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 *خیگلآغوش*

 

 مقدمه

عاشقانه -ی کمد  ز،یانگجانیه  ی اتفاقات  و  یزندگ  خیگل    آغوش

 به   رو  "اال"و    "ک ین یدام"به نام    ییهات یشخص  کی و البته اروت

دامکشهی م  ریتصو مرد  ک ینی .  ب  ی روسو،  و  و    احساس یسرد 

داره که در دوران    بایز  ار یبس  ی البته بشردوست هست و مادر

بوده. اون   'بلیل'  یکمپان  ی هامدل  نیباتریز  از   یکی  شیجوان

حاضر   کمپان  یکی درحال  صاحبان  مجله   بلیل  یاز  مد    ی و 

  .هست یکمپان نیمربوط به ا

به    از   ی اگهید  بخش  مربوط   ار یبس  ی که دختر  "اال"داستان 

جسور سخت  البته  و  سرزنده  برا  کوش،  که  گذران    ی هست 

کار   یسخت  ذهن داره، به  که در  یبه هدف  دنیو رس  یزندگ
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چند  کنهیم در  پاره   کار   نی و  رو  انجام شبانه  ک ی وقت  روز 

  .دهیم

از   کین یدام  سرنوشت اال  به  نیاول  و  گره    مالقاتشون  هم 

اول، باعث اخراج شدن اال از کار   دار ید  نیهرچند ا  خوره،یم

دامپاره  توسط  که    شه،یم  کی نیوقتش  هم  هرچقدر    ک یاما 

نفوذ   سیرئ و صاحب  از    ی اگوشه  "کارما"  ،یباش  ی ثروتمند 

با    تیزندگ و  م  کینشسته  بهت سالم  ژکوند،  کنه. یلبخند 

از    ی که روز  ی دختر   کردیتصورش رو هم نم  یحت  کی نیدام

 !بشهاستخدام   بلی ل یکمپان ی کرد، تو کاری، بکار 

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

زمستان  یخیانگشتان    کهی درحال ژانو  یباد  رو    هیماه  بدنم 

م سردب  ینوازش  آست  ریکرد،  درمورد   ی احلقه  نیمجله 

فوتوشات  یتابستون و  رنگ  تو   ی هازرد  و  ی کوبا  وز  گوشم  ز 

 که قبال برف بودند و   یخی  ی هاتپه   نیرو از ب  رم ی . مسکردیم

م زانوهام  تا    ریمس  نیا  کردم. حاال   دایپ  د،ی رس  یارتفاعشون 
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برفاب   لیتبد درخت   ی خاکستر  یبه  که  بود  شده  و رنگ  ها 

ناام  ی هیحاش  ی زارهابوته رو  هم  کردندیم  دیراه   ن یاما 

  .دادنیزارها راه رو به من نشون م بوته

ب  کی ظاهر   خانمانی مرد  و نخ  ییپالتو  ده،یژول   ی با  نما 

د  ییهایکتون ادامه   ی دیام  گهیکه  نداشتند،   یزندگ  ی به 

 ک ی  ی فروشگاه کز کرده بود. سگش رو تو  کی  یرونیب  ی گوشه

ق  ی پتو ارزون  م  متیخزدار  بنظر  از    یکی  دیرسی که 

دور انداخته   سمسیجشن کر  ی همون اطراف تو   ی هافروشگاه 

  .بود چوندهیپ باشه

دنبال خودشون راه   هاخانمانیکه ب   ییهابهش! از سگ  لعنت

 ی خونگ  وونیبعنوان ح  یسگ  چی متنفرم. من تاحاال ه   ندازنیم

دارم مربوط به   ادیب  وونیح  نیکه از ا   یم و تنها خاطراتنداشته

 ک یها  از اون   یکی.  شهیم  رستانمی دوران دب  ی دوست دخترها 

رو   ی فقط فونز  رابطه داشت. از اون    'ی فونز'به اسم    اهیسگ س

  .ارمیم ادیب
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ارتباط   ی روش برقرار نیتکون دادم. ا دیرو به عالمت تائ سرم

نوع ارتباط گرفتن،   ن یم نلسون بود. هرچند امن و راننده  نیب

 چیه  یقلب نبود. درواقع، مهربون  میاز صم  ایو    یاز سر مهربون

احساس   نینداشتم که ا  یمن نداشت و اصال قلب  ی برا  ییمعنا

   .اون جا بدم ی رو تو

ب  ی کفاره   یژگی و  نیهم   دیشا پس   هامیاحساسی تمام  بود. 

ا  ی برا نلسون کردم.   یدرخواست  ها،یاحساسیب  نی جبران  از 

و در صندوق    ستادیا  ن ینشه، پشت ماش  ده یکه د  ی نلسون طور

مربوط به   ی بودجه  نیحال تأممن در  یعقب رو باز کرد. وقت

  عشون یزو تو  لی وسا  ی سر  کی  د یخر  تیکارم بودم، اون مسئول

  ن یرسونده بود. کارم که تموم شد به سمت ماش  انیرو به پا

 .برگشتم

  ه یپر از کارت هد  ییهاب ینو با ج  ی پالتو  کی  خانمانی مرد ب 

نزد به  رو  اون  هتل   نیترک یکه  و  ورود   ییهاپناهگاه  که 

اون  واناتیح مبه  دعوت  مجاز هست،  بود.   دهیپوش  کردیجا 
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  ژاکت گرم و البته مضحک   کی ولگردش حاال    ی سگ پشمالو

 غ،یدری لطف ب  نی بخاطر ا  شگر،ی ستا  یبه تن داشت و با چشمان

  .کرد یم نیصاحبش رو تحس

پ  باالخره  که مادرم اصرار داشت   ییکذا  ی تزافروشی به سمت 

با هم مالقات کن  از   نکهی. امیحرکت کرد  م،یاونجا  بعد  تمام 

 ی به سمت روستا، با وجود سرما  دوتانیظهر گذشته رو از تام

ا  ،یراه بگذرون  ی استخوان سوز روز چهارشنبه تو  ی ده یاصال 

من به انجام    دناما وادار کر  کردی نبود و خوشحالم نم  یجالب

 ی های از سرگرم  یکیبهشون ندارم،    ی اکه واقعا عالقه   ییکارها

وجود داشته باشه که    ایدن  ی نفر تو  کی مادرم هست. اگر تنها  

رو به خاطرش    لمیخالفِ م  ی من حاضر باشم مشتاقانه کارها 

  .هست "دلساندرا روسو"انجام بدم، اون فرد، مادرم 

سخت   اون بنابرا  یسال  بود  گذاشته  سر  پشت  حداقل   نیرو 

 نکه یبود که قبل از ا  نی، ابراش انجام بدم   تونستمی که م  ی کار

به وسترن سا  نمینلسون ماش  ی تزایپ  کیمنتقل کنه،    دیرو 
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کنم، چون    هیبهش هد  وقفهیب   یو البته توجه  ی لیچرب و چ

تار  دیبا از  قبل  اونجا   کی تا  هوا،  سا  شدن  و   ها،عت باشم 

 .شدمی م رهیخ وتر یکامپ ی به صفحه ،ییدرتنها

خانوادگ  درواقع  رسم  و  اسم  تجارت   یحفظ   و   ی هاو  اون 

  ی ادیطور خالص شدن از دردسرهاش، وقت چندان ز  نیهم

 دونمی . نمذارهینم  یفوق برنامه باق  ی هات یانجام فعال  ی رو برا

ا از    نیوقت  که  دارم  ح  کیرو  بعنوان   ی خونگ  وونیسگ 

  !نه ایمراقبت کنم 

اونقدر    د،یوزیم   ی سمت رستوران در حرکت بودم. باد سرد  به

زدن    خیبودم درحال    دهیکه پوش  ییپالتو  ی ه یسرد که حاش

قدم برداشتن   نی خشک به خودش گرفته بود و ح  ی بود، حالت

  .زدیبه زانوهام ضربه م

رفته   رنگ  ی تابلو  کی رو  نشون   ،ینارنج  ی و  رو  رستوران 

غرق در افکارش بود و احتماال داشت    ی هنر  راستاری. ودادیم

نتشر بشه و  م  هیکه قرار بود ماه ژانو  ی ابه طراحان جلد مجله 
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بود. من   ر یمنهتن دلگ   ی ها. زمستونکردیفکر م  هاشوندهیا

آدم  دسته  اون  از  پوش  ییهاهم  اهل  و   اکتژ  دنیکه  گرم 

و    کردمیم  یخوردن شکالت داغ هستند، نبودم. معموال اسک

ا  لشیدل اسک   نی هم  که  پولدارهاهست،   ،یبود  آدم  ورزش 

 ه،یهر ژانو  ،یلباس اسک  دنیپوش  ی بجا  دادمیم  حیهرچند ترج 

کار   نیبگذرونم. حداقل در گذشته ا  نیبیکار  ی دو هفته رو تو

  .دادم یرو انجام م

ش  یوقت هل   ی تزافروشیپ  ی بخارگرفته   ی اشهیدر  رو  جورج 

صدا در اومد و ورودم رو اعالم    به   کیکوچ  ی زنگوله  ک یدادم،  

به صورتم ضر  به  یمیمال  ی محض ورودم به سالن، گرماکرد. به 

عطر  اون،  از  بعد  و  نون  ری س  زد  دوباره   و  بهم   ی اتازه، جون 

دعوت    رفتنیکه من رو از پذ  بود  یلیتنها دل  نی ا  دی. شادیبخش

  .کردینم  مونیمادرم پش

 "روسو؟ ی آقا هینظرتون چ": راستاریو
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آقا  نیا  از  ا  ی که  از  البته  و  متنفرم  که    نیروسو صدام کنن 

 اد یفر  یگرفتن سر کسنوع مخاطب قرار   نیبخاطر ا  تونمینم

ب   کی   یو مجبور باش  یکن  یبدخلق  ینتون  کهنی . اشتریبزنم، 

 ی دار  خودت نگه  ی رو تو  یو تندمزاج  تیعصبان  نیسال آزگار ا

  .قسمت ماجرا بود نیبدتر

قوس  یبرآمدگ زن  ی هاو  از   یاندام  بافاصله  در   کنار   زِیمکه 

آغشته به آرد    ی شبند یپ   بیج  ی رو تو  دها یبود و رس  ستاده یا

 ی هاش جاذبه . چشم دیو حواسم رو دزدتمام هوش    ذاشت،یم

رو حس کردم... جالب   ی زیو من، چ  دیکشیرخ م  رو به  یخاص

بود   جان یزن ا  اونشبح. انگار    کی   دنیبه د  هیشب  یبود... حس

ه نه  و  تنها من،  ما   ،ی اگهید   کسچیکه  اما...  مالقاتش کنم. 

  !میبود به یفقط دو غر

خوب "بودم گفتم:    گوشم گذاشته   ی رو رو  لمیموبا  کهی درحال

 ".رسهی نظر م به
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 ی ها رو روتمام گزارش "گفت:    رخواهانهیخ  یت یبا ن  راستاریو 

  ".ذارمیم زکارتونیم

  ".د یکنی لطف م"

مجبور نبودم   گهیرو راحت کرد ومن د  المیخ  راستاریو  شنهادیپ

ازش بخوام اون کار رو برام انجام بده. باالخره تمام کارمندها  

کمال انجام   بعد از تمام و  دمیم   حیمن ترج  کهنیداشتن به ا

اون کارها،  بررسشدن  رو  م   ی ها  عادت  البته   کردنیکنم  و 

ادت کنن و متوجه بشن  هم ع  میبودم که به خود لعنت   دواریام

  .ستمیکه من مثل پدرم ن

 شدی م  یراحتبود و به  دهیپوش  بلندن یآست  گرمکن  کیزن    اون

و قوس   هایهست اما برآمدگ  شخدمتیپ  کیداد که    صی تشخ

بود   ده یپوش  یمعمول  نیج  بود. شلوار  انیاندامش همچنان نما

کتون به  ییهایو  کاراکه  از  دوسال  حداقل  داشت    شون یی پا 

  هاینماشدگنخ  نی خالقانه با هم   یلیوجود خ   نی با ا  گذشتیم

که تاحاال    ییهابوجود آورده بود. نسبت به زن  ییبایز  ی هاطرح
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کوتاه بودم  گذرونده  وقت  زباهاشون  اندام  اما  بود  و    بایقدتر 

  .ها داشتنسبت اون  ی تربرجسته 

سن   که داشتند به   یی هابه مدل   تا األن، نسبت گذشته  سال   از

شده   دن،یرسیم   یسالگستیب صادقانه   مقاوم    ن یتربودم. 

  .گذروندم یسوم عمرم رو م  ی بود که من دهه  نیا لشیدل

. انگار  نداختیدام م   زن، من رو به   کی  ی ره یخنگاه    شه یهم

ا  ی زیچ بود که منچشم  نی درون  م  ها  و   کردی رو مجذوب 

به   نگاه  اون  که    کردیاشاره م  ی اپنبه چوب  ی تابلو  کیحاال، 

همراه   کردن با تلفن بود و صحبت  شده نصب  ی در ورود ی رو

 .کردیرستوران ممنوع م ی رو تو

گرد   تر ف یلط   شخدمتیپ   یداشتندوست   صورت از  و  تر 

گونه   یاستخوان  ی هاصورت    ی رو  ی هامدل   ی ده ی تراش  ی هاو 

  رنگ ی عسل  ییهابرجسته، چشم   ییهامد بود. لب   ی جلد مجله 

صم و  گرم  رو  نگاهش  موها  کردیم  ی میکه  و   ی اقهوه  ییو 

و تاب    چیداشت. پفکش ادامه  تا خط  که  یبلوطبه شاه  کینزد
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شد و    کیبهم نزد  یبود که وقت  بایز  ی قدرکمرنگ موهاش به

 ی هام رو توسرم زد که دست اسمم رو صدا کرد، به یبه آروم

 لحظه هم نگاه   ک ی  ی حت  تونستمی موهاش فرو کنم. حاال نم

  .رو ازش بردارم مره یخ

  ".قربان رسهیدستتون م فردا صبح، اول وقت، به": راستاریو

 فرمان و بله   به  گوش   ی نداشتم اما چهره   اد یب  رو  راستار یو  اسم 

نم  ی گوقربان فراموش  هرگز  رو  وکنمیاون  اون   راستاری.  از 

با من   کهنیشب بدون ا  ی هامهی بود که تا ن  ییدست کارمندها 

 و مشغول به   موندیدفتر کارش م  ی بحث و مجادله کنه، تو

  .شدی کار م

نگاه   کهیدرحال  گ   ره ی خ  ی هااز  برق    شخدمتیپ  ی رایو  و 

شده   گرفتنِ تذکرش بهم دوخته   ده ی که بخاطر نادهاش،  چشم

  :گفتم راستاریبه و بردم،ی بود لذت م

  ".ادینم   شی پ  یداده بشه مشکل  لیتا فردا ظهر هم تحو  اگه“
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سمتم اومد. با انگشت   گلوش رو صاف کرد و به  شخدمتیپ 

تابلو تلفن  ییبه همون  با  رو ممنوع که صحبت کردن  همراه 

 ییهابا مهره   متی قدستبند ارزون  کیبود چند ضربه زد.    کرده 

محض بود. به سمت من خم شد و بهرنگارنگ دور مچش بسته  

  ی . بوردمتنش رو حس ک   ی کم شد، بو  نمونیب  ی فاصله   کهنیا

   .دادیتازه که روح رو نوازش م ی مویتندِ ل 

  ی ه"گفت:    یلکنت   چیصاف، خشن و البته بدون ه   ییصدا  با

  !رونی رو بنداز ب  لتی! موباقیرف

  "ق؟یرف"

 س ی رئ  کیدرمقابل    ز یآمن یتحس  ینفس  به  با اعتماد   شخدمتیپ

اون   ی سرتاپا  از  شتر یموهاش ب  یکوتاه  ی نه یکه تنها هز  یعوض

خودش   تیموقع  نیتنها بخاطر ا  و نه  بودستاده ی داشت ا  ارزش 

  .دیکشیرخ مرو هم به   ی نفس آشکاررو نباخت بلکه عزت 
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نگاه   ی زی رآمیتحق  نگاه   تحمل  انداختم.  و   رهیخ  ی هابهش 

همراه   ی هاتر از تحمل نگاهراحت  یلیخ  شخدمت،یغضبـناک پ

کردن   هنگام سالم   بلی ل  یکمپان  ی بود که کارمندها  یبا ترس

   .شرکت داشتند ی روهاراه ی بهم تو

ا  لمی موبا  ی بلندگو  بدون  و  کردم  پنهان  دستم  با   که نیرو 

به   دادن صحبتم با تلفن، ترک کنم، رو   ادامه  ی رو برا   گاهمیجا

  :گفتم عی سر یلیکردم و خ شخدمتیپ

  " !شه یتموم م گهید ی قه یدق کی ! ارخبیبس" 

 که ی و درحال  دیدی م  ادبیب  ی سالهسه  ی بچه   ک یمن رو    انگار

 ی اخبار هواشناس"گفت:    کردیم  اشاره   یدرِ خروج  با انگشت به 

کن  ای استفاده  خود  تلفن  از  نم  میچگونه  گزارش  ..   دمیرو 

  "!رونیب

 "نه“
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 ک ی به    هینبودم. من شب  ادبیبدجنس و ب   ی پسربچه   هی  من

که انتظار داشت    دمیرسینظر م  و ناسازگار به  ده یرنج   ی مشتر

بگ  مورد  قرار  ا  رهی احترام  طب  نی و  حق  خودش    یعیرو 

  .دونستیم

گذاشتم و به    شخدمت یپ  دیرو در معرض د  لمی دوباره موبا  پس

دادم.  مکالمه  ادامه  من    یهرچ“م   ی انه یک  یِعوض  ه یباشه 

  ”هستم.

 یلعنت   لیاون موبا  ای  "گفت:  ی ز ی دآمی با لحن تهد  شخدمتیپ

از   کاشی ا  یکه آروز کن  کنمیم   ی کار  ای  رونیب  ی ندازی رو م

  "!ی کار رو کرده بود   نیهمون اول ا

بودن اما شده  ره ی ما دونفر خرستوران به  ی های مشتر  ی همه  

اهم  نیا خودمون  واسه  اصال  لحن  ی تیموضوع  با    ی نداشت. 

گفتم:  زی آمطعنه منمیبب  "بهش  واسه   ی دیجد  زی... 

ج  دمیشا  ؟ی ندار  یدهس یسرو و   زدنغیتخصصت 

  " !هست؟  های سر مشتر دنیکشاد یفر
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از چشم  ی هاالمپ   نور . شرط  شدیهاش منعکس مرستوران 

  .لبخند به لب داره  شهیدختر هم نیا بندمیم

  " !ق یرف یخودت خواست اوه،“ 

هام  شونه  ی سرش در راستا  کهی شد، طور  کی بهم نزد  دوباره

درحال و  تقر  کهی قرارگرفت  م  کی نزد  بایصورتش   کروفنیبه 

 :گفت ادزدنیبه فر کی بلند و نزد یلیخ ی بود، با صدا لمیموبا

برا "   ا ی  ن یاومد  یجنس  ی های ماریب  شی آزما  ی جه ی نت  ی آقا! 

  "ر؟یبواس شی آزما ی جه ینت

م  باهاتون“ رو   نیا   ".رمیگیتماس  تلفن  و  رو گفتم  جمله 

 .قطع کردم 

  ی از رو  یو لحن   یمصنوع  ی بالفاصله،  با لبخند   شخدمتیپ 

تون رو تنها . شام ن یاومدرستوران جورج خوشبه  "حرص گفت:

 "د؟ یکنی صرف م

  ".بود ی تماس کار کی "گفتم:  ی سردلحن   با 
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ب  نیدرا  دیتونیم  کهنیا  نظرتونبه“ و   دیباش  ادبیحد 

  "ست؟یباحال ن د،یشغلتون رو حفظ کن حالن ی درع

  طورنیا  ردست،ی ز  کی  ی هایاحترامیبود که با ب  ی ادیز  مدت 

و   دادیماتفاق رخ   نیبودم، اما االن داشت او له نشده  ر یتحق

قلقلک ممن    یاحساس  نیچن بهدادیرو  البته  م.    د یرسینظر 

کنه بلکه از    ری داره من رو تحقتنها دوست نه  شخدمت یاون پ

  .برهیکار لذت م  نیا

انداختم و از پشت سرش    شخدمتیپ  ی هابه شانه  ییگذرا  نگاه 

د رو  پشت    دم یمادرم  گوشه   زیم  ک ی که  رستوران    ی ادر  از 

  .دادیزده برام دست تکون مبهت ی ابود وبا چهره نشسته

  .سرش رو برگردوند و متوجه حضور مادرم شد شخدمتیپ 

راه رو بهت نشون داد، خوش   یک یچه خوب! باالخره    اوه“

  "!بحالت

 .و رفت  دیو راهش رو کش  منهیرو محکم کوبوند به س مِنو
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احوال   با ا  یپرسمادرم  از  قبل  و  م  کهن یکردم  قرار    زیپشت 

  با یز  ی شدم و گونه   به سمتش خم   نم،یروش بشو روبه  رمیبگ

و   داده یش رو به کف دستش تک. چونهدمیرو بوس نقصشیو ب

  "!هستم بنده یفر یلیخ دونمیم"گفت: 

و دامن چرم قرمز رنگش،    یلیفعاج  ی اون دکلته  ی تو  مادرم 

  ی عینفس و جسور بود. رنگ طببهزن با اعتماد   کیاز    ی ریتصو

 ان یدار نمالبه   یکاله   ر یکه از ز  بود  ی اریتمام ع   ی موهاش نقره 

  .شدیم

سبز  ی موها  زمرد  انگشتر  و  تو   ی کوتاه  وسط   ی که  انگشت 

به    شی بودند که از چند دهه پ  ییزهایدست راستش داشت، چ

  با یز  شهیبود. اون هم  ییبایداده بود. مادرم زن ز  هیخودش هد

پونزده بوده و هست. حرفه  از  رو  مدل    کیبعنوان    یسالگش 

 شروع و بلند،    دهیکش   ییمثل آهو و پاها  یبا چشمان  بیفردل 

مد رو   ی تجار  ی جنبه   رهیبگ  می تصم  کهنیبود و قبل از اکرده 
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بعنوان   انتخاب کنه،  ها  مدل   نیباتریاز ز  یکیبعنوان شغلش 

   .شدیم شناخته 

  ی سع  شهیکه هم  دادیرو نشون م  یگوزن  مادرم ماده   ی هاچشم

بحث  یداشت. وقت رگذاریتأث یباهوش و زبان  یدر داشتن ذهن 

باشه   یدوستداشتن  یزن  تونستیاون، هم م  شدی حرفه و کار م

  .باجذبه یو هم زن

م   خدمتش یپ  با  کردن  صحبت  بود.   ی کنار  ز یدرحال  ما 

 خدمت ش یواقعا پ"شده بودم گفتم:    رهی که بهش خ  ی درحال

  ".بود یادبیب

 ".ی کرد  یادب یتو هم ب"متقابال جواب داد:  مادرم

  

 د یبا  یکی"گفتم:    انداختم یبه منو م  یی که نگاه گذرا  ی درحال

  ".نشوندیاونو سرجاش م 
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  ت ی هام از شدت عصبانکه از گوش  ی دود  تونستمیم  یسخت  به

بودم    یعصبان  ی اژدها  کیکنم. مثل    یرو مخف  زدی م  رونیب

سال   ک یاز    شتری. بشهی م  داریها داره از خواب ب که بعد از سال 

  ی زندان   کیداشتم. مثل    انمیرفتار رو با اطراف  نیبود که بهتر

خشم حبس   رلاز جنس احترام و کنت   یقفس  ی بودم که تو

  .شدن بود ز یصبرم درحال لبر ی شده اما حاال کاسه

  ر یی تغ  وقتچ یو ه  یهست  یآدم عوض  هیلطفا دوباره نگو که  "

  ".ها پره حرف  نیگوشم از ا ،یکنینم

ع  نیا  مادرم دوباره  و  زد  رو  رو  نکشی حرف  گذاشت   ی رو 

   .هاشچشم

که من مثل   یکن  قبول  یشیزود باالخره مجبور م   ای  رید" 

  ا یبه وسعت در  ایقلب از جنس طال    هی  ستم،ین   گهید  ی هاآدم 

  ".هم ندارم
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مل  مادرم لبخند  داد:    یحیبا  ا"جواب  رو    نکهیمگه  خوابش 

  ".بشم می که تسل  ینیبب

  .شد میبودم که تسل یمن کس تیدرنها

  "جا؟نی ا میچرا اومد" 

  یی جا  ه یبا تنها پسرم وقت بگذرونم. البته    خواستمیچون م"

  ".خارج از شرکت 

زمان  ی کار  ی رابطه  از  مادرم  و  تصم  کهی من  گرفت    میاون 

 .موهاش رو کوتاه کنه قدمت داره

  ".سرم شلوغ بوده یلیمدت خ نیا ی واقعا متاسفم. تو"

  ".زم ی نداره عز یاشکال"گفت:  ی زیآمه یلحن کنا با

دلساندرا روسو،   ی به اندازه   کسچ یکه ه  دونستمی هم م  خودم 

.  ست یپرمشغله ن  بلی ل  یحاضر کمپان  راستاریمدل سابق و سر و

در امان مونده    تال یج ید  ی اینه تنها از هجوم دن  بلی ل  یکمپان

  .و تحول هم بود ریی تغ نیا شگامیبود بلکه پ
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ها  اون   ی داره، برا  دیمد بازد  ی هر ماه از هزاران مجله    مادرم 

. اگه  دهی رو هم انجام م  ییهامصاحبه  نطوریهم  کنه،ی م  غیتبل

با   اون  پا    یجفت کفش  کی  ایو    یآفتاب  نکیع   ک یاز  به  که 

عکس م  ی داشت  از    شد،ی گرفته  کمتر  ساعت   کیدر 

رسوند. یاون محصول تمام کاالها رو به فروش م  ی دکننده یتول

توجه   نشست،یشو م   ی برنامه  ک یدر مرکز    ایاول و    فیاگه رد

 .کردیرو به خودش جلب مها فروشنده  ی همه 

موفق  باعث  د  تیاون  نو  شدنده یو  و   سنده،ی مدل،  عکاس 

 یرو داشت که شغل   نی. مادرم قدرت اشدیم  ی اد یز  ی هاطراح

شغل بشه.   کی  ی درصورت لزوم باعث نابود  ایو    ارهیرو بوجود ب

که من هم    ی زی انجام نداد. چ  ش یبود که سال پ   ی کار  نیاما ا

  .دمیدارم بخاطرش تاوان م

م  کهیدرحال  به  ب  ی زیداشتم  ا  نمونیکه  بود کرده   جادیسد 

  ".متأسفم"دوباره گفتم:  شدمی م ترکی و نزد کینزد
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رستوران بهم چشمک   ی هانور چراغ   ریسبز زمردش ز  انگشتر

 .زدیم

 "د؟یدار لیم یدنینوش"

م  ادبیب  خدمتش ی پ  ی صدا  نیا  کنار  که  بود   ز ی رستوران 

  .بودستاده یا

  "باشم؟داشته  لیم دی .... بادونمینم"گفتم:   درجواب

 تمون یحاال که عصبان"گفت:    یداشتن و دوست   نیری لحن ش  با

چ چطوره  کرده  بد  ی ز ی فروکش  سفارش  با   نیرو  که 

  "!جور باشه تتونی شخص

  "! .... هیمن " 

  "” مزهیکننده و بکسلتلخ، “سرد تلخ!  ی چا" 

کرد که به مادرم    ک یرو تحر  تم ی عصبان  ی قدرهاش بهجمله  

اومد"گفتم:   ب  ی سرک یکه    جانیا  میما  بهمون   ادبیآدم 

  "کنن؟ نیتوه
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دارم بهت   زم،یاوه عز"برام نازک کرد و گفت:    یچشم  پشت

  "!کنمیلطف م  یمجان

تا جوابش رو بدم مادرم    کهن یا  محضبه  باز کردم  دهنم رو 

  ک ی"زد و گفت:    زیبه م  یآروم  ی حرفم رو قطع کرد، ضربه 

  "!آب لطفا وانیل

  "د؟یدار لیم ی! شام چخبار یبس“ 

  "!رستوران حرف نداره ن یا ی تزاهای پ دم یشن“

  ی که انگار قصد داره راز   یو باحالت  داده یتک  زیبه م  خدمتش یپ

برا کامال    نیدیشن  کهی زیهرچ "مادرم فاش کنه گفت:    ی رو 

  "!رنینظ یما ب ی تزاهای داره! پ قتیحق

 

  .کردمرو حس  مویاون عطر تند ل  دوباره

  

  "!دمیم حی رو ترج  اهیستونیو ز قرمزاز یبا پ  تزایپ من“
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  "!فرد هستشما درست مثل خودتون منحصربه  ی ذائقه"

  "حضرت؟یاعل نیدی سفارش م یشما چ و"

  

انتخاب کنم    ی ز یمنو چ  ستیاز ل   کهنیرو بستم و بدون ا  مِنو

  "!مخصوص   یپپرون"گفتم: 

  "!چه خالقانه"طعنه گفت:  با

  

با   دونست یشک نماصال عادالنه نبود. بدون  ی برخورد   نیچن

آت  نیا عصبان  شی برخوردهاش  و  شعله   تم یخشم  ورتر  رو 

بودم و البته   یخالق واقع  کی  می کار  ی حرفه   ی . من تو کنهیم

رو    یکار رو هم داشتم. اون حرف  نیا  یینفس و توانااعتمادبه 

به  بهزد که  بود  ننفعش  ا  ارهیزبون  ر  نیاما  و حاال    وکار  کرد 

  .هست   یچ  یواقع  تیبدم خالق   نوبت من بود که بهش نشون
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  تش یشغل متناسب با شخص   هیتا االن    دیبه سن تو نبا  یکی"

خ چون  باشه؟  که    یلیداشته  خدمتکار    کیواضحه 

  "!ی بدردنخور

  

  ی هابا نگاه   های مشتر شد.  رستوران حاکم  ی تو  ی نیسنگ  سکوت

قسمت  ره،یخ به  زده   ی هرکدوم  زل  رستوران  بودند. از 

   .شد ره یهام خ به چشم مدتیطوالن خدمتش یپ

  !بردیاون هوش و حواسم رو م ی هامن... نگاه ی خدا

 ی فه یکه درخواستتون محترمانه بود، من هم وظ  ییجااز اون "

دقت و توجه   نی شتریتون بنسبت به خواسته  دونمی خودم م

 "!دمیرو بهتون قول م نیخرج بدم! ا رو به 

  

  .داد و رفت لیبهم تحو ی اجسورانه چشمک
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ابه  م  کهن یمحض  پشت  آشپزخونه   ز ی از  به  تا  شدم   یبلند 

کنم، مادرم دستم رو گرفت  صحبت  سشیرستوران برم و با رئ

از جات بلند    ی اگه جرأت دار"گفت:    ی زیدآمیو با لحن تهد

  "!شو

  "!قسر در بره  یراحت  نیبه هم ذارمینم“ 

و هرچ  نیبش"  برخورد کن  اون   ی زی سرجات، محترمانه  که 

  "!بخور  ارهیو برات م  دونهی مناسبت م

  

کار" خوروند،  زهر  بهم  اگه  اما  تنها    مکن ی م  ی باشه!  نه  که 

  "!هاش هم گرفتار خشم و غضب من بشنخودش بلکه نوه

  

  ب یجرأت داره به تو آس  یک"گفت:    ی ابا لحن کودکانه  مادرم 

  "زکم؟یبزنه عز
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اما هردومون م  ی شوخ  کیمادرم فقط    سؤال  م ی دونستیبود 

  .سؤال چقدر دردناک هست  نیکه جواب ا

  

 :اال

که با   ی دیسوار بر اسب سف  ی شاهزاده   ی تزای کردن پ   نیتزئ 

م  تی عصبان پشت  فرحنشسته   زیتمام  کار   نیتربخش بود، 

رو نداشتم که به عواقب کارم فکرکنم،    نیبود. وقت ا  می زندگ

  .کردم ی م دیچه نباکردم آن تیدر نها

  ی رو  یروزگار باشه. بزار زندگ  ی هااز بحران  یک یهم    نیا  دیشا

  یی بال  ن یچن  د یبده. در هرصورت باسگش رو بعدا بهم نشون

   .آوردمیم  یعوض ی به سر اون شاهزاده 
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شب  ی مرد  چطور مدل   هیکه  رو  ی هابه  جلد    ی جذاب 

ول مجله  بهبه  یعوض  ک ی درواقع    یهاست  هست،  معنا   تمام 

  .سؤال ببره  ری من رو ز یشغل تیموقع دهیمخودش جرأت 

ا  آخ   اگه  لعنت  نیکه  به    یروز  رو  خودم  بشه    ک یتموم 

لب ساحل، و مطمئنا تنها    دی. شاکنمی خفن دعوت م  الت یتعط

 ی کاف  ی اندازه به  میدنیمخصوص نوش  یهست که ن  نیم ادغدغه 

 .نه ایبرسه  وانمیبلند هست که تا ته ل

 ” .خوادی رو م  دشی دوازده رس ی شماره  زیم“

بود.  نشسته   زهای از م   یکیشلخته پشت    ییایتالی پدربزرگ ا  کی

هست و   نیزم  ی کره   ی موجود رو  نیترشک ندارم اون شلخته 

ا همه  از  شدن    ی بجا  کهنی بدتر  آماده  واسه  منتظرموندن 

 .کنه ی سفارشش، دائما غرولند م

سرم   رمرد،یجورج و اون پ  سمی دادن به رئ  تی من بدون اهم 

 ی که کارم رو تو  شیرو به کار خودم گرم کردم. از سه هفته پ 
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اون حت  نیا نداد   یرستوران شروع کردم  به خودش زحمت 

بهش   اددادنیالبته من هم زحمت  ره،یادبگیاسمم رو درست 

  .رو به خودم ندادم

و مادر  پدربزرگ  ب   ی شلخته، مثل پدر  با  سمت به  یلیمیکه 

تم  رنیکرده م  ی شون که خرابکاربچه اونو  برا  زیتا   ی کنن، 

 ت یرفت، اما در نها  هاخدمتش یسمت پبه  دشیپرداخت رس

حساب    کیبود که خانوم جورج باالخره تونست بعد از    نیمهم ا

 .گرفتبود رو ازش که خورده  ییپول غذاها ق،یو کتاب دق

چارم “ شاهزاده   نگیپرنس  سف  ی همون  اسب  بر   د یسوار 

 ” !خودمون هست  ی آرزوها

  

انبه دردست    یدنینوش  کیو    نیچند ظرف سنگ  کهی درحال

وارد  و  دادم  هل  رو  آشپزخونه  در  درحالداشتم،   کهی شدم. 
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 نگ ی اون پرنس چارم  ی هادستام بود به حرف   ی تو  یدنینوش

   .کرد  ی ادآوریسنم رو بهم   ی که چطور  کردمیفکرم یعوض

اوضاع رو راست    نیا  دینداشتم، با  ی اگه ید  ی چاره  درهرصورت 

  .کردمیم س یو ر

هم   دیشا  ازداشت،ین  یاساس  ریتعم  کیبه    ی ناهارخور   سالن 

اول طراح  دیبا  وارهاشید ا  شدیم  یاز  با  گرم و    وجودنیاما 

پ جورج  به  نباشه  بد  فکرکنم  بود.  از   شنهادیدنج  بعد  بدم 

شتموم رو  یدست  فتم،یشدن  و  سر  و   جانیا   ی به  بکشم 

  .بهم بده  ی شتریدرعوضش پول ب 

  ”!دییبفرما“

  

رو  تزایپ مل  زیم   ی رو  لبخند  خانوم  یحی گذاشتم.  با   یبه  که 

ذهنم بخاطر دامن قرمزرنگ    ی بود زدم و تو  نگیپرنس چارم

موها  و  ز  ی شاهانه  هم   کردمیم  نشیتحس   باشیکوتاه  اون 
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به که نظر من رو راجع  دیرسیمتقابال بهم لبخند زد. بنظر م 

ها لبخند زد که مثل ملکه  حیمل  ی قدر. بهکنهیم   دییخودش تأ

  .دیرسی بنظر م

چارم  زیم  یگه ید  سمت   ی عوض  ی پرادعا  نگی پرنس 

درهم به   ییهاو سگرمه  نیخشمگ  ییهابود و با چشمنشسته

اشده  ره ی خ  تزاشیپ اخم   یعوض  نیبود.  واسه  کردن انگار 

  .شدهده یآفر

رو  شی قو  ی ها آرواره   ی طور فشارم   ی رو  که حس    دادیهم 

دندون  کردمیم که  تواالنه  بشن.   ی هاش  خورد  دهنش 

من محو    داد،یها رو از شدت خشم بهم فشارم اون   کهی درحال

رنگ    نیکه درونش ب  ییهابودم. چشمسردش شده   ی هاچشم

پرنس   نیا  کهنی به تن بود. مثل اجنگ تن   ی و خاکستر   یآب

جذاب   ی ابه طرز کشنده   تونستی م  یگاه  ادبی ب  نگی چارم

  .باشه
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خ  با د“گفتم:    ی ارخواهانه ی لحن  بتونم   ی اگه یکار  که  هست 

  ”براتون انجام بدم؟

  

   ”!معلومه که هست“گفت:  یعوض نگیچارم   پرنس

  ز یاز پشت م  داد،یقرارم  زیم  ی رو رو   بندشش ی پ  کهی در حال  و

  .بلندشد و به سمتم اومد

  

بهت  دی! بنظرم بامیباشبا هم داشته  یصحبت هی  دیو تو با من“

سر و    کمیممکنه    ،یبرخوردکن  ی مشتر  ک یبدم چطور با    ادی

 ” !ادیپا بشه اما مطمئنم خوشت مصدا به

  

دور بشم، مچ دستم رو گرفت و    زی از م  شخندی خواستم با ن  تا

کشبه خودش  ادیسمت  عجستادی.  احساس  تجربه   ی بی.  رو 

اون   کردم،یم هممطمئنم  حس  نی هم  داشت.  رو    ی احساس 
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 تر ک یداشتم من رو به خودش نزدبه اغوا شدن. دوست   هیشب

  .نشوندی زانوهاش م  ی و رو کردیم

  

 ” !کنخدا بس ی ! محض رضاکین یدام“

سمتش هل رو به   تزایدر جواب اون خانوم، پ  نگیپرنس چارم 

برگشته بخت  ی تزا یپ  ی برا  یشد که چه اتفاقاتداد و اون متوجه

  !خوردنرقابل ی چرب و البته غ یپپرون ی تزا یپ  کیافتاده. 

  

 :گفتم ی او دلبرانه   زیآمطنت ی لحن ش با

 ”حضرت؟ی اعل اومدهش ی پ یمشکل“ 

درحال  خانوم  خنده   یسع  کهی اون  مخفداشت  رو  کنه   یش 

 ”!من ی اوه، خدا “گفت: 

 ” کین یدام“
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 ” .ست یدار نکارت اصال خنده “ 

 ” اال“

 ” !نظر من که هستبه“ 

 ” کین یدام“

وظ  یخدمتش ی پ  کیتو  “  مطابق   ک یمثل    تفهیپس 

 ” !رفتار کن  خدمتش یپ

 ” اال“

  ”یمردک عوض“ 

 ” !شکل آدم رفتار کن  تفهیپس مطابق وظ  یآدم   ک یهم    تو“

  

. دادمینم  یتیها اهماتفاق  نیبود، به ا  گهیروز د  کیاگه    دیشا

که ممکنه شغلم رو ازدست بدم.    دونستمیم  ی بهتر از هرکس
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ا  دیشا بال  نیوقت  که  پ  ییبود  سر  به  که  پرنس   ی تزایرو 

   .آوردم، انکارکنم  نگی چارم

  

 ” !صحبت کنم ستی با رئ خوامیم“

  

چارم   یخانوم پرنس  با  گفت:   نگیکه  بود  سرقرار  باهاش 

 ” الزمه؟ ی کار  نیچن  ی! مطمئنکین یدام“

  

 ” !حضرت یکار رو بکن اعل   نی! حتما اآره“

  

 ی مردک عوض  نی کرد. ا  خکوبی حرفم اون رو سرجاش م  نیا

آدم  دسته  اون  م  ییهااز  فکر  که  ها  آدم   ی همه  کننیبود 

 ار یدست   کی  بندمیتا در خدمتش باشن. شرط م  شدنده یآفر

و اصال براش مهم    کنهی آدم حسابش نم  یداره که حت  یشخص
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بق  ستین به   ه یکه  احتماال ساعت سه صبح  آدم هستن.  هم 

م  ارشیدست م  زنهیزنگ  ازش  از    عیسر  یلیخ  خوادیو 

  .کنه د یسوپرمارکت براش خر

نکرده   کهی درحال رها  رو  دستم  مچ  سردهنوز  لحن  با    ی بود 

 ”!یخوبه که خودتم موافق یلیخ“گفت: 

اغواشدن  احساس  لحظه   یاون  ف  نیاول  ی که   ی کیزی تماس 

 انی هام جرهنوز هم درون رگ   د،یکشیدرونم شعله م  نمون،یب

  .داشت

در اون    دی. شاخوندمی هاش مرو از حالت چشم  یخاص  یتشنگ

  .خواستیلحظه اون مرد هم من رو م

  

نظر بودن و به  دوازده نشسته  ی شماره   زیزوج جوان پشت م  کی

بودن   . احساس معذب کارکننی چ  دیبا  دوننیکه نم   دیرسیم

  .کردمیرو از حالت نشستنشون حس م
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 ل یدوازده رو بهشون تحو  زیم  دیرس  دیکن با  دستم رو ول “ 

که حالت رو   گردمی زود برم  یل یخ  کنم،یبدم. نترس فرار نم

 ” .دمیمبهت قول نوی ا رم،یبگ

  

دستش که دور   ی ها رو زدم و محکم دستم رو از توحرف   نیا

  .دمی کش رونیمچم حلقه شده بود ب

 زی سمت ماون رو به   کهی درحال  نگ ی پرنس چارم  دختردوست 

سرجات، همه دارن بهمون نگاه   نیبرگرد بش“گفت:    دیکشیم

 ” !کننیم

 ی شماره   زیم  ی ها ی مشتر  ی رو برا  دیکردم و رس رو ترک   جااون

رستوران   کهنیازا   ،ی جد  یلیخ ی دوازده بردم. با ارتباط چشم

زمان تا  کردم.  تشکر  ازشون  کردن  انتخاب  رو   کهی ما 

محسوب    خدمتش یپ درآمدم  منبع  بودن  بار  و  رستوران 

   .بود  یضیرفتار غر  یطرز برخورد نوع نیا شدیم
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کن  دیخوایم  اگه“ پرداخت  انجامش    تونمی م  دیاالن  براتون 

 ” .بدم

  

ب  پولش ف ی ک  مرد من   رونی رو  از  و  داد  بهم  دالر  دو  آورد، 

  .کنمرو براش پرداخت دی خواست که رس

  

  

داوف“  ی کار  هی  دیکنم، شا  دای پ  دیکار جد  هیوقتشه    گهی... 

 ” !شم یماه پ مثل شغل شش 

  

  بندم ش یپ   بیج   ی کردم و پول رو تواحترام از اون زوج تشکر   با

   .گذاشتم
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بود،   هم گره زده   هاش رو به دست  کهی درحال  نگی چارم  پرنس

بود   شده   رهیش خنخورده دست  ی تزایغضبناک به پ  یبا نگاه

پدوست  کهی درحال تکه  ی تزایدخترش  به  رو    ی هاخودش 

  .دادیبرش م  کیکوچ

  

  ”!باهات صحبت کنه خوادیهشت م ی شماره  زی! مجورج“

رو  جورج رو  پاستا    زیم  ی چنگالش  پختن  از  کرد،  پرت 

 ” دختر؟   ی زد  ی دوباره چه گند “ و با غرولند گفت:    دیکشدست

انگار من    ی طور  یعوض  نگیپرنس چارم  اون  رفتار کرد که 

  یی تزای گرفتم پ  م یتصم  نی. بنابراستمیمزاحم ن  کیبجز    ی زیچ

  .کنم که مثل خودش آزاردهنده باشه رو براش آماده 

نداره که   ی تیاهم  چیجورج ه  ی برا   دونستمیم  کهن یوجود ا  با

چ گفتم:    گم،ی م  یمن  جوابش  عوض“در  مردک    ه ی  یاون 

 ” !آشغاله
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باشه، جورج    ونیپول درم  ی پا  یروز روشن بود که وقت  مثل

داره. با قد درازش که    ی شتریکه پول ب   دهیم  ی حق رو به کس

به سمتم اومد و گفت:   شدیسانت از من بلندتر م  یحدودا س

 ” !یمؤدب رفتار کن لعنت کمی“

راه افتاد و من هم اون رو دنبال  هشت به   ی شماره   زیسمت م  به

  .هست ایاز اون عوض گهید یکی کردم. بدون شک جورج هم 

  

اومد  ممنون“ ما  رستوران  به  رئنیکه  جورج،  من    ن ی ا  سی! 

 ” !رستوران هستم 

  

بد   شهی هم  اون رفتار  کارمندهاش  به  حت   ی نسبت   ی داشت، 

. کرد یرستوران کار م  نیهم  ی نسبت به زنش که اون هم تو 
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 ون یچاق و چله در م  پولف یبا ک  ی مشتر  کی  ی پا  یاما وقت

  .شدی برخورد ممهربون و خوش سی رئ کی به  لیباشه تبد

 ”کمکتون کنم؟ تونمی اومده، م ش یپ یمشکل ایگو“

  

رو   تزاشیحرف بزنه پ  ی اکلمه  کهنیبدون ا  نگی چارم  پرنس

باربه سمت جورج هل داد. جورج چشم رو  و   کیهاش  کرد 

 ”؟یکنیم ی باهام شوخ ی دار  ؟یروغن ی تزا یپ هی“گفت: 

  

زده    رونیپوستش ب  ری گردنش رو که از ز  ی هارگ   تونستمیم

  .نبود یخوب  ی نشونه نی . اما انمیبود بب

 داده   رخ   ک یتراف  ی که تو  یبخاطر تصادف  یدار قبلحساب   یوقت

 که ی وقت  ا یرستوران حاضر بشه و    ی بود، نتونست سر وقت تو

خورد و مچ دستش   زی روغن ل  ی پاش رو   هاخدمتش یاز پ  یکی

  .ها رو اخراج کردرگ شد، اونبهرگ 
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ب  یحت  تهد  چارهی دختر  پ   د یرو  اگه  که   ی هاخدمت ش یکرد 

عل  گهید خونه  ک یتحر  شه یرو  خواهر    ی کنه  که  مادرش 

 قا یجورج االن دق  ی . چهره زنهی م  شی خودش هم بود، رو آت

  .بود به اون زمان شده هیشب

  

سرو  نیا“گفت:    نگی چارم  پرنس  رقابلیغ  یدهس ی طرز 

 ” .تحمله

  

بهتون  “کرد و گفت:    یو ازش عذرخواه  دییحرفش رو تأ  جورج

درضمن خسارتتون    افته،ینم  ی اتفاق  نیچن  گهید  دمیقول م

 ” !کنمی رو جبران م

  

 خوام یم“نگاه سردش رو ازم گرفت و گفت:    نگیچارم  پرنس 

به کسب و کارتون   یحساب  ،یکن  رو اخراج   خدمتش یپ  نیا
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م دزنهی ضرر  من  تو  گهی.  رو  پام  رستوران   نیا  ی هرگز 

 ” .ذارمینم

  

  .بشم که قراره اخراج  دونستمیم

چارم  در پرنس  حقته “گفتم:    نگی جواب  خوبه، 

 ” !رن ی شهر حالت رو بگ نییپا ی ها خدمت ش یپ

  

  ک ی نزد  ییو باصدا  دیلرزیش از خشم مچونه  کهیدرحال  جورج

 ” !ستیکارا ن نیا ی رستوران من جا“زدن گفت: به نعره

  

نم  اگر ترک  رو  رستوران  لحظه  سکته    کردم ی همون  جورج 

. البته  وفتهیاتفاق ب  نینداشتم ا  و من هم واقعا دوست  کردیم

آدم دهن به دهن بشم پس   نی با ا  خواستمیهم نم   یاز طرف

  .دهنم رو ببندم پی دادم ز حیترج
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 ی رواده یز  دیبنظرم دار“گفت:    نگی پرنس چارم  دختردوست 

 ” .دیکنیم

پرنس چارم   جورج دادند:    نگ یو  ا“همزمان جواب    نطور ینه، 

 ” !ستین

  .دادنیم لیرو تشک یعوض ی ها س ی رئ میدو نفر با هم ت نیا

 ”!یکن، تو اخراجرو جمع  لتیدختر، وسا  یه“

  

ش  یحت   یعوض  اون نداد  کنم.   می کار  فتیفرصت  تموم  رو 

خونه  حقش   دیشا آت   ی بود  رو  اگه   ش یمادرش  نه،  اما  بزنم، 

م  ی خونه دود  رو  خنک   کردمی خودش  دلم  هوا  رو  تر بره 

  .شدیم
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الزم   ی کار نیبنظرم چن “گفت:  نگیپرنس چارم دختردوست 

  ”!ستین

  

 “داد:  جواب  عیسر  یلیبا خشونت و خ  یعوض  نگی چارم  پرنس

  ”!اتفاقا الزمه

  

االن اخراج هست،   ن یاون از هم“داد:  هم متقابال جواب   جورج

  ”.ارمیم  گهید ی تزای پ هیمن براتون 

  

نگاه   یدرحال  یعوض  نگی چارم  پرنس من  به  همچنان  که 

رو    روزشدنی که پ  ی کرد و با حالت  کیهاش رو بارچشم  کردیم

  ”!خوبه“گفت:  کوبوندیصورت من م ی تو
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 ی عوض نیا ی تزایپول دوتا پ  یکه اون جورج عوض  دونستمیم

به   ی ابدون گفتن کلمه  نیبنابرا  کنهیرو از حقوق من کم م

  .آشپزخونه برگشتم

چوب   ژاکتم  سر  از  پول   یلباسرو  رسبرداشتم،  و    ی دها ی ها 

آوردم و همه   رونیبود رو ب  بندمش ی پ  بیج  ی که تو  ی اگه ید

   .دادم لیرو به جورج تحو

  

مخصوص پخت   ی فلز  زی پشت م  کهی رستوران درحال  سرآشپز

اخراج “:  دیبود پرس  ریبود و درحال رول کردن خم  ستادهیا  و پز

  ”؟ی شد

  ”!اوهوم “گفتم:  یتفاوتیرو باال انداختم و با ب  هامشونه

  

  ”!الزمت بود“ داد و گفت: تکون دییرو به عالمت تأ سرش
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درحال  یکجدهن   بهش و  بهش    کهی کردم  رو  فاکم  انگشت 

. جورج عاشق یتو هست  ی نفر بعد“جواب دادم:    دادمیمنشون

  ”!سرو کنه   های مشتر  ی بپزه و برا  تزایهست که خودش پ  نیا

  

رو برداشتم تا از آشپزخونه خارج بشم   می پشتکوله   کهی درحال

 ی کرد و برا  کیرو به سرش نزد  شی آشپز دو تا انگشت آرد

 .گذاشت یتمسخر بهم احترام نظام

با    رستوران شدم.  سالن  وارد  آشپزخونه  به از  اشاره  انگشت 

شما دو نفر    ،یه “ اشاره کردم و گفتم:    یجورج و پرنس عوض

  ”.دیها رفتار کن با آدم  ی چطور  دیری بگ ادی دیبا

مالقات    یزندگ  ی رو تو  یاگه قرار باشه دوتا آدم عوض  ظاهرا

ا شک  بدون  عوض  نیکنم،  همون  نفر  فرق  ای دو   ی هستن. 

با    کنهینم موها  کلیه  کیجورج  و  باشه    ی قناس    ا ی چرب 
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چارم کفش  نگی پرنس  با  ظاهر   متیقگرون  ی هاپرادعا   ی و 

  !موننیم یباق یعوض  هایآراسته و البته خفن. عوض

  

حرصم   ی جوری  د یبودم پس حداقل با  اخراج شده  گهی د  حاال

  .کردمیم یرو خال

 د ی شا“بلند گفتم:    ی رو به اون دو نفر کردم و با صدا  نیبنابرا

 ن یهم آدم هستن. بهتره ا  هیباشه اما بق  رکنندهیبراتون غافلگ

مثل من    ییهاکه آدم   نیپوکتون فرو کن  ی اون کله  ی رو تو

  .نشدن ده یدرخدمت شما باشن آفر کهنیا ی فقط برا

  دم ی م  شنهادی. بهتون پمیخانواده و هدف دار  ،یهم زندگ  ما

 تونیجهنم  یزندگ  نیا  ی نجوریا   دیشا  نیرو عوض کن  دتونید

  ”.بره ش ی بهتر پ کمی
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به عالمت بدست  کهی درحال  جورج کردن من    رونیهاش رو 

  ”!یراهت رو بکش و برو لعنت “گفت:  دادیتکون م

  

 ک یهم با    یبود که اون پرنس عوض  نیقسمت ماجرا ا  نیبدتر

حرص  مپوزخند  بدرقه  رو  من  من  کردی درآر،  متقابال .  هم 

. ظاهرا  کنمیمن اشتباه م  دیالبته شا“برگشتم و بهش گفتم:  

  ”!ی پرنس عوض ستین یکیبه تو  ی دی ام چیه

  

  

[06.09.20 23:19] 

 ۱۶پارت #

هست. البته   ی چه جونور  یپرنس عوض  نیا  دونستمیم  کامال

  .باشم  نسبت بهش داشته   یشناخت  یتی از نظر شخص  کهنینه ا
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 ی پولدار بدبخت هست  هیتو  “هام بهش گفتم:  حرف  ی ادامه   در

ه ه  کسچ یکه  ن  زیچچ یو  خواسته   ستیحاضر  هات طبق 

  ”!ی زیانگ آدم پوچ و رقت  هیخودت! تو   یکنه، حتعمل

  

عصبان   ی قدربه  نگیچارم   پرنس دستم  که شده  یاز  بود 

  دونستم یو من م  دادی هم فشارم  ی هاش رو محکم رودندون

که نثارش   ییهاانفجارش رو فشاردادم. اما از حرف   ی که دکمه

اندازه   نیا  به  وقتچ یبود. هدلم خنک شده  یکرده بودم حساب

  .لذت نبرده بودم یاز خردکردن کس

  

پشت سرت رو    وقتچ یه   گهیو د  رونی برو ب“زد:    اد یفر  جورج

  ”!نکن نگاه 
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واسه   ی. حتیرو مطمئن باش لعنت  نیا“درجواب جورج گفتم:   

مادرت   دونمی. البته خوب مامی حساب هم سراغت نم  هیتسو

  ”!کنهیم یکجا زندگ

  

عصبان  ی چهره   و  خشم  شدت  از  رنگ    تیجورج  به  داشت 

شدم بهتره لحظه بود که متوجه  ن ی . در همشدیم   لیبنفش تبد

ب بزنم  رستورانش  از  و  بردارم  رو  به  رون یجونم  در .  سمت 

ا  کهییهااز حرف   یحرکت کردم. حساب  یخروج  م یت  نینثار 

  .کوک بود فمی بودم ککرده  یعوض  ی هاس یرئ

  

مشتر   یکی ب   ی ها  ی از  از  قبل  که  با   رونیرستوران  اومدنم 

ودند، همزمان با من  دو نشسته ب  ی شماره   زیهمسرش پشت م

رو   اون زن دستم  لحظه  از رستوران خارج شدند. در همون 

 ن یا“گفت:    ی ادالر بهم داد و با لحن دوستانه   ستیگرفت، ب
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بگ رو  زمان   ر،یپول  هم  همسرم  و  من  هست،  خودت   یحق 

  ”!میبود  خدمتش یپ

  

 تونستم یکاش م  ی نداشتم. ا  اجیکاش هرگز به اون پول احت  ی ا

ا بدون  و  کنم  حفظ  رو  اهم  کهنیغرورم  برام   ی تی حقوقم 

  .رونیب  زدمیو از رستوران م  گرفتمی باشه، سرم رو باال مداشته 

  

داشتم. با تن   اجی احت  یلعنت  ی من به تک تک اون دالرها   اما

   ”!متشکرم “گفتم:  یآروم ی صدا

 ی شماره   زیلحظه زوج جوان م  نیرو قبول کردم. در هم  پول

ها گفت: از اون  یکیداشتند و  دوازده در رستوران رو برام باز نگه

. میتماشا کن   لمیو ف  نمایس  میبر  میداشت  میمن و همسرم تصم“

  ”!پول مال تو باشه   نیاما بهتره ا
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تو  کهی درحال دالر  چند  مرد  به   ی اون  رو  سمتم دستش 

   ”.لطفا قبولش کن“بود گفت: گرفته 

لبخند م  کهیهمسرش درحال  متقابال رو   زدی بهم  حرف مرد 

  .کرد  دییتأ

  

هستن که از    ییدالرها  نیها اخرپول  نیکه ا  دونستمیمن م  و

پول رو قبول    نی . اگه ارمیگیرستوران جورج م  ی های مشتر

و   کردمی م  هیدو زوج هد  نیرو به ا  ت یاحساس رضا  کردمیم

م  کهی درصورت رد  رو  احساس   کردمیلطفشون  شک  بدون 

  .کردندیم ی دیناام

دالرها رو قبول    یبرام نمونده بود. به سخت  ی غرور   چیه  گهید

  ”!ازتون متشکرم“گفتم:  ی ازده کردم و با لحن خجالت 
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 ،ی بعنوان قرض قبول کرد“ها در جوابم گفت:  از اون زوج  یکی

  ”!بعدا قرضت رو پس بده

  

که    یرو قورت دادم و ترس  دیکشیم  ادیکه درونم فر  یخشم

کار رو   نیا  دیرو سرکوب کردم. من با  آوردیبه قلبم فشار م

 ن یوجود نداشت. من محکوم به تحمل ا  ی ا  گهی . راه دکردمیم

  .بودم  رهایتحق

صندل  ی تو فرد  می اتوبوس،  به  اسک   کی که    ی رو   یژاکت 

  .، دادمسگ همراهش داشت کیبود و  دهی قرمزرنگ پوش

ش  قبل شدن  شروع  وقت    م،ی بعد  ی کارفتیاز  ساعت  سه 

   .کردمی پرش م دیداشتم که با

کارها  گهید  یکی م   یوقتپاره   ی از  انجام  کارکردن   دادم،یکه 

  .بار مرکز شهر بود ی تو
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استراحت    کیرو نداشتم که به خونه برم و بعد از    نیا  وقت

بود که   یفرصت خوب  نیکوتاه، دوباره به سرکارم برگردم؛ بنابرا

کالب   کی  گان،ی را  ی هاتیسا  قیبه کتابخونه بزنم و از طر  ی سر

 ها ت یسا  نیهم  ق یاز طر  ایکنم و    دایهم واسه کارکردن پ  گهید

  .ارمی ب ری دادن گواسه انجام  ی اپروژه 

  

بود که   نیکار رو شروع کردم، تصورم ا  ن یا  بارنی اول   ی برا  یوقت

هست. کارم    یشغل، کارِ راحت و آسون  کیعنوان  طراح بودن به

مطابق با وقت    یشخص  ی با برنامه   یطراح شخص  کیرو بعنوان  

دست رو هم به  یشروع کردم و البته دستمزد خوب  طمیو شرا

  .آوردم

  

من،   طیبا شرا  یطراح شخص   کی عنوان  کار کردن به  رفتهرفته 

تو هم  به    ورک،یوین  ی اون  مراجعه  و  نبود  کارآمد  چندان 
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برنامه   یشخص  ی هاطراح رفع   ی برا  ریپذانعطاف  ی کار  ی با 

  .نداشت ی داریچندان خر ،یخانوادگ یمال ی ازهاین

  

رستوران  هاکالب  جاهاو  اهم   ییها  براشون  که   ی تیبودن 

  ر یپذکه امکان   ی. هر زمان کنمیجا کار م نداشت چند ساعت اون 

م برنامهواسه  تونستمیبود  البته  و  کنم  کار    ی شخص   ی شون 

  .باشمخودم رو هم داشته

  

شروع   شد،یها تموم مرستوران و کالب   ی کارم تو  کهنیاز ا  بعد

  .کردمیم  ینترنتیا ی هابه انجام پروژه 

  

ا  ی برا  یگاه از  شدن  چند   یخستگ   همهنیخالص  کار،  و 

تو   ی اقهیدق م  هامی فانتز  ی رو    هام ی فانتز  ازیک ی.  شمی غرق 

هست.    کیبه    شدنل یتبد ثروتمند  قدر اون   ی روز  کیفرد 



Page 57 of 1306 

 

م چارم  شمی ثروتمند  پرنس  اون  رو    یعوض  نگی که شرکت 

   .خرمیم

   .اخراج کردن اون هست کنمی که م ی کار  نیاول  وقتاون

حالش بسوزه و با ارفاق بهش اجازه بدم   هم دلم به  دیشا  البته

  .خودش کار کنهاز شرکت واسه   ی اگوشه هی

مراقبت از   کینی شرکتم کل  ی ثروتمند شدم، تو  یحساب  یوقت

سالمند مراقبت   ی هاو از آدم   کنمی م  سیافراد مسن رو تأس

خانوم کنمیم واسه  برا  ییها.  به   ی کار  ی مصاحبه  ی که 

  .خرمیدارن، لباس م ازین  بایلباس مناسب و ز دستکی

و   یبا خدمات ماموگراف  کنمیم  ی اندازسالن ماساژ هم راه   کی

 .یپزشکدندون

که بهتره   رسمیم  جهینت  نیبه ا  کنمیفکر مخوب بهش   یوقت

رو کنار   ی هام نباشه، پس دلسوزچشم  ی جلو  یاون پرنس عوض 
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  ش یاون رو با صندل  دمیو به حراست شرکتم دستور م  ذارمیم

  .رونیاز شرکت پرت کنن ب

  ی کارمندها   ی به همه  نگ،یانداختن پرنس چارم  رونیاز ب  بعد

حساب پرنس    کهی البته درصورت  دمی اضافه م  ی شرکت مرخص

  ان یبود پا  نیبرسن و اون رو آدم کنن. و ا  یرو حساب  نگی چارم

  .من ی های فانتز

  

انژر  نیا  وقت برا  ک یرو صرف گرفتن    می بود که   ی اتوبوس 

اومدم و    رونیب  الیاز فکر و خ  نیرفتن به کتابخونه کنم. بنابرا

ا   ستگاهیا  ی تو باستادمیاتوبوس، منتظر  ن  ه ی  دی.   وقتمه یکار 

  .کردمیکار پاره وقت رستوران جورج م نی گزیرو جا گهید

  

. با وجود اون نداختیو به صورتم چنگ م  دیوزیم  ی سرد  باد

بودم   یعصبان  شی پ   قهیاز اتفاقات چند دق  ی قدرسرد به  ی هوا
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اون   هیبود. در هرحال، ماه ژانوباال رفته  یبدنم حساب  ی که دما

با قطب شمال نداشت. حال و    ی منهتن چندان تفاوت  ی هم تو

  برف   شی پ  قهیدق  ج جا حاکم بود. درست پنهمه   ی ریگدل   ی هوا

رو سف  ییبایز به شهر  کرده   دپوشیمنهتن  رفتن  البته  و  بود 

   .کابوس شده بود کیبه  ل یمن تبد ی برا

  

باالتر از قوس   ی تر کردم تا قدررو کوتاه   میپشتکوله   ی بندها

که از اجدادم بهم    یبوقتاپ متعلق به عهد. لپ رهیکمرم قراربگ 

حساب  بودده یرس شونه   ن یسنگ   یهم  و  درد  بود  به  رو  هام 

  .آورد یم

  

صدا    یبودم کسخودم رو از شدت سرما بغل کرده   کهی درحال

  ”!د یببخش“زد: 



Page 60 of 1306 

 

  ورک یوی. مردم ندمینشن  ییوانمود کردم که انگار صدا  ی طور

. ما شنی صحبت نماتوبوس هرگز با هم، هم   ی ها ستگاه یا  ی تو

ناد  گهیدهم   دمیدی م  حیترج حت  میری بگ  دهیرو    یو 

   .م یباشهم نداشته یچشمارتباط 

  

  ”!یاِل“صدا زد:   دوباره

  

تلفظ    نگیپرنس چارم  دختردوست  اشتباه  رو  اسمم  بود که 

  ”!اال هستم“. در جوابش گفتم: کردیم

  

  ”!من دلساندرا هستم “داد: جواب  متقابال

  

رو به سمتم گرفت و    یشد و کارت  کیمحترمانه بهم نزد  یلیخ

  ”!ریرو بگ  ن یلطفا ا“گفت: 
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نوشته  ی رو سَرو“بود:  شده   کارت  روسو,    راستار یدلساندرا 

  ”بلیل ی مجله 

  

  ”به من؟ ی دیم  رون یچرا ا“: دمیتعجب پرس با

  

واست سراغ    دیکار جد  هی. من  ی امروز از کار اخراج شد  تو“

  ”!دارم 

  

 ی داره چه اتفاق  دونمیهنوز نم  شدیکه مشخص م  ی حالت  با

  ”د؟یدار ازین خدمتش یبه پ“: دم ی پرس افتهیم
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به    نه،“ من  بگم    یکیاما  بهتره  تو....  روح  یکیمثل  و    هیبا 

  ”!آدرس نیبه ا ای! دوشنبه صبح، بدارماج یتو احت ت یشخص

  

احمقانه  به  قلبم تپ  ی اطرز  به    شه یکرد. پدرم هم  دن یشروع 

   .ها هستمداستان یاصل تی من مثل شخص گفتیبهم م

  

  ”ن؟یآدرس تا شما بهم کار بد نی به ا امیب هیکاف“

  

  ”!آره “

  

شغل    کی  دیکه گفت  ییجا  نیا  ی خانوم! ممکنه تو  دی ببخش“

  ”بشه؟ دای هم واسه من پ 
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و در   رانهی نسبتا فق  ی با ظاهر  سالانی مرد م  کیسوال رو    نیا

  .د یداشت، پرس ی ابنده یلبخند فر کهی حال

  

 یتونی م“:  دیمرد انداخت و پرس  ی به سرتاپا  یروسو نگاه  خانوم

  ”؟یکن پیتا

  

عقب  مرد قدم  اچند  به   ستادیتر  رو   یمنف  ی نشانه  و سرش 

  .بودن، تکون داد

  

  ”محصول؟ کی  لیو تحو ی بندچطور؟ مثال بسته  ی بندبسته “

  

م  نیا  بله،“ رو  پ   تونمیکار  دوسال  بدم.  اتاق    ی تو  شیانجام 

  ”.کردمی کار م رستانی دب کیپست 
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  ک ی   شی پ  سالیحدودا س  سالان یمرد م  نیا  د یرسیم  نظربه

  .بوده یرستانینوجوان دب

و به مرد گفت:   آورد رون ی ب  فشی رو از ک  ی روسو خودکار  خانوم

بده. کارِت   لیها رو تحوکارت   نیآدرس برو و ا  ن یدوشنبه به ا“

  ”!خوب هست  ی لیدستمزد خ ک یوقت با تمام 

انگار بلکارت  ی مرد طور    ط یها رو از خانوم روسو گرفت که 

خوشدست  ی تو  ی التار شدت  از  داشت.   ی همه   یحالهاش 

م  ستگاهیا   ی تو  ی هاآدم  بغل  رو  م  کردی اتوبوس  : گفتی و 

نم“ باور  حتما  م  کنه،یهمسرم  ماه  ب  شدی شش    کار ی که 

  ”!بودم

زده بود که ذوق   ی قدرکرد من بودم. بهکه بغل  ی نفر  نیآخر

تولدش، آرزوش    کیانگار بالفاصله بعد از فوت کردن شمع ک

 .بودبرآورده شده 
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ا  خانوم از  قبل  ل  کهن یروسو  گفت:    نیموزیسوار  اال، “بشه 

  ”!نمتیبی دوشنبه م

  

بالفاصله بعد از رفتن خانوم روسو رو به من کرد   سالانی م  مرد

  ”ست؟ین  ایروز دن نیامروز بهتر“و گفت: 

 ” !روز  نیبهتر“کردم:  تکرار 

 ” کین یدام“

گفتم.    ر یبخگرتا دادم و بهش صبح  ارمی رو به دست  نو یکاپوچ

من    ی سر تا پا   ِی اون هم متقابال جوابم رو داد و شروع به بررس

. بعد از اسکن کردن دادی کار رو هر روز انجام م  نیکرد. گرتا ا

 که ی نشست و درحال  یصندل  ی و رو   زشیمن، برگشت پشت م

 نم یخب، بگو بب“:  دیپرسبود،  از ابروهاش رو باال انداخته  یکی

 ” ه؟یمشکلت چ
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به شصت  گرتا ا  شد؛یم  کینزد  یسالگداشت  با    وجود،نیاما 

  ار یدست  کیفرد جوون رو داشت. اون    کیهنوز هوش و حواس  

  اقت یکنم لکه من احساس  شدی باعث م  یژگیو  نیوفادار بود و ا

 .در کنار خودم رو، ندارم  ی فرد نیداشتن چن 

در    ،یکرد، بدون معطلصحبت   یکه از بازنشستگ  ی بار  نیاول

افزا  ی ازا پقابل   شِیموندنش،  بهش  رو  حقوق   شنهاد یتوجهِ 

  .دادم

کنارم    ار،یبعنوان دست  ،یوپنج سالگقرار شد تا شصت   نیبنابرا

 .بمونه و کار کنه 

قرارداد، گذشته و من بازهم   نیماه از شروع احدود شش   حاال

 .بهش بدم ی دیجد شنهادیدارم پ قصد 

کوچک  حضور    ی اعالقه  ن یترنه  کنار    دیجد  اری دست  کیبه 

 .دیجد ی هاآدم  دنی سنج ی وحوصلهخودم دارم و نه حال 
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 شده ده یو تنگ کش   ک یکوچ  یلیخ  ی ره ی دا  کی من    دورتادور

 ره یدا  نیا  ی هست که با من تو  ییهااز اون آدم   یکیو گرتا  

در    شهیو فرسوده بشه. اون هم  ریپ  کهیتا زمان  دیهست، شا

شرا در  چه  بوده،  من  طرفدار  و  من  حت  طیکنار  و    ی سخت 

 . ی کاریِ زندگ ی عاد ی و چه در روزها ییرسوا

که چارچوب و    ی از زمان  دیدور، شا  یلیخ  ی هااز گذشته   گرتا

ا   ی متفاوت  نیقوان از  و  سر    تونستمیم  کهنیداشتم  آزادانه 

و ازش لذت ببرم، در کنارم بوده و مطمئنا    ادبزنمیفر  گرانید

 .کنهی اون رو پر نم ی جا کسچ یه

راه روبه   زی و همه چ رفتیمش ی در گذشته کارها خوب پ  دیشا

و انگار    ستیخودش ن  ی سر جا  زیچچیبود، اما درحال حاضر ه 

که هست،   ینیدست هم دادن تا اوضاع رو از ابهدست   زیچهمه 

 .بدتر کنن 
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 تونمیهست که م  یگرتا هنوز با من همراه هست، اون کس  اما

شرکت   نیا  ی که پدرم سابقا تو  ییبهش اعتماد کنم و کارها

  .کنمیخودم عمل ی وهیرو به ش دادیمانجام 

  کنم یو به همه ثابت م  رمیگیکار م به  بارهن یتالشم رو در ا  تمام

رارتش  نداره و ش  انیمن جر  ی هارگ  ی که خون پائول روسو، تو

 .من رو مسموم نکرده

 ”!خوبه  زیچندارم، همه  یمشکل“جواب گرتا گفتم:  در

م   البته ه  دونستمیخودم  بجز    یمشکل  چیکه  نداره؛  وجود 

 ،ی تزافروشیاون پ  ی تو  ک یاتفاق کوچ  ک یمادرم بخاطر    که،نیا

تند البته حساب  ی با  و  داد. هرچند    یتمام  قرارم  انتقاد  مورد 

استفاده نکرد، اما   ی اادبانهیب  ی کلمه   چیانتقاداتش از ه  ی تو

  .رده ذهنش نثارم ک ی ها رو توندارم همونشک
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 ی همون کار  قای رستوران کردم، دق  خدمتش یبا اون پ   کهی کار

اخراج   ی برا  تشیبود که پدرم با سواستفاده از قدرت و موقع

  .کردی م ستاد،یایم هاشییکه در مقابل زورگو یکردن کس

 .من بود که اوضاع رو بدتر کرد یِژگی و نیا دیشا و

نداشتم و  انهیاخالق زورگو نینسبت به ا یاحساس خوب هرگز

ورت،  خودم هم، نبودم. در هرص  ردادنییقادر به تغ  یاز طرف

 .دیرس انیپابه  ی دیسالِ مملو از ناام نیا

اتفاقات  در با  تا حدودرخ   یتزافروشیپ   ی که تو  یرابطه   ی داد، 

پ بعنوان    خدمتش ی اون  اما   رفتم یپذ  گناهی ب  یِقربان  کی رو 

درونش مُبَرا    یِطان ی ش  ی بودنش، هرگز اون رو از رفتارها  گناهیب

 .کردینم

به  کیاون    دخترجادوگر  بود.  معنا  ش  ی تمام  در    طانیکه 

 .دادیمو درس پس  زدی مقابلش زانو م
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 م،ینظر کنپا شد صرفه به  نمونیکه ب  یشیاگر از جنگ و آت   البته

 .میبودتن لذت برده بهما از اون جنگ تن  ی بدون شک، هردو

  .بودمافکار خودم غرق  در

 .خودم اومدم رو صدا زد، به   رایگرتا که ل ی کلمه نیا با

رابطه  من گرتا  داشت  ی امانهی نسبتا صم  ی و  . هرچند  میباهم 

. نه با دوستانم، نه گرتا و  کردمیدرددل نم  یمن هرگز با کس 

 .من بود یِزندگ نیاز قوان یکی نیمادرم. ا  ینه حت

ا  دیشا بگم  غ  یکی  یژگی و  نیبهتره  شروط   رِ ییتغ   رقابلی از 

 .خاندان روسو بود

قانون   ن یا  دیبا  ،یروسو بودن و حفظ اسم و رسم خانوادگ   ی برا

 .شدی م تیرعا

 .شدمیاگر مجبور به تظاهرکردن م یحت

ا  تظاهر احت   زیچهمه   کهنیبه  و  راهه  درددل    یاجیروبه  به 

 .ندارم
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 ک یهاش  از دست  ی کی  ی تو  کهی درحال  ده،یکش  ی با پاها  یزن

تو  وهیمآب  د  ی و  پاکتِ   شگه یدست  مثل   دیخرچند  بود، 

حضور   ی برا  کنه،یمخط مشخص حرکت   کی  ی که رو  ی زنبور

 ی رو  حال،ن یو در هم کردیدر اتاق کنفرانس، من رو دنبال م

 .گذاشتی بجا م وهیماز آب  ی راهرو رد ی هاک یسرام

 ی گلمتوجه دسته   یشرکت بود که وقت  ی از کارمندها  یکی  اون

وجودش رو    یگشاد شده، ترس   ی هاآب داده شد، با چشمکه به

 .فراگرفت

لبه  ن،ی ح  ن یهم  در به  کوچ   ی کفشش  تو  یکیفرش   ی که 

پهن   یبخش سالن  گاز  بود،   ی اجانانه   ی و سکندر  رکردیشده 

 .خورد

پرتاب   ی اوهیمآب  داشت،  در دست  درحالکه  و   ن یب  کهی شد 

محتو  نیزم بود،  معلق  آسمون  از    یکی  ی تودرونش،    اتیو 

 .خت یر د یخر ی هاپاکت 
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و از من دور   دی کشی م ادیزده فروحشت  ت،یاون وضع دنید با

مشدیم بنظر  پاکت  دیرسی.  اهم  د یخر  ی هااون    ت یبراش 

 .داشتن  ی ادیز

فکر   شهیمن بود. هم  ی قه یعت  ی از کارمندها   گهی د  یکیهم    اون

خاصم عادت   ی کارمندهام دارن به من و خلق و خو   کردمیم

اما مثل اکننیم انگار اسخت در اشتباه   کهنی.  من   نیبودم. 

 .کردمی ها عادت مبودم که داشتم به اون تحفه 

ز  والیه  کی من    درواقع، تنها،  که  مادرش   ییبایبودم  از  رو 

 .ارث برده به

  پ ینظر ت داستان بود. از    یکه فرزند قهرمان اصل  والیه  کی 

 .دنیدی کارمندهام پدرم رو در وجودم م ،یتی شخص

 .افکارم رو پاره کرد ی گرتا بود که رشته  ی صدا نیا

 ”؟یهم که شده لبخند بزن بارک یواسه  شهی م یمگه چ“ 
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اگه لبخند بزنم  “ حدقه چرخوندم و گفتم:    ی رو تو   هام چشم

م دندون   کننیفکر  نشونه  زمیت  ی هادارم  به   د یتهد  ی رو 

 ” !دمیبهشون نشون م 

زهر رو   نیزودباش ا  ،یه“دار و بَم گفتم:  خش   ییبا صدا  بعد

 ” !بنوش

در نازک   یچشمپشت   گرتا و  م   یحالکرد  دارم    دونستیکه 

مسربه اونقدر    ی روز  کیتو،    دیشا“داد:  جواب   ذارمی سرش 

 ” !ی فنجون قهوه بخور کی یکه بتون یبزرگ بش

اون رو به مشروب    یمعتاد بودم که حت  ی به چا  ی قدربه  من

بنابرادادمی م  حیترج بپرس“در جواب گرتا گفتم:    ن،ی.   یاگه 

 ” !یوقت گل نِ گمیم رسه،یم اون روز فرا  یکِ

 .بود ی لجباز یقهوه نوع  دنیمقاومتم در نوش نیا دیشا
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 ورک یوین  ی هاابونیبه خ  ی. از پنجره نگاهمیاتاق گرتا شد  وارد

 بندون خ یجا رو برف پوشونده و  همه   ی طور“انداخت و گفت:  

 ” !بوده طورن یهست که انگار از اول هم 

کردم و  و چکر   لمیموبا  افتیدر  ی . جعبه دادمه یتک  زشیم  به

 ” هست؟ی امروز چ ی هابرنامه “: دمیپرس

چندتا مدرک    دیبه ظهر با  کینزد   د،ی دار  غیتبل  کیده    ساعت“

خواسته امروز ساعت دو عصر،   روانی ا  د،یو امضا کن  د ییرو تأ

  د یباشمربوط به بودجه حضور داشته   ی جلسه  ی اون تو  ی بجا

رو باهات کار    ی اقهیدقاالن پنج   نیهم  یلیو در آخر هم، شا

 ” .داره

تکون   گرتا  پشت با  به  سرش،  اشاره دادن  رو  سرم  سرم  کرد.  

مجله بود،    ییبا یبخش ز  راستاریرو که و  یلیبرگردوندم و شا 

 .آزاردهنده بود  شهی. اون مثل همدمید
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هفده   الیشا سن  در  شابه  یسالگبرانو  دختر   یسته یعنوان 

جلو شده   انتخاب   کایآمر کارش  شروع  از  قبل  اون   ی بود. 

حرفه    نیکرد و البته از ا  تیفعال  نگیمدل  ی در حرفه  ن،یدورب

 .بودرو برده   یشغل، لذت کاف کیبعنوان 

سل  الیشا و  بود  من  ارشد  سال  در    ی االعاده فوق  ی قهیچند 

تا بچه بود و از نظر انتخاب جواهر داشت. اون مادر سه   ی نه یزم

 ی مجله   ییبایبخش ز  راستار یو  ک ی عنوان  من، استعدادهاش به

 .بودمد، تلف شده 

که    دمیدیم  یگاه یبار بود که اون رو خواهان جاتأسف   واقعا

 .بودمحاضر اون رو پُر کردهمن درحال 

کرد. رو به من  کامالً صاف و واضح به گرتا سالم   ییصداتن   با

ا بدون  و  اهم  کهنیکرد  براش  پرسداشته  یتی زمان،  : دی باشه 

 ” روسو؟ ی کردن هست آقاواسه صحبت یاالن وقت مناسب“

 ” !کین یدام“
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.  کردمیم  ی ادآوریبود که اسمم رو بهش    ی بار  نیهزارم   نیا

 ” !البته“دادم: ادامه جواب  سمت اتاقم حرکت کردم و در به 

شا  نیا  حداقلش برابر  در  که  به   الیبود  تظاهر  نبودم  مجبور 

 .بکنم ستم،یکه ن یکس

 .مورد نداشتم  نیدر ا یبه نگران ی اعالقه  چیه

زندگ   یحت  مورد  در  و    شیدونستن،  نبود  جالب  برام  هم 

  ک ی من رو    الیبود که شا  لیدل  نیهمبه  دی. شانداشتی تیاهم

 .دیدیمعنا متمام به ی حرومزاده 

چوب  کهی درحال به  رو  کتم    کردم،ی م  زونی آو  یلباسداشتم 

کرد  اتاقم بود رو روشن   ی که در گوشه  ی پروژکتور  دئویو  ال،یشا

  .گذاشت  شینمااز دو مدل رو به یو طرح

درست    هانیا  ی جا“کرد و گفت:  انگشت به دو مدل اشاره   با

 ” !ستین
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درحالملحق   الیشا  به و    شگر ینما  ی پرده  ی روروبه   کهی شدم 

س به  دقمشکل“:  دمیپرس  بودمستاده یا  نهیدست   قاًیشون 

 ” کجاست؟

فوتوشات از چند محصول    کیبود،    شگر ینما  ی که رو   ی ریتصو

 ی بودن و تودراومده  شینمادونفر مدل، به  ی له یوسبود که به

 .بودنشده  ی بردارشرکت، عکس  ویاستود

رو   هاشرادگرفتن ی و ا  الیواضح داشتم شا  یلیخ  کهن یوجود ا  با

ا  گرفتمیم  دهیناد اصالً متوجه  اون  به   نیاما  و  نبود  موضوع 

ادامهحرف  ادادیمهاش  هم  من  حوصله .  و  حال   ی صالً 

 .نداشتم الیموضوع رو، به شا نیفهموندن ا

مدل “گفت:    الیشا پوشش  از  امشکل  ها فوتوشات  نیهاست. 

