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.  بود شده خونی بلوزم تموم...  دارم نگه باز چشمامو بتونم حتی نداشتم حال...  سوخت می شکمم

...  بود شکم مال دردم تموم...  شکمم...  بود شده جمع خون دهنم تو...  متنفرم خون از خدا وای

 گوشم تو دوباره...  ایان فریاد صدای...  شم هوش بی خواستم می لحظه هر و بود افتاده سرم
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 ودمب کرده کالفش دیگه.  عمرا...  بگم عمرا...«  کریستی بردن کجا اونو بگو...  بزن حرف:»  پیچید

 قدر این عمرا من ولی بکشه حرف ازم تونه می راحت بدم وضع خاطر به کرد می فکر اوایل. 

 باید...  ایان و من...  نفر دو ما بین بازی...  بازی این نه...  بازی این ی برنده.  زدم می حرف راحت

 منو وت...  ایان گم نمی بهت هیچی من:»  گفتم ضعیفم لبای بین از و کردم باز دهنمو.  بودم می من

 دم تا که بودی شما این...  کوچولو خانم ؟ من:»  زد فریاد و...  کرد عصبی ی خنده.«  دادی بازی

 راه کالفه یکم...  زد ای عصبی پوزخند و نداد ادامه...«  کردم می فکر اطالعات اون شدن دزدیده

 کی...  کریستی بمیری درد از کنم می کاری یک:»  گفت و زد ضربه جلوم میز به مشت با.  رفت

 هب...  شناسمت می من!  بیرون ریختی دهنت از سواالمو جواب طور چه و کی نفهمی کنم می کاری

 رایب اطالعات این که بفهم لعنتی پس...  نداری احساسی تو...  نموندی ساکت من از انتقام خاطر

 اومد و زمین روی کرد پرت فشار یک با میزو.  ندادم جوابی بازم.«  بگو بهم جاشونو و مهمن من

 تو و مداشت نگه باز زور به چشمامو.  گرفت باال سرمو و زد کنار صورتم تو از آشفتمو موهای.  کنارم

 لعنتی توی...  نیستن معمولی اطالعات اونا ؟ هان ؟ فهمی نمی چرا:»  غرید.  شدم خیره چشماش

 محض...  کنن می فرار اطالعات اون با دارن اونا و منی دست تو تو حاال دزدیدی براشون رو اونا

 ینا اگه...  شدم خیره گلولش ضد ی جلیقه به.«  کجان بگو کلمه یک و کن باز دهنتو خدا رضای

 گفتم و دمکر باز دهنمو.  کشتم می کارم خیانت عوضی اون بلکه افتادم نمی گیر تنها نه نبود تنش

 ور چاقو زمین روی از و شد خیره چشمام تو عصبانیت با...«  کنی کاری به وادار منو تونی نمی:» 

.  دکر پاره رو بود بسته نحس صندلی اون به منو باهاشون که طنابایی و کنارم اومد...  برداشت

 دکر پرتم.  وایسم خودم پاهای روی درد شدت از تونستم نمی حتی.  کرد بلندم و گرفت بازومو

.«  کنم جبران االن همین رو زدی بهم که شالقایی تک تک نذار:»  گفت و سخت زمین روی

 نخو باعث فشار همون...  داد بهش آرومی فشار و گذاشت شکمم روی پاشو اما شم بلند خواستم

 با شمارک و مشکی کفشای.  اومد در توانیم نا تموم با جیغم صدای و شد شکمم از تر شدید ریزی

 تبه...  کریستی بزن حرف:»  زد داد.  بود صحنه این تارم چشمای جلوی فقط و شد کثیف خونم

.  دنش تار چشمام.«  بزن حرف عوضی د.  نیستن کنی می فکر تو که چیزی اطالعات اون گفتم که

...  شد تر بیش شکمم روی پاش فشار...  زنم نمی...  زنم نمی حرف بازم ولی ریخت اشکم

 یچیه من و پیچید می اکو مثل صداش دیگه که جایی تا.  شدن می تر تار و تر تار کم کم چشمام

 می وهمین تامون دو ما که مطمئنم.  بگو من به.  بگو...  نکن لج...  نکن لج کریستی:»  دیدم نمی

 تیکریس...  کریستی کنم می خواهش...  شه می کشورمون امنیت به مربوط اطالعات این.  خوایم

 یم چیزی کرد می فکر ولی بود گرفته بغلم.  شدم گرم و شد تر کم شکمم روی فشارش.«  نکن
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 یم حرفی نباید من.  انداخت می پا از منو درد نه ترسیدم می چیزی از نه...  بودم نترس من ؟ گم

 شد می باعث...  کنه فروکش داشتم خودم به که اعتمادی که شد می باعث زدن حرف...  زدم

 با کنن رفک بقیه و بشه برداشته بودم ساخته بقیه جلوی که سدی...  داشتم بقیه جلوی که غروری

 و مغرور کریستی همون همیشه.  کردم نمی کارو این من.  بیارن حرف به منو تونن می درد یکم

 بلوزمو های دکمه.  کردم ضعف...  داد فشارم بغلش تو...  شجاع...  نترس و...  موندم می باهوش

 دکتر یک:»  زد صدا...  اومد در جیغم دوباره گذاشت شکمم روی که دستشو.  آورد درش و کرد باز

 دی می زجر خودت به قدر این آخه چرا:»  کرد زمزمه...  بودن شده باز هام بخیه.«  بیارین

.«  نکن کریستی...  کنی طوری این بازی لج و لج روی از نباید تو...  خطره در کشور...  کریستی

...  بغلش تو لرزیدم می.  کرد بلندم و کمرم زیر راستشم دست و گرفت هام زانو زیر چپشو دست

 برای بود زده منو مرگ حد سر تا عوضیم اون و داشتم ریزی خون...  کردم می حس خونو جریان

 رو وقتا از خیلی که جایی...  خواب اتاق بعدم و بیرون برد منو زمین زیر داخل از...  اطالعات اون

 روی کنارم.  شدم متنفر ازش...  که تختی...  گذاشت تخت روی منو.  بودیم هم با و هم پیش

 روی از .« کنیم صبر باید میاد دکتر تا:»  گفت و کرد پاک لبمو دور خون دستش با و نشست تخت

 ادد فشارش شکمم روی و شد نزدیکم پارچه یک با...  کردم باز زور به چشمامو...  شد بلند تخت

 حال که بود اون مقصر...  بود عوضیش خود کار...  سوخت می خیلی...  سوخت می...  کردم ناله... 

 دلم مخواست نمی بار این من ولی بوسید پیشونیمو روی و نشست کنارم...  بود شده طور این من

 تو.  بودم می باید.  بودم احساس بی من...  گفت می راست اون...  خواستم نمی...  شه آب

 قوی مضعف تموم با شم تسلیم که این قبل...  بار این و شد نزدیک دوباره که شدم خیره چشماش

 چه» : گفت و خندید.  بگیره فاصله ازم شد باعث و زدم ضربه شکمش به راستم زانوی با و شدم

 هم روی پلکامو!  خندید بار یک آقا این!  عجب چه «؟ حال این تو اونم داری زور قدر این طور

 دپوزخن با.«  کنی دورم تونی نمی:»  گفت و شد تر نزدیک اما.«  شو دور ازم:»  گفتم و دادم فشار

 اپ با و شد دور ازم کرد اثر روش...«  کشورت ؟ بازنده کنی فکری یک نیست بهتر:»  کردم زمزمه

 .«  کشمت می خورم می قسم...  کشمت می کریستی:»  زد داد...  تخت ی پایه به کوبید

 .  بزنی صدمه من به این از تر بیش تونی نمی تو _

 نمی.  کرد بلندم تخت روی از.  کشیدم جیغ.  گرفت دردم.  لرزیدم.  انداخت چنگ بازوم به

 کریستی:»  زد داد.  شد سردم.  کرد حلقه کمرم دور دستشو.  بیاره حرف به منو طوری چه دونست

 مشکم روی دستمو.  تخت روی کرد پرتم دوباره.  شد زده در.«  کنی می لبریز صبرمو داری دیگه
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 چالهم مشتم تو رو تختی رو.  لرزید می دستم.  گرفت رنگ ریزیم خون از سریع خیلی.  گذاشتم

 اه بخیه این:»  گفت و کشوند دراز تخت روی کامل منو جان...  لعنتی...  گردوند برم یکی.  کردم

 .« کن کاری یک فقط:»  گفت کالفه ایان «؟ چین برای

  ؟ جا این _

 ...  جا همین _

...  زخم:»  کردم ناله.  نمیاد بر جان از کاری هیچ جا این فهمید نمی.  انگار بود خودش حرف حرف

 دو.  بودم دستش زیر من که بود روز سه دو.  بود کرده فرو چاقو شکمم تو ایان...«  چاقوئه زخم

 رونبی رفت اتاق از...  بود عصبانی زخمی ببر مثل اونم و بودم دزدیده اطالعاتو اون که بود روز سه

 دفهمی نمی انگار.  انداخت زخمم به نگاه یک و برداشت شکمم روی از رو پارچه جان.  کوبید درو و

 دستشو« . بیمارستان بری سریع خیلی باید کنه می عفونت وضع این با:»  کرد زمزمه.  کنه کار چی

 بری باید گه می چی ایان که نیست مهم:»  کرد زمزمه.  کشیدم جیغ گذاشت زخمم روی که

 فلق دندونای بین از.  شه تر تحمل قابل دردم حداقل تا کشیدم می نفس تند تند.«  بیمارستان

 از شدم هوش بی که پیچید کمرم تو دردی چنان آن یکهو و کرد بلندم.«  مشکوکه:»  گفتم شدم

 ... بودم منتظرش بود کرده فرو شکمم تو چاقو که زمان همون از که چیزی...  درد شدت

 ************* 

 : ماجرا شرح

 دنز شونه به شروع حوصله با و برداشتم برسو.  دادم تکونشون و بردم فرو موهام بین دستمو

 زدم شونه کلشونو وقتی.  بودن خورده گره.  کردم می شونشون دسته به دسته.  کردم موهام

 کرم ترتیب به اونم از بعد و کردم مرطوب دستامو و صورت پوست و برداشتم رو کننده مرطوب

 جذابیت باعث مالیمم آرایش.  شد زده در و زدم گونه رژ یکمی.  کشیدم چشم خط و رژ و برنزه

 هب آینه تو...  برد می دل جور بد چشم خط اون خاطر به براقم و مشکی چشمای و بود شده خاصی

 بازش و در سمت رفتم...  کشیدم عمیق نفس...  اومدن باالخره...  شد زده در و کردم نگاه خودم

 دآم زد می سرخی به رنگش که پوستی و طالیی موهای با ساله خرده و سی حدودا مرد یک.  کردم

 درو.  بود نیاورده خودش همراه نگهبانی هیچ که بود عجیب...  ؟ بود نفر یک.  داد سالم و داخل

 پای...  هبشین کنم تعارفش که این بدون نشستم مبل روی.  نشیمن داخل رفتم دنبالش و بستم

 ارکم لباسای...  کردم نگاه پاشو تا سر...  کردم اسکنش نگاهم با و انداختم یکی اون روی راستمو
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 زا اونم...  کردم تعجب...  باشه فرانسوی پارچش که زد حدس شد می دور از ولی نبودم مطمئن... 

 تو و بود فرانسه مال فقط پارچه نوع این.  بودشون نگرفته کشور این از مطمئنا.  یاباش کم اون

 تو عموم با که سالی چند مدت چون فهمیدم می راحت اینو.  شد نمی پیدا نمونش نیویورک

 فتهر فرانسه به بار یک حداقل باید.  شدم می دقیق چیز همه به خیلی کردم می زندگی فرانسه

:»  ردک پاره افکارمو ی رشته صداش اما بفهمم بهش کردن نگاه با ای دیگه چیزای خواستم.  باشه

« . شنوم می ؟ خب:»  گفتم و شدم خیره سبزش چشمای تو.«  مطلب اصل سر بریم تر زود بهتره

 قیمتشو هنوز...  خزید روش نگاهم.  گذاشت چک یک میز روی و جلوم اومد بشینه که این بدون

 جا .« شنوم می پس...  شنوم می گفتم من:»  گفتم و شدم خیره چشماش تو دوباره بودم ندیده

 لبخند...  داد می نشون چیزو همه سبزش چشمای حال این با...  بده نشون خواست نمی اما خورد

 و محکم صدام و لبم ی گوشه نشست پوزخندی.«  بدزدی رو دستگاه یک خوام می:»  گفت و زد

 یک قفل خوام نمی منم...  دونم می:»  گفت و زد لبخند...«  نیستم دزد من:»  پیچید خونه تو قاطع

 تا و داری زیادی خیلی هوش شنیدم...  کنی می کار کالس با که دونم می...  بشکنی صندوقو گاو

 .«  نکرده هم شک بهت پلیس حتی حاال

 .  هستم آدمی چه دونم می خودم...  بده دقیق توضیح _

 فتسته چندین...  نیست معمولی دستگاه یک این:»  گفت اونم و دادم تکیه مبل به سینه به دست

 یک.  شرکت یک اسم جز...  نشده نصیبمون چیزی ولی کنیم می کار کردنش پیدا برای داریم که

 یک...  بزرگه اختراع یک به مربوط که داره وجود اطالعاتی توش دستگاه این...  تجاری شرکت

 ثبت حال به تا چرا:  یک شماره سوال:»  گفتم سردی خون با حرفش وسط...«  انقالبی اختراع

:  سه شماره.  داره وجود اختراعی همچین که دارین خبر شما طور چه:  دو شماره سوال ؟ نشده

 می:»  گفت فکر یکم بعد...  موندم جواب منتظر.  شد خیره زمین به و خندید «؟ دنبالشین شما چرا

 !«  شنیدم خیلیا از:»  گفتم و زدم خندی زهر «؟ دقیقی خیلی دونستی

 وانخ می هنوز چون نشده ثبت حال به تا:»  گفت و داد تکون فهمه می که این ی نشونه به سرشو

 اون توی دوستام از یکی طریق از چون داریم خبر ما.  بدن انجام روش رو تری بیش آزمایشای

 ...«  سوده پر چون دنبالشیم...  بعدی سوال و...  شدیم مطلع شرکت

 شدید اعتراض اونا که کنین نمی فکر کنین ثبت خودتون اسم به اختراعو این مثال شما وقت اون _

 ؟ انقالبیه که اختراعیه چه این میاد پیش که بعدی سوال و ؟ کنن می رو رو مدارکی و کنن می
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 ... بلکه.  کنیم نمی ثبت اختراعو این جا این ما _

.  بود دهش زده حیرت کامال!«  کنین می ترش پیشرفته و فرانسه برینش می:»  گفتم حرفش وسط

 یک» : گفتم و ندادم بهش کردن تعجب مهلت...  بگیره تعجبشو جلوی تونست نمی دیگه بار این

 که این ... پیچه می آوازش دنیا کل تو که اینه مهم...  بشه ثبت کجا که نیست مهم انقالبی اختراع

 و کرد مکث یکم...«  بوده اونا از اول ی ایده که اینه مهم!  نیست مهم هم کنین ترش پیشرفته

 ودهه بی کار دارم عادت:»  گفتم و زدم لبخند «؟ کنی پشیمون مشتریاتو داری عادت:»  گفت بعد

 گه می دروغ من به داره یعنی این که کنه فشاری پا بازم مشتری دالیلم این با که این مگه.  نکنم

 ینم منم:»  کردم زمزمه صورتش تو و شدم نزدیک بهش هماهنگم قدمای با و شدم بلند جام از.« 

 رو رقم شد معلوم:»  گفت مکث یکم بعد.  شد خیره لبخند با چشمام تو.«  بشنوم دروغ خوام

 از گاران.  شدم خیره چشماش تو یکم.  برداشتم چکو و برگشتم و زدم ای مسخره لبخند.«  ندیدی

» : گفتم و شدم خیره بهش...  باال پریدن ابروهام...  کردم نگاه چک رقم به!  بود برنده االن همین

 این :» گفتم و شدم خیره بهش «؟ گی می چی:»  گفت مرموزش لبخند با!«  دالر...  میلیون سیزده

  «؟ درسته.  نیست اختراع یک

 .  بگم جزئیاتو تونم نمی چون نپرس این از تر بیش ولی اختراعه یک ـ

 .  ندونم جزئیاتو که ندارم عادت من...  خب ـ

 . کن فکر موقع اون تا.  زنم می زنگ بهت فردا ـ

 بودمن احمق...  بود باالیی رقم...  بیرون بعدم و در سمت رفت و کشید بیرون انگشتام الی از چکو

 موبایلم...  یاباشه کم اون از یکی هست هم اگر و نیست اختراع یک که فهمیدم راحت خیلی... 

  «؟ الو:»  دادم جوابش.  کیفم سمت رفتم و داشتم برش میز روی از خورد زنگ

 ...  کریستی سالم ـ

 گزن فقط...  کیه فهمیدم نمی...  شناخت می منو که شناسی نا همون...  انداختم مبل روی خودمو

 من ولی بود ترسناک من جای کی هر برای که زد می حرفایی سری یک...  کرد می تهدید و زد می

 کرده خدایی کردم فکر نزدی زنگ روز سه دو ؟ خوبی ؟ شما احوال ؟ سالم:»  گفتم خنده با.  نه... 

 تلفن طرف اون ی صحنه راحت تونست می تلفن پشت از پوزخندش صدای!«  شدم راحت مردی

 اون کردم راحت شرت از خودمو من وقت هر:»  گفت ای جدی صدای با...  بیاره روم جلوی رو

 و« . روز اون سالمتی به:»  گفتم و برداشتم سیگار یک کیفم داخل از.«  شی می راحت توام وقت
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 فندک با سیگارمو.  ترسیدن می من از همه.  آره...  بده نشون خودشو ترسید می.  کردم قطع

 زا فقط...  سیگاری زیر داخل گذاشتمش کشیدنش بدون هوا تو دودش دیدن از بعد و کردم روشن

 و برداشتم چیپس یکم خونه آشپز داخل از.  نداشتم دوست کشیدنشو...  اومد می خوشم بوش

 یک هب مربوط...  دیدم و داخلش گذاشتم عالقمو مورد فیلم همیشه مثل...  کردم روشن تلویزیونو

 قاتل که زدم می حدس زود خیلی و دیدم می فیلمو...  بود همین تفریحم...  بود ای زنجیره قاتل

 باید مدرکش هر و باشه شده ساخته خالقانه و زیاد فکر با که فیلمی...  فیلمی هر نه البته...  کیه

 می یزندگ توش من که واقعیتی به فیلما طور این چون...  باشه ساختگی نه باشه داشته دلیلی

 کردم یم پیدا فیلم تو کوری نقاط همیشه موقع اون و آبکی فیلمای اون تا...  بودن تر نزدیک کردم

 نم که بود این دیگش ی فایده...  گرفتم دندون به کنترلو...  زد می هم به فیلم اون از حالمو که

 دورم تتونس نمی کس هیچ واقعی دنیای تو که این دلیل...  کنم تقویت ذهنمو تونستم می کامال

 ی دقیقه چند همون تو.  بزنه دور رو کریستی تونه نمی کس هیچ...  کس هیچ...  بود همین بزنه

 31 . بود داشتم که مالقاتی پیش فکرم فیلم شدن تموم تا و کیه قاتل که دادم تشخیص اول

 که تهس چیزا خیلی بودم مطمئن چند هر... بود باالیی پیشنهاد...  نبود کمی چیز...  دالر میلیون

 نمک قبول پیشنهادشو باید که کردم فکر خودم با...  میلیون 31 به ارزید می خب ولی گه نمی بهم

 ... 

 ************ 

 :  دوم فصل

.  بود زده زنگ جوابم پرسیدن برای مطمئنا و بود آدم همون.  دادم جوابش.  خورد زنگ موبایلم

 حرف ات جا این بیای بهتره...  خوبه خیلی:»  گفت کنم می موافقت پیشنهادش با که گفتم وقتی

 .«  کنه می کاری هم باهات که کسی...  کنم آشنات یکی با باید.  بزنیم

 .  ندارم کمک به نیاز من ـ

 .  کنین حلش دیگه هم کمک به بهتره...  کرده نفوذ سازمان اون تو...  شه می الزمت اون اما ـ

 .  بزنم حرف باهاش تا جا اون میام ـ

 .  حتما ـ
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 ورد بستم تابستونیمو شال.  بستم اسبی دم بودم داده فر نوکشو تموم ساعت یک که موهامو

...  یا قهوه ی چکمه و جین با بود آرنجم تا آستیناش که پوشیدم نخی ای قهوه بلوز یک...  گردنم

 که یآدرس سمت و شدم سفیدم فراری سوار.  کردم باز ماشینو در ریموت با زدم چشمم به عینکمو

 رشدو...  شد نمی حساب نیویورک دیگه تقریبا که بود جایی خونم.  کردم حرکت بود گفته بهم

 رسیدم آدرس همون به وقتی...  آرامش با و راحت...  مزاحم های همسایه بدون خلوت خلوت

 رود مرد یک موقع همون و انداختم شونم روی کیفمو.  شدم پیاده و کردم پارک جدول کنار ماشینو

 و راست های شونه...  بلندش قامت...  ثانیه یک همون تو.  افتاد بهش چشمم لحظه یک.  کرد باز

 از و زدم لبخند.  بوده ارتش تو قبال و محافظه که فهموند بهم شدش جفت پاهای و ستبرش

 در رو چیزی ظاهرشون به کردن نگاه با که این...  بود جالب برام بقیه آنالیز.  شدم رد کنارش

 درو داخل رفتم وقتی...  بود من تفریح شدن دقیق کال...  بعدیم تفریح اینم...  بفهمم موردشون

 نای که اونایی خب...  جور یک ی خونه بود معلوم کامال...  خشن ولی بود بزرگی ی خونه...  بست

.«  یادم االن مارتین بشین:»  گفت و استقبالم اومد.  تر جلو رفتم و درآوردم عینکمو...  دیگه کارنه

 ویر.  بده خودش به جرئتی همچین که شد می پیدا دختری تر کم دونستم می...  بود پسر پس

 دیوار روی بزرگ عکس قاب به...  بود قدیمی ی خونه یک...  کردم نگاه اطراف به و نشستم مبل

 تا دو از انگار...  همین...  خالی و تاریک اتاق یک عکس...  بود ای معنی بی قاب...  شدم خیره

 ونا از اینو...  نبود اتاق...  بود در یک روم به رو...  باشن گرفته عکس افتاده سایه روش که دیوار

 با...  شویی دست هم تر طرف اون و بود در اون و بود کنارش درست خونه آشپز که فهمیدم جا

 تاقا نباید این...  بودن هم سر پشت ها پله باالی که اتاق چندین و خونه بودن دوبلکس به توجه

 رمت مطمئن این و داشت فرق دیوارشم...  بودم شده کنجکاو...  شایدم...  انباری شاید...  بود می

.  نپایی دادم دستگیرشو و در سمت رفتم.  نمیان چرا که کردم تعجب...  نیست اتاق اون که کرد

 کمی و داشت خش تا چند دستگیره...  بود روش لکه یک...  شدم خیره در به.  بود قفل...  نشد باز

 شپی یکم...  کردم لمسش انگشتام نوک با...  بود افتاده رد یک هم در روی دستگیره از تر باال

 نفر یک حداقل جا این...  ناخن رد اینم...  باشه خون لکه اون اگه...  کردم تحلیل و تجزیه خودم

 هانداخت رد این داخل شده می برده زور به وقتی...  ناخنه رد اگه نه البته...  توئه اون جنازش و مرده

 اون از که این مثل...  گرفتم فاصله در از.  جاست همون جنازشم و شده کشته داخل و شده

 نوم جوون پسر یک صدای.  بلند ناخنای با بوده زن طرف زیاد خیلی احتمال به...  بودن نترساش

 زیاد تلق:»  گفتم و کشیدم عمیق نفس...  سمتش برگشتم.«  نشی نزدیک اون به بهتره:»  پروند

 کیه...  ناک ناک:»  گفتم و نشستم مبل روی «؟ قتل گفت کی:»  گفت تعجب با «؟ بوده کی...  دیدم
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 من پشت آدم یک ی جنازه که بدونی باید خش و لکه این با جا این که گم می بهت...  درم من ؟

 و کردم زوم صورتش تو...  شدم خیره بهش «... تا دو شایدم:»  گفت و سمتم اومد...«  افتاده

 خشن قدرم اون:»  گفت و خندید «؟ کشتین رو آدما این چرا...  گاهه کشتار جا اون...  نه:»  گفتم

 .«  نیستیم

...  شه می شسته راحتی به که ای کاشی اونم  کاشیه از جنسش و...  صداست ضد دیوارش ـ

 ...  بلنده دیوارش

 راحت خون...  نمیاد بیرون جیغ صدای...  گاهه کشتار یک...  کن باورم:»  گفتم و زدم خندی زهر

 و زد دست...  داد تکیه مبل به...«  شه می آویزون معلق سقف به جنازه و شه می پاک دیوار روی از

 عریفت ازم کسی ندارم نیازی:»  گفتم و برداشتم قرصمو کیفم داخل از.«  باهوشی واقعا تو:»  گفت

  «؟ بردارم کجا از آب.  کنه

 .  میارم ـ

 منو سگ پارس صدای...  شدم خیره رفتنش به...  نبود آمریکایی...  داشت لهجه...  شد دور ازم و

 ازش...  داد بهم آبو لیوان.  ها صدا اون با داشتن سگم توله ؟ داشتن سگم...  گردوند بر عقب به

  «؟ چیه قرص :» گفت و نشست کناریم مبل روی...  خوردمش قرصم با و گرفتمش

 ...  اعصاب ـ

  ؟ چرا ـ

 ...  باشه داشته نیاز بهش قاتلی هر کنم فکر ـ

  «؟ کشتی رو کسی:»  گفت تعجب با

  ؟ سگاتون به دین می رو آدما این گوشت ببینم...  بار دو فقط...  خودم از دفاع برای فقط...  خب ـ

.. . نشدیم معرفی هم به.  کنم می فکر روش ولی...  نه:»  گفت و انداخت یکی اون روی پاشو یک

 از:»  گفتم و خوردم قرصمو.«  کریستی...  مارتین بختم خوش:»  گفتم حرفش وسط...«  من

 و سمتم شد خم...«  بشنوم دقیقی توضیحات خوام می...  دونی می که چیزی هر...  بگو ماموریت

 ی وسیله به دستگاه این اما...  توشه خوایم می ما که اطالعاتی که دستگاهه یک...  خب »: گفت

 کمک وت از تا نیازه همین برای...  بفهمیم باید ولی...  دونیم نمی کجاشو و شده مخفی سازمان یک

 .«  بیاریم دست به اونو تا کنی کمک بعد و...  کنی پیدا برامون جاشو تا...  بگیریم
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 سازمان اون تو بریم دزدا مثل باید ؟ کردن مخفی کجا اونو که بفهمیم کجا از باید ما خب ـ

  ؟ کنیم پیدا اونو و بریزیم هم به وسایلشو

 نگه هباش ممکن غیر بهش نفوذ تقریبا ایمنی نظر از که جایی یک مطمئنا رو اطالعات این...  نه ـ

 .  دارن چیزی مدرکی ای نقشه مطمئنا.  مهمه خیلی چون.  داشتن

 .  نیست اختراع یک اطالعات اون گم می هنوزم ـ

 ...  چیه توش که نشی کنجکاو زیاد بهتره ـ

 ؟ کردین جهان برتر کشورای جزو خودتونو روش این با فرانسویا شما...  ببینم ـ

 کار این تو تریم موفق فقط...  نداریم آمریکاییا از کمی دست خب ولی.  شاید:»  گفت و زد لبخند

 رهباالخ.«  نداشتم منظوری:»  گفت و خندید «؟ زدی پرستانه نژاد حرف االن:»  گفتم لبخند با!« 

 خب خیلی:»  گفت و نشست مبل روی من کنار.  شد ملحق ما با و اتاق از بیرون اومد هم مرد اون

  «؟ کنیم شروع کی از... 

 .  کنم شروع کجا از بدونم باید من ـ

 اون داخل بری اون دیدن ی بهونه به راحت تونی می کرده نفوذ جا اون مارتین که حاال ببین ـ

 تو...  صفریم ی نقطه ما کن فرض...  همینه هم داریم الزم که چیزی و دقیقه نگاهت...  سازمان

  ؟ کنی می شروع کجا از باشی

  «؟ کنن نمی ثبت اختراعو خب چرا ؟ داشتن نگه دستگاهو این چرا:»  پرسیدم...  کردم فکر یکم

  ؟ کنی کمک تونی می...  وقتش به گذاشتن ـ

 یم تصمیم بعد و طوره چه وضعیت که فهمیدم می کامال باید...  کردم فکر و شدم خیره میز به

 که مدرکی یا نقشه اون باید اول:»  گفتم...  کردم فکر و کردم فکر و دادم تکیه مبل به...  گرفتم

  «؟ کنن می برگزار باره این در مهمی جلسات:»  گفتم مارتین به رو.«  کنیم پیدا گین می

 این از سازمان اون تو کمی ی عده ولی زنن می حرف موردش در دائما و کنن می مطمئنا ـ

 ولی...  کین بدم تشخیص تونم نمی منم و زنن می حرف محرمانه اونام که دارن خبر اطالعات

 و تدیگس چیز یک کارش کال سازمان این اما...  دونه می سازمان رییس که اینه مسلمه که چیزی

 ...  خودشون مخترعای با...  شده می انجام مخفی هم گانشون جدا فعالیت این
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 سراغ مبری باید...  حال این با ولی نیست اختراع گم می هنوزم:»  گفتم و رفتم فرو مبل تو بیشتر

 .«  بگو برام ازش...  سازمان رییس...  کاراست این مرکز اون مسلما گی می که کسی

 کرده قرار بر سازمان توی ای دوستانه محیط کار از جدا حال این با جدیه خیلی کارش تو...  خب ـ

 کافی این دونم می حال این با...  داره تام اختیار عموش طرف از البته...  ماهر و بلد کار و جوونه... 

 .  هگرفت عهده به رو سازمانی چنین مدیریت که شه می حمایت دیگه جای یک از احتماال و نیست

 ؟ مرد یا زنه ـ

 ...  مرد مسلما ـ

  ؟ سنش.  خوبه ـ

 سراغ ریم می:»  گفتم و شدم خیره چشماش تو.«  شه می برات خوبی ی طعمه:»  گفت و خندید

  «؟ بکنی کارو این تونی می...  باشیم داشته خورد بر تا چند باید کار این قبل...  اول ولی اون

 ... راحت خیلی ـ

 ...«  دیگه چیز یک و:»  کردم زمزمه و کشیدم لبم روی اشارمو انگشت

  ؟ چی ـ

» : گفت و زد پوزخند.«  کنم نمی کاری پرداخت پیش بدون من:»  گفتم و کردم نگاه مرد همون به

 مباش بینی پیش قابل غیر دارم عادت:»  گفتم خندی زهر با.«  باشی طوری این کردم نمی فکر

 .«  رابرتسون:»  کرد زمزمه...«  آقای

 ... رابرتسون آقای ـ

 کردم فکر یکم «؟ قدر چه:»  گفت آورد می در چک جیبش داخل از که طور همون بعد و کرد مکث

 خیلی و دز پوزخند.«  بعدش برای بمونه رند میلیون ده...  میلیونش سه:»  گفتم قیدی بی با بعد و

» : گفتم تعجب با.  بود زده بعد روز دو برای...  کردم نگاه تاریخشو...  من به داد و نوشتش راحت

  «؟ روز دو

 .  بفرستن برام پولو تا کشه می طول.  آره ـ

 ؟ فرانسه از ـ
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  ؟ زبونت رو اومده فرانسه طور چه اصال ؟ کنجکاوی فرانسه مورد در قدر این چرا ـ

 ...  گه می اینو کتت ـ

 ... همین داشتیم فرانسه به کوچیک مسافرت یک ـ

 کشور از بزرگو اختراع یک خواین می که کرده جذبتون قدر اون کوچیک مسافرت یک همین و ـ

 .  کنین ثبتش جا اون و بدزدین خودتون

 لیلد هنوزم من:»  گفتم بلند که خونه آشپز سمت رفت می داشت...  شد بلند جاش از و نداد جوابی

 که.. . ای زنجیره قاتل یا خوارین آدم یا کنم می فکر...  فهمم نمی رو دارین کشتارگاه یک که این

 مارتین به و گشت بر ها گرفته برق مثل.«  کنم کاری هم باهاشون ندادم اجازه خودم به حاال تا

 رهبهت:»  گفتم و برداشتم چکو.«  نزد حرفی اون:»  گفتم ای مندانه پیروز لبخند با.  شد خیره

 عملیاتی نیازه شمام اگه...  تر امن و تره خلوت.  بهتره خیلی جا اون...  من ی خونه بیاد مارتین

 و من.«  میاد باهات االن مارتین:»  اومد صداش که در سمت رفتم و.«  بیای تونی می بدی انجام

  «؟ چی:»  گفتیم تعجب با یکهو مارتین

 .  بیاد باهات االن بهتره ـ

 اون.. . فرستاد باهام رو مارتین بازم اما بیرون رفتم خونه از و.«  دم نمی لوتون:»  گفتم خند پوز با

 و شدم پیاده رسیدیم خونم به که همین.  کردم می حرکت جلوش من ولی اومد خودش ماشین با

 و کرد لقف ماشینشو در.«  اومدنت برای بود زود خیلی:»  گفتم بود شدن پیاده حال در که مارتین به

 .«  برم تونم می ای ناراضی اگه:»  گفت

 .  نیست مهم برام ـ

 که طور همون و بست سرش پشت درو...  کرد نگاه اطراف به و داخل آمد.  کردم باز رو خونه در و

 و ونهخ آشپز داخل رفتم «؟ کشی می سیگار...  سیگار بوی:»  گفت کاوید می برو و دور نگاهش با

 خودمم کشیدم می اگه...  ره نمی راحتی این به بوش سیگار نوع این فهمی می فکر یکم با:»  گفتم

 صداش «؟ پرسن می سوال و کنن نمی فکر مردم چرا:»  زدم غر لب زیر بعد و...«  دادم می بوشو

 .«  ده می آدم به بوشو خود به خود بودن ای خونه همچین تو حال هر به:»  اومد

  نیست جالبی بحث سیگار...  کنی تمرکز مهم چیزای رو بهتره...  زیاد قدر اون نه ـ
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 خونه آشپز گاه در کنار و «؟ بلدی آشپزی:»  گفتم و برداشتم مرغ تخم یکم یخچال داخل از و

 ستد من...  تو با آشپزی پس:»  گفتم بده جوابی که این قبل دیدم نگاهشو که همین...  وایسادم

. .. بگیرم دوش باید من:»  گفتم و گذاشتم دستش توی رو مرغا تخم.«  نداره تعریفی پختم

...  تمگش بر کوچیک مسافرت یک از تازه:»  گفت و زد لبخند.«  عجله همه این با نیاوردی وسایلتم

 من زا بعد پس:»  گفتم و آوردم در بلوزمو رفتم می حموم سمت که طور همون.«  ماشینمه تو ساکم

 که وای...  شدم خیره وان به.  بستم درو و داخل رفتم و.«  نمیاد خوشم کثیفی از...  بگیر دوش تو

 و کردم باز آبو شیر.  داخل اومد نمی.  نبود الزمم...  کنم قفل درو رفت یادم...  چسبید می قدر چه

 ردک بیرون تنم از خستگیامو تموم گرماش...  داخلش رفتم و آوردم در لباسامو شد آماده وان وقتی

 می کرف ماموریت این به...  کردم بازی کفا با و کردم جمع سرم باالی کوچیکی کلیپس با موهامو. 

...  شدم خیره وان ی کناره به.  بیارم گیر اطالعاتو اون جای تونم می طور چه که این و کردم

 چشمامو و کردم مزه رو نوشیدنی از یکم...  بود آخراش...  برداشتم رو بطری و کردم دراز دستمو

 مکرد فرو آب داخل سرمو و کردم باز موهامو و سرم پشت بردم دستمو...  نبود قوی زیاد...  بستم

 صورتمو پوست کردم می حس هم داشتم دوستش هم چون...  کردم می کارو این همیشه... 

 مامچش که طور همون.  بیرون آوردم ثانیه چند بعد سرمو...  کرد می واقعا یعنی.  کنه می تر لطیف

 فاک تا کردم خالی صورتم روی و کردم آب از پر وانو کنار ظرف و کشیدم نفس دهنم با بود بسته

 بعد و موندم وان داخل هم دیگه ی دقیقه چند.  کردم باز چشمامو بعد و روش از بشن شسته

 باز هتاز که آبو شیر کالفه!  دیگه بود عادتام از اینم.  بودم نیاورده حولمو اما بیرون برم خواستم

 از.. . شد نزدیک در به قدماش صدای «؟ مارتین ؟ مارتین:»  بره بیرون صدام تا بستم بودم کرده

  «؟ بله:»  گفت در پشت

 .  بیارش برام لطفا آویزونه حولم لباسام کمد در روی بغلی اتاق داخل ـ

 .  خب خیلی ـ

 :» گفتم.  زد در و رسید.  موندم منتظرش و بستم چشمامو.  اومد پاهاش شدن دور صدای دوباره

 گرفتم ازش رو حوله.  نبود نگرانی جای که داشت کف وان قدر اون چون بود راحت خیالم.«  تو بیا

 متن رو حوله آخریم دوش گرفتن از بعد و شدم بلند جام از.  بست درو دوباره و بیرون رفت اونم و

 کرده فمکال همیشه مثل و بودن چسبیده دیگه هم به موهام.  بستم سفت خیلی کمربندشم و کردم

 داخل رفتم کنم عوض لباسمو که این بدون.  بود قهوم وقت.  رفتم بیرون حموم داخل از.  بودن

 هب رو سشوار خونه آشپز تو جا همون و گذاشتم لیوانمم.  زدم برق به رو ساز قهوه و خونه آشپز
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 «؟ کارت شد تموم:»  اومد سرم پشت از صداش.  موهام کردن خشک به کردم شروع و زدم برق

 فهکال زنه می حرف فکر از قبل که آدمی دیدن از ببین:»  گفتم و چرخوندم چشمامو مردمک کالفه

...  نداد صدایی دیگه.«  کن فکر حرفت هر زدن قبل...  جایی این وقتی تا خواهشا...  شم می

 تعجب با.  بود خیره من به و بود وایستاده گاه در کنار هنوزم.  برگشتم شدن خشک که موهام

  «؟ چیه:»  گفتم

 .  آدم ذوق تو زنی می خیلی ـ

.. . اتاق داخل بعد و بیرون رفتم قهوم با بدم جوابی که این بدون و انداختم سرم روی حولمو کاله

.  داوم می اتاق بیرون از گوشیم زنگ صدای.  کردم عوض لباسامو و برداشتم لباس کشو داخل از

 می زنگ ساعت یک راس روز هر.  ندادم جواب...  بود آشنا ی غریبه همون...  کردم نگاه شماره به

 و ستنش روم به رو.«  بزنیم حرف دقیقه چند باید:»  گفتم مارتین به رو و نشستم مبل روی...  زد

 .«  شمام اختیار در کامال من:»  گفت

  ؟ کنه می کار چی سازمان اون ـ

 که.. . گسترده و بزرگ خیلی تجارت...  تجارته اصلیشون کار که بزرگه خیلی سازمان یک...  خب ـ

 ...  شناسیش می مطمئنا...  معروفه هم خیلی

  ؟ اسمش ـ

(tci)آی سی تی ـ     

 روی اسمی همچین شه می طور چه...  بودم متعجب سازمان این اسم مورد در همیشه من اتفاقا ـ

  ؟ چیه مخفف و ؟ گذاشت سازمان یک

 .  دونم نمی ـ

  ؟ دونی نمی و کنی می کار شرکت اون توی تو ـ

  ؟ مهمه قدر این.  نپرسیدم.  دونم نمی.  نه ـ

 .  نه ـ

 .  مبیاری دستش به بعد و کردن مخفی کجا رو اطالعات این که بفهمیم اول بتونیم باید...  خب ـ
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 دخترم دوست:»  گفت حرفم وسط...«  عنوان به جا اون میام فردا من:»  گفتم و دادم تکون سرمو

 نباید بشم نزدیک سازمان اون رییس به بخوام اگه:»  گفتم جدی و شدم خیره چشماش تو «؟

 تونم می من:»  گفت و داد تکون سرشو «؟ طوره چه آشناهات از یکی!  باشم کسی دختر دوست

  «؟ بگیرم دوش

 .  کنم می استفاده اون از من...  نه وان تو ولی آره ـ

 .  خب خیلی ـ

 صفحش به...  خورد زنگ گوشیم.  حمام سمت رفت و آورد در کنارش چمدون از لباساشو و حوله

  «؟ الو:»  دادم جوابش.  بود خیاطم...  کردم نگاه

 ...  آمادست لباست کریستی...  سالم ـ

  ؟ دنبالش بیام تونم می االن.  خب ـ

 .  آره ـ

 .  افتم می راه االن پس.  دارم آرایشگاه وقت اونم بعد ـ

 .  منتظرتم ـ

 .  بای ـ

 هیچ تو.  دیگه جای یک بعدم و خیاط پیش رم می:»  نوشتم کاغذ یک روی و کردم قطع تماسو

 شیر هک ببرم اسم دقیقا خواستم می!«  دستشویی و حمام و آشپزخونه و نشیمن فقط.  نرو اتاقی

.. . کنه می زندگی تنها که دختره یک ی خونه جا این باشه چی هر...  اتاقی هیچ تو نره بشه فهم

 پیش رفتم اول.  شدم ماشین سوار و بیرون رفتم خونه از دوباره.  رفت شخصیش جاهای نباید

 که کردم نگاه لباس به رسیدم وقتی...  مجلس برای بودم داده سفارش لباس یک...  خیاطم

 ینا با ولی بود عالی خیاط این کار...  بود شده تر خوشگل کردم می تصور که اونی از.  بود آویزون

 آستین.  خواستم می که جنسی همون.  کوتاه و بود روشن آبی.   گرفت می هم زیادی پول حال

 ی تیکه یک ساعد و بازوش روی اما.  بود ساتن جنس از پارچه ی بقیه مثل که داشت هم بلند

.  نمک پروش برم تا گرفتم لباسو خیاط از...  بود دار پف هم دامنش.  بود شده بریده شکل بیضی

 می ورد یک آینه جلوی که طور همون.  بود شده تر بیش خیلی تنم تو زیباییش پوشیدمش وقتی

 اسلب سفارش بار ده از تر بیش  االن تا که سواله جای برام:»  گفت ببینمش کامال تا چرخیدم
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 که بعد ی دفعه:»  گفتم اتاق داخل از و بیارم درش تا رفتم...«  بوده آبی رنگش بار ده هر و دادی

 اشینم سوار دوباره بعد و کردم حساب پولشو و گرفتم دستم لباسو.«  فهمی می خودت ببینی منو

 داخل رفتم که همین.  بدم تغییر موهامو یکم خواستم می.  آرایشگاه رفتم می باید بار این.  شدم

 سالم:»  مگفت خنده با.  خیلی.  بود خوشگلی دختر خیلی.  گرفت بغلم و سمتم اومد امیلی آرایشگاه

 هن.  کنه کوتاه موهامو خواستم می اول.  داد تکون مثبت ی نشونه به شادی با سرشو «؟ خوبی. 

 اشهب بود که جایی همون تا اندازش ولی کنه کوتاه هفتی نوکشو و بده حالت تکه تکه مدل...  زیاد

 ...  موهام کردن کوتاه به کرد شروع و بست برام بندو پیش اونم و نشستم صندلی روی... 

 *********** 

 ردمک پارک خونه جلوی ماشینو.  بود تاریک هوا دیگه و بود کشیده طول خیلی کارم.  بود شده شب

 اتاق سمت رفتم.  بود گذاشته پیشونیش روی ساعدشو و بود کشیده دراز مبل روی.  داخل رفتم و

 یم اگه:»  گفتم قاطعی صدای با «؟ کشید طول قدر این چرا:»  بیداره بفهمم شد باعث صداش که

 ادنمی خوشم.  باشی نداشته کاری من به که اینه قانونا ترین مهم از یکی بمونی جا این خوای

 .«  کنه بازجویی ازم کسی

 .  کشید طول قدر چه که کردم تعجب فقط.  نکردم بازجویی من ـ

 لیدک و دادم حرکت دیوار روی دستمو.  بود تاریک تاریک خونه.  بیرون دادم عصبانیت با نفسمو

 نهخو آشپز داخل رفتم...  زد خشکش افتاد من به چشمش تا ولی کرد اذیتش نور اول...  زدم برقو

 .«  کردی تغییر...  قدر چه:»  گفت حیرت با «؟ کشید طول چرا که شد توجیح حاال...  خب:»  گفتم و

 .  نمیاد بدم تنوع از ـ

 ونوتلویزی.  نشستم مبل روی رفتم و کردم صاف تاپمو.  آوردم در کتمو و زدم برق به رو ساز قهوه

  «؟ کردی کارو این چرا:»  گفت و کردم روشن

 .  جا اون میام باهات فردا ـ

 ؟ همین برای فقط ـ

 .  گرفتم وقت ازشون که وقته خیلی!  آبی ی ملکه بگن بهم نمیاد بدمم ـ

 واقعا...  بود داده که ای تکه تکه مدل با.  بودم زده ماهه شش موقت اتو و بودم کرده آبی موهامو

 هم چشمم خط و بودم گذاشته آبی لنز هم اون جز به...  اومد می بهم خیلی آبی رنگ...  بود جالب
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 «؟ بود این برای آبی لباس همه اون پس.  میاد بهت:»  گفت و زد لبخند!  بود تیره ی تیره آبی

 ثانیه یک عرض در و برداشتم رو چاقو روم جلوی بشقاب داخل از.  ندادم زدن حرف مهلت بهش

 هیچ تو رفتن حق نوشتم واضح کنم فکر:»  غریدم خشونت با.  کامال ترسید.  روش شدم خم

 فرود بازوش سمت رو چاقو «؟ مثال شده چیزی:»  گفت و شد گرد چشماش.«  نداری رو اتاقی

 شرتشو تی آستین ثانیه یک از تر کم همون تو دقتم خاطر به اما.  بود ترسیده خیلی.  آوردم

 تهدید لحن با...  مبل به بود چسبیده آستینش...  رفت فرو مبل داخل چاقو بعد و کردم سوراخ

 که اییچیز به فقط پس...  بره نداره حق یعنی بره داره حق کسی...  گم می وقتی:»  گفتم ای کننده

 قهوه و شدم بلند پاش روی از.«  کشمت می گاهتون کشتار همون تو وگرنه کن عمل گم می

 اهمیت بی حرفام به کسی که این به نسبت...  نزد حرفی و آورد در مبل داخل از رو چاقو.  ریختم

 روش به رو میز روی و نشیمن داخل بردم رو ها قهوه.  دادم می نشون بدی خیلی واکنش باشه

 به کردم شروع و نشستم روش به رو و کردم خاموشش.  بود روشن الکی تلویزیون.  گذاشتم

 یا نهک می فکر چی به بزنم حدس تونم می ببینم تا شدم خیره بهش...  بود فکر تو.  قهوم خوردن

 «؟ بله:»  داد جوابش.  خورد زنگ گوشیش.  نه

 ...  ـ

 . بای...  باشه ـ

  «؟ خب:»  گفتم.  بود رابرتسون.  همین.  کرد قطع و

 ...  برسن پوال تا بکشه طول روز سه ممکنه که بگم بهت گفت ـ

  ؟ کنم می فکر چی به دونی می...  نیست مهم ـ

  ؟ چی ـ

 ...  نیستی فرانسوی ولی داری لهجه تو ـ

  ؟ باشم بود قرار مگه...  خب ـ

 .  باشی فرانسه مال نکنم فکر...  ولی...  آره دیدم که چیزایی اون به توجه با ـ

  ؟ چرا ـ
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 زد .« نداری مسخره باریکای سبیل اون از و کنی تلفظ رو ـ ر ـ تونی می چون:»  گفتم و خندیدم

 منم...  گفتش می راحت خیلی اون ولی کردن می تلفظ – ق – رو – آر - ها فرانسوی...  خنده زیر

 . بودن نفر دو گذشت می خوش...  تنوع برای ولی اومد می خوشم خیلی بودن تنها از...  خندیدم

 تموم که قهومو.  کردم می فکر و دادم می پیچ انگشتام دور بود شده روشن آبی حاال که موهامو

 میهقدی...  دارم تخت یک فقط:»  گفتم و بیرون دادم نفسمو «؟ بخوابم کجا باید من:»  گفت کردم

 شیری هرا کهکشان تونی می...  بیابون آسمون اونم...  آسمون روبه...  بومه پشت باالی ولی تقریبا

 خوابی می مبل این روی یا تو پس.  خوابم می جا اون خودم...  ولی تاریکه جا همه چون ببینی رو

  «؟ تخت اون روی:»  گفت و باال داد ابروهاشو.«  باال اون بیای مجبوری یا

 .  مرگشون قبل...  بود بابام و مامان مال...  نفرست دو ـ

 دونم نمی رو گن می چی دخترشون مورد در دارن االن خب:»  گفتم پوزخند با.  داد تکون سرشو

 رهخی آسمون به و کشیدم دراز تخت روی...  بوم پشت به رفتن می که هایی پله سمت رفتم...« 

 به و کشید دراز کنارم اونم و کردم پهن سرم زیر بالش روی موهامو...  بیاد تا کشید طول...  شدم

 تنها...  کردن زندگی جا این...  جذابه خیلی...  گفتی می راست:»  کرد زمزمه...  شد خیره آسمون

 مالک کنی می حس که طوری...  آسمون و آرامش این با...  شلوغی و بزرگی اون به شهر از دور... 

 یک تا کردم بهش رو و خوردم تکون جام تو...«  حسرته برام زندگیت...  اطرافتی زمینای کل

 و ردک مکث «؟ وضعیتیه چه این:»  گفتم کالفگی با...  برهنست تنش باال دیدم که بگم چیزی

 .«  دارم عادت:»  گفت

 ... رو امشب تونستی نمی ـ

 حرف وسط اگه بعدی ی دفعه:»  گفتم و شدم خیره آسمون به دوباره...«  نه:»  گفت حرفم وسط

 .« احترامیه بی این...  بینی می بد گفتی چیزی من

 ... بگی نظریاتتو تا پریدی حرفم وسط امروز تمام کردم می فکر ـ

 ظرن به جالبی کار کردن تقلید:»  گفتم و شدم خیره وار تهدید چشماش تو ، نشستم تخت روی

 و کشیدم دراز بهش پشت دوباره و!«  جنتلمن و ای حرفه کش آدم یک برای خصوص به نمیاد

 روز...  خوابیدم و کشیدم باال سینم ی قفسه تا رو پتو.  خورد می بهم خنکی باد...  بستم چشمامو

 فتر می باید...  کردم نگاه دستم مچ توی ساعت به.  بود خوابیده هنوز اون شدم بیدار وقتی بعد

 رو پتو . زد نمی نور بود سرمون باالی که کوچیکی مشی ی ملحفه خاطر به ولی بود شدید آفتاب... 
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 از . بود خمار.  کرد نگاه اطراف به و کرد باز چشماشو...  دادم تکونش و گرفتم بازوشو و زدم کنار

 ولی داد تکون سرشو.«  میام بعد ساعت چند من.  برو تر زود تو:»  گفتم منم و شد بلند جاش

 و دمخو برای پرتقال آب یکم.  پایین رفتم ها پله از کالفه.  چیه منظورم فهمه نمی بودم مطمئن

.  دبو شده هوشیار انگار.«  برو شو آماده تر زود...  شه می دیرت:»  گفتم.  پایین اومد.  ریختم اون

 فتمر.  گذاشتم میز روی پرتقالشو آب و جلو رفتم.  پوشیدنش به کرد شروع و برداشت بلوزشو

 روش به رو.  بود پوشیده شلوارشم برگشتم وقتی...  شستم صورتمو و شویی دست سمت

 نگ می:»  گفتم و برداشتم شلوارش و کت رنگ هم خاکستری کراوات ساکش داخل از و وایستادم

 برسه بهش بده صبحونه بهش شه بیدار شوهرش با زمان هم باید صبح روز هر خونه خوب خانم

 سردی خون با.  اومد خندش صدای و شدم خیره دستم تو کراوات به.«  ببنده کراواتشو آخرشم... 

 خانما بین من و بود بلند قدش.«  کارام این مخالف و چی برای دونم نمی حال هر به:»  گفتم

 سپ:»  گفت که ببندمش تا انداختم گردنش دور کراواتو و وایسادم پام نوک روی...  بودم متوسط

 حرف قبل تونی نمی!  من خدای اوه:»  غریدم حرص با «؟ کنی می کارو این چرا مخالفشی اگه

 اتشوکراو منم و خندید.«  بگیری یاد بودنو دقیق باید!  نیستی من شوهر که تو ؟ کنی فکر زدن

 رتدی چون:»  گفتم و دادم بهش پرتقالو آب.«  بود خوب اولم بار برای:»  گفتم بعد و بستم براش

 ونا نیم و ده:»  گفتم و کردم نگاه ساعتم به دوباره...«  ساعت من باشه یادت...  بخور همینو شده

 به دستشو و در سمت رفت خورد می که طور همون و گرفت پرتقالو آب.  داد تکون سرشو.«  جام

 هب کردم شروع و دستم گرفتم خودمو پرتقال آب.  نکرد تشکرم.  برد باال خداحافظی ی نشونه

 قرصمو...  گذشت زمان زود خیلی.  بودم گرفته آرایشگاه از بعد قبل روز که هایی مجله خوندن

 باز لباسامو کمد در...  بودم می چشم تو اول همون از باید...  بشم آماده تا اتاقم رفتم و خوردم

 نای با خریدم می رو معمولی لباسای ولی دادم می سفارش خیاط به رو مجلسی لباسای...  کردم

 ینمایش ی دکمه تا دو...  چسب و بود آرنجم تا آستیناش که لباسی.  کردم پیدا رو آبی رنگ حال

 با...  ودب کشی لباس آخر تا سینم پایین از لباس ی بقیه.  بود لباس باالی رنگ آبی دیگه هم زیر

 کفش کال و نداشت پاشنه.  رنگمو آبی کفشای اونم از بعد و داشتم برش گشاد پا دم جین شلوار

 شبدی که اومد یادم.  نشستم میزم پشت و اتاق ی گوشه صندلی روی گذاشتمشون.  بود صاف

 فتگ زور بهش کاری هر سر انگار باید:»  گفتم لب زیر و کردم پوفی...  بپزه غذا مارتین بود قرار

 کرم اول.  کنم کارشون چی فهمیدم باالخره تا دادم ور اون و ور این دستم با موهامو یکم.« 

 ونهگ رژ یکم.  اومد می بدم تیره پوست از...  بود برنزه فقط کرد نمی تیره پوستمو.  زدم برنزمو

 زدم آبیمم لنزای و زدم رنگ پر آبی چشم خط.  زدم اومد می برنزم آرایش به که رژی بعدم و زدم
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 باز وبقیش و ریختم صورتم تو یکمشو.  بود خوشگل ولی بودم نکرده عادت آبی موی رنگ به هنوز. 

 یلیخ سرعت با و زدم عینکمو.  بیرون خونه از رفتم و برداشتم مشکیمو دستی کیف.  گذاشتم

...  ودب بزرگی خیلی سازمان.  رسیدم باالخره ولی رسیدنم کشید طول خیلی...  کردم حرکت زیادی

 به.  شد می خطاب شرکت باید اصل در چون داشت شک جای بود شده معروف سازمان به که این

 صدام هک گرفتم دستم کیفمو...  سمتم اومد نگهبانی که شدم پیاده و داخل بردم رو ماشین حال هر

  «؟ بله:»  گفتم و سمتش برگشتم «؟ ببخشید:»  زد

 ؟ هستین آبی ی ملکه...  ولی مسخرست دونم می...  شما ـ

 .« خودمم.  بله :» گفتم بهش رو...  مارتین.  خندیدم

 .  کنم همراهیتون کارش اتاق تا گفت مارتین ـ 

 کممح قدمام.  دنبالش منم و کرد حرکت من از تر جلو اونم و دادم تکون مثبت ی نشونه به سرمو

 به...  بودم می باید و بودم واقعا که بود همونی...  مغرور چشمام و باال سرم...  بود هماهنگ و

 متس رفتیم شدیم که ساختمون وارد.  بفهمم چیزی شدن دقیق با شاید تا کردم می نگاه اطراف

 که همین...  بود بزرگ خیلی...  کرد حرکت آسانسور و زد رو نوزدهم طبقه دکمه...  آسانسور

 ملکه.. . اومدی خوش:»  گفت شد باز در تا...  بود منتظرم لبخند با آسانسور جلوی مارتین رسیدیم

 دیگه هم کنار کار اتاق تا چند.  کردم نگاه اطراف به.  شدم رد کنارش از و ندادم جوابی.«  آبی ی

 نبودن طور این بعضیا ولی...  کار از خسته...  بودن ساده...  مردا و زنا...  شدم خیره همشون به... 

 مبفهم چشماشون و حرکاتشون از تونستم می.  کردم جدا بقیه از ذهنم تو رو اونا...  بودن شاد... 

 بودنشون سرحال و خوشی فهمیدم اصل در...  بودن حال خوش چی خاطر به نفرشون چند که

. .. کردم تحلیل و تجزیه رو بودن مونده ذهنم تو که تعدادی اون...  موندن هم بقیه...  داره دلیلی

 تلفنو یکی...  چشماشون و باشه داشته دلیلی که این بدون حال سر شدیدا...  بودن حال سر

...  برداشت خودشو اتاق تلفن که بود زن یک تر طرف اون اتاق چند...  گرفت شماره و برداشت

 حرف که طور همون.  شدم خیره مرده به...  زدن می حرف هم با داشتن اگه.  کردم ریز چشمامو

 خیره زنه به...  کرد می دقت جلوشه که کاغذایی روی داشت بود صورتش روی لبخند و زد می

  «؟ خبره چه:»  اومد صداش...  زد می حرف و بود مشغول کامپیوتر با که شدم

 ...  زنن می حرف هم با مخفیانه دارن...  تا دو اون ـ

  ؟ چی ـ
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  «؟ چیه منظورت:»  گفت و تو اومد اونم...  داخل رفتم و کردم باز مارتینو دفتر در و برگشتم

 وقرار یک و زنن می حرف هم با دارن االن بفهمه کسی خوان نمی که میان کسایی مثل نظر به ـ

 زمان هم...  زنن می حرف لبخند با...  دادن نشون مشغول خودشونو دوشون هر...  کنن می تنظیم

 مرده زنه می حرف زنه وقتی و شه می ساکت زنه ، زنه می حرف مرد اون وقتی.  زنن می حرف

 ... نیست ولی...  همیشه مثل معمولیه تماس یک که کنن تظاهر خوان می...  ساکته

 روی...  زد پوزخند...«  دارن مهم جلسه یک زودی به:»  کردم زمزمه و شدم خیره چشماش تو

.«  همن با اونا...  اشتباهه دیدت امروز انگار:»  گفت مسخره خند زهر همون با و نشست صندلی

 اشتباهی دید من مثل تونی نمی که تو حال به بد...  وای:»  گفتم و زدم خودش مثل پوزخند یک

 . بزنن حرف رو در رو تونن می راحت همن با که دونن می همه اگه بفهمونه بهت که باشی داشته

 نمم و شد خشک لبخندش.«  بزنن حرف تلفن با باشه الزم که نیست زیاد قدر اون فاصلشونم

 اج این که ایه طوالنی مدت من...  خب:»  گفت و کرد فکر یکم.«  باشه مرده به حواست:»  گفتم

 کرف پس ماهرن خیلی...  چون بدم تشخیص رو کسی نتونستم زودی همین به...  و کنم می کار

 هچ بر که اینه منظورم ؟ باشه زود کنی شناسایی رو اونا از نفر دو که این برای یکم کنی نمی

 دفتر دور که طور همون و شدم بلند جام از «؟ کردی انتخاب رو تا دو اون آدم همه این بین اساسی

 باهاشت دید من مثل تونی نمی که تو حال به بد:»  گفتم کردم می نگاه بر دورو به و رفتم می راه

 .«  کردم اشتباه...  خب خیلی:»  گفت حرص با.«  باشی داشته

 هترینب همیشه گرفت نتیجه ازشون شه می کم خیلی ولی شن می دیده راحت خیلی که معیارایی ـ

 مفهمید ثانیه چند تو.  کردم جدا ها خسته از رو سرحاال من...  دن می من مثل کسایی به رو جوابا

 زنن می حرف شوق و ذوق با نفر یه با دارن چون مثال حالن خوش چون دارن دلیل بعضیاشون

 گرفتم نظر زیر رو موندن که نفری چند...  دور انداختم هم رو اونا.  کنن می تعریف رو ماجرا انگار

 . کردم پیداشون راحتی همین به... 

 ... معیارایی همچین با طور چه...  مسخرست یکم این...  این ـ

 «؟ نه جا این حالی سر همیشه تو:»  گفتم حرفش وسط

 ! معلومه...  خب ـ

 ؟ چرا ـ
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 ...«  خب:»  گفت و کرد فکر یکم

 موفق بتونی تا داری نیاز حواست تموم به جایی این هدف یک با چون...  چرا گم می بهت من ـ

 تموم ارک ساعت تا ساعته به چشمشون که نیستی بیرون خپل و خسته آدمای اون مثل تو...  بشی

 چون...  ننببی کودک برنامه و کنن پهن تلویزیون پشت گندشونو هیکل بعدم و بخوابن برن و بشه

 نکار همه...  جمعه حواسشون...  دارن هدف که کسایی ولی بگیرن پول و بگذرونن اومدن فقط اونا

 احساس و نفس به اعتماد جور یک برق...  برقه چشماشون تو و حالن سر همیشه...  اونا... 

 ؟ نکرد قانعت...  سازمان این توی بودن فرد  به منحصر

 «؟ تان دو اون فهمیدی ثانیه چند تو زودی همین به...  پس:»  گفت و کشید عمیق نفس

 متون می بهتر چون...  باشه نزدیک خیلی وارم امید...  دارن نزدیک ی جلسه یک احتماال و...  آره ـ

 .  کنن می کار چی بفهمم

 هم فکر قدر اون یعنی:»  گفتم و زدم پوزخند...  شدن خودشون کار مشغول و شد تموم تلفنشون

 آره ماحت:»  گفت و نشست مبل روی کنارم مارتین «؟ بذاره تلفنو تر دیر یکیشون که کنن نمی

  «؟ جایی این وقته چند تو:»  گفتم و سمتش برگشتم.«  دیگه

 .  تقریبا...  ماه دو ـ

 ...  زیاده خیلی ؟ ماه دو ـ

 ! نور سرعت در من سرعت شه می داری تو که سرعتی...  نبودم سریع تو مثل خب ـ

 ایدش باشه تا دو این به باید حواسم ولی ببینم رییسو الزمه:»  گفتم و شدم خیره رو به رو به

 ...«  افتاد اتفاقی

 .  جا این بکشونمش تونم می...  بدم بهش گزارش تا چند قراره من...  خب ـ

 .  باشه طوری این خوام نمی ولی تونی می مطمئنا ـ

 ؟ چرا ـ

 رب که ؟ گزارشات برای خودت طبقه کشونی می سازمانو یک کل رییس:»  گفتم و زدم پوزخند

 یم من که باشه دیداری تونه نمی این...  مسخرست ؟ هست دفترت تو خالتم دختر اتفاق حسب
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...  ریمدا نزدیکیا همین جشن یک...  خب...  نیست میلت باب که ببخشید :» گفت و خندید.«  خوام

 .«  ببرم همراهم عنوان به رو تو تونم می

  ؟ کی ـ

 .  دیگه ی هفته دو ـ

 .  کنیم صبر تونیم نمی زمان اون تا ـ

  «؟ بله:»  دادم جوابش!  رابرتسون....  بود همون.  خورد زنگ گوشیم

  ؟ کجایین ـ

 همون هب و گذاشتم کیفم تو رو گوشی.«  میاد بدم کردن شماری سر از :» گفتم و کردم قطع تماسو

 یرونب رفتم مارتین دفتر از سریع خیلی.  بیرون رفت دفتر از و شد بلند جاش از...  شدم خیره مرد

 و« . سالم:»  گفتم لبخند با رسیدم که بهش...  سمتم برگشت «؟ آقا ببخشید:»  زدم صداش و

:»  فتمگ جذابی لبخند با.  فشرد دستمو بعد و داد سالم و زد لبخند اونم.  کردم دراز سمتش دستمو

 راه.«  البته :» گفت سریع خیلی و داد تکون سرشو.«  بزنیم حرف رین می که طور همین تونیم می

 این یتو که فهمیدم.  هستم مارتین ی خاله دختر من راستش:»  گفتم و رفتم دنبالش منم و رفت

...  خوره می سازمان این فعالیت به دانشگاهم ی رشته که جایی اون از و کنه می کار سازمان

 ردمک فکر خب ولی نه یا دارین وقت دونم نمی...  کالسم برای کنم کسب اطالعات یکم خواستم

 تحقیق برای پس :» گفت رفت می تر جلو که طور همون.  بود شده خام .« بدونین تر بیش شما

 .«  اومدین

 ... مهمه برام واقعا تحقیق این.  کنم می خواهش ؟ بپرسم سواالمو تونم می دارین وقت اگه ـ

 .  نه که چرا حتما اون بعد...  دارم رییس با مهم ی جلسه یک االن ولی حتما ـ

 . ممنون واقعا.   باشه ـ

 تو اون پسر یه و بود ای شیشه جلوییش فضای که بزرگی خیلی دفتر به رسیدیم موقع همون

...  بود تر جذاب کردم می فکر که اونی از.  گذشت می چیزی یک دنبال پرونده تا چند بین داشت

 هجلس پس...  نبود عجول...  بود دقیق نگاهش.  داشت زیادی جذابیت ولی نه خوشگل زیاد شاید

 و بمونم جا همون که این.  دفتر توی رفت و اومد خانم همون سرم پشت.  نبود مهمی خیلی ی

 ونا تو کسایی چه دیگه ببینم تا کم سرعت با ولی کردم حرکت.  بود مشکوک بزنم دیدشون
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 اونام و نرفت کس هیچ دیگه بعدش ولی رفت هم دیگه خانم یک...  کنن می شرکت جلسه

 اومد.. . مارتین دفتر توی رفتم هم بعد و شدم آسانسور سوار رفتم دوباره.  کردن شروع حرفاشونو

  «؟ شد چی:»  گفت و طرفم

.  ییسهر دفتر پایینی های طبقه از...  نیست طبقه این تو ولی کردم شناسایی هم رو دیگه یکی ـ

 ...  دیدم هم رو رییس

 .«  باهوش و بود جذاب:»  گفتم و باال دادم راستمو ابروی

 ؟ باهوش ـ

  ... دیگه بود جوری یه...  خب ولی سخته یکم کردنش توصیف...  بود جوری یه دونی می...  آره ـ

 ونهت نمی کسیم هر.  بود دقیق نگاهشم.  داره کنترل تحت چیزو همه انگار بود جوری یه حرکاتش

 .  رم می.  ندارم کاری جا این فعال...  خب.  باشه دقیق

 این زدم حدس.  کردم حرکت خونه سمت و شدم ماشین سوار.  بیرون رفتم و برداشتم کیفمو

 و گذاشتن وقت خیلی گفتن می که آدما این از کردم تعجب و شه می حل کمی زمان تا ماموریت

 با ایدب.  فکر تو رفتم.  شدم خیره خاموش تلویزیون به و نشستم کاناپه روی...  نفهمیدن هیچی

 می دستش ای بهونه ترین کوچک نباید منم بود دقیق اون.  کردم می رفتار احتیاط با رییسشون

 کال خونم که این خاطر به ولی بیارن بدم سفارش غذا رستوران از که بودم کرده هوس.   دادم

 هب رفتم...  بعد ی هفته دو...  افتادم گفت می مارتین که مراسمی یاد.  شد نمی بود شهر بیرون

 باز شبمو ایلباس کمد در.  بدم سفارش دوباره باید یا بپوشم بتونم که هست لباسی ببینم تا اتاقم

 ناولی که کنم انتخاب رو مدلی بتونم تا کردم نگاه تکشون تک به...  بودن آبی همشون.  کردم

 وهاموم.  داشت پسندی مشکل نگاه بودم دیده که مردی.  بکنه نشدنی فراموش رو تا دو ما برخورد

.  بود عالی.  کردم انتخاب رو یکی باالخره.  زدم ورق رو لباسا و عقب زدم صورتم بر و دور از

 اشتمد برش و بیرون رفتم اتاق از.  خورد زنگ موبایلم.  نشستم تختم روی و جاش سر گذاشتمش

  «؟ الو:»  دادم جواب و نشستم مبل روی.  بود مادربزرگ. 

 ؟ عزیزم ی نوه خوبی.  کریستی سالم ـ

 به ولیپ روز دو این نتونستم.  متاسفم من ؟ خوبی شما.  بزرگ مامان ممنون:»  گفتم و زدم لبخند

 .«  باشین مطمئن.  بکنم کارو این امشب دم می قول.  بریزم حساب
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 .  بزنه حرف باهات خواد می پدرت.  نزدم زنگ این برای ـ

 من به اگه.  ندارم حرفی هیچ اون با من مادربزرگ.  ندارم حرفی باهاش گفتم من:»  گفتم فوری

 که دونین می.  بزرگ مادر شم می عصبانی واقعا و دادین بهش شمارمو شما یعنی بزنه زنگ

 .«  نکنه توجه من خواهش به کسی ندارم دوست

 ... داره حق اون.  کریستی نشو عصبانی ـ

 اون اگه که خورم می قسم بزرگ مادر.  باشه خوش زنش با بره.  نداره حقی هیچ:»  غریدم

 لج ممن بشه خبر با اون وجود از و بره کیت طرف حتی یا و کجام من بدونه یا بگیره من با تماسی

 هی خاطر به قدر این پس مونم می پاش آخر تا زنم می که رو حرفی یه بگم دفعه چند و کنم می

 زا عصبانیت با.  کردم پرت رو گوشی و کردم قطع و!«  همین.  نشین من مزاحم مسخره موضوع

 گوشیمو و کردم خالیش جامم توی.  برداشتم رو یکی مشروبا کمد داخل از و شدم بلند جام

 شگون روی شستمو انگشت و زدم لبخند.  شدم خیره صفحه عکس به و کردم بازش.  برداشتم

 اون برای من.  شم خیالش بی باید :» گفتم لب زیر.  بستم رو گوشی در و کردم پوفی.  کشیدم

 ودب شده تاریک نشیمن تو روشنایی باعث که بودم خیره شومینه به که طور همون و...«  خالشم

 و داشتم برش خشونت با...  خدا اوه.  خورد زنگ دوباره موبایلم.  کردم مزه نوشیدنیمو از یکم

 مکرد ناله «؟ کردی قطع چی برای دخترم کریستی:»  پیچید بزرگ مادر صدای دوباره.  دادم جواب

 که بگم شما به من باید روز هر دقیقا روز هر آخه ؟ نشی من مزاحم قدر این شه می بزرگ مادر:» 

  «؟ ندارم کس هیچ با کاری من

 .  بود نشده تموم حرفم هنوز دخترم ـ

 .«  بشنوم صداشو یا ببینم رو بابا خوام نمی:»  زدم داد

 .  بیمارستانه.  مریضه کیت ـ

 خودتو:»  کرد زمزمه «؟ بیمارستان ؟ چی:»  گفتم حیرت با و پایین اومد خود به خود صدام تون

 ور ماشین سوئیچ و کردم قطع تماسو...«  ولی بهتره االن.  خونه نزدیک بیمارستان.  برسون

 ماهه چند ی بچه اون طور چه.  کردم حرکت زیادی خیلی سرعت با و شدم ماشین سوار.  برداشتم

 اردو تندی قدمای با و بیرون رفتم ماشین از بیمارستان به رسیدم که همین ؟ بود بیمارستان

 دکتر که کیت به و کردم بازش.  اتاقش سمت دویدم کجاست که فهمیدم وقتی.  شدم بیمارستان

 ادند جوابی «؟ شده چی:»  گفتم مادربزرگ به رو و داخل رفتم.  شدم خیره کرد می معاینش داشت
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 تگف دکتر.  کرد می گریه و داد می تکون هوا تو پاشو و دست و بود کشیده دراز تخت روی کیت. 

 و سمتش رفتم.«  داره ظریفی استخونای خیلی بچه این.  داره درد انگار.  نیست خاصی چیز :»

 گریه دیگه تا کردم آرومش بغلم تو و کردم مرتب طالییشو موهای.  گرفتم بغلش احتیاط با و آروم

 مادر به رو.«  بود مراقب خیلی باید و نقصه یک این گفتن.  دونم می:»  گفتم دکتر به رو.  نکنه

  «؟ دیده ضرب:»  گفتم بزرگ

 . همین.  میز به بود خورده دستش.  زد می جیغ و کرد می گریه خیلی فقط.  نه ـ

 بهتر یمبگیر پرستار کنم فکر.  نیستین مراقبش اصال شما.  نداره فایده:»  گفتم و کردم آرومش

 برای هم دیگه ی دفعه:»  گفتم خشونت با و بزرگ مادر بغل دادمش شد آروم وقتی.«  باشه

 که نهمی.  بیرون رفتم و.«  بیام اضطراب با جا این تا که نکنین خبر منو ای مسخره دردای همچین

 رستمبف دیگه مدت یک تا خواستم می که گرفتم رو پرستاری ی شماره بیرون زدم بیمارستان از

 و جا اون برو امروز همین:»  گفتم فوری «؟ بله:»  داد جواب بوق تا چند از بعد.  باشه کیت مراقب

 .«  ری می االن همین فقط.  حسابت به ریزم می ماهو یک پول.  باش بچه اون مواظب

  ؟ شده چیزی ـ

 اون زیاد چه کم چه ای ضربه هر از.  باشه مراقبش تونه نمی که شده پیر قدر اون بزرگم مادر ـ

  . نمیذارم زندت کشیده بیمارستان به پاش ببینم اگه و ؟ فهمیدی داری می نگه دور رو بچه

 .  چشم.  چشم ـ

 . خدافظ ـ

 یتک درد همیشه مثل قضیه و بود کرده نگرانم قدر اون.  شدم ماشین سوار و کردم قطع رو گوشی

 بزرگ مادر حساب به پول قبلش البته.  خونه سمت کردم حرکت و کردم بیشتر ضبطو صدای.  بود

 درو و مشد پیاده ماشین از.  وایساد کنارم ماریتن ماشین رسیدنم محض به.  ریختم پرستار اون و

 سیک نمیاد خوشم بودم گفته بهش.  شد منصرف که بپرسه چیزی خواست و سمتم اومد.  بستم

 گفتم و کردم خاموش رو شومینه.  تو اومد اونم و داخل رفتم و کردم باز درو.  کنه جواب سوال ازم

  «؟ برگشتن کی نفر دو اون:» 

 ... بعدش ساعت نیم تقریبا ـ

 ...  نیست کردم می فکر.  بوده مهمی نسبتا ی جلسه پس ـ

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر hoorie r | گانگستر رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

27 

 

 !  ساعت نیم ـ

 ؟ دن می طول ساعت چندین رو مهم مخفی ی جلسه یک شرایطی همچین تو کردی فکر تو ـ

 عهد انگار.  اومده دنیا مردم سر به چی فهمم نمی:»  گفتم و نشستم مبل روی.  نداد جوابی

 یکم کنم فکر:»  گفت که کردم دهنم نزدیک و برداشتم جاممو.«  بوده تر جالب هلمز شرلوک

  «؟ خوری نمی:»  گفت تعجب با.  دادم بهش جامو و شدم خیره رو به رو به...«  بخوام

 نوعم این...  فکر موقع یا خورم می عصبانیت موقع یا.  ندارم نوشیدنی خوردن به ای عالقه ـ

 ... برداشتم شانسی کنم انتخاب که این بدون

« . بخورم خوام نمی وقت هیچ که اونیه بینم می که طور این که:»  گفتم و بیرون دادم نفسمو

 موقع همون...  خوندنش به کردم شروع و برداشتم رو مجله.  کرد مزه یکم و باال انداخت ابروهاشو

 بر عالوه.  بود مزاحم همون از.  خوندمش و داشتم برش...  اومد گوشیم به اس ام اس یک

 ام اس.  کردم نمی حذفش من که فرستاد می اس ام اس یک مشخصی ساعت روز هر تلفناش

 وشتن می جمالتی.  بفرسته برام تیکشو یک روز هر که داستان یک مثل.  بودن دار دنباله اساش

 « : بود فرستاده بار این...  بفهمم چیزی تونستم می توش شدن دقیق با شدم کار بی اگه شاید که

I will come … 

 اس ام اس هر تو همیشه...  گذاشتم کنار رو مجله تعجب با...  ولی بودن مفهوم بی تنهایی به «

 یحرفا و کردم باز ترتیب به اساشو ام اس...  بود کوچیک بقیش اما نوشت می بزرگ رو اول حرف

 متونست می شاید...  کردم فکر یکم...  بود نشده کاملی ی جمله هنوز...  نوشتم هم کنار رو اول

 ملکا رو جمله این:»  گفتم و دادم بهش کاغذو «؟ شده چیزی:»  گفت مارتین...  کنم کامل رو جمله

 این.. . باشه داشته هدفی چه...  باشه کی داره بستگی:»  گفت لبخند با و کردم فکر یکم...«  کن

 :  داشتیم رو اینا جا این تا...«  کشتن هم کرد کاملش بوسیدن با شه می هم رو جمله

ill ki 

  باشه کشتن یا بوسیدن مارتین قول به ی آینده تونست می که  kiss/kill!  بود کشتن مطمئنا و

 «؟ شده چی:»  گفت تعجب با «؟ کنه می تهدید داره رو کی:»  گفتم و گذاشتم میز روی رو برگه

:»  گفت تعجب با.«  نیستم من که کنه می کشتن به تهدید رو یکی داره:»  گفتم و کردم مکث یکم

 منو و زنه می زنگ روز هر خودش چون:»  گفتم و دادم تکیه مبل به.«  نیستی تو کنی می فکر چرا
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 هگ می بهم داره و کنه می بازی باهام داره.  بکنه کارو این رمزی که نداره دلیلی.  کنه می تهدید

 چند دمشای...  دیگست نفر یک.  نیستم من اصل در کنه می تهدیدش یا بکشه خواد می که کسی

 تمس روز وسط که دونم می اینو فعال من:»  گفت و چرخوند چشماشو مردمک کالفه...«  دیگه نفر

. .. شدم خیره جام به.  کرد تکیه مبل به و گذاشت میز روی جامشو و.«  نیست خوبی کار کردن

 که ودنب بزرگ مادر و بابا بگیره نظر در بود ممکن که کسایی.  کنه تهدید بخواد اون که نبود کسی

 من برای که کیتم!  بود کرده عمرشو خب...  بزرگم مادر.  نداشت اهمیتی برام بابا...  راستش

 نداره ارزشی هیچ من برای اون که کنن می فکر طور این دیگران حداقل چون شد نمی تهدید

 هک ندارن رو کسی.  نیست مهم:»  گفتم و انداختم باال شونه همین برای...  خواهرمه یادگاری چون

 اب و شد خیره بهم «؟ بگیری ناهار بری خوای نمی:»  گفتم مارتین به رو...«  کنن تهدید بخوان

 بیآ ی ملکه...  تویی خونه این بانوی که کردم فکر ؟ کنی نمی درست خودت چرا:»  گفت پوزخند

.  شد دبلن جاش از و خندید.«  نیست خوب آشپزیم گفتم بهت:»  گفتم و برداشتم رو مجله دوباره!« 

« . بزنه حرف باهامون خواد می رابرتسون.  شهر داخل بریم بهتره :» گفت و برداشت سوئیچشو

.  کرد مکث یکم.«  بیاد خودش داره حرفی اگه:»  گفتم و انداختم یکی اون روی راستمو پای

 خورینب منو خواستین می سالم بگه بزنه زنگو در دم نمیاد خودش غذا:»  گفتم و سمتش برگتشم

 و مبل روی انداختم رو مجله.  بست درو و بیرون رفت و داد تکون سرشو« ! جام این من خب ؟

 سیم و کردم بازش پوزخند با.  بدم تغییر شمارمو که بود شده وقتش شاید.  برداشتم گوشیمو

 که دادم اس غیره و خیاطم مثل دیگه نفر چند و بزرگ مادر به موقع همون.  کردم عوض کارتو

 شآتی تا کردم جا به جا رو هیزما یکم و گذاشتم شومینه ی لبه روی رو گوشی...  بدونن شمارمو

 و ستمب چشمامو...  نشستم شومینه کنار زمین روی و کنار انداختم رو آهنی ی میله.  بشه تر بیش

 ومدا می گیرم مهمی چیزای شدم می نزدیک شرکت اون رئیس به اگه مطمئنا...  کردم فکر یکم

 رفتم...  آوردم در بلوزمو و کمد توی گذاشتم رو صندال...  اتاقم داخل رفتم و آوردم در صندالمو... 

 سطل داخل و برداشتم خالیشو جلد.  بود شده تموم شامپوم اما کردم آب وان تو...  حموم داخل

 روی چونمو...  وان توی رفتم دماش کردن چک از بعد و بستم آبو شیر.  انداختم حموم ی گوشه

...  شدم خیره داد می نشون تصویرمو حدودی تا که رو به رو ی آینه به و گذاشتم وان ی لبه

 شتمندا عادت بودنشون آبی به.  کردم جمع موهامو و برداشتم وان ی لبه روی از کوچیکمو کلیپس

 یک تقریبا.  موندم گرم آب داخل!  وان داخل بودم آمده مشکی موی با که بود قبل روز همین. 

 رهخی جا یک به ای طوالنی مدت برای حرکت بی که داشتم حالتو این اوقات بعضی.  تموم ساعت

 رونبی بیام وان از خواستم ساعت یک از بعد.  نیاد یادم فکرام از هیچی بعدش و کنم فکر و بشم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر hoorie r | گانگستر رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

29 

 

 سال چندین.  بود سخت برام که بود کارایی جزو عادت ترک.  نیاوردم حولمو اومد یادم دوباره که

 و رد نکردن قفل.  عادتم بود شده اینم و کردم می خواستم می که کار هر و بودم کرده زندگی تنها

 دهش.  نداشتم رفتن حموم برای خاصی ی برنامه وقت هیچ چون.  برنداشتن حوله اوقاتم بعضی

 ادمد نمی هدر اتاق توی رفتن با وقتمو همین برای حموم توی برم و شم بلند مبل روی از یکهو بود

 در الی از تا کردم باز درو و کردم باز موهامو.  بودم نیاورده حوله ولی بودم کرده قفل درو بار این. 

 تمگف فوری.  داد جوابمو خونه آشپز داخل از.  زدم صداش.  نبود بر و دور...  کجاست مارتین ببینم

 کشیدم عمیق نفس...«  خب خیلی:»  گفت و اومد خندش صدای!«  بمون هستی که جایی همون:» 

 ونتک موهامو یکم...  پوشیدمش و برداشتم حولمو.  بستم درو و اتاق داخل رفتم سریع خیلی و

 و شستمن مبل روی «؟ بیرون بیام تونم می:»  گفت مارتین.  بیرون رفتم و نچسبه بدنم به تا دادم

 «؟ نبری حوله وقت هیچ که داری عادت:»  گفت و بیرون اومد ظرف  تا دو با.«  بیا.  آره:»  گفتم

 ندم بقیه دست ضعف نقطه که دارم دیگم داشتنی دوست عادت یک :» گفتم و گرفتم ازش ظرفمو

 گفتم و کردم نگاه موهام به.  خوردن به کرد شروع و زد لبخند!«  نپرس هیچی و بخور غذاتو پس

 مشاید ؟ چشم تو زرد یا ؟ طوره چه سبز:»  گفت خنده با!«  کنم بلوند بعد ی دفعه باید شاید :»

 به شروع و برگردوند سرشو خودش.  بخندم بود منتظر.  کردم نگاه بهش جدی!«  خاکستری

 ی دفعه!  باشه دار خنده که بگو چیزی کنی شوخی خوای می اگه:»  کردم زمزمه...  کرد خوردن

.  ردمک روشن تلویزیونو و برداشتم کنترلو.«  کنم می بلوند بعد ی هفته سه همون شاید دیگه

 فلش روی از بود روم به رو کاغذ به نگاهم و خوردم می غذا چپم دست با که طور همون بعددم

 رومو به رو کاغذ مارتین «؟ چیه آدم این منظور بفهمم تر زود باید:»  گفتم و بخونه زدم آهنگ

 می غذاتو چپ دست با...  کنی می فکر کاغذ روی ناقص ی جمله به:»  گفت تعجب با و برداشت

 مشد خیره بهش «؟ کنی می انتخاب آهنگ تا صد بین از کردن نگاه بدون اینا با زمان هم و خوری

 کاغذو.  گذاشتم میز روی کنترلو و زدم پوزخند.  کرد تعجب تر بیش «؟ تونی نمی تو مگه:»  گفتم و

 داد هتکی مبل به...  گذاشتم کاغذو و دادم تکون سرمو...«  آدما شما ! معلومه:»  گفتم و گرفتم ازش

 آهنگو این که حاال و آشناست چهرت قدر چه که گفتم خودم با دیدمت که اول روز:»  گفت و

 ایدش:»  گفتم و گذاشتم میز روی ظرفو...«  داری دوستام از یکی به عجیبی شباهت...  گذاشتی

.«  نشبیهی واقعا تا دو شما:»  گفت حیرت با.«  کردی مستقر من ی خونه تو خودتو که همینه برای

 تمرف خنده با و!«  حتما قلومه دو خواهر:» گفتم اتاقم تو رفتم می که طور همون و شدم بلند جام از

 گفتم و بیرون رفتم دوباره.  پوشیدم و برداشتم شلوارمو و تاپ و کردم باز کمدو در.  بستم درو و تو

 سرعت با مُتل تا بخوابی داری عادت اگه.  محرومم ظهر خواب از باالست تخت که این خاطر به :»
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 مه زیاد که بود این خونه این خوبی.  داخل بیاد نور تا کشیدم رو ها پرده و.«  راهه ساعت نیم زیاد

 مبرگشت.  اومد اس ام اس برام.  بود افتضاح دادنش آنتن چند هر داشت برق و نبود بیرون شهر از

 و مقاپید رو گوشی «؟ کیه دختر...  نازیه ی بچه:»  گفت مارتین که دارم برش خواستم و سمتش

 ظرفیت تر بیش...  بدون تر کم.  نکن پر مسخره اطالعات این با مغزتو.  نیست مهم:»  گفتم

 از...  کردم تعجب.  کردم باز اسو ام اس و گفتم ای عصبانی و مسخره لحن با.«  باش داشته

 مبل روی گیج ؟ بود فهمیده زودی این به رو شماره طور چه.  بود اومده اس ام اس شماره همون

 می مسر به سر داشت کسی واقعا شاید...  کردم فکر بودم داده شمارمو که کسایی به...  نشستم

 ارک یکمی من.  بده رابرتسونم به و بردار شمارمو :» گفتم و میز روی کردم پرت رو گوشی.  ذاشت

 تا نبود چیزی ولی گشتم هامو پوشه بین یکم.  کردم روشن تاپو لپ و اتاقم داخل رفتم.«  دارم

 نور همون روز تو حتی نورش منبع تنها اتاق.  کردم خاموش اتاقو چراغ.  کنه مشغول منو بخواد

 صندلی روی...  بودن تا چهار.  کردم روشن میزو بر و دور شمعای.  شد تاریک تاریک.  بود المپ

.  بود عادتام از اینم.  بود همه از تر بزرگ که اونی.  شدم خیره یکیشون ی شعله به و نشستم

 در مارتین موقع همون ولی شدم می سرگرم طوری این من حداقل...  خودم کردن سرگرم برای

 چی:»  گفتم و کردم باز نشه دیده داخل که طوری درو و شدم بلند صندلی روی از حرص با.  زد

.«  مش می منفجر حوصلگی بی از دارم:»  گفت و گرفت سرم سمت تفنگ حالت انگشتاشو «؟ شده

 به سرشونو ببری بیرون اون از برداری آدم تا دو ری نمی چرا خب ؟ جدی:»  گفتم و زدم پوزخند

  «؟ بیاد جاش سر حوصلت تا کنی آویزون سقف

 ومدا خوشم!  وجدان با قاتل:»  گفتم ای مسخره ی خنده با.«  نیست تفریح این:» گفت پوزخند با

  «؟ خوای می چی... 

 ...  چیزی همچین یا...  بیرون بریم.  دونم نمی ـ

 ونا تو کنم نمی فکر ضمنا...  باشه رفتن بیرون برای خوبی فکر نکنم فکر.  ظهره دو ساعت ـ

 تا ندچ...  جز...  باشه بوده سرگرمیت برای چیزی داشتین خودتونم که وحشتناکی شدیدا ی خونه

 !  بیاره جا حالتو پارساشون شاید که سگ

 این...  شد سگ از صحبت:»  گفت و باشه فهمیده مهمی چیز انگار که کرد طوری چهرشو حالت

 هر برو نریز هم به اعصابمو فقط:»  گفتم بلندی صدای با و کوبیدم درو «؟ نه داره کم سگ خونه

 یک ایصد البته دفعه این که بعد ی دقیقه پنج تا نیومد ازش صدایی دیگه.«  بکن خوای می کاری

 خونت االن:»  گفت و گذاشت زمین روی سگو توله.  کردم باز درو تعجب با...  بود سگ توله
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 ینمبب بودم رفته:»  گفت خنده با «؟ آوردی گوری...  کدوم از اینو:»  گفتم تعجب با.«  شد تکمیل

 رود.  بیرون رفتم اتاق از.«  بیارم اینو متروکه ی خونه این تو کردم هوس خواد می چی رابرتسون

 غریدم صورتش تو...«  من ی خونه توی:»  گفتم و دادم هول تر عقب رو سگه توله پام با.  بستم

...  خب خیلی:»  گفت حرفم وسط...«  که چندش و کثیف موجود یک...  من ی اجازه بدون:» 

 مشکل زدنمم حرف با اگه.  کنیم می کار هم با داریم ما االن ولی کنی می کار چی داری فهمیدم

 اتدستور با چیزو همه تونی نمی ؟ طوریه این کردی فکر!  ببندم دهنمو بگی کافیه...  بگو داری

 خودم ی خونه توی که کنم تعیین تونم نمی حتی ؟ جدا:»  گفتم و برداشتم رو سگه...«  بگردونی

 به ملیوان یک به زدنم دست حتی روز یک این توی اگه:»  گفت خشونت با «؟ نه یا باشه سگ یک

 :» گفتم حرص با «؟ فهمی می.  دیم نمی ادامه طوری این ولی تونستی می آره نبود تو ی اجازه

 . آخ:»  گفتم خنده با بعدم.  دیوار به زدمش و کرد پرت سگو «؟ بکنم کارو این تونم می پس

 رد بخت بد سگ توله ی جنازه کنار از عصبانیت با و کردم جمع خندمو بعد!«  رفت خطا.  ببخشید

 که مبود عصبانی قدر اون ولی سوزوند می پوستمو داشت آفتاب...  بوم پشت باالی رفتم و شدم

 یم و کنه می زندگی من ی خونه توی.  باشه خواه خود قدر این کردم نمی فکر.  کردم نمی حسش

 پشت . شدم خیره پایین به و نشستم تخت روی.  نکنم تعیین قوانین خودمم ی خونه برای خواد

 همون و بودم داده تکیه تختو بهش که بلندی دیوار همون جز.  نداشت دیواری یا حصار هیچ بوم

 درو...  بود آزاد کامال ام رو به رو و شد می کم کند شیب یک با ارتفاعش کم کم طرف دو از دیوار

 وامخ نمی چون...  فقط نیا من طرف االن:»  گفتم و گرفتم ازش نگاهمو.  باال آورد سرشو و کرد باز

 اتلق چهارم بار برای من کشتن با شاید...  خب:»  گفت و باال اومد کامال.«  شم قاتل سوم بار برای

 فکر :» گفتم و سمتش برگشتم خشونت با.  کنارم اومد .« تمومه حیوونکی این کار چون...  شی

 .«  پایین بری که خواستم ازت کنم

 ...  دادی دستور.  نخواستی ازم ـ

 لدلی ولی:»  گفت سردی خون با...«  منی ی خونه توی ؟ داری انتظاری چه:»  گفتم عصبانیت با

 تخشون با.  پام روی گذاشت سگو توله ی جنازه و.«  وایسم کجا بدی دستور بهم حتی شه نمی

 و ردک نگاه بهم...«  شه خونی خوام نمی.  پوشیدم تازه لباسمو:»  گفتم و زمین روی کردم پرتش

 نشماما پیش اومد دنیا به وقتی خودم ؟ بود اومده دنیا به که بود هفته یک تازه دونی می:»  گفت

 یخیل باباش و مامان:»  کرد زمزمه...  بود خوابیده عصبانیتم.  شدم خیره سگ توله به...«  بودم

 گفتم تعجب با.«  نیاورد دووم قدر اون انگار ولی بدمش هدیه بهت بودم آورده...  داشتن دوستش

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر hoorie r | گانگستر رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

32 

 

 لبخند.«  حوصلگی بی از:»  گفت و انداخت باال شونه «؟ چرا ؟ بدیش هدیه بهم خواستی می:» 

 دهش دیر:»  گفت و خندید.«  نیست که لیوان آخه...  دیوار به زدمش می نباید شاید:»  گفتم و زدم

 بهم ور.«  بخورن سگا ی بقیه برا و دور همین بنداز جنازشو حداقل:»  گفتم و سمتش برگشتم...« 

 رو.  ردمک خاموش تلویزیونو.  پایین رفتم دنبالش و شدم بلند جام از.«  پایین بریم.  باشه:»  گفت

 ویر «؟ بدی دستور خوای می دوباره:»  گفت حرص با «؟ نه توئه با خریدا االن:»  گفتم مارتین به

 بخندل.«  خرم می رم می شب:»  گفت و نشست کنارم.«  شده تموم شامپو:»  گفتم و نشستم مبل

 هب عادت.  بود عجیب...  گرفت می خوابم داشت.  بستم چشمامو و دادم تکیه مبل به سرمو و زدم

 هدقیق چند از بعد.  کردم می عوض مارتین اومدن با عادتامو تموم باید شاید.  نداشتم خوابیدن

 و خندید «؟ نداری خواب »: کردم ناله.  کنه نمی ولت که موند می مگسی مثل لعنتی.  زد صدام

 روی سرشو.«  بخواب خوای می جا هر:»  کردم زمزمه.«  ندارم خواب جای ولی دارم خواب:»  گفت

 خندلب با.«  بخوابی من روی خوای می که نگو:»  گفتم تعجب با و کردم باز چشمامو.  گذاشت پام

 و بست چشماشو که کنم بلندش خواستم.«  بخوابم پات روی خوام می.  نه:»  گفت دراری حرص

« . ساعت یک:»  گفت و زد لبخند...«  ساعت یک:»  گفتم و کردم پوفی.«  امروز یک.  لطفا:»  گفت

 کنم برص هفته دو تونم نمی که کردم می فکر خودم با...  بستم چشمامو و دادم تکیه مبل به سرمو

 ی باره در کردن فکر به کردم شروع همین برای برد می زیادی زمان...  آدم اون با مالقات برای

 یبرا بود بلند خیلی قدش.  داد تکون سرشو مارتین.  شم نزدیک بهش تر زود بتونم که راهی

 دست.. . گفته چی رابرتسون که بود نگفته بهم حتی. بود گذاشته مبل ی دسته روی پاهاشو همین

 تا دادم هتکی مبل به چپمم دست...  الغر نسبتا و بودن بلند دستام.  گذاشتم شکمش روی راستمو

 .«  نیاری سرم بالیی خواب تو:»  گفت و خندید...  نباشن آویزون طوری همین

  ؟ بدی جواب سواالم به نیست بهتر بیداری اگه ـ

» : گفت و گذاشت دستم روی دستشو.  بود بسته چشماش هنوز ولی کرد جا به جا سرشو یکم

» : گفت و کرد باز چشماشو«؟ طوریه چه جشناشون:»  گفتم و کشیدم بیرون دستمو.«  بپرس

 .«  بگو باشه الزم که حدی تا:»  گفتم فکر با و دادم تکون سرمو «؟ کنم خالصش

 ... ای بهونه هر به یا...  موفقیتاشون برای دارن زیادی جشنای معموال...  شکوه با خیلی ـ

 و شلوغه که وقتی هم نرن اگه یا...  رن می دیر عده یک و شن می جمع:»  گفتم سردی خون با

 انگیز بر شک که طوری و خنده با و شن می جمع جا یک دسته یک زنن می حرف هم با همه

 چیز مهه به:»  گفت حوصلگی بی با و داد تکون اطراف به سرشو...«  کنن می گیری تصمیم نباشن
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 کوکمش ضمن در.  نیست ربط بی  می زود خیلی:»  گفتم و دادم تکیه مبل به سرمو.«  مشکوکی

.. . شومینه سمت رفت و شد بلند جاش از.«  داشتن اعتماد چیز همه به تا تره موثر خیلی بودن

  «؟ ادامش ؟ خب:»  گفتم

 رااج گروه و خدمتکارا.  میان تنها همیشه ها بعضی خب ولی...  ببره همراه یک تونه می همکار هر ـ

 .  نداره اجرایی سازمان این جشنای جز جایی هیچ اجرا گروه حتی...  شدن استخدام همه بقیه و

  ؟ همین ـ

 ... همین ـ

 گوشیم به...  نداشت اجرا جا هیچ اجراشون گروه که بود عجیب.  کردم فکر یکم و شدم ساکت

 به...  زدم زنگ بهش و کردم پوفی...  همیشه مثل.  کردم بازش و داشتم برش.  اومد اس ام اس

  «؟ نه دیگه میای:»  داد جواب نرسید دوم بوق

 .  دارم کار یکمی من.  نه.  زدم زنگ نداشتم دادن اس حال چون ـ

 ؟ کار چی فهمم نمی من...  داری کار همیشه ؟ دوباره کریستی ـ

 ... مسئله یک روی دارم ـ

 فسمون عصبانیت با.  زد می حرف طوری همین...«  باید تو...  مسئله بی مسئله:»  گفت حرفم وسط

 . کارش این از بودم متنفر...«  نزن حرف من حرف وسط:»  گفتم و نزنم داد سرش تا دادم بیرون

 یول.  خوام می معذرت.  باشه:»  گفت فوری...  نبود مهم من عصبانیت براش و کرد می تکرار اونم

 هخیر مارتین به ...« میاری کارو ی بهونه تو و کنم می التماس دارم هفتست دو باشه یادت توام

 ریم می هم با جا این از  جا این بیا.  باشه :» گفتم لب زیر.  کرد می نگاهم سوالی حالت با که شدم

 .«  نیشیری اون به بچه:»  گفت خنده با.«  کنم نمی باز برات خونمو در که من بیاری بچتو اگه ولی. 

 . خداحافظ ـ

 و مشد بلند مبل روی از «؟ بود کی:»  گفت مارتین...  میز روی کردم پرتش و کردم قطع رو گوشی

 ونتخ از بیرون بری کنه می مجبورت که کنه آدم یک :» گفتم اتاقم سمت رفتم می که طور همون

 ژاکت روشم.  پوشیدم تنگمو و مشکی تاپ و اتاق داخل رفتم.«  خوبه برات:»  گفت خنده با...« 

.  زدم ونهش موهامو و پوشیدم مشکی بوتای نیم با براقمم و مشکی ساپورت.  پوشیدم براقمو آبی
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 ور شونه «؟ تو اون بیام ندارم اجازه چرا ولی نباشه مهم زیاد شاید:»  اومد بیرون از مارتین صدای

 ...«  یببین نباید که هست چیزایی:»  گفتم و برداشتم بلندمو و مشکی های گوشواره و گذاشتم

  ؟ مثل _

 ... بشنوی نباید و _

 ردو در از و خندید...  بستم و بافتم ریز شات سه سرم راست سمت از و کردم گوشم رو گوشواره

 ینم...  بود تو اون اسرارم تموم.  شدم خیره اتاق ی گوشه کوچیک کمد به و برداشتم رژمو...  شد

.  بیرون رفتم و کردم باز اتاقو در ، زدم رژمو...  بفهمه و ببینه چیزی و داخل بیاد بذارم تونستم

 واردی به مارتین.  برداشتم گوشیمو و کردم جمع آرنجم باالی تا عادتم طبق ژاکتمو آستینای

 تا ایدش پس :» گفتم و چرخوندم دستم تو ساعتمو.  بود شده خیره بهم و بود داده تکیه آشپزخونه

 چون نیست مهم وجودت فعال اصل در.  رابرتسون پیش بری تونی می بخوای اگه.  نیام شب نصفه

 االب شونه «؟ کنی می بیرونم رسما داری:»  گفت و سمتم اومد .« کنیم نمی شروع رو کاری هنوز

 زا...  کردم عادت کردن زندگی تنهایی به سال ده.  سخته من برای عادت ترک:»  گفتم و انداختم

 زنجیر یک و بود آبی رنگ که کیفمو...«  خودته با تصمیم...  پس نمیاد بدم خونه هم از طرفی

 داره وقتت زیادی من نظر به:»  دادم ادامه و انداختم شونم روی داشت ظریف و بزرگ رنگ طالیی

 اهنگ بیرونو و کردم بازش...  در سمت رفتم و...«  نداریم اینترنتم حتی.  ره می هدر خونه این تو

.  کردم ازب ماشینو در ریموت با و برداشتم ماشینو سوئیچ کیفم داخل از...  بود نرسیده هنوز.  کردم

 قدر اون و بگیرم هدیه ازت دیگه سگ توله یک تونم می خوای می اگه و:»  گفتم مارتین به رو

 ندلبخ منم.  زد لبخند.«  بهتره باشه ماده ولی بشه بچه صاحب روز یه خودش که باشم مراقبش

 پریدم کنم باز ماشینو در که این بدون.  بستم سرم پشت درو و.«  فعال:»  کردم زمزمه و زدم

 جلوی قیمتی گرون و مشکی ماشین که بود نگذشته دقیقه ده شاید...  موندم ژانت منتظر و توش

 یدمد دخترشو که همین.  بشه پیاده اونم موندم منتظر و شدم پیاده ماشینم از.  وایساد خونه در

 زنهب حرفی که این قبل...  سمتم اومد خنده با و شد پیاده خودشم.  بیرون دادم حرص با نفسمو

.. . عزیزم سالم:»  گفتم خند نیش با و شدم خم جلوش...«  کریس خاله سالم:»  اومد لورا صدای

 ژانت:»  گفتم و شدم راست دوباره...«  کریستی بگی بهم فقط بعد ی دفعه شم می حال خوش

 مونه با.«  گردم می بر من بیای باهام مادر یک عنوان به قراره اگه...  نباشه بچه گفتم کنم فکر

 «؟ لورا نه مگه.  بیرون بره می اونو من از بعد رسوند منو راننده.  نه:»  گفت بریتیشش ی لهجه

 گذرونه نمی خوش بهم راننده.  گذرونین می خوش شما...  بیام خوام می منم:»  کرد ناله لورا
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 اومد نمارتی صدای که برم خواستم!«  منتظرم ماشین تو:»  گفتم و گذاشتم چشمام روی عینکمو.«

 نیست یراحت کار داری بچه:»  گفتم کالفگی با و برگشتم.«  بمونه من پیش تونه می بخواین اگه:» 

!«  کنم ثابت تونم می:»  گفت خنده با و جلو اومد مارتین.  داد سالم ژانت...«  بتونه کسی هر که

 تو کردم پرت تقریبا رو لورا.  اومد می بدم کردن بغل بچه از...  اه.  گرفتم بغل رو لورا و رفتم

 شبغل مارتین...  بلندش قد جز به.  داشت ریزی هیکل ولی بود سالش هفت که این با...  بغلش

 یک ات کردم امتحان من.  نکن بغلش...  سالشه هفت:»  گفت و خندید ژانت.  بوسید گونشو و کرد

 خاله هک کوچولویی سگ خوای می:»  گفت لبخند با و زمین گذاشتش مارتین.«  بود خم کمرم هفته

 از ور بچه:»  کردم زمزمه «؟ کشتی سگ توله:»  گفت باز دهن با ژانت «؟ ببینی رو کشته کریس

 می عاشقم خودش :» گفت لبخند با مارتین «؟ بلدی داری بچه گی می وقت ان کشی می ترس

 رمتنف بچه از...  خودم ماشین سمت رفتم منم و موند پیشش لورا حرف کلی بعد باالخره.«  شه

 بچه :» گفت شد که سوار.  ماشین سمت دوید خنده با ژانتم و کردم روشن ماشینو!  اه...  بودم

 .«  آوردیش می نباید اولم از:»  گفتم و جاده توی رفتم زیاد سرعت با...«  دیگه همینه

 به ازش حالت و مزاحمته انگار که نکن رفتار طوری این هی ؟ خب بچمه باشه چی هر کریستی ـ

 ... خوره می هم

 خیره بهم تعجب با «؟ ای حامله:»  گفتم و کردم جا به جا رو دنده.  برگردوند روشو ناراحتی با و

 از...  معلومه رفتارت از...  کنه مخفی من از رو چیزی تونه نمی کسی :» گفتم سرد خون...  شد

.  شی می ناراحت و دی می گیر چیزی هر به طوری این ای حامله وقت هر...  معلومه ظاهرت

 اشبوردد روی عینکمو...«  بهت بگم چی دونم نمی اصال...  تو:»  گفت حیرت با.«  بهتره نگم اندامتم

  «؟ باشی داشته ای دیگه ی بچه لورا وجود با گرفتی تصمیم چرا و :» گفتم و گذاشتم

 الس هفت به داره االن لورام.  کرد شد نمی کاریشم...  و شد...  نبود گیری تصمیم یک این اوال ـ

 ...  وقتشه االن باشه داشته برادری یا خواهر بخواد اگه.  رسه می

 گفتم و شدم خیره جلو به یکم...  دادم تکیه سرم به دستمو و گذاشتم ماشین ی کناره روی آرنجمو

 چندش حالت با...«  ی بچه یه اون از تر بد و...  بچه و شوهر با زندگی.  باشه کننده کسل باید:» 

  ...« باشم داشته رو تو زندگی خوام نمی عنوان هیچ به...  کنه می رشد شکمت توی:»  گفتم

 تنهایی با خونه یک توی...  که باشم داشته رو تو زندگی خوام نمی من ؟ چیه دونی می...  نه ـ

 ... بچمم...  و بیاد بدم رفتن بیرون و کردن خرید از و بپوسم خودم
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 که والا:»  گفتم و کشیدم عمیق نفس...  شد ساکت «؟ بچه کدوم:»  گفتم خشونت با حرفش وسط

 که بابامه بودنم تنها از منظورت اگه...  دارم خودمو عالی زندگی و مجردم من...  ندارم ای بچه من

 نکردم پر بچه با خودمو دور عوضش.  دارم دوست رو تنهایی.  ترم راحت بخشمش نمی که همین

 داشتم شاید...«  اما ای حامله فهمیدم دقیقه دو تو االن و کردم جمع بهتری چیزای روی تمرکزمو. 

 مسخرش زندگیش خاطر به باید چی برای من و کرد می بختی خوش احساس اون.  رفتم می تند

» : گفت و کرد مکث یکم «؟ گذره می طور چه نیویورک تو:»  گفتم منم و موند ساکت ؟ کردم می

 ...«  شه می بزرگ و خونه می درس جا این اول همون از لورا که حالم خوش...  لندنه از بهتر

  ؟ چی کارن...  نشده دنیا شهر بهترین راحتی این به که جا این ـ

 ...  باشیم هم پیش تونیم می.  عالیه...  خب ولی زیادن یکم کاراش...  خوبه ـ

  ؟ ای حامله مدته چه ـ

 شبیه:»  گفتم حرص با «؟ ماهه چند بفهمی تونی نمی حاملم فهمیدی که تو:»  گفت خنده با

 ...«  ماه یک شاید...  نیست زیاد:»  گفت و زد لبخند «؟ سونوگرافیم دستگاه

 بگیری تهوع حالت من پیش اگه.  بگم راست رو ولی شه می شروع تهوعات حالت کم کم پس ـ

 . ذارم می جات

:»  فتگ و کرد فکر یکم...«  بریم حاال.  خب خیلی:»  گفت و داد تکون کالفگی ی نشونه به سرشو

 که جایی سمت و کردم تر بیش سرعتمو.«  ببین رو زنا ی مسخره عادت:»  کردم زمزمه.«  خرید

  «؟ کیه پسره اون بدونم باید حاال:»  گفت خنده با.  کردم کج مسیرمو گفت می اون

  ؟ کدوم _

 طور چه ؟ کارته چی اصال ؟ کنه می کار چی تو ی خونه تو.  سپردیم بهش رو لورا که همونی _

 ؟ تو خصوصی حریم تو بیاد تونسته

 ره می بعد و مونه می مدت یک.  دوسته یه:»  گفتم و کردم تر بیش ضبطو صدای.  بود زده هیجان

  «؟ همین:»  گفت و خندید.«  کنیم می همکاری هم با. 

 .  همین _

 .  خونت هم بشه اون ساده کاری هم یه خاطر به بدی اجازه تو نکنم فکر _

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر hoorie r | گانگستر رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

37 

 

  ؟ داریم ای رابطه کنی می فکر _

 .«  آره:»  گفت فورا

 .  کنی می فکر اشتباه خب _

 ...  بگو کنم می فکر اشتباه اگه _

 ؟ ژانت کنی نمی دقت چرا!  گفتم _

 نای با ولی کنما توهین توام به خوام نمی حاال...  خوشگله و تیپ خوش اون...  کنار بذار دقتو _

 ... شدی باحال خیلی آبیت موهای

 ؟ بود تعریف _

 ... دیگه هلمزی شرلوک تو ؟ پرسی می چرا _

 ویم فراوونه که چیزی ولی کن فکر طور این:»  گفت و خندید.«  شده حسودیت:»  گفتم لبخند با

 ...«  بدی دستش از اگه ای دیونه حال هر به...  شده آبی که مشکی

  ؟ رفته یادت.  داشتم بهتریم های گزینه من _

.. . نداشت توماس به ربطی هیچ قضیه این:»  گفتم خشونت با فورا...«  توماس:»  گفت لب زیر

 ...« بود ای دیگه کسای منظورم

 . بمونه کفت تو که کن کاری یک پس گذشته فعل...  داشتی گی می داری باشه که چی هر _

 ...  وقتش به اون.  دیگست یکی هدفم فعال _

 گذاشتن کار سر از جدا...  دیگست یکی هدفم گی می که بکشیشون خوای می مگه.  خدا اوه _

 ... دروغ نه واقعیه ی رابطه یک داری الزم تو که چیزی.  شه می نصیبت چی پسرا این

 تعهد داخ با که نیستی کسی همون تو ؟ کنی می بهم رو راهنماییا این داری تو:»  گفتم پوزخند با

  «؟ باشه نداشته ای رابطه هیچ ازدواجش زمان تا که بود کرده

 بچم ازدواجم قبل تعهدم این وجود با من ضمن در...  نداشتی که تو.  داشتم تعهدو این من خب _

 ...  بود ساله پنج
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 رتمجبو که بود کارن این...  بشکنی تعهدتو رابطه یک داشتن خاطر به که نبودی تو این ولی _

 یک با و دزدید خانوادت از رو تو که بشی کسی عاشق تونستی طور چه...  باشم راست رو و کرد

 ؟... فرستاد پست بچه

 یم طعنه من به داری مدت تموم کردی دقت.  تویی...  نیستم من االن بحث:»  گفت کالفگی با

 بود اومده درسش برای ژان که وقتی حتی و داشتی رابطه چندین االن تا تو که اینه مهم ؟ زنی

 »: گفتم و شد مور مور بدنم.«  تونی می پس داشتی اون با رابطتو اولین که بودی تو این نیویورکم

 هش نمی باورم هنوزم...  دیگه ضعفته نقطه:»  گفت خنده با.«  لرزه می بدنم میاری ژانو اسم...  آخ

 انوژ اسم باشه:»  گفت و کرد کمش خشونت با.  بردم باال ته تا ضبطو صدای حرفش وسط...«  که

 نقرضم بچه نسل بشه کی:»  گفتم و پیشونیم به زدم.«  بمیره بچم ترس از بود نزدیک.  نمیارم

 مدهاو ژان.  کنم می بس دیگه بدم بهت خبرم همین.  شه نمی باشم من تا:»  گفت و خندید.«  شه

 کرف اگه:»  گفتم و کردم پارک خرید مرکز جلوی «؟ دونی می معنیشو...  خونست االنم...  دیدنمون

 قفلشو فرمون به و انداختم شونم روی کیفمو.«  کردی فکر اشتباه بینم می اونو و خونت میام کردی

  «؟ بخری خوای می چی:»  گفتم و وایسادم کنارش.  شد پیاده اونم و شدم پیاده ماشین از.  زدم

 خونست کارنم.  دعوتی من ی خونه جا این از بعد...  نکن عوض بحثو...  نیومدم خاصی هدف با _

 .  خاصه شب یه امشب...  خونه بیاد خودشم برگردونه مارتین گی می رم لورا.  زمان اون

.«  دموخو یا کشم می رو تو یا خودم...  بمیره یکی قراره امشب دونم می:»  گفتم منم و داخل رفتیم

 می آبی کال دیگه...  کریستی نری آبی طرف فقط...  خب خیلی:»  گفت و آورد در عینکشو باالخره

...  ای» : گفت و داد تکون سرشو.«  بپوشی زرد آبی با تونی نمی:»  گفتم و زدم لبخند...«  بینمت

 !« منصفانست

 یآب دم می ترجیح...  کرد استفاده زندگی از باید:»  گفتم کردم می نگاه رو لباسا که طور همون

  «؟ بدی تشکیل خانواده:»  گفت کالفگی با...«  که این تا کنم تجربه بودنو

 نماال همین از باشیم صادق و کنم دریغ بچه یک خاطر به خودم از بارو به رفتن که این جای.  نه _

 ... بدم تشکیل خانواده تا همون پس راحتی تو اگه خب ولی...  ریخته هم به اندامتو

 ...  بینم نمی تغییری که من _

 لباس یک...«  واقعا...  واقعا تو یعنی:»  گفت حیرت با!«  نیستی دقیق چون:»  گفتم و خندیدم

 شدن بزرگ برای هنوز شاید.  آره:»  گفتم داشتم می نگه بدنش روی که طور همون و برداشتم
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 بسه» : گفت و داد هول لباسو ساختگی عصبانیت با...«  کم کم داره تنت باال ولی باشه زود شکمت

 حرص اب اونم و بهش دادم کیفو.«  بگیر کیفمو.  کنم پرو اینو رم می من:»  گفتم و خندیدم!«  دیگه

 چه یکرد فکر...  دقیقم.  نیستم من مقصر:»  گفتم پرو برای رفتم می که طور همون...  کشیدش

 نمک امتحان لباسو تا رفتم و زدم لبخند...«  دیگه برو:»  گفت خشونت با «؟ ای حامله فهمیدم طور

 باالی تا پیراهن...  دیگه کردم می جبران آورد می در ازم که حرصی همه این جوری یه باید... 

 کی...  بود رنگ کم آبی خودشم و داشت سفید گالی روش و بود خنک و نخی پارچش...  بود زانوم

 کلی بعد و کردم پروش...  بود خوب تابستونی لباس برای.  خورد می ایم قهوه باریک کمربند

 سفید رنگ یکی و مشکی رنگ یکی ولی مدل هم صندل تا دو همراهشم و خریدمش نظرسنجی

 . نداره نیازی خودش گفت می.  بود لورا و کارن برای تر بیش ولی کرد خرید یکم اونم.  گرفتم

 دکر مخالفت اول...  نزدیکی همون بار یک بریم که دادم پیشنهاد خرید شدن تموم بعد باالخره

 آورده ایمان بهش که دینی خاطر به چه بچش خاطر به چه.  بخوره نوشیدنی تونست نمی چون

...  نداشت تقصیری خب!  شد راضی ظهر از بعد توی اونم همبرگر خوردن به باالخره ولی.  بود

 هبد خبر من به که این قبل ساعت یک تا گفت می.  بود ریخته هم به هاشو برنامه ی همه بچش

 دنج زمی یک پشت و بار همون به رفتیم همین برای...  بوده خوابیده بیرون بریم هم با تا میاد که

 اضرح من چون بدی همبرگرتو سفارش تو بهتره:»  گفتم و گذاشتم میز روی کیفمو.  نشستیم

 خندلب...«  همبرگر خوردن برای اومدم ظهر از بعد و سرم به خورده سنگ کنن فکر بقیه که نیستم

 شما خصوصیت این اصل در.  کشم نمی خجالت دادنش سفارش از که من:»  گفت و زد

 مقصر» : گفت و شد بلند جاش از!«  آفرین:»  گفتم حرفش وسط...«  انگلیس تو ولی آمریکاییاست

 و ادد سفارششو و رفت اونم و زدم پوزخند.«  کنی می اثبات درستیشو جملم هر پشت که خودتی

 زمی پشت اومد و گرفت خودش برای الکلشم بدون یکی و من برای آبجو یک سفارش اون جز به

 ایلموب به چشمش تا و داشت برش.  خورد زنگ موبایلش بزنه حرفی خواست که همین...  نشست

 من:»  دادم گوش مکالمش به...  کارنه شدم متوجه لحظه همون.  داد جوابش و زد لبخند خورد

 ...«  موندم می وگرنه داری کار آفتاب غروب نزدیکای تا گفتی کردم فکر

 منم . قدیمیش دوستای پیش رفته االن مطمئنم...  کارن نیست بچه که ژان خب اما دونم می آره _

 ... بزنم کریستی به سر یک خواستم

 نمی رو لورا ولی آره...  متنفره ها بچه از قدر چه دونی می توام حتی:»  گفت و خندید بار این

 میک...«  خوشه خودش برای االنم.  خونه موند می باید رسما موقع اون.  ژان پیش بذارم تونستم
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 با چرخوندش می دستش با و بود شده خیره آبجوش به که طور همون اونم و کردم مزه آبجومو از

 اب یکمم باید حال هر به.  گذره می خوش بهش و خوبیه جای...  نباش نگرانش:»  گفت مالیمت

 .«  متنفره خرید از لورا دونی می و باشم تنها دوستام

 .  میارم خودم با رم کریستی...  میام االن من...  حتما...  عزیزم مرسی _

 . فعال.  باش خودت مواظب توام _

 ...«  بیام باهات نیست قرار من:»  گفتم و گذاشتم میز روی رو آبجو.  کرد قطع و

 .  هم به برگردین خواستی ژان و تو اگه داریم اضافیم اتاق یک تازه...  میای باش مطمئن _

 حال وشخ و خنده با اونم.  کردم حساب پولو بیارن سفارشو که این قبل و برداشتم کیفمو حرص با

 عکس منم شد می باعث که بود کسی تنها اون شاید.  اومد دنبالم کرده راضی منو که این از

 نبهتری با وقتی ولی شم عصبانی یا بخندم بار یک شاید روز کل توی.  باشم داشته العملی

 دبع و بشینه اونم تا بودم منتظر و کردم باز ماشینو در...  شی می عوض خود به خود دوستتی

 یموگوش «؟ بیان لورام و مارتین که بزنی زنگ شه می:»  گفت شد سوار که همین.  کنم روشنش

 الو:»  داد جواب تا کشید طول تقریبا و گرفتم مارتینو ی شماره.«  گم می.  باشه:»  گفتم و برداشتم

  «؟

 ممون می شام برای که جایی اون از اما برسونی باید رو لورا...  خونش رم می ژانت با من مارتین _

 .  بمون ام تو و بیار رو لورا خوای می اگه...  پس

 ؟ آدرس.  باشه _

...«  مبل روی افتاده مریض و خونی و خیس االن لورا بندم می شرط:»  دادم ادامه و گفتم آدرسو

 .«  کنی فکر طوری این آزادی تو:»  گفت و خندید

 . خداحافظ.  برسون خودتو زود...  باشه _

 به سرمو «؟ شدم چاق واقعا:»  گفت ژانت...  شدم خیره رو به رو به ساکت و کردم قطع تماسو

:»  گفت حرص با!«  شدی تر جذاب شوهرت برای مطمئنا:»  گفتم و دادم تکون منفی ی نشونه

 دنش خیره ثانیه یک کنم فکر!  چشمه تو شدیدا حال هر به:»  گفتم و انداختم باال شونه!«  عمرا

 ونگ رو چیزا این.  دیگه بسه:»  گفت و گذاشت شکمش روی دستشو...«  که شه می باعث بهت
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 المح خوش خیلی:»  گفت و خندید.«  نداره گوش االن:»  گفتم لبخند با.«  گیره می یاد شنوه می

 .«  باشم داشته ای عالقه چیزا این به تو مثل تونم نمی که خوب چه:»  گفتم لب زیر...« 

 ؟ باشه خوب چی برای _

 ...  باشم داشته ای خانواده تونستم نمی داشتمم می دوست اگه...  چون _

 تو انبخو چی برای...  نبودی تو مقصر...  کریستی نداره اشکالی که این خب ؟ گذشتت خاطر به _

 ؟ کنن قضاوت پدرت کار روی از رو

 ...  ندارم مالک به شباهتی کم منم اون جز...  هست کیت اون جز _

 دبای.  کردی می دفاع خودت از داشتی تو:»  گفت مهربونی لحن با و گذاشت دستم روی دستشو

 دیفهمی می کاش!  زدم پوزخند...«  کشتم نگهبانو اون و بودم مجبور منم ؟ نه...  کنی فراموشش

:»  گفتم و کشیدم بیرون دستمو...  انداختم دردسر اون توی خودمو خودم من که اینه تو و من فرق

 به و داد تکون سرشو «؟ کنی تمومش شه می...  میاد بدم احساسی و مسخره های فضا این از

 مارتین چون...  برسم مارتین با زمان هم تقریبا تا کردم تر بیش سرعتمو...  شد خیره بیرون

 نزدیک جنوب به ژانت ی خونه ولی شمال بودیم رفته تقریبا ما.  بود تر نزدیک خیلی من به نسبت

 قفل. .. سرم پشت ژانتم و شدم پیاده.  خورد چشمم به مارتین ماشین رسیدم که همین...  بود تر

 ی خونه...  داخل رفتیم دومون هر و کرد باز کلیدش با درو ژانت.  کردم قفل ماشینو و زدم فرمونو

.  ومدا می حساب به بزرگی خیلی ی خونه بودن آمده نیویورک به تازه که این با و داشتن شیکی

 مرسید من:»  گفت بلندی تقریبا صدای با آورد می در کفشاشو که طور همون ژانت و بستم درو

 بغل ژانتو.«  اومدی خوش:»  گفت و زد لبخند.  سمتمون اومد کارن و آوردم در کفشامو منم...« 

 بریم» : گفت لبخند با ژانت.  گرفت دستشو و بوسیدش کوتاه عادتش طبق همیشه مثل و گرفت

 ژانت...«  هست.  آره:»  گفت و داد سالم من به رو کارن «؟ نه دیگه جاست اون ژان...  پذیرایی تو

.«  ادمی حال خوش نظر به:»  گفتم و انداختم شونم روی کیفمو.  رفت و کرد مرتب سرشو روی شال

 اومد سرم پشت اونم و کردم حرکت پذیرایی سمت.«  حالیم خوش دو هر.  آره:»  گفت و زد لبخند

 ییپذیرا ی دیگه قسمت مبل روی مارتین و بود خوری غذا بزرگ تقریبا میز یک پذیرایی داخل... 

 ادمد سالم...  کردم تعجب بود بلد داری بچه که این از.  کرد می بازی لورا با داشت و بود نشسته

:»  اومد کنارم از ژان صدای که بده سالم خواست و شد بلند جاش از لبخند با.  کرد بلند سرشو و

 هشب تقریبا و مارتین کنار رفتم.  ریخت می هم به اعصابم دیدم می که ژانو فقط...  اوف...«  سالم
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 کرد گاهن بهم سینه به دست.«  سالم:»  گفتم لبخند با و زدم کنار صورتم توی از موهامو.  چسبیدم

 رفتگ دستمو مارتین.«  شناسی می ژانتو که کردم تعجب.  بودمت ندیده بود وقت خیلی:»  گفت و

» : گفت و خندید ژان «؟ ببرمش دقیقه چند تونم می.  دارم خصوصی کار یک باهاش من:»  گفت و

 چیزی هکن فکر ژان که بود بهتر حداقل.  نکشیدم بیرون دستمو.«  نداریم نسبتی هم با که ما.  آره

 اتاق داخل برد خودش دنبال منو و برداشت تاشو لپ مارتین...  باشه تونه نمی اون و من بین

:»  گفت مارتین و دادم تکیه میز به پشت.  گذاشت میز روی و کرد روشن تاپو لپ...  ژانت و کارن

 شد مخ کنارم از شد روشن که همین...  چیه اون ببینم تا موندم منتظر.«  کردم پیدا چیزعجیب یک

  «؟ داری طور چه وایفایو رمز:»  گفتم تعجب با.  زد سایتو یک و کرد باز مرورگرشو و

 ... ببین اینو...  بود آسون خیلی کردنش هک _

...  بخ:»  پرسیدم.  ندیدم عجیبی چیز.  کردم نگاه صفحه به سینه به دست و برگردوندم سرمو

  «؟ چی یعنی این

 ... آدرس این به بار اولین برای خب ؟ نداره اجرا اونا جشنای جز جا هیچ باندشون گفتم یادته _

 ...  سایتشونه این...  دارن اجرا جا اون

:»  پرسیدم.  بود چشمام جلوی درست چشماش.  سمتم برگردوند سرشو بود خم که طور همون

 هک دادم تکون سرمو.«  بریم باید که دونم می فقط.  دونم نمی:»  گفت و داد تکون سرشو «؟ چرا

 کرد فکری چه که زدم حدس خودم داشتیم ما که حالتی با.  تو اومد کارن و شد باز در موقع همون

:»  فتمگ مارتین به رو.  بیرون رفت.«  میایم دیگه لحظه چند:»  گفتم بگه چیزی که این قبل ولی

 و داد تکون ندونستن روی از سرشو «؟ کازینو یه تو ؟ باشن داشته اجرا جایی همچین باید چرا

 اجرا وقاتا بعضی مطمئنا پس...  کابارست و کازینو ، بار از ترکیبی که کوچیکه جای یه این:»  گفت

 و دادم تکون سرمو.«  برو تو.  دم می خبر رابرتسون به من.  دونم نمی رو جا این اهمیت اما داره

 خونه تو...  دیگه بیاین:»  گفت بهم رو.  کارن سرشم پشت و سمتم اومد ژانت.  کردم باز درو

 زنه می تلفن داره.  میاد االن مارتین:»  گفتم لبخند با...«  هست دیگه چیزای ولی نداریم نوشیدنی

 و تو نبی گفتی که تو ضمن در.  مونده شام هنوز:»  گفت عصبانیت با.«  مونیم نمی زیاد بعدش. 

 و لتحم قابل غیر برام بودن جمع بین قدر چه.  گوشم پشت بردم موهامو.«  نیست چیزی مارتین

 رفح.  نیست بینمون چیزی:»  گفتم و کنم حفظ خودمو آرامش کردم سعی...  بود کننده کالفه

 .«  کنیم می کار هم با که گفتم.  داشتیم خصوصی
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 ...  بیاین تر زود حال هر به ؟ شی می عصبانی چرا باشه _

 وت فرشم و ای قهوه موهای...  فقط دوید می خونه تو لورا.  نشستم مبل روی و رفتم ژانت دنبال 

 هک این...  نداشت وجود کار این برای موجهی دلیل.  شدم خیره میز به.  رفت می پایین و باال هوا

 داشته اجرا دیگه جای یک ناگهانی طور به حاال و باشه خودشون مخصوص فقط اجراشون گروه

.. . باشه انقالبی اگه حتی...  کردن نمی کاری محافظت طور این اختراع یه برای مطمئنا...  باشن

.  دبو بس گرفتم می پولمو که همین...  شد نمی مربوط من به ولی بود اینا از تر بیش موضوع

 به رو به «؟ نداری خبری توماس از:»  گفت و نشست کنارم ژانت...  خودشون ی عهده به بقیش

 می و نبری اسمشو خوام می ازت بار هر که این خالف بر اینه منظورت:»  گفتم و شدم خیره رو

 وت دونی می.  شه نمی دیگم و...  نه:»  گفتم و شدم خیره ناخنم به.«  آره:»  گفت و خندید «؟ بری

 ...«  پس زندانه

 ...  فرستاد می پیغام برات بقیه دست این از قبل اما ـ

 تنیس مهم من برای زندانه تو خودش.  نداره ارزشی من برای کنندش تهدید و مسخره پیغامای ـ

 ... کردم کاری هم پلیس با فقط. 

» : گفت ژانت «؟ زنین می حرف چی مورد در:»  گفت لبخند با و نشست کنارم مارتین موقع همون

 و کردم بازی موهام با...  شد خیره بهم کنجکاوی با مارتین...«  مجرم یه انداختن تله تو درمورد

 که فتادا اتفاقایی یه وسط این که بگیرن مجرمو یه تا کردم کاری هم پلیس با پیش سال :» گفتم

 بلند جام از «؟ کردی کاری هم پلیس با...  تو:»  گفت و باال پرید ابروهاش...«  مربوطه نا تو به

 شنی.  زد پوزخند...«  باشی داشته کشورت توی مثبت وجود اوقات بعضی الزمه:»  گفتم و شدم

 و کردم باز یخچالو در.  زد می حرف تلفن با کارن.  خونه آشپز داخل رفتم و دادم تحویلش خندی

 شونخانوادگی کوچیک میز پشت و داشتم برش!«  کیک:»  گفتم و دادم باال ابروهامو کیک دیدن با

 خندلب با شد تموم وقتی و کرد صحبت هم دیگه ی دقیقه پنج.  خوردن به کردم شروع و نشستم

 از یا خسته که بگو:»  گفتم و خوردم دیگم یکم زدم گوشم پشت موهامو...«  بود لورا مال:»  گفت

 فتگ و نشست میز روی جلوم...«  بگو حقیقتو:» گفتم تر جدی.«  نه:»  گفت و خندید «؟ داری بچه

 هزد پس عشقو این جلومه که زنی و راهمم تو ی بچه و دخترم و همسرم عاشق که اینه حقیقت:» 

.  شدم بلند جام از.  زد لبخند...«  بودی عاشق گی می که قدر این کاش :» گفتم و زدم پوزخند...« 

 تهرف سر حوصلم دیگه...  هستم حالم خوش و زدم پسش...  بزنم پسش نخوام که نداشت لذتی

 رک» : گفتم و نشستم.  بود خالی بینشون من جای هنوز.  زد می حرف ژانت با داشت مارتین.  بود
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 پس رفته سر حوصلشم ژانم میخوای...  خب :» گفت و خندید...«  رفت سر حوصلم.  ژانت بگم

  «؟ بخندی بهم و کنی مسخرم تا بیام کردی دعوت منو:»  گفتم کالفه...« 

 ... بخوام چی برای ؟ ری می تند قدر این چرا ـ

 فموکی...«  برم باید فعال.  مهمونی برای ندارم وقت.  ژانت دارم کار خیلی من:»  گفتم حرفش وسط

 می امشب...  اما:»  گفت آرومی صدای با ژانت «؟ میای توام :» گفتم مارتین به رو و برداشتم

 که گهدی شب یه:»  گفتم و شدم خیره بهش.  بود شده ناراحت...«  کریستی باشیم هم با خواستم

« . گذشت خوش.  مرسی.  ریم می ما فعال...  پس:»  گفت و شد بلند جاش از مارتین.«  نباشه ژان

 و رفت جایی شد نمی که اجباری خب.  بیرون رفتم و گفتم خداحافظ یه.  شدم بلند جام از منم

 که باشه مهمی چیز کردم نمی فکر.  کردم فکر فقط رسیدن تا و شدم ماشین سوار...  موند

 حال هر به.  اجراست گروه یه فقط باشه چی هر...  داره اجرا جا اون بار اولین برای گروهشون

...  داخل تیمرف و کردم پارک ماشینو خستگی با رسیدیم که خونه به...  رفتیم می باید اطمینان برای

 روی سرمو «؟ ای فراری ژان از چرا:»  گفت نشست می که طور همون مارتینم و نشستم مبل روی

...«  ووو:»  گفت ای کشیده لحن با.«  بود پسرم دوست اولین جورایی یه:»  گفتم و گذاشتم مبل

 موالمع...  خب:»  گفت و بگیره خندشو جلوی کرد سعی «؟ جالبیه چیز:»  گفتم و شدم خیره بهش

 نیفتاده اتفاق من برای بختانه خوش.  کنن فراموش رو چیزی همچین تونن نمی وقت هیچ مردا

 نگاه اون با...  ازش باشی فراری بایدم باشه دوستت بهترین برادر!  اوه...  آدم اون وقتی ولی

 یکم...«  فقط...  نیستم فراری من:»  گفتم و کردم نگاه بهش تیز.«  دیدم ازش من که مغروری

 و خندید.  شدم خیره بهش حرص با.  خندید...«  ضایعست یکم:»  گفتم قاطعیت با و کردم فکر

..« . نیست ضایع کنی می فکر تو قدر اون بگم خواستم فقط...  نکن نگاهم طوری این:»  گفت

 قدر چه کنی نمی فکرشم حتی چون:»  گفت تری شدید ی خنده با که بگم چیزی خواستم

 و وردمآ در آبیمو ژاکت...  شد نمی قطع خندش لعنتی ولی سرش تو کوبوندم کوسنو.«  ضایعست

 هک وقتیم.  شه می ناراحت زود خیلی ژانت:»  گفتم و کشیدم دراز مبل روی.  کردم صاف تاپمو

 بفهمه دبای ولی کنه می گریه من دست از داره مطمئنا االن.  بلده گریه و ناراحتی فقط کال حاملست

 تموم حرفشو هنوز...«  با تونی نمی:»  گفت حرفم وسط و خندید مارتین...«  تونم نمی من که

 حرف من حرف وسط:»  گفتم جدیت با و پهلوش تو زدم پاشنم با و کردم دراز پامو که بود نکرده

 در ور بوتا نیم.  بوم پشت تو باال رفت ها پله از و شد بلند حرص با عوضش و نداد جوابی.«  نزن

 و کردم پرت تخت روی خودمو...  بود خیره آسمون به.  باال رفتم و پوشیدم شورتک یه و آوردم
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 ندهخ با و!«  آفرین ؟ جین شلوار و بلوز با شب یه خوابی می لخت ی تنه باال با شب یه »: گفتم

 گرم داشت روز هر هوا.  پایین رفت و.«  کنم می عوضش رم می:»  گفت و زد لبخند.  زدم دست

 دهش خسته...  بستم چشمامو و باال کشیدم شکمم تا رو پتو و آوردم در تاپمو.  شد می قبل از تر

 ویر و گرفتم ازش موبایلو ...« خوره می زنگ:»  گفت و اومد موبایلم با مارتین موقع همون...  بودم

 اراحتمن واقعا کریستی:»  اومد ناراحتی با صداش الو گفتم تا بودم ژانت منتظر...  نشستم تختم

 دوری ی قضیه بدونی باید توام ولی کنم ناراحت رو تو خوام نمی من ژانت:»  گفتم کالفه.«  کردی

 با .« بیفتم گیر توش خوام نمی.  کردم دیونگی یه جوونی اوج تو من.  نیست شوخی ژان از من

 و وت که دارم دوست خیلی من ولی:»  گفت شدنشه حساس همون خاطر به دونستم می که بغضی

  «؟ اونه شبیه من چی آخه:»  گفتم حرص با« . باشین هم با اون

 ... دونم نمی ـ

 مواظب.  داری استراحت به نیاز کنم فکر ژانت:»  گفتم مالیمی لحن با و کشیدم عمیق نفس

 می قاطی فکراش کال...  بود طور همین.  کردم قطع رو گوشی و...«  فعال.  باش بچت و خودت

.  کشیدم دراز دوباره و...«  کرده ناراحتش زیادی:»  گفتم و گذاشتم رو گوشی...  هم با شدن

 تر دب این:»  گفتم و شدم خیره بهش.«  بود بد برخوردت یکم شاید:»  گفت و کشید دراز مارتینم

 .  بستم چشمامو و کردم پخش موهامو.«  بچسبونه هم به اونو و من که بود

************* 

...  بود افتاده شونم روی طرف دو از یکمش که خورده فر موهای.  کردم چک خودمو آخر بار برای

 بازم که مشکی براق ژاکت و آبی لنزای همون با.  بودم زده چتری مدل صورتمو جلوی موهای

 و مشکی ساپورت و زیرش موهام رنگ هم آبی ی تنه نیم یه با.  بود آرنجم باالی تا آستیناش

 یکی و پام مچ دور یکی نازک بند تا دو و بود باز جلوش که مشکی بلند پاشنه کفشای با...  چسب

 و کردم مرتب شونم روی موهامو.  بودم زده آبی الک ناخنامم به.  خورد می پام انگشتای قسمت

 اب و کردم نگاه بر و دور به.«  خوبن خیلی.  آره:»  گفت و کرد تایید...«  دارن خوبی اجرای:»  گفتم

 نش جور کازینو با تونن می کاباره و بار جورایی یه خب ولی...  بود کم کلوپ فقط:»  گفتم خنده

 یم اشاره که جایی به .« ببین رو جا اون.  اوه:»  گفت یکهو و کرد نگاه اطراف به.«  عمرا کلوپ ولی

 یوارد به.«  باشه جا این که نداره تعجبی:»  گفتم و زدم لبخند...  بود رئیسشون.  کردم نگاه کرد

 و خندیدم.  زد می حرف بود کنارش که مرد یه با داشت مخصوص ژست یه با و بود داده تکیه

 حال ره به.  بهش نفوذ سخته و.  دارم قبول:»  گفت و خندید اونم.«  کالسیکه زیادی یکم:»  گفتم
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 رداشتمب دختره دست سینی روی از جام یه .« کنی پیدا راهشو بتونی شاید.  همین شبیه تا دو شما

 هی اونم زد لبخند.«  بردم بازم و انداختم راه رو بازی این کسایی چه با من نداری خبر:»  گفتم و

 گفتم و انداختم باال شونه «؟ کنی شروع خوای می طوری چه...  خب خیلی:»  گفت و برداشت جام

 شستمن بود سن روی به رو که میزی پشت .« کنم گوش اجرا به یکم بدم ترجیح فعال کنم فکر:» 

 و مشروبا ی همه جا همون که بودن شده چیده پشت بازی میزای.  نشست روم به رو اونم و

» : گفت مارتین.  باشه سن روی به رو که طوری بودن چیده رو میزا سالنم اول و.  بود بار متصدی

 آشناییم کس.  نیومدن گفتی که نفری دو اون بینم می من که طور این.  نمیاد مشکوکی چیز نظر به

 برای من حال هر به.  باشه مهمی چیز تونه نمی که معلومه:»  گفتم و دادم تکون سرمو.«  بینم نمی

...  خب:»  گفت و خندید.«  کنیم عجله نباید و باشیم داشته برخوردو اولین و ببینمش که اومدم این

:»  فتگ و خندید باوری نا با «؟ میاد کننده خسته نظر به دونم نمی:»  گفتم و زدم لبخند «؟ طور چه

 «؟ باشن توجهش مورد بار یه حداقل خوان می که نفرن چند اداره خود تو دونی می ؟ کننده خسته

:»  گفتم و شدم خیره بهش.  خندید .« گیره می ژست و کالسه با زیادی یکم:»  گفتم و خندیدم

 پشت . ببینه رو تو نیست الزم فعال کنم فکر :» گفتم و کردم مزه نوشیدنیمو از یکم.«  مغروره

 و خندیدم «؟ بزنی حرف باهاش خوای می:»  گفت تعجب با.«  جا اون رم می من.  بمون بهش

 جام از.  خندید.«  آدمی همچین به برسه چه کنی تور دختر یه که مونده خیلی هنوز!  آخ:»  گفتم

.  ودب خیره جامش به فقط و بود وایساده طور همون هنوز.  بود اون که سمتی اون رفتم و شدم بلند

 از چیزی بتونم شاید تا نزدیک رفتم.  داد می گوش اون و زد می حرف داشت مرده اون دفعه این

:»  سیدر گوشم به صداش...  کنم گوش و کنم بازی یکم تا نشستم میز پشت.  بشنوم حرفاشون

 همچین تو...  اوه.«  کنه می رفت پس ماهیانه سود طوری این.  باشه خوبی ی ایده نکنم فکر

 صدای بردم که اولو دور...  گرفتم بازی به حواسمو و زدم لبخند ؟ زنه می حرف کار مورد در جاییم

 اونم و شد تموم حرفاشون موقع همون.  بودم برده بد.  داشتن حقم...  شد بلند اعتراضشون

 و زدم پوزخند.  بود مغرور شدیدا شدیدا شدیدا.  کردم نگاه بهش.  کنارم صندلی روی نشست

 ازیب به حواسشو و خورد نوشیدنیش از دیگه یکم فقط اونم.  شد پخش کارت دوباره موقع همون

 واقعا اما جام اون چی برای اصال که بودم کرده فراموش.  بود ای طوالنی بازی تقریبا...  گرفت

 واسممح دیگه.  بود احتماالت ی پایه بر کال که چند هر.  بشه برنده نذارم که بود این تالشم تموم

 اگه:»  گفت آخر ی لحظه...  دستش از گرفت می حرصم داشت فقط...  بود شده پرت مارتین از

 و نمک می نگاه ام طعمه به انگار که کردم نگاه چشماش تو چنان «؟ بکشی عقب تونی می بخوای

 قبع بقیه و بودیم مونده بازی توی ما فقط دیگه «... خب خیلی:»  گفت و زد لبخند.«  نه:»  گفتم
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 ور کارتا منم.  بودم باخته واقعا...  انداخت رو تا دو هر بعد و کرد نگاه کارتاش به.  بودن کشیده

 نیعصبا شدیدا.  شدم بلند جام از حرص با...«  بود خوبی تالش:»  گفت لبخند با اونم و انداختم

 زا یکم خواستم که همین!  بشه این من شانس نبود قرار کردم می حس که حدی در.  بودم شده

 گفت و داد سالم رئیسش به.  خندید.  شدم خیره چشماش تو غضب با.  اومد مارتین بشم دور میز

 و شتمبرگ.  گرفتم خودمو جلوی که بزنم حرفی خواستم.«  شده آتیشی جور بد جا این یکی انگار:» 

 تیلعن.  بیارم در اداشو خواست می دلم .« کنم می فکر طور این منم :» گفت رئیسش موقع همون

 مکرد کنترل خودمو ولی بود برده اون که بود شده تموم گرون برام خیلی...  مغرورش نگاه اون با

 بده دست باهام که این بدون ...« کریستی:»  گفتم آتیشیم نگاه با و کردم دراز سمتش دستمو

 آره:»  گفتم تر زود من که بگه که کرد باز دهن مارتین «؟ دارین نسبتی نفر دو شما...  ایان:»  گفت

 ارتینمم.  لبش ی گوشه نشست لبخند یه باالخره «؟ دارین هم با نسبتی تا دو شما.  خالمه پسر. 

