره  نه  یارم ممک به روی خودم ب گه بخوام  نکردم..ولی االنم ا
چیزی بین منو دنیل هسممت.هرچند حرفاش نشممون میده که االنم همچین بی 

 خبر نیست.خواستم دوباره راهمو بکشم و برم که ادامه داد:
ت یمیتونم همین االن ببرمت جایی که دنیل هسممت تا تو بتونی توی اون موقع-

نه و  لت نمیک حا جایی خوشمم یدونم دیدنش توی همچون  غافلگیرش کنی!م
که بی خبر بمونی  یاد  نه.ولی چون دلم نم یت میک برعکس خیلی هم عصممب

 میخوام بهت لطف کنم!
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 برگشتم سمتش و گفتم:
 تنها لطفی که میتونی بهم بکنی اینه که دست از سرم برداری.میتونین-

 و یه قدم عقب رفت و گفت: دستاشو به نشونه تسلیم باال اورد
باشممه..انتخاب با خودته...ولی بدون اگه برگردی توی اتاق و نظرت درمورد -

فهمیدن جای دنیل عوض شممد دیگه روی من نمیتونی حسمماب کنی.این تنها 
 فرصتیه که میتونی مچ شو به موقع بگیری!

فت میگاینقدر قاطع حرع میزد که میترسممیدم واقعا باورم بشممه..ولی اگه دروغ 
ستم تنها  شتناگرم  دروغی درکار نبود..چطور میتون چطور از همه چیز خبر دا
شتر از اون تردید جلوی حرع زدنمو بگیره  فرصتم رو نادیده بگیرمنبی اینکه بی

 چشمامو محکم بستم و با صدای بلندی گفتم:
باشممه...من باهات میام به هر قبرسممتونی که میگی..به شممرط اینکه بعدش -

 ن شی.بیخیال م
 لبخند معناداری زد و با  وق دستشو واسه دست دادن دراز کرد و گفت:

-deal is deal! 
سی تو این مواقع زیاد به کار  صطالحات انگلی )قرار قراره یا همچین چیزی!تو ا

 میبرن(
 فقط نگاهی به دست دراز شده اش انداختم و بی اینکه دست بدم گفتم:

 ه بازی ندارم.عجله کن.من خیلی وقت واسه ی مسخر-
اینو گفتم از تراس رفتم بیرون.چقدر خودمو کنترل کردم تا به روی خودم نیارم 
که چقدر اسممترس سممراسممر وجودمو گرفته و چقدر از اینکه قراره دنیل رو توی 
موقعیت بدی گیر بندازم حس هیجان بدی داشتم و مجبور بودم جلوی مارسل 
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یسممت در صممورتی که فکر نمیکنم طوری وانمود کنم که چندان هم برام مهم ن
توی زندگیم هیچوقت اینقدر چیزی برام مهم بوده باشممه..به اندازه ی دنیل...و 
ستاده بود و با  سی کنار رابرت ای سر و ته خونه انداختم.ج سی...نگاهی به  ج
دقت دوباره کنترل تو دستش بود و به رابرت نشونش میداد.خیالم راحت بود که 

بهتر بود منو نبینه.سریع تر از مارسل راه افتادم سمت جسی پیش اون امنه.پس 
 حیاط و تمام سعیمو میکردم زورکی خودمو خونسرد نشون بدم...

 پایان این قسمت
صد برابر بدتر  ستانه و مو ی مارسل  سترس لعنتی با دیدن چهره ی غیردو این ا

سخت بود که بتونم کنترلش کنم.کار غیر عاقالنه ای بود که شد و برام  دون ب می
گفتن به رابرت یا خبر دادن به یه شممخا مورد اعتماد با مارسمممل راه بیوفتم 
سمت ناکجا اباد که هنوزم از صحت و سقمش مطم ن نبودم اما خب از دست 
شه به راحتی  سر بزنگاه هم موقعیتی نبود که ب دادن موقعیت گیر انداختن دنیل 

 ازش بگذرم و بیخیالش بشم.
باره چی باره چه اتفاقی افتاده که ممکنه منو تا این  خدایا...یعنی دو شمممدهندو

سمت زن  شهنیعنی بازم دنیل رفته  سل هم متوجهش ب حد ناراحت کنه که مار
دیگه اینیادم نمیاد دنیل بعد از ازدواجمون زیاد خ*ی*ا*ن*ت با زن دیگه ای 
در حقم مرتکب شممده باشممه ولی چی جز این میتونه تا این حد مهم باشممه که 

شنهادش مارسل می گه میتونه در این مورد بهم لطف کنهنتازه...با قبول کردن پی
رسممما قبول کردم چیزی بین منو دنیل هسمممت که وادارم میکنه راحت نتونم 
بیخیالش شم.اینقدر دستامو توی هم چلونده بودم که کامال سرخ شده بود.تنها 

کرم فراهی که میتونسممتم کمی اسممترسمممو کنترل کنم همین بود.تا وقتی که 
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مشممغول دنیل و جایی که ممکنه باشممه بود اصممال به اینکه جز ماشممینی که منو 
سرمون میومدن توجهی  شت  شین دیگه هم پ سوارش بودیم چند تا ما سل  مار
نکرده بودم و قتی توجهم جلب شد که انگار از شهر خار  شده بودیم و زرق و 

دیگه  دتا ماشینبرق و نورای اطراع اونقدری کم شد تا بتونم تشخیا بدم چن
هم سایه به سایه ی ما دارن حرکت میکنن.ماشینا و سرنشینا که از توی ایینه کم 
شناختم.بادیگاردا و نوچه های دنیل  شخیا بود رو می شون قابل ت و بیش چهر
بودن.سرمو برگردوندم و با دقت بیشتری به پشت سر نگاه کردم و وقتی مطم ن 

 ه از مارسل پرسیدم:شدم اخمامو تو هم کشیدم و طلبکاران
 اینا چرا دنبالموننن-

 نگاه گذرایی از ایینه به عقب انداخت و عادی جواب داد:
 کسی دنبالمون نیست .-

دوباره پشممت سممر و نگاه کردم.من مطم نم که اونا همراه مارسممل هسممتن...یه 
کاسه ای زیر نیم کاسه ست.بدتر استرس گرفتم.نیم نگاهی به مارسل انداختم 

شممم حواسممش به رانندگیشممه و بعد کمی به سمممت در مایل شممدم و تا مطم ن 
گوشممیمو بین دسممتام پنهون کردم و سممعی کردم با حایل کردن دسممتام از تابش 
ستم پیامی  شین جلوگیری کنم .به دنیل که نمیتون نورش توی ف ای تاریک ما
بدم چون در دسممترس نبود جکسممون هم غیب شممده بود و تنها راه باقیمونده 

 ود.با اضطراب شروع به تایپ کردم:رابرت ب
 فکر کنم توی دردسر افتادم.تا وقتی برنگشتم چشم از جسی برندار.-

 هنوز سندش نکرده بودم که صدای مارسل بلند شد:
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اینجا خار  از محدوده ی آنتن دهیه.شاید به همین دلیله که دنیل تو دسترس -
 نیست!

بود.لعنتی...به روی خودم نیاوردم که به انتن گوشممی نگاه کردم.کامال خالی 
داشتم پنهونی اس ام اس میدادم به کسی و الکی صدامو صاع کردم و گوشیمو 

 برگردوندم توی کیف دستی کوچیکی که همراهم بود.
 مگه اون کجاست که اینقدر دورهنبیشتر از یک ساعته که تو راهیم.-

صال ست و با لحن بدی که ا ش شم  لبخند مزخرفی روی ل*ب*ش ن ازش خو
 نمیومد گفت:

 صبور باش عزیزم.داریم میرسیم.-
صال نمیدونم تا  ستم بگم عزیزم و زهرمار!ولی بهتر بود توی موقعیتی که ا میخا
چه حد وخیم هست و ممکنه واقعا بد پیش بره با اعصاب مارسل بازی نکنم تا 

رفی طواسه ی خودم گرون تموم نشه.نمیتونستم سوالی نپرسم و نگران نباشم از 
هم ساکت موندن راه بهتری بود تمام زورمو زدم که تا رسیدنمون به محل مورد 
نظر سکوت کنم و نسبتا هم موفق بودم.دست اخر بعد از طی کردن یه مسافت 
طوالنی ،خودمونو کنار یه کلبه ی فکسممتنی و نه چندان بزرگ کنار دریا توی 

جایی که ماشممین نگه دورترین نقطه ای که به  هن هرکسممی میرسممید دیدم.از 
داشمممت تعجب کردم چون اصممال شممبیه خونه های مرد انتظارم از این گروه 
کار  یه  ید همچین جایی رو برای  با یل چرا  نا همه تجمل پرسممتن...دن نبود!ای
خالع انتخاب کنهنچیزی تا روشممن شممدن ماجرا نمونده بود.مارسممل پیاده 

 شد.هنوز تردید داشتم می
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ی اگه دنیل اینجاست نمیذاره اسیبی به من برسه.پیاده میخوام پیاده شم یا نه.ول
شدم.همزمان با من صدای باز و بسته شدن در ماشینای پشت سری هم شنیده 
شممد و وقتی اون غول تشممنای گنده بک و کچل هندزفری به گوش و اسمملحه به 
شتم که  شک ندا شدن دیگه درصدی هم  شون پیاده  شینا کمر رو دیدم که از ما

ت.از اولم باید میفهمیدمو گول نمیخوردم.چیزی نگفتم و همراه این یه تله سمم
مارسل راه افتادم سمت کلبه.در با صدای جیر جیر بلندی باز شد.خونه اینقدر 
سی  صال ک شد باور کرد ا سختی می درب و داغون و قدیمی و خالی بود که به 

سل که راینجا بوده.البته کسی جز یه لشکر بادیگارد و قلدر دست به سینه ی ما
دو برابر اونایی بودن که با ماشین دنبالمون میکردن!از دیدن اون همه دار و دسته 

 ی غریبه اصال حس خوبی بهم دست نداد.بالفاصله شروع به اعتراض کردم:
 اینجا دیگه چه جهنمیهن-

 به لحن پیروزمندانه ای جواب داد:
 اوه..از کجا فهمیدی که جهنمهن!-

رو داشتم غیر از این...پس رسما توی یه دام و دردسر انتظار شنیدن هر جوابی 
بزرگم.رفت سمممت میز گرد و خورد و خاکشممیری که گوشممه ی اتاق بود و یه 
شت .فقط منتظر بودم ببینم میخواد چیکار کنهنبا دقت  موبایل رو از روش بردا

 به صفحه ی گوشی چشم دوخت و بلند خوند:
ه تماس از دسمممت رفته!یعنی کی میتون یه پیغام روی پیغامگیر و یه میلیون تا-

 باشهن!
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نگاه مرموزی به من انداخت.حدس میزدم که اون گوشممی گوشممیه دنیله ولی تا 
صدای  شدم. صدای بلند پخش نکرد مطم ن ن شته بودم و با  پیغامی که من گذا

 من ف ای اتاق و پر کرد:
ت دنیلنکجایینتو قول دادی زود برمیگردی .میدونی االن چند سممماعته از-

خبری نیسممتندارم نگرانت میشممم.اینجا با مارسممل و رابرت اوضمماع خوبی 
به  یام. هایی نمیتونم از پسممشممون برب ندارم.خواهش میکنم زودتر برگرد من تن

 محض اینکه...
و همینجا پیام تموم شممد.ترس همه ی وجودمو برداشممت.گوشممی دنیل دسممت 

 مارسل چیکار میکنهنهمین سوال و بلند ازش پرسیدم:
 دنیل دست تو چیکار میکنهنگوشی -

 شونه ای باال انداختم.
 بیا با هم بفهمیم!-

سرش  شت  شاره کرد که پ شت ا سیده ای که ته خونه قرار دا به در کوچیک و پو
 برم.دستشو روی دستگیره گذاشت و  وق زده گفت:

 چشماتو ببند...یه سورپرایزه..-
 ه داد:فقط با اخم بهش نگاه کردم.خودش فهمید و بی تفاوت ادام

 خب نبند...ولی اینطوری مزه ششو از بین میبری.-
هنوز داشتم با نفرت بهش نگاه میکردم تا شاید یکم خجالت بکشه و خفه شه 

 واسه همین متوجه نشدم کی در و باز کرد و بعد به داخل اشاره کرد و گفت:
 اول خانوما.-
 اول خانوما.-
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له از توی اتاق چیه که بالفاصمم با اکراه نگاهمو ازش گرفتم تا ببینم سممورپرایز
قل*ب*م از تپش  ظه حس کردم  یه لح به روم برای  نه ی رو  یدن صممح د
ایستاد.اینقدر ناگهانی صحنه ی پیش رو تحت تاثیر قرارم داد که اصال نفهمیدم 
چطور  اشمممک دیوونه وار به چشمممام هجوم اورد و برای اینکه جیغ نزنم فقط 

ستمو جلوی دهنم گرفتم. با دیدن دنیل که ظاهرا خیلی بی جون محکم هردو د
تر از حد ممکنه روی یه صندلی به زور طنابای روی دست و پاش بند شده بود 
سیده بهش دوتا از اون قلچماقا  صندلی ولی نر سمت همون  ناخوداگاه دویدم 

 درست رو به روم وایستادن و راهمو سد کردن.با جیغ رو به مارسل گفتم:
 چه بالیی سرش اوردین-

 نسرد کنارم وایستاد گفت:خو
نگران نباش...نمرده...دنیل هفت تا جون داره..البته اگه تا االن شیش تاشو از -

 دست نداده باشه!
همه ی سممر و صممورتش کبود و خون الود بود.نمیتونسممتم باور کنم این همون 

 دنیل شکست ناپذیر توی  هن منه که این بال سرش اومده...ولی چران
 گفتم: با تشر به محافظا

 گم شین کنار..-
سل بازومو  شون که مار سمت شون بزنم و هجوم بردم  س ستم با تمام زورم پ خوا

 گرفت و کشیدم عقب و گفت:
 اروم ...اروم...وحشی بازی درنیار عزیزم...خودم حلش میکنم..-

 با حالت جنون امیزی داد زدم:
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 خفه شو...چه بالیی سرش اوردی عوضین-
بکشممم بیرون اما نتونسممتم.ابروشممو باال انداخت و  با تقال سممعی کردم بازومو

 گفت:
به پدر بچه ای که پرسممتاریشممو میکنی داری زیادی - فکر نمیکنی نسممبت 

 احساساتی میشینالبته اگه اون فقط رییستهن!
اینو گفت و بعد با سر یه چیزی رو به اون دوتا محافظ اشاره کرد.یکیشون عقبتر 

دورتر از اون صندلی روی زمین بود رو برداشت رفت و سطل پر از آبی که کمی 
و با شدت پاشیدش روی دنیل!انگار اینقدر شدت و سرماش زیاد بود که دنیل 
به ظاهر بیهوش،بالفاصممله با نفس عمیقی که مثل ادمایی که در معرض خفه 
شممدن بود تکونی خورد و چشممماشممو باز کرد.برای چند دیقه مات و مبهوت به 

 ...اطراع نگاه میکرد.
سرش بیارن که  شکنجه اش کنن...بالیی  شتن با این کارا  صد دا سما ق انگار ر
بیهوش شممه و بعد اینطوری ناجوانمردانه وادارش کنن به به هوش اومدن.هنوز 
انگار درک درسممتی از دور و اطرافش نداشممت اما متوجه شممدم که منو دید.به 

تی و در نهایت سخ سختی سعی در کنترل خودم داشتم که دیوونه بازی درنیارم
شک میریختم و به دنیل  سکوت ا شت فقط در  سم دا شواری که این کار وا و د
صدایی که به  شده بود نگاه میکردم.با  که برای اولین بار تا این حد مظلوم واقع 

 زور شنیده میشد و چشمای نیمه باز فقط گفت:
 اون اینجا چیکار میکنهن-

 :منظورش از اون،من بودم!مارسل جواب داد
 شوخیت گرفتهنمگه بدون اونم میشه کاری انجام دادن-
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سرجاش  شتر  سش بی شد و هوش و حوا شماش بازتر می شت چ تازه کم کم دا
 میومد.صداش گرفته بود ولی کمی بلندتر از قبل حرع میزد:

 چرا پای اونو به این بازی باز میکنین-
 چون اون مهره ی اصلی این بازیه!-

 به من گفت:نگاهشو از دنیل گرفت و رو 
 درست نمیگم،ناتالیان!-

میدونسممتم هدع اصمملی مارسممل از این کار اینه که واکنش منو نسممبت به این 
حاال چی رو داشممتیم مخفی  تا  که  نه  جار بز جا  مه  نه و ه یل ببی وضممع دن
یدش  عا یل چی  جه کردن دن که از زندونی کردن و شممکن میکردیم.مهم نبود 

نیل رو توی این حال ببینم هیچ توجیهی میشممه،ولی اینکه منو کشممونده بود تا د
غیر از این نداشمممت.حتی اگه یه غریبه که از دنیل متنفر بود هم اونو توی این 
اوضمماع میدید نمیتونسممت خودشممو به این اسممونی کنترل کنه و قطعا ناراحت 
ناراحتی  مه  با کل حاال من...چطور  میتونسممتم اون حس رو فقط  میشمممد...

نیل هم نمیخواد به این راحتی در این مورد نم توصممیف کنمنمیدونسممتم که د
پس بده و از منم همین انتظار و داره برای همینم سممعی میکردم جز گریه کردن 
ستم گریه هم نمیکردم ولی جلوی  کار احمقانه ی دیگه ای انجام ندم.اگه میتون
این یکی رو دیگه نمیتونسممتم بگیرم.قدمی از مارسممل فاصممله گرفتم و جلوتر 

ش میتونستم کاری کنم..ولی وقتی دنیل نتونسته خودشو نجات بده چه رفتم.کا
 کاری از دست من برمیادندستوری رو به مارسل گفت:

 برش گردون خونه.اون هیچ ربطی به ماجرا نداره.-
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ماجرایی که ازش حرع میزدن نمیدونسممتم چیه ولی حرع دنیل به این معنی 
م.با التماس به دنیل نگاه کردم.به من بود که منم واقعا باید همه چیز و انکار کن

یه  عا ازم میگرفتش. تاد سممری گاهش بهم میوف گاه ن ناخودا گاه نمیکرد و اگرم  ن
قدمی که از مارسل فاصله گرفته بودم و دوباره پر کرد و کنارم وایستاد و نگاهی 

 همزمان به منو دنیل انداخت و بعد گفت:
 اووو...واقعانن!من که اینطوری فکر نمیکنم.-
 گفتم برش گردون.-

صدای فریاد دنیل دوباره توی اون دخمه پیجید...ولی هر احمقی هم میفهمید 
با داد و فریاد و اخم و  به این نامردی گیر افتادیم نمیتونه  توی چنین جایی که 
دسممتور دادن به نتیجه برسممه و کسممی رو بترسممونه...خیلی دیر بود اما باالخره 

اد بیشتری داره نه کسی که قوی تره!و وقتی هم فهمیدم قدرت دست کسیه که افر
که نفرت اطرافیان ازت زیاد باشممه زیردسممتا هرکاری میکنن که دشمممنت بتونه 
شممکسممتت بده...دنیل هیچوقت سممعی نکرد محبت کسممی  رو جلب کنه و 
شاید بی دلیل نبود که جز رابرت  سلحه میداد... برعکس جواب همه چیز و با ا

نداشممت و همه فقط بخاطر با  گرفتن ازش  و جکسممون هیچ دوسممت واقعی
شتن  سی با  بده ولی برای نگه دا سش کار میکردن..دنیل ادمی نبود که به ک وا
شتر نزدیک خودش مجبور بود این کار و بکنه...هیچوقت فکر نمیکردم  افراد بی
شه...ولی  صلی دنیل ب سخت و ا سر شمن  سل بتونه رقیب و د سی مثل مار ک

به قابل تحمل تر شمممدن همچین موقعیتی نمیکرد.با  یاداوری این چیزا کمکی
 صدای خونسرد مارسل به خودم اومدم..
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کار و - ید این  با یل نمیشمممه...فقط چون تو میگی برش گردونم  که دل این
 بکنمن!من یه پیشنهاد بهتر دارم.

انگار منتظر بود ماها با  وق بپرسیم پیشنهادت چیه !چون همونطوری همزمان 
ه میکرد و وقتی سکوتمون رو دید ،دستاشو تو م گره کرد و ادامه به منو دنیل نگا

 داد:
بسمیار خب...سمکوتتون رو نشمونه ی عالقمند بودنتون به شمنیدن پیشمنهادم -

میذارم.اینجا دو تا پیشنهاد فداکارانه هست که بستگی به میزان از خودگذشتگی 
 شما دو نفر،من میتونم به نتایج خوبی برسم!

 داد: عدد یک رو نشون
صا - صو اول...تو دنیل...اگه بتونی به من اثبات کنی با ناتالیا هیچ رابطه ای،خ

یه رابطه ی احساسی نداشتی و نداری،من به راحتی میذارم اون برگرده خونه اما 
 در غیر این صورت میفهمم که تو تشخیا مهره ی اصلی بازی اشتباه نکردم!

 و ادامه داد مکثی کرد و تمرکز نگاهشو معطوع به من کرد
یل - ن تو و د ین  ب طه ای  ب که را نی  ک بات  ث من ا به  تونی  ب گه  تو ا دوم...

خصموصما یه رابطه ی احسماسمی،من میذارم اون زنده بمونه!باید ببینم هسمت 
 کدومتون بهتر میتونین درخواست منو انجام بدینن!

ت چی داره میگهن...دقیقادو تا چیز مت مماد رو از هردومون خواسممت...اون ثاب
ستیم تا منو نجات بده تا فقط بتونم برگردم خونه و من ثابت کنم  کنه که باهم نی
شه  که باهاش رابطه ای دارم تا دنیل رو از مرگ نجات بدمن!این دیگه چجور نق
ایهنبا ر منطقی که حسمماب میکردم به این نتیجه میرسممیدم ته این بازی نجات 
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ه هنوزم گریه روش شممک نشممده بیدا کردنی وجود نداره...با چهره ای در هم ک
 بود گفتم:

یه موضمموع - ما  نه هرکدوم از  یهنچطور ممک هان!منظورت از این حرع چ
 مخالف رو به تو اثبات کنیمندر هر صورت بای یه نفر این وسط گیره.

 شونه ای باال انداخت و بی تفاوت جواب داد:
ب- که کی جون اون یکی رو  نه... ته اش همی ما نک که..ا عا تراژی ه خودش واق

ترجی  میدهن!و یه چیز دیگه...این مشممکل خودتون دو نفره.بس از من نخواین 
 که کمکی بهتون بکنم!من فقط داور این مسابقه ام!

خواسممتم دوباره حرفی بزنم که مچش رو برگردوند و نگاهی به سمماعت مچی 
 روی دستش انداختت و ادامه داد:

ساعت دیگه زمان - ضافه به از همین االن تا یک  دارین!اما یک ثانیه هم وقت ا
 کسی داده نمیشه.

 قبل از هر اعتراضی از طرع من،دنیل بازم صداش بلند شد:
ساب تو منم،چرا نمیتونی مثه یه مرد - سرش بردار مارسل...طرع ح ست از  د

 فقط با خودم طرع شین!
 نه میتونسممتم در تایید حرع دنیل چیزی بگم نه میتونسممتم ردش کنم...درواقع

اصممال کلمه ای برای به زبون اوردن وجود نداشممت.دنیل تکونی به خودشممو 
صندلی ای که بهش بسته شده بود داد که البته یه تالش بی سرانجام بود و ادامه 

 داد:
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سته ی - شی برای من نداره.رابرت و بقیه این دار و د سوزن ارز سر  اون دختر 
جه شممو همتون خائن چند سمممال پیش همین اشممتباه و مرتکب شمممدن و نتی

 دیدین...تا کی میخوان یه مهره ی اشتباهی رو وارد بازی کنین و ببازینن
تمام مدتی که حرع میزد مارسممل خونسممرد و دسممت به بغل به حرفاش گوش 
سری تکون داد و  ضی بودن کج کرد و  شونه نارا شو به ن میداد و بعد لب و دهن

 گفت:
ضیم نکرد...دلیل قانع کننده ای برای وجود - شتن رابطه ای بین تو با اینرا  ندا

 دختر به اصطالح بی ارزش نشنیدم!
 و رو به من کرد و پرسید:

 و تونمیتونی دلیل قانع کننده ای بیاری که باهاش رابطه ای داشتین-
نده  حت کن نارا جه برام  به هیچ و ندن من  یل مبنی بر بی ارزش خو حرع دن

شنوم چ ضر بودم هرچیزی رو ب ستم میخواد منو نبود..درواقع االن حا ون میدون
نجات بده...اینبار دیگه زور و اسمملحه ای درکار نبود.باید همه ی تالشممشممو 
میکرد تا با نقشممه ی مارسممل پیش بره.ولی من چینمن که نمیتونسممتم برای 
که  یدادم  مارسمممل م به  ید چه جوابی  با با اونه... نجات خودم بگم اره...حق 

شنوه ولی ا شرایطیم قانعش کنهنمیخواد حقیقت و ب ز زبون مننچون من توی 
باشمممه...پس جواب من  بدم ن مه چیز جواب  به ه نه  قا که مجبورم صممماد
اینه...نفهمیدم اصممال چطور تونسممتم اینو به زبون بیارم اما سممریع و بدون فکر 

 گفتم:
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سمماله که با همیم...و اگه راضممیت میکنه که بگم با هم  ۸منو دنیل بیشممتر از -
ست شتر از این بودنمون یه رابطه ی پر سی نبوده،قبوله.رابطه ما خیلی بی ار و ریی

حرفا بوده. من فقط ع*ا*ح*ش*ه ای نبودم که بعد از یه مدت دنیل مثل بقیه 
 کنارش بذاره...ما با هم...

میخواسممتم بگم ما باهم ازدوا  کردیم و بچه هم داریم!عواقبش برام مهم نبود 
دم خوش قولیه و روی حرفش فقط به این فکر میکردم که اگه واقعا مارسمممل ا

هسممت و یه سممری جمالت این چنینی میتونه دنیل و از اون وضممع خالص کنه 
سط حرفم پرید و  پس دیگه لزومی نداره من چیزی رو پنهون کنم...ولی دنیل و

 نذاشت جمله مو تموم کنم و تهدید گونه گفت:
 امیدوارم بدونی این حرفا چه عاقبتی داره ناتالیا...-

 کرانه گفت:مارسل متف
درواقع حرفای اون واسم خوشایند تره!باورشم راحت تره.چون تو همین االنم -

با تالشممت برای راضممی کردن من به بی اهمیتی ناتالیا،داری حرفای اونو به من 
ماجرا  گه واسمممت مهم نیسمممت،پس چرا میخوای من از این  بت میکنی!ا ثا

 بکشمش بیروننچه فرقی برای تو دارهن
مرنگی زد.ظاهرا اونم اینقدر درگیر پیدا کردن راهی برای نجات دنیل نیشخند ک

من بود که متوجه حقه ی کثیف و البته ضعیف مارسل نشد.وگرنه از دنیل بعید 
 بود که اینقدر بی فکر جلو بره.

پس اینطور فکر میکنی هان!برام مهم نیست که شرط مزخرع و بچگانه ی تو -
یا برام مفهو تال نا که میخوای چیه...وقتی میگم  نداره،میتونی هر نتیجه ای  می 

 بگیری.من حرفمو عوض نمیکنم.
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شت به  سل دا سکوت توی کل اتاق حاکم بود.انگار که مار سه ی چند ثانیه  وا
 چیزی فکر میکرد و دست اخر هم دستاشو تو هوا تکون داد و گفت:

 باشه..هردو مساوی شدین!پس میریم سراغ مرحله ی بعد.-
نم چه خوابی واسمممون دیده و مرحله ی بعدی قراره چه بالیی منتظر بودم تا ببی

سرمون بیاد که با کشیده شدن محکم موهام از پشت سر برای یه لحظه نفسم 
ستای که موهام دورش پیچیده  سرم بردم تا د شت  ستم و پ بند رفت و هر دو د
صله  شتیم.همون فا صله ی چندانی با دنیل ندا شده بود و از خودم دور کنم.فا

ثانیه طی ی  یه  با کشممیده شمممدن موهام توسممط مارسمممل توی  کوتاه رو هم 
کردیم.درسممت رو به روی دنیل وایسممتاد و منو هم نگه داشممت و بدون اینکه 

 موهامو ول کنه تهدید گونه گفت:
 حتی اگه بدونی که قراره عذاب بکشه بازم حرفتو عوض نمیکنین!-

ه رد.حتی نیم نگاهش هم بدنیل بی اینکه جوابی بده فقط به مارسممل نگاه میک
من نبود.سممرمو کمی به عقب خم کردم تا موهامو از ریشممه بیرون نیاد و با هق 

 هق گفتم:
 چرا وقتی میدونی که حق با...با  منه..بازم میخوای ادامه بدین-
 چون دوست دارم بازی رو با روش خودم جلو ببرم.-

نو ی به حرفای مساکت شدم.من تالشمو کردم.ولی مارسل قرار نیست سرسوزن
نه!فقط میخواد سممرگرم  بازی ک که فقط میخواد  مه  بده و معلو یل اهمیتی  دن
باشممه!به هر قیمتی که شممده.هرچقدر بیشممتر بخوایم باهاش بحث کنیم اون 
سالحه.اون نه حرفای منو قبول داره نه دنیل  سکوت تنها  شه.پس  حریا تر می
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ر تالش نافرجام میکنیم و و فقط میخواد از دیدن اینکه هردومون برای هم چقد
 به جایی نمیرسیم لذت ببره!دنیل هم چیزی نگفت.با تامل ادامه داد:

این یه تسویه حساب جداست بین منو تو دنیل پس امیدوارم با موضوع اصلی -
قاطیش نکنی و بدونی که همه چیز سرجاشه.فقط میخوام هیجانشو یکم بیشتر 

 کنم.
 با لحن کثیفی گفت: بعد صورت منو سمت خودش برگردوند و

 یه  ره خوشگذرونی وسط یه بازجویی که به جایی برنمیخوره،میخورهن!-
حتی اگه منظورش هم به اندازه ی کافی واضمم  نبود،لحنش به قدری منزجر 
کننده بود که باعث میشمممد نتونم فقط بهش نگاه کنم و عکس العملی نشممون 

شم  دوختم و بعد با انزجار تف ندم.با نفرت به چهره ای که ازش متنفر بودم چ
انداختم توی صورتش!تنها کاری که از دستم برمیومد فقط همین بود.انتظارشو  
نداشمممت.نه اون نه دنیل و نه حتی خودم!از اونجایی که کارای غیرقابل انتظار 
زیادی ازم سممر میزد دیگه زوری نمیزدم تا گندکاریامو جبران کنم.تغییری توی 

شد و نگا شو توی جیب بغلی کتش حالتش ایجاد ن ست شو هم ازم نگرفت.د ه
شید و با یه تکون محکم  سفید رنگی رو بیرون ک ستمال پارچه ای  فرو کرد و د
یه لبخند  یا  با همون پوزخندی که معلوم نبود واقعا پوزخنده  صمممافش کرد و 
خبیثانه صممورتش رو پاک کرد و خیلی بی تفاوت دسممتمال رو ول کرد.چرخی 

پا لب تری برای خیره توی هوا زد جلوی  جا تاد.هنوز چیز  مون روی زمین اف
شدن بهش از چرخ خوردن اون تیکه پارچه پیدا نکرده بودم که با سیلی ناگهانی 
که توی صورتم خورد برای یه لحظه تعادلم از دست رفت و با دردی که توی یه 
سمت صورتم پیچید ناخوداگاه دستامو به صندلی ای که دنیل بهش بسته شده 
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گرفتم تا نیوفتم.اینقدر همه چیز ناگهانی پیش میرفت که تا میخواسممتم با  بود
حرکت قبلی کنار بیام حرکت بعدی زده میشد!میخواد من زار بزنم و به التماس 
کردن بیوفتم تا گریه و زاری من دل دنیل رو به رحم بیارهنکور خونده...شمموری 

تا گاز گرفتم  چیزی نگم و  خون رو گوشمممه ی ل*ب*م حس کردم.ل*ب*مو 
شده  ستادم و موهای ریخته  صاع وای سر نندازم. شتر از اون خودمو توی درد بی
که  گار  نه ان گار  به زمین.ان گاهمو دوختم  باره ن نار زدم و دو توی صممورتمو ک
اتفاقی افتاده...دنیل رو از گوشممه ی چشمممام میدیدم.از دیدن اینکه اون نمیتونه 

شیدم تا دیدن ز شتر زجر میک شت کمکی کنه بی جر خودم!چون دنیل عادت ندا
یه گوشممه بشممینه و فقط تماشمماگر باشممه ولی حاال دسممت تقدیر شممایدم دسمت 
مارسممل و داار و دسممتش مجبورش کرده بود تنها بیننده باشممه.مارسممل با همون 
مت یکی از  ید و گرفتش سمم یه کتش رو از تنش بیرون کشمم خونسممردی اول

ری که انگار همه چیز واسش نگهبانا.نگهبانه کت رو از دستش گرفت.همونطو
بی اهمیته در حالیکه آستین های پیرهن سفید رنگش رو تا میزد باال جوری که 

 انگار داره با خودش حرع میزنه گفت:
 ظاهرا اینطوری ب جایی نمیرسیم.-

اینو گفت و درسممت مقابل چشمممای منی که انتظار هرچیزی رو داشممتم غیر از 
کرد که باعث شممد برخالع کتک  این،مشممت محکمی حواله ی صممورت دنیل

خوردن خودم که هیچ واکنشممی در برابرش نشممون ندادم این بار ناخوداگاه و 
 غیرارادی جیغ خفیفی بکشم و دوباره دستامو جلوی دهنم بگیرم
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سر دنیل به همون طرع خم شد.برام جالب بود که اونم مثل من سکوت کردن 
.به ود که مارسل رو کفری میکردرو در پیش گرفته بود.شاید این بهترین راهی ب

هرصممورت دنیل بهتر از من دشمممنش رو میشممناسممه.نمیتونسممتم ببینم...واقعا 
صداش  سرمو چروندم تا نبینم که بازم میخواد دنیل رو بزنه..ولی  ستم... نمیتون

 رو شنیدم:
شینیه - ست بودن رو بچ ست دنیلن!اینکه یه بار هم تو طعم زیرد این عالی نی

 مت همه چیزت نابود شهن!بارم تو جلوی چش
 بازم مشت دیگه ای توی صورتش زد و ادامه داد:

این بخاطر اینکه الیقشممی!بخاطر اینکه چشممیدن طعم انتقام با همین خورده -
 کاریاست که لذت بخش میشه!