ها کمربند و ژاکت  . درضمن، قرار نبود مدل کنیکوچ  حداز ش یب

 .بپوشن
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 م یکه دار  یاگه محصول  یهستن، حت  تیدر اولو  شهیهم   مردم

در شُرُف ارائه باشه. مردم حرف    میکنیدرموردش صحبت م

 ”.زننی اول رو م

مجله   ی رو به طراح صفحه   اتیجزئ  نیا  یبررس  ی فهیوظ  من

ا   لشیبودم. دلمحول کرده   دونستم یبود که خودم نم  نیهم 

 .کنمکار ی چ دیبا قایدق

ب  داشته   وجود   ایدن  ی تو   ی زیچ  اگر من  که  از    شتر ی باشه 

 کی  ی تو  یهست که وقت  نیکردن، ازش متنفر باشم، ااشتباه 

  ی چه غلط  دیبا  قایدق  دونمینم  رم،یگی خاص قرار م  تیموقع

 .بکنم

!  کنهیقبول نم  طیشرا  نیرو با ا  یفتوشات  نیهمچ   دلساندرا“

 ” .بشن یدوباره طراح دیبا

 ی اگه ید  شنهادیتو پ“گفتم:    الیو به شا  رفتمی رو پذ  سکشیر

 ” ؟ی دار
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خالق  راستارِیو  کردمیم  فکر“ ا  تیبخش  و   نیدوم  ی دهیو 

دن  ی مجله  نیبزرگتر د  یاجیاحت  ا،یمد  نظر   گران یبه 

 ” !باشهنداشته

.  اوردیزبون نهم به  زیآمه یبا لحن کنا  یها رو حتجمله   نیا  الیشا

چن گفتن  به  ا  ییهاحرف  نیمجبور  نبود.  جمالت،   نیهم 

 شد،یم  دهیسرم کوب  ی بودند که مثل پُتک تو  ی محض  قتیحق

 .اره یبه زبون ب ،ی گری د کهنیبدون ا

 .می شد رهی هم خبه یطوالن یمدت

به شا  سکوتم و   ی داری که سع  ی ز یچ “گفتم:    الی رو شکستم 

 ” !رو بگو یبگ

تو  ی جا“ ن  نیا  ی تو  استی شرکت  که   ست ین  یگاهی جا  نی. 

 .یباش دست آورده خودت به

 ی هاشرکت با خوندن مجله   نی ا  ی عمرت رو تو  ی هاتو سال  

 .ی مد حروم نکرد 
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نفس   تک پبه تک  مد  با  اما حاال  نرفتهش یهات،   گه ید  یکی. 

ا بجا  نیمجبوره  رو  انجام   ی کارها  و مثل    تو   ی بچه   ک یبده 

 ” !ازت مراقبت کنه وپادستیب

انتقاد کردن از   فتیوظا  ستیل  ی تو  ؟یتو هست  نفرک یاون    و“

 ” مجله هم هست؟ ی هاطرح

از پسش    یتونیاگه نم   نیتو هست. بنابرا  فی! اما جزء وظانه“

 ”.تونهیکه م یبه کس  شی بهتره بسپار ،ی ایبر ب

طلب آدم جاه   ک یکرده باشه. من    اشتباه   الیبودم شا   دواریام

مورد    ای  شدمیسرزنش م   گرانیاگر از طرف د  یبودم. اما حت

 .شدیعوض نم  ی زیچ  گرفتم،ی و آزار هم قرار م تیاذ

بودم، اما   بلیمد ل  ی مجله   تیو خالق   دهیبخش ا  راستاریو  من

 .بدمکار رو انجام نیا  دیبا ی چطور دونستمینم یحت

ادامه   الیشا گفت:  حرف  ی در  ا“هاش  مادرت   ده یند  رونیتا 

 ” !کن شی دوباره طراح
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کلمه   اون مثل    ی از  برا  کی مادرت،  تو  ی خنجر   ی فروکردن 

 .کردقلبم استفاده 

کنم چون خودم طرز برخوردش رو درک   نیا  لی دل  تونستمیم

 .باهاش داشتم ی رفتار ن یچن قایهم دق

طراح   گهی د  یکی  یوقت  غربه  بلیل  ی مجله   ی ها از   یز یطور 

داشت، من اون   الینسبت به شا  ی تربالقوه  ییاستعداد و توانا

تحت  داده رو  قرار  پفشار  تا  ا  شنهادیبودم    ی بهتر  ی هادهی و 

 .بدهنسبت به قبل ارائه

تقه   حالن ی هم  در با خوش  ی امادرم  و  زد  اتاقم  در   ییروبه 

وقت    رزنیپ  هیواسه    قهیدقپنج  زم،ی عز  کین یدام   “:  دیپرس

 ” ؟ی دار

مد  راستار یو  ،ی هارو  روانیا درحال  تیری بخش   که ی مجله، 

 .لب داشت با مادرم وارد اتاق شد لبخند به 
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پدرم    کهیاز زمان  روانیپدرم بود. ا  یمیاز دوستان صم  یکی  اون

 بلی شد مادرم اون رو از شرکت لو باعث   کردانتیبه مادرم خ

 .بود بلی کنه، کارمند لاخراج 

 .بودکرده  ی همکار  بلیسال با شرکت لبه پونزده کینزد اون

شصت   در سالگوسن  در   ییاجرا  ریمد  کیهمچنان    ،یپنج 

 .داشت ی امنهتن بود و رفتار دوستانه 

 .کردیموندن روابطش، استادانه عمل م  داریپا  ی اون برا  بعالوه

کارمندها  روانیا عکاس،   ی تمام  تا  گرفته  طراح  از  شرکت 

 .شناختیرو م غاتیبخش تبل ی دهاکارمن یو حت   دارهایخر

سوم  ی تو  پدرم ا  نیمراسم  ساقدوش   روان،یازدواج  بعنوان 

 .داشتحضور 

  کرد ی م  ی همکار  بل یهمچنان با شرکت ل   روانیکه ا  یلیدل   تنها

تو  نیا رو  هرگز خودش  که  مادرم   نیب  ی دعوا  ی بود  و  پدر 

 .دادی دخالت نم
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حت  قسم  یاون  مادرم  حضور  دلخورده   در  واقعا  که    ل یبود 

 .بودکرده   یطرفی اعالم ب  بارهنیو در ا  دونهیپدرم رو نم  انتیخ

 جا ن یفعال تا هم  خب،ار یبس“انداختم و گفتم:    الیبه شا  ینگاه

 ” .هیکاف

فنجون قهوه   کی  شهیم  ،ی شِر“ گفت:    الیبالفاصله به شا  مادرم

 ” !لطفا ؟ی به من بد

خشک  بعد لحن  با  تصح  یبالفاصله  رو  : کردح یاشتباهش 

 ” !ال یشا د،ی ببخش“

 الیشا  ی که از چهره   یتی عصبان  ی هاشعله  تونستمیوضوح م  به

 .نمی رو بب  دیکشیزبانه م

آوردم که    ادیرو به  یرستوران  ی تو  ی های مشتر  ی الحظه   ی برا

ضربه  با  مچطور  به  پ  ز،یزدن  رو    ی زی چ  هاخدمت ش ی از 

 .کردندی درخواست م
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پ  ناخودآگاه  ب  یتزافروشیپ   ی تو  حِیوق   خدمتش یاون    اد یرو 

  .آوردم

کردم و اتاقم بود اشاره   ی که گوشه  یکیکوچ  یدن ینوش  زیم  به

 .کنهییرایخواستم با مشروب از خودش پذ روانیاز ا

کارآ  تنها  لحظه،  اون  م  ییِتا  بطر  زیاون  حمل    ی ها  ی بار، 

که بعنوان   بوددهیبوده. اما حاال وقتش رس  یسک یمشروب و و

 .بدهبه کارش ادامه  ،ی خوری چا زیم

م  زیم  نیا  ی رو  کهییهامشروب  نوع  با   شد،یسِرو  مطابق 

شرا  ی قهیسل بود.  برا  دیسف ب مادرم    ،ی دیناام  ی روزها  ی و 

 .ییکایآمریسکیو

  ن یا  وقتچیه “زد و گفت:    یچشمک  الیبا لبخند به شا  روانیا

 ” .رو درک نکردم  والیه

سوق   ی ادامه   حال،ن یهم  در من  سمت  به  رو  و  نگاهش  داد 

 .نثارم کرد  ی خندش ین
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شا  کهی درحال ب  الیداشتم  به  راهنما  رونیرو  اتاقم    یی از 

لحن  کردم،یم رو  یبا  گفتم:    ی از  هم    الیشا“حرص  با  بعدا 

م ا  م،یکنی صحبت  واسه  خودم  قهوه    هی  روانیو  فنجون 

 ” .کنمیمآماده 

 .کردداد و اتاقم رو ترک تکون ی تمام، سر ِی با سرد الیشا

اسپرسو کردم و در   ی فنجون قهوه  کیبه آماده کردن    شروع 

  کار یچ  نمیبگو بب  روان،یخب ا“ :  دمی پرس  روانی حال از اهمون

 ”برات بکنم؟ تونمیم

 ”.خوردم  یدنینوش ز یبارن ی دارهایبا خر شبید“

با لحن  و  ادامه    ی لَر  یدونیم“:  دیپرس  یخودمون  یلیخ   یدر 

 ” ه؟یک

چه  دونستمینم درمورد  داره  م  یکساون  در    کنه،یصحبت 

  .شناختم ی رو نم  ی هرصورت، لر
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 یی نبود و آشنا  مانهیصم  وجهچیهبه   روانیمن و ا  نیب  ی رابطه 

بود که اون و پدرم   نیتصورم ا  شهیما فقط بخاطر پدرم بود. هم

به من، بارها،   کی اتاقِ نزد  نیهم  ی که تو   بودنیمیصم  ی قدربه

 .دنینوش یسکیباهم و

  ی هاعهیشا  دنی من مثل پدرم نبودم و البته اصال واسه شن  اما

  د یرسی دادم. بنظر م  روانیوقت نداشتم. قهوه رو به ا  یزنکخاله 

 .ستم یشد که من مثل پدرم ناون باالخره متوجه

تو  اون لحظه متوجه عدم   تا بودم.  اتاق نشده   ی حضور مادرم 

 .داد هاش ادامه به صحبت روانیا

چند شات آبجو   کهن یبعد از ا  ی . لر ستیهر صورت، مهم ن  در“

 گفتی هاش مصحبت ی کرد. تو باالخره دهنش رو باز  د،ینوش

 .دهی طالقش شن ی رو درمورد مادرت و ماجرا یعاتیکه شا

 ” ذاره؟ی قرار م گهیمرد د هی! مادرت داره با کی نیدام 
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از قرار    دیمن با  ا یکه آ  دونستمی نم  ینداشتم. حت  ی نظر  چیه

 .نه ایباشم داشته  اطالع  ی اگه یگذاشتن مادرم با مرد د

ناد  روانیا  ی هاداشتم حرف   یسع  کهیحال  در   رم،یبگ  ده یرو 

 ” !نه ایدرسته  مینی تا بب “دادم و گفتم: تکون ی سر

 قرار گذاشتن مادرم بودم، شرف   انیدرجر  اگر خودم   هرچند

 مورد ن یبخواد دهنش رو باز کنه و در ا  روانیا  کهن یداشت به ا

 .ازم سوال بپرسه 

  ی اج یاحت  چیه  ت،یبه موفق  دنی رس  ی برا  بلیل  یو مجله   مادرم

 .سرشون باشه  ی مثل پدرم رو  ی مرد  ی هینداشتن که سا  نیبه ا

به   کهنیبدون ا  داد،یم  که مادرم انجام   ییهامصاحبه  هرسال،

کش پدرم  با  ارتباطش  پا  بشه،ده یموضوع  به  سکوت   انیدر 

 .دیرسیم

هرچند  “و در ادامه گفت:  دیش رو نوشاز قهوه ی مقدار روانیا

م دوست   دونمیکه  هم  ا  ی دار تو  در    ؛یبدون  بارهنیدر  اما 
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ا از    عهیشا  مشته یفقط    فی اراج  ن یهرصورت  قبل  هستن. 

اضافه  ی شتریب  ی ها عهیشا  کهنیا و  بهشون   یی رسوا  کیبشه 

 ”.شنیمفراموش  اد،یبار ببه

 ”!مونهی م ادمی. باشه“

 ” اال“

خوبش، تونستم   یدهگنال یفعال و س  ی فای لطف واروز، به   اون

 .کنم استفاده  نترنتیوود، از افاکس  ی منطقه ی تو

ز  مزده خی  ی هاانگشت  تونستمیم   خوشبختانه، از    ر یرو 

ا  ارم یب  رونیب  م ه یدوال  شرتیت  ی هان یآست به   نترنت یو 

  .بشممتصل 

ساعت زمان داشتم که خودم رو    روز شنبه بود و من سه   صبح

 .برسونم و با مترو به شهر برم ستگاهیبه ا
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براسا  ک ی از    البته ب  ی زکاری تم   ی عتش   ل یوسا  ختن یررونیو 

بود،   خلوتاط یح   ی پدرم که تو  ی هاوپرت دردنخور و خرت به

 .بودماستفاده کرده 

لوگو کردم.   کی  ی رو صرف طراح  گهی د  ساعتک ی از اون،    بعد

  ی تمام اعضا  ی له یوس  بود که به   یقصاب  کیاون لوگو مربوط به  

 .بشه مغازه، قراربود ادراه صاحب ی خانواده

به  یطراح  ی برا  دالرست یدو  حدود دستلوگو،  مزد، عنوان 

  تونستم یمعنا بود که م  نیمقدار پول به ا  نیو ا   کردمافت یدر

 .چندروز شارژ کنم  ایمدت دو م رو به خونه یش یگرما ستمیس

آقا  هاخانوم درست انیو  تو نیزدحدس  !  چند   ی .  روز، اون 

 ی رو  یلباس گرم و پشم  نیچند  دنیپوش  ی بجا   تونستمیم

 .نازک بپوشم لباس  کیهم، تنها 

بهتر  یقصاب   ن،یبنابرا فرانس،  که   ییلوگو  نیبرادران  بود 

 .کنمیطراح تونستمیم
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اسم دلساندرا    نترنت،یا  قیکه داشتم، ازطر  یگان یرا  ی فای وا  با

  ی فهرست از اطالعات  کیکردم و  رو سرچ   بلیل  ی روسو و مجله 

 .کردم ادداشت یقرار گرفت رو  ارمیکه در اخت

 .درمورد دلساندرا وجود داشت ی ادیچندان زنه  اطالعات

مد کشور بود.    ی هامجله   نیتراز بزرگ   یکی  راستار یسَرو  اون

اجالب  ا  جاستن یتر  به  مربوط  از   یکیله،  مج  ن یکه شرکت 

توجه   ییهاشرکت  با  که  تغ  بود  دن  و   ر ییبه  در   ی ا یتحول 

  ن یبا ا  یخودش رو حساب  یبود و حتکرده   مقاومت  ،ی تکنولوژ

 .بودداده وفق  ،ی فناور  شرفتیبُعد از پ 

مرد پنجاه و چهارساله بود    کی روسو، همسر دلساندرا،    پائول

  ت یبخش خالق   راستاریعنوان وبه  ش،ی پ  ماهزده ی که حدودا تا س

 .داشت ت یفعال بل،یل ی مربوط به مجله  ی ده یو ا

  ن ی ب  یو خصوص  ی کار  روابط   ی زوج، تاحدود  نیا  بودنهمکار 

 .کرد یتر ماون دونفر رو پررنگ 
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و   ییرسوا  ک یدرمورد    یعات یشا  هرچند داشت  وجود  بزرگ 

 ی پائول روسو با چند نفر از کارمندها  بارانتیخ   ی اون، رابطه 

 .کرد یم دییرو تأ بلی شرکت ل

سا  ناگفته چند  که  پروبال    داشتنیسع   ینترنتیا  ت ینمانَد 

هم   گه ید  تیموضوع بدن و در عوض، چند سا  ن یبه ا  ی ادیز

 .کردنی رد م یکلرو به عاتیشا نیا

  یخاص  اصالً عادالنه نباشه، اما خوندن اون مطالب آرامش   دیشا

ادادیم  بهم باهوش  یزن  یحت  دمیدیم  کهنی.  ز  یبه   یی بای و 

م هم  روسو  بهم   ک یاز    تونهیدلساندرا  بخوره،  رَکَب  مرد 

 .دادینفس م بهاعتماد 

 تاپ، به ظرف لپ  ی بودم که نگاهم از صفحه   افکارم غرق   در

 .شد معطوف  من،یاتاق نش  ی تو بزرگِ پر از چنگالِ

 .نشدنچندوقته که شسته  دونستی م خدا
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و    ییایرومان  ی خانوم شاد با لهجه   کی صدا دراومد.  اتاقم به  در

 .داد و وارد اتاق شد در رو هل  ی نازک ی صداتن

 .کنمم رو عوض که قفل خونه بودده یرس  نیوقت ا واقعا

مربوط به دلساندرا روسو   قاتیتحق  ی رو بستم و ادامه   تاپملپ

 کهی کردم. البته درصورت  محول   می کار  ی هافتیرو به بعد از ش

 .بودیوصل م  ی فای وا

 .گروسو رو صدا زدم خانوم

آب   ک ی  کهی درحال دست ظرف  در  زردرنگ  داشت گوشت 

 ” !هیسالم همسا“طرفم اومد و گفت: به

ب  کی گروسو    خانوم تو  وهیزن  که    یی روروبه  ی خونه  ی بود 

خونهکردیم  ی زندگ آجرچ   بایز  نیپرچ  کیش  .   ی های نیبا 

بود که انگار    قی منظم و دق  ی قدربه   نشیچ  نیمرتب داشت و ا 

 .دنیها رو کنارهم چاون زریل ی با اشعه
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هفت  هیهمسا  نیا و  بچه  شنبه چهارتا  که  داشت  نوه   یتا 

 .اومدن یخانوم گروسو م ی صرف ناهار به خونه  ی هرهفته، برا

 ی کردم. با لحن شاد گوشت رو گرفتم و ازش تشکر آب   ظرف

 ” .آوردم   شیگوشت آمبرات آب “گفت: 

 ن یمن، همچ   یداشتن قلب و دوست مهربون، خوش  ی ه یهمسا

 .هم داشت یخوب ی های ژگیو

 ” !خانوم گروسو دیمهربون یل یخ یلیخ شما“

بدشانس  درعوضِ تو  ییهایتمام  بودم، آورده   میزندگ   ی که 

 .بودن یخوب ی هاپدرم واقعا آدم  ی هاه یهمسا

  ی فکر  چیبود که هنوز ه   منینشاتاق   ی وان بزرگ هم تو  کی

 .بودمنکرده  شیی جاجابه ی برا

نگاه  خانوم پرس  منینشاتاق  به   یگروسو  و   یکِ “:  دیانداخت 

 ”؟ ی بردار منینش ی وان رو از تو  نیا ی قصد دار

 ” !جاش کنمزود جابه یلی خ دمیم قول“
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س  وزن به  حدوداً  وان  ک  یاون  جابه   د یرسی م  لویچهل  جا و 

 .زن نبود  کیکردنش اصالً کار 

 گم ی به پسرهام م  ،یکار رو بکن  نیا  ی حاالکه قصد دار  خب“

 ” !جاش کنن و برات جابه انیب

بودند و از    کینزد   ی سالگخانوم گروسو به سن پنجاه   ی پسرها

 .انیکار برنم نیا ی که از عهده  دیفهم شدیشون مجثه 

 ” !کنمی بهش فکر م“گفتم:  ی دیتأک یبا لحن دوباره

تن  ینگاه با  و  انداخت  آشپزخونه  لهجه   ییصدابه   ی انازک، 

لحن   نیریش امن  “گفت:    ی جد  یو  از   نیحتماً  رو  وان 

 ” !رونیب  ندازمیساختمون م

کرد و    دا یبود، راهش رو پشده   جاد یپتوهام ا  نی که ب  یتونل  از

 ” !متشکرم“گفتم:  ی بلند ی با صدا ن،یح  نیمن در هم

جا شدم. خانوم گروسو در جواب  اتاقم جابه  ی تو  مکتین  ی رو  از

که پاهام    شیپ  یاز تو تشکر کنم! هفته   دیمن با“تشکرم گفت:  
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هندونه رو هم   ی. حت ی داد  رو انجام   دهامیبود، تو خرورم کرده 

 ” !ی برام تا خونه آورد

  ی به کس  کهنی ما، دوطرفه بود و من از ا  نیو محبت ب  لطف 

 .بردمی کنم، واقعاً لذت مکمک 

  ن یا  ی دما“به ترموستات انداخت و گفت:    یگروسو نگاه  خانوم

 ” !تره ن ییهم پا یبرفآدم  کیبدن  ی خونه از دما

 ” !ستیهم بد ن  یلیخ“

رو   کردیم  ندرت ازش استفاده  که پدرم به   ی آجر   ی نهیشوم

زمانروشن  تا  برم  کهی کردم.  سرکار  اتاق   ی دما  گشتم،ی از 

 .شدی تر مدرجه گرم پنجاه 

  ی زندگ   ی ارانه ی سخت و فق  طیشرا   ن یگذشته، هرگز در چن  در

  ک ی که انگار از بَدو تولد،    دیرسی نظر مبه  ی بودم اما طورنکرده 

 .ممتولد شده  ریدخترک فق
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بازوها  خانوم کرد و گفت: هم قفل  ی بزرگش رو تو  ی گروسو 

 ”؟یکن یقبول نم یچرا از من پول “

به  ی فتارهار  تمام مال  ی طرزاون  البته،  و  خجالت   مت یبا 

 .شمادرانه ی جز تن صدابود، بههمراه 

گروسو،    در خانوم  هز  ی ادآوریجواب  قبالً  که    ی نه ی کردم 

 .کرده پدرم رو پرداخت  ی هاوپرتشدن و انتقال خرت خالص 

جور  هاش دست پرداخت   ی رو  انگار  که  داد  کردن تکون 

 .نداره ی تیچنددالر، براش اهم

که    ستیشما ن  ی فه یکارها مربوط به من هست پس وظ   نیا“

 نی ! شما خودتون هم به ان یرو پرداخت کن  یمن پول  ی جابه

برا خرج   نهی هز  ی پول  نوهو  اومخارج  دختر    ستریتون  و 

 ” !نیدار اجیمجردتون احت

به   سرش گفت:  رو  لبخند  با  و  برگردوند  من  بهت “سمت 

 ” م؟یکازومل بر ی مردونه تو ی کاباره  کیبودم قراره به گفته
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 تونستم یبود و من هنوز هم نمزده   مورد باهام حرف   نیا  در

 .کنم رونیاون مکان رو از ذهنم ب ی تصور حضورش تو

هفت  خانوم و  سالگروسو  دوستانش،  از  قصد  به  بارکی  ینفر 

 .رفتن ی افرت به اون کاباره ممس

بودن. در نشده   ر ی برام جالب بود که چطور تا حاال دستگ  واقعاً

کاباره  به  رفتن  بخش    ی مردونه  ی هرصورت  کازومل، 

 .مسافرتشون بود یجدانشدن

خونه   یِ سمت در خروج  گروسو بازوهام رو گرفت و به   خانوم

 .داد هل 

 ”!میبر  بزن  خب،ار یبس“بودم که گفت:  رفتار شوکه شده  نیا  از

 ”.یوحسابمن نه پول دارم، نه کفش درست   م؟ی کجا بر  م؟یبر“

رفت؟    ییبدون پول جا  شدیم  دار بود. مگه برام خنده  حرفش

 .داشتم اج یمن واقعاً به پول احت
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م  کهی حال  در نشون  مقاومت  خودم   یول “گفتم:    دادمیاز 

 ” !انجامشون بدم دیکه با  ختهی کار رو سرم ر ی سرکی

هم  الزم “ که  تو  دار  شهینکرده!  توی کار  در    ی رو  میتقو  ی . 

 .شهیکارت ساعت سه شروع م  ی بودنوشته  خچالتی

وقت   نی! بنابرابرهیزمان م  قهیوپنج دقمحل کارت فقط چهل  تا

 ” .ی ای که باهام ب ی دار یکاف

داشتم   مجادله   ی موارد   نیچن  ی با خانوم روسو تو  شهیهم  من

 .اون برنده بود شهیو البته هم 

خوب و   یلیکار خ  ی دی واسه پدرت انجام م  ی که دار   ی کار“

 ”!یراه تنها بمون نیا ی تو میدی ما هم اجازه نم ه،یقشنگ

پوش  هامچکمه هم  دمیرو  در  گفتم:    نیو  متوجه “حال 

چه   قاً یمنظورتون از ما، دق  دونمیو البته نم  شمی منظورتون نم

 ” .هست ییکسا
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  ی . پس من و آقایکنیرو شروع م  دتیدوشنبه کار جد  روز“

لباس مناسب کار، به همون   دیخر   ی تو رو برا  می محمد قصد دار

 ” !میببر ی که دوست دار یفروشگاه

 ” !نی کار رو بکن نیا  دی! شما نبانه“

برادرها  خانوم درمورد  اغلب  قدرت   ی گروسو  و  شون  بزرگش 

 .زدیحرف م ،یکُشت ی تو

ات   ی محمد، مهاجر  ی آقا از   ی ابود که چند دهه   یوپ یاز  قبل 

 .بودمهاجرت کرده  کایاومدن من، به آمر ایدنبه

تو  اون ب  نشیماش  ی از  حدوداً  کرده   یسالست یکه  بود، عمر 

 .داد  دست تکون

 ”اومده؟ نیبا ماش محمد ی آقا اوه،“

مهم  نیماش  کیداشتن    ی نیبیم  آره،“ موضوع   یچقدر 

 ” هست؟
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رو از   نشیکه اون ماش  شدنیباعث م   ی نادر  ی لیخ  ی زهایچ

 .ارهیب رونیگاراژ ب

 کرد،ی م  ی داررو توش نگه  نشی محمد ماش  ی که آقا   ی گاراژ

 .فاصله داشت شیزندگبا محل  لیهزارماحدوداً هشت 

 .بود ی رواده یعاشق پ محمدی بود که آقا  نیهم ا لشیدل

کارش رو تا محل   لیماهرروز، حدوداً دو    ،یاز بازنشستگ  قبل

 .کردیم  ی رواده یبود، پ ی خواروبارفروش ی مغازه  کیکه 

حت  البته بازنشستگ  ی اون  از  پهم   یبعد  رو   ی رواده یچنان 

 .دادی م حیترج

  .بود هاشی رواده یو مقصد پ   ریمس  رییتفاوتش، تغ  تنها

شنبه به سمت  و هر پنج   سایسمت کلرو به  شنبهک یهر    اون

نزد  کی در  که  داشت،    یکیپل  قرار  شهر  ارتباطات  مرکز 

 .کردی م ی رواده یپ
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برا  محمدی آقا  شهیهم  پدرم اون پل همراه   ی رو  به    ی رفتن 

 .بودکرده  رییمدت کوتاه تغ نیا ی تو ی ادیز ی زها ی . چکردیم

اون،   ی هاهیکنم، همسا  من از پدرم مراقبت   کهن یا  ی جابه   حاال

 .مواظب من بودن

 ن یعقب ماش  ی ها یصندل  ی خانوم گروسو من رو رو  کهی درحال

 .کار باهامون دعوا نکن نیخاطر ابه“نشوند گفت: 

  م یو قصد دار  می رو گرفت  یاجتماع  ت یما تازه پول مربوط به امن 

 ” !میمون بزنبه مال  شی آت

 ” !سالم اال“به آواز گفت:  هی شب یبا لحن محمدی آقا

 .شناختمیبود که من م ی مرد نیشادتر اون

نم  محمد،ی آقا“ اجازه   تونمیمن  ابهتون  در    نیبدم  رو  لطف 

 ” .دیحقم بکن

 ” !باش دخترم فقط راحت  تو“
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آقا  حق بود.  اون  خانوم  محمدی با  آدم و    ی لیخ  ی هاگروسو 

 .بودن یخوب

مهم از اصول    یکی  ،ه یپدرم، عشق به همسا  ی هاه یهمسا  ازنظر 

 .بود یزندگ

دوباره به حالت قبل    طیشرا  یبابا رو بفروشم، وقت  ی خونه  یوقت

شک، و بدون    دمیبرگرده، حتماً اون پول رو بهشون پس م

 .شمیشون مدلتنگ  یلیخ

  محمد ی به هم انداختن. آقا  یمحمد نگاه   ی و آقا  گروسوخانوم

گفت:    دادیقرار م  نیصوت ماشضبط   ی نوار رو تو  کهی درحال

 ” !نباش،االمعذب “

برج   کیوسوم  ودو و چهلچهل  ی هاشامل طبقه   بل،یل   شرکت

 .بود ی فلز ییبزرگ، با نما یلیخ
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ز  کی و  آدم   بایآپارتمان مرتفع  باال، باکالس و سطح  ی هاکه 

بدون و  بودند  شغلکارمندهاش  هم   یباکالس  ی هاشک 

 .داشتند 

فروشگاه    کیکه از    ی توری شلواردامن کوتاه با جوراب   کی  من

پاهام به  بودم،دهیخر   متیقارزون باعث خارش  تن داشتم که 

  .شدیم

دستم   یرنگارنگ  ی موهاکش  مچ  به  دستبند  بعنوان  رو 

 .دادیم ییبای ز پمی به ظاهر و ت ی بودم که حداقل قدربسته

م  یدرحال باال  آسانسور  تقر  رفتیکه  آسمان  بایو  خراش  به 

قدر  شد،ی م  کینزد به  افتادهبه  ی قلبم  حس تپش  که   بود 

 .بزنه  رونیب منه یس ی اآلنه که از تو کردمیم

عمل   ی احرفه   د،یجد  ی هاکردن شغلشروع   ی تو  شه یهم  من

 .کردمیم
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اجتماع  هی د  یدختر  با  که  برقرار    گرانیبودم  ارتباط  خوب 

 .کنهیم

زن   ی آسانسور  ی تو   ستادنیا  اما حمل    ی ا  گهید  ی هاکه  رو 

بلندتر و از لحاظ وزن    نچیاو از نظر قد، حداقل شش   کنهیم

سم رو با خاک نفاز من الغرتر هستن، اعتمادبه  لویده ک  بایتقر

 .کردیم کسانی

تو  ییهوا  یحت ل  ی که  بو  کردمیم  تنفس   بلیشرکت   ی هم 

  ی با برندها  ییهان یبه عطر و لوس  ه یشب  ییبو  داد؛ی م  یگرون

 .متیگرون ق ی هاکرم  ایمعروف 

ب  البته را  نی ا  ن یاز  به   هیشب  ییبو  ،ی الکچر  ی هاحه یهمه 

تخف  ییمویل  ی شامپو با  که  به   دهیخر  فی خودم  هم،  بودم 

 .دی رسیمشامم م
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 شیی بایکه ز  دمیرو د  یوارد سالن شدم، در مقابلم زن  یوقت

فنجون  ینیس  کیبود.    یزدنمثال  توش  قهوه    ی هاکه 

 .بود در دست داشتگذاشته 

  ینیبود س  کیلحظه تعادلش رو از دست داد و نزد   کی  ی برا

 .اما تونست تعادلش رو حفظ کنه فته یاز دستش ب

  لش یشد، موبا  و آسمون معلق  نیزم  نیکه ب  ی زیچ  تیدرنها

 .بود

  لش یحرکت خفن موبا  ک یبا من داشت، با    یکم  ی فاصله  چون

  .دمی هوا قاپ ی رو تو

 .و ازم تشکر کرد  دیکش یراحت نفس

خ  ن یا  ی تو  من“ چلفت دست  یلیموارد  درک   یوپا  هستم. 

که براشون   خوانی هنوز هم از من م  حال،نیچرا با ا  کنمینم

 ” !ییهاپله  نی قهوه ببرم. اونم با وجود همچ
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 بود دهیپوش  یسانتبلند شش  ی هاکفش با پاشنه   کیخانوم    اون

  ی ژاپن -ییکایآمر  ی دورگه   کیکه    دیرسی نظر مش بهو از چهره 

 .باشه

بعنوان    بلیشرکت ل  ی که داشت، تو  ییهاییبای وجود تمام ز  با

 .کردیکار م  یآبدارچ

که   دم یرسیم  جهی نت  نیبه ا  کردم،ی خوب بهش فکر م  یوقت

 .نظافت توالت خواهدبود بل،یل ی شک، کار من تو بدون

اهم  هرچند چه   یتیواقعاً  که  سپرده   ی کار  نداشت  من  به 

نشدیم شغل  اون  به  من  درهرصورت،  قطعاً    ازی.  و  داشتم 

 .دادمی انجامش م

مشروب    کردن،ی کار م  جان یکه ا  ییهااز آدم   کدومچ یه  حداقل

از حمام غذا نخورده   ایو    بودنده یننوش تا حاال  بودن و  ها هم 

 .نشده بود ی ااستفاده 
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که کار   ن یمدل هست  کیشما  “ :  دمیتعجب از اون زن پرس  با

 ” ده؟یرو انجام م  یآبدارچ

چشمک  ینگاه انداخت،  به    لم یتحو  ی بهم  شروع  بعد  و  داد 

قهوه دوباره    ین یبود سدهحال، کم مون  نیکرد. در هم  دنیخند

 ی هاحفظ جون اون فنجون  ی برا  نیبخوره؛ بنابرا  زی از دستش ل

 .رو از دستش گرفتم ینیس  چاره،یب ی قهوه

ن  اون و گفت:    ی شخندیزن  نه؟ من مد“زد  بخش    ریباحاله، 

  ”.هستم بلیل  ی گذارهیسرما

بود، به صورتش اشاره کردم و با    یدستم که خال  یکیاون    با

 ...به ه یشب شتر یب یول“تعجب گفتم: 

  ”!دارن؟ یو امکانات خاص طیها شراسوپر مدل  جانیا نکنه

کارهام    یهستم. نظم و سازمانده  ی احرفه   ستیپیتا  هی  من“

 نیدورب  ی روز جلو  هیرو داره و اگر قرار باشه    نم یبرام حکم د
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شکل   نیرو به بهتر  فمیهم وظا  طیاون شرا  ی ظاهر بشم، تو

  ”!ستمین ی اهل لبخند زدن اجبار ادی. به عالوه، زدمی انجام م

به حرف  با قرار    موندی م  یپشتهاش، مثل الک توجه  اگه  که 

الکش فرو    ی سرش رو تو  عیازش گرفته بشه، سر  یبود عکس

  .بردیم

  ”؟ی کنیساختمون کار م نیا ی تو تو“ : دیپرس ازم

  ”.کار کنم جانیقراره ا مه،یروز کار  نیاول امروز“

.  پرسمیهمکار م  هیکدوم قسمت؟ البته به عنوان    ی تو  خوبه،“

  ”.اسم من گِال هست

دلساندرا   ،یچه بخش  ی تو  ستمی اال هستم. هنوز مطمئن ن   منم“

  ”.و برم سراغش  جان یا امیفقط گفت که امروز ب 

چشمک  گال لحن  یدوباره  با  و  پرس  یزد  ترس  با  :  د یهمراه 

  ”دلساندرا روسو؟“

  ”!آره “
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  ”.ازت دارم ی ادی ز ی ها! پس سؤالاووه“

  ”.طورن ی هم منم“

چهل و سوم متوقف شد و من و گال از    ی طبقه  ی تو  آسانسور

  .می اون خارج شد

گفت:    ی نیس  گال و  گرفت  دستم  از  ب“ رو  من   ا؛ی دنبالم 

  ”.کنمی م تییراهنما

  ”!متشکرم  یلیخ“

  .میبا گال وارد سالن شد همراه 

موها  یزن لباس  ییبا  و  رنگ   زیم  هیپشت    ،یلیفعاج  یقرمز 

  .نشسته بود ییرنگ با خطوط طال دیسف

بودن   دهیپوش  بلیل   ی که کارمندها  ییهاظاهر و لباس   ی قدر  به

پچشم و  من    روینواز  که  بود  کردم    هیمد  احساس  لحظه 

  .ستین  شیب ی اژامه یپ  دمیکه خودم پوش ییهالباس 
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داشته بود گفت:   از ابروهاش رو باال نگه   یکیکه    یدر حال  گال

ا“ کار   نیراث،  قرار  روسو  دلساندرا  با  احتماال    ی االس؛  داره. 

  ”!باشه بلیل  ی از کارمندها یکیبه بعد  نیقراره از ا

 فش یلط  ی هااش رو با دستکه چونه  یمو قرمز، در حال  راثِ 

  ”؟یمثال چه جور شغل“: دی گرفته بود پرس

همآهان“ باحالش  قسمت  هم    ی حت  جاس؛نی !  خودش 

  ”.یچه جور شغل دونهینم

از  یکی ستیمطئنم قرار ن“گفتم:  یطبعشوخ ی از رو یلحن با

کارت رو بهم داد و گفت   نیکنسرت باشم. اون فقط ا  ی هامدل 

  ”.و برم سراغش جانی ا ام یکه امروز ب

آوردم    رونیب  بمیکه دلساندرا روسو بهم داده بود رو از ج   یکارت

  .دست به دست کردم نشونیو ب
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از سالن اشاره   ی اکه به گوشه   یو در حال   ی دیتأک  یبا حالت  راث

که   ی هست  ی نفر  نی. تو دوم شهی م  داره جالب   “ گفت:    کردیم

  ”.ی قراره استخدام بش یامروز به صورت اتفاق

از   ی انازک، در گوشه  ی هارنگ با روکش   دیسف  ییهای صندل

به راحت    نکهیاز ا  شتریب  دیرسیسالن قرار داشتن و به نظر م

اهم اولو  ییبایباشن، ز  داده   تی بودنشون  قرار داده    تیرو در 

  .بودن

رنگ در    ییدست مبل طال  هی از سالن،    ی اگهید  ی گوشه   در

   .شده بود دهی سبز رنگ چ ی هاکنار سرخس 

  ده یاتوبوس د  ستگاهیا  ی تو  شی که چند روز پ  ی انسالیم   مرد

رو بود،  گرفته  کار  دلساندرا  از  هم  اون  و  از   یکی  ی بودم 

  تم ینشسته بود و پاهاش رو از شدت استرس، با ر  های صندل

  .دادیم تکون یخاص
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اتوبوس   ستگاهیا  ی که تو  ی زینسبت به چ  انسالیمرد م  ظاهر

  .کرده بود رییمقدار تغ هیبودم،  دهید

رنگ    یلباس گرم نارنج  هیرو اصالح کرده بود و    ششیو ر  موها

  .به تن داشت

 .کردیم انیلباسش نما ری اش خودش رو از زباال اومده  شکم

به کدو   هیشب  ییجورا  هیرنگ و شکم تپلش    ینارنج   راهنیپ  با

  .تنبل شده بود 

که کم مونده بود سکته   دیرسیخوشحال به نظر م   ی قدر  به

  .کرد ی من رو نگران م نیکنه و ا

ا  به د  نکهی محض  رو  دست  د،یمن  گفت:    یبرام  و  داد  تکون 

  ”.اتوبوس ستگاهیا ی تو  قِیسالم رف “

 .جوابش رو دادم ی هم متقابال با لبخند گشاد  من

کنه    یکس  مثل مالقات  صبحونه  واسه  رو  عشقش  قراره  که 

  .تکون دادم  یکرد و من در جوابش دست یاظهار خوشحال 
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پرس   نی ح  ن یهم  در همد“:  د یگال  نفر  دو  رو   گه یشما 

  ”تو کاره؟ ی انکنه توطئه  ن؟یشناسیم

 .سمت گال و راث برگشتم به

 ی روش استخدام  نیهمچ  ن،یکه شما گفت  ی زی ! طبق چخب“

  ” رخ بده؟ ستیاز طرف دلساندرا روسو ممکن ن

خودم هم مطمئن نبودم    یول  دم،یپرس  یسؤال  نیچند چن  هر

که دو    انسالیدلساندرا روسو، من و اون مرد م   ل یکه به چه دل

 ی استخدام، برا  نیرو بدون در نظر گرفتن قوان  م یبود  بهیفرد غر

  .شرکتش دعوت کرده ی کار کردن تو

. احتماال دلساندرا  وفتهیب  یاتفاق  نیامکان نداره چن“گفت:    راث

  ”.شده یانسالیروسو وارد بحران م

کرد که اون در حال حاضر    ی ادآور یحرف راث،    د ییدر تأ  گال

  .و نه سالشه شصت
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نفر صد و چهل سال    هیاگه قرار باشه  “دوباره ادامه داد:    راث

باشه، اون آدم دلساندرا روسو    زی انگعمر کنه و همچنان شگفت 

  ”.خواهد بود

دستش بود گفت:   ی قهوه تو  ین یکه همچنان س  یدر حال  گال

 م؛یبا هم ناهار بخور  میبرم. ممکنه بتون  دیمن با  گه،یخب د“

  ف یمالقاتت با دلساندرا رو برام تعر  اتیهمون موقع تمام جزئ

  ”.کن

ش اومده  که باها  ی وجود نداره. فقط اون مرد  ی ادیز  اتیجزئ“

  ”.بود سر قرار، باعث اخراج شدنم از کار شد

خوشحال   راث اشت   یبا  کرد:    یخاص  اقیو  سر “زمزمه  شامِ 

  ”!قرار؟

  ی لیخ  ن؛یپس من رو هم واسه ناهار خبر کن “در ادامه گفت:    و

  ”.افتاده یاون قرارِ شام چه اتفاق  ی دوست دارم بدونم تو

  ”!خوبه“
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به سمت در ش  گال حرکت کرد و خوشبختانه   ی اشهیدوباره 

  .ها رو سالم به مقصد برسونه قهوه ینیتونست س

  .راحت کرد یبابت حساب نی رو از ا  المینمونه که خ ناگفته

صبر کن تا به اتاق دلساندرا  “تلفن رو برداشت و گفت:    راث

  ”.ی برم و بهش اطالع بدم که اومد 

خاکستر  هی لباس  با  نگاه  ی زن  مرد    ره،ی خ  یو  سمت  به 

  .بودم رفت دهیاتوبوس د ستگاهیا ی که تو  یانسالیم

رو    قمینگاهش، رف   ریبود که با ت  دارغیگل سرخ ت  هیبه    هیشب

  .مورد حمله قرار داد

  ”!ایدنبالم ب“و خشن بهش گفت:  ی کامال جد یلحن با

هاش و به عالمت رو به راه بودن اوضاع، از دست  یکیبا    قمیرف

  .بهم اشاره کرد

د  ی تو به   هی  اش،گهیدست  رو  اون  که  داشت  ناهار  ظرف 

  .چسبونده بود اشنه یس
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  ”.دوستانه رفتار کن قمیلطفا با رف“خودم زمزمه کردم:  با

  ی اال! دلساندرا تو“افکار خودم غرق بودم که راث گفت:    ی تو

  ”.دفترش منتظرته

با قصد نشون دادن اتاق دلساندرا، رو به من کرد و گفت:   راث

 اتاق سمت   نیکردن راهرو، آخر  یاز اون درها رد شو، بعد از ط“

نشستن؛   زشونی ترسناک دلساندرا پشت م  اریچپ، دو تا دست

  ”.کننیم  تییاونا راهنما

 ” .راث متشکرم “

  ”.نمتیبی! وقت ناهار میباش موفق“

  ”!البته اگه جون سالم به در ببرم“خودم گفتم:   با

  .کردم   دایاتاق دلساندرا رو پ   باالخره

نشسته بودن؛ البته   زشونیترسناکش هم پشت م  اریتا دست  دو

که جرأت    ی طور  د،یرسی ها ترسناک به نظر ماز اون  یکیفقط  

  .سؤال ازش بپرسم  هی ینکردم حت
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 ی اونقدرا هم بد نبود؛ چون از وجنات همه   طی شرا  نیا  البته 

که انگار    شدیمشخص م  دم،یدیاون راهرو م   ی که تو   ییهاآدم 

  .سخت فرار کردن یل یجنگ خ هیاز 

اون   ی تو  یاورژانس  طیبه شرا  هیو شب   نیسنگ  ی جو  ،ییجورا  هی

 ی لبه   ی اونجا رو  ی هاطبقه از ساختمون حاکم بود؛ انگار آدم 

  .رفتنی راه م غیت

و نرمال بود و   یعیطب  یلیهم جو حاکم اونجا خ  دیشا  تهالب

  ل یو تحل  هیرو تجز  زیچاز اندازه همه   شیمن بودم که ب  نیا

  .کرده بودم 

تجار  هیصاحب    بل،یل  شرکت ا  ی نام  و  بود  به   نیقدرتمند 

  ی رگذاریقدرت با نفوذ باال و البته تأث  هیثروت بزرگ،    هی  ی معنا

  .بود ریناپذوصف 
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نزد  به به دست  زیم   نیترکی سمت  رو  و  که پشت   ی اریرفتم 

بود و کم مونده بود صندل  زشیم از پشت نقش    شی نشسته 

  ”.سالم! من اال هستم “بشه کردم و گفتم:  نیزم

اون مرد تونست خودش رو به سمت جلو هل بده   خوشبختانه 

با چسبوندن قفسه لبه   اشنه یس  ی و  رو   شی صندل  ز،یم  ی به 

  .نگه داره 

 ی دنیکه خورده بود، چند قطره از نوش  یخاطر تکون محکم  به

  .هوا معلق شد ی دستش رو  ی تو

  ”!! شانس آوردمااوه“

 ی جان! محض رضا“سرزنش کننده گفت:    یدوم با لحن  اریدست

ا م  زیچه وضع پشت م  نیخدا،   یدونینشستنه؟ خودت که 

  ”.سرنگون کرده نفر رو از پشت  هیروت، قبال هم روبه  زیم

  ”!ایهستم. لطفا با من ب  نایمن ج“رو به من کرد و گفت:    بعد
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دست  همراه اتاق  اری با  سمت  به  روسو،  دلساندرا  با   یدومِ 

  .میحرکت کرد ی اشهیش یِرون ی ب ی وارهاید

  د ی د  رونی سالن، از هر دو طرف به ب  ی اتاق و هم تو  ی تو  هم

  .داشت

  ی فلز ی هاهیو پا یبا روکش چرم زیم هیروسو پشت  دلساندرا

  .بود ستادهیا یبه مشک لی رنگِ متما یآب

با    یداخل   ی وارهاید باک   سی نف  ی واریکاغذ د  هیاتاق،    ت یفیو 

 ده یسرخس بود، پوش  ی هابرگ   شی داخل  رنگ که طرح  یکرم

  .شده بود

نقره   چند عکس   ی اقاب  رو    ی ها ی تیسلبر  ی ها که  مختلف 

  .اتاق نصب شده بودن  ی وارهایدربرداشتن، به د

نواز چشم   یدکور اتاق رو حساب  وارها،ید  ی ساده   یطراح  نیهم

  .کرده بود
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  ز یدو پشت م   هر  ،ینکیمرد الغراندام ع   هیبه همراه    دلساندرا

  .مجله بودن هی ی بودن و در حال مطالعه  ستادهیا

که به تن داشت، درست مثل   ییهادلساندرا و البته لباس   ظاهر

  .و نقص بود بیعی و ب بای قبل، ز ی دفعه

  ”.یما ملحق بش به ی! خوشحالم که امروز تونست اال“

  .وجودم رو فرا گرفته بود استرس

  ”!من هم خوشحالم“گفتم:  ی لرزون ی صدا با

  .حرف از دلساندرا بودم نیا دنیمنتظر شن همچنان

و بگه    زهیدستم بر  ی رو رو  یزود آب پاک  یلیداشتم خ   انتظار 

ا تو  نکهیاز  رو  من  داشته  کنه،    ی قصد  استخدام  شرکتش 

  .شده مونیپش

  ”بود؟ یچ تینام خانوادگ  اال،“

  ”!مورالز “
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  ”.شرکت هستن  دیتول   ریفلدمن، مد  ناس یل  شونیمورالز! ا  اال“

 قدم ش ی به من پ  ییآمدگوخوش  ی فلدمن بود که برا  ناسی ل  نیا

  .شد

چ  با به  چشم  ی زیتوجه  از  مکه  شک   خوندم،یهاش  بدون 

چ بفهمه  زودتر  چه  هر  داشت  دلساندرا   ی تو  یدوست  سر 

  .به استخدام کردن من گرفته میگذشته که تصم 

  .سالم کردم بهش

کوتاه   هی  ناسیل بارمرد  س  اندامکیقد،  که   پوستاهیو  بود 

  .پرپشت داشت  ییابروها

دق  دونستمینم  واقعا غلط   نیا  ی تو  قا یمن  چه   ی شرکت 

  .کنمیم

  .سالم کرد یفلدمن با لحن خاص ناسیل

از طرف من    یح یبعد از تموم شدن حرفش، منتظر توض   انگار

  .دلساندرا بود ایو 
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  ی از کارمندها  یکیاز گروه ما باشه! بهتره بگم    ی قراره عضو  اال“

  ”.کنه فا یرو هم ا ریمد هینقش  تونهی شرکت، که م

واقعا    نکهیدلساندرا، با خودم گفتم مثل ا  ی هااز صحبت   بعد

  .شرکت داشته باشم نیا ی شغل خوب تو هیقراره 

دلساندرا در مورد علت حضورم    نکهی هم بعد از ا  ناسی ل  یحت

  .د یکش یداد، نفس راحت یکوتاه  حیتوض بلیشرکت ل ی تو

حال   ناسیل داشت    یدر  جور    هی که  و  جمع  رو  کاغذ  دسته 

رو هم به   هانی. اکنمیم  تیموفق  ی برات آرزو“گفت:    کردیم

  ”.دم یم لیتحو  ی راستاریو میت

 ،ی ری م  ی متشکرم. دار“نشست و گفت:    زشیپشت م  دلساندرا

  ”.در اتاق رو هم پشت سرت ببند 
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اتاق دلساندرا بود و    ناسیکه ل  یوقت در حال خارج شدن از 

ش در  م   ی اشهیداشت  رو  معنادار  بست،یاتاق  من   ی نگاه  به 

  .انداخت

بخواد برام    نکهی که مواظب باشم تا ا  گفتیداشت بهم م  انگار 

  .کنه  تیموفق ی آرزو

ها نشستم و دوتا زانوهام رو به هم  از مبل   یک ی  ی رو  باالخره

  .چسبوندم

م  ی بار   ن یاول  نیا کوتاه  دامن  که    ی ول  دم،یپوشی بود 

بزرگسال،   هیچطور مثل    دونستمیخوشبختانه انگار از قبل م

  .نمیباوقار و مؤدبانه بش

  .زده بود هاش رو به هم گره انگشت دلساندرا

خوش    بلیل  یبه کمپانخب اال!   ار یبس“به من کرد و گفت:    رو

  ”.ی اومد

  ”نجا؟یا امیب ن یبپرسم چرا از من خواست تونمی . ممتشکرم“
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  .داشت یلبخند گرم  یول د،یخندی چند دلساندرا نم هر

  ”!یباش  یها آدم خاصحرف   نی از ا  شتریکه ب  ترسمیم  نیا  از“

  .دیحرفش خند نیبار بعد از گفتن ا نیا

کارها   تو“ ز  ی قراره  بد  ی اد ی مختلف  وظای انجام    ف ی. ممکنه 

وظا به  نسبت  دار  یفیامروزت  بعد  روز  متفاوت    ،ی که  کامال 

شا ت  دیباشه.  به  باشه  کن  قاتیتحق  میقرار   یتو  ،یکمک 

روز هم   هی  ،یکن   ی بردار  ادداشتیجلسات مختلف از مباحث  

 م یممکنه ازت خواسته بشه به ت   ؛یباش  یشخص  ار یممکنه دست 

  ی حت   ای و    یها کمک کنهماهنگ کردن فوتوشات  ی برا  یطراح

  ”!ی روز قهوه هم سرو کن هی

و    دییبه جز تأ  ی زی دلساندرا، چ  حاتینسبت به توض  واکنشم

  .هاش نبودموافقت با حرف 

دوست دارم بدونم چقدر در    یل یخ  یول“ادامه داد:    دلساندرا

  ”!هیچ  ت یو نظر کل ی اطالعات دار  بلی ل  یمورد کمپان



Page 125 of 1306 

 

آروم  نیا جو  شد  باعث  ب  یسؤال  دوام   نمون یکه  بود  برقرار 

  .نداشته باشه ی ادیز

 بیکه قرار بود باهاشون به صل  موند ی م  ییهاو طناب  خیم  مثل

  .بشم دهیکش

  ”!که وارد شرکت شدم؟  هیاقهی چند دق نیا ی تو  منظورتون“

  ”!آره “

  .راحت شد  المیخ

  .امتحانم رو پس داده بودم  قبال

ما  هیتنها    دونستمیم دلساندرا  که  داره  وجود  به    لیجواب 

  .بابت مطمئن نبودم نی هم از ا ادیهر چند ز دنشه؛یشن

نم  یحال  در با  دونستمیکه  اندازه  چه  جواب   د یتا  صادقانه 

  ”...ییجورا ه یهمه “سوالش رو بدم، گفتم: 

  ”!رو بزن   حرفت“
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 ن یکه از نور چراغ ماش  ییمثل آهو  ترسن؛یانگار م  ییجورا  هی“

  ”.دهی جاده ترس  ی تو

  .ضربه زد  زیو با نوک خودکارش به م  دیکش یآه دلساندرا

نقل و انتقال سخت    هیکه    هیکوتاه  یلیراستش... مدت خ  خب“

  ”.میرو پشت سر گذاشت

رو  حیترج به  و  ن  ی دادم سکوت کنم  قبال در    ارمیخودم  که 

کمپان تو  بلیل   یمورد  دلساندرا،  خود  البته   نترنت یا  ی و 

  .بدست آوردم یاطالعات

نقل و انتقال، چند نفر از کارمندهامون رو منتقل    نیا  ی تو“

  ”.شدن نی گزیجا گهیو چند نفرِ د میکرد

نه،   ایبود که حرفش رو ادامه بده    یکه انگار سر دوراه  ی طور

گفت:    یول ادامه  ارزش “در  خاطر حفظ  به به  مجبور  هامون 

ا  ی کار  نیچن چند  هر  اعضا   نیشدم.  از  نفر  چند    ی وسط 

  ”.میخوب و بااستعدادمون رو هم از دست داد ی هامیت
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داشت با استفاده    یافتاده بود و سع  ر یاز کلمات گ   یدونیم  ی تو

  .کنه انیها حرفش رو بواژه   نیاز بهتر

بود که بخشش من شامل حالش شد.    ی از افراد  یکی  همسرم“

داشتن،   ی که باهاش همکار  ییاز کارمندها  ی نسبت به تعداد 

. اون هم از قدرتش سوءاستفاده کرد،  کردمیم  یاحساس نگران

نداشت که از نظر اون تا چه اندازه کارم    یتیبرام اهم  خب   یول

  ”.هیرواده یو ز موردیب

لحن محکم  هر با  مبه صحبت   یچند  ادامه   ی ول  داد،یهاش 

  .کنه یمخف تونستی لحنش بود رو نم ی که تو یتی عصبان

  .سکوت کرده بودم  همچنان

  .کرده بود ری ذهنم رو درگ ی ادیز ی هاچند سؤال  هر

  بل یبرند ل  ی رشد و ارتقا  ی تمرکزم رو  نیشتریکارم، ب   لیاوا “ 

  ل یهم تبد  تالی جی برند د  هیبه    بلیداشتم برند ل   یبود و سع

م اعتراف  البته  ا  کنمیبشه.  ا  هی  نکهیاز  در  قدرتمند    ن یزن 
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. باالخره تونستم شرکتم رو بردمیلذت م  یبودم، حساب  نهیزم

ام رو درش  خانواده   نکهیبانفوذ کنم؛ بدون ا  یکمپان  هیبه    لیتبد

اتفاق    نیا  خواستمی واقعا هم نم  دیدخالت بدم. هر چند، شا

  ”.وفتهیب

  ”.نیدیبه هدفتون رس  گه ی االن د یول“

اتفاق   نیا  شی سال پ  یلیخ“تکون داد و گفت:    ی سر  دلساندرا

 ی داشت، ول   رو هم با خودش به همراه   ی ادیز  ی هاافتاد و لطمه 

نداره. پسرم   ندهیحال و آ   ی تو  ی ر ی ها گذشته و تأثخب گذشته 

پدرش کردم که   نیگزیشرکت آوردم و اون رو جا  نیرو به ا

 ی که خودت هفته   یرو سر و سامون بده؛ همون  هاشی خرابکار

  ”!ش یدید  شیپ

ا  بعد حساب  نکه یاز  زد،  رو  حرف  اون  و    یدلساندرا  متعجب 

  .شده بودم ری غافلگ
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نم  هرگز رو  پرنس چارم  کردمیفکرش  اون   ،یعوض  نگیکه 

  .پسر دلساندرا باشه

  ”!پسرتونه؟ نگیچارم پرنس“

اون   ی کردیپس فکر م“:  دیبهم انداخت و پرس  یسردرگم  نگاه

  ”ه؟یک

سر قرار.   نیدوست پسرتونه و با هم اومد  کردمیفکر م  من“

با گفتم  برخورد   دیبهش  آدم  مثل  و  کنه  عوض  رو  رفتارش 

  ”!کنه

  .دیدوباره خند دلساندرا

رو   یصندل  ی هاهیپا  ی صدا از    شدیم  دهیکش  نیزم  ی که  رو 

  .دمیشنی اتاق دلساندرا م رونیب

  ”.پسرمه کین یدام“

م  هی  دیشا ا  تونستمیدرصد  سع  ی مرد  نیبا  کرده   یکه 

اش رو سر و سامون بده خانواده  ی از اعضا  یکی  ی های خرابکار
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ول  ی همدرد نشده   یکنم،  عوض  موردش  در  نظرم  همچنان 

  .بود

باشم که    یشرکت کس  ی تو  دی رو با  میروز کار  نیمن اول  چرا“

  ”باهاش داشتم؟ ی رفتار  نیچن

مونده   یذهنم بود همچنان ناقص باق  ی که تو  یپازل  ی هاتکه

  .بودن

کس  چون“ من  و   یپسر  شد  شدنت  اخراج  باعث  که  بود 

  ”.کننی رو ادا م نشونید  شهیروسو هم ی خانواده

ب  هر دلساندرا  متوجه    داد،یم  حیتوض  شتریچقدر  کمتر  من 

  .شدمیم بل یشرکت ل ی حضورم تو لیدل

  .از رمز و راز بود ی ابه صندوقچه  هیزن شب نیا

  ”!آهان “

  .داد هیتک شی صندل ی به دسته دلساندرا
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  ی اوضاع کارها   ییجورا  هی  یو تو بتون  میاریاگر شانس ب  نکهیا  و“

آور  جو دلهره   یکن   ی بهتره بگم کار  ای  یشرکت رو رو به راه کن

که بتونه   ی بد  شنهاد یپ  یحلشرکت عوض بشه، مثال بهم راه

  ”...شرکت رو ثابت کنه تیوضع

 ی بتون  دوارمیام“هاش انداخت و ادامه داد:  به کف دست  ینگاه

باهام در   یداشت  ی شنهادیو اگر پ  یمورد بهم کمک کن  ن یدر ا

  ”.ی بزار ونیم

  .ذهنم وجود داشت ی بزرگ تو یلیسوال خ  هی حاال

کد و الفاظ    ی سر  هیما با    نیب  ی و گو  گفت  کردمیم  احساس

  .هیشرویدر حال پ انهیمخف

 یو سع  کردیمرموز صحبت م  ییجورا  هیدلساندرا بود که    نیا

  .منظورش رو بفهمونه یخاص ی داشت با کدگذار

دوم  نیبنابرا نفر  با  ی من  که  متوجه   دیبودم  رو  کدها   اون 

  .شدمیم
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  ی پرسش  یبه پاسخ باشه، با حالت  هیلحنم شب  نکهیاز ا  شتریب

  ”ام؟ یانجام بدم که از پسش برم   د یرو با  ی من فقط کار“گفتم:  

  .بود دنشیمنتظر شن دمیجد  سی بود که رئ یانگار جواب یول

  ذاشت یهاش مچشم  ی رو رو  نکشیکه ع  یدر حال   دلساندرا

چ  یلیخ“گفت:   اگه  م  ی اگهید  زیخوبه!  که   ی خوایهست 

  ”.بپرس ،یبدون

  ”.تا سوال دارم  چند“

  ”.خب بپرس “بهم انداخت و گفت:   ینگاه نکشیع  ی باال از

  ”من رو اخراج کنه؟ تونهی م نگی پرنس چارم پسرتون“

و گفت:    ی مرموز  لبخند دام“زد  اخراجت   تونهینم   ک ین ینه! 

  ”.کنه

  ”داشته باشم؟ یخوبه. مجبورم باهاش رفتار خوب  پس“

  .داد  هیتک  شیبار به صندل  نیا
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سع  به“ بهتره  احساس  رابطه   ی تو   یکن  ینظرم  پسرم  با  ات 

  ”.یداشته باش ی شتریب یِراحت

 ” کین یدام“

بودن و تمام   ستادهیمادرم پشت در اتاق فالگوش ا  ی ارهایدست

 .کردنیم  یکه در حال رخ دادن بود رو بررس یاتفاقات

کردن شده بودن که متوجه حضورم    یمحو جاسوس  ی قدر  به

  .نشدن

  .سالم کردم زیآمغرولند و طعنه با

دست   یکی نوش  ارهایاز  و  شد  حال   ی ای دنیدستپاچه  در  که 

از دهنش سراز بود،  رو  ری خوردنش  و  راه   ی شد  راهش  لباس 

  .ختیر

بود که کمتر احساس ترس    ارهایاز اون دست  گه ید  یکی  نایج

  .داشت
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در رو فشار    ی ره یشده بودم و قصد داشتم دستگ   کیدر نزد  به

  ”.رسو، مادرتون جلسه داره ی اوه! آقا“بدم که گفت: 

  .دیخندی زن نشسته بود و داشت م هی  ی روروبه   مادرم

  ”ه؟یزن ک نی ا“مقدمه و با اخم گفتم:  بدون

لباسش رو تم   یاول در حال  اریدست با دستمال   ز یکه داشت 

  ”!د یکارمند جد“گفت:  یغیج ی با صدا  کرد،یم

  ده یند  دنیدر حال خند  ی نطوریبود که مادرم رو ا  ی ادیز  مدت

شاد مزاحمش   ی اون لحظه  ی گرفتم تو میتصم نیبودم؛ بنابرا

  .نشم

  .صبر کردم و بعد وارد اتاق شدم قهیدق چند

  ”!ی ازادهحالل  چقدر“

 زد ی که لبخند م  یمادرم نشسته بود، در حال  ی رو که روبه  یزن

  .رو به سمت من کرد

  .تر از کابوس بودوحشتناک دمیدیکه م ی اصحنه 
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  ”!نه “ناباورانه گفتم:  یلیو خ نیخشمگ  یلحن با

  .شده بودم  یعصب یحساب

  ی و مزاحم  ادبی روم نشسته بود، همون دخترک بکه روبه   یزن

  .حالش رو گرفته بودم یفروش تزایاون پ ی بود که تو

  ”!اوه، بله“از خود متشکر گفت:  یلیخ

  ”!نه“تکون دادم و دوباره گفتم:  ی ناباور  ی رو از رو سرم

  ی از کارمندها  یکیبه اال خوشامد بگو. اون از امروز    کین یدام“

دام اال!  ا  راستارِی سرو  کی نیشرکتمونه.  خالق  دهی بخش    ت یو 

  ”.بلهیل

  ”!مادر کنمیم خواهش “

رفتار    ادبانهیرو استخدام کنه که با مردم ب  یکس   دینبا  مادرم

  .کنهیم

باش و تمام   یمن وقت ندارم؛ لطفا پسر خوب زم،یعز دی ببخش“

  ”.شرکت رو به اال نشون بده ی هابخش 
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وصل   یگفت اون رو به نائوم  ارشیرو برداشت و به دست   تلفنش 

  .کنه

 ی حرف با مادرم داشتم؛ هر چند که اون فعال وقت   یکل  هنوز 

  .برام نداشت

وقت مالقات برام با    ه یگفتم    نا یاتاقش خارج شدم و به ج   از

  .مادرم رزرو کنه 

شرکته؛   ی و بودجه   یبگو مالقاتمون مربوط به امور مال  بهش“

  ”.کنسلش کنه  تونهینم گه ید ی نطوریا

  ”؟ی دار یمشکل  د،ی ببخش“

  ”!یدونی رو م اسمم“

لحن  اال خ  یبا  و  رو  “گفت:    ی جد   یلیسرد  اسمت  که  البته 

  ”.یهست یمرد واقع  هیتو  ز،یعز نگی . پرنس چارمدونمیم

  ”.لحن راحتت من رو آزار نده نیبا ا دمی هشدار م بهت“

  ”؟ی ریکار رو هم ازم بگ  نینکنه قراره ا اوه،“
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بود از اون کار    نی ا  اقتت یکه ل   میدونی من و هم خودت م  هم“

 ادبانه یب  های در اون حد با مشتر  ی . تو حق نداریاخراج بش

کن اخراج شد  یرفتار  که  بعد  ا  ،ی و  و  بشه  گرفته    نیحالت 

  ”.کنه رت یغافلگ هیقض

و    یرفتار کن  ادبانهیحد با مردم ب  نیدر ا  ی هم حق ندار  تو“

  ”!زادی آدم ی اسم خودت رو بزار

  ”!ی و شروعش کرد ی باعثش شد خودت“

  ”.ی که از قانون و مقررات باالتر  ی هم فک کرد تو“

  .گمیکه دارم دروغ م دونستمی م یبهتر از هر کس خودم

  ”.بود ی تماس ضرور هی“

کش   اشچهره  درهم  گفت:    دیرو  بود؟   ی ضرور  یمطمئن “و 

غ   چکسیه تو  ری به  تو  رعا  یاون رستوران، مشکل  ی از   ت ی با 

  ”.قانون نداشت
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  ”!مزخرفه زیچ هی نداره؛  ییواسه من معنا قانون“

هم   گهیقانون د  ه یدرسته. جورج    یگی که تو م  ینیهم   آره،“

ا ساعت    هاخدمت ش یپ   نکهیداشت؛  شش  هر  بار    هیفقط 

 ی تو   ینه؟ حت  ست،یبخورن. عادالنه ن  تزا ی پ  کهیت   هی  تونستنیم

  ”.میداشت ییرفتن به دستشو  ی بار اجازه  هیفقط  فت،یهر ش

پس چرا از اخراج   ،یداشت  ی زی انگحد شغل رقت   ن یتا ا  اگه“

  ”؟ یشدن ناراحت

من اخراج بشم و من واقعا به اون   ی تو باعث شد“زد:    ادیفر  اال

  ”!داشتم، دلقکِ لوده  از یپول ن

من رو دلقکِ لوده صدا نزده    چکسی تا حاال ه  میطول زندگ   در

  .بود؛ حداقل چشم تو چشم

پشت سرم هم جرأت به زبون آوردن    چکسیمطمئنم ه  یحت

  .رو نداشت یحرف نیچن

  ”!لوده؟ دلقکِ“



Page 139 of 1306 

 

  ”.ی کرد میشو بابا، عصبان خفه“

خاموش شدنش رو فشار   ی دکمه  تونستمیصورت م  هیدر    فقط

ازم ممنون   دیتو با   ه؟یچ  یدونی م“بدم؛ پس در جوابش گفتم:  

  ”.نجاتت دادم یدونکه از اون آشغال  یباش

  ”!شازده  ایتو توهم هست   یلیتو خ  انگار“

  دونستم،یاسمش رو هم نم  یمادرم که حت  ی ارهایاز دست   یکی

  کی کرد که امروز    ی ادآوریزنان به سمتم اومد و بهم  نفسنفس

 .دارم  یوقت مالقات رسم

بودم که با آرنجم   ی عصبان  هاشیاز دست اال و گستاخ   ی قدربه

 .اتاق کنفرانس ی دادم تو اون رو هل 

 .تمام وجودم رو فراگرفت  ی بیعج احساس

رستوران مچ دستش    ی تو  یبود که وقت  یهمون احساس  قاًیدق 

 .شد قی هام تزررگ  بودم، بهرو گرفته 
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چه خبرته؟ نکنه    یه“دستم زد و گفت:    به  یمحکم  ی ضربه   اال

 ” ؟یکِشی منو م  ی طورن یکه ا  ی ار یدستم رو ازجا در ب   ی خوایم

 .اکراه دستش رو رها کردم  با

 .میبود ستادهیهم ا ی روروبه  قاً یدق حاال

 .تازه رو احساس کردم ی مویاون عطر ل دوباره

عج   یعصبان  یهرچند حساب   و  احساس خوب  اما   ی بیبودم؛ 

 .بودوجودم رو فراگرفته

ب  کی  کهن یا  از با وجود تمام  که   ییهای و گستاخ  یادبینفر 

هام زل چشم  ی رو داره که راست راست تو  نی کرده، جرأت ا

 .اومدیبزنه، خوشم م

مآدم   یوقت  شهیهم به   خواستنی ها  بزنن،  حرف  باهام 

 ی کفر  یبه شونه هام، حساب  ایو    شدنی م  رهیهاشون خ کفش 

 .شدمیم
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  ،ی دار  ایمزا  یوقت با کلشغل تمام   هی  گهیلطف من، حاال د  به“

. آهان، وقت استراحتت  ی دیهم نم  ری گند س  ی بو  گهیالبته د

 ” !شترهیب یلیهم خ

و گفت:    زیر  یلیخ   شخندین  کی زد  مرموزانه   یخدا   ی وا“و 

 ”!شانسم. واقعاً ازت سپاسگزارم شازدهبزرگ. من چقدر خوش

داشتم   یکنم، احساس خوب  کی رو تحر  تشیعصبان   کهن یا  از

 ” !کنمی خواهش م“پس گفتم: 

 دادی هم فشار م  ی که رو  ییهاسمتم خم شد و با دندون  به

 ” !ازت متنفرم“گفت: 

 ” !ستمی طرفدارت ن نیمتقابله. منم همچ  احساسمون“

پنج   کمتر داشتاز  فاصله  بهمیسانت  و   سییر  کیعنوان  . 

 .بودشده  کیبه هم نزد ی ادیهامون زکارمند، بدن 
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چاقو داشت،   کیکه اگه    میبودشده   کینزد  به هم   ی قدر  به

س از  رو  قلبم  باهاش  بنابرادیکشی م  رونی ب  امنه ی حتماً    ن ی. 

 .دادم دو قدم به عقب برگردم  حیترج

 ” !خوبه“

  ”!شهی نم نیبهتر از ا“پوزخند جواب دادم:  با

  .چشمم شده بود ی اال خار تو گهید حاال

پشتش به مادرم گرم    بلیشرکت ل  ی بود که تو  یتنها زن  اون

  .بود

رو داشت که   نی شجاعت ا  یکاف  ی که به اندازه   ی دختر  تنها

  .هام زل بزنهچشم ی تو

  .خوش به حالم شده بود واقعا

با    ی مادرم با استخدام کردن اال، چه فکر  کردمی درک نم  اصال

  .خودش کرده بود
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خوب برات دارم. چطوره   شنهادیپ  هی  نگ،یپرنس چارم  نیبب“

  ش یپ   گهی . احتماال دیمرد بالغ رفتار کن  هیبه بعد مثل    ن یاز ا

  ”.م ینیشرکت بب نیا ی رو تو   گهیکه دوباره همد ادینم

  .نواختمی ذهنم م ی رو تو  یخاص تمی هام رانگشت  با

گفتم:    بعد اال  حرف  شدن  تموم  هم “از  هم    نی تو  االنش 

  ”!ی اخراج

  .داد لمیتحو یطان ی لبخند ش هی

ناخواسته مجذوبش شده بودم که بدون فکر کردن،   ی قدر  به

  .متقابال جوابش رو دادم

 ؛ یداشته باش  یصحبت   هیمورد فکر کنم الزمه با مادرت    ن یا  در“

جا تا  م  ییچون  من  ا  دونم،یکه  قدرت  ندار  نیتو  که   ی رو 

  ”.یمن رو اخراج کن یبتون

د  نیا“ م   گهیرو  حلش  قول   ؛¹سِنتیمَلِف  کنمیخودم  بهت 

  ”.دمیم
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واسه    یمن و تو از قبل بهتر شده؛ حت  ی چقدر رابطه  نیبب“

رشد   ی رفتارها نشونه  نی. امیهم اسم مستعار هم انتخاب کرد

دار  ته؛یعقل م  ی باالخره  دیشیبزرگ  که  حاال  خب    گه ی. 

