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زنگ تلفن رو بشنوه و اونقدر با شتاب  يتونست صدا یپرداخت، م یرو م یتاکس ي هیهمونطور که کرا یاستفان

 یکار راحت دیکردن کل دایبا وجود چمدونهاش پ. بخوره نیپله ها زم يبود رو کیکه نزد دیبه طرف در خونه دو

رو  یتا گوش دیبه سمتش دو یستفانا. زد یموفق شد وارد خونه بشه، تلفن همچنان زنگ م ینبود، اما وقت

بود که به  یحس خوب. سمج بود که دست از تالش بر نداره، خوشحال بود ينقدراونطرف خط او نکهیاز ا. برداره

رو  یگوش یها باخبر بشه و وقت عهیشا نیتونست از آخر یم. داشته باشه یمحض برگشتن به خونه، تماس

 .دیرس یبرداشت شاد به نظر م

 "الو؟"-

 .لبخندش پر رنگ تر شد د،یاون طرف خط رو شن يصدا یشاد بود و وقت یاستفان يصدا

 ".زنم یپشت هم دارم زنگ م هیادیمدت ز ؟يتا حاال کجا بود! یاستفان"-

پله ها  يتونستم از رو یکه نم دیببخش. خونه دمیاالن رس نیهم". دیخواهرش خند يصدا صیبا تشخ یاستفان

 ".تلفن رو جواب بدم

 "!ه ستروز گذشت نیمنظورم چند! کنم یاالن صحبت نم نیهم يدرباره "-

 ".ونایقبل رفتن بهت گفتم ف. رمیاز خونه م یمدت يکار تیمامور هیواسه  یدونست یتو که م"-

 ".خونه یبرگشت شیوقت پ یلیدونم، اما فکر کردم خ یم"-

لوس و با ادا بود،  يخواهرش که در حالت عاد يصدا. داد هیرو در آورد و به کاناپه تک نهاشیپوت یاستفان

. بکنه یاز استفان یو کامالً مشخص بود که زنگ زده تا درخواست دیرس یبه به گوش م شهیتر از هم نیغمگ

 شیمنته هیکرد و بعد به گر یم عشرو يو قلدر دیدرخواستهاش داشت؛ اولش با تهد يبرا یبیعج يروشها ونایف

 .کشه یکم طول م هیتماس  نیدونست ا یم. سر جاش راحت نشست یاستفان. کرد یم

 "افتاده؟ یاتفاق": دیرو از صداش دور کنه و پرسکرد خنده  یسع

 نجایخواستم از ا یکه م نهیموضوع ا... که نه یخاص زیچ": دیکه دو برابر درمونده شده بود، پرس ییبه صدا ونایف

 ".مینرفت ییجا ییهست که تنها یو من چند سال يریِ یت. دور بشم

 "جلوتون رو گرفته؟ یک! نیخوب، بر"-

برادر بزرگش . ستیخودش ن سییکامالً ر يری یاومد که ت ادشیرو داد،  شنهادیپ نیا یلحظه که استفان همون

 .اون پشتها پنهان بود ییجا هی
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 نیا نیواسه هم. رو ندارم که مراقبش باشه یو من هم کس میژان پل رو با خودمون ببر میتون یما نم"-

 ".ممکنه ریکارمون غ

 .در نظر گرفته شده يکار يگذشت که برا یو همون لحظه از ذهن استفان دیکش يزیآه غم انگ ونایف

 ينگاهش به پنجره افتاد که باد دونه ها. سخت نبود یاستفان ياصال برا رهیرفتن به جز ایاز ژان پل  ينگهدار

. زده بود خیتا مغز استخونش  باًیبود، تقر یفرودگاه و بعدش که منتظر تاکس يتو. زد یم شهیبرف رو به ش

 .دیرس یخوب به نظر م یلیخ یآفتاب ي رهیجز يگذروندن چند هفته تو

 "!فیچه ح! اوه": گفت يبا همدرد یاستفان

جور  هی نیتازه، ا. نبود یکار خوب چوقتیراحت برنده بشه، ه ونایبذاره ف نکهیا. رو از صداش دور کرده بود اقیاشت

 نیا قتیتونه همه رو مجبور به اطاعت از خودش بکنه، اما حق یحس رو دوست داشت که م نیا ونایف. بود يباز

 . نجات بدن ونایف يملتمسانه  يرو از اجرا خودشونکردن تا  یم يرویبود که همه معموالً فوراً از دستورهاش پ

ارم، اما تونم با اون دو تا تنهاش بذ یبه نظرم م... البته خدمتکارها هم هستن... خوب": ادامه داد يدیبا ناام ونایف

 یژان پل اگه بخواد م. تنها بذارم کیپسر کوچ هیکه اونا رو با  ستیکه اصال قابل اعتماد ن یدون یم ،یاستفان

 ".بدقلق باشه یلیتونه خ

 ییبچه ها نیتر نیریاز ش یکیاون . نبود ينطوریژان پل اصالً ا. تکون داد يناباور يسرش رو از رو یاستفان

کامالً نامطمئن با خودش فکر کرد که چطور  یاستفان. ونایتر از ف نیریش یلیدر واقع خ... بود دهیبود که تا حاال د

هم  چوقتیمثل بچه ها لوس شده و ه ونایف. اومده بود بار ينطوریا ونایو ف يریِ یمثل ت يژان پل با پدر و مادر

 ياصرار داشت که ملکه  ونایف. کرد یاونو لوس م هیهم مثل بق يری یت. لوس شدن دست بر نداشته بود نیاز ا

که  ياصال ارزش آزار نیا. نشه شیباعث ناراحت يزیشدن که چ یمطمئن م شهیهم هم هیزنبورهاست و بق

اون سر تا پا . لوسشون کرد شدیبود که نم زیشگفت انگ ياز اون بچه ها یکیژان پل . اشتکرد رو ند یم جادیا

 .طال بود

 

 یلیخ زیکرد که همه چ یم تیزد و شکا یزد و حرف م یحرف م ونایف. بخند زدگذشته ها ل ادیبه  یاستفان

کم از  هیموهاش . بلند و بلوند روشنش رو صاف کرد يداد موها یهمونطور که گوش م یاستفان... مشکل شده

ست رو از د یبرنزگ نیدوست نداشت ا یمرطوب بود، اما پوستش هنوز همونطور برنزه بود و استفان رونیب يهوا
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از  رونیمدت رو ب نیتونست ا ینداشت و م يکار چیه گهید يدونست تا چند هفته  یکه م ییتا اونجا. بده

 .بگذرونه سیانگل

 يپوست برنزش رفته بود و چشمها ریرنگ به ز... دیدرخش یپله ها م يرو دنشیهنوز بخاطر دو باشیز صورت

 .زد یبرق م شهیمثل هم شیپر از خوش

خودش بره  دیبا يری یت ،يو نجاتمون ند يایاگه تو ن... گهید ینیب یم". داد انیبه حرفهاش پا مهیسراس ونایف

 "!خسته کننده ست یلیخ نجایا... تنها بمونم نجایو من ا

که کنار ساحل  بایز يخونه  هی! خسته کننده یلیخ یلیاوه، آره، خ. واسه تلفن سر تکون داد طنتیبا ش یاستفان

خودش  سییر يری یت. بود، قرار داشت دهیخواب د يتمام عمرش تو یکه استفان ییها رهیجز نیاز بهتر یکی

صحنه  يکم تو یلیبرادر خ نیا نست،دو یم یکه استفان ییداد، که تا جا یبود و فقط به برادرش جواب پس م

 ونایاگه ف. گفت ینم که زور ونایف ای يری یآدم زورگو و مستبد بود، اما احتماالً به ت هیدرسته که . شد یظاهر م

 .تونست یهم نم يا گهیپس کس د اد،یبرادر بزرگ وحشتناك بر ب نیتونست از پس ا ینم

شد که اونو  یم یدو سال. نهیمرد که دوباره ژان پل رو بب یداشت م... نداشت یبه استفان یربط نیهر حال ا به

 .هفت سالش شده بود گهیاالن د. بود دهیند

 "!ممیمن تسل! باشه": فوراً گفت یاستفان

 .کار رو تموم کنه ونا،یکردن ف هیتونه بدون گر یو م کهیدوم نزد يدونستن که مرحله  یباتجربه ش م يگوشها

-"؟يخوا یمنو م یواسه ک" 

انگار مجبورت ... کنمیاحساس گناه م یلیمن خ ؟یگیم يجد ؟یکن زونیوقتتو م یتون یواقعا م! یاوه، استفان"-

 ".کردم

 چوقتیه ونایف. رو پوشوند یگوش يو با دستش دهانه  رهیخنده ش رو بگ يتونست جلو ینم گهید یاستفان

 .موند یم نطوریهم هم شهیبود و هم نطوریهم یاون از بچگ. شد یعوض نم

 امیندارم و اگه ب يکار تیمامور یواسه مدت. ستین یاصال مشکل. نه، نه": گفت یباالخره با لحن نرم یاستفان

 ".رو يری یو البته تو و ت... نمیدوست دارم دوباره ژان پل رو بب یلیتازه خ. شمیخوشحال م یلیخ یلیاونجا خ

 ".میریو بعد م میمون یکم م هیما فقط  نجا،یا یاوه، تو که برس"-

تونه از پس خواهرش  یکرده و مطمئن بود که م يزیرو از قبل برنامه ر زیهمه چ ونایمشخص بود که ف کامالً

 . ادیبر ب
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اگه . هیچطور نیستیکر یدون یتو که م. میندار يادیچون وقت ز میش یرفتن م يما آماده ": ادامه داد ونایف

 ".زودتر اونجا باشه یحت ایهمون لحظه  دیبا يری یت یعنیرو بخواد،  يری یت ییجا

. دیشن یم ونایوقتها از ف یکه بعض ییتهایشکابجز ... هیچطور نیستیدونست کر یاصال نم یاستفان خوشبختانه

اما ... اونقدرها هم بد نبود نیستیکر دیشا. کرد یم تیشکا زیهمه چ يدرباره  ونایبود که ف نیاما مساله ا

 .دیپر یزد، چطور رنگش م یپشت تلفن با برادر بزرگترش حرف م یوقت يری یبود که ت دهید یاستفان

 دیکرد و از قرار معلوم با یچمدونهاش رو باز م دیبا. حرف زدن رو تموم کنه ونایوقتشه ف گهیفکر کرد د یاستفان

 .بستشون یفوراً دوباره م

 ".میکن یرو بررس اتیجزئ ایب! خوب یلیخ"-

 ينبود و آهها يازیو ضعف ن یحال یبه ب گهید... زد یحاال باشتاب و شاد حرف م. کرد رییتغ ونایلحن ف و

 .نداشت یغمبارش لزوم

 ".نمتیب یفرصت م نیپس در اول": در آخر گفت ونایف

 ".روم حساب کن": نشست و قول داد یاستفان يلبها يرو یبزرگ لبخند

گوش . رو برداشت و به اتاق خواب بردشون نهاشیرو گذاشت و بلند شد، پالتوش رو در آورد، پوت یگوش یاستفان

. خوب بود یلیخ نیسکوت بود، و ا دیشن یکه م يزیحاال تنها چ. خسته کننده بود ونایف يدادن به حرفها

 .اشتآرامش و سکوت رو دوست د نیا یهمش پر سر و صدا بود و استفان تشیمامور

 يخونه  هی نجایا یزمان هی. کرده بود یتوش زندگ یبود که از بچگ ياز خونه ا یآپارتمان قشنگ، قسمت نیا

 يبا باغچه ... البته هنوز هم بزرگ و باشکوه بود. لندن قرار داشت يحومه  يبزرگ و خاص بود که تو یلیخ

اما ... کرد یکنجکاو حفظ م يها هیاهمس دیکه خونه رو از د يبلند يبود و حصارها یپشت اطیح يکه تو یلیطو

 . شده بود کیاونجا رو با چند نفر شر یحاال استفان

 ونایاون موقع ف. کنن میتقس ییرفتن خونه رو به آپارتمانهاگ میبعد از مرگ پدر و مادرشون تصم ونایو ف یاستفان

که  بیکارائ يایهستن کنار در رهیجز يسر هی(فرانسه  یغرب زیندیا يازدواج کرده بود که تو يمرد فرانسو هیبا 

رو با  ونایخواست ف یکرد و م یبرادرش کار م يو برا کردیم یزندگ) مترجم: تحت حکومت فرانسه قرار دارن

 يتونست ازش استفاده کنه، آپارتمان طبقه  یم یحاال تنها قسمت خونه که استفان. خودش به اونجا ببره

 .هنوز مالک تمام خونه بودن ونایاگرچه اون و ف... همکف بود
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 ییها هیخوشبختانه همسا یبزرگ بود، و استفان یکاف يبه اندازه  یاستفان يو برا کیراحت و ش یلیخ آپارتمان

 .بود یعال زیهمه چ. برد یخوشحال بود و از شغلش لذت م نجایا. دوستشون داشت یلیاشت که خد

 يبلوند يموها... دیخودش رو د ریجلد جلوش تصو يرو. رو برداشت يافتاد و مجله ا نینگاهش به زم یاستفان

شناخته شده بود  یشد که مدل فشن یم یطوالن یاون مدت. یو پوست عال رهیت يزد، چشمها یم يکه به نقره ا

 يهر مجله  يتو رشیبود و تصو ردهک غیرو تبل دیمشهور بود، چون عطر جد الیبه عنوان دختر سلست شتریکه ب

 .شد یم دهیکرد، د یم غیکه محصوالت مختلف هاوس آو سلست رو تبل يمعتبر

باشه  شیخود واقع ابونه،یخ يو تو نرویب یمواظب بود وقت شهیهم یاستفان. دادن ینم صشیهمه هم تشخ البته

. خوب بود شیکار تیمامور نیآخر. دیکش تیرضا ياز رو یآه. مجالت بود يکه رو رشیاز تصو یکپ هیو نه 

 يبار مدل لباسها نیچندم يبرا. درفته بو شیخوب پ زیگذرونده بود و همه چ يقنار ریجزا يهفته رو تو نیچند

 یم یمدل لباس یوقتها وقت شتریبود و با دست پر به خونه برگشته بود؛ چون ب یبهاره شده بود، درآمدش عال

 . دادن یشد، اون لباس رو به خودش م

 

ستشون و  يبا دامنها یشمیابر يبا دقت بلوزها. چمدونهاش رو باز کرد رهیدوش بگ نکهیقبل از ا یاستفان

کرد و  زونیلباسها رو آو. ودن، از چمدون خارج کردبازار هم نرفته ب يرو که هنوز تو يکتان تابستانه ا يلباسها

 .نبود لباس بخره يازین گهیتونست چند تا از اونا رو با خودش ببره و د یم. براندازشون کرد تیبا رضا

پنج  دیشا... وقت بود اونجا نرفته بود یلیخ. پرواز کرد رهیگرفت، ذهنش به طرف جز یکه دوش م همونطور

که  ب،ییکارا يبایز یکنار آب ينقطه ا. و مثل بهشت بود بایز یلیداشت که اونجا خ دایشد، اما به  یم یسال

رو که از  یینما نیاول یاستفان. شد یبود، خنک م دنیکه تمام سال در حال وز يبود و با باد یآفتاب شهیهم

از  دهیپوش بدار،یش يتپه ها. به اونجا رفته بود يری یو ت ونایف دنید ياون موقع برا. آورد ادیبود به  دهیاونجا د

و ساحل  ایدر یبود که به آب یمحصور آتشفشان خاموش کیکوچ ي رهیجز... موز بودن يشکر و باغها ین

شدند و هنوز  یکه با وزش باد خم م نهینخل رو بب يتونست درختها یهم م وزهن. داد یم انیپا لیطو ییطال

 .دیشن یشد م یاطلس ختم م انوسیکه به اق رهیاز جز یامواج رو از قسمت يصدا

 يفرانسو يانوردهایدر. منحصر به فردش رو حفظ کرده بود يدور بود و هوا یاصل يها رهیاز جز نیِلوس سنت

آبش فراوون و  دنیفهم یبا خوشحال یرو کشف کردن و وقت رهیجز نیا یقرن هجدهم به طور اتفاق لیدر اوا
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از  یاونجا قسمت کوچک. شتنرو روش گذا تانشونیهستن، اسم کاپ دنیچ يآماده  رهیجز يها وهیو م نهیریش

 .نشد رییحرکت کرد، باز هم دچار تغ جیبه طرف خل نیژولز سنت لوس یکشت نکهیفرانسه بود، اما بعد از ا

رفت نوزده سالش بود و اونجا فورا جذبش  رهیبه جز التیگذروندن تعط يبار و برا نیاول يبرا یاستفان یوقت

تونست تا آخر عمرش همونجا بمونه، اما شغل مدل بودنش باعث  یژان پل هم جذبش کرده بود و م. کرده بود

به لندن  التیتعط يژان پل رو برا ونایف یوقت. به اونجا رفته بود گهیبار د هیشد برگرده و بعد از اون هم فقط 

 نیب يبا گذشت زمان، عالقه . شاد شده بود تینها یا گذروندن وقتش با خواهرزاده ش بب یآورده بود، استفان

 .ژان پاول هم ذوق زده بود دنیخوشحال بود، از فکر د رهیجز دنیهمونقدر که از د یاونا کم نشده بود و استفان

 يری یکارها رو به ت يهمه  ایزد  یسر م نیدوراند هم به سنت لوس نیستیکه کر دیپرس یاز خودش م یاستفان

مردم مدام  يچون انگار همه  نه،یرفته بود انتظار داشت هر روز اونو بب رهیبار به جز نیاول يبرا یوقت. سپرده بود

از  یکیقسمت کوچ نیکه سنت لوس رستهد. کردن یرو م فشیهمه تعر رهیجز يتو. زدنیدرباره ش حرف م

 یکیکوچ ياون مالک باغها، لنگرگاه و دو کارخونه . دوراند بود نیستیکر ياونجا برا شتریفرانسه بود، اما انگار ب

 .بودن رهیجز یکارکنانش از اهال يبود که همه 

 ي رهیاونجا جز. فوراً مخالفت کرده بود نیستیهتل مجلل کنار ساحل بسازن، اما کر هیشده بود که  صحبتش

کرد و  یسراسر جهان تجارت م نیستیکر. نهرو با قدرت اجرا ک ماتشیپول داشت تا تصم يخودش بود و اونقدر

 . کرد، از راه دور هم قدرتش نفوذ داشت یم یزندگ سیپار يتو نکهیبا ا

باعث شده بود به خودش  نیزدن و ا یحرف م نیستیکر ماتیاز تصم تیبود که همه به حما دهیشن یاستفان

 یلیازدواج کنه و خ نیستیچطور جرات کرده با برادر کر ونایتونست درك کنه که ف یاون موقع نم. بلرزه

 ...مالقاتش کرده بود بایاگرچه تقر... خوشحال بود که باهاش مالقات نکرده

شد تا لنگرش  جیبزرگ وارد خل یبادبان قیقا هیبود،  رهیجز يتو یکه استفان يروز نیآخر يو تو شیسال پ پنج

رو  ونایف جانزدهیو ه دهید يری یت نیاونو با دورب. ش شده بود فتهیش یبندازه، و استفان قیعم يآبها يرو تو

 .نشده بود جانزدهیاصال ه ونایبندازه، اما ف یو نگاه ادیصدا زده بود تا ب

زود  نقدریچرا ا یعنی. بشه داشیهم پ گهید يهفته  هیتا  میانتظار نداشت. نهیستیاون کر": گفت یبا نگران ونایف

 "اومده؟

 گهیدو روز د. زمیرفته عز ادتیرو  خیتار". دستشو دور همسرش حلقه کرد هیو  د،یرس يری یلحظه ت همون

 ".خونه ادیروز م نیا يتو شهیو اون هم نهیستیتولد کر
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 "ن؟یاومد ایبه دن نجایشما دو تا ا": دیبا تعجب پرس یاستفان

اومده، و هر  ایبه دن نجایا نیستیکر). زمیعز(اومدم، ما شق  ایبه دن سیپار يمن تو". بهش لبخند زد يری یت

 ارهیاون دوستهاش رو با خودش م. جا نیگرده هم یهم افتاده باشه، روز تولدش برم یکه باشه و هر اتفاق ییجا

وقتشه که  گهید. یو بهمون ملحق بش یمونب دیبا. شهیو جشن بر پا م يباز شیآت قیقا يرو گهیو دو روز د

 ".ینیبرادر بزرگ من رو بب

فکر مالقات با . رهیخوشحال بود که داره از اونجا م... رو تماشا کنه بایز قیلبخند زد و برگشت تا قا یاستفان

 یاستفان. عمرش تجربه نکرده بود يکه تا بحال تو فتهیبه لرزه ب يوجودش طور شدیدوراند باعث م نیستیکر

 .دیرس یبه نظر نم یمهربون و خودمون ادرشاون اصال مثل بر. قرار گرفته بود نیستیکر ادیقدرت ز ریتحت تاث

اون مرد شلوار . عرشه اومد يکه رو دیرو د رهیت يقدبلند و با موها يکرد، مرد یهمونطور که تماشا م یاستفان

به طرف نرده ها  یبود و همونطور که به خونه زل زده بود، به آروم دهیپوش یشرت مشک یو ت دیسف نیج

 یت یاهیاما موهاش به س نهیاونو بب قیتونست دق ینم یبود که استفان ادیفاصله اونقدر ز. کرد یحرکت م

 .بده صیتونست پوست برنزه ش رو تشخ یم یاز همون فاصله هم استفان یشرتش بود و حت

 :رو لمس کرد و گفت یاستفان يو شونه  دیهم اونو د يری یت

 "...نیستیکر"-

و ترس  یبرداره و احساس دستپاچگ نیستیتونست چشمهاش رو از کر ینم. بود دهیفهم نویخودش ا یاستفان اما

وقت بده که از  یبه استفان ياونا برسونه، اونقدر دنید يخودشو برا نکهیقبل از ا نیستیکرد کر یدعا م. کرد

 .کار رو هم کرد نیهم نیستیخوشبختانه کر. اونجا بره

 يدختر نوزده ساله  هی گهیحاال د. کرد و لبخند زدبه خودش نگاه  نهیآ يخودش رو خشک کرد، از تو یاستفان

 ینم رهیبه جز نیستیبه هر حال، کر. ادیدوراند بر ب نیستیهم از پس کر یدست هیتونست  یم. مضطرب نبود

 .هم نبود یتولد کس رد،آو یم ادیبه  یکه استفان ییو تا اونجا... که خونه نبود يری یت. اومد

چشمهاش رو  یآفتاب نکیع. بود یهوا عال. و برنزه ش رو دراز کرد دهیکش يباغ نشست و پاها يتو یاستفان

که پله  ییپاش و جا ریز يصخره  نیآخر يکه تا لبه  نهیسرسبز رو بب يتونست چمنها یپوشونده بود، اما م

موهاشو حرکت داد، پوستشو  دیکه وز یباد کم قدرت. شده بودن دهیشدن، کش یم یبه ساحل منته یپهن يها

کوتاه با  يکوهها. چمنها رو تکون داد ي هیحاش يکرد و بوته ها جادیا یینخلها صدا ونیکرد و م خنک

نبود، اما  يخونه ا چیه جیاون طرف خل يتو. زدن یرنگ برق م یآب جیخل يسبز و قشنگشون تو يبهایش
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... بود بایز یلیاونجا خ. دنیرس یمثل قو به نظر م ایدر یآب يکه تو نداختنیاونجا لنگر م ییقهایوقتها قا یبعض

اونجا رو ترك  چوقتیخواست ه یاالنش هم دلش نم نیبود، و هم دهیتا بحال د یکه استفان ییجا نیباتریز

 . کنه

 هیذوق مرگ شده بود و خدمتکارها مثل  دنشیژان پل از د. اومده بود رهیشد که به جز یم يدو روز یاستفان

از  نیستیکر. به مسافرت رفتن يری یو ت ونایف د،یکه رس يروز يفردا. بهش خوشامد گفته بودن یمیدوست قد

 یمحرمانه با هم داشته باشن و استفان التیتعط هیخواستن  یخواسته بود به کانادا بره، اما اونا قبلش م يری یت

و نگران بود که از  یکم عصب هی ونایف نیواسه هم. دونه یباره نم نیدر ا يزیدوراند چ نیستیکرد کر یفکر م

شده  یاستفان یموضوع باعث سرگرم نیا. سرش خراب بشه هویانگار منتظر بود برادر بزرگه ... سفر جا نمونن

. ارهیبه وجود ب یرو تجربه کنه، فقط دوست داشت تنش عصب یعصب يحمله  نکهیااز  شتریب ونایبود، چون ف

 .بود کتاتورید هیدوراند حتماً نیستیکر

و لبخند از لبهاش دور شد و  کتاتورهیچقدر د نیستیکه کر دیفهم یاستفان ،يری یو ت ونایقبل از رفتن ف شب

 .جاش رو گرفت تینفرت و عصبان

 "...میدور بش نجایمدت از ا هی دیبا": بهش گفته بود ونایف

 يصورتش اون حالتها. تختش نشست يبه اتاقش اومد و رو ونایکرد که ف یم یداشت چمدونش رو خال یاستفان

 ".ارمیدر ب نیستیرو از چنگ کر يری یت دیبا". رو نداشت یشگیلوس هم

 يپا يخواد رو یم يری یکه ت نهیمنظورت ا". رو رها کرد و نشست تا با دقت گوش بده لشیوسا یاستفان

 "سه؟یخودش وا

 دیکه با يتنها کار. شهیتونست، اما نم یکاش م يا. نه": سرشو بلند کرد و با اخم گفت يادیز یبا ناراحت ونایف

 ".کار رو نداره نیکه معلومه قصد ا نجوریو ا سه،یوا نیستیکر يکه جلو نهیبکنه ا

 نیا... سرش داشت يتو يتوطئه ا هی شهیهم. باخبر بود ونایف ياز روشها. با دقت به خواهرش نگاه کرد یاستفان

 . بوداز اون توطئه ها  گهید یکیهم احتماالً 

 يکه تو هیمرد نیرتریانعطاف پذ يری یت. يدار یخوب یزندگ نجایانگار ا": به خودش جرات داد و گفت یاستفان

ازتون فاصله  یلیخ نیستیکر یشیمتوجه م یاگه هم دقت کن. باهاش کنار اومد شهیوجود داره و راحت م ایدن

 ".داره



  

 

 کتابخانه نودهشتیا  لسونیو ایشیپاتر  –سرنوشت  يلمس واژه 

wWw.98iA.Com ١١ 

که کارها رو  هیری یت يریانعطاف پذ نیو هم! درست اونطرف خط تلفنه نیستیکر": گفت تیبا عصبان ونایف

و ... یکنه استفان یدخالت م. کنه یم کتهیبهمون د مونویزندگ يکارها ياون همه . آسون کرده نیستیواسه کر

 ".رمیبگ دهیناد نویا گهیتونم د ینم. درازتر کرده مشیپاشو از گل یلیحاال هم خ

 دنیفهم يبرا یاقیبا اشت یاستفان. کرد یانگار اغراق هم نم... دیرس یو مصمم به نظر م نیغمگ یلیخ ونایف

 "کرده؟ کاریاالن برادر بزرگه چ": دیموضوع، نشست و آروم پرس

 ".رهیخواد ژان پل رو از ما بگ یاون م"-

 .دیکوب محکم نهیس يقلبش تو یفوراً قانع شد و از ناراحت ونایف يلحن افسرده  نیبا ا یاستفان

برداره ببره که انگار  نطوریتونه اونو هم ینم ییعمو چیه. ژان پل پسر شماست! تونه یاون نم ه؟یمنظورت چ"-

 ".نیشما اصال وجود ندار

ژان پل ! مثال... همش بخاطر خود ژان پله نهایا. حرفهاست نیباهوش تر از ا نیستیکر": گفت یبه تلخ ونایف

نقشه ش رو  یتون یم. میبمون نجایهم دیما هم با. درس بخونه سیپار يتو ن،یستیتحت مراقبت کر دیبا

تا  شهیم نیستیکر هیشب شتریکه ژان پل ب ینیب یرو تصور کن و م گهیچند سال د ؟یمگه نه استفان ،یبفهم

 ".میدیما کم کم از دستش م. يری یت هیشب

که  نیستیکر يبا سلطه  سیرپا يدرس خوندن ژان پل تو. تونست نقشه ش رو بفهمه یم یاستفان آره،

ژان پل درست . بسازه تیآدم بامسئول هیازش  تیو در نها اره،یکار تجارت ب يکنه، اونو تو تیرو هدا شیزندگ

 یِعال يپسر کوچولو... دو يدوراند شماره  نیستیشد کر یاون م گهیچند سال د. شد یمثل عموش بزرگ م

 . رفت یشد و از دست م یغرق م یاون زندگ ياالن، تو

گستاخانه نزد و با لحن  باتیترت نیاز ا یحرف ومد،یخونش به جوش م یعدالت یب نیکه به خاطر ا یاستفان

 "م؟یکن کاریچ دیبا! نطوریکه ا": دیپرس یمحکم

. باهاش حرف بزنم نیستیاز کر يریبرم تا بتونم بدون تاث یم ییرو به جا يری یمن دارم ت": مصمم گفت ونایف

اوضاع  نهیتونه بب یو م شهیآدم متفاوت م هی يری یت م،یبرگرد یوقت. يهست، نه نامه ا یاون موقع نه تماس

 "!باور کن... ستهیمیوا نیستیکر ياونوقت جلو. هیواقعا چجور

 .کنه تونست کوهها رو جابجا کنه و سنگها رو آب یم ییخودش به تنها ونایف... کرد یباور م یاستفان

 ".یهمراهم هیقض نیا يخوشحالم که تو یلیخ". رو بغل کرد یو استفان دیپر ونایف
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 ونایهمراه بودن با ف. رو استشمام کنه دیاطرافش هم ترد يتونست از هوا یانگار م. شد دیدچار ترد هوی یاستفان

دوراند داشت خودش  نیستیکنه که کر یچشم پوش قتیحق نیتونست از ا ینگران کننده بود، اما نم يزیچ يتو

رو از دست  یدوست داشتن ي پسربچه هیاونوقت اونا همشون . کرد یم يزیژان پل برنامه ر یواسه زندگ

 نیرو از عشقش به ا یژان پل، استفان يدوباره  دنید. رفت یاز دست م شهیهم يو اون مطمئناً برا دادنیم

 .کرد یم شیهمراه هیقض نیا يتو یاستفان... بود ونایحق با ف. پسر مطمئن تر کرده بود

 "ن؟یبر نیخوا یکجا م": دیپرس اقیبا اشت یاستفان

 رهیجز يتو نجایدونم ژان پل با تو ا یم... ؟ینپرس شهیم": فوراً خوشو جمع و جور کرد و با التماس گفت ونایف و

هفته ست و  هیتازه فقط واسه ... کانادا يتو ییجا هیفرض کن ... یرو ندون قمونیبهتره مقصد دق. جاش امنه

تونه  یم نجا،یا ادیبدترش، اگه ب ایبزنه،  نگاگه ز. میرو انجام بد نیستیتا دستور کر میبرگرد دیبعدش با

 ".رهیراحت ازت بگ یلیآدرسمون رو خ

 ".ترسم یمن ازش نم! عمراً": گفت تیبا عصبان یاستفان

 یوقت. مثل ماست ییعاد يباالتر از آدمها یلیاون خ. شیشناس یتو نم": کرد يادآوریبهش  یبا ناراحت ونایف

 ".يایتو هم از پا در م یحت... یاستفان ،يایاز پا در م شینیبب

اومد و  یخوب به نظر م یلینقشه خ نیا. نگفت يزیچ گهید ونایفرق داره، اما ف هیاصرار داشت که با بق یاستفان

هم انگار  ونایاون موافقت کرده بود و ف. رهیرو به عهده بگ تیدر نبود اونا، مسئولکامال آماده بود تا  یاستفان

 .گرفت یاوضاع کم کم داشت تحت کنترلش قرا م

همونقدر که  ونایچون ف. دیکش ینفس راحت م هیاونا رفته بودن و انگار بعد رفتنشون تمام خونه داشت  حاال

 یبه انجام دستورهاش آزاردهنده بود، موقع بستن چمدونهاش هم اعصاب خردکن م هیموقع مجبور کردن بق

 .بود و آرامش تیموند رضا یکه باق يزیبعد از رفتنشون تنها چ. شد

 يتونست دلسرد یالبته حاال م... یگفتن زندگ یم نیبه ا. لبخند زد یبه عقب لم داد و به آسمون آب یاستفان

کامال مشخص بود که . به اخم شد لیتبد یلبخند استفان. داشت یطانیحس ش هی بهشت نیا. رو درك کنه ونایف

 .هینیدوراند مبتال به خود بزرگ ب نیستیکر

 :علفها نشست و گفت يوارد باغ شد و کنارش رو د،یدو یم کهیپل در حال ژان

 ".خوشگله یلیامروز خ"-
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 يجذاب بود، با موها و چشمها يپسر کوچولو هیژان پل . بهش نگاه کرد و لبخند به لبهاش برگشت یاستفان

هم قصد داشت حواسش  یموند و استفان یم یپدرش باق هیشب نطوریهم دیاون با. يری یت هیدرست شب... رهیت

 .کنه یخودش فضول يکارها يتونست تو یدوراند هم م نیستیکر. موضوع باشه نیبه ا

 ".آره حق با توئه": کرد دییتا یاستفان

 ".میکن دایواسه انجام دادن پ يکار هیو  میکن یسع دیبا". سرش بود يتو يا گهید يزهایانگار ژان پل چ اما

... داشت ییقصدها هیژان پل . بزرگتر بشه یبا حسرت گفت و باعث شد لبخند استفان ییجورا هیحرفش رو  نیا

 .کرد یخطرناك نم يطنتهایش چوقتیژان پل ه. اما اصالً نگران نبود... کامالً مطمئن بود یاستفان

 ".بودم کیکوچ یلیمن خ ،ياومد نجایقبالً که ا": نگفت، ژان پل ادامه داد يزیچ یاستفان یوقت

 ".در واقع دو سالت بود... آره"-

 ".يکم جوون تر بود هیتو هم "-

 ".نهیعاقبت همه هم. شمیم ریدارم پ گهیحاال د. آره". دیکش يآه غمبار یاستفان

 يزیگشت و چ یصورتش م يتو یدنبال خنده و شوخ. نگاه کرد یپل با تعجب سرشو بلند کرد و به استفان ژان

 . نگه داره و نخنده يکه صورتشو همونجور زدیتمام زور خودشو م یاگرچه استفان. کرد ینم دایپ

گفت که تو  ،يایتو م دیفهم یپاپا وقت": شدن خاله ش ناراحت شده بود، فوراً گفت ریپاول که انگار از پ ژان

 ".یهست یخوب و عال یلیخ

تا اونا  دمیچون به موقع رس. هستم یبود که آدم وقت شناس نیکنم منظورش ا یفکر م. اون بهم لطف داره"-

 ".بتونن برن

 ".بود نیمطمئنم منظورش هم. یبود که تو خوشگل نیمنظورش ا! اوه، نه، نه": گفت یپل با لحن محکم ژان

اما حالت اغراق مادرش رو  ،یسیزد تا انگل یم يفرانسو شتریژان پل ب. با لبخند سرش رو تکون داد یاستفان

 ییجا هیحرفها قراره به  نیدونست ا یم یاستفان. تر بود استمدارانهیالبته رفتارش س... خوب به ارث برده بود

 !دنگذرونده بو ونایرو با ف شیکه بچگ يخودیب ينجوریهم. ختم بشه

سرش نگاه  يباال یِعلفها انداخت و به آسمون آب يژان پل خودشو از پشت رو. همونطور ساکت موند یاناستف

 :کرد و گفت

 ".رمیفرانسه م يمدرسه تو هیبه  گهیسال د"-
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کرد برخورد  یم یسع. رو از چشمهاش برداشت و به ژان پل نگاه کرد شیدود نکیراست نشست، ع یاستفان

 .کنه یموضوع رو بررس نیژان پل با ا

 ".سیپار يبر يخوایپس م. نطوریکه ا"-

عمو  شیمن پ. رفته يشبانه روز يمدرسه  نیپاپا هم به هم. رو داده زیهمه چ بیترت نیستیعمو کر. آره"-

 ".رمیاون به مدرسه م يکنه و من از خونه  یاون ازم مراقبت م. مونم یم نیستیکر

 ".داده بیرو ترت زیهمه چ نیستیعمو کر یتآره، همونجور که گف": گفت یاستفان

 ".گفت نویمامان ا... به من لطف داره یلیاون خ! قاًیآره دق"-

 نطوریتونه هم یدونست که ژان پل واقعا نم یم. موضوع فکر کرد نیا يداد و درباره  هیبه عقب تک یاستفان

 شیفرانسو التیبا فرهنگ تر به تحص يجا هی يداشت تو ازیحاال که هفت سالش شده بود ن. بمونه رهیجز يتو

 سیرو به پار يری یتونست ت یدوراند م نیستیبود که کر نیا قتیخبر داشت، اما حق ازین نیاز ا یاستفان. برسه

 . نجایدست داشت که بتونه بفرستتشون ا ریحتما اونقدر آدم ز. انتقال بده

 یو اونو شکل خودش م دیکش یطرف خودش مسن کم به  يداشت ژان پاول رو تو نیستیکر. بود ونایبا ف حق

... رسه یبود و فکر کرد االن چطور به نظر م دهیدوراند رو د نیستیرفت که کر يبار نیذهنش به طرف اول. کرد

رو  نیستیکه گذشت زمان کر دونست یم یاستفان. احتماال خشن تر، پولدارتر، بزرگتر و سلطه جو تر شده بود

 دن،ید یرو م گهیقدرتمندتر کرده اما خودش هم با گذشت زمان از خودش مطمئن تر شده بود و حاال اگه همد

 .رفته بود نیاز ب یخجالت و شرم استفان. رهیش بگ دهیتونست ناد یم

ت دونس یم یاستفان. رنیاونو بگ يکرد تا جلو یکمک م ونایبه ف یشد و استفان یگرفته م دیبا نیستیکر يجلو

به خواهرزاده ش  خواستیاگه م. نهیتونه اونو بب ینم گهیراه، د یکیبره، با وجود نزد سیکه اگه ژان پل به پار

موضوع  نیاز ا یاستفان... ستادیا یم جلوش نیستیو اونوقت کر... دیکش یم ریشمش نیستیکر يجلو دیبرسه با

 يو تو دیرس یخودش م يکرد و به خانواده  یازدواج م "نیستیعمو کر"شد اگه  یبهتر م یلیخ. مطمئن بود

 .کرد یبرادرش دخالت نم یزندگ

 .افکارش رو پاره کرد يپل رشته  ژان

 ".رهیحوصله م سر م یلیفردا هم خ... حتما. آسونه یلیخ نیسنت لوس يخسته شدن تو": کرد تیشکا آروم

 یاز موضوع منحرف م نکهیا يبه جا دیبا. شدن یم کیداشتن به اصل مطلب نزد گهید... خنده ریزد ز یاستفان

 .وجود ژان پل حک شده بود يتو ونایاز ف یقسمت هیواقعاً ... دیرس یم جهینت نیشد، زودتر به ا
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 "فردا قراره حوصله ت سر بره؟ قاًیو چرا دق": دیپرس یاستفان

 .خواهرش انداخت ادیرو  یکه واقعا استفان دیکش یپل آه ژان

 ".رفتن ندارم يبرگزار بشه و به نظرم من اجازه  شگاهینما هیروستا  يقراره تو": نگاهش کرد عیپل سر ژان

رفتن داشته  ياجازه  دیفهمم چرا نبا ینم": داد شنهادیپ نیهم يبرخورد کنه، برا يگرفت عاد میتصم یاستفان

 ".تونم خودم ببرمت یم. یباش

بالماسکه ست و من هم لباس  يلباسها يمسابقه  هی نیا ،یدون یاما م! اه". نبود نیانگار همه ش هم اما

 ".امیاحمق به نظر م یلیاونوقت خ. ندارم بیغر بیعج

به نظر  نیغمگ یلیخ... دستهاش گذاشت يزانوهاش قرار داد و چونه ش رو رو يپل نشست و دستهاشو رو ژان

 .کرد یلباس بالماسکه درست م هیژان پل  يبرا دیبا... دنیمتوجه شد که به اصل مطلب رس یاستفان. دیرس یم

 "؟يدار يدرباره ش نظر": دیپرس یاستفان

 ".ادیاون اصالً خوشم نم يداره و من هم از فکرها زاینه، اما لوئ". پل سرش رو تکون داد ژان

اون چاق و سرحال . وقت بود که خدمتکار خونه بود یلیخ زایلوئ. ژان پل رو درك کنه دیتونست ترد یم یاستفان

 . بودن يرعادیوقتها غ شتریکرد و نظراتش ب یبلند م يبود، خنده ها

 ".کنه یخواست صورتم رو هم نقاش یم. بده دستم حیتسب هیلباس بلند تنم کنه و  هیخواست  یاون م"-

نظرش اصالً جالب ". باشه يداشت جد یخواهرزاده ش سرش رو تکون داد و سع ي رهینگاه خ يجلو یاستفان

 ".نبود

 ".میخونه ندار يتو يا گهید زیچ گهیم زایلوئ"-

 ".میبنداز ینگاه هی میتون یم"-

سرگرم کننده و  یلیخ نهایا يهمه . دست ژان پل رو گرفت و با هم داخل خونه رفتن د،یاز جاش پر یاستفان

لباس  هیخواست  یازش م يو با لجباز دیدو یمتش مبود، به س يا گهید يدونست اگه بچه  یم. جالب بود

رو سر  یاستفان یبزنه کل شویحرف اصل نکهیبود، و قبل از ا ونایاما ژان پل پسر ف. کنه هیبالماسکه واسش ته

 . دوونده بود

نداشته باشه و بلند  حیکرد که تسب یرو م یفکر لباس دیبا یدر خطر بودن آبرو وسط بود و استفان يمساله  حاال

نشستن و  وونیا يرو زایهمراه لوئ یتا آخر روز، استفان. کرد یحذف م دیصورت رو هم با یالبته نقاش... نباشه
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گشت تا  یپارچه رو جمع کرده بودن و ژان پل هم اون دور و بر م کهیاونا همه جور ت. کردن یاطیخ نجوریهم

کارشون تموم  زایو لوئ یمه هم غر نزد و درست قبل از شام استفانکل هیاون . دم دست باشه يریاندازه گ يبرا

 .شد

پارچه  يلباس گنده و گرد بود و توده . شکلدار شده بود، تن ژان پل شد ییمقوا ییلباس قرمز روشن که با ال هی

که  یکرد، اما نه اونجور دامن یلباس دامن مانند هم تنش م هی دیژان پل با. گردنش داشت يرو يسبز يا

زرد هم توش داشت و آهار خورده  يپارچه ها کهیدامن به رنگ سبز روشن بود که ت. ش رو داده بود دهیا زایلوئ

خودشو اعالم کرد و ژان پل رو داخل خونه برد تا خودشو  تیرضا یها، استفان کهیت ي هیبا اضافه کردن بق. بود

 .نهیبلند حموم بب يها نهیاز آ یکی يتو

 "ه؟ینظرت چ"-

 .کنه نیزد تا خودشو تحس یو ژان پل چرخ ستادیعقب ا یستفانا

 "!شدم یمن گوجه فرنگ! خوبه یلیخ"-

لباس  نیمطمئنم با ا. يساالد هیتو ... یهست یاز گوجه فرنگ شتریب": گفت يا روزمندانهیبا لحن پ یاستفان

 ".يبر یرو م زهیجا

 ".یهست یتو عال. حق با پاپاست! يتو فوق العاده ا! یاوه، ممنونم خاله استفان"-

 ".رهیم ادتیباره که  نیدوم نیا... یستین یاما تو عال": گفت یمصنوع یبا اخم یاستفان

 .رو بغل کرد یو استفان دیپل خند ژان

 ".و چهار سالته ستیو تو فقط ب یکن یم يریاحساس پ ،یبگم خاله استفان"-

 ".کامالً درسته": دیآه کش یاستفان

 ".کنم یفراموش نم گهید": و قول داد دیخند زیپل ر ژان

که  نیکنار تخت بود و هم یصندل يساعت بعد که ژان پل به رختخوابش رفت، لباس بالماسکه ش رو چند

 :چشمهاشو بست و زمزمه کرد یبرق رو خاموش کرد، اون با خوشحال یاستفان

 ".ياستو ریشب بخ"-

 هیداشت، نه  ازین کیپسر کوچ هیبود که  يزیچ نیا. لبهاش نشست يرو يو لبخند دیصورتش رو بوس یاستفان

 شونویدوراند هم زندگ نیستیتونستن بدون کر یراحت م یلیاونا خ. رهیدستش بگ شویو زندگ ادیآدم زورگو که ب

 .بگذرونن
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 يبرا يری یروند که ت یرو م یپیج یاستفان. بعد از خوردن ناهار به سمت روستا حرکت کردن بالفاصله

 . کرد، و ژان پل مثل موش نشسته بود و مراقب بود لباسش چروك نشه یازش استفاده م رهیدور جز يگردشها

و براقش رو با  ينقره ا يموها. بود دهیشرت قرمز و شلوارك پوش یت هی یاستفان. بود گهید یروز عال هیهم  نیا

هم  دیشا ای... کرد دوباره نوزده سالشه یدرونش احساس م. شونه هاش رها کرده بود يشُل بسته و رو یروبان

که هنوز  يپسربچه ا... پسربچه روش گذاشته هیبا  یکه نور آفتاب و همراه هیریتاث لشیدونست دل یو م... کمتر

ظه تمام حس رو داشت و به نظرش اون لح نیخودش هم هم یاستفان. کرد یفکر م ییجادو يزهایهم به چ

 . کرد یحس رو حفظ م نیبخاطر ژان پل ا دیبا. دیرس یبه نظر م ییجادو نیسنت لوس

عاشقش  یاستفان... دنیرقص یم ابونشیخ يمغازه داشت و مردم تو یشد، کل یپخش م یقیموس شگاهینما يتو

بخاطر مردم خونگرم  شتریاما ب. دیهم د ییایآس يچند تا چهره  یاومده بودن و استفان رهیبه جز ستهایتور. شد

 . رفتنیاونو هم پذ دن،یهمراه کوچولوش رو د یکردن و وقت یم یزندگ نجایخوشحال بود که هم رهیجز

شاه برد که سوار چوب  هیرو  زهیجا. بود رممکنیکردن که اول شدنش غ یقبول م دیپل نفر اول نشد، اما با ژان

کنارش بود  یکه استفان نیعوضش نفر دوم شد، و هم. کار رو انجام بده نیتونست ا یپا بود، و ژان پل عمراً نم

ژان پل  يهم به اندازه  یاستفان... کردن تبه طرف خونه حرک پیشد که با ج یم کیهوا تار. بود یراض یکل

 .کرد یم یاحساس خستگ

 یخوندن، اما وقت یکرد و در همونحال دوتاشون بلند آواز م یم یرانندگ کیبار يجاده  يبا سرعت تو یاستفان

 د،یرس یکه نگران به نظر م زایلوئ. نگه داشت، لبخند از صورتش محو شد لیطو دیسف وونیا يماشن رو جلو

انداخت و  یبه استفان يدلسوز ياز رو ینگاه د،یرو شن يا یبلند و عصبان يصدا یو وقت. زد یاونجا پرسه م

 . ونه شدوارد خ عیسر

 

... رونیخونه اومد ب ییآروم از روشنا ره،یمرد قد بلند و مو ت هیکه به دردسر افتاده، چون  دیفوراً فهم یاستفان

 يبه ژان پاول، همه  عیسر یمرد بعد از نگاه. شد خطر رو حس کرد یبود که م ینگاهش اونقدر عصبان
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 پیج يهمونطور تو یاستفان. برد اتشم یاستفان نگاهش کرد که یداد و اونقدر عصبان یحواسش رو به استفان

 . بود، زل زد سادهیوا وونیا يپله ها ينشست و به اون که رو

. باشه یعصبان نقدریا ایباقدرت  نقدریقدبلند، ا نقدریمرد رو شناخت، اما اصال انتظار نداشت که ا نیفوراً ا یاستفان

 رهیت یمعمول يچشمها يری یت. بهش زل بزنن تیدرخشان رو نداشت که با عصبان یآب يانتظار اون چشمها

 ینشده داشتن به وجود استفان یچیرنگ بودن و ه یآب زرِیل يدوراند مثل اشعه  نیستیکر يداشت، اما چشمها

 .کردن ینفوذ م

به نظر  یاونقدر عصبان نیستیصورت جذاب کر... ماتش برده بود یانداخته بود و استفان هیسا یاستفان يرو اون

اون بزرگتر، قدرتمند تر و ... درست بودن اتشیفرض. کلمه هم حرف بزنه هیتونست  ینم یکه استفان دیرس یم

 رونیب نیاون از ماش. ینه واسه مدت طوالن هالبت... ژان پل هم مبهوت مونده بود یحت. مسلماً خشن تر شده بود

 .دیپر

 "!نیستیعمو کر"-

لبهاش نشست و  يرو يلبخند. نرم شدن شیآب يبا تعجب به ظاهر برادرزاده ش نگاه کرد و چشمها نیستیکر

 : دیپرس متیبا مال

 "؟)دوست من( یمون اَم ،يکجا بود"-

 نیستیکارِ کر نیا يبرا یاستفان. کرد لباس ژان پل رو خراب نکنه، بغلش کرد یم یسع کهیخم شد و در حال و

 یبه نظر م يغارتگر حرفه ا هیمثل  نیستیکر. نبودن ادیاونقدر هم ز ازهاشی، اما امتبهش داد ازیچند تا امت

 .کنه یدگیبود تا به ژان پل رس نجایو ا دیرس

گرفت و  دهیازش وجود داشت، ناد ییعموش رو که هنوز نشونه ها تیکودکانه ش عصبان تیپل با معصوم ژان

 "!شگاهیرفته بودم نما": گفت جانزدهیه

 "!نفر دوم هم شدم": کارتش رو تکون داد بعد

کرده  یاخم وحشتناک شیمشک يبرگشته بودن و ابروها یبه سمت استفان تیبا عصبان یآب ياون چشمها اما

 "روستا؟ يمن رو برد يتو برادرزاده ": دیپرس يزیدآمیو تهد میمال يبا صدا نیستیکر. بودن

 ياندامش گشت و متوجه شلوارك و پاها يرو تیبا عصبان نیستیکر يشده بود و چشمها ادهیپ پیاز ج یاستفان

 .نرمش که از پشت با روبان بسته بود، شد يموها نطوریش و هم دهیکش
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دختر جوون رو گذاشته تا مراقب پسرش  هیبرادر من ! یکه مواظب خودت هم باش ياونقدر سن ندار یتو حت"-

روستا؟ هر چقدر که قولشو بهت داده، من االن پرداخت  يریتو بدون اجازه م رن،یکه اونا م نیباشه، اونوقت هم

خودت و به پدر و مادرت  یحیتفر يالیبه و يبرگرد یتون یتو م. کنم یم یدگیخودم به ژان پل رس. کنم یم

 "!یملحق بش

 

عمرش  يتا به حال تو چکسیه. ش از خشم برق زد رهیت يباز شد و چشمها تیاز عصبان یاستفان دهان

 !گذشت یموضوع نم نیاز ا یاش حرف نزده بود و استفانباه ينطوریا

به اجازه  يازین ياما استو": بگه، ژان پاول با عجله گفت يزیو چ زهیبر رونیبتونه خشمشو ب نکهیاز ا قبل

 نویا... گفته نویپاپا ا. مراقب خونه ست يکه مامان و بابا برگردن، استو یتا زمان. نیستیگرفتن نداشت، عمو کر

 ".نهوقت فراموش نک هیداد تا  حیهم توض زایبلند واسه لوئ یلیخ

 يتو ستیاصالً درست ن. رسم یموضوع م نیخودم به ا. تو يتو بهتره بر": گفت یبا لحن محکم نیستیکر

 یکه رانندگ ستیاون هم درست ن يبرا. مراقبت باشه ینوجوون نیبه ا یآدم ستن،یکه پدر و مادرت ن یمدت

 ".کنه

 یلیاون خ. ستینوجوون ن ياستو. نیستیعمو کر ن،یفکر نکنم متوجه شده باش": اصرار کرد یلواپسپل با د ژان

 ".منه يو چهار سالشه و خاله  ستیب ياستو. رهیهم پ

بهتر از کار ژان پل  يتونست کار یکرد هم نم یکه درونش فوران م یتیکرد که با عصبان یاعتراف م یاستفان

 نهیتونست بب یم یو استفان... رو برانداز کرد یآروم برگشت و استفان. ماتش برد هویدوراند  نیستیبکنه، چون کر

 .هم شک داشت لژان پ يبه حرفها یانگار حت. که اون اصال نظرش رو عوض نکرده

 "؟یهست نیک یاستفان ونا،یداره؟ تو خواهر ف قتیحق نیا": دیپرس يبا لحن سرد نیستیکر

با  یاگه نسبت! بله". هماهنگ بود، بهش دوخت نیستیکر تیبا عصبان شتریب ش رو که رهیت يچشمها یاستفان

 aunt د،یدون یهمونطور که م: مترجم. (ژان پاول باشم يتونم خاله  یکه م هیتنها راه نیشما نداشته باشم، ا

 دیشد، پس با یژان پاول م ينه که اگه عمه یا یمنظور استفان نجایا... و هم عمه رهیخاله به کار م يهم به معنا

 میکه عاقل هم بودم، تصم ییاز اونجا!) ژان پاوله يپس حتما خاله  ستیحاال که ن... بود یم نیستیخواهر کر

 "!گرفتم خاله ش باشم

 ").است زهیدوش يکلمه هم معنا نیا: مترجم(خوام، مادموزل  یمعذرت م": گفت یبا لحن خشک نیستیکر
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 یاون هنوز هم به شدت عصبان... که متاسفه ستین یآدم هیاصالً شب نیستیمتوجه شد که حالت کر یاستفان اما

 نیانجام شده بود و ژان پل متوجه توه یمعرف. مشکوك بود، اما ژان پل آروم گرفته بود یهم به استفان یلیو خ

 . نشده بود یاستفان

 ".نیستیمن ساالدم، عمو کر. لباسمو درست کرد و من نفر دوم شدم ياستو": پل دوباره گفت ژان

 ".نمیب یدارم م. آره"-

 يطور نیستیحالت کر. کنه یرو کنترل م تشیعصبان یچطور به سخت نیستیکه کر نهیتونست بب یم یاستفان

رو از چشم اون  نهایا يهمه  نیستیکرد کر یفکر م یها شده و استفان وونهید يایبود که انگار ناخواسته وارد دن

 . نهیب یم

 "؟یبهتره لباست رو عوض کن دیشا": به ژان پل گفت نیستیکر

اون . نشون بده یبه استفان شتریرو ب تشیپسربچه رو از اونجا دور کنه تا عصبان نیخواد ا یبود که م مشخص

کرد،  یتصور م شهیهم یهمونطور که استفان. حرف بزنه بهش حمله کرده بود یبذاره استفان نکهیبدون ا

بگه همه  نیستیکه اگه به کر ردبا خودش فکر ک... بود والیه هیحداقل رفتارش مثل . بود والیه هی نیستیکر

 .دهینشون م یاون چه عکس العمل ره،یخواد جلوش رو بگ یدونه و م ینقشه هاش م يرو درباره  زیچ

 "؟ياستو ،یکن یکمکم م": گفت یپل با التماس به استفان ژان

 . دوباره خودشو انداخت وسط نیستیاز جاش تکون بخوره، کر یاستفان نکهیقبل از ا اما

 ".شتیپ ادیم گهیکم د هیمطمئن باش . صحبت کنم تیبا خاله استفان یخوام خصوص یم"-

دوراند مخالفت  نیستیتونست با کر یآدم بزرگسال هم نم هی یحت. مکث کرد، اما باالخره رفت یپل کم ژان

دردسر آماده کرد که فوراً هم  يخودش رو برا یکه ژان پل رفت، استفان یوقت. پسربچه هیکنه، چه برسه به 

 ...شد بشینص

من اصال . باهاتون صحبت کردم، مادموزل يخوام که اونطور یمعذرت م": گفت یبا لحن تند و خشک نیستیکر

ژان پاول . دهیاالن نم تیوضع يتو يرییموضوع تغ نیهر حال، ا به. نیهست ونایدونستم که شما خواهر ف ینم

 نیبنابر ا. مونم یم نجایهم برگردن،که برادرم و همسرش  یمن تا زمان. رفتن به روستا رو نداره ياصال اجازه 

 ".ستیدوش شما ن يرو یتیمسئول گهید
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اونو با خودش  ونا،یخواست ژان پل رو برداره و قبل از برگشتن ف یکنه؟ م کاریخواست چ یم! بزرگ يجو سلطه

 ونایتونست تصور کنه که اون به ف یم یو استفان... کار رو بکنه نینبود ا دیبع نیستیاصال از کر س؟یببره به پار

 .با خودش بردتش نیست، واسه همیمراقبش ن یژان پل تنهاست و کس دهیو د نجایاومده ا گهیم

ژان پل  ،يری یو ت ونایف". شد رهیو درخشانش بهش خ رهیت يبرگشت و با چشمها نیستیبه سمت کر یاستفان

 نیهست ییزهایدرسته که احتماالً مالک تمام چ. قصد دارم تا اونا برگردن، ازش مواظبت کنم. رو به من سپردن

 نیا. و من هم خاله ش نیتشما عموش هس. ستیاما مطمئناً ژان پل مال شما ن ن،یدیکه تحت نظرتون قرار م

تونم تصور کنم با وجود  یم. نیدار يشتریب يادعاها نیکن یاگرچه انگار فکر م... کنه یم يموضوع ما رو مساو

عنوان  چیشما به ه!!! تونه داشته باشه یم ياون چه اوقات شاد د،یکن یمنع م زیشما که ژان پل رو از همه چ

 ".نیبش الشیخ یپس ب ن،یبه من دستور بد نیتون ینم

 .خنده ریزد ز ینبود، حتماً م یعصبان یتعجب کرده بود، که اگه استفان یاستفان ياز حمله  نقدریا نیستیکر

گوش دادم، اما اصال  قیحرفهاتونو دق يهمه  نکهیبا ا": دیدرخشانش بهش زل زد و توپ يبا چشمها نیستیکر

و از  نیبمون نجایا نیتون یشما م. کنم رونتونیب نجایاز ا خوامیمن نم. نیفهمم، مادموزل ک یمنظورتونو نم

دوست رو هم با خودم آورده  هی. کنم یمونم و اوضاع رو کنترل م یم نجایاما من هم ا. نیلذت ببر التتونیتعط

 ".کنه یاز ژان پل بهم کمک م ينگهدار يم که تو

چه جور  نیستیکه کر نهیتونست بب یم یانشد و استف وونیوارد ا یبده، زن یبتونه جواب یاستفان نکهیاز ا قبل

آراسته  ییبایبلندش رو به ز ي رهیت يبود و موها پیخوش ت یلیاون زن قدبلند و خ. با خودش آورده یدوست

ش  افهیاومده بود و ق نجایبه ا سیاز پار میتقبراق و لباس فوق العاده، انگار مس يکامل، لبها شیبا اون آرا. بود

انگار از . شد رهیخ یزن به استفان. ژان پل داشته باشه یِبه خوشحال يخورد که بخواد عالقه ا ینم یبه آدم

 .ومدیبود، خوشش ن ختهیو موهاش که باد به همشون ر یشرت استفان یشلوارك و ت

 ".خودش هم بچه داره سیدن. مادام پاسکال هستن شونیا": کرد شیمعرف نیستیکر

بود که انگار  يظاهرش طور. شد یخانم پاسکال محسوب م يبرا ازیامت هیضوع مو نیمتوجه شد که ا یاستفان

زن هم نبود  نیا ریاما تقص. به هر حال قرار هم نبود اون مراقب ژان پل باشه... با بچه ها نداشت یبرخورد خوب

بخاطر  یاستفان .داده بود که کمکش کنه ستوربهش د نیستیحتما کر. متکبر بود کتاتورید هیدوراند  نیستیکه کر

 .کرد یبه خودش افتخار م قشیعدالت دق نیا

 "!خوشوقتم": لب مودبانه گفت ریز یاستفان



  

 

 کتابخانه نودهشتیا  لسونیو ایشیپاتر  –سرنوشت  يلمس واژه 

wWw.98iA.Com ٢٢ 

بفهمونه که  یخواست به استفان یانگار م. فقط آروم سر تکون داد. نکرد ییحرفش اعتنا نیبه ا باًیتقر سیدن اما

. داد دهیعق رییفکرهاش تغ يتو یاستفان. محافظش بود يهم به بد سیاز قرار معلوم دن. براش نداره یتیاهم

 .نفر بودن کیکه مشخص بود، حاال دو نفر به  نجوریا

تونم  یم": بهش زد یبرگشت و لبخند بزرگ نیستیگرفت، به سمت کر دهیرو ناد یپاسکال کامالً استفان سیدن

 "ن؟یستیکنن، کرباز کردن چمدونها کمکم  ياز اون خدمتکارها رو داشته باشم تا تو یکی

فرستم باال  یرو م شونیکی ،يبه اتاقت بر يخوایاگه م. سیالبته دن". فوراً حالتش مهربون شد نیستیکر

 ".شتیپ

 یتون یم ،ینیب یهمونطور که م": گفت يبرگشت و با لحن سرد یبه طرف استفان نیستیرفت، کر سیدن یوقت

 ".میایاز پس ژان پل بر م میداشته باش یمشکل نکهیو من بدون ا سیدن. یداشته باش یآروم التیتعط

چون من  ،يدردسر افتاد يمطمئن باش تو! ینعش من رد بش ياز رو نکهیمگه ا": گفت تیبا عصبان یاستفان

 "!کار رو هم انجام بدم نیهم قاًیمونم تا دق یو م... تا مراقب ژان پل باشم نجامیا

جسورانه . بود ومدهیانتخاب خوشش ن نیبراش انتخاب شده و اصالً از ا یگاهیمتوجه شده بود که چه جا یاستفان

که مادر و پدر ژان پل  يزیتا اون چ يریجلومو بگ يخوا یم يخواد بدونم چجور یدلم م". زل زد نیستیبه کر

 "!ازم خواستن رو انجام ندم

 ".مادموزل مایهواپ هی يتونم بذارمت تو یم": گفت زیدآمیتهد نیستیکر

جسم  هیمثل چمدون؟ من ". نگاه کرد و لبخند زد نیستیو موشکاف کر یآب يچشمها يهمونطور تو یناستفا

ژان پل . دستتون بمونه يرو یاغی هیکنم در اون صورت  یالبته فکر م. تونم مقاومت کنم یو م ستمیجون ن یب

اما  است،یپسر دن نیتر نیریمحبوبشم و درسته که اون ش يمن خاله . کنه یراحت برخورد نم هیقض نیبا ا

  "!وناستینره که پسر ف ادتونی

لبهاش نشست و با  يرو زیلبخند تمسخر آم هیشد و بعد  رهیبهش خ یعصبان یچند لحظه با حالت نیستیکر

بهتر  دیشا. میش یم الشیخ یفعال ب. میرس یم یتوافقات هیشک ندارم با هم به ": لب گفت ریز یلحن خشک

 ".نیمادموزل ک نیآماده بشو واسه شام  نیباشه بر

تونست بفهمه  یم یاستفان. به حرکت در اومد و دوباره متوجه شلوارکش شد یاستفان فیاندام ظر يرو نگاهش