 مارسل دوباره کار نه چندان دلچسبش رو تکرار کرد..
 این بخاطر خودمو نفرت بی حد و مرزم ازت...-

 ار چهارم هم صدای کتک خوردن دنیل قل*ب*مو به درد اورد...و برای ب
قام آنجال رو - هایی انت به تن یه مشمممت  مه.. خاطر آنجال...ولی این ک اینم ب

 نمیگیره...
انجال..چه اسممم اشممنایی.انگار قبال زیاد شممنیدمش..اره..مطم نم که این اسممم 

این  از شنیدن جزو اسامی غیرمورد عالقه توی زندگیم بود!تصاویر گذرایی بعد
اسم به  هنم هجوم اورد..تصویر یه دختر بلوند الغر و فوق العاده زیبا که حس 
خوبی نسممبت بهش نداشممتم..گمونم داره یادم میاد.دختری که مارسممل بعنوان 
شتنم به  ست دادن حافظه مو برگ ستیار خودش معرفی کرده بود و بعد از از د د
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یخواست انتقام یه دستیار ساده رو خونه دیگه ندیده بودمش.ولی مارسل چرا م
 از دنیل بگیرهن

شت و با حرص  صندلی گذا شو دو طرع  ستا سمت دنیل و د شد  شتر خم  بی
 خاصی گفت:

 هیچ چیز انتقام آنجال رو نمیگیره...-
 این بار دنیل بود که خونسرد جواب میداد.

ید در نظر میگرفتی- با ماجرا میکردی.روز اول  که اونو وارد  ه ک این تو بودی 
ممکنه چه بالیی سممرش بیاد.اونیکه باید ازش بابت انجال انقام بگیری خودتی 

 نه من!چون من فقط از بازی خارجش کردم!
 پوزخند غلیظی زد و کمی سرشو به جلو مایل کرد و با تاکید ادامه داد:

درس هزار و یکم مارسممل!هیچوقت از کسممی که واسممت مهمه بعنوان طعمه -
 استفاده نکن.

دمی به عقب برداشمت و صماع توی جاش ایسمتاد و همونطوری که مارسمل ق
 سرش رو تکون میداد گفت:

شه.اما هنوزم - شته با شاید راهی برای انتقام وجود ندا شتباه از من بود. شاید ا
میشممه تالفی کرد.حتی اگه بدونم سممرسمموزنی ممکنه زجرت بده مطم ن باش 

 ازش دست نمیکشم.
ستاد.هنوز هیچ  چند قدمی رو دور و اطراع من چرخ سرم وای شت  زد و بعد پ

کاری نکرده بود ولی از حس کردن اون همه نزدیکیش به من و تصور حتی یک 
شار دادم تا هم  شمامو روی هم ف صد از اتفاقی که ممکنه بیوفته با هراس چ در
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ستای که روی  سرکوب کنم و هم نگاهمو از دنیل بگیرم.با د سم رو کمی  ستر ا
س ش صدای دنیل بازوهای برهنه ام ن شردم. شمامو روی هم ف شتر از قبل چ ت بی

 توی گوشم پیچید:
ته - یدونیم نمیتونی بهش آسممیبی بزنی.چرا خودتو خسمم هردومون خوب م

یه  یه نفرم توی این ق مم گه  بذاریش چون ا نار  یت مجبوری ک ها میکنیندر ن
حمایت تمام و کمال داشممته باشممه ناتالیاسممت.هرکدوم از ما میتونه قربانی این 

 ی باشه جز اون.باز
 مارسل جواب داد:

میدونم...قرار نیسممت بهش آسممیبی برسممه.اتفاقا باهاش خیلی هم جنتلمن -
 خواهم بود!اونی که قراره آسیب ببینه تویی.

هر دو دسممتمو مشممت کردم.لحظه به لحظه با حرفا و کاراش بیشممتر مطم نم 
 میکرد که چه اتفاقی در انتظاره...

ونه ام تکیه داد و نفس عمیقی کنار گردنم از پشمممت سممر چونه اش رو به شمم
کشممید.طوری که انگار قصممد داره عطر خاصممی رو با ولع حس کنه!حتی اگه 
حیوون و حتی یه سممگ هم این حرکت رو درسممت بغل گوش من انجام میداد 
مور مورم میشممد ولی این باعث نمیشممد که تنفرم از مارسممل صممد برابر بیشممتر 

صی و فو صا شه.این حس تنفر اخت ق زیاد فقط مختا مارسل بود وای بحال ن
اینکه خودش هم خیلی بیشممتر در این راسممتا تالش میکرد!توی همون حال با 

 صدایی کمتر از حد معمول پرسید:
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شی تا کجا پیش برین!البته اگه هنوزم - شق ضری بخاطر جون مردی که عا حا
 تتاکید داری که شممما دوتا رابطه ی خاصممی باهم داشممتین!در غیر این صممور

 میتونی خیلی راحت عقب بکشی و به کشته شدنش هم اهمیتی ندی.
چشمامو باز کردم.اولین چیزی که جلوی چشمم اومد چشمای مملو از خشم 
و در عین حال نگران دنیل بود.سممعی کردم لرزش صمممدام رو کنترل کنم و با 

 صدایی که از بین دندونام بیرون میومد جواب دادم:
یه رابطه ی بی اهمیت نمیکشممی.اینو هر بچه ای هم تو دنیل و واسممه اثبات -

 میتونه بفهمه.
برای لحظه ای سممکوت کرد.شمماید فکر نمیکرد به این اسممونی دسممتش خونده 
شممه.حاال که شممده بود...میلی متری هم از من فاصممله نگرفت.فقط با همون 

 لحن اروم گفت:
اسممت نش وحق با توئه..اون نباید به این سممادگی کشممته بشممه...ولی فقط جو-

مهمهن!شممماید بتونیم با چیزای کوچیکتری این مسمم له رو حل کنیمن!مثال یه 
 انگشت!یه دست!

شو گرفته بود که به هر طریقی که  صمیم انتخابای زیادی برام باقی نمونده بود.ت
ستاش  ساده تر و بهترنیکی از د شده هردومونو عذاب بده..و چه راهی از این 

بلند لباسممم که تا پشممت گردنم ادامه داشممت شممونه ام رو رد کرد و روی زیپ 
متوقف شد.دست از تقال کردن برداشتم.عین یه مجسمه سر جام وایستادم و با 
چشمممایی که از لرزش اشممک تار میدید به دنیل نگاه کردم و امیدوار بودم که 
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خودش بدونه اگه هر اتفاقی هم بیوفته من فقط بخاطر اینکه اون صمممدمه ای 
 ه خواسته ی مارسل بدم.با هق هق و بریده بریده جواب دادم:نبینه حاضرم تن ب

 من بخاطرش...هرکاری میکنم...-
انگار فقط میخواست همینو بشنوه.چون با سر دوباره به نگهبانه اشاره کرد.اونم 
شدن  صدای اروم باز  سر جای اولش. شت  صله گرفت و برگ دوباره از دنیل فا

باس شمممب کریسمممس لعنتی ا یپ ل های ز نه  گه دو گه،هیچوقت دی مدی ز ه
ستاده بودم .قطره  صدا فقط واای سر و  شه.بی  ست از این ازار دهنده تر با نمیتون
های اشک رو به وضوح از ابتدای مسیرشون تا وقتی که روی گونه ام میلغزیدن 
و روی زمین می افتادن حس میکردم.دیگه تنها حرکتی که ازم سممر میزد باال و 

ی سممینه ام بخاطر گریه ام بود.زیپ روی دونه ی  پایین رفتن غیر ارادی قفسممه
اخرش روی کمرم تموم شممد و صممدای ازار دهندش خفه شممد.با ب*و*سممه ی 
نفرت انگیزی که روی شممونه ام کاشممته شممد ،صمماع تر توی جام وایسممتادم و 
ناخوداگاه نفسممو حبس کردم.هیچ ت ممینی وجود نداشمت که از شمدت این 

ط خیسی مداوم اشک روی صورتم بهم ثابت همه فشار عصبی از حال نرم و فق
سم تکون ناچیزی  ستای یخ زده و بی ح شدم!د سفانه هنوز بیهوش ن میکرد متا
خورد.تا حدی که حلقه های اسممتین لباسممم از مچم بیرون بیاد!تمام عمرم،با 
صی  شخ شم،اما چه با اجبار چه با میل  سی با شد که با ک ستم و می اینکه میتون

جا که بهش ا ها مردی  یل تن نه دن زه داده شمممده بود اینطور بی پروا منو لمس ک
باید تماشممماگر  به  هنم خطور هم نکرده بود که یه روزی دنیل  بود!هیچوقت 
همچین صحنه ی ناخوشایندی باشه...لباسم اونقدری بلند و تنگ بود که فقط 
با این همه تالش کمی تا قفسه ی سینه ام کشیده شه.با این حال دستامو محکم 
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خودم گره کردم.از کی خودمو پنهون میکردمناز دنیلنشمماید...شمماید جلوی 
تنها کسممی که نمیخواسممتم تو اون لحظه منو ببینه فقط دنیل بود...دنیل دیگه 
طاقت نیاورد.دیوونه وار خودش را با اون صممندلی ای که بهش بسممته شممده بود 

سل میگفت که تمومش کنه ست  و تکون میداد و بی وقفه فریاد میزد و به مار د
از سممر من برداره.قطره ی دیگه ای از اشممکم این بار روی دسممتای ی زده ام 
شه...مارسل  چکید.فقط نگاه میکردم..فقط نگاه...دیگه هیچی از این بدتر نمی
سکوت من!ترجی  میداد انقدر  شتر به وجد میومد تا از  شم دنیل بی از دیدن خ

ینو از ر کشیدن اونو ببینه.ابازی رو کش بده تا بتونه برای مدت طوالنی تری زج
ب*و*سه های وحشیانه ی همراه با خنده های سرمستانه و مو یانه اش که هر 
کامال  یداد  هدع قرار م ظه اطراع گردن و چونه و حتی صممورتم رو مورد  لح
میشد درک کرد.دیگه کشش رو نداشتم..حتی برای یه ثانیه دیگه هم نمیتونستم 

ضاع ا شه باید یه کاری میکردم...ای تحمل کنم.قبل از اینکه او ز این هم بدتر 
شتم  سرم زد.تا چند لحظه ی پیش دا ستم کاری کنم.فکری به  کاش واقعا میتون
شیارم،اگه این کار رو  فکر میکردم ممکنه هر آن از هوش برم...ولی حاال که هو
شهنوقت برای تجزیه  شته با الکی ولی ماهرانه انجام بدم چینممکنه تاثیری دا

ی به و تحیل یده ی مورد نظر تنگ بود...اینقدر هم تمام مدت پشمممت  ها ا ل تن
مارسممل و بی حرکت وایسممتاده بودم که کمتر ممکن بود شممک کنه.تا جایی که 
ستم که برای لحظه  سریعا ب شمامو  شل و وا رفته گرفتم و چ ستم خودمو  میتون

هم گای حس کردم واقعا از حال رفتم!قبل از اینکه روی زمین بیوفتم مارسممل ن
سنگ خورده همزمان با زبون اوردن کلمه  شت و با لحنی که انگار تیرش به  دا
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شک کرد که دارم  شون ندادم.فکر کنم  شی ن ی قلعنتیقچند بار تکونم داد.واکن
شده بود رو  ستاش که حائلم  شده د ادا درمیارم یا نه و برای اطمینانش هم که 

شه یا  سختی ای کول کرد تا ببینه تعادلم در حد یه فرد بیهو شترن!با هر  ه بود بی
بالفاصممله با بی حالی تمام خودمو انداختم روی زمین.از برخورد صممورتم با 
یدونم چطوری از درد صممورتم رو جمع  فت ولی نم فت دردم گر زمین سمم
ست هم داده بود تا یه بازیگری بی نقا رو  ست به د شاید همه چیز د نکردم!

اد.حس میکردم بدم زیر پاهاش در حال ارائه بدم!این بار با پاهاش بهم تکونی د
خورد شدنه ولی نفسم در نمیومد.هنوز داشتم با خودم کلنجار میرفتم تا صدام 
سردی با حس  صورتم با آب فوق العاده  شدن ناگهانی  درنیاد که یهو با خیس 
شمامو دیوونه وار باز کردم.یادم نبود  شدم و چ خفگی تقریبا توی جام نیمخیز 

ساعت پیش همینطوری ب هوش اوردن!در حالیکه اون واقعا که دنیل رو چند 
بیهوش بود!واسه چند لحظه با ترس به چهره ی پیروزمندانه ی مارسل که باالی 
شت.مارسل  ست از تالش بی ثمرش برنمیدا سرم بود نگاه کردم.دنیل هنوزم د

 با نیشخند تمسخر امیزی گفت:
 خب،کجا بودیمن!-

چ جوابی از جانب من باشه دستمو کشید و حتی اینو گفت و بی اینکه منتظر هی
سمت در  صی  ست و عجله ی خا شم و با ژ صت نداد تا از جام بلند  بهم فر

 خروجی میرفت و منو هم روی زمین دنبال خودش میکشید...
 پایان این قسمت

 🍦Sahel.바닷가🍯,  
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هرچقدر که توان هم برام باقی مونده بود بعد از اون بیهوش شممدن مصممنوعی و 
این کشممیده شممدن روی زمین دیگه جونی برام نمونده بود.این خونه ی داغون و 
سوند.باالخره در یکی  نم گرفته ی پر از محافظ هم که دیدنش بدتر ادم رو میتر
ندم کرد و  باز کرد و از روی زمین بل حافظی نبود رو  که توش هیچ م قا  تا از ا

سر ست.در ک ی از ثانیه هیچ اثری از تقریبا هولم داد توی اتاق و محکم در رو ب
خنده ی عصبی و شاید پیروزمندانش دیگه باقی نموند.فقط با لحنی که چندان 

 خوشحال نبود گفت:
سی دختر....ارزو میکردم که بتونم همونقدر که دنیل رو - شان تو خیلی خوش 

عذاب میدم ،تمام گستاخی های تورو هم تالفی کنم...فقط میتونم بگم شانس 
 اوردی...

 توی موهاش کشید و کالفه وار ادامه داد:دستی 
با - یه دختر  که خودم فروختمش یهو  کی فکرشممو میکرد ع*ا*ح*ش*ه ای 

 اصالت از آب دربیادنتو اسم اینو غیر از خوش شانسی چی میذارین
با نفرت تمام توی چشمممای شممرورش زل زدم و هیچ جوابی ندادم.دسممتاشممو 

وی صندلی ای که اون کنار بود محکم روی شونه هام گذاشت و مجبورم کرد ر
 بشینم.

عا فکر - قت نمیفهممنواق که هیچو ید این به ام بازیم دادین.. مدت  مه  این ه
سال از این  سخرتونون شق م ضوع رو مخفی کنیننع میکردین میتونین این مو

 کشور به اون کشور فرار کردنتونون!
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روی صندلی خم شد و دستاشو روی دسته های صندلی گذاشت و چشماشو 
 نگ کرد و ادامه داد:ت

 بچه تونون!-
بازم برای هزارمین بار توی یک شب نفسم با شنیدن یه حرع برای ثانیه ای بند 
رفت...این بار بخاطر جسی...پس دیگه رازی وجود نداشت ...اون همه چیزو 
میدونسممت.حتی جسممی رو.از اولم مطم ن بودم این نمایش الکی راه انداخته 

یه ته شمممده و هدع چیز دیگه ا ماجرای جسممی هم لو رف ..ولی فکر نمیکردم 
باشه.وقتی منو دنیل نمیتونیم هیچ دفاعی ماز خودمون بکنیم،جسی که فقط یه 
بچه ست چه شانسی ممکنه داشته باشهناونم وقتی پدرش که رییس و سردسته 

 باندی به چه بزرگی بود حاال اینطوری گیر افتادهنترسون از دهنم رفت:
 ت نکن.جسی رو وارد بازی-

 با دلسوزی مسخره ای گفت:
اوه هانی!فکر میکنم اون بچه تا االنشممم زیادی تاوان زیاده خواهیای پدرشممو -

پس داده.هرچند دلم میخواسممت باهاش حال دنیل رو سممرجاش بیارم...ولی 
 وجدان انسانیم کجا رفتهن!

لحنش هیچ حس اطمینانی رو منتقل نمیکرد.به هیچ وجه حرفش قابل اسممتناد 
 د و برعکس ادم رو بدتر میترسوند.دستوری گفتم:نبو
 حاال که من اینجام،دنیل و ول کن بره.مگه همینو نمیخواستین-

قبل از اینکه جوابی بده در از پشت سرم باز شد.برنگشتم ببینم کیه فقط مارسل 
با دیدن کسی که وارد اتاق شد،دستاشو از روی صندلی برداشت و صاع توی 

از صممندلی من فاصممله گرفت و به عقب رفت.صممدای  جاش وایسممتاد و قدمی
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قدمای شممخا جدید رو از پشممت سممرم شممنیدم اما بازم برنگشممتم.دیگه کی 
میخواد بالیی بدتر از مارسممل به سممرمون بیارهنصممدای قدما کنار صممندلی من 
متوقف شد.از گوشه ی چشمام نیم نگاهی به بغل دستم انداختم.فقط یه نما از 

شید شلوار اتو ک صله کت و  سل بالفا شخا بود!مار ه و براقش از اون زاویه م
 شروع به حرع زدن کرد و توضی  وار گفت

رییس همه ی دستوراتتون اجرا شد.همه ی حدساتون درست بود.تا جایی که -
سیبی نبینه...همونطور که  سعی کردم ناتالیا آ ممکن بود دنیل رو تهدید کردم و 

 خودتون میبینین....
🍦Sahel.바닷가🍯, [۰۳.۰۵.۱۶ ۰۰:۰۹] 

 حرفاش با صدای فریادگونه ی اشنایی قطع شد.
سه - شده ابلهنوا شته  سه چی کار گذا فکر کردی این همه دوربین توی اتاقا وا

 اینکه خودم ببینم داری چه غلطی میکنی.
با شممنیدن اون صممدا تعجب زده و عصممبی سممرمو برگردوندم و از دیدن پدرم 

ث یدم و فقط م جام پر گاه از  گاه کردم.درسمممت ناخودا ها بهش ن ل جن زده 
میبینمنپدرم...اینجانپشممت همه ی این ق ممایاننگاه گذرایی به من انداخت و 
انگار که تازه سر و وضع خونی و کبود و درب و داغون منو دیده باشه و تازه هم 
بابتش ناراحت شده باشه دوباره رو به مارسل کرد و بی مقدمه دستشو باال اورد 

شیده ی محک صدای فریادگونه ادامه و ک سل زد و با همون  صورت مار می به 
 داد:
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بهت هشمممدار داده بودم دسممتای کثیفتو به امیلی نزنی.بهت گفتم اون گرگ -
وحشممی واسممم مهم نیسممت ولی دخترم....چطور جرات کردی اینقدر بهش 

 نزدیک شین
شت جلوی من اینطوری  صال انتظار ندا سابی جا خورده بود و ا سل که ح مار

شل ضای شو کمی  شه،همونطوری که چندباری فکش رو تکون میداد ،کراوات ع 
کرد و با فک منقبض شده نیم نگاهی به من انداخت.حاال میفهمم وقتی اینقدر 
از حمایت بالقوه ای که من داشتمو نباید اسیب میدیدم چی بود...چرا...چرا به 

ی تنم بند ه تو هنم نرسیده بود که کی پشت این جنایتهنلباسی که نصف و نیم
شتم و تنها جمله ای که با گریه و حرص  شده بود رو محکم تر توی تنم نگه دا

 از دهنم بیرون اومد این بود:
 چطور تونستین-

بی تفاوت به چهره ی برافروخته و لحن طلبکار من با  وق خاصممی که از دیدن 
ضرب و  صورت مورد  شو به طرع  ست شت و د سمتم قدم بردا شت ،به  من دا

 قرار گرفته ی من،به قصد نوازش دراز کرد و گفت:شتم 
اوه امیلی...عزیزم...تقریبا یک سممماله که ندیدمت..فقط خدا میدونه چقدر -

 دلم برات تنگ شده بود...
 سرمو با نفرت عقب کشیدم تا دستش بهم نخوره و با تحکیم و گریه گفتم:

 ینکن فقط بهم بگو...چطور تونستینچطور تونستی باهام همچین کاری-
بازم عکس العملی نشون نداد و هنوز پیرو واکنش قبلیش این بار برای به اغوش 

 کشیدنم دستاشو از هم باز کرد و گفت:
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میخواستم سورپایز شب کریسمست باشم...نمیخواستم شبمون بخاطر اون -
 گرگ کثیف خراب شه...ولی شد..متاسفم امیلی..

 دستاشو محکم پس زدم و با جیغ گفتم:
پدر اسممم د- قت تصممورش هم نمیکردم  یار...هیچو نت ن یل رو روی زبو ن

خودم...همخون من...برای زمین زدن رقیبش که روزی زیر دسممتش بوده بهم 
 نزدیک شه...به من که دخترشم....

یدنش اخم روی صممورتش نقش  به اغوش کشمم مت من برای  قاو یدن م از د
 بست.دستاشو توی جیب کتش فرو برد و گفت:

خودم،همخون من!بخاطر اون موجود پست و بی ارزش ،دیگه از خوبه!دختر -
دیدن پدرش خوشممحال نمیشممهنیه سممادیسمممی روانی که به دسممت خودم آدم 
شممد،حاال چطور باعث میشممه عالوه بر نصممف افرادم،دختر خودمم علیه من 

 بشهن
مارسل پا برهنه پرید وسط حرفاش و چون دل پری از دنیل داشت با نیشخندی 

 گفت:
ر هنوز اون عوضممی رو نشممناختی رییس...نفو ی که به تنهایی روی این انگا-

که  یدن نیسمممت.فقط وقتی تموم میشمممه  بل خر قا با هیچ پولی  مه ادم داره  ه
 بمیره.باید زودتر از شرش خالص شیم.

 محل به گفته های صد من یه غازش نداد و دستوری گفت:
🍦Sahel.바닷가🍯, [۰۳.۰۵.۱۶ ۰۰:۰۹] 

 برو بیرون.-
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سل شه!ولی  مار شد کم مونده بود الکی هوار بک ضایع می شت  از اینکه مدام دا
 چیزی نگفت و از اتاق بیرون رفت.

تنها دلخوشممی ای که پیدا کردم این بود که به  افکار پلید مارسممل حداقل توی 
نداد هرچند حدس میزدم خودش از اول هم تصممورات  یدون  همون لحظه م

 ر جیغ زدم:خوبی برای دنیل نداشته...بازم طلبکا
چرا دسممت از سممرمون برنمیداری و نمیذاری مثل وقتی که حتی نمیدونسممتم -

 وجود داری زندگیمونو بکنیمن چی از جونمون میخواین
 اخماش باز نشد.جواب داد.

ندگی میکردی هیچ چیز - نه ی من ز که توی خو یک سمممالی  به...توی  جال
بندی...خودتو اونو درموردش نمیدونستی...ولی حاال افعالتو باهاش جمع ممی

ستم یه روز قراره دخترمو ازم بگیره،هیچوقت اینقدر  صدا میکنی!اگه میدون قماق
 بزرگش نمیکردم.

 مکثی کرد و نگاهشو به نقطه ی نامعلومی دوخت و زیرلب ادامه داد.
اوه امیلی!چقدر درناک!اگه از اول تورو نمیسپردم به اون پرورشگاه ممکن بود -

سی!ممکن بود وقتی یه دختر بچه بودی  خیلی زودتر این تیکه شنا شغال رو ب آ
ببینیش و هیچوقت به  هنتم نرسممه که یه مهاجم فراری میتونه اینقدر تاثیر گذار 

 باشه.میتونه اینقدر بی صفت باشه.
هه...کی داشممت راجع به کثیف بودن حرع میزدنکسممی که با بچش این کارو 

 دنیل حرع میزدن کرده بودناصال چرا با این اطمینان راجع به
 سرمو با حرص تکون دادمو جواب دادم:
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تو هیچی درمورد دنیل نمیدوونی...تو حتی درسممت نمیشممناسممیش...به چه -
حقی این کارو باهاش میکنینبه چه جرمینبه جرم اینکه از تو بهتر ریاسممت 

 میکنهن!
برای چند دقیقه ی طوالنی سممماکت موند.لبخند تلخی زد که نصممف و نیمه 

مشممخا شممد و بعد کیف کوچیکی رو از توی جیبش بیرون اورد و دندوناش 
 همونطوری که بازش میکرد گفت:

من نمیشناسمشنمن بزرگش کردم!اون حتی نمیتونست اسلحه رو درست تو -
 دستاش بگیره!

تا جایی که یادم میومد دنیل میگفت فقط میدونسممته رییس اصمملی اسمممش 
بدون پدره منه هیچکدوم همدیگه رو  ریچارده و تا قبل از اینکه بیاد سممراغ منو

 از نزدیک ندیدن...یعنی دروغ گفتهنادامه حرفاش رشته افکارمو پاره کرد.
وقتی از یونان فرار کرده بود یه پسمر نوجوون ترسمو بیشمتر نبود.تنها چیزی که -

باعث شد دلم به حالش بسوزه و بخوام بهش کمک کنم این بود که استعداداش 
تو زندگیش کرده بود نادیده گرفته میشممد.من تنها بچه مو  بخاطر حماقتایی که

برای دور موندن از دست دشمنا فرستادم به یه پرورشگاه توی دورترین نقطه ی 
روسممیه!حاال پسممری رو میدیدم که انگار جوونی خودم بود...انگار سممال پیش 
سرم زد که شب به  شوند به این باند خالع.و یه  ست تقدیر اونو ک  خودم بود!د

این پسممر اسممتعدادای خاصممی داره که میتونه یه روزی به دردم بخوره.میتونه یه 
روز برای جبران کمک هامم که شده حداقل یه محافظ باشه که بهم مدیونه.ولی 
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اون چیکار کردنیه موجود گربه صممفت که فکر میکرد دارم وظیمو انجام میدم 
 که بهش کمک میکنم!

کیف کوچیک جیبیش بیرون اورد و  بازم سمماکت شممد و عکسممی   رو از توی
گاه   قت بهش ن با د با پرت کرد طرفم.روی زمین و هوا گرفتمش و  تقری
کردم...عکس قدیمی بود...ولی دنیل نوجوون با پدری که چند سممال جوون تر 
بودن توی یه قاب اسملحه به دسمت کنار همدیگه بودن!که این تا حدی حرفای 

 ثبات میکردپدرم رو بیشتر از حرفای دنیل بهم ا
زیاد منتظرم نذاشممت و دسممته دیگه ای از عکس ها رو رو به روم گرفت.توی 
همشممون دنیل با همون چهره ی جدی و بدون لبخند کنار ادمای مختلفی دیده 
میشممد و بیشممتر عکسمما هم طوری بودن که انگار ناگهانی یا توسممط یه دوربین 

اون عکسمما،روی مخفی گرفته شممدن و حتی جنبه مچ گیری داشممتن،بین همه 
شدم.این  شبیه بود اما من نبودم،متوقف  سی که دنیل کنار یه زن که به من  عک
ند  پدرم دوختم و همین سمموال رو بل به  گاهمو از عکس گرفتم و  یهنن زن ک

 پرسیدم:
 این زن کیهن-

 عکسا رو از دستم کشید و با پوزخندش جواب داد:
سی که تو - شما دو نفره!ک سی که دلیل اینجا بودن  سی بهشک شتر از هرک  بی

 شبیهی و این حال منو بهم میزنه.
 با تردید بهش نگاه کردم،ادامه داد:

 اون زن،کسی که تورو به دنیا اورده و با سرشکستی میتونم بگم مادرته!-
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شون پیدا  سر و کله  مادرمنننتا کی قراره افراد خونواده ی من اینطوری یهویی 
 ما صبر کن ببینم...گفت دلیل اینجاشه و دست بر ق ا عوضی از اب دربیاننا

 بودنمون...یعنی اون میخواسته که منو دنیل رو ازار بدهن
ستگی میکنی فقط بگو خودتو - سرشک ساس  ست که تو از چی اح برام مهم نی

نه  ما میخوایننمن  که بوده چی از جون  یت  یا هرچیز قه ات  نت،معشممو ز
سی که  صداش کنم نه ک سم که بتونم پدر  شنا صی رو می سم مادر روش شخ ا

 بذارم.
صندلی که من تا چند لحظه پیش  سخره...روی  صنوعی و م خندید.خنده ی م

 نشسته بودم نشست.
اگه اون موجود کثیف رو میشممناختی،هیچوقت طرفداریشممو نمیکردی،حاال -

عاشممقش شممدین!ای دختره احمق...برای همینه که میگم شممبیه مادرتی...اگه 
 ات میسوخت ولی هردوتون یه نوع اشتباهیکم کمتر شبیهش بودی شاید دلم بر

شی قراره با جاه طلبیاش هرچی  شدین.تا کی اون گرگ وح رو با یه ادم مرتکب 
 که من داشتمو ازم بگیرهن

گیرم  که حق با اون بود و دنیل بهش خ*ی*ا*ن*ت کرده بود،اما من چینمن 
 این وسط چیکاره بودمنبا بغض گره خورده ام جواب دادم:

رومی نیسمممت،جاه طلبه از هرکسممی و هرچیزی برای رسممیدن به دنیل ادم آ-
ضی گریاش پذیرفته  ستفاده میکنه،من با همه ی این بدیا و عو سته هاش ا خوا
بودمش بابا!حداقل بخاطر دخترت باید عقب میکشممیدی...تو سممال ها وقت 



 497 فروشی نیست )جلد دوم(

داشممتی همه چیز و تالفی کنی،چرا االننچرا االن که من بیشممتر از هر وقتی 
   دارم داری این کارارو میکنینپس تکلیف دخترت چی میشهن!بهش احتیا

 نفس عمیقی کشید و پاشو روی اون یکی پاش انداخت:
وقت من برای ابراز محبتم به تو تموم شده امیلی،تا زمانی محبت پدرانه معنی -

ست مدت زیادی تو این دنیا  شی.دیگه قرار نی شت که تو همراه خودم بزرگ  دا
میدونم تا قبل از اینکه بمیرم دنیل و شممارلوت باید تاوان تک تک بمونم اما اینو 

شتر از اینکه دخترم  سفم که تو این بازی تو بی شونو پس بدن و متا کثافت کاریا
ستی که میتونم باهات همه چیز و تالفی  شتراک این دو نفر ه شی،تنها نقطه ا با

،از کنم.شممارلوت بخاطر بدسممت اوردن تو حاضممر شممد از همه چیز بگذره
خونوادش از من و بره همدسممت یه پسممر تازه کار مثل دنیل بشممه تا منو پایین 
سری که  شه.اعتراع میکنم،هیچوقت فکر نمیکردم پ سقوطم ب شه و باعث  بک
مثل پسممر خودم باهاش رفتار کردم بخواد همراه با زنم نقشممه ی سممقوط منو 

رو چند سممبکشممه!غافلگیرم کردن....غافلگیر شممدم وقتی فهمیدم شممارلوت با پ
سمماله ای که خودم بهش همه چیز دادم میخوابه!غافلگیر شممدم وقتی فهمیدم 
قدرت  به  یل رو  تا دن فاده کرده  مه ی ثروت و نفو ش اسممت شمممارلوت از ه
ید هم حق  قدرتی فراتر از من و برای سممرنگون کردن من...شممما نه، برسممو
تا از  با من شمممد،چون دو به ازدوا   که مجبور  داشمممت،اون زن جوونی بود 
بزرگترین خونواده های اصممیل انگلیس تصمممیم گرفته بودن ما دو نفر ازدوا  
کنیم تا این سمملطنت کثیف وراثتی شممه،نمیخواسممتم وراثتی درکار باشممه،فقط 
میخواستم خودم باشم و شارلوت برای همینم وقتی تو دنیا اومدی شایعه کردم 

ش ارلوت حرفمو باور بچه مون مرده به دنیا اومده و تورو از همه چیز دور کردم.
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ست اویزی بهتر  ست من هیچ د شدن از د نکرد و برای پیدا کردن تو و خالص 
شناختم یه  سر و می سی  ات کثیف اون پ از دنیل پیدا نکرد.اما من بهتر از هرک
گدای  قدرت و  نه ی  یه تشمم تل روانی... قا یه  بی اصمممل و نسمممب فراری...