 یکم:»  گفتم و باال دادم هامو ابرو...«  سازمان رئیس:»  گفت تازست من برای انگار که جوری

 نمای ضمن در:»  گفتم و انداختم باال شونه...«  خب ولی جوونین بودن سازمان رئیس برای زیادی

 دوباره خوای می اگه خب:»  گفت و زد لبخند مغرورش نگاه با.«  بود شانسی بردتون که بگم

.  رانگا بود شده مغرور خیلی.«  نیاوردم شانسیمو خوش نعل چون منصفانست ؟ کنیم امتحان

 دنز حرف یکم بعد مارتینم و صندلیا سمت کردم حرکت و .« ممنون...  نه »: گفتم و زدم پوزخند

 می فکر هک قدرم اون مالقاتتون اولین کنم فکر :» گفت مارتینم و نشستم صندلی روی.  رسید بهم

 ور چیزی شانس حسب بر برده اون که این:»  گفتم و شدم خیره بهش...«  نشد ای افسانه کردی

 «؟ بازنده یه پوشش تو:»  گفت و خندید.«  دید منو که اینه مهم...  که اینه مهم...  کنه نمی عوض

 و دمز لبخند.  شدم خیره اجرا گروه به...«  کنه نمی کم من اعتبار از بازندگی:»  گفتم خشونت با

 زا «؟ چی:»  گفت و باال داد ابروهاشو...«  اینه بمونه ذهنش تو من از قراره که چیزی تنها :» گفتم

 ؟ چی:»  گفت تعجب با...«  خونه می و باال اون رفته که جذاب دختر یه:»  گفتم و شدم بلند جام

 مومت آهنگو تازه.  سن سمت رفتم که بود نکرده کامل اسممم هنوز حرفش وسط...«  کریس وایسا

 به رو.  بود شلوغ خیلی کل در.  زدن دست دادن می گوش داشتن که کسایی ی همه و بودن کرده

 گاهن بهم تعجب با.«  داری نیاز استراحت کم یه به کنم فکر:»  گفتم و وایسادم خوانندشون روی

 ان با...«  من مهمون آهنگ یه:»  گفتم و بود شبیه خند نیش به تر بیش که زدم لبخندی.  کرد

 و زدم کمرم به دستمو «؟ کنی اعتماد بهم تونی می:»  گفتم جذابیت با و زدم لبخند.  خندید باوری

 این باشه نداشته ضرری کنم فکر...  خب خیلی:»  گفت و کرد مکث...  شدم خیره چشماش تو

 متونوه دختر همین:»  گفتم و شدم جدی.  گفت گروه ی بقیه به رو خنده با...«  کنیم امتحان دخترو
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 ثبتم ی نشونه به سرشو اونم و گفتم آهنگو اسم گوشش تو و جلو رفتم...«  جیبش تو ذاره می

 هنگآ موقع همون و جمعیت سمت برگشتم.  کشیدم عمیق نفس...  بزنه تونه می یعنی داد تکون

 هب!  داره جرئتی چه دختر این کرد می فکر شاید.  کرد می نگاهم کنجکاوی با ایان...  شد شروع

 جمعیت به چشمم آهنگ اوالی...  خوندن به کردم شروع و شدم خیره چشماش تو فقط حال هر

 می رقب که چشمایی و جذابیت با و زدم زل ایان چشمای تو فقط رسید تیکه این به وقتی ولی بود

 :  خوندم زد

Oh, how I rock my body 

 میچرخونم بدنمو من اوه

Can you handle how I move? 

 کنی لمس منو خوردن تکون میتونی آیاتو

Are you feeling naughty? 

 میکنی؟ شیطونی احساس تو آیا

I’m gonna hypnotize you 

 کنم هیپنوتیزت میخوام من

Are you ready for me? 

 ای؟ آماده من واسه تو

And then you’ll never say no, no, no. 

 نه نه نه نمیگی هیچوقت تو اونموقع و

The sky is the limit 

 شده وسیع آسمان

I can fly, are you with me? 

 بامنی؟ تو آیا ، کنم پرواز میتونم من

Keep your eyes on your prize 
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 ببند هات ارزش روی چشماتو

And your mind  of the time. 

 ... زمان روی رو مغزت و

Uh baby, you know that you will never say no, no, no. 

 بگی نه نمیخوای هیچوقت میدونی تو عزیزم اوه

 هب دیگه.  خونم می خوب دارم یعنی این...  زدم لبخند.  بود کرده تعجب.  افتاد مارتین به چشمم

 ودب چشمم توی رنگم شب الک برق چیز همه از تر بیش.  خوندم آهنگو ی بقیه و نکردم نگاه ایان

 دش تموم آهنگ که همین.  بودم بلد خوب رو یکی این و بود صدا ی عشوه آهنگ تر بیش قسمت. 

 جاش زا مارتین.  پایین رفتم و زدم لبخند.  رسید نمی صدا به صدا که شد شدید تشویقا قدر اون

 انای به.  لرزید گوشیم ...« دونم می:»  گفتم و زدم لبخند...«  بودی عالی واو:»  گفت و شد بلند

 اقعاو بخوام اگه خب.  بود گرفته حرصم.  کرد می کار موبایلش با داشت من به توجه بی کردم نگاه

 که بعضیام.  کردن می تشویقم حداقل بودن اون جای قبلی آدمای از کدوم هر باشم راست رو

 ودب گرفته حرصم واقعا...  این ولی باشم مهمونشون شب خواستن می که بودن هول قدر اون دیگه

 داشوص تا بیرون رفتم کیه ببینم که این بدون و داشتم برش.  لرزیدن به کرد شروع گوشیم. 

 ؟ چیه دونی می:»  گفتم و کردم پوفی .« سالم:»  اومد صدا همون «؟ الو» : دادم جواب و بشنوم

 به ذاری می حاال.  تکراریه حرفات ی همه.  فهمیدم ؟ خب خیلی بزنی زنگ روز هر نیست الزم

 نای که فهمی می شناسی می منو اگه.  کارا این برای چیه دلیلت دونم نمی ؟ نه یا برسم کارم

 یه که داری روانی بیماری کنم فکر پس شناسی نمی اگه.  نداره ارزش من برای ای ذره تماسات

 من شگو توی نحستو صدای دیگه یا بده نشون خودتو کن عملی تهدیدتو یا.  زنی می زنگ من به

 شناسی می منو اگه گم می دوباره و کنم می شروع کن باور بدی ادامه کارو این اگه و ؟ خب نیار

 :» گفت و خندید.  بود اومده جوش به خونم «؟ اوکی:»  زدم داد.«  نیست من کار توی شکستی

 اما مکن قطع خواستم...«  بامزه.  هه.  هه :» خندیدم عصبی...«  داده ترتیبتو جور بد یکی کنم فکر

 دستم تو گوشی «؟ شی نمی سوار:»  شم خشک شد باعث که اومد آشنا صدای یه آخر ی لحظه

.  هبر تحلیل قراره کردم حس که زد می تند قدر اون قلبم ضربان...  شدم خیره رو به رو به و موند

:»  گفت و لبش کنار نشست پوزخندی...«  جا این...  تو:»  گفتم و خورد سر دستم توی از گوشی

 «؟ مبزنی گپ هم با کم یه شینی نمی چرا پس نترسی دونم می و شناسمت می خوب خیلیم من
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.  تونستم نمی ولی شم سوار من تا عقب رفت اونم...  کرد باز درو و شد پیاده لیموزین از راننده

 خندید توماس...  زد بوق دوباره راننده ؟ باشه جا این اون ممکنه طور چه که بودم کرده هنگ اصال

 با جنگل تو رفت می اومد می پاش شناختم می من که ای کریستی.  ترسیدی که نگو:»  گفت و

 نمک فکر:»  گفتم و زدم شیطونی لبخند.  شدم مسلط خودم به .« کرد می شکار ببر خالی دست

 گوشیمو...«  دونی می اینو خودتم و باشه داشته ارزش ببر تا  ده ی اندازه به تو کردن شکار

 گفت و زد پوزخند .« بگیری جدید گوشی برام بهتره...  گذشته کار از کار دیگه:»  گفتم و برداشتم

 نکنم رفک...  داری لیموزینو این حداقل:»  گفتم و انداختم باال شونه «؟ قدیمم ی دیونه آدم شبیه:» 

 فتمر نترسیدم بفهمه که این برای و کردم هم سر گوشیمو...«  باشه گرون قدر اون گوشی یه پول

 جدا :» گفت و خندید مسخره .« بدم خبر بهش باید که دارم همراه یه فقط:»  گفتم و ماشین سمت

 تا دص جلوی شدن تسلیم از تو به کردن اعتماد که باشم داشته اون با گفتگوام یه باید شاید ؟

 یکهو و گرفت دستمو مچ.«  ذاره می تاثیر روش خیلی مطمئنا:»  گفتم و زدم لبخند.«  تره بد دشمن

 فسن تند تند...  شدم شوکه.  بست درو راننده و پاش روی ماشین داخل شدم پرت.  تو کشید منو

 که ترس یکم و خشونت با...  بره پایین و باال هی سینم ی قفسه که بود شده باعث و کشیدم

 فتگ حرفم وسط...«  با درست رفتار طرز این ؟ کنی می داری کار چی:»  گفتم بودم کرده مخفیش

 چه لوپک...  میاد بدت کالسیک چیزای از تو.  کالسیکه خیلی نه اوه ؟ رستوران کنم می فکر دارم:» 

 داد ادامه.  کشیدم نفس تند تند...«  بری تونی نمی جایی همچین خانوادت با...  نه اونم اوه ؟ طوره

 بچمون برای چون جا اون بریم تونیم نمی...  بد چه.  اوه ؟ بار.  چسبه نمی.  نه شاپم کافی:» 

 نه یمباش داشته خانوادگی شام یه خونه توی که باشه همین فکر بهترین کنم فکر...  نداره چیزی

 آبی موهای:»  گفت و خندید.  بود شده پخش صندلی روی موهام و بود پاش روی سرم هنوز «؟

 ؟ وادهخان» : گفتم حرص با و نشستم صندلی روی ، شدم بلند پاش روی از خشونت با.«  میاد بهت

 موگوشی.  بودن شده قفل درا.  خندید «؟ تنهایی دنیا کل تو که کنی باور تونی نمی هنوزم آخی

 زا سورپرایزو این خوام نمی.  برسیم تا کشه می طول یکم :» گفت موقع همون اونم و کردم روشن

 با ...« طوالنیه راهمون یکم آخه ؟ نه رسیم می تا بشنویم بچمونو صدای بذار...  ولی بدی دست

 ونپنه...  کریستی خیال بی:»  گفت و زد لبخند« ؟ بچه کدوم:»  گفتم و شدم خیره بهش تعجب

 می :» گفت و شد خیره بهم «؟ کردن پنهون...  کدوم...  ک:»  گفتم لکنت با...«  فایدست بی کردن

 و طالیی موهای کمند گیسو مثل که همون...  بقیه دست دادیش آشغال یه مثل که همون ؟ دونی

 حالت با و سمتش شدم خم حرفش وسط...«  االن اگه بندم می شرط که همون...  داره نازی

 لیو بازیم عاشق منم...  بکن خب ؟ کنی بازی خوای می ؟ گی می چی داری چی تو:»  گفتم تهدید
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 دلم کنم فکر نزدیکی بهم قدر این که حاال:»  گفت و خندید «؟ فهمی می...  داریم خودمونو قوانین

 هب سینه به دست و کشیدم عقب خودمو خشونت با .« بچشم عسلمون این از دوباره یکم بخواد

 شینیب گوشه یه طوری همین رسیم می تا تونی می:»  گفت و خندید.  دادم تکیه ماشین صندلی

.  هه.  هه:»  گفتم دوباره و خندیدم مسخره .« بود کردن قهر کردی نمی یادمه که کاری تنها ولی

 لمنس کال من...  عرب به گرده می بر اصالتم من.  کنی می که کاری هر.  نیست مهم برام...  بامزه

 و تدس اون با کوچولو ریز ی بچه اون اگه نیست مهم منم برای پس...  کشت زنشو که عربیه مال

 ویر مسئولیتی منم.  مرد نمی بود مهم براش مادرش خود اگه چون.  ببینه صدمه ضعیفش پای

 ...« نداری خواهری تو :» پیچید ماشین کل تو که زد دادی یه...«  پس ندارم خواهرم ی بچه

...  رهبمی که این قبل داشتم یعنی...  دارم ولی گفتن می همینو اولشم همه:» گفتم و زدم پوزخند

 یمگوش به «؟ بدم بهت آمارمو ی همه زندان بیفتی تا بزنم گولت خوام می وقتی که نداری انتظار

 رستد دردسر آدم برای امکاناتشون این با.  لعنتی...  داد نمی آنتن اصال ماشین داخل.  کردم نگاه

 نیستی زندان توی االن طور چه حاال :» دادم ادامه و کردم پرت صندلی روی رو گوشی...  کنن می

 و ندیدمخ «؟ بری در بدزدی کلیدو و ببره خوابش نگهبانت تا کردی کمین کودکا برنامه مثل حتما ؟

 ونهم:»  گفت و زد پوزخند.«  بودی تماشایی قدر چه زندونتون نارنجی لباس اون تو وای:»  گفتم

 دستم با یکم...  شدم خیره جلو به و خندیدم مسخره .« ای تماشایی موهات این با تو که قدر

 و خندید .« گرمه خیلیم.  خفست هوا ؟ پایین بدی رو شیشه خوای نمی:»  گفتم و زدم باد خودمو

 یموذ قدر چه.  شدم خیره چشماش تو.«  بیاری در ژاکتتو تونی می.  خوبه که من نظر به:»  گفت

 و آوردم در ژاکتمو ...« خب خیلی:»  گفتم و انداختم باال شونه...  چاره بی بود کرده عقده...  بود

 انگار :» گفتم خند نیش با و سمتش برگشتم.  کردم حس خودم روی نگاهشو...  گذاشتم پام روی

 هب سرمو و بستم چشمامو.  گردوند بر روشو و زد پوزخند.«  شه می گرمش داره دیگه یکی االن

.  بدم نشون خواستم نمی ولی داشتم شوره دل طرف یه از بودم خسته.  دادم تکیه صندلی

 االن» : گفتم و کردم باز چشمامو.  وایساد ماشین که برد می خوابم داشت کم کم و بستم چشمامو

 ای درختی و دار هیچ.  بود خلوت بر و دور.  شدم پیاده منم و زد درو قفل راننده «؟ دقیقا کجاییم

 ترسناک وای:»  گفتم و پوشیدم ژاکتمو.  رومون به رو ویالی یه همون جز شد نمی دیده ای خونه

 . کشید خودش دنبال منو و گرفت دستمو.  کردم نگاه بر و دور به و «؟ نکردی پیدا جا این از تر

 شبی.  نبودن سبز سر زیاد اما بود درخت پر بر و دور.  داخل برد ماشینو و کرد باز رو دروازه راننده

 مبر موند منتظر...  نیومد داخل دیگه راننده ولی کرد باز رو خونه در.  بود ارواح ی خانه شبیه تر

 یاریب زور به بدزدی دخترو یه که اینه ادب رسم :» گفتم و کردم نگاه بهش سینه به دست...  داخل
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 توی اومد میل کمال با دخترم این و خواستم مودبانه خیلی کنم فکر:»  گفت و زد پوزخند «؟ خونت

 ...«  ماشین

 ... بیام خونم توی نبود قرار ولی آره ـ

 نای ؟ جدا:»  گفتم و خندیدم مسخره ...« جسیکا» : زد صدا و شد خیره بهم شیطونش چشمای با

 هب نگاهی یه بذار:»  گفت و زد مالیمی لبخند «؟ نیست کافیت یکی ولی داری شریک یعنی

 تو وکیت که همین اما کردم نگاه داخل به قیدی بی با و انداختم باال شونه.«  بندازیم شریکمون

 تمشگرف دختره از و «؟ کنه می کار چی جا این بچه این:»  گفتم نگرانی با و تو دویدم دیدم بغلش

 فتمگ و سمتش برگشتم خشونت با ...« تو دویدی راحت چه.  نبود سخت خیلیم:»  گفت توماس. 

 مین گریه باشه کی هر بغل تو که کرده عادت ها غریبه به کنم فکر:»  گفت حرفم وسط...«  این:» 

:»  غریدم حرص با...«  آرومیه ی بچه مامانش خالف بر کل در نیست بلد کردن گریه شایدم...  کنه

 سر حوصلمو داره مسخرت و معنی بی حرفای این دوما...  مخمه رو.  نزن حرف من حرف وسط اوال

 آرامش یکم.  خورد می پستونک و بود کرده خوش جا بغلم تو که کردم نگاه کیت به.«  بره می

...«  جاست این بچه ان چرا که گیجم کال بلکه آوردی منو چرا دونم نمی تنها نه و:»  گفتم و گرفتم

 مکرد مرتب موهاشو.  کرد می کارو این اومد می که بغلم...  زدن پا و دست کرد شروع کم کم کیت

 اکپ دهنشو دور دستم با و آوردم در دهنش تو از پستونکشو.  نشستم مبل ترین نزدیک روی و

 نشده تو بذارم پستونکو خواستم دوباره.  بود شده سرازیر دهنش آب از یکم همیشه مثل.  کردم

 دو. . گرسنشه شاید :» گفت خنده با و نشست کنارم توماس...  کرد گریه و داد تکون سرشو ولی

:»  گفتم و شدم خیره چشماش تو حرص با...«  مکه می پستونک داره که شه می ساعتی سه

 وشوپالت...«  شه می تلف گرسنگی از چاره بی ی بچه این چون بکنی براش فکری یه باید خودت

...  یادن اون رفته مامانش:»  گفتم حرص با .« کنه گذشتگی خود از مامانش اگه نه:»  گفت و آورد در

 یهگر داشت هنوز کیت !« دیونه بدم شیر بهش من که بندازیش من بغل طوری همین تونی نمی

 ستینی بلد حتی :» گفت و خندید توماس.  دادم تکونش آروم و گذاشتم شونم روی سرشو کرد می

 نیک می غلطی چه:»  زدم داد...  بودم شده عصبی دیگه...  کشیدش بغلم از یکهو و.«  کنی آرومش

 ناسهش می باباشو ببینم خوام می...  باش آروم:»  گفت ای کشیده لحن با و شد بلند مبل روی از «؟

 «؟ّ بشناسدت خوای می طور چه کارشی هیچ نه داییشی نه باباشی نه:»  گفتم حرص با «؟ّ نه یا

 موهای...  پدرشم منم مادرشی تو...  نیست غریبه جا این کریستی:»  گفت و داد تکونش آروم

:»  تگف و خندید...«  توماس نگو پرت و چرت:»  گفتم خشونت با...«  رفته باباش به نازشم بلوند
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 دیب شیر بهش تونی می االنم مطمئنا دادی می شیر بهش هفته هر که تو...  شه نمی آروم واقعا

 توی شدی توهمی.  کن فکر بچه این برای راهی یه به فقط و باش آدم:»  گفتم خشونت با...« 

 کنه گریه قدر اون روت جلوی ذارمش می خوای می اگه...  خب خیلی:»  زد داد «؟ فهمی می زندان

 و نیک تموم دونیمو می تامون دو که چیزی کردن پنهان تونی می یا...  باشه نداشته توان دیگه که

 اینم قبل مطمئنا.  کرد می گریه و زد می جیغ خیلی واقعا.  کردم نگاه کیت به...«  بدی شیر بهش

 مونخود کار سر ریم می بعدش:»  گفت و بغلم توی گذاشتش.  شدم بلند جام از...  بود کرده گریه

 کنارم توماس.  کردم پاک اشکاشو.  نشستم مبل روی و کردم نگاه چشماش توی خشم با...« 

 هک بیارم در آستین داخل از چپمو دستم اول خواستم و گذاشتم شونم روی سرشو...  نشست

 «؟ نداره اتاق اردواح ی خانه این :» گفتم و آوردم در کمکش با ژاکتو نفرت با.  کرد کمکم خودش

 ماز و شد بلند مبل روی از و...«  کن ساکتش فقط :» گفت و زد پوزخند.  کردم نگاه بر و دور به و

 ماول همون از بودم نمی مجبور اگه...  بدم شیر بهش تا کردم جا به جا بغلم توی کیتو...  شد دور

 هب گفت می دکتر و داشت ضعیفی خیلی استخونای چون بودم مجبور ولی کردم نمی کارو این

 یه مدت تموم انگار...  گرفت آروم خوردن به کرد شروع که همین...  مادره شیر کمبود همین خاطر

 عقب رفتم.  نشست کنارم و اومد جدیدش لباسای با توماس...  بوده گذاشته من برای جاسوس

 به و دخندی «؟ داره نیاز خلوت به ده می شیر بچش به داره وقتی یکی کنی نمی فکر:»  گفتم و تر

 با« . تری فرم رو قبل به نسبت بگم باید...  نترس:»  گفت مکث یکم بعد...  شد خیره رخم نیم

 اشهب خودت به حواست :» گفتم دادم می فشار که طور همون و کردم له انگشتشو کفشم ی پاشنه

:»  گفت و داد هل پاش با پامو یکهو و خندید .« نداری منو هیچی مورد در دادن نظر حق دیگه... 

 پشتمو که بگیردش ازم خواست ...« بره می خوابش داره کوچولو فرشته...  طوره این کن فکر

 چونشو ، شد خم.  کشید عمیق نفس...«  نداری کیتم به زدن دست حق:»  گفتم و کردم بهش

 کم باشم نداشته حق روش تو از تر بیش...  دادمش هدیه بهت من:»  گفت و شونم روی گذاشت

 لیو خندید آروم!«  دونم می بعید ؟ کرده فرار زندان از که جانی یه :» گفتم پوزخند با...«  ندارم تر

 انومز روی و جلو آورد پهلوم کنار از راستشو دست...  پیچید گوشم تو صداش موقعیتش خاطر به

 پس دستشو...«  ندون بعید...  خوابیده مامانش با که جذاب مرد یه:»  کرد زمزمه بعدم.  گذاشت

 بهم که این قبل و کردم نگاه بر و دور به.  شدم بلند جام از و کردم مرتب وضعمو و سر.  زدم

 صحر با.  بود قفل اما پایین دادم رو دستگیره...  اتاقه کردم می فکر که دری سمت رفتم برسه

 رد کلید جیبش داخل از ...« کنم می بازش:»  گفت و رسید بهم ...« مسخره ی خونه این :» گفتم

 قرار باهام شدی می حاضر بازم نبودم جانی یه اگه :» گفت کرد می باز درو که طور همون و آورد
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 ومتم از تر جذاب شاید :» گفتم آروم و بخوابه که دادم تکون کیتو.  سمتش برگشتم «؟ بذاری

 امبخو که نبودی من مناسب بازم ولی گذاشتم قرار باهاشون این از قبل که باشی بوده آدمایی

 اقات کل...  زد خشکم دیدم که اتاقو...  داخل رفتم پوزخند با منم و کرد باز درو.«  بذارم قرار باهات

 و رت جلو رفتم «؟ شکلیه این...  جا این چرا:»  گفتم تعجب با...  بود شده چیده گونه بچه تم با

:»  گفت آروم کرد می نگاه کیت به که طور همون و کنارم اومد...  گذاشتمش کوچولو تخت داخل

...«  کنن آماده رو جا این که گفتم منم پس...  ای حامله که رسوندن خبر بهم...  داشتنت نظر تحت

 و ندیدخ «؟ نه ای خونه همچین تو بیام شم راضی عمرا که دونستی می:»  گفتم و سمتش برگشتم

 ینم کال...  بود خودت منظورم:»  گفتم و زدم لبخند...«  کنم عوض رو خونه تونستم می:»  گفت

 ی بهل روی دستام...  شدم خیره کیت به و شد محو صورتم از لبخندم.«  ببینم قیافتو حتی خوام

 فتمگ و کشیدمش بیرون...  دستم روی گذاشت دستشو و شد نزدیک بهم توماس.  بودن تختش

 و دور بهتره پس دارم نگه دور دردسر از کیتو و خودم خوام می ولی فهمم نمی کاراتو این دلیل:» 

 و ردمک خاموش کنارم از المپو...«  کریستی ببین منو:»  کرد زمزمه...«  نگردم فراری زندانی یه بر

 یه خوام می که چیزی تنها:»  گفت و کرد حلقه کمرم دور راستشو دست.  شدم خیره کیت به

 نرم کرد فکر.  گذاشتم سینش روی دستامو و سمتش برگشتم.  خندیدم مسخره...«  خانوادست

 هک اول ی لحظه...  ای دیونه تو:»  گفتم من و کرد حلقه دورم دستشم یکی اون همین برای شدم

 یکم چیز ؟ فهمی می...  زندان انداختمت من.  داریم پیش در کتک و قتل و خون کردم فکر دیدمت

 هت این...  باشه خانواده تشکیل عاشق هم کنه نظر صرف اون از هم تو مثل جانی یه که نیست

 اولم از که ره می راه مغزم روی این همیشه چند هر:»  گفت و شد خیره چشمام تو...«  دیونگیه

 که ردیک کار نقص بی قدر چه که بشم این خیال بی تونم نمی ولی بوده نقشه بهم شدنت نزدیک

 فردام...  طرف اون شو گم فقط توماس:»  گفتم و شدم جدا ازش حرفش وسط...«  بازم حاضرم

.  یمندار قراری همچین نه:»  گفت و کشید دستمو دوباره که برم خواستم...«  برگردون کیتو و من

 و قاتل یه با ؟ خب ترم قاطی تو از من:»  زدم داد «؟ نه کنم می قاطی جور بد وقتش به دونی می

 دادم این با...«  ندارم نسبتی یا قرار یا حرف هیچ دادن نسبت بهت که چی هر و چی قاچاق و دزد

 ادرم این حاال.  عالی خیلیم:»  زدم داد تر بلند و کردم ناله.  گریه به کرد شروع و شد بیدار کیت

 تو شیدک منو حرفم وسط...«  وظیفه پدر یه تو اگه...  بشه ساکت بچش تا بکنه غلطی چه دونه نمی

 ویر کیت جیغ صدای «؟ چته هست معلوم:»  گفتم و عقب کشیدم خودمو...  بوسید منو و بغلش

 هبچ مراقب تا جا این اومدی...  جسیکا:»  زد صدا.  بیرون کشید منو و گرفت ساعدمو...  بود مخم

 ریمب تونیم می:»  گفت توماس...  کنه ساکت کیتو تا اتاق داخل دوید سریع اونم...«  برو...  باشی
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...«  ره می سر دستت از حوصلم داره دیگه:»  گفتم و کشیدم بیرون دستمو...«  بزنیم حرف اتاق تو

 چی مدون نمی فقط:»  گفتم و نشستم تخت روی حوصلگی بی با.  داخل برد منو و کرد باز اتاقو در

 جرممم منم بیارن گیرت اگه فهمی می...  جایی این بگم و پلیس به بزنم زنگ که گیره می جلومو

 االن مثال» : گفتم عصبانیت با و شدم خیره بهش.«  کریستی ببین منو:»  گفت و نشست کنارم «؟

 نم از تو چرا دونم نمی:»  گفت و زد پوزخند...«  ببین منو گی می هی که شه می چی کنم نگاهت

:»  مگفت عصبی ی خنده با و شدم بلند جام از...«  منم باشه عصبانی باید که اونی.  ای عصبانی

 نیک استفاده سوء ازش تا دزدیدیش و جا این آوردی بچمونو که باشم عصبانی نباید من...  آهان

 با و جلوم اومد...  نگفتم چیزی و شدم خیره زمین به «؟ بچمون گفتی االن:»  گفت و زد لبخند...« 

 گونم روی دستشو...  شدم خیره پاهام به و برگردوندم رومو...  وایساد کمی خیلی ی فاصله

 توماس بریم بذار...  داریم ارزش برات اگه:»  گفتم آرومی صدای با و شدم خیره بهش...  گذاشت

 دستشو...«  داری نگه رو ما راحتی همین به تونی نمی.  دارم کار واقعا جا این بیرون من چون... 

 کنم می کارو این حال هر به که دونم می:»  گفت شمرده و آروم لحن همون با و گوشم پشت برد

 از تر بیش خیلی...  داری ارزش برام تو...  کنی می قبول کیت خاطر به یا خوای می خودت یا... 

:»  مکرد ناله...«  کنم می کنم استفاده سوء اون از داشتنت نگه برای باشه قرار اگه پس بچه اون

  «؟ چرا

 ...  دارم دوستت چون _

:»  دغری و زد دیوار به منو عصبانیت با,  گرفت بازوهامو «؟ داری دوستم چرا:»  گفتم موندگی در با

 تو...  بود چسبونده دیوار به بازوهامو...«  دارم دوستت که آوردی سرم بالیی چه بپرس خودت از

 باعث و ریخت چشمم از اشک قطره یه...  دعوا همه اون از گرفتم درد سر...  شدم خیره چشماش

 چشماش تو «؟ چرا:»  گفت تعجب با اون و برگردوندم رومو.  بخوابه خشمش و کنه تعجب شد

 دشای منم...  بود تو ی بچه چون...  چون ؟ آوردم دنیا به کیتو چرا دونی می:»  گفتم و شدم خیره

 مهمه من برای که کسی تنها االن...  نداری ارزشی برام االن ولی...  توماس ولی داشتم دوستت

...  بس و تهکی ضعفم نقطه تنها دنیا کل تو...  دارم دوست اونو فقط لعنتی دنیای این کل تو...  کیته

 ءسو اون از داری دوستم اگه توماس...  باشی داشته رو ما تونی نمی پس...  ندارم دوستت دیگه

 بقیه به چرا داری دوستش قدر این واقعا اگه :» غرید...«  همین.  برم بذار...  نکن استفاده

  «؟ مردته خواهر ی بچه گی می همه به و سپردیش
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 که آدمم یه من...  باشم خوبی مادر اون برای تونم نمی چون.  نیستم خوبی مادر من که این برای ـ

 بلد بودنو مادر اصال من...  گشته بگی که آدمی جور هر با.  بده بازی دیگرانو داره دوست فقط

 نیاز من لمث مادری به اون.  کنم ساکتش طور چه کنه می گریه اون وقتی نیستم بلد حتی.  نیستم

 .   نداره نیاز تو مثل فراری پدر یه به که طور همون.  نداره

 ریهگ من:»  گفتم حرص با.«  ندیدم گریتو حاال تا:»  کرد زمزمه...  پایین انداختم سرمو.  کرد مکث

 کیت خاطر به فقط که این خاطر به اونم...  همین ریخت قطره یه احساسات سر از فقط...  نکردم

 شقع تنها...  بینی نمی وقت هیچ گریمم نباشه ماجرا وسط اون پای اگه.  بشم حساس تونم می

 :» گفتم و کشیدم عمیق نفس...  داد حرکت گردنم روی گرانه نوازش دستشو ...« اونه من زندگی

...«  که ییچیزا این ی همه نفعته به.  بریم بفرست اونو و من فردا همین و پیشم بیار کیتو االن پس

 و دمش خیره بهش...  بود ریخته بهم تمرکزم اما بزنم حرف خواستم دوباره و کشیدم عمیق نفس

 به «؟ چرا :» گفت قبلی حالت همون با و زد کنار موهامو «؟ کنی دور ازم دستتو شه می :» گفتم

.  نک فراموش رو بوده بینمون چیزی هر.  گفتم می...  داشتم...  هیچی:»  گفتم و شدم مسلط خودم

 رو تو تا من که این به یا.  کن فکر این به...  زندان انداختمت سال یه من.  کردم فراموش منم

...  یا...  مردم زدن گول به کردم شروع و قبل مثل شدم دوباره آوردم دنیا به کیتو و زندان انداختم

 نزدیک بهم...«  ریزی می هم به اعصابمو داری...  توماس دیگه کن ولم :» گفتم حرص با ...« یا

 ژگیموی ترین برجسته گفتی می بهم ولی...  نه یا بوده دروغ جملتم این دونم نمی:»  گفت و شد

 ات عقب کشیدم سرمو.  شدم خیره بهش ...« نبوده دروغ این شاید...  بودنمه انگیز بر وسوسه

 رو سختی ی دوره...  من فقط...  نکن افتخار خودت به خیلی :» گفتم و شه جدا ازم دستش

.. . همین برای...  شدم حامله کیتو که بود وقتی افتاد اتفاقی همچین که باری آخرین.  گذروندم

...«  تو نه:»  گفتم و کشیدم عمیق نفس...«  باشه خودم خاطر به شدن وسوسه...  یکم شاید

 پوفی.  زد چشمک...  شدم خیره بهش ...« من حال به خوش پس.  وو:»  گفت و باال داد ابروهاشو

 .. . بوسیدمش و خندیدم منم...  خندید...«  پوشیدم می ژاکتمم کاش لعنتی اوه:»  گفتم و کردم

 ********** 

 ودب کرده جمع خودشو.  بود خوابیده کنارم که بود کیت دیدم که چیزی اولین و کردم باز چشمامو

 که بود کرده سکته ترس از بزرگ مامان حتما...  شدم خیره بهش و گرفتم کوچولوشو دست... 

 و داخل آمد که دیدم توماسو و برگشتم.  شد باز در.  بود شده خاموش گوشیمم...  نیست کیت

 به لبم روی اشارمو انگشت «؟ بیداری کی از :» گفت خورد بهم که چشمش...  بست درو آروم
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 ومیآر صدای با و سمتم اومد ...« شدم بیدار تازه :» گفتم آروم خیلی و گذاشتم سکوت ی نشونه

 امج تو و کردم اخم...«  باشه پیشت باید اون که کنی عادت کم کم تا کنارت گذاشتمش :» گفت

 نگاه بهش که این بدون...«  جدید گوشی یه اینم :» گفت و بهم داد دستشو پالستیک...  نشستم

 و شدم خم...«  بریم باید دیگه حاال...  بود خوبی شب :» گفتم و تخت روی گذاشتمش کنم

:»  مگفت حرص با «؟ بری قراره کجا کردی فکر:»  گفت و داد هل دستمو که بردارم لباسمو خواستم

 تو هکرد مشتشو و کرده باز چشماشو دیدم بردارم کیتو که برگشتم ...« دیگه خونم خب...  جهنم

 و کشیدم بیرون دهنش توی از دستشو...  بود مشکی خیلی چشماش...  خوره می داره دهنش

..« . توماس رم می من:»  گفتم فوری...«  جا این میارم رو صبحونه:»  گفت توماس...  کردم بغلش

 رتبم کیتو های مو...«  بود مثبت جواب دیشبت کار کردم فکر:»  گفت و نشست تخت روی کنارم

 تمگف بهت من:»  گفت حرفم وسط...«  که نیستم حاضر هنوزم من توماس.  نبود:»  گفتم و کردم

 شد هخیر بهم...«  فقط...  نداره راهی هیچ گفتم منم:»  گفتم و سمتش برگشتم...«  دارم می نگهت

 نمی وبعدش بپوشم لباس من تا بیرون برو فعال فقط:»  گفتم و کردم پوفی «؟ چی فقط:»  گفت و

...«  رخی به صبحت خانوم خوشگل:»  گفتم و بوسیدم کیتو ی گونه.  بیرون رفت اتاق از...«  دونم

 یم پام کفشامو که طور همون و پوشیدم لباسامو...  تخت روی گذاشتمش و کردم نازش...  خندید

 بودن کنارش روز یک این شاید...  داشتم برش...«  دلم عزیز گذره می خوش تو با:»  گفتم کردم

 الوشوگوشت دستای...  داد می تکون دستاشو و خندید می فقط...  بود کرده وابسته بهش منو یکهو

 کنارش از و پایین انداختم سرمو...  ره می راه در جلوی که دیدم توماسو و بیرون رفتم اتاق از... 

 خوش...  ممنون توماس:»  گفتم و بیرون دادم نفسمو...«  وایسا:»  گفت تحکم با اما شدم رد

 یگهد و جا همین شینی می یا:»  گفت خشونت با و سمتم برگشت...«  باید واقعا من ولی گذشت

 زدم ندپوزخ...«   کریستی کنم می پشیمونت خورم می قسم خودت جون به یا زنی نمی رفتنو حرف

 و کنارم اومد بلند قدم یه با که جلو رفتم قدم یه...«  خداحافظ...  توماس باشی خوش:»  گفتم و

 دهن...  یدشکش دستم توی از که بگم چیزی خواستم و نیفته تا گرفتم محکم کیتو...  کشید بازومو

 هیچ طوری این توماس:»  کردم ناله.  کشید منو و گذاشت مبل روی کیتو که کنم اعتراض کردم باز

 از بندم می شرط:»  گفت و اتاق توی کرد پرتم.  بود شده عصبانی...«  کنی نمی درست رو چیزی

 و در سمت رفتم...  کرد قفلش و کوبوند درو...«  شده عوض چیز همه بیرون بیای که اتاق این

 نمی باز ولی چرخوندم رو دستگیره و گوشم پشت دادم موهامو...  نداد جوابمو ولی زدم صداش

:»  زد داد...«  که شم می راضی کنی حبس جا این منو کردی فکر:»  گفتم و باال بردم صدامو.  شد

:»  فتمگ و شدم گیج...«  کنم می بازی بچمون با یکم شی می راضی تو تا...  دارم دیگه فکر یه.  نه
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 اتاق بزرگ ی پنجره به چشمم...  بود معلوم حدش از بیش عصبانیت صداش از «؟ چیه منظورت

 مثال...  دونم نمی:»  شنیدم صداشو و پنجره سمت دویدم.  داشت دید پذیرایی به که افتاد

 روی از یتوک موقع همون...«  بشکنه پاش یا دست اگه باشه بد خیلی کنم فکر ؟ ضعیفه استخوناش

 داد ترس با...«  خوردم قسم:»  گفت و شد خیره بهم...  شدم خیره بهش ترس با...  برداشت مبل

 کردن توجهی بهم.«  نکن.  کنه تحمل تونه نمی.  تونه نمی...  بچه اون نکن...  توماس نکن:»  زدم

 ور کوچیکی و سنگین ی مجسمه و اتاق سمت اون دویدم...  بود شده شدید خیلی قلبم ضربان. 

...  موایساد صندلی روی شکست که شیشه...  بشکنه تا شیشه به زدم و برگشتم.  برداشتم

 از ترس با...«  تمومه کارش برسی تا...  خواد نمی تر بیش فشار کم یه:»  گفت و زد پوزخند

 تکی جیغ برسم بهش که این قبل و کرد بهم پشتشو.  توماس سمت دویدم و شدم رد شیشه

 روی از و رفتم نفرت با...  جیغش از شدم دیونه لحظه اون...  گریه به کرد شروع و هوا رفت

 ی قفسه توی کردمش فرو کنم می دارم کار چی بفهمم که این قبل و برداشتم رو چاقو کابینت

 که ینا قبل تونستم فقط...  بود زده خشکم...  شد چی فهمیدم تازه دیدم خونشو وقتی و سینش

 می داشتم. .. بغلم تو افتاد پشت به اونم و نشستم زمین روی...  بود سنگین ولی بگیرمش بیفته

 کل کیت جیغای...  بیرون کشیدم رو چاقو لرزون دستای با...  شدم خیره خونش به فقط و لرزیدم

 رشس...  بود گرفته گریم...  کشید می نفس تند تند فقط توماس...  کرد می تر بد داشت اوضاعو

 لرزون صدای با و صورتش توی از زدم کنار پیشونیشو روی موهای...  بود افتاده سینم روی

...  گردوندم برش و کردم هق هق...  کرد نمی حرکتم حتی دیگه...  نداد جوابی...  زدم صداش

 جیغ یتک...  زمین روی بیفته حرکتش بی بدن شد باعث و کردم بغل کیتو...  بود بسته چشماشم

 ددوی اتاق از جسیکا...  شدم خیره توماس به گریه با و شدم بلند جام از...  کرد می گریه و زد می

 کیتو.« .. من...  ببخشید:»  گفتم گریه با و گرفتم دهنم جلوی دستمو...  بود زده خشکش...  بیرون

 تموم فقط...  بیرون رفتم و در سمت دویدم...  ببینمش نداشتم تحمل دیگه...  دادم فشار بغلم تو

 به...  دونستم نمی...  برم کجا بودم مونده بیابون اون تو...  نیفته بغلم از که بود کیت به حواسم

 ویدمد تونستم تا و کردم پاک اشکامو...  نبود بر و دور ماشینیم هیچ...  کردم نگاه اومدیم که راهی

 به که رفتم قدر اون...  بود افتاده توش توماس ی جنازه که ای خونه از.  کردم می فرار داشتم... 

 دش تر کم کیت ی گریه کم کم...  کشید طول پیاده ولی شهر از نبود دور زیادم...  رسیدم شهر

 می تیر قلبم...  کنم تازه نفس تا وایسادم و کردم پاک اشکامو...  کرد می گریه خیلی بازم ولی

 برم وجهت بی خواستم و عقب رفتم...  یکی به خوردم که برگشتم دادم تکیه برق تیر به...  کشید

 دبای بزرگی شهر این تو که کردم تعجب...  بود ایان...  وایسم شد باعث و خورد بهش چشمم که
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 ساکت...«  چرا:»  گفت تعجب با...  بود خلوت بر و دور چون بود شانس ته ولی بخورم بر اون به

.  والنیهط جریانش...  بیمارستان برسونم کیتو باید من:»  گفتم فوری...  ریخت اشکم دوباره...  شد

 گفتم عجله با قدر اون...«  لطفا.  میاد دردش...  کنه می گریه داره...  برسون منو کنم می خواهش

 شدم هخیر کیت به «؟ خونیه...  چرا:»  گفت و کرد نگاه کیت به.  نفهمید حرفام از زیاد کنم فکر که

:»  مگفت و کردم پاک اشکمو...  کرد نگاهم شک با ایان...  بود کرده کثیف لباسشو توماس خون. 

 ازم وکیت و کرد دراز سمتم دستشو «؟ برسونی منو شه می...  دم می توضیح بعدا.  ندارم وقت من

...  دز ماشینو قفل...«  مرسی:»  گفتم دلم ته از و زدم لبخند...«  شو سوار.  باشه:»  گفت.  گرفت

 ردک حرکت به شروع زیاد سرعت با و شد سوار اونم...  نشستم و کردم باز درو و گرفتم ازش کیتو

 لوتیخ کلینیک...  بیرون دویدم و کردم باز درو...«  شو ادهپی:»  گفت و وایساد کلینیک یه جلوی. 

.. . بیرون اومد بیمار یه موقع همون...  اومد دنبالم ایان...  شد تر بیش کیت ی گریه صدای...  بود

 خیلی استخونای.  باشه شکسته دستش ممکنه بچه این ببینین:»  گفتم مسئولشون به فوری

 بده منفی جواب خواست که همین...«  برم اول من بذارین لطفا.  دارم عجله من.  داره ضعیفیم

 کنه یم گریه خیلی...  کنم می خواهش:»  گفتم مظلومیت با و بود نوبت تو که زنی سمت برگشتم

 رفتم.  کرد بازش ایان و اتاق در سمت دویدم فوری...«  باشه:»  گفت و کرد فکر یکم اونم...« 

 برینشب باید:»  گفت و گرفت بغلم از کیتو...  شده چی گفتم عجله با منم و سمتم اومد دکتر داخل

 گیکالف با...«  بشه چک تا اسکن تی سی برای بره باید...  نداریم امکانات جا این.  بیمارستان

 یستب بیمارستان تا...  نداره اشکال:»  گفت ایان...«  کنین کاری یه شما کنم می خواهش:»  گفتم

 غاشجی که گرفت بغلم از کیتو.  شدم خیره نگرانی با بهش...«  بهتره بریم زود اگه...  راهه دقیقه

 با و.« .. نکن بغلش طوری همین:»  گفتم عصبانیت با و بغلش از کشیدم کیتو...  شد تر بیش

...  ردک حرکت بیمارستان سمت اونم و شدم ماشین سوار دوباره...  بیرون رفتم اتاق از تند قدمای

 خیلی دستشو...  اسکن تی سی برای ببرمش تا پوشیدم مخصوصو لباس منم و دیمرسی باالخره

 و ردمک پاک اشکمو...  شد تر شدید گریش دارم نگه ثابت تا گرفتم دستشو وقتی.  داد می تکون

 و تنگرف عکسم و داشتم نگه ثابت دستشو «؟ نه مگه.  ای قوی  تو...  کیت نکن گریه:»  گفتم

 کترد تا کردم صبر...  بشه آروم تا دادم تکونش و بوسیدمش و آوردم در رو اسالب...  بیرون بردمش

...  نه:»  گفت و داد تکون منفی ی نشونه به سرشو «؟ شکسته:»  گفتم بیرون اومد که همین.  بیاد

 رهگی می دردش زود خیلی بودنش ضعیف خاطر به حتما...  کرده گریه خیلی فقط...  نشده هیچی

 انای...  گفت ایان به رو «؟ دخترتونه:»  پرسید...  کردم شکر رو خدا دل ته از و بستم چشمامو...« 

 تردخ پس:»  گفت دکتره...«  رسوندمش فقط.  ندارم نسبتی خانم این با من...  نه:»  گفت فوری
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 ردهم اون...  خواهرمه دختر:»  کردم زمزمه و کردم نگاه ایان به...«  نه:»  گفتم بار این «؟ شماست

 ولی دادم تکونش بغلم تو...«  همین داره ارزش برام خیلی یادگاریش عنوان به همین برای... 

» : گفتم آخرش و دادم تکون سرمو الکی فقط که زد حرف یکم دکترم...  کرد نمی بس گریشو

 همب سوئیچو ایان بگم چیزی که این قبل...  نبود همراهم پولی هیچ که بود این تر بد و...«  ممنون

 وابموج اصال ولی کنم تعارف الکی خواستم...«  کنم می حسابش من.  شین سوار شما:»  گفت داد

 توی و بیرون رفتم بیمارستان از منم.  کنه حساب پولو و بره تا شد رد کنارم از خشک خیلی و نداد

 اسومت فکر شد راحت کیت از خیالم که این محض به...  کشیدم عمیق نفس...  نشستم ماشین

 تموم...  ریخت اشکم و شدم خیره بیرون به.  دادم تکیه شیشه به سرمو...  سرم توی اومد

 سعی حتی و اومد می کیت ی گریه صدای...  نبودم کش آدم...  ذهنم توی بود اومده خاطراتش

 »: گفت و کرد روشن ماشینو...  نشست فرمون پشت ایان و شد باز در...  کنم آرومش کردم نمی

 وبخ داریم بچه.  تونم نمی :» گفتم خستگی با و نکردم بلند سرمو «؟ کنی ساکتش اینمیخو

 این به لطفا...  پس نداری کاری...  تعطیله روز امروز :» گفتم و نبینه تا کردم پاک اشکمو.«  نیست

 روز درسته :» گفت و شد خیره بهم.  دادم بهش بزرگو مامان ی خونه آدرس و.«  برو آدرس

 یه خودت چرا:»  گفت و داشبورد روی گذاشت پول یکم ...« پس هست کار همیشه اما طیلهتع

 انیتعصب با و شدم خیره بهش و کردم بلند شیشه روی از سرمو «؟ ری نمی و گیری نمی تاکسی

 شبدی کردم فکر ٰ  ؟ جدا:»  گفت و زد پوزخند...«  کنی می تعارف پول بهم که نیستم گدا :» گفتم

 ؟ بینی ینم منو وضع...  گیری نمی پس حرفتم حتی:»  گفتم نفرت با .« کشیدم باال پوالتو ی همه

 شخصیتم با ظاهرت مثل بدونم کنجکاوم...  منه وضع این که افتاده اتفاق کلی امروز و دیشب

 هی دیشب یادمه که جایی تا.  بینم می.  آره :» گفت و زد پوزخند ...« شه می ادعات فقط یا هستی

...  من» : گفتم  پاچگی دست با...  بودمش نپوشیده.  کردم نگاه خودم به فوری «؟ نه داشتی ژاکتم

...«  چون...  بودم هول چون بیرون اومدم خونه از وضعیتی یه با...  فقط.  نیومدم طوری این من

 کرد یم هگری کیت...«  گم می تو برای دارم چرا اصال:»  گفتم عصبانیت با و کشیدم عمیق نفس

 . شونم روی گذاشت و آورد در کتشو ایان...  بشه تر آروم تا گذاشتم شونم روی سرشو...  هنوز

 بری تونی می حاال...  باشی وضع این با که اینه از بهتر ولی برات بزرگه خیلی:»  گفت بعدم

 بیرون هکن مپرت و شه کالفه که تاکسی توی برم بچه این با:»  زدم داد عصبی ...« بگیری تاکسی

 وت کردی فکر ؟ بله:»  گفتم حرص با...  بود کرده تعجب...  کردم نگاه بهش ده نمی جواب دیدم «؟

 االنم.  زدنه داد کال لیاقتت شرکت بیرون رئیس آقای ؟ بزنه داد سرت نداره حق کسی که شرکتیم

:»  گفت خشونت با.« .. شد تلف که کرد گریه قدر این بدم رو بچه که آدرس این به برو تر زود
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...  مر می بعد و بشنوم ازت تشکر یه تا وایمیسم جا همین من...  نبود این بهت کردن کمک جواب

 ...« گیری می درد سر هاش گریه از خودت.  باشه :» گفتم اخم با...«  نیست مهم هم بچه اون برام

 گاهن کیت به...  کنه می کار گوشیش با داره و نیست مهم براش دیدم...  دادم تکیه صندلی به و

 توماس به که بلوندش موهای...  افتاد موهاش به چشمم...  گریه از مرد می داشت بچم...  کردم

 باال شونه «؟ داری کار نگفتی مگه:»  گفتم و کردم پاکش فوری...  ریخت اشکم...  بود رفته

..« . ممنون...  خب خیلی :» گفتم حرص با ...« نرسونمت خواستم می ندارم کاری :» گفت و انداخت

 مین و کردم بغض دیدم که همین...  بوسیدم کیتو پیشونی...  کرد حرکت و کرد روشن ماشینو

 بستم چشمامو که همین...  بود گرفته توماسو بوی...  برگردوندم رومو بگیرم جلوشو تونم

 کار خاطر به عمرشو از سال یک که این با که بود این از دردم ی همه...  ذهنم تو اومد تصویرش

 باز چشمامو شد باعث ایان صدای...  داره دوستم گفت بهم و اومد بازم بود گذرونده زندان تو من

 تظرمن شه می:»  گفتم و شدم پیاده ماشین از.  بود خودش...  کردم نگاه در به...«  رسیدیم :» کنم

 هثانی چند بعد...  کردم گریه که ومهمعل جور بد فهمیدم.  کرد مکث صورتم روی یکم «؟ بمونی

 کیتو...  کال بود پریده رنگش.  کرد باز درو پرستار...  زدم در و رفتم ...« باشه:»  گفت مکث

  به نای از...  کن ساکتش:»  گفتم و پایین آوردم صدامو.  کرد تعجب...  بغلش گذاشتم و بوسیدم

 من:»  گفت فوری...«  خودته پای ونتخ وگرنه دی می کی دست بچمو که باشه حواست بعدم

 آروم کن کاری یه...  گرفته دردش خیلی:»  گفتم و دادم تکون سرمو...«  خانوم خوام می معذرت

 :» تمگف و کردم باز درو...  ماشین سمت رفتم و گرفتم فاصله در از...«  پیشش میام بعد من...  شه

 هی بری شه می...  می:»  گفتم و بستم درو .« کنم می خواهش:»  گفت اونم و شدم سوار.«  ممنون

 ینوشیدن یکم به.  جایی هر :» گفتم و دادم فشار هامو شقیقه «؟ کجا:»  گفت تعجب با...«  جایی

 یچه نبود یادم :» گفتم آرومی صدای با که بکنه اعتراضی خواست.  شدم خیره بهش .« دارم نیاز

 سآدر و کردم فکر یکم ...« خب خیلی:»  گفتم و دادم تکیه شیشه به سرمو ...« االن ندارم پولی

 نمم و کرد روشن ماشینو...  بدونه خودمو ی خونه آدرس خواستم نمی.  گفتم رابرتسونو ی خونه

 دب خیلی حالم...  بود چشمم جلوی توماس ی جنازه فقط و بود گرفته درد سرم...  بستم چشمامو

 زبا چشمامو...  بود زود خیلی چون کردم تعجب ...« رسیدیم:»  گفت دقیقه چند بعد...  بود شده

 کرف:»  گفت که بگم چیزی که برگشتم...  کرد جلب توجهمو بار یه...  کردم نگاه اطراف به و کردم

  ...« مون تا دو...  داریم نیاز نوشیدنی یکم به واقعا کنم

  ؟ چرا تو ـ
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.  یادب موندم منتظر...  کردم باز درو و زدم لبخند...«  خصوصیه ی مسئله:»  گفت و داد تکون سرشو

 یم بیرون ای مسخره تیپ همچین با عادی حالت تو اگه.  کردم نگاه بود شونم روی که کتش به

 من »: گفتم وایساد که کنارم...  بودم شده پشیمون...  بودم مجبور ولی کردم می کشی خود بودم

...«  فتمر نمی لباسا این با بودم منم:»  گفت مغروری حالت با و سمتم برگشت ...« بیام تونم نمی

 من نببی :» گفت و زد پوزخند ...« کنی مسخرم قدر این نیست الزم ببین :» گفتم عصبانیت با

 با .« بریم.  نیست مهم برام...  خب خیلی:»  گفتم و شدم خیره بهش ...« نیستم دربست تاکسی

 سیک همچین با من نباشه مهم توام برای اگه:»  گفت که بزنم حرفی خواستم.  کرد نگاهم تعجب

:»  گفتم و کردم پاک اشکمو.  کنم کنترل خودمو کردم سعی و برگردوندم رومو...«  تو اون رم نمی

 ...«   کن باز درو...  باشه

 ... اومدم نمی جا این اول از وگرنه بریم که نبود این منظورم ـ

 جلوش دتهدی ی نشونه به انگشتمو «؟ خب نده بازی منو:»  گفتم عصبانیت با و سمتش برگشتم

 میادن بدم :» گفت بعدم.  زد پس دستمو و زد مغروری پوزخند.  کرد نگاه انگشتم به.  بودم گرفته

 ...«  ریم می بعد کن عوض لباستو اول...  نبودی جا این وگرنه باشم داشته نوشیدن توی همراه یه

 ... ندارم لباسی ؟ کوری مگه ـ

:»  گفتم بعد و کردم مکث...  کردم نگاه مغازه به.«  خری می یکی:»  گفت و کرد اشاره مغازه به

 تگف و خندید «؟ چی جبران:»  گفتم تعجب با ...« جبران شاید:»  گفت و انداخت باال شونه «؟ چرا

 و نداد جوابی «؟ دیشب:»  گفتم گیجی با...«  زنیم می حرف دیشب مورد در هم با و ریم می:» 

 گرون تا ارزون از...  بود لباس پر.  کردم نگاه بر و دور به.  رفتم دنبالش منم...  مغازه سمت رفت

 طول زیاد ولی کن انتخاب رو یکی...  زیاده وقت هنوز :» گفت و کرد نگاه ساعتش به...  قیمت

 دش خیره بهم جدی خیلی «؟ میاری در رو جنتلمنا ادای داری االن:»  گفتم و زدم پوزخند...«  نکشه

:»  تمگف و کردم نگاه لباسا به حرص با...«  برو:»  گفت جدیت با «؟ چیه:»  گفتم و کردم نگاهش... 

 می ارب یه همین.  خوبه مشکیه اون:»  گفتم و گرفتم سرم به دستمو ...« کنم دقت خوام نمی زیاد

 تا:»  گفتم و برداشتم لباسو...«  جوری آبی و مشکی با فقط کال:»  گفت و زد پوزخند...«  پوشمش

 آویزون کتشو و اتاق داخل رفتم...  شدم دور ازش و!«  جنتلمن...  کن حسابش پوشمش می من

 غضب دوباره...  افتادم توماس یاد...  شدم خیره خودم به آیینه تو...  نبود بد.  پوشیدم تاپو.  کردم

 ایدش...  بود اومده کنار باهام همین خاطر به ایانم شاید...  گرفتم کمد ی دیواره به دستمو و کردم

 ستامد توی کتو.  کشیدم عمیق نفس بار چند و کردم پاک اشکامو...  دارم خرابی وضع بود فهمیده
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 سمتش فتمر...  بود گرفته دیگم لباس یه انگار...  بود دستش پالستیکم یه...  بیرون رفتم و گرفتم

 یاهس پا تا سر از دیگه...  بیرون رفت و ...« بریم:»  گفت و گرفتش ازم...  کردم دراز سمتش کتو و

 یمرفت ، گذاشت ماشین داخل پالستیکو که این بعد و گوشم پشت دادم موهامو...  موهام جز بودم

 می که این با.  بودم گرفته شدید درد سر...  داخل رفتیم و کرد باز درو...  خیابون سمت اون

 نتخابا دنج جای یه...  نکردم توجهی ولی شه می تر بد دردم سر بخورم نوشیدنی یکم تا دونستم

 رموس «؟ خوای می چی:»  گفت ایان...  گرفتم سرمو و دادم تکیه میز به آرنجامو...  نشستیم و کرد

.. . خورم می مارتینی کنم فراموش آورو درد اتفاق یه خوام می وقت هر:»  گفتم و گذاشتم میز روی

 ...«  زیاد

 ...  باشه بهتر نکنی روی زیاده کنم فکر...  آم ـ

 ...  لطفا ـ

 .  باشه خوبی ی ایده نکنم فکر ـ

 در.  اه...  دم می پس بعد پولشم...  منم خوره می که اونی :» گفتم حرص با و باال آوردم سرمو

 وشفرام دردمو کنه می کمک یکم فقط...  جمعه موقعیتم ترین بد تو حتی حواسم تمام من ضمن

 ...«  ندارم االنم با فرقی هیچ وگرنه.  کنم

  ؟ باشم مطمئن ـ

 مامچش...  بگیره تا رفت و شد بلند جاش از...«  آره:»  گفتم و دادم تکون مثبت ی نشونه به سرمو

...  بودم کشته...  بودمش کشته...  بود جلوم توماس مدت تموم...  دادم فشار سرمو...  سوختن می

 رفتمگ ازش لیوانو خستگی با و باال آوردم سرمو...«  آوردم:»  پیچید گوشم تو زنگ مثل ایان صدای

 بهم «؟ االن:»  گفتم فوری.«  بزنم حرف دیشب مورد در خواستم:»  گفت و نشست روم جلوی. 

 شخصیت تاکسی ندارم وقت و دارم کار خیلی وگرنه آوردمت همین برای خب:»  گفت و شد خیره

 و البا اون رفتی که دیشب:»  گفت و کرد مکث یکم...«  بگو خب:»  گفتم و کردم پوفی...«  بشم

» : گفتم و گذاشتم جامو...  خوردم ثانیه یک تو و برداشتم رو مارتینی حرفش وسط...«  خوندی

 هب رو...«  دستم بیفتی مست خوام نمی:»  گفت و کرد نگاه بهم سینه به دست.«  نبود کافی

 رو ههم این تونی نمی :» گفت کنجکاوی با...«  میز این بازم:»  گفتم بلند صدای با بار متصدی

 تگف و زد پوزخند.«  بندم می شرط:»  گفتم و کردم دراز سمتش دستمو...«  کنی تحمل و بخوری

 برداشتم دیگه جام یه...  آوردن رو نوشیدنی موقع همون...«  نیست همراهت پولی ؟ شرطی چه:» 
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 با «؟ بیاری داره آقا این که بزرگایی همین از لیوان تا دو توی نوشیدنی همین از شه می:»  گفتم و

 مگفت...  بـــاش آروم:»  گفتم و کشیدم سر جامو ...« برات زیاده خیلی:»  گفت ایان...  رفت شک

 زا دارم فراری یه من:»  گفتم و زدم آرومی پوزخند ...« مورد اون در و نیست نگرانی به نیازی...  که

...  دز پوزخند...«  میام بر شرط یه پس از پس.  متری دویست ی خونه یه با.  باالش خیلی مدالی

 شبی قدر چه هر...  انداختم یکی اون روی راستمو پای...  کرد می نگاه من به سینه به دست هنوز

 می...  بودم یار هوش بازم ولی کنم می فراموش تر بیش دارم کردم می حس خوردم می تر

 درد رس تر بیش ولی نبود عادیم حالت تیزی به...  بود شده کند ذهنم یکم اما گم می چی فهمیدم

 هبس :» گفت و کشیدش دستم از که بخورم دیگم جام یه خواستم...  گیجه سر...  بودم گرفته

 روی از...«  آم...  تیک تیک...  داره سرم :» کردم ناله...  بود نکرده تموم اسکاچشم هنوز...«  دیگه

 وموباز و کنارم اومد...«  بریم بیا...  فهمیدم...  خب خیلی:»  گفت حرفم وسط و شد بلند صندلی

 سر ونما بگیره جلومو بتونه که این قبل و برداشتم جامو و کردم دراز دستمو...  کرد بلندم و گرفت

 به و متصدی سمت رفت...«  دیگه کن تمومش :» گفت و گذاشت و گرفت ازم جامو...  کشیدم

 دبر منو و...«  بردار بقیشم:»  گفت و گذاشت پولو نیفتم من بود مواظب که طور همون سختی

 رفتهگ کمرمو...  اسکلت بدون گوشت تیکه یه مثل...  شدم می زمین نقش کرد می ولم اگه.  بیرون

 تمگذاش اول ی پله روی پامو که همین.  باال ببره منو ها پله از خواست و بیرون رفتیم بار از.  بود

:»  گفت حرص با...  شکست باریکم ی پاشنه خورد پیچ جور بد پام که این بر عالوه و شدم شل

...«  ادمی خوابم:»  گفتم و بستم چشمامو ...« کردم می تصور امروزم برای که نبود چیزی اصال این

 ...«  دیگه خب خیلی:»  گفتم حرص با...«  نخور قدر این گفتم بهت :» گفت خشونت با

 ؟ باال ببرمت طوری چه حاال ـ

:»  گفت تخشون با .« نیستم سنگین کنی بغلم تونی می :» گفتم داری کش لحن با و خنده زیر زدم

 نمی بهم خوردن قدر اون وقت هیچ...  رفت گیج سرم که کنه فکری یه تا برگردوند منو!«  حتما

 وابمخ...  شدم می گیج داشتم دیگه...  پله به نخوره سرم تا گرفت منو و نشست فوری...  ساخت

 وابمبخ که جا یه ببر منو:»  کردم زمزمه لرزون صدای با و کردم فرو سینش تو سرمو...  بود گرفته

 که نبود این از بهتر شرایطی هیچ و بود شده گرمم بغلش تو...  دادم فشار هم روی چشمامو...« 

 هامپا زیر دستشو ...« برمت می...  باشه:»  گفت و زد کنار صورتم روی از موهامو...  بخوابم بتونم

 و بود سایه...  بود سرم پشت کتشم ی لبه و بود شرتش تی روی سرم...  کرد بلندم و انداخت

...  دش می تر داغون دردم سر وگرنه نبود تند که شکر رو خدا.  بود بینیم توی عطرش فقط...  گرم
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 رزم نزدیک دیگه...  نکردم باز چشمامو ...« حداقل کن باز درو:»  گفت و باال برد منو...  بود مالیم

 دلبخن...«  آسفالت همین روی کنم می پرتت یا کنی می بازش یا:»  غرید خشم با...  بودم خواب

 و کرد ول پاهامو خشونت با...«  خوبه جا همین...  گرممه :» گفتم بخورم تکون که این بدون و زدم

 و بست درو بعدم نشوند منو و کرد باز ماشینو در.  کردم باز چشمامو...  نیفتم تا گرفت کمرمو

 رود...  بود ایان سمت صورتم.  بستم چشمامو و دادم تکیه صندلی به سرمو...  شد سوار خودش

 ات سمتم شد کج...  کرده کمکم که داد می فحش کلی خودش به داشت حتما.  کوبوند تقریبا

 رفت و دز کنار صورتم توی از موهامو.  کرد مکث صورتم روی یکم بستش وقتی...  ببنده کمربندمو

 وماشین تکونای ولی خوابیدم کردم می فکر که طوری...  بودم هوشیار نیمه...  کرد حرکت و عقب

 داد نمی جواب زد می زنگ چی هر یکی به که اومد می یادم ایانو زدن تلفن حتی...  کردم می حس

...  زنه می غر و بره می رو کی اسم لب زیر که بود رفته یادم و نبود نقص بی ذهنمم خب ولی. 

...  زدم پوزخند...«  رسیدیم...  شو پیاده:»  گفت و کرد باز منو سمت در...  وایساد ماشین باالخره

 راه تونم یم حالم این با کنه می فکر:»  گفتم بلند ولی بگم رو جمله این فکرم تو خواستم می مثال

 با و کردم باز چشمامو «؟ کردم اشتباه که بگم باید کی به:»  گفت کالفه...«  مسخره...  هه ؟ برم

 کمرمو بعدم و انداخت شونش دور دستمو ...« دیگه کردی اشتباهو...  نداره فایده :» گفتم خنده

 وندهم یادم بودنش بزرگ لحظه اون فقط...  کردم نگاه خونه به...  بیرون برد ماشین از منو و گرفت

...  مبست چشمامو و گذاشتم مبل ی دسته روی سرمو...  گذاشت مبل روی منو و داخل رفتیم...  بود

:»  تمگف و کردم باز چشمامو...  داد تکونم کرده می کار چی داشته دونستم نمی که دقیقه چند بعد

 روی:»  گفتم مسخره لحن همون با و زدم پوزخند...«  بخواب تخت روی بیا:»  گفت آروم «؟ هان

 و کرد بلندم...«  گی می چی فهمی نمی:»  گفت خشونت با.«  جا همین ترم راحت نه ؟ تو تخت

 بود اف دی ام هم چیزا ی بقیه و پوش کف که...  بود سفید ست خونش کل...  اتاق داخل برد منو

 هملحف و خوابوند تخت روی منو...  بود مونده یادم و بودم کرده دقت بهش که بود چیزی کل این... 

 و باال داد رو ملحفه...  نشست تخت روی کنارم اونم و خوابیدم پهلو به.  کشید روم سفیدم ی

 اب ایان...  بستم چشمامو...  داد جواب طرف بار این و گرفت شماره دوباره بعدم...  کرد باز کفشامو

 االن.  برات دارم خبر یه خب ؟ داشتی آبی مو ی خاله دختر یه...  مارتین سالم :» گفت خشونت

 هوگرن هیچی که اومدی و گرفتی پیغامو این دیگه ساعت دو تا اگه و خوابیده مست من تخت روی

 گفتم اخم با و کردم باز چشمامو...  دستم به خورد و کرد پرت رو گوشی و...«  رسم می بهت بعدا

 روی رو گوشی و نشستم جام سر «؟ بود کجا آدم:»  گفت تیزی لحن با...«  خوابیده آدم جا این :»

 و زدم خند نیش...  بود شده سرخ عصبانیت از.  کشیدم دراز دوباره و کردم پرت سخت زمین
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 یم که حدی یه تا...  داشتم عادت...  کنم فراموش که بودم نخورده زیاد قدر اون...  بستم چشمامو

 ریز به ریز ولی.  حرفام یا...  نبود خودم دست کارام ولی موند می یادم اتفاقات بازم خوردم

 ونهم تو فقط منم و بیرون رفت اتاق از ایان...  بود خوبی خیلی ویژگی...  موند می یادم اتفاقات

 کردم باز سختی به چشمامو...  زد صدام و داخل اومد مدت یه بعد...  موندم یار هوش نیمه حالت

 چشمامو...«  میاره درت خماری از...  آوردم قهوه برات:»  گفت و نشست تخت روی کنارم... 

 اب و کردم باز چشمامو ...« آوردم قهوه گفتم:»  گفت دوباره و داد تکونم بار این...  بستم دوباره

 ...«  بمونم خماری همین تو خوام می :» گفتم ای خسته لحن

 ...  خونت بفرستمت باید.  خوام نمی من ـ

 هگری بیام در خماری از اگه...  خوام نمی من :» گفتم لحن همون با و گذاشتم دستش روی دستمو

 و زدم تلخی لبخند...«  دونی می آخه...  مغرورم من.  کنم گریه تو جلوی ندارم دوست...  کنم می

 ینب تو هیکل بزرگی به کردم اشتباه یه چون:»  گفتم بودم شده خیره دستش به که طور همون

.  ردک پوفی...«  ای هیکلی خیلی جدا :» گفتم و زدم پوزخند...«  زنا بین من قد بلندی به یا...  مردا

 همون با...  رفتن هم روی دوباره چشمام...«  دیونه ی دختره :» گفت و بیرون کشید دستشو

 بر تو به نیویورک توی آدم همه این بین که نیست عجیب این:»  کردم زمزمه بسته چشمای

  «؟ خوردم

 ... آره ـ

 ... داره دلیلی یه حتما ـ

 ... نیویورکم توی پسر ترین شانس بد من ـ

 ... متصلیم هم به ما انگار ـ

 ...  خدا اوه ـ

 ...  ما شاید ـ

 دراز و زد دور تختو موقع همون اونم و کردم باز چشمامو.«  بسه...  باشه :» گفت حرفم وسط

 هوش» : گفتم بودم داشته نگه باز چشمامو زور به که طوری و خنده با و سمتش برگشتم.  کشید

...«  تخت این روی اومدی این برای اگه پس...  هم روی ریزم نمی کسی هر با من ولی بود مندانه
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 نم:»  گفتم و زدم پوزخند ...« یاری هوش بخوری قدرم چه هر گفتی کردم فکر :» گفت خشونت با

  ...« دروغه گم می چی هر...  نیویورکم گوی دروغ ترین بزرگ من ؟ نداری خبر ؟ گفتم

 ... هم روی ریزی نمی کسی هر با که بود دروغ اینم پس آهان ـ

  ...« دروغن حرفام ی بقیه.  بود راست این:»  گفتم و بستم چشمامو

 ...  نگفتی دروغ که گفتی دروغ االن پس ـ

 رتی سرم...  شدم خیره بهش و کردم باز چشمامو...«  نکن بازی کلمات با :» گفتم و زدم پوزخند

 اب طبل جای به که بانده یه سرم توی االن :» گفتم و گرفتم پیشونیم روی دستمو...  کشید

 این و ذهنم تو اومد توماس ی چهره...  شدم خیره سقف به...«  زنن می پیشونیم به چوباشون

 از اشک قطره یه.  بودم کرده تکرار درداش سر توی اونو معروف ی جمله آگاه خود نا...  جملش

 هر می اثرش داره...  خوام می بازم:»  گفتم و نشستم جام تو زور به..  خورد لیز صورتم ی گوشه

 خوردی که همه اون اثر زودی این به:»  گفت و گرفت دستمو که پایین برم تخت از خواستم...« 

 اون» : گفتم بلند صدای با بهش توجه بدون و شدم خیره رو به رو میز به .« بشین بگیر...  ره نمی

 و رسوند بهم خودشو ثانیه یه عرض در اما شدم بلند تخت روی از ...« پر و گنده بطری یه...  رو جا

 ردتود:»  گفت و گرفت منو...  نیفتم تا کردم تکیه بهش فوری ولی خوردم تلو تلو...«  نه :» گفت

  ...« کنی فراموش الکل با تونی نمی

 ...  دیگه یکم...  خوردم ظرفیتم از تر کم خیلی هنوز من ـ

:»  مگفت و زدم پوزخند «؟ بزنی حرف موردش در باشه بهتر کنی نمی فکر :» گفت و گرفت دستمو

...«  نشم پشیمون امیدوارم:»  گفت لب زیر و کرد مکث «؟ بزنم حرف کی با...  چی هر...  آقای

 میز هب دستمو.  شم سست دوباره شد باعث...  خنده زیر زدم.«  من با :» گفت و کشید عمیق نفس

 زا بیش شاید...  خندیدم می هنوزم...  شکست و افتاد بطری و خورد سر دستمم ولی دادم تکیه

 خنده با کشوند می درازم که طور همون و تخت رو گذاشت منو و کرد بلندم...  دلیل بدون و حد

 فتگ آرومی لحن با و کشید روم رو پتو...«  اخمت اون با...  زد حرف بشه عمرا تو با ؟ تو با:»  گفتم

 دیگه فقط...  بگو خوای می قدر چه هر:»  گفت و پتو زیر برد دستامو...«  بزنی حرف تونی می:» 

 چشمامو...«  باشه ساله چهل اسکاچ یه:»  گفت و کرد پوفی...«  اگه حتی...  نرو نوشیدنی طرف

 ... بودم یعنی...  یارم هوش کردم می حس «؟ بگی خوای می:»  گفت و کشید دراز جلوم.  بستم

 شم می تر یار هوش کردم می حس لحظم هر...  باشه خورده زیادی یکم فقط که بودم کسی مثل
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 طور همون و دادم تکیه سینش به سرمو...«  بود جهان نوشیدنی ترین بد:»  گفتم و زدم پوزخند... 

 ضیبع...  باشه داشته فعالی و یار هوش مغز آدم بده خیلی:»  گفتم بودم شده خیره ناخنم به که

 ؟ طوریه این چرا...  شه نمی ولی کنه هنگ مغزش خواد می و شه می خسته خودش از که اوقاته

 هوش من ولی...  ولی...  میاد بر کدو» _ کردم اشاره سرم به _...«  این پس از الکل کردم فکر

 ارهدوب...  االن ولی شدم دیونه یکم:»  گفتم و بستم چشمامو...«  یکم اما...  یادمه چیز همه.  یارم

 و شد بلند جاش از...  خورد زنگ موبایلش...  نداد جوابی «؟ نه زوده خیلی...  کشم می زجر دارم

 بمونم مست شده که روزم یه برای خواست می دلم واقعا...  شدم خیره دیوار به...  داشت برش

 و ادمند گوش من که زد حرف یکم...  بود فعال خیلی مغزم من یا بود بد نوشیدنیش جنس یا ولی

 ینا:»  کردم زمزمه...  بستم چشمامو و کردم پاک اشکمو...«  ببردت میاد داره مارتین:»  گفت بعد

  «؟ تحمله قابل غیر باشم جا این که

 من تخت روی تو که باشه کننده گیر غافل کنم فکر پس.  جا این دعوتن کارا هم از نفر چند _

 ...  آره پس خوابیدی

 با ؟ اومدن می کارا هم از تا چند باید چرا...  کرد تحلیلش ذهنم کم کم ولی نشدم متوجه اولش

 یکم...  برام شه می:»  گفتم و خوردم تکون یکم....  بمونم باید که فهمیدم مسخرم حال تموم

 دادم هتکی دیوار به سرمو اما نشستم جام تو...«  نه:»  گفت و زد پوزخند «؟ بیاری نوشیدنی دیگه

 یکم و دادم تکیه دیوار به دستمو.  هستم براش تهدیدی نکنه فکر که موندم می جوری یه باید... 

 یشپ براش مهم کار یه یا بیاد نتونه مارتین اگه فهمیدم سریع خیلی.  نداشتم تعادل.  رفتم راه

 هم تهبیف برام اتفاقی اگه ببره منو بشه مجبور خودش اون اگه...  بره نمی منو باشه جا این و بیاد

:»  فتمگ ضعیفی صدای با و دادم فشار دستام توی سرمو فکر همین با.  بکنه کاری تونه نمی اون

 کردنم ناز تو شاید...  دادم تکیه بازوش به دستمو...«  کنم فکر...  ره می گیج خیلی داره سرم

 میفتم دارم و گرفتم گیجه سر که کردم وانمود طبیعی خیلی صورت هر در...  داشتم باالیی استعداد

.. . بودم بغلش تو ولی داشت نگه صاف منو...  بود نکرده شک هم ذره یه حتی.  گرفت منو اونم. 

 تو بردن طرف اون و طرف این از بهتر کردم می حمل رو قطبی خرس یه ی جنازه:»  گفت لب زیر

 مداو در زنگ صدای که بنشونه منو خواست...  کرد می درد یکم پام مچ...  بستم چشمامو...«  بود

 ور نوشیدنی این دلم تو مدت تموم فقط...  کنم اجرا نقشمو که وقته بهترین االن کردم فکر... 

 بشینم نهک کمکم تا کرد ولم...  کنم فراموش یکم تا بگیره منو جلوی تونه نمی که کردم می نفرین

 یم مدتی یه کنه فکر که طوری...  زمین روی افتادم بود بسته چشمام که طور همون موقع همون و
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 خوردنم همه اون حساب به هم داشتم بدی وضعیت هم چون.  کرد می باور...  کردم غش که شه

 بودم می هوش بی باید نبود کافی کردن غش...  داد تکونم و نشست کنارم فوری...  ذاشت می

 بی منم...  رفت و شد بلند جاش از.  شد زده در دوباره...  بود مشکوک زیادی شدنم هوش بی ولی

 طور همون و تو اومدن فهمیدم در صدای از مدت یه بعد...  بود مارتین مطمئنا...  موندم حرکت

 ونا و گشتم می دنبالش داشتم امروزو تموم.  اومده سرش بالیی چه فهمم نمی:»  گفت مارتین

  «؟ جاست این

 ...  کرده غش.  بیارم آب یکم رم می _

 تمگف آرومی صدای با و کردم باز چشمامو سریع رفته شدم مطمئن که همین اومد قدماش صدای و

 ممبفه تا بمونم باید من.  برو و داری مهم تلفن کن وانمود.  دارن مهمی ی جلسه امشب مارتین:» 

 اب مارتین اومد ایان که همین...  بستم چشمامو فوری منم و اومد ایان که بده جوابی خواست...« 

 هش می.  متاسفم...  االن همین...  برم باید من:»  گفت ، الکیه که داد نمی نشون زیاد که لحنی

 کنارم...  بود مونده گیج ایان مطمئنا.  بیرون دوید سریع و «؟ کنین مراقبت ازش دیگه یکم

 مه به پلکامو منم و پاشید صورتم روی آب یکم «؟ جا این دارم نگهش طور چه:»  زد غر و نشست

 گهن صورتم جلوی دستشو...  بودم شده یار هوش کامال دیگه...  کردم باز چشمامو گیجی با و زدم

 و گذاشت سینش روی سرمو...  کردم ناله و زدم هم به پلکامو «؟ بینی می خوب:»  گفت و داشت

 یکم ؟ بود خورده گول اون که بودم کرده بازی خوب قدر اون...«  بده خیلی وضعیتت تو:»  گفت

...  گذاشت تخت روی منو و کرد بلندم...«  میام االن کن صبر.  خب خیلی:»  گفت و کرد مکث

 ومدا دیگه ی قهوه یه با دقیقه چند بعد...  بیاد که کردم صبر و موندم جام سر...  بیرون رفت بعدم

 بعدم.  بخور اینو.  شده سرد:»  گفت و نشست کنارم...«  بود قهوه جا اون خب...  خب:»  گفتم. 

 صدای با و کشیدم عمیق نفس...«  قهوه:»  گفتم منم و بشینم جام توی کرد کمکم.«  بخواب

...  ردک نزدیک دهنم به لیوانو و گذاشت شونم دور دستشو...«  پرونه می خوابو:»  گفتم تری خسته

 مهمونا که بعدش.  بمون جا همین.  ببرمت ندارم وقت:»  گفت اونم و خوردم کمکش با آروم آروم

 سرمو زیر بالش.  کشیدم دراز آروم منم و شد دور ازم.«  بکش دراز حاال.  برم می رو تو رفتن

 مکث...  داد می خاصی ی مزه قهوش...  بیرون رفت بعدم و کشید باال برام رو پتو و کرد مرتب

 جام تو...  کرد می فرق مزشم...  کنه می ترم یار هوش که قهوه ولی بخواب بخور گفت...  کردم

 هخست...  کردم تعجب...  کرد می فرق جدا مزش.  کردم مزه و برداشتم لیوانو یکی اون و نشستم
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 موقع تا که بود ای جمله تنها این...  شدم خیره رو به رو دیوار به و کشیدم دراز جام تو.  بودم

 ...  گرفت خوابم بعدم و( ؟ بود ریخته چیزی قهوم تو)  بود مونده ذهنم تو خوابیدنم

 ******** 

 تو ایان صدای موقع همون...  کردم باز چشمامو.  کرد می درد شدت به سرم.  زدم هم به پلکامو

 فرن یه به شد درست که همین.  کردم خبر تعمیرکار.  شد خراب ماشینم دیروز:»  پیچید گوشم

 االن ولی.  نیاین که گفتم و شد دیر همین برای...  بیمارستان برسونمش شدم مجبور و برخوردم

.  کردم کثم یکم...  بودم شده سنگین.  نشستم جام توی سختی به.«  بزنین حرفاتونو تونین می

 اینا:»  شنیدم طور همون درو سمت رفتم آروم آروم... ؟ بودم خوابیده تموم روز یک ؟ دیروز

 مونه بدم شانس از و کردم تعجب...«  سفیدو کاخ مخفی قسمت.  خوایم می گفتیم که عکساییه

 ناو و پیچید صدا بودنش سنگین خاطر به و افتاد که میز روی کوچولوی ساعت به خوردم موقع

 گوش فال نفهمن که این برای «؟ جاست اون کسی:»  گفت خانم یه بعد و...  شد ساکت مردم

 تاپمو جلوی زیپ و کردم مرتب موهامو...  بودم عصبانی ایان از.  در سمت رفتم فوری وایسادم

 و خوردم بهش که شدم می رد داشتم اتفاق حسب بر کنن فکر تا بیرون رفتم.  کشیدم پایین یکم

 چند...  باشه بود خورده پیچ که زمانی خاطر به شاید.  کرد می درد پام مچ...  بیرون اومدم بعدم

 ردخت یه که بودن کرده تعجب همشون.  کردم ثبت ذهنم تو هاشونو چهره زود خیلی.  بودن نفری

 متعجب یکم خودمو...  بود خودش مقصر...  وضع اون با اومده در رئیسشون خواب اتاق توی از

 چشمای تو نفرت با...«  گفتی می من به کاش...  کاش ؟ داری مهمون ایان:»  گفتم و دادم نشون

 می وگرنه بودم خوابیده االن تا من.  ببخشید صورت هر در:»  دادم ادامه و شدم خیره متحیرش

 ژاکتم رزی قبال که ام تنه نیم از یکم که شد کشیده لباسم به ایان نگاه.«  نباشم مزاحم تا رفتم

 و برگشتم که در سمت رفتم قدم یک...  کردم کارو این مخصوصا...  شد می دیده بودم پوشیده

.  ودب شکسته پاشنش که یکیشون.  اتاق داخل دویدم و.«  موندن جا...  کفشام.  اوه:»  گفتم فوری

» : اومد مرد همون متعجب صدای...  موندم جا همون ولی  داشتم برشون و گفتم ای لعنتی لب زیر

 ورط همون و اتاق از بیرون رفتم فوری...«  لحظه چند:»  گفت می عصبی که ایان بعد و «؟ کیه اون

...«  برم خوام می طوری چه دونم نمی پس شکسته پاشنش:»  گفتم بودم خیره ایان به که

 ومدا عصبانی خیلی که بود موقع همون و کردم پام رو بود درست پاشنش که اونی...  شد عصبانی

 کردی فکر:»  گفت و وایساد جلوم...  وایسادم ثابت جام سر که بکشه منو تا گرفت بازومو و سمتم

 که داد می فشار بازومو محکم قدر اون و بود شده نزدیک خیلی بهم «؟ کنی می داری غلطی چه
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 هک آروم خیلی بعد و...«  تر آروم عزیزم:»  گفتم بشنون بقیم که طوری...  گرفت می دردم داشت

 آور خواب داروی قهوم توی که کنی می غلطی چه داری کردی فکر تو:»  کردم زمزمه نشنون

 مببین تا بشنون بقیم خواد می دلم خیلی.  بودم خواب توی تموم روز یک ؟ دادی بهم و ریختی

 بشنون اونا که لحنی همون با بعد و.«  دن می احتماالتی چه و چیه کارت این مورد در نظرشون

...  تیگف که قراری همون سر...  هم با زنیم می حرف بعد برم من بذار.  ایان منتظرتن بقیه:»  گفتم

 رت بیش عوضی دختر یه بگو بگیرو پس حرفاتو:»  غرید آروم خیلی صورتم تو...«  بینمت می

 آره ؟ بندازم تو به:»  گفتم آروم خیلی و زدم پوزخند...«  بندازی من به خودتو خوای می که نیستی

 و بردم پاش پشت بودم پوشیده کفش که راستمو پای طوری همون و...«  همینه قصدم شاید

 و زدم خندلب...  باشه چسبیده زانوش پشت به کفشم ی پاشنه که جایی تا باال کشیدم آروم خیلی

 نارک پامو دوباره...«  ببینیم همو خیلی قراره بعدا:»  گفتم و بشه خم زانوش تا دادم فشارش یهو

 گونش روی آروم خیلی بود روش رنگ آبی الکای اون هنوز که بلندمو ناخن و کردم جفت یکی اون

 لندب صدای با و زدم لبخند...  بود شده عصبی.  شدم دور ازش و بوسیدمش ثانیه یه تو و کشیدم

 ی هپاشن نبینن بقیه که طوری و...«  من هم شده دیرت تو هم ؟ کنی ولم خوای نمی:»  گفتم تری

.  بردمن آبروتو این از تر بیش تا کن ولم:»  کردم زمزمه و گذاشتم پاش روی کفشمو بلند و باریک

 از تر بیش تونم می...  بینی می که منو وضع.  بکنم کارایی چه آدما این جلوی که نیست مهم برام

 وزخندپ.  باال برد دستشو و شد دور ازم کوچولو یک و کرد ول بازومو.«  پایین بکشم زیپو این ، این

 دمکر حساب گاهم تکیه عنوان به دیوار از و گرفتم دستشو مچ ، دادم خالی جا سریع خیلی و زدم

:»  فتمگ و آوردم در کفشمو...  شدم دور ازش سریع خیلی بعدم و.  شکمش توی بکوبم پاشنم با تا

 تا یبرسون منو گفت ایان:»  گفتم و زدم صدا رو راننده.  بیرون رفتم بعد و...«  رم می راننده با من

 هب...  بود راهش این شاید...  شدم ماشین سوار و زدم شیطونی لبخند...  کرد تعجب...«  جایی یه

 منتظر و بستم درو...  شم می دخترش دوست خود به خود دخترشم دوست که بفهمونم دیگران

 خواست یم ایانم.  نبود نگرانی جای ولی بگیره تاییدیه ایان از بود رفته حتما.  بیاد راننده تا شدم

 هم ویر چشمامو و دادم تکیه شیشه به سرمو.  برسونه منو تا شد سوار راننده.  نباشم برش و دور

 ی خونه به...  لرزید بدنم ؟ کردم می کار چی باید...  سرم توی اومد توماس فکر دوباره.  گذاشتم

 یدمد بغلش توی کیتو کرد باز درو پرستار که همین.  زدم در و شدم پیاده رسیدم که بزرگ مامان

 دمز صدا و بوسیدم گونشو...  شد حال خوش واقعا انگار دید که منو.  کردم بغلش و داخل رفتم... 

 سکته مرز تا دیروز دختر کریستی:»  گفت و اومد بیرون خونه آشپز داخل از...«  بزرگ مامان:» 

 از برام شه می بعدش دم می شیر بهش من:»  گفتم و دادم تکونش...«  بچه این برای رفتم
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 ؟ چرا» : گفت بزرگ مامان.  نشستم مبل روی و.«  خوام می تاکسیم پول ؟ بیارین قدیمیم کفشای

  «؟ نداری ماشین مگه

 .  طوالنیه قضیش _

 حضم به...  داد پول بهم خودشم و بیاره کفش برام تا گفت پرستار به اونم.  دادم شیر کیت به و

 در...  خونه رفتم مستقیم و گرفتم تاکسی.  بیرون رفتم و پوشیدم صندالمو شد تموم کارم که این

 بغض «؟ بودی کجا:»  شنیدم جملشو این و افتاد بهش که چشمم...  کرد باز درو مارتین و زدم

 بهم ور چیزایی یه باید مارتین:»  گفتم عمیق نفس تا چند بعد و داخل رفتم...  توماس وای.  کردم

 یستن مهم:»  گفتم و کردم مکث...«  داشتن اونا چرا:»  گفتم و نشستم مبل روی...«  بدی توضیح

 تگیخس با و دادم تکون منفی ی نشونه به سرمو «؟ شنیدی چی:»  گفت فوری و نشست کنارم.« 

 مجبور شدن مشکوک اونام ساعت به خورد دستم بشنوم چیزی بتونم که این قبل.  هیچی:»  گفتم

 ...«  دادم جلوه بد رئیستونو این یکمم احتماال...  رفتم بعدم و شدم بیدار تازه کنم وانمود شدم

  ؟ بودی کجا مدت همه این...  پس _

 بودن کرده شروع امروز جلسشونو.  بودم خوابیده تموم روز یه.  بود داده آور خواب داروی بهم _

  ؟ چنده ساعت.  نداشتن وقت دیروز چون

 استراحت یکم خوام می:»  گفتم و کشیدم دراز مبل روی...«  ظهر از بعد چهار:»  گفت و کرد پوفی

 ...«  کنم

 ! ؟ ایان ی خونه بودی رفته طور چه ؟ بودی کجا قبلش شب _

 با.  زدن درو موقع همون...  بستم چشمامو و...«  نپرس ازم هیچی و بخوابم بذار:»  زدم داد عصبی

 مرد یه صدای و کردم باز چشمامو.  کنه باز درو تا شد بلند مارتین...  کردم باز چشمامو تعجب

 ادافت کارتش به که چشمم و نشستم جام تو.  کردم تعجب «؟ جاست این مایا کریستی:»  اومد

 یدهترس...  پیششون رفتم و شدم بلند جام از.   بود توماس خاطر به حتما...  چیه موضوع فهمیدم

 ینا.  ببرن منو زور به اونا که این تا بود بهتر برم خودم که این.  بودم مجبور ولی حدودی تا بودم

.  نشی سوار:»  گفت پلیس.  بود شده گیج مارتین...«  منم:»  کردم زمزمه...  بود امتیاز یه خودش

 ماشین رسوا.  بود کرده تعجب کال مارتین.  بیرون رفتم و کشیدم عمیق نفس...«  بیاین ما با باید

 وصمخص اتاق توی رفتیم رسیدیم که همین!  کنم دفاع بچم پدر کشتن خاطر به خودم از تا شدم

 این :» شنیدم رو صدا این و نشستم صندلی روی که همین...  بود مشغول فکرم مدت تموم منم و
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 مال که بود جا اون موبایلم این.  داره رو شما انگشت اثر شده کشته باهاش مقتول که چاقو

 عمیق نفس.  بودمش کشته واقعا.  لرزید بدنم و...«  طور همین ظاهرا ژاکتم این و شماست

 چه حصب تا شب که پرسید ازم وقتی ولی.  چیزو همه تقریبا.  گفتم چیزو همه تقریبا و کشیدم

 از چون کشید طول مدتی یه...  دعوا و بحث فقط و نبود خاصی چیز گفتم فقط افتاد اتفاقی

 رقد اون اما بگه دروغ که داشتم اضطرابو این مدت تموم و بود ماجرا شاهد که پرسیدن جسیکام

 توماس که این.  نبود سخت کردم می فکر که قدر اون...  بگه دروغ تونست نمی که بود ترسیده

 تمبرگش وقتی حال هر به...  کنن باورم تا شد می محسوب برام امتیاز یه هم بود فراری زندانی یه

 با . رسوند بهم خودشو مارتین لحظه همون و کردم روشن خستگی با المپو...  بود شده شب خونه

 و وردمآ در کفشامو «؟ شد چی:»  گفت نگرانی با.«  ندارم حال مارتین:»  گفتم کوفتگی و خستگی

:»  گفتم و مگرفت بازوشو خستگی با و برگشتم که جلو رفتم قدم یه...«  نیست مربوط تو به:»  گفتم

...  کردم پرت مبل روی خودمو و رفتم و...«  گشنمه.  بخورم بیار چیزی یه.  رم می حال از دارم

.  گذاشتم شونش روی سرمو «؟ بردنت چرا که بدی خوای نمی توضیحی هیچ:»  گفت و کنارم اومد

 ؟ مارتین دونی می...  نیست تو موضوع به مربوط.  نباش نگران:»  کردم زمزمه و بستم چشمامو

 نارمک که خواستم رو یکی همیشه شرایطی همچین تو من...  نباشه خوب تنهایی همیشه شایدم

.  اربی چیزی یه برام.  رم می حال از دارم واقعا:»  گفتم و کشیدم عمیق نفس...«  نبوده که.  باشه

 مبل به و برداشتم شونش روی از سرمو.«  باشه:»  کرد زمزمه...«  دارم ضعف خیلی.  باشه زیاد

 ...« کن باز چشماتو:»  گفت لب زیر.  نشست کنارم و بیرون اومد دقیقه چند بعد.  دادم تکیه

 اومدی کردم فکر شب اون:»  گفت و دستم داد قاشقو...«  مرسی:»  گفتم و کردم باز چشمامو

.  آره» : گفتم و زدم تلخی لبخند «؟ خوای می...  نیستی دیدم که گرفتم ناچو یکم راه توی.  خونه

 شروع.  رفت و خندید.«  زنه می جیغ دیگه داره معدم.  بیار برام هست چی هر.  خوام می رم اونا

 به بودم خواب توی که تمومم روز یه.  دونه می خدا بودم شده گرسنه قدر چه.  خوردن به کردم

 و شد خیره رخم نیم به ذاشت می کنارم رو ناچوها ظرف طورکه همون و نشست کنارم!  ایان لطف

 فقط...  جا اون...  نه:»  گفتم بود دهنم تو غذا طورکه همون...«  کشیدی زجر خیلی انگار:»  گفت

 ندهپرو یه چون...  داشت بازی کاغذ خیلی و کشید طول خیلی ولی.  نکردن کاری رفت سر حوصلم

 مگذاشت بشقاب روی آروم خیلی قاشقو.  کنه می خفم داره بغض کردم حس...«  آخه نبود ساده ی

» : گفتم و گرفتم بازوش به دستامو.  گذاشتم شونش روی سرمو و کردم جمع مبل روی خودمو و

 یم سست مارتین جلوی که بود باری تنها اون...  لرزید می صدام کامال...«  کشیدم چی دونی نمی

:»  گفت و کرد حلقه شونم دور دستشو دادنم داری دل برای آروم خیلی بعد و کرد مکث...  شدم
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 هر . نیستم قاتل من مارتین...  دونم نمی:»  گفتم بغض با «؟ جا اون رفتی چرا بگی خوای نمی

 ونمت نمی.  منه خاطرات تو منه مغز تو.  منه خون تو قتل...  ولی باشم قاتل خوام نمی بکنم کاریم

 اب «؟ کریستی گی می داری چی:»  گفت و کرد تعجب...«  عمدی چه تصادفی چه بگیرم جلوشو

 چون کنی فراموش هامو گریه احیانا و حرفام و من و امشب بده قول:»  کردم زمزمه لرزون صدای

...«  ونچ کرد گریه من جلوی بار یه کریستی که بیاری زبون به حداقل یا بمونه ذهنت تو خوام نمی

 هک بمونه بقیه ذهن تو خوام نمی من چون:»  گفتم گریه با و دادم فشار بهش خودمو لرزیدم می

 ...« تو مخصوصا.  کنم می گریه منم

 .  بغلم بیا...  دم می قول ـ

 توش ماجرا کلی روز دو این تو چون کنه می درد خیلی سرم:»  گفتم و ریخت اشکم.  کرد بغلم

 هر.  مقاتل من ولی مارتین بکشمش خواستم نمی...  کنه می تموم مغزمو ظرفیت داره...  شده ثبت

 مال نسلم من.  عربه یه بابام:»  گفتم لرزون صدای با...«  بابامم پوست و گوشت از بکنم کاریم

 باور مارتین.  خواستم نمی ولی.  کشتم بچمو بابای منم حاال...  حاال...  کشت مامانمو بابام.  عربه

  ...« بزنه آسیب بچم به خواستم نمی...  بود مادرانه ی غریزه فقط...  فقط خواستم نمی کن

 ... گی می هزیون داری اصال نیست خوب حالت تو ـ

 گم نمی هزیون:»  کردم ناله حرفش وسط...«  استراحت بیا:»  گفت و آورد در بغلش توی از منو

 »... 

  ؟ کریستی چته ؟ عربه نسلت ؟ کشتی بچتو بابای ؟ قتل ؟ مادرانه ی غریزه...  گی می داری ـ

 شکموا...«  بقیه نه دونی می تو نه من زندگی از چیزا خیلی:»  گفتم و شدم خیره چشماش تو فقط

 با...«  کنی می گریه من جلوی داری االن که شه نمی باورم:»  گفت و کرد پاک صورتم روی از

 و یدمکش دراز مبل روی...  داد تکون سرشو...«  کنی فراموشش باید که همینه برای :» گفتم تهدید

 هب پس طور چه ؟ چیه قتل این ی قضیه:»  گفت و کرد بازی موهام با.  گذاشتم پاش روی سرمو

 شد تموم وقتی و.  دادم توضیح براش چیزو همه...«  چیه بچه موضوع ؟ کردن ولت راحتی این

 برام بازم ولی بود سخت ذاتم چون.  بودم نکرده گریه زیادم...  بود گذشته ساعت یک یکهو

 پدر عنوان به خودشو جای.  نبود برام معمولی آدم یه اون چون.  کشتم توماسو که بود آور شوک

 کمک به...  بود گرفته درد مبل روی کشیدن دراز خاطر به کمرم شد تموم وقتی.  داشت بچم

 ور غذا...«  بخور غذاتو:»  گفت و زد لبخند...«  گرسنم هنوز:»  گفتم و نشستم جام توی مارتین
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 یباال رفتیم و گرفت دستمو شدم سیر کردم حس که بعد...  خوردم رو ناچوها اونم از بعد و خوردم

 ونهخ ی لبه روی...«  گفتم بهت که شدم سبک یکم:»  گفتم و کردم نگاه آسمون به...  بوم پشت

 مآرو ماه نور زیر بودم بچه گن می:»  گفتم و دادم کنار موهامو.  بود آویزون پاهامونم و نشستیم

 ...«  شدم می

 ... شب یا روزه که این.  نیست مهم براش اطرافش زیاد که آدمیه مثل ظاهرت دونی می.  جالبه ـ

 ... انگار.  اطرافت چه زندگیت تو چه.  چیزی هر یا

 نقطه هی باشه داشته سنگم دل آدمی هر ولی...  نیستم ؟ نیستم احساساتی:»  گفتم حرفش وسط

 ...«  حداقل...  داره ضعف

 .  آره ـ

 و دمز لبخند «؟ چیه:»  گفت و شد خیره بهم اونم.  بود سرش پشت دقیقا ماه.  سمتش برگشتم

 رداف دونی می:»  گفتم و کردم مکث.  خندیدم منم و خندید...«  کنم می نگاه ماه به دارم :» گفتم

 اگه ؟ شه می باورت وای:  چرخونن می دهن به دهن رو جمله این کارات هم کل کار سر بری که

 چی عنیی:»  گفت تعجب با....«  میارین در شاخ داشته رابطه و بوده خونه یه تو کی با کریستی بگم

 ونا نه:»  گفتم و زدم لبخند «؟ واقعا:»  گفت تعجب با...«  ایانه منظورم:»  گفتم و زدم لبخند «؟

...«  هست بینمون چیزی یه اون و من کنن باور همه که بود حدی تا ولی کنی می فکر که طور

 ردمک فکرو این اول ی لحظه:»  گفت و خندید اونم «؟ تویی منظورم کردی فکر:»  گفتم و خندیدم

...  طور همین اونم...  موندم ساکت و خندیدم ...« کردیم کاری همچین کی ما که شدم گیج ولی

 ...« کردیم می کاری همچین ما اگه بود مسخره خیلی:»  گفتم کنم فرار سکوت از که این برای

 امچشم تو اونم...«  کامال:»  گفتم لب زیر و شدم خیره چشماش تو...«  دقیقا:»  گفت و کرد مکث

» : گفتم آرومی صدای با...  شد تر نزدیک بهم خود به خود...  بودیم شده ساکت دیگه.  شد خیره

 صورتم روی و...«  دونم نمی:»  گفت من از تر آروم صدای با اونم و کرد مکث «؟ کنی می کار چی

 آوردم سرمو و گوشم پشت دادم موهامو...«  جذابی خیلی فاصله این تو:»  کرد زمزمه...  کرد مکث

 راچ دونستم نمی فقط.  بودم شده گیر غافل...  و شد نزدیک بهم یکهو که بگم چیزی یه که باال

 و دش جدا ازم که بعد یکم!  نکردم مخالفتی و کنم فکر تونستم نمی لحظه اون و...  کرد کارو این

 ریچهد که همین...  پایین رفتم حرف بدون و شدم بلند جام از سریع چشمی ارتباط ثانیه چند بعد

 خیره دیوار به و کردم پرت مبل روی خودمو.  بیرون دادم نفسمو خورد زمین به پام و بستم رو

 فکر هثانی اون به فقط...  پایین نیومد اصال اونم و بشم رو به رو باهاش خواستم نمی فقط...  شدم
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 وشوجل تونم می بدونم که نبودم موقعیتی همچین تو زمان اون تا.  نگرفتم جلوشو که کردم می

.  کردم سرد آب پر وانو توی و کردم قفل درو.  حموم توی دویدم و کردم پوفی.  نه یا بگیرم

 سنف و باال آوردم ثانیه چند بعد و کردم فرو یخ آب توی سرمو...  داخلش رفتم و آوردم در لباسامو

 و مکرد فکر ساعت یک نزدیک...  شدم خیره در به و گرفتم دستم با صورتمو روی آبای.  کشیدم

 نگران صدای با صبح...  خوابیدم و گذاشتم وان ی لبه روی سرمو.  گرفت خوابم کم کم بعد

:»  گفت و در به زد.  بود بسته هنوزم حموم در «؟ خوبه حالت کریستی:»  کردم باز چشمامو مارتین

 نذارم جاش دیگه تا بودم کرده آویزون که حولمو.  کشیدم عمیق نفس...«  کریستی بده جواب

 رفح بدون و کردم محکم کمربندشو.  انداختم بهش کوتاه نگاه یه و کردم باز درو...  گرفتم دورم

.  بودم آب توی صبح تا چون بود شده چروک پام و دست پوست کل...  شدم رد مارتین کنار از

...«  دیشبم کار...  مورد در:»  گفت و نشست کنارم اومد.  شدم خیره بهش و نشستم مبل روی

.«  بزنیم حرف دیگه نیست الزم.  جایی یه ریم می عصر.  کار سر بری االن بهتره:»  گفتم فوری

 یم دیرت.  مقصرم منم:»  گفتم خوندم می ظاهر به که طور همون و برداشتم مجلمو.  موند ساکت

 دمز صداش بره خواست وقتی...  بشه آماده تا شد بلند جاش از بعد و کرد مکث یکم...«  برو.  شه

 می . ندارم تو با کاری ولی جا اون میام امروز من:»  گفتم و گرفتم ازش نگاهمو.  سمتم برگشت. 

 .«  نکن تعجب دیدی منو اگه پس...  ایان پیش رم

 . خداحافظ...  خب خیلی _

 یکم.  شدم خیره در به و بستم رو مجله بست درو که همین.  شدم خیره مجله به و ندادم جوابی

 اکپ رو قبلی الکای.  اتاق توی رفتم بعدم و خوردم کوچیک ی صبحانه یه و شدم بلند جام از بعد

 ردمب الکو ی شیشه.  خورد زنگ گوشیم برداشتم رو الکا که همین.  بزنم دیگه رنگ یه تا کردم

:»  نشستم مبل روی و دادم جواب حوصلگی بی با.  بود بزرگ مامان.  برداشتم رو گوشی و پایین

  «؟ خوبی دخترم:»  گفت بزرگ مامان و کردم باز الکو «؟ بله

 ... دارم کار من.  بزرگ مامان بگو _

 نم حرفای به خوب جان کریستی ببین:»  گفت بزرگ مامان و پام ناخنای زدن الک به کردم شروع

 و...«  خداحافظ.  بزرگ مامان خوبه:»  گفتم حرفش وسط...«  بابات...  بگو چیزی بعد کن گوش

 از بعد و گذاشتم میز روی رو گوشی...  بشه تموم بحث این نبود قرار...  کردم قطع رو گوشی

 ات رفتم شد خشکم و شد تموم وقتی...  دستم ناخنای روی طراحی به کردم شروع پام ناخنای

 داشت یا قهوه کمربند که پوشیدم سره یه آبی جین لباس یه و بستم باال موهامو...  بپوشم لباس
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 خودم هب یکم.  پوشیدم بستم اما بلند پاشنه کفش با.  بود متصل هم به شورتک و تاپ حالت و

 و بافتم سمت یه رو همه و کردم بازشون بار این و موهام سمت بردم دستمو دوباره...  کردم نگاه

 تممس کیف...  بستمشون اسبی دم همون دفعه این و کردم فکر یکم دوباره...  انداختم شونم روی

.. . کردم حرکت و کردم روشن ماشینو و گذاشتم موهام روی عینکمو...  بیرون رفتم و برداشتم

 احتیاط برای فقط «؟ چندمه ی طبقه رئیستون دفتر:»  گفتم شناخت منو نگهبانی و رسیدم وقتی

 بعضی لهقف همیشه که خصوصیشونه دفتر که یکی.  هست دفتر تا دو:»  گفت نگهبانی...  پرسیدم

 نآخری کنین پیداشون جا اون تونین می که دیگه دفتر.  اوله ی طبقه که کنن می بازش اوقات

 فترد تا دو که بود عجیب واقعا دیگه این.  کردم تعجب...«  باشن داشته وقت اگه البته...  طبقست

  «؟ یهچ کاربردش ؟ قفله گفتین:»  گفتم مکث یکم بعد و شدم خیره مرده لباس به.  باشه داشته

 ...  دونه می رئیس خود فقط.  دونم نمی _

  ؟ خورین می رو قهوه این.  آهان _

...  بخرم برات دیگه یکی دم می قول:»  گفتم و زدم لبخند...  کرد تعجب.  شد خیره قهوش به

 یلیخ.  انداختم گفت می که اتاقی به نگاه یه.  داخل رفتم و برداشتم رو قهوه و.«  دارم الزمش فعال

 نگاه لشقف به.  ببینم تونستم همین برای بود ای شیشه کال رو به رو از.  تمیز خیلیم و بود بزرگ

 تفادهاس بی اتاق این کنن می فکر بقیه که قدرم اون انگار:»  کردم زمزمه.  بود تمیز خیلی.  کردم

 ...«  نیست

 رسیدم زود خیلی.  زدم رو دکمه و آسانسور سمت رفتم...  بود نشده جمع خاک قفلش روی چون

 دو یکی...  بود مونده یادم ها چهره تموم.  داخل رفتم منم و شد باز آسانسور در.  طبقه اون به

 رو هبرگ سری یه داشت و بود نشسته منشی...  سمتش رفتم دیدم که دفترشو...  دیدم تاشونو

  «؟ بزنم حرف رئیس با تونم می:»  گفتم و دادم سالم.  زد می ورق

 ... کسی گفتن.  عصبانین یکم چون نکنم فکر _

 آوازش سریع چه...  دخترم همون.  آره:»  گفتم فوری و شدم خیره چشماش تو...  کرد مکث یکم

...  شد مردد...«  شه می تر عصبی ایان وگرنه تو برم بذاری بهتره حاال...  پیچید سازمان توی

 وردخ بهم چشمش تا ایان.  داخل رفتم و در سمت رفتم شه نمی بمونم منتظرش بخوام اگه دیدم

 دونم می چه مثال یا...  بزنی کتکم خوای نمی ؟ همین:»  گفتم و زدم لبخند...  شد آتیشی نگاهش

 نمی...  قهوه ؟ دارم چی ببین واو:»  گفتم و بشه عصبی ندادم مهلت «؟ بیاری در بازی وحشی... 
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 تونست نمی.  سمتم اومد.  شد بلند جاش از...«  داریم خاطره قهوه با تو و من ؟ بخوریش خوای

 مایچش شناختن می آبیم موهای با منو که سازمانم کل دیگه.  شد می دیده کال چون بکنه کاری

 :» گفتم و دستش توی گذاشتم دادم تکون دستم تو رو قهوه.  بود زوم ما روی مطمئنا همشون

 با تصورم خالف بر و گذاشت میز روی رو قهوه.«  کن مزش خودت...  نه یا مسمومه دونم نمی

 دونم می چه:»  گفتم و نشستم صندلیش روی «؟ اومدی چرا.  خورم می بعدا:»  گفت سردی خون

 نارشک از و شدم بلند صندلی روی از «؟ لباسه کمد اون:»  گفتم و زدم لبخند...«  حساب تصفیه... 

 زندگی سازمانت تو:»  گفتم و سمتش برگشتم...  بود مطمئنا.  بود لباس کمد شبیه واقعا.  شدم رد

 مرد یه.  زدن در موقع همون...  داد می نشون اینو چشمش.  گرفت می آتیش داشت «؟ کنی می

 .«  فرستادم براتون فایلو رئیس:»  گفت و داخل آمد...  بود

 .  نشن مزاحم بگو بقیم به.  بیرون برو.  خب خیلی _

 مرد.  باشه خواد می چی العملش عکس کنم فکر و نکنم تعجب کردم سعی و باال دادم ابروهامو

 . بری جا این از بهتره:»  گفت و رسوند بهم خودشو ایان.  رفت و.«  باشه:»  گفت ولی کرد تعجب

...«  ورهخ نمی بهت کس هیچ چشم دیگه کنم فکر ببینمت سازمان این تو دیگه بار یک اگه فقط

 پوزخند «؟ شده ساخته چرا اول ی طبقه دفتر اون:»  گفتم و برداشتم رو قهوه.  کردم دراز دستمو

 ، باال آوردم سرمو.  نشستم بود میزش روی به رو که ای صندلی روی...«  بیرون برو:»  گفت و زد

 تنیس بد.  همیم با تو و من کنن می فکر همه االن...  باش تر مهربون:»  گفتم و کردم نگاه بهش

 ندبخ یکم...  اخمویی خیلی تو وای ؟ زنه می حرف دخترش دوست با اخم با رئیسشون کنن فکر

 خوبه ادنی همون شروع برای ولی تره قشنگ دنیام از دخترت دوست البته...  قشنگه چه دنیا ببین

 راحت خیلی بعدم شد خیره چشمام تو.  برداشت رو قهوه و نشست خودش صندلی روی...« 

  «؟ خطرناکم خیلی من دونی می:»  گفتم و نشستم میزش روی.  ازش خورد یکم و کرد بازش

 می و بودی کرده خوش جا بغلم تو که بود این مونده ذهنم توی ازت که چیزی تنها راستش نه _

 ... گفتی

 قهوه از دیگه یکم و زد پوزخند و...«  ترم راحت.  گرمه جا همین:»  گفت و کرد مسخره صداشو

 که ودب این یادمه من که چیزی آخرین ببینم:»  گفتم و کنم حفظ سردیمو خون کردم سعی.  خورد

 به..« . کردم می سوراخ کلیتو جا در شاید کردی می عصبیم دیگه یکم.  کردم کبود پاتو انگشت

 سشونرئی که اینه یادشونه سازمان این جمعیت کل که چیزی آخرین و:»  گفتم و کردم نگاه ناخنام

 دارمن مشکلی:»  گفت و گذاشت قهوشو «؟ نیست رمانتیک نظرت به.  کرده تور آبی مو دختر یه
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 اون با:»  گفتم بودم شده خیره چشماش تو که طور همون و دادم تکیه میز به دستمو...«  باهاش

  «؟ نیست مهم برات مغرورت ی چهره و اخم

 !  بزنه منو مخ کنه می سعی داره آبی مو دختر یه بدونم که کافیه برام همین.  نه _

 هچ دونستی می:»  گفت و زد پوزخند «؟ مغروری خیلی دونستی می:»  گفتم و سمتش شدم خم

 گفت و شد خیره چشمام توی مغرور و محکم خیلی اون اما شدم عصبانی «؟ هستی ای عقده قدر

 اخراج حکم من ی سه ی شماره با یا گیری می گردن به اشتباهتو خودت و بیرون اون ری می یا:» 

 ردک شروع که کسی...  نداره من به ربطی مارتین:»  گفتم و زدم پوزخند...«  دستش ره می مارتین

 یدنمبوس تو:»  گفت و گذاشت دستم روی دستشو...«  بودی تو کردم اشتباه که کسی...  بودی تو

 میک:»  گفتم و چرخیدم بودم میز روی که طور همون...  کنه عصبی منو خواست می...«  افتضاحی

 ویر پاشیدم و برداشتم رو قهوه «؟ نه کنم استفاده کفشم ی پاشنه از دوباره اگه شه می مزه بی

 مخواست می ببخشید:»  گفتم و پایین پریدم میز روی از.  بود کرده هنگ لحظه یک.  لباسش

 باسل.  لباست روی رفت ریختمش فکر بدون.  دیگه ایم عقده خب ولی کامپیوترت روی بریزمش

 نه :» گفتم فوری پوزخند با که بکنه کاری خواست و شد بلند ازجاش.«  میارم برات من ؟ نه داری

 بلوزتو هک اینه بکنی الزمه که کاری تنها تو ببین.  برات میارم من که گفتم ؟ شی می بلند چرا.  نه

 این پسرا دوست و دختر دوست مگه...  نیست مهم برات که تو ؟ داره اشکالی چه خب.  بیاری در

 راشب دخترش دوست شد کثیف لباسش.  داره اشکالی چه خب کنن می فکر بقیه ؟ کنن نمی کارو

 وشهگ کمد.  شده عصبی خیلی دونستم می...  کمد همون سمت رفتم حرص با و.«  پوشید جدید یه

 کردم باز درشو که همین...  شد نمی دیده که بود شانسی خوش اون برای شاید و بود اتاق ی

 به و کردم حفظ سردیمو خون ولی گرفت می نفسم داشت...  کمد در به کوبوند منو و گرفت گلومو

 ریفشونظ دختر دوست ممکنه.  کنن نمی کارو این جفتا.  رفتی اشتباه رو تیکه این:»  گفتم سختی

 برداشت مگلو روی از دستشو.  بود توش کت کلی و بود بزرگی خیلی کمد.«  بمیره بیاد بند نفسش

 زمزمه...  شد نمی دیده هیچی.  بود تاریک تاریک.  بست درو و اومد خودشم و داخل کرد پرتم و

 با چراغ تا دو.  کرد روشن المپو «؟ بسازن اتاق این توی باید چرا رو کمدی همچین آخه:»  کردم

 و کشیدم عمیق نفس.  شدن روشن اونا شکل ای دایره و بود کوچیک.  بود سرمون باالی فاصله

 فقط . نداری بشه من پسند که خوشگل لباس ولی داری لباس زیاد:»  گفتم و زدم هم به رو لباسا

 رئیس هی به یکم دونم می چه...  مثال که دیگت لباسای ببینم...  انداختی راه لباس کلکسیون یه

 تو «؟ نبینم ریختتو دیگه که بکنم باید کار چی:»  گفت و گرفت دستمو مچ «؟ خونته تو بخوره
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 زا یکم اومدن کمد تو:»  گفتم منم و زد پس دستمو.«  کن کور چشماتو:»  کردم زمزمه صورتش

  «؟ نه افتضاحی مسائل این تو واقعا تو خدا.  کالسیه بی دیگران نظر

 ...  کن تمومش رو مسئله این _

 ...  کردی شروعش خودت _

 ... نشدی پشیمون تا کن تمومش گفتم _

 ...  ازش گذرم نمی راحت قدر این.  ای عقده گفتی من به تو _

 ...  ای عقده یه درون توی مغروری ظاهر توی ؟ کنی کار چی خوای می.  گم می بازم _

 تا دمکشی عمیق نفس...  بیرون رفتم و کردم باز کمدو در.«  دم می نشون بهت:»  گفتم خشونت با

 به ههم لحظه یه شه می:»  گفتم بلند صدای با بیرون رفتم اتاق از وقتی و باشه سرد خون ظاهرم

 وقعم همون.  نبوده ما به حواسشون اصال قبلش انگار حاال.  گشتن بر یکهو همه «؟ کنن گوش من

 متس برگشتم دوباره!  کرد عوض لباسشو زود چه.  انداختم گذرا نگاه یه بهش.  بیرون اومد ایان

 نم از ایان...  رسه می دیگم های طبقه به خود به خود گم می طبقه این به من:»  گفتم و جمعیت

 یانا سر پشت دیگه حرفا این تا گم می بهتون حقیقتو تموم االن من...  بگم حقیقتو خواست

 ی بچه یه خواهرزادم.  اومد پیش برام اتفاقی یه من:»  گفتم.  وایساد کنارم ایان...«  نباشه

 ویدمد پیاده پای با.  باشه شکسته که ترسیدم می من و بود خورده ضرب دستش که بود کوچولو

 خوبه کیت حال شدم مطمئن که بعدم بیمارستان برد رو ما ایان.  برخوردم ایان به و شهر توی

 به مبری که خواستم ایان از و بود افتاده برام کننده ناراحت خیلی اتفاق یه خودمم.  گردوندم برش

 مبرگشت.«  خوندم آهنگ کازینو توی من که قبل شب مورد در داره کار باهام که گفت اونم.  بار یه

 و مبود کرده روی زیاده یکم منم:»  گفتم دوباره...«  نگفتی بهم کارتو:»  کردم زمزمه و ایان سمت

 ایانم رهبب منو نتونست مارتین اما.  خالم پسر شه می که مارتین به زد زنگ و خونش برد منو ایان

 روز یه:»  دادم ادامه و زدم پوزخند.«  بود ریخته آور خواب داروی توش و.  بخورم تا داد قهوه بهم

 اتاق از بعدش.  دونم نمی آورده من سر بالهایی چه.  بودم تختش روی عمیق خواب توی تموم

 در حرف سرش پشت که کنم حفظ آبروشو که این برای.  دیدم رو همکارا از تا چند که بیرون رفتم

 دوست کردم وانمود غیره و گذروند خوش باهاش و خونش توی کرد هوش بی دخترو یه که نیارن

 ضیعو دختر یه کن اعتراف گفت بهم حتی و شد عصبی اونم.  بود تر آبرومندانه حداقل.  دخترشم

 و بدم توضیح کارمو تا اومدم امروزم...  انصاف بی چه!  بندازی من به خودتو خوای می که هستی
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 عقده گفت بهم دوباره که شد دعوامون که بودم عصبانی دارو اون خاطر به چون رفتم تند یکمم

 دقیقه چند بابت شرمنده...  گو دروغ.  بودم دنبالش مدت تموم من کرد وانمود اون از تر بد و ای

 رفمنح!  لباساش کمد توی کرد پرت زور به منو رئیستون آخه.  بود خالی دفتر توی جامون که ای

 می در رو آدمی هر حرص که زدم خند نیش یه ایان به رو.«  خوش همگی روز.  حقیقت اینم... 

 وت رفتم...  شد باز آسانسور در و زدم پوزخند.  شنیدم رو ها زمزمه...  آسانسور سمت رفتم و آوردم

 حقیقتو...  خوره می حرص قدر چه داره که دیدم بشه بسته در که این قبل.  کردم نگاه ایان به و

 از هک همین.  مارتین ی طبقه رفتم و شد بسته آسانسور در...  دیگه لحن یه با اما.  بودم گفته

 و باشه معمولی رفتارم کردم سعی منم و شد  خیره بهم...  بهش خوردم اومدم بیرون آسانسور

 .«  کنم خداحافظی اومدم:»  گفتم

  ؟ گن می چی سازمان کل تو دارن دونی می _

 ...  گن می چی کاری ساعت آخر ببین کن صبر.  دونم می.  آره _

  ؟ کردی کار چی تو _

 ...  ای عقده گفت بهم چون.  رسیدم حسابشو _

  ؟ چی _

  ؟ بدی بهم تونی می شمارشو...  رم می دیگه من.  اخالقه بد خیلی ولی...  هیچی _

 .  کنم می اس برات.  باشه _

 . خداحافظ...  نذاری قرار ای دیگه جای.  بیرون ریم می عصر گفتم نره یادت.  خوبه _

 خیرشذ...  بود فرستاده برام شمارشو مارتین...  خونه رفتم بعدم و آسانسور توی برگشتم دوباره

 شد تموم که قسمت یک...  سریالم دیدن به کردم شروع بعدم.  کردم عوض اسامولب و کردم

 موقع همون و کردم درست چیزی یه باالخره...  کنم درست چیزی یه تا خونه آشپز توی رفتم

 مشغول خودمو و دادم جوابشو.  داد سالم اونم و گذاشتم میز روی رو ظرفا.  داخل آمد مارتین

.  تمنشس مبل روی و بیرون رفتم دقیقه چند بعد...  کنه عوض لباسشو و بره اونم تا دادم نشون

 به مکرد شروع منم و کردم مکث...  برداشت قاشقو و بود تکی که مبل یکی اون روی نشست اونم

 معج خودمو فوری من ولی نیفتاده اتافاقی کنیم وانمود که بود سخت.  بودیم ساکت دو هر.  خوردن

 ساعت آخر تا ایان.  آره:»  گفت و خندید اونم «؟ شنیدی رو خبرا ؟ خب:»  گفتم و کردم جور و
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 باال شونه «؟ راهشه این مطمئنی ولی.  بود شده عصبی خیلی.  داد می گیر کسی هر به کاری

 حاال.  بکنم دیگه کار یه باید.  ده نمی جواب باشی که مهربون مغرور آقای این با:»  گفتم و انداختم

 باشم ردهک جبران خواستم منم کرد عصبانیم.  نبود نقشم خاطر به کارمم این.  دیگه یکی نشد این

 »... 

 عصبانیش معمولی ی مسئله یه با توام.  ذاره نمی راحتش بشه عصبانی کسی از اگه.  خب _

 ...  که دونی می.  نکردی

 یبهعج.  باشه شده مزه خوش نکنم فکر البته.  بخور تر بیش...  کنم می براش فکری یه خودم _

  ؟ بده هنوز آشپزیم بودم تنها سال ده وقتی که

 ...  مزست خوش.  خوبه.  نه _

 ...  خوبه...  باشه _

 ی بقیه دیدن به کردم شروع بعد...  گذاشتم شویی ظرف توی رو ظرفا و کردم تموم غذامو

 داریم فقط که دونستیم می دو هر ولی شد تاپش لپ با کردن کار مشغول مارتینم و سریالم

 اسامولب بین.  بشم آماده کم کم تا اتاقم داخل رفتم شد که عصر.  دیم می نشون مشغول خودمونو

 یه.  گیرمب تصمیم درست بتونم تا کردم فکر یکم...  جاست اون مناسب چی دونستم نمی.  گشتم

 لباس ایینپ بستمش وقتی که داشت ریز کمربند یه و تقریبا بود باز یقش که برداشتم مشکی تاپ

 بعد و کردم مرتبشون یکم.  کردم باز لختمو موهای و پوشیدمش جین شلوار با.  شد می الیه الیه

 جا ونا درد به لباس این نه اوه:»  گفتم و جلوش رفتم.  بود شده آماده مارتین.  بیرون رفتم آرایشم

 با« . کلوپ ریم می:»  گفتم و برداشتم گوشیمو «؟ چرا:»  گفت و کرد نگاه خودش به.«  خوره نمی

 ...«  گم می بهت جا اون:»  گفتم و گرفتم رو شماره «؟ چرا:»  گفت تعجب

 ...  خب خیلی _

  «؟ الو:»  گوشی توی پیچید صداش بعد یکم...  بده جواب ایان تا موندم منتظر و شدم دور ازش

 ؟ شما احوال _

 ؟ یمببین همو سر یه خوای می بگم زدم زنگ ایان:»  گفتم ده نمی جوابی دیدم.  نشستم مبل روی

 شونن نباید ولی شدم عصبی...  کردم مکث.  کرد قطع تلفنو...«  نکردم حساب تصفیه هنوز من

 منوشت کلوپو آدرس و دادم اس بهش و کشیدم عمیق نفس...  سرم توی نزنه مارتین تا دادم می
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 بشین نم با:»  گفتم مارتین به و کردم باز ماشینو در.  بیرون رفتم و پوشیدم مشکیمو ی چکمه... 

 فتیگ ایان به چرا:»  گفت اونم و کردم حرکت.  نشست کنارم و برگشت ماشینش کنار از اونم...« 

 همه ناو با:»  گفت و خندید.«  حساب تصفیه برای:»  گفتم و دادم تکیه صندلی به سرمو «؟ بیاد

 یکل پول.  حساب تصفیه واقعا نه:»  کردم زمزمه «؟ نکردی حساب تصفیه هنوز کردی که کاری

 خیال بی خوای نمی:»  گفت و خندید!«  آور خواب داروی...  مثال دیگه چیزای با...  داد نوشیدنی

  «؟ بشی موضوع این

.  ردهک کارو این چرا اون که شه می گیج شه نمی خیال بی راحتی این به معمولی دختر یه مارتین _

 یزاچ این به و نیست مهم چیزی همچین براش که جانی یه نه...  باشم معمولی دختر یه باید منم

 کاخ امنیت مورد در.  نیست اختراع یه شدم مطمئن کامال دیگه ضمن در ؟ فهمی می.  داره عادت

 ؟ ساختن امنیت ربات یه نکنه ؟ داره اختراع به ربطی زدن حرف سفید

 ...«  اختراعه که گفتم:»  گفت و نیاورد خودش روی به

 ...  گی می دروغ که گفتم _

:»  گفت فوری.  شدم خیره بهش تعجب با.  کردم تعجب «؟ کنی تمومش شه می:»  زد داد یهو

 نخیابو کنار...  چپ پیچیدم و دادم نشون واکنش سریع خیلی و کردم نگاه رو به رو به!«  جلوت

 با «؟ کنی می رفتارو این چرا:»  گفت و شد خیره بهم «؟ زنی می داد چرا:»  گفتم و وایسادم

  «؟ رفتاری چه:»  گفتم خشونت

 ...  نشده هیچی کنی می وانمود _

 ...  بگو بهم تو ؟ شده چی مگه خب _

 .  بزنیم حرف موردش در باید ما.  کنی می تظاهر داری بازم _

 نیاز یکی به.  داشتم داغون روز یه.  کشتم توماسو من که این مورد در ؟ مارتین چی مورد در _

 تو که این مورد در یا ؟ کردی کارو اون وقتی صورتت توی نزنم شد باعث مسخرم حال و داشتم

 مهتاب نور زیر بعد و سوخت برام دلت و دادی گوش حرفام به ساعت یه و بودی کرده بغل منو

  ؟ خواد می ای دیگه صحبت ؟ خواد می ای دیگه چیز ؟ کردی کارو اون و شدی گیج

 بریم تر زود بهتره:»  کردم زمزمه و شدم خیره لباسم به...  شدم ساکت...«  خواد می آره:»  زد داد

 ». 
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 ... من کریستی _

 هک کلوپ به.  شد ساکت اونم.  کردم حرکت و.«  مارتین نزن حرفی دیگه:»  گفتم حرفش وسط

 ارتینم...  مسئول سمت رفتیم و شد پیاده.  بشه پیاده اونم موندم منتظر و شدم پیاده رسیدیم

 و زدم کنار موهامو...«  دن نمی راه رو کسی هر جا این دونی می ؟ بری خوای می طور چه:»  گفت

 و کردم اشاره مارتین به...«  داخل بیا.  شناختمت:»  گفت و زد لبخند...«  کریستیم.  سالم:»  گفتم

 .«  باهامه اونم:»  گفتم

 ... خب خیلی _

 اومد می ایان اگه.  کردم مکث...  شد بلند بودن صف تو که اونایی اعتراض صدای موقع همون

 اونم.  ادبی ایان اسم به نفر یه ممکنه:»  گفتم و کردم مکث...  بیاد تونست نمی اومد می اگه البته

 .«  منه همراه که بگه اومد اگه گم می بهش.  بدین راه

 . بگذره خوش...  خب خیلی _

 رداشتمب گوشیمو.  بود شده بلند خیلی آهنگ صدای.  داخل رفتیم و.«  مرسی:»  گفتم و زدم لبخند

 بخواد که بود این اومدنش برای امیدم تنها.  منه همراه بگه اومد احیانا اگه که دادم اس ایان به و

 چه» : گفت بشنوم من که بلندی صدای با مارتین...  چیزی هر یا بندازه راه دعوا یا بگیره انتقام

 در هک همین برای...  جاییم این که دلیلیه یه برای ببین:»  گفتم «؟ دادن راهت راحت قدر این طور

 دور به...«  پس ؟ فهمی می...  نداشتم بوست به دادن جواب از منظوری من.  نزنیم حرف موردش

 زد...«  خرم می رقصو دور یه برات!  خیرم نیت دادن نشون برای:»  دادم ادامه و کردم نگاه بر و

...«  بریم.  گذروند خوش باید یکمم.  حال هر به...  بخند:»  گفتم و خندیدم مسخره.  خنده زیر

..« . ازت خوام نمی چیزی همچین من:»  گفت بلندی صدای با اونم و کشیدمش و گرفتم دستشو

 همون تر بیش و جا اون شد می پیدا زنی تر کم.  بودن بقیه و رقاصا که کناری سالن داخل رفتیم

 من.  تنیس الزم کریستی:»  گفت و نشست کنارم اونم.  نشستم صندلی روی.  بودن رقاصا کمام

.  هیس:»  گفتم و دستش روی زدم...«  نداشتم من که طور همون نداشتی منظوری تو که دونم می

 رامب ولی نه:»  گفت و خندید.«  میاد بدت تو نگو.  میاد خوششون چیزا این از مردا.  دیگه خیال بی

 می یا.. . نباش نگران...  منظورتو گرفتم.  باشه:»  گفتم فوری...«  نشستی کنارم تو وقتی عجیبه

 هی با یا.  هست لیستش توی اسمم.  پی آی وی اتاق بری کنی تور دختر یه بیرون بری تونی

 و کرد پوف.«  ترن ماهر رقاصا ولی تری راحت طور هر.  پی آی وی یکی این توی بری رقاص
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 بیرون دادم نفسمو دیدنش با.  صحنه روی اومد و کردن معرفی رو آلیسا موقع همون...  نداد جواب

 فقط یینپا کشونمش می باشه صحنه روی اگه حتی.  کنی انتخاب تونی می...  خب خیلی:»  گفتم و

» : گفتم و کردم نگاه بهش حرص با!«  ماهری دختر چه:»  گفت حرفم وسط...«  اون انتخابت لطفا

  «؟ نبود ای دیگه کس

  ؟ کنی می حسودی چرا _

 ...  نکردم _

 ... ماهره خیلی اون که نظرم به اما _

 یه یحت تونستی اگه ؟ جدا:»  گفت و خندید...«  ندیدی ماهر:»  گفتم سینه به دست و زدم پوزخند

 یرز آلیسا همین:»  گفتم و زدم شیطونی لبخند.«  داری من پیش گنده پول یه بری اونو حرکت

 داری:»  گفت و زد پوزخند...«  چرخید می من دستای تو کلوپ این کل ؟ فهمی می.  بود من دست

  «؟ جا این بودی رقاص تو گی می من به

 .  آوردم می در دالر هزار چند شبی که بودم رقاصی گم می دارم _

 ...  گی می دروغ _

 ... گم نمی _

 دادن راهم همین برای:»  گفتم و شدم خیره چشماش تو...«  گی می دروغ:»  گفت جدی خیلی

 .«  قائلن احترام برام چون

 ... گی می دروغ _

 .« کنم می ثابتش:»  گفتم و زدم پوزخند

 . کن ثابتش _

 .  کنم می _

 ! بکن خب _

 وابر مارتین به رو «؟ جایی این تو کریستی واو:»  سمتم اومد رئیس موقع همون و زدم خندی زهر

 .«  ندیدمتون شه می مدتی یه:»  گفتم کلوپ رئیس به رو بعد و انداختم باال
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 ...  کردی فراموش رو جا این کال ؟ مدت یه _

:»  گفتم دادم می دست باهاش که طور همون و شدم بلند جام از «؟ شما:»  گفت گیج مارتین

 بار این «؟ شناسه می رو تو رئیس گی می داری:»  گفت و زد پوزخند مارتین...«  جا این رئیس

 هک حاال...  بود کریستی جا این اسپانسر ؟ نشناسمش شه می:»  داد جواب رئیس خود من جای

 بش یه تونم می:»  گفتم و زدم لبخند.«  محاله:»  گفت مارتین.«  کرده افت آمدمون در کل نیست

  «؟ بگیرم قرض رو جا این ازتون

 ... کریستی افتخاره باعث من خدای وای ؟ واقعا _

 ؟ هست لباسم هنوز ببینم _

 برگشتم...«  نیاوردیمش درم دیوار به آویزونه مند ارزش تابلوی یه مثل.  آره:»  گفت و خندید

 در دوموکمربن.  کامال بود کرده تعجب «؟ نه دی می بهم گنده پول یه گفتی:»  گفتم و مارتین سمت

 «؟ نه یا کنی خرجش رقصیدن موقع تونی می ببینم...  خب:»  گفتم حال همون تو و آوردم

 ... باشی رقاص یه تو محاله کریستی _

« ... پس باشم مسخره مردای این با خوام نمی چون فقط:»  گفتم و گذاشتم میز روی گوشیمو

« . نیست ممکن:»  گفت و وایساد جاش تو!«  پی آی وی پول:»  گفتم و کردم دراز سمتش دستمو

 .«  طورم چه من ببینی که ارزه می قدر اون...  دیگه باش زود مارتین:»  گفتم و زدم لبخند

 ... خانوم دم نمی پول همه اون مسخرت ادعای یه برای من _

 ور صحنه گم می بهتون شد راضی بعد اگه:»  گفتم رئیس به رو و نشستم جام توی سرد خون

 .«  بیارین عالی نوشیدنی یه لطفا برامونم...  یکم خسیسه.  کنین خالی

 . حتما _

 یم رو آلیسا...  خب:»  گفتم و دادم تکیه صندلی به خیال بی منم.  رفت و سپرد متصدی به و

 دح یه تا همشون ولی هستن دیگم کسای.  کن صبر خوای می:»  گفتم مردده دیدم «؟ خواستی

 و دمکر مکث...«  نیستی رقاص یه تو که بگو من جون:»  گفت و کرد بلند صداشو حرفم وسط...« 

 سته آریانا بپرسم رم می...  خب خیلی.  نیستم رقاص من آره خب باشم دروغگو من اگه:»  گفتم

 بگو:»  گفت و کشید مچمو که شدم بلند جام از.«  بمون جا همین.  همست از تر ماهر اون.  نه یا

 ...«  گی می دروغ داری

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر hoorie r | گانگستر رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

87 

 

 ... دیگه کن ولم.  نیستم رقاص.  گم می دروغ دارم آره خب _

...  کنجکاوی از مرد می داشت چاره بی.«  شه ثابت بهم باید:»  گفت عصبی و وایساد جاش تو

 ونچ:»  گفتم و زدم پوزخند.«  برقصی باال اون که خوام می:»  گفت و میز روی گذاشت دالر پونصد

 کامال.«  ممن آلیسا از بعد:»  گفتم و رئیس سمت رفتم.   شد خیره بهم جدی.«  کافیه همین مارتینی

 از یهبق ولی بودن جدید نفر دو یکی.  سمتم برگشتن یکهو همه...  اتاق داخل رفتم.  بود کرده ذوق

 نگت برات دلم وای:»  گفتم و کردم بغلش دیدم که رو آریانا.  خندیدم.  کشیدن جیغ حالی خوش

 ...«  بود شده

 ؟ خوبی کریستی تر بیش من _

  «؟ کنی می کار چی جا این:»  گفت و اومد در بغلم از

 ... بودم رقاص قبال که کنم ثابت بیرون اون مرد یه به تا آمدم _

.  رم می من آلیسا بعد.  آره:»  گفتم و خندیدم «؟ برقصی خوای می:»  گفتن تعجب با همه یکهو

:»  تمگف و خندیدم...«  نداره اشکال اصال ولی منو:»  گفت جنیفر «؟ گیرم می قرض دارم کیو نوبت

 گفت و ادد بهم لباسمو آریانا.«  بیاد ایان نکنم فکر.  پیشتون میام بعدش.  ها بچه کنم عجله باید

 می ریاناآ:»  گفتم بستم موهامو و برگشتم که بعد و پوشیدم لباسو.  زدم پوزخند.«  باشی موفق:» 

  «؟ شه می.  برقصی مارتین برای خوام

  ؟ صحنه روی ری می داری خاطرش به که همون ؟ کی _

 « . کنم جبران خوام می حاال کردم اشتباه یه.  آره:»  گفتم حالت همون تو و بستم رو ها گوشواره

  ؟ طوری این _

 ...  شده تنگ برات دلم.  من پیش بیای امشب که شو آماده بعدشم.  آره _

 تا مموند منتظر و رفتم حالی خوش با و بوسیدم گونشو.«  تو خاطر به.  باشه:»  گفت و زد لبخند

 این کل.  بود مشکی.  کردم نگاه لباسم به.  بود دوستم بهترین هم آریانا...  بشه تموم کارش آلیسا

 تیکه هی.  بود مشکی کامل که تنش نیم...  جذابیتش خاطر به شاید...  پوشیدن می مشکی کلوپ

 خیلی نخای نخ با هام پهلو روی طرف دو از و بود مشکی ی پارچه پشت از و شکمم روی هم

 مدل کال.  داشت تهش طاووس پر یکمم.  شدن می وصل هم به تیکه دو این فاصله با و ظریف

 لیقمس دیگه بود وقت خیلی...  اومد بدم قدیمیم خود از لباس این پوشیدن دوباره با.  بود طاووسی
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 وکار این میاد کردم می فکر درصدم یک اگه.  نمیاد ایان که شدم مطمئن دیگه.  بود شده عوض

 ارتینم به.  رسید وقتش باالخره.  نمیاد که شدم مطمئن تاخیرش همه اون با دیگه ولی کردم نمی

 فشایک.  زدم لبخند.  دیگه بود کنجکاو بدبخت.  بمونه آروم جاش تو تونست نمی اصال کردم نگاه

 بودم متنفر.  بود شده کوب میخ روم مارتین نگاه اول همون از.  بیرون رفتم و کردم محکم مشکیمو

 اطرخ به فقط زمان اون ولی بکنم کاری همچین تونستم می زمانی یه شد نمی باورم.  کارم این از

 دز یخ بدنم تو اومد که خورد ایان به چشمم وقتی و باال اون رفتم.  کردم کارو اون جو کردن عوض

 کار هدیگ ولی...  ببینه منو اون که بذارم خوام نمی شده طور هر دونستم می ولی چرا دونستم نمی. 