 :گفت يو با لحن تند ارهیشه، اما اصالً قصد نداشت کم ب یم سهیپاسکال مقا سیکه داره با دن
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 ".نیبه من دستور ند گهیلطفا حواستون باشه که د"-

کار رو هم ندارم  نیقصد ا": لب گفت ریز متیبزرگتر شد و با مال نیستیکر زیحرفش لبخند تمسخرآم نیا با

فکر کردم ... در هر صورت. خودتونه لیم... نینپوش يخوایم ن،یواسه شام لباس بپوش نیخوایم. مادموزل

خودتون رو  نیخوا یاگه نم. رهحتما براش سخته با اون لباس غذا بخو! ن؟یبه ژان پل برس نیکه بر نینگران

  "!تا شامش رو بخوره؟ نیو ساالدتون رو آماده کن نیبهتره بر دیشا ن،یواسه شام آماده کن

شاه  هیو مثل  نجایا ادیتونه ب یکه م هیکرد ک یفکر م نیستیکر. نگاهش کرد و بعد به سمت خونه رفت یاستفان

 گهیسپرد، د یو اون زن م نشیستیژان پل رو به عمو کر یاگه استفان. حکومت کنه؟ اون مالک ژان پل نبود

گشتن،  یبر م يری یو ت ونایکه ف یکرد، حتماً تا زمان یکار رو م نیاگه ا. تونست راحت بخوابه ینم چوقتیه

فقط ! موندن رو داشت نجایا يالبته اگه هنوز اجازه ... شد یترسناك م یلیاحتماالً خ... شدیژان پل عوض م

 ... کنن دخالت کنن یاونا سعتا  سایوا

کرد، دوش  یدگیبه ژان پل رس نکهیبعد از ا. شام امتناع کرد يبرا یلباس رسم دنیمصممانه از پوش یاستفان

هم  یشیتنها آرا. دیطول نکش یلیبود و خ عیسر یلیکه داشت، دوش گرفتنش خ یالبته بخاطر وقت کم. گرفت

راحتش  یلیلباس کتان خ. دیماللبهاش  يرو عیبرق لب هم سر هیدماغش زد و  يبود که رو یکه کرد پودر کم

 . و موهاش رو شونه زد دیرو پوش

فکر  نیستیحاال که کر. شونه هاش رهاشون کرد يشل بست و رو یدوباره موهاش رو با روبان يلجباز يرو از

تونه آزاردهنده  یدر منوجوون چق هیفهموند که  یبهش م دیرسه، با یمثل نوجوونها به نظر م یکرد استفان یم

پاسکال هنوز  سیمتوجه شد که دن یوقترفتن، و  نییپا يژان پل رو برداشت و با هم به طبقه . و بدقلق باشه

 يبرا یکی یتعارف کنه، استفان یدنیبتونه بهش نوش نیستیکر نکهیقبل از ا. اصالً تعجب نکرد ومده،ین نییپا

کارش بدش  نیاز ا یلیهم انگار خ نیستیو کر... هیکی نیستیبا کر گاهشیتا نشون بده که جا ختیخودش ر

اجازه  نیستیخواست به کر یبودن نداشت، اما اصالً نم ستینیبه فم یبطکارش ر نیفکر کرد ا یاستفان. اومد

ژان پاول  يخاله  یاستفان. دیفهم یرو خوب م نیا دیهم با نیستیو کر رهیرو بدست بگ يزیبده که کنترل چ

 .خونه مستقر بود نیا يبود که تو يدعوت شده بود و چند روز انجیبود، به ا

نگاهش . بلندش شد يانداخت و متوجه پاها و موها یبه استفان یتفاوت ینگاه ب شیآب يبا چشمها نیستیکر

 :لب گفت ریو ز دیچرخ داد،یبرنزه ش رو نشون م يکه شونه ها یکتان استفان راهنیپ يرو

 ".بشم دهیبخش د،ینوجوون یلیکه فکر کردم خ نیبشه واسه ا دیشا"-
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 .ش رو بهش دوخت رهیت يبرداشت کرد و چشمها حانهینگاه وق هیرو  نیستینگاه کر یاستفان

 ذارمیو م دمینم يپس کالً نظر. نیخودتون رو ببخش يزیآسونه که واسه هر چ یلیبه نظرم براتون خ"-

  ".نیفکر کن نیخودتون هر جور دوست دار

 ".هیزندگ ينزاکت الزمه ": دیتوپ نیستیکر

 ن؟یدیرس جهینت نیکردم به ا یداشتم لباس عوض م یوقت". نگاهش کرد يزیبا حالت تعجبِ تمسخرآم یاستفان

بمونه  ادتونیموضوع  نیا ن،ینیب یرو م بهیغر هیبعد که  يدفعه  دیشا... طولش ندادم شتریب قهیمنم که چند دق

 ".دوراند ویموس

دونست، اما درست همون لحظه  یم نویا یاستفان... جواب دندان شکن بهش بده هیست خوا یم نیستیکر

اعتراف  دیبا. مهمه سیشام، واسه دن يبرا دنیمتوجه شد که لباس مناسب پوش یوارد اتاق شد و استفان سیدن

اون . خودش کامالً باخبر بود ییبایاز ز سیدن. بود، مبهوت کننده بود دهیپوش رهیزن مو ت نیکه ا یکرد لباس یم

اما انگار دوست نداشت . آورد یبه حساب نم بیرق هیرو  یاصالً استفان... انداخت یبه استفان يزیآم رینگاه تحق

 .نهیژان پل کنارشون بش

حتما اگه غذاشو جدا بخوره و  ن؟یستیخوره کر یبچه معموال با بزرگترها غذا م": گفت يریبا لحن دلپذ سیدن

 داریب روقتیکه تا د ستیواسه بچه ها خوب ن. کردن یکار رو م نیهم شهیمن هم يبچه ها! وابه بهترهبره بخ

 ".بمونن

و قبل  دیرس یبه نظر م نیژان پل غمگ. داره دیاونجا هم ترد یحضور استفان ينگاهش معلوم بود که درباره  از

 :گفت يدخالت کرد و با لحن تند یبده، استفان یبتونه جواب نیستیکر نکهیاز ا

 یاما فکر نم اد،یبه نظر ب يادیکم واسش ز هی تیموقع نیا دیشا. ماست زبانیپدرش، م بتیژان پل در غ"-

 ".هیزندگ يباشه، نزاکت الزمه  یهر چ. اون به اتاقش مودبانه باشه دیکنم تبع

که بهش انداخت، متوجه شد که نظر  يتنداز فشرده شدن لبهاش و نگاه  یاما استفان... نگفت يزیچ نیستیکر

دو تا  نیا يجلو یاستفان. نشد شیفکر اصالً باعث ناراحت نیا. پله پسرفت کرده هیخودش  يدرباره  نیستیکر

 یم نجایاز ا یاگه استفان. کرد که اونا با دخالتهاشون ژان پل رو ناراحت نکنن یو حواسش رو جمع م ستادیا یم

. رو ترك کنه دونیهم اصال قصد نداشت که م یشد و استفان یقابل تحمل م ریواسه ژان پل غ یرفت، زندگ

تونست با هر کدومشون جدا  یم یدر واقع استفان. دیجنگ یباهاشون م یاگه اونا خواستار جنگ بودن، استفان

 !بجنگه
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از خواهرتون  یلیخ دیبا ن؟یمادموزل ک ن،یژان پل هست يپس شما خاله ": آروم گفت سیشام، دن يوسطها

 ".نیباش کتریکوچ

با هم حرف زده  یاستفان يانگار اونا درباره . سرش رو باال گرفت سیدن زیآم ریلحن تحق دنیبا شن یاستفان

 .داشتن ییژان پل با هم گفتگو ينگهدار يبرا تشیحتماً و بدون شک درباره عدم صالح... بودن

. نیدیکه معلومه شما تا به حال خواهرم رو ند نطوریا... که نه کتریوچک یلیخ": گفت ینیبا لحن دلنش یاستفان

 ".هینجوریژنمون ا ن،یدون یم... شنیم ریپ ریآهسته و د یلیمن، همه خ يخانواده  يتو

به  شیسرخ شد و با نگاه عصبان سیصورت دن. درست خورد به هدف ریت... تپل بودن یجزئ یلیخ سیدن اندام

 .نطوریهم هم نیستیکر... شد رهیخ یاستفان

 

زن  هی يتو. زن رو بسازه، مادموزل هیکه سن بتونه  دمیمن تا به حال ند": گفت یبا لحن خشک نیستیکر

 نیفکر کنم ا... عاقالنه رفتار کردن يبرا يزیغر ییتوانا هی... گرما هی... وجود داره يزیاسرارآم یلیخ زیچ یواقع

 "!هم مربوط به ژن باشه

هم  ونایمسئوالنه رفتار کرده بود؛ ف ریغ یلیخ یدوراند قدرتمند، استفان ویبه نظر موس. منظورشو گرفت یاستفان

اون  یاستفان. از اونجا کرده بود يآدم حواس پرت رو مسئول نگهدار هیچون با شوهرش رفته بود و ... نطوریهم

 . شد يغرق شاد سیو دن دیبه ذهنش نرس یلحظه جواب دندون شکن

 ").زمیعز( یشق ،یبدون یزن واقع هیمنو  دوارمیام": دیکرد و پرس نیستیآرزومند به کر یگاهن سیدن

 یاحتماالً داشت مراعات وجود ژان پل رو م... افتضاح بود یلیخ یزد که به نظر استفان يبهش لبخند نیستیکر

 :دیپرس یکرد، و با لحن نرم

 "؟یموضوع شک کن نیکردم که به ا يتا به حال کار"-

 . از ته دلش خوشحال شد یشام تموم شد، استفان یحال بهم زن بود و وقت یلیخ

 

*** 

 

 "ه؟یمادام پاسکال چ ينظرت درباره ": دیتختش خوابوند، پسرك آروم پرس يژان پاول رو تو یاستفان یوقت

 "!اَه اَه": گفت یاستفان
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 "بد؟ یعنی نیا". نگاهش کرد قیپل دق ژان

 "باشه؟ م،یریگ یم دهیما اونو ناد! بد یلیخ". کرد دییتا یاستفان

 ".خوام یرو م نیستیمن فقط تو و عمو کر. بره نجایخدا کنه از ا": پل خواب آلود زمزمه کرد ژان

. کنه انیب نیستیکر يالزم نبود نظرش رو درباره . نگفت يزیچ گهیسرشو تکون داد و د يبا همدرد یاستفان

اون سرسخت . رو بفهمه لشیتونست دل ینم یاگرچه استفان... به اون عالقمنده یلیمعلوم بود که ژان پاول خ

ظاهر جذاب و . قدرته ي وونهیکرده بود و معلوم بود که د دایپ دنشوید یبدشانس یبود که استفان يمرد نیتر

همه . شد معذب بشه یگشت باعث م یم یاستفان يکه رو شیآب يپوشوند و چشمها یرو م شیخشنش سنگدل

 . رفته بود نیاز ب یآرامش استفان ي

بود  نیستیکر يکارت برنده برا هی نیا. بود دهینکش شیژان پل رو پ يموضوع مدرسه  نیستیبود که کر جالب

 . که هنوز روش نکرده بود

بود تا کنترل  نجایپاسکال ا سیاحتماالً دن. کشوندن ژان پل به طرف خودش نکرده بود يبرا یاالن که تالش تا

 یژان پل نقش ي ندهیآ يکرد، پس حتماً تو یم یزندگ نیستیبا کر سیپار ياگه اون تو. رهیاوضاع رو بدست بگ

 . داشت

اون نقشه بکنه،  يدرباره  يتونست کار یدرسته که نم... شد یجلوشون گرفته م دیبا. شرارت بار بود یلیخ نیا

تونستن از  یاونا عمراً نم. باشه نجایبرسه، مواظب اوضاع ا ییجاها هیه ب ونایکه ف یتونست تا زمان یاما حداقل م

 !خالص بشن یدست استفان

 یکارها نم نیاز ا چوقتیاون ه. دیتختش از خواب پر يژان پل رو دنیپر نییبا باال و پا یروز بعد، استفان صبح

 .کرد، اما معلوم بود که امروز پر از نشاطه

 :فرود اومد و گفت یکنار سر استفان یپل به طور خطرناک ژان

 "!فوق العاده ست یلیامروز خ"-

و  ادیب رونیمجبور شد ب یو استفان دیپر نییباال و پا شتریکنه، ژان پل ب میکرد خودش رو قا یسع یاستفان یوقت

 .از خودش دفاع کنه

 "!طونیش يا": زد ادیفر یاستفان

و به  دیکش رونیتخت زانو زد و ژان پل رو از پناهگاهش ب يرو بعد. بالشش رو برداشت و به پشت ژان پل زد و

 . دیکش یم غیژان پل هم با خنده ج... جونش افتاد
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 "!شو میتسل": دستور داد یاستفان

که روش خم شده بود،  یاستفان يصورتش گذاشت تا خودشو از حمله  يپشتش افتاد و دستاشو رو يپل رو ژان

 .حفظ کنه

 "!شنینم میتسل چوقتیدوراندها ه... شمینم میمن هرگز تسل": و گفت دیخند

 "!یپس سزاوار مرگ هست": بلند کرد و گفت گهیحمله د هی يبالش رو برا یاستفان

 واریو به د ستادهیدر باز اتاق ا رونیب نیستیکر. سرش رو بلند کرد د،یرو د یچشمش حرکت ياز گوشه  یوقت و

. بندازه و در رو همونجور باز گذاشته بود یاستفان يبود تو تا خودش رو رو دهیپل دوحتما ژان . داده بود هیتک

کرد، به  یهمونجور ساکت تماشاشون م هبدجنس ک يعمو نیا يجالب برا يصحنه  هی شونیحاال مسخره باز

دستش که تا  يتو یبا بالش یو استفان... مونده بود رهیخ یدرخشان به استفان یآب ياون چشمها. وجود آورده بود

 . و موشکاف خشکش زده بود رهیاون نگاه خ يتخت زانو زده و جلو ينصفه باال برده بود، رو

بدن . ستون فقراتش احساس کرد يتو یشد، لرزش رهیخ يهم به اون اندام بلند و ورزشکار یاستفان یوقت

 يحسهاش تو ير همه ساکن مونده بود که انگا يطور نیستیکر. بود یمحکم و عضالن یلیخ نیستیکر

 .ردارهتونست نگاهش رو ازش ب یهم نم یو استفان... کنن ینگاه م یچشمهاش جمع شدن و به استفان

 "!امروز فوق العاده ست. نیستیاوه، عمو کر". شده یچ نهیشد و برگشت تا بب یپل متوجه سکوت استفان ژان

اون . يرو راحت بذار یو خاله استفان یبش میه تسلبهتر باشه ک دیشا. يجون سالم به در ببر یالبته اگه بتون"-

 ".لباس بپوشه دیبا

زد  یداشت با برادرزاده ش حرف م نیستیچون درسته که کر ه،یجمله استفان نیمشخص بود که مخاطب ا کامالً

لباس . کرده جادیرو ا یمضحک يمتوجه شد که منظره  یاستفان. دوخته بود یاما همچنان نگاهشو به استفان

کوتاه  یلیو شلوارك خ تاپ هی. میضخ ياز تور ساخته شده بود تا پارچه  شتریکوتاهش ب یشمیخواب ابر

 يش و چشمها دهیبلوند ژول يشد، پاهاش، موها یم دهید یکه از استفان يزیو اون لحظه تنها چ... ستش

از  يژان پل با حرف شنو. ومدیجود متوش به و تیاز عصبان ییش بود که کم کم داشت رگه ها رهیدرشت و ت

 .اومد و به طرف در رفت نییتخت پا

 ".دمیمن لباسمو پوش ؟ینیب یم. حواسم نبود د،یببخش"-

 "م؟یصبحونه بخور میبر. متوجه شدم": گفت يادیز متیبا مال نیستیکر

 .انداخت و آروم در رو بست یبه صورت سرخ استفان یگرفت، نگاه یدست ژان پل رو م یوقت و
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بهش نگفته  یچیاونوقت ه... کنه زمشیپنوتیه نیستیاجازه داده بود کر. دیپر نییاز تخت پا تیبا عصبان یاستفان

بود که  یبعد از اون نگاه از خجالت سرخ شده بود، اما اونقدر عصبان یاستفان! دور رقابتشون شروع شد نیاول. بود

به  یدوراند دستورات نیستیکر د،یپوش یرو م شکه لباس یحتما تا زمان. کنه رشیخواست ذهنش رو درگ ینم

 . انجام نده يا گهیخونه بمونه و کار د يکرد که تو یم شیداد و راض یژان پل م

 

حتما هر کدوم از عکاسهاش بهش . دیرفت حموم و دوش گرفت و با سرعت تمام لباس پوش يتند یاستفان

زمان، دو  هی يتونست تو ینم یاما استفان... به خودش برسه شتریکم ب هیخواستن  یو ازش م کردنیافتخار م

خواست به  یم نیستیکر عمواگه . دونست که دوست داره االن کجا باشه یهم م قاًیجا حضور داشته باشه و دق

 چینداشت ه الیخ یکرد و استفان یو ژان پل جا م یاستفان نیخودش رو به زور ب دیبشه، با کیبرادرزاده ش نزد

 .کار رو بکنه نیبذاره تا اون ا يا یخال يفضا

 یاستفان. وارد سالن شد، اونها در حال خوردن صبحونه بودن و هر دوشون مودبانه از جا بلند شدن یاستفان یوقت

! بود دهیبه موقع رس یناج. مهارش نکرده نیستیهنوز کر دیبه ژان پل انداخت و خوشحال شد که د یقینگاه دق

دستش اومد، اگه قرار  یکه استفان ییتا اونجا... رختخوابش خواب بود يحتماً االن تو. پاسکال اونجا نبود سیدن

خوشبختانه . موند یرختخوابش م يگذاشته بشه، باز هم تا االن تو سیدن يبود مراقبت از ژان پل به عهده 

 . باشه زیبود تا حواسش به همه چ نجایا یاستفان

 ".ياستو ياومد عیچقدر سر": نشست تا صبحانه ش رو بخوره، ژان پل گفت یوقت

 ".رو از دست بدم يزیخواستم چ ینم"-

که با  دیو لبهاش رو د... سرسختانه بهش زل زده بود شیآب ينگاه کرد که با چشمها نیستیبه کر یبا بدجنس و

 .جمع شد طنتیش

آدم بزرگه و حتما دوست داره  هیاون . ژان پل ،یمودبانه تره اگه خاله ت رو با اسم درستش صدا کن یلیخ"-

 "!؟یخاله استفان یصداش کن

گم  یبهش م شهیمن هم. شهیم یعصبان یلیصداش کنم خ ينجوریاگه ا": مطمئنش کرد تیپاول با جد ژان

 شیشده، دوست داره با همون اسم جوون ریجوون بود، اما االن که پ یلیاومده بود خ نجایقبال که ا. ياستو

 ".صداش کنم
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خوشش  یکل ياستو یمطمئنم اگه تو هم بهش بگ":ادامه داد  دوارانهیانداخت و ام یبه استفان عیسر ینگاه و

 ".ادیب

 ياشت درباره فضول د يعمو نیحاال ا. خوشش اومده يزینبود که انگار از چ يطور یلحظه ظاهر استفان اون

بهش  يزیهم با نگاه تمسخرآم نیستینگاه کرد و کر نیستیبه کر یاستفان! کرد یاسمش هم دستور صادر م

 . کرده بودن وتشانگار اونا مبه... ثابت موند یاستفان ينقره ا يموها يچشمهاش رو... شد رهیخ

 زهیروش محبت آم هی ش،یبا اسم خودمون یصدا زدن کس... هیاسم خودمون هی نیا": به ژان پل گفت نیستیکر

 ".شناسم یمن خوب خاله ت رو نم. يدیم تیبهش اهم يبه اون شخص نشون بد نکهیا يبرا

طول  یلیخ. یصداش کن ياستو یتون یم شیشناخت یوقت": پل حواسشو به غذاش داد و با آرامش گفت ژان

 "!کشه ینم

 "!گهیهزار سال د هی": لب گفت ریز یاستفان

اصالً  طیشرا نیا يتو). موافقم(داکوق ": گفت يزیبهش زل زد و با لحن ت خی یبه سخت یبا نگاه نیستیکر و

 ".کشه ینم یطول

شروع به صحبت با  نیهم يبرا... در امان نبود یآب ياصالً از نابود شدن با اون چشمها. نداد یتیاهم یاستفان

ژان  يرژه  يدرباره  ییبود، چون حرفها یکار آسون. ژان پل کرد، انگار فقط خودشون دو تا اونجا نشسته بودن

بحث  نیا يتونست تو یشد، نم یکه ازش دعوت نم یهم تا زمان نیستیپل با اون لباس بالماسکه داشتن، و کر

رو  نیستیمصمم بود تا کر یموضوع نبود و استفان نیاسش به ابود که حو جانزدهیژان پل اونقدر ه. شرکت کنه

 . نگه داره رونیاز حرفهاشون ب

همونطور  یاستفان. دو تا سر رفته بود نیانگار حوصله ش از دست ا... باالخره آروم عذر خواست و رفت نیستیکر

 هی نیا. کنه هیقض نیا رو وارد شیخواست خوش رفتار ینم. کرد، به خودش لبخند زد یکه به رفتنش نگاه م

 .راحت دور دومش رو هم برنده شده یلیکرد خ یمبارزه بود و احساس م

 ي هیبه حاش یرفت و وقت یاون مثل ورزشکارها راه م. نگاهش کرد یدزدک یرفت و استفان وونیبه ا نیستیکر

کرد  یاحساس م یاستفان. ش نشست رهیت يموها يپاش نگاه کرد، آفتاب رو ریو به ساحل ز دیچمنزار رس

آدم  هی نیستیکر. درك کنه نویتونست ا یم. جا خورده یکم ومده،یاون جلوش به زانو در ن نکهیاز ا نیستیکر

. اومد یترسناك به نظر م يادیواسش ز نیستیبود، کر یم ییآدم ترسو یاگه استفان. مهم و معروف و پولدار بود

 .دیترس ینم يزیاز چ یراحت نیاما اون به هم
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احساس کرده بود آدم  د،یباشکوهش د یبادبان قیقا يعرشه  يرو ستادهیرو ا نیستیکر شیپنج سال پ یوقت

 نیستیترس از اخالق کر. هستن ریآسون گ یحت ایصبور  یلیکه خ ییاز اون دست مردها... هیآروم و خونسر

 یمردونگ نیخواست با همچ یفقط نم... بره رهیاون از جز دنیبخواد قبل از رس ینبود که باعث شده بود استفان

رو نداشت و اصالً  تهایاز اون خصوص چکدومیه يبجز خونسرد نیستیکه کر دید یحاال م. روبرو بشه يرومندین

کرد هم  ینگاه نم یبه استفان یوقت یو حت... آزرده شده بود یلیانگار خ. اومد یبه نظر نم ریهم آسون گ

 . بود اریحواسش جمع و هوش

 يتونستن هر کار یو همراهش م نیستیکر. داشت نقشه هاش رو اجرا کنه الیخ یاستفان. نداشت یتیاهم اصالً

دونست که اگه  یاصالً نم یاستفان. گرفتن یقرار نم یکه سر راه استفان یبه شرط... بکنن خواد،یدلشون م

رزو کرد که کاش با اصرار بار آ نیاول يکنه و برا کاریچ دیببره، با سیکنه تا ژان پل رو به پار یسع نیستیکر

 .تا برخورد درست رو انجام بده شهیم یچ دید یم دیبا... شده بود رید یلیخ گهیحاال د. رو گرفته بود ونایآدرس ف

 "م؟یکن کاریچ دیامروز با": دیپرس یبه غذاش نکرد و به دور و بر نگاه کرد، استفان یتوجه گهید یاستفان یوقت

 ".جیبه خل میبر میتون یم": نگاهش کرد یپل با خوشحال ژان

 "همه مون؟": دیباال رفته پرس ينگاهش کرد و با ابروها تیبا جد یاستفان

 :دیاخم کرد و پرس گذره،یم یچ یسر استفان يتو دیژان پل فهم یوقت

 "م؟یمادام پاسکال رو هم دعوت کن میمجبور اد،یب نیستیاگه عمو کر"-

 .بگه نه یبود استفان دواریر امبود که انگا ينگاهش طور حالت

 ".میخوش بگذرون میو خودمون بر میتنها بذار نجایکه مادام پاسکال رو ا هیادب یب یلیخ نیا! متاسفانه بله"-

صورتش ... شد یم سیآراسته ش خ يموها "!خواد یدلش شنا هم م سیدن نکهینه ا": دلش گفت يتو یاستفان

 یخواد شنا کنه و استفان یکه م یتونست تا هر مسافت یم نیستیانگار کر. اوردیفکرشو به زبون ن. نطوریهم هم

داد که اونا به  یاجازه رو نم نیحتماً ا نیستیتازه، کر. بهش بده که بهشون ملحق بشه نویخواست شانس ا ینم

 .برن یسفر کوتاه نیهمچ

 نییپا میبر جیو به سمت خل میرو بردارناهارمون  میتون یم. میتنها بر ییدو تا ایب": گفت یبا چرب زبون یاستفان

 ".میو تمام روز رو اونجا بگذرون

 ")!باشه(داکوق ": تفاوتش موافقت کرد یب يپل درست مثل عمو ژان
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 شیاونو پ یوقت. رو پنهون کرد شیدیژان پل بود، ناام يخون فرانسو يکلمه که نشونه  نیا دنیبا شن یاستفان و

بلند شد تا سفارش بده ناهارشون رو آماده کنن  یاستفان. گردوند یرو بهش بر م یسیبرد، خون انگل یخودش م

 .شدن یم میج... بشن، پس میج کهاگه الزم بود . رازه هی نیگفت که ا زایبه لوئ یو با لحن محکم

یستین چون وقتی استفانی برگشت تا ژان پل رو آماده کنه، کر... بدون دردسر موفق به انجام این کار شدن اونا

با ناراحتی غر ... استفانی به ایوون رفت و با دقت همه جا رو نگاه کرد، اما اثري از کریستین نبود. ناپدید شده بود

خیلی خوب شد که . هم هنوز توي رختخواب بود یکییه نگهبان رفته بود به کارهاش برسه، اون . غر کرد

حتماً اگه ژان پاول به پاریس می رفت تا با کریستین  .خودش اینجا بود، وگرنه اصال به ژان پل توجهی نمی شد

 .زندگی کنه، یه پسر کوچولوي خیلی تنها می شد

با کوههاي سرسبزش، از خونه خیلی نزدیک به نظر می رسید اما استفانی می دونست که فاصله ش خیلی  خلیج

خیلی وقت پیش بود، فراموش نکرده  توي سفر قبلیش، به اونجا رفته بود و با اینکه این موضوع مربوط به. زیاده

با این که جاده پستی و بلندیهاي زیادي داشت، اما با . بود که یه جاده ي نسبتا خوب هست که به دریا راه داشت

وقتی مسافت خیلی زیادي رو رفتن، استفانی فکر کرد که اومدن به این گردش ایده . جیپ می شد توش رفت

درسته که کریستین غیبش زده بود، اما این موضوع . ریستین دوراند بودهي خوبی براي دور موندن از دست ک

کریستین دوباره برمی گشت و استفانی می خواست اون موقع به اندازه ي  رلحتما حس کنت. مسلما موقتی بود

 .کافی از خونه دور شده باشن

و صداي دریا و آواز قشنگ پرنده ها فقط نور خورشید و درختها ... خیلی راحت فرار کردن و توي جاده روندن اونا

دوباره به آرامش و سکوت برگشته بودن و استفانی خیلی خوشحال بود که اون دو تا رو ... همراهیشون می کرد

و کریستین اونقدر می ترسوندش تا از  کنهاصالً شک نداشت که لوئیزا بهشون خیانت می . قال گذاشته بودن

 . ده کردهدهنش بکشه که ناهاري دو نفره آما

اگه کریستین اونجا . به لوئیزا گفته بود که خیال دارن به ساحل کنار جزیره برن. با خودش لبخند زد استفانی

 . بود خودیدنبالشون می گشت، تالشش ب

به انتهاي جاده رسیدن و استفانی ماشین رو زیر سایه ي درختها پارك کرد و همراه ژان پل به سمت  باالخره

 . و دریا رو تماشا کردن ستادندیخلیج، پایین رفتن و ا

 ".خیلی وقت پیش قاچاقچی ها به اینجا اومدن":پل گفت ژان

 ".اونا قاچاقچی ها و دزداي دریایی فرانسوي بودن":با افتخار ادامه داد و
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توي ذهنش فورا لباس آدمهاي قدیمی رو تن کریستین دوراند . می تونست اینو باور کنه. سر تکون داد استفانی

اي با اون موهاي تیره و پوست برنزه و چشمه... کرد و شوکه شد؛ چون کامالً مناسب شخصیت کریستین بود

دید که روي یه کشتی بادبانی  واستفانی توي تصوراتش کریستین ر. درخشان می تونست یه دزد دریایی باشه

اگه به تصوراتش ادامه می داد، باعث . ایستاده و خطوط عضالت قویش از زیر لباس ابریشمیش مشخصه

 !وحشت خودش می شد

 ".بیا شنا کنیم": سریع گفت استفانی

این جمله بود، استفانی دیگه به خودش زحمت نداد، جلوي افکارش رو گرفت و غل و چون ژان پل منتظر  و

 .زنجیرشون کرد

ژان پاول . شنا کردن، صدف جمع کردن و توي حوضچه هاي سنگی آب بازي کردن... روز واقعا عالی بود اون

الً به کریستین فکر همراه فوق العاده اي بود و استفانی بجز یه دلواپسی خیلی جزئی توي ذهنش، دیگه اص

باال حرکت کردن تا به جیپ  متفقط زمانی به یادش افتاد که آفتاب رو به غروب رفت و اونا هم به س. نکرد

چون فهمیده بود و ... و با یادآوریش بدنش منقبض شد و خودشو واسه یه دعواي حسابی آماده کرد... برسن

 .ین نافرمانیش در برههمیشه هم می دونست که نمی تونه به راحتی از زیر ا

 "همه چیز روبراهه؟": پل متوجه حالت استفانی شد و پرسید ژان

 .متفکرانه سر تکون داد و بهش لبخند شادي زد استفانی

 "چی می تونه توي همچین روز عالی اي ناراحت کننده باشه؟! البته"-

 ".ره ي روز عالیمون بگیمفقط صبر کن تا به عمو کریستین دربا! هیچی... معلومه": پل خندید ژان

! فقط صبر کن تا اون درباره ي امروز بفهمه. آره. دوباره سر تکون داد و زورکی یه لبخند دیگه زد استفانی

دردسري با قد شش فوت و دو ... دردسر توي راه بود. استفانی نفس عمیقی کشید و ذهنش رو جمع و جور کرد

دردسري که حتماً سعی می کرد با ... ، شونه هاي پهن و عصبانی، پاهاي کشیده)سانتی متر 189تقریبا (اینچ 

اعتراف می کرد که . استفانی از این پیش بینی چشمهاشو بست. لیزرهاي آبی رنگش استفانی رو نابود کنه

حاال اگه می تونست از یه فاصله اي چیز میز هم پرت کنه، ... ترجیح می داد این یه جنگ واقعی و فیزیکی باشه

 .شد خوب می

خیلی زودتر از شب قبل یه خونه رسیدن و استفانی متنفر بود که فکر کنه دلیلش دلهره ي زیادش براي  اونا

 .به هر حال، دردسر اونجا منتظرشون بود و فوراً سر استفانی خراب شد. دوري از دردسر بوده
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 ".برو توي اتاقت، ژان پل لطفا فوراً ": که وارد خونه می شدن، کریستین به ژان پل دستور داد همونجور

... اون می دونست خیلی راحت دستش بهشون می رسه. به خودش زحمت نداده بود تا بره بیرون استقبالشون باز

 .اصالً هم به استفانی نگاه نکرد

 "!اما عمو کریستین، من می خوام بهت درباره ي روز عالیمون بگم": پل با اعتراض گفت ژان

 :با لحن محکمی گفت. یه ذره هم سازش دیده نمی شد توي صورت کریستین اما

چون خسته به نظر میاي، امشب توي اتاقت شامت . بعد که رفتی توي رختخواب به حرفهات گوش می کنم"-

 ".توي این فاصله هم خاله استفانیت جزئیات بیشتري از روزي که گذروندي بهم میده. رو می خوري

می دونست که . شونه ش رو باال انداخت و با همدردي به استفانی نگاه کردپل با حالتی کامالً فرانسوي  ژان

ژان پل فورا از اونجا در رفت و استفانی برگشت تا پاي . کریستین بر خالف جمله هاي مالیمش، خیلی عصبانیه

 .ستهیکاري که کرد با

استفانی باز شلوارك . اه می کردبا لباسی غیر رسمی اونجا بود و با نگاهی عالقمند و تحقیرآمیز بهش نگ دنیس

یه لباس ... لباسهاي تنش جزء جدیدترین لباسها بودن. پاش بود، اما این بار احتیاط بیشتري به خرج داده بود

شلوارك و تاپ بنددار، یه دامن ست هم داشتن که باالي زانو با دکمه اي بسته . کتان عالی با رنگهاي درخشان

 .ی تونه هر نگاه انتقاد آمیزي رو تحمل کنهاستفانی احساس کرد م. می شد

کریستین صبر کرد تا ژان پل از دید خارج بشه، بعد با چنان ناراحتی و تنفري به . کامالً اشتباه می کرد اما

این نگاه کریستین از اون . استفانی نگاه کرد، که گونه هاش مثل یه دختر مدرسه اي گناهکار گل انداخت

سر و سامون گرفته بود می تونست  هنشحاال که ذ. جلوي در اتاقش بهش انداخته بود نگاههایی نبود که صبح

 .این یه نگاه تحقیرآمیز بود... تشخیص بده

 :نگاهش رو از استفانی برداشت و حواسش رو به دنیس داد و آروم گفت کریستین

 "حتماً درك میکنی، دنیس؟. باید با مادموازل کین خصوصی صحبت کنم"-

 ".به هر حال باید واسه شام آماده بشم! لبتهآره ا"-

. خوب می دونست که کریستین فقط داره عصبانیتش رو موقتاً کنترل می کنه. با لبخندي رضایتمند رفت دنیس

و استفانی فکر کرد که حتما وقتی کریستین منتظر ... دنیس از اینکه اوضاع اینجوري پیش می رفت راضی بود

 .گذاشته نبرگردن، عیبهاي استفانی رو با اون زن در میواونا بود تا از گردششون 

 "کجا بودین؟": با لحن مالیم و تهدیدآمیزي پرسید کریستین
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 . هاي مالیم کریستین بیشتر از هر خشونتی براي استفانی هشدار دهنده بود کلمه

 .فق هم بودسعی کرد بی تفاوت باشه و تقریباً مو ".ناهارمون رو هم بردیم. رفته بودیم بیرون"-

بر ... و چند تا سرنخ اشتباه از خودتون به جا گذاشتین":با لحن تندي جمله ي استفانی رو تموم کرد کریستین

 ".اما اونجا نرفتین، مادموزل. اساس چیزهایی که به لوئیزا گفتی، قرار بود به سواحل اونطرف جزیره برین

 "از کجا می دونی مثال؟. این ساحل خیلی بزرگه": با لحنی گزنده پرسید استفانی

 .کریستین واقعا شوکه ش کرد جواب

 ".پلیس هم نتونست... نتونستیم پیداتون کنیم. من می دونم، چون دادم تمام ساحل رو دنبالتون بگردن"-

مه دستوراتت اجرا بشن که از پلیس؟ منظورت اینه که اونقدر واست مه": با تعجب بهش خیره شد استفانی

 "پلیس خواستی پیدامون کنن؟

 دیناپد دیکش لتیاگه م ای يبر يهر جا دوست دار یتون یتو م. کنن مادموزل، نه تو رو دایتا ژان پل رو پ"-

... باغچه بره يفقط اجازه داره تا تو. رهینم رونیلحظه به بعد از خونه ب نیاز ا گهیمن د ياما برادرزاده  ،یبش

 ".حق جلوتر رفتن رو هم نداره

 ".برمش یهر جا هم که دوست داشته باشم م! منه يژان پل به عهده  تیمسئول": گفت تیبا عصبان یاستفان

خودت هم بر  ياز عهده  یبتون یشک دارم حت": دیپر تنفرش بهش زل زد و توپ یآب يبا چشمها نیستیکر

از . با ژان پل تموم شده، مادموازل یزمان تو واسه همراه. ستین تیمسئولتو حس  يذره هم تو هی یحت. يایب

 "!مونه یلحظه اون با من م نیا

 نییرفت که صداش رو پا ادشی یاما االن استفان. اون لحظه با وجود لحن تند هردوشون، صداشون آروم بود تا

... رو بشنوه يبلند يتونه هر صدا یل مجوش آورده بود و فراموش کرده بود که ژان پ تیاز عصبان. نگه داره

 .صداش رو بلند کرد

 ،یدور و بر کله گنده و مهم باش نیا دیشا. يبهم دستور بد یتون یتو عمراً نم... گوش کن": زد ادیفر یاستفان

 "!یستین یچیاما واسه من ه

 

جلو اومد و  نیستیچون کر... از شوك زبونش بند اومد هویداشت اون حالتش رو حفظ کنه، اما  الیخ یاستفان

رفت و پشت سرش در رو محکم با پاش  يری یت يبلند کرد، به سمت اتاق مطالعه  شیقو يبازوها ياونو رو

 . بست
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 "!نیمنو بذار زم": داد زد یاستفان

. گرفت یش رو مرفت و خشم جا یم نیشوك داشت از ب. حمله کرد نیستیبار با تمام قدرتش به کر نیا و

... ضربه بزنه نیستیکر يش لگد پروند و دستهاش رو مشت کرد تا به پشت و بازوها دهیکش يبا پاها یاستفان

 .و سرش در امان موند دیماهرانه سرش رو دزد نیستیکر

 "!نیمنو بذار زم ؟یرو به من بزن تیفرانسو فیکث يدستها... يکه دستها یکن یچطور جرات م"-

 یبه استفان شیقدرت بدن. زد مهیانداخت و روش خ یچرم يکاناپه  يرو رو یبدون لطافت استفان نیستیکر

 .داد یاجازه حرکت نم

و به  ینیش یجا م نیصدامون رو بشنون؟ هم رهیجز يهمه  يخوا یم": دیزل زد و توپ یبه استفان تیعصبان با

 ".يدیمن گوش م

 نیستیکمرش بسته بود؛ اما حالت کر يشده بود و فقط روکه کرده بود، باز  یکشمکش يتو یاستفان دامن

 .حرکت کردن نکنه يبرا یهمونجور خشکش بزنه و اصال تالش یبود که باعث شد استفان يطور

رو  زیسر و صدا همه چ یکردم ب یسع... دور نگهت دارم هیقض نیکردم از ا یسع": با خشم گفت نیستیکر

اما تو ... يلذت ببر التتیو از تعط یبمون ای يبر... یبکن يکه خودت دوست دار يکنترل کنم و بذارم هر کار

دو تا  ت،یمسئول کی يداده و من حاال به جا رییرو تغ زیهمه چ نجایحضورت ا. يمسئوالنه رفتار کرد ریکامالً غ

 "!به عهده دارم تیمسئول

 "...سـیتو ن تیمن مسئول": گفت تیبا عصبان یاستفان

 سکیر میمجبور ره،یکله ت فرو نم يتو زیچ چیانگار ه کهییاز اونجا": دیحرفش رو قطع کرد و توپ نیستیکر اما

کله  هیمن به عنوان . ستنین کتاتورید هی يروشها ،یکن یمن، اونطور که تو فکر م يروشها. مادموزل میکن

دونستم  یاما نم نم،یرو بب ونایتا ف نجایا ومدمبا عجله ا. دارم تا با وقتم بکنم يا گهید يپرمشغله، کارها يگنده 

حواسم  دیو با هیموضوع ارث نیانگار ا. مسئوالنه رفتار کرده ریمثل خودت، غ قاًیدق... رفتن نجایاز ا يری یکه با ت

 ".در امان بمونه یسیخصلت انگل نیباشه که برادرزاده م از ا

زده  شیفرانسو فیکث يبود که حرف از دستها نیا يبرا نیستیکر يجمله  نیا. سرخ شد یاز ناراحت یاستفان

 یاستفان! مبارزه بود هی نیا. بود ونایکامالً حق با ف. بده رییخواد ژان پل رو تغ یم نیستیمعلوم بود که کر... بود

 .بهتر بود دیفهم یم نویهر چه زودتر ا نیستیکرد و کر یجنگ رو شروع م نیا دیبا
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خوب  زیو همه چ التیرفته تعط ونایف. یدخالت کن يزیچ يتو يحق ندار تو اصالً": گفت تیبا عصبان یاستفان

 "...و يدیاعصاب خردکنت از راه رس يتو با اون دستورها نکهیرفت تا ا یم شیپ

 ،يریگ یزبون به دهن م چوقتیه": گفت تیزده بود، با عصبان مهیخ یسر استفان يکه هنوز باال نیستیکر

دخالت  يزیچ يتا تو ستمین نجاینه؟ من ا ایمونه  یحرکت م یزبونت ب یرو بدون قتیدونم حق ینم! مادموزل؟

 غیشو، ج یعصبان... بکن يدوست دار يهر کار. تو سرك بکشم بیعج یزندگ يندارم تو لیاصالً هم م. کنم

 "!نجامیمن به خاطر ژان پله که ا. یستیتو اصال واسه من مهم ن... فردا بذار برو نیهم ایبزن 

تا قبل از  یینجایتو ا. یتا اوقاتش رو سخت کن": شد و پرحرارت گفت رهیسرش رو بلند کرد و بهش خ یاناستف

 ".شیخودت کن عیکامالً مط ،يریدستت بگ يتو شویو زندگ ياونو به فرانسه ببر نکهیا

 .شد رهیخ یو به استفان ستادیحرکت ا یهم گره خورد، همونطور ب يتو نیستیکر ي رهیت يابروها

... يدوستش دارم که تو دوستش دار يمن همونقدر. منه يژان پل برادرزاده  ؟یکن یفکر م ينطوریتو ا"-

 ".تا ازش محافظت کنم نجامیمن ا. شتریهم ب دیشا

از خوش  ؟یکن کاریچ يخوا یم. يکار انتخاب کرد نیا يبرا یبیروش عج": گفت يزیدآمیبا لحن تهد یاستفان

 "؟یگذروندن حفظش کن

 .رفتار خودش، مونده يدرباره  شتریب حیبه اتاقش و توض یفرستادن استفان نیب نیستیمشخص بود که کر کامالً

 ".اگه الزم شد، آره"-

 یبرادرم ت... دارم شاوندیفقط هم دو تا خو. پولدارم، مادموزل یلیمن خ". با اکراه فکرش رو جمع و جور کرد و

برادرم برگرده ژان پاول  نکهیقبل از ا م،ینباش ارینباشم، اگه همه مون هش اریاگه هش. و برادرزاده م ژان پل يری

 ".شهیپل م

 "شه؟یم دیناپد... که هیمنظورت چ": نگاه کرد نیستیراست نشست و به کر یاستفان

حرف  يبرا مشیآروم شده بود و تصم کدفعهیکه  نیستیلحن کر ،يزیاز هر چ شتریب... کرد یخطر م احساس

 .هیجد نیستیدونست که کر یم یاستفان. ذهنش نفوذ کرد يتو ،یدوستانه با استفان یزدن

آروم و  يو با همون صدا. داد یآورد و اون رو به استفان رونیب يکرد، نامه ا بشیج يدست تو نیستیکر

 :گفت یخونسرد قبل

 ".شهیگروگان گرفته م"-
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نوشته  ينامه نگاه کرد، بازش کرد و چند تا کلمه بعد به . شد رهیخ نیستیلحظه با وحشت به کر هی یاستفان

 .اسم و آدرس بود هیفقط . دیرس یشوم به نظر م یلینامه خ یکوتاه. شده توش رو خوند

 .نیِسنت لوس ي رهیجز. پل دوراند ژان

 يایمساله خارج از دن هی نیا. تونست کامال درکشون کنه ینم... بار خوند نیچند کلمه رو چند نیا یاستفان

 ره،یکرد نامه رو دست کم بگ یم یاگه سع. دیرس یبه نظر م یتونست باورش کنه، اما واقع ینم. بود یاستفان

 یلیاون، مردم خ يایدن يتو. بود يجد نیستیکر يبرا یلیموضوع خ نیا. کرد یساکتش م نیستیکر حاتیتوض

 .کنن دیرو تهد هیتونستن بخاطر پول بق یراحت م

 ".میرو برگردون يری یو ت ونایفوراً ف دیبا": گفت يتند یاستفان

 :دیپرس يبا لحن تند. نگاهش کرد و روشو برگردوند یحوصلگ یبا ب نیستیکر اما

 "اونا کجان؟ یدون یموضوع فکر نکردم؟ تو م نیبه ا یکن یفکر م"-

واقعا که چقدر هم خواهرت بهت اعتماد داره، ". بهش زل زد نیستیسرش رو تکون داد، کر یاستفان یوقت

. دونم کجان یرو گذاشتم دنبالشون بگردن، اما هنوز نم يچند نفر. به تو هم مقصدش رو نگفته یحت! مادموزل

اما . نجانیاونا هم هم نجا،یبرسم ا یقتکردم و یمثل احمقها فکر م. کانادا باشه يتو گهید يتا هفته  دیبرادرم با

  ".بشن دیگرفتن ناپد میرفتن و تصم گهیماه عسل د هیانگار به 

 

به  یبا نگران یاستفان. بگه نیستیشدن رو به کر دیناپد يبرا ونایف یاصل لینبود که دل یوقت مناسب االن

 .زدیاحمقانه م یلیخ یلیحاال خ د،یرس یفوق العاده به نظر م یلیکه اول براش خ ينظر. نگاه کرد نیستیکر

 یگرفت یباهاشون تماس م دیبا ؟يبهشون زنگ نزد یرو ترك کن سیپار نکهیاما چرا قبل از ا": دیپرس یاستفان

 ".یگرفت یرو م زهایچ نیا يهمه  يو جلو

 يدرباره . رهیگ یدارن رو نم يریکه قصد گروگانگ یخطرناک يآدمها يجلو یتماس تلفن هی": دیتوپ نیستیکر

فوراً خودمو رسوندم . بودم کینیمارت يمن تو دیبه دستم رس ادداشتی یوقت... هم يری یتماسم با خواهرت و ت

و اصالً هم از رفتارت خوشم  دمید نجایا رواما در عوض تو . خطر رو کم کنم نیبودم با حضورم ا دواریو ام نجایا

 ".تونم خوشحال باشم که به سرعت خودمو رسوندم یفقط م. ومدهین

دونستم ژان پل در خطره،  یدونستم؟ اگه م یرو م زهایچ نیا دیبا يمثال چطور": دیپر تیبا عصبان یاستفان

موضوع رو  نیحق من بود که ا نیو ا يبهم نزد یهم حرف روزید یتو حت. کردم یرفتار م گهیجور د هیحتما 
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خطر  يبدونم دارم تو نکهیبدون ا... رونیهمش بخاطر تو و برخوردت بود که امروز با ژان پل رفتم ب. بدونم

 ".ندازمشیم

لب ابراز  ریکنم اونها ز یفکر نم. مادموزل ینداختیخطر م يتو یخودتو هم داشت": با تشر گفت نیستیکر

به نظرم  ،يو خشونت دار دنیجنگ يکه تو برا ییتازه با توانا... کنن و ژان پل رو با خودشون ببرن یمونیپش

 ".بد باهات برخورد کنن یلیخ

 یم دشونیتهد يبودن و حتما اگه خطر دهیآدم هم اونجا ند هی یحت. خلوت و ساکت افتاد جیخل ادی یاستفان

 یبه جا گذاشته بود که انگار به طور ترسناک یاشتباه ياون عمداً سرنخها. نبود تا کمکشون کنه چکسیکرد، ه

تونستن  یم تکارهایجنا. حمله بشه ناز روز بهشو یهر ساعت ياحتمال داشت تو. خوب هم کار کرده بودن یلیخ

 . دنییپا یاالن هم داشتن خونه رو م نیاحتماالً هم... کنن بشونیتعق

 "!میو بر میجمع کن لشویوسا عیسر... میببر نجایژان پل رو از ا ایب": گفت عیسر یاستفان

 شهیت مثل هماما نقشه ها. يخوشحالم که منو هم جزء نقشه ت حساب کرد": گفت يبا لحن تند نیستیکر

داد و ما هم  صیها رو تشخ بهیغر شهیم. میرو کنترل کن زیهمه چ میتون یم رهیجز نیا يما تو. اساسن یب

 يو کار عاقالنه ا يبر یتون یمالبته تو . هیکردنمون براشون کار سخت ریغافلگ نجایا. میرو دار تیموقع نیبهتر

 ".یکن یهم م

 يفکر کرد ؟یصحبت کن زیآم نیتوه نقدریا یکن یچطور جرأت م": گفت تیو با عصبان دیاز جاش پر یاستفان

خطر  يو ژان پل رو تو دمیادامه م میگردم به لندن و به زندگ یکنم تا جونمو نجات بدم، بر م یفرار م نجایاز ا

 "کنم؟ یرها م

 داًیتصوراتم رو شد که مربوط به تو باشه، من ییتا اونجا": بهش نگاه کرد و گفت يادیز یبا آزردگ نیستیکر

 ".نفر کم بشه بهتره هی ،یمحافظت طیشرا نیا يفقط فکر کردم تو. نداشتم نیقصد توه. کنم یکنترل م

حمله  هینکنه انتظار ... تونم از خودم و ژان پل محافظت کنم یخوب م یلیمن خ": گفت يبا لحن تند یاستفان

 "؟يرو دار یگروه ي

 ".رو داشته باشم یانتظار چ دیدونم با ینم": گفت نیستیکر

دوباره آروم  یاستفان. بود، شروع به راه رفتن کرد بهاشیج يکه دستهاش تو یروشو برگردوند و در حال و

بود و  شتریقدرتش ب نیستیبود، اما انگار االن کر یوونگیبه نظرش د فتهیب یمنتظر بمونه تا اتفاق نکهیا. نشست
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 شتریاحتماال ب. رهیبگ میتصم یطین شرایهمچ يتونه تو یاز خودش م ترشیب نیستیاعتراف کرد که کر یاستفان

هم  یخواست قبول کنه که استفان ینم نیستیانگار کر. گفته بود، اطالعات داشت یکه به استفان يزیاز اون چ

چه  ونایکه با ف دیفهم یم نیستیاگه کر. داشت ییهم واسه خودش رازها یاما استفان. شده هیقض نیا ریدرگ

 . تر از االنش یعصبان یحت... شد یم یعصبان دن،ینقشه رو کش نیو چرا ا دنیکش ينقشه ا

و منتظر  میبمون نجایاگه قراره ا": گشت، آروم گفت یدفاع کردن م يراهها نیکه ذهنش دنبال بهتر یاستفان

 ".میزیبر يبرنامه ا هی دیبا م،یباش

 "...میتون یم". شد یدست به کار م دیخودش با خت،یر ینم ينقشه ا نیستیکر اگه

 ،يریم نیاالن از سنت لوس نیهم ای". قطع کرد تیرو با جد یحرف استفان عیو سر دیجاش چرخ يتو نیستیکر

سر و کار داشته باشن و  ییزهایچ نیخوام زنها با همچ ینم! که بهت گفتم یکن یرو م يهمون کار قاًیدق ای

 "!يزیبر يندارم بذارم برنامه ا الیمسلماً خ

 "!اَه"-

که استبداد داشت کار  دیرس یبه نظر م. رفته بود نیاز ب مشیحالت مال. سرشو بلند کرد تیبا عصبان یاستفان

 : گفت يعوضش با لحن تند. اصالً هم تعجب نکرد یکرد و استفان یخودشو م

مراقبت از ژان پل  يتا تو نجاستیمادام پاسکال ا یکه بهم گفت ادمهیمن بوضوح . بهیعج یلیحرفت خ نیا"-

 ".داشته باشه یکه کمربند مشک ستین یآدم هیداره؟ واسه من اصال شب یخاص يتهایاون قابل. کمکت کنه

 ".بزرگتر و باتجربه تره سیدن": کرد يادآوری يبا لحن گزنده ا نیستیکر

 "!تونم حرفتو باور کنم یم": دیتوپ یاستفان

هم  عتریسر یعنیاما اگه من جوونترم، پس ": نداد و ادامه داد یتیاهم یفانبا اخم نگاهش کرد اما است نیستیکر

صورتش انجام بده، من ژان پل رو برداشتم و در  يرو هم رو هایدستکار نیاحتماال تا مادام پاسکال آخر. دومیم

 "!رفتم

 : گفت یشد و با لحن خشک رهیبهش خ زیرآمیتحق یش رو باال برد، با نگاه رهیت يابرو هی نیستیکر

درشت و  يو چشمها دهیو کش کیبار يپاها داستیکه ازت پ يزیدر حال حاضر تنها چ... يتو حتما جوونتر"-

مشکلمون حرف  يدرباره  شتریب دیانگار با. ياریجلوش کم ب شهیهم باعث نم سیکم از ظرافت دن هی. تهیعصبان

با خواهرزاده  نیو دلنش میصحبت مال هیو قبل از شام  يکنم بر یم شنهادیبهت پ ن،یاما فعال مادموزل ک م،یبزن
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هم  ایتا وسط در یحت دیشا... احتماالً صدات تا ساحل رفته. دهیرو شن تیعصبان ادیبه نظرم فر. یت داشته باش

 ".رفته باشه

 زشیآم ریاون نگاه تحق... گونه هاش شده یباعث داغ نیستیتمام متوجه شد که کلمات کر یبا ناراحت یاستفان

بود، باعث شده بود  سادهیدر اتاقش وا رونیصبح ب یوقت. ماهر بود زیرآمینگاه تحق يتو نیستیکر. نطوریهم هم

رفته  ادشیچون کامالً  نه،یستیحق با کر ییجورا هیدونست  یم یو استفان. دست بده یبهش حس سرخوردگ

احتماال ژان پل هم با . نداشت یودش تنش کرده بود، االن اصالً حالت پوشوندگپوشوندن خ يکه برا یبود دامن

 . نگران شده بود ادشیفر دنیشن

به نظرش هنوز حرفهاشون . بذاره بره نطوریتونست هم یاما نم ستاد،یو ا دیدامنش رو دور خودش کش یاستفان

 : دیپرس هویبا مهارت حرف رو عوض کرد و . تموم نشده بود

 "کجاست؟ نتیماش"-

ذهنش  يتو یداره با نگران نیستیتونست بفهمه که کر یم یشد و استفان نیستیحرف باعث تعجب کر نیا

 . کنه یم یابیرو ارز یاستفان یمشکالت روان

راه  نجایاز فرانسه تا ا یبگ نکهیو قبل از ا... اومدم مایمن با هواپ": گفت یو لحن محتاط جیبا نگاه گ نیستیکر

 ".رو با خودم آوردم و اطراف دماغه لنگر انداخته میبادبان قیکه قا گمیراز رو م نیا بهت ه،یدراز

 . بود دایاز صورتش پ نیبالفاصله کنجکاو شد و ا یاستفان

 "چرا؟"-

 یهم که م يهر کار نیستیکر. هینقشه چ نیمصمم بود بدونه ا یداشت و استفان ينقشه ا هی نیستیکر حتما

داشت خودش مراقب ژان  الیخ. يا گهیمطمئن بود که ژان پل با خودش راحت تره تا با کس د یکرد، استفان

 . که الزمه اطالعات کسب کنه ییپل باشه و تا اونجا

 

 

سنت  يرو تا جلو قیاومدم، فکر کردم بهتره قا یم قیبا قا کینیهم که از مارت یوقت. شتریب تیامن يبرا"-

 ".میمون یو همونجا م قیبه قا میریاگه الزم شد م. ارمیب نیلوس

 يتو یینقشه ها... شد رهیتصور کرد و بهش خ ییایدر يلباس دزدها يرو تو نیستیدوباره کر یاستفان ذهن

 نبرده بود؟ قیبالفاصله ژان پل رو به قا نیستیچرا کر. دیچرخ یذهنش م
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 . بشه کینزد قیقا هیبشه به  دهید نکهیتونست بدون ا ینم چکسیه. راه حل بود نیبهتر نیا

همه  يخوا یم ؟یچرخ یم خودیب نورایا يچرا دار. اونجا میاالن بر نیهم ایب": با حرارت و تند گفت یاستفان

. تیبادبان قیبه قا میو بر میژان پل رو بردار ایب ق؟یبهتر از قا ییخوب پس چه جا ؟يریرو تحت کنترلت بگ زیچ

 "!میاز حمله در امان بمون میتون یم ينجوریا

 ".بهمون حمله بشه ستیقرار ن"-

 نیا. قصد داره ژان پل رو بدزده یکی". نگاه کرد یو به صورت مضطرب استفان ستادیآروم جلو رفت، ا نیستیکر

 ".کار رو انجام بدن نیا ریعده ولگرد با شمش هیکنم  یو فکر نم شهیانجام م یخاص یو زرنگ ریکار با تدب

 "؟یمطمئن نقدریاز کجا ا"-

 دیکرد و فکر کرد با نیبهش زل زد، حرفهاشو سبک و سنگ نیستیکر. رو بدونه زیخواست همه چ یم یفاناست

 .چقدر از موضوع رو فاش کنه

مشکل  نیمهم با ا ياز صنعتگرها یلیخ. روش اونهاست نیمن مطمئنم، چون ا": گفت یبا لحن آروم نیستیکر

. ساده ست یلیخ يتجار يمعامله  هی نمیپوله و ا یصحبت کل. روبرو شدن و همشون هم جون سالم بدر نبردن

 ".یکن یو درخواست پول م يدزدیخانواده رو م يفرد مورد عالقه  هی

 ".یتو آدم مهمه هست رن؟یگ یپس چرا تو رو گروگان نم"-

 ".خوان پوله یکه اونا م يزیتنها چ. پسربچه ست هیکنار اومدن با من سخت تر از کنار اومدن با "-

 "!گهیپولو بهشون بده د. رهیحتما پولت از پارو باال م! خوب بهشون بده": گفت عیسر یاستفان

بودن که  دهیدختر جوون رو دزد هیبار،  نیآخر. زنن یوقتها کلک م یبعض": گفت يبا لحن سرد نیستیکر

بار شکست بخورن  نیاگه ا. خطر بندازم يخوام ژان پل رو تو یو نم رمشونیدارم بگ الیمن خ. برش نگردوندن

 یتا پشت هم تالش رهیکه جلوشون رو بگ ستین يزیدر واقع چ. کنن یرو م شونیدوباره سع مشون،یریو نگ

 ".خطر باشه يتونم بذارم ژان پل مدام تو یمنم نم. نکنن

لبش رو به دندون  ن،یستیکر يِو با کلمات بعد ".یب کنازش اجتنا یتون یتو نم": گفت یبا نگران یاستفان

 .دیگز

. یکه همش حرفمو گوش کن نهیخوام ا یکه ازت م يزیتنها چ. باور کن ام،یاز پسش بر م. تونم یم... چرا"-

 ".فکرها رو به من بسپار ي هیبق
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 "!تونم فکر کنم یمن م"-

 یجسارتاً م. وقت شامه گهید)! خوب(اَلُق . میشیملحق م روهامونیبه ن يفکر کرد يکمتر يبا عجله  یوقت"-

 "!مادموزل؟ د،یتونم بگم لباستون رو عوض کن

ژان پل که سالم  دنیمتفکرانه راه افتاد و از د یلیخ. فتادین نیستیاصالً به فکر بحث کردن با کر یبار استفان نیا

 يمحکم بغلش کنه و برادوست داشت . خورد، خوشحال شد یتخت نشسته و شامش رو م ياتاقش رو يتو

 .تا مواظبش باشه نهیکنار تختش بش شهیهم

 ".رختخواب بهم نداده يغذامو تو چکسیتا حاال ه. يلوسِ نازناز يبچه ": گفت یبا لحن شوخ یاستفان

گفت، من  یتازه راست هم م. هستم نیستیعمو کر يدردونه  زیبه نظرم من عز": پل لبخندزنان گفت ژان

 "؟ياستو م،یریم گهیگردش د هیامشب زود بخوابم، فردا به  اگه یعنی. خسته م

 ".شهیم یچ مینیو بب میبمون دیبا": لبخند زد یاستفان

بود که  نیکرد ا یکه م يلحظه به بعد تنها کار نیاز ا. تموم شده بودن گهیگردشها د. به اتاقش رفت یاستفان

 یرو از ژان پل مخف شونیبود که بتونن نگران دواریفقط ام. و همش مواظبش باشه فتهیدنبال خواهرزاده ش راه ب

 ينجوریا. دیفهم یو مقصدشون رو م ردک یکاش اصرار م يا. گشتن یبر م ونایو ف يری یکاش ت يا. کنن

 شد؟ یبهتر از پدر و مادر خودش م یک. عده آدم مواظب ژان پل باشن هیبود که  نیبهتر از ا

اون سرسخت و باهوش بود و . بهتر بود نیستیباز کر. ذهنش و اخم کرد يو جذاب اومد تو زیآم هیصورت کنا هی

 نیستیدرست بود، کر ونایتازه، اگه حرف ف. شد ینم دایپ يری یت يتو چوقتیداشت که ه یحالت خشن هی

 چیه يه انگار اون تقاضابود ک نجایمشکل ا. گرفت یبه کمک داشت، فوراً کمک م يازیاگه ن. بود ونریلیم

مطمئن  باًیتقر یاستفان. کردنشون خبر کرده بود دایرو واسه پ سیبجز امروز بعد از ظهر که پل... نکرده بود یکمک

 .گفت ینم يزیهم چ یاگه مجبور نبود، به استفان. نگفته يزیچ سهایبه پل نیستیبود که کر

کامالً  نیستیکر. مشکل فکر کرد نیشست، به ا یدوش آب، شن رو از مو و پوستش م ریهمونطور که ز یاستفان

رو داشت  یافته و حالت کس یم یاتفاق نیدونست همچ یاز قبل م. مطمئن بود ادداشتیبودن  يجد يدرباره 

چرب و نرم  يلقمه  هیحاال اونا  ود،ب دهیفهم یکه استفان ییاما تا اونجا. کنه یمبارزه م يکه خودش رو آماده 

 .شد یم دهیکردن، ژان پل دزد یلحظه غفلت م هیاگه . بودن

کرده بود، اما حاال  یزندگ الیخ یتا حاال راحت و ب. بدنبال داره ییهاینگران نیکرد ثروت همچ یفکر نم هرگز

 دیفهم یم یاستفان. سرسخت باشه یلیتونه خ یوقتها م یدوراند بعض نیستیمثل کر یکه آدم نهیتونست بب یم
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حتماً با گذشت . بود رو نداره دهینوزده سالش بود، توش د یکه وقت يریاون حالت آسون گ نیستیکه چرا کر

 . اضافه شده بود نیستیکر يتهایسالها به مسئول

. بود نیستیکامالً حق با کر. نگاه کرد و با تاسف سر تکون داد نهیآ يبه اتاقش برگشت، خودش رو تو یوقت

اگه ظاهرش . اومد یهم با تجربه به نظر نم یکم یحت د،یرس یجوون به نظر م یلیو خ دهیژول یاستفان