زنی به سممردی و  ریاسممت...شممارلوت زود خودشممو باخت...فکرشممم نمیکردم
تلخی اون بتونه عاشق شه!اونم عاشق یه بچه ی بی سر و پا..افسانه وار بود ولی 
شدن دنیل برای مدت کوتاهی  شارلوت و ناپدید  شت.بعد از مرگ  حقیقت دا
فکر انتقام از سرم افتاد و خواستم دخترمو پیدا کنم،فکر میکردم حاال پیرمردی 

فقط دخترشو داره.میخواستم تمام سعیمو هستم که همه چیزشو از دست داده و 
ندگیتو واسمممت جبران  مام سممماالی ز یارم و ت بدسمممت ب تا دل تورو  بکنم 
کنم...ولی...فکر میکنی چی دستگیرم شدنبعد از اینکه سعی کردم شارلوت و 
دنیل رو ببخشم و زندگیمو وقف تو کنم،فهمیدم که اون پسره ی عوضی همیشه 

قدم از من جلوتره..حاال  بت دخترم بودن!سمممالها زنم رو ازم دزدید و چند  نو
شدنخودت بگو،مرگ برای دنیل  شقش می شدنعا حاال دخترم باید برده اش می

 مجازات اسونی نیستن
سممالش بوده و بی خبر از همه جا توی  -اونموقع که دنیل  سممالش بوده ناتالیا  

 پرورشگاه زندگی میکرده
خاطر مال و اموال و وراثت همونطور که تو داسممتان توضممی  دادم شممارلوت ب

خونوادگیشون اجبارا زن ریچارد میشه در صورتی که از ریچارد بدش میاد ولی 
شارلوت میگه  شون دنیا میاد به  شارلوته!برای همینم وقتی بچه  شق  ریچارد عا

 بچه مرده دنیا اومده
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سالها دنبال بچه اش میگشته چون میدونسته ریچارد دروغ گفته ولی  شارلوت 
سر فراری بدبخت نمیتون سال ها یه پ ه پیداش کنه،از ق ا توی یکی از همون 

شه و از اونجایی ک  سر و کله اش تو خونه ریچارد پیدا می شه  بیچاره که دنیل با
چارد و فرد مورد  با عرضمممه بوده سممریع میشمممه دسمممت راسمممت ری خیلی 
ستفاده میکنه و با وعده ی قدرت و ثروت  شارلوت هم از موقعیت ا اعتمادش،

نه هم دا مک ک یدا کردن دخترش بهش ک که هم تو پ یل ازش میخواد  به دن دن 
 ریچارد رو ک دل خوشی ازش نداشته رو سر به نیست کنه

 دنیل هم میگه چی از این بهتر
 یه زنه عاشقم ک شده

 پول و قدرتم ک میخواد بهم بده پس بزار من نقش بازی کنم
شارلوت و قال میزاره و با هرچی پول و  سرم  سیده فرار میکنه و اخر  پله بهش ر

یه ریاسممت جدا واسممه خودش دسممت و پا میکنه ولی هیچوقت دنبال ناتالیا 
سراغش دنیل  شی میگیره و باباش میاد  نمیگرده درواقع تا وقتی ک ناتالیا فرامو
شه  شون همی شباهت شارلوته فقط از  شه ک این ناتالیا همون دختر  متوجه نمی

 تعجب میکرده!
 ��نفسم گرفت

 

 

نادیده ام،فقط ن مادر  به  یا  یل  به دن یا  یدادم، پدرم حق م به  ید  با که  یدونم  م
میدونسممتم که این حق من نیسممت قربانی لج و لجبازی و انتقام این چند نفر 
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بشممم...حق منو جسممی نبود و حاال بعد از همه ی این ماجراها فکر میکنم دلم 
 شیم...میخواست حق با دنیل باشه و زودتر از دست همه چیز خالص 

 دوباره اشک راه خودشو روی صورتم باز کرد....خدای کی قراره تموم شهن
 جواب دادم:

نمیدونم مرگ براش کمه یا نه اما اینو خوب میدونم که با مجازات کردن دنیل -
منو جسممی هم به همون اندازه زجر میکشممیم،ازت انتظار ندارم یه پدر دلسمموز 

ستی بخاطر دخترت روی ع شی اما میتون سرپوش بذاری و حداقل با قده هات 
اینطوری تموم بدبختیامو برام جبران کنی.باید حدس میزدم دنیل یه گذشممته ای 
باهات داشممته که اینقدر از همدیگه متنفرین،ولی فکر نمیکنی اگه محبتتو به 
شتی این همه  جای اینکه پای غریبه ای مثل دنیل بریزی،پای دختر خودت میزا

یدینهنوزم برات کافی نیست و میخوای همه چیز خ*ی*ا*ن*ت و دروغ نمید
 و خراب کنین

بی توجه به باال و پایین پریدنای من،با خنده ای تصممنعی و حالت متفکرانه ای 
 گفت:

یک و بی - قدر کوچ مت این ید که د ها!امیلی....عزیزم...روز اولی  ها ها
گ*ن*ا*ه و معصمموم بودی که نمیتونسممتم به اسممونی از دسممتت بدم،اما برای 

فاظت از تو مجبور بودم روی حسم پا بزارم،وقتی خ*ی*ا*ن*ت های پی در ح
پی شممارلوت رو میدیدم خداروشممکر میکردم که دخترم هیچوقت مادر خائنش 
سید....تو و مادرت هردو  ستم ر صوم می مونه!اما خبرا به د رو ندید و تا ابد مع

ه نفرت انگیزین!شممنیدم که چطور بخاطر پسممر اون مردک عوضممی حاضممر ب
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کشیدن نقشه قتلش شدی و فهمیدم که تو شاید هیچوقت فرصت بودن با مارو 
 نداشتی اما  اتا یه راکفلر کثیف بار اومدی که کثافت کاری توی خونشه!

 ر ه ای جا نخوردم که پدرم داره دخترش رو اینطور خطاب میکنه،از نظر من 
ز گردنشممون سمماقط اونا فقط منو به دنیا تحویل داده بودن و اسممم پدر و مادر ا

بود،همونطور که من برای اونا مثل بقیه بچه ها نبودم...حاال کمی بهتر نفرت 
عث  با ها  چه  ها رو درک میکردم،از روز اول هم تو  هنش،ب چه  یل از ب دن
خ*ی*ا*ن*ت میشممدن!تقصممیری نداشممت....زیردسممت همچین ادمایی بزرگ 

ش ارد اورده رو منم سرنکنه بالیی که شارلوت سر ریچ  شده بود....ترسیده بود
ناامیدش نکرده بودم.حداقل دنیل  یارم و البته نگرانیش بی مورد هم نبود،کم  ب
سالح انتقامجویی از  سی رو  سانیت تو وجودش باقی مونده بود که ج اینقدر ان

 من نکنه... 
 بعد از یه مکث طوالنی ادامه داد:

ری اال فقط دختاگه با شارلوت فرق میکردی شاید دلم برات میسوخت ولی ح-
هستی که بچه ی دنیل رو بزرگ کرده!بچه دشمن منو!و این بزرگترین گ*ن*ا*ه 

 توئه.
 نیشخند تلخی زدم.مسخره ترین حرفی بود که میشنیدم.

 مگه نگفتی شارلوت مردهنحاال چطور به سرت زده که ازش انتقام بگیرین-
هرچی به جیب زده  اون نمرده..فقط وانمود کرد که مرده!بعد از اینکه دنیل با-

بود فرار کرد شمارلوت هم یه مدت خودشمو گم و گور کرد و بعدم با یه صمحنه 
تصادع ساختگی همه رو،حتی منو فریب داد،که تو اون تصادع مرده.درواقع 
داشممت از مجازاتی که ممکن بود گریبان گیرش بشممه فرار میکرد،سممعی کردم 
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 ندگی من توی دستای دنیلببخشمش،هردو نفرشونو ولی اسارت تنها یادگار ز
میش،نذاشت بیشتر از این ساکت  م و لو رفتن دروغ شارلوت مبنی بر مرگ جعل
شارلوت هم باالخره  شن و  شون باید یه جوری مجازات  شینم.باالخره هردو ب
چه برای عشممق گرگ  ندیدش  جات دختر  چه برای ن یده  خودشممو نشممون م

 اختم!صفتش!هیچوقت باورم نمیشه به کسی که همسن پسرمه ب
با همون  نداشمممت فقط  تاثیری  نداشممتم چون حرفام هیچ  حرفی برای گفتن 

 پوزخند میون گریه هام،زیرلب جواب دادم:
یه عمر وقت داشممتی تا بفهمی مشممکلت کجاسممت که یه بی سممروپای گرگ -

 صفت میتونه همه چیتو ازت بگیره!
 اینو گفتم و به نگهبانی که دم در بود امری گفتم:

 ..در و باز کن..-
****** 

باند،پدر  از وقتی که همه فهمیدن ریچارد صممماحب تمام این مال و اموال و 
منه،رفتار همه طور دیگه ای شده بود.یه طورایی ازم حساب میبردن،ولی هنوزم 
صلی پدرم بود  توی اون دخمه زندونی بودم این بار با این تفاوت که زندان بان ا

س خ*ی*ا*ن*تی که ممکن بود علیه و دیگه باهام بدرفتاری نمیشممد!اما از تر
سخره بود که تنها با زندانی کردن  شت که من برم.برام م شکل بگیره نمیذا اش 
که  ها راهی  مه چیز رو ازش بگیرن ولی از طرفی هم تن قام ه یل میخوان انت دن
شدم  ستش بر نیاد!متوجه  شید همین بود...که کاری از د اون واقعا عذاب میک

شکنجه کردنش مجبورش کنن درصد سودی که طی  که قصد دارن با تهدید و
ساب پدرم برگردونه و ادعا هم میکردن که همین  ست اومده رو به ح سالها بد
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که میذارن درصد براش باقی بمونه دارن بهش لطف میکنن!دنیل به این سادگیا 
زیر بار زور نمیرفت.هرچند دیگه خیلی مطم ن نبودم کی زور میگه و کی زور 

جا هرکی داسممتانی رو از طرع خودش تعریف میکرد که دیگه میشممنوه...این
ق اوت کردن رو سخت میکرد و نمیدونستی حق با کیهنتنها چیزی که باعث 
میشد من دنیل رو مقصر ندونم عشق بی حد و مرزم بهش بود.پدری که سالها 
منو به حال خودم رها کرد و طی مدت کوتاهی هم که با هم بودیم برام پدری 

 نقدری توینکرد،او
شم  سوزنی از دنیل چ سر شد که بخاطرش بتونم  سته بندی نمی اولویت هام د
بردارم!من همه ی زندگیم توی دو کلمه خالصممه میشممد:دنیل و جسممی!دیگه 
سی  شد که هیچ خبری ا ج هیچکس و هیچ چیز برام مهم نبود.یک هفته ای می

به.تو اون شممرایط  فقط نداشممتم ای کاش حداقل مطم ن بودم که حالش خو
سود کالن قانع  ست.پدرم،فقط به اون  شکر کنم که اینجا نی ستم خدارو میتون
نبود.اون میخواسممت حال دنیل رو همه جوره بگیره.به هرحال دخترش سممالها 
زندانی دسممت کسممی بود که بقول خودش بزرگش کرده!اهمیتی نمیداد که من 

ه این داشممت ک خودم چندان بی تمایل نبودم که با دنیل زندگی کنم،تنها اعتقاد
گ*ن*ا*ه نابخشممودنیه دنیله.دنیل خ*ی*ا*ن*ت های زیادی در حقش کرده 
ستفاده ی ابزاری از دختر رییس!دختری که قرار بود  بود و بدترینش همین بود.ا
هیچوقت پاش به این ماجراها باز نشممه ولی شممد و دسممت بر ق مما گیر بدترین 

شو برگردونه ،دیگه شخا ممکن هم افتاد.هر بچه ای میفهمید اگه دنیل  پوال
دلیلی برای زنده نگه داشممتنش وجود نداره.اونقدری ادم چشممم به مرگ دنیل 
سی با  شون بدن و هرک شون طال بود تا خودی ن صت برا دوخته بودن که این فر
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شت جای دنیل رو قبل  سعی دا شیرین کاری جدیدی که از خودش درمیاورد 
دناک بود....رسما داشت نابود از مرگش بگیره و خودشو رییس جدید بدونه!در

میشد...همه چیز داشت نابود میشد.اون همه برو و بیا...اون همه ابهت!سالها 
بود که همه چیز در اسممتانه نابودی قرار داشممت ولی هیچوقت تا این حد علنی 

 نشده بود
وضممعیت از اینی که   باید دسممت به کار میشممدم.اگه قرار بود هیچ کاری نکنم

 نمیشد.هست هرگز بهتر 
ستم دنیل رو ببینم.البته از  شتم این بود که هنوز میتون سی که دا شان تنها خوش 
پشت در!اجازه نداشتم وارد اتاقی که توش زندانی بود بشم ولی همینم غنیمت 
هاش حرع بزنم.اخرین دیدارمون اصممال  با کاش بتونم  که  بود.ارزو میکردم 

بدترین حالت ممکن ترکش ک نداشمممت.توی  ردم..ترک که وضممعیت خوبی 
نه،مجبور شممدم ولش کنم.واسممه نجات جون خودش.اگه از اول میدونسممتم 
همچین حقه ی کثیفی درکاره هیچوقت اجازه نمیدادم با دیدن صحنه ی کثیفی 
شه.من یه زن بودم که  سخرش خلق کرد عذاب بک سل با اون نمایش م که مار

که حس خودخواهیم یک صمممدم مردی مثل دنیل هم نمیشمممد.حس مالکیتی 
دنیل به ادمای دور و اطرافش علی الخصمموص من داشممت واقعا خاص بود!با 
اینحال اگه من جای اون بودم قطعا دیدن همچون منظره ای خاطره ی خوبی 
رو توی  هنش به جا نمیذاشت...دیگه وای بحال دنیل.فقط منتظر بودم تا توی 

 دم.اولین فرصت بتونم باهاش حرع بزنم و همه چیز و واسش توضی  ب
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س له ی پدرم و دنیل،هم  شدن همه چیز با م ضاع بدی بودم،هم قاطی  توی او
ندیدن و خبر نداشممتن از جسممی و حتی رابرت و جکسممون داشمممت عذابم 
میداد.اون موقعی که تایلر کشممته شممد،تونسممتم راحت از دسممت پدرم فرار کنم 

ها نبو بار خودم تن که این  با این تفاوت  که فامیدوار بودم االن هم بتونم  رار دم 
میکردم،باید دنیل رو هم فراری میدادم.قسم میخورم اگه اینبار راه در رویی پیدا 
که اون  جایی رو برم  یل هر با دن نگ نکنم و بی چون و چرا  یه ای در ثان کنم 
صمیم دنیل این بود  سر پدرم بود وگرنه ت شتنمون به لندن همش زیر  میگه.برگ

از همه این جار و جنجال ها ادامه که زندگی سمممه نفره و سممماده مون رو دور 
یل  نه احمق،فکر میکردم دن مه چیز و خراب کردن...و م نذاشممتن...ه بدیم...
برای عطش سیری ناپذیرش به قدرت برگشته و واسش مهم نیست که این میل 

 به قدرت ممکنه به قیمت جونمون تموم شه...
 

 شه...
+++++++++++++++++ 

ریز و درشتم دردی رو دوا نمیکرد.میترسیدم  کاری ازم ساخته نبود و نقشه های
 از روزی که بابا دیگه کاری با دنیل نداشته باشه و....

سی و الکی زنده  شان شم  شت همینطوری از فکر کردن بهش هم ترس برم میدا
سید کار دنیل تموم بود.تمام طول  سته اش میر بود و به محض اینکه بابا به خوا

دکی یه طوری با دنیل حرع بزنم ولی موفق روز سعی میکردم از پشت در و دز
 نبودم.
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ستن توی اون اتاق کوچیک  ش شده بود توی غمباد گرفتن و ن صه  هرروزم خال
 که نمور که از فرط نم و جذر و مد اب همه ی سقفا و دیواراش پوسیده بودن.

در حال شمممردن تک تک ویژگی های نفر انگیز اون اتاق بودم که با جیر و جیر 
ر سممرم رو از روی زانو هام باال اوردم و به نگهبانی که معلوم نبود باز شممدن د

اینجا چی میخواد خیره شدم.در رو تا نصفه باز گذاشت و بعد کمی سرش رو 
به بیرون خم کرد و نگاهی به دور و اطرافش انداخت و مجددا به من نگاه کرد 

 و با عجله و پچ پچ مانند گفت:
 پاشو،زود باش.-

 و پرسیدم:از جام پاشدم 
 چه خبرهن-

 دسشو روی بینیش گذاشت و گفت:
 هیش!ارومتر.دنبالم بیا؛وقت نداریم.-

تعجب زده بهش نگاه کردم،واسممه چه کاری وقت نداریمن!وقتی دید همونطور 
 سر جام وایستادم اومد سمتم و اروم هولم داد و گفت:

 بهت گفتم بیا بیرون،چرا وقت رو هدر میدین-
باهاش نکردم،پاورچین پاورچین از اتاق بیرون رفتیم و مدام مخالفت چندانی 

دور و اطرافش رو چک میکرد یه حسی بهم میگفت این یارو قراره به من کمک 
سیدیم دم در خروجی و بهم گفت باید  ستم ولی وقتی ر کنه،چراش رو نمیدون

 برم سر جام وایستادمو بدون اینکه دلیلش رو بپرسم لب به اعتراض باز کردم:
 من بدون دنیل هیچ جا نمیرم.-
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 خواستم دوباره برگردم توی خونه که مانعم شد و همونطور پچ پچ گونه گفت:
مگه عقلتو از دست دادینوظیفه من این بوده که تورو از این خونه بیرون ببرم -

 حاالم کاری که بهت میگم و انجام بده
 که پرسید:مکث کوتاهی کرد ولی هنوز فرصت سوال دادن بهم نداه بود 

 تیراندازی بلدین-
با سر تایید کردم.بی هیچ حرفی یه اسلحه رو سمتم پرت کرد،روی زمین و هوا 

 گرفتمش و همچنان با تعجب و منگی بهش نگاه میکردم که ادامه داد:
به طرع شممرق،حدود متر،چند قدم بعد از تابلوی خطر ورود به جنگل،یه -

 باید خودتو بهش برسونی. ماشین منتظرته.تا کم تر از  دیقه دیگه
جا تکون  یل از این بدون دن که  گهنمن  این داره واسمممه خودش چی می
سلحه ی دیگه ای که تو  ستم همینو بلند به زبون بیارم که یهو ا نمیخورم...خوا
دستش بود رو باال گرفت و به اسمون شلیک کرد و همزمان با حیرت و وحشت 

 من داد زد:
 بدو!-

ص صدای فریاد این یارو جا خوردم ولی برای چند لحظه هم از  دای تیر هم از 
از ترس اینکه هر لحظه ممکنه با این کارش افراد بابا سممر برسممن تو  هنم از 

 خودم پرسیدم:
 شرق این یارو یا شرق منن!-

به خودم نهیب زدم،اخه احمق شرق شرقه دیگه!با سرعت دویدم سمت راست 
صله گرفتم .به چند ثاینه هم صدای درگیری چند نفر و  و از خونه فا شید که  نک
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و حتی گلوله های بیشتر به گوشم رسید.جرات برگشتن نداشتم.سرعت قدمامو 
 بیشتر کردم.با صدای فریاد یه نفر که داد زد:

 اوناهاش داره فرار میکنه...بگیرینش...-
از ترس کم مونده بود همونجا وایسممتم و بگم تسمملیم!ولی مگه همین من نبودم 

تم همه ی ضممعف هامو پشممت سممر بذارم و نذارم این چیزا منو که میخواسمم
بترسممونهنپس تایلر برای چی این همه اموزشممم دادنبرای اینکه بازم محتا  یه 

 نفر باشم تا کمکم کنهن
حتی اطمینان به اینکه اونا دارن دنبالم میدوعن هم باعث نشد دست از حرکت 

با خودم  به طرع بکشممم.تو  هنم مدام حرفای اون مرد رو  تکرار میکردم.متر 
شب برفی  شب توی یه  شرق...بعد از تابلوی ورود ممنوع...این وقت از نیمه 
سرم هیچ  شوهر و پ سل  دنبالمن و از  سط جنگل در حالیکه یه عده افراد م و
خبری ندارم باید تمام سممعیمو بکنم تا کم نیارم !این خار  از توان هر انسممانی 

 نبودن!
تابلوی ورود به  مام  گل  چشمم نار جن ته ی ک نگ زده و برع گرف ممنوع ز

افتاد،همونجایی که اون نگهبان گفته بود،بی درنگ مسممیرم رو به اون سمممت 
عوض کردم.از تاریکی شب و سفیدی برع درست و حسابی نمیشد جایی رو 
صدایی که از  شخیا بود، صله زیاد قابل ت شین از فا دید فقط نور چراغ یه ما

باعث شممد سممرعتمو برای چند لحظه کمتر کنم. بین درختا اسممممو صممدا زد 
صممدای دنیل بودن!برگشممتم و از دیدن دنیل که دسممتشممو به نشممونه :هیس روی 
بینیش گذاشممته بود هم جا خوردم هم برای لحظه ای اون همه ناامیدی جای 
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خودشو به راحتی خیال عجیبی داد.دستاش هنوز با یه دستبند فلزی بسته شده 
یه نفر گار  ما ان با  بود ا که  اونو زودتر از من فراری داده،خواسممتم حرفی بزنم 

 فریادش همه ی حس راحتی خیالم پرید!
 ناتالیا پشت سرت...-

شونه گرفته  سرم بود و منو ن شت  ستی پ سلحه به د شتم،محافظ ا بی درنگ برگ
بود و تا سممر برگردوندم یه نفر دیگه هم از بین درختا پیداش شممد و پشممت سممر 

حه اش رو روی شممقیقه دنیل گذاشممت.مطم ن بودم به من دنیل ایسممتاد و اسممل
شمملیک نمیکنم ولی هرطور شممده سممعی میکنن برم گردوندن،با تهدید کردن 

 جون دنیل.
 اونیکه پشت سر من بود هم اسلحه شو باالتر اورد و با تمسخر گفت:

 حاال دیگه فرارم میکنینن!-
 رو به محافظی که کنار دنیل ایستاده بود دستوری گفتم:

 ولش کن.-
نه اونا واکنشی نشون دادن،نه دنیل،البته طبیعی بود،دنیل چه واکنشی میتونست 

 نشون بده!ن
 با لوله سرد تفنگ به شونه ام زد و گفت:

 راه بیوفت.-
 از جام تکون نخوردم و همون جمله رو تکرار کردم:

 گفتم ولش کن.-
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ه ینا فکر نمیکنن که ممکنیاد اسلحه ای افتادم که اون یارو موقع فرار بهم داد...ا
مسل  باشم!بدون فکر کردن اسلحه رو کشیدم متقابال سمت محافظی که کنار 

 خودم ایستاده بود گرفتم و نسبتا داد زدم:
 بهتون گفتم دست از سرمون بردارین.-

 صدای تذکر م بانه دنیل توی گوشم پیچید:
 ناتالیا..-

تر میکنم و این مصمم ترم  اونم بهم اعتماد نداشت،فکر میکرد وضع رو خراب
میکرد تا خالفش رو ثابت کنم.اون مرد،دست ازادش رو باال اورد تا اسلحه رو 
ضربه ای حواله اش  شیدمو و در عوض با پام  ستمو عقب ک شه،د ستم بک از د
سلحه خودش روی زمین  شد ا سریع و ناگهانی بود که باعث  کردم که اونقدر 

 بیوفته!
 دمم از عکس العمل سریعم جا خوردم.نه تنها اون سه نفر،حتی خو

سریعا خم شد تا تفنگش رو از روی زمین برداره اما تا دستش به اسلحه رسید 
صدای  شلیک، صدای  شد و همزمان با  شیده  شه ک ستم روی ما ناخوداگاه د
ست  ستش خورده بود و نتون شت.تیر به د فریاد درد اون مرد کل جنگل رو بردا

 ه داره.اسلحه اش رو بیشتر از اون نگ
هم هیجانزده بودم هم ترسممیده بودم و هم میخواسممتم هرطور شممده ادامه بدم 
خودمو دنیل رو از دستشون خالص کنم.اسلحه اون یکی رو از دستش کشیدم 
ستاده  صی که کنار دنیل وای شخ سمت  سلحه خودم رو  سرش گرفتم و ا و کنار 
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شده بود اما مقتدر تر از شونه گرفتم.اولش ها  و وا   ستش رو نگ بود ن ه قبل د
 داشت و گفت:

 یا اسلحه هارو بنداز یا بهش شلیک میکنم.-
تاریکی فقط خودم از پس فهمیدنش برمیومدم بهم  با اشممماره که تو اون  دنیل 

 فهموند این کارو نکنم.
 دستشو روی ماشه گذاشت...از ترس نفسم درنمیومد.ادامه داد:

 تا سه میشمرم.-
شد.این موقعیت،جد شل  ستم کمی  سناک د ی ترین مبارزه و در عین حال تر

 ترینشون بود
 با کوچکترین غفلتی ممکن بود دنیل رو برای همیشه از دست بدم.

 اب دهنمو به سختی قورت دادم.
 یک...-

 کمی اسلحه رو پایین تر اوردم اما هنوزم رو به هردوشون نشونه گرفته بودم.
 دو....-

هرچی شممما بگین!اما دنیل انگار تازه کم مونده بود بزنم زیر گریه و بگم باشممه 
 بهم امیدوار شده بود و نباید ناامیدش میکردم.

دهنش رو باز کرد تا عدد سممه رو به زبون بیاره ولی قبل از اینکه من کاری کنم 
شون بده  ست عکس العملی ن ضربه ای به محافظه زد و تا خوا دنیل با آرنجش 

و محکم دور گردنش انداخت دستای بسته شده اش رو جلو برد و دست بند ر
شت و با خس خس  ستای دنیل گزا ستاش رو روی د شید.مرده د و رو عقب ک
سممعی میکرد خودشممو از دسممتش خالص کنه و با اینکه درحال خفگی بود کم 
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ناعادالنه اون دو نفر نگاه میکردم و  نابرابر و  به مبارزه  نمیاورد.مات و مبهوت 
که هنوز از درد ناله میکرد ظاهرا فرصممت هر حرکتی ازم سمملب شممده بود.اونی 

سمتم هجوم اورد.نفهمیدم چطور فقط فهمیدم  منتظر همین درنگ من بود و به 
شد و یارو با جای یه تیر  شلیک دومم،همه ی داد و فریادها خفه  صدای  که با 

 وسط پیشونیش،با چشمای باز روی زمین افتاد!
ل ده بودم از ته دبا حیرت و حس وحشممتناکی که مثلشممو هیچوقت تجربه نکر

 جیغ کشیدم...باورم نمیشد که من این ادم رو کشته باشم... 
مثل دیوونه ها روی زمین نشممسممتم و جسممم بی جون اون مرد رو محکم تکون 

 دادم و احمقانه صداش میزدم:
 اقا...اقا صدامو میشنوین...-

میخواسممتم از شممرش خالص شممم اما نمیخواسممتم بکشمممش...یعنی،منو ادم 
 کشین

یاد  در با فر بازم  یل  نتیجه تکون دادنای من فقط شمممل و ول تکون میخورد.دن
 اسممو صدا زد.

 بهش نگاه کردم.دستوری گفت:
 شلیک کن..-

همچنان با اون مرد که درحال خفگی بود درگیر بود و دسممتای بسممته شممده با 
دسممتبندش دور گردنش حلقه شممده بود و اونم با تالش بی ثمری سممعی میکرد 

دنیل خالص شممه هم متقابال بزنتش!چاره ی دیگه ای نبود،این هم از دسممت 
اوضاع قمر در عقرب فقط با دست به کار شدن من تموم میشد.از جام پاشدم 
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و با تردید و درحالیکه به خودمو خدا قول میدادم این اخرین باریه که دسممت به 
 رچنین کار کثیفی میزنم با شمملیک اخر ،اون مرد رو از تالشممش برای بی زج

 مردن خالص کردم!
طوری شمموکه شممده بودم که انگار فراموش کرده بودم کجام و عجله کردن لزوم 
صحنه ی دردناکی که خالقش بودم  شک بار به  شمای ا زنده موندنمونه...با چ

 نگاه میکردم..
شایدم فقط با فریاد  ستوه اومده بود... شاید از مکث های بی جای من به  دنیل 

 واست جدّیت ماجرا رو یاداوری کنه.زدن و لحن دستوریش میخ
حاال که از شممر اون دو نفر خالص شممده بودیم راهمونو به سمممت ماشممینی که 
سریع تر ادامه دادیم چون هیچ ت مینی نبود  شخا بود  فقط نور چراغاش م

 که جز این دو نفر بازم کسی پیدامون کنه.
 حرفی نمیزدم فقط پشت سر دنیل راه میرفتم.

شین ک شد و در رو برامون باز کرد،یه نفر نزدیکای ما سیدیم تازه یه نفر پیاده  ه ر
هم که پشممت فرمون بود.اینا نمیتونسممتن خودشممونو برسممونن اون باال تا این 
ماجراها پیش نیادناصال اینا کی هستننوقتی دنیل بهشون اعتماد میکنه دلیلی 

 نداره من سختگیری الکی کنم.
ماشمم گل، تاریکی جن چه کریسمممس سمموار شمممدیم و تو دل  تاد. ین راه اف

 نحسی....این وحشتناک ترین اتفاقی بود که میتونست بیوفته..
نه تونایی جسمممی حرع زدن رو داشممتم نه میخواسممتم فعال حرفی بزنم حتی 
نمیخواسمتم درمورد ماجراهایی که از زبون پدرم شمنیده بودم حرفی بزنم.دنیل 

ود و نمیدونستم چی تو هم همین موضع سکوت رو نسبت به من اختیار کرده ب
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ست که قراره فرار کنیم چون به اندازه من نگران  سرش میگذره ولی انگار میدون
 به نظر نمیرسید.

حاال که خودمون تقریبا نجات پیدا کرده بودیم نمیتونسممتم ثانیه ای به جسممی 
 فکر نکنم.ملتمسانه به یکی از اون مردا گفتم:

 میشه یه نفر گوشی شو به من قرض بدهن-
بدون مخالفت یا حرع اضممافه ای موبایلی رو سمممتم گرفتن.تند تند شممماره 

 رابرت رو گرفتم ولی با شنیدن پیغام:
 دستگاه مشترک مورد نظر خاموش میباشد-

سون رو گرفتم اما  شماره جک نگرانی بدتر از قبل به دلم چنگ انداخت.با گریه 
 بازم همین پیغام رو شنیدم.با درموندگی به دنیل گفتم:

ته سمممت از جسممی خبر - یک هف یدهنبیشممتر از  چرا هیچکس جواب نم
 نداریم.چطور میتونی اینقدر بیخیال باشین

 بی اینکه بهم نگاه کنه جواب داد:
 جکسون و رابرت نمیذارن صدمه ای ببینه.-

یاری از  نه انگار طی این چند روز هیچ اخت خیلی مطم ن حرع میزد...انگار 
شت.برخالع اون من  شم ولی کاری هم ازم خودش ندا ستم بیخیال با نمیتون

سمماخته نبود.متوجه طوالنی بودن مسممافت نشممدم چون همش به جسممی فکر 
شین جلوی یکی از بزرگترین و بهترین هتل های لندن  ست اخر ما میکردم تا د
نگه داشت و اونی که کنار راننده نشسته بود سریعا پیاده شد و عین یه خدمتکار 

ماشممین رو برامون  یل در  باز کرد.کتش رو دراورد و جوری روی دسمممت دن
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ستبند جلب توجه نکنه.کنجکاوی نمیکردم  ستش با د سته بودن د انداخت که ب
و فقط پشممت سممر دنیل و اون مرد حرکت میکردم.توی هتل صممد برابر از نمای 

 بیرونش حیرت اور تر بود ولی توجهم رو جلب نمیکرد...
**   ** ** 

شدم که بهمون نشون داده شده بود.اون مرده با یه کلید با درموندگی وارد اتاقی 
یل بود  با دسممتبندی که دور دسمممت دن عجیب و غریبی بعد از یکم ور رفتن 

 باالخره بازش کرد و بی هیچ حرفی بیرون رفت.
دنیل چند باری مچش رو چرخوند و دسممتاش رو تکون داد و زیرلب چیزایی 

 میگفت که من نشنیدم.
ش ستام بی رمق روی تخت ن شتم و چونه مو به د ستامو روی زانوم گذا ستم و د

ید فقط دلم  که بخوام حرفی بزنم.شممما یه دادم.هنوزم تو موقعتی نبودم  تک
میخواست یه گوشه بشینم و گریه کنم بدون اینکه نگران شنیدن سرزنشای دنیل 

 باشم.ولی اینجوری مشکلی حل نمیشد.
ای تو هم،یه گوشممه روی زمین به دنیل نگاه کردم که بی سممر و صممدا و با اخم

شتر ببینمش...نمیدونم بخاطر درگیری  شد توی نور بی صت  سته!باالخره فر ش ن
توی جنگل یا بخاطر اون همه کتک خوردن از دسمممت افراد بابا بود که هنوز 
سمتش  شتم و به  ستمالی بردا سمت هاییش خون الود بود.د صورتش کبود و ق

 تو فکر بود که حتی متوجه منم نشد.رفتم و کنارش روی زمین نشستم.اینقدر 
دیدنش تا این حد داغون و زخم خورده حالمو از قبل هم بدتر میکرد.چهره ی 
اشفته و رگ های متورم شده ی گردنش،پیشونی زخمی و خونیش،موهای بهم 
یاش از همیشمممه بیشممتر شمممده بود دلمو  ره  ره اب  ید که سممف ته اش  ریخ
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،تو کی اینقدر پیر شممدین!دسممتم رو میکرد.بغ ممم گرفت.با خودم گفتم دنیل
نزدیک بردم تا زخمای روی صورتش رو پاک کنم.تازه متوجه اونجا نشستن من 
شد.بالفاصله دستمال رو از دستم گرفت و سرشو عقب کشید و به سمت دیگه 
ای چرخوند.میدونستم نمیخواد من اینطوری ببینمش ولی بدتر از اینو هم دیده 

 خودش رو بخاطر این وضعیت ازار بده.بودم و دیگه نیازی نبود 
شو  صورت سماجت کردم تا  شیدم و  ستم و کمی خودمو جلوتر ک ش روی زانو ن

 ببینم و دستامو بازم دراز کردم و گفتم:
 بذار زخماتو ببینم،ممکنه عفونت کنه.-

دسممتمو پس زد و بازم بهم نگاه نکرد.نفسمممو با صمممدای پوع مانندی بیرون 
به روح عا االن  فاوتی دادم.واق بدم،دیگه بی ت مه  تا بتونم ادا یاز دارم  یه بهتری ن

 دنیل رو کجای دلم بذارمن!
یایی از  بعدشممم من دالیل بیشممتری برای این مدلی رفتار کردن دارم،هنوز دن
سممواالی بی جواب توی  هن منه و دنیل باید به تک تکشممون جواب بده و بهم 

رو که نمیشممد با این همه ثابت کنه که بهم دروغ نگفته..یعنی این همه سممال 
دروغ سممر کرد...میشممدننه...منم مطم نم که دنیل دالیل قانع کننده ای داره و 

 بهم دروغ نگفته.
 پرسیدم:

 کی مارو نجات دادهنتو میدونین-
جوابی نداد.با مکثی طوالنی جوری که انگار دارم با خودم حرع میزنم ادامه 

 دادم:
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ازی دارم ترجی  میدادم تو همون اگه میدونسممتم همچین خونوداه دردسممرسمم-
 پرورشگاه بمونم و هیچوقت نشناسمشون.