 و کنم ارک چی بفهمم تا کنم متمرکز فکرمو کردم سعی و کشیدم عمیق نفس...  بود گذشته کار از

.  ستمنش صندلی روی زده بهت اتاق داخل برگشتم وقتی فقط.  نموند یادم حرکاتم از چیزی دیگه

 یچ:»  گفت زدم مات دید...«  دلم قدر چه دونی نمی.  کریستی بود عالی وای:»  گفت شوق با آریانا

 که یکم.  بهم داد و آورد اب برام...«  آب:»  گفتم بهت با و کشیدم صورتم روی دستمو «؟ شده

 دهش چی:»  گفت نگرانی با آریانا.  شکست.  کوبوندم زمین به لیوانو نگاهش آوری یاد با خوردم

 سریع دادشون بهم «؟ کجان لباسام:»  گفتم عصبانیت با و شدم بلند جام از «؟ کریستی

 یا.  خونمه آدرس این :» گفتم نوشتم می خونمو آدرس کاغذ روی که طور همون و پوشیدمشون

 رگهب.«  بیا ولی ؟ خب.  برم باید فعال من...  من.  بیا خودت یا گم می مارتین به یا برمت می خودم

 محکم کردم سعی ولی لرزید می بدنم.  میز سمت رفتم...  اتاق بیرون دویدم و بهش دادم رو

 بیام قراره کردم فکر:»  گفت پوزخند با ایانم و برداشتم کیفمو...«  نمیای کردم فکر:»  گفتم و باشم

 یانا که بگه چیزی خواست و وایساد...  شدم عصبی فهمید.  شدم خیره مارتین به...«  بزنم حرف

 «؟ رقاصی یه که نرسید ذهنم به چرا...  بودم نکرده دقت بهش قبال که جالبی ی نکته چه:»  گفت

..« . نه االن:»  گفتم لرزون صدای با که بزنه حرفی خواست و سمتم اومد رئیس...  بود شده گرمم

 یکم سرمو...  اومد در جمعیت صدای که بگم چیزی خواستم و شدم خیره چشماش تو.  رفت اونم

 که برم خواستم و...«  رم می من:»  کردم زمزمه.  گرفت صورتمو دور موهام کل.  گرفتم پایین

 و داد فشار بازومو محکم!«  کن ولم:»  زدم داد.  بودم شده عصبانی.  کشید منو و گرفت بازومو

 دور یه خوان می همه انگار ؟ کجا ولی.  بزنیم حرف باید.  بری که نیومدم راه همه این:»  گفت

 .«  عوضی کن ولم:»  گفتم و گرفتم پیشونیمو عرق دستم با...«  برقصی براشون

 ؟ عوضیم من ـ

 .  کن ولم...  چی هر ـ
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  ؟ بیاری دووم تونی می مرد همه این بین کنم ولت ـ

 ... کن ولم.  دارم فاصله قدم دو در با ـ

  ؟ جدا ـ

 گاهمن طوری ولی وایسم جام سر کرد کمکم...  مرد یه به خوردم که کرد پرتم بود گرفته که بازومو

...«  دونستم می :» گفت و زد پوزخند...  ایان به چسبیدم و شدم جدا ازش سریع که کرد می

 یدنینوش یه...  رئیس سمت رفت و بکشمش بیرون تونستم نمی که طوری گرفت محکم دستمو

 که طور همون...«  تنها...  برقصه برام خوام می :» گفت و میز روی گذاشت پول یکم بعد و گرفت

 ولپ یکم ایان که بکنه اعتراضی خواست رئیس...«  نیستم رقاص من:»  غریدم بود پایین سرم

 لمو تا چرخوندم دستمو مچ .« کنین خالی اتاقو اون فقط:»  گفت بعدم.  بود زیاد.  گذاشت دیگم

 نوم تقریبا و برداشت رو نوشیدنی.  کرد قبول...  دیگه بود پرست پول رئیسم.  نکرد ولی کنه

 ودموخ عصبانیت با بعد و مالیدم دستمو مچ.  کرد ول دستمو تو رفتیم وقتی.  اتاق داخل کشوند

 چی تداش مارتین دونی می:»  گفتم تیزی لحن با و نشستم سینه به دست.  کردم پرت مبل روی

 ردنگ به رابطمونو خودتم حاال دیگه.  عالیه.  بود کرده تعجب بود شنیده که چیزایی از ؟ گفت می

 میادن خوشم مسخره شایعات این از چون دونم می مقصر رو تو من حاال.  نه ؟ منم مقصر...  گرفتی

 که کیه:»  گفتم و وایسادم جام تو «؟ جدا ؟ میاد بدت تو:»  گفت و زد پوزخند «؟ فهمی می. 

 مچشما تو محکم «؟ تو مثل مغروری مرد یه با اونم ؟ داره رابطه یکی با کنه وانمود بیاد خوشش

» : گفتم جانبی به حق لحن با و نباختم خودمو.«  رقاص یه :» کرد زمزمه صورتم تو و شد خیره

 متس برم خواستم و .« ببخشید برم باید حاالم.  بخوام که نیستم کسی همچین من پس!  خوبه

 تتودس:»  گفتم و کشیدم بیرون بازومو «؟ بزنیم حرف طوری این قراره:»  گفت و کشید منو که در

  «؟ بزنیم باید حرفی چه.  نزن من به قدر این

  ؟ کنیم تموم دوئلو این چیه نظرت پس.  ناراضیم منم خب ؟ ای ناراضی گی می داری ـ

 ... هست وسط این اشکاالیی یه ـ

 تو.  یک ی شماره:»  گفتم و داشتم نگه چشماش جلوی اشارمو انگشت.  وایسادم سینه به دست

 عنیم ؟ هستیم جنایی سریال یه تو نکنه ؟ چی یعنی این.  کردی هوش بی آور خواب داروی با منو

 ؟ یبکن باهاش کاری خواستی که باشه این جز تونه می چی کنی هوش بی دخترو یه باید که این

 انگشت...«  دو ی شماره و...  نیستی اسمت شرافت به!  رئیس آقای.  بدونم بگو منم به ؟ هان
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 ؟ یمچان جکی سریال تو.  کردی می خفم داشتی:»  گفتم و داشتم نگه چشمش جلوی هم بعدیمو

 پس ؟ ایم عقده من...  ای عقده گی می بهم ؟ شه می چی کنم شکایت ازت بخوام اگه دونی می

 درق این کوچیک توهین یه با طرف اون از و هایی قلب سلطان کنی می فکر که هستی آدمی چه تو

 چیز هر با.  کنی می غرور احساس ای مسخره چیز هر با الکیه توام غرور ؟ ریزی می هم به

 . نیستم اونا جزو من چند هر...  آدمن رقاصام.  ایان بدون اینو...  کنی می حمله همه به ای مسخره

 اوج ونآسم تا نفست به اعتماد شه نمی دلیل رقاصم من کردی فکر چون ولی نیستم دیگه حداقل

 ایدش.  گرفت جلومو و دیوار به کوبوند منو...  شد عصبانی...«  نیستی هیچی...  تو چون.  بگیره

 دسر خون عصبانیتم ی لحظه تو من که بود این اون و من فرق ولی بود مهم براش غرورش زیادی

 یه این و بود طور این ظاهرم حداقل.  بود نمی نفعم به بودن سرد خون که وقتایی جز موندم می

 . رفت می چشمم توی داشت موهام.  شدم خیره چشماش تو.  بود اون و من بین بزرگ خیلی فرق

 ونا که بزنم حرفی خواستم و کشیدم عمیق نفس.  داشت تیزی نوک و بود لخت که خصوص به

 ؟ باشه تونه می چی کارا این از منظورش رقاص یه ؟ هان ؟ خوای می ازم چی بگو بهم:»  گفت

 و ازن این از کم رقاصا...  دونی می چون...  کریستی دونم می بعید رو دومی ؟ نوازش و ناز یا ؟ پول

 اروک این پول برای تو...  گنگه برام چیزی یه ولی...  میاد نظر به تر معقول ؟ پول.  ندارن نوازشا

 ...« کنم می شایدم :» گفتم و باال دادم ابروهامو.  شدم خیره چشماش تو...«  کنی نمی

 می کارو این بازم داری که ثروتی این با طلبی زیاده خیلی کردم می حس کردی می کارو این اگه ـ

 ردهآو دست به راه این از ثروتو این اول همون از اصال که باشه دیگم احتمال یه که این مگه.  کنی

  ؟ نه باشی

 این :» گفتم و کردم جور و جمع خودمو...  بود ماهر آدم کردن عصبانی توی قدر چه...  خدا وای

.  کنم می لج تر بیش کنی اذیتم تر بیش چی هر ایان.  شه نمی حل زور با و راحتی این به مسئله

 رتنف با.  کرد ولم ...« بکش بازوهام از دستتو پس.  کنم می ترت داغون کنم لج تر بیش چی هر

 تو از رت خرج ول و بهتر آدمای خیلی بودمم اگه.  نیستم پول دنبال من :» گفتم و کردم باز کیفمو در

 ونید می :» گفتم خودش لحن با و برداشتم پولمو کیف.«  رن می راه دارن نیویورک خیابونای توی

 یچ هر.  ایان بشناس منو:»  گفتم و زدم پوزخند «؟ خوای می پولتو گی می رمزی جورایی یه داری

 و نشستم مبل روی و زدم دور ...« شی می زده تعجب که گردونم می بر خودت به جوری بگی بهم

 پول مقدار یه...«  بدم بهت اینو که این برای فقط.  دعوا برای نه بیای زدم زنگ:»  گفتم بعد

 ای هفتصد حدود کنم فکر که سالت چهل بطری اون خاطر به:»  گفتم و رو به رو میز روی گذاشتم
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 پول رخاط به بدونی که این خاطر به اینم...  بار و بیمارستان ی هزینه با کال و...  بوده دالر هشتصد

 ولمپ این بشه تموم چیز همه که این برای پس:»  گفت و نشست کنارم...«  چسبم نمی کسی به

 خیلی.  باشیم داشته خورد بر هم با که شه نمی باعث چیزی هیچ دیگه طوری این.  دارم می بر

 بهت داری اعتماد خودت به که قدرم اون:»  گفتم پوزخند  با و پاش روی کردم پرت پولو «؟ خب

 باز رو بطری در شدم بلند جام از.«  نبینیم همو دیگه که کنم تضمین تونم نمی ولی.  نچسبیدم

 بلم به سینه به دست «؟ خوای می توام:»  گفتم ریختم می لیوان توی یکم که طور همون و کردم

 داختمان باال ابروهامو.«  بینمون بشه روشن چیز همه که بزنیم حرف طوری باید:»  گفت و داد تکیه

 دسته یه مبل.  مبل سمت رفتم.  بخورمش خواستم نمی خودم چون میز روی گذاشتم لیوانو. 

 خم و نشستم زیاد ی فاصله با مبل روی.  بود نشسته ایان که بود طرفی همون دقیقا که داشت

 نمونبی چیز همه:»  گفتم آرومی صدای و جذاب لحن با.  سمتم برگردوند صورتشو...  سمتش شدم

 تو دنبال از تونم نمی ولی چرا دونم نمی.  دنبالت گربه مثل منم دوئی می موش مثل تو.  روشنه

 عادت تو کردن اذیت به االنم...  ای مسئله هر به کنم می عادت زود خیلی من.  بردارم دست بودن

 وچپم دست و گذاشتم مبل پشتی روی راستمو دست زدم می رو حرفا این که طور همون و.«  کردم

 «؟ گرفتی مکالممون و دعوا همه این از تو که ایه نتیجه این و:»  کرد زمزمه...  چپش پای روی

 ما هک اینه گرفتم من که ای نتیجه تنها:»  گفتم حالت همون تو و شدم نزدیک بهش آروم خیلی

 عصبانی و درار حرص...  دادی میز روی بطری اون و اتاق این بابت پول کلی تو و جاییم این

 رو ودب نوشیدنی یکم توش که لیوانی و برداشتم پاش روی از چپمو دست.«  همین ولی کنندست

 یخیل چپم پای که بودم شده نزدیک بهش قدر اون.  سمتش برگشتم دوباره...  گرفتم دستم

 و کردم نزدیک لباش به لیوانو...  نفسشو گرمای صورتمم و کرد می حس راستشو پای راحت

 «؟ باشی خوش یکم و بگیری فاصله بودن اخمو و بودن رئیس از شب یه تونی می:»  کردم زمزمه

 هشکست ی نشونه این.  زد نمی طعنه دیگه چرا.  بود ساکت چرا دونم نمی.  بود خیره چشمام تو

 . بود چشماش نرم پیش اون از تر بیش که شد می باعث که چیزی تنها ولی بود دفاعش شدن

 یم اعالم علنا چشم با ولی زد نمی حرف زبون با شاید.  بود شده خیره چشمام توی محکم هنوزم

 اب بخوره رو قطره یه حتی که این قبل اما کردم کج لیوانو آروم خیلی ولی...  همونه هنوزم که کرد

.  تمدس روی اومد کشیدش انگشتای...  موند بود که حالتی همون تو لیوان و گرفت لیوانو دستش

 و ایینپ کشید آروم خیلی لیوانو.  باشه دستم روی دستش کال که بود شده باعث لیوان کوچیکی

 ودستش و گوشم پشت داد صورتمو کنار ی افتاده موهای راستش دست با...  شد تر نزدیک بهم

 از تر کم اون از بود که چی هر...  کم خیلی ولی بودم کرده تعجب یکمی شاید.  گذاشت گونم روی
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 ایبر دونستم نمی...  اون ولی نقشم برای من.  شدم تر نزدیک بهش.  رفت نمی انتظار مارتین

 من شد باعث و شد باز در بکنیم کاری بخوایم که شدیم نزدیک هم به قدر اون که همین.  چی

 ایان از الکام دیگه.  کشیدم عمیق نفس...  بود آریانا.  در سمت برگشتم...  بگیرم فاصله ازش یکم

 جایی اون از:»  گفت ایان به رو و کرد مکث «؟ شده چی:»  گفتم و نشستم مبل روی ، شدم جدا

 تا تادفرس منو رئیس همین برای...  باشه جا این که نیست وظیفش و مهمونه جا این کریستی که

 خون با که طور همون و شدم بلند جام از.  نشست جاش سر صاف ایان.«  برگردونم...  اونو

 من تا.  شو آماده.  زدیم حرفامونو.  نیست نیازی...  نه:»  گفتم کردم می محکم کمربندمو سردی

 یا رگردمب دونستم نمی.  موندم خیره در به.  رفت و داد تکون سرشو...«  ریم می بکنم پیدا مارتینو

 بلند شجا از.  برگشتم و کشیدم رو بعدی عمیق نفس...  کیفم برداشتن برای بودم مجبور ولی نه

 دادن اجازه دوستت:»  گفت حرفم وسط...«  باید من:»  گفتم بردارم کیفمو شدم خم که همین.  شد

 مبه.  شدم خیره بهش کنجکاوی با و برداشتم کیفو...«  ولی بزنم خودش زمان تو حرفو این تا

 هچسب می یکی اون به که اونی که نشده ثابت خودتم به هنوز:»  گفت صورتم تو و شد نزدیک

 بود رغرو همون...  بیرون رفت پوزخند با بدم جوابی و بفهمم حرفشو بتونم که این قبل و «؟ تویی

 افتادن هام شونه...  نشده سست هنوز که ازشون فهمیدم می راحت باید که چشمایی همون... 

 نم خورد گول که کسی االن:»  غریدم لب زیر و کردم مشت دستمو.  بودم شده عصبانی.  پایین

 قطف ولی کردم نگاه بر و دور به.  بیرون دویدم عصبانیت با و انداختم شونم روی کیفمو «؟ بودم

 با.  همیدمف می باید.  کشیدم نفس تند تند.  بیرون رفت ثانیه یه عرض در و دیدم بعدیشو پوزخند

 بغض با.  زد می حرف دیگه مرد یه با.  مارتین سمت رفتم و زدم لگد کناری دیوار به عصبانیت

 ادد تقریبا «؟ شد چی:»  گفت و سمتم برگشت من صدای با.«  بریم:»  گفتم و وایسادم کنارش

 زا ماشینو برو تو:»  گفتم که بره خواست و شد بلند جاش از مکث یه بعد...«  دیگه بریم:»  زدم

 چیزی هک این قبل و گرفتش هوا تو.  سمتش کردم پرت سوئیچو.«  میام آریانا با من.  بیار در پارک

 انداخت یم کیفش توی آرایشیشو وسایل داشت و بود پوشیده پالتوشو آریانا.  اتاق توی رفتم بگه

 و ومدا دنبالم.«  بریم:»  گفت و انداخت شونش روی کیفشو.«  باش زود:»  گفتم و سمتش رفتم. 

 و ردمک صاف شونم روی خشونت با کیفمو «؟ چرا ؟ ناراحتی:»  گفت کلوپ بیرون رفتیم که همین

 یم مگه ولی کردم نمی کارو اون نبودم مجبور اگه.  متنفرم آشغال اون از.  متنفرم ازش:»  گفتم

 ردمک باز ماشینو در...«  لعنتی مغرور ؟ بشم نزدیک بهت باید چون مجبورم من که گفت بهش شه

  «؟ اجباری چه:»  گفت و نشست عقب اونم.  نشستم و

 ...  زنیم می حرف برسیم وقتی _
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 ؟ ریب تر تند تونی نمی مارتین:»  غریدم حرص با.  کرد می رانندگی فقط.  کردم نگاه مارتین به

 قدر هچ بینی نمی مگه:»  گفت و کرد تر بیش سرعتشو «؟ عربستانیم صحرای تو ؟ شتریم سوار

 هب سینه به دست...«  کنی می طوری این تو که شده چی اتاق اون تو نیست معلوم ؟ ترافیکه

 میقع نفس...  شدم عصبی فهمید می شاید.  نداد جوابی!«  چه تو به:»  گفتم و دادم تکیه صندلی

 زود . شناسمت می من نه:»  گفت و خندید.«  ببخشید:»  گفتم و آریانا سمت برگشتم و کشیدم

 وقتی.  شدم خیره جلوم به دوباره و زدم ای اجباری لبخند.«  کنم می خواهش.  شی می خوب

 یادهپ ماشین از.«  بگیرم غذا رم می من.  برین شما:»  گفت و وایساد خونه جلوی مارتین رسیدیم

 ونمت نمی خودمه ماشین که حیف:»  گفتم حرص با بعدم.  شه پیاده آریانام موندم منتظر و شدم

 در.  ترف و هوا تو داد تکون خداحافظ ی نشونه به دستشو مارتینم.  بستم درو و.«  بکوبونم درشو

 ویت که عجیبه نظرت از دونم می:»  گفت و آورد در پالتوشو آریانا.  داخل رفتیم و کردم باز رو خونه

 می:»  گفتم اخالقی بد با.«  حساسم سرما به خیلی کال من...  خب ولی پوشم می پالتو تابستون

 این بعد ؟ ای طوری این چرا خب:»  گفت و نشست کنارم.  کردم پرت مبل روی خودمو و.«  دونم

  «؟ کنه می راضی منو قیافت این کنی می فکر دیدمت مدت همه

  ؟ خوای می قهوه.  نیست مهم ـ

 .  خیلی.  آره ـ

 فتیر دیگه کردم می فکر:»  گفتم و برگشتم دوباره...  زدم برق به رو ساز قهوه و شدم بلند جام از

 کردم می فکر خودمم:»  گفت و زد لبخند «؟ کنی می کار جایی همچین تو هنوزم چرا.  جا اون از

 که اریک تنها بینم می حاال ولی.  مونده دیگه یکم فقط و دادم پس رو قرضا ی همه تقریبا.  برم که

 «؟ دمب قرض پول یکم بهت خوای می :» گفتم بعد و کردم مکث...«  اینه زندگیم برای بکنم بلدم

  ...« ترسم می گرفتن قرض از دیگه :» گفت و داد تکون منفی ی نشونه به سرشو فوری

 کاری ایدش ؟ بده پس قرضمو بگم دنبالت بیام من شه می مگه.  دوستیم ما.  بترسی نیست الزم ـ

 ... یکم که الزمه بازم ولی باهاش بکنی نتونی

 حرفم وسط چرا:»  گفتم خشونت با ...« نیست الزم.  مرسی.  کریستی نه :» گفت حرفم وسط

  «؟ زنی می حرف

 .  ببخشید ـ

  ؟ داری دوست بودنو جا اون واقعا تو ـ
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 .  کنه نمی فرقی هیچ برام ـ

 می اقعاو اگه...  آریانا ببین:»  گفتم و کردم مکث ...« حاال...  خب خیلی:» گفتم و انداختم باال شونه

 می واقعا و دارم سراغ خوب خیلی کار یه چون.  بگو بهم فقط باشی داشته تر راحت کار یه خوای

 به و کردم مکث...«  باشه کاری چه داره بستگی:»  گفت و زد لبخند .« بدی انجامش تو خوام

 و تعجب با...«  باشی بچه یه مادر خوام می :» گفتم و کردم نگاه بهش دوباره.  شدم خیره گوشیم

 یرهخ صفحه روی عکس به که طور همون و گرفتم دستم گوشیمو «؟ چی :» گفت گرفته اوج صدای

 ماا داره پرستار فعال که هست بچه یه:»  گفتم و کردم پوفی ...« که هست بچه یه :» گفتم بودم

 ی خونه یه ببین ؟ نه ای بچه عاشق تو.  دارم اعتماد تو به.  زادم خواهر.  کنه نمی راضی منو این

 یم برات زیادی خیلی پول ماهم هر.  کنی زندگی توش عمرتم آخر تا تونی می که هست کوچیک

 مادرشی تو کنه فکر بچه اون.  باشه بچت مثل برات اون که اینه خوام می که چیزی تنها.  ریزم

 ثالم رو چیزا بعضی بچه این داشتن خاطر به ممکنه که دونم می...  همین.  بچته کنی فکر توام

 که هست کسی تر کم که کن فکر اینم به ولی بدی دست از رو چیزی هر یا ازدواج موقعیتای شاید

 اناآری کوچولوئه پیشنهاد یه این صورت هر در...  باشه دنبالت بخواد هستی االن که جایگاهی تو

 »... 

 لک برای ؟ مادرش بشم باید من و نداره مادر که هست بچه یه یعنی ؟ چیه منظورت...  شدم گیج ـ

  ؟ عمرم

 ... کردم می فکر بهش یکم حداقل بودم تو جای اگه من ولی کنی فکر بهش که سخته ـ

  «؟ بله :» دادم جواب و داشتم برش.  خورد زنگ گوشیم موقع همون

 همین برای.  روز دو این بود خاموش زدم زنگ شمارت یکی اون به ؟ خوبی.  کریستی سالم ـ

 .  باشه روشن این شاید گفتم

 . بگو.  خوبم ـ

  ؟ افتاده اتفاقی ـ

  ؟ بیفته باید ـ

 وشخام آخه:»  گفت ژانت و رفت و شد بلند اونم.  اتاقم تو بره تونه می که کردم اشاره آریانا به رو

 .«  بودی
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  ؟ یادته توماسو ـ

  ؟ نباشه یادم شه می مگه ـ

 .  بدی بهش منو ی شماره نداشتی حق.  یادته که خوبه ـ

 ! ؟!؟ چی ـ

 که دادی بهش تو مطمئنا.  دادم اس بزرگ مادر و تو به فقط کردم عوض شمارمو وقتی ژانت ـ

 .  بهم زد زنگ سرش پشت

 ... طور چه من زندانه اصال اون ؟ گی می چی هست معلوم کریستی ـ

 دیگه کس کار.  کردم خاموش رو گوشی و کردم قطع و.«  نیست مهم برام :» گفتم حرفش وسط

 و دش خیره لباسام به.  نشستم آریانا روی به رو و اتاقم داخل رفتم.  باشه تونست نمی اون جز ای

 مزد لبخند «؟ کنی می کار چی ؟ داری پول قدر این چرا تو واقعا.  دارن زیبایی یه کدوم هر:»  گفت

 که کالسایی برای که پولی.  فرسته می برام مالک که پولیه ترش بیش.  کارا خیلی:»  گفتم و

 . کلوپه توی کوچیک ی دوره اون خاطر به بعضیاش.  بندازیم جا نباید دنم می رم می دانشگاه

 خودت که مقدارشم یه.  مترجمشون هم نمایندشونم هم که شرکت توی دیگم کار خاطر به بعضیام

 نکردم کارو این پول خاطر به.  بودم مختلف آدمای با و گذروندم کال که ای دوره این...  دونی می

  «. ببرم سودم یه گفتم خب ولی

 .  آهان ـ

  ؟ گی می چی...  خب ـ

  ؟ کیه ی بچه اون ـ

 .  که گفتم ـ

 ونبیر بندازیش خانوادتون از خوای می چرا ؟ کنی نمی مراقبت ازش خودت چرا پس.  نکنم فکر ـ

  ؟

 .  دیگه خوام می ـ

  ؟ همین ـ

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر hoorie r | گانگستر رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

96 

 

 این ایبر و.«  اومده مارتین کنم فکر:»  گفتم و گذاشتم میز روی گوشیمو.  اومد ماشین بوق صدای

 رو ها غذا!  بود رسیده مارتین واقعا و کردم باز درو.  بیرون رفتم نزنم حرفی موردش در دیگه که

» : گفت و داخل آمد.«  شه می تقویت داره شناسیت وقت حس کنم فکر:»  گفتم و گرفتم ازش

 داخل اومد آریانام و گذاشتم کابینت روی رو ها غذا «؟ بگم چیزی یه دارم اجازه ولی...  خستم

  .« بگو:»  گفتم کردم می آماده ظرف که طور همون.  خونه آشپز

 ...  عالی واقعا.  بود عالی رقصت ـ

 !  کنی تعریف ازم نیست الزم ـ

 ... خواهت خود خود توی ری می داری دوباره االن ولی بودی مهربون روز یه ـ

 روی خودمون و بیرون بندازیمش تخت از امشب داری دوست:»  گفتم آریانا به رو و ندادم جوابی

 مخشک ی چهره با بعد و دادم مارتین تحویل خندی نیش.«  آره :» گفت و خندید «؟ بخوابیم تخت

 جلوش بشقابو .« خوبه خیلی که بوش:»  گفت و نشست کنارم مبل روی آریانا.  هال توی رفتم

 به کردم شروع و.«  بخواب مبل روی صبح تا:»  گفتم مارتین به رو بعد و.«  آره:»  گفتم و گذاشتم

 کلوپ بودیم اومده که این از هدفمون :» گفتم شدیم تموم که همین بعد و خورد آریانام.  خوردن

 برات ودمب گفته آریانا به:»  گفتم مارتین به رو.«  نشد ولی بگذرونه خوش یکم مارتین که بود این

.  دادم تکیه مبل به خشونت با و کردم پرت دستمو توی لیوان ایان آوری یاد با...«  ولی برقصه

 لحن اب ...« شی نمی عصبانی راحت قدر این تو ؟ افتاد اتفاقی چه واقعا کریستی:»  گفت مارتین

 یچ بدونی خوای می فقط تو.  خیر نه ؟ کنجاوی من برای کنی می فکر ؟ چه تو به:»  گفتم تندی

 آریانا .« آری جنبست بی چه ببین:»  گفتم و کردم پوفی.«  شد کنسل رقصت خاطرش به که شده

 یستن و هست چی هر:»  گفتم عصبانیت با .« باشه این منظورش نکنم فکر.  نه:»  گفت و خندید

.  ها هپل سمت رفتیم و کشیدم رو آریانا دست و...«  دیگه بریم.  من عصبانیت نداره ربطی اون به

 :» گفت خنده با و کرد پرت تخت روی خودشو و دوید.  رفتم سرش پشت منم و باال رفت اون اول

 ...«  روش بخوابی ده می خوبی حس.  آره:»  گفتم و نشستم کنارش ...« نرمه خیلی

  ؟ بخوابه مبل روی گیره نمی درد کمر مارتین ـ

 ویر بفرستم رو تو تونم نمی که من ؟ هست ایم دیگه ی چاره مگه:»  گفتم و انداختم باال شونه

 هن:»  گفتم و زدم پوزخند «؟ باشی تخت این روی اون با تونی می تو برم بخوام خودمم اگه.  مبل

 قبال:»  گفتم و بکشم دراز منم تا تر طرف اون رفت و خندید.  دادم هولش و.«  بتونی عمرا.  بابا
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 تا ونتوخ.  باشه :» گفت و خندید.«  بگیره درد کمر بذار االنم کردیم می اذیت رو پسرا خیلی دوتایی

 بعد تهالب.  من پیش بیا خوای می ؟ نه خوشگله:»  گفتم و کشیدم عمیق نفس.«  بودم ندیده حاال

 .«  رفت کال مارتین که این

  ؟ توئه ی خونه توی چرا ؟ کارته چی مارتین اصال ـ

:»  مگفت و زدم پوزخند «؟ واقعا :» گفت تعجب با «؟ تیپه خوش.  پسرمه دوست:»  گفتم و خندیدم

 .« ره می بعد مونه می طوالنی تقریبا مدت یه برای.  همین.  دوسته یه ؟ خوره می من به اصال

  ؟ ببینه طوری اون رو تو خواستی نمی که کیه ایان وقت اون ـ

 کامال دقیقت توضیح:»  گفت و خندید!«  زاده حروم یه:»  گفتم و کوبوندم تخت روی مشت با

  «؟ چی تو:»  گفتم و سمتش برگشتم.  گذاشتم بالش روی سرمو.«  کرد توجیحم

 ...  هیچی.  قبله مثل زندگیم ـ

 لیخی ی بچه یه اون.  کنی بزرگش تو خوام می واقعا چون.  کن فکر پیشنهادم روی لطفا آریانا ـ

 مبزرگ.  شه می صمیمی باهات خیلی دیگه بکنه که عادتم بهت.  کنه نمی اذیتت اصال.  آرومه

 .  همین.  ماهشه سه فقط.  نیست

 لک بحث.  سخته خیلی مورد این در گیری تصمیم ولی بهتره کنم می االن که کاری از درسته ـ

 ... زندگیمه

 رئیس صدای و شماره همون به زدم زنگ.  اومد کال میس یه موقع همون و کردم روشن گوشیمو

  «؟ خوبی.  کریستی سالم:»  پیچید دانشگاه

 .  ممنون.  سالم ـ

 لحن با .« کنم آوری یاد رو فردا کالس زدم زنگ:»  دادم گوش بهش و شدم جا به جا تخت روی

 اکتس یکم «؟ دیگه.  دونم می خودم.  کنین آوری یاد من به رو چیزی نیست الزم :» گفتم خشکی

 . «  هیچی دیگه:»  گفت بعد و شد

 .  خداحافظ پس ـ

 آریانا.«  ره نمی یادم رو چیزی من که فهمه نمی هنوزم :» گفتم لب زیر و کردم قطع تماسو

 من :» گفتم و نشستم جام تو .« کنی می رفتار تند یکم تو شایدم :» گفت و سمتم برگشت

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر hoorie r | گانگستر رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

98 

 

.  بزنم گزن رابرتسون به تا تلفنم دفتر داخل رفتم.«  کنم می رفتار لیاقتشونه که طوری باهاشون

 پشت از مگه ولی کنم خردش خواستم می.  بودم مردد.  کردم مکث افتاد ایان اسم به که چشمم

.  ودب بد زدن کنایه و نیش تو خیلی اون بودم جنس بد من اگه ؟ اومد می بر دستم از کاری تلفن

 لموبای به و کردم قطع تماسو.  نداد جواب ولی خورد بوق یکم.  گرفتم رو شماره بعد و کردم مکث

 مبالش زیر رو گوشی.  شدم رابرتسون به زدن زنگ خیال بی و کشیدم عمیق نفس.  شدم خیره

 .  بستم چشمامو و.«  زنیم می حرف فردا.  بخواب توام.  خستم خیلی:»  گفتم و گذاشتم

 ************** 

 می دلت که وقت هر تونی نمی:»  گفت و خندید دیدنم با.  داخل رفتم و کردم باز مارتینو دفتر در  

 ده می راهم دفعه هر نگهبانی وقتی مهمه مگه:»  گفتم و نشستم روش به رو...«  جا این بیای خواد

  «؟

 رن می رژه جا این دارن خوشگل دختر تا چند روز هر.  کنیم فکر کردنش اخراج روی جدا باید ـ

 .  داده راهشون اون که

 کاری هیچ اصال تو :» گفتم کردم می نگاه دستش زیر کاغذای به که طور همون و کنارش رفتم

 دسته یرو.«  ببین اینو:»  گفت و کرد باز میزشو کشوی در «؟ کنی می دستگاه اون کردن پیدا برای

  «؟ چیه این خب:»  گفتم و کردم نگاه بهش.  گرفتم ازش کاغذو و نشستم صندلیش ی

 یچیه نتونستم که عجیبه چیز یه این.  شدم سازمان قدیمی اطالعات وارد سختی به جورایی یه ـ

 برای لیخی خیلی خیلی سیستم توی که ایه برگه ولی امنیتیه کد کلی جورایی یه.  بفهمم ازش

 .  کردن تالش ازش حفاظت

  ؟ هکری یه تو ـ

 .  حدودی تا ـ

  ؟ بشکنی رو حفاظی همچین تونستی طور چه حدودی تا اگه ـ

 . فقط بود عدد کلی.  شدم خیره برگه به .« زیاد یعنی من نظر از حدودی تا خب:»  گفت و خندید

.  بسازن حفاظ معنی بی و الکی عدد همه این برای باید چرا دونستم نمی.  نبود معلوم هیچیش

 «؟ باشه باید چی کنی می فکر:»  گفت و شد جدی

 ...  ممکنه ببین.  دونم نمی ـ
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 نیشک رمز اطالعات شبیه که چیزی هر مثال ؟ ندارن اطالعات جایی هیچ:»  گفتم و کردم فکر یکم

 دتم.  کنم پیدا چیزی نتونستم که من:»  گفت و داد تکون منفی ی نشونه به سرشو «؟ باشه

 ...«  شه می متوجه زود خیلی ایان وگرنه بشم سیستم وارد تونم نمی زیادیم

 حروف مثل هم آمریکا توی)  ابجد یا ، الفبا حروف ، تاریخ.  اینان داد شه می که امکان تا چند ـ

 . نیست یکی رقماشون تعداد عددا این.  ببین( ...  داره وجود مشخصی عدد یه حرف هر برای ابجد

 چیزای اداعد این و باشه اشتباه کنم می فکر من که چیزی کال شایدم باشه اینا از ترکیبی شایدم

 ... باشن ای دیگه

.  زدم پوزخند.«  دار رمز و گونه بچه کارای این از میاد بدم:»  گفتم و شدم بلند صندلی روی از

 خوان می هک گانگستر گروه یه یا ؟ باندن یه اینا مارتین:»  گفتم آرومی صدای با و سمتش برگشتم

 می رو(  آمریکا امنیتی سازمان)  CIA سازمان جای دارن جدی جدی یا کنن حمله سفید کاخ به

 برگه به و نشستم مبل روی و زدم رو بعدی پوزخند.  شد کاراش مشغول و نداد جوابی «؟ گیرن

 هک همین.  تو اومد خانوم یه و شد باز در کردم می نگاه اعداد به داشتم که طور همین.  شدم خیره

 سختی به بعد و کرد مکث من ی چهره روی.  بود همونا از یکی.  شناختمش خورد بهش چشمم

 ثمک مارتین.  بیرون رفت و.«  شن جمع طبقه این ی همه گفته رئیس :» گفت و گرفت نگاهشو

 خوای می مطمئنی:»  گفت رسید در به که همین اما رفتم دنبالش منم.  شد بلند جاش از بعد و کرد

 یفموک.  بیرون رفت و کرد باز درو.«  میام:»  گفتم و دادم تکون مثبت ی نشونه به سرمو «؟ بیای

 ادهوایس جلو ایان...  بود شلوغ تقریبا و بودن شده جمع همه.  بیرون رفتم و کردم صاف شونم روی

 می مدل.  دادم فشار مشتم تو کیفمو ی دسته دیدنش با.  زد می حرف دیگه نفر یه با داشت و بود

 یتو که دونین می شما :» گفت شد تموم مرد اون با که حرفش.  بیارم سرش بالیی بد خواست

 . کرد فراموش نباید غرورشم البته و جدی و بود خشک.  کرد مکث «؟ نه...  خبره چه سازمان این

 ایج نه...  تفریح محل نه...  تمرینات محل نه...  کاره محل اینجا :» گفت و کرد نگاه اطراف به یکم

 سازمان توی رو چیزا این وقتی شم می عصبانی...  کردن جواب و سوال جای نه...  اومدن مهمونی

 نجپ بین.  گم می جدی دارم و شه می برتر تجاری شرکتای جزو داره سازمان این.  بینم می خودم

 و نکنی می دارین جدیدا که کارایی با که بفهمین اینو پس.  دومیم ما آمریکا توی برتر ی رتبه

 خوش . خوام می کار ازتون جا این.  کشین می تر پایین رو ما ثانیه هر دارین بینم می که چیزایی

 می هک چیزی.  گیریم نمی جشن کم بگم راست رو و جشنامون برای مونه می استراحت و گذرونی

 شایگزار امروز ؟ هست کاراتون به حواستون...  تفریح اومدن کنن می فکر بعضیا.  اینه بگم خوام
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 دو آدم اون ماه این حقوق از که این جز به.  ریخته هم به محاسباتمونو کل که گرفتم اشتباهی

 ایلشووس ی جعبه آدم اون دست بعد ی دقیقه چند ببینم اشتباهی که بعد بار...  شه می کم سومش

 خپل:»  کردم زمزمه و آوردم در اداشو ای مسخره حالت و حرص با.«  جدیم دونین می و بینین می

 این ی طبقه هر توی دونین می...  مهمونین تو انگار بعضیا:»  داد ادامه اونم و کنار دادم موهامو!« 

 فتگ و زد پوزخند.«  عالیه صوتیشم های گیرنده که داره وجود مخفی دوربین تا سه حداقل سازمان

 حرفی االن تا که این اوال.  شده من تعجب باعث کامال زنین می جا این روز کل تو که حرفایی:» 

 خندپوز!«  بزنه آبی مو دختر یه از حرفی نفر یه فقط...  نفر یه فقط بعد به زمان این از ولی نزدم

 هب ماه هر معمولشو حقوق سوم یه باید کردنش اخراج جز:»  گفت تر بلند صدای با و زد رو بعدی

 زنهب کس هر و کردم قرار باهاتون االن همین چون بکنین تونین نمی شکایتیم.  بده سازمان این

« . باالست تجارت توی شرکتمون که همینه برای.  کنم می کارو همین ولی مسخره چند هر زیرش

 از منظورم:»  داد ادامه «؟ کنه می فکر پولم جز ای دیگه چیز به:»  گفتم لب زیر و زدم پوزخند

 بین برهخ چه پرسن می صورتم تو مستقیم دارن رو خیلی دیگه بعضیام که اینه کردن جواب سوال

 « ـــ  ی پسره ؟ خودش پیش کرده فکر چی این:»  گفتم باوری نا با«  ـــ ی دختره اون و من

 ها هبرگ این گم می وقتی اون جز:»  گفت ایان و کردم پوفی.«  زشته:»  کرد زمزمه و خندید مارتین

 والس بدون کنین تهیه رو گزارشا این گم می وقتی.  میارینش برام کردن سوال بدون بیارین رو

 جای...  ترینش بد و مورد ترین مهم و.  شدین مسئولیت بی خیلی اواخر این.  میارینش کردن

 این!  ودب شده هک دقیقه چند برای سیستم.  گیرین می شوخی سازمانو گم می بهتون ؟ تمرینات

 اروک این که کسی دنبال عمرم ی ثانیه آخرین تا شده و ببخشمش زود قدر این که نیست چیزی

 ای خصوصی حریم خودش برای سازمان این.  شه می برخورد باهاش شدیدا و گردم می کرده

 مومت حرفام.  بریزینش هم به و جا این بیاین گرفتین یاد ترفند تا دو تا ندارین حق شما و داره

 نا چیزی اگه.  بپرسین محکمم حرفای مورد در سوالی دارین اجازه که باریه آخرین این.  شد

 کال بر و دور یکهو.  کردن نگاه هم به همه .« نشنوم ای بهونه دیگه تا بپرسین االن همین مفهومه

« . دارم سوال من:»  گفتم رسایی صدای با و باال بردم دستمو زدم پوخند.  پیچید زمزمه صدای

 ازهت.  کرد نگاهم آتیشی چشمای با ایان.  رفتم جلو جمعیت بین.  سمتم برگشتن همه یکهو

 به رو که طور همون و گوشم پشت دادم موهامو.  عصبانیت از بود شده سرخ و بود شده متوجهم

 ـــ فتگ من به رئیس آقا این چرا که نداره سوالی کسی:»  گفتم بلندی صدای با وایمیسادم روش

 هخیر چشماش توی که طور همون و زدم پوزخند...  چشماشون تو ببینم تعجبو تونستم می «؟

.  ردیک بهم توهینی همچین خالم پسر جلوی ؟ رئیس آقای کردم کاری من مگه:»  گفتم بودم شده
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 دمکر مظلوم صدامو.«  بدونه من تقصیر رو همه ممکنه و ؟ چرا که سرش توی اومده فکر کلی االن

 حملت کاراتو این تونم نمی واقعا من ولی ایان ریخته هم به بینمون آخرا این دونم می:»  گفتم و

 ستیه سازمانی همچین رئیس فهمیدم که اولم همون.  شده تنگ بودنمون هم کنار برای دلم.  کنم

 کاران فهمید چیزی کسی اگه یا کن مخفی رابطمونو یا و نمیاد خوشم رو دو آدم از که گفتم بهت

 وسط...«  حرفو اون و داشتی می انصاف حداقل ؟ شکنی می دروغات این با قلبمو داری چرا.  نکن

 چون:»  گفتم و زدم لبخند «؟ داری نمی بر سرم از دست چرا:»  غرید و کشید بازومو حرفم

 ول وبازوم ایان «؟ گفتی کردنم تعقیب ماه یه بعد تو که نبود حرفی همون این مگه.  دارم دوستت

 متنها...  کنم می خواهش...  همه این با ایان:»  گفتم لرزون صدای با که بگه چیزی خواست و کرد

 می خواهش.  نکن کارو این کردی وابسته خودت به منو که مدت این بعد حداقل.  نکن ولم و نذار

 . من حرفای از بود مونده باز دهنش.  بود شده عصبی ایان« ... جمعیت این کل جلوی.  ایان کنم

 مخوا می معذرت:»  گفتم و پایین انداختم سرمو.  گیره می گریم داره و کردم بغض کردم وانمود

 بودم ناراحت.  گذاشتی تنهام که بودم عصبانی فقط.  نکن ولم...  ولی ریختم هم به موقعیتتو که

 راه دعوا و بودی عصبی من از دیدن رو ما اونا و شدم بیدار خواب از خونت توی که این خاطر به که

 یه...  لشبغ توی رفتم آروم خیلی و پایین انداختم تر بیش سرمو.  بود افتاده لکنت به...«  انداختی

 روف سینش توی سرمو.  شد نمی باورم خودمم که بود شده ای احساساتی و جالب خیلی ی صحنه

 توی از و.«  نشو عصبی زیاد.  کنم می جبران دیشبتو کار دارم:»  گفتم لب زیر آروم خیلی و بردم

 یم شب شده عوض نظرت اگه:»  گفتم و کردم پاک چشممو کنار الکی اشک.  بیرون اومدم بغلش

 و مارتین دفتر داخل دویدم و شدم رد جمعیت بین از و.«  باشه شده عوض واقعا امیدوارم.  بینمت

 تا واقعا» : گفتم بدجنسی با لب زیر و خندیدم.  بود گرفته خندم.  نشستم صندلی روی.  بستم درو

 رس متعجب هنوزم.  شدم خیره بهش و «؟ نداری نسبتی هیچ من با که کنی وانمود تونی می کی

 :» گفتم و کنارش برگشتم.  بیرون رفتم دوباره و زدم شیطونی لبخند.  بود زده خشکش جاش

.  مامانمه یادگاری آخه ؟ بیاری بود مونده جا که تاپمم اون لطفا شه می.  رفت یادم ببخشید

.  خورد زنگ گوشیم.  بود اومده جوش به خونش دیگه.  شدم دور ازش پوزخند با و.«  شرمنده

 می کریستی:»  اومد ژانت صدای دوباره.  دادمش جواب و بیرون رفتم دیگه بار این و دادم جوابش

 توماس و من دشمنی حاال :» گفتم و زدم پوزخند...«  کن گوش بارو این ؟ زدم زنگ بار چند دونی

  «؟ دخترشه کیت که بگی بهش تونستی طور چه.  خیال بی ببینمشو خواستم نمی که این و

 ... من بهش نزدم حرفی من کن باور ـ
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 ازم اون که این به توجه بدون تونستی طور چه.  ژانت کن تمومش دیگه:»  گفتم حرفش وسط

 ...«  منی دوست تو کردم می فکر ؟ کنی حمایتش فراریه زندانی یه و داره کینه

 ...  کن گوش بهم ثانیه یه کریستی ـ

 می عقط دیگه من.  احمقم خیلی کنم فکر شه می باعث برات گذاشتن وقت هم دیگه ی ثانیه یه ـ

 .  کنم

...  شد کشیده دستم کنم رد تماسشو خواستم می که همین و زد زنگ دوباره.  کردم قطع و

 موخود بعد ولی کردم تعجب اول.  شدم خشک ایان ی چهره تو و نیفته تا گرفتم محکم گوشیمو

 یراست :» گفتم و شن مرتب موهام تا دادم تکون سرمو.  بود گرفته دستمو مچ.  کردم جور و جمع

 و وایسادم زور به که ببره منو خواست و کشید دستمو خشونت با...«  مونده جا خونت کفشامم

 سعی . کشید منو تر مصمم و نزد حرفی !« شب گفتم کنم فکر.  ایان دارم کار االن ببین:»  گفتم

 :» گفت نگهبان به.  داد می انرژی بهش بودنشم عصبانی.  بود زیاد زورش ولی وایسم کردم

.  فتر سریع بود شده هول اون بودن عصبانی از انگار که نگهبانم و.«  بیرون بیار پارک از ماشینو

 چی هر ؟ کنی می استفاده زورت از همیشه چرا:»  گفتم عصبانیت با و بشه آزاد تا چرخوندم دستمو

 به اطیارتب یه خورم می قسم.  کنی می استفاده زور از تر بیش تو کنم می نمایی خود تر بیش من

 یه قفس نگهبان جا اون ؟ دونی می.  دارم.  آره:»  غرید صورتم تو عصبانیت با.«  داری وحش باغ

 از آدم یه باشه چی هر ولی خودت مثل درست کرد می اذیت زیادی.  بودم خوشگل ی ماده روباه

 کتشر رئیس به رو تو روباهه همین.  دیگه خوبه.  آخی:»  گفتم و زدم پوزخند.«  نمیاره کم حیوون

 هستی بازی لج خیلی دختر:»  گفت و زد پوزخند «؟ آوردی می در پول کجا از وگرنه رسونده بودن

 مادهآ ماشینو نگهبان.«  کردی تر دراز گلیمت از پاتو زیادی خیلی االنشم تا.  ترم باز لج من ولی

 یکهو شد باعث و ماشین سمت رفت ایان که بزنم حرفی خواستم.  سمتمون اومد و بود کرده

 عصبانی . نیفتم شد باعث کشید می منو که این اما بیفتم پله روی از بود نزدیک.  بشم کشیده

 نوماشی در.  کنم آزاد خودمو باید طور چه دونستم نمی ولی بکنه کارو این نداشت حق.  بودم شده

.  لطفا ونگ کسی به :» گفتم نگهبان به رو و زدم دراری حرص لبخند بشینه که این قبل کرد باز که

 برص شب تا نتونسته شده هول نکن ولم گفتم بهش تا کنن می فکر.  بره ایان آبروی خوام نمی

 کیهت صندلی به سینه به دست.  ماشین توی کرد پرتم و.«  خفه:»  غرید ایان موقع همون و.«  کنه

  «؟ میاد خوشت کردن تحقیر از خیلی:»  کردم زمزمه شد سوار وقتی و دادم

 ! نکنم فکر ؟ تو ی اندازه به ـ
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 یکم . زیاده راه.  شناسی می منو داری تازه :» گفتم و دادم تکیه صندلی به سرمو ، بستم چشمامو

 توی کرد پرت رو کاغذی دستمال ی جعبه بستم چشمامو که همین!«  نکن بیدارم.  خوابم می

 چه:»  گفت عصبی حرفم وسط...«  نداری حق:»  غریدم و کردم باز چشمامو خشونت با.  صورتم

« ! بابا برو ؟ گذاشتم فراتر خودم حد از پا ؟ شد رعایت حقی اصال ما بین ماجرا همه این تو ؟ حقی

 من کار محل تو دیگه:»  گفت حرفم وسط دوباره...«  من حرف وسط:»  گفتم گرفته اوج صدای با

 گها تونم نمی حیف :» گفت حرفم وسط...«  بدی ادامه کارات این به اگه :» گفتم حرفش وسط...«  

 عسری خیلی ماشین و چرخوندم فرمونو حرفش وسط...«  فرصتات دیگه چون کنم تعیین برات

 مورو و ...« نیفت در من با :» گفتم غدی لحن با منم و دستش گرفت کنترلو فوری.  شد منحرف

 . کردم قطع و برداشتم گوشیمو.  زد زنگ ژانت دوباره...  شدم خیره بیرون به و برگردوندم ازش

 . ایانم با من:»  دادم اس مارتین به و کردم مسدود تماساشو فقط.  کنم خاموش خواستم نمی

 و تمگذاش داشبورد روی رو گوشی.  داد ضعیف باتری پیغام شد ارسال که همین و ...« نباش نگران

 .«  شدی خسته دعوا از انگار:»  گفتم

 ینم ولم چرا آخه.  ندارم ببینم رو تو که این ی حوصله دیگه ! تسلیمم.  آره من ؟ طور چه خودت ـ

 خودت هب بعد ببینی تلویزیون توی خودتو تا بری پیش قدر اون باید ؟ شوخیه کردی فکر ؟ کنی

 ؟ بیای

 هی ولی نیستم آماده تلویزیون برای زودی این به.  شده خراب یکم پوستم مدته یه.  نه.  اوه ـ

 .  نیست مهم پس.  حله بذارم ماسک

 فتمگ ای مسخره لحن با و سمتش برگشتم !« تر دیونه هم دیونه از.  دیونه.  ای دیونه تو:»  غرید

 !« تر عاقل عاقلم از.  عاقل.  عاقلی توام:» 

 یم حرف هم با طوری این که نیستیم رسیده دوران به تازه ی ساله بیست جوون تا دو ما ببین ـ

 به ایو ولی ندارم باهات کاری منم.  خوبه که باشه گفتی اگه.  کن تمومش گم می بهت االن.  زنیم

 ... اگه حالت

 نارمک ی شیشه به بخوره سرم شد باعث و چرخوند فرمونو خشونت با !« نه :» گفتم حرفش وسط

 سرم به دستمو.«  کنی می عصبیم داری.  تو دست از شدم کالفه:»  گفت و کوچه یه توی پیچید. 

 مک کم.  برسه تر زود تا برد باال سرعتشو فقط و نداد جوابی!«  تر بیش تو :» گفتم و گرفتم

 بزنه حرفی خواست و کرد باز کنارمو در.  بودم سرد خون کامال رسیدیم وقتی و خوابید عصبانیتم
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 با بار این و کرد باز رو خونه در و زد پوزخند!« .  مرسی:»  گفتم شدم می پیاده که طور همون که

 ، بست سرم پشت درو وقتی!  رئیس یه حد در.  بود شیک واقعا.  کردم نگاهش تری بیش دقت

» : کردم زمزمه و نشستم مبل روی.«  بشین:»  گفت کرد می تر شل کراواتشو گره که طور همون

« . مرسی.  خوبم:»  گفتم و زدم خند نیش!«  وایسی تونی می خب:»  گفت و زد پوزخند...«  لطفا

 یزم:»  گفتم ترسیدم کنم می وانمود انگار که طوری.  نشست روم به رو میز روی و آورد در کتشو

 یزیچ تنها و شدم خیره چشماش تو.  شد خیره چشمام توی مستقیم...  جلو آورد سرشو!«  نشکنه

 از نگاهمو «؟ داری نمی بر دست چرا واقعا:»  کرد زمزمه.  بود چشماش مویرگای دیدم می که

 وریط این:»  گفتم و خندیدم.  کرد نگاهم مشکوک.«  بگم تونم نمی:»  گفتم و گرفتم چشماش

 به!«  بیرون برو:»  گفت بعد و کرد مکث صورتم تو یکم.«  بگم تونم نمی که گفتم.  نکن نگاهم

 برو مگفت:»  کرد تکرار تری بیش جدیت با...«  کنم فکر موردش در بذار:»  گفتم و دادم تکیه مبل

 هب تونی نمی.  آوردی زور به جا این تا منو تو.  کردم فکر:»  گفتم دراری حرص لبخند با.«  بیرون

 ومر به.«  کنه نمی ول آدمو که مونی می مگسی مثل :» گفت و گرفت سرشو !« کنی بیرونم زور

 شودست فوری «؟ گرفت درد سرت آخی:»  گفتم و دستش یکی اون روی گذاشتم دستمو ، نیاوردم

 مباش مهربون باهات دونستم نمی:»  گفتم و تر عقب رفتم.  کرد نگاهم عصبانیت با و کشید

  .« ببخشید.  شی می عصبانی

 واقعا چرا دونم نمی کنم می کاریم هر.  بودنته مشکل.  نیست تو بودن بد یا مهربون من مشکل ـ

 .  داری نمی بر سرم از دست

 اشک :» گفت و شد بلند جاش از کالفه.«  زنی می حرف دخترونه خیلی :» گفتم ای مسخره لحن با

 جورایی یه شد می که کالفه.  زدم لبخند...«  خدا اوه.  ذاشتم نمی نحس کازینوی اون تو پامو

  «؟ واقعا خوای می چی:»  گفت و سمتم برگشت.  نزدم حرفی.  شد  می ترم جذاب

 ؟ کنم قالب سازمان رئیس یه به خودمو خوام می کنی اعتراف میاد بدت ـ

 .  گفتم می وگرنه بدم دستت کردن اذیت واسه ای دیگه ی بهونه خوام نمی ـ

 .  شم نمی منصرف نکنی قبولم تا من حال هر به خب ـ

 . بکشونم خودم دنبال رو تو باید جهنمم تا پس خب ـ

 گیر نم واقعا.  کنی نمی ضرر باشیم راست رو که کنی می قبولم شی می خسته آخرش.  خیال بی ـ

 . نمیام کسی هر
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 به من ولی خوام می معذرت:»  گفت و شد جدی باز و!«  نمک با :» گفت و زد ای مسخره خند نیش

 خیانت کنه فکر کنم می کاری یه من پس خب :» گفتم و خندیدم.«  کنم نمی خیانت زندگیم عشق

 و دادم تکون پامو «؟ شی نمی خسته چرا واقعا.  شی نمی منصرف کنم می کار هر :» غرید!« کردی

  .« گذره می خوش داره تازه:»  گفتم

  ؟ ا ـ

 .  آره ـ

 نهک می خراب سازمانو کال و شه می تر بزرگ کم کم ها شایعه این دونی می:»  گفت و کرد پوفی

  «؟

 .  داره دختر دوست یه رئیس بگن که بره آبرو خیلی.  دونم می.  آره ـ

 بد لیو معمولی دختر یه با رئیس بگن که بره آبرو خیلی ولی دارن همه که اونو:»  گفت و زد پوزخند

 حتی دونی می :» گفت و کرد مکث...«  داری لطف.  آخی:»  گفتم و خندیدم .« ذاره می قرار جنس

  «؟ ندارم نسبتی باهات بازم بدم تن هام شایعه این به اگه

 !  من با داشتنش نسبت.  بده تن تو ـ

 سعی اخالقت کردن درست برای کنی می فشاری پا و تالش موضوع این برای قدرکه این اگه ـ

 . شدی می چیزی یه کردی می

 .  تره بیش کیفش بودن رئیس دختر دوست ولی شرمنده ـ

 و نیاوردم خودم روی به ولی کردم تعجب.«  کنم قبول که هست راه یه:»  گفت و نشست کنارم

 مین نشون و میری می بذارم قرار باهات من که فکر این شوق از داری دونم می که این با:»  گفتم

 .«  بفرما ولی دی

 ... کارمی هیچ بازم که مونه می یادت نکته این گفتم که طور همون ـ

:»  فتگ گرفته اوج صدای با .« نمیارم باال الشو راحت خیالت.  حتما:»  گفتم و پایین آوردم صدامو

 .«  کنم اخم دنیا کل به تو مثل نخواه من از:»  گفتم و سمتش برگشتم!«  باش جدی

 .  خونه از بیرون برو.  نداره فایده ـ
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 .  رم نمی گفتم قبلنم ـ

 .  شکنه می غرورت قدر چه دونم می.  کنم بیرونت زور به نذار ـ

.«  بزنیم حرف درست خوای می که گیرم می این ی نشونه به اینو:»  کرد زمزمه.  نزدم حرفی

 حرف و حرف شده زندگیت کل که این از کن تمومش:»  گفتم کالفگی با و سمتش برگشتم دوباره

 و تشسم شدم خم یکهو...«  این مثل باشی خوش و باشی تر ریلکس یکم تونی می ؟ نیومد بدت

 ...  کرد حس شدنشو گیر غافل شد می واقعا... 

 

...  خب:»  گفتم و زدم لبخند.  کرد می نگاهم شده گرد چشمای با.  شدم جدا ازش زود خیلی

 یگیریا غافل این:»  گفت و نشست صاف بود گیج یکم که طور همون بعد و کرد مکث «؟ شرطت

 به کیفش :» گفتم و زدم خند نیش.«  بگیرم جلوتو بتونم تا بده اطالع قبلش.  نباشه توش مسخره

» : گفت و کرد پوفی ، نداد ادامه...«  واقعا:»  گفت و کرد نگاهم گیج.«  دیگه ندادنشه اطالع همین

 مینهه کنی می کارو این وقتی صورتت تو زنم نمی که این دلیل.  داری خوندن توی خاصی استعداد

 ودمونخ قبلنم:»  گفت حرفم وسط...«  که نکن انکار خودمونیم که االن دیگه:»  گفتم ناراحتی با!« 

 اطرخ همه این بود طور اون اگه:»  گفتم و زدم پوزخند.«  افتضاحی کار این تو گفتم بهت و بودیم

 نمی تو مثل که همه به ؟ چیه:»  گفتم حرص با!«  عمرا ؟ تو:»  گفت تعجب با.«  نداشتم خواه

 حرف قدر این:»  گفتم حرفش وسط فوری...«  بزنم خوام می که حرفی:»  گفت جدی.«  چسبم

 .«  بکنی کارو اون دوباره که نکن فکرشم:»  گفت و برگردوند سرشو فوری...«  نکنه نزن

  ؟ بکنه کارو این خواست کی _

 .  بکنم سود یه خودمم باید پس کنم قبول آخرش و اول قراره اگه...  حال هر به _

 ...  سنجی می تجارت با چیزو همه _

 .  شه نمی بلند من دست روی کسی که همینه برای _

 ... شخصیتم زندگی خوای می نکنه...  نشو مغرور خیلی _

 دگیزن وقت وقت هر.  بشی شخصیم زندگی جزو تو که نکن فکرشم:»  گفت و خندید حرفم وسط

 .«  کنم نمی حلش تجارت با شد شخصیم
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 ارمد سخت خیلی ولی بریزم هم به صورتتو ریخت کال خواد می دلم پری می حرفم وسط وقتی _

 جدا ؟ بیاد اسمم مطبوعات توی تا کنم می کارو این فقط من کردی فکر تو.  گیرم می خودمو جلوی

 ... که بود طوری این اگه ؟ مسخرست قدر این فکرت ؟

 شخو باعث باید بدیم نشون طوری این که کنم می قبول که همین!  ساکت:»  گفت حرفم وسط

  «؟ نمک می سود طور چه من:»  گفتم ای مسخره لحن با...«  کنم نمی سود فقط من و.  باشه حالیتم

 طوره چه داد قرار یه.  ببرم سود یکم خوام می منم.  باشی دخترم دوست ظاهر به خوای می تو _

 و نم با مالیش حمایت.  بشی موفق داری که ای خوانندگی استعداد با تا کنم می کمک بهت من ؟

 از بهتر.  اعتبار لحاظ از چه مالی لحاظ از چه.  کنم می سود تو شدن مشهور از منم که زمانه اون

 .  بذارم قرار معمولی دختر یه با که اینه

 .«  نمیاد خوشم خوانندگی از:»  گفتم و زدم پوزخند

 .  بیرون برو پس.  خب خیلی _

 ! بیرون برو بگی خواد می دلت وقت هر تونی نمی _

 .  تونم می که معلومه.  منه ی خونه جا این _

 .  دارم شخصیت یکم حداقل منم _

.  دبو درار حرص خیلی.  بیرون دادم عصبانیت با نفسمو...«  یکم آره ؟ یکم:»  گفت و زد پوزخند

 هر که ینها از بهتر:»  گفت بدجنسی با.«  کنی می فکر پول به ثانیه هر.  حریصی خیلی تو:»  گفتم

 وبیدمک پاشنم با.«  کنم فکر مخالفم جنس به شدن تر نزدیک و نزدیک هی دونم می چه به ثانیه

 .«  نیستم کسی همچین من:»  گفتم و پاش رو

  ؟ جدا _

 . بیاری کم باالخره تا کنم می سعی قدر اون من.  جدا _

 وقت هر.  دم نمی راهت خونم تو.  گردونه برت دیدت اگه سپرم می نگهبان به ؟ سعیی چه _

.  کنم یم شکایت مستقیم اومدم اگرم.  نمیام دنبالت بکنی که عصبانیم.  کشم می راهمو دیدمت

 خیلی بدی کار به دل یکم اگه.  بره پیش خوب چیز همه که راهیه تنها این ولی...  هست راه کلی

 . آوره سود
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 فتگ و سمتم برگشت «؟ کنی می استفاده آوردن در پول برای من از:»  گفتم و پاش رو زدم دوباره

 ممحک و جدی خیلی و!« ؟ کنی استفاده چی برای من از خوای می تو...  کریستی بگو راستشو:» 

  .« دنبالتم فقط...  فقط...  دونم نمی :» گفتم و کشیدم عمیق نفس.  شد خیره چشمام توی

  ؟ کنم باور اینو داری انتظار ـ

 .  ندارم این جز جوابی که من خب ـ

 وسط...«  گفتم که من:»  گفتم و کردم مکث «؟ چیه نظرت...  خب خیلی:»  گفت و زد پوزخند

 ناو.  بکشمش بزنم جا همون خواست می دلم «؟ کنی امتحان شانستو خوای نمی:»  گفت حرفم

 لیو کردم مکث.  کرد نمی عصبانیم چیزی هیچ شدم می عصبانی احترامیش بی این از که قدر

 شدم بلند جام از.«  ندادی گیر کارم این به باالخره:»  گفت و سمتم برگشت.  بهش نگفتم چیزی

 فکر »: گفتم بلندی صدای با و کردم باز یخچالو در.  خونه آشپز داخل رفتم و.«  گرسنمه:»  گفتم و

.  بستم یخچالو در بعد و کردم مکث...  نداد جوابی.«  خوری نمی غذا خونت تو وقت هیچ کنم

 تلفن با داره دیدم که بگم چیزی خواستم و بیرون رفتم.  صبحونه خوردنیای جز نبود توش هیچی

 می قطعی چیز یه باید ولی خونه برگردم تر زود خواستم می و بود رفته سر حوصلم...  زنه می حرف

  «؟ بخوری غذا خودت ی خونه ری نمی چرا :» گفت شد تموم که تلفنش...  شد

 .  تره خوشگل تو ی خونه ـ

 ..« . کن خبرم کردی فکراتو اگه :» گفت کرد می کار موبایلش با که طور همون و نشست مبل روی

 !  مسخرست...  چیز یه خوانندگی.  نه گم می االن از ـ

 ؟ طوره چه شهرت ـ

 ...  خوب ـ

 ؟ مسخرست هم بشه شهرت باعث اگه حتی خوانندگی پس ـ

 رئیس گهدی یا بشیم جدا بیفته اتفاقی یه یا بمیری تو که این محض به ولی.  تحمله قابل...  خب ـ

 ؟ داره ای فایده چه شهرت موقتی چیز یه برای.  کنم نمی خوانندگی دیگه منم نباشی

 .  باشه جالب برات باید نداری من کنار بودن از خاصی هدف که تو ـ

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر hoorie r | گانگستر رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

119 

 

 دمکر می فکر.«  کنم فکرمی روش شدم جدا ازت اگه:»  گفتم و پاش روی نشستم و کردم پوفی

 ی آینده ولی کنم نمی مجبورت.  نیست بازی من برای:»  گفت سرد خون ولی کنه می حرکتی

 .« بینم می توش رو خوبی

 .  کنم می زندگی حال تو من ولی ممنون ـ

 می امتحانش بودم تو جای:»  گفت گرفت می کمرمو که طور همون و گذاشت میز روی گوشیشو

 امخو نمی من:»  گفتم بودم خیره بهش که طور همون و گذاشتم مبل ی دسته روی پاهامو.«  کردم

  «؟ کنی می مجبورم چرا

 .  دوستم تو با کنم وانمود خوام نمی منم چون ـ

  ؟ بده چیم من مگه ـ

  ؟ کالسیه بی برات خوانندگی چی مگه ـ

  ؟ دی می تغییر خودت نفع به منو حرف همش چرا ـ

 .  مساویه هم با چیز همه معامله این توی بگم بهت چون ـ

 .  معاملت داره اشکال ـ

 هک چیزی توام.  کردم قبول خوای می که چیزی من.  بزنیم حرف جزئیاتش سر تونیم می بعدا ـ

 .  زنیم می حرف وقت اون کن قبول رو خوام می من

 ؟ برات مهمه قدر این چرا ـ

 .  کنم می استفاده ازشون و کنم می کشف رو استعدادا همیشه من.  مهمه برام پول چون ـ

  ؟ کفشن استعدادا ـ

 ... ای شخصی وسایل شبیه تر بیش خوای می ازم که چیزی به توجه با تو مورد در ـ

 اگه:»  گفت و کرد مکث...«  شه می تموم گرون برات زدنت حرف طوری این:»  گفتم خشونت با

 تعصبانی با.  مبل روی افتادم منم و شد بلند مبل روی از و داد هلم و.«  بزن زنگ بهم کردی قبول

 هک این بدون.  بود نکرده ذخیره حتما.  گرفتم شمارشو.  برداشتم گوشیمو و شدم بلند جام از

 و کرد دور گوشش از رو گوشی.«  باشه:»  زدم داد گوشی تو «؟ بله:»  داد جوابش باشه من متوجه
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 خیلی» : گفت و گذاشت جیبش توی گوشیشو.  زدم خند نیش و کردم قطع تماسو!  سمتم برگشت

 سریع ولی» : گفتم فوری منم و نشست روم به رو اونم.  نشستم اخالقی بد با جام تو.«  بشین خب

 !«  ریم نمی پیش

  ؟؟؟؟؟؟؟؟ سریع ـ

 .  بود خوانندگی ماجرای منظورم ـ

.  یدکش نمی طول کارم تر بیش ماه یه حداکثر که حال هر به.  کنم معطلش هی حداقل تونستم می

 .«  کنیم صحبت بهتره حاال:»  کردم زمزمه

 ...  بگو ـ

  ؟ عزیزم کنم صدات تونم می رابطمون تو ـ

 !  نه ـ

  ؟ بگیرم دستتو تونم می!  موافقتت از ممنون ـ

 ... آرست حال هر به نه بگم که من ـ

 ؟ دنبالم بیای بزنم زنگ بهت خریدام برای خواستم وقت هر تونم می.  مرسی بازم ـ

 ! نه ـ

 ؟ شده خراب ماشینم که بیارم بهونه اگه ـ

 ! نه ـ

 ؟ شم می خیس بارون زیر دارم که بیارم بهونه اگه ـ

 !« نه:»  گفت جدیت با و شد خیره چشمام تو

  ؟ شد خراب واقعا و کردم سوراخ ماشینمو چرخ چاقو با اگه ـ

 ... بعدی برو خب خیلی!  لعنتی.  اوه ـ

 گفتم :» گفت قاطعیت و جدیت با.«  ایان ده نمی حال کردن تظاهر طوری این :» گفتم و خندیدم

 ...«  بده بهم شانس یه.  خیال بی:»  گفتم برویی دل تو لحن با.«  نیست بینمون ای رابطه هیچ
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 .  نه ـ

 !  شدی عاشقم شاید ؟ نه چرا ـ

 ! عمراـ

 هم اگه.  شه می حل مشکلمون خب شدی عاشقم اگه ؟ داره تو برای ضرری چه پس خب ـ

 .  باشم تو دختر دوست خوام نمی اخبار برای فقط که من.  کنم نمی سعیی دیگه من نشدی

 .  نه ـ

 می فرصت یه!  شم خواننده برم تو ی مسخره کردن بازی نقش یه برای نداره ارزش من برای ـ

 ... واقعا تظاهر جای به.  ایان خوام

 یحرف.  کنی امتحانش خوام می چون:»  گفتم فوری «؟ شی نمی خیال بی چرا:»  گفت حرفم وسط

 وقت هر.  ای هفته دو.  کوچولو شانس یه ایان!  کن امتحانش گی می هی زنی می خودت که

 با داشتم دوست وقت هر.  بپوشم رو تو لباسای خواست دلم وقت هر.  باشم خونت توی بخوام

:»  گفت و زد پوزخند...«  شم می جذاب برات خیلی من کن باور.  طرف اون و طرف این برم راننده

 .« کن تمومش

 طرف فقط تا کنی بازی خودت موقعیت با که کردی می قبول بودی من جای تو.  خوام نمی ـ

 ؟ کنه تظاهر مقابلت

 ؟ کردی می سر روزاتو مقابلت طرف با زور به بودی من جای تو ـ

 سر خونت تو بقیش...  اوقات بعضی فقط.  که ندارم مزاحمتی...  کنی قبول کافیه.  خواد نمی زور ـ

 ...  داری منو که باشی حال خوش خیلیم باید چند هر.  شی نمی اذیت زیاد و دارم کار و

 ...«  هفته دو:»  گفتم و کردم مظلوم چهرمو

 .  نه ـ

  . شم می ظاهر بقیه جلوی بخوای وقتم هر برم نمی آبروتو دیگه که این ی اضافه به هفته دو ـ

 .  نه ـ
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 رارق پس :» گفتم که بگه چیزی خواست و شد خیره بهم...«  دیگه نکن ایان:»  گفتم اعتراض با

 .«  شد کنسل داد

 .  باشه ـ

 هم اجازه بدون که دونی می.  بخوام ازت مودبانش راه از خواستم فقط من:»  گفتم و کردم مکث

 .«  کنم می کارو این

 ؟ خونم تو میای ؟ کار چی ـ

 .  اوف ـ

 .  خوای می چی بگو جدی و کن تمومش فقط پس ـ

.  هداغون خونمم.  شم می شکسته ور دارم.  اینه حقیقت...  خب خیلی:»  گفتم و شدم خیره بهش

 مکرد فکر.  کنه می گریه فقط که بچه اون با بزرگم مادر ی خونه برم خوامم نمی.  ندارم جاییم

 نا اب «. جا این میام شبو.  گذرونم می جا یه روزامو حداقل.  بهتره بودن تو پیش مارتین و تو بین

  «؟ بفروشی ماشینتو نمیاد دلت ؟ زنی می حرف و کنی می فکرم حتی تو:»  گفت باوری

 ... ایان لطفا.  مونده برام که چیزیه تنها اون.  نمیاد دلم.  نه ـ

.  میام نوبت به نوبت خب:»  گفتم فوری.«  مارتین پیش برو:»  گفت اونم و کردم مظلوم چهرمو

.  زدم رد دوباره برگشتم بستم که درو.  بیرون رفتم و برداشتم گوشیمو سریع خیلی و.«  خدافظ

 هک ماشینم:»  گفتم حال هر به!  خنده می که کردم تعجب.  بود گرفته خندش.  کرد باز درو ایان

  «؟ رسونی می منو.  نیست

 .  برو راننده با ـ

 نمی توام مزاحم.  مارتین پیش رم می برسون منم.  مونده کاریت ساعت از هنوز تو.  خوام نمی ـ

 .  جاست اون ماشینمم.  شم

 و زدم لبخند ...« برو.  نداره جواب حق حرف.  خب خیلی:»  گفت و کرد نگاه دستش توی ساعت به

 آمد اونم.  ماشین سمت رفتم و دادم تکون مسخره سرمو برداره کتشو تا داخل رفت که همین

 یماشین ی راننده سازمان رئیس ده می حالی چه:»  گفتم و نشستم کنارش.  شد سوار و بیرون
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 و کردم نگاه بهش.  کرد روشن ماشینو و نداد جوابی.  خندیدم و.«  توشی خودت فقط که بشه

 « . نمیاد بهت کت:»  گفتم

  ؟ خواست نظر کسی ـ

 .  دارم دادن نظر حق که بعد به این از ـ

 ! زود چه!  اوه ـ

 وننش فرمو رو اندام تر بیش معموال.  کته از بهتر شرت تی...  حال هر به:»  گفتم و زدم خند نیش

 نیز می حرف خیلی:»  کرد ناله «؟ زنم می حرف دیوار با:»  گفتم حرص با.  نداد جوابی باز.«  ده می

 رت کم ها دعوا کردم می سعی حداقل باید.  نگفتم چیزی ولی.  برگردوندم رومو عصبانیت با.« 

 اکتس خیلی بعد و نزدم حرفی رسیدیم تا...  بودم مجبور که حال هر به.  نشه منصرف یهو تا باشه

 راحت خیالت:»  گفتم حرص با «؟ دیگه مارتین پیش ری می:»  گفت و سمتم برگشت.  شدم پیاده

 .«  چسبم نمی بهت

 .  کن رفتار معمولی باالم اون تا.  خوبه ـ

  ؟ چیه منظورت ـ

 ساز شایعه و هم سر پشت دروغای ، بهم شدن نزدیک و موقعیت از استفاده سوء ، افاده و غش ـ

 ...  این مثل چیزی هر یا ، ساعت دو این مورد در

 .  خب خیلی ـ

 . بریم ـ

 سوار . داخل رفتیم و بست کتشو وسط ی دکمه رفتیم می که طور همون و داد نگهبان به سوئیچو

.  شدم خیره ها طبقه ی شماره به.  آخرو ی طبقه بعدم و زد نوزدهمو ی طبقه و شدیم آسانسور

 شد ازب که در.  بوسیدم گونشو ، گرفتم دستشو.  وایساد آسانسور و رسیدیم نوزده به که همین

 اونم و مارتین دفتر داخل رفتم.  بیرون رفتم و برگشتم و!«  فعال:»  گفتم لبخند با و شدم جدا ازش

 ادخو می پول اون.  بستیم داد قرار ظاهرا :» گفتم و انداختم صندلی روی خودمو «؟ شد چی:» گفت

  !« بودنشو دختر دوست منم

  ؟ باشی دخترش دوست عوضش بدی پول بهش خواد می ـ
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 ! جیبش تو بره سوداش که.  بشم خواننده که کنه مالیم حمایت خواد می.  نه ـ

 گیر ودستگاه که این از بعد برای ولی.  حاله با جورایی یه :» گفتم و سمتش برگشتم.  کرد تعجب

 فتمر اتاق از و.«  کنم کار این روی تا رم می من:»  گفتم و برداشتم رو قبلی کاغذ دوباره .« بیاریم

 ... گذاشتم کیفم توی کاغذو و بیرون

 ************ 

 ونمت نمی کنم می کار هر.  بگرد دیگه یکم برو مارتین:»  گفتم و کردم پرت عصبانیت با کاغذو

  .« چیه بفهمم

 .  نباشه مهم قدرام اون شاید خب ـ

 عصبانیت با رابرتسون به رو و برگشتم.«  کردن محافظت ازش قدر این که مهمه حتما :» زدم داد

 مبل روی رصح با و .« بگین کنین می قبول.  بیرون کنین نمی قبول ؟ نشستین ساکت چرا :» گفتم

.. . خب ولی هست چی دستگاه این فهمیدی می نباید که این با :» گفت و کرد مکث.  نشستم

 ی نشونه به سرمو «؟ خوبه.  تا هزار سی اینم :» گفت و برداشت چک یه جیبش داخل از .« باشه

 و شدم بلند جام از.  شدن وز.  دادم تکونشون و بردم فرو موهام تو دستمو.  دادم تکون مثبت

 ولی ننک اخراجت که نیست مهم.  مارتین بگرد و برو فقط توام.  کنم استراحت باید یکم:»  گفتم

 تموم روز دو توی برگه اون.  کوبیدم درو و حموم داخل دویدم و ...« هست کلید یه حتما این

 آروم و بودن تو اون ساعت نیم بعد.  وان داخل رفتم و آوردم در لباسامو.  بود زده هم به آرامشمو

 برای دالر هزار سیزده.  بود رفته و بود  گذاشته چکو رابرتسون و بیرون رفتم حموم از شدن

 ابینتک به مارتین.  خونه آشپز داخل رفتم و کردم روشن سیگارمو دوباره...  بود کم امنیتی اطالعات

 ممون می جا اون شب.  امروز ایان ی خونه برم باید من:»  گفتم و وایسادم کنارش.  بود داده تکیه

 .«  بمونم باید خب:»  گفتم.  کردم تعجب «؟ بمونی چرا:»  گفت و سمتم برگشت...« 

 ... خواین می نکنه ـ

 یه طوری یه که بمونم جا اون خوام می ؟ چی خوایم می:»  گفتم عصبانیت با و بازوش به زدم

 مواظب.  برو . باشه :» گفت و کشید عمیق نفس.«  بیفته نیست قرار اتفاقیم هیچ.  کنم پیدا چیزی

 .«  تیزه خیلی اون.  فقط باش

 .  خب خیلی ـ
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 بر سرم از دست ایان...  شدم ماشین سوار بعدم.  پوشیدم لباسامو و بیرون رفتم خونه آشپز از

 نگارا.  کشید می پیش بحثشو بار هر.  خوانندگی ی قضیه رو!  بود تیز واقعا شاید.  داشت نمی

 . نبود این من قصد ولی بزنیم حرف اولیه کارای مورد در تا خونش برم بود گفته.  داشت عجله

 هشب دادم سوئیچو.  زدم صدا رو راننده و شدم پیاده.  خونش به رسیدم و کردم تر بیش سرعتمو

 جواب و داخل رفتم.  داد سالم و کرد باز درو ایان.  تو رفتم خودم و.«  داخل ببر ماشینو:»  گفتم و

 من خونه بره می دختر مارتین امشب ظاهرا...  خب:»  گفتم و نشستم مبل روی.  دادم سالمشو

 تنیس مهم :» گفت حرفم وسط...«  ولی بگم تو به اینو خواست نمی البته ! بمونم جا این اومدم

 اینو :» گفت و نشست روم به رو.  بزنه حرف حرفم وسط بودم کرده عادت.  کردم پوفی.«  برام

 چه» : گفتم.  گرفت خندم.  شدم خیره صفحه به.  گذاشت روم به رو تاپو لپ ی صفحه و.«  ببین

 اشتراک تا دویست و هزار:»  گفتم.  کشید سوت مغزم.  کردم نگاه پست پایین به !« زود قدر

 زودی این به.  واینسادم ها شایعه جلوی باالخره :» گفت و زد پوزخند.  شدم خیره بهش «؟ گذاری

 تا رت پایین رفتم یکم.«  کرد کاریش شه نمی دیگه...  گذاری اشتراک تا هزار.  آره و پیچید خبرش

 گفتم حرص با «؟!؟ ایناست از تر بیش ایان لیاقت ؟ چی یعنی :» گفتم خشونت با.  بخونم نظراتو

 من هک گذاشتن گرفتن یهو  که عکسی این البته ؟ کنن می فکر خودشون پیش چی دخترا این:» 

 تهنک:»  گفت و زد پوزخند .« بهترم همشون از بازم ولی داده نشونم داغون خیلی کجا از دونم نمی

...  کنب من به نگاه یه.  باشیم صادق بیا البته:»  گفت و بست تاپو لپ ی صفحه .« نیست این

 هر ایبر دخترا این.  کن فکر طوری این تو:»  گفتم پوزخند با.«  ایناست از بیشتر لیاقتم واقعا

 دمور در خب خیلی:»  گفت و شد جدی بعد و کرد مکث .« دن می جون ببینن عکسشو که پسری

 یم صبح تا ؟ داری جالب فیلم :» گفتم و کردم استفاده فرصت این از.  شد ساکت دوباره...«  کار

  .« بمونی نیست قرار :» گفت و شد خیره چشمام تو .« ببینم خوام

  ؟ کنی بیرونم خوای می واقعا.  برم ندارم جایی.  بمونم قراره ـ

 یقعم نفس.  دادم تکون منفی ی نشونه به سرمو «؟ نیست جایی هیچ واقعا :» گفت و کرد مکث

  «؟ کنیم شروع.  خب خیلی :» گفت بعد و کشید

  ؟ رو چی ـ

 ... کارو مقدمات اول باید ـ
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 می حترجی من :» گفتم و کنارش رفتم...«  کار.  وای:»  گفتم و شدم بلند کالفگی با حرفش وسط

 خودمون مورد در زوج روزای طوره چه :» گفت و سمتم برگشت .« بزنیم حرف خودمون مورد در دم

 در فرد روزای فرده روز امروز که جایی اون از:»  گفتم فوری «؟ کار مورد در فرد روزای بزنیم حرف

 هن باشیم نظر یک هم با چیزی هیچ سر نیست قرار :» گفت کالفه.«  زنیم می حرف خودمون مورد

 ...«  بگو.  باشه بخوابم جا این شب دادی اجازه چون.  خب خیلی:»  گفتم و کردم مکث «؟

 نوع هر تونه می نفرشون یه حتی و.  سازان آهنگ بهترین از.  زدم حرف نفر چند با من...  خب ـ

 رت بیش که نوعی به همه از دوم.  داره ربط تو ی سلیقه به همه از اول این.  بسازه رو ای موسیقی

 ساز گآهن با داری مالقات قرار فردا.  بشیم آشنا تو تم با باید کال اول پس خب.  محبوبه مردم بین

 به تر بیش صدات و بهتره کدوم توی استعدادت که ببینه بعد پسندی می رو چی که بفهمه اوال تا

 ... چه

  «. نمیام من.  ایان ری می تند داری ؟ فشرده قدر این چرا ؟؟؟ فردا :» گفتم تعجب با حرفش وسط

 .  شده گذاشته قرار تونی نمی ـ

 کار رداف من ؟ کنی تعیین وقت تونی می خودت پیش از کردی فکر.  نذاشته قرار من با کسی اما ـ

 .  دارم

  ؟ کار چی ـ

 .  کالس سر برم باید ـ

  ؟ چند ساعت ؟ چی کالس ـ

 .  وقتی هر ساعت.  چیزی هر کالس ـ

 لحن اب .« برمت می دنبالت میام بعدش خودم:»  گفت بعد و کنه هم سر فکراشو یکم تا کرد مکث

 که اج اون بذارم خودم شبیه دقیقا مانکن یه کنم می سعی تو خاطر به.  چشم:»  گفتم ای مسخره

 .«  بخونه منم جای کال که بسازم روبات ندارم وقت که حیف.  نگردی بر خالی دست

 ؟ چیه تو مشکل ـ

 .  ری می پیش سریع داری ـ

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر hoorie r | گانگستر رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

117 

 

 طول یول بریم پیش آروم کنیم می سعی باشه بعدشو.  بمونیم روش زیاد نباید رو اولیه کارای -

 .  بکنی تالشتو باید پس کشه می

  ؟ بکنم خوای می کار هر و نیارم بهونه دیگه اگه کنی می برام کار چی ـ

 ؟ خوای می چی بگو تو.  دونم نمی ـ

 ... رابطمونو بودن واقعی ـ

 ...«  کن قبول فقط ؟ چرا که مهمه:»  گفتم بعد و کردم مکث «؟ چرا :» گفت و داد تکیه مبل به

 اذیت و زدی غر مدام و نکردی کارو این تو اگه.  وایمیسم قرارم و قول پای همیشه که آدمیم من ـ

  ؟ چی کردی

 .  هستم پاش بدم وقتی ولی کم خیلی دم می قول کم.  وایمیسم قولم سر که آدمیم منم ـ

 جا هی خوانندگیم ی قضیه این:»  گفتم و نشستم جام سر منم.«  مسخرست:»  گفت.  کرد مکث

:»  گفتم و بیرون دادم نفسمو...«  رده پیشنهادت:»  گفت و داد تکیه مبل به.«  جالبه فقط هایی

 با «. امبی راه منم تا بیای راه من با باید.  بشین:»  گفت که شم بلند جام از خواستم.«  خب خیلی

.  شه می خبر با رابطمون از داره نفر یه حداقل دقیقه هر االن ؟ ایان نکردی دقت:»  گفتم پوزخند

 «؟ یکن می فکر طور این:»  گفت و زد خودم مثل پوزخند یه.«  تونم می من ولی نیای راه تونی نمی

 پخش خوانندگی موضوع مورد در چی:»  گفتم عصبانیت با بالفاصله و شدم خیره چشماش تو

 و منشست.«  خب خیلی:»  گفتم و کردم پوفی.«  دقتی چه:»  گفت و زد لبخند «؟ مردم بین کردی

 . کنم قبول مالقاتو قرار شدم مجبور آخرشم.  دادم جوابشو و دادم گوش حرفاش به فقط مدت یه

 برد یم وقت خیلی برگشتنش چون کنم دورش بهونه یه با خواستم نمی...  مغرور و بود باز لج ایان

 لندب جاش از و نداد جوابی «؟ االن کنیم کار چی.  شدم خسته:»  گفتم شد تموم حرفامون وقتی. 

 تسم رفتم بعد و کردم نگاه یکم بر و دور به.  کردم روشن المپو و اتاقش داخل رفتم منم.  شد

 یارمب لباس رفته یادم:»  گفتم و سمتش برگشتم.  وایساد کنارم و داخل آمد موقع همون.  کمدش

 گفتم و خندیدم درار حرص «؟ کنی پیدا تاپتو ری نمی چرا:»  گفت شیطنت با و سمتم برگشت.« 

 االن من ولی کنن تحریک مقابلو طرف یکم بخوان که پوشن می موقعی تاپو اون دلم عزیز:» 

 ینهم و زدم خند نیش.«  دارم قبول نمیاری کم مورد این تو:»  گفت و کرد پوفی.«  ندارم حوصلشو

 هر:»  مگفت و برداشتم بلوز یه بعد و زدم کنار رو لباسا یکم برداره لباس یه که کرد باز درو اون که
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 و کردم مکث «؟ کنی می کار چی:»  گفت تعجب با.«  نیست ای چاره ولی...  ای هیکلی خیلی چند

 !«  بخوابم تختت روی زیر لباس با که اینه از بهتر خب:»  گفتم

 !  بخوابی خودت لباسای با که اینه از تر بد ولی آره _

 تا بیرون برو دیگه خب:»  گفتم فوری.  کرد نگاهم گیج...«  نازی...  آخی:»  گفتم و خندیدم

 وقتی :» گفت و کشیدش دستم از خشونت با.«  نباش بسته گوش و چشم قدرم این کنم عوضش

 وبارهد نیست قرار چون گروناشو این از مخصوصا.  شی می بدهکار بهم بلوز یه رسما بپوشی اینو

 اما هش نمی اندازت من لباسای البته.  باشه:»  گفتم ای افاده پر لحن با و زدم لبخند.«  بپوشمش

 ومارکم لباسای از دونه یه آوردی کم لباس از که روز یه منم.  کرد پرداخت باید رو بدهی دیگه خب

 ادد تکون باشه شده مورش مور انگار که طوری بدنشو یهو و کرد مکث یکم «؟ خوبه.  میدم بهت

 تر باال وجب یه تقریبا تا.  پوشیدمش.  بود گرفته خندم.  بیرون رفت و دستم تو کرد پرت بلوزو و

 مومت:»  گقتم منم و زد در.  کشیدم دراز تخت روی و زدم تا آرنجم تا آستیناشو.  رسید می زانوم از

 اومد و شد سرد خون باز بعد ولی کرد مکث کالفگی با روم یکم.  داخل آمد و کرد باز درو.«  شدم

 «؟ میاد خوابت:»  گفتم و سمتش برگشتم.  کشید خودش روی رو پتو و کشید دراز.  کنارم

 نم ولی:»  کردم زمزمه بعد و کردم مکث.  داد تکون مثبت ی نشونه به سرشو و بست چشماشو

 توی:»  فتگ و داد ماساژ چشمشو انگشتاش با یکم.  کرد باز چشماشو «؟ ببینم فیلم تونم می.  نه

 .«  بذار خوای می کدومو هر.  تایی چند هست تلویزیون کشوی

 .  ببینم بلند صدای با دارم عادت من _

 .   نکنش بیشتر 02 از _

 .  کمه خیلی _

 .  مربوطه خودت به _

 روی سرمو و شدم تر نزدیک بهش بعد و کردم مکث.  شدم خیره سقف به و شدم ساکت دوباره

 لمفی خیال بی دارم.  هیچی:»  کردم زمزمه «؟ کنی می کار چی:»  گفت تعجب با.  گذاشتم بازوش

 زدم لبخند...«  آخه:»  گفت و پیشونیش روی زد...«  ده نمی حال کم صدای با چون.  شم می دیدن

 گفتم و مخندید.«  باشم تو پیش خوام می.  ببینم خوام نمی.  گرفتم پس تصمیممو کال:»  گفتم و

:»  مگفت تعجب با.  نداد جوابی.«  گندست که اینه خوبیش تنها!  نرمه هات بازو این که قدرم چه:» 
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 هر ابمبخو بذار فقط...  خستم:»  اومد ضعیفش صدای «؟ خونه از بیرون کنی پرتم بزنی خوای نمی

 .«  بکن خواد می دلت کار

 .  تلویزیون پشت برم پس...  باشه ـ

 . نباشه تر بیش 02 از صداش ـ

 ای باشه بیست رو صدا کنه می فرقی چه.  خواه پول خسیس:»  گفتم و بازوش به زدم حرص با

!  بود شده خسته قدر چه.  کردم مکث...«  خوابه موضوع:»  کرد ناله و بست چشماشو «؟ تر بیش

.  ادند جوابی «؟ ای خسته قدر این چرا:»  گفتم و کردم گاهم تکیه دستمو ؟ بود کرده کار چی مگه

 صداشو . بخواب خب :» گفتم و گذاشتم پیشونیش روی دستمو.  بود شده خسته شدیدا دیگه انگار

 و کشیدم دراز دوباره.«  خورم نمی تکون توام کنار از.  مونم می جا همین اصال.  کنم نمی زیاد

 و فتمگر دستشو و برداشتم پیشونیش روی از دستمو...  بود رفته خواب.  ده نمی جواب واقعا دیدم

 که بخشه لذت :» کردم زمزمه «؟ بری خواستی نمی :» اومد ضعیفش صدای.  بستم چشمامو

 جوابی دوباره.«  گیرم می آره منظور به اینو :» گفتم شیطنت با و زدم لبخند.  نداد جوابی «؟ کنارتم

 و بیداری :» گفتم.  کردم تعجب.  خندید!«  نخوابیدی که هم اصال:»  کردم زمزمه مسخره.  نداد

 یه.  بمونم بیدار یا بخوابم تو کارای این با دونم نمی:»  گفت و کرد باز چشماشو «؟ دی نمی جواب

 .«  دار خنده بار یه کنندست خسته بار

 .  خیر به شب ـ

.  کرد دارمبی زود صبح.  بگردم بتونم منم و بیرون بره خونه از صبح تا بودم منتظر.  بستم چشمامو

 و بستم چشمامو .« شو آماده تر زود.  رم می دارم من :» گفت اونم و کردم باز خستگی با چشمامو

 فتگ بعد و کرد مکث یکم.  بستم چشمامو و .« رم می خودم من.  میاد خوابم:»  گفتم خستگی با

 و دادم تکون سرمو «؟ فهمیدی.  حد همین در.  برو و بخور صبحانه شدی که بیدار.  خب خیلی :»

:»  کردم زمزمه بسته چشماش همون با و کشیدم روم رو پتو.  دادم فشار هم روی تر محکم پلکامو

 مطمئن که همین.  بیرون رفت شدن آماده ساعت ربع بعد تقریبا و نداد جوابی .« بگذره خوش

 بخ:»  کردم زمزمه و کردم نگاه بر و دور به.  اتاق از بیرون رفتم و شدم بلند جام از رفته کال شدم

 بوبشقا یکم.  برداشتم رو صبحانه وسایل و خونه آشپز داخل رفتم «؟ کنم شروع کجا از حاال... 

 مزر اما کردم روشنش و بود اتاق توی که کامپیوترش سمت رفتم.  بیرون رفتم و کردم کثیف

 عصبانیت با.  نشد باز اما.  زدم رسید می نظرم به که رمزی هر و کردم فکر یکم.  داشت
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 که ودب کامپیوترش همون توی باشه چیزی رفت می احتمال که جایی ترین بیش.  کردم خاموشش

  «؟ وال:»  داد جواب.  مارتین به زدم زنگ خونه تلفن با و کردم عوض لباسامو.  دونستم نمی رمزشو

 ... که دونی نمی ببین...  منم سالم مارتین ـ

 .«  داره کار باهام فعال ؟ ایان به بدم رو گوشی خوای می االن و آهان:»  گفت و خندید حرفم وسط

  ؟ جاست اون ـ

 .  آره ـ

 .  کنم پیدا چطوری کامپیوترشو رمز بفهمم باید.  بزن زنگ رفت وقتی.  لعنتی.  اه ـ

 . خداحافظ.  باشه ـ

 نگشت به کردم شروع و برداشتم شارژی بی از بود شده خاموش دیگه که گوشیمو.  کرد قطع و

...  بود شده سازی پاک که خونش حداقل...  هیچی.  نکردم پیدا هیچی.  غیره و کتابا بین بر و دور

 ابجو من و زد زنگ دوباره مارتین...  کارش محل توی و باشه کامپیوتر همون توی باید کردم فکر

 .«  خوام می کامپیوترشو رمز :» گفتم زدن حرف بدون و دادم

 .  کریستی خواد می افزار نرم ـ

 ویت باشه کرده قایم چیزی کارش محل توی که این از تر بیش ایان مارتین :» گفتم خشونت با

 من.  هبش پیدا کامپیوتر این رمز باید ولی طوری چه نداره ربطی من به پس کرده خصوصیش حریم

 طعق تماسو.«  بفهمیم چیزی تونیم می شد پیدا کامپیوتر این رمز وقت هر ولی جا اون میام االن

 رفتم و شدم ماشین سوار.  بیرون رفتم جا اون کردن مرتب بعد و برداشتم وسایلمو و کردم

 صفهن بار یه شدم می مجبور حتی شاید.  کردم نگاه پایین دفتر به داخل رفتم که همین.  سازمان

 اما بهم خورد و شد رد عجله با ایان موقع همون و باال ی طبقه رفتم.  جا این بیام دزدا مثل شب

 توی یدپیچ سریع خیلی.  داره عجله خیلی دیدم و برگشتم تعجب با.  دوید و کیم من نفهمید حتی

 متونست نمی و نداشت ای شیشه دیوارای دیگه اتاق.  دنبالش رفتم آروم و کردم مکث.  اتاق یه

.  ببین.  یجورای یه :» گفت و کرد نگاه بهم «؟ خوبی :» گفتم و مارتین پیش برگشتم.  ببینم هیچی

 باشم هداشت دسترسی اتاقش توی سیستم به دقیق بتونم من تا نباشه مدت یه فقط ایان الزمه

  «؟ بکنی کاری یه تونی می ؟ خب

 ؟ داری هارد ـ
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  ؟ چرا ـ

 .  کنم کپی هاشو پوشه تر بیش بتونم شاید ؟ نه دیگه روشنه کامپیوترش ـ

 ... ببیندت اگه خطرناکه ـ

 با . بیرون رفتم و کیفم توی گذاشتمش.  داد بهم هاردو تردید با !« مراقبم:»  گفتم حرفش وسط

 یاتاق در.  زنم می حرف دارم کردم وانمود و گذاشتم گوشم کنار رو گوشی.  کردم می کار گوشیم

 موصدا کسی خواستم فقط کنه فکر بود داخل اگه که طوری.  کردم باز داخلش بود رفته ایان که

.  دکر نگاه بهم تعجب با اونم.  دیدمش و کردم باز درو.  آوردم پناه اتاق این به اتفاقی و نشنونه

 تحیر با و رو الکی تماس البته.  کردم قطع تماسو.  بود ریخته هم به کال بر و دور.  کردم تعجب

 گمب چیزی خواستم «. بیرون برو :» گفت و کرد باز درو سمتم اومد خشونت با «؟ خبره چه :» گفتم

 کردم سعی و کشیدم عمیق نفس.  کرد قفل درو و داخل رفت و بیرون کشوند منو زور به تقریبا که

 و ستمب درو.  بگیره منو جلوی کرد نمی جرئت دیگه کال که منشیم.  اتاقش توی برم زیاد سرعت با

 ذاشتمشگ طوری و کردم وصل کامپیوتر به هاردو.  نشستم پشتش دیدم روشن کامپیوترشو وقتی

 ازب بازی یه بعد و بشه کپی تا زدم بود فایل که چی هر و چرخیدم کامپیوتر داخل.  نشه دیده که

 انسیش خوش البته و بود تعجب باعث.  بود نیومده هنوز ایان.  زدم استپ و رفتم نصفه تا و کردم

 ماوسو و دادم نشون العمل عکس موقع به.  داخل آمد و شد باز در یهو گذشت که ای دقیقه چند. 

  «؟ کنی می کار چی:»  گفت و کنارم اومد.  بازی به کردم شروع و برداشتم

  ؟ کردی می کار چی داشتی تو.  رفته سر حوصلم ـ

 .  بودم کرده گم چیزی یه.  هیچی ـ

 ؟ شد پیدا...  خب ـ

 .  آره ـ

 یسع.  هم زیر ارقام عالمه یه با دیگه کاغذ یه.  بود عجیب...  بود کاغذ یه.  کردم نگاه دستش به

 به سرشو «؟ بخوریم چیزی یه بریم خوای می.  نهاره وقت :» گفتم و کنم رفتار معمولی کردم

 ندبل.  دارم کار :» گفت و گذاشت داخلش رو برگه ، کرد باز رو کشو در.  داد تکون منفی ی نشونه

 انگار ...« تونی می بعدش بخوری نهار باهام اگه:»  گفتم و باشم سرد خون کردم سعی.«  شو

 و تمگذاش سینش روی دستمو ، شدم بلند جام از.«  شو بلند گفتم بهت :» گفت.  نداشت اعصاب
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 نتیلع کامپیوتر اون پشت نشست می فقط اگه «؟ بگم بهت قدر چه.  باش مالیم ایان :» گفتم

.  کرد مکث.  دادم می نشون سرد خون همیشه مثل ولی بودم گرفته استرس.  بود تموم کارم

 و شکشیدم و برگشتم چسبیدم دستشو...«  طرف اون برو لطفا.  مالیمم:»  گفت و گرفت دستمو

 بره نمی زمان تر بیش دقیقه چند...  کنی رد طوری این محترمو خانم یه درخواست نباید:»  گفتم

 دیگه که بود بیرون چشمای اون خاطر به یا کنه بحث خواست نمی یا دونم نمی اونم...«  که

 احتیاط بی قدر این دیگه خوردم قسم جا همون و کردم شکر رو خدا دلم ته از من و نکرد مخالفت

 حساب وت.  داری پول االن تو ببین:»  گفتم و کردم حلقه بازوش دور دستمو.  بیرون رفتیم.  نباشم

 در لشوموبای جیبش توی از «؟ بگیرم قرض گوشیتو لحظه یه شه می.  نداره شارژ گوشیم من.  کن

 گفتم و زدم خند نیش.«  میارم سرت رو ها بال همین منم که باشه حواست :» گفت و بهم داد آورد

 به آسانسور داخل رفتیم می که طور همون و.«  نکن فضولی.  بدم اس یه خوام می.  باشه :»

 داخل از.  گردیم می بر زود ولی نهار رفتیم ما.  بردار هاردو ایان اتاق داخل از:»  دادم اس مارتین

 و کردم حذف اسو و کردم ارسالش...«  جاش سر بذارش سریع و بگیر فتو هست برگه یه کشوام

 ازم.«  شدم پشیمون.  خیال بی :» گفتم و دادم بهش رو گوشی.  کردم پاکش گزارشام داخل از

.  بود جا اون خوریم غذا سالن که پایین ی طبقه به رسیدیم «؟ خوری می چی:»  گفت و گرفتش

 «؟ همیم کنار همه جلوی دعوا بدون که اولمونه بار این کردی دقت.  خوری می تو چی هر :» گفتم

 بی :» تمگف و نشستم روش به رو منم.  نشست میز یه پشت و داد تکون مثبت ی نشونه به سرشو

 گهدی چیز یه تا کنیم صبر نیست الزم.  بگیر کردن درست همه برای االن که چیزی همون خیال

 .«  کنن درست

 برای دونه می خودش.  ندارم دوست همبرگر.  خورم می دیگه چیز یه روزا این همیشه من نه ـ

 . کنه درست توام برای گم می اومد وقتی.  بیاره چی من

 یجلو تو وقت اون کنه درست من برای تا بمونم منتظر من یعنی:»  گفتم و کردم مظلوم چهرمو 

 فتمگ تعجب با.«  بیاره توام برای که کنم می صبر من:»  گفت و انداخت باال شونه «؟ بخوری من

 کریستیم برای :» گفت اونم و آوردن غذاشو براش موقع همون.«  مهربون قدر چه ؟ واقعا:» 

 مورد رد یکم.  بزنیم حرف تونیم می فعال...  خب :» گفتم.  رفت اونم.«  سریع یکم.  کنین درست

 ...«  بپرس:»  گفت و داد تکیه صندلیش به.«  بگو خودت

  ؟ داشتی دختر دوست تا چند االن تا ـ

 .  باشه مربوط تو به نکنم فکر ـ
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 ؟ نه نبودن زیاد ـ

 .  کن فکر طور این تو ـ

 و غرورش همون خاطر به یا.  کارش خاطر به یا.  نبوده کسی با زیاد فهمیدم زدنش حرف حالت از

 خود از داری خیلی دونی می:»  گفتم و شدم خیره غذاش به.  براش موضوعا این نبودن مهم

  «؟ خوری نمی اونو که کنی می گذشتگی

 ؟ نه کنن می گذشتگی خود از زوجا ـ

 ونوا اگه شه می تر برجسته گذشتگیت خود از قدر چه دونی می ولی.  کم کم گیری می یاد داری ـ

 ؟ کنی تعارف من به

 .  گرسنته خیلی کنم فکر ـ

 رمبخو خواستم که همین و.«  مرسی :» گفتم و برداشتم غذاشو گه نمی هیچی دیدم.  زدم لبخند

.  زد پوزخند.«  تره تازه خودم مال:»  گفتم و برگردوندم غذاشو و خندیدم.  آوردن رو یکی اون

 ی قضیه که جایی اون از:»  گفت بعد و خورد یکم اونم.  خوردن به کردم شروع و گرفتم غذامو

 که کردم وانمود طوری و خندیدم «؟ قرار سر بریم هم با تا بمونی جا این طوره چه دروغه کالست

 :» فتگ و نشست سینه به دست...«  انگیز هیجان چه قرارمون اولین :» گفتم و نفهمیدم منظورشو

 ضیهق این خوام می کنم فکر راستش...  نیست بد :» گفتم و کردم مکث.«  سازه آهنگ با منظورم

 .«  بگیرم جدی یکم رو خوانندگی ی

 .  شی می مشتاق خودت کم کم ـ

 ؟ بریم.  امیدوارم ـ

 ارتینم با من:»  گفتم.  رفتیم و شدیم بلند جامون از.«  آره:»  گفت اونم و کردم مرتب لباسمو یکم

 و ینمارت دفتر سمت رفتم.  شد جدا ازم و داد تکون سرشو.«  پیشت میام بعد دارم کوچیک کار یه

 رهآ:»  گفت و داد تکون سرشو «؟ گرفتی اسمو ام اس ؟ شد چی:»  گفتم و بستم درو.  داخل بعدم

 و دادم تکون سرمو.«  باشه توش بخوری درد به چیز امیدوارم.  کنم می چکش خونه بریم وقتی. 

 ویر حرص با «؟ بیرون دی می آلبومتو اولین زودی به که پیچیده خبرم این دونی می:»  گفت اونم

 یلیخ نیوفته راه کارش اگه کنم فکر.  بود معلوم داشت که ای عجله از:»  گفتم و نشستم صندلی

 .«  شه می عصبی
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 ؟ گرفتی جدی رو قضیه این واقعا تو ـ

 یمعمول چیز چون بره می وقت خواین می ازم شما که کاری این ببین:»  گفتم و کردم مکث یکم

.  بفهمه موضوعو کال بود نزدیک بارم همین.  برم تند تونم نمی من.  باشه احتیاط با باید نیست ای

 تو هم مجبورم.  بشه درست تا گیره می آدمو جون بشه عصبانی اگه.  بازه لج ایان طرف یه از

 . شه تموم روزی یه قراره کار این حال هر به ولی.  کارم انجام توی هم باشم محتاط اون با رابطم

 نمک امتحانش دارم دوست پس دارم استعدادشو اگه ؟ بگیرم دیده نا موقعیتو این خاطرش به چرا

 یادز اجتماعی سایتای تو ایان و من دوستی خبر خاطر به زمینم پیش فعال.  خوبیه فرصت این. 

 پس . باشم موفق تونم می قطعا ایانم مالی حمایت با و کنم استفاده موقعیتم از خوب اگه.  شده

  «؟ بده دستش از که کیه

 ! ؟ واقعا ـ

 امهبرن طبق مجبورم اما.  نباش نگران اولویتمه توی کار این کردن تموم تر زود ولی...  واقعا.  آره ـ

 .  بره زمان یکم این و برم پیش ایانم های

 .  باشه ـ

 . نبینه کسی کاغذو.  برم من ـ

 پشت.  ایان دفتر توی رفتم و شدم بلند جام از.  شد کارش مشغول و داد تکون سرشو

:»  فتمگ و کردم حلقه گردنش دور دستامو سرش پشت از کنارش رفتم.  بود نشسته کامپیوترش

 .«  حالی با کنی می کار وقتی

 . کریستی طرف اون برو ـ

 می حرکتی هر شه نمی دلیل همیم با کنن می فکر همه االن که این:»  گفت اونم و کردم ولش

 نکردم کاری هنوز که من.  حساسی خیلی:»  گفتم و دادم تکیه صندلیش ی دسته به.«  بکنی خوای

  «؟ کنی می کار چی داری. 

 .  کنم می کارمو ـ

 ... بکن...  باش ـ
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 هب سرمو «؟ بریم...  خب:»  گفت بعد و شد تمومش کارش تا کردم صبر ساعت دو یا یک تقریبا

 قراره بخ:»  گفتم و گرفتم دستشو.  بیرون رفتیم و شد بلند جاش از.  دادم تکون مثبت ی نشونه

  «؟ خونش بریم

 .  آره ـ

  ؟ حد چه تا.  ماهره گفتی ـ

 .  داره زیادی استعداد.  خوب خیلی حد تا ـ

 ؟ بیرون میاد زودی به آلبومم اولین که کردی پخش نت توی تو ببینم ـ

 .  دماوم می جلو قدم یه باید منم.  دوستیم هم با که شده پخشم نت تو.  باشه عادالنه خواستم ـ

  ؟ بکنی کارو این سرعت این به خوای می طور چه اما ـ

 برای و.  ذارن می نت توی رو آهنگ تا سه یا دو اول همون معموال آلبوم معرفی برای که این اول ـ

 تره یشب تسلطت و بخونی تونی می رو نوعی چه تر بیش بفهمیم تا بریم باید.   هست وقت بقیش

 نهک می کمکم بهت خودت نظر با سازم آهنگ اون کنی می تمرین که زمانی تا.  داری تمرین یکم. 

 اون تا.  دستش بیاد آهنگ ریتم و موضوع کافیه.  نکردنیه باور سرعتش اون.  بنویسین رو آهنگا تا

 هنگآ تا سه اون ماه یه از تر کم مطمئنا و هفته چند تا حداکثر.  رسم می کارا ی بقیه به من موقع

 .  کنی کاری هم کافیه ؟ خب.  کردم انتخاب بهترینو چیزی هر تو همین برای.  شه می آماده

 .  کردی پخش تو که خبری این خاطر به فقط.  باشه زیاد باید پس کاری فشار.  اوه ـ

 .  دادیش می طول سال یه تا کردم نمی کارو این اگه ولی.  آره ـ

 .  باشم مشغول مدت تموم تونم نمی.  دارم کار خیلی خودمم من ایان ولی...  آره.  خب ـ

 .  بذاری وقت مقدار یه روزی کافیه.  نه مدت تموم ـ

 ؟ باشم تو پیش شبا دی می اجازه بکنم کارو این اگه طوری این ـ

 !  نه ـ

 .  حال هر به میام که من ـ
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 و دمش پیاده ماشین از.  وایساد خونه یه جلوی مدت یه بعد.  کرد تر بیش سرعتشو و نداد جوابی

 و دادم سالمشو جواب منم و داد دست باهاش ایان.  داد سالم و کرد باز درو مرد یه.  داخل رفتیم

 وعشر بود رفته سر حوصلم که منم.  زدن حرف ایان و اون یکم و نشستم مبل روی.  داخل رفتیم

 شروع بهتره...  خب:»  گفت بود کوین اسمش که مرد اون.  ایان موبایل با کردن بازی به کردم

 هست کیکوچی های تیکه یه ببین:»  گفت کوین و !« باالخره:»  گفتم و ایان به دادم موبایلو.«  کنیم

 رهخو می نوعی چه به صدات که بفهمیم تا بخون یکم کدومو هر کاغذه این رو.  مختلف آهنگای از. 

 و تمگرف ازش داد بهم کاغذو.  بود کننده خسته خوانندگی توی کارا این شاید.  بودم شده کالفه.« 

 این بعد.  بخونمش حالتی چه با باید بدونم تا گفت برام رو اولی آهنگ ریتم.  کردم نگاهش یکم

 می.  برخوردی بهش که ایان آوردی شانس واقعا...  خوبه خیلی:»  گفت خنده با خوندم رو همه که

:»  فتمگ و دادم تکیه مبل به.«  شه واقعی ستاره یه تونه می کنه استفاده خوب ازش اگه بگم تونم

 هتکی مبل به.  کردم نگاه بهش خند نیش با «؟ عزیزم نه.  داره منو آورده شانس خیلی ایان.  آره

  «؟ خب:»  گفت و داد

 .  ویژگیشه بهترین این.  خوبه خیلی صدا کشیدن تو...  خب ـ

 وقته خیلی.  دارم ایده یه من:»  گفت بعد و بهش نکردم توجه زیاد که زد دیگم حرف سری یه و

 الیع خیلی ی ایده نظرم به.  نوشتم آهنگاشم ی همه تقریبا من که هست آلبوم یه...  دارمش که

 ببین.  ردمک تنظیم مختلفم نوعای توی آهنگو هر البته آلبومو این.  بودم خوب نفر یه منتظر ولی ایه

 سلیقه با یتون می.  خوبی نوعی هر توی تو البته.  بدی تغییری یا.  کنی انتخاب شو تا چند تونی می

.«  یمکن می شروع صفر از.  نیست مشکلی هم نه اگه.  کنیم عالیش هم کمک با تا بگی خودت ی

 میام شب:»  گفتم.  کرد نگاه من به ایان.«  بری تونی می تو بکشه طول ممکنه:»  گفت ایان به رو

 برگشتم.  رفت خداحافظی بعد و داد تکون سرشو...«  جلو بریم قدم یه حداقل بهتره.  پیشت

 ...«  خب خیلی:»  گفتم و کوین سمت

  . کنی انتخاب خوای نمی همشونم مطمئنا و زیاده تعدادشون.  بیارمشون تا کن صبر...  خب ـ 

.  ودب دستش برگه تا چند برگشت وقتی.  کردم نگاه بر و دور به یکم.  رفت و شد بلند جاش از

 «؟ داری دوست رو ریتمی چه.  بپرسم تو از باید اول.  خب خیلی:»  گفت و میز روی گذاشتشون

 خاص.  باشه داشته بم و زیر.  نباشه اوج همش که آهنگی...  شاد تر بیش:»  گفتم و کردم مکث

:»  گفتم و خندیدم منم.  خندید.«  نباشه خودش دست کنترلش ده می گوشش آدم وقتی و باشه

.. . کوتاه و دار معنی خیلی و باشه خاص که باشه چیزی اگه ولی دارم دوست تر کم...  غمگین اما
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.. . خوبه:»  گفت و کرد جدا رو تا چند...«  خب خیلی:»  گفت و داد تکون سرشو.«  شم می عاشقش

 ...«  کنیم می شروع پس

 ******** 

 گفت و نشست کنارم.  کردم پرت مبل روی خودمو منم و داد سالم ایان.  خونه داخل رفتم خسته

 آوردم لباس:»  کردم زمزمه و گذاشتم پاهاش روی سرمو.  کشیدم دراز مبل روی «؟ شد چی:» 

 ...«  میاد خوابم.  خودم برای

 ... منظورم _

 .«  گم می بهت فردا بخوابم بذار.  منظورتو دونم می:»  گفتم حرفش وسط

 . بخواب اتاق تو برو خب ـ

 و ستمب چشمامو.  بود شکمش به روم.«  بگیره خوابم تا نخور تکون :» گفتم و کشیدم دراز پهلو به

 ایان و آوردم درش جیبم تو از.  خوردن زنگ به کرد شروع گوشیم...«  نبود بد ولی:»  کردم زمزمه

  «؟ نداره شارژ نگفتی مگه:»  گفت

 .  شارژ به زدم کوین ی خونه ـ

» : گفتم خنده با «؟ کجایی.  سالم :» اومد صداش «؟ الو:»  گفتم و شدم دور ایان از.  بود مارتین

 هارد اون مورد در چیزی موندم منتظر...«  مطلب اصل سر برو زود.  خستم خیلیم.  ایانم ی خونه

 کنمن فکر.  نه...  خب:»  گفتم بعد و کردم مکث یکم.  کردم تعجب «؟ خونه نمیای:»  گفت اما بگه

 .«  کنم رانندگی جا اون تا خوام نمی. 

 ؟ دنبالت بیام ـ

 قطع تماسو.«  بهت زنم می زنگ بعدا...  کن صبر:»  گفتم و زدم لبخند.  کردم مکث دوباره و

 عدب و.«  بیام تونم نمی ببینی منو خوای می اگه.  برو رفته سر حوصلت اگه:»  دادم اس و کردم

 اگه» : گفت و سمتم برگشت.  نشستم ایان کنار و میز روی گذاشتمش.  کردم خاموش رو گوشی

 ات دو وسط گذاشتم و برداشتم زمین روی از پاهامو.  سمتش برگشتم.«  برو بخوابی خوای می

 اون از ترسیدم می.  من به کردی عادت زود:»  گفتم آوردم می در کفشامو که طور همون و پاش

. .. اه!  نیومده من زندگی تو دختر گن می و وایمیسن جلوت کوه عین که باشی ادعا پر پسرای

 ودب جوری یه لحنش...«  برعکسم دقیقا من:»  گفت و زد پوزخند...«  الکین مغرور و مسخره خیلی
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 دونم مین بگم چیزی که سمتش برگردوندم رومو تا و مبل پایین انداختم و گرفتم کفشامو بند... 

 دخترو یه و کنه شوخی خواد می طرف که بود موقعا اون از این اوه.  بزنم حرفی نتونستم چرا

 برعکس اول ی مرحله همون تو من اما...  بره شه بلند و بده هولش بعدم و بخنده بهش و بترسونه

 لحن همون با «؟ جدا:»  گفتم و گذاشتم سینش روی دستمو و شدم تر نزدیک بهش.  کردم عمل

 عکس» : گفت و چسبوند پیشونیم به پیشونیشو.  خندید...  داشت خودش که ای کننده تحریک

 ی همه...  عکس بر.  ترسم نمی من چون:»  گفتم صورتش تو و خندیدم...«  بود جالبی العمل

 !« گی می هزیون داری.  بخواب برو :» گفت و شد خیره چشمام تو...«  اینه خوام می که چیزی

 با!«  خوام می منم بخوای تو اگه که بدونی خواستم فقط...  خب خیلی :» گفتم و کردم مکث

 سمت رفتم و.«  خیر به شب.  میاددددد خوابم :» گفتم و خندیدم.  کرد نگاهم متعجب چشمای

 روی رفت دستم که همین.  آوردم در بلوزمو و کردم باز موهامو رفتم می که طور همون و اتاق

 داخلش هک برداشتم کیفمو و شدم خم و سمتش رفتم .« لباسام اوه :» گفتم و برگشتم.  دستگیره

 و تاپ و بستم درو.  اتاق داخل رفتم و گوشیمو بعدم و بودم گذاشته بودمو برداشته که لباسایی

 نندهک خسته روز واقعا.  شدن گرم چشمام زود خیلی.  کشیدم دراز بعد و پوشیدم راحتمو شورتک

 به وچشمام.  بیرون بود رفته ایان.  شدم بیدار در صدای با که این تا گرفت خوابم کم کم.  بود ای

 جام از و مالیدم چشمامو.  بود شب نصفه سه ساعت.  کردم نگاه گوشیم به و داشتم نگه باز زور

.  گرفت خندم خواب گیجی تو.  یخچال پشت بود رفته.  بیرون رفتم و کردم باز درو.  شدم بلند

 تچ تو:»  گفتم و خندیدم «؟ شده چی:»  گفت تعجب با و سمتم برگشت.  زدم صداش آروم خیلی

  «؟ شده

 .  هیچی ـ

 مشکم رو دستمو .« نخوردم شام.  خوام می منم :» گفتم و کردم نگاه یخچالو تو و کنارش رفتم

 سمت برگشت اونم.  کردم نگاه داخل به.«  خوام می غذا :» گفتم داری خنده حالت با و گذاشتم

 همزمان و کردم دراز سمتش دستمو.  افتاد آب ای شیشه بطری به چشمم موقع همون.  یخچال

 دست ویت بیشترش :» گفت شیطنت با و شد خیره بهم ...« من بدش :» گفتم لبخند با.  گرفتیمش

 .«  منه

 .  داشتم برش اول من ـ

 ... منه یخچال ـ
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 شدم تر نزدیک بهش بود شده سرد بطری اون خاطر به که بود دستش روی دستم که طور همون

 و دمش تر نزدیک بهش.  بده تکیه کابینت به شدم باعث زور یکم با و رفتم تر نزدیک قدم یه. 

 یجذاب لحن با و گرفتم دستشو یکی اون که بزنه حرفی خواست «؟ بطری یه سر:»  کردم زمزمه

 «؟ شدی طوری یه امروز چرا:»  گفت و زد پوزخند.  شد خیره چشمام تو !« جذبه با قدر چه :» گفتم

 . چسبیدم بهش پشت از.  شد پخش برم و دور بعد و شد معلق هوا تو کال لختم موهای.  چرخیدم

 «؟ هن بغلیم خیلی من :» گفتم.  موند کمرم روی دستش بودم چرخیده و بودم گرفته دستشو چون

 چی وت پرید تشنگیم:»  کردم زمزمه و داشتم نگه بود شکمم روی که دستش روی دستمو.  خندید

.  شکست و افتاد بطری.  کرد ولش منم و کردم استفاده بطری دور دستش شدن شل از و «؟

 راچ دونستم نمی.  کشیدم عمیق نفس.  کردم مکث.«  داشتی نگهش کردم فکر:»  کردم زمزمه

  «؟ ساکتی چرا:»  گفتم و گذاشتم کمرم دور دستشم یکی اون فقط زنه نمی حرفی

 ... کنم می فکر دارم -

 روی دستامو.  موهام به خوره می نفساش کردم حس.  بردم تر عقب سرمو.  بستم چشمامو

 قبلی لحن همون با...«  هیچی :» گفت و کرد مکث «؟ چی به :» کردم زمزمه و دادم فشار دستش

  «؟ هیچی واقعا ؟ هیچی:»  گفتم

  ؟ نبودی گرسنه.  نیست مهم ـ

 طوری این دم می ترجیح.  نه:»  گفتم لب زیر.  بود کمرم دور دستش هنوز.  سمتش برگشتم

 اختماند گردنش دور دستامو.  دادم تکون سرمو «؟ بمونیم:»  گفت و باال داد ابروشو یه...«  بمونیم

 این تا :» گفت و زد پوزخند.«  میاری کم تر بیش و تر بیش داری هی.  خیال بی:»  گفتم لبخند با و

 ...« بکنی قراره:»  گفتم و شدم تر نزدیک بهش.  شدم طعنش متوجه !« نکردم کاری من که جا

 ادمی راحت خیلی که...  خونته توی...  جذاب دختر یه:»  گفتم تعجب با.  گردوند بر روشو و خندید

 با کال ای زنی یا» : گفتم و گرفتم خندمو جلوی منم.  بازم خندید !« بکن کاری یه مردی اگه...  بغلت

 .«  پری می خودت جنس هم

 ؟ کنم کار چی باید...  خب ـ

 لیو کردم تعجب.  هوا تو گرفت بغلم یهو.  زد پوزخند «؟ کنم کمکت خوای می:»  گفتم و خندیدم

 «؟ سبکی قدر این بلندت قد این با داری چی بدنت توی تو:»  کرد زمزمه.  نیاوردم خودم روی به

...  رورغ یکم...  دونم نمی :» گفتم و گذاشتم سینش روی سرمو.  بود حلقه گردنش دور دستم هنوز
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 شچشما تو ، باال آوردم سرمو...«  اندام و غده موچولوام کوچولو یه...  البته کم خیلی...  عشق یکم

 بعدم.  جلو رفت قدم یه و شد خیره چشمام تو «؟ ای چی منتظر...  خب:»  گفتم و شدم خیره

!  رفت و شد رد کنارم از و.«  نیست شیشه دیگه.  بری تونی می راهو بقیه:»  گفت و زمین گذاشتم

 االب شونه «؟ ای دیونه:»  گفتم.  سمتم برگشت.  زدم صداش شده گرد چشمای با.  موندم خشک

 همون.  اتاق داخل رفتم و زدم کنار موهامو...  اتاق داخل رفت آمیزی تمسخر ی خنده با و انداخت

 راحتی این به دیگه:»  گفتم کشیدم می خودم روی رو پتو و کشیدم می دراز تخت روی که طور

 هم اصال :» گفتم و سمتش برگشتم!«  عالی خیلیم:»  گفت و خندید!«  بیاری دستم به تونی نمی

 تو و من بین نیست قرار.  گم می جدی اینو ببین:»  گفت و شد خیره چشمام تو.«  نیست عالی

 ...«  دیگه یکی سراغ برو.  بیفته اتفاقی

 ... کیم من دونی نمی هنوز تو ـ

 ... بکنی کاری تونی نمی حرکاتت این با.  دونم می ـ

  ...« باشی گیر سخت این از تر کم کردم می فکر چون:»  گفتم و زدم پوزخند

 ؟ کنه کمکی قراره گیرم سخت تر بیش االن من که این دونستن...  خب ـ

 سرش کنار چپمو دست.  شدم نزدیک بهش آروم خیلی.  سمتش شدم خم و نشستم جام تو

 ...«  باشم تر بد شم مجبور که نکن کاری ایان:»  گفتم و گذاشتم

 . شی خیال بی تونی می...  نیستی مجبور ـ

 .  شم نمی خیال بی وقت هیچ من ـ

 .  کنم کاری تو جواب در نیست قرار وقت هیچ منم ـ

 یه »: گفتم جذابی و آروم صدای با.  بود شده گاهم تکیه کامال دیگه.  شدم تر نزدیک بهش دوباره

 کرد زمزمه...«  شه نمی حفاظ برات زدن پوزخند ایان :» گفتم.  زد پوزخند «؟ کنیم امتحان دیگه بار

 دونی نمی ایان »: گفتم و زدم پوزخند ...« بدی ادامه کارت به بخوای که قدر چه هر تونی می:» 

 ...«  شی خیال بی تونی نمی دیگه شی درگیرم وقتی

 ؟ بخوابی بگیری خوای نمی واقعا اوه ـ
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 تو.  شدم جدا ازش و آوردم در تاپمو حالت همون تو...  بوسیدمش و شدم تر نزدیک بهش

 و چرخید «؟ برم باید حدشو چه تا :» کردم زمزمه و...  بود اون که طور همون شدم خیره چشماش

 هچ تا :» کرد زمزمه گوشم توی و تر نزدیک آورد سرشو.  بخوابم تخت روی پهلو به من شد باعث

 اام بود تاریک بر و دور.  بود نزدیک بهم خیلی.  سمتش برگردوندم سرمو «؟ بری تونی می حد

 روشنایی دیدم می که چیزی تنها چون.  روشنه جا همه کنم فکر شد می باعث چشماش برق

 معنی حرفش این.  نبود قبل مثل لحظه این بودم خوب آدما تشخیص تو من اگه.  بود چشماش

 حدی هر تا:»  بگم جذابیت با تا بشه مانع که قدر اون نه اما بودم خورده جا کم یه شاید...  داشت

.. . اما خواد می اون که چیزیه این که شم مطمئن تا جواب یه.  بودم جواب منتظر...«  بخوای تو که

 و تعجب بخوام که بود سخت.  بود کننده گیر غافل...«  کن تمومش پس :» گفت و شد جدا ازم

 ینا طور چه ؟ چرا پس باشم کرده اشتباه تونستم نمی...  لحنش...  چهرش.  ندم نشون حیرتمو

 یخم در روی نگاهم!  بست درم و بیرون رفت و شد بلند جاش از که بزنم حرفی خواستم ؟ کرد کارو

 نمی اشتباه من!!!!!!  بودم مطمئن...  خواد می اونم گه می چهرش که بودم مطمئن...  موند کوب

 که کنم درک شد باعث.  کنه می فرق اون بفهمم شد باعث...  آدما ظاهر تو خصوص به.  کردم

 بخواد طور هر که گذاشته چهرش رو نقاب یه چون نیست بقیه راحتی به ایان فکرای زدن حدس

 خیلی...  کرد می عصبانیم این و.  اندازه می اشتباه به آدمو بخواد وقت هر و ده می تغییرش

 می یدبا.  شدم خیره در به بعد و پوشیدم تاپمو و کردم مرتب موهامو.  نشستم جام تو...  عصبانی

 دوباره . کنم تحمل آدمو اون این از تر بیش تونستم نمی دیگه.  برم خواستم نمی ؟ بیرون رفتم

 ودستم ؟ نشه وسوسه هم ذره یه حتی شد می مگه.  بود عجیب رفتاراش.  کشیدم دراز تخت روی

 دمش بیدار که بعد روز.  برد خوابم دوباره زود خیلی و...  بستم چشمامو و گذاشتم پیشونیم روی

 طرف از یکیم و آریانا و ژانت و مارتین طرف از اس کلی و کردم روشن گوشیمو.  بود رفته دوباره

 توماس موضوع اون سر هنوز که ژانت.  کردم باز ترتیب به ! بودن ترکونده.  بود کیت پرستار

 عمیق نفس...  بود مرده دیگه.  شدم خیره دیوار به و کردم مکث توماس آوری یاد با.  بود مونده

 امطمئن.  خونه برم بود نوشته فقط...  حرفاش بود عجیب.  مارتین اسای سراغ رفتم و کشیدم

 پرستارو اس شدم می آماده سریع خیلی که طور همون و شدم بلند جام از...  بود افتاده اتفاقی

 بود شده شوکه اخبار از انگار که آریانام و ؟ نه یا جا اون رم می امروز بدونه خواست می...  خوندم

 آورده راننده که شکر رو خدا واقعا که شدم ماشینم سوار.  بیرون رفتم و زدم شونه موهامو... 