وقتش  گهید. کمکش کنه پلاز ژان  ينگهدار يداد تا تو یهرگز بهش اجازه نم نیستیموند، کر یم نطوریهم

 .بشه الیبود که دوباره دختر سلست

ظاهر  يدرباره  هیاون با کنا. دم دستش بودن نهاشیدوراند واقعاً توه نیستیکر. به خودش اخم کرد یاستفان

انگار ... کرد یو بزرگتر بودن م يحرفها رو زده بود چون احساس برتر نیا نیستیکر. گفته بود ییزهایچ یاستفان

رو  ششیآرا يمصممانه جعبه  یاستفان... ارهیربوقتش بود که اونو به زانو د! هم بود یاستفان نِیستیکه عمو کر

 . ردآو رونیب

احساس  نیا. داشته باشه ییحس مبارزه جو نکهیبود تا ا یعصب شتریرفت، ب نییشام پا يبرا یحال، وقت نیا با

. خونه تحت نظره نکهیو ا... نکردن يا یشیدوراند چیه نکهیا... فتهیقراره ب یاتفاق هیوحشتناك رو داشت که 

 هی يبرا دنیبه سر و وضع و لباس پوش شحواس نقدریا. شد ییرایمتفکرانه وارد اتاق پذ یبا حالت یاستفان

 .شده يعاد ریو غ بیخاص بود که کامال فراموش کرد ظاهرش عج تیموقع

نقره  يموها. بود ختهیو تاب دور صورتش ر چیسرش برده و پر پ يروز، باال غاتیتبل نیرو طبق آخر موهاش

به نظر  یعیطب یلیخ ششیباعث شده بود آرا نیسالها تمر. بود یعال ششیزد و آرا ینور المپ برق م ریگونش ز

اما دامنها و . شرکت کنه یرسم ياه یمهمون يبود چون قصد نداشت تو اوردهیشبها ن يبرا يادیلباس ز. ادیب

. بود دهیاز همونها رو پوش یکیبا خودش آورده بود، همراهش بود و االن هم  يقنار ریکه از جزا یشمیابر يتاپها

 . هماهنگ بود شینقره ا يبود و دستبند نقره ش با کفشها رهیلباسش به رنگ قرمز ت

 یدنینوش هیبا  نیستیکر. رونیبشه و با خجالت از افکارش بپره ب خکوبیباعث شد سر جاش م نیستیکر نگاه

فکر کرد مرتکب  یشده بود که استفان رهیبهش خ يدرخشانش طور يو با اون چشمها ستادهیدستش، ا يتو

رانش  يرو یدامنش به نرم. نکرده بود ییداد، کار خطا یم ياریکه ذهنش  ییتا اونجا. هشد یاشتباه وحشتناک

 .بود ينشسته بود و تاپش هم بند

از  چوقتیاون ه! مسخره بود یلیخ. داد یانگار ظرافتش داشت خودش رو نشون م... دوباره سرخ شد یاستفان

 . اومده بود رونیاز شغلش ب شیداشت، سالها پ یحس رو م نیاگه ا. شد یمردم بهش نگاه کنن معذب نم نکهیا
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چشمهاش . رو خجالت زده کرده یکه استفان دهینم یتیاهم دیرس یشد و به نظر م یباعث آزارش م نیستیکر اما

 یاز بدن استفان نچیهر ا. ذهنش حک کنه يرو تو رشیخواد تصو یانگار م... در حال حرکت بود یاستفان يرو

 چکسیتا به حال ه. احساس کرد نفسش تنگ شده یکرد که استفان یم یقت بررسبا تمرکز و د يرو طور

و  دنیلرز یپاهاش م. کنه کاریدونست چ ینم قاًیبود و دق اوردهیدرش به وجود ن يا ياحساسات قو نیهمچ

 . خبر داشت یانگار از احساس استفان... متفکرانه بهش دوخته شده بود نیستیکر يچشمها

 .اصالً متوجه نشد نیستیو برعکس نگاه کرد، اما کر نیستیبه کر یاز استفان تیپاسکال با عصبان سیدن

من قبال شما رو ": گفت کدفعهیببره،  نیرو در بر گرفته، از ب نیستیرو که کر یانگار که مصمم بود افسون سیدن

 "!دمید

 : کردنکنه، زمزمه  یتالق نیستیداشت نگاهش با نگاه کر یکه سع یاستفان

 ".میهم با هم شام خورد شبیباشه د ادتونیاگه . کنم یم یزندگ نجایمن هم... ادتونهیخوشحالم که "-

 "...دمتونید گهید يجا هیکه  نهیمنظورم ا": دستش رو تکون داد یحوصلگ یبا ب سیدن

 يزیچ ادیاحتماال بخاطر نور المپ دچار اشتباه شدم، اما منو ": انداخت یسخت و مشکوك به استفان ینگاه و

 ".نیندازیم

 میچون االن باالخره دار... اومده شیامروز پ لیو اوا روزیکنم اشتباه د یفکر م": گفت یبا لحن نرم نیستیکر

مگه نه؟ م،ینیب یرو م یواقع نیمادموزل ک" 

 ".باال يرفت طبقه  شیپ ي قهیکه چند دق میمن همون آدم": کرد و گفت نیستیبه کر یینگاه گذرا یاستفان

 .نور به طرفش گرفته شده یانگار کل. جرات تکون خوردن هم نداشت یحت. نگاهشو ازش گرفت عیبعد سر و

 ".نیرس یمسن تر به نظر م یلیخ). نیفرق کرد(اُ کُنتقق "-

اون . تموم شده سیبده، چون کامالً مشخص بود که بحث از نظر دن یمتلک جواب نیبه ا ینبود تا استفان يازین

بود که  یخوشحال ي هیما. غذا خوردنه يانداخت و اعالم کرد که آماده  نیستیکر يدستش رو مالکانه دور بازو

ه چ زایلوئ دیفهم یوقت دن،یشام که رس زیم هفرار کنه، اما ب يعمد یابیارز نیتونست حرکت کنه و از ا یاستفان

کردن جاها ازش  زونیم يبرا زایلوئ ییانگار با نبودن ژان پل، توانا. شد یرو براش انتخاب کرده عصبان ییجا

رو اونجا  سیدن یصندل دیالبته با. کرده بود میتنظ نیستیکر يرو روبرو یاستفان یاون صندل. فرار کرده بود
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بود که به  يحالت صورتش طور... کنارش نشست یِصندل يشد و رو نیستیکر کیزدن سیاما دن ذاشت،یم

 .شهیقینرمال و حق يگفت اونجا جا یم یاستفان

اونو با خودش  نیستینبود، کر یبادبان قیقا يتو نیستیزن با کر نیاگه ا. نبود زیحرکت اصالً تعجب بر انگ نیا

 يزیرآمینگاه تحق یاستفان. بود یم نجایا دینبود، االن نبا نیستیکر يمعشوقه  سیو اگه دن... آورد ینم نجایبه ا

حاال نگاهش ... کرد یهنوز داشت نگاهش م نیستیکار رو داشت، اما کر نیحداقل قصد ا... انداخت نیستیبه کر

نگاهش رو از  عیسر دیاحساس کرد با یاستفان. دنیچرخ یتر بود، اما هنوز با کنکاش روش م یخودمان یکم

داشت  الیخ نیستیکر. تحمل کنه نویا يادیتونست زمان ز ینم. دیسرش رو دزد باًیبرداره و تقر نیستیکر

 .کار نشده بود نیموفق به ا چکسیه رشتمام عم يکنه و تو رشیتحق

با  مانهیو صم یبا نرم سیدن. به اون دو تا توجه نکنه ادیکرد ز یغذاش رو در سکوت خورد و سع یاستفان

به  يهم عالقه ا یاما استفان. نگه داشته بود رونیب کشونیکوچ يایدن رو از یو استفان کردیصحبت م نیستیکر

خودش در مقابل  تیلحظه به امن اون یاستفان. سکوت وجود داشت نیا يتو یتیامن. نداشت ایاون دن يبودن تو

خواست به  یبود که محاصره شون کرده بود و دلش م يهنوز هم حواسش به خطر. مطمئن نبود نیستیکر

 . ژان پل برگرده شیباال و پ يطبقه 

 نیستیمصممانه به کر. شد، حرفشون رو قطع کرد یم دهیصداش شن يکه تو یتیوارد عمل شد و با فور باالخره

 :نگاه کرد و گفت

رو  زیهمه چ میتون ینم. میدینکش يو هنوز نقشه ا میرو دار شیشب رو پ يهمه  م؟یکن کاریچ دیبا"-

 ".هیجد یلیمساله خ. میبه حال خودش بذار ينجوریهم

 "ه؟یجد یلیخ یچ". دوخت یرو به استفان شیسبز عصبان يچشمها سیدن

 سیدست دن. دخالت کرد نیستیزده بشه، کر یحرف خشن نکهیاما قبل از ا ه،یمعلوم بود که آماده زهر پاش کامالً

 :رو گرفت و آروم گفت

 ")!زمیعز(ما شق  ست،ین يزیچ"-

دلواپس  نقدریا. یکنم استفان یم یدگیرس هاتیفردا به نگران": انداخت و ادامه داد یبه استفان ينگاه آزرده ا و

آدم دور و بر ژان  یکل. ستیاصالً مهم ن. برن گهیماه عسل د هیشدن تا به  دیمن مطمئنم ناپد. خواهرت نباش

 ".رهیحتماً به کانادا م يری یهم ت گهید يهفته . پل هست
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 یاز خطرِ موجود نم يزیچ چیپاسکال ه سیدن. دینگاه کرد و تازه موضوع رو فهم نیستیبا تعجب به کر یاستفان

نبود تا  نجایزن اصال ا نیبود که ا نیهم ا شونیکی... گفت یم یبه استفان زهایچ یلیموضوع خ نیا. دونست

 نیستیکر ،یوحشتناک تیوضع نیمچه هیوسط . بود نیستیهمراه واسه کر هیاون فقط . مواظب ژان پل باشه

 یشد و احساساتش کامالً از صورتش خونده م یفکر باعث تنفر استفان نیا. معشوقه ش رو با خودش آورده بود

 .شد

باهاش حرف زده بود که  يو طور... صداش کرده بود یلحن ارباب منشانه استفاده کرده و استفان هیاون از  تازه

 نیستیمصمم بود بعداً به حساب کر... سکوت خورد يغذاش رو تو ي هیبق یاستفان. احمق طرفه هیانگار با 

 .بهش بده یرنخنداشت س الیخ یدونست، استفان ینم يزیپاسکال چ سیحاال که دن. برسه

چهره رو قبال  نیدونستم ا یم! اومد ادمی! الیسلست": گفت يا روزمندانهیبا لحن پ کدفعهی سیلحظه بعد، دن چند

 ".کنه یحصوالتش استفاده مم يکه سلست برا یهست يتو دختر. دمید

 . و بعد با غذاش مشغول شد ".درسته": سرش رو بلند کرد و نگاهش کرد یاستفان

 "!یپس تو مدل": توش نهفته بود گفت يزاریب یکه کم یبا لحن سیدن

 .بود يا گهیمسائل د ریذهنش درگ. بحث کردن نداشت ياون لحظه حوصله  یاستفان اما

 ".دنیم یپول خوب"-

چطور  نکهیا. اوردیرو به زبون ن زشینگفت و افکار طعنه آم يزیرو باال انداخت، چ فشیظر يشونه ها یاستفان

اصال  یاومد ول یشد، به نظرش مسخره م یم سهیبودن مقا یکس يامرار معاش با معشوقه  يکار کردن برا

دوباره  نیستیکر. بود يگه اید يسمت و سو يو تو ریذهنش درگ. پاسکال نداشت سیدن اتیبه نظر يعالقه ا

. بهش بفهمونه حواسش به حرف زدنش باشه خوادیم نیستیفکر کرد که حتما کر یشده بود و استفان رهیبهش خ

 .خواست، نه حرف یعمل م یاستفان. باشه لکسیتونست ر یم نیستیکر

 نیستیبدون شک رفته بود تا منتظر کر... زود به رختخواب رفت سیدن. انداخت ریرو گ نیستیبعداً کر یاستفان

خوند،  یمداومش به ژان پل م يسرزدنها نیرو که ب يمجله ا یرفت، استفان وونیبه ا نیستیکر یو وقت. بمونه

. کرد یناراحتش نم نیستیکر يره یخ ينگاهها گهید. تونست خودش رو کنترل کنه یحاال م. گذاشت نییپا

رو سر عقل آورده  یخطرها معشوقه ش رو با خودش آورده، استفان نیا يوسط همه  نیستیکر نکهیا صیتشخ

 . بود

 "دونه، مگه نه؟ یباره نم نیدر ا يزیچ سیدن": ستادیالمپ ا ریرفت و درست ز رونیب یاستفان
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 .حرکت کرد یاستفان فیو اندام ظر بایصورت ز يکه رو عینگاه سر هی... بهش نگاه کرد نیستیکر

 

 ".فکر کردم بهتره به وحشت نندازمش"-

باره  نیدر ا يزیاگه اون چ. يکه منو قرار داده بود يقرارش داد یتیهمون موقع يتو قاًیدق": آروم گفت یاستفان

که بهش اعتماد  ستین نیاحتماالً منظورت از ساکت موندن هم ا. الزمو انجام بده اطیتونه احت یندونه، نم

 ".يندار

 : زل زد یاستفان يهاچشم يتو نیستیکر

. رو نگران کنم سیخوام دن ینم. تو و منه نیفقط ب نیدر حال حاضر، ا. گمیاگه الزم بشه موضوعو بهش م"-

 ".گهیزنه د هیبهش اعتماد دارم؟ اونم  یدونیدر ضمن، از کجا م

آشوب با خودت  نیو اونقدر هم برات مهمه که وسط ا... که معشوقه ته یزن: گفت يبا لحن تند یاستفان

 ".شیآورد

 يو با لحن گزنده ا. کنترل اعصابشو از دست بده کهینزد گهیمعلوم بود که د. چشمهاشو تنگ کرد نیستیکر

 :گفت

 ".کنن یکار من دخالت نم يمردم معموال تو"-

 یحت ییشدم و به نظرم دوتامون تنها ریکار تو درگ يمن تا خرخره تو. دنیم رییرو تغ تهایموقع یبعض ط،یشرا"-

من  فته،یب یاگه اتفاق. میبه اسم مادام پاسکال دار گهیمشکل د هیحاال هم که . میمواظب ژان پل باش میتون ینم

 "بگم فرار کنه؟ لبندازم و به ژان پ سیدن يدفاع جلو يکنم؟ خودمو برا کاریچ

من برخالف تصور . شهیتموم م گهیتا چند روز د زیهمه چ": گفت یکرد و با لحن خشک یظیاخم غل نیستیکر

 یلیخ دیبا يا بهیهر غر. دارم که کارها رو دنبال کنن يافراد. مونم یو منتظر نم نمیش ینم نجایا نجوریتو، هم

 ".بشه رهیخوش شانس باشه تا بتونه وارد جز

 "!یبهم بگ یتونست یم": دیتوپ یاستفان

 .شونه باال انداخت و روش رو برگردوند نیستیکر

که  یلیتنها دل. يشد رشیهم درگ یاتفاق یلیکه خ یهست هیقض نیا يگوشه  هیتو فقط . خواست یدلم نم"-

 يتو يرییظاهر بالغت تغ نیشک دارم ا. برخوردت عاقالنه باشه ستمیکه مطمئن ن نهیا یدون یرو نم زیهمه چ
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اما کالً شک  ،یرس یزن به نظر م هیدرسته که االن مثل . ینداشته باش يبده و رفتار ناراحت کننده ا زتیغرا

 ".یزن رفتار کن هیمثل  یدارم بتون

 تیصالح ،یدون یزنها م يدرباره  یلیکه خ ییخوب از اونجا". رو پنهان کنه تشیکرد عصبان یسع یاستفان

 یحتما وقت. کنهیمشخص م نویزمان ا شه،یتموم م يبه زود زیهمه چ نکهیا يدرباره ! يقضاوت کردن هم دار

 "!تمصبرانه منتظر اون روز هس یب... يریم نجایاز ا عیتموم بشه، سر زیهم همه چ

رو  تیمدت سع نیا يتو یتو هم بتون دیشا. میدیپس باالخره به توافق رس": گفت يشداریبا لحن ن نیستیکر

 "!؟یمختل نکن یلیمنو خ یو زندگ یبکن

 "ه؟یمنظورت چ"-

 .کرد و سر جا نشوندش یبادش رو خال نیستیکر يمات بعدمبارزه کرد، اما کل يفوراً خودش رو آماده  یاستفان

 یسر هم م يزیچ هی عیسر دیبا. مادموزل ،يزیواسه امشبمون برنامه بر یخواست یم دانهیناام ییجورا هیتو "-

 ".کردم

  "!هیمنظور من چ یدونست یخوب م یلیتو خ": دیگل انداخت و توپ یاستفان يها گونه

 ".دونست یکه نم سیدن"-

کنم عالقه  یقراره چطور شبش رو بگذرونه، فکر نم سیدونم دن یحاال که م... متعجبم": گفت يبا تند یاستفان

 ".به مشکالت من داشته باشه يا

رفته  نیاز ب شیحاال ناراحت. بره یبحث لذت م نیمشخص بود داره از ا. دیو بهش خند ستادیفقط ا نیستیکر

 .و راه افتاد دیچرخ یاستفان. شد یم یهم باعث خجالت استفان نیکه ا... بود

 ".یاستفان ر،یشب بخ": گفت يشرارت بار و حرص درآور یبا خوش نیستیکر

 "!ممنون ه،یو همون مادموزل کاف... ریشب بخ". به سمتش برگشت تیبا عصبان یاستفان

 . دیهم طول نکش یلیخ تشیباشه، اما عصبان یداشت عصبان حق

 یخواب آماده شد، بعد مدت يبرا یاستفان. دیرس یبه نظر م تیاهم یخجالت ب ،یمشکل بزرگ نیهمچ کنار

 ينجوریا. خوشحال بود که خونه دو طبقه ست. نگاه کرد رونینشست و از پنجره به ب یکیتار يتو یطوالن

 يبا وجود حرفها. بشن ونهوارد خ وونیا ياز در ورود نکهیدزدها سخت تر بود تا ا يباال برا نیبه ا دنیرس

 . خونه هستن کیهنوز مطمئن بود که دزدها نزد یاستفان ن،یستیکر
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گفته بود که  يفقط در حد... بهش نگفته بود يادیز زیچ نیستیکر. هستن یک "دزدها" نیدونست ا ینم یحت

عادت داره سر نظر خودش بمونه و  نیستیتونست بفهمه که کر یم یاستفان. شتریب يزیالزم بود بدونه و نه چ

 تیبود و امن تیجنا يایدن ا،یدن نیا. تجارت فرق داشت يایکم با دن هی ایدن نیاما ا ره،یرو بگ ماتیصمخودش ت

 . ماجرا شده بود نیا ریخواست، درگ یخواست، چه نم یم نیستیهم چه کر یاستفان. ژان پل در خطر بود

 یکیداد، مطمئن شد  یبه اطراف نگاه کرد و همونطور که گوش م... شد شیاریفوراً باعث هش فیخف ییصدا

کم نور  يراهرو ينگاه کرد، اما تو رونیبه ب یواشکیو  دیبرهنه به طرف در دو يبا پاها. راهروئه يتو رونیب

دش بود و اتاق ژان پل کنار اتاق خو. لهاتاق ژان پ يتو یکیفکر کرد که حتما  نانیبا اطم هویبعدش . نبود یکس

 . دیرس یم یشد، حتما صداش به گوش استفان یوارد اونجا م یاگه کس

 یرو به جون م سیرنجوندن دن سکیرفت و ر یم ششیکجاست، وگرنه پ نیستیدونست کر یاصال نم یاستفان

 يهم نبود تا به جا يزیچ. گرفت یمچ دزدها رو م دیحاال با نیهم. نمونده بود یاما در هر صورت زمان. دیخر

به درد بخور،  زیتنها چ. دیند يزیت ای نیسنگ زیبه دور اتاقش نگاه کرد، اما چ مهیسراس. اسلحه با خودش ببره

 یو بعدش م... کرد یبه طرف وارد م يصدمه ا هی دیشا زد،یدرست ضربه م ياگه باهاش به جا. سشوارش بود

 . رو صدا کنه نیستیتونست داد بزنه و کر

 رهیدستش به دستگ نکهیبدون ا یحت یوقت یول. شد و به سمت در اتاق ژان پل رفت وارد راهرو واشی یاستفان

چسبوند و سشوار رو باال برد تا سر  واریخودشو به د. کرد دنیبرسه در آروم باز شد، قلبش محکم شروع به تپ

 .از کنارش رد نشد ،که بود یاومد، هر ک رونیکه از اتاق ب یکس. فرصت ازش استفاده کنه

 نکهیکرد که واقعا از ا شیفکر عصبان نیا نقدریا. حتما اونا بسته بودنش. اومد یژان پل هم نم ي هیگر يصدا

آورد و  نییبا تمام قدرتش سشوار رو پا. دلش خنک شد اره،یفرود ب ثیآدم خب هیسر  يتونست سشوار رو رو یم

 یو با خشونت مچ استفان دیدزد رو شفوراً سر نیستیکر. هوا گرفته شد نفسش رو حبس کرد يمچش تو یوقت

 .چوندیرو پ

هلش داد  باًیشد، بعد بازوش رو گرفت و تقر رهیخ یاستفان يوحشت زده  يبه چهره  تیلحظه با عصبان چند

 یاستفان نکهیتا ا... نگفت يزیچ نیستیکر... کردن یرو لمس نم نیزم گهید یاستفان يانگار پاها. اتاقش يتو

 .وارد اتاق خودش شد و در بسته شد
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 "؟يشد وونهید": دیتوپ یآروم يبا صدا نیستیکر

 یم کاریچ رونیب یواشکیقاتل،  هیآخه مثل ". شد شتریب یبه طور دردناک یاستفان يبازو يفشار دستهاش رو و

 "؟یکن

 ".دمیشن ییصدا هی"-

 نیستیاتفاق افتاده بود و کر ییهوی زیهمه چ. تونست از خودش دفاع کنه یشوکه بود و نم یهنوز کم یاستفان

 يو خشونت رو تو تیتونست عصبان ینور ماه هم م يتو یحت یاستفان. دیرس یبه نظر م یعصبان یلیهم خ

 داد؟ یمش رو انجام  فهیفقط داشت وظ یاستفان دیفهم ینم یعنی. نهیبب نیستیصورت کر

حتما ... رو دارم يزیهر چ دنیشن ییو خوشبختانه من هم توانا": کرد يادآوری يبا خشم کنترل شده ا نیستیکر

 ".يزده بود بتیو غر بیعج ي لهیوس نیاالن منو با ا دم،ید یت رو نم هیاگه سا

 ".خواستم از ژان پل محافظت کنم یم": با اعتراض گفت یاستفان

 .و انگشتش رو جلوش گرفت دیاونو به سمت خودش کش نیستیکر... زد یحرف رو م نیا دیانگار اصال نبا و

 تیمسئول یآدم ب هیظاهرت هر طور که باشه، . یکن یمحافظت نم يزیچ چیتو از ه)! ساکت باش(تس وو "-

 ".سیگردونم انگل یفردا برت م. من خطره يبرادرزاده  يحضور تو برا. یهست

از  یکیفرض کن االن . کنم یمن هم ژان پل رو ول نم ،يرو ندارکار  نیحق ا! یکن یکار رو نم نیتو ا"-

 "؟یاونوقت چ... اتاقش بود يتو رهایگروگانگ

اتاق ژان پل بودم و  يمن تو! البته آش و الش شده... موند، مادموزل یهمون اتاق هم م ياونوقت تو"-

فکر  یب يمونه تا تو ینم یباق یاونوقت کس. شهیجونش تموم م متیبه ق يهر دزد يموضوع برا نیا دنیفهم

 "!شیبزن يایب

من فقط ... یباش یعصبان نقدریا یتون یفهمم چطور م ینم. دونستم یرو نم نیمن که ا": شد یشاک یاستفان

 ".دادم یم رو انجام م فهیداشتم وظ

 سر و صدا یب یکه نصف شب ستیهم ن نیت ا فهیوظ. یکن هوشیمنو ب یکه بزن ستین نیتو ا ي فهیوظ"-

 يو برگرد سیانگل ياگه بر شهیامن تر م یلیخ زیکنم و همه چ کاریچ دیبا قاًیدونم دق یمن م. يراه بر رونیب

 ".یکن ینم يخرابکار گهیاونجا که د... نیدورب يجلو

 "!تونم واست دردسر بشم یوگرنه م. هم نکن یسع یحت. رمینم نجایمن از ا": گفت يبا لجباز یاستفان
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 ".یکن یبهم ثابت م نویا يتو همش دار! موضوع شک نکردم نیلحظه هم به ا هی یحت": تشر زد نیستیکر

. هم متوجه شد نیستیانگار کر. دنیپر یبودن و به هم م ستادهیا کیتار مهیاتاق ن يمسخره بود که تو یلیخ

 .برق رفت دیخشن به طرف کل یرو ول کرد و با حرکت یگفت و استفان يزیلب چ ریز

 "!کار رو نکن نیا"-

 .نگاهش کنه یو با موشکاف ستهیجاش با يتو نیستیباعث شد کر یاستفان عیسر هشدار

 "؟)چرا(پوق کوآ "-

 ".باشه رونیب یکی دیشا": لب گفت ریز یاستفان

 .برق برگشت دیدوباره بهش نگاه کرد و بعد به سمت کل نیستیکر

 "!کنم یرو قبول م قتیحق نیهم ا ينجوریهم. یرو ثابت کن تیوونگید ستیالزم ن"-

 ".ستیو لباس هم تنم ن": با عجله ادامه داد یاستفان

 . رو منصرف کرد، خوشحال شد نیستیحرفش کر نیا دید یوقت و

برات  یفردا روز بزرگ دیشا. تختت يتو يکنم بر یم شنهادیپس بهت پ": گفت يبا لحن گزنده ا نیستیکر

 اجیبه خواب احت نها،یهر کدوم ا يبرا. خونه يریو م یش یم مایسوار هواپ ای ،یجنگ یبا متجاوزها م ای. باشه

 ".يدار

 .بود ستادهیهنوز همونجا ا یبه طرف در برگشت، اما استفان نیستیکر

 ".دونه جونش در خطره یاون که نم. دهیتمام اونجا خواب تیتونم بخوابم؟ ژان پل با معصوم یچطور م"-

 ".ندارم بذارم بفهمه الیو من هم خ": داد با خشونت بهش هشدار نیستیکر

 چیامشب ه. من مواظب ژان پل هستم. برو بخواب": برگشت یبه طرف استفان یآروم شد و قدم کدفعهی و

 ".افته یبراش نم یاتفاق

 ".یکن یدگیبه مشکالت رس یتون یو فردا نم. یشیاونوقت خسته م": لب گفت ریز یاستفان

تختت،  يبرو تو! خوابن ینم چوقتیرذل ه يکه آدمها یدون یحتما م. باعث تعجبه ؟یکن یفکر م نطوریا"-

که مجبور نبودم باهات  ییو از اونجا ستم،ین هوشیمن ب. میباشه هر دو تامون شانس آورد یهر چ. مادموزل

 ".یو سالم حیبشم، تو هم صح قهیدست به 
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من  يشتنداریخو يبرا فیظر بیرق هی". شد رهیخ یاستفان يو روشن اتاق به چشمها کیتار يتو چشمهاش

 ".یتا شبت رو بگذرون یکن دایپ یراه هی یبتون دیشا... هیادیز یلیخ

. هم دم دست نداشت يالبته جواب آماده ا. از اونجا رفته بود نیستیبتونه صحبت کنه، کر یاستفان نکهیاز ا قبل

اونقدر حالت مردونه داشت که به  نیستیکر. دوراند سر و کله بزنه نیستیمثل کر ییعادت نداشت با مردها

 رشیگ زیچ هیاما . کرد یجمع م شتریبحواسش رو  ندهیآ يتو دیبا یاستفان. شد باهاش ور افتاد ینم یراحت

 يلحظات آخر موندنش تو يدست کم تو... فرسته خونه ش ینگفته بود که واقعا اونو م ستنیکر... اومده بود

خواست  یم نیستیاگه کر. رفت یهم که نم یدر هر صورت استفان. موضوع نکرده بود نیبه ا ياتاق اشاره ا

 یم یکه استفان ییو تا اونجا. انداخت یژان پل، خودش رو به زحمت م از ياز نگهدار شتریب دیمجبورش کنه، با

موضوع عادت  نیبه ا دیهم با نیستیکر. زوج هیمثل  بایبودن، تقر ریدرگ هیقض نیا يدونست، اونا با هم تو

 .کردیم

دونست  یشد و م نیاما چشمهاش سنگ. لحظه از پنجره به نور مهتاب نگاه کرد هیتختش رفت و  يتو یاستفان

کنه و  تیفکر باعث شد احساس امن نیا. بود داریب نیستیبود که کر نیهم ا لشیدل. االنه که خوابش ببره

. رفت یلیو یلیبه خودش افتاد، ته دلش ق نیستینگاه کر ادی یوقت. راحت بشه که ژان پل هم جاش امنه الشیخ

کرد؟  یم یگشت و گذار شبانه چه برداشت نیاز ا سیدن. رفت نیحس از ب نیپاسکال افتاد، ا سیدن ادی یاما وقت

 .خورد ینشسته بود و حرص م ایبود،  دهیتنها خواب ایحتما 

هم طالق گرفته  دیشا ای... به هرحال اون ازدواج کرده بود. باشه نجاینداشت که ا یزنه ربط نیه اب. بود حقش

خواهر و  يبچه ... برادرش بود يواقعا عاشق بچه  نیستیکر. که بود، امشبه رو تنها بود یهر چ سیبود؟ دن

 !برادر خودشون دو تا

رو از اونجا دور  یتونست استفان یم نیستیکه کر یتنها راه. زد و خوابش برد يزیآم طنتیلبخند ش یاستفان

 چکسیه. انداخت یراه م شینما هیحتما  یکرد، استفان یکار رو م نیبود و اگه ا یبدن يرویکنه، استفاده از ن

 یمشکل حل م نیا یکرد و وقت یهر لحظه از ژان پل مواظبت م یاستفان. تونست اونو از ژان پل جدا کنه ینم

 . کرد یم یدگیمدرسه رفتنش رس يشد، به مساله 

 

 .بشه ينجوریکرد ا یم يکار هی ونایف. گشت یشد و بر م یم يا گهیحتما مرد د يری یت
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رفت و  نییپا يصبحانه به طبقه  يو نگران، برا دهیرنگ پر یبا صورت. خسته بود یلیخ یروز بعد، استفان صبح

 .دیرو اونجا د نیستیتعجب کرد که فقط کر

 "ژان پل کجاست؟"-

 یم. نمشیتونم هر لحظه بب یم. نگران نباش رونه،یب". دیکش رونیبراش ب یصندل هیو  ستادیا نیستیکر

 ".يکنه، اما بهش گفتم احتماالً خسته ا دارتیخواست ب

 : گفت یبه حرکت در آورد و با لحن نرم یصورت استفان يش رو رو رهیروبروش نشست، نگاه خ و

فرستادمت  یموندم و فوراً م یانگار بهتر بود سر حرفم م. مساله رو بهت گفتم نیا مونمیپش. دهیرنگت پر"-

 ".خونه

 "؟یتماس نگرفت يری یو ت ونایهنوز با ف... رفتم یدر هر صورت، من نم": لب گفت ریز یاستفان

 ".دنیکنن بهم اطالع م داشیپ یوقت". سرش رو تکون داد نیستیبهش نگاه کرد و کر یاستفان

سر  یکردم و ب یپول داشتم، ازش استفاده م نقدریاگه من ا. ترسناك باشه یلیخ دیهمه قدرت با نیداشتنِ ا"-

 ".شدم یدور م نجایو صدا از ا

اما . يکرد یکار رو م نیکنم ا یفکر نم ؟يکرد یم کاریو صدها نفر رو ب": پرسشگرانه نگاهش کرد نیستیکر

دوشته که راه بازگشت  يرو تیمسئول یهم، کل یبفهم نویکه ا نیز اقبل ا. یبزرگ بش شنیباعث م زهایچ نیا

 ".کنه یم رممکنیرو برات غ

 ".موضوع فکر نکرده بودم نیبه ا"-

 :گفت ينهفته ا طنتیبا ش نیستینگفت، کر يا گهید زیچ یاستفان یوقت

 ".یمبارزه کن یتون یکه نم يبه نظرم اونقدر خسته ا! مادموزل ،يباره رو ندار نیتو قصد بحث کردن در ا"-

فقط . شدم هیقض نیا ریقبول کن که من هم درگ. فقط بذار کمک کنم. کنم یمن مبارزه نم": دیآه کش یاستفان

 "!جنگم یژان پل برم، باهات م شیاز پ یاگه اصرار کن

 ".میشیملحق م روهامونیبه ن. خوب یلیخ"-

 !هم االن حاًیترج... خواست یاون عمل م. نبود یکاف یاستفان يبرا نینگفت، اما ا يا گهید زیچ نیستیکر

. یرو نداشته باش يانجام کار الیکنم خ یباور نم. یکن کاریچ يخوا یپس بهم بگو م": کرد يپافشار یاستفان

 ".یداشته باش ينقشه ا هی دیبا
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 ".بهت گفتم نویقبال ا. رمشونیدارم بگ الیخ"-

رو  زیهمه چ دیکنم با یفکر م م،یباش کیاگه قراره شر. يبهم داداطالعات کم  یتونست یکه م ییاما تا جا"-

 ".بدونم

 "؟یهست يمقام مساو هیشناسم، به نظرم دنبال  یکه تو رو م ییتا جا ک؟یشر"-

 يباشه من هم تو ادتیگذرم، اما  یموضوع م نیا ریفعال از خ. یشناس یتو منو نم": گفت یبه خشک یاستفان

 ".هستم هیقض نیا

 ".کنم نیرو تضم تتیتونم امن یمن نم. خطرناك باشه دیشا": کرد يادآوری نیستیکر

اون . تونم مواظب خودم باشم یمن م. ژان پل برام مهمه تیفقط امن": زل زد و گفت نیستیبه کر یاستفان

 ".نقشه هات رو بدونم يکه بذار نهیکنم ا یکه دارم درخواست م يزیچ

 دیشناختمت شا یاگه بهتر م. یو راست هم گفت. شناسمت، مادموازل یکه نم یاالن بهم گفت نیتو هم"-

 ".کردم یشدم و بهت اعتماد م یم بیترغ

هم مجبور شد  یو استفان. بهش بده یصبحگاه يبوسه  هیرفت تا  یداخل خونه و به طرف استفان دیپل دو ژان

بود و  نیستیکر يپاسکال معشوقه  سیدن. کرد یاعتماد نم چکسیبه ه نیستیبه نظرش کر. بحث رو تموم کنه

کرد، باخبر  یم دشیهم تهد ناال نیکه احتماالً هم يقصد نداشت بذاره اون از خطر نیستیحال، کر نیبا ا

 . بشه

: دیرو داشت، پرس عیحرکت سر هیکه انتظار  ینگاهش کرد و در حال اقیبا اشت ستاد،یا یپل کنار استفان ژان

 "م؟یکن کاریچ دیامروز با"

 ".باهوشه زهایدادن چ بیترت يتو یلیخ ياستو": برگشت و گفت نیستیه طرف کرب و

 میتون یامروز م. تختم نخوردم يباشه شامم رو تو ادتیاگه . من خسته م! اما امروز نه": گفت عیسر یاستفان

 ".میاستخر شنا کن يکم تو هیهم  دیو شا میباغ بمون يفقط تو

 "شه؟یم یپس گردشمون چ": دیپرس تیپل با عصبان ژان

 . نور آفتاب ریهم بهش نداشت، همونطور گذاشت تا ژان پل رو برگردونه ز یلیبلند شد و غذاش رو که م یاستفان

 ".فنیهمه امروز بازداشت و توق. شنیگردشها موقتاً کنسل م"-
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رفت  یم رونیه بک یو وقت. شهیمتوجه عمل کردن به توافقشون م نیستیخواست مطمئن بشه کر یم یاستفان

 یمعن نیدونست که عمل به توافقشون به ا یم یو استفان... زیلبخند تمسخرآم هی... بهش لبخند زد نیستیکر

 . تاعتماد نداش یاون به استفان. کنه یهم به توافقشون عمل م نیستیکه کر ستین

کشه تا عمو  یطول نم یلیخ": خاطر گفت تیزدن، ژان پل با رضا یبا هم به طرف چمنزار قدم م یوقت

 ".کنه یباهات صحبت م یلیاون خ. صدا کنه يتو رو استو نیستیکر

 ".خواد مؤدب باشه یاون فقط م": گفت عیسر یاستفان

 یوقت": منحرف کنه، ادامه داد نیستیکرد ذهن ژان پل رو از عمو کر یم یسع یکه با نگران یبعد در حال و

 ".میکن یفرصت بشه، با هم شنا م

مثل  یاز طرف کس یخودمون ياسمها. داشت يریدرگ یبا تماشا کردن و منتظر موندن، به اندازه کاف یناستفا

 نیستیفقط فکر کردن به کر. کرد یدرباره ش تأمل م دینبا یفکر نگران کننده بود، که حت هیدوراند  نیستیکر

کار  هی نیستیحتماً کر. ارهینم مدوو یلیخ نشون،یآتش بسِ موقت ب نیکرد و مطمئن بود که ا یآشفته ش م

 . گرفت یهم فوراً پاچه ش رو م یکرد و استفان یاعصاب خرد کن م

معلوم بود که نگه داشتنش اطراف خونه، اون هم بدون . هم گفت یرو به استفان نیپل زود خسته شد و ا ژان

باهوش بود و  یلیخ یلیخ يپسربچه  هیژان پل . ستین یبدن، کار آسون حیالزامش رو بهش توض لیدل نکهیا

 . کرد یکه بهشون شک م دیکش یطول نم یلیحتما خ

و هر وقت . چسبونده بود نیستیشد خودش رو به کر یکه م ییتا جا سیکنار استخر نشسته بودن و دن اونها

 ریکار غ نیا. شد یم رهیبهش خ یبا حالت مشکوک سیرو جلب کنه، دن نیستیکرد نظر کر یم یسع یاستفان

 یرفت و با لحن محکم نیستیسر وقت کر یلحظه به خونه رفت، استفان هی يبرا سیدن یو وقت... ممکن بود

 :گفت

 نیصبح قوان نیحوصله ش رفته و امروز تازه اول یلیژان پل خ. میادامه بد ينجوریا میتون یما نم ن،یبب"-

 ".کنه یبه ژان پل، حتما شک م میدوتامون حواسمون رو بد گهیکم د هیاگه . دهیجد

 ".ژان پل هم شدم یدونم و متوجه خستگ یم": مطمئنش کرد یبه آروم نیستیکر

 ".میراحت درباره ش حرف بزن میتا بتون یبه مادام پاسکال بگ یتونست یحداقل م م؟یکن کاریخوب، قراره چ"-

 ".بهت گفتم نویقبال هم ا. مینش کننگرا ستیالزم ن. بگم سیندارم به دن الیمن اصال خ": دیتوپ نیستیکر
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ساحل . پاش نگاه کرد ریو به ساحلِ ز ستادیرفت، ا لیچمنزار سرسبز و طو ي هیبلند شد و به طرف حاش بعد

 یاتفاق یاگه هم گاه. ومدنیم رهیقسمت جز نیبه ا ینبود، اما افراد کم یساحل خصوص هی نجایا. خلوت بود

ساحل  يتو یاما امروز کس. شناور جمع کنن يتا چوبها ومدنیم رهیجز یبود که اهال نیا يشد، برا یشلوغ م

 . نبود

همه . و طرف ساحل نییکم بره پا هیژان پل بتونه  دیشا": رو از نظر گذروند و ادامه داد یخال يشنها نیستیکر

 ".میریمون با هم م

ساحل هم خطر وجود  سکوت يتو یحت. کرد یم یاحساس ناآروم یلیخ. بحث نکرد يبرا یتالش یاستفان

 ییتا اونجا. پنهان شدن گشت يبرا یاحتمال ينگاه کرد و دنبال جاها یشن يو تپه ها گهایبه ر یاستفان. داشت

 سیاگه دن یحت... اهشونههمر نیستیخوشحال بود که کر یلیاونجا نبود، اما خ چکسیه نه،یتونست بب یکه م

 . اومد یهم م

و آرامش بخش،  یناگهان یبا حرکت نیستیکر ستاد،یکه به دندون گرفته بود اونجا ا ییو لبها یبا نگران یوقت

 .شونه ش رو فشار داد

 ".افته ینم یاتفاق میاگه همه مون اونجا باش. آروم باش"-

 

نگاه موشکاف به  هیبا  سیدن. موضوع مطمئن نبود نیاز ا ادیذهنش، ز يگله آدم شرور تو هیبا وجود  یاستفان

به طرف ساحل حرکت  بداریش ریمس يتو یینداد و اونها هم بعد از ناهار سه تا یهشون افتخار همراهاونها، ب

 یم ومد،یباهاشون م یزن نیاگه همچ. رو خوشحال کرد ینشستن کنار استخر رو انتخاب و استفان سیدن. کردن

کردن تا از ژان پل محافظت  یتمام تالششون رو م دیحواسها به خودش باشه و اونها هم با يخواست همه 

 . کنن

 :دیپرس یرفت، استفان یراه م یزدن و ژان پل جلوشون با خوشحال یشنها قدم م يبا هم رو یوقت

تصور  یحالت ياونو تو تونمیمراقبت از ژان پل کمکت کنه؟ من واقعاً نم يمادام پاسکال تو یخواست یواقعاً م"-

 ".بده یتیکنم که به بچه ها اهم

فکر کرد  یاستفان هیچند ثان ياصالً بهش نگاه هم نکرد، فقط همونجور به راه رفتنش ادامه داد و برا نیستیکر

 .خواد به خودش زحمت جواب دادن بده یکه اون نم
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و قطب نما  ییپارو قیقا هیتونستم با  یچون نم. اون با من بود": گفت یباالخره با لحن خشک نیستیکر

 ".کار رو هم کردم نیو هم نجایا امیمن مجبور بودم ب... نجایا ارمشیخودم بکنم، مجبورم شدم با  شیراه

 نیانگار اون اصالً از ا ؟يندازیکه احتماالً جونش رو به خطر م يفکر نکرد نیاصالً به ا": کرد يپافشار یاستفان

 ".ترکه یاگه اونا بهش حمله کنن، از ترس زهرش م. دونه ینم يزیچ انیجر

اما اونها ... زهیکامالً رقت انگ تینگران": لب گفت ریز یبهش انداخت و با لحن خشک ینگاه مشکوک نیستیکر

کردم، اونو هم بفرستم  یتو رو راه نکهیخواستم بعد از ا یم ،يراستش رو بخوا. حمله کنن سیبه دن ستیقرار ن

 ".بره

مراقب  سیدن ،يمنو روونه کرد نکهیود بعد از اقرار ب. ینگفت نویاما تو ا": گفت يا روزمندانهیبا لحن پ یاستفان

 ".نه ای یگیراستش رو م چوقتیافتم که اصالً ه یفکر م نیدارم کم کم به ا. ژان پل باشه

آخر  يتونستم لحظه  یم. بود تا از دست تو خالص بشم یبه نظر روش خوب": گفت یالیخ یبا ب نیستیکر

 ".بود نیقصدم هم. نینظرم رو عوض کنم و با هم بفرستمتون بر

 .نگاه کرد نیستیجستجوگر به صورت کر یسرش رو بلند کرد و با نگاه ستاد،یا یاستفان

 یم یکن یفکر م. شطرنجه يباز هی نیکه انگار ا يریگ یم میتصم عیسر يطور. یکن یم ریتو منو متح"-

 "؟يایو از پسشون بر ب یروبرو بش زیدست تنها با همه چ یتون

 ".معموالً آره"-

. آزرده شد نیستیتکبر کر نیبخاطر ا یکرد و استفان یتالق یبا نگاه مبهوت استفان نیستیکر یآب يچشمها

 :کرد يادآوریشد  یازش دور م یهمونجور که با ناراحت

اگرچه مادام . میبه نظرم بهتره سرحالتر باش. ادینم یبه نظر کاف» معموالً«ژان پل وسطه،  تیحرف امن یوقت"-

 ".هم طلب داره انگار زیچ هیهمراه آدم باشه  نکهیا يو به جا ستین یپاسکال کالً آدم خندون

 ".افته ینم یاتفاق چیفعالً ه": گفت يبا خونسرد نیستیکر

 "!شهیم نطوریهم میباش داریبهتره ام": دیمخصوص خودش کرد و توپ یِآنچنان ياز اون اخمها یکی یاستفان و

 "؟یکن یصحبت م ينطوریا شهیتو هم": گفت يزیبا لحن سرزنش آم نیستیکر

 ".میدر حد مرگ عصبان یفقط وقت". رو نداد نیستیبه خودش زحمت نگاه کردن به کر یاستفان اما
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مورد عالقه شون  يبا هم به کارها. رو به حال خودش گذاشت نیستیو کر دیجلو افتاد و به ژان پل رس و

 نیستیکر شیپ گهیکم د هی یاگه استفان. کردن و صدف جمع کردن يآب باز یسنگ ياستخرها يتو... دنیرس

اعصابش رو خُرد  دازهان نیتا ا چکسیه ش،یزندگ يتا به حال تو. کرد یموند، دوباره خشمش فوران م یم

 یبیدرسته که هر بار اثر عج! بود دهیبود که تا بحال د يمرد نیو مغرورتر نیمردونه تر نیستیکر. نکرده بود

 . کرد یم یرو عصبان یاستفان زشیتحکم آم يوقتها رفتارها شتریاما ب ذاشت،یم یاستفان يرو

اون به . بلندتر نشسته ياز صخره ها یکی يکه رو دیرو د نیستیسرش رو بلند کرد کر یکم بعد که استفان هی

به خودش  نقدریا نیستیکر. لکسیر یلیمحافظ خ هی... بودمحافظ  هی هیشب شتریکرد، بلکه ب یاونها نگاه نم

باشه که  دواریتونست ام یفقط م یاناستف. انداخت یبه اطراف نم یهم نگاه نانیاطم يبرا یمطمئن بود که حت

 . و خودش فرصت کنه تا ژان پل رو از اونجا دور کنه رنشیاومد، زودتر بگ یاگه کس

هم  یاستفان. نهیبش نیستیبعد ژان پاول به سمت صخره ها حرکت کرد و ازشون باال رفت تا کنار کر یمدت

در هر صورت، . شد یم یادبانه تلق یموند و کارش ب یهمونجا تنها م دیکار رو بکنه، وگرنه با نیمجبور بود هم

خواهرزاده ش  تیامن يبرا یاناستف! گفت یم نیستیکه کر يزیهر چ... رو از دست بده يزیهم نداشت چ الیخ

هنوز مشکل . نشه کیبه ژان پل نزد یلیخ نیستیخواست مطمئن بشه کر یکرد و م یم تیاحساس مسئول

 .وجود داشت نیستیمدرسه و حس تسلط کر یِجزئ

شد  یم یخوب يبهونه  ره،یخواست حموم آفتاب بگ یاگه م. شنها انداخت يباال رفت و خودش رو رو یاستفان

کنارشون به  نیستیحضور کر. صحبت کنه نیستینبود با کر يازین ياونجور. تا چشمهاش رو بسته نگه داره

 .رو مشغول کنه نیستیتونست کر یاومد، م یاگه اون زن احمق همراهشون م. بد بود یکاف ياندازه 

ش رو بسته نگه داشت، چشمها یبود؟ استفان نجایا يواسه چه کار گهیدوراند، د نیستیسرگرم کردن کر بجز

 . اخم کرد و لبهاش رو به هم فشرد

 "؟یکن یقبول م يادیکار ز"-

در حال  نیستیبا تعجب نگاهش کنه و متوجه بشه که نگاه کر یباعث شد استفان نیستیکر یناگهان سوال

رو  یرنگ ينقره ا يموهاش نورها يرو دیشده بود، نور خورش شتریب یاستفان يبرنز. اندامشه يحرکت رو

 . ادیبه نظر ب شهیتر از هم یشد رنگ یشد که باعث م یکرد و حاال کم کم صورتش سرخ م یمنعکس م
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مجله ها و  يهمه  ياون تو": در همونحال ژان پل گفت. سکوت فرو رفته بود يبا بهت نشسته و تو یاستفان

کنن از ظاهر  یم یعمردم س گهیاون م. سال شده يچهره  ياستو گهیمامان م. هست شترشونیجلد ب يرو

 ".فوق العاده ست يکنه استو یپاپا هم فکر م. کنن دیتقل ياستو

رو  یکار ژان پل، استفان نیا. ساحل رفتن يپرتاب کرد که فقط تا جلو ایبه طرف در ییو سنگها دیپر نییپا بعد

رف زدن انجام تونست بدون ح یکار رو م نیاگرچه ا. نشست و حواسش رو به اون داد عیبه خودش آورد، سر

 . بدزده نیستیکرآورد تا نگاهش رو از  یفرصت رو به دست م نیکار ا نیتازه با ا. بده

 

 نیکردم با ا یفکر نم. يطرفدار پر و پا قرص دار هی نجایا ادیبه نظر م": زمزمه کرد یبا لحن خشک نیستیکر

 ".هیکه فرانسو نهیا لشیحتماً دل. کنه فیسن کمش ازت تعر

برنزه  ي دهیکش يو پاها یدرخشان استفان يموها ينگاهش رو... کرد یهمچنان داشت تماشاش م نیستیکر

  .مونده بود رهیزد، خ ینور آفتاب برق م ریش که ز

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 ".من دوستشم": گفت یشد و با لحن خشک یعصب شن،یاحساس کرد گونه هاش داغتر م یوقت یاستفان

 . بدنش برد ریز ن،یستیکر يو موشکافانه  قیبر نگاه دقدر برا تیامن يراست نشست و پاهاش رو برا عیسر

 ".میبحث رو عوض کن شهیاگه م. زنم یشغلم حرف نم يدرباره  چوقتیدر ضمن، من ه"-

 "...معموالً هم با لباس کم... یش یچشمم ظاهر م يجلو شهیتو انگار هم. هیعوض کردن بحث کار سخت"-

ساك با  هیو فراموش کردم ! هستم یآفتاب ي رهیجز هی يتو التمیمن در حال گذروندن تعط": دیتوپ یاستفان

 "!امیبر ب يضرور لیساك پر از وسا هیتونستم از پس  یاما مطمئنم م ارم،یخودم ب

شده و داره از  رهیبهش خ زیلبخند تمسخرآم هیمتوجه شد اون با  یزل زد و با ناراحت نیستیبه کر یاستفان

 .بره یلذت م دنشیخجالت کش

 یاون وقت من باز م. نداره يا دهیکار رو نکن که فا نیکنم ا یخواهش م": التماس کرد طنتیبا ش نیستیکر

 ".یسرگرم کننده هم هست یلیو به نظرم خ یخوشگل يآور رتیتو به طور ح. تونستم تمام روز تماشات کنم
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امالً مشخص بود قصد ک. دیبه طرفش چرخ عیو سر هیشیفُک نما هیاحساس کنه  یباعث شد استفان نیستیکر

خودش نگه  يتونست نظر کارشناسانه ش رو برا یم نیستیکر. هیحرفها ناآروم کردن استفان نیاز ا نیستیکر

 !هیچ قاًیدق نیستیدونست کر یم یاستفان. داره

 شهیخوب م یلیخ. کنم یکار م میگذروندن زندگ يبرعکس معشوقه تون، من برا": گفت يبا لحن سرد یاستفان

 "!من ينه عمو ن،یژان پاول هست يکه عمو ادیب ادتونیاگه 

 تیهم بهت داشته باشم، احتماالً حس عصبان یاگه کالً احساس. کنم عموتم، مادموزل یمن اصال احساس نم"-

 ".قابل کنترل رو به عهده داره ریآدم غ هی تیمحافظه که مسئول هی

 یبزرگ ینزاکت یب نیبا همچ چوقتیتا به حال ه. مده بودبند او هویلبهاش رو از هم باز کرد، اما زبونش  یاستفان

 .پله ها داد زد ياز باال زایبده، لوئ يبتونه جواب تند نکهیاما قبل از ا. روبرو نشده بود

 "!دوراند ویتلفن، موس"-

 :با خشونت گفت. از صورتش محو شده بود زیاون حالت تمسخرآم... دیپر نییاز صخره پا نیستیکر

 ".که خودشه دوارمیام یلیخ... باشه يری یت دیشا"-

و سر پا نگهش داشت، و نگاهش فورا به طرف ژان پل  دیکش نییرو پا یبه طور خودکار خم شد و استفان و

 ".نیو به باغ برگرد ياگه ژان پل رو بردار شهیراحت تر م المیکامالً امنه، اما خ نجایدرسته که االن ا". دیچرخ

 ن،یستینداشت بذاره دعواهاش با کر الیخ. شدیم عیکامالً مط ییوقتها نیهمچ يتو. فقط سر تکون داد یاستفان

 .جون خواهرزاده ش رو به خطر بندازه

 ".کنم یاالن صداش م"-

 .فرق کرده بود، به سمت خونه حرکت کرد شیپ ي قهیکه رفتارش کامالً با چند دق نیستیکر

و وجودش پر از  یقابل دسترس ریکامالً غ نیستیکر .رو دنبال کرد نیستیرفتن کر یبا درماندگ یاستفان

 کینزد یمدت طوالن یشد، بهتر بود چون اگه استفان یرابطه زودتر تموم م نیا یهر چ. بود يخودپسند

. شده بود یآزار استفان ثاون از همون اول باع. بکنه یکار اساس هیشد  یموند، مجبور م یدوراند م نیستیکر

 .رهیحالش رو بگ شتریکرد تا ب یمردونه استفاده م يداد و از حقه ها یکار رو انجام م نیحاال هم داشت عمداً ا

 کیچپوند، ژان پل رو صدا زد، به سمت ساحل و نزد یسرش م يرو رو شیریهمونطور که کاله حص یاستفان

 یه بود و استفاناحساس خطر دوباره برگشت ن،یستیبا رفتن کر. خواست فوراً به خونه برگردن یم... ژان پل رفت

 .نشون بده یچه عکس العمل دیبا نه،یرو بب یشدن کس کینگران بود که اگه نزد
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 یباد که نخلها رو خم کرده بود، به گوش م فیضع يو زمزمه  ایدر يساکت و خلوت بود و فقط صدا اونجا

نظر گرفته  ریتونست تحمل کنه که ز ینم. گوش به زنگ باشه دیکرد با یاحساس م یحال، استفان نیبا ا. دیرس

از . اومد یبه نظر م یطوالن یلیر خیرفته بود، مس ياز پله ها به سمت پرتگاه صخره ا نیستیبشه و حاال که کر

 .دیشد خونه رو د ینم یحت نییپا نیا

 "!میبر ایب": با عجله دستور داد یاستفان

 ".شدن یپاهام شن. پاهام رو آب بزنم خوامیاما اول م. يباشه استو". پل با تعجب نگاهش کرد ژان

 "...يخونه انجام بد يکار رو تو نیا یتون یتو م": گفت یاستفان

 یاستفان. دیرو نشن یبود و اصالً حرف استفان دهیدو ایجمله ش شروع بشه ژان پل به طرف در نکهیقبل از ا اما

اون احمق . کرد یانداخت، ژان پل حتما شک م یزد و سر و صدا راه م یاگه داد م. قرار گرفت یدو راه يتو

دوست نداشت ژان پل رو  ن،یستیهم مثل کر یاستفان. نگرانه یشد که استفان یمتوجه م عینبود و حتماً سر

 . بود سکیکار ر نیا. بترسونه

کنار . باال برسوندش عتریبتونه سر یبود با چرب زبون دواریام... رفت و خودشو به ژان پل رسوند نییپا یاستفان

 دواریام. دیآب دنبال ژان پل دو رونیتا ب یاستفان. دیرس یدور به نظر م یلیکه خ نهیتونست خونه رو بب یم ایدر

 . و صخره ها بود یشن يها هبه نظر نرسه، چون همش نگاهش به تپ یبود خنده ش زورک

 "خوش گذشت ها، نه؟ یلیاما خ. شده یکارمون وقت هدر دادن بود، دوباره پام شن": پل گفت ژان

 "!کامالً": کرد دییتا د،یکش یکه با سرعت ژان پل رو با خودش م یاستفان

 قهیچند دق نیدونست که در واقع هم یگذشته، اما م يادیبه خونه زمان ز نیستیاز رفتن کر دیرس ینظر م به

کرد، و  یبود ناراحتش م یده متکآزاردهن يبه اون مرد فرانسو نقدریحاال به خاطر وجود خطر ا نکهیا. بوده شیپ

 فتهیب یدونست اگه اتفاق یزده بود، م شوجلوش در اومده و سفت و محکم حرف يادیز يتهایموقع يتو نکهیبا ا

 . کنه یم دایپ اجیاحت نیستیبه کر

 رهیبه اون نقطه خ. ستادیشد و قلبش از حرکت ا یشن يپشت تپه ها یفیلحظه متوجه حرکت خف هی یاستفان

 .بودن که به ساحل اومدن رهیجز یاهال دیشا ایشد و با خودش گفت که احتماالً دچار توهم شده ، 

 میتازه، اونها قا. پوست اونجا بودن دیدو تا مرد سف. ستین نطوریفهموند که اصالً ا یبه استفان گه،ینگاه د هی

کردن و  یحرکت م اطیاما داشتن با احت .ندشونیتونست بب ینم یوگرنه استفان... نه کامالً پنهان... شده بودن

 . شدیجمع نبود، اصالً متوجهشون نم حواسش نقدریا یاگه استفان. مراقب بودن که خودشون رو نشون ندن
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تا  کترنیساحل نزد يمتوجه شد که مردها به پله ها عیحساب سر هیبا  یگفت فوراً فرار کنن اما استفان یم عقل

برسن، دو تا مردها بهشون  یامن يبه جا نکهیو ممکن بود قبل از ا دنیدو یشنها م يتو دیبا ياونجور. اونها

نبود که اون صداش  ینیصدا کنه، اما تضم رو نیستیتونست داد بزنه و کر یم یاستفان. بندازن رشونیبرسن و گ

 . زد یحتماً هنوز داشت با تلفن حرف م. رو بشنوه

 

 يپله ها و تو يتا باال": به ژان پل گفت يفکر کرد و با شاد عیسر... کرد یم یاقدام انحراف هی دیبا یاستفان

 ".یاستارتش رو هم خودت بزن ذارمیم. دمیخونه باهات مسابقه م

 ".قبوله"-

همونطور که ژان پل به . خواست یم یبود که استفان يزیهمون چ قاًیدق نیفوراً راه افتاد و ا طنتیپل با ش ژان

بود که ژان  يتر از راه ضربدر میاون راه براش مستق. خودش به طرف صخره ها رفت د،یدو یسمت پله ها م

. شدن یرد م یاستفان ياز جلو دیخواستن به ژان پل برسن، اول با یو اگه مردها م. گذشت یازش م دیپل با

تونست خودش رو قبل از اونها به صخره ها  یاگه م. دیدو عتریسر نه،یتونست اون دو تا رو بب ینم گهیحاال که د

 . رهیجلوشون رو بگ يجور هیتونست  یبرسونه، م

بود و اونقدر حواسش به برنده  دهیشد، ژان پل به وسط پله ها رس یم کیبه هدفش نزد یکه استفان همونجور

 يه، چون حاال صداهادونست کار درست رو انجام داد یم یاستفان. کرد یشدن بود که اصال به اطرافش نگاه نم

 گن،یم یدونست چ یاصالً نم یتفانزدن و اس یحرف م ياونها داشتن به فرانسو. دیرس یبه گوشش م يآرومتر

 يزیهمون چ... بودن تا ژان پل رو بدزدن نجایاونها ا. حدسش درست بوده دیفهم دیاسم ژان پل رو شن یاما وقت

 . حسش بهش دروغ نگفته بود. دیترس یازش م یکه استفان

 یروبرو بشه که م ییهر لحظه ممکن بود با مردها. رو هم نداشت تا کمکش کنه یکس... بود نیا هیقض پس

بود و » ما«و » اونها« تیموقع هی نیا. در هم رفت یصورت استفان. خواستن به خواهرزاده ش صدمه بزنن

 .نداشت شکست بخوره الیخ یاستفان

شدن، کالهشو پر از شن  یم کیخم شد و همونطور که نزد یاستفان دن،یبه صخره ها رس اطیاحتاونها با  یوقت

 ينجوریا رنش،یانتظار داشت بگ. دیدو عیتونست سر یکه م ییو بعد تا جا ختیصورتشون ر يکرد و درست تو

قرار گرفت،  دشید يجلو یاستفان یتبود و وق سادهیپله ها وا يباال نیستیکر. نداشتن يحداقل با ژان پل کار

 . چمنزار اومد و بهش نگاه کرد يلبه  يرو
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 "!نجانیاونها ا": زد ادیبدوه، فر عتریشد تا سر یافتاد و بلند م یکه م یاستفان

 "!کشن یاونها تو رو م! برگرد": دستهاشو براش تکون داد و داد زد... ادیداره به سمتش م نیستیکر دید بعد

و نگهش داشت تا  دیرس یبعد به استفان هینکرد و به راهش ادامه داد، چند ثان ییبه هشدارش اعتنا نیستیکر

 .رهیامن رو بگ يجا هیبه  دنیرس يوارش برا وانهید دنیدو يجلو

 "!فرار کن": نفس زنان گفت یاستفان

 يازش اومده بود نگاه کرد و به جا یکه استفان یشونه ش گرفت و نگهش داشت، به راه عیسر نیستیکر اما

نگاه  یناباور به استفان یباال رفته و حالت ي رهیت يبرسوندش، با ابروها ییو کمک کنه تا به جا فتهیراه ب نکهیا

 . کرد

انگار کارش . خوردن یتلو تلو م باًیکه تقر نهیتونست مردها رو بب یبا ترس سرش رو برگردوند م یاستفان یوقت

شن تمام صورتشونو پوشونده بود و از قرار . ننیرو بب ییتونستن جا ینم چکدومشونیخوب بود، چون ه یلیخ

 . چشمشون رفته بود يهم تو بشترشیمعلوم ب

 ".خونه میبرگرد ایب! زود باش... گرفتمشون... گرفتمشون": گفت دهیبر دهیبر يا روزمندانهیبا لحن پ یاستفان

 "!امیتا به اونها کمک نکنم، نم": گفت يبه سرد نیستیکر

بهش  تیبا عصبان یاستفان... کار احمقانه انجام داده هی یانگار که استفان... بود يجور هیره صورتش دوبا حالت

 .شد رهیخ

 "؟يشد وونهید! کشنت یاونا م ؟یبهشون کمک کن"-

 يشک رو درباره  نیاما کم کم دارم هم. دونم، نه یکه م ییتا اونجا": مطمئنش کرد یبا لحن خشک نیستیکر

 ".کنم یتو م

 "ه؟یوونگید رهاینجات دادن ژان پل از دست گروگانگ زِیچه چ": داد زد یاستفان

 .به پشت سرش نگاه کرد یجدا کنه و عصب نیستیتکون خورد تا خودش رو از کر و

اونها به ... خوب. افراد من هستن ،يپدرشون رو در آورد شیچند لحظه پ نیاما اون دو تا مرد که هم! یچیه"-