 هنوزم بهم نگاه نمیکرد ولی جواب داد:
 باید همینکارو میکردی.-

گاه بیرون  قت از اون پرورشممم یداد من هیچو عان!یعنی اونم ترجی  م واق
نمیومدمنمثل اینکه یادش رفته باعث و بانی همه ی بدبختیا خودشممه.با طعنه 

 ب دادم:جوا
سه تو که خیلیم - شد،وا سرای خودم کمتر می برای تو که فرقی نمیکرد فقط درد

بد نبوده حداقل به بهونه  پیدا کردن گمشممده ی راکفلرها به ریاسممت رسممیدی 
 غافل از اینکه گمشده شون سالها دست خودت بوده.

مطم نا متوجه کنایه حرفم شممد اما چیزی نگفت.اگه بازم میخواسممت به اون 
سکوت های کشنده ی همیشگیش ادامه بده قطعا دق میکردم.مگه تو همچین 
شرایطی من چقدر مقصر بودم که باید نادیده گرفته میشدم یا مگه جز دنیل کیو 

 داشتم که بخوام بهش پناه ببرمن
دهن باز کردم تا حرفی بزنم ولی باالخره سممرشممو چرخوند و با نگاهی که از 

 دا نبود گفت:توش هیچ چیز جز ناامیدی پی
 مارسل باهات...-

جملشممو بیشممتر از همین دو کلمه ادامه نداد و با نفس عمیقی که کشممید و 
دندونایی که از حرص محکم روی هم فشار داد بازم نگاهش رو به همون نقطه 
شکارایی خون گوشه ل*ب*ش رو  ستمال با حرص ا نامعلوم دوخت و با اون د

 پاک کرد.
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راره و واسممه چی این همه تو خودشممه.درواقع اصممال تازه فهمیدم ق ممیه از چه ق
حواسممم به این موضمموع نبود.میفهمیدم به زبون اوردن یا حتی فکر کردن بهش 
برای هر مردی خصوصا مردی مثل دنیل چقدر سخته.سخت بود که بخوام در 
این مورد باهاش حرفی بزنم،به اندازه کافی غرورش خورد شممده بود ولی باید 

تفاقی بینمون نیوفتاد و هرچی که اون شممب دید فقط یه نمایش بدونه که هیچ ا
 از طرع مارسل و نقشه از پیش تعیین شده از طرع پدرم بوده.

 صدامو از حد معمول پایین تر اوردمو گفتم:
اتفاقی نیوفتاد...باور کن...درواقع پدرم تمام مدت شاهد ماجرا بود و حتی به -

 اده روی کنه.مارسل گفت که حق نداشته این همه زی
 به قسمت اخر جمله ام نیشخند محوی زد .فکر کنم بخاطر کلمه قپدرقبود!

انگار حرفمو باور نکرد چون بازم در نتیجه تالش من برای وادار کردنش به نگاه 
 کردن به من فقط پس زده شدم.

اگه دنیل هم بخواد تو این موقعیت باورم نداشته باشه دیگه رسما میتونم خودمو 
 ترین ادم روی زمین بدونم.با ناراحتی وصف ناپذیری گفتم : بدبخت

باور نمیکنینتو که خودت میدونی همش زیر سممر پدرم بوده و مارسمممل از -
 خودش اختیاری نداشته.

سط چیهنناراحتی و  صیر من این و سوزنی تغییر نداد.تق سر ضع قبلیش رو  مو
 حتی شکستنش رو درک میکردم اما منم بی تقصیر بودم.

 گذرایی بهش انداختم و فقط سری تکون دادم که بگم باشه جواب نده!نگاه 
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بدتر از قبل زدم زیر  یه بچه  دیگه بیشممتر از اون نتونسممتم تحمل کنم و عین 
گریه!هرچی تو دلم مونده بود و بلند بلند میگفتم،نه بخاطر اینکه توجه دنیل رو 

 ن دارم.نگهشو جلب کنم،فقط بخاطر اینکه بیشتر از اون نمیتونستم تو دلم
سر درست کنه - شو بقیه درد شه یه نفر از روز اول زندگیش برای خود چطور می

بدون اینکه روحش خبر داشممته باشمممهناین حس که اگه من نبودم ممکن بود 
ساب  شه که بخوان روی تو ح شون اونقدری خراب ن شارلوت میونه  ریچارد و 

شه داره  شون باز  شه.کم کم دارم به باز کنن و پات به همه ی خرابکاریا منو میک
 این نتیجه میرسم چه مستقیم چه غیرمستقیم توی همه ی بدبختیا نقش دارم.

 چیزی نگفت.حتما اونم باهام موافقه.ولی این همش نیست.
 با اشکایی که تند تند رو صورتم میریخت ادامه دادم:

شم کردم و در عوض - شق ستم برمیومد برای نجات مردی که عا هرکاری از د
 نصیبم شدن چی

ستم اینو  شهنهنوز نتون سمت پدر خودم با صد باید از  سوءق شه و  این همه نق
ه ممم کنم که باید میفهمیدم شمموهرم با مادری که ندیدمش رابطه داشممته!یک 
هفته ست که از پسرم هیچ خبری ندارم و دارم از نگرانی میمیرم.منی که تاحاال 

شب دوتا ادم بکشم و هنوزم دووم  ازارم به یه مورچه هم نرسیده بود باید طی یه
 بیارمن

مکث کردم.نیم نگاهی بهم انداخت بنظر نمیومد دلش برای عجز و ناله ی من 
 سوخته باشه فقط اروم گفت:

 وقتی بهتر از االن برای ابغوره گرفتن پیدا نکردین-
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(دوستان این اصطالح ابغوره گرفتن شاید خیلی ایرانی به نظر بیاد ولی کلمات 
waterworks  یاfake tears  یده تو بع ممی با همین معنی رو م تقری

ولی همینطوری خواستم بگم که خیلی ایرانی نشه ��جمالت،کالس زبان شد
 اصطالحات)

 با پشت دست اشکامو پاک کردم و گفتم:
 این همه ی چیزیه که میتونی بگین-

 چشماشو تنگ کرد و جواب داد:
ستی کر- ستی چی بگمنتو هرکاری تون کر دی منم فقط نگاه کردم،البد فمیخوا

که نگران پسممرتی  حالم،فقط تو نیسممتی  بت خوشمم با میکنی خیلی از این 
همونقدری که تو نگرانی منم هسممتم و اگه درمورد کشممتن اون دو نفر خیلی 

 احساس گ*ن*ا*ه میکنی پس به دنیای قاتالی با وجدان خوش اومدی!
ت تحمل کنم...هیچوقت فکر قاتل...چه زود این کلمه رو باید بعنوان یه صممف

نمیکردم چنین روزی برسه ولی اگه نمیخواستم همچین روزی برسه اصال چرا 
تیراندازی تمرین میکردمناز تصممور اینکه واقعا دو نفر رو کشممتم بلندتر از قبل 

 هق زدم و دستامو روی صورتم گذاشتم.
مه حس و فکر مزخرع  هیچ راهی برای خالص شمممدن از دسمممت این ه

شممته از  همه ی این اتفاقات و حتی در نظر گرفتن اینکه من کسممیم که نبود.گذ
باید طلبکار باشه و منتظر جبران خیلی چیزا اما از این حقیقت هم که هر بالیی 
سممر دنیل میومد بخاطر ضممعفش از سمممت من بود هم نمیشممد چشممم پوشممی 

شه ب شتمون با م برای ازکرد.تا روزی که ما دو نفر باهمیم  با خر قدرتی هم که پ
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شیم و این خودخواهیه که بخوام بزارم دنیل  سوب می ضعف مح همدیگه نقطه 
اینطوری تاوان یه عشممق رو پس بده،با باختن همه چیزش با از دسمممت دادن 

 غرورش.
این چیزی نبود که واقعا بخوام از صمممیم قلب بگم ولی اگه چاره ای جز این 

ت هسممت که مسممتقیم و نباشممه باید مطرحش کنم و دنیل اونقدری رک و راسمم
 بدون تعارع جوابش رو بهم بگه.گفتنش راحت نبود ولی با من و من گفتم:

اگه من نباشممم اونوقت پدرم چیزی برای تهدید کردن تو نداره،تا...تا االنشممم -
زیادی بخاطر همدیگه ا یت شممدیم.شمماید بهتر بود روی برگشممتنم بعد از اون 

چیز همونجا دفن شه و شاید شایعه تصادع پافشاری نمیکردم و میذاشتم همه 
ی مرگ من بهترین لطفی بود که در حق هردومون کردی....اگه هنوزم چیزی با 
نبودن من عوض میشممه میتونم خودمو برای همیشممه طوری گم و گور کنم که 

 دست هیچکس بهم نرسه نه پدرم نه افرادش و نه حتی تو!
با همون  جاد نکرد و  حالتش ای جددا تغییری توی  که تو چهرش م یدی  ناام

 مشهود بود پرسید:
 این االن چیهن!یه درخواست طالق دوستانه و فداکارانهن!-

 مثل برق گرفته ها با شدت سرمو باال اوردمو و پرسیدم:
 ط...طالقن!-

که میرم...نگفتم میخوام ازش طالق  من همچین حرفی نزدم...فقط گفتم 
بون میارهنسممری تکون داد و بی بگیرم،چطور اینقدر بی پروا این کلمه رو به ز

 ربط به حرع قبلیش ادامه داد:
 تو اخرین نفری هستی که ازش ناامید میشم.با این حرفا میخوای اولی باشین-
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انگار اصممال نشممنیدم چی میگه و هنوز به حرع قبلیش فکر میکردم.با تردید 
 گفتم:

 میخوای...میخوای از هم جدا شیمن-
درومد و کمی بلندتر شد و این تاکید بیشتر  صداش یکم از اون حالت بیحالی

 روی حرفش رو نشون میداد
شه تو با منو - شته با اون موقع که بهت گفتم تا روزی که دیگه دنیلی وجود نداا

یا همچین روزایی رو  هات شمموخی کردمن با مال من می مونی فکر کردی 
عدا زیرش  که ب یارم  به زبون م یدمنفکر میکنی من حرفی رو  ید ن بزنمناینم

حرفای بچگانه و مسممخره رو میزنی و بعد از من میپرسممی میخوام از هم جدا 
 شیمنعقلت سر جاشهن

کمی خیالم راحتتر شممد.اینقدر چرت و پرت گفتم که نمیفهمم اصممال مفهوم 
حرفام چیهن!خودم میگم میرم گم میشممم بعد از دنیل میپرسممم میخواد من گم 

ستم جایی  ستم یه اطمینان از جانبش شم یا نهن!از اولم نمیخوا برم فقط میخوا
 داشته باشم.

پس چرا منو عذاب میدینجوری که انگار من مقصممر همه چیزم و نبودنم -
 اوضاع رو روبه راه میکنهن

تو رون!من دارم خودمو عذاب میدم احمق!تو هیچوقت نمیخوای این چیزا رو -
 بفهمین

یدن تو من بیشممتر - عذاب کشمم یدی از  عذاب تو هم هنوز نفهم عذابمن در 
 نکش!هیچ چیز بیشتر از دیدن این دنیل درمونده منو آزار نمیده.



 523 فروشی نیست )جلد دوم(

ند  که توش بودیم بل تاقی  نگ در ا که صمممدای ز نداده بود  هنوز جوابی 
شممد.هردومون به همدیگه و بعد به در نگاه کردیم.کی میتونه باشممهنبا اشمماره و 

 اروم گفت:
 یکی از اسلحه هارو بده به من.-

و انجام دادم و با هم رفتیم سمممت در حاال دیگه بیشممتر بهم کاری که گفت ر
سختگیرانه ترین  شتیم مجبور بودیم با  سی رو ندا اعتماد میکرد!چون انتظار ک
باره همه اون  باز کردن یه در عادی پیش بریم که نکنه دو حرکات ممکن برای 

از ب بالها سممرمون بیاد.به من اشمماره کرد که پشممت در بمونم و بالفاصممله در رو
کرد.ژسممت اخم به خودش گرفتن فقط برای ثانیه ای دووم اورد و فورا همه چیز 
از چهرش رنگ باخت و با دیدن واکنشممش از پشممت در کنار اومدم و از دیدن 
شون بود همزمان چندتا حس مختلف بهم  سی همراه سون و رابرت که ج جک

ا قریبهجوم اوردن و قوی ترینشممون حس شمموقی بود که باعث شممد جلوی در ت
زانو بزنم و جسی رو با ولع تمام تو بغلم بگیرم.دنیل بالفاصله بعد از دیدنشون 
برگشت تو و حرفی هم نزد.جسی هم متقابال منو سفت چسبیده بود و انگار که 

 میدونست اوضاع چندان جالب نبوده گفت:
 مامان..دلم برات تنگ شده بود...-

قا همون وقتا بود که میدونسممت عاشممق وقتایی بودم که مامان صممدام میزد..دقی
 چقدر دوست دارم این کلمه رو بشنوم!جکسون جسیرو از کشید و گفت:

 اینجا پر از  ره بینه،بیاین تو.-
 زودتر از من توی اتاق رفتن و در و بستم و برگشتم توی اتاق.
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که نجاتمون  کار رابرت و جکسممون بود  تاد...یعنی  یه اتفاق خوب اف باالخره 
پس از کجا میدونسمتن ما اینجاییمندنیل پشمت به هممون جلوی دادنناگه نه 

 پنجره ایستاده بود.جسی صداش زد:
 بابا...-

سی اینطوری ببینتش  شت جوابش رو هم نداد.مطم ن بودم که نمیخواد ج برنگ
شه.دنیل که قهرمان خیلیا بود و حاال  .بزرگترین قهرمان زندگی هر بچه ای پدر

خواسممت بره سمممتش که من مانعش شممدم و نمیخواسممت اینطوری دیده بشممه.
 گفتم:

 جسی،باید برام تعریف کنی که این چند روز کجا بودی و چیکار میکردی.-
سمت دنیل  شینه.هنوز نگاهش  شوندمش و وادارش کردم ب سمت تخت ک و به 

 بود و به من نگاه نمیکرد.جکسون دنیل رو صدا زد:
 رییس...-

تا کی نه ولی  با هیچکس حرع بز میخواسمممت اینطوری  نمیخواسمممت 
باشممهنبعدشممم اونا که از جزییات ماجرا خبر نداشممتن نیازی نبود از همه فرار 

 کنه...
اون شممب دنیل با هیچکس حرع نزد و اینقدر به این طرز رفتارش ادامه داد تا 
سی به ما اومده  سون فقط برای تحویل دادن ج سی خوابش برد.رابرت و جک ج

ت کلمه ای حرع بزنه برگشممتن.فقط خدا بودن و وقتی دیدن دنیل قرار نیسممم
میدونه چقدر ازشممون ممنون بودم که حتی اگه منو دنیل هم نبودیم اون دو نفر 
به اندازه خودمون حواسشون جمع جسیه و بقول دنیل نمیذارن بهش صدمه ای 
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برسه.اینو تجربه ی بارها تو خطر بودن بهم ثابت کرده بود،چه اونوقت که خونه 
اگه اونا نمیرسمیدن با غفلت منو دنیل معلوم نبود چه بالیی  تو اتیش سموخت و

شدن ما دو نفر ممکن بود هرکسی  سرش بیاد و چه االن بعد از ناچدید  ممکنه 
سروقتش بره و حداقل االن خیالم راحت بود که اگه همه ی دنیا هم با ما دو نفر 

این میگن  دشمممنی دارن،دو نفر هسممتن که هنوز هوامونو با تمام وجود دارن.به
 وفاداری بی قید و شرط.

ولی متوجه شممدم که نجات دادن ما کار اونا نبوده و فقط بهشممون خبر دادن که 
 باید جسی رو بیارن به این هتل.

بعد از گذروندن یک هفته ی پردردسممر و وحشممتناک،باالخره االن که به یه 
مدتی عد از  حت تری ب یال را با خ یده بودیم میتونسممتم   ارامش نسممبی رسمم
بخوابم،حاال دیگه خیالم از بابت جسممی راحت شممده بود و دنیل هم علی رقم 

 کج خلقی هاش،خوب بود.
صممب  زود حدود سمماعت یا  یکی از خدمتکارای هتل با اون لباس رسمممی و 
پارچه سفیدی که روی دستش انداخته بود وارد اتاق شد و بعد از کنار زدن پرده 

 دنیل گفت:های اتاق و بیدار شدن ما،رو به منو 
 سالن شماره ی  به صرع صبحانه منتظرتون هستن.-

 حتی منتظر نشد که بپرسیم کی منتظرمونه!نو از اتاق بیرون رفت.
شخا تر بود چون به جای یه  سی هم که بود ظاهرا از قبلیا مودب تر و مت هرک
صبحونه  شکنجه کردن،مارو به  کلبه ی محقر و چندتا بادیگارد گردن کلفت و 

 هتل مجلل مهمون کرده بود.توی یه 
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جسممی هنوز خواب بود و مطم نا خوردن یه صممبحونه مختصممر اونقدری طول 
 نمیکشید که جسی بیدار شه.

از اتاق بیرون رفتیم و با سمموال کردن از خدمه،باالخره سممالن شممماره  رو پیدا 
 کردیم.

 !wowتنها چیزی که به  هنم رسید این بود:

های کالسممیک فرشممته هایی که سممازهای سممقف بلند و نقاشممی شممده با طرح 
مختلف موسممیقی توی دسممتشممون بود و همیشممه این طرح هارو توی فیلما و 
کارتون های پرنسسی میدم!صادقانه بگم با اینکه سابقه زندگی توی پولدارترین 
خونواده های ممکن رو داشممتم ولی همیشممه همچین جاهایی برام بازم قشمنگ 

 بود و توجهم رو جلب میکرد.
ز بلندی با صممندلی های کرم رنگ وسممط اتاق بود،یکی از خدمتکارا به میز می

 اشاره کرد و گفت:
 بفرمایید.-

ید یکی از صممندلی هارو کشممیدم و  به مو اطراع رو میکاو با نگاهی که مو 
 نشستم.اینجا که کسی منتظرمون نبود!

ما توی خونه در  که دائ کاری  خدمت مه  با وجود اون ه گه، جا قشممن قدر این چ
تیارم بودن و هرچیزی میخواستم بالفاصله فراهم بود ولی انگار بهتر بود بیام اخ

صدای  توی این هتل زندگی کنم!هنوز مشغول واکاوی دور و اطراع بودم که با 
 باز شدن در سالن،نگاهم به اون سمت کشیده شد.
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شیده بود و غرور از چهره اش میبارید،وارد  شکی پو سرتا پا م سالی که  زن میان
شونه سال شد.دم در مکثی کرد،یکی از خدمتکارا کت رویی اش رو از روی  ن 

اش برداشممت و خدمتکار دیگه ای با عجله سمممت اولین صممندلی،انتهای میز 
 رفت و اونو براش عقب کشید.

اون زن که چهره ی اشممنایی داشممت و کم و بیش میتونسممتم تشممخیا بدم کیه 
ست و ش شت میز ن سر خدمتکار  بدون حتی نیم نگاهی به اطراع پ شاره ی  با ا

 رو مرخا کرد.
حتی اگه حرع هم نمیزد،از اون چهره ی مغرور،موهایی که شبیه پرنسس های 
قدیمی انگلیسی بسته شده بود،اون ظاهر کالسیک و عطری که با ورودش ف ا 
یه  یاداور  به من، عد  یل و ب به دن گاه مملو از غمش اول  رو پر کرد و اون طرز ن

د:شارلوت!زنی که باید مادر صداش میکردم!ناخه نه تنها اسم توی  هن من بو
کامال شممبیه اون عکسمما بود،بلکه انگار داشممتم خودمو توی آیینه ای میدیدم که 

 منو تو  سال آینده نشون میداد.
بیشممتر از پنج دیقه سممکوت عجیبی حاکم بود و هر سممه فقط به همدیگه نگاه 

،من این وسط در عین اشنا بودن میکردیم!اون دو نفر که همدیگه رو میشناختن
 و به قولی خویشاوند بودن باهردو،غریبه بودم.

بعد از تحمل اون هجم از سممکوت آزاردهنده بازم به سممر به یکی از خدمتکارا  
اشاره کرد و چند ثانیه بعد اهنگ مالیمی توی کل سالن پخش شد.برای لحظه 

ست،انگار که میتونم شنا ستام  ای فکر کردم چقدر این اهنگ ا ریتمش رو با د
حس کنم یا حتی بنوازمش..اره...درسممته،قبل از اینکه حافظمو از دسممت بدم 
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پیانیسممت خوبی بودم..آه...فراموشممش کن،االن دیگه یه گانگسممتری!پیانو و 
 نقاشی و این حرکات فانتزی زیادی برای من دخترونه ست.
 باالخره نتونستم بیشتر از اون سکوت رو تحمل کنم و گفتم:

 یکی نمیخواد حرع بزنه و بگه اینجا چه خبرهن-
 بعد از مکثی مجددا طوالنی باالخره یه نفر به حرع اومد!

 دنیل هنوزم از سکوت لذت میبره،اینطور نیستن-
با خودم گفتم بیخیال خانوم!اینقد پرو نباش حاال که یهو مامان بازیت گل کرده 

 بمون و زود صمیمی نشو!و دخترتو دامادتو نجات دادی حداقل همون مادرزن 
 نگاهمو با شک و نسبتا عصبی از دنیل گرفتم و به اون دوختم.

 دنیل جوابی نداد،عوضش من پرسیدم:
 خودتونو معرفی نمیکنینن-

 نگاهی به سرتا پام انداخت و خیلی اروم جواب داد:
 پس امیلی تویی!ندختری که برای داشتنش خودمو به اب و اتیش زدمن-

 چندان مودبانه گفتم:تاکیدی و نه 
شاید تو نگاه اول خنگ به نظر بیام اما - سم، شنا من ناتالیام و امیلی رو هم نمی

سی،با  ستی و منو از کجا میشنا شما کی ه اونقدری  هنم کار میکنه که بفهمم 
سبت به نجات دادن ما دو نفر ازتون دارم بازم باعث و  شکری که ن تمام حس ت

ین که خیلی صممل  امیز اینجا نشممسممتم بانی همش خودتون بودین پس هم
 خودش بیش از حد مودبانه و متمدنانه ست!
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اصال نفهمیدم یهویی چطور اینقد عصبی شدم و چطور این چیزا رو پشت هم 
 ردیف کردم.حالت چهره اش تغییری نکرد فقط گفت:

چه جسممورانه!حاال مطم ن شممدم که بیشممتر از اینکه زیر دسممت ریچارد بار -
 بزرگ شدی!بیای،با دنیل 

 خواستم جوابی بدم که دنیل پیشدستی کرد و گفت:
 فکر میکردم مردی!-

شمممارلوت فنجون قهوه ای که رو به روش بود رو با هردو دسممتش گرفت و با 
 خونسردی جواب داد:

 از دیدنم بعد از این همه سال،فقط همینقدر شوکه شدین-
 تو چهره ی من شوک میبینین!-

چشمای سرد و بی حس بهش دوخت و هر بیننده  باالخره نگاهش رو با همون
سورپرایزی یا همچین چیزی  شد که جدا دنیل هیچ تعجب یا  ای هم متوجه می

 درش اتفاق نیوفتاده!جواب صری  دنیل رو به روش نیاورد و ادامه داد:
هنوزم تشکر بلد نیستی و فکر میکنی دیگران وظیفشونه به تو کمک کنن!ولی -

 مهم نیست...
از قهوه اش رو نوشمید و با همون خونسمردی و بدون لبخند یا حالت  جرعه ای

 خاصی که تو چهرش پیدا باشه ادامه داد:
 همینه که باعث میشه تو دنیل باشی!-

دنیل یه دستشو روی میز گذاشت و با سر انگشتاش فنجونی که جلوی خودش 
 بود رو کمی به عقب هول داد و قاطعانه گفت:

 تم.من از کسی کمک نخواس-
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 بدون کمک من االن هردوتون مرده بودین.-
عجب ادمیه....اگه قراره برای کمک کردن توی دردسممری که خودش درسممت 
کرده این همه منت سر ما بذاره همون بهتر که هردمون میمردیم.از این همه ادم 
روی کره زمین چرا عجیب ترین خونواده نصممیب من شممدهنکه حتی خجالت 

شم تو  هنم اونا رو  شکر بک شنیدن یه ت شش برای  صدا کنمنتال پدر یا مادر 
 خشک و خالی از زبون دنیل که بی ثمر موند رو به من کرد و گفت:

تاخیر!اون موقعی که من ازش - با  سمممال  پس باالخره تو رو پیدا کرد.حداقل 
میخواستم دنبالت بگرده از هر بهونه ای استفاده میکرد تا از زیرش شونه خالی 

 اخر سر اون همیشه گرفتار طلسم راکفلر ها میشه! کنه اما انگار
 از این همه خودشیفتگی اخمی رو پیشونیم نشوندمو با مسخرگی گفتم:

شونو - سمی که راکفلر ها،دمارتین ها رو مجبور میکنن دختر سمنطل کدوم طل
 واسشون پیدا کنهن!

 لبخند تصنعی و نمایشی زد و جواب داد:
 ور میکنن کاری که اونا گفتن رو انجام بدن.نه عزیزم،راکفلر ها همه رو مجب-

نیشخندی زدم.همیشه حالم بهم میخورد از کسایی که فخر اسم خونوادگیشونو 
سالمتی  شن...نا ست اورده با به بقیه میفروختن انگار چیزیه که با زحمت به د

 خودمم یکی از اونا بودم ولی هیچوقت اینقدر ادعا نداشتم.
 کرد و گفت: دنیل با سر اشاره ای به من
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یری.هم خودت هم - بم حت  یال را با خ تونی  می حاال  یدین دخترتو د
نده این  عذاب دادین،کی قراره پرو خاطر این دختر منو  ها ب شمموهرت،سمممال

 شجرنامه خونوادگی بسته بشهن
 بازم همون خنده مسخره رو تحویل داد.

ومار ت اینقدر عجول نباش.تازه همدیگه رو پیدا کردیم.حداقل انتظار داشتم یه-
شد  ستقبال ن ستم ازم ا شی،اونطور که میخوا ضر کرده با برای عذرخواهی حا

 ولی اینو بخاطر اینکه هنوز دخترمو زنده نگه داشتی میبخشم.
 با بی حوصلگی کمی صندلی رو عقب دادمو گفتم:

 من که اشتهام کور شد.برمیگردم باال.-
 هنوز پانشده بودم که شارلوت دستوری گفت:

 بشین.-
یل نگاه کردم،اونم با تکون سممر گفت که بشممینم.ناچارا سممر جام موندم و به دن

 سکوت کردم.رو به دنیل ادامه داد:
تا چه حد خائن و دروغگویی!فقط بخاطر اینکه هنوز - برام مهم نیسمممت که 

میدونم الیق ترین فرد این گروهی و بیشممتر از هرکسممی لیاقت یه زندگی بی 
مراقبت از امیلی میتونم یه خواسته ات رو براورده دردسر و داری،بعنوان پاداش 

 کنم و میدونی که من روی حرفم می مونم.چی میخواین
عجیب بود!با اینکه دنیل بهش خ*ی*ا*ن*ت کرده بود بازم میخواسممت عالوه 

 بر نجات جونش،بهش پاداش هم بدهناونو زیادی دوست داشت یا منون!
 دنیل جواب داد:

 تنها چیزیه که میخوام.فقط راحتمون بذار.این -
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تت - چارد راح بذارم ری تت  یاسمممتن!فکر میکنی من راح به همین سمممادگ
باشمممه،پلیس چطورن!فکر میکنی میتونی از این  گه اونم مهم ن یذارهنحتی ا م
ق ممیه جون سممالم به در ببریندیر یا زود میان سممراغت و هیچ راه فراری هم 

 نداری.نکنه واسه اینم نقشه ی خاصی کشیدین
را یهویی حرع پلیس رو وسممط میکشمممه...تا حاال قانون رو در حد پلیسنچ

کمترین مشکل پیش رومون میدیدم ولی بی دلیل نبود که یهویی حرفشو وسط 
اورد.نکنه چیزی میدونهنقبل از جواب دادن دنیل بدون فکر سمریعا کلمات رو 

 کنار هم ردیف کردم:
شماها توی این تله اف- شه پای دنیل بخاطر زیاده خواهی های  تاده و اگه قرار با

قانون به این بازی باز شه،خودم شخصا همتونو همراه با دنیل پایین میکشم!اگه 
میخوای چیزی رو جبران کنی،چه واسممه ی دخترت چه واسممه کسممی که الکی 
وارد تجارت کثیفتون شممد،پس سممعی کن اسممم دنیل رو پاک کنی جوری که 

ه.میدونم که قدرت و نفو  این هیچکس دیگه به چشممم یه مجرم بهش نگاه نکن
 کار رو داری.

شو بهم زد و  ستا شنیدن همین حرع بود چون د برخالع انتظارم،ظاهرا منتظر 
 گفت:

 افرین!انگار تو از دنیل باهوش تری!-
 دنیل برای ثانیه ای به فکر فرو رفت و بعد رو به من گفت:

 میشه مارو تنها بذارین-
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!همین یک ثانیه پیش با سممر اشمماره و به خودش و شممارلوت اشمماره کرد.عجب
شم ولی  شته با شینم حاال میگفت برمننمیدونم باید چه انتظاری دا میکرد که ب
به نظر جمله ای که من بی فکر به زبون اوردم دنیل رو به فکر کردن وا داشممته 
بود و میخواسمممت در همین مورد حرع بزنه.اگه چیز دیگه ای هم بود از چند 

ستن  ش شخا بود.بی هیچ دیقه قبل قید ن شم م اونجا رو زدم و حاال دیگه دلیل
سی  شتم توی اتاق.ج سالن زدم بیرون و برگ شدم و با اخم از  حرفی از جام پا
شیدم.یعنی اون  هنوزم خواب بود.خودمو روی تخت انداختم و نفس عمیقی ک
که  که مجبور بودن منو بیرون کننن!درواقع مجبور  دو نفر میخوان چی بگن 

سی نمیت شتم نه،ک شون گذا ست منو مجبور به کاری کنه و اگرم به حال خود ون
 هم به خواست خودم بود هم اینکه برای دنیل اعتماد و احترام قائل بودم.

نامون زیر سممر  پایی باال  با و  مه ی فراز و نشممی که ه باور کردنی نبود  هنوزم 
خودخواهی های یه پدر و مادر بوده!پدر و مادری که بچه شممون سممرسمموزنی 
براشون ارزش نداشت و به چشم یه اسلحه برای انتقامجویی از همدیگه بهش 
به چهره ی جسممی که توی خواب از  نگاه میکردن.سممرمو کمی چرخوندم و 
سر مرگ رو هم تجربه  شتن این پ شد نگاه کردم.من برای دا شه مظلوم تر می همی

ضر بودم از همه چیز بگذرم حتی از خود دنیل حتی از جونم ام ا برای کردم!حا
یک لحظه هم از دسممتش ندم.این رفتار مادرانه رو از کدوم مادری یاد گرفته 
بودمناز مادری که تازه امروز برای اولین بار میدیدمش ولی هیچ حسممی بهش 
نداشممتمناگه دنیل نمیذاشممت هیچوقت جسممی منو ببینه ممکن بود منم یه روز 

له ی محوی رو ند کج و کو باشمممنلبخ قدر نفرت انگیز  ی صممورتم همین
 نشست.خداروشکر که هنوز هردوشونو دارم.
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دو روز گذشممته بود و هنوز توی هتل بودیم و تمام طول روز شممارلوت میومد و 
چند دیقه ای رو خصمموصممی با دنیل حرع میزد و میرفت.تصمممیم نداشممتم از 
ما وقتی  گه ا تا خودش بخواد بهم ب یل بپرسممم درمورد چی حرع میزنن  دن

ست میدیدم نمیخواد الم  شدم و دلم میخوا صی می شتر حر تا کام حرع بزنه بی
 از همه چیز سر دربیارم.