بهتره منم دست از   م،یکنیحساب م زادیرو جزو آدم  گهیهمد

هم    اگه.  میبه کار هم نداشته باش  ی کار  گهیسرت بردارم و د

باشخوش  یلیخ  یلیخ همد  گهید  م،یشانس  رو   گهی هرگز 

  ”!مینیبینم

پشت سرش پرت کنم   ی دوست داشتم اال رو از پنجره   واقعا

  .وسط درست نبود نیا ی زیچ  هی یول رون،یب

که نسبت به اال داشتم، شهوتم   ی تیوجود تمام نفرت و عصبان  با

  .دادیو قلقلکم م شدی م کیدر تمام اون مدت تحر

جهنم خودت   ی خب، باشه. تو تو  یلیخ“جواب اال گفتم:    در

  ”!کنمیم  یجهنم خودم احساس راحت  ی کن. منم تو  یزندگ
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که    یتمام، درِ اتاق کنفرانس رو باز کرد و در حال  تیعصبان   با

  ”!موافقم ه،یخوب  یلیراه حل خ“گفت:  شدیداشت ازم دور م 

 ی هاقسمت  ی هی داد که بق  شنهادیو به اال پ  دی از راه رس  نایج

  .شرکت رو بهش نشون بده

 .یمنیاهر ی بانو منان،یاهر ی : سردسته سِنتیمَلِف ¹

 انسال یبه مرد م  یخاص  سالن انتظار، با نگاه   ی که تو  یخانم

خ  ستگاهیا  ی تو با    شده  رهیاتوبوس  و  اومد  سمتم  به  بود، 

 دستم بود ضربه  ی که تو  یتمام، با انگشت به فرم  یبداخالق

 .کنم مطالعه  قیزد و ازم خواست که اون رو دق

 ” !بهمون بده ی شماره تماس واسه مواقع ضرور هی“

پوش  العاده خوشزنِ فوق   ارِیاز پنج دست  شتری ب  بل،یل  یکمپان

 .داشتن ی اکننده  رهی داشت که سبک پوشش خ

 مت یقگرون   ی زها ی بودن که پشت م  یی ها کارمندهاخانوم   نیا

 .شدنیکار م و مشغول به نشستنیم
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و   متیقگرون  یشرکت هم حساب  نیا  ی هایو صندل  زیم  یحت

 .از چرم براق داشتن ییهابودن و روکش  بایز

چن  بدون هرگز  من  صندل  زیم  نیشک  تو  ییها  یو    ی رو 

 .داشت نخواهم  میزندگ

بود که   ی ریبودم، همون حص  دنشیکه قادر به خر  ی زی تنها چ 

 .کردمی استفاده م راندازیخونه داشتم و ازش بعنوان ز ی تو

 .دمیکش  یآه

 ” ؟ی شهر ندار نیا ی تو ی اخانواده  ایآشنا و   چیه یعنی“

 نی بهش مراجعه کن  نیبتون  ی مواقع ضرور  ی که تو  یکس  خب“

 ” !خودم بتونم روش حساب کنم، نه ندارم  ایو 

دوست که   گهیهات رو بده. داز دوست  یکیشماره تلفن    پس “

 ” ؟ی ندار ،ی دار

بودم    دواریرو بهش دادم و ام  ت یو اطالعات دوستم ف  شماره

کمپان  یوقت طرف  م  بل ی ل  یاز  گرفته  تماس   شه،ی باهاش 
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و عز رو    یلی خ   زم،یدخترک خوشگل  تلفن  باوقار  و  خانومانه 

 .بده جواب

 .دعاکردن بود اومد،ی که از دستم برم ی کار تنها

نگه:    هی بودم    دواریام لِ “ وقت  کالب  با  شما  اَند   ز یدیسالم، 

 .د یجنتلمن تماس گرفت

 هیفقط کاف  م،یانواع مختلف واژن و آلت هست  ی ارائه دهنده   ما

 .ن یانتخاب کن

 ” !داشت د یخواه ی اینشدنشب فراموش  د یباش مطمئن

صاحب اون کالب   ییجوراه یو    کردی کالب کار م  هی  ی تو  تیف

 .بود

راه   کیشر   ک ی  درواقع رو  کالبشون  هم  با  که    ی اندازداشت 

 .بودن کرده 

که بهم   یتحت نظرم داشت، فرم  اریکه خانوم دست  یحال  در

  .داده بود رو پر کردم 
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  .هر فرد بود ی نه یش یدر مورد پ  یفرم، اطالعات ی تو سواالت

کار  مطابق تو  ی با  م  بلیل  ی که  حقوق   ستیل  ،ی دادیانجام 

  .هر فرد متفاوت بود ی انه یماه

ل  یوقت بد  ینگاه  هیها  حقوق   ست ی به  حس  به   ی انداختم 

  .جا شدم جابه می صندل ی تو کمی سراغم اومد و 

  .باال نبود کردمی که فکر م ی اونقدر حقوقم

روز  در طول شبانه   بل،ی ل  یکمپان  ی به جز کار تو  دیشک با  بدون

  .دادمیم هم انجام  گهیوقت دسه تا کار پاره 

ها  وقت رو آخر شب پاره   ی ممکن بود مجبور بشم کارها  البته

  .انجام بدم

اشبانه  ی برنامه   ستیل به  با  نیروزم  که  بود   دیصورت 

ادامه   ی هاکالس درآمد  منبع  عنوان  به  رو  رقصم  آموزش 

  .دادمیم
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رو    ییمواد غذا  ی دو بار  یکیو هر هفته    کردمی بار کار م  ی تو

  .دادم یم لیتحو

  دادم ی انجام م  دیکه با  ییتعداد کارها  ی محاسبه   الیفکر و خ  از

  .اومدم رونیب

  ی نظر در مورد کارها   دیتجد  ی برا   یهم وقت کاف  شی نجوریهم

  .وقتم نداشتمپاره 

  ”!رو نگاه کن جانیا“

که جلوم بود جا    ینیفلش دورب  دنی رو باال آوردم و از د  سرم

  .خوردم

رو   یعکس شد،  گرفته  ازم    ار یدست   وتریکامپ  ی صفحه  ی که 

  .داده شد   شینما

شده بودم که انگار داشت عطسه    یبه کس  هی عکس شب   ی تو

  .کردیم

  .مونده بود بازمه ین دهنم
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ا  نیخوای م  واقعا“ آ  ن یاز  عنوان  به  استفاده   ی دیعکس 

  ”!ن؟یکن

عکس   جا،نیکه اومد ا  یندارم که از هر کس  یوقت اضاف  من“

  ”.رمی در حد فوتوشات بگ ایو نقص   بیعیب

 ی با دهن باز تو  ی طورن ی. بزار هم ستین  یخب، مشکل  یلیخ“

ا  کنم  فکر  باشم؛  افتاده  نظر    شتر یب  ی نطوریعکسم  به  خودم 

 ” .رسمیم

  .اومد رونی ب نتریاز دستگاه پر میکارت پرسنل باالخره

حت  ی رو  عکس اون  ی کارت،  رو  یاز  نما  ی که    ش ی صفحه 

  .بودم هم ناجورتر بود دهید  وتریکامپ

 لیو بهم تحو  دی کش  رونیکارت رو از دستگاه ب  ار،یدست  خانوم

  .داد

کن  یمیت“ شروع  رو  کارت  باهاش  قراره    ی طبقه  ی تو  ،یکه 

  ”.یکن دا یرو پ میسرپرست ت یتونیچهل و دومه؛ همونجا م
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  .کنم دا یرو پ  رمیرفتم و تونستم مس نییها پاپله  از

استفاده    میمربوط به ت  تِییسو  دیهمون کارت به عنوان کل  از

  .کردم و وارد سالن شدم

چهل و سه    ی مثل جو طبقه  قایطبقه، دق  نیا   ی حاکم تو  جو

  .سرشار از ترس و اضطراب  ی بود؛ جو

طبقه   نیا  ی مجبور نبودم تو  گهیبود که د  نیا  وانیپر ل   ی مهین

چارم پرنس  و  کل   نگی با  کنم  خانوم   ایکل  اون  به  چشمم 

  .وفتهیبداخالق ب اریدست

ز  نیاول  از و  قدبلند  تو  ییبایخانوم  د  ی که  محل    دم،یسالن 

  .دمیرو پرس  میاتاق مربوط به ت قیدق

  .د یرسیهاش متا شونه  یبه سمتم برگشت، قدم به سخت  یوقت

چند تا اتاقک داشت که    بل،یل   یدومِ مربوط به کمپان  ی طبقه

  .شد یباز م ایداشتن و رو به در یکوتاه  ی وارهاید
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نبودن،   بایز  ی ر یگاگرچه به طرز نفس   بلیل  ی کارمندها  ی همه 

  .داشتن ی االعاده فوق لیو استا   پیت یول

م  یخانوم  از با عصبان  زی که پشت  و  بود  در حال    تینشسته 

ق   ی شه یش  هیکردن    چیکادوپ گرون   ه ی  ی تو  متیمشروبِ 

ت   دیسف  ی ه یهد  ی جعبه  سرپرست  سراغ  بود،  رو   میرنگ 

  .گرفتم

از کارمند    داد،ی رو بهم م  میکه آدرس سرپرست ت  نطوریهم

تماس   ی اگه ید به  که  خواست  بود  نشسته  کنارش   ی هاکه 

  .جواب بده ختیری به هم م شتریکه اعصابش رو ب ی اوقفهیب

  .خوندم شی کارت پرسنل ی رو از رو  اسمش

مشک  ی موها  زِرا، براق  یبلند  لخت  یو  از شدت  که   ،یداشت 

  .شده بودن حالتیب

چسبونده   ی بردارنت   یرنگ  ی کاغذها  فی چند رد  زشی م  ی رو

  .کردنیم ییروشون خودنما ییهاادادشت یبود و 
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برو    د؟یکارمند جد“دستم انداخت و گفت:    ی به فرم تو   ینگاه

م  یکیپشت   اون  ا  ن،یبش  یخال  ی زهایاز  و    ل یمیاطالعات 

کن و به کارهات سر و سامون   ستمیمربوط به خودت رو وارد س

  ”!الزمه انجام بده   یکنیکه فکر م ی بده. هر کار

  .کردم و رفتم که کارم رو شروع کنم  یتشکر کوتاه  جانی ه  با

  بایو تقر  ومدیبه صدا درم  وقفهیبود، ب  زشیم  ی که رو  یتلفن

  .ظاهر شد وترش یکامپ ی صفحه ی و چت رو لیم یشش تا ا

بود    دنیدر حال لرز  زشیم  ی که رو   یفونیآ  ی های از گوش  یکی

  ی محض رضا“گفت:    یمِن و از سر کالفگرو برداشت و با مِن 

  ”!ن یخدا خفه ش

راحت واسه   ی جا  هیاومدم و دنبال    رونیاز اون سالن ب  باالخره 

  .استراحت گشتم قهیچند دق
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اتاقک  تاینها د  یکیکوچ   ی هاپشت  قبال  جا  دهیکه    یی بودم، 

 ی هاتا پنجره   ی اد یز  ی کردم؛ هر چند فاصله   دای نشستن پ  ی برا

  .اون سالن داشت ی تو

  .حق انتخاب نداشتم  ریدختر فق هیبه عنوان  من

  .لَم بدم شونی کی ی گرفتم رو  میو تصم دمید  یتا صندل چند

 ن ی اول  بلی که تا االن داشتم، شرکت ل  ییهاتمام شغل  ن یب  از

داشت که بتونم    ییهای بود که به عنوان کارمند، صندل  ییجا

  .نمی روش بش

واسه نشستن بود،    یصندل  امگهی د  ی هاشغل  ی تو  دیشا  البته 

خودش واسه شروع    نیا  ؛نم یمن اجازه نداشتم روشون بش  یول

  .آوردیحالم رو جا م یحساب

هم بود و من   وتریو کامپ   یو صندل  زی اون سالن چند تا م  ی تو

  .ازشون استفاده کنم لمیم یثبت ا ی گرفتم برا میتصم
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شرا  ی تو تو  ییهاکباب   ط،یاون  گروسو  خانوم   فمیک  ی که 

 .ناهار دلچسب بود هیگذاشته بود 

  .بره  شی قراره خوب پ زیچکه همه کردمیخودم زمزمه م با

  .نشستم هایاز صندل یکی ی رو

تو  ی صندل  هی البته  که  راحت  و  ل  ی نرم   شدینم   بلی شرکت 

  .رو داشت نیاز ا ری غ ی زی انتظار چ

ا  بعد م  یکیپشت    نکهیاز  اول  زهایاز  که   ی زی چ  نینشستم، 

 ی باال  تِیفیو با ک  فیظر  ی چشمم رو گرفت، صفحه   یحساب

  .بود وتر یکامپ  رِیتصو

ک   هی و    د یسف  بوردیصفحه  چ   هیرنگ   ی اگه ید  ی زهایتلفن، 

  .وجود داشت  زیم ی بودن که رو

 ی اش دکمهصفحه   ی و گذرا رو  عیسر  یلیرو برداشتم و خ  تلفن

  .رو جست و جو کردم یتی آ

  ”؟یهست  دیجد کارمند“
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 ی روکه روبه   دمی رو د  یدقت دور و اطرافم رو نگاه کردم و زن  با

ل   ی لوگو شرکت  براق  و  نگاه    ستاده یا  بلیبزرگ  بهم  داره  و 

  .کنهیم

از    ییهاکرده بود و رگه   یبراقش رو جو گندم  ی زن موها  اون

شب  ی خاکستر که  ب  هیروشن  بودن،  نقره  موهاش    نیبه 

  .کردیم ییخودنما

بهش   یخاص  ی بسته بود که جذبه  یاسب  دم  ی رو طور   موهاش

  .در مقابلش رو نداشت  ستادنیجرأت ا   چکسیو انگار ه   دادیم

گونه  یاستخون  یصورت ماهرانه    یلیداشت که خ  با یز  یی هابا 

  .کانتور شده بودن

بود که بدون شک مدل   فیو ظر  ک یکوچ  ی به قدر   ش ینیب

  .داشتن ینی ب یکه قصد جراح ییبود واسه کسا یخوب

  .درشتش بود ی هالب  بش ی ع تنها

  .دادیرو به آدم انتقال نم ینگاه کردن بهش حس خوب البته



Page 157 of 1306 

 

  ”.مه یروز کار نی ! من اال هستم. امروز اول سالم“

بهم نگاه    ی کردم، اون زن طور  یخودم رو معرف  نکه یاز ا  بعد

! بهتره یه“هاش بهم بگه:  کرد که انگار قصد داشت با چشم

  ”!خودته ی وگرنه خونِت پا ؛ی ریسر راه من قرار نگ

خوش   احتماال“ مسئول  کارمندها  ییآمدگوشما    د ی جد  ی به 

  ”.ن یهست

اون    قی دق  تونستمینم بزنم  ب  هیحدس  هشت    و   ستی دختر 

  .و هشت ساله یزن س  هی ایاس ساله

برا  ی افراد  تمام“ از    نکیدام  ی که قراره  روسو کار کنن، اول 

  ”؟ی. متوجهشنی من رد م لتریف

  ز ی حدس بزنم که منظورش چ  تونستمی و راحت م  ع یسر  یلیخ

  .هیاگه ید

چشم    نگیچارم  بهم فهموند که حق ندارم به پرنس   ییجورا  هی

  .داشته باشم
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دام  نیا که  کرد  اعالم  کار  اول  همون  از  مال   کینیخانوم 

  .خودشه

  .کردم دنیبه خند شروع 

  .شده بودم یجالب ی وارد چه باز  ده،ی از راه نرس  هنوز

 دم ی م  حی. ترج ستیمن ن  پ ی! مال خودت باشه؛ اون اصال تاهه“

حداقل    ی مرد که  باشم  داشته  تو  هیرو   اشنه یس  ی قلب 

  ”!باشه

داد که حس کردم    ی هالب  ی طور فشار  به هم  رو  درشتش 

  .االنه که بترکن

که پشتش نشسته    ی زیم  ی زنان به سمتمون اومد و رو  قدم   گال

  .بودم نشست

  ”؟یکنیم دای پ  دیدوست جد ی ! دارنایمال“

سرد به    یبود، با نگاه  دنیهاش در خطر ترککه لب   ی دختر

  ”!کنمی آشناش م  نجایا  نیدارم با قوان“شد و گفت:    ره ی گال خ
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  گه یکنم که د  ی ادآوریاالس. در ضمن، بهتره بهت    اسمش“

  ”.ی بد بیرو فر  یکس تیم یقد ی هاروش  نیبا ا یتونینم

چمنزار احساس خطر کرده، به دور و    ی سگ که تو  هی  مثل

  .کردم ی اطرافم نگاه م

 نهیا  بلیل  یکمپان  ی تو  نایکار مال“رو به من کرد و گفت:    گال

 یروسو رو به خودش جذب کنه، ول ونیاز آقا ی کیکه حداقل 

  نطور ینگرفته؛ ا  ی اجه ی متاسفانه از شروع کارش تا حاال که نت

  ”نا؟ی مال ستین

به نظرم “جواب داد:    تی عصبان  ی خشدار و از رو  ییبا صدا  نایمال

خانومِ   ،یکه مواظب حرف زدنت باش  یباهوش هست  ی اونقدر

  ”!باسن گنده

  ”!نا یکنم مال مونتینکن از زنده بودن پش ی کار“
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 ی رو رو  ش یدم اسب  ی کلمه، موها  هی  ی بدون گفتن حت  نا یمال

بحث و مجادله با گال شد؛   ی ادامه  الِ یخیاش انداخت و بشونه

  .و رفت دی راهش رو کش نیبنابرا

ا  به“ با  هم  قبال  دخترها  ن ینظرم  برخورد   ی مدل  جادوگر 

  ”.یداشت

  ”!ومدیبه نظر نم ی بد آدم“

اونقدر   الیخ   نیهم   به“ بلد   ی باش.  رو خوب  کارش  تا حاال 

همه  که  م  بلی ل   ی کارمندها  ی بوده  به   کس چ یه  کننی فکر 

  ”!نداره  تیاون انسان ی اندازه 

 ی رو روبه   قایکارم دق  زیخوشحال باشم که م  یلیخ   دیبا  پس“

  ”.اونه زیم

ناهار   تونمیساعت سه م  دیپرسیکه گال داشت ازم م  یحال  در

بود   زم یم  ی که رو  ی انه، دستش به پوشه  ایرو با اون بخورم  

  .شدن ن یپخشِ زم اتشیبرخورد کرد و پوشه و محتو
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که    ییکه کاغذها  کردمیکه داشتم به گال کمک م  همونطور

آره! ساعت سه “پخش شدن رو جمع کنه، گفتم:    نیزم   ی رو

  ”.نمتیبیقت ناهار مو خوبه.

 ی اکافه  نیتری فانتز   م،یکه قرار بود ناهار رو اونجا بخور  ی اکافه

  .بود که در طول عمرم پام رو توش گذاشته بودم

تو  ی اکافه   برخالف تا   رستانمونی دب  ی که  چند  فقط  و  بود 

روغن سوخته،    ی بو  شهی داغون داشت و هم  یک یپالست  یصندل

کافه با سنگ مرمر    نیکف ا  نداخت،ی آدم رو از کار م  ییایبو

  .شده بود دهیپوش

چند گوشه از کافه قرار داده بودن   ی تا گلدون بزرگ تو  چند

  .کرده بود باتری کافه رو چند برابر ز یداخل  ی که فضا

  .کافه نیا  ی جنگل رو آورده بودن تو هیاز  ی اگوشه  انگار

  .دادیروغن سوخته نم ی بود که بو نیا شیژگ یو نیترمثبت 
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م  ییغذاها  یحت سرو  اونجا  حساب  شدنیکه   ی فانتز  یهم 

  .بودن

قدر   متیق به  غذا  پرس  عهده   ی هر  از  من  که  بود   ی باال 

نم  یول  ومدم،یبرنم  دشونیخر باعث  غذاها  بودنِ    شد یگرون 

انواع مختلف غذاها  یهام به سمت سوشچشم  ی که رو  ییو 

  .نهبودن دو دو نز زهایم

و به    میمخصوص سرو غذا برداشت  یو گال دو تا ظرف خال  من

  .میرفت  زهایاز م  یکیسمت 

اون کافه در حال غذا خوردن بودن،   ی که تو  ییهاخانوم   تمام

  .اندام، بلندقد و الغر بودنخوش  با،یز ی ری به طرز نفس گ

ها و  عکاس   نیبود که بدون شک ب   ادیز  ی ها به قدراون   ییبایز

   .وفتاد یسرشون جنگ راه م هاست یآرت کاپیم

  ز یم  ی کاسه سوپ برداشت و رو  هیو    یدنینوش  وانیل  هی  گال

  .گذاشت
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چشم  در گفت:    ی هاجواب  من  پرسشگر  و  مثال “متعجب 

سوپ رو امتحان   ن یا  د یناهار سالم بخورم. تو هم با  هی  خوامیم

  ”!کنهی پوست رو روشن م ؛یکن

 اد ی ب شی اوقات اگه فرصتش پ شتریمن ب“گفتم:  یطبعشوخ با

. معموال هیشانس  ی لیبهتره بگم غذا خوردنم خ  خورم؛ی غذا م

  ”.خورمی غذا نم

  ”.ستروند منظم واقعا احمقانه  هیخوردن با   غذا“

به نوع غذا نداره؛   ی که چندان ارتباط  هیمن جور  ط یشرا  خب“

غذا که  بار  وعده   خورم،یم  ییهر  منتظر    دیبا  ی بعد  ی واسه 

  ”.باشم شهیم  بمیپاره وقتم نص ی که از کارها ی دستمزد

  ”؟ی نکنه ورشکست شد“: دیمشتاقانه پرس یلیخ گال

شب  بهتره“ موقتا  البته    ه یبه    هیبگم  هستم؛  ورشکسته  آدم 

  ”.چارهیو ب  ریهمونقدر فق
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 و براش دست   دی د  ت یجمع  نیگال، راث رو از ب   ن یح  ن یهم  در

  .تکون داد

دستش بود،   ی که تو  ی ما با ظرف ساالد  دنیبه محض د   راث

  .اومد میکه نشسته بود  ی زیبه طرف م

  ”نکنه اول بحث رو از دست دادم؟  ن؟یگفتیم یچ  نیداشت“

سوالنه“ دار  ییها!  دلساندرا  مورد  در  شروع   میکه  االن  از 

  ”.شهیم

خورد و    ی ادیاز ساالدش رو با حرص و ولع ز  ی مقدار کم  راث

 .کن فیماجرا رو برامون تعر ی همه “گفت: 

  .ی بار دلساندرا رو مالقات کرد نیاول  ی چطور نکه یا ازجمله

و    ی روسو زل زد  کینیدام  ی تو چشما  ی جد  ی جد  نکهیا  و

 به تمام معناست؟  ی والیه هیاون  یبهش گفت

برا  والیه  هی قدرتش  از  ز  ی که  به  گفتن    هاش ردست یزور 

 کنه؟ی استفاده م
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  ”!یهست یک گهی دختر تو د ی وا

 ” !خب، اول از مالقاتت با دلساندرا بگو یل یخ“گفت:  گال

اتوبوس   ستگاهی ا  ی تو  انسالِیبودم که مرد م  نزده  یحرف  هنوز

 .دیکه به تن داشت، من رو د یرنگینارنج  راهنیبا پ

 .میزدی صدا م قی هم رو رف گهید حاال

اشت  به  دمیجد  قیرف با  و  اومد  گفت:    یخاص  اق یسمتمون 

 ” نم؟یکنارتون بش تونمیم“

:    یخال  یصندل گفتم  و  دادم  نشون  بهش  رو  لطفا “کنارم 

 ” !نینیبش

: دادمحیحال رو به راث و گال کردم و براشون توض  نیهم  در

اتوبوس هم رو مالقات    ستگاهیا  ی هردومون تو  شون،یمن و ا“

 ” .کار داد شنهادی. همون روز دلساندرا به هردومون پمیکرد

به  “گفت:    راث هم  شما  که  شد  واجب  ملحق پس  ما  جمع 

 ” .نیبش
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 .دمیکش یراحت شد و نفس راحت  المیحرف راث خ نیا با

ازتون متشکرم. “با راث و گال به نوبت دست داد و گفت:    قمیرف

 ” !میق یدر هرصورت ما با هم رف

 ” !من اال هستم “کردم و گفتم:  قمیبه رف  رو

بچه   یلی خ“گفت:    گال بگخب  تو  نمیبب  نیها،   ی دلساندرا 

 ”کرد؟ ی م کاریاتوبوس چ  ستگاهیا

  .که با خودش به همراه داشت رو باز کرد   ی پاکت کاغذ  قمیرف

همسرش براش گذاشته    دیرسیکه به نظر م  پسیظرف چ  هی

  .آورد  رونی رو ب

  یاتوبوس چ  ستگاهیا  ی تو  قایخانوم روسو دق  دونم ینم  ،خب “

  ی ز یوقتم که رنگ آمپاره   ی از کارها  یکیکار داشت. من تازه  

تو تو  هی  ی ساختمون  و  بودم  کرده  تموم  رو  بود   یروستا 

اال رو د  ستگاهیا اونجا بود که  اون  دمیاتوبوس منتظر بودم؛   .

در مورد موضوع با خانوم روسو  م  یداشت  به  ی صحبت  کرد. 
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م عذرخواه  دیرسی نظر  اال  از  داره  روسو  . کنهیم  یخانوم 

از  و  داد  اال  به  رو  توکارتش  دوشنبه  روز  که  خواست   ی ش 

  ”.باشه بلی شرکت ل

و من که   دادنیگوش م   قمیرف  ی هاو راث با دقت به حرف  گال

ظرف   ی که تو  یتا اون لحظه ساکت مونده بودم، با ولع به مرغ 

  .غذام بود حمله کردم 

اال و خانوم روسو، با خودم فکر   دنیو با د  طیاون شرا  ی تو“

از اون   یکیشانسه که باالخره بهم رو آورده.    ه ی  نیکردم که ا

 ” .وفته یبار اتفاق م  هیهر فرد فقط    یزندگ  ی که تو  ییهاشانس 

م  دیبا“ نشون  دلساندرا  به  رو  ه دادمیخودم  اگه   یحرف  چی. 

جلو رفتم و   نی بنابرا  شدم؛یم  مونی تا آخر عمر پش  زدم،ینم

  .شرکتش استخدام کنه ی به دلساندرا گفتم من رو هم تو 

  ”؟ی انجام بد ی بلد ی چه کار“در جواب گفت:  دلساندرا
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ازم بخوا  ی هر کار“هم در جواب گفتم:    من انجام   نیکه  رو 

  ”.دمیم

دفتر   ی تو  د،یکارمند جد  هیشد که من االن به عنوان    نیا  و

  ”.مشغول به کار هستم بلی ل ی هاو تماس  ل یمیمربوط به ا

 چ یه  ستمیکار واسه خودم دارم. مجبور ن  زیم  هی  گهی د  حاال“

  ام مهیب  ی دفترچه   نکهی رو رنگ کنم و به محض ا ی واریدر و د

 ش ی جسمان  تیبه وضع   یدگیرس  ی ، همسرم رو براصادر بشه 

  ”.برمیم  مارستانیبه ب

  قم یرف  ی هابه حرف  اق یکه با دقت و اشت   یو راث در حال  گال

  ”!ضه؟یچرا همسرتون مر“: دنیپرس دادن،یگوش م

که مشغول به کار بود از ارتفاع    یی جا  ش،ی سال پ  هی  با یتقر“

  ”.دنید بی کمرش آس ی ها سقوط کرد و چند تا از قست 

. در  دید ی جد  یبیستون فقرات همسرم آس “ادامه داد:  قمیرف

رو  حاضر  د  نهیشی م  لچریو  ی حال  کنه.   تونهینم   گهیو  کار 
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 یی هاهم در مقابل دادخواست   کرد یکه براش کار م  یشرکت

نشون نداد. من هم   یداده بودن، توجه  اشهیکه کارمندها عل 

داشتن   ونبعد از اون اتفاق، شغلم رو از دست دادم. بد  یمدت

توانا  ی مهیب درمان،  و  درمان    ی هانهیهز  یمال  ییسالمت 

 ه یممکنه من دوباره بتونم    نکهی ممکن شده بود. ا  ری همسرم غ

پ چ  دایشغل  تنها  ام  ی زیکنم،  رو  اون  که  نگه    دواریبود 

  ”.داشتیم

  ”.یداشت یسخت  یلیخ طی من! پس شرا ی چاره یب  قیرف“

ول  واقعا“ بود،  هم   یسخت  که  معتقدم   ی روزنه   هی  شهی من 

م   ی دیام حاال  و  داره  روزنه  نینیبیوجود  اون   دی ام  ی که 

  ی تو   با،یز  ی خودش رو به من نشون داده. من االن با سه بانو

شرکت بزرگ و معروف در حال خوردن ناهار هستم و البته   هی

  ”.سالمت هم دارم ی مهیشغل خوب و ب هی
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که با اون سن و سال گذرونده بود،   یسخت  یو زندگ  هاشحرف 

 ی نفر  نیو راث اول  رمی باعث شد دلم بخواد اون رو در آغوش بگ

  .کار رو کرد نیبود که ا

تو واقعا آدم  “گفت:    یرو گرفت و با مهربون  قمیدست رف   گال

  ”!قیرف  یهست یخوب

  ”!رو به همسرم هم بگم  نیا دیبا“

  .برگشت ناهارش رو تموم کرد و به دفتر کارش قمیرف

ا  یحساب  اون تو  نیمشتاق  که  کار  نی اول  ی بود   ش،یروز 

  .رو ثابت کنه شی ستگیشا

داستان  “کرد و رفت، راث گفت:    یاز ما خداحافظ  نکهیاز ا  بعد

 دهیعمرم شن   ی بود که تو  یداستان  نیتربخش الهام   شی زندگ

  ”!ازش خوشم اومده یلیبودم. فکر کنم خ

  ”!سر اصل مطلب میخب بر“: میو گال با هم گفت من
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 ی دلساندرا تو  نمیخب دخترا! اال حاال نوبت توئه. بگو بب  یلیخ“

  ”.کار داشت یاتوبوس باهات چ  ستگاهیا

کنه؛ آخه اون بود   یبود به خاطر پسرش ازم عذرخواه  اومده“

وقتم شد. من تا اون زمان فکر  که باعث اخراج شدنم از کار پاره

  ”!روسو دوست پسر دلساندرائه کی ن یدام کردمیم

هاش رو رو کنار گذاشت و گوش   شیدنینوش  ی مونده   یباق  گال

  .کرد زی داستان مالقاتم با دلساندرا ت دنیشن ی برا

  قا یو نقصمون دق  بیعیو به اصطالح ب  یخیمرد  “گفت:    راث

  ”کار کرد؟ یچ

دام  ای  نگیچارم   پرنس“  ی تو   ،یعوض  ی روسو   کی نیهمون 

با دلساندرا به صرف شام   کردمیکه من کار م ی ای فروش تزایپ

لحظه  همون  از  داشتن.  مالقات  هم  پ   ی با  به    تزا یورودش 

بنابرا  یادبیب  ،یفروش گرفتم.    نیکرد؛  رو  حالش  هم   ه یمن 
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دادم که تا عمر داره فراموشش   لیخوشمزه بهش تحو ی تزایپ

  ”!نکنه

که انگار داره    زدیسر تا پا گوش شده بود و پلک نم  ی طور  گال

  .نهیبیرو م ایدن لمیف نیترجذاب 

!  نه یآره، هم “رو رو کرد و گفت:    دشیوسط راث افکار پل  نیا

  ”!یطانیطلسم ش  هیروسو رو طلسم کنم؛    کی نیدام  دیمنم با

  ”!یعوض  مردک“

  ”؟یمردک عوض یروسو گفت   کینی واقعا به دام تو“

ا  خب“ بگم  رو  نیبهتره  روغن  با  رو  پرنس    ی تزایپ  ی جمله 

ول  نگ ی چارم فرق  ینوشتم،  واقع  آوردنش    یدر  زبون  به  با 

  ”!گهینداشت د

  ”کار کرد؟  یاون چ خب“

  ”.راه انداخت دادی غرش جانانه کرد و بعدش داد و ب هی“
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  ر یی حرفم کامال تغ  ن یا  دنیگال و راث بعد از شن  ی هانگاه   حالت

پرس همزمان  و  ب  کینیدام “:  دنیکرد  و  داد  راه    دادیروسو 

  ”!انداخت؟

کرد؛ البته از اون به بعد شد که به هم    دادیداد و ب  اوهوم،“

نکرد    ی . بعدش هم که نامردمی داد  ینه چندان جالب  ی هالقب

  ”.رو بکنه م یتا چوغول سمی و رفت سراغ رئ

 ی اون چهره   ری. ز شهیبه پا م  یطوفان  هی  دونستمیم“گفت:    گال

وجود داره؛ بهت گفته   یروسو، طوفان خطرناک  کین یسرد دام

  ”بودم گال، نگفته بودم؟

  ”!ی گفته بود آره،“

  ک ی نیکه دام   ی روز  نیاز اول“داد و گفت:    هیتک  ش ی به صندل  گال

گذاشت، با همه سرد برخورد  بلی شرکت ل ی روسو پاش رو تو

  ”.کردیم
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حرف   بعد شخص  ییهااز  مورد  در  گال  و  راث  سرد    ت یکه 

  ن یاول  ی جالب بود که من تو  ی لیروسو زدن، برام خ  کی نیدام

با دام  تو  ی هرگز سرد  نک،یبرخوردم  حس    تش ی شخص  ی رو 

  .نکردم

  .بود  شی خشم و آت  دم،یدیاون م  تیشخص  ی که من تو  ی زیچ

گفت:    راث زمزمه  م  یک“با  رو   ی تزایپ  هیکه    کرد ی فکرش 

  ”.روسو رو فاش کنه کی نیدام  یواقع تی بتونه شخص یپپرون

خب،   یلیخ“گفت:    دادیکه دستش رو تکون م  ی در حال  گال

  ”.بلیل  سِی سراغ مالقاتت با رئ میبر

  ی و در مورد من شاک   سمیرفت سراغ رئ  کینیدام  نکهیاز ا  بعد“

از آشپزخونه اومد و به محض   رونیرستوران ب  ی شد، جورج 

 ی دامن کوتاه و قرمز رنگ دلساندرا و کت و شلوار شاهانه   دنید

  ی حت  نکهیشد و بدون ا  ر یاش سرازآب از لب و لوچه   ،ک ی نیدام

  ”.بهش فکر کنه من رو اخراج کرد هیثان هی
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  ”!نه“و گال همزمان گفتن:  راث

بودن لذت    یخوب  ی هاحد شنونده  نیها تا ااون  نکهی از ا  واقعا

  .بردمیم

اتاق استراحت برداشتم و   ی رو از تو  فمیمن هم کت و ک! آره“

  نیزم   ی کردم که اون تنها آدم رو  یقبل از رفتنم، بهش حال

ا  ستین آدم   نیو  با  نداره  رو  ز  ییهاحق  مثل  من،    ر ی مثل 

  ”.دستش رفتار کنه

تمام  گال با دقت هر چه  راث  تتر گوش و  رو  کرده   زی هاشون 

  .دادنی هام گوش مبودن و به حرف 

  .هام رو از دست بدنکلمه از حرف  هیحاضر نبودن  یحت

تو  بعد“ رفتم  رستوران،  کردن  ترک  و    ستگاهیا  ی از  اتوبوس 

  ”.کردمیم  ی ام عذاداروقتِ از دست رفته کار پاره   ی داشتم برا

  ”!چاره یب ی اوه! اال“گفت:  ی زیانگبا حالت غم  گال

  ”!شد یحاال گرفتم چ“حال، راث گفت:  نیهم در
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اتوبوس اومد و به خاطر   ستگاهی بود که دلساندرا به ا  نطوریا“

کرد؛ بعد بهم  یکه پسرش در حقم کرده بود، عذرخواه ی کار

از دلساندرا نداشتم؛    یکار داد. اون زمان شناخت کاف  شنهادیپ

هست و    یداده چ  شنهادیکه بهم پ  ی کار  دونستمینم  یحت

  ”!هستم نجایحاال هم که ا

تکرار کرد:    یخاص  جانیام و با هبعد از تموم شدن مکالمه  راث

ا“ االن  تو  هیهست  نجایو  امروز   ی دوشنبه   نیزتریانگ   جانی . 

  ”!تمام عمرمه

  ”.همه   ی روروبه   نا یکار اال و مال   ز ی م  ی راست“به راث گفت:    گال

گفت:    ی چشمک  راث  و  اتفاق “زد  قراره  پس   ی هااوه! 

  ”.وفتهیب زی انگجانیه

  ”ه؟ی چ  نای مال ی ماجرا نم،ی بب نیبگ“

  .به هم انداختن یمدت یو راث نگاه طوالن گال
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نگاه  گال دور،  شونه  یاز  خ  نایمال  ی هابه  و    ی لیانداخت 

  ”.روسوئه کی ن یاون دوست دخترِ پدرِ دام“محتاطانه گفت: 

  ”راث“

  ”.ومد یبه حساب م  نا یمال   ی پائول روسو شوگر دد  یی جورا  هی“

  ”.ی گیم ی دار یراث! مواظب باش چ “گفت:  گال

  ”نه؟ی از ا  ریخب؟! مگه غ هیچ“

م  شی صندل  راث به  داد:    ترکی نزد  زیرو  ادامه  و  پائول  “کرد 

روسو، قبال   کین ی همسر سابق دلساندرا و پدر دام یعنیروسو، 

مشغول به کار بود،   بلی شرکت ل  تیبخش خالق  ریبه عنوان مد

  بل ی. در واقع، ل کردی سوء استفاده م  تشیمتاسفانه از موقع  یول

خوش خط و خال   ی های پر از ماه  ی برکه   هیاون حکم    ی برا

هر زمان که دوست داشت، از اون   تونستیرو داشت که اون م

  ”.کنه  دیص یدرست و حساب   ی های برکه ماه

  .خوب متوجه منظورش شده بودم یلیراث، خ فاتیتوص با
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به شکار شدن   ی اعالقه  هایماه  ی البته همه “اضافه کرد:    گال

  ”.نداشتن

و باهوش بود.    ی احرفه   ر یگیماه  هینظر من، پائول روسو    از“

زن به دست   ی اطالعات رو در مورد کارمندها  ی سر   هیاون اول  

کس  آوردیم هر  نم  یو  راه  باهاش  بگ  ای  ومد،یکه   می بهتره 

پائول روسو    ی له یشدن به وس  د یبه ص  یلیکه تما  ییهای ماه

حواسشون    دیاب   ه هم  ن یبنابرا  شدن؛ی اخراج م  بل ینداشتن، از ل 

به کارش   بلیل  ی قصد داشت تو  ی. اگه کسکردنی رو جمع م

با بده،  م  دیادامه  و   یدست  هیپائول روسو    دادی اجازه  به سر 

  ”!اون باسن قلمبه و مبارکش بکشه ی رو

ول  از بود،  اومده  بند  زبونم  تعجب  باز   یشدت  زبون  باالخره 

  ”!امکان نداره“ کردم و گفتم: 

  

  ”.داره  قتیکامال حق“جواب داد:   گال



Page 179 of 1306 

 

ماجراها نشون   نینسبت به ا  یواکنش   چیدلساندرا هم ه  خب“

  ”داد؟ینم

واقع ه“در جواب سوالم گفت:    راث که   دونهی نم  چکسی در 

اگه باخبر   کنمینه. فکر نم   ایاون از شاهکار همسرش باخبر بود  

 ن یکه قسر در بره! البته از ا  دادی فرصت رو م  نیبود، بهش ا

  دنیدوست نداره واسه فهم  ی اگه ید  چکسی هم مطمئنم که ه

  ”!پائول روسو کنه ی واکنش دلساندرا، خودش رو طعمه

ادامه گفت:    گال هم بدش   نیهمچ  نای ظاهرا که مال  یول“در 

 ی پاش رو تو  ی روش جا   نیتونست با ا  نکهی. اون از اومدهینم

پائول روسو اون   یخوشحال بود. حت  یمحکم کنه، حساب  بلیل

  ”.به خارج از کشور برد  ی عکس بردار  ی رو واسه چند تا برنامه 

 ی بعد  ی خانوم روسو  کردهیبا خودش فکر م  نایمال  احتماال“

  ”.خواهد بود
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راث گفت:    گال به حرف  واکنش  رئ یآخ“در  و    سی!  کوچولو 

ا  ی چاره یب اگه  دلم به حالش    ی حساب  افتاد،یاتفاق م   نیمن! 

  ”.رو تحمل کنه  نایمال  شدیکه مجبور م  سوختیم

بابت   نیخالصه هر چند از ا“هاش گفت:  حرف   ی در ادامه   راث

روسو    دیرس  یزمان  یول  م،یندار  نانیاطم پائول    یِماه  هیکه 

بود،    رشته   یرو شکار کرد و با اون انتخابش هر چ   یاشتباه

  ”.پنبه شد 

  ”افتاد؟ یچه اتفاق  یعنی“

از پائول روسو   ی نه خبر   گهید  م،یروز که سر کار حاضر شد  هی“

  ار یدست  هیروسو با    ک ینی از شغلش. فقط دام  ی بود و نه خبر

دفتر کار پائول روسو بودن که داشتن اتاقش رو جمع و    ی تو

که متعلق    ی زی بهتره بگم اون اتاق رو از هر چ  ای   کردن؛یجور م

پاکساز بود،  اون  فاجعهکردنی م  ی به  ا  ی .  که    نیبدتر  بود 

پدرش، سه جعبه کاندوم    زیم  ی از کشوها  یکی  ی تو  کی نیدام

  ”.کرد دایپ یسکیو ی بطر هیو 
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  ی و صندل  زیهم تموم م  چارهیب  کی نیدام“  با تأسف گفت:  گال

نابود کرد؛ اون طور  ی و کمدها از شرشون    ی اتاق پدرش رو 

  ”.وجود نداشتن وقتچ یخالص شد که انگار ه

اتفاق  هی“ ها رو به  افتاد که تموم حدس و گمان  یهفته بعد، 

  ”.کرد  لیتبد تیواقع

 ی نه یدست و پا کرد؛ البته تو زم   د یشغل جد  ه یروسو    پائول“

مد هم با اسم خودش منتشر    ی مجله   هیکه    نهی تر افشن. جالب 

مد با پائول    ی نه یزم  ی تو  ییاجرا  ی رهای از مد  کدومچ یکرد. ه 

  ی کس  وقتچیه   ن ینداشتن؛ بنابرا  یرقابت  یحت  ا یروسو رفاقت و  

 ی کار  ن یکرد و چن  تیکدومشون بود که اون رو حما  دینفهم

  ”.رو بهش سپرد 

  ”!زن اومد؟  ی کارمندها   ی هیبه سر بق  یچ“:  دمیتعجب پرس   با

دادن:    هر جواب  هم  با  ه  نهیا  قتشیحق“دو  ما   وقت چ یکه 

 ی اگه ید  ی هازن  ا یها اومد و  به سر اون  یواقعا چ  میمتوجه نشد
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رو روسو  پائول  با  ر  ی که  کسا  ختهیهم  بودن؛    ییبودن، چه 

ز  دیشا تعدادشون  اونقدر  نم  ادیهم  به   یکس  شدیبود که  رو 

هر حال    بهاون روابط نامشروع در نظر گرفت.    یعنوان قربان

بود. جالبه که اون   نایها مال از اون  یکیوجود نداره که    یشک

  ”.مشغول به کاره بلیل ی تو ی شرمندگ چیهمچنان بدون ه

گفتن   ی برا  یشده بودم که حرف  زدهرت یمتعجب و ح  ی قدر  به

  .نداشتم

آورِ حاکم  بود که جو استرس   ن یا  دونستمیکه م  ی زی چ  تنها

ل  ی تو به جذبه  هی  بل،یشرکت  واکنش  در    س ی رئ  ی راه حل 

ن اضطرابِ   نیا  ییجورا  هیبلکه    ست؛یشرکت  و  استرس 

مربوط به همسر دلساندرا روسو رو   قیکارمندها بود که حقا

  .کرد یپنهان م

البته “گفت:    ی د یتاک  یهامون، راث با لحنصحبت  ی ادامه   در

  ”.بهتر از قبله یل یاالن اوضاع خ
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 ه یو    یو آزار جنس  تیو مقررات مربوط به اذ  نیقوان  طبق“ 

 ب یبه تصو  ۱۹۵۰که سال    یتیو حما   رانهیشگی موارد پ   ی سر

  ”.داشته  یمثبت راتییتغ ی تا حدود  طیشرا د،یرس

  ”هستن؟  یچ یگیکه م ینیقوان نیا“

  ن یب  ی خارج از روابط کار  ی اهر نوع رابطه“در جواب گفت:    گال

  ”.ها و کارمندهاشون ممنوعهشرکت  ییاجرا رانیمد

مخالفت گفت:    راث  دق“با  منظورش  که گال    ی زیچ  قا یالبته 

  ”.ست ین گهیم

 م ی. بهتره بگشهی م  ر یپذانعطاف  یی جاها  هیقانون هم    باالخره“

ا از  روابط    ن،یقوان  نیهدف  با    ی اطرفه  هیمنع  که  بود 

ز  ی سوءاستفاده به  باالتر  مقام  با    شه،یم  لیتحم  ردستیفرد 

افراد   یول مسئول  ی خب  که  ما  مجبور    ر یپذت یمثل  هستن، 

  ”.ادیجونشون باال ب نیقوان نی بار ا ری ز شنیم
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شده؛ آخه اون   یاحساسات  کمیگال  “زد و گفت:    ی لبخند  راث

مد  یکیو   و   ی رهای از  عالقه   یپی آی بخش  هم  به  شرکت 

  ”.دارن

به گذشته؛ االن   شهیماجرا مربوط م  نی. امیهم عالقه داشت  به“

  ”.وجود نداره  یعشق نیچن  گهید

ش   راث واقعا    ی مرد“گفت:    یخاص  طنت یبا  بود  عاشقش  که 

که ارزشش رو داشته    ی خب نه اونقدر  ی بامزه و دلبر بود، ول

  ”!ی باشه کارت رو به خاطرش از دست بد

 که یظرف بود رو به دو ت  ی که تو  یرو برداشتم و مرغ  چنگالم 

  .کردم میتقس

ا  ییهاده یا  کمکم مورد  کجا  نکهیدر  رو   ی دلساندرا  کارش 

  .آوردنیاشتباه کرده به ذهنم هجوم م 

در    کی نی! تو و دامنمیخب بگو بب“:  دیپرس  یبا خوشحال   راث

  ”ن؟ یچه حال
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  ”!ه یطوالن  یلیخ  یلیخب داستانش خ“و گفتم:    دم یکش  یآه

  .ستون فقراتم رو به لرزه درآورد ی سرد یول  م،یمال مینس

از    بی غ  ریت  نیروبروم رو نگاه کردم، متوجه شدم که ا  یوقت

  .به سمت من پرتاب شد یک ی هاچشم

تا از پشت    دادمی رو به عقب هل م  میکه داشتم صندل   یحال  در

با   نگیما، پرنس چارم   زیاز م  تر ن ییپا  زیبلند بشم، دو تا م  زیم

  .شده بود رهیغضبناک بهم خ ینگاه

  .رفتم  نییها پامشکوک از پله   ی و با لبخند دمیرو دزد  نگاهم

  .هام رو پنهان کنمزش انگشت ها رو گرفتم تا لردستم نرده   با

دخترها! “هاش تکون بخوره، با زمزمه گفت:  لب  نکهیبدون ا  گال

  ”.دمیعمرم د ی که تو نی هست ییهاآدم  نیترشما شجاع 

به صدا    لمیکه آالرم موبا  میها بوداومدن از پله   نییحال پا  در

  .دراومد 
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سر    میها، وقتشه برگردخب بچه  یلیخ“و گفتم:    دمیکش  یآه

  ”.کارمون

  .بودم ی زیردختر منظم و متعهد به برنامه هی من

با    ی خداداد  یژگیو  هی  نیا  دیشا رو  اون  تولد  بدو  از  بود که 

  .خودم به همراه داشتم

بود   ییهاکردن کارها و برنامه  یعمل  ی از نظر من به معنا  تعهد

  .که قصد انجامشون رو داشتم

کنم؛   ی زیربرنامه  ی هر کار  ی مجبور بودم برا   ی تا حدود  البته

 ف یبه وظا  یدگی رس  ی آالرم برا  ییهزار تا  لمیموبا  ی تو  نیبنابرا

  .کرده بودم   میام تنظروزانه

زدن   رونیرقص، ب  یشکل بود: طراح  نیام به اروزانه   ی برنامه

باشگاه،   ی از خونه و رفتن به کالس رقص، آموزش رقص تو

 ،ی کار  فتیتموم کردن ش  ،ی کار  فتیرفتن به بار و شروع ش

صورت  ارسال  خونه،  مقصد  به  شدن  قطار   ی هاحساب سوار 
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طراح به  قبض   ،یمربوط  به   ،ینجوم  ی هاپرداخت  رفتن 

 ی همه   ی انجام دوباره   تایشدن از خواب و نها  داریب  خواب،رخت 

  .از نو ی روز از نو و روز گهی کارها؛ به عبارت د نیا

ممکن بود   کردم،ینم  ی زیرکارم برنامه  نیترکوچک  ی برا  اگه

پشت مبل جا مونده بود،   شیها پ که از مدت   ییاز ظرف غذا

اون   ،ینصف شب پر از خستگ ه ی  ی تو  هویو    موندمیم خبریب

  .اوردمی م ادیرو به 

داد که بعد از تموم شدن کارمون، شب رو با هم    شنهادی پ  راث

  .میبخور یدنیو نوش  میبگذرون

که الزمه    میخفن دار  ی هاعهیو شا  گهیحرف د  ینظرم کل  به“

  ”.میدر موردشون گپ بزن

مورد واقعا آدم    ن یا  ی. توتونمیمن نم “زدم و گفتم:    ی پوزخند

وقتم حاضر  سر کار پاره   دیهستم. راستش امشب با  ی اچاره یب

  ”.باشم



Page 188 of 1306 

 

  ”؟ی مگه تو شغل دوم هم دار“: دی پرس گال

  ”.هم دارم  گهیمن چهار تا شغل دوم د میبگ  بهتره“

  ”.ی دار  اجیاحت  یدرست حساب  التیتعط  هی! تو واقعا به  دختر“

  ”کین یدام“

  !ها متنفرم جلسه  نیا از

ا  واقعا کارمندها  نیاز  با  نشستن  رخ  به  رخ  و   ی نوع  شرکت 

موضوع مزخرف، خونم به   ه یدر مورد    ی فکر  ی هاشروع بارش 

  .ادیجوش م

 ی ایکوفت  ی هاهامون چه نوع لباسبدونم طراح  دیاز کجا با  من

ها آماده کنن؛ اون هم فقط به خاطر چند تا  واسه مدل  د یرو با

  .بلیل ی مجله  ی تو تریفوتوشات کوفت

ا  ای مورد  در  کردن  برند  نکهیصحبت  محصوالت    ی چه  از 

  .بوده ی مجاز  ی هامرکز توجه شبکه ،یشیآرا
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ها و تمام مربوط به فوتوشات  ی هاجلسه  ی که تو  ییهااستیس

م  ییزهایچ مربوط  بهشون  م  به  شهیکه  از   یحت  دن،یخرج 

  .ترهمتحده هم مهم االتیسران ا  ی جلسه

هم  ییهاطراح مدل   شهیکه  و با  جنگ  حال  در  هاشون 

عکاس  یکشس یگ برا  ییهاهستن،  مشخص   ه ی  ی که  طراح 

  ی راستار ینامربوط، موارد و  ی هاست یل  کنن،ینم  ی بردارعکس 

م  یفروش  ی دها یرس  ،اد یز نشون  طبق   دارهایخر  دهیکه 

  ی بردارمربوط به عکس   شنیقولشون عمل نکردن و در آخر لوک

  .شهیمشخص م کیو  ود ن ی قه یکه دق

و راست   یمشکالت، من مجبور به سازمانده  نی وجود تمام ا  با

ر با  سیو  و  بودم    ی خاص  کیپلماتید  ماتیتصم  دیکردنشون 

  .کردمیاتخاذ م

  ”؟ی ا آماده “ : دیبخش محصوالت، پرس ری مد ناس،یل
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شرکت    ی کارمندها  ی هیحال ازم خواست که به بق  نیهم   در

  .ملحق بشم

  ”.امآماده   آره،“

  .ضعف داشته باشم متنفرم  ی زیچ  ی تو نکهیا از

  ئت ی ه  ی قبل از اجازه   نکه یدوازده ساله بودم به خاطر ا  یوقت

پرت   ی باز  نیزم  ی هااز فنس   رونیرو به ب  سبالمی داوران چوب ب

  .مدرسه اخراج شدم سبالی ب  میکردم، از ت

  .ام نبودهرگز ورزش مورد عالقه  سبالیب

  .بود سبال یب ی ستاره   هی رستانشیتو دوران دب پدرم 

  یی کارها  ی داد که تمرکزم رو رو  شنهادیاز اون اتفاق، بهم پ  بعد

  .بزارم  ونیزی که توشون استعداد دارم مثل تماشا کردن تلو

دوباره    کردم،یتصاحب م   بلیل  ی که داشتم مقامش رو تو  یوقت

  .میداشت یمشابه  ی مکالمه 
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ن  باز با همون  آرزو  زش یرآم یتحق  شخند یهم   ت یموفق  ی برام 

  .کرد

خوشحال باش.   ی ذاریمن م  ی ها کفش  ی پات رو تو نکهیا  از“

  ”!یموفق باش ی دی که دزد یگاهیجا ی تو دوارمیام

شرکت    نیا  ی که تو   ی زیهات و هر چ اون کفش  دمیم   حیترج“

  ش ی به تو ارتباط داشته رو آت   ییجورا  ه ی  ایمتعلق به تو بوده  

  ”!بزنم

رقابت سالم    هیکه در حال حاضر داشتم، با  یگاه ی چند جا هر 

  .بود ومدهیمن و پدرم به دست ن نیب

  !نه

من بود که به خودم ثابت کنم من   ی مبرم برا  ازین  هیفقط    اون

  چ ی، بهترم و بدون ه نبرده   ی از وفادار  ییبو  چی که ه  ی از مرد

  .مونمی وفادار م گرانی به د ی انتظار

  .هم انجام دادم سبالیبود که در مورد ب ی کار نیا
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 ی اونقدر   کردم؛یم  نیتمر  سبالیاون زمان به بعد، هر شب ب  از

شدم و   ی احرفه   کن یباز  هیبه    لی کردم که باالخره تبد  نیتمر

  .کالج ازم دعوت شد  سبالیب میت ی حضور تو ی برا

تمام عمرش حت  ی زیچ تو  برنامه  یکه پدرم  هم   ی زیربراش 

  .نکرده بود

  .بود تم یموفق دنیسنج ی برا یخوب ار یاتفاق، مع نیا

اون چالش موفق شده بودم و شکست، مغلوبِ من شده    ی تو

مهم و  توانابود  همه،  از  کرده   میواقع  ییِتر  ثابت  پدرم  به  رو 

  .بودم

  .دمیرو نپوش سبالیهرگز دستکش ب گهیاون روز به بعد، د از

  .رو داشتم  ی کار  نیهم قصد چن  بلیل ی تو

  .جلو بزنم هام خودم رو وادار کنم از ضعف نکهیا
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هام  که به خواسته  ینحو انجام بدم و وقت  نیرو به بهتر  فمیوظا

برم و هرگز پشت سرم رو نگاه   ی شرکت لعنت  ن یاز ا  دم،یرس

  .نکنم

ا   ناسیل از  بهم گفت:   نکهیقبل  باز کنه  اتاق کنفراس رو  در 

  ”.میکرد یباشه با هم چه توافق ادتی“

  ”!باشه“

  ی لیدل   چ یبدون ه  م،یوارد اتاق کنفرانس شد  نکه یمحض ا  به

  .رستوران داشتم افتادم ی که با اال تو ی امکالمه  ادیبه 

داشته باشم    ی ها رفتار بهتر که بهم گفت وقتشه با آدم   یوقت

  .آشغال رفتار نکنم هیو مثل 

باعث    نیتشکر کردم و هم   ناسیبلند از ل  ی و با صدا  ناخوداگاه

  .بشه  رهیگرد و متعجب بهم خ ی هابا چشم  ناسیشد که ل

  ”!کنمیخواهش م“تعجب گفت:   با
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م  ی طور  ناسی ل  لحن  ثابت  داشت  انگار  که  من   کردی بود 

  .به تمام معنا بودم یِعوض  هی شهیهم

که ازت تشکر کنه و   شه یباهات چشم تو چشم م  یکی  یوقت 

  ،ی تشکر نکرد  ی که تا اون لحظه هرگز از کس  نه ی هم ا  لشیدل

  .بودنته یهدفش اثبات عوض قایدق

ا  به تو  نکهیمحض  رو  کنفرانس   ی پام  سالن  درِ  چارچوب 

  .هام متوقف شدگذاشتم، ناخودآگاه قدم 

  .جلسه حضور داشت ی هم تو اون

بود که قرار نبود    ییهادر حال آماده کردن قهوه و کلوچه  اال

  .خورده بشن

بار   نیمعلوم نبود ا  شیطانیش  ی هابود که با نگاه  نیا  لشیدل

  .سرش داشته  ی تو ی اچه نقشه

 ی انه ی کنم؛ چون به خاطر ک  سکیر  تونستمیمورد نم   ن یا  در

  .اومدیازش برم ی زیکه از من داشت، هر چ 
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  با یکنفرانس نشسته بودن و من تقر  زی قبل از من دور م  همه

  .نصف بحث رو از دست داده بودم

  .اون جمع داشتم ی تو ی ر ی تاث نیچن من

بهشون ملحق بشم   نکهیتا قبل از ا  دادنیم  حی ترج  کارمندها

  .جلسه رو شروع کنن

ا  ینگاه  اال بدون  و  انداخت  من   ی ره یخ  ی ها نگاه  نکهیبهم 

  ”.شد ینم نیابهتر از  “لب گفت:  ر ی کنه، ز تشیاذ

خوشحال    دمیدی جلسه م  ی اون رو تو  نکهی از ا  کنمی م  اعتراف

  .بودم

کنفرانس    زیکه در رأس م  ی ایصندل   ی گرفتم و رو  ده یرو ناد  اال

  .قرار داشت، نشستم

. بهتره  نیجلسه اومد  ن یمتشکرم که به ا“گفتم:    ی لحن سرد  با

  ”.میبحث رو ادامه بد
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گذرا  ییجا  از نگاه  بودم،  نشسته  همه  ییکه  کارمندها    ی به 

  .انداختم

مچشم   از ه  خوندمیهاشون  شن  کدومشونچ یکه   دن یانتظار 

  .تشکر رو ازم نداشتن ی کلمه

 ناسورش یتاپ دوران داکنفرانس، پشت لپ  زیاز م   ترن ییپا  اال

  .نشسته بود

  .به تن داشت یرنگ یو شلوار مشک یاسک قهی یراهنیپ

ام توجه   شهیبه مچ دستش بسته بود که هم   یدستبند کنف   هی

  .کردیرو به خودش جلب م

گفت:    گرانهلهیح   ی با لحن  بل،ی ل  یی بایبخش ز  راستار یو  ال،یشا

ا  ی آقا“ از  برامون   یآموزش خصوص  ی جلسه  نکهیروسو،  رو 

  ”.م یواقعا خوشحال نیداد  بیترت

  .کردن، ابروهاش رو از شدت تعجب باال برد  پیتا  نیدر ح   اال



Page 197 of 1306 

 

م  هاموننگاه  من  و  خورد  گره  هم  تا  دونستمیبه    پ یحالت 

  .تعجبش قرار گرفته بود ری کردنش هم تحت تاث

ها  العملعکس   نیداشتم هم  ازیکه بهش ن  ی زی چ  نیآخر  دیشا

  .بود

داده   ینگاه  هیبهتره  “گفتم:    ی د ی تاک  یلحن  با هاتون به 

  ”.بندازم 

برا  ی همه  تحو  ی آورجمع   ی کارمندها  و   لی و  اطالعات 

کرده بودن، با    ی آورجمع   سینو که به صورت دست   ییهاداده 

  .کردن ی هم همکار

 نکهیا  ایرو تلنگر بزنم و    یرو نداشتم که کس  نی چند قصد ا  هر 

کارمندهام    یمرب  ییجورا  هیکنم؛ در هر صورت من    ی ریگمچ

  .اومدمی به حساب م

شدن،   ی بردارها خوب عکس مدل  ی هانظرم حالت استخون  به“

انداخت  ی زیچ  هی  یول جا  زاو  ن؛ یرو  کردن   ی هاه یبرنزه 
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 کنمیکه فکر نم  میاز سال هست   یفصل  ی اندامشون. االن تو

 رن یرو داشته باشن برن ساحل و حمام آفتاب بگ  نیهمه وقت ا

  ”.برنزه کنن ای

باال    ی اگونه  طانی به طرز ش  ی ری دوتا ابروهام از شدت غافلگ  هر

  .رفت

  .کارش رو خوب بلد بود الیشا

  ”ن؟یدار ی شنهاد یپ شما“

. بهتره بهتون ستی من ن  یتخصص  ی مورد مربوط به حوزه   نیا“

بدون شک    ن،یبد   شنهادیکه شما پ  ی زی کنم که هر چ  ی ادآوری

  ”.خوبه

رد و بدل   الیمن و شا  نیکه ب  ی او ماهرانه   زیر   ی هاهیکنا  نیا

  .کسل کننده بود یلیخ شدیم

  .کردمی دفتر کارم حبس م ی خودم رو تو م،یشغل قبل ی تو
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ب  یکاف  فقط ب  ی اقه یدق  ستیبود  و  داد  سر   دادی رو  و  کنم 

 ست ی بعد از اون ب  ی آوربزنم؛ به طرز شگفت  ادیکارمندهام فر

برا راه   هی  قه،یدق مناسب  پ  ی حل  نظر  مورد  مشکل   دا ی حل 

  .شدیم

  .خبرها نبود نیاز ا گه ید بلیل ی تو

شا  یتیاهم  اصال که  تو  الینداشت  من  حضور  شرکت   ی از 

  د یو همه با  موندمی م  بلیل  ی چون خواه ناخواه من تو  ه؛یناراض

  .اومدنی موضوع کنار م نیبا ا

  ره ی به اال خ  شهی م  یبه خودم اومدم، متوجه شدم که مدت  یوقت

  .هستم

اال در طول جلسه، به خاطر   ی کردن برا   پیتا  د یرسینظر م  به

  .تن صداها سخته   رییهامون و البته تغشدن بحث   نییباال و پا

هامون به هم گره خورد و در عرض چند مرتبه نگاه   نیچند

  .میشدی م رهیتاپمون خ لپ ی هادوباره به صفحه  هر دو  ه،یثان
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  .شدیها رد و بدل نماون نگاه  ی تو یامی پ چیه

نه    ،یاحمق  یِعوض   هیکه حرف بزنه و بگه تو    ی نگاه  چ یه  نه

  .ک یکوچ ی هابا مضمون زخم زبون یامی پ چیه

مدت و در کمال سکوت    یطوالن  یو گاه  رهیها فقط خنگاه   اون

 .بودن

اتاق کنفرانس    ی هانور المپ   ی رنگ اال تو  ی اقهوه   ی هاچشم

  .روشن و جذاب شده بود  ی اقهوه هیبه  لیتبد

 ی اون رو دم اسب  یبلند نبود، ول  ادیموهاش ز  نکهیوجود ا  با

  .بسته بود

صورتش پخش شده بود،    ی موهاش که تو  ی بای هم موج ز  هنوز 

 ی هام رو ال تا انگشت  کردیوسوسه م  شتریمن رو ب  هیهر ثان 

  .موهاش ببرم

بار  یو صورت  با یز  ی هالب و  آماده   یکیرنگ  لحظه   ی که هر 

  .لبخند زدن بود
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  .اعتماد نداشتم  زننی که لبخند م ییهاچند هرگز به آدم  هر

به خودش شد، زبونش رو   امره ی خ ی هانگاه  ی که متوجه  یوقت

  .کرد یکجآورد و بهم دهن  رونیب

خودشون   ی کارمندها مشغول انجام کارها  ی هی بق  خوشبختانه

که نسبت به هم   یما دو نفر و ارادت  ی رفتارها  ی متوجه  بودن و

شمردم و    متی من هم فرصت رو غن   نینشدن؛ بنابرا  میداشت

  .انگشت فاکم رو بهش نشون دادم

داشتم    راستاریو قصد  همچنان  من  و  کرد  به صحبت  شروع 

  .رمی حال اال رو بگ

که بهش داده بودم، بهم   یبود که با وجود جواب  نیا  لشیدل

رو قطع    راستاریو  ی هاپس صحبت   زد؛یم  یطانیش  ی لبخندها

  .کردم 

  ”!هاتونوسط صحبت دمیکه پر  دی ببخش“
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منظورم    ؟یکن  پیتر تاآروم   کمیممکنه  “به اال ادامه دادم:    رو

که انگار   یسر و صدا راه انداخت  ی کم سر و صداتر هست. جور

تا راهت رو    یکن یم  ی کارکنفراس رو کنده   زی با چاقو م  ی دار

  ”.یباز کن

  .با دهن باز به اال نگاه کردن همه

،  تاپ بود، سرش رو باال آورد لپ  ی که تا قبل از اون سرش تو  اال

  .داد که اصال انتظارش رو نداشتم یلبخند زد و ناگهان جواب

  ”.متاسفم یلیخ“گفت:  ی نیری لحن ش با

جواب کوتاه    نی با ا  یکل کنه، ولداشتم دوباره باهام کل   انتظار 

  .شدم  دیناام یحساب

  .بحث رو شروع کردن ی بالفاصله ادامه همه

ا  اال محض  تا  نکهی به  به  صدا   پیشروع  دادن    ی کرد،  فشار 

  .تر شدخراش بلندتر و گوش بوردشی ک ی هادکمه

  .دهیاز اال بع ییبودم اون بله قربان گو مطمئن
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  .ره یروش حالم رو بگ  نیقصد داشت با ا اون

ل  با اال،  قورت داد،    یآب دهنش رو به سخت  ناسیاون رفتار 

  .شد   رهیگلوش رو صاف کرد و به سقف اتاق کنفرانس خ  الیشا

رو از اال فاصله    هاشونی صندل  یکارمندها هم به آروم  ی هیبق

  .دادن

که   ی ای باز  شیاون جنگ و آت   ی دوست نداشت تو  کسچ یه

  .بشه یمن و اال در حال رخ دادن بود قربان نیب

گفتم:    رو همه  ا“به  بزرگ  ه ی  ی هاانگشت   نکه ی مگه  به    ی نفر 

حد سر و صدا کنه.   نیکردنش در ا  پیباشه که تا  سیسوس

از ا  ی برا  دوارمیام به بعد   نیحفظ ظاهر و آبرو هم که شده 

  ”.یکن پیو صدا تا سریب

  .حبس شد هانهیس ی تو نفس  دوباره

جمع، از    ن یا  نگِیپرنس چارم   دوارم یو ام“در جواب گفت:    اال

داشته باشه؛ حداقل به خاطر   ی رفتار بهتر   گرانی به بعد با د  نیا
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ا  هیهم که شده. اگه فقط    تشیحفظ ظاهر شخص رو    ن یبار 

  ”!به نفعته یلیخ ،یامتحان کن ی کار ی هاجلسه ی تو

دختره   یجواب  چیه اون  به  که  بدم؛   ی نداشتم  جواب  حاضر 

شخص   نیبنابرا ظاهر  حفظ  خاطر  بود،    تمیبه  شده  که  هم 

  .سکوت کردم

 یکارمندها نفس راحت   ی هیآدامسش رو قورت داد و بق  ناس یل

  .دنیکش

عصبان  نه مجادله  و  بحث  اون  از  برعکس،    یتنها  که  نبودم 

  .آور بودخجالت  یلیداشتم که خ ی ندی احساس خوشا

  ”!بحثمون ی سراغ ادامه میبر“گفتم:   نیبنابرا 

  ی که کارمندها احساس راحت  دی رسی از اون اتفاق به نظر م  بعد

فقط تصور من   نیدارن؛ هر چند مطمئن نبودم که ا  ی شتریب

  .نه ایبود 
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ا  بعد تبل  نکه یاز  به  مربوط  جلسه   غاتیقرارداد  شد،   ی بسته 

برند بود و دوباره ما رو مجبور به حضور در   هیدر مورد    ی بعد

  .کردی کنار هم م

بخش    راستاریکه و  شدمیبلند م  میصندل   ی داشتم از رو  کمکم

روسو،   ی مورد چطور آقا  نیدر ا“رو به من کرد و گفت:    ییبایز

  ”ن؟ی دار ی شنهادیپ

  .شدم ره یهاش خبه چشم تی و با جد دمیکش یقیعم نفس

  ”!لطفا ن،یصدام کن کین یدام“

بزنه   یحرف  نکهیبدون ا  نیاز حرفم شوکه شده بود؛ بنابرا  الیشا

  .چند بار پشت سر هم پلک زد 

چنته    ی تو  یحلو راه   شنهادیبود که بدون شک پ  نیا  قتیحق

  .از تخصصم بود یدادن بخش شنهادیباشه پ  یداشتم؛ هر چ

  .خطر کردن بود حل،راه 
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خودم رو کنترل و   یخشم و خودخواه د یاول با ی مرحله  ی تو

تو  کردمیم  تیریمد بعد  تحت    ی و  رو  هدفم  مناسب،  زمان 

  .ام برسمتا به خواسته دادمی فشار قرار م

  .داشتم ی ادیز یشخص  ی هامورد تجربه نیا در

و    ی اگهیپوست د  یشرکت محصوالت مراقبت  به اشاره کردم 

کمپان“گفتم:   بد  ایسوف  یبه  ل  نیاطالع  ا  بلیکه  با    ن یقراره 

که ما    نیقرارداد امضا کنه؛ در ضمن، حتما ذکر کن  یکمپان

  ”.م یباهاشون از قبل ارتباط داشت

من بدش اومده   ی ده یاز ا  الیکه شا  دیرسیچند به نظر نم  هر

ول ز  ی ادآوریبهم    یباشه،  مدت  که  با   شهیم  ی اد یکرد  که 

  .م یدر ارتباط ایسوف یکمپان

  ”!میباهاشون کار نکن  گهیکه د دهیوقتش رس دیشا“

  .زدم  الیبه شا ییمَکُش مرگ ما لبخند
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پ  یوقت سخت  شنهادیاون  به  رو  خودش  دادم،  رو   ی احمقانه 

  .نشه رهی کنترل کرد که با خشم بهم خ

  

از اتاق کنفرانس خارج شدم و در حال    نکهیبعد از ا  دیشا  البته

  .کار رو کرده بود   نیراهرو بودم، ا ی قدم زدن تو

  شنهادم یپ  دییتأ   ی هر صورت من اون طرز نگاه رو نشونه  در

  .دونستمیم

  ی اد یمدت ز  یگرفت   ش ی که در پ  یروش  نیبا ا  یبتون  دوارم یام“

  ”!ی اری دووم ب

  ”!نکن  تیبه تو؛ پس خودت رو اذ  سپارمشینتونستم م  اگه“

ادامه گفت:    الیشا با“در  ا  دیپس  چراغ   دیجد  یکمپان  نیبه 

درسته رو انجام   کنمی که خودم فکر م  ی کار  ایسبز نشون بدم  

  ”بدم؟
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م  اگه“ د  یکنی فکر  دار   ی اگه یبرند  م  ی سراغ   تونهی که 

  ی و ما رو بهشون برسونه، مختار  رهی رو بپذ  بلی ل  ی هاخواسته

  ”.یکه باهاشون وارد تعامل بش

  .گشادتر شد متریلیم  هی الیشا لبخند

به خودم هم   یداشت، عوض  الیکه شا  یالعملعکس   با بودنم 

  .ثابت شد

  .رفته بودم شی واسه اون روز خوب پ حداقل

  .م یهمه به اتاق کنفرانس برگشت ،یاز استراحت کوتاه بعد

شد که   دهیکش هیقض نیبحث به سمت ا ی ارانهیافلگ طرز غ به

سا  د یبازد  نگیتیر ل  تِیاز  به  عکس   بلیمربوط  از    ییهاکه 

  .میکن یبهاره بود رو بررس  ی هامختلف ژاکت  ی هامدل 

  .دیکنفرانس به گوشم رس  زیم  ی از انتها  ی اآزار دهنده  ی صدا

بازد  چرا “ که   نیخواینم  بل یل   تیسا  ی هاکننده   دیاز 

  ”کامنت کنن؟ بل ینظراتشون رو در مورد محصوالت ل
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 بل یل  ی چون مجله“به اال زدم و گفتم:    ی زیتمسخر آم  لبخند

  ”!منتشر بشه ی و قراره به صورت کاغذ هیچاپ ی مجله  هی

  ن یا“حدقه چرخوند و در جوابم گفت:    ی هاش رو توچشم   اال

که  بود    نی. منظور من اکینیدام   ی قابل درکه آقا  شخندتین

 ی مجاز  ی هاشبکه  ی رو به صورت عکس تو  بلی برند ل  داتیتول

  ن ی ب  ی ترک یکه ارتباط نزد  نهی. هدف شما ا نیارائه بد   ن یو آنال

نسخه   یچاپ  ی نسخه  و  ا  ینترنتیا  ی مجله  کنیاون   ن،ی جاد 

  ”درسته؟

  .رفت بردت یتاپش بلند شد و به سمت واپشت لپ  از

 ن،یدی انجام م  ن یکه شما در حال حاضر دار  ی کار  واقع  در“

  ”...که  هینطوریا

 ی جلب شد؛ شلوار  ی اگه ی د  زیام به چهمون لحظه توجه   ی تو

کننده بود و   کیتحر  یلیبود و باسنش که خ  دهیکه اال پوش

  .کردیم ییخودنما
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  .دادی بود که من رو آزار م یتی اون جذاب دیشا

برند هوشمند رو    هی. شما  نینکته توجه کن  نی به ا  تینها  در“

م مشتر  نیدیارائه  طر  توننیم  هاتونی و  با    لیموبا  قیاز  و 

 دئو یاون و  قیکنن. بعد، از طر  یمحصوالت رو بررس   ،یدقت کاف

ها رو  ها اون لباس اون مدل ی که تو ی ایکارتون ی دئوهایو ایو 

از   ی اگه ید ی ای از مزا دارها ی. به عالوه، خرنیارائه بد پوشن،یم

خر  روش  خر  دیجمله  محل  لباس،  ق   دیاون  مطلع    متشیو 

  ”.شنیم

  .کرد  تیاال حما ی ده یآورد و از ا رونی رو ب  نکشیع  ناسیل

 ی چندان بد  ی ده یا“ادامه دادم:    ناسیبعد از واکنش ل  بالفاصله

  ”.ستین

  ”.متشکرم“جواب داد:  ی با سرد اال

از    ه یطرح اول  هی  یتونیم“در ادامه رو به اال کرد و گفت:    الیشا

  ”؟ی ارائه بد  اتدهیا
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   ”!بله، حتما“هاش رو باال انداخت و گفت: شونه اال

  .از تموم شدن جلسه گذشته بود قه یده دق بایتقر

  .داد یرخ م یاتفاق نیبود که چن  ی بار نیاول نیا

  ی زودتر از وقت اصل   کردم،یکه من برگزار م  ییها جلسه  معموال

  .دی رسیم انیبه پا

اتاق    هی  ی تو  دوست نداشت با من  کس چیبود که ه   ن یا  لشیدل

  .باشه و مجبور به تحمل من بشه

از قصد   لمیموبا  یگوش و  برداشتم  به    ی تو  رو  اتاق کنفرانس 

 ی ها ام یکه اون فکر کنه دارم پ  ی سمت اال حرکت کردم؛ طور 

  .کنمیرو چک م لمیموبا

صندل  بایتقر ا  یپشت  تو  ستادهیاال  سرم  و    ی صفحه  ی بودم 

 ،یسیانگشت سوس“گفت:    یآروم  ی بود که اال با صدا  لمیموبا

  ”!آره؟ 
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کل کردن باهاش حداقل باعث کل   ی ول  اومد،یاال خوشم نم   از

 گه یکوچولو جالب به نظر برسه و د  ه ی  ی که جلسات کار  شدیم

  .مثل قبل کسل کننده نباشه

رو بهم منتقل    ی ندیکه در مورد اال احساس خوشا  ی اگه ی د  زیچ

  .تازه بود ی مویل  یشگیاون عطر هم  کرد،یم

  پ یتا  ی بانکِ اسکاتلند تو  ی مثل کارمندها  ی فکر کرد   نکنه“

  ”؟یهست ی اکردن حرفه 

کوچولو جذاب به نظر    هیحداقل    ،یاگه لبخند بزن  یدونیم“

  ”؟ی ایم

  چ یه  دونستمیچون م  دادم؛یبه اال م  یشکنجواب دندون  دیبا

پس    اد،یحرف رو بهش بزنه بدش نم  نیمرد ا هی  نکهیاز ا  یزن

که وقت لبخند زدن داشته    ستمین  کاریمن اونقدر ب“گفتم:  

  ”.باشم
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اَدام رو در م  یحال  در و آزار   زی تمسخرآم  یبا لحن  آورد،ی که 

که وقت لبخند زدن    ستمین  کاریمن اونقدر ب“دهنده گفت:  

  ”.داشته باشم

تو  فکر“ موند  ی کنم  دبستانت   ی بچه   ه یهنوز    ؛ی دوران 

  ”!ینابالغ

  ”.کردم  دارحه یرو جر  یمردک عوض  هینگو که احساسات    اوه،“

  ”!سِنتیمَلِف ،یاخراج تو“

  ”!ز یعز نگی باش پرنس چارم الیخ  نیهم به“

  .و رفت د ی رو کش  راهش

گفتم:    من پشت سرش   ،یشیم  یخودمون  نقدریا  یوقت“هم 

  ”!ی اریکفرم رو در م

نشده   ک یاتاق کنفرانس نزد  ی اشه یش   ی که به درها  ی الحظه   تا

بودم، متوجه نشدم   دهیاون ند  ی خودم رو تو  ی بودم و چهره 

  .که در تمام اون مدت لبخند به لب داشتم
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  .بودم ی بود که معموال ازش فرار  ییاجتماعات جا سالن

بود   ییپر سر و صدا و نامنظم بود و بدتر از همه، جا  شهیهم

  .کرد یهاش رو اونجا شکار مکه پدرم طعمه 

  .بودن بایو البته ز  فیکه ضع ییهاطعمه

  .شدن داشتن یقربان ی رو برا یژگی دو و نیا هااون

شب  سالن رو  شده   ی گذار  نی م  نیزم  هیبه    هیاجتماعات 

  .منفجر بشه تونستی که هر لحظه م دمیدیم

و حاضر بودن هر کار    کردنیاونجا کار م   ی اپرمشغله  ی هازن

تو  یفیکث ب  ی رو چه  و چه  برا  رونیشرکت  اونجا  پدرم    ی از 

  .انجام بدن

اون   یمشغول به کار نبود، ول  بل یل  ی تو  گهیچند پدرم د  هر

کوچک طعمه و  بودن  کار  به  مشغول  اونجا  همچنان   ن یترها 

ل  تونستیاز جانب من م  یحرکت اشتباه  رو به   بلی شرکت 

بود که   نیا  ترمنیکار درست و ا  نیبکشونه؛ بنابرا  ی ابد  ی ابودن
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اون  ی کار کار  جابه  به  و  باشم  نداشته  بهشون   نکهیا  ی ها 

  یروسو  هیدفترِ کار متعلق به    ن یکنم در حال حاضر ا  ی دآورای

  .دوست دارن انجام بدن  ی اجازه بدم هر کار اس،گه ید

  .دم یشرکت ند  ی ایکافه تر  ی اون رو تو  یناهار اال بود، ول  وقت

رو از    شیکار  م یتقو  نکهیو نه ا  گشتمی چند نه دنبالش م  هر

  ن ی چک کرده بودم؛ البته بهتره اعتراف کنم من ا  ستمیس  ی تو

  .کار احمقانه رو کرده بودم 

موضوع  معموال مورد  کارمندها  یدر  به  مربوط  شرکت   ی که 

کار رو به   نیا  شهیو هم  کردمیرو شخصا چک نم  ستمیبود، س

م م  سپردم ی گرتا  ازش  رو    لیمیا  خواستمی و  نظرم  مورد 

  .براشون ارسال کنه

 ی سازکار، محدود کردن و البته شفاف  نیواقع هدفم از ا  در

اگه اون دفعه خودم به   یارتباطم با کارمندها بود، ول  ی دامنه 

  .لش رو بسنجمالعمعکس  خواستمیزدم، م   لیمیاال ا
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  .کننده شده بوددور و اطرافم کسل دنشیند ییجورا هی

نکردم؛    افتیدر  یاال ارسال کردم، جواب  ی که برا  یلیمیوجود ا  با

  .گرفتم به محل کارش برم م یتصم نیبنابرا

  .زدم رونی برداشتم و از دفتر کارم ب زمیم ی رو از رو ی اپوشه

که هدفونش    دمی د  ی اون رو در حال  دم،یبه اتاق اال رس  یوقت

  کرد ی رو زمزمه م یبسته آهنگ ی هاگوشش بود، با چشم ی رو

  .دادیتکون م یخاص تمیهاش رو با رو شونه

ول  تر ک ینزد  بهش متوجه  یشدم،  و    ی اون  نشد  حضورم 

  .همچنان به کار خودش مشغول بود

  .دستم زدم ی تو ی ضربه به پوشه چند

  .کنهی م یداره چه غلط  قایاون دق دمی خودم پرس از

مناسب  نکه یا  مثل فرصت  اال  کل   ی برا  یدوباره  با  کردن  کل 

  .اومده بود  شیپ

  .اال قرار گرفتم یقدم جلوتر رفتم و پشت صندل چند
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چشم  اال حالهمچنان  در  و  بود  بسته  رو  رو   ی هاش   ی که 

 داد؛ ینشسته بود، از خودش حرکات موزون نشون م  شی صندل

  .لوند به تمام معنا بود هی اون دختر

اندام   نیترکوچک تک حرکت  سلولهاش،  رو    ی هاتک  بدنم 

  .کردی م کی تحر

نوجوون تازه به بلوغ    هیو چهار ساله بودم نه    یمرد س  هی  من

  !نوجوون اغوا شده بودم؟ هیچرا مثل  یول ده،یرس

در مورد اال وجود داشت که خارج از کنترل من بود؛   ی زیچ

و مجبور به کنترل    کردمی مثل پدرم رفتار م  دی هر چند من نبا

  .کردن خودم بودم

  جاد یاال درونم ا  دنیکه با د  یو متفاوت   دیاحساسات جد  نیا

  .دادیرو بهم نشون م تمی از شخص ی دیجد ی هاجنبه  شد،یم

ا  یکه پشت صندل  یحال  در   یتو  ی بودم، با پوشه  ستادهیاال 

  .هاش زدمبه شونه یو البته آروم یناگهان ی ضربه  هیدستم 
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  .دی از جاش پر یبا ترس خاص  اال

گوشش    ی حضور من شد، هدفونش رو از رو  ی متوجه   یوقت

 هو یکه  یمگه جن هست“گفت:  ییباال ی برداشت و با تن صدا

  ” نگ؟یپرنس چارم یشیظاهر م 

ب  هدفونش م  اوردهین  رونیرو کامل  به نظر  که    د یرسی بود و 

  .هدفون گره خورده ی کرها یاز اسپ یکی ی موهاش تو

آوردن هدفون بود، موهاش که به   رونیکه مشغول ب  نطوریهم

 اد یبار بلندتر فر  ن یشد و ا  دهیاون گره خورده بود کش  ی دسته 

  ”!آخ“زد: 

خودت   ی خوایبس کن، نکنه م “اال رو پس زدم و گفتم:    دست

  ”!؟یرو کچل کن

اش گره خورده   ی موها   یمات و مبهوت مونده بود. به آروم  اال

  .رو از دور هدفون آزاد کردم
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تو   شدمی اگه کچل م  یکه ازت تشکر کنم، ول  نهیا  درستش“

  ”.ی مقصر بود

تاپش  لپ  ی به صفحه   ینگاه  ییاعتنایبهش ندادم و با ب  یجواب

  .انداختم

  .شدیمربوط م ی قصاب هیکه به   دمیرو د دیجد  ی تا لوگو چند

فرصت رو    نیکردن اون لوگوها بود؛ بنابرا  یدر حال طراح  اال

  ی دار  ی وقت ادار  ی که تو  نمیبی م“شمردم و گفتم:    مت یغن

  ”.ی د یرو انجام م  تی شخص  ی کارها

رو بهم نشون   ی ز یرجدول برنامه   هیآورد و    رونیرو ب  لشیموبا

  .داد

اگه “زد و گفت:    ی اتقه  لشیموبا  ی به صفحه  یغرور خاص  با

کنچشم باز  رو  به   ین یبیم  یهات  ناهارمه.  ساعت  االن  که 

م  یعبارت ناهار  دارم  در    ی آقا  کنمیم   لی االن  محترم.  نسبتا 

  ”!خودم  یتاپ شخصضمن با لپ 
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وا  ی دار  یول“ م   ی فای از  استفاده  من  چطور  یکنیشرکت   .

  ”؟ ی جور کرد ی ابهونه نیهمچ 

ا  قبل لپ  نکهیاز  با  رو  کارش  دوران  دوباره  به  متعلق  تاپ 

  .بهم انداخت یشروع کنه، نگاه   ناسورهاشیدا

ا  ینگاه ازش م  ن یکه  رو  نم“:  خوندمیجمله    ی ریمی تو چرا 

  ”!یمردک عوض

  .رو قطع کرد ی فای وا بالفاصله

  ”دلت خنک شد؟ ؟ی شد  یراض  حاال“

  .! دلم خنک شده بودآره

  .شدیحالم خوب م یکل کنم حساببا اال کل نکهیا از

اون دسته دخترها  نیا  حداقلش از  اال  با   ییبود که  نبود که 

و زار زار   ارهیب  ری گوشه گ  هی،  از طرف من  ی تَشَر  نیترکوچک

  .کنه هیگر

  .کارش انداختم زیبه م ییگذرا نگاه
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  .بود ز ی م ی موز رو هی

  ”نه؟یا ناهارت“

باهاش   ی هست که بخوا  ی اگهید   زی چ  نمی. ببنهیناهارم ا  آره،“

کن پوش  ؟یقضاوتم  لباس  طرز  نفس    نکهیا  ای  دنمیمثال  از 

ز  ؟ی ریبگ  رادیا  دنمیکش م  ی ادیاگه  نفس  بگو،    کشمیبلند 

بزار    ،ی دادن بهش ندار  ریواسه گ  ی زیخجالت نکش. اگه هم چ

  ”!برم ناهارم رو کوفت کنم

  ”!اد یناهار به حساب نم موز“

و اوضاع   ی که تازه شروع به کار کرد  ییها! واسه وقتاووف“

. تو که ادیموز ناهار به حساب م  ست،یموقتا رو به راه ن  یمال

  ”.چرا خودم رو خسته کنم  ؛یفهمی رو نم زها ی چ نیاصال ا

  ”!موقت رِ یازه کار و فقت ه ی“کردم:  تکرار

سرد  اال داد:    ی با  دام “ جواب  جناب  نباش  نگران    ک،ی نیتو 

  ”.ستین ردار ی فالکتِ من واگ
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  !کی نیدام

کوچ  اال اسم  با  رو  من  تنها  م  کمینه  اسم    هیبلکه    زد،یصدا 

  .مستعار هم برام انتخاب کرده بود

 ” اال“

هر چند اگه    ؟ی بد  ری بهش گ  ی هست که بخوا  ی اگه ید  ز یچ“

. واقعا نه وقت ی ار یمن به زبون ن  ی جلو  دمیم  حی هم باشه، ترج

  ”!اش رو کل کردن باهات رو دارم و نه حوصلهکل

 شه؛یاحترام سرشون م  کمیمعموال    دیجد  ی کارمندها  شتریب“

که    ی حداقل جلو م  یاحترام ساختگ  هیمن  هر  ذارنیبهم   .