 ".یکورشون کن يکرد یبه نظرم سع. خورن یدارن تلو تلو م یلیدال هیدارن چون به  ازیکمک ن

 .نگاه کرد نیستیسر جاش خشک شد و دست از تقال برداشت و با بهت به کر یاستفان

 "افراد تو؟"-
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نه  شهیم تیکارم باعث امن نیکردم ا یفکر م. مستقر کردم نجایدو نفر رو ا دم،یرس یاز وقت). آره( يو"-

 ییچه بال نمیبب نکهیقبل از ا دیحاال شرمنده م و با. رو در نظر نگرفته بودم یسیاما جنون انگل... یشرمندگ

 ".به اونها هم بگم نویا ،يسرشون آورد

 تیدر مرز عصبان گهیشد که د رهیخ یجفت چشم هیو به  دیعقب کش نیستیکر يدستها يخودشو از تو یاستفان

 هیشد احساس کنه  یداشت باعث م نیستیو اونوقت کر دیلرز یتا پاش مسر  ع،یسر دنِیاز ترس و از دو. بودن

 یمجبور شده بود از شهامت. بکُشنرو  نیستیبود که اونها کر نینگران ا یحت یاستفان. احمق به تمام معناست

از خشم و  هوی یاستفان... بود دهیفا یب نهایا يو همه ... از وجودش هم باخبر نبود یاستفاده کنه که حت

 . دیو به طرف پله ها دو هیگر ریزد ز تیعصبان

 "!یاستفان": صداش زد نیستیکر

فقط  یاستفان... اعتماد نکرده بود یاون به استفان! باهوشه یلیکرد خ یفکر م نیستیکر. نکرد ییاعتنا یاستفان اما

 میخودشو قا دیژان پل رو د یوقت و دیخونه دو يتو یاستفان. احمق هی جه،یزن و در نت هیژان پل بود،  يخاله 

 .کرد

 "؟ياستو ،یکن یم هیگر يدار": دیپرس یپل با نگران ژان

 . رفت اصالً به اطرافش نگاه نکرد یازشون باال م عیبه طرف پله ها رفت و همونطور که سر یاستفان اما

 ".نمتیب یبعد م. رمیدوش بگ خوامیم. شده یهمه تنم شن. البته که نه": بگه یالیخ یتونست با لحن ب باالخره

 اجیاحت یبه استفان یک. بود رونیبا نگهبانهاش اون ب نیستیعمو کر. ژان پل باشه تینبود نگران امن يازین

 رشیاندازه تحق نیتا ا چکسیتا بحال ه. کرد هیگر یحساب تیدوش رفت و از عصبان ریز یاستفان... داشت؟

متهمش هم کرده بود که زده  زهتا... گوشهیباز يبچه  هیباعث شده بود احساس کنه  نیستیکر. نکرده بود

 نقدریا نیستیاونوقت کر شد؟یم یاونوقت چ ؟یبودن چ رهایاگه اونها همون گرونگانگ. افرادش رو ناقص کرده

 !کرد ینم ياحساس برتر

 دیپوش ییپالتو يحوله  هی. ک کنهخودش رو خش یناراحت بود که حوصله نداشت درست و حساب نقدریا یاستفان

تونست  ینبود، بلکه االن م نیستینگران کر گهید. کرد وارد اتاق خوابش شد یم نیف نیو همونجور که ف

 .نیستیبه خصوص با کر... مواجه بشه يزیچ چیتونه با ه یکرد نم یاون لحظه احساس م. خودش اونو بکشه
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 کیسرجاش موند، انگار که بهش شل هوی یاستفان. بود ستادهیبود و کنار پنجره ا یاتاق استفان يتو نیستیکر

تا دوباره  ادیاتاقش ب يجرات کرده بود تو یحت نیستیکر. کرد زیصبرش رو لبر يکاسه  گهید نیا. شده

 .نداشت یتیمحدود چیه نیستیانگار تکبر کر. سرزنشش کنه

 "!رونیب! رونیب! رونیب! رونیبرو ب": زد ادیانگشتش رو به طرف در گرفت و فر یاستفان

 ".یزن یداد م يدوباره دار. یآروم باش، استفان": دستور داد تیبا جد نیستیکر

 "...يِفرانسو کتاتوریکنم، د کاریچ یبهم بگ يتو حق ندار"-

نگاهش  تیقدم بلند به جلو گذاشت، بازوهاش رو گرفت و با عصبان هی نیستیچون کر. نتونست ادامه بده اما

 :گفت يزیآم دیو با لحن تهد. کرد

به ژان  نکهیتو بدون ا. يدوباره کنترل اعصابت رو از دست داد. کنم یساکتت م ،یحرف بزن گهیکلمه د هی"-

 ".میزن یبا هم حرف م مینیش یعاقل باش، بعدش م. یزن یسر من داد م يدار ،یپل فکر کن

 يو بهم ثابت کرد يکرد شرفتیپ گهید يمرحله  هی. شده ریواسه حرف زدن باهام د گهید": داد زد یاستفان

 "!کنم ینم ییاز حرفهات اعتنا چکدومیلحظه به بعد، به ه نیاز ا. یهست یچ

 ".بهت گفتم ساکت باش. مادموزل مینیب یآره؟ حاال م": دیپرس تیبا عصبان نیستیکر

 "...!یتون یتو م": دهان باز کرد یاستفان

 يـها*لـبـ يـهاش رو رو*لـبـ د،یبغلش کش ياونو کامالً تو نیستیکر. از دهانش خارج شد نیفقط هم اما

 .گذاشت و ساکتش کرد یاستفان

 

شده  رید گهیشوك رو گرفت، د يجا تیعصبان یکنه، و وقت یتونست مقاومت یشوکه شد که نم نقدریا یاستفان

. بهش شانس فرار هم نداده بود یحت نیستیو کرمحکم بودن قفل شده بود  لیکه مثل است ییبازوها نیب. بود

مردها، بجز  شتریعادت داشت به ب ناو. بود فتادهیاتفاق ن یاستفان يبرا چوقتیبود که تا به حال ه يزیچ نیا

 یعاشقش شده بودن و دنبالش بودن، اما استفان يادیز یلیخ يمردها. نگاه کنه یبا سرگرم کش،ینزد يدوستها

 شتریشد محتاط و ب یکه بهش داده م ییسه ها*بو. بود فتادهیزحمت ن يازشون تو یخالص يوقت برا چیه

 یحس چیکرد و مشخص بود که ه یم هشیکامالً مردانه تنب یروشداشت با  نیستیکر. وقتها عذرخواهانه بود

 .نداره تیبجز نفرت و عصبان
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از ترسش به گوش خودش  یناش يناله هاکرد و  دنیشروع به لرز یاستفان ياونقدر ادامه داد تا زانوها نیستیکر

. کرد یم یجیو گ یاحساس ضعف، منگ یشد، استفان رهیسرش رو بلند کرد و بهش خ نیستیکر یوقت. دیهم رس

 یآب يولو بشه، اما اون محکم نگهش داشت و با چشمها نیزم يولش کنه ممکنه رو نیستیدونست اگه کر یم

 .درخشانش مسحورش کرد

 "؟یکن یحاال به حرفهام گوش م": با تشر گفت نیستیکر

 ".نه"-

رو جمع و جور کنه  شیکرد تمام سرکش یم یسع. شد رهیخ نیستیسرش رو تکون داد و متقابالً به کر یاستفان

کم خوش  هیاما . براش بکنه يتونست کار یاما نم د،یلرز یم یبه طور وحشتناک. خالص بشه تیموقع نیتا از ا

 .رانگریو ينه اون بوسه  ذاره،یخشمش م يلرزشش رو به پا نیستیشانس بود که کر

 "!یاستفان": هشدار داد نیستیکر

تو . خوام باهات صحبت کنم یمن نم": بگه یلرزان يو با صدا رهیموفق شد سرش رو با غرور باال بگ یاستفان و

 ".کنم یرو م تتیبرگرده شکا يری یت یوقت. ياتاق منو ندار ياصالً حق بودن تو

فرستمش قطب  یاگه بخواد ناراحتم کنه م": گفت يزیدآمیشده و لحن تهد کیبار يبا چشمها نیستیکر

 ".شمال

 "!یکن یکار رو نم نیتو ا": بود، ماتش برد نیستیکر يصدا يکه تو يدیبخاطر تاک یاستفان

 .بهش داد یفینگاهش کرد و تکون خف تیبا عصبان نیستیکر

 ".ستمین ثیمن خب... يکنم، موجود کوچولو یکار رو نم نیالبته که ا"-

 يبخاطر کار چوقتیو ه دمیفهم نویا دمتیبار که د نیهمون اول! یهست": کرد دیتاک یلرزان يبا صدا یاستفان

 ".بخشمت ینم يکه االن کرد

 :گفت يزیآم طنتیو با لحن ش. دیرفت و لبهاش از زور خنده لرز نیاز ب هوی نیستیکر تیعصبان

 داشیمن پ دیواسه کنترل کردنت وجود داشته باشه، و شا یراه آسون دیکردم؟ گازت گرفتم؟ حتما با کاریچ"-

 ".ـوسمت*االن هم کامالً آماده م که دوباره ببـ. کرده باشم

با من  چکسیتا به حال ه. اتاق برو نیفقط ولم کن و لطفاً از ا": با متانت گفت د،یلرز یهمونطور که م یاستفان

 ".نکرده يرفتار نیهمچ
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 ".یزن یداد نم گهیحداقل د. یکن یم یکه منو عصبان ينکرد یرو اونقدر عصبان یهرگز کس دیشا"-

 ياالن دو تا مرد تو نیهم. گوش کن": ادامه داد نیستیتالش کرد خودش رو آزاد کنه، کر یاستفان یوقت

کنم  يادآوریبهت  دیبا. ننیرو بب یین درست جاتون یتا چند ساعت هم نم. دنیآشپزخونه هستن که صدمه د

 ".میمواظب باش دیبا ییمدت خودمون تنها نیا يتو ،يرو ناقص کرد ارهامونی نکهیبخاطر ا

پشتمون راه  یواشکیدو تا از افراد تو  ؟یکن یموضوع سرزنشم م نیبخاطر ا يدار": دیپرس تیبا عصبان یاستفان

 یمثالً چرا نم ؟یکن یهستن و بهشون حمله کردم، سرزنشم م رهایافتن و چون من فکر کردم گروگانگ یم

 "؟يمحافظ هم دار یبهم بگ یتونست

زبونت رو نگه  يمطمئن بود که جلو شهینم. هنوز هم ندارم. چون بهت اعتماد نداشتم": اعتراف کرد نیستیکر

 ".میخور یبره وگرنه شکست م شیپ اطیبا احت یلیخ دیبا هیقض نیو ا. يدار

 :باال انداخت و مطمئنش کرد یمونیشونه هاش رو با پش د،یرو د یاستفان ينگاه متهم کننده  یوقت و

اما انتظار . گفتم یبهت م دیاومده با شیبخاطر اوضاع پ دیشا. ندارم یمن به تعهدت در قبال ژان پل شک"-

که  یکردم هر زن یتصور م. رو هم دست کم گرفتم دنیجنگ يبرا تییشجاعت و توانا. بشن دهینداشتم اونها د

 ".کنه یوحشت م ازه،یبدونه به محافظ ن

کنه،  یمرد داره ازمون محافظت م هیفقط  نکهیتصور ا یکن یفکر نم": دیپرس یبا لحن خشک یاستفان

شت که ندا یتعجب. تونه کمکمون کنه یبجز تو نم چکسیو ه مییکردم فقط ما و اونها یوحشتناك تره؟ فکر م

 ".دونستم ینم کتیارتش کوچ يدرباره  يزیباعث تاسفه که چ. ينشسته بود نجایراحت ا نقدریا

 "تونم ازتون دفاع کنم؟ ینم یکن یفکر م"-

هر  یتون یکنم تو م یمن فکر م": گفت يو به سرد دیکش رونیخطرناك ب يخودش رو از اون بازوها یاستفان

. این نجایا گهیو لطفاً د رونیب يخوام از اتاق من بر یحاال ازت م. یتون یدونم که م یدر واقع م... یبکن يکار

 ".رفتم یم نیاالن از سنت لوس نیاگه بخاطر ژان پل نبود، هم

 ".يتونم در عرض چند ساعت بفرستمت بر یم": داد شنهادیرفت، پ یهمونطور که به طرف در م نیستیکر

 :دیپرس يا روزمندانهیبا لحن پ و. شد کیبود که بار یاستفان يبار چشمها نیا

 یچ يبرا شتیچند لحظه پ ي انهیوحش يفهمم اون حمله  یمگه نه؟ حاال م ،يخوا یم نویتو هم! اوه، آره"-

 "!یکن یاشتباه م... نه؟ خوب ،یمنو بترسون یتون یم یکن یتو فکر م. بود
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کار رو نکردم تا تو  نیمن ا": گفت یبه حرکت در آورد و با لحن نرم یاستفان يو چشمهاشو رو ستادیا نیستیکر

معتادت  ن،یکم تمر هیتونم با  یمن م. خوبه یلیبغل کردن تو خ. بترسم دیمنم که با نیباور کن، ا. رو بترسونم

 ".بشم

مثل دو تا ... نیبا هم مچ هست یلیشما خ. سیبچسب به دن": دیاحساس کرد صورتش گل انداخت و توپ یاستفان

کنار کتابها پر بشه و  یخال يکنن تا جا یکتاب استفاده م يقفسه  يکه تو یکیک کوچبالشت(بالشتک کتابِ 

 ".زشت) مترجم: فتنین

حتما . يبد یحاتیتوض هیبه خواهرزاده ت  دیدوباره با. نییپا يطبقه  ایب": دستور داد یبا لحن خشک نیستیکر

که  نمیتونم بب یم. خوان منو بکشن، نگرانه یکه دو تا مرد م نیبه ا نانتیو بخاطر اطم... ناراحته ادتیبخاطر فر

کار  نیبه ا يازیممنون مادموزل، اما ن. یکنتا ازم محافظت  يمن هم بنداز يجلو یخودت رو حت يتو حاضر

 ".ستین

. رهیتونست حالش رو بگ یراحت م یلیخ نیستیکر. به در کرد یاخم وحشتناک یدر رو بست و استفان نیستیکر

اگه شانس . رفت یم نیفرصت از سنت لوس نیگرفت و و در اول یم دهیرو ناد نیستیلحظه به بعد کر نیاز ا دیبا

 .برد یرفت و ژان پاول رو هم با خودش م یکرد، م یم شیاری

برنامه ها رو  ياون همه . تونست از خودش مراقبت کنه یم نیستیکر. فکر سرش رو تکون داد نیبا ا یاستفان

 یم يحتماً باهاش همکار ینبود، استفان کتاتورید نقدریاگه ا. دوش خودش بود يهم رو نهایو تمام ا ختیر یم

 ییخودش تنها دیبا یاستفان. ممکن کرده بود ریکار رو غ نیا نیستیاما حاال کر. هم کرده بود یدرواقع سع... کرد

 يزهایساحل محافظ گذاشته، چ يود توبهش نگفته ب نیستیکر یکرد چون تابلو بود وقت یرو کنترل م زیهمه چ

. کرد یم هیبه هوش خودش تک دیبا. خودش بود و خودش گهیاالن د یاستفان. گفت یرو هم بهش نم گهید

دوراند بود، پس  نیستیسر و کار اون دو تا مرد با کر یوقت... بود، اما فگناه هم متاس یب ياون مردها يبرا

چون مطمئن بود . اون دو تا مرد بود يبه جا نیستیکرد کر یآرزو م یگناه باشن؟ استفان یشد که ب یم يچطور

 !خاله خرسه بود یدرست مثل دوست زایلوئ یکنه، و مهربون یم یدگیداره بهشون رس زایلوئ

کل ظاهرش باعث شد دوباره گونه هاش . لبهاش شد يرفت تا موهاش رو خشک کنه که متوجه کبود یاستفان

حس بود،  یو ب دیلرز یدست و پاش هنوز م. نشده بود ختهیاندازه بهم ر نیتا ا وقتچیتا به حال ه. گل بندازن

شده  ينجوریبه طرف باال ا ساحلاز  دنیبه خودش گفت بخاطر دو تیبا جد. انگار اصالً متعلق به خودش نبود

 . بره نییپا يکرد تا به طبقه  دنیو شروع به لباس پوش
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ببره، اما  نیحس رو از ب نیکرد ا یو سع دیلبهاش کش يانگشتهاش رو رو یاستفان... شب خاص بود هی امشب

تنفر . هنوز محاصره ش کرده بود نیستیانگار کر... رو احساس کنه نیستیکر ویاَفترش يتونست بو یهنوز هم م

 .متنفر بشه یکیاز  هیبق یِتونست به خوب یم یبود و استفان یخوب یلینظر خ نیستیاز کر

 یاستفان ن،یستیقبل از اومدن کر. شد رهیخ نهیآ يبه خودش تو یکرد و با نگران خکوبشیم فکر در جا نیا

رو شاد و خندون  شیزندگ يهمه  شهیاون هم. خودشو داشت يجا گهیشد، تنفر که د ینم یعصبان چوقتیه

 حاال اون حالش کجا رفته بود؟. بود

 یوقت. هم نگرانه یلیمشخص بود منتظرش بوده و خ... کاناپه نشسته بود يژان پل رو ن،ییپا يطبقه  يتو

 :گفت یو با دقت نگاهش کرد و با دلواپس دیوارد شد، ژان پل از جاش پر یاستفان

 "؟یهست یعصبان. ياستو دوم،یداد زدنت رو شن يصدا"-

االن  ینبود ول یوضوع خاصم. نه گهید": گفت یبخش نانیبهش لبخند زد، بغلش کرد و با لحن اطم یاستفان

 "؟یزدم، پس چرا نگران یتازه من که سر تو داد نم. حل شده گهید

 "؟يزد یداد م نیستیسر عمو کر یداشت": نگاهش کرد نیبه احترام و تحس ختهیآم یپل با ترس ژان

 یمشکل گهیاما االن د. زد یسر من داد م يبلند یلیخ ياون داشت با صدا": دیهمون لحظه رس نیستیکر

 ".دهیاون منو بخش. ستین

نگه و ژان پل هم آروم گرفت  يزیکه بخاطر حضور خواهرزاده ش دست و پاش بسته بود، مجبور شد چ یاستفان

 :زد، گفت یصداش موج م يکه تو یو با آسودگ

ت، آره؟ عاشقانه س يدعوا هی نیا. زنن و بعدش شادن یداد م گهیوقتها مامان و پاپا هم سر همد یبعض... اوه"

 ".هست گهیپاپا م

 ".االن شاده یاستفان. گهیاون کامالً درست م": مطمئنش کرد یمیبا لحن مال نیستیکر

 نیستیخواست به طرف کر یکه م یو درست وقت دیکش یقینفس عم یاستفان. دیپل به سمت باغ دو ژان

 :گفت یو با نگاه متعجب ستادیبرگرده، پسرك ا

 "؟يبودن استو یساحل بودن، ک يکه تو ياون دو تا مرد"-

 ".نیخوب يآدمها. کنن یکار م قشیقا يبودن که تو نیستیاوه، افراد عمو کر"-
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خودش نگه  شیمحکم پ یلیو چرا اون تو رو خ يدیدو نیستیبه طرف عمو کر عیپس چرا تو اونقدر سر"-

 "داشت؟

 ".کردم یداشتم بغلش م": راحت گفت یلیخ نیستیکر

 "؟يزد یسرش داد م یپس واسه چ". نگاه کرد یاستفان به یپل با خوش ژان

 فهیوظ گهیبار د هی نیستیاما کر د،یرس ینم یبه ذهن استفان يرو بدونه و بهانه ا زیخواست همه چ یپل م ژان

 :گفت ینیاونو انجام داد و با لحن غمگ ي

 ".بد اخالقه یلیاون خ"-

 هیمهارتهات،  ي هیپس در کنار بق": دیبرگشت و توپ نیستیبه طرف کر یرفت، استفان رونیژان پل ب یوقت

 ".یهم هست یعال يدروغگو

 .بهش انداخت و شونه هاش رو باال انداخت يزینگاه تمسخرآم نیستیکر

 "ژان پل شک کنه؟ یدوست داشت"-

. يبد صلهیرو ف هیربط و شاخ و برگ دادن، قض یب اتیجزئ نیشد بدون ا یم": گفت یبا لحن محکم یاستفان

 "...که اون فکر کنه یکن ياصالً الزم نبود کار

پسربچه خوشحال  هیباعث شد  نینگرانت کنه؟ ا دیاما چرا با. کنه یعاشقانه نگرانت م يدعوا! دمیفهم! آها"-

... هستم یعشق يماجرا هیطرف  هیمن االنش هم  ،یدون یخوب م یلیو همونطور که خودت هم خ... بشه

 "!مادموزل یتو کامالً در امان! از اون دو تا بالشتک زشت یکی

در . بار جلوش رو نگرفت نیا یژان پل رفت و استفان شیانداخت و پ یبه استفان يزیرآمینگاه تحق نیستیکر

... شوکه شده بود یلیخ. تا روبراه بشه دیکش یکم طول م هیبدجور حالش رو گرفته بود و  نیستیحال حاضر کر

 .هم نبود سیدن دنیشام و د دنیرسو منتظر 

. هم باهاش حرف نزد نیستیاتفاقاً کر. صحبت نکنه نیستیکه الزم نشده، با کر یمصمم بود تا زمان یاستفان

کنه که چطور از  یفکر م نیبا خودش فکر کرد حتما داره به ا یبود و استفان يزیچ ریدرگ نیستیانگار ذهن کر

 یم یو هم خودش، که سع... نیستیهم بخاطر حضور کر... صرف شد یناآروم يغذاش تو. شرش خالص بشه

 نیستیکرد کر یاحساس م یجمع بود و استفان یلیاما ژان پل حواسش خ. رفتار کنه يکرد بخاطر ژان پل عاد

 .درخشان که مرتب روشون در حال حرکت بود، شده ي رهیت يهم متوجه اون چشمها
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از  نیستیو کر یکه استفان یبه حالت یلیاون خ. بشه دیخواب ناپد يد برانبود مثل هر شب زو لیما سیدن انگار

 نیستیشد و در آخر، کر یکم کم داشت مشکوك م. کردن، عالقمند شده بود یم ينگاه کردن به هم خوددار

 .رفت اتاقش یهم داشت م یکنترل اوضاع رو به دست گرفت و استفان

 میبر دیبا ؟یما رو ببخش شهیم س،یدن. یخوام باهات حرف بزنم استفان یم": گفت یبا احترام خشک نیستیکر

 ".کتابخونه يتو

 ".نیستیکنم کر يتونم وقتم رو سپر یراحت م یلیمن خ! البته": جذابش رو زد ياز اون لبخندها یکی سیدن

. مهم هم نبود البته! کنه يدر، وقتش رو سپر يرو دیبا گوش دادن از سوراخ کل سیدن دیفکر کرد شا یاستفان

که عالقه به دونستن حرفهاشون داشتن، فقط  ییکسا. شد یختم م زیچ هیآخرش به  ن،یستیبا کر ییهر گفتگو

 !ستنیباغ با يبود تو یکاف

 : گفت تیبا جد نیستیو خلوت کتابخونه شدن، کر تیدوتاشون وارد امن یوقت

 یینجایا یتونم تا وقت یهستن، اما من نم یهات عال زهیو انگ لیشک ندارم دال. کنه دایتونه ادامه پ ینم نیا"-

 ".ژان پل تمرکز کنم تیامن يرو

رو  گهید یکی نیستیگرفت، کر یخط حمله نم هیاگه ! بفرما. شد رهیخ نیستیبه کر ينشست و با سرد یاستفان

 . کردیامتحان م

 ی، تو هم حاضر به رفتن نمشد یاگه جامون عوض م. رمینم نجایمن عمراً از ا": گفت تیبا قاطع یاستفان

 ".يشد

 ".دهیم يادیز يازهایبهم امت نیو ا. مردم هیمن . ستین سهیاصال قابل مقا نیا": با تشر گفت نیستیکر

 نیبهتر. يایهمه در ب يجلو یتا بتون يدار يقدرت و برتر يتو اونقدر! آره متوجهش شدم": دیتوپ یاستفان

نبود، جون ژان پل به خطر  ادیز نقدریثروتته و اگه تو ثروتت ا شیبعد. تهیتو نسبت به من قدرت جسمان يبرتر

 ".یاحساس گناه کن يادیز یلیبرخورد قدرت منشانه ت، مقدار خ نیا يبه جا دیبه نظر من تو با. افتاد ینم

بحث کردن با تو  نیهم! کنم یاحساس خشم م يادیز یلیمن مقدار خ". بهش انداخت يدینگاه ناام نیستیکر

 نیبه نظر من ا. یاز اصل مطلب دور بش یتون یم يزیانگ رتیتو با مهارت ح. کنه وونهیرو د یکیتا  هیکاف

 ".یاحمق باش یعیبه طور طب نکهیمگه ا ه،یکارت عمد
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 يری یت ياگه منو به اتاق مطالعه ": گفت یبه قصد ترك اونجا، از جاش بلند شد و با لحن محکم یاستفان

حواسم به  دیمن با. میجلسه رو تمومش کن نیا میتون یکنم م یپس فکر م ،یکن نیتا بهم توه يکرد دعوت

 ".نطوریتو هم هم... ژان پل باشه

 کمونیمدت تو رو به ارتش کوچ نیا يتو. کنم یرو ول م هیقض نیاالن ا... خوب یلیخ": دیتوپ نیستیکر

 ".کنم یم یمعرف

 .مصدوم شده بودن، صدا زد یاستفان يساحل از حمله  يرو که تو يبه طرف در رفت و دو تا مرد و

 

 یاستفان یوقت. مصدوم شده بودن، صدا زد یاستفان يساحل از حمله  يرو که تو يبه طرف در رفت و دو مرد و

. نهیبب نیستیکر يچشمها يرو تو تیتونست برق رضا یکنه، م یبده و عذرخواه حیمجبور شد کارش رو توض

. دیو خجالت نکش اوردیخودش ن يکنه اما اصالً کارش رو به رو رشیخواد تحق یم نیستیدونست کر یم

 .بهش نگفته بود يزیبود که چ نیستیکر ریتقص نیکار رو کرده بود و ا نیبهتر یاستفان

 يقو یلیاونا خ. به نظرشون جالب اومد یکار استفان نیا یدو تا مردها خوب باهاش کنار اومدن، حت خوشبختانه

 .نداشتن يا گهیچشمهاشون، مشکل د فیخف يو بجز قرمز دنیرس یبه نظر م

 "تموم شد؟": دیپرس يبا لحن تند یشد، استفان رهیو بهش خ ستادیا نیستیمردها رفتن و کر یوقت

 ".میکن یم یفردا نقشه مون رو عمل. فعال آره"-

  ".خوب یلیخ"-

 . اعتماد نداشت نیستیذره هم به کر هی یحت. کرد یاصالً احساس آرامش نم یاستفان

 ".رمیرو هم در نظر بگ سیدن دیبا": انگار با خودش حرف بزنه، گفت نیستیکر

باز هم  ستنیخطر غوطه ور بودن، کر يکه تو طیشرا نیا يتو. انداخت نیستیبه کر يزیرآمینگاه تحق یاستفان

 .کرد یداشت به اون زن فکر م

 ".بندازم ینگاه هیتا به مشکل خودم  رمیم گهیمنم د. خوشبختانه اون مشکل توئه"-

 .به طرف بازوش اومد نیستیخواست از جلوش رد بشه که دست کر یم یاستفان

رو  مییکارت شناسا ،یبه من حمله کن نکهیقبل از ا. مراقب ژان پل باشم دیمن هم با": کرد يادآوری نیستیکر

 ".بکن یچک هی
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و  ستادهیهال ا يتو نیستیدونست که کر یبهش بکنه از اونجا رفت، اما خوب م ییاعتنا نکهیبدون ا یاستفان

به  نکهیو بدون ا. عادت داشت که بهش نگاه کنن یاستفان... نداشت یتیاصالً اهم. کنه یرفتنش رو تماشا م

 . از پله ها باال رفت تیبندازه، با رضا یپشت سرش نگاه

اگه . شراکته نیطرف ا هیهم  یاعتراف کرده بود استفان نیستین برنده شده بود، چون کراال ییجورا هی

و  یشد، اما االن فقط احساس نگران یخوشحالتر م یبرخورد رو انجام داده بود استفان نیزودتر ا نیستیکر

. شده گهیآدم د هیکرد  یم سشده بود که احسا تشیو عصبان یاونقدر باعث ناآروم نیستیکر. کرد یاضطراب م

 رهیجز. پرتاب بشه یواقع يایو با سرعت به دن ادیب رونیمکان ب نیا ياز جادو یکرده بود که استفان ياون کار

 .اما نه بدون ژان پل... خواست بره خونه یدلش م. مکان پر خطر بود هیحاال  یاستفان يبایز ي

 "ن؟یحرفهاتون تموم شد، مادموزل ک! آه"-

اون . کنه یو نگاهش م ستادهیکه ا دیرو د سیاومد و سرش رو بلند کرد، دن رونیب الیاز عالم خ یاستفان یوقت

هم  دیشا ای... شده یگذاشته بود و کامالً مشخص بود که داشته وارد اتاق م نیستیدر اتاق کر يدستش رو رو

 .رونیاومده ب یداشته از اتاق م

 نییپا نیبر نیتنهاست اگه دوست دار نیستیکر. موم شدهکامالً ت": مطمئنش کرد یبا لحن محکم یاستفان

 ".ششیپ

 ".باال ادیمونم تا ب یفقط منتظرش م. آماده م که به رختخواب برم ینیب یهمونطور که م. اوه، فکر نکنم"-

بود که تضاد  نیرنگ لباس، سرخ آتش. بود دهیو ساتن پوش يربدوشامبر تور هی سیدن. دید یم یاستفان آره

. شد یواردش م ایاومد  یم رونیداشت از اتاق ب سیمهم نبود که دن ادیز. داشت سیدن ي رهیت يبا موها ییبایز

 .داره ییشب برنامه ها ياالنش هم برا نیچون کامالً مشخص بود که هم

 ".کنه یاعصابت رو آروم م ؟يخور ینم یدنینوش هیو  ير ینم نییچرا پا": گفت يشداریبا لحن ن یاستفان

 یکار رو م نیاون معموالً ا... کنه، مادموزل یاعصاب منو آروم م نیستیکر": گفت يبا لبخند خرسند سیدن

 "...کنه

 يآروم برا. مطمئن شده بود گهیاگه قبال شک داشت االن د. فقط وارد اتاقش شد و در رو محکم بست یاستفان

حس  نیا. دست داده بود بجنگه بهش سیدن دنیکه با د یکرد با حس افسردگ یم یسع... خواب آماده شد

رو با معشوقه ش  شبامشب و هر  نیستیداد که کر یم یتیاهم دیچرا با یاستفان. کرد یهم م شیعصبان

 .متنفر بود نیستیباشه از کر یبگذرونه؟ هر چ
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شت که دا نیستیخورد به کر بایبه ژان پاوپل ل بندازه که تقر یو رفت تا نگاه دیلباس خوابش رو پوش یاستفان

 .اومد یراهرو م يتو

به طرف  نیستیتعادلش رو از دست داد و همون لحظه دست کر نیستیاز برخورد با کر يریجلوگ يبرا یاستفان

 ".من حواسم به ژان پل هست. به رختخواب يبهتره بر": گفت يبازوش اومد و با لحن تند

 ".اتاقته يوقته تو یلیکاباره خ. يدار يا گهید يهایریتو درگ": دیتوپ یآروم يبا صدا یاستفان

 "؟یزن یحرف م یچ يدرباره ": رو برگردوند تا بهش نگاه کنه یاستفان نیستیکر

 : گفت یو با لحن خشک. دیخودشو عقب کش ینبودن و استفان میهم مال یلیخ دستهاش

در آنِ واحد دو جا  یتون یتو که نم... خوب. رو گفتم رمیاتاقت شب بخ يرفت تو یکه داشت م سیمن به دن"-

من از ساعت ده تا سه  م؟یکن میزمان رو تقس میبتون دیشا ای. پس من مواظب ژان پل هستم ،یحضور داشته باش

باشه تو  یهر چ. م فهیسر وظ ردمتا باز من برگ یباش ششیاز سه تا شش پ یتون یتو هم م شم،یمواظبش م

 ".يدار اجیاز من به خواب احت شتریب

. در رو باز کرد و به داخل اتاق نگاه کرد عیبه طرف اتاقش رفت، سر يبلند يو با قدمها برگشت نیستیکر

 :دینگاه کرد و توپ یبرگشت و با تنفر به استفان رونیدوباره ب

که  ییروز تا جا هیکن که واسه  یراض نیخودت رو با ا. برو به تختت مادموزل! هیکه اتاق خال بهیچقدر عج"-

که  ییتو نیموضوع، ا نیبا توجه به ا. یشروع کن یتون یفردا دوباره م. و بخواب يشد دردسر درست کرد یم

 ".داره اجیاحت يشتریبه خواب ب

پس  شد،یاگه اون وارد اتاقت نم": گرفته بود، گفت شیآت نیستیکر زیکه گونه هاش بخاطر نگاه تنفرآم یاستفان

 ".من باهاش حرف زدم. اومد یم رونیحتما داشت ازش ب

 میگشت تا قا یم ییاحتماالً داشت دنبال جا. براش دل بسوزونم دیپس واقعا با": گفت يبا لحن تند نیستیکر

 ".بشه

آدم  هیکرد  یاحساس م. دیبه طرف اتاقش دو باًیتقر یوارد اتاقش شد و در رو بست و استفان نیستیکر

احتماالً . گذاشته بود نیستیدر اتاق کر يدستش رو رو هیکه  دهیرو د سیاما مطمئن بود دن... دردسرساز و پسته

 نیاما ا ه،یگفته بود اتاق خال نیستیدرسته که کر. دیخند یبود و داشت م نیستیاتاق کر ياالن هم تو سیدن

 نیهرگز همچ نیستیکر. احساس حماقت کنه یکنه استفان يرو گفته بود تا کار نیا دیشا... بود نیستیحرف کر

 . تله ش افتاده بود يراحت تو یلیخ یداد و استفان یرو از دست نم یفرصت
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هم  سیکه دن دیرفت د نییصبحونه پا يبرا یوقت. داشت یاستفان يبرا زیسوپرا هی نیستیروز بعد، کر صبح

حس  یاستفان. بود وونیا يژان پل تو. افته یداره م یاتفاق هیمطمئنش کرد که  بیاتفاق عج نیاونجاست و ا

 . باشه هاکم باهاش تن هیکرده تا  داریژان پل رو زود از خواب ب نیستیکرد کر یم

که امروز صبح  نهیتونست بب یرفت، اما م ینم رونیبود و از کله ش ب یاعصاب استفان يهم شب قبل رو هنوز

نشستن، مشخص بود  رفتن و کنار ژان پل وونیا يشروع، دو تا مردها سالنه سالنه رو يبرا. متفاوته زیهمه چ

منتظر  قاًیهم دق نیستیو انگار کر دنگاه کر نیستیبا تعجب به کر یاستفان. رو گرفته ن يدیکه دستورات جد

 :گفت يچون با لحن سرد. بود نیهم

 ".میکن یم یمحافظتمون رو علن. رفت شیسر و صدا پ یب شهینم گهیحال د. کرده رییاوضاع تغ"-

 .و متعجب نشد جیگ يافشاگر نینگاه کرد، اما اون اصالً از ا سیفوراً به دن یاستفان

 یکار مردم رو منصرف م نیا. بهتره یلیشدن محافظت خ یعلن. کامالً موافقم": گفت یبا لحن خشک یاستفان

 ".کنه

اون موافقت کرده که . گفتم سیرو به دن زیمن همه چ": گفت نیستیشد، کر رهیبه دوتاشون خ یاستفان یوقت

 یمشکل گهیکنن، د یبا بودن سه تا مرد که از ژان پل محافظت م. کاره نیعاقالنه تر نیا. بره نجایاز ا امروز

من دوست دارم تو هم با . کنه یم رابرو خ زیتونه مشکل ساز باشه که اونوقت همه چ یزن م هیوجود . ستین

 ".مادموزل ،يبر سیدن

 . شد ینم الیخ یاصالً ب نیستیانگار کر! تا شرش خالص بشه گهیترفند د هی. نگاهش کرد يبا سرد یاستفان

 "و؟یموس ،يدیبهم دستور م يدار"-

 

 يفکر کرده بود که اتفاقها نیستیاگه کر. نگاه کرد نیستیهمونطور به کر. واقعاً دوست داشت بدونه یاستفان

االن از خجالت  دیبا نیستیود و کرقابل بخشش ب ریغ نهایا يهمه . اون رو ترسونده، کامالً در اشتباه بود روزید

 . بدهو دستور  نهیاونجا بش نکهیکرد، نه ا یخودش رو جمع و جور م

مشکل  نیبا چشم باز به ا سیدن. کار عاقالنه ست نیا گمیمن دارم م": گفت يبا حالت آزاردهنده ا نیستیکر

 یوقت. يباهاش بر یتون یگرده و تو هم م یبر م کینیاون به مارت. رهیم نجایکنه و االن هم داره از ا ینگاه م

 ".هتلت رو پرداخت کنم ي نهیهز لمیمدت ما نیا يالبته تو. يبرگرد یتون یتموم شد، م زیهمه چ
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 یهم بدترش م دیشن یحرفهاشون رو م يهمه  سیدن نکهیا. اضافه کرد یاستفان یحرف فقط به ناراحت نیا

 لسوفانهیف یسرش رو با حالت کبار،یو هر چند لحظه  دیرس یر مو از خود متشکر به نظ نیخودب یلیاون خ. کرد

 . داد یتکون م

 نجا،یا يموندن تو يهم برا لشیدال. ستین ریدرگ هیقض نیا يمادام پاسکال تو": گفت يبا لحن تند یاستفان

ژان پل هستم و مادر و پدرش از  يمن خاله ... اون مهمون تو و مشکل خودته. من کامالً فرق داره لیبا دال

 ".رمینم نجایاز ا ردن،هم که اونها برگ یتا وقت. و مراقبش باشم نجایا امیمن خواستن تا ب

 "!ییدست و پا يتو فقط تو اد،یب شیپ یاگه مشکل": گفت تیکرد و با عصبان یاخم وحشتناک نیستیکر

 . نداشت ینیعقب نش الیخ یاختالف بزرگ بود و استفان هی نیا. دینترس یاستفان اما

مزاحم  هی ایدماغ  يمن مو یبگ دیشا. کنم یمن ژان پل رو ول نم": گفت یبا لحن محکم یاستفان

 ".مونم یهم م نجایو ا نجام،یدردسرسازم، اما ا

 یدونم که اگه مشکل یرو م نیاما ا. شمینم بتیو غر بیعج یسیکلمات انگل نیمن متوجه ا": دیتوپ نیستیکر

 ".چشمم به تو هیچشمم به برادرزاده م باشه،  هی دیمن با اد،یب شیپ

که حواسم به  شهیم نیمن سرم گرم ا": گفت تیو صبحونه ش رو نصفه گذاشت و با عصبان ستادیا یاستفان

 "!یمن دخالت نکن يکارها يو تو یکنم به مشکل مادام پاسکال برس یم شنهادیدر ضمن، پ! خواهرزاده م باشه

دنبالش  نیستیکر. رو راحت از سر بگذرونه يزیرفت، انگار قرار نبود هر چ رونیاز خونه ب تیبا عصبان یاستفان

 . فضول دور کرد ياومد، بازوش رو گرفت و اونو با خودش به طرف باغ برد و از چشمها

ودش رو به طرف خ یاستفان نیستیکر دن،یچمنزار بودن رس ي هیحاش يکه تو یپر گُل يبه بوته ها یوقت

که قبال حرفش رو  یبرمت باال و اون ساک یم يایاگه سر عقل ن! يبر نجایخوام از ا یم": دیبرگردوند و توپ

 ،يگناه حمله کرد یدو تا مرد ب هب روزید یوقت. زن فقط وبال گردنه هیجور مسائل،  نیا يتو. دارم یبر م يزد

 ".يثابت کرد نویا

 ".شدم و حالشون رو گرفتم رهیو بهشون چ": آورد ادشی تیبا عصبان یاستفان

قدم عقب رفت، انگشتش رو به طرفش گرفت با لحن متهم کننده  هیآزاد کرد و  نیستیخودش رو از چنگ کر و

رفتار نکرده  کتاتورید هیاگه تو مثل . تو بوده ریکه بعد از اومدنت انجام دادم، تقص یهر کار اشتباه": گفت يا

بود که  نیا يکرد ید از همون اول میکه با يتنها کار. کنم یچیکردم سرپ ینم یسع وقتچیمن هم ه ،يبود
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کله ت فرو  يتو نویا. یترک یم ادیز یِاز زور خودخواه يچون دار ،يکار رو نکرد نیتو ا. یرو بهم بگ قتیحق

 هیمعشوقه ت رو به . دارم کسانی يتهایو مسئول کسانیمن حق . هستم هیقض نیا يکن که من تا آخرش تو

 "!امن بفرست و دست از سر من بردار يجا

 نیستیکر. کرد نترسه یسع یدستهاش گرفت و سرش رو باال گرفت، اما استفان نیرو ب یصورت استفان نیستیکر

 یاگرچه نم... شد رهیهم بهش خ یو استفان اره،یخشنش از پا در ب یآب يکرد اونو با چشمها یم یداشت سع

واسه . تونست ساکت بمونه ینم اسخت بود، ام یلیتکون دادن لبهاش خ نکهیبا ا. ذره هم حرکت کنه هی تونست

 :خورد، گفت یتکون م یکه به سخت ییلبها نیاز ب نیهم

 ".قبولش کن. میبا هم هیقض نیا يما تو. رسونه ینم ییخشونت تو رو به جا! رم یمن نم"-

 ییو با لذت ضربه ها ذارمیزانوم م يتموم بشه، تو رو رو نهایا يهمه  یوقت": دیغر یآروم يبا صدا نیستیکر

 ".کم عقل وارد بدنت کنه هیزنم تا  یبهت م

 .شد رهیولش کرد و با اخم بهش خ و

من . رنیبگ ادیاحترام گذاشتن رو  دیمردم با. شهیکم احترام سرت م هیاحتماالً ": گفت یبا لحن محکم یاستفان

 ".هینجوریا عتتیطب دهیکه نشون م یزن یراحت دست به خشونت م نقدریتو ا. دوراند ویازت متنفرم موس

کامالً خارج  ینیچن نیا يتهایموقع. هستم تیمن نگران سالمت": دیروش رو برگردوند و توپ یبا ناراحت نیستیکر

 ".بخشم یخودم رو نم چوقتیمن ه فته،یبرات ب یاگه اتفاق. از توان توئه

 "بود زنگ زد؟ یک روزید": و فوراً اضافه کرد "!رهیخ يدیخواب د": گفت یاستفان

 دایرو پ يری یکانادا بود که زنگ زد تا خبر بده ت يدفترم تو". نگاهش کرد یحوصلگ یبرگشت و با ب نیستیکر

 یلیافتم که هوشت خ یفکر م نیکم کم دارم به ا ؟یرو تموم کن تیسیاصطالحات انگل نیا شهیو م. نکردن

 ".محدوده

 .که سرش رو باال گرفته بود، به طرف خونه راه افتاد یدر حال یاستفان

 یم یاستفان. خالص بشه و دوباره هم شکست خورده بود یکرده بود تا از شر استفان یسع گهیبار د هی نیستیکر

 يشد تا جلو یبرد و آماده م یبزرگش م قیاون ژان پل رو به قا. کنه کاریخواد چ یم قاًیدق نیستیدونست کر

 یداشت که درباره شون سکوت کرده بود، و وقت نشیآست يتو ییاما احتماالً باز هم کلکها. ستهیمتجاوزها با

 .هیخود استفان ریگفت که تقص یکرد، حتماً دوباره م یم یاشتباه یاستفان



  

 

 کتابخانه نودهشتیا  لسونیو ایشیپاتر  –سرنوشت  يلمس واژه 

wWw.98iA.Com ٧٨ 

کامال در  ،يایبه نظر ب تا جذاب شهیباعث م نیستیمثل کر يمرد يجلو ییقدرت نما ياگه فکر کرد"-

 ".یاشتباه

. کنه یبهش نگاه م زیآم ریتحق یو با نگاه سادهیکه وسط پله ها وا دیرو د سیسرش رو باال کرد و دن یاستفان

 :ادامه داد سیدن

کار به نظر اون  نیو ا یکن یباهاش بحث م يتو همش دار. يسر رهیدوست داره، نه خ یزنانگ نیستیکر"-

 يهر کار ذارهیاون نم. نیمادموزل ک يوقتت رو تلف کرد ،یبمون نجایاگه بعد از رفتن من ا. زهینفرت انگ یلیخ

 ".کنه ینم ییبهت اعتنا نیستیکر. يانجام بد يدوست دار

 زینه بخاطر چ... داره ازیمونم چون ژان پل بهم ن یم نجایمن ا! شهیپس دعاهام مستجاب م": دیتوپ یاستفان

 ".به روت بازه، نگران نباش شهیاند همدور ویآغوش موس. يا گهید

تموم  نهایا يهمه  یوقت. کنم ینم یشناسم که اصالً احساس ناآروم یرو م نیستیکر ياونقدر. ستمینگران ن"-

 ".من شیپ کینیمارت ادیبشه، اون م

باعث  یلیخواهرزاده م خ تیمربوط به امن کیمشکل کوچ نیحتماً ا! ندارم یشک": گفت تیبا عصبان یاستفان

 ".دردسر هر دوتاتون شده

تونم  یم یچ گهید. نجاستیهم ا نیستیو کر نجامیمن ا. نشده میهم باعث دردسر و ناراحت یلیخ": گفت سیدن

 "!بخوام؟

 

 

ژان پل . نگاه کرد رونیراه افتاد و به طرف اتاقش رفت، نشست و با خشم از پنجره به ب تیبا عصبان یاستفان

بعد از . مورد بکنه نیدر ا يتونست کار ینم یاستفان. کرد یداشت نگاهشون م نیستیکر. همراه اون دو مرد بود

لبهاش  يتونه رو ینم گهیکرد لبخند دیکرد و حس م یم یو افسردگ يقرار یاحساس ب س،یروبرو شدن با دن

 . رو عوض کرده بود یاستفان تیشخص باًیتقر نیستیکر. نهیبش

 يها رهیپرواز به طرف جز نیاونجا بود که روزانه توش چند یباند موقت هی. بالفاصله بعد از ناهار رفت سیدن

 . برسونه مایرو به هواپ سیرو برداشت تا دن پیج نیستیکر. گرفت یانجام م بیبزرگتر کارائ

  "ن؟یستیعمو کر امیمن هم ب شهیم": دیپل با ذوق پرس ژان
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 یم نیستیکر. افتاده بود نیستیدام کر يخودش بدونه، تو نکهیژان پل بدون ا. ختیر نییدلش پا یاستفان

... راحت مخالفت کنه یلیتونست خ یهم دوست داره بره تا همراه خواهرزاده ش باشه، و م یدونست که استفان

 .اصرار کنه و مزاحمشون بشه تونست یواقعاً نم یاستفان. بود سیبودنش با دن یِانیپا قیدقا گهیچون االن د

 "؟)چطوره(نس پ ... یرو تماشا کن ماهایهواپ یتون یم. شهیالبته که م": لبخند گفت با نیستیکر

تو به  تیمسئول. ادیب دیهم با تیالبته خاله استفان": ادامه داد یانداخت و با لحن نرم یبه استفان ینگاه گنگ و

 ".میتنهاش بذار نجایخوام هم یماست و من نم يهر دو يعهده 

 "!دادم بشیو من خودم ترت... جور گردشه هیهم  نیا ياستو)! هیعال(مق وِعو ": پل گفت ژان

حرف  نیحاال با ا. ستادیا نیستیکر يهمونطور جلو يبدون گفتن کلمه ا یاستفان. دیبه طرف اتاقش دو و

 . درباره ش کرده بود، احساس تنفر بهش دست داد يفکر بد نکهیاز ا ن،یستیکر

 "؟یتنها گذاشته بش نجایا یبه نظرم دوست نداشته باش": دیپرس يحن سردبا ل نیستیکر

ممکنه افراد . ستیکار عاقالنه ن نیچرا به نظرم ا دونمیاما نم. نه، دوست ندارم": آروم مطمئنش کرد یاستفان

 "...که میاز کجا بدون. هم اونجا هست يادیز يساختمونها. باند فرودگاه باشن يتو يادیز

 قیساحلن، با قا يکه اونها تو میدون یهم نم نویا. میدون یما نم". روش رو برگردوند یحوصلگ یبا ب نیستیکر

 ".کرد سکیکم ر هی دیبا. با شنا ای انیم

 ".فکر نکرده بودم نیاصالً به ا ان؟یب قیبا قا": نگاهش کرد یبا نگران یاستفان

 ییهوا ای... وجود داره نیاه واسه اومدن به سنت لوسفقط دو ر! چرا که نه، مادموزل": دیبا نخوت پرس نیستیکر

به  دیبا. محافظ بذارم یخط ساحل يتونم واسه همه  یمن که نم. سپردم حواسشون به باند باشه. ییایدر ای

 سکیهم ر نجایا يبه نظر من موندن تو. سکهیر ناًیقیرفتن به باند فرودگاه، . کنم هیخودم تک زیرابطهام و غرا

تا از دردسر ... نجایهم بود که از اول اومدم ا نیواسه هم. فتهیب یدورم اتفاق نجایاز ا یدوست ندارم وقت. هیشتریب

 ".کنم يریجلوگ

 "...يآورد یاگه مادام پاسکال رو با خودت نم": مالمت بار گفت یاستفان

رو نفرستم بره، اونوقت  سیاگه دن": گفت يرو به طرفش چرخوند و با لحن گزنده ا شینگاه عصبان نیستیکر

 يندازیخودت رو م یبار گفت هی ادمهی. یتا ازش دفاع کن يبنداز بیعج تیموقع هی يممکنه تو خودت رو تو

 نیا. يدفاع از ژان پل بذار يبرارو  رتینظ یمهارت ب يهمه  یتون ینباشه، تو م نجایاگه اون ا! س؟یدن يجلو
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بره،  سیدن یوقت. ام یهم که از منطق تو خبر دارم، من برات پر از قدرت بدن ییتا اونجا. هدف توئه، مادموزل

 ".گهید یگیرو بهم م فمیحتماً وظا. در خدمتت هستم

 .و زبون درازه، و گونه هاش داغ و سرخ شد طهیزن سل هیاحساس کنه  یباعث شد استفان نیستیکر

 "...هیانصاف یب یلیخ نیا"-

. روش، روشِ کله گنده هاست نیا) عتاًیطب(ناتوقلمان ": گفت يلحن سرد و با دیحرفش پر ونیم نیستیکر

برادر و خواهرمون و دعا  يبه بچه  میدیحواسمون رو م. نیمادموزل ک میبر ایب ؟يرو دار يا گهید زیانتظار چ

 ".میسالم برگرد میکن یم

داشت که  یشده و حس اعصاب خرد کن دهیکرد نوکش چ یاحساس م. بتونه بگه ینبود که استفان يزیچ

 . حس رو داشت نیاما به هر حال ا... حس چطور بهش دست داده نیدونست ا ینم. هم بود قشیال

 زیهمه چ. همراه ژان پل عقب نشستن ینشست و استفان نیستیجلو و کنار کر سیدن. شدن پیسوار ج اونها

. اومد یبه حساب نم نهایماش نیجزء بهتر چوقتیه هم بیوضع جاده خوب نبود و ج. ناراحت کننده بود یلیخ

 هی نیژان پل، ا يبرا. بود جانیهاون شاد و پر از . نداشت یالبته ژان پل اعتراض. مثل عذاب بود ن،یعقب ماش

 يچشمها! رفت یمادام پاسکال داشت م... شد یمهم کامل م ازیامت هیرفتن با افراد محبوبش بود که با  رونیب

و حاال  رهیگفتم؟ اون داره م یبهت چ": شدن و زمزمه کرد رهیخ یبه استفان یبراق ژان پل با خوشحال ي رهیت

 ".رو دارم نیستیحاال فقط تو و عمو کر. دعاهام مستجاب شده

 یم سیشد، پل یخودش مستجاب م ياگه دعاها. وجودش ناآروم بود يزد، اما همه  یزورک يلبخند یاستفان

! گشت یسنگ رو هم م ریز یحت... کرد یو رو م ریرو ز نیکرد و تمام سنت لوس یحاصره ماومد ژان پل رو م

 نهیآ ياز تو نیستیکر. دسخت و سر... مثل سنگ بود نیستیتونست خطر رو احساس کنه، اما کر یم یاستفان

برنزه تر و با اعتماد  د،یتاب یکه بهش م دینور خورش ریز نیستیکر. کرد ینگاهش کرد و نگاهشون با هم تالق

 . بودن یو اون چشمها فوق العاده و مثل آسمون، آب. دیرس یبنفس تر به نظر م

 یهم م نیستیافکارش غرق بود که متوجه نبود کر ياونقدر تو. زل زد نیستیبدون فکر به کر باًیتقر یاستفان

اما . نگاهش رو گرفت عیه خودش اومد و سرب یباال رفتن، استفان دیکه با ترد رهیت ياون ابروها. نهیتونه اونو بب

 قاًیکه دق نیستیحالت کر. ست وونهیکرد که د یواقعا داشت ثابت م گهید یاستفان. گونه هاش سرخ و داغ شدن

 . داد یرو نشون م نیهم
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. شد یم ایاومد و هم سطح در یم نییگرفت و بعد به سرعت پا یارتفاع م یرفت، کم یم شیپ ایکنار در جاده

به  دیکرد با ژان پل حرف بزنه، احساس کرد با یم یکه محکم سر جاش نشسته بود و سع یاستفان ن،یب نیدر ا

که قصد  یهر کس. هنوز سالمن ،همه روز نیتونست باور کنه که بعد از ا یم یبه سخت. پشت سر نگاه کنه

 . اومد یاومدن داشت، باالخره م

دنبالشون  اطیکه با احت ینیماش دنیه به پشت سر نگاه کرد و با درفتن، دوبار یباال م يبعد ییاز سرباال یوقت

 نطوریا یرو انتخاب کرده، اما استفان ریمس نیا یباشه که اتفاق یممکن بود کس... البته. ستادیاومد، قلبش ا یم

ازشون  يفقط در حد نیماش. کم تردد بود یلیخ کالًجاده  نیا ذاشت،یرو هم کنار م زشیاگه غرا. کرد یفکر نم

 . نگه دارن يدور يفاصله  يرو تو نیاونا هم بتونن ماش ستادن،یفاصله داشت که اگه ا

باز داشت  نیستیکر. نگاه کرد نیستیدرشت شده بود، به کر یکه از شدت نگران ییبرگشت و با چشمها یاستفان

. دیرو فهم زیهمه چبدون حرف  یاستفان. آروم سرش رو تکون داد یلیکرد و فقط خ ینگاهش م نهیآ ياز تو

. پل رو متوجه خطر کنه نچون ممکن بود ژا. بزنه یتونست هم حرف یدر هر حال نم. زد یم یحرف دینبا

 يا گهیدستور د چیبدون ه یسرش رو تکون داد و استفان نیستیخواست دوباره برگرده که باز کر یم یاستفان

متوجهشون  نیستیخودش متوجه اونها بشه، کر نکهیاحتماالً قبل از ا. حواسش به اونها بود نیستیکر. آروم شد

 . بهش دست داد تیاز امن یبیموضوع احساس عج نیا دنیبا فهم... شده بود

 

از فرودگاه  یتصور درست یکیفرودگاه بود اما اگه  هیاونجا  ره،یجز یاز نظر اهال. بود یبیعج يفرود جا باند

شد، اما  یاستفاده م ونهیآش يشد که انگار به جا یم دهیچند تا انبار هم د. گفت فرودگاه یه اونجا نمداشت، ب

 نجایکه به ا ییماهایهواپ نیبزرگتر یتح. خودشون جا بدند يرو تو کیکوچ يماهایتونستن هواپ یفقط م

درد  کیکوچک و کوتاه بود و فقط به  یلیچند تا مسافر رو داشتن، چون خود باند خ شیفقط گنجا ومدن،یم

 .دورتر پرواز کنن يرهایبزرگتر ببره تا از اونجا بتونن به مس يها رهیمردم رو به جز نکهیا... خوردیم

دور محوطه کنار هم حلقه زده بودن و کارشون هم  ،یچوب يتا مغازه هم بودن که به شکل ساختمونها چند

 یم ییبه سمت جا میمستق شهیهم ستهایگرفت و تور یاز صورت مخوب گرفته بود، چون اونجا پشت هم پرو

شاد و اغــوا کننده  ن،هم لبخند زنا یمحل يفروشنده ها. دیکش یخنک انتظارشون رو م یدنینوش هیرفتن که 

 يزیبود و اگه چ نیِدر سنت لوس التیگذروندن تعط يشروع خوب برا کی نیا. دنیکش یافراد رو م نیانتظار ا

 .شد یم دایکوچک و شلوغ پ ياز اون مغازه ها یکی يشد، حتماً تو یم هم فراموش
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 .نشون داد یپول چرم کوچکش رو به استفان فیرو پارك کرد، ژان پل نگاهشون کرد و ک پیج نیستیکر یوقت

عمو  یکن یفکر م. مغازه رمیبعد م. کنم یرو تماشا م ماهایاول هواپ. من پولهامو جمع کردم": پل آروم گفت ژان

 "بشه؟ یعصبان نیستیکر

بعد . بشه یبخواد عصبان نمیب ینم یلیدل": اومد یبا برادرزاده ش راه م یلیخ نیستیکر. فکر کرد یکم یاستفان

 ".میریمادام پاسکال رفت، همه مون با هم م نکهیاز ا

ش کرد که داشت اما به طرف مادام پاسکال برگشت و تماشا د،یرس یباره دودل به نظر م نیدر ا یپل کم ژان

سرد  شیفرانسو يعمو يژان پل به اندازه  یبه نظر استفان. کرد یکه همراهش بود رو چک م یچمدون نیچند

 .دیرس یتفاوت به نظر م یو ب

 ".خوام پرواز کردنش رو تماشا کنم یم": گفت یپل با لحن محکم ژان

اون هم مثل . جارو يبا دسته  ایباشه  مایپرواز با هواپ نیکه ا دهینم یتیمتوجه شد ژان پل چندان اهم یاستفان

اون ... بچه محبوب کنه کی شینبود که خودش رو پ یزن سیدن. نهینب سیاز دن ياثر گهیخواست د یم یاستفان

که کنار هم بودن نگاه کرد  سیو دن نیستیبه کر یاستفان. هم محبوب نکرده بود یاستفان شیخودش رو پ یحت

رفتار  یبرف يشده که مثل ملکه  یجذب زن نیستیرو حل کنه که اصالً چرا کر کیکوچ يمعما نیکرد ا یو سع

 لشیتونست فرض کنه که دل یفقط م یداشت که اون رو جذب کنه و استفان يزیحتماً چ سیدن. کرد یم

 . دیفکر به خودش لرز نیاز ا. هیجسمان

 یانداخت و طوالن نیستیدستهاش رو دور کر سیدن یرفتن و وقت مایبلند شدن هواپ دنید يشون برا همه

باند به  يرو که رو ییمایخوشبختانه ژان پل داشت هواپ. کرد نگاهشون نکنه یسع یاستفان دش،یـوسـ*بـ

 نیستیکه کر یلیبا وجود دل. بابت خوشحال بود نیاز ا یلیخ یکرد و استفان یسمت جلو در حرکت بود تماشا م

 یعاشقانه به ژان پل کار آسون یخداحافظ نیا حیبازوهاش آورده بود، توض يتو ینگه داشتن استفان يقبالً برا

 .بوده نیهم یشدن استفان یعصبان لیاومد که دل یذهن ژان پل م يو بد تو دهیچیفکر پ نیچون اونوقت ا. نبود

برگشت تا  به سمت ژان پل یاستفان قهیدو دق ای کیگرم بود و بعد از  یلیهموار و صاف خ نیزم نیا يتو هوا

. ستیکه ژان پل اونجا ن دیاما وحشتزده د. سرش بذاره ياونو رو دش،ینگه داشتن کاله سف يازش بخواد به جا

که مسافرهاش رو  ينقره ا يمایهواپ بهبود و  ستادهیکنارش ا نجایانگار ژان پل هم شیپ هیچند ثان نیتا هم

 . نهیتونست اونو بب یاصالً نم یحاال استفان. کرد یکرد، نگاه م یسوار م

 "!ژان پل": وحشتزده داد زد یاستفان
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گرد و خاك از باند به طرفش ... بود ادیبلند بشه و سر و صداش ز نیتا از زم کردیداشت حرکت م مایهواپ اما

زد و بعد شروع به  ادیدوباره فر یاستفان. چشمهاش رفت و دامنش رو دورش به حرکت در آورد يشد، تو دهیوز

که ژان  یهر کس. دور نشده یلیپل خ ندوه اما مطمئن بود ژا یدونست به کدوم طرف م یاصالً نم. دکر دنیدو

 .اگه مقصدشون انبارها بود یحت... بود دید يپل رو گرفته بود، حتماً هنوز تو

 .ستهیمجبورش کردن که با انهیمحکم بازوهاش رو گرفتن و وحش ییدستها

ژان پل کجاست؟ فقط ": گرفتش و بهش نگاه کرد یرحم یبا ب نیستیسرش رو برگردوند، کر یاستفان یوقت

 "اون کجاست؟! يداد یحواستو بهش م قهیچند دق دیبا

 "...دوباره نگاه کردم یوقت... یو بعد وقت... اون اونجا بود، درست کنار من. دونم یمن نم... من"-

 "!میبر ایب": گفت تیبا عصبان نیستیکر

تا هر  دیاون به سمت انبارها دو. به زور نداشت يازین یاما استفان. رو به سمت جلو حرکت داد یاستفان و

 نیستیاومد، کر رونیانبار ب نیاز اول یاستفان یهمراهش نرفت و وقت نیستیاما کر. چک کنه عیکدومشون رو سر

 . ژان پل مبهوت هم کنارش بود کیاومد و  یداشت به طرفش م

 کینزد يبعد رو. و نگاهشون کرد ستادیا دیلرز یساس آرامش کرد که همونطور که بدنش ماونقدر اح یاستفان

واقعاً فکر کرده  قهیچند دق يبرا. سر پا بمونه نیاز ا شتریتونست ب یاونقدر شوکه بود که نم... نشست ءیش نیتر

دستش  يدو تا ساك تو کهینجا بود و درحالیشده ن، اما ژان پل ا لیتبد قتیکابوسهاش به حق نیبود که بدتر

 نهیا ازشیامت نیبهتر یکرد که انگار استفان ینگاهش م يطور نیستیو کر... کرد یحرکت م نیستیبود، کنار کر

 .مرتکب بشه یبود جرم کیکه نزد نهیا ازشیامت نیاحمق به دردنخوره، و بدتر کیکه 

: دیجدا کرد و به طرفش دو نیستیرو از کر لرزان اونجا نشسته بود، ژان پل خودش یبا بدن یکه استفان همونطور

 "؟یکن هیگر يخوا یشده؟ م یچ! ياستو"

 مایهواپ يتو یکنم اون فکر کرده تو خودت رو قاچاق یاما فکر م. نه": گفت یمیبا لحن مال نیستیکر