برای همینم یه روز که توی یه اتاق دیگه درحال حرع زدن بودن مجبور شممدم 
دزدکی پشت در وایستم تا شاید چیزی از حرفاشونو بفهمم.میدونستم فالگوش 

ستم انجا ستادن فایده ای نداره ولی دیگه چیکار میتون شمو خیوای لی م بدمنگو
اروم به در چسممبوندم و دسممتامم روی در گذاشممتم.صممداشمون ضممعیف بود در 
حدی که میتونسممتم بگم چیز خاصممی نمیشممنوم فقط تونسممتم چند تا کلمه بی 
معنی مثل:میدونم،روسیه،ادرس و همچین چیزایی رو بشنوم.کلمه هایی که به 

شممتری دسممتگیرم کارم نمیومدن.محکم تر به در چسممبیدم تا شممماید چیز بی
شه.نمیدونم جدی ساکت شده بودن یا من چیزی نمیشنیدم.همچین سرمو به 
در فشار میدادم که سختی و سفتی در سرمو درد اورده بود.با خودم میگفتم اینا 
چرا سمماکت شممدننکه یهو در باز شممد و تعادلم بهم خورد و با کله سممکندری 

برخورد زانوم با لبه ی  خوردم سمممت چارچوب در و روی زمین افتادم.از درد
با دسممتم روی  یه ای اخمام تو هم رفت و آخی گفتم و  ثان چارچوب در برای 
خراشممیدگی ای که در آن واحد خودشممو نشممون داد رو پوشمموندم.تازه متوجه 
موقعیت ضممایع موجود شممدم.دنیل که دم در و درسممت باالی سممر من بود و 

 تعجب و البته هاله ای از شممارلوت که روی یه مبل خیلی دورتر نشممسممته بود با
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سرزنش و مالمت به من نگاه میکردن.هر احمقی میتونست تشخیا بده فقط 
بخاطر اسممتراق سمممع اینطوری محکم به در میچسممبن.هرچقدر هم که کارم 
زننده و بد بود بازم حس خجالتزدگی بخاطرش نداشممتم و در عوض اخمامو 

و سمممت من دراز بیشممتر تو هم کشممیدم.دنیل روی زانو خم شممد و دسممتشمم
سم رو تا روی  ستین لبا شدم.همونطور که ا شو گرفتم و از جام بلند  ست کرد.د

 انگشتام میکشیدم گفتم:
 فکر میکنم یادتون رفت منو صدا کنین!-

 شارلوت جای پاهاش که روی هم انداخته بود رو عوض کرد و جواب داد:
 چه بهتر که خودت اومدی.-

بود که انتظار داشممتم اما با همون اخم  هرچند رفتارش دوسممتانه تر از چیزی
ستم بود رو محکم تر گرفتم و با  حس مالکیتی  ست دنیل که هنوز تو د غلیظ د

 بچگانه گفتم:
یدی،ولی بهتره - بایی د چه خوا یل  یدونم وقتی جوون تر بودی برای دن من نم

 االن بکشی کنار و بدونی اون حق کیه.
 ط اینقدر این موضوع روی دلم تلنباربرنامه ای واسه گفتن این حرع نداشتم فق

شون بدتر زخم به دلم زده بود  شده بود و این چند روز پنهونی پچ پچ کردن ها
ست فقط به  که بیخیال و فارغ از اینکه چقدر این حرفا بچگونه و پیش پا افتاده 
شتر تعجب کرد و رنگ تعجب رو کامال  شارلوت بی شون.دنیل از  زبون اوردم

لبخند کمرنگ ولی محسوسی روی ل*ب*ا*ش نشست و توی چشماش دیدم.
 متقابال فشار ضعیفی به انگشتام وارد کرد و جواب داد:

 کسی قرار نیست حق تورو ازت بگیره!چیزیت نشدن-
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سر  شیدمو با تکون  ستمو عقب ک شدن دنیل د صبی ن تعجب زده از بیخودی ع
شه زود شحال می ستم از حس مالکیت من خو ین تر اگفتم که خوبم.اگه میدون

حرفارو میزدم ولی فعال اوضمماع مشممکوک میزنه.شممارلوت به مبل رو به روش 
 اشاره کرد و رو به من گفت:

یه رابطه - تا  فعال موضمموعات جدی تری برای پرداختن بهشممون وجود داره 
 زودگذر جوونی من!بشین.

ستم.یه  ش شارلوت ن صندلی رو به روی  صله گرفتم و روی  با تردید از دنیل فا
برای جلب توجه صممدامو صمماع کردمو سمموالی که مثل خوره به جونم کوچولو 

 افتاده بود رو پرسیدم:
 درمورد چی حرع میزدیدن-
 در مورد تو و پسرتون.-

 چیزی نگفتم تا خودش ادامه بده.با خونسردی حرفاشو زد:
من میدونم برای یه زندگی اروم با دنیل لحظه شممماری میکنی و میدونم که -

ست این حقته  سون به د شی ولی هیچ چیز ا شته با باالخره یه زندگی عادی دا
 نمیاد،تو حاضری واسه رسیدن به ارامش و راحتی هردوتون تا کجا پیش برین

خب خداروشکر انگار قصدش از برگشتن تصاحب دنیل نبود و میدونست منو 
ته  گه ای داشمم هداع دی نه ا باهم ازدوا  کردیم.همش نگران بودم نک یل  دن

 می خیالم راحت شده بود اما هنوزم مطم ن نبودم.باشه،ک
 حاضرم هرکاری بکنم تا اون روز زودتر برسه.-

 اینقدر قاطع جواب دادم که برای پرسیدن سوال بعدیش درنگ نکرد.
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هت - یدیم رو ب به توافق رسمم یل درموردش  که منو دن گه االن راه حلی  پس ا
 بگیم،حاضری بی چون و چرا قبول کنین

دید بهش نگاه کردم.چی میخواد بگهننکنه کار خیلی سممختیه که باز هم با تر
 میخواد قبل از گفتنش ازم قول بگیرهن

شه،اره - شه که بعدش همه ی این ماجراها تموم می شته با اگه ت مینی وجود دا
 قبول میکنم.

دنیل که سممرپا ایسممتاده بود کنارم روی مبل نشممسممت و اون ادامه ی حرفای 
 شارلوت رو گفت:

مینی وجود نداره،فقط باید به من اطمینان داشممته باشممی و کاری که هیچ ت مم-
 بهت میگم رو انجام بدی.

 این دوتا چرا اینجوری میکنن...منو میترسونن...
 چه کارین-
هیچ ت مممینی وجود نداره،فقط باید به من اطمینان داشممته باشممی و کاری که -

 بهت میگم رو انجام بدی.
 .منو میترسونن...این دوتا چرا اینجوری میکنن..

 چه کارین-
 بهم دیگه نگاهی کردن و بعد از مکث کوتاهی دنیل گفت:

باید با جسممی برگردی روسممیه،تنهایی،بدون کسممی که همراهیتون کنه،عین یه -
 مادر و پسر عادی و منتظر من بمونین تا برگردم.

 برگردینکجا برگردین-
 منظورم اینه که تو روسیه بهتون ملحق شم.-
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 ره بیای چرا از همون اول نمیایناگه قرا-
 چون هنوز اینجا کارای نیمه تمومی دارم.-
 صبر میکنیم تا کارای نیمه تمومت رو تموم کنی بعدش همه باهم میریم!-

ستم به همین راحتی  شده بود ولی نمیخوا صاب خوردکن  سخرم اع شاری م پاف
 قبول کنم که بدون دنیل از کشور خار  شم.شارلوت گفت:

یدونی اوضممماع  نمیتونی- که بهتر م ماجرا رو درک کنینخودت  ضممرورت 
سم  ستی ا چطوریه و بهتره به جای بچه بازی،کمی همکاری کنی.مگه نمیخوا

 دنیل رو از همه جا پاک کنمن
 پس  اینه نقشه بی نقصش واسه نجات دادن دنیلنبا لجبازی پرسیدم:

تا همین امروز کم- که بهم دروغ نمیگینن! باشممم  جا مطم ن  دروغ  از ک
 نشنیدم.از کجا بدونم شما هم دروغ نمیگینن

 با خیال راحتتری به مبل تکیه زد.
 همه دروغ میگن عزیزم،گاهی تنها حقیقت زندگی همینه.-

که بهم دادی!فقط همینو  خاطری  نان  بت این اطمی با میخواسممتم بگم ممنون 
 میخواستم بشنوم!رو به دنیل گفتم:

 سرت وا کنیناز کجا بدونم نمیخوای مارو از -
منظورت چیهنیعنی من به این راحتی بیخیال شممما دو نفر میشمممنبی هیچ -

 دلیلین
سمموال احمقانه ای بود...اخه دنیل چرا باید بخواد از شممر ما خالص شممه..تا 
جایی که خودم دیده بودم هرکاری میکرد که ما دو نفر در اسممایش باشممیم اما 
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ست یه بهونه جور کنم  سکوت طوالنیمو ناخوداگاه دلم میخوا و مخالفت کنم.
 که دید پرسید:

 بلیط برای فردا صب  خوبهن-
 با ی س و ناامیدی که سریعا تو دلم جا خوش کرد بود گفتم

 فردانبه همین زودین-
 شارلوت گفت:

 من بلیطارو هماهنگ میکنم.هرچی زودتر بری به نفع هر دوتونه.-
 حاال کی گفته میخوام برمن-

 صدا زد:دنیل اسممو معترضانه 
 ناتالیا..-

فت  خال ید م با که ن بده،درواقع منظورش این بود  مه  له رو ادا یازی نبود جم ن
کنم.به صورتش که بازم اخم الود شده بود نگاه کردم.میدونستم وقتی تصمیمی 
رو بگیره ازش منصرع نمیشه و حتی با من مشورت هم نمیکنه و االنم اگه داره 

واقعا براش مهمه من میخوام اون کارو نظرمو میپرسممه معنیش این نیسممت که 
 انجام بدم یا نهن!
 از جام پاشدم و

 و همونطور که شتابزده میرفتم سمت در گفتم:
 باید درموردش بیشتر فکر کنم.-

صال به مزاجم خوش  صمیم یهویی ا و لنگان لنگان از اتاق دویدم بیرون.این ت
این بود که هیچ  نمیومد،ولی اگه تنها راه حل پیش رو باشممه چینته ضممدحال

بازم  یت  ها باقی نمونده بود و در ن یا همچین چیزی برام  حریم خصمموصممی 
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تر فکر  حت  تا را باشمممم  نا خیلی دور  گاه او ن تیررس  نمیتونسمممتم از 
یت  ها یدونسممتم در ن جاد نمیکرد و م فاوتی ای ند...فکر کردن من ت کنم.هرچ

 مجبورم برخالع میلم تصمیمشون رو عملی کنم.
شتم با اینحال حتی یه نیم روز  سابی فکر کردن رو ندا ست و ح صت در هم فر

شده و  ساب  شده خودمو قانع کنم که این یه راه حل ح شتم هرطور  سعی دا
درسته و نباید باهاش مخالفت کنم.درواقع تمام شب رو توی حیاط بزرگ هتل 
قدم زدم و به تصمممیمی که باید میگرفتم فکر کردم.هوا کم کم داشممت روشممن 

شممتم توی اتاق.از سممرما داشممتم میلرزیدم.همونطور که دسممتامو میشممد که برگ
ستم که  جلوی دهنم گرفته بودم و ها میکردم دویدم توی اتاق ولی در رو اروم ب
جسی یا دنیل بیدار نشن و پاورچین پاورچین رفتم سمت شومینه گوشه اتاق و 
دسممتم رو روی شممعله هایی که از اون چوب های مصممنوعی تر از خودش بلند 
ساعت  سه  شتر از دو  سرمای گدا کش بی شد گرفتم.عین یه دیوونه توی این  می
سی هم آزارم نداد خودم  رو توی حیاط گذروندم،انگار عادت کردم حتی اگه ک
خودمو ازار بدم!دسممتامو محکم تر بهم دیگه سمماییدم تا زودتر گرم شممم،ولی با 

حرکت  حس گرمای پتویی که روی شممونه هام نشممسممت بیخیال ادامه ی اون
شدم.پتو رو سفت گرفتم که از روی شونه هام نیوفته.دنیل قدمی به جلو و کنار 
ستم میخواد ازم  ستاد.میدون ست من رو به روی آتیش وای شت و بغل د من بردا
بپرسممه که تصمممیمم رو گرفتم یا نه ولی اینو هم میدونسممتم که اون هیچوقت 

شه و کاری رو میکنه که خودش می صمیم من نمی سلیم ت  خواد.بی اینکه بهشت
 نگاه کنم ،اروم گفتم:
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 تو از قبل،بلیط هارو گرفته بودی مگه نهن-
چهره اش رو نمیدیدم چون نه بهش نگاه میکردم نه نور اونقدری زیاد بود که از 

 هاله ی دیدم رد شه.
 خوشحالم که اینقدر خوب منو شناختی.-

شد.پس از قبل برنامه ریزی  ساب می شو کرده و این خودش جواب مثبت ح ها
با  قدر خودمو  بده.منو بگو چ یان قرار  یه طوری منو در جر فقط میخواسمممت 

 فکرای الکی درگیر کردم.
تبسم تلخی کردم...بع ی وقتا ادما چقدر میتونن احمق باشن...صداش خش 

 دار تر از همیشه تو گوشم پیچید:
از دسممت  یادت میاد قبل از همه ی این اتفاقات و قبل از اینکه حافظه ات رو-

 بدی،چقدر سرنوشت خودت رو آنشرلی مقایسه میکردین
کم و بیش یادم میومد..االن که بهش فکر میکنم اگه فاکتور یهویی پیدا شممدن 
سممر و کله ی یه خونوداه پولدار و عوضممی رو نادیده میگرفتم و دنیل رو هم بابا 

ه قرار داد لنگ دراز مهربونی که با سخاوتمندی منو در مسیر رسیدن به ارزوهام
،هرچند هردوش شبیه یه جوک بود،میتونستم بگم به آنشرلی شبیهم!سکوتم رو 

 که دید ادامه داد:
مه میکردی و دوسممتش - با خودت زمز یدم  گاهی میشممن که  نگ بود  یه اه

 theres noداشتی،اونقدر که منم به  هنم سپرده شده بود.اون شعر میگفت: 

comfot in the truth pain is all you find 
 )هیچ راحتی توی حقیقت نیست،درد تنها چیزیه که گیرت میاد(
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جالبه که دنیل چیزی رو از من بیشتر از خودم یادشه،حداقل قبل از اینکه بمیرم 
 شنیدم که به حرفا و کارای من توجه میکرده!با دلخوری گفتم

 خب که چین-
با مکث کوتاهی،نگاهی به پشمممت سممر و جسممی که روی تخت خواب بود 

 انداخت و جواب حرفم رو نداد.فقط دستمو کشید و اروم گفت:
 دنبالم بیا.-

فرصممت مخالفت بهم نداد و فقط منو پشممت سممر خودش کشممید،البته منم 
نمیخواسممتم مخالفتی کنم!از سممالن طویلی که اتاق ها توش بودن رد شممدیم و 

جا میب یدونسممتم داره منو ک نان نم له رو هم رد کردیم و همچ تا راه پ ند  ره و چ
چیزی هم نمیپرسممیدم تا اینکه بعد از رد کردن بیشممتر از پله رو به پایین و در 
نهایت رسممیدن به یه جای تاریک و سممماکت،باالخره وایسممتاد.اینجا دیگه 
تاریکی بود و  کار میکرد  تا چشممم  گاه کردم ولی  به دور و برم ن جاسمممتن ک

سممخت ترین سممکوت.دنیل دسممتم رو ول کرد.نمیدونم چرا بعد از اینکه توی 
موقعیت های ممکن هم تونسممتم زنده بمونم و دووم بیارم بازم از اینکه ثانیه ای 

 دنیل منو به حال خودم رها کنه واهمه داشتم.
 توی جام چرخیدم و صداش زدم:

 دنیلن...-
 فقط شنیدم که میگهقهیشششق!اما جهت صداش رو نمیتونستم تشخیا بدم.

 ش بودیم با نور خیره کننده ای برای ثانیهبا روشن شدن ناگهانی کل جایی که تو
سی  سالن های عرو شبیه  شتر  سالن بزرگی که بی ای جا خوردم و بعد،از دیدن 
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شده بود  سفید و خیره کننده ای تزیین  سه ها و قندیل های  ساها بود و با ری کلی
بیشتر جا خوردم!قندیل ها و ریسه ها اینقدر بلند بودن که اگه کمی دستمو باال 

 م بهشون برخورد میکرد.با  وق گفتم:میبرد
 اینجا خیلی قشنگه...-

دنیل همونطور که سرشو میچرخوند و دور و اطراع رو نظاره میکرد رو به روی 
شو  ست شد،د ستاد و با لبخند کم نظیری که توی هر قرن یه بار رویت می من وای

 :تبلند کرد و به یکی از رشته های سفید رنگ اویزون شده از سقف زد و گف
بعد از پشممت سممر گذاشممتن همه ی اینا،مطم نم دلم برای این رمانتیک بازی -

 های ثروتمندانه تنگ میشه!
ستم بگم جون خودت...چقدرم که تو رمانتیکی!ولی رزرو کردن همه ی  میخوا
این سممالن اونم یهویی توی همچین هتلی که از فرط شمملوغی نمیشممد توش 

ومی شون،فقط از عهده ی دنیل درست و حسابی نفس کشید با قیمت های نج
 ساخته بود و حاال که دقت میکنم خیلی هم رمانتیکه!

اگه اینجا رو بخاطر من رزرو کردی،پس باید بدونی که من با رمانتیک بازی -
های ثروتمندانه ات عاشممقت نشممدم که اگه بعد از همه ی این ماجراها دیگه 

 ثروتمند نباشی،برام اهمیتی داشته باشه.
 داد سری تکون

شبختانه - ست کنه و خو سر در ست درد میدونم،تو فقط یکی و میخوای که وا
 حتی اگه ثروتمند هم نباشم از پس این یکی خوب برمیام.

واقعا جالبه وقتی دنیل هم لبخند میزنه هم شمموخی میکنه...باید خوشممحال 
باشمممن!یعنی این نشممونه خوبیهن!با صممدای بلند موزیک که توی ف مما پخش 
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جب زد نگ رو پلی کرد ولی وقتی شمممد،تع تا ببینم کی اه ندم  ه سممر برگردو
یاره اینجا و از قبل  به سممرش نزده منو ب ندیدم فهمیدم که یهویی  هیچکس و 
براش برنامه ریزی کرده.اهنگ،همون اهنگ آنشرلی بود که یه تیکه از متنش رو 

ی ادنیل بعنوان گوشممزد یا هرچیزی بهم گفته بود.این اهنگ در عین زیباییش بر
من غمگین و تداعی کننده ی اتفاقات ناخوشمممایند زندگیمه با این حال حس 
سمت من دراز کرد و با لحنی کامال  ستش رو  شم.دنیل د شق میکنم هنوزم عا

 جدی،انگار که این یه مهمونی پرام یا ر*ق*ص عادیه،پرسید:
-shall weن 

ون الش)یعنی میتونیمن!و در انگلیسی موقع درخواست ر*ق*ص اینطوری سو  
 رو مطرح میکنن(

با وجود اینکه تعجب کرده بودم ولی چیزی نپرسممیدم و بیشممتر از اون منتظرش 
نذاشممتم.دسممتاشممو که گرفتم،پتو از روی شممونه ام افتاد.احتیاجی هم بهش 
نبود،دیگه به اون شممدت احسمماس سممرما نمیکردم.کمی منو به جلو کشممید و 

 خودمون رو با ریتم اهنگ هماهنگ کریم.
    

I feel so unsure 
 احساس دودلی دارم

as I take your hand and lead you to the dance floor 
 کنمدرحالیکه دستت را گرفته و به سمت سکوی ر*ق*ص هدایتت می

as the music dies 
 یابدوقتی موسیقی پایان می

something in your eyes 
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 چیزی در چشمانت
calls to mind a silver screen and all it's sad goodbyes 

 کندهای غمناك آن را یادآوری میی سینما و تمام بدرودپرده
I'm never gonna dance again 

 خواهم دوباره بر*ق*صمنمی
guilty feet have got no rhythm 

 پاهای گنهکار ریتمی ندارند
though it's easy to pretend 

 گرچه وانمود کردن آسان است
I know you're not a fool 

 دانم که تو احمق نیستیمی
پشتمو کردم بهش و دستاشو گذاشت روی کمرم.دستامو گذاشتم روی دستاشو  

 همونطور کمی به جلو تر قدم برداشتیم.
این اهنگ و این کارا و به قول خودش رمانتیک بازی ها،رسممما یه خدافظی  

آسممونه...میدونم تو  محسمموب میشممد.تمام بدرود های غمناک....وانمود کردن
شه.  ستم پس نباید اینطوری باهام رفتار ب ستی...!اگه میدونه احمق نی احمق نی
سممریع چرخیدمو دسممتاشممواز مچ گرفتم تا وایسممتیم و بتونم حرع بزنم،ولی 
نایسممتاد.مچ دسممتش رو ول کردم تا قدمی به عقب بردارم اما دسممتامو،یا بهتره 

 ت برم.بگم نوک انگشتامو و سفت  گرفت و نذاش
I should have known better than to cheat a friend 

 باید به چیزی بهتر از گول زدن یك دوست
and waste a chance that I'd been given 

 کردمو از دست دادن شانسی که به من داده شده بود فکر می
so I'm never gonna dance again 
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 خواهم دوباره بر*ق*صمپس نمی
the way I danced with you 

 آن گونه که با تو ر*ق*صیدم
time can never mend the careless whisper of a good friend 

 احساس دوست خوب را ترمیم کندتواند نجوای بیگاه نمیزمان هیچ
to the heart and mind ignorance is kind 

 برای قلب و  هن بی توجهی کردن نوعی مهربانی است
there's no comfort in the truth 

 ای در حقیقت وجود نداردراحتی
pain is all you'll find 

 درد تنها چیزی است که یافت می شود
ستاد و منو هم  سیدیم،خودش از حرکت کردن وای سمت از آهنگ که ر به این ق
محکم رو به روی خودش نگه داشت.انگار سعی داشت با نگاهش چیزی بگه 

شد و چیزی نگفت که چون خودش حرفی نمیزد.ا سکوت بهم خیره  ینقدر در 
خواه ناخواه تو دلم ترس مینشممسممت که نکنه دنیل بابت چیزی نگرانهننگرانی 
دنیل همیشممه ترسممناکه چون اتفاقی در شممرع وقوعه که اونم نمیتونه از پسممش 
بربیاد.دستشو از روی انگشتام باالتر کشید و محکم دور مچم حلقه کرد و توی 

 یه حرکت
شونه هاش افتاد ولی منو  ستام روی  سفت و محکم بغلم کرد.د شید و  جلو ک

نمیخواسممتم منم بغلش کنم.اینقدر محکم منو تو بغل گرفته بود و به خودش 
فشار میداد که فکر میکردم تصورش اینه که اگه ولم کنه فرار میکنم!با لحنی که 

 نگرانی توش مو  میزد گفت:
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از همه ی اینا،دیگه قدرت اینکه مجبورت قول بده منتظرم می مونی،چون بعد -
 کنم با من بمونی رو ندارم.

نمیدونه وقتی اینطوری حرع میزنه من نمیتونم اروم باشممم و دلی که همیشممه 
شوب تر هم میشهناخه چرا فکر میکنه من منتظرش نمی مونمنیا فکر  شوبه،آ آ

ض میکنه اگه دیگه یه رییس زورگوی عوضممی نباشمممه،برای منم همه چیز عو
 میشهن!

 نتونستم از خیر بغل کردنش بگذرم و دستامو دور گردنش حلقه کردم.
قت نمیرم!ولی - گه مجبورم نکنی هیچو که منتظرت می مونم،حتی ا مه  معلو

 این چیزیه که خودت میخوای.
این خواسممته ی من نیسممت،تنها چاره ی منه.نمیتونم اجازه بدم تو و جسممی -

صدمه ببینین.میخوام  شتر از این  شه همه چیز و تموم کنم بی سه همی این بار وا
شما دو نفر قربانی گ*ن*ا*های  شده به قیمت زندگیم،دیگه نمیذارم  حتی اگه 

 من بشین.
قل*ب*م فرو ریخت.قدش بلندتر از من بود بخاطر همین گردنمو به سمممت 
باال کشممیدم.قل*ب*ش که تندتند میکوبید حتی بدون گوش کردن هم قابل 

از روی شممونه اش برداشممتم و بهش نگاه کردم.بغ ممم حس کردن بود.سممرمو 
گرفت..حتی نمیخوام توی حدس و گمان و شمموخی و خیال پردازی یا هرچیز 
دیگه ای درمورد شممرط بندی کردن سممر زندگیش چیزی بشممنوم و این دسممت 
ستم به  شناختم نمیخوا خودمم نبود تا  هنم کار میکرد از روز اولی که دنیل رو 

ش فکر کنم و هربار هم خودش درمورد اینکه ممکنه به همچین چیزی درمورد
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هر دلیلی کشممته بشممه حرفی میزد،طاقتم رو از دسممت میدادم و نمیتونسممتم 
 خونسرد باشم.

 میخوای منو بیشتر از همه چیز دلسرد و وحشت زده کنین-
ستاش قاب گرفت.برخالع  صورت منو توی د شید و  سرش رو عقب ک کمی 

نمیزد،حتی مثل همیشه سرد و خشک هم نبود.فقط چند دیقه پیش دیگه لبخند 
 نگران بود و ناامید..

فقط میخوام بهم قول بدی که برگشممتنم هرچقدر هم که به تعویق افتاد،بازم -
 منتظرم بمونی.

 منظورش از به تعویق افتادن رو نمیفهمیدم.برای همینم پرسیدم:
 مگه چقدر طول میکشهن-
 یچ چیز مشخا نیست.یک هفته..یک ماه..یک سال...سال!ه-

با تردید اسمممشممو صممدا زدم و خواسممتم بگم که من با این نامعلومات رابطه ی 
 خوبی ندارم.

 دنیل...-
 نذاشت حرفمو کامل کنم و تاکیدی گفت:

 فقط بگو آره یا نهن-
برای اینکه اشممکی از چشمممام سممرازیر نشممه نگاهمو به باال دوختم و چندباری 

لک زدم و فقط سممری تکون دادم. که منتظرت می پ مه  تو دلم گفتم معلو
مونم،مگه کاری غیر از اینم از دسممتم برمیادنولی به زبون اوردنش از هرکاری 

 سخت تر بود.
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یه دستشو از کنار صورتم برداشتم و مویی که توی صورتم ریخته بود رو پشت 
 گوشم زد و با همون اندوه خاص ادامه داد

شتنم تا ابد هم طول من خیلی خودخواهم ناتالیا...!اونقدر - که میخوام اگه برگ
 کشید تو هنوزم منتظرم باشی.

اینقدر ناامید حرع میزد که دیگه بیشتر از اون نتونستم جلوی اشکام رو بگیرم 
 ولی با قاطعیت جواب دادم:

هر اتفاقی هم که بیوفته،من باهاتم تا همیشه.اصال مهم نیست که چقدر طول -
 نده می مونی و نمیذاری زیاد انتظار بکشیم.میکشه،فقط توام قول بده که ز

 سری تکون داد و با ب*و*سه ی کوتاهی که پیشونیم زد گفت:
 قول میدم.-

انگار دنیل خیلی پیش تر به اسممتقبال یه ادم عادی شممدن رفته بود و از اسممب 
صبر  شتر هم  شه بی صبر کردم و الزم با شده بود!بخاطرش خیلی  غرورش پیاده 

تا ببینم وق یه میکنم  به  بازم  پاک شمممه،میتونه  نگ از زندگیش  تی این لکه ی ن
زندگی عادی برگردهنهرچند سممیاهی وجدانش بخاطر کاراش هیچوقت پاک 
نمیشد،اما همینکه دیگه کسی اونو به اسم یه قاتل نشناسه خودش کمک بزرگی 

 بود.با سر انگشتاش اشکی که روی گونه ام چکیده بود رو پاک کرد و گفت:
و چه ناتالیا دمارتین باشممی چه امیلی راکفلر،برای من هنوزم همون و اینکه ت-

ستبندی  ست،بخاطر اون د سمش ناتالیا سی بگه ا سید اگه به ک ناتالیایی که نتر
تک  تای دور و برش ک ته شمممده،از گردن کلف گه ای نوشمم که روش چیز دی
شق بازیا و شت آوازه ی کله  شو اینجا گذا  بخوره!دختری که از روز اولی که پا
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سمماز مخالف زدناش با گنده بک های گروه،همه جارو پر کرد و نذاشممت من 
 بیخیال دیدن این موجود دردسرساز بشم!

باره اون لبخند عجیب  و غریبش که حاال میفهمیدم از گریه کردن هم تلخ  دو
 تره زد و ادامه داد:

همون دختری که وقتی تمام سعیش رو میکرد از من دوری کنه در نهایت بازم -
قل بهم  حدا نداشمممت، جارت برای من هیچی  با من و برای من بود،اگه این ت
قدرت اینو میداد که تورو اجبارا پیش خودم نگه دارم و از این بابت هیچوقت 
شم یه قاتل مت* *ا*و*ز بهم  ستم که وقتی به چ شیمون نی ستم،پ شیمون نی پ

ونی بمونی و نتنگاه میکردی و ازم متنفر بودی بازم از زور اسممتفاده میکردم تا 
 بری!

شتی برم ولی این دیگه یه  شاید منم باید میگفتم واقعا ممنونم که هیچوقت نذا
خداحافظی فوق تراژیک میشد.من نمیخوام اینو به حساب یه خدافظی برای یه 
جدایی طوالنی مدت بذارم.دستمو روی دستش که روی صورتم بود گذاشتم و 

 همونطور که گریه میکردم جواب دادم:
سه دیدن من!خیلیا با یه - شم.ارزش کنجکاویت وا شته با شو دا ش امیدوارم ارز

دختر از یه خونواده پر اسم و رسم ازدوا  میکنن و صاحب همه چی میشن،اون 
یدوارم  عا ام یدی.واق تت رو هم از دسمممت م قدرت و ثرو خاطر من  قت تو ب و

 ارزششو داشته باشم.
ن دختر از دسممت بدم!اگه قدرت و ثروتنمن حاضممرم همه چیزمو بخاطر ای-

طی  سالی که گذشت رفتارم چیز دیگه ای رو نشون میداد،شاید الزم بود که به 
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روی خودم نیارم تا چه حد درمورد این حرع جدی ام،ولی بهت ثابت میکنم 
 که اون هیوالیی که همه ،حتی خودم از خودم دیدم،دیگه وجود نداره.

شممت مادر جسممی باشممم دیگه وجود اون هیوال از وقتی که منو بخشممید و گذا-
 نداره!

سبوند.چقدر از اینکه قراره از ما دو  شونیم چ شنویش رو به پی چیزی نگفت و پی
 نفر تا مدتی جدا باشه عصبی و ناامیده.

درست مثل همون وقتی ک میخواست منو از دست رابرت و دار و دسته اش به 
من جدا باشممه و همه روسممیه فراری بده و لحظه ی اخر فهمیدم که نمیتونه از 

شه ولی اینقدر احمق بودم که عمق  سکو با من با چیز رو ول کرد تا بتونه توی م
کارا و حرفاش رو درک نمیکردم و تا قبل از اون تصادع فکر میکردم برای دنیل 
هیچم.کاش میتونسممتم امید داشممته باشممم که االنم تو فرودگاه بهمون میرسممه و 

بار خداحافظیش به قدری واقعی و غمناک شممده نمیذاره تنهایی بریم ولی این 
بود که واژه ی ''رفتن'' بیشممتر از هر وقتی برام ملموس میشممد.با این تفاوت که 
حاال به بچه هم داشممتم که بخاطرش مجبور بودم ضممعیف نباشممم و خودمو 
خوب و سممرحال نشممون بدم،دیگه حاال وقت این نبود که مثه یه دختر نوجوون 

تادن  جدا اف خاطر  یه ب بدوزم و گر مان رو بهم  از مرد موردعالقم،زمین و ز
 کنم!حرع بعدی دنیل تمام این افکارمو بیشتر بهم اثبات میکرد:

میدونم دیگه اونقدری ضممعیف نیسممتی که بخوام نگرانت باشممم،با این حال -
 هستم.مواظب خودتو پسرمون هستی تا روزی که برگردم،مگه نهن

رع زدن که انگار قرار نیسممت هیچوقت امشممب قصممد کرده بود با اینطوری ح
ست بدونه  شایدم میخوا شتر بلرزونه! شتر و بی بعدش همدیگه رو ببینیم دلمو بی
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اطمینانش درمورد ضعیف نبودن من چقدر حقیقت داره و من با زار زدن نشون 
 میدادم که هنوزم بدون اون قوی نیستم.