  ”!هیتظاهر خشک و خال  هی چند که فقط 

رئ  شی پ  ی هفته  د یجد  ی کارمندها  شتر یب“ خاطر    س ی به 

  ”.اخراج نشدن شونیاز کار قبل دشونیجد

دق  نی هم  یک  نیبب“ دوران   شیپ  ی قه یچند  به  تازه  رو  من 

  ”!کردی و بدبخت خطاب م  دهیرس
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  ی کوچولو باعث بدبخت  هی. تو فقط  رینگ  لیخودت رو تحو  ادیز“

بدبختم، برخالف تو    مچهین  هیمن    گهیعبارت د. به  ی من شد

  ”!بارهیازت م یکه بدبخت

  ”ناهارته؟ ی موز همه  نیواقعا ا “: دمیتمسخر از اال پرس با

که داشت پوستش    یبرداشت و در حال  زیم  ی موزش رو از رو  اال

هم مجبورم   ی خارج از ساعت کار  نم،یبب“گفت:    کردی رو جدا م

  ”کالم بشم؟با تو هم 

بود. بالفاصله بعد از اون حرف اال،   اریبار خدا با من    نیا  انگار

رو اعالم    شیبه صدا دراومد و شروع ساعت کار  لشیآالرم موبا

  .کرد

کرد    ره یتاپش رو ذخ لپ   ی موجود تو  ی هالیفا ،د یکش  ی آه اال

  .و اون رو بست

  ”س؟ یرئ ی براتون انجام بدم آقا ادیاز دستم برم ی کار چه“



Page 224 of 1306 

 

رفتارت    نیبه ا  ه یفقط کاف  ؛ی انجام بد  یکار خاص  ستی ن  ی ازین“

زود مادرم متوجه    ای  ری. دی ادامه بد  هاستیبه شورش  هیکه شب

  ”!کرده  یچه اشتباه بزرگ شهیم

  انش یچندان در جر“گاز کوچولو به موزش زد و گفت:    هی  اال

 ی مادرت اصال تو  دونم،ی و م  دمی که من د  ییتا جا  ی ول  ستم،ین

  ”.مورد تو رو دخالت نداد نیا

که اال به موزش   یکیبا اون گاز کوچ  یاحمقانه بود که حت  واقعا

  .شدم و سرتاسر بدنم داغ کرد  کی، کامال و ناخواسته تحرزد 

ن  یاحساسات  ن یچن  هرگز در   ومده یسراغم  مخصوصا  بود؛ 

معلوم   موندم،یاونجا م   ن یاز ا  شتریکارمند. اگه ب  هیبرخورد با  

  .اومدیبه بار م یبزرگ یینبود چه رسوا

  .دادم هیاش تکشدم و به دسته  کیاال نزد یصندل به

  ”.یساکت ش گهی د بهتره“

  ”!ساکتم کن یتونیم اگه“
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  ”!کار رو هم دارم  نیهم قصد“

 ی آروم بشه، چطوره که تو بر   کمی! حاال که قراره جو  یعال  چه“

البته اگه قصد دار  یپ از شر من هم خالص    ی کار خودت و 

  ”؟ی اول از همه حقوقم رو بهم پرداخت کن ،یبش

جمع و جور کردم.   عینشون ندادم و خودم رو سر  یاال توجه  به

  .که برم دم یراهم رو کش 

بلوند   ی با موها  یزن  دمیروم رو برگردوندم، د  نکه یمحض ا  به

مالکه   مات  دی شا  ای  ندای اسمش  تو  لدا یهم    م ی قدم  هی  ی بود، 

  .بود ستادهیا

کارمندها  یکیهم    اون تصم   یی از  که  بود    میبود  گرفته 

  .به کارش ادامه بده بلیل  ی تو دردسریب

پدرم    ی مورد عالقه   ی هااز طعمه  یکی  ندای نمونه که مال  ناگفته

  .اومدیهم بود و خودش هم از شکار شدن بدش نم

  ”!سالم“گفت:  ی اگونهلحن لوس و بچه  با
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 کرد ی که خودش از قصد نازکش م  عشیضا  ی با اون صدا   اگه

  .آوردمی صورتش باال م ی تو زد،یاسمم رو صدا م 

  ”!دی ببخش“گفتم:  عیسر یلیخ

  .رم یکردم ازش فاصله بگ یسع و

تو  یکه سع  یحال  در رو  پا  ی داشت خودش  و  من    ی دست 

و نگاهش رو   یاز سر تا پام رو بررس   رهیخ  ی هابندازه، با نگاه 

  .رونم متوقف کرد  ی دو تا کشاله نیب

گفت:    نیهم  در انجام   ی کار“حال  براتون  بتونم  که  هست 

  ”بدم؟

و    مایبا ا  شد،یبلند م  شی صندل  ی که داشت از رو  یدر حال  اال

د مسخره کردن من و اون زن رو داشت، بدون که قص  ی ااشاره 

  ”!به من کمک کن ایب“گفت:   اد یاز دهنش درب ییصدا نکهیا

شد و دستش رو به سمت کراواتم   ترک یقدم بهم نزد  هی  ندایمال

  .آورد
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  .افتادم  ریجهنم گ هی ی تو کردمی م احساس

 کرد،ی هاش کراواتم رو لمس مکه همچنان با انگشت   یحال  در

  ”؟ی کار چیه  یعنی“گفت:  ی ابا لحن زننده 

دستش رو پس زدم و به سمت اتاق    تیو با عصبان  عیسر  یلیخ

 .که به اتاق اال راه داشت رفتم ی کنار

  .هم فشار دادم ی هام رو رودندون  تیشدت عصبان از 

  .نبودم ی عوض سی رئ هی مثل پدرم  من

ا  یبعض  نکهیا کارمندها  م   ی نطوریاز  از    یکی  کردن،یفکر 

  .کردی م دیرو تشد  میروح  ی ماریبود که ب یلیدال

! برات ندایمال  یه “کرد و گفت:    ندا یاال رو به مال   نیح   نیهم  در

که فقط متعلق به   گهی د  ی جا  هی   ه یدارم. نظرت چ  شنهادیپ  هی

.  یرو بسنج  تشونیحشر  زانیمردها و م  یجنس  ییخودته، توانا

 نجا ی از ماها ا  یها. در ضمن بعض تر جواب بده به نظرم راحت 
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 دنیتو واسه خواب  ی هااس التم  نی و ا  میکنیناهار کوفت م  میدار

  ”!آورهمرد واقعا تهوع  هیبا 

لوس و   ی بچه کوچولو  هیچشم به هم زدن از    هی  ی تو  ندایمال

  .شد  لیاژدها تبد هی آور به چندش 

اال گذاشته بودم رو با تمام متعلقاتش    زی م  ی که من رو  ی اپوشه

  .به سمت اال پرت کرد 

تو  درسته اال  زن   ی که حضور  اون  شر  از  رو  من  لحظه  اون 

ول  صفتطان یش بود،  داده  به   شدی نم  لیدل  ینجات  اون  که 

  .نه یبب بیآس یروان  ماریب هیخاطر محافظت از من، از طرف  

بهت گفتم من  “گفتم:    یبار با لحن سردتر و خشن  نیا  نیبنابرا

  ”.به کمک ندارم یاجیاحت

که   ی و تذکر  تی عصبان   ی متوجه  ندایکه مال  دی رسی نظر م  به

  .بهش دادم شد
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و در حال  اشچهره  اال   یکه حساب  یرو مظلوم کرد  از دست 

 یکه تو  لیکروکود  هیشده بود از اونجا دور شد؛ مثل    ی کفر

  .ره ی مرداب فرو م

واسه  “به موز زد و گفت:    گهیگاز د  هیبه من انداخت،    ینگاه  اال

  ”.برداره  تیزیچ   هیشک دارم دست از سر    یشروع بد نبود، ول

 ات یمحتو  نیمطمئن باش قبلش تو رو از ا“جواب اال گفتم:    در

  ”.کنمی مند مبهره

  .داد لمیپوزخند تحو  هیبهم زد و  یچشمک اال

نبود که   نی. منظورم ای ... منظورم رو اشتباه متوجه شدیعنی“

  ”!ی زی چ نیهمچ  هی ایاول با تو بخوابم  خوامیم

  .رو که زده بودم جمع و جور کنم ی گند تونستمینم

اون مدت کوتاه،   ی دفتر کار اال بودم و تو  ی تو  قه یپنج دق  فقط

داده بودم   شنهادی کارمند که اال بود پ   هیبه    یزبونیبا زبون ب
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 قدم ش ی با اون بخوابم پ  نکهیبهتره بگم واسه ا  ایکه باهام بخوابه  

  .شده بودم

فقط    د یشا  ایده بود و  چند اال منظورم رو اشتباه متوجه ش هر

  ی آدم  نیاشتباه برداشت کرده؛ من واقعا همچ   کرد یوانمود م

  .نبودم

سرددست   یحساب عرق  و  بودم  شده    م ی شونیپ   ی رو  ی پاچه 

  .نشسته بود

  .بلندتر   ی بار با صدا  نیا  یکرد، ول  دنیدوباره شروع به خند  اال

دام   آروم“ تو  کینیباش  ممکنه  عوض   هی.    ی ول  ،یباش  یآدم 

  رون ی رو ب  رمیزکه لباس   ی رو ندار  نیقصد ا  وقتچ یمطمئنم ه

  ”.ی اریب

که ناخواسته توش قرار گرفته بودم، احساسات و البته   ی جو

 دیو من با  کردیم   کیتحر  شتری و ب  شتریام رو بمردونه   ی زه یغر

  .کردمیاون رو پنهان م 
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انداختم و    نیزم ی دستم رو رو  ی تو  ی پرونده   از قصد   نیبنابرا

  .فرار از اون جو، خم شدم تا اون رو بردارم ی برا

  .از خودم متنفر شده بودم یحساب

مال  یاتفاقات  نیا  با“ افتاد،  امروز  سخت  نایکه  ازت   یانتقام 

روشش  رهیگیم البته  که    کمی.  نکن   یی جا  هیمتفاوته. شک 

م  ییتنها خ  کنه؛یشکارت  باش.    یلیپس  خودت  مواظب 

آهن  هیچطوره   ببند   یکمربند  شلوارت  حفظ   ؟ی به  واسه 

م  ی هایی دارا چگمیپنهانت  هر  دارا  ی.  تنها  مردها    یینباشه 

  ”!نه یهم

  .اال کم آورده بودم ی جلو یحساب

ه  هی  اون بود که  ب  یشرم  چیدختر گستاخ  الفاظ    انیاز  اون 

  .نداشت
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من جلوش کم آورده    یهم نزده بود، ول  ی چند حرف بد  هر

  ی بهتره برگرد“گفتم:    ینیی نسبتا پا  ی با تن صدا  نیبودم؛ بنابرا

  ”!سر کارت

زدم و به سمت اتاق خودم   رونی از دفتر کار اال ب  عیسر  یلیخ

  .رفتم

  .کارم لم دادم زیوارد اتاقم شدم و پشت م  باالخره

  .پرونده بودم گرتا رو صدا زدم  ی سر هیکه منتظر  یحال در

که    ی کن. امروز عصر چند تا اسنک با هر طعم  یلطف  هی  گرتا،“

  ”!بفرست واسه کارمندها ی دونیخودت م

ازش درخواست کرده بودم و   یزبون خارج   هیانگار که به    گرتا

  .حرفم رو تکرار کرد ،یپرسش   یبا لحن

  ”!خوام؟یکه خودم م یبا هر طعم اسنک“

  ”.داشته باشه ن یکه پروتئ  ی زی چ هیغذا!   آره،“

  ”کارمندها بفرستم؟  ی واسه همه “:  دیپرس   یخاص  ی کنجکاو  با
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  ”.رو بده  بشی ترت می واسه همه. با کارت اعتبار  آره،“

هم ازت دارم. لطفا اطالعات مربوط    گهیدرخواست د  هی  یراست“

  ”.کن لیمی از کارمندها رو واسم ا یکیبه 

کارم نشسته بودم،    زی که پشت م  یبعد، در حال  ی قه یپنج دق  و

بخش و  مورالز  اال  به  مربوط  اطالعات  خوندن  به  از    یشروع 

  .کردم شی شخص یزندگ

بود   نیهم ا لمیاز اال نگرفتم و تنها دل یسراغ روز سه شنبه  تا

  .ام یکنار ب دنشیبا ند تونم ی که به خودم ثابت کنم م

از کسبه خودِ احمقم ثابت    خواستمیم  فقط فرار   یکنم که 

برابر با اصل از پائول روسو    یکپ   هی،  تر از همه و مهم  کنمینم

  .ستمین

 یچه جهنم  ی و تو  افتهی داره م  یچه اتفاق  دونستمینم  واقعا

  .هستم ی رو ش ی در حال پ
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ب  هر  به اال مورالز فکر م  شتری روز  اون   کردمی از قبل  و تمام 

  .کردم ی داده بود رو مرور م رخ  ی فروش تزایپ ی که تو یاتفاقات

اتفاقات  من و  کارها  به  کردن  فکر  عوضِ  شا  ی در    تر سته یکه 

  ه ی  نیو ا  کردمی فکر م  یلعنت  ی فروش  تزایبودن، به اال و اون پ

  .بود ی مشکل جد

گرفته بود اال   می مرد باهوش بودم که از همون اول تصم  هی  من

  .کنه رونیرو از ذهنش ب

م   ن یا  ی بعد  قدم ثابت کنم  به خودم  با وجود   تونمیبود که 

و گاها باهاش در ارتباط هستم، احساسات   نمیبی اال رو م  نکهیا

برا  ی و عطش آوردن جسم و روحش دارم رو    ی که  به دست 

  .ببرم  نیکنترل کنم و از ب

  .ادی اال خواسته بودم که به اتاق کارم ب از

با خودم تکرار  انداختم و    میبه ساعت مچ  یینگاه گذرا  دوباره

  ”!وفتهیب ی اتفاق خاص ستیقرار ن “کردم: 
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ا  قبال اتاق کارم احضار    دیجد  ی کارمندها  ی نطور یهم  به  رو 

  .کرده بودم 

 اد ی رو ازش بپرسم، ز  ییهاسوال  ما یکه اگه مستق  دونستمیم

  .آزاردهنده نخواهد بود

اتاقم   ی حضور اون تو  نینبودم؛ بنابرا  زدهجان ی ه   وجهچ یه  به

  .نبود یموضوع مهم

که تا اون حد    ی نبودم که با دختر  ییاز اون دسته مردها  من

بخوام    نکهیکرده وارد رابطه بشم، چه برسه به ا  یبهش گستاخ

  .باهاش بخوابم

کنجکاوتر    هر خودش  به  نسبت  رو  من  روز  به  روز  اال  چند 

  .کردیم

بزرگ در    تیموفق   نیدختر طراح ماهر با چند  هی  ی زیچ  چه

کشونده بود و اون    ورکیویرو از کولورادو به ن  ی طراح  ی نه یزم
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کرده بود که به خاطرش ناهار فقط    ی رو مجبور به شروع کار

  خورد؟ی دونه موز م هی

  .زد یبه دل نم یاال که اصال چنگ  یبانک حساب

رو پرداخت    یبده   ی سر  هیسه ماه گذشته چند تا وام و    ی تو

  .کرده بود

  .مثال کامال نقض بود  هی شی آدرس محل زندگ یول

زندگ  ییجا اون  با   یجرس  ابونیخ   ی تو  کرد،ی م  یکه 

  .کردیرو بهم منتقل نم یحس خوب  دار،هیما ی هاه یهمسا

  ی که توش زندگ  ی اکه داشتم، اال مالک خونه   یاطالعات  طبق

در مورد اموال    ی گرفتم کنجکاو  میتصم  نینبود؛ بنابرا  کردیم

 .رو کنار بذارم شیقانون

 ” کین یدام“

 ی د یتا آ  کردم یبود که خودم رو کنترل م  ی امرتبه   نیهزارم

 .وجو نکنمجست ی مجاز ی فضا  ی اال رو تو
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کار  یآدم  من فکر  بدون  انگار   ی نبودم که  اما  بده،  انجام  رو 

در مورد اال اطالعات    شتریو هر چه ب  د یجنبیسروگوشم دائم م

م دست  ممشتاق   آوردم،یبه  ا  شدم؛یتر  وجود   نیا  کهنیبا 

 .برام آزاردهنده بود یهم حساب  ی کنجکاو

. خارج از تمام اون احساسات ناشناخته  اومدیاال خوشم نم  از

 یکه نسبت به اال داشتم، حس خوب  ی ای و البته حس سردرگم

در عکس   ی نمونه   کردم؛یم   افتیازش  برا  یبارزش  که   ی بود 

پرسنل چهره   شیکارت  برخالف  بود؛   ی تو  باش،یز  ی گرفته 

  .بودمضحک شده  یاون عکس حساب 

پوزخند بهش    ه یتاپم باز کردم و  لپ  ی صفحه   ی رو رو  عکسش

بود. انگار وسط  شده   یذهن  ی هاموندهبه عقب   ه یزدم. واقعاً شب

 .، ازش عکس گرفته بودنعطسه کردن 

تو  ن یح  ن یهم  در اومد.  در  صدا  به  بود  باز  که  اتاقم   ی در 

وقت  یتکون  می صندل روبه   یخوردم.  اال  به  با  انداختم،  نگاه  رو 
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رو    شی پشتبه تن داشت و کوله  ی اکت پارچه   هیمواجه شدم؛  

 .دوشش انداخته بود ی رو

 یصبر کنم ادامه   ای  نگ؟یپرنس چارم  یرفتن هست  ی آماده “

 ”؟ی نیپورنت رو بب

تاپم برداشتم و از جام بلند  لپ  ی صفحه   ی اال رو از رو  عکس

هاش گشاد شد و دهنش انگار  ، چشمشدم. به محض بلندشدنم

 .تعجب کرده باشه، باز موند ی زیکه از  چ 

.  دمیسهم تر ی بودم و البته قدر العمل اال تعجب کرده عکس  از

ممکنه تعجب اال    کردم یانداختم چون فکر م  یبه شلوارم نگاه 

 .شلوارم بسته بود  پ یشلوارم باشه، اما ز  پیبه خاطر باز بودن ز

 ” ه؟یچ“العمل اال گفتم: جواب عکس  در

  ی سرش رو تکون داد. دوباره برگشتم و به پشت سرم نگاه  اال

 .نشدم  یبی عج ز ی انداختم، اما باز هم متوجه چ

 ” هست؟  یمشکل نمیبب“
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 ” .ستی ن  ی زینه! چ“تکون داد و درجواب گفت:    ی دوباره سر  اال

دور و اطراف رو    ی وجوگرش همه جست   ی هابار با چشم   نیا

 .به من بندازه ینگاهمین کهن یاز ا غیکرد؛ در  یبررس

تو  ی اچه یقال پهن شده  ی که  رو حساباتاقم  اال  نظر  به   یبود 

کرده  جلب  وقتخودش  خارج  ی بود.  کارم  اتاق   م،یشد  از 

 .بود چهیچنان دنبال اون قالاال هم ی هاچشم

  شه یکن هم   یسع “گفتم:    رفتمی که جلوتر از اال راه م  ی درحال

 ” .یکارمندا ملحق بش ی هیقبل از شروع جلسه، به بق

دستاش   ی تو  فمیکه کت و ک  یل کارش و درحا  زیپشت م   گرتا

 ” !یموفق باش“بود. رو به من کرد و گفت:  ستادهیبود، ا

  شه یمن هم“قبل از من جواب داد:    ،ی زیبا لحن تمسخر آم  اال

 ”.موفقم

زمان، دستم انداختم. اال و گرتا هم   ی رو از گرتا گرفتم و رو  کتم

 .دنیو پر از حرص من خند یعصبان ی به چهره 
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 ی هست یواقعا که آدم باحال“م زد و گفت:  به شونه  ی اضربه  اال

 ” .دام

 ” !اال یموفق باش“به اال زد و گفت:  یچشمک گرتا

. انگار  دیرسیبه مشامم م  انتیخ  یاون دو نفر بو  نیرفتار ب  از

بود و قصد داشت به من پشت شده   قیبا اال رف  یگرتا حساب

 .کنه

رد و بدل نشد. هر دو،   موننی ب   یصحبت  چیآسانسور ه   ی تو

در کنارش حضور نداره؛   ،یکیکه انگار اون    میرفتار کرد  ی طور

 .جور تظاهر به عدم حضور هم هی

م   ی شتریب  ی هاآدم   هرچه  آسانسور   ی فضا  شدن،یسوار 

و    کیاال نزد  ی هام به شونه ها و شونه   شدیاشغال م  ی شتریب

 .شدی م ترک ینزد

که با هربار لمس شدن بدنم،   ی اته ی سیالکتر  نیا  دونستمینم

 .شد دایش پاز کجا سروکله  گرفت،ی تمام وجودم رو فرا م
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من   م،یبود  دهی که هر دو پوش  یلباس  ی ه یال  ن یوجود چند  با

چسبهم از  ه  ی هاشونه  دنیچنان  بازوم  به  و   زدهجان ی اال 

 .شدمی مضطرب م

سوار آسانسور    وسومستیب  ی که از طبقه  ی وسط، آرنج مرد  نیا

موباشده با  داشت  و   یحساب   کرد،یم  ی باز  سی تتر  لشیبود 

م کرده بود؛ اما با وجود همون حس آزاردهنده، به خودم  کالفه

 .اومدم

ا  نیب  ی ادیز  تنش اال  و  اون   جادی من  از  دو  هر  بود.  شده 

  .میکردیها احساس معذب بودن مشدنلمس 

بازش  باالخره از    ی دن در، وارد البآسانسور متوقف شد و بعد 

بنابرامیشرکت شد اال حرکت کردم؛  از   ن ی. چند قدم جلوتر 

ل  تونستمینم اال همراه    شهیکه هم   ی اتازه   ی مویاون عطر  با 

 .بود رو حس کنم
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 دن یرنگ کتون، با د  ی اشلوار قهوه  هیبا    یانسالیم  باًی تقر  مرد

 ” حالت چطوره؟  ،یه“زد و رو به اال گفت:  ی اال لبخند گشاد 

حرصم    یزد. اون لبخند حساب  بهیبه اون مرد غر  ی لبخند  اال

بودم،   دهیاال رو د  دنیمرتبه خند  نی. اگرچه چندآوردی رو در م

به   هیشب  یبار حس  نیاول  ی بود. برا  ی اگه ید  زیاما اون لبخند چ 

 .نسبت به اال، به سراغم اومد تی حسادت و مالک

شد و   انیش نماهچهر  ی تو  یخاص  ی اون مرد، شاد  دنید  با

 جا،ن یکه ا  دونستی اال نم  یعنی .  دادیبود که من رو آزار م  نیا

 ست؟یلبخند زدن ن ی جا

درمقابل   دادم ی م  حیترج باشه،  معذب  مرد  اون  درمقابل  اال 

 .به جز من یهمه، هرکس

داد گفت:    لیکه اال بهش تحو  ی ااز اون لبخند آزاردهنده   بعد

 ”د؟یخر ی ریم ی ! دار قی رف یه“
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  ه یآره! قراره واسه  “کرد و گفت:    ی بلند  ی خنده   انسال ی م  مرد

 ” !فوتوشات چند دست لباس آماده کنم

 ”تو؟“

ادامه داد:    یچشمک  اال و  زد  از  “بهش  دارم   ی جلسه  هیمنم 

 ”.کنمی خفن فرار م

با    انسالی مرد م  شد،ی که در آسانسور داشت بسته م  ی درحال

 ”!نمت یبیفردا وقت ناهار م“بلند گفت:  ی صدا

چنان تا  اال هم  شین  رون،یب  میاز شرکت زد   کهنیبعد از ا  یحت

 .بناگوشش باز بود

  .بود ستادهیا نیمنتظر کنار ماش  نلسون

 ن ی ما سالم کرد و خودش رو پشت فرمون ماش  دنیمحض د  به

  .رسوند
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اشاره کنم   یاصبه شخص خ  نکهیسوار شدن، بدون ا  نیح  در

تو  نیتونیم“گفتم:     ی ن یپروتئ  یدنینوش  ر یمس  ی امروز 

  ”!نیبخور

  .بهم انداخت ینگاه نیماش ی نهیآ ی از تو نلسون

 ی رو برا  یاون نگاه پرسشگر رو داشتم. من هرگز کس  انتظار

  نکه یدعوت نکرده بودم؛ چه برسه به ا  یدنینوش  ایخوردن غذا  

کس واسه    یاز  ن  ریمس   هیبخوام  مدتِ  ساعته،   میکوتاه 

  .بود رو بخوره نیماش  ی که از قبل تو ی ایدنینوش

  ”!ممنون ی وا“گفت:   یبا خوشحال اال

  .ور شد حمله های دنیاز نوش یکیبه سمت  و

خودم رو برداشتم و تظاهر کردم که قصد   یدنیهم نوش  من

  .خوردنش رو دارم

  ”بود؟ یک  اروی اون“
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جواب    کردینگاه م  شیدنیکه داشت با دقت به نوش  یدر حال  اال

  ”قم؟یرف ؟یک“داد: 

  .شد یدنیخوردن نوش مشغول

که نسبت به من داشت واقعا برام آزاردهنده   ی ایتوجهیب  اون

با   بردم،یبودن در کنارش لذت م  بود و به همون اندازه که از

من رو آزار    نیو ا  شدمیناراحت م  یحساب  شی گرسنگ  دنید

  .دادیم

دل  دم یفهمیم  دیبا وقت  ه؛ی چ   لشیکه  با    هیکه    ی چرا  شغل 

  کشه؟ی م یگرسنگ نقدر یحقوق باال داره هنوز هم ا

  ”قه؟ یرف  اسمش“

 ی آور! مادرت من و اون رو تو برام جالبه و البته تعجب  واقعا“

البته خودت   دیاتوبوس د  ستگاهیا  هی استخدام کرد.  رو  ما  و 

م ا  یدونی خوب  از  شدنم   نیبعد  اخراج  باعث  تو  که  بود 

  ”.ی شد
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  ”.ی خودت باعث اخراج شدن خودت شد تو“

رو    ن یداخل ماش  ی فضا  ی و باد سرد  دمیکش  ن ییرو پا  پنجره

  .پر کرد

  .سرد و مرطوب بود یمنهتن حساب ی هوا

ا  آرزو االن    ی داشتم  تو  ی جا  ه یکاش   ی منطقه   هی  ی گرم 

  .ز یچکس و همهدور از همه  ییجا هیبودم؛  ی ری گرمس

  .شروع به حرف زدن کرد اال

  ه یبهتره    میکنی با هم کار م  می که من و تو دار  یتا زمان  ن،یبب“

مخالفت   ی بهتره به جا  نکه یباشه. اول ا  نمونی ب  نیقوان  ی سر

با هم    میکن  یسع  ،ی هر مورد  ی با هم تو   ی کینظراتمون رو 

  ”.میکن

گفتم:    سرم و  دادم  تکون  اتفاق   ی ز یچ  نیهمچ “رو  هرگز 

  ”.افتهینم
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  ی هادشمن  نکهیا  ی خب، راه حل دوم! چطوره به جا  یلیخ“

باش بد  میکن  یحداقل سع  م،یقسم خورده  هم    میقول  واسه 

  ”!میتر باشبا هم مهربون کمیو  میدردسر درست نکن

پس    کنم؛ی. در واقع باهاش حال نمستمیاهل قول دادن ن  من“

  ”.بشه یراه حل دومت هم عمل دمیبهت قول نم

ملب   اال کامال  کرد.  معوج  و  کج  رو  ا  دونستمیهاش   ن یکه 

 رفتار زشتش   نیا  یمن حت  یول  ست،ین  ی االعمل دوستانهعکس 

  .رو هم دوست داشتم

  ”؟میمونده تا برس  گهیچقدر د“: دیو پرس دیکش  یآه

  ”!خانوم  قهیدق یس“جواب داد:  نلسون

  ”.اسمم االئه“در جواب به نلسون گفت:  اال

  ”.خوشحالم اال، من نلسون هستم  دنتید از“
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با    یوقت“چرخوند و گفت:    نیماش  ی نگاهش رو به گوشه  اال

دام   یکی واقعا    قهیدق  یس  ،یباش  نیماش  ه ی  ی تو  کین یمثل 

  ”!ه یادیزمان ز

بهتره بگم   اد؛یکنار ب  طیشرا  نیبا ا   دی نفر هست که با  ه ی  خب“

  ”.عادت کنه دیبا

و البته تو    میکن  یتظاهر به دوست  میتونینظرم من و تو نم  به“

  ”!ینباش  یمردک عوض هی ی قول بد یتونیهم نم

هامون رو با سنگ   ا یاصال ب“بار رو به من کرد و ادامه داد:    نیا

رو به عنوان راه حل سوم گوش کن. چطوره   نی . امیهم وا بکن

رو   میکه در مورد هم دوست ندار  ییزهایاالن تمام چ  نیهم

  ”.کنمی. اول من شروع ممیبگ

  .هم نبود ی بد  ی ده ی ا یول کرد،یم یچند اال داشت شوخ هر
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نم  من خوشم  اال  خوب  تونستمینم  اومد؛یاز  نسبت   یحس 

از ما دو نفر    کدومچیبود که ه  ی زیچ  نیبهش داشته باشم و ا

  .کردیفراموشش م دینبا

من “اون شروع به انتقاد کردن از من کنه گفتم:  نکه یاز ا قبل

واسه   ی ادیهاتم زهات، چشم از طرز برخوردت متنفرم. از کفش 

 هیبشه که    ی ادآوریبهت    دیهم با  شهیاس. همصورتت گنده 

با  ی کارمند تازه یکارمند رفتار کن  هیمثل    ی کن  یسع  دی و   .

ژول بس  از  هم  موهات  هم  اسدهی مدل  انگار  از   ن یکه  االن 

  ”.ی اومد رونی ب ”مرد هیبا “خوابت تخت 

بلند    ی زده دو بار پشت سر هم پلک زد و بعد با صدابهت   اال

خند به  طور   دنیشروع  صدا  ی کرد؛  توخنده   ی که   ی هاش 

  .بود  دهیچی پ نیماش

 دیبا“تموم شد، رو به من کرد و گفت:    دنشی که خند  یوقت

 ست یل  نیهمچ   یکه تونست  یبه من فکر کرده باش  ی ادیمدت ز
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باال و  ییبلند  ذهنت   ی آزاردهنده   ی هایژگیاز  به  رو  من 

  ”.ی بسپار

چ  من“ بهتره   ییزهایفقط  و  بودن  واضح  کامال  گفتم که  رو 

کنم،    و به تو فکر   نم ینبودم که بش  کار یکه من هرگز ب  یبدون

  ”!زیعز سِنتیمَلِف

 یل ی. من واقعا به اال فکر کرده بودم، خگفتمیدروغ م   داشتم

  .که فکرش رو بکنم یاز اون شتریب دی و شا ادیز

ش  اال معنادار  زیآم  طنتینگاه  گفت:   ی و  و  انداخت  من  به 

  ”ک؟ینی دام ی فکر نکرد یمطمئن“

به   هاتی ژگیبلکه و  ،یستیمن ن  ی مورد عالقه  پینه تنها تا  تو“

من   ی به عمه رز  هی . تو کامال شبستی هم ن  کی من نزد  پیتا

  ”.یهست

هم دروغ گفتم؛ دروغ پشت دروغ. من به خودم و اال دروغ   باز

  .گفتمیم
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  .پدرم بود یاصل  یطرفدار و حام ی رز عمه

  !بشر ترسناک هینبرده بود؛  تیاز انسان ییبو چیه اون

روسو در  ی خانواده ی اانی بود د جهش باعث شده   هی احتماال

  .ادی حد ناجور از آب در ب نیا

  ”اال“

دام  من“ نخندون  مردها  ک؛ی نیرو  به  که   یی من  دارم  عالقه 

  ”.وجودشون باشه ی تو یطبعشوخ کمیحداقل 

گفتم:    با با“غرولند  من  برابر  در  کردن  مقاومت  با   د یواسه 

  ”!یبجنگ  اتزه یغر

 یو البته نوع   طنتیدستم گذاشت و با ش  ی دستش رو رو  اال

 پی تو هم تا  نگ،ی نگران نباش پرنس چارم“حرص پنهان گفت:  

  ”.یستیمن ن ی مورد عالقه 

م  نکه یا  ی برا که  بفهمونم  اال  م  دونمی به  بلف   زنه ی داره 

  .زدم   ی پوزخند
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بشه، سرش   رهی هام خبه چشم  مایبتونه مستق  نکهیا  ی برا  اال

  .جا شدجابه  شی صندل ی تو کم یرو به سمت من چرخوند و 

 کم یبود    دهیکه پوش  یحالت نشستن، باعث شد دامن  ریی تغ  نیا

  .باالتر بره

البته هم   ادبیب  ؛یهست   یدختر الغر مردن  هی  تو“   ه ی  شهیو 

که   کنمیفکر م  ،ی . اگه نظر من رو بخوای ناجور دار  تیشخص

  هات ی ژگیو  نیکه با ا  یکن  دای رو پ  یکس  یتونیم  یبه سخت

  ”.. واقعا برات نگرانمادی کنار ب

به  یآروم ی با انگشتم ضربه کردم،ی که به اال نگاه م نطوریهم

  .زدم  شیشونیپ

. هر چند خوبه که  یمعتاد به کار هست  ه یتو هم    یبدون  بهتره“

که   یهست  ییهاتو از اون دسته آدم   یول  ،یباش  ی کار جد  ی تو

  دنده هیکه    شهیهم باعث م   نیبه کارش نداره؛ هم  ی اعالقه   چیه

 ی طی دادن شرا  ریی ها هم از تغوقت  ی. البته بعضیشق بشو کله
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  یواقعا طرفدار آدم  نم  یپس بهتره بدون  ؛یترسیم  ی که دار

  ”.ستمیمثل تو ن

شده   یعصبان  یاال حساب   ی هاکردم. از حرف  کی رو بار  هامچشم

م و  سوراخ   یشیآت   تونستمی بودم  از  حال    مینیب   ی هاکه  در 

  .ور شدن بود رو احساس کنمشعله

  ”!یشناسی من رو نم تو“

مورد   پیمطمئنم که تا  نیحداقل از ا“جواب داد:    ییبا پررو  اال

  ”.یستیام نعالقه

کرد:    دوباره آدم “شروع  دسته  اون  از  با   یهست  ییهاتو  که 

رو   گناهیب  شخدمتیپ  هیو    یفروش   تزایپ  ی ر یم  یخوشحال

  ”.یکنی اخراج م

 یفیدختر ضع   ه یرو هم اضافه کنم که تو    نیا  ستم یبه ل   دیبا“

  ”.رو نداره زهایچ ی سر  هیکه تحمل از دست دادن 

  ”!ک ینیدام  ی من وابسته به اون شغل بود آقا یزندگ“
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  ”!البته با تشکر از من ؛ی شغل بهتر دار  هیاالن هم  و“

عصبان  اال کار “گفت:    ت ی با  داره    ی امدیپ  هی  ی هر  با خودش 

آرزو کن  ی روسو. من هم قصد دارم کار  کی نیدام   ی کنم که 

روز  وقتچ یه رو    ی اون  کرد  استخدام  رو  من  مادرت  که 

  ”.ی دیدینم

. ی رو انجام داد  تت یآرزو رو دارم؛ پس مأمور  نیوقته ا  یلیخ“

  ”.یساکت ش گهیبهتره د

فقط    قتیحق  کنمیم  خواهش“ من  کن.  قبول   یِماه  هیرو 

 ی پس تو حت  ؛یهستم که تو مالکش   یاستخر بزرگ  ی کوچولو تو

حس    یتو  یتونینم رو  من  حضور  بزرگ  ساختمون  اون 

  ”!یکن

از چند دقمیدو سکوت کرد  هر  بعد  از    قهی.  باالخره  سکوت، 

  یدست برداشتم و از پنجره   هاملیمیتظاهر کردن به خوندن ا

  .شدم  رهی خ زدهخیبه منهتن  نیماش
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  ”کین یدام“

  .آور رو بشکنمدادم اون سکوت اضطراب حیترج

ا  نیبنابرا که    ی اون روز  نم یبگو بب“سوال شروع کردم:    نیبا 

  یی زهای چ  ه یدر مورد    یکه داشت  دمتید  ی سالن غذاخور  ی تو

  ”؟ی ها سکوت کردپله   ن ییتا پا  هویبود که    یچ  ،ی زدی حرف م

 ی هاباعث شد اال جا بخوره و دوباره با نگاه   یسوال ناگهان   نیا

  .هام زل بزنهبه چشم  رهیخ

رفتار اال باعث شد که قلبم   نی زد. ا  ی از اون، لبخند سرد  بعد

  .بشه لیتبد  خی کهیت هیبه   امنهیس ی تو

صحبت   نیکه نلسون نتونه ح  ی شد، طور   تر کی بهم نزد  کمی

  .با من صداش رو بشنوه

  .بار اتفاق افتاده بود نیمشابه، چند ی هاه لحظ  نیا

نم  من خوشم  اال  نبا  اومد؛یاز  بگم  خوشم    دیبهتره  اون  از 

  .اومدیم
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  .با اال نداشتم، فقط برام آزاردهنده شده بود یخاص رفتار

 یول   داد،یفقط من رو آزار م  هاتیموقع  نیا  ی گرفتن تو   قرار

ا وقت  هم  م  نیهنوز  که  بهش    لی نبود  نسبت  رو  شهوتم  و 

  .کنترل کنم

من    ی هانفس  نیو ا  شدیم  ترک ی و نزد  کیاز قصد بهم نزد  اال

  .حبس شد  امنهیس ی بود که تو

  .باال رفتن ضربان قلبم رو بشنوه ی دوست نداشتم صدا اصال

  ن یباالخره ازم فاصله گرفت و ا  یشد، ول  رهیبهم خ  هیثان  چند

  .بشم رهی بار نوبت من بود که با اخم بهش خ

  .زده بود هام زل چشم ی تو همچنان

  ”.میزد ی حرف م ریمورد لباس ز در“

دادم:    تیعصبان  با تا  ادتی“جواب  من  نرفته  مورد    پیکه 

  ”.ستمیات نعالقه
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تا  هیتو فقط  “زد و گفت:    ی شخندین  اال با  مورد   پیکوچولو 

دارعالقه فاصله  قول   یول  ک،ی نی دام  ی ام  نباش.  نگران  خب 

  ”.در برابرت مقاومت کنم دمیم

  ”اال“

  .منهتن واقعا مسخره بود ی جمعه  ی عصرها ی تو کی تراف

استفاده    شونیشخص   ی هانیچرا همه از ماش  دونستمی نم  اصال

  .شونهیقدم هی قای که مترو دق یدر صورت کننیم

کار کنم و    یهر صورت من که مجبور بودم هر روز حساب  در

  .نمیمترو بش   ی خوب تو  یصندل  هی  ی تا بتونم رو  ارمیپول درب

هم ازش لذت    یبودم و البته حساب  یاوضاع راض  نیکه از ا  من

  .بردمیم

 یتو   یکنارم نشسته بود، حساب  ی که صندل  ”کی ن یدام“  ییاروی

نسبت به عدم    کمیسکوت باعث شد    نیافکارش غرق بود و ا

  .کنم یاحساس راحت هامییتوانا
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من “:  دمیکلنجار رفتن با خودم ازش پرس  یبعد از کل  باالخره

امروز در مورد   ی . جلسه اوردمیاز زارا بدست ن   ی ادیاطالعات ز

  ”ه؟یچ

  ”.ی رو خودت انجام بد  قاتتیتحق ی ری بگ ادی وقتشه“

لحن  ک ینیدام   ی صدا  نیا با  که  خ  یبود  و   یل یآزاردهنده 

  .جوابم رو داد ادبانهیب

تک موهاش رو  تک  ادبانه،یداشتم به خاطر اون رفتار ب  دوست

  ن ی در مقابل اون توه  تمی شخص  ی خب بُعد خانومانه  یبکنم، ول

رو به خاطر    ییباال  ی هاکرد؛ چون مجبور بودم نمره   یستادگیا

  .رم یعملکردم بگ

  ”.کردم یشوخ“گفتم:  ییاعتنای با ب پس

که   ی اطراح حرفه   هی  فره؛ یج  نی ست یامروزمون با کر  ی جلسه “

تأس از  تا قبل  البته  و  رو داره    س ی برند مخصوص به خودش 

با     ی همکار   نگیمدل   ی هایکمپان  نیتراز بزرگ   یکیبرندش، 
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تالش با  باالتررتبه   ی ادیز  ی هاداشته.  به  رو  ها  رتبه   نیاش 

کرد باعث   هاضاف  هاشی که به طراح  ی دیجد  ی ها دهیرسونده. ا

به   کارش  تبد  هیشد  ا  لیصنعت  تمام  از  بعد    نیبشه؛ 

  ”.با مادرم مالقات کرد ها،شرفت یپ

به وجد اومده بودم؛ پس بالفاصله   یاون همه کماالت حساب  از

  ”مادرت ارشد اونه؟  ینی“: دمیپرس

 نمون یب  ی که انگار مکالمه   ی تکون داد و طور  ی سر  کی نیدام

باشه به جز کنار من،   ییهر جا  دهیم  حیاس و ترجکسل کننده 

  .از پنجره انداخت رونیبه ب ینگاه

آدم   در“ به  رو  اون  مادرم  معرف  ی هاواقع  کرد؛   یدرست 

 ن یداره. بنابرا  مانیآشنا. مادرم به اون ا  ی فروشنده و کارمندها

و روش کار   کنهی م ی گذارهیاون سرما ی داره رو بلی ل یکمپان

  ”.کنهیم غیهاش رو منتشر و تبل و طرح 
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  یی مادرت هر جا“که انگار به فکر فرو رفته بودم گفتم:    یلحن  با

  ”.کنه ییرو شناسا ل یبا پتانس ی هاآدم  تونهیم

طور  ینگاه و  انداخت  هستم    ی بهم  من  منظورش  انگار  که 

  ”!ییالبته نه هر جا“جواب داد: 

خوب   یلینه! در مورد من خ  یینه، هر جا“و گفتم:    دمیخند

ول  کرد،  غر  یاشتباه  نمونه  ی االعاده وقف  ی زه یخب   ی داره؛ 

  ”.قمیبارزش رف

 ارویاون    ی که با مد در ارتباط باشه رو تو  ی زی چچیکه ه  من“

 کنه،یبزرگ مد کار م  یکمپان  هی  ی باشه داره تو  ی. هر چدمیند

 ل یمیاتاق ا  ی کارش تو  نکهیا  یاز مد نبرده. حت   ییبو  چیه   یول

متقاعد    پشیمن رو در مورد ت  تونهی هم نم  هی و پست کمپان

  ”.کنه

  ”.یهست ی اعجب آدم پر افاده “و گفتم:   دمیکش  یآه

  .اصال به خودش زحمت نداد که حرفم رو رد کنه   کی نی دام  و
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  ”کین یدام“

توض   واقعا“ برام  چ  ی بد  حیمشتاقم  رف  یکه  رو    قتیاون 

کمپان  ی ستهیشا ازش    بلی ل  یکارمند  من  که  کرده  بودن 

  ”.خبرمیب

اشت  یول“ اصال  چون   حیتوض  ی برا  یاقیمن  ندارم؛  دادنش 

  ”.تو نداره ی برا یتیاهم  نیترکوچک  دونمیم

  

  ”.هم اون رو دوست داره ناسیل  یحت“حرص ادامه داد:  با

  ”.رو دوست نداره یکس چیه ناسیل“

باشه.  نیاز ا ر یرو دوست داره؛ اصال امکان نداره غ قمیرف  اون“

ها  از تو؛ مطمئنم دوست نداشتن آدم   ریغ  یالبته واسه هر کس

ماجرا کامال   نیا   قمیدر مورد رف  یول  ه،یعاد  زی چ  هیواسه تو  

همه اون  اآدم   ی برعکسه.  بدون  رو  انتظار  نکهیها    ی ازشون 
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 ن یباشه دوست داره. ا  اشتهبه اثباتش د  ی ازین  ایداشته باشه و  

  ”.دمیاومده فهم شی اش پخونه ی که تو یی رو از ماجراها

  .داد  هیتک  یهاش رو بست و سرش رو به صندلچشم   کی نیدام

  نم یبگو بب  یول  شم،یم  مونیسوال پش  نیا  دنیاز پرس   مطمئنم “

  ”کار کرده؟ یاش چخونه ی تو  قتیمگه رف

  .کردم فیتعر کی نیدام  ی رو برا قمیهمسر رف ی ماجرا

 ی امه یب  نطور یاومده بود و هم   شی که براش پ  یمورد اتفاق  در

فقط سکوت   کی نیدام  یدرمان همسرش نداشت، ول  ی که برا

  .کرد

 به یغر  هیشانس دوباره بهش داد؛ به    هیمادر تو بود که    نیا  و“

  ”شد؟ تی اتوبوس. حاال حال ستگاهیا ی تو

هم   هامن یآست در  که  کردم  باال جمع  به سمت    ن یح  نیرو 

  .رد شد ی اندازدست  ی از رو نیماش
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برخورد    کینیخودم رو گرفتم که بازوم به بدن دام  یسخت  به

  .نکنه

  .به بدنم انداخت ییهاش نگاه گذراچشم با

دست   بالفاصله چند  د از  شد  گهیانداز  بازو  م یرد  من    ی و 

  .رو لمس کرد  کین یدام ی بازو ار یاختیب

با   نیبدنم رو لمس کنه متنفر بودم؛ بنابرا  یکس  نکهیاز ا  من

بهم   یشوک واضح  ک،ی نیدام  ی بازو  ی له یلمس شدنم به وس

  .وارد شد 

ااووف“ واقعا  لمس    نی!  به  بودن  حساس  از  حجم 

  ”.اسآزاردهنده 

که در مورد    ییزها یبلند چ  ستی رو هم به ل  نیا  ی خوایم  نکنه“

  ”؟ی اضافه کن ی من ازشون متنفر
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بهتر باشه از    دی شا“جواب داد:    ی با پوزخند معنادار  کی نیدام

که در موردت دوست دارم،   ی زی چ  ن یبه عنوان اول  تیژگیو  نیا

  ”.بسازم  ستیل هی

  ”!یبه من فکر نکن ی ادیهم بهتر باشه ز دیشا“

  ”اال“

  .می دیرس یبه اون کمپان باالخره

  .میبود شد مزیج نیستیکه محل کار کر یشرکت وارد

  .سوم رسوند ی ما رو به طبقه عیسر  یلیخ آسانسور

  ی وارهایبا د  یآسانسور، ساختمون  ی محض باز شدن درها  به

ها رو به خودش جذب  العاده چشمفوق  ی شده و معمار  یطراح

  .کردیم

  ک ی نیو رو به دام   دم یکش  یقی نفس عم   اد،یز  جانی ه  ی رو  از

  ”!میکن  ی بردارعکس  نجایبگو که قراره ا“گفتم: 
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هر   وارها ید  ی رو  ییبایز  ی هامتن که چشم  بود  نوشته شده 

  .کردیرو به خودش جذب م  ی اننده یب

 یطراح   لیاص  ی و همراه با معمار   بایز  ی که با آجرها  ییوارهاید

  .شده بودن

پرداز  ،یچوب  ی هاپوشکف  رو  ی آورشگفت   ی های نور    ی که 

  .شده بودسالن انجام   ی هاپنجره 

  .کردیروح و روان انسان رو نوازش م هایی بایاون ز تمام

  ”.باست یز ی ابه طرز کشنده نجایمن! ا ی خدا“

که درست روبرومون   ییطال  ی هارنگ با طرح   ی لباس مشک  به

که   یاون  ن،یاون لباس رو بب“بود اشاره کردم و دوباره گفتم:  

 ل یپوست و خوش استا  اهیمدل س  هیاونجاست. فکر کن اگه  

  ”.ادی از آب درم ی االعاده فوق زیلباس رو بپوشه چه چ نیا
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انگار    ره یبهم خ  ی جور   کی نیدام که  بود  اضاف  هیشده   یسر 

با اشت  ی رو تا دهن و  با دو  تمام،    اقیتنم رشد کرده و دارم 

  .دمیرو بروز م جانمیه

رو بده تا چند تا   لتیلحظه موبا  هی!  کی نیزود باش دام  اوه،“

  ”.رمی عکس ازش بگ

ه  لمیموبا  من“ به  با گوشدمینم  کسچیرو  خودت عکس    ی. 

  ”.ریبگ

که   من“گفتم:    ی دیآوردم و با ناام  رونیب  فمی رو از ک  لمیموبا

  ”.سی هوشمند ندارم خس یگوش

  ”حسابه؟ نیدستت؟ ماش ی تو  هیچ  گهید نیا“

  ”.رو لتیاون موبا گهینزن بابا! بده د حرف“

اون رو ازش   نکهی آورد و قبل از ا  رونی رو ب  لشیموبا  باالخره

  ”!لطفا نشیدورب“گفتم:   رمیبگ
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 لشیقفل موبا  ت یدر نها  یبهم انداخت، ول  ی اآزاردهنده   نگاه

  .کرد میرو برام تنظ نشیرو باز کرد و دورب

چند تا عکس از   صانهیحر  یلیرو گرفتم و خ  کی نیدام  لیموبا

  .اون لباس انداختم

گفتم:   کی نیبه عکس گرفتنم ادامه بدم، رو به دام  نکه یاز ا  قبل

  ”.یکن  میتنظ قیرو دق لتینور و ساعت موبا دیبا“

پا  ی ها رنگ   نیا  از“ اومده. به نظر    یلیخ  ی ز ییگرم و  خوشم 

رو براشون گذاشته و با توجه   ی ادیوقت ز  نی ستیکر  رسهیم

 رسه،ی م  انیبه پا  یها کطرح   نی مربوط به ا  ی مقاله   نکهیبه ا

و البته    یتابستون  ی هافیط  ی رو   نیداشته باش  لیممکنه تما

مربوط به    رحط   هی. اگه  نیهم کار کن  شی به رنگ آت  ییهاتم

با بود،  خ  دیزمستون  آب  ی خاکستر  مِیمال  یلیاز خطوط   ی و 

 د یسف  ی شده  ی کار گچ  واریاون د  ی بخش روبرو  ی برا  ی الجورد

  ”.نیکردیرنگ استفاده م 
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موبا  همونطور نگاه  ی تو  ک ین یدام  لیکه  بود،  به    ی دستم 

  .انداختم ش یگالر ی گه ید ی هاعکس 

فاصله گرفته   کی ن یاز دام  یپرتحواس  ی و از رو  یاتفاق  یلیخ

جا به  و  گالر  دیبازد  ی بودم  استود  ی از   ،یکمپان  ی ویو 

  .زدمی م دیرو د  کینی دام یشخص ی هاعکس 

به خودش گرفته بود که فقط   ی اافه یق   هاشیتمام سلف  ی تو

اونه؛   به  ناراض  ی افه یق  هیمخصوص  و  همه   ی آزرده  و    ز یچاز 

  .کسهمه 

عکس   ی تو  کی نیدام ب  ی ها اون  و   یحساب  روحشی سرد 

م نظر  به  تو  د؛یسر یمضحک  چند    ی حساب  تیواقع  ی هر 

  .آزاردهنده بود

جلو  در نتونستم  صورت  بگخنده   ی هر  رو  ز  رمیام  زدم   ر ی و 

  .خنده

  .بهم انداخت یچشمش نگاه ی با گوشه کی نیدام
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  .رمیهام وَر م کردم که دارم با لباس  وانمود

لباس   هی با  و گردنبند   هیشب  یزن  باربرها  بهمون   ی به  بزرگ 

دام  کینزد به  رو  و  تماس   ی آقا “گفت:    کی نی شد  روسو، 

  ”.دشینی بب نیتونیاالن تموم شد. م نی هم  نیستیکر

  نکش یبسته بود و ع  یاسبداشت که دم   ی بلند  یمشک  ی موها

  .گذاشته بود شی نیبه نوک ب کینزد بای رو تقر

  ”.اگنس هستم من“

  ”.من هم اال هستم“رو به سمتش دراز کردم و گفتم:  دستم

  .باز بود مشیدستش بود و تقو  ی تو پدی آ هی

ا  نیست یکر“ از  بزنه،    نکه یقبل  زنگ  فروشنده    ه یوقت    هیبه 

  ”.کرد میشما تنظ دنی د ی ساعته برا

 پدش ی آ ی خوبم؛ پس با دقت به صفحه  ی هامی عاشق تقو من

پرس و  کردم  اَپ“:  دمینگاه  چه  تقو  یاز  استفاده   متونی واسه 

  ”ن؟یکنیم
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 ییهاادداشت یاَپ مربوط به    یمدت کوتاه   ی و اگنس برا   من

  م یکرد  سهیبود با هم مقا  مونیاصل   ی های زیررو که جزو برنامه

  .گرفت  دهیما رو ناد ی هم هر دو  کین یو دام

و    دیاگنس به صدا دراومد، دماغش رو باال کش  لیبامو  آالرم

  .لشی رفت سراغ موبا

 ی که حواسش به ما نبود، داشت خودش رو برا  یدر حال  اگنس

  .کردی آماده م شی انجام کار بعد

  ”.دمیکنفرانس رو بهتون نشون م  اتاق“

  .داشت ی دود ی هاشهی که ش میدیرس ی به اتاق باالخره

به   ی نفر مدل مشهور هم تو  چند اتاق حضور داشتن و  اون 

  .داده بودن هیبرهنه تک ی وارهاید

روشن در مرکز سالن کنفرانس گذاشته    ی اهبه رنگ قهو  ی زیم

  .شده بود
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برا  یصندل  هی  کی نیدام کش  ی رو  عقب  رو  دیمن  اون    ی و 

  .نشستم

جنتلمنانه   نیا  از شده    فی خرک  ی حساب  ک ینیدام  ی حرکت 

که بدون شک اون هم از انجام    کردمی فکر م  نیبودم و به ا

  .داشت یکار احساس خوب نیدادن ا

ب  یدوم  حرکت غافلگ  شتریکه  رو  ا  ری من  که   نیکرد،  بود 

  .درست کنارم نشست کی نیدام

 تم یهاش باعث آزار و اذکارها و حرف   شهیهم  نکهیوجود ا  با

نم  نیا  شد،یم به نظر  بودن در کنارم    دیرسیبار اصال  از  که 

  .داشته باشه ی احساس بد

  .واسه فاصله گرفتن از من نداشت ی اعجله   چیه  یحت اون

ک لپ   باالخره  از  رو  و    رونی ب  فمیتاپم  کردم  روشنش  آوردم. 

که از قضاوت شدن دارم    یگرفتم حس شرم و تأسف  میتصم

  .رم ی بگ ده یرو ناد
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ا  گهید همه   نیوقت  از  و  بکشم  به چالش  رو  که خودم  بود 

اقتصادمهم لحاظ  از  من  ن   ی تر،  کار  اون  پس    ازیبه  داشتم؛ 

  .غلبه کنم میمجبور بودم به تمام احساسات منف

احساس شکست    وجهچ یبود و من به ه  یچالش واقع  هی  نیا

  .کردمینم

رو به من کرد و گفت:   کی نیاگنس اتاق رو ترک کرد، دام  یوقت

ا  دیبا  واقعا“ ل  ی دار  نکهیبه  م   بلیواسه    ت یاهم  یکنیکار 

  ”.ی بد

  ”اال“

دام   ی متوجه ب  کی نیمنظور  زبون  با  بودم.  بهم   یزبونیشده 

بردن   شیپ  ی اوراق شده و بهتره برا  یتاپم حسابفهموند که لپ

  .باشم دشیجد هیبه فکر  بل یل  ی کارم تو

  ”! احتماال حق با توئه، نه؟آره“
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  ستمش یشده بودم تا بتونم س  قهیتاپم دست به  با لپ   یحساب

افتخار داد    ناسورها یتاپ عهد داکنم. باالخره لپ   ی اندازرو راه 

  .که باهاش کار کنم

  ی تو“شده بود گفت:    رهی تاپم خکه به لپ   یدر حال  کی نیدام

  ”.زنهیحرف اول رو م ی زیصنعت، ظاهرِ هر چ  نیا

ب  بل یل   اگه“ هر    شتریبه ظواهر  پس    ده،یم  تی اهم  ی زی چاز 

مسئول هم  خودش  ظاهر    تیبهتره  به  دادن  سامون  و  سر 

خبرها   نی. اگه هم از ارهیکارمندش که من باشم رو به عهده بگ

نکنه.   یمردم آفتاب  نیاجتماع و ب  ی پس بهتره من رو تو  ست،ین

 ییاهست که توان  بلیل   ی کارمند خوشگل و باکالس تو  یکل

  ”.رو دارن ی کار ی هااز جلسه  ی بردار  ادداشتی

همون   ی تو  یدهنش رو باز کرد که جوابم رو بده، ول  کی نیدام

معصوم وارد    ی ابا چهره   افهیقجنتلمن خوش    ه یلحظه بود که  

کرد    ی دلبر  ی سالن کنفرانس شد. اون مرد از بدو ورودش طور 

  .که دوست داشتم درسته قورتش بدم
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د  ک،ین یدام“ به  که  بای اومد  دنمیممنون  هم  شما  اال    دی. 

  ”درسته؟  ن،یباش

. رفتی م  ادتیاز    هیژانو  ی گرم بود که سرما  ی اونقدر   لبخندش

 ی نسبتا کوتاه داشت و موها  ییهاسبز روشن با مژه   ی هاچشم

 ه یرنگ،  خوش  نیج  هیرنگش رو کوتاه کرده بود.    یفر و مشک

  .خفن به تن داشت ی قه یجل هیو  یاسک  قهی راهنیپ

که زده بود،   یخفن   پی و البته ت  بیخوش ترک  ی افهیاون ق  با

  !چقدر دلبر و جذاب بود  اروی  نیکه ا  ی قلبم رو شکار کرد. وا

بلند بشه و   نکهیقبل از ا   ک ینیتو کفِش بودم که دام  یحساب

لب    ریپام رو محکم لگد کرد و ز  زیم  ریباهاش دست بده، از ز

  ”.خودت رو جمع کن ش،یهات خورد چشم! با ی هو“گفت: 

عالقه   هی  ن یستیکر اهدامرد  با  مشتاق  و  بود.   فمند  بزرگ 

همراه رو  ما  شخصا  که  رو    کردی م  یهمونطور  کارهاش  تا 

ب بده،  نشون  ب  شتر یبهمون  م  شتری و  تمام   شدیمشخص  که 
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اشت  ییکارها و  ذوق  از  داده،  انجام  حاال  تا  نشأت   اقشیکه 

  .گرفته

بود. بعد   یو سرگرم  ییبایگاه اون، رنگ و متن و زاز ن  یزندگ

د انتخاب    دنیاز  رو  اون  دلساندرا  چرا  که  شدم  متوجه  اون 

به    دیدلبر، جذاب و دخترکشش رو با  ی کرده. هر چند چهره 

  .میتمام اون کماالت اضافه کن 

 ن یستیمرد اخمو و افسرده بود، کر  هیکه    کی نی دام  برخالف

  .هاش بودلپ ی خوش برخورد با دو تا چال بامزه رو ی مرد

دق  هی لباس  قایمانکن  که  داشت  قرار    با یتقر  ی هاروبرومون 

  .گشاد  ی هابا پاچه  نیج هیتنش بود؛  ینامتعارف

  ” ه؟یاون چ“اون مانکن اشاره کردم و گفتم:  به

بهم   ییرو باز کرد و لبخند مکش مرگ ما  ششین  ن یستیکر

 ره یجرأت رو دادم که نگاه خ  نی داد. من هم به خودم ا  لیتحو
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ناد  کی نی و سرد دام لبخند گرم و   رمیبگ  دهیرو  و در عوض، 

  .رمیمنت بپذ ی ده ی رو با د نی ستیجذاب کر

م  هر ا  دونستمی چند  خوبعکس   نیکه  عاقبت  برام    یالعمل 

بزارم   رونیب  نیستیم رو از شرکت کرپا   نکهینداره و به محض ا

 شم،یهاش روبرو مروسو و نق زدن  کی نیبه نام دام  ی ابا فاجعه

با دو تا   یکنم و از همراه  یلحظه زندگ  ی دادم تو  حیترج   یول

  .رو ببرم ضیف تیجذاب و خفن نها  ،یمرد سکس

  ا یمحاله؛ پس ب  یهمه خوشبخت  نیخودم تکرار کردم من و ا  با

  !م یحالش رو ببر

من بود، با وجود اون دو نفر امکان   ی هم جا  ی اگه ی کس د  هر

  .بده تیاهم یزندگ یمنف ی نداشت به جنبه 

گفت:    ن یستیخودم غرق بودم که کر  ی افکار خاک بر سر  ی تو

به    نیا“ مربوط  البته جد  ی پروژه  هیلباس  و  . دهی خودجوش 

  ”.هیاب یارز یمرحله  ی و البته تو میبراش ندار یهنوز اسم
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دادم:    یلیخ جواب  تازه   هیمن  “محترمانه  به کارمند  واردم؛ 

  ”.ارم یسر در نم ادیخاطر ز نیهم

لحن  کی نیدام ه  یبا  گفت:    ی ای رخواهیخ   چ یکه  نبود  توش 

کر“ که  متوجه  ن یستیمطمئنم   ه ی قض  نیا  ی تا حاال خودش 

  ”.شده

 شخند یانداختم و اون هم متقابال ن  کی نیبه دام  ی معنادار  نگاه

  .داد  لیبهم تحو ی زی رآمیتحق

از   ی اشامل مجموعه  هیطرح اول نیبدم که ا حی توض ی نطوریا“

  ”.که مختص افراد معلوله شه یم های طراح

  ” ن؟یبراش انتخاب نکرد یپس چرا اسم خب“

  ”.نشده یچون هنوز درخواست“جواب داد:  ع یسر کی نیدام

  .نشده بود دهی رو جواب داد که ازش پرس یباز هم سوال  اون

  ”!البته هنوز“: میهمزمان جواب داد ن یست یو کر من
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لبخند جذاب بهم    هیدوباره    نی ستیباعث شد کر  یهماهنگ  نیا

اون    شی و عصبان  رهیخ  ی هاباز هم با نگاه   کینی بزنه و البته دام 

  .لبخند رو بهم زهر کرد

ها رو بهم داد و من شروع کردم  از اون لباس   یکی  نیستیکر

  .اون یبه بررس

هم خفن   یلی. در ضمن خفهیمن! چقدر نرم و لط   ی خدا  ی وا“

  ”.هیو الکچر

که مادرم   دیبه ذهنم رس  لیدل  ن یلباس به ا  نی ا  ی ده یا  خب“

هاش رو مجبور شد چند تا از انگشت   ابتشید  ی مار یبه خاطر ب

ول کنه،  ز  یقطع  داشت  و   بایهنوز هم دوست  برسه  نظر  به 

بنابرا  نقصیب بپوشه؛  لباس  جذاب  گرفتم    میتصم  نیو 

 وکه نقص عض  ی کنم که بتونه به افراد  یرو طراح  ییهالباس 

  ”.دارن کمک کنه 

  ”.کنهیحتما بهتون افتخار م  مادرتون“
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بهش    نی ا  شهیهم  من“ اون   یول  کنم،یم  ی ادآوریرو  خب 

معتقده که اگه تا قبل از مرگش ازدواج نکنم و چند تا بچه 

  ”.بهم افتخار کنه تونهینداشته باشم، نم

 ی تو ازدواج کرد“:  دیبهم زد و پرس   ی زی آم  طنتی ش  چشمک

  ”اال؟

داشت پنهانش کنه   یکه سع  ی تیبالفاصله با عصبان  کی نیدام

  ”.مونیسر کار اصل میبهتره برگرد“گفت: 

کر  نیهم د  ه یوارد    نیستی که  دام  گه یاتاق  بهم   ک ینی شد 

 دیشا“دستم گذاشت و گفت:    ی رو تو  لشیشد، موبا  کینزد

سرت شلوغ بشه و کمتر  کمی ،ی اگه مشغول عکس گرفتن بش

  ”!ی و پرت نوشخوار کنچرت    دیکه از راه رس  یبا هر طراح

آزاردهنده   لبخند و  دل   ی اژکوند  و  زدم  آزار    قایدق  لمیبهش 

بشر حالم جا    ن یکردن ا  یدادنش بود. آخ که چقدر از عصبان

  !اومدیم



Page 280 of 1306 

 

مشکوک   ی بدجور  ک،ی نیدام   هایزنیم  مشکوک“ هم 

  ”.یزنیم

  ”کین یدام“

موضوع   نیبود؛ هضم ا  بایز  ی ااال به طرز آزاردهنده   ی هاچشم

هاش تونسته بود من رو به دام  چشم   نکهیبرام زجرآور بود. از ا

  .بندازه متنفر بودم

 ی فروش  تزایسابق پ  خدمتش یرو با پ   گهیساعت د  هی  باالخره

  ه ی  ی برا  د،یکه با  ی زیاز چ   شتریب  یلیجورج گذروندم. اون خ

  .و استعداد داشت  ییبایکارمندِ ساده بودن، ز

از مال  مزیج  نیستیکر اال حسابهم  با  کبکش خروس   یقات 

اال رو درسته    اومدی بدش نم  ی اگه یو مثل هر مرد د  خوندیم

  .قورت بده

من  یحساب هاش،ن یو تحس زدیکه به اال م ییلبخندها تحمل

دامنِ کوتاهِ اال    ی که رو  ی اره یخ   ی هاکرده بود. نگاه  ی رو کفر
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دل بود،  شده  ا  یخوب  ل یمتوقف  واسه  بادمجون    هی  نکهیبود 

حساب  و  ول  ریز  یدرست  بکارم،  رو    زیچهمه  دیبا  ی چشمش 

  .دادی من رو آزار م  شتریب نیو ا گرفتمیم دهیناد

که اال رو    ی ، بدون شک هر مردمن اونجا حضور نداشتم   اگه

پ  دیدیم نوش  هی  شنهادیبهش  همراه  به  گپ   هی  ،یدنیشام 

  .دادی رو م ییایسکس رو هی تیدوستانه و در نها

 ن یا  کردی م  ریرو ناگز  نیستیحضور من بود که کر  نیا  دیشا

مرد جذاب و    هی   نیست یکنه. کر  رونی خام رو از سرش ب  ال یخ

مرد جذاب و   هیبا    اومدیخوش چهره بود و اال هم بدش نم

  .البته خوش برخورد معاشرت کنه

افکار بهم هجوم آورده بودن و تا به خودم اومدم،   نیا  یتمام

  .دمیهم فشار م ی هام رو رومتوجه شدم که دارم دندون 

ها و بود که برنامه   نیا  کردی حالم رو بهتر م  کمی که    یراه  تنها

رو طور برا  بی ترت  ی جلساتم  رو  اال  نباشم  مجبور  که   ی بدم 
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  ن یچن  د ینبا  گهیبا خودم ببرم؛ د  ن یستیبا شرکت کر  ی همکار

  .کردمی رو تکرار م  یاشتباه بزرگ

. قبل از  رونیب  میکارمون تموم شد و از شرکت زد  خوشبختانه

اشت با  اال  نلسون،  ل“:  دی پرس  یخاص  اقیاومدن   ه ی  بلی چرا 

 ده ینشن  یمدل  نینداره؟ تا حاال داستان ا  ی دیخط تول   نیهمچ 

  ”.بودم

باال رفته بود و من . دامن اال باز هم  دی نلسون از راه رس  باالخره

  ی بدنش بردارم و طور  ی کردم نگاهم رو از رو  یسع  یبه سخت

متوجه اصال  انگار  که  کنم  بنابرا  ی زیچ  ی وانمود    ن ینشدم. 

 ی اون هوا  ی بشم؛ پس تو  نیگرفتم بعد از اال سوار ماش  میتصم

  .تازه کردم  ینفس یسرد زمستون

من رو    کمیبودم اال بعد از اون سوال ساکت بمونه و    دواریام

بزاره؛ پس خ دادم:    یلیتنها  ل“ کوتاه جواب  طور    بل یاهداف 

  ه ی ی جه ینت هیقض  نیا یشده. البته بهتره بدون فیتعر ی اگه ید

  ”.قهیدق ی ریآمارگ 
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ضرر   ی ول  ام،متوجه “ چه  ل  ی مگه  که  همچ  بلیداره   ن یهم 

  ”ره؟ی بگ شی رو در پ ی روند

  .آزاردهنده بود  یلیخ سؤالش

ازش سر در    تونهینم  یو هر آدم  ستین  ریفراگ  زیچ  هی  مد“

از آدم ارهیب و در    سازهیخاص م  ت یشخص  هیها  . مد معموال 

 ی . هر کس کنهیها منحصر به فرد عمل ممورد تک به تک اون 

  ”.هم سبک خاص خودش رو داره 

االن شرا  یول“ نظرت  برندها  رییتغ  طیبه   ی الکچر  ی نکرده؟ 

هم  ی اگه ید م  نیهم  انجام  رو  نمدنی کار  فکر  اگه   یکنی. 

 هیکه    کنهیبخرن، کمک م  دیجد  ی هالباس  ی شتر یب  ی هاآدم 

  ”مستقل بودنشون رو نشون بدن؟ ییجورا

  ”؟ی خوند ی زیچ  بلی اصال تا حاال در مورد ل تو“

  یی بایبخش ز  راستار ی مغرور نباش. من فقط دارم از و  نقدر یا“

. اگه تمرکز  پرسمی چند تا سوال م  ،یکه تو باش  بلی ل  یکمپان
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رو  بلیل  ی مجله  استا  تی الیها  ی فقط  خاصه،    ی هالی کردن 

 دونی رو از م  بلیزود ل   یلیخ  ن ی ستیمطمئن باش شرکت کر

که    ی وند. رنهی ها هم آدم   ی های از سرگرم  یکی.  کنهی به در م

پ   ن یستیکر ا  شیدر  خر  نهیگرفته  رو    یمتفاوت  ی دارها یکه 

با تمام   ،یلیو استا  قه یبا هر نوع سل  ی جذب کنه؛ از هر قشر

که فقط مخصوص افراد    بلیهاشون. برخالف لها و ضعف نقص

کنه. اگه    جاد یکارش تنوع ا  ی نکرده تو   یسع  یو حت  هیخاص

 ده یشانس رو م  ن یبهتون ا  ن،یبد  رییتغ  کمیروند کارتون رو  

جا به  پوش  نکهیا  ی که  واسه  مدل  تا  چند  از    دن یفقط 

رو    تریواقع  ی ها ل یبا استا  ی افراد  ن،یهاتون استفاده کنلباس 

  ”.ترهکه واسه مردم هم ملموس نیداشته باش

واقع  یبدون  بهتره“ نم  تیمردم  فانتزاون  خوان؛یرو  رو   ی ها 

 شونیبپوشن که زندگ  ییهالباس. دوست دارن  دنیم  حیترج

  باتر یخاص و ز  ،یکه باعث بشه سکس  ییهابده، لباس  ریی رو تغ 

  ”.به نظر برسن
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که نقص عضو   ی واسه فرد یانتظارات ن یچن یکنی تو فکر م و“

  ست یو ممکن ن  ه یادیمعقول و ز  ر ینشسته، غ   لچریو  ی داره و رو

  ”!بشه؟ لیتبد تیبه واقع

  ”؟یکنیم  تیمن رو اذ ی عمد دار ! تو از نم یکن بب صبر“

دارم سعدیشا“ البته  بحث   کنمی م  ی!  از  واقعا  تو  که  بفهمم 

م بدت  من  با  م  نکهیا  ا ی  ادی کردن  تظاهر  بدت    یکنیفقط 

  ”.ادیم

واسه   یمنف  ی هایژگیو  یکاف  ی رو نخندون. تو به اندازه  من“

  ”.ی دختر آزاردهنده رو دار هیشدن به   لیتبد

  ”!یرو به مادرت بگ  ها نیا یتونیم“

چالش سکوت. چطوره تمام   م؛ی انجام بد  ی باز  ه یچطوره    اصال“

  ”!هان؟ ؟یسکوت کن میبرگشت هست ریمس ی که تو یمدت

 ی من فقط سع“گفت:    یتفاوتیو با ب  دیدماغش رو باال کش   اال

ل اش نسبت به گذشته  بلیکردم بهت بفهمونم همونطور که 
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شده، بهتر بود   تال یج ید  ی وارد فضا  ییجورا  هی کرده و    ر ییتغ

و    رییتغ  ی هاجنبه  ی و همه   افتادیاتفاق نم  نیا  ی فقط ظاهر

که   یکنینم  ی کار   هی. اصال چرا  شدیتحول در نظر گرفته م

  ”و نقص باشه؟ بیعی ب زیچ ه ی بلیل ی نده یآ

فانتز  ما“ لباسمیفروشیرو م  هاشونی به مردم  به   ییها.  که 

به  ی فانتز کنهی م ی ادآوریضعفشون رو  ایها نقص عضو و آدم 

نم زندگادیحساب  هم  نهیا  یواقع  ی.  هم  خودشون  رو    نیو 

  ”.خوانیم

هم کرد و به فکر فرو رفت. دوست نداشتم    ی هاش رو تواخم   اال

ل  برند  زمان  بل یاز  تا  حداقل  کنم؛  حال    ی دفاع  در  هنوز  که 

  .مربوط به کارم بودم  ی هاتمام مهارت  ی ریادگی

رو به جز    ی اگهی تو کس د“رو عوض کردم و به اال گفتم:    بحث

پ قربان  ی نکرد   دایمن  عنوان  به  تخر  شیزندگ  ،یکه   بی رو 

  ”؟یکن
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ولدرسته   حرفت“ م  یها،  فکر  که    کنمی من  هم  اونقدرها  تو 

  ”.یستیاز من متنفر ن یکنی تظاهر م

  ”م؟یشرط ببند“و گفتم:   دمیکش  یآه

  ”.االنش هم باختم نیالزم نکرده! من هم نه،“

  لش یبه صدا دراومد. باالخره موبا  شی پشتاال از ته کوله  تلفن

ک ته  از  صفحه  دایپ  فشیرو  به  نگاهکرد.  انداختم؛   یاش 

  .بود سیکه باهاش تماس گرفته بود اسمش کر یمخاطب

  ”ه؟یک  نیا  س؟یکر“

 دم؛ یدی هاش مچشم  ی رو تو  ی اد ی جوابم رو نداد. استرس ز  اال

  .چنگ انداخته بود  شی پشتو به کوله  دیکشینفس م  ی به کند

  ”الو؟“

حرف   یوقت به  م  سیکر  ی هاداشت  بدنش    دادیگوش  تمام 

رو گرفته بود به رعشه    لشیکه موبا  یمنجمد شد و اون دست

  ”االن حالش خوبه؟“: دی پرس یافتاد. با ترس خاص
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موهاش فرو برده بود و به مرور زمان    ی رو تو  اشگه ید  دست

  .شد یم ترده یصورتش رنگ پر

  ”...نکهیا ایداره  مهیخب، ب یلیخ مارستان؟یب کدوم“

  .شدیم  ترفی اال لحظه به لحظه ضع ی صدا

  ”...خب، من تا ساعت یلیخ“

به    هینلسون تک  یاز تموم شدن حرفش به صندل  قبل داد و 

  ه ی تا    گه،یساعت د  هی“انداخت و ادامه داد:    ینگاه   اسیپیج

  ”ن؟یشنوی. الو؟! صدام رو مرسونمیخودم رو م گهیساعت د

صفحه  ینگاه موبا  لشیموبا  ی به  شده   لیانداخت؛  خاموش 

  .بود

  ”.عمر خودش رو کرده بود گهیبهش! د لعنت“

  ”؟ی بر دیکجا با ه؟یچ  هیقض“

دراز کرد و قصد داشت    نیماش  ی ره یرو به سمت دستگ   دستش

توقف کوتاه  تو  یاز  از    میداشت   کیتراف  ی که  و  استفاده کنه 
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رو  ادهیپ  نیماش رو  دستم  مانع   ی بشه.  و  گذاشتم  زانوش 

حالش داشت من رو    نیو ا  دیلرز یرفتنش شدم. اال داشت م

  .کردیخفه م

  ”اال؟“

  د یکنار؟ با  یبزن  ی تونیامه. نلسون ماتفاق مربوط به خانواده  هی“

  ”.سوار قطار بشم

 مونه؛ی و تا تموم شدن کارت منتظر م  رسونهیتو رو م   نلسون“

  ”.خونه رسونهیبعدش هم تو رو م

  ”.باز هم ممنونم یول رسم،ی م ترعی. با قطار سرشهینم“

 د یناپد  هویو    رونی بپره ب  نیبهش اجازه بدم از ماش  تونستمینم

  .بشه

  ”!اال“

  ”.من خوبم  ست،ین ی زیچ“
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صداش نبود که من رو مطمئن کنه   ی تو  یحالت خاص  چیه

  .رو به راهه زیچهمه 

  .قطار متوقف کرد  ستگاهیرو کنار ا نیماش نلسون

آوردم، پنجاه دالر بهش دادم و    رونی ب  بمیپولم رو از ج  فیک

  ”.یسوار قطار بش یتونیم  نجایاز ا“گفتم: 

تکون داد.   یبه اون پول انداخت و سرش رو با ناراحت  ینگاه

به دوران رس  هیدرسته اون   تازه  و به طرز دوست    ده یدختر 

فق  چارهیب  ی ای داشتن ول  ر یو  ع   یبود،  به    شه یحال هم  نیدر 

  .شق بودکله ی اطرز احمقانه

  ”...ینم من“

که از دهنت   ی ای بعد  ی اگه کلمه“گفتم:    ی زیدآم یلحن تهد  با

از چشم خودت    ی دید  یباشه، هر چ  ”تونمینم “  ادیم  رونیب

  ”!ی دید
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هام زل زد. چشم ی به اون پول انداخت و بعد تو  ینگاه  دوباره

  .رو دادم که من رو به مبارزه بطلبه نی بهش جرأت ا

چشم  ترف ی ضع  صداش و  بود  جذابش    ی اقهوه   ی هاشده  و 

اون   ای. اصال دوست نداشتم از اال جدا بشم  شدی م  س ی داشت خ

  .من رو ترک کنه

  ”.گردونمیپول رو بهت برم نیا“

بهتره با   گمیباز هم م  یول  ،یشیاخراج م  یکار رو بکن  نیا  اگه“

  ”.ی من بر نیماش

  ”.ترهعیقطار سر با“

  نکه یرو نداشتم که اال ازم تشکر کنه. قبل از ا  ن یانتظار ا  هرگز

 ی ای صادقانه و به طرز باور نکردن  یلیبشه، خ  اده یپ   نیاز ماش

گونه  و  شد  خم  سمتم  بوسبه  رو  هرگز    ی ابوسه  د؛یام  که 

  .انتظارش رو نداشتم تمام وجودم رو گرم کرد 

  .شد دیکه ناپد یدوخته بودم تا زمان به اال چشم همچنان
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  ”اال“

 ی اسمش رو اتاق خصوص  شدیاتاق پدرم شدم؛ هر چند نم  وارد 

پرده از    هیبود با    دهی که پدرم روش دراز کش  یگذاشت. تخت

ب  ب شدیجدا م  ی کنار  مار یتخت  پرده  از پشت  رو    رون ی. سرم 

  .آوردم و پدرم رو صدا زدم

دق  اون هم  ب  هیشب  قایاتاق  اتاق  بود؛   گهید  ی هامارستان یبه 

حال   ی و بو  ی خاکستر   ی وارهایرنگ با د  ی اقهوه  ی هاک ییموزا

  .های ماریو انواع ب مارستانیبه هم زن ب

  ی خاکستر  ی ایبه دن  ،یتوجهیپدرم کنار پنجره بود و با ب   تخت

شده بود. کامال   ره ی که پرستارها براش ساخته بودن خ  یرنگ

  .دادینشون نم یالعملعکس  یبود، ول  اریهوش

ا  نیا م  نیبار  احساس  که  بودم  منقبض   کردم یمن  شکمم 

  ن یزم   ی و رو  چم یکه کم مونده بود به خودم بپ  ی شده، طور

بود و   زیم  ی غذا همچنان رو  ی دست نخورده   ینیولو بشم. س
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رو تا ته باال برده بود و داشت   ونیزیتلو  ی پدرم صدا  یاتاقهم

  .کردی طنز رو تماشا م ی برنامه هی

درمان پدرم هنوز اعتبار داشت؛ هر    ی مهیرو شکر که ب  خدا

شرا با  خ  ی ماریب  ط یچند  به    یلیپدرم  ما  که  بود  وقت 

  .میشده بود کینزد  یورشکستگ

  ”مورالز؟  ی آقا“ پدرم رو صدا زد:  پرستار

بار پدرم نگاهش رو از پنجره برداشت و به طرف ما سوق    نیا

خوب   یداد. به لطف خدا سرعت کاهش وزنش کم شده بود، ول

د  دونستمیم پدرم  درشت    گهیکه  و  مرد سرحال  اون  هرگز 

  .شهیبود نم شی که چند سال پ یکلیه

اون رو با   وقتچی و من ه  شنیهرگز بلند نم   گهید  هاشل یسب

پرپ  ی هال یسب و  همبلند  قانون نمیبینم  یشگیشت   .