 ".یانداخت

 . نگاهش کرد کیپاهاش بلند کرد و از نزد يرو رو یاستفان و

 "...با مادام پاسکال؟ انگار که من": پل گفت ژان

 کیدر عوض با . اشتباه ژان پل نکرد نیبه ا ییاعتنا نیستیبه عموش نگاه کرد، اما کر یادامه نداد و با نگران اما

 . بلند کرد نیژان پل رو از زم گهیرو گرفت و با دست د یدست استفان
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 ".خونه میریحاال با هم م). وبراههر زیهمه چ( نیِتو وا ب": دوشون رو مطمئن کرد هر

 کهویرو پاك کنه و بدن لرزانش رو کنترل کنه و ژان پل  سشیخ يکرد چشمها یم یسع مهیسراس یاستفان

 : صورتش قرمز شد و با خجالت گفت

 ".نیستیعمو کر یبغلم کن خوادیبزرگ شدم، نم گهیمن د"-

 پیرو به ج یاونقدر مشتاق بودم استفان. خوام یمعذرت م": گذاشت و آروم گفت نیزم يفوراً اونو رو نیستیکر

کمک  ،ياگه دستش رو نگه دار دیشا. نگرانت شده بود یلیآخه اون خ. برسونم که سن تو رو فراموش کردم

 ".بهش باشه یبزرگ

نگاهش  ید کرد و با نگرانرو گرفت، سرش رو بلن یفوراً دست استفان... نبود يژان پل مساله ا ياصالً برا نیا

 .کرد

 ،يایب نیستیتو با عمو کر نکهیخواستم قبل از ا یراز بود و من م هی نیا. يمن فقط رفتم تا مغازه، استو"-

 ".خودمو به اونجا برسونم

اومدم و  یباهات م ،یگفت یبهم م ،یبش دیناپد هوی نکهیا ياگه به جا": بهش گفت يگرفته ا يبا صدا یاستفان

 ".بستم یموندم و چشمهام رو هم م یمغازه منتظر م رونیب

خراب شده، چون  زمیدر هر صورت، سوپرا. نجامیمن که االن ا یول... دیببخش": گفت یمنطق یپل با لحن ژان

 ".مچم رو گرفت نیستیعمو کر

ته،  خاله يبرا نیاگه ا. دمیند يزیمن اصالً چ": مطمئنش کرد نیستیبودن، کر دهیرس پیبه ج کهیحال در

 "!گهیشوك د هیباشه، نه  زیسوپرا هی دوارمیام

 ".هست یکیاز هر کدومشون ": پل گفت ژان

 .عقب نشوندش یصندل يبلندش کرد و تو نیستیکر

کم  هیتا  نهیش یمن م شیخاله ت پ. بزن دیرو د تیکاغذ يساکها يتو یواشکیو  نیپس تنها اونجا بش"-

 ".راحت تر باشه

 . برگشتن يلرزونش کم کم به حالت عاد يداد و پاها هیبه عقب تک یاستفان. حرکت کرد نیماش

 ".فتهیاتفاق ب نیا ذاشتمیم دینبا": لب گفت ریز یاستفان
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امانتت با مهارت  ،يگوش به زنگ دشمنها بود یوقت": اون آروم گفت. متعجبش کرد نیستیحالت خوش کر اما

اون . فراموشش کن. رفت یدر م یواشکیداشت  رشیناپذ یو خستگ کیکوچ ياون پاها ادیو سرعت ز یعال

 ".سالمه

انداخت که  ینیماش ادیکرد و فکر سالمت ژان پل، اونو  یممنون بود که سرزنشش نم نیستیاز کر یاستفان

 .اومد یدنبالشون م

 "...نیاون ماش": نگاه کرد و گفت نیستیبه کر ینگران با

 ".دو تا افراد من بودن": مطمئنش کرد يبا خونسرد نیستیکر

 "!يندار نیماش یتو گفت... اما من فکر کردم"-

 ".میاسکورت داشته باش هیو فکر کردم بهتره  میایدونستم احتماالً به فرودگاه م یم. کردم هیکرا یکی شبید"-

 ".یبهم بگ ینداشت الیو البته تو اصالً خ": زمزمه کرد يبا حالت پکر یاستفان

اونقدر به  ای ،يدیپر یبه من م تیبا عصبان یداشت ایمدت رو  نیتش رو داشتم مادموزل؟ تو تمام افرص"-

  ".بفرستم يسرّ ادداشتی هیتونستم بهت  یکه فقط م يبود دهیامانتت چسب

 "...فکر کردم ،يفقط سرت رو تکون داد یوقت"-

خواستم  یممکن بود ژان پل شک کنه؛ در ضمن، نم. بلند بهت بگم يرو با صدا نهایتونستم ا یمن که نم"-

 ".بفهمه يزیچ سیدن

 "چرا؟": دیکه خودش بالفاصله مشکوك شده بود، پرس یاستفان

و با  دیزد، چرخ یبرق م یسیش که هنوز از خ رهیت يصورت و چشمها ينگاهش رو. بهش نگاه کرد نیستیکر

 :لب گفت ریطعنه ز

هر کدوم  یتون یم. گمینم یدر ضمن، من رازهامو به کس... حساسه یلیخ... شهیم نیگزود غم یلیخ سیدن"-

 ".یخوره انتخاب کن یرو که بهت م لهایدل نیاز ا

 "!کار خودم باشه يسرم تو گه،یبه عبارت د": دیرفت و توپ نیاز ب نشیاحساسات غمگ عیسر یاستفان

 ".بهش نگاه کرد شهیهم م ينجوریا": کرد دییتا یبا لحن نرم نیستیکر

 قهیچند دق يبرا ش،یپ ي قهیچند دق. به جلوش نگاه کرد و لبهاش رو محکم به هم فشرد میمستق یاستفان

. شد یختم م ریدوراند، آخرش به تحق نیستیبا کر يزیشده بود، اما هر برخورد محبت آم نیستیممنون کر
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باند  يرو که تو ردآورشمحکم و د يدستها تونست یهنوز هم م یاستفان. قدرتش بود میکامالً تسل نیستیکر

 .بازوش احساس کنه يفرود گرفته بودش، رو

از ژان  یکنیم یسع يدونم دار یم. خواستم بهت صدمه بزنم ینم. متاسفم": اعتراف کرد متیبا مال نیستیکر

 با،یخودت ز يایدن يتو بدون شک تو. کنم که احتماالً بهت سخت گرفتم یو اعتراف م ،یپل محافظت کن

 ".ما رو از پا انداخته يهر دو نجایا طیشرا. يریجذاب و چشمگ

 .شد بهش گفت اعتراف یاگه م... ادیاعتراف کنار ب نیکرد با ا یم یسع "البته تو رو نه، درسته؟"-

 ".ستمین ریمن شکست ناپذ"-

به نظر من شکست . یانگار هست": گفت يجد یدوخت و با لحن نیستیبه کر تیش رو با جد رهینگاه ت یاستفان

 ".ژان پل و اون فاجعه قرار گرفته نیکه ب هیزیتو تنها چ يریناپذ

تو  فته،یاتفاق ب نیاگه ا. ستین یاصالً کار درست گهید یکیسپردن تعهدت به ": گفت یبا لحن خشک نیستیکر

 ".و خودت یفقط خودت

 "؟یو ژان پل چ"-

 ".میخوشبختانه ما هر دومون اونو دوست دار. کنه یفرق م. اون بچه ست"-

اصالً . نگاه کرد نیستیشده بود، عقب برد و با دقت به کر شونیبراقش رو که با وزش باد پر يموها یاستفان

 منظورش رو

 نیستیکر اقیاشت يبرا یلیدل نیاما ا. کامالً مشخص بود. مسلماً ژان پل رو دوست داشت نیستیکر. دیفهم ینم

 .شد یپسربچه از پدر و مادرش نم کیا کردن به جد

 .زل زده و فوراً گوش به زنگ شد نهیبه آ نیستیمتوجه شد کر یاستفان

 ".دنیافراد من پشت سرمون رس. ستین یمشکل": آروم مطمئنش کرد نیستیکر

 "شد، اونها کجا بودن؟ دیژان پل ناپد یوقت": دیبا طعنه پرس یاستفان

 :گفت یو با لحن محکم. نگاه نکرد یهم فشرده شد، اما اصالً به استفان يرو نیستیکر يلبها

 ".هم نداره یتیاهم گهیحاال د. بشن دهیخواستم د ینم. شده بودن یاونها طبق دستورات من، مخف"-
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 نیستیکر یوقت. بود سیبه وجود اومده بود، رفتن دن تیوضع يکه تو يرییتنها تغ. چرا دیاز خودش پرس یاستفان

نگاه به صورتش  کینگاه کرد، اما با  نیستیگفته بود؟ به کر يبفهمه، جد يزیچ سیخواست دن یکه نم گفت

 .رسه یکه اگه صد بار هم ازش سوال کنه، به جواب نم دیفهم شدیهم م

 یچ يدرباره  نیدار": اونها نگه داشت کیتونست سرش رو نزد یکه م ییپل به سمت جلو خم شد و تا جا ژان

 "ن؟یزن یحرف م

رو تموم  تیکاغذ ينگاه کردن به ساکها. میکش یرو م جانیکم ه هی ينقشه  میدار": گفت کدفعهی نیستیکر

 "آره؟ ،يکرد

 "!و خوشحالم یراض یلیمن خ). آره( يو": پل فوراً گفت ژان

 . دیلحن شاد ژان پل لرز دنیبا شن نیستیکر يلبها

 یدونست و اگه هم م یخطر نم نیاز ا يزیژان پل چ. بود يباز کیمثل  نیا. لحظه ناراحت شد هی یاستفان

بود،  یبار سرد و عصبان کیهم  نیستیکر. کرد ینگاه م ییماجراجو کیبچه بود که بهش مثل  نقدریدونست ا

 کرد؟ یبود که احساس ترس م یتنها کس یاستفان یعنی. بار پرتمسخر و خوش کی

بود، پشت هم  یعصبان شهیهم. براش افتاده بود يادیز دیفاقات جددوراند آشنا شده بود، ات نیستیبا کر یوقت از

 نهایا يداد؛ چون همه  یجواب پس م دیبا نیستیکر. بود دهیدچار وحشت شده بود و حاال در حد مرگ ترس

رو  زیاگه همه چ. شد ینم یمقابلش عصبان چوقتیه یبود، استفان یمنطق یکم نیستیاگه کر. اون بود ریتقص

و تهوع آور  ادیز نقدریو اگه ا. شد یدچار وحشت نم یداد، استفان یداد و کار درست رو انجام م یم حیبهش توض

 . افتاد یاتفاق نم نهایا چکدومیپولدار نبود، ه

 يابرو هیمتعجب و ناباورانه نگاهش کرد و  نیستیانداخت و کر نیستیبه کر یپر نفرت یلیخ یلینگاه خ یاستفان

. اصالً تعجب نکرد یاستفان! داد یجنونش داشت خودش رو نشون م... گرفت امویپ یو استفان. ش باال رفت رهیت

 یناراحتش م يزیاز هر چ شتریب نیشد و ا یکامالً متفاوت م یبه آدم لیشد، تبد یتموم م نهایا يهمه  یوقت

 يبرگشتن به اون عادتها يتالش برا. بود یراض یلیخ شیو زندگ تیاز شخص ن،یستیکر دنیتا قبل از د. کرد

تمام  يآزاردهنده برا يفرانسو يدونست که اون چهره  یبود، چون خوب م يا هودهیهم کار ب یالیخ یپر از ب

 . مونه یذهنش م يعمر تو
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از . شد داریمبهم در ذهنش بود، از خواب ب يخاطره  هیکه حاال مثل  ییبخاطر صدا یشب استفان يها مهین

ژان  یسالمت يبرا یبدخواب شده بود و با اضافه شدن نگران یلیاومده بود، خ نیبه سنت لوس نیستیکر یوقت

 .شدن یصبح م یپل، شبهاش به سخت

فقط . دهیپا و زنگ تلفن رو شن يکرد صدا یاحساس م. کرد زیتختش نشست و گوشهاش رو ت يتو یاستفان

بود که  نیستیحتماً کر. راه بود یلیتا اونجا خ... يری یت ياتاق مطالعه  ياون هم تو... خونه بود يتلفن تو کی

 یکه بود، استفان یهر چ. داد یکار رو انجام م نیسر و صدا ا یب یلیرفته بود به ژان پل سر بزنه، اما معموالً خ

 . صداها بشه نیا الیخ ینگران کرد که نتونه بخوابه و ب يرو اونقدر

اتاق ژان پل رو نگاه کرد، اون آروم  يتو یوقت. به طرف در رفت واشیو  دیرپش رو پوشبلند شد، اشا یاستفان

. هم دزد دیشا ای... باشه نیستیتونست کر ینفر م کیاون . بود نییپا يطبقه  يتو یکیپس حتماً ... بود دهیخواب

نشست و  یم داریکل شب رو ب نکهیا ایکرد،  یم ینگاه کیرفت و  یم دیبا ای یکه بود، استفان یهر کس

پاش رو  نیستیرفت که کر یم نییآروم پا یلیوسط پله ها بود و خ. به طرف پله ها رفت واشی. بود یمواظب م

 . باال ادیپله گذاشت تا ب يرو

بگه،  يزیچ نکهیسرش رو بلند کرد و بدون ا د،یرو شن یبلند استفان باًیتک نفس تقر يصدا یوقت نیستیکر

 انگار . رو نگران کرد یاستفان نیستیسکوت کر. نگاه کرد یبه استفان قهیدق کی يو برا ستادیهمونجور ا

اصالً  طیشرا نیا يوقتها تو شتریب یکردن و استفان یم خکوبشیجا م يتو عیسر یآب ياون چشمها شهیهم

 .تونست از جاش تکون بخوره ینم

 "شده؟ یچ"-

شده بود که به  نیستیمبهوت کر يطور. دیجا پر از باًیصداش تقر دنیبا شن یحرف زد، استفان نیستیکر یوقت

 . تونست به زمان حال برگرده یسخت

 ".بندازم ینگاه هیمجبور شدم بلند شم و . مزاحمم شد يزیچ هی"-

 .ادیب نییسر تکون داد و بهش اشاره کرد که پا دنیفهم يبه نشونه  نیستیکر

حاال که . رو بهت بگم يزیکردم تا چ یتا فردا صبر م دیبهتر شد، چون با ينجوریا. تلفن بوده ياحتماال صدا"-

 ".فنجون قهوه بخور هیو  نییپا ایب. میاالن صحبت کن نیهم میتون یم يداریب

حالت دوستانه  يکرده که تو جیگ يرو طور نیستیکه بوده، کر یهر چ یتلفن امیکه پ نهیتونست بب یم یاستفان

 .کرد یرو نگران م یاستفان شتریمساله ب نیفرو رفته و ا يا
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 "بود؟ يری یو ت ونایف يتلفن درباره "-

 .نکرد تا از موضوع طفره بره یتالش چینگاه کرد، و اون ه نیستیبود، به کر دهیپله ها رس نییکه به پا یاستفان

 ".اونجا صحبت کنبم میتون یم. آشپزخونه تا من قهوه درست کنم يتو ایب. شدن دایپ. آره"-

 "گردن؟خوان االن بر یم"-

 نیستیو کر. بکشه رونیاطالعات ب نیستیقرار گرفته که مجبوره از کر یتیموقع يمتوجه شد دوباره تو یاستفان

 .جا، هال نبود هیکجا حرف بزنه و مسلماً اون  قاًیگرفته بود که دق میتصم

 "گردن؟ یدارن بر م": اصرار کرد یاستفان

 ".نه"-

تونن  یاونها نم". نگاه کرد یدر رو محکم بست و برگشت و به استفان نیستیکر دن،یآشپزخونه که رس به

 ".صحبت کردم يری یمن با ت. مارستانهیب يتو ونایف. برگردن

دونست  یشده بود که نم جیاونقدر گ. نشست یصندل نیکترینزد يخبر شوکه شده بود، رو نیکه از ا یاستفان

 ومد،یم ادشیکه  ییتا جا. شده باشه ضیممکنه مر ونایف نکهیبود، بجز ا دهیبه ذهنش رس يهر فکر. بگه یچ

 کیاز  دیبود که با یمعن نیرختخواب افتادن به ا يشدن و تو ضیمر. نشده بود ضیعمرش مر يهرگز تو ونایف

 . عقب بمونه يزینبود که از چ یکس ونایموند، و ف یعقب م ییزهایچ

 "چش شده؟": دیلب پرس ریافتاده، ز يدونست حتما اتفاق بد یکه م یاستفان

شد، به دستش  یقهوه که ازش بخار بلند م یو فنجون ".اومده شیسانحه براش پ هی": نگاهش کرد نیستیکر

 يکم براند هی يخوا یم. رو بهت بگم نینداشتم که ا يا گهیاما راه د ،يایبه نظر شوکه م. بخور نویا": داد

 "ارم؟یبرات ب

 رهیخ نیستیبکنه، همونطور به کر یدستش توجه يتو يبه قهوه  نکهیسرش رو تکون داد و بدون ا یاستفان

 :گفت تیبود، شروع به قدم زدن کرد و با عصبان دهیکه ابروهاش رو در هم کش نیستیکر. شد

 دیدونم اما با یرو م نیوقته ا یلیمن خ. کنه يدوست داره راه خودش رو بره و تکرو شهیخواهرت هم"-

 ".نداره ونایبه ف یشباهت چیه نیا. که افتاد کامالً شوکه شدم یاتفاق نیاعتراف کنم با ا

 "...یزن یحرف م یدونم راجع به چ یمن نم... چرا؟ من"-

 ".به تمام معناست يصحرا کیکه  نهیرو بب یدوست داشته مناطق شمال یلیاز قرار معلوم، خواهرت خ"-
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 یطبق معمول، ت": و ادامه داد که،یشر هیقض نیا يانگار که اون هم تو... انداخت یبه استفان ینگاه مشکوک و

 ".بگه نه ونایتونه به ف یانگار نم. خواسته ش شد میهم تسل يری

 ".عشق گنیم نیبه ا": زمزمه کرد یجیبا حالت گ یاستفان

 يری یحاال ت. یکیمحافظت از  یعنیکردم که عشق  یفکر م شهیآره؟ من هم": گفت تیبا عصبان نیستیکر

 هیشب شتریبه نظر من ب. مادموزل به،یغر بیعج یلینوع عشق خ نیا. گذاشته اون جونش رو به خطر بندازه

 ".نه یکه محکم بگ نهیا يبرا یناتوان

کنم، اما  یبعداً کمکت م یدعوا کن يخوایافتاده؟ اگه م یچه اتفاق یلطفاً بهم بگ شهیم": ملتمسانه گفت یاستفان

 ".بدونم ونایف يخوام درباره  یاالن م

 ".خوام باهات دعوا کنم یمن اصالً نم"-

 یپشت صندل يروش نشست که بازوهاش رو یبرش گردوند و در حال د،یکش رونیرو ب یصندل کی نیستیکر

 .زل زد یقرار گرفت، و به استفان

 

 "مگه نه؟ ،يرو دوست دار ونایتو ف"-

 ".براش افتاده یکنم بگو چه اتفاق یخواهش م. اون خواهر منه! البته که دوستش دارم"-

هم  زیکرد، راه افتادن و همه چ یراهنما که کمکشون م کیشده و مجهز و  یسازمانده یاونها اول با گروه"-

 ینم یکس يچند روز. از گروه جدا شدن نه،یرو بب ابونیخواست ب یکه دلش م ونایاما بعد بخاطر ف. خوب بود

اونها با . خوان تنها باشن یکه م دنون نگشت، چون اونها به همه گفته بوهم دنبالش یکس. دونست اونها کجان

 ".خودشون نقشه و نمودار داشتن

 يری یت. بعدش بود که دچار مشکل شدن. دیمتاسفانه خواهرت افتاد و پاش صدمه د": با حرص ادامه داد و

دردش  ونایف د،یاز راه رس یکیه هم ک یوقت. کنه داشونیپ ومدیهم ن یاون رو تنها بذاره و کس کردیجرات نم

 ونایف. اما به درد نخور کیرمانت... دنچادر بو هی يباز و تو يفضا ياونها تو. استخون بود یشکستگ کیاز  شتریب

دو  دیگفت اون دست کم با یم يری یت. سرد هم به مشکالتش اضافه شده يو عوارض هوا مارستانهیب يتو

 ".هفته همونجا بمونه

 يقرار داشت، تو یپشت صندل يرو که رو نیستیزنه و دست کر یحرف م یفراموش کرد داره با ک یاستفان

 "حالش که خوبه؟": دستش گرفت
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. شهیخوب م". خودشون گرفتن يتو یرو به گرم یاستفان يآفتاب سوخته، انگشتها ي دهیکش يانگشتها اون

انتظار نداشت که . البته اون زنگ زده بود تا با تو حرف بزنه. هیراض ونایو انگار از روند بهبود ف ششهیپ يری یت

 ".باشم نجایمن هم ا

 "؟...پس... پس! اوه": کرد یو درخشان تالق یآب ي رهینگاهش کرد و چشمهاش با اون نگاه خ یاستفان

بفهمن  میبذار م؟یژان پل بگ يبهشون درباره . باهات صحبت کنم دیبا نیهم يبرا": گفت تیبا جد نیستیکر

 "تونه داشته باشه؟ یم ییها نهیچه گز يری یت م،یکار رو بکن نیخطره؟ اگه ا يکه پسرشون تو

 ونایخواست برگرده، اما ف یدلش م د،یفهم یم يری یاگه ت. هیچ نیستیدونست که منظور کر یم قاًیدق یاستفان

بود که با اون حالش بهش  يزیچ نیآخر نیشد و ا یحالش بدتر م یاون حتماً از شدت نگران. ادیتونست ب ینم

 یاز هم فاصله م لیاونوقت هزاران ما. همسرش بمونه شیپ ایبرگرده  دیدونست با یهم نم يری یت. داشت ازین

 نیا نها،یا يهمه  یبا بررس. نداشت تا از پسرش محافظت کنه ییتوانا ونایاز ف شتریهم ب يری یگرفتن و ت

 .پل باشهتونست مواظب ژان  یبود که م نیستیکر

تونستن  ینم يکار. محکم شد نیستیکر يانگشتهاش دور انگشتها اریاخت ینگاه کرد و ب نیستیبه کر یاستفان

 .بردارن يری یو ت ونایدوش ف يرو از رو نیسنگ تیمسئول نیا نکهیبکنن، بجز ا

تونه در آنِ واحد، دو جا حضور داشته  ینم يری یت. میرو حل کن هیقض نیخودمون ا دیبا": آروم گفت یاستفان

بگه، اون اصرار  ونایرو به ف قتیاگه حق. ارهیبراش ب يقانع کننده ا لیدل دیدور بشه، با ونایباشه و اگه بخواد از ف

کارمون اشتباه  دیشا. ستین یخوب ي دهیباز ا اد،یب کار نیاگه بتونه از پس ا یو حت. ادیکنه که خودش هم ب یم

 ".میبهشون بگ دیکنم نبا یباشه، اما فکر م

 ".یخوشحالم که تو هم موافق. دمیرس جهینت نیمن هم به هم)! موافقم(داکوق "-

البته از ": و ادامه داد... ش دهیکش يلبها يرو فیحرکت خف کی... با دقت نگاهش کرد و لبخند زد نیستیکر

 "؟یرو گرفت میتصم نیگذشت تا ا یذهنت چ يتو یبگ شهیم. کنم یتعجب م ،يموافقت کرد نکهیا

 شهیفقط باعث م نیا. رو تنها بذاره ونایمناسب ف حیتونه بدون توض ینم يری یت": گفت يجد یبا لحن یاستفان

 ".دست و پامون باشه يتو یحت دیتونه بکنه؟ شا یم کاریچ اد،یب يری یو اگه ت. بدتر بشه ونایحال ف

 ".پسره نیدست و پامون؟ اون پدر ا يتو"-
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کردم اونها  یموضوع ژان پل باخبر شدم، دعا م نیاز ا یوقت. ستیتو ن هیاما شب": صادقانه گفت یاستفان

 ".که نظرم عوض شد دیطول نکش یلیبرگردن، اما خ

 "چرا؟": با دقت نگاهش کرد نیستیکر

فراموش کرده بود دستش رو . ل شده بود نگاه کردهم قف يآورد و به دستهاشون که تو نییسرش رو پا یاستفان

 :گفت يجد یبا لحن. هم دستش رو ول نکرده بود نیستیعقب بکشه و کر

 ".یمتفاوت... و سرسخت و... تو باهوش و. ییباشه که بتونه از ژان پل محافظت کنه، اون تو یچون اگه کس"-

 "مادموزل؟ فه،یتعر هی نیا": دیپرس متیبا مال نیستیکر

 ".کنه ینم یاما اشتباهاتت رو خنث": اضافه کرد عیو سر ".به نظرم آره": بهش نگاه کرد یاستفان

 ".ادنیز یلیاشتباهات خ نیا م،یدون یو همونطور که م": گفت نیستیکر

از  یاستفان. دیولش کنه، کف دستش رو بوس نکهیرو باال آورد و قبل از ا یکرد، دست استفان یکوتاه يخنده  و

 دیچیپ یوجودش م يحس داشت تو نیکه مثل برق تا شونه هاش حرکت کرد، مبهوت شد، اما تازه ا یانیجر

 .زهیخودش قهوه بر يرو چرخوند و کنار گذاشت و رفت تا برا یصندل ستاد،یسر پا ا نیستیکه کر

به ... پهنش يخوش فرم و شونه ها يبه رانها... شد رهیمرد قدبلند و اندامش خ نیهمونطور به ا یاستفان

 شیاون لحظه حس کرد که زندگ. دیچیسرش پ يتو یبیعج یو دلواپس... زد ینور المپ برق م ریموهاش که ز

که با حس  بیعج یآگاه هی... ودسرنوشت ب يلمس واژه  ییجورا هی نیا. مرد قدرتمند مرتبط شده نیکامالً با ا

 .شده بود شتریپوستش، ب يرو نیستیکر يگرم لـبها

به  نیستینبود به خودش زحمت بده، چون کر يازیاما ن. نگاهش رو گرفت عیسر یبرگشت و استفان نیستیکر

 .و مصمم لکسیر... برگشته بود يحالت عاد

حواسشون  رونیمحافظها ب. میبمون نجایا ستین يازین گهید. قیبه قا میریفردا م)! خوب(اَلُق ": گفت نیستیکر

 ".هم رفته سیجمعه و دن

نبود، ما  نجایکه اگه اون ا نهیمنظورت ا... منظورت": دیشد، آروم پرس یکه تعجب از چهره ش خونده م یاستفان

 "م؟یرفت یم قیهمون اول به قا

 ".اونجا امن تره ،یهمونطور که خودت قبال گفت"-

 "م؟یپس چرا تا حاال اونجا نرفت"-
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فوراً متوجه  نیستیکر. زدیم رونیب یاناستف ي رهیت ياز چشمها تیشد و به جاش عصبان یداشت محو م تعجب

 . موضوع شد نیا

. ستیخوره، راحت ن یعرشه که مرتب تکون م ياصالً رو سیدن": گفت ياما پرتمسخر میبا لحن مال نیستیکر

 ".حساسه یلیهمونجور که قبالً هم بهت گفتم، اون خ

از  شتریاون زن ب یکه راحت کردیاون دوباره داشت ثابت م. نگاه کرد نیستیبلند شد و با تنفر به کر یاستفان

 . داره تیبرادرزاده ش براش اهم یسالمت

 ".رمیگ یرو پس م فمیمن تعر. ویموس ر،یشب بخ": دیتوپ یاستفان

و  یکه با بدجنس دیرو شن نیستیکر يبه عقب نگاه کنه به طرف در رفت، اما پشت سرش صدا نکهیبدون ا و

 :گفت یسرخوش

 ".ی، استفان)نمتیب یبعداً م( نتویِاَ ب. نشدم دیناام ادیز نیهم يانتظارش رو داشتم، برا"-

ارزش اعتماد و ربط دادنش به ... رو نداشت یاصالً ارزش دلواپس. به خودش زحمت جواب دادن نداد یاستفان

دونست  یاما اصال ًنم... کرده بود یقضاوت درست نیستیکر ياز همون اول درباره ... سرنوشت رو هم نداشت

کنار اومده بود، بخصوص  نهایا يبا همه  یاستفان. کرد یتعحب م دینبا. کنه یم يدیاحساس ناام نقدریچرا ا

 .بود دهیپاسکال د سیرو با دن نیستیکر یوقت

اشت که هنوز ند یتعجب. اون دو تا افتاد و لبهاش رو به هم فشرد یطوالن یخداحافظ يـوسه *بـ ادی یاستفان

به رختخوابش رفت و چشمهاش رو . آدم کار کشته طرف شده بود هیچون با . سوخت یهم کف دستش م

 .رونیشوتش کرد ب یرحم یذهنش شکل گرفت، با ب يتو نیستیصورت کر یوقت. محکم بست

شده بود  دهیاون روز چ يبرنامه ها يرفت، همه  نییپا یاستفان یوقت. سرش شلوغ بود یلیخ نیستیبعد، کر روز

اون هم  يبرا نیستیتازه، حتماً کر. هم نداشت يقصد نیالبته همچ... بکنه یتونست دخالت ینم گهید یو استفان

 . بود ختهیر يبرنامه ا

و اون هم  م،یریم قیبه ژان پل گفتم به قا": گفت نیستینشست تا صبحانه ش رو بخوره، کر زیپشت م یوقت

 ".هم تماس داشتم يری یبا ت. خوشحال شد یلیخ عتاًیطب

 ونا،یو ف يری یموضوع از ت نیکردن ا یمخف يکه برا یاز احساس گناه. سرش رو بلند کرد عیسر یاستفان

 .رو گفته باشه زیبه برادرش همه چ نیستیدعا کرد که کر يبهش دست داد تعجب کرد و لحظه ا

 "؟یگفت؟ بهش گفت یچ"-
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 الشیخ. میهم بر ییایسفر کوتاه در هی دیرو هم بهش گفتم که شا نیا. قیبه قا میریم میبهش گفتم دار"-

 ".میما هم با هم متحد شد نکهیو ا شهیراحت شد که از ژان پل مراقبت م

خطر بهش  يکه درباره  نهیاگه منظورت ا": دوخت یش در هم رفت و نگاهش رو به استفان رهیت يابروها و

 م،یبود دهیموضوع با هم به توافق رس نیبه نظرم سر ا. نکردمکار رو  نیمن ا... بگم نه دیگفتم، با يزیچ

 ".مادموزل

 ".کنم یاما انگار امروز صبح درباره ش احساس گناه م. دونم یم": دیآه کش یاستفان

 ".کنم یرو خودم قبول م تشیمسئول. يریخواد عذاب وجدان بگ ینم": گفت يبا لحن تند نیستیکر

 یخودت متوجه م يمتعصب نبود نقدریو اگه تو ا... ستین نطوریاصالً هم ا": گفت یبا حالت تدافع یاستفان

 نیکه ما اصالً حق ا نهیکنه ا یکه وجدانم رو ناراحت م يزیتنها چ. دشمن رفتار نکن هیباهام مثل  گهید. يشد

 "...م؟یکار رو دار

هم داشته  يا گهیکنم واقعاً راه د یر نمالبته فک": ادامه داد يمتریکه آرومتر شده بود، با لحن مال یدر حال و

کنه و  یکارها دخالت م يسالمت کامل هم که باشه، حتماً تو يتو یبرگرده، حت ونایبه هر حال، اگه ف. میباش

 ".نشهموضوع باخبر  نیبه نظرم بهتره از ا. ندازهیالم شنگه راه م

 يو چونه ش رو رو زیم يشد که همونطور نشسته، آرنجهاش رو رو نیستیسرش رو بلند کرد، متوجه کر یوقت

 . چشمهاش بود يهم تو زیآم طنتیبرق ش هی. کرد ینگاهش م رهیدستش گذاشته بود و خ

همونجور که . بره یتو، هوش از سر من م يفکر يندهایفرا": لب گفت ریبهش زل زد و ز شخندیبا ر نیستیکر

رو فقط  نهایا يهمه . دنیرس نیقیبه عذر موجه آوردن و به  يدیپر دیترددادم، از حس گناه و  یبهت گوش م

 ".یشیم یعال يافسر فرمانده  هیتو . یحدوداً چهار تا جمله گفت يتو

 ونایو ف میاالنش هم مشکل دار نیما هم. باهات موافقم ونایف يدرباره ": داد هیزد و به عقب تک يلبخند و

از حمله هاش رو  یکیتونه  یتموم بشه، اون م نهایا يهمه  یوقت. دور باشه نجایاز ا یلیچند هزار ما هیبهتره 

 ".انجام بده

مساله . اون در واقع قصد حمله کردن نداره": گرفته مطمئنش کرد یبود، با لحن دیکه هنوز پر از ترد یاستفان

بچه هم که بود،  یحت. هباش لشیهم باب م زیخواد رو بره و همه چ یکه م یکه دوست داره اون راه نجاستیا

 ".بود نطوریهم
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 "برات دردسر درست کرده، کوچولو؟": دیپرس یبا لحن نرم نیستیکر

 ".امیاز پسش بر ب يدونم چجور یخندم، چون م یبه کارهاش م شهیمن هم. نه": سرش رو تکون داد یاستفان

 یحالت. بمونم یهمون مادموزل باق دمیم حیبه نظرم ترج": نگاه کرد نیستیسرش رو بلند کرد و به کر کدفعهی و

 یو فکر نم میهست یموقت اریما دو تا . جوره شتریب طمونیداره و با شرا یتفاوت یزنگ ب یگیکلمه رو م نیکه ا

 ".میبمون ينجوریکنم تا ابد ا

 .بلند شد و با تمسخر نگاهش کرد نیستیکر

 ندهیدر آ. میکه از هم متنفر رهیم ادمیو  یکن یوقتها احساسم رو عوض م یبعض. خوام، مادموزل یمعذرت م"-

 ".کنم یحواسم رو جمع م شتریب

هم  یخوب، استفان. بکنه دیبا کاریمتوجه شد که اون اصالً بهش نگفته بود چ یرفت و استفان رونیب نیستیکر

شده بود، و فکر کرد  يگردششون بسته بند يشد که برا یلیمتوجه وسا یاستفان. ازش بپرسه نوینداشت ا الیخ

 نیخطر و همچن ي هیاگه قض. عرشه سرگرم بشه يتا رو ارهیبا خودش ب زیچ هیخواد  یژان پل حتماً دلش م

 . شد یم جانزدهیگردششون ه نیا يبرا یکل ینبود، استفان نیستیحضور کر

 رونیکه مصمم ب ییبا مردها ،یصبح آفتاب نیا يتو. ست جانزدهیکرد که واقعا ه یدلش اعتراف م يتو البته

 يحال و هوا. رفته بود نیرو در بر گرفته بود، انگار خطر از ب زیکه همه چ یبودن و آرامش ستادهیخونه ا

کرد  یاعتراف م دیبا یاستفان فت،ر یم نیاز ب عیبود که سر یاحساس نیا نکهیشد و با ا یاحساس م التیتعط

 .حال و هوا وجود داره نیکه اون لحظه واقعاً ا

 چیبدون ه یاستفان. وارد خونه شد نیستیشد که همون لحظه کر یداشت از هال رد م یاز صبحانه استفان بعد

 :به طرفش برگشت و گفت يا نهیو ک یدشمن

 ".چمدون ژان پل و خودم رو ببندم رمیدارم م"-

 قصد اصالً". شد خکوبیجا م يتو د،یبه ذهنش رس کهویکه  يبا فکر یفقط نگاهش کرد و استفان نیستیکر

 "م؟یرو دار نجایبرگشتن به ا

 یکمک ینگفت تا به استفان يا گهید زیشونه هاش رو باال انداخت و چ یالیخ یبا ب نیستیکر "دونه؟ یم یک"-

 . کنه

. ارمیرو جمع کنم و ب لمیوسا يکردم که همه  یدر واقع داشتم فکر م... خوب": متفکر گفت یبا حالت یاستفان

 ".به قراردادم برسم دیدارم و بعدش با یفقط چند هفته مرخص. برگردم لندن دیبره، با نیخطر از ب نیا یوقت
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 "!ینکن تا از دست من خالص بش یو دوباره سع": نگاه کرد نیستیبه کر عیسر بعد

 هی يبرا یبد اخالق باشه؟ من هرگز حت نقدریتونه ا یم ییبایز نیبه ا یچطور کس": گفت شخندیبا ر نیستیکر

 یهر اتفاق. رو بهت نشون بدم میبادبان قیخوام قا یم. فکر نکردم که از دست تو خالص بشم نیبه الحظه هم 

 ".داررو بر لتیوسا يفعالً همه  یول م،یکن یم شیکار هی فته،یکه بعداً ب

 یوقت. دمیرو د قتیمن قبالً قا": برگشت و سرحال گفت نیستیپله ها مکث کرد، به طرف کر نییپا یاستفان

من داشتم با . بود کیو رمانت بایز یلیاون خ. يشد جیوارد خل قتیکه با قا دمیو د نجاینوزده سالم بود، اومدم ا

 ".عرشه يرو يکه اومد دمیکردم و در واقع تو رو هم د ینگاه م يری یت نیدورب

 "؟یشناخت یمنو م نجا،یبار اومدم ا نیا یپس وقت": دیشده بود، پرس نیزبینگاهش ت کدفعهیکه  نیستیکر

مهربون، سرحال ... متفاوت یلیبودمت، خ دمهیقبالً که د. تا بشناسمت دیطول کش قهیدو دق یکیراستش . نه"-

شه  یبهتر م یلیخ کینزد ياز فاصله . بود ادیز يهمه ش بخاطر فاصله  نهایالبته ا. يدیرس یو شاد به نظر م

 ".کرد یابیرو ارز یکی تیشخص

دو قدم جلو اومد و با  نیستیکه کر... دیرس یبه نظر م یراض یلیحرفهاش بود خ يکه تو ياز طعنه ا یاستفان

 .رو از کمرش گرفت یاستفان ش،یقو يدستها

فاصله کمتر  یهر چ": لب گفت ریبا تمسخر ز نیستیبه نفس نفس افتاد و شروع به تقال کرد، کر یاستفان یوقت

 یدست به عمل م ارم،یحرف کم ب یمن وقت. نپرون، مادموزل کهیو ت نیبهم توه. شهیبهتر م یابیباشه، ارز

 ".زنم

 يرو يادیز تیدر ضمن، من اون موقع مسئول": کرد، ادامه داد یپشت م کهیرو ول کرد و در حال یاستفان و

به ظاهرِ مهربونم  نیا دیشا. نظر هستم ریبرام جالب بود که متوجه شدم از خونه ز یلیدوشم نبود و اون روز خ

و ... هست نیعرشه چند تا دورب يرو. زدم دیکم د هیمن هم  ،يزدنِ من رو تموم کرد دیتو د یچون وقت... دایب

شاد به  یلیو فکر کردم تو خ. اومد یمشتاق به نظر م یلیبندازم که خ يدختر مو نقره ا هیبه  یقیتونستم نگاه دق

 کینزد ياز فاصله : کنه یرو ثابت م يدیکه تو بهش رس يا جهیفکرم همون نت نیکه خوب ا. یرس ینظر م

 ".کرد یابیرو ارز یکی تیشه شخص یبهتر م یلیخ

 

 ي جهیدوباره نت ،یاستفان زیناچ ي هیکنا. رو که صورتش سرخ شده بود، تنها گذاشت یرفت و استفان نیستیکر

 يزیچ نیاما االن همچ ره،یفاصله بگ نیستیبهتر بود از کر. عکس داده بود
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 هیحتماً تا االن . کشه یچقدر طول م قیقا يبا خودش فکر کرد موندنشون رو یاستفان. نبود یشدن گهید

 نیستیموضوع سخت بود که کر نیباور ا یاستفان يبرا... زده بودن رهایمکان گرونگانگ يدرباره  ییحدسها

 .زندون ننداخته يهنوز اونها رو نگرفته و تو

هم درست مثل  نیستیکر. دیلبش رو گز ده،یم يفوق بشر يقدرتها نیستیمتوجه شد داره به کر یوقت یاستفان

قدرت  هی باًیتقر نیستیکر. نبود نطوریا... نه. فکر باعث شد سرش رو تکون بده نیاما ا. پولدارها بود ي هیبق

هم  یخوب يوجهه  شیژگیو نیدر کنار ا نیستیبود، و اگه کر دهیرو ند رشیتا به حال نظ یمطلق بود که استفان

 یاستفان. پاسکال هم بود سیدن ي فتهیاما خوب نبود و در ضمن، ش. شد یآدم مسحور کننده م هیداشت، 

فکر  نیکرد ذهنش رو از ا یو فوراً سع د،یپر کش رهیجز نیاز ا رونیدر ب نیستیکر یذهنش به طرف زندگ

 .منحرف کنه

 

*** 

 

 یتا به حال تصورش رو م یبود که استفان یاز اون بود و بزرگتر) ایدر يملکه ( نیکوئ یس نیستیکر قیقا اسم

برد و همون لحظه از سمت  جیتا خل نیاونها رو با ماش نیستیکر. دنیاواخر بعد از ظهر بود که به عرشه رس. کرد

 يبرا ییراهها نیستیمتوجه شد که کر یاستفان. ونهاومد تا اونها رو به مقصد برس يموتور قیقا هی ،یبادبان قیقا

مثل  یالبته واضح بود که شخص. زد یحدس م نویاز اول ا دیبا... داره شیارتباط با کارکنان کشت يبرقرار

شغلش،  ایبزرگش بود  قیمربوط به قا تهایمسئول نیحاال چه ا... کرد یفرار نم تهاشیهرگز از مسئول نیستیکر

رو  يری یت فیراه کانادا بود تا وظا يتو یکیگفته بود، االن  یبه استفان نیستیکه کر نطورهمو. کرد ینم یفرق

 . انجام بده

اومد،  جیبا ژان پل به خل یوقت ره،یبه جز نیستیروز اومدن کر نیدوم يتعجب کرده بود که چطور تو یاستفان

 يموتور قیقا یلنگر انداخته بود، اما وقت دیخارج از د قیقا. دونست یرو م لشیاما حاال دل د؛یرو ند یبادبان قیقا

 دید يتو زیانگ رتیح يموجود افسانه ا هیدماغه مثل  اربزرگ، در کن دیسف قیا اونها رو برداره و ببره، قااومد ت

 .شد رهیبا بهت بهش خ یاستفان. کرد یافراشته ش به مرموز بودنش اضافه م يسکوتش و بادبانها. قرار گرفت

 : دیآروم پرس اره،ین رونیاون رو از حال و هواش ب نکهیشد و بخاطر ا یمتوجه صورت استفان نیستیکر

 "خوشگله، آره؟"-
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 ریبرداره، ز قینگاهش رو از قا نکهیبدون ا... کرد، ممنون بود یحالش رو درك م نیستیکر نکهیبخاطر ا یاستفان

 ".آسمونها اومده يکه انگار از تو هیظاهرش طور": لب گفت

بادبانها  یوقت. مدرنه زیاونجا همه چ. شهینظرت عوض م يعرشه بر يرو یوقت": و گفت دیآروم خند نیستیکر

 ".رهیم نیجادو از ب نیبشن، ا دهیکش نییهم پا

شده بود و از  ییایدر يموضوع دزدها ریچون ذهنش دوباره درگ. حرف خوشحال شد نیاز ا ییجورا کی یاستفان

دزد  هیاون مسلماً ... هیچه موجود قاًیدوراند دق نیستیدونست کر یم. بود یبابت از دست خودش عصبان نیا

 .نبود یبچگ ياهایرو يعاشق مثل تو ییایدر

 یاون هم مثل استفان. کلمه هم حرف نزد کیکه ژان پل  يبود، بطور زیانگ جانیه یلیخ یبادبان قیتا قا رفتن

 يمتوجه مردها یاستفان یو وقت. کردن یشدن اونها رو تماشا م کیداشتن نزد قیقا يخدمه . بهت زده بود

 . نگاه کرد نیستیبه کر عیمنتظر شد، سر

  ".شده ن نیدستچ": مختصر گفت نیستیکر

رو  ییآدمها نیستیدونست که کر یهم م یبشنوه و استفان یاز استفان يزینبود تا چ يازین. روش رو برگردوند و

 تیموقع نیا يفکر کرد اونها درباره  یاستفان. که کامالً قابل اعتماد باشن رهیگ یبه عنوان کارکنهاش در نظر م

فکر، ذهنش  نیا. گهیزن د کیو حاال  بودزن همراهشون  کیسفر  نیموقع حرکت به ا... کنن یم يچه فکر

 .کشوند سیرو به طرف دن

بود، و  يخونسرد و جد یاستفان دن،یعرشه رس يرو یوقت. دنیپر کش یاستفان ياز چشمها جانیو ه پاسکال

 .نگفت يزیچ شهیموضوع هم شد، مثل هم نیمتوجه ا نیستیاگه کر

 

 یرو کم کنه و اون م جانشیبود تا ه فتادهین یاتفاق چیه. نبود یشب، آروم نگه داشتن ژان پل کار راحت اون

اما . گفت یخودش به استفان نویا... نگاه کنه ایبه در یکشت يبمونه و از پنجره  داریخواست تمام شب رو ب

 . دیلباس پوش نیستیش با کر نفرهشام دو  نیاول يبا دقت برا یباالخره خواب بهش غلبه کرد و استفان

که بهش تعارف شد رو گرفت و  يا یدنینوش یسالن منتظر شام بودن، استفان یدرخشندگ ریکه ز همونطور

 "هستن؟ قیقا يچند نفر تو": دیپرس

 ".الزم داره يادیز یدگیزرگه و رسب قیقا. پنج تا"-

 ".هم دارم تانیکاپ یمن حت": ادامه داد يزیآم طنتیبا لبخند ش و
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مرد  کیاون . شام بهشون ملحق شد يبرا تانینموند، چون کاپ نیستیحرف کر يِخمار يتو ادیز یاستفان

جذاب هم بود و  یلیالبته خ! اضافه بشه یاستفان ییایدر يدزدها يویتونست به سنار یبود که م يجد يفرانسو

 . برد یاون لذت م یداشت از همراه یشام تموم بشه، استفان نکهیتا قبل از ا

پوست  یرگیکنه و پوستش هم به ت یسفر م ایدر يرو ادیبود، معلوم بود که ز یسالگ یس لیآرلود در اوا کلیم

 .بود نیستیکر

 یمصاحب خوب نیداشتن همچ": گفت یرو به استفان کلیکرد، م یاون دو تا رو به هم معرف نیستیکر یوقت

 ".مادموزل ه،یباعث خوشحال

 ".یسفر طوالن کی یبه سالمت": که به طرفش گرفته شد رو باال برد و گفت یدنینوش و

 "ن؟یگذرون یم نیکوئ یس يعرشه  يوقتتون رو رو يشما همه ": دیپرس یاستفان

رو  یدوراند هم وقت کم ویکار رو بکنم، اما خود موس نیدارم ا لیم": زد و گفت يلبخند یالیخ یبا ب کلیم

صاحب  زیدر حال دستور دادن نباشم و سر م یعنی ام،یب رونیابهت ب نیاز ا یوقت. گذرونن یم نیکوئ یس يرو

 ".م چارهیب ریگیماه هیغذا نخورم، فقط  قیقا

بهش  ینگاه یبا سرخوش نیستیکر کرد،یفکر م کلیحرف م نیبه ا یهمونطور که استفان... ممکن بود ریغ نیا

 :انداخت و گفت

 یلیمن خ. قرار بده ریزنه تا تو رو تحت تاث یحرف م ينجوریداره ا. داره کیکوچ يریگیماه یکشت هی کلیم"-

چرخونه، چون  یمن م يرو برا نیکوئ یس کلیم. کنه یصدام م نیستیکر شهیشناسمش و اون هم یوقته م

 ".ادیب بر یبزرگ قیقا نیهمچ دیخر يتونه خودش از عهده  یرو دوست داره و نم يانوردیدر

 ".دردسر رو هم دوست داره": آروم اضافه کرد و

آرلود مطمئنش کرد که اون  کلیصورت م يرو زِیآم طنتیبه لبخند ش ینگاه. تونست باور کنه یم نویا یاستفان

 .عاشق دردسره

خوشحالم که اون ": دیپرس نیستیاز کر یاونها دوباره تنها شدن، استفانبرگشت و  فشیسر وظا تانیکاپ یوقت

 "؟...دونن که ی؟ خدمه م...اون. طرف ماست
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اون از . میرفت یمدرسه م کیهم با هم به  کلیمن و م. کنن یاونها چند ساله که باهام کار م. دونن یآره م"-

شغل نداره، فقط عاشق  نیبه ا يازین کلیم. نداشت مونیدوست يتو يریحال تاث نیاما با ا کتره،یمن کوچ

 ".کنه یم دمونیتهد یخطر کم نجایا. هیانوردیدر يچالشها

 شدارین يحرفها ادیاما بعد  ومدن،ین نجایخواست بپرسه که چرا همون اول به ا یدلش م یاستفان عتاًیطب

 .موضوع سکوت کنه نیا يگرفت درباره  میافتاد و تصم سیحساس بودن دن يدرباره  نیستیکر

 "؟یخونه بودن چ يکه تو ياون دو تا مرد"-

خودشون رو  مایبا هواپ اد،یب شیپ یممکنه مشکل دمیفهم نکهیبه محض ا. ستنین قیقا ياونها جزء کارکنها"-

 یبه دردمون م شتریساحل ب يبودنشون تو. فعال گذاشتمشون تا از خونه محافظت کنن. رسوندن سیاز پار

 ".گردن خونه شونیتموم بشه، برم زیهمه چ یوقت. میبراشون اتاق ندار قیقا يتازه تو... خوره

قراره همه  یک". دینگاه کرد و آه کش شیدنیداد، با اندوه به نوش هیپشت سرش تک کیش يبه کوسنها یاستفان

 "تموم بشه؟ زیچ

 ".یکه فکرش رو بکن يزیزودتر از اون چ دیشا": آروم گفت نیستیکر

پوست  يبلوند و نقره گون بود و دور شونه هاش و رو يآور رتیبه طور ح یاستفان ينور المپها، موها ریز

 :به زبون آورد يشتریلحظه تماشاش کرد و بعد اطالعات ب هی نیستیکر. بود ختهیر شیعال

... باشه التیتعط هیتونه براش  یم نیا. برم یم سیگفتم که دارم ژان پل رو با خودم به پار يری یمن به ت"-

 ".ندازهیم دشیجد يهم به مدرسه  ینگاه هی

 "داد؟ یچه جواب يری یت"-

کارش از  نیباشه که ا دهیازش پرس نکهیگفته، نه ا يری یحرف رو به ت نیا نیستیمتوجه شد که کر یاستفان

تونستن  یم ونایو ف يری یرفت، ت یم سیپار يباالخره ژان پل به مدرسه  یوقت. نه ایداره  ینظر اون اشکال

 ونایکامالً حق با ف. گرفت یم دسترو به  زیکنترل همه چ نیستیباهاش بکنن، چون حتماً کر یگرم یخداحافظ

 .بود

 

دونن ژان  یاونها م. تونه در آرامش حالش بهتر و بهتر بشه یم ونایحاال ف. هیعال ي دهیا هی نیبه نظر اون، ا"-

 ".هیکجاست و با ک قاًیپل دق



  

 

 کتابخانه نودهشتیا  لسونیو ایشیپاتر  –سرنوشت  يلمس واژه 

wWw.98iA.Com ١٠١ 

چون ... موند، نه با خاله ش یژان پل حتماً با عموش م سیپار يتو. نهیبب نویتونست ا یکامالً م یاستفان. آره

به  نیستینبود که کر يدیترد. کنه يپافشار کسانشیو حق  کسانینقش  ينداشت که بتونه رو یخاله ش راه

 نهایا يهمه 

 .فکر کرده بود یحساب

 "شه؟یتموم م مونییایسفر در یک... پس": دیمشخص بود، پرس شیکه تلخ یبا لحن یاستفان

 . زدن، نگاهش کرد یباال سرشون برق م يکه مثل المپها يشده ا کیبار يبا چشمها نیستیکر

دور از ... میمون یم نجایتا اون موقع، ما درست هم. فتنیب ریوجود نداشته باشه و دزدها گ يخطر گهید یوقت"-

 ".میمون یو منتظر م میکن یحواسمونو جمع م. کامل تیامن يساحل و تو

 ".دنیکار رو انجام م نیدارن هم قاًیبه نظرم اونها هم دق": گفت یبا لحن خشک یاستفان

 . نگاه کرد یحوصلگ یشدن و با ب کتریبار نیستیکر يچشمها

 ".کشه یطول نم یلیخ نیو ا... توش رنیاونها درست م. تله کار گذاشته شده. کنم یفکر نم نطوریمن ا"-

 "؟یدون یاز کجا م"-

شد، به  یم دهیصورتش د يرو دیرو د قیبار قا نیاول يبرا یکه وقت یبه جلو خم شد و با همون بهت یاستفان

 .شد رهیخ نیستیکر

توجهشون به من جلب بشه،  نکهیقبل از ا یکار رو مدت نیالبته ا. روشهاشون مطالعه کردم يرو یچون مدت"-

دونم  یمن م...! بودن ی؟ دست و پاچلفت...بهش نیگیم یشما چ... افتادن ندارم ریبه گ ياعتقاد من. انجام دادم

 ،یتمام کنکاشهات رو کرده باش یقتو. کنن یم يتونم بگم که چه فکر یم یحت... هیکارشون چطور ينحوه 

 ".میتقال باش هیگوش به زنگ  دیحاال با). زمیعز(تله گذاشته شده، ما شق . نداره يگذاشتن تله کار

 ".یترسناک ییجورا هیتو ": آروم گفت یاستفان

 .رو هم از جاش بلند کرد یدر آورد، بلند شد و استفان یشکلک نیستیکر

 یهر ک. هم دارم یکم يباشه، اما دشمنها بیممکنه به نظرت عج. به نظر دشمنهام ترسناك باشم دیشا"-

 ".تونه قسر در بره یمنه و نم که متعلق به منه صدمه بزنه، دشمن یبخواد به کس

که  ستین يازیاصالً ن. برو راحت بخواب. یاستفان ،یستیتو دشمن ن": لبخند زد کهویزل زد و بعد  یاستفان به

 ".یپرسه بزن قیقا يو تو يسرت آماده نگه دار يسشوارت رو باال
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 ".کار رو هم نداشتم نیقصد ا": اعتراض کرد یاستفان

 .حرفش رو قطع کرد، گونه هاش سرخ شد نیستیکر یوقت و

 کهیت کیتر از  دهیپوش دیلباست با ،یبزن يدور یواشکی يخوا یاگه م. خوشحالم دنشیاز شن)! خوبه( نیِ یب"-

ما  تیامن. هم بمونن نطوریخوام هم یهستن و م يجد يافراد قیقا يخدمه . کوتاه و مسحور کننده باشه ریحر

 ".داره یموضوع بستگ نیبه ا

که به نظر خودش  یلباس يبار تو کیاز  شتریب نیستیچون کر... تونست بگه ینم يزیچ. برگشت تا بره یستفانا

 یبود ول یتصادف نهایا يهمه  يالبته . انداخته بود رشیگفت لباس مسحور کننده، گ یبهش م نیستیکر

 .کردیفکر نم نطوریا نیستیاحتماالً کر

 ").کوچولو ریشب بخ( تیبونسوآق پِت"-

شوك  يهنوز تو یاستفان. شونه هاش رو گرفت و برش گردوند نیستیبتونه فرار کنه، کر یاستفان نکهیاز ا قبل

 نیخشن بود، ا نیستیاول کر يـوسه *به همون اندازه که بـ. بهش برخورد کرد نیستیکر يـها*بود که لبـ

 یوقت. ـوسه وجود نداشت*بـ نیا يتو یقبل يـوسه *بـ  يکننده  هیاز حالت تنب يخبر چیه. بود میمال یکی

ش که پر از بهت و تاسف  رهیت يسر جاش خشک شده بود و با چشمها یسرش رو بلند کرد، استفان نیستیکر

 .زل زده بود نیستیبود، به کر

 "؟يکار رو کرد نیچرا ا": بپرسه یفقط تونست با ناراحت یاستفان

سرش  يفکر تو نیاگه ا... صادقانه بود يبوسه  هیاگه ... ادیخوشش ب ریشب بخ يبوسه  نیتونست از ا یم اون

 .خودش رفته نیو باهاش به کاب دهیرو بوس سیجا دن نیهم نیستینبود که کر

چون دلم ": گفت یمیرو به طرف باال نگه داشته بود، با لحن مال یکه هنوز با دستش صورت استفان نیستیکر

آدم پولدار غرق شده  هی زینفرت انگ يحالتها يمن تو ،يهمونطور که خودت هم حتماً متوجه شد. خواست یم

ـوسمت *خواستم ببـ یمن م. شده دیشد یلیحاال خ دم،یخوام رو انجام م یکه م يکار شهیعادت که هم نیا. م

 ".هست رو انجام بدم لمیکه م يزیاون چ دیکه چرا نبا نمیب ینم یلیو هنوز دل

 هیهست رو انجام بدم و محکم  لمیکه م يزیکه من هم اون چ هینظرت چ": دیپرس یبا لحن لرزان یاستفان

 "صورتت؟ يبزنم تو یلیس

و  ادیاحتماالً اصالً خوشم نم". پرسشگرانه نگاهش کرد یطرف خم کرد و با حالت هیسرش رو به  نیستیکر

 ".نهیاگه واقعاً قصدت هم... يانجامش بد یتون یم ياما اگه دوست دار. کنم یم یتالف عیسر
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. دونه یخوب م یلیرو خ نیهم ا نیستینبود و مطمئن بود که کر نیقصدش هم. برگشت و راه افتاد یاستفان

 نیا. رو احساس کنه نیستیکر يـها*بود که خودش رو جلو بکشه و دوباره لبـ نیلحظه، قصدش ا کی يبرا

کف دستش احساسش  يرو نیستیکر يبدنش وارد کرده بود که با بوسه  يرو تو یانیهمون جر قایـوسه دق*بـ

 .داشت یکه کامالً براش تازگ یاحساس... کرده بود

 

 

اون با ثروت و قدرتش حکومت . خطر مطلق بود نیستیمرد خطرناك روبرو نشده بود و کر کیهرگز با  یاستفان

نفس  یمردونگ ن،یعالوه بر ا. ابهت و شکوه بود يبود که الهام دهنده  یکرد، اما بدون داشتن اونها هم آدم یم

خوشحال بود که به  یاستفان. کرد انیب اتشد شدتش رو با کلم یهم داشت و اونقدر دلهره آور بود که نم يریگ

. ان شدنگر شتریب ست،یبه قفل کردن در ن يازیمتوجه شد که اصالً ن یاما وقت. و در رو قفل کرد دهیرس نشیکاب

 .هم بود يآدم کامالً قابل اعتماد تهاش،یخصوص نیدر کنار تمام ا نیستیکر

 یآسمون م يماه تو. کرد ایرو صرف نگاه کردن به در يادیلباسهاش رو در آورد و مثل ژان پل مدت ز یاستفان

. شد یکردند، منعکس م یبرخورد م جیکه به ساحل خل یمیمال يموجها دیسف يکفها يو نورش رو دیدرخش

وجود  يدرباره  يدیاصالً ترد یممکن بود اما استفان ریغ باًیتقر يا ییبایآرامش و ز نیهمچ يتصور خطر تو

رو که جرات  یخطر آماده بود و هر کس نیا يبرا نیستینداشت که کر دیباره هم ترد نیدر ا. خطر نداشت نیا

 .االن هم تله آماده ست نیگفته بود هم نیستیکر. کرد یجلو اومدن داشت نابود م

 قیتختش رفت و گذاشت حرکت مواج و نامحسوس قا يرو د،یاون شب به خودش لرز یبا وجود گرم یاستفان

ژان پل  یموندن؟ و وقت یم نجایا یچه مدت يزدن؟ برا یرو رقم م یفردا و پس فردا چه حوادث. آرومش کنه

شد که  یم يا گهیبه موجود د لیکرد و تبد یم یزندگ سیپار يرفت، تو یم نیستیچنگ کر يمحکم تو

 نه؟یتونست اونو بب یچند بار م یشناختش، استفان یاصالً نم یاستفان

دوست  یلیشد، اما چرا تا حاال نشده بود؟ حتما بچه هاش برنزه، جذاب و خ یخودش بچه دار م دیبا نیستیکر

 سیدن. شهیخودش م يکه عاشق بچه هاداد  یبه برادرزاده ش نشون م نیستیکر يعالقه . شدن یم یداشتن

نسبت به ژان پل  هرو بهشون داشت ک یبود؟ و همون محبت دهیاونها رو د نیستیکر. خودش بچه داشت

 کرد؟ یاحساس م
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 یاومد، از دست خودش عصبان یفکرها اشکش داشت در م نیبخاطر ا نکهیاز ا... غلت زد يقرار یبا ب یاستفان

 اصالً به اون . بود

اومد و  ینم نیبه سنت لوس چوقتیه نیستیکه به ژان پل شده بود، نبود، کر يدیاگه بخاطر تهد. نداشت یربط

 .کرد یتا آخر عمرش با اون مالقات نم چوقتیهم احتماالً ه یاستفان

دوست داشت خواب سراغش . به خودش غر زد یلب ریز تیبا عصبان یاستفان... بود يندیهم فکر ناخوشا نیا اما

جذبش  يذهنش بود و طور يبه طور مداوم تو نیستیکر. آزار دهنده فرار کنه اتیفکرها و فرض نیا از ات ادیب

 . ددا یبا اون از دست م دنیجنگ يرو برا لشیوقتها م شتریکرده بود که ب

از حد  رتریممکن باعث شد د ریغ يخوابها يسر کیو  قیآرامش بخش قا يتکونها. دیوقت بود که خواب رید

 يو ژان پل صبحونه شون رو خورده بودن و رو نیستیرفت، کر رونیب نشیاز کاب یبشه و وقت داریمعمول ب

 . کرد یبه ساحل نگاه م نیبا دورب نیستیخوند و کر یژان پل کتاب م. عرشه بودن

 نیاز ا یکی یوقت. يشد داریب ریامروز د". دیکش رونیکنارشون ب زیاز پشت م یصندل کیبلند شد و  نیستیکر

 "کنه؟ دارتیطرف قرارداد مجبوره هر روز ب ،يبند یقراردادهات رو م

من ": شده بود، مطمئنش کرد جیلبخند بود گ نیا يرایکه خودش پذ یو حالت نیستیکه از لبخند کر یاستفان

 ".شم یم داریمعموالً زود ب

رو از دست  يزیکه چ یکن یحس نم ينجوریا. يصبحونه ت رو بخور نجایهم یتون یم": گفت نیستیکر

 ".رهیآخه گردش رفتن امکان ناپذ... کنه روزش رو چطور بگذرونه یژان پل داره فکر م. يداد

 يکرد که تا چه اندازه تو یدر سکوت قبول م ".با خودم از خونه آوردم يمن چند تا باز": اعتراف کرد یاستفان

 ".بادبادك هم آوردم هیو ": اضافه کرد يبا لحن شاد هویکنه و  یدخالت م يهر کار

 ".ییایدن نیآدم ا نیتو بهتر ،ياستو! هیاوه، عال! بادبادك": گفت يزیپل با لحن اغراق آم ژان