کنه.میخواسممتم میخواسممتم بهش بگم که اینطوری ناامید حرع زدن رو تموم 
بگم که بدون اون حس میکنم که میخوام بمیرم ولی تحمل میکنم،ولی اون یه 
اطمینان از سمممت من میخواسممت،نه ناله کردنامو.با لرزش خفیفی که قفسممه 

 سینه ام بر اثر گریه کرد،دیگه گریه کردن رو تموم کردم و گفتم:
 نگران جسی نباش،مثل خودت مواظبشم.-
 و خودت!ن-
 ودمم هستم!مراقب خ-
بهت اعتماد دارم...بلیط برای هشممت صممبحه،چیزی تا صممب  نمونده،باید -

زودتر حاضممر شممی.من نمیتونم باهاتون تا فرودگاه بیام،درواقع از این به بعد 
اصممال نباید با شممما دو نفر دیده شممم،شممارلوت باهاتون تا فرودگاه کسممی رو 

سی،امیدوارم سته ولی بعد از اون فقط خودتی و ج اه بتونی این مدت کوت میفر
عادت  بهشمممون  که  یی  ما ین اد کار و ا ت م خد گارد و  ی باد بدون  رو 
کردی،بگذرونی.هرچند این زندگی ایه که همیشممه منتظرش بودی و بخاطرش 

 میجنگیدی.
 و ارومتر ادامه داد:

 میدونم که میتونم بهت اطمینان کنم.-
 ارومتر از اون و با زحمت جواب دادم:

 رسم.من فقطم...یکم میت-
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دسممتش که هنوز روی صممورتم بود رو نوازشممگرانه روی گونه ام حرکت داد و 
 گفت:

 اینو هم میدونم.-
حتی نمیتونسممتم حرع بزنم .میترسممیدم با هر کلمه بغض توی صممدام بدتر 
باره گریه ام نگیره ولی نمیتونسممتم.خیلی چیزا  بشممکنه.هرکاری میکردم که دو

هیچکس به رفتن من راضی نیست دست خود ادم نیست،مثل همینی که االن 
ولی اجبار از هر طرفی داره بهمون فشار میاره.مثل االن که هیچ جوری نمیتونم 

 هق هقم رو توی گلوم خفه کنم.
دو طرع لباس سممویشممرت مانندی که تنش بود رو گرفتم و روی پنجه ی پام 
شو  ستا سیدم.د ستم و لب هاش رو خیلی اروم ب*و* شمامو ب شدم.چ بلند 

 م گذاشت و با من همراه شد.پشت کمر
ساعت  ستم به گفته دنیل قبل از  سرعت در حال فرار بود و اگه میخوا زمان به 
هشممت به فرودگاه برسممم باید خداحافظیم رو اونقد خالصممه میکردم که هم به 
بیدار و حاضر کردن جسی برسم هم اینکه هرچی زودتر از دنیل دل بکنم چون 

 برام سخت تر میشه.هرچقدر بیشتر طول بکشه تحملش 
ستم و دور بازوش حلقه  شونه اش تکیه دادمو د سرمو به  شمامو باز کردم و  چ

 کردم.
 میدونستی که بیشتر از هرچیز و هرکسی توی دنیا دوستت دارم،ناتالیا!ن-

به  جب برانگیز بود،ولی هنوزم  بار اول برام تع ندازه ی  به ا یدنش  نمیگم شممن
 داشتنی بود.همون اندازه برام لذتبخش و دوست 
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شمایی آبی ای  شمای نمناکم توی چ شونه اش بلند کردم و با چ سرمو از روی 
 که از هر وقتی ملتهب تر بود نگاه کردم و جواب دادم:

 منم همینطور...-
  &   

     

برعکس خداحافظی منو دنیل که بیشتر از حد معمول مورد انتظار از دنیل برای 
سر همچین چیزی طول  شتن  سه وقت گذا سی توی  شید،خداحافظیش با ج ک

چار دیقه ی خیلی کوتاه با خواب الودگی ها و بدخلقی های جسی که میگفت 
حوصممله نداره بیاد فرودگاه خالصممه شممد.دنیل طبق گفته ی خودش تا فرودگاه 
هم نیومد و فقط یه راننده و یه محافظ مسل  تا خود فروگاه همراهیمون کردن و 

 ون جلوتر نمیومدن.اونطور که پیدا بود از ا
سیدم هواپیما میپرید و  اینقدر دیر حرکت کرده بودیم که اگه چند دیقه دیرتر میر
به پرواز نمیرسیدیم ولی خب،خوشبختانه یا بدبختانه خودمونو رسوندیم.حدود 
ضدحال بود دیگه  سته کننده و  سیه از همین اولش هم خ صله تا رو ساعت فا

ضی  د سک ها و وقتی که مهماندارها برای تو ضطراری،ما ادن راه های خرو  ا
ند و این چیزا اون وسممط رژه میرفتن بیشممتر هم اعصممماب خوردکن  کمرب
ستم  سیه نمیتون سیدن به رو شد.حاال که هواپیما پریده بود و هیچ جوره تا ر می
شاید تا قبل از این  شدم، شتر ناامید می شتر و بی شم بی شته با ارتباطی با دنیل دا

یهویی روی پله های هواپیما غافلگیرم کنه!نگاهمو از ادا هنوزم انتظار داشممتم 
ساکت و بی  سی دوختم. سخره ی مهماندارها گرفتم و به ج اطفار دراوردنای م
روح بود و از پنجره ی کوچیک هواپیما به ابرهایی که دورمون رو احاطه کرده 
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بودن خیره شممده بود و دسممتاشممو زیر چونه اش زده بود.هیچکس به اندازه اون 
قربانی کارا و اتفاقاتی که بهش مربوط نیسممت،نشممد.امیدوارم یه روزی همه ی 
اینا رو بتونیم واسممش جبران کنیم.مطم نا هنوز نمیدونسممت که دوری از دنیل 
ممکنه مدتی طول بکشمممه چون دنیل بهش گفته بود زود برمیگرده و فقط من 

ست خیلی  ستم با توجه به حرفا و رفتاراش،واقعا قرار نی سر زود برگمیدون رده.پ
بیچاره ی من...میدونم که بخاطر توام که شممده زندگیمون اینقدر مزخرع باقی 
یای و بزرگ  یا ب که اینطوری دن که گ*ن*ا*هی نکردی  خه تو  نه..ا نمیمو
شممی.خداروشممکر که اون شممارلوت و ریچارد رو حتی از نزدیک هم ندید و 

قدر طرز فک نه چ یدو خدا م ید وگرنه  رش درمورد چیزی درموردشممون نشممن
پدربزرگ و مادربزرگ های عوض میشممد!چهره ی تو هم رفته و لب و لوچه ی 
اویزون شممدش رو که میدیدم زیاد طاقت نیاوردم که چیزی نگم و خیلی اروم 

 لپش رو کشیدم و گفتم:
 مرد کوچولوی من داره به چی فکر میکنهن-

ص ستش زیر چونه اش بود با بی حو جواب  لگیبی اینکه برگرده همونطور که د
 داد:

من دیگه نمیخوام خونمو عوض کنم.دوسممتامو،مدرسمممه مو.میخوام واسمممه -
 همیشه یه جا بمونم.تو و بابا هم بمونین.

شدن  شت اینو بگه.از روز اول زندگیش مدام درحال پاس داده  عزیزم...حق دا
به این ور و اون ور بود!اولش که پیش یه زن و مرد ناشناس کمی بزرگ شد،بعد 

شد،بعد از اون ما ازدوا  کردیم و مدتی توی سر و ک لش تو خونه ی دنیل پیدا 
ناتنیگهام بودیم و بازم زیاد دووم نیاوردیم و برگشممتیم لندن.وقت خونه ی دنیل 
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اتیش گرفت به یه خونه ی کوچیکتر نقل مکان کردن و از محله ی اصمملی دور 
د االنم که توی شممدن و بعدم یه خونه ی دیگه و اخر سممر هم از هتل سممر دراور

سته.امیدوارم که  ش سه ن شنا شه براش نا شتر از همی صدی که بی هواپیما به مق
روسممیه بتونه براش یه محل زندگی اروم و بی دردسممر باشممه و همه چیزی که 
میخواد رو بهش بده.به هرحال من یه چیزایی رو از روسممی حرع زدن و حتی 

سخت نبود ولی این شتن یادم میومد و زیاد برام  سی به منزله  نو سا نقل مکان ا
ی دور ریختن هرچیزی که جسممی تا حاال میدونسممته و یادگیری چیزایی کامال 
جدید بود.زبون جدید کشممور و شممهر جدید خونه ی جدید بدون خدمتکارایی 

 که همه ی کاراش رو انجام بدن و و و...
آخرین  هنگران نباش،قول میدم که بیشتر از این مجبور به فرار نباشیم.این دیگ-

 باره.
باورش نمیشمممد برای همینم چیزی  که قول دادنای من  اونقدر تو خودش بود 
شمامو  صندلی تکیه دادم و چ شتی  سرمو به پ شیدم و  نگفت.نفس عمیقی ک

 بستم 
صدای خلبان که میگفت تا چند  شنیدن  سته بود که با  صال نفهمیدم چقدر ب ا

شمام ر سکو فرود میایم چ  و باز کردم.یعنی تمام طولدیقه دیگه توی فرودگاه م
 مسیر رو خواب بودمن

سایلمون که توی  سی جلوی در فرودگاه رو گرفتم و و با ناامیدی تمام اولین تاک
دوتا چمدون خیلی کوچیک خالصممه شممده بودن رو به دسممت راننده سممپردم و 
آدرسممی که شممارلوت بعنوان محل زندگی جدیدمون بهم داده بود رو به راننده 
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سم محل شهر گفتم.ا شنا نبود.ظاهرا خیلی هم باال ماالهای  ه اش چندان برام آ
سیر  سیر بین فرودگاه تا خونه ی جدید از م شین نبود.م سمتای مرفه ن و توی ق
لندن تا مسممکو هم خسممته کننده تر بود.چه انتظاری دارمن!ناسممالمتی توی 
کاه می  بار  یه سمموزن تو ان ثل  مه چیز م گه ه جا دی یام این بزرگترین کشممور دن

 مونه.چه اون خونه،چه منو جسی.کامال اینجا گم و گوریم.
قه ی  ند طب مان چ پارت یه ا یه کوچه ی متروک و خلوت جلوی  ماشممین توی 
قدیمی که به نظر ساکنین زیادی نداشت،نگه داشت.حتی برای منم که به اب و 
هوای مزخرع لندن عادت دارم اینجا دیگه بی نهایت سممرد بود جوری که از 

که  هارو تاکسممی  با زحمت چمدون  تا زانو توی برع بودیم! یاده میشمممدیم  پ
برداشممتم و دسممت جسممی رو گرفتم و راه افتادم سمممت همون خونه ای که تو 
ادرس بود.از باز شدن در با کلیدی که توی دست داشتم دیگه مطم ن شدم که 
این اشغالدونی محل زندگی جدیدمونه.حتی اسانسور هم نداشت و سه طبقه 

پیچ رو باید با  اون چمدونا و اون همه خسممتگی باال میرفتم جوری  ی پیچ در
که وقتی به سوییت لعنتی رسیدم بی توجه بی اینکه روی هرکدوم از اون وسایل 
چند سانت خاک نشسته خودمو روی اولین مبل کاور کشیده ای که وسط اتاق 

کار ه یه خدمتبود انداختم.اگه موقعیت دیگه ای بود االن ببا غر زدنا زیر لب ب
میگفتم برام یه لیوان اب بیاره.عادت کردن به زندگی مردم غیرعادی زیاد عادت 
خوبی نبود.بقول دنیل دلم برای همه ی اون کارای ثروتمندانه تنگ میشه.جسی 
به دوتا اتاق کوچیکی که کنار هم با درای زنگ زده و گچ های کنار دیوار ریخته 

شاره و هزاران ویژگی نفرت انگیز دیگ شم من جا خوش کرده بودن ا ه جلوی چ
 کرد و گفت:
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 من میخوام  اتاقی که بزرگتره رو بردارم.-
 با سر تایید کردم.

چیزی نگفت و در یکی از اتاقا رو باز کرد و تو رفت.چشمامو از خستگی روی 
شمامو باز کردمو   سی چ صدای فریاد ج سری از ثانیه با  شتم ولی در ک هم گذا

ا از جام  پریدم و رفتم توی اتاق و از دیدن دختر جوونی که با مثل برق گرفته ه
شیده بود هم تعجب کردم هم در آن  سبی روی تخت دراز ک ضع نامنا سر و و
واحد جلوی چشممم جسممی رو گرفتم که بیشممتر از اون به این صممحنه ی دل 
نچسممب نگاه نکنه!از صممدای فریاد جسممی انگار از خواب پریده بود و بعد از 

 دو نفر عین اجل معلق باالی سرش دیدن ما 
اونم کمتر از ما تعجب نکرده بود و پتو رو دور خودش پیچید و شممروع کرد به 
صال اینجا اگه خونه  شیم یا اون یا ا ستم ما باید طلبکار با شیدن.نمیدون جیغ ک
ست پس این اینجا چیکار  ی اونه پس ما اینجا چیکار میکنیم یا اگه خونه ی ما

شبختان ستمو میکنهن!خو سی حرع بزنم برای همینم یه د ستم رو ه هنوز میتون
 باال اوردم و روی صورتم گذاشتم و به روسی گفتم:

 هیش!نترس!اروم باش.-
برای ثانیه ای جیغ کشممیدن رو متوقف کرد ولی همچنان گوشممه ی تخت گوله 
گاه  ما ن به  ها  یده بود و عین جن زده  شمممده بود و پتو رو دور خودش پیچ

حرفی بزنم که با صممدای تکون خوردن دسممتگیره در ورودی و  میکرد.خواسممتم
پشت بندش جیر و جیر باز شدن در ترس برم داشت که اینجا چه خبرهنجسی 
رو کنار دیور هل دادم و اولین چیزی که دم دسممتم اومد که یه آباژور پایه کوتاه 
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روی میز کنارم بود رو برداشممتم و تهدید چشمممامو عین نیزه تو چشمممای اون 
شت در  سرش نزنه و خودمم پ دختره فرو کردم که ه*و*س داد و هوار کردن به 
تاق شمممد پخش زمینش  تازه وارد،وارد ا که این  به محض این تا  تادم  وایسمم
سینه  سمو توی  شد.نف صدای قدماش هر لحظه نزدیک تر و نزدیک تر می کنم!
حبس کردمو وقتی سممایه شممو توی یه قدمی اتاق دیدم خودمو جلو کشممیدم و 

باژور رو باال بردم تا توی سممر یارو بزنم ولی همزمان با جیغ زدن اون دختره و آ
شخا رو به روم  شدن من از دیدن  شیدن یارو از دیدن منو حیرت زده  هوار ک
برای چند ثانیه جو خونه شبیه به تیمارستان شد!از دیدن رابرت رو به روم،آباژور 

نفهمیدم بیشتر تعجب زده ست  رو پایین اوردمو با لحن ناشناخته ای که خودم
 یا  وق زده گفتم:

 رابرت...تو اینجا چیکار میکنین-
 اونکه انگار بیشتر از دیدن من جا خورده بود جواب داد:

 اینو من باید بپرسم.قاعدتا باید یک ساعت دیگه میرسیدین ..-
 نگاهی به ساعت مچی دستش انداخت و ادامه داد:

 اه ...لعنت به ترافیک.-
عجله رفت توی اتاق و لباسای دور و بر تخت رو سمت دختره ریخت و  بعد با

 با لهجه ی ضایعی چندبار گفت:
 ایدتی!ایدتی!-

 )یعنی برو،به زبون روسی(
عالی و بی نقا بود عوضممش  جه اش توی بیریتیش حرع زدن  قدر له هرچ
روسممی رو ضممایع حرع میزد و خنده دار بود.ناخوداگاه از دیدن اینکه دختره با 
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شه و دری وری گویان از خونه میره بیرون خندم غ شو میپو سا ر زدن تند تند لبا
گرفت.در اخر هم قبل از بسممتن در به رابرت نگاهی کرد و لقب واقعا بدی رو 
سی نفهمید  شکر کردم که ج صبانیت در رو بهم کوبید.خدارو بهش داد و با ع

ده دختره نش چی میگه ولی بیشتر خنده ام گرفت.رابرت هم متوجه معنی حرع
 بود برای همینم از من پرسید:

 چی گفتن-
 دوتا انگشت شصتم رو به نشونه عالی بودن  باال اوردم و با خنده جواب دادم:

 گفت خیلی خوشتیپی.-
 رابرت دستی توی موهاش کشید و گفت:

 اینو که خودمم میدونم،ولی محض احتیاط هرچی که گفت خودشه.-
 به اون گفت:اینو گفت و رفت سمت جسی و رو 

میبینم که اخمات تو همه.نکنه میخوای در نبود دنیل مامانت از این همه اخم -
 و بداخالقی محروم نباشهن!

جسممی که همچنان توی شمموک چند لحظه ای که گذشممت بود،به تخت بهم 
 ریخته ی توی اتاق اشاره کرد و بی توجه به حرفای رابرت پرسید:

 رابرتناون خانوم،زن تو بودن!-
رت قیافه ی منزجر کننده ای به ودش گرت و کمی سممرش و عقب کشممید و راب

 گفت:
 !EW-!!زن منن!اونو از یه کالب بلند کرده بودم یه هرز...
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انگار یادش رفته بود داره با یه بچه حرع میزنه و فکر میکرد الزمه همه ی این 
موم ت چرندیات رو بهش بگه و اونم میفهمه!قبل از اینکه کلمات بی ادبانش رو

 کنه الکی صدام رو برای ابراز وجود بیشتر صاع کردم.
 اهم اهم!-

ساختگی  شد که داره چه مزخرفاتی میگه و حرفاش رو با یه لبخند  تازه متوجه 
 قطع کرد و دستی رو شونه ی جسی گذاشت و گفت:

 نه عزیزم یه خدمتکار بود که اومده بود خونه تون رو گردگیری کنه.-
 یز خاکی کنارشون کشید و رو به رابرت گرفت و گفت:جسی دستش رو روی م

 ولی اینجا که هنوز کثیفه.-
 رابرت صورتشو تو هم کشید و قدمی از جسی فاصله گرفت و گفت:

 این بچه ی دنیله یا شرلوک هولمزن-
 یه تای ابرومو باال دادم

باشممه بابا ،دنیل از شممرلوک هولمز مزخرع تره مقایسممه درسممتی نبود خودم -
 م.میدون

که برام  ها بود  مدت  ند و  ندو ته منو میخ که الب به حرفای بی ربطش  جوابی 
 واض  بود بی منظورن ندادم و پرسیدم:

 اینجا چیکار میکنی رابرتن-
سممه روزه توی مسممکو ام.توی همین سممه روز فهمیدم سممخت ترین کار دنیا -

 روسی حرع زدنه،حنجره ام زخم شد اینقدر گفتم:ععع،خخخخخ
زیادی تلفظ کرد و دسممتشممو روی گلوش کشممید.انگار تلفظ  خ رو با غلظت

 زیادی و غلیظ این چند حرع خیلی بهش فشار اورده!
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 دنیل گفت منو جسی توی روسیه تنهاییم و کسی همراهمون نیست.-
اره تنهایین.منم قرار نبود با شممما برخورد کنم،باید یه سممری کارارو قبل از -

سیدنتون انجام میدادم و بعدم میرف شما ر سیدم،میدونم که  تم.ولی انگار دیر ر
 دو نفر به دنیل چیزی نمیگین!

 حاال چه اصراریه که ماها تنها باشیمن-
شک و تردیدا - شه، شتر با شده بی هرچقدر تعداد افرادی که یهویی از گروه کم 

شماها.االن  سراغ  صمیم میگردن بگردن  شه اون وقته که خیلیا ت شتر می هم بی
ست و این امنیت تا وقتی ت مینه که اینجا جاتون امن تر  از هرجایی توی دنیا

 خائنی بینمون نباشه.هرکسی رو میشه با پول خرید،جز خونواده.
 بازم یه تای ابرومو باال دادم و گفتم:

 پس توام جزو افرادی هستی که میشه با پول خریدتن!-
 نیشخند زد.

ستی که فکر میکنی خونواده فقط - سبت های تو چین جزو افرادی ه شامل ن
 خونی میشهن!اونم وقتی که نزدیکترین افراد همخونت تو رو به هیچ فروختنن

همیشه عادت داشت درمورد تلخ ترین مسایل هم طعنه بزنه البته این بار خودم 
شممروع کردم.برای ادامه ندادن به همچین بحثی به اتاق خالی رو به رو اشمماره 

 کردم و جواب دادم:
 ا روس ها صمیمی شدی و باهاشون خو گرفتی.انگار خیلی زود ب-
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واسممم فرقی نمیکنه کجاسمممت،باالخره منم یه جوری باید وقتمو بگذرونم -
دیگه.هرچند اینکه زبونشممون و نمیفهمم بهتر هم هسممت،حداقل اگه بهم بد و 

 بیراه بگن متوجه نمیشم!
گ ناخودا تادم و  بل از بیرون رفتن از خونه اف  اه همیاد فحش دادن اون دختره ق

 خندم گرفت هم زیرلب اون کلمه رو تکرار کردم.رابرت بهم اشاره کرد و گفت:
 مثل همین االن که ترجی  میدم باور کنم بهم گفتی خوشتیپ!-

نداخت و  به سممماعت روی مچش نگاه گذرایی ا بازم  قبل از جواب دادن من 
 دستی توی موهای جسی کشید و الکی بهم ریختش و گفت:

دیگه سممت،با این خیابونای مزخرع مسممکو و این ترافیک پروازم یه سمماعت -
تموم نشممدنی بعید میدونم به موقع برسممم،زودتر میرم.مواظب خودتون دو نفر 

 باشین،به زودی با خبرای خوش برمیگردم.
 بعد چشمکی حواله ی ما دو نفر کرد و ادامه داد:

 تو پرانتز)دنیل(!-
 یل(هستم.بی صبرانه منتظر خبرای خوشت،توی پرانتز)دن-

      

رابرت همون شممب برگشممت و من با جسممی توی اون خونه ی دلگیر و بی روح 
جای خیلی بهتری برای زندگی کردن  ید  با که  ها موندم.اولش فکر میکردم  تن

 باشه
عد از  دوره ی طوالنی  که ب مدت و زندگی مرفهی  مه  عد از این ه حاال ب ما  ا

م بدتر از پرورشممگاه.کاش زندگی توی پرورشممگاه داشممتم،بازم یه جایی بود
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حداقل رابرت یا جکسممون پیشمممون می موندن.اینجوری زندگی کردن واقعا 
 سخته.

با پاسممپورت و شممناسممنامه ی جعلی سممفر کردن به اندازه ی کافی خطرناک و 
شون  ستفاده کردن از سیه ه*و*س دوباره ا سیدن به رو سکی بود که بعد از ر ری

ی نه ،حتی خر به سممرم نز کاری  ته برای هیچ  یک هف عد از  یه خط تلفن.ب دن 
مسممتقر شممدنمون و انجام دادنای کارای کسممل کننده ی خونه ی جدید کسممل 
کننده ترمون ،تونستم برای چند ساعتی از خونه بیرون بزنم و یه کارت اعتباری 
بخرم.اولین تلفن عمومی که تو خیابون دیدم به قدری  وق زده شممدم که انگار 

لوژی دورم!البته بیشتر خوشحالیم بخاطر این بود قرن هاست از همه جور تکنو
که میخواستم به دنیل زنگ بزنم.با  وق وصف ناپذیری کارت رو توی دستگاه 

 زدم و تند تند شماره ی دنیل رو گرفتم ولی کل  وقم با شنیدن پیغام:
 قشماره ی مورد نظر در شبکه موجود نمیباشدق
شتباه گرفتم.ولی برای بار شاید ا شد. سوم و هزارم هم همین پیام  سرکوب  دوم،

سون رو هم گرفتم و در کمال  شماره ی رابرت و جک شد.با ناامیدی  شنیده می
شون رو با  شنیدم.انگار همه ی خط های موبایل ها تعجب بازم همین پیام رو 
سوزونده بودن.دنیل گفته بود بهش زنگ  شبکه خار  کرده بودن و  همدیگه از 

نه قابل ردیابی باشممه و اون نمیخواسممت چنین نزنم و حدس هم میزدم که ممک
اتفاقی بیوفته دلیل اینکه این یک هفته هم با خودم کلنجار رفتم تا بهش زنگ 
ست این کارو کنه قبلش  سر طاقت نیاوردم.اگه میخوا نزنم همین بود ولی اخر 
باید به من خبر میداد،باید از اول میگفت که این خط ها دیگه جوابگو نیستن و 
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ه ارتباطی برای من باقی میذاشممت.االن با این شممناسممنامه های جعلی و یه را
کشممور درندشممتی که بی هیچ کسممی توش گیر افتادیم،بدون هیچ شممماره ی 

 تماسی از دنیل یا کسی که بشناسم،باید چیکار کنمن
از باجه ی تلفن بیرون اومدم و با ناامیدی تمام دسممتامو توی جیب کاپشممن 

سممرمای وحشممتناک نمیبرید فرو کردم و راه افتادم ضممخیمم که تیغش به این 
نامردیه که توی بی خبری تمام،بخوام اینجا زندگی کنم و  سمممت خونه.این 
سم نمونده بود دیگه االن  شب و روز وا شم از نگرانی  خودمو نبازم.همینطوری

 باید چیکار میکردمن
ود ب وقتی رسیدم خونه شب شده بود و جسی روی مبل وسط سالن دراز کشیده

و به برنامه تلویزیونی که هیچی از زبونشون رو نمیفهمید نگاه میکرد ولی حتی 
به کاری که میکرد نبود و داد میزد فکرش جای دیگه  اون بچه هم حواسممش 

 ست.
ها روی زمین بریزه و  تا برف یدم  به زمین کوب ندباری  های برفیم رو دم در چ پا

در بذارم و همونطوری که دنیل  سعی کردم تمام اون افکار و نگرانی هارو پشت
ازم خواسته همه ی حواسم به جسی باشه.لبخند زدن تو اون شرایط مثل بریدن 
یه منحنی به شک لبخند روی یه صورت بود،تا این حد دردناک و مصنوعی.با 
که جسممی از اول هم متوجه  با این نادیده گرفتم و  ناک بودنش رو  حال درد این

 گفتم: ح ورم شده بود،با صدای بلند
 مامان برگشت خونه!-
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از جاش تکون نخورد و همونطور به اون برنامه ی بی سممر و ته چشممم دوخته 
تاق و پالسممتیک خریدهایی که توی دسممتم بود رو روی اپن  بود.رفتم توی ا

 گذاشتم  و گفتم:
کای - مل کردن این پالسممتی نه حتی نمیخواد توی ح مرد کوچولوی این خو

 سنگین به مامانش کمک کنهن
باز  به  بدجوری توی هم بود و لبخندای چپ و راسمممت منم کمکی  اخماش 
سی میخواد در نبود دنیل هم منو از این همه  شون نمیکرد.بقول رابرت،ج کردن

 اخم و تخم تامین کنه!متفکرانه ولی بی ربط به حرع من گفت:
 چرا پدر لوکاس رو جای خودش نذاشت و با ما نیومدن-

گوشممم خورده بود و خیلی سممریع چیززی از  هنم اسممم لوکاس قبال هم به 
گذشت ولی به افکارم اجازه ی عرض اندام ندادم .باید هرچی زودتر جسی رو 
از فکر بیرون میکشممیدم  همین که من به بدختیا فکر میکردم کافی بود دیگه 
نباید میذاشممتم جسممی هم درگیرشممون شممه برای همینم جوری که انگار اصممال 

 حرفای قبلی خودم ادامه دادم: نشنیدم چی گفته به
وقتی هنوز به لندن نیومده بودم یه پسممربچه به اسممم جسممی میشممناختم که -

ست و گاهی هم بهم کمک میکرد تا غذاهای مورد  ش ست من مین شه بغلد همی
 عالقش رو درست کنم،میخوای بدونی از کجا میشناختمشن

 بالفاصله جواب داد:
 نمیخوام.-

 داخالقی افتاده بود،با سر تایید کردمو گفتم:انگار روی دنده ی لج و ب
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که حتی زبونشممون رو هم نمیفهمی گوش - مه ای  نا به بر پس میخوای 
 کنین!باشه.

 با شنیدن حرع من تلویزیون رو خاموش کرد و با کج خلقی جواب داد:
 من ایکس باکسمو میخوام!-
شه همین فردا میریم و یکی عین همونو میخریم.اینط- شکلت اینهنبا تو  وریم

 اخمات رو باز میکنین
ست ایکس باکس رو بعنوان دلیل ناراحتیش عنوان کنه  انگار از اول هم نمیخوا
به  نه گیری  که تیرش رو برای بهو به زبون اوردش و جواب من  و همینطوری 

 سنگ زده بود باعث بهونه گیری بدترش شد.
 نمیخوام.-

 نگرانی اطرافیان رو به ارثاز اینکه عادت بد دنیل برای نادیده گرفتن توجه و 
برده بود عصممبی میشممدم.از اپن فاصممله گرفتم و درسممت رو به روی جسممی 

 وایستادمو سعی کردم تا حد ممکن اخم نکنم و گفتم:
 پس چی میخواین-

 با قیافه ای که ازش معوم بود ممکنه هر آن بزنه زیر گریه گفت:
 دم لندن پیش بابا.پدرمو میخوام!نمیخوام اینجا زندگی کنم.میخوام برگر-

همین یکی رو کم داشممتم.غر زدنای بچه ی سمماکت و ارومی مثل جسممی برای 
دیدن دنیلی که خودم از نگرانیش دارم پر پر میشممم!اگه قرار باشممه تا روزی که 
دنیل برمیگرده جسممی همین حرفا رو بزنه بعید میدونم بتونم ارامش خودم رو 

به با تمام حس دلسمموزی و غمی که  دلم چنگ مینداخت جواب  حفظ کنم.
 دادم:
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سعی - سرن  سی،وقتی میدونی پدر و مادرت توی درد شدی ج تو دیگه بزرگ 
سعیش و بخاطر منو تو  شون نکنی.پدرت داره همه ی  شتر از این ناراحت کن بی
که  نه  که میتونیم بهش بکنیم ای ها کمکی  تا زودتر برگرده پیشمممون.تن نه  میک

م که تالشش نتیجه داشته.بهش قول دادی خوشحال باشیم تا وقتی برگشت بدونه
نذاریم دلتنگی ضممعیفمون کنه.نکنه چون خوابالود بودی قول اون روزتو یادت 

 رفتهن
یهویی از جاش پاشممد و با قدی که تازه به کمرم میرسممید سممرش رو باال اورد تا 

 بتونه بهم نگاه کنه و با بغض جواب داد:
ان بابام زندگی کنم.از اینکه نمیخوام خوشممحال باشممم.فقط میخوام با مام-

شدم،من فقط   شدم.من بزرگ ن سته  شون زندگی کنم خ شم با یه نفر مجبور با
 سالمه!

اینو گفت بدو بدو رفت توی اتاقش و در رو محکم بهم کوبید.برای چند لحظه 
سرم مونده بود رو تجزیه و  شتم حرفایی که مدت های زیادی روی دل پ فقط دا

فقط با یکیمون خسممته شممده...دردناک تر از اینکه  تحیلیل میکردم.از زندگی
نتونی برای کسممایی که دوسممتشممون داری کاری انجام بدی مگه تو دنیا وجود 
داشممتنخواسممتم برم سممراغش و باهاش حرع بزنم ولی به این فکر کردم که 
هردومون به کمی تو خلوت اشمممک ریختن نیاز داریم و بهتره مزاحم همدیگه 

نمیتونم قانعش کنم،پس بهتره بذارم کمی اروم شممه و  نشممیم!من با هیچ حرفی
 بعد باهاش حرع بزنم.
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بی حال و بی رمق نشستم و سرم رو به مبل تکیه دادم.جسی میگفت چرا دنیل 
سم لوکاس برام تداعی خاطره ای بود که تازه  شتهنا لوکاس رو جای خودش نذا

م ریخته ی  هنم همون شب برام واض  شده بود و جزو یه تیکه از اون پازل به
شت به  شناختن و دیدن لوکاس برمیگ ستم و دقیق تر فکر کردم. شمامو ب بود.چ
شت پنجره  شب من اتفاقی از پ شته بودیم و یک  زمانی که تازه از ناتینگهام برگ
ی اتاق آنجال که هدیه ی تقدیمی مارسممل به دنیل بود،دیدم که دنیل و آنجال با 

شممرع بیهوش شممدن بودم ولی جرات  همن و از دیدن صممحنه ی روبه روم در
اینکه برم توی اتاق و خودی نشممون بدم رو نداشممتم چون اون موقع همه منو 

 بعنوان پرستار جسی میشناختن ...
 قفالش بکق

** صممب  قبل از اینک کسممی بیدار شممه بازم رفتم پایین و سممرکی به اتاق انجال 
شیدم.فقط خودش تنها روی همون مبل خواب بود.البد دنیل شته باال ک که  برگ

کسی متوجه نشه شب  و با آنجال گذرونده!دوباره برگشتم باال و با عصبانیت و 
با مشممتای بدون وقفه کوبیدم به در اتاق دنیل.اصممال فرصممت ندادم که ببینم 
ست حدس  شه یا نه و بدون مکث در و باز کردمو رفتم تو.در شنیده می جوابی 

ار از صممدای در زدن وحشممیانه ی من زده بودم برگشممته بود به اتاق خودش.انگ
خاطر برخورد نور سممعی میکرد  که ب مایی  با چشمم یده بود  تازه از خواب پر

 جمعشون کنه توی جاش نیمخیز شد و با صدای بمی گفت:
 چه خبرهن-
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شت  شون زمین دا شدنی و قدمایی که بازم زیر صف ن صبانیتی و با حرص و ع
شو پتویی که تا خرخر سمت تخت شیده بود و با حناله میکرد رفتم  رص ه باال ک

 کشیدم و گفتم:
 بهتره تو بگی که چه خبره.-

تعجب زده از رفتار من توی جاش نشممسممت و با چشمممایی که هنوز از خواب 
الودگی تنگشون میکرد دور و اطراع در جستجوی ساعت کاوش کرد و جواب 

 داد:
عت- چه :سممما هت بگم  تا من ب یای پتو رو از روی من میکشممی  صممب  م

 انتظار داری چجور خبری باشهنخبرهن
 دستامو به بغلم گرفتمو با سر به باال تنه ی برهنه اش اشاره کردمو گفتم:

وقت نکردی لباسممتو تنت کنی نهن!همینطوری فلنگ و از اتاق اون دختره ی -
 ه*ر*ز*ه بستین!

قدر کافی  به  یه فقط بهم خیره شمممد و چیزی نگفت اما جمله ی من  ثان چند 
شون میداد ک  سمت ن شد  سته بود خم  ش همه چیزو میدونم همنطوری که ن

شت و بدون  شروبی که ته موندش هنوز توی لیوان بود و بردا پاتختی و لیوان م
 اینکه به من نگاه کنه گفت:

 تو از کجا میدونین!-
نه انگار از اینکه من فهمیدم  واقعا واکنشممش خونسممرد بود.جوری که انگار 

باشمممه و این  به مرز جنون احسممماس خاصممی داشممته  منو جری تر میکرد و 
 میرسوندم.با صدای جیغ مانندی گفتم:
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از کجا میدونمنباورم نمیشممه که تو اینقدر وقیحی.تو تمام شممب و با یه زن -
 دیگه بودی و االن هیچی نداری که بگین

 بازم بهم نگاه نکرد.در عوض به اون لیوان توی دستش زل زد و گفت:
 چی باید بگمن-

ردوند سمت منو با یه لبخند محو که بیشتر تحقیر امیز بود ادامه بعد سرشو برگ
 داد:

 بگم ببخشیدن!-
ستامو  صبانیت د شه.با ع شغال باهام برخورد می حس میکردم داره مثل یه تیکه ا

 توی موهام فرو بردمو داد زدم:
 چطور میتونی اینقدر خونسرد باشی دنیلنچطورن-

وجه به باال و پایین پریدن من روی شممونه هاشممو باال انداخت و لیوان و بی ت
ل*ب*ا*ش گذاشممت.واسممه یه لحظه کنترلمو از دسممت دادمو خم شممدم روی 
تخت و محکم زدم زیر لیوان.با شممدت پرتت شممد یه گوشممه و صممدای خورد 
شدنش به گوش رسید.از وقتی  که اومدم توی اتاقش سعی کردم گریه نکنم اما 

تم جا خورد و با اخمای تو هم کشیده بازم کنترل اشکامو از دست دادم.از حرک
بهم نگاه کرد.صممدام دیگه واقعا جیغ مانند که چه عرض کنم خوده جیغ شممده 

 بود!:
یه - که تو  بت کنی  ثا بازم  لذت میبرینمیخوای  بدی  عذاب  که منو  از این

شدنت  سه اروم  شی که ازار دادن بقیه ارومت میکنهنچرا وا سمی روانپری سادی
 گه و تمام مدت منو عذاب میدیننمیری سراغ یه نفر دی
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از روی تخت بلند شممد و رو به روم وایسممتاد.بازم اون کلمه از دهنم پرید.بازم 
شیده رو به روم  ش سمی!به جهنم.حتی اینک با اخمای توهم ک سادی بهش گفتم 

 وایستاده بود باعث نشد داد زدن و تموم کنم و ادامه دادم:
شن- ستی که می ست ترین موجودی که روی تو نفرت انگیزترین ادمی ه سم.پ ا

 زمین وجود داره..
 همونطوری اخم الود جواب داد:

اینکه یه موجود نفرت انگیز شممب و با یه نفر دیگه گذرونده چرا باید اینقدر -
 تورو ا یت کنهن

 و بعد با نیشخندی ادامه داد:
 همونطور که خودت گفتی واسه اروم شدنم رفتم سمت یکی دیگه.-

گاه دسممتم باال رفت تا بزنم توی جمله ی اخرش بد جوری اتیشممم زد.ناخودآ
صورتش اما دستمو توی زمین و آسمون گرفت.تقال کردم ا دستمو بکشم عقب 

 اما نتونستم.با خشم توی چشمام زل زد و گفت:
بهتره حواسمت به رفتارت باشمه.من حوصمله ی اینجور جیغ جیغ شمنیدنا رو -

 ندارم.
 فتم:با حرص تکونی به دستم دادمو گ

ولم کن.دسمممت کثیفتو بکش...از اینکه چقدر به تو اعتماد داشممتم حالم از -
 خودم بهم میخوره .