 . هست مارتین ماشین که دیدم تعجب اوج تو رسیدم وقتی و کردم حرکت خونه سمت.  بودش

 به شپشت و بود نشسته مبل روی.  داخل رفتم و شدم پیاده ماشین از.  بودم شده گیج واقعا دیگه
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 ینرفت چرا :» گفتم و ندادم سالمشو جواب.  داد سالم و برگشت زمان هم اون و بستم درو.  بود من

  «؟ کار سر

 .  گرفتم مرخصی ـ

 ؟ بیام که دادی اس همه اون چرا و ـ

 هن اگه.  بگو مهمه اگه:»  گفتم و شدم رد کنارش از رسید بهم که همین.  سمتم اومد و کرد مکث

 .«  حمام رم می

 .  مهمه آره ـ

 ؟ خب ـ

 ؟ یادته رو کاغذا ـ

 ؟ خب ـ

 . کردم پیدا هارد توی چی ببین بیا ـ

 خیلی فایالی هارد توی :» گفت بهم.  نشستم مبل روی منم و کرد روشن تاپشو لپ.  رفتم دنبالش

 ردیک کپی وقتی.  جا این هست چیزی یه ببین ولی.  سازمانه مورد در همش تقریبا اما بود زیادی

 من یعنی این...  خوندش می ایان کامپیوتر خود توی اما.  اومده اسم این به خالی ی پوشه یه فقط

 فتمگ و کردم مکث.«  ده می بهمون اطالعات خیلی مطمئنا این اما اون کامپیوتر پشت برم مجبورم

 وزر یه که کنم کاری بتونم کنم فکر:»  دادم ادامه بعد و کردم فکر یکم...«  پس...  خب خیلی :»

 ...« کار سر نیاد

 ؟ طور چه - 

 .  کنم فکر باید.  طوری یه ـ

 هر ونمت می:»  گفتم قاطع خیلی و سمتش برگشتم .« نکن احتیاطی بی:»  گفت و نشست کنارم

 سرمو.«  حسابت به ریختن دالرو هزار سه اون :» گفت بعد و کرد مکث.«  بکنم خوام می کاری

 یرهخ بهم.  کردم پوفی و شدم خیره بهشون.  برداشتم بود تاپ لپ کنار که رو کاغذا و دادم تکون

 چند و یکن صبر تونستی نمی که بود ضروری قدر این :» گفتم قبلش که بگه چیزی خواست و شد

  «؟ نرفتی کارم سر و:»  دادم ادامه منم و کرد نگاه بهم «؟ دادی اس بار
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 .  نه ـ

 ؟ خب ـ

 و دادم تکون مثبت ی نشونه به سرمو «؟ حموم میری.  نیست مهم:»  گفت و شد بلند جاش از

 فتمر بپوشم لباس و کنم عوض حولمو که این بدون بعد و.  گرفتم دوش بار این.  حمام داخل رفتم

.  مبست چشمامو و کشیدم دراز مبل روی.  اومد می خوابم.  نکشیدم سشوار موهامم حتی.  بیرون

 زمزمه...«  گرسنمه من ؟ نیستی گرسنه:»  گفت و کردم باز چشمامو دوباره.  زد صدام مارتین

 و نشست کنارم مبل روی.  سمتم اومد...«  بری تونی می ای گرسنه اگه تو.  میاد خوابم:»  کردم

 !«  برم گی می داری هی :» گفت

 .  نبود این منظورم.  نباش لوس ـ

 . برم باید واقعا کنم فکر که مشغولی ایان با قدر این خب ولی...  دونم می ـ

  ؟ باشم مشغول تو با خوای می ـ

 ؟ جا اون بری باید چی برای بخوابی جا این شبا تونی می مثال...  خب ـ

 یب منو.  هست بیرون اون دختر خیلی کردی عقده اگه مارتین :» گفتم جدی خیلی و زدم پوزخند

 هر از که قبلم کریستی همون هنوز من:»  گفتم حرفش وسط...«  مگه :» گفت حیرت با.«  شو خیال

 .«  فهمم می چیزو همه کلمت

 ؟ فهمیدی رو چی االن ـ

 .  خواهانست خود گفتنش ـ

 جذابی لحن با منم و بود دراز مبل روی سرش پشت پاهام اما نشستم جام تو.  شد گیج چهرش

 جلوی!« ؟!؟ چی:»  گفت تعجب با و سمتم برگشت!«  آفرین ؟ باختی دل بوسه یه با مارتین :» گفتم

 روی ودستام بودم پشتش تقریبا چون.  شدم تر نزدیک بهش...  جدیم کنه فکر تا گرفتم خندمو

:»  مگفت قبلی از تر ربا دل برابر صد لحن با.  راستش ی شونه روی چونمم و گذاشتم هاش شونه

 ومن که این.  بودم خورده جا... و گرفت کمرمو ، سمتم برگشت یهو حرفم وسط« ... یکم خوای می

 اما عقب دادم هلش...  سینش روی گذاشتم دستامو.  مبل روی نشم پرت شد می باعث بود گرفته

 تعجب با و زدم نفس نفس.  نشد تر کم فاصلمون هم ذره یه ولی شه جدا ازم که شد باعث فقط

 داشتم فقط :» گفتم و کردم مکث.  بود شده خیره چشمام تو جوری به «؟ خبره چه!  واو:»  گفتم
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 انگار:»  گفتم حرفش وسط...«  من:»  کرد زمزمه «؟ مارتین نه.  جدیه انگار اما کردم می شوخی

 مرموک !« کنه گیر غافل منو طوری همین تا شه می پیدا یکیم کنم می کارو این ایان با من وقتی

 اشتبرد موبایلشو که بزنم حرفی خواستم...  وایسادم جام سر صاف سختی به منم و کرد ول آروم

 که ینا قبل و.«  نکن کاری همچین دیگه ایان با.  کنم می بهت نصیحت یه:»  گفت عصبانیت با و

!  ودمب شوکه یکم...!  ثانیه چند تو سریع خیلی ! کوبید درم و بیرون رفت خونه از بدم بشوجوا من

 دبای ! واقعا شد می دیونه داشت مارتین.  شدم خیره بهش ابهام با طور همون.  خورد زنگ گوشیم

  «؟ بله :» دادم جوابش مکث یکم بعد و برداشتم گوشیمو!  کردم می جور براش دختری یه

 .  ندادین جواب ولی دادم اس ام اس بهتون من...  سالم ـ

 هک موضوع اون برای فقط.  آره:»  گفت مطمئنی لحن با «؟ خوبه کیت حال:»  گفتم و کردم پوفی

 نیک آمادش شه می...  خب خیلی:»  گفتم و کردم مکث...«  پیشش بیاین بار یه مدت یه شد قرار

  «... باشه:»  گفت بعد و شد ساکت لحظه یه...  بود کرده تعجب حتما.«  بیرون ببرمش خوام می ؟

 . کنم می قطع دیگه من ـ

 بعد و پوشیدم لباس و آوردم در حولمو.  اتاق داخل رفتم.  شدم بلند جام از و کردم قطع تماسو

 ؟ کریستی ؟ الو :» داد جواب ثانیه چند بعد.  زدم زنگ آریانا به و شدم ماشین سوار.  بیرون رفتم

  «؟ شایعست ؟ شده چی ؟ پیچید طور چه شبه یه اخبار همه این وای ؟!؟ ندادی جوابمو چرا

  ؟ دی می رو خونه آدرس.  نیست شایعه.  نه ـ

 ؟ چرا ـ

  ؟ نه.  ای خونه ـ

 .  آره ـ

 توکی پرستار داخل رفتم وقتی و خونه سمت رفتم.  کردم قطع تماسو بعد و گفت خونشو آدرس

 قتد با و رفتم و گذاشتم جیبم داخل گوشیمو.  خرگوش طرح با ناز لباس یه توی.  بود کرده آماده

 بهش که این بدون.«  دخترم سالم:»  اومد سرم پشت از بزرگ مامان صدای.  گرفتم ازش کیتو

 شببری کجا خوای می:»  گفت و کنارم اومد.«  سالم:»  گفتم و کردم مرتب کیتو موهای کنم نگاه

  !« بزرگ مامان بکشمش رم نمی:»  گفتم و سمتش برگشتم «؟

  ؟ چی یعنی ـ
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 :» گفت قبلی لحن همون با بزرگ مامان.  گذاشتم شونم روی کیتو سر عوضش.  ندادم جوابی

 باشه دهنش پستونک بذار.  میارم برات االن شیرشم شیشه...  حساسه خیلی.  بپوشونش دخترم

 مادر:»  گفتم تندی لحن با حرفش وسط...«  اینم بده شیرشو شیشه بهش کرد گریه وقت هر

 یشهش.  شد ساکت.«  بیام بر پسش از تونم می.  کنین می توهین بهم حرفا این با دارین بزرگ

 ردمک درست جاشو وقتی و شدم ماشین سوار.  بیرون بردمش و برداشتم رو بچه صندلی و شیر

 عتموسر و زدم عینکمو.  زد می چشمم تو شدیدی آفتاب.  کردم حرکت و دهنش گذاشتم پستونکو

 شبه و زدم تلخی لبخند.  بود برده خوابش کیت رسیدم وقتی.  برسم تر زود تا کردم تر بیش

 ترف می ما ی خانواده از باید کرد نمی قبول آریانام اگه.  بود سرنوشتش حال هر به...  شدم خیره

 کمی.  زدم درو زنگ.  شدم پیاده ماشین از بهش دیگه نگاه یه بعد و کردم بغلش لرزون دست با. 

 رفتم . کرد تعجب بغلم توی کیت دیدن با که بگه چیزی خواست و کرد باز درو آریانا کردم صبر که

  «؟ همونه...  بچه این:»  گفت تعجب با.  بستم درو و داخل

 .  آره ـ

:»  مگفت تندی لحن با و برگردوندم رومو.«  کنم بغلش بده:»  گفت و کرد دراز دستشو.  زد لبخند

 نم به بدیش خوای می طوری این:»  گفت و خندید.  مبل سمت رفتم و.«  بهتره باشه خودم دست

 هب...«  نکردی فکرم بهش اصال حتی کنم فکر:»  گفتم و شدم خیره بهش.  نشست کنارم و «؟

 کنه می فکر آدم که طوری.  شده خیره بهش طوری این که داشتم بدی حس.  شد خیره کیت

 ورتشوص و دادم فشار بغلم توی کیتو اختیار بی...  ندش دیگه و کنه بغل رو بچه این خواد می دلش

 سرشو «؟ دی می آب یکم.  تشنمه:»  گفتم و نکنه نگاهش طوری این دیگه تا چسبوندم سینم به

 .«  بیار قهوم یه:»  گفتم بلند صدای با دوباره.  خونه آشپز داخل رفت و داد تکون

 .  باشه ـ

 شماشوچ اما خورد تکون.  بود گرفته مشتش تو آستینمو کوچولوش دست با که کردم نگاه کیت به

 چهی.  بود توماس شبیه واقعا.  زدم لبخند و دادم جا شدش مشت دست الی انگشتمو.  نکرد باز

 وشم رنگ از بقیش...  همین.  پوستش رنگ و صورتش قالب جز نبود من شبیه صورتش از چیزی

 به ردک شروع کم کم و کرد نالشو اولین و کرد باز چشماشو.  بود شبیه توماس به مردمکش رنگ تا

 یهو...«  باهاش طوری این نکن وای:»  گفت سرم پشت از آریانا که کنم آرومش خواستم.  گریه

 رفتار باهاش طور چه فهمیدم می خودم.  شدم عصبانی.  گذاشت بغلش توی آروم و گرفتش ازم

 خب :» گفت...  گرفتم ازش کیتو و.«  بدی یاد بهم نیست الزم :» گفتم و شدم بلند جام از!  کنم
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 نشدی مادرش هنوز:»  گفتم عصبانی حرفش وسط...«  دادی می تکونش داشتی تو که طوری اون

 نمک فکر آریانا به بدمش که این به بخوام بود سخت قدر چه.  کرد نگاهم تعجب با و شد ساکت !«

 از دیگه چون بود تر سخت اونم از.  بزرگ مامان به دادمش که بیمارستان توی مثل درست. 

» : گفت مکث با...   ببینمش تونستم نمی ای بهونه هر به دیگه چون.  بیرون رفت می خانواده

 «؟ ردشمو در کردی فکر که بگو بهم فقط نه:»  گفتم و شدم خیره کیت به «؟ کریستی شده چیزی

 بعد و شدم خیره بهش ثانیه چند...«  کریستی نکنم فکر...  راستش...  نه:»  گفت و شد خیره بهم

 دلیصن روی کیتو.  شدم ماشین سوار و ندادم جوابی ولی زد صدام.  بیرون رفتم حرفی هیچ بدون

 هی ؟ کنه می قبول راحتی همین به کردم می فکر ؟ بودم کرده فکری چه.  کردم حرکت و گذاشتم

 ی هخون برگشتم و کردم تر بیش سرعتمو...  ولی نکرده قبول که بودم حال خوش دلم ته جورایی

 ردمک شروع و برداشتم رو کاغذا.  خونه برگشتم دوباره بعد و برگردوندم بهش کیتو و بزرگ مامان

 یم هم به اعصابم داشت.  فهمیدم نمی هیچی بازم ولی رسید می ذهنم به که چیزایی امتحان به

 داخل آمد و کرد باز درو که همین.  کردم می فکر سره یک برگشت مارتین که زمانی تا.  ریخت

 هشومین ی گوشه روی گوشیشو.«  ایان پیش رم می امشب :» گفتم و میز روی کردم پرت کاغذو

 هتج.  باشه مهم تو برای نیست قرار:»  گفتم و زدم پوزخند.«  نیست مهم:»  کرد زمزمه و گذاشت

 خستگی شدت از بعدش روز خود به خود و کنم تموم باهاش کارمو باید امشب.  گفتم اطالعت

 رگشتب...«  کامپیوترش پشت بری و کنی استفاده وقت از که باشه حواست باید توام ولی نمیاد

 پیشش بری که فرستاد پیغام دید که منو آبرو حفظ برای کنم فکر.  سازمان رفتم :» گفت و سمتم

 عوض لباسامو هنوز.  کرد می طوری این بایدم شناختم می ایانو اخالق اگه.  نداشت تعجبی...« 

 عتسا از خیلی هنوز ؟ نمیای تو.  پیشش رم می من:»  گفتم و برداشتم گوشیمو.  بودم نکرده

 روی ایان رسیدم سازمان به وقتی.  بیرون بعدم و در سمت رفتم.  نداد جوابی .« مونده کاری

 و گذاشت قهوشو من دیدن با.  داخل رفتم و کردم باز درو.  خورد می قهوه و بود نشسته صندلیش

 .«  بدی سالم نیستی بلد هنوز و سازمانی رئیس:»  گفتم و زدم پوزخند.  شد خیره بهم

 ؟ بلدی تو ـ

 ! دیدی منو تو اول ـ

 رفتم «؟ باشی سرگردون سازمان این تو روز هر قراره:»  گفت بعد و کرد نگاهم گیج حالت با

  «؟ نه کاری بی امشب:»  گفتم و سمتش

 ! نبود لحظه همین منظورم بیای گفتم مارتین به وقتی ـ
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 و کرد نگاه ساعتش به .« نده طعنه با منو سوال جواب:»  گفتم و میزش روی نشستم حرص با

 روی از.  خوابیم می مونه نمی وقتی زیاد که بعدشم...  جایی یه برمت می جا این از بعد:»  گفت

  «؟ شدی بچه.  شو بلند میز

 می وت که کارایی دنبال بریم قراره امروزم که نگو ایان...  میزه روی نشستن من استایل کال نه ـ

 . خوای

 ات سه این تا کن تحمل فقط ؟ کنم کار چی گی می:»  گفت و شد نزدیک بهم.  شد بلند جاش از

 و تمنشس صاف «؟ خوبه.  بری پیش آروم ی برنامه با تونی می بعدش.  قضیش بشه تموم آهنگ

 بیفته نیست قرار شرط بدون اتفاقم یه:»  گفت و برد فرو موهاش تو دستشو.«  شرط یه به:»  گفتم

  «؟ خب:»  گفت و کرد مکث!«  عالی چه... 

 کشه می دلم من...  عالین و گرون همشونم نوشیدنیه پر خونت تو.  بگذرونیم خوش یکم امشب ـ

... 

 ...«  کوچولوته سر اون تو چی دونم می:»  گفت و شد خیره چشمام تو.  شد تر نزدیک بهم

 ... گذروندن خوش.  آره ـ

 تتووق من که ساعتم سه دو همین توی که کنی سعی خودتم که صورتی در:»  گفت و وایساد صاف

 سمت رفت.  دادم تکون مثبت ی نشونه به سرمو.«  ببری پیش رو زیادی کارای گیرم می

 تگف و میز روی گذاشتش...«  هست خونت توی همه اون:»  گفتم.  برداشت بطری یه و ویترینش

 زشا اومد می بدم که بود همونی دقیقا ولی نگفتم چیزی.  کردم نگاه اسمش به «... بهتره این:» 

 ینزم روی و کرد بلندم میز روی از و گرفت کمرمو سمتم اومد...«  عالیه:»  گفتم و زدم لبخند اما... 

 لحن با و زدم لبخند...«  شه می خراب رئیس ی وجهه.  نکن کارو این دیگه:»  گفت بعد و گذاشت

.  زد دپوزخن.«  کنم می کارو این همیشه بیاریم پایین طوری این دفعه هر قراره اگه:»  گفتم جذابی

 . بوده بدی روز براش حتما!  دیدم مارتینو و برگشتم و کرد جدا ازم دستشو.  زدن در موقع همون

 ..« . برگشتم که بگم خواستم:»  گفت.  بود پوشیده کارشو لباس.  داخل آمد «؟ بله:»  گفت ایان

 . هست حواسم...  باشه آهان ـ
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  قطف...  نه:»  گفتم و زدم لبخند «؟ اومده پیش براش مشکلی:»  گفت ایان.  بیرون رفت مارتین و

 خب یخیل:»  گفت «؟ بریم.  نهاره وقت:»  گفتم.  کرد نگاه بهم تعجب با!«  باال زده آدرنالینش یکم

  «؟ هکی تولدت:»  گفتم بیرون رفتیم دفتر از که همین.  افتادم راه دنبالش منم و کرد حرکت...« 

 ؟ پرسی می چی برای ـ

 ؟ بدونم باید من که نیست چیزی اولین این نظرت به ـ

 ...  نه ـ

 ؟ ای یطور این همه با.  کنی اصالح خودتو باید.  ایان کنی می استفاده مکالمت تو نه از خیلی تو ـ

 ...  نه ـ

 ومر به رو.  نشستم میز پشت منم و خوری غذا سالن تو رفتیم.  خندیدم و!«  نه:»  آوردم در اداشو

 که کرد باز دهنشو «؟ کنم کار چی قراره ؟ چیه امروز ی برنامه...  خب:»  پرسیدم منم و نشست

 حرفی خواستم و سمتش برگشتم...  داد سالم و نشست کنارم صندلی روی مارتین که بزنه حرفی

  «؟ خب:»  گفتم ایان به رو بهش توجه بدون و کردم مکث.  داد سالم ایان که بزنم

 بعد.  کنی می کمک جایی یه چیدن توی من به قبلش.  تمرین برای ری می امروز تو...  خب ـ

 بعد . بدیم انجام تر زود رو کارا سری یه که ساز آهنگ با رم می منم کنی می تمرین تو که موقعی

 ... بطری اون از یکمم و دنبالت میام شد تموم کارمون که

 ...«  تهش تا:»  گفتم حرفش وسط

 ... زیاده ـ

 .  دوستی پول خیلی ـ

 .  گفتم عواقبش برای ـ

 ... دید باید امروزو.  عواقب خیال بی ـ

 ذاره یم عواقب پای به بعدم گیره می کم چیزی هر از هی:»  گفتم خنده با و مارتین سمت برگشتم

 تونی نمی مگه و:»  گفتم.  آوردن غذامونو و نداد جوابی مارتین !« دوسته پول دونم می که من. 

 مگفت و شدم جدی منم کنه می نگاهم جدی داره دیدم.«  گیرن می پول قدر چه مگه ؟ بیاری کارگر
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 خوردن به کرد شروع «؟ نمیاری کارگر چی برای گم می جدا حاال.  کردم شوخی...  خب خیلی:» 

 ولپ خیلی ولی ندادم ادامه بحثو.«  گذره می خوش تر بیش بچینی خودت که این:»  گفت و غذاش

 ! بود واقعا آره و!  رویاست اوج تو جا این یکی انگار ؟ کشی اسباب رفتم می باهاش!  بود دوست

 که غذاشو ایان.  بود معلوم دهنش تو غذا گذاشتن طرز از نبود برش و دور متوجه اصال مارتین

 به.« .. هیچی که هنوز:»  گفتم فوری.«  دارم کار برم باید:»  گفت و کرد نگاه ساعتش به کرد تموم

 قدر این چرا:»  گفتم.  کردم تعجب کردم نگاه که خودم ظرف به.  بود خالی.  کردم نگاه ظرفش

 یم تند جان این که نفری پنجاه ی همه کنم فکر:»  گفت و کرد نگاه بر و دور به «؟ خوری می تند

 من کن صبر خب:»  گفتم...  خندید.«  خورم می آروم من...  خب:»  گفتم و کردم مکث!«  خورن

 .«  کنم تموم

 ... کشه می طول ساعت ربع بزنم تخمین بخوام ـ

 ... دیگه بمون ایان ـ

 .  دارم کار که گفتم ـ

.  ردک نگاه بهم...«  دیگه بمون:»  گفتم و کشیدم و گرفتم دستشو فوری که شه بلند خواست

 فحر بدون و بیرون کشید دستشو ایان.  رفت و شد بلند جاش از و.«  رم می من:»  گفت مارتین

 به! ؟ شد می غیب هی چرا.  نبود کارش اتاق توی ایان.  رفتم بعد و خوردن به کردم شروع!  رفت

 اب و دقت به.  کمدش سمت رفت و اتاق تو اومد دقیقه چند بعد...  داخل رفتم و کردم نگاه بر و دور

 زمهزم و سرش پشت رفتم...  کنه پیدا خاصشو مورد تا کرد می جا به جا رو ها پوشه داشت تمرکز

  «؟ کنم کمک تونم می ؟ گردی می چی دنبال:»  کردم

 ... تونی نمی.  نه ـ

 مدک از و کرد پیدا خاصشو مورد باالخره.  کردم نگاه ها پوشه به و داشتم نگه شونش روی دستمو

 و ادد نمی نشون حساسیت که این از.  انداختم ها پوشه ی همه به سریع خیلی نگاه یه.  شد دور

 هک کمدی سمت رفتم.  بخوره دردم به که نیست بینشون خاصی چیز فهمیدم نبست درو حتی

 ردمک روشن المپو.  کردم نگاه کتا به و داخل رفتم...  بود عجیب برام هنوزم.  بود کت کلی داخلش

 لداخ.  زدم هم به رو کتا.  بودن خونش گرونش و مارک کتای تر بیش.  نبودن گرونی زیاد کتای. 

 یه دیدن اب و برگشتم.  پشتمه یکی کردم حس که زدمشون می کنار داشتم.  کردم نگاه جیباشونو

 بود افتاده صورتش روی سایه کلی و بود تاریک.  کشیدم جیغ پاره لباسای و خونی صورت با آدم
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 اومد و کرد باز درو فوری ایان!  عروسکه نفهمیدم که بودم ترسیده اول ی لحظه تو قدر اون... 

 ؟ ای دیونه:»  زدم داد «؟ چته.  عروسکه:»  گفت و گرفت بازومو.  دادم قورت دهنمو آب.  طرفم

 دغری خشونت با.  افتاد که زدم لگد بهش قدرتم تموم با و «؟ جا این آشغالیه چه این ؟ ای روانی

 این چی برای کمد این! ؟!؟ اصال داری مغز تو:»  گفتم.  زدم می نفس نفس...«  جا این نزن داد:» 

 خشونت با «! احمق ! باشی دیده مغزی آسیب واقعا باید تو ؟ چیه مسخره عروسک این ؟ جاست

 درو بعدم و بیرون رفتم و زدم عروسکه به لگد یه قدرت تموم با دوباره و شدم رد کنارش از

 چرا ؟ داشت می نگه جا اون رو چیزی همچین باید چرا ؟ کرد می کاری همچین باید چرا.  کوبوندم

 و میز سمت رفتم...  لرزیدن می پاهام هنوز!  بوده پشتش قصدی شاید یا ؟ بود دیونه قدر این

 تمبرگش «؟ شده چیزی:»  گفت.  تو اومد منشیش و شد باز در.  نیفتم که گرفتم بهش دستمو

 تمگف و زدم پوزخند «؟ هاست بازی اسباب ی کارخونه جا این...  شده خیلی.  آره:»  گفتم و سمتش

 هم باتقری.  بیرون اومد عروسکه با ایان.«  گرفتمش اشتباه تجاری شرکت با که ببخشید آهان:» 

 منشیه...«  بردارمش بودم کرده فراموش.  ببرش جا این از اینو:»  گفت منشی به رو.  بود قدش

 و مسمت اومد ایان «؟ خندی می من به:»  گفتم عصبانیت با.  کرد جمع خندشو سریع ولی خندید

 بی یچ یعنی:»  گفتم و کشیدم کتشو.  برداشت میز روی از پوششو و.«  شو خیال بی:»  کرد زمزمه

 قضیه این کجای فهمم نمی من:»  گفت و سمتم برگشت.«  لرزم می دارم هنوزم ؟ شو خیال

 ..« . بودی تو بره گرفت تصمیم که اونی.  بود جا اون اتفاقی ؟ فضولی قدر این تو چرا ؟ مقصرم

 .  شده قایم تاریک کمد یه توی خونی عروسک یه اتفاقی!  هه ؟ اتفاقی ـ

 ... بود هالوین مال ـ

  ؟ برن می عروسک هالوین تو ـ

 ... شد تموم!  دیگه بسه ـ

 . شده تموم تو نظر از دیگه...  آره ـ

 یزنا اون از که کن شکر رو خدا:»  گفتم و نشستم صندلی روی.  بیرون برد رو عروسکه منشی

 ودستم و زدم پوزخند.  نشست میزش پشت و نداد جوابی...«  کردم می غش وگرنه نبودم ترسو

 داشت.  نداد جوابی...«  گرفت درد سرم:»  کردم زمزمه و دادم فشارش.  گذاشتم پیشونیم روی

 ریب تونی می:»  گفت.  گرفتم دستم تو سرمو و دادم تکیه پاهام به آرنجامو.  آورد می در حرصمو

 می رعذ و دی می اهمیت قدر این که ممنون خیلی :» گفتم و کردم باال سرمو عصبانیت با...«  خونه
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 یم چیزی یه داشت کنه نگاهم که این بدون.  کردم ناله و گرفتم سرم به دستمو دوباره و !« خوای

.  ادمند جوابی...«  کنه می ترت بد سرما.  اسپیلتی روی به رو.  شو بلند جا اون از:»  گفت.  نوشت

 میز روی.  سمتم اومد آب با و برداشت قرص یه کشوش توی از.  میز روی گذاشت رو برگه

 شعوض یکمم کردنا بازی همین با باید.  شد باالخره!  خوبه.  کرد دراز سمتم قرصو و آبو گذاشت

 از لقب خوام می ؟ کنی می تموم کارتو تر زود :» گفتم بعد و خوردم و گرفتم ازش قرصو.  کردم می

 ! ای لحظه ترس و بود عروسک یه :» گفت و شد خیره بهم...«  کنم استراحت یکم بریم که این

 !« ؟ ببرمت بیمارستانم تا خوای می

 . شم می خوب بخوابم.  نه ـ

 !  بدی جواب طعنم به کنی نمی سعی حتی ـ

 !؟ زدی طعنه...  ببخشید ـ

 صندلی به سرمو.  گم نمی چیزی و فهمیدم طعنشو دونه می که بود معلوم چهرش از.  زد پوزخند

 ...«  تر زود فقط:»  کردم زمزمه...  بستم چشمامو و دادم تکیه

 ... خونه برو االن ـ

 . باشم تو پیش خوام می ـ

 ؟ نه یا باشم کنارت من کنه می فرقی چه ؟ بخوابی و باشی من پیش خوای می ـ

 دلیل اب که طبیعت اتفاقای ی همه.  کنار بذار منطقو اوقات بعضی یکم.  خوای می دلیل خیلی!  اه ـ

 . رن نمی جلو قانون و

 یم:»  گفتم و کردم قطع مارتین شماره دیدن با و داشتم برش.  خورد زنگ گوشیم...  نداد جوابی

 برای ارارفت این:»  گفتم دفترش به رسیدم وقتی.  بیرون رفتم و.«  داره کارم چی مارتین ببینم رم

 .«  داشتم کارت :» گفت و شد خیره بهم ، باال آورد سرشو «؟ چین

 ی شهنق ریختن هم به باعث چون وایسی ایان و من بین نکن سعی ببین.  رفتاراته کال منظورم ـ

 روی هم.  باشم خواننده هم که دارم توانایی قدر اون من که کردی فکر واقعا تو...  شی می خودت

! ؟!؟ باشم داشته رابطه تو با طرفم یه از.  شم نزدیک بهش و باشم ایان با هم.  کنم تمرکز کارم

 مدته هی االن اما تونستم می شاید قبال!  تونم نمی.  نه که بگم باید! ؟ جا این دارم راه بزرگ نقش

 ...  پس میام فرم روی دارم تازه که
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 می...  نزن حرف من حرف وسط:»  غریدم خشونت با...«  بسه :» گفت و سمتم اومد حرفم وسط

  «؟ فهمی

 ... ندارم ای دیگه ی چاره بزنی حرف سره یه قراره وقتی ـ

 درق چه بفهمم شه می باعث ؟ چیه تو وجود خوبی دونی می مارتین خدا اوه:»  گفتم و زدم پوزخند

 تدرس پس:»  گفتم...  سوزوندش می که گفتم می حرفایی دقیقا !« کنه می جذاب اونو ایان غرور

 ...«  کن رفتار

 ؟ فهمی می.  کریستی کنی می گیجم داری ـ

 ...  و گرفتی منو یهو تو کردم فکر! ؟!؟ من ـ

 یکن می فکر.  نزنیم حرف موردش در گفتم بار یک:»  کردم زمزمه.  برگردوند روشو کالفگی با

 می . کنی فراموشش نخواستم :» گفت و سمتم برگشت »؟ کنم وانمود تونم می دومم بار برای

 ودتونخ بین خاص شب یه حتما نیستی مجبور.  بشی نزدیک ایان به بود قرار.  کنی تمومش خوام

 خترد یه با که باری آخرین انگار.  کنه توجیح رو آقا این یکی!  هه:»  گفتم و زدم پوزخند» ! بسازی

.  نشده تعیین برام حدودیم و حد و قانون...  مجردم االن من!  پیش سال چند به گرده می بر بوده

.  شهبا کار روی تمرکزم تموم حتما نیست قرار پس ! جذابه واقعا ایانم.  کنم می بخواد دلم کار هر

 ردمک انتخاب اینو من ولی هست راه کلی...  باشه نباید اون کامپیوترش پشت بری خوای می اگه

.  ودب عصبانیت روی از ولی خندید.«  نشو برناممون مزاحم پس باشم خوش یکم منم باید چون

 ؟ برسی هدفت به و کنی مست ایانو ؟ راحتیه این به کردی فکر تو:»  گفت و شد جدی بعد یکم

 شده باعث کنارم تو مثل مرد یه وجود شاید:»  گفتم و وایسادم سینه به دست...«  شناسیش نمی

.  میز به کوبید مشت با و برگشت !« کنه می تقدیمم خودشو راحت مردا ی همه مثل اونم کنم فکر

 برگشت !« عجب چه.  داشت جذبه یکی این کنم می اعتراف.  اوووو :» گفتم ای کشیده لحن با

 .«  کردی دیونم.  زدنو طعنه کن تمومش:»  گفت و سمتم

 نمی هاگ ولی باهات میام کنار منم...  باشه خب بیای کنار باهام تونی می اگه.  مارتین همینم من ـ

 . نکش پیش بحثشو دیگه تونی نمی مطمئنا که تونی

 ... ایان...  گم می بهت دارم ـ
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 و زد پوزخند...«  کردم رام ایانم از تر بد من.  کنم کار چی فهمم می خودم:»  گفتم حرفش وسط

  «؟ بطری یه با:»  گفت

 ! بخورونم اون به حداقل تونم می ولی ندارم دوستش خودم چند هر البته...  بطری یه با ـ

 ؟ بخوری خودت که این بدون یعنی ـ

 ... کنم ثابت بهت خواد می دلم اصال ؟ دونی می...  دقیقا ـ

 ازش ذره یه حتی خودم که این بدون امشب همین.  راحت خیلی :» گفتم و شدم نزدیک بهش

 دپوزخن...«  من های توانایی از شی می متعجب که تویی این موقع اون و کنم می کارو این بخورم

 قشمعاش تو ولی نزدم حرکتی هیچ من آخه.  شده ثابت بهت االنم تا کنم فکر البته:»  گفتم و زدم

 .«  شدی

 ! بود روی زیاده خیلی دیگه شدن عاشق.  وو.  وو ـ

.  باش داشته رابطه بیرون اون خواد می دلت که دختری هر با برو پس ؟ جدا:»  گفتم و زدم پوزخند

 زنهب حرفی بمونم منتظر که این بدون و !« بخوای رو خاصی شخص که نیستی عاشق که تو آخه

 «؟ مونده دیگه قدر چه :» گفتم و ایان پیش برگشتم.  دفتر از بیرون رفتم

 .  مونده دیگه ساعت چند کاری ساعت از ـ

 ؟ کنین کار همه این تونین می طور چه شما ـ

 هاگ:»  گفت که بگم چیزی خواستم و کنارش رفتم.  خوند می کاغذو تا چند داشت...  نداد جوابی

 .«  کشه می طول من کار.  خونه برو ای خسته

 . بده رو خونه کلید خب ـ

 وت کرد فرو سرشو دوباره ...« دیگه باش زود :» گفتم و کردم دراز سمتش دستمو.  شد خیره بهم

 ...«  ری می توام بودم خودم وقت هر.  نیست تو برای جا اون جایی.  متاسفم:»  گفت و ها برگه

 نکنه ؟ دزدی ؟ قاتلی ؟ عروسک بازم یا ؟ جسد ؟ ببینم ترسی می که خونت تو داری چی مگه ـ

 ؟ داری طال ی سکه عالمه یه برای اتاق یه انیمیشنا مثل
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:»  گفت بهم رو «؟ داره نمی بر کنجکاوی از دست چرا زن این خدایا:»  گفت و گذاشت رو ها برگه

...«  اج اون بیای شبتو و بگذرونی دیگه جای یه روزتو بود قرار.  بری تونی نمی فعال.  که گفتم

  ...« خب خیلی:»  گفتم و برداشتم رو بطری

 . ازش نخور فعال ـ

 ! پرست پول.  شب برای دارم می نگهش.  برمش می دارم خورم نمی ـ

  «؟ بله :» گفتم و سمتش برگشتم.  زد صدام که برم خواستم و کردم مرتب شونم روی کیفمو

 ؟ ری می کجا ـ

 . دونم نمی ـ

 . ریم می هم با بعد...  خونه بیا پنج ساعت...  خب خیلی ـ

 . باشه ـ

 رفتم خونش نرم بود گفته بهم که این به توجه بدون.  شدم ماشین سوار و بیرون رفتم دفترش از

 یه انای ی خونه که بود این خوبیش.  ممکنه البته.  باشه راننده ممکنه دونستم می.  خونه سمت

 یوقت.  کنه باز درو تا موندم منتظر و زدم در.  کرد می زندگی جا اون راننده که داشت باال هم طبقه

 طفال کنی می باز درو.  داری رو خونه کلید گفت ایان:»  گفتم و داخل رفتم و دادم سالم کرد باز درو

 دور هب و اتاقش توی رفتم.  داخل رفتم منم و کرد باز برام درو.«  بود گذاشته جا کلیداشو خودش ؟

 گشتهن که جاهایی گشتن به کردم شروع.  بود اطالعات مخزن مطمئنا کامپیوترش.  کردم نگاه بر و

 هیچی آخرشم.  جایی هر و کمدا و خونه کتاب داخل ، تخت زیر ، کتاش تک تک جیب توی.  بودم

 با و داد جواب.  گرفتم ایانو ی شماره.  برداشتم تلفنو و کردم پرت تخت روی خودمو.  نکردم پیدا

  «؟ ای خونه تو:»  گفت تعجب

 چند که هستی پسری دوست طور چه تو.  رفتـــه سر حوصلم.  کرد باز برام درو راننده.  آره ـ

 و نمبک خوای می که کارایی شب تا کنی می مجبور منو میای که بعدم.  کنی می کار روز در ساعت

.  ارهد رمز اونم که کامپیوتر یه جز نیست خونت تو تفریحم برای چیزی ؟ کارا همین فردا از دوباره

 ؟ چیه رمزش.  یکم باهاش کنم بازی خوام می

 . برم باید.  دارم کار من.  منه شخصی چیزای اون توی ـ
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 تمشکش می کرد می رو کارا این مارتین اگه.  گذاشتم میز روی تلفنو.  شدم عصبانی.  کرد قطع و

 نباریا سمت رفتم...  کردم نگاه بر و دور به و پوشیدم شورتکمو و تاپ دوباره!  اجبار به لعنت ولی

 کارم ایج یه.  لنگید می کار جای یه.  دادم تکیه انبار در به خستگی با و برگشتم.  بود قفل درش. 

 آهنگ و برداشتم موبایلمو.  اتاق داخل رفتم و کردم پاک پیشونیمو روی عرق...  بود کرده قفل

 که وقتی از...  نرمش کم کم و گرفتن نفس به کردم شروع و گذاشتم میز روی رو بطری.  گذاشتم

 بدنم القب.  بودم کرده متوقف تمرینامو تموم زمان این تا بود اومده دنیا به و بودم شده حامله کیتو

 نتمری که داره نیاز انعطاف ولی بود رقاصی توی من بزرگ امتیاز که داشت زیادی خیلی انعطاف

 و رفتم رو انعطافی حرکات نرمش از بعد...  بمونه حالت همون توی بدن تا باشه داشته مداوم

 امودست که کردم می سعی و بودم نشسته آخرش.  شده قبل از تر بد وضعم حد چه تا که فهمیدم

 لندب قد به لعنت:»  گفتم می من که بود مواقع طور این.  برسونم بود دراز که پاهام به شدن خم با

 یچ:»  گفت.  دیدم ایانو و اومدم در حالتم از آروم خیلی.  شد باز در که شدم خم و گرفتم نفس!« 

  «؟ کنی می کار

 ...  اومدی زود...  تمرین ـ

 سنف دیگه بار یه «؟ اومدی نیای گفتم بهت که این خالف بر چرا:»  گفت و کرد نگاه ساعتش به

 ردمک عادت خونت به:»  گفتم ببرم جلو انگشتامو کردم می سعی که طور همون.  شدم خم و گرفتم

  «؟ اومدی زود چرا تو:»  گفتم و کردم قطع آهنگو و برداشتم گوشیمو.  جام از شدم بلند و.« 

 .  داشتم می بر چیزی یه باید ـ

 .  بزن کامپیوترم رمز جایی این که حاال ـ

 اب شو آماده.  نیست الزم:»  گفت کرد می باز درشو که طور همون و تلفن میز کشوی سمت رفت

 .«  ریم می هم

  ؟ کجا ـ

 تعجب با و باال دادم ابرومو یه!«  سورپرایز:»  گفت ای کشیده لحن با و برداشت دفترچه یه

» : گفت و داد بهم لباسامو.  گذاشتش بعد و کرد نگاه رو چیزی یه دفترچه داخل از.  کردم نگاهش

 رفتم و کردم عوض شلوارمو بعدم.  پوشیدم و برداشتم بلوزمو.  اتاق بیرون رفت و!«  باش زود

 می ارک موبایلش با داشت و بود انداخته یکی اون روی پاشو یه ، بود نشسته مبل روی.  اتاق بیرون

 برگشت «؟ سورپرایزی چه ؟ چیه برای عجله همه این:»  گفتم و کردم پرت کنارش خودمو.  کرد
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..« . ایمیلت آدرس:»  کرد تکرار دوباره «؟ چرا:»  گفتم تعجب با «؟ ایمیلت آدرس:»  گفت و سمتم

 نت الک آخه.  رفته یادم.  کنم نمی استفاده ازش وقته خیلی:»  گفتم و گذاشتم شونش روی سرمو

 ...«  ندارم خب:»  گفتم و زدم خند نیش «؟ چی:»  گفت و سمتم برگشت تعجب با.«  ندارم

  ؟ طور چه ـ

 ...  دیگه کردم عادت.  ندارم ساله ده.  هیچی ـ

 !؟!؟ سال ده ـ

 ؟ کنم می زندگی تنها سالگی 31 از که بودم نگفته بهت.  آره ـ

 ودمخ:»  کردم زمزمه.  کرد می نگاه بهم شده گرد چشمای با.  بگیره تعجبشو جلوی تونست نمی

 از سرمو کامال منم شد باعث و سمتم برگشت کامل...«  جا این به رسیدم آوردم در خودمو خرج

 خطای که طور همون و گذاشتم پاش روی دستمو «؟ ممکنه طور چه:»  گفت.  بردارم شونش روی

 ...«  دیگه ممکنه:»  گفتم کشیدم می فرضی

 ؟!؟ نداری مادر و پدر تو!  کرده گیجم سوال یه.  ببین...  خب خیلی ـ

 کدومو هیچ.  مردن دو هر.  نه:»  کردم زمزمه...  بابامم.  نداشتم که مامان.  شدم خیره چشماش تو

 .«  ندارم

 ؟ چی بزرگت مادر...  پس ـ

 و پفشون خرو صدای و مصنوعیشون دندونای با ؟ داره پیرو آدمای ی حوصله کی.  خدا رو تو اوه ـ

 ؟ استخوناشون و زانو تق تق

  «؟ خوایش می چی برای حاال...  خب :» گفتم.  شد خیره بهم حیرت با و نداد جوابی

 ؟ کردی می زندگی کجا...  بعد ـ

 ...« دادم نمی جا تو ی خونه توی خودمو که داشتم خونه اگه:»  گفتم و زدم خند نیش

  ؟ چی مارتین پس ـ
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 کنم نگاه که جایی هر به جا اون رم می وقت هر.  شلختست خیلی ولی داره خونه اون ؟ مارتین ـ

 و وپت زیر ته تا سرمو شبو نصفه ندارم حال منم.  بوده جا اون دختر یه قبل شب فهمونه می بهم

 ... اه.  نشنوم صداشونو تا کنم بالش

 رهچه با گه نمی چیزی دیدم «؟ خوایش می چی برای:»  گفتم...  بود شده خشک ! مارتین چاره بی

  «؟ جا این کنم مکان نقل شه می سوخت برام دلت که حاال :» گفتم مظلومی ی

 . بده تحویلم درست داستان یه ـ

 .  شم می داده پاس ها خونه مسافر و هتال تو کال من.  دیگه دادم ـ

 نای ؟ کنم باور من داری انتظار کنی نمی باور مسخرتو داستان این خودتم:»  گفت و زد پوزخند

...  خندیدم.  گوشیش توی رفت دوباره و.«  سازم می یکی برات خودم.  نگو پرت و چرت قدر

 ...«  تنهام وقته خیلی که بود راست اینش اما:»  گفتم که بسازه ایمیلو خواست

 . سالگی 31 از نه اما آره ـ

 . ماهگی ده و سال 31 از دقیقش.  آره ـ

 .  کن بس ـ

 .  گم می حقیقتو دارم ـ

 ! حال با چه ؟ بگه بلده حقیقتم نیویورک گوی دروغ ترین بزرگ ـ

 رو به رو به.  بکنه که نبود مهمم.  کرد نمی باور...  ندادم ادامه دیگه.  شدم خیره رخش نیم به

  «؟ چی تو مادر و پدر:»  گفتم.  ازش بود دیوار به تابلو یه که شدم خیره

 ؟ چیه فامیلت ـ

 . مایا ـ

 .  خوبه ـ

  ؟ کجان اونا ـ

  ؟ ایمیل آدرس ـ
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 ؟ دی نمی جوابمو چرا ـ

 هک بود چیزی یه حتما «؟ ایمیل آدرس.  دارم کار که بینی می:»  گفت جدیت با و سمتم برگشت

 نم چون.  نباشه پیچیده فقط.  کن انتخاب خوای می چی هر:»  گفتم.  بدونه کسی خواست نمی

 .«  ذارم نمی ایمیل و رمز کردن حفظ برای زیادی وقت

 . باشه ـ

:»  فتگ.  کردم فرو انگشتاش بین انگشتامو و گذاشتم بود آزاد که دستش یکی اون روی دستمو

.«  سردم اوقات تر بیش.  خونم کم:»  گفتم بودم خیره دستامون به که طور همون...«  سردی

 و آدرس «؟ خوایش می چی برای حاال:»  گفتم و شدم خیره گوشی به.«  شد تموم:»  کرد زمزمه

 به سرمو.«  کن عوضش خودت کنی عوض خوای می رمزشو اگه:»  گفت بعدم و گفت بهم رو رمز

  «؟ ایان خوایش می چی برای.  خوبه:»  گفتم و دادم تکون منفی ی نشونه

 . بیار گوشیتو ـ

 . بدی منم جواب زنی می حرف که همه این تونی می ـ

:»  گفت و کرد روشنش.  گذاشت روش به رو میز روی و برداشت کناری مبل روی از تاپشو لپ

 مبر من بریم زودی این به نیست قرار اگه:»  گفتم لب زیر.«  بگم بهت تا بیارش.  خب خیلی

 .«  نداری لباس:»  گفت و کرد نگاه بهم.«  حموم

 .  کردم عرق.  گیرم می کوچیک دوش یه.  لباسام تمیزه ـ

 . باشه ـ

 رد لباسامو.  بستم درو و داخل رفتم.  حمومه کردم می فکر که دری سمت رفتم و شدم بلند جام از

 همین برای رفتم نمی وان توی خودم ی خونه جز جایی.  حموم داخل سبد توی گذاشتم و آوردم

 و متشس رفتم.  کرد جلب توجهمو شامپویی جا که کنم باز دوشو شیر خواستم و شدم خیالش بی

 جا یه باید چی برای.  رسید نمی باالیی قسمت به قدم و بود قسمت چند.  کردم باز درشو

 ردخو چیزی یه که کشیدم روش دستمو و وایسادم پاهام نوک روی ؟ باشه باال قدر اون شامپویی

 ودب نامزدی ی حلقه یه.  داشتم برش و گیرم می دوش دارم کنه فکر تا کردم باز دوشو.  دستم به

 دوباره...  بودم شده گیج...  بود الماس.  کردم نگاه دقت با بهش.  کردم تعجب.  بود زنونه... 

 ؟ بودن چی.  شدم خیره بهشون و داشتم برش فوری.  کردم لمس کلیدو یه و بردم باال دستمو
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 ردهک جلب کلید از تر بیش توجهمو حلقه چرا دونم نمی.  شدم خیره حلقه به ؟ بود چی جریانشون

 هخیر حلقه به فقط اما شم خیس تا دوش زیر رفتم! ؟ ایان حموم توی...  زنونه ی حلقه یه...  بود

 مهم جای یه مال کلید این مطمئنا.  نه...  شدم خیره کلید به ؟ پرسیدم می ازش باید.  بودم شده

.  زدم می حرفی حلقه مورد در نباید بسازم ازش یدک یکی و بردارم کلیدو خواستم می اگه.  بود

 می مه به چیز همه نیست ببینه وقتی و نه یا کردم پیدا کلیدم که کنه شک بود ممکن وقت اون

 ور اصلیه ساختم وقتی.  بسازم یدک ازش زود خیلی و بردارم کلیدو که گرفتم تصمیم.  خورد

.  در به زد که گذشت قدر چه دونم نمی.  بپرسم ازش حلقه مورد در بعد و جاش سر برگردونم

  «؟ بله :» گفتم آرومی صدای با و گرفتم ها حلقه از نگاهمو

  ؟ شد تموم ـ

 . میام االن...  آره ـ

 لوارمش جیب توی کلیدو.  پوشیدم لباسامو و بستم آبو شیر.  گذاشتم جاش سر رو حلقه فوری

 از گیج حالت با و ندادم جوابی...«  دادی طولش خیلی:»  گفت.  حموم از بیرون رفتم و گذاشتم

  «؟ بله:»  گفتم و سمتش برگشتم.  زد صدام.  گذشتم کنارش

 ؟ ری می کجا ـ

 .  بردارم وسایلمو ـ

 می نشون نباید بودم کرده تعجب که قدرم چه هر.  اتاق توی رفتم گیجی با و برگردوندم رومو

.«  نببی...  خب:»  گفت.  بیرون رفتم.  گذاشتم شورتکمو و تاپم فقط برداشتم وسایلمو.  دادم

 «! فرش روی ریزه می داره:»  گفت عصبانیت با ایان که بریزن اضافش آبای تا دادم تکون موهامو

  «؟ خب:»  گفتم.  نشستم کنارش.  زدم یکم و برداشتم رژمو کیفم داخل از.  ندادم جوابی

 .  کن نگاه من به ـ

 اهنگ عکس به لبخند با «؟ چرا:»  گفتم تعجب با.  گرفت عکس ازم که سمتش برگردوندم رومو

 حاال.  نیست بد:»  گفتم و کردم نگاه عکس به.«  شد عالی ولی بود یهویی که این با:»  گفت و کرد

.  کردم نگاه تاپ لپ به...«  برات بودن الزم اینا:»  گفت و برگردوند سمتم تاپو لپ «؟ چی برای

  «؟ بودن الزم چی برای:»  گفتم تعجب با.  بودن باز بوک فیس و یوتیوب
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 یکنزد برای.  معلومه که بوکم فیس.  ازت کلیپی هر و آیندت های ویدیو موزیک برای تیوب یو ـ

 . بده موبایلتم...  و.  آیندت طرفدارای به شدن

 ؟ چرا ـ

 .  بریزم اینستاگرامو برات باید ـ

 با« . گرفتن عکس برای ریم می دیگه روز سه دو:»  گفت و کرد نگاه بهم...«  آخه:»  گفتم گیجی با

 مدیگ گوشی یه برام باید پس بکنی کارو این خوای می اگه.  داغونه من گوشی:»  گفتم حرص

 .«  باالست مدل خیلی که این:»  گفت و کرد نگاه گوشیم به.«  بخری

 . هست که قدیمی ولی ـ

 !  کریستی ـ

 ولپ قدر این چرا.  خرن می جفتشون برای گوشیم از تر گرون چیزای خیلی پسرا دوست ببین ـ

 ! ؟ پرستی

 . نیستیم دوست تو و من ـ

 ههم اون مقابل در گوشی یه حداقل پولم ی خوره بشی تو و بشم تو سود باعث من قراره وقتی ـ

 هی رئیس پسرم دوست که بشم ای خواننده قراره من.  دیگه زشته.  نیست چیزی آیندت سود

 ؟ باشم داشته درست گوشی حداقل باید مطمئنا.  برتره تجاری شرکت

 الیهع:»  گفتم.  خندیدم.«  خری می ریم می راه تو.  باشه:»  گفت.  زدم لبخند.  بیرون داد نفسشو

 از !« بریم:»  گفت و کرد خاموش تاپشو لپ بعدم و داد رو تا دو اون یوزر و رمز دیگه بهم.« 

 گفتم . خندید موذیانه.«  دارم دوست خیلی گرفتنو عکس قسمت:»  گفتم منم و شدیم بلند جامون

  «؟ خندیدی طوری این چرا:» 

 ... طوری همین ـ

 ... داشتی دلیلی یه نه ـ

 . نیست خوشایندت کنی می فکر تو که قدر اون گرفتن عکس که این فقط ـ

 ؟ چرا ـ

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر hoorie r | گانگستر رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

151 

 

 . بگیری لباس تا چند باید قبلشم و فهمی می بعد ـ

 خودت همیشه اگه:»  گفتم و نشست اونم.  شدم ماشین سوار و بیرون دادم حرص با نفسمو

  «؟ داری راننده چی برای پس کنی می رانندگی

 ...  رم می اون با وقتام بعضی و خونه از مراقبت و خرید برای ـ

 .  خرید رم می برات من من بده رو خونه اون با دی می بهش که پولی اون عوضش خب ـ

 .« مبری...  خب خیلی:»  گفت اونم و شدیم پیاده.  وایساد پاساژ یه جلوی.  نگفت هیچی و خندید

 و ها غازهم از یکی داخل رفتیم.  رفتم دنبالش و گرفتم دستشو فوری که بره خواست و زدم عینکمو

 ندچ هر.  کردم انتخاب رو یکی باالخره.  گذشت من برای گوشی انتخاب برای طوالنی مدت یه بعد

 بریم باید حاال:»  گفت بیرون اومدیم وقتی...  دیگه خب ولی دستش روی گذاشت خرج زیادی

 .«  ریز کار تا سه دو برای

 ؟ شه می چی گفتی که جایی یه چیدن پس ـ

 . گفتم دروغ ـ

 .  کار تا سه دو برای ریم می بگی اول از تونستی می خب ـ

 .  کردم می فکر استودیو به داشتم ـ

 دنبال.  آره:»  گفت و کرد روشن ماشینو.  داد تکون سرشو!« ؟ استودیو:»  شد تا چهار چشمام

 .«  چیزا این و کنسرت تمرین برای چه خوندن برای چه تمرینات برای.  کاراشم

 ؟ باشم داشته خودم مخصوص استودیو یه قراره ـ

 .  دارن ها خواننده از خیلی.  آره ـ

 . زوده خیلی هنوز اما ـ

  ؟ نه بقیست از تر بیش خیلی کاریت فشار تو اما ـ

 ؟ پرستی پول تو ـ

 ! نه ـ
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 .  هستی ـ

 ! نه ـ

 ! ؟ نه گی می که باز ـ

 .  نه ـ

 کرد ضعو رو دنده «؟ بکنیم باید االن کارایی چه خب:»  گفتم و دادم تکیه صندلی به گیج.  خندید

 برات خرج خیلی کاری اول همین که این مثل:»  گفتم و زدم پوزخند.«  خرید ریم می:»  گفت و

 شیفرو لباس همون ترشون بیش.  کردم نگاه ها مغازه به رسیدیم وقتی.  نداد جوابی.«  گذاشتم

 یم ساز آهنگ اوال تو.  کنیم مرور دیگه بار یه بذار:»  گفت شدم که پیاده.  بود گفت می اون که

 یازن گرفتن عکس برای بعد...  کنن می تنظیم آهنگو که داره گروه یه خودش اون.  داریم که خوای

 منداری وقت فعال لباس طراح برای.  لباس طراح و مخصوص آرایشگر و شناسم می که آدمشه به

 مشناس می نفرو یه که.  بخری لباس باید اولو دور این پس.  بگیریم آلبومم عکس باید چون

 هی.  بره می زمان که استودیو قضیه بعد.  بخردشون تونه نمی کسم هر و داره ای عالی لباسای

  «؟ گروه:»  گفتم حرفش وسط...«  خوای می هم گروه

 روهگ دم می ترجیح.  ها ویدیو موزیک بعضی و کنسرتا برای ولی نیست الزم فعال البته.  آره ـ

 .  دارم آشنا اونم که.  کنیم جمع نفرو چند بار هر که این تا باشه

 . داشت پول فقط کافیه دنیا تو واقعا که این مثل ـ

 کنی ابانتخ رو لباسا اوال که اینه بکنی باید تو که کاری تنها که این و:»  گفت و مغازه داخل رفتیم

 تا سه این توی بودن آپدیت لطفا و گرفتن عکس برای بذاری وقت روزم یه.  تمرین بری بعد

 ویت هم رسمیتن عکسای و رو گیری می آتلیه توی که عکسایی.  باشه خودت ی عهده به سایتم

 اون بر عالوه.  بوک فیس توی پست یه توی بار یک مشخص مدت یه هم میذاری اینستاگرام

  «؟ باشه.  ذاری می اینستا توی معمولینو و نیستن رسمی که عکسایی

 .  ندارم نت من که گفتم فقط...  ریزن خیلی ولی زیادن...  خب خیلی ـ

 ... دنبالش برو خب ـ

 .  نیست مهم.  کنم استفاده تو ی خونه از تونم می ـ
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 ...  مغازه داخل رفت و کرد ول دستمو

 ************ 

 مداو ایان بعدشم و داخل آورد رو وسایال راننده سرم پشت.  داخل رفتم و کردم باز درو خستگی با

 . نشستم مبل روی خستگی با و شارژ به زدم جدیدمو گوشی.  زد می حرف تلفن با داشت که

 یزایچ که اینه خوبیش.  متنفرم خرید از:»  گفتم خستگی با.  کرد قطع تماسو و نشست کنارم

 .«  کشتم می خودمو وگرنه شد پیدا ای عالی

 ؟ بخوابی خوای می ـ

 و شد بلند جاش از.«  دادیا قول توام...  گرفت درد پام یکم فقط.  نه:»  گفتم و افتادم بطری یاد

 لباسامو و کردم استفاده نبودش از منم.  اتاق داخل رفت و.«  کنم عوض لباسامو رم می:»  گفت

 . کردم آزاد موهامو و پوشیدم تاپمو.  بیرون اومد خونش تو لباسای با و کرد باز درو.  کردم عوض

 .«  ممنون:»  گفتم و روش به رو رفتم

  ؟ چی برای ـ

 ... خرید همه این برای ـ

 ! نداره قابلی...  پس من جیب توی میاد برابرش چند آخرش که جایی اون از...  خب ـ

 امچشم تو...«  نداره ارزششو دنیا ؟ پولی ی دیونه چرا:»  گفتم و کردم حلقه گردنش دور دستامو

:»  گفتم بعد و شدم خیره چشماش توی یکم...«  کنن می فرق ها سلیقه :» گفت جدی و شد خیره

 و داشتم برش اتاق داخل از.  شدم  رد کنارش از و کردم جدا ازش دستامو.«  بیارم بطریو رم می

 تمرف بطری با و دادم جوابش.  بود مارتین.  خورد زنگ گوشیم بیرون ببرمش خواستم که همین

  «؟ الو:»  اتاق بیرون

 .  سالم ـ

  ؟ خوبی.  سالم ـ

 ؟ کنی می کار چی داری ـ

 مبکن بود قرار که کاری هر.  هیچی:»  گفتم دادم می بهش بطریو که طور همون و ایان سمت رفتم

  «؟ کنجکاوی... 
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 ... نه یا خوبه حالت ببینم خواستم فقط نه ـ

 اشحرف.«  نگرانم من فقط...  نیست قرار نه:»  کرد زمزمه «؟ باشم بد باید مگه:»  گفتم تعجب با

 نره یادت.  خوبم نه...  باشه:»  گفتم.  ریختش می داشت ایان که شدم خیره بطری به...  بود دار بو

 و داد بهم جاممو «؟ نصفست چرا این:»  گفتم و ایان کنار رفتم.  کردم قطع رو گوشی و.«  رو فردا

 و عیش اهل پس:»  گفتم و گرفتم جامو.  انداختم باال ابروهامو.«  خوردم ازش دیگم بار یه:»  گفت

 تیهس تهش تا ؟ طوریه چه خوردن تو با :» گفتم و بطری کنار نشستم اپن روی...«  هستی نوش

  !«؟ بخوری زیاد تونی نمی کال یا عکس بر یا شی می گیج زود یا

 . باشه کی طرفم داره بستگی ـ

 . خورم نمی زیاد من ـ

 اون ندارم حال االن:»  گفتم و زدم خند نیش.  بود بار به منظورش «؟ واقعا:»  گفت و زد پوزخند

 وای :» گفتم و کشیدم بازوشو.«  بخوابم رم می من.  عالیه:»  گفت و گذاشت جامشو.«  بخورم قدر

 کامل...«  کردم شوخی...  خب خیلی:»  گفتم «؟ کار چی:»  گفت تعجب با!« ؟ کنی می قهر چرا

 و نپایی پریدم اپن روی از.«  خستم خیلی امشب.  گفتم جدی من ولی:»  گفت و سمتم برگشت

 هخون باشی جا این روز چند:»  گفت حرص با ایان که کف روی بریزه نوشیدنی از یکم شد باعث

 ازب اسشو ام اس.«  لحظه یه:»  گفتم.  دیدم مارتینو اس و کردم نگاه گوشیم به.«  بره می آب رو

 شخامو رو گوشی.  خند نیش اسمایلی یه با ...« خودت خوردن بدون گفتی که باشه یادت :» کردم

 و ببینمش تا بردم تر باال سرمو.  شدم نزدیک خیلی ایان به.  اپن روی گذاشتم جاممو و کردم

 اپن روی از جامشو.«  رسه نمی کسی هر به که سعادته یه من دست از خوردن:»  کردم زمزمه

 نکنه...  سرته توی چیزی یه:»  گفت و گرفت دستمو مچ که بگم چیزی خواستم و برداشتم

 زمزمه . شد خیره بهم و باال داد ابروشو یه.«  نیستم تو مثل من.  نه:»  گفتم و خندیدم «؟ مسمومه

 خودتم چرا پس خب:»  گفت و گرفتش ازم «؟ آخه بیارم کجا از سم.  گم می جدی:»  کردم

  «؟ چته:»  گفتم حیرت با «؟ کنی نمی امتحان

 . نداری کم انگیزه من کشتن برای چون احتیاط محض.  هیچی ـ

 . نیستم رئیس دختر دوست دیگه که بکشم رو تو من ـ

 ... بخورش ـ
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 روی گذاشت جامشو.«  متنفرم نوشیدنی این از من:»  گفتم و گردوندم چشممو مردمک کالفگی با

 باشه :» گفتم و برداشتم جاممو!  مارتین ی بابا گور.  چشماش تو بعد و شدم خیره جامش به.  اپن

 که بخورم دیگم یکم خواستم.  خوردم ازشو یکم...«  نیست مسموم شه ثابت بهت که این برای. 

 وپقل اون.  خوردم تلو تلو.  گرفتم گیجه سر کردم حس حرفش وسط...«  الزم.  بسه:»  گفت ایان

 داشت ممعد.  گرفتم بلوزشو نیفتم که این برای و بیرون کردم تف بخورم خواستم می که رو بعدی

 هشد چت:»  گفت ترس با...  کشیدم جیغ درد از و زدم نفس نفس.  گرفت منو فوری.  سوخت می

 توش کوفتی چه :» کردم ناله و دادم فشار شکمم روی دستمو.  شکست و کردم پرت جامو «؟

 ...«  ایان ریختی

 ... هیچی من ؟ چی ـ

 می تجزیه داره معدمو کردم می حس.  دادم فشار شکممو تر بیش و کشیدم جیغ حرفش وسط

 بمیرم باید کردم می حس...  کشیدم جیغ دوباره و .« ایان خوره می بهم ازت حالم :» زدم داد.  کنه

 که هکن بلندم خواست.  کرد سوراخ گوشتشو ناخنام که طوری دادم فشار بازوشو قدرتم تموم با. 

 دارم:»  کشیدم جیغ.  کرد می خفم داشت شدید درد.  لرزید می بدنم.  افتادم دوباره و آوردم باال

 فتمر حال از و گرفتم سرگیجه باز و .« باش آروم:»  گفت و کرد بغلم سریع خیلی.«  میــــرم می

 ... 

 ****** 

 ! ندارم معده کردم می حس و بود تار جلوم یکم.  بودم بیمارستان توی کردم باز چشمامو وقتی

 غریدم «؟ داری حسی چه:»  گفت و بود نشسته کنارم.  برگردوندم سمتش رومو.  زد صدام ایان

 زودتر امیدوارم.  بگیرن ازت آزمایش تا چند خوان می.  نبود من کار:»  کرد زمزمه...«  آشغال :»

 من :» گفت و گرفت دستمو «؟ ایان کردی کارو این چی برای :» گفتم خشونت با...«  شی خوب

 ینم ازش خودت چرا اصال ؟ کنم باور داری انتظار:»  گفتم و زدم پوزخند.«  نداشتم خبر حتی ازش

  «؟ بخورم من داشتی اصرار و خوردی

 ...  بود اتفاقی ـ

 نمی حس معدمو:»  گفتم ایان به رو و ندادم جوابشو «؟ خوبی:»  اومد مارتین صدای و شد باز در

 هچ دونن نمی:»  گفت و گذاشت شکمم روی دستشو...«  خالیه بزرگ فضای یه جاش انگار.  کنم

 بری گفت دکتر :» گفت مارتین...«  دونن نمی عواقبشم حتی.  داره زهری پاد چه یا بوده سمی
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 یخیل...  ترسیدم.  بیرون رفت و شد بلند جاش از و کرد ول دستمو ایان.«  فرم یه کردن پر برای

 یرو فشارو باالخره و اومد فشار بهم تر شدید که همین.  بیارم باال خوام می کردم می حس.  زیاد

.  روم به رو اومد مارتین.  بیارم باال آشغال سطل توی تا شدم خم پهلو به زور به کردم حس معدم

 مارتین...  کشمت می:»  غریدم و کردم تکیه بهش.  لرزیدم می.  زدم کنار برم و دور از موهامو

 حرف:»  زدم داد.  نداد جوابی «؟ میاد من سر بالیی چه حاال !!!!! کشمت می.  عوضی کشمت می

 تموم با و شدم جدا ازش ...« باش آروم :» گفت فوری...«  کردی کارو این چی برای!  روانی بزن

 خب...  شی می خوب نباش نگران.  دادم بهت پادزهرشو :» کرد زمزمه.  شدم خیره بهش خشمم

 و کردم ناله.  سوخت معدم...«  طوری این که خودت پیش کردی فکری چه:»  گفتم خشونت با «؟

 بذار فقط ؟ فهمی می گذرم نمی ازت:»  گفتم و زدم پسش اما گرفت بازومو.  آوردم باال دوباره

 دراز:»  گفت.  داخل آمد ایان و شد باز در...«  کشمت می.  مارتین کشمت می.  شه دور ازم ایان

 رازد منو آروم خیلی...«  آوردم باال:»  گفتم لرزون صدای با و گرفت بازومو «؟ نشستی چرا.  بکش

 ینا دیگه بود رو ته!«  ذارم می تنهاتون من:»  گفت مارتین...«  باش آروم.  باشه :» گفت و کشوند

 ولی کرد می شک اون به معمولی دختر یه چون بدم گیر ایان به ظاهر تو بودم مجبور...  آشغال

 انای.  بود معلوم کنندش تاکید پیام از و پرسید می حالمو که زنگش از.  بود مارتین کار همش

.  کرد نگاهم تعجب با ایان.«  نیا دیگم بیرون برو.  الزمه:»  گفتم فوری .« نیست الزم:»  گفت

 اما آروم صدای با که بگم چیزی خواستم و ایان سمت برگشتم.  بست درم و بیرون رفت مارتین

 من ! کشمت می کردم کارو این چرا بگی دیگه بار یه اگه خورم می قسم:»  غرید ای عصبانی

 صدای اب و نشستم جام تو زور به.«  نشو بال من برای پس بوده کی کار بفهمم باید و گیجم خودمم

 شتمبرگ اومد فشار معدم به باز که بگم دیگه ی جمله یه خواستم...«  معدم...  فقط:»  گفتم لرزون

 فشار معدت به:»  گفت.  برگردوند منو و گرفت بازومو...«  خونه :» گفتم ترس با.  آوردم باال و

 :» کردم زمزمه.  نمایشی تر بیش اما.  ریخت اشکم.«  نیست خاصی مشکل دم می قول.  اومده

 و کردم حلقه کمرش دور دستامو.  نشست تخت ی لبه روی بعد و کرد مکث ...« کن بغلم حداقل

:»  گفتم.  موهام روی یکیم و گذاشت کمرم پشت دستشو یه اونم.  گذاشتم سینش روی سرمو

 «؟ ببوسیم خوای نمی

 !  نه ـ

...  داشتم درد خیلی.  بستم چشمامو و!«  نه:»  آوردم در اداشو ناراحتی اوج تو و لرزون صدای با

 ایدش ؟ چی برای و...  شناسدش نمی حتی کس هیچ که ریخته سمی چه نبود معلوم.  شدید خیلی
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 کنم می من که کاری از جدا خواست می شاید.  بود کردن بازی نقش مارتین کارای این ی همه

 مارتین یول بودم شده گیج.  بود سازمانش یا ایان و نبود دستگاه هدفشون اصال شاید.  بکشه ایانو

 که نیست راهی هیچ ایان:»  کردم زمزمه!  کرد نمی کاری همچین مسخره ی عالقه یه خاطر به

 و برد فرو موهام توی آروم دستشو...«  شکمم توی گرفته آتیش انگار معدم ؟ بشه تر کم دردم

 و کردم جدا ازش دستامو...«  شه نمی بهتر این از.  زدن مسکنم بهت...  کن تحمل:»  گفت

 حرفش وسط...«  سخته خیلی برات اگه:»  گفت.  آوردم باال آشغال سطل توی دوباره و برگشتم

 و متشس برگشتم «؟ ایان بود چی ؟ بود چی این لعنتی :» کردم ناله.«  نمیاد باال نفسم:»  گفتم

 ازش خواستم نمی اصال...  داشت خاصی آرامش باشم منصف اگه و.  بغلش توی رفتم دوباره

 آروم تا یبزن حرف باهاش باید بغلته توی و ناراحته خیلی دختر یه وقتی ایان :» گفتم.  بیام بیرون

 شی می خوب که بگی مدام بهش و بزنی حرف باهاش باید هم نیست خوب حالش اگه ولی شه

 کارو این پس:»  کردم زمزمه.  نخندیدم من اما.  خندید.«  ببوسی موهاشو روی بار دو یکی هم

 تا نمک می سعیمو اما کریستی شه می خوب کی حالت دونم نمی :» گفت بعد و کرد مکث...«  بکن

 «؟ ببوسی هامو مو روی خوای نمی:»  گفتم و باال آوردم سرمو «؟ خوبه...  بشی بهتر شده طور هر

.  نزد مپس بار این و...  بوسیدمش و رفتم جلو من اما.  داد تکون منفی ی نشونه به سرشو و خندید

 چندش حالت با و کرد ولم.«  شده بهتر تهوعم حالت کنم می حس :» گفتم شدم جدا ازش وقتی

 از حرفم وسط...«  اول یعنی...  نه...  نه:»  گفتم فوری !« داشتی تهوع حالت تو...  اوه:»  گفت

 سرمو.«  نزنیم حرف موردش در دیگه بیا...  فقط:»  گفت قبلی حالت همون با و شد بلند جاش

 دراز سختی به.  بیرون رفت و.«  گردم می بر.  بزنم حرف دکترت با رم می:»  گفت.  پایین انداختم

 زور به و بستم چشمامو...  کشمت می...  کشمت می مارتین.  بود بسته انگار نفسم راه.  کشیدم

.  یرهغ و کنه می درد کجام دقیقا که پرسید سوال تا چند دکترم.  اومد دکتر با ایان تا کردم تحمل

 چه که بود معلوم چشماش از ولی بده نشون خیال بی خودشو خواست می که این خالف بر ایان

 شب که دادن دیگه سرم یه فقط.  کردن مرخصم دادم آزمایش تا دو که این بعد.  شده گیج قدر

 نبد تشخیص که وقتی تا کردن می تر کم دردمو موقتا.  خرید ایان که دارو مقدارم یه و بزنمش

.  دادم می نشون متشنج باید ولی داده بهم زهرشو پاد بود گفته مارتین چون بود راحت خیالم.  چیه

 با« ... کن کمک بهم:»  گفتم بهش رو.  بپوشم تا آورد لباس برام ایان شدم مرخص که این از بعد

 تونم مین.  نه:»  گفتم و دادم تکون منفی ی نشونه به سرمو.«  بپوشیش تونی می:»  گفت تعجب

 و کرد مکث...«  ایان تونم نمی واقعا:»  گفتم لرزونی صدای با و زدم صداش که بره خواست...« 

.  ایسمو جام سر کرد کمک ایان.  پوشیدمش دقت با خیلی و برداشتم بلوزمو.  سمتم برگشت بعد
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 بود فتهگ راننده به.  داد بهم کفشامو ایان و پوشیدم شلوارکمم.  وایسم پام روی اصال تونستم نمی

.  رمب راه که کرد کمک بهم و گرفت کمرمو اونم و پوشیدم کفشارم.  بیاره کفش و لباس برام که

 پای روی سرمو و کشیدم دراز من و کرد حرکت راننده.  نشست کنارم اونم و شدم ماشین سوار

 شه یم:»  گفتم و بستم چشمامو «؟ بهتری:»  گفت و داشت نگه بازوم روی دستشو.  گذاشتم ایان

 راننده .« برو تر آروم:»  گفت راننده به رو ایان.«  خوره می تکون زیادی ماشین ؟ بری تر آروم

 گفت و کرد بازی هام مو با «؟ شه می چی حاال :» گفتم و ایان سمت چرخیدم.  کرد کم سرعتشو

 .«  گردم می مقصرش دنبال:» 

 ؟ بریزه سم بطری اون توی کسی باید چی برای اصال ؟ کنی پیداش خوای می طور چه ـ

 . بفهمم تا بکنم سعیمو باید ولی دونم نمی کدومو هیچ...  دونم نمی ـ

 منو یانا که پایین بیفتم بود نزدیک.  تر عقب شم پرت شد باعث و گرفت ترمز راننده موقع همون

  «؟ کنی رانندگی درست تونی نمی:»  گفت عصبانیت با و گرفت

 ... ببخشید ـ

 یادوز سرعت تونی نمی مطمئنی.  کنی استراحت تا بریم تر زود بهتره :» گفت و نشوند منو ایان

 الهن.«  ندارم مشکلی دارین آشغال سطل اگه:»  گفتم و گرفتم شکمم به دستمو «؟ کنی تحمل

 بلندم و کرد باز منو سمت در.  رسیدیم زیاد درد تحمل بعد باالخره.  دادم فشار شکممو و کردم

 و هکن عوض لباسشو رفت.  نشستم مبل روی داخل رسیدیم که همین و کردم تکیه بهش.  کرد

 که ستمدون می فقط بود سمی چه دونستم نمی.  کرد می اذیتم هنوزم گیجه سر.  گرفتم سرمو منم

 هتوج بدون شد می باعث کرد می اثر دیر اگه.  کرد اثر سریع خیلی خیلی و نداشت ای مزه هیچ

 مرگ برای نه بود زجر برای دارو یه انگار.  بود همین خوبیش اما بشه مرگم باعث و بخورم خیلی

 توقرص بیا:»  گفت.  دادم می فشارش و بود دستم تو سرم هنوز.  نشست کنارم ایان!  مخفیانه

 سرم:»  کردم ناله.  برداره سرم کنار از دستمو کرد سعی و زد کنار موهامو.  ندادم جوابی.«  بخور

 خودمو و خوردمش.  داد بهم قرصو و آورد پایین دستمو آروم خیلی...«  ره می گیجم...  کنه می درد

 . ندادم جوابی «؟ سردته:»  گفت و برداشت بود آویزون مبل ی دسته روی که کتشو.  کردم جمع

 !  مرگ...  بود مرگ مارتین لیاقت.  گذاشتم شونش روی سرمو منم و گرفت دورم کتو

 تهف:»  گفت و کرد نگاه ساعتش به «؟ چنده ساعت...  گرفته خوابم:»  گفتم و کردم مرتب موهامو

:»  کردم زمزمه و چسبیدم بازوشو محکم که شه بلند خواست.«  کار سر برم کم کم باید.  صبح
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 وت منم:»  گفت جدی خیلی «؟ بمونم جا این تنها که وضعیم تو من ؟ بذاری تنهام خوای می واقعا

 من ایان . من خاطر به نمیای بگو بزن زنگ:»  گفتم فوری.«  کنم ول شرکتمو که نیستم وضعیتی

 مدونی نمی کدوم هیچ.  نیست معلوم من وضعیت.  دارم درد.  کنم حرکت درست تونم نمی حتی

 و دکشی پیشونیش به دستشو «؟ بری خوای می.  بشه طور چه حالم بعد ساعت یه ممکنه حتی

 صدای با و دادم تکون منفی ی نشونه به تند سرمو.«  بزرگت مادر ی خونه برمت می:»  گفت

 دندونای تونه نمی زن پیر اون.  بهتره حسم باشی پیشم تو.  کنم می خواهش:»  گفتم لرزون

 .«  شه می نگران فقط ؟ باشه من مراقب خواد می طور چه.  کنه پیدا خودشم

 ؟ کریستی کنم کار چی گی می _

 ... ایان کنم می خواهش.  نری روز یه تونی می.  کنی می کار سخت خیلی تو _

 زوشوبا.«  بدم خبر بذار.  باشه:»  گفت و برداشت گوشیشو.  موند می باید.  بود کرده بغض صدام

 مارهش اونم و کردم ول دستشو.«  رم نمی:»  گفت کالفگی با...«  نری:»  گفتم ترس با و کشیدم

 به خورد چشمم ؟ بشه خوب نیست قرار چرا معده این.  دادم فشار شکمم روی دستمو.  گرفت

 و کرد تموم تماسشو ایان...  بودم آورده باال.  برگردوندم رومو چندش حالت با.  خونه ی گوشه

 سر گاهن یه...«  شده کثیف جا اون:»  گفتم که شم بلند کرد کمکم.«  اتاق توی ببرمت بیا:»  گفت

 و کرد باز اتاقو در.«  کنن تمیز رو خونه کال بیان زنم می زنگ بعدا:»  گفت بعد و انداخت سری

 فعال:»  کردم زمزمه «؟ خوبه حالت ؟ داری حسی چه االن:»  گفت کشیدم دراز وقتی.  داخل رفتیم

 می راچ:»  گفتم که بیرون بره خواست.  کشید روم رو پتو اونم و کشیدم دراز پهلو به.«  نمردم که

 و کردم مظلوم صورتمو.  کرد نگاهم ای کارانه طلب ی چهره با «؟ اصال خوابیدی دیشب ؟ ری

 مایچش از.  نفهمی توام.  داشتم درد اگه بکشم جیغ نتونم بشم الل ممکنه...  بده حالم:»  گفتم

 . کشید خودش روی رو پتو و کشید دراز اونم و تر عقب رفتم.«  ای خسته قدر چه معلومه سرخت

 فتمگ و بستم چشمامو.  سینش روی دستمم و گذاشتم بازوش روی سرمو و شدم تر نزدیک بهش

 ...«  ری نمی کال که بگو:» 

 ؟ شدی طوری این چرا.  گذاشته اثر عقلت روی معدت از تر بیش دیشب سم کنم فکر _

 با باید من.  بذاره تنهاش کسی ترسه می.  طوریه همین زیاد ناراحتی موقع دختری هر خب _

 طور این...  پیشم هستی تو اومد سرم بالیی خواب تو اگه که فکر این با.  بخوابم راحت خیال

 ... نری بده قول حاال...  گاه تکیه گن می مواقع
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 . رم نمی _

 ... هستی قولت پای فقط تو.  بده قول _

 . باشه _

 . دم می قول بگو _

 رزی که دستشو و شدم تر نزدیک بهش.  زدم لبخند.«  دم می قول:»  گفت و بیرون داد نفسشو

 ادزی خوابای...  رفتم خواب دوباره و بستم چشمامو و باشه شونم دور که گذاشتم جوری بود سرم

 بکنه اریک تونسته مارتین ببینم که بودم این منتظر همش خواب تو که دونم می فقط ندیدم جالبی

 هب دستامو.  بود شونم دور دستش هنوز.  بود خوابیده ایان بازم و شدم بیدار باالخره اما.  نه یا

 تو عمیقا.  نداد جوابی.  زدم صداش آروم و کردم نگاه بهش.  نشستم جام تو و دادم تکیه تخت

.  مش بلند نذاشت درد معده که کنم امتحان کلیدو حداقل تا تخت پایین برم خواستم!  بود خواب

 و دمکشی دراز سختی به دوباره.  بستم چشمامو درد از و گذاشتم کرد می درد که جایی روی دستمو

 ذاشت می درد نه اومد می خوابم نه.  بود دوازده ساعت.  شدم خیره ایان دست توی ساعت به

  «؟ الو :» نشه بیدار ایان تا دادم جواب و داشتم برش رفتم شیرجه.  خورد زنگ گوشیم.  بشم بلند

 ؟ خوبی.  سالم _

  ؟ زدی زنگ موقع این چرا.  آریانا اوه _

  ؟ ببینمت تونم می.  طوری همین _

 .  خوابیده اونم بیام تونم نمی خودم.  نیست خوب حالمم.  ایانم پیش.  تونم نمی ببخشید _

  ؟ چرا _

 ؟ مهمه کارت.  نیست خاصی چیز.  هیچی _

 . بیرون بریم خواستم طوری همین.  زیاد نه _

 . فعال.  باشه _

 . فعال _
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 شصورت روی دستشو.  بود شده بیدار زدنم حرف صدای با ایان اما گذاشتم رو گوشی و کردم قطع

 و شد بلند جاش از و داد تکون سرشو «؟ خوابیدی خوب:»  گفتم.  نشست جاش تو و کشید

 و زدم ارکن رو پتو...«  بیام منم کن صبر:»  گفتم.  برگشت کالفگی با.  زدم صداش که بره خواست

 . بیرون آمد و بست درو اونم و بیرون رفتم و کردم حرکت آروم خیلی.  گرفتم دیوار به دستمو

 میز روی و داشتم برش.«  نکردم روشنش...  ا:»  گفتم و خورد جدیدم گوشی به چشمم

 ایان . کردم روشنش و گذاشتم گوشی توی کارتمو سیم.  خونه آشپز داخل رفت ایان.  گذاشتمش

 وشنر بودم منتظر که طور همون و گرفتم دستم رو گوشی «؟ کنی درست تونی می چیزی:»  گفت

 ممعد هنوز.«  خالیه یخچالت:»  گفتم و زدم پوزخند!« ؟ خامست و عسل با منظورت:»  گفتم بشه

 می تر بیش چی هر.  برم راه کردم می سعی باید ولی بشینم دادم می ترجیح.  کرد می درد

 کرده پرش انگار.  کردم نگاه یخچال به.  پیشش رفتم و شدم بلند جام از.  شد می تر بد نشستم

 که طور همون و برداشت گوشیشو «؟ کنی درست غذا بلدی تو:»  گفتم و کردم نگاه ها غذا به.  بود

.  کن درست خوای می چی هر.  جایی یه برم باید ولی آره:»  گفت بیرون رفت می خونه آشپز از

:»  مگفت تعجب با.«  بگیره چی و کجا از دونه می خودش.  بگیره غذا بگو راننده به تونی نمی اگه

 فتمگ کنجکاوی لحن با...«  یکی پیش:»  گفت و برداشت مبل روی از کتشو «؟ بری خوای می کجا

 تمبرداش میز چیز تا چند و کردم نگاه یخچال به.  اتاق توی رفت و نداد جوابی «؟ کیه یکی اون و:» 

 دندونامو و دادم تکیه اپن به.  گرفت درد خیلی معدم که اپن روی گذاشتمشون.  کنم درست تا

 من به رو و بخوره تا برداشت آب.  خونه آشپز داخل بعد و بیرون اومد ایان.  دادم فشار هم روی

 تامودس.  نشستم خونه آشپز کف جا همون و دادم تکون منفی ی نشونه به سرمو «؟ خوبی:»  گفت

 «؟ دکتر بریم زیاده دردت اگه:»  گفت و نشست کنارم.  دادم فشار و گذاشتم شکمم طرف دو

 داد همب قرصو و شد بلند جاش از.«  بده مسکن فقط:»  گفتم و دادم تکون منفی ی نشونه به سرمو

 نشوماشی سوئیچ.  داد تکون مثبت ی نشونه به سرشو «؟ کنه می اثر:»  گفتم و خوردمش آب با. 

  «؟ گردی می بر کی:»  گفتم و سمتم برگشت.  زدم صداش که بره که برداشت

 .  نیام شب ممکنه _

 ؟ کنم درست غذا خودم برای من پس! ؟ چی _

 .  کنی درست تر بیش یکم بهتره پس.  ممکنه البته.  آره _

 ... تنهام من ایان...  آخه _

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر hoorie r | گانگستر رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

162 

 

 . مارتین به بزن زنگ _

 منو که یاریب استثنا باید حتما:»  گفت کالفگی با و سمتم برگشت!«  جهنم به بره مارتین:»  غریدم

 وقت هر االن تا...  معلومه زدی که تیپی از:»  گفتم و زدم پوزخند.«  دارم کار من ؟ داری نگه

 به سرمو «؟ کنجکاوی ؟ اینه موضوع:»  گفت و زد پوزخند.«  شرت تی نه.  بودی کت با دیدمت

 واجبی ارک که اینه موضوع:»  گفتم و نسوزه معدم تا گرفتم نفس یکم.  دادم تکون منفی ی نشونه

  «؟ بله:»  داد جوابش.  خورد زنگ گوشیش که بگه چیزی خواست.«  نداری

  ؟ باشه.  کنیم می حل مشکلمونو جا اون میام االن _

 ... فعال.  باش آماده.  کنم می حرکت دیگه یکم...  خب خیلی _

 انندهر:»  گفت و گذاشت جیبش توی رو گوشی «؟ کسی دنبال میری:»  گفتم.  کرد قطع رو گوشی

 خواست می.  بست درو و بیرون رفت بعد و.«  داشتی نیاز چیزی اگه بزنی صداش کافیه.  هست

:»  مکرد زمزمه گیج.  افتادم نامزدی ی حلقه یاد! ؟ کنن حل هم با مشکلشونو که یکی دنبال بره

 وبیدمک خشونت با.  کرد عصبیم درد معده که شم بلند خواستم «؟ کاسته نیم زیر ای کاسه چه ایان

 گوشی از که افزارایی نرم.  کردم کار باهاش یکم و برداشتم رو گوشی.  هال داخل رفتم و اپن به

.  کردم شذخیر و ایمیلم توی رفتم.  کردم عوض تنظیماتشو یکم و ریختم توش داشتم نیاز قبلیم

 مونه شد تموم کاراش وقتی و کردم دانلود اینستاگرامو بعدم.  تیوبو یو و بوک فیس طور همین

 دو اون . کردم قفل رو گوشی و گذاشتم اینستاگرام پروفایل روی رو بود گرفته ازم ایان که عکسی

 می عکس برای که دیگه روز دو تا باید پروفایل عکس هم خواست می کاور هم چون دیگه تای

 وهاموم.  داشتم برش و اتاق داخل رفتم و شدم بلند جام از...  افتادم کلید یاد.  کردم می صبر رفتم

 متون نمی.  دارم کار یکم من:»  گفتم.  پایین آمد.  زدم صدا رو راننده.  بیرون رفتم و زدم شونه

 گرفتم هنرد به دستمو.  بشه آماده تا رفت و داد تکون سرشو «؟ کنی کمکم تونی می.  کنم رانندگی

 شتپ خودشم و نشستم.  کرد باز برام ماشینو در اومد وقتی.  پایین رفتم ها پله از سختی به و

 مغازه همون جلوی.  دادم بهش آدرسو بعد و کردم مکث «؟ برم کجا:»  گفت.  نشست فرمون

.«  زنینب برام یدک دونه یه کلید این از خواستم...  سالم:»  گفتم و سازی کلید داخل رفتم.  وایساد

 و وندمبرگرد ایانو کلید.  برگشتیم و شدم ماشین سوار ساخت کلید از وقتی.  دادم بهش کلیدو و

 تگیخس با و خونه آشپز داخل برگشتم.  نبود اون مال ولی کردم امتحان انباری در به خودمم کلید

 دو.  گذاشتم میز روی و کشیدم خودم برای شد تموم کارم وقتی.  پختن غذا به کردم شروع

 ؟ نمیاد چرا ایان که بودم کنجکاو ولی بود نشده تاریک هوا حتی که این با.  بود گذشته ساعت
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 ستفادها فرصت این از تونستم می.  شدم پشیمون ولی بدم اس بهش خواستم و برداشتم گوشیمو

 کت تک در و خونه آشپز داخل رفتم.  بودم نخورده غذامو هنوز.  شدم بلند جام از سختی به.  کنم

 یانا که بود معلوم کلید اون از چون.  گشتم رو درزی هر الی دقت با بار این.  کردم باز رو کابینتا

 گشتم رو دیگه جاهای اونم بعد.  کرد می قایم درزا و ریز جاهای توی باید کرد می قایم چیزی اگه

 اموغذ تا کردم پرت مبل روی خودمو.  بود کلید همون خونه اون توی سرنخ تنها انگار...  هیچی ولی

 سعی و کردم پرت قاشقو که اومد فشاری چنان معدم به خوردم اولو ی لقمه که همین.  بخورم

 یه ازمب و آوردم باال و رسیدم شویی دست به باالخره.  داشتم درد خیلی ولی دستشویی برم کردم

 آوردم باال رو بود معدم توی چی هر وقتی.  آوردم باال و دادم عقب موهامو.  بود بینش خون ی لکه

.  بیرون رفتم زور به و شستم صورتمو لرزون دستای با.  اومد می فشار معدم به داشت تازه

.  مکرد جمع خودمو و گرفتم ایانو ی شماره.  مردم می درد معده شدت از داشتم.  برداشتم گوشیمو

 پیغام دیگه سوم بار برای.  کرد قطع بازم اما گرفتم دوباره و دادم فحشش لب زیر.  کرد قطع

 یاب زود.  دنبالم بیا:»  کردم ناله داد جواب که همین.  گرفتم مارتینو ی شماره ناچار.  داد خاموشی

 .«  بده حالم.  دنبالم

  ؟ کجایی ؟ شده چی _

 ... باش زود...  مارتین نیست ایان.  ایان ی خونه _

 . میام االن.  باشه _

 به که داشتم درد قدر اون.  کردم ناله.  دادم فشار شکممو وجود تموم با و کردم قطع رو گوشی

 مبری:»  گفتم.  کرد کمکم من دیدن با و پایین آمد.  زدم صدا رو راننده و رسوندم در به خودمو زور

 ماشین توی ردب منو سریع خیلی باشه گفتن با و گرفت دستمو...«  بیمارستان ببر منو...  بیمارستان

.«  وبگ بهش آدرسو:»  گفتم راننده به و گرفتم مارتینو ی شماره.  گرفت می آتیش داشت معدم. 

 یوقت.  گفت بیمارستانو آدرس مارتین به رفت می سرعت با که طور همون و گرفت ازم رو گوشی

 ساعت چند بیمارستان همون.  سمتم اومد دکتر.  کردن خالی اتاقو یه و داخل برد منو رسیدیم

 همین ؟ شد چی:»  گفت.  زیاد خیلی...  داشت درد خیلی.  پیچیدم می خودم به درد از.  بود پیش

 خوردم که غذا.  بود کم دردم:»  کردم ناله و دادم فشار شکممو «؟ شد شروع دردت یکهو طوری

!«  ایان دنبال برو ؟ کنی می کار چی:»  زدم داد راننده به رو...«  شد طوری این و همشو آوردم باال

 و نشست کنارم فورا.«  متنفرم ازت:»  زدم داد بهش رو.  داخل آمد مارتین موقع همون.  رفت اونم

:»  غریدم و درد از شدم خم.  ریخت اشکم.«  بریم بیا:»  گفت مارتین که بکنه کاری خواست دکتر
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 الزم نگفت با مارتین.«  بنویسیم آزمایش براش باید:»  گفت دکتر و گرفت کمرمو...«  تونم نمی

.  کردن ولم ولی کنم جدا ازش خودمو کردم سعی.  بیرون برد منو سریع خیلی و کرد بلندم نیست

 فقط بمونی اگه.  کنم خوبت طوری چه دونم می:»  کرد زمزمه آروم...«  دارم درد:»  غریدم

 جاش سر.«  وایسا:»  گفتم و گرفتم دهنم جلوی دستمو.«  نویسن می برات مسخره آزمایشای

 هب و نیارم باال که دادم فشار هم به دندونامو.  کشید منو و «؟ خب.  کن تحمل:»  گفت و وایساد

 شارف...  دادم می فشار فقط و بودم گرفته معدمو.  کرد حرکت و شدیم ماشین سوار.  رفتم کمکش

 .« بخور اینو:»  گفت بهم رو.  آورد در شربت ی شیشه یه داشبورد داخل از و وایساد کوچه سر... 

 ولی کنم تف رو همه خواستم می که بود تلخ قدر اون خوردم وقتی.  بهم داد و ریخت ازشو یکم

 حالم:»  زدم جیغ دادم قورتش وقتی و خوردمش زور به.  گذاشتم گلوم رو دستمو و بستم دهنمو

:»  گفت و بهم داد رو شیشه!«  عوضی.  آشغال معنایی تمام به احمق یه.  خوره می بهم ازت

 نشدی خوب کامل وقتی تا.  شی می بهتر کم کم.  ازش بخوری بار دو روز در باید کریستی

 نهک تموم حرفشو که این قبل...«  سبک غذای تر بیش.  نخور رو مونده یا تند یا داغ خیلی غذاهای

 وابج بی کارت این:»  گفتم و زدم نفس نفس.  برگشت صورتش و شد ساکت...  گوشش تو زدم

 ایان کردی که غلطی این با فهمی نمی حتی احمق توی...  باش عواقبش منتظر.  مارتین مونه نمی

 و شدم پیاده بدم حال تموم با و کردم باز ماشینو در.«  کنه می تر سخت حفاظشو قدر چه

 تلخیش زهنو.  آوردم می باال داشتم.  نیفتم تا گرفتم حفاظا به دستمو.  خوردم تلو تلو.  کوبوندمش

 بازومو دوباره.«  کن ولم:»  زدم داد که بگه چیزی خواست و گرفت بازومو مارتین.  بود دهنم توی

 بریم ایدب.  بمونی جا این تونی نمی ولی باش هستی عصبانی:»  گفت.  کشید منو بار این و گرفت

 درو دبع و نشستم.  کردم باز درو و ماشین سمت رفتم عصبانیت با و کشیدم بیرون دستمو.« 

 من کریستی:»  گفت بیرون رفت کوچه از که همین.  کرد حرکت و شد سوار خودشم.  کوبوندم

 وروندنخ سم ما قرار.  ببندش فقط.  مارتین ببند دهنتو:»  غریدم...«  که گفتی تو.  نبودی تو هدفم

 ستنی الزم:»  زدم داد عصبانیت با که بگه چیزی خواست «؟ دستگاه کردن پیدا یا ؟ بود ایان به

 و کن تموم زدنو حرف فقط ؟ فهمی می.  مارتین ای دیونه یه تو.  دستگاه که معلومه.  بدی جواب

 می ربهت کم کم داشت دردم.  کرد حرکت و نزد حرفی.«   ایان ی خونه برسون منو.  بکن رانندگیتو

 ربتوش شیشه فقط رسیدیم وقتی.  خونه برگشتم که بودم گفته و بودم زده زنگ راننده به.  شد

 منتظر.  خونه سمت رفتم و کوبوندم درو بهش توجه بدون اما زد صدام.  شدم پیاده و برداشتم

 به منم و کرد باز درو برام.  بود رفته مارتینم و اومد زود تقریبا که کنه باز درو و بیاد راننده تا بودم

 «؟ اومد ایان:»  گفتم راننده به رو.  کردم جمع خودمو و کشیدم دراز مبل روی.  داخل رفتم سختی
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« . کجان دونستم نمی.  بود خاموش موبایلشون:»  گفت و داد تکون منفی ی نشونه به سرشو

 کونت منفی ی نشونه به سرشو «؟ کی دنبال دونی نمی.  کسی دنبال ره می گفت:»  کردم زمزمه

 سختی به...  بست درو و رفت اونم و...«  برو تو.  کنم می استراحت من.  خب خیلی:»  گفتم.  داد

 وزهن که این با.  بستم چشمامو و کشیدم دراز تخت روی.  بود خالی خالی معدم.  اتاق داخل رفتم

 می تاریک داشت هوا شدم بیدار وقتی و برد خوابم دوباره گذشت می شدنم بیدار از ساعت سه

 . بود شده سرد هوا.  اومد می بارون داشت که شدم خیره پنجره به.  بود نیومده ایان هنوزم و.  شد

 جواب اونم و باشه روشن که امید این به گرفتم ایانو ی شماره.  برداشتم گوشیمو و بستم رو پنجره

 .«  شه می شب داره:»  کردم زمزمه «؟ بله:»  داد

  ؟ خب ـ

 .  بخورم تونم نمی هیچی.  بودم گرفته درد دل ؟ بیمارستان رفتم دونی می خب ـ

 ؟ خب ـ

 ؟ میای کی ؟ خب ؟ همین ؟ خب ـ

 . نمیام گفتم که امشب ـ

 . برم تونم نمی که تنهایی.  بزنم سرممو باید شب اما ـ

 ؟ هات هبهون شد تموم.  باشه مراقبت بیاد یکیم کنه مرتب رو خونه بیاد یکی هم که زنم می زنگ ـ

 ؟ کجایی تو ـ

 ؟ مهمه برات چرا ـ

!  مکرد پیدا حمومت توی الماس نامزدی ی حلقه یه که جایی اون از:»  گفتم جانبی به حق لحن با

  «؟ چیه قضیش ؟ کیه مال

 . زنیم می حرف بعدا ـ

 اما بود پیچیده خونه توی بارون بوی.  کردم بازی یکم گوشیم با  حوصلگی بی با.  کرد قطع و

 بریخ ایان از ولی اومد پرستار یه حتی و شد شبم.  رفت و کرد تمیز و اومد خدمتکار.  بود تاریکم

 روی.  ردک می اذیتم ذهنم توی خیلی حلقه ی قضیه ولی بمونه کجا شبو قراره دونستم نمی.  نبود

 ثرا.  گرفت خوابم بازم گذشت ساعت نیم که همین.  بزنه سرممو پرستار تا کشیدم دراز تخت
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 آروم خیلی چشمام.  کرد می کمک شدنمم بهتر به ولی کرد می اذیت دستمو سرم.  بود ها دارو

 و بودن دستم توی دیگه سرم.  شدم بیدار بعد روز صبح.  بود سرم باالی پرستارم و رفتن هم روی

 رت بد بازم و بخورم غذا ترسیدم می.  ضعف از دفعه این.  کرد می درد معدم.  بود رفته پرستارم

 ات کیفم داخل گذاشتمش بعدم خوردم یکم و برداشتم شیششو.  افتادم زهره پاد اون یاد.  شم

 این از بعد.  زیاد خیلی.  بود رفته سر حوصلم.  کار سر بود رفته ایان مطمئنا.  نشه متوجهش ایان

 که این با خوردم وقتی.  بخورم سالم کامال ی صبحانه یه تا رفتم خوردم رو دارو اون از یکم که

 . برداشتم رو بود داده بهم کوین که کاغذایی.  بود قبل از بهتر خیلی اما کرد می درد معدم یکم

 داده بهم.  کردم نگاه بهش و کردم پیدا رو کردن می کار ساختنش روی داشتن که آهنگی

 زدم خونه از.  کردم عوض لباسامو و گذاشتمشون حوصلگی بی با.  کنم تمرین یکم تا بودشون

 می حرف نفر یه با داشت...  دفترش داخل بعدم و کارش محل رفتم.  شدم ماشین سوار و بیرون

 نیم بعد وقتی.  داد ادامه زدنش حرف به دوباره و کرد مکث صورتم روی یکم من دیدن با.  زد

.  کرد اشاره کمد به...«  نداشتی کت که تو :» گفتم رفت مرد اون و شد تموم کارشون ساعت

 نهمنگ تا کرد می مرتب کاغذو تا چند که طور همون «؟ حلقه ی قضیه...  خب :» گفتم و زدم پوزخند

 می حرف خونه برگشتم وقتی.  بیای جا این روز هر تونی نمی توام.  دارم زیاد کار :» گفت بزنه

 یحوصلگ بی با.  خورد زنگ گوشیم که نشستم جام تو حرص با.  بیرون رفت کاغذا با و.«  زنیم

  «؟ بله :» دادم جوابش

 رداف تا...  بیای توام بهتره.  زیاده یکم کارامون ؟ بیای خودت تونی می امروز کریستی.  سالم ـ

 .  کنی تمرین باید تمومه آهنگ

  «؟ پیش روز دو جای همون.  باشه:»  گفتم و بیرون دادم نفسمو

 .  آره ـ

 . رفته سر حوصلم منم.  خوبه.  باشه ـ

 وقتی که.  کجاست ایان ببینم تا کردم نگاه بر و دور به.  بیرون رفتم دفتر از و کردم قطع تماسو

 ماشین توی دوباره.  پایین رفتم و شدم خیالش بی زنه می حرف دیگه نفر چند با داره دیدم

 فرمون روی سرمو.  کردم می روزمو بودن خاصیت بی احساس.  بودم خسته خیلی.  نشستم

 و ردمک روشن ماشینو.  مالیدم چشمامو و آوردم باال سرمو دقیقه دو بعد.  بستم چشمامو و گذاشتم

 الم ترش دقیق.  کنه می کار باهاشون ساز آهنگ اون که ای استودیو رفتم می باید.  کردم حرکت
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.  ودنب کامپیوتر پشت دیگه نفر یه و اون.  داخل رفتم و زدم فرمونو قفل رسیدم وقتی.  بود خودش

 که جایی به .« میام االن منم.  جا اون بری تونی می:»  گفت و داد جوابمو و برگشت.  دادم سالم

 کیهت دیوار به سرمو...  چرا دونستم نمی.  بود ای کننده کسل روز.  نشستم و رفتم کرد می اشاره

 دمکر باز وچشمام «؟ ای خسته:»  آورد خودم به منو صداش دقیقه چند بعد.  بستم چشمامو و دادم

 :» گفت.  زدم جونی بی لبخند و...«  کسلم.  دارم الزمش االن که چیزیه تنها خوندن:»  گفتم و

 درو.  رفتم دنبالش و شدم بلند جام از.«  بغلی اتاق بریم.  کنن می خودشونو کار اونا...  خب خیلی

 روی تمگذاش کیفمو «؟ تیگرف عکساتو:»  گفت.  بود بزرگ تقریبا اتاق یه.  داخل رفتیم و کرد باز

 خب لیخی:»  گفت و کرد روشن رو المپا.«  برم فردا کنم فکر.  هنوز نگرفتم...  نه:»  گفتم و صندلی

 ثبتم ی نشونه به سرمو.«  شدی مسموم گفت می ایان ؟ خوبه حالت :» گفت و سمتم برگشت...« 

 دیگه کنم فکر.  بودی خوب هم با کردیم تمرین که روزم یه همون.  باشه:»  گفت.  دادم تکون

 لتخیا.  کنیم کار شه می آماده داره که آهنگی این روی بهتره.  نیست متفرقه تمرین به نیازی

 سرعتی با تونن می هم ماهرن خیلی هم اونا.  داره ای طوالنی ی سابقه استودیو این.  باشه راحت

 اشیب داشته کیفیت و سرعت.  باشی ما لمث توام کافیه.  کنن آماده رو آهنگا این خواد می ایان که

 ینا با:»  گفت اونم و نشستیم صندلی روی.  دادم تکون فهمم می که این ی نشونه به سرمو.« 

 االح.  خستم قدر چه نداری خبر :» گفتم و خندیدم زور به «؟ کنی تمرین خوای می خسته ی چهره

 آهنگ تنها ؟ بود می شاد آهنگ یه موناول آهنگ شد نمی.  گیره می حالمو تر بیش آهنگم این

 نگقش که نکنیم فکر بهش طوری این چرا:»  گفت و خندید!«  اول برای گذاشتین آلبومو غمگین

 ساساح با که کارت شروع برای گذاشتیم آلبومو آهنگ ترین اصلی و آهنگ ترین معنی با و ترین

 تو.  خندیدیم.«  نداره جواب حق حرف :» گفتم و کردم فکر یکم «؟ طوره چه ؟ شی بقیش وارد

 .«  کنیم شروع.  باشه:»  گفتم و نشستم صاف جام

 تو کم کم باید که باشه یادت اینم و خونیم می تیکه تیکه.  کنیم می شروع اولش از ببین.  باشه ـ

 .  بره ذهنت

 . بدم اجازه اگه ذهنم تو ره می زود خیلی چیز همه من ـ

 بلند جاش از.«  گردم می بر االن :» گفت اونم و کردم نگاه بهش یکم.  داد بهم کاغذو و زد لبخند

 و برگشت بعد ی دقیقه ده.  کردم می مرور آهنگو ذهنم توی داشتم فقط منم.  بیرون رفت و شد

 و.«  بشه خونده ریتم این با اول ی تیکه این باید...  خب خیلی:»  گفت.  نشست روم به رو دوباره

 یتمر همون با بعدش من و گفت می اون.  باشه طور چه خوندنم حالت باید که داد توضیح برام بعد
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 واقعا:»  گفت که گذشت وسطش زدنای حرف و تمرین همین با ساعت یک.  خوندم می آهنگو

 .«  نباشی خسته

 ؟ بخورم آب تونم می.  توام.  مرسی ـ

.  دکشی تیر معدم باز خوردم که یکم.  ریختم آب خودم برای و شدم بلند جام از.  داد تکون سرشو

 سرمو «؟ خوبی:»  گفت اونم و نشستم صندلی روی.  گذاشتم جاش سر لیوانو و دادم تکیه دیوار به

  «؟ شه می درست کی...  شد تموم آهنگ این...  خب.  آره:»  گفتم و دادم تکون مثبت ی نشونه به

 ای کنی کار آهنگش خود با خوندن روی کم کم تونی می فردا.  کنن می تصحیح کارو دارن االن ـ

 .   وقته خیلی شب تا هنوز.  امشب

.. . پس.  برداری عکس برای بریم نداره کاری ایانم چون زیاد احتمال به فردا.  بهتره خیلی شب ـ

 ؟ برم تونم می االن من

 . بری تونی می بعد بگم رو چیزایی یه بذار ـ

 ...  باشه ـ

 من اب موردی هر در بعد به این از پس بشم هات برنامه مدیر من قراره تقریبا دیگه که این یکی ـ

 ؟ گفته دوستانه تیم یه مورد در بهت ایان.  کنم راهنماییت تا کن صحبت

 ویر باید آلبوم آهنگای از بعد ببین.  خب خیلی:»  گفت.  دادم تکون مثبت ی نشونه به سرمو

 پس  good bye آهنگ همین جز شاده ترکاش ی همه آلبوم این چون.  کنیم کار ها ویدیو موزیک

 که کنسرتت برای خصوص به.  کنن همراهیت بعضیا توی حداقل که داری نفر چند به نیاز مسلما

 سپ...  حرکاتت و صدات و خودتی فقط و نیست افکتی یا ویدیو موزیک جا اون کنی اجراش باید

  «؟ تیم یه به کنم دعوتت بیرون دادیم رو آهنگ تا سه این که بعد مدت یه من که طوره چه

 ؟ تیم ـ

 که هرقص استودیوی یه.  جا اون بریم هم با روز یه تونیم می.  داریم رو دوستانه خیلی جو یه.  آره ـ

 و نپیششو بری مهمون مثل روز یه اگه.  صمیمین هم با همشون.  هستن توش زیادی آدمای خیلی

 خودتم تیح.  ببینی مهارتشونو حتی.  شی صمیمی نفرشون چند با تونی می کنی تمرین باهاشون

 .  کنی تمرین
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 ...  عالیه که این...  خب ـ

 شعالی تقریبا و کردم فکر دادیم هم دیگه آهنگ توی که تغییراتی اون مورد در و...  پس.  خوبه ـ

 چه جا ینا تا آهنگ ببینی و بشی آشنا بقیه با یکم خوای می االن.  دم می توضیح برات بعدا.  کردم

 ؟ رفته پیش طور

 .  خیلی.  آره ـ

 و دنخندی می و زدن می حرف هم با داشتن که نفری دو اون کنار رفتم.  بیرون رفتیم و شدیم بلند

 سالم خنده با دوشون هر و سمتم برگشتن.  دادم سالم.  کردن می کار آهنگ روی طورم همون

.  آره :» گفت یکی «؟ جا این تا بدم گوشش شه می :» گفتم و نشستم صندلی روی بینشون.  دادن

 ودنب نذاشته وقت زیاد که این با.  بود عالی.  نشست دلم به خیلی منم و آهنگو گذاشتش.«  حتما

 دش تموم وقتی.  دادن می داشتن که خواست می تغییر یکم البته.  بود خوب خیلی ولی براش

 گفت کوین.  کردم ناله و بیرون دادم نفسمو.  گرفت درد معدم.«  شده خوب خیلی :» گفتم شنیدنم

 « . همینه برای معدم درد کنم فکر.  گرسنمه خیلی.  آره:»  گفتم فورا «؟ بگیریم غذا خوای می:» 

 ؟ خوری می چی تو.  باشه ـ

 . خواین می شما چی هر.  کنه نمی فرقی ـ

 و رفط این یکم.  شدم بلند جام از و کردم نگاه ساعتم به.  بخره بگه یکی به بره تا شد دور ازمون

.  بودن زیاد من تصور به نسبت کارمنداشم و بود بزرگی استودیوی تقریبا.  چرخیدم طرف اون

 رو ذاغ کوین.  آوردن رو ها غذا که نکشید طول تر بیش دقیقه ده اتاق توی برگشتم خسته وقتی

 عکس کرد می کار آهنگ روی داشت که نفری دو اون از یکی.  نشستیم هم دور همه و داد بهمون

 خواستم و ریختم سسشو.  بود داگ هات.  نشست و.«  شد عالی:»  گفت لبخند با و ازمون گرفت

 دیدم که سمتش برگشتم.  دونستم نمی اسمشم حتی من.  زد صدام پسر همون که بخورم

 چیزی یه که کردم باز دهن بودم داشته نگه دهنم جلوی ساندویچو که طور همون.  گرفته خندش

 زا ساندویچو فوری.«  کن پاک لبتو کنار سس:»  گفت و خندید.  گرفت عکس ازم فوری که بگم

 نت تو بذارم عکسو این اگه کنم فکر...  خب:»  گفت.  کردم پاکش دستم با و کردم دور دهنم

 این کاری اول همین.  کارم تازه من ؟ میاد دلت.  نذارش :» گفتم خنده با.«  بشه سال عکس

 از رو گوشی.  داد نشونم و.«  گذاشتم:»  گفت بعد و کرد کار گوشیش با «؟ بذاری ازم عکسو

 نمی رمزشم.  رو گوشی کرده قفل دیدم ولی کنم حذفش خواستم.  خندید.  کشیدم دستش
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 چند «! وای ای:»  کردم ناله.  انداخت باال شونه.«  کن پاکش:»  گفتم و سمتش برگشتم.  دونستم

 چند تا کردم می صبر باید« 3011:»  گفت و خندید کوین.  کرد قفل گوشیشم دیگه که زدم رمز تا

 رصح با.«  باشه که نداره اشکالی:»  گفت و گرفت ازم رو گوشی که کنه قبول رمزو باز که دقیقه

 گاهن اعالناتم به و برداشتم گوشیمو.  داگش هات خوردن به کرد شروع و خندید.  کردم نگاه بهش

 ویت الیک و اینستاگرام تو کننده دنبال تا هزار چند روز دو همین تو.  انداختم باال ابروهامو.  کردم

 موبایلم کردم تموم که همین.  خوردم داگمو هات و کنارم گذاشتم گوشیمو.  داشتم بوک فیس

 از «؟ خوبی.  عزیزم سالم:»  گفتم لبخند با «؟ کجایی :» گفت ایان و دادم جوابش.  خورد زنگ

 پوزخند اب و نشستم صندلی روی «؟ کجایی.  سالم:»  گفت.  بغلی اتاق توی رفتم و شدم بلند جام

 روی پام با.  اومد خندش صدای.«  بدی سوالمو جواب نذاشتی وقت امروز حتی تو ؟ مهمه:»  گفتم

  «؟ کیه مال نامزدی ی حلقه اون:»  گفتم و گرفتم ضرب زمین

 ؟ کجایی ـ

 مادهآ آهنگو.  خوبه:»  گفت بعد و کرد مکث !«؟ شدی راضی!!!  استودیو:»  گفتم و بردم باال صدامو

  «؟ کردن

 .  کنم تمرین یکم تونم می شب.  شه می آماده شب تا.  نه ـ

 ؟ نداری کاری.  خب خیلی ـ

 یه مال:»  گفت و خندید «؟ کیه مال حلقه اون...  ایان پرسم می ازت دارم.  دارم آره:»  گفتم فوری

 نو:»  کردم زمزمه و داشتم برش فوری و صندلی روی کردم پرت رو گوشی.  کرد قطع و.«  کسی

 نمی هیچی چرا.  صندلی روی گذاشتمش بعد و باشه نشده خراب تا انداختم نگاه بهش...«  بود

 به رو هب و لبم ی گوشه گذاشتمش بعدم.  انداختم بهش دیگه نگاه یه و برداشتم گوشیمو ؟ گفت

 و کردم خداحافظی.«  رم می دیگه من:»  گفتم و بیرون رفتم و شدم بلند جام از.  شدم خیره رو

 یکس.  کردم نگاه بر و دور به داخل رفتم وقتی.  سازمان رفتم و کردم حرکت.  شدم ماشین سوار

 در از.  ودنب اون مال کلید.  نشد باز اما بردم داخلش کلیدو احتیاط با و دفتر همون سمت رفتم.  نبود

 یه باید.  نشد ولی کردم امتحان اونم برای.  بود انباریم یه.  کردم نگاه بر و دور به و شدم دور

 ایدب من که بود این بدیش فقط...  دیگه بود توش چیزی یه حتما...  دفتر اون توی رفتم می جوری

:»  فتمگ و سمتش برگشتم «؟ جایی این چرا:»  بپرم شد باعث ایان صدای.  کردم می پیدا کلیدشو

 ...«  جورایی یه واقعا دفتر این.  کرد جلب توجهمو این.  مارتین پیش اومدم می داشتم
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 ؟ عجیبه ـ

 ! دقیقا ـ

  ؟ ببینی مارتینو که نداری ای دیگه وقت روزت کل توی تو ـ

 . گیری می تو وقتمو ی همه.  نه ـ

 . پیشش بری شب تونی می ـ

 . که نداره استفاده بی پسر دوست یه من مثل.  گیرن می دختراش دوست وقتشو ی همه شب ـ

 «؟ تیداش کاری پایین این:»  گفتم لبخند با و کشیدم عمیق نفس.  کرد نگاهم سینه به دست

 دمز لبخند.«  داریم جشن دیگه روز چند.  حال هر به:»  گفت و داد تکون منفی ی نشونه به سرشو

 مین متاسفانه:»  گفت و داد تکون منفی ی نشونه به سرشو «؟ باشم همراهت خوای می:»  گفتم و

 اون با باید و شه نمی چرا:»  گفتم و کردم نگاهش تعجب با «؟ بیای مارتین همراه تونی می.  شه

  «؟ بیام

 . نباشه تنها بار این بهتره.  اومده تنها قبلم های دفعه مارتین...  خب ـ

 ؟ بیام تو همراه عنوان به نباید که چیه تو دلیل ـ

 ! بیام دیگه نفر یه با قراره من ـ

 و بیای دیگه دختر یه با آدم همه این جلوی ؟ جدا:»  گفتم و وایسادم سینه به دست.  زدم پوزخند

 گفت و داد تکون منفی ی نشونه به سرشو!!!«  عالیه!  بیاد خالش پسر با باید خودت دختر دوست

 .«  نبود این منظورم.  نه:» 

 دوست.  کن نگاه ایانو وای که بشنوم نفر یه دهن از اگه فقط.  نیست مهم من برای حال هر به ـ

 مکی همراه نیست مهم برام.  بیام مهمونی فقط.  شم می عوض منم وقت اون!!!  نیاورده دخترشو

 ...  نکنه مسخره کسی اگه

 که هش نمی دلیل کنه نمی فرقی من برای که این اما:»  گفتم و برداشتم کیفم داخل از گوشیمو

.  زد صدام که برم خواستم و شدم رد کنارش از...«  الکیه رابطمون که چند هر.  درسته کارت

 ومور دوباره.  دادم تکون مثبت ی نشونه به سرمو «؟ داری لباس:»  گفت اونم و سمتش برگشتم

 بعد و ندید البته که زدم مرموزی لبخند.«  دنبالت میام خودم پس:»  گفت که برم که برگردوندم
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 . بستمش و کردم باز درو.  مارتین پیش رفتم و.«  کنی می درستی کار.  باشه.  آهان:»  گفتم

 ریدخت دوست قبال ایان:»  گفتم و وایسادم روش به رو.  کرد مکث من دیدن با و کرد بلند سرشو

 فتگ و داد نشون مشغول خودشو.  برد فرو کامپیوتر توی دوباره سرشو بعد و کرد مکث «؟ داشته

 .«  کنم فضولی هاش رابطه توی که نداشتم وقت:» 

 . باشن داشته خبر همه که ای رابطه.  نه فضولی ـ

 به که آدمیه.  نداره خصوصیش زندگی مورد در اطالعی هیچ کس هیچ یادمه من که جایی تا ـ

 .  ده می زیادی اهمیت خصوصیش حریم

 . باشه ـ

 دخن نیش «؟ خوری می زهرو پاد اون:»  گفت اونم و سمتش برگشتم.  زد صدام که در سمت رفتم

 یادم کارتو تر کم چی هر:»  گفتم و کردم مکث.«  بگم بهت رو چیزی یه بذار:»  گفتم و زدم

 زدم بهت که ای گوشی تو اون خاطر به دستم هنوز.  هست منم نفع به.  نفعته به تر بیش بندازی

 گشتبر.  زدم صداش.  شد رد کنارم از ایان.  بستم درو و بیرون رفتم عصبانیت با و.«  کنه می درد

 دفتر سمت رفت بعدم و «؟ خونه بری چطوره.  دارم کاری یه االن ببین:»  گفت عجله با و طرفم

 از!! ! لعنتی مارتین!  بفرما.  آسانسور داخل رفت بعدم و...«  دفترم بیا:»  گفت و کارمندا از یکی

 با و کردم مشت دستمو...  باید.  بکشمت باید.  کنن می شروع کاریشونو محافظه دارن االن

 و لداخ رفتم وایساد آسانسور که دقیقه یه بعد.  زدم دکمشو و آسانسور سمت رفتم عصبانیت

 نهخو اون تو بیاد مارتین که این قبل تا...  برم کجا کردم فکر خودم با...  سازمان از بیرون بعدم

 تموم باید انگار پروند سرم از رو تنهایی عادت و اومد که همین ولی.  بودم خودم تنهایی توی

 ژانت ادی که برم باید کجا بفهمم کشید نمی مغزم واقعا دیگه زمانم اون.  بودم می یکی پیش مدت

 جواب ولی کرد تعجب.  دادم سالم...  کرد باز درو کارن و زدم خونشو در...  بود گزینه تنها.  افتادم

  «؟ هست ژانت:»  گفتم.  داد سالممو

 . خونه می قرآن داره.  اتاقشه تو ـ

 . باشه ـ

.«  نکن اذیتش.  کریستی کن رفتار مالیم باهاش:»  گفت و گرفت جلومو کارن که برم خواستم

 بزنه نگز بیفته گریه ترسم می.  کنم دعوا نازیت ناز کوچولوی زن با نیومدم:»  گفتم و زدم پوزخند

 افور و انداخت بهم نگاه یه.  کردم باز درو و اتاقش سمت رفتم!«  انگلیس تو باباش و مامان به
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 اچگیدستپ با و کنارم اومد.  کنار گذاشتش و بوسیدش.  بست کتابو بعد و خوند قرآنشو ی ادامه

 تتدوس خیلی توماس ؟ باشه.  نداشتم منظوری هیچ من.  اومدی که شکر رو خدا کریستی:»  گفت

:»  گفتم حرفش وسط...«  هم باشی بچت مراقب هم که کنه کمکت تونه می کردم فکر من.  داشت

 .« بپرسم خوام می ازت کوچیک چیز یه فقط.  ژانت کنم فراموش موضوعو این خوام می!  بسه

.  ردک نگاهم تعجب با «؟ میاره در دندون ماهگی چند از بچه:»  گفتم.  شد خیره بهم مظلومانه خیلی

 هک این برای:»  گفتم.  نشست کنارم و نداد ادامه.  نشستم تختش روی...«  خوای می چرا:»  گفت

 و متشس برگشتم.  ساکته دیدم «؟ نه آوردنه در دندون همین بکنه باید کیت که مهمی تغییر اولین

  «؟ گفتم داری خنده چیز:»  گفتم.  خندید.  کردم نگاه بهش

 .  کن قبول کریستی.  خدا وای ـ

  ؟ رو چی ـ

 . بچتی عاشق که ـ

 .  کنجکاوم فقط.  نیستم ـ

 . هستی ـ

 . بده سوالمو جواب فقط ـ

 .  داری دوستش خیلی که کنی قبول خوای نمی چرا ؟ چرا آخه ـ

  ؟ تمومه.  دارم دوستش.  باشه ـ

 ! کن بزرگش خودت بردارش برو حاال.  خب ـ

 ! بکنم کارو این برم بگی تو بودم منتظر ـ

 !  کریستی ـ

 نیام صالا دیگه تا کنی اذیتم الزمه ولی بخشیدمت.  ژانت باشه حواست:»  گفتم عصبانیت با فورا

:»  گفتم و زدم پوزخند.«  داره بستگی بچش به.  حدودا ماه شش:»  گفت و کرد مکث.«  طرفت

 زودی این به اون نکنم فکر ولی:»  کردم زمزمه.  شدم خیره دیوار به بعد و!« ؟ بود سخت خیلی

 رسیب بهش خیلی مدت یه.  کنین تقویتش کافیه فقط...  نباش نگران:»  گفت.«  بیاره در دندون

 .«  شه می خوب
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 ؟ چی مثال ـ

 و دهن خشک شیر بهش قدر این بخوره شیر تونه می فقط و بچست خیلی که هنوز.  دونم می چه ـ

 . کنه می کمکش خیلی خیلی این.  بده شیر بهش خودت بار چند روزی

 . تونم نمی ـ

 ؟ چرا ـ

 . بکنم کارو این و بچه این پیش برم ندارم وقت.  دارم کار خیلی من ـ

.  اشبر داشتی خالی جای خیلیم بود اگه.  نیست اولویت توی برات کیت که اینه مشکلت خب ـ

 دیآور گیر خالی وقت تا تونی می هم طوری این.  دار نگهش خودت پیش روز چند کریستی ببین

 از حتی بچه با کردن بازی قدر چه دونی می.  کنی بازی باهاش یکم تونی می هم بدی شیر بهش

 ... روز چند فقط ؟ بکنه بهتر خیلی رشدشو تونه می سن همین

 یلیخ تو چون کنه نمی کمکی من به خواستن کمک تو از وقت هیچ:»  گفتم و بیرون دادم نفسمو

 ... بیرون رفتم اتاق از و شدم بلند جام از.«  عکس بر من و ای احساسی

 ********* 

 فوری.  کردم باز درو و کردم قطع.  کردم دیر گفت می چون بود زده زنگ بار چند.  زد زنگ ایان

 کیت هب تعجب با ایان.  بستم درو و داخل رفتم و.«  کردم دیر که ببخشید:»  گفتم.  طرفم برگشتن

 مگفت زدم می ایان لپ رو که طور همون و گرفتم کیتو دست «؟ چیه بچه این:»  گفت و شد خیره

» : گفتم و شدم جدی.  کرد نگاه بهم تعجب با «؟ نه که شیرینو کوچولوی این شناسیش می:» 

 وقت چون االن.  نباش کارا نگران.  باشه من پیش باید روزی سه دو.  دیگه بودم مجبور ایان

 راقبشهم تو ی خونه توی پرستارش عکاسی برای ریم می که فردا وگرنه آوردمش مستقیم نداشتم

 کاری خراب چون کشید طول :» گفتم و بغلش توی گذاشتم کیتو که بزنه حرفی خواست «؟ باشه. 

 ندیخ نیش.«  آوردمش بعد پرستار به دادمش برگشتم دوباره کنم کار چی نبودم بلد منم.  کرد

 ینکو به رو و ایان بعدم و بوسیدم کیتو ی گونه.«  خونم می من تا باش مراقبش:»  گفتم و زدم

 و دوید بود گرفته عکس ازم که پسری همون که بزنه حرفی خواست «؟ شد دیر خیلی:»  گفتم

 مکشید عمیق نفس «؟ ای آماده.  زیاد نه:»  گفت و خندید کوینم.  خندیدم.«  نازه چه وای:»  گفت

 ینا از شه می:»  گفتم و بود شده خالی دستش که ایان به دادم گوشیمو.«  جورایی یه:»  گفتم و
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 پسره اون بغل از کیتو.«  خب خیلی :» گفت و ازم گرفت رو گوشی «؟ بگیری یادگاری فیلم اولم بار

 اب نگاه یه اونم.  ایان به دادمش دوباره و.«  داریم کار بریم.  رو بچه خوردیش:»  گفتم و کشیدم

 :» فتگ بعد و داد توضیح رو نکته تا چند برام کوین.  اومد ما دنبال و انداخت کیت به دیگه حسرت

 وندمم منتظر یکم و کردم تنظیم گوشام روی هدفونو منم و بیرون رفت.  زدم لبخند.«  باشی موفق

...  کرد پخش آهنگو بعد و کرد اشاره بهم کوین کوتاه مدت یه بعد.  بندازن راه چیزو همه اونا تا

.  ودب آلبوم توی که بود غمگینی آهنگ تنها.  داشتم دوستش جورایی یه و بود مرگ آهنگ موضوع

 بودیم کرده تمرین که طور همون و احساس با کردم سعی.  دار معنی ولی کوتاه خیلی آهنگ یه

 : بخونم

Touching you but you cant feel 

 کنی حس تونی نمی ولی کنم می لمست

Scream at you but you cant hear 

 بشنوی تونی نمی ولی کشم می جیغ

I just need to be around you  

  باشم کنارت که دارم نیاز فقط من

 رت احساس با رو بعدی قسمت باید حاال.  جا این تا بود عالی:»  گفت و داشت نگه آهنگو کوین

 ردک مکث دوباره...«  دونم می.  باشه:»  گفتم و دادم تکون سرمو.«  باشه اوج به رو لحنتم.  بخونی

 : کرد پخش آهنگو ی ادامه بعد و

You are so special 

 خاصی خیلی تو

So give me some passion 

 بده من به عشق کمی پس

I need to tell you im watching you 

 ... بینمت می دارم که بگم بهت تا دارم نیاز من
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 رخاط به خب ولی بخونم شدم مجبور دفعه سه دو آخراشو البته.  رفت پیش آخر تا طوری همین و

 کوین . بیرون رفتم و گذاشتم هدفونو باالخره.  کنیم تمومش زود تقریبا تونستیم آهنگ کوتاهی

 بآ و.«  مرسی:»  گفتم و زدم لبخند.«  داشتم انتظار که طور همون.  بود عالی:»  گفت و داد آب بهم

 بد» : گفتم.  بود جدی.  کرد نگاه بهم «؟ خب:»  گفتم.  داد گوشیمم و بغلم داد کیتو ایان.  خوردم

 و کرد نگاه بهش.  خورد زنگ گوشیش.  خندیدم.«  بود عالی:»  گفت و زد مرموزی لبخند!« ؟ بود

 توکی سر.  زد صدام کوین که برم دنبالش خواستم.  بیرون رفت اتاق از کوچیک مکث یه از بعد

 و برداری عکس با شلوغه سرت روز چند این:»  گفت.  سمتش برگشتم و گذاشتم شونم روی

 نبرد وقت زیاد آهنگ این.  کنی کار بعدی آهنگ روی تونی می اون بعد.  چیزا این و جشن بعدم

 تا بیای بار سه دو روز چند این بین کافیه فقط ساختش بره می وقت تر بیش یکم بعدی آهنگ ولی

 .«  آلبومه آهنگ ترین سخت آهنگ این چون.  کنیم تمرین هم با

 .  حتما باشه ـ

 . میای بر پسش از ـ

 تعجب با و کردم جدا موهاش از دستشو.  کند می موشو داشت.  کردم نگاه کیت به و زدم لبخند

 یلموف.  برگرده ایان تا نشستم صندلی روی...«  شی می کچل ؟ دختر کنی می موهاتو چرا:»  گفتم

 ناله کم مک داشت کیت.  گذاشتم کنار رو گوشی و اینستاگرام توی گذاشتم تیکشو یه و کردم نگاه

 نایا که بدم جواب خواستم «؟ کیه ی بچه:»  گفت کوین.  بغلم توی دادم تکونش آروم.  کرد می

 بقیه از.«  خستم آره:»  گفتم و شدم بلند جام از «؟ بریم تونیم می...  خب:»  گفت و تو اومد

 ودمخ ماشین با هی من.  شه نمی که طوری این ایان:»  گفتم.  بیرون رفتیم و کردیم خداحافظی

 و بشیم ماشین یه سوار دو هر یا بریم جدا هم از یا مجبوریم بعد خودت ماشین با توام.  میام

 قتیو میام راننده با من بعد به این از.  خب خیلی:»  گفت.«  بیاره رو یکی اون بفرستیم رو راننده

 کونت سرمو.«  میایم تو ماشین با برگشتن موقع بعد.  بره می ماشینم میره خودش رسوند منو

 .«  بریم من ماشین با دفعم این:»  گفتم و دادم

 . دیگه بریم جدا ـ

 ؟ کنم رانندگی طوری چه.  بغلمه بچه من ـ

 تکی.  شدیم سوار و دادم بهش سوئیچو.  ماشین سمت اومد و داد تکون سر و کرد نگاه کیت به

 وشیرش شیشه بهش.  گرسنست حتما:»  گفت ایان...«  وای ای:»  کردم ناله.  افتاد گریه کم کم
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 رفتگ اوج صداش.«  نیاوردم شیرشو شیشه:»  گفتم و دادم تکون منفی ی نشونه به سرمو.«  بده

 !« ؟ کردی خودت با فکری چه! ؟ نیاوردی شیرشو شیشه:» 

 .  دیگه بخر دار نگه جا همین ؟ خب چیه ـ

 سیدیمر تا بعدم و داد بهم شیرو شیشه و برگشت.  وایساد جایی یه دقیقه چند بعد و زد دور کالفه

 اخلد رفتیم که همین.  کنم ساکتش نبودم بلد منم.  بود شده تلف گریه شدت از بچه این خونه

 با.  کردم قفل درو و اتاق توی دویدم حرفش وسط...«  خیلی.  کن آمادش براش برو:»  گفت ایان

  ...« هدیگ نشو مزاحم:»  گفتم.  زد در ...« کنم می ساکتش...  هیچی:»  گفتم «؟ چته:»  گفت تعجب

 ... کنم عوض لباس باید من ـ

 بهش و کردم جا به جا بغلم توی کیتو.  کردم دراز پاهامم و نشستم تخت روی و ندادم جوابشو

 و برداشتم کرممو کیفم داخل از.  خوابوندمش تخت روی آروم.  گرفت خوابش کم کم.  دادم شیر

 چرا» : گفت ایان.  کردم باز درو و بوسیدم کیتو ی گونه.  کیف توی گذاشتمش دوباره زدمش وقتی

 هی گفتی و گذاشتی سرم به سر که امروز جبران:»  گفتم و زدم خند نیش «؟ کردی طوری  این

 .«  کیه مال حلقه اون که بزنیم حرف درست باید االن و.  مهمونی بری می رو دیگه دختر

 . کس هیچ مال ـ

 . نگو دروغ ـ

 . بهت بگم دروغ که نداری ارزش قدر اون ـ

 !  ای عوضی خیلی ـ

 ؟ کرده کنجکاو رو تو چرا هم باشه اگه حتی دوما.  نیست کسی مال اوال گم می بهت دارم ـ

 . داریم رابطه هم با ما چون ـ

 . نداریم ـ

 ! داریم ـ

 ...  نداریم ـ
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 داشته رابطه من با واقعا نباید تو ولی خوای می تو چون باشم خواننده واقعا من باید چرا ؟ چرا ـ

 به . کیه مال حلقه اون که بدی منو جواب باید.  ایان نیست ای مساوی ی معامله اصال این ؟ باشی

 که تو برابر هزار چند مردم نداری قبول رو رابطه این که نفری یه تو.  مربوطه منم به حال هر

 .  نیستم منم که بپیچه نامزدت خبر یکهو که نکن کاری یه پس.  دارن قبول رابطمونو

 . بدم رو تو جواب نیستم مجبور من ـ

 .  مجبوری ـ

:»  کرد تکرار.«  داری رابطه من با االن چون:»  گفتم و کردم مکث «؟ چرا:»  گفت و زد پوزخند

 . گذاشت جاش که بود یکی مال قبال حلقه اون.  دم نمی ادامه بحثو این از تر بیش من.  ندارم

 و آورد در بلوزشو «؟ بوده کی مال :» گفتم و تو رفتم دنبالش.  اتاق داخل رفت و!«  بحث پایان

 مهم بگی یا بدم جواب بهت نیستم مجبور بگی که این جای:»  گفتم فوری.«  نیست مهم:»  گفت

 حاالم:»  گفتم و کردم پوفی.  کرد گریه کیت...«  بدی منو جواب تونی می خیالش بی بگی یا نیست

 می . نشستم حرص با مبل روی.  کوبیدم درم و بیرون رفتم و!«  کن ساکتش.  گرفت گریش باز

 وردخ گوشیش به چشمم ؟ اونه ی خونه توی چرا ؟ کیه مال حلقه اون ؟ بوده کی بگه دقیقه یه مرد

 که تماسش آخرین.  رفتم گزارشاش توی.  نبود چیزی.  کردم نگاه اساش به و داشتم برش. 

 رافو رو گوشی.  بود دایانا اسمش.  کردم نگاه رو بیرون بود رفته و بود استودیو تو موقع همون

:»  فتگ و بغلم توی گذاشت کیتو.  شدم خیره رو به رو به عصبانیت با و کرد باز درو چون گذاشتم

 ارید:»  گفتم و گذاشتم شونم روی سرشو.  بود کرده ساکتش «؟ بیاری رو بچه این بودی مجبور

 ندپوزخ.«  دونم می شده تموم بحثمونو من:»  گفت و شد خیره رو به رو به.«  کنی می عوض بحثو

:»  گفت و سمتم برگشت «؟ شده تموم بحث کنی می فکر که گفتی بهم چیزی :» گفتم و زدم

 رفت و برگردوند روشو.  شدم خیره چشماش توی نفرت با «؟ بسه نداره ربطی تو به بگم که همین

 شپزآ داخل رفتم سنگینه خوابش شدم مطمئن که این بعد و گذاشتم مبل روی کیتو.  اتاق داخل

 ایدب چطور شه نمی ضعیف دفاعش ذرم یه کنم می کاری هر که ایانی که بود کرده کنجکاوم.  خونه

 وقتی و برداشتم آب یخچال داخل از ؟ خاصیه شخص مال.  باشه خونش توی چیزی همچین

 ایان.  افتاد کیت به چشمم که اتاق توی برم خواستم.  یخچال داخل گذاشتمش دوباره خوردم

 .«  بخوابه پیشم کیتم خوام می:»  گفتم.  بیرون اومد موقع همون

 . نیست مهم ـ
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 از و کشیدم دراز کنارش.  تخت روی گذاشتمش و برداشتم کیتو حرص با.  حموم توی رفت و

 به رو به و نشستم جام تو حالی بی با.  بود رفته ایان بازم بعد روز صبح.  برد خوابم خستگی شدت

 رفتم و شدم بلند جام از ! بچه این داشت خوابی عجب.  بود خوابیده هنوز کیت.  شدم خیره رو

 «؟ کار سر نرفتی چرا:»  گفتم و مالیدم چشمامو.  آشپزخونست توی ایان دیدم تعجب با که یرونب

 .«  تعطیله امروز:»  گفت و کرد نگاه بهم

 . آهان ـ

 که بزن زنگ مبچ پرستار به.  بریم باید بخور صبحانتو:»  گفت.  پیشش برگشتم و شستم صورتمو

 هب دارم قدر چه که دونی می:»  گفتم گرفتم می شماره که طور همون و برداشتم موبایلمو.«  بیاد

 که بگم چیزی خواستم!«  من حال به خوش خب:»  گفت جدی خیلی «؟ میام کوتاه تو خاطر

 من.  یباش کیت مراقب باید.  بیا االن همین دم می که آدرسی این ببین:»  گفتم.  داد جواب پرستار

 چند هی باید ایان:»  گفتم و کردم قطع بعدم.  گفتم آدرسو و.«  ببرمش تونم نمی جایی برم باید

 :» گفت و داد بهم ساندویچمو ، سمتم اومد.«  بیارم خودم ی خونه از وسایلمم لباسامو از تایی

 ایدنب من که کیه ؟ مهمون:»  گفتم و باال انداختم ابرومو.«  دارم مهمون.  نباش جا این لطفا امشب

 ساندویچمو و...«  مونم می که حال هر به:»  کردم زمزمه.  نداد جوابی و شد رد کنارم از «؟ باشم

 تیمرف مام اومد وقتی و بیاد پرستار که موندیم منتظر و شدم آماده.  احتماال بود نشنیده.  خوردم

 هباش تر جالب گرفتن عکس قسمت چیز همه از کنم فکر:»  گفتم و شدم ماشین سوار.  بیرون

 باال شونه.«  شی می مند عالقه کم کم داری که بینم می:»  گفت و کرد روشن ماشینو.«  برام

 کیهت صندلی به سرمو و کردم روشن ضبطو.  نداد جوابی «؟ بیاد بدش که کیه:»  گفتم و انداختم

 .«  کرده مشغول ذهنمو سوال یه:»  گفت.  شدم خیره بیرون به و دادم

 .  طور همین منم ـ

  ؟ خواهرت شوهر ، مامانت ، بابات ، خواهرت ؟ مده رس زود مرگ شما ی خانواده تو چرا ـ

 ؟ زنونست ی حلقه یه تو ی خونه حموم توی چرا ـ

...«  گهدی بار یه:»  غرید.  شه می عصبی داره دونستم می ولی کنه کنترل عصبانیتشو کرد سعی

 نگاهش سینه به دست !« کن تمومش:»  زد داد حرفم وسط...«  زنی کدوم:»  گفتم حرفش وسط

 برگشت «؟ کرده ولت ؟ زندست ؟ مرده.  شم نمی خیالش بی من هم بزنی داد:»  گفتم و کردم

  «؟ شده مهم تو برای چرا که اینه مهم.  نیفتاده خاصی اتفاق:»  گفت و سمتم
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 .  بذاره جا تو ی خونه نامزدی ی حلقه نداره حق ای دیگه زن!  منی مرد تو چون ـ

 نم خدای وای:»  گفت خنده با.  کنه تموم مسخرشو ی خنده تا شدم خیره بیرون به.  خنده زیر زد

 یم بقیه احساس به که متنفرم ازت:»  کردم زمزمه.«  بودم نخندیده طوری این بود وقت خیلی... 

 اب حرفش وسط که بگه چیزی خواست.«  زنی می پوزخند خوامت می بگه بهت کسی اگه.  خندی

 دمز بهت حرفو این که کنی خندم ی سوژه روز چند تا خوای می ؟ داریه خنده چیز:»  گفتم ناراحتی

.  نیست غرور اخالقت این ؟ حلقه اون حلقه اون بگم هی که بدی حرصم روز چند تا خوای می ؟

 بی مآد یه شبیه فقط رو تو خندی می تو و میگه چیزی بهت دلش ته از یکی که این...  مسخرست

 اومیمق قدر این چی برای و کنین نگاهم حتی ندارم لیاقت من گه می علنا داره که کنه می احساس

.  غرورم خدای من ؟ کنه می کم غرورت از باز نکنه ؟ بده برات دیگه زن یه با داشتن رابطه چرا ؟

 هم از تونم می رو تا دو این چون داشتم رابطه خواستم کسی هر با بازم ولی پسندی خود خدای

 غرور از منم:»  گفت بهم رو و داشت نگه ماشینو «؟ بدی من به داری جوابی جدا.  کنم جدا دیگه

 دح این تا که نداره دلیلی وگرنه...  کنی می فکر طوری این:»  گفتم و زدم پوزخند.«  کردم جداش

 ادهپی و!«  فهمی می دلیلشم زود خیلی:»  گفت و شد خیره چشمام تو...«  من جلوی کنی مقاومت

 می زودی به گفت غرورش خاطر به بازم ولی نداشت جوابی.  شدم پیاده و زدم پوزخند.  شد

 نگز خوای می ؟ بیارن ماشین توی از وسایلو خوان نمی غرور آقای:»  گفتم و رفتم دنبالش!  فهمی

 چیه :» گفتم.  شد خیره بهم جدی و وایساد جاش سر «؟ بیاره بیاد شهر سر اون از خدمتکار بزنیم

 خلدا رفتم و شدم رد کنارش از پوزخند با و...«  آفرین.  آفرین ؟ داری غرور خیلی یعنی کنی اخم ؟

 با اشتد و بود داده تکیه میز به دخترم یه و بودن نشسته صندلی روی نفر سه دو.  بودن نفر چند. 