بادبادك رو  ای نیفتین نییپا قیکنم که از قا یحرف ژان پل موافقت م نیبا ا یبه شرط": لب گفت ریز نیستیکر

 ".کنه ریتا اونجا گ نیطنابها و دکلها نفرست يتو

 ".موضوع فکر نکرده بودم نیاصالً به ا": پکر شد یاستفان

به نظرم  ن،یباد باشه و طبق اصول کار کن دنیکه حواستون به جهت وز یتا زمان": دیفقط خند نیستیکر اما

 ".وجود نداره يخطر
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و بادبادك  رهیل باال ماز دک ،يبنداز کلینگاه نگران به م هیتازه، حتماً اگه ": ادامه داد يزیبا لحن تمسخرآم و

 "...شده بود دیناام یلیخ يبود ومدهیصبحونه ن يبرا نکهیاون از ا. ارهیرو برات م

برم  شهیم! و افسرده شد ییکه تو کجا دیاون پرس. يدرسته، استو": دیپر نیستیوسط حرف کر جانیپل با ه ژان

 "ارم؟یها رو ب يباز

بدون شراکت مختصر ژان . هم خوشحال شد یلیخ نشهیکاب يکجا قایدق يبه ژان پل بگه باز نکهیاز ا یاستفان

 .دیکش یم نیستیکر ياز دست طعنه ها یپل هم به اندازه کاف

 ".پسربچه نبود هیگفتگو مناسب  نیا": گفت یبا لحن خشک یژان پل از اونجا دور شد، استفان یوقت

 ".بده صیمردها و زنها رو تشخ نیوقتشه که فرق ب گهیمطمئناً االن د. هیاون فرانسو": گفت نیستیکر

 "!يزیتو واقعاً نفرت انگ": دیتوپ یاستفان

 . اونو عقب نکشه، محکم گرفتش یاستفان نکهیا يدستش رو گرفت و برا نیستیکر اما

 نیاز ب م،یرو که چند روزه دچارش هست يجو خفقان آور نیکنم تا ا یم یهم دارم سع دیشا. باشم دیشا"-

 ".ببرم

خودش  يو دستش رو آزاد کرد و با دقت برا ".يریکه دستم رو بگ ستین يازیحال ن نیبا ا": گفت یاستفان

 .ختیر يچا

البته . یبال و پر من هست ریمردها روشن بشه که تو ز نیا يخوام برا یهم م دیشا": گفت متیبا مال نیستیکر

 یاما واقعاً فکر م. تونم بهش بگم که راه براش بازه یم. شناسم یخوب م یلیرو هم خ کلیمن م ،یاگه مخالف

 ".تونم مواظبت باشم یمن م. شترهیب تتیکنم که با من امن

هنوز هم . تونم از خودم مواظبت کنم یمن م": گفت تیناراحت شده بود، با عصبان یشوخ نیکه از ا یاستفان

 ".یهم بگ تانیبه کاپ نویا یتون یم. باشه ادتی نویا... سشوارم رو دارم

 . دیداد و خند هیبا لذت به عقب تک نیستیکر

باهاش کنار  یتون ینم ادیانگار تو ز یول... یکردم استفان یم یداشتم باهات شوخ. هیآدم مطمئن یلیاون خ"-

 ".شمیم يلحظه به بعد کامالً جد نیپس از ا. يایب

 

خوش  یآرزو کرد که اون به شوخ یبعد استفان یکه گفت رو انجام داد و کم يزیهمون چ قاًیدق نیستیکر

وقتش رو با  شتریگرفت، ژان پل رو بهش سپرد و ب دهیرو ناد یکامالً استفان نیستیکر. اخالقانه ش ادامه بده
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 کی یحت. خواسته شد یکشت فنتل يپا نیستیبار کر نیداشتن و چند يهم بحث جد یکل. آرلود گذروند کلیم

کار رو  نیا یاز کارکنان کشت یکیکرد،  ینگاه نم نیستیاگه کر.. .شد یلحظه هم از ساحل چشم برداشته نم

 . کرد یم

پرستار  هیکرد  یحس م ییجورا هیاطالع مونده،  یب زیهمه چ شرفتیکرد از پ ینه تنها احساس م یاستفان

 نیاز ا شتریتونست هوا کردن بادبادك رو ب ینم گهیکرد و بعدش د يتا وقت ناهار با ژان پل باز. هیاستخدام

 .عقب بندازه

کنه و  یکه مبادا اشتباه ارهیب رونیزده بود، دوست نداشت بادبادك رو ب نیستیکه کر ییبعد از حرفها یاستفان

 نیژان پل اصرار داشت که ا د،یوز یهم م یمیمال مینداشت و چون نس ياما حاال چاره ا. دردسر درست بشه

رو داده بود، خودش رو  قیقا يرو يزبادبادك با شنهادیو پکه کرده  یبخاطر حماقت یاستفان. کار رو بکنن

فقط  یاحمقه، استفان هیکرد اون  یفکر م نیستیکار رو بکنه و اگه کر نیاما حاال مجبور بود ا... کرد یسرزنش م

 .تونست بگه که حق با اونه یم

 یآب يایدر يو بادبادك باال دیوز یم ایاز طرف در یمیباد مال. کنه ینم جادیا یکار مشکل نیا دیرس ینظر م به

تا اون  یاستفان. کرد یبار توجه خدمه رو هم به خودش جلب م کیهر چند لحظه  یبه پرواز در اومده بود و حت

. بزرگ و با شکوه بود یلیخ یکشت هی نیا. رهچقدر باالتر از سطح آب قرار دا قیلحظه متوجه نشده بود که قا

 .رفت رونیاز ذهنش ب قیآب کنار قا يشنا تو يدرباره  يشد، هر فکر ایدر ادیمتوجه عمق ز یاستفان یوقت

 "!مواظب باش"-

باعث  د،یوز یم ایکه انگار از طرف در يباد دیوزش کوتاه اما شد. بلند شد ریژان پل د يهشدار دهنده  ادیفر

واکنش به . ادیب قیبه طرف قا میکه سوار جته، مستق يو مثل موجود زنده ا ادیشد بادبادك با سرعت فرود ب

براقشون نگاه  يبه اسباب باز یو با افسردگ ستادندیو ژان پل ا یبعد استفان يلحظه  هیموقع ممکن نبود و 

 .دید بیکردن که محکم به دکلها و طنابها برخورد کرد و فوراً آس

 ".هشدار داد درباره ش بهمون نیستیکه عمو کر هیزیهمون چ قاًیدق نیا! اوه، نه": پل غرغر کنان گفت ژان

 .نشده بود شونیمتوجه خرابکار یگناهکار به اطراف نگاه کردن، اما هنوز کس یدوتاشون برگشتن و با حالت هر

 ".مینذاره باز هم هواش کن گهیفکر کنم حاال د. من مجبورم بهش بگم": گفت یپل با ناراحت ژان

تو حواست به دور و بر باشه تا من . ستیهم باال ن یلیخ": نگاه کرد و گفت دیبه سمت خورش يکوری یاستفان

 ".کنه یهم نم تشیدرباره ش ندونه، اذ نیستیکه عمو کر يزیچ. نییپا ارمشیب
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 .و تماشا کنه ستهیتونست همونجا با یصندلهاش رو در آورد و راه افتاد، اما ژان پل اونقدر نگران بود که نم بعد

 ".خطرناکه یلیکار خ نیا. ينه، استو": کنان گفت التماس

 ".درست مثل نردبونه نجایا": گفت یبخش نانیبا لحن اطم یاستفان

همون . عرشه شروع به حرکت کرد يجا بمونه و تو کیتونست  یبود که نم دهیژان پل اونقدر براش ترس اما

رو  قیقا يکه دکلها یکلفت يکارش رو شروع کرده بود و داشت به طور منظم از طنابها یموقع هم استفان

 . رفت یرست کرده بود، باال مد

 یشجاعانه ش به خواهرزاده ش، استفان يبر خالف حرفها. انتظارش رو داشت ینبود که استفان ياونطور اصالً

کرد، با حرکت آب  یاگه هم رفته بود، نردبون با وزش باد حرکت نم یحت. تا به حال از نردبون باال نرفته بود

 . دیبر یکف پاهاش رو نم یکی نیخورد و مثل ا یتکون نم

 نییبه پا اریاخت یکه ب ینگاه. دردسر افتاده يدونست تو یدستش به بادبادك برسه، م نکهیقبل از ا یحت

باال، مجبور بود  نیاز ا یول د،یرس یمرتفع به نظر نم نقدریعرشه ا ياز رو. موضوع مطمئنش کرد نیانداخت، از ا

متوجه  یاومد و وقت یبلندتر م یلیخ ظربه چشمش اومد، دکل به ن رشتیب ایکه عمق در یوقت. نظر کنه دیتجد

 .رو باال اومده، خشکش زد يادیشد که چه ارتفاع ز

بود که  نیتونست بکنه ا یکه م يتنها کار. نییتونه باال بره نه پا یدونست که نه م یم یلحظه استفان اون

. عرشه بود ياز رو شتریدکل ب يرو قیقانره، چون حرکت  جیکنه سرش گ یمحکم به طنابها بچسبه و سع

 . نییرو بندازه پا یکرد استفان یم یانگار که با تکونهاش سع

 "!تکون نخور"-

 کیو  ستادهیا نییکه پا دینگاه کرد و اون رو د نییبا ترس به پا یاستفان. عرشه اومد ياز رو نیستیکر يصدا

تونست از جاش تکون  ینم یحت یدستور نبود، چون استفان نیبه ا يازین. نگران هم کنارشه یلیژان پل خ

 . دیرس یانگشتهاش نم هاونقدر محکم دستهاش رو دور طناب گره کرده بود که انگار خون ب. بخوره

شد و دهان  شتریحرکت دکل ب ينجوریا. شد شتریترسش ب اد،یداره باال م یکیاحساس کرد  یوقت یاستفان

 نیا. یتیموقع نیداشت تا برخورد با همچ یآمادگ شتریمقابله با دزدها ب يبرا. از ترس خشک شد یاستفان

تونه سالم  یپاش نم گزهر گهیکرد د یحس م یشجاعت خاص داشت و اون لحظه استفان یبه نوع ازین تیموقع

 .برسه نیبه زم

 ".بچرخ به طرف من"-
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. شونه ش احساس کرد، اما سرش رو تکون داد و لبش رو به دندون گرفت يرو رو نیستیدست کر یاستفان

کرده  یابیرو ارز یمشکل استفان نیستیخشن داشت، اما انگار کر يانتظار دستور. کار محال بود هی دنیچرخ

 :گفت یگوش استفان يتو باًیتقر متیچون با مال... بود

فقط آروم . نییتونم ببرمت پا یراه وجود داره که م هی فقط ،یحرکت کن یتون یاگه خودت نم. یفتیب ذارمینم"-

 ".شهیچشم به هم زدن تموم م هی يتو زیبرگرد و بعد همه چ

 

 

حال مجبور بود چشمهاش  نیبا ا... بود که بهش جرات حرکت کردن رو داد نیستیآرامش بخش کر يصدا نیا

ثباته،  یمتزلزل و ب یلیهم خ شونیریقرارگ تیدرست پشت سرشه و موقع نیستیکر نکهیدونستن ا. رو ببنده

 . وحشت آور بود

 ".بده هیمن تک يحاال فقط به شونه ها": گشت، گفت یبه طرفش بر م یهمونطور که استفان نیستیکر

 ".میافت یما م". دیمحکمتر به طنابها چسب یاستفان

برنامه م  ي، اما افتادن توانجام بدم دیدارم که با ییکارها هیمن . میافت ینم". سرش رو تکون داد نیستیکر

بده و بعدش در عرض چند  هیمن تک يبه شونه . شهیم دیباد داره شد. بهتره میبر نییهر چه زودتر پا. ستین

 ".سالمِ سالم... به عرشه میرس یم هیثان

دونست  یم نکهیبا ا. بده هیتک نیستیجرات به خرج داد تا طناب رو ول کنه و وزنش رو به کر یکل یاستفان

برداشت و  نیستیدستهاش رو از دور کر. راحت نگهش داشت تعجب کرد نقدریا نکهیاز ا ه،یقو یلیخ نیستیکر

رو  یاستفاده کنه و استفان تهاشبتونه از هر دو تا دس نیستیکمربند اون محکم کرد تا کر يانگشتهاش رو رو

 .بهش توجه نکنه کرد اصالً یو سع دیحس کرد خون به مغزش دو یاستفان. ببره نییپا

تونم هر وقت که خواستم چند تا کف  یم ينجوریا. خوشحالم که شلوارك کوتاه تنته": لب غر زد ریز نیستیکر

سرکشانه ت قسمت  يعادتها نیانگار ا. کردم یکار رو م نیا نهایزودتر از ا دیالبته احتماالً با. بهت بزنم یدست

 ".تتهیاز شخص یثابت

که کرده  یاون خوب از حماقت. داشت یزبونش رو نگه م يتونست جواب بده، باز هم جلو یاگه م یحت یاستفان

 یدوباره فکر م یوقت. حماقتش باشه نیکار امروزش آخر نیداد که ا يدلش، قول جد يبود خبر داشت و تو
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 یزبونو با چرب  نشیستیکرعمو  شیژان پل بره پ ذاشتیم ایموند،  یاگه بادبادك همونجا م دید یکرد، م

 . اومد یبه وجود نم یموضوع رو بهش بگه، مشکل

تواناتر از  ییمرد روبرو نیاما ا. هییخواست نشون بده مثل مرد مقابلش، آدم توانا یم یبود که استفان نیا قتیحق

 هیکارش  نیا. بود يکردن قدرتش با اون کار مسخره ا سهیبود و مقا دهیبود که تا به حال د يا گهیهر مرد د

گذاشتش،  نیزم يرو نیستیکر یکنه، اما وقت فرو اعترا نیخواست ا یم یاستفان. بچه گانه هم بود ییجورا

خدمه هم جمع  يانگار همه . تونست حرف بزنه یبود و حالت تهوع داشت که اصالً نم ادیش ز جهیاونقدر سرگ

تلو تلو خورد و  یفید، به طور خفسرش رو بلند کر یاستفان یوقت. اومدن اونها رو تماشا کنن نییشده بودن تا پا

از مردها نگاه کرد، انگشت  یکیبه ... محکم دورش حلقه شد نیستیکر يبازو. رفت نیترسش کم کم از ب

  ".نییپا ارشیب": شستش رو به طرف بادبادك گرفت و دستور داد

به برادرزاده م تا خودش جمع و  شیبد یتون یبعدش م": به ژان پل انداخت و ادامه داد يجد ینگاه بعد

 ".جورش کنه

رو به طرف  یاستفان. به حرف زدن نداشت يازین گهید نیستیکر. پل درجواب سرش رو آروم تکون داد ژان

 نیستیدراز نشست، کر ياز کاناپه ها یکی يبه سالمت رو یاستفان یوقت. سالن برد و تمام راه رو مواظبش بود

 . داد يبراند وانیل هیبهش 

 ".ارهیزود حالت رو جا م. آروم مزه مزه ش کن"-

کارم احمقانه، خطرناك و بچه گانه . متاسفم": نگاه کنه، اعتراف کرد نیستیتونست به کر یکه اصالً نم یاستفان

 ".بود

خودت رو از  یکن یقصد م یاقرار کنم وقت دیبا)! آره واقعا(مافوآ ": گفت زیو تمسخرآم ستادیجلوش ا نیستیکر

 يکلمه ها نیاز سه تا از ا فتیتوص يبه خودم جرات ندادم برا چوقتیمن ه! مادموزل ،يکار یگل م ،يربب نیب

 ".دندون شکن استفاده کنم

 ".هستم قشیمسلماً ال. یکار رو بکن نیا یتون یم ياگه بخوا": لب گفت ریز یاستفان

 ".خُردت کنم کنمینم یسع چوقتیمن ه": دیخند نیستیکر

 گهید ،یترس یاز ارتفاع م یوقت". نشست و با دستش چونه ش رو به سمت خودش باال گرفت یکنار استفان و

 "؟یچرا باال رفت
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متوجه بشه، باال رفته م و با بادبادك برگشته م  یکس نکهیکردم قبل از ا یفکر م. ترسم یمن از ارتفاع نم"-

 يکنم تا به حال تو یفکر نم. وجه نکردمت قیقا يتکون خوردنها ای ایاصالً به ارتفاع دکل از سطح در. نییپا

 ".باشم دهیاندازه ترس نیتا ا میزندگ

 "رن؟یاون مردها گروگانگ يفکر کرد یوقت یحت"-

 ".کرده بود خیتموم تنم . بودم دهیبار بخاطر خودم ترس نیا. بخاطر ژان پل بود هیاون قض. کرد یاون فرق م"-

که من دم  يخوش شانس بود... متوجه شدم". بخوره یاشاره کرد و مجبورش کرد کم شیبه براند نیستیکر

باهامون همسفر  م،یکن يانوردیدر میخواست یکه م ییو تا هر جا يموند یدست بودم، وگرنه تا ابد همون باال م

 ".يشد یم

مثل ": ، زمزمه کردکنه یآخرش بد برخورد نم يخرابکار نیبا ا نیستیدونست چرا کر یکه هنوز نم یاستفان

 ".سرگردان يهلند

خوش  يبایسمبل ز هی یتونست یم دیکردم شا یدر واقع داشتم فکر م. دیشا": گفت يبا لحن سرد نیستیکر

خودش رو نشون  یتونه ناگهان یوقتها شوك م یبعض. میزن یدرباره ش حرف نم گهیاالن د... یباش یشانس

چون واقعاً بخاطر . نهیمگغ یلیتازه، حتماً االن خ. تونه مراقب خودش باشه یجا بمون، ژان پل م نیهم. بده

 ".وحشت کرده بود شیدوست داشتن ياستو

 

رفت  نیستیکر یداد و وقت هیبه عقب تک يشتریب یبا راحت. اصالً دوست نداشت از جاش تکون بخوره یاستفان

 یاومد تا نگاه یواشکینشسته بود که ژان پل بعد، هنوز اونجا  یمدت. رهیرو بگ دنشیخواب يتونست جلو ینم

 .بهش بندازه

 "؟يحالت چطوره استو": دیپرس یپل با نگران ژان

. کنم میموندم تا خودم رو از عموت قا نجایا. خوبم": بهش زد يخودش رو جمع و جور کرد و لبخند یاستفان

موندم تا مشغول  دشونیخارج از د نیهم يخندن، برا یحتماً خدمه بهم م. کنم یاحساس حماقت هم م

 ".رو فراموش کنن هایخل باز نیا يکارشون بشن و همه 

 ".نیستیمجبور شدم برم دنبال عمو کر": دیرس یپل هنوز نگران به نظر م ژان

 ".داشتم یناج هیبه  ازین. يکار رو کرد نیخدا رو شکر که ا": کارش سرش رو تکون داد دییتا يبرا یاستفان
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 یتون یم یول شه،یکم آزار دهنده م هیوقتها  ینه؟ بعض ه،یعال ي هیشوال هیاون مثل ": دیپرس اقیاشتپل با  ژان

 ".رسونه یفوراً خودش رو بهت م ادیب شیپ یمشکل یکه وقت یمطمئن باش

 ".دونم یم"-

 شهیهم. کرد، و قبول کردنش فقط بخاطر به دست آوردن دل خواهرزاده ش نبود یرو قبول م نیا دیبا یاستفان

بار  نیاومده بود، چند نیبه سنت لوس یو از وقت... رسوند یخودش رو م نیستیاومد، کر یم شیپ يدردسر یوقت

کار  کیدونست که به  یم. بود رفته نیو مستقلش از ب الیخ یب يحالتها گهید. دردسرها شده بود نیدچار ا

 یسرنوشت بهش دست م یِمدل نیکه از روند ا یبرگرده، اما حس شیمیداره تا دوباره به قالب قد ازین نیسنگ

 .شد یم دیداد، کم کم داشت شد

 "نم؟یزانوت بش يرو امینداره ب یاشکال": دیپرس تیپل با جد ژان

 یسع نیستیکر یداشت و وقت یمستقل تیژان پل هم شخص. بود بیعج یلیخ نیا. تند نگاهش کرد یاستفان

 .بزرگ شده گهیکرده بود بغلش کنه، گفته بود که د

 ".دارم ازیشهامت ن یو کل يدلدار یمن به کم! البته"-

 نیموضوع ا": باال رفت و کنار شونه ش خودش رو جا داد، و در همون حال گفت یاستفان يپا يپل رو ژان

 ".میبا هم حرف بزن يسر زیچ هی يخوام درباره  یم. ياستو ست،ین

 ".افته یداره اتفاق م بیعج زیچ هی". سرش رو چرخوند و بهش نگاه کرد بعد

و ژان  هیقو یلیحس ششم بچه ها خ. هم باعث تعجبش نشد یلیواقعاً خ. دهیاعتراف کرد که وقتش رس یاستفان

 .بود یباهوش یلیخ يپل هم پسر کوچولو

 "زنه؟ یمشکوك م يزیچ هیکه  نهیمنظورت ا" :دیباشه، پرس يکرد عاد یم یکه سع یاستفان

 "؟یچ یعنی": متعجب نگاهش کرد ي رهیت يپل با چشمها ژان

اون هم متوجه . یعموت هست يتو به بد": و اعتراض کنان گفت ختیژان پل رو بهم ر يموها یاستفان

 "افته؟ یداره اتفاق م يعاد ریمشکوك و غ زیچ هیکه  یکن یفکر م... گمیدوباره م. شهینم یسیاصطالحات انگل

بارش به سنت  نیسفر ا يتو نیستیعمو کر... آره": خودش رو جمع کرد و گفت ته،یپل انگار که دنبال امن ژان

بار  نیبامزه ست، اما ا یلیخنده و معموالً خ یم ادیاون ز. ياستو شیشناس یتو واقعاً نم. ستیمثل قبل ن نیلوس
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هم اون مردها  میهست نجایحاال که ا. کنه یمحواسش به منه و نگاهم  هم شهیو هم... و هیوقتها عصبان شتریب

 "!زنه؟ یو مشکوك م... هیعاد ریغ نهایا يهمه . حواسشون به منه

 کنهیکرد که داره اشتباه م یژان پل رو مطمئن م دیکرد؟ با یچکار م دیحاال با. سر تکون داد یجیبا گ یاستفان

رو  نیا یگفت؟ استفان یم یچ نیستیکرد، اونوقت کر یکار رو م نیبهش بده؟ اگه ا یحیکرد توض یم یسع ای

. اعتنا نبوده یبوده، ب تیهم با عصبان اوقته شتریکه ب نیستیدونست که ژان پل به مکالمات اون با کر یهم م

ود و ژان پل حتما بار بلند داد زده ب نیخطرناك باخبر بشه، چند تیموقع نیا يدرباره  نکهیقبل از ا یاستفان

 . بود که دلواپس بشه دهیرو شن شیاونقدر

ما  يکه همه  نهیموضوع ا. افته یداره م یبیکه اتفاق عج ستین نیموضوع ا": داد حیتوض اطیبا احت یاستفان

 ".میاز قبل مواظب باش شتریب میکه بتون... قیبه قا میهم اومد نیهم يبرا. میمراقب باش دیبا

 .ژان پل رو مطلع کنه دیچقدر با قایدونست دق یبود و اون هنوز نم یتوجه ژان پل به استفان تمام

 "؟یبدون دیبا نویبه نظرم ا. پولداره یلیتو خ نِیستیعمو کر"-

 ".فرانسه ست يآدمها نیاز ثروتمندتر یکیاون  گهیپاپا م"-

بد هستن  يآدمها يسر هیافته، چون  یوقتها جونشون به خطر م یثروتمند بعض يآدمها... خوب. آره احتماالً"-

 ".ارنیخوان پول اونها رو بدست ب یکه م

به کمکش اومد و با لحن  کهویدونست، اما ژان پل  یرو م نیکرده بود و خودش هم ا ریگ گهید یاستفان

 :گفت یمشتاق

 یاونها درخواست کل. روزنامه خوند ياز تو رو نیمامان ا. بود که گروگان گرفته بودنش کایامر يتو يمرد هی"-

 "خوان؟ یباج م نیستیعمو کر يباج؟ اونها در ازا... پول کرده بودن

حواسمون  نیهم يرو نگرفتن، مگه نه؟ برا نتیستیباشه، اما اونها که عمو کر نیکنم نقشه شون هم یفکر م"-

 ".میجمعه و مواظب

 ".کنم یمنم حواسم رو جمع م. دمیحاال فهم! آها"-

خوند، با پاپا در  یمامان داشت روزنامه رو م یوقت". رو متعجب کرد یکه استفان يخنده، به طور ریزد ز هوی بعد

پاپا گفت . بکنه نیستیکار رو با عمو کر نیا یاگه کس شهیمامان گفت چقدر وحشتناك م. مورد حرف زدن نیا
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سرسخت  یلیخالص بشه، چون اون خ دستشگردونه تا از  یرو بدزده، فوراً برش م نیستیعمو کر یکه اگه کس

 ".ارزه یبه دردسرش نم ينجوریپاپا گفت ا. و خشنه

 

حواسمون رو  دیکه با نهیهم يدست اونها بهش برسه، باشه؟ برا میذاریاما نم. آره به نظرم": کرد دییتا یاستفان

 ".میندازیم ریعوضش اونها رو گ. میجمع کن

 "!کمکشون کنم رمیم": گفت یپل با لحن مصمم ژان

 نیتو با خودت دورب": دیرفت، پرس یم رونیاومد و همونجور که به سمت ب نییپا یاستفان يزانو ياز رو بعد

 "؟ياستو ،يدار یچشم

 یتون یتو م. یدون یمراقبتشون رو م لیبفهمه که دل یاز خدمه ها بپرس، اما نذار کس یکیاز . متاسفانه ندارم"-

 ".میکن یتو و من تنها با هم کار م. یباش اریکمک  هی

 ".میدار ییماجراجو هیحاال . ياستو زه،یانگ جانیه زیبا وجود تو همه چ شهیهم! خوبه یلیخ": پل گفت ژان

 "!به هدف يزد": زمزمه کرد یاستفان

 .کرد یشد، احتماالً تار و مارش م یباخبر م نیستیکر اگه

 ".يکرد یم یبا ما زندگ شهیمکاش ه يا": پل متفکرانه ادامه داد ژان

 ".رو داشته باشم شرفتیپ نیباور کن فکر نکنم در اون صورت تحمل ا": در آورد و گفت یشکلک یاستفان

محرمانه ش رو انجام بده و  يهاینه، اما برگشت و رفت تا بررس ای دیدونست ژان پل منظورش رو فهم ینم

 . با حس گناهش تنها موند یاستفان

از پنجره  یکیعرشه، از  يشد که رو نیستیسرش رو چرخوند و متوجه کر فیخف يصدا کی دنیبا شن یاستفان

کم از  هیتونست بفهمه که حداقل  یاز حالت صورتش م. به سمت داخل سالن خم شده ییکشو يها

 .شد یکرد، ته دلش خال یم شیو از نگاه نافذش که داشت بررس دهیحرفهاشون رو شن

اعصاب  یلیاالن خ نیستیکر يخودش شروع به حرف زدن کنه، چون مطمئناً حرفهافکر کرد بهتره  یاستفان

 . خرد کن بود

 ".دونه یاون م"-

 ستادنیهم باشه، عادت به گوش ا ازین یوقت. دمیاز دروغ خالقانه ت رو شن یمن کم": اقرار کرد نیستیکر

 ".ندارم
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کرد همه حواسشون بهش  یم الیخ. نگران بود یلیچون خ... گفتم یبهش م يزیچ هی دیبا": فوراً گفت یاستفان

 ".نهیزانوم بش يناراحتش کرده باشه، چون ازم خواست رو یلیخ دیبا نیو ا... هست

 ".خوش شانسه که هنوز بچه ست یلیاون خ": گفت يشداریبا لحن ن نیستیکر

تحت  یلیمن خ... یگفت یبهش م يزیچ هی دیبا. باهات موافقم". راه افتاد و از در گذشت و وارد سالن شد بعد

 ".هم هست قتیحق ییجورا هیکه ... تیدر واقع چاخان عال... داستانت قرار گرفتم ریتاث

 نیخوب نبود بذارم بفهمه هدف ا": گفت شد،یم یعصبان شه،یمسخره م یالک نکهیکه کم کم داشت از ا یاستفان

 ".خودشه يریگروگانگ

رو که  يزیتو هر چ حاتیقرار گرفتم؟ توض ریتحت تاث یلیاالن نگفتم که خ نیمگه هم)! موافقم(داکوق "-

 ".احتمال داشت اون متوجه ش بشه، پوشوند

کمکم  يریباجگ يخودش بخواد با داستانش درباره  نکهیژان پل بدون ا. افتادم یداشتم به تته پته م گهید"-

 ".سر هم کنم يزیچ هیکرد 

 ".داره یابیمن چه ارز يبرادرم درباره  دمیجالب بود که فهم. دمشیآره، شن": کرد دییتا شخندیبا ر نیستیکر

که تو هم با  نمیب یم". نگاه درخشانش رو بهش دوخت نیستیو کر رهیلبخندش رو بگ ينتونست جلو یاستفان

 ".مادموزل ،یاون موافق

 ".بکنم یمن نتونستم مخالفت. کنه یصدق م زهایچ یلیخ يحرفش درباره  نیا... خوب"-

 "که من سرسخت و خشنم؟ یکن یپس تو فکر م"-

 قیرو دق گهیما همد. فکر کنم يا گهیطور د نکهیبشه واسه ا یلیتا دل ينکرد يتو کار": لب گفت ریز یاستفان

 ".میشناس ینم

تا  رمیاالن هم م. کنم یتموم بشه، روشهام رو عوض م نهایا يهمه  یوقت": قول داد یبا لحن خشک نیستیکر

 دید يکه برا یاقیچون با اشت... ژان پل باشه يبرا مینجات بعد اتیعمل دیشا. به جاسوست بندازم ینگاه هی

 ".آب يتو فتهیکرده، ممکنه حواسش نباشه و ب دایزدن اطراف پ

با قضاوتش موافقت کرده  نیستیبار کر نیاول يباالخره، برا. دیآه کش یبا آسودگ یرفت و استفان رونیب نیستیکر

خارج شده بود،  ياز اون حالت سر یکم زیحاال که همه چ. بلند شد و رفت تا لباسش رو عوض کنه یاستفان. بود

هم محافظت  ریشکست ناپذ نیستیاز عمو کر دیبابه اون معنا نبود که  نیالبته ا. دیرس یبه خودش م یکم دیبا
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خواست اون  یم یو استفان. داده بشه یسر و سامون هیکه به اوضاع ... فتهیب یاتفاق کیوقتش بود که  گهید. کنه

 .زمان، درست همونجا حضور داشته باشه و آماده باشه

رو آماده  يموتور قیتماس گرفتن و اون فوراً دستور داد تا قا نیستیشده بود که از ساحل با کر کیتار باًیتقر هوا

در هر . متوجه نشه یو کس فتهیب قیقا يتو ینزد، اما محال بود که اتفاق یباره به استفان نیدر ا یحرف چیه. کنن

 . تونست متوجه جو موجود بشه یم یصورت، استفان

 "شده؟ یچ": دیرس یرفت که استفان یعرشه م يداشت از رو نیستیکر

 . نگاهش کرد یحوصلگ یبا ب نیستیکر

تو با ژان پل . بهشون بندازم ینگاه هیبرم و  دینگهشون داشته و من با سیپل. کردن ریدو نفر رو دستگ"-

 ".یمون یجا م نیهم

 یبفهم یتون یاز کجا م. اصالً به اومدن با تو فکر هم نکردم": نکرد و گفت ییاعتنا نیستیبه لحن کر یاستفان

 "؟...که اونها همون

 يرو هیبهت نگفته بودم که مدت. فتادنین ریگ یاونها اتفاق. گهیفهمم د یم": با خشونت گفت نیستیکر

 ".انیکنم؟ در هر صورت، اونها به حرف م یروشهاشون مطالعه م

و  ستادیا یاستفان. بگه یبه استفان يشتریب زیخواد چ یقرار رفتنه و نم یب نیستیمشخص بود که کر کامالً

 یلباس مشک نیتسیکر. حرکت کرد جیشد و به سمت خل يموتور قیرفت و سوار قا نییتماشاش کرد که پا

 دیاز خودش پرس یش ترسناك بود و استفان یکُل ریتاث. یشرت مشک تییو سو یمشک نیشلوار ج... بود دهیپوش

تونست هر وقت که بخواد ترسناك به نظر  یم نیستیکر. احتماالً نه ده؟یلباس پوش ينجوریکه اون عمداً ا

 .بپوشه یکار لباس خاص نیا ينبود که برا يازیاصالً هم ن. برسه

 "ره؟یکجا م": دیکرد، پرس یدر حال حرکت نگاه م قیو همونطور که به قا ستادیا یپل اومد، کنار استفان ژان

 ".افتادن ریکنه مردها گ یاون فکر م": رو بگه قتیگرفت حق میتصم یاستفان

. دیرس یبه نظر م دیچون ژان پل کامالً ناام. بهش نگاه کرد، تعجب کرد یاستفان ینداد و وقت یپل جواب ژان

 نیا. در آورد یخودش شکلک شیپ یاستفان. ازش نبرده بود یشد و اون هنوز لذت یتموم م يبه زود ییماجراجو

االنش  تیبرگرده و موقع شیعاد یندگوقتش بود که به ز گهید. شد یخودش تموم نم يبرا يزود نیماجرا به ا

 .فاصله داشت يعاد تیموقع هیاز  یلیخ
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 ینبود و استفان نیستیاز کر ياثر چیهنوز ه. صحبت کرد کلینشست و با م یاستفان د،یژان پل خواب نکهیاز ا بعد

شده بود و  کیهوا حاال کامالً تار. داد یگوش م کلیم يبه حرفها يشد و سرسر یداشت طاقتش تموم م گهید

 .نگران شده بود یلیتفاوت بمونه، خ یمصمم بود ب نکهیبا ا

 .بلند شد و به طرف در رفت کلیم دن،یموتور پر قدرت رو شن هی يباالخره صدا یوقت

 ".کنم یرو بررس يموتور قیقا رمیم"-

 نیستیکر. ینگران باش ستیالزم ن": انداخت و گفت یبه صورت نگران استفان ینگاه ستاد،یوسط راه ا اما

 ".شکست نخورده چوقتیه

 ".میه دنبالشوننباشن ک ییاون مردها همونها دیشا": لب گفت ریز یاستفان

بود، بهشون عادت  دهید نیستیکر يلبها ياز بس رو یکه استفان ياز همون لبخندها... زد یلبخند خشک کلیم

 . داشت

  ادیم شیکم پ یلیخ"-

من ... کرده یرو بررس نهایتمام ا نیستیاونها همون مردهان مادموزل، و کر. تلف کنه هودهیوقتش رو ب نیستیکر

 ".نیبا هم صحبت کن یخصوص نیشما بخوا دیشا. خورم یم نمیکاب يامشب شامم رو تو

با . دهیرس جهینت نیاز کجا به ا کلیکه م دیاز خودش پرس. رفته بود کلیبکنه، م یاعتراض یاستفان نکهیاز ا قبل

و . گفته یکه به استفان يزیاز چ شتریب یلیخ... گفته کلیرو به م زهایچ شتریب نیستیخودش فکر کرده بود که کر

متوجه  قیقا يآرلود و خدمه  کلیبود که م دواریام شاز ته دل یاستفان. مهم نبود یاستفان يبرا نیستیکر نکهیا

 . موضوع بشن نیا

راحت شد و به خودش اعتراف کرد که هر وقت  الشیخ ینور المپ وارد شد، استفان ریز نیستیکر یوقت اما

 : گفت يزیزل زد و اون با لبخند تمسخرآم نیستیبه کر همونطور. شهیازش دوره، نگرانش م نیستیکر

 ".سالم برگشتم ینیب یهمونجور که م"-

 "خودشون بودن؟": دیپرس یگرفته بود وقت یاستفان يصدا

 هیبه وطنشون فرانسه و به  رنیصبح که بشه م. آره": با دقت نگاهش کرد و سرش رو تکون داد نیستیکر

 ".شنیسلول راحت و دنج منتقل م

 یاز کجا م. پس خطر هنوز هم وجود داره شون،یکه اگه اشتباه گرفته باش نهیاعتراف کردن؟ منظورم ا یعنی"-

 "ن؟یانداخت ریکه همه شون رو گ یدون
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 یسه نفرشون باق. مینداختین ریهمه شونو گ": و غرغر کرد زهیخودش بر يبرا یدنینوش کیبرگشت تا  نیستیکر

 ".منه يهم به عهده  يدونه و آخر یرو مدو تاشون  يجا سیموندن، اما پل

 ".فهمم یمن نم": نگاهش کرد جیگ یو با اخم و حالت ستادیا کترینزد یاستفان

با . به خصوص با اون حالت عبوس چهره ش... ترسناك شده بود یلیتنش بود و خ یهنوز لباس مشک نیستیکر

 : خشونت گفت

 ".یکه بفهم ستیقرار هم ن"-

وقته داره  یلیخ شینما نیا": گذاشت و ادامه داد نییرو پا وانیرو باال داد، ل وانشیل اتیحرکت محتو کیدر  و

 نیا يحاال ژان پل سالمه و نقش تو تو. یصحنه ظاهر بش يکه تو رو یقبل تر از زمان یلیخ... شهیاجرا م

 ".ینرو فراموش ک نهایا يو همه  يمد برگرد يایبه زرق و برق دن یتون یم. تموم شده شینما

 "!کار رو بکنم نیراحت ا یلیتونم خ یمطمئنم م"-

انگار با وجود تمام . حرف زدنش ناراحت شده بود زیرآمیتفاوت و تحق یو حالت ب نیستیاز لحن کر یاستفان

 دایپ تیدونست، کم کم طرز حرف زدن اون با خودش داشت براش اهم یم نیستیکر يکه درباره  ییزهایچ

سوار  يمن به زود. شنیباالخره آرزوهات دارن برآورده م": موضوع باعث شد لحنش تلخ بشه نیکرد و ا یم

 ".شمیچشمت دور م يو از جلو شمیم مایهواپ

 "؟یترکش کن يخوا یدونه م یخواهرزاده ت م. مادموزل ،يشد ینازك نارنج یلیامشب خ"-

 میآمادگ یو وقت ،یتا از دست من خالص بش یکن یراهها رو امتحان م يتو همه ! چه مسخره": دیتوپ یاستفان

 ".یکن یکنم، من رو به ترك کردن متهم م یرفتن اعالم م يرو برا

با هم . نهیرو بب دشیجد يبره تا مدرسه  سیکه ژان پل به پار میما با هم توافق کرد ه؟یچ گهید نیپس ا"-

که  يبار نیمشترکه که از همون اول میتصم هی نیا. مینگه دار یتا خطر رو از پدر و مادرش مخف میقرار گذاشت

 ".یترکمون کن يخوا یم م،یکن کتحر نجایاز ا میخوایاون وقت حاال که م. یکن یم يروش پافشار دمتید

 ".رو فراموش کنم نهایا يمد و همه  يایتونم برگردم به زرق و برق دن یکه م یاما تو گفت... اما"-

ندادم  شنهادیو پ ياالن فوراً بر نیهم یتون یاما نگفتم که م. تموم شده باًیتقر زیهمه چ. یتون یخوب آره م"-

 ".یکه ما رو فراموش کن
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فکر و ذهن من . يتوش نبود چوقتیتو ه ؟یرو تموم کن "ما" ي هیقض نیا شهیم": گفت یبا درماندگ یاستفان

 ".سالمت ژان پل بوده و هست يبرا شهیهم

فرار کنم؟ تو  یازم خواست ،يساحل به مردها حمله کرد يتو یکه وقت يتو نبود": دیپرس شخندیبا ر نیستیکر

 "؟ينگران سالمت من نبود

ساحل بودم،  يکه تو یمدت نیو تمام ا": دستهاش گرفت و بهش نگاه کرد يرو تو یصورت استفان کدفعهی و

 "؟يدلواپس نبود

 ".و بعد از مدتها آروم شدم تهیامن يره توبود که ژان پل باالخ نیاحساس من ا. اصالً": گفت یبا ناآروم یاستفان

 يبهم گفت که تو اصالً به حرفها کلیچرا م ؟يبود دهیو رنگ پر یاالن که اومدم تو، عصب نیپس چرا هم"-

 "؟يداد یگوش نم رشیدلپذ

 

 

 ".آدم خسته کننده ست هیاون ": گفت يدیبا ناام یاستفان

چند تا آدم شرور،  يفکر کرد": نکرد و اصرار کرد یزد توجه کلیم يدرباره  یکه استفان یبه حرف نیستیکر

 ".يتو نگرانم بود... چماق به دست منتظر منن؟

 "...اگه... اگه نجا،یا انیبودم که اونها ب نیمن فقط نگران ا"-

 نیبه هم قیقا يخدمه  ياومدم؟ فکر کرد یاز آب در م ریآدم کامالً متفاوت از شکست ناپذ هیاگه من "-

هر  ذارهیو م نهیش یم نجایبا وجود کسل کننده بودنش، ا کلیم يشدن؟ اصالً چطور فکر کرد یم میتسل یراحت

 "ارن؟یخوان سرش ب یم ییبال

 یبار وقت نیبه طرف خودش چرخوندش و ا نیستیاما کر... شده بود، برگشت که بره شونیکه پر یاستفان

 .زد یکامالً متکبرانه بهش لبخند م یداشت با حالت نیستیسرش رو بلند کرد، کر یاستفان

 ".يوابسته شد کتیتو به شر. يتو نگران سالمت من بود": گفت یبا لحن محکم اون

 "!رهیخ يدیخواب د": گفت تیبا عصبان یاستفان

 يجمله ها نیکالً به ا ندهیآ يگرفتم که تو میمن تصم". دیکش کتریو اون رو نزد دیفقط خند نیستیکر اما

متمدن تر ناشناخته  ينژادها يکه برا هیسیکد انگل هی نیاز قرار معلوم، ا. نکنم یتوجه زتیانگ رتیکوتاه و ح

 ".امیمن از پسش بر نم. ست
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و تو  میریم نیفردا از سنت لوس. میباش یمنطق ایحاال ب": تر شد ينگاه کرد و جد یبه صورت گلگون استفان بعد

 ".داره اجیژان پل هم بهت احت. دارم اجیدارم و بهت احت ییکارها هیمن . يایهم باهامون م

 "...پس ست،یجونش در خطر ن گهیاگه د"-

 حاًیاونها ترج يکه همه  یاما تا زمان ه،یجزئ یلیخطر خ. فتادنیهنوز همه شون به دام ن": با اخم گفت نیستیکر

اگه تا اون موقع کنار ژان  شمیخوشحالتر م یلیخ. شهیراحت نم المیزندان نرن، خ يو تو فتنین ریفرانسه، گ يتو

 ".یپل بمون

 ".یتا از دست من خالص بش يتالشت رو کرد يچرا؟ تو همه "-

 ".یتیبا درا یلیو تو خ... دونم یم نویژان پل دوستت داره، من ا"-

درزاده م دونم که اگه من حواسم به برا یرو هم م نیا": شد رهیخ یشونه ش رو باال انداخت و به استفان بعد

 ".یاز من جلو بزن ينجوریا یتا بتون... نباشه، تو حواست بهش هست

 ".قاًیدق": کرد دییتا یاستفان

 ".آب و فرار کنم يندارم بپرم تو الیمن خ. یکه منو بغل کن ستین يازیاصالً ن": ادامه داد یبا لحن خشک و

 ".که بغلت کردم ستین نیواسه ا"-

تالش کرد . سرخ شده رهیاون نگاه خ ریاحساس کرد ز یگاه کرد و استفانن یبه استفان نطوریهم نیستیکر

. شدن، گذشته نیستیشد که کارش از جذبِ کر یداشت متوجه م. ارهیب رونیب نیستیخودش رو از آغــوش کر

درخشانش بهش  یآب يچشمها... کرد کتریاون رو به خودش نزد نیستیکر. نبود یاما آزاد شدن اصالً کار راحت

 .داره یالیچه خ نیستیمشخص بود کر... کردن یخودشون غرقش م يدوخته شده بودن و کم کم داشتن تو

 ".کنم یاوه، نه، خواهش م": التماس کرد يدیبا لحن ناام یاستفان

تونم برگردم و تو رو نگران و رنگ  ینم. دارم ازیبهش ن": گفت متیرفت و با مال نیستیکر ياز چهره  تمسخر

 ".نمتیو شاد بب یعصبان دمیم حیترج شتریب. نمیبب دهیپر

حاال ... حاال که... شمینم یمن عصبان": گفت یعقل یمقابلش بود، با ب يکه وحشت زده متوجه بدن قو یاستفان

 ".خوبم ،یسالمت برگشت نمیب یکه م

نگران من نباش !... يپس نگران شد": دیکش کتریرو باز نزد یشدن و استفان رهیت نیستیکر یآب يچشمها

 ".که نتونم از خودم مراقبت کنم نهاستیاز ا شتریب مییتوانا. خوشگلم
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رو زد، سرش رو به  مشینگاه کرد، اون همون لبخند مال نیستیو فقط به کر ستادیهمونطور ا یاستفان یوقت

 :خم کرد و کنار صورتش زمزمه کرد یطرف استفان

عمل  يتو یلیخ دیبا یسیانگل يمردها... نکرده رتیاس يمرد چیفهمم چرا هنوز ه ینم. یخوشگل یلیتو خ"-

 ".کُند باشن

که قرار بود  يزیچ ینیب شیبا پ. فرار نکرد يبرا یتالش چیبار ه نیا یسرش رو برگردوند و استفان نیستیکر

 نیستیسرش باشه، گذاشت کر يتو دنیفکر جنگ نکهیبدون ا یاستفان. دیلرز یداشت م فته،یاتفاق ب

 .رو تجربه کنه یاحساس نیعمرش منتظر بود تا چن يانگار همه . ـوسدش*ببـ

 يخجالت زده ا يسرفه  يشد که صدا یمحکم فشرده م نیستیکر يبازوها يتو یسرو شام بود و استفان موقع

 .سرو شامش برسه ي فهیآروم سرش رو بلند کرد و به مرد اشاره کرد که به وظ یلیخ نیستیکر. دیرو شن

  "!کنم یاحساس حماقت م": گفت یبا بدخلق یمرد رفت، استفان یوقت

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

نگاه  نیستیکر. سر عقل اومده بود عیسر یلیخ یاون، استفان يولش کرده بود و حاال، دور از جادو نیستیکر

 .ختیر یدنیبهش انداخت و براش نوش یسرخوش

در . قیکه تازه برگشتم به قا یهست یآرومتر از زمان یلیبه نظر من االن خ. یرس یاما مثل احمقها به نظر نم"-

 ".میهم بر کینیتا مارت دیما هنوز با. بهت نداشته باشن يخدمه بهتره که بدونن تا نظر عاشقانه ا يضمن، برا

سرش  يآب سرد رو ختنیحرفش مثل ر نیا. ف بزنهحر نیستینداشت با کر لیم گهید. ساکت موند یاستفان

خواست  یم نیستیکر. پاسکال اونجا بود سیدن. رنیم کینیدونست که چرا دارن به مارت یخوب م یاستفان. بود

مونه، کامالً در اشتباه  یم رشهع يبا اون زن رو یکرد استفان یفکر م نیستیاگه کر. کنه قیاون رو هم سوار قا

 معشوقه ش؟ شیببوسه و بعد برگرده پ ينطوریرو ا یتونست استفان یچطور م. بود

 ".خونه رمیم مایبا هواپ کینیمن از مارت": گفت يبا لحن سرد یاستفان

 میریم مایبا هواپ کینیما همه مون از مارت": هم سردتر بود، اصالح کرد یکه از لحن استفان یبا لحن نیستیکر

 ".خونه
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کنجکاو  یو استفان ستین يندیبود، معلوم بود که فکر خوشا دهیرس نیستیکه ناگهان به ذهن کر يفکر هر

 يزیچ یداشت و باز هم قرار نبود استفان یینقشه ها نیستیکر. تموم نشده بود زیچ چیهنوز ه. نگاهش کرد

 .اونها بفهمه يدرباره 

 

*** 

 

. کامل بود ییماجراجو کیسفر  نیموجود، ا لیمسا يحرکت کردن و با وجود همه  کینیبعد به طرف مارت روز

خوشحال بود  یاستفان. روبرو شد ایموجود زنده با در هیبزرگ مثل  قیخلوت رو پشت سر گذاشتن، قا جیخل یوقت

شد  یاصالً نم... بود یو عال جانیسفر پره نیا. اصالً احساس تهوع بهش دست نداد ق،یقا يکه با تکونها

که  دنیرس یفیگرفتن، چون دست از مراقبت مداوم از ساحل برداشتن و به وظا یخدمه هم جون. کرد فشیتوص

 .برفراشته شروع به حرکت کرد يبا بادبانها نیکوئ یو س... عاشقش بودن

 

 

برده  نیشب قبلش رو از ب یبزرگ، ناراحت یبادبان قیقا کی يبودن رو يِشاد. ستادیبا لذت کنار نرده ا یاستفان

خوب  یلیکار رو هم خ نیتونست ا ینظر گرفت، متوجه شد که اون م ریرو ز نیستیکر یمدت نکهیبعد از ا. ودب

 .تانیچه بدون کاپ تان،یچه همراه کاپ... انجام بده

فعالً  هاشیبرد و نگران یاز هر لحظه لذت م. شدن ایوارد در نکهیرو کنترل کرد تا ا قیبادبانها و قا نیستیکر

 .نداشتن یتیبراش اهم

 :دیپرس یاستفان. ستادیا یسپرد، اومد سمت نرده ها و کنار استفان کلیرو به م قیقا تیهدا یوقت

 "تا اونجا رفت؟ يموتور ي لهیوس هیشد با  ینم"-

کنم، و  يانوردیدر دمیم حیترج. کسل کننده تره يفرق دارن، اونجور یاما کم. شد یراحت هم م یلیچرا خ"-

 ".ادیفکر کردم تو هم خوشت م

تا حاال فقط سوار لنج شده . ممنون! ادیاوه، البته که خوشم م": زد نگاهش کرد یکه برق م ییبا چشمها یاستفان

 ".بودم
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تو رو به  ،یکن یکار م یوقت ؟یچ": دیکرد، پرس یپرتمسخرش فوران م یآب يکه از چشمها یبا خوش نیستیکر

 "برن؟ یباشکوه نم ییایدر يسفرها

دور و  بیغر بیعج يکه با لباسها ستین نیکارم هم ا. کنم یسخت کار م یلیمن خ": گفت تیبا جد یاستفان

 ".وقتها ناراحت کننده ست یکار سخت و بعض هیفقط . بر جوالن بدم

 چوقتیه": داد و با عالقه به صورتش نگاه کرد هیبرگشت، از پشت به نرده ها تک یبه سمت استفان نیستیکر

 "؟یکار فکر کن نیاومدن از ا رونینشده به ب

 ".شمیم ریپ گهید ،يبزود يروز هیالبته . دمیوقته که دارم انجامش م یلیخ. شغل منه نیا"-

 ".یشینفر م هی يو همسر دلربا یکن یتو ازدواج م. یتونم تصورش کنم، استفان ینم": دیخند نیستیکر

 ".ستیانتخاب ن يمن برا ي نهیتنها گز نیبه هر حال، ا. من دوست دارم آزاد باشم. کنم یفکر نم نطوریا"-

ش  رهیت يموها. دیرس یبه نظر م یعال نیستیکر. نگاهش رو گرفت عینگاه کرد و بعد سر نیستیبه کر یاستفان

دوباره  نیستیکر. شده بودن کیبار دیشبخاطر نور خور شیآب يخورد و اون چشمها یم شیشونیبا وزش باد به پ

. حس رو داشت نیاون همه جا ا ماا. کرد یم یاحساس راحت یلیخ قیقا نیا يانگار رو. برگشت ایبه طرف در

 .اونه ییبه خاطر خودکفا نیفکر کرد ا یبود و استفان يمرد نیهمچ نیستیکر

و  یکن گهینفر د هی يوقتت رو صرف محافظت از بچه  یستیمجبور ن ،یاگه تو ازدواج کن": بلند گفت یاستفان

 ".ياونوقت از خودت بچه دار. يمدرسه رفتنش رو بد بیترت

 . دیرس یبه نظر م یحل بشه و االن فرصت مناسب سیبود که موضوع ژان پل و پار وقتش

 "؟يدیازدواج م شنهادیبهم پ يدار": بهش انداخت يزینگاه تمسخرآم نیستیکر

 .حرف رو زده بود نیبدون فکر ا. کرد گونه هاش داغ شدن احساس یاستفان

 ".طرفم یمن کامالً ب. ت رو جمع و جور کنم ندهیکنم آ یم یفقط دارم سع! عمراً"-

 نیمنظورت ا یعنی": دیپرس متیشد و با مال رهیخ یبه استفان يکننده ا رانیبرگشت و با حالت و نیستیکر

چرا تا حاال ازدواج  یعنی... و پنج سالشه یس نیستیکر یبا خودت گفت ؟یکن یکارهام فضول يکه تو ستین

 ".بگم ترو به میتونم داستان زندگ ینداده؟ متاسفانه من نم لینکرده و خانواده تشک

 ".سر و ته بود یفکر ب هیفقط . خسته کننده ست یلیمطمئنم برام خ"-
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. زنهیسر و ته به سرم م یب يوقتها فکرها یبعض من هم. کامالً قابل درکه": زمزمه کرد شخندیبا ر نیستیکر

 رهیدرشت ت يبا چشمها ،يخوشگل و مو نقره ا يفکر کردن به بچه ها. نداره يخانواده اصالً برام مورد لیتشک

دوشم، نس پ  يرو شهیم يبار مادرشونکه احتماالً  نهیکه وجود داره ا یمشکل یول. وسوسه کننده ست یلیخ

من . چند بار هم کتک بخوره تا دردسر درست نکنه يبهش باشه و روز یکیمرتب حواس  دیچون با! ؟)مگه نه(

 ".کارها ندارم نیا يبرا یوقت

 یفکر م سیمن داشتم به دن": شده بود، فوراً مطمئنش کرد نیستیکر يحرفها شیکه راحت متوجه ن یاستفان

 ".کردم

 ".کنم یبه اون فکر م شهیمن هم .نکن تیآره؟ خودت رو اذ": نگاهش کرد یبا سرگرم نیستیکر

 بیتونست بهش آس یم نیستیکه کر یبه روش یوقت. رو بزنه له کنه نیستیخواست کر یدلش م یلیخ یاستفان

 .شدیکرد، وحشت زده م یبرسونه فکر م

مثل تو  یخواد به آدم متکبر و اعصاب خردکن یدلش نم یزن عاقل چیه": گفت يشداریبا لحن ن یاستفان

 ".عالقمند و وابسته بشه

اما تو ). موافقم(داکوق ": گشت، گفت یباز شد و همونطور که بر م يزیبه لبخند تمسخرآم نیستیکر يلبها

 "!؟)خوشگلم(مگه نه ما بل ... یستیهم عاقل ن یلیخ

 يشدارینبا هر جور حرف  نیستیگرفتن حال کر. به رفتنش نگاه کرد تیبا عصبان یرفت و استفان نیستیکر

. کرد یرکورد دار بود و ازش مثل دشنه استفاده م شدارین ياستفاده از حرفها يتو نیستیکر. بود دهیفا یکامالً ب

نبود و ممکن بود  يکار عاقالنه ا دخالتش. کرد یواگذار م ونایژان پل رو به ف ي ندهیموضوع آ دیبا یاستفان

 .کارها رو خرابتر کنه

البته ... کرد یبه اون سمت نگاه م يادیز يبا عالقه  اینبومده بود و از وسط در کینیتا به حال به مارت یاستفان

 نیستیکر دیفکر کرد شا یاستفان. رو هم سوار کنه سیرفت تا دن یداشت م نیستیکر. تلخ هم بود ینگاهش کم

. ادامه بدههم  سیبه رابطه ش با دن الو در همون ح رهیبگ یدوست داشتن يخانواده  کی لیبه تشک میتصم

 .بود يعاد نیستیکر يِثروتمند يایدن يموضوع احتماالً تو نیا
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 نیموقع صرف غذا شد، هنوز هم یو وقت دیرس یعبوس به نظر م نیستیقرار گرفت، کر دید يتو رهیجز یوقت

 .حالت رو داشت

. وقتمون کامالً آزاده میبش ادهیپ یاز کشت یوقت م،یاگه االن غذامون رو بخور": گفت یبا لحن خشک نیستیکر

 یم م،یاریشانس ب یاگه کم. پروازمون آماده کنن يکه چمدونهامون رو برا دمیم یبیکار دارم و ترت یمن کل

 ".میفردا صبح پرواز کن ایاواخر امشب  میتون

 "مقصد پروازمون کجاست؟": دیآروم پرس یاستفان

 .تموم نشده، کنار ژان پل بمونه نهایا يکه همه  یاصرار داشت تا زمان نیستینرفته بود که کر ادشی

 . سیپار": مختصر گفت نیستیکر

 ".اونجا، رفتن به لندن راحت تره از

در حال کار رو تماشا کنه،  يو خدمه  ایبلند بشه تا بره و در زیبه ژان پل اجازه داده شد که از پشت م یوقت

 :گفت یاستفان

بخوام  نکهیمگه ا. امیبر ب سیپار يتو یاقامت طوالن ي نهیشک دارم بتونم از پس هز! ستمین ونریلیمن م"-

 ".لنج رو بسابم يبرگشتنم به لندن، برم و کف عرشه  ي نهیهز يبرا

همه مون با  ي نهیهز. یتو همراه من": گفت يانداخت و با لحن تند یبه استفان ينگاه آزرده ا نیستیکر

بابت تموم شدن  المیخ یبعدش وقت. سیپار يو چه تو م،یشب بمون میاگه بخوا ک،ینیمارت يچه تو... خودمه

 ".گردونم به لندن یتموم شد، برت م ایقضا نیا

 کتیات هی یتون یم ،ینگران یلیاگه خ. بزرگ شدم که تنها سفر کنم ياونقدر": گفت يبا لحن گزنده ا یاستفان

 ".يدور گردنم ببند

 يحرفها يصورتت ببندم تا جلو يرو يروسر هیارم دوست د شتریوقتها ب یبعض": دیتوپ تیبا عصبان نیستیکر

 یژان پل م. افتاده قیبه تعو هیادیدارم که مدت ز يکار هیلندن  يمن تو. رمیوقفه و آزار دهنده ت رو بگ یب

 ".یکن یم یکه زندگ ییهر جا ایخونه ت  میتو رو بذار میتون یو ما م ادیتونه با من ب

خونه  ياونم تو... با خواهرزاده ش باشه يشتریتونست مدت ب یم نکهیا یعنی نیا. خوشحال شد یلیخ یاستفان

 :بهش انداخت و با تحکم گفت ینگاه مشکوک نیستیکر. دیرس یبه نظر م یراض یلیخ. خودش ي
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افتادن اون دو تا مردها  ریگ يدرباره  یخواد حرف یدلم هم نم. خوام یدردسر نم ک،ینیبه مارت میدیرس یوقت"-

 ".یبزن سیبه دن

 يدوستانه ا يبا هم رابطه  یلیمادام پاسکال و من خ. کمه یلیاحتمالش خ": گفت يبا لحن تند یاستفان

 یمن م. راحت التیپس خ. کمه یلیبهش بگه هم خ يزیژان پل به طرفش بدوه و چ نکهیاحتمال ا. میندار

... شهیخوشحال م یلیخ س،یبه پار شیبه سالمت برگردون یحتماً وقت. داره یحساس ي هیدونم اون چه روح

 "!گرده به تمدن و فرهنگ یچون بر م

 یباشه که طرف ک ادتیفقط  ن،یک یاما استفان. مینیو بب میمنتظر بمون دیبا... دیشا": با تمسخر گفت نیستیکر

 ".یهست

 میاونو هم بذار. من طرف ژان پلم. هرگز فراموش نکردم":گفت  ینیسرش رو خم کرد و با لحن دلنش یاستفان

 ".هستم که جون سالم به در برده یکنار، صرفاً کس

به  یجالب یلیفراموش نکن که اگه من نبودم، تو هنوز با حالت خ. يسخت هم جون سالم به در برد یلیخ"-

 ".يبود دهیبادبانها چسب

 مین باًیتا تقر. شد رهیبهش خ یاستفان. عرشه رفت يپر تمسخر سرش رو تکون داد و رو یبا احترام نیستیکر

کرد، فوراً  تشیاذ سیوقت دن هیاگه . گرده یمعشوقه ش برم شیکه دوباره پ دید یاونو م دیبا گهیساعت د

 رونین فکر رو از ذهنش بیا عیسر یاستفان. داشت یچه حس خوب دشیبوس نیستیکر یگفت که وقت یبهش م

فکر باعث شد پوست تنش  نیا. نرفته بود رونیبود و هنوز از ذهنش ب شتریحس اون بوسه از خوب هم ب. کرد

. هم نکرده بود یحس تالش چندان نیبه وجود آوردن ا يبرا نیستیمور مور بشه و با خودش فکر کرد که کر

 . برد یجون سالم به در نم گهید یبود، استفان ادهد یتوجهش رو به استفان يواقعاً همه  نیستیاگه کر

 .برسونه یاخبار رو به استفان نیاومد تا آخر نیستیکر. تلنگرش رو انداخ یدرست کنار لنگرگاه عال نیکوئ یس

پس راحت تره اگه تا ... میپرواز برس نیتا به آخر میعجله کن یلیخ دیبا. ندارن سیپار يبرا يپرواز چیامروز ه"-

 ".رهیبه جز میریو فردا صبح م میمون یم قیقا يتو. میفردا صبر کن

 يکه جلو یبندر شلوغ يرو ستیقرار ن نکهیرو از ا شیدیکرد نا ام یم یسع. فقط سرش رو تکون داد یاستفان

 .کنه یچشمش بود قدم بزنه، مخف
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 ادتی. هست کینیمارت دنید يبرا يا گهید يوقتها": شد و آروم گفت یمتوجه حالت صورت استفان نیستیکر

. گردم یشم، اما بر م ادهیپ یاز کشت دیمن با. جاتون امنه نجایباشه که خطر هنوز کامالً بر طرف نشده و شما ا

 ".دارم اجیبهت احت نجایا. کنار ژان پل بمون

 "!حتماً": برگشت یاستفان

و با . رو گرفت و به طرف خودش برش گردوند یاستفان يلب گفت، بازو ریز يزیچ یبا اوقات تلخ نیستیکر اما

 :درمانده گفت یلحن

 یشغل مهم ،یزن بالغ هیتو . دمیمثل تو ند یعمرم کس يتا به حال تو. یآزار دهنده باش یتون یم یلیتو خ"-

 کینیخوام با خودم به مارت یاما فقط چون نم ،يدیاز خودت شهامت نشون م یالزم باشه کل یو وقت يدار

 ".هستم ياحساس کنم آدم بد یشیو برات بادکنک بخرم، باعث م رمیببرمت، دستت رو بگ

 ".به من نداره یربط ،یهست يآدم بد یکن یس ماگه احسا": مطمئنش کرد یبا بدخلق یاستفان

 ییخوام جا یکه م دیفکر به ذهنت رس نیدونم چطور ا ینم": کرد خودشو عقب بکشه، اما موفق نشد یسع بعد

 ".ارمیپر شورت با مادام پاسکال هم دووم ب دارید دیتجد دنیتونم بدون د یمن م. برم

 یو داد م يریحتماً از کوره در م ،یکن یاگه بهت بگم که حسادت م": لب گفت ریز تیبا عصبان نیستیکر