 ولم نکرد.سرشو نزدیکتر اورد و درست مقابل صورتم گفت:
 این دقیقا همون حسیه که من وقتی بارها تورو با رابرت دیدم داشتم!-
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 امه داد:بعد بدون اینکه منتظر جواب من باشه کشوندم سمت در و اد
 اما من یه فرقی با ق یه ی تو و رابرت دارم.-

 معترضانه گفتم:
میخوای بیرونم کنین!تا این حد حالتو بهم میزنمنپس بهتره بدونی توام حال -

 منو بهم میزنی.
حرفایی که میزدم احسممماس واقعیم نبود قط تحت تاثیر هیجانات لحظه ای و 

ندمو پایین و دم در اتاق انجال کشوعصبانیت بودم.بی توجه به حرفم تا طبقه ی 
یه  تاق و  با هول داد توی ا باز کرد و منو زودتر تقری نه در و  که در بز بدون این

 جورایی داد زد:
 آنجال.-

صدا از  سی با این  سه که ک همچین داد زد که ادم بیدار هم خوع میکرد چه بر
که  ید و از این با ترس از خواب پر ما دو نفر و خواب بپره!دختره ی ه*ر*ز*ه...

 اونطوری باالی سرش دید شتابزده توی جاش نشست و گفت:
 دنیل...منو ترسوندی...اینجا چیکار میکنین-

 قبل از اینکه جواب انجال رو بده،به یونانی رو به من گفت:
 به هیچ وجه بعد از روشن شدن ماجرا عذرخواهی قبول نمیکنم. -

 بعد به انگلیسی و امری به انجال گفت:
آنجال... پسره ی احمق و بی خاصیتت رو به پرستار ف ول و خبرچینه جسی -

 معرفی کن.
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تعجب زده و همچنان عصممبی بهش نگاه میکردم.انجال هم از شممدت تعجب 
سته  ش سر جاش ن شت.دنیل که دید از تعجب همونطور  ست کمی از من ندا د

 ادامه داد:
بودم که دیشممب با تو  اینقدر دهن لق هسممت که بره همه جا جار بزنه اون من-

 خوابیدم.تو که نمیخوای همه چی لو بره،میخواین
سمت  شد و رفت  شونه نه تکون داد و از جاش بلند  شو به ن سر انجال تند تند 
شه قابل دیدن نبود.درواقع یه نفر برعکس روی  شی شه ای از اتاق که از اون  گو

شممو با تخت گوشممه ی اتاق خوابیده بودچطور تا االن ندیدمشن!رفت سمممت
 دستاش چند بار تکونش داد و گفت:

 لوکاس...لوکاس بیدار شو..-
یه چندباری که کارشممو تکرار کرد طرع با خمیازه و کلی غر غر کردن غلطی 
توی جاش خورد.وقتی برعکس شممد تازه چهره شممو دیدم و از دیدنش چشمممام 

 چارتا شد!برادر دوقلوی دنیلهن!
نم و پیدا کرده بود که کامال شممبیه من بود.اییاد وقتی افتادم که رابرت یه دختره ر

 یکی از همون حقه هاستناما برای چینبهت زده گفتم:
 اینجا چه خبرهن-

 دنیل به اون یارو که اسمش لوکاس بود اشاره کرد و گفت:
اون احمقی که اونجا میبینی بدل منه!کار مارسممله.توی مدتی که من نبودم به -

 جای من ازش استفاده میکرده.
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ب که بهش نگاه میکردمدرصد شباهتی به دنیل نداشت یعنی میشد متوجه خو
شخیا نبود!یعنی من از  شه قابل ت شی شت  شم اما قطعا از پ تغیرات جزئی ب
سعی دارن از چهره های  صال اینجا چرا همه  سردگی گرفتمن!ا شب الکی اف دی
مشممابه سممواسممتفاده کننناون بدله،که همچنان روی تخت خواب بود اما از 

اهت عجیبشون واقعا جا خورده بودمو نمیدونستم باید چی بگم.دنیل ادامه شب
 داد:

نه - یدی وگر جا چی د به هیچکس نگی این ندی و  که دهنتو بب تو هم بهتره 
نمیتونی حدس بزنی بعدش چی پیش میاد.نیازی هم به توضممیحات بیشممتر 

 نمیبینم.
ظه ن.واسممه چند لحو بدون اینکه منتظر باشممه من حرفی بزنم از اتاق رفت بیرو

 همونطور سرجام خشکم زده بود تا با صدای طعنه امیز انجال به خودم اومدم:
 تو واقعا ف ولی!تمام شب و داشتی جاسوسی میکردین!-

چندبار سممرمو به طرفین تکون دادم تا از اون بهت و حیرتی که دچارش شممده 
یدم بیرون .دنیل با قدمای بودم دربیام و بدون جواب دادن به انجال از اتاق دو

 بلند و سریع داشت برمیگشت باال.صداش زدم:
 دنیل...صبر کن...-

توجهی نکرد.سممرعتمو بیشممتر کردمو تقریبا دویدم اما هنوزم خیلی ازم جلوتر 
قدر صمممداش میزدم توجهی  نداشمممت.هرچ که تمومی  ها هم  له  بود.این پ

و هم زندگیمنمیکرد.عالوه بر شمموکی که بهم وارد شممده بود انگار بهترین خبر 
بهم داده بودن!یادم رفته بود که تا چند دیقه ی پیش داشممتم چه رفتاری باهاش 



wWw.Roman4u.iR  576 

 

میکردم...پله ها که تموم شممد تا دم در اتاقش دویدمو قبال از اینکه دسممتش به 
 دستگیره برسه خودمو به در رسوندمو زودتر از اون دستگیره رو گرفتمو گفتم:

 یه لحظه صبر کن.-
ستم دلخوره.دلخور که نه حرکتی نکرد اما ج س ستم از د واب مو هم نداد.میدون

عصممبانی!..بدترین چیزا رو بهش گفتم..اما خودشممم مقصممر بود اگه از اولش 
اونطوری با خونسردیاش ا یتم نمیکرد شاید منم اونا رو نمیگفتم...نمیدونستم 
شتباه میکردم چطور بیان کنم.درواقع شتم ا شحالیمو از اینکه تمام مدت دا  خو
این شیرین ترین اشتباه زندگیم بود!هر دو تا دستشو گرفتمو سعی کردم لحنمو 

 به شوخی بکشم و گفتم:
 متاسفم که گفتم دستات کثیفه!-

نمیدونسممتم نتیجه ای داره یا نه.درواقع احمق که نبود تا با یه شمموخی مسممخره 
سممریعا یادش بره چیا بهش گفتم..با اینحال امتحانش ضممرری نداشممت.بدون 

 اینکه بهم نگاه کنه جواب داد:
 گفتم عذرخواهی قبول نمیکنم.-

نمیدونم اینکه اون لحظه اخمای تو هم کشیدشو لحن خشکش و باال تنه برهنه 
اش که اونطوری جلوم وایسممتاده بود فقط بخاطر اینک خیلی ازش خوشممحال 
 بودم اونقدر به نظرم جذاب و خواستنی میومد یا در حالت عادی هم همینطوره
و یادم نمیادن!دسممتامو اروم از مچش تا روی بازوهاش باال کشممیدمو با لبخند 

 کمرنگی گفتم:
 نمیخوام عذرخواهی کنم!-
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هنوزم بهم نگاه نمیکرد. هرچقدر هم که ادم تو داری بودم به هرحال یه وقتایی 
حس میکردم واقعا در مقابل دنیل کنترلی از خودم ندارم!مخصوصا یه همچین 

و خاصممی!یکی از دسممتامو پشممت گردنش گذاشممتمو با یه  وقت به خصمموص
شتم روی  شق ل*ب*ا*مو گذا صورتمو بردم جلو و با  وق و ع سریع  حرکت 
ل*ب*ا*ش!اینقدر از حرکتم جا خورد که از ای چشمممای نیمه بسممته ام دیدم 
شو دو طرفش جوری گرفته بود که انگار میخواد بهم  ستا شد!د شماش گرد  چ

هیم نکنه!بهش حق میدادم!اون یکی دسممتم که هنوز دسممت نزنه یا اصممال همرا
روی بازوش بود و باال اوردمو گذاشتم روی گونه اش.چه اهمیتی داره که وسط 
سممالن خونه ای با اون همه رفت و امد وایسممتادمو دارم دنیل رو میب*و*سممم 
وقتی که اینقدر خوشممحالمن!صمممدای باز شمممدن یکی از درا از پشمممت سممر 

ستم تموم شو باز اومد.نمیخوا شما ست به جهنم!دنیل چ ش کنم!هر کی که ه
کرد و توی یه حرکت سممریع دسممتگیره در رو کشممید پایین و قبل از اینکه اون 
یاد بیرون هردومونو کشممید توی اتاق!چسممبیده بودم به  تاقش  ب شممخا از ا
در.دنیل هم دقیقا رو به روم بود.کم کم اونم داشممت همراهیم میکرد!دسممتاش 

د.حلقه ی دستای منم دور گردنش تنگ تر شد.تقریبا هردو دور کمرم  حلقه ش
یام بیرون  بذاره از توی بغلش ب که  بدون این که یهو  تاده بودیم  به نفس نفس اف

 سرشو عقب کشید و خیلی جدی گفت:
 این باعث نمیشه که ببخشمت!-

لحنش اصممال امیخته به شمموخی نبود با اینحال منو خندوند.از اینکه مثل یه 
تم میخندیدم تعجب کرد اما به روی خودش نیاورد.نمیگم مهم نبود دیوونه داش

که منو نمیبخشممه...اما تو اون لحظه هیچی بیشممتر از اینکه اونجا توی بغلش 
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باشم درحالیکه مطم نم بهم خ*ی*ا*ن*ت نکرده برام مهم نبود!دستامو از دور 
 هگردنش باز کردمو سممرمو گذاشممتم روی قفسممه ی سممینه اش.بذار هرچقدر ک

میخواد تعجب کنه...برای ادمی مثل من کم پیش میاد که بتونه با خیال راحت 
مردی که عاشقشه رو بب*و*سه یا بغل کنه!ترجی  میدادم از ر فرصتی استفاده 

 کنم...
 **پایان فالش بک***

سمرمو چند بار تکون دادم تا از فکر بیرون بیام.گاهی ادم میخواد به یه موضموع 
ود از یه موضوع دیگه سر درمیاره!منم داشتم به لوکاس فکر فکر کنه و خود به خ

میکردم نفهمیدم چطوری افکارم منو به سمممت دنیل هدایت کرد با اینکه از 
شتم فکر  صر به خودم قول داده بودم زیادتر از حد بهش فکر نکنم و هنوزم دا ع

زای ومیکردم.با وجود رفتار دلسرد کننده ی جسی بیشتر و بیشتر میفهمیدم که ر
ست خودمو به ارامش دعوت کنه،بلکه  سی نی سختی در پیش دارم که نه تنها ک
مجبورم با جسی هم طوری رفتار کنم که انگار نه انگار اتفاقی افتاده و از درون 
سر و  شدن و مادر بودن من از روز اول هم پر از درد دارم میمیرم.ماجرای مادر 

 یشه پررنگ تر و مهم تره.بدبختی بود ولی حس میکردم االن نقشم از هم
شد مطم ن  سی رسیده بود ولی به  هن من نه باعث می اینکه لوکاس به  هن ج
ست رو از دنیل به ارث برده!اگه این  سیا شی و  سی رگه های عاقبت اندی شم ج
ست که  سخره ه سه قطعا اونقدری م ساله بر سته به  هن یه بچه   ضوع تون مو

صال به ق یه شه و ا سری ازش رد  سر ضمن  دنیل  ی لوکاس فکر هم نکنه.در 
 اگه قرار بود یه بدل رو جایگزین خودش کنه باید به من میگفت.زیرلب پوفی 
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گفتم و از جام بلند شمدم تا وسمیله هایی که خریده بودم رو جا به جا کنم.مثال 
سته بهش اعتماد کنم و  سرم بیرون بریزم.دنیل خوا قرار بود فکر این چیزا رو از 

قول داده که برمیگرده،اون ادمی نیسممت که زیر قولش بزنه و  منتظرش بمونم و
 مطم نم که به زودی برمیگرده.

**   **   ** 
یک ماه ناقابل همینطوری و با همین روال گذشممت.بی خبر از همه جا و تک و 
تنها توی ی شممهر غریبه.کنار اومدن باهاش واقعا سممخت بود ولی کمی بهتر 

ت جدید عادت کرده بود هم خودم راحت شده بود.هم جسی کم کم به وضعی
تر میتونستم خودمو با شرایط اطرافم وفق بدم و تنها مشکلی که وجود داشت و 
درواقع بزرگترین مشممکل هم بود،بی خبری از دنیل بود.من که ادرس و شممماره 
تماسممی از دنیل نداشممتم و از اونجایی که این خونه و ادرس جدید رو رابرت 

ده بود،اگه هنوز دنیل رو ندیده بود،پس دنیل هم ادرس یا برای ما دسممتو پا کر
شماره تماسی از من نداشت که بعید میدونستم اون در این حد توی بی خبری 
باقی بمونه و شممک ندارم که همیشممه از احوال ما با خبره و اگه خودشممو نشممون 
به هیچکدوم از این افکار  به مشممکلی نخوردیم. ما هنوز  نمیده واسمممه اینکه 

م ن نبودم و فقط اینطوری خودمو امیدوار میکردم که دنیل بیخیال ما نشممده مط
 و به زودی برمیگرده و دوباره به خودم تاکید میکردم:امیدوارم!

باره به رابرت یا جکسممون زنگ بزنم ولی  چندباری سممعی کردم تا حداقل دو
همچنان هم همشممون خار  از دسممترس بودن و نمیشمممد باهاشممون تماس 

ن باهم دسممتشممونو تو یه کاسممه کردن که منو از نگرانی و دلتنگی گرفت.همشممو
سممکته بدن.داشممتم همینطوری زیرلب به زمین و زمان بد و بیراه میگفتم که 
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صدای باز شدن در ورودی باعث شد دست از کار کردن توی اشپزخونه که این 
رم ب روزا تنها کاری بود که از پسممش برمیومدم و غر زدن بردارم و از اشممپزخونه

ستاده بود هم به  ستانه ی در ای ست در ا بیرون و با دیدن رابرت که چمدون به د
این فکر کنم که چطور اینقدر سممریع تا بهش فکر کردم عین غول چراغ جادو 
اینجا سبز شد هم اینکه تنهاست یا با دنیل اومده هم اینکه چرا از یک ماه پیش 

ه وقتی که اون تنها کسممی بود که تا االن نفسممش درنیومده و یه بر از من نگرفت
میدونسممت من کجام.با همه ی این حرفایی که میخواسممتم بزنم ولی همشممو 

 خوردم و فقط گفتم:
 رابرت!تنها اومدین-
 تو بازم یادت رفت که میخواستی بگی چقدر از دیدنم خوشحالین-
با - مدت و یهوییناونم  مه  عد از این ه حالم ولی،چرا ب نت خوشمم ید از د

 چمدونن!
 اشکالی دارهناودم چند روزی اینجا بمونم تو و جسی تنها نباشین.-

جسممی که تازه صممدای رابرت رو شممنیده بود از اتاقش بیرون دوید و با دیدن 
سبید و قبل از اینکه رابرت  ستی رابرت و چ شه اش دو د رابرت طبق عادت همی

 حرفی بزنه گفت:
نهایی بازی رابرت چه خوب شمممد که اومدی.ایکس باکس جدید خریدم،ت-

 کردن حال نمیده.
هردومون جوری رفتار کردیم که انگار نه انگار تازه از راه رسممیده!رابرت هم به 

 همین موضوع اشاره کرد :
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بفرما.پسممرتم یادش رفت اون جمله رو بگه!نکنه شممما دو نر واقعا دلتون تنگ -
 نمیشهن!

 به اتاق خودم اشاره کردمو گفتم:
 ری.من پیش جسی می مونم.میتونی وسایلتو اونجا بذا-

 و قبل از جواب دادنش تقریبا طلبکارانه پرسیدم:
 حاال بگو دنیل کجاست و هر خبری ازش داری بدون یه ثانیه مکث بگو.زود.-

با این سوال من حس کردم اون قیافه بشاش و سرحالش برای چند ثانیه ای توی 
ستم باور کنم واقعا همچین چیزی دیدم  و خودمو متقاعد هم رفت ولی نمیخوا

کردم که زیادی حسمماس شممدم.با اینکه بهش گفتم مکث نکنه ولی با یه مکث 
 طوالنی و یه جورایی با من و من گفت:

 دنیلنخوبه..حالش خوبه،میخواستی کجا باشهنلندن دیگه!-
میدونم لندنه،منظورم اینه که چرا اینقدر طولش میده و حتی یه خبر کوچیک -

 تو نیومدهناصال چرا تو باید بیاینهم به من نمیدهنچرا با 
 از تند تند سوال کردن من قیافه تو همی به خودش گرفت و جواب داد:

اروم بابا اروم!تو که میدونی دنیل بعد از ماجرای دزدیده شممدنش توسممط افراد -
سی حرع نمیزنه و زده تو کار تکروی و یکه تازی!منم وظیفه ام  بابات زیاد با ک

داری خار  از خونه و خار  از تبهکارایی که اون باهاشون به کاغذ بازی های ا
سر و کله میزنه ختم شده،طی این یک ماه یکی دو بار بیشتر اونم خیلی گذری 
شلوغه.هزارتا قرارداد  سرش خیلی  شتر ندیدمش، و در حد چند کلمه حرع بی
هست که باید فسخ کنه هزارتا رابطه ی تجاری و غیرتجاری هست که باید بهم 

نه،فکر کردی سمملب ریاسممت همچین باندی به همین راحتیهنتو که نزدیک  بز
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ساله دور و بر مایی باید بدونی وقتی میگم یکی سرش شلوغه،تا چه حد سرش 
 شلوغه.

 هر چقدر هم سرش شلوغ باشه بازم باید یه سراغی از زن و بچه اش بگیره.-
ستم- ظر !ولی اگه ندیگه اینارو هروقت دیدیش به خودش بگو،من که پدرش نی

منو میخوای دسممت از بچه بازی بردار  و به غر زدن تو سممر دنیل فکر نکن.اگه 
تورو بین اون همه ادمی که دور و برش بودن انتخاب کرده البد فکر میکرده تو 
شرایطش رو به هیچ وجه در  فرق داری.ولی زنی که مثل همه ی زنا غر میزنه و 

یه دارهنم با بق نه ای نظر نمیگیره،چه فرقی  تا یل هیچوقت رابطه ی دوسمم نو دن
نداشتیم ولی در عین دشمنی همیشه هوای همدیگه رو داشتیم،مثل همین االن 
که میدونم اون نمیتونه بیاد و به زن و بچش سممر بزنه و دارم وظیفش رو تا حد 

 ممکن انجام میدم.
 هاگه داره بقول خودش وظیفه دنیل رو انجام میده پس یعنی دنیل بهش گفته ک

ما  گهنا یل رو همین اخیرا دیده ولی نمیخواد ب ماناین یعنی دن یاد پیش  ید ب با
 چرانهمینو بلندتر پرسیدم:

 دنیل ازت خواست بیای روسیهن-
نه میتونم - تت میک ناراح قدر  گه این یاد نمیبینم،ا یل رو این روزا ز که دن گفتم 

 برگردم.
 پرسیدم:بی توجه به اینکه از سواال و حرفای من دلخور شده بازم 

 پس از کجا میدونی که اون نمیتونه بیادننکنه اتفاقی افتاده و به من نمیگین-
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شت هم ردیف میکردم و به اینکه  سوال پ شفته ی من که همینطور  به قیافه ی ا
جسی هم اونا رو میشنوه توجهی نمیکردم،نگاهی کرد و سرشو به نشونه تاسف 

 تکون داد و رو به جسی گفت:
 مادرت دیوونه ست. جسی متاسفم،ولی-

 جسی صادقانه طبق حرفای چرندی که همیشه از رابرت میشنید گفت:
 ولی تو قبال میگفتی بابام دیوونه ست.-
حرفمو پس میگیرم،اگه میدونسممتم هرچی بگذره بیشممتر عقلش و از دسممت -

 میده،از اولش عاشق بابات میشدم!
اهی به هردومون جسی مطم نا معنی حرع رابرت رو نفهمید چون متفکرانه نگ

 کرد و گفت:
 برمیگردم سر بازیم.-
با فهم و - چه ی  نه چطور همچین ب مادر دیوو پدر و  یه  که از  جب میکنم  تع

 درکی به وجود میادن!شاید بخاطر اینه که از بچگی کنار من بزرگ شده.
 قیافمو کج و کوله کردم و بی حوصله جواب دادم:

سمممل ما منقرض میشمممد ،تو مهم ترین اره دقیقا دلیلش همینه.اگه تو نبودی ن-
سایلتو بذار توی اون اتاق و اینقد  سه نفری،حاالم برو و شخا توی زندگی ما 

 چرند نگو.
و با دسممت دوباره به اتاقم اشمماره کردم.لبخند مکش مرگ مایی تحویلم داد و 
چمدونش رو روی زمین کشممید و رفت توی اون اتاق و در رو بسممت.از لحظه 

یه  بدو ورود رابرت و نداد و  اینکه دیدم تنها اومده،حس جالبی بهم دسمممت 
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شده  سه من طبیعی  شوره گرفتنا این روزا وا شوره گرفتم ولی این دل جورایی دل
 بود و نباید زیاد بهش توجهی میکردم.

همین که میدونم دنیل حالش خوبه برام کافیه.برگشممتم توی اشممپزخونه تا قهوه 
تازه از راه که  یده بود درسمممت  ای چیزی برای رابرت  ما رسمم توی این سممر

کنم.باالخره چند هزار کیلومتر راه رو بخاطر تنها نبودن ما دو نفر تا اینجا اومده 
و هر چقدرم که ادم مزخرفی باشمممه بازم کارش قابل تشممکره.قهوه جوش رو 
سی که خیلی زود توی دلم جا خوش کرده  ستر شن کردم و همونطوری با ا رو

میشمممه رابرت از دنیل بی خبر باشمممهنالبته هرچیزی  بود تو فکر فرو رفتم.مگه
به قول خودش رابطه ی  ید  ممکنه ولی چرا حس میکنم داره دروغ میگهنشممما
دوسممتانه ای نداشممته باشممن ولی رابرت و جکسممون افرادی نیسممتن که دنیل از 
صا  صو ست دنیل می مونن!خ شون بذاره،مثل بازوی چپ و را کاراش بی خبر

 عی و وفادار باقی مونده واسش فقط همین دو نفرن.حاال که تنها افراد واق
قهوه که به جوش اومد خیلی سریع توی یه فنجون ریختمش و راه افتادم سمت 
شبهه هام رو برای رابرت عنوان کنم.یا قانعم  شک و  اتاق تا دوباره همه ی این 
باز  با منه.حتی در هم نزدم و همینطور یهویی در رو  یا میفهمم که حق  میکنه 

شبیه به روزنامه ی ک شتر  سط اتاق با یه کاغذی بی ردم،همینطوری بی حرکت و
توی دسممتاش وایسممتاده بود و با یهویی باز شممدن در سممریع روزنامه رو توی 
با من من و  باز بود پرت کرد و مثل چند لحظه پیش  که  چمدون کنار تخت 

 گفت:
 تو...تویین!-
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 اداش رو با لکنت دراوردم و گفتم:
 میخواستی کی باشهنمن...منم..-
ید قبل از تو اومدن در میزدی،حتی اگه - با بازم  اگه هنوزم غار نشممین بودیم 

 غارش در نداشت!تا حاال راجع به اینکه قرن بیست و یکمه چیزی شنیدین
 دستمو یکم به عقب دراز کردم و تقه ای به در زدمو جواب دادم:

شدنحاال مگه چه کار خارق العاده ای انجام - سر خوب  میدادی که من نباید 
 زده میومدمن

 جوابمو نداد و به فنجون توی دستم اشاره کرد و پرسید:
 اون واسه منهن-

 فنجون رو نزدیک تر بردم.از دستم گرفتش.
 ممنون.حاال برو بیرون پرواز خسته ام کرده میخوام بخوابم!-
 تا حاال کسی از اتاق خودم بیرونم نکرده بود.-

 هام تا لباس خوابم رو از توش بردارم. رفتم سمت کشوی لباس
 بیرونت نکردم داشتم اداب زندگی توی قرن بیست و یکم رو بهت یاد میدادم.-

 کشو رو محکم بیرون کشیدم و جواب دادم:
من که گفتم اگه تو نبودی زندگی چقدر خفت بار میشممد،تو نمونه ی بارز یه -

 ادم...
روی چمدون در باز رابرت جا  چشمممام روی روزنامه ای که دقیقا کنار کمد

خوش کرده بود متوقف شد و همزمان حرع زدن رو تموم کردم.شایدم با دیدن 
عکسممی که از کمی دورتر شممبیه دنیل به نظر میومد یادم رفت داشممتم چی 
میگفتم.با دقت بیشممتری بیخیال پیدا کردن لباسمممام شمممدم و به روزنامه نگاه 
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شتم،رابرت سمت بردا رد نگاهم رو گرفت و وقتی دید دارم  کردم.قدمی به اون 
 به چی نگاه میکنم گفت:

 گفتم برو بیرون دیگه خسته ام.-
خم شدم تا روزنامه رو بردارم ولی یهویی اونم همزمان با من هجوم اورد سمت 

 چمدونش و گفت:
سایل مننتو مگه نمیدونی من چقدر - سر و هی هی!کی بهت اجازه میده بری 

 روی این چیزا حساسمن
سعی کرد تو شیدم، ستش ک جهی به حرفش نکردم و روزنامه رو محکم از زیر د

اونو از دسممتم بقاپه ولی یه قدم عقب رفتم و پشممت به رابرت روزنامه رو توی 
شتباه ندیدم،عکس خود دنیل بود...نه فقط  شه.ا ستم تکونی دادم تا تاش باز  د

ک مه  ها!حتی عکس لوکاس هم اون تو بود!تیتر روزنا  ه خیلیعکس خودش تن
هم بزرگ نوشممته شممده بود و ظاهرا مال همین دیروز بود،نفسممم رو توی سممینه 

 حبس کرد:
 انفجار خانه ی نحس لندن و مرگ خالفکار فراری و بدلش!-

شون طی  سایی که هویت سم تک تک ک سطر بعدی رو خوندم که ا شت  با وح
ز اانفجار چند روز پیش توی لندن مشخا شده بود رو بعنوان فروپاشی یکی 

بزرگترین باندهای تبهکاری دنیا نوشممته بود.اسممم خیلیاشممون اشممنا بود ولی 
شده  سته ی گروه خالفکارای منهدم  سر د شون...دنیل دمارتینن!!!!بعنوان  اولین

 توی انفجار بزرگ چند روز پیشن!
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با اینکه بقیه اسممم ها هم ادمای اشممنایی بودن ولی انگار هیچکدومشممون رو 
نه اینکه  ناختم... نشممناسممم...برام ه مممش سممخت نبود..ریچارد نمیشمم

فامیلیش رو هم  کاس...حتی  لدورا،لو راکفلر،شمممارلوت راکفلر،جکسممون آ
نخوندم.یعنی...هم دنیل هم لوکاسن!بدلی برای جا زدن جای خودش وجود 
نداشمممت چون اونم مرده بودننفسممم جوری توی سممینه حبس شمممده بود که 

م چجوریهنرابرت که دید من همه نمیتونسممتم به خودم یاد اوری کنم دم و باز
 چیز و خوندم روزنامه رو از دستم کشید و گفت:

 من برات همه چیز و توضی  میدم.-
 با صدایی که از ته چاه درمیومد و وحشتی که سراسر وجودمو گرفته بود گفتم:

 اون...اون خبر دروغهن-
 بالفاصله جواب داد:

 اره درو...-
ید و به نظرم فکر میکرد پنهون کاری التماس و اشمممک توی چشمممام رو که د

بیشتر از اون فایده نداره حرفشو نیمه کاره رها کرد و با افسوسی که توی صداش 
 مو  میزد گفت:

 نه.-
شته با خودش فکر  دلم میخواست با اطمینان تمام بشنوم که اون دروغه.البد دا

ومدم تو و از میکرده چطوری این خبر و بهم بده که من یهویی در و باز کردم و ا
یه پتک توی سممرم فرود  نه،مثل  قاطع گفت  دیدنم غافلگیر شمممد.ولی اینکه 
اومد.این وحشممتناک ترین،بدترین،ناراحت کننده ترین و هر صممفت بدی که 
توی دنیا بود به اضممافه ی قترینق به اخرش بود که میشممد به یه لحظه از زندگی 
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نایی پردازش و هر ادمی نسممبت داد.اینقدر جا خورده بودم که مغزم  هنوز توا
ستم گریه  شت و حتی نمیتون شنیدم رو ندا تجزیه و تحلیل چیزی که خوندم و 
شون رو برام از  شوک زده بودم که انگار مکان و زمان مفهوم کنم.فقط به قدری 
دسمممت دادن.دنیل مردهن!هه!چه دروغ احمقانه ای!من باورش نمیکنم.مثل یه 

 دیدم و گفتم:دیوونه که رسما زده به سرش الکی خن
 تو فکر میکنی خیلی بامزه اینیا فکر میکنی توی دروغ گفتن ماهرین-

یی خیلی عصمممبی  لک چشمممم چپم داره میپره.فکر کنم یهو حس کردم پ
شممدم.رابرت همیشممه فکر میکنه اگه شمموخی کنه خیلی راحت میتونه تو دل 

وخی شممدیگران جا شممه،فقط هنوز یاد نگرفته با چیا باید شمموخی کنه و با چیا 
 نکنه.عصبی تر از قبل خندیدم:

 هاها!داری دروغ میگی مگه نهن-
 سعی کرد لحنش رو تا حد ممکن نگران نشون بده و گفت:

 ناتالیا..اروم باش.-
توی یه لحظه خندیدنم به عصبانیت و بعد به گریه تبدیل شد.با مشت به شونه 

 ی رابرت کوبیدم و با جیغ گفتم:
 .من حرفتو باور نمیکنم.بگو...بگو داری دروغ میگی.-

اخه چطور ممکنهنکه دنیل...فکرمو نصممف و نیمه رها کردم/چطور ممکنه که 
چینکه دنیل بمیرهنفکر کردی اون یه فرابشممر یا همچین چیزیهناونم یه ادمه 
که ممکنه هر اتفاقی براش بیوفته...رابرت همچنان سممعی داشممت ارومم کنه و 

باشقرو تکر ار میکرد.کم کم حس کردم صمممدای اون جمله ی مزخرع قاروم 
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رابرت رو هم نمیشممنوم و تنها صممدایی که میشممنوم صممدای ضممجه زدن خودمو 
اصممرار کردنم به اینکه رابرت داره دروغ میگه بود.حتی رابرت رو هم که  رو به 
سنگین  سرم به اندازه ی یه کامیون  سابی نمیدیدم و  ست و ح روم بود دیگه در

 شده بود....
م توی بیمارستان روی یه تخت دراز به دراز افتاده بودم و اولین چشم که باز کرد

شم رو ا یت  سفید رنگ و دراز رو به روم بود که چ چیزی که میدیدم پرده های 
میکرد.سممر چرخوندم و با دیدن رابرت که نگران و با یه حالت پر از اسممترس 

سته بود یهویی همه ی ون افکار همزمان به  ش صندلی کنار تخت ن  هنم روی 
هجوم اورد.اخرین چیزی که تو  هنم میومد بر بدی بود که از رابرت شممنیدم و 
بعد از اون مطم نا غش کردم که سر از اینجا دراوردم.از تصور تک تک حروفی 
صدای  که توی روزنامه خونده بودم حس میکردم دوباره ممکنه غش کنم و اگه 

د مطم ن بودم این اتفاق رابرت برای لحظه ای رشممته ی افکارم رو پاره نمیکر
صندلی از جاش  شمام رو باز کردم یهویی از روی  میوفتاد.با دیدن اینکه من چ

 پرید و با حالتی بین همون نگرانی و شایدم  وق زدگی گفت:
 ناتالیا!باالخره به هوش اومدین-

شمام بازه خودش  ست و اینکه چ سخره  سوالش چقدر م ستم بگم این  میخوا
شون دهنده اینه که به هوش اومدم ولی حنجره ام همراهی نمیکرد حرع بزنم  ن

 و ناچارا فقط سری تکون دادم.
 سه روزه هی به هوش میای و دوباره از هوش میری!االن خوبین-
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خودمم نمیدونسممتم خوبم یا نه.یعنی...چطور میتونسممتم خوب باشمممنفقط 
م نکه خوبمیدونستم زنده ام و قصد مردن ندارم،همین.بازم سری به نشونه ی ای

 تکون دادم.نفسی از سر راحتی کشید و زیرلب گفت:
 خداروشکر.-

سرم نمیزنه و بعد  شه دوباره ه*و*س غش کردن به  کمی منتظر موند تا مطم ن 
 گفت:

 میرم پرستار رو صدا کنم.-
شون ندادم اونم بی هیچ حرفی از اتاق بیرون رفت.دنباله ی  شی از خودم ن واکن

م.یعنی حاال چی میشهنباید تا اخر عمرم توی روسیه افکارم رو توی  هنم گرفت
شه که  سم زندگی کنم و تنها کارم این با شنا سیی که ب شتوانه و ک بدون هیچ پ
سی میتونه با همچین موضوعی کنار  صال ج سی کمبودی حس کنهن!ا نذارم ج

 بیادنخودم چینخودم میتونم غم به این بزرگی رو ه م کنمن
برمیگردهنمگه اون کسی بود که زیر حرفش بزنهنتو دنیل مگه قول نداده بود که 

چشمممام زل زد و قول داد که زنده می مونه!قول داد که برمیگرده و از منم قول 
یل منو  ندم،ولی اون چیندن که منتظرش می مونم.من روی حرفم مو فت  گر
شتم،اون  شدم و تنهاش میذا سخرش می صمیم م گول زد.از اول هم نباید خام ت

ت که ته این ماجرا هیچ خوشممی و راحتی ای وجود نداره و از اولم میدونسممم
شو از  ست در جبران همه ی کارایی که کرده،با یه حرکت فداکارانه خود میخوا
که سممعی کرد زن و بچش رو از خودش دور کنه و  پاک کنه!همین  همه چیز 
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به وجود اورده بود  که خودش برای خودش  مه ی مشممکالتی  با ه هایی  تن
 ودش یه حرکت فداکارانه به حساب میومد.بجنگه،به نوبه خ

**  *** 
ضعیت کلی منو چک کردن گفتن که دیگه نیازی  ستار و دکتر و بعد از اینکه پر
به  ندارم و تمام این غش و ضممعف های چند روزه ام مربوط  به مراقبت ویژه 
شوک ناگهانی شنیدن بدترین خبر زندگیم بوده و تنها کاری که میتونم بکنم اینه 

ستورالعمل های که ف شم!واقعا د سرد با عال خودمو از تنش دور نگه دارم و خون
سون و  شم!چقدر ا سرد با سرد باش و منم خون موثری بود...اونا بهم بگن خون
ارادی!وقتی مطم ن شممدن خطری تهدیدم نمیکنه مرخصممم کردن و گفتن که 

اید ب میتونم برگردم خونه ولی با اولین عالیم سممردرد و سممرگیجه های غیرعادی
صاب  شدید مغز و اع شکل  سابقه ی م خودمو به بیمارستان برسونم چون قبال 
ضعیت ممکن بود تو بع ی  صادع برام بوجود اومده بود و این و بعد از اون ت
شممرایط نگران کننده بشممه.زیاد اهمیتی به حرفای دکتر ندادم و فقط از رابرت 

 خواهش کردم که زودتر منوبرگردونه خونه.
ین کارو کرد و با نصممف و نیمه گذاشممتن حرفای دکتر که اون رابرت هم هم

تاق دکتر بیرونم  ید چون فقط روسممی حرع میزد،از ا چیزی ازشممون نمیفهم
کشممید و فقط خدا میدونه چقدر بابت این کار ازش سممپاسممگذار بودم!چون 
نده بود.اولین  گه از حرفای مزخرع اون دکتره برام ازار ده قه دی یک دی مل  تح

دم در بیمارستان رد شد از شانس خوب یه تاکسی بود.سوار شدیم ماشینی که 
و رابرت دسممت و پا شممکسممته ادرس رو به راننده گفت.دوباره رو به من کرد و 

 پرسید:
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 مطم نی خوبین-
 خوبم.-
 اگه فکر میکنی هنوزم ممکنه حالت بد شه میخوای همینجا...-

شتم شو با یه قخوبمق بلندتر از قبل نیمه کاره گذا اطعانه .وقتی دید اینقدر قحرف
 دارم میگم خوبم دیگه چیزی نپرسید.بی حال و بی رمق پرسیدم:

 جسی کجاستناونم فهمیدن-
خونه ست.بهش نگفتم که چه اتفاقی افتاده فقط گفتم که تو بخاطر سردردای -

ستان بمونی.ولی درمورد  شدی چند روزی توی بیمار عجیب و غریبت مجبور 
 دنیل...