 و شدن بلند همه.  تو رفتم کامل و دادم سالم!  بودن ما منتظر همه انگار.  زد می حرف دیگه مرد یه

 دختر اون.  کرد جلب توجهمو رنگش خوش چشمای که جا اون بود دیگم دختر یه.  دادن سالم

.«  المس:»  گفت و کرد دراز سمتم دستشو.  زد لبخند و سمتم اومد بود داده تکیه میز به که دیگه

 تعجبمو کردم سعی...«  دایانا:»  گفت و کشید بیرون دستشو.  دادم سالم و دادم دست باهاش

 تمبرگش.  خودشونو کردن معرفی بقیم و شدم رد کنارش از فورا.  بود سخت واقعا ولی ندم نشون

 وسایال که اومد سرش پشت دیگه مرد یه نبود دستش چیزی ولی داخل آمد ایان.  دایانا سمت

...  متشس رفتم «؟ بیاری و کنی تحمل نتونستی قدرم همین:»  گفتم و زدم پوزخند.  بود اون دست

 و سمتمون برگشت دایانا.  زدم پوزخند.  گذشت کنارش از توجه بی ایان.  بهش داد سالم دایانا

 چون بودم شناخته رو بود اومده گریم برای که مردی.«  برسین کارتون به تونین می:»  گفت

 مبگ چیزی خواستم.  ایان سمت رفتم و.«  میام االن:»  گفتم بهش رو.  بود کرده معرفی خودشو
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 و« ! عجب چه:»  گفت من به توجه بدون ایانم.«  بزنیم حرف باید:»  گفت و سمتمون اومد دایانا که

 ارهاش با.  اتاق یه توی رفتن.  کردم نگاهشون تعجب با.  رفت دنبالش دایانام و شد رد کنارمون از

 موهات که خوبه قدر چه:»  فتگ و کرد گریم فقط اول.  اتاق داخل رفتم گیجی اوج تو آرایشگر ی

 دلم لباسی هر برای بود قرار.  کرد مرتب فقط موهامو و.«  بره می باال سرعتمونو خیلی.  موقته اتو

 تیوق.  باشه شلوغ نبود قرار قدرام اون چون نداشت کار زیادم که میاد بهش که باشه خاصی موی

 و دمکر باز درو.  باشم آروم کردم سعی . بودن اتاق توی هنوز.  بیرون رفتم سریع خیلی شد تموم

 هم از من اومدن با و بستم درو.  بوسیدش می داشت ایان.  زد خشکم خورد بهشون که چشمم

 رد کنارم از که طور همون ، شد بلند جاش از ایان «؟ خبره چه...  چ:»  گفتم تعجب با.  شدن جدا

 خیال بی اونم و.«  بریم...  شدی آماده اوه:»  گفت دایانا.  بیرون رفت و...«  جوابت :» گفت شد می

 ؟ بود همین داشتن می باید که العملی عکس تنها ؟ همین.  بود زده خشکم...  شد رد کنارم از

 و سمتم برگشت.  کشیدم ایانو بازوی و بیرون رفتم...  شدم گیج ؟ برن خیالی بی با و سریع خیلی

  «؟ چی برای:»  غریدم لب زیر «؟ بله:»  گفت

  ؟ چی برای چی ـ

  ؟ بوسیدی اونو چطور ـ

  ؟ بدم یاد بهت خوای می ـ

 ادایان به.  شد دور ازم و.«  بپوش لباس برو:»  گفت و زد پوزخند.  شدم خیره بهش عصبانیت با

 به ناال:»  گفتم و ایان سمت رفتم.  گرفتن عکس برای کرد می آماده وسایلو داشت که کردم نگاه

 «؟ چی:»  گفت کرد می کار گوشیش با که طور همون و سمتم برگشت.«  کردم دقت چیزی یه

 تو زا سرشو.«  بندازم عکس آبی لباس با فقط خوام می:»  گفتم و کردم نگاهش سینه به دست

 فتگ کرد می فکر انگار که حالتی با و داد تکون سرشو.  شد خیره رو به رو به و آورد بیرون گوشی

 رنگی یعنی نه:»  گفتم و دادم تکون منفی ی نشونه به سرمو.«  االن نداری اصال که رنگی یعنی:» 

 باال اموابروه.«  کن عوض لباستو برو فقط:»  گفت کالفگی با و سمتم برگشت.«  سته موهام با که

.«  یبش جدا جذابت دختر دوست از یکم کافیه.  بگیریم بریم امروز تونیم می.  نچ:»  گفتم و دادم

 شدم من حاال!  آهان:»  گفتم و خندیدم مسخره.«  تویی که دخترم دوست:»  گفت و شد خیره بهم

 .«  کن عوض لباستو گفتم:»  گفت جدی بعد و زد خندی نیش!«  دخترت دوست

 . شرط یه به ـ
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 ؟ نشدی خسته گم می جدا ؟ شرط بازم ـ

 از منو شد باعث این و بودن جا اون آدم خیلی...  بوسیدمش و کردم حلقه گردنش دور دستمو

 مکث دایانام.  کرد نگاه دایانا به دیدم شدم جدا ازش وقتی!  بده جوابمو حتی و نکنه جدا خودش

 لباسمو رم می من...  خب:»  گفتم.  شد کارش ی بقیه مشغول و زد لبخند یه بعدم رومون کرد

 وقتی.  طور همین کفشاشم و پوشیدم لباسمو.  اتاق داخل رفتم و شدم جدا ازش و.«  کنم عوض

 ختالفمونا کفشم اون خاطر به و بود تر بلند ازش یکم قدم.  دایانا پیش رفتم مستقیما بیرون رفتم

 رفت و خورد زنگ موبایلش باز ایان.  رفتم دنبالش و.«  بیا...  خب خیلی:»  گفت.  بود شده تر بیش

 ...« خب خیلی:»  گفت و زد لبخند.  کرد نگاه من به باز ولی سمتش برگشت دایانا لحظه یه. 

 تری خوشگل خیلی آرایش با:»  گفت و کرد مرتب بگیره خواست می که عکسی با متناسب موهامو

 .«  شه می تر خوشگل واقعیش خود از باشه داشته ماهر آرایشگر اگه کسی هر:»  کردم زمزمه.« 

 ... خب.  درسته اینم.  اوهوم ـ

.  خندلب با تا باشی داشته جذاب و مغرور حالتای بهتره:»  گفت.  تر عقب رفت و کرد مرتب لباسمم

 عکسا کم کم و دوربین پشت رفت بعد و کرد مکث...«  دونم می:»  گفتم حرفش وسط...«  پس

 رفتن بقیه بود کار شدن تموم نزدیک که آخرش.  اومدن در آب از عالیم خیلی و شدن گرفته هی

 هی دایانا.  بشه تموم گرفتن عکس تا موندیم دیگه یکم مام و بخورن غذا تا اتاق یکی اون داخل

 در :» کرد زمزمه «؟ نزدیکه قدر چه ایان با رابطت :» گفتم که بگه چیزی خواست و گرفت عکس

 ونمعمولت حد.  داریه خود پسر خیلی ایان:»  گفتم.  گرفت رو بعدی عکس و.«  باشه باید که حدی

 ...«  باشه نزدیک قدرام اون نباید

 .  نه من با اما داره خود بقیه با ایان و ؟ بشینی ثابت شه می ـ

« . کنه خواستگاری ازت قراره کنم فکر:»  گفتم ...« شد تموم:»  گفت گرفت که رو بعدی عکس

:»  دکر زمزمه...«  کرده یعنی این:»  گفتم دیدم لبخندشو که همین.  شدم العملش عکس منتظر

 «؟ فهمیدی طور چه تو.  دارم نیاز وقت به فقط

 ...  دیدم رو حلقه که حموم بودم رفته ـ

 ؟ کنی می زندگی خونش ـ

 ... آره ـ
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 . ری می حمومم ـ

 ...  دقیقا ـ

 ؟ خوابی می اون تخت روی وقت اون ـ

 ... خوابم می بخوابه اون جا هر ـ

 .«   کنم فکر باید بهش دادن جواب برای حال هر به:»  گفت بعد و کرد مکث

  ؟ نداری من با مشکلی...  پس ـ

 هک وقتی چون کرد می کارو این نباید ایان نظرم به...  کنه نمی ناراحتت اگه البته.  آره یکم ـ

 ... برات جوریه یه و پیچه می جداییتون خبر کنیم ازدواج بخوایم

 ؟ مثبته جوابت یعنی ـ

 وابج...  آره یعنی که داشتمش دستم مدت یه یعنی این.  گذاشتم جا حموم رفتم وقتی رو حلقه ـ

 . دادم بهش مثبتو

 ... داری نیاز وقت به گفتی چون مرددی ولی ـ

 . گفتم طوری همین ـ

 پس رو حلقه و زدی یا بزنی هم به خوای می یا نامزدیتو.  دونم می من.  نگفتی طوری همین ـ

 ... دادی

.  زدم پوزخند.  اتاق داخل رفت و !« هوشت و تو حال به خوش:»  گفت بعد و کرد جمع دوربینو

 جا ینا بیا:»  گفت ایان که اتاق همون داخل برگشتم وبعدم کردم عوض لباسامو و بغلی اتاق رفتم

 .«  جاست این غذات. 

 ... مرسی ـ

 دست.  شدن خوب.  آره:»  گفتم.«  شدن عالی عکسا:»  گفت.  برداشتم غذامو و نشستم کنارش

:»  تگف و زد لبخند «؟ خندی می چرا:»  گفتم و سمتش برگشتم.  خندید ایان...«  نکنه درد دایانا

 شونه روی سرمو و گذاشتم رو غذا خوردم یکم وقتی و خوردن به کردم شروع...«  بخور...  هیچی

 تهخس واقعا هم.  بستم چشمامو و...«  بمون ای دقیقه چند یه...  خستم:»  گفتم.  گذاشتم ایان ی
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 که پسری هیچ.  من وجود توی بود غریزه یه اینم.  کنم دورش دایانا از کردم می سعی هم بودم

 ایدب گم می هنوزم:»  گفتم لب زیر.  کنه دورش ازم ممکنه که باشه دختری نزدیک نباید منه هدف

.  بودن می خیس باید آخری مدل این برای.  بودن خیس موهام.«  گرفتم می عکس آبیم لباس با

 روی زا سرمو دقیقه پنج بعد.  موندم ساکت و ندادم جوابی.«  کنی می خیس لباسمو:»  گفت ایان

.  دمدا تکون مثبت ی نشونه به سرمو «؟ ای خسته:»  گفت.  مالیدم چشمامو و برداشتم شونش

 سایالو بغلی اتاق داخل از.  بیرون رفتم و شدم بلند جام از.«  بریم کن جمع وسایلو.  باشه:»  گفت

...«  هسنگین ؟ کنی کمک شه می:»  گفتم و ایان پیش رفتم.  کردم عوض کفشامم و کردم جمع رو

 رو وسایال رفت ایان.  رفتن اونام و کردیم خداحافظی هم بقیه با کم کم دیگه.  بیرون اومد اتاق از

 تحرک ایان دیدم.  نشستم ماشین داخل و بیرون رفتم.  کرد می قفل رو درا داشت دایانام و بذاره

 .«  دایانام منتظر:»  گفت و شد خیره رو به رو به «؟ ری نمی چرا:»  گفتم کنه نمی

 ؟ وقت اون چرا ـ

 .  خونه میاد ـ

 ؟ جام اون من وقتی ـ

 !؟ داره اشکالی ـ

 که مردایی اون از مثال ؟ بود همین دلیلت!  نداره اشکال اصال!  بکن خواد می دلت کار هر.  نه ـ

 ... قدر اون من جلوی همین برای و کنن نمی خیانت

 منم.  کرد روشن ماشینو ایان.«  شد تموم:»  گفت و بود نشسته عقب.  شد سوار دایانا حرفم وسط

 داروخونه یه جلوی ایان رفتیم که یکم.  دادم تکیه شیشه به سرمو و ندادم ادامه جملمو دیگه

 ...«  ایان نیست الزم:»  گفت دایانا.  وایساد

 ... الزمه.  شناسمت می من ـ

 می:»  گفت «؟ شده چی:»  گفتم.  خونه دارو داخل رفت و شد پیاده.  کردم نگاه ایان به تعجب با

 االن همین که ما گفتم.  بگیره غذا اومده کردم فکر:»  گفتم و زدم پوزخند.«  بگیره دارو خواد

  .« برام گیره می مسکن:»  گفت و خندید!«  خوردیم

  ؟ کنه می درد سرت ـ

 .  نه ـ
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 به رو هب سینه به دست.«  عزیزم مرسی:»  گفت دایانا.  داد بهش پالستیکو و شد سوار دوباره ایان

 اعتس یه تقریبا و کرد حرکت .« دارم کار خیلی من.  برو تر زود لطفا ایان:»  گفتم و شدم خیره رو

 توی وکیت و بود نشسته مبل روی پرستار.  داخل رفتم منم و شدیم پیاده.  خونه به رسیدیم بعد

.  رفتمگ آروم خیلی کیتو و.«  بری تونی می.  دیگه اومدم:»  گفتم.  بخوابه تا داد می تکون بغلش

 قطف.  شه نمی گرسنه زودیا این به.  خوابیده دادم شیرشو بهش:»  گفت و پیچید دورش رو پتو

 !« دیگه برو:»  گفتم کالفگی با.«  بخوابه بذارین

 ... خداحافظ.  چشم ـ

 ایو:»  گفت کیت دیدن با دایانا.  بود گرفته کمرشو ایان.  تو اومدن خنده با دایانا و ایان.  رفت و

 ایان.  کرد ناله و وایساد که طرفم اومد زمان همون «؟ بچته.  خوشگلـــی ی بچه چه.  من خدای

 لمعمو طبق ! نه...  اوف:»  گفت و گذاشت شکمش روی دستشو «؟ خوبی :» گفت و گرفت بازوشو

 »... 

 ... بخوری مسکنتو میارم آب برات.  کن استراحت.  بریم بیا ـ

 از!  بود عجیب شدیدا ؟!؟ کرد می کارام این از!  عجیب واقعا...  بود عجیب!  اتاق توی بردش و

 اون که بود عجیب برام خیلی...  دورشه که بود معلوم ش«  معمول طبق»  ی جمله و شکمش درد

 با شرفتار به نسبت اون با ایان رفتار واقعا ! بگیره مسکن براش ایان حتی که راحته ایان با قدر

 کیت :» گفتم.  برداره آب تا خونه آشپز داخل رفت و بیرون اومد ایان.  بود متفاوت خیلی من

 .«  تخت روی بذارمش خوام می.  خوابیده

 ... شه می جا دایانا کنار...  بذارش ـ

:»  فتگ دایانا گذاشتم کیتو که همین.  اتاق داخل رفتم و شدم خیال بی که بگم چیزی یه خواستم

  «؟ کیه ی بچه...  آخی

 ...  زادمه خواهر ـ

 ؟ تویه پیش چرا ـ

 ! ؟ مهمه ـ

 رو وپت که طور همون و نشستم تخت ی لبه روی «؟ کنم بغلش تونم می:»  گفت بعد و کرد مکث

 ...«  خوابیده:»  گفتم کردم می مرتب کیت روی
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 ... حیف ـ

 . گذاشت آبو و خورد قرصشو و.«  مرسی:»  گفت و گرفتش دایانا.  داد بهش آبو و داخل اومد ایان

 و کرد نگاه ساعتش به ایان «؟ بکشی دراز جا همین خوای نمی:»  گفت و گرفت دستشو دایانا

 دبلن جام از.  بیرون رفت اتاق از.«  دارم کار یکم من.  بخواب تو.  نمیاد خوابم...  ظهره.  نه:»  گفت

 به...«  زود:»  گفت «؟ شن می آماده کی عکسا:»  گفتم دایانا به رو.  برداشتم گوشیمو و شدم

 :» گفت.  کنار گذاشتمش.  داشت اعالن که بس ترکید می داشت دیگه.  شدم خیره گوشیم

 و!«  کرد پیدا منو که آورد شانس ایان:»  کردم زمزمه.«  کرد کاری همچین ایان که آوردی شانس

 کنارش.  کرد می کار تاپش لپ با داشت و بود نشسته میز پشت ایان.  بیرون رفتم اتاق از

  «؟ کنی می کار چی:»  گفتم و نشستم

 .  کنم می چک رو درصدا اطمینان محض دارم.  هیچی ـ

 .  حتما نیست الزم پس خب ـ

 .  کنی تکرار محاسباتتو دفعه چند و باشی دقیق خیلی باید ما کار تو.  الزمه ـ

 !  کردی خواستگاری ازش که دوستی دایانا با مدته چه ـ

 . نیست مربوط خودمون جز کسی به ـ

 کنی الماع شده تموم رابطمونو تونی نمی ندم رضایت من تا.  گفتی می باید:»  گفتم و زدم پوزخند

 سمآ نگم بهت من که اینه مثل.  ماجراست این توی آدمی همچین گفتی می باید...  که دونی می. 

 عالما شده تموم تو با رابطمو که نیست الزم:»  کرد زمزمه!«  بخونم کنسرتا توی تونم نمی و دارم

 .«  کنم کار چی دونم می.  کنم

 ؟ زد هم به نامزدیتونو ـ

.«  تیننیس مشتاق باید که قدر اون کنم می حس اما:»  گفتم.  داد تکون منفی ی نشونه به سرشو

 ...«  اخمویی خیلی جدا:»  گفتم و زدم پوزخند «؟ شد تموم سواالت:»  گفت و سمتم برگشت

 ... کردی می کارو اون دایانا جلوی نباید ـ

 ! ؟ اتاق توی رفتیم می اون و تو مثل باید خب!  اون.  آهان...  ؟ کار کدوم ـ

 . کردی می نظر صرف دادنش انجام از کال باید.  نه ـ
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 .  نخورده بر بهش ذرم یه اصال که اون ؟ مشکلیه.  نکردم حاال ـ

 ونا روی پاشو یه.«  نداره دوستت.  داره نگه رو تو خواد می انگار فقط دختره این:»  گفتم حرص با

 لشحداق:»  گفتم و کردم نگاه بهش «؟ کنه می فرقی تو با:»  گفت و شد خیره بهم.  انداخت یکی

 یکم نمک فکر:»  گفت و بست تاپشو لپ.  خندید آروم خیلی !« بوسیدی اونو که شدم عصبانی من

 .«  خستم منم:»  گفتم و کشیدم دستشو که اتاق توی بره خواست...«  خستم

 ؟ خب ـ

 .  گرفته جامو دایانا خب ـ

 شهب بلند تخت روی از بگم بهش حالش اون با نداری انتظار:»  گفت و کرد نگاهم سینه به دست

 دخترا ایان.  کنه می بزرگش داره خیلی ؟ حالش کدوم:»  گفتم و زدم پوزخند!« ؟ بخوابی تو که

 رصح بینم می وقتی:»  گفت و زد پوزخند !« بفهم پسرشون دوست برای کنن می لوس خودشونو

 بلند جام از.«  شی می دار خنده چون.  باشم برش و دور تر بیش خیلی خواد می دلم خوری می

!«  ردیک انتخاب لوسی دختر خیلی گم می فقط!  خورم نمی حرص من:»  گفتم عصبانیت با و شدم

.  بود کرده اخم و بود کرده جمع خودشو.  کردم نگاه بهش.  اتاق داخل رفتم عصبانیت با و

 نروشو به رو صندلی روی منم.  سمتش رفت و داخل اومد سرم پشت ایان.  بود بسته چشماشم

 روی زیادی خیلی کنن فکر خواستم نمی.  دادم نشون مشغول خودمو گوشیم با و نشستم

 ایاناد صدای بستم که درو...  بیرون رفتم حوصلگی بی با و شدم بلند جام از.  حساسم رابطشون

 هم با دیروز:»  گفت ایان.  دادم گوش و کردم مکث «؟ کنی کار چی باهاش خوای می ایان:»  اومد

.  شدم دور در از بعد و کردم مکث.«  نباش حساس روش.  نیست مهم وجودش.  زدیم حرف

 که همین.  خوردم یکم.  برداشتم نوشیدنی قوطی یه یخچال داخل از و خونه آشپز داخل رفتم

 ستمود و گرفتم شکممو.  کابینت روی کوبوندمش و کردم ناله...  سوخت معدم خوردم قلوپو دومین

 ایان . کردم بازش و در سمت رفتم سختی به.  بود کیفم توی که افتادم زهره پاد یاد.  کردم مشت

 خم با که دارم برش خواستم و شدم خیره کیفم به.  بود کنارش کیفم و بود نشسته تخت روی

  «؟ دی می کیفمو:»  گفتم ناله با و وایسادم صاف.  گرفت درد تر بد شدنم

 ؟ شده چی ـ

 .  سوزه می معدم ـ

 « . کنه می درد...  بده کیفمو گفتم بهت:»  گفتم عصبانیت با.  جلوم اومد و شد بلند جاش از
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  ؟ داری دارو مگه ـ

.  زد صدام که برم برگشتم.  کرد نگاهم تعجب با...«  نه:»  کردم زمزمه...  شدم خیره چشماش تو

 یا دش طوری این که خوردی چیزی ؟ خوردی چی:»  گفت.  کردم ناله و سمتش برگشتم باکالفگی

 تر بیش...«  اون از قلوپ دو فقط :» عصبانیت نه درد شدت از ولی غریدم حرفش وسط...«  یکهو

 وقتی ولی...  بود خوب خوردمش می اگه.  بردارم تونستم نمی داروام این لعنتی.  گرفت درد

 شدم عجم درد از و نشستم زمین روی و گرفتم میز به دستمو!  بهتر چه گفتم خورد دایانا به چشمم

 وقت هر:»  کردم ناله «؟ شده طوری این دفعه چند روز دو این تو:»  گفت و نشست کنارم ایان. 

 ...«  خوردم چیزی

 ... خوردی غذا که امروز ـ

...«  دکتر بریم:»  کرد زمزمه !«؟ کنی می جویی باز داری!  شدت این به نه ولی کرد درد:»  زدم داد

.  دکتر برمش می...  شده مسموم:»  گفت و گرفت بازومو ایان «؟ شده چی:»  اومد دایانا صدای

 .«  باش بچه مراقب

 ... آخه ـ

 ! باشی بچه مراقب کافیه فقط.  بده وضعش...  شه بستری ممکنه:»  گفت حرفش وسط ایان

 وشیشوگ ایان...  نزنه حرفی دیگه دایانا بود شده باعث و بود گفته اینو عصبانی لحن با !«؟ سخته

 بست کمربندشو و نشست خودشم.  بشم ماشین سوار بعدم و بیرون برم که کرد کمکم و برداشت

 هک آزمایشات:»  گفت و کرد حرکت «؟ مطمئنی:»  کردم ناله...«  دیده آسیب یکم معدت:»  گفت... 

 تونم مین دیگه:»  گفتم و دادم تکیه شیشه به سرمو...«  بریم بهتره ولی زیاد خیلی نه.  گفت اینو

 به قطف شدم می بستری اگه...  بود کیفم داخل که بود دارو اون پیش فکرم تموم...«  شم بستری

:»  گفتم.  درد از کردم ناله...  شدم می عصبانی ایان از خیلی بخورم نتونستم اونو که این خاطر

 ...«  نریم بیمارستان

 ... شه نمی ـ

 . دار نگه...  ایان بیمارستان برم گیره می درد معدم و خورم می چیزی هر تا تونم نمی ـ

 ؟ کنی کار چی خوای می پس ـ

 ... بسه.  بگیر چیزی دارویی یه.  دونم می چه من ـ
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 «؟ شم بستری باز ؟ داره درد قدر چه سرم دونی می...  دیگه دار نگه:»  کردم ناله.  نداد جوابی

...  بغلش توی رفتم که بگه چیزی که سمتم برگشت.  داشت نگه خیابون کنار بعد و کرد مکث یکم

 بخو ویژگیش این...  کنه حلقه دورم دستشو اونم تا کشید طول یکم...«  داره درد:»  کردم زمزمه

 هزمزم.«  بشی درمان باید حال هر به:»  گفت...  نبود مغرور داشت نیاز کمک به کسی اگه که بود

 ...«  نیست الزم:»  کردم

  ؟ بخوری بگیرم برات خوای می.  بگیرم نکردم وقت که نوشته دارو تا چند دکتر ـ

 عدموم منم و کرد روشن ماشینو.  دادم تکون مثبت ی نشونه به سرمو و بیرون اومدم بغلش تو از

 و گذاشتم داشبورد روی سرمو...  کرد می تجزیه معدمو داشت معدم اسید انگار بازم...  دادم فشار

 ...«  تر زود:»  کردم ناله

 ...  خب خیلی ـ

 باید.  کردم بلند داشبورد روی از سرمو رفت وقتی...  بگیره بره تا شد پیاده و وایساد جا یه باالخره

 و بخورم رو چیا باید که گفت بهم برگشت وقتی...  بودم نخورده ولی خوردم می دارو اون از صبح

 یم:»  گفت رسیدیم وقتی.  کرد حرکت دوباره و نداد جوابی...«  مرسی:»  کردم زمزمه.  داد بهم آبو

 ...«  بشینم حتی تونم نمی که دارم درد قدر اون:»  گفتم آرومی صدای با «؟ شی پیاده تونی

 . شی می خوب بخوابی.  بریم...  خب خیلی ـ

 با .« تخت روی:»  گفت جدی و شد خیره بهم «؟ بخوابم کجا:»  گفتم فوری که کنه کمکم خواست

  «؟ دیونم !؟ دایانا کنار:»  گفتم پوزخند

  ؟ داری مشکلی ـ

 . کرد کمکم و کرد باز منو سمت در.  شد پیاده و بگم چیزی نداد فرصت اون بعدم و کردم مکث

.  داخل برد منو و نداد جوابی...«  بره بفرستش.  کنی نمی استفاده رانندت از اصال تو ایان:»  گفتم

 و وابیدمخ پهلو به منم و بکشم دراز که کرد کمک ایان.  بود رفته خواب دایانا اتاق توی رفتیم وقتی

« . بره می خوابت...  خوردی زیاد دارو:»  گفت و کشید روم رو پتو ایان.  گذاشتم کیت دور دستمو

 بمون ؟ دیگه ری می کجا:»  گفتم و زدم لبخند...  سمتم برگشت.  زدم صداش که بره خواست

 و برداشتم رو دارو کیفم داخل از سریع خیلی.  بیرون رفت بعد و کرد نگاه دایانا به...«  کنارم

 می کار چی باید لعنتی...  چیه مال کلید اون فهمیدم می تر زود باید...  گذاشتمش دوباره و خوردم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر hoorie r | گانگستر رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

191 

 

 تکون دایانا که گذشت قدر چه دونم نمی.  کردم می فکر داشتم و بودم خیره سقف به! ؟ کردم

.  یرونب رفت و شد بلند تخت روی از.  نداشتم حوصلشو.  خوابم کنه فکر تا بستم چشمامو.  خورد

 ...«  سالم :» اومد دایانا صدای.  کردم باز چشمامو دوباره

 ؟ خوابیدی خوب ـ

 هچ حالش کریستی ؟ شد چی.  کنه می درد دلم یکم.  نبود بد:»  گفت و خندید دایانا...  بود ایان

 نبردمش:»  گفت که گه می چی ایان بدونم بودم کنجکاو.  کردم تر تیز گوشامو «؟ طوره

:»  گفت دایانا...«  نه یا بهتره دونم نمی.  خورد گرفتم دارو براش.  بره خواست نمی.  بیمارستان

 ولی خوان نمی زیادی کار چند هر...  کنم کار عکسا روی رم می داری عجله چون.  برم باید کم کم

 ...«  کنی می لطف:»  گفت جذابی لحن با ایان.«  نیست بد روش بدم افکت یکم

 ؟ نه ره می امشب که کریستی ـ

 اگه.  هبگیر جلوشو تونه نمی کسم هیچ و کنه می بخواد کار هر.  شناسیش نمی تو...  دونم نمی ـ

 !  هبمون بهتره گی می خودتم بلکه من تنها نه که حرفایی زدن به کنه می شروع برو بگم بهش

...«  من ی خونه بریم خوای می...  خب:»  گفت دایانا!  داره ازم ذهنیتی همچین خوبه.  زدم پوزخند

 علومم وضعیتش که دونی می.  بمونم پیشش امروزو بهتره...  نه:»  گفت بعد و کرد مکث یکم ایان

 .«  بیفته براش اتفاقی یه ممکنه.  نیست

 ؟ نگرانشی ـ

 بذارم تونم نمی زیاده کار فشار روزا این که این فقط.  نه:»  گفت ایان و کردم تر تیز گوشامو

 مودست.«  کنی می نگاه بهش آمد در یه چشم به داری واقعا:»  گفت و خندید دایانا.«  بشه مریض

 چی االن...  خب...  شاید:»  گفت ایان...«  عوضی دم می نشونت:»  گفتم لب زیر و کردم مشت

  «؟ کنیم کار

 ... گم می بهت ـ

 رمب خواستم.  کردم مکث و شدم بلند جام از...  بکنه کارایی یه خواست می بود معلوم لحنش از

 توماس یاد منو شدیدا لحظه یه تو چشماش...  سمتش برگشتم.  خورد تکون کیت که بیرون

 یم داشت ایان دوباره و بیرون رفتم و کردم باز درو.  کردم بغلش و کشیدم عمیق نفس...  انداخت

 تا مکن فکر نبودم من اگه:»  گفتم و زدم پوزخند.  شدن جدا هم از بیرون اومدم من تا اما بوسیدش
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 ودب کشیده دراز مبل روی که دایانام و جاش تو نشست صاف ایان...«  رفتین می پیش جاهایی یه

 بغل منو ی بچه.  کردم مکث «؟ کنم بغلش شه می االن...  حد اون تا نه:»  گفت و نشست صاف

 رم می:»  گفت و شد بلند جاش از ایان...«  شه نمی.  نه:»  گفتم جدی خیلی!  عمرا! ؟ کرد می

 دمبع.  کرد نگاه تامون دو به و سمتمون برگشت «؟ کجا:»  گفتیم زمان هم دایانا و من...«  بیرون

 .«  کشه نمی طول زیاد.  بیا باهام خوای می:»  گفت دایانا به رو

 ... کن صبر.  باشه -

 و دمش خیره چشماش تو.  بودم عصبی خیلی.  شدم خیره ایان به.  اتاق توی رفت سریع خیلی و

.  خونه زآشپ داخل رفتم عصبانی حالت با و گذاشتم مبل روی کیتو ثانیه چند بعد.  طور همین اونم

 یادب که بودم منتظر...  باشه نامزدش دایانا که چند هر.  کرد تحمل شد نمی دیگه توهینشو این

 تیح و.«  باشه:»  گفت ایانم...«  بریم شدم آماده:»  گفت دایانا تا ولی ای بهونه یه به حتی حداقل

.  مشکوند و زمین به زدم دستمو جلوی لیوان عصبانیت با.  بستن درو و رفتن خداحافظی بدون

 می تکون پاشو و دست و کرد می گریه مبل روی.  شدم خیره بهش.  شد بلند کیت ی گریه صدای

 گهن بچه طرف وقت هیچ بود بهتر.  نداشتم حوصلشو دیگه.  داشتم برش رفتم و کردم ناله...  داد

 جاش به جا بغلم توی.  شد نمی ساکت اما دادم تکونش آروم و نشستم مبل روی.  نرم داشتن

 زنگ و برداشتم موبایلمو.  کرد گریه و نشد ساکت بازم حتی که بدم شیر بهش خواستم و کردم

 بمضر.  نیست گرسنم.  کنه می گریه خیلی کیت:»  گفتم داد جواب وقتی.  پرستارش به زدم

  «؟ بکنم باید کار چی.  جاییش نخورده

 ... حساسه خیلی صدا و سر به ـ

 با خونینب شعر براش یکم فقط:»  گفت «؟ خب:»  گفتم.  بود افتاده گریه شیشه شکستن با حتما

 چه حاال.  دادم تکونش آروم و کردم قطع تماسو...«  خاصه عادتش...  شه می خوب مالیم صدای

.  خوند می برام مامانم بچگیم موقع که بود شعری بودم بلد که شعری تنها ؟ خوندم می شعری

 ...  خوندن به کردم شروع و نشستم مبل روی دوباره...  بود ذهنم توی همیشه اون

Soft kitty 

Warm kitty … 

 دوباره دیدم.  شد ساکت و شد تموم گریش کم کم خوندم که دفعه دو...  خوندم شعرو آخر تا و

 ؟ داشت عجیب عادت قدر این بچه این چرا.  کردم جدا دستشو بکنه که موشه توی دستش
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 یم شعرو براش وقتی جورایی یه...  کردم ناز لپشو و!«  دیگه منه ی بچه:»  گفتم و زدم پوزخند

 دفعه چند دونم نمی.  خوندم براش دوباره و کردم مکث...  داشتم خوبی خیلی احساس خوندم

 و ریخت اشکم...  همیشه...  میفتادم مامان یاد همیشه شعر این با.  شدم رو به رو محو اما خوندم

 کرمف از ولی بستم چشمامو و کردم پاک اشکمو فورا...  پیچید مغزم تو مامانم جیغ صدای دوباره

 و باز پلکامو بار چند...  داد می زجرم باید عمر آخر تا که خشن ی صحنه یه...  رفت نمی بیرون

 شده رهخی من به درشتش چشمای با که کردم نگاه کیت به.  بیام بیرون فکرش از تا کردم بسته

 اشک قطره یه مامانت اگه بعد کنی می گریه شب تا صبح از خودت:»  گفتم و زدم لبخند.  بود

.  گرفت خندم.  بود خیره بهم طوری همون هنوزم «؟ خوریش می چشمات با طوری این بریزه

 شپزآ داخل رفتم و شدم بلند جام از.  کردم بغلش و بوسیدمش.  خندید کم کم اونم خندیدم وقتی

 یا.  بود همین همیشه.  گرفت می درد داشت سرم.  خوردم و برداشتم آب یکم سختی به.  خونه

 جاش خونه ولی خوردم می قرصم از و گرفتم می درد سر...  قتل یاد یا افتادم می مامان یاد

 بردارم هک هست قرصی ببینم تا کردم باز رو کابینتا در.  شد می الزمم کم خیلی چون بودم گذاشته

 ویر گذاشتمش و کردم ناله.  کرد بد کار کردم حس و کردم ناز کیتو.  نکردم پیدا هیچی ولی نه یا

 به زدم زنگ.«  نمیاد بر من دست از یکی این:»  گفتم و کردم پرت مبل روی خودمو.  مبل

 .«  برسون خودتو زود:»  گفتم بعد و شده چی که گفتم و پرستارش

 ...  سوزه می پاش بچه.  راهه خیلی جا اون تا...  آخه ـ

 و چرخید در توی کلید موقع همون.  کردم قطع و!«  بیا زود ؟ کنم کار چی من:»  گفتم خشونت با

 درو دایانا.  برگردوندم رومو خورد گره ایان نگاه توی که نگاهم.  تو اومد دایانام و داخل آمد ایان

 وقعیتم یه تو من مثل ؟ نتونی چرا:»  گفتم و زدم پوزخند «؟ بگیرم دوش تونم می:»  گفت و بست

 حرص با و شدم بلند جام از...«  منظورتو نفهمیدم:»  گفت و کرد مکث یکم...«  نکردی گیر بد

 گفتم حرفش وسط...«  ری نمی چرا خب:»  گفت و خندید.«  کرده کاری خراب کیت ظاهرا:»  گفتم

  «؟ بکنم کارو این من:» 

 ؟ کرده می کارو این کی بوده پیشت بچه که مدت چند این ؟ بکنه کی پس ـ

 .«  بوده من دست بچه این اومدیم وقتی از.  نبوده مدتم چند همچین مدت چند این:»  گفتم 

 ... داره گناه.  بکن کارو این بار یه این ؟ چی یعنی این...  خب ـ

 .  نیستم بلد ـ
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 ؟ خواد می بلدی مگه ـ

 .  بکن کارو این خودت خواد نمی اگه ـ

 برای دلم:»  گفت و کرد نگاه کیت به.  کردم نگاهش سینه به دست «؟ من چرا:»  گفت و خندید

 . دادم تکون مثبت ی نشونه به سرمو «؟ داره پوشک:»  گفت و کرد بغلش...«  سوخت بچه این

 با..« . بگیری یاد کم کم باید ولی کنم می کارو این دفعه این من خب:»  گفت و ایان به داد کیفشو

 انادای!«  باشی موفق:»  گفت و خندید ایان ؟ بکنه کارو این خواست می جدا.  کردم نگاهش تعجب

 یه این وت:»  گفتم ایان به رو و نیاد که دادم اس پرستار به و برداشتم گوشیمو.  برد کیتو و خندید

 روی رو دایانا وکیف زد پوزخند.«  شه می بختتون بد ی بچه برای مادرخوبی!  آوردی شانس مورد

 رصتوق:»  گفت ایان.  نشستم مبل روی گذاشتم میز روی کیتو پوشک که این بعد.  گذاشت مبل

 رصتوق گفتم کریستی:»  کرد تکرار دوباره.  کردم کار گوشیم با و ندادم جوابی.«  وقتشه ؟ خوردی

  «؟ کنه می افت آمدت در منبع ؟ شه می چی نخورم:»  گفتم ای مسخره لحن با «؟ خوردی

  ؟ خوردی گفتم ـ

  !؟ بیرون بیام باهات بخوای ازم و کنی حساب آدم منم بعدی ی دفعه شه می باعث بخورم اگه ـ

 یم جاش به:»  گفت و گذاشت جلوم قرصامو و برگشت بعد.  اتاق توی رفت و بیرون داد نفسشو

 کلهمش خیلی گفت می کوین.  کن تمرین بعدی آهنگ روی یکمم و بخورش.  نخوردی بگی تونی

 .«  خوندنش

 زوج روزای اون پس.  کنم می کار برات دارم روز هر من ؟ نه تاست دو ما روز امروز.  خوام نمی ـ

 .  گذرونی خوش یکم بیای من با باید تو االنم ؟ شد چی گذاشتیم قرار که فردی و

 . نمیام تو با هست دایانا وقتی ـ

 .  بره بگو دایانا به خب ـ

 .  نچ ـ

 !  استودیو رم می تازه هفته یه بعد.  خوره می خاک من تمرین کاغذای هفته یه تا پس ـ

 .  نکن لج ـ
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 فهمی می.  منه روز امروز ؟ کنی می معامله طوری این تجارتتم توی ؟ توئه میل به چیز همه چرا ـ

 نیست روزم یه تازه.  بذاری من اختیار در روزتو یه که االن منه حق بودم تو میل به که همه این ؟

 .  گرفتیم می عکس داشتیم که نصفشو چون

 یلیخ.  شد خیره بهم!«  شایسته مادر پیش مونه می کیتم:»  گفتم.  کرد نگاهم سینه به دست

 رسمی لباس توام.  بشم آماده رم می.  موافقتت از مرسی:»  گفتم ای مسخره لحن با.  جدی

 .«  نپوش

 .  نپوشیدم االنشم همین ـ

 .  اندازی تیر بریم خوایم می.  شم مطمئن خواستم ـ

 لباس تایی چند یه موقع همون ایان.  اتاق داخل رفتم و شدم رد کنارش از.  کرد نگاهم تعجب با

.  ودب سفید تاپ یه.  کردم انتخاب رو یکی!  اون پول با بودم گرفته من یعنی.  بود گرفته برام

:»  فتمگ.  بود نشسته مبل روی اون و بیرون رفتم.  کفشامو بعدم و پوشیدم روش مشکیمم ژاکت

 . نشست مبل روی دایانا.«  آره:»  گفت و کرد نگاه بهم «؟ میای لباس همین با تو.  شدم آماده من

 حس هی بغلشه توی کیت دیدم وقتی.  بود کرده تنش لباس دوباره و بود پوشیده کیتم پوشک

 و ردک می بازی باهاش و بود گرفته کیتو دست.  گرفتم می آتیش داشتم.  کردم پیدا بدی خیلی

 یقهدق چند فقط...  خب:»  گفت.  گرفتمش ازش فوری و.«  من به بدش:»  گفتم.  خندید می کیتم

 ...«  بود بغلم

 .  باشه خوام نمی ـ

  ؟ نه میاد من بغل باشه وسط کردنش تمیز از حرف وقتی وقت اون.  آهان ـ

 شارف بغلم توی کیتو.«  بهش بده رو بچه کریستی.  ریم می االن ما...   نیست مهم:»  گفت ایان

 خواستم می فقط.  بدمش بهش خوام نمی کنه بغلش خواد می قدر این که حاال:»  گفتم و دادم

 ؟ کنم بازی باهاش داره اشکالی:»  گفت دایانا.«  کنه بازی باهاش که این نه باشه کیت مراقب

 بازی از بچه این ؟ طرفی ساله سه بچه با:»  گفتم و زدم پوزخند.«  گذره می خوش بهش خودش

 .«  گذره می خوش تو به فقط وسط این.  هیچی فهمه نمی

  ؟ حساسی قدر این چرا...  فهمه می ـ
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 ایدب بریم خوای می اگه:»  گفت و شد بلند جاش از ایان.  شدم خیره بهش تردید با و ندادم جوابی

« . باشه:»  گفتم لب زیر و کردم مکث.«  ریم نمی ولی باشه خودت بغل که هم نه اگه.  بهش بدی

:»  گفت دایانا.  دایانا با داد و گرفت ازم کیتو و کرد دراز دستشو ایان.  وایسادم جام سر بازم ولی

 از یتعصبان با و...«  دیگه گرفتی کیتو که تو ؟ مهمه :» گفتم عصبانیت با «؟ رین می دارین کجا

.  کنهن بغل اونو غریبه یه که حساسم قدر این چرا فهمیدم نمی.  کوبیدم درم و بیرون رفتم خونه

 ومدا ایان دقیقه چند بعد.   گرفت ازم رو بچه طوری اون که بودم شده عصبانی خیلی خیلی فقط

 شخو داره کیت با:»  گفتم.  شدم سوار و رفتم دنبالش منم.  خودش ماشین سمت رفت و بیرون

 به سینه به دست.  نداد جوابی «؟ خودش ی خونه ببره بدی کیتو اصال خوای می ؟ گذرونه می

 که دیح تا.  کنم کار تو برای باید فقط من کنن می سود همه.  خوبه:»  گفتم و دادم تکیه صندلی

 هانیج الکی پسر دوست بهترین!  آفرین!  ایان تو به آفرین.  آمد در منبع بگه بهم دخترت دوست

 »! 

 .  نیای که کنی قبول تونستی می ؟ اونه پیش بچه که اینه خاطر به همش ـ

 ... منم وقت اون بیرون کنی دعوت منو نداری عرضه که تو ؟ خونه تو بمونم ؟ دیونم!  هه ـ

 !«  حرفو همه این کن تمومش:»  گفت حرفم وسط

 . گذرم نمی ازش منم.  کنی می احترامی بی من به داری.  کنم تموم تونم نمی ـ

 . اییی عقده چون ـ

 یکن رحم خودت جون به حداقل شه می:»  زد داد و کرد صاف ماشینو فورا.  پیچوندم دوباره فرمونو

 به توجه بی که این!  ای عقده بگی من به نداری حق دیگه!  کافیه بمیری تو:»  گفتم قیدی بی با «؟

 .«  بدیه احترامی بی خیلی بریم هم با بیا بگی دایانا به رو من

 .  نامزدمه دایانا ـ

 . کنه می فکر ازت شدن جدا به داره اون ؟ نامزد ـ

 ؟ کنی جدا اون از منو که بکنی هم رو کارا این حاضری واقعا ـ

 دارم دوما.  باشی من مال فقط و بشی جدا ای دیگه زن هر از کال که بکنم کاری هر حاضرم اوال ـ

 .  کنه می فکر ازت شدن جدا به داره اون.  گم می حقیقتو
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 .«  بگو خواد می دلت چی هر:»  گفت و زد پوزخند ایان

 .  ایان گم می راست دارم ـ

 که بزنه دور خواست و.«  نداره ای فایده هیچ دیگه هم با رفتنمون کنم فکر:»  گفت و شد جدی

 دفته:»  گفت بعد و کرد مکث.«  کنم می اذیتت قدر چه بینی می بعد.  ایان بزن دور فقط:»  گفتم

  «؟ نیست مشخص:»  گفتم فورا «؟ چیه کارا این از

 یاریب وجود به بینمون واقعی چیز یه و کنی واقعی رابطمونو مثال خوای می چرا ؟ چرا اما مشخصه ـ

 ؟

 . دارم دوستت چون کن فکر ـ

  «؟ باشه داشته دوستت کسی کنی نمی فکر ؟ چیه:»  گفتم.  زد پوزخند

 !  شد منطقی خیلی فقط...  نه ـ

 !  دیونه ـ

 می اذیت خودت فقط جدیه برات دایانا قدر این اگه:»  گفتم لب زیر...  بود جدی اون اما.  خندیدم

 .«  شی

 .  بکنه کارو این نیست قرار دایانا ـ

 شیداببخ عمال که باشه خونت تو من مثل دختر یه که کردم نمی تحمل بودم منم ؟ ایان چی پس ـ

 دوست عظیم جمعیت یه جلوی دختر این تازه و!  بیاره در لباسشو بدی رو بهش یکم تا ولی

 و کنی اعالم شده تموم باهاش رابطتو خواست دلت وقت هر تونی نمی که...  شده شناخته دخترت

!  نیک نامزد دایانا با یواشکی باید یا کنه اعالم خودش و بشه راضی اون تا کنی صبر مجبوری یا

 ...  کردی شل و انداختی عقب پول خاطر به رابطتونو عمال تو!  داره حق

 .  نکردم کارو این من ـ

 یم استفاده پول برای ازم که عصبانیم ازت منم که من.  کردی ولی کنی نمی قبول و مغروری ـ

 ...  ذارم نمی طرفش بری اگه هنوزم اما.  داره خودشو جای احساسش و دایانا.  کنی

 .  کنم نمی باور حرفتو این من ـ

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر hoorie r | گانگستر رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

197 

 

  ؟ حرف کدوم ـ

 دپوزخن.«  کنی می رو کارا این داری چرا بفهمم تا هست بهت حواسم...  کریستی:»  گفت و زد دور

  «؟ دارم دوستت کنی باور تونی نمی:»  گفتم و زدم

 ...  وجه هیچ به ـ

 ؟ چرا ـ

 ! ؟ داشتن دوست و تو ـ

 باعث کردم بحث باهات زیاد که این ؟ ندارم احساس کنی فکر شده باعث که کردم کاری من ـ

 نزدیک بهت که داشتم ایم دیگه راه کردم نمی بحث باهات اگه !؟ ندارم احساس کنی فکر شده

 توجهت جلب باعث اصال کردن بحث بدون.  شناسی می خودتو که تو...  بگو خودت ؟ ایان بشم

 ؟ شدی می متوجهم ؟ شدم می

 هس دو بعد.  بزنه حلقه اشک چشمام توی کردم سعی.  سمتم برگشت و کرد پارک خیابون کنار

 همم که برات :» گفتم حرفش وسط...«  داری:»  گفت تعجب با کردم نگاه چشماش توی که ثانیه

 یرهخ بیرون به و برگردوندم رومو و.«  نه یا کنم می گریه دارم بپرسی نیست الزم پس.  نیست

 تمودس که بشم پیاده که کردم باز درو...«  رسیدیم انگار:»  گفتم و کردم نگاه بر و دور به.  شدم

 . کرد کارو این سریع که قدر اون گرفت منو برق کردم حس.  کردم تعجب.  داشت نگهم و گرفت

 با دارن بینی نمی !؟ هست خیابون به حواست:»  گفت اونم و سمتش برگشتم!  شدم خشک

 باید آدم:»  گفتم و کشیدم بیرون عصبانیت با دستمو!  دادم قورت دهنمو آب« ؟ میان سرعت

 خواد می کردم فکر بگو احمقو من.  شدم پیاده ماشین از و!«  باشه آمدش در منبع مراقب خودش

 تفنگو کردم خالی ها گلوله با هامو عقده که وقتی.  اومد اون منم بعد و داخل رفتم!  بخواد عذر

  «؟ کردی کارو این حاال تا:»  گفتم ایان به رو.  برداشتم چشمامو روی عینک و گذاشتم

 ... تقریبا ـ

 ؟ تقریبا ـ

 فنگوت وقتی.  شدم خیره رو به رو به و.«  باش لگدش مواظب:»  گفتم و زدم پوزخند.  کرد پر تفنگو

 دونی می...  اومدم جا این دیگه مرد تا چند با من:»  گفتم که کنه شلیک خواست کرد آماده

 «؟ کار چی:»  گفت و هدف توی واقعا رفت و کرد شکلیکشو اولین «؟ کردم می کار چی باهاشون
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 تونستنن دیگه خیلیاشون...  کارو این:»  گفتم و کردم حلقه کمرش دور دستامو.  سرش پشت رفتم

 پوزخندشو.  گذاشتم شونش روی چونمو و وایسادم پام نوک روی...«  نفر یه جز بزنن هدف به

 با که مردی دومین شد و کرد دیگه شلیک یه و کرد تر محکم تفنگ دور کشیدشو انگشتای.  دیدم

 برام قبل ی صحنه آگاه خود نا.  شدم خیره بود خورده هدف به که گلوله به...  زد هدف به حال این

 ...  شد سازی باز

  ؟ بزنی هم به منو تمرکز کارت این با تونی می کنی می فکر جدا ـ) 

 . من با نوشیدنیت سال یه پول بزنی هدف به تونستی اگه.  تونم می حتما ـ

 امکان:»  کردم زمزمه جذابی لحن با.«  داریم پیش در رو ای مستی از پر سال:»  گفت و خندید

.  مگذاشت شونش روی چونمو و...«  دونم می.  شه می پرت من به حواست.  بزنی بتونی بازم نداره

... (  بود توماس...  بار سه...  بار دو...  بار یه.  زد هدف به و...«  کن تماشا پس :» گفت خنده با

 سرمو و شد شل ایان دور از دستم.  چشمم جلوی اومد جسدش و خشکید صورتم روی لبخندم

 دب نخورم رو قرصا اون و نباشم فکر به تر زود اگه کردم می حس.  رفت می گیج داشت.  گرفتم

 و دادم تکون هوا توی دستمو «؟ شده چت:»  کرد می اکو گوشم تو ایان صدای.  شه می اینم از تر

 و شد ربهت گیجم سر کم کم...«  نخور تکون:»  گفتم.  کردم تکیه بهش کردم پیدا بازوشو که بعد

  «؟ شد چی:»  گفت.  شدم جدا ازش

 ...  شد طوری این...  بعد افتادم قدیمی ی خاطره یه...  یاد...  هیچی ـ

 ؟ کنه می اذیتت اگه ؟ بریم خوای می...  خب ـ

 رت سخت و سفت ورژن ایان فقط...  همن شبیه واقعا ایان و توماس لعنتی.  شدم خیره دیوار به

 گلوله ی بقیه و برداشتم تفنگو و.«  بریم بهتره.  کیتم نگران:»  گفتم آرومی صدای با...  توماسه

 ندچ از بعد و بیاد ایانم تا شدم منتظر.  بیرون رفتم و کردم خالی هدف بی و عصبانیت با هاشم

.  دمش خیره گوشیم ی صفحه به و دادم تکیه صندلی به سرمو.  بودیم ماشین توی دوباره دقیقه

  «؟ بله:»  داد جواب دایانا و گرفتم ایانو ی خونه ی شماره

  ؟ خوبه کیت ـ

 ؟ بکنه موهاشو داره عادت دونستی می ولی.  شیرینه خیلی.  مراقبشم.  آره ـ

 .  بکنه نذار ـ
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  ؟ گردین می بر کی.  ذارم نمی ـ

 .  گردیم می بر داریم ـ

  ؟ بیاین قراره وقتی زدی زنگ چرا...  پس ـ

 .  گیره می دردش زود.  ضعیفه استخوناش.  باش کیت مراقب.  اطمینان برای ـ

 ... شدم متوجه.  آره ـ

  «؟ شدی متوجه طور چه:»  گفتم تعجب با

 .  کرد گریه خیلی بعد کابینت به خورد پاش زد می پا و دست داشت ـ

 .«  خوبه االن:»  گفت فورا «؟ چی یعنی:»  زدم داد

 ! کشمت می ـ

 برو ودز فقط !؟ فهمی می.  کشمش می:»  گفتم ای گرفته اوج تقریبا صدای با و کردم قطع تماسو

 .«  ایان

  ؟ مگه شده چی ـ

 .  کرده اذیت کیتو ـ

  ؟ کرده اذیت چی یعنی ـ

 داد عادت این باید:»  گفت و گرفت ترمز.«  نپرس سوال قدر این نگرانم...  دیگه برو:»  زدم داد

 کردی فکر:»  گفت و شد خیره رو به رو به «؟ وایسادی چرا:»  گفتم تعجب با.«  کنی عوض زدنتو

 مشد پیاده ماشین از.«  جهنم به:»  غریدم خشونت با «؟ رسونم می رو زنه می داد سرم که کسی

 یدهرس تر زود ایان خونه به رسیدم وقتی.  شدم سوار و گرفتم تاکسی موقع همون.  کوبیدم درو و

 اب.  بود رفته خواب دایانا بغل توی کیت.  تو رفتم و زدم تنه بهش منم و برام کرد باز درو.  بود

 شدهن هیچی.  باش آروم.  خوابیده:»  گفت لب زیر «؟ نبودی مراقبش چی برای :» گفتم عصبانیت

 انای.  کردم می آپش چک داشتم چشمم با انگار.  کردم نگاه کیت به.  بود شده تند نفسام...« 

 خیالی یب با بعد و...«  کنی رفتار طوری این نیست الزم.  خوبه.  ببین:»  گفت و نشست دایانا کنار

 مآروم لحن و ضعیفم صدای این.«  باشی مراقبش بود قرار:»  کردم زمزمه.  کرد نگاه ساعتش به
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:»  گفت خنده با و گرفت بغلش ایان که کنم تالفی سرش که بودم آماده.  بود طوفان قبل آرامش

 داشتم . شدم می منفجر داشتم.  خندید دایانام.«  گیره می گریش وحشتناکت نگاه با.  کریستی

 با من توجه بدون که بود تا دو اون روی هنوز نگاهم...  خورد زنگ گوشیم ؟ خندیدن می.  مردم می

  «؟ بله:»  دادم جواب و برداشتم گوشیمو.  بود روشون چشمم هنوز...  زدن می حرف هم

 ؟ ردمک پیدا چی بفهمی و بیای خوای نمی حتی ؟ قرارمونو کردی فراموش کال کنم فکر کریستی ـ

 یم حرف دایانا با و خندید می داشت.  نبود من به حواسش حتی ولی شدم خیره ایان به نفرت با 

 زد امصد دایانا که در سمت رفتم و برداشتم کیفمو.  کردم قطع رو گوشی و...«  میام:»  گفتم...  زد

 ...«  بازم خوام می معذرت من:»  گفت.  سمتش برگشتم. 

 .  خوره نمی من درد به ـ

 رمقص.  کن بس رو خواهی عذر دایانا:»  گفت و شد بلند جاش از ایان که بگه چیزی خواست دایانا

:»  گفت و بوسید رو دایانا ی گونه و شد خم.  شدم خیره ایان به آتیشی چشمای با...«  نبودی تو

 ور به رو به.  کوبیدم درو و بیرون رفتم...  اتاق توی برد و گرفت ازش کیتو و.«  بگیر دوش برو

 چنان آن.  شدم سوارش و ماشین سمت دویدم...  بود کرده عصبیم دایانا!  لعنتی...  شدم خیره

 تاریک هوا!  بینم نمی اصال اطرافمو محیط کردم می حس که کردم حرکت خونه سمت و دادم گاز

 نم رسیدن با اما کرد می کار تاپش لپ با داشت مارتین.  کردم باز درو رسیدم وقتی...  بود شده

 هتب چی دونم نمی:»  گفت و شد بلند جاش از.  سمتش رفتم و بستم آروم درو.  سمتم برگشت

.  رسیدم بهش که بود موقع همون...«  دارو اون خاطر به باید هنوز طرف یه از.  کریستی بگم

 ادایان دیدن با بار اولین برای...  بوسیدمش و شدم نزدیک بهش و...«  نیست مهم:»  کردم زمزمه

 خطرش حتی.  بودم نخورده بر بهش سال چند این تو که بستی بن.  بودم کرده حس بستو بن

 ارتینم ی وسیله به...  کردم خالی طوری این عصبانیتمو...  خودش به برسه چه بود نکرده تهدیدم

 ! 

********* 

 دور ازش یکم و کشیدم صورتم روی دستمو...  بود مارتین گوشی.  کرد بیدارم گوشی زنگ صدای

 ... شد خیره چشمام تو و سمتم برگشت.  مالید چشماشو و کرد قطع آالرمو مارتین.  شدم تر

 نشست جاش تو و برد فرو موهاش توی دستشو...«  کردم کارو این شه نمی باورم:»  کردم زمزمه

 وبیک خال تو شه نمی باورم منم:»  گفت بودم گفته من که لحنی با بعد و شد خیره بهم یکم... 
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 خندم اختیار بی.  بود اون که طور همون شدم خیره چشماش تو و بیرون دادم نفسمو...«  داری

.  کمی بودم خسته.«  نیستی تو فقط نشده باورش کس هیچ:»  گفتم منم و خندید اونم.  گرفت

 . زنیم می حرف ظهر:»  گفتم لب زیر.  بستم چشمامو بعد و کردم مکث شد تموم خندم وقتی

 بر و دور به و زدم پلک...  بود رفته مارتین شدم بیدار وقتی.  برد خوابم زود خیلی و...«  میاد خوابم

 ورتمص دور از موهامو.  کردم پوفی و نشستم جام تو.  کرد می اذیتم یکم داشت آفتاب.  کردم نگاه

 افتاده.  برداشتم گوشیمو و شدم خم.  بود خوابیده عصبانیتم یکم.  کردم فکر دیشب به و زدم کنار

 و دمکر ناله ذهنم تو اومد دیشب که دوباره.  گشتم توش یکم و کردم روشنش.  تخت پایین بود

.  گرفتم مارتینو ی شماره !!! اومد می جاش سر عقلم داشت تازه.  کردم پرت تخت روی خودمو

  «؟ الو:»  داد جواب ثانیه چند بعد

 .  سالم ـ

 ؟ شدی بیدار تازه.  سالم ـ

 ...  شم می دیونه دارم ـ

  ؟ خوبه.   بزنیم حرف بعد.  دارم کار یکم االن من...  ببین ـ

 .« منتظرتم.  باشه:»  کردم زمزمه

 . خدافظ.  نره یادت داروت ـ

 مبعد و خوردم و ریختم خودم برای آب یکم.  پایین رفتم پوشیدم لباسامو وقتی و کردم قطع 

 خونه آشپز همون توی صورتمو...  بود مونده باز که شدم خیره تاپش لپ به...  خوردم دارومو

 به و تمبس درشو.  نداشتم حوصله واقعا ولی گشتم توش یکم.  تاپ لپ پشت رفتم بعد و شستم

 ارهدوب.  نداد جواب.  زدم زنگ ایان به و برداشتم گوشیمو افتادم که کیت یاد.  شدم خیره رو به رو

 تا کشید طول خیلی.  زدم زنگ دوباره بعد و کردم صبر دقیقه ده...  نداد جواب بازم اما زدم زنگ

 هلحظ یه که  بود تند لحنش چنان.  بود عصبانی «؟ شلوغه سرم فهمی نمی:»  داد جواب باالخره

 .«  بگیرم خبر بچم از خواستم...  فقط:»  کردم زمزمه.  زد خشکم

 !؟ بچت ـ

 ...«  بود کیت منظورم.  بچم بگم بهش کردم عادت:»  گفتم بعد و کردم مکث

 . خداحافظ.  دنبالش بری جا اون تونی می.  آتلیش رفته دایانا.  دایاناست پیش ـ
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 می دلم.  جا اون تا برم که نداشتم حوصله حتی.  شدم خیره رو به رو به...  کرد قطع تماسو و

...  مومح رفتم می قبلش باید ولی...  بخورم قهوم یه و بخونم کتاب و شومینه کنار بشینم خواست

 بآ یکم که این بعد و آشپزخونه داخل رفتم بعدم و کردم باز وانو گرم آب شیر و حمام داخل رفتم

.  موندم گرم آب وان توی تموم ساعت یه.  حمام داخل برگشتم کردم روشن رو شومینه و خوردم

 می حس کامال ولی...  شده خشک پوستم بودم دور حمومم از که روز چند این کردم می حس

 به . کردم فکر و کردم بازی آبا با یکم.  شه می باز داره پوستم قدر چه وان توی رفتن با که کردم

 می که چیزی به که این بدون ایان برای دم می هدر دارم وقتمو ؟ کنم می کار چی دارم که این

 لیو کردم می تلف وقتمو داشتم منم که نبود کمی کار دستگاه اون کردن پیدا خود.  برسم خوام

 بودم شتهگ ایانو ی خونه کل من ؟ کار چی مثال.  تونستم نمی بکنم کاریم یه خواستم می اگه حتی

 رفتم وبارهد و گذاشتم پیشونیم روی دستمو.  نبود هم جا هیچ مال که بودم کرده پیدا کلید یه فقط. 

 که این از بعد و بیرون رفتم حموم از.  شستم صورتمو و باال آوردم سرمو ثانیه چند بعد.  آب زیر

.  بود شده تنگ خونم برای دلم.  برداشتم کتابمو و زدم برق به سازو قهوه کردم عوض لباسامو

 مشوت این و بود قدیمی.  بشم غرق تنهاییم و خودم فکر توی شد می باعث داشت که ای تاریکی

 ایان ی خونه ولی خودمم برای و جدام بیرون دنیای از که فهموند می بهم کامال...  داشتم دوست

 از خوندم می کتابو چشمام حرکت با که طور همون و گذاشتم مبل روی سرمو.  نبود طوری این

 اونم گرمای دیگه و گرفتمش دستم و شد آماده قهومم باالخره.  بردم می لذت شومینم گرمای

 هچ دونم نمی.  شدن می خشک کم کم داشتن موهام.  کرد بیرون تنم از رو تری بیش خستگی

.  سمتش برگشت نگاهم.  داخل اومد مارتین و شد باز در که گذروندم کتاب خوندن به وقتمو از قدر

 مینهشو نزدیک و کنارم و آورد در کتشو.  گفت لذت با...«  گرمایی چه وای :» گفت شومینه دیدن با

 ی نشونه به سرمو «؟ خوردی داروتو:»  گفت و داد جوابمو اونم.  دادم سالم و بستم کتابو.  وایساد

 خیره بهش.  نشست کنارم.  کردم اشاره کنارم به و «؟ بشینی شه می:»  گفتم و دادم تکون مثبت

 ودوب پام روی که پتویی .« کردی روشن اونو که خوبه.  سرده بیرون خالف بر خونه:»  گفت و شدم

 :» تمگف و گذاشتم میز روی کتابمو.  خندید...«  شو گرم پس خب:»  گفتم و انداختم اونم پای روی

 ...«  دونم می:»  گفت و شد خیره بهم...«  بگم چیزی یه باید دیشب مورد در ببین

  ؟ رو چی ـ

 .  نداشتی منظوری بازم دونم می...  بودی پریشون.  رفتارت از بود معلوم ـ

 ...  داشتم منظوری دونم می چه...  که کنی فکر خوام نمی چون.  خوبه ـ
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  ؟ چیه ما تکلیف حاال...  خب ـ

 از هک نداره دلیلی.  نبود هیچی ایان ی خونه.  کنیم می تمرکز کارمون روی :» گفتم و کردم مکث

 زیر.  شد خیره رو به رو به اما زد برق چشماش...«  جا این گردم می بر.  بمونم جا اون بعد به این

 .«  یکرد کارو اون عصبانیتت کردن فراموش برای تو که کنه می عصبانی منو این اما :» گفت لب

 ؟ کردم استفاده سوء ازت کنی می حس ـ

 هی.  کرد می عصبانیم داشت ایان:»  گفتم و شدم خیره بهش...«  حد اون تا نه:»  گفت و خندید

 رگی در تو ولی خوشم نامزدم با من گه می داره انگار که کرد می رفتار من جلوی نامزدش با جوری

 اون به بکنم تو با کارو این اگه انگار که جوری.  کردم خالی خودمو طوری این همین برای.  منی

 .«  نیستم درگیرش که کردم ثابت

  ؟ نامزدش ـ

 .  طوالنیه جریانش.  آره ـ

 . داره نامزد واقعا اون ـ

 کنی می فکر تو اون نظر از چون.  دونی می تو که بفهمه حتی نباید اون.  بمونه خودمون بین باید ـ

 . داریم رابطه هم با واقعا ما که

 ؟ نیست ما بین هیچی دیگه یعنی این...  پس.  خب خیلی ـ

:»  گفتم و زدم پوزخند «؟ مرددی چرا ؟ دونی نمی:»  گفت تعجب با...«  دونم نمی:»  کردم زمزمه

 نمی فکر اما:»  گفت و کرد مکث...«  خوای می اینو که تو ؟ دی می نشون متعجب خودتو چرا

 برگشتم.  زد صدام.  موندم ساکت و شدم خیره رو به رو به.«  بخوای درصدم یه حتی تو کردم

  «؟ بله:»  گفتم و سمتش

  ؟ کنی می فکر چی به ـ

 که نبود دلیلی هیچ.  بودم خودم تو یکم.  داشتم عجیبی حس یه روز اون.  شدم خیره چشماش تو

 می ور اجازه این بهم که بود دلیل یه عوضش و باشم داشته رابطه مارتین با که نذاره و بشه مانعم

 بخ:»  گفتم و گرفتم ازش نگاهمو...  بود کرده آرومم...  بود دیگم دلیل یه!  بود کرده جذبم...  داد

  «؟ ای آماده مهمونی برای... 
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 .  آره ـ

 . باشه مهمونی این به حواسمون باید ـ

 تا رفتگ وقتمو خیلی.  بیارم گیر تونستم سختی به اینو.  ببین.  افتاد یادم.  آهان:»  گفت فورا

.  داد نمنشو و کرد روشنش.  کردم نگاه تاپش لپ به...«  ببین.  کنم ایمیلش خودم برای تونستم

  «؟ کجاست مال...  این:»  گفتم.  بود عکس تا چند

 تو حتی رو چیزایی همچین داره حق البته.  نکردم پیدا هیچی ایانم خود کامپیوتر توی ـ

 زیاد من . اتاقه یه ی نقشه.  داشته نیازش یا رفته در دستش از یا این اما.  نداره نگه کامپیوترشم

 که ورط این ولی بدیم نشونش مهندس یه به باید و نیستم وارد عالمتا این فهمیدن و خوندن توی

 . نیست ساده اتاق یه معلومه

 ...«  توشه دستگاه که اتاقیه:»  گفت و شد خیره چشمام تو

 ********* 

  «؟ بله:»  دادم جوابش ثانیه چند بعد و کردم نگاه گوشیم ی صفحه به

 ؟ کجایی ـ

 بری امروز قراره که دونی می:»  گفت و کرد مکث...«  جایی یه:»  گفتم و شدم خیره رو به رو به

  «؟ تمرینت برای

 ؟ بود قرار کی ـ

 . دادم اس بهت من ـ

 .  گیرم نمی جدی رو اسا وقت هیچ من ببخشید.  آهان ـ

 . زدم زنگ که االن خب ـ

 چی برای دوما.  دارن نیاز مترجم به.  رم می دارم.  زده زنگ بهم شرکت.  برم تونم نمی اوال ـ

 یکم منم خواد می دلم سوما.  بردم می خواستم می خودم اگه ؟ بزرگ مامان ی خونه بردی کیتو

 . کنم اذیتت

 ؟ چی یعنی ـ
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 . خداحافظ یعنی ـ

» : گفتم و کردم نگاه ساعتم به «؟ شدی طوری این یکهو چرا :» گفت مارتین.  کردم قطع تماسو

 ستنخوا ازم ؟ بری تر تند شه می.  نه من کنه رفتار بد اون همیشه که انصافیه بی.  نشدم یکهو

 ماشین از رسیدیم که همین.  بودم ساکت رسیدیم که وقتی تا و کرد تر بیش سرعتشو .« برم زود

 درو منم و داد تکون سر.«  مهندس اون سراغ برو تو.  گردم می بر خودم:»  گفتم و شدم پیاده

 به تیوق.  کردم مرتب وضعمو و سر یکم و شرکت داخل رفتم...  انداختم شونم روی کیفمو و بستم

 با . دادم سالم و زدم لبخند.  گفت آمد خوش بهم رئیسم و دفتر داخل رفتم رسیدم باال ی طبقه

 بزنن رفح و باشن بلد انگلیسی اومدن می دیگه کشورای از که هایی نماینده باید طبیعتا که این

 ویت شرکت یه از که ای نماینده سمت رفتم.  بود می مترجم باید خودشون راحتی برای خب ولی

 شد یم معامله وارد خیلی توریستین شهرای توی که شرکتایی با معموال ما شرکت.  بود اومده دبی

 دختر:»  گفت گفتم اسممو که همین.  کردم معرفی خودمو و دادم سالم بهش خودشون زبون به. 

 و بودم رمتنف عربا از که بود بابا خاطر به شاید دونم نمی.  گفت کج لبخند یه با اینو «؟ بزرگ امیر

 یتو برسم سالگی ده به من که این از قبل تا مامان و بابا و من.  بود چندش برام حرکتشون هر

 اباب شرکت.  موند کارش خاطر به بابا و نیویورک اومدیم مامان و من اون از بعد ولی.  بودیم امارات

 از بابا.  کنه می ادارش داره مالک االن که شناسنش می همه هنوزه که هنوز و بود معروف خیلی

 قتمو هیچ کردم می آرزو و کجاست که نداشتم خبر دیگه حتی و شد دیونه کشت مامانو که وقتی

...  اسمش آوردن با لرزید دستم.  ریخت می هم به اعصابم شنیدم می اسمشم.  نشم دار خبر

...  بخ خیلی:»  گفتم و باشم آروم دوباره تا کشیدم عمیق نفس.  گردوندم بر رومو و ندادم جوابی

 طول ساعت دو حدود و کردم می ترجمه رو گفتن می که چی هر بعد و.«  کنیم شروع تونیم می

 ردس.  خوردم قهومو و دادم تکیه صندلی به رفت اونم و شد تموم حرفاشون باالخره وقتی.  کشید

 برین می سود خیلی حتما:»  کردم زمزمه...«  بود خوب:»  گفت بعدم و داخل اومد رئیس.  بود شده

 ». 

 ...  پدرت شرکت با شراکت ی اندازه به نه ـ

 و دموایسا.  زد صدام ولی شدم بلند جام از و...«  دیگه رم می من:»  گفتم و کوبیدم میز روی لیوانو

 قتو هر همیشه.  بیرون رفتم و دادم تکون سرمو.«  حسابت به ریزم می عصر پولتو:»  گفت اونم

 می رو بابا خیلیا.  شد می کشیده بابا به بحث داشتن مالقات زبون عربی ی نماینده یه با که

 من که ای فامیلی که این وجود با حتی.  بردن می اونو اسم شنیدن می اسممو تا خیلیا و شناختن
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 دمش که سوار.  گرفتم تاکسی و دادم گوشم پشت موهامو...  اون نه بود مامانم فامیلی از داشتم

 یرو افتاد ایان کال میس موقع همون.  نخوره زنگ تا بودم کرده خاموشش.  کردم روشن موبایلمو

 دهب جواب تا کردم صبر و زدم زنگ ایان به.  دادم رو دایانا ی آتلیه آدرس و زدم پوزخندی.  گوشیم

  «؟ الو :»

  ؟ بگیرم ازش که کرده آماده دایانا رو عکسا.  کنم خاموشش بودم مجبور ـ

 . بپرس خودش از ـ

 رعص ؟ حالی خوش:»  گفت ای مسخره لحن با «؟ زدین هم به ؟ بپرسم من چرا:»  گفتم و خندیدم

 لب زیر و زدم پوزخند.  حرفش وسط کردم قطع دوباره...«  که دونی می خودت.  تمرین بری باید

 تپش دایانا.  داخل رفتم و دادم پولو آتلیه به رسیدیم وقتی!«  گذره می خوش داره تازه:»  گفتم

 من دیدن با و آورد باال سرشو در صدای با.  کرد می کار باهاش داشت و بود وایساده کامپیوتر

 وعکس تا چند این قبلش بیا...  باشه:»  کرد زمزمه.«  بگیرم رو عکسا اومدم:»  گفتم.  داد سالم

 همشون.  ادد نشونم رو عکسا و کامپیوتر پشت رفتم...«  کنی انتخاب آلبومت کاور برای باید.  ببین

 رو بقیه.«  خب خیلی:»  گفت و کردم انتخاب اونو.  نشست دلم به تر بیش یکی ولی بودن خوب

 یه.  بذارم غیره و اینستا توی تا ریخت گوشیم داخل هم زد برام دی سی روی هم و کرد حذف

 تونی می:»  گفت و داد بهم رو دی سی «؟ شده دعواتون ایان با:»  گفتم.  بود حال بی جورایی

 این:»  گفتم جدیت با و شدم خیره چشماش توی «؟ نکنی دخالت ایان و من ی رابطه توی دیگه

 ؟ ننک دخالت ایان و من ی رابطه توی بگم تو به من نیست بهتر االن ولی.  کنار به نامزدشی که

 رفتم.  شدم دور ازش و ندادم ادامه...«  پس پول عاشق که اونم.  کاره این توی ایان سود کل آخه

 رفتم و گرفتم تاکسی دوباره!!!  واقعی شیطان.  کردن دعوا که شد می خنک دلم داشت.  بیرون

 ی دکولته تاپ یه لباسم و بود سفید و سیاه.  گذاشتم و کردم انتخاب رو عکسا از یکی.  خونه

 و یدسف شورتک یه با.  بودم انداخته مشکی کوتاه کت یه هامم شونه روی و بود سفید و مشکی

.  اشتمد دوست خیلی ژستو این.  رسید می زانوم زیر وجب یک تا تقریبا که بلند پاشنه ی چکمه

 بودم کرده دراز هم رو یکی اون و بود پیانو صندلی روی پام یه.  بودم نشسته مشکی پیانوی روی

...  پخش هام شونه روی و بود خیس موهام.  بودم گذاشته پیانو کلید ترین گوشه روی پاشنمو و

 فیس توی . اینستا توی گذاشتم اونو وقتی.  بود کرده جذابش خیلی عکس روی سفید و سیاه فیلتر

 تمرف دوباره و گذاشتم کنار رو گوشی.  پروفایل و کاور برای کردم انتخاب رو عکسا از تا دو بوکم

 هک طور همون و شدم بلند جام از داخل آمد وقتی.  اومد مارتین که زمانی تا انعطافم تمرین سراغ
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 یتیهامن خیلی:»  گفت و کرد مکث.  نشستم روش به رو «؟ شد چی:»  گفتم دادم می ماساژ دستمو

 وگرنه بشه قطع اتاق کنترل محل از سنسورا باید فقط...  جور همه.  داره سنسوری جور همه... 

 .«  داخل بریم که نیست ای دیگه راه هیچ

  ؟ چیه منظورت ـ

...«  غیره و مخفی دوربین تا چند ، وزن ، دما ، صدا سنسور:»  گفت و کرد پرت میز روی رو کاغذا

 لمح...  خب:»  گفتم.  داشتم می نباید اونم از تر آسون انتظار.  دادم تکیه مبل به.  شدم گیج

  «؟ کجاست کنترلش

 .  کجاست اصال اتاق این دونیم نمی.  داریم اتاقو  طراحی ی نقشه فقط ما.  دونم نمی ـ

 ؟ نکردی پیدا ای دیگه چیز هیچ ـ

 از . برداشتم رو کاغذا و نشستم کنارش.«  نه:»  گفت و گرفت دستاش بین سرشو.  کرد پوفی

.  مفهمی می کم کم ؟ ای عصبانی چرا حاال:»  گفتم.  آورد در بلوزشو و شد بلند کالفگی با جاش

...  دش خیره رو به رو به و نشست مبل روی.«  کنیم پیداش روزه چند باشی داشته انتظار نباید

 تو و سمتم برگشت.«  کنیم می پیداش که باالخره:»  گفتم و شدم تر نزدیک بهش و کردم مکث

 االن کن جور و جمع خودتو:»  کردم زمزمه!  شد طوری یه نگاهش که باز...  شد خیره چشمام

 ویت از چیزی یه خواستم که همین...  خونه آشپز داخل رفتم و شدم بلند جام از و!«  شب نه عصره

 بعد و کردم مکث...  بود عمو.  داشتم برش و بیرون رفتم.  خورد زنگ گوشیم بردارم یخچال

  «؟ الو:»  دادم جواب

  ؟ خوبی...  کریستی سالم ـ

 ؟ خبر چه ؟ خوبین شما.  ممنون ـ

 «؟ تن توی چین خبرا این:»  گفت عمو و نشستم کنارش رفتم.  بود کشیده دراز مبل روی مارتین

 و بود کم جا چون نیفتم تا گرفت کمرمو.  کشیدم دراز خودمم و تر عقب بره که دادم هل مارتینو

.«  شه می پخش جا این زود تو مورد در خبری هر:»  کرد زمزمه «؟ رسیده شما به چرا عمو:»  گفتم

  «؟ بده:»  گفتم و کردم مکث

 ؟ داره واقعیت ـ

 ...  داره واقعیت.  آره ـ
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 . ببینه رم تو خواد می.  روز سه دو برای.  جا اون میاد داره مالک.  خب خیلی ـ

:»  گفت بعد و کرد مکث.«  ببینمش ندارم دوست اصال ؟ چی برای:»  گفتم و بیرون دادم نفسمو

 نه کنم تحملش باید من معتقدین خودتونم خوبه:»  گفتم و خندیدم.«  کن تحملش روز دو فقط

 .«  بخوام که این

 .  دم می حق بهت خب ـ

 من به درسی وقتی بگین.  بدین بهش بزرگو مامان ی خونه آدرس فعال.  شه می چی ببینم.  باشه ـ

 . بزنه زنگ

 ؟ نداری کاری.  باشه ـ

 . خداحافظ.  نوچ ـ

:»  گفت اونم و چرخیدم جام تو.«  بیاد مهمون برام قراره:»  گفتم مارتین به رو و کردم قطع تماسو

 و دادم تکون سرمو «؟ عربه ؟ کیه:»  گفت و انداخت باال ابروشو یه.«  مالک:»  کردم زمزمه «؟ کی

 سر بابام و مامان دعوای:»  گفتم.  شد گرد چشماش.«  بابامه دوم زن از برادرم.  آره:»  گفتم

 روزم چند بعد.  شه می مزاحمم و میاد سال هر ولی میاد بدم ازش چی هر.  شد شروع همین

 و بیرون دادم نفسمو «؟ عربه مامانش:»  گفت کنجکاوی با بعد و کرد مکث.«  ره می باالخره

 هم به خیلی:»  گفت «؟ خندی می چی به:»  گفتم جدی خیلی.  خندید که بگم چیزی خواستم

 ...«  بزنم حرف موردش در خوام نمی:»  گفتم و خندیدم !« کردی فوت صورتم تو.  نزدیکیم

 ؟ بری خوای نمی.  باشه ـ

 ؟ کنی ولم خوای می ـ

 ! نه ـ

 ! ؟ نه چرا ـ

 . گذره می خوش ـ

 ؟ کنم می فکر روش گفتم بهت وقتی ؟ رکی قدر این چرا ـ

 ...«  آرست جوابم:»  گفتم و شدم خیره چشماش تو...  نگفت هیچی بعد و کرد مکث
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 ********* 

 آبی لباس.  خندید و زد دست «؟ طوره چه:»  گفتم مارتین به رو.  چرخیدم و بیرون رفتم اتاق از

 که هامممو.  شد می درخشندگیش باعث خیلی روش اکلیالی.  بود باز یکم یقش و بود ساده و بلند

 بود یاکلیل اونم که گندمو شکل ای دایره و آبی های گوشواره و بودم بسته اسبی دم فقط بود لخت

 داده سا بهت:»  گفت مارتین.  گذاشتم توش گوشیمو و کردم باز دستیمو کیف.  بودم کرده گوشم

 رفتم تو اب من ببینه وقتی خب:»  گفتم و کردم مرتب دستم توی دستبندمو...«  دنبالت میاد گفته. 

.  بریم» : گفتم پوشیدم لباسم روی پالتومو که این بعد و پوشیدم کفشامو.  خندید.«  شه می ادب

 این.  بشه تلف وقتش پیر زن اون با  یکم شایدم.  دنبالم بزرگ مامان ی خونه ره می اون تازه

 رفتیم...  خندید.«  دونه می دادمو می گوش گفت می چی هر که وقتی اون قدر تر بیش طوری

 چیزی هر اگه.  مارتین باشه حواست.  میام جدا من:»  گفتم.  کرد باز ماشینشو در اونم و بیرون

 یه یگهد یکی بره زمان یه یکیمون که باشه الزم ممکنه...  بهتره باشیم جدا.  بده خبر من به دیدی

 .«  دیگه وقت

 . خب خیلی ـ

 . میام دنبالت من.  برو تو ـ

 تمناسب به مهمونیشون این.  کردیم حرکت و شدم خودم ماشین سوار منم.  شد ماشینش سوار

 خب ولی کنم پیدا چیزی بتونم اصال که نبودم مطمئن...  اومدن می خیلیا و بود سازمان سالگرد

 لعم دقت بی قدر اون بود محال بود کرده مارتین که کاری با چند هر.  باشه جمع حواسم بود بهتر

  «؟ بله:»  دادم جواب.  زد زنگ بهم ایان رسیدیم که همین.  کنن

 ؟ کجایی ـ

 آخه.  اومدم مارتین با رفت یادم من ببخشید! ؟ دنبالم بیای بود قرار...  اومد یادم!  آخ...  ؟ چرا ـ

 ... اونم راستی آهان.  بیا دایانا با تو.  نداره اشکالی.  کرد دعوتم اون

 عصبانیتمو جلوی تا کردم مشت دستمو.  کرد قطع رو گوشی که بودم نکرده تموم حرفمو هنوز

 ی لحظه کاش:»  گفتم خنده با و گرفتم بازوشو...  کنارم اومد مارتین.  شدم پیاده و بگیرم

 ایان به که چشمم.  داخل رفتم مارتین با و کردم چک خودمو دیگه بار یه.«  بود ایان ورودمونم

 اب خنده با داشت! ؟ من دنبال بود نیومده مگه ؟ کجایی که گفت می چی پس.  کردم تعجب خورد

 اعثب این و شد جلب بهمون خیلیا توجه داخل رفتیم مارتین و من که همین.  زد می حرف نفر چند
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 کردم نمی فکر:»  گفتم و مارتین سمت برگشتم و گرفتم ازش نگاهمو.  بشه ما متوجه ایانم شد

 و تگرف آزادمو ساعد بشم رد خواستم که ایان کنار از.  زدم لبخند و.«  بکنن شلوغ جشنو قدر این

 مارتین . نشن متوجه بقیه که طوری بود آروم حرکتش.  کردم نگاهش تعجب با.  کشید تقریبا منو

 .«  آره:»  گفت و خندید.  کردم نگاه ایان به «؟ دزدین می همراهمو دارین:»  گفت و خندید

 ؟ باشه من با امشب یک شه نمی ـ

 ! نه ـ

 و دور این رم می...  خب:»  گفتم و شدم جدی منم.  کرد نگاهم جدیت با!«  نه:»  آوردم در اداشو

 شخو برو:»  گفت مارتین به رو.«  بمون:»  گفت و کشید منو بازم برم که این قبل.«  بچرخم بر

 . کشوند خودش دنبال منو و گرفت دستمو و!  شو گم بگه صورتش تو که بود این مثل.«  باش

 ی نشونه به!  دادم تکون گردنم کنار دستمو و مارتین سمت برگشتم برد می منو که طور همون

 ورد دستمو.  برگردوندم رومو خنده با.  خندید!  بکشه منو قراره ایان...  نباشه منتظرم که این

 روز دچن این:»  کرد زمزمه.  سمتم برگشت و وایساد.«  دیگه میام:»  گفتم و کردم حلقه ایان بازوی

 پیش:»  کردم زمزمه «؟ بودی کجا کردی قطع و دادی جواب میون در یکی زدم زنگ چی هر که

  «؟ کردی می کار چی شبا وقت اون:»  گفت و زد پوزخند.«  مارتین

 . خوابیدم می ـ

 دایانا به چشمم که بگم حرفمو ی ادامه خواستم...«  خب:»  گفتم و زدم خند نیش.  زد پوزخند

 «؟ کنه می کار چی جا این اون:»  گفتم.  زد می حرف نفر چند با داشت سالن ی گوشه که خورد

 .«  خونه بیای باید امشب:»  گفت

 ؟ چرا ـ

 . کنم نمی پیدات دیگه بری بذارم اگه چون ـ

 مونه.«  میره می نگرانی از نکنه پیدام پسرم دوست اگه.  شیرین چه وای:»  گفتم و زدم لبخند

 ینم حداقل:»  گفتم.  بهش دادم رو یکی و برداشتم جام تا دو خدمتکار دست سینی روی از موقع

 بد:»  تمگف تعجب با.«  نیست بد:»  گفت بعد و کرد نگاه دایانا به یکم «؟ شدم خوشگل بگی خوای

  «؟ گرونه قدر چه دونی می لباس این ؟ نیست

 ؟ خب ـ
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 متس رفت و...«  باشی من پیش باید ؟ سمت اون بریم:»  گفت.«  خیال بی:»  گفتم و کردم پوفی

.  ادمد دست بهشون و دادم سالم منم.  داد سالم بهشون رسیدیم وقتی و بودن گوشه که نفر چند

 می آپ چک برو و دور نگاهم با داشتم...  بود اطراف به حواسم من ولی زدن حرف ایان با یکم

 یم چیزی دنبال:»  گفت ایان...  دارن خبر موضوع این از دونستم می که اونایی خصوص به.  کردم

 «؟ مبرقصی بریم...  رفته سر حوصلم.  عزیزم نه:»  گفتم لبخند با و سمتش برگشتم «؟ گردی

 رم یم پس:»  گفتم فوری...  نه بگه اونا جلوی تونست نمی حتما.  خواست نمی حتما...  کرد مکث

 دیدم فقط.  کردم ول بازوشو.«  شده احساسی عجیب وسط اون فضای.  رقصم می مارتین با

...«  مواظبم فعال.  نه:»  گفتم «؟ شده چیزی:»  گفت...  مارتین سمت رفتم و بود عصبانی نگاهش

  «؟ برقصیم خوای می:»  گفت و گذاشت جامشو

 ... اومدم همین برای.  آره ـ

 دختر یه با منم لج برای حتی تونست نمی که ایان چاره بی.  رفتم دنبالش و گذاشتم جاممو منم

 از لوکوچو کوچولوی یه دونستی می:»  گفتم و انداختم مارتین گردن دور دستامو...  برقصه دیگه

 ...  گرفت کمرمو و خندید «؟ تری بلند ایان

 ********* 

Hoorie radanfar : 

 هب حواسش تموم مارتین...  بود عاملش ترین مهم آهنگ...  بود احساسی تقریبا وسط اون فضای

 هک گشت می چیزی یه دنبال اما ایان...  بود شده دقیق مهمونا توی کریستی اما بود کریستی

 و دز صداش دایانا که این تا...  کرد می بررسی رو جا همه دقیقش نگاه با...  باشه مشکوک براش

 وایخ می:»  گفت و کرد مکث دایانا «؟ بله:»  گفت کنه نگاه بهش که این بدون...  وایساد نارشک

  «؟ بزنیم حرف

 ! نه ـ

 .  مونی می تنها مهمونی توی بده که طوری این خب ـ

 ... هست کریستی ـ

 و زد پوزخند ایان...«  رقصه می عاشقش با داره کریستی:»  گفت و باشه آروم کرد سعی دایانا

 قصیرت شاید البته...  خالشه پسر.  نیست عاشقش اون:»  گفت بود خیره مارتین به که طور همون
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» : گفت و باشه آروم صداش کرد سعی دایانا «؟ نه اشتباهه عشق از برداشتت فقط.  نیست تو

 کار رینبهت کردی پرت حلقتو که همین.  هیچی:»  گفت پوزخند با ایان «؟ کنم کار چی داشتی توقع

 قالی قدر اون منو حتی که بودی تو این.  باشی ناراحت من از نداری حق تو ایان:»  کرد ناله!«  بود

 می سپ حلقمو.  باشه االنم.  نگفتم هیچی منم.  باشه دستت حلقت نامزدیمون اول از که ندونستی

 هندار وجود ای حلقه دیگه:»  گفت محکم و جدی خیلی ایان «؟ اینه برای  ناراحتیت تموم.  گیرم

 بر و دور به ایان «؟ چی یعنی:»  گفت لرزون صدای با.  زد خشکش دایانا.«  بگیری پس بخوای که

 این نداری حق:»  گفت و وایساد جلوش دایانا.«  شد تموم چیز همه یعنی:»  گفت و کرد نگاه

 تونی نمی زور به.  بکنم خوام می که کار هر دارم حق من:»  گفت حرفش وسط ایان...«  طوری

 دیش طوری این دفعه یک چی برای:»  گفت و خندید عصبی دایانا «؟ تونی می.  کنی ازدواج باهام

 .«  نبوده ما دعوای اولین این ایان ؟

 ... حلقتو که نبوده بارم چندمین ـ

 منطقی دلیلت!  بودم عصبانی فقط من.  بسه:»  گفت گرفته اوج صدای با حرفش وسط دایانا

 دمش پشیمون که اینه دلیلم:»  گفت و شد خیره چشماش توی باالخره بار این ایان.«  ایان نیست

.«  ندارم دلیلی:»  گفت سنگدالنه ایان «؟ چرا:»  گفت بغض با دایانا.«  باشیم هم با خوام نمی. 

 هب ربطی:»  گفت جدیت با «؟ شدی عوض اومده کریستی وقتی از چرا:»  گفت و کرد مکث دایانا

 .«  نداره اون

 به هک بفهمی دفعه یک که این نه.  رفتارت این برای داشتی دلیل تو نداشت اگه.  داره ربط.  چرا ـ

 .  خوریم نمی هم درد

 ؟ حله موضوع باشه اون خاطر به اگه ـ

 وقعم جمعیت این جلوی نداره دلیلی جا این.  کن گریه بیرون برو:»  گفت ایان.  ریخت دایانا اشک

 ونهم لیاقتت:»  گفت دایانا.  گذاشت کنارش میز روی جامشو ایان...«  کنی گریه من با زدن حرف

 ایقدم با و شد رد دایانا کنار از و زد پوزخند ایان!«  احساس بی.  همین عین تاتون دو.  کریستیه

 ...  کریستی و مارتین سمت رفت محکم و بلند

 ********** 

 :  کریستی
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 هب یا...  فکره تو یعنی نگاهش این.  بودم کرده عادت بهش دیگه ولی بود جوری یه مارتین نگاه

 ینم...  بودم رفته فکر توی منم و شد می پخش داشت ادله آهنگ!  باال زده آدرنالینش خودم قول

 ... بودم نکرده توجه آهنگه این زیبایی به حال به تا چرا دونستم

This is the end 

 … پایانه این

Hold your breath and count to ten 

 بشمار ده تا و دار نگه رو نفست

Feel the earth move and then 

 .. اونوقت و کن احساس رو زمین گردش

Hear my heart burst again 

 میشنوی دوباره رو قلبم صدای

 راستشو و بودش گرفته آهنگ جو شاید...  شد می تر نزدیک بهم داشت.  شدم خیره مارتین به

 و...«  بینه می ایان...  نه االن مارتین:»  کردم زمزمه و کردم مکث.  نبود کم اثرش منم روی بگم

 ...«  هباش:»  گفت و کشید عمیق نفس...  نشیم وسوسه کدوم هیچ تا گذاشتم سینش روی سرمو

Skyfall is where we start 

 میکنه سقوط داره شدیم دوست  ما ک همینجا اسمون

A thousand miles and poles apart 

 میشه پاره تیکه مایل هزاران و

 گذشت که یکم...  نگفتم هیچی و زدم لبخند «؟ غمگینه قدر این آهنگ این چرا:»  کرد زمزمه

 سینش روی از سرمو «؟ کنه می نگاه داره جور بد ایان ؟ بزنم حرکت یه خوای می:»  گفت مارتین

 .«  باشه:»  گفتم خنده با و شدم خیره بهش یکم.  برداشتم

You may have my number, you can take my name 

 هستم تو مال من ک بگی میتونی ، باشی داشته منو ی شماره شاید تو

But you’ll never have my heart 
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 بشی قلبم صاحب نمیتونی هیچوقت اما

 شدم دور ازش یکم که همین اما بغلش توی برم بعد و بچرخم تا کرد دور خودش از منو مارتین

 بتعج با...  بود ایان باال آوردم که سرمو...  یکی بغل توی رفتم و شد کشیده طرف اون از دستم

 وت شد جدا ازم وقتی...  نکردم حرکتی ولی کردم تعجب...  بوسید منو و شد خم «؟ چته:»  گفتم

 ورد دستامو...«  دایاناست خاطر به معلومه چشمات از:»  گفتم و زدم پوزخند.  شدم خیره چشماش

 خیلی «؟ ای عقده گی می من به وقت اون :» گفتم.  شد شروع جدید آهنگ و کردم حلقه گردنش

 مگه ؟ بودی جا این اومدم من تا چرا:»  گفتم بعد و کردم مکث.«  بردار دست:»  گفت جدی

  «؟ دنبالم بودی نیومده

 ؟ طوره چه معدت وضع.  بودم فرستاده رو راننده نه ـ

 ... بد کل در ولی قبل از بهتر ـ

 حرف تلفنش با داشت.  کرد جلب توجهمو آدم یه و کردم نگاه بر و دور به منم و نزد حرفی دیگه

 و دکر می بازی داشت و بود سالن ی گوشه بیلیارد میز کنار.  زد می مشکوک جورایی یه و زد می

 هک بودم ماهر قدر اون ولی کرد می بازی داشت ظاهر به که این با.  بود لبش ی گوشه سیگارم یه

 ارهد و چشماشه توی یابی رد سیگنال یه انگار.  اطرافه روی و نیست بازی روی تمرکزش بفهمم

 مدت چند هر و بود بر و دور روی نگاهش اما بود شده خم.  کنه می اسکن دقیق خیلی برو و دور

 دمکشی جلو خودمو و زدم لبخند.  گرفت دیدمو جلوی ایان ی شونه...  زد می ضربه یه بار یه کوتاه

 هی از.  بود شده بهتر خیلی مرد اون به دیدم و بودم بغلش کامال.  گذاشتم شونش روی چونمو و

 این و شد خم دوباره و کرد قایم جیبش داخل اونو و بود بسته یه توی که گرفت چیزی یه دیگه مرد

 . کردم می نگاهش داشتم که نشد متوجه و برگردوندم نگاهمو فورا.  شد خیره ایان و من به بار

.  مبش جدا ایان از و بشه تموم آهنگ تا کردم تحمل...  نبود معمولی چیز یه اون دونستم می فقط

 .« ردمگ می بر زود:»  گفتم لبخند با منم و جایی یه به کرد اشاره «؟ کجاست شویی دست:»  گفتم

 وابج دقیقه چند بعد.  زدم زنگ مارتین به و برداشتم گوشیمو.  بود گفته که جایی سمت رفتم و

 و شونه بین رو گوشی و کردم باز آبو شیر.  داخل اومد یکی که بگم چیزی خواستم «؟ بله:»  داد

 یه ولی دونم نمی کنی نمی باورم چرا.  مشکوکه دان که گم می هنوزم:»  گفتم و گذاشتم گوشم

 بهت فقط...  دیدم چی بگم بهت عمرا داری قبولش قدر این تو که حاال اما.  فهمیدم ازش چیزی

 یم بازیت داره دونی نمی تو و شه می نزدیک بهت داره زیادی اون.  باشی مراقب بهتره که گم می

 همونا از یکی داخل بود اومده که زنی.  کردم قطع و.«  زنم می زنگ بهت بعد.  برم باید من...  ده
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 بگم بهش خوام می که مردی که این از.  باشه فهمیده منظورمو مارتین بودم امیدوار.  بود

 وشیموگ.  کردنشون خشک به کردم شروع بعد و شستم دستامو...  بیلیارد میز کنار و نزدیکشه

 به . بیرون رفتم جا اون از و.«  داریم الزم رو جیبشه تو که چیزی :» دادم اس مارتین به و برداشتم

 فتمر.  رسیدم ایان به و گشتم برو و دور تعجب با.  مرد اون نه بود مارتین نه.  کردم نگاه بر و دور

.  زد حرف دیگه زوج یه با خنده با و گذاشت کمرم دور دستشو.  چسبیدم بهش و نزدیکش

 «؟ ایان:»  کردم زمزمه بعد و کردم مکث.  بود عالی ویژگیش این و نبود ای رسمی مهمونی

 «؟ بله:»  سمتم برگشت

 ... کنه می درد سرم ـ

 ؟ نداری قرص...  خب ـ

 ؟ شه می.  کنم استراحت خونه برم تر زود خوام می.  نیست الزم.  نه ـ

.  نمنک فکر :» گفتم و زدم لبخند.«  من ی خونه برو :» گفت و داد بهم جیبش داخل از رو خونه کلید

 بعد و کردم مکث...  شد خیره چشمام تو.«  خودم ی خونه رم می.  باشم تنها یکم خوام می

 از رونبی رفتم.  پوشیدم پالتومو و دادم بهش دوباره کلیدو و.«  فعال:»  گفتم و بوسیدم گونشو

 داشتمبر گوشیمو و تر جلو رفتم ؟ بود گوری کدوم مارتین این حاال.  کردم نگاه بر و دور به و سالن

 به اموپ عصبانیت با.  بود خاموش ولی بده جواب تا موندم منتظر و گرفتم شمارشو.  بودم نگران. 

 ور گوشی.  اومد می بیرون دهنم از بخار و بود شده سرد هوا.  بیرون دادم نفسمو و کوبیدم زمین

 داخل زا ماشینو سوئیچ و کشیدم عمیق نفس.  کردم نگاه بر و دور به دوباره و کیفم داخل گذاشتم

 شغیب یکهو چرا که بود مارتین مشغول فکرم.  خلوت خیلی و بود تاریک بیرون.  آوردم در کیفم

 باز ودرش.  ماشین سمت رفتم و برگشتم.  بکنم کاری تونستم نمی ولی نیست مردم اون و زده

 اما کیه بینمب و برگردم خواستم می.  بود سریع خیلی.  کشید منو نفر یه که بشینم خواستم و کردم

 چیزی یه...  لنگه می چیزی یه فهمیدم گرفت دهنمو جلوی و دیوار پشت کشید منو که همین

 زنمب پسش تونستم نمی حتی...  آوردم کم نفس و زدن تند به کرد شروع قلبم...  نیست درست

 سعی.  ودمب شده گیج فقط.  ببینم چهرشو تونستم نمی و بود بهش پشتم.  کشوند می منو فقط

 نوم ثانیه یه تو و گردوند برم و زد پسش اما دادم فشار پاش روی پاشنمو و کنم متوقفش کردم

 می فقط.  شدن تند نفسام.  بود مرد همون...  بود خودش.  بود ساختمون پشت که ونی به کوبوند

 حتی ودب دهنم جلوی که  دستش خاطر به.  تونستم نمی ولی کنه کمکم یکی تا بزنم داد خواستم

 دردمون به دختر این کنم فکر:»  گفت و کرد باز ونو در.  بکشم نفس تونم نمی کردم می حس
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.  ون توی کرد پرتم و کشید بازومو!  ونه داخل دیگم آدم یه که شدم متوجه تازه من و.«  بخوره

 انگار.  ردک ساکتم یکی اون سریع خیلی اما زدم کوتاه جیغ یه آوردم گیر فرصت ثانیه یه که همین

 شاید.  اون افراد از یکی نه بود سازمان و ایان روی به رو مردم اون انگار!  بودم کرده فکر اشتباه

 بندازه خطر به سازمانشو و خودش من خاطر به که دارم ارزش ایان برای قدر اون من کرد می فکر

 اول از هک دیگه مرد.  داخل نیومد آدم اون و گذشت دقیقه یه نصف تقریبا.  کشیدم نفس تند تند !

...  شد نمی ولی کنم حرکت کردم سعی...  بود گرفته شکمم دور محکم دستشو بود ون داخل

 نم زمان هم حرکت با و آورد در چاقوشو یکهو که کنم امتحان قدرتم تموم با دیگه بار یه خواستم

 ردمک که کاری اولین.  شد باز دورم از دستش یکهو اما برداشت گنده خیلی خیلی خراش یه بازوم

 و کرد روف گردنش شاهرگ توی چاقو یه یکی دیدم فقط اما شد چی ببینم اصال تا سمتش برگشتم

 تمداش.  گرفتم سرمو.  ون کف روی انداختم خودمو.  بکشم جیغ تونستم فقط من و کرد فرار بعد

 بود مرده اون که این خاطر به بدم حال.  شدم خیره رو به رو به و کردم جمع خودمو...  لرزیدم می

 تو چاقو.  بود مرده وحشتناک که بود این خاطر به بدم حال!  بودم کشته توماسو خودمم من.  نبود

 جمع خودمو و کشیدم جیغ دوباره آوریش یاد با.  مامان شاهرگ تو چاقو مثل...  مرد اون شاهرگ

 یم ولی بود بسته چشمام.  بود شده منتقل بهم داشتم پیش سال چند که ترسی حس.  کردم

» : اومد ایان صدای یهو و کشیدم جیغ دوباره...  بیاره مامان سر بالیی چه خواد می بابا که دیدم

 ونا به دوباره که نگاهم.  بود اشک خیس صورتم کل.  کرد بلندم و کشید دستمو.«  من خدای اوه

 شده چی:»  گرفت اوج صداش.  کشیدم جیغ.  ایان بغلم تو افتادم و گرفتم سرگیجه خورد مرد

 موخود که این جای ولی بود شده تار جلوم.  شد نمی ولی بگم چیزی یه خواستم می هی «؟ جا این

 انای.  کشید می سوت سرم تو مامانم جیغ صدای.  دیدم می خونمون توی خودمو ببینم ون توی

 نمی انگار اما !« بسه:»  زد داد ایان.  کشیدم جیغ دوباره.«  بره بیرون کسی نذارین:»  زد داد

 چی تمدونس نمی دیگه بعد و کشیدم جیغ بازم.  بودم خونه توی انگار کامال واضح واضح.  تونستم

 توی که بود جایی از اومد می یادم که ای صحنه اما بودم رفته حال از یا اومد نمی یادم یا.  شد

 منو که بودم نشده متوجه یا بودم کرده غش یا.  داد می قند آب بهم داشت دایانا و بودم ماشین

 تموم وقتی.  شدم می یار هوش تر بیش خوردم می قند آب اون از تر بیش قدر چه هر فقط بردن

 تا رفت ایان.  کردی غش:»  گفت نگرانی با «؟ شد چی:»  کردم زمزمه «؟ خوبه حالت:»  گفت شد

 ردد سرم.  کردم ناله و بستم چشمامو.«  شی می بهتر االن ؟ خب نباش نگران.  شده چی بفهمه

 عسری خیلی و بیرون رفت ماشین از دایانا «؟ شده چی:»  اومد مارتین صدای موقع همون.  کرد می

 دندی با بعد و «؟ اومده سرت بالیی چه:»  گفت اضطراب با و گرفت دستمو.  گرفت جاشو مارتین
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 تا مبری بیا فقط:»  گفت.  داد فشارم اونم و بغلش تو رفتم.«  داره ریزی خون خیلی:»  گفت بازوم

 ... بده حالم:»  گفتم زدم می نفس نفس که طور همون و لرزون صدای با حرفش وسط...«  زخمتو

 ایمق بغلش تو!  پیش سال ده آشنای تصویرای از بود شده پر مخم.  بدم ادامه نتونستم...«  اون

 باز وماشین در.«  باش زود.  بیمارستان بریم بیا:»  گفت و بوسید گونمو...  ریختن اشکام و شدم

 دیمش که ماشین سوار.  برد منو اونم و کردم تکیه بهش.  لرزیدم می خیلی.  بیرون برد منو و کرد

  «؟ خبره چه:»  گفت کالفگی با مارتین.  گرفت جلوشو نگهبانی اما داد گاز سریع خیلی

 . بیرون بره نداره حق کس هیچ گفته رئیس ـ

:»  گفت حرفش وسط...«  ریزی خون از داره کریستی وقتی گفته چی اون مهمه:»  زد داد مارتین

 بزن نگز:»  گفتم لرزون صدای با که بگه چیزی خواست و شد عصبانی مارتین.«  گفتن اینو من به

 مری می زود نباش نگران:»  گفت گرفت می شماره که طور همون و برداشت موبایلشو.«  ایان به

 و دادم فشار هم به دندونامو.  لرزیدم می «؟ داری درد خیلی.  نزدیکه خیلی بیمارستان ؟ خب

 تونیم می که گفت نگهبان به وقتی و زد زنگ ایان به باالخره.  دادم تکون منفی ی نشونه به سرمو

.  سازمان تو ریختن پلیسا موقع همون و کرد تر بیش سرعتشو مارتین.  کرد باز راهو نگهبانم بریم

 اشتمند درد.  داخل برد منو و کرد باز منو سمت در سریع خیلی و وایساد بیمارستان جلوی مارتین

 ونخ خاطر به دادن خون یکم بهم.  مردم می داشتم بود افتاده که اتفاقی فکر از.  بود بد حالم ولی

 چشمامو...  نگران و بود مراقب مارتین مدت تموم.  خورد بخیه زخمم و بود رفته ازم که زیادی

 صدای و «؟ طوره چه حالش:»  اومد ایان صدای که بودم بیداری و خواب بین تقریبا و بودم بسته

 ماشک.  بود تار چیز همه.  کردم باز سختی به چشمامو!«  عالیه شما لطف به:»  مارتین نفرت پر

 یخوب:»  گفت و سمتم اومد ایان.  بود شده نفرین و کابوسی روزای اون از انگار.  چکید گونم روی

 دبع و کردم مکث.«  کن نگاه من به کریستی:»  کرد زمزمه.  نگفتم هیچی ولی ریخت اشکم «؟

 با و کرد مرتب موهامو.  نشست کنارم «؟ چرا:»  گفتم ضعیفی صدای با و شدم خیره چشماش توی

 می خواهش ولی...  ترسیدی دونم می...  شدی گیج دونم می:»  گفت ای خسته ولی مالیم لحن

 زمهزم که شه بلند خواست.  برگردوندم رومو و کشیدم نفس سختی به «؟ باشه.  باش آروم کنم

...  گیرم می انتقاممو من:»  گفتم لب زیر و سمتش برگشتم باز.  نشست دوباره.«  نرو:»  کردم

 کی که دونی می...  تو:»  گفت و کرد مکث.  ریخت اشکم و...«  گیرم می امیر از انتقامشو

 این . کنه استراحت باید اون:»  گفت مارتین که بگم چیزی خواستم و لرزید لبام «؟ کشتشون

 تاستراح:»  گفت بعد و کرد ناز موهامو یکم.«  توئه با حق...  باشه:»  گفت ایان.«  نپرس رو سواال

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر hoorie r | گانگستر رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

218 

 

 نیموپیشو و شد خم و داد تکیه کنارم تخت به راستشو دست.«  رم نمی.  هستم منم.  نترس.  کن

 پیشونیمو زمان اون عموام.  کرد ترم داغون کنه آرومم که این جای به حرکتش این اما.  بوسید

 فتگ نگرانی با شد جدا ازم وقتی و شدن شروع لرزشام کم کم!«  نترس:»  گفت می و بود بوسیده

 یم تر بد لرزشم داشت لحظه هر.  تونــــستم نمی واقعا.  باشم خوب تونستم نمی «؟ خوبی:» 

 شستمن جام تو سریع خیلی ولی بگیره منو کرد سعی ایان.  کشیدم جیغ آگاه خود نا که این تا شد

 قدر این چرا.  کردم هق هق.  گرفت محکم منو اما برم تا شدم خم.  کندم دستم تو از سوزنو و

 . نترس گفتم :» گفت و داد فشارم محکم.  لرزیدم می! ؟ بودن خشن و ترسناک ها صحنه این

 توی تلخ ی خاطره این اگه ؟ داشت خبر من دل از مگه.«  بترسوندت نیست هیچی.  شده تموم

....  متونست نمی.  تونستم نمی ولی مردن که نفر دو اون به خندیدم می االن شاید بود نمی ذهنم

 به منم و کردن مرخصم باالخره...  نداشتم کردن گریه حال دیگه یعنی.  شدم تر آروم کم کم

 موچشما.  داشتم شدیدی درد سر و خسته خیلی.  بودم خسته.  شدم ماشین سوار مارتین کمک

 دنبال دبای:»  گفت و کرد مکث «؟ کنین می کار چی حاال:»  گفت و ایان پیش رفت مارتینم و بستم

 کار اچر:»  گفت فورا مارتین.«  نبوده کریستی کار که بشه ثابت حداقل امیدوارم.  بگردیم قاتل

  «؟ کنه نمی توجیه ترسش این و زخمش ؟ باشه کریستی

 ؟ یباش مراقبش تونی می.  دارم کار خیلی فعال من.  کنن قبول بخوان که نیست مدارکی اینا ـ

 ... خب خیلی ـ

 . سازمان بیای نیست الزم.  پیشش بمون رو فردا ـ

 به چشمامو.  زد صدام و کنارم شد خم.  شد می نزدیک بهم که اومد قدماش صدای بعدم و

 بهت اگه.  باشه شلوغ سرم روز چند ممکنه...  ری می مارتین با:»  گفت اونم و کردم باز سختی

 وت...«  نترس و کن استراحت فقط موقع اون تا.  سواالت سری یه برای بیای ام تو باید زدم زنگ

 و بست منو سمت در و وایساد صاف...«  خب خیلی:»  گفتم مکث یکم بعد و شدم خیره چشماش

 التح:»  گفت و سمتم برگشت.  زد استارت و شد سوار فاصله ثانیه چند با مارتینم.  رفت بعدم

 رد موبایلمو داخلش از...  داد بهم کیفمو عقب صندلی روی از «؟ کو کیفم:»  کردم زمزمه «؟ خوبه

 روم توموپال مارتین.  گشتم تلفنمو دفتر توی بودم داده تکیه شیشه به سرمو که طور همون و آوردم

 هنشون به سرمو «؟ خب.  بگو بود سردت بازم اگه ولی کنم می روشن رو بخاری:»  گفت و انداخت

 و یستن خوب حالم که گفتم بهش فقط و گرفتم مالکو ی شماره خستگی با و دادم تکون مثبت ی

 رتپ کیفم توی رو گوشی.  پیشش برم شب همون که بود این قرارمون چون.  پیشش رم می فردا
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 امج تو صاف و کردم بازش فوری.  ها صحنه همون بازم بستم چشمامو تا.  بستم چشمامو و کردم

 کمی بعد مارتینم...  نگفتم هیچی و شدم خیره رو به رو به «؟ شد چی:»  گفت مارتین.  نشستم

 اب...«  نبودی طوری این اصال مرد توماس...  که موقعی ؟ شده بد حالت قدر این چرا:»  گفت مکث

 باعث و بود آشنا صحنش...  انداخت مامانم یاد منو که مرد طوری مرد اون:»  گفتم لرزون صدای

 ...«  موقع اون به برگردم که شد

 .... خوام می معذرت ـ

 ؟ چرا تو ـ

 الاحتم قبلش.  کنم پیدا بود مرد اون جیب توی که چیزی همون خواستم می:»  گفت و کرد مکث

 یصتشخ که بپوشونه منو طوری که داشتم ای دیگه  لباسای صندوق توی و بودم داده رو چیزی هر

 هنشناس منو که این برای همین برای شم درگیر باهاش ممکنه زدم می حدس...  نقاب و نشم داده

 یردرگ باهاش.  برنت می دارن که دیدم گشتم می دنبالش داشتم وقتی و پوشیدم رو لباسا اون

 کسی تا پیشت برگردم و کنم عوض لباسامو زود خیلی و کنم فرار بودم مجبور.  کشتمش و شدم

 ردمک کارو این تو از محافظت برای که کنی درک فقط امیدوارم من کریستی.  نکنه شک منم به

 یا شرمنده لحن با بعد و کرد مکث «؟ کشتیشون تو:»  گفتم...  بودم خیره بهش تعجب با...« 

 تحال قدر اون که خواستم نمی اما:»  گفت...  شدم خیره رو به رو به حیرت با...«  متاسفم:»  گفت

 بود نهمی رسید ذهنم به که راهی تنها و کنن کار چی باهات خواستن می دونستم نمی من.  بشه بد

 روی دستمو ...« داشتم کش دست:»  گفت فوری.«  انگشتت اثر:»  کردم ناله و کردم مکث.« 

 می اگه ؟ بودشون کشته مارتین واقعا.  کردم می فکر داشتم.  بستم چشمامو و گذاشتم پیشونیم

 که وقتی تا.  کردم باز چشمامو و کردم ناله.  ترسیدم باز بستم چشمامو که همین! ؟ چی فهمیدن

 ودمخ ماشین.  تو برم که کرد کمک مارتین رسیدیم وقتی و بودم خیره رو به رو به فقط رسیدیم

 جرز داشتنش از باید من کشید می زجر نداشتن ماشین از کی هر.  بود مونده سازمان جلوی بازم

 و ردک عوض لباساشو مارتینم.  آوردم در خستگی با کفشامو و نشستم مبل روی.  کشیدم می

 مزمهز مارتین به رو.  بود شده گرم خیلی خونه و بود روشن هنوز شومینه.  نشست مبل روی کنارم

 کرد قهحل شونم دور دستشو «؟ بوده تو کار بفهمن که نذاشتی جا ای نشونه هیچ مطمئنی:»  کردم

 دونم می.  نبوده بارم اولین.  نباش نگران:»  گفت ذاشت می شونش روی سرمو که طور همون و

« . کنه می اذیتم داره گرماش.  کن خاموش رو شومینه :» گفتم و بستم چشمامو.«  کنم کار چی

 رو شومینه بره تا شد بلند جاش از اونم.  دادم تکیه مبل به و برداشتم شونش روی از سرمو

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر hoorie r | گانگستر رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

221 

 

.  کردم نگاه زخمم به.  کردم عوض لباسامو و رفتم و شدم بلند جام از خستگی با.  کنه خاموش

 قماتا از خستگی با و کردم پاکش.  ریخت اشکم باز شدم خیره بهش که یکم...  بود وحشتناک

 می رداف گفت ایان ؟ بخوابی خوای می:»  گفت و سمتم برگشت.  مارتین سمت رفتم و بیرون رفتم

 روی مرفت دنبالش خوردم که قرصمو.  دادم تکون مثبت ی نشونه به سرمو.«  بمونم پیشت تونم

 روی.  رفت می شدن سرد سمت هوا داشت کم کم.  بود شده سرد هوا شب اون...  بوم پشت

 دراز ارمکن مارتینم دقیقه چند بعد و بستم چشمامو.  کشیدم خودم روی رو پتو و کشیدم دراز تخت

 روز . گرفت خوابم زود خیلی و شدم نزدیک بهش یکم منم.  کرد حلقه کمرم دور دستشو و کشید

 و رهظه نزدیک که بزنم حدس شد باعث و بود زیاد آفتاب.  نبود کنارم مارتین شدم بیدار که بعد

 داره و خونست آشپز توی مارتین که دیدم و پایین رفتم و شدم بلند جام از.  خوابیدم خیلی من

:»  فتگ و سمتم برگشت «؟ کنی می درست چی:»  گفتم و سمتش رفتم.  کنه می درست صبحانه

 نهسی به دست و گوشم پشت دادم موهامو.«  شدی بیدار دیر.  کنه تقویتت که چیزی یه.  هیچی

 ...«  بودم خسته.  آره:»  گفتم

 ؟ کجان بشقابا ـ

.  خوبه لیخی که بوش:»  گفتم و برداشتم بشقاب تا دو یکیشون داخل از و کابینتا سمت برگشتم

 لقب و خورد زنگ موبایلم.  گرفت ازم رو بشقابا و زد لبخند.«  نخوردم چیزی همچین وقته خیلی

 ارهشم نشناختم.  کردم نگاه گوشی به.«  زد زنگ دیگم بار دو:»  گفت مارتین دارم برش که این

  «؟ الو:»  داشتم برش تردید با.  رو

 . سالم ـ

 کاری» : گفتم تفاوتی بی لحن با.  نشستم مبل روی و بیرون دادم نفسمو دایانا صدای شنیدن با

  «؟ داشتی

 .  بزنیم حرف هم با خوام می ـ

 .  خوام می عذر.  تونم نمی ـ

 ؟ تونی می کی ـ

 . فعال...  وقت هیچ پس شلوغه سرم خیلی من ـ
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.  میز ویر گذاشتشون و اومد بیرون بشقابا با مارتین.  انداختم میز روی موبایلو و کردم قطع تماسو

 به کردم شروع و.«  گرسنمه خیلی خیلی ولی طوریه این رفته ازم خون خیلی چون شاید:»  گفتم

 و دادم جوابش ایان ی شماره دیدن با که کنم قطعش بازم خواستم.  خورد زنگ موبایلم.  خوردن

 هب کردم شروع و کردم دور گوشم کنار از رو گوشی.  گلوم توی پرید غذا که بگم چیزی خواستم

 دمخور که این بعد و گرفتمش ازش.  آورد آب برام سریع خیلی و شد بلند جاش از مارتین.  سرفه

  «؟ بله:»  گفتم و کشیدم نفس یکم

 ؟ شد چت ـ

 ؟ شده چی...  هیچی ـ

 ردم اون با و اومده نفر یه که دادن نشون مخفیا دوربین که این.  بدم خوب خبر یه بهت خواستم ـ

 فعال و شده برداشته تو از اتهام این پس.  کرده فرار و کشته رو یکی اون بعدم و شده درگیر

 اتفاقی چه هک بگی دقیقا و بدی جواب سوال تا چند به تا بیای باید اما.  نیستی قاتل تو که مطمئنن

 ؟ افتاد

  «؟ چرا:»  گفتم و کردم مکث 

 ؟ چرا چی ـ

 کرف که اونیه از تر سخت خیلی خیلی بودن تو دختر دوست ؟ ماجراست همه این تو بر و دور چرا ـ

 . کردم می

 ؟ مهمه االن ـ

!  مرگ حد تا بار دو بلکه.  بار یه نه.  افتاده خطر به من جون ؟ ایان نیست مهم:»  گفتم جدیت با

 ینا تو خاطر به وقتی کنی محافظت ازم حداقل یا ؟ بدی بهم درست جواب یه باید کنی نمی فکر

 ی دفعه.  شدم مسموم من و کنن مسموم رو تو خواستن می که اول ی دفعه ؟ میاد من سر ها بال

 ننبک کارو این خواستن می چی برای دونم نمی و کنن تحریک رو تو تا بدزدن منو خواستن دومم

 .«  شی می من دیدن صدمه باعث داری همش ولی

 ؟ کنم کار چی من گی می االن خب ـ

 !  بخواه عذر ـ
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 . خداحافظ.  بدی جواب سواالشون به و بریم تا خونه بیا پنج ساعت عصر ـ

 ارتینم.  نشستم مبل روی سینه به دست و انداختم میز روی موبایلو.  شدم عصبانی.  کرد قطع و

 «؟ برم خودم من یا میای توام.  مالک پیش برم باید.  هیچی:»  کردم زمزمه «؟ شد چی :» گفت

 راتب دیدن اونو افتاد دیشب که اتفاقی با ممکنه.  بهتره بیام کنم فکر:»  گفت بعد و کرد مکث

 و دمش بلند جام از.«  باشه:»  گفتم ثانیه چند بعد.  شدم خیره بهش و کردم مکث.«  باشه سخت

 قتیو.  کرد می بازی کیت با داشت مالک بزرگ مامان ی خونه رسیدیم وقتی...  بشم آماده تا رفتم

 با و ردک بغلم همیشش عادت مثل اونم و دادم سالم.  سمتم اومد خنده با و شد بلند تو رفتیم ما که

 ردیک تغییر خیلی:»  گفت اونم و بیرون اومدم بغلش توی از!  متنفرم ازش.  اه.  داد سالم هیجان

.«  درازه سال:»  گفت و انداخت باال شونه.«  دیدی منو پیش سال تو:»  گفتم و زدم پوزخند.« 

:»  تمگف.  داد سالم و داد دست مارتین با.«  باشه ما از تر کم باید که شما برای:»  گفتم و خندیدم

 قیدی یب با.«  خونم بیای بتونی نکنم فکر همین برای کنه می زندگی من با که مدته یه مارتین

.  دمکر بغلش و کیت سمت رفتم.«  کنه نمی فرقی.  ندادی راه خونت به منو وقت هیچ تو:»  گفت

 که دونست می اون چون داد نمی جواب مالک روی«  مردمه خواهر ی بچه»  دروغ این دیگه

 چند مامان ولی بود بابا دوم زن پسر که درسته.  بود من از تر بزرگ مالک اصل در.  ندارم خواهری

.  بود حامله ازدواج قبل حتی مالکو زن اون که صورتی در شد حامله منو ازدواجشون از بعد سال

 ازشون بتونه بشه بزرگ که بعد سال تا که آوردم وسیله و لباس تا چند براش :» گفت مالک

 کمی...«  خوبه:»  گفتم و کردم نگاه لباسا به.«  نازیه دختر.  بودمش ندیده حاال تا.  کنه استفاده

 کنارم مارتین.  داد سالم و بیرون اومد باالخره بزرگم مامان.  نشستم مبل روی و دادم تکونش

  «؟ پیچیده اسمت قدر چه جا اون االن دونی می کریستی:»  گفت و روم به رو مالکم و نشست

 .  گفت عمو ـ

 ؟ شد طوری این یکهو طور چه ـ

 ...  دیگه شد یکهو ـ

 . آوردم خواستی می که چیزی برات ـ

 از ...« بیارش:»  گفتم.  داد تکون مثبت ی نشونه به سرشو «؟ واقعا:»  گفتم بعد و کردم مکث

 باباست مال فعال.  خونه یه سند :» کردم زمزمه «؟ رو چی:»  گفت مارتین.  رفت و شد بلند جاش

 مونه و گذاشتم کیت بغل زیر دستامو «؟ چی یعنی:»  گفت و کرد مکث.«  بگیرمش خوام می ولی
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.  نخوادش که داره قدر اون مالکم.  شده دیونه که اون یعنی:»  گفتم مینشوندمش پام روی که طور

» : گفتم.  خندید...«  جزیرست توی.  قشنگه و باز دل قدر چه بگم اگه شه نمی باورت.  منه حق

 هپوش.  برگشت مالک که بود موقع همون و کرد بغلش و گرفت ازم کیتو «؟ دیدی دختری همچین

 بکنی خوای می کار چی حاال.  ازش هست عکس یکمم:»  گفت.  کردم نگاهش منم و داد بهم رو

 هلحظ یه من:»  گفتم بعد و کردم نگاه کیت به.«  دارم فکری یه براش خودم:»  گفتم لب زیر «؟

 ردمک نگاه کیت به و نشستم تخت روی.  اتاق داخل رفتم و .« بزنین حرف هم با فعال شما.  رم می

 بیاد یشپ براش مشکلی نکنه که بودم نگرانش جورایی یه.  دادم شیر بهش و بیرون دادم نفسمو. 

 بیرون اتاق از.  گرفت می خوابش داشت شد تموم کارم وقتی.  کردم می کارو این همین برای و

 اسم دیدن با و خورد زنگ موبایلم.  پرستار به دادمش و.«  خوابه می داره دیگه:»  گفتم و رفتم

  «؟ الو:»  دادم جوابش کوین

 ؟ خوبی تو ؟ شده خبر چه.  سالم ـ

 زخمی:»  گفت فورا.«  سوزه می زخمم ولی.  آره یکم.  پرسی می که ممنون:»  گفتم و کردم مکث

 وبخ کم کم ولی آره:»  گفتم و جلومه انگار که طوری دادم تکون مثبت ی نشونه به سرمو «؟ شدی

 .«  افتادیم عقب ها برنامه از که خوام می معذرت.  شه می

 ولی یبش بهتر امیدوارم.  بینمت می دیگه روز چند.  تره مهم سالمتیت.  نکن فکرشم اصال.  نه ـ

  ؟ خب کنی جبران باید

 . فعال.  باشه ـ

 یچ من برای مالک:»  گفتم.  رفت می سر داشت حوصلم.  شدم خیره بهشون و کردم قطع تماسو

 کردم نگاهش سینه به دست «؟ نبود بس آوردم دخترت برای همه اون :» گفت و خندید «؟ آوردی

 مارتین به رو و بیرون دادم نفسمو.  رفت دوباره و شد بلند جاش از...«  باشه:»  گفت و خندید. 

 و« . بفرما:»  گفت و برگشت دوباره مالک.  خندید.«  بریم تونیم می که بگو خدا رو تو:»  گفتم

 یشگرفت باالخره.  خدا وای:»  گفتم حالی خوش با.  بودم مارتین و اون وسط دیگه.  نشست کنارم

 سلبا بین جورایی یه.  خواستم می که بود طور همون دقیقا.  کردم نگاه عربی رقص لباس به.« 

 بدی احساس خریدنش موقع:»  گفت...  چسب و مشکی و بود براق براق.  بود عربی و آمریکایی

 من ی سلیقه گی می داری:»  گفتم عصبانیت با حرفش وسط...«  ولی ماننده هرزه...  یکم.  داشتم

 .«  گفتم اینو من...  من:»  گفت و کرد مکث «؟ ماننده هرزه
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 !  دقیقا آره ـ

 . نداره اشکال:»  گفتم و کردم نگاه لباس به.«  خوام می معذرت:»  گفت بعد و کرد نگاهم یکم

 میام بازم رفتنت قبل.  بگذره خوش بهت نیویورک تو.  دارم کار خیلی.  برم باید من مالک...  عالیه

 چرخیمب شهر توی بریم باید ؟ بکنم باید کار چی روزو چند این من:»  گفت تعجب با.«  بینمت می

».  

 .  شلوغه سرم که گفتم ـ

...  هدیگ بذار:»  گفت فورا.  کردم مکث «؟ بخونی آهنگتو تا بیام باهات منم تونم می:»  گفت فورا

.«  اشهب بخونم تا رفتم من بودی وقتی اگه:»  گفتم و بیرون دادم نفسمو.«  ببینم ایانو خوام می

 فتمر مارتین با.  بکنه بخواد که کاری هر و بمونه خودش ذاشتم می اگه بود بدیم کار خب.  خندید

 برو:»  کردم زمزمه «؟ خوبی:»  گفت.  دادم تکیه صندلی به سرمو.  شدم ماشین سوار و بیرون

 ولی گرفتم ایانو ی شماره بپرسه سوالی بتونه که این قبل.«  جا اون برم خوام می.  سازمان

 وشت کلید که کنم چک تا برداشتم کیفمو.«  نیست کار سر االن مطمئنا :» گفتم.  بود خاموش

 ناو مورد در آهان:»  گفت مارتین.  دادم تکیه ماشین به سرمو هست که دیدم وقتی و نه یا هست

 سم مبه مارتین که بود رفته یادم تقریبا من و بود رفته اثرش دیگه.  سمتش برگشتم...«  سم

.«  نبود اتاقش دوربین به حواسم.  بوده من کار که بفهمه ایان که بود نزدیک :» داد ادامه!  خورونده

 زیرکانه خیلی تونستم اما:»  گفت فورا دید ترسمو وقتی.  کردم نگاهش شده گرد چشمای با

 ترسم یم مارتین.  باشه شده کالفه باید ایان:»  گفتم و بیرون دادم نفسمو...«  نترس.  کنم پاکش

:»  گفت حرفم وسط...«  که الزمه کاری کم یه فقط.  توئه کار بفهمه کنی می که کاری همه این با

 رفح وسط:»  گفتم عصبانیت با.«  مردن که بوده نفری دو همون کار سم اون کنه می فکر مطمئنا

  .« کارت این از متنفرم.  نزن حرف من

 .  خوام می معذرت ـ

 نگاه مبه.«  رم می خودم من.  برو تو:»  گفتم رسیدیم که همین و بودم ساکت رسیدیم که وقتی تا

  .« کجاست مال کلید این بفهمم خوام می:»  کردم زمزمه «؟ کنی کار چی خوای می:»  گفت و کرد

 . مخفیه دوربین اتاقی هر تو نره یادت.  کریستی باشه حواست ـ

 «؟ زنیم می جا اون راحت حرفامونو همیشه ما و نیست تو دفتر تو چرا پس:»  گفتم و زدم پوزخند

 می رب تاکسی با خودم.  باشه:»  گفتم و کردم مکث.«  بود اتاقا تر بیش منظورم:»  گفت و خندید
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 هک دفترش تو.  ایان ی طبقه و سازمان داخل رفتم.  بستم درو و بیرون رفتم ماشین از.«  گردم

 ظرمنت که این بدون و .« دارم برش خوام می.  گذاشتم جا چیزی یه:»  گفتم منشیش به رو.  نبود

 کار یچ دوربین وجود با دونستم نمی.  کردم نگاه بر و دور به.  داخل رفتم باشم الکیش دادنای گیر

 دوست اومدنو کمد این داخل قدر چه.  کمدش داخل رفتم و خندیدم ! دوربینا این به لعنت.  کنم

 همون و تر جلو رفتم...  چیزاست بعضی کردن قایم برای جا بهترین که کمدی خصوص به.  داشتم

 که نای تا رفتم طوری همین و زدم هم به رو کتا.  بود ترسونده منو و بود عروسک قبال که قسمتی

 زمزمه و زدم پوزخند.  کرد جلب توجهمو کتا پشت کمد ی دیواره روی چیزی یه تاریکی اون توی

 دیواره روی دستمو و تر جلو رفتم...«  باشی ساده قدر این کردم نمی فکر...  ایان اوه:»  کردم

 دستم وقتی ولی ببینم تونستم نمی بود تاریک چون.  کردم لمس بودمو دیده که چیزی.  کشیدم

 کوکوچی ی دریچه یه تا کرد می کمک بهم انگار.  کوچیکه خیلی خالی جای یه فهمیدم روش رفت

 چوبه زا کوچیک مربع یه تقریبا کشیدم کوچولو یه که همین و گذاشتم توش انگشتمو.  کنم باز

 رمز جای هم داشت کلید جای هم که روم به رو فلزی ی صفحه به و گرفتمش دستم.  شد کنده

 رمزش بعدی قسمت اما زدم لبخند ره می توش که دیدم وقتی و کردم امتحان کلیدو.  شدم خیره

 با ماا فورا.  اومد دفتر در صدای کنم امتحان چیزی یه خواستم که همین.  دونستم نمی من که بود

 با که طور همون بیرون رفتم و گذاشتم جاش سر رو قطعه اون نشه صدا و سر که طوری و دقت

 یصندل روی خسته که شدم خیره ایان به.«  اومدی باالخره:»  گفتم می رو جمله این بلند صدای

 یچ کمد تو:»  گفت.  بود سرخ چشماش.  شد خیره بهم تعجب با و باال آورد سرشو.  بود نشسته

 کرف برای ده می حال خیلی کمدت.  زدم می گشت داشتم:»  گفتم و سمتش رفتم «؟ کردی می کار

 می.  باشه:»  گفتم و خندیدم.  گم می دروغ دارم فهمه می یعنی کرد نگاهم جدیت با...«  کردن

 قدر این چرا ؟ خوبی تو.  بترسونم رو یکی باهاش خواستم می.  بدزدم هالووینتو عروسک خواستم

« . نخوابیدم دیشب:»  گفت و گرفت سرش به دستاشو.  کنارش نشستم مبل روی «؟ ای خسته

 خودت به قدر این چی برای.  بخواب برو خب:»  گفتم.  برداشتم سرش روی از و گرفتم دستشو

 .«  هشد پیچیده اوضاع:»  گفت.  گرفتمش دستام بین و کردم نگاه دستش به «؟ دی می سختی

 می من خوای می ؟ کنی نمی استراحت یکم چی برای.  جا اون بری من با عصرم قراره تو ایان ـ

 .  خونه رسونمت

 ستمود که شم بلند خواستم.«  بریم:»  گفتم.  شد خیره رو به رو به و نگفت هیچی ولی زد پوزخند

 النا خوای می:»  گفتم و شدم خیره بهش.«  بزنن زنگ بهم که بمونم بیدار باید:»  گفت و کشید
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 وت.«  ببند چشماتو حداقل یا.  کنم می بیدارت زدن زنگ اگه.  بخواب مبل به بده تکیه سرتو

 تمگف الکی ی ناله و آه با فوری «؟ طوره چه بازوت:»  گفت مکث ثانیه چند بعد و شد خیره چشمام

 یطور چه نداشتم بر خراشم االن تا اصال من.  شده بد خیلی.  کردم گریه قدر این.  بده خیلی:» 

» : گفتم و زدم لبخند منم.  خندید خستگی با...«  کنه می درد...  خدا ای ؟ کنم تحمل زخمو این

 .« تاهس من ی شونه بخوابی و بدی تکیه مبل به تونی نمی بودی نعمت و ناز تو چون اگه ببین

 می رفت سر حوصلت اگه:»  گفت.  داد بهم و آورد در جیبش داخل از گوشیشو و مالید چشماشو

 عکستو و کنی استفاده فرصت از تونی می یا.  وصله اینترنتم به.  شی مشغول کامپیوتر با تونی

» : گفتم و گرفتم گوشیشو .« کن بیدارم زدن زنگ اگه باش جا همین ولی.  چیزی هر یا بذاری

 ! بود خوابیده ژست با چه.  بست چشماشو و کرد تکیه مبل به سینه به دست.«  عزیزم باشه

 پر.  شیدک سوت مخم اینباکسش دیدن با.  گشتم گوشیش توی و دادم تکیه مبل به منم و خندیدم

 نادایا برای دلم جورایی یه!  بود مقاوم چه!  ایان آفرین.  بود مونده جواب بی که بود دایانا اسای از

 ربهت من برای ولی براش بخورم افسوس که طوری.  کنم محبت بهش بخوام که طوری نه سوخت

 یول بود رفته خواب.  زدم صدا ایانو آروم خیلی دقیقه چند بعد.  اوضاع بمونه طوری همین که بود

 کردم سعی و شدم بلند جام از.  خوابه بده تشخیص تونست نمی کس هیچ که شیک قدر اون

 پوشه ویت یکم.  نشستم کامپیوترش پشت و نکنه بیدارش کفشم ی پاشنه صدای تا برم راه آروم

 ینا به کردم نمی فکر.  دادم سامون و سر بوکم فیس به یکمم و گشتم اینترنت بعدم و هاش

 وترکامپی پشت از.  بودم مدیون ایان به رو یکی این جدا انگار.  باشه داشته الیک همه این سرعت

 جوری یه.  بود آبیش چشم جفت دو دیدم که چیزی اولین و کردم نگاه بهش و کردم کج سرمو

 حسم!  ودب خواب که این.  کامپیوتر پشت کشیدم سرمو و کشیدم کوتاه جیغ که شد خیره بهم یهو

.  کردم نگاه بهش دوباره.  باشه خیره بهم و باشه کرده باز چشمشو مرده یه که بود این مثل

 چشماتو دیدم یهو.  بخوابی بود قرار:»  گفتم حرص با و شدم بلند جام از.  بود گرفته خندش

 با.«  شم می معروف دارم خیلی داری خبر:»  گفتم و دادم بهش موبایلشو.«  شدم سورپرایز

 و فتگر شماره که بگم چیزی خواستم.  داد تکون مثبت ی نشونه به سرشو و کرد کار موبایلش

.  بود دیشب اتفاقات همون مورد در.  دادم گوش مکالمشون به و شدم ساکت منم «؟ الو:»  گفت

 ونا پس جایی این تو که حاال.  باشه مراقبت که نیاد گفتم مارتین به :» گفت کرد قطع وقتی

 یرهخ بهم منتظر...«  ایان راستی.  دونم نمی:»  گفتم و انداختم یکی اون روی پامو یه «؟ کجاست

.«  بگم بهت نشد فرصت.  نیستی خوب بوسیدن توی همچین توام:»  گفتم و زدم پوزخند.  شد
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:»  گفتم . بیاره کافئین با قهوه براش که گفت منشیش به تلفن با.  شد بلند جاش از و نداد جوابی

 .«  کن استراحت یکم خب ؟ کنه می کمکی کنی می فکر

 ...  برم باید تونم نمی ـ

 چرا :» گفت و زد پوزخند.«  کنی استراحت تو تا کنم می رانندگی من:»  گفتم و شدم بلند جام از

 تو و شدم نزدیک بهش.«  شدی عوض یهو اما باشی عصبانی من از باید ؟ عکسن بر رفتارات

 و دادن جوابی «؟ ترسی نمی.  آشوبم من ؟ بشم عصبانی خوای می:»  گفتم جذابی لحن با صورتش

 داخل رفت و گرفت منشی از رو قهوه.  بیرون رفتیم دفتر از و رفتم دنبالش.  شد رد کنارم از

 قهوش از یکم و نداد جوابی «؟ طوره چه دایانا با اوضاع:»  گفتم و وایسادم کنارش منم.  آسانسور

 ؟ اینه همیشگیت کار ؟ ذاری نمی محل بهش تو ولی دنبالته اون:»  گفتم و زدم پوزخند.  خورد

 ثلم یکی مثال...  دونم می چه ؟ باشی دنبالش توام که کنی انتخاب رو یکی خوای نمی باالخره

 شورو ثانیه چند بعد.  کردم نگاهش خند نیش با.  سمتم برگشت «؟ وایساده کنارت که دختری

 ماون و بیرون رفتم شد باز که آسانسور در.  خورد قهوش از دیگه یکم سردی خون با و برگردوند

 زنگ مارتین به.  نشست کنارم اونم و شدم سوار و کردم باز ماشینشو در.  بیرون اومد سرم پشت

 و ددا تکیه صندلی به سرشو گفت بهم که آدرسو.  کردم حرکت و رم می ایان با که گفتم و زدم

 وزخندپ!«  پیچیده خبر این وقتی از شده خراب یکم شرکت ی وجهه حتما:»  گفتم.  بست چشماشو

.  آره بخ:»  گفتم لبخند با.«  باشی شرکت نگران نیست الزم پس شده خوب تو برای:»  گفت و زد

 ونبهش خودم جا اون بریم االن اگه:»  گفتم.  نداد جوابی.«  پیچیده جا همه شدنم زخمی خبر حتما

:»  گفتم و خندیدم «؟ چرا:»  کرد زمزمه خستگی با.«  بیایم تونیم نمی ما عصر دیگه که گم می

 «؟ کجا بدونی نیستی کنجکاو:»  گفتم.  نداد جوابی بازم.«  جایی یه ریم می چون

 !  نه پس...  نمیام که من...  ببینم بذار ـ

 یناول دونی می ؟ گرفتی یاد بچگیت توی که ایه کلمه اولین این جدا!  نه:»  آوردم در اداشو دوباره

 کخش حالت این از یکم خواستم می.  نداد جوابی «؟ بود چی بچگی تو گرفتم یاد من که ای کلمه

 و خندیدم.  کرد نگاهم تعجب با(.«  ابله و گیج آدم)   mome:»  گفتم همین برای بیارم درش

 گفتم دخندی دیدم!«  نبود تو به منظورم.  گرفتم یاد اینو مامان جای به که بود این منظورم:»  گفتم

 های برنامه بعدش چون برسیم تر زود کردم سعی منم و شد خیره بیرون به لبخند با.«  باالخره:» 

 تساع نیم حدود اون رسیدیم وقتی!!!  نشه ناراحت مارتین بودم امیدوار البته.  داشتم ای دیگه

 که همین.  شد پیاده من همراه بود گرفته انرژی یکم انگار اونم بعد و کردم بیدارش.  بود خوابیده
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 جدی و سمتم برگشت.  کردم حلقه بازوش دور دستمو و سمتش دویدم در جلوی به رسیدیم

 و.«  ریمب:»  گفتم بعد و کردم نگاه بر و دور به و زدم لبخند.  کنم ولش بود منتظر انگار.  کرد نگاهم

 ینم توجه اصال و رفتم می ایان دنبال فقط من داخل رفتیم که وقتی.  کشوندمش خودم دنبال

 می.  نه من ولی شناخت می رو همه اون ظاهرا چون گه می چی و زنه می حرف کی با کردم

 ایان که بوده مهم قدر اون اتفاق این خبر مطمئنا چون دیگست کردن بازی نقش یه اینم دونستم

 رفتیم.  دش می درگیر باید پلیسم...  دیگه خب ولی باشه داشته ارتباط باال خیلی آدمای با مخفیانه

.  زنهب حرف دیگه نفر یه با تا رفت اون.  رفتم مامور یه با من و نیومد من با ایان ولی اتاق یه داخل

 جاها این به پام که قدر این!  خدا اوه.  نشست روم به رو مامورم اون و نشستم صندلی روی منم

 مکک تونم نمی من:»  گفتم بپرسه چیزی اون که این قبل و کردم مکث...  کرده خستم شده باز

 و مردن ببرن جا اون از منو خواستن می که نفری دو اون.  ندیدم زیادی چیز چون بکنم زیادی

 منتونست اصال من و داشت نقاب کشت رو اونا و اومد که کسیم اون.  شماست پیش جنازشونم

 همون نهک کمکتون که باشه چیزی اگه.  کنم دقت زیادم نتونستم.  طوریه چه چهرش یا کیه بفهمم

 ادامه دیگه...«  پس نفهمیدن چیزی اونم از که نبوده من کار کرده ثابت که ایه مخفی دوربین

 هتکی صندلی به.«  بوده که هم کسی هر کرده کارو این تو نجات قصد با احتماال:»  گفت.  ندادم

 اونا با بره دید خطر در رو یکی تا که داره دستکش و آماده نقاب کسی کنین می فکر:»  گفتم و دادم

.  نداره امکان چیزی همچین که دونم می نبودم ها پرونده این تو کم خودم من ؟ بده نجاتش

 ولی بودم داده ای منطقی جواب.  فکر توی رفت.«  داشته مشکل نفر دو همون با آدم اون احتماال

 «؟ شناختی می نفرو دو اون:»  گفت و- کرد فکر یکم.  دروغه که دونستیم می مارتین و خودم فقط

 همونیم توی فقط.  بودمشون ندیده خوابم تو حتی:»  گفتم و دادم تکون منفی ی نشونه به سرمو

« . دیدمش تازه ون داخل رفتیم وقتی.  بودم ندیده مهمونی توی رو دیگه نفر اون.  زد می مشکوک

 ونذهنش نبود ممکن چون کنه نمی کمکشون اصال بودم مطمئن که کرد دیگه سوال یکم بعدم و

 همون هب رو.  بریم تونیم می فعال که گفتن ، خسته و کردم گیجشون که باالخره.  مارتین طرف بره

 تشمشرک کارای خستست خیلی اون.  باشین نداشته کاری ایان به روز دو تا لطفا و:»  گفتم مامور

 . کشید دستمو و.«  حال هر در مرسی:»  گفت ایان کنم تموم حرفمو من که این قبل...«  و هست

 داشتم ؟ کاریه چه این:»  گفتم.  کرد ولم ماشین به رسیدیم و بیرون رفتیم وقتی و رفتم دنبالش

 ربطی تو به من استراحت.  گفتی می چی نیست مهم:»  گفت حرفم وسط...«  که گفتم می بهشون

 دخترت دوست بفهمن خواستم فقط!  که نبودم نگرانت!  ها!  ها:»  گفتم و زدم پوزخند!«  نداره

 گاهن صورتم تو.«  بود نفعت به قدر چه بود می واقعی رابطمون اگه بفهمی توام خواستم.  نگرانته
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 دقت با.  کردم نگاهش منتظر «؟ بکنه تونست می چی دیگه رو تو کار این دونی می:»  گفت و کرد

 اریک بهم بگی بهشون و باشی دخترم دوست که ندارم نیازی نه پس!  خاموش موبایل یه:»  گفت

 گها.  خوام نمی اینه مسئله.  تره راحت موبایل کردن خاموش برای کلید یه زدن.  باشن نداشته

 و منشست و کردم باز ماشینو در حرفش وسط...«  و میاد پیش اینا از تر بد کنم استراحت بخوام

 تظاران.  نگفت هیچی نشست وقتی.  بشینه موندم منتظر و کردم روشن ماشینو.  کوبیدم درم

 تحرک.  گفت نمی چیزی و بود شده ولی کردم کارو این حرفش وسط که باشه  عصبانی داشتم

 .«  کنم استراحت خوام می خونه برو:»  گفت اونم و کردم

 . جایی یه بریم خوام می.  کن استراحت راه تو ـ

 . خونه برو گفتم ـ

 . توئه حرف همیشه.  خوام نمی گفتم ـ

 نوزه کنم عوض باید لباسامم گیرم می دوش.  خونه برو.  خب خیلی:»  گفت.  گفتم حرص با اینو

 و تمگرف سمتش و برداشتم گوشیمو.  گفت حرص با اونم.«  ریم می بعد.  تنمه مهمونی لباسای

 و ردداشبو روی گذاشت بکنه کاری که این بدون رو گوشی.«  زیرش نزدی تا کن ضبطش:»  گفتم

 یدارشب خونه رسیدیم وقتی و کردم تر بیش سرعتمو.  خوابید دوباره و داد تکیه صندلی به سرشو

 میای کی»  بود مارتین کردم که بازش.  اومد اس ام اس گوشیم به.  شدم پیاده خودمم و کردم

  «؟ خونه

 .«  خوام می معذرت.  نیام شاید»  ـ

 در وزشبل و کت مستقیم تو رفتم که همین.  خونه داخل رفت ایانم و گذاشتم کیفم داخل رو گوشی

 خیلی و کتش سمت رفتم کنه می کارشو داره که شدم مطمئن که همین.  حمام داخل رفت و آورد

 حاال.  نبود چیزی هیچ.  گشتم جیباشو داخل نشه جا به جا زیاد کردم می سعی که طوری و آروم

 زیر . بود شده مخفی کمد اون توی که بود صندوق اون رمز بود گرفته منو کار جلوی که چیزی تنها

 برای تا خونه آشپز داخل رفتم و شدم دور کت از «؟ بیارم گیر کجا از اونو رمز حاال:»  گفتم لب

 صدای که کردم نگاه بر و دور به یکم زدم برق به که سازو قهوه.  کنم درست قهوه یکم خودم

.  دمش خیال بی و سمتش رفت ایان که دیدم بکنم حرکتی خواستم که همین.  اومد خونه در زنگ

 اشتد که دستم لحظه همون «؟ دایانا:»  گفت تعجب با.  کامال بود رفته در تنش از خستگی انگار

 و برداشتم قهومو.  بیرون رفت اونم و کردم نگاه بهش کنجکاوی با.  وایساد رفت می قهوم سمت
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 لیخی انگار.  کردم تعجب وایسه خودش پای روی تونست نمی که دایانا دیدن با.  رفتم دنبالش

 می نفس نفس که طور همون و کرد تکیه ورودی در به دایانا «؟ خبره چه:»  گفت ایان.  بود مست

 ی خونه جلوی بیای طوری این باید ؟ وضعیه چه این:»  گفت کالفه ایان...«  تونم نمی:»  گفت زد

 در و داخل آوردش و کشید دستشو ایان.«  ایان تونم نمی من:»  زد داد.  افتاد گریه دایانا «؟ من

.  کرد می گریه شدید خیلی داشت دایانا .« بیرون ره می صدات.  نزن داد:»  گفت و بست رو خونه

 تا گرفت کمرشو ایانم و خوردم قهومو از یکم ؟ نشه مزاحم قدر این تونست نمی ! لوس دختر

 یب با بعدم و شدم خیره چشماش تو دور از یکم.«  بزن صدا رو راننده:»  گفت من به رو و نیفته

 باال روب.  کنم بلند صدامو خودمم تونستم می:»  گفت ایان...«  راننده:»  گفتم بلند صدای و قیدی

 رفتم و خوردم قهومو از یکم و.«  برو خودت:»  گفتم حرفش وسط...«  طوری این.  بزن صداش

 خدا وها:»  گفتم و نزدیکش رفتم.  بود کرده تکیه بهش دایانا و تو اومد دقیقه چند بعد.  خونه داخل

 شل و هکن گیر بهش دایانا پای شدم باعث و جلو بردم پامو که بگه چیزی خواست ایان.«  ببینش. 