تونه  ینم زیچ چیکنم و ه یرو دنبال م يمن دارم نقشه ا. یدون یهست که درباره شون نم زهایچ یلیخ... یزن

 ".صورتت دیحالت نا ام یحت... رهیجلوم رو بگ

جا  نیبکن، اما هم يدوست دار يهر فکر". کنارش انداخت باًیرو ول کرد، در واقع تقر یاستفان يبازو نیستیکر

هوا  یکیکنم بعد از تار یجرات نم. گردم یهوا بر م یکیمطمئن باش تا قبل از تار. بمون و مواظب ژان پل باش

 ".يو بر یپارو بزن یواشکیو  یدست و پا کن قیقا هیچون احتمالش هست . هم تنهات بذارم

 نقدریا نیستیچرا کر دیفهم یاصالً نم. به رفتنش نگاه کرد تیبا عصبان یبا سرعت رفت و استفان نیستیکر

داد  یم حیترج. رو هم پنهان کرده بود شیدینا ام ینکرده بود، حت يزیچ چیدرخواست ه یاستفان... ناراحت شده

 .شد یبح مشبش ص مپاسکال ه سیبه دن ینگاه میو بدون ن. هتل يعرشه بخوابه، تا تو يرو

 

 یدوست داشت بعض یاستفان. ببره یپ یاستفان شونیتونست به افکار پر یداشت که م يروش مرموز نیستیکر

 سیبه دن یچه احساس نکهیا يبره، و درباره  نیستیخواست همراه کر یدلش م شتریاما ب نه،یبندر رو بب يجاها

 .نداشت يا دهیموضوع فا نیکرد و انکار ا یبهش حسادت م... خوب... داشت
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و ژان پل بعد  یشام برنگشت و استفان يبرا نیستیکر. اومد یساکت به نظر م یلیاونجا خ ن،یستیاز رفتن کر بعد

بعدش، . بندر رو تماشا کردن يوقت چراغها ریعرشه نشستن و تا د يتنها شامشون رو خوردن، رو نکهیاز ا

اونها حتماً با . پرواز کرد سیو دن نیستیکراه به طرف کرکار ادامه داد و ذهنش با ا نیبدون ژان پل به ا یاستفان

. تونست ازش دل بِکَنه یچون نم... موند یم سیدن شیوقت پ ریاحتماالً تا د نیستیخوردن و کر یهم شام م

 .رو نداشت سیهوا برگرده، اما انگار طاقت ترك کردن دن یکیاون قول داده بود تا قبل از تار

 قیقا يصدا ینا آروم بود و وقت یلیکرد، به رختخواب رفت اما خ یم یچارگیاحساس ب یلیکه خ یاستفان

 ییصدا چیه گهیبعد د. بود داریشد، هنوز ب دهیخاموش شد و آروم به باال کش یکه کنار کشت دیرو شن يموتور

شون خطر کنار گوش دیشا. نبود که اومده بود نیستیکر دیشا. کرد زینشست و گوشهاش رو ت یاستفان... نبود

تونست با  یاون چطور م. خودشه يافتادن و نفر سوم به عهده  ریگفته بود که دو نفر گ نیستیکر. اومده بود

 راحت ولشون کنه؟ نقدریتونست ا یموضوع بذاره بره؟ چطور م نیوجود دونستن ا

عرشه حضور داشتن،  يرو نیستیافراد کر نکهیا. اومد نییآروم از تخت پا د،ینشن يا گهید يصدا یوقت یاستفان

نگران ژان . اونجا حضور داشت نیستیکرد که کر یم تیاحساس امن یهنوز هم فقط زمان. نداشت یتیبراش اهم

 .ونهخ يدرست مثل تو... بود دهیتختش خواب يتنها تو نجایاون ا. پل هم بود

بود که باعث  قیقا يرو یبیاما سکوت عج... بود دهیرفت تا به ژان پاول سر بزنه، آروم خواب یاستفان یوقت

کنه،  ینگاه م ایو به در ستادهیکه ا دیرو د یکس یعرشه رفت و وقت يآروم رو یاستفان. شد یم یاستفان ینگران

احتمال  نکهیبا ا. نور ماه پنهان بود ازو  ستادهیا يا رهیت ي هیسا ياون شخص تو. جاش خشکش زد يشوکه تو

 .بود دهیترس یلیخ یباشه، استفان قیقا ياز خدمه  یکیداشت 

اما ... سر و صدا جلو رفت یبکنه و ب دیبا کاریچ ادیدزد از کار در ب هیدونست اگه اون شخص  یواقعاً نم یاستفان

 :گفت انهیشناختش، موذ یخوب م یلیکه خ ییکنه، صدا يبتونه کار نکهیقبل از ا

 ".ستمیمن مسلح ن. به من رحم کن"-

 .شد رهیخ یو به استفان ستادینور درخشان ماه ا ریاومد، ز رونیها ب هیاز سا نیستیکر

تر، با  یگذرونده بود، عصبان سیشبش رو با دن نیستیکر نکهیبود، و از ا یبود عصبان دهیترس نکهیکه از ا یاستفان

 : گفت يلحن تند

 هیسر و صدا بق یب نقدریو ا یو چرا برگشت. نجاستیا یدونستم ک یاصالً نم ؟يستادیچرا اونجا مثل دزد ا"-

 "؟يکارهات رو کرد
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آب رو  يانعکاس نور ماه رو ستهیوقتش رو هدر بده و با يدزد چیشک دارم ه": گفت یبا لحن خشک نیستیکر

رو هم  هیکه کل خدمه رو از جا بپرونم و بق ؟یداشت يسر و صدا اومدنم، چه انتظار یب يدرباره . تماشا کنه

 "کنم؟ داریب

 ".کنم یرو م هیمراعات بق ينجوریفکر کردم ا": ادامه داد يزیبا لحن تمسخرآم و

کرد صداش بلند نشه،  یم یسع کهیناراحت شده بود، بهش نگاه کرد و در حال نیستیکر ي هیکه از کنا یاستفان

 :گفت تیبا عصبان

 ".فتادنین ریاونها گ يهنوز همه ! یگشت یهوا بر م یکیطبق قولت قبل از تار دیتو با"-

  ".افتادنشون نمونده ریبه گ يزیچ": شد يجد کدفعهی نیستیکر لحن

 یم. نبود ریزودتر برگشتنم امکانپذ": کرد، ادامه داد یبرگشت و همونطور که به آب نگاه م ایبعد به طرف در و

 ".روبراهه زیهمه چ نجایدونستم ا

 "...اونوقت تو... کنم، اونوقت تو یحواسم رو جمع م نجایمن ا یدونست یآره، م"-

 يمن تو یدون یتو عمراً نم ؟یاونوقت من چ": گفت يو با لحن گزنده ا دیچرخ یبه طرف استفان نیستیکر

 ".کردم یم کاریبندر چ

رسه برات راحته  یبه نظر م. تونستم حدس بزنم یهم م نیبلور يگو هیبدون . بود تجسم کنم یفقط کاف"-

 "!اون زن شیپ يو بر یر رها کنخط يژان پاول رو تو

تو  ؟یمواظب حرف زدنت باش یتونست چوقتیه": دیرو گرفت، تکونش داد و توپ یاستفان يشونه ها نیستیکر

 يتو شهیهم ،یشناخت یم یاگه منو کم. مادموزل ،یشناس یتو هم منو نم. شناسمت یمن نم یها گفت یتازگ

 "!یگشت یاحمقانه نم ي زهیانگ هیکنم دنبال  یکه م يهر کار

 "!یکن یم کاریتو چ ستیاصالً برام مهم ن"-

 .دستش رو گرفت نیستیقدم دوم رو برداره کر نکهیخودشو آزاد کرد تا بره، اما قبل از ا یاستفان

اون هم مثل  ،يعرشه ا يچرا رو. یکن یم وونهی، تو منو د)من يخدا( وی يمون د! نجایا ایب ،یاوه، استفان"-

 ییبه کارها يکه عالقه ا یگیو بعد م یکن یم یهام فضول زهیکارهام و انگ يتو شهیباس؟ چرا همل یب شهیهم

 "؟يکنم ندار یکه م

 "!ندارم يچون عالقه ا"-
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. کرد يهم خوددار نیستیتونست بدون کشمکش خودش رو عقب بکشه، اما از نگاه کردن به کر ینم یاستفان

 .رو نوازش کرد فشیحرکت کرد و پوست لط یدست استفان يرو اریاخت یو ب متیبا مال نیستیکر يانگشتها

 یتو باهام م. یدون یرو م نیو تو ا میجذب هم شد یلیما خ. دروغ نگو کوچولو": زمزمه کرد يگرفته ا يصدا با

کنم  یکنم چون جرات نم یو من هر جور که بتونم کنترلت م ،یترس یم یشدن میچون از هر جور تسل یجنگ

 ".یبش کمینزد یلیبذارم خ

 "...فهمم یمن نم... من"-

و با لحن  دیرو گرفت و اونو به سمت خودش کش گرشینگاه کرد، دست د یبه استفان یبا آزردگ نیستیکر

 :گفت یمیمال

شدنت  میچون تسل... يریگ یکه به شدت جلوم جبهه م نهیهم يبرا. يمتوجهش بود شهیهم... یفهم یتو م"-

 ".یاعتراف کن، استفان. کردن روحته میتسل یدر برابر من، به معن

 

 ".ستین نطوریا": تند گفت یاستفان

رو گرفت و دور کمر خودش گذاشت و با  یاستفان يدستها... دیبه طرف خودش کش شتریاونو ب نیستیکر

 .رو گرفت و باال نگه داشت یخودش صورت استفان يدستها

 ".ندارم که تو رو بخوام یحق چیمن ه... کنم یکه بهت پرخاش م نهیواسه هم قاًیمن هم دق. نطورهیهم"-

 "...سیو دن... و... ادیتو از من بدت م. يخوا یتو منو نم... تو"-

نگران بود . ربدوشامش احساس درد کرد ریهاش ز نهیس يتو کدفعهی. شد یکم کم داشت وحشتزده م یاستفان

 نیستیبه کر یلیهم خ یشده بود و استفان رید یلیاما خ. ذارهیروش م يمتوجه بشه چه اثر نیستیکه نکنه کر

 . فشرده شد یتفانش به بدن اس نهیمحکم س يها چهیآهسته حرکت کرد و ماه نیستیکر. بود کینزد

نور  ریز نیستیکر. افتاد رو پنهان کنه انیکه درونش به جر یتونست احساس ینم... به نفس نفس افتاد یاستفان

 یاصالً نم یکرد، استفان ینگاهشون با هم تالق یوقت. راحت متوجه حالش شد یلیماه بهش نگاه کرد و خ

 .تونست نگاهش رو برداره

 ".يخوا یخوام، تو هم منو م یکه من تو رو م یبه همون شدت باًینداره؟ تقر قتیحق نیکه ا یگیهنوز هم م"-

 هیبهت هشدار دادم در مقابل تو که  قبالً": زل زد و زمزمه کرد یبم شد، همونطور به استفان نیستیکر يصدا

 ".تونم خودم رو کنترل کنم ینم ،یفیدشمن لط
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 .ـبهاش قرار گرفت*لـ يرو نیستیکر يـبها*بتونه دهان بازش رو ببنده، لـ یاستفان نکهیقبل از ا و

ث شد کارش فقط باع نیاما ا... حرکت داد یتونست مقاومت کرد و بدنش رو با آشفتگ یکه م ییتا جا یاستفان

االنش  نیهم یاستفان. شد شتریب نیستیکر يفشار دستها... خودش بشه يازهایو ن نیستیکه متوجه بدن کر

رو  یسر استفان نیستیکر... رهیبگبدن اون رو  ریتاث يتونست جلو ینم گهیبود که د کینزد نیستیاونقدر به کر

 .شد کتریبهش نزد د،یکش تیرضا يکه از رو یول کرد، دستهاش رو دورش حلقه کرد و همراه آه

 "...کنم یخواهش م": با التماس گفت یاستفان

به طرف پاهاش حرکت  یشد و دستهاش از دو طرف بدن استفان میمال نیستیکر يدستها يبالفاصله حلقه  و

 نکهیتا ا. و آروم و سمج حرکت کردن میمال ن،یستیکر يلبها... برد نیرو از ب یحرکت مقاومت استفان نیا. کرد

 .از هم باز شد و با هم هماهنگ شدن یاستفان يلبها

خواست خودش رو در  یکه دلش م ياونقدر... هجوم آورد یاحساسات به استفان... بوسه کامالً متفاوت بود نیا

 يرو تو یاقیتونست اشت یم. کرد یتجربه ش م يبار بود با مرد نیکه اول یاحساس. ذوب کنه نیستیکر

 .داشت ینگهش م یخودش مخف لیبه م شهیون هماحساس کنه که ا نیستیکر

کرد که خودش  یحس م يدیشد ازین یو استفان... خودش حل کنه يرو تو یخواست استفان یدلش م نیستیکر

. هیوونگیشده بود، د داشیحس که از نا کجا آباد پ نیا... هیوونگید نیدونست ا یاما م... کنه نیستیکر میرو تقد

 یدور م نیستیخودش رو از کر دزو دیبا. رو فراموش کنه سیتونست دن یهر قدر هم که بود، نم اقشیاشت

 .بهش زل زدن یآب يکه اون چشمها دیو د دیبا وحشت سرش رو عقب کش یاستفان... کرد

 "...و... من ازت متنفرم و... من. ولم کن": زمزمه کرد یاستفان

 ")!زمیعز( یشق ،یازم متنفر نباش، استفان .نباش": اعتراف کرد یبا لحن نرم نیستیکر

 کدفعهی یاستفان یو وقت... اضافه کرد شیکه فقط به سردرگم دیمال یاستفان يبه گونه  یش رو به نرم گونه

 .گذاشت فشیلباس نازك و لط يکف دستهاش رورو نیستیشروع به مقاومت کرد، کر

... بود میخم کرد، بوسه ش مال یدوباره سرش رو به سمت استفان یاز ته گلوش ناله کرد و وقت نیستیکر

 نیستیمحکم به کر نقدریخواست ا یدلش م. رو تجربه نکرده بود یاحساس نیتا به حال چن. دیکش یآه یاستفان

 ي رهیپرپشت و ت يموها تو دستهاش راهشونو به سم دیخودش رو باالتر کش... بشه یکیبچسبه تا باهاش 

 .کردن ادیپ نیستیکر
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اصالً متوجه حرکت . کنه و خودش هم دنبالش بره تشیهدا نیستیخوابه، گذاشت کر يکه تو یکس مثل

پاش رفت،  يدر شکمش حرکت کرد و تا نوك انگشتها جانیاز ه یموج ینشده بود، و وقت نیستیکر يانگشتها

 .رو به زبون آورد نیستیلبهاش اسم کر نینفس نفس زنان از ب

 "!نه ن،یستیکر"-

خوام  یچون م يدیحاال ازم ترس. يدیاز من نترس چوقتیچرا؟ چرا نه؟ تو ه": دیپرس یبم يبا صدا نیستیکر

 "و باهات باشم و تمام شب تو رو کنار خودم احساس کنم؟ نمیببرمت به کاب

اش از به حرکت در آورد که باعث شد پاه یبدن استفان ياز احساس رو تو یموج نیستیکر مینرم و مال کلمات

 یاستفان. رهیاتفاق رو بگ نیا يبشه، جلو رید یلیخ نکهیقبل از ا دیدونست با یم. کم جون تر بشن شهیهم

دوست داشت ادامه  دش،یبوس یم نیستیکه هر وقت کر... بره نیستیخواست با کر یکرد که دلش م یاعتراف م

سرسختانه به اعماق ذهنش سپرده بود،  یبود که استفان يزیچ نیا. بودش دهیبا خشونت بوس یوقت یحت... بده

 .دفاع نداشت يهم برا یحرف چیه باًیرو داشت و تقر نیستیکر اقیاما حاال همون اشت

 :گفت د،یلرز یم کهیو در حال ادیب رونیکرده بود ب جادیا نیستیکه کر ییایرو مجبور کرد از رو خودش

 سیدن ؟يخوا یکه دم دستت باشه رو م یهر زنتو . کنم یفقط احساس انزجار م. ترسم یمن ازت نم... من"-

 "نقطه ضعفت خبر داره؟ نیاز ا

 یکه با شوق به استفان شیآب يگوشش زده و چشمها يتو یبدنش منقبض شد که انگار استفان يطور نیستیکر

 :گفت يبا لحن تند. کرد یبهش نگاه م تیشده بود، حاال با عصبان رهیخ

مگه نه؟  ،یستیدر ضمن، تو زن ن. ستنیاما زنها جزوشون ن... دارم، مادموزل یکم يضعفها يمن نقطه "-

محافظت از  يبرا تتیاز عصبان شهیو هم یکن یدخترِ وحشت زده رفتار م هیزنم، مثل  یکه بهت دست م نیهم

هم به  يا گهید زیچ نکهیقبل از ا. یاز خودت در برابر من محافظت کن ستین يازین. یکن یخودت استفاده م

 ".میمتمدن باش دیو حداقل بخاطر ژان پل با... فردا هم هست. برو بخواب م،یبگ

دونست که  یکرد و نم یاحساس گناه، شوك و اندوه م. برگشت تا بره اد،یبود اشکش در ب کیکه نزد یاستفان

 .دهیگذره رو نشون م یسرش م يکه تو يبدنش فکر يهمه 

 "!یاستفان"-

 . برگردوند يدیو صورتش رو با نا ام ستادیا یاستفان. قرار گرفت یاستفان يشونه  ياراده رو یب نیستیکر دست

 ".متاسفم": گفت یبا نرم نیستیکر
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 :و گفت دیکش یآه لرزان. شد میمال نیستیاصالً تکون نخورد و دست کر یاستفان

 چوقتیه... مه بزنمتونم بهت صد یمن اصالً نم. خواستم ناراحتت کنم ینم... خواستم بهت صدمه بزنم ینم"-

 ".یستیاما تو متوجه ن. هست تا مثل ژان پل ازت محافظت کنم يازیمن ن يتو. تونم ینم

هستم که  يبه نظرم من آدم ناراحت کننده ا. نداره یاشکال": لب گفت ریپر از اشک شد و ز یاستفان يچشمها

مثل  دمت،یبار که د نیاز همون اول. ياما اصالً باعث تعجبم نشد. کشم یوقتها تو رو به چالش با خودم م شتریب

 ".بود ااز همون حمله ه گهید یکیبه نظرم امشب . يمرد خشن رفتار کرد هی

ضربه  یاستفان. دیرو شن شینفس عصبان يصدا یبرداشت و استفان یاستفان يفوراً دستش رو از شونه  نیستیکر

حرکت کرد تا از اونجا فرار کنه،  یاستفان یوقت. به هدف خورده بود قاًیرو زده بود و حرفهاش دق يبد ي

اما . نبود یخون استفان يکردن تو هیگر. دید یروم یاستفان ي هیگر دیاون نبا. کلمه هم حرف نزد هی نیستیکر

بالشش فرو  يبعد سرش رو تو... شد و در رو قفل کرد نشیکه وارد کاب یاشکهاش رو عقب زد تا زمان یاستفان

 . رو سر داد هیکرد و هق هق گر

 

مرکز  یراه يموتور قیاونها با قا. عبوس بودن یلیرو ترك کردن، خ نیکوئ یکه صبح روز بعد س ينفر چند

اصالً با  نیستیکر. ، و لنگرگاه شلوغش شدن)بزرگ يفرانسه (گفتن فوق دوفقانس  یکه بهش م کینیمارت

تظاهر . و ساکت موند گرفتنظر  ریدرخشان و باهوشش اون دو تا رو ز يهاحرف نزد و ژان پل با چشم یاستفان

خودش رو کرد اما موفق به  یسع یاستفان... ممکن بود ریبخاطر ژان پل هم که شده، غ یکردن حت يبه شاد

 .کار نشد نیا

توجه شد که اون م نیستینگاه به کر هیبا . دیرس یبه نظر م دهیپوست برنزه ش رنگ پر ریز یصبح، استفان امروز

 نیگفت که اصال ا یمرتب به خودش م یاستفان. بخشه یرو نم یزده بود، استفان شبیکه د ییبخاطر حرفها

دونست که داره به خودش  یم د،یرس یفکر به ذهنش م نیاما همون موقع که ا ست،یموضوع براش مهم ن

بهش  شهیخواست هم یشده بود، دلش م نیستیاون مجذوب کر. هم براش مهم بود یلیاتفاقاً خ. گهیدروغ م

 يتو یسرنوشت ه يکلمه ... خواست و بازوهاش رو به دور خودش یرو م مشیمال یالیخ ینگاه کنه، دلش ب

تونست به داشتن  ینم یاالن حت یاستفان. شده بود مقدراز مدتها قبل  نیانگار ا... شد یم نییذهنش باال و پا

 .فکر کنه نیستیراز ک ریغ يبا مرد يهر نوع رابطه ا
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و سرد  یکرد با نگاه آب یجرات نم یحت. گرفت نیستینگاهش رو از کر واشیرو به هم فشرد و  لبهاش

 نیستیکر گهیاگه د. بود دیخودش برگرده مف یخواست به زندگ یکه م یزمان يبرا نیروبرو بشه و ا نیستیکر

 سیپار يتونه تو ینم الًدونست که اص یاالن هم م نیهم. اومد یراحت تر کنار م هیقض نیبا ا د،ید یرو نم

بود و مدام  سیپار يهم تو سیحتماً دن. کنه یاز ژان پل کمک ينگهدار ي فهیوظ يتو شتریتونه ب ینم... بمونه

صحنه ها  نیتونست دوباره با ا ینم یو استفان... دیچسب یم نیستیمدام به کر... شد یم یدماغ استفان يمو

 .روبرو بشه

کرده بود، و اگه  يزیبرنامه ر یکل نیستیکر. مجبور بود باهاش روبرو بشه یشدن، استفان یوارد بندر م یوقت اما

 نیماش هیشدن،  ادهیپ قیاز قا یچون وقت. شد دیبندر رو هم داشت، دوباره نا ام يبه قدم زدن تو لیتما یاستفان

 . صندوق عقب قرار گرفت يوت نگرفتن، چمدونهاشو یمنتظرشون بود و همونطور که توش جا م

 :دیبه خودش جرات داد و پرس د،یرو د یژان پل سکوت استفان یوقت

 "ن؟یستیعمو کر م،یهتل بمون يتو نجایا میخوا یم"-

 میدار. میبر نجایفوراً از ا میکردم تا بتون يزیاومدنمون رو برنامه ر. نه": عبوس گفت يا افهیبا ق نیستیکر

 ".میپرواز به فرانسه ست و ما قراره سوارش بش يآماده  مایهواپ هیاالن . به فرودگاه میریم میمستق

 ").دوست من( یخونه، مونام میریم میدار": خشک بود ییجورا هیبه برادرزاده ش نگاه کرد و لبخند زد که  بعد

ژان پل نبود، اما  يه فرانسه خون. دیرس یوحشتزده به نظر م یتونست بفهمه، ژان پل کم یکه استفان ییجا تا

در حال حاضر پدر و مادر ژان پل هم همراهش . کرد تا اونجا خونه ش بشه یم يکار نیستیبدون شک کر

 یم دهیک پسر بچه رو نادی يها یخودش دلواپس يهایمتوجه شد داره بخاطر نگران یاستفان ینبودن و وقت

 .احساس گناه کرد ره،یگ

مطمئنم . زهیانگ جانیه یلیاونجا خ. فوق العاده ست سیپار": به ژان پل گفت یبخش نانیبا لحن اطم یاستفان

 ".یشیعاشقش م

 ".رو بدزدن نیستیعمو کر خوانیاونجا هستن که م يادیز يآدمها": گفت یپل با نگران ژان

 ".شدن ریاونها دستگ يهمه ": گفت یبا لحن محکم یدخالت کنه، استفان نیستیکر نکهیاز ا قبل

 "؟همه شون"-

: و مطمئنش کرد گهینداد که داره دروغ م یتیاهم گهید یو استفان دیرس یخوشحال به نظر م یلیپل خ ژان

 "!همه شون"
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 "گردش؟ میبر سیپار يتو میتون یم ؟ياستو م،یکه همه جا بر میپس آزاد"-

 :بشه و آروم گفت دواریام یتونست بذاره اون الک ینم یپل فوراً شارژ شده بود، اما استفان ژان

 ".برگردم خونه دیمن با. گردش يبر نیستیبا عمو کر یتون یم"-

 "؟ياستو ،یکن یما رو ترك م يدار"-

فقط داشت ژان پل رو ترك . کرد یکار رو م نیداشت هم قاًیچون دق... رو شکافت یژان پل قلب استفان سوال

خوب متوجه  یلیفهموند که اون هم خ یفانبه است نیستیکر نیو سکوت سنگ... هم بود نیستیکرد، کر ینم

 .ژان پاپل ول شده يسوال معصومانه 

گرفت،  یمرخص یمدت طوالن شهیشغل من نم يتو. کنم، ژان پل  یمن کار م": گفت متیبا مال یاستفان

 ".شهیوگرنه چهره م فراموش م

 نطوریمن ا. استیصورت دن نیتونه فراموش بشه؟ صورت تو خوشگلتر یم يچجور": گفت تیپل با عصبان ژان

 ".مامان هم موافقمونه یحت... کنه یفکر م نطوریپاپا هم هم کنم،یفکر م

 نیخوشگلتر يصورت استو": نشسته بود نگاه کرد نیماش يبه طرف عموش که عبوسانه کنارشون تو بعد

 "ن؟یستیمگه نه عمو کر است،یصورت دن

 یاستفان يصورت گرفته  يد زد، بعد نگاهش آروم روبرگشت و به ژان پل لبخن. نداشت يچاره ا نیستیکر

 يرو نیستیکر يچشمها. کرد ینم شیبررس نطوریا نیستیاگه کر شدیخوشحال تر م یلیخ یاستفان. حرکت کرد

 .دیلرز یداشت م هویشد که  رهیپوستش مکث کرد، و بعد به لبهاش خ

 ".مینظر رو دار نیما همه هم. استیدن يچهره  نیصورت خوشگلتر نیا. آره": گفت یعصب نیستیکر

 الیبا خ یتون یتو م. يکنن، استو یاونها فراموشت نم ؟يدید": برگشت یبه طرف استفان اقیپل با اشت ژان

 ".سیبه پار يایراحت ب

 .شد، اما موفق شد لبخند بزنه یراحت نم الشیخ نیستیدر کنار کر چوقتیه یاستفان! راحت

 ".ولش کنم نطوریتونم هم یکار کنم و نم میگذروندن زندگ يبرا دیبا. کار برم سر دیاما با. امیزود زود م"-

 دهیبوده که به فروگاه رس نیبه خاطر ا شتریمتوجه شد ب یموضوع شد، اما استفان الیخ یژان پل ب خوشبختانه

همون مصمم بودن ... رو داشت نیستیکر اتیاز خصوص یلیاون خ. ژان پل واقعاً قانع شده باشه نکهیبودن، تا ا
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اونها هم داشتن  یشد و وقت ادهیپ نیاشاز م نیستیکر. خواد باشه یاون جور که دلش م زیهمه چ نکهیا يبرا

 .یدر جا خشکش زد و محکم خورد به استفان کدفعهیشدن، ژان پل  یم ادهیپ

اون ! ينگاه کن، استو. رمونهجا و منتظ نیدرست هم... نجاستیاون ا": وز وز کرد یگوش استفان يتو واشی

اگه اون خانم با عمو . ياونجا، تنهام بذار میدیرس یوقت میتون ینم. سیپار ادیخواد باهامون ب یم. مادام پاسکاله

 ".کنم یبمونه، من فرار م نیستیکر

دلش  یجلو اومد، استفان سیدن یوقت. داره یدونست ژان پل چه حال یبگه، چون م یدونست چ ینم یاستفان

 . تونست از اونها چشم برداره یخواست روش رو برگردونه اما انگار نم یم

 "!گذشته یکل شبیانگار از د! نیستیاوه، کر": دیآه کش سیدن

. و بغلش کرد دیرو بوس سیدن نیستیکه کر دیکار رو به موقع انجام نداد و د نیچشمهاش رو بست، اما ا یاستفان

انجام بده،  خواستیکه دلش م يتنها کار. کرد ینم تیاحساس عصبان گهیداحساس کرد از درون حالش بده و 

 . نشه داشیهرگز پ گهیبذاره بره و د واشیبود که  نیا

 

 

 "؟ياستو": پل با التماس صداش کرد ژان

 :لب گفت ریو همه جوره شهامتش رو جمع کرد و ز دیکش یقینفس عم یاستفان

بشه و  دایپ یکیفقط خدا کنه . لحظات سخت کنارتم يتو. مونم یاگه اون بمونه، من هم م. روم حساب کن"-

 ".رهیاونو گروگان بگ

 . تونست محکم بغلش کرد یکه م ییبرگشت و تا جا یبه طرف استفان د،یخند يراحت نخود الیپل با خ ژان

 ".يدوستت دارم، استو"-

 یکرد استفان یحتما فکر م. کلمات، صورتش در هم رفت نیا دنیو با شن دیهمون لحظه بهشون رس نیستیکر

 .ستین يازیکنه که بهش ن یجا م ییدوباره داره به زور خودش رو جا

 ".برم سر جات یژان پل من تو رو م ن،یایب. پروازمون اعالم شده": گفت یلحن خشک با

درخشان  یآب يصورتش، به اون چشمها يتو يادیز یبا سرکش. به خودشون گرفتن يجد یژان پل حالت يلبها

 :گفت ينگاه کرد و با لحباز

 ".نمیش یاون م شیتمام راه رو پ. برم يخوام با استو یم"-
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 ".حتماً خبرم کن ،یهم داشت يا گهید ياگه برنامه ها. نداشتم یشک":گفت  یبا بد اخالق نیستیکر

 نیستیکر هیشب شتریاون االن ب. گذاشت یدست استفان يکرد و ژان پل دستش رو تو تیاونها رو به جلو هدا بعد

 يمتوجه چهره  یاستفان. مصمم قصدش انیفقط ب... در کار نبود یو چاپلوس یچرب زبون چیه. ونایبود تا ف

رو به عهده  انشیرو داده و ب بشیترت ینکرد استفا یاحتماالً فکر م. شد نیستیکر يباال رفته  يعبوس و ابروها

 یاستفان. آدم سرکش همراه برادرزاده شه هیکه  نهیکرد، بهتر بود بب یفکر نم نطوریاگه هم ا. ژان پل گذاشته ي

. مشغول باشه نیستیبذار کر. موضوع خوشحال شد نیکرد و از ا یبود، نگاه دهیچسب نیستیکه به کر سیبه دن

از خودش  يا انهیخواست رفتار سلطه جو یم نیستیگشت و اون وقت اگه کر یبر م يبه زود ونایبه هر حال ف

تصورش . دیکش یم غیکرد و ج یکرد، ناله م یم هیگر ونایحتماً ف. شد ین بده، با دو تا آدم سرکش روبرو منشو

بود  بهترکنه، پس  یش م وونهید یکرد استفان یفکر م نیستیاگه کر! دنشیهم خنده دار بود چه برسه به د

 !باهاش باشه یو مدت ادیب ونایصبر کنه تا ف

 

*** 

 

خودش  ينجوریمتوجه شد ا یوقت. نهیگذاشت ژان پل کنار پنجره بش یکنار هم بود و استفان هاشونیصندل

 یبه حضورش نم ییاصالً اعتنا نیستیالبته کر. افته، حالش گرفته شد یم نیستیکر کیدرست کنار راهرو و نزد

امروز  سیدن. دنشسته بو وبود که دستهاش رو دور بازوش حلقه کرده  سیدن شیاون کامالً حواسش پ. کرد

. نگاهشون نکنه گهیگرفت د میروش رو برگردوند و تصم یاستفان. دیرس یاز خود متشکر به نظر م یلیصبح خ

 یاستفان. بگذرونه نیستیوقتش رو با کر يبود تا بتونه همه  سیبه پار دنیچشم انتظار رس سیبدون شک دن

 نیستیژان پل قول داده بود که اگه اون زن همراه کر بهاون . چشمهاش رو بست و محکم لبهاش رو گاز گرفت

 کار رو بکنه؟ نیتونست ا یاما چطور م... مونه یبمونه، خودش هم م

امروز  نیستیکر گه،یاز طرف د. نهیبب گهید یکیرو تمام وقت با  نیستیتونست تحمل کنه که کر ینم ،یطرف از

به  ياشاره ا نیستیآورد که کر ینم ادیحظه رو هم به ل کی یحت یاستفان. نداد که بمونه شنهادیاصالً بهش پ

خالص شدن  يبرا یراه چیهچل انداخته بود و اون لحظه ه ياون دوباره خودش رو تو. موضوع کرده باشه نیا

 . در هم رفت شتریفکر ب نیبا ا یاستفان يچهره . نداشت

 "حالت خوبه؟"-
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و با لحن . شده رهیکه از اون طرف خم شده و به صورتش خ دیرو د نیستیچشمهاش رو باز کرد و کر یاستفان

 :گفت يآروم و سرد

 ".شمیسوارش م ادیبخاطر شغلم ز... ترسم ینم مایاز هواپ. آره، ممنون"-

 ".دهیرنگت پر": باز اصرار کرد نیستیکر

 هیبتونه  تا رهیبگ دهیمعشوقه ش برگرده و اونو ناد شیتنهاش بذاره، پ نیستیخواست کر یدلش م یاستفان

 .رونیب ادیلحظه هم که شده از فکرش ب

 ".راه رو بخوابم شتریخوام ب یم. خسته م": مختصر گفت یاستفان

که من  یمطمئن باش یتون یم. مادموزل ،یراحت يهر جور": گفت یلحن استفان يِبا همون سرد نیستیکر

 ".مواظب برادرزاده م هستم

 "!هم مادام پاسکال بتونه؟ دیشا"-

 .شده بود رید گهیکرد، اما د یبپره خفه م رونیاز دهانش ب نکهیکلمات تلخ رو قبل از ا نیا دیبا یاستفان

اصالً اخالق  سیدن ،ياشاره کرد شیوقت پ یلیهمونطور که خودت خ": زمزمه کرد یبا لحن خشک نیستیکر

 ".هانجام بد دیداره که با يا گهید يچون اون کارها. ستیاما مهم هم ن. مادرانه نداره

. حرف زدن باهاش نکرد يبرا یتالش گهیهم د نیستیکر. شد و سرش رو برگردوند شتریب یاستفان یدگیپر رنگ

اون جمع شد، خودش رو هم  یبابت راحت الشیخ یاستفان یژان پل بسته شد و وقت ينگذشت که چشمها یلیخ

و پر حرارت باعث  قیعم یاقیو اشت یچارگیاحساس ب... بود دهیکم خواب یلیخ شبید. مجبور کرد که بخوابه

تنها راه  نیبه هر حال، ا. دیژان پل کرد و خواب یرو هم سطح صندل شیصندل نیهم يشده بود خوابش نبره؛ برا

 . فرارش بود

کم از راه رو بخوابه، اما در هر  هیتونسته بود  یاستفان. خوشحال کننده بود یلیفرود خ س،یبه پار دنشیرس با

. زد، نشنوه یحرف م نیستیرو که با کر سیدن يتونست صدا یو نم. فرار کنه نیستیت از کرتونس یصورت نم

 . ناراحت کننده بود یلیخ نیستیآروم و مداوم کر يو خندها سیدن يپر عشوه  يحرفها دنیدر واقع شن

 یرو هم م نیفرار کنه، و ا دیبا فته،یهم که ب یکرد هر اتفاق یاحساس م ینشست، استفان نیبه زم مایهواپ یوقت

. ذهنش رو سر و سامون داده بود. و خودش رو براش آماده کرده بود نهیب یاز ژان پل م يدونست که برخورد

گفت که ژان پل  یم نیستیو راست به کر ركداد که ژان پل رو با خودش به لندن ببره، و بعد  یم شنهادیاول پ

 .بمونهاون زن هم  کینزد یاصالً دوست نداره حت
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به سمت قسمت  میمستق. شدن ادهیشلوغ شد و همه پ کهویچون . نکرد دایرو پ يزیاصالً فرصت گفتن چ البته

نداشت چمدونهاش رو به  الیخ یاستفان. رنیبگ لیکنترل پاسپورت رفتن و بعد رفتن تا چمدونهاشون رو تحو

 .در رفت کورهاتفاق در حال افتادن بود، از  نیهم قاًیدق یبذاره و وقت نیستیکر يعهده 

خودم  لیمن مواظب وسا": گفت عیرو برداره، اون سر یاستفان يدست دراز کرد تا چمدونها نیستیکر یوقت

 ".هستم

 دیمن با! خوام یدردسر نم... بهت گفتم": گفت یآهسته و عصبان ییفوراً به طرفش برگشت و با صدا نیستیکر

 ".انتظار بکشن نیاز ا شتریتونن ب یکه نم ییزهایچ... باشه ییزهایچ هیحواسم به 

خوام از فرودگاه برم  ینم یحت. منتظر بمونم نیاز ا شتریتونم ب یمن هم نم": گفت يبا لحن تند یاستفان

 "!لندن بلند بشه، من هم توش نشستم يمایهواپ یوقت. رونیب

نگاهش  دیرس یبه نظر م یعصبان یلیکه خ دگریشده و تهد کیبار يخشکش زد و با چشمها کدفعهی نیستیکر

 يتو یحت. کرد یم یو دل شکستگ یاحساس درموندگ. رهیخودش رو بگ يتونست جلو ینم یاما استفان. کرد

اون  یکرد که کم ینگاه م سیاون مرتباً به دن... فقط به خودش دوخته نشده بود نیستیهم نگاه کر تیموقع نیا

 یاستفان یبه تلخ شتریموضوع ب نینگاهشو ازش برداره و ا يتونست لحظه ا یمانگار ن. بود ستادهیطرف تر ا

 .رو ترك کنه نیستیکر سیکم بود که دن یلیاحتمالش خ دیرس یبه نظر م. اضافه کرد

 ".خوام ژان پل رو با خودم ببرم یم": گفت یبا لحن مصمم یاستفان

 .رو کامالً به خودش جلب کرد نیستیحرفش توجه کر نیا و

 ".یکن یکار رو نم نیتو ا! عمراً"-

خواد با تو  یژان پل م يفکر کرد". دیخودش رو عقب کش تیبا عصبان یرو گرفت، اما استفان یاستفان يبازو بعد

 ونایف. شیریگ یگروگان م يدار رهایتو خودت هم مثل گروگانگ. کنه یاون زن بمونه؟ بهم گفته فرار م... و اون

تحت  يتجار يکاال هیپسرشون مثل  نخوا ینم. باشه سیپار يتو تو شیپل پدوست ندارن ژان  يری یو ت

 ".خوان مثل تو بزرگ بشه ینم. رهیسلطه قرار بگ

فقط . مونه یمن م شیتا اون وقت ژان پل پ. خودشون بهم بگن دیپس با": گفت یبا لحن خشک نیستیکر

 "!مادموزل، تا بدم بازداشتت کنن يکن اون رو با خودت ببر یسع
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 نیبود و اگه ا يجد نیستیشک نداشت که کر. ساکت شد یقاطعانه و سرد بود که استفان نقدریا نیستیکر لحن

به ... بود یاز استفان شتریحقش ب نیستیباشه کر یکرد؟ هر چ یگوش م یبه حرف استفان یافتاد، ک یاتفاق م

 .فرانسه يو تو نجایخصوص ا

تا مستقل  یمصمم نقدریحاال که ا": با خشونت گفت ست،یدن نقادر به جواب دا یاستفان دید یوقت نیستیکر

ما  يبه دعوا نیو غمگ ستادهیا گهیبار د هیاون . کن یبا خواهرزاده ت خداحافظ ایچمدونهات رو بردار و ب ،یباش

 ".بشم شیباعث ناراحت ندارمباشم مادموزل، اما دوست  یبه نظرت آدم سرسخت دیشا. کنه ینگاه م

بعد . و دستش رو محکم گرفت اد،یبود اشکش در ب کینزد گهیبرگشت و به طرف ژان پل رفت که د نیستیکر

 يدعوا کیاون . زد نیستیبه کر يلبخند يرو هم همراه خودش کرد، که سرش رو بلند کرد و با همدرد سیدن

 نیستیست کرد يتو وسرش رو با غم تکون داد و دستش ر... بود دهیرو د یو استفان نیستیکر نیب گهید

 .گذاشت

 یکه م يتنها کار. محکم شد و به شکست اعتراف کرد سیدن يدور انگشتها نیستیدست کر دید یاستفان

 یگذاشت و با قلب یترول يچمدونهاش رو رو. کار رو هم کرد نیو هم... بود که دنبالشون بره نیتونست بکنه ا

 .نهیب یرو نم نیستیگه هرگز کریکه د... تموم شده نهایا يتونست باور کنه که همه  ینم. پر از غم حرکت کرد

با نگاه پر تنفر اونها، . انیکه محکم به سمتشون م دیرو د سیسرش رو بلند کرد، چند تا افسر پل یاستفان یوقت

اون ثابت مونده بود و احتمالش کم بود که دارن به  يرو سهاینگاه پل. فوراً به پشت سرش نگاه کرد یاستفان

همزمان به ذهنش هجوم  يادیز يهاو فکر ستادیقلبش از کار ا. تا فقط باهاش صحبت کنن انیسمتش م

کرده بود؟  ینیب شیپ سیپار يموندن تو يرو برا یواکنش استفان نیستیبود که کر نیمساله ا یعنی. آوردن

بود؟  ونایموضوع مربوط به ف یعنیکنه ژان پل رو با خودش ببره؟  یسع یاستفان دیشک کرده بود که شا یعنی

 حالش بدتر شده بود؟

مطمئن  کدفعهی یکرد و استفان یبه سمتش نگاه م یژان پل هم با نگران یحت. سر جاش خشکش زد یاستفان

 . بازداشتش کنن یلیدل هیخوان به  یشد که اونها م

 تیه و صورتش پر از رضاگذاشت سیدن يمحافظت کننده دور بازو یکه دستش رو با حالت یهم در حال نیستیکر

کلمه هم حرف  هیتونست  یاون نم دن،یرس یبه استفان سیپل يافسرها یوقت. کرد یبود، داشت بهشون نگاه م

 .سرد در حال تماشا کردن بود یفقط با حالت نیستیبزنه و کر

 ".مادام": انداخت یبه استفان يجد ینگاه ییجلو افسر



  

 

 کتابخانه نودهشتیا  لسونیو ایشیپاتر  –سرنوشت  يلمس واژه 

wWw.98iA.Com ١٤٠ 

 .رو هم با خودش آورد سیخودش رو رسوند و دن نیستیبتونه حرفش رو ادامه بده، کر نکهیقبل از ا اما

 ".دوراند هستم نیستیمن کر": بهشون گفت آروم

 "...که میراه هم متوجه شد نیاز هم. متونیشناخت. دوراند ویموس) بله( يو"-

مادام پاسکال  شونیا. نیکن یاشتباه نگاه م ریبه مس نیشما دار... نیمتوجه نشد": با خشونت گفت نیستیکر

 ".هستن

محکم شد و اون رو به سمت جلو  لیرو نگه داشته بود، حاال مثل است سیدن يکه اونقدر با مالحظه بازو یدست

 .قرار گرفت سهایپل يروبرو سیدن نکهیحرکت داد، تا ا

 "ه؟یموضوع چ ن؟یستیکر": کرد یکوتاه يخنده  یجیبا گ سیدن

 :گفت يبا لحن سرد نیستیکر. نشد بشینص نیستیاز طرف کر يدر جواب، لبخند اما

 ".تموم شده گهیسرگرم کننده بود، اما د یلیخ. آخر خطه س،یدن "-

 ".نیپاسکال، شما بازداشت سیدن"-

 يدستش رو از دور بازو نیستیدستش گرفت، کر يرو تو سیدن يجلو اومد و همزمان که بازو سهایاز پل یکی

 .ش برداشت گهید

تو از من خسته  بته؟یعج يهایاز اون شوخ یکیهم  نیا ن؟یستیکر": دیمتوحش پرس بایتقر یبا حالت سیدن

دختر  نیحاال به ا. يا وونهیدونستم د یاما نم ،يدونستم قدرتمند یبازداشتم کنن؟ م يداد نیهم يبرا ،يشد

 "؟يعالقمند شد یسیانگل

 نجاینقش ا کیفقط  نیمادموزل ک. ستمیعالقمند ن چکسیمن به ه": و خشک گفت تیبا قاطع نیستیکر

بود، احتماال از نوع  یشوخ هیاگه ... نبوده یشوخ هی چوقتیه نیا. بندازم ریتا کمکم کنه که تو رو گ... داشت

خواستم  یکه م هییهمون جا قاًیدق نجایمادام، و ا سیمن تو رو به سالمت برگردوندم پار. کننده ش بود زاریب

 يریگروگانگ دیبا تهد يدیشد یلیدونم که قانون برخورد خ یم. ندارم يلحظه به بعد باهات کار نیاز ا. یباش

 ".داره

 "!يتو واقعا عقلت رو از دست داد... تو"-

رو  مشیتصم نیستیبه صورت سرد کر یخواست شلوغ کنه، اما بعد از نگاه یبود و م یعصبان سیدن اولش

 "...اتفاق افتاد نمونیکه ب ییزهایبعد از تمام چ": ادامه داد هیعوض کرد و با گر
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. ياریاونها رو به خاطر ب ،یزندان يتو یوقت یتون یم": برگشت و خشن گفت یحوصلگ یبا ب نیستیکر اما

 ".یدادگاه درباره شون صحبت کن يتا تو يدار يادیز يزهایچ. همدستهات هم اونجا خواهند بود

 "!يندار یمدرک چیه تو": شرورانه گفت سیدن

وقته  یلیمن خ": دید یلبهاش م يوقتها رو شتریب یهمون لبخند سرد و خشک رو زد که استفان نیستیکر اما

من منتظرت بودم مادام، . يبنداز میزندگ يکه خودت رو تو یقبل تر از زمان یلیخ... در حال جمع کردن مدرکم

 کیتو رو نزد فتن،یب ریگ هیبق یوقت ابود که ت نیکردم ا یم دیکه با يتنها کار. درست مثل تو یمنتظر کس ای

 ".میانداخت ریحاال همه تون رو گ. خودم نگه دارم

 

 

. زد یدست و پا م انهیظرافتش رو کنار زده بود و داشت وحش گهینگاه کرد که د سیباز به دن یبا دهان یاستفان

 :دیبردن، ژان پاول شگفت زده پرس یهمونطور که اون رو به زور م

 "ن؟یستیخواست تو رو بدزده، عمو کر یاز دزدهاست؟ مادام پاسکال م یکیاون "-

 یخوب، اون م": گفت یمبهوت برادرزاده ش نگاه کرد و با شوخ يگرفت، به چشمها نییسرش رو پا نیستیکر

ساك بندازه و  يمنو تو ییت که بتونه تنهازور داش يفکر نکنم اونقدر. به کمک داره ازیکار ن نیا يدونست برا

 ".بدزدتم

 ".اومد یهم ازش خوشش نم ياستو. ومدیازش خوشم ن چوقتیمن ه": پل با حرارت گفت ژان

 ".اون آندره ست": سرش رو بلند کرد، با شوق دست تکون داد و خوشحال گفت کدفعهی بعد

که  یکلیه يکوتاه و قو يبه سمت مرد فرانسو عیاما اون سر ره،یژان پل رو بگ يجلو اومد تا جلو یاستفان

 .دیدو د،یخند یداشت بهش م

 یبه نوع ای يرینکن جلوش رو بگ یسع. ژان پل در امانه. منه يآندره راننده ": گفت یبا لحن خشک نیستیکر

 ".دمیکار رو بهت نم نیا يو من اجازه  ياریبه همراه ب یناراحت یتون یتو فقط م. يروش اثر بذار

 نیستیحرف کر نیفقط متقابالً بهش زل زد و از ا یشده بود و استفان رهیخ یبه استفان يبا نگاه سرد نیستیکر

 :دیکه باعث تعجبش شده بود و پرس یعیموضوع رو برگردوند به وقا. دیککش هم نگز

 "؟یدونست یتو م"-

 ".آره"-
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 ".یدونست یاز همون اولش م"-

 ".دموزلدونستم ما یتموم مدت م": گفت نیستیکر

 .رو حمل کنه لشونیوسا ادیگشت که ب یبه دور و بر نگاه کرد و دنبال کس يصبر یبرگشت، با ب بعد

تا ژان پل رو  ستیحاال که اون زن اونجا ن. گردم لندن یدر هر صورت، من دارم بر م": آروم گفت یاستفان

 "...ناراحت کنه

. ناراحت کردن ژان پل رو نداشت ياجازه  چوقتیاون ه": دیپر یحرف استفان ونیم يبا لحن سرد نیستیکر

 دیشا. با ژان پل نداشت يادیکه اون کار ز یشیمادموزل، متوجه م یفکر کن میکه با هم گذروند یاگه به زمان

نرفت که ژان پل  رونیاز ذهنم ب ملحظه ه هیمنم که قراره گروگان گرفته بشم، اما  نیکرد ا یژان پل فکر م

 یپس نم. لندن يبرگرد يخوا یم یتو گفت. داشتم یبر م سیکم چشمم رو از دن یلیمن خ. جونش در خطره

 يهم که تو یوقت. يعنوان کرد يادیز يتهایموقع ينظرت رو نسبت به من بارها و تو. خوام معطلت کنم

حرکت به لندنه و بهت  يآماده  مایهواپ هیاالن . يکردنظرت رو واضح تر برام روشن  م،یفرود اومد سیپار

برادرزاده م رو  یزندگ دیچون با شه،یسرم شلوغ م یلیلحظه به بعد من خ نیاز ا. شیریکنم بگ یم شنهادیپ

 "!رمیخودم بگ يتحت سلطه 

 "...دونستم یمن نم": گفت یبا درموندگ یاستفان

اما قضاوت  یدونست یه، تو نمن": مالقاتشون گفت نیاول یِرحم یدوباره حرفش رو قطع کرد و با ب نیستیکر اما

. رو يری یت ينه حرفها يبود دهیاونو شن يچون فقط حرفها يتو قضاوت کرد... نطوریخواهرت هم هم. يکرد

اون . برادرم سوخته يشه دلم برایمن هم. شماست يخونواده  يتو یارث يمساله  هی نیکه معلومه ا نطوریا

کارش  نیتاوان ا دیانگار تا آخر عمرش با. کامل بود یعقل یجوون بود که ازدواج کرد و ازدواجش هم با ب یلیخ

 ".بکنم يکار هیوقتشه دخالت کنم و  گهید. رو بده

 "؟یکن کاریچ يخوا یم": زمزمه کرد یاستفان

 يفرانسو يمردها يفرانسو ياخالقها يبا خواهرت درباره  يدار یحتماً وقت": با خشونت گفت نیستیکر

 شنهادیبهت پ. نیانجام بشه، مادموزل ک دیمقدمات پروازت با... يشنو یرو ازش م زیهمه چ ،یکن یم يهمدرد

 ".سیانگل تیبه آرامش و امن يبرگرد عیسر دمیم
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کرد با اشکهاش بجنگه، کنارش زانو زد و با  یم یکه سع یدر حال یپل دوان دوان برگشت و استفان ژان

 ".خونه، ژان پل رمیمن دارم م": گفت متیمال

مادر و  یوقت. نگران نباش م،ینیب یزود همو م": بغلش کرد یشد، استفان یژان پل هم اشک يچشمها یوقت

 یاوقات خوش میتون یاونوقت م. يموند شمیپ یمدت هیهم اجازه دادن و  دیشا. من شیپ ارنتیپدرت برگردن م

 ".میلندن بگرد يو تو میبا هم داشته باش

 ".يباشم، استو شتیاالن پ دمیم حیمن ترج": اعتراف کرد یاشک يپل با چشمها ژان

وجود  يخطر گهیحاال د. يدار شتیرو پ نیستیتو عمو کر": زد، سرش رو تکون داد و گفت يلبخند یاستفان

 ".یگذرون یرو م يمطمئنم اوقات شاد. نداره و اون زن وحشتناك رفته

 ".انجام دادن هست يبرا يادیز يکارها": دخالت کرد نیستیکر

و از االن فقط به  یآشنا بش سیخوب با پار دیتو با": جداش کرد یژان پل رو گرفت و از استفان يبازو و

 ".یکن یم دایپ یمدرسه ت هم آمادگ يبرا ينجوریا. یحرف بزن يفرانسو

 "ان؟یم یمامان ک پاپا و یعنی": گفت نینگاه کرد و غمگ یپل سرش رو بلند کرد، به استفان ژان

گذره که همه  ینم يزیچ ؟ینیب یم. نمونده يزیچ گهید". رهیشجاع به خودش بگ يمجبور بود چهره ا یاستفان

 ".میدور هم جمع بش

 "ن؟یستیبا عمو کر": دیپرس دوارانهیپل ام ژان

خاله ت رو ببوس و . داشته باشه اجیبردن چمدونها به کمک احت يآندره برا دیشا": گفت یرکیبا ز نیستیکر

 ".یبکن یتون یم کاریچ نیکن، بعد برو بب یباهاش خداحافظ

بغل محکم و بوسه دوباره به  هیبعد از . ژان پل جون گرفت ي دهیاثر کرد و ظاهر پالس نیستیحرف کر نیا

 .دیدو نیستیکر يطرف راننده 

 "...تونستم یکنم م یکرد، فکر نم یم هیاگه گر. ممنون":لب گفت  رینگاه کرد و ز نیبه زم یاستفان

بهتره قبل از . پروازت اعالم شده. موضوع هست نیحواسم به ا. کنه ینم هیگر": گفت یبا لحن خشک نیستیکر

 ".يبر ،یفتیچنگش ب يدوباره تو نکهیا

 ".احساس گناه کنم یکن ينکن کار یسع": گفت یبه تلخ یاستفان
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 دیچرا با. نیش یکه همه دور هم جمع م ش،ینیب یکه دوباره م يکنم؟ تو بهش قول داد یکار رو م نیدارم ا"-

 ".شادتون حضور داشته باشم دارید دیتجد يکنم تو ینم ینگران نباش، من سع! مادموزل؟ ،یاحساس گناه کن

 نیستیکر يدرباره  يادیدر موارد ز. حس فقط بخاطر ژان پل نبود نیکرد و ا یهنوز احساس گناه م یاستفان

حرفها  نیا يبرا گهیدرباره ش اشتباه قضاوت کرده بود اما حاال د زیاحتماالً در همه چ. اشتباه قضاوت کرده بود

 .بود رید یلیخ

 ".یرو بگ سیتملق دن يمجبور بود... يکنم چرا مجبور بود یدرك م": گفت یبا خستگ یاستفان

بود تا  کیکوچ يفداکار هیواقعاً؟ اون ": تفاوت گفت یب یا لحنو سرد نگاهش کرد و ب ریبا تحق نیستیکر

کار  هیفقط . نداره تیوقتها اصالً اهم یبعض... نداره یچندان تیمرد اهم هی يکار برا نیتازه، ا. بندازم رشیگ

 ".کهیاتومات

 "ه؟یجسمان... که ستین نیمنظورت ا": کرد حیو تصح دیرنگش پر یاستفان

 یم نجایاز ا عیسر دیبا. ژان پل تکون داد يبرا کیدست کوچ هیحرکت کرد و فقط  زیبرگشت و به سمت م بعد

 نیستیکر يشد، برا یم میهم تسل یحتماً اگه استفان. چشمهاش حس کنه ياشک رو تو شیتونست ن یم. رفت

که  ییکلمه از حرفها کی یحت... وردرو در آ طشیبل د،ید یرو نم ییجا باًیکه تقر یاستفان. نداشت یتیمعنا و اهم

 .اشتباه حرکت کرد تیو نا استوار به طرف گ. دیشن یشد رو نم یبهش گفته م

 "!نه نوریا"

محابا از  یاشکهاش ب. درست چرخوند تینشست و اون رو به طرف گ یاستفان يبازو يرو نیستیکر دست

داشت وارد قسمت  یفاناست. کرد یرفت و به سمت گردنش حرکت م یدهانش م ياومد، تو یم نییصورتش پا

 : زمزمه کرد تیحرکت متوقفش کرد و با عصبان کیدر  نیستیشد که کر یم یبازرس

 "کنم؟ کاریبا تو چ دیمن با! یاستفان"-

هم  چوقتیو ه ستمیمشکل تو ن گهیمن د. یچیه": گفت يخفه ا يخودش رو آزاد کرد و با صدا یاستفان

 ".خداحافظ. نمتیب یهرگز نم گهیچون د... شمینم

تموم شده  زیهمه چ. اصالً برنگشت تا پشتش رو نگاه کنه یاستفان. هم جلوش رو نگرفت نیستیراه افتاد و کر و

 ياون وقت تو... گشت یهرگز به اونجا بر نم گهیخراب شده بود، چون د شییایرو ي رهیجز. تمومِ تموم... بود

و  دیشن یرو با وزش باد م نیستیکر ياون وقت صدا. دید یرو م نیستیکر ایدر یشن و هر موج آب کهیهر ت
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 گهید یاومد، استفان یم شیپ ونایف يهم که برا يهر دردسر. دید یم یآسمون آب يدرخشانش رو تو يچشمها

 .رفت ینم نیهرگز به سنت لوس

 جانیه ينامه پر از خبرها. کرد افتیکوتاه از ژان پل در يفقط نامه ا یاستفان ،يبعد يطول چند هفته  در

هم داره  یلیخ یکامالً مشخص بود که بدون استفان. بود نیستیگشت و گذارهاش با عمو کر يدرباره  زیانگ

 . بود نیستیحتماً کار کر. گذره یبهش خوش م

دونست اگه اونو به حال خودش  یعاشق ژان پل بود و م نیستیکرد؛ کر یرو ناراحت نم یاصالً استفان نیا اما

تونه به  یچطور هم م نیستیدونست کر یاصالً نم یاما استفان. شهیتنگ م یاستفان يبرابذاره، حتماً دلش 

 .ببره و بگردونه رونیژان پل رو ب ادیز نقدریکارش برسه و هم ا

 يکه به گفته  ییبچه ها... رو کنار بچه هاش تصور کرد نیستیذهنش کر يمتوجه باشه تو نکهیبدون ا یاستفان

به  عیو سر دیچیذهنش پ يتو نیستیکر يپر طعنه  يصدا. داشتن رهیت ينقره گون و چشمها يخودش موها

 يدرباره  هایالپردازیخ نیا یتبخصوص وق... ادامه بده هایالپردازیخ نیتونست به ا ینم یاستفان. خودش اومد

 . کرد یم شیباهاشون عصب نیستیبود که کر ییزهایچ

 یحت. بود يری یو ت ونایکار ف نیا. بابت نگه داشتن ژان پل شده بود نیستیمنصرف کردن کر الیخ یب یاستفان

 .بود ونایف ياز نقشه ها یکیهم فقط  نیا دیشا. داشته باشه نانیحرفها اطم نیمطمئن نبود مثل قبل به ا

 :وحشت زده گفت فتیدبرا سوئ رش،یرو چک کنه، مد شیکار يبه شرکت رفت تا برنامه  یاستفان یوقت

 "!یرس یافتضاح به نظر م"-

 ".کنه تیم رو تقو هیتونه روح ینم قتیمثل گفتن حق يزیچ چیه. ممنون": زمزمه کرد یبا لحن خشک یاستفان

 يآدم حرفه ا هیتو ... ظاهرت چطوره یدون یخوب م یلیخ! اوه، تمومش کن": گفت یحوصلگ یبا ب دبرا

حتما بخاطر باال رفتن ... کم الغر شده هیصورتت ... دمیقبله، اما بهت هشدار م يچهره ت همون چهره . یهست

 ".تخت حموم آفتاب يرو يبر دیبا. يخوشگلت رو هم از دست داد یبرنزگ! گرمیسنّته، ج

 "االن مده؟ دهیکردم پوست رنگ پر یفکر م": گفت یاستفان

 .ومدیشش ندرشت شده بودن، خو يعاد ریبه خودش نگاه کرد و از انعکاس چشمهاش که به طور غ و

رنگ  ،یبرنزگ نیا ریکه ز نهیا لشیو دل ادیچشم م يتو يادیز تیبرنزگ. یستیتو که تازه کار ن. تو نه يبرا"-

 ".يا دهیپر

 "؟یستیکه ن ضیمر": دیمشکوك پرس کدفعهی دبرا
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 ".شمیبهتر نم نیاز ا": به دروغ گفت يبا لحن شاد یاستفان

 "؟یحامله چ"-

 "!یگیم یحواست باشه چ": هشدارگونه گوفت یاستفان

 یم یرو ازم مخف يزیچ هی يکنم دار یفقط فکر م. دمیخوب، من که نفهم": شونه باال انداخت الیخ یب دبرا

 ".یکن

 ".باشه يالبته اگه برنامه ا... میرو چک کن يبرنامه کار ایب. نه روانشناسم ،یمن ریتو مد"-

من . از توانت باشه شتریهم ب ییفکر کنم چند تا! هست یدرواقع کُل... تهس ییچندتا":گفت  تیبا رضا دبرا

 یپس بهتره کم ،يدار یدوندگ یکل گهید ياما بعد از هفته  دم،یبرنامه بهت م هیکنم و  یهمشون کار م يرو

 ".يحاال هر کار ای... بخواب یکم... یاستراحت کن

 ایخواست استراحت کنه  یاون دلش نم! يشد فکر کرد، هر کار یشلوغ م ابونیهمونطور که وارد خ یاستفان

مغازه  ي شهیش يتو ای شهیکه رد م ینیهر ماش يکرد تو یفکر م یحت. کرد یم یشونیفقط احساس پر. بخوابه

بهش  نیستیاگه کر. بندازه رونیببود و بهتر بود اونو از ذهنش  سیپار يتو نیستیکر. نهیب یرو م نیستیها کر

 .اومد لندن یشت، معالقه دا

 يخودشو تو یو استفان دنیسر رس يری یو ت ونایبه آپارتمانش نگذشته بود که ف دنشیهم از رس قهیده دق هنوز

 .انداخت ونایبغل ف

 یگرفت، اما عاشق استفان یم يمآب و حقه باز بود و همه رو به باز سیآزار دهنده، رئ ونایف. خواهرش بود نیا

 .موضوع شک نکرده بود نیبه ا چوقتیه یاستفان. بود

من زنده م، حالم خوبه و برگشته ": و گفت دیخالص کرد، خند یباالخره خودش رو از آغوش استفان ونایف یوقت

 میدار يری یمن و ت ه؟یچ يکم چا هی ينظرت درباره . شهیلنگم که اونم خوب م یم یکم هیفقط ! م به لندن

 ".میافت یاز پا م

 ".دیاوه، ببخش": گفت یمونیبا پش یاستفان

محکم  يری یت. دیرو بوس يری یت يجلو رفت و گونه . کرد یتماشاش م ینگاه کرد که با نگران يری یبه ت و

احساس . دیبا خجالت خودش رو عقب کش یاستفان نکهیهمون حالت موندن، تا ا يتو يبغلش کرد و لحظه ا

 .دیدو زخونهبگه، به سمت آشپ يزیچ اون نکهیو قبل از ا کنهیم شیبررس قیدق يری یکرد ت یم
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 یدر حال یاستفان. طاقتش رو نداشت گهید ياونجور. نبود، خوشحال بود نیستیمثل کر يری یت نکهیاز ا یاستفان