پرستارها هر    مار،یحفظ بهداشت ب  ی بود که برا  نیا  مارستانیب

  .رو از ته بتراشن هاشل یهفته سب
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دارم سع  یحت با    ی دیجد  ی رابطه   کنمیم  یاالن هم که  رو 

برا دلم  بسازم،  مرد  ی پدرم  هم  ی اون  باهاش    شه یکه  و  بود 

گذشته نسبت به   ی . درسته که توشهیتنگ م   کردم ی م  یزندگ

 ی در حال حاضر هم اونقدر  یداشت، ول  ی ترتلخ  ت یاالن شخص

  .ستیسرحال و خوش اخالق ن دیکه با

که به مالقاتتون اومده رو    یمورالز، کس  ی آقا“:  دیپرس  پرستار

  ”ن؟یشناسیم

ب  ینگاه  ی سرسر  یلیخ  پدرم با  انداخت،   یتوجهیبهم 

  ”بشناسم؟ دیبا“ هاش رو باال برد و گفت: شونه

که   کردمی درک م  دیبا  کردم،یبه موضوع نگاه م   یمنطق  اگه

لحظه به   یاون رو درک کنم، ول  د یو من هم با  ماره یپدرم ب

 شهی که هم  ی که من رو بزرگ کرده بود، مرد  ی اون مرد   لحظه 

 ن یاول  ی برا  یکه وقت  ی مرد  ذاشت،یژاکتم سکه م  بیج  ی تو

رو به   هیهمسا ی ها رو تجربه کردم شش نفر از زن   یبار قاعدگ

و   شناختیمن رو نم  گه یخونه آورد تا بهم کمک کنن، حاال د
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ما   ی از وجود هر دو  ی اگهید  ی که یکه ت  کردمی من احساس م

  .در حال جدا شدنه

عاشق من    ایدن  نیا  ی تو  ز یاز هر کس و هر چ   شتر یکه ب  ی مرد

د االن  ت   هتونینم  گهیبود،  روز  به  روز  و  باشه   ی هاکه یکنارم 

 یطور  شه؛یاز وجود من و خاطراتم از ذهنش پاک م ی شتریب

که انگار من هرگز وجود   ی . طورمیکه انگار هرگز وجود نداشت

  .نداشتم

  نم یمورالز، اومدم بب   ی سالم آقا“ به پدرم زدم و گفتم:    ی لبخند

  ”ارم؟یکه از خونه براتون ب نی الزم دار ی زیچ

  ”!خونه؟“: د یپرس یجیگ با

  .رو به عالمت مثبت تکون دادم و منتظر موندم سرم

لحن  هاششونه با  و  انداخت  باال  داشت    یرو  قصد  انگار  که 

ها رو چمن  یباب  ن یبب“رو بهم بفهمونه جواب داد:    یموضوع

  دم؛ ینه. من هر هفته بهش ده دالر دستمزد م   ایکوتاه کرده  
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نم هم  دالر  پنج  کارش  که  چند  برگه ارزهی هر  آهان!    ی ها. 

ب  یامتحان برام  م  ار؛یرو هم  زما  تونمیحداقل  ا  ینتا    نجا یکه 

  ”.کنم حیرو تصح یانیپا ی هاهستم امتحان 

 موند ینقاب م  هی مثل    دیپدرم بود. شا  ی گذشته  یزندگ  نیا

 تونستیصورتش گذاشته و از پشتش فقط م  ی که اون رو رو

به اسم اال   ی پدرم دختر  ی ایدن  ی . اگه تونهیاش رو ببگذشته 

اس هشت ساله   ی دختر بچه   هیمورالز وجود داشته باشه، اون  

  .کنهیم یتابستون زندگ ی که تو

م  کمیحتما!    باشه،“  یقیموس  ی خوایم  ای  ؟ی خوریاسنک 

  ”ات رو پخش کنم؟مورد عالقه 

سرد   ی شد و به هوا  رهی بهم نداد. دوباره به پنجره خ  یجواب

اشاره   یزمستون پرستار  زد.  زل  پنجره  ازم    ی اپشت  و  کرد 

  .میبا هم صحبت کن مارستانیب ی راهرو ی خواست که تو

  ”واسش افتاده؟ اون حالش خوبه؟ یاتفاق چه“
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کنار تختش   ی از بامبوها   یکیصبح از تختش افتاد و    امروز“

  ”.شده ش ی باعث ناراحت  نیشکست؛ هم

پدرم داده شده بود، افتادن از   ی ماریکه از ب  ی صیتشخ   طبق

د به  بود.  براش خطرناک  تک  واریتخت  و   هیپشت سرم  دادم 

  ”ده؟یهم صدمه د شیی جا“: دمیپرس

کبود  فقط“ تا  رو  ی چند  ورم  ا  ی و  ول  جادی بدنش   ی شده، 

  ”.نشکسته شییخوشبختانه جا

  ”کشه؟ی درد م ادیز“

داره    ییجورا  ه یکه توش قرار گرفته و    یطیتوجه به شرا  با“

م عقل  زوال  برامون   کمیموضوع    ن یا  صیتشخ   شه،یدچار 

  ”.سخته

 ی سخت  طیبا شرا  شنیم  مر یکه دچار زوال عقل و آلزا  ی افراد

نرم م و پنجه  اکننی دست  شامل حال    طی شرا  نی. هر چند 

من    نیبنابرا  شه؛یمراقبت کنن هم م  ماریاز ب  دی که با  ی افراد
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سخت پدرم    طیو شرا ی ماریب  ن یدر مورد ا  کردمی م  یهم سع

  .تا بتونم بهش کمک کنم رم یبگ اد یرو  ییزهایچ

کم  ما“ دوز  ساعت،  چند  داروها  ی هر  بهش    ی از  رو  مسکن 

. البته میرو تحت نظر دار  شیجسم  طیو شرا  م یکنی م  قیتزر

.  میتختش نگه دار  ی که اون رو تو  میکنیتمام تالشمون رو م

، پدرت   ی ماریب  شرفتیزدن پ  ن یتخم  ی متخصصمون برا  میت

  ”.رسوننی امروز خودشون رو م

 ی پدرم تو ی مربوط به نگهدار ی هانه ی هز یطی شرا نیچن ی تو

.  شدیم  مونیباعث ورشکستگ  ی زیاز هر چ  شتری ب  مارستانیب

  ی ورشکستگ  ی رو داشت که ما رو به ورا   نیهم قدرت ا  دیشا

  .بکشونه

  ”بمونه؟ نجایا   دیمدت با چه“

درمان    میبه ت  یسخته؛ بستگ  کمی. گفتنش  ستم ی ن  مطمئن“

  ”.هم داره



Page 299 of 1306 

 

  ”زنم کجاست؟“ اتاق صدا زد:  ی از تو پدرم 

ا  قبل ثان  نکهیاز  بشم چند  اتاق    ن یمکث کردم. چند  هی وارد 

 ی سوالش حساب  نیاز مادرم نبرده بود و ا  یسال بود که اسم

  .کرد  ری من رو غافلگ

  ”اد؟یمالقاتش م  ی مادرت برا“:  دیپرس پرستار

  ”!ادی، نمنه “رو تکون دادم و گفتم:  سرم

دق  یتونیم“ پ  گهید  ی قهیچند  سعیبمون  ششیهم  کن    ی . 

  ”!کنه  زدهجانی که پدرت رو ه ینگ ی زیچ

آروم   از به  رو  بازوم  اون  و  کردم  تشکر  و    یپرستار  داد  فشار 

  .رفت

بودم. پدرم همچنان    به یغر  هیکه تنها    ییاتاق شدم؛ جا  وارد

مونده    یبود و غذاش دست نخورده باق  رهیاز پنجره خ   رون یبه ب

سوپ به  تو  یبود.  گفتم:   ی نیس  ی که  و  کردم  اشاره  بود  غذا 

  ”!رسهیشمزه به نظر مخو“
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 فمیرو از ک   لمی لب غرغر کرد. موبا  ر یو ز  دیکش  یقیعم   نفس

ل  رونیب به  و  اشاره  مورد عالقه  ی هایقیموس  ستیآوردم  اش 

  .کردم 

زبان   ی هاشه ی. رشدیپخش م  یقیموس  شه یما هم  ی خونه  ی تو

ب  ی نیالت به  نسبت  عشقش  با  داشت  پدرم    نگ،یک  یبیکه 

س ف  ناترایفرانک  اال  موس  بیترک  تزگرالد یو  و  بود    ی قیشده 

  .ساختیرو م  میدوران بچگ

هم   یخوب  ستیتاری البته گ  نواخت؛یم  انویخوب پ  یلیخ پدرم

ول اندازه   یبود،  به  ذوق  انویپ  ی نه  صورت  هر  در  که    یزدن. 

رو جبران   کشیداشت، اون نقص کوچ  تارینسبت به نواختن گ

  .کردیم

 ه ینواز بهم هدگوش  یقیموس  هیتشکر از من    ی برا   شهیهم  اون

  ی هانبود. انگشت  هیاز اون هد  ی خبر  گهیحاال د  یول  داد،یم

د ا  گهیپدرم  نُت   نیقدرت  که  نداشتن  اجرا  رو  درست  رو  ها 

رو با    ”تویت“  ین یاش  اون باز هم آهنگ مورد عالقه  یکنن، ول
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م شانواختی طبل  چ  ن یا  دی.  ک  ی زی تنها    ش ی ماری ب  هبود 

  .نتونسته بود ازش بدزده 

دوم نواخت    یجنگ جهان  ی تو  یی ایدر  ی رویکه ن  تویت  آهنگ“

  ”ادته؟یرو 

نزد  میصندل تختش  به  گفتم:    ک ی رو  و  ن“کردم    ی رویواقعا 

  ” آهنگ رو نواخت؟  نیا ییایدر

م  یلیخ  تو“ نظر  به  واکوال  یرسیآشنا  خانوم  دخترِ  نکنه   .

  ”؟یهست

  ”.من دخترِ خانوم واکوال هستم آره،“

که داشتم    ی و احساس بد  گفتمی واضح داشتم دروغ م  یلیخ

سال قبل از   ستیباعث شد گردنم قرمز بشه. خانوم واکوال ب

  .کردیم یزندگ ابونینقل مکان کنه، کنار خ   زونای به آر نکهیا
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اگه سع  اد یزود    یلیخ که  رو    یگرفتم  پدرم  اشتباهات  کنم 

  ی ادآوریکه فراموش کرده رو بهش    ییزهایچ  ای کنم و    حیتصح 

  .زنمیکنم، هم به اون و هم به خودم صدمه م

سبز  مادرت “ و  گوشت   ی ا خوشمزه   یل یخ  جاتیسوپ 

  ”.پختیم

سوپ رو هم به   یکی  نیا  مینی بب  میچطوره امتحان کن   آره،“

  ”.نه ایهمون اندازه خوشمزه پخته 

  .دهنش گذاشتم ی سوپ رو باال آوردم و تو قاشق

  ی زیچ  هیبه سمت آشپزخونه رفتم تا    دم،یبه خونه رس  یوقت

رو آماده کردم    ونیظرف رام   هی  تایکنم. نها  دای خوردن پ  ی برا

تصم گرسنگ  میو  گرفتم.  که   ی زیتنها چ  یبه خوردنش  بود 

از خواب  تونستیم نم  دنمیمانع  با شکم   تونستمیبشه؛ هرگز 

  .بخوابم ریدل س هیگرسنه 
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اتاق  ظرف رفتم؛  اتاقم  سمت  به  و  برداشتم  رو  از   یغذا  که 

  .مونده بود ی باق یشگیتا االن به همون شکل هم یکودک

 ی شلوار پشم  هیسرخ شده بود.    رونیب  ی از شدت سرما  پاهام

بلند    ی هان یبا آست  ی هود  هیجفت جوراب ساق بلند و    هیگرم،  

  .دمیپوش

اهم  ی اونقدر اتاقم  بودن  نامرتب  به  بودم که اصال   ت یخسته 

حرکت    هیکه وسط اتاق تلمبار شده بود رو با    ییهاندادم. لباس 

اتاقم و خودم رو  ی از رو تخت ولو   ی تخت پرت کردم وسط 

  .شدم

بدم و بابت   امیپ  سمیگرفتم به رئ  میرو برداشتم و تصم  لمیموبا

کنم؛ هر    یازش عذرخواه  فتمی امروز و ترک کردن ش   طیشرا

  .اومدیکار خوشم نم نی چند اصال از ا
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 ی که اون بهم داد رو قبول کنم حساب  یمجبور شدم پول نکهیا

بهش فکر  گهیکردم د یسع نیحالم رو خراب کرده بود؛ بنابرا

  .نکنم

حساب   تاپملپ صورت  تا  کردم  روشن  پرداخت   ییهارو  که 

  م یسر هم به حساب بانک  هیکنم.    یکرده بودم رو دوباره بررس

موجود به  توجه  با  و  برنامه حسابم  ی زدم   یهفته   ی کار  ی ، 

  ی حساب و کتاب سر انگشت  هیکردم؛ البته با    می رو تنظ  امنده یآ

  .نمونده یقبرام با  یاز چند پن شتریکه ب دی فهم  شدیهم م

هز  نیا  حداقلش که  با  مارستانیب  ی ها نه یبود  رو  از    دیپدرم 

هز شدن  تموم  از  قبل  هفته   ش ینگهدار  یقبل  ی نه یچند 

  ی زی وار  شیبود که هنوز ف  نی هم ا  لشی. دلکردمی پرداخت م

روندِ    نیبرام ارسال نشده بود و احتماال ا  بلیاز طرف شرکت ل

  .ادامه داشت ندهیآ ی حقوق تا چند هفته ی زیعدم وار
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 کنم  افتیدر بلیکه قرار بود از ل یدونستن مقدار حقوق بدون

ب  ق یدق   ی هانهیهز   تونستمینم به   ی مه یب  مارستان،یمربوط 

  .بزنم نیو درشت رو تخم  زی ر ی هاات یسالمت پدر و مال

 تونستیم  بل،ی شرکت ل  ی شغل تمام وقت با حقوق باال تو  نیا

  د ی که با  ی عوض کنه. تنها کار  یمن رو حساب  ی زندگ  طیشرا

وقم صبر کنم و بعد از  بود که تا روز پرداخت حق  نیا  کردمیم

نظر گرفتن شرا  تونستمیاون م در   ی کار  ی برنامه  ه ی  طمیبا 

   .و طبق اون عمل کنم سمیبنو دیجد

  ی که اون رو تو  یدر حال  لم،یافکارم غرق بودم که موبا  ی تو

ارسال نکرده   کی نی به دام  یامیپ  چیدستم گرفته بودم و هنوز ه 

ارسال کرده بود رو    ام یکه برام پ   ی ابودم به لرزه دراومد. شماره 

  .شناختمینم

اصطالح   ی دی رس“ناشناس:    مخاطب به  همون  من  خونه؟ 

  ”.هستم  نگی چارم
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شده بودم. برام باور    رهیخ  لمیموبا  ی به صفحه   ی شک و دودل  با

  ازده یساعت    یاز خود راض   نگی بود که اون پرنس چارم  ینکردن

  .داده امیشب بهم پ

ارسال کرده باشه.   یرو اشتباه  امی خودم فکر کردم ممکنه پ با

ارسال کنه؛    ی اگه ی رو به شخص د  امیپ  نیا  خواستهیم  دیشا

اون رو با اسم مستعار پرنس   یاتفاق یلیکه خ ی اگه یشخص د

  .زنهیصدا م نگی چارم

تو  نطوریهم رو  احتماالت  اون  داشتم  مرور   ی که  ذهنم 

  .کردم افتی دوم رو در  امیپ  کردم،یم

گفت دوست داشته صبر کنه تا کارت تموم بشه و بعد   نلسون“

  ”!ی بهش بدهکار یعذرخواه هی. یتو رو برسونه به جرس

  !حضرت پشم  ای

پ   کی نیدام من  به  داشت  ه   دادیم  امیواقعا    ا یاشتباه    چیو 

  .هم در کار نبود  یشخص دوم
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نداشت.    یکه تعجب  دم یرس  جهی نت  ن یخوب فکر کردم به ا  یوقت

که   ییهمون جا  قا یدق  ره،ی بگ  هی ازم کرا  نکهیبدون ا  یاون تاکس

  ما یشد و من رو مستق  دا یاش پجدا شدم سر و کله   کی نیاز دام 

  .رسوند

من   دوارمیکردم. ام  بینلسون رو تخر  ی اهایکه رو  دی ببخش“

  ”!رو ببخشه

بحث اون پول رو    ی که چطور  رفتمی با خودم کلنجار م  داشتم

 ی که بهم کرد تشکر کنم، ول  یوسط بکشم و ازش بابت کمک 

ا  تاینها به رو  دمیرس  جهینت   نیبه  ن  ی که بهتره  و    ارمیخودم 

  .فقط اون پول رو به موقع بهش پس بدم

  ”بود؟ یچ تیخانوادگ یمشکل اورژانس“: کی نیدام

باهام    ی چرا دار  یتحت کنترله؛ نگران نباش، ول  زیچهمه“:  من

  ”!؟یکنی خوب رفتار م
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قصدش رو هم    یحت  کنم؛یباهات خوب رفتار نم“:  کی نیدام

عاقل   کمی  ی دار میتصم  یکِ  نمیبب  کنمیم  یندارم. دارم بررس

  ”.ی بد رییدختر ساکت و آروم تغ هیو خودت رو به  یبش

شکم   ی دستم بود رو تموم کردم و رو  ی که تو  ینیریش  نون

  .دمیدراز کش

بودم که   نی. نگران ااسانه یگراواقع  شتریب  ی نطوریآهان! ا“:  من

تصم باشمهربون  کمی  یگرفت  مینکنه  راه    ییجورا  هی و    یتر 

  ”.یگرفت شی خوش برخورد بودن رو در پ

  ش ی استعداد و البته پ   کمی  دیکار اول با  نیواسه ا“:  کی نیدام

مرد   ه یمن    یدونی خودت که خوب م  یداشته باشم، ول  نه یزم

  ”!تپهینم اشنه یس  ی تو یقلب چیکه ه احساسمیب

به صفحه  نطوریهم لبخند  ره یخ  لمیموبا  ی که  بودم،   ی شده 

  ی شگ یهم  کینی اون دام  کردمیصورتم نشست. احساس م   ی رو

 کرد یم  یمهربون و بامالحظه شده بود. سع  یل یاون خ  ست؛ین
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کار رو    نیکه ا  کردم یفکر م  نی من رو بخندونه و من دائم به ا

  .نه ای دهی از عمد انجام م

متحول   ییهویهم    دیشا  ای  ؟ی زد   ی زی چ  یمشروب  نمیبب“:  من

مهربون   ی شد کم   تیو  مداره  شکوفا  کن ای.  شهیکم  صبر   ...

  ”!؟ینکنه تو گرتا هست نم،یبب

  ”.یهست ی اتو واقعا دختر آزار دهنده “: کی نیدام

  ”؟یمست! واقعا خودت ِی گرتا ی اِ“: من

  ”نه؟ ایسر کار  ی ایدوشنبه م“: کی نیدام

 ،یرفتار نکن   یمدل  نیا  گهید  ی قول بد   نکهیبه محض ا“:  من

نابود نکن پرنس  شمی من سر کار حاضر م . لطفا تصوراتم رو 

  ”.ازت متنفر خواهم بود شهیمن هم نگ؛ی چارم

کن  ینتون  ترسمی م“:  کی نیدام مقاومت  مقابلم  خانومِ   یدر 

  ”!سِنتیمَلِف
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تا“:  من واقعا  عالقه  پیتو  نمورد  محض    یول   ،یستیام  خب 

امشب،    وقتچ یه  گهیکن د  یسع  اطیاحت البته  و  امروز  مثل 

  ”.ادیچون اصال بهت نم ؛یباهام مهربون نباش

  ”؟ی ! شام خورد کنمی حاال بهش فکر م“: کی نیدام

قاشق سر پُر   هیبرداشتم و    لیموبا  ی صفحه   ی رو از رو   نگاهم

  .آدم نسبت به غذا خوردنم هم کنجکاوه نیخوردم. ا ونیرام

  ”.آره، خوردم“: من

تاکس  ی بر  یخواستیم  یوقت “:  کی نیدام همون  با   ی خونه 

  ”؟یرفت

  ”.کنمیآره، ازت ممنونم. حتما لطفت رو جبران م “: من

  ”!بسه، دهنت رو ببند برو بخواب   گهیخب د  یل یخ“:  کی نیدام

هدف  دونستمینم  واقعا ا  یچه  که   ی دیجد  ی باز   نیپشت 

خسته بودم    ی اونقدر   یبه راه انداخته وجود داشت، ول  کی نیدام

  .دادم به حرفش گوش بدم و بخوابم  حیکه ترج
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  ”اال“

که داشت سر کار حاضر شدم.   ییهای دوشنبه با تمام سخت  روز 

روبه حال  و  حس  دل  یراهاصال  و  اتفاقات   لشینداشتم  هم 

  .دو روز گذشته بود یکیمربوط به 

انرژ  کمیکه    ی زیچ  تنها حداقل در ظاهر    ایو    دادیم  ی بهم 

چند    سمسیبود که کر  ییهاگوشواره   د،یرسیبه نظر م  نطوریا

  .گرفته بودم هیاز پدرم هد شی سال پ

از اتاق    د،ینوشیسبز رنگ م  یاسموت   هیکه داشت    یدر حال  گال

سالم دختر! “من گفت:    دنیاومد و به محض د  رون ی استراحت ب

و    یخی   سی که با رئ  ی اجلسه   نمیبب   آخر هفته چطور بود؟ بگو

  ”رفت؟  شیچطور پ   یجذابمون رفت

بار    ی تو  میکار  فت یش  نیمن واقعا مزخرف بود. ب  ی هفته   آخر 

مجبور   نکهیسر بزنم و بدتر از همه ا  مارستانیمجبور شدم به ب 
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  ه یول کنم و با    مهینصفه ن  بلی ل  ی رو تو  میکار  فتیشدم ش

  .بدتر مواجه بشم طیشرا

  ن یفرصت ا  یعقب مونده بودم که حت  هامی زیر از برنامه   اونقدر

 د یبندازم. شا  فمیک  ی تو  ی هابه پرونده  ینکردم نگاه  دایرو پ 

دارم و هنوز انجامش   ی افهیهم اصال فراموش کرده بودم که وظ

  .ندادم

حالم   یرو کامل کرد و حساب هایبدبخت نیکه ا ی اگه ید اتفاق

بود. شا پدرم  با  کرد، مالقات  تحمل    تونستمیم  دیرو خراب 

مانع   تونستمیم  یحت  اره؛ینم  ادیمن رو به    گهیکنم که اون د

مقطع از    هیکنم که اونقدر به    ی از حال بد پدرم بشم و کار

  !مزخرف  طی شرا نینشه، لعنت به ا رهیاطرافش خ طیمح

  ی مرد  دمیدیبود که م  نیکه از تحملم خارج بود ا  ی زی چ  تنها

تو هم    ی که  من  البته  و  داشته  دوست  رو  من  عمرم  تمام 

به    لیو تبد  ستیاش نمثل گذشته  گهیعاشقش بودم، حاال د

  .اومدیاز دستم بر نم  ی آدم پرخاشگر شده. به هر حال کار  هی
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و    کردی م  کیوجود داشت که اون رو تحر  ییزهایچ   شهیهم

پدرم   ییهاجان ی ه  شد؛یم  جانش ی هباعث   بود.  براش سم  که 

  ه ی  ی و تو  شدیقلب مآدم مهربون و خوش   هیبه    لیتبد  یگاه

مجرم و آشوبگر    ی به یغر  هیبه    لیلحظه اون مرد مهربون تبد

  .شدیم

رفت. اون طراح هم واقعا کارش    شیخوب پ  مونیکار  ی جلسه “

  ”بود. منم که تمام آخر هفته رو کار کردم. تو چطور؟ یعال

 ی رو از تو  یتوت فرنگ  ی کهیداشت ت  یکه سع  یدر حال  گال

نفر رفتم   هیمنم با  “و گاز بزنه گفت:    ارهیب  رونیب  یاسموت  وانیل

  ”.سر قرار

باعث    نیخب ا  ی ها نبودم، ولباغ   نیا  ی چند من اصال تو  هر

  .نشون ندم ی هام کنجکاودوست یکه نسبت به زندگ شدینم

  ” ؟یگیم ی جد“
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که   ییهااتفاق   از ی تا پ  ریس  دی. بانمتیبی وقت ناهار م  اوهوم،“

مشتاقم بدونم اون روز   یلیاال. خ  یکن  فیافتاده رو برام تعر

  ”!افتاده نگی تو و پرنس چارم نیب  ییهاچه اتفاق 

آخر  باشه“ بدونم  دارم  دوست  منم  ک.  با  سر   یرفت  یهفته 

  ”.قرار

  رون ی تاپم رو بسراغ کار خودمون. لپ   میو گال هر دو رفت   من

گوشم گذاشتم تا    ی آوردم و روشنش کردم. هدفونم رو هم رو

امروز  “قطور به سمتم اومد و گفت:    ی پرونده   هیزارا با    نکهیا

  ”.اسکارت ساخته 

  ”!یلعنت ک ینی اخراج شدم؟ دام نکنه“

گفت:   ذاشتیم  زمیم   ی که داشت پرونده رو رو  یدر حال  زارا 

  ار یدست  هیهفته به    نیا  ناسی . لی دار  د یجد  تیمأمور   هی!  رینخ“

چهل و سه ساعت    دیبا  ؛یشانسخوش   ی لیداره. تو واقعا خ  ازین

  ”.یدفتر اون کار کن ی رو تو
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  .زمیم ی گوشم برداشتم و پرتش کردم رو ی رو از رو  هدفونم

  ”.ناس یدفتر ل ی ! تواوف“

تخصص خودته.   ی تو  ی که قراره انجام بد  ی کار   ییجورا  هی“

تو واقعا  اون   یهست  ی احرفه  یتی آ  ی تو  کارهاو  هم   ی ها 

  ”.برات در نظر دارن ی دیجد

  ”هست حاال؟  ی کار چجور“

بدونم؛ کس  من“ کجا  بهتره    ی ز ی چ  یاز  هم  االن  نگفته.  بهم 

  ”.پس بجنب برو سر کارت  ؛یهست ی دیآدم مف ی نشون بد

 ی که تو  ییجا  هیبه تمام معنا بود؛    چالاه یس  ه ی  یتی آ  بخش

  .زدیموج م یبه غارش غم و افسردگ هیشب ی هااتاق 

  خوانش یکه پشت پ   ی فرد نیترکیرو به نزد  خودم

  .کردم  یها بود معرفبود و مسئول حفاظت از پرونده  ستادهیا
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سرش    ی داشت و اون رو باال  ی رنگ  یمشک  ی دختر موها   اون

  ن ی شلوار ج  هیرنگ و    یصورت  شرتییسو  هیجمع کرده بود.  

  .برندها روش حک شده بود هم به تن داشت ی که اسم همه 

با چشم  حالیب  یلیخ بهم زل زد و گفت:    روحشیب   ی هاو 

  چ یه  تونمینم  ی ندار  ی وتریمشکالت کامپ  ی راهنما  طیاگه بل“

  ”.بهت بکنم یکمک

  ی فرم رو پر کن؛ وقت  نیا“بهم داد و گفت:    پدی آ  هی  بالفاصله

  ”.یکار کن یچ گمیبهت م ی پرش کرد

آدم بود، من در حال حاضر داشتم بهش    هی  ”کسل کننده“  اگه

  .کردمینگاه م

ا  خب“ اومدم  من  تحو  ی زیچ  هیکه    نجایراستش   ل یازتون 

ازم خواسته کارم رو متوقف  رمیبگ . اسمم اال مورالزه. ارشدم 

  ”.رم یبگ  لیرو ازتون تحو  ی زیچ هی نجایا ام یکنم و ب

  ”!آهان “
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که   یمنتظر بمونم تا وقت  نکهیا   ایبودم که دنبالش برم    مونده

بشه و کارم رو راه بندازه. باالخره با دو    داشیپ   گه یربات د  هی

  .تا جعبه برگشت

گذاشت   زیم ی ها رو رو سکوت کرده بودم. اون جعبه همچنان

  .و به سمتم هل داد

  ”هست؟  یچ هانیا“

و هم هوشمندتر از اون   ترک یهم کوچ  ل؛یموبا  ه یتاپ و  لپ   هی“

  ”...که خ ییهامدل 

اش تموم بشه گفتم: جمله  نکهی رو باال آوردم و قبل از ا  دستم

  ”ن؟یرو به من بد هانی ا دیبود که چرا با نیمنظورم ا“

 ی که ممکنه اشتباه  دادمیشده بودم و احتمال م  جیگ  یحساب

از    یکیتاپ  اون لپ   دمیکه د  یاومده باشه؛ مخصوصا وقت   ش یپ

کارها  ی برندها مخصوص  که  خفنه  و   یک یگراف  ی معروف 

  .شده یطراح
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  ی کیفروشگاه لوازم الکترون  هیبود که به    ش یپ   ی هفته   نیهم

دق و  بودم  زده  لپ   قایسر  مدل  لهمون  به  رو    ست یتاپ 

کرده    یل یخ   یلیخ  ی ندهیآ  ی دهایخر اضافه  مورالز  اال  دور 

  .بودم

  ”اال“

  .منتظر جواب اون دختر بودم همچنان

انجام دادن   حیبرات توض  ی خوای ازم م  یعنی“ بدم چرا واسه 

 ” !؟ی دار ازین لیتاپ و موباکارت به لپ 

  ”!ممنون ست،ین مهم“

رو برداشتم و برگشتم سر کارم. اگه اشتباه شده باشه    هاجعبه 

پ  ای  رید باالخره صاحبشون  سراغم. در   ادیو م  شهیم  دایزود 

از ا   ن یشتریکه خدا بهم داده ب  یشانس   نیحال حاضر بهتره 

  .استفاده رو بکنم و حالش رو ببرم 
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بود که اتاق دلساندرا قرار    یدرست ته همون سالن  ناسیل  اتاق

 ش یکیهم داشت که    گهید  ی داشت. اون اتاق دو تا درِ مجزا 

و   دلساندرا  اتاق  و    اشگه ید  یکیبه  سرد  اتاق   ی زده   خیبه 

رو نداشتم که نگران    نی. هر چند، وقتِ اشدی باز م   کی نیدام

  .باشم ک ینی در مورد دام هامی فانتز

 ی که وقت  ی واقعا جالب و مضحک شده بود؛ طور  ناسیل  ی افهیق

م وسا  ی کنار  زی داشتم  با  م  لی رو  مرتب  به   ،کردم یخودم 

انگار که  خنده   ی جلو  یسخت بودم  رو گرفته    ه یبرام    یکیام 

  .کرده بود  فیدار و بامزه تعرجوک خنده 

ا  قبل ل   نکهیاز  ب  ناسیدنبال  رو مرتب کردم.    زمیم  وفتمیراه 

گذاشت؛    زمیم  ی مربوط به کارم رو رو  ی هادستورالعمل  ناسیل

  شد یم  ستیآرت   کاپیم  ی سر  هیها مربوط به  اون دستورالعمل

   .دادنیرو انجام م   بلیل  ی هامربوط به مدل  کاپیکه م
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با   ی همگ  بایبودن و تقر  کاپیسالن م  ی ها تونفر از مدل  چند

لوچه  یورزش   ی هالباس  و  لب  م  زونیآو  ی هاو    کاپ یمنتظر 

  .خودشون بودن ستیآرت 

اون   یبعض مدتاز  طول  در  هم  استا  یها  حال    ستیل یکه  در 

سرگرم    لشونیوبادرست کردن موهاشون بود، خودشون رو با م

  .کردنیم

سالن بودن که همچنان مشغول    ی هم تو  ی اگهی د  ادیز  ی هاآدم 

 یانتهایب  ی هایمرتب کردن و سر و سامون دادن به جا لباس

  .سالن بودن ی تو

 یکیو با دست به    دادیکه سرش رو تکون م  ی در حال  ناسیل

برهنه منتظر   ی بود و با پاها   دهیپوش  یها که لباس ورزشاز مدل 

و کفش    نجایا  ایاال، ب“گفت:    کردیکفش اسپورت بود اشاره م

نا پ  زی سا  ک،یبرند  رو  که    دای هشت  کلوساس  از   یکیکن. 

  ”.هپاش بهمون دروغ گفت  زیهامونه در مورد سامدل 
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و شب  کی کالس  ییجورا  هیاون دختر    ی موها  مدل به    هیبود 

  .هاش شده بوداز آهنگ یکی ی تو انسهیب ی موها

ا  بعد“ ب  ،ی کرد  دایها رو پ کفش  نکهیاز  تا قهوه    ار؛ یبرو چند 

  ”.بشه  قیبه بدنشون تزر نی کافئ  کمیالزمه 

  ”.ه یسفارش بدم؛ کار آسون قهوه“

سالن حداقل   ی تو  ی هاآدم  ی همه   دونستمیکه من م  ییجا  تا

  .چند مدل اسپرسو خورده بودن

ها که عکاس   یبود؛ وقت  رک یس  ه یبه    هیشب  یعکاس  ی ویاستود

  ه یشب  انداختن،یداشتن پروژکتورها رو راه م  ارهاشونی و دست

زنبورها المپ  ی کارگر  ی به  دور  که  بودن  حال  شده  در  ها 

  .هستن  دنیچرخ

مو که تا حاال    یِ شیتمام محصوالت آرا  ش،یآرا  ی زهای م  ی رو

سالن رو اشغال   ی از نصف فضا  شتریشده وجود داشت و ب  دیتول

  .کرده بود
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سالن بود که چند تا اسنک دست    ی گه یسمت د  یخال  زیم  هی

سالم  آدم  به  دور  همون  از  و  بودن  گذاشته  روش  نخورده 

  .کردنیم

  هانیا“گفتم:    ناسیبه ل  ی دیگرسنه بودم؛ پس با ناام  یحساب

  ”خورن؟ی ناهار م یک

و من که پشت سرش در حال راه رفتن    ستادیا  ییهوی  ناس یل

  .بودم محکم بهش برخورد کردم

ااال“ نمآدم   نی!  غذا  اصال  اونخورنی ها  نوش.  فقط    یدنیها 

بعدش    کنن؛یسخت کار م   یلی و خ  کشنی م  گاریس  خورن،یم

و روز  کشنیم گار یس خورن،یخونه و دوباره مشروب م  رنیم

  ”.سر کار  ان یبعد دوباره م 

  ”.دمیفهم خورن،یناهار نم! پس آهان“
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  ی شخص  ی ارهایرو به سمت چند نفر از دست   رش یمس  ناسیل

البته فقط حدس ممدل    ار یها دستکه اون  زدم یها کج کرد. 

  .دادینشون م  ی نطوریباشن؛ ظاهرشون که ا

چهار تا سگ رو با خودت   دیبا  ،ی ها رو آوردقهوه  نکهیاز ا  بعد“

  رتر ی . فراموش نکن که دی ببر  ی پارک مرکز   ی تو  یبه پل بلکون

و   ریگسخت   یلیمورد خ  نیا  ی از ساعت دو عصر نشه. ما تو

  ”.از ساعت دو نشه  رتر ید  کنمیپس دوباره تکرار م  م؛یحساس

  ”!ها رو؟ گردش؟ سگ ببرمشون“

  .بهم انداخت یبه سمتم برگشت و نگاه ترسناک ناسیل

رو    ت یزندگ  ی هاسوال   ی که جواب همه   نجایا  ی ومدیتو ن  اال،“

ل   یینجای. تو ای ری از من بگ که بهت محول    ییکارها  ستی تا 

  ”.ی انجام بد یرو به درست شهیم

ندارم؛ با    نیمن که ماش  ناسیل   یول  برم،یها رو م! سگ آهان“

  ”ها رو ببرم؟ با مترو ببرمشون؟اون  دیبا یچ
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ا  یسع“  ی ااجاره   نیماش  هیاال.    ینباش  مصرفیب  نقدریکن 

که قرار نباشه فردا هم    یرو انتخاب کن  یکیفقط بهتره    ر؛یبگ

رو به   نیماش نکهیقبل از ا تونهیراننده م ی نطوری اجاره بشه. ا

  ی ری کنه؛ پس م  زیاجاره بده، اون رو تر و تم   ی اگه یشخص د

  ”...به  ی بریرو م  هانو او  ی داریها رو برمآدرس، سگ  نیبه ا

سرد  با ل  ی لحن  گفتم:    ناسیحرف  و  کردم  قطع  پارک  “رو 

  ”.متوجه شدم ،ی مرکز

از    یکی  ریکه دنبالش بودم رو ز  یکیکفش نا  یجعبه   باالخره

  ناس یل زیم ی کردم. اون رو برداشتم و رو  دایپ شی آرا ی زهایم

  .گذاشتم

رو به   هانیا“هاش رو باال آورد و گفت:  دست  یبا کالفگ   ناسیل

اندازه  که  شو  مطمئن  و  کلوساس  به  بدشون  نده.  اشه؛ من 

و بعدش   ار ی ها رو بدوباره دروغ بگه. بعدش برو قهوه  خوامینم

  ”.هاهم برو دنبال سگ
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زم باشه انجام بدم؟ چطوره چند تا  هست که ال  ی اگه ید  کار“

  ”ارم؟یات بخوشمزه هم با قهوه ی کوچولو ی کلوچه

  ”.کارت دختر  یپ برو“

لب    ریاش رو زمورد عالقه  ی طعم کلوچه  ناسی ل  نکهیاز ا  قبل

  ی که بهم سپرده بود رو تو  ی زمزمه کنه، من داشتم سه تا کار

  .کردم یذهنم مرور م

  ”.ار یتمشک ب ی کلوچه“گفت:  ی بلند ی با صدا ناسیل

  .بهش زدم و رفتم سراغ کارهام ی پوزخند

  ”اال“

 ی به اندازه   بلیل   ی هافوتوشات  ت یاد  ی هاصحنه و برنامه   پشت

برا  زیانگ  جانی ه  یکاف بشه  باعث  که  بود  جالب  مدت   ی و 

  ختهیسرم ر  ی به بعد رو   نیکه از ا  ی ادیز  ی به کارها  یکوتاه

  .فکر نکنم
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مدل  پنج از  دق نفر  ژست   قایها  گرفتن  حال  در   ی هاروبروم 

بردار عکس  ازشون  هم  سر  پشت  و  بودن  .  شدی م  ی مختلف 

. دمیشنیپشت سرم م  ی کرهایرو از اسپ   کیبوم بوم موز  ی صدا

  ی خودکارش رو به جامداد  ادی با استرس ز  راستارهایاز و  یکی

  .دیکوبیپشت سر عکاس بود م زِیم  ی که رو ی فلز

بود و    ستادهیها اکنار مدل   یزخم  ن یبا شلوار ج  وشیمرد ر  هی

داشت   یسع  زد،ی ها رو باد مبزرگ مدل   ی مقوا  هی که با    یدر حال

  .گرفته ی کنه که انگار باد موهاشون رو به باز ی کار

آورد و    رونی ب  بشیرو از ج  لشیموبا  ناسیفاصله ل  ن یهم  تو

  .تند تند چند تا عکس گرفت

  ”؟ی خوای م یها رو واسه چعکس  نیا“

تو   هی رو  بالفاصله   پیتا  لشیموبا  ی متن  فرستاد؛  و  کرد 

گذاشت و من رو به سمت در سالن   بشیج  ی رو تو   لشیموبا

  .هل داد 
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  ”.فرد بزرگسال ه یمراقبت از  گنیکار م  نیا به“

خودم سفارش   ی که از حساب شرکت برا  یینو یکاپوچ  وانیل

ها رو واسه  آهان! اون عکس “داده بودم رو برداشتم و گفتم:  

  ”.ی دیم  لیپس بهش گزارش کار هم تحو  ؛ی دلساندرا فرستاد 

  .کرده بود جمیگ  کمی نویو شکر کاپوچ نیکافئ

اطمنطورهیهم   آره،“ بهش  من  دارن   دم یم  نانی.  همه  که 

. هر چند معموال دروغ دنیکارشون رو به نحو احسنت انجام م

کار رو   نی. امیکرباس  هیامون سر و ته  باشه همه   یهر چ  گم؛یم

خودش    ی کارها  ی تا دلساندرا بتونه بدون دغدغه رو  کنمیم

  ”.تمرکز کنه

ل  در با    ه یبا    ارهایاز دست  یکیبودم که    ناسیحال قدم زدن 

  ک یکوچ  ی تنه  هی رد شد و من سهوا    نمونیلباس از ب  ی قفسه

پس منتظر   اد؛یبه قفسه زدم که باعث شد قفسه به لرزه درب 

  .شدم تا اون قفسه از جلوم رد بشه
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بود؛ پس به سمت در   دهیسالن رس  ی هابه وسط  بایتقر  ناسیل

  .داد  ر یمس رییتغ

  ”م؟یری کجا م میدار“

  .از نوک پا تا فرق سرم انداخت ینگاه

 می. اگه وقت داشته باش میاریهات بسر اون کفش   ییبال  هی  دیبا“

  ”.کنمی م نیشلوار ج نیهم به حال ا ی فکر هی

دامن    هیکه    شدمی نم  ناس یمنظور ل   ی بودم و متوجه   ج یگ  هنوز 

که بود   ی ای صورتم پرت شد. به هر سخت  ی تو  نای مدل کارول

که بعد از اون دامن به سمت صورتم   ی شلوار فاق بلند قرمز

  .هوا گرفتم  ی رو تو اومدیم

از    شتریاون طبقه ب  ی . تومیچهل و دوم بود  ی طبقه   ی تو  حاال

اختصاص    یمرتب که هر کدوم به موضوع خاص  ی هزار تا قفسه 

  ی هاده یداده شده بود وجود داشت؛ انگار که هزار تا طراح با ا

  .کردنی م یطبقه زندگ نیا ی لف و فراوون تومخت
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  ”.ری بگ نمیا“

به سمتم در حال پرواز بود. بغلم    ییطال  ی کمربند با نوارها  هی

  ت یظرف  گهیبود و د  ی مختلف و الکچر  ی پر از لباس با برندها

هر    هی به  رو  کمربند  اون  پس  نداشت؛  هم  رو  جوراب  لنگه 

ول  یزحمت گرفتم،  رو  هیمثل    یبود  پشت سرم    نی زم  ی دُم 

بودم و    هعقل شدمغز و کم مرد شل  هی  ری. من اسشدیم  دهیکش

  .نداشتم ی راه فرار

دهنم رو تف کردم و    ی که رفته بود تو  ی سبز رنگ  یشمیابر  نخ

  ”؟ی خوایم یهمه لباس رو واسه ک نیا“: دمیپرس

 ه یهست که کمد لباس    ادیز  ی تو، اال! فک کنم اونقدر   واسه“

  ”.رو پر کنه  ریفق ی دختر کوچولو

توانا  یول“ ا  یکی  یحت  دنی خر  یمال  ییمن  هم   هان یاز  رو 

  ”.ندارم
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تره. در حال حاضر هم  قبل  یلی خ  ی هالباس واسه فصل   نیا“

به جز تو، خانوم عهد   کسچینداره؛ البته ه   ازی بهشون ن  یکس

  ”.بوق پوش

زناسیل“ من  حد  ری !  در  فقرم.  اگه    ی خط   ی تو  یپن  هیکه 

هم    یپن هیچون همون  دارم یبرش م  عیکنم سر دا یپ ابونیخ

  ”.ه یبرام ضرور

ها رو به عنوان  لباس  نیرو مخ نباش دخترجون. تو ا  نقدریا“

  ”.یکنی قبول م هیهد

  .شد یم  دهیکش  نیزم  ی ها از دستم افتاده بود و رولباس   نصف

  ”!؟یکنیم یباهام شوخ ی دار“

تو  هاشچشم و    ی رو  لباس   یکیحدقه چرخوند  که   ییهااز 

  .ولو شده بود رو برداشت نی زم ی رو

  ”ناسیل“

  ”.ی ذاریو بهم احترام م یوانمود کن که ازم ممنون حداقل“
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دار  نمیبب“ باشم  صادق  باهات  مجبورم  چون  دستم   ی نکنه 

ها واسه منه و  لباس  نیا  ی همه  یاگه االن بهم بگ  ؟ی اندازیم

بعدش هم   ،یاحمق فرض کن  هی حرفت و من رو    ریز  یبعد بزن

 زنم ی زودباورِ بدبخت، شک نکن که اول م  ی دختره   یبهم بگ

خ  هیگر  ریز احتمال  به  آخر  در   دای پ  رو ات  خونه  اد یز  یلیو 

  ”.زنمیم ش یو آت  کنمیم

. واقعا ی خفه شد  ر،ینفس بگ  کمیزودباور بدبخت؟!    ی دختره “

 ی رو  دیفعال با  یات هستم، ول کله  ی تو  ی کشنرینگران اون د

  ”.مثال ظاهرت م؛یتر تمرکز کنمهم ی زهایچ

ا  لیموبا  هیتاپ،  لپ  هی لباس   نیهوشمند، االن هم که  همه 

  .مشکوکه ی ز یچ  هیمارک؛ 

دست و   نیبودم و شک داشتم که ا  دیکه هنوز ناام  یحال  در

منم   سمسه؟ینکنه کر“:  دمیباشه، پرس  ی سر کار  ناسیل  ی دلباز

  ”؟ی زیچ  نیهمچ هی ایمثل اپرا  سمسمیکر یسرگرم هی
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منم    ستی ن  سمسیکر  ی کادو  هانیا“ م  هی و    ونر یل یخانوم 

بگم   ی نطوریمربوط به کارته. بهتره ا  لیفقط وسا  هانیا  ستم؛ین

نم ح   نمیبب  تونمیکه  تو،  لباس   ی طور  ی بردار عکس   نی که 

با   سا یکنار کل  ِیپارک مرکز   ی ها ی که انگار از حراج  ی دیپوش

  ”.ی دیهات رو خرلباس  ی پنجاه درصد  فیتخف

  ”.ناسی ل ادیواقعا زخم زبون به حساب م هاتحرف “

 ن یا  قهیدق  هیاز    شتریب  تونمینم  ینداره. من حت  یتیاهم   برام“

از مد رو تحمل کنم. وقت  ی هالباس  از    نمشونیبیم  ی خارج 

  ”.کنهی باد م میشونیپ  ی هاحرص رگ 

  ”.ی ندار یشونیکه رگ پ تو“

مد  نیا  خب،“ کار  ونیرو  بهتره  پس  که   ینکن  ی بوتاکسم؛ 

لباس    نیبوتاکس صورتم بترکن. االن هم زود برو ا  ری هام زرگ 

  ”.رو عوض کن ختیریب
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تهد  با نم“ گفتم:    ی زیآم  دیلحن  گول  رو  من  که   ،یزنیتو 

  ”درسته؟

  ”!پس بجنب ؛یزنیحرف م یدر مورد چ دونمینم“

م   ی دار  تو“ رفتار  خوب  ا  یکنیباهام  البته  با   نیو  رو  کار 

  ”.ی دیانجام م  نگیپرنس چارم ی هایی دارا

  ”.ی که ازت خواستم رو انجام بد ی کار بهتره“ 

 ی کار  دم یقول م“گفتم:    رفتمیکه به طرف اتاق پرو م   یحال  در

  ”.یکنم که بهم افتخار کن

و    ست یکارت رو تموم کن. فقط ب  ترع یکه شک دارم. سر  من“

 ی بر   دیبعدش هم با  ؛ی ناهار بخور  ی بر  ی وقت دار  قهیسه دق

  ”.هادنبال سگ 

ا  بعد برنج سرخ لباس  نکهیاز  و  گوشت  کردم،  عوض  رو  هام 

که خانوم گروسو به عنوان ناهار برام آماده کرده بود    ی اشده

  .شرکت رفتم ی ایرو برداشتم و به کافه تر
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پس به سمشون رفتم،    دم؛ ید  زهای از م  یکیو گال رو پشت    راث

  .کردم و کنار راث نشستم  دایپ  یصندل هی

  د ی وقت دارم که ناهارم رو تموم کنم. بعدش با  قهیسه دق  فقط“

تا   چهار  دنبال  اونبرم  و  براسگ  رو  پارک   ی ها  به  گردش 

  ”.ببرم ی مرکز

همون   نیا“متعجب شد و گفت:    دم یظاهر جد  دن یبا د  گال

  ”!لباسه

  ”!هم هان یاون پوت“بالفاصله ادامه داد:  راث

م“گفتم:    یشوخ طبع  با دارم  دق  گمیمن  زمان   قهیفقط سه 

چهار تا سگ رو ببرم گردش روزانه؛ اونوقت    دی دارم، بعدش با

  ”ن؟یزنیشما دو تا در مورد مد با من حرف م

بامزه   گال لحن  ل“گفت:    ی ابا  به  اومد  بلیاووووه،  .  ی خوش 

چهار   دیکه االن تنته با  یلباس  نیا  دنیمن واسه خر  یدونیم

تو  تمام  باشم،    ی ساعت  آنال  ایصف منتظر  باشه  قرار   ن یاگه 
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باشم که اون رو به دستم    ی موتور  کیپ   هیمنتظر    دیبخرمش با

بدشانس از  هم  آخرش  تازه   ر ی گ  ک یافتر  ی تو   ای  یبرسونه؛ 

م  ای  وفتهیم م   هیو    کنهیتصادف  پا  تو شهی لنگه  اونوقت   .

  ”؟ی کرد  دایپ  بل یچهل و سومِ ل  ی طبقه  ی اون رو تو  ی چطور

که در حال خوردن ناهار بودم در جواب گال گفتم:   نطوریهم

هر طور  دیرنگارنگ بود. با ی هاچقد اونجا خفن و پر از لباس “

  ”.میها برسونشده خودمون رو به اون

هم    شنهادی پ  راث با  کارمون  شدن  تموم  از  بعد  که    هیداد 

گفتم:  می بخور  یدنینوش برنج  از  پر  دهن  با  نم“ .   تونم؛ یمن 

  ”.امشب کالس آموزش رقص دارم

  ”.میایکجا هست؟ پس ما هم م“گفت:  یخاص جانی با ه گال

   ”.ستیدر کار ن ی ااالن بگم که رقص باله نیهم  از“

بنابرا  یراث حساب  ی کنجکاو پس  “:  دیپرس  ن یگل کرده بود؛ 

هم  تونمیم  نم،یبب   هاپه؟پ یه من  بپوشم؟  گرمکن    شه یلگ 
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که فکرش رو   ی اها دنبال هر بهونهمدل لگ   نی ا  دنیواسه پوش

  ”.هستم یبکن

خوبن. در ضمن، رقص    یلیگرمکن خ  ی هاموافقم؛ لگ   باهات“

واسه تناسب اندام    فیجور رقص کث   هیو البته پاپه؛    هاپپ یه

  ”.نیهم بهش اضافه کن

آرررره، “گفت:    یو با خوشحال   دی هاش رو به هم کوبدست   راث

  ”.دمی بود که امروز شن یحرف نیبهتر نی! انهیهم

  ”.میزنیپس بعد از کالس رقص مشروب م “گفت:  گال

ا  قبل بهشون    میپولیب  نکهیاز  گفت:   ی ادآوریرو  راث  کنم 

  ”.مونهیاصل یِسرگرم نکهیا“

وقت کار پاره   دیچون بعدش هم با  ک؛ یپ  هیفقط در حد    البته “

  ”.رو شروع کنم میبعد

بود. با وجود   میزندگ  ی تو  دیام  ی ها وقت تنها روزنه پاره   ی کارها

  .کنم یحداقل چند هزار دالر کاسب  تونستمی ها ماون
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  ”!قبوله“جواب داد:   راث

مِلو داشت    یلی زنگ آالرم خ  هی که    دم یو دلبرِ جد  ز یعز  لیموبا

  .باالخره به صدا دراومد 

  ”.برم دیبا  گه ی! دیلعنت“

رو جمع و جور کردم، تند تند    م یمیقد  یپشتو کوله  دیجد  کت

بعدا    گه،یخب د“چند قاشق برنج خوردم و با دهن پر گفتم:  

  ”!دخترها نمتونیبیم

حال گال از پشت سرم   نیجام بلند شدم و راه افتادم. در هم   از

  ”!ی خوشگل شد یلیخ  ،یه“داد زد: 

 ی برگردم و پشت سرم رو نگاه کنم، دستم رو تو  نکهیا  بدون

  .هوا تکون دادم و به راهم ادامه دادم

خروج  به رس   ی در  ددمیشرکت  جلو  نکه یا  دنی.   ینلسون 

  .کرد فمی خرک  یشرکت منتظرمه حساب

  ”نم؟یجلو بش  یصندل ی رو تونمیم“
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  ”!یتونیالبته که م“رو برام باز کرد و گفت:    نیدر ماش  نلسون

دختر داشتن. اون   ی و همسرش دو تا دختر و سه تا نوه  نلسون

هفته  باز آخر  فوتبال  رو  نما  ای  کردیم  ی هاش   ی هاشگاه یاز 

  .کردیم دنید یعلم

زودتر    قه یپونزده دق  ن یدر کار نبود؛ بنابرا  یکیتراف   خوشبختانه 

به تنم نشسته بود    یحساب  دمی . کت جدمیدیبه محل قرار رس

احساس خود خو پندار  شتنیو  ناز    ینیداشتم.    یخاص   ِیبه 

جد  دیبا ظاهر  با  تا  کنم  عوض  هم  رو  موهام  جور    دمیمدل 

  اد؟یدرب

. هر  شمیم   کیپوش و ش خوش  یکار رو بکنم حساب  نیا  اگه

با دلربا  نیا  دیچند  ناد  ییهمه  تا    گرفتم؛ی م  دهیرو  حداقل 

 ی گردش به پارک مرکز  ی چند تا سگ رو برا  دیکه با  یزمان

  .ببرم



Page 339 of 1306 

 

از خود متشکر منتظر موندم.   ی اافه یدر خونه رو زدم و با ق  زنگ

حال موبا  یدر  داشتم  ک  لمیکه  از  به    آوردمیم  رونیب  فمیرو 

  ”!هست یمشکل هینلسون “نلسون گفتم: 

  ”.دوباره تو رو به شرکت برگردونم تونمیم“

  ”.شو تداخل داره  ی برنامه هیها با گردش سگ خیتار“

  ”.ها واقعا متنفرماتفاق   نیا دنیشن  از“

  .فرستادم   ناس یل  ی رو برا  یامیآوردم و پ  رونی رو ب تلفنم

  ”.میمشکل دار هی“: من

با  “:  ناسیل به جاش  نده؛  آزار  با مشکالت  رو  حل راه   هیمن 

  ”.خوشحالم کن

  ”!بزرگه  یمشکل حساب یکی نیا“: من

هستم؛ واقعا از فاجعه متنفرم. به نظرت    ی کامال جد“:  ناسیل

کنن؟  درست  دردسر  همزمان  مدل  تا  سه  ممکنه  چطور 
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. فقط مشکلت رو حل کن. ی جواب بد   ستیالزم ن  ال،یخیب

  ”.به شرکت ی فکرش رو هم نکن که برگرد

ا  کامال از  که  بودم  پش  ن یمطمئن  من    شه؛یم  مونیحرفش 

مشکل  تونستمیم ول  یهر  کنم،  حل  بود   یرو  ممکن  خب 

  .نباشن ناسیل ی من جزو استانداردها ی هاحلراه 

  ”باشه! اون فوتوشات، مکانش کجا بود؟“: من

  ستین  ز یانگغم  اد یکه  ز  ییفضا  هی  ؛ی خاکستر  ی هاباغ “:  ناسیل

  ”.راحتم بزار  گه یفشن متمرکز شده. حاال د  ی رو   شتریو البته ب

  .کارم رو با اون مکان راه بندازم تونستمیم

  ”.می توقف کن ییجا هی دیبا نلسون“

  ”کین یدام“

  ”شدن؟ یمن چ ی هاپس سگ “: دی پرس  ناسیل
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! یه“ گفت:    ارهای از دست  یکیو به    دیرو به هم کوب  هاشدست

  ن یچطور انتظار دار  نم،ی بهم بگو بب  ؛ی سادیکه اونجا وا  ییتو

  ”م؟ی ها آماده کنهامون رو بدون اون سگفوتوشات

از جواب    رکانهیز  یلیواقعا جالب بود. اون خ  اریاون دست   واکنش

پارک    ی هاطفره رفت و خودش رو پشت بوته  ناسیدادن به ل

  .کرد میقا ی مرکز

بود،   ده یاز راه نرس  ه یسرد شده بود. هنوز ماه فور  یحساب  هوا

  ی ز یاگه چ  یبه عبارت  کرد؛یسرما تا مغز استخون نفوذ م  یول

وجود داشته باشه،    ورکیوین  ی تو   هیتر از ماه ژانوسردتر و خشن 

  .اسه یاون ماه فور

هوا نداشت و به کار    ی به سرما و گرما  ی مد و فشن کار  البته 

 ی سر   هیمد و فشن بود که    نی. بهتره بگم ادادیم  خودش ادامه 

که فقط   ینیقوان  کرد؛یم  نییخودساخته رو برامون تع  نیقوان

پ  از مد    م ی ت  هیبود که    ن یقوان  نیو هم  کردی م  ی روی و فقط 
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تو رو  نفره  هوا  ی چهل  ب  ی اون  نگه  از  رونیسرد،   خونه 

  .داشتیم

انجام    ی پارک مرکز  ی اون روز قرار بود تو  ی ها ی بردار  عکس

مربوط   بلیل  ی به مجله   ی بشه؛ هر چند که اون عکس بردار

داده    بیترت  تمونیو سا  وبیوتیکانال    ی و ما اون رو برا  شدینم

  .میبود

بودن و   دهیپوش  یپشم  ی هاکه کت  یها در حالمدل  ی همه 

بودن، گرد تا گرد هم   دهیچ یچند تا پتو پ  ی خودشون رو تو

بودن هم   دهیکه پوش  ییهاجمع شده بودن؛ دستکش و کاله

  .کردیم رممکنی رو براشون غ  ی انجام هر کار

 ییپروژکتور بود؛ تنها جا  ی هاو کابل  میو اطراف پر از س  دور

خبر اون  ی که  صحنه از  پشت  به  نبود،  عکس    یعیطب  ی ها 

مارک   ی هالباس   دنیبدون پوش  ی. همگشدیمربوط م  ی بردار

  .اون سرما منتظر بودن ی تو ،ی الکچر ی ظاهرها ای
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بود و بدون شک به محض    دراومده  ی به رنگ خاکستر  آسمون

  .کردیم دنیشروع به بار ی نی شدن هوا، برف سنگ کیتار

نبود که مناسب کار    ی اندازاز برف، چشم  دهیپوش  ی منظره   هی

که اون   ییهاگل  از   ی ما باشه. در واقع ما به قصد عکس بردار

رو انتخاب    ی کرده بود، پارک مرکز  بای رو ز  ری مکان خلوت و دلگ

  .میکرده بود

  ی مثل حفره   قای بود. دق  یمعنیب  یمکان  نیها چناون گل  بدون

وجود داشت   امنهیس  ی که درست در سمت چپ قفسه  یبزرگ

  .نداشت ییمعنا چی و بدون قلب ه

کسل کننده بود.   یمربوط به پنج ماه گذشته حساب  ی ه یری تحر

 میخونه بمون  ی تو   میکه مجبور نبود  آوردمیم  ادیرو به    یزمان

  .میبا سرما مبارزه کن ایو 

  ییروزها  ی سردم رو تکون دادم و مشتاقانه آرزو  ی چا  فنجون

ا  ی نه یزم  ی تو  میزندگ  یاصل  ی رو داشتم که دغدغه    ن یمد، 
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بهتره    راهنیپ  نکهیا  ایچندم لباسم رو ببندم    ی بود که تا دکمه

  .قهیجل ای

تا “رو به من کرد و گفت:    ناسیافکارم غرق بودم که ل  ی تو

کارمون امروز    ستی که تو رو دارم و مطمئنم که قرار ن  یزمان

  ر یامروز رو ز ی ها تک به تک فوتوشات ی تو مجبور وفته،یراه ب

 مونم ی م منتظر م. من یکن  یدگیو بهشون رس  ینظر داشته باش 

  ”.کنم احمق از راه برسه و اخراجش  ی تا اون اال

بمونم. در مورد اخراج کردن اال    نجایا  ادیمن ز  ستی! قرار ننه“

  ”.یموفق باش  دوارمیبا خودته؛ ام میهم تصم 

 ی عکس بردار  ی حضورم تو  لی دال  نیتراز مهم  یکیواقع    در

 ی نداشت که جمعه  یتی اون روز، خودِ اال بود. هر چند برام اهم

 یی جورا  هیخب    یکشوند، ول  مارستانیاال رو به ب  یگذشته چ

  .در موردش کنجکاو بودم
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  ی چه غلط   نجا ی ا  قایپس تو دق   ک؛ین یدام  نی! من رو ببباشه“

  ”؟یکنیم

جذاب، رو    ی از کارمندها  یکی  ی حضورم مالقات دوباره   لیدل

 یحال و حوصله   ناس یام بود. خوشبختانه ل مخ و آزار دهنده

  .رو نداشت که منتظر جواب سوالش بمونه نیا

. یینجایفعال که ا  ؛یینجایکه چرا ا  ستیچند برام مهم ن  هر“

 یی روسو در مورد تمام کارها  ی و با آقا   نجایا  ای! بلمبرداریف  یه

  ”.مصاحبه کن میکه قراره انجام بد

  اریلب غرولند کردم. دست   ریبه سمتم اومد و من ز  لمبرداریف

به   لمبرداریپسر جوون بود و بالفاصله پشت سر ف  هی  لمبرداریف

افتاد.   نزد  ی روسر  هیراه  تا  اون رو    ی کیرو به سرش بسته و 

  .بود دهی هاش کش چشم

بهم انداخت و   ینگاه  اریشدم. دست  رهیخ  نینور قرمز دورب  به

باش  ی آقا“گفت:   راحت  لطفا  قراره  نیروسو،   یمصاحبه   هی. 
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 نجایا  نیبد  حیتوض  هیفقط کاف  م؛یداشته باش  یمعمول  یلیخ

  ”.میهست ی مشغول چه کار 

  ل ی قند  ی پارک مرکز  ی تو  می. فقط دارمیکنینم  ی خاص  کار “

  ”.میبندیم

خند  اریدست به  شا  دنیشروع  من    دیکرد.  بود  کرده   ه یفکر 

  .گل کرده میطبعطبعم و االن هم شوخشوخ  سیرئ

از    ناسی دادم که ل  نانی رو اصالح کردم و به همه اطم  حرفم

از مصاحبه و   ریغ  ی اگه ی هدف د  نیدورب  ی قرار دادن من جلو

تا    حیتوض کردم  باز  رو  دهنم  پس  داشته؛  کارمون    ه ی روند 

  کردم یکه احساس م  ییزهایتند رو در مورد تمام چ  یسخنران

 یه یاپ“ زد:    ادی از پشت سرم فر  یشروع کنم که ناگهان کس

  ”!من ی اوه خدا  ن،یدورب

بردار  ی ا نقره  ی صفحه  عکس  به  مربوط   ی رو  بایتقر  ی رنگ 

سرم   به پشت  یهام در حال سقوط بود. برگشتم و نگاه شونه
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هستن رو    ی انداختم. چهار تا سگ که معلوم نبود از چه نژاد

و لحظه به لحظه به من    کشنیکه اال رو با خودشون م  دمید

  .شن یم ترک ینزد

  ”کین یدام“

 ی پارک مرکز   یو راه   رونیاز دفترم بزنم ب  نکهیقبل از ا  امروز

  .رو چک کردم ی عکس بردار ی هاو برنامه  هاتادداشیبشم، 

افغان   ی که اال جور کرده بود، از نژاد باوقار و آراسته   ییهاسگ

  .و ولگرد بودن ینبودن؛ بلکه چند تا سگ وحش 

  ”من کجان؟  ی هاسگ “زد:    ادیفر  یو کالفگ  تی با عصبان  ناسیل

ثان  تا ل  نیب  ندهیآ  ی ه ی چند  به راه    ینیجنگ خون  ناسیاال و 

لافتادیم به  توجه  بدون  اال  کردن   یسع  ناسی .  فرو  با  کرد 

خوردن بشه. اون با   زی مانع از ل  ن،یزم  ی کفشش تو  ی پاشنه 

 نکهیها رو متوقف کنه؛ قبل از اسگ  کردیم  ی سع  رویتمام ن

  ”!نیبش نوبرو“زد:  ادیکنن فر ن یها اون رو نقش زمسگ
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ژاکت چهارخونه به تن داشت بعد از اخطار   هیکه    ی شکار  سگ

سر اال حساب  عیاال  ا  ینشست.  هر  سگ   نکهی از  به  رو  اون  ها 

  نکه یا  ی شده بود؛ پس برا  رمقیبودن، خسته و ب  دهیطرف کش

اون وضع بند    ت یاز  به سمت  قالده  یکیخالصش کنم  ها از 

  .چنگ انداختم تا اون سگ چموش رو متوقف کنم

 نکه یبود. قبل از ا  یو البته دوست داشتن  مغزیسگ ب  هی  اون

 ی دادم، ول  یاون سگ خودش رو به سمتم پرتاب کنه جا خال

جا نشده بودم. سگ بالفاصله خودش  جابه  یظاهرا به قدر کاف

تو انداخت  صورت  ی رو  و  دراز  زبون  با  و  تمام   یبغلم  رنگش 

  .زد س ی صورتم رو ل

بوسه  یحال  در از  داشتم  لعنت  ی فرانسو  ی ها که  سگ    ی اون 

  ”...یداره چه غلط یلعنت  نیا“گفتم:  شدمی م ضیمستف

. شدی مانع از تموم شدن جمالتم م  ی فرانسو  ی هااون بوسه   یول

خالص کنم و تا   یکردم خودم رو از شر اون سگ لعنت  یسع
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ام گذاشت شونه  ی سرش رو رو  تا یموفق هم شدم؛ نها  ی حدود

  .آروم پارس کرد یلیو خ

 کنه ی من! اون فکر م  ی اوه خدا“زد و گفت:    ی لبخند  لمبرداریف

  ”.نیشما صاحبش هست

  ”.ستمین چکسیمن صاحب ه “غرولند گفتم:  با

  .اون سگ رو از خودم دور کردم و

هام زل  رنگش همچنان به چشم  ی اقهوه  ی هاسگ با چشم  اون

  .زده بود

سگ    هیها،  از سگ  یکیداد.    ناس یها رو به لسگ   ی قالده   اال

  د ی رسیبلند بود و به نظر م  ی با پاها  یخالرنگ خال   ی خاکستر

تاز   هیبا   تو  نی پرورش داده شده و چند  ی سگ    ریمس   ی بار 

  .کرده  بی رو تعق ییهامسابقه خرگوش

  ی به پهنا  ییهابود که شونه کلیه ی سگ قو هی، سگ  نیآخر

  .تانک داشت هی
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فالسک کوچولو رو از    هیکه با دست آزادش    ی در حال  ناسیل

رو از   والهایه  نی اال، ا  نمیبب“گفت:    آوردیم  رونیکتش ب  بیج

گ آشغال   ؟ی آورد   ریکجا  سطل  تو  پس   ی ها نکنه  کوچه 

  ”ها؟کوچه

نجات  “فرو برد و گفت:    بشیج  ی هاش رو تودست  اطیبا احت  اال

پشمالو ا  نییپا  ی دوستان  ح   هانیشهر!  پناهگاه  از    وانات یرو 

پول   ازاش  در  که  دادم  قول  بهشون  البته  و  گرفتم  قرض 

  ”.هم بهشون دادم گهید ی ازها یامت ی سر هیپرداخت بشه؛ 

ها سگ   نیبه نظرم ا“گفتم:    ی ز یلحن متعجب و تمسخرآم  با

آپارتمان رو نابود کنن. اونوقت  ه ی قهیدر عرض دو دق توننیم

  ”؟ی هم بهشون داد ایهمه مزا نیتو ا

  ی گی اونقدرهام که م“جواب داد:    یدوست داشتن  یبا لحن  اال

  ”.ستنین ی بد ی هاسگ
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با خوشحالاز سگ  یکی پا  یها  و  پر    د؛ ی چیپیم  ناسیل  ی به 

هم با   ناسی. لدی چی پ  ناس یل  ی اش دور پا که بند قالده   ی طور

  .کردی م دادی داد و ب یکالفگ

  .موفق نشدم یول رم،یام رو بگخنده  ی کردم جلو  یسع

رو    نیا  ییدستم گرفته بودم، توانا  ی اش رو توکه قالده   یسگ

 ی پاره کنه، ول  کهیرو ت  ریکشم  مت یکت گرون ق  هیداشت که  

و از   ناسیشدن ل  وونهید  ی خب ارزشش رو داشت که صحنه

  .نمی دست دادن عقلش رو بب

بودم که خ  ی تو افتاد.   یاتفاق  یلیافکارم غرق  اال  به  چشمم 

اون لحظه بود که تمام اتفاقات    ی بهم زد و تو یبیلبخند دلفر

  .رو فراموش کردم  ناسی ل  ی دادهایب  بد اون روز، سرما و داد و 

با عجله به سمتم اومد و اون سگ شصت   لمبرداریف  اریدست

  .رو از چنگم درآورد ی پوند

  ”...نکه یقبل از ا دمیم قول“
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  .رو گرفت و با عجله دور شد سگ

  ”؟یاز چ قبل“

ب  هیبه    هیمن شب   مگه و  بدجنس  به    رحم یآدم    ه یبودم که 

  !زنه؟یلگد م  خانمانیسگ ولگرد و ب

سگ کوچولو و بدقلق رو به سمتم گرفت و گفت:    هی  ی قالده   اال

  ”.ریرو بگ یکی نیا ایب“

 ی والیه  هیمن    کرد یفکر نم  هیبود که اال مثل بق   نیا  حداقلش

  .سگ رو درسته ببلعم هیبدجنسم که ممکنه 

  ”همستره؟ هی! نکنه ه؟یچه کوفت گهید نیا“

لب  اال حرص  رو از  رو  گفت:    ی هاش  و  داد  فشار  اون “هم 

 ه ی   نیسگ رو ازش گرفتم بهم گفت که ا  نی که ا  یپناهگاه

 هیهم    دیرو ندارم. شا  دنشیسگه؛ در ضمن من که قصد خر

رو عطسه کرده باشه؛ اسمش   ی فسقل  نیبزرگ ا  ی لیسگ خ
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اون سگ هیسکیفر  ی آقا با  اومده و    ی ها. فعال که  گنده کنار 

  ”.کنهیم ی هاتون وقت گذرونمدل  اداره ب

ها  مدل  ی تر بود، خودش رو براها که از همه بزرگاز سگ  یکی

  .کنن  ی داشت باهاش باز و دوست  کردیلوس م

 ،یی ایسگ دن  نیترپ یتو خوشت  نم یبب“ها گفت:  از مدل   یکی

  ” ست؟ین نطوریا

  ”.راتاسی اسمش پ“ گوشم زمزمه کرد:  ی تو اال

االن گفته باشم؛   نیهم“دوباره شروع به غر زدن کرد:    ناسیل

واسه    یکیکرد.    ی ها بشه عکس بردارسگ  نی امکان نداره با ا

  ”.سفارش بده تزایپ هیمن 

  ”کین یدام“

اال کردم و گفتم:    رو ل“به  توئه که سفارشات  رو   ناس ی نوبت 

 ه ینباشه قبال    ی . هر چی ایفکر کنم از پسش برم  ؛ی انجام بد

  ”.ی بود  خدمتش یپ
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ز  ی پوزخند  اال داره  که  متوجه شدم  و  لعنت   ری زد  بهم  لب 

  .گهیو ناسزا م فرستهیم

  ی تو که گفت “زد و گفت:    یآروم  ی ضربه   ناسیل   ی هابه شونه  اال

  ”.بده حیحاال طرز کارتون رو برام توض ؛ی ه حل دار را  هی

کوچولو  ناسیل سگ  اون  به  قالده   ییچشمش  توکه   ی اش 

توپ کوچولو رو پرتاب کرد و اون سگ  هیهام بود افتاد. دست

  .دیکوچولو دنبالش دو

رف یه“گفتم:    یسک یفر  ی آقا  به طرف،  اون  برو  بدو    قت ی! 

  ”.اونجاست

سگ   یکیسمت    به رواز  که  مدل   ی کی  ی پتو  ی ها  با از  ها 

 داد،ی و شکم خودش رو بهش نشون م  زدیغلت م  یخوشحال

  .دیدو

با    ناسی ل  یوقت رو  ابروهاش  شد،  مواجه  صحنه  اون  با 

  شه ی! باورم نمرممکنهیغ   نیا“هاش صاف کرد و گفت:  انگشت 
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که    میدیرس  ییها ما رو به تمسخر گرفتن؛ به جاسگ   نیکه ا

  ”.میخندیبه مد و فشن م میدار

  ”اال“

  ی از شدت خستگ  یچرم  یصندل  هی  ی رو  ناسیکه ل  همونطور

رک و پوست کنده بهم  “:  دمیوا رفته بود، پرس  یحوصلگیو ب

  ”بگو، اخراج شدم؟

سر شهر به اون   نیکه پنج تا سگ رو از ا  ینیمثل ماش  ناسیل

  ی چرم  یصندل  هی  ی رو  یحوصلگیسر شهر اسکورت کرده، با ب

  .وا رفته بود که کنار من بود

ندارم. به   ی اخراج کردنت انرژ  ی االن برا“و گفت:    دی کش  یآه

  ”.نرفت شیبد هم پ  نینظرم همچ 

اون  نیآنال  ی محتوا   میت  با“ خوشبختانه  کردم؛  از چک  ها 

که اون سگه با عشق   ی ای فرانسو  ی هابوسه  کی رمانت   ی لحظه 

  ”.دارن وی دیو کردیم میتقد  کی نیبه دام
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شن  ناسیل طور  فی خرک  یهام حسابحرف   دنیبا  که   ی شد، 

  .رو داره کین یانگار قصد انتقام گرفتن از دام 

دوران  ی تو“ ا  یتمام  سرپرست  امروز   میت  نیکه  اتفاق  بودم، 

  ”.ستیکه به سرم اومده ن یبت یمص  نیبدتر

فشن و هنر و کارما رو    یتونست  ؛ی سه نشون زد  ریت  هیبا    تو“

ترک هم  تحویکن  بی با  تو  ناسی ل  ریبگ   لی.  که  نظرم  به   هی. 

  ”.ی انخبه 

مسئول  یکی تو  ینی از  ح  ی که  م  واناتیپناهگاه   کرد،ی کار 

  .ها رو به پناهگاه برگردونهشخصا اومد تا سگ

که    یاتفاق  یلیخ مدل  یکیمتوجه شدم  رو   یکرواس  ی هااز 

. حال  خوادیرو ازش م  ش یو کارت تجار  آورده   ریگ  ی اگوشه

  .کرده  دایمحشر پ ی خونه ه یرو داشت که   ییایدزد در هی

  ”.ارهیفقط بخت باهام  می چه مسخره! بهتره بگ نخبه؟“
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به من   نکهیو قبل از ا  دیکش  رونیکتش ب   بیرو از ج  فالسکش

  .دیازش نوش یدرست و حساب ی جرعه  هیتعارف کنه، 

  ”.کالس آموزش رقص دارم  خواستما،ی! من اصال نمممنون“

  .رو تکون تکون داد فالسکش

چهل   ه یشب  نکهی ا  لی. دل هی اهیکامال گ  بیترک   هی   ست؛ین  الکل“

  ”.نهیدر واقع صد و هفت سالمه هم یهام، ولو پنج ساله 

   .رفت تو هم  امافهیمزه کردم و ق ی کنجکاو  ی رو از

م“گفت:    یطبعشوخ  با کن!  و خوشگلم   ی خوشگل  گهیبُکُش 

  ”.ی اَخِش رو هم تحمل کن ی مزه  دیبا ی خوایم

  .رو بهش برگردوندم فالسک

تلخ   حرف“ دام  یاز  و  تو  انگار   ی رابطه   هی  کی نیشد. 

  ”.نی]دوستانه[ دار  زیآممسالمت 

همه   ی لحن  با از  انگار  همه که  و  گفتم:   خبرمیب  ز یچجا 

  ”!م؟یدار“
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دست  اوه،“ کن  خر  رو  متوجه  ار یخودت   ی لبخندها  ی اال! 

لبش باال رفت و ابرها کنار رفتن و    ی هاشدم. گوشه  کی نیدام

 ی اون رو تو   دیخورش  ی که پرتو  یها آواز خوندن؛ در حالفرشته 

  ”.کردی نور خودش غرق م

  ”نبوده؟ یالکل یمطمئن“: دمیخند

 ی حرومزاده   هی اومده    بلیبه ل  یاون از وقت  گمیبهت م  دارم“

  ”...کنهی به تو نگاه م یوقت یزده بوده، ولفلک

  .حرفش رو ادامه بده نذاشتم

دستش رو به خون آغشته کنه.    خوادی که م  ه یهائآدم   هیشب“

. گرچه خوشم ادیخوشمون نم  گهیاز همد  م؛یا یبا هم کنار نم

  ”.رو مخش برم ادیم

 ی برا  نمیبیم  نکهیمخش ادامه بده. ا  ی به راه رفتن رو  خب،“

  ”.خوبه گذرهی کوچولو بهش خوش م هیبار هم که شده  هی
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حرف بکشم   ناسینداشتم که از ل  یحس خوب  نکهیوجود ا  با

  ”.اسعصا قورت داده یل یاون خ“گفتم: 

که خودشون   ییماجرا کردن تا گندها  نیرو وارد ا  چارهیب  اون“

ر و  راست  رو  و    ییجورا  هیکنه.    ستیزدن  ]عنوان[ خانواده 

  ”.رهیگیم ی جد یل یرو خ نسیزیب

  ”.رهیگیم ی جد  ی ادیرو هم ز  هایپپرون نی زاید اشمتازه “

  ”ست؟ین عهیپس شا“تر نشست: صاف  ناسیل

  .رو تکون دادم سرم

  تزاش یپ  ی بودن ادا کرد. رو  یعوض  ی حق مطلب رو تو  ر،ینخ“

ر  هی روغن  دلساندرا    ختم؛یعالمه  بعد  بشم.  اخراج  باعث شد 

  ”.شغل رو بهم داد  هی شنهادیپ

م   ی اونقدر  اصال“ نظر  به  ن  رسهیکه  کننده    ،یستی خسته 

  ”.اال  اریدست
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بود رو   دهیکه ب لباسم چسب  ی سگ  ی هامشت پر از پشم  هی

  ”!اش تظاهرههمه “جدا کردم و گفتم: 

  ”ناسیل“

رو داره که   نیکه شجاعت ا  یهست  ی تو تنها کس یدونستیم“

  ”داد بزنه؟  کینی سر دام

ن  من“ ا  ستم؛یشجاع  رو نداره که من رو    نیاون فقط قدرت 

به  اون.  نه  مادرشه  دست  شدنم  اخراج  واقع  در  کنه.  اخراج 

 ی کنه حت   دایسر و سامون پ  کمی  میزندگ   طیشرا  نکهیمحض ا

  ”.مونمی نم بلیل ی لحظه هم تو  هی

از تعجب گرد شد و گفت:   ناسیل  ی هاکه زدم چشم  یحرف  با

  ”!کار کنه بلیل ی که تو هیهر دختر  ی آرزو نیا“

  ”.ستیمن ن ی آرزو یول“

اصال تو رو    کی نیمثل دام   یپیکه مرد خوشت   نهیا  لش یدل   پس “

  ”!ترسونهینم
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 ی هابا اون دندون   نا،یمال   زون،ی آو  ی اون دختره   ی! راستدیشا“

زن ترسناکِ به تمام   هیکه اون    ی . وای رو فراموش کرد  زشیت

  ”.معناست

که من در   هیآدم  نیبدتر  نایمال“زد و گفت:    ی پوزخند   ناسیل

  ”.صنعت مد  ی تو  نطوریو هم دمی د میطول زندگ

  .می سکوت به قدم زدن ادامه داد ی تو  قهیدق چند

  ”.تاپ ازت ممنونمو لپ  لیهر حال بابت موبا به“

  .بهم انداخت  ینگاه نکشیع ی از باال  ناسیل

اون  مگه“ بودتو  نفرستاده  برام  رو  ا  ؟ی ها  از    نه یمنظورم  که 

بود    نیتصورم ا  کنم،یهفته با تو کار م  نیکه من از ا  ییاونجا

  ”.ها از طرف تو باشهکه اون

 تونم ینم یمنه. من حت ی فهیوظ ی کار نیهمچ دونستمینم“

تاپ لپ   هی  نکهیدستمال گردن مارک بخرم؛ چه برسه به ا  هی

  ”.رو واسه تو بخرم  لیو موبا
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احت  پس “ هم  زارا  و  نبوده  تو  کار  نداشته،   ی اجیاگه  بهشون 

  ”بوده؟ یها از طرف کاون

همچ  یعنی“ م  ییکارها  نیدلساندرا  منظورم    کنه؟یهم 

  ”.ستین اشفهیکه وظ  هییکارها

کدوم از ما ازشون    چیکه ه  کنهیم  ی ادیز  ی کارها   دلساندرا“

  ”.میخبر ندار

پاکساز  ی ساعت شش، طبقه   بایتقر   ی چهل و سوم در حال 

پشت پرنسل  از  نفر  چند  بود.  تو  ،یبانی شدن  زده   ی وحشت 

کنفرانس نشسته بودن و از شدت استرس و اضطرابِ   ی هااتاق 

مجله  ی کارها به  رو  نیا  ی مربوط  سرد  عرق    ی هفته، 

  .نشسته بود هاشونیشونیپ

  ک ینزد  یهم با کت و شلوار و کراوات مشک  ی اگهید  ی کارمندها

در حال آغاز    گهید  ی دوشنبه   ه یآسانسور جمع شده بودن و  

  .شدن بود
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. دمیکالس رقصم رو پوش  فرمیون یرو عوض کردم و    هاملباس 

رو   گهیدکالس رقص    هی  نکهینشستم و قبل از ا   زمیپشت م

  .رو چک کردم  هامل یمی، اشروع کنم بلیسالن ورزش ل ی تو

تمر  اون واسه  گرفتم    میبود؛ پس تصم  یعال  یلیخ  نیسالن 

  .رم یبگ  ی برگردم سر کارم، دوباره انرژ نکهی قبل از ا

  ی نبود، ول  ادیز  کردمیم  افتیرقص در  ی ویکه از استود  یحقوق

 ی کار   ی هافتیش  ی به رقص عالقمند بودم که به جا  ی اونقدر

  .دستمزد باالتر، دو روز در هفته رو کالس رقص برگزار کنم  ای

تا    یقیکه از موس  یعرق کردن و احساس  جان،یعاشق ه   من

استخوان ممغز  نفوذ  برا  کرد یهام  رقص  کالس  من    ی بودم. 