.«  اشب مراقب ؟ دایانا خوبی:»  گفتم فوری !« کریستی:»  زد داد و گرفتش سریع خیلی ایان.  بشه

 گفت هکن بغلش که این بدون ایان اما.  ایان بغل توی رفت و برگشت عوضش و نگفت چیزی دایانا

 باور هک کنم کار چی.  کردم اشتباه من ایان:»  کرد ناله دایانا.«  کریستی باشه کارات به حواست:» 

 فکر هیچی به فعال.  نکن گریه:»  کرد زمزمه ایان.«  بده بهم فرصت یه کنم می خواهش ؟ کنی

 روی . اتاق داخل بردش و.«  کنی استراحت بهتره.  زنیم می حرف بعد.  اتاق توی ببرمت بیا و نکن

 و یرونب اومد دقیقه چند بعد.  شدم خیره رو به رو به و گرفتم ضرب زمین روی پام با و نشستم مبل

 .«  آمادم که من ؟ بریم:»  گفتم خونه آشپز داخل بره که این قبل

 ؟ بریم تونیم می اون وضع با کنی می فکر ـ

 . بریم باید ـ

 . برو خودت ـ

 . کنی می اذیتم داری ایان ـ

 . داره مراقبت به نیاز فهمی می.  نیستی بچه تو ـ

 تاستراح تخت اون توی راحت تونه می رسونده سالم خودشو جا این تا وقتی!  نیست بچه اونم ـ

 .  جداست موضوعش بذاری تنهاش خوای نمی تو که این ولی خونه بره بعدم و کنه
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 به کردم شروع.  اتاق داخل رفت و داشت برش.  خورد زنگ موبایلش که بگه چیزی خواست

 حس دوش زیر رفتم و بستم که درو.  حمام داخل رفتم و شدم بلند جام از بعد و ناخنم جویدن

 دض باید من و سوختن به بود کرده شروع.  کردم نگاه بخیم به.  رفت در تنم از خستگی کردم

 برای امبر بود شل یکم.  پوشیدم و برداشتم ایانو ی حوله گرفتم دوش وقتی.  کردم می عفونیش

 تکون مدایانا داخل رفتم که همین و اتاق سمت رفتم.  بیرون رفتم و بستم سفت کمربندشو همین

» : گفتم و کمد سمت رفتم.  بود فکر توی و بود نشسته اتاق ی گوشه صندلی روی ایان.  خورد

 باز کمدو در.«  جان همون:»  گفت برداره زمین روی از نگاهشو که این بدون «؟ کجان لباسام

 زد دامص که برم خواستم.«  کوین پیش رم می من:»  گفتم برداشتم سفیدمو پیرهن وقتی و کردم

 .«  بریم خواستی می کجا:»  گفت.  کردم نگاه بهش و سمتش برگشتم. 

  ؟ کنه می فرقی چه.  ریم نمی که حاال ـ

 ردیک فکر:»  گفتم که برداره لباسشو خواست و شد بلند جاش از و.«  ریم می:»  گفت و کرد مکث

.  دش ساکت و برگردوند بود کرده دراز لباس کاور سمت که دستشو «؟ برم که خوام می دیگه من

 سمت برگشتم.«  بگو خودش به ببینیش خوای نمی اگه :» گفتم و کردم مکث...  بود بهم پشتش

 یم خیلی منم چند هر.  کنی اذیتش خوای می کنم فکر ولی:»  کردم زمزمه.  بود رفته خواب.  دایانا

 و برگشت «؟ باشه گم می آره بگی وقت هر باشه گم می نه بگی وقت هر کردی فکر ولی خوام

 ترف می داشت که کردم نگاه بهش و بیرون رفتم.  بیرون رفت اتاق از بزنه حرفی که این بدون

 راچ ؟ کنه می اذیتت اون قدر این چرا:»  گفتم و سمتش رفتم بزرگ قدمای با.  خونه آشپز سمت

 .«  نیست:»  گفت جدی خیلی «؟ مهمه برات قدر این

 ؟ کنی می فرار ازش چرا پس ؟ جدا ـ

 . کنم نمی ـ

 . جدیتت به نسبت مالیمه لحنت یکم ـ

 داری باالخره.  ایان کن اعتراف:»  گفتم تری بیش جدیت با.  نگفت هیچی و کرد باز یخچالو در

 یگ می راست:»  گفتم سینه به دست.«  اصال:»  گفت و زد پوزخند.«  شی می احساساتی براش

 شارها حوله به کرد نگاه بهم که یکم و سمتم برگشت.  بست یخچالو در و برداشت شیرو.«  دیگه

 و.«  بگیرش خوای می اگه ؟ جدا:»  گفتم و شدم خیره چشماش تو.«  منه مال اون:»  گفت و کرد

 فکر:»  گفتم و خندیدم.  برگردوند نگاهشو بعد و کرد نگاه دستم به.  کمربندم سمت بردم دستمو
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 با و زد پوزخند.«  شی می وابسته زنا به کم کم داری ایان باشه حواست.  داد جواب کوچولو یه کنم

...  میام کنار من...  خب خیلی:»  گفتم.  بریزه شیر خودش برای تا رفت و شد دور ازم بلند قدمای

 اون تیوق.  کنم عوض لباسامو تا اتاق داخل رفتم کنه مخالفت باشم منتظر که این بدون و.«  بریم

 سحد خریدیمش می که اولم همون از.  بود قشنگ.  کردم نگاه خودم به آینه تو پوشیدم پیرهنو

 پیراهن برای من معیارای از یکی این و بود باز کمرش پشت.  باشه خوب تن توی خیلی زدم می

 در که کردم نگاه ایان به و بیرون رفتم کاملم شدن آماده از بعد و زدم شونه موهامم.  بود کوتاه

 خیلی انگار اما بندازم راه دیگه دعوای یه باید کردم می فکر.  بود شده آماده من تعجب کمال

 فتمر.  برداشتم کیفمم و ندید که زدم پوزخند.  کرده اذیتش بده نشون دایانا به که بود مصمم

 تمف داره رانندت:»  زدم غر و کردم نگاه بیرون به شیشه از.  نشست فرمون پشت اونم و بیرون

 هک بود هایی دفعه اون از این.  کردم نگاه بهش.  کرد روشن ماشینو و نداد جوابی.«  کنه می خوری

 قدر نای اسپرت لباس با وقتی پوشی می شلوار و کت اصال تو چرا.  خدا اوه:»  گفتم می باید واقعا

 چیزی :» کردم زمزمه همین برای جو این بود کرده عصبانیم یکم.  نگفت چیزی بازم!«  ای عالی

  «؟ شده

 ؟ ره می پیش طور چه کارت ی برنامه ـ

 ... توی فعالیتمو روز هر دارم گفتی که طور همون ـ

 تمرین.  هیچی:»  گفتم لب زیر و کردم مشت دستمو.«  بود آهنگت منظورم:»  گفت حرفم وسط

 زخمت مراقب:»  گفت زد می دور که طور همون .« نیست مهم چیز تنها این که االن.  نکردمش

 .«  کنی عفونیش ضد باید ؟ هستی

 . بلدم نه بود حواسم نه.  نتونستم!  نوچ ـ

 .  نزدیکه همین درمانگاه یه بریم اول پس ـ

 به« . نه:»  گفت و کرد تر کم سرعتشو «؟ بکنی برام کارو این تونی نمی خودت :» گفتم خنده با

 .«  وای :» گفتم و کردم نگاه زخمم

 ؟ شده چی ـ

 . شه می دیده که نبود حواسم.  اوه.  پوشیدم پیرهن زخم این با من ـ
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 و انداختم دوشم روی کیفمو منم.  شد پیاده خودش و.«  شو پیاده:»  گفت و داشت نگه ماشینو

 تا تبرداش موبایلشو ایان.  بود شده تاریک هوا شد تموم هم زخمم کارای که وقتی.  دنبالش رفتم

 اشینم سوار.  خوابه هنوز فهمید نداد جواب که وقتی و نه یا شده بیدار دایانا که ببینه و بزنه زنگ

 ردیدت با «؟ بیای باهام خوای می واقعا:»  گفتم و سمتش برگشتم «؟ بریم کجا:»  گفت شدیم که

 خیلی و.«  فرمون پشت شینم می من:»  گفتم و خندیدم «؟ چیه منظورت:»  گفت و کرد نگاهم

 اوال هب نسبت:»  گفتم نشستم وقتی.  کرد عوض باهام جاشو و شد پیاده اونم.  شدم پیاده سریع

 . نداد جوابی بازم.«  کرده مشغول فکرتو دایانا:»  گفتم.  نداد جوابی.«  دی نمی گیر بهم زیاد

 مک کم دیگه.  نداد نشون واکنشی هیچ اما کردم رانندگی زیاد سرعت با و بیرون دادم نفسمو

 هدید بود شده روشن چراغا خاطر به که ماشین از تر جلو قدم دو و خاکی جز که جایی به رسیدیم

 چرا:»  گفت تعجب با ایان.  داشتم نگه ماشینو و خاکی توی رفتم جاده داخل از احتیاط با.  شد نمی

 :» فتگ گیج.«  دیگه بیایم جا همین خواستم می:»  گفتم و سمتش برگشتم «؟ وایسادی جا این

 هر و پارک از تر بیش باهاش.  دارم دوست رو جا این من :» گفتم و کردم باز ماشینو در «؟ چرا

 «؟ چراغی چه:»  گفت و سمتم برگشت.«  بده چراغو:»  گفتم بهش رو.«  کنم می حال دیگه جای

 «؟ نیاوردی اضطراری چراغ مگه:»  گفتم و کردم مکث

 . جایی همچین میایم باشی گفته نمیاد یادم ـ

 زود . هست ماشین چراغای.  نیست مهم:»  گفتم و انداختم باال شونه بعد و کردم نگاه بهش یکم

 متمس اومد و شد پیاده وقتی.  بیاد اون موندم منتظر و بیرون رفتم ماشین از.«  پایین بیا.  باش

  «؟ خب:»  گفت

 ؟ نیست.  عالیه خیلی جا این ؟ خب ـ

 .«  جا این میایم که گفتی می باید:»  گفت.  رفت راه کنارم اونم و زدن قدم به کردم شروع

 .  بود نگفتنش به خوبیش ـ

 نای دونی می:»  گفت اونم و کردم نگاه بر و دور به.«  گیری می پس حرفتو:»  گفت و زد پوزخند

.  طفق بار یه گرگم.  زیاد دیدم سگ.  باشه مار نکنم فکر:»  گفتم قیدی بی با «؟ حیونه پر جا

 می حسابشونو هستیم ام تا دو آدمیم که ما ؟ کنن کار چی خوان می ولی.  واضحه اما صداشون

 .«  کشید می جیغ بود تو جای دایانا اگه:»  گفت و خندید.«  رسیم

 !؟ کرد می گریه و بغلت پرید می بعدم و ـ
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 اشقع مردا.  کرده جلب توجهتو طوری این که نداره تعجبیم:»  گفتم و زدم پوزخند.  گفتم طعنه با

 ونکنارش بگم دیگه طور یه یا.  داره نیاز بهش زن اون کنن حس باشن پیشش وقتی که زنایین

 !«  مردن واقعا کنن می حس

 . ندارم اینا به نیازی من ـ

 برای راحت رو کاری هر و خودمم مرد خودم که کنی می خوبی احساس من پیش بودن از ؟ جدا ـ

 ؟ دم می انجام خودم

 . کمه دخترا این از.  باشه بهتر طوری این کنم می فکر ـ

 منو پس:»  گفتم رفتم می عقب عقب که طور همون و جلوش رفتم رفتیم می راه که طور همون

 شآتی باید.  قدر چه سرده:»  گفتم و کردم حلقه خودم دور دستامو بعد و خندیدم.«  دار نگه محکم

 اهنگ چشماش تو «؟ ذغال کدوم با:»  گفت و زد پوزخند.«  اینه به زیباییش تموم.  کنیم روشن

 چند هک رسید نظرم به و کردم نگاه یکم.  بود تاریک خیلی بر و دور.«  نداریم آهان :» گفتم و کردم

 و« . کنیم استفاده چوب از تونیم می:»  گفتم فوری.  دیدم چوب شبیه چیزی یه تر طرف اون قدم

.  اشتمد دوستش ولی بود سخت برام خاکا اون توی یکم باریکم پاشنه کفشای با.  سمتش رفتم

 دایص با ایان.«  کوچیکه:»  کردم زمزمه.  باریکه خیلی که شدم متوجه و برداشتم چوبو و شدم خم

 :» فتمگ و سمتش رفتم و انداختم چوبو.«  گفتی می باید کن قبول:»  گفت بشنوم من که بلندی

 ردهس.  اه:»  گفتم و خندید اونم.  خندیدم و.«  کنم نمی اعتراف بزنم آتیش بیارم در لباسمو شده

 !«  نداری کت که حیف... 

 . ندارم که خوبه ـ

 ؟ چرا ـ

 اته شونه روی کت انداختن همین از ولی نکنی گریه و بغلم تو نپری و نزنی جیغ شاید چون ـ

 . شه می شروع

 نزدیک بهش «؟ کردم می کار چی کنم شروع خواستم می اگه دونی می:»  گفتم و زدم پوزخند

« . کردم می کارمو راحت.  نداشتم نیاز بازیا مسخره این از کدوم هیچ به:»  گفتم لب زیر و شدم

 گرم ذارب حداقل:»  گفتم.  بغلش توی رفتم و گذاشتم شونش روی سرمو ، کشیدم باال خودمو یکم
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 تمگف و برداشتم شونش روی از سرمو کنه نمی کار هیچ دیدم.  خندیدم آروم و.«  سرده.  ایان شم

  «؟ بگم راستشو:» 

 . بگو ـ

 . بکنم کارو همین تا جا این اومدم ـ

 چه» : گفتم آرومی صدای با و گذاشتم گونش روی راستمو دست.«  بود معلوم:»  گفت و زد پوزخند

 درش جیبش داخل از.  خورد زنگ موبایلش موقع همون...«  نکردم حرکتی که من ؟ بود معلوم طور

 زا کشیدم رو گوشی بده جوابش که این قبل دیدم خونشو ی شماره وقتی.  کرد نگاه بهش و آورد

 باالخره تا خورد قدر اون و خورد می زنگ دستم توی داشت هنوز گوشی...  بوسیدمش و دستش

 نگاهمو بعد و کردم نگاه موبایل به یکم.  ایان از من شدن جدا با شد مساوی که شد قطع

 از و .« چوبه جا اون کنم فکر.  ببین.  اوه:»  گفتم کنم عوض رو جو که این برای.  برگردوندم

.  بود دیگم تای چند برش و دور.  بود خوب چوب یه واقعا.  سمتش رفتم و شدم رد کنارش

 در:»  گفت جدی و شد خیره بهم «؟ داری فندک:»  گفتم.  ایان سمت رفتم و برداشتم همشونو

 «؟ نای آهان ؟ حرکت کدوم:»  گفتم و سمتش برگشتم.«  بزنیم حرف هم با باید حرکتات این مورد

 و شدم جدا ازش و خندیدم.  داره نگهم جام سر تا گرفت بازومو که شدم نزدیک بهش دوباره و

 خوبی آتیش.  زد آتیش رو چوبا و آورد فندک ماشین داخل از و رفت.  گذاشتم زمین روی رو چوبا

 لیو کرد نگاه بر و دور به.«  بشین:»  گفتم.  موند می روشن طوالنی مدت یه برای مطمئنا و شد

 و.«  نباش حساس قدر این!  خاکا روی بشین.  ایان نیستی که بچه:»  گفتم دوباره.  نکرد حرکتی

 می دلت واقعا که طوری اما آروم آهنگ یه.  کردم روشن ضبطو و شدم خم.  ماشین سمت رفتم

 هک طوری.  نشستم بهش پشت و ایان سمت رفتم...  ببری جنون مرز تا طرفتو باهاش خواست

 توی سایشو و بود گرم خیلی آتیش.  دادم تکیه سینش به سرمم و پشت از بودم چسبیده بهش

 ینا شاید.  داشتم دوست بودنم گرفته دورمو نرم شنای اون که این.  داشتم دوست بیابون اون

 و مکرد جا به جا شنا توی کفشمو ی پاشنه.  بودم برده ارث به امیر از بیابونو و صحرا به عالقم

  «؟ طوره چه:»  گفتم

 . داره آرامش ـ

 سمتش تمبرگش.  خندید «؟ کنی بغل دخترو یه نیستی بلد:»  گفتم و گذاشتم شکمم روی دستاشو

 وامخ می:»  گفتم هیجان با.  کرد نگاه بهم فقط «؟ کنم کار چی خوام می دونی می ایان:»  گفتم و
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 متشس برگشتم  «؟ داشتنیه دوست قدر چه دونی می...  بیابون این توی آتیش این کنار.  برقصم

 خیلی:»  گفت و زد پوزخند.«  بشم رقاص یه برات همیشه برای بار یه خوام می:»  کردم زمزمه و

 هنگآ یه دنبال و ماشین سمت رفتم.  تکوندم لباسمو روی خاکای و شدم بلند جام از.«  مشتاقم

 زمزمه.. . سمتش رفتم و گذاشتم آهنگو.«  کوین پیش بری فردا بهتره:»  اومد صداش.  گشتم بهتر

 گونشو که این از بعد و شدم خم ، سرش پشت رفتم.«  زنیم می حرف موردش در بعدا:»  کردم

 رفت و شد بلند جاش از.  روش به رو رفتم و وایسادم جام تو بوسیدم حرارت با اما آروم خیلی

 و داد یهتک سینه به دست ماشین به بدم نشون العملی عکس بتونم که این قبل.  ماشین سمت

 با.. . شنا بین و آتیش کنار ، صحرا توی رقصیدن.  آتیش سمت رفتم و خندیدم.  شد خیره بهم

 آهنگ وقتی.  کرد تجربه باید فقط...  کنم توصیفش تونم نمی... !  چوبا سوختن صدای و آهنگ اون

 ویکنجکا با...«  بگم تونم می:»  گفت و کرد مکث «؟ خب:»  گفتم و سمتش برگشتم شد تموم

 ...«  که:»  گفتم و شدم خیره بهش

 . بود جذاب ـ

 .  رقصیدم برات من که شه می افتخاراتت از این ـ

 این مشبا.  نه:»  گفتم و کشیدم دستشو فورا.«  برگردیم بهتره :» گفت بعد و زد کوچیک لبخند یه

 تقاطعی با ...« عالیه جا این شبای نصفه:»  کردم زمزمه.  کرد نگاه بهم تعجب با.«  مونیم می جا

 ...«  مونیم می ما:»  گفتم اون از تر محکم لحن یه با منم .« ریم می ما:»  گفت

 ؟ چرا ـ

 یکارای این از کدوم هیچ باید چرا پرسیدم تو از حاال تا من!  خوام می من چون:»  گفتم خشونت با

 می خراب آدمو خوشی!  لعنتی !« نکنی خراب شبمونو بهتره ؟ ایان بدم انجام رو خوای می ازم که

 بعد و!« ؟ شبمون:»  گفت و زد پوزخند! کنه می عصبیت یهو میاد راه باهات اولش همیشه.  کنه

 مصورت توی محکم خیلی رو دایانا!«  دایانا ؟ بودم می کی پیش باید االن فهمی می:»  کرد زمزمه

 با اما ساکت !«؟ اومدی من با چرا پس:»  زدم داد.  بودم آورده جوش دیگه.  شدم عصبانی.  گفت

 ات کردی استفاده من از چی برای:»  زدم داد تر بلند صدای با و نیاوردم کم.  شد خیره بهم خشم

 ! بیایم که گفتی خودت!  اومدی باهام خودت ؟ بودی می جا اون باید گی می هم حاال و کنی اذیتش

 اونو ات منی با دایانا جلوی زمان هم ؟ ایان هوشی با خیلی دونستی می اوه!  بمونیم گم می من حاال

 و دز پوزخند «؟ کنی اذیت طور همون منم تا بودی می دایانا با باید گی می من جلوی و کنی اذیت
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 مال باید فقط تو که گفتم هم قبال چون:»  غریدم «؟ کنه می اذیتت دایانا با من بودن چرا:»  گفت

 به الاص!!!!  همین!  منطقیه گفتی و خندیدی تو که دارم دوستت گفتم بهت حتی چون.  باشی من

!!!  خوامت می چون!  بود همین بهت شدن نزدیک از دلیلم اولم از من ؟ کردی فکر خودتم حرفای

 برات کنه می کاری هر داره شب سر از دختر یه وقتی ایان ؟؟؟ داشتم می باید ای دیگه دلیل چه

!  گفتمش!  آره!  دایانا مثل...  مثل انگیزی رقت پایان یه نه.  داره رو عالی پایان یه انتظار یعنی

 توی ؟ جا اون گذره می خوش! ؟ حالی خوش.  شدی اضافه بهش توام حاال.  انگیزه رقت دایانا

 کردنه اذیت خوراکت! ؟!؟!؟ کردن اذیت برای اومدی دنیا به فقط تو ایان من خدای!!! ؟ لیست این

 دستشو حرفم وسط...«  االن همین و بیام که مونده کم من!  چرا دیگه من!  حقشه دایانا ؟؟؟؟؟؟

 با و شه آزاد دستش تا عقب رفتم!«  نرو پیش این از تر بیش بسه:»  گفت و گذاشت دهنم جلوی

 مین دیگه واقعا!!!  بود کرده عصبانیم واقعا.  شدم ساکت...«  جا همین که مونده کم:»  گفتم حرص

 ترینشون بد.  نکردن مقاومت قدر این قبلی آدمای از کدوم هیچ وقت هیچ!  چیه چاره دونستم

 رد خواست و ماشین سمت رفت...  ایان ولی شد تسلیم حرکتم اولین توی اونم که بود توماس

 این انادای چرا دونی می...  نشده تموم حرفم من :» گفتم خشم با که ببنده بود باز که ماشینو عقب

 برگشت «؟ پیشش برگردی که کشی می خودتو داری قدر این چرا دونی می ؟ مهمه برات قدر

 ردخت یه با که باری آخرین:»  گفتم حرفش وسط...«  برای کشم نمی خودمو من:»  گفت و سمتم

 شاید» : گفتم و کردم نگاهش سینه به دست «؟ قبل ماه یه ؟ دایانا یا ؟ ایان بود کی داشتی رابطه

 ولی کنی کاری یه که شی می هوسی داری شاید...  شده تموم تحملت شاید...  همینه خاطر به

 هک ساله یه تو.  دوستی باهاش که ساله یه حداقل نامزدته وقتی ؟ دایانا فقط چرا دونی می بازم

 ینا که کنم کاری تونم می!  اینه نتیجه پس!  همین!  شده پر باهاش شبات و اون با مغزت فقط

 هترهب:»  گفت عصبی و سمتم برگشت کامال...«  باشی نداشته اونو پیش برگشتن عطش همه

 یم جواب طوری این...  بوسیدمش و سمتش رفتم قدم یه با.  بده ادامه حرفشو نذاشتم...«  مراقب

 اما بود سخت...  بودن گردنش دور دستام و بودم داده تکیه ماشین به.  کشیدم نمی عقب اگه داد

 هنوز شد می باعث شاید...  حسی چه دونم نمی...  کنم حس شد می باعث حداقل طوری این

 حساسیما بخش به و نبودن منطقی دلیل که دلیالیی.  دیگه چیزای یا!  قبلم جذابیت به کنم فکر

 نماشی عقب صندلی روی و شدم خم عقب به.  کنم تسلیم ایانو باید حتما که شدن می مربوط

 ... بشه خم ایانم شد باعث و بودن ماشین بیرون پاهام هنوز اما نشستم

 **** 
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...  دنباری به بود کرده شروع یکهو که شدم خیره بارون به و دادم تکیه ماشین ی شیشه به سرمو

 که شدم باعث باالخره اما...  بود خودش مقصر.  بود عصبانی...  بیرون رفت و کوبید درو ایان

 سح و بودم گرفته درد سر یکم...  شد ثابت بهم این باالخره!  بود مرد بود چی هر!  بشه تسلیم

 نوم سمت در برم خواب که این قبل اما بستم چشمامو.  نیست بدنم توی ای انرژی هیچ کردم می

 و مزد پوزخند.  بود عصبانی...«  تو :» زد داد.  بیرون برد منو و کشید بازومو و کرد باز خشونت با

 االب دادم ابروهامو «؟ دونستی می.  شیطانی خود تو:»  غرید «؟ ای عصبانی من از چرا ایان:»  گفتم

 تمالاح ؟ نیستی پرست شیطان دلت ته ته تو کوچولو یه حتی...  وقت اون بعد ؟ واقعا:»  گفتم و

 کرد ول بازومو.  نگفتم چیزی!«  کن تموم زدنتو حرف فقط.  نزن حرف:»  زد داد «؟ کوچولو یه داره

 بلوزمو.  کرد می طلوع داشت تازه خورشید.  بود سردم و بود کرده خیسم بارون.  شد دور ازم و

 بهم . زد می نفس نفس عصبانیت از.  سمتم برگشت «؟ بریم خوای نمی:»  گفتم و کردم مرتب

  «؟ فهمی می.  کشمت می:»  گفت و شد خیره

 !  ندی ادامه تونستی می خواستی می اگه تو ؟ من چرا ـ

 ریبخا و بستم درو.  شدم ماشین سوار و پوشیدم کفشامو...  شد ساکت باز ولی...«  آخه:»  زد داد

 شدم حال بی قدر این چرا دونستم نمی.  لرزیدم می واقعا من و بود سرد خیلی.  کردم روشن رو

 درو و نشست فرمون پشت دقیقه چند بعد.  بخوابم طوالنی مدت یه برای خواست می دلم فقط اما

 کلمش واقعا تو ایان:»  گفتم و کردم نگاهش چندش حالت با.  پریدم من که کوبید محکم قدر اون

 باعث تو:»  زد داد «؟ ای عصبانی قدر این کردی خودت که کاری برای چرا.  داری روانی روحی

 ؟ دتهیا بشی من تسلیم نیست قرار که گفتی خودت تو:»  گفتم حرفش وسط فورا...«  که شدی

 شیشه به سرمو دوباره...«  کنه می درد سرم.  نزن داد قدرم این...  شدی که خودتی مقصر پس

!  وبهخ:»  گفت بود شده رگه دو که صدایی با بعد و گرفت خودشو جلوی ثانیه چند اونم.  دادم تکیه

 !«  دارم روانی روحی مشکل جا این فقط من

 !  دقیقا ـ

 امرد شما چرا!  دخترونست خالکوبی یه لعنتی:»  زدم داد...«  خالکوبی اون و:»  گفت و زد پوزخند

 !«  معمولیه ؟ اینه کنه می جلب توجهتونو که چیزی تنها

 . نداشتیم انتظار چون شاید ـ

 !  اه!  نمام مظلوم قدر این که من حال به خوش پس ـ
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 . فهمم نمی رو تو عصبانیت دلیل ـ

  ؟ باشی ساکت و خونه بری فقط شه می.  فهمم نمی خودمم ـ

 ... همین اصال ـ

 لیخی:»  زد داد.«  ال ال ال ال ال ال:»  گفتم بلند صدای با و گرفتم گوشم روی دستامو حرفش وسط

 از ولی جاده توی رفت و زد دور.  کردم نگاه بیرون به پنجره از و پایین انداختم دستامو.«  خب

 ونهخ به رسیدیم وقتی...  دونستم می!  شد می آروم.  بود معلوم عصبانیتش دادنشم گاز همون

.  ردک می درد سرما اون تو و بود شده خیس تقریبا پاهام و بود گرفته آب رو خیابونا.  شدم پیاده

 یانا.  در سمت رفتم و بچکه آبش تا دادم تکون کردن می اذیتم و بودن چسبیده هم به که موهامو

 رتپ مبل روی خستگی با کیفمو داخل رفتیم وقتی.  سرش پشت منم و داخل رفت و کرد باز درو

.  شدم خیره اتاق در به و دادم تکیه مبل به سرمو.  اتاق داخل رفت تند قدمای با ایانم و کردم

 یر می کجا:»  گفتم.  بست می کراواتشو داشت و بود دستش روی کتش بعد ی دقیقه یک حدود

  «؟

 . سازمان ـ

  ؟ بری تونی می االن کنی می فکر ـ

 پشت ببنده درو که این قبل اما بره خواست و پوشید کتو کرد درست کراواتشو وقتی و نداد جوابمو

 و رفت و.«  بره بفرستش بعدم.  بخوره چیزی یه تا کن بیدار رو دایانا:»  گفت و برگشت سرش

 مبر دوباره تا حموم سمت رفتم.«  باش خیال همین به:»  گفتم لب زیر و زدم پوزخند.  بست درو

 می ریباتق و نبود بد قبل شب.  کردم پیدا خوبی احساس تازه شستم خودمو که وقتی.  بگیرم دوش

 داده مبه خوبی حس بودم تونسته باالخره که این اما بود بدی محیط یکم فقط بود خوب گفت شه

 خندم فکر این از.  بود عصبی و داد می گیر کسی هر به سازمان توی داشت ایان مطمئنا.  بود

 با پوشیدم تاپمو همین برای بپوشم راحت چیز یه خواست می دلم.  کردم عوض لباسامو و گرفت

 ودب خونه توی جاش حال هر به ولی بود خوشگل چند هر.  ایمو خونه تو گشاد پاچه و اسپرت شلوار

  «؟ الو:»  داد جواب ثانیه چند بعد.  گرفتم کوینو ی شماره و کردم نگاه ساعت به. 

 ؟ داری وقت االن.  جا اون بیام خوام می.  دارم آزاد وقت االن من ببین.  کریستیم.  کوین سالم -
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 خود اب االن که نفعته به خیلی بودنش سخت خاطر به و ساختیم آهنگو ما...  بهتر چه.  حتما.  آره ـ

 . کنی تمرین آهنگ

 . جام اون دیگه ساعت یه تا من پس.  باشه ـ

 .  خب خیلی ـ

 طفق.  بیرون اومد دایانا و شد باز اتاق در شم بلند جام از خواستم که همین و کردم قطع تماسو

  «؟ کجاست ایان:»  گفت آرومی صدای با و گرفت سرش به دستشو.  کردم می نگاه بهش

 !  بری بفرستمت بعدم بدم قهوه بهت محبت ابراز برای شدی که بیدار گفت.  کار سر رفت ـ

 آشپز داخل رفت و.«  بخورم قرص یه رم می:»  گفت و نکرد توجهی.  زدم بهش خند نیش یه و

 ارمند ماشین چند هر.  استودیو برم تا بشم آماده زود باید من:»  گفتم و شدم بلند جام از.  خونه

 رفتم و...«  بری من رفتن از قبل باید حال هر به.  بیای باهام تاکسی توی تونی می بخوای اگه ولی

 ی بقیه و نداشتم بیرون مناسب زیادی لباس دیگه.  کردم عوض دوباره لباسامو.  اتاق داخل

 همون.  ودب نشسته مبل روی دایانا برگشتم وقتی.  بود گرفتنم عکس مال بود جا اون که لباسایی

  «؟ بریم:»  گفتم کردم می مرتب موهامو آینه توی که طور

 . مونم می من ـ

 من!  هش نمی ولی بمونی خوای می که قشنگه خیلی عزیزم:»  گفتم لبخند با و سمتش برگشتم

.  نداد جوابی و برگردوند روشو.«  بمونی خونش نذارم که ایان طرف از مسئولم جورایی یه االن

 یرونتب و بشکنه دلتو بیاد خودش تا خونشی تو گم می ایان به.  خب خیلی:»  گفتم و کردم مکث

 حال ره به...  و:»  گفتم و برگشتم که بیرون برم خواستم و.«  گم می خودت برای فقط که من.  کنه

 «؟ چی یعنی:»  گفت و کرد نگاهم تعجب با...«  پس شد پیچیده ایان و من اوضاع یکم دیشب

 هترهب برات بری گم می بازم همین برای...  دیگه همین یعنی...  یعنی:»  گفتم و دادم تکون سرمو

 همین . دادم رو استودیو آدرس و گرفتم تاکسی و خیابون داخل رفتم.  بستم درو و بیرون رفتم و.« 

 بله:»  دادم جواب.  بود ایان.  خورد زنگ موبایلم شدم پیاده و کردم حساب رو تاکسی پول که

  «؟ عزیزم

 ! ؟ کردی غلطی چه ـ

  ؟ من کردم کار چی ؟ شدی فرهنگ بی قدر این چرا ایان ـ
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  ؟ گفتی دایانا به چی ـ

 توی که چاره بی مست امید نا کوچولوی دختر همون آهان...  آم...  میاد نظر به آشنا! ؟ دایانا ـ

 بهش فقط.  باهاش داشتم کوتاه خیلی ی مکالمه یه ؟ شد می زده صدا ایان نامزد دور ی گذشته

  ؟ نخواستی.  خواستی خودت که طور همون.  بره گفتم

  ؟ گفتی بهش چی دیشب مورد در ـ

  ! بگم دروغ ندارم دوست اصال که دونی می.  شده پیچیده تو و من بین اوضاع گفتم.  هیچی ـ

 ؟ گفتی راستم حرف یه حاال تا !؟ بگی دروغ نداری دوست! ؟!؟ چی ـ

 اتفاقی هیچ.  باش آروم...  عزیزم کردی قاطی خیلی میاد نظر به...  ایان...  ایان...  ایان اوه ـ

 ... عادی برات دم می قول دیگه امشب بعد ولی باشی نگران یکم شاید.  اصال نیافتاده

 بودیش حرکات دوباره و خونه بیام امشب اگه...  کریستی گم می چی کن گوش:»  غرید حرف وسط

  «؟ فهمیدی.  کنم کار چی دونم می کنی تکرار

 رکاتح دم می قول.  دادی بهم که فرصتی این از ممنون ولی کال نباشم خونه بگی داشتم انتظار ـ

 نمی ونا مثل باش مطمئن پس نیست که ماشینه الزمش دیشب حرکات چون نکنم تکرار دیشبو

 ... شب تا.  عزیزم برم باید اوه !؟ خوبه.  شه

 و ادمد سالم.  سمتم اومد کوینم و استودیو داخل رفتم مستقیم.  داخل رفتم و کردم قطع تماسو و

  «؟ طوره چه حالت.  سالم:»  گفت اونم

 ... خب.  ممنون.  خوبم ـ

 سوم آهنگ هنوز و شه می تموم داره بهمون داده ایان که فرصتی.  آهنگم این نگران کریستی ـ

 روی باید شده آماده آهنگ این فعال ؟ کنیم تمرین تاشونو دو زمان هم نیست بهتر.  مونده

 ؟ باشه.  کنیم جورش و جمع تر زود باید ولی کنیم کار خوندنش

 تقریبا» : گفتم و پیشش رفتم گوشیم کردن خاموش از بعد و دادم تکون مثبت ی نشونه به سرمو

 .«  بخونم درسته که طوری اون و آهنگ با هماهنگ باید اما کردم حفظش

 . داخل بیا...  کردی حفظ که عالیه.  اوه ـ
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 ...  بستم سرم پشت درو و داخل رفتم.  کرد باز درو و

 ****** 

 با باید چون بود بد واقعا!!!  داغون کلمه یک در.  بود داغون آهنگ این واقعا.  بودم شده عصبی

 اجراش تمرین بدون و راحت تونستم نمی من که لحنی تنها و شد می خونده ترسناکی تقریبا لحن

.  داشت بدی های خوردی اعصاب واقعا اما بود عالی خوندم می خوب اگه ولی!  بود همین کنم

 موهامو و کردم نگاه خودم به گوشیم ی صفحه تو...  بود شده تموم ایان و مارتین کاری ساعت

 دلم.  افتادم مارتین یاد و کردم مکث «؟ برم کدومشون پیش...  خب:»  کردم زمزمه.  کردم مرتب

 ونهخ رسیدم وقتی.  خواستم می که بود چیزی آخرین ایان با لجبازی...  اون پیش برم خواست می

 ذاغ بشقاب یه با موقع همون.  داخل رفتم و کردم باز درو.  بود شده پارک در جلوی مارتین ماشین

 «؟ یا گرسنه.  سالم:»  گفت و سمتم برگشت.  بستم درو و دادم سالم.  اومد بیرون خونه آشپز از

 منم.  ردک نزدیک دهنش به جامشو و نشست مبل روی.«  خستم:»  گفتم و گذاشتم مبل روی کیفمو

 بودم یدارب که دیشبم تموم.  ریخته هم به آهنگ این با اعصابمو کوین:»  گفتم و نشستم مبل روی

 ». 

 ؟ بیدار چرا ـ

 یهو.«  هم رو ریختم ایان با :» گفتم قیدی بی با.  نوشیدنیش خوردن به کرد شروع دوباره و

 چهره اب و کرد سرفه یکم.  کردم نگاهش تعجب با.  افتاد سرفه به و گلوش توی پرید نوشیدنیش

 دکر نگاهم گیج «؟ شدی طوری این چرا:»  گفتم گیجی با «؟ کردی کار چی:»  گفت شده سرخ ی

 !«  بگی من جلوی چیزی همچین نباید:»  گفت و

  ؟ نباید چرا ـ

 با !« خوابیدی دیگه مرد یه با که بگی پسرت دوست به تونی نمی تو ؟ چرا:»  گفت باوری نا با

 و داد تکیه مبل به سینه به دست!«  نداریم هم با ای رابطه همچین که ما ؟ چیم به:»  گفتم تعجب

  «؟ دوستی گی می ای رابطه چه به تو ؟ جدا :» گفت

 ایحرف شبا.  کنه بغلش پسره کنه می گریه وقت هر.  باشه لوس دختره توش که ای رابطه به ـ

 ما!  کن اعتماد من به!  رفیق ولی غیره و بره جلو آروم آروم خیلی رابطشون و بزنن عاشقونه

 ... نیستیم آروم همچینم
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 !«  کریستی:»  گفت اعتراض با!«  بفهمی منظورمو اگه:»  گفتم داری خنده لحن با 

 و دارم نیاز بهت و دارم دوستت و عاشقانه پرتای و چرت این از ما.  گم می حقیقتو دارم ؟ بله ـ

 ! همین!  نه یا آره گه می طرفم و «؟ خوای می»  اینه گیم می که چیزی تنها.  گیم نمی چیزا این

 یه اگه ذخیرم یه برات فقط من باشی دختری هر با شب هر آزادی تو.  نیستیم دوست تو و من

 ... طور همین توام و نخوردی بر دختری به وقت

 ...  توهینه یکم این! ؟!؟ ذخیره یه ؟ کنی می توصیف همین رو ما ی رابطه ـ

 بتونن تا دارن رابطه هم با شرایط کردن مساعد برای که ای خونه هم تا دو.  همینه ما ی رابطه ـ

 !  ایان و من مثل درست.  کنن تحمل همو

 مساعد برای کارو این ایان و تو حاال.  اوه اوه اوه:»  گفت عصبی ی خنده با و گرفت اوج صداش

 !« کردین شرایط کردن

 ... عصبانیه فعال.  جنبست بی یکم اون البته نه ـ

 .«  دونم می تو از بهتر:»  گفت لب زیر و زد پوزخند

 ؟ رو چی ـ

 .  عصبانیتشو ـ

 ؟ بود جذبه با ـ

 !  نکن عوض بحثو ـ

 بگی بزنی لبخند فقط باید تو بدم شرح تو برای دیشبمو کل اگه حتی من! ؟ مارتین بحثی چه ـ

 !  آفرین

 این من جلوی تونی نمی ؟ کنی می افتخار بهش داری.  کریستی نداره آفرین هم همچین خب ـ

 !  بفهم.  بگی رو چیزا

 !  گم می بخواد دلم چی هر من ـ

 رهخی بهم ساکت.  کشیدم دراز مبل روی خوردم غذاش از یکم که این بعد و برداشتم بشقابشو

 بهش و کشیدم دراز پهلو به.  بود.  نداشتم ای انرژی هیچ واقعا.  بود سکوت بینمون.  بود شده
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 ایان خیال بی چرا کریستی:»  گفت و کرد مکث «؟ خوری نمی چیزی:»  کردم زمزمه.  کردم نگاه

 اشهب آروم کرد سعی و بیرون داد نفسشو!« ؟ جذابه خیلی دونستی می:»  کردم زمزمه «؟ شی نمی

  «؟ کنی می اذیتم داری عمدا کنم می حس چرا:»  گفت. 

 .  کجاییم ما بدونی که گم می رو اینا بهت عمدا فقط دارم.  مارتین کنم نمی اذیتت عمدا ـ

 ؟ کجاییم ـ

 حساس دیگه هم ی رابطه روی باید چرا بمونیم هم با تو و من که نیست قرار وقتی مارتین ـ

 رانسهف میرین و دارین می برش شما یا کنم پیدا دستگاهو جای من که وقتی اینه منظورم ؟ باشیم

 ؟ باشه این جز چی ما ی رابطه آخر قراره.  زندان میرین و میفتین گیر یا

  ؟ باشه مداوم رابطتون ممکنه درصد یه حتی کردی فکر ؟ چی ایان و تو پس...  خب ـ

 رابطه یه توی خوام نمی من که این خاطر به.  بینمون شرایط خاطر به نه اما.  نداره امکان.  نه ـ

 ی بچه وقتی داری توقعی چه من از.  نداره جایی چیزا این یا بودن عاشق من برای چون.  باشم

  ؟ بشم وابسته کسی به تونم می وقت هیچ کنی می فکر ؟ کردم ول بزرگم مادر ی خونه خودمو

 هک منه از مشکل شاید مارتین:»  کردم زمزمه و نشستم جام تو.  شد خیره زمین به و نداد جوابی

 نهمچی نباید موقته رابطمون اگه حتی.  گی می درست تو شاید.  گم می تو به رو اینا اصال دارم

 منم لمشک ولی کردم خیانت بهش گفت می حتی بود دیگه کس اگه احتماال و بزنم جلوت حرفایی

 به رشوس «؟ فهمی می.  باشی وابسته من به فقط نباید.  باشی من مثل باید ام تو کنم می فکر و

 حال هر هب:»  گفتم و بوسیدم گونشو.  سمتش رفتم و شدم بلند جام از.  داد تکون مثبت ی نشونه

 ادامه...«  ولی رفتم صبحم چند هر.  حموم رم می:»  گفتم و وایسادم جام تو...«  اونی از بهتر تو

 اخلد رفتم وقتی.  شه برطرف خستگیم تا کردم آب پر وانو همیشه مثل.  حموم داخل رفتم و ندادم

 دقیقه یه از تر کم و بستم چشمامو و گذاشتم وان ی دیواره روی سرمو.  گرفت خوابم یکهو وان

 وش بیدار:»  کردم باز چشمامو مارتین صدای با طوالنی مدت یه بعد و برد خوابم تا کشید طول

  «؟ شده چی :» گفتم و کردم نگاه بهش .« دیگه

 ؟ بیرون بیای خوای نمی.  خوابیدی وقته خیلی ـ

 ؟ نکردم قفل درو دوباره.  آهان ـ

 . نه ـ
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 .«  میام االن:»  گفتم و کردم مکث

 . منتظرم بیرون.  باشه ـ

 دخور به که کفی همه اون تا گرفتم کوتاه دوش یه و شدم بلند جام از.  بست درو و بیرون رفت و

 دونی می:»  مگفت و نشستم مبل روی مارتین کنار.  بیرون رفتم بعد و بشن شسته بود رفته پوستم

  «؟ چی:»  گفت و سمتم برگشت «؟ شد چی

 . کردم پیدا چی ایان کار دفتر کمد توی بزن حدس ـ

 ؟ چی ـ

  ؟ کنی نمی فکر طور این.  باشه توش باید مهمی چیز اما ندارم رمزشو.  مخفی ی صندوقچه یه ـ

 .«  توشه چیزی مطمئنا ؟ جدا:»  گفت و کرد نگاهم کنجکاوی با

 نمی هم هیچی لعنتی...  رقمه چند حتی.  باشه تونه می چی رمزش که دونم نمی حتی اما آره ـ

  ؟ بکنم باید کار چی نظرت به.  بیارم در کاغذا اون از تونم

 اقعاو:»  گفتم و برداشتم رو بودم کرده پیدا قبال که کاغذایی و شدم بلند جام از.  فکر توی رفت

  ؟ باشن داشته قضیه این به ربطی اینا که ممکنه اصال ؟ دارن ای معنی چه عددا این

 هممکن.  بچگونست چون باشه گذاری رمز راه یه نکنم فکر:»  کردم زمزمه.  شدم خیره بهشون و

 اه جا یا چیزا بعضی اسم آوردن جای به که لیست یه یا ؟ باشه چیزی یه به مربوط عددش هر که

 بهش رو کاغذا و نشستم کنارش دوباه.«  باشه تر منطقی این شاید ؟ آوردن مخصوصشو عدد

 « . نمیاد یادم ازشون چیزی اما.  آشنان من برای یکم دونی می:»  گفت و کرد نگاه بهشون.  دادم

 ؟ چیزی هر یا ؟ مربوطه چی به که باشه ذهنت ته ممکنه حتی ؟ آشنا ـ

 هنگا یه.«  نیست زیادی چیز.  نه:»  کرد زمزمه.  اومد می یادش چیزی اگه کنه کمک تونست می

:»  گفتم و کردم نگاه بهش.  کرد اشاره عدد یه به و!«  این:»  گفت یکهو ولی انداخت بهشون دیگه

 گوشیشو داخل اون تا موندم منتظر.«  دیدمش کجا که گم می بهت االن:»  کرد زمزمه «؟ خب

 از یکی با که بود خودش از عکس یه.  داد نشون عکس یه بهم دقیقه یه تقریبا بعد.  بگرده

 یادز:»  گفت.  صمیمی خیلی و اومد می سلفی عکس نظر به.  بود گرفته سازمان همون کارکنای

 هک شدم خیره ماشین به «؟ پشت اون بینی می ماشینو اون ولی نیست واضح عکس این توی
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 هالبت بود پالک خود عدد اون.  بود کرده اشاره بهش که عددی به بعد و بود دوربین به رو پالکش

  «؟ خاصیه ماشین این:»  گفتم گیج.  انگلیسیش حرف بدون

 ؟ شنیدی ایان پایین ی طبقه دفتر مورد در چیزی ـ

 .  آره ـ

 هت ته سازمان پارکینگ توی.  مونده استفاده بدون همیشه که.  مدل همون از ماشینه یه اینم ـ

 ازش دفعه یه ایان اما خورده خاک تقریبا.  گیرن می پشتشو زیادی ماشینای که گذاشتنش

 دفعه هر بود کرده کنجکاو خیلی منو.  لحاظ هر از ایمنیه خیلی ماشین یه دونی می.  کرد استفاده

 تفادهاس برای ماشین این که این فکر تو رفتم می و شدم می خیره بهش کردم می پارک ماشینمو

 . شده حک ذهنم تو پالکش همین برای.  خاصه های

 «؟ باشن چیزایی همچین همه عددا این نکنه ؟ اومده جا این پالکش چرا و:»  گفتم و کردم مکث

 ستلی یه ؟ باشه چیزایی همچین از لیست یه واقعا این ممکنه:»  کردم زمزمه و شدم خیره عددا به

 فتمگ پوزخند با و کردم مکث «؟ باشن داشته لیستی همچین باید چرا ولی ؟ سریشون امکانات از

 هک طوری این عددا این اگه ولی:»  گفتم و کردم نگاه ها برگه به ...« سرشماری برای کنم فکر:» 

 بندازن راه سری نظام یه خوان می اینا ؟ چیه جریان ؟ زیادن قدر این چرا باشن کنم می فکر من

 ازنبند راه مخفی نظام یه:»  گفتم گیجی با.  شد محو لبخندم زود خیلی اما خندیدم مسخره و «؟

 داختان باال شونه «؟ توشه چی ؟ خواین می چی برای دستگاهو این:» گفتم و سمتش برگشتم «؟

  «؟ قدیمی چیزای کدوم :» گفتم شمرده شمرده ...« قدیمی چیزای همون:»  گفت و

 . اطالعاته یکم.  کریستی نیست جدیدی چیز ـ

 هب ؟ شد چم:»  گفتم «؟ شد چت:»  گفت و وایساد اونم «؟ چی اطالعات:»  گفتم و وایسادم جام تو

  «؟ بدزدم شما برای چی قراره من.  من خدای بگو من

 ... برامون جاشو فقط.  بدزدی چیزی نیست قرار تو ـ

 ...« دستگاهو اون:»  گفت کالفه «؟ بدزدم چیو نیست قرار:»  غریدم حرفش وسط

  ؟ اطالعاتیه چه توش که ـ

 ؟ ترسیدی ـ
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 ؟ چی یعنی این باشه درست حدسم اگه دونی می.  ترسیدم که معلومه ـ

 چه دستگاه اون.  عظیم ارتش یه:»  گفتم و دادم تکون چشمش جلوی عصبانیت با رو ها برگه

 فکرش از بودم کرده وحشت.  بودم کرده قاطی یهو.  بود گرفته اوج صدام «؟ داره این به ارتباطی

 میک فقط.  باشه داشته ربط این به که نیست چیزی.  کریستی باش آروم:»  گفت مارتین... 

 .« همین ملی امنیت مورد در اطالعاته

  ؟ خوره می شما درد چه به ملی امنیت اطالعات ـ

 ؟ پرسی می رو سواال این یهو چرا ـ

 مارتین.  اومدم عقل سر االن و بودم خماری تو شبا توی هام بیداری خاطر به االن تا کن فرض ـ

  ؟ خواین می چی برای رو ملی امنیت اطالعات دقیقا.  بزن حرف

 ... برای ـ

 زمی روی رو ها برگه و.«  رم می من:»  گفتم که بزنه حرفشو ی ادامه تا کرد باز دهنشو.  کرد مکث

:»  گفتم و دمکشی بیرون دستمو.«  بسه کریستی:»  گفت و کشید دستمو که برم برگشتم.  انداختم

  .« کنم کار چی خوام می که کنم فکر رم می

 . خوای نمی بگی یکهو تونی نمی تو ـ

 . برم باید االن فقط دم می پس پولتونم حتی.  تونم می چرا ـ

 فقط که این از.  بودم ترسیده من لحظه یه برای.  کردم باز درو بلند قدمای با و برداشتم کیفمو و

 کریس عاشق که من از بخشی به لعنت ولی.  بخورم حسرت عمرم کل که بشه باعث اشتباه یه

 موبایلمو.  گرفتم ضرب فرمون روی انگشتم با.  نکردم حرکت ولی شدم ماشین سوار!  کردنه

  «؟ بله:»  داد جواب نرسید ثانیه به.  زدم زنگ کیت پرستار به و برداشتم

 ؟ حاله چه در کیت.  کریستیم ـ

 . خورده شیرشو تازه.  خوابیده ـ

 . کردن فکر بود کارم کال روز اون.  بودم فکرش تو.  کردم قطع و ...« باشه :» گفتم و کردم مکث

 می داشتم که کاری مورد در چه.  ایان مورد در چه.  کیت مورد در چه.  رسید می ذهنم به چیزی هر

 عادت بهش و شد می طوری این روزم یه ماه هر توی چون.  ماهانه حالت گفتم می بهش...  کردم
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 فرمون روی سرمو.  داشتم کردن فکر برای تری بیش موضوعای بار این انگار ولی.  بودم کرده

 ستمتون می و کردم می اگه ؟ چی تونستم نمی و کردم می اگه ؟ کردم می کارو این باید.  گذاشتم

 منگاه منتظر.  سمتم برگشت مارتین.  داخل رفتم شدن آروم و کردن فکر ساعت یک بعد ؟ چی

 رم می:»  گفتم و انداختم مبل روی کیفمو.  کردم پرتشون پام با و آوردم در کفشامو.  کرد می

 .«  اتاقم داخل

 ؟ خوبی ـ

 . کنم می تموم کارو میگم بشه راحت خیالت که این برای پس نیستی من حال نگران ـ

 یرهخ بهشون و کردم روشن رو شمعا دوباره و نشستم میزم پشت.  بستم درو و اتاق داخل رفتم و

 روش کارم ؟ بود شده تر آروم االن ایان.  کردم فکر قبل شب به و گذاشتم میز روی سرمو.  شدم

 درق اون و بده دستش از قراره کرده حس دایانا یا ؟ کنه می بحث دایانا با داره یا ؟ داشت تاثیری

.  بیرون رفتم دوباره و وایسادم جام تو فکر این با ؟ همن با االن و ببخشدش ایان تا کرده خواهش

!  تره شبی منم از سنش دونستم می که برداشتم نوشیدنی یه خونه ی گوشه کوچیک کمد داخل از

 هبس.  خب خیلی:»  گفت کالفه حرفم وسط...«  رم می:»  گفتم.  کرد می نگاه بهم فقط مارتین

 .«  نگو قدر این بری خوای می اگه.  ری می ری می.  دیگه

 وت ولی بکنی خواد می دلت کار هر امشب تونی می همین برای ایان پیش رم می بگم خواستم ـ

 . نرو اتاقم

 .«  شنیدم صداتو:»  کردم زمزمه.  زد پوزخند سرم پشت.  در سمت رفتم و

 . کنم پنهون ازت خواستم نمی منم ـ

 نک فکر ام تو فردا تا.  باشه من تقصیر کنم نمی فکر من و مارتین شه می طوریمون یه داره ـ

 . باشه طوری این خوام نمی چون چیه مشکل ببین

 و گذاشتم شاگرد صندلی روی رو بطری و شدم ماشین سوار.  بستم درو و بیرون رفتم دوباره و

 . شد می مست باید امشب.  باشه که کردم دعا رسیدم وقتی.  کردم حرکت ایان ی خونه سمت

 زنگ و شد راحت خیالم دیدم ماشینشو وقتی.  کشید زبونش زیر از چیزی شد می طوری این شاید

 . آره...  آم:»  گفتم.  بودم کرده تعجب «؟ کریستی:»  اومد دایانا صدای ثانیه چند بعد.  زدم درو

 لداخ رفتم وقتی.  داخل رفتم بعد و وایسادم جام سر ثانیه چند.  کرد باز درو اونم و.«  کن باز درو
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 رو هب رو به و بود نشسته مبل روی که کردم نگاه ایان به.  داد سالم و برداشت کیفشو هم دایانا

 نمشک می ایمیل برات.  کنم درست آلبومتو کاور تا رم می االن همین دارم:»  گفت دایانا.  بود خیره

:»  گفت آرومی صدای با و ایان سمت برگشت.  دادم تکون مثبت ی نشونه به سرمو «؟ خوبه. 

 از ایان.  دادم سالم و جلو رفتم.  بست درو و بیرون رفت دایانام.  نداد جوابی ایان اما.«  خداحافظ

 کنتل با و کردم نگاهش تعجب با «؟ کنی می کار چی جا این:»  گفت عصبانیت با و شد بلند جاش

 با «. باشیم خوش یکم اومدم:»  گفتم و بردم باال رو بطری بعد و کردم مکث...«  که اومدم:»  گفتم

 .«  بیرون برو.  نیست الزم:»  گفت قبلی عصبانیت همون

 ؟ شده چت ایان ـ

 وگمش من ی خونه از گفتم:»  زد داد دوباره.«  رم نمی:»  گفتم عصبانیت با !« بیرون برو:»  زد داد

 وسط...«  که افتاده دایانا و تو بین اتفاقی چه.  من خدای:»  کردم زمزمه.  بود شده سرخ!«  بیرون

» : گفتم.  کوبیدم درو و کردم آزاد بازومو.«  برو گفتم:»  گفت و کرد باز درو و گرفت بازومو حرفم

 و نزمی روی شد پرت شیشش.  میز زیر به زد لگد با و برگشت.  زد می نفس نفس «؟ خبرته چه

 هی خواست.  گذاشتم مبل روی رو بطری و سمتش رفتم.  بود نشده خالی هنوزم انگار.  شکست

 گفتم و گذاشتم صورتش دور دستامو.  برگردوندمش و گرفتم دستشو که بشکونه هم رو دیگه چیز

 دایانا حد این تا واقعا.  بود شده اذیت خیلی انگار.  بود عصبانی.«  باش آروم ؟ ایان شده چت:» 

 جلو رفتم.  بود شبیه لرزش به بدنش حرکتای همین خاطر به.  زد می نفس نفس.  بود مهم براش

 صبر و ندادم جوابی...«  توئه تقصیر همش:»  غرید...«  فقط باش آروم:»  گفتم.  کردم بغلش و

 داج ازش.  زد نمی پسم که بود همین برای و بشه آروم خواست می اونم شاید.  بشه آروم تا کردم

 اونم ات کشیدم دستشو نشستمو مبل روی.  شده کم اولش عصبانیت از کردم حس که وقتی شدم

:»  دمکر زمزمه.  نزد حرفی «؟ شد چی:»  گفتم و دادم فشار دستشو نشست وقتی.  بشینه کنارم

 .«  کنم کمکت که بگو ایان

 . نیست اتفاقه این باعث که کسی کمک به نیاز ـ

 ... دیشبم قبل از شما واقعی دعوای.  ایان نبودم باعثش من ـ

 تشودس.«  کنم می گوش...  خب خیلی:»  گفتم و خوردم حرفمو.  سمتم برگشت آتیشی چشمای با

 تمراس دست با.  شدم خیره رخش نیم به.«  کنی گوش که نیست چیزی:»  گفت و کشید بیرون

 خیلی . نیست گفتنش به الزم:»  گفتم مالیمی لحن با و کردم جا به جا موهاشو تار تار آروم خیلی
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.  نداد جوابی بازم «؟ تو یا زد پست اون که اینه منظورم ؟ روباه یا شیری...  حاال ؟ نه بوده مزخرف

 .«  بگی چی نگی اینو:»  گفت و زد پوزخند.«  بود نفعت به:»  گفتم و گذاشتم مبل روی دستمو

 هی فقط.  کن باور نداره رو تو لیاقت اصال دختری همچین.  بود نفعت به.  ایان گم می دارم جدا ـ

 . است کنه... 

 شایدم.  پیره آقا این دونی می!  آوردم چی ببین:»  گفتم حالی خوش لحن با.  نداد جوابی بازم

 تو رهپی آقا گم می بهش شخصا من داره خوردش می داره که طرفی به بستگی دونی می پیره خانم

 تگف و شد بلند جاش از «؟ سالشه چند دونی می.  شیم می خارج بحث از داریم ولی دونم نمی رو

 .«  بری بهتره.  خرده اعصابم فقط.  نیست مهم برام :»

 همین...  کنم فکر.  سالشه هفت و سی این.  گم می خودم دونی نمی که حاال خب.  رم نمی.  نچ ـ

 .  حدودا

 تنها رمدا نیاز فقط االن.  بیرون بری خوام می محترمانه ازت کریستی:»  گفت و بیرون داد نفسشو

 یانا خوره می دردت چه به تنهایی...  زدی داد سرم کنم فکر ؟ محترمانه:»  گفتم تعجب با.«  باشم

 یکی اون روی راستمو پای.«  بسه نکنه صدا و سر گوشم کنار یکی که همین:»  کرد زمزمه «؟

 و ونهخ آشپز داخل رفت کالفگی با!  کشیدم دهنمو زیپ و.«  بستست دهنم من:»  گفتم و انداختم

 رفتمگ اونو و پیشش دویدم بطری با بریزه شیر همیشه مثل خودش برای خواد می دیدم که همین

 مداد تکون صورتش جلوی رو بطری.  عقب پرید باشه خودش دست اختیار که این بدون.  جلوش

 رو خدا اوه:»  گفتم فوری .« نزدنته از بهتر زدنت حرف:»  گفت و کرد پوفی.  بهش کردم اشاره و

 سرش پشت.  برداشت لیوان تا دو و بست یخچالو در.  خندیدم و.«  شدم می خفه داشتم.  شکر

 بشینیم یا پایه.  شکسته که میز:»  گفتم.  کردم نگاه شکسته میز به و بیرون رفتم خونه آشپز از

 حداقل.  خب خیلی:»  گفتم و کردم پوفی.  مبل روی رفت اون اما.  نشستم خودم و «؟ زمین روی

 ینهم برای بود شیشه خرده پر زمین روی اما کنارش رفتم و.«  بریزم برات که شم نزدیکت بذار

 یم پیش خوب داشت انگار.  خوردش نفس یه اونم و ریختم براش یکم.  نشستم مبل روی منم

 می حرف زور به حتی کردم می حس که طوری.  بود خمار خمار گذشت ساعت یک وقتی.  رفت

 نوشیدنیمون باالخره که حدی تا.  همین فقط...«  بازم:»  بود این زد می که حرفی تنها اما.  زنه

.  نیستین هم مال شما...  کن گوش.  خب خیلی:»  گفتم و گذاشتم پاش روی دستمو.  شد تموم

  «؟ شد تموم :» گفت لب زیر.«  شی خیالش بی بهتره
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 . نداره دیگه.  آره ـ

 قدر این اگه برسی بهش تونی می راحت ؟ چیه دونی می:»  گفتم.  زمین روی گذاشتم رو شیشه و

 داره ازت ذهنیتی هر دوباره تونی می طوری چه بفهمی که اینه بکنی باید که کاری تنها.  خوای می

 هک دونستم نمی اصال.  بود سرخ چشماش.  سمتم برگشت «؟ طوری چه دونی می و.  کنی پاک رو

 و ورز به «؟ چیه رمزش دونی می...  بدونی کارو این رمز فقط الزمه:»  گفتم!  نه یا شنوه می صدامم

 یادم و کنه می فراموش چیزو همه خودش.  کنم استفاده تو از کافیه.  آره :» گفت مست لحن یه با

 این.  خیر نه ! خماری وقتی زنی هم به حال خیلی اوه:»  گفتم چندش حالت با.  خندید و.«  طرفم

 منو گم می که طوری یه البته تونی می.  دیونه ببین.  نیستم وسیله منم ضمن در و نیست راهش

 می که چیزی سمت بدم هلش طور چه دونستم نمی.«  نیستم وسیله کنم می تکرار البته...  بخری

 می.  دارم خبر چیزی از من بفهمه اومد یادش چیزو همه بعد روز اگه که این بدون خواستم

 بوده نای خاطر به کرد می فکر بازم اما دیونم کنه فکر بعد روز که بزنم حرفایی حدودی تا تونستم

 :» تمگف همین برای اونم مثل منم کنه فکر که باشه طوری رفتارم کردم سعی.  بودم خمار منم که

 یشب ی خنده.  خندیدم و.«  ندادیش من به هنوز!  کامپیوترت رمز.  اندازه می چیزی یه یاد منو این

 می کامپیوتر مثل دایانا.  آره:»  گفت و خندید اونم.  بود خماری سر از اون نظر به اونم که حد از

 لعنتی رمز اون فقط خدا رضای محض:»  زدم داد حرفش وسط...«   که داغون کامپیوتر یه.  مونه

 .«  بگو رو

 cr17 ـ

 !  خوب پسر آفرین ـ

.  عدد یه با گذاشتی حرف تا دو کدوم هر منم رمز برای تو:»  گفتم لب زیر.  خوردم جاممو ته و

 انداخت خودشو یهو و.«  خستم:»  کرد زمزمه و مالید چشماشو «؟ داری خاصی گذاری رمز روش

 طور همون.  برده خوابش اومد می نظر به.  نداد جوابی اما زدم صداش.  بست چشماشو و پام روی

 و گذاشتم پهلوش روی سرمو و شدم خم منم بود پام روی سرش و بود خوابیده پهلو به که

 یم کامپیوترشو رمز ضمن در.  بزنم حدس اونو رمز که کرد می کمکم این شاید.  بستم چشمامو

 اما.  مداشت راحتی خیلی خواب صبح تا و برد خوابم زود.  بگردم توشو تونستم می راحت.  دونستم

 پامو و بود گرفته درد کمرم.  بود خوابیده هنوز ایان ولی شدم بیدار صبح ده ساعت صبح تقریبا

 تکون یکم که گردونم برش آروم کردم سعی و گذاشتم بازوش روی دستمو.  کردم نمی حس

 انگار.  شد نمی بیدار اما زدم صداش.  دادم تکونش آروم و گذاشتم صورتش روی دستمو.  خورد
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 تکون پلکاش که دادم تکونش تر محکم بار این...  بودش برده عمیق خواب تو خوردن همه اون

 اب چشماشو .« نمونده جونی هیچ پام برای.  اتاق تو برو شو بیدار ایان:»  گفتم فوری.  خوردن

 زا کردم سعی و گرفتم بازوشو و کردم استفاده فرصت از.  بود خمار هنوز انگار.  کرد باز گیجی

 . نشست جاش تو و زد پس دستمو خستگی با خودش کردم کارو این وقتی.  دارم برش پام روی

 هوهق برات رم می:»  گفتم.  نگفت هیچی بازم ولی مالید چشماشو.  شدن نمی باز خوب چشماش

 برق به سازو قهوه.  خونه آشپز داخل رفتم و شدم بلند جام از و.«  شی می هوشیار.  کنم درست

 رشب کابینت روی از منم و خورد زنگ موبایلش.  بود کشیده دراز دوباره.  پیشش برگشتم و زدم

  «؟ بله:»  داشتم

 ؟ جاست اون رئیس...  سالم ـ

 ؟ نه سازمانین از.  سازمان بیاد تونه نمی...  ولی هست آره...  آم ـ

 . آره ـ

 .  شلوغه سرش.  اومده پیش براش مشکلی یه.  بیاد تونه نمی امروز ـ

 جواب رو بعدی تماس و کردم قطع و ...« خطی پشت ببخشید:»  گفتم.  خورد خطی پشت بوق

  «؟ بله :» دادم

 ؟ جاست اون ایان.  سالم ـ

 .  شلوغه سرش.  نه ـ

 . جا این بیاد بگین هست که جا هر ـ

 ؟ کجاست جا اون ـ

 . نفره دو اون قتل ی پرونده موضوع.  کالنتری ـ 

 ؟ کردین پیدا چیزی ؟ شده چیزی ـ

 . بپرسم خودش از سواالت سری یه باید ـ

 ارتباط اشباه یا کنم پیداش تونم نمی.  مونده من دست میبینین که موبایلشم.  نیست ایان آخه ـ

 ؟ میاد پیش  مشکلی بیاد شب اگه.  کنم برقرار
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 . خداحافظ.  نیست مشکلی.  نه ـ

 یکم:»  کرد زمزمه.«  شو بیدار.  شه می آماده قهوت االن:»  گفتم و ایان سمت رفتم.  کرد قطع و

 .«  برو فقط.  خستم

 حرف باهام اگه مردی می حالت اون تو که دیشب ؟ برم گی می باز حاال پرید خماریت دوباره اوه ـ

 .  زدی نمی

 ... خداحافظ ـ

 ازمانس رم می:»  گفتم و شونم روی انداختم کیفمو.  کشیدم برق از سازو قهوه رفتم و کردم پوفی

 هک این بدون و.«  گردم می بر بعدش.  کن استراحت فقط ام تو.  دارم کار باهاش.  مارتین پیش

 رفتم و کردم خاموش ایانو موبایل سازمان رسیدم وقتی.  خونه از بیرون رفتم برگردونم گوشیشو

 حتماالا.  فهمیدم کامپیوترشو رمز:»  گفتم.  سمتم اومد و داد سالم من دیدن با.  مارتین اتاق داخل

 اومد «؟ کنی می کارا چی تو.  شه می عالی کنم پیداش اگه که داره خاص گذاری رمز روش یه

 االن وت که اینه فکرم تموم که حالی در کنم می کارامو فقط.  کنم نمی خاصی کار:»  گفت و سمتم

 برای و ! نکن شروع دوباره :» گفتم کالفگی با و بیرون دادم نفسمو.«  کنی می کار چی ایان با داری

 و .« رمز مورد در کنم فکر یکم تا ایان اتاق رم می بگیرم بدو احتماال دعوای این جلوی که این

 رمز هک این مورد در کردن فکر به کردم شروع و نشستم میزش پشت.  ایان کار دفتر سمت رفتم

 اعتس نیم از بعد.  نبود هم واقعا و بود می سخت خیلی نباید یکی این احتماال.  باشه چی ممکنه

 تعداد)  هشت بشه یک و هفت مجموع و باشه  computer آخر و اول حرف  cr ممکنه که فهمیدم

 بودم مطمئن.  نذاره زیادی وقت رمز یه برای حداقل که داشتم انتظارم.  همین(  کلمه این حروف

 داخل از.  شه می فعال هشدارش رمز زدن اشتباه بار چند بعد و گیره دزد به مجهز صندوق اون که

 یانا که این خاطر به هم روش نیفته انگشتم اثر که این برای هم.  برداشتم دستکشامو کیفم

 از یانگشت اثر کسی اگه که باشه مخفی دوربین یه توش حتی بود ممکن.  بود اینا از تر باهوش

 کرد می کمک بهم دستکش و وایمیسادم جلوش نباید خودم!  باشه صورتش فیلم نذاشت خودش

 چون.  کردم می امتحان بار دو فقط.  نشه داده تشخیص فیلم اون با بودنم مرد یا زن حتی که

 شتندا خطری تا دو تا همین برای تر بیش یا شد می فعال هشدار بود اشتباه اگه سوم بار معموال

 ردمب دستمو.  باشه مخفی دوربین توش نیست ممکن دونستم می که بود تاریک قدر اون کمد. 

(  se13 , st101 ) کردم امتحان دادم می بهشون تری بیش احتمال که رمزو تا دو.  رمز اول و جلو

 هیچ ولی رفتم(  safe)    ی کلمه طبق دومو رمز و(  safe deposit)  ی کلمه طبق رو اول رمز
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.  ذاشتمگ کیفم توی دستکشامو و کردم ناله(  هستن صندوق گاو معنی به کلمه دو هر. )  نبود کدوم

 سکوعرو اون که وقتی که گفت شد می البته.  بودم زده دست بهش که بود قبل بار نگرانیم تنها

 می رو بود تو اون که چیزی روزی یه اگه بازم ولی خورده بهش دستم عقب پریدم و بودم دیده

 که . بشه پاک زمان مرور به خودش تا کردم می صبر باید!  بودم مضنونا جز منم بیرون کشیدم

 ینتمر بار این.  استودیو سمت همیشه مثل و بیرون رفتم کمد داخل از.  نداشت فایده زیاد اونم

 وقتی.  گرفت می خندم لحن اون با چون.  کن خرد اعصاب تا بود دار خنده تر بیش.  کشید طول

 وقت تموم ساعت دو اونم البته و ضبط برای رفتم کردیم تمرین هم سر پشت ساعت چند که

 این :» گفت و داد بهم رو بعدی ی برگه کوین!  بودم کنده کوه انگار و تونستم باالخره اما.  گرفت

 وها:»  گفتم خنده با .« شه می آماده داره آهنگش.  کنیم می ضبطش دیگه روز دو.  تره راحت یکی

 بازش وقتی و اومد گوشیم به ایمیل یه موقع همون.«  ماهری واقعا.  کوین عالیه سرعتت انگار

.  داشتم دوستش جورایی یه و اومد خوب نظرم به.  برام بود فرستاده دایانا که بود عکسی کردم

 به هک نوشتم و گذاشتمش هم بوکمم فیس توی و گذاشتم اینستاگرامم توی عکسو موقع همون

 رمفک.  شدم ماشین سوار و کردم خداحافظی کوین از.  سایتا توی ره می آلبوم آهنگ تا سه زودی

 بود ردهک نگرانم صبحشون تماس جورایی یه ؟ باشن کرده پیدا چیزی ممکنه که بود شده مشغول

 فقط نبود گفته که من به و بفهمن بخوان پلیسا که بود نذاشته جا اثری هیچ مارتین طرفی از اما

 هنوزم ایان ی خونه برگشتم که وقتی.  بپرسن سوال تا چند و بزنن حرف باهاش خوان می

 هم به دایانا واقعا.  سمتش رفتم و اتاق توی بردم کیفمو.  شد من تعجب باعث و بود خوابیده

 مبل روی.  بندازه راه کارامو من برای بود حاضر هنوز طور چه دایانا دونستم نمی!  بودش ریخته

:»  گفتم کالفگی با.  بپره که شدم باعث و زدم پیشونیش به انگشتم نوک با ضربه یه و نشستم

 مکن فکر!  برعکس تو نمیاد چشماش به خواب عشقش بدون عاشقی هر ؟ خوابی می قدر این چرا

...  ساعت:»  گفت و نشست جاش توی گیجی با.«  گی نمی هیچی اما گذره می خوش بهت داره

 تو ابروهای با و نداد جوابی «؟ ای گرسنه.  ظهره:»  گفتم و کردم نگاه ساعتم به «؟ چنده ساعت

 تمگف و کردم نگاه بهش.  کرد نگاه بر و دور به بود پریدنش خواب از خاطر به مطمئنا که رفته هم

 کردم حس که سریع قدر اون.  سمتم برگشت تعجب با.«  اتاقه تو ؟ گردی می دایانا دنبال:» 

 با و کرد مشت دستشو .« بود شوخی فقط:»  گفتم و خندیدم!  بشکنه باید گردنش استخون

 باید دشبع.  گرسنمه منم ؟ بخوریم چیزی یه رستوران بریم:»  گفتم.  شد بلند جاش از عصبانیت

 ریب تونی می تو.  جایی برم باید من:»  گفت.«  ازت دارن سوال تا چند گفتن.  پلیس ی اداره بری

». 
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  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ رستوران برم تنهایی ـ

 با تونی نمی که تو.  بیرون بریم:»  گفتم.  شد خیره زمین به و داد ماساژ پیشونیشو انگشتش با

  .« بری تنها وضع این

 ؟ وضع کدوم با ـ

 . بریم.  چیزی هر...  که همین ـ

 !  نه پس.  نه بگم باید جایی هر به رفتن برای تو درجواب فهمیدم پریشب از من ـ

 اقیاتف نیست قرار عمومی مکان توی بعدم.  شنیدم ازت نه فقط کال همیشه یادمه من آخه ؟ جدا ـ

 .  بیفته

 یاین اگه:»  گفتم و کوبیدم زمین به پامو.«  باشه کار در رستورانی واقعا اگه:»  گفت و زد پوزخند

 اگه دونی می.  منم مقصر.  خوای می خودت که طور هر.  ترم خطرناک خونه توی منم.  نمیام منم

 کارو این کردی می خواهش بهم خودت که بودی دیده آسیب قدر اون االن کردم نمی کارو اون

 .«  بشم آماده رم می:»  گفت و زد پوزخند «؟ بکنم

 ! خوبه ـ

 اومد وقتی.  موندم منتظرش و کردم مرتب موهامو آینه توی منم و بشه آماده تا اتاق داخل رفت

 «؟ کوش موبایلم:»  گفت و نداد جوابی «؟ شدی متوجه.  شی می تر مهربون داری:»  گفتم بیرون

 به «؟ یمبر من ماشین با:»  گفتم.  بیرون رفتم دنبالش و.«  بود رفته من با:»  گفتم و دادمش بهش

  .« باشم خودم ماشین با بهتره.  پلیس ی اداره رم می بعدش چون.  نه:»  گفت و کرد نگاه ماشین

 . باشه ـ

 می رستوران یه دونی می:»  گفتم.  شدم ماشین سوار دنبالش و گذاشتم کیفمو توی سوئیچمو

 ذاشمغ و راحته خیلی شناسم می رستوران یه:»  گفت حرفم وسط...«  بریم اگه.  عالیه که شناسم

 .«  جا اون رم می.  خوبه

 ؟ کنم خواهشی یه شه می ـ

 . بگو ـ
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 . حساسم روش واقعا.  کنه می دیونم این.  نکن قطع منو حرف دیگه ـ

 . کنم می سعی ـ

 !  باقیه شکرش جای ـ

 ازهت.  بود مالک ی شماره و خورد زنگ موبایلم.  برسیم که وقتی تا دادم تکیه صندلی به سرمو

  «؟ بله:»  دادم جوابشو فورا!  نیویورکه تو اونم که افتادم یادش

 . تپیش بیام خوام می ؟ کجایی تو.  ره می سر بزرگ مامان با حوصلم جا این داره واقعا کریستی ـ

 .  ببینمت تونم نمی.  بیرونم ایان با االن من ـ

 .  باش کنارم روز چند این و من حق در کن لطف یکم ـ

  ؟ طوره چه.  پیشت میام فردا.  ببین ـ

 . خوبه زنی نمی زیرش اگه ـ

 . خداحافظ.  باشه ـ

 هک موقع همون.  تقریبا بود خلوتی رستوران.  نشستیم صندلی روی.  رستوران داخل رفتیم و

 ایان.  منکن توجه بهش گرفتم تصمیم و برگردم خواستم نمی اما شدم نگاه یه متوجه نشستیم

 که این از من که شانسی خوش خیلی:»  کردم زمزمه.  شد خیره میز به و داد خرچنگ سفارش

.  نمیاد بدم بده سفارش چیزی برام من از خواستن نظر بدون پسرم دوست خوردن غذا موقع

 رپس دوست ی کلمه از که نیستم مطمئن:»  گفت و کرد مکث.«  نمیاد خوششون دخترا خیلی

 تگف حرفم وسط...«  امشبم کنم فکر.  شی می قبل از تر آروم داری:»  کردم زمزمه.«  بیاد خوشم

  «؟ سرم پشت ؟ کنه می نگاهم داره یکی:»  کردم زمزمه .« نکن فکرشم حتی:» 

 .  کنه نگاه تو به نکنم فکر ـ

.«  طوره همین:»  گفت و زد خند نیش!«  شده تو غرق کردی فکر نکنه:»  گفتم و زدم پوزخند

 «؟ هبش خیره تو به باید یکی چرا.  سازمانی رئیس یه تو.  خوانندم یه من:»  گفتم و زدم پوزخند

 .«  تیپم خوش چون شاید:»  گفت و خندید

 .  عزیزم خیلی آره ـ
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 زمزمه «؟ میاد یادت چیزی دیشب از:»  گفتم و دوختم بهش نگاهمو دوباره.  کردم نگاه میز به و

 هیچ . نداشتم منظوری:»  گفت و زد پوزخند «؟ بوسیدی منو که این حتی:»  گفتم.«  یکمی:»  کرد

 .«  کنم می کار چی دارم فهمیدم نمی فقط.  ندارم وقت

 . فهمیدی نمی دیگه بودی خمار.  داری بهم حسی یه شاید آخه ؟ مطمئنی ؟ یادته پس ـ

 . نداشتم منظوری وجه هیچ به و بودم یار هوش موقع اون ـ

 عصبانی چشمای با!«  نزدی دستم من به حتی تو.  ایان تو دست از خدا اوه:»  گفتم و خندیدم

 واقعا:»  گفتم چرخوندم می رستوران دور نگاهمو که طور همون و دادم ادامه خندم به.  کرد نگاهم

 !«  داری خنده

 ؟ واقعا چیه هدفت ـ

 ملهج یه دنبال فقط.  کنی می انکار باشی عاشقم اگه حتی فهمیدم االن.  بشناسمت خوام می ـ

 . نداشتم منظوری گی می فورا!  کردم کارو این کی من پرسی نمی حتی.  گردی می انکار برای

 . ایان کن جور و جمع خودتو.  خدا وای

 . باش زدنت حرف مراقب ـ

 بهونه ریدا الکی ببینم خواستم می فقط.  بوسیدی منو جدا تو.  گفتم می دروغ داشتم و...  هستم ـ

 . نداشتی منظوری و بود یادت واقعا یا میاری

 کاری همچین تو گم می جدا.  آره:»  گفتم و خنده زیر زدم «؟ گرفته شوخیت:»  گفت عصبی

 گفتم یا شمرده شمرده لحن با.  کرد تکیه صندلیش به و بیرون داد کالفگی با نفسشو.«  نکردی

 و دایانا به زدی زنگ.  زدی گند:»  کردم زمزمه فکر یکم از بعد و.«  نمیاد یادت هیچی پس:» 

 بار این:»  گفتم و خندیدم!«  نزن حرف فقط.  لعنتی:»  گفت حرفم وسط...«  که کردی التماس

 اب.«  موند من دست گوشی همین برای.  گرفتم ازت رو گوشی منم.  بهش زدی زنگ گم می جدی

 .«  شدین نامزد دوباره:»  گفتم و زدم لبخند.  سمتم برگشت تعجب

 . نه ـ

 ؟ نداری دوست ـ

 ؟ گذاشتی طور چه ـ
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 ؟ خوردی نمی منو سر االن ذاشتم نمی اگه ـ

 چه به خونه اون توی تو پس.  نگرفتی جلومو طور چه ؟ کنم التماس بهش گذاشتی طور چه ـ

 ! ؟!؟ نکردی کاری هیچ چرا ؟ خوری می دردی

 اریک همچین اصال چون شاید...  ببینم بذار :» گفتم بعد و کردم فکر یکم.  بود کرده قاطی جور بد

 و تگف تهدید حالت با.«  کن تمومش گم می جدی.  بسه دیگه:»  گفت و میز روی کوبید.«  نکردی

 من ... خوای می تو که جور هر.  باشه:»  گفتم و خندیدم.  داد تکون صورتم جلوی انگشتشم حتی

 .«  کنن می هم برای زوج یه که کاریه یه این چون.  کنم می بخوای تو کار هر

 .  ممنون ـ

 !  نگرفتی رو نکته ـ

 .  نگرفتم کن فرض.  نه ـ

» : گفتم ایان به رو خوردیم که وقتی.  آوردن رو خرچنگا باالخره و کردم فکر و شدم خیره میز به

 .«  دارم الزمش شدیدا.  بردارم برم خوام می.  گذاشتم جا کارت دفتر تو چیزی یه من ایان

 ؟ رو چی ـ

 . پالستیکه یه توی موند جا جا اون ولی بودم کرده خرید یکم ـ

 .«  برمت می:»  گفت و کرد حساب پولو

 . من به بده کلیدو.  شه می دیرت پلیس پیش بری قراره تو ـ

 .  جا اون االن نیست نگهبان ـ

 . دیگه بده دروازرم کلید خب ـ

 رو داکلی اونم و دادم تکون مثبت ی نشونه به سرمو .« گردونی برش بهم:»  گفت بعد و کرد مکث

.  پرمس می رانندت به بردارم ماشینمو خواستم وقتی کلیدو:»  گفتم و بوسیدم گونشو.  داد بهم

  «؟ خوبه

 . آره ـ

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر hoorie r | گانگستر رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

259 

 

 رفتم ارهدوب و گرفتم تاکسی منم.  کرد حرکت و شد ماشینش سوار اونم و رفتیم بیرون رستوران از

 هب دادم کلیدو و ایان ی خونه برگشتم کردم کارو این که این محض به.  بزنم یدک کلید از تا

 اقعاو دیگه خب خیلی:»  گفت دیدنم با مارتین.  خونه برگشتم و شدم خودم ماشین سوار و راننده

 .«  کریستی شه می بد اوضاع داره

  ؟ شده چی ـ

 اون و طرف این نداری کاری که وقتایی شه می لطفا.  ره می سر داره حوصلم دیگه! ؟ شده چی ـ

 ! ؟ خونه برگردی و نچرخی طرف

 زمی روی کیفمو.  شد خیره زمین به و نشست مبل روی.  بود عصبانی.  کردم نگاهش تعجب با

 تو رس بالیی چه واقعا فهمم نمی مارتین:»  گفتم گیجی با.  نشستم مبل روی کنارش و گذاشتم

 برات قدر این ؟ شدی حساس افتاده ایان و من بین اتفاقی چه که گفتم بهت چون نکنه.  اومده

  «؟ مهمه

 ! کریستی مهمه آره ـ

 نزمی به ساکت.«  مهمه خیلیم:»  گفت حرص با.  شدم خیره بهش ساکت.  بود رفته باال صداش

 . نیستم ایان پیش وقت تموم من اما کنم می سعیمو.  باشه:»  کردم زمزمه بعد و شدم خیره

 ...«  اومده مالک.  هست کیت.  هست استودیو

 ونما یعنی پس اونه پیش کیتم.  نرفتی هنوزم مالک پیش حتی تو ؟ زنی می گول داری رو کی ـ

 . رفتی دیروز فقط که ام استودیو.  ندیدی

  ؟ داری منو آمار تموم طور چه تو ـ

 . دیگه فهمم می ـ

 و ری می بخواد دلت که جا هر تو که دهندست آزار این:»  گفت اون بعد و شدم خیره زمین به یکم

 .«  جا این میای نداشتی رو جایی دیگه وقتی بعد

 ... مارتین آخه ـ

:»  تگف و داد تکیه مبل به «؟ شد تموم.  کنم می سعیمو.  باشه:»  گفتم بعد و کردم مکث یکم

 یم فکر که رمزایی تا رفتم...  گم می چی ببین کن گوش...  خب خیلی:»  گفتم فورا.«  امیدوارم
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 کنمن روشن خطر آژیر اشتباهم سومین با تا کردم امتحان تا دو فقط.  کنم امتحان درستن کردم

 یم حاال اما.  دادم می تر بیش رو اونا احتمال ولی داشتم دیگم ی گزینه تا چند هنوز.  نبود ولی

 گیر رمزو تونم می حتما طوری این.  مارتین ده می جواب کامال که نقشه یه.  کنم کار چی دونم

 که اشهب اشتباه کال زنم می من که حدسی یا کنه پیدا رو دوربین ایان اگه.  داره ریسک ولی بیارم

 .«  عالیه راه این.  بدیم ادامه رمز زدن حدس به طوری همین تونیم نمی اما کمه احتمالش

 ؟ راهی چه ـ

 ...  گفتم براش راهمو بعد و کردم نگاه چشماش تو

 *** 

 باز رودفت در.  تونستم می باید ولی...  نره پیش درست ممکنه که کردم می حس و داشتم اضطراب

 المپا.  دمکر دستم دستکشامو و بستم دفترو در.  خلوت خیابونا و بود شب نصفه سه ساعت.  کردم

 و بودم کرده ست لباسام با که ای مشکی شال.  نشم دیده مخفی دوربین با تا نکردم روشن رو

 چهار.  بستم درو و کمد داخل رفتم.  گرفت می آبیمو موهای شدن دیده جلوی بودم انداخته سرم

 که روزی همون درست خواستم نمی چون گذشت می بودم گفته نقشمو مارتین به که وقتی از روز

 رو وبیچ در و صندوق سمت رفتم.  منه کار که بود معلوم کامال.  بکنم کارو این گرفتم کلید ایان از

 رمز.  بود اشتباه...  زدم دومو رمز...  بود اشتباه.  زدم اولو رمز و کشیدم عمیق نفس.  برداشتم

 زده حدس که طور همون.  پنجم رمز سرش پشت و چهارم رمز.  بود اشتباه بازم و زدم سومو

 یمخف صندوقی همچین وجود که این برای که کردم می فکر.  نشد بلند آژیری صدای هیچ بودم

 ژیرآ اون االن دونستم می عوض در.  بپیچه سازمان کل تو که بذاره آژیر یه نداره امکان ایان بمونه

 و کردم روشن ریزمو دوربین.  بود می تر بیش نباید تا پنج از!  خوره می زنگ موبالش روی داره

 که بود این وقت.  باشه صندوق روی به رو دقیقا که جوری.  گذاشتم داشت لبه که کمد باالی

 خیلی و شدم ماشین سوار.  سازمان از بیرون دویدم و بیرون رفتم کمد داخل از!  کنم فرار خودم

.  هش نمی رد جا اون از و بینه نمی منو ایان دونستم می که راهی از رانندگی به کردم شروع سریع

 هفاصل ساعت نیم سازمان از که کردم پارک خلوت و کوچیک تقریبا خیابون یک داخل که وقتی

.. . همین فقط.  نبینه دوربینو ایان که کردم می دعا فقط.  بیرون دادم شدمو حبس نفس داشت

!  ودب شده خشک.  دادم قورت دهنمو آب و دادم تکیه صندلی به سرمو.  رفت می پیش خوب بقیش

 ...  بزنم کوتاه چرت یه تونستم می.  بستم چشمامو و گذاشتم فرمون روی سرمو
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 *** 

Hoorie radanfar : 

 کرد اهنگ موبایلش به تعجب با.  پرید خواب از بود کرده پر رو خونه کل که موبایلش زنگ صدای با

 از . پوشید لباساشو سریع خیلی و شد بلند جاش از پرید سرش از خواب که ثانیه چند از بعد و

 ارهد دونست نمی فقط و بود گیج.  کرد رانندگی سازمان سمت زیاد سرعت با و بیرون دوید خونه

 هب زد می زنگ که طور همون و کشید بدی ترمز رسید سازمان به که وقتی.  افته می اتفاقی چه

 رو داخل تا کرد ریز چشماشو و کرد باز رو کمد در.  دفترش هم بعد و سازمان داخل دوید نگهبان

 می بر سازمان توی که قدمی هر کس هر سکوت اون تو.  نیست کسی که بشه مطمئن و بگرده

 ترف.  نیست جا اون کسی کنه فکر شد می باعث این و پیچید می ها طبقه بین صداش داشت

 تردف داخل برگشت همین برای نداره کلیدو که شد متوجه.  برداشت جاش از چوبو و صندوق سمت

 بودن خاطر به.  کمد داخل برگشت دوباره و برداشت کلیدو کتابا از یکی بین خونه کتاب داخل از و

 در و چرخوند قفل داخل کلیدو هم بعد و زد رو رمز دقت با و انداخت ها دکمه روی گوشیشو نور نور

 با هدوبار درو.  بود کرده عرق.  بیرون داد نفسشو بود جا اون فلش هنوز که وقتی و کرد باز صندوقو

 بیاد اشهب تونسته شب وقت این بود ممکن کی که.  کنه فکر یکم تا وایساد جاش سر و بست دقت

 ایان رایب حداقل.  نداشتن کلید یعنی این.  بود شکسته قفل که کرد نگاه دفترش در به.  دفتر به

 اب کس هیچ که کنه فکر ایان تا بود کرده سعیشو کریستی که حالی در داد می رو معنی این

 چک رو مخفی دوربین و کامپیوترش سراغ رفت و کرد پاک عرقشو.  داخل نیومده کلید از استفاده

 هن و شد رد تاریکی توی لحظه یک که پوش سیاه آدم یه فقط.  شد نمی دیده کس هیچ اما کرد

 هم هدیگ.  بود نداده جواب تماسشو نگهبان.  کوبید میز به عصبانیت با.  این از تر بیش هیچی

 یکس تا کرد قفل رو دروازه قبلش اما بمونه جا همون رو شب که گرفت تصمیم.  نداشت اهمیتی

 ندلیص روی خستگی با و دفترش به برگشت بعد!  شده مخفی سازمان توی اگه.  بیرون بره نتونه

 ...  افته می سازمان برای داره اتفاقی چه روزا این که کنه فکر تا نشست

 *** 

 : کریستی

 تا ازمانس سمت برگشتم وقتی.  باشه برگشته باید ایان کردم می فکر شد که صبح پنج ساعت

 هنوز دونستم نمی.  شدم دور جا اون از و زدم دور فورا دیدم ماشینشو که همین بردارم دوربینو
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 مین چون.  ترسیدم می اما بمونه باشه خواسته ممکنه دونستم می.  کنه می کار چی داره تو اون

 ذخیره مفیل بعد و بشه تموم شارژش بود ممکن.  داشتم می بر دوربینو باید طور چه دیگه دونستم

» : گفتم اضطراب با داد جواب وقتی و مارتین به زدم زنگ.  ناخنام جویدن به کردم شروع.  نشه

 .«  بمونه صبح تا خواد می.  توئه اون هنوز

 .  تعطیله امروز ؟ بمونه صبح تا ـ

 !  تر بد من خدای اوه ـ

 و ایان ی خونه برگرد االن همین تو.  میارم یدکو کلیدای.  جا اون میام من ببین.  خب خیلی ـ

 . دارم می برش میرم من.  خونه بکشونش طوری یه.  بزن زنگ بهش

 ؟ چی دوربینا ـ

 . کنم پاکشون تونم می ـ

 .  خب خیلی ـ

 و کردم قطع فورا.  بیاد خودش تونست می همین برای بودم زده اونم برای خودم یدک کلیدای از

 که وقتی.  بکشونمش ای بهونه چه به که کردم می فکر این به داشتم.  ایان ی خونه سمت رفتم

 که بیارم ای بهونه چه دونستم نمی واقعا.  بهش زدم زنگ.  بود هفت ساعت خونش رسیدم

 هب زد جرقه یه یهو شرایط به توجه با «؟ الو:»  داد جواب.  کردم می فکری یه باید اما بکشونمش

.  ستنی توش نقصی بودم مطمئن.  لرزید می صدام.«  کمک ایان:»  گفتم گریون صدای با و سرم

 نم ایان ؟ کجایی تو.  خونتم جلوی من.  ایان کن کمکم:»  کردم ناله.«  شده چی:»  گفت تعجب با

 می:»  گفتم و کردم تازه نفس یکم...«  نفر یه دوباره االن همین.  ترسم می خیلی.  ترسم می

 ...«  دوباره...  دوباره خواست

  ؟ کنه کار چی خواست می ؟ شده چی.  کریستی بزن حرف درست ـ

 بیا ایان . بیا کنم می خواهش.  بزنم حرف تونم نمی.  کن کمکم بیا لعنتی.  بیا ایان...  جشن شب ـ

 ؟ بخ بیا.  شه می خاموش داره گوشیم.  ایان بیا.  بزنن آسیب بهم دوباره ترسم می.  ترسم می

 ... بیا.  ایان منتظرم من.  ایان میای بده قول

 .  راننده پیش برو ؟ خب بمون جا همون.  نباش نگران.  میام االن.  نکن گریه ـ
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 ردمک بازی نقش اون برای یکمم و راننده پیش رفتم.  کردم خاموش گوشیمم و کردم قطع تماسو

 رو کارا این وقتی.  داد قهوه بهم و انداخت دورم پتو یه.  خونه توی برم تا کرد باز درو برام اونم و

 به کردم شروع و ریخت اشکم «؟ شده چی:»  گفت و سمتم اومد.  تو دوید و رسید ایانم کرد

 مبود رفته...  من:»  کردم ناله «؟ کریستی شده چی:»  گفت و گرفت محکم دورم رو پتو.  لرزیدن

 مکث.«  کن بغلم:»  کردم زمزمه.«  بسه خب خیلی :» گفت بزنم حرفی تونم نمی دید...«  من... 

 :» فتمگ لب زیر!  کردم می فکر هم شدن بازیگر به باید.  گرفت بغلم و نشست مبل روی بعد و کرد

 جمع خودمو.«   نباش نگران:»  گفت و گذاشت سرم روی دستشو .« خوبه خیلی تو بغل.  خدا اوه

 چرا ؟ میان پیش من برای اتفاقا این که داری رازی چه تو ؟ سخته قدر این چرا:»  گفتم و کردم

 یلیخ کار من ببین:»  گفت دقیقه پنج بعد.  داد می نبایدم.  نداد جوابی «؟ طوریه این تو زندگی

 اصال :» گفتم و چسبیدم بهش که کنه ولم خواست و...«  کریستی برم االن همین باید دارم مهمی

.  بدزدن منو دوم بار برای خواستن می.  ایان نیست من وحشت از تر مهم هیچی االن.  بری نباید

 .«  ایان بری ذارم نمی.  کشیدم چی دونی می

 . مهمه خیلی.  کریستی برم باید ـ

.  ساعت نیم ؟ خوبه ساعت نیم فقط...  تو بدون تونم نمی.  بمون دیگه یکم کنم می خواهش ـ

 ؟ باشه

 اوه.  بستم چشمامو و گذاشتم سینش روی سرمو.«  باشه:»  گفت و نشست جاش سر دوباره

 گینسن پلکام کم کم.  خوابیدن برای داد می حال بغلش و بودم نخوابیده اصال قبل شب لعنتی

 امج تو.  بود دورم کامال پتوام و بودم خوابیده مبل همون روی شدم بیدار وقتی.  برد خوابم و شدن

 داد وابج.  زدم زنگ مارتین به و برداشتم گوشیمو.  ندیدم ایانو.  کردم نگاه بر و دور به و نشستم

 .«  زدم زنگ بهت دفعه ده کریستی:» 

 ؟ شد چی.  بود برده خوابم ـ

 .  منه پیش دوربین ـ

 ؟ خب ـ

 .  رفت پیش خواستیم که طور همون ـ
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 آب لیوان یه خوردن از بعد و کردم قطع تماسو و.«  جا اون میام االن همین:»  گفتم و زدم لبخند

 و گرفتم زشا دوربینو و سمتش رفتم.  زد لبخند مارتین تو رفتم وقتی.  خونه برگشتم و بیرون رفتم

 دهخن با و نوشتمش.  چیه بفهمم تونستم می راحت و بود زده رمزو ایان واقعا.  آره.  کردم نگاهش

 به دارم دوست:»  گفت و باال آورد جامشو مارتین «؟ باهوشه کی حاال:»  گفتم و نشستم مبل روی

 یه و هرمز یه فقط:»  گفتم خنده با و دادم تکون سرمو.«  بگذرونیم خوش یکم هوشت این سالمتی

 .«  مونده خیلی هنوز.  صندوق

 . بزرگه قدم یه همینم ـ

 اسبمن فرصت یه باید فقط.  بیاره جام یه منم برای تا رفت اونم و.«  باشه:»  گفتم و زدم لبخند

 باهاش منم و برگشت مارتین.  کنم باز صندوقو در و کنم استفاده رمز اون از تا آوردم می گیر

 کرف دالیلی به.  ایان ی خونه برم باید من:»  گفتم ساعت یک تقریبا بعد.  شدم خوردن مشغول

 شب:»  گفت و کرد مکث.«  رم نمی بیرونم خونش از که ترسم می قدر اون من االن که کنه می

 ی خونه مبرگشت دوباره و بیرون رفتم و.«  میاد پیش چی ببینم:»  گفتم و برداشتم کیفمو «؟ میای

 زدم ودب گفته که رمزی و کامپیوترش سمت رفتم.  بود برنگشته هنوز اون شانسیم خوش از.  ایان

 به که دمدی فایل یه که شدم می امید نا کردن پیدا از داشتم کم کم.  گشتم کامپیوترو توی یکم و

 هبقی و بود ماشین نوع یه عکس یکیشون که بود پوشه توی عکس تا چند.  اومد عجیب نظرم

 فروش و خرید مورد در متن یه بود پوشه همون توی که وردم فایل یه توی.  بیابون یه عکس

 آخر تا.  بود مدل همین سازمانم توی ماشین بودم دیده من که طور اون.  بود ماشین مدل همون

.  کرد باز حیاطو در یکی کردم حس موقع همون.  نبود ای دیگه بخور درد به چیز ولی خوندم متنو

 اتاق زا.  شد باز خونه در که بعدم.  کشیدم دراز تخت روی سریع خیلی و کشیدم برق از کامپیوترو

.  هبرس ایان بوده منتظر مدت تموم که ترسیدم و چاره بی دختر یه انگار که طوری.  بیرون رفتم

 آرومی صدای با.  داد فشار پیشونیش به دستشو کف و کرد پرت مبل روی کتشو خستگی با اونم

 کنارش و سمتش رفتم «؟ طوره چه حالت:»  گفت و کرد نگاه بهم.«  اومدی که شد خوب:»  گفتم

 حس اصال ای خسته طوری این تو وقتی:»  گفتم و گذاشتم شونش روی سرمو.  نشستم مبل روی

 بحثو هک این برای اون که این تا بود ساکت ساکت بینمون دقیقه یک تا.  نزد حرفی.«  ندارم خوبی

 گفتم و زدم لبخند «؟ بودنی وابسته و بودن مستقل از خوبی ترکیب تو دونی می:»  گفت کنه عوض

 جمع مبل روی پاهامو.  خندیدم.«  تو جون به.  چیزم همه از خوبی ترکیب کال من.  دونم می:» 
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 داغون یخیل نظر به:»  گفتم!  بود من از تر سرد یکی دست بار اولین برای.  گرفتم دستشو و کردم

  «؟ منه خاطر به یا ؟ دایاناست خاطر به.  میای

  ؟ تو خاطر به ـ

 همش چرا ولی.  چیزی هر یا باشه شده تعجبت باعث میاد من سر که هایی بال این.  خب آره ـ

 رایب اتفاقا این از بود نامزدت دایانا وقتی اینه منظورم ؟ نیست ای دیگه کس هیچ ؟ میاد من سر

 ؟ نیفتاد اون

 .  خواستم نمی من.  نکردیم اعالم نامزدیمونو ما ـ

  ؟ چرا ـ

 شباها که کسیه دقیقا اون کردی می فکر تو اگه.  چرا بگم من بذار:»  کردم زمزمه.  نگفت هیچی

 و گیری می مهمونی باهاشون و متاهلت همکارای ی خونه ری می باهاش بعد و کنی می ازدواج

 با هک نیست درصد صد امکان وقت هیچ دونستی می خودتم ایان ببین ولی.  کردی می اعالم غیره

 می عاشقش اگه.  نداشتی بهش زیادی ی عالقه که بود این خاطر به اینم و.  کنی ازدواج اون

 « . ترسیدی نمی و کردی می اعالم و باشی اون بدون که کنی تصور اصال تونستی نمی بودی

 . ببینم ندارم دوست وقت هیچ من که هست تو از چهره یه.  دونی می ـ

 اب وقت هیچ پس.  شناسانت روان ی چهره:»  گفت جدی خیلی اونم و کردم نگاهش کنجکاوی با

 رخب.  بهترم شناسم روان از:»  گفتم و زدم پوزخند.«  شناسمی روان انگار که نزن حرف طوری من

  .« نیستین هم قسمت تو و اون که کن قبول.  شو دایانا خیال بی که اینه نکته ولی!  نداری

 . شده تموم من برای ـ

 . کن تمومش و بزن زنگ پس.  نشده اون برای ولی ـ

 می تو »: گفتم و گرفتم رو دایانا ی شماره و برداشتم موبایلشو کتش جیب داخل از.  نکرد حرکتی

 رو یگوش «؟ ایان:»  داد جواب دایانا نکشید ثانیه به هنوز و شد خیره موبایل به «؟ بگم من یا گی

 می خودم پس.  خب خیلی:»  گفتم.  بود شده خیره بهش طوری همین اما کردم دراز ایان سمت

 امج از.«  دایانا خودمم:»  گفت و گرفتش ازم اون که گوشم سمت ببرم رو گوشی خواستم و.«  گم

 شام و خوردن برای چیزی یه من هم بزنه حرفشو اون هم تا آشپزخونه داخل رفتم و شدم بلند

 و کشیدمشون ظرف توی دقیقه بیست تقریبا بعد.  سوپ کردن گرم به کردم شروع.   کنم آماده
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 که ایان هب رو.  کابینت روی گذاشتم بشقابو و بیرون دادم نفسمو!  که نداشتیم میز.  بیرون بردم

 گفتم.  دش خیره موبایلش به و داد تکون سرشو فقط «؟ بود طور چه:»  گفتم بود کرده تموم تلفنشو

 بلند جاش از اونم.  گذاشتم جلوم ظرفمم و نشستم کابینت پشت صندلی روی و.«  بخور غذا بیا:» 

.  کرد می بازی باهاش خیلی فقط خورد نمی غذاشو.  نشست حرفی هیچ بدون.  سمتم اومد و شد

 ردخت این ببینش:»  کردم زمزمه.  بود خورده ازش قاشق یه هنوز اون بودم کرده تموم غذامو وقتی

 و شد بلند جاش از.  دهنش سمت بردم کردمش سوپ پر وقتی و گرفتم قاشقشو.«  رو کوچولو

 تباها من بیرون نرو بعدم.  بخور غذا اول نه:»  گفتم و کشیدم دستشو.«  بیرون رم می:»  گفت

 برداشت گوشیشو و هال توی رفت بودم زده که حرفی به توجه بدون و  زد پس دستمو.«  دارم کار

  «؟ چیه دیگه:»  گفت عصبانیت با و وایساد.  گرفتم جلوشو و رفتم دنبالش. 

 ؟ ری می کجا ـ

 ؟ بدونی باید تو.  جایی هر ـ

 . نذارم که مسئولم من دایانا پیش بری خوای می اگه.  مشکوکی ـ

 روی کردم پرتش و کشیدم دستش از گوشیشو که در ی دستگیره سمت برد دستشو و زد کنارم

 می ؟ چیه :» گفتم بشه عصبانی که این قبل.  سمتم برگشت تعجب با!  گوشیش شکست.  زمین

 و زدی می زنگ بهش دوباره و بیرون رفتی می.  کنی می تشکر ازم بعدا! ؟ بزنی داد سرم خوای

 خودتم بعد چون!  ذارم نمی ؟ فهمی می.  ذارم نمی من.  ور ور ور و زدی می عاشقونه حرف کلی

 یه ، من.  بسه دیگه ولی.  سراغش ری می هی تو که اشتباهست دختر اون.  شی می پشیمون

 وت حد از بیش داری.  نیست مربوط تو به:»  زد داد.«  نذارم که جام این ، نجاتت ی فرشته جورایی

:»  گفتم و کشیدمش که بیرون بره خواست و.«  نبود قرارمون جزو این.  کنی می دخالت من کارای

.  کن فکر بهش واقعا.  بسه ایان:»  گفتم.  شد خیره بهم عصبانی.  بستم درو و.«  وایسا لحظه یه

 برم خوام نمی من:»  غرید «؟ زدی هم به باهاش که این بعد درست ؟ پیشش بری خوای می

 قتیو ولی نخوای االن اگه حتی باش مطمئن.  ری می که معلومه:»  گفتم عصبانیت با.«  پیشش

 ؟ کنم کمکت دی نمی اجازه بهم چرا.  جاست اون بری خوای می که جایی اولین بیرون اون بری

  «؟ خب.  کنم کمکت من تا کن گوش من به کوتاه مدت یه فقط

 . نه ـ

 . کن گوش من به فقط.  ها نه نگو قدر این ایان ـ
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 ؟ چیه دونی می تو کمک راه تنها.  هه ـ

  ؟ نه کرد کمک خیلی ولی دونم می خودم آره ـ

 حرفی «؟ خب.  شده تموم چیز همه.  زدی هم به باهاش تو.  ایان:»  کردم ناله.  بیرون داد نفسشو

 قبول ؟ خب.  میای در جنون از من حرفای با داری تازه االن ببین :» گفتم بعد و کردم مکث.  نزد

.«  هبزن بهت گوشی تو یه بکنی کارو این خواستی وقت هر تا داری نیاز من مثل یکی به که کن

 نیتو می.  زدم مارتینم بار یه من.  گوشیه تو واقعا گوشی تو از منظورم و» : گفتم و کردم مکث

 و:»  گفتم و شدم نزدیک بهش.«  بکشه عذاب تا انداختم یادش هی روزم دو تا.  بپرسی ازش

 و دز پوزخند «؟ بگذرونیم خوش یکم امشبو که چیه نظرت...  نداری تعهدی هیچ دیگه که حاال ایان

» : گفتم لب زیر و انداختم گردنش دور دستامو.«  شه می ختم جا این به همیشه!  البته:»  گفت

 خوای می دلت ته ته اون دونی می خودتم:»  گفتم که برداره عقب به قدم یه خواست...«  همیشه

:»  گفت.  زدم لبخند و!«  جذابم من جدا...  که فهمیدی خودت پیش روز چند از که دونم می.  ایان

 .«  بینی می باال خودتو خیلی

 هم.  باهوشم هم.  خوشگلم هم.  خاصم هم.  جذابم هم ؟ بقیه از دارم کم چی...  هستم چون ـ

  ؟ خواد می چی دیگه دختر یه.  دارم رو تو مثل یکی من همه از تر مهم.  کنم می کمکت

 . نکن مسخره قدر این خودتو.  کریستی کن بس ـ

  ؟ مسخره ـ

 تونی می طور چه.  زنی می پا و دست جور بد داری! ؟ شب یه برای تالش و سعی همه این.  آره ـ

 ؟ کنی رفتار طور این

 جذاب گردونی برش دوباره که دایانا پیش بری خوای می تو تا وقت اون مسخرست من برای ـ

 ردیک نمی کاری هیچ بیرون اون داشتی نامزد یه که این خاطر به قبال تو!  ایان خیال بی ؟ شه می

 اتبر باید خیلی کردی تجربه بودنو من با بار یه توام و شده تموم چیز همه کامال که االن ولی. 

 ؟ نیست.  باشه تر راحت

 تجلو حلقشو دایانا:»  گفتم محکم و جدی خیلی که کنه جدا دستامو خواست و برگردوند روشو

 منو باشه خواد می چی العملش عکس بفهمم که این قبل و!«  کرد ولت و زد داد سرت و کرد پرت

 !  داد می جواب یکی این واقعا!  کرد کارشو و خودش سمت کشید
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 *** 

.  کردم دراز پاهامو و نشستم تخت روی.  کشید می سشوار موهاشو داشت و بود اومده حموم از

 رد سوخت می داشت دیگه موهاش قسمت یه چون بود فکر توی اونم انگار.  فکر توی بودم رفته

 ودب جوری یه.  سمتم برگشت «؟ ایان:»  کردم زمزمه!  بود خیس خیس دیگه قسمت یه که حالی

 نبدو دفعه دو ما که کردی فکر این به :» کردم زمزمه.  کرده کارو این چرا که گیجه انگار.  نگاهش

 که طور همون.  کرد نگاهم گیجی با «؟ باشه داشته عواقبی چه ممکنه.  کردیم کارو این جلوگیری

 و دبرگردون روشو «؟ کنی می کار چی.  حاملم که بگم بهت یهو و بیام اگه:»  گفتم کردم می فکر

 .«  بکنم فکرم بهش تونم نمی حتی:»  گفت

 . رفتم یکی از حاملگی مرز تا و کردم تجربش بار یه چون گم می اینو ـ

 چی ظرشن ممکنه اون بفهمم که بودم کنجکاو ولی آوردم دنیا به کیتو که بگم بهش تونستم نمی

  «؟ مرز تا:»  گفت زد می هم به موهاشو که طور همون.  باشه

 . کردم سقطش ولی شدم حامله...  یعنی ـ

 !  حاملن بعدش روز یا کنن جلوگیری باید حتما یا که هستی اونایی از که نگو بهم -

 ... شاید ـ

 هب ولی.  کنم می خبرت شد چیزی اگه.  نترس:»  گفتم و زدم لبخند.  سمتم برگشت تعجب با

  «؟ بده کنی فکر ممکنه نظرت

 . بیرون اندازمت می خونم از مطمئنا ؟ ممکن ـ

 ؟ کنی بیرون خونه از بچت با منو که بدی قدر این ؟ بودم من مقصر مگه ؟ چرا ـ

 !  بچت نگو دیگه کنم می خواهش ـ

 کنی فکر ممکنه.  مجردی تازه تو.  دارن حداقل رو بچه یه االن تا همه.  سالته خوردی و سی تو ـ

 حتی تو!  ساله چهل شدی بذاری هم روی چشم ولی مرد برای حاله و عشق سن سالگی سی که

 . نکردی ازدواجم

 . تمومه بحث این ـ
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 هب بخوای که دونی نمی جدی منو قدر اون اصال کنم می فکر:»  گفتم.  کرد خاموش سشوارشو و

 .«  کنی فکر این

 . دونم نمی اصال.  نه ـ

 ؟ کنی می توصیف چی رابطمونو االن تو پس.  سوال یه ـ

 ودمخ با ایانو جواب که بود مهم برام و!  گرفتم قرار مارتین موقعیت توی بخوام که این بدون یهو

 مسخره دالیل سری یه برای که هایی ای خونه هم...  شاید:»  گفت و کرد مکث.  کنم مقایسه

 فتارر طوری من با دقیقا ایان بشم متوجه که این بدون.  زدم پوزخند.«  گذرونن می هم با شبو فقط

 و داشتم عقده ایان از من.  هم رو ریخت من با داشت عقده دایانا از!  مارتین با من که کرد می

 این تو که نیست بد یکم این:»  گفتم...  سوال این جواب حاال و.  کردم مارتین با کارو همون

  «؟ کنی می فکر طوری

 ؟ کنی می فکر ای دیگه چیز تو ـ

 . نکنیم فکر چی و کنیم فکر چی که بگیرم تصمیم که زوده هنوز گم می من ـ 

 ادی «؟ کردم توهین بهت کنی می فکر نکنه:»  گفت خندید می که طور همون و سمتم برگشت

 مزمهز...«  توهینه یکم این ؟ ذخیره یه ؟ کنی می توصیف این رو ما ی رابطه»  افتادم مارتین حرف

  «؟ ایم ذخیره هم برای ما جورایی یه گی می داری یعنی:»  کردم

 ... دقیقا ـ

 مدک داخل از لباساشو.«  نداشت شباهتی توهین به ذرم یه حتی اصال...  نه:»  گفتم و زدم پوزخند

 یاب توام.  بخورم صبحانه رم می االن من نه اگه.  بخواب بخوابی خوای می اگه:»  گفت و برداشت

 حالت اب.  دادم تکیه کابینت به منم و کرد باز یخچالو در.  رفتم دنبالش و شدم بلند جام از.«  بخور

 .«  شدی رو اون به رو این از کنم می حس ؟ تری آروم االن:»  گفتم سوالی

 می کارو این همیشه!  تعهد بدون گذرونی خوش!  ده می جواب تو روش.  گفتی می راست!  آره ـ

 ؟ کنی

 دیگم فرن یه البته.  نیستی تعهد به حاضر چون کنم می طوری این که هستی کسی اولین تو.  نه ـ

 . بود یعنی...  هست
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 اس ام اس.  شدیم خوردن مشغول دو هر هم بعد.  کرد آماده رو صبحانه وسایل و زد پوزخند

 بذارنش ده ساعت که بود قرار حاال و بودم خونده دیگرم آهنگ تا دو.  دیدم گوشیم روی کوینو

 رم می من:»  گفتم ایان به رو و کردم عوض لباسامو خوردم کامل که صبحانمو!  اینترنت روی

 .«  نباش منتظرم.  خودم ی خونه گردم می بر ظهر.  استودیو

 . کجاست خودت ی خونه دونم نمی حتی من ـ

 .  خودمه تنهایی غار جورایی یه آخه.  بدونی خوامم نمی ـ

 ارسو.  بیرون رفتم و برداشتم وسایلمو منم و کنه عوض لباساشو تا رفت و داد تکون سرشو

 المس بهم رویی خوش با کوین جا اون رسیدم وقتی.  کردم حرکت استودیو سمت و شدم ماشینم

  «؟ حالی خوش قدر این چرا.  سالم:»  گفتم.  بود دور رو روز اون انگار.  کرد

 ؟ کنن گوش صدات به همه بار اولین برای تا ای آماده...  خب خیلی...  دالیلی به ـ

 .«  دارم استرس یکم:»  گفتم و خندیدم

 همه تیگذاش که پستی با کنم فکر.  مشتاقن خیلیم طرفدارات معلومه که طور این.  باش نداشته ـ

 . ایتنس تو بره اهنگات که کامپیوترن به خیره االن

 ... شاید.  آره ـ

 تا ذشتگ دیگم ی دقیقه ده.  گرفتم ضرب سرامیکا روی کفشم ی پاشنه با و نشستم صندلی روی

  «؟ باشم نتیجه منتظر باید حاال...  خب خیلی:»  گفتم و زدم لبخند.«  شد تموم:»  گفت کوین

 رایب تونی می توام که.  بدیم ترتیب قراره مهمونی یه آهان و...  باشی نتیجه منتظر باید.  آره ـ

 .  بیای رسمی ی خواننده یه عنوان به بار اولین

 ... دارم دوست.  عالیه ؟ جدا ـ

 . سایت روی رفته که بدی اطالع تونی می حاال خب خیلی.  خوبه ـ

 . رفت یادم اوه ـ

...  خب:»  فتگ.  گذاشتم بوکم فیس و اینستاگرام توی لینک کردن کپی از بعد و برداشتم موبایلمو

 قبلش البته.  بری تونی می داری کاری اگه االن.  ساعتیه و روز چه که دم می خبر بهت بعدا پس
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 کنارش و دادم تکون سرمو.«  کنیم کار روش تا کدومه بخونی خوای می که ای بعدی آهنگ ببین

 نمارتی که وقتی تا هنوز.  بیرون رفتم و کردم خداحافظی کردم انتخاب که این از بعد و وایسادم

 ودمخ با.  افتادم ژانت یاد که بگذرونم وقتمو کجا کردم می فکر داشتم و بود مونده خیلی برگرده

 ممن و کرد باز برام درو لورا.  کردم حرکت خونش سمت و شدم ماشین سوار و!«  بهتر چه:»  گفتم

 به منو چرا.  دادم فشار هم به دندونامو.«  اومده کریس خاله:»  گفت و دوید شوق با.  داخل رفتم

 کرد یم مانیکور پاشو داشت ژانت ؟ کریستی بگه که داشت زحمت خیلی ؟؟؟ زد می صدا پسر اسم

» : گفت نگرانی با.  دادم سالمشو جواب و پیشش رفتم.  داد سالم و بیاد نتونست همین برای

 .«  نتونستم اما بزنم زنگ بهت خواستم شنیدم که اخبارو ؟ خوبه حالت

 ؟ چی برای ـ

 . شدی زخمی چاقو با گفتن می.  افتاده برات سازمان جشن توی که اتفاقی همون مورد در ـ

 «؟ داری حسی چه.  آهنگات مورد در و:»  گفت لبخند با.«  بهترم آره:»  گفتم.  بود نگران لحنش

 داشته اجرامو اولین بخوام که وقتیه مال خوبش حس.  ندارم خاصی حس زیاد:»  کردم زمزمه

 .«  دارم فاصله خیلی موقع اون تا هنوز که باشم

 ؟ کریستی ـ

 ؟ بله ـ

 می اروک این داری که حاال.  ببین ولی کنه نصیحتت کسی که این از میاد بدت دونم می.  ببین ـ

 ؟ بشی دیگه کارای خیال بی...  که چیه نظرت کنی

 ؟ چیه منظورت ـ

 وقت یه اگه چون ؟ نکنی انتخاب هدف دیگه خودت قول به دونم می چه مثال...  اینه منظورم ـ

 ... یکم ؟ بدیه ی ضربه چه فهمی می شدی مشهور که حالی در بره در بد اسمت

 دیگه بندم می عهد خودم با و میام تو ی خونه که دفعه هر چرا دونم نمی:»  گفتم حرفش وسط

 .«  اومدن از کنی می پشیمون منو دفعه هر که جاست این جالب ؟ میام باز اما نیام

 ... که گم می بهت دارم فقط ؟ مگه گفتم چی من اوف ـ
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 تنیس الزم.  بسه.  بشنوم نصیحت ازت باید بار هر...  گی می داری فقط همیشه تو.  ژانت آره ـ

 !  عاقلی که بدی نشون بهم قدر این

 ؟ من فقط یا ای طوری این همه با ؟ نه دعوایی ی آماده همیشه.  نبود این منظورم ـ

 هم به اعصابم دارم رابطه ایان با دفعه هر چرا دونم نمی:»  کردم زمزمه عوضش و ندادم جوابی

 .«  ریزه می

 ؟ چی ـ

 .  نیست مهم ـ

 پیش ماه دو کردم کارو این که باری آخرین:»  گفتم منم و پاهاش کردن تمیز به کرد شروع ژانت

 و شد بلند جاش از و.«  کنم گرم آب توام برای بذار.  خب خیلی:»  گفت و کرد نگاه بهم.«  بود

  «؟ لهب:»  سمتم برگشت اونم و زدم صداش.  دید می تلویزیون داشت که کردم نگاه لورا به.   رفت

  ؟ بیاری آب لیوان یه برام شه می ـ

 . چشم ـ

 اتفاقی.  کردم فکر ژانت حرف به و کردم بازی موهام با.  خونه آشپز داخل رفت و شد بلند جاش از

 حاال:»  گفت.  نشست کنارم دوباره و بیرون اومد آشپزخونه از ژانت ؟ افتاد می.  افتاد نمی

  «؟ نیک می کار ضدشون داری تو که بودن کسایی...  یعنی ؟ کردن کارو اون که بودن کی نفهمیدی

 رس بالیی اگه کردن می فکر.  کنن می کار ضدشم من که کسی ضد دارن که بودن کسایی.  نه ـ

 اشتند ای دیگه های برنامه شایدم البته.  بودن ساده واقعا.  بگیرن باج ایان از تونن می بیارن من

  ؟ طوره چه بچت حال... 

 شب نصفه.  شام شب خورم می صبحانه ظهر.  ریخته هم به هامو برنامه تموم!  بد خیلی اوه ـ

 ادامه روال همین دوباره و خورم می کردم پیدا چی هر یخچال داخل از بازم رم می شم می بیدار

 . مونه می گرسنه لورام.  پزم نمی غذا حتی و شه می پرت حواسم وقتا بعضی همین برای.  داره

 .  بیاره دووم کی تا دونم نمی ولی کنه می جمع منو کاریای گند داره کارن فعال

 . اون گردن بندازی کاراتو نباید تو! ؟ ژانت.  من خدای اوه ـ
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 . خریده غذا خودش اون شم می بیدار ظهر و خوابم می وقتی.  میفته خود به خود.  نمیندازم من ـ

 ... یا

 مردت نذار وقت هیچ وقت هیچ.  بدون اینو گم می بهت چیزی یه ببین:»  گفتم حرفش وسط

 .«  بکنه کاراتو

 نمم مقابلش در و.  رسه می خودش و بچمون به داره فقط اون.  کریستی کنه نمی منو کارای اون ـ

 وت بعدم!  عادالنست.  کنم می بزرگ شکمم توی رو هیکلی خیلی بره اون به اگه که بچه یه دارم

 . زنی می حرفی همچین که عجیبه.  بودی خواه خود هات رابطه توی همیشه

 هیچ.  ده می دست از من جلوی جذابیتشو بکنه کار مرد یه که این.  داره مرز یه من خواهی خود ـ

 یادش زنش چون که این ولی نداره مشکلی غذا خریدن.  بکنه زنونه کارای نباید دنیا تو مردی

 ... بکنه کارو این نباید مردی هیچ!  ژانت خیال بی ؟ بکنه کارو این رفته

 . کن کامل حرفتو ـ

.«  گرفت کار خدمت یه کارا این برای باید.  بکنه نباید زنی هیچ که طور همون:»  گفتم و خندیدم

 ی فایده تموم حال هر به.  کنی تمومش تو تا بمونم منتظر باید دونستم می:»  گفت و خندید

 چهی بدون باشه الزم یا بخواین که وقت هر.  ندارین تو کار و من کار شریکت و تو که اینه ازدواج

 .«  هستین راضیم و کنین می رو دیگه هم کار منتی

 . غیره و بدون بچتو قدر که این و ازدواج مورد در کردن نصیحت دوباره کنی می شروع االن و ـ

 ی رابطه کنی می فکر که طور اون گم می دارم فقط.  داره خودشو اختیار کس هر.  کنم نمی.  نه ـ

 .  نداره قانونی ما

 ! کنی می افتخار زندگیت به قدر این طور چه دونم نمی ـ

 . بخرم آهنگاتو و برم االن همین خوام می ؟ کنم کار چی خوام می دونی می...  خب.  خیالش بی ـ

 .  بکن خواد می دلت کار هر ـ

 ازت پیش ساعت یک:»  گفتم تعجب با.  داد بهم آبمو لیوان و اومد لورا که بگه چیزی خواست

 ظلومم االن آهان:»  گفتم.  کرد نگاهم مظلوم لورا.«  تشنم که بود رفته یادم خودمم دیگه.  خواستم

  «؟ بخوام معذرت من که شدی
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 .  نه ـ

 ؟ پس ـ

 ... ببخشید ـ

 . خوبه ـ

 یبگ بهش خوای نمی!  ها توئه ی بچه:»  گفتم و سمتش برگشتم.«  ها منه ی بچه:»  گفت ژانت

 نگاه ساعت به و بیرون دادم نفسمو.  کرد نگاهم اخم با «؟ بده انجام موقع به کارو یه باید که

 ...«  دیگه رم می پس.  رسیده مارتین خونه برسم تا:»  کردم زمزمه.  کردم

 ؟ ری می کجا.  بشه گرم گذاشتم آب ـ

  خداحافظ فعال.  باشه بهتر خونه کنم فکر...  خستم ـ

  «؟ خوبی:»  گفتم و داخل رفتم.  بود رسیده مارتین خونه رسیدم وقتی.  شدم جدا ازش و

 خاطر به که گفت بقیه جواب در و ساعته چهار و بیست.  گذاشته نگهبان سازمان برای ایان ـ

 . باشه تر بیش امنیت خواد می افتاده جشن توی که اتفاقی

 . بکنه کارو این بایدم ـ

 .  هباش برداشته رو توئه اون که چیزی اصال ممکنه ؟ کنی باز صندوقو خوای می طور چه بعد اما ـ

 . ممکنه ـ

 ؟ همین ـ

 وایمخ می که کار هر همیشه تونیم نمی.  داره ریسک خیلی ریم می داریم ما که راهی کل مارتین ـ

 نداشته برش که هست ممکنم.  نباش نگران.  رفتیم پیش خوب جاشم همین تا.  بکنیم مانع بدون

 اونم نگران.  زنیم می جلو ایان از جایی یه باش مطمئن.  دیم می ادامه ما حال هر به...  باشن

 ... داریم برش بتونیم که مونیم می موقعیت یه منتظر.  نباش

**** 

 : بعد روز سه
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 یه بترتی دوباره تونه می طور چه!  مضحکه قدر چه! ؟ مراسم.  موقعیت اینم:»  گفتم مارتین به رو 

 ؟ دازهبن گیر رو کردن کمین براش که کسایی دفعه این تونه می کنه می فکر مثال ؟ بده مراسمو

 فرصتشو داره خودش حال هر به:»  گفتم لب زیر.  نشستم مبل روی و «؟ کرده مسخره خودشو

 نیک پاک رو مخفیا دوربین تونی می که جایی اون از.  جشن بیای نباید تو مارتین.  ده می بهمون

 .«  کنم می کنترل وضعیتو منم.  تویی برداره توئه اون که چیزی اون تا ره می که اونی

 . هست نگهبان که حال هر به ـ

 به . جا اون میان اونا باشه شده محافظت مراسم که این برای گفت می ایان که طور اون!  نیست ـ

 ؟ گیرن می مراسم چی برای االن اصال حال هر

 ضعو سازمانو موقعیت و کنن می تالش بستنش روی دارن ساله یه که بستن مهم داد قرار یه ـ

 . هست شرکتم اون رئیس مراسم این تو.  همین برای.  کنه می

*** 

Hoorie radanfar : 

 ...«  داریم عالی موقعیت یه که حاال اینه نقشه ببین...  خب خیلی:»  گفت و زد پوزخند کریستی

 توی نگهبانی.  آوردم پیش براشون موقعیت یه:»  داشت جلسه مهم نفر چند با ایان زمان هم

 .«  دوقصن اون سمت برن و بیارن دست به فرصتشونو تنها ها مدت بعد اونا تا بمونه نباید سازمان

 .«  دونی می که صندوقم اون رمز :» کریستی

 نای چون بدونن رمزو که امیدوارم.  نکنن شایدم.  کنن تالش رمز اون برای دوباره ممکنه:»  ایان

 رآژی دوباره موقع هر که ذارم می نفرو چند بازم اطمینان برای اما.  انداخت گیرشون شه می طوری

 .« بندازن گیرشون و برن اونا دونن نمی رمزو که داد نشون و اومد موبایلم روی

 چی ره اول مارتین.  باش حتما دوربینا مراقب.  باشی داشته عمل سرعت کافیه فقط:»  کریستی

 کیتاری توی اگه اما.  کن حذف رو دوربینا فیلم و برگرد بود ضروری اگه بعد ببر و بردار توئه اون

 .«  نمیفته اتفاقی بری

 امد اما.  نیفتن دام توی تا گردن می بر فورا دارن می بر فلشو اون وقتی داشتن رمزو اگه:»  ایان

 ...«  کنم می عوضش من.  فلشه اون اصلی
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 .«  باشن داشته برش که این مگر ماست مال چیز اون راحت خیلی و:»  کریستی

 ااون کردن دستگیر.  یابه رد اصل در که ذارم می بهش شبیه فلش یه فلش اون جای به:»  ایان

 تیجهن ازشون کشیدن حرف از بهتر یاب رد با و کجاست ریششون بفهمیم باید.  ماست راه آخرین

 .«  صده در صد و شده کنترل چیز همه.  کنم می حل مشکلو این طوری این.  گیریم می

 ...«  باشه چیزی صندوق اون تو کنم می آرزو:»  کریستی

 *** 

 : کریستی

 مرتب موهامو.  داد نمی جواب اما زدم زنگ ایان به و برداشتم گوشیمو شد تموم زدنم الک وقتی

 شتپ بنداش که بودم پوشیده کوتاه لباس بار این  دیگه آبی لباس یه با.  بیرون رفتم و کردم

 دوست تر بیش رو قبلی تیپ هنوزم ولی بود شده خوب شدم جمع موهای با.  خورد می گره گردن

 ای مادهآ:»  گفتم.  کرد می کار تاپش لپ با داشت.  نشستم کنارش و مارتین سمت رفتم.  داشتم

 .«  آره:»  گفت و گذاشت مبل روی پشتم دستشو.  سمتم برگشت و بست تاپو لپ «؟

 .  بدم خبر بهت افتاد اتفاقی اگه و باشم مراقب باید.  باشه موبایلت به حواست ـ

 ؟ چیه این.  باشه ـ

 مبل روی .« برگرد :» گفت خنده با .« ببینم تونم نمی:»  گفتم.  کرد اشاره موهام از تیکه یه به و

 تو ناال و:»  گفتم و زدم پوزخند.«  بستیش بد یکم فقط:»  گفت.  کردم بهش پشتمو و چرخیدم

 پنج بعد و.«  آره:»  گفت و گذاشت شونم روی چپشو دست!«  نابغه ؟ کنی درستش برام قراره

  .« مرسی:»  گفتم و سمتش برگشتم.«  خوبه:»  گفت باالخره باهاش شدن درگیر دقیقه

 . نداشت قابلی ـ

 هن یا هست تو اون چیزی.  شه می چی نیست مهم امشب...  دونی می:»  گفتم و کردم نگاه بهش

 یجذاب لحن با.«  قبل های دفعه مثل!  عالیه:»  گفت و داد تکون سرشو.«  توئه مال امشبم ولی... 