زل زد و  یرو خورد، به استفان شینصف چا یوقت ونایف. رو برد يکرد لبخندش رو حفظ کنه چا یم یکه سع

 :صادقانه گفت

 يکه کرد يدونم کار یم. کرد فیرو برامون تعر زیهمه چ نیستیو کر سیپار میرفت. میازت تشکر کن دیما با"-

 ".دیبه ما نگ يزیبود که چ یسخت میدونم تصم یو م ،یخواست استفان یشهامت م یکل

ممکن بود صدمه . میدیقرار نم یتیموقع نیهمچ يهرگز تو رو تو گهید": گفت یبا لحن محکم يری یت

 ".ینیبب

 ".دمیند يخوب، من که صدمه ا": شاد مطمئنشون کرد یبا لحن یاستفان

 نمیب یکنم، م یبهش فکر م یوقت". کرد یفکرش رو م يری یکه ت ياما نه صدمه ا... بود دهیصدمه د البته

 ".بود ییهمه ش مثل ماجراجو

 یبرامون گفت که وقت نیستیکر. جونش در خطره دیکه ژان پل اصال نفهم میخوشحال یلیخ": گفت يری یت

 ".يشد یم گریباز دیتو با. ياز خودت در آورد یژان پل نگران بود، تو چه داستان

 ".هیدروغ گفتن کار آسون ،یمجبور باش یوقت": با خنده گفت یاستفان

اشاره  نیستیبه کر نقدریچرا اونها ا. چشمهاش حفظ کنه يسخت بود اون برق رو تو... بود که لبخند بزنه سخت

 کردن؟ یم

. کنه یمنتقل م سیداره ما رو به پار": بشنوه، گفت یرو از ذهن استفان نیستیتونست اسم کر یانگار که م ونایف

 ".خوشحالم یلیموضوع خ نیبگم، از ا دیو با میاز ژان پل جدا بش دیما نبا گهیم

 یعنی. نکنه يرییشادش تغ يکرد که چهره  یخودش رو م یرو شوکه کرد و تمام سع یحرف استفان نیا

از همون اول هم  ایبهش زده بود توجه کرده بود،  تیبا عصبان سیپار يتو یکه استفان ییبه حرفها نیستیکر

 يدرباره ... گفته بود یچ يری یت ي رعاقالنهیدرباره ازدواج غ نیستیاومد که کر ادشیقصد رو داشت؟  نیهم

 . نگاه کرد ونایبه ف یبا نگران یاستفان... به دخالت گرفته میتصم نکهیا

 "ن؟یاوردیاالن ژان پل رو با خودتون ن"-
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گذروند تا با  یم سیپار يآزادش رو تو يوقتها يحتماً همه . کرد یذوق م یکل یاستفان يحالت عاد در

... هم داشت ییالهایاونجا بود و خ نیستیکر. تونست یالبته که نم... خواهرزاده و خواهرش باشه، اما حاال

 .موضوع مطمئن بود نیز اا یاستفان

ما شق  م،ینیتا تو رو بب نجایا میفقط اومد. فرانسه میگرد یما امشب بر م. نهیستیاون با کر": گفت يری یت

سر . میبر یو ژان پل رو هم با خودمون م میکن فیتا کارهامون رو رد نیسنت لوس میریم گهیدو روز د). زمیعز(

 ".شروع کنه دشیجد يمدرسه  يتا ژان پل کالسهاش رو تو میش یمستقر م سیپار يوقت تو

محکمتر و قاطع  يری یت. عوض شده بود يری یو ت ونایدر ف ییزهایچ. با دقت به اون دو تا نگاه کرد یاستفان

 یاونا سخنران يکه هر دو نهیا لشیدونست دل ینم یاستفان. کرده بود ینیانگار عقب نش ونایتر شده بود و ف

نگاهش رو به  يری یرخ داد، باعث شد ت نکه براشو يحادثه ا نکهیا ایکرده بودن،  افتیدر نیستیاز کر يدیشد

 . دیرس یاون االن کامالً مسلط تر به نظر م. بده رییاطرافش تغ

 ضیبرات افتاده؟ مر یاتفاق یچ! يالغر شد یلیخ": گفت کدفعهیانداخت و  یبه استفان ينگاه خواهرانه ا ونایف

 "؟يشد

 ".حالم کامالً خوبه": فوراً گفت یاستفان

و ازم ... به بازار اومده دیعطر جد هی. ختهیکار سرم ر یکل": موضوع ظاهرش رو عوض کرد و ادامه داد عیسر و

 ".داده غیتبل شنهادینه، اما وستونز هم بهم پ ای شهیباورت م دونمیو نم. کنم غشیخواستن با چهره م تبل

 "جواهرات وستونز؟"-

 .راحت شد الشیمتوجه شد ذهن خواهرش رو منحرف کرده و خ یاومد و استفان جانیفوراً به ه ونایف

 يخواد همه  یاون م. صبرانه منتظرم دبرا برنامه م رو مشخص کنه یب. خوانیاونها دست و بازوم رو م. آره"-

 ".برنامه م جا بده يکارها رو تو

همچنان داشت با دقت نگاهش  يری یت. شوهر خواهرش نگاه کرد به یبا نگران یرفت توالت، استفان ونایف یوقت

 .تونست متوجه بشه که ذهن اون رو نتونسته از موضوع منحرف کنه یم یکرد و استفان یم

 ".بهت سخت گذشته یلیخ ای ،یضیمر ای. یاستفان ،ياومد نیکه به سنت لوس یستین يتو همون دختر"-
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 نیتونه همچ ینم یکس چیه. بود ییماجراجو هیاون روزها مثل من که بهت گفتم ": اصرار کرد یاستفان

همه  يداستان رو تا هفته ها برا نیا ره،یآروم بگ ایقضا نیا يهمه  یوقت. فوق العاده بود. رو بگذرونه یالتیتعط

 ".کنم یم فیتعر

نشست، سرش  یلبهاش م يرو یمیکه لبخند مال یشد و بعد در حال رهیش بهش خ رهیت يبا چشمها يری یت

 . رو تکون داد

و  یبهمون زنگ بزن هیفقط کاف ،یداشت اجیاگه بهمون احت ،یاما استفان... یگیم نطوریحاال که ا. خوب یلیخ"-

 ".میرسون یما فوراً خودمون رو م

 ".باهات ازدواج کرد ونایتونم درك کنم که چرا ف یم. یشوهر خواهر خوب هست هیتو ": گفت یبه نرم یاستفان

اون ! البته االن... کنه یهم درك م ونایف": شد و لبخند زد الیخ یرو ب یهم موضوع سالمت استفان يری یت

 ".خوشحال تر نطوریو هم... بهتره یلیسلطه باشه خ ریز یوقت

 ".خوشحالم. رسه یآره شاد به نظر م": لبخند زد يری یبه ت یاستفان

 تیدر واقع منتظر موقع. منحرف نشدم... گن؟یم یچ... عمن واقعاً از موضو": هم با تفاهم لبخند زد يری یت

رو  لشیازت دل ،ياگه تا اون موقع بهتر نشد. شتیپ میایفوراً م م،یبرگرد نیاز سنت لوس یوقت. مناسب بودم

 ".یدست به سرم کن یتون یو نم خوامیم

ازدواج  قیمن فقط از طر. رینگ يجد یلیرو به عنوان ارباب خونه خ دتینقش جد": گفت اطیبا احت یاستفان

 ".شدم لیباهات فام

 گاهتیجا گهیتو که د. میدیم تیاهم شاوندهامونیخو يفرانسه، ما به همه  يتو": با افتخار گفت يری یت

 ".با منه تتیها، مسئول يپس طبق رسم فرانسو ،یخواهر همسر من يتو. خاصه یلیخ

 "خواد؟ یدلت دعوا م": دیپرس طنتیبا ش یاستفان

اون . مثل قبل قاًیالبته نه دق... شناخت یم یکه استفان يری یخنده و دوباره شد همون ت ریدوباره زد ز يری یت

بهش دست داد و  ونایف دنیکه از صدمه د یبخاطر شوک نیدونست ا ینم یتر شده بود و استفان يقو ییجورا هی

 .دهاشهیهدو احتماالً ت نیستیبخاطر کر نکهیا ایبخاطر درست شدن اوضاعه، 

 ".نیخوشحالم که قراره همراه ژان پل بمون": زمزمه کرد یاستفان
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فرانسه بره،  يتو يبه مدرسه ا دیکه ژان پل با ادیم يدونستم روز یم شهیچون هم. نطوریمن هم هم"-

 یلیخ دیشا. کرد یقبول نم نیستیاالن کر نیاما تا هم. منتقلم کنه سیخواستم به پار نیستیبار از کر نیچند

 ".من اونقدرها قاطع نبودم دیشا ایگرفت،  ینم يمنو جد

 "چرا االن منتقلتون کرده؟": دیپرس یاستفان

 . انداخت نیستیکر ادیرو  یشونه ش رو باال انداخت که فوراً استفان يری یت

خودش  یتند بهم گفت که وقت یلیکنم، چون خ یفکر م نطوریحداقل من ا... کنه یاون داره ازدواج م"-

 ".شهیسرش شلوغ م یصاحب بچه بشه، کل

 يفکر تو نیا. خانواده بده لیخواست ازدواج کنه و تشک یم نیستیکر. دیسرخ شد و بعد رنگش پر یاستفان

 نکهیفقط واسه ا نیستیکر. رفتن نیاز ب اهاشیرو يهمه ... و باعث شد احساس کنه حالش بده دیچیوجودش پ

 يزیچ یاستفان. باشه شتهندا شیزندگ يرو تو يا گهیکه کس د شدینم لیکرد، دل یم ينقش باز سیدن يجلو

 . دونست یاون نم یاز زندگ

 ".شهیم ریشوهر سختگ هیاون ... اون": لب گفت ریز يلحن خسته ا با

 .نهیبش يری یت شیکنه، اما مجبور بود همونجور پ هیخواست از اونجا فرار کنه و گر یم دلش

 "؟یاستفان یتو خوشحال.  آرهاحتماالً": آروم گفت يری یت

 یچرا م. البته": پرسشگر نگاهش کرد یبندازه، اما اون با حالت يری یبه ت يموفق شد نگاه شاد یاستفان

 "؟یپرس

 ".يشد دهیشکننده و رنگ پر یلیخ)... زمیعز(ما شق  يتو الغر شد. ستمیمن کور ن"-

 ینم. يری یباره نزن، ت نیدر ا یحرف گهیکنم د یخواهش م. اوه، سرما خورده بودم": به دروغ گفت یاستفان

 ".سر و صدا راه بندازه ونایخوام ف

بخاطر  یاستفان يکرد اون مشکوك شده بود که الغر یاحساس م یموضوع شد، اما استفان الیخ یب يری یت

الغر  یگفت که استفان یم نیستیاگه اون به کر. نزنه یحرف يری یکرد ت یدعا م. گذروند نیستیکه با کر هیمدت

 . تونست تحمل کنه یاصالً نم یشه، استفان یشده و مثل شمع آب م

 يادیز. گفتن یراست م هیبار خوب به خودش نگاه کرد و متوجه شد که بق نیاول يبرا یاونها رفتن، استفان یوقت

چشمهاش افتاده بود که قبالً اگه تمام شب رو  ریز یاهیس يها هیسا. شده بود یاستخون باًیتقر... الغر شده بود
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 کتریسنش رو باال ببره، کوچ نکهیا يبه جا افهیق نیا. ازشون نبود يچشمهاش اثر ریموند، ز یم داریهم ب

 . دهیانگار که هنوز اصالً به سن بلوغ هم نرس... دادینشونش م

سر  یاحتماالً وقت. اومد یآلبومش به نظر نم يعکسهاش تو هیالً شباص. کرد یم يباره کار نیدر ا دیبا

 نیستیکه کر یاون کس. هیدونست ک یخودش هم نم باًیتقر. هیکه ک دنیپرس یرفت، ازش م یقراردادهاش م

. کرد دنیشروع به لرز بهاشازدواج کنه و بچه دار بشه، ل نیستیفکر کرد که کر نیبه ا یوقت... ساخته بودش

 ینم یحت. ذاشت یپاش رو اونجا نم چوقتیه یبمونن، اما استفان سیپار يچقدر تو ونایو ف يری یمهم نبود ت

 .ژان پل هم بره دنید يتونست برا

افتاد، وگرنه هرگز احساس  ینگاهش به اون م دیزنده بود نبا یو تا وقت... نیستیبراش شده بود کر سیپار حاال

. کرد یم ییو تنها يدیحاال احساس نا ام. کرده بود یالیخ یو ب يشاد ،يساس آزاداح شهیهم. کرد ینم ییرها

 شیزیفقط حس غر. بود نیستیکر شقاون عا. بود نیستیشد، مال کر یکه خودش هم متوجهش نم یلیبه دال

 . قرار نده نیستیکر اریسالم موندن باعث شده بود خودش رو کامالً در اخت يبرا

 نیستیخونه بگرده و بخاطر کر يتو نکهیا. صبح روز بعد خودش رو مجبور کرد که از خونه خارج بشه یاستفان

کرد تا  ینم یکمک نیستیرو داشت و نشستن و فکر کردن به کر شیپ یزندگ هیبود، اما اون  یدق کنه کار راحت

مطمئن نبود بتونه  یو استفانبود  دهرو با پست براش فرستا شیکار يبرنامه  رشیمد. با مشکالتش روبرو بشه

 .رفته بود نیاز ب شیانرژ يانگار همه . اصالً بهشون برسه

 چوقتیه دادیم حیکه ترج دیرو د یسرش رو بلند کرد و صورت کدفعهیبست که  یدر آپارتمانش رو م داشت

 . چشمش هم بهش نخوره

 ".نمتیاومدم بب یتازه داشتم م"-

کرد،  یم بشیرکس با سماجت تعق. شناختش یبود م یمدت یکه استفان يگریباز... بود لزیِمرد، رکس دن اون

خودشون مطمئن  یپیبه خوش ت یلیبود که خ ییاز اون مردها. شد یرفت و مزاحمش م یهمه جا دنبالش م

 .کرد یاز دستش فرار م شهیهم یبودن و استفان

 ".رونیب رمیچون من تازه دارم م! فیچه ح": کرد لبخند بزنه و گفت یسع یاستفان

خودش رو به زور مجبور کرد  یو استفان. کرد یاونو از کارهاش منصرف نم يزیدر واقع چ... منصرف نشد رکس

که به  یکس... شد باهاش حرف زد یبود که م یداشت؟ اون آدم یاصالً مگه چه اشکال. باشه الیخ یکه ب

 .کرد ینم ياشاره ا نیستیکر
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متوجه شد داره  کهوی یکرد و استفان ریشدنش بود رکس رو ش میاز تسل يکه نشونه ا یاستفان يعاد ریغ برخورد

رکس ازش خواست بعداً باهاش  یوقت. که قبالً با مهارت ازش اجتناب کرده بود يکار... خوره یبا رکس ناهار م

ر کنه که و با خودش فک نهیگوشه تنها بش هی بودکار مجبور ن نیبا ا. راحت قبول کرد یبره، استفان یمهمون هیبه 

 . منحرف کنه هاشیچارگیزنگ بزنه تا ذهنش رو از ب یبه ک

 ".دنبالت امیساعت هشت م": خاطر گفت تیبا رضا رکس

 .فقط سر تکون داد و رفت یاستفان و

 یاالن چطور م. خواد وقتش رو بگذرونه یدونست که فقط م یرفت و م ادهیتا خونه پ ،یگرفتن تاکس يجا به

گذشت؟  یم ابونهایخ نیصورتش از هم يرو يقبل با لبخند یمدت کهیباشه، در حال نیغمگ نقدریتونست ا

و  ونایف. رسونن یم بهشدونست اگه بهشون زنگ بزنه، فوراً خودشونو  یداشت و م يادیز يدوستها یاستفان

و حال خواست  یرو م نیستیاون کر... خواست یاونها رو نم چکدومیه یاما استفان. بودن نطوریهم هم يری یت

 .بگذرونه یکیتار يعمرش رو تو ي هیرو داشت که محکومه بق یکس

کاش حرف قلبش رو گوش کرده  يا. رحمانه صحبت نکرده بود یکاش اونطور ب يا. پر از حسرت بود ذهنش

افتاد که  ییحرفها ادی... دشیچطور بغلش کرد و بوس نیستیآورد که کر ادیبه  یاستفان. بود، نه حرف عقلش رو

 یاز حد باهاش دعوا م شیب شهیمه یاستفان. کامالً حق با اون بود. بهش زده بود نیستیکر قیقا يشب آخر تو

 . بشه شداریحسادت بود که باعث شده بود زبونش ن نیا تیو در نها. کرد، چون حس کرده بود جذبش شده

 شمیابر راهنیلباسش پ. تعجب کرد دیرس یظر مخوب به ن نکهیوار آماده شد و از ا کیو مکان کیاتومات یاستفان

 یوقت. اندامش نشسته بود يرو ییبایو به ز ذاشتیم شیبود که پاهاش رو به نما یکوتاه یلیرنگ و خ یآب

بود و اصالً  يفکر یب یلیخ یاسلب نیهمچ دنیپوش. کرد یاحساس نگران کهویگوشواره هاش رو هم انداخت، 

 .شد به رکس اعتماد کرد ینم

. پالتوش رو برداشت عیلباس رو نداشت و سر رییوقت تغ گهید یلحظه رکس زنگ خونه رو زد و استفان همون

 يبهتر بود تو. بود یوونگیرفتن با اون به نظرش د رونینداشت بذاره رکس وارد خونه ش بشه و حاال ب الیخ

 . شد یمشغول م اهاشیموند و با رو یخونه م

 "!خوب، خوب"-
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برق  مشیاز خشم قد یو چشمهاش کم ومدیکه رکس به سر تا پاش انداخت، خوشش ن یاصالً از نگاه یاستفان

جشن  هیبه  میکردم دار یفکر م": دیپرس یراحت شد و با لحن خشک الشیرکس خ اهیکروات س دنیبا د. زد

 "م؟یریم کیکوچ

 "شدم؟ دهیهم د يا گهید يمگه تا به حال جا": دیپرس یاز خود راض يبا لبخند رکس

موافقت کرده بود و حاال هم  یمهمون نیخودش با رفتن به ا. رو قورت بده شدارشین يکرد حرفها یسع یاستفان

 یلیکرد، خ یاگه االن از رفتن امتناع م. ارهیشد دووم ب یباعث م عتشیطب. مجبور بود تا آخرش تحمل کنه

 . شد یم زیآم نیتوه

خودش رو  یرفتن، استفان یرکس م نیهمونطور که به سمت ماش. بود دهیبهار هنوز از راه نرس. بود کیتار هوا

. رو فراموش کرده بود نیستیامشب دلواپس بود، کر يکه درباره  يا قهیاون چند دق. پالتوش جمع کرد يتو

قبالً . رو فراموش کنه نیستیکر تخواس یدلش نم یبود که استفان نجایبود؟ مشکل ا یخوب ينشونه  نیا دیشا

. رو انکار کنه نیستیبود که وجود کر نیکارش مثل ا نیا. تر شده بود نیکرده بود فراموشش کنه و غمگ یسع

 .اصالً بهش فکر نکنه نکهیباشه، تا ا نیذهنش داشته باشه و غمگ يداد اونو تو یم حیترج

ش غرق شده خود يایدن يتو یاستفان دن،یوِست اند بود رس کیکه هتل کوچ یمهمون يبه محل برگزار یوقت

وار بهش  وانهیکرد و د یگذرونده بود، توش مرور م نیستیرو که با کر یکه بارها و بارها لحظات ییایدن... بود

 .بود دهیچسب

اون با  د،یوار با رکس رقص کیشد رو رد کرد و اتومات یکه بهش تعارف م ییها یدنینوش يهمه  یاستفان یوقت

 ".بکنم يکار هیدرباره ت  دیمن با":گقت  یبدخلق

رو راحت کرده  الشیآدمها خ نیکالً حضور ا نکهیبا ا. شناختشون یم یحضور داشتن که استفان يچند نفر اونجا

 .باهاشون حرف بزنه هیاز چند ثان شترینشون بده و ب يتونست عالقه ا یبود، اما نم

 .کرد و اون با خشونت نگاهش کرد یدار م حهیغرور رکس رو جر یاستفان نیغمگ صورت

 ".انگار امشب حال و حوصله ندارم. متاسفم": زد و گفت یزورک يلبخند یاستفان

 ".شهیحالت برطرف م نیزود ا"-

 .برد و در آغوشش گرفت کیتار يرقص به گوشه ا نیمتوجه باشه، اونو در ح یاستفان نکهیبدون ا رکس

 ".شه یم هم حالم بهتر زهایچ نیبدون ا! ولم کن، رکس": گفت يبا لحن تند یاستفان
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بهم  یخواست یاگه نم. شناسمت یمن م. احمق نباش". دستهاش رو محکمتر کرد يو حلقه  دیخند رکس

 ".ياومد ینم رونیباهام ب ،یباش کینزد

. يدعوتم کرد یمهمون هیتو به ": گفت تیکرد خودشو آزاد کنه و در همون حال با عصبان یسع یاستفان

 "!ولم کن. فکرت اشتباه بود ،یداشت يتصور نیذهنم نبود و اگه تو همچ يتو يا یمهمون نیهمچ

خوشحال بود  یقرمز شده بود و استفان یصورتش از ناراحت... اومد یزشت م یلیاون لحظه رکس به نظر خ يتو

زدن و کمک  ادیخواست با فر یاگرچه نم. کم هست که بتونن صداش رو بشنون ياونقدر هیفاصله شون از بق

نفر درست  هیکه  کرد یبا رکس کشمکش م مهیداشت سراس گهید یاستفان. تن خودش رو شرمنده کنهخواس

 .دیجا خشکش زد و رنگش کامالً پر يتو دنشیبا د یشد و استفان داشیپشت رکس پ

 "!ولش کن"-

رکس . بود خی يو لحن صحبتش به سرد دیرس یبه گوش م يفرانسو ياز لهجه  ياون صدا رد گوشنواز يتو

. دنیرس یبه نظر م یشد که بهش زل زده بودن و فوق العاده عصبان یآب ییو متوجه چشمها دیجاش چرخ يتو

 .شد یبود که متوجه خطر نم یباز شدن، اما اونقدر عصبان یدستهاش از دور استفان

 ".شناسم یهمه رو م نجایمن ا ؟یهست یاصالً تو ک! اون با منه! دخالت نکن": گفت تیبا عصبان رکس

 ".کشمت یوگرنه م! ولش کن": بود زیدآمیتهد نیستیکر لحن

 :لرزان گفت ییبشه و فوراً عقب رفت و با صدا نیستیکر يگرفته  يتونست متوجه خشونت صدا یم یاستفان

 "...رو فراموش کن رکس زیهمه چ ن،یبب"-

 یربط نمیا. ترسم ینم چکسیمن از ه": بشه و با خشونت گفت يزیچ الیخ ینبود که ب یحالت يرکس تو اما

 ".اومده تو يخوام بدونم چه جور یم. مهمون ناخونده ست هیاون . بهش نداره

 ".رونیخوام قدم زنان برم ب یقدم زنان اومدم تو، حاال هم م": گفت يبا لحن سرد نیستیکر

پالتوت ": گفت تینگاه کرد و با عصبان یاستفانشد، به  یم دهیدرخشانش د يعمق چشمها يکه تو یبا خشم و

 ".رو بردار

دست . و متوقفش کنه رهیکرد تا بازوش رو بگ یحرف اطاعت کنه، اما رکس حرکت نیراه افتاد تا از ا یاستفان

 .به شدت بازوش رو گرفت و باعث شد چهره ش در هم بره نیستیچون کر د،یرکس اصالً به مقصد نرس

 ".دوستهات شیبرگرد پ. با منه یاستفان": گفت يزیدآمیتهد یول با لحن آروم نیستیکر
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 ینگاه تلخ د،یخودشو کنار کش یباالخره به ذهن رکس نفوذ کرد، چون با ناراحت نیستیکر يقدرت دستها انگار

 . انداخت و رفت یبه سمت استفان

 ".پالتوت رو بردار. میریم نجایحاال از ا نیهم": گفت يدستور یبا لحن نیستیکر

 نیستیبود، کر دهید اهاشیرو يپالتوش رو برداشت، همونطور که تو یتر بود و وقت یاز ظاهرش عصبان لحنش

سرد حرکت  يهوا ياومدن و تو رونیاز هتل ب دیبه خودش اومد و د کهوی یبازوش رو محکم گرفت و استفان

 .کردن یرو حس م نیزم یختبه س یاستفان يبرد و پاها یم نشیاونو با عجله به سمت ماش نیستیکر. کنن یم

 ".یش یم مهیجر ،يپارك کرد نجایرو ا نیماش نکهیبخاطر ا": گفت یاستفان

 یچشم نگاه ياز گوشه  نیستیو کر... دارهیب ای نهیب یدونست داره خواب م یکرد و نم یم جهیسرگ احساس

 .بهش انداخت که مثل صاعقه عمل کرد

 ".يکرد یم کاریکه با اون مرد چ يبد حیبهم توض یتون یبعدش م. یمون یتا برسونمت خونه ساکت م"-

 "...بود یمهمون هیاون ... اون"-

 یمثل قبل نم گهید! ذهن دوستت بود رو تصور کنم يکه تو یتونم مهمون یم": گفت تیبا عصبان نیستیکر

و بهونه هات رو جمع و جور  یمدت فکر کن نیا يتو یتون یم! ساکت باش. يبر رونیب تیامن يتو یتون

 ".یکن

 يا گهید زیتونست به چ یقرار گرفته بود و اصالً نم نیستیکر نیماش یراحت رینشده تحت تاث یچیه یاستفان

 يکه چون نسبت دور... رو سرزنش کنه یاومده بود استفان یعنیبود؟  نجایاما چرا ا! بود نجایا نیستیکر. فکر کنه

دونست  یاصالً نم یبهش گفته بود؟ استفان يزیچ يری یت یعنیتحت کنترلشون باشه؟  دیون داره باباهاش

 .کنه یم یکجا زندگ نکهیا ایاون کجاست  دهیچطور فهم نیستیکر

 یدونست یاز کجا م": دیپرس یکرد، استفان یعبوسش رانندگ ي افهیبا ق نطوریهم نیستیکه کر قهیدق کیاز  بعد

 "من کجام؟

... دمیمن رس ،یرفت یم یآدرست رو بهم داد و همون موقع که داشت ونایف": گفت یبا لحن خشن نیستیکر

 ".کردم بتونیتعق

 "چرا؟": دیلب پرس ریز یاستفان
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 یخصوص یمهمون هی ،یاگه اون مهمون. خواستم نشد یکه م ياونجور یول. خواستم باهات حرف بزنم یم"-

 ".بودم ستادهیکنار بار ا ،يدیتو رس یوقت. من بدون مخالفت اومدم تو. ینداشت یتیبود امن

 یرو م میجاسوس": زده، زمزمه کرد دیرو د شیو افسردگ یحال یچقدر از ب نیستیکه نگران بود کر یاستفان

 ".يکرد

 انگار مثل قبل. که من اونجا بودم يشانس آورد. کردم ینگاهت م": کرد حیتصح يبا لحن سرد نیستیکر

 "هم اون دشمن نبود؟ دیشا ای. يحمله به دشمن رو ندار ییتوانا

 ".شناسم یاونو م ينجوریمن هم... من": داد حیتوض یاستفان

 ".میزن یآپارتمانت درباره ش حرف م يتو": گفت يخُرخُر کرد و جد تیاز عصبان نیستیکر

 يبغلش کنه و تو نیستیخواست کر یدلش م. و نگاهش کرد دیبه طرفش چرخ شیصندل يرو یاستفان

 زیچ چیه. هم سرد بود خیمثل ... کرد یفقط داشت سرزنشش م نیستیاما کر... بازوهاش سفت نگهش داره

 .عوض نشده بود

 "!يآپارتمانم بذار يپات رو تو ذارمینم یحت"-

 ".باشه دیجد يتجربه  هیتونه  یم نیا. من تا حاال در نشکوندم": گفت یبا بدخلق نیستیکر

هم نبود که جواب  یحالت يکرد و تو یاصالً گوش نم نیستیکر. بگه يزینکرد چ یسع گهید ین استفاناز او بعد

کرد انگار کامالً حق  یرفتار م يطور نیستیکر. دیفهم یاتفاقات رو نم نیا یاصالً معن یاستفان. رو بده یسوال

تونست از خودش  یاون شوکه بود که اصالً نم یاناونقدر از اومدن ناگه ینوع برخورد کردن رو داره و استفان نیا

 نیستیبندازه، اما حالت صورت کر رونیرو از آپارتمانش ب نیستیکرد تا کر ینم یهرگز سع یاستفان. دفاع کنه

 .برخورد رو هم داره نیانتظار ا باًیداد که تقر ینشون م

 حیبهم توض دیحاال با)! خوب(لوق ا": گفت يبا لحن تند نیستیوارد خونه شدن و در رو قفل کردن، کر یوقت

 ".يبد

 .هیگر ریو بزنه ز نیزم يرو فتهیب دیبا نکهیا ایخودش رو محکم نگه داره  دیبا ایدونست  یم یاستفان

 کاریکه چ یبهم بگ یتون یم یکن یو چرا فکر م یینجایدونم چرا ا ینم. دادن ندارم حیتوض يبرا يزیمن چ"-

 ".کنم

 "!مشخصه... نمتیتا بب نجامیمن ا": خشن گفت نیستیکر
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 يزیحس کرد اون از چ یگشت و استفان یچشمهاش دور اتاق م... برگشت و شروع به راه رفتن کرد کدفعهی بعد

 .هیناراض

 ".یباش نجایا یستیمجبور ن اد،یاگه از آپارتمانم خوشت نم": بود و هم نگران، گفت یکه هم عصبان یاستفان

آپارتمان  نیا ؟یکن یقضاوت عجوالنه م يدوباره دار": دیبه سمتش برگشت، نگاهش کرد و پرس نیستیکر

بردن  شیپ يدور داد زدن روش تو برا ياز فاصله  دیشا. دارم بمونم الیخ. هیمیو صم قهیجذاب، خوش سل

 ".ستین نطوریمن ا ياما برا. کارهات باشه

 ".ياومد خوام بدونم چرا یفقط م": با عجز گفت یاستفان

بود و  ستادهینگاه کنه، و حاال که اون راحت ا نیستیکر يتونه به چشمها یکرد نم یکم داشت حس م کم

 .حسش بدتر شده بود نیکرد، ا ینگاهش م

 ".برادرم معتقده من سزاوار سرزنشم. یضیو بهم گفت که تو مر سیبرگشت به پار روزید يری یت"-

اصالً بهش ! نزدم یحرف نیمن همچ": و شوکه نگاهش کرد دیحرارتش رفت باال و بعد رنگش پر کهوی یاستفان

 "؟...فکر کنه که دیچرا با. نگفتم يزیچ

نگاهش رو روش به حرکت در آورد و  نیستیشده بود، کر رهیبهش خ یو با نگران ستادهیا یکه استفان همونطور

 :گفت

که  هیچ دیمد جد نیا. بره یخاص يتصورات اون به سمت و سو نکهیا يبود برا یکاف لیبه نظرم ظاهرت دل"-

کار باهاش  يازت خواسته برا يمجله ا ای یرو گرفت میتصم نیخوان پوست و استخون بشن؟ خودت ا یهمه م

 "؟یبش ينطوریا

 "...مد روزه نیا... نیا": گفت یاستفان

 :رو قطع کرد و گفت یحرف استفان زشیخشونت آم يصبر یبا همون ب نیستیکر اما

توافق شده بود که  ادمه،یکه من  ییتا اونجا. یبه شهرت برس يکار بخوا نیمحاله با ا! ستین يزیچ نیهمچ"-

رو  دیجد يزهایچ يتونم تصور کنم که دوست دار یکه ازت دارم، راحت م یبا شناخت. ییایزن دن نیباتریتو ز

 ".کنم یرو کامالً درك م يری یت یافته، نگران یخطر م اما چون همزمان سالمتت هم داره به. یامتحان کن

 نکهیفقط بخاطر ا. هم نداره يری یبه ت یربط. به تو نداره یربط چیه نیا": گفت يگرفته ا يبا صدا یاستفان

 "...تا نجایو تو رو بفرسته ا... تونه به من دستور بده و یمآب شده، الزم نبود فکر کنه م سیرئ کدفعهی
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 ".خودم اومدم لیمن به م. نجایاون منو نفرستاد ا": مطمئنش کرد یمحکم يبا صدا نیستیکر

 يندار الیخ": گفت تیشد و با عصبان رهیکرد حالت صورتش رو کنترل کنه، بهش خ یم یسع کهیدرحال بعد

 ".ش نکنم کهیت کهیکنم تا ت یخودم رو کنترل م یلیدارم خ ؟یاون لباس تنگ و کوتاه رو عوض کن

 یمشکل چیلباس ه نیا": گفت یلرزان يو با صدا. هجوم آورد و فوراً روش رو برگردوند یه صورت استفانب خون

 "...تو یبودم وقت یمهمون يو در ضمن، من تو... و ادیبهم م. هم گرونه یلیاتفاقاً خ. نداره

اون مرد ! یآره، مهمون": خشم فرو نشسته ش دوباره به صداش برگشته بود د،یوسط حرفش پر نیستیکر یوقت

 "بود که بهت دست زد؟ یک

 "...دعوتم کرد و یبه مهمون. شناسمش یم ينجوریکه هم هیکی": آروم گفت یاستفان

انتخاب  يتو یبیعج ي قهیسل. خاص خودشو داشته باشه یگرفت مهمون میو تصم": خشن گفت نیستیکر

 ".يداردوست پسر 

 ".ستیاون دوست پسر من ن"-

و  یآب ي رهیخ يبا چشمها نیستیافتاده و کر ریگوشه گ هیکرد که انگار  یکم کم داشت احساس م یاستفان

 . تونه حرف بزنه یم یکرده که به سخت نیزم خیاونو م يطور شیعصبان

 "...کردم، اما یم ياز اون دور شهیمن هم"-

 .سر جا خشکش زد نیستیکم کم خاموش شد و کر یاستفان يصدا

 شیبودم، تا کجا پ دهیاگه من سر نرس رون؟یب يو امشب باهاش بر یاون لباس رو بپوش یگرفت میاما تصم"-

 "مادموزل؟ ن،یرفت یم

من . به تو نداره یمن ربط يکارها ه؟یمنظورت چ قاًیدق": گفت تیباالخره به خودش اومد و با عصبان یاستفان

 یو م. تونستم از خودم محافظت کنم یهم م ياونقدر خشن اونجا نبود... تونم مواظب خودم باشم و اگه تو یم

 ".شهیبه تو مربوط نم نهاکدوم او چیه ؟یمنو با اون لحن متکبرت مادموزل صدا نزن نقدریشه ا

. گذشت یوش نماصالً بهت خ. نشستم و نگاهت کردم یمن مدت ؟یچرا باهاش رفت": کرد يپافشار نیستیکر

 ".يبود نیتو غمگ

 ".حوصله نداشتم": گفت یبا بدخلق یاستفان

 "؟یپس چرا رفت"-
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 "!ستیمهم ن یچیه گهیچون د... چون برام مهم نبود رون،یخواستم بزنم ب یچون م": داد زد یاستفان

 ،یعصبان... بود یشگیهمون آدم هم نیستیکر. نداشت يا دهیفا. روش رو برگردوند و بهش پشت کرد فوراً

 تیاحساس مسئول یکه نسبت به استفان لیدل نیمگه به ا... نجاستیدونست اون چرا ا ینم یاستفان. سلطه جو

بغلش کنه  نیستیکر ستخوا یدلش م. کنه تیبراش احساس مسئول نیستیخواست کر ینم یاستفان. کرده یم

 . روبراهه زیو بهش بگه که همه چ

اونطور باهات  نکهیخواستم بهت بگم از ا یم. از اومدنت خوشحالم. متاسفم که داد زدم": گفت يلحن گرفته ا با

 ".میکن یبا هم دعوا م میاما دوباره دار. مونمیحرف زدم پش

 ".لباسم رو عوض کنم رمیداره؟ م یتیچه اهم": و ادامه داد دیکش یقیعم آه

 "؟يشد ضیچرا مر"-

با . بود دهیحرکت کردنش رو نشن يصدا یاگرچه استفان... کشیالً نزدکام... درست پشت سرش بود نیستیکر

 .آب دهانش رو قورت داد یعصب یحالت

 نیهمچ هی ایکه دو هوا شدم  نهیکم وزن کم کردم، اما به نظرم بخاطر ا هیدونم  یم. ستمین ضیمن مر"-

 "...و اگه هم بودم ضمیکه مر ستین یمعن نیبه ا نیا. ییزهایچ

 "!یاستفان": هشدار داد يگرفته ا يبا صدا نیستیکر

. چشمهاش نگاه کنه يتونست تو ینم یاما استفان. شونه هاش رو گرفت و به سمت خودش برش گردوند و

بود تا بهش بگه دلش براش تنگ  ومدهین نجایاون ا. تصور نکرده بود اهاشیرو يتو ينطوریرو ا نیستیاصالً کر

 نیستیکر یانداخت و وقت نییسرش رو پا یاستفان. داد یش رو انجام م فهیوظ ییجورا هیعوضش داشت . شده

 .با دستش سرش رو به سمت خودش باال گرفت، چشمهاش پر از اشک بود

 "ترسوندمت؟ تمیبا عصبان ؟یکن یم هی؟ چرا گر)خوشگلم(شده، ما بل  یچ": دیپرس یمیبا لحن مال نیستیکر

 ".یباش دهیفهم نویا دیترسم و تو تا االن با ینم زیچ چیمن از ه. دمینترس": با بغض گفت یاستفان

اگه ". دیصورتش نشست، سرش رو عقب کش يرو نیستیکر يانگشتها یشد و وقت يگونه ش جار يرو اشک

 "...یکه منو بترسون ياومد

 ،يایبه نظر م ضیگفت که مر يری یت یوقت. دمتید یم دیبا. نمتیمن اومدم بب)! من يخدا( وی يمون د"-

 ".تونستم بخوابم ینم یحت
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اونقدر بد  یچرا وقت ؟يشد یشکل نیچرا ا! بهم راستشو بگو": دستهاش گرفت نیرو ب یصورت استفان نیستیکر

 "؟یکن یم هیکار گر نیا يپرت کنه، به جا زیمن بهم چ یِرفتار کردم و بد حرف زدم تا استفان

متوجه شد که اون چقدر خسته و نگران به نظر  کدفعهیشد و  رهیخ نیستیاشکهاش به کر نیفقط از ب یاستفان

 اشتباه از دهانش در رفته بود؟ ایگفته بود؟  يجد یعنی! من یِبهش گفته بود استفان نیستیکر. رسه یم

مثل  زیچ چیه. بخورم يزیخواد چ یدلم نم گهیانگار د... انگار. دلم برات تنگ شده بود": لب گفت ریز یاستفان

 ".ستیقبل ن

و  يقرار ینگاه کرد و با ب نیستیاشکهاش مشخص بود، به کر ياز ال مشیاز خشم قد یکه برق یدر حال و

 ".يدار یخواب هم دست از سرم بر نم يتو یتو حت": ادامه داد تیعصبان

شهامتت  يمن رو": گفت یشد و با لحن نرم کترینزد یبه استفان... زد یداشت بهش لبخند م نیستیکر و

 ".یرو بهم بگ قتیو حق یکن دایکردم جراتشو پ یدعا م). زمیعز( یکردم، شق یحساب م

 یکه به استفان دشیـوس*بـ يرو پاك کرد، دستهاشو دورش حلقه کرد و با چنان عجله ا یاستفان ياشکها

 :بوسه هاش زمزمه کرد نیب نیستیکر. بوده یکینزد نیقرار ا یفهموند اون هم ب

نگهت  کمیو اگه ظاهر االنت بخاطر غفلت منه، نزد. کرد یدلم هواتو مهر روز . منم دلم برات تنگ شده بود"-

 ".يبر شمیاز پ ذارمینم گهید. یچشمم دور بش ياز جلو ذارمیدارم و هرگز نم یم

 یتو قبالً سع": کرد یحلقه کرده بود، باز هم هق هق م نیستیدستهاش رو دور گردن کر نکهیبا ا یاستفان

 ".يخودت نگه دار شیمنو پ ينکرد

کردم فاصله م  یم یتمام مدت سع نیسنت لوس يتونستم؟ تو یچطور م": کنار صورتش زمزمه کرد نیستیکر

دونستم اگه اجازه بدم  یکردم و م یاجراش م سیدر مورد دن دیبرنامه داشتم که با هیمن . رو باهات حفظ کنم

 ".دونم یش رو میقعوا تیکه من هو شهیاحساساتم نسبت به تو آشکار بشه، اون فوراً متوجه م

چشمهاش نگاه کرد و با لحن  يسرش رو خم کرد و تو نیستیاخم کرد، کر سیاسم دن دنیبا شن یاستفان یوقت

 :مطمئنش کرد ینرم

درسته که مجبور بودم ببوسمش و بغلش کنم تا فکر کنه نقشه ). زمیعز( ینداشتم، شق يمن باهاش رابطه ا"-

خواست شب رو  یکه دلم م يتو بود نیا. فراتر رفته نیاز ا هیاما فکر نکن که قض ره،یم شیش داره خوب پ

 ".باهاش بگذرونم
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 "؟یچرا بهم نگفت": گفت نیو غمگ دیلرز نیستیکر يصدا ياز وسوسه  یاستفان

 يتو همه  يچهره . تونستم یاولش نم". به خودش فشرد شتریسرش رو تکون داد و اونو ب نیستیکر

 ".يبعدش، مجبور بودم بذارم بر. یستیکردن افکارت خوب ن میقا يتو تو. دهیشون ماحساساتت رو ن

 ".بودم نیداشتم و چقدر غمگ یچه احساس یدون ینم ؟يچرا؟ چرا مجبور بود": با عجز گفت یاستفان

مطمئنم کرد که درباره  يکه بهم زد ییحرفها). من يفرشته (نباش، مون آنژ  نیغمگ": التماس کرد نیستیکر

و من بهت گفتم که اگه واست مهم  يمتهم کرد يادیز يزهایتو منو به چ. کردم یاحساس تو اشتباه م ي

 هیاز  یکه فقط بخش ناستمع نیبه ا يکه تو نشون داد یبعد فکر کردم واکنش. يکرد یبودم، بهم اعتماد م

 یفقط زمان. يدیادامه م تیلندن و مثل قبل به زندگ يگرد یکردم بر م یفکر م. يبود جانیو ه ییماجراجو

 ".بشم دواریام یجرات کردم کم ،یرس یبه نظر م نیو غمگ ضیبهم گفت مر يری یکه ت

 يری یت": گفت یکرد خودشو عقب بکشه و در همون حال با درماندگ یافتاد و سع یموضوع ادی کهوی یاستفان

 "؟یکن یازدواج م يدار. يخانواده بد لیتشک يخوا یم گهیم

 .رهیم شیچطور پ یزندگ ن،یستیثروتمند کر يایدن يدونست تو ینم هنوز

 یاگه موافقت کن": حرکت داد و زمزمه کرد یاستفان يگردن و شونه ها يرو طنتیانگشتهاشو با ش نیستیکر

 ".یتو مادرشون باش نکهیداشته باشم، مگه ا يمو نقره ا يتونم بچه ها یمن نم. یکه عروسش باش

 يخواست خودش رو تو یدلش م. ـبهاش قرار گرفت*لـ يرو ازیجستجوگر و پر ن نیستیکر يـبها*لـ

 .حل کنه نیستیکر

تونم شبها بغلت کنم و بهت ثابت کنم که چقدر  یحاال م": دیکنار لبهاش پرس يگرفته  يبا صدا نیستیکر

 "من؟ یِستفانا ه،یو دوست داشتن نیریما ش نیب زیتونم بهت نشون بدم که چقدر همه چ یدوستت دارم؟ م

 "!اوه، آره"-

 .به سمت اتاق خواب رفت میدستهاش بلند کرد و مستق يرو رو یاستفان نیستیکر

تخت  يعمرمون رو ي هیبار و بق نیشد اول یکاش م. تخت من بود نیکاش ا يا": گفت یمرتعش يبا صدا و

 ".من باشه

 ".هیحرفت مردساالر": گفت یلرزان يبا صدا یاستفان

 .درخشان و سوزنده نگاهش کرد یآب يتخت گذاشت و با چشمها ياونو رو نیستیکر
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 یکرد، م یکه وحشتزده م م يدیاز همون اول با نا ام. که به تو دارم هیاحساس نیا. مینجوریمن ا"-

 ".خواستمت

 نکهیهنوز هم از ا... کرد کینزد نیستیخودش رو به کر یاستفان. رفت و محکم بغلش کرد یکنار استفان و

 .بود جیشده بود، گ اهاشیرو يمثل تو نیستیکر

تحمل  نویتونستم ا ینم. یکن یازدواج م يفکر کردم دار. نمتیب یهرگز نم گهیفکر کردم د": لب گفت ریز

 ".کنم

تو مال من . یکن یو من فکر کردم تو فراموشم م": گفت یعصبان باًیتقر یو با لحن دشیمحکم بوس نیستیکر

 ییبا کسا. متیقد یبه زندگ یامشب فکر کردم برگشت. رو داشته باشم تتیمالک يتونستم ادعا یو من نم يبود

 ".آورد یرو بند م نفسمکه  يبود دهیپوش یو لباس يبود يا گهیبا مرد د. شناختم یکه من نم يبود

چطورر رنگت  دمینور نگاه کردم و د ریاما به صورتت ز". شد متریآروم شد و نوازشهاش مال کدفعهی نیستیکر

 یبود، شق نیتو بخاطر من غمگ. برقشون رو از دست دادن یدوست داشتن يچطور اون چشمها... دهیپر

 "؟ هــوم؟)زمیعز(

 ".بود الیاما فقط خ دمت،یتصور کردم د یحت! شهیهم": گفت يگرفته ا يبا صدا یاستفان

  ".نجامیمن حاال ا. ــسیه"-

بغل  يبعد از چند شب که تو": لبهاش نشست يرو يحرکت کرد و لبخند یاستفان يرو نیستیکر يچشمها

به ... برمت خونه یفردا م. افته یم یچه اتفاق یظرافت و شکنندگ نیا يکه برا مینیب یم ش،یمن به صبح برسون

 ".یکه اونجا کنارم دمید یهر شب خواب م. خودم و تختخواب خودم يخونه 

 .قرار تر کرد یکرد و اونو ب هیهد یداغش رو به استفان يبوسه ها... برد فرو یاستفان يموها يتو انگشتهاشو

 ".نیستیدوستت دارم کر": نفس گفت یو ب دیرو به طرف خودش کش نیستیفوراً کر یاستفان

 يچند هفته  نیدونستم، ا یاگه قبالً م. دونم یحاال م. زمیعز يدونم استو یم": دیکش یقیآه عم نیستیکر

 ".آورد یکه بدون تو گذروندم، پدرم رو در نم يعذاب دهنده ا

 یدرد رو در وجودش حس م. بشه نیستیاز وجود کر یزنه تا بخش یم ادیوجودش فر يحس کرد همه  یاستفان

 نیستیکر... آروم گرفت نیستیکنار کر. نکرد یبود که اعتراض نیستیکرد، اما اونقدر مشتاق تعلق گرفتن به کر

 .نامفهوم بود ياو پر از صداه یپرنور، رنگ ز،یبرد که شگفت انگ ییایاونو با خودش به دن
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 .کرد یمهربون تماشاش م یخندون و صورت يداشت با چشمها نیستیبرگشت، کر نیبه زم یوقت

 "ه؟ینطوریهم شهیهم": بود، گفت نیستیهمونطور که همچنان در آغوش کر یاستفان

 یاز وقت. یاز وجود من یتو قسمت. باشه ينطوریهم شهیبه نظرم با تو هم": لب گفت ریز متیبا مال نیستیکر

 ".ياز قلبم شد یقسمت دمتید

 "!يتو ازم متنفر بود": و اعتراض کنان گفت دیکنارش خواب یو به سقف نگاه کرد، و استفان دیدراز کش نیستیکر

کنم  یجوون نگاه مدختر نو هیکردم دارم به  یفکر م. من از خودم متنفر بودم": کرد حیبا تاسف تصح نیستیکر

حالتم  نیا ده،یکه نشون م هیاز اون شتریسنت ب دمیفهم یوقت یحت. خواستمت شوکه بودم یم نقدریا نکهیو از ا

نفس  هیراحت شد و  المیخ ،يدیلباس پوش لغزن با هیمثل  یتازه وقت. احساس گناه کردم یلینکرد و خ يرییتغ

 ".دمیراحت کش

 ".رفتارت نداشت رییتغ يتو يریاما تاث": غرغر کرد یاستفان

 یانتظار داشت": بهش دوخت، دستهاشو دور کمرش محکم کرد و گفت طنتیرو با ش شیآب يچشها نیستیکر

کردن  یرو داشتم که همه جا در حال جاسوس سیدن. یداشت اجیاز ژان پل به مراقبت احت شتریعوض بشه؟ تو ب

. از تو سر بزنه يچه کار مکنهدونستم هر لحظه م یاصالً نمبودم، و  یمراقبش م دیبود، ژان پل رو داشتم که با

 ".بود يا دهیچیپ تیوضع. دمیترس یبرات م

 ".مینرفت نیکوئ یتونم بفهمم چرا همون اول به س یهنوز نم"-

و  میکرد ما خونه ا یبا خودش فکر م ياونجور. به فوق دوفقانس برگشته قیگفته بودم که قا سیمن به دن"-

انداختشون  ریداد و اونوقت گ یخبر م هیشد، به بق یباخبر م نیکوئ یس ياگه درباره . میندار یگونه کمک چیه

منتظر  شتریب میماجرا بوده و اگه بخوا هدشا سیمتوجه شدم دن ،يبه افرادم صدمه زد یاما وقت. راحت نبود یلیخ

و . کینیاز دستش خالص شدم و فرستادمش به مارت نیواسه هم. نداره دهیفا اد،یسرمون ب ییتا بال میبمون

 ".برقرار کنن یتماس سیکنه و نذاره با دن ریافرادش رو دستگ ي هیبتونه بق سیبودم پل دواریام

 ".بود نیکوئ یس ياون با تو تو. اومد، فکر کردم معشوقه ته یوقت"-

دزدها قبالً موفق شدن و به  نیا. ر کنمچشمهام دو يخواستم اونو از جلو یاصالً نم": گفت یبا بدخلق نیستیکر

تونست  ینم یکشت يعرشه  يرو. گذاشته بود ارشونیاطالعات در اخت سیمثل دن یچون زن دن،یهدفشون رس
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... انداختنشون شد ریموفق به گ سیپل نیهم يبرا. ارتباط با اونها نداشت يبرقرار يبرا يا لهیوس. بکنه يکار

 ".تله افتادن ياونها تو نیهمیبرا

 ".فقط هم دو نفر بودن": کرد يادآوری یاستفان

نفر  هیاول . چون از روشهاشون خبر دارم. من فقط انتظار دو نفر رو داشتم": تکون داد يسر دییدر تا نیستیکر

 یوقتها هم به عنوان شخص یمستخدم، بعض هیوقتها به عنوان  یبعض. کنه یمورد نظر م يخودشو وارد خونه 

. استفاده شده یمختلف ياز زنها. دهیهدف مورد نظر جا م یزندگ يزن جذاب که خودش رو تو هی... سینمثل د

که قصد  ییهرجا ایفرانسه  يتو گهیدو نفرِ د. دمیکش یشناختم، اما انتظارشو م یرو نم سیمن قبالً اصالً دن

شدن،  ریدستگ نیسنت لوس يمطمئن شدم که اون دو تا تو یوقت. مونن یکردن نقشه شون رو دارن، م یعمل

 ".سیرو برگردونم به پار سیتونستم دن یاون وقت م. شدم یاز فرانسه م يمنتظر خبر دیفقط با

 ".شوك بود هی": گفت يجد یبا لحن یاستفان

 ".شدن ریتا اون موقع همه شون دستگ. شوك بوده سیدن يآره حتما برا": دیاز ته دل خند نیستیکر

 .نگران بود یموضوع کم نیا يهنوز درباره  ".اتاق خوابت بود ياون تو": دیپرس واشی یاستفان

 "؟یاستفان ،يتو به من اعتماد دار": دیکرد تا خوب بهش نگاه کنه و پرس یحرکت نیستیکر

هم بهت اعتماد  شهیبه نظرم هم. آره". نگاه کرد و لبخند زد بایز یآب يهم متقابالً به اون چشمها یاستفان

 ".ادیسرت ب ییبال دمیترس یکردم، اما بهت وابسته شده بودم و م یت دعوا مباها. داشتم

 ".اتاقت بود يکه اون تو گمیاما باز م": متفکرانه سرشو بلند کرد و ادامه داد و

 یم یتونم بگم که حتماً داشته دوباره جاسوس یفقط م. نداشتم چوقتیه. حرفت شک ندارم نیمن هم به ا"-

 ".اتاقم نبوده ياما هرگز همراه من تو. کرده

 ".دونم یم": گفت یاستفان

: گفت یخودش متوقفش کرد، با خوش يبا بوسه ها نیستیکر یو وقت. رو پر از بوسه کرد نیستیصورت کر و

 ".بهت نکردم یکمک چندان نمیب یکنم، م یبه گذشته نگاه م یوقت"

حاال دو تا از . داشت يادیز یلیخ ریاما حضورت تاث": د و لبخند زدنگاه کر یمتفکر استفان يبه چهره  نیستیکر

هنوز مبهوت  تانمیکاپ. زننیم یآفتاب نکیکنن و ع یباشن، حواسشون رو جمع م کیبه شن نزد یافرادم وقت
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و تو هنوز اونجا به  ارنیشانس ب دیکنن تا شا یوقتها به بادبانها نگاه م شتریب قمیقا يتوئه و خدمه  ییبایز

 ".یباش دهیبادبانها چسب

 "کردم؟ يخرابکار یلیکه خ نهیمنظورت ا"-

 ادیو تو بهم  دمتیمن بغلت کردم و بوس. اون اتفاقها فاجعه نبودن ياما همه ! بود نیآره انگار منظورم هم"-

 ".بهم حمله نکنه کدفعهی یکیوقت  هیکه حواسم به دور و برم باشه تا  يداد

و در  دشیبوس د،یبه طرف خودش کش شترینگاه کرد، لبخند زد، اونو ب یاستفان ي رهیت يدر چشمها نیستیکر

 "دادم؟ ادیبهت  یمن چ... عاشق بشم يداد ادیبهم ": لب گفت ریهمون حال ز

 ".گمیزود بهت م... ستمیمطمئن ن": لرزان گفت ییبا صدا یاستفان

 ".فرق کرده یلیاومده؟ خ ونایسر ف ییچه بال": دیپرس یبودن، استفان دهیدراز کش تیکه با رضا یاز مدت بعد

بوده  يحادثه ا لشیبه نظرم دل. کنترل اوضاع رو به دست گرفته يری یانگار ت. فعالً آره": کرد دییتا نیستیکر

 ".که براشون اتفاق افتاد

 ".یدخالت کن يخوا یکه م يکرد دیتهد. اشتباه بوده ونایبا ف يری یازدواج ت یتو گفت"-

و  يکه دوستم ندار يتو همون موقع نشون داده بود). زمیعز( یشدم، شق یم تیداشتم اذ": دیآه کش نیستیکر

 ".گفتم که خودم هم قبولشون نداشتم ییزهایچ م،یاوج ناراحت يمن تو

 :لب گفت ریو ز دیانداخت و صورتش رو بوس نیستیدستهاش رو دور کر یاستفان

 ".کنم تتیتونم اذ یدونستم م ینم. شمیباعث آزارت نم چوقتیه گهید"-

 ".تونه دلمو بشکنه یبجز تو نم چکسیه"-

بکشه  شیباشه رو پ زیکه ممکن بود بحث برانگ یشک داشت موضوع یدوباره خوشحال بود و استفان نیستیکر

 .جوابش رو داد نیستیبپرسه، کر يزیچ نکهیاما بدون ا. نه ای

بارها ازم  يری یت. رمیخودم بگ يسلطه  ریمن قصد نداشتم ژان پل رو ز": فتگ یبخش نانیلحن اطم با

 نیبا اکراه به ا دیاون وقت با. حرفش اعتراض کرده نیبه ا ونایمنتقل بشه، و هر بار هم ف سیخواسته تا به پار

 ".کردم یکار وادارش م
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پرسشگر  نیستیکر یوقت. خنده ریو زد ز رهیرو بگ نیستیخواست حال کر یم ونایاومد که ف ادشی یاستفان

با لبخند  ینگاهش کرد و استفان جیمتعجب و گ نیستیکر. براش گفت ونایف ينقشه  ينگاهش کرد، درباره 

 : گفت یضیعر

 "!مثل خودش روبرو شده یکیباالخره با  ونایف"-

 سیپار يهمه مون تو. نمشیتونم هر وقت بخوام بب یخوبه که م یلیخ نیاما ا": ادامه داد ییایرو یبا لحن و

 ".ژان پل هم وقت دارم يو برا میکن یم یزندگ

ژان پل . یشیچون خودت هم بچه دار م. ياونقدرها هم وقت ندار": گفت يبا لحن وسوسه کننده ا نیستیکر

شه و  یسر هردوتون شلوغ م ينجوریا! داشته باشه يمو نقره ا يدخترعمو و پسرخاله  یتونه کل یم

 ".نیزن ینم طنتیبه شدست  چکدومتونیه

قرار داشت،  سیشهر پار رونیکه درست ب نیستیباشکوه کر يخونه  لیطو يو ژان پل کنار پنجره  یاستفان

باغچه رو  ییبایز يبرف با جادو يدونه ها. کردن یسکوت به بارش برف نگاه م يبودن و تو ستادهیا

 .هبمون ششونیپ يبود و ژان پل اومده بود تا چند روز سمسیکر کینزد. کردن یم دپوشیسف

 میشه بر یم. بودم دهیعمرم برف ند يمن تا حاال تو! فوق العاده ست": گفت يزده ا رتیح يپل با صدا ژان

 "؟ياستو م،یبرفها بدو يو تو رونیب

 "!شهینه، نم"-

 . انداخت یدور استفانو دستش رو  ستادیگذاشت، اومد کنارشون ا نییروزنامه ش رو پا نیستیکر

 ".باغچه بدوه يکه باهات تو ستین یطیشرا يتو ياستو"-

و به  دیکش یآه تیرضا ياز رو یاستفان. گذاشت یاستفان يشکم برجسته  يرو اطیدستش رو با احت و

 .داد هیتک نیستیکر

 ".دمیم ادیرو بهش  زیهمه چ اد،یب ایپسر عموم به دن یوقت": گفت تیپل با جد ژان

 "!پسر عموت دختر باشه دیشا": گفت یاستفان

مدرسه  ياز پسرها یلیاز خ یول ،يدختر بود شهیتو هم. نداره یاز نظر من اشکال": نگاهش کرد يپل جد ژان

 یهم خوب م یلیتو باشه، خ هیشب دیجد يبچه  نیاگه ا. ترسن یم ییبه نظر من اونها از ماجراجو. يباحال تر

 ".شه
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 .فشار داد شهیرو به ش شینیبرف رو تماشا کنه و ب دوباره برگشت تا بعد

به خاله ت وصل  ریتو که با زنج. نداره یاشکال رون،یب يخودت تنها بر يخوایاگه م": گفت طنتیبا ش نیستیکر

 ".یستین

 ".رمیباشه، م": گفت جانزدهیپل ه ژان

 ".دهیبهم مزه نم یلیخ ياما بدون استو": با اخم ادامه داد یول

و من . دهیبه آدم مزه نم يزیچ چیه يبدون استو": گفت یبه استفان یبا لحن نرم نیستیژان پل رفت، کر یوقت

 ".يخوشحالم که تو دختر یلیخ

 :گفت ییایرو یدرخشان نگاهش کرد وبا حالت يانداخت وبا چشمها نیستیبازوهاشو دور گردن کر یاستفان

 ".یگیباره نم نیدر ا يزیچ چوقتیدختر؟ ه ای يخوا یتو پسر م"-

چون  گمینم يزیچ چوقتیه": رو ببوسه ودر همون حال زمزمه کرد یسرش رو خم کرد تا استفان نیستیکر

... هیبچه ها پاداشن و به وجود آوردنشون پر از شاد. خوام یمن تو رو م. نداره یتیپسر بودنش برام اهم ایدختر 

 ".مونه یم نجوریهم هم شهیشده و هم دهیچیمن به تو پ یاما زندگ

 ".نمتینب چوقتیممکن بود ه": دیآه کش یاستفان

 یم روحیمن ب یاونوقت زندگ. فکر هم نکن زهایچ نیاصالً به ا": فوراً دورش محکمتر شد نیستیکر يدستها

 ".موند

اما احتماالً . دمتید یباالخره م س،یپار يتو يری یو ت ونایالبته به نظرم با وجود ف": گفت یبه شوخ یاستفان

 ".يشد یاصالً جذبم نم دیشدم و تو هم شا یپرخاشگر نم رهیجز يمن مثل تو

. يریاحساساتم رو دست کم بگ يخوا یجذب؟ انگار م": لبهاش گذاشت و گفت يرو يبوسه ا د،یخند نیستیکر

اما جذب . نمک انینسبت بهت داشتم، با کلمات ب دارید نیرو که از همون اول یتونم احساسات ینم یمن حت

 ".کردم یکه احتماالً انتخابش م ستین يشدن، کلمه ا

 ".تونم دردسر ساز باشم یمن هنوز هم م": گفت یمونیبا پش یاستفان

 ".یشیبهتر م يبه نظرم کم کم دار": گل انداخته ش نگاه کرد و زمزمه کرد يبه لُپها نیستیکر

وجودشو  نیستیحاال عشق کر. بوده نیاومد که چقدر غمگ ادشیجا داد و  نیستیآغوش کر يخودشو تو یاستفان

 .و لذت بود يپر کرده بود و هر روزش پر از شاد
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به  دیبا. مشغول شده رونیژان پل ب": لب گفت ریز نیستیآندره وارد باغ شد تا به ژان پل ملحق بشه، کر یوقت

 ".کنارت باشم دیو من هم با یاستراحت بعد از ظهرت برس

 یلیخ... خوشگل من ياستو": دیبدنش چرخ يرو یحرکت کرد و نگاهش به نرم یاستفان شکم يرو دستش

 ".دوستت دارم

 نیستیصورت کر. نگاه کرد نیستیو درخشان کر یآب يپر شده بود، به چشمها يکه صورتش از شاد یاستفان

بود که فقط به  ییایدن يتو یاستفان. سپرده شد یدر اطرافشون به فراموش يا گهید زیشد و هر چ کیبهش نزد

نوزده سالش بود و  یوقت... بودسرنوشت رو لمس کرده  يباالخره واقعاً واژه ... تعلق داشت نیستیخودش و کر

 یدونست که شگفت یاگه اون زمان م یاستفان. کرد، سرنوشت اونجا حضور داشت ینگاه م نیستیبه کر یواشکی

. کرد یاصالً باور نم ده،یش رو د ندهیبوده که آ لیدل نیا که احساس کرده و بدنش رو لرزونده بود به یو آگاه

 .دیکش یانتظارش رو نم یبجز خوشحال زیچ چیو ه... دونست یم نویاما حاال ا
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