  .شدیجشن بود که به صورت زنده برگزار م هیحکم 

مربوط به حرکت    شتریب  دادم،ی که من آموزش م  ییهاکالس

 ه یو    یاحساس قدرت کن  شدنی بود که باعث م  ییهاو روش 



Page 364 of 1306 

 

برس   یسکس  ییجورا نظر  تکن  ؛یبه  شامل  واقع   ی هاک یدر 

  .شدیم ی کمتر

کردم و شروع به   یرو پل  فتییسو   لوریآهنگ ت  نکهیمحض ا  به

  ه یبه صدا دراومد.    میمیقد  لیهام کردم، موباتکون دادن شونه

 افت یمحمد که برادر خانوم گروسو بود در  ی از طرف آقا  امیپ

  .کردم 

برنامه“ محمد:    ی آقا هم  با  پدرت.  مالقات  به  مورد   ی رفتم 

کردعالقه تماشا  رو  رو   م؛یاش  رو  اون  خودت  کنم   ی فکر 

  ”.بهمون خوش گذشت یاب. حسی نصب کرد لشیموبا

 ه یبه همراه    دمی تشکر کردم و شماره تلفن محل کار جد  ازش

براش ارسال کردم و گوشزد کردم که فقط   حیدستورالعمل صر

 ف یگ  هی. اون هم با  رهیبا محل کارم تماس بگ  ی مواقع ضرور

  .رو داد   اممیبود جواب پ یعروسک کارتون هیکه 

  ”؟یکنیموقع کار م نیا تا“
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موز  ی صدا  یحت رو   کی بلند  صدا  اون  که  نشد  باعث  هم 

دام  صی تشخ ب  کی نیندم.  ا  رونیدرست  ورزش   ستاده یسالن 

  .شلوارش فرو کرده بود بی ج ی هاش رو توبود و دست 

اون سگ پاک نشده بود و من   ی پنجه   ی کتش جا  ی رو  هنوز

کمتر ترسناک به نظر   ی نطورینقصش رو دوست داشتم؛ ا  نیا

  .شده بود زادی به آدم ه یهم شب   شتری. البته ب دیرسیم

برم    نکهیقبل از ا“گوشم برداشتم و گفتم:    ی رو از رو   هدفونم

کارها ا  ه ی  شتر،یب  ی سراغ  تا   کنمی م  نیتمر  نجایکوچولو 

  ”.رمی بگ ی سرحال بشم و انرژ

نگاهش رو   ی به لباسم زل زده بود که گرما  ی طور   کی نیدام

  ی کیزی لمس ف  هی  ی الحظه   ی و انگار برا  کردمیتنم حس م   ی رو

  .رو حس کردم  یواقع

  ی کی  دیحداقل با  ایقرار بزارم و    یکیداشتم که با    ازی واقعا ن  من

  .کردیو بغلم م بودیم
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و کمربند شلوارم   تنهم ین  ن یرنگش به مرز ب  یآب   ی هاچشم   با

گفت:    ینگاه و  ک“انداخت  بزنم،  حدس    نگ یبوکس  کیبزار 

  ”؟یکنی م نیتمر

  ”!بابا برو“

رو اعالم کرد. از    نیبه صدا دراومد و شروِع تمر  لمیموبا  آالرم

حال در  و  شدم  بلند  موبا  یجام  تا  دو  هر  تو  لمیکه    ی رو 

  ”.رقص  نیتمر“گفتم:  ذاشتم ی م میپشتکوله

  ”حل شد؟ ت یاون مشکل خانوادگ نمیبب“

بهش   ی نگاه  کردی هنوز به مشکل من فکر م  نکهیتعجب از ا  با

  .انداختم

تحت    زیچ. نگران نباش؛ همه شهی حل م  کمکم  ینه، ول  هنوز “

  ”!کنترله

  ”!خوبه“
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ا  همچنان فکر  ستادهیروبروم  و  ا  بود  منتظر  که   نیکنم  بود 

کنم؛   فیرو براش مو به مو تعر  میشخص   یزندگ  ی تمام ماجرا

  ی بود که دهنم رو ببندم و از جلو   ن یمنتظر ا  شتر ی هم ب  دیشا

  .هاش دور بشمچشم

  ”!د؟یجد لیموبا هی“: د یتعجب پرس با

نم  ینگاه انداختم.  چهره   تونستمی بهش  چاز  رو    ی زیاش 

  .بخونم

  ” تاپ از طرف تو هم نبوده؟و اون لپ  لیموبا  نیا  یعنی  نم،یبب“

  ”کنه؟ ی کار  نیهستم که همچ  ییهابه آدم  هیشب من“

لباست هست   ی اون سگ که هنوز رو   ی پنجه   ی جا  یول  نه،“

  ”!دهیکوچولو مهربون نشونت م هی

خوب “بود انداخت و گفت:    دهیکه پوش   ی ریبه کت کشم  ینگاه

  ”!بخوام اخراجت کنه ناسیکه از ل ی کرد ی ادآور یشد بهم 
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آوردم    رونیهام گرفته بودم رو از دهنم بکه با لب  ییمو  کش

  .بستم یو موهام رو دم اسب

من رو دوست داره.    ناسیل  یول  ،یتالشت رو بکن  یتونیم  خب“

که نسبت   ی انفرت کور کننده   نی به ا  کمیبه نظرم بهتره تو هم  

  ”!ی استراحت بد ی بهم دار

  ”!اال  ستمیمن ازت متنفر ن“جواب داد:    یمیلحن آروم و مال  با

کوتاه   ی لحظه   ه ی  ی برا  یاتفاق افتاد، ول  نیچطور ا  دونمینم

  .میبود ستادهیبه هم ا کینزد ی ادیز   نکی من و دام

از   یباشه، ول  روحی مرد سرد و ب  هیکه    رفتیاون انتظار م   از

سانت  ی فاصله ا  ی متر  یچند  بهش  نسبت  بودم    ستاده یکه 

نم  نطوریا نظر  ا  تونستمی . مدیرسیبه    ک ی نی فاصله دام  نیاز 

  .نمیرو بب  یواقع
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  اال

خوبه! بزار صادقانه بگم  “رو شکستم و گفتم:    نمونیب  سکوت

 ؛ ی و من رو شکست بد  یدر مقابلم مقاومت کن  ی تونیکه تو نم

  ”.یبش الیخیبا من رو ب دنیپس بهتره جنگ 

  ”.حداقل در برابر خودم  نم،یب ی دختر مقاوم نم  هیتو رو    منم“

ول  یلمس کردن  چیاون لحظه ه  ی تو نبود،  به نظر   یدر کار 

ناشناخته احاطه شده. قلبم    ی رو ی ن  هیبا    نمونی جو ب  دیرسیم

که مدام   یاحساسات  ی رو  یکنترل  چیو من ه  د یتپیتندتند م

  .نداشتم شدی ور مبهم حمله

. ست یدر کار ن  یدوست داشتن   چی کردم که ه  ی ادآور یخودم    به

نبود   یمعن  نیبه ا  نیا  ینداشتم، ول  کی نیبه دام  ی امن عالقه

  .که اون رو نخوام

تبد  ظاهرا  دختر  لی من  خوشحال  ی به  با  که  بودم   ی شده 

درملباس  رو  مرد  ارهیهاش  به سمت  عالقه  ی و  بهش   ی اکه 
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و هات بودن    اندازهی ب  تیهم جذاب  لشی. تنها دل دوئهی نداره م

  .اون مرده

به نظر   ی سکس چطور  ی تو  کی ن یکه دام  کردمیفکر م  نیا  به

 ی رو دهیم حیترج کنه؟یکارش رو شروع م ی چطور  رسه؟یم

هم در   دیخودش حس کنه؟ شا  ر یاون رو ز  ای پارتنرش باشه  

چسبونده، خودش  وارید ی که پارتنرش رو به سه گوشه یحال

  .کنهی وجود اون زن فرو م ی رو تو

  .به خودم اومدم کی ن یدام ی صدا با

  ”چته؟  ؟یی! کجایه“

هم عرق    لمیاز تصور شکل و شما  یحت  ک ینیاز حرف دام   بعد

ارضا    ی افه یق  هی  تونستمینشست. فقط م  میشونیپ   ی شرم رو

تو وا  ی شده  باشم؛  داشته  لحظه  زده   ی اون  گند  چقدر  که 

  .بودم

  ”!برم دیمن با ،یچیه  هان؟“
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.  زدم یقدم م  کمیخنک اون شب    ی هوا  ی و تو  رفتمیم  دیبا

و   دیو اون افکار پل  شدمی بدنم خالص م  یاز شر اون داغ  دیبا

  .ختم یریرو دور م یطانیش

فاصله داشتم. پس    کی نیفقط چند سانت با بدن دام  همچنان

ول   عیسر کنم،  ترک  رو  اونجا  تا  کردم  از    ک ین یدام  یحرکت 

  .جاش تکون نخورد؛ پس بدنم اون رو لمس کرد

دام  یحال  در بدن  به  هنوز   دهیچسب   کی نیکه  اون  بودم، 

 شتر یبدنش ب  ی فرو برده بود. گرما   بشیج  ی هاش رو تودست

  .کردی من رو مشتاق به لمسش م شتریو ب

 اشنه ی س  ی هام رو روتصور کنم که اگه کف دست   تونستمیم

  .دهیبهم دست م یبذارم چه احساس

در   ی بود، چطور  دهیکه پوش  یراهن یبافت پ  دونستمیم  قایدق

گرما ناام  ی برابر  که  بشه   خواستیم  دانهیبدنش  دور  اون  از 

  .کرد یمقاومت م
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موهام احساس کردم. سر دار و ندارم شرط    ی رو رو   هاشنفس

بوم قلبم رو بشنوه. اون رو بوم  ی صدا   تونستیکه م   بستمیم

خون    ی وسته یپ  انیجر  کردم؛یتمام نقاط بدنم احساس م   ی رو

  .داغ 

پا  به به  رو  برا  نییسمت من،  و    ز ی ناچ  ی ه یثان  ه ی  ی خم شد 

لب  الیخ اون  که  م  ی هاکردم  جور    هی  ی برا  خوانیسخت 

اون از  زندگ  ییها بوسه،  لب  تی که  به  بنده،  من   ی هابهش 

  .ستادیمن رو رد کرد و بعدش صاف ا یفشرده بشن، ول 

  ”.جانیا“

رو  هامهدفون که  داد.   زیم  ی رو  دستم  به  بودم  گذاشته  جا 

اون دستش رو کنار    یهم قرار گرفت، ول  ی هامون روانگشت 

  .دینکش

ها . نگاهمون به هدفونمیستادی ا  ی رو همونجور  ی شتریب  مدت

  .در تماس با هم بودن  بایهامون تقربود؛ انگشت



Page 373 of 1306 

 

 نی احساسش مثل ا  یهنوز هم من رو لمس نکرده بود، ول  اون

شدن   نیتحس  ی تنم رو کنده و من رو برا  ی ها بود که لباس 

  .نابود شده صانه،ی چشمش گذاشته؛ حر ی جلو

 ه یفقط من    ای س رو داشت؟  احسا  ن یهم هم   کین یدام  یعنی

 ی بدون خرابکار  تونستیبودم که نم  یدختر دست و پا چلفت

   بزنه؟  رونی از اتاقش ب

به   شی آب  ی هارو باال بردم و بهش نگاه کردم. اون چشم  صورتم

  .و  گرسنه   یعصبان  د؛یرسیدرونم نفوذ کرد. درمونده به نظر م

  ” ؟ی امروز ناهار خورد“: دمیپرس

  .زد یاومده باشه پلک رونی از هپروت ب نکهیا مثل

  ”!؟یچ امروز“

  ”.ی اانگار گرسنه  ؟ی ناهار خورد“کردم:  تکرار

  ”!اال ،ی بر دیبا“قدم به عقب رفت و گفت:  هی آهسته
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بدنش رو    ی ازم دور شد و با رفتنش، گرما  عی هم سر  خودش

  .هم با خودش برد

 م یشنل محافظت   نکه یبرداشتم و مثل ا یصندل  ی رو از رو کتم

جا رو ترک  کلمه اون  هیبعد بدون    چوندمش؛یباشه، دور خودم پ

  .کردم 

هوا  نکهیا  ی برا  فقط ذهن    ی بتونم  و  بکشم  نفس  رو  سرد 

  .شدم ادهیجلوتر از مترو پ  ستگاهیا هیام رو آروم کنم، آشفته 

نداشتم؛ قطعا که نداشتم. اون آدم    یخاص  ی لحظه  کین یدام  با

واضح، روشن کرده   یلیاون خ  نطوری و هم  ستی ها نلحظه   نیا

تا من  که  عالقه   پیبود  نمورد  ا  ستم؛یاش  کم   یلیخ  نیجز 

  .که بخواد باهام مهربون و بانزاکت رفتار کنه  اومدی م شیپ

و حواس  خسته نشونهبودم  تمام  بودم.  پرت،  بد خونده  رو  ها 

 خواستیجذب من نشده بود؛ اون فقط م  یچارگیب  ی اون از رو

  .رهیحالم رو بگ  نکهی ا ایمودب باشه 
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هام بود هم من رو لمس نکرده  هدفون  ی دستش رو  یوقت  یحت

  .کردم   ی ادآوریرو به خودم  نیبود. ا

دام  یرستان یدب  ی دختربچه   هی  من و   ه یهم    ک ینینبودم 

نم  یکالسهم پس  نبود؛  جذاب  و   ه ی   وارد  خواستمی هات 

  .بشم یعشق و عاشق یتنزل  چیمارپ

ز  انسهیب  زیدیل  نگلیس  آهنگ اجازه    ادیرو  مغزم  به  و  کردم 

  .بره تی اهمیب ی ندادم که دوباره به سمت اون لحظه 

 ی دار ازش نگه   یاول ساختمون بود و به خوب   ی طبقه  ویاستود

پنجره  و  بود  روطاق   ی هاشده  سوهو   ابونیخ  ی تو  ییایدار 

  .داشت

 ی کالس بخار گرفته بود. شاگردها تو  نیبه خاطر آخر  هاشهیش

  .کردنیراهرو رفت و آمد م

عرق کرده و شل و ول بودن و لبخند   رفتن،یکه م   ییهااون

و   اومدن،یکه م  ییهابه لب داشتن. اون خودشون رو سفت 
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اخت  تا  بودن  آماده  بودن.  و خشک  بودن  گرفته  و   ار یمحکم 

  .رو از ذهنشون به بدنشون منتقل کنن شونیانرژ

ها مخصوص ظاهر شدن. اون  یورزش  ی هاو راث با لباس  گال

  .کردم  تیبراق هدا یکف چوب ی رو به سمت جاهاشون رو

. رفتی ها به مرور باالتر مبچه  ی امروز فشرده بود و انرژ  کالس

  ی هاها تمام اتفاقات امروزشون رو کنار گذاشتن و با ذهن اون

  .رقص حال خوب کن شدن هی ی آماده  باز،

 ن یاز همه دوستش داشتم. ا  شتریبود که ب  ی ز یهمون چ   نیا

پدر    گاهیاز جا  ی دور  ،یآدم شاغل به فرد معمول  هیاز    یدگرگون

نقش   در  شدن  ظاهر  و  مادر  عناو  ه یو  از  و   نیرقصنده، 

  .بشه دهیکه آماده بود ازش کار کش  یبه بدن هات یمسئول

موز   یوقت و  کردم  کم  رو  پل  کینور  جمع  یرو    ت ی کردم، 

  .داد رونی از خودش ب یی صدا کیکوچ

  ”!میبزن که بر ون،یها و آقاخانم  خب“
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  کی نیدام

  ی برا  شنهادیپ  ی سر  هیگرتا،  “دادم و گفتم:    هی گرتا تک  زیم  به

  ”.خوامی داگ واکرها م

 ی بار اون رو تو  ن یبه اال داشتم. ا  یمیمستق  دِید  یتصادف  یلیخ

باال منتقل   ی . اال موقتاً به طبقهدم یدی م  دشیجد  یسِمَت شغل

لشد به  تا  بود  برا  تیریمد  ی تو  نوسیه   ی ارائه   ی ذهنش 

  .هفته کمک کنه  نیمحصول ا

ا  کردی حواسم رو به خودش پرت م  یحساب  اال موضوع   نیو 

  .خارج از کنترلم بود

تور مانند   یبلوز مشک  هیشلوار فاق بلند قرمز رنگ و    هی  امروز 

البته به جز    داد؛ی م  ییایکتوریظاهر و   هیبود که بهش    دهیپوش

  .نمیرو بب   نشی سوت ی بندها تونستمیم نکهیا
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لباس  نسبت تو  ییهابه   یی خودنما  بلیل   ی هاسالن  ی که 

نما بدن  یکاف  ی باز هم به اندازه   یبود، ول  تردهی پوش  کردنیم

  .ها تصور کنماون لباس  ریاش رو زبود که بتونم بدن برهنه 

 یگوشواره  هیبه مچ دستش بسته بود و    ی اروزه یدستبند ف   هی

  .بود دهیهم پوش ی احلقه  کیکالس

باال   ستیل  هیکه    کردی حس ناشناخته من رو وادار م  هی  نکهیا

لباس  از  م  ییها بلند  اال  بشه،   ی تو  پوشهیکه  تصور  ذهنم 

به بعد مجبورم    ن یاز ا  کردمیو حس م   دادیآزارم م   یحساب

  .کردمی کارها رو انجام بدم که هرگز تصور نم یلیخ

  یی کرده بود. صداها  ری از احساسات ذهنم رو درگ  ی امجموعه 

کنم،    ی دورکه ازش    دادیو بهم دستور م  دیچیپی ذهنم م  ی تو

کنم،    ،رمش یبگ  ده یناد دعوا  سر    لی دل   هیباهاش  و  بتراشم 

که قلبم به تمام   یاحساس  نیصحبت رو باهاش باز کنم و بدتر

  .بود که اال رو لمس کنم نیا  کرد،یم نیبدنم تلق ی هاسلول
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اون رو   ی که بعد از تموم شدن ساعت کار  یدوشنبه، وقت  روز

م کنترل    دم،ید  زشی پشت  کنم.  لمسش  بود  مونده  کم 

  .کردمیبود که فکر م  ی زیتر از اون چسخت  یل یاحساساتم خ

انگشتم رو به سمتش دراز نکنم و لب    یلیخ سخت بود که 

برهنه   نطوری و هم  شی نییپا درست   یعنیپوستش    ی قسمت 

  .رو لمس نکنمتاپش   ی قهی ی باال

خودم رو کنترل   تونستمیکنارش بودم نم  ینبود. وقت  یمنطق

  .کنم؛ به خودم حس تنفر داشتم

راهرو از کنارش رد  ی تو ای کردمی بار که باهاش صحبت م هر

م  ی تو  ای  شدمیم روبروش   شتر یب  نشستم،ی جلسات 

  .خواستمشیم

از من    یبخش  ی تا سرزنشش کنم، ول  خواستمی م  لی دل  شتر یب

  ه یپوست و خونمه. پدرم هم    ی تو  دیبراش سوال بود که شا

  .شد وونهیروز د  هی نکهیآدم نرمال بود تا ا
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  ”داگ واکر؟“تکرار کرد:   گرتا

 ی سرگردون بودم و به جا  زشیبار بود که سر م  نیسوم  نیا

  ی درها   نیاز ب  ایبفرستم و    لیمیبراش ا  ایبهش زنگ بزنم    نکهیا

 شه یکنم، درست مثل هم   انیام رو ببلند خواسته   ی باز با صدا

  .کردمیکار رو م  نیکه ا

که دائم   یبود که هنوز زن  یها مربوط به زمانعادت  نیا  ی همه 

  .باال منتقل نشده بود ی به طبقه کردمی بهش فکر م

به   قا یکه دق  نهیتا بب  دی چرخ  شی صندل  ی رو  عی ضا  یلیخ  گرتا

  .شدم  رهیخ یچ

م  عیسر انداخت.  باال  رو  ابروهاش  و  که    دونستمیبرگشت 

  .خودم رو گول بزنم تونستمینم یبدم؛ حت بشیفر تونمینم

  ”!زودتر بهتر  یداگ واکر، هر چ“گفتم:  یمعطل بدون

رس  بعد“ بهش  ناهار  چکنمیم  ی دگیاز  هم   ی اگه ید  ز ی. 

  ”؟ی خوایم
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  ی به سمت اال اشاره کرد. گرتا برا   مالحظهیب  ی لیبا سر و خ  و

  .کردیم ی بندمن رو زمان ی هاها برنامه سال

م  یی هازن   پیتا قرار  باهاشون  معموال  رو   ذاشتمیکه 

ها لول  ها و طراحها، عکاسمدل   ی تو  ی. من از بچگدونستیم

بودم؛ پس خ بزرگ شده  و  وقت   یعی طب  یلیخورده  بود که 

که رسما   یاز وقت  یها بگذرونم، ولمدل آدم   رو با اون  ی ادیز

 ی ها دور شدم؛ نه قرارکار از زن   نیشدم، به خاطر ا  بلیوارد ل 

  .ینه سکسو 

م  دیبا ثابت  خودم  ه  کردمی به  من  پدرم    یشباهت  چیکه  به 

دوستش    یزن افتادم که حت  هی و دنبال    نجامیحاال ا  یندارم، ول

شا ندارم.  م  نیا  دیهم  که  نبود  شاپوستم   ری ز  رفتیاال   دی، 

  .داره که فقط به سکس عالقه  هینطوریمن ا ک یژنت

م  یحت لذت  هم  فکرش  سکس   هی.  بردمیاز  که  بود  سال 

ام لمس نکرده بدن برهنه  ری رو ز  یسال بود که زن  هینداشتم،  
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 یزن   ی به پوست نرم و دوست داشتن  نکهیسال بدون ا  هیبودم،  

  .وقت بود یلیدست بزنم گذشته بود؛ خ

که قصد نداشت گناه پدرش رو    ی راهبه شده بودم؛ مرد  هی  من

  .تکرار کنه

اال که  ی هادادم و بدون توجه به شونه لیرو به اال تحو  پرونده

به اتاقم برگشتم. برام سوال   د،یرقص یهدفونش م  ی با آهنگ تو

  شه؟یگوشش پخش م  ی داره تو یبود که چ

  ی پدرم رو تصاحب کردم، حت   گاه یشدم و جا  بل یوارد ل  یوقت

ندادم که دوباره دکوراس اتاق رو عوض    ونیبه خودم زحمت 

  .کنم

 ی روز رفتم و همه   هینبود.    تیبرام اولواون اتاق    ونیدکوراس

جاقاب هر  و  خاطرات  و  بدست    یدرخشان  ی زه یها  پدرم  که 

  .سطل آشغال انداختم ی آورده بود رو تو 
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انگشت   هی  یرو که حت  دیجد  یو صندل  زیم  هیروز بعد هم    صبح

شروع کارم سفارش دادم.    ی پدرم هم لمسشون نکرده بود برا

اونقدرها هم شب مالک    هی  ی به شروع روز کار  ه یشروع کارم 

  .شرکت نبود

طرح   زم ی م  پشت و  با  ییهانشستم  رو    کردمی م  دیی تا  د یکه 

  .بار هم فکر اال تمرکزم رو گرفت نیا یآوردم، ول  رونیب

  کی نیدام

شده    اشفتهیاش شکه فقط با نگاه کردن به پوست برهنه   یوقت

  .جلوتر رفت  گهید کمیبود لمسش کنم، فکرم  ک یبودم و نزد

تو  تونستمیم که  کنم  ر  ی تصورش  تنگ،  لباس    تمش ی اون 

  .اش بدرخشهشکم برهنه  ی تندتر بشه و عرق رو

فوق   و حس  شد؛  سفت  آلتم  دوباره  تو  ی االعادهاالن    ی بود. 

  .بشم میتسل خواستمیدفعه نم نیجا شدم و اجابه   میصندل
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خ  ی تو  روز ید کردم.  برخورد  بهش  ازش   یل یپلکان  مودبانه 

گفت که باهام تا   یخواستم از سر راهم بره کنار. اون خودمون

  .ادی ها مپله  نییپا

ها  نرده   ی بود که رو  نیور کنم، اتص  تونستمیکه م  ی زی چ  تمام

دامن سکس اون  و  کنم  باال    یخمش  تا کمرش  رو  کوتاهش 

  .بزنم

حبس کردم    ییروشو  ی زور به دفترم برگشتم و خودم رو تو  به

وحش  حال  ییخودارضا  انهیو  در  فکر   یکردم  اون  به  که 

  ...کردمیم

  !دفترم  ی روز و تو  وسط

  .بد ارضا شدم که زانوهام خم شد اونقدر

به خودم نگاه کنم؛   نهیآ  ی تو  تونستمیکارم تموم شد، نم  یوقت

  .خودم نباشم نمیبیم نه یآ ی که تو ی ز ی چ  دمیترسیم
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رو از آلتم و ذهنم رو از سکس با اال دور    میدست کوفت  امروز 

  .نگه داشته بودم 

  یی هاطرح  ی که داشتم رو جمع کردم و رو  ی ااراده  ی به زره   زره

 م یغالب شد و تا ن  میبود تمرکز کردم. سرسخت   زم ی م  ی که رو

  .در زد یکی نکهیبهش فکر نکردم تا ا گهیساعت، د

بانک  ی هر سرما واندنبرگ،  دو    شپوک یش  گذار،هیدار  پدر  و 

دوستم رو داشت، دم    نیمرد که عنوان بهتر  ن یفرزند بود و ا

  .بود ستادهیدر دفترم ا

اندام کش  قدبلند ا  ی اده یو  چند  من  بلندتر   نچی داشت.  ازش 

ول لبخند  یبودم،  خانم   ی اون  که  مداشت  براش   مردن؛ی ها 

  .نبود یاحساسات ادیجذاب بود و البته ز یلیخ

  ”!اسزنده “

  .عکس گرفت  هیآورد و  رونیرو ب شیاتاقم شد. گوش وارد

  ”بود؟ یچ  ی اون برا“گفتم:  یپرساز سالم و احوال بعد
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  .میرو در آغوش گرفت گه یو همد میهم دست داد  با

برا“گفت:    عیسر  یلیخ بفهمن بچه  ی هیبق  ی مدرک  تا  ها 

  ”!ی ازنده 

  .فرستاده امی گروه پ  ی که تو دونستمی زد و م  برهیو میگوش

  ”.هم نگذشته یلیخ“دادم و با اعتراض گفتم:  هیتک  زمیم به

  .نشست زمیم ی جلو یصندل ی رو

  رون،ی ب  ی که باهامون اومد  ی بار  نی. آخرمتیدیماهه که ند  هی“

  ”.میکردی هوا روشن م ی ه یهنوز تهو

س  ی کار  من رو  بودم  عاشقش  پ  زدهیکه  مرکز    ی تو  شی ماه 

همه و  کردم  ترک  و بانک  ی همکارها   ی دورانس  دار 

  .کرده بودم ری غافلگ ممی تصم نیرو با ا  گذارمهیسرما

 یمشغولم، ول  شهیسرت شلوغه؛ به جهنم! منم هم  شهیهم  تو“

  ”.. ناهار رو با ما بخورستین یخوب  ی بهونه نیا
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رفتن از اداره خوب به نظر   رونی ب   د؛یرسی خوب به نظر م  ناهار 

  .دیرسیم

 ی تو  اومدیپشت سر هم صداش در م  نطوریرو که هم  میگوش

مدست داشتم.  نگه  همکارها  تونستمیهام  که  کنم    ی تصور 

  .زننیحرف م یچ ی سابقم دارن درباره 

هاش  دست  ی تو  یشفاف  یکیپالست  ی هاسه یکه ک  ی در حال  اال

  ”.نگی چارم  ی آقا   ستیمنصفانه ن“بود، وارد اتاقم شد و گفت:  

  .زدم یحی مل لبخند

  ” سنت؟یخانم مالف هیچ مشکل“

چهار   سه،ی. اون کهیچ  قایکه مشکلش دق دونستمی چند م هر

ذهنم به طور   ی بود که من سفارش داده بودم تا تو   ی اقه یتا جل

  .خاص اون رو شکنجه بدم 
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پس    ده،یذره حضورش من رو عذاب م  هی! اگه  ستیمهم ن  برام

م عذاب    تونمی منم  داره  هم  اون  که  بشم  مطمئن  حداقل 

  .کشهیم

  .د یچرخ  ی سمت هر به

بعدا برگردم و سر    ی دیم  حیترج  ه؟یمهم  ی . جلسهمتاسفم“

  ”داد بزنم؟ یعوض نیا

  .دیخند ی هر

تا   ی . جلومیعوض  نیهم  یمی قد  قیرف  من“ من راحت باش؛ 

  ”.کن نیبهش توه یتونیم

  ”.! ممنونهیعال “گذاشت و گفت:  زمیم ی رو رو  هاسه یک اال

م   االن“ چ   گمی بهت  دام   ه؛ی مشکلم  و   ک ینیمشکلم  روسو 

  ”.اسمشه و باعث عذابمه

پر  دوست گفت:    دیاحمقم  و  هر“وسط  من  حال  هر    ی به 

  ”.هستم
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  .رو سرگرم کرده بود ی هر  یحساب اال

  ”.ستین یبه معرف ازین“: گفتم

داره    یما نخواهند موند. به زمان بستگ  ش ی پ  ادیمورالز ز  خانم“

 تونه یو اخراجش کنه؛ چون که نم  ادیمامانم سر عقل ب  نکهیتا ا

  ”.رفتار کنه ی احرفه 

 ستادم یا  نهیانگشت وسطش رو به سمتم گرفت. دست به س  اال

  .ام سر رفته بودکه حوصله یدر حال

  ” تمومه؟  کارت“

  .و بعد به سمت من گرفت  سهیاش رو به طرف کاشاره   انگشت

دار  مطمئن“ که  م  یچ  ی شو  ا  ؛یکنی کار  اعالم    نیچون 

  ”.جنگه

 ی الک  ی ببر  یتونی رو که نم  ی ز یچ “بهش اخطار دادم:    عیسر

  ”!شروع نکن

  کی نیدام
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  ی اطراف باشه، ول  ن یاال ا  خواستمی. نممیعوض  ه یکه    دونمیم

. ادیدست از سرش بردارم. بهتره باهاشون کنار ب  تونستمینم

درآمد ساالنه برام خرج برداشت تا    هی  ی به اندازه   هاقه یاون جل

  .امقه یبه عالوه، من عاشق جل نم؛یاال رو بب  تیفقط عصبان

  ”.نگی چارم  ی قصد باختن ندارم آقا من“

صورتم بزنم   ی رو به من کرد. دوست داشتم با مشت تو  پشتش

سر که  ج   ی متوجه   ع یچون  قرمز  شلوار  که    غشی اون  شدم 

  .دادیباسنش رو برجسته نشون م ی انحنا

  ”.هستممن اال   ؛ی خوشوقتم هر  دنتید از“

  ”.اال  نطوریمنم هم“داد:  جواب  یخاص ت یبا جذاب ی هر

و دستش رو به سمت اال جلو برد. فکم رو به هم فشردم.   ستادیا

برام نداشت جز    ییمعنا  چیه  نی بهش دست بزنه و ا  تونستیم

  .دادی حسادتم رو قلقلک م نکهیا
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طرف  یول م  یاز  که  نداشتم  اعتماد  خودم    ن یهم  تونمیبه 

  .نه ایرو تحمل کنم  یمعمول ی هاارتباط 

داشت؛ هر چند   ت یکه اون رو لمس نکنم امن  ی فقط تا وقت  اال

  .داشت ی اکامال مشابه طیروح وجود خودم هم شرا

  ”.سنتیخانوم ملف یهام دور بشچشم ی زودتر از جلو  بهتره“

راحت شد که    الم یخ  نکه یاش رو به من داد و از اتوجه   دوباره 

  .اش به منه، از خودم متنفر شدمتوجه

  ”.ی خودت شروعش کرد ک،ین یباشه دام ادتی فقط“

  .میرفتنش رو تماشا کرد ی و من و هر  رونی اتاقم رفت ب از

  ”ه؟یک  قایاون دختر دق “گفت:  ی هر

  ”.می! بهتره برچکسی ه“

چرا  “دور شد گفت:    زمونیگارسون از م  نکهیبه محض ا  ی هر

  ”؟یفت یالماس دنبال اون دختره راه نم ی حلقه هیبا 



Page 392 of 1306 

 

ا  با به  ک   دونمینم  نکهیتظاهر  مورد  در  م  یداره   زنه یحرف 

  ”کدوم زن؟“گفتم: 

ملف  منظورم“ چارم   سنته،یهمون  بود    نگ؛یپرنس  مونده  کم 

  ”!ی خودت رو جلوش وا بد

و فروش در    دیخر   ی هاگزارش .  ستیام نمورد عالقه   پ یتا  اون“

  ”چه حاله؟

و بدون توجه به سوالم   یسرش رو تکون داد و با کالفگ  ی هر

  ”تو و اال چه خبره؟ نی بحث رو عوض نکن؛ ب“گفت: 

  ”.ستین ی خبر چیمن و اون ه نیب“

آوردم و خودم رو مشغول    رونی و چنگالم رو از دستمال ب  قاشق

بهش انداختم؛ داشت هوا   یساکت بود. نگاه  ی نشون دادم. هر 

  !د یکشیرو بو م

  ”؟یکنیبو رو حس م نیا“

  .ه یهدفش چ دونستمیم
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  ”!کنمینم نه،“

گفت:    انگشتش  و  گرفت  به سمتم  هم “رو   جان یمن درست 

م بو  کنم؛ی حسش  داره  بفرستمش.  به سمتت  حرف   ی بذار 

  ”!ادی چرت و پرت م

اس که مامانم استخدامش  برنامه  ری مد  هیاون    ست؛ین  یچی ه“

  ”.کرده

 ،ی راستاری بخش و  سی روسو، نماد مد و فشن و رئ  دلساندرا“

  ”.کنهی برنامه استخدام نم ریمد

من باعث شدم اال کارش رو   نکهیالبته تا قبل از ا  کرد؛ینم“

  ”.از دست بده و اخراج بشه  یفروش  تزا یپ ی تو

لحن  ی هر صدا  جانیه  یبا  و  گفت:    ییزده  ا“بلند    ن ی اوه، 

  ”!ه یعال

ن  یداستان  چی. هستی ن  یعال  یچی ه“ کار  در  اصال   ست؛یهم 

  ”.ستیهم ن  یموضوع مهم
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 ی وقت  دم،یهوا د  ی همه جرقه تو  نیکه ا  ی بار  نی پسر! آخر  یه“

زرورق    ی مونده رو تو  یباق  ی کرد غذاها  یبود که پدر زنم سع

کامال واضح    ی دار   ایگرم کنه. پس دو حالت داره؛    ویبا ماکروو

م بزنچشم  ی تو  ی دار  یسع  ا ی  یکنی انکار  زل  تو  یهام    ی و 

  ”.یصورتم بهم دروغ بگ

افتاد.    فتادهین  یاتفاق  چیه  ست؛ین  نمون یب  یچی ه“ نخواهد  و 

  ”.میریفقط رو مخ هم م

  ی پوستت و رو مخت بوده، کِ  ری زن رفته ز  هیکه    ی بار  نیآخر“

  ”بود؟

نوش   گارسون نوش  هامونیدنیبا  من  و  با   میدنیبرگشت  رو 

 ی بود و هر  ”وقتچ یه“  ی برداشتم. جواب سوال هر  ی دیناام

  .دونستیرو م نیهم ا

و  یکی“ م  ی ایاصل  ی های ژگیاز  باعث  از    شه یکه  زن    هیمن 

  ”.نکنه میرو مخم نره و عصب   نقدریکه ا نهیا اد،یخوشم ب
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ا  تی عصبان  نیب   شهیهم“ می لعنت  یبگ  نکهیو  دلم    خواد ی! 

نخ مو هست.   هی قطر    ی به اندازه   کیبار  ی فاصله  هیلختش کنم،  

د  یدالن  یوقت م  دم،یرو  رو  وقتم  از  درصد   خواستمی پنجاه 

د درصد  پنجاه  و  دست   نیا  اشگه ی بُکُشمش  با  که   ی هابود 

  ”.خودم اون رو برهنه کنم 

بازجو  لیوک   هیبود؛    ی همسر هر  یدالن به خاطر    ی هاییکه 

  .مشهور بود انیاز قربان  زیخشونت آم

بودن و کل عصر رو با هم    دهی رو د  گهی بار همد  هی  ی تو  هااون

اون   از  بعد  سال  ده  بودن.  کرده  بحث  فوتبال  و  شراب  سر 

ر دو تا بچه دارن. مالقات، با هم ازدواج کردن و در حال حاض 

معاشقه   نیخوب رو بهتر  ی بحث و مجادله  هیها هنوز هم  اون

  .دوننیم

همه که مثل شما دو تا وضعشون “گفتم:    ی زیآم  هیلحن کنا  با

  ”!ستیخراب ن
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 ی صبر کنم تا به دالن  تونمینم“نداد و گفت:    یت یحرفم اهم  به

دام که  کس  کی نی بگم  باالخره  که   ی روسو  کرده  مالقات  رو 

  ”.رهی مخش رژه م  ی رو  ی دلش رو برده و البته بدجور  یحساب

   ”.ی ر یکه بدجور رو مخم رژه م  ییتو  نیکه ا فعال“

  ”؟ی من متاهلم؛ اون چ یول  آره،“

  ”؟یک“

  ”.رو دست ننداز روسو من“

  .کردم که اال مجرده  اعتراف

  ”.ی ! تو هم مجردیتصادف چه“

ا  فته؛ ینم  یاتفاق“ بر  اصال هم حرفه  نکه یعالوه   ی ارو مخمه، 

نم م  کنهیعمل  که  وقت  هر  و    کنهیم  میعصب  نمش،یبیو 

  ”.ذارم ی من هرگز با کارمندهام قرار نم نکهیتر امهم

کن  ن یا  دیبا  دیشا“ عوض  رو  ازت   ؛یقانونت  قطعا  اون  چون 

  ”.اد یخوشش م
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اسم به    هیفقط از    دیشا  ای  ومد؟یاال واقعا از من خوشش م  ینی

  اومد؟یروسو خوشش م  کین ینام دام

بهم عالقمند    لمیزن به خاطر اسم و فام  هینبود که    ی بار  نیاول

االن هم فقط با شناختن من تونسته   نیهر حال هم  به  شد؛یم

  .شغل داشته باشه هی

با   یسلف  هیمجبورم نکن دوباره  “کردم و گفتم:    ی به هر  رو

  ”.فاک برات بفرستم

 ” اال“

ش  ی تو  هاچهارشنبه  نقد    ی برا  ی مناسب  ی هافت یبار،  پول 

  .بهتر بود  یچی از ه یدرآوردن نبودن، ول

برا  به تونستم  که   یطراح  ی پروژه  هی  ی مشتر  هی  ی عالوه، 

 ی محصول بود رو برا  هیمربوط به    ی هاک یاز گراف  ی امجموعه 

 میکار  فتیش  نی کنم و اون رو ب   ی راه انداز  بوکس یف  ی ارائه تو

  .برسونم انی به پا بلیل ی تو
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  مه ین  بایانعامم تقر  ی شه یدستمزدم رو ارسال کردم. ش  فاکتور

  .پر شده بود

ل  نیاول  پرداخت از  دستمزدم  و  برا  بلیحقوق   ی هفته  ی رو 

سالمندان    ی در نظر گرفته و پدرم امروز صبح از خانه  ندهیآ

  .رفتی م  شی پ  یدرست   ر یمس  ی تو   ز یچمرخص شده بود؛ همه 

رو در حال الس زدن با   یبار، دو ساعت  ی های نفر از مشتر   دو

البته بحث در مورد ادب قرن هفدهم گذروندن؛ در   اتیمن و 

  .کارشون یکردن و رفتن پ یخداحافظ  تینها

  ”.هابچه  نیداشته باش یخوب شب“

ا  یس  هااون انعام دادن و  باعث شد قلب پول    نیدرصد بهم 

  .تندتر بزنه یپرستم از خوشحال

دام  یوقت چهارپا  یکیروسو    کینی که  رو    یخال  ی هاه یاز 

صدا وضوح  به  م  ی برداشت،  رو  قلبم  به    دم یشنی ضربان  که 

  .طبل بود هی ی صدا ی بلند
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درم  یحال  در رو  کتش  همد  آورد،یکه  . میشد  رهیخ  گهی به 

شرکت   ی که تو  ییهابود، نسبت به لباس   دهیکه پوش  یلباس

  .دیرسی تر به نظر مراحت دیپوشیم

  شد یجذاب که باعث م  ی ژاکت خاکستر  هیو    نیشلوار ج  هی

رو به    هاش نیبه نظر برسه. آست   ی اهاش نقره چشم   یرنگ آب

  ده یهر دو تا بازوش د  ی رو  ی های سمت باال تا زده بود و خالکوب

  .شدیم

  هی  شد یمرد وجود داشت که باعث م  نیدر مورد ا  ی زی چ  چه

  اد؟یحس ناشناخته به سراغم ب

که   یدستمال  یحرف  چیاومد و من بدون ه  خوانش یسمت پ  به

رو  ی تو رو  بود  واقعا    خوانش یپ   زی م   ی دستم  انداختم. 

سر و    کنمیکه من کار م  ی بار  ی تو  دیچرا اون با  ستمدونینم

  .بشه دایاش پکله
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ول  بار بود،  شلوغ  و  صدا  و  سر  پر  هم  جور  یهنوز  به   ی ما 

 ی انه یپس زم  ی تو  زیچکه انگار همه   میشده بود  رهی خ  گهیهمد

  .شدیمبهم محو م

ا  یچ  نیا چرا  اون  م  نجاست؟یبود؟  دلم   خواست ی چرا 

 ی برا  یواضح و روشن  ل یهم دل  دیرو بغل کنم؟ شا  کی نیدام

  .داشتم یطانیاون احساسات ش

  ”؟ی دار لی م ی! چسی رئ“: دمیاسترس جلو رفتم و پرس با

ب  خواستمیم و  آروم  ول  تفاوتیلحنم  برسه،  نظر   یوقت  یبه 

سکس    شنهادیاومد، انگار داشتم بهش پ   رونیکلمات از دهنم ب

  .دادمیم

و  به رو   یسک یآبجو،  بربون  اشاره کردم در    زیم  ی و  روبروش 

  .شده بود رهی که اون با تعجب بهم خ یحال

اشاره کرد و ساعدش رو    یصنعت  ی آبجو  ی شهیبه ش  باالخره 

  .و جلوش گذاشتم ختمی رو ر داد. آبجوش  هیبار تک  ی رو
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  ی ها! اال، شات ییی ه“ بار داد زد:    ی ها از انتهااز گارسون  یکی

  ”.دهیرس ی مجرد یپارت

 رم؛ ی جونش رو بگ  عمه   ی تر بودم که جاازش بزرگ   ی اونقدر  من

  .بزنه ادی بچه اسمم رو فر هیواقعا الزم نبود مثل 

چشم  الیخ  با از  رو  صورتم  خ  کین یدام  ی هاراحت    ی ل یکه 

 رون یرو از چاپگر ب  دیشده بود برگردوندم و رس  ره یناجور بهم خ

  .دمیکش

رو با کارم مشغول کردم و وانمود کردم که تمام حواس    خودم

که پشت سرم نشسته متمرکز    ی مرد  ی و تار و پود وجودم رو

  .ستین

ر  چهار آبجو  ا  ختم یشات  از  قبل  به    نکهیو  حواسم  دوباره 

  .ها رو آماده کردم پرت بشه، سفارش  کی نیدام

کاف  تینها  در شجاعت  خودم  پرس   یبه  و  دادم  :  دمیرو 

  ”گشنته؟“
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تو اصال استراحت  “رو به سمتم هل داد و گفت:    شی خال  وانیل

  ”؟یکنیهم م

  .دار مچ دستم متوقف شدمهره ی دستبندها  ی رو نگاهش

  ”!پونزده سال استراحت کردم من“

ممکنه اتفاق افتاده باشه   ی زیچه چ  دم یتعجب از خودم پرس   با

  بار؟ ی وضع ناجور کشونده تو نیرو با ا  کین یکه دام

  ”م؟یبخور ی زیچ هی میبر ی ایم “: دیپرس

 ی لیمضطرب شدم؛ اون داشت خ  یحساب  شنهادشیپ  دنیشن  با

  .کردیمهربون و مودبانه باهام رفتار م 

  شتریبد دهن و سگ اخالق ب   ک ی نیکه به دام   کنمی م  اعتراف

ا اعتماد   یمتمدن  کی نی دام  نیاز  نشسته  روبروم  االن  که 

  .داشتم

  ”!البته “

  .راحت شد الشیجوابم خ دنیشن با
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  ”گه؟ید یکی “: دمی رو گرفتم و پرس  وانشیل

  ”.آره “

بار   ی گوشه  نیتر ک یتار  ی تو  سمی بعد، من و رئ  ی قه یدق  ستیب

  .میهم نشسته بود ی مشترک، روبرو   زی م هیو پشت 

تفاوت   دهیناد غ گرفتن  اون    رممکنیهامون  طراح    هیبود؛ 

 مت یدختر گاوچرون لباس ارزون ق  هیبود و من مثل    پیخوشت

  .بودم دهیپوش

همبرگر    لهیف  اون خوردن  مشغول  من  و  بود  داده  سفارش 

داشت. همبرگرم رو از وسط نصف    فیبودم که تخف  میکارمند

  .رو واسه نهار فردا کنار گذاشتم اشکه یت هیکردم و 

ا  یچ“ که  تو  کن  یستین  نجایشده؟  اخراج  رو  من   ،یکه 

  ”؟یهست

  .دیرسیبه نظر م ی جد یل ینزد؛ خ لبخند

  ”؟ی دار ازیتو مگه به چند تا شغل ن نم،یبب“
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  ”.چند تا که بشه  هر“

  ” داره؟ یارتباط ت یخانوادگ یمشکل اورژانس به“

  .گاز به برگرم بزنم هیجواب دادن،  ی دادم به جا حیترج

ور شد و  شعله  ت یاز شدت عصبان  کین یدام  ین یب  ی هاسوراخ

خ بهم  دل  رهی دوباره  واقعا  درک    تشیعصبان   نیا  لیشد.  رو 

  .بود تریعیحسش طب نیحداقل ا کردم؛ینم

ما وجود   نیب  ی ز یچ   هی  کنهیفکر م  ی که هر  دی رسینظر م  به“

  ”.داره

که    یکیبا است  شتر یکه ب  ی گفت؛ جور  یرو به آروم  کلماتش

  .تا با من  زدیجلوش بود حرف م

 ی کرده که بتون  تی عصبان  ی اونقدر  ی هر  ی هاکنم حرف   فکر“

  ”.یمن رو بکش یرحمدل  نیتربدون کوچک 

از    ییجورا  ه یو    میشد  گه یکه ما جذب همد  کنهی فکر م  اون“

  ”.ادیهم خوشمون م
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سکوتم فقط به خاطر حفظ غرورم بود؛   دینگفتم. شا  ی زیچ

  .قبول نکنم که مجذوبش شدم  یول رم،ی حاضر بودم بم 

تو   نکهیمورد صحبت کنم بدون ا  نیدر ا  ی چجور  دونمینم“

  ”.یمعذب بش

بود که من احساس    نیروسو نگران ا  کی نیتا حاال دام  یک  از

  داشته باشم؟ ی ندیناخوشا

  ”.یکنینگرانم م  ی کم دار! کمیاوک“جواب دادم:    یتوجهیب  با

حرفت رو بزن. خجالت رو بذار   م؟یفقط صادق باش  چطوره“

  ”.میبزرگسال  گهیکنار؛ ما د

  ”.باشه“

با چشم  دیکش  یقیعم  نفس هام سردش به چشم  ی هاو بعد 

  .زل زد

  ”؟ی به من عالقه دار تو“

  .دم یخند
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  .اخم ترسناک هیکرد؛  اخم

  ”.اسسوالت واقعا مسخره  نی! ا؟یچ“: گفتم

  ”.جواب مسخره بهم بده  هیپس “غرولند گفت:  با

  .رو چرخوندم  هامچشم

مردها    یها و حتالبته فکر کنم اکثر زن   اد؛یازت خوشم م  آره،“

  ”.حس رو دارن نیهم نسبت بهت هم

 ” اال“

دستش رو باال آورد و گفت:   ی ابا لحن منزجر کننده  کی نیدام

  ”.لوس نشو“

  ”ک؟ین یدام هی مشکلت چ تو“

  ”.ستمیمن رئ  ی! ناسالمتیه“

فن“کردم:    حیرو تصح  حرفش رئ  یاز نظر  تا    س ی حدودا صد 

  ”.دارم 
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  ”.خاص خودم رو دارم نیمن قوان ست؛ین مهم“

  ت ی رو رعا  نیقوان  ی سر  هی  دیکه در مورد تو با  دونمی م  خودم“

فراتر    نتیمن دارم پام رو از اون قوان  یگیم  ی دار  یعنیکنم.  

  ”ذارم؟یم

باز و بسته کرد و گفت:    هاشچشم که   ی زینه! چ  ؟یچ“رو 

 ن یقوان  نیا  ستمیخودم هم حاضر ن  یکه حت  نهیبگم ا  خوامیم

  ”.رو نقض کنم 

که تو از من خوشت   یگی م  ی دار  ک،ینی لحظه صبر کن دام  هی“

  ”!اد؟یم

  ”.اال  ،یستیتو احمق ن “زل زد و گفت:  بهم

  ”؟ی باشم. تو به من عالقه دار  دیکجا معلوم؟ شا از“

رو از    یخاص  یو درموندگ   تیهاش زل زدم؛ عصبانچشم  ی تو

م بخوندمی نگاهش  آب  ی خاکستر  ی هاچشم   نی.  رنگش    یو 

  .از عشق و نفرت به پا بود یطوفان
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  ”ک؟ین یدام“

  .از جواب دادن فکش رو محکم به هم فشرد قبل

  ”.ادیز  یلیجذبت شدم اال، خ من“

  .صداش آروم و خشن بود لحن

هورمون   ی خدا  اوه تو  میجنس  ی هامن!  سرعت   انی جر  ی به 

  .کردم یجی شد و احساس گ ریخونم سراز

  ”!اوه“

از    ی. موجارمیبه زبون ب  تونستمیبود که م  ی اتنها کلمه  نیا

  .و هوس تمام وجودم رو دربرگرفت  یسردرگم

  ”ن؟ی ! فقط هماوه؟“

بهم فرصت بده؛ بذار هضمش کنم. من فکر کردم    قهیدق  هی“

  ”!ی ازم متنفر
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جذبت    نکهیاز ا  ستم؛یهم بهت گفتم. من ازت متنفر ن  قبال“

  ”.شدم متنفرم

  .کردیم یعصبان شتر ی و ب شتریمن رو ب کین یدام ی هاحرف 

ا   تو“ تا  رو  بگ  ی کرد  بیتعق  نجایمن  بهم  ا  یتا  ازم   نکهیاز 

  ”!؟ی متنفر ادیخوشت م

به آهستگ  کلمات رو   یرو  گفتم و مطمئن شدم که حرفش 

قشنگ مشخص    ”حرومزاده  ی تو“تکرار کنم که لحن    ی جور

  .باشه

ما نخواهد   نیب  یاتفاق  چیکه ه  نه یبگم ا  خوامیکه م  ی زیچ“

  ”.افتاد

احمق   فته،یما ب  ن یب  یاتفاق  ستی در صد درسته که قرار ن  صد“

  ه ی که به    امچاره ی من اونقدر ب  یکنی! تو فکر میاز خود راض

عزت نفس من اونقدر   ی آره؟ فکر کرد  گمیسکسِ با نفرت م
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آدم به  رو  خودم  که  حت  یکمه  که  رو    اقتمیل  یبچسبونم 

  ”نداره؟

  ی همبرگرم رو تو   خوامیم  ایکه آ  رمیبگ  میتصم  تونستمینم

  دستش فرو کنم؟ ی چنگالم رو تو ایصورتش بزنم 

  ”.یکنی اشتباه ماال، “گفت:  یسخت به

  ”؟یگیتو اشتباه م ای کنمیاشتباه م من“

  .واقعا ناراحت و معذب بود د؛یرسیبه نظر م ناراحت

روشن کنم که قصد ندارم با تو وارد رابطه    خوامیفقط م  من“

  ”.بشم

واقعا خنده   نیا  غرور با چنگال ممرد  بود. قطعا   زنمش؛ ی دار 

  .رو گرفتم  ممیتصم

رئ  اول“ با چه کسا  رم یگیم  می ! من تصمسیاز همه،    یی که 

به    دمی م  حیوارد رابطه بشم نه تو و در حال حاضر، من ترج

بار بخوابم تا تو! تو   نیا  ی تو  یکلمه با هر آدم   یواقع  ی معنا
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بهتره حالی نفر  نیآخر تو  ت ی.  که  بند   ستیل  ی کنم    ی رتبه 

 ینظر جنس   زکه ا  لیدل  نیتو اون ته جدوله. فقط به ا  ی من، جا

  ”.باهات بخوابم خوامی که م ست ین یمعن نیجذبت شدم به ا 

کردم تا قاطعانه منظورم رو برسونم.   دیزمان گذشته تأک  ی رو

ثان پنج  و  ا  هیتا چهل  از  کنه    نکهی قبل  باز  رو  بزرگش  دهن 

  .گرفتم  دهیرو ناد  تیواقع نیا ی سکس بود، ول  قایمنظورم دق

  ”.شامت رو بخور اال“: گفت

هاش  که تخم   شد یباعث م  دیکردم با   کیکه بهش شل  ینگاه

  .بشه لی به کشمش تبد

  ست ین  ی ازیهستم، ن  بل یاز ل  ر یغ  ی اگه ید  ی جا   ی! وقتنیبب“

عوض جلوم  می ار یدرب  ی باز  یکه  چهل   نی ا  یتون ی.  رو  کار 

  نجا یا  یول  ،ی انجام بد  کنمیدفتر کار م  ی ساعت در هفته که تو

  ”.نه
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اون با دستش    یبه عقب کردم، ول   میبه هل دادن صندل   شروع 

  .مچم رو گرفت

خورده   ی هاانگشت  مثل  گره  رو  مچم    هیاش  دور  دستبند 

  ن یدستبند گرم، سخت و نشکن و از ا  هی  کردم؛ی احساس م

  .که اون احساس رو دوست داشتم، متنفر بودم تیواقع

شدم   رهیدستش که مچ دستم رو گرفته بود خ  ی هاانگشت  به

بُعد د  ه یشدم.    تمیاز شخص  ی اگه یو احساس کردم که وارد 

  ن یبهم توه  یکه به راحت  ی اون هم توسط مرد  ،یکیزیلمس ف 

  .رو الل کنه من تونستی کرده بود، م

  ”!اال“گفت:  دوباره

  .بود یبار صداش عصبان نیا

هام چشم   ی تو  یبه راحت   تونهیمرد م   نیا  دونستمی م  نکه یا  از

بدنم هنوز هم دوست داره اون   ی کنه، ول  نیزل بزنه و بهم توه
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بب برهنه  م  نه یرو  هم  به  رو    یعنی.  خوردیحالم  نفسم  عزت 

  از دست داده بودم؟ میانداز زندگ همراه با پس 

  ”.! سوءتفاهم شدهاال“

  یکیوجود داشته باشه که به    یکه راه درست  ستمین  مطمئن“

ول  یبگ شدم،  ا  یمجذوبت  رابطه  نکهیفکر    یجنس  ی باهات 

حالت تهوع بهم دست بده. نکنه تو   شهیداشته باشم باعث م

  ”؟یهست یدارس ی آقا ی افته یتناسخ 

  .فشرده شد  شتری ب هاشانگشت 

 زنم ی بگم و بارها و بارها گند م  خوامی که من م  ی زی چ  اون“

که تو رو   تیواقع  نیبا وجود ا  یتو بدون  خوامیکه م   نهیتوش، ا

 یول   دونم،ی جذاب م  اریبس  ار یو بس   ن یدلربا، باهوش، خشمگ

محل    ی تو  خوامی . من مستمیباهات ن  ی انوع رابطه   چیدنبال ه

که قصد دارم تو  یفکر کن  خوامی . نمیکن  تیکار احساس امن 

به   کپ  هیرو  عقده   یاتاق  و  باهات   میجنس  ی هابکشونم  رو 
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پچ کنن که همکارها پشت سرت پچ   خوامیبرطرف کنم. من نم

ا خاطر  به  بدشانس  نکهیفقط  شدم.  ک  یاونقدر  جذبت  من  ه 

 ی کیکه    ی خاطر از دست بد  نیاعتبارت رو فقط به ا  خوامینم

واسه   د  هیمثل من  ب  دنی لحظه    د ی. شارهیمیم  اترهنه بدن 

  ”.زدمیها رو بهت محرف   نیا دیاصال نبا

ها  اش رو از هم باز کنه، اون حرفمشت گره کرده   نکهیا  بدون

 امیپ  هی  ی و کلمات، تو  یکیزیرو به زبون آورد؛ انگار که لمس ف

  .جمع شدن و اون هم خواستن بود

. هنوز مچم  میساکت بود   یطوالن  ی لحظه   هیدومون واسه    هر

  .شده بودم رهی رو ول نکرده بود؛ هنوز با نفرت بهش خ

  کی نیدام

چ   یحت“ ب  ی ز یاگه  د  نمونیهم  باشه،  نداشته    گران یوجود 

  ”.گهید  هیمدل  نیا  بل یل  طیمح  شن؛یم   ییزهای چ  هی  ی متوجه
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. کرد ی م  لیرو تحل  کی نیدام  ی ها حرف   یهنوز به سخت  مغزم

هضم تمام اون  ی و من برا دیرسیدرست به نظر نم ی زیچ هی

به فکر کردن    ازیرد و بدل شده بود، ن  نمونیکه ب   ییهاحرف 

  .وقفهی داشتم؛ اون هم چند روز ب

  ”.بگو ی زیچ هی“

م  ی زی چ  ن یاول  خب“ به ذهنم خطور  که من    نهیا  کنه،ی که 

  ”.رسمی به نظر م یام عالبرهنه  یوقت

سرش رو    کینی حرف رو زده بودم. دام  نیبدون فکر ا  یلیخ

  .خنده   ریزدم ز  یو من پق زی م  ی گذاشت رو

رو به    یچهمه   دونستمی! میلعنت “گفت:    ی الحن درمونده   با

  ”.ی ر یگیمسخره م

  ”کرد؟ یروسو االن شوخ ک ینی دام ی آقا“
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رو داره که انگار   نی. بودن در کنار تو، حس ادیشا  دونم،ینم“

مدام   یکیشرکت کردم و    ریناپذ  انیبوکس پا  ی مسابقه  هی  ی تو

  ”.زنهیبه تخمم ضربه م

  ”.ی بد یلی مورد خ نیا ی اتفاقا تو“خنده جواب دادم:  با

با خشک  سرش بلند کرد.  م“گفت:    ی رو  !  خوامیاوه، معذرت 

ا هرگز  کس  ی نطوری قبال  با    یبا  حداقل  بودم؛  نزده   ه یحرف 

  ”.خانوم

  .رو دور مچش حلقه کردم  هام رو باال بردم و انگشت  دستم

که    ی زیاز چ   ترده یچی پ  یلیرو خ  هیتو قض  کنمیفکر م  من“

  ”.ی باشه کرد دیبا

  کنه،ی م  دهی چیاز حد پ   ش یرو ب   ی زیچ  یاگه کس“اخم گفت:    با

  ”.ییاون تو

به   م،یشد  گهیکه ما جذب همد  لیدل   ن ینشو! فقط به ا  بچه“

 م؛ی . ما بزرگسالمیطبق اون عمل کن   دیکه با  ستین  یمعن  نیا
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از    یدرک درست  چیکه ه  میستین  یو شهوت  ی نوجوون حشر

 ی قه یتو هم سل  ستم،یتو ن  ی قهی . من سلمیعواقبش نداشته باش

ن شا  ؛یستیمن  شرا  دیاگرچه  د  طیاگه  بود،    ی اگه یطور 

  ”.رو گسترش بدم دمیکه افق د شدمی خوشحال م

  .زدم  ی بود. پوزخند شده  یحرفم عصب از

  جاد یا  یمحل کار مزاحمت  ی تو  م یخوایکدوممون نم  چیه   یول“

که دوستم ندارن،    یی. من شغلم رو دوست دارم و با مردهامیکن

  ی قصد رو ندارم که تو  نیوجه هم ا  چی. به هکنم یسکس نم

مثل تو   یکیام رو واسه  دفتر کارت حبست کنم و بدن برهنه 

  ”.بذارم  شیبه نما

محض  “و گفت:    دیصورتش کش  ی دست آزادش رو رو  کی نیدام

  ”!خدا بس کن اال ی رضا

رو شکنجه کردم؛   کینی هام دامکه با حرف   دی رسینظر م  به

  .کوک بود فمی ک یحساب هیقض نیاز ا نیبنابرا
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  ی خاص   نانیشکنجه بدم، با اطم  شتریرو ب  ک ینی دام  نکه یا  واسه

تار“گفتم:   بهم   م،یبزرگسال   ی زندگ  خیدر طول  هرگز شهوت 

طور نکرده  شرط   ی غلبه  و  کنم  کنترل  رو  خودم  نتونم  که 

  ”.کنهیمسئله صدق م  نیا که در مورد تو هم  بندمیم

احساسات من حساب نکن؛ چون اصال قابل اعتماد  ی رو  ادیز“

رو کنترل کنم و البته   ضم یکه بتونم غرا  دمی. قول نم ستنین

  ”.اال ریخودت رو هم دست کم نگ تیجذاب

برگشتم که    میاز زندگ   یلحظه به دوران  نیهم  ی درست تو  و

  .کل شهر دردسر شده بود ی برا تمیجذاب

  ”!کی نی دام اوه،“

  ذارم،یتو نم  ی رو به عهده   یتیمسئول   چیهستم؛ من ه  ی جد“

ز  ی فته یش  یول وقت  و  به    ی ادیتوام  کردن  فکر  صرف  رو 

  ”.که قصد تکرار کردنشون رو ندارم، کردم ییکارها
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م  واقعاً واقعاً  چ  خواستمیواقعاً  نوع  چه  که    یی زهایبدونم 

  .دم یکش یقیمنظورشه. نفس عم

  ”.میخوای رو م نی هم جفتمون“

 م یگاو چرون  راهن ی شد و من تصور کردم که پ  کیبار  هاشچشم

  .رو باز کرده و دامنم رو تا کمر داده باال 

که   ییزهایاون هم داره به چ  کردمیاحساس م  هیچند ثان  ی برا

گرم   یحساب  نمونی. جو بکنهیفکر م   کردنیاز ذهنم عبور م 

 ستادهیاز مواد مذاب ا  کوره   هیکه انگار دور    ی شده بود؛ جور 

  .میبود

کدوم از ما   چیکه ه  نهیمنظورم ا“رو صاف کردم و گفتم:    گلوم

کار   ن یا  نیمحل کار رو نداره؛ بنابرا  ی قصد معاشقه اون هم تو

  ”.یسادگ نیبه هم م،ی کنی رو هم نم

  ”؟یادامه بدم چ قهیجل دنیبه پوش اگه“



Page 420 of 1306 

 

  ره ی خ  راهنم یپ  ی قه یشدم و متوجه شدم که نگاهش به    خم

  .شده

  ن ی که خودم رو کنترل کنم. همچن  رمیگیم  ادیمن فقط    پس“

  دم یم  حیمنم ترج  ،ی برندار  هاقهیاون جل  دنیاگه دست از پوش

  ”.نپوشم ریمحل کارم لباس ز ی تو

  .قورت داد یرو منقبض کرد و آب دهنش رو به سخت فکش

  ”.ساکت شو و شامت رو بخور“خشونت گفت:  با

  .باالخره مچ دستم رو ول کرد  و

بخوام حرف گوش   نکهیسردم رو برداشتم. نه ا  مهین  همبرگر 

  ی لیکار بعد از انعامش، غذاش هم خ   نیا  ی تو  یکن باشم، ول

  .بود ری چشمگ

  ”خونه؟  ی گردی برم نجایاز ا ی چجور“

  ”.با مترو“به لقمه زدم و گفتم:  ی گاز

  .پولش برد   فیرو به سمت ک  دستش
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  ”.ی بر  یکه با تاکس  دمیم  حیترج“

  ”.ممنون نه،“

  ”!نه؟“

خ  تونستی نم  انگار من  که  کنه  ب  یلیباور  و  . پروامیاحمق 

  .هام رو چرخوندمچشم

محافظ   ای  ینگرانم باش  یتونی. نمکی نیدام  ستمیمال تو ن  من“

که   یو من کارمند توام و تا زمان  یمن  سی. تو رئی اریدرب  ی باز

برا  ازشیامت  ای  یتاکس  هیکرا  ی نه یهز  ر یمد  ی همه  ی رو 

جواب من به لطف و   ،ی ریها و کارمندهات در نظر نگبرنامه

خاص دار  یتوجه  بهم  با  هیمنف  ی که  ندارم  قصد  هرگز  من   .

اغوا کردن و   ی برا   ایسکس داشته باشم    ،یکه تو باش  سمیرئ

  ”.کنم یالس زدن باهات تالش
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ها که اون چشم   رممکنه ی شد. غ  رهیبهم خ  یمدت طوالن  ی برا

پس   خواست؛یکه خودش م   هیزیهمون چ  نیناراحت باشن. ا

  د؟یرسیمرد اونقدر آزرده به نظر م نیچرا ا

و    صبح بود  از   گهید  ی خانواده  هیزود  خارج شدن  حال  در 

  .بودن لدرزیچ نیسالمندان گودو ی خانه

برا  نیا هز  ی ماه  به مشکل   ی خانه  ی نه یپرداخت  سالمندان 

 ی به مالقات پدرم برم؛ جور  یواشکیخورده بودم و مجبور بودم  

  .حضورم نشه ی که حسابدار متوجه

بهتر   یکیسالمندان    ی خانه شعاع   ییجاها  نیاز  در  که  بود 

ما ل خونه  یلیپنجاه  پدرم  که  البته  و  داشت  قرار   اقت یام 

رو    هاشنه یپرداخت هز  ییاگه توانا  یرو داشت؛ حت  هانیبهتر

  .نداشته باشم
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درها  ی راهرو  از به  خوشحال  و  شاد  و  کردم  عبور   ی سالن 

مورد    ی از پرستارها  یکی. برادن،  دمی بخش حافظه رس  یتیامن

  .برام دست تکون داد  شهیام، از پشت شعالقه

تو و پدرت   ی دلمون برا  ؛یبرگشت  نمیبی! خوشحالم که ماال“

  ”.تنگ شده بود 

  ” چطوره؟. حال پدرم ممنون“

  ”.سالن استراحته   ی تو  ست؛یاتاقش ن   ی خوبه. االن تو  یلیخ“

  ”!؟یگیم ی جد“

  نکه ی و قبل از ا  ستادمیبا انگشت به پدرم اشاره کرد. ا  برادن

 لتونیه  ”نیهوم کوک“ آهنگ    فیضع  ی هاوارد اتاقش بشم، نت

  .ذهنم زنده شد  ی و صدها خاطره تو دیبه گوشم رس ز یروئ

  ”.کنمی م تیهمراه “ زد و گفت:   ی لبخند برادن

ح  اون از سمت  رو  اتاق  اطیمن  تا   یبه طرف  چند  فقط  که 

  .رو قابل تحمل کرده بودن برد  شیبتن ی وارها یپنجره، د
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کوچولو وجود داشت که حاال به خاطر    ی چشمه  هی  اطیح  ی تو

هم از   زییفصل زمستون خشک شده بود و رنگ تابستون و پا

  ی رفته بود؛ البته چند تا درخت کاج تو  نیاز ب  شی ها پمدت

  ه یو    شدنیم  ن یتزئ  سمسیقبل از کر  شهیبود که هم  اطیح

  .کردنیسالمندان رو شاد م  ی خانه نی ساکن ی مقدار

پرستاران بود،    ستگاه یا  ی که روبرو  ییشدن به درها  ک ینزد  با

اتاق    ی پدرم هم پشت پنجره   چر یبلندتر شد. ول   انویپ  ی صدا

نشسته بود   انوی که پشت پ  یپدرم وقت  دنیپارک شده بود. د

  .بهم داد ی اجون دوباره 

  ”!دخترم  اال،“

خودم    یوقت با  رو  سرما  که  انگار  شدم،  استراحت  اتاق  وارد 

خودش فرو   ی تو  ی الحظه   ی همراه کرده بودم؛ چون پدرم برا

که بهش داشتم دوباره به   ی دی پدرم عشق شد  دنی رفت. با د

  .قلبم هجوم آورد
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  ”!بابا“

  .سمتش رفتم و محکم بغلش کردم  به

آغوش   یوقت با  گذشته  مثل  و  کرد  بغل  رو  من  هم  اون 

پوست خودم   ی تو   یاش ازم استقبال کرد، از خوشحالپدرانه 

  .دمیگنجینم

  ز یچ. همه نیبش  ایب“کنار خودش رو بهم داد و گفت:    یصندل

  ”!کن فی رو برام تعر

از لحظه    دیاز زمان باز شده بود و من با  یکیکوچ  ی پنجره   انگار 

 هی  یحت  خواستمی. من که نمکردمی اون استفاده م  ی لحظه 

  .زارا فرستادم   ی برا  یامی از اون لحظات رو از دست بدم، پ  ه یثان

خانوادگ  هی.  امیم   ری د  امروز“ مهیمشکل  قول  جبران    دم ی. 

  ”.کنم

کردن   ی از پدر  یشب کار کنم، ول   مه یبودم هر روز تا ن  حاضر

  .پدرم لذت ببرم 
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  ”.میریبگ یسلف  هیاول  ایب بابا،“

که چقدر    دونستمی. مگرفتمیم  ی خوب سلف  ی ها روز  ی تو  من

  ی هااون لحظه   خواستمیم  دیها باارزش هستن؛ شا لحظه   نیا

  .حفظ کنم شهیشاد رو واسه هم

رو    نیهام انداخت و من دوربدور شونه  اطیرو با احت  بازوهاش

  .دیعقب، موهام رو بوس  امیب  نکهیکردم. قبل از ا کیکل

  ”؟یکنیکجا کار م یگفت“

  .اخم کرد کمی  ارهیب ادیبه  تونستینم چون

  .رو صاف کردم گلوم

  ”.کنمیمد کار م  ی مجله  ی . من برادهیکار جد  هی نیا“

  ”؟یکه بهش عالقه داشت ست ین ی زیهمون چ نیا خب“

رو که دوست دارن انجام   ی کار  دیها بامعتقد بود که آدم   پدرم

  .بدن. در موردش فکر کردم و سرم رو تکون دادم
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هم    کننی که اونجا کار م  ییها اس و آدم سرگرم کننده   آره،“

  ”.جالب هستن

 ستیاز اون رئ“گفت:    دادیهام رو تکون مکه شونه  یحال  در

  ”چه خبر؟ 

  ”پوشه؟ی مارک پرادا م طانیتا حاال ش یاز ک“خنده گفتم:   با

  ”.ی در موردش باهام حرف زده بود قبال“

فوق  دلساندرا“ پسرش  العاده واقعا  حساب  چند  هر  اس؛ 

  ”.جداست

  ”.کن ف یرو برام تعر یچهمه “

  ” ؟یمورد چ در“

  ”طانه؟ی. اون واقعا شپسرش“

کل  دان، دان!  خند  انوی پ  ی دهایدان،  داد.  فشار  به    دمیرو  و 

  .فکر کردم کی نیدام
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  ”.من؟ آره ی نه. دردسر برا طان؟یش“

زندگ ها دردسر وقت   یگاه“ مرو جالب   یها  اکننیتر  رو   نی. 

  ”اد؟ یم ادتی

 ی آهنگ آشنا  هی و    کردیم  ی باز  انویپ   ی دهایبا کل  هاشانگشت 

  .نواختیرو م گهید

انگشت   ی لبخند و  روزدم  رو  گذاشتم.    دها یکل  ی انتها  ی هام 

به    زیچهمه  ارزشمند   ادیرو  رو  خاطرات  اون  االن  و  آوردم 

  .دونستمیم

هم کنار پدر موندم.    گهیساعت د  هیاز اونجا برم،    نکهیاز ا  قبل

آهنگ    هیسالمندان    ی از ساکنان خانه   یکیاون داوطلبانه به  

  .داد ادیکوتاه 

 یبرم. اگه من وقت   دیبا  یبرام سخت بود که بدونم ک  شه یهم

خب زمان با هم بودنمون    رفتم،ی که اون هنوز حضور داشت م
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و   موندمیمدت م  یطوالن  یلیاگه خ یول  دادم،ی رو از دست م

  .شدیبرام سخت م  کردی م ریی پدر تغ ی خلق و خو

خطر نشدم تا    ی افکارم غرق شده بودم و متوجه   ی تو  ی ادیز

  .دمی سرم د ی رنگ رو باال یژاکت صورت هی نکهیا

پدرتون   ی هانهیهز  کردریپرداخت د  ی ورالز! قطعا برام  خانوم“

  ”.نیهست   نجایا

سالمندان بود    یخانه   ی هانهیهز   رکردیمسئول د  نای! دیلعنت

  .کرده بود نیبخش حافظه کم رونی ب قایو دق

لب   شه یهم رژ صورت  ی هابه  و صافش  موها زدیم  ی نازک    ی . 