 ا این بود:چیزی نمیدونه!ادامه ی جمله 
ولی به زبون نیاوردش.وقتی رابرت نتونسممته به جسممی بگه که چه اتفاقی افتاده 

 ،من چطوری باید بگمناز پسش برنمیام...
 با درموندگی نفسمو بیرون دادمو پرسیدم:

 چطور این اتفاق افتادناصال ق یه اون انفجار چی بودن-
یاد - مدت ز هت گفتم من طی این  که ب نداشممتم دروغ این یل خبری  از دن

نگفتم.ظاهرا نمیخواست توی هیچ کاری با هیچکس،خصوصا با من،مشورت 
کنه.ولی تو که میدونی اونجا چطوریه،شممایعه ها و اخبار خیلی سممریع پخش 
شنیدم که  شه و کنار می شه،حتی اگه خود دنیل هم چیزی نمیگفت من از گو می

سممهامدارا از پیر و جوون گرفته تا با شممارلوت یه نقشممه هایی دارن...که همه ی 
سه ی خیلی مخفیانه دعوت کنن ولی از اینکه اون تو  خوده ریچارد رو به یه جل
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سری اون چند  شت.ظاهرا خبر دورهمی  سی خبر ندا قراره چه اتفاقی بیوفته ک
نفر فقط به گوش من نتها نرسممیده بود و از مخالفای ریز و درشممتشممون گرفته تا 

ش سایی که بقول خود شن،برای ک ستن این لکه های ننگ از دنیا پاک  ون میخوا
چه وقتی بهتر از اینن!هم جمع راکفلرای  مانی کمین کرده بودن و  همچین ز
عوضممی جمع بود هم همه ی بدبخت بیچاره هایی که واسمممه جا نموندن اثر 
انگشت کثیفشون وارد این بازی شدن و در اخر هم که انگار تر و خشک رو با 

ن درمورد بقیه مطم ن نیسممتم،ولی جکسممون و دنیل حقشممون هم سمموزوندن.م
 نبود اینطوری بمیرن.

این کلمه ی قمرگق بدجوری ا یتم میکرد و به هیچ وجه قابل ه ممم نبود.انگار 
شارلوت  سته تر. شک شد و قل*ب*م  شونه هام خم تر می شنیدمش  هربار که می

ن!من بهش اینطوری میخواسممت رد پای دنیل رو محو کنهنبا یه مهمونی سممری
صیبت بی  شدهنیه بدبختی و م شدنیه زندگی تباه  صیبم  اعتماد کردم...چی ن
پایاننغم از دست دادن دنیلن...شاید اشتباه از خودم بود و نباید به این راحتی 
تسمملیم تصمممیمشممون میشممدم و روی تصمممیم خودم که موندن کنار دنیل بود 

که میتونم بک کاری  ها  حاال هم...تن که برگردم پافشممماری میکردم. نه  نم ای
لندن.نمیدونم تصمممیم عاقالنه ای هسممت یا نه فقط میدونسممتم ازموندن توی 
روسممیه خیلی بهتره.حداقل برای جسممی.اجازه ندادم فکر کردنای بی مورد از 
اولین تصمممیمی که در یه لحظه به  هنم رسممیده بود منصممرفم کنه برای همینم 

 بالفاصله به رابرت گفتم:
 ین بار در حقم یه لطفی بکنینمیتونی برای اخر-
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از اینکه من باالخره درسمممت و حسمممابی به حرع اومدم لبخند محوی روی 
 صورتش نشست و جواب داد:

 برای اخرین بار که نه،ولی میتونم در حقت لطف کنم!-
 هیچ تغییری توی حالتم ایجاد نشد.

 اولین بلیط امشب به مقصد لندن رو برای منو جسی رزرو کن.-
 از حرفم پرسید: تعجب زده

 لندننمگه عقلتو...-
 وسط حرفش پریدم:

نمیخوام چیزی درموردش بشنوم،میخوام برای اولین بار هم که شده تصمیمی -
که خودم گرفتم رو عملی کنم.هیچکس هم نمیتونه منصرفم کنه.یا رزرو کن یا 

 اون گوشی لعنتی تو یه لحظه به من قرض بده تا خودم بلیطا رو بگیرم!
محکم و قاطع حرفم رو زدم که از لحنم جا خورد.دسممتشممو به نشممونه  اینقدر

 تسلیم باال اورد و گفت:
باشممه...باشممه رزرو میکنم...ولی چرانمیخوای با برگشممتن به لندن و تو دهن -

شیر بودن ثابت کنی که دنیل سر هیچ و پوچ جون خودش رو دادهناون همه ی 
 این کارارو کرد که شما از معرکه دور شین.

 فقط کاری که گفتم رو انجام بده رابرت.-
وقتی دید اهمیتی به حرفاش نمیدم و هرچی هم بگه سممر حرع خودم هسممتم 
پرواز همون  برای اولین  ته ی خودم  یرون اورد و طبق گف ب گوشمممیش رو 
ستم بهش غر بزنم که  سه تا بلیط رو رزرو کرد.نمیخوا شب،عوض دوتا بلیط،
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ون اون توی مسمکو کاری نداشمت و اگر چرا خودشمم میخواد باهامون بیادنچ
االن هم اینجا بود فط بخاطر مراقبت از منو جسممی بود و اگه قرار بود ماهم از 
اینجا بریم دیگه دلیلی نداشت رابرت اینجا بمونه.ساعت روی گوشیش رو بهم 

 نشون داد و گفت:
 پرواز ساعت شبه.االن ساعت هفته.جمع کردن وسایلت طول میکشهن-

نشممونه ی قنهق تکون دادم.وسممایلنکدوم وسممایلنهمون دوتا دونه  سممرم رو به
لباسممی که بود و نبودشممون فرقی نمیکردن!تنها چیزی که باید از خونه با خودم 

 میاوردم جسی بود! 
سی رو نگه داره تا من  شت به رابرت گفتم تاک شین که جلوی در خونه نگه دا ما

ه.رابرت هم مخالفتی جسممی رو صمممدا بزنم و با همون تاکسممی بریم فرودگا
نکرد.بی حوصله در رو باز کردم و پله ها رو بی رمق یکی یکی طی کردم.با باز 
شدن در اتاق جسی که انگار تمام این مدت رو منتظر رو به روی در نشسته بود 
 و حتی چشماش از فرط خواب دودو میزد یهویی از جاش پرید و با  وق گفت:

 مامان!-
کلمه ای حرع بزنم و سریعا دویدم طرفمو دستاشو  و بهم فرصت نداد که حتی

محکم دورم حلقه کرده و خودشو بهم چسبوند.از اینکه میدیدم این بچه تا چه 
حد زجر کشیده توانایی مقابله ام با مشکالت پیش رو بیشتر از قبل کم میشد و 
به صممفر میرسممید.تمام عمر یا منتظر پدرش بوده یا منتظر مادرش!حاال من 

شونه چطور م ستامو دور  شدم و د یتونم بهش بگم که دنیل مردهنروی زانو خم 
 اش حلقه کردم و پرسیدم:

 چرا اینجا نشسته بودین-
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 با بغض خاصی گفت:
رابرت گفت که حالت بده و منو توی بیمارسممتان راه نمیدن.میترسممیدم توی -

 اتاق خودم خوابم ببره و اگه برگردی نبینمت.
 با اشک ادامه داد:بعد یهویی زد زیر گریه و 

 میترسیدم توام مثل بابا ولم کنی و بری.-
گریه اش به دلم چنگ مینداخت.محکم به خودم فشردمش.ناخواسته منم گریه 
ام گرفت ولی سممعی کردم لرزش صممدام رو کنترل کنم که جسممی متوجهش 

 نشه.ناسالمتی باید قوی میموندم!
همچین چیزی هسممتی  من چطور میتونم پسممر کوچولومو ول کنمنچرا نگران-

 جسین
قبال بهم گفته بودی توی پرورشممگاه توی روسممیه زندگی میکردی چون پدر و -

مادرت ولت کردن!من از روسیه و از پرورشگاه میترسم مامان...میشه از اینجا 
 بریمن

از خودم جداش کردم و با تمام سممعیم توی کنترل کردن بغ ممم به چشمممای 
 اشکبارش زل زدم و جواب دادم:

یشممه!منم مثل تو نمیخوام اینجا زندگی کنم.اومدم دنبالت که باهم برگردیم م-
 لندن.زود لباسای گرمتو بپوش،ماشین پایین منتظرمونه.

 اشکاش رو تند تند با پشت دستش پاک کرد و گفت:
 واقعان-

 با سر تایید کردم.
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 میریم پیش بابان-
نه چو ید در این مورد فکر ک با گه ن که دی بایی وجود خواسممتم بهش بگم  با ن 

نداره...ولی چطور میتونسممتم  وقی که اینقدر آنی توی چهرش نمایان شممد رو 
 خراب کنمنبازم سری تکون دادم و با صدایی که از ته چاه بیرون میومد گفتم:

 میریم پیش بابا.-
گریه و بغ ش در آن واحد تبدیل به قهوراقی بلند و شوقش شد و دوید سمت 

شه.تا اون حاضر میشد سری به اتاق خودم زدم.کشوی اتاقش تا لباساش رو بپو
شیدم و از بین اون همه خرت و پرت،جعبه ی کوچیکی که  سام رو بیرون ک لبا
تقریبا بین لباسمما قایمش کرده بودم رو بیرون کشممیدم.همون جعبه ی مشممکی 
رنگ مخملی که با یه نوار نقره ای رنگ دورش تزیین شده بود.اخرین هدیه ای 

گرفته بودم.اخرین کریسمسی که دیدمش!با افسوس در جعبه رو باز  که از دنیل
سا رو  صداش کنم،اون عک شبی که پدرم یا بهتره که همون ریچارد  کردم.اون 
سا  شون میداد نمیدونم چرا ولی همینطور حس کردم باید یکی از این عک بهم ن

وش ترو بردارم!شاید چون من هیچ عکسی از دنیل نداشتم و به این عکسی که 
خیلی جوون و حتی بچه بود هم قانع بودم.من یه بار همه چیز رو توی زندگیم 
فراموش کردم،پس ممکنه بازم این اتفاق بیوفته و اگه یه روزی حافظه ام یاریم 
گه نمیتونم  قت دی یاد ببرم.اونو یل رو از  نکرد نمیخوام اون روز چهره ی دن

با انگشممت شممسممتم به خودمو ببخشممم.عکس رو که توی جعبه گذاشممته بودم 
ارومی لمس کردم.هنوزم باورش برام ممکن نیسممت.چرا همیشممه حقیقت باید 
همینقدر تلخ باشهنبه ام اش که روی در جعبه حک شده بود نگاه کردم.انگار 
یافتنی و غیر  قدر دسمممت ن ندارم...این اسممم همین باور کردنش  چاره ای جز 
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زرگترین و پر نور ترین ملموسممه که یه ام مما روی در این جعبه سممت...حتی ب
سمون،منفجر  شون توی ا سال زندگی ستاره ها هم یه روزی بعد از یک میلیارد 
شون باقی نمی مونه.نمیدونم چرا دارم دنیل رو توی  هنم به  شن و چیزی از می
شور و در عین نزدیک  شاید چون زیادی پر حرارت و پر  شبیه میکنم! ستاره ت یه 

.خیلی دور.اونقدر که حاال بعد از ناپدید به نظر رسممیدنش به من،دور بود..
شممدنش،نمیتونسممتم هیچوقت بهش دسممت پیدا کنم.قطره ی اشممکم که روی 
تازه متوجه شمممدم خیلی وقته دارم گریه میکنم.کاری که  عکس چکید خودم 
دیگه نباید انجام میدادم.دوتا گوشممواره ای که توی جعبه جا خوش کرده بودن 

شاد و رو بیرون اوردم و عکس رو برگ سر جاش و جعبه رو توی جیب گ ردوندم 
نه  ته ام توی ایی به چهره ی شممکسمم گاهی  نداختم.ن پالتوی تو تنم ا نده ی  گ
شواره هایی که حتی  شکام رو پاک کردم و گو شدم...ا سال پیر  انداختم.واقعا  
فرصممت نکردم بخاطرشممون از دنیل تشممکر کنم و توی گوشممم انداختم.برای 

نه نگاه کردم.چهره ی پژمرده ام بهم ثابت میکرد منم اخرین بار خودمو توی ایی
با دنیل مردم و اینی که االن روبه روی ایینه وایسممتاده فقط زنیه که وظیفه داره از 
به دنیل قول داده،بلکه چون این  تنها یادگار دنیل محافظت کنه.نه فقط چون 

 یادگاری به یه اندازه برای هردومون ارزشمند بود.
ه از دم در صدام زد و گفت حاضر شده سرمو چند بار تکون با صدای جسی ک

دادم تا فکرای مزخرع به مغزم هجوم نیارن و نگاهمو از آیینه گرفتم و از اتاق 
شه پامو از اون جهنمی که برای  سی رو گرفتم و برای همی ست ج زدم بیرون و د
مدتی بهش میگفتیم خونه بیرون گذاشممتم.تاکسممی هنوز منتظر بود.جسممی رو 
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عقب پیش رابرت فرسممتادم و خودم روی صممندلی جلو نشممسممتم که تا مقصممد 
ست  شک و زاری ه سی بدم و هرچی ا شم لبخندای الکی تحویل ک مجبور نبا
شکام اجازه ی  شین حرکت کرد و همزمان به ا شین جا بذارم.ما توی همین ما
نگ توی  هنم پلی شمممده  یه اه گاه  ناخودا جاری شمممدن دادم.همینطوری 

شه تو سید که باعث بود!همی شرایط بدترین چیز ممکن به  هنم میر ی بدترین 
 میشد بیشتر و بیشتر حالم گرفته شه.

Raindrops fall from everywhere 
 قطره های بارون از هر طرع فرو میریزن

I reach out for you but you're not there 
 بخاطر تو بیرون اومدم ولی تو اینجا نیستی

So I still waiting in the dark 
 من هنوز توی تاریکی منتظرم

With your picture in my hands 
 با عکس تو توی دستم،

Story of a broken heart 
 داستانی از یک قلب شکسته

Stay with me, don't let me go 
 با من بمون،نذار برم

Cause I can't be without you 
 چون من نمیتونم بدون تو باشم

Just stay with me and hold me close 
 فقط با من بمون و منو نزدیک نگه دار

Because I've built my world around you 
 چون من دنیامو دور تو ساختم
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And I don't wanna know what it's like without you 
 و من نمیخوام بدونم که بدون تو چطوریه

So stay with me, just stay with me 
 من بمون..پس فقط با 

I'm trying and hoping for the day 
 سعی میکنم و امیدوارم برای روزی که

When my touch is enough to take the pain away 
 تنها یه لمس من برای گرفتن همه ی دردات ازت کافی باشه

Cause I've searched for so long, the answer is clear 
 هچون من خیلی گشتم،جوابش واضح

We'll be okay if we don't let it disappear 
 ما فقط وقتی میتونیم شاد باشیم که نذاری این ناپدید شه

Stay with me, don't let me go 
 با من بمون،نذار برم

Cause I can't be without you 
 چون من نمیتونم بدون تو باشم

Just stay with me and hold me close 
 و منو نزدیک نگه دارفقط با من بمون 

Because I've built my world around you 
 چون من دنیامو دور تو ساختم

And I don't wanna know what it's like without you 
 و من نمیخوام بدونم که بدون تو چطوریه

So stay with me, just stay with me 
I've searched my heart over so many many times 

 ن قل*ب*م رو بارها و بارها گشتمم
No, you and I is like no stars to light the sky at night 



 601 فروشی نیست )جلد دوم(

 نه!تو و من مثل ستاره هایی هستیم که اسمون شب رو روشن میکنیم
Our picture hangs up to remind me of the days 

 و عکسمون اویزونه و بهم یاداوری میکنه روزی رو که
You promised me we'd always be and never go away 

 تو بهم قول دادی همیشه باهم می مونیم و تو هیچ وقت نمیری
That's why I need you to stay 

 بخاطر اینه که اینقدر نیاز دارم باشی
Stay with me, don't let me go 

 با من بمون،نذار برم
Cause I can't be without you 

 باشم چون من نمیتونم بدون تو
Just stay with me and hold me close 

 فقط با من بمون و منو نزدیک نگه دار
Because I've built my world around you 

 چون من دنیامو دور تو ساختم
And I don't wanna know what it's like without you 

 و من نمیخوام بدونم که بدون تو چطوریه
So stay with me, just stay with me 

 پس فقط با من بمون..
So I still waiting in the dark 

 من هنوز اینجا توی تاریکی منتظرم...
ماشممین که جلوی فرودگاه نگه داشممت طبق قولی که به خودم داده بودم گریه 
کردن رو تموم کردم.همه چیز باید همینجا تموم شممه و از این به بعد فقط روی 

سی تمرک شتن ج شحال نگه دا سته بود خو ز کنم و همونجور که دنیل ازم خوا
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ندگیش رو  به بهترین نحو ممکن ز تا جسممی  مه ی تالشممم رو بکنم  ه
بگذرونه.رابرت زودتر پیاده شد و همونطور که دست جسی رو گرفته بود در رو 

 برای من باز کرد.
نابخشممودنیش  که رابرت گ*ن*ا*ه  باری  یه  طی این همه سمممال،غیر از اون 

ن*ت کردن به اعتماد من رو مرتکب شممد،همیشممه بهم کمک درمورد خ*ی*ا*
ضمیر ناخوداگاهم  شاید  شه و  ضاع برام راحت تر  شد او کرده بود و باعث می
سر اون  شت  شدم و پ شمش.چیزی نگفتم و پیاده  وادارم میکرد که باالخره ببخ

 دو نفر اروم حرکت کردم.
و بیداری و از  تمام کارای ریز و درشمممت فرودگاه رو انگار توی حالت خواب

های  گا به این فرود مد  فت و ا عادت ر یدادم. جام م عادت  داشممتم ان روی 
لعنتی!توی نوبت رفتن به گیت بازرسممی بودیم و بعد از اونم که دیگه اینجا رو 
ستم انداختم.اخرین باری  شه ترک میکردم.نگاهی به حلقه ی روی د برای همی

قه توی دسممتم نبود و جا بودم هنوز این حل نداشممتم ولی  که این جسممی رو 
دنیل...اه...بازم دارم به همه ی این چیزا فکر میکنم...قرار بود  هنم رو روشون 
صدای جیغ مانند  شتم با خودم بحث و جدل میکردم که یهو  ببندم..تو  هنم دا

 جسی که میگفت:
 بابا..بابا...-

شاره میکرد  سی ا سرمو برگردونم و به جهتی که ج شد مثل جن زده ها  باعث 
سی  شاره میکرد ک سی ا نگاه کنم.رابرت هم دقیقا همین کار و کرد.جایی که ج
چار  چه د یل نبودن.ب کدومشممون دن نبود...یعنی بود...پر از ادم بود!ولی هیچ
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نه  یدم.منم دیوو ند ندم ولی کسمممی رو  توهم شمممدهن!کمی سمممر چرخو
شممدما....معلومه که قرار نیسممت کسممی رو ببینم...جسممی که نمیدونه دنیل 

.البد هر مرد قدبلندی رو از پشممت سممر ببینه فکر میکنه اون دنیله!من که مرده..
میدونم این حقیقت نداره چرا هول میشمممنرابرت هم مثل من فکر میکرد.که 
سی رو به  سعی کرد کله ی ج شتباه گرفته برای همینم  سی رو با دنیل ا سی ک ج

 رو به رو برگردونه و گفت:
 یکننا!صف رو بهم نزن جسی.نگهبان دعوات م-

ندتر از قبل و  به حرع رابرت توجهی نکرد و دسممتش رو پس زد و بل جسممی 
 همچنان به جهت قبلی اشاره رد و دوباره گفت:

 بابا اونجاست...خودم دیدمش.-
اینقدر جدی حرع میزد که ادم نمیتونسممت باور کنه داره اشممتباه میبینه!بازم به 

که خیلی دورتر از  جهت اشممارش نگاه کردم.به غرفه ی گل فروشممی کوچیکی
ستم  شاره میکرد.هنوزم نمیتون گیت بازرسی و تقریبا نزدیکای در خروجی بود ا

 دنیل رو ببینم. رو به جسی کردم و گفتم:
 جسی عزیزم،بابات اینجا نیست.حتما داری اشتباه میکنی.-

 تند تند سر تکون داد.
 نه...خودم دیدمش...همین االن اونجا بود...-

 کنم.سعی کردم قانعش 
 حتما یه نفر شبیهش بوده.اشتباه...-

با ول کردن دسممت رابرت و دویدن به سمممت مخالف صممفی که توش بودیم 
حرفمو ناتموم گذاشممت.اینقدر سممریع این کارو کرد که یه لحظه جا خوردم و 
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صف بیرون دوید  صدا میزنه از  شو  سم بعد از اینکه دیدم رابرت همونطور که ا
بزنم و پشممت سممر هردوشممون بدوام.اینقدر منم مجبور شممدم صممف رو بهم 

یدا کردنش،قطعا  تا پ یاد بود که اگه جسممی رو گم میکردیم  جمعیت اونجا ز
پروزا رو از دسممت میدادیم.جسممی بی توجه به اینکه منو رابرت داریم صممداش 
گل  ظاهرا همون مسممیر دکه ی  یداد و  مه م یدن خودش ادا به دو میزنیم فقط 

کنار گیت اینقدر دور به نظر نمیرسممید ولی حاال فروشممی رو پیش گرفته بود.از 
مابینش داد هم بزنم  بدو ام و  یت  مه راه رو از بین جمع که مجبور بودم این ه
ستادم و  سط راه نفس نفس زنان وای ست!اوا صله  فکر میکردم چند کیلومتر فا
ستمو روی  سه.د سی میر شدم.حداقل امیدوارم بودم رابرت به ج روی زانو خم 

شممتم و با نفس های منقطع تمام سممعیمو کردم تا دوباره جسممی رو زانوهام گذا
 صدا بزنم:

  ...سی...-
به نفس نفس  باره شممروع کردم  عد دو که تونسممتم بگم و ب ها چیزی بود  تن

 زدن.صدای جسی رو از خیلی دورتر شنیدم که تند تند صدا میزنه :بابا..بابا...
اون دو نفر گشتم.ازم خیلی به زور صاع توی جام وایستادم و با چشمام دنبال 

فاصله گرفته بودن.جسی نزدیک به در خروجی،کاپشن مردی که تقریبا داشت 
شنیدم که چی داره بهش  صداش رو نمی شید ولی دیگه  شد رو ک از در خار  می
سینه حبس  سم توی  سی برای لحظه ای نف سمت ج شتن اون مرد  میگه.با برگ

 شد و حتی دیگه نفس نفس هم نزدم.
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شمام در شتم چ شک هم دا سرسوزنی  ست میدیدناون...اون دنیل بودن...اگه 
بعد از اینکه روی زانو خم شمممد و جسممی رو بغل کرد شممکم به یقین تبدیل 
ستم ببینم فقط  ست نمیتون شش رو در سید و واکن سی ر شد.رابرت تازه به ج
میدیدم که بی حرکت رو به روی اون دو نفر وایسممتاده و این یعنی به اندازه ی 

ج باره من  نه دو مهننک یه توه یا این فقط  یدارم  عا ب جب کرده.واق ا خورده و تع
غش کردم و دارم همه ی اینا رو توی رویا میبینمنمیخواستم نزدیک تر برم ولی 
فت دارم خواب میبینم و وقتی برم  یه حسممی میگ یاری نمیکرد چون  هام  پا

ت دسممتم نزدیکتر همه چیز دود میشممه میره هوا.سممر جام وایسممتادم و از پشمم
سی رو از  شبیه توهم نبود...بعد از اینکه ج شگونی گرفتم.دردش واقعی بود! نی
به  خودش جدا کرد و فقط میتونسممتم حرکاتشممون رو ببینم،در کمال تعجب 
رابرت که رسید باهاش دستی داد و بعد حرکات ل*ب*ا*ش رو میدیدم که داره 

اره کرد.دنیل،یا چیزی میپرسممه و بعد از اونم جسممی به جایی که من بودم اشمم
شمماید اون توهمی که فکر میکردم دنیله رد اشمماره جسممی رو گرفت و به من که 
شه علی رقم تمام  صور اینکه ممکنه واقعی نبا ستاده بودم نگاه کرد.از ت دورتر ای
قول هایی که به خودم میدادم که دیگه گریه نکنم ولی بغض بدی بازم راه گلوم 

داشممت حس کردم قل*ب*م داره از حرکت رو سممد کرد.وقتی به سمممتم قدم بر
سته  شت ناخوا صله دا سه قدم باهام فا سته.اونقدر که وقتی کمتر از دو  وایمی
قدمی به عقب برداشممتم...ولی فاصمملش اینقدر کم شممد که هیچ رقمه امکان 
نداشممت این توهم و رویا باشممه...یعنی ممکنه یه رویا تا این حد به ادم نزدیک 

 نقدر دوست داشتنی باشهن!!!شهنیا اینکه یه روح ای
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ستاد.انگار دیگه هیچکدوم  ستاد،انگار که زمان هم برای من ای رو به روم که وای
مد میکردن رو..اون همه جمعیت رو  که دور و برمون رفت و ا از مسمممافرایی 
یل بود.زبون توی دهن من  نمیدیدم و تنها کسممی و تنها چیزی که میدیدم دن

شمممه خیلی بیشممتر از من به خودش مسمملط نمیچرخید ولی دنیل...مثل همی
 بود!وقتی دهن باز کرد و گفت:

 اینطوری بهم قول دادی که منتظرم می مونین-
سرزنش وار ولی در عین  ست میبینم...این لحن  اطمینان پیدا کردم که دارم در
حال پر از اقتدار و اطمینان و دلگرمی...این حس ح مموری که اگه واقعی نبود 

سریع دلگر صدایی که به زور به اینقدر  مم نمیکرد...به زور دهن باز کردم و با 
 گوش خودم میرسید گفتم:

 دن...دنیل...مگه تو...-
نتونسممتم حرفمو کامل کنم ولی نیازی هم بهش نبود.خودش میدونسممت چی 

 میخوام بگم.تای ابروشو باال داد و جمله ی منو کامل کرد:
 مگه من نمرده بودمن!-

 دادم.تذکرمابانه گفت: مسخ شده فقط سر تکون
 قانون شماره،همیشه بیشتر از یه بدل داشته باش!-

پس یعنی....هردوی اونایی که مرده بودن بدل بودنن!این تنها دلیل منطقی ای 
بود که میشممد زنده و سممالم بودن دنیل رو باهاش توجیه کرد.دلیلش برام مهم 

ج یل این که دن ید بهش توجه کنمنهمین  با به روی من نبود..اصممال چرا  ا رو 
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وایسممتاده برام کافی نیسممتنبا اشممکایی که بی امون روی صممورتم میچکید،با 
 لحنی پر از گالیه که نمیشد  وق رو هم توش نشنیده گرفت گفتم:

 چرا به منم دروغ گفتینمن نزدیک بود از ترس بمیرم دنیل نزدیک بود بمیرم!-
 م برای خودم سوخت.اینقدر مظلومانه این جمله رو ادا کردم که خودمم دل

اگه حقیقت رو میدونسممتی،میتونسممتی اینقدر طبیعی غمزده باشممی که کسممی -
شتن که بعد از مرگ  شمارو زیر نظر دا شم خیلیا  شک نکنهن!همینجوری بهت 

 من خواه ناخواه از تیررس همه ی نگاها خار  شدین.
باورم نمیشممه که بخاطر همچین موضمموعی حاضممر شممده منو تا سممر حد مرگ 

ونه.کم مونده بود عقلم رو از دست بدم.با گریه و لحن جیغ مانندی شروع بترس
 به غر زدن کردم:

 باورم نمیشه اینقدر خودخواه ب...-
شد رو نداد و دهنم  ستانی که پایانش عوض نمی بهم اجازه ی غر زدن بخاطر دا
رو با یه ب*و*سممه ی ناگهانی بسممت.اونقدر ناگهانی که حتی فراموش کردم 

غم دوریش میمردم...اونقدر شیرین که تلخی چند ماهی که به اندازه داشتم از 
ی چند سال و سه روزی که به اندازه ی سه قرن به سرم گذشت رو دیگه نمیشد 

 حس کرد...
ستامو محکم دور کمرش حلقه کردم و فقط به این فکر کردم که اگه یه روزی  د

ایان برای شیرین ترین پ قرار بود داستان زندگیم رو بنویسم،این لحظه میتونست
اون داسممتان باشممه...به اینکه دیگه نمیخوام هیچ جایی برم اگه فقط یه لحظه 
شه هم باعث  شق تنها چیزِی که هم باعث مرگ می شه.به اینکه ع دنیل توش نبا
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تولد!به اینکه هر عشممقی،اینقدر ادامه پیدا نمیکنه و ممکنه وسممطش یه نفر کم 
 بیاره...

ب*و*سممه های توی فرودگاه تلخ ترین ب*و*سممه های همیشممه فکر میکردم 
شون جدایی در کمینه؛ولی حاال میفهمیدم هیچ حرع  ستن چون بعد ممکن ه
و قاعده ای درمورد یه عشق حقیقی صدق نمیکنه.همیشه چیزی برای جنگیدن 
و دووم اوردن وجود داره،چیزی مثل دنیل که مرگ هم شممکسممتش نمیده چون 

 رمون بجنگه!منو جسی رو داره که بخاط
و هنوز هم بعد از این همه سممال،نبض تپنده ی این عشممق میتپید و خون گرم 

 توی رگهاش جریان داشت...
 هر داستانی،یک پایان داره

 ولی توی زندگی واقعی
 هر پایان

 تازه یه شروع جدیده....
 پایان....

 

 عزیز بابت نوشتن این رمان زیبا ساحل زندیبا تشکر از 