 از عدب.«  دم می قول.  ندارم ایان با کاری.  میام باش مطمئن.  بشه قبل مثل نیست قرار:»  گفتم

 جام زا بعد و بوسیدمش کوتاه خیلی...«  منتظرتم.  خب خیلی:»  گفت بهم کردن نگاه ثانیه چند

.  بود هداد بهم آدرسشو ایان که سالنی سمت رفتم و شدم ماشین سوار.  بیرون رفتم و شدم بلند

 رس پشت قدر این همیشه شایدم.  گرفت می مراسم همه این که بود خوش سر خیلی ایان واقعا
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 یم هم استودیو که افتادم جشنی یاد!  رفتم نمی دیگه من باشه بود قرار اگه خب ولی نبود هم

 هبانانگ رسیدم وقتی «؟ جشن بازم!  کنی می شوخی داری:»  گفتم حوصلگی بی با و بگیره خواد

 و سمتش رفتم.  دید منو شدم پیاده ماشین از که همین و بود محوطه داخل ایان.  بودن جا همه

 مزه اب:»  گفتم جدیت با.«  شدی آبی:»  گفت خنده با و کرد نگاه بهم.«  شدی خوشتیپ :» گفتم

 .«  نبود

 !  تو برای نه ـ

 بخندل.  گرفت کمرم دور دستشو «؟ کنی راهنماییم خوای می:»  گفتم و کردم دراز سمتش دستمو

 ابجو منتظر ولی «؟ داشت ارزش برات قدر چه دایانا واقعا.  کنی می پیشرفت داری:»  گفتم و زدم

 کمی که خودم برای.  نوشیدنیا سمت و داخل رفتیم.  گفت نمی چیزی که حال هر به چون نموندم

 ورط همین و زدم پوزخند.«  مهمونا بین برم باید من:»  گفت ایان.  کردم نگاه بر و دور به ریختم

 خیلی!  بیاری دووم کنارم تونستی دقیقه یه فقط!  دقیقه یه:»  گفتم کردم می نگاه ساعتم به که

 و.«  کردم پیدا هم دیگه پسر دوست یه شاید و گردم می مهمونا بین رم می منم پس...  خب

 « . مونی می جا همین تو:»  گفت و کشید دستمو برداشتم که قدم یه.  گذاشتم میز روی جاممو

 ؟ ندارم حق من بگردی داری حق تو ـ

 . بیاد سرت بالیی دوباره خوام نمی ـ

 ودمخ حرفش این با اما کنم ساکتش کنه می دفاع وقتی که بودم آماده.  کردم نگاه بهش تعجب با

 به.«  بهعجی گفتیش که همین ولی نداشتی منظوری درسته.  عجیبه:»  گفتم لب زیر.  شدم ساکت

.  ونر بیرون اصال.  بمونی شلوغ جای یه بهتره.  خطری توی تو فعال:»  گفت و کرد نگاه بر و دور

 توی ایدب که سالنه تو چیزی بمبی ؟ چیه:»  گفتم و خندیدم.«  بمونی که نقطست بهترین جا همین

 بمبم هاگ حتی.  تره امن جام تو با:»  گفتم و گرفتم بازوشو که بره که برگشت «؟ بمونم نقطه یه

 نمی:»  گفتم و زدم خند نیش.  کرد نگاهم کالفگی با و سمتم برگشت.«  بهتره بمیرم تو با باشه

 دمش کشیده دنباش منم و کرد حرکت و!«  نه:»  گفت سریع خیلی «؟ کنی مهمونم رقص یه خوای

 هی خوای می:»  غرید صورتم تو و وایساد جاش سر «؟ خبره چه.  رفیق تر آروم:»  گفتم تعجب با. 

  «؟ نشی من مزاحم و بکنی مون تا دو به لطفی

 . زنی می مشکوک ـ
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 و .« کنم می سعیمو.  مونم می ساکت ولی میام باهات.  باشه:»  کردم زمزمه.  شد خیره بهم جدی

 هی اونم و کردم حرکت دنبالش.  رفت کوتاه مکث یه از بعد اونم و کردم ول بازوشو.  کردم پوفی

 نندهک خسته قدر چه.  شدم خیره بهش و دادم تکیه میز به.  کنه صحبت نفر چند با تا وایساد جا

 گشتمبر «؟ کریستی:»  اومد نفر یه صدای که مارتین فکر تو بودم رفته.  اومدن مهمونی اون با بود

 ادد سالم و رفت جلو ایان.  بود اومده دیگه مرد یه همراه که بود زن یه.  شناختمش نمی.  سمتش

 و سمتم اومد.  داشت هیجان انگار.  مرده اون زن خانم اون که فهمیدم من و زد حرف مرد اون با و

 رگی غافل یکم.  واو «؟ باشم داشته امضاتو تونم می.  اومدم تو خاطر به فقط امشب اوه:»  گفت

 بودم نمارتی نگران و داشتم که شرایطی تو البته.  بود انگیز هیجان بارش اولین برای.  بود کننده

 اونم زدم امضامو داد بهم که کاغذی روی که وقتی و.«  حتما:»  گفتم.  ببرم لذت ازش نتونستم زیاد

 ی گوشه یه و بود شده دور ازم بفهمم که این بدون که کردم نگاه ایان به.  رفت شوهرش همراه

 «؟ کنی می کار چی:»  گفتم و سمتش رفتم.  بود مشکوک.  بود شده خیره گوشیش به سالن

 قشهن یه روی که بود قرمز ی نقطه یه ببینم تونستم من که چیزی تنها و کشید عقب رو گوشی

 جواب تلفن پشت آدم بود منتظر که طور همون و گرفت شماره.  کرد می حرکت آروم خیلی داشت

 و .« سالن این از بیرون حتی.  نرو جایی.  برم باید اومده پیش برام ضروری کار یه:»  گفت بده

 ؟ بود یاب رد یه اون.  کردم نگاه بهش گیج.  زدن حرف به کرد شروع داد جواب شخص اون وقتی

 همیدمف یکهو.«  داشتم برش » بود نوشته که دیدم مارتینو اس و کردم نگاه بهش.  لرزید گوشیم

 استفاده فرصت از.  سمتمون اومد مرد یه دیدم.  لرزید می داشت دستم.  میفته داره اتفاقی چه

.  ملباس روی ریخت دستم توی نوشیدنی تموم.  خوردم بهش و سمتش برگشتم سریع و کردم

 نگز مارتین به فورا.  شویی دست داخل رفتم و.«  کنم تمیزش برم باید!  خدا اوه:»  گفتم فوری

  «؟ برداشتی چی مارتین:»  گفتم و زدم

 . فلشه یه ـ

  ؟ کجایی ـ

 . نزدیکم.  خونه رم می دارم ـ

.  ننرس بهت که کن زیاد سرعتتو.  جاده تو بزن و شو رد خونه از.  نرو مارتین:»  گفتم اضطراب با

 .«  بینه می حرکتتو مسیر داره ایان.  ردیابه نیست فلش اون

 !؟ چی ـ
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 توی شهر از شدی دور خیلی که این از بعد ؟ خب واینسا خونه جلوی.  بده ادامه راهت به مارتین ـ

 . مارتین باش زود.  برم باید.  نکنن پیدات که برو مسیری یه از و کن خردش بیابون

 . نکردم پیداش اما دارم نگه ایانو تونم می که قدر چه هر تا بیرون دویدم و کردم قطع موبایلو و

 پر پر وجامم اضطراب با و دادم تکیه میز به.  نوشیدنیا سمت رفتم و بیرون دادم نفسمو!  بود رفته

 می دستم توی گوشیمو.  کارم از شم پشیمون شد باعث سوزشش.  خوردم نفس یه و کردم

 که این بدون بودن معمولی چیزای فکر تو که جمعیتی و کردم می نگاه بر و دور به و چرخوندم

.  کردم پر جاممو خودم برای هم دوباره و نشستم صندلی روی.  خبره چه اطرافشون بدونن

 طاقت دیگه اضطراب و کردن فکر ساعت یک تقریبا از بعد.  داشتم شدیدی خیلی اضطراب

 باعث و هیچی بازم ولی زدم زنگ دفعه سه.  داد نمی جواب اما.  زدم  زنگ مارتین به و نیاوردم

.  منشست صندلی یه روی ترس با.  بده جوابمو باید که دونست می خودش اون چون.  بترسم شد

.  دبو نشسته عرق پیشونیم کل روی.  میرم می دارم کردم می حس که زد می تند قدر اون قلبم

 تادهاف اتفاقی چه ممکنه یا باشه اومده مارتین سر بالیی چه بود ممکن که این از بودم ترسیده

 گرفتم ایانو ی شماره زور به و داشتم برش دوباره.  افتاد و لرزید دستم اما برداشتم گوشیمو.  باشه

 ور گوشی و بیرون دادم نفسمو...  اون اگه ؟ چی بود فهمیده اگه.  بزنم تماس روی نتونستم اما

 خاموش دفعه این و گرفتم مارتینو ی شماره دوباره و گرفتم ضرب زمین روی پام با.  کردم قفل

 کاری مخفی هم بود فهمیده اگه حال هر به.  گرفتم ایانو ی شماره و دادم جرئت خودم به.  بود

.  نداد جوابی اونم اما.  کردم نزدیک گوشم به رو گوشی و کردم پاک عرقمو.  نداشت ای فایده

 و وایسادم جام تو «؟ جا این خبره چه:»  گفتم و کشیدم نفس تند تند.  مردم می داشتم دیگه

 جواب دوباره داشتم انتظار.  گرفتم ایانو ی شماره دوباره بیرون رفتم می سالن از که طور همون

  «؟ کریستی:»  وایسادم جام تو صداش شنیدن با اما نده

 و دادی مراسمو ترتیب تو گذشته مهمونی از ساعت یک ؟ کجایی تو بگم...  که زدم زنگ...  ایان ـ

 ؟ کجایی.  منتظره رئیسم این

 . سالن جلوی بیا.  دنبالت بیاد نفر یه گم می ـ

 !؟ چی ـ

 طعق و.«  دنبالت بیان تا نرو جایی.  بدم توضیح ندارم وقت:»  گفت.  بودم آورده کم نفس دیگه

.  ماشین سمت دویدم و وایسم جام سر کردم سعی.  نیفتم تا دادم تکیه دیوار به ترس با.  کرد
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 اومد کنه باز راهو تا زدم بوق و نگهبانی به رسیدم که وقتی اما کردم روشنش و شدم سوارش

 زنگ النا ضمنا.  بمونین جا همین باید شما گفته رئیس.  برین تونین نمی شما:»  گفت و سمتم

 این . گذاشتم سرم روی دستمو و دادم تکیه صندلی به.«  دنبالتون فرستن می رو یکی که زدن

 .«  برم باید من:»  گفتم فورا! ؟ کردی غلطی چه مارتین ؟ چی یعنی کارا

 . دنبالتون میان کنین تحمل دیگه یکم.  نرین گفتن ایشون که گفتم ـ

 ی مارهش دوباره و آوردم در گوشیمو.  بودم کالفه.  کوبیدم درو و شدم پیاده ماشین از عصبانیت با

 کیفم ویت گوشیمو و!«  لعنتی:»  کردم ناله.  بود کرده خاموش موبایلشو اونم دیگه اما گرفتم ایانو

 که بدم نجات مخمصه اون از خودمو تونم می طور چه بفهمم تا کردم نگاه بر و دور به.  گذاشتم

 به کردم سعی.«  دنبالتون اومدم:»  گفت و سمتم اومد.  شد پیاده ازش مرد یه و رسید ماشین

 بهتره» : گفت و داد تکون مثبت ی نشونه به سرشو «؟ افتاده اتفاقی:»  گفتم و باشم مسلط خودم

 تبس درو اونم و شدم سوار لرزون پاهای با.  بودم گرفته تهوع حالت.  کرد باز برام درو و.«  بیاین

 تکیه شیشه به سرمو.  شد دور جا اون از و زد دور زیادی سرعت با و نشست فرمون پشت اونم. 

 زمبا «؟ بیرون کشیدین مهمونی وسط از منو یهو چرا بهم بگی خوای نمی حداقل:»  گفتم و دادم

 رومآ خیلی دستمو!  برم و کنم باز درو تونستم می.  کردم نگاه بیرون به شیشه از.  نداد جوابی

 زنگ موبایلش.  کردم نگاه راننده به و کردم پوفی.  بود قفل اما کشیدمش و دستگیره سمت بردم

  «؟ بله:»  داد جواب و خورد

 ... ـ

 . میارمشون دارم ـ

 ... ـ

 . نباشین نگران.  کنترله تحت اوضاع ولی.  آره یکم ـ

 اب بذار فقط:»  کرد زمزمه «؟ ایان خبره چه:»  گفتم لرزون صدای با و کشیدم دستش از رو گوشی

 .«  نکن شلوغش خودی بی قدر این.  بیاردت آرامش

 برم من نذارن گفتی تو گفتن بهم بیرون اومدم مهمونی از ؟ خبره چه ؟ نکنم شلوغش خودی بی ـ

 ؟ کرده قفل رم کوفتی ماشین این در حتی که دنبالم فرستی می آدمیو همچین که بعدم. 
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 با و...«  کشدم می داره:»  گفتم و کوبیدم زمین به رو گوشی.  کرد قطع تماسو که فهمیدم بعد و

 که چیزی هاتن گرفتم تصمیم.  بود شده تموم دیگه انگار.  دادم تکیه شیشه به سرمو حوصلگی بی

 درو انندهر.  ببینم رو چیزی تونستم نمی حتی رسیدیم وقتی.  باشه دردم سر کنم می توجه بهش

 من و زد صدام ایان موقع همون.  شدم پیاده ماشین به دادن تکیه کمک به منم و کرد باز برام

» : گفت و گرفت دستمو «؟ پریده رنگت طوری این چرا:»  گفت و کنارم اومد.  سمتش برگشتم

.  ردهک تصادف مارتین:»  گفت.  کردم نگاهش گیجی با...«  ولی نیست مهمی زیاد چیز.  باش آروم

 زا...  ولی خوبه االن اما.  کرده تصادف همین برای و کرده می رانندگی زیاد سرعت با داشته ظاهرا

 عدموسا «؟ کجاست:»  گفتم گیجی با و زدم نفس نفس...«  حساسی خیلی دونم می که جایی اون

 می رفک قبل دقیقه یه تا!  بودم گیج هنوزم.  کشوند خودش دنبال منو و.«  بریم:»  گفت و گرفت

 هک همین.  بودم شوکه ولی رم می دارم کجا فهمیدم نمی اصال!  بشم جویی باز برم قراره کردم

 شکستگی یه فقط نشده هیچیش.  آورده شانس خیلی.  جاست این:»  گفت اتاق داخل رفتیم

 و.«  باشه:»  گفت ایانم «؟ بیرون ری می ایان:»  گفتم لکنت با و سمتش رفتم.«  دسته کوچیک

 ماهی هی مثل.  بود شده طبیعی غیر کشیدنم نفس.  نشستم مارتین کنار تخت روی شوکه!  رفت

 :» گفت فورا مارتین!  بیرون زنه می دهنش از معدش و یخ آب یه توی بندازنش یهو داغ آب از که

 برای ؟ مارتین کردی من با که ایه شوخی چه این !؟ خوبم کنی می فکر:»  زدم داد «؟ خوبه حالت

 «؟ مردم رسما فهمی می ؟ کشیدم چی جا این رسیدم تا فهمی می! ؟ کردی غلطی همچین چی

 فتمگ و ریخت اشکم بخوام که این بدون...«  ترسیدی خیلی دونم می:»  گفت و کرد نوازش دستمو

 دستشو...«  فهمی نمی.  آوردن جا این تا منو وضعی چه به فهمی نمی...  مردم.  مارتین مردم:» 

.  نباش نگران:»  گفت.  چسبوند بود نشسته تخت روی که خودش به منو و کرد حلقه شونم دور

 روی دستشو «؟ کنه می کم کشیدم که زجری از کنی می فکر:»  کردم ناله.«  خوام می معذرت

 تمگف و شدم بلند جام از.  بوسید گونمو و کرد جدا خودش از منو....«  نه:»  گفت و داد حرکت شونم

.  دز می حرف دیگه نفر یه با داشت ایان.  بیرون رفتم اتاق از و.«  کجاست ایان ببینم رم می:» 

 و گرفتم بازوش به دستمو «؟ نیستی که نگران ؟ خوبی:»  گفت و سمتم برگشت.  زدم صداش

 مرد همون به رو...«  گرفتم استرس زیادی یکم ؟ بخورم بیاری چیزی یه برام شه می:»  گفتم

 و.«  بیا توام.  داخل رم می:»  گفتم.  رفت و.«  باشه:»  گفت اونم و...«  بکن کاریش یه:»  گفت

 کرد لقف درو چرا ایان:»  گفتم و نشستم صندلی روی.  اومد دنبالم اونم.  رفتم و گرفتم دستشو

 « . نیای من لج از و سرت به بزنه بود ممکن:»  گفت لبخند با «؟ آوردی منو طوری این چرا ؟ راننده

 ...  کنم نمی لج تو با من ـ
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 دستمو.«  خوبه االن که اینه مهم:»  گفت و نداد منو حرف جواب.  کردم اشاره مارتین به چشم با و

 :» مگفت و زدم پوزخند.«  خونه برو:»  گفت مارتین ...« کنه می درد سرم:»  گفتم و گرفتم سرم به

 لهب:»  کردم زمزمه.«  بشی مرخص تو تا مونیم می:»  گفت ایان «؟ کارتو کنی می جبران داری االن

 ازش که بعدا تا دن می اهمیت دختره ی خانواده به خیلی که پسراییه دوست اون از این. 

 ادیزی یکم اون.  تونم می خودم من.  نه:»  گفت مارتین.«  باشن داشته دوستش کرد خواستگاری

 برمش می من.  باشه:»  گفت ایان.«  دقیقا:»  گفتم ای مسخره لحن با.«  شده وارد استرس بهش

 گفت و سمتم اومد ایان.  بیرون رفتم و !« عالی خیلیم:»  گفتم و شدم بلند جام از.  سمتم اومد و.« 

 هک این برای:»  گفتم عصبانیت با «؟ کنی می رفتار باهاش طوری این چرا.  کرده تصادف اون:» 

 نگرانم و داد نمی جواب زدم می زنگ.  خاطرش به بودم مرده ترس از.  آدم این کشت منو ایان

 ...«  بود کرده

 .  بریم.  نداشتم خوبی روز همچین منم.  باش آروم.  خب خیلی ـ

 که داد بهم پاکت یه و سمتمون اومد مرد همون.«  مهمونیه توی ماشینم:»  گفتم و رفتم دنبالش

 شنج از رو کریستی ماشین:»  گفت مرد همون به رو ایانم و گرفتم ازش.  بود هوله هله یکم توش

 شباها که ماشینی همون سوئیچ عوضش.  داد اون به و گرفت ازم سوئیچمو و.«  خونم جلوی بیار

 کنارم اونم.  کشید می تیر داشت سرم نشستم ماشین داخل وقتی.  برد منو و گرفت رو بودم اومده

 گیر زدود بود نتونسته که این خاطر به شاید.  اومد می کالفه خودشم نظر به.  کرد حرکت و نشست

 .«  بود نمی بدی این به گفتی می بهم اگه:»  گفتم و دادم تکیه صندلی به سرمو.  بیاره

 ؟ کریستی ـ

 . بگو ـ

 ایدب توام اما کنم کمکت کنم می سعی پس.  شده سخت برات اوضاع خیلی جدیدا که دونم می ـ

 . باهام کنی کاری هم

 !  نبود سریالی قدر این زندگیم وقت هیچ.  آره ـ

 . بکشم بیرون ماجرا همه این از رو تو پای خوام می فقط من.  کن عمل گم می که چیزایی به ـ

 طوری این باید که داری رازی چه تو بگو من به کنم می خواهش.  بگو من به ایان ؟ ماجرایی چه ـ

 . باشه تو بر و دور ماجرا همه این باید چرا ؟ باشه
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 تصادف ضمن در.  داره زیاد دشمنم داره زیاد دوست که طور همون سازمان.  نیست مهمی چیز ـ

 رایب نداره تو روی کمیم اثر که دونم می اما نداشته قضایا این به ربطی.  بوده حادثه یه مارتین

    ؟ خب.  باشم مراقبت کنم می سعی من.  گم می همین

 تعجب با «؟ سخته قدر چه فهمی نمی:»  کردم ناله «؟ خب:»  گفت ثانیه چند بعد.  کردم بغض

 همگ.  گیره نمی گریم.  نه:»  زدم داد!«  بگیره گریت نزدیکه که نگو...  تو:»  گفت.  کرد نگاهم

 گی می راحتی همین به ؟ امشب شد وارد من به فشاری چه فهمی نمی تو !؟ بلده گریه کریستیم

 کنار . بودم عصبانی باز و نبود دیگه بغضم.  گرفتم سرم به دستمو.  شدم ساکت دیگه...«  که

:»  تمگف لب زیر و زدم پوزخند.  شد پیاده و.«  بگیرم قرص برات برم بذار:»  گفت و وایساد خیابون

 راه دوباره.  خوردمش آب بدون منم و داد بهم قرصو و برگشت.«  بکنه تونه می کارو همین فقط

 بلم روی.  خونه داخل رفتم همراهش و شدم پیاده رسیدیم وقتی.  نزد حرفی هیچ دیگه ولی افتاد

 جدید ایلباس با دقیقه پنج از بعد و اتاق توی رفت مستقیم اون اما.  شدم خیره زمین به و نشستم

 سینش روی سرمو «؟ شه منحرف فکرت کنی کاری خوای می:»  گفت و نشست کنارم.  اومد

 ام.  شدم متوجه تازه بودم اومده در شوک از که حاال.«  کنم کار چی دونم نمی:»  گفتم و گذاشتم

 به!  هیچی و...  و بگردیم توشو باشیم نتونسته که چیزی نه.  مشکوکی کلید نه.  داریم فلشی نه

 قبلی یزم از که چوبی ی تیکه همون عصبانیت با و بیرون دادم نفسمو.  بودیم رسیده صفر ی نقطه

 با ایان.  ازمون شد دور متر دو یکی تقریبا که کردم پرت پام با محکم چنان آن رو بود مونده

 .«  شم می دیونه دارم:»  زدم داد «؟ شده چی:»  گفت تعجب

 ؟ چرا ـ

 خالی دستگاهش و دم و دایانات روی عصبانیتمو رم می وگرنه نپرس.  ایان چرا نپرس:»  غریدم

 نمز می آتیش دفترتو کل بعدم و عوضیه یه ایان زنم می داد و سازمان توی رم می بعدم کنم می

 و بودم گفته هم سر پشت رو همه!«  کنن می ها دیونه که کاریه این و شم می دیونه دارم چون

 فقط اون ؟ شده وارد فشار بهت قدر این:»  گفت و کرد نگاه بهم گیج.  آوردم کم نفس آخرش

 نای چرا.  بودم عصبانی.  شد می مور مور صورتم.  زدم نفس نفس!«  همین.  دیده ضربه دستش

 سر تداش بالیی چه ؟ بودم نکرده پیشرفتی هیچ من هنوز و بود گذشته ماه یک ؟ بود پیچیده قدر

 برسه چه شد می روانی خوشگلتم دایانا آوردی منو تو که وضعی اون با:»  زدم داد! ؟ اومد می من

.  نهخو آشپز توی رفتم عصبانی و بلند قدمای با و شدم بلند جام از و!«  ام روانی خودم که من به

 موهام و کندم موهامو ی گیره.  داد تکیه سینه به دست آشپزخونه چهارچوب به و دنبالم اومد
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 توکل خواد می دلم...  من با االن کردی کار چی فهمی نمی.  تویی مقصر:»  غریدم.  شد باز آشفته

 همون و برداشتم ظرفو و کردم نگاه بر و دور به عصبانیت با...«  خواد می دلم ؟ فهمی می بکنم

 روی گذاشت و گرفت هوا تو ظرفو.«  بمیری خوام می:»  گفتم سمتش کردم می پرت که طور

.  ینتکاب روی گذاشت و گرفت اونم اما کردم پرتش و برداشتم لیوانو و ندادم امون بهش.  کابینت

 ومدا بار این اون ولی برداشتم رو مربا ی شیشه داخلش از و یخچال سمت رفتم.  زدم نفس نفس

 نای از تر ماهر اونم انگار اما.  کردم ولش منم و بود مربا دستم اون توی اما گرفت بازومو.  سمتم

 بود دستش توی بازوم چون منم و زمین روی افتاد اما گرفت رو مربا و شد خم سریع.  بود حرفا

 گفت عدب و بخوابه عصبانیتم تا موند منتظر اون اما عصبانیت از زدم می نفس نفس.  روش افتادم

 بلند مخواست.«  باشی شده عصبانی طور این مارتین خاطر به دونم می بعید ؟ چیه من با مشکلت:» 

 این یبرا گفتم می ؟ گفتم می چی «؟ من با چیه مشکلت بگو:»  گفت و گرفت منو محکم که شم

 رد چیزی ازت تونم نمی که این برای ؟ باهوشی قدر این که این برای ؟ گرفتی منو کار جلوی که

 چرا:»  گفتم و بیرون دادم نفسمو ؟ خورم می شکست ازت دزدی توی دارم که این برای ؟ بیارم

.  دش خیره بهم جانب به حق!«  مشکوکی کال ؟ مشکوکی ؟ بگم بهت که داشتی نگهم طوری این

 صحر با «؟ کنیم استفاده موقعیت از و بشیم زدن حرف بیخیال خوای می:»  گفتم و زدم لبخند

 !«  سرت به بزنه فکرا این که این بدون بگیره بغلت تونه نمی کس هیچ انگار:»  گفت

 ینمبب.  کنی نمی رو کارا این خودی بی آخه.  بگیرم منظور این به باید رم تو زدن حرف حتی من ـ

 !  شادیا ؟ نیست دیگه دایانا کنی می حس ذرم یه اصال

 .  نکن عوض بحثو ـ

 لمو حاال.  نداره خاصی دلیل کردم رفتار طور چه مارتین با دیدی.  عصبانیم یکم االن فقط من ـ

 .  کن

.  انیمعصب االن منم حال هر به:»  گفت و نشست اونم.  نشستم خونه آشپز کف روی منم و کرد ولم

 گفت کرف یکم بعد و کرد نگاه بهم «؟ چرا:»  گفتم و سمتش برگشتم.«  کنم نمی خالی تو روی ولی

 بذار.  خیال بی بگیمو بذار:»  گفتم و کردم نگاهش سینه به دست...«  دایانا خاطر به بگیم بذار:» 

 مانساز رئیس که صورتی در مهمونین همه االن:»  گفت و وایساد جاش تو «؟ چیه دلیلش بدونیم

 ! آبی مو دختر...  هی هی هی:»  گفتم اعتراض با.«  کنه می بحث آبی دختر یه با داره و جاست این

...  بخ:»  گفت و داد تکون سرشو!«  آبی دختر بگی نباید دیگه ولی نمیاد خوشم همونم از چند هر

 آبی دختر:»  گفت داشت می برش که طور همون و کتش سمت رفت طور همون...«  حال هر به
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 رفت بزنم غر بهش بتونم که این قبل و.«  برگردم من و بشه تموم مراسم تا مونه می جا این

 ارهدوب رفت که همین.  کنه پیدا دزدو نتونسته که این از بود می عصبانی خیلی باید.  بیرون

 آوردم درش.  شکست کفشم ی پاشنه که زدم لگد زمین به محکم قدر اون و کرد فوران عصبانیتم

 ؟ کردم می شروع کجا از باید.  بودم گیج.  نشستم مبل روی و طرف یه کردم پرت کدومو هر و

 جلوی اومد ایان دوم دفتر تصویر موقع همون اما!«  لعنتی:»  زدم داد...  هیچی...  نداشتم هیچی

 ... بود قفل و رفت نمی توش کس هیچ که یدکی دفتر اون!  بودم ندیده رو تو اون هنوز.  چشمم

 ی دقیقه یک که انگار نه انگار و شدم بلند جام از.  داشتم امیدواری یه هنوز...  خب...  زدم لبخند

 نستهتو که بود زیاد خیلی ایان دقت انگار.  خونه آشپز داخل رفتم و چرخیدم بودم عصبانی پیش

 اتاق داخل فتمر.  بپوشونه زخممو تا بود بلند آستینش.  کردم نگاه لباسم به!  بگیره منو پرتابای بود

 دراز ختت روی خسته.  پوشیدم و برداشتم لباس یه باالخره.  نه یا دارم لباسی ببینم تا گشتم و

 اومد می رامب که کامنتایی سیل و رفتم شدم خسته بازیم از وقتی.  کردم بازی گوشیم با و کشیدم

 نندهک خسته مدت یه از بعد ولی نبود بدی سرگرمی اینم.  خوندم بوکمو فیس و اینستاگرام توی

 جیغ حالی خوش از خواست می دلم در صدای با که شدم جا به جا کالفگی با تخت روی.  شد می

 .«  شد تموم:»  گفت دید منو وقتی و اتاق داخل اومد ایان.  بزنم

 .  خوبه ـ

 ی دقیقه پنج.  رفت و.«  گردم می بر گیرم می کوتاه دوش یه رم می:»  گفت و برداشت لباساشو

 وموهاش حتی.  بکشه دراز تخت روی تا کنار رفتم.  برگشت تا کردم تحمل دیگرم فرسای طاقت

 متمس برگشت «؟ ایان بگم چیزی یه:»  گفتم و کشیدم دراز بهش رو و پهلو به.  بود نکرده خشک

 بینی می االن اما ؟ کردیم می رفتار طور چه هم با اوال یادته:»  گفتم ای خسته و آروم صدای با. 

 ماخ با.«  بشه عوض بینمون چیزایی یه که ایم آماده دومون هر کنم می حس.  کردیم فرق کامال

.« .. این یعنی:»  کردم زمزمه...«  بدونم خوامم نمی و چیه منظورت دونم نمی:»  گفت و کرد نگاهم

 :» مکرد زمزمه.  عقب رفتم و نکشید طول زیاد اما.  بوسیدمش مالیم خیلی و شدم نزدیک بهش و

...  ای خونه هم سرد ی رابطه و معنی بی خوابیدنای بین چیزی یه.  بود همین فقط امشبمون یعنی

 یجد ی رابطه منظورت:»  گفت تامل لحظه یه بدون.«  چیه منظورم که فهمیدی االن کنم می فکر

 .«  چیه من جواب بدونیم دومون هر کنم فکر...  خب ؟ پسریه دوست و دختر دوست

 ؟ آره ـ
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 من.  خوام نمی تا دو این بین رابطه یه من.  آزادم و شدم جدا دایانا از تازه من چون!  اصال ـ

 وت بشم جدی ی رابطه یه وارد بخوام اگه مطمئنم و.  دم می ترجیح رو معنی بی خوابیدنای همون

 . بکنم کارو این بخوام که دنیایی توی دختر آخرین

 اشتهد ای رابطه باهاش بخوام من که دنیایی توی پسر اولین ام تو که نکن فکر:»  گفتم حرص با

 بندازی خونت از منو یهو روز یه که این از بگیره رو تو جلوی چیزی یه دارم دوست فقط!  باشم

 من از قدر این جدا یعنی!  ایان شدی عوض واقعا بعدم!  که نبود ما بین چیزی بگی و بیرون

 ایول! ؟ دم می ترجیح رو معنی بی خوابیدنای همون من بگی روم توی حاضری که اومده خوشت

 یم جدی رابطمونو یا.  ذاریم می قراری یه...  خب خیلی:»  گفتم.  شدم خیره سقف به و!«  انگیزه

 صدای . کشیدم دراز بهش پشت و!«  نیست خبری معنی بی خوابیدنای تو قول به از دیگه یا کنیم

 هک ترسی می این از:»  گفت خنده با «؟ خندی می چی به داری تو:»  گفتم حرص با.  اومد خندش

 با و سمتش برگشتم «؟ حله.  کنم نمی کاری همچین نترس ؟ کنی می تهدیدم و بیرون بندازمت

 جذابم فوق من اوف ؟ داری نگه منو طعنه و کنایه با کنی می سعی داری که حاالم و:»  گفتم اخم

 مین من:»  گفت و زد پوزخند.«  تو امر به امشبم باشه کنی اعتراف اینو اگه...  خب خیلی.  انگار

 دیگه بعد و خندید.  برگردوندم رومو و!«  محرومیت ی ادامه پس:»  گفتم جدی خیلی.«  گمش

 تعجب اب.  پرید!«  ایان:»  زدم داد تقریبا.  بسته چشماشو دیدم و سمتش برگشتم.  نگفت هیچی

 قصد» : گفت و سمتم برگشت.«  گفتم بلند حد از بیش کنم فکر:»  کردم زمزمه و کردم نگاه بهش

 و.«  خیر به شبت.  بخواب خب خیلی:»  گفتم و خندیدم «؟ باشم داشته آرامش بذاری نداری

 رداف جشن ی حوصله اصال.  خوابید شدن جا به جا یکم از بعد و کشید دراز اونم.  بستم چشمامو

.  وردخ می زنگ داشت موبایلم.  شدم بیدار خستگی با صبح.  برد خوابم فکرش با و نداشتم رو

  «؟ بله:»  دادم جوابش.  بود رفته ایان

 ؟ شدی بیدار.  سالم ـ

 ؟ شده چی.  آره ـ

 . خونست.  مارتین پیش برو ـ

 ؟ ایان بگی همینو زدی زنگ ـ

 . نداشتی باهاش خوبی رفتار دیشب.  آره ـ

 ! رفتاری خدای خودت که نه ـ
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 پس جشن ری می که ام تو.  خونه نمیام کال امروز من:»  گفت فورا.  شدم بلند جام از حرص با و

 ...«  داریم مشکل جا این یکم.  نداری مشکلی

 ؟ بگیری اجازه من از زدی زنگ مثال االن ـ

 موشخا موبایلمو بعدش چون بگم بهت خواستم.  نه:»  گفت اونم و برداشتم کمد داخل از لباسامو

 و کردم عوض لباسامو.  کردم قطع و...«  خب خیلی:»  گفتم و بیرون دادم نفسمو.«  کنم می

 جرز خیلی تنهایی از باید...  اوه.  بود کشیده دراز مبل روی همیشه مثل مارتین.  خونه برگشتم

 نارشک و رفتم.  بوده اومدنم منتظر خیلی انگار سمتم برگشت طوری و زدم صداش.  باشه کشیده

  «؟ بهتری:»  گفتم آرومی صدای با.  نشستم مبل روی

 ؟ بهتری ـ

 ... پرسیدم اول من ـ

 ... تری مهم تو ـ

 .«  کردم می رفتار طوری اون نباید:»  گفتم و دادم تکون مثبت ی نشونه به سرمو

 ... خوبم منم ـ

 ردمک بغلش و جلو رفتم .« بود بدی تصادف.  نشد هیچیم که بود معجزه چند هر:»  گفت.  خندیدم

:»  گفت و زد لبخند.  کردم ولش و «؟ خب.  باش خودت مراقب...  خوبه حالت که خوبه:»  گفتم. 

 .«  میگی اینو که جالبه خیلی

  ؟ جالبه چرا ـ

 امج از «؟ کنی آماده صبحونه برام تونی می.  ندارم دستم.  گرسنمه:»  گفت و انداخت باال شونه

 تیوق کردم آماده صبحانه مون تا دو برای و خونه آشپز داخل رفتم و.«  باشه:»  گفتم و شدم بلند

 بذار ندارم دست من بگی دوباره یا بخوری خوای می االن...  خب:»  گفتم میز روی گذاشتمشون

 اوه:»  فتگ و قاشق سمت برد دستشو و.«  بتونم کنم فکر.  نمیدونم:»  گفت و زد لبخند «؟ دهنم تو

 مطمئنا...  سوخت می براش دلم.  خندیدم.«  چپ دست با قاشق گرفتن.  عجیبیه حس چه. 

 هتب من خوای می جدا:»  گفتم کنه می سعی داره زیادی یکم دیدم.  بود مظلوم ولی نمیداد نشون

 اب و سمتم برگشت «؟ خوره می بر مردونت غرور به ؟ چیه:»  کردم زمزمه!«  نه:»  گفت فورا «؟ بدم

 چند هر اونم و شدم خوردن مشغول.  زد لبخند اونم.«  باشه:»  گفتم و خندیدم.«  آره:»  گفت دقت
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 و یدمجو تند تند لقممو.  خورد زنگ موبایلم.  خوردن به کرد شروع ولی بود پایین خیلی سرعتش

 .«  کوین سالم:»  دادم جواب

 برای من با سر یه بیای باید هم فردا کریستی و کنم آوری یاد مهمونی برای زدم زنگ.  سالم ـ

 !  استودیوت دیدن

 شیگو.  بود شده نگران کوین طرف اون از.  کرد کمکم و داد آب بهم مارتین.  گلوم توی پرید لقمه

  «؟ استودیو کدوم ؟ استودیو:»  گفتم کردم تازه نفس که این بعد و برداشتم رو

 نخواستم نظر ازت دونم می.  نداشت وقت خودش.  کنم آمادش برات تا بود سپرده من به ایان ـ

 . نبود الزمم ولی

 ...  آخه ـ

 ؟ چی آخه ـ

 .  ببینمش تا کنم صبر تونم نمی...  هیچی ـ

 . بشی آماده جا این بیا و کن حرکت عصر.  باشه یادت فردا پس.  خوبه ـ

 . خب خیلی ـ

...  هیچی:»  کردم زمزمه «؟ شده چی:»  گفت مارتین.  کردم قطع تماسو و کردم صاف گلومو

 ایبر:»  گفت تعجب با.«  بدونم من که این بدون.  چیدن حتی و خریدن رو استودیو!  کردم تعجب

 کجا به صبحانت خوردن تو...  خب.  شدم شوکه فقط:»  کردم زمزمه «؟ کردی طوری این همین

 چی نگی اینو:»  گفتم و خندیدم.«  شدم سیر دیگه ولی.  بد جاهای به:»  گفت و خندید «؟ رسیدی

 .«  نکردم عمل قولم به دیشب:»  گفتم.  سمتم برگشت و داد تکیه مبل به.«  بگی

 من یول داری قبول اشتباهتو جاها بعضی ده می نشون که زنی می حرفایی که این با...  دونی می ـ

 . نشنیدم ازت رو خوام می معذرت ی جمله خود هنوز

 کن شکر هم رو خدا و کن مقایسه اولم با منو.  کنم می اعتراف که داشتم پیشرفت جام همین تا ـ

 . 

 .  کشتی سگو توله.  آره اوه ـ

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر hoorie r | گانگستر رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

289 

 

 . کشیدم دراز خودمم و گذاشتم سینش روی سرمو بعدم.  خوابوندمش مبل روی و سمتش رفتم

 می مجبورمون که.  پایین ی طبقه دفتر اون جز نداریم هیچی ؟ کنیم کار چی حاال:»  گفتم لب زیر

 «؟ مبدبختی قدر چه کردی دقت.  نداریم کلیدم دفعه این که.  داخلش بریم زور به دیگه بار یه کنه

 و کردم نگاهش.  کردم تکیه بهش آرنجام با.«  کنیم می فکری یه:»  گفت و داد حرکت موهامو

:»  گفت مکث با.  بود نداشته بر موهام از دست هنوز «؟ مهمه برات قدر چه قضیه این:»  گفتم

 ...«  مهمه

  ؟ خیلی ـ

 .  آره ـ

  ؟ بیاریم گیر کلیدو که هست راه یه دونی می ـ

 و ندیدخ.«  بگیرم ازش کلیدو و کنم اخفال نگهبانو شب یه دی می اجازه بهم:»  گفتم خنده با بعد و

  «؟ کنی می کار چی پس ولی:»  گفتم و زدم لبخند.«  کشمت می:»  گفت

 ! ها نمیاد بدت همچین خودتم کنم می فکر!  تو جز به کاری هر ـ

 روی سرمو دوباره منم و خندید.  زدم سینش به و!« ؟ بیاد خوشم چی برای!  اوه :» گفتم فوری

 شطرنج:»  گفتم فورا همین برای دارم وقت ساعت دو فقط که دونستم می.  گذاشتم سینش

.  اتاقم داخل رفتم و شدم بلند جام از.«  خوبه:»  گفت لبخند با و شد خیره بهم «؟ داری دوست

 رو رنجاشط و.«  پایین بیا توام:»  گفتم و نشستم میز پشت.  بیرون بردم و برداشتم شطرنجارو

 یرز.  رفتم رفت اون که حرکتی همون و زدم لبخند.  داد حرکتش و کرد انتخاب سفیدو اون.  چیدم

 می کار چی:»  گفت تعجب با...  تکرار دوباره منم و.  بعدی حرکت دوباره و کرد نگاه بهم چشمی

 .«  خوره نمی دردم به دیگه تو حرکت بفهمم که دم می ادامه جایی تا:»  کردم زمزمه «؟ کنی

 . شه نمی که طوری این اما ـ

 . بیار قانونشو برام ـ

:»  تمگف و زدم لبخند.«  مایا بود کثیفی بازی:»  گفت ناباوری با.  شدم خیره بهش خند نیش با و

 ساعت دو سر که این تا داشت ادامه بازی طوری همین.  داد حرکت سربازشو و خندید.«  مرسی

 این بازی یه نکنه فکر تا نزنم حرفی کردم می سعی و بودم عصبانی.  شد مات و کیش پادشاهم

 یرد مهمونی.  بردارم وسایلمو برم باید:»  گفتم و شدم بلند جام از سریع خیلی.  مهمه برام قدر
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 کیفمو و بیرون زدم اتاق از.  حولمو طور همین و برداشتم لباسمو.  اتاقم داخل رفتم و.«  شه می

 باشه »: گفتم و کردم مکث «؟ رابرتسون ی خونه برسونی تونی می منم:»  گفت مارتین.  برداشتم

 .«  راهمه سر که آوردی شانس. 

 . خوبه ـ

 رایشگرآ ظاهرا.  استودیو رفتم مارتین رسوندن از بعد.  کرد حرکت دنبالم و برداشت موبایلشو اونم

 می هم به مهمونی چی هر از داشت حالم.  کنه درست رو دیگه نفر یه و من بود قرار استودیو خود

 لیو بودمشون دیده جا اون همیشه که نفری دو همون به رو.  ندیدم کوینو داخل رفتم وقتی.  خورد

  «؟ کجاست کوین:»  گفتم دونستم نمی اسمشونو

 . کناری اتاق توی برو تو.  بود شلوغ سرش ـ

 قابل و داشت فرق یکم مهمونی این حداقل.  اتاق داخل رفتم و چرخیدم کفشم ی پاشنه روی

 مرفت می رسمی البته و جدید ی خواننده یه عنوان به من که بود این اونم.  کرد می ترش تحمل

 تنهس ماهریم های خواننده البته و کردن کار استودیو این با قبال من مثل که کسایی با و جا اون

 یکم این و دادم می گوش کاراشون به زمانی یه که دیدم می رو کسایی شایدم.  شدم می ناآش

 جا اون تونی می:»  گفت و داد جوابمو اونم.  دادم سالم دیدم که آرایشگرو.  بود کرده جالبش

 وقتی.  برداشتم حولمو و گذاشتم وسایلمو.  کرد اشاره کوچیک اتاقک یه  به و.«  کنی عوض لباستو

 وشیمگ به موقع همون و نشستم صندلی روی.  کنه آمادم آرایشگر تا بیرون رفتم پوشیدمش هک

 یکم خوابوندم کیتو.  سالم :» بود کیت جدید پرستار طرف از کردم که بازش.  اومد اس ام اس

.  ودمب گرفته جدید پرستار یه براش.«  دان پیش ذارمش می.  بکنم باید که هست کوچیک خرید

 حسب بر دخترو این!  بودم کرده استخدام براش مادر یه تقریبا چون...  پرستار گفت شد نمی

 تاشون دو که جایی اون از و بشه دار بچه تونست نمی شوهرش.  بودم آورده گیر شانسی خوش

 از شوهرش موافقت با باشه داشته خودشو ی بچه داشت دوست دخترم اون و خواستن می بچه

 تیشهبخ بد ته کرد می فکر!  اومد دنیا به مرده اومدن دنیا به موقع بچه اما دش دار بچه دیگه نفر یه

 از خیلی که جایی اون از.  آریانا دور دوستای از یکی شد می.  زدم حرف باهاش من که این تا

 برای مشکلی کیت و روز در بار چند اونم بده شیر کیت به تونست می گذشت نمی زایمانش

 رایب اما کنن بزرگ خودشون ی بچه مثل کیتو که کردن قبول شوهرش و اون.  نداشت استخوناش

 تا کنه می کار چی که بده خیر بهم مدام اون مدت یه برای شد قرار بشه راحت خیالم که این

 من که نای.  بود قانونیش کارای اونم و بود مشکل یه فقط.  کنه می رفتار خوب کیت با شم مطمئن
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 دردسر بشه اونا ی بچه اون قانونا تا کنم عوض رو مدارک تموم که ستمخوا می و بودم زنده هنوز

  «؟ خوبه حالش:»  دادم جوابشو!  داشتم خودمو های آشنا منم اما.  بود ساز

 . شیرینه خیلی.  آره ـ

 ؟ کنه نمی گریه ـ

 .  دوره خونه از که نفهمیده اصال انگار.  نه ـ

 .  بوده دیگه یکی بغل به یکی بغل از رفتن حال در همیشه.  داره عادت ـ

 ... عزیزم مرسی.  دنیاست ی بچه ترین ساکت و بهترین حال هر به ـ

 ویر گوشیمو ! زد می حرف من کیت مورد در داشت.  لرزید لبام و دادم فشار مشتم توی رو گوشی

 بیرون مداد نفسمو...  نبود واقعا...  نبود من کیت دیگه.  بستم چشمامو و کردم پرت کناری صندلی

 ژانت مثل یکی تا بود تر آسون خیلی من برای ولی بود دخترم حال هر به.  بود کننده ناراحت یکم. 

 روعش صورتم با کارشو آرایشگر.  شدم خیره آینه توی خودم به و کنم منحرف فکرمو کردم سعی. 

 . آرایشگر این دست کمک پیش رفت صورتش برای هم دیگه نفر و موهام سراغ رفت بعد و کرد

 واقعا ارانگ اما گرفتم ایانو ی شماره.  بپوشمش تا برداشتم لباسمو کاور شد تمام کارم که وقتی

 فتمر.  کنم عوض لباسمو تا رفتم و گذاشتم کیفم داخل رو گوشی.  بود کرده خاموش موبایلشو

 چون نداشتم دوستش.  کردم موهام مدل و خودم به نگاه یه.  بستم هامم گوشواره و آینه جلوی

 تیپ اخیلی نظر از خب اما!  اومد می بدم کالسیک چیزای از منم و بود کالسیک توماس قول به یکم

 اول مثل آبیشون رنگ.  کردم مرتب موهامو و باشم نگر مثبت کردم سعی همین برای بود ای عالی

 مهه اون یاد وقتی ولی.  کنم عوض رنگشونو دوباره که بودم فکر این تو و نبود جذاب برام خیلی

.  ذاشتمگ توش موبایلمو و برداشتم دستیمو کیف.  شدم می پشیمون کامال افتادم می آبیم لباس

 ونا طور چه دونستم نمی.  بود وقتش کم کم.  کردم نگاه ساعتم به و کردم محکم کفشامم بند

 ره به ولی بودم خورده صبحانه تازه من پیش ساعت چند که صورتی در.  گذشت زمان سریع قدر

 و نبود جا اون تا ای طوالنی زیاد راه.  شدم ماشینم سوار و بیرون رفتم اتاق از.  بود وقتش حال

 دل جورایی یه ولی بود زیاد کردم می تصور من که چیزی اون به نسبت جمعیت رسیدم وقتی

 با . بود دایانا خورد چشمم به که چیزی اولین.  کردم نگاه بر و دور به و داخل رفتم.  تازه و نشین

.  سمتش رفتم و «؟ هست جا همه دختر این طور چه:»  گفتم لب زیر و کردم نگاه بهش تعجب

 شد تموم آدم اون با حرفش که همین و وایسادم روش به رو.  زد می حرف دیگه نفر یه با داشت
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 و کردم کج سرمو.  رفت هم مرد اون.«  سالم:»  گفت و بود دیده منو تازه انگار.  کرد نگاه بهم

 نهخو توی نباید االن ؟ هستی جا همه همیشه چرا.  دیدمت جا این شدم سورپرایز.  دایانا:»  گفتم

.  هتوئ مثل اونم.  همین شبیه دقیقا ایان و تو.  خدا اوه ؟ باشی شده گم کاغذی دستمال کوه الی

 بر روشو فورا.  کرده مشت محکم قدر چه دستشو که دیدم می راحت.«  نیست مهم براش اصال

 .«  متنفرم ازت:»  گفت و گردوند

 .  منم ـ

 استخدام استودیو این برای من:»  گفت و کرد پاکش سریع خیلی اما ریخت اشکش قطره یه

» : گفتم که بره خواست و.«  بگیرم عکس باید که منم این مهمونی این توی یعنی این.  شدم

  «؟ بگی بهم خوای نمی هیچی! ؟ همین

 . متنفرم ازت گفتم ـ

 ؟ برات بسه ـ

 به یحت و کنه نمی رفتار من از بهتر تو با ایان دونم می.  کنم می دلم توی توهینامو ی ادامه.  نه ـ

 !  کافیه متنفرم ازت فقط همین برای کنه نمی منم خوبی

.  کردم نگاه بر و دور به و کردم مرتب رو صورتم توی موهای.  کوین سمت رفت و شد دور ازم و

 !  نبود جذاب و جدید کردم می فکر که قدرم اون شاید

*** 

 ینمارت!  کردم پرت خودمو تقریبا.  نشستم مبل روی لباسم کردن عوض بدون خستگی شدت از

 اون ات تونم می که کردم فکر این به و کردم نگاه اتاقم در به.  باشم تنها بود قرار شب اون و نبود

 توی و برداشتم موبایلمو.  کشیدم دراز مبل همون روی و خندیدم خستگی با! ؟ بکشونم خودمو جا

 تو.  آوردم دست به قبلیمو تنهایی شب یه.  زدم لبخند.  مارتین نه بود ایان نه.  چرخوندم دستم

 و اتاقم اخلد رفتم هم بعد.  گذاشتم فیلم همیشه مثل و برداشتم تلویزیونو کنترل و نشستم جام

 تقریبا.  ودب خوب.  ببینم فیلممو تا نشستم تلویزیون پشت و کردم باز موهامو.  کردم عوض لباسمو

 ردهک گم اینو تقریبا.  باشم خودم مال شب یک برای شده حتی راحت و بشینم دغدغه بدون.  عالی

 اساحس کم کم وقتی!  نبودم خسته اول از انگار که طوری.  بودم بیدار صبح سه ساعت تا.  بودم

 . گذاشتم سرم زیر و برداشتم کوسن یه.  کردم خاموش تلویزیونو سراغم اومد آلودگی خواب
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 رظه دو ساعت شدم بیدار که وقتی مدت یه از بعد.  برد خوابم شومینه نزدیک مبل روی جا همون

 با رطو چه!  بود تعجب وقت حاال.  بود افتاده کال میس تا چند موبایلمم روی.  نکردم تعجبم.  بود

 مهمی کار»  دادم اس بهشون.  بود آریانا و رابرتسون و کوین طرف از ؟ بودم نشده بیدار صداش

 به کردم شروع و برداشتم همبرگر یخچال داخل از.  آشپزخونه داخل رفتم و «؟ زدی زنگ که داری

 ازم رو کلید و جا این بیا شش ساعت:  کوین»  اومدن ترتیب به اسا ام اس بعد و.  کردنشون گرم

 .«  نکن فراموش هم رو بعدیت آهنگ.  بری خودت تا دم می رو آدرس بهت.  بگیر

 «؟ مرتبه چیز همه.  بچه اون مورد در.  ازت بگیرم خبر زدم زنگ:  آریانا »

 .« بزنیم حرف رو در رو باید : رابرتسون »

 کنم یم حرکت دیگه ساعت نیم»  دادم جواب رابرتسون به.  بشم خیال بی رو آریانا گرفتم تصمیم

 وقتی.  کردم حرکت رابرتسون ی خونه سمت خوردنشون از بعد و برداشتم رو همبرگرا و.« 

 اون روی نگاهم دوباره و داخل رفتم.  کرد باز درو نگهبان همون دوباره و زدم درو زنگ رسیدم

 میاد شمخو نقاشش خالقیت از:»  گفتم بشنون که طوری و زدم لبخند.  شد کشیده نقاشی تابلوی

 فتگ و نشست مبل روی روم به رو.  نشستم مبل روی و «؟ خبره چه:»  گفتم رابرتسون به رو و.« 

 خوبی حس.  انداختم یکی اون روی پامو یه «؟ مدت این تو کردی کار چی بدونم خوام می:» 

 و السو ازم ندارم دوست گفتم بهت:»  گفتم ای جدی و خشک لحن با.  نداشتم آدم این به نسبت

  .« بشه جواب

 هک کاری مورد در که نیستم کسی من.  بگم االن بذار ولی نگفتم بهت قبال زنم می حدس من ـ

 ؟ کردی پیشرفت قدر چه.  بذارمشون خودشون حال به و باشم اطالع بی کنن می برام بقیه

 . مربوطه خودم به ـ

 !  ایان!  مارتین مثل.  بودی دیگه چیزای درگیر زنم می حدس! ؟ هیچی ـ

 از.  کرد می دخالت حد از بیش داشت دیگه مرد این شاید.  مبل پشت رفتم و شدم بلند جام از

 دیاوم وقتی.  باشم زندگیم مسائل درگیر خودم بذار :» گفتم گوشش کنار و شدم خم پشتش

 خیلی برام دادنتون لو و بودن شما ضد وگرنه.  بیای راه خوام می که چیزی هر با باید من پیش

 یردرگ زیاد خیلی تو.  اینه من مشکل:»  گفت و نیاورد کم.  وایسادم صاف و.«  داره سود تر بیش

 یم حل رو پرونده این زود خیلی یا.  بکنم بهت لطف یه بذار عزیزم پس.  شدی زندگیت مسائل

.  بگه زور من به تونه نمی کس هیچ:»  گفتم و زدم پوزخند.«  شم می وارد دیگه راه یه از یا کنی
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 براش هیچی خواستش جز که دخترم یه من.  کنه استفاده ازش بخواد که ندارم چیزی هیچ چون

 رفتار خوام می من که طوری مجبوری.  بشی وارد ای دیگه راه از تونی نمی.  نه پس.  نیست مهم

 اون ات که مارتین به رو و داد تکون سرشو.«  دیگه یکی سراغ بری تونی می یا و رابرتسون کنی

 «؟ شنیدم اشتباه! ؟ بچه یه مورد در ؟ گفتی می چی مارتین پس...  خب:»  گفت بود ساکت موقع

 فتگ رابرتسون ؟ کیت مورد در! ؟ بود گفته چی.  کردم نگاهش تعجب با و مارتین سمت برگشتم

 با و برد االب تسلیم ی نشونه به دستاشو!«  نداری ضعفی نقطه معلومه مارتین به سریعت نگاه از:» 

 گفتم و شدم بلند جام از!«  نداری ضعفی نقطه هیچ تو.  آره!  تسلیمم من:»  گفت مسخره لبخند یه

 چرا!  تآشناس اسمش ؟ کیت:»  گفت و خندید ناباوری با.«  بزنی دست کیتم به که نکن فکرشم:» 

 دمز نمی دست بهش وگرنه حساسی روش دونستم نمی ببخشید اوه!  دیدمش قبال کنم فکر ؟

 ی شماره که طور همون و آوردم در رو گوشیم سریع خیلی.  کردم نگاهش تعجب با!«  زدم ولی

 روی دستم.«  بودم نشنیده اشتباه انگار :» کردم گوش رابرتسون به گرفتم می)!(  جدیدشو مادر

 تقریبا» : گفتم و سمتش برگشتم.  زدم پوزخند و شدم خیره رو به رو دیوار به.  موند ثابت موبایلم

 اگه تیگف و دادی فرصت بهم که جا اون از:»  گفتم و گذاشتم کیفم توی موبایلمو.«  بود شده باورم

 با و سمتش رفتم.«  نرسیده کیت به دستت هنوز یعنی شم می وارد دیگه راه یه از نکنی کارو این

 کیت و این کاره چی مارتین و تو که بگم ایان به فقط اگه من...  که دونی می:»  گفتم تهدید حالت

 آقای چی بزن حدس و سراغتون بیاد دیده آموزش و گنده جمعیت یه با تونه می دستتونه

 پا تا دو و خودتون از دفاع برای تر بیش دست تا دو کدوم هر و تایین دو شما آره! ؟ رابرتسون

:»  گفتم مارتین به رو و!«  کنیم کار چی گم می من...  نه پس!  ندارین تر بیش کردن فرار برای

 نگهبان موقع همون اما کردم بازش.  در سمت رفتم و !« من ی خونه نیای دیگه باشه بهتر شاید

 و.«  کن جا به جا گندتو هیکل خدا رضای محض اوه:»  کردم ناله.  گرفت درو جلوی و بستش

 هک این بدون و خندیدم!  داد هلم تقریبا و گرفت ساعدمو که کردم دراز دستگیره سمت دستمو

 هی خوام می.  نه:»  گفت «؟ بکشی منو جا همین که خوای نمی:»  گفتم رابرتسون سمت برگردم

 .«  بذارم برات کوچیک تور

 !  جذابه خیلی بندم می شرط.  آره! ؟ خونت تو ـ

 بدون و سمتشون رفتم.  بود شده خیره رو به رو به که کردم نگاه مارتین به.  سمتشون برگشتم و

 رو و دش بلند جاش از.«  جایی یه برم پنج ساعت باید.  نگیره وقتمو زیاد :» گفتم مارتین به توجه

 این نم برای قراره اگه:»  گفتم جدی خیلی «؟ بکنم من یا کنی می کارو این تو:»  گفت مارتین به
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 یم روی زیاده داری:»  گفت مارتین.«  باشه اون با قدمشم یه حتی ندارم دوست بشه گذاشته تور

 فتر دیدم که همین.  کردم حرکت رابرتسون دنبال و!«  شو خفه لطفا:»  گفتم راحت خیلی.«  کنی

 «؟ یترس می:»  گفت لبخند با و سمتم برگشت.«  نه:»  گفتم و وایسادم گاه کشتار اون در سمت

 رمب خوام نمی.  میده تافن بوی:»  گفتم و دادم قورت دهنمو آب.  باشم مسلط خودم به کردم سعی

 .«  تو اون

 . نیست بویی.  نباش بوش نگران ـ

.  کرد نروش المپشو بعد و کرد باز درشو.  پیشش رفتم آروم خیلی و کنم کنترل خودمو کردم سعی

 اخلد رفت.  شد نمی دیده چیزی هنوز.  کنم نگاه داخل به تا باال بردم سرمو و کشیدم عمیق نفس

!  ودنب دیگه.  مارتین سمت برگشتم ؟ بیاد خوشش جسد دیدن از که بود کی.  وایسادم من ولی

.«  میادن خوشمم:»  گفتم و سمتش برگشتم.«  بترسی نباید که تو ؟ شده چی:»  گفت رابرتسون

 التح با .« کنم می کارتو.  باشه.  گرفتم منظورتو.  خب خیلی:»  کردم زمزمه.  کرد نگاهم منتظر

 که آدمایی پوز خوای می:»  گفتم و زدم پوزخند .« ده نمی حال طوری این.  نه:»  گفت متفکری

« . بفرمایید کنم می خواهش:»  گفت و کنه می تعظیم انگار که طوری.  شد خم «؟ بدی رو کشتی

 شسمت رفتم و .« بشه قراره چی جا اون برم دونم می.  نکشه طول زیاد:»  گفتم بعد و کردم مکث

 :» دادم جواب.  بود ایان.«  بدم جوابش باید:»  گفتم و وایسادم.  خورد زنگ موبایلم موقع همون. 

 بهخو حالت:»  کردم زمزمه «؟ کجایی.  سالم:»  بود کالفه و حوصله بی یکم نظر به صداش «؟ بله

 .«  طوریه یه صدات چون:»  گفتم و کردم مکث «؟ پرسی می چرا:»  گفت لحن همون با «؟

 ؟ کجایی.  نیست نگرانی جای.  اومده پیش کوچیک مشکل یه ـ

  ؟ داری کارم ـ

 . آره ـ

 . االن ببینمت تونم نمی ـ

 ؟ چرا ـ

 برم تا کوین پیش رم می مستقیما پنجم ساعت.  شلوغه سرم جا این.  دارم کار یکم منم چون ـ

 ؟ مهمه کارت.  ببینمت بتونم بعدش احتماال.  ببینم رو استودیو

 . بینمت می بعدش.  بگذرون خوش.  خب خیلی.  نه ـ
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 . خداحافظ.  باشه ـ

.  اتاق ونا سمت رفتم و گذاشتم مبل روی کیفو.  گذاشتم کیفم توی رو گوشی و کردم قطع تماسو

 ازش تیدرس شناخت من انگار البته.  باشه سنگدل قدر این که خورد نمی مارتین به!  گاه کشتار یا

 طرخ به جونشو و بگه رابرتسون به چیزی کیت مورد در بخواد که کردم نمی فکرم چون نداشتم

.  اتاق داخل رفتم و کردم گره هم توی دستامو!  بود رحم بی اما...  داد نمی نشون!  بندازه

 یچیدمپ می بعد و رفتم می پایین پله تا سه دو از باید.  بست درو و تو اومد سرم پشت رابرتسونم

 هی.  شد نمی مترم یه بینشون ی فاصله که بود دیوار طرفم دو چون بشم جا اون وارد تا چپ به

 یه بینمب گاه کشتار اصلی قسمت از تونستم می من که چیزی تنها.  کوتاه راهروی یه مثل جورایی

 این با در تا دو چرا:»  گفتم تعجب با.  بود در یه جلوم دوباره ولی رفتم پایین ها پله از.  بود دیوار

 که طور همون و سمتش برگشتم.«  هست صداهم ضد.  ایمنیه در یکی این:»  گفت «؟ فاصله

 ؟ من پیش بیاین باید فهمیدین طور چه!  سوال یه:»  گفتم کنه باز رو قفال ی همه اون بودم منتظر

 مشتریات ی بقیه که جایی اون از:»  گفت و انداخت باال شونه «؟ شناختین می کجا از منو

 لوقف آخرین داشت «؟ طور چه بزنی حدس تونی نمی ولی بفهمی تونی می چیزو همه.  شناختنت

 نتظرم...«  گم می االن:»  گفتم و وایسه که این معنی به گذاشتم دستش روی دستمو.  کرد می باز

 هب رسم می برم بخوام راه این از اگه.  سبزه چشمات:»  گفتم و کردم نگاه بهش.  شد خیره بهم

« . روس یکی اون بود آمریکایی صد در صد یکیشون.  داشتن سبز چشم اونام که نفر دو یکی

 کلیدو دوباره خواست و زد پوزخند.«  نداری که خانوادگی نسبت.  خب:»  گفتم و کردم مکث

 یلیخ نفر یه.  ندارم عجله قدر این توریستم که من!  کن صبر:»  گفتم و گرفتمش که بچرخونه

 ازم:»  فتمگ بعد و کردم فکر...«  ببینم بذار ؟ بشناسی اونو ممکنه.  بود فرانسوی که بود پیش وقت

 و داختان باال شونه «؟ بشناسی اونو ممکنه!  نمیاد یادم:»  گفتم و کردم مکث...«  که بود خواسته

« . نشنیدی فرانسوی مرد یه از یعنی این:»  کردم زمزمه.«  دونم نمی اسمشم حتی من:»  گفت

 هشون.  دادم تکون منفی ی نشونه به سرمو.«  کنم باز درو ذاری می:»  گفت و شد خیره بهم جدی

 تمذاش می قرار یکی با یادمه چون ؟ نداری پسر احتماال:»  گفتم.  بیرون داد نفسشو و افتاد هاش

 الاص و نبود باهوشم قدر اون تازه.  مطمئنم.  نبود فرانسوی اون.  نه اما.  بود تو شبیه خیلی که

 شنگق خیلی چشماش باشیم بین واقع ولی.  کنه تحمل زنبورم یه کشتن بتونه خورد نمی بهش

 به و «؟ باشی شده آشنا من با باید طور چه تو:»  کردم زمزمه!«  کریستی:»  گفت اعتراض با.«  بود

 نبیا تر بزرگ کارای برای قراره:»  بود گفته بهم بار یه که افتادم مرد یه یاد.  شدم خیره زمین

 مشکوکی طرز به و داشت غریب عجیب سبیل یه که مرده اون:»  گفتم و زدم پوزخند.«  سراغت
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 ردمک مکث.«  بود دستکش با خورنم غذا موقع حتی اون اوه ؟ پوشید می دستکش و پالتو همیشه

 چیزای به اون که دونستم می موقعم همون من.  خوره می خیلی بهش...  اون کنم فکر:»  گفتم و

 ویت من همکار:»  گفت و چرخوند کلیدو.«  بزرگه خیلی جاهای تو سرش یه و کنه نمی اکتفا کم

 وندم منتظر و کرد باز درو و داد تکون سرشو.«  تونستم که دیدی:»  گفتم و زدم لبخند.«  فرانسه

 اون شایدم یا نبودن خشن قدر اون انگار.  نه.  کردم نگاه بر و دور به و شدم رد در از.  داخل برم

 از بعضی.  بودم گرفته تهوع حالت تقریبا.  کنن آویزون سقف به رو جسدا که نبودن شجاع قدر

 تاقا اون کل توی صداش.  چرخوندم نگاهمو و رفتم جلو به قدم یک.  نه بعضیا.  بودن خونی بدنا

 حس.  ندادم جوابی «؟ گم می درست!  اومدی خوش من تاریخی ی موزه به:»  شد منعکس بزرگ

 زرگیب ی مسئله یعنی.  ها نیست مهمم زیاد دونی می:»  کردم زمزمه.  زنه می تند قلبم یکم کردم

 قاتل ها صحنه این با دونی می.  باشم حامله من داره احتمال که هست چیزی یه...  ولی نیست

 قدر این که عجیبه:»  گفت بعد و تمسخر روی از تر بیش.  پیچید خندش صدای «؟ شی می بچمم

 بعضی . نیارم کم نفس که کنم تند کشیدنمو نفس سرعت کردم سعی.«  داری عالقه بودن مادر به

 تو یلیخ بعضیاشون ولی بودن روح بی و سفید همشون البته.  بودن شده سفید گچ مثل جسدا از

 رفتم لرزون پاهای با بودن شده بریده دستش تا دو انگشتای که جسد یه دیدن با.  زد می ذوق

 هب بچه اون!  نه اوه :» گفت قیدی بی با «؟ کرده رو کارا این...  مارتین:»  گفتم وحشت با.  عقب

 به بزن حدس.  کشته بعضیاشونو فقط.  بره نمی لذت ازش ! نداره اعتقاد مرگ از قبل ی شکنجه

 هدف این که این خاطر به:»  گفت.  کشیدم نفس تند تند و دادم قورت دهنمو آب «؟ چی خاطر

 یچ قراره که کنی می درک پس.  کشتشون اونم.  گرفتن جلوشو اونا.  مهمه خیلی مون دو هر برای

 ؟ اشیب شکمت توی ی بچه احتماال و پیشرفت و آهنگ مثال...  دونم نمی فکر به االن تو اگه بشه

 که باشی داشته مادرانه احساس قدر اون امیدوارم فقط پس بدی ادامه روند این به خوای می اگه

 این زا پامو یکم کنم می سعی منم.  ده نمی زجری هیچ چون بیفته مارتین دست کیتت کنی دعا

 راستمو دست و کردم باز بودن خورده گره هم به موقع اون تا که دستامو.«  بیرون بکشم ماجرا

 ایان هب تا کردم رو کارا این من:»  گفتم لرزون صدای با.  تپید می تند یهو که گذاشتم قلبم روی

 نبی که بود این خاطر به مربوطه اون به که چیزی هر و آهنگ ی قضیه...  ی قضیه.  بشم نزدیک

 هداشت دخترشو دوست نقش و باشم نزدیکش تونم می...  تونم می من که.  شرطه یه ایان و من

 « . بگیرم جلوشو تونمم نمی.  مجبورم من...  من.  بکنه سود من کار این از عوض در اونم و باشم

 . کنه کمکت که کنی پیدا چیزی یه شاید.  بگرد خوب رو جسدا بین ـ
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 رد سمت دویدم.  کرد قفلش موقع همون.  در سمت برگشتم و پریدم وحشت با.  بست درو یهو و

 این:»  زدم داد.«  بگرد خوب:»  اومد صداش موقع همون.  شد نمی باز.  چرخوندم رو دستگیره و

 ؟ آوردم می دووم جا اون طور چه.  جسدا سمت برگشتم.  نیومد ازش صدایی دیگه «؟ کاریه چه

 من چشم تو و بود شده تر شدید جسدا بوی شدم حبس جا اون که بودم فهمیده تا انگار

 فمکی داخل از عادت طبق تا کردم نزدیک کمرم به دستمو سریع خیلی.  بودن شده تر وحشتناک

 بین رفتم و دادم فحش خودم به دلم تو!  مبل روی گذاشتمش که اومد یادم اما بردارم موبایلمو

 ودنب طور اون.  کردم نگاه بهشون و گرفتم دماغم جلوی دستمو.  بودن خونی و وحشتناک.  جسدا

 کیی یکی.  رسیدن نمی هم تا ده به که نبودن تر بیش تا چند!  جا اون بود ریخته جسد بگیم که

 این اب کبودی جای.  وایساد قلبم دیدنش با اما بود پسر!  بچه یه به رسیدم بعد و گذشتم ازشون

 همون.  کردم بغض کردم حس!  مرده که نبود وقت خیلی انگار.  بود بدنش روی هنوز بود مرده که

 این به که رحمه بی قدر اون که بوده این منظورش حتما.  ریخت اشکم و نشستم زمین روی جا

...«  نشمایی که نیستم رحم بی قدر این منم دیگه:»  کردم ناله!  بکشه رو کوچولو ی بچه یه وضع

 خیلی!  آشغالی خیلی ؟ شنوی می.  رابرتسون ای عوضی خیلی:»  زدم داد.  کردم پاک اشکمو و

 مرفت و شدم بلند جام از «؟ کردم می مخفیش بهتر باید ؟ کردی پیداش اوه:»  اومد صداش!«  زیاد

.  ودب نذاشته اعصاب برام و شد می منعکس سالن اون کل توی کفشم ی پاشنه صدای.  در سمت

 یم کشمت می ؟ کنم می کار چی بیرون بیام دونی می:»  زدم داد.  کوبیدم بهش و رسیدم در به

 ومجل و کشیدن تیر به کرد شروع سرم.«  میارم سرت آوردی اینا سر که بالیی تک تک ؟ فهمی

 به خودت برای بیرونو اومدن پس خب:»  اومد رابرتسون صدای و نشستم زمین روی.  شد تار

 قرصامو باید.  دیدم کافی ی اندازه به.  کن باز رو کوفتی در این:»  کردم ناله.«  انداختی تاخیر

  .« کن باز درو.  بخورم

 !  ای عصبی که بود رفته یادم ـ

 جهنم به برو:»  زدم داد.  نداد جوابی دیگه.«  روانی کن باز درو این.  عصبیم.  آره:»  کشیدم جیغ

 فسن نفس «؟ خوبه حالت ؟ کریستی:»  اومد مارتین صدای دقیقه یک تقریبا از بعد!«  رابرتسون

 ... درو...  بکشم نفس تونم نمی.  تاره جا همه:»  کردم ناله...«  نه:»  گفتم لرزون صدای با.  زدم

 بازومو و شد خم.  شد باز در هم بعد.  اومد قفال کردن باز صدای ثانیه چند از بعد.«  کن بازش

 کار وتر یکم باید.  مارتین رحمی دل خیلی:»  گفت سینه به دست رابرتسون.  شم بلند تا گرفت

 زیدملر می.  بیرون رفتم و عقب کشیدم خودمو که برم راه کنه کمکم خواست و نداد جوابی.«  کنم
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 ای ادهآم االن کنم فکر:»  گفت رابرتسون.  باشم خودم مراقب یا بشینم که نداشتم اینو وقت اما

 عصابما.  کردم باز یکی یکی رو کابینتا و خونه آشپز داخل رفتم.«  بکنی خوام می ازت کاری هر که

:»  گفت و خندید.  بود تشخیص قابل کامال کابینتا کوبیدن محکم و رفتارم از و بود شده خطی خط

 ردک نگاهم تعجب با.  سمتش رفتم و برداشتم بزرگو چاقوی!«  اعصاب قرص خوردن از بعد!  البته

 پشت از مارتین بکنم کاری که این قبل.  شدم ور حمله سمتش یهو و.«  کشمت می:»  زدم داد. 

 انیتعصب از.  نبود خودم دست کنترلم.  بودم شده دیونه «؟ کنی می کار چی:»  گفت و کشید منو

 گها که دونستم می ذهنم توی لحظه اون اما نداشتم رفتارم روی کنترلی که درسته و لرزیدم می

 شبه من کیت مورد در:»  غریدم و مارتین سمت برگشتم.  کنم می کاری یه حتما نگیرن جلومو

 و «؟ نهک مخفیش جسد تا ده بین و بکشتش بعدم و کنه کبودش ؟ بکنه باهاش کارو اون که گفتی

 و بود رسیده بهم نگهبان اما باال بردم دستمو دوباره.  داد خالی جا که آوردم فرود سمتش رو چاقو

 اومد مارتین.«  این روانی همتون شما:»  زدم داد.  کرد پرت رم چاقو و گرفت دستامو پشت از

 ویر افتادم داره نگهم بتونه که این قبل اما کرد کارم همین و کنه آزادم نگهبان دست از تا سمتم

 می.  نشدم بیخیال بازم اما.  بود اعصابم خاطر به که ای گیجه سر و لرزشم خاطر به.  زمین

 و تمبرداش رو بود افتاده زمین روی که چاقو.  تونستم نمی ولی بگیرم خودمو جلوی باید دونستم

 که اونی که کنم تحلیل و تجزیه ذهنم توی تونستم می حداقل.  نگهبان اون پای تو کردم فروش

 ونهم مارتین و بیرون کشیدم رو چاقو.  بود کنارم درست که مارتین نه نگهبانه تره مهم زدنش

 بس:»  زدم داد که بگیره رو چاقو تا کرد دراز دستشو و.«  بسه:»  گفت و گرفت هامو شونه موقع

 رو رفتاری دارم دونستم می.  بود گرفته عصبانیت وجودمو تموم!«  مونده آشغال اون هنوز.  نیست

 بهتر دبو جلوم هم بابا رابرتسون جای به اگه.  بکنم امیر با خواستم می عمر یه که کنم می باهاش

 ته تو یا . گیره نمی جلومو چرا مارتین دونستم نمی.  سمتش رفتم و شدم بلند جام از.  نبود این از

 من هم چون بود تر معقول دوم مورد.  برسه بهم بود نتونسته یا منه با حق که دونست می وجودش

 واستخ نمی رابرتسونو مرگ منه با حق دونست می اگه حتی هم بودم رسیده رابرتسون به باد مثل

 اولین . رسیدم جنون حد به من االن ؟ دونستی می رحمی بی خیلی:»  گفتم و دیوار به کوبوندمش! 

 حرفم وسط...«  من...  کنم می تیکت تیکه.  کنم می قطع انگشتاتو مرد اون مثل کنم می که کاری

 اب رابرتسون.  شد پرتاب تری دور جای چاقو بار این و.«  کن تمومش:»  زد داد و کشید منو مارتین

 نمارتی زور اما شم ور حمله سمتش خواستم حرفش این با.«  وحشی ی دختره:»  گفت عصبانیت

 داد.«  نک کنترل خودتو:»  گفت و خودش سمت کشید منو.  بود داشته نگهم ثابت و بود زیاد خیلی

 مارتین!  بچم!  بچم:»  غرید رابرتسون.«  بیاره بچم سر رو ها بال این خواد می.  تونم نمی:»  زدم
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 مارتین دست از کردم می سعی هنوز.  شد رد کنارمون از و.«  طرف اون ببر چندشو ی دختره این

 خودمو.  لرزیدم می و زدم می نفس نفس.  مبل روی کرد پرتم و شد عصبانی اونم که شم آزاد

:»  گفت ای عصبی صدای با و دادشون بهم.  آورد آب با قرصمو برام اونم و کردم جمع مبل روی

 و دش خم سمتم.  بکنم آب لیوان نزدیک دستمو حتی تونستم نمی و لرزیدم می هنوز.«  بخورش

 رمکنا بهم کردن نگاه ثانیه چند از بعد.  بخورم آبو تا کرد کمک بهم و گذاشت دهنم توی قرصو

 هق هق و بستم چشمامو.  کشید خودش سمت منو و.«  باشی آروم کن سعی:»  گفت و نشست

 شتمم تو بلوزشو.  شم جدا ازش تونستم نمی اما ترسمه این اصلی عامل اون دونستم می.  کردم

 یامم بیاد سرش بالیی:»  کردم ناله.«  دونم می:»  کرد زمزمه...«  منه عزیز کیت:»  گفتم و فشردم

 .«  کنم می منقرض باعثشو نسل کل

 . باش آروم...  نکن فکر بهش.  باشه ـ

 هک کرد می درد حدی به سرم.  گذشت می ذهنم از ها جنازه تک تک تصویر بود بسته که چشمام

 بودم شده آروم ؟ ممکنه طور چه!  عصبی و شدم آروم کم کم!  کنم جداش بدنم از دادم می ترجیح

 بیعص.  کردم نمی گریه یا ترسیدم نمی و لرزیدم نمی دیگه.  کردم نمی فکر جسدا به دیگه و

 ازش.  کردم نمی ولش راحتی همین به.  باشم عصبی مارتین از باید اومد یادم تازه آره...  بودم

 رامب وایسادن ولی شدم بلند سختی به برداشتم کیفمو و.«  خونه برم باید:»  گفتم و شدم جدا

 ومدا نگهبان اون سر بالیی چه نکردم توجه دیگه حتی.  گرفتم دیوار به دستمو.  بود شده سخت

 من بذار.  کنی رانندگی تونی نمی حال این با:»  گفت مارتین.  بیرون برم خواستم می فقط

 با از بهتر خونه رفتن حال این با:»  گفتم داری طعنه اما خسته صدای با و زدم پوزخند.«  برسونمت

 ونا گمشو:»  زدم داد بگه چیزی و بشه نزدیک بهم که این قبل حتی اما سمتم اومد.«  رفتنه تو

 سمت بردم دستمو لرزش با.«  بودنی عصبی ته واقعا تو.  اوه:»  گفت تعجب با!«  ها طرف

 که بدونیم همه کنم فکر ولی بودم قوی همیشه درسته!!!  کنم بازش تونستم نمی انگار اما دستگیره

 تمداش که قدرتی تموم انگار افتاد دستم از کیفمم!  میندازه پا از رو کسی هر ای صحنه همچین

 ودستم ازش...«  تا بخواب یکم:»  گفت و گرفت ساعدمو مارتین!  بود خودم وزن داشتن نگه فقط

 حال!  نمک بلند خودمو تونستم نمی دیگه انگار کار این با اما برداشتم کیفمو و شدم خم و کردم جدا

 نشون که بود حدی در ولی زیاد خیلی نه.  لرزیدم می فقط و نشستم زمین روی.  بود عجیبی خیلی

 . کرد بلندم و گرفت هامو بازو مارتین.  شد می تر بد دردش لحظه هر سرم.  عصبیم هنوز داد می

 البا اتاقا ی همه و بود دوبلکس خونه کردم توصیف هم قبال که طور همون.  ها پله سمت برد منو
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 ی نرده اون با قدیمی های پله اون از کردم می کارو این اگه ولی شم جدا ازش خواستم می.  بودن

 منو داخلش به کشیدن سر از بعد و کرد باز اتاقو یه در باال رسیدیم وقتی!  کردم می سقوط کوتاه

 وپهل به.  لرزیدم می شدت به!  تخت روی شدم پرت کرد ولم و رسیدیم تخت نزدیک وقتی.  برد

 به که خوام می معذرت...  ببین:»  گفت و انداخت روم رو پتو.  کردم جمع خودمو و کشیدم دراز

 من به اصال:»  زد داد...«  بچم:»  کردم ناله.«  بودم مجبور ولی گفتم چیزی همچین رابرتسون

 هک داشت حقی چه!  شد خفه خودش که نگاهی یه با.  کردم نگاهش عصبانیت با «؟ دی می گوش

 خواهی معذرت ؟ بود کرده فکر خودش پیش چی!  بودم من زد می داد باید که اونی ؟ بزنه داد االن

 می داشتن.  بستم چشمامو ؟ گذره می اون میل به خوشی و خوبی به زندگی بعدم و کنه می

 تشکو.  کرد می ذوبشون داشت حرارت کردم می حس!  واقعی سوختن...  سوزش نه.  سوختن

!  بست درو و بیرون رفت و.«  بخوابی کن سعی :» گفت.  کردم ناله و دادم فشار مشتام توی

 می هم به دندونام فقط.  کرد می عصبیم داشت چشمم توی زد می پنجره توی از که آفتابی

 و نشستم جام تو آخرش.  عصبـــی...  دیگه بودم عصبی!  زدم می غر.  کردم می ناله.  خوردن

 وبارهد و!«  لعنتی آفتاب:»  زدم غر و!  بکشم رو پرده خواستم می انگار.  کشیدم خشونت با رو پرده

 تنها ولی بودم کرده عرق.  بستم چشمامو.  کشیدم سرم روی رو پتو و کشیدم دراز تخت روی

 خوابم وقتی.  بگیره خوابم که وقتی تا بود تشک با کردن بازی و زدن چنگ کردم می که کاری

 توی مارتین صدای که این تا بود ترس و اضطراب از پر همش.  نداشتم راحتی خواب بازم گرفت

 عرق و بود پریشون موهام.  کردم باز چشمامو.  داد تکونم و.«  کریستی شو بیدار:»  اومد خوابم

.  ودب سنگین سرم و نداشتم خوبی حال هنوز.  شده شب که انگار بود تاریک بر و دور.  بودم ریخته

 شد باعث کیت ی گریه صدای که «؟ چی :» زدم داد وحشت با ...« اومده بچت.  شو بلند :» گفت

 زمزمه به کرد شروع اون فورا.  بود افتاده گریه من داد خاطر به و بود) ! (  مادرش بغل.  برگردم

 :» گفت فورا.«  کشمت می:»  غریدم و نشستم جام تو.  بشه آروم تا خوندن شعر براش و کردن

 خواد می انگار که بود طوری لحنش...«  همین.  اومدن شده تنگ بچت برای دلت گفتم بهشون

 فتمر و وایسادم جام توی سختی به.  بگم مشکوکی چیز نباید که بفهمونه مستقیم غیر بهم

.  هسخت:»  گفت مامانش.  دادم تکونش آروم و گرفتمش مامانش بغل از بود شده ساکت.  سمتش

 بهش!«  رسی می بهش خیلی انگار.  شده چاق چه:»  گفتم آرومی صدای با و ریخت اشکم «؟ نه

 «؟ بدی شیر بچم به خوای می طور چه.  الغری خیلی.  برس خودت به یکمم »: گفتم و کردم نگاه

 و کردم جدا موهاش از دستشو!  کنه می موهاشو داره دوباره کیت که شدم متوجه من و زد لبخند

 فتمگ لرزون صدای با «؟ کافیه ؟ همین:»  گفت تعجب با.  مامانش به دادمش و.«  ببرینش:»  گفتم
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.«  نهنک اذیتش کسی که دور جای یه برین.  کنین مراقبت ازش جونتون مثل و برین االن همین:» 

 بودن به نکرده عادت هنوز که این خاطر به:»  گفت و سرم پشت اومد مارتین.  کرد نگاهم تعجب با

 مواشک.  رفتن و.«  باشه:»  گفت و زد لبخند اونم.«  برین دیگه شما.  گه می چی فهمه نمی بچش

 گزن موبایلم که بگم چیزی و کنم شروع رو دعوا خواستم.  مارتین سمت برگشتم و کردم پاک

  «؟ بله:»  دادم جواب تماسو بعدم و برداشتم کیفمو تخت کنار میز روی از.  خورد

 لقب ساعت دو بود قرار ؟ دی نمی جواب موبایلتو چرا ؟ بودی کجا ؟ گرفته شوخیت!  لعنتی اوه ـ

 ؟ هخبر چه.  دی نمی جواب زنم می زنگ بهت چی هر.  نیستی گه می زدم زنگ.  باشی کوین پیش

 .«  نگرانی نگو :» گفتم ای رگه دو صدای با.  بود ایان

 نای تو!  سراغت بیاد یکی زمان هر ممکنه ؟ هستیم شرایطی چه تو االن فهمی می کریستی ـ

 ؟ کشی می آدمو طور این چرا شرایط

 و انداختم شونم روی کیفمو.  کردم قطع تماسو و.«  نخور حرص قدر این.  میام:»  کردم زمزمه

 قاتا از کردم می پاک عرقمو دستم با که طور همون و.«  کنم کار چی باهات دونم می بعدا:»  گفتم

 زا خواستم و ندادم جوابی «؟ کجا:»  گفت و گرفت جلومو رابرتسون.  پایین بعدم و بیرون رفتم

 بذارم طوری همین خوای می پیشت ساعت چند حرکت با:»  گفت.  نداد اجازه که شم رد کنارش

 . داری که عقل!  بود خودت رفتار همش:»  گفتم.  بشه باز راهم شد باعث و زدم تنه بهش «؟ بری

 دهکشی نفس خونه دیونه اون تو کافی ی اندازه به.  بیرون زدم خونه از.  در سمت رفتم و «؟ نداری

 زود ات کردم زیاد سرعتمو و شدم ماشین سوار.  بود شده بازی اعصابم با کافی ی اندازه به!  بودم

.. . گرفتم بو کردم می حس!  بودن جسدا اون خیابون جای به انگار چشمم جلوی.  خونه برسم تر

 وزر تا کردم می تمرین باید هنوز من.  کردم می خستگی احساس رسیدم ایان ی خونه به وقتی

 خیلی داشت چیز همه...  بود زیاد روم کاری فشار.  بعدیم آهنگ خوندن برای استودیو برم بعد

 وقتی.  کشوندم می خودمو باید اما چیه برای عجله همه اون دونستم نمی.  شد می انجام سریع

  «؟ بودی کجا:»  گفت سینه به دست «؟ خب:»  گفتم و داخل رفتم «؟ خب:»  گفت کرد باز درو برام

 . بگم تونم نمی.  جایی یه ـ

 ؟ کلوپ ـ

 :» فتگ و انداخت باال شونه «؟ باشم جا اون چرا.  نه:»  گفتم گیجی و حیرت با و سمتش برگشتم

 االب ابروهاشو «؟ بازه کلوپی کدوم روز توی ؟ نیست حواست:»  گفتم و زدم پوزخند.«  دونم نمی
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 دراز روش پاهامو و نشستم مبل روی.«  ببینیم استودیوتو بریم تا شم می آماده :» گفت و انداخت

:»  گفت.  پایین انداخت پاهامو و نشست مبل روی.  سمتم اومد.«  ندارم حال فعال:»  گفتم.  کردم

 هب کردم شروع.  کردم دراز پاهاش روی و کردم باال دوباره پاهامو.«  شه می کثیف کفشت با مبل

 بهم اخم با.«  بیار در کفشامو و باش من ی بره:»  گفتم خنده با و ها بچه مثل پاهام دادن تکون

 خب:»  گفتم و پیچوندم انگشتم دور موهامو!  جذبه بی حال عین در ولی جذاب اخم یه.  کرد نگاه

  «؟ داشتی کارم چی... 

 . دیدم رو دایانا ـ

 ؟ نکردی آشتی بگو راستشو ؟ چیه ؟ نداره تمومی شما داستان.  خدااااا وای:»  گفتم و زدم پوزخند

 یم دنبالتو هی که مسخرشو قلب اون و کنم سوراخ شکمشو برم االن همین تونم می کردین اگه

 ومشتم:»  گفت حرفم وسط...«  رودشو و معده بعد و بترکه تا بدم فشار دستم تو و بیارم در گیره

 !«  کن

 ... داری دوستش تو.  آهاااان ـ

 می مخود خب خیلی ؟ بگم تو جلوی نقشمو که باشم احمق تونم می قدر چه:»  گفتم و کلم به زدم

 بسه...  گفتم...  بهت:»  گفت حرفم وسط.«  رودشو و معده و کنم می رو کارا همون و سراغش رم

 زنم یم حرف بلند بلند خودمم با دیگه ؟ شدم احمق قدر چه من.  اه:»  گفتم ساختگی باوری نا با.« 

 و خط خودم برای و زنم می حرف خودم با دارم بار این انگار لبم دادن تکون به کردم شروع و!« 

 و!  کلم پشت زد آروم و سمتم شد خم.  صدا بدون فقط.  رم می غره چشم و کشم می نشون

 با و کردم فوت صورتم توی از موهامو.  بود دورم موهام بود پایین چون سرم.  عقب رفت دوباره

:»  گفت و کرد گره هم توی دستاشو.  کردم نگاهش جانب به حق ی قیافه و عصبانی چشمای

 ردیک غلط:»  گفتم حرفش وسط...«  گفتم خودم با بعد و دیدمش سازمان توی.  گفتم می داشتم

 یچ خودت با دونم نمی:»  گفتم و انداختم باال شونه.  سمتم برگشت باز چشمای و تعجب با!« 

 و!«  دیونه ی دختره:»  گفت و زمین روی داد هل محکم پامو .« کردی غلط کال دونم می ولی گفتی

 به ودستش و برگشت اما افتاد می داشت اونم.  گرفتم جلوش پامو اما بره که شد بلند مبل روی از

 مـــقاح.  احمقـــم!  که گفتم بهت.  دلم عزیز نیستم دیونه:»  گفتم و خنده زیر زدم.  گرفت مبل

 و جدی لحن از.  بازم خنده زیر زدم.«  احمـــق:»  گفت و زد پام به حرص با اونم.  خندیدم و.« 

 ! احمـــق:»  گفت.  اومد نمی باال نفسم دیگه!!!  کشیدم زجری چه بود رفته یادم.  دارش خنده

 مینز بیفتم مبل روی از خنده شدت از دیگه شد باعث و.«  قدر این نه ولی احمـــقی دونستم می
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 در زور به.  کشیدم می نفس تند تند و اومد نمی باال نفسم دیگه که بودم خندیده بد قدر اون. 

 ترف و داد تکون تاسف ی نشونه به سرشو اونم.«  آب...  آ:»  گفتم) ! (  خندیدم می هنوز که حالی

.  وش بلند:»  گفت کردم تازه نفس که بعد و بخورمش کرد کمکم آورد آب که برام.  خونه آشپز توی

.  گم می نماشی توی :» گفت و کرد نگاهم جدیت با.«  بگو داستانتو ی بقیه نه:»  گفتم.«  بریم باید

 تهسوخ معدم.  نشستم جام تو منم و بشه آماده تا رفت و.«  جا اون هست برات خوبم سورپرایز یه

 هک ماشین سوار.  دنبالش رفتم لبخند با و زدم چشمم به عینکمو.  خنده همه اون خاطر به بود

 «؟ مثال چی:»  گفتم خنده با «؟ زدی چیزی:»  گفت و کرد روشن رو ماشین.  خندیدم ریز شدیم

.. . دونم نمی نه:»  گفتم خنده با .« دیگه دونی می...  مثال...  دونم می چه:»  گفت و کرد نگاه بهم

 خندم یهو...«  ماری...  دونی می:»  گفت شده جمع ی چهره با و بیرون داد نفسشو.«  دیگه احمقم

!  خودم جون آره «؟؟؟؟ فهمی می کنم نمی سرپیچی قوانین از من.  هییییی :» گفتم و شد تموم

 ماون.  خندیدم می و افتادم می لحنش یاد من فقط رسیدیم که وقتی خود تا.  زد دور و زد پوزخند

 هک این تا افتاده اتفاق دایانا و اون بین چی که نفهمیدم حتی.  خورد می حرص و شد می کالفه

 کی نبز حدس.  دارم دوست خیلی عینکو این دونی می:»  گفتم و کردم جا به جا عینکمو.  رسیدیم

 ویدمد و شدم پیاده منم.  شد پیاده و.«  نیستم مشتاق:»  گفت و انداخت باال شونه.«  دادتش بهم

 تکون ثبتم ی نشونه به سرشو «؟ داری کلید.  دیگه بریم هم با:»  گفتم و گرفتم دستشو.  سمتش

.  ادد هیجان بهم و بود وصل اسکلت شبیه خوشگل کلیدی جا یه بهش.  داد کلیدو دسته بهم و داد

 نگارا.  رفتن می پایین به ها پله.  کردم باز درو و کشیدم عمیق نفس.«  کن بازش خودت :» گفت

 ایانو تدس و بستم چشمامو.  دیدم رو استودیو زمین کم کم و پایین رفتم.  بود بزرگ زمین زیر یه

 قبمرا.  شم سورپرایز خوام می خودم ولی کنی نمی برام کارو این تو چند هر:»  گفتم.  دادم فشار

 شدن مومت ها پله وقتی.  پایین برد منو آروم و گرفت ساعدمو.«  بلندن پاشنه کفشام.  نیفتم باش

 با . کرد روشن المپو کنارمون از اونم و کردم باز چشمامو.«  کن باز چشماتو...  خب خیلی:»  گفت

 ارتفاعش و بود بزرگ.  بشم حال خوش قدر اون که کردم نمی فکر.  شد تر بیش هیجانم  دیدنش

 ورسنس!  نداره چیا تماشا برای جایی البته که بود تر کوچیک سایز تو اجرا سالن یه مثل.  زیاد

 وردخ می پله تا دو که بود ای دایره و بزرگ سن تا دو سالن وسط وسط جلو.  بود سقف روی آتیش

 نور رقص ی کره تا چهار جمهعا سقف جاهای ی بقیه طور همین و تاشون دو باالی سقف روی. 

 یکی اون ولی باشه هام اجرا تمرین همون برای که زدم حدس و بود خالی سن یه روی.  داشت

 «؟ کنه می کار چی جا این...  این :» گفتم حیرت با.  بود رقص ی میله یه...  سن
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 تونه می ؟ دونه می کی...  کنی تمرین هم طوری همین خواستم.  داشتی توش خوبی استعداد ـ

 !  بترکونه ویدیوت موزیک یه توی

 بطض برای که دیدم کوچیک اتاقک یه گوشه ی گوشه.  کردم نگاه راستمون سمت به و خندیدم

 جا نای آهنگامو باید بعد به این از :» گفتم خنده با و سمتش برگشتم.  داشتم شوق.  بود آهنگ

 دیم می وترتیبش سریع خیلی داریم چون آلبومو این.  نه:»  گفت و کرد جیبش تو دستشو «؟ بخونم

 دور دستامو و خندیدم.«  حتما.  آره رو بعدیا ولی جا این نمیان.  کنن می کارشونو زود خودشون

 .«  خوبه :» گفتم و کردم حلقه شکمش

 ردیمک اعالم...  خب ولی...  ها نیست مهم زیادم البته.  بگم خوب موقعیت یه تو اینو خواستم می ـ

 . شه می پخش دیگه روز سی آلبومت که

 تدس از!  ایان وای:»  کردم ناله.  زد خند نیش «؟ گفتی چی :» گفتم حیرت با و اومدم در بغلش از

 ینکو خود اصال ؟؟؟ بخونم رو یکی باید بار یه روز سه هر یعنی ؟ مونده آهنگ تا ده دونی می...  تو

 توام و بسازه آهنگو داره وقت اون روز سه.  که خوبه :» گفت و زد لبخند «؟ داره سرعت قدر این

« . تره بیش اضافت وقت پس خونی می فردا که بعدیتو آهنگ ضمن در.  کنی تمرین داری وقت

 ودز خوام می فقط.  اصال.  نه:»  گفت و انداخت باال ابروهاشو «؟ پولی محتاج قدر این :» کردم ناله

 جمعا آهنگت تا سه بزن حدس:»  گفت و زد لبخند.  کردم نگاهش اخم با .« بشه جور و جمع تر

 ندچ این تو جمعا :» گفت و زد لبخند .« دونم نمی :» گفتم سینه به دست «؟ داشته خرید تا چند

 نفر هزار دو ولی کردن پخش هم سایتا توی آهنگو که این به توجه با.  تا هزار دو از تر بیش روز

 و ادد تکون سرشو.«  ترسناکه »: گفتم و کردم اخم .« بوده کدوم بهترینشون بزن حدس و خریدن

.«  بیرون یامب قیافه تغییر با باید بعد به این از:»  گفتم و کردم پوفی .« ترسناکه تو قول به:»  گفت

 متون نمی.  دارم کار خودم از من ایان :» کردم ناله!«  گیری می تحویل خیلی:»  گفت و زد پوزخند

 .«  کنم کار همه این

 . حله تمرین برای بذاری وقت ساعت دو روزی.  نیست الزم همه این ـ

 دهش چیده مرتب چیز همه.  اتاقک داخل رفتم و .« ببینم وسایلو رم می :» گفتم و برگردوندم رومو

 ودنب گذاشته گوشه هم میکروفن تا سه دو.  بودن دار مارک همشون که کردم نگاه وسایال به.  بود

 وت خیلی هم بود وصل دیوار به باال باالی هم باند تا چند.  کردم نگاه بر و دور به و بیرون رفتم. 

 دهش وصل سقف به.  بود میله اون که سنی روی رفتم.  باشه خوب اومد می نظر به هم زد نمی ذوق
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 می نتکو خیلی اونا.  آزاده باال از که بذارن بیان میله یه فقط که بود این از بهتر خیلی این.  بود

 «. کنی امتحان رو باندا تونی می خوای می اگه:»  گفت ایان.  نداشتم تمرکز روشون من و خوردن

.  بخ خیلی:»  گفت.  سمتش رفتم و .« میان خوب نظر به.  فعال نه :» گفتم و کردم نگاه بهشون

 هب سرشو «؟ باشه من دست:»  گفتم و دادم نشونش کلیدو.«  بریم شدی سیر دیدنش از اگه

 گشتبر.«  بمونم تر بیش یکم بخوام شاید:»  گفتم که بره خواست و داد تکون مثبت ی نشونه

 ارهدوب .« بمونی توام:»  گفتم بره که این از قبل.«  بگیر تاکسی پس.  باشه :» گفت و سمتم

  «؟ چرا:»  گفت و سمتم برگشت

 . شد چی دایانا با بدونم خوام می ـ

 . بدونی شه می ماشینم تو خب ـ

 ردک مکث یکم.  بزنه حرف خواد می خودشم اومد می نظر به.  دادم تکون منفی ی نشونه به سرمو

 مین حرفی هیچ خورم می قسم بیاری در بازی مسخره اگه ولی خب خیلی :» گفت و برگشت بعد و

 و نشستیم زمین روی تامون دو.  کنارم اومد اونم و دادم تکون مثبت ی نشونه به سرمو.«  زنم

 فقط هک فهمیدم که بود طوری حالتش داخل اومد که وقتی.  ببینه منو که سازمان بود اومده :» گفت

:»  فتمگ حرفش وسط...«  و بود انگیز بر وسوسه.  داره نگه رابطمونو که بکنه سعیشو باز تا اومده

 می نگاهم طوری چون شدم ساکت...«  منم وقت اون هم به برگشتین دوباره بگی خوای می اگه

 یرهخ زمین به و .« بده ادامه:»  گفتم فوری.  نزنه حرف دیگه که بگم چیزی یه منتظره انگار کرد

 . شدم

.  رونهگ خیلی.  الماسه آخه گرفتی می پس حلقتو حداقل باید زدی هم به باهام اگه گفت و خندید ـ

 منم و بخوریم هم درد به که نبودیم کسایی واقعا خب ولی بیاره درش دستش از خواستم نمی

 ممن ؟ بکنی کارو این خوای می چرا بگی خوای نمی گفت اما.  میز روی بذاریش تونی می گفتم

 قبال ونچ بکنم کارو این خوام نمی من گفتم منم.  بزنی هم به باهام که این گفت ؟ کارو چی گفتم

 اون از تر آسون طرفی از.  کنم رفتار باهاش طوری این که بود سخت جورایی یه دونی می.  کردم

...  بعدش.  ندارم دوستش هم قدر اون که گی می راست تو شاید.  بود کردم می فکر که چیزی

 قطف گفتم منم.  بدونم خوام می شه تموم واقعا که این قبل.  نامزدتم دستمه حلقه تا گفت اونم

 اونم.  کنم ازدواج باهات بخوام که ندارم بهت ای عالقه من.  خوریم نمی هم درد به که کن درک

 ینمونب قدر این که نیستم آماده که دونستم نمی گفتم منم ؟ کردی کارو این اول از چرا پس گفت

 ... رفت بعدم.  میز روی گذاشت حلقشو و نگفت هیچی دیگه اونم.  بشه جدی
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 ممطمئن.  زیاد قدر اون نه اما هستم ناراحت.  آره :» گفت.«  ناراحتی تو:»  گفتم و شدم خیره بهش

 ئنممطم:»  گفتم فکر یکم از بعد و شدم خیره زمین به .« شه می تموم ناراحتی این هم زود خیلی

 زاچی این من به:»  گفت و برداشت موبایلشو جیبش داخل از.«  نبوده ارزش کم برات قدر این اون

 .« خوره نمی

 ؟ چیزا کدوم ـ

 رفت و.«  منتظرتم ماشین تو:»  گفت بعد و گرفت شماره.  وایساد جاش تو و انداخت باال شونه

 . کرد می وانمود فقط من نظر از البته!  بود راحت براش قدر چه.  وایسادم جام توی منم.  بیرون

 تمرف بعدم و انداختم شونم روی کیفمو.  بزنه حرف موردش در راحتی این به اون که نداشت امکان

 دونب رسیدیم که وقتی.  کرد حرکت خونه سمت اونم.  شدم ماشین سوار و کردم قفل درو.  بیرون

 درو و شدم پیاده صدا بی منم...  بود دلگیری روز.  شد پیاده ماشین از سریع خیلی و حرفی هیچ

 فتر جیبش توی دستاش کردن فرو از بعد و کرد قفل درو ریموت با برگرده که این بدون.  بستم

 ستمنش مبل روی.  اتاق داخل رفت.«  خستم:»  گفتن با.  بستم سرم پشت درو و رفتم منم.  داخل

 . کردم نگاهشون هدف بی و کاناال کردن عوض به کردم شروع.  برداشتم رو تلویزیون کنترل و

 و وتسک اون تو.  فکر توی رفتم و کردم خاموشش کنه سرگرمم که نیست چیزی هیچ دیدم وقتی

 رهقرا که اتفاقایی و کنم می دارم که کاری برای.  شدم می نگران داشتم گیر دل و غمگین شب

 مهم ونا جز ؟ نباشه کیت نفر یه اون شد می.  بیاد ماها از یکی سر به قراره که بالهایی یا.  بیفته

 حملت تونستم نمی آورد می کیت سر بال ای ذره حتی رابرتسون اگه ولی شه می فدا کی که نبود

 و ترسیدم می عادی آدم یه مثل قتل از که بودم کسی من...  بود حسی چه دونستم نمی.  کنم

 به بحث طرفی از!!!  زدم می ملی امنیت اطالعات دزدیدن به دست طرف یه از.  شدم می عصبی

 خانواده یه به دادمش راحت اما.  لرزید می بدنم کرد می تهدیدش کسی اگه و رسید می که کیت

 یتو خودمم.  واقعیمه ذات کدوم دونستم نمی!  بود منفی و مثبت از پر من وجود و فکر!  دیگه ی

 آورده دوجو به من توی بابا که بود تضادی این ؟ بد یا خوبم ؟ کیم که شدم می گیج خودم شناختن

 یا ؟ بدم انجام مثبتو کار و بیرون بکشم ماجرا این از پامو خوام می دونستم نمی حاال!  بود

 بهخو آدم برم ؟ نشینیم عقب اهل که کنم قانع خودمو تونم نمی و کردم قبول چون بدم انجامش

 زندگی ؟ بیرون بکشم ماجرا این از پامو و بگیرم پس کیتو برم ؟ بذارم خودش حال به ایانو و بشم

 ادامه کارم به و بشم بچم خیال بی و بدم ادامه ایان زدن گول به یا ؟ کنم انتخاب رو خوب خوب

 نای به کردن فکر هم دیگه ساعت نیم از بعد و شدم خیره رو به رو به ؟ ببرم بین از ملتو ؟ بدم
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 ایان و اتاق داخل رفتم!  کردم انتخاب رو بودن بد و شدم مسیرم کردن عوض خیال بی موضوعات

.  دمنشنی جوابی اما زدم صداش و کنارش رفتم.  بود بسته چشماشو و بود کشیده دراز تخت روی

 ظاهرت نیستی مجبور:»  کردم زمزمه.  کرد نگاه بهم و کرد باز چشماشو .« بیداری دونم می:»  گفتم

 .«  نبوده مهم برات کنی

 . کنم نمی چیزی به تظاهر من ـ

 . کنه نمی کم غرورت از باشی ناراحت زدنتون هم به از که این ـ

 اما زدم صداش دوباره.«  زدم نمی هم به باهاش خواستم نمی اگه:»  گفت و بست چشماشو

 وخودش جلوی فقط.  کرد می کارو همین همیشه.  کشیدم دراز و بیرون دادم نفسمو.  موند ساکت

!  نمک کمکش کردم نمی سعی دیگه منم!  خیال بی پس بکنه کارو این خواست می اگه.  گرفت می

 ...  ببره خوابم تا بستم چشمامو و کردم جمع رو موهام

 *** 

 : ژوئن یکم

 حد زا بیش.  کردم چک موبایلمو و نشستم جام توی.  بود رفته همیشه مثل و شدم بیدار خواب از

.  بخورم صبحانه و برم تا شدم بلند جام از و گذاشتم دیگمم عکس...  جا همه از.  داشت اعالن

 با و سمتش رفتم.  خورد زنگ موبایلم بخورمش که این از قبل اما کردم آماده کم کم رو صبحانه

 می چون خونه آشپز داخل برگشتم گوشیم با بار این.  کردم قطع تماسو مارتین ی شماره دیدن

 صندلی روی.  کردم قطعش دوباره هم من و زد زنگ دوباره.  نشد و شه نمی خیال بی دونستم

 میمه کار.  بده جواب»  خوندم متنو و کردم بازش.  اومد اسش بار این که خودم لقمه یه و نشستم

 ردمب دستمو.  ندم یا بدم جوابشو که بودم مردد بار این.  زد زنگ بازم دقیقه پنج از بعد و. «  دارم

  «؟ بله:»  دادم جوابش باالخره و گوشی سمت

 ؟ خوبی ـ

 . بزن حرفتو ـ

 ؟ کنی می شروع کجا از االن بدونم باید ـ

 و بگی زور بهم که راحتی دیروزتون تهدید با دیگه االن کردی فکر!  ها ها:»  گفتم و زدم پوزخند

 !«  ذره یه...  کوچولو یه...  یکم...  شرم یکم فقط...  یکم ؟ کنی جو و پرس ازم
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 . نداریم زیادی وقت.  بدونم باید ولی ذارمت می فشار تحت دارم که خوام می معذرت ـ

 ؟ برسه آخر به دنیا قراره ـ

 ! کریستی ـ

 فشار تحت منو که بدین حقو این خودتون به نباید بازم ولی ترسیدم چند هر!  بگو رئیستم به ـ

 !  بلدم کارو این خوب خیلی ؟ دونی می.  پیچونمتون می چون بذارین

 ؟ کنی می کار چی االن که اینه بدونم خوام می که چیزی تمام ـ

 ! لعنتی صداته نشنیدن خوامم می من که چیزی تمام ـ

 یزیچ تونستم نمی دیگه و بود ریخته هم به اعصابم.  کردم خاموش موبایلمم و کردم قطع تماسو 

 شآهنگ بدون رو متن یه که بود سخت.  بشم آماده تا رفتم و جاش سر گذاشتم بشقابو.  بخورم

 دیگه بار دو یکی از بعد بذارن رو آهنگ وقتی که بودم خونده روش از قدر اون ولی کنی حفظ

 به و کردم حرکت استودیو سمت.  شدم ماشین سوار و کردم عوض رو لباسام.  بخونمش راحت

 تمسم اومد من دیدن با.  داخل رفتم و کردم قطع تماسو.  زد زنگ موبایلم به کوین رسیدن محض

 زیر.«  کردی نگران رو ایان و من خیلی ؟ بودی کجا دیروز:»  گفت.  دادم تکون سرمو.  داد سالم و

 کنهن:»  گفت لبخند با.«  بشه تموم تر زود آلبوم این آرزومه تموم فقط.  نیست مهم:»  گفتم لب

  «؟ پشیمونی

 ... نه.  نه ـ

 هدیگ کردم می سعیمو اگه من چون زیاد نه ولی بود شده کیت که تهدیدی خاطر به...  بودم یکم

 گوش آهنگ خود به ای دقیقه چند و اتاق توی برو:»  گفت و داد رو تری پی ام بهم.  نبود مشکلی

 تاقا داخل رفتم و دادم تکون سرمو.«  دارم کار یکمی من.  ضبط برای بیا شدی آماده که بعد و کن

 و ضبط برای رفتم ذهنم توی ریتمش کردن مرتب و آهنگ به دادن گوش دفعه چندین از بعد. 

 منو حرف این با کوین شدنش تموم از بعد و کردیم می کار ضبط برای طوالنی مدت یه حدودا

 می رغ بهش قدر چه بمونه اگه دونست می حتما .« رقص استودیوی بریم تا بیا فردا :» واقعا کشت

 نروش موبایلمو.  بیرون رفتم و کوبیدم زمین به محکم پامو.  رفت گفت رو حرف این تا که زنم

 !  کوبیدم درو و شدم ماشین سوار.  دیدم رو مارتین های کال میس بعد و کردم

 **** 
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 :  ژوئن دوم

 ها دهمر مثل خوابید می وقتی.  بود خوابیده ساکت که شدم خیره ایان به و شدم بلند تخت روی از

 و ردمک می فکر فقط.  شد می حس سختی به کشیدنشم نفس حتی کرد نمی حرکتی هیچ!  بود

 شدم هخیر ایان به!  بود داخلش چیزی اگه البته!  بود لعنتی دفتر اون من مانع تنها.  کردم می فکر

 نگران.  دبو نمونده برام اعصابی.  بزنه پلک شد باعث و کشیدم سرش زیر از بالشو عصبانیت با و

 با و سمتم برگشت.  نشست جاش توی اون و زدم کنار رو موهام.  زیاد خیلی خیلی...  بودم کیت

 بهم بگم و بزنم داد صورتش توی خواست می دلم «؟ کردی کارو این چرا:»  گفت رگش دو صدای

 از...  شد می مگه ولی کنم پیدا رو آشغال اون تونم می کجا که!  کجاست کوفتی دستگاه اون بگه

 هبزن حرفی که این از قبل و.«  سازمان میام باهات امروز.  خرده اعصابم:»  گفتم و شدم بلند جام

 چت:»  گفت اون بعد و آوردم درش کاور داخل از خشونت با و برداشتم لباس و کمد سمت رفتم

 که این قبل و آوردم در بلوزمو.  کوبوندم کمدو در و!«  که نیستی ؟ دکتری:»  زدم غر «؟ شده

 «؟ تادهاف اتفاقی چه.  لرزن می دستاتم!  ای عصبی خیلی:»  گفت و گرفت آرنجمو بپوشم پیرهنمو

 حالت با و سینه به دست و کرد ول دستمو!«  تو خاطر به :» داد یه شد و شد جمع خشمم تموم

!  تو خاطر به آره:»  زدم داد و پوشیدم سریع حرکات با پیرهنمو «؟ من:»  گفت همیشگیش مغرور

:»  زدم داد تر بلند...«  بگم اینم آقا و!  میاری زندگیم و من سر بالیی چه داری دونی نمی چون

 و ردک نگاهم سردی خون با.  کشید منو که برم خواستم و!«  مغرور نزن حرف من با سینه به دست

 مشکل:»  گفتم و کشیدم بیرون دستمو «؟ چیه من با تو مشکل:»  گفت.  بشم تر آتیشی شد باعث

 ...«  بدونم خوام می!  آره:»  گفت مطمئن خیلی «؟ بدونی خوای می ؟ چیه من

 !  ای عوضی یه تو که اینه من مشکل ـ

 ؟ چرا وقت اون ـ

 !  آوردن بارت عوضی که بپرس بابات و مامان از چراشو ـ

 مودست «؟ پیشه روز دو اتفاق به مربوط:»  گفت و کرد مکث.  زدم نفس نفس و برگردوندم رومو و

 کنی کدر تونی نمی تو:»  گفتم بود خرابم اعصاب مال که لرزون صدای با و کشیدم پیشونیم روی

 که کردم کار چی من:»  گفت گیجی با...«  کنی نمی درک تو منو حس این...  این تونی نمی... 

 تو...  تو:»  گفتم کالفه ی چهره و لرزون صدای با «؟ آورده وجود به تو توی رو حسی همچین

 اگه...  ببین:»  گفت و کرد مکث...«  بد خیلی...  کنی می بدی بازی وارد منو داری ناخواسته
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 بیعص که نیست نیازی.  کنم می مراقبت ازت من...  من افتاده برات اخیرا که اتفاقاییه منظورت

 داد بدون تونیم می:»  غرید خشونت با.«  نیست این موضوع:»  زدم داد...«   خاطرش به باشی

 اب.  داشتم برش و سمتش رفتم لرزون پاهای با.  لرزید میز روی گوشیم.«  کنیم حلش هم زدن

 کردم قطع تماسو و!«  دیگه کن ولم:»  زدم داد.  کردم ناله و ریخت اشکم رابرتسون اسم دیدن

 مزد و تخت روی کردم پرت رو گوشی...  کیتم...  افتاد زمینه پس ی صفحه به چشمم بعد اما... 

 فقط . برگردوند خودش سمت منو و رسوند بهم خودشو ایان...  بلند و وحشتناک خیلی!  گریه زیر

 توی صورتمو!  بودم نکرده تجربش شدت این به بود وقت خیلی که چیزی.  کردم می هق هق

 که همین و خورد زنگ دوباره موبایلم «؟ شده چت صبحی اول تو:»  گفت و داشت نگه دستاش

 نمی!  چمه فهمیدم نمی.  انداختم زمین روی خودمو و گریه زیر زدم بدتر چرخید روش نگاهش

 یچه!  بود آورده احساس بی من سر بالیی چه جاش به کیت تصور و بچه اون جسد دیدن دونستم

 عدب و کرد نگاه موبایل به...  کنم گریه طور این من بشه باعث روز یه کیت کردم نمی فکر وقت

 ماا شدم خیره بهش اضطراب با «؟ الو:»  داد جواب بشم مانعش بتونم که این از قبل.  داشت برش

:»  فتگ و کرد نگاه موبایل به.  زد نمی حرفی رابرتسون یعنی این «؟ الو :» کرد تکرار دوباره وقتی

 ارکن بعد و کرد ذخیره خودش موبایل توی رو شماره و آورد در جیبش داخل از گوشیشو.«  کرد قطع

 یمنف ی نشونه به سرمو...«  بگو و باش آروم:»  گفت و گذاشت تخت روی موبایلو.  نشست من

 حسی یه واقعا انگار و...«  کن بس:»  گفت و گرفت بغلش توی سرمو.  کردم هق هق و دادم تکون

 مشد جدا ازش آروم خیلی گذشت که دقیقه ده حدودا!  کشوند می گریه کردن تموم سمت به منو

...«  مشد خالی:»  گفتم و دادم تکون مثبت ی نشونه به سرمو...«  بهتری االن کنم فکر:»  گفت... 

 برص و داد آب بهم.  شدم بلند باهاش منم و شد بلند جاش از.«  شو بلند:»  گفت و گرفت دستامو

 توام.  سازمان برم که شم می آماده:»  گفت آروم خیلی بعد.  وایسه هقم هق تا بخورمش کرد

 و ستمنش مبل روی.  هال داخل رفتم و برداشتم موبایلمو.  کنه عوض لباسشو تا رفت و.«  بیا باهام

 لداخ.  بیرون رفت و.«  بریم :» گفت و بیرون اومد دقیقه چند از بعد...  شدم خیره کیت عکس به

 .«  زدم می داد سرت نباید:»  گفتم نشستیم که ماشین

 ... محکومم چرا دونم نمی که این به توجه با آره ـ

 . نبود ای جدی چیز.  بودم کرده قاطی...  فقط...  هیچی ـ

 مرموز دفتر اون دیدن با سازمان داخل رفتیم و رسیدیم وقتی.  گوشم پشت دادم موهامو و

 ونمت می:»  گفتم و کردم اشاره دفتر به «؟ وایسادی چرا :» گفت و سمتم برگشت ایان...  وایسادم
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 بکنی قاطیشون خودتو نباید تو که هست چیزایی یه...  نه:»  گفت بعد و کرد مکث «؟ ببینم توشو

  «؟ چرا:»  گفتم و سمتش برگشتم.« 

 .  ذاردت می خطر توی تر بیش...  خب ـ

 ؟ بذاره خطر توی منو بینمش می وقتی باید که داره چی دفتر اون ـ

 . بشی نزدیکش نباید هست تو اون که چی هر ـ

 . بشم خوام می من اما ـ

 یم مخفی من از رو رازا خیلی داری تو ایان:»  گفتم و رفتم دنبالش...  رفت و شد رد و نداد جوابمو

 تمودس.  شد آسانسور سوار و.«  بدونی منو زندگی چیز همه نباید:»  گفت و کرد نگاه بهم.«  کنی

 با . شد باز درش و وایساد راه وسط آسانسور اما برسیم که موندم منتظر و کردم حلقه بازوش دور

 قطف من اما داد جوابشو ایان.  داد سالم و زد لبخند.  شدم عصبانی بعد و شوکه اول مارتین دیدن

 جلوی دستشو...  ندادم جوابی «؟ کریستی خوبه حالت:»  گفت و داخل اومد.  برگردوندم رومو

 کر :» گفتم و زدم پس دستشو.«  ندیدمت روزه چند.  پرسیدم حالتو:»  گفت و داد تکون صورتم

 ینزم به و!«  دیدی منو پیش روز دو.  نگو هم دروغ.  دادم می بدم جوابتو خواستم می اگه.  نیستم

 شتمبرگ «؟ هست مشکلی تا دو شما بین:»  گفت و خندید ایان.  گرفتم ضرب پام با و شدم خیره

 رگشتمب!«  بچست واقعا کریستی:»  گفت کالفگی با مارتین!«  نابغه!  پس نه:»  گفت و سمتش

 تو خشونت با «؟ داری ها بچه با خاصی مشکل...  آشناست خیلی ؟؟؟ بچه:»  گفتم و سمتش

 . بیرون برد منو و گرفت دستمو و.«  بریم:»  گفت ایان و شد باز آسانسور در.  شد خیره چشمم

 یستن مهم:»  گفتم و گرفتم گاز لبمو «؟ افتاده اتفاقی چه :» گفت دفترش داخل رفتیم که همین

 ترف و.«  میام االن بمون جا همین:»  گفت و کرد نگاه موبایلش به اونم.  نشستم مبل روی و...« 

 به کت و کردم باز کشوهاشو کل در.  میزش پشت رفتم بعد و بره کامال که موندم منتظر.  بیرون

 ضایع جاهای داشت عادت انگار...  کتابخونش سمت برگشتم...  نبود هیچی ولی گشتم تک

 ردمگ می کتاب دنبال دارم انگار که طوری و کتابا سمت رفتم...  کمد و حموم مثل.  کنه قایمشون

 نشد پیدا یهیچ اما گشتم کامل رو قفسه تا دو تقریبا...  کنم نگاه الشونو به ال تا برداشتم رو کتابا

 ات کردم سعی و کردم گرد چشمامو.  زد برق سوم ی قفسه کتابای پشت از چیزی یه که این تا

 و متشس برگشتم.«  نیست گانه بچه رفتارای این به نیاز :» اومد مارتین صدای یهو که دارم برش
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» : گفتم.  اومد دنبالم اما بیرون رفتم اتاق از حرف بدون...  بود قفسه همون به نگاهش که دیدم

 .«  نیا دنبالم

 ! بزنیم حرف باید ـ

 ؟ بزنم حرف باهات اصال حاضرم کردی فکر تو ـ

 ؟ نیستی حاضر چرا ـ

 نداختیا خطر به بچمو جون دونی می ؟؟؟؟ باشم حاضر چرا:»  گفتم عصبانیت با و سمتش برگشتم

  «؟

 یمدون می دو هر.  بچم نگو غلیظ قدر این دوما.  گرفتی می وقتمونو داشتی تو اوال...  خب خیلی ـ

 ... نیست هیچی تو برای بچه اون که

 ووجدانت طوری همین ؟ نیست هیچی برام ؟ آره:»  گفتم و شدم نزدیک بهش ، کردم مشت دستمو

 رومو و...«  حتما...  کنم می جبرانش حتما!  کن گوش من به خوب ولی مارتین کن راحت

 اپید چیزی یه تو:»  گفت آرومی صدای با و گرفت جلومو که رفتم می راهمو داشتم.  برگردوندم

 بگو مبه:»  گفت عصبانیت با.«  نیست مربوط تو به :» گفتم و کردم نگاه بر و دور به «؟ نه کردی

 تکون و شد جمع چهرش که طوری پاش روی کوبوندم کفشم ی پاشنه با و زدم خند نیش ...«

 ردفت یه داخل...  کنم پیدا رو ایان مثال تا رفتم و شدم رد کنارش از و.«  گم نمی:»  گفتم.  خورد

 گهم :» گفت بیرون برگشت وقتی...  نوشت می کاغذ روی چیزی یه و زد می حرف نفر یه با داشت

...«  ومدما منم.  برد سر حوصلمو و اومد مارتین :» گفتم حوصلگی بی با «؟ بمون دفتر توی نگفتم

 منم و ردک حرکت و نداد جوابی «؟ نه توام پیش اینه مهم:»  گفتم جذابی لبخند با و گرفتم دستشو

 .  افتادم راه دنبالش

*** 

 :  ژوئن سوم 

.  ودب خوب خیلی هم کارشون و رقص استودیوی رفتم عصر.  چیه چیز اون بفهمم نتونستم حتی

 مهه خب و کنم انتخاب بینشون از رقص گروه یه قراره من که بود گفته بهشون اول همون از کوین

 ما اس...  رقصیدم که وقتی خصوص به.  بود ای عالی وقت واقعا و دادن نشون کارشونو بهترین

 از یکی اینم:»  دادم جواب...«  خونه بیا.  کردم پیدا نخ سر یه:»  گوشیم روی اومد مارتین اس
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 زا بیرون رفتم و انداختم شونم روی کیفمو!«  نه:»  داد جواب دقیقه ده از بعد و «؟ هاته حقه همون

 رد تماسو.  زد زنگ شدم که ماشینم سوار!  کردم می کاری هم باهاش باید حال هر به...  خونه

 نمی!  خونه به رسیدم رانندگی ساعت یک از بعد...  زدم دور و.«  میام دارم:»  دادم اس و کردم

 نماشی از! ؟ باشه مارتین خونست توی که اونی باید چرا کرده قهر که کسیم من وقتی فهمیدم

 و شسمت رفتم...  کرد می فکر داشت ظاهرا و بود نشسته مبل روی.  خونه داخل رفتم و شدم پیاده

 .«  سالم :» گفت و سمتم اومد...  نداشت بدی خبرای انگار...  طرفم برگشت...«  بگو:»  گفتم

 ! بگو گفتم ـ

 !  شدی اخالق بد ـ

 !  بودم ولی نمیاد یادت ـ

 یدکل:»  گفت گوشم در و سمتم اومد «؟ چی که...  خب :» گفتم.  داد بهم کلید یه بعد و کرد مکث

 با!  آورده دست به رو چیزی همچین طور چه که کردم تعجب.  شدن گرد چشمام.«  پایینه دفتر

 ...«  جایی یه از:»  گفت و انداخت باال شونه «؟ آوردیش کجا از...  از :» گفتم لکنت

 ؟ آوردی گیرش طور چه!  جدیم من مارتین ـ

 ینمارت طور چه ؟ کردیش پیدا شب نصفه ؟ بردی ساز کلید:»  گفتم و کردم مکث...  نداد جوابی

 تو ونا ببینی و بری الزمه فقط...  بشیم قسمت این خیال بی بذار :» گفت و انداخت باال شونه «؟

 «؟ من چرا وقت اون:»  گفتم و کردم گره هم توی دستامو...«  چیه

 !  بگردی رو ها کجا بفهمی راحت تونی می چون ـ

 می جایی این که حاال و:»  گفت و زد لبخند...«  خب خیلی :» گفتم و گذاشتم کیفم توی رو کلید

:»  گفت.  در سمت رفتم و برگردوندم رومو و!«  درک به برو :» گفتم حرفش وسط...«  یکم خوای

 و ایانم اب شب هر وقتی :» گفتم شیطنت با و سمتش برگشتم «؟ کنی بیرون منو خوای نمی حداقل

 تموم دوباره!  بیرون رفتم و کردم باز رو در و «؟ خوره می دردم چه به خونه این گذرونم می خوش

 کلید.  دهب رو کلید اون بهم بتونه تا بود گرفته مرخصی انگار مارتین.  ایان ی خونه برگشتم رو راه

 و مبست درو.  پیچیده خونه توی بویی یه که کردم حس کردم باز که رو در.  داشتم رو ایان ی خونه

 توی که کردم نگاه بهش تعجب با!«  عطره.  اوهوم:»  اومد دایانا صدای «؟ عطره:»  گفتم لب زیر

 موند می کنه مثل.  ریخت می هم به اعصابم قدر چه زن اون دیدن از دونه می خدا.  بود آشپزخونه
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 تگف.  گذاشتم میز روی کیفمو و .« دونم نمی کنه می خالص شرت از رو ما کی خدا:»  کردم ناله! 

 با نمک می تعجب ! هستی ای ساده خیلی دختر:»  گفتم حرص با و سمتش رفتم.«  ایانم منتظر:» 

 بعد نک فکر اول!  گم می خودت خاطر به ولی باشی داشته ایانو مثل یکی تونستی سادگی همه این

 که رمآخ ی دفعه.  بشی بیخیالش که کرده اعتنایی بی بهت دفعه ده نزدیک ایان.  بده انجام کاری

 رومو و زدم پوزخند «؟ کردی کمین خونش تو چاره بی توی وقت اون کرد تموم رابطتونو رسما

 تمبرگش!  کرد کوب میخ جام سر منو این و.«  بیام گفت بهم خودش:»  گفت اما برم تا برگردوندم

 و ادد تکون منفی ی نشونه به سرشو «؟ دیگه کنی می شوخی:»  گفتم مکث یکم با و سمتش

 رشس عصبانیتمو و بدم جوابشو خواست دلم ایان اسم دیدن با و خورد زنگ موبایلم.«  نه:»  گفت

  «؟ بله:»  دادم جواب.  کنم خالی

 . کردم پیدا تقریبا رو زد می زنگ بهت که ای شماره اطالعات ـ

  «؟ چی:»  گفتم و شد گرد چشمام

 اسم...  سوزنده رو کارت سیم.  نیست نشونی ازش جایی هیچ اما!  فرانکه لئونارد اسمش ـ

 . شه نمی پیدا جا هیچ خودشم

  «؟ گرفتی دنبالشو چرا تو:»  گفتم!  بود گذشته خیر به انگار چون دادم قورت دهنمو آب

 ... کنه می اذیتت داره کردم می فکر شاید ـ

 خودش برای داشت که کردم نگاه دایانا به و «؟ عزیزم بودی نگران پس:»  گفتم و زدم لبخند

  «؟ کنه می کار چی جا این دایانا ایان:»  گفتم ایانه بشه متوجه که طوری.  ریخت می قهوه

 ... دارم کار باهاش -

 . زدین بهم هم با که کردم فکر من ؟ کاری چه ـ

 ! نزدیم شاید خب ـ

 خیلی:»  فتمگ!  نگرانم خیلی کنه فکر نکنه.  بدم گیر خیلی شنوه می داره دایانا وقتی خواستم نمی

 مبود رو پر ذره یه شاید...  خب!«  بمونه جا این ندارم حوصله.  کن تموم کارتو بیا زود پس...  خب

 منتظرته جا اون لباس طراح.  کنم می اس ام اس برات که آدرسی به بری باید تو:»  گفت ایان! 

  «؟ چرا طراح:»  گفتم تعجب با...« 
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 ... لباس برات باید آهنگت ویدیوی موزیک برای ـ

 ماه یه من به ؟ گی می چی فهمی می ایان ؟ ویدیو موزیک!  وایسا...  وو وو:»  گفتم حرفش وسط

 عالی کار.  آره:»  گفت و کرد مکث «؟ بری می هم ویدیو موزیک اسم حاال آهنگ برای دادی وقت

 هاتو اندازه باید فقط کنه کار چی دونه می طراحم...  کرده هاشو ریزی برنامه کوین.  شه می ای

 . شمام دست ابزار فقط و فقط انگار که خودم!  عالیه:»  گفتم و بیرون دادم نفسمو...«  بگیره

 که این بدون.  کنین می تعیین رو ویدیو موزیک موضوع و نوع.  کنین می طراحی لباس خودتون

 ...«  آهنگ کدوم بدونم من حتی

  everybody wants to rule the world ـ

 !«  بود تر راحت ترسناکه آهنگ گفتی می:»  گفتم حرص هم کمی و کالفگی با

 . کنی می حرکت االن همین توام و کنم می اس ام اس برات االن همین ـ

 تمرف خونه از و.«  برم باید من:»  گفتم و گذاشتم کیفم توی موبایلو.  کرد قطع تماسو بعدم و

 رفتمگ تصمیم و برم هم پیاده تونستم می حتی.  بود نزدیک خیلی.  کردم نگاه آدرس به.  بیرون

 یم انگشتام دور رو موهام.  خیابون توی رفتم و زدم چشمم به عینکمو...  بکنم هم رو کار همین

 بر کلیدو ! راحته کریستی...  خب خیلی:»  گفتم لب زیر.  برسم که وقتی تا رفتم می راه و پیچوندم

 راحت خیلی فقط بعد!  کنی می پیدا عالی چیز یه و گردی می رو جا همه.  تو اون میری و داری می

 یتونست می که چیزی بهترین تو و تمومه ها ماجرا این ی همه!!!  تمام بعدم و گیری می دنبالشو

 اون . افتادم ایان فکر به بعد و...«  کن استفاده فقط پس!  متفاوت و عالی زندگی یه...  آوردی گیر

 بودیم گذاشته قرار ما که جایی اون از خب بدم ادامه خوانندگی به بود قرار من اگه ؟ شد می چی

 می گرم شده دزدیده دستگاه اون با سرش که جایی اون از ولی بشم رو به رو باهاش بازم باید

 اگه و ... ببینمش نبودم مجبور یعنی این!  منه خوندن کنه فکر بهش بخواد که چیزی آخرین شه

 سر...  مکن استفاده بودنش از برسه زمان اون که وقتی تا باید پس...  تونستم نمی هم خواستم می

 زندگیم توی چیزی یه جای حتما کردم حس...  برسه روز اون که کردم فکر این به و وایسادم جام

 هی بودم مطمئن فقط...  دیگه چیز هر یا ایان یا خانواده یا بود کیت...  دونم نمی...  مونه می خالی

 هک شدم متوجه کردم نگاه که خونه به...  بیاد وجود به نذارم و چیه بفهمم باید که هست کمبود

 و بلوند موهای با جوون دختر یه شد باز که در.  زدم رو خونه زنگ و سمتش رفتم...  رسیدم

 سرمو...«  اومدی موقع به...  عالیه:»  گفت و زد لبخند من دیدن با.  کرد باز رو در سبز چشمای
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 نماشی:»  گفت و بست سرم پشت درو.  داخل رفتم و.«  داخل بیا:»  گفت و زد لبخند.  دادم تکون

 شودست لبخند با.«  اومدم پیاده...  نه :» گفتم و دادم تکون منفی ی نشونه به سرمو «؟ نیاوردی

 چه دونی می خودت ظاهرا!  خب:»  گفتم و دادم دست باهاش...«  فی:»  گفت و کرد دراز سمتم

 هعالی و راحت و آره:»  گفت و داد تکون مثبت ی نشونه به سرشو...«  کنی درست خوای می طرحی

 خب ولی نیست خواننده یه طراجی برای درست روش این دونم می البته...  شه می تموم هم زود. 