رو   من  م  ادیقرمزش  دونالد  مک  اگه   انداخت؛ی رونالد  البته 

  .رونالد از جواهرات استفاده کنه 

سنگ تولد که   نی با چند  ز یآو  هیالماس،    ی چهار تا حلقه  امروز 

دار و ثروتمنده  خانوم خانواده  هیزن در واقع  نی ا دادینشون م
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بزرگ  خکی م  ی هابه دست داشت و گل   ی تو  ی الماس نسبتا 

  .گوشش بود

  .رو ترسونده بود من

  ”...آممم“

  .هم آماده نکرده بودم یدرست و حساب ی کلمه هی یحت من

  ”.دالر  ۵۳۲۷.۹۴“

  .زمزمه کرد دونستمیرو که خودم هم قلبا م  یمبلغ

  ”.کنمیپرداخت م ی بعد ی ... شنبهدونمیم“

اونجا  نیا از  هم  س   ییرو  پ   یکه  از  شدنم  اخراج  از    تزا یروز 

  .داشتم ادیگذشته بود به  یفروش

پرداخت    ی و واسه  گرفتمیم  بلیبود که از ل  یحقوق  نیاول  نیا

  .اون پول حساب کرده بودم ی پدرم رو ی هانه یهز
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محکم  هاشلب رنگ  رو  که  شد  باعث  و  داد  فشار  هم  به  تر 

  .بشه دیکامال ناپد شی صورت

کرد و گفت:    زی رنگش ر  یارغوان  نکیرو از پشت ع   هاشچشم

پدرت رو جمع    لیکه به پرستارها بگم وسا  ادیاصال خوشم نم “

  ”.کنن

  .کردیم  انیرو ب ی اگهی د زیچ  لحنش

  ”.ستیکار ن نیبه ا  ی ازیاصال ن“گفتم:  نانیاطم با

. وقتش بود که به دفتر برگردم و اون دیلرزیم  بمیج  ی تو  تلفن

  .کنم افتیدر  بلیرو از ل  یحقوق شیف

  اال

انجام    ی تو  ناسیل   یوقت  ،ی روز کار  هی  عصر  دفترش مشغول 

 ک یگراف   م یجلسه که با ت  هی  ی بود، من خودم رو برا   فشیوظا

خوشبختانه   و  رفتم  کنفرانس  سالن  به  کردم.  آماده  داشتم 

  .بودم  دهیزودتر از زمان شروع جلسه به سالن کنفرانس رس
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بودن. به محض ورودم به    ومدهیکدوم از کارمندها ن  چیه  هنوز

با   کنفرانس  رو  یصحنه   هیسالن  شدم.  مواجه    ز یم  ی دلبر 

 شده   ده یچ  یو قهوه با نظم خاص  ی چا  ی هاکنفرانس فنجون

تو و  کلوچه  کی کوچ  ی هاظرف  ی بود  مورد    یشکالت  ی هم 

معالقه چشمک  بهم  دزدیام  از  داشتم  هنوز  همه   دنی.  اون 

که در سالن کنفرانس باز و    بردمی لذت م  یو خوشمزگ  ییبایز

  .جونم وارد سالن شد ی بال

شرمندگ  ی دیناام  با تو  ی اکلوچه  یو  رو   ی که  بود  دستم 

 ی سالم کردم. بعد از اتفاقات  کین ی دامبرگردوندم سر جاش و به  

که در    دونستمیبار افتاده بود، واقعا نم  ی که شب گذشته تو

  .دارم یگاهیچه جا کی نیحال حاضر از نظر دام 

فرو    بشیج  ی که هر دو تا دستش رو تو  یدر حال  کی نیدام

 ؛ ی سر کارت حاضر شد  ریامروز هم د  دم یشن“برده بود گفت:  

 ” .یباز هم مشکل خانوادگ

  ”.نبود یبار مشکل خاص نیا“ 
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  ”.ی بد  حیتوض  قیکردنت رو دق رید لی بهتره دل پس“

کلمات رو به زبون   ی اآروم و شمرده   یلیبا لحن خ  کی نیدام

 یی جورا  هیشده بودم که    خوب متوجه  یلیو من خ  آوردیم

  .شمیم دیدارم تهد

لطفا فکر نکن که به .  کینیدام  رمیگیم  ی کارم رو جد  من“

  ”.رمی کار در م ری دارم از ز ی خودیب  ی زهایخاطر چ 

  ی چون حداقل روز  ؛ی بریمن سود م  بینظرم خوب از ج  به“

همچنان به خاطرش   یول  ،یشی دو ساعت سر کارت حاضر نم

  ”.ی ریگیحقوق م

  .دیلرزی هام مکرده بود و شونه خی هامدست

 ی گیرک و راست بهم نم  ،ی طفره بر  نقدریا  نکهیا  ی به جا  چرا“

  ”نگ؟ی پرنس چارم هیکه مشکلت با من چ

  ”وفته؟یداره واست م  ییهابدونم چه اتفاق  خوامیم“
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عاشق و معشوق    م،یستینداره. ما با هم دوست ن  یتو ربط  به“

که   ی او تنها رابطه   کنمی. من فقط واسه تو کار ممیستیهم ن

. قبال هم در موردش حرف  هیکار  ی وجود داره رابطه   نمونیب

  ”که نرفته؟ ادتی م؛یزد

  ”.باره نگران بودم  نیو من در ا  ی چند بار کارت رو ول کرد  تو“

کارمندها  یلیخ  چرا؟“ برا  بلی ل  ی از  رو  کارشون   ی ممکنه 

که سر کارم حاضر    ییهارها کنن. نترس؛ تمام ساعت   یمدت

  ”.کنمینبودم رو جبران م

  ”بگم نگرانتم؟ نکهیاال؟ ا  ی ازم بشنو یچ ی خوایم“

  ن یسرم رو تکون دادم. من واقعا قصد نداشتم چن  تیعصبان   با

واضح هم دوست   یلیبشنوم و البته خ  ک ینیرو از دام   ی زیچ

  .داشته باشه  ی منظور نینداشتم اون همچ

  ”.به دو کنم؛ مخصوصا امروز یکیقصد ندارم باهات  من“

  ”.برات افتاده  یبهم بگو که چه اتفاق پس“
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 یمسئله   هیمن   ؟ی دیم   تیچرا تو به مشکالت من اهم  اصال“

آدم مستقلم  هی . من فقط یحلش کن ی که بخوا ستمیمرموز ن

 ی کدومشون نه به تو ربط   چ یکه ه  یبا هزار تا مشکل و بدبخت

  ”.موثره تیزندگ ی تو  نکهیداره و نه ا

  ”.من موثره ی زندگ ی نشدنت سر کار بدون شک تو حاضر“

نشسته بود و سرخ شده بود   شی شونیپ  ی عرق سرد رو  ی طور

  .که انگار به برق وصلش کرده بودن

  ”!هیابحث مسخره  یلیخ“

  ”!ی اکه مسخره  ییتو نیا“بلند جواب داد:  ی صدا با

من   یزندگ  ذارم؛ینم  ونیرو باهات در م  میشخص  یزندگ  من“

واسه بحث کردن   ی تربه خودم مربوطه. در ضمن، مسائل مهم

االنمون  بحث  از  موردشون  در  داره که صحبت کردن  وجود 

  ،یرو مرور کن  شب ید  ی هابار حرف   ه یتره و اگه  راحت   یلیخ
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 ی اطهنوع راب  چی ه  میکدوم از ما قصد ندار  چیکه ه   ادیم  ادتی

  ”.می داشته باش گهیبا همد  ی کار ی خارج از رابطه 

خب “بهم اشاره کرد و گفت:    ی ز یآم  دیو حالت تهد  ی لجباز  با

  ”.میاالن هم سر کار 

هفته، نصف روز رو سر کارش حاضر نشد؛    نیا  ی هم تو  نایمال“

سر   ومدهیکه چرا ن  ی دیاصال ازش پرس  ؟ی داد ریبه اون هم گ

  ”کار؟

  ”.دمیکه نپرس معلومه“

  ”؟ ی دینپرس چرا“

  ”!ستیبرام مهم ن نایچون مال“جواب داد:   ادیبا فر دوباره

 ی اکلمه   چیسکوت و بدون ه  ی رو تو   ی اقهیدومون چند دق  هر

  .میستادیسر جامون ا

  ”!کین یدام“
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نشن  گه،ید  بسه“ کن  تظاهر  شو!  چ  ی دیخفه  گفتم.    یاالن 

  ”.نبود ی که تو برداشت کرد ی زی منظورم چ

سرد  با آقا“گفتم:    ی لحن  خوبه!  واقعا    ی واقع  یِ دارس  ی اوه، 

  ”.ییتو

  ”ه؟ یچ منظورت “

که اصال دوست ندارم تو من رو برهنه   یلیاز دال  گهید  یکی“

ببینیبب خوند  نم،ی .  رو  تعصب  و  غرور  کتاب  اصال    ا ی  ی تو 

  ”؟ی د یرو د  لمشیف

با    یولو شد. حت  زی پشت م  ی های از صندل  یکی   ی رو  کی نیدام

رو کم    دمیبود و د  زیم  ی که رو  ییهاوانیها و لوجود فنجون

تو  تیو عصبان  ی دیناام  تونستمیم  کرد،یم هاش چشم  ی رو 

  .نمیبب

! غرور و تعصب چه  ی اآزار دهنده   نقدر ی هم  شهی که تو هم  ی وا“

  ”به ما داره؟ یربط
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حرف   یدارس  ی آقا“ و  زدن  زبون  زخم  با  رو  آزار   ی هاعشق 

 زابتیبه ال  یاون عوض  یدونیاعتراف کرد. م  زابتیدهنده به ال

ا   یچ با جود  اون گفت  فق  ه ی  زابتی ال  نکهیگفت؟  و    ری دختر 

  ”.عاشقش شده  ی ول  ست،یو اصال هم مناسبش ن  نهیی سطح پا

  ”.ما وجود نداره که من بخوام به تو اعترافش کنم  نیب  یعشق“

بودم که من    بهت“ تو کس  ه ینگفته  البته  و  مقاومم   ی دختر 

  ”در مقابلم مقاومت کنه؟ تونهی که نم یهست

 ی از شدت خشم و در حال  دمیشد که ترس  یعصبان   ی قدر  به

 ی صندل  داد،یفشار م  یصندل  ی که داشت بازوهاش رو به دسته 

  ع یبهش انداختم و سر  ی زیآم  ری نگاه تحق  نیرو بشکنه؛ بنابرا 

 .سکوت کردم

 بل یچطوره حاال که نه سر کار و نه خارج از ل   ک،ی نیدام   نیبب“ 

ن رو   گهیهمد  شتریب  کمی  وفته،یب  یاتفاق  نمونیب  ستی قرار 

  ”م؟یبشناس
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  ”!مخالفم“

  ”چرا؟ یول باشه،“

 ست یدرست ن  نی . به نظرت امیفرق دار  گهیکامال با همد  ما“

  ت یهم جذاب  ی کمتر برا   م،یهم رو بشناس  شتری که هر چقدر ب

 ی شدنم اال و اگه موضوع  دهیمن عاشق به چالش کش  م؟یدار

از تالشم دست   ارم یبمونه، تا ازش سر در ن  یبرام حل نشده باق

  یو زندگ  وت  ی نه یشیکنم که پ  یپس بزار بهت حال  کشم؛ینم

  ”.هاس از اون چالش  یکیگذشته و االنت هم 

  اال

دام  ی پوزخند به  و  پ“گفتم:    کی نیزدم  حاال    شنهادت یخب 

  ”م؟یبا هم دوست باش ی خوایم ه؟یچ

باش  ستین  قرار“ تو  نیهم  م؛یدوست  آشنا  تا  دو  مثل    ی که 

  ”.ه یکاف میمحل کار رفتار کن

  ”.بوده نطوریتا االن هم هم خب“
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  ”.مینکن؛ من و تو تا االن فقط دو تا همکار بود اشتباه“

هز  دیشا  ؟ی زد  ی زیچ  یالکل  نم،یبب“ ب  ونیهم   ی مار یگفتن 

  ”؟یکه از قضا تو هم دچارش تونهیخانوادگ

  شتر ی هام گوش کن اال. هر چقدر که ب! خوب به حرف رینخ“

و هر چقدر که من    شهیبرات کمتر م  تمیجذاب  ،یمن رو بشناس

ب رو  دافعه   شتریتو  پ  ی شتریب  ی بشناسم،  بهت    دا ینسبت 

  ”.کنمیم

خند  ریز  زدم به  اونقدر  و  د  دنیخنده  که  دادم   گه یادامه 

  ی گاه   کی نیخودم رو کنترل کنم. خوشبختانه دام  تونستمینم

 زد یم  یمضحک  ی ها و حرف   شدی سرگرم کننده م  یلیاوقات خ

البته نود و نه   کرد؛ی دور م  ی اون رو از خشونت و سرد  کمیکه  

  .چشم بود ی و خار تو یدرصد مواقع عوض
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که هر    یوندیخودت خوب م  ک؛ین یدام  کنمیخواهش م   اوه،“

 ه یحلقه با    هیکردن    میواسه تقد  ،یمن رو بشناس  شتر ی چقدر ب

  ”.یشی م ترص یالماس بزرگ بهم حر

خوابش   نکهیمگه ا“حدقه چرخوند و گفت:    ی رو تو  هاشچشم

  ”!ینی رو بب

  ”!که یدونیدختر لوند و خفنم، م هی من“

  ”.یچشم خفن ی خار تو ه ی شتریب تو“

رو از قصد    زیم  نیا“ضربه زدم و گفتم:    زیم  ی هام رو انگشت   با

  ”ها حفظ بشه؟تا فاصله  یگذاشت  نمونیب

  ”!آره“جواب داد:  بالفاصله

  ”خودت؟ ایحاال واسه محافظت از منه  خب“

  ”.نگرفتم میتصم   هنوز“

  ”.یهمه رو کنترل کن یتونیتو که نم“تمسخر گفتم:  با
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  .ستادیا میقدم هی ی شد و تو  کیبهم نزد یخاص  طنتیش با

  ”!؟یکن ی کار م یچ“

  ”.ثابت بشه ی زیچ هی دیاالن با“رو دور زد و گفت:  زیم

ول  خواستم بازوهاش    ی با عجله خودم رو کنار بکشم،  با  اون 

  .رو سد کرد  رمیمس

  ”.یکه بهم دست نزن دمی هشدار م بهت“

حس    نمونیرو ب  یو شور خاص  اق یکه زدم، اشت  یحرف  برخالف

 ی هام به جوش اومده بود و به قدررگ  ی خون تو  کردم؛یم

  .قلبم رو بشنوم  ی صدا  تونستمیضربان قلبم باال رفته بود که م

  ”وجود نداره؟ یمشکل هیبه نظرت  نم،یبگو بب  حاال“

م  منظورش  درک  کامال  ا  کردم؛ ی رو  که    ن یچون  بودم  من 

  ک ین یدام  ی هافرار از نگاه   ی شده بود. برا  ی رعادی احساساتم غ

  .انداختم نییسرم رو پا
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که شلوار    کردم ی خودم رو کنترل کنم. احساس م  تونستمینم

ا  ی رعاد یغ   یبرآمدگ  ه ی  کی نیدام و    ی خوب  ی نشونه  ن یداره 

  .نبود

پا  کی نیدام   نگاه سمت  به  ول   نییهم  به توجه  یبود،  اش 

شده   رهیمن خ  ی ها نهیشلوارش نبود؛ بلکه به نوک س  یبرآمدگ

  .نازک بود ی اد ی کار ز طیواسه مح یلعنت راهن یبود. اون پ

  م یامکان داشت ت  یسالن کنفرانس همچنان بسته بود، ول  در

کس  ک یگراف هر  بشه.  کنفرانس  سالن  وارد  لحظه   ی هر 

با اون وضع    ک ینی وارد سالن بشه و من و دام  تونستیم رو 

  .نهیبب

  ی مشکل  هیمن و تو    نیکه ب  ی حاال متوجه شد “ اصرار گفت:    با

  ”وجود داره؟
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بود، به    کینیشلوار دام  یکه هنوز نگاهم به برآمدگ  یحال  در

هم    یلیبه نظرم خ “تکون دادم و گفتم:    ی سر  دییتا  ی نشونه

  ”هم داشته باشه، نه؟ ی ادیز درد  د یاحتماال با  ه؛یمشکل بزرگ

که   هیزیچ  قایدق  نی! استین  نی منظورم ا“کرد و گفت:    غرغر

  ”.فتهیاتفاق م میشیم ک ینزد گهیبه همد یلیخ یوقت

  کیبه هم نزد  یل یخ  نکهیبدون ا  ی دیم  شنهادی چطور پ   پس“

  ”م؟یرو بشناس   گه یهمد میبش

برداره تا شکمم به بدنش بچسبه و    کیقدم کوچ  هیبود    یکاف

  .بدنش رو لمس کنه هامنه ینوک س

  د،یتهد  ی به جا  یول  کردم،یاحساس خطر م  دی با  نکهیوجود ا  با

صم امن  تیم یاحساس  ا  تی و  مثل   خواستمیم  نکهیداشتم؛ 

  .با اون باشم قایو دق  نجایا قایدق
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باال و   نیاحتماال ا  کردم؛یرو قطع م  اتمیمصرف لبن   دیبا  واقعا

 ی اثر هورمون  ینوع  دیبا  م،یجنس  الیشدن احساسات و ام  نییپا

  .باشه ری از مصرف پن یناش

داد. دوست    هیتک  زیهاش رو پشت کمرم و به مدست   کی نیدام

هاش رو به سمت لحظه آروم آروم دست   نیهم   ی داشتم تو

 یلیحرکت خ  هی  ی دامنم رو باال بزنه و تو ی هادامنم ببره، لبه 

  شتر یافکار ب نی . هر چقدر که اارهیب رونیرو ب رم یآروم لباس ز

  .د یلرزی م شتریهام بنفس اومد،ی به سراغم م

قراره    دیرسیشد؛ به نظر م  زیت   ک ینی دام  یخی   یآب  ی هاچشم

  .به پا بشه نمونیطوفان ب هی

هم  هیبذار  “گفتم:    عیسر اگه  بپرسم؛  ازت  االن    نیسوال 

  ”؟ی کردیاز کجا شروع م  ،یمن رو لمس کن یخواستیم

اغوا شده جواب داد:    یبه غرش شد و با حالت  هیشب   بازدمش

  ”!موهات“
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  ”موهام؟“ زدم:  چشمک

  دادم یو اونقدر ادامه م  بردمیموهات فرو م  ی رو تو  هامانگشت “

  ”.امیهات برسم؛ از نوازش گلو و گردنت به وجد متا به لب 

کارها رو انجام    نیا  میکه ما قصد ندار  لهیدل  نی به هم  قایدق  و“

  ”.میبد

نزد   ی لیخ  کی ن یدام  ی هالب صورتم  به  من    کیآروم  و  شد 

  ن ینمونده که خودم رو وا بدم و اول   ی زی چ  کردمی احساس م

  .بوسهی باشم که اون رو م ی نفر

بهتر  خب،“ ا  نیپس  شخص  نهی راه  اطالعات  برام    تیکه  رو 

از وقت کار  ؛ یکن  لیمیا ا  ی البته خارج  با   ی شخص  نترنت ی و 

  ”گم؟یاس، درست نمو البته عادالنه  یخودت. به نظرم منطق

مجبور بودم خودم    یشده بودم، ول  ی کفر  کین یاز دام  یحساب

  ”!شهینم نیبهتر از ا“رو محکم نشون بدم؛ پس گفتم: 



Page 447 of 1306 

 

. دوست نداشتم قبول دادیآزارم م  یحساب  کین یدام  ی دهیا  اون

برام کمرنگ بشه؛ هر   شترش یبا شناخت ب   تشی کنم که جذاب

بهش   شتر یب  دونستم،ی روسو م  کی نیدر مورد دام   شتریب  یچ

م زنانگفرستادمی لعنت  و  احساسات  تمام  اون    شتر یب  م ی.  از 

  ممکن بود اشتباه رخ بده؟ ی زی. چه چشدی متنفر م

بلند کرد و آهسته به    زیم  ی هاش رو از رواز دست  یکی  تاینها

  .سمت صورت و موهام حرکت داد

  ز ی همون م  ی دوست داشتم که خودم رو رو  انهی وحش  یلیخ

به داشتن   شتریکه من ب   بدم؛ انگار  هیهد  کینیکنفرانس به دام 

  .کردمیسکس با اون فکر م

جاها  کمکم به  کار  از   یکیکه    دیکشی م  ک یبار  ی داشت 

بود    یکارمندها، در حال که هنوز وارد سالن کنفرانس نشده 

  ”؟یستی دارم؛ تشنه ن ی من با خودم آب معدن“گفت: 
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رو به عقب هل   کی نیدام  لمیاون صدا، برخالف م  دنیشن  با

  .دادم و خودم رو جمع و جور کردم

  اال

دام  بعد زدن  کنار  رو   عیگناهکار سر  هیمثل    کی نیاز  خودم 

  .جا دادم. در باز شد میصندل ی تو

تاج و تخت اون   ی . فصل آخر بازستیاصال برام مهم ن  نظرت“

  ”.نبود که هوادارها انتظار داشتن ی زیچ

  ه یکه انگار در عرض چند ثان  کردیبهم نگاه م  ی طور  کی نیدام

  .عقلم رو از دست دادم 

گراف  الیشا طراح  به   میت  کی که  وارد شدنش  به محض  بود، 

  ”.منم با اال موافقم“سالن کنفرانس گفت: 

 شدن،یوارد سالن کنفرانس م  میت  ی اعضا  ی هی که بق  همونطور

و اون بحث حدودا   کردنیتاج و تخت بحث م  ی در مورد باز

 ک ی نیبود که من و دام  یدر حال  نی. ادیطول کش  قهیده دق
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سع  ی تو لحظه  کنترل هورمون  میکردیم  یاون  رو  هامون 

  .میکن

 :نگی چارم

بذار    دم،یآف ترونز فهم  میگ  لمیرو راجع به ف  که نظرت   حاال“

بد ا  م؛یادامه  جا  نیچرا  م   ی همه  کار   یعنی  ؟یکنیمختلف 

  ”کمه؟ نقدریا نجایحقوق ا

 :سنتیملف

  ی حقوقم مونده. وقت  ن یاول  افتی هفته به در  هیهنوز    دونم؛ینم“

رو   ات یرو  ی االن دار  ؟ یکاره بش  یچ  یدوست داشت  ی بچه بود

  ”؟یکنی پوش دنبال م  قهیمدل فشن جل هیبه عنوان 

 :نگی چارم

  هی  هیشب   شتریمن نبود؛ اگه بخوام صادق باشم ب   ی ایرو  نیا“

وقت م   یکابوسه.  بود  سالم  ر  خواستمینه  بشم.   یاضیمعلم 

  ”؟ی چند تا شغل دار ینگفت
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 :سنتیملف

  !هاکابوس ی شاهزاده “

رو   ک یگراف   یطراح  ی فعال چهار تا شغل دارم. اگه دورکار  من

 ،یمهمون  زیربار، برنامه  فتِیپنج تا؛ ش  شهیم  می هم حساب کن 

  .بلیل ی درخشانم تو ی رقص و کارنامه  یمرب

رو  نیا  ی درباره   الزمه ر  ییایشغل  ب  یاض یمعلم   شتر یشدن 

  از یچرا من به هفتصد تا شغل ن  نکهیفعال راجع به ا  ایبدونم. ب

  .میدارم صحبت نکن

  ”.سابق  ی تزاهایخانوم پ شاهزاده

 :نگی چارم

  !تزای پ پرنسس“

اال مورالز به هفتصد تا شغل من رو آزار    ازین  ل یو راز دل  رمز

  .دهیم
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ر  هی  من آقا  یاضیمعلم  اسمش  داشتم؛  بود.   ی ملو  ی خوب 

رو انجام   فمیتکال  کردیاوقات بعد از مدرسه بهم کمک م  یبعض

ها عشق  بود که به بچه  نیبود و عاشق ا  یاضیبدم. اون عاشق ر

بودن   یاضیمعلم ر  کردمیبده. فکر م  ادیرو    یاض یبه ر  دنیورز

  .باحال باشه

حدس    ؟یکاره بش  یچ  یدوست داشت  ی بچه بود  یوقت  خودت

  ”.نبوده ستتی بودن اول ل شخدمتیپ زنمیم

 :سنتیملف

  ی هاکه با چشم   کنمی ناز رو تصور م  ی کوچولو  کی نیدام   دارم“

م  شیآب نگاه  معلمش  م  کنهی به  کمک  از خوادی و  تا  پنج   .

  ”!رو بگو ادیاز همه ازشون بدت م شتری که ب ییزهایچ

 :سنتیملف

 ل یدوست داشتم رقصنده بشم. همون اوا  یاز سه سالگ  من“

  ”و الکل  دراتیبه خاطر کربوه “باله کار کنم    خوامی نم  دمیفهم
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  م یتصم   نیو هنر رو هم دوست داشتم؛ بنابرا  یخب طراح   یول

  .اشون رو انجام بدم گرفتم همه 

آقانوشتیپ تو  ی به جا  ی ملو  ی : چرا  و مادرت  انجام    ی پدر 

  ”کرد؟یبهت کمک م فیتکال

 :نگی چارم

 یچ  ی خوایم  یدونستیم  یکه از بچگ   نهیمنظورت ا  یعنی“

بش رفت  یکاره  داد   رونیب  یو  انجامش  ا؟ی و    کمی  نی! 

 وقتچ یه  یعنی  ؟یسرسخت  نقدریا  شهیهم  یعنی.  هیرمعمول یغ

  ؟ی فکر نکرد گهید ی هابه شغل

  م،یبه هفتصد تا شغل صحبت کن  ازتیراجع به ن  مینتون  اگه

  .میکنیمنم صحبت نم ی در مورد خانواده 

 :که ازشون متنفرم ییهاز یچ

  .زنیریکه زباله م ییکسا .۱

  .سازها  عهیشا .۲
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  .ها رومپرنده   ی کار فی کث .۳

  .دست بکشمنتونم از فکر کردن بهت  .۴

  .پدرم  .۵

چون به طرز آزار    اد؛یبدت م  یی زهای از چه چ  پرسمی نم  ازت

  ”.ادیبدت م یکم ی زهای از چ ی ادهنده 

 :سنتیملف

ا  سی رئ“ داد  یستیل  نیجون،  ارائه  بخش    هی  یحت  ی که 

برنامه هم    نینبود و ا  ی که ازشون متنفر  ییزهای از چ  کیکوچ

  ا یها  مثل توله سگ   ییزهایاز چ  دی. تو بادهیبه نظرم جواب نم

خودم رو   ی بتونم جلو  دیو منم با  ادیبامزه و ناز بدت ب  ی هابچه

  .که به لختت فکر نکنم  رمیبگ

  ی اونطور  یکه همه چ  هینطوری ا  شتریب  ستم؛ی سرسخت ن  من

  ”.رهی م شی پ خوامیکه م

 :نگی چارم
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محل   ی ها توزن  ی پس چرا همه   ستم،ی ن  زیمن نفرت انگ  اگه“

  کار ازم وحشت دارن؟

  ”!بلیشرکت ل  ی زده  جانیه  ی والیه

 :سنتیملف

  ”.که، درسته؟ باهات مخالفم یستی ن ی ! جدوالیه“

 :نگی چارم

  ”.امی جد کامال“

 :سنتیملف

م  هی“ اون  ی کردیسالِ تموم فکر  ازت متنفرن؟ دارکه    ی ها 

باز ه  گه،ید  یکنی م  ی باهام  به   نقدر یا  یتونینم  وجهچ ینه؟ 

 یکنفرانس محکم بغل کن  زیم  ی که من رو جلو  یمغرور باش

مثل   بعدش  غمگ  هیو  سگ   بل یل   ی هاسالن  ی تو  نیتوله 

 .تو رو دوست نداره یکس یکنی چون تصور م ؛یبگردون

  ”!زخم خورده  ی طرف اال از
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 :نگی چارم

  ”؟یزنیحرف م  یراجع به چه کوفت  ی زخم خورده؟! دار  ی اال“

 :سنتیملف

هستم؛ پس    یدختر محترم   یلیاز همه بگم که من خ  اول“

  ی سوال  چیگرفتم به خاطر احترام به تو هم که شده ه   میتصم

کنجکاوم،   یلیدر مورد پدرت نپرسم. هر چند که در موردش خ

حد   ن یدر ا  یکنی واقعا دوست دارم بدونم که چرا فکر م  یول

  گرانید  هک  نهیو تصورت ا   ی زیاطرافت نفرت انگ   ی هاآدم   دیاز د

  قا یتصوراتت دق  نیچون ا  نن؟یبیمثل پدرت م  ی کی  قایتو رو دق

  .کننیکه همه فکر م   هیزیبرعکس چ 

  ک یها به جذبه و ترسناک بودنت از  ناگفته نمونه که اون  البته

ها پشت اون  ،یش یاز سالن رد م  یو وقت  دنیم   زدهی تا ده، س

  .یهر چند ترسناک رن؛یسرت غش و ضعف م
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 ی نگه داشت  ناین  ی در رو برا  غاتی تبل  ی جلسه  ی قبل تو  ی هفته 

  ها ن یکردن. ا  قتیتشو  ستاده یخوب بود که همه ا   نقدر یو اون ا

  ”.یهام رو باور کنپس بهتره حرف  ارم؛یرو از خودم درنم

 :نگی چارم

  ”.بشناسمت خوامیاس! اصال نماحمقانه  نیا“

 :سنتیملف

  ”.میری بگ دهیرو ناد گهی به قبل و همد میبرگرد“

  کی نیدام

من و اال رد و بدل شد،   نیکه ب  ییهال یمیاز صحبت و ا  بعد

رفتن اال از    نییکرد. با تموم شدن جلسه و پا  ریی تغ  زیچهمه 

  .کارم تمرکز کنم ی اون طبقه، باالخره تونستم رو ی هاپله

هام رو براش  ورق   ی کرده بود؛ من همه   رییتغ  یبه نوع  اوضاع 

  .بود رفتهیرو کرده بودم و اون هم من رو با تمام خطاهام پذ
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هام هم اعتراف کرده بودم،  به ترس  یبار حت  ن یچند که ا  هر

دست از فکر کردن به اال،    نکهیمانع ا  هان یکدوم از ا  چیه  یول

کنجکاو و  نم  ی جستجو  بردارم  موردش  مهم  شدیدر  از و  تر 

  .من رو از خواستن اال منع کنه  تونستینم  ی ز ی چ  چیهمه، ه 

  کردم یدور و اطرافم م  ی روز شروع به جستجو کردن اال تو  هر

ا هم اون رو    ی دوست داشتم حضور  ل،یمیو عالوه بر ارسال 

  .دعوا راه بندازم  ی شده باهاش الک یو حت نمیبب

ب  چیه نفر  دو  ما  از  نم  گناهی کدوم  نظر  اونقدردیرسی به    ی . 

  اد یجور اعت   هیبه    لیتبد  نمونی رفته بودم که تعامالت ب  ش یپ

 میاریکه به زبون م  ی اکه هر واژه   موندیم  نیشده بود و مثل ا

  .دوگانه داره  ی معنا هی

ما مجذوب   ی شده بود؛ هر دو  ی رمزگذار  امیپ   هی  ینگاه  هر

و   میحال، ما هر دو بزرگسال بود  نی. با امیبودشده    گه یهمد

احساساتمون   ی برا  ینی تمر  تونستیم  طیشرا  نیا کنترل 

  .باشه
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 تونست یو عاقالنه نم  یمنطق  ماتِیتصم  ن یکدوم از ا  چیه  یول

ا از  حمام در حال دوش گرفتن   ی تو  یبشه که وقت  نیمانع 

  .هستم به اال فکر نکنم

م  ی تو  یراحت  به تصور  رو  اون  رو  کردمی ذهنم  رو  اون    ی و 

هم اال رو   دیشا  ا ی  دم،یدی خودم م  ی زانوهام و درست روبرو

که روبروم نشسته و پاهاش رو باز کرده    یو در حال  زم ی م  ی رو

  .کردمی تصور م

م  هر متوجه  که  به    شدمیبار  نسبت  شده،  مجذوبم  اال 

و بابت    کردمیکه بهش زده بودم احساس گناه م   ییهاحرف 

  ی بودم که بهش هشدار دادم ازم دور  ی نفر  ن یمن اول  نکهیا

  .کردمیکنه، خودم رو لعنت م

  ی فاجعه   هیگرفته بودم داشت به    شی که در پ  ی ای زندگ  روند

  کردم ی تحمل م  یروزها رو به سخت  ی. بعضشدی م  ل یبزرگ تبد

بهم کمک کنه تا احساسم رو نسبت به   تونستی نم  زیچچ یو ه 

  .بدم رییاال تغ
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  ه یلباس مدل دولچه وارد اتاقم شد؛    هیبلند و    ن یپوت  ه یبا    اال

و رنگ  قرمز  نظر    قهی  لباس  از  و  داشت  تن  به  هفت 

  ی مرد  ی برا  ینداشت، ول  یو نقص  بیع  چیمد ه  ی استانداردها

کنه، اشاره    کی اون رو تحر  تونستی اال هم م  ی موها  یکه حت

اغوا کننده   یو نرم بدنش به طرز خطرناک  دیسف  ی هایبه منحن

  .بود

 انینما  یکمرش رو به خوب  یبود، فرو رفتگ  دهی که پوش  یلباس

  .کردیم

  ”!رو امضا کن  هانیا“

لبخند   هیزد و    زمیم  ی هاش بود رو رودست  ی که تو  ی اپرونده 

  .داد لمیتحو پروایب

  .جلوم انداختم  ی رو از پوست بدنش به سمت کاغذها نگاهم

  ”!ی اومد خوش“
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من  یبده، ول لیرو شخصا بهت تحو  هانیقصد داشت ا نایمال“

  ”.دمیقاپ زشیم ی از رو

  ” ؟ی دیپوش  هیچ  یکوفت  ی هالباس  نیواقعا! ا  ی د ی کش  زحمت“

  .به لباسش انداخت و دوباره من رو نگاه کرد ینگاه

  ”؟ی دیمن وسواس نشون م ی هانسبت به لباس  نقدری ا چرا“

چهارشنبهچهارشنبه  امروز“ مداداس؛  دامن   ی اسرمه  ی ها 

  ”!ی دیپوشیم

دهنم رو بسته   تونستمیاتاقم بود نم  ی زن تو  نیا  یوقت  چرا

  .داشتم  ازیبه درمان ن د ینگه دارم؟ شا

  دم،یپوشیمرد بودم و هر جمعه همون لباسم رو م  هیمن    اگه“

بخش    ی برات نداشت. کارن که تو  یتی اهم  چیشک ندارم که ه 

م  هی  ه،یحسابدار در  مشک  ونیروز  شلوار  ژاکت   یهمون  و 

اپوشهیرو م   شیمشک با  اصرار دار  نی.  تو  که توجه    ی وجود 

  ”.یبه من داشته باش یخاص
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! در مورد توجه  کی نی دام“داد:    رو چرخوند و ادامه   هاشچشم

  ”م؟یگفت  یخاصت چ

رو دوست    دنیو من هم آزار د   کردیم  تیداشت من رو اذ  اال

  .داشتم و البته به همون اندازه هم ازش متنفر بودم

  ”!کارت  یبرو پ ؛یکنیم تی من رو اذ واقعا“

رو  یول براش   زیم  ی لبه  ی اون  وقتش  اصال  انگار  و  نشست 

رو چند سانت به سمت راست    مینداشت. اگه صندل  یتیاهم

م و    تونستمیم  دادم،ی حرکت  کنم  جدا  هم  از  رو  زانوهاش 

  .پاهاش دفن کنم  نیو ب صورتم ر

رو    ی ریگنفس  ی هام به جوش اومده بود و گرمارگ  ی تو  خون

  .کردمی حس م

روز رو از    ی هیکه بق  دمیاسناد رو امضا کن. منم قول م  نیا“

قرار    هیهات دور بمونم؛ چون در هر صورت امشب  چشم  ی جلو

  ”.دارم 
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  ”قرار؟ “

سرم    ی سطل آب سرد رو رو  هی لحظه احساس کردم    هی  ی برا

  .کردن یخال

  ”؟یکن ی کار هی  ستیبه نظرت الزم ن“گفتم:   ی لحن سرد با

تو  یاحساس  تونستمینم که  بود   ی رو  کرده  رشد  وجودم 

نفرت کورکورانه نسبت    هی  دیشا  ایبدم. خشم؟ ترس؟    صی تشخ

مرد نم  یکه حت  ی به  رو  فراگرفته   شناختمیاون  رو  وجودم 

  بود؟

به   ستم،یتو ن  ی مورد عالقه   پی که من تا  لیدل  نیبه ا  فقط“

بهم چن  ی اگه یکه هر مرد د  ستین  یمعن  نیا  ن یهم نسبت 

اول  یاحساس پس    رم؛یگیحقوقم رو م  نیداشته باشه. جمعه 

  ”.دمیبه خودم استراحت م یشب واقع هی
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بود که به   نیهم ا  لشیگفتن نداشتم و دل   ی برا   یحرف  چیه

قراردادها رو   نی احساساتم نسبت به اال اعتماد نداشتم؛ بنابرا

  .دادم  لیامضا کردم و پرونده رو به اال تحو

باال  ی گوشه تا  من   ی لباسش  و  بود  رفته  باال  پاش  رون 

  .رمی بگ دهیاش رو نادبدن برهنه  تونستمینم

  ”؟یدامن رو سر قرار بپوش نیا ی خوایم“

کنه از خودم    ی عمدا دوست داشتم اال احساس ناامن  نکهیا  از

نظرش رو عوض کنه و سر اون قرار    خواستمی متنفر بودم. م

  .حاضر نشه

  .به لباسش انداخت  ینگاه

  ”.کرد  دشیی هم تا  ناسیل ه؟ یچ  مشکلش“

  ی رو نسبت به اال داشته باشم. تو  یاحساسات  ن یچن  دینبا  من

تنگ  ام نهیس  ی قفسه م  ی احساس  به    کردم؛ینفس   هیاتاقم 

  .شده بود لیتبد یجهنم واقع
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  ”؟ی قرار دار یداره. چه ساعت یبستگ“

  دم ید  ی ه یدادن خودم، به پشت خم شدم و زاو  شکنجه   ی برا

تغ اجمال  هیدادم؛ فقط    رییرو  بعد خ  ینگاه  و    عیسر  یلیبود 

بود که متوجه   یاونقدر طوالن  یاال برداشتم، ول   ی نگاهم رو از رو

  .دهیپوش  یست لعنت ریلباس ز  هیشدم 

  کی نیدام

همون حالت ابروش رو باال    ی مشکوک بهم نگاه کرد و تو  اال

ها رو به انداخت؛ انگار که با نگاهش داشت هدفم از اون سوال

  .دی کشی چالش م

اعتراف   فتگیکه م  خوندمیهاش م چشم   از نگاه کن و  بهم 

من زل بزن و    ی بایز  ی به چهره   ؛ی ندار  ی اکن که بهم عالقه

  .یگی در مورد احساست دروغ م ی بگو که دار
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 ی خوب  ی ده یدل اال رو ببرم اصال ا  نکهیا  ی برا  قهیجل  دنیپوش

. حاال کردیم  یتالف   شتریب  یلیخ   هاشیی باینبود؛ چون اون با ز

  .گرفته بود ی شیاال از من پ

  ”.یدنیصرف نوشاول، به   قرار“

  ”ه؟یخوب ی ده یا ی! مطمئن؟یدنینوش“

. اصال دادی آزارم م  یقرارش حساب  ن یاال در مورد اول  ی هاحرف 

مدت    یطوالن  یعاطف  ی رابطه   هیدوست نداشتم که اون وارد  

مند  مرد عالقه   هیاصال دوست نداشتم که به    نطوریبشه؛ هم

  .بشه

که اال رو به سمت خودم   یتا زمان  ینبودم، ول  یمرد خوب  من

شدن    میقصد تسل  بردم،یو از بودن باهاش لذت نم  دمیکشینم

  .نداشتم
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مرحله و از    نیاول  ی که تو  هیزیتموم چ  ،یدنینوش  هیکه    فعال“

  ه یرو دارم؛ در ضمن، در مورد داشتن    شیآمادگ  ینظر ذهن

  ”.ندارم  یاحساس خوب یجنس ی رابطه 

دوست شروع به صحبت کردن باهام کرد. به نظر    هیمثل    اال

که رد و بدل   ییها لیمیبار و ا  ی هامون توکه صحبت   دیرسیم

کرده بود و من    یمیرو صم   نمونیب  ی رابطه   ییجورا  هی  م،یکرد

  ی اعتراف تمام احساسات  ی رو برا  ی ادیز  اق یبودم که اشت  یکس

نم که  چند  هر  دادم؛  نشون  داشتم  ا  تونستمیکه   نی شدت 

  .کنم تیریرو مد  تیمیصم

به    اقمیفراموش کردن اال و اشت  نیب  یتحمل  رقابل ی طرز غ  به

  .کرده بودم  ر ی دونستن در موردش گ  شتریب

توجه اال رو   ی زی چ  ه یافکارم غرق بودم که متوجه شدم    ی تو

 ی اومد و تو   نییپا  ز ی م  ی از رو  نی به خودش جلب کرد؛ بنابرا

  .اتاق پرسه زد
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که   کردمیاحساس م  شهیازم دور بشه متنفر بودم. هم  نکه یا  از

پس دور شدن اال از کنارم    بره؛یاون نور و گرما رو با خودش م

  .زشون متنفرم اضافه کردم که ا  ییزهای چ ستی رو به ل

تحمل دور بودن از اال رو نداشتم؛ پس بدون فکر از جام    گهید

  .بلند شدم و اون رو دنبال کردم 

 نی ا“رنگ بود اشاره کرد و گفت:    ییکه طال  ی ر ی لباس حر  به

  ”.جالبن. من عاشق اون لباسه هستم  یلیها خلباس 

اتاقم اسکن   ی تو  تیال  ی صفحه   ی رو از رو  ی بعد  ی هاعکس   اال

  .شدن بهش بود  کینزد  خواستم،یکه من م  ی ز ی کرد و تنها چ

آزار    ی ز یچ   هی  شه یهم رو  من  که  داشت  وجود  موردش  در 

  .کنم  تیکه احساس امن شدیهمزمان باعث م یول داد،یم

مدل   یکیبه    اال نقد    ی تو  ی هااز  به  و شروع  اشاره  کاتالوگ 

  .کردن لباسش کرد
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لباس   نکهیا اال در مورد  برام    هیها چاون مدل   ی ها نظر  اصال 

چ  یتیاهم تنها  تو  ی زی نداشت؛  فکر    ی که  بهش  لحظه  اون 

  .مرد بود هیسر قرار رفتن اال با  کردم،یم

  ”ن؟ی آشنا شد گهیبا همد ی چجور“

ها رو مرتب کرد و بعد از تموم شدن کارش به سمتم  عکس   اال

  .د یچرخ

  ”؟یسازمان بهداشت جهان  قیاز طر نکنه“

  یکه بهش پرونده بودم با خوشحال  ی اکه یبدون توجه به ت  اال

! نی عکس رو بب  نی. ایابیدوست  تیسا  هی  قیاز طر“جواب داد:  

توجه مرکز  نظرم  مدل    کمیاش  به  و  لبخند  نادرسته؛ 

  ”.گرفت دهیناد دیرو نبا  دنشیچرخ

جا بود و  اال کامال درست و به  ی و انتقادها  هاده ینکات، ا  تمام

ا  شدیبدون شک م ول   نیبهتر  هاشده یاز  رو کرد،   یاستفاده 

  .نداشت یتیبرام اهم  زهای چ نیاالن ا
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  ”؟یابیدوست ی نوع برنامه چه“

  .دی کاتالوگ برداشت و به سمتم چرخ ی رو از رو  نگاهش

سر   کامال“ کارم  از  داشت  اصرار  گال  چرا  که  شدم  متوجه 

شخص  یول  اره،یدرب مسائل  مورد  در  کردن  واسه    میصحبت 

رابطه  دنیرس درست  نی ب  یجنس  ی به  راه  تو،  و  واسه   یمن 

  ”.ستیمکالمه ن هیشروع 

  ”؟ی کجا قرار دار حاال“

قرارش   اتیدر حد مرگ دوست داشتم در مورد جزئ  نکهیا  از

 شد یم  شتر یب  یبدونم، واقعا از خودم متنفر بودم و نفرتم وقت 

و رک و راست ازش بخوام که برام    مایمستق  تونستمیکه نم

  .رو روشن کنه  زیچبده و همه حیتوض

  کی نیدام

 ن یبردارم؛ بنابرا  ی قصد نداشتم دست از کنجکاو  وجهچ یه  به

  ”؟ ی حاال کجا قرار دار“: دمیپرس
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. تا حاال به  کنمی بار به اسم مارکت باهاش مالقات م  هی  ی تو“

  ”؟یاون بار رفت

به   ک یتار  بایفضا با نور کم و تقر  هیبه اون بار رفته بودم؛    قبال

البته دو تا هتل که    یقو  یلیخ  ی هاهمراه مشروب  داشت و 

  .هاش ساخته شده بوددو تا از بلوک ی تو

م  ی حال  در وانمود  رو    ی تو  ی هادارم عکس   کردمی که  مجله 

  ”.آره! اونجا رفتم “ جواب دادم:  ی با سرد کنم،ی م یبررس

بشم و با وجود    یمانع رفتن اال به اون قرار لعنت  تونستمینم

به   ریبدم تا اال د  بیترت  یالک  ی جلسه  هیدوست داشتم    نکهیا

پام نبود؛ چون بدون شک    ی جلو  یراه  چ یه  یقرارش برسه، ول 

  .اسحقه هیکه اون جلسه  شدیزود متوجه م یلیو خ

  ”خونه، درسته؟ ی وقتشه بر گهیکنم که د فکر“
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رو خراب   یاون خوشحال دیو من با  دیرسی نظر خوشحال م به

داشته    ی مثل من احساس بد. دوست داشتم اال هم  کردمیم

  ”.قرار دارم هیمنم امشب “باشه؛ پس بدون فکر گفتم: 

  شناختم یکه نم  ی به خاطر قرار مالقاتش با مرد  د یمن با  اگه

از قرار   تونستیپس اون هم م  شدم،ی در حد مرگ شکنجه م

  .لذت ببره یحساب هامییمالقات من و توانا

شد و من کامال متوجه بودم که اون بهم    کیاال بار  ی هاچشم

  .هام مزخرفنکه حرف  گهیشک کرده و داره با خودش م

واسه امشب توش نوشته   یقرار مالقات  ست؟ین   متیتقو  نیا“

  ”.نشده که

  ”.کنمینم ادداشتی میکار می تقو ی رو تو میشخص  ی قرارها“

  یزندگ  چ یهم گفته بودم! در مورد من ه  گهیدروغ د   ه ی  حاال

 ی شخص   میتقو  هی  نکه یوجود نداشت؛ چه برسه به ا  ی ای شخص

  .داشته باشم
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که سکس داشتم رو    ی بار  نیآخر  تونمینم  یواقع من حت   در

اال    ی که درباره   یالت ی تک تک تخ  تونستمیم  یول   ارم،یب  ادیبه  

  .داشتم رو به خاطر بسپارم

  ”.نمتیامشب بب  دیپس شا“گفت:  ی پوزخند معنادار با

به محض    اتاقم کردم.  تماشا  رو  رفتنش  من  و  کرد  ترک  رو 

حرکت کردم؛ تنها    ییبسته شدن در اتاقم به سمت دستشو

م  ی زیچ ز  ن یا  دم،یدی که  لباس  اون  که  رنگ    ری بود  قرمز 

قراره    ی اگه یشخص د  نکهی پاهاش قرار گرفته و ا  ن یب  ی چطور

  .اون رو از تنش جدا کنه

اال رو   تونستمیکه نم   یصبح بود و من در حال  م ینه و ن  ساعت

که اون االن کنارم بود و    کردمی کنم، آرزو م  رونیاز فکرم ب

فکر    یدرنگ باهاش سکس کنم. حت  هیثان  هیبدون    تونستمیم

اال   مرطوب  واژن  به  روکردن  تاث هورمون  ی هم   ر یهام 

  .ذاشتیم
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  اال

م  اِستِن درک  وضوح  به  و  بود  باهوش  و  که   کردمی جذاب 

  .داره   ازیدرمان ن  ی دوره   هیو به    دهیصدمه د  کمیاحساساتش  

شده بودم که تمرکز و وقت    رهیبار خ   ی به در ورود  ی اونقدر

  ا یاصال از استن خوشم اومده    رم ی بگ  مینداشتم تا تصم   یکاف

شا مرد  نیا  لشیدل  دینه.  اومدن  منتظر  که  که   ی بود  بودم 

  .نشون بده ی ابهم عالقه خواستینم

روچشم   باالخره از  رو  توجه  ی هام  و  برداشتم  به  در  رو  ام 

که روبروم نشسته    ی امهندس عمران چهل و دو ساله و مطلقه

سفارش داده   متیمشروب گرون ق  هیبود معطوف کردم. اون  

  .متیارزون ق ی آبجو هیبود و من 

در مورد همسر سابقش گفته بود و من  ی ادیز ی زهایچ استن

ا و ناخوداگاه  رو اشتباه  کینیهام دو بار اسم دامحرف   نیدر ح
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اونجا تا  بودم.  آورده  زبون  ه  ییبه  بودم،  متوجه شده   چ ی که 

  .مینداشت یتی جذاب  گهیهمد ی کدوم از ما برا

رو حس کردم.   کی نیورود دام   ییهویافکارم غرق بودم که    ی تو

تحمل شده و قلبم به تپش   رقابلی و غ  نیسنگ  یلیجو بار خ

بار برخورد    نیرعد و برق به زم   هیافتاده بود؛ انگار که قرار بود  

  .کنه

  ک ی نی دام  ی خودم رو کنترل کردم که نگاهم رو از رو  یسخت  به

  .بردارم و حواسم رو به استن بدم

  ”.هستم ی ابازنده نیکه من چن یکنی! حتما فکر مایخدا“

  ”! چرا؟؟یچ“

 ی که استن داشت در مورد چ  ارمیکامال به خاطر ب  تونستمینم

م چ  کمیو    زدیحرف  چه  حساب  ییزهایقبل  فکرم   ی گفته. 

ول  بود،  به    کردمیم  یسع  یمشغول  دارم  که  کنم  وانمود 

  .دمیهاش گوش محرف 



Page 475 of 1306 

 

  ن ی از خودم بهت گفتم. ازت ا  شتر یمورد همسر سابقم ب  در“

پرس رو  ا  دمی سوال  خاطر  به  و دوبار   نکهیفقط  همسرم  به  ه 

  ی انگار که اصال آمادگ  یصحبت در مورد اون برسم. متاسفم، ول

  ”.رو ندارم  دیجد ی رابطه  هی

  ”.میباش قی دو تا رف میتون ی و تو م من“

  .شرابش بلند کردم  وانیآبجوم رو به سمت ل و

رو با خودم روشن    فمیاول تکل  دیبهم گفتن که با  هامدوست “

 ی اگه جا  گفتم؛یرو بهت م  ی ز ی چ  نیچن  دیکنم. احتماال نبا

قرار گذاشتن  ی بود. من واقعا تو زیآمن یتو بودم واقعا برام توه

  ”!افتضاحم 

 یسالم  ی رابطه  ی تو  قاینداشته باش؛ منم دق  ی بد  احساس“

  ”.ستمین

قرارمون ادامه    ست یقرار ن“گفت:    دیشک و ترد  کمیبا    استن

  ”کنه، درسته؟ دایپ
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  .تکون دادم دییتا ی رو به نشونه سرم

رو در مورد همسر    ز یهمه چ   یتون ی م  ی اگه بخوا  یول  درسته،“

  ”.یسابق و طالقت بهم بگ

به وجود    میخارش مال  هیهام  شونه  ی هاغه یت  نی کردم ب   احساس

هام قرار گرفت، اصال شونه  ی ها رواون دست   یوقت   ی اومد. حت

صورتم رو با اعتماد به نفس کامل برگردوندم و    دم؛یاز جا نپر

  .سکوت کردم

دستش انداخته بود، خم شده بود و   ی کتش رو رو  کی نیدام

رو به سمت باال تا زده بود. چقد دوست داشتم    هاشن یآست

واسه   یمناسب  ی بار جا   یدهنم رو باز کنم و سرش غر بزنم، ول

  .نبود تمیکردن عصبان یخال

و قد  بایزن ز هیبا   کی نیهم وجود داشت. دام گه یمشکل د هی

پوست بود؛  شده  همراه  فوت  ب   رهی ت  یشش  نقص   بیعیو  و 

بود کرده  کوتاه  رو  موهاش  و  فقط داشت  مو  مدل  اون   .
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  ی عال  یبا اعتماد به نفس و با ساختار استخون  ی ها مخصوص زن

  .رژ قرمز رنگ بود ه یکه داشت  یش یبود. تنها آرا

  ”!روسو ی ... آقادام“

انجام   دیاحمقانه بود که با  ی باز  ه ی  نیتنگ شد. ا  هاشچشم

قرار دارم و اون هم به    نجایگفته بودم که ا  کی نی. به دام شدیم

حال هر    نیباره؛ با ا  نیهم  ی من گفته بود که قرار مالقاتش تو

  .میهم تعجب کرد دنیکه از د میکردیدومون وانمود م

  ”!استنه  نیا“

  ”.روسو هستم  کین یدام“

ما دو تا شده بود    ی لج و لجباز  یقربان  گناهیو ب  چارهیب  استن

  .دمی هاش رو شنخرد شدن استخون ی و من صدا

هم   شونیا  ،ی! دالنهیدالن  شونیا“گفت:    یبا بدجنس  کی نیدام

  ”.االس
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چهره   یدالن تنها  لبخند   بیعیب  ی انه  بلکه  داشت،  نقص  و 

اضافه شده بود. واقعا    هاش تی هم به جذاب  یجذاب و درخشان

  .رمی مجبور بودم باهاش ارتباط بگ یمتنفر بودم، ول یاز دالن

  ”!خوشحالم اال یلیخ دنتی از د“گفت:  ی با خونسرد  اون

  !خوب بود؟  نقدریاون چرا ا آخه

  ”.میکن یکار م گهیمن و اال با همد“گفت:   کی نیدام

طور  یول افکار شوم  ی لحنش  کردم  احساس  که   ی تو   یبود 

 ک ی نیبودم، بدون شک به دام  ی دالن ی سرش داره. اگه من جا

  .شدمیمشکوک م

  ”.کنمی روسو کار م ی آقا ی من برا“ کردم:  حیتصح 

صداش   ی که اونطور ادیاصال خوشش نم  کینی دام  دونستمیم

اوقات از قصد    شتری که ب  شد یباعث م  تشیحساس  نی کنم و هم

  .کار رو تکرار کنم نیا
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که   میشده بود  رهیرو به هم خ  یطوالن  یمدت  کی نیو دام  من

 ی معرف  گه یو استن خودشون رو به همد  یدالن  نیح  ن یدر هم

  .کردن

  ”ن؟یدی سفارش م یچ“: دیبار پرس خدمتش یپ

 د یکش  رونیب  یدالن   ی رو برا  یصندل   کی نیدام  نیح  نیهم   در

  .دادیهم م  یو خفن میعطر مال ی بو ی. دالننهیتا اون بش

روسو سر قرارم با استن    کینی شلوغ بود. اگه دام  یحساب  بار

کله  ییهوی و  پسر  راحت   دای اش  شک  بدون  بود،  تر  نشده 

حرف   تونستمیم پ  ییهابه  نشون   زدی م  خدمتش یکه  توجه 

  .بدم

صندل  ک ی نیدام   یوقت پشت  رو  داد،   ه یتک  یدالن  یدستش 

کله داشتم  نزددوست  هم  به  اونقدر  بکنم.  رو   شده   کیاش 

بود و به پام فشار    دهیبهم چسب  کین یمن و دام  ی که زانو  میبود

  .آورد یم
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 ک ی باعث تحر  خوادی که من رو نم  کین یمثل دام  یکس  نکهیا

  .واقعا ناعادالنه بود  شد،یشدنم م

دام   ییکارها  ی همه  م  کی نیکه  و    انتقام   ی بو  داد،ی انجام 

که اون داره باهام    کردمی احساس م  داد؛یم  یطان یش  ی هاله یح

  .کنه یتا حرصش رو سرم خال کنهیم ی باز

توض  باالخره به  شروع  رشته   حیاستن  مورد  در   ی دادن 

انگ  ش یدانشگاه  غم  اتفاقات  دوران   ی زیو  طول  در  که 

  .افتاده بود کرد  شیی دانشجو

صندل  کی نیدام پشت  رو  دستش  من   میدوباره  و  گذاشت 

  .رعد و برق بزرگ وسط قلبم فرود اومده  هیاحساس کردم که  

داشته باشه؛ تنها   یچه حس  تونهی که اون م  کردم ی نم  درک

م  ی زیچ کاف  ن یا  دونستم،ی که  وقت  که  کشف   ی برا  یبود 

  .کردنش ندارم 
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مال من باشه و در   خواستمیم  خواستم؛یرو م  کی نیدام  من

رنگش بهم زل زده، آروم به صورتم   یآب  ی هاکه با چشم  یحال

اون   خواستمی. مرهیازم بگ  ی فرانسو  ی بوسه  هیبشه و    کینزد

در    یو جسمم رو بدون معطل  خوابمی باشه که باهاش م  یکس

  .دمیقرار م  ارشیاخت

  .نفس بکشم تونستمینم گهید

  ”.دی من رو ببخش قهیدق  چند“

 ی عبور کنم. وقت  زی کردم از پشت م  یجام بلند شدم؛ سع  از

  ی طانی چشمک ش  ه یاون    شدم،ی رد م  کی نیدام  ی داشتم از جلو

  .داد لیبهم تحو

اونقدر کم بود که مجبور شدم    های و صندل  زی م  نیب  ی فاصله

بدم    هیتک  کینی تمام بدنم رو به بدن دام  ز،یرد شدن از م  ی برا

  .کنم دایراهم رو پ   یو به سخت
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دام  نکهیا  بدون سر  یعذرخواه  کین یاز  سمت   عیکنم،  به 

  .بار قدم برداشتم ی هایبهداشت  سیسرو

چند    یرسوندم و از نظر ذهن  یبهداشت  سیرو به سرو  خودم

تلق  ی اقهیدق خودم  به  دائم  دادم.  استراحت  خودم  به   نیرو 

  .خودم رو کنترل کنم   کینیدر مقابل دام  تونمی که م  کردمیم

م   نیا  به م  کردمیفکر  هم  هنوز  دام  تونم ی که   ه ی   کین یبا 

حال  ی رابطه  در  باشم؛  داشته  مالقات    یدوستانه  قرار  از  که 

 ی که تو  یزن  نی باتریبا ز  خواستمشیکه تا حد مرگ م  ی مرد

  .داشتم یبودم احساس حقارت و سرخوردگ  دهیعمرم د

رابطه   هیو به خاطر داشتن    زدمی کارم رو م  دیق  دیواقعا با  یعنی

  دادم؟یاستعفا م بلی از ل سمیبا رئ

و ارتباط   کینیدام   دنیکه با د  یجنس  راتییکردن تغ  کنترل

  .دام کرده بوواقعا کالفه  دادیبرقرار کردن باهاش درونم رخ م 

  ”خوبه؟ حالت“
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  .دمی جام پر از

  م ی تصم  تونهیشده بود که انگار نم   رهی بهم خ  ی جور  کی نیدام

موهام رو بکشه و من رو    ایکه من رو قطعه قطعه کنه    رهیبگ

  .ببوسه ی فرانسو

  ”!ستمیمن خوب ن نه،“

  ”گفته؟ ی زی استن چ  ه؟یچ مشکلت“

خوب“:  دمیخند آدم  اون  نه،  همسر   ه؛یاستن؟!  عاشق  هنوزم 

  ”.سابقشه

  ” وجود داره؟ یچه مشکل   پس“

  ”!ک ینیاس دامواقعا احمقانه  هاتحرف “

  ”.ی صدا زد کی نیدوباره من رو دام   پس“

  .شد و من دوباره از درون گُر گرفتم  کی قدم بهم نزد هی

  ”!یروان دمیترس“
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  ”چرا؟“شبح لبخند زد و گفت:  هی مثل

  ”.داره  ی اکننده رهیخ ییبایواقعا ز یدالن“

  ”.لهی! اون وکنطوره ی هم  آره،“

بهتره  “قفل کردم و گفتم:    امنهیس  یقفسه  ی رو رو   هامدست

  ”.سر قرارت ی برگرد

  ”.رم ی نم نجایاز ا ه یمشکلت چ یکه نگ  یوقت تا“

بنابرا  سکوت رو   کی نیدام   نیکردم؛  من  و  رو گرفت  بازوهام 

  .چسبوند وارید ی محکم به گوشه

با   ی خوب  احساس داشتم  دوست  هم  همزمان  و  نداشتم 

هاش رو دو طرف سرم  اون حالت بمونم. دست  ی تو  کی نیدام

ب   وارید  ی رو رو  اش  شده  یخالکوب  ی بازوها  نیگذاشت و من 

  .کرد  یزندان

  ”!بزن  حرف“
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اصال  “کردم:    اعتراف جرئت   ی مسخره   ی باز  هی  یآمادگمن 

 ” !رو ندارم. لطفا بس کن  قتیحق

  ”!یناراحت یاز چ یزود بگ یلیبه نفعته که خ پس“ 

م  خب،“ چ  شتریب  کنمیاعتراف  اون  رو    ی زیاز  فکرش  که 

  ”.مجذوبت شدم کردمیم

  ”و؟“

و البته باهوش    بایزن ز  هیتو با    نمی دوست ندارم بب  نکهیا  و“

  ”.سر قرار ی اومد

  ی شیآت  ی هاسرد نبودن؛ شعله  گهیرنگ د  یآب  ی هاچشم  اون

پ دام  روزیکه  م  کینیشدنِ  رخ  به  فرا    دیکشیرو  رو  وجودم 

  .که در معرض خطرم دونستمیگرفته بود و من کامال م

  ”!ی بهتره بر  گهیکه د کنمیم فکر“

  کی نیدام
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م  یدون ینم  قطعا“ باهات حرف  دارم  که  جور   هی  زنم،یاالن 

ا  ی هاخاص تک تک سلول   ی انرژ  ن یبدنم رو احاطه کرده و 

خ  ی برا  تونهیم دومون  حال    یلیهر  هر  به  باشه.  خطرناک 

  ”!که ی دونیم دونه،یم  روزی پ یجنس یزه یغر  شهیهم

انگار به بدنم تک   ترکی و نزد  کیبهم نزد  ی قدر  به   ه یشد که 

دام نزد  کین یداده.  بهم  نم  کیاونقدر  که  بود   تونستمیشده 

  .نمیبیم تیاز واقع ریغ  ی زیتصور کنم دارم چ

داشت با لمس   بایکرد و تقر  کیرو به گونه و فکم نزد  شینیب

  .دادی هام من رو زجر مکردن گونه

به نظر خوب   ه؟ی خب، نظرت چ “ همون حالت زمزمه کرد:    ی تو

  ”اد؟ینم

متنفر    به ازش  داشتم  دوست  واقعا  بودم؛  افتاده  نفس  نفس 

  .هوس شدن بود مِیمن تسل یفعل تیظاهرا اولو یباشم، ول

  ”.یرنج بکش کشم،ی تو هم همونطور که من رنج م خوامیم“
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 کرد؛ی هاش گوشم رو نوازش منفس ی گرما 

جا گرفته بود و کم مونده بود از    امنهیس  ی تو  یبه سخت  قلبم

  !بزنه رونیب ام نهیس ی قفسه

 ی هافشان فعال شده بودم که گدازه کوه آتش   ه یدرون مثل    از

  .سوزوندیجا رو مداغش همه 

دام  حق هم  کی نیبا   دون یم  روزیپ  یجنس  ی زه یغر  شهیبود؛ 

پاهام    نیب  کردم ی نبودم. احساس م  یو من هم مستثن  شهیم

  .مرطوب شده

هم   یتیجذاب  چیه   ک؛ی نیدام  ستین  یسالم  ی اصال رابطه   نیا“

داشته    ییهارابطه  نیهمچ  گهیبا همد   دینداره. دو تا دوست نبا

  ”.باشن

  ”.میست یدوست ن ما“

  ” ه؟یحرف چ  نیاز ا منظورت “
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نزد  نقدر یا  کی ن یدام  نکهی ا  از خودم    ک یبهم  به  بود  شده 

  .دمیلرزیم

  د یاز ما با  یکیبه دو تا دشمنه؛    هیشب   شتر یمن و تو ب  ی رابطه “

  ”.بازنده باشه هی دیبا یکیبرنده بشه و اون 

اگه مجبور    یول  کرد،یدر مقابل خواستنم مقاومت م  کی نیدام

  .بردیمنم مثل اون زجر بکشم لذت م  نکهیاز ا شد،یم

حرف  بدون بشک  اونقدر  ربطی هاش  هم  من  و  نبود   ی هم 

بار هم که شده جلوش   هی  اومدیشده بودم که بدم نم  کی تحر

 هی  م؛یامون برسبرهنه بشم و اجازه بدم هر دومون به خواسته

  !منفعت طلبانه یِجور دشمن

نشسته بود و   میشونیپ  ی رو  ی گُر گرفته بود، عرق سرد   بدنم

  .انگار دچار تشنج شده بودم
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تو   نیهم  اگه رو  آلتش  نم  ی االن  فرو   چ یه  کرد،یوجودم 

که نشون   یالعملمن رو به خاطر عکس   تونستینم  ی دادگاه

  .مقصر بدونه دمیم

 ره ی خ  گهیکه هر دو به همد  یرو بلند کردم و در حال   دستم

 ی گذاشتم. قفسه  اشنه یس  ی هام رو روکف دست   م،یشده بود

و جذاب    یسکس  ی ندیگرم و محکم و به طرز خوشا  اشنه یس

  .بود

  ”.اال  ی استعفا بد بل یاز ل دیبا تو“

  .رو ازش برگردوندم  هامچشم

  ”!د؟ی ببخش“

تو“ گفت:    آهسته اگه  کن!  ول  رو  نکن  بلی ل  ی کارت   ،یکار 

  ”.میداشته باش  با هم رابطه  میتونیم

با هم رابطه داشته   میکارم رو ول کنم تا بتون  ی خوای ازم م  تو“

  ”!م؟یباش
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سوراخ  احساس از  که  شدت   ک ینیدام   ی نیب  ی هاکردم  از 

شده    یعصبان  ی اژدها  هیمثل    زنه؛ی م  رونیب  ش یآت   تی عصبان

تر شد و از شدت قطور   نچیا  میکه آلتش ن  خورمیبود. قسم م

  .دیچ یدرد به خودش پ

  ”.خوامیکه من م هیزیهمون چ قاًیدق نیا“

  .بشم و از کوره در برم   یعصبان  ینوبت من بود که حساب  حاال

گفتم:    یلیخ دار “خالصه  م  ی تو  برا  یشغل  ی گیبهم   ی که 

  ی بشم، در صورت   الیخی دارم رو ب  اج یبهش احت  میزندگ  ی ادامه 

  ”سر قرار؟ م یما االن با دو تا آدم مختلف اومد یدونیکه م

  گه یکار د  هیبرات  “گفت:    ”قرار “  ی بدون توجه به کلمه   نک یدام

  ”.کنمی م دایپ

وقاحتش با لگد بکوبم   دوست داشتم به خاطر اون همه  واقعا

  .وسط پاهاش

  ”.رو ندارم  دی کار جد هیشروع  ییتوانا من“
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که به   ی ابه خاطر لطمه   ینگه داشتم، ول  نییصدام رو پا  تن

جلو نتونستم  بود،  شده  وارد  رو   دنیلرز  ی احساساتم  صدام 

  .رم یبگ

باق  ی زی چ  گهید  ه یفقط به    مینمونده بود. زندگ  یته حسابم 

اول  زنینما شده آوطناب نخ  ن یبود؛ حداقل تا روز جمعه که 

  .بود نیهم   طیشرا گرفتمیحقوقم رو م

 ی نه یبار بنوشم و هز  ی تو  گهی د  ی آبجو  هی  تونستمینم  یحت

ترموستات واسه گرم نگه داشتن خونه هم رو دستم مونده بود. 

دام م  کی نی اونوقت  فکر  بخواد   کردیروسو  ازم  داره  حق  که 

  .شغلم رو کنار بذارم 

باعث شده که فکر   یاصال چ“:  دمیکشیم  ادیداشتم فر   بایتقر

ا  یکن دار  ن یارزش  کنار    ی رو  رو  کارم  خاطرت  به  من  که 

  ”بزارم؟ 
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  ک ی بهم نزد  شتریبار ب  نیبرق زد و ا  کی نیدام  یآب  ی هاچشم

رو رو  و خودش  م  ی شد  کرد.  مشت   هی  خواستمیبدنم خم 

دوست   هم  هنوز  احمق  منِ  چرا  که  بزنم  صورتم  به  محکم 

  .داشتم که اون لمسم کنه

  ”.وجود داره ی اما چه رابطه  ن یکه ب میدونیدوتامون م   هر“

  ن یمحاله. ا  نیا  اد؛ینم  شیپ  یاتفاق   نیچن  وجهچی! نه، به هنه“

 ی ا. من و تو هرگز رابطه کینیفقط حدس و تصورات توئه دام 

  ”.داشت  میبا هم نخواه ی کار  ی به جز رابطه 

بهش   ارهیبه زبون ب  زتریآم  نیحرف توه  هی  نکهیقبل از ا  دیبا

با هم   نمونیب  ی که ما قبال در مورد رابطه   کردمیم  ی ادآوری

  .میدی و به توافق رس میحرف زد

  ”.کین یسر قرارت دام   ی برگرد بهتره“

کارم تموم شده باشه. فکر نکنم هنوز    نجا یکه ا  ستم ین  مطمئن “

  ”.باشه دهی وقت رفتنم رس
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 خواستمینم  گهیبرافروخته شده بودم و د  تی شدت عصبان  از

  ه ی  ک ینی پس اون رو محکم به عقب هل دادم. دام  نمش؛یبب

که   یهاش رو در حالقدم عقب رفت، نگاهش گرم شد و دست

  .از دو طرف بدنم جدا شده بود، مشت کرد

تا   ن یینگاهش رو بهم دوخت و دستش رو پا  کی نیامد آورد 

  .لباسش رو مرتب کنه

رد و بدل شد، من هنوزم    نمونیکه ب  ییهاوجود تمام حرف   با

ضد و   زیچ  هیالبته    نم؛یرو برهنه بب  کی نیکه دام  خواستمیم

ا  ضینق اون  و  داشت  وجود  هم  همزمان   نیزجرآور  که  بود 

  ی لعنت  کی نیبار هم که شده اون دام  هی  ی دوست نداشتم برا

  .نمی رو بب

 دم یازم دور شد و به سمت سالن بار رفت. هنوز از د  کی نیدام

فکر  “کرد و گفت:    یخارج نشده بود که به سمتم برگشت، مکث

هر کوفت   ا یدوست دخترم    یدالن   یکه بدون  ست ی کردم بد ن

  ”.ه یاون همسر هر ست؛ین ی کرد ی که تا حاال فک م ی اگه ید
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تو    واقعا“ عوض  هی که  با کی نیدام   یهست  یآدم  رو  اون  تو   !

  ”؟ی تا باهاش زجرم بد  ی خودت سر قرار من آورد

ش  هی البته  و  ژکوند  تحو  یطانی لبخند  وضوح    لیبهم  به  داد. 

  .دمیدی لبش م ی شرارت رو از گوشه

  ”.باشه ادتیرو  نیاال؛ ا ستمین یاصال آدم خوب من“

من   ی نطوری . دوست ندارم اکین یدام  ستیاصال منصفانه ن  نیا“

  ”.ی ر یبگ  ی رو به باز

  ط ی شرا  نیمن ا  یکنی تو فکر م“ رو درهم کرد و گفت:    ابروهاش

باز حقه   یعوض  هی من دوست دارم    یکنی رو دوست دارم؟ فکر م

تو رو داشته باشه، پس دوست نداره    تونهیباشم که چون نم

در   یدونیاصال م  نه؟ی بب  تیزندگ  ی رو تو  ی اگهی شخص د  چیه

به جز   گهیدمرد    هیواسه    ی که دار  دمیدیم  ی طول روز وقت

بهم دست داده    ی زی چه احساس نفرت انگ  یمن خوشگل کن 
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قراره   نکهی سر قرار؟ ا  ی بر  ی اگهی قرار بود با شخص د  نکهیبود؟ ا

  ”امشب اون تو رو لمس کنه؟

  .بزنم اد یفر ی دیداشتم از ناام دوست

من رو داشته    ی که تو نتون  ستین  نطور یاس! ااحمقانه   یلیخ“

حاال هر    نیهم  میتونیوگرنه ما م  ؛ی خوای. تو من رو نمیباش

بر اتفاق   ی پ  میکدوم  تمام  و  خودمون  رو   ی هاکار  امشب 

کن انگار که همیفراموش  فردا صبح هم   وفتاده ین  یاتفاق  چی. 

  نه ی. مشکل امیو کارمند با هم ارتباط برقرار کن   سی رئ  هیمثل  

  ”.وفتهیاتفاق ب نیا ی خوایکه تو نم

لمس کردنت    م،یکنیکار م  بلیل  ی که ما هر دو برا  یوقت  تا“

نکن و از کارت استعفا    ی واسه من ممنوعه اال؛ پس لطفا لجباز

  ”.بده

  ”.ک ینینداره دام امکان“
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و بغضم رو کنترل کرده بودم. من به اون    تیعصبان   یسخت  به

  از ین  ک ینی سکس بدون عشق با دام  ه یاز    شتری ب  یلیحقوق خ

  .داشتم

بدون توجه به احساسات من به حرفش ادامه داد:   کی نیامد

هر زمان با    نیهمچن   کنم؛یمن تو رو لمس نم  یعنی  نیپس ا“

دار قصد  که  بشم  حاضر    ی بر  یک یبا    ی خبر  اونجا  قرار،  سر 

رو گفتم تا خوب متوجه    هانیتا قرارت رو به هم بزنم. ا   شمیم

  ”.احمق بشم تونمیکه تا چه حد م یبش

بود که خشمش رو نشون بده. با وجود   کینی نوبت دام  حاال

اون    ی که تو  یو احساسات نادرست   هابیفراز و نش  نیا  ی همه 

هنوز هم هوسم به عقل و    شد،یرد و بدل م  نمونی لحظات ب

  .کردیمنطقم غلبه م 

روسو در حال حاضر به خاطر   کی ن یکه دام دمی دیوضوح م به

  .خواستن من از خودش متنفره
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  ”.یدونیرو م  نیاس و خودت هم ااحمقانه  یل یخ  اتهحرف “

ها تنها  و اون حرف   دادم یکم داشتم عقلم رو از دست م  کم

  .ارمیبه زبون ب تونستمیبود که م ییهاکلمه

داره و    تیموضوع واقعا برام اهم   نیا  یام اال، ولمتوجه  کامال“

  ”.متاسفم دمی م تیبهش اهم  نقدری ا نکهیاز ا

اون    ی تو  کینی کردن و دام   دادیشروع کردم به داد و ب   دوباره 

  .هاش رو بست چشم   تیو عصبان یلحظه از شدت درموندگ

داره؛ پس ادامه دادم:    یبرام مهم نبود که اون چه احساس  واقعا

ن  نیا“ ا  ی! حتستیعادالنه  به  دور هم  از  نگاه    نیاگه  رابطه 

  ”.ستیسالم ن ی رابطه هیکه  یشی متوجه م ،یکن

که   دونمیو خوب م  ستمین  یراض   طیشرا  نیکن منم از ا  باور“

من مرد   یول  ،ی نکرد   ی اشتباه  چیتو ه   ؛یستیتو اصال مقصر ن 

.  ستیعادالنه ن  ایدن  نیا  ی تو  یچ ی اال و بدون که ه  ستمین  یخوب

  ”.بهتره یرو بفهم نی زودتر ا  یهر چ
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من حاضر نشم از کارم استعفا بدم،    نکهیکه! به فرض ا  واقعا“

دق کار  قایتو  برم  ی چه  دستت  م  اد؟یاز  دوره    ی خواینکنه 

ترت  ی بگرد منهتن حاضر نشد مطابق   ی که تو  یهر زن  بی و 

  ”؟ی عمل کنه رو بد لتیم

  ک ی شد؛ اونقدر نزد  کیدوباره به طرفم اومد و بهم نزد  کی نیدام

تند باال و  تند  ت ینبضش رو که از شدت عصبان تونستمیکه م

  .حس کنم شدیم نییپا

زمان  من“ آشنا شد  یاز  تو  با  کارکه  م  ی م،  انجام  که   دمیرو 

  ”.انجام بدم دینبا

  ”ه؟ یاون چ و“

کاش   ی ا  نکهیا   ی و آرزو  ضمیکردن احساسات و غرا  سرکوب“

بود  ی تو کنارم  تو  لحظات  م  ی اون  آغوش    ی تو  تونستمی و 

به    دیببوسمت، شا  رمت،یبگ تنت   ی لمس ساده   هیهم فقط 

  ”.شدمی م یراض
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  م یجنس  ی ضه ی احساسات و غر  ی به قدر  ک ینی دام  ی هااعتراف 

 ی رو یکرده بود که زانوهام سست شده و به سخت  کیرو تحر

   .بودم ستادهیپاهام ا

  الا

برا  اون خوب  ی شب  ا  ی من شب  از  بعد    ک ی نیدام  نکهی نبود. 

هاش رو زد و ازم دور شد، منم به سالن بار برگشتم و حرف 

  .کنار استن نشستم

 ک ینی ما نشسته بودن و دام  زیهنوز هم سر م  یو دالن   کی نیدام

  .فتادهین یاتفاق چی که انگار ه کردی رفتار م ی طور

  نیا  یول  زنه،یم   ری که پشت گردنم داره که  کردمی م  احساس

دام نم  گهی د  ک ین یبار  رو  دکری لمسم  دستش  که  چند  هر   .

  .داده بود هیتک می همچنان محکم به پشت صندل

سرم    ه ی  یحت  کینی دام  ی هاحرف  از  دست  هم  لحظه 

  .کردم یم ی ادآوریذهنم  ی ها رو توو مدام اون  داشتنیبرنم
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م  کردمی م  آرزو استن    ک ینیدام   ی جلو  تونستمی که کاش  با 

که داشت من رو زجر    یمعاشقه کنم و اون رو به همون روش

ول  دادیم به    تونستمیمن فقط م  یآزار بدم،  ساکت و بدون 

آوردن   حرف  ه یزبون  به  بنابراکلمه  بدم؛  گوش  به   نیهاش 

  .خودم اومدم و با استن مشغول گپ و گفت شدم

  کردم ی اون بار رو ترک م  دیبا  ا یروم بود؛    ی دو تا راه جلو  فقط

 نکه ی ا  ای  کردمیخالص م   یو خودم رو از شر اون حسادت لعنت

  .دمیکشیو زجر م  موندمی همونجا م دیبا

 ب یبا ش   ییسرباال  ی جاده   هیکردن    یط  یبرام به سخت  طیشرا

که شغلم رو با چنگ و    کردیم  جابیا  میزندگ  طیتند بود. شرا

  ی ول  ام،یه از پسش برندندون حفظ کنم؛ هر چند ممکن بود ک

  .کردمیعزت نفسم رو حفظ م دیحداقل با

  ی که کنارم نشسته بود، در جواب حرف دالن  یدر حال   کی نیدام

البته غمگ   ی. حسابدی بلند خند و  . یو عصبان  نیخسته بودم 
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به خودم   یو حساب  رمیبگ  یمرخص  تونستمیکه م   یتنها شب

  .استراحت بدم، وقتم رو تلف کرده بودم

کار    نیبهتر  دیبه مالقات پدرم برم؛ آره، شا  تونستمی م  یحت

م  نیهم و    ی تو  ی کار  فتیش  هی  تونستمیبود.  بردارم    ا یبار 

  .بکنم به حال ترک سقف خونه ی فکر هی یحت

  اال

دوستم    نیبه بهتر  تونستمیشب برام مثل جهنم بود. م  اون

  .تلفن کنم و شب رو باهاش بگذرونم

بود که    ی دو تا مرد  ن یبهتر از قرار گرفتن ب  زها،یچ  نیا  ی همه 

که   ی تمام فکر و ذکرش همسر سابقش بود و مرد  شونیکی

م  زجر  رو  ا  داد؛یمن  به  فقط  هم  اونقدر  لیدل  نیاون    ی که 

شب باهاش    هیرم رو به خاطرش ول کنم تا  احمق نبودم که کا

  .سکس داشته باشم
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من رو وادار به سازش کنه واقعا مضحک بود.    کی نی دام  نکهیا

بکوبم   پهلوش  به  محکم  آرنجم  با  داشتم  کف   هی  ایدوست 

  .کنم بشینص یدرست و حساب یگرگ

صورتش    ی آبجو رو تو  شهیش  هی  خواستیکه چقدر دلم م  آخ

  .کنم  یصورتش خال  ی شات مشروب رو تو  هیحداقل    ایبکوبم  

از   شتر یکه ب  ی ز ی بار واقعا ازش متنفر شده بودم. تنها چ  نیا

روسو    کی نیبود که هنوز هم دام  تیواقع  نیاون متنفر بودم، ا

  !بود ز یواقعا رقت انگ  خواستم؛ی رو م

بزرگ نکرده بود. اون من رو با عزت    زیمن رو رقت انگ  پدرم

  .داشت مانیا یژگیو نینفس بار آورده بود و به ا

از    ارزش فراتر  باز  هیمن  کردن   ی اسباب  برطرف  واسه 

کنه،   ی حق نداشت با من باز  چکسیبود؛ ه  سمی رئ  ی هاهوس

  !ها مزخرف بودناحساس  نیا ی همه  یول
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ه بود و به  به منطقم غلبه کرد  میجنس   ی هاکه هورمون  انگار

 چیکه کنارم نشسته بود به ه ی از لمس شدن توسط مرد ریغ

احساس دادمینم  تیاهم  ی اگه ید  زیچ که  هم  چقدر  هر   .

دام  ی تشنه   کردم،ی م  یگناهیب توسط  شدن    ک ی نیلمس 

  .بودم

صحبت    یبا دالن  ی راحت و عاد  یلیخ  ک ینیمن، دام  برخالف

ها  از فصل بهار گرفته تا بچه  ز،یچها در مورد همه اون . کردیم

با   کردن؛یدچارش بود بحث م  بلی که شرکت ل  ییهاو بحران 

  .نظر داره ری که من رو هم ز شدمیحال متوجه م نیا

اندازه   من کوفتگ  یکاف  ی به  ناام  یخستگ  ،یاحساس    ی دیو 

ا  یجنس م  تیواقع  نیداشتم.  هنوز  من  لمسم    خواستمی که 

هم توانا  نیکنه؛  به  که  شد  باعث   م یری گ  میتصم  ییموضوع 

  .شک کنم

  !ی وحشتناک لعنت میتصم هیبود؛  نیروسو هم کی نیدام
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 ؟یی سالاام! کجا“افکارم غرق شده بودم که استن گفت:    ی تو

  ”؟ی خوای م ریپن کمی

رو کنار گذاشتم.    ری مصرف پن  ها ی تازگ  نیاستن. هم  ممنوم“

  ”.خوشحالم ی لیاز مالقات باهات خ یراست

حرف   زدم ی م  حدس“ با  ناامکه  به    دتیهام  من  باشم.  کرده 

فکر کنم    ختم؛یربهم    یاز همسرم حساب  ییجدا  ی خاطر ماجرا

  ” درسته؟ ،ی شد  هیقض نیا ی که تو هم متوجه

که داشت از    یرو در حال   کینی و دام  دمیلغز  هی چهارپا  ی رو  از

  .هام دنبال کردم با چشم  شدی دور م زمونیم

درمان کوتاه مدت،   هی  دیاستن و شا  ی دار  ازیفقط به زمان ن  تو“

ا   ی همه   یول به خاطر احساساتت شرمنده    م؛ یستین  نطوریما 

  ”.نباش

هام  خوب بود، اال. ممنون که به حرف   یلیباهات خ  مالقات“

  ”.ی گوش داد
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  .اش زدم به گونه ی ابازوش گذاشتم و بوسه ی رو رو دستم

  ”.استن شهی رو به راه م  زیچمطمئنم که همه  من“

ناش  ییروین  کردمیم  احساس تأ  یکه  عدم  درونم   دهییاز  به 

که حاال    کینیرو به دام  ی. بدنم به لرزه افتاد، ولکنهینفوذ م

داشته   یشب خوب“برگشته بود کردم و گفتم:    زی دوباره سر م

  ”.سی رئ نیباش

ما اتفاق افتاده    نیکه ب  ییکه از ماجرا  یهر شخص سوم  ی برا

من    یول  د،یرسی به نظر م  یعیبود خبر نداشت، اون کلمات طب 

 ه یهام جمع کردم و مثل  چشم  ی رو تو  امنه یتمام خشم و ک 

دام  ریت سمت  به  برا  کیشل  کی نیکشنده   ،یمدت  ی کردم. 

  .م یشد رهی خ گهی سخت به همد

  ”؟یمونینم شام“

دام  یچشمک عج  لیتحو  ک ینیبه  واقعا  سوالش  و   بی دادم. 