 نمی کرارت دیگه ولی.  خونه بیای بگم شدم مجبور و کارگاه برم نتونستم امروز مشکلی یه خاطر به

 برای ساعت یه فقط من...  کن تمومش زود.  باشه:»  گفتم و گذاشتم میز روی عینکمو.«  شه

 .«  بخونم رو بعدیم آهنگ برم باید بعدش.  دارم وقت استراحت

 می باعث زیاد فعالیت.  هست هم بهتر طوری این خب ولی داره دلیلی بی ی عجله ایان.  آره ـ

 وقاتتوا بهترین تونی می آلبوم این از بعد مطمئنم.  نری یاد از و بشی شناخته بهتر خیلی که شه

 ... بگذرونی ویدیوهات موزیک و کنسرتات توی

 ... امیدوارم ـ

 و نکردم قبول اما باشم رو نهار باهاش تا کرد تعارف بعد و بدنم های اندازه گرفتن به کرد شروع 

 رد.  بود پارک خونه جلوی ایان ماشین...  خونه برگشتم پیاده دوباره...  اومدم بیرون هم جا اون از

 رفتم می پوزخند با که طور همین و کردم نگاه بهش.  کرد بازش دایانا اما کنه باز رو در تا زدم

 لیخی من...  کن باور...  ده نمی جواب ایان روی ؟ تر باال بکشی یقتو نیست بهتر:»  گفتم داخل

 مبل روی ایان که کردم نگاه رو به رو به و زدم خند نیش!  کردم مرتب تاپشو و!«  کردم امتحان

 انیتعصب انگار کنی می نگاهم طوری یه:»  گفتم...  کرد می نگاهم سینه به دست و بود نشسته

 ویر کیفمو!«  باشی عصبانی دایانا خاطر به نیست الزم...  هستم من بخوای اگه عزیزم ؟ کردم

 حتی...  عزیزتون لباس طراح پیش رفتم...  خب:»  گفتم.  وایسادم روش به رو و کردم پرت مبل

 دهنش ریخته حسابم توی پولی هنوز من ضمن در!  کنه درست برام قراره طرحی چه که نگفت بهم

 ایدب حداقل:»  گفتم و کردم دراز سمتش دستمو «؟ نکردیم حلش قبال مگه:»  گفت و زد لبخند...« 

 و تمدختر دوست کنی تظاهر فقط تو که کشم نمی الکی حنجرمو...  باشه من مال درصدش بیست

!«  عوض این با اونم:»  گفتم طعنه با و کردم نگاه دایانا به!«  کنی دعوت سابقتو نامزد طرف اون از

  «؟ وضع کدوم:»  گفتم و کرد نگاه خودش به دایانا

 ...  تنته چی هر جا همین نباشه جلوت مانعی اگه دونم می!  کن بس اوه ـ
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 به دست ؟ نه باشه جالب خیلی باید:»  گفتم و کردم نگاه بهش!«  بسه:»  گفت ایان حرفم وسط

!  ووااااا که ده می دست بهت حس این و کنی می نگاه خودتو سر تا دو ما دعوای و شینی می سینه

 اگه...  کنی رقابت من سر خیلیا با باید االنشم همین تو بگم بذار...  خب!  دونم نمی خودمو قدر چرا

 یم کجا:»  گفت.  سمتش برگشتم.  زد صدام اما اتاق سمت رفتم و برگردوندم رومو!«  مهمه برات

  «؟ ری

 . بذارم تنها باهاش رو تو رم می ـ

 !  دی نمی گوش هیچی به بری اگه که نگو ـ

 ! نیستین روم جلو حداقلش اما دم می گوش مطمئنا...  گم نمی نه ـ

 وقت هر گفتم مگه من:»  گفتم طعنه با.«  دارم کار تون تا دو با بمون:»  گفت که کردم باز درو

  «؟ خدمتم در داری کارم

 !  کریستی ـ

 ... کنم عوض لباسمو رم می ـ

 و بشنوم گفتن چیزی اگه تا وایسادم گوش و بستم رو در.  داخل رفتم و کردم باز اتاقو در بعد و

 شونعوض و بردشتم لباس کمد داخل از.  شدم بیخیال گذشت سکوت به تمام ی دقیقه یک وقتی

 می حتما.  رفت و.«  منتظرتم:»  گفت ایان و کردم باز درو.  زد در یکی که بود موقع اون و کردم

 و بیرون رفتم اتاق از...  بابا برو!  هه!  کردن آشتی که شد چی بگه بهم روم توی تا برم خواست

:»  فتمگ قاطع خیلی...«  تو مال درصد پونزده:» گفت ایان بعد و نشست دایانام.  نشستم مبل روی

 .«  درصد بیست

 . کنم می لطف بهت دارم طوریشم همین ـ

 ینم کاری که تو.  کار همه این و فشرده ی برنامه این با.  منم کنه می لطفو داره که کسی.  نه ـ

 ... کنی قبول باید رو درصد بیست...  کنی

 متس برگشت ایان.  کردم نگاه دایانا به چشمی زیر...«  خب خیلی:»  گفت بعد و کرد مکث یکم

 تو یخاص چیز چون کشه می طول.  بسازیم رو کریستی ویدیوی موزیک خوایم می:»  گفت و دایانا

 یاستودیوی بردار فیلم تو.  دیگه ماه یک همون میشه حدودا.  میکشن طول لباساشم.  نظرمونه

 هدیگ ی هفته یه تا لباسش اولین.  بگیره باید عکس تا چند.  زدم می حرف خودت با باید پس
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 وسط...«  خوام می اون از قبل.  بگیره عکس اون با آهنگ کاور عکس برای باید شه می آماده

.. . گه می راست:»  گفتم ایان به رو و زدم پوزخند.«  ندی ادامه دیگه بهتره:»  گفت دایانا حرفش

» : گفت و کرد پاک اشکشو قطره یه دایانا.  کرد نگاهم سوالی حالت با ایان «؟ رفتاریه چه این

 اب و سمتش برگشت دایانا «؟ شده چی:»  گفت و زد صداش ایان.  شد بلند جاش از و.«  خداحافظ

 ؟ بدی آزار منو که بسه برات دفعه چند ؟ شده چی پرسی می من از ؟ شده چی:»  گفت باوری نا

 طوری و در سمت رفت.  برداشت کیفشو و.«  کنی تمومش نیست قرار وقت هیچ نظرم به چون

 اما دنبالش بره تا شد بلند جاش از ایان!  شکسته در لوالی کردم فکر که بیرون رفت و کرد بازش

 انگار هن انگار اما!«  نرو دنبالش:»  گفتم.  خورد هم به تعادلش اما نیفتاد.  گرفتم پاش جلوی پامو

 و تگرف جلوشو ایان.  کردم نگاه بهشون و در پشت رفتم.  بیرون رفت من به توجه بی زدم حرفی

 بود وقعم همون...  بیرون برم گرفتم تصمیم همین برای چی بفهمم تونستم نمی...  گفت چیزی یه

 ینا برای فقط کنم می تحمل رو سختی همه این دارم وقتی فهمی نمی:»  گفت بغض با دایانا که

 که تو دیدن ، خوریم نمی هم درد به گفتی یهو اما کردی خواستگاری ازم و دادی بازی منو تو که

 با وقتی فهمی نمی:»  زد داد «؟ ده می آزارم چیزاست این دی می اهمیت بهش که چیزی تنها

 همه تا کنه می آماده خودشو قدر چه زنی می زنگ بهش روز چند بعد و زنی می هم به نامزدت

 از گرفتن عکس و ویدیو موزیک ساختن برای حالی همچین تو منو وقت اون ؟ کنه درست چیزو

 نم برای این و کرد بغلش ثانیه چند از بعد ایان.  ریختن اشکاش فقط و نداد ادامه دیگه...«  اون

 دایانا تنیس مهم برام کنی فکر شاید:»  گفت مالیمت با!  کننده شوکه هم بود کننده عصبانی هم

 کنم کاری هر حاضرم و کردم کار چی باهات که مهمه من برای کن باور ؟ باشه...  مهمه ولی

 قه هق با و داد فشار خودشو بغلش توی دایانا...«  خوای می چی بگی کافیه فقط.  کنی فراموش

 داره بد قدر چه بود معلوم که لرزید هاش شونه بعد و «؟ خوام می رو تو فقط فهمی نمی:»  گفت

 «؟ اشهب...  داخل بریم فعال بیا :» گفت ایان بعد و خورد زنگ بود دستم که موبایلم...  کنه می گریه

 «؟ بله:»  دادم جواب تماسو منم و بیاردش تا گرفت دستشو بعد و

 ... اینه جدیدم ی شماره.  سالم ـ

 آقای دیدم می رو تو ترسیدن رویای!  اوه...  ترسیدی خیلی ایان از انگار:»  گفتم و زدم پوزخند

 !«  رابرتسون

 ... دفتر اون به برو امشب.  داری کلیدو اون ـ

 . کنم می کارمو بخوام وقت هر خودم...  مهم اما ریز خیلی چیز یه ببین ـ
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 !  لجبازی هنوزم ـ

 . اومدین نمی من سراغ خودتونم نبودم اگه...  هستم...  آره ـ

 ... منتظرته خونه مارتین ـ

 ؟ من منتظر چرا ـ

 ... پیشش بری بهتره نظرم به ـ

 !  عمرا ـ

 !  خوای می خودت که طور هر ـ

 ... بوده خوام می خودم طور هر همیشه ـ

 ... خداحافظ ـ

 سینش روی سرشو دایانام و بود نشسته مبل روی ایان.  داخل رفتم و تماسو کردم قطعش

 ایان..« . ویدیو موزیک موضوع سر برگردیم خب :» گفتم و گذاشتم میز روی موبایلمو.  بود گذاشته

 ندچ شه می:»  گفت ایان.  شدم خیره بهشون و نشستم مبل روی.«  نیست وقتش االن:»  گفت

 چیزی.  بگو من جلوی بگی خوای می چی هر:»  گفتم سینه به دست «؟ بذاری تنهامون دقیقه

 از دایانا حرفش وسط...«  خوای می اگه:»  گفت دایانا به رو ایان.«  کنیم پنهان هم از که نداریم

 خوام نمی:»  گفت و زد صداش ایان.  شد بلند و ...« رم می فعال:»  گفت و اومد بیرون بغلش

.  بیرون رفت بعد و...«  شه نمی اون وجود با خب:»  گفت و کرد نگاه من به دایانا...«  باشی ناراحت

  «؟ منه تقصیر کنی می فکر ؟ چیه:»  گفتم.  کرد نگاهم طلبکاری حالت با ایان

 ؟ دارن مشکل تو با همه چرا کریستی بگو من به ـ

 . ندارن کنارشون رو فرشته یه وجود ظرفیت هنوز همه شاید ـ

 . ندارن رو رفتاری همچین تحمل همه!  نه ـ

  «؟ داره مشکل من رفتار حاال:»  گفتم اخم با

 . شدی تربیت کی دست زیر معلومه!  داره مشکل تربیتت ـ
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 دست زیر بدون اینو ولی نیست مربوط آدمی هیچ به شدم تربیت کسی هر دست زیر:»  غریدم

 به خودمو بدبخت ی دختره اون مثل نه بدونم خودمو ارزش فهمونده بهم که شدم تربیت کسی

 .«  بچسبونم اون و این

 ینبب رو بقیه یکم...  دونی می خودتو ارزش حد از بیش داری بفهمی بهتره ؟ بدونی خودتو ارزش ـ

 ... بخوای که نداره ربطی هیچ تو به کن درک اینو مثال! 

 دوران اصال!  چطوره من تربیت که نداره ربطی هیچ توام به:»  گفتم و شدم بلند حرفش وسط

 ...« داری خودت که تصوری برخالف نداره ربطی تو به چیزی هیچ!  نداره ربطی تو به من کودکی

 !« بشین:»  گفت اونم و برداشتم کیفمو

 ندشچ ی قیافه تا برم لعنتی ی خونه این از االن یا بشینم خوام می من نداره ربطی تو به اینم ـ

 ! نبینم رو تو

 واستمخ درو.  بیرون رفتم و کردم عوض لباسمو دوباره ثانیه چند تو.  اتاق توی رفتم سریع خیلی و

 !«  بمون گم می بهت:»  زد داد که کنم باز

 بخ!  مونم نمی ولی!  بمونم خوای می چرا دونم نمی توام!  بمونم خوام نمی اصال خودم ؟ بمونم ـ

 ؟

 تربیت کی دست زیر بدونی خوای می:»  زدم حرف خودم با لب زیر ! کوبیدم درو و بیرون رفتم و

 هک چیزی اون از...  بهترم خیلی بودم می باید که اونی از من عوضی ؟ شدم تربیت طور چه ؟ شدم

 کشهب نازشونو که ندارن ای خانواده تو مثل همه!  ترم عالی خیلی باشم امیر دست زیر تونستم می

 استودیو برم تا شدم ماشین سوار!«  بشن تر اصیل انگلیس ی ملکه از که کنه تربیتشون طوری و

 یدکش طول خیلی اعصابم بودن ریخته هم به خاطر به هم جا اون اما.  کنم ضبط رو کوفتی آهنگ و

 «؟ دهافتا برات اتفاقی :» پرسید چون بود شده متوجه کوینم خود!  بخونم درست آهنگو بتونم تا

:»  تگف و سمتم اومد شد تموم آهنگ وقتی و.«  کنیم تمومش تر زود بهتره:»  گفتم فقط من ولی

 !«  باالخره

 . دادم طولش خیلی ولی نداشت خاصی چیز که این با.  خوام می معذرت ـ

 یوقت تا.  نباش نگران هست طبیعیم شدی طوری این که ماست ی عجله خاطر به نظرم به.  نه ـ

 . داره الزم تمرینی رقص یه آهنگ آخر قسمت شن می آماده ویدیو موزیک برای لباسات
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 . رقصید بشه که نداره جایی که آهنگ این فهمم نمی من ؟ رقص ـ

 ...  بری نفر چند با باید که باهاشه هماهنگ رقص منظورم.  دار ضرب خیلی رقص نه ـ

 ...  خب خیلی ـ

 ... کن استراحت فقط رو امروز نظرم به ـ

 ... فعال.  کنم می بتونم اگه ـ

 که خودم ی خونه.  برم کجا دونستم نمی شدم که ماشین سوار...  اومدم بیرون هم استودیو از

...  بخشمب تونستم نمی مارتینو.  کردم نگاه گوشیم به.  بود خودش که ایانم ی خونه.  بود مارتین

 ساعت به کردم باز که درو...  گشتم خیابونا توی که این از بعد البته ایان پیش برگشتم همین برای

 اعتس شش:»  اومد آشپزخونه داخل از ایان صدای بستم که درو.  بود وقت دیر تقریبا.  کردم نگاه

 ایان کردم می حس چرا...«  برم می پی تو ارزش به دارم منم کم کم...  آفرین!  رفتی و کردی قهر

 برای که داشت هایی درگیری ؟ باشه داشته نقش کشور امنیت تو بیاد نظر به که نیست کسی

 غذا بوی . دایانا نگرانی یا!  من خوانندگی همین مثال.  بود می مهم نباید اصال امنیته توی که کسی

  «؟ کردی درست غذا:»  گفتم و گذاشتم مبل روی کیفمو.  بود پیچیده خونه توی

 ... آره ـ

 .  بلدی دونستم نمی ـ

 . بیاد دایانام زدم زنگ.  آره ـ

 رو بود دستش توی که الکلی ی شیشه.  سمتم برگشت تعجب با «؟ شدی دیونه:»  زدم داد

 بهم . موندم ساکت و انداختم پارکتا روی نگاهمو.  بیرون اومد آشپزخونه از و کابینت روی گذاشت

 یتتترب به وقتی:»  گفت...  نگاه فقط و فقط.  کردم نگاه بهش «؟ چیه مشکلت:»  گفت رسید که

 چه تو من دونی نمی تو:»  گفتم خودم از دفاع برای اما بره برگشت...«  نیار بهونه دم می گیر

 هک بگو خب:»  گفت و سمتم برگشت.  وایساد و...«  اومدم بار هستم االن که طوری این شرایطی

 کی اصال تو بدونم خوام می:»  گفت و شد نزدیک بهم!«  عمرا:»  گفتم و زدم پوزخند.«  بدونم

 ...«  من ی خونه توی اومدی که هستی

 به هک هستی کی تو بدونم خوام می...  منم کیه یکی اون بدونه باید که کسی جا این...  دونی می ـ

 ؟ من دنبال افتادن کشا آدم خاطرت
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 الس ده گفتی:»  اومد صداش بعد و کردم نگاه دستامون به.  گرفت دستمو و شد تر نزدیک بهم

 هک دستش به فقط و بودم شده ساکت «؟ چرا رقصیدی می کلوپ توی ؟ چرا...  کردی زندگی تنها

 روزای اون فکر توی رفتم «؟ بگی چیزی خوای نمی:»  گفت...  کردم می نگاه بود گرفته دستمو

:»  گفت مالیمت با...«  پیچیدست:»  کردم زمزمه ولی گرفت بغضم آگاه خود نا...  بابا و مامان

 گونم روی دستشو.  کردم می نگاه دستامون به بازم من اما...«  دم می گوش.  نداره اشکال

:»  مگفت بعد و کردم نگاه بهش...«   نداشتی خوبی زیاد ی گذشته کنم می حس:»  گفت و گذاشت

 رد به...  بستم درو بعد و اتاق داخل رفتم.  شدم دور ازش و برداشتم گونم روی از دستشو...«  نه

...  یدکش می سمتش منو داشت انگار که بود حسی یه.  کشیدم عمیق نفس و دادم تکیه بسته

 دست وت دیگه که حاال...  کردم نگاه دستم به...  داشتم توصیفی غیرقابل حس گرفت دستمو وقتی

 برن سرم از فکرا این تا دادم تکون اطراف به سرمو!  بودن کنده ازش چیزی یه انگار نبود اون

 شستمن کنارش.  بود نشسته مبل روی ایان بیرون رفتم که اتاق از...  کردم عوض لباسامو و بیرون

 نمی ارانگ:»  گفتم و زدم لبخند...«  بگو:»  گفت ایان.  کشیدم می فرضی خطای پام روی ناخنم با و

 ...«  شی خیال بی خوای

 ... بدونم که مهمه برام.  نه ـ

 ... باشه مهم برات قدرم اون نکنم فکر ـ

 ... نکن عوض بحثو...  بگو ـ

 ...  شم می آور چندش بشم عصبی.  شم می عصبی بگم اگه ـ

 . مراقبتم من ـ

  ؟ کنی می اصرار قدر این چرا ـ

 . کنی زندگی تنها تا کردن ولت سالگی 31 از که داشتی ای خانواده چه بدونم خوام می چون ـ

 ؟ کنی می بغلمم ـ

  «؟ کنی می کارایی چه دیگه:»  گفتم و شدم کج سمتش...«  کنم می بغلتم:»  گفت و کرد مکث

 ... دوباره کریستی ـ

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر hoorie r | گانگستر رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

324 

 

.. . بعد اما وایساد ثانیه چند...«  بکنی خوای می کاری هر بذارم دم می قول:»  گفتم حرفش وسط

 و دادم تکیه مبل به سرمو...  شد خم و گذاشت کمرم روی راستشو دست...  شد تر نزدیک بهم

 از زمان.  نبود کارش دلیل به کردن فکر یا کردن تعجب زمان...  بوسید منو که بود موقع همون

 رد صدای اینکه تا میبوسیم همو داریم مدته چه فهمیدم نمی اصال که طوری بود رفته در دستم

 اینکارو چرا دونم نمی خودمم:»  کرد زمزمه کنه باز درو که این جای به.  کشید عقب ایان و اومد

 دمش خیره مبل به منم...  کنه باز دایانا برای رو در تا رفت بعد و.«  شو سوال خیال بی پس کردم

 در ! کردم تحریکش که منم باشه باهاش شب چند نداشته رو کسی...  بود چی دلیلش معلومه... 

 اشهب داشته آمد و رفت ایان با بازم باید دایانا این چرا دونستم نمی...  تو اومدن تایی دو و شد باز

 چینهب میزو تا آشپزخونه داخل رفت هم ایان...  شد خیره زمین به و نشست کنارم مبل روی دایانا! 

 «؟ پختیش تو:»  گفت من به رو دایانا نشستیم وقتی.  چیدیم میزو و کنم کمکش تا پیشش رفتم. 

.  رزیدل میز روی موبایلم...«  کرده کارو این ایان.  نه:»  گفتم و دادم تکون منفی ی نشونه به سرمو

 کسی همون...  بود عرب.  دادم جوابش دیدم وکیلمو ی شماره وقتی اما بدم جواب خواستم نمی

 «؟ داری خبری چه:»  گفتم.  بکنم خودم مال رو بابا ی خونه تا کرد می کمک بهم داشت که بود

 ... کنی امضا مدارکو تا بیای باید فقط رفته پیش درست چیز همه ـ

 یامب تونم نمی زودیا این به.  بکنم که دارم زیادی کارای.  جا اون بیام تونم نمی االن من...  من ـ

... 

 . میام خودم من...  پس ـ

 . کن خبرم شد معلوم تاریخش و گرفتی بلیط وقتی.  بهتره این آره ـ

 . حتما ـ

 این...  آره:»  گفتم و کردم نگاه بهش «؟ زنی می حرف عربی تو:»  گفت ایان و کردم قطع تماسو

 ...«  زدم می حرف عربی باید.  بود عرب مرد

 ؟ عربی چرا!  زبون همه این...  خب ـ

 . بودم جا اون زندگیم اول سال چند.  شدم بزرگ امارات تو من ـ

:»  گفتم و کردم نگاه بهش «؟ عربی تو:»  گفت تعجب با.  گذاشتم دهنم توی رو غذا از یکم بعد و

.. . شد خوردن مشغول کرد نگاه بهم ثانیه چند که این از بعد دایانام.«  بخوریم شاممونو بهتره
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 رود ایان که همین...  رفت و داره کار فردا و بخوابه باید گفت می دایانا چون نشد طوالنی زیاد شب

  «؟ چی مورد در:»  گفت و کرد نگاه بهم.«  بزنیم حرف بهتره:»  گفتم بست سرش پشت

 . بیاد دایانا که این قبل...  همین مورد در ـ

 . نداره فایده موردش در زدن حرف.  که گفتم بهت ـ

 .  داره چرا ـ

 .میشنوم...  بگو کنی می فکر اینطوری اگه خب ـ

 پس...  کنم می درک خورده بهم دایانام و تو بین و بوده سخت برات یکم اواخر این ببین ـ

 ! بکنی کارو این بازم اگه نداره اشکالی

 «؟ کنی می خواهش داشتن رابطه برای قدر این چرا:»  گفت و زد پوزخند

 ... کنم نمی خواهش من ـ

  ؟ چیه گذشتت ؟ ای کی واقعا تو بگو بهم.  رفته یادم که نکن فکر و...  کنی می داری ـ

 . گفتم می بود مربوط بهت اگه ـ

 ... بزن حرفتو ـ

 ... شو من خیال بی پس.  بدم بقیه به خودم از آمار خوام نمی ببین ـ

 به و برگردوندم رومو.  داخل اومد کشیدم دراز که تخت روی.  بستم درم و اتاق داخل رفتم بعد و

 از عدب.  بود کشیده دراز حرفی هیچ بدون اونم بود نبرده خوابم اما بستم چشمامو.  خوابیدم پهلو

 تخت روی یکم.  ندادم جوابی بازم و «؟ خوابیدی:»  گفت.  ندادم جوابی اما زد صدام ساعت نیم

 روم به رو به تعجب با و کردم باز چشمامو...  گذاشت پهلوم روی دستشو پشت از و خورد تکون

 ...  نکشه عقب تا بفهمه خواستم نمی منم بیدارم بفهمه تونست نمی.  شدم خیره

*** 

 : ژوئن چهارم

 رفتم و کردم باز رو دفتر در.  بگردم رو دفتر داخل تا شرکت توی بودم رفته من و بود شده شب

 نهمشو که پرونده کلی.  نبود خاصی چیز.  کردم نگاه رو ها کشو داخل و کردم روشن المپو.  داخل
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 ردمک باز رو فلزی کمد یه در.  بود کننده خسته چیزای این از و تولید و فروش و خرید لیست انگار

 نگاه بهشون و «؟ کنم پیدا چیزی طور چه حاال:»  کردم ناله!  بودن پوشه هاش قفسه ی همه و

 کف های موزاییک روی نگاهمو...  کردم نگاه جاها ی بقیه به و گرفتم قفسه اون از نگاهمو.  کردم

 که طوری برداشتم قدم موزاییکا روی و «؟ باشه چیزی زیر اون ممکنه:»  کردم زمزمه و انداختم

 بزرگ یزم سمت رفتم و بیرون دادم نفسمو!  نبود خبری هیچ اما بشم متوجه بود خالی یکی زیر اگه

 و شده درست چوب با سقف که شدم متوجه و کردم نگاه سقف به.  بود جا اون که رنگی ای قهوه و

 هک قائلن ارزش امنیتی اطالعات برای قدر این:»  گفتم و زدم پوزخند.  داشت تعجب جای یکم این

 بود جا یه دقیقا و زدم ضربه چوبا به مشتم با.  صندلی روی رفتم و «؟ کنن پنهانش ساده قدر این

 نای جای به اما شد باز راحت و کنم بازش کردم سعی...  چیزیه یه باال اون فهموند بهم صداش که

 اون هاگ:»  گفتم تعجب با!  کردم می نگاه اتاق یه به زیر اون از داشتم انگار باشه جا اون چیزی که

 دمش مطمئن کامال فکر یکم از بعد اما...«  شدم می متوجه من بود می اتاقی اول ی طبقه توی باال

 اون دستامو فورا...  شد نمی دیده ساختمون جزو انگار اصال!  دیواره اول ی طبقه توی جا اون که

 اهنگ بر و دور به...  بود تاریک جا همه شدم جا اون وارد وقتی.  باال کشوندم خودمو و گذاشتم باال

 و رکامپیوت پر برم و دور.  باال ی طبقه به خورد می که بود پله من از تر جلو.  تر جلو رفتم و کردم

 دیدم رو اقات یه جا اون بعد و باال رفتم ها پله از...  شناختم نمی بعضیاشونو حتی که بود وسایالیی

 ارب این و.  بود قفل اما کنم بازش خواستم و اتاق سمت رفتم.  بود فلزی کمدای دورش تا دور که

 به طرفی از ولی.  باشم داشته اینم از تر راحت انتظار تونستم نمی خب!  خواست می انگشت اثر

 یه ویت چیزی همچین که نیست ای عاقالنه اصال کار بودم معتقد هنوز!  بود می نباید راحتیام این

 به کی!  هوشمندانه طرف یه از بود لوحانه ساده طرف یه از.  باشه شده مخفی تجاری شرکت

 ارهدوب!  دنبالش بره بخواد که باشه داشته توش چیزی همچین تجاری شرکت یه رسه می ذهنش

 و رفتم می باال و باال طور همین!  باال رفتم می باید ساختمون طبقات کل ی اندازه به انگار!  بود پله

 رفتم...  کمداش با بعدی ی طبقه و کامپیوتراش با اول ی طبقه همون.  نبود خاصی چیز دیگه

 نهنک بزنم دست بهشون ترسیدم می منم.  بود خاموش اما دارن چی بفهمم تا کامپیوترا سمت

 . بیرون اومدم جا اون از سرم توی فکر کلی با و شدم خیال بی همین برای!  بشه متوجه کسی

 اثر...  خب:»  گفت گفتم بهش جریانو وقتی.  بزنم حرف مارتین با تا خونه رفتم و گرفتم تاکسی

 گیرادزد کنترل اتاق اون که کنم می فکر این به دارم:»  گفت و دادم تکون سرمو !« سخته انگشت

  «؟ هست امکانش.  باشه سنسورا و
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 اون نک پاک دوربینارم فیلم همیشه مثل.  توئه ی عهده به یکی این کنم فکر فقط.  دونم نمی ـ

 .  نه یا فهمی می چیزی ببین برو جام

 ... خب خیلی ـ

  «؟ شده چیزی:»  گفتم.  شد خیره بهم اونم و دادم بهش کلیدو

 . بود شده تنگ برات دلم فقط ـ

 ؟ کنی جلب محبتمو یکم که گفتی اینو ـ

 ! زنی می مه به کنم می دارم که کاری از حالمو که کنی می توصیفایی وقتا بعضی کریستی!  بسه ـ

 !  خودمه نظر تو که گم می رو چیزی من ـ

 ! بودی حرفا این از تر هوش با تو!  خیال بی اوه ـ

 ! کنم فکر خوای می که طوری کنی می مجبورم داری االنم ـ

 دمیآ من بفهمی باید:»  گفتم بعد و کردم مکث...  برگردوند نگاهشو و داد فشار هم به دندوناشو

 موقع دیگه.  آره ؟ گذشتم جونت از.  آره ؟ خوابیده عصبانیتم.  کنم فراموش راحت که نیستم

 هتب هم هام طعنه با و حرفام با اینه قصدم و!  نه ؟ کردم فراموش.  آره ؟ نیستم متنفر ازت دیدنت

 خودم از طرفی از...  کنم فراموش نباید که بفهمونم خودم به هم نکردم فراموش که بفهمونم

 ...« بکنی کارتو گذاشتم راحت که نشم عصبانی

 ؟ بدی ادامش خوای می کی تا...  فهموندی بهم...  خب خیلی ـ

 ! شرط یه به کنم می تمومش ـ

 ؟ شرطی چه ـ

 وحشتناک من بخوره اون به چشمشم اصال اگه چون.  داری نگه دور کیت از رابرتسونو خودت که ـ

 ... شم می

 !  قبوله ـ

 ... خوبه ـ
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 و!«  زن بردار دست:»  گفتم حرص با...  بود دایانا.  خورد زنگ موبایلم که بگه چیزی خواست

 «؟ بله:»  دادم جواب

 ؟ ببینمت شه می کریستی...  سالم ـ

 ؟ چرا ـ

 ...  بفهمه ایان که این بدون لطفا...  مهمیه کار ـ

 ؟ ببینمت خوام می کردی فکر چرا ـ

 ... لطفا ـ

  «؟ کجا:»  گفتم بعد و کردم مکث

 . کنم می اس ام اس برات آدرسو...  خونم بیای تونی می ـ

 . باشه ـ

 . خداحافظ.  ممنون ـ

  «؟ بود کی:»  گفت مارتین.  کرد قطع تماسو و

 ... ببینه منو خواد می.  زدن هم به.  ایان سابق نامزد ـ

 رم می:»  گفتم و شدم بلند جام از...  اومد دایانا اس ام اس موقع همون.  کرد نگاهم تعجب با

 زدم رو رد زنگ...  بود دیروقت دیگه رفتم بود گفته که آدرسی به وقتی...  بیرون رفتم و.«  پیشش

 . رفتم و کردم نگاه خونه داخل به...  کنار رفت و.«  تو بیا:»  گفت و زد لبخند.  کرد باز برام درو و

 می قهوه:»  گفت و آشپزخونه سمت رفت اونم.  نشستم مبل روی منم و بست سرم پشت درو

 دیر...  بزنی حرف خوام می فقط.  خوام نمی چیزی:»  گفتم حرفش وسط...«  یا آبمیوه یا خوای

 وءس ازش دارم که کسی سابق نامزد بفهمم تا بودم منتظر.  نشست روم به رو و برگشت.«  وقته

 خواست می اما بود سخت براش زدن حرف انگار دایانام!  بگه بهم خواد می چی کنم می استفاده

 روعش...  خب ولی کنم شروع باید طور چه دونم نمی...  کریستی ببین:»  گفت همین برای...  بگه

 نمی . شدی زندگیش وارد تو که اینه...  که اینه زد هم به من با ایان که این دلیل ببین.  کنم می

:»  گفتم و زدم پوزخند حرفش وسط ...« من به نسبت اون تو خاطر به گم می دارم تویی مقصر گم

 هب هم محل حتی اون خونه توی.  دوستیم هم با جمع جلوی فقط من و ایان...  دونی می اینو که تو
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 زندگیش به من شدن وارد گردن خودتو بودن کننده خسته خوای می وقت اون ذاشت نمی من

  «؟ بندازی

...  گاران تو وجود با که اینه گم می دارم که چیزی.  گیری می اشتباه منو حرف داری تو ببین...  نه ـ

 رهت جذاب براش قدر چه تو مثل زنی بینه می داره انگار.  بدونه که این بدون شده جذبت اون انگار

 !  من مثل یکی تا...  تا

 ؟ داره دوستم اون گی می من به داری االن یعنی ـ

 ... آره ـ

 و یبزن زنگ من به باید چرا باشه داشته دوستم واقعا اون و باشی نشده اگه حتی!  شدی دیونه ـ

 بگی مثال یا ؟ دارم نگهش و بدونم قدرشو که کنی نصیحت بهم خوای می مثال ؟ بگی من به اینو

  ؟ بشه جذبم بیشتر تا کنم رفتار طور چه

 !  شو دور ازش کنم می خواهش بگم خوام می...  نه ـ

 دوستت نیست قرار هم وقت هیچ.  نداره دوستت اون نخوای چه بخوای چه دایانا ببین ؟ چرا ـ

 می فکر اگه.  کن صرف کردنش فراموش روی انرژیتو من زدن پس جای به ؟ خب.  باشه داشته

 ... شم نمی دور ازش من ولی شو خیالش بی پس داره دوستم کنی

 ودنب نمایشی دختر دوست به نیازی چه دیگه شدنت معروف از بعد ؟ کنه می فرقی چه تو برای ـ

 ... بود واقعی رابطتون درصد یه اگه ؟ داری اون

 ... «  هست:»  گفتم حرفش وسط

 ؟ هست چی ـ

 . بودیم هم با دیگه شب چند و دیشب ما...  واقعیه رابطمون ـ

 «؟ چرا:»  کرد زمزمه...  دید چشماش توی رو تعجب شد می کامال

 !  اینه حتما دلیلش ؟ داره دوستم گی نمی مگه...  خب ـ

 . نداری بهش ای عالقه که تو اما...  اما ـ

 . باشم داشته شاید دونم نمی ـ
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 ... نیست آدمی طور این ایان ـ

 . شناسیش نمی تو ـ

 ! شناسمش می خوبم خیلی من نه ـ

 هب.  گم نمی دروغ منم ولی کن زندگی داری ازش که شناختی و خودت تخیالت با خوای می خب ـ

 . کردنشه فراموش فقط تو کار صورت هر در حال هر

 ؟ کنه بازی باهات ذاری می چرا ـ

 و دمیا خوشش هم با بودنمون از اون فقط و داره دوستم اون که اینه منظورت اگه!  کنه نمی بازی ـ

 ... دارم دوستش منم!  نه کشم می زجر دارم من

 .« مسخرست دیگه این:»  گفت و کرد ای عصبی ی خنده

 . گم نمی دروغ بازم ـ

 . کردنشه اذیت دی می انجام برشی و دور وقتی که کاری تنها.  باشی داشته دوستش عمرا تو ـ

 ... داشت نمی دوستم کردم می اذیتش فقط من اگه.  دونی نمی ما ی رابطه از هیچی که تو ـ

 روز هی ایان واقعا اگه یا ؟ درسته حرفاش واقعا کنم فکر که بود من نوبت حاال.  کرد ساکتش این و

 تووقت که خوام می معذرت :» گفت بغض با دایانا ؟ چیه من العمل عکس بکنه پیدا من به حسی

 .«  کن فراموش حرفامو.  گرفتم

 ... کنم می حتما ـ

 یخوب احساس فقط چرا دونم نمی...  زدم لبخند یه...  بیرون رفتم خونه اون از و شدم بلند جام از

 درو.  ایان ی خونه به رسیدم تا برگشتم رو راه همه اون و شدم ماشین سوار!  داشتم حرفاش از

 شدیدن با اما باشه خواب باید ایان کردم می فکر من و بود شب نصفه ی سه ساعت کردم باز که

 «؟ موندی بیدار االن تا:»  گفتم.  کردم تعجب فکره توی و نشسته مبل روی که

 ؟ بودی کجا تو ـ

 . شد ردی همین برای خونش برم که زد زنگ دایانا بعدم کشید طول کارم یکم بودم مارتین پیش ـ

 ؟ برگشتی دیگه چرا پس ـ
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 . بود دورتر مارتین ی خونه ؟ کردم می کار چی خب ـ

 ؟ چی خودت ی خونه ـ

 کنی یم بازجویی ازم داری میاد نظر به:»  گفتم میذاشتم میز روی کیفمو که طور همون و بستم درو

 ». 

 . دادم راه خونم به رو کی بدونم خوام می ـ

 ؟ بدونی منو چیز همه الزمه خونت تو موندن برای کنی می فکر چرا!  شد شروع دوباره اوه ـ

 ... بدونم باید ـ

 ؟ موندی بیدار االن تا چرا تو حاال.  بگم تونم نمی که متاسفم خب ـ

 . بگو و بشین ـ

 . خوام نمی گفتم ـ

 . خوام می من ـ

 ... کدومش هیچ.  نیست مربوط تو به ـ

 . بگی بهم مادرتو و پدر اسم تونی می حداقل ـ

 ! نوچ ـ

 . خونت آدرس ـ

 !  نوچ ـ

 . مادرت و پدر شغل ـ

 !  نوچ اونم ـ

 ؟ بلدی عربی چرا ـ

 !  نوچ ـ

 ...« مرموزی خیلی تو:»  گفت و شد بلند جاش از
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 . باشم دارم دوست ـ

 . ندارم دوست من ـ

 ...  نداری دوست چی و بدونی داری دوست چی که نیست مربوط من به!  خودته مشکل ـ

 !«  بیرون برو من ی خونه از پس:» گفت و شد تر نزدیک بهم

 ؟ چته تو ـ

 ... خونه این توی میای نبودی مرموز وقت هر ـ

 اثاث ی همه.  نیستم دزد من.  کنم راحت خیالتو بذار ؟ ترسی می من از :» گفتم و زدم پوزخند

 .« باشی داشته شک من به نیست الزم!  خودت مال خونت

 قرار یه باهام بعدم بودی روم جلوی روز هر بعد و شد پیدات یهو طور همین...  دارم شک بهت ـ

 ... نمیارم در سر کدوم هیچ از که داری راز همه این حاالم! ؟ باشی نمایشیم دختر دوست که بستی

 رو وت و بودیم رفته مارتین با!  نشد پیدام یهو من اوال!  طوریم این که منم فقط نکن فکر هی ـ

 هک گفت بهم مارتین بعدش.  بردی هم منصفانه غیر که کردی قمار دست یه باهام هم تو.  دیدیم

 ردیک کمکم توام و داشتم کمک به نیاز من و برخوردیم هم به خیابون تو بعدش.  رئیسشی تو

!  شیدیک پیش رو خوانندگی بحث دیدی منو تا و گشتی می دنبالم گفتی می که بودی تو این تازه

 دیدی منو روز هر تو و کردم اذیتت منم همین برای!  کردی هوشم بی ولی خونت بردی منو بعدش

 با شدم اعالم دخترت دوست عنوان به من که این محض به چرا بگو من به تو حاال ؟ مفهومه نا! 

 باید رم می که جایی هر االنم و بشم گرفته گروگان بود نزدیک هم دفعه دو و شدم مسموم زهر

  ؟ بیارن سرم بالیی نخوان که باشم مراقب

  «؟ داشتی کار چی دایانا با:»  گفت مکث ثانیه چند از بعد و وایساد سینه به دست

 ! کنی می عوض بحثو داری حاالم آهان ـ

 ؟ داشتی کار چی دایانا با گفتم ـ

 . نداشتم کاری باهاش من داشت کار من با اون ـ

  ؟ خب ـ
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 ...  گفت جالبی چیز ـ

 ؟ چیزی چه ـ

!  زد خشکش یهو.«  زدی هم به باهاش من خاطر به و داری دوستم تو گفت:» گفتم و زدم لبخند

 دپوزخن یه با بعد و!  زدم رو دنیا حرف ترین مسخره انگار که طوری خندید بهم ثانیه چند از بعد

 ول واون نداره امکان نباشم کسی عاشق من اگه کنه می فکر ؟ کنه می فکر چی اون:»  گفت مغرور

 !«  نگفته جا بی خیلیم کردم می فکر داشتم:»  گفتم سینه به دست!« ؟ کنم

 ! ؟ کردی باور ؟ اون از تر ساده تو و ـ

 !  افتاد اتفاقی چه دیشب و دیروز که دونی می من از بهتر خودت!  کنه می توجیهش رفتارت خب ـ

 ! ؟ عشقه بیارین براش تونین می زنا شما که دلیلی تنها ـ

 ؟ میاری براش دلیلی چه تو ـ

 ! ؟ مردونه شخصیت مثال...  دونم می چه ـ

 و من کارای با بود نامزدتم دایانا وقتی وگرنه نیستی آدما اون از تو!  نیست قبول!  نه ـ

 . کردی می خیانت بهش مردونت شخصیـــت

 ؟ دارم دوستت من کنی می فکر تو یعنی ـ

 !  آره ـ

 ! کنی می فکر اشتباه ـ

 ؟ نشدی من جذب ذرم یه حتی گی می داری ـ

 ! اصال ـ

 «؟ چیه من مشکل:»  گفتم طلبکار لحن البته و ناراحتی با

 حسود و مرموز ، کنه ، دراز زبون ، خواه خود و مغرور ، دهن بد ، ای عقده ، فرهنگ بی ، تربیت بی ـ

 !  داری بدو های ویژگی تموم تو...  غیره و

  !« متنفرم ازت من خیالت کردن راحت برای و :» گفت...  کردم نگاه بهش عصبانیت با
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 ... متنفری ازم ـ

 !  متنفرم ازت ـ

 اصال دیگه . بینیم نمی همو وقت هیچ دیگه پس:»  گفتم متعجبش چشمای جلوی و برداشتم کیفمو

 متوجهش کامال که عجیب بغض یه...  بودم کرده بغض...«  منم نکن فکر!  شم نمی سبز جلوت

 !«  متنفرم ازت منم:»  گفتم و کردم پاک ریختو یهو که اشکی.  شد تر متعجب چون شد

 ! ببینیم همو نداریم دلیلی پس ـ

 .  رم می دارم همین برای ـ

!«  رم می دارم:»  زدم داد!«  برو خب:»  گفت همیشگی غرور همون با اما بود متعجب که این با

 و یرونب رفتم و انداختم شونم روی کیفمو.  زدم نفس نفس فقط من و شد برقرار سکوت بینمون

 قعمی نفس جام سر یکم...  نداشتم خوبی حس اما برم خواستم.  کوبیدم محکم خیلی درو بعد

:»  گفت تعجب با.  داخل برگشتم دوباره و کردم باز درو.  میارم باال دارم کردم می حس اما کشیدم

  «؟ کنی می کار چی

 ... کن صبر ـ

 یزیچ:»  گفت و دستشویی داخل آمد.  نیاوردم باال اما گرفتم نفس فقط و دستشویی داخل رفتم

 نتخشو با «؟ خوبه حالت :» گفت.  کشیدم عمیق نفس و نشستم زمین روی توالت کنار «؟ شده

 تمنیس خوب نخیر! ؟ خوبی گی می بعد گی می بهم خواد می دلت چی هر! ؟ خوبم نظرت به:»  گفتم

 عموق همون و!«  احمق ؟ شده چیزی ؟ خوبی بگو بعدم کن اذیتم خواد می دلت تا حاال عصبیم من! 

 باشن نگران:»  گفت و نشه کثیف تا کرد جمع طرف یه موهامو و نشست کنارم...  آوردم باال که بود

 ». 

 کلیمش منم!  باش متنفر متنفری ازم اگه!  بیاد خوششون من از نباید که همه!  نیستم نگران ـ

 !  نیستم خودم به توام حس نگران ندارم

 ؟ بده حالت هنوز ـ

 ...  شد بهتر آوردم باال که حاال نه!  نه ـ

 . شو بلند خب ـ
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 !«  مرفت می داشتم :» گفتم.  شدم بلند خودم و کشیدم دستمو اما کنه بلندم تا گرفت دستمو

 ... وقته دیر ـ

 بمونم پیشت دیگم یکم شم راضی اگه عمرا:»  گفتم!  پاشیدم آب صورتم روی و کردم باز آبو شیر

  «؟ خوام می خیلی منم کنی می فکر :» گفت و اومد دنبالم.  بیرون رفتم و!« 

 !  نداریم کاری هم با کدوم هیچ دیگه پس خب ـ

 !«  رسونمت می :» گفت و گرفتش که کردم باز درو

 !  اصال ـ

 خواست می دلم!  رفت و.«  نیست خوب حالت:»  گفت سوئیچش برداشتن از بعد و کرد باز درو

 ورمغر خاطر به که نبودم کسی من و شم می جذبش دارم منم فهمیدم می دیگه...  باشم پیشش

 بعد و مگفت ژانتو ی خونه آدرس.  شدم ماشین سوار و رفتم دنبالش!  خودم پیش البته ! کنم انکار

 بیرون به پنجره از و!«  نداره رو یکی اون تحمل کدوممون هیچ چون برو سریع لطفا:»  دادم ادامه

 بودیم راه توی که مدتی تموم و رفتن هم روی چشمام همین برای بودم شده خسته.   شدم خیره

 روی کیفمو.  رسیدیم که فهمیدم ژانت ی خونه دیدن با بعد و کرد بیدارم مدت یه بعد.  خوابیدم رو

 «؟ خونته جا این:»  گفت اونم و انداختم دوشم

 . دوستمه ی خونه ـ

 ! ؟ بیداره شب موقع این نظرت به ـ

 اب ژانت دقیقه چند از بعد.  زدم درو زنگ و خونه سمت رفتم.  گذاشتمش جواب بدون و بستم درو

 من خدای:»  گفت تعجب با ژانت!  رفت ایان که بود موقع همون و کرد باز درو آلود خواب ی چهره

  «؟ شب وقت این ؟ کنی می کار چی جا این

 . برم نداشتم جایی ـ

 ؟ کردی بغض چرا ؟ چی ـ

 ریعس خیلی «؟ تو بیام :» کردم زمزمه...  بینه می حال اون تو منو که بود کرده تعجب خیلی انگار

 تبس درو وقتی و داخل رفتم سرش پشت.«  شده چی ببینم بیا...  بیا.  رفت یادم!  اوه:»  گفت

 برو تو.  زنم می حرف باهاش من:»  گفت و گرفت دستمو ژانت «؟ شده چی.  سالم:»  گفت کارن
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:»  تگف.  نشستم کنارش منم و نشست زمین روی.  اتاق یه داخل برد منو بعد و...«  کن استراحت

  «؟ شده چی

 ... پیچیدست خیلی وضعم ـ

 . بگو برام نداره اشکال...  خب ـ

 ...  شده دعوام ایان با...  ژانت ببین ـ

 ؟ خب ـ

 ... متنفره ازم گفت ـ

 ! ؟ چرا ـ

 من.  نبودیم دوست هم با اصال ما واقع در.  نداشت دوست منو وقت هیچ اون که این برای ـ

 رارهق من که سودی تموم تا خوانندگی برای کرد انتخاب منو اونم بشم نزدیک بهش بودم مجبور

 دش چیزایی یه وسط این ولی!  باشم دخترش دوست همه نظر از من عوض در جیبش به بره بکنم

 . ترسیدم االن من که...  که

  ؟ شد چیزایی چه!  کریستی شدم گیج یکم...  من ـ

 ازم گفت راحت خیلی وقتی که طوری.  شم می جذبش دارم کنم می حس من...  من ژانت ببین ـ

 ...  اومدم منم شد که دعوامون اما...  اما...  داشتم وحشتناکی حس متنفره

 همیشه من البته.  کرد می آروم رو آدم اخالقش این.  اومد می ناراحت اونم نظر به...  شد ساکت

 و:»  کردم زمزمه...  داشتم نیاز اون دلسوزی به موقع اون اما دونستم می مسخره اخالق یه اینو

!«  دمب حاملگیم تست باید میاد نظر به که طور این...  دارم تهوع حالت صبح از.  نیست اینم فقط

 !« ؟ گفتی چی:»  زد داد تقریبا

 ... شنیدی ـ

 ؟ نبوده واقعی رابطتون گی نمی مگه...  آخه ـ

 رابطه هم با ما چطور بگم و بدم توضیح برات بخوام تا نپرس من از االن رو چیزا این ژانت ـ

 ... شی می گیج تو هم ریزه می هم به خودم اعصاب هم داشتیم
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 و داری دوستش تو ولی متنفره ازت که بشی حامله کسی از...  شه نمی که این آخه خب...  خب ـ

 که رشدی به رو و معروف تقریبا ی خواننده یه وقتی درست! ؟ کنی می جاسوسیشو داری تازه

 قدر این تونی می اصال طور چه ؟ پسرته دوست اون کنن می فکر همه تازه و بهته همه توجه

 ! ؟ بگی راحت

 ؟ پس کنم کار چی ـ

 ! کنی نمی انکار و ترسی نمی ذرم یه حتی ـ

 این وقتی حال هر به!  گم می احتمالو دارم ندادم تست که هنوزم ؟ کنم انکار دیونم مگه ژانت ـ

 اشتهد انتظارشو باید مواقعم این تو کنم می ردیف هم سر پشت احتمال تند تند که سریعم قدر

 ... باشم

 یک بعد و برگرده تا موندم منتظر...  بیرون رفت و.«  کن صبر:»  گفت و وایساد جاش تو برق مثل

  «؟ آوردی کجا از اینو:»  گفتم!  بود دستش تست یه.  داخل اومد دقیقه

 ! بده تست برو.  مونده هنوز این.  خریدم تا چند بشم حامله کردم می سعی داشتم که وقتی ـ

 فتگ حرفم وسط...«  سریع قدر این نیستم آماده آخه:»  گفتم.  گرفت وجودمو تموم استرس یهو

 ...«  ترسوندی منم بدو!!  برو باش زود!  کن ولش و نیستم آماده:» 

 ...  آخه ـ

 ! نداره آخه ـ

 تستو عدب و دستشویی داخل رفتم اما داشتم استرس یکم...  گرفتم تستو ازش و شدم بلند جام از

 و ودب نشسته کنارم ژانت...  کردم می صبر باید.  نشستم زمین روی و بیرون اومدم اتاق از.  دادم

 و ذشتگ می دقیقه پشت دقیقه هی!  بود مضطرب تر بیش منم از انگار.  میزد زمین به دستش با

 وندمبرگرد تستو و کشیدم عمیق نفس...«  وقتشه :» گفت ژانت که این تا بودم جواب منتظر من

 هزمزم!  بیرون داد شدشو حبس نفس و خندید ژانت اما شدم ساکت فقط منفی جواب دیدن با... 

  «؟ خوبه حالت:»  گفت سریع خیلی.«  بخوابم رم می:»  کردم

 !  عالیم خیلیم کردم پیدا نجات مصیبت یه از ؟ باشم بد چرا!  آره ـ

 ؟ ناراحتی ـ
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 نشد...  که بکنه ایان برای خاص چیز یه منو تونست می فقط...  فقط:»  گفتم و انداختم باال شونه

 »! 

 نبود وبخ چیزش هیچ.  کنی فکر یکم کافیه بخوای اینو لحظه یه برای االن اگه کریستی ولی آره ـ

 ... باشی حال خوش باید... 

 اگه یهچ مشکلم ببینم دکتر برم فردا شاید پس:»  گفتم و دادم تکون مثبت ی نشونه به سرمو

 .«  نشدم خوب

 ! کن استراحت برو...  خب خیلی ـ

 . خیر به شب ـ

 و یدمکش دراز مبل روی منم و بود خوابیده تختش تو لورا.  داشت مبل یه که کناری اتاق داخل رفتم

 ی جمله!  ندارم خوبی حال اصال کردم می حس.  بخوابم تونستم نمی اما بستم چشمامو فقط

 یارزش و جذابیت هیچ کنم حس بود شده باعث متنفره ازم گفت می که ایان تفاوت بی و محکم

 فکر شد می باعث که حسی!  داشتم بودن خالی حس انگار!  نخورم درد به آدم یه فقط و ندارم

 نه.  کردم نگاه گوشیم ی صفحه به و کردم جمع خودمو!  هیچی کامال!  هیچیم ایان بدون کنم

 تونم می هم خودم اصال! ؟ بینمش نمی دیگه گفتم که نبود مهم براش!  اسی ام اس نه زنگی

 تمالاح درصد هشتاد کردم می فکر روز یک برای!  کردم می فکر و بودم بیدار صبح تا ؟ نبینمش

 شده متمو دیگه حاال ولی بودم گذاشته سر پشت فکر این با رو متفاوتی روز و باشم حامله که داره

 می هآماد صبحانه داشت و بود شده بیدار کارن.  اتاق از بیرون رفتم و شدم بلند جام از صبح.  بود

 مگفت و دادم جوابشو سرم دادن تکون با.  گفت خیر به صبح و بیرون اومد اتاق از هم ژانت.  کرد

 شتمبرگ و برداشتم ظرفمو و.«  اتاق توی برم می صبحانمو همین برای.  کنم تمرین یکم باید:» 

 آهنگ کردن حفظ به کردم شروع کنم مشغول ذهنمو که این برای و آوردم در رو کاغذا.  اتاق داخل

 بگه هک بودم گوشیم از صدا یه منتظر فقط و فقط ظهر تا بگم تونم می.  خوردم صبحانمم و بعدی

 موبایلمو!  کرد می امیدم نا تر بیش این و!  هیچی ولی ایانه طرف از زنگ یه یا اس ام اس یه

  «؟ الو:»  داد جواب.  زدم زنگ مارتین به و برداشتم

 ؟ جاست اون ایان ـ

 !  آره اوه -
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 ؟ کنه می کار چی ـ

 ؟ پرسی نمی ازش خودت چرا ـ

 ؟ کنه می کار چی بگو و شو خفه فقط ـ

 ؟ بزنم حرف و شم خفه طور چه ـ

 !  مارتین ـ

 ؟ شده چی...  زنه می حرف نفر چند با!  گرده می داره بقیه دفتر تو ـ

 . بکنی برام کاری یه خوام می ـ

 ... بگو ـ

 قهوه روز هر که بلوندی مو زن پایینی ی طبقه از و گفتم که زنی و مرد همون خودت ی طبقه از ـ

 توی که مردی باشه ایان ی طبقه که آخر ی طبقه از و کچله که مردی ام 33 ی طبقه از و خوره می

 هک بفهمی تونی می ببین...  باش داشته نظر زیر نفرو پنج این!  کنه می کار کناریش دفتر

 . بیاریم گیر یکیشونو باید!  کجان امشب کدومشون

 ؟ چی برای ـ

 وثرم یکیشونم انگشت اثر کنم فکر.  دارن دست امنیت توی که هستن ای مخفی اعضای اینا ـ

 !  باشه

 ؟ مسموم فکرای!  اوه ـ

 !  مسموم فکرای ـ

 ؟ نه شدی طوری این که شده دعوات ایان با ـ

 !  نیست مربوط دیگم پسر دوست به پسرم دوست و من مسائل ـ

 ؟ افتاده برات اتفاقی!  گی می منم به بلکه پسرت دوست گی می اون به تنها نه اوه ـ

 !  کشیده خون و جیغ یکم دلم.  رفته سر حوصلم یکم فقط...  نه ـ

 !  حد اون تا نه کریستی اوه -
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 توی پررو خیلی کنی شکنجه رو مردی خوای می وقتی کردی دقت!  باشه زن ترجیحا!  ذره یه ـ

 !  بهتره زن! ؟ زنه می زل چشمات

 ... نباش نگران.  آوردیش دست به االنم همین ـ

 ! فعال!  خوبه ـ

 !  کردم قطع تماسو و

**** 

 : ژوئن پنجم

 . بود مارتین.  خورد زنگ موبایلم که کردم می گوشم هامو گوشواره داشتم من و بود شده شب

 .«  زنی می زنگ که سومه ی دفعه این:»  دادم جواب

 !  کنی حرکت پیش ساعت نیم بود قرار.  بزنی زنگ بهم کردی که حرکت بود قرار ؟ کجایی تو ـ

 ؟ آبی یا میاد بهم مشکی رنگ نظرت به ـ

 !؟ چی ـ

 . رسم می خودم به یکم دارم!  ره نمی در که اون!  مارتین باش آروم ـ

  «؟ چی برای:»  گفت و کرد پوفی

 !  گوشواره ـ

 !  نیست مهم زیاد رنگش.  داره گوشواره خود به بستگی ـ

 ... زنم می رو مشکی پس.  میاد خوشم جوابت از ـ

 !  شده چیزیت یه تو ـ

 رو گوشی چپ دست با و کردم می گوشم رو گوشواره راستم دست با که طور همون و شدم جدی

 ارمد دلم توی غمی یه من که وقتیه این چون باشه یادت منو االن خوب:»  گفتم بودم داشته نگه

 !«  کنه می زیاد آدم کشتن به منو میل و شه نمی حل وجه هیچ به که

 ؟ داشتی حسو این هم قبال!  اوه ـ
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 از بعد و کردم قطع تماسو.«  کنم می حرکت دارم!  باحاله نظر به ولی نه:»  گفتم و زدم لبخند

 سمت کردم حرکت و شدم ماشینم سوار.  بیرون زدم اتاق از آینه توی خودم برای زدن چشمک

 بود شیک و گرون خیلی جای یه.  کرد می زندگی تنها بلوند مو زن همون که ای خونه.  خونه اون

 می :» گفت و سمتم اومد.  دیدم رو مارتین کردم پارک خونه جلوی وقتی!  بود خوب هم امنیتش که

 !«  بزنی تیپ همه این نبودی مجبور واقعا دونی

 تصمیم االن خب ولی بودم شده خودم خیال بی مدت یه!  بودم طور این اوال من ؟ نمیاد یادت ـ

 ؟ کجاست ما ی طعمه این ببینم حاال!  کنم شروع دوباره دارم

 ؟ بیرون بکشیمش قراره طوری چه.  روشنن برقا چون نخوابیده احتماال.  خونست توی االن ـ

 !  دارم فکری یه ـ

 کنار :» گفتم و کنارم اومد.«  جا این بیا:»  گفتم و مارتین سمت برگشتم.  خونه در سمت رفتم و

 !«  کنی کمک باید تو ولی بیرون کشونمش می کرد باز که درو.  شو قایم دیوار

 ... هست بهش حواسم.  باشه ـ

 !  خوبه ـ

 و زدم درو زنگ دوباره.  بود اشلی اسمش!  کردم نگاه هاش نامه صندوق به بعد و زدم درو زنگ

 .«  اشلی سالم:»  گفتم و زدم لبخند.  کرد باز درو و.«  میام دارم:»  اومد صداش

 ... ساعت ؟ کنی می کار چی جا این شب موقع این ؟ تویی کریستی!  اوه ـ

 ...«  شبه نصفه دو:»  گفت و کرد نگاه ساعتش به

 . افته می داره اتفاقی یه...  راستش ـ

 ؟ اتفاقی چه ـ

 یجریانات چه دونی می خودت ولی نزدیم حرف نزدیک از یعنی نداشتیم برخوردی هم با دونم می ـ

 . اومده پیش من برای

 ... بده ادامه.  اوهوم ـ

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر hoorie r | گانگستر رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

342 

 

 و شده دعوامون جدیدا ایان و من راستش.  کنم اعتماد تو به تونم می که گفت می ایان خب و ـ

 . دارم نیاز یکی کمک به االن واقعا اما بگیرم کمک ازش نتونستم من

 ؟ بزنی حرف و داخل بیای خوای می ؟ افتاده اتفاقی چه ـ

 . بشم مزاحمت اگه شم می ناراحت راستش ـ

 ! نیستی مزاحم.  نه ـ

 «؟ نیدیش:»  گفتم و عقب به برگشتم یهو اما بردارم جلو به قدم یه تا کردم بلند پامو و زدم لبخند

  «؟ رو چی:»  کرد زمزمه.  کردم نگاه عقب به ترس با و

 ؟ شنیدیش توام.  بود پا صدای انگار...  انگار!  رو صدا اون ـ

 . بندازم نگاه یه بذار.  نباش نگران ـ

 الشت خیلی اون.  گرفت دهنشو بزنه داد که این قبل و گرفتش پشت از مارتین که بیرون اومد و

 و مزد لبخند!  بود حرفا این از تر بیش خیلی زورش مارتین اما بشه خالص دستش از تا کرد می

 از بیش خیلی.  کرد می سعی هنوز اون.  کرد کارو همین هم مارتین و!«  خونه داخل ببرش :» گفتم

 چیزی یه تا دار نگهش :» گفتم مارتین به رو!  بود ترسو بودم زده حدس که طور همون انگار!  حد

 اسبیمن چیز ولی بیرون ریختم رو ها کشو.  اتاقش داخل رفتم و!«  بزنه جیغ نذار فقط.  کنم پیدا

 اومد یم خوب نظر به کردم پیدا که طنابی.  گشتم توشو های جعبه و کمد سراغ رفتم.  نکردم پیدا

 مرفت و!«  داری نگه طناب خونت توی وقت هیچ نباید اشلی دونی می:»  گفتم بلندی صدای با! 

 رفتمگ دستاشو و!«  بندمش می من تا دار نگهش:»  گفتم و شدم نزدیک مارتین به.  اتاق از بیرون

 وترس حد این تا داره نقش کشور امنیت توی که زن یه کردم نمی فکر!  خورد می تکون خیلی. 

 الکام.  شدم دور ازش بستم دور چند پاهاشم که این از بعد و گذاشتم پشتش دستاشو!  باشه

 قعمو اون و بستم دهنش دور هم پارچه یه.  بود برده طناب متری چند کنم فکر و بودمش پیچیده

 می» : گفت باشه شده چندشش انگار که حالتی با.  برداشت دهنش روی از دستشو مارتین که بود

 گهدی ولی کشید می نفس تند تند اشلی.  آشپزخونه داخل رفت و!«  شد دهنی آب!  بشورمش رم

 شتبرگ مارتین.  بودن صورتش توی موهاش و بود کاناپه روی!  تونست نمی آخه خورد نمی تکون

  «؟ خب:»  گفت و

 .  بساز کارشونو داره دوربین خونش ـ
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 . باشه ـ

...  دونی می:»  کردم زمزمه.  کردم نگاه بهش و نشستم کاناپه روی اشلی کنار.  شد دور ازم و

 اروک این ای مسخره ی بهونه هر به ولی دارم دوست خیلی رو گیری گروگان باشم راست رو اشلی

 تو که یستن معنی این به این البته!  کنم می کارو این که بارمه اولین این بگم راستشو و کنم نمی

 اون روی بعد و باال ببری انگشتتو که خوام می ازت فقط ببین!  منی کاری خالف ی تجربه اولین

 فقط . شه می باز تو انگشت اثر با که دونم می و خواد می انگشت اثر.  بشه باز در تا بذاری صفحه

 ارمد کار چی من بگی همه به بذارم تونم نمی چون میری می بعدشم البته خب...  خوام می همینو

.  ودب اون موبایل کنم می فکر.  کنم نگاه میز به شد باعث و اومد موبایل زنگ صدای!«  کنم می

 تظرمن!  ریخت واقعا قلبم انگار ایان ی شماره دیدن با.  کردم نگاه صفحه به و برداشتم موبایلو

.  جلسست یازده ساعت:»  کردم نگاه بود داده بهش که اسایی ام اس به بعد و بشه قطع تا موندم

!  بود رفته رو جلسه اون احتماال...«  مونه می یادم:»  بود داده جواب اشلی بعد و.«  کردم آوری یاد

 بهتره . صندوق توی بذارش:»  گفتم و اشلی سمت برگشتم.«  شد تموم:»  گفت و برگشت مارتین

 به شدم ماشین سوار وقتی.  بیرون رفتم و برداشتم خودم با هم رو اشلی موبایل .« بریم تر زود

 نهعاقال کار اصال دونستم می اما بزنم زنگ بهش خواست می دلم انگار.  کردم نگاه ایان ی شماره

 !«  نشه خفه:»  کردم زمزمه.  شد سوار مارتینم و گذاشتم کنار رو گوشی.  نیست ای

 ... شه نمی ـ

 شونن رو کامپیوترا مارتین به هم خواستم می.  سازمان سمت کردیم حرکت و کردم روشن ماشینو

 باننگه تا رفتیم پشتی در از معمول طبق سازمان به رسیدیم وقتی.  بشم اتاق اون وارد هم بدم

:»  فتگ و گذاشت صندلی روی رو اشلی.  داخل رفتیم مارتین با و کردم باز رو دفتر در.  نبیندمون

 و کردم باز رو دریچه اون قبل ی دفعه مثل.  میز روی رفتم و کردم اشاره سقف به «؟ کجاست

 یارمشب کن کمکم بعد برو اول تو:»  گفت.  کردم نگاه مارتین به و «؟ بیاری اونو تونی می:»  گفتم

 ». 

 . باشه ـ

 یلیخ حتما.  باال کشوندم رو اشلی.  اومد مارتین نشستم زمین روی وقتی و باال رفتم دریچه از

 بردم ور اشلی.  کرد نگاه کامپیوترا به و باال اومد اونم و گرفتم مارتینو دست بعدم...  بود ترسیده

 ستگاهد انگشتشو اثر وقتی.  کردم باز دستشو و.«  کنم باز دستتو بذار خب خیلی:»  گفتم و باال
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 جدید و قدیمی کتابای که بود قفسه پر که خورد داخل به چشمم من و شد باز در داد تشخیص

 متس رفتم و بستم دستشو دوباره «؟ دقیقا چین اینا...  خب:»  گفتم و داخل بردمش.  بود توش

 و برداشتم رو 3811 سال!  ساال ترتیب به.  بود شده زده برچسب روشون ترتیب به.  ها قفسه

 چرا فهمیدم نمی ولی.  بود جا اون همه و داد قرار و تولید و فروش و خرید لیستای.  کردم نگاه

 نشونبی چیزی یه باید بودم مطمئن اما...  کنن قایمشون اتاق این توی باید اینا از محافظت برای

 مومت ساعت یک حدود هم با و کمکم اومد مارتینم.  گشتم و گشتم طور همین...  باشه باید.  باشه

 یه توی بعد و.  کردم پیدا دیگه چیزای خیلی و مصالح خرید از لیست یه من که این تا گشتیم

 !  بود دستگاه جای این و...  و دیدم رو ساختن می داشتن که جایی مشخصات یادداشت

**** 

 :  ژوئن ششم

 .«  دمب انجامش من بذار بکنی کارو این تونی نمی واقعا اگه کریستی:»  گفت کالفگی با مارتین

 ... تونم می نه!  اوه ـ

 ... هنوز ولی گی می اینو که باره دهمین این ـ

 مین چرا!  سوخت می دلم چرا دونم نمی.  کرد می گریه فقط اشلی.«  باشه:»  گفتم حرفش وسط

 دست . کشیدم عقب به و گذاشتم گردنش دور رو نخ و پشتش رفتم اما لرزید می دستم و تونستم

:»  گفت مارتین.  کردم باز چشمامو من و شد حرکت بی دقیقه یک از تر کم تو اما زد می پا و

 بازش خب خیلی:»  گفت مارتین.  کردم نگاه بهش ترس با و زمین روی انداختم نخو!«  باالخره

 «؟ خوبه حالت:»  گفت و کرد نگاه بهم.  بودم ثابت هنوز من اما...«  بقیه پیش بذاریمش تا کن

 الشس پنجاه حدودا...  نباش نگران:»  گفت و گرفت دستمو.  دادم تکون منفی ی نشونه به سرمو

 اج این از منو:»  گفتم لرزون صدای با و کردم جمع خودمو.  کرد حلقه شونم دور دستشو و.«  بود

  «؟ بکنی کارو این خودت داشتی اصرار تموم ساعت یک چرا طوره این اگه :» گفت و خندید.«  ببر

 .  بودم عصبانی فقط...  ف ـ

 ...  بیا خب خیلی ـ

 عنیی این.  خب خیلی:»  گفت و اومد رابرتسون.  نشوند مبل روی و برد بیرون کشتارگاه اون از منو

 دستشو.  نشست کنارم و داد دستم رو قهوه مارتین «؟ شین می عمل وارد کی ؟ مرتبه چیز همه
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 موبایل.  اومد اس ام اس اشلی موبایل به موقع همون.  خوردم رو قهوه منم و گذاشت شونم روی

 کنجکاوی با مارتین !« کنی می شوخی داری:»  غریدم اس ام اس خوندن از بعد و برداشتم رو

 شده چی:»  گفت مارتین.  بشکنه تا دیوار به زدم و کردم پرت موبایلو «؟ شده چی:»  گفت

 ...«  بهش داده اس ام اس ایان :» کردم ناله «؟ کریستی

 ؟ خب ـ

 !  امنه جاش دیگه حاال.  شد منتقل دستگاه نوشته  ـ

 ی ثانیه چند تا!  بودم خودمم ! انگار بود شوکه مارتین.  زدم نفس نفس عصبانیت شدت از و

 زدم ادد «؟ طور چه آخه...  آخه :» گفت!  دستگاه سراغ بریم کی ریختیم می برنامه داشتیم پیشش

 ! لعنتی ! کنه می کارو این که معلومه کردیم که کارایی همه و قتل و حمله همه اون با ؟ طور چه:» 

 !« تاداف نمی اتفاق این کردی می اقدام تر زود اگه:»  گفت هم رابرتسون و میز به زدم لگد!«  لعنتی

  «؟ ری می کجا:»  گفت.  کشید منو مارتین که در سمت رفتم و!«  شو خفه یکی تو:»  زدم داد

 ... دونم نمی ـ

 .  کنیم می پیدا براش راهی یه.  بشی عصبانی نیست الزم ببین ـ

 ماا گرفت دستمو!  اومد دنبالم اون و بیرون رفتم خونه از.  شدم جدا ازش و .« کن ولم:»  کردم ناله

  «؟ شده چی:»  گفت مکث با.  زدم پسش

 !  گرفتم جونشو بیهوده و الکی ؟ فهمی می.  کشتم اونو الکی من ؟ شده چی ـ

 !  گفتی اینو خودت ؟ درسته داشتیم بستم بن انتظار ما.  نیست مشکلی ـ

 !  ایان پیش برم خوام می ـ

  ؟ چی برای پیشش بری خوای می ـ

 ... ببینمش خوام می فقط!  دونم نمی...  که این برای ـ

 ... حرکت نباید ای عصبانی االن ببین ـ

 !«  نیست مربوط تو به:»  گفتم حرفش وسط

 ... که بگی چیزی ممکنه کنی خالی سرش عصبانیتتو و اون پیش بری االن اگه ببین ـ
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 ونچ...  باشه پیشم که رم می!  کنم خالی اون سر عصبانیتمو رم نمی من:»  غریدم حرفش وسط

  «؟ چیه حرف این معنی:»  گفت ثانیه چند از بعد...  شد گیج!«  ببینمش دارم نیاز االن چون... 

 !  کنی نمی تو که کاری.  باشه عصبانی اگه حتی.  کنه می آروم منو اون که اینه معنیش ـ

 !  کنه می عصبانیم داره حرفت این کریستی ـ

  ؟ حرفی چه ـ

 ... ایان ولی خورم نمی دردی هیچ به من گی می عمال داری ـ

 ماشین سوار!«  نشو خوای می شو عصبانی خوای می.  گم می همینو دارم:»  گفتم حرفش وسط

 یگهد بودم گفته بهش!  ایان پیش برم تونستم نمی ولی شدم دور جا اون از!  کوبیدم درو و شدم

.  موایساد خیابون یه توی!  پیشش برگردم بعدش روز دو درست بود ممکن طور چه!  بینمت نمی

 خب:»  گفتم لب زیر.  کردم می کنترل خودمو باید فقط کجاست اصال دونستم نمی که جایی

.  باشی مآرو باید ولی بشی عصبانی تا بودی بهونه دنبال و نیست خوب حالت که درسته کریستی

 بفهمی که هاین بکنی باید که کاری تنها.  باشه راحتی این به نباید که داشتی انتظار اولم از مطمئنا

.. . شوهر نه داشته بچه نه زنم اون.  نداره ای دیگه دردسر هیچ...  همین.  کرده منتقلش کجا ایان

 رسیدم وقتی و کردم حرکت ژانت ی خونه سمت.  کشیدم عمیق نفس بعد و...«  باش آروم فقط

 به سرمو...«  پریده رنگت ؟ خوبه حالت تو :» گفت و داد سالم من دیدن با.  بود کرده درست نهار

  «؟ خوبی مطمئنی:»  گفت و گذاشت غذا برام.  نشستم میز پشت و دادم تکون مثبت ی نشونه

 ... شم می بهتر...  کسلم یکم...  آره ـ

 و شدم بلند جام از «؟ بخوریش خوای نمی:»  گفت ژانت.  کردم فکر اشلی به و کردم بازی غذا با

 حرف هیچ بدون و.«  بخوابم رم می:»  گفتم خوردم رو اعصابم قرص که این از بعد.  برداشتم آب

 و دبر خوابم کم کم قرصم خاطر به.  کشیدم دراز مبل روی و قبلی اتاق همون داخل رفتم ای دیگه

 روش مارتین کال میس و کردم نگاه گوشیم به.  شدم بیدار که این تا داشتم راحت خیلی خواب یه

 .«  سالم:»  داد جواب.  زدم زنگ بهش و گرفتم سرم به دستمو.  بود سنگین سرم.  بود افتاده

 ؟ داشتی کار چی ـ

 ... کردم پیدا حلو راه جا این بیا سر یه ـ
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 مزمهز.  سمتم برگشت.  زدم صدا رو کارن و بیرون رفتم اتاق از.«  باشه :» گفتم بعد و کردم مکث

 منو شه می.  برم باید که دارم ضروری کار یه ولی ندارم رانندگی حال...  زیاد راستش:»  کردم

  «؟ برسونی

 !  حتما ـ

 . ممنون ـ

 نمیاد خوب حالت نظر به:»  گفت رسیدیم وقتی.  برسونه منو تا افتادم راه دنبالش و برداشتم کیفمو

 خداحافظ.  رسوندی منو که ممنون.  خوبم نه...  نه:»  گفتم و کردم مکث «؟ دکتر بری خوای می. 

  «؟ چیه حلت راه:»  گفتم و سمتم اومد مارتین.  خونه داخل رفتم و شدم پیاده ماشین از.« 

 . باشم کرده شروعش قبال ممکنه...  آم ـ

 ! ؟ مارتین زنی می حرف طوری این چرا ـ

 . داریم مهمون یه ـ

  ؟ چی ـ

 !  کشتارگاهه تو ـ

 هزمین روی بیهوش که دیدم رو امیلی و کردم بازش وقتی.  در اون سمت رفتم و شدن گرد چشمام

 این چی برای اون:»  گفتم عصبانیت با.  وایساد کنارم مارتین.  گیج طور همین.  شدم زده وحشت

  «؟ جاست

 ... اون.  امیلیه اسمش ـ

 !«  کیه فهمم می:»  غریدم حرفش وسط

  ؟ فهمی می طور چه ـ

 !  آرایشگرمه ـ

  ؟ کرد آبی موهاتو اون پس.  اووووه ـ

 ؟ کنه می کار چی جا این اون بگو حاال!  آره ـ

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر hoorie r | گانگستر رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

348 

 

 ... دونی نمی پس ـ

 !؟ رو چی ـ

 !  ایانه کوچولوی خواهر اون ـ

 ...«  طوری این خوای می تو...  ت:»  گفتم لکنت با!  بود اومده بند زبونم

 !  کنم اخاذی ایان از طوری این خوام می ـ

 !  بره امیلی ذاری می االن همین.  نداری حق تو ـ

  ؟ چرا ـ

 !  ایانه خواهر چون ـ

 چرا وت!  بس و همین!  دستگاه اون! ؟ رفته یادت ؟ کریستی بود چی ما هدف ؟ کنه می فرقیم مگه ـ

 ! ؟ بگیری منو جلوی خوای می

 توام!  بشه درست دردسر قدر این خوام نمی!  بشم ها قضیه این وارد خوام نمی که این برای ـ

 !  گرفته حرصت ایان از چون فقط کنی می کارو این داری

 !  نیست ایان و تو ی رابطه به من واکنش!  کردیم می اول از باید ما که بود کاری این.  نه ـ

 ! ؟ جدا اوه ـ

 !  جدا آره ـ

 !  االن همین.  بره ذاری می مارتین ـ

 ! بره تونه نمی...  هوشه بی!  شه نمی خب اوه ـ

  !« بره بذار گفتم عوضی:»  زدم داد.  زد چندشی لبخند و

  ؟ چرا ـ

 !  ندارم رو چیزا این ی حوصله چون!  گفتم بهت ـ

 این ی حوصله که بوده خوب برات قدر اون اون با نیویورک گذاشتن پا زیر و ایان با گشتن ؟ چیه ـ

 ؟ نداری رو چیزا
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 خراب ی حوصله که خوبه البته و عجیب برام قدر اون حاملم االن که این به کردن فکر چون!  نه ـ

 !  ندارم چیزا این با کردنشو

 ؟ چی ـ

 !  شنیدی که همین ـ

 !  گی می دروغ داری ـ

 !  بگم دروغ بهت که نداری ارزش ـ

 هک این فهمیدن قدر اون شاید دونم نمی فقط...  فقط.  گفتم می داشتم چون داشت انگار ولی

 نمارتی...  اومد خونه زنگ صدای!!  باشم دروغ به خواستم می که بود مسخره برام نیستم حامله

  «؟ ایان یا من از:»  گفت

 ... بره امیلی بذاری که دم می وقتی جوابتو ـ

 کنم ازب درو تا رفتم و بیرون زدم جا اون از.  شده تر تند کشیدنش نفس که دیدم می عصبانیت از

  «؟ کنی می کار چی جا این تو:» گفت!  زد خشکم ایان نگاه تو نگاهم خوردن گره با اما

 ؟ کنی می کار چی جا این تو ـ

 ایان پشت از و بستم درو.  داخل رفت ایان و کنار رفتم...«  اومدی خوش اوه:»  اومد مارتین صدای

 ی ایده...  مهمونی:»  گفت و نشست مبل روی ایان!  کشمش می که فهموندم چشم با مارتین به

 نمی» : گفتم و مارتین سمت رفتم!«  باشه جا این نباید کریستی که کردم می فکر ولی خوبیه

 نشستم مبل روی و گذاشتم نصفه حرفمو...«  وگرنه بیام تا کرد دعوتم مارتین.  بیای قراره دونستم

 بود خیره من چشمای توی جدیت با که طور همون ایان «؟ خوای می نوشیدنی:»  گفت مارتین. 

 زیر و کرد مکث!  نداد جواب اما گرفت رو یکی ی شماره و آورد در موبایلشو بعد و.«  آره:»  گفت

 تا دو اب مارتین.  شد خیره من به دوباره و گذاشت میز روی موبایلو.  نشنیدم که گفت چیزی یه لب

 نم به توجه بی اما بگیرم رو دیگه یکی تا کردم دراز دستمو.  داد ایان به رو یکی و برگشت جام

» : گفتم که بده بهم جامشو خواست و.«  بگیر منو مال:»  گفت ایان.  خورد ازش خودش و نشست

.  کردم نگاه بهش شده گرد چشمای با!«  داره ضرر بچش برای آره :» گفت مارتین!«  خوام نمی

  «؟ ببخشید:»  گفت گیج ایان

 ؟ دونستی نمی مگه...  مگه ـ
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  ؟ رو چی ـ

 ... گفته بهت کریستی کردم می فکر من اوه ـ

 خیلی و «؟ بگی من به بخوای که هست چیزی:»  گفت ایان !« مارتین شو خفه:»  کردم زمزمه

 حاملست :» گفت مارتین که این تا موندم ساکت من اما...  شد خیره چشمام تو جدی و کنجکاو

 اب کنین می شوخی دارین:»  گفت ایان که شدم بلند جام از و.«  ندارم تحملتو دیگه:»  غریدم...« 

 گهدی ...« گفته من به اومده وقت اون و نگفته تو به کردم نمی فکر...  نه:»  گفت مارتین و «؟ من

 .«  بزنیم حرف خصوصی باید :» گفت و سمتم اومد ایان...  لرزیدم می عصبانیت از داشتم

 . خوام نمی ـ

 ودر سرش پشت و اتاق داخل کشوند منو و.«  دقیقه چند:»  گفت و گرفت منو ولی برم خواستم

 .«  بری جا این از بهتره:»  کردم زمزمه!  بست

 ؟ نگفتی بهم چرا ـ

 . برو جا این از گفتم ـ

 چه دارم دونم نمی گفتی می و زدی می داد هی ؟ بود روزت چند خردی اعصاب اون این پس ـ

 هچ ؟ کردی مخفی من از چرا ؟ بود این ؟ انداختی من تقصیر و آوردی باال یا! ؟ میارم سرت بالیی

 ؟ کردی مخفیش من خود از و گفتی اون به مدته چه اصال ؟ دونی می که مدته

 چی هر وت.  بدونی چیزی که نیست مربوط تو به:»  گفتم!  کنه کنترل عصبانیتشو کرد می سعی

 .«  کردی تموم رو بوده بینمون

 . افتاده اتفاقی همچین که دونستم نمی من ـ

 اینو.  کنه نمی تغییر بچه یه اومدن با منم اخالق.  متنفری من اخالق از تو ؟ کنه می فرقیم مگه ـ

 که نفعته به دم می هشدار بهت دارم حاالم.  کردی تموم چیزو همه واقعا تو پس!  باش مطمئن

 !  بری

 ... بیاری در گیجی این از منو باید...  رم نمی من نه ـ

  «؟ ای گیجی چه:»  گفتم سینه به دست
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 ؟ نگفتی من به چرا ـ

 . بیرون برو.  ندارم کردن بحث ی حوصله و حال االن...  ایان کن بس ـ

 . نه ـ

 کی برای که کردی عصبانی منو کافی ی اندازه به حرفات با تو!  بیرون گمشو گفتم:»  زدم داد 

 .«  باشم متنفر ازت عمر

 ... باش آروم ـ

 آروم و نزنم داد که مراقبی هست بچه یه فهمیدی که حاال ؟ چیه! ؟ باشم آروم:»  زدم داد تر بلند

 ینم ای بچه اصال خودتم تو!  بوده چی واکنشت بنداز یادم خودت زدم می داد که قبال خب ؟ باشم

 شوگم پس!  فهمیدی تازه که اینه کنی رفتار طوری این االن شه می باعث که چیزی تنها...  خوای

 می و میای مغرور و جدی همیشه مثل بعدش مطمئنم!  کن فکر یکم هم بذار تنها منو هم و بیرون

 اقعاو...  زدم نفس نفس...«  نداری وجود اصال انگار که طوری کنی می گم گورتو بعدم بکشش گی

:»  کرد زمزمه...  کشید می تیر.  گرفتم سرمو و نشستم تخت روی.  بود اومده من سر بالیی یه

 و شد جمع چشمام توی اشک اول!  بست درو و بیرون رفت و...«  بخواب.  کن استراحت...  پس

 باال درق این سلول یه یعنی! ؟ بود بچه کنه عوض رفتارشو بود الزم که چیزی تنها...  گریه شد بعد

 چشمامو و گرفتم سرم به دستمو...  کردم جمع رو ملحفه و کشیدم دراز تخت روی ؟ منه از تر

 ایان و مارتین حرفای به فقط.  نبرد خوابم بودم خوابیده قبلش چون اما.  بخوابم کم کم تا بستم

 .«  شد طور این چرا دونم نمی:»  گفت ایان.  دادم گوش

 ... بشین ـ

 ... خستم کنم می فکر ـ

.«  شیب بهتر احتماال کن صبر یکم...  طبیعیه آره:»  گفت مارتین ؟ حرفاییه چه این!  کردم تعجب

 ! کشمت می واقعا!  کشمت می مارتین اوه ؟ باهاش کرده کار چی مارتین.  نشستم جام تو فوری

 تکیه لمب به آرنجشو و بود گرفته سرش به دستشو ایان...  اتاق از بیرون رفتم و شدم بلند جام از

 رفتم.  رن می هم روی دارن چشماش انگار که بود طوری.  کرد نگاهم فقط من اومدن با.  بود داده

 دیشب . خستم فقط:»  گفت و داد تکون منفی ی نشونه به سرشو «؟ شده چیزی:»  گفتم و پیشش

 ونهم و کرد نگاهم فقط «؟ شده چی:»  پرسیدم لب حرکت با و کردم نگاه مارتین به.«  نخوابیدم
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 تمنشس کنارش زمین روی.  بست چشماشو و گذاشت مبل ی دسته روی سرشو ایان که بود موقع

 .«  شده هوش بی:»  گفت مارتین.  نداد جوابی اما زدم صداش و

 ؟ طور چه ـ

 !  ریختم دارو نوشیدنیش تو ـ

  «؟ داشتی کار چی ایان با دیگه عوضی:»  زدم داد

 ...  کشم می حرف ازش.  دارم کار چی معلومه!  شده کند واقعا ذهنت کریستی ـ

 ... کن بس لطفا...  کن بس ـ

 یم حرف ازش من وقتی تا دیگه جای یه برو بچت با نداری تحملشو اگه.  کنم نمی کارو این نه ـ

 ... کشم

 !  ذارم نمی تنهاش ـ

 ؟ سپرش شدی حاال!  اوه ـ

 ... بکنی باهاش کاری بذارم عمرا.  آره ـ

 مارتین...  داد می نبایدم.  نداد جوابی اما.  زدم صداش آروم و بردم فرو موهاش توی روی دستمو

 و کرد مکث.«  بشی تر نزدیک بهش نداری جرئت:»  گفتم.  سمتش اومد و!«  کنار برو :» گفت

 خوبه حالش هببین کیت پیش بره سر یه تا رابرتسون به بزنم زنگ باید کنم فکر کریستی:»  گفت

  «؟ کنی می جرئت طور چه:»  گفت خشم با و وایسادم جام تو...«  نه یا

 .  بشه تموم زود قضیه این تا نشی من مانع بهتره ـ

.  یتک نه دارم ایان به کاری نه نکنی دخالت مسئله این تو اگه:»  گفت اونم و کردم مشت دستمو

 نش می اذیت تام دو اون کنی دخالت اگه ولی بکشم حرف ازش تا کنم می استفاده امیلی از فقط

  «؟ ای عوضی خیلی دونی می:»  گفتم سینه به دست...« 

 . آره ـ

 ... نکن فراموشش...  بمونه یادت.  خوبه ـ
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 مرفت می راه اتاق توی کامل ساعت یک...  کوبیدم درو و اتاق داخل رفتم عصبی و تند قدمای با و

 نمی هیچی در و دیوارا بودن صدا ضد خاطر به!  نداره حس دیگه پاهام کردم حس که جایی تا

 که ودمب فکر تو...  کنه می کار چی داره مارتین یا ؟ نه یا شدن بیدار بفهمم تونستم نمی.  شنیدم

 و زد لبخند.  دیدم رو رابرتسون و بیرون رفتم.  پیچید شدنش بسته صدای بعدم و اومد در صدای

 بودم رفته سر یه:»  گفت و سمتم اومد.  ندادم جوابی...«  شده گرفته حالت انگار...  خب:»  گفت

 کسشوع...«  همین برای بگیری کارشو جلوی مشتاقی خیلی انگار گفت می مارتین...  بچت پیش

 هیچ ونیت نمی تو...  کنی می خالی تو تهدید فقط:»  کردم زمزمه.  بود کرده بغل کیتو که داد نشونم

.  خونه از بیرون رفتم و.«  گردم می بر شب:»  گفتم و برداشتم کیفمو...«  بیاری کیت سر بالیی

 دوباره و کردم مکث.  شدم ایان نگران بیرون اومدم که همین اما.  بود شده تاریک هوا البته

 حال بی ایان صدای.  کردم گوش و وایسادم دیوار پشت و اتاق اون سمت رفتم...  داخل برگشتم

 ینهم:»  گفت مارتین...  بود من نگران انگار گفت می طوری «؟ کجاست کریستی:»  بود خسته و

 ...«  جاست

 ؟ داری کار چی...  باهاش ـ

 نیست نه ؟ نه مگه.  گروگانه اونم کنی می فکر:»  گفت...  کرد عصبیم مارتین ی خنده صدای بعد و

 ...«  بدزده دستگاهو اون ما برای بود قرار اون.  ماجراست اصل کریستی اصال واقع در... 

 ؟ چی ـ

  ؟ نفهمیدی قسمتشو کدوم ـ

 فهمم نمی حرفات از هیچی من:»  گفت ایان!  بود داشته برش جنون واقعا!  دیوار به زدم مشت با

 ». 

 . خوایم می دستگاهو اون ما ـ

 ؟ کدومو ـ

 طرف اون یکم جورایی یه چون دونی نمی هیچی کنی وانمود که نیست نفعت به اصال االن ببین ـ

 ...  خواهرته تر

 ؟ گی می داری چی ـ

 ؟ ندیدیش...  جاست اون ـ
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 «؟ کنی می کار چی داری:»  پیچید ایان داد صدای

 . کردین منتقل کجا دستگاهو بگو.  ایان خیال بی ـ

 ؟ دستگاه کدوم ـ

 . دستگاه کدوم بندازم یادت بذار ـ

 اما تو برم که برگشتم «؟ مارتین کنی می کار چی:»  ایان گیج صدای بعد و اومد هاش قدم صدای

  «؟ چیه:»  گفتم.  کشید عقب و گرفت دستمو رابرتسون

 ؟ سوزی دل برای بری خوای می ـ

 !«  نیست من وجود تو سوزی دل:»  گفتم و زدم پوزخند

 ایدب...  طرفشونی کنن فکر درصد یه حتی که نکن رفتار طوری و بکش زحمتی یه پس.  آهان ـ

 ...  دونی می که هم نباشی اگه...  باشی ما طرف

 یستمن تو طرف وقت هیچ اما کنم می وانمود!  عمرا ؟ باشم تو طرف:»  گفتم و کشیدم بیرون دستمو

  «؟ فهمی می. 

 !  کافیه همینم ـ

 ودب شده تموم چیز همه دیگه ولی.  گرفتم اضطراب ایان دیدن با و داخل رفتم...  رفت و برگشت و

 نم به پشتش.  بود فایده بی ازش خودم کردن پنهون پس...  کردم کار چی من دونست می اون و

 تا رت جلو رفتم.«  ایان کن بس کردنو انکار:»  اومد مارتین صدای.  دیدم می همینو فقط من و بود

...«  جاست این کریستیم!  اوه:»  گفت لبخند با و شد من متوجه.  ببینم مارتینم تونستم که جایی

:»  فتگ مارتین...  مارتین سمت جلو رفتم و باشم محکم کردم سعی.  بود بسته صندلی به ایانو

 خب :» گفتم تفاوتی بی لحن با اما سینه به دست...«  داره وجود دستگاهی که کنه می انکار داره

 یه بمقل انگار.  کرد نگاهم بود شده قرمز خون مثل که چشمایی با و سمتم برگشت...«  گه می دروغ

 غرید.  کردم جور و جمع خودمو اما...«  مردی برام دیگه :» گفت می نگاهش انگار.  وایساد لحظه

  «؟ تونستی طور چه:» 

 !  تونستم راحت خیلی پس متنفرم ازت منم...  منم...  بودی متنفر ازم تو...  خب ـ
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 نه هش می بد نیست ایان بشن متوجه بقیه و بگذره وقت اگه.  گذره می داره وقت:»  گفت مارتین

 ...«  کن شروعش زود خودت کریستی:»  گفت من به رو «؟

 ؟ من ـ

  ؟ کی پس!  تو.  آره ـ

 دارم دوستش که کسی جلوی تونستم می طور چه...  بود سخت خیلی.  بیرون دادم نفسمو

 ...«  بتونم نکنم فکر:»  کردم زمزمه ؟ بدم شکنجه خواهرشو

 ؟ بچت خاطر به ـ

 . بشم اینا و شکنجه ی قضیه قاطی خوام نمی گفتم که بهت ـ

 ؟ چی کشتی رو اشلی وقتی پس ـ

 انگار و شدن گرد ایان چشمای.«  کشتیمش امروز حال هر به:»  گفت و ایان سمت برگشت

 شد هخیر من چشمای توی و گرفت مارتین از نگاهشو.  بود شده تر بیش کشیدنش نفس سرعت

 دکر می فکر انگار...  داشت حقم.  بود شده امید نا ازم انگار.  سوزوند می منو داشت که نگاهی. 

 ایدب من:»  گفت مارتین...  کرد می اذیتم داشت اما...  داشت حق...  زمینم روی آدم ترین شیطانی

.  بودم شده ترسو یه به تبدیل من...  من و بود محکم یکم لحنش.«  بکن کارو این.  جایی برم

 خیره ایان به فقط من و گذاشت تنها هوشش بی خواهر و ایان با منو.  بست درو و بیرون رفت

. .. ندارم هم کردن نگاه لیاقت حتی انگار که طوری.  برگردوند روشو و گرفت ازم نگاهشو.  بودم

  «؟ کردی کارو این چرا:»  گفت حرفم وسط...«  که دونم نمی...  خب:»  گفتم و کردم مکث

 ... پول خاطر به...  خب ـ

 این ؟ کنی می کارو این داری پول خاطر به :» گفت و زد پوزخند بود زمین به روش که طور همون

 لپو ترم بیش این از و بدی ادامه رو خوانندگی همون تونستی می ؟ کردی پول خاطر به کارو همه

  «؟ قتل و دزدی آدم حتما...  بیاری در

 و کنمب کارو این که بودم کرده قبول بشم خواننده یه قراره فهمیدم من وقتی...  ایان اینه مشکل ـ

 . برسم کارم به باید حرفا این جای به حاالم.  بگیرم پسش هم تونستم نمی

 ؟ کاری چه ـ
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 ... کنه باز زبونتو که چی هر...  زبونی چرب ، شکنجه ، تحریک.  دونم می چه ـ

 ... کریستی نکن ـ

 ... تونم نمی خب ـ

 بود نازی واقعا دختر.  بودن پخش دورش موهاش و بود افتاده زمین روی که امیلی سمت رفتم

 تکون سرش یکم.  گذاشتم پام روی سرشو بعد و کردم مکث...  گفتم هم قبال که طور همون

 حال بی هنوز انگار.  شد باز آروم خیلی چشماش که این تا دادم تکونش و زدم صداش...  خورد

.  ودب گیج هنوزم...«  خوابیدی خیلی خوشگل:»  گفتم و بیرون زدم صورتش توی از موهاشو.  بود

 به پاش بعد و خورد تلو تلو چون رفت گیج سرش انگار اما وایساد بعدم و جاش توی نشست آروم

 خورده یچ به ببینه برگشت امیلی...«  امیلی باش آروم:»  گفت ایان.  افتاد و کرد گیر جسدا از یکی

 تشودس.  زد می جیغ فقط و بود افتاده گریه.  عقب کشوند خودشو و کشید جیغ جسدا دیدن با که

 ایان ...« جسد...  جس:»  گفت لکنت با و کشید نفس تند تند!«  امیلی ساکت:»  گفتم و گرفتم

 گفت ریهگ با...«  امیلی بسه:»  گفتم و کردم بلند رو امیلی.  تونست نمی ولی کنه آرومش کرد سعی

 تونست نمی ایانم «؟ خبره چه ایان:»  گفت و کرد هق هق دید رو ایان که بعد و «؟ شده چی »:

 یجای این تو االنم.  ده نمی بهمون ولی خوایم می ما که داره چیزی یه ایان:»  گفتم...  بگه چیزی

 ...«  بزنه حرف تا کنی نگرانش که

 ... نه کریستی نه.  نه.  نه ـ

 

...«  بیارم حرف به دادشتو که ندارم ای دیگه راه امیلی:»  گفتم...«  نه:»  کرد ناله که کردم بلندش

 تو.  شدم خسته که من.  دیگه بسه:»  زدم داد.«  خوای می ازم چی دونم نمی من:»  گفت ایان

 و صندلی روی نشوندمش «؟ خواد می چی ؟ چیه منظورش ایان:»  کرد زمزمه امیلی «؟ نشدی

 نم به همش کارو این چرا مارتین فهمم نمی من:»  گفتم بستمش می صندلی به که طور همون

 بله:»  دادم جواب و بیرون رفتم اتاق از.  بود کوین.  خورد زنگ موبایلم موقع همون...«  سپره می

 «؟

 ؟ میای کی.  سالم ـ

 ... آم ـ
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 لویج تونستم نمی اما.  بخونم آهنگ برم من که نداره اهمیتی هیچ االن واقعا که کردم فکر این به

 .« کنم می حرکت االن:»  گفتم...  بود خوبی چیز فرار برای این و کنم اذیت خواهرشو ایان

 . خداحافظ.  خوبه ـ

 ری می کجا:»  گفت رابرتسون.  شدم آماده و بستم رو اتاق اون در من هم بعد و کرد قطع تماسو

 «؟

 تنها . نزنه ایان به آسیبی که داده قول مارتین...  رابرتسون ببین...  مهمن کارام.  دارم کار یکم ـ

 تدوس واقعا چون وحشتناک چیزای نه اما.  کنی استفاده امیلی از که اینه بکنی الزمه که کاری

 اعتماد تبه دارم.  نکشش نیاوردیم گیر دستگاهو تا و بکن لطفی یه و.  شم سورپرایز و بیام ندارم

 ... بکن کارو این ولی!  هست ایم احمقانه خیلی کار که.  کنم می

 ؟ ری می کجا تو ـ

 . آهنگم برای زده زنگ کوین ـ

 ؟ مهمه قدر این شرایط این تو ـ

 ... شه می مشکوک نیست ایان که این به توجه با نرم اگه ـ

 .« برگرد زود:»  گفت بعد و کرد فکر یکم

 . باشه ـ

 ودیواست به.  بود ژانت ی خونه خودم ماشین چون گرفتم ماشین یه بار این و بیرون رفتم خونه از

 شاید...  خب ولی...  دارم اضطراب و استرس وقتی بخونم باید طور چه دونستم نمی رسیدم که

 این:»  گفت و داد سالم بهم.  بخونم رو آهنگی همچین تا کرد می کمک بهم بودنم احساساتی

 ...«  دارم دوست آهنگو

 ... منم.  اوهوم ـ

 ؟ بخونی تونی می ـ

 ؟ نتونم چرا.  آره ـ

 . نمیای حال سر زیاد نظر به ـ
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 ... خوبم.  نه ـ

 ؟ مطمئنی ـ

 ... عالیم ـ

 . خوبه ـ

 ... برو باشه ـ

..« . کنیم می شروع...  خب خیلی:»  گفت کوین.  گذاشتم گوشام روی رو هدفون و اتاق داخل رفتم

 که شدم متوجه جملم اولین همون از و خوندم آهنگ شدن شروع از بعد یکم...  گذاشت رو آهنگ و

 : بخونم خوب قراره

I used to be a flower on the wall in the back row 

 باشم دیوار روی گل یه داشتم عادت

Never was a homecoming queen, just a shadow 

 ... سایه یه فقط.  کنه نظارت وطنش به که نبودم ای ملکه وقت هیچ

Now I got a crown cuz you give it to me 

 دادیش بهم تو که دارم تاج یه حاال

Cleopatra strong , yeah you found it in me 

 کردی پیدا من توی اینو تو آره...  قوی کلئوپاترای

Throwing all the pages of the past out the window 

 میندازم پنجره بیرون رو گذشته از ها صفحه تمام

When you tell me that im beautiful … 

 زیبام که گی می بهم وقتی

I feel it , I breathe it , believe it … 

 کنم می باورش ، کشمش می نفس ، کنم می حسش
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Got me feeling indestructible 

 ده می دست بهم ای نشدنی نابود حس

I love it I screm it 

 زنمش می جار و دارم دوستش

 : بود بهش زیباییش کل که آهنگ اوج قسمت بعد و

With you im a queen up on my throne 

 نشسته سلطنتیش تخت روی که ملکم یه من تو با

With you I built a kingdom out of stone 

 ساختم خودم برای سنگ بدون امپراطوری یه من تو با

 ساختم خودم برای سنگ بدون امپراطوری یه من تو با

Ive got that power with you here 

 دارم رو قدرت اون من تو با

You tell me that you love me in the fog on the mirror 

 داری دوستم میگی بهم آینه روی بخار توی تو

You like me with no makeup on so you can see me clearer 

 ببینی تر واضح منو میتونی چون میاد خوشت آرایشی هیچ بدون من از تو

 اضطراب اما بود عالی خودم نظر به خب و.  آهنگ شدن تموم تا تکراری چیزای تقریبا هم بعد و

 مدونست می چون داشتم رو ای صحنه هر انتظار برگشتم که این از بعد.  باشم راحت ذاشت نمی

 اومد کشتارگاه اون از مارتین رسیدم که همین.  کرد اعتماد بهش بشه که نیست کسی رابرتسون

 .« بریم:»  گفت و بیرون

 ؟ کجا ـ

 ! زد حرف ـ

 ؟ زودی این به ؟ چی ـ
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 ... بود شدید اما برد کمی زمان.  آره ـ

 «؟ شه می چی حاال:»  گفتم و وایسادم راه وسط.  برد خودش با منو و کشید دستمو

 . داریم می بر دستگاهو حاال ـ

 ؟ چی اونا ـ

 ... بریم.  زنیم می حرف بعدا ـ

 «؟ سازمانه داخل:»  گفتم.  سازمان رفتیم بعد و بیرون برد منو

 ... جاست این بار این.  نبود قبل ی دفعه.  آره ـ

 ... بود انتقال ترین بد این ـ

 ! نکن قضاوت زود ـ

 ولی دفتر همون داخل رفتیم.  انداخت نور و کرد روشن رو قوه چراغ.  داخل رفتیم و گرفت دستمو

 می رمز اونم که بود جا اون صندوقچه یه.  کرد باز رو کمد در باال بریم که این جای به بار این

 بهمون واقعا ایان که شه نمی باورم هنوزم:»  کردم زمزمه.  شد باز درش و زد رمزشو.  خواست

 اطالعات اونم ولی وابستست خواهرش به درسته.  برداریم رو دستگاه اون باید طور چه که گفته

 داخلش از کلید یه و کرد باز رو صندوق در و نداد جوابی...«  ارزه می آدم تا هزار جون...  امنیتیه

 ی لهپ راه دیدن با و کرد باز رو اتاق در.  بود اتاق یه که سالن ته رفتیم و بیرون برد منو.  برداشت

 دبای اما.  توئه اون دستگاه...  جاست اون اتاق یه پایین بریم این از:»  گفت.  کردم تعجب داخل

 نوزه...«  این بنابر...  همینه فقط کردن منتقلش عجله با چون.  داره صدا آژیر چون باشیم مواظب

» : کردم زمزمه...  برگشتیم زمان هم دوتامون.  اومد بیرون از صدا یه که بود نکرده کامل حرفشو

 «؟ بود چی

 ... شده چی ببینم رم می من.  دار برشون و پایین برو تو.  نفره یک احتماال ـ

 ؟ من ـ

 ... نکنی صدا و سر کافیه...  تونی می.  آره ـ
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 و ودنب فلزی ها پله.  پایین رفتم یکی یکی بعدم و ها پله سمت رفتم.  بیرون رفت اتاق از آروم و

 بهم هک کلیدی.  گفت می که اتاقی همون به رسیدم.  نبود سازمان خود شیکی به جا اون چیز هیچ

 و نده صدا که چرخوندم در توی رو کلید آروم.  کشیدم عمیق نفس و کردم در نزدیک رو بود داده

 هک بود ویترین یه وسط و تر جلو و بود سرد محیط یه که کردم نگاه داخل به.  کردم باز درو بعد

 تیح کردم می سعی.  داخل رفتم و بودن بلند پاشنه چون آوردم در کفشامو.  بود جعبه یه داخلش

 همون. .. بود دستگاه دور تا دور و بود گلوله ضد ویترین ی شیشه.  باشه صدا و سر بی هامم نفس

 .. شد باز ویترین و چرخوندم ویترین پایین قفل توی رو کلید

 ی قطعه یه و بزرگ ی قطعه یه.  بود قطعه دو داخلش.  کردم بازش صدا بی و برداشتم رو جعبه

 مانند لشف ی قطعه اون اطمینان برای گرفتم تصمیم بعد و کردم مکث...  فلش شبیه تقریبا دیگه

 رو جعبه بعد و جیبم توی گذاشتمش.  داشته وجود که نگم بهشون و دارم نگه خودم پیش رو

 ی نازهج و باال رسیدم که همین.  باال رفتم و بستم درو بعد و بیرون برگشتم آروم خیلی.  بستم

 «؟ بکشیش بودی مجبور مارتین:»  کردم ناله دیدم نگهبانو

 ؟ دستگاه!  آره ـ

 !؟ جاست این ـ

 و« . بریم تر زود بهتره:»  کردم زمزمه...  بینه می طعمشو که شکارچی یه مثل.  زد برق چشماش

 اون هک نیست نیازی شده دزدیده دستگاه که وقتی دونست می احتماال.  افتاد راه دنبالم.  رفتم

.  کشید مدست از تقریبا رو جعبه رسیدیم وقتی و خونه برگشتیم سریع خیلی!  کنه پنهان رو جنازه

 .« باشه امنیتی اطالعات کنم نمی فکر هنوزم:»  گفتم

 ینا.  بشه نظامی ی حمله وارد خواد می آمریکا...  گفتی می که نظامیه لیست همون حقیقت در ـ

 ... کنه می درست رو جنگ ابزار مخفیانه سازمان

 !؟!؟ چی ـ

 ... همین ـ

 فتمر دنبالش...  خونه داخل رفت و شد پیاده ماشین از بپرسم سوال بازم من بذاره که این بدون و

 هک زد لبخند یه مارتین «؟ کردین کار چی:»  گفت رابرتسون.  رابرتسون سمت رفت اونم و داخل

 اونا...  چیه پشت اون که.  بودم خیره کشتارگاه در به فقط من اما.  بود تر شاد قهقهه تا صد از
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 شدم خیره ایان به و داخل رفتم آروم خیلی...  کردم باز درو و در سمت رفتم.  طوره چه حالشون

 شخواب و شونش روی بود کرده خم سرشو که دیدم رو امیلی و تر جلو رفتم.  بود افتاده سرش که

 ایان.  بود شده زخمی انگار داشت ریزی خون پاش...  بودن پاره لباساش...  بودر کبود.  بود برده

 بود نم به پشتش...  تونست نمی انگار.  حال بی و آروم خیلی اما کرد باال سرشو کفشم صدای با

 بی اکوحشتن...  بود حال بی.  بود شده سرخ.  نشستم زمین روی جلوش و سمتش رفتم.  قبل مثل

 مرفت و شدم بلند جام از.  نداد جوابی «؟ خوبی:»  گفتم و گذاشتم دستش روی دستمو.  بود حال

 تیسالم به انگار بود جام دستش تو که رابرتسون «؟ اومده ایان سر بالیی چه:»  گفتم.  بیرون

 هی.  نکرد ایان از کمک درخواست اصال کردم کار هر خواهرش:»  گفت بنوشه خواد می موفقیتش

 اخالقشو این خواهرش تا کنم اذیت ایانو یکم شدم مجبور.  نزنه حرفی ایان که خوبم گفت می

:»  دمغری و شکست که سرامیکا روی کردم پرت و گرفتم ازش جامشو.  سمتش رفتم!«  کنار بذاره

 تخود تو:»  زدم داد...«  کریستی نشده که چیزی:»  گفت مارتین!«  نکنین باهاش کاری بود قرار

 خوای می چرا.  میره می که حال هر به:»  گفت رابرتسون.  کرد نگاه رابرتسون به!«  دادی قول

 «؟ کنی محافظت ازش

 ... بکنین کاری شما دم نمی اجازه اصال!  بمیره بذارم من عمرا ؟ میره می ـ

 ول اشهب تنمونم به سر خوان نمی که کسایی خوای می نکنه.  بمیرن باید تاشون دو.  بمیره باید ـ

 !؟ بگردن برن کنیم

 ؟ باهاش کردی کار چی ـ

 ! یخ آب سرش پشت روش ریختم جوش آب یکم فقط...  هیچی ـ

 ؟ چی ـ

 یم که طور همون.  کردم آب و برداشتم لیوان یه و آشپزخونه داخل دویدم...  اومد نمی باال نفسم

 رمب خواستم...«  کنی می درست آماده غذای یه میری االن همین:»  گفتم مارتین به رو بیرون رفتم

 هک کاری فقط!  مارتین بمیر برو:»  زدم داد.«  نکن کارو این...  کریستی:»  گفت و گرفت منو که

..« . آوردم آب برات:»  گفتم و نشستم جلوش دوباره.  ایان سمت و داخل برگشتم...«  بکن گفتم

 اشتمگذ زمین روی رو لیوان.  شونم روی افتاد سرش و پایین افتاد موقع همون و کردم باز دستاشو

 در دیدن با و آوردم در بلوزشو کشید می نفس آروم آروم و بود بغلم توی تقریبا که طور همون و

 نبود قرار:»  کردم زمزمه.  ریخت اشکم داشت زنی هم به حال حالت که کمرش روی سوختگی
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 هب رو لیوان نیفته که بودمش گرفته که طور همون و آوردم درش بغلم توی از...«  بکنن کارو این

 گفت و کشید عقب خودشو که دادم بهش یکم...«  بخورش:»  کردم زمزمه.  کردم نزدیک دهنش

 ...« بده حالش امیلی...  امیلی:» 

 ؟ باشه.  بخور کامل اینو فقط...  باشه.  دم می اونم به...  باشه ـ

 ... امیلی ـ

 ... فقط تو.  دم می بهش گفتم ایان ـ

..« . باشه:»  گفتم و شدم جدا ازش مکث ثانیه چند از بعد...«  خوبم من...  امیلی...  گفتم:»  غرید

.  ردک باز چشماشو رمق بی که دادم تکونش یکم.  نشد بیدار اما زدم صداش و امیلی سمت رفتم

 رهبهت.  بوده ترسیده خیلی.  زده بخش آرام بهش گفت رابرتسون:»  گفت سرم پشت از مارتین

 ...« بخوابه بذاری

 !؟ طوری این ـ

 ورژن:»  گفت مارتین...  دادمش بهش و...«  بخور آبو بیا امیلی:»  گفتم و کردم راست سرشو

:»  مگفت خورد آبو وقتی...  نگفتم هیچی و بیرون دادم نفسمو.«  کنندست خسته خیلی حاملت

 «؟ شد چی غذا:»  گفتم مارتین به رو...  داد تکون مثبت ی نشونه به سرشو «؟ ای گرسنه

 ... برسم بهش رم می ـ

 ارانگ کرد نگاه ایان به...«  شه می آماده االن.  نباش نگران:»  گفتم و کردم باز رو امیلی دستای

 یجواب «؟ شدی اذیت خیلی:»  گفتم.  نشوندمش صندلی روی و ایان سمت رفتم.  بود نگرانش

 شدم نابود...  نیستم خوب.  نه:»  غرید «؟ خوبی...  ایان:»  کردم زمزمه...  برگردوند روشو و نداد

 منفی ی نشونه به سرمو «؟ بشنوی خوای می همینو!  شدم نابود منم!  بردی تو ؟ فهمی می... 

» : گفتم و برداشتم رو یکی...  بود بشقاب تا دو.  آورد رو غذا و داخل برگشت مارتین.  دادم تکون

 روشو که کردم نزدیک دهنش به رو غذا.  نشستم ایان روی به رو و.«  بده امیلی به اونو تو

 !« نکن لج!  نیستی بچه:»  گفتم.  برگردوند

 ؟ لج ذاری می اسمشو ؟ لج ـ

 ... بخورش ـ
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 ... بمیرم جاش به خوام می واقعا ـ

 ! نیست خوب حالت ـ

 ؟ مهمه کسی برای ـ

 ! مهمه من برای ـ

 ! کنم باور حرفاتو عمرا دیگه ـ

 امیلی.  کرد نگاه بهش ایان...«  من خاطر به...  بخور ایان...  ایان:»  گفت لرزونی صدای با امیلی

 و داد تکون مثبت ی نشونه به سرشو امیلی «؟ خوبی:»  گفت ایان...  اومد می نگران خیلی نظر به

 «؟ خوریش می...  آره:»  گفت

 . نه ـ

 ... خورم نمی منم وگرنه...  لطفا...  ببینمت طوری این تونم نمی من ـ

 خورد می که ای لقمه هر با انگار...  جویدش آروم اونم و کردم نزدیک ایان دهن به دوباره رو غذا

 ...« اومده فشار بهت خودتم...  شو بلند:»  گفت و سمتم اومد مارتین.  شد می بهتر منم حال

 ... ایان پیش مونم می ـ

 ... بخوری چیزی یه خودتم و کنی استراحت باید...  کریستی شو بلند ـ

 «؟ کری مگه:»  گفتم و زدم پس دستشو.  کرد بلندم و گرفت دستمو

 ... نبودم مقصر من.  کرد کارو این رابرتسون ـ

 . موندی می قولت پای قیمتی هر به باید.  بودی تو داد قول من به که کسی ـ

 ... من ـ

 خیلی :» گفت و امیلی سمت رفت...«  مونم می ایان پیش گفتم تمومه بحث:»  گفتم حرفش وسط

 «؟ کنی می کار چی:»  گفتم.  گرفت رو امیلی دست...«  خب

 ... برمش می ـ

  ؟ کجا ـ
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 ... نبوده خوب حالش گفت رابرتسون...  بخوابه باید!  باش آروم ـ

 .« نمیام:»  گفت ترس با امیلی که کنه بلندش خواست

 ... باهات بکنم کاری خوام نمی ـ

 ... بیام خوام نمی...  مونم می داداشم پیش.  نمیام نه...  نه ـ

 ... بخوابی ری می فقط ـ

 . خوام نمی ـ

 ... نزدم حرفی ولی ایان سمت رفتم منم! .  بیرون بردش زور به و کرد بلندش کالفه مارتین

*** 

 بلند جام از...  میاره سرش بالیی یه مارتین بودم مطمئن.  بخوابم تونستم نمی...  بود شده شب

 ندلیص به.  کردم بیدارش و کشتارگاه داخل رفتم...  بودم گرفته تصمیم که بود وقت خیلی.  شدم

 . کشنت می بمونی جا این اگه ؟ باشه...  بری بذارم خوام می...  ایان:»  کردم زمزمه...  بود بسته

...  ولی بکن خوای می که کار هر.  دارم ازت خواهشی یه فقط...  فقط.  بکشنت بذارم تونم نمی

 که ای زندگی همون به خوام می ؟ باشه...  نکن باز ماجرا این تو منو پای.  نبر من از اسمی ولی

 ... توشه بد غم انگار شد خیره چشمام توی «؟ بکنم خواهشو این شه می...  بدم ادامه دادی بهم

 ...« بگیرم دیده نا کردی که کاری همه این:»  کرد زمزمه

 ... کنم می خواهش ؟ باشه.  کنم می آزاد اونم...  هستم امیلی مراقب ـ

 فقط...  نکنم اذیتت تا بینمت نمی ام دیگه:»  کردم زمزمه و ریخت چشمام از اشک قطره یه

 ...« نداشتم وجود اولم از انگار کن فراموشم

 تو قراره عمر آخر تا که زدی بهم ای ضربه کارت این با اما...  داشتم دوستت من...  تونم نمی ـ

 ... بمونه ذهنم

 شده سخت نفسام.  برگردوند روشو «؟ داشتی دوستم:»  کردم زمزمه...  کردم نگاهش ترس با

 ونا از تونستم می که ای عالقه با ؟ باشم داشته تونستم می که چیزی با کردم کار چی...  بود

...  شهب برگردونده تونست نمی هیچی...  نبود گریه وقت دیگه.  کردم پاک اشکمو ؟ باشم داشته

 رفک طوری این:»  گفتم.  انداختم بازوم روی بزرگ زخم یه چاقو همون با بعد و کردم باز دستشو
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 یه اونا چون کردم کارو این من بفهمن نباید...  زدی صدمه بهم و کردی فرار خودت کنن می

 ..«. ایان برو:»  گفتم.  دادم بهش سوئیچمو و کشیدم عمیق نفس...«  کردن تهدید منم از عزیزی

 ... امیلی ـ

 ؟ باشه باشم مراقبش دم می قول...  مارتینه پیش اون.  ببریش خودت با االن تونی نمی ـ

 . رم نمی اون بدون من ـ

.  بدی نجات هم رو امیلی بعد بگیری جلوشونو و برگردی نفر چند با تا بری باید.  ایان بری باید ـ

 ... باشم مراقبش دم می قول...  تونی نمی وگرنه

 ؟ ای کی طرف تو ـ

 ارمد دوستت خیلی:»  گفتم و خداحافظی ی بوسه یه.  بوسیدمش مالیم و جلو رفتم...  کردم مکث

 اواخر و االن اما خواستم می اوال شاید.  بودم مجبور کردم که کاری هر.  بودم مجبور اما ؟ خب

 هی نخوان که کنم کاری اگه...  مجبورم منم اما ؟ خب...  داشتم دوستت چون بودم شده پشیمون

 آخر تا ولی اونام طرف کنم می وانمود...  همین برای...  کنن می اذیت منه جون ی همه که نفرو

.  برو» : گفتم و گذاشتم دستش توی سوئیچو...«  بینمت نمی دیگه که این با...  توام طرف عمرم

 فرار تو که گم می و کنم می بیدارشون شدی دور کامال شدم مطمئن که ساعت نیم از بعد من

 ماشک رفت که همین.  رفت و برگشت بعد و کرد نگاه بهم یکم...«  کن حرکت تند فقط...  کردی

 داص بی و نشستم زمین روی... بار آخرین...  ببینمش تونستم می که بود باری آخرین...  ریخت

 ودوج و شده دفن مامانم با کردم می فکر که قلبی همون آره...  بود شکسته قلبم...  کردم هق هق

 ... نداره

*** 

 ونرابرتس و مارتین...  برگردوند رو امیلی اون!  ایانم پیش من که قسمت این به رسیم می حاال و

 ودب کشیده داد سرم...  کردم قایم من که فلش اون...  داره کم چیز یه هنوز اما کرد دستگیر هم رو

 ! بار سی تقریبا

 بخیه که حدی در ولی عمیق خیلی نه.  بود کرده زخمی شکممو.  داد می زجرم داد می شکنجم

 اشوج اگه!  باشم پیشش تر بیش خواستم می چون...  چون ؟ گفتم نمی بهش جاشو چرا...  بخوره

 دستش زیر بودم حاضر...  ذاشت می تنهام و رفت می...  کرد می پیداش که این بعد گفتم می
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 جذبش اب عصبانیت برای حتی...  بود شده تنگ خیلی براش دلم چون...  ببینمش ولی بخورم کتک

 بهم مسکن انگار.  بودم تخت روی هنوز من و بود تار بر و دور.  زدم پلک و کردم باز چشمامو... 

 نهک ولت تا کجاست جاش بگو ایان به:»  گفت دیدنم با امیلی.  بود شده تر کم دردم که بودن زده

.  خوره نمی هیچی ایان:»  گفت امیلی و نشستم جام تو...«  شن تموم ها ماجرا این ی همه تا... 

 ...« نکن باهاش کارو این داری دوستش اگه کریستی.  عصبانیه فقط.  خوابه نمی هیچی

 ... باشم پیشش خوام می ـ

 ؟ طوری این ـ

 ... طوری این ـ

 ... ذاره نمی هم روی چشم نشه پیدا فلش اون تا گه می اون ـ

 هام بخیه به.  داخل اومد ایان و شد باز در موقع همون...«  کنم می خواهش:»  گفت.  ندادم جوابی

 یلیام لباس احتماال و بود شده عوض لباسمم...  تمیز و بودن شده مرتب دوباره انگار.  کردم نگاه

 تامونو دو و بزن حرف...  گم می بهت دارم:»  گفت ایان.  نشستم جام توی سختی به...  بود

« . کنم می معرفیت همه به و شم می پشیمون کنم می بهت دارم که لطفی از وگرنه کن خالص

 ...« کجاست بگم بهت خوام می:»  گفتم و پایین انداختم سرمو

 ! باالخره ـ

 ! دارم شرطی یه اما ـ

 ؟ شرطی چه ـ

 همین.  باشیم هم پیش قبلی های کینه بدون عالی اخالق با ساعت 01 خوام می:»  کردم زمزمه

 «؟ چی:»  گفت و زد پوزخند.  ندید اونم و نریختم اشک اما شدن خیس چشمام و...« 

 . کجاست دستگاه گم می بهت من...  بکنی کارو این اگه...  ایان ـ

 ... مسخرست خیلی این ـ

 ... خوام می من که چیزیه این ـ

 ... خب خیلی ـ

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر hoorie r | گانگستر رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

368 

 

 . کنم شکایت ازت نکردی عمل اگه تا کن امضا و بیار قلم و کاغذ -

 ... دیگه این ـ

 اربی کاغذ برو:»  گفت امیلی به رو...  کرد مکث «؟ نداره ارزششو فلش اون:»  گفتم حرفش وسط

 کنه می استراحت برادرش که بود حال خوش انگار...  شد بلند جاش از حالی خوش ب امیلیم.« 

...  نوشتن به کردم شروع.  داد من به و آورد کار خود و کاغذ یه نرسید دقیقه یک به...  باالخره

 عشقی...  عجیب واقعا...  بود عجیبی خیلی عشق!  عشقم با گذروندن وقت برای قرارداد نوشتن

 رو متن!  دادی قرار عشق!  بود داد قرار یه ی پایه بر همش باهاش من های خاطره تموم که

 رد که بندد می داد قرار مایا کریستی با ودر ایان:»  خوندش...  کنه امضا تا بهش دادم و نوشتم

 و دبکن کریستی تقدیم اخالقی بد و منت و دعوا بدون را خود روز یک سوال چند جواب گرفتن ازای

 به قطف که مشکالتی مانند خاص موارد مگر نشود او مزاحم که بندد می داد قرار کریستی آن از بعد

 نای از:»  گفت و زد پوزخند!«  باشد مایا کریستی میل با باید ساعت 01 این!  شود می مربوط ایان

!  تخت کنار میز روی گذاشتش و کرد امضاش مغرور پوزخند همون با و!«  شی نمی تر مضحک

 «؟ کجاست بگو حاال:»  گفت

 ... جواهرات ی صندوقچه توی کمد داخل...  بچه اتاق تو...  بزرگ مامان ی خونه توی...  توی ـ

 ...« ممنون:»  گفت امیلی!  رفت و برگشت نکشید ثانیه به

 ... کنم می خواهش ـ

 . بیارم چیزی یه برات بذار ـ

  ؟ نیستی متنفر ازم چرا...  تو ـ

 چیزی یه برات بذار...  نیستی مقصر تو واقعا کردم حس.  بودی مهربون باهام تو آخه...  آخه ـ

 . بیارم

 شینمب کامل کرد کمک و گذاشتش کنارم.  برگشت غذا با دقیقه بیست از بعد و بیرون رفت اتاق از

 برگشت ایان شب و شد شب کم کم.  خوردنش به کردم شروع سکوت توی منم و بخورمش تا

!  شد دعواشون آخرش که بخوره بهش داد میز چیز قدر اون و رسید بهش خیلی امیلی.  خونه

 باهاش رو روزی خواستم می منم...  نبود کال ایان بعد روز...  خوابید من پیش اومد امیلی بعدم

 می روز هر من.  گذشت هفته یک حدود...  نکنه اذیت زخمم و باشه خوب وضعم که بگذرونم
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 حرف باهاش کردم می سعی روز هر.  بود داشته نگه رو من و بود کرده لطف امیلی چون دیدمش

 هیچ...  کردی استفاده سوء اعتمادم از جور بد:»  بود همین جملش و کرد می دعوام بار هر اما بزنم

 و...  بود همین همیشه!«  بدم فرصت بهت خوای می ازم داری که کنم اعتماد بهت تونم نمی وقت

 نمونده ازش چیزی زخمم.  گرفتم راهشو جلوی روز یه که این تا...  بود سخت برام من و...  من

 ...« داری کارم چی:»  گفت کالفه...  بود

 . باشه روز اون فردا خوام می ـ

 ... نبینمت دیگه و بدم انجامش تر زود که بهتره منم برای!  خب خیلی ـ

 .« ببخشید:»  گفتم.  وایساد کالفه.  جلوش رفتم دوباره و گرفتم بازوشو که بره برگشت

 . نداره ای فایده ـ

 ... گم می واقعا...  ببخشید گم می بهت روز هر اما دونم می ـ

 ! ره نمی.  وایمیسه حرفت پای دیوار که اینه حداقلش.  بگی دیوار به تونی می...  بگو ـ

 روز یه به تامون دو انگار بود روز اون شروع که شب دوازده ساعت...  رسید بعد روز بعد و!  رفت و

 می.. . باشه پیشم که خواد می اونم که دونستم می...  داشتیم نیاز بحث و دعوا بدون بودن هم با

 رارق.  باشیم تنها ایان و من خواستم می چون بود رفته امیلی...  باشه داشته رو روز این که خواد

 یم آب داشت که پیشش رفتم.  بود قانونمون اصال این...  باشه خوام می من طور هر روز کل بود

 ...« شد شروع...  خب:»  گفتم.  خورد

 ... ترین سخت کنم می فکر ـ

 و شدم جدا ازش...  بوسید منو اونم و گذاشت کابینت روی لیوانو...  بوسیدمش و گردوندم برش

 بش...  بود روز اول ساعت چند این خب و...«  اتاق توی بریم بهتره کنم فکر...  کنم فکر:»  گفتم

 طبیعتا اون از بعد...  کنم نمی و کردم نمی فراموشش وقت هیچ که قشنگی و موندی یاد به

 شدم بیدار که نه ساعت...  آرامش با ولی...  رفت ساعت نه!  صبح نه ساعت شد و خوابیدیم

 این اما...  بود خوابیده...  بود می طوری این روزامون ی همه اگه شد می چی.  بوسیدم گونشو

 از...  داشت نیاز بهم هنوزم...  داشت دوستم هنوزم.  داشت دوستم خودشم اون.  کرد می آرومم

 چی به نمببی برگشتم.  شد کشیده که برم خواستم و پیچیدم دورم رو ملحفه بیرون رفتم که تخت

 یدمال می چشماشو که طور همون.  بود خمار اما بود کرده باز چشماشو که دیدم ایانو که کرده گیر
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 یمن.  بگیرم دوش رم می:»  گفتم و خندیدم.«  کنم عادت خالکوبیت به تونم نمی هنوزم:»  گفت

 ردک ول رو ملحفه.«  کنم می آماده رو صبحانه من تا برو تو برگشتم که بعد.  دم می طولش ساعت

 ودب گذاشته اثر روش این واقعا شاید...  کرد نمی بازی نقش مطمئنا...  بیرون رفتم اتاق از منم و

.. . کردم می جلب اعتمادشو داشتم شاید...  مجبورم گفتم و کردم مراقبت امیلی و اون از من که

 نبهتری.  کردم آماده مزه خوش خیلی رو صبحانه گرفتن دوش از بعد...  نبودم امیدوار زیاد البته

 ویت زیاد:»  گفتم و دادم رو نون بهش.  میز سر نشستیم که بود صبح ده ساعت و کردم تالشمو

 انگار و کرد امتحان لقمه یه و داد تکون سرشو...«  بود هنرم آخر این.  نیستم خوب آشپزی

» : گفتم بهش رو.  کردیم جمعش بعد و خوردیم صبحانه نیم و ده ساعت تا...  بود اومده خوشش

 ...« من استودیوی بریم حاال

 ؟ چرا ـ

 . برقصم برات خوام می ـ

 با...«  خب خیلی:»  گفت و کرد جمع پوزخندشو...«  نداریما پوزخند:»  گفتم فوری.  زد پوزخند

 و واستودی سمت کردیم حرکت بعد و...  کرد کارو همین اونم و کردم عوض رو لباسام و رفتم لبخند

 ایانم و میله سمت رفتم...  آوردم در بلوزمو و کردم پخش رو آهنگ.  جا اون رسیدیم دوازده ساعت

 لیو مالیم آهنگ.  رقصیدم باهاش منم شد شروع که آهنگ.  کرد نگاهم سینه به دست و نشست

 بخوام که این از تر بیش چون خواستم می طور این من و احساسی و مالیم نه.  بود جذابی

 وننش مالیم آهنگای با بدنمو حرکت خواستم می بدم نشون دار اوج آهنگای با رقص توی مهارتمو

 قدر چه...  عالیه قدر چه بودنمون هم با که بفهمونم ایان به ساعت 01 این توی خواستم می.  بدم

 جدا میله از که بود آهنگ وسطای.  کنیم شروع اول از و شده چی کنیم فراموش اگه فقط نقصه بی

 ...« شدم خسته:»  گفتم و نشستم پاش روی.  سمتش رفتم و شدم

 ...  زود چه ـ

 و.. . همین...  کنه حسم که داشتم تصمیم فقط...  مالیم اونم اما.  بوسیدم گونشو و زدم لبخند

 منتظرش و بگیره غذا بره تا فرستادم رو ایان...  بود ظهر دوی نزدیک ساعت که خونه برگشتیم

 دو هر.  خوردیم و چیدیم میز روی و برگشت غذا با دقیقه بیست و دو ساعت راس و نشستم

 و تخت روی رفتیم خسته دو هر بعد...  شد سه ساعت و شد تموم غذا که این تا...  بودیم ساکت
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 هم مونها برنامه ی بقیه به تا کردم بیدارش و شدم بیدار من که بود پنج ساعت.  خوابیدیم دوباره

 «؟ کنی می کار چی االن:»  گفت شست که صورتشو.  برسیم

 . بزنم حرف باهات خوام می ـ

 ...« بگو:»  گفت و نشست رویی به رو مبل روی اونم.  نشستم مبل روی و

 ... برگردونم بهت دادی دست از بهم نسبت که اعتمادی خوام می ـ

 ... نکن باز بحثشو ـ

 خوای می که چیزی هر چیزی هر.  کن امتحانم...  بگو...  کنم باز خوام می دارم وقتشو که االن ـ

 ... دم می قول.  گم می بهت چیزو همه منم بپرس

 ...« بگو خانوادت از:»  گفت فکر یکم از بعد و کرد مکث

 می عاشق و میبینن همو.  آمریکایی مامانم.  عربه بابام...  کردی شروع سختی جای از...  خب ـ

 یم زندگی امارات تو میام دنیا به که بعد.  میام دنیا به من سالم چند بعد.  کنن می ازدواج و شن

 گهدی زن یه مخفیانه بابا...  زندگی برای آمریکا اومدیم که شد سالم ده حدودا که این تا.  کردیم

.  اومد ادنی به زنه اون ی بچه بیام دنیا به من که این قبل یعنی.  بود حامله ازش زنه که بود گرفته

 این سر دعوا هی دعوا هی.  داشتن بدی خیلی خیلی دعواهای من نوجوونی توی مامان و بابا بعد

 ینا تا...  گرفت می شکل داشت شخصیتم هم خیلی بودم حساس هم من نوجوونی تو.  بچه و زن

 ... بابا و...  بابا و داشتن شدیدی دعوای مامان و بابا سالگیم هفده توی که

...  کشتش من جلوی و مامان شاهرگ تو زد رو چاقو:»  گفتم و دادم قورت دهنمو آب.  کردم مکث

 ربهت که این تا کرد می مراقبت فرانسه توی ازم عموم.  داشتم وحشتناکی وضع مدت یه تا من

 ونچ بابام پسر که پوالیی و رسید بهم بابا از که ای خونه با.  کردم زندگی تنها بعدش و شدم

...«  دمش بدجنسی یکمم دختر و شدم عصبی همین برای...  میفرستاد برام بابامه شرکت رئیس

 و یستمن عالی تربیتم تو که همینه برای:»  گفتم.  بزنه حرف تونست نمی و بود شده گرد چشماش

 ...« نیست سخت برام باید که قدر اون چیزی هر یا...  یا دزدی آدم...  که میدونی...  مثل چیزایی

 ؟ شد چی خواهرت...  خب...  خب ـ

 ! ندارم خواهری من ـ
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 ؟ چی ـ

 ... منه ی بچه.  کیته اسمش.  گفتم دروغ خواهرمه ی بچه گفتم که ای بچه اون ـ

 «؟ چی:»  زد داد تقریبا

 با تروریستی گروه یه های نقشه از خواستن می که کردم می کمک پلیس به ای پرونده یه توی ـ

 دمکر کاری و کردم برقرار رابطه باهاش من.  بود توماس اسم به کسی رئیسشون که بشم خبر

 نمی عقلم چون شاید دونم نمی اما شدم حامله ازش بخوام که این بدون بعد...  کنه اعتماد بهم

 . بزرگ مامان به دادمش بیمارستان همون تو اما آوردمش دنیا به کشید

 ... من مثل دقیقا یعنی...  یعنی ـ

 ... بودم من موقع اون ولی تویی خوبه آدم االن که اینه فرقش...  نه ـ

 ... فهمم نمی هیچی...  هیچی!  بگم چی فهمم نمی من...  من ـ

 ینا که بعد ولی بگیرن گروگان اصال رو امیلی و تو نذارم خواستم می من بعدم...  بعدم...  خب ـ

 کیتم . کنیم می اذیتش نکنی حرفمون به و کنی دخالت اگه گفتن.  کردن تهدید کیتو کردن کارو

 ... سوزه دل...  باشه چی هر مادرم...  فقط ماهشه چند.  کوچولوئه خیلی

 یا بچه یه مادر االن تو که شه نمی باورم:»  گفت و خندید باوری نا روی از.  پایین انداختم سرمو

»! 

 ؟ بپرسی خوای می چی دیگه ـ

 ؟ کردی خالف کار بار چند ـ

 ... کن باور.  نبودن بدی این به کدوم هیچ اما...  شه می باری چند ـ

 ؟ کردی می کار کلوپ تو چرا ـ

 توجه جلب به نیاز معلومه خانوادش اخالقی مشکالت همه اون با کس بی و تنها دختر یه خب ـ

 هک بود سختم.  بودم پرنسسشون مثل بابا و مامان برای مدت یه که من خصوص به...  داشته

 یم گول باهاشون داشتن رابطه با رو بقیه رم می همش که همینه برای...  باشم کسی توجه بدون

 ... دارم جذابیت و توجه هنوز کنه می ثابت بهم چون زنم
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 دونم می:»  کردم زمزمه...  شاید...  داد می جواب داشت شاید...  ساکت ساکت...  شد ساکت

 که روزی این به خوام می ازت اما...  اما...  شه نمی فراموش راحتی این به کردم باهات که کاری

 «؟ دی می قول...  ذره یه حتی...  بدی حق بهم شاید.  کنی فکر زدم که حرفایی و داشتیم

 ... کنم قبول که دم نمی قول.  کنم می فکر بهش ـ

 اگه حتی بده خبر بهم...  ولی نشده تموم ساعت 01 درسته.  رم می دیگه من...  من...  ممنون ـ

 ... بود نه جوابت

 ... خونه از بیرون رفتم و برداشتم کیفمو

*** 

 : بعد ماه یک

 می خداحافظی و کرد می خالصه اما زدم زنگ بهش خودم بار دو یکی.  بود نزده زنگ بهم هنوز

 تشرمن آلبومم.  بودم دلتنگش خیلی و ترکیه بودم اومده!  کنم می فکر دارم هنوز گفت می.  کرد

 و برگردم زودتر خواست می دلم...  بود ترکیه آخریش که داشتم اجرا برای تور یه من و بود شده

 اما داشتم رو اجرام قبلش شب...  نه یا میاد دنبالم اصال...  اصال که نبودم مطمئن اما ببینمش

 رس که بود اجرا آخرای اجرا توی و بود شده تنگ براش دلم چون.  بودم کرده گریه خیلی صبحش

 می حالمو مدام که جک جز به بود شده ساکت ساکت سالن یهو لحظه اون.  بودم گرفته گیجه

 همب جک.  زیاد خیلی.  کرد می درد سرم نشستیم که ون داخل.  برم که کردن کمکم بعد.  پرسید

 بودم آورده دست به رو بودم خواسته که چیزی.  بخورم خودمو مسکن دادم ترجیح اما داد قرص

 آرزوشو که چیزی تموم...  کوچولو فندق یه.  کرد می خاص ایان برای منو که کوچولو چیز یه... 

 هتل برگشتیم که این از بعد.  بگم بهش رو در رو و نیویورک برگردم تا بودم منتظر فقط و داشتم

 روز.. . شده رفع و بوده نگرانی فقط که گفتم اما دکتر برم داشت اصرار کوین و دادن غذا کلی بهم

 و عسری خیلی که گفتن بهم.  بودم شده دعوت مصاحبه برای ترکیه تلویزیون توی صبح بعد

 هتب چشم تا صد بود سخت...  مدیونم ایان به که گفتم جواب تو منم و کنم می رشد دارم عجیب

 لمحام من ؟ دارین خبر من خدای اوه بگه بخواد درونت از ندایی یه...  بشنون حرفاتو و باشن خیره

 خوش خیلی تلویزیون توی.  گرفتم می خودمو جلوی باید خب اما!  فهمیدم روزه چند که چیزی! 

 یادز خاطر به که گفتم بوده چی دلیلش و شده بد حالم قبل روز که پرسیدن ازم وقتی.  گذشت

 و.  ویورکنی برگشتیم هواپیما با بعد روز...  همین...  بخورم و بخوابم خوب بودم نتونسته کارا بودن
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 و.«  منمونی این از تر بیش بهتره:»  گفت کوین...  نیومد ایان اما موندم منتظر و موندم منتظر من

 ...« ببینمت خوام می:»  گفتم و زدم زنگ ایان به.  شدیم ماشین سوار

 ... دارم کار متاسفم ـ

 ... مهمه خیلی.  تره مهم من کار ـ

 ... من ـ

 ...« مهمه که باش مطمئن.  کنم می خواهش:»  گفتم حرفش وسط

 ؟ کجا ـ

 ... خونت میام ـ

 دیدنش با اونم و داخل رفتم بزرگم چمدون با خونش به رسیدیم وقتی...  کردم قطع تماسو و

 کردم برص و دادم تستو...  دستشویی داخل رفتم و.«  دستشویی برم کن صبر:»  گفتم.  کرد تعجب

 زا.  خندیدم و زدم دیگه لبخند یه دیدنش با و بیفته روش مثبت جواب پیش روز چند مثل تا

 داشتی ارک چی:»  گفت و وایساد جلوم ایان.  گرفتم سرم پشت تستو ولی بیرون رفتم دستشویی

 «؟

 ؟ نگرفتی تصمیم هنوز...  ام ـ

 . کنم می فکر روش دارم ـ

 ... گذشته ماه یک ـ

 ... گذشت نمی بود کافی برام ماه یه اگه خب ـ

 .« بکنم باهات مردانه ناجوان ی معامله یه خوام می...  خوام می:»  کردم زمزمه

 ؟ چی ـ

 منصفانه غیر قراره االن...  بد بعضیا خوب بعضیا ؟ نه کردی معامله خیلی زندگیت توی تو ـ

 ! بشنوی ترینشونو

 ... کنم نمی قبول که باشه منصفانه غیر اگه!  خب ـ
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 ... کن صبر ـ

 ... بگو ـ

 ... کن زندگیت وارد و ببخش منو تو ـ

 ؟ خب ـ

 ... دم می بهت اینو منم عوض در ـ

 ؟ رو چی ـ

 ! ببند چشماتو ـ

 !؟ گرفت وسیله یه با شه می رو بزرگی تصمیم همچین کردی فکر!  آهان ـ

 . ببندشون ـ

 تست دندی با و کرد باز چشماشو...  دستش توی گذاشتم تستو و گرفتم دستشو.  بست چشماشو

 . کرد تعجب و شدن باز ابروهاش گره کم کم بعد و گیجیشه خاطر به بود معلوم که کرد اخم اول

 «؟ گرفت وسیله یه با بزرگو تصمیم این شه می حاال...  خب:»  گفتم

 ؟ دروغه قبل بار مثل ـ

 وایبخ.  بخوای تو طور هر...  باشه.  نداری آمادگیشو اصال االن شاید...  ایان ببین...  نیست!  نه ـ

 به که داری ارزش برام قدر اون تو هم دارم دوست بچمو هم.  کنم نمی نخوای.  کنم می سقطش

...  شی می بچه یه پدر داری االن...  کنی تصور خوام می فقط...  فقط...  بشم خیالش بی تو خاطر

 تجربش من با االن یا بعدا بخوای که هست خوب قدر اون حس این نظرت به!  منم مادرش که

 ؟ کنی

 و دکر نگاه تست به «؟ داری دوست آیندت های بچه مادر عنوان به منو...  ودر ایان:»  گفتم خنده با

 ردمک بغلش و جلو رفتم!«  بسه:»  گفتم و خندیدم...  من به دوباره و تست به دوباره.  من به دوباره

 دو دل اصال:»  گفتم جنسی بد با و خندیدم...«  بود شده تنگ برات دلم:»  گفتم بعد و بوسیدمش. 

 ...« بود شده تنگ برات تامون

 ... من ـ
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 ؟ کنی فکر خوای می باز ؟ چی تو ـ

...  یننش دل و مالیم خیلی.  بوسید منو و جلو اومد ثانیه چند از بعد و گذاشت شکمم روی دستشو

 خیانت هم به وقت هیچ و نزدم پس همو وقت هیچ.  نبودیم متنفر هم از وقت هیچ انگار که طوری

 ... نکردیم

 پایان

 فر رادان حوریه

 3181/  23/  02:  تاریخ

 ... شب نصفه 3:11:  ساعت

 ...  زیاد خیلی...  دارم دوست همتونو

 http://forum.negahdl.com/member.php?u=627:نویسنده با ارتباط
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