  .احمقانه بود
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  ”.ستمیگرسنه ن“جواب دادم:  ی خونسرد با

  .از کنارش رد شدم و

  یرو به دالن  رفتم،ی م  یکه داشتم به سمت در خروج  یحال  در

  ”.بود یخوب یلیمالقات خ ،یدالن“ کردم و گفتم: 

که    یبا  جهنم  سهیدر مقا  د،یوزی بار م  رونیکه ب   ی سرد  باد

. هنوز زود  آوردی حالم رو جا م  ی لیپشت سر گذاشته بودم خ

ام برگردم و زده   خیسرد و    ی به خونه  خواستمی بود و من نم

  .مونده بخورم ی غذا

تغ  تونستمیم اگر  برگردم.  دفتر  پروژه   راتیی به  به   ی مربوط 

مجبور نبودم   کردم،ی و براش ارسال م  کردمیرو تموم م   الیش

گذروندن وقت    ی به معنا  نیفردا زود سر کار حاضر بشم و ا

  .با پدر بود ی شتریب

  مم ی. تصم دادمی اول از همه انجام م  دیکار بود که با  هی  فقط

  .هام رو قوز کردم و در جهت باد حرکت کردمرو گرفتم، شونه 
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 دوتانیم  ی هم تو  ی ادیبود. افراد ز  لیها تعط ورزش شب  سالن

رقص بعد از ساعت هشت    ی هاکالس   ی مند به شرکت توعالقه

  .شب نبودن

کل  خوشبختانه اجازه   دیمن  البته  و  ورزش  ه  استفاد  ی سالن 

  کم یداشتم که اون شب با رقص،    ازیازش رو داشتم و واقعا ن

  .کنم یبار خال  ی ذهنم رو از اتفاقات تو

رختکن عوض کردم، موهام رو به عقب جمع   ی رو تو   هام لباس 

  .ام رو پخش کردممورد عالقه  کی و در آخر موز

سالن    ی هانهیکه اطراف آ   ییها ها رو به جز اون چراغ   ی همه 

کردم.   ول  رو  و همه  آهنگ  یکیبود خاموش    ست یل   ی هااز 

  .داشتم  ازیبود که واسه گرم کردن بدنم ن ی زی پخش، تنها چ 

هام رو شل کردم. باسنم قدم برداشتم و شونه  نهیسمت آ  به

کرده بود و در تالش بودم که به حرکاتم    دا یخودش رو پ  تمیر

  .سرعت بدم 
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مکث کردم    هیو فقط چند ثان  دمیتا دور سالن ورزش چرخ   دور 

عرق کرده بودم و    یرو روشن کنم. حساب  سکوی د  ی.دی .اتا ال 

  .رفتیعضالتم گرم شده بود؛ ضربان قلبم باال و باالتر م

هنوز هم از    ینرم و باانعطاف بود، ول   یلیچند حرکاتم خ  هر

داشتم؛   یزدگ  خی احساس سرما و    کین یاز دام  ت یشدت عصبان

  .قصد ذوب شدن نداشت یزدگ خیانگار که اون 

  کی نیامد

به دفترم برگشتم.    عیزدم و سر  بلیل   تیسر به بخش امن  هی

ها و دست   ی سالن ورزش رو  ی که اال تو  ی ریتصو  تونستمینم

ع  ب  دیلغزیم  یماه  هی  نیزانوهاش  ذهنم  از  کنم.    رونیرو 

  .شهیخونم ذوب م ی هام داره توسلول کردمی احساس م

کارها   اون و هم  ی ادیز  ی شب  بودم  داده    ل یدال  نطور یانجام 

چندان   شتریب  لیدل  هی  یعنیواسه تنفر از خودم داشتم.    ی ادیز

  به حالم داشت؟ یتفاوت
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رو به کار گرفتم تا    رومیبود. تمام ن  یچهل و سوم خال  ی طبقه

بدنم رو کنترل کنم.   ی اهک یمسلط بشم و بتونم تحر  زمیبه غرا

بود که    نیهم ا  لش یبودن داشتم و دل  ی به قو  ی ادی ز  لیتما

هم  شتریب حشر  ن یا  ی تشنه   شهی از  که  ناد  تمیبودم   ده ی رو 

اش بازنده   دمبود که در هر صورت خو  یجنگ  نیا  یول  رم،یبگ

  .جنگ دو سر باخت هی شدم؛یم

 نی دفتر کارم حبس کردم و به خودم زحمت ا  ی رو تو  خودم

احساس   ی نطوریها رو روشن کنم. حداقل ارو ندادم تا چراغ 

  .ستین ی بد زیهم چ  شهیداشتم؛ انزوا هم  ی بهتر

ا  قبل م  نکهیاز  دستشو  نم،ی بش  زمیپشت  به  رو   یی خودم 

  ی تیبسته شد و برام اهم   مهیرسوندم و با پا در رو بستم. در ن

شلوارم   پینداشت که از بسته شدن کاملش مطمئن بشم. ز

  .آوردم رونی رو باز کردم و آلتم رو ب
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من بود.   ی هاو حقارت  های بدبخت  ن یو فکرش باعث تمام ا  اال

اال و    تیمهم نبود که چقدر از خودم خجالت زده شدم؛ جذاب

  .داشت  ی شتری ضعف من در مقابلش، قدرت ب

کردم که    ی دادم و با نفرت کار  هیتک  واریآزادم رو به د  دست

رها کنه.   زیو نفرت انگ  یمن رو از اون درد جسم  تونستیم

که با    یکه اال با من کرد. هر روز و هر زمان  هی همون کار  نیا

  !زی نفرت انگ نقدریبود؛ هم ن یهم  طیشرا شدمی اال روبرو م

  !بهش  لعنت

 کردم ی شدت نخواستم. احساس م  ن یرو به ا  یهرگز کس   قبال

. در  کننیم  یذهنم حکاک   ی اال رو تو  ریمغزم تصو  ی هانورون

 ی محکم  ی ضربه  کردمیلب زمزمه م  ری که اسم اال رو ز  یحال

  .دم یکوب واریبه د

که    کردمیکه کاش االن اال کنارم بود، آرزو م  کردم ی م  آرزو

که دو تا پاش رو دور کمرم حلقه کرده    یکاش آلتم رو در حال



Page 511 of 1306 

 

آروم زمزمه م رو  فرو م  ی تو  کنه،یو اسمم  و   کردمی واژنش 

که    کردم ی آرزو م  دم؛یچشیرو باهاش م  یسکس واقع  ه یلذت  

  .کاش مال من بود

 کردمی هام رو پوشوند؛ احساس مچشم   یاهیس  ی الحظه   ی برا

که   د  ف یخف  ی سکته  ه یاالنه  و  ن  گهی بزنم  شاارمیدووم    د ی. 

اال    نکهیاز تصور ا  تونستمیتصورات رو نداشتم. نم  نیتحمل ا

صورت  ی هالب و  گوش  شی داغ  به  نزدرو  و   کنهی م  کیهام 

  .ستمیپاهام با ی رو  دهینفسش صورتم رو نوازش م 

شده و آروم    رهی که بهم خ   یدر حال  شیاقهوه  ی هاچشم   تصور

  .کرده بود اموونهید خزهیبه سمتم م

  ”.متاسفم یل یمن! خ ی اوه خدا ک؟ین یدام“ 

اون لباس و بوتش جلوم   ی باز شد و اال دوباره تو  ییدستشو  رد

  .ظاهر شد 



Page 512 of 1306 

 

که به اال زده بودم   ییهاداده بودم؟ حرف  بیمن اال رو فر  یعنی

  باشه؟ رحمانهیب یِشوخ هی تونستیم

  ”.اال ی زدیاول صدام م دیبا“ غرغر گفتم:  با

داد:    با جواب  تا  د یببخش“زمزمه  چند  تا  بودم  اومده  من   !

چون در باز   ؛یامضا کن   ارمیبهم داده رو ب  الیکه شا  ی اپرونده 

  ”...داشتم پس د یبود و منم کل

بهم    ینگاه  نهی آ  ی تو  از و  بود  اونجا  اال هنوز  انداختم.  بهش 

نم  رهیخ هر چند  بود.  داشته   یکامل  دید  تونستی شده  بهم 

  .ذاشتمیمنتظرش م  طیاون شرا ی تو د ینبا یباشه، ول

اغوا کننده  بایز  ی هالب  دنید برام   طیاال داشت شرا  ی و  رو 

ازم خارج    یمن  عینمونده بود که ما  ی زی. چکردیتر مسخت 

  .بشه
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تنها    دیدفترم بود و شا  ی واقعا تو  ط یاون لحظه و شرا  ی تو  اال

تصو داشت.  فاصله  باهام  قدم  م  ی ریچند  اال  از    دم یدیکه 

  .محض بود تینبود؛ بلکه واقع االت یخ

به    کرد،یکه مثل مته مغزم رو سوراخ م  ی تمام اون افکار  با

 بندیبهشون پا  دی دارم که با  ینی شدم که من قوان  ادآوریخودم  

  .نخواهم داشت یباشم؛ وگرنه با پدرم تفاوت

به    یواقع  ی والیه  هی  من اال من رو    وال یه   هیبودم؛ خواستن 

  .کرده بود  لیتبد

  ”!ک ین یدام“گفت:  یآروم به

  ”.ی بر نجای از ا دیاال، با“هم فشار دادم:  ی رو رو  هام چشم

  .د یلرزی م صدام

  ”.ی اسمم رو صدا زد شی پ  کمی نیهم“

. اال صدام  دیرسی شد؛ مات و مبهوت به نظر م  ترک ی قدم نزد  هی

  !بود دهی رو شن
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  نجا یبهت گفتم از ا“هم فشار دادم و گفتم:    ی رو رو   هام دندون

  ”!برو

تلخ بود. حاال اال    کردم؛ی دهنم حس م  ی رو تو  ی دیناام  ی مزه 

که   ییشامپو  ی بو  د؛یتازه به مشامم رس  ی مویل   ی کنارم بود. بو

  .کنهیاستفاه م شهیهم

  ”شت؟یبمونم پ  ی خوایم ،ینگران ی زیدر مورد چ  اگه“

  ”!االن نیبرو، هم “و غرش جواب دادم:  تیعصبان  با

م  نبض حس  همچنان  رو  به  کردمیآلتم  توجه  بدون  اال   .

ام گذاشت. شونه  ی شد و دستش رو رو  کینزدهام بهم  حرف 

  .شده بود  یشکست من در برابر اال قطع

باالتر   یدامنش برد و اون رو به آروم  ی رو به سمت لبه   دستش

  .دیکش

  ”!اال، بس کن کنمیخواهش م  ازت“
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بود که به زبون    یکامال برخالف حرف  میو خواست واقع  احساس

از دستم    ی آوردم؛ دوست داشتم اال به کارش ادامه بده. کار

  .بشم و تماشاش کنم خکوبی سرجام م  نکهیجز ا  اومدیبرنم

  ”!؟یکنیبه من فکر م تو“

دادم:    تیعصبان  با چ“جواب  راضه؟یآره!  االن   ؟ی شد  ی! 

  ”؟یخوشحال

  ”.کین یدام کنم یبه تو فکر م شهی هم منم“

  ”.ذارمیپا نم  ریرو ز نمیکه من هرگز قوان یبهتره بدون  یول“

باال برد و من تونستم شورت قرمز رنگش رو    شتریرو ب  دامنش

  س ی از شورتش رو که خ  یقسمت  یبه راحت  تونستمی م  نم؛یبب

گفت:   ی ادامه نداد و با سرد  نی از ا  شتریاون ب  ی ول  نم،یشده بب

  ”!مشت قانون خودساخته هستن هیها فقط اون  یول“

  کی نیدام
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شکمش   تونستمیشده بود که کامال م  کیبهم نزد  ی به قدر  اال

  .رو لمس کنم

 یتونیم  یحت  ؛یمن رو لمس کن  یتونیاالن هم م  نیهم  تو“

باش داشته  قوان  ی واسه  یول  ،یباهام سکس  مضخرفت   نیتو 

  ”.تهیاولو ی تو شهیهم

هم حق با تو   دیشا “:  زدمی عرق کرده بود و نفس نفس م  بدنم

  ”.باشه

حت  ی تو لحظه  منطق  یاون  غ   میافکار  نظر    یرمنطقیهم  به 

  .دیرسیم

هم   یمعن  نیخب به ا  یول  م،ی که ازت عصبان  کنمینم  انکار“

رو تجربه کنم؛   یسکس واقع  هیکه دوست ندارم باهات    ستین

  ی روسو تو  کین ی واقعا دوست دارم بدونم که فرو شدن آلت دام

 ” .هوس هم متنفرم نی از ا یداره. حت ی واژنم چه حس
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  ”.اال  نتیسر تمر  ی برگرد بهتره“

عصبان  هر با  رو  جمالت  اون  ول  انی ب  تیچند    چ ی ه  یکردم، 

  .اال رو از ذهنم پاک کنه تونستی نم ی زیچ

  ی جز اال فکر کنم، ول  ی زیتالشم رو کردم که به هر چ  تمام

بود و با    ستادهیکه جلوم ا   یهرگز موفق نشدم؛ حداقل تا زمان

م  ی لبه  ی خاص  طنتیش کنار  رو  داشت   زد یدامنش  قصد  و 

  .ارهیب رونی رو هم ب بوتش

به نفعته که ادامه  “اال هشدار دادم که از کارش دست برداره:    به

  ”.اال ی ند

 کنم یازت خواهش م  ؟ینیداره که بدنم رو بب   یچه اشکال   مگه“

 یول  ،ی خوایکه تو من رو نم  دونمیبزار به کارم ادامه بدم. م

  ”.هات برهنه بشمچشم ی باز هم دوست دارم که االن جلو 

اال    ی داشتم که بدن برهنه   لیتما  ا یدن  ی تو  ی زی از هر چ  شتر یب

  .خواستمی و لمس کنم. من اال رو م نمی رو بب
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م  ی ا زندگ  تونستمیکاش  به  به گذشته  یدوباره  برگردم.  ام 

بخوام    نکهیاز ا  شتریب  یبودم؛ حت  دهیکه هنوز اال رو ند  یزمان

  .نباشه والیه هیپدرم 

  ”!خدا دست بردار اال  ی من! محض رضا ی خدا“

که دوباره شورت قرمز    ییدامنش رو باالتر برد تا جا  ی لبه   اال

رو د لباس زدم یرنگش  اون هم    سیخ  رشی .  بود؛ پس  شده 

 .از من نداشت یدست کم

  ”!؟ی شد ک یخاطر من تحر به“ 

مثل خورده ش  ی اجمله آوردم  زبون  به  که    ییهاشهیکه  بود 

  .کردیم  یگلوم رو زخم

اغوا   اال  کنمی منم به تو فکر م“جواب داد:    ی اکننده   با لحن 

باهات  کی نیدام دارم  دوست  چند  هر  دعوا  هی.  و   ی جنگ 

همزمان دوست دارم باهات   یراه بندازم، ول  یدرست و حساب 
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  ی ن یبیظاهرا تو من رو در سطح خودت نم  یمعاشقه کنم، ول 

  ”.کشمیپس منم خودم رو عقب م  ؛ی ندار  ی او عالقه 

اونطور  تونمینم  من“ بگم  بهتره  اال؛  باشم  تو  تو    ی با  که 

  ن ی چن  یهست  بل یکه تو کارمند ل   ی. حداقل تا زمانی خوایم

  ”.رممکنهیغ ی ارابطه 

  ”.از کارم استعفا بدم تونمی منم نم و“

.  کرد یم  یمن رو واقعا عصبان  نیهمچنان ضربان داشت و ا  آلتم

به کارش    گهید  ی قهیدق  هیکم بدنم شل شد. اگه اال فقط  کم

  .شدیاحساساتم منفجر م داد،ی ادامه م

  ی شده بود با انگشت شستش لبه   رهیکه بهم خ  یدر حال  اال

  .آورد نیی شورتش رو پا

اون    تا یو نها  دی کش  ن ییشورتش رو تا مچ پاش پا  نکهیوجود ا  اب

ب ببآورد   رونیرو  نتونستم بدنش رو  چون همزمان   نم؛ی ، من 
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پا سمت  به  برهنه   شد یم  دهی کش   نییدامنش  بدن  رو و  اش 

  .پوشوندیم

  ی رو   یقرمز رنگ بود که به آروم  ی پنبه   هیاال مثل    ری ز  لباس

  .شدیم ده یلغز دشیو سف فی لط ی پاها

 ی ه یبودم که امکان داشت تا چند ثان شده    کی تحر  ی قدر  به

دستم گذاشت و از اتاقم   ی بعد به ارگاسم برسم. شورتش رو تو

سخت به  شد.  مثل    یخارج  تا  بودم  داشته  نگه  رو    ه یخودم 

  .اون رو بو نکنم  ی منحرف جنس

لطفا  “از اتاقم خارج بشه، رو به من کرد و گفت:    نکهیاز ا  قبل

 ” .کر کنماجازه بده به اتفاق امشب ف

  

گل رز بود. اال رو    ی هاگلبرگ   ه یرنگ اال شب  ی صورت  ی هالب

  .زانوهاش نشسته ی من رو ی که جلو  کردمی تصور م
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رو   میاگه تمام سع  ی حت  رم؛یخودم رو بگ  ی جلو  تونستمینم

هم  ی حت  کردم،یم اعضا  ن یاگه  کل  از   ی االن  مدیره  هیئت 

م  ی جلو عبور  اتاقم  تو  کردنیدر  رو  من  وضع  ی و   تیاون 

  .دنیدیم

به   یمحکم  ی بودم و ضربه  دهی چ یاال رو دور مچم پ   ریز  لباس

گلوم   تونستیکه م  ی ازدم. به آه و ناله افتاده بودم؛ ناله  وارید

  .رو پاره کنه

قبل   ی قه ی. تا چند دقخواستمیخودم م  ی اال رو فقط برا  من

خط    نیباهاش فاصله داشتم و من قبال هم از ا  نچیفقط چند ا

  .ها رد شده بودمقرمز 

فقط به لذت   ،ی زیمثل پدرم که بدون فکر کردن به چ  درست

رو داره،   اقتشیل  کردیچون فکر م  دیخودش فکر کرده بود؛ شا

م  یول و  داشتم  فرق  پدرم  با  ل  دونستمیمن  رو    اقتیکه  اال 

  .ندارم
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و   د یچ یگوشم پ  ی تو  زد ی و صدا ماال که اسمم ر   د یناام  ی صدا

  .آزارم داد شتریموضوع ب نیا

  ”!مثل پدرم باشم تونمینم من“

بد  من حت  ی آدم  خوب  کردمیم  یسع  یوقت   یبودم؛   ی مرد 

  .باشم

و دوباره تنها شدم.    دمیرو شن   یی بسته شدن در دستشو  ی صدا

  .کنم یدنبال اال برم و ازش معذرت خواه تونستمینم یحت

تو  شورت همچنان  ب  ی قرمزش  رو  من  و  بود    شتر یدستم 

شدکرد ی م  کی تحر درد  م  ی دی.  تحمل  توانا  کردم ی رو    یی و 

نها  ی رو  ستادنیا در  نداشتم.  رو  که    نیا  تیپاهام  بودم  من 

  .مغلوب اال شده بودم

  الا

گرفتن   ده یو اون هم ناد  کردم یرو شروع م   دیجد  ی باز  هی  دیبا

 دن،یکش  یخوابیو ب  یشب طوالن  هیروسو بود. بعد از    کی نیدام
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مغزم   ی رد و بدل شده بود همچنان تو  نمونیکه ب  ییهاحرف 

 ها وونهیراحت شدن از شرشون مثل د  ی و من برا  رفتنی رژه م

رو    ی راهکارها نظر  مورد  فرد  کردن  گوگل   ی توفراموش 

  .کردمی جستجو م

تکن  ییهاسوال پرت  ی هاک ی مثل  مانع   ای و    یحواس  چگونه 

  سم یرئ  ی برهنه   کل یکه ه  یوقت  میذهن خود شو  ی رسازیتصو

سلول چسب  ی هابه  آخردهی مغزم  برا  ن ی.  فراموش    ی تالشم 

راهبه    کیبود که از گوگل بپرسم چگونه    نیا  ک،ین یکردن دام

  !م؟یشو

 یگو نبود؛ تنها راه حل منطق ها جوابروش   نیکدوم از ا  چیه

  .وجود نداره  یلعنت  ی روسو کی نی بود که وانمود کنم دام نیا

 ی لیکه خ  ی ابودم و اون لحظه  ی عصبان  یمرد حساب  نیاز ا  من

و البته کوتاه مدت چشمم به آلتش افتاده بود از ذهنم    ییهوی

  نکه یبا وجود ا  دمیدی م  یآور بود وقت. برام عذاب شدیپاک نم
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 یدر برابرش نداشتم، حت  یکامال در دسترسش بودم و مقاومت

  .حاضر نشد لمسم کنه

با من بکنه،    ی هر کار   التشیتخ  ی روسو حاضر بود تو  کی نیدام

قوانلمس  یحت  تیواقع  ی تو  یول پشت  اون  نکنه.  هم   نیم 

دستش قرار    ی ها رو بهونه اش پنهان شده بود و اون خودساخته 

 ز یدر مورد من بود و هنوز چ   لی مرد در حال تخ   نیداده بود. ا

نم  ی ایواقع اخواستیرو  گان  ی رفتارها  ن ی.   ی حساب  اشهدو 

  .کرده بود  میکفر

رسوندم. سالن  بلی روز بعد، خودم رو به اتاق کنفرانس ل صبح

بررس رو  شا  یکنفرانس  دنبال   دیکردم؛  ناخودآگاه  داشتم 

  .گشتمیروسو م کی نیدام

ز  نایمال ا“گفت:    ی رکی با  د  نکهی مثل  خوشحال    دنیاز  ماها 

  ”.ی نشد
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که رو    ییکارها  اد ینشون ندادم و به حجم ز  یحرفش توجه   به

  .فکر کردم کردیم  ینی دوشم سنگ

سرش    ی بود و موهاش رو باال  دهیپوش  دیژاکت سف  هی  نا یمال

هاش رو گاز  چند تا زنبور لب  د یرسی جمع کرده بود. به نظر م

هم نبود که   دیاز خجالتش دراومدن؛ البته بع  یگرفتن و حساب 

  .مراجعه کرده باشه ییبا یز ک ینیبه کل

بدک به “گفتم:  ی زیرآمیبا لحن تحق رو چرخوندم و  هامچشم

  ”!ها یرسی نظر نم

  ”!شو بابا خفه“

لم دادم و رفتم سراغ    میصندل  ی باال انداختم و بعد رو  ی اشونه

. هنوز کارم رو شروع نکرده بودم که تلفن همراهم وترمیکامپ

  .به صدا دراومد

  .روسو  کین یاز دام دیجد  امیپ هی

  ”.میحرف بزن  گهیبا همد د یبا“: نگی چارم
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  ”!ک ین یاوه، لعنت بهت دام“: زدی م ادیفر مغزم

قرار ندم   یتیموقع  ی تالشم رو کرده بودم تا خودم رو تو  ی همه 

 ی فاصله  ی تو  یحت   ایکه باهاش روبرو بشم، صداش رو بشنوم و  

  .رمیقرار بگ   شیپونزده متر

  ی داره تو  ییهاچه اتفاق   یکیولوژیاز لحاظ ب  دونستمینم  اصال

فرد بالغ و   هیها، من  اتفاق  نیبا وجود تمام ا  یول  فته،یبدنم م

هفده هجده ساله نبودم که با   ی دختربچه   هیبزرگسال بودم؛  

رو به باد بدم و خودم رو نابود    زیچهمه   ی تلنگر  نیترک یکوچ

  .کنم

بود که    نیذهنم فرو کنم، ا  ی شبه تو   هی  تونستمی که م  ی زیچ

که الزم بود    ییکه پدرم رو جا  هیزیتنها چ  یحقوق  شیف  نیا

و    یکنم که زندگ  ی قصد نداشتم کار  وجهچ ی. به هدارهینگه م

بود   ییهاتمام حرف   هانیپدرم رو به خطر بندازم. ا  یسالمت

  .کردم یحال میکه شب قبل به احساسات جنس
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ت  زا فقراتم  ستون  ترس  و  استرس  اگه دیکشیم  ر یشدت   .

اصال    نه،یمن رو بب  خواستیو م  شدیوارد اتاقم م  هوی  کی نیدام

احمقانه  تونستمینم کار  که  کنم  اعتماد  خودم  انجام    ی ابه 

  .ندم

 م یمشت محکم بهش تقد  هیدرصد احتمال داشت که    پنجاه

ب رو  و صورتش  بعد  بینصی کنم  پنجاه درصد  اصال   ی بزارم. 

نبود با همون   د ی. بعشدیخطرناک م  یلیجالب نبود و البته خ

ندادن    ییهادست اجازه  به خودشون  به   هیکه  مشت محکم 

 پ ی بزنن، به شلوارش حمله کنم و مشتاقانه ز  کی نیصورت دام 

  .رو باز کنم لوارشش

. اون در دیزارا به دادم رس   یعنی بار سرپرستم    ن یا  خوشبختانه 

ر  یحال از  داشت  عبور    ی طبقه  ی هااتاقک   نیب  ی اهروکه  ما 

  .هاش بوددست ی تو ادداشتیچند تا پرونده و  کرد،یم

  ”!رونی ب ادیدارم که باهام ب ازیداوطلب ن هی به“
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  ”.دمیمن انجامش م“گفتم:  یمعطل بدون

  .نجات داده ی که زارا من رو از مرگ حتم کردمی م احساس

و   بیشده بود و از رفتار عج   رهی متعجب بهم خ  ی هاچشم   با

 نهیداشت؟ مهم ا  یتی چه اهم  یمات و مبهوت بود، ول  بمیغر

  .ام برسمکه من به خواسته

  ”!ی انجام بد  ی چه کار دیکه با یدونی نم یحت تو“

! اگه مربوط به خارج از ساختمون باشه انجامش  ستین  مهم“

  ”.که باشه  ی هر کار   کنم؛یرو کنسل م  امگهید   ی . کارهادمیم

دلسوز  ییهوی  گال با  ب  یخاص   ی و  زارا  پشت  و    دیپر  رونیاز 

  ”.فکر کنم قراره بارون بباره“گفت: 

دوست  ستین  مهم“ واقعا  هستم؛  سرما  و  بارون  عاشق  من   !

  ”.دارم 

مجبور    گهید  ی نطوری. ای خب، پس کارم رو آسون کرد  اریبس“

  ”.رشوه بدم یبا ناهار به کس ستمین
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  هیرو به سمتم گرفت و من مثل    هاشادداشتیتا از    شیش

  .دمی کش رونیها رو از چنگش بگرسنه اون ی والیه

و االن    ی کرد  ی آشپزخونه خرابکار  ی نکنه تو  ه؟یاعجله   چه“

  ”؟ی دربر  ی هم قصد دار

ول  ی چند من کارمند ماهر  هر   یحداقل ظاهر خوب  ینبودم، 

  .داشتم

  الا

از کس  من به   کردمی فرار م  یدر واقع داشتم  بود  که ممکن 

  .باهاش روبرو بشم یطور تصادف

و    هیروز    اون چهارخونه  شلوار  هیدامن  دار  طرح  ی جوراب 

فصل   نیرو که مخصوص آخر  ییهاچکمه   ناسی بودم. ل  دهیپوش

  .آورد و بهم داد رونیسال بود از کمد ب

تو لباس   اون انداز و دو دالر پس   یکه فقط س  یطیشرا  ی ها 

به نظر م  یبانک واقعا شاهانه  ادیرسی داشتم  کاش هرچه    ی . 
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با وار و    ری خ  انیشدن حقوقم، خدا  زی زودتر آخر ماه برسه و 

  .برکت بهم لبخند بزنن

  ”.گانهیسوپ امروز را“و گفت:   دیکش یآه گال

دستش رو مرتب   ی تو  ی هاادداشتیکه داشت    یدر حال  زارا

 نا؟ یافتاده مال  یچه اتفاق“شد و گفت:    کیبهمون نزد  کرد،یم

امروز صبح ه تو  ی ابچه   چیاحتماال  ند  ی رو  که   ی دیراهروها 

  ”پات رو لگد کنه؟

 ه یتک  شی برگشت و به صندل  زشیغرولندکنان به پشت م  نایمال

ک رو  فمیداد.  از  آسانسورها   نی زم  ی رو  به سمت  و  برداشتم 

  .حرکت کردم 

مثل    اد؛یدنبالم ب  کین یکه دام  کردمیفکرش رو هم نم  هرگز

  .روح بود که ناخواسته احضارش کرده بودم  هی

شانس استفاده کنم؛ پس با    نی هر صورت حاضر نبودم از ا  در

  .خارج بشم  دشی داشتم از د یتمام مهارتم سع 
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 ی نگاه  کردمیآسانسور رو باز م  ی اشه یکه در ش  یدر حال  گال

پرس و  انداخت  همه   هویچته؟  “:  دیبهم  شد؟    ز یچچت 

  ”راهه؟روبه 

  ”.خوبه. نگران نباش  زیچهمه   آره،“

حالت   نیکه گفتم، صورتم سرخ شد و ا  ی خاطر دروغ آشکار  به

  .ام گال رو قانع نکردچهره 

  ”...راهاز روبه منظورت “

  ”!که حالم خوبه گمی واضح دارم م یلیخ“

  ”!چه مرگته؟ ؟ی ! تو عقلت رو از دست دادنمیبب“

  ت یآسانسور رو زدم و در نها  نیی پا  ی سه بار دکمه   تیعصبان   با

  ”.ی خوشگل شد  یلیآهان! امروز خ “رو به گال کردم و گفتم:  

دام  نوزه که  بود  نکرده  حرکت  در   کی نی آسانسور  از  روسو 

  .به سمت من بود  مایاومد. نگاهش مستق  رونی راهرو ب  ی انتها
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به آسانسور    نکهی کردم قبل از ا  یرو بهش کردم و سع  پشتم

برسه، اون رو به حرکت بندازم؛ چند بار دکمه رو فشار دادم، 

  .نبود ار یشانس باهام   نکهیمثل ا یول

 ن یاال، ا“بود، رو به من کرد و گفت:    خبر یجا بمه که از ه  گال

م  بهت  عشق  با  دارم  رو  به    زنم؛یحرف  ماساژ صورت    ه یتو 

  ”.ی دار ازین یدرست و حساب 

توجه  ی هاحرف   به سنگ  یگال  فقط   ی هانگاه   ینینکردم. 

دارم    کردمی. احساس مکردمیرو حس م  کی نیغضبناک دام 

. مجبور بودم قبل زنمیو پا م  مواد مذاب دست  ی کوره  هی  ی تو

  .سوار آسانسور بشم کین ی دام دنیاز رس 

بود. باالخره در آسانسور باز شد    اریبار باهام    نیا  یشانس  خوش

آسانسور بودن   ی که تو  یتیجمع  نیب  یو من خودم رو به سخت

  ت یآسانسور با جمع  هینبود که واسه    ی طور  ط یجا دادم. شرا

  .کمتر صبر کنم
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با عصبان  ی دکمه   یوقت به    تیبستن آسانسور رو فشار دادم، 

  ”.رم یگیبعدا باهات تماس م“ گال قول دادم: 

از بسته    یآسانسور باهام لج کرده بودن؛ با سرسخت  ی درها  انگار

م  امتناع  دامکردنیشدن  چشم   کی نی .  بهم   هی  ی ها با  قاتل 

. مردک  شدیم  تر ک یو نزد  کیشده بود و هر لحظه نزد   ره یخ

  !یعوض

برا  ی دکمه   الیخیب رو  خودم  و  شدم  با   ی آسانسور  مقابله 

هم   کی نیدام کردم.  درها  نیآماده  باالخره  که  بود   ی لحظه 

  .شدن کی به هم نزد یآسانسور به آروم 

مشابه    ی زده و آشفته بود. اون ظاهر  خیرنگش    یآب  ی هاچشم

من اون رو   دونستی تفاوت که م  نیت؛ با اشب گذشته داش

و با خشونت اسمم رو به   کردیم   ییکه داشت خودارضا  یوقت

  .دمید  آوردیزبون م
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  م ی زندگ  تیموقع  نیتریسکس  ی کننده بود که تو  دی ناام  واقعا

نبود. زانوهام شل شده بود و به  یسکس واقع هیاز  ی هم خبر

  .بودم  ستادهیپاهام ا ی رو یسخت

بود و من رو تماشا    ستاده یآسانسور ا  رونیکه ب  یدر حال  گال

شد؛ پس رو به اون کرد و    کین یحضور دام  ی متوجه   کرد،یم

  ”روسو؟ ی کمکتون کنم آقا تونمیم“گفت: 

  ی شدم و از شدت اضطراب عرق سرد  رهیبه گال خ  تیعصبان  با

آسانسور به طور   ی خورد. باالخره درها  زیستون فقراتم ل  ی رو

  .قطع شد نمونیب یِکامل بسته شد و ارتباط چشم 

من   یشده بودن، ول  رهیآسانسور بهم خ  ی تو  ی هاآدم   ی همه 

ناداون رو  عم  دهیها  نفس  پلک   دمی کش  یقیگرفتم.  رو و  هام 

  .هم گذاشتم ی رو  هیچند ثان ی برا

  اال
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بچه آهو بودم   هی . مثل  شدیم  یتلق   ی روزی پ  هی  ک ینی از دام  فرار 

  گه یروز د  هیگرسنه فرار کرده و    یِعصبان  ریش  ه یکه از چنگال  

بهم دست داده بود    ی اروزمندانه ی . احساس پمونهی هم زنده م

سرد و    ی ایشرکت عبور کردم و دوباره وارد دن  یاز الب  نکهیتا ا

  .شدم میواقع یِزندگ   ی خاکستر

پخش چند تا مجله و   دادم،یزارا انجام م  ی برا  دیکه با  ی کار

شدن    ی تو  یآگه تموم  از  قبل  بود.  شهر  مختلف  نقاط 

 ی تو  ی هاشاپیاز کاف  ی کیبود، به    ستمیل  ی که تو  ییهامکان

  .رفتم  رمیمس

که هر    یمختلف  ی هاگرم و دنج که پر بود از آدم   شاپیکاف  هی

ها  آدم از اون    یاونجا حضور داشتن. بعض  یخاص  لیکدوم به دل

  .انداختنیام مگذشته  ادیمن رو به 

نو  طراح تو  ییهاسندهیو  دور    شاپیکاف  ی هم  که  بودن 

تنظ لپ مشغول  و  برنامه  میتاپشون جمع شده  هاشون کردن 

 بردن؛ یبا کف فراوون لذت م  الته  دنیبودن و همزمان از نوش
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رو هم    متیگرون ق ی قهوه نی سفارش ا یمال یی البته که توانا

  .داشتن

  اق یسفارش دادم و با اشت  ادیالبته با حجم ز  ،یمعمول   ی قهوه  هی

ش تو  یمتنوع  ی های نیریبه  نگاه   شاپیکاف   ی منو  ی که  بود 

حسابم داشتم، دوباره من رو    ی که تو  ی و دو دالر  یکردم. س

  .انداخت  هامی بدبخت ادیبه 

  ه یو خوشبختانه فقط    گرفتمیبود که حقوقم رو م  ی روز  فردا

  ی . پولکردمیرو تحمل م  یپولیاسفبارِ ب  طیاون شرا  د یروز با

قبض    دیزود تموم شده بود. با  یلیحسابم داشتم خ   ی که تو

پدرم    مارستانیب  ی عقب مونده  ی هانه ی هز  نطوریو هم  نیبنز

  .کردمیرو هم پرداخت م

ل   دمیکش  یقیعم  نفس با  ییهای بده  ست یو  ماه    نیا  دیکه 

م تو  کردمی پرداخت  ساعت   ادداشتم یدفترچه    ی رو  نوشتم. 

هم سفارش   یسکیو  هیگرفتم    میدوازده بود و من تصم  بایتقر

  .بدم
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بودم که صدا  ی تو   یتو  یِقیموس  لمیموبا  امیپ  ی حال خودم 

بدون نگاه کردن به   ی قطع کرد. حت  هیچند ثان ی گوشم رو برا

م  لی موبا  ی صفحه  پ  تونستمی هم  اون  که  بزنم  از    امیحدس 

  .ارسال شده ی طرف چه کس

نم  شه یهم“:  نگیچارم  پرنس  کن   یتونیکه  فرار  . یاز دستم 

رو در رو بش  یش یمجبور م  ی روز   هیباالخره    ا ی  ری د  ؛یباهام 

  ”.نداره یزودش فرق چندان

رو  امقهوه از  رو  شخوانیپ  ی رو  و  کنار    یِصندل  ی برداشتم 

  .نشستم شاپیکاف ی بخار گرفته  ی پنجره 

  ”.فته یاتفاق نم نیفکرشم نکن؛ چون ا“: اال

  ”؟ییکجا“: نگیچارم   پرنس

  ”.یمن رو اخراج کن یتونیتو نم“: اال

فقط “:  نگی چارم  پرنس کنم؛  اخراجت  ندارم  قصد  من 

  شب یکنم و قول بدم که اتفاق د  ی ازت عذرخواه  خواستمیم
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 ی کار  یتونیم  ،ی . البته اگه تو بخواشهیهرگز تکرار نم  گهید

 ی کار رو هم بکن  نیاگه ا  یاخراج بشم؛ حت  بلیکه من از ل   یکن

  ”.ندارم یمن اعتراض

  ”.ست ی! انگار حالت خوب نه؟یتو مشکلت چ“: اال

که افتاده    یبه خاطر اتفاق  یتونی! مدونمینم“:  نگیچارم  پرنس 

  ”.شمی من مانعت نم ؛ یرو بزن  رآبمیز

کردن نداشتم؛    پیتا  ییزده بود و توانا  خیبه شدت    هامانگشت 

  .زنگ زدم   کینی به دام نیبنابرا

  ”!اال“

مقاومتم رو از    زد یبا اون لحن اسمم رو صدا م  کی نیدام   یوقت

  .دادم یدست م

تنها    دم یقول م  م؟یصحبت کن  گهیبا همد  شهی م   ؟ییکجا  تو“

  ی و ازم ترس   ینش   تیتا اذ  ارمی رو با خودم م  یکی! حتما  امین

  ”.ینداشته باش
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  ”!چه مرگته؟  تو“

کتاب مقدس   هی نشسته بود و    ی کنار  زیکه پشت م  یمسن  زن

  ی دست داشت و مشغول خوندن دعا بود، نگاه غضبناک  ی تو

 ت یرو اذ  یآوردم تا کس  نییبهم انداخت؛ پس ولوم صدام رو پا

  .نکنم

رو از خودم    ی شتر یب  ی زهایمن چ  ؛یمراقب باش  شتر یب  دیبا  تو“

  ”.بهت نشون دادم

  ”.ک ینیاتاق کارت قفل شده بود دام در“

  ”!ستین مهم“

ها  کردم، نتونستم در اتاقت رو باز کنم. پرونده   یچقدر سع  هر“

که گرتا   ی دیپس مجبور شدم از کل  افتاد؛یداشت از دستم م

فر تو  کنم.  استفاده  بود  داده  خوب   نیا  ؛ی نداد  بمیبهم  رو 

  ”.دونمیم

  ”.بود اال یرمنطقیمن غ  رفتار“
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که    ینی بب  دیمن! با  ی اوه خدا“ گفتم:    ی زی حالت تمسخر آم  با

  ”.کنمی کار م یچ براتوریو ه یشنبه شب با 

  ”!اال“

با   بره؛یرنج م  یدرد جسم  هی از    کی نیدام  کردمیم  احساس

  .زد یاسمم رو صدا م یخاص  یدرموندگ

ام بود توجه  ده یپوش  ییمویکه کت زرد ل   ی مرد  یاتفاق  یلیخ

تو کرد. سرش  به خودش جلب  با   لشیموبا  ی رو  من  و  بود 

رو   براتور یمن در مورد و  ی خودم فکر کردم که نکنه مکالمه

دام  ترشییتو  ی تو به  کنه؛ پس   یاتفاق “گفتم:    کی نی منتشر 

  ”.قی رف فتهینم

  ه ی   بهیبود اون مرد غر  یدادم. فقط کاف  انیهام رو پاحرف   و

منتشر کنه:   ی صفحات مجاز  ی تو  ییمحتوا  نی رو با چن  امیپ

امروز تو“   ی اتفاق  یلینشسته بودم که خ  شاپیکاف  هی  ی من 
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صحبت    براتوری دختربچه داره پشت تلفن در مورد و  هی  دم یشن

  ”!کنهیم

  .دار بودتصورش هم خنده  یحت

  ”شد؟ یچ “هاش رو ادامه داد: دوباره صحبت  کی نیدام

که   نهیندارم آزارت بدم. حرف من ا  ی! من سعک ی نیدام   نیبب“

عمل کنه.    وجدانیب  هیرو مثل    ییهازمان  هیممکنه    یهر آدم

 وجه چ یتو شدم. تو به ه  یخصوص  میمن بودم که وارد حر  نیا

اتفاقا برعکس،    ؛ی بهم حمله نکرد  نکهیا  ای  ی من رو آزار نداد 

  ”.ی من رو رد کرد عیسر یلیخ

تو    نیبه نظرم در حال حاضر ا“گفت:    یبا درموندگ  کی نیامد

  ”.یدونیرو در مورد من م  زیچکه همه  یهست

شانس رو    نیداره؟ تو هم ا  یت یچه اهم   یول  د،یخب! شا  آره“

از خودم   یمقاومت  چیمنم ه  ؛یات برس که به خواسته  یداشت
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رو    نتیکه قوان  ی خود تو بود  نیا  تیدر نها  ینشون ندادم، ول

  ”.ی گرفت دهی و شانست رو ناد ی داد حیترج

  ن ینره. تو واقعا در مورد اون قوان  ادتیرو    نیاال، ا  ستمیرئ  من“

  ”.ه یچ ینیو بدب  ی همه لجباز  نیا لیدل دونمینم ؛ینیبدب

مورد فقط من   نیا  ینداره؛ چون تو  یتیاهم  گهی هر حال د  به“

  ”.که لجبازه ستمین

م  یمسن  زن پشت  خوندن    ی کنار   زیکه  حال  در  و  نشسته 

به    یگلوش رو صاف کرد و نگاه  ی بود، با حالت خاص  لیانج

چند تا نوجوون که تازه وارد کافه شدن انداخت و سرش رو  

  .تکون داد

م  دیبا زن حساب  اون  ترج   بردم؛یاز  خاطر   حیپس  به  دادم 

انتخاب   ی و تو  ارم یب  ترن ییحفظ جونمم که شده صدام رو پا

  .کلماتم دقت کنم
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واضح    یلیو خ  یتو شانس خودت رو داشت  ک،ی نیدام   نیبب“

  ”!ی با من... قهوه بخور ی ندار یل یکه تما یگفت

  ”!! قهوه؟؟یچ“

 ز یپشت م  یخانوم  هی!  کنمیاستفاده م  ریاز حسن تعب  دارم“

و من اصال دوست ندارم به خاطر    خونهیم  لیداره انج   ی کنار

  ”.کشته بشم شهیرد و بدل م نمونیکه داره ب ییهاحرف 

با شراآهان“   ی لی. در ضمن، من خی ای کنار ب  طی! پس بهتره 

باهات سکس داشته    خوامیواضح بهت گفته بودم که واقعا م

  ”.باشم اال

 شی عمل  ی ندار  م یفکر کنم تصم   ی ول  ،یرو گفت  نیآره، ا  آره،“

که منم قصد    ی... و البته بهتره بدونگهیو صد تا حرف د  یکن

بشم. تو من رو آزار    زونتی آو  ایندارم خودم رو بهت بچسبونم  

 گه یلحظه به بعد د نینکردم؛ پس از ا تی. منم تو رو اذی نداد

  ”.مونهینم یباق نمونیب یحرف چیه
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  ”!ی ریبگ  دهیتا آخر عمر من رو ناد ی دار  میتصم  پس“

کار  قا یدق  نیا“ من   هیهمون  بدم؛ چون  انجام  دارم  قصد  که 

رو دارم که به    ی پسر  اقت یرو دارم. من ل  هانی بهتر از ا  اقتیل

ا جنس  نکهیخاطر  نظر  نم  یاز  وحشت   شهیجذبم  احساس 

  ”!کنه

  ”.ستیاصال عادالنه ن نیا“

  یی ما کارها  ی رابطه   ی . توزیعز  نگیپرنس چارم  هیکاف  گهید“

تا رابطه جلو بره؛ مطلقا   میانجام بد  میهست که هرگز قصد ندار

  م،یکنیمودبانه رفتار م  گهی. من و تو سر کار با همدی زی چ  چیه

ا   امک یپ  ی تو ب   ییهالیمیو  م  نمونیکه  بدل  و    چ یه  شه یرد 

ه  ی اثر و  بود  نخواهد  دعوا  قهوه   یینهات  وقتچ یاز  هم  با 

  ”.میخورینم

  ”اال؟ یترس ی ازم م تو“
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اتاق تنها    هی  ی وقت باهات تو   ه یکه اگه    ترسمی م  نیاز ا  من“

  ”.باشم، نتونم خودم رو کنترل کنم

. معلوم دمیشنیرو به وضوح م  کی نیدام   دنینفس کش  ی صدا

اون رو به    ایکنه  هاش خرد  دست  ی نبود قصد داره تلفن رو تو

  .کوبهی م وارید

بود، تن صداش رو باال    لیانج  ی که در حال مطالعه   یخانوم

برم    شاپیبرد تا بهم هشدار بده که بهتره هر چه زودتر از کاف

  .و به صحبتم ادامه بدم رونیب

  ” ؟یخودت رو کنترل کن ینتون“

فر  ک ی نیدام   لحن خنث  بندهیهمزمان  ول  یو  خوب   یبود، 

  .داره  کنهی که تظاهر م  ی زیاز چ  ر ی غ  یکه احساس  دونستمیم

که   ترسم یم  نی . من واقعا از اک ین یدام  ی دیدرست شن  آره،“

  ت ینتونم خودم رو کنترل کنم و به سمتت حمله کنم و در نها

  ”.صورتت خرد کنم  ی دماغت رو تو
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وارد   یاز کدوم جهنم  گهیتو د“روح بود:    یخشک و ب  اشخنده 

  ”!اال؟ ی شد میزندگ

ابله   و“ ا  یهست  یتو کدوم  از دست    یراحت  نیکه به  من رو 

  ”!؟ی داد

  ”.احمقم هیحق با توئه؛ من واقعا  آره،“

نم  یول رو  ترحمش  م  خواستم؛ی من  وانمود   خواستمیفقط 

به بعد هم برام    نیمن وجود نداشته و از ا  ی کنم که هرگز برا

  .نداره  یتیاهم

مشکالتمون حل و فصل شد.    ست؛ی ن  یبحث  گهی خب، د  یلیخ“

  ”.کی نیدام یاالن هم بهتره تلفن رو قطع کن 

  الا

اطرافم   یوقت و  دور  به  شدم،  شرکت  وارد  جمعه  روز  صبح 

وجود نداره که مجبورم    ی انداختم و مطمئن شدم کار  ینگاه

  .صحبت کنم ک ینی کنه با دام
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 ر ی ذهنم رو درگ  یحساب  مرد طرد شده بودم  هی از طرف    نکهیا

 ی هابود تا بتونم به تمام خواسته   یافکار کاف  نی کرده بود. هم

ول  مینفسان کنم،  ا  ی غلبه  به  وقت  م  ن یهر  که   کردمی فکر 

  .شدیزانوهام شل م  کرد،یم ییبا فکر من خودارضا کی نیدام

رو براش روشن کردم.   زیچذهنم سر و سامون دادم و همه   به

خودم  به  پس  بکشونم؛  جهنم  به  رو  خودم  رسما  نبود  قرار 

 :کردم که ی ادآوری

  ش ی که ب  دم یقرار نم  ی من هرگز خودم رو در مقابل مرد  ” الف

 یاز نظر جنس   نکهی از حد لجباز و خودخواهه؛ فقط به خاطر ا

  .جذبش شدم 

  ی بشم که آزار جنس   ردستیز  هیبه    لیمن قرار نبود تبد  ”ب

  .نهیبیم
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  سم یبه رئ  ی ازیداشتم و هرگز ن   اجیبه اون کار و حقوق احت  من

که به خاطر هوسش احساس حماقت و   یسیندارم؛ اون هم رئ

  .کنهی م لیرو بهم تحم یبدبخت

. ماهانه حقوق کردمی دست و پنجه نرم م  طیبا اون شرا  دیبا  من

 ی لعنت   ی های ون بدهکنم و ا  افتیدر  بلیرو از ل  ینسبتا خوب

  .رو پرداخت کنم 

اون روز    ی هیبود که بق  نیا  دادم،ی انجام م  دیکه با  ی کار  تمام

هفته آخر  و  بذارم  سر  پشت  رئرو  اون  فکر  بدون  رو   س ی ام 

  .کنم ی سپر یعوض

ش  دیبا م   ی تو  فتیدو  کار    یی رایپذ  ی برنامه  ه یو    کردم یبار 

هم داشتم. عالوه   کشنبهیکالس رقص صبح    ه یشنبه شب و  

رو به صورت داوطلبانه ساختمون    یقرار بود چند ساعت  نیبر ا

  .کنم ی زیبار رو رنگ آم هی
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  ی درست   ریمس  یتو  گشتم،یمبر   بلیشنبه که دوباره به ل  روز

  .کی نیبدون دام ریمس هی  ذاشتم؛یقدم م

  الا

بود که امروز حقوقم رو   نیا  کرد،یکه خوشحالم م  ی زیچ  تنها

بتونم مواد غذا  د ی. شاگرفتمیم و حساب  ییباالخره   ی درست 

  .بخرم 

 ی که پشت باجه نشسته بود معرف  ی کارمند  نی رو به اول  خودم

  .کردم 

  ”.! من اال مورالز هستم سالم“

  .بهم زد ی ادلسوزانه  لبخند

م  اوه“ خوب  ترسمی اال،  راستش    یخبر  باشم.  نداشته  برات 

دچار مشکل شدن؛   امونگهید  ی های از مشتر  یک یحساب تو با  

وار  یوجه  یعنی با همد  زی که به حساب هر دوتون   گه یشده 

  ”.جا شدهجابه
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  .دیکشیداشت سوت م مغزم

  ”!؟یچ ی عنی نیا خب“

  ”.یبرداشت حقوقت صبر کن ی تا روز دوشنبه برا دیبا یعنی“

و به    کی نسبتا رک  ک،یرک   ی هاذهنم انواع و اقسام فحش   ی تو

  .شدیم یتداع کی شدت رک

 ی پول نقد هم باشه اشکال  ن؟ی کن  یبررس  گهیبار د   هی  شهیم“

  ”!نداره

عرق سرد  دی ناام  کامال و  بودم  لرزه    ی شده  به  رو  بدنم  تمام 

  .انداخت

  .بهم انداخت ی اگه ید ی نگاه دلسوزانه  کوبزیج خانوم

. فقط ادیاز دستم برنم  ی کار  چیمرحله ه   نیا   ی ! تومتاسفم“

  ”.ی تا دوشنبه صبر کن دیبا

  ی کاف  ی سالمندان به اندازه   ی خانه   ی هانه یپرداخت هز  زمان

عقب انداختنش    ی برا  ی ابهونه  چیه   گهیشده بود و د  یطوالن
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  رکرد،یمربوط به د  ی هانه یهز  د ینداشتم. فردا صبح ساعت نه با

پنج هزار    دی. من باشدیپرداخت م  یاصل  ی نهی هز  ی به عالوه 

  .وجود نداشت ی اگه یراه د  چیه  کردم؛یجور م گهیدالر د

تو  ییهاآدم  م  ی راهروها  ی رو  لباس   دمیدیبانک    ی هاکه 

  ن یبودن و مطمئنا هرگز مجبور نشده بودن ب  ده یپوش  ییبایز

رو انتخاب کنن.    یکیگرم،    ی خونه   هیغذا خوردن و داشتن  

و رفاه پدرشون هم    ش یبه آسا  یها حتکه اون   کردمیفکر م

نم خکردنیفکر  چطور  که  بود  آور  شگفت  مردم   یلی.  از 

  .هی چ یواقع ی دیناام  دونستنیمن

  ی طیشرا  نیچن  ی که تو  هیبار  نیاول  نیبود که ا  ینکردن  باور

م زندگگرفتمی قرار  من  پدر  یخوب  ی.  رو    ی داشتم.  من  که 

ها  نعمت  نیا  ی شغل، پس انداز و خدا. همه   هی داشت؛  دوست  

هم پ  نی رو  ماه  ول  شیشش  انگار    یداشتم،  حاضر  حال  در 

  .هاست که از دستشون دادمسال
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ول   بایتقر در عرض    تونستمی چطور م  یدو هزار دالر داشتم، 

  جور کنم؟ گهید ی و چهار ساعت سه هزار تا ستیب

ا  قرار حقوقم  چطور  هانه یهز  نیبود  بده.  پوشش   ی رو 

الزم بود    دیبرسم؟ شا  گهید  ی تا فردا به سه هزار تا   تونستمیم

پا و  به دست  رو  ب  ناید  ی خودم  وقت  و  ازش    ی شتریبندازم 

  .بخوام

موبا  ی تو که  بودم  غرق  خورد؛    لمیافکارم  از   هیزنگ  تماس 

  .سالمندان. از شدت وحشت گلوم خشک شده بود ی خانه

  ”.خانوم اال مورالز  سالم“

  یی ایوجرسین  ی بود که با لهجه   نایصفت، د  طونی جادوگر ش  اون

  .خونم رو منجمد کرد 

پرسنل   فقط“ به  الزمه  که  بشم  مطمئن  تا  گرفتم  تماس 

پدرت رو جمع و   ی هالیوسا  ی آموزش بدم چطور   ی پرستار

  ”.نه ایکنن  ی بند جور و بسته 
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  .داشت یکامال سرخوش لحن

  ”.ن یکن ی کار نیچن  ستین الزم“

  ”ست؟ین یخبر خوب  نیپس به نظرت ا خب“

  .نداره  ی به حرفم اعتماد  فهموندیبود که بهم م  ی طور  لحنش

مبراتون راحت  اگه“ رو    شمیتره، خوشحال  امروز چکتون  که 

  ”.رمیبپذ

  ”.فردا خوبه“کردم:  قوز

 یکه تا فردا برام باق  ییهاهیتک ثاناون لحظه به بعد به تک  از

نبا  ازیمونده بود ن رو هم از دست    ه یثان  هی  یحت  دیداشتم و 

  .دادمیم

  ”.نمتیبیخب، فردا ساعت نه صبح م  اری بس“گفت:  ناید

 د ید  ی نشده بود، تار  ر یهام سرازکه هنوز از چشم   ییهااشک

تو  یفیخف کردم.  به حرکت  داد. شروع    بل یل   ی راهرو  ی بهم 

  .اطرافم به راه رفتن ادامه دادم ی هابدون توجه به آدم 



Page 554 of 1306 

 

نداشت که   یتینداشتم؛ پس برام اهم  یخوب  یحال روح   اصال

انداخته   نییدر حال رخ دادنه. سرم رو پا  ییزهایاطرافم چه چ 

نفر تنه   هیبه    ییهوینداشتم که    یکس  دنیبه د  یلیبودم و تما

  .زدم

  ن ی خودم رو گرفتم. اول  یپخش بشم، ول  نیزم  ی بود رو  کینزد

که بهش تنه    ی مردونه بود. مرد  ی قه یجل  هی  دم یکه د  ی زیچ

گرفتنم    ی هم برا  ینداد؛ پس تالش  یتی زده بودم به افتادنم اهم

  .نکرد

 دنمیکه کنارش بود من رو گرفت و به محض د  ی اگه ی د  مرد

  ”اال مورالز، درسته؟ حالت خوبه؟“گفت: 

از اون دسته   نیستیبود. کر  بلی طراح ل  مز،یج  نیستیکر  اون

م  ییمردها نشون  سبز  چراغ  بهش  اگه  که  بدون   دادمیبود 

  .رفتیپذی شک من رو م
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و ترس شده بود. من شکست خورده    یدچار سردرگم  مغزم

  .بودم و پدرم قرار بود تختش رو به خاطر من از دست بده

  ”!خوبم“

گردنم    کردمیگلو خفه شد. احساس م  ی گفتم و صدام تو  دروغ 

  .دچار سوزش شده

  ”اومده؟   شیپ یمشکل  نم،ی! حالت خوبه؟ بباال“

همچنان من رو گرفته بود، از    ن یستیکه کر  یدر حال   کی نیدام

بازوم  و  آورد  درم  مچنگالش  احساس  گرفت.  رو   کردم یهام 

نزد  ی وارهاید داون  نزد  کی ساختمون  کم    شنیم  تر ک یو  و 

  .بشم یزندان نشونیمونده که من ب

من رو از اون جهنم نجات داد   هیچند ثان  ی که برا  ی زی چ  تنها

  ک ی نی رنگ و نگران دام  یآب  ی ها چشم   د،یبخش  یو بهم دلگرم

  .بود
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  ج ی رو ازش گرفتم و خودم رو از دستش درآوردم. سرم گ  نگاهم

 نکهیا  ی هام رو بالفاصله گرفت. برادست   کین یرفت؛ پس دام

از اونجا فرار کنم سرم رو تکون دادم و اون رو   هرچه زودتر 

ها باال رفتم  دم که حالم خوبه. سپس بالفاصله از پله مطمئن کر

  .دور شدم  نیستیو کر کین یو از دام

  الا

ها رو به پله نکهیا ی به جا اد،یدنبالم ب   کینیدام نکهی ترس ا از

 دن یبه دو  کینزد  ییجورا  هیکنم با سرعت و    یط   نییسمت پا

وقت رفتم.  باال  پله   یازشون  پاگرد  رسبه  خفه   ی گرما  دم،یها 

  .به صورتم ضربه زد ی اکننده 

بودم.   ختهی به هم ر  یحساب  یو جسم  یاحساس  ،ینظر ذهن  از

 هامه یتازه رو وارد ر  ی رسوندم و هوا  بلیخودم رو به پشت بوم ل

  .نمیآسمون خراش شهر رو بب  تونستمیکردم. از اون باال م
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به  هیشب دادمیم  رون یکه از دهنم ب یبود و هر نفس هیفور ماه

 چ یه  گهید  ه،یو در عرض چند ثان  شدی م  کیابر کوچ  کهیت  هی

  .موندینم یازش باق ی اثر

که احساس کردم    ییکار رو تکرار کردم تا جا  ن یو بارها ا  بارها 

. بدنم شل کنهیل م رو تحم  ی اد ی داره فشار ز  ام نهیس  ی قفسه

  .شده بود و وحشت زده بودم 

دادم    هیساختمون بود تک یبه در خروج کیکه نزد ی وارید به

 ی برا  ییجا  گهیخودم رو گرفتم. د  میهمون لحظه تصم  ی و تو

 د ی و ناله نداشتم. من با  ی وحشت وجود نداشت. وقت عذادار

  .کردمیم  دایحل پراه  هی

 د ی داشتم که بهم کمک کنه، ام  ازین  یبه کس  شهیاز هم  شتریب

وضع اون  از  رو  من  و  ول   تیبده  کنه،   ی دیام  چ یه  یخالص 

ام نداشت؛  تو  ی دیوجود  که   ی لحظه   نیترسخت  ی نبود 

  .دستش رو به سمتم دراز کنه و نجاتم بده میزندگ
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حت  شن،یم  دیناام  ی وقت  هاآدم  کردن  تلف   ه یثان  هی  یبدون 

 یخودکش  یکی  کنن؛ی خودشون رو از شر خودشون خالص م

 ی و من هم تن به کار  شهیم  زیچهمه   الیخیب  یکی  ،کنهیم

زنگ    تیآوردم و به ف  رونی بودم. تلفنم رو ب  زاری دادم که ازش ب

  .زدم

ازش    ی امقدمه  چیتلفنش رو جواب داد و من بدون ه   باالخره 

شب   هی  ی که مشغول به کاره، واسه   ی اون بار  ی که تو  دمیپرس

داره    دیجد  ی روین ف  ایالزم  ه  تینه.  با   یسوال  چیبدون 

حساب که  نمونه  ناگفته  و  کرد  موافقت  از    یدرخواستم  هم 

  .خوشش اومد  شنهادمیپ

  !کنمی م یکه دارم چه غلط دمیفهمی هم نم ودمخ

  ”مخصوص آماتوراس، درسته؟ امشب“
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بهتر  تیف البته  و  م  نیتنها  بود.  پول   تونستمیدوستم  ازش 

بگ  ا  ییتوانا  یول   رم،یقرض  آوردن  زبون  رو    ن یبه  درخواست 

  .نداشتم؛ پس راه دوم رو انتخاب کردم

بود،   دهیرنگ پوش  یست صورت  ریزلباس   هیکه    یدر حال  تیف

  ”!ر؟با ی ایم ی دار “داد زد:  جانی از تعجب و ه

  ”ارم؟یچقدر درب تونمیشب م  هیواسه  یگفت“

داشت متقاعدم کنه   یسع  تیکه به خونه برگشتم، ف  یوقت  از

  .که شب مخصوص آماتورها به اون بار برم و اونجا کار کنم

 یدنیدو تا نوش  ی ها صد دالر به عالوه شرکت کننده   ی همه “

اون، جاکننیم  افتیدر  گانیرا از  بعد  سه   نیب  یینها  ی زه ی. 

. من مطمئنم تو با  شهیم  میبهتر بودن تقس  هی که از بق  ی نفر

بدون شک نفر اول   ،ی لرزوندن باسنت دار  ی که تو  ی استعداد

  ”.ی دو هزار و پونصد تا کاسب  نجایتا ا ؛یشیم
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کنم. تمام    هیعمرم گر  ی هاتمام سال  ی داشتم به اندازه   دوست

مدل رقص باسن   هیبود که    نی ا  دادم،یانجام م  د یکه با  ی کار

 اسبه ی غر  ی هاکه پر از آدم  یکالب  ی رو تو  هامنهی انجام بدم و س

  .بزارم  شیبه نما

من رو وادار به   د یبا  ینبودم. چرا زندگ  ی دختر  نیهمچ  من

  ی نکردم، ول  یزندگ  ی نطوریمن هرگز ا  کرد؟یفروختن روحم م

  .کار بدم  نی پدرم تن به ا ی نجات زندگ ی مجبور بودم برا 

انسان بودن رو آروم   یبود. اون ارزش واقع  ی مرد مغرور   پدرم 

رو انجام   ی حاال داشتم کار  یکرده بود، ول  قیآروم به روحم تزر

  .که محکوم به انجامش بودم دادمیم

  اال

  بود؟ دهی رس نجایمن چطور به ا ی زندگ

انجام   ی اگه ی د  زی چ  ا ی  یرقص خصوص  چیه   ستمیکه ن  مجبور “

  ”بدم، درسته؟ 
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  ”!ی خودت بخوا نکهی. مگه ایستیکه مجبور ن معلومه“

  ”.خوبه“رو بستم و گفتم:   هامچشم

پول قرض    تیمغزم با خودم کلنجار رفتم تا از ف   ی بار تو  هزار

بتونه بهت   دی! ازش بپرس؛ شایلعنت “:  گفتمی. به خودم مرمیبگ

. فقط ی اریچند تا کلمه رو به زبون ب  هیکمک کنه. فقط کاف

  ”.مقدار پول قرض بده هیلطفا بهم  یبگ دیبا

داده   یول قول  و در حال    من  بودم  داده  قول  پدرم  به  بودم؛ 

  ی قول  نیکه خالفش عمل نکرده بودم هم   ی ز یحاضر تنها چ

رو داشتم؛ پس چطور    یدلخوش  نیبود که بهش دادم. فقط هم

  نابودش کنم؟ تونستمیم

جرعه    برداشت و جرعه   زیم  ی رو از رو   یسکیو  یقوط  هی  تیف

اون   داد.  آدم   یکیقورت  مخ  ی هااز  تو  یرو  که   ی س  ی بود 

کرد. هر چند   دای پ  شی افزا  یبدنش حساب  سمی متابول   ،یسالگ
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اون دوست صم ول  م یمیکه  آزار   یاوقات حساب  یگاه  یبود، 

  .شد یدهنده م

  ”!ی ریپول نقد بگ  های از مشتر  دیضمن، با در“

  ”.خوردم یبه خنس  ییجورا  هیماه  نیا“گفتم:  دهیبر دهیبر

  ”...ی دار  ازیاگه به پول ن زم؟یعز یگیم ی جد“

خوبه. چه   زیچهمه  یعنینه! من خوبم؛  “رو قطع کردم:    حرفش

  ”اونجا باشم؟ دیبا یساعت

حرفم   ی متعجب بهم نگاه کرد. دوباره مجبور شدم که رو  یلیخ

  .خوبه زیچرو مطمئن کنم که همه  تیکنم و ف ی پافشار

  نی! به نظرم سرگرم کننده اومد؛ واسه همگمی م   ی جد  دارم“

  ”.خواستم که امشب امتحانش کنم

و بزرگ. حداقل با   کیکوچ  فی همه دروغ کث  نیدروغ! ا  بازم

و باسنم   هانه یظرف چند ساعت س  تونمیکردن خودم م  ر یتحق
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دارم رو به    ازیکه ن   یبزارم و پول  شیبار به نما  ی له یم  ی رو رو

  .ه یاتی تک تک اون دالرها برام ح  طیشرا  نیا  ی . تو ارمیدست ب

 د یبا“. گلوم رو صاف کردم و گفتم:  اومدی درم  یبه سخت  صدام

  ”بپوشم؟ یچ

چزمیعز  اوه“ خودت  نظر  دار  ه؟ی !  به چشم   ی دوست  چقدر 

  ”؟ی ایب

شد  شکمم درد  شد.  منقبض  هام استخون  ی تو   ی دیدوباره 

 ی برام باق  ی اگهی د  ی نه یگز  چینداشتم. ه   ی اچاره   یول  د،یچ یپ

 ده یکه به پدرم داده بودم رو ناد  یقول  نکهینمونده بود. مگه ا

  .پول قرض کنم  ت یو از ف  رمیبگ

که چقدر    ستیشده بودم؛ پس مهم ن   یآشفتگ  ن یباعث ا  خودم

  .به حالت اولش برگرده طیتا شرا  دیکشیطول م

  ”.اونجام  ازدهیباشه، ساعت “و گفتم:  دمیکش یقیعم نفس



Page 564 of 1306 

 

ام؛ شک ندارم که تو از  زده  جانی ه یلیصبر کنم. خ تونمینم“

بهتر پرو  ی تو  ازدهیاال! ساعت    ی همه  اونجا   ی اتاق  باش.  بار 

  ”!یکنیلباست رو عوض م

  ”.نمتیبیم باشه،“

بشم که داشت به مغزم    ی کردم تا مانع سردرد  ی ادی ز  تالش

 ا یبه خودم فرصت دادم تا کل دن  هیثان  ی. فقط سکردینفوذ م

کنم؛    نیکه من رو گرفتارش کرده نفر  یطیرو به خاطر شرا

  .کار رو داشتم ن یحداقل حق ا

که   ی رو صاف کردم و به سمت در حرکت کردم. کار  هامشونه

 یها بعد، وقتسال   دیکرده بودم. شا  یرو عمل  دادمی انجام م  دیبا

م فکر  امشب  و  گذشته  ا  کنم،یبه  ها مضحک  اتفاق   نیتمام 

  .بهش بخندم یافسوس چیباشن و بدون ه 

خوردن   ی تو  ییباال  تیفبود که ظر  ی اده یپسر رنگ پر  نس،و

هم   ی لباس رو رو  هیچند ال  ،ییایموم  هیآبجو داشت. اون مثل  
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معاون اول    ییجورا  هیداشت.    ییکانادا  ی ابود و لهجه   دهیپوش

 .بود تیف

  ی راهنی قرمز و پ  ی هارنگ با دکمه   دیشلوار سف  ه یشب هم    اون 

  ده یشده پوش  یو درخت نخل نقاش  یکه روش چند تا طوط

کرده بود    زونیرنگ هم به گردنش آو   ییطال  ریبود. سه تا زنج

  .هم گره خورده بودن ی تو اشنهی س ی که با موها

رختکن  ی هم تو  ه یاول ی هاکمک  ی . جعبه گانهیو قهوه را  آب“

که کفشت باعث شده پاهات تاول بزنه    یمواقع  یتونیهست؛ م

  ”.یازش استفاده کن

که کنج   ی تمام قد  ی نهیآ  هیکه من رو به سمت    نطوریهم

تمام نکات الزم    کرد،یم  ییقرار داشت راهنما  وارها یاز د  یکی

  .دادیم  حیرو برام توض

صحنه    ی زن رو  هیبه پا کرده بود و    ی ادیز  ی سر و صدا   سیب

  .بود دهیوسط بار چسب  ی لهیکواال به م هیمثل 
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اشون رو همه   ی هاس، من هوا که مخصوص آماتور   ییهاشب“

چ نگران  پس  در ضمن،    ی زیدارم؛  تو  ه ینباش.  هم   ی کمد 

و درش رو    ی رو اونجا بزار  لتیوسا  یتونیرختکن هست که م

  ت ی بارمون از شماها حما  نینباش؛ قوان  یچی. نگران هیقفل کن

گردن کلفتن؛ پس    یهم حساب  مونیتیامن  ی روها ین  کنه،یم

 ی وقت کس  هیاگه    یبهت دست بزنه، ول  کنهیجرأت نم   یسک

بزنه   دست  بهت  داشت  کرد  ایقصد  بهت    ی فکر  دارن  قصد 

دکمه هست؛ اون رو که فشار   هیرقص    ی لهیم  ی حمله کنن، رو 

  روهامون ین  ی سر و کله  هیثان  هی  ی و تو  ادیبه صدا درم   ریآژ  ،ی بد

  ”.تا حساب طرف رو برسن شهی م دایپ

بزرگ   تیتکون دادم و وانمود کردم که جمع ی سر یناراحت با

بار نشستن و   ی زها ی که دور م  ییهااز مردها و زن   یو ترسناک

  .نمیبی خودشونن رو نم یدنبال خوش گذرون

آدم  ی همه  ااون  شاهد  آخر  نیها  من  که  بود   ن یخواهند 

  .دمیم عزتم رو به باد  ی هاکهیت
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که در مخصوص کارمندها رو برام باز کرده بود   یدر حال  ونس

تو “گفت:   نوش  ی شما  تا  دو  نوبت  در  یدنیهر  بار    افت یاز 

  ”.کنمیم هی رو بهت توص شونیکیالبته من فقط  ن؛یکنیم

به ته راهرو   تیو در نهاونس رو دنبال کردم    یحرف   چیه  بدون

  .میدیرس

  ”.ششیببرمت پ ی اومد نکهیگفت که به محض ا سی رئ“

بهتر  سِ یرئ ف   تیف  یعنی دوستم    نیونس،  و  من  از    تیبود. 

  اد یمن رو  شهیاون هم م؛یدوست بود گهیکالس پنجم با همد

استفان س  یِگوئن  و  قامت  م  اهیبلند  که    انداختیپوست 

  .به آواز خوندن نداشت ی ازین تیف یآواز بخونه، ول تونهینم

  الا

بار کارش  نیاول  ی تابستون قبل از کالس ششم، برا ی تو تیف

  موناد یشروع کرد. اون فقط با سرو کردن ل  نوی کاز  هی  ی رو تو
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قبول قابل  درآمد  ب  یتونست  به دست  به    ییجورا  هی.  ارهیرو 

  .و درآمد داشت کردی دو تا کارمند کار م ی اندازه 

مدارس   ی دانش آموزها ی کالج رو با نوشتن مقاله برا ی نه یهز

بود،   یرقانونیغ  ییجورا  هیکار    نیفراهم کرد که البته ا  گهید

  .مدل کارها نداشت نیاز انجام ا یترس  تیخب ف یول

تجارت   بعد وارد  دانشگاه  تو  یقانون  ی ها از  دفتر    هی  ی شد. 

به عنوان کارمند مشغول بود و بعد از اون هم واسه   یامالک

  .شد یتنوع وارد صنعت سرگرم

 کنه ی بار کار م  ن یا  ی هست که تو  یحال حاضر چهار سال  در

  .شهیملک بار محسوب م کی دفعه مالک و شر نیو البته ا

بلند شد و    زشی از پشت م  جانی با ه  د،یمن رو د  تیف  یوقت

  .داشتم  ازیکه واقعا بهش ن ی ز ی فت؛ چمن رو در آغوش گر

  ”!ام االزده  جانیه یل یخ  دنتید از“

  ”!نمت یبیخوشحالم که م یلیخ“
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ا  فکر“ راست  یروزها حساب  نیکنم  باشه.  حال    یسرت شلوغ 

  ”!پدرت چطوره؟ پاهاش بهتر شده؟ از کارت برام بگو

رنگ روش بود    یبالشت مخمل صورت  هیکه    ی صندل  هی  ی رو

 ی مال  طیگفتم؛ البته به جز شرا  تی ف  ی برا  ز یچلم دادم. از همه 

 ه یروسو. تمام تالشم رو کردم تا    کینیداغونم با دام  ی و رابطه 

سخت  وظدختر  و  برا  شناسفه یکوش  تصو  تیف   ی رو    ر ی به 

  .بکشم

ا  چیهر صورت ه  در“ از  که چرا    کنهینم   حیتوج  هانی کدوم 

  ”!یکار کن جانیامشب ا یگرفت میتصم

چک حقوقم   نی . اولاسده ی چیپ   طمیشرا  کمیحال حاضر    در“

  ”...که قرار بود امروز پاس بشه به مشکل برخورد؛ پس

که برام    یی زهای خب، بعدا حتما در مورد تموم چ   ی لی! خآهان“

م  ی نکرد  فیتعر با  یول  م،یزنی حرف  بپوش  د یاول  . یلباس 
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کدوم   مورد  در  ا  یکینظرت   ی سکس  ی هالباس  نیاز 

  ”تره؟مثبت 

  ”ه؟ی! نظر خودت چخورهیاشون به هم ماز همه  حالم“

از ب   یدر حال  تیف رد    کاپیاتاق م   ی های صندل  نی که داشت 

بهم انداخت و من رو وادار کرد که دور خودم    ینگاه  شد،یم

  .کنه یبچرخم تا سر و وضعم رو بررس 

 ی اساس  رییتغ  هی  دنمیظاهر و لباس پوش  ی بار قرار بود تو  نیا

 ی بپوشم که بندها  یبلند شطرنج  ن یآست راهنی پ هی  دیبدم. با

لباس    هیرنگ و    یشورت آب  هی  خورد؛ی گره م  هامنه یس  نیاون ب

  .نهیها رو نب اون چکسی بودم ه دواریکه ام  گهی رنگ د یآب

  ”!یبه نظر نرس یمراسم عروس هیشب  بهتره“

که قراره رخ   یبه اتفاقات  قهیکردم چند دق  یو سع  دم یکش   یآه

  .فکر نکنم دادمیانجامشون م دیبده و با

  ”.ی ایبه نظر م یواقعا عال تو“
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موهام فرو کرد و بهشون   ی هاش رو تودست  ستاد،یا  روبروم

  .داد یپف کم

  ”کنم؟ ترن یرو سنگ شمیآرا  الزمه“

هم  نه،“ آماتورها  مخصوص  آرا  نیشب  به  هیکاف  شیاندازه   .

 تی برام جذاب  یبودم، حساب   نیلزب   هی  ا یمرد    هی نظرم اگه من  

  ”.یداشت

اشاره کرد و ازم    ش یمخصوص آرا  ی های از صندل  یکیبه    تیف

  .اونجا استراحت کنم کمیخواست که 

پس    ؛یعرق کن  ی! قراره حسابارمیآب سرد م  وانیل  هی  برات“

  ”.بهتره آب بدنت کم نباشه

عرق بشه؛    سی صحنه باشم تا بدنم خ   ی الزم نبود که رو  حتما

  .االنش هم عرق سرد کرده بودم نیمن هم

و    نیدورب  هیرختکن    ی تو بود  نما  هیمداربسته    ش ی صفحه 

م که  م  ی زهای بزرگ  و  صحنه  نشون    ی له یاطراف  رو  رقص 
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تر شده بود. تمام بودم بار شلوغ   دهیکه من رس  ی . از زماندادیم

که قرار بود امشب    ی اهرزه   ی هاکه به چشم   کردمی تالشم رو م

  .بکشن فکر نکنم ش یبدنم رو به ن

از اون چ  ی صحنه  ا  زتریتم  کردمیکه فکر م  ی زیبار    ن یبود. 

با هم  من  که  بود  ناعادالنه  زن  نیب  دیواقعا  با    ییهااون  که 

م   اقیاشت م  لهیرقص  ه   دنی انجام  به  به    وجهچیو  خاطر  به 

نم  شینما حقارت  احساس  بدنشون  وول    کنن،یگذاشتن 

  !یپولی اون هم به خاطر ب خوردم؛یم

 ی تو  ز یچپر کرده بود. همه   میمال  ی حه ی سالن رو چند را  ی فضا

به جز من؛ فقط من   دیرسیم  بار خوب و درست به نظر  نیا

  .قرار نگرفته بودم یدرست ی بودم که جا

  اال

 یشدن. باعث خوشحال  گهیرختکن د  هیآماتورها وارد    ی هیبق

  .به ذهنم استراحت بدم کمی یی به تنها تونستمیبود؛ چون م
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مخمل بود،   یصورت  ی هامبل بلند که روش پر از بالشتک   هی

و    ی گوشه رفتم  سمتش  به  بود.  شده  گذاشته  پرو  اتاق 

  .روش لم دادم  یمعطلیب

 ی به کمدها   هیشب  بایاتاق بود؛ تقر  ی تو  یتا کمد شخص  پنج

ول  بل یل  یشخص اندازه مرتب،  به همون  و   زشون ی سا  یبودن 

  .بود ترک یکوچ

 ی انگار که رو  داد؛یتازه م  ی چهره   هیبه همه    یصورت  میمال  نور

روغن    ی پخش کننده   ستمیها شبنم نشسته بود. سصورت آدم 

 ف ی تازه و لط  یو نعناع، فضا رو حساب   پتوسیاوکال   ی حه یو را

  .کردیم

اون رو    یبه سمتم اومد. بدون معطل  تویموه  وانیل  هیبا    تیف

 .دمینفس سر کش  هی ازش گرفتم و 

  ”!ندارم  یاصال احساس خوب من“
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به من “داد:    هیمبل تک  ی هابه سمتم خم شد و به دسته  تیف

خ اال!  کن  م  یلیگوش  پول  واسه  مردم   ی همه   رقصن؛یاز 

پر  ییهان یبالر لِ  نی ج  ما،یمثل  دختران   کِر،ی فوندا،  

همه بانیپشت  ی هارقصنده  دادن   ییهازن  ی .  تکون  با  که 

از راه دور شرم آور    ی زیچ   چی. هکننی بدنشون درآمد کسب م

  ”!ستین

  ی و کس   ی دیانجام نم  یتو کار اشتباه“با اصرار ادامه داد:    اون

  ”.کنهیدر موردت فکر نم  ی نطوریهم ا

پدرساالر بزرگ   ی خانواده  هی  ی شدم که من تو  ادآوری  بهش

  ن یچن  ی هرگز تو  یول  م،یبحث رو داشت  نیشدم. قبال چند بار ا

و   ستمیکه با بدن برهنه روبروش با  یطینبوده؛ شرا  یطیشرا

  .بزنم ایدم از ح

  .اتاق پرو برد ی نه یمن رو به سمت آ یحرف چ یبدون ه تیف

  ”؟یستی مگه تو عاشق رقص ن نم،یبب“
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  .رو تکون دادم سرم

  ”؟یستین دنی . مگه تو عاشق رقصزمیعز دمی رو نشن   صدات“

  ”.دنمی من عاشق رقص آره،“

که رقص امشب   ی تنها تفاوت  یبودم، ول   دنیعاشق رقص  واقعا

ا با  نیداشت،  که   یاگرسنه   ی تماشاگرها  ی برا  دیبود 

نبرده بودن. بدتر از همه    ییبو  چیه  تیکه از انسان  دمیرقصیم

  .به اون بپوشم هیشب ی ز ی چ ای نیقرار نبود سوت نکهیا

که    هیزی تمام چ  نیو ا  یو رقص و نور هست  یقی عاشق موس  تو“

جشن  هیصحنه و با بدنت  ی رو  ی ر ی. تو میبهش فکر کن دیبا

کار رو واسه خودت انجام    نی. تو ای ریگیم  یدرست و حساب 

رقصت    دنیها فقط مجاز به دها؛ در واقع اوننه اون آدم   ،ی دیم

  ”.هستن

  ی به خودم بستگ   زی چهمه“گفتم:    ی شتریب  تی بار با قاطع  نیا

  ”.داره
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واقعا تا حاال من رو به عنوان    ت یف  ا یمتعجب بودم که آ  واقعا

  !نه؟ ای دهیرقص د یمرب هی

  ”ه؟یدختر خوب! حاال قدرت دست ک نیآفر“

 ”.انجامش بدم تونمیدست منه. م“ کردم:  زمزمه

  ”!بلندتر بگو دم؛ی رو نشن   صدات“

  ”.دمیانجامش م  من“

تکون    ی رو  ی ریم  تو“ رو  استعدادت  با  باسن  اون  و  صحنه 

آبجو    هیو    یها رو بسوزونلباس   ن یکه ا  هی. بعد از اون کافی دیم

که به   ییهااول پول  دیبه بدن؛ البته با  یبزن  یدرست و حساب 

آورد کن  ی دست  جمع  بیرو  بعدش  برام    ی ای.  تا  من  سراغ 

  ”!تهیچقدر ناجور و خ  طتیکه شرا ی بد حیتوض

ازش پول بخوام   تونم یکه م  دونستمیموفق شده بودم. م  من

  .دهیاون پول رو بهم قرض م تیو مطمئن بودم که ف
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ادمینپرس  یسوال  چیه داده بودم.  به پدرم قول  تنها   نی. من 

  .نگه دارم دواریاون رو ام تونستمیبود که م  یراه

و    رم ی رو به عهده بگ  تیمسئول  ن یقسم خورده بودم که ا  من

دو  میت هی. من و پدرم میاداره کن گهیرو با همد هانه یتمام هز

پدرم    ی ماریبا ب  گه یبا همد  میکه قرار گذاشته بود   مینفره بود

نها  م؛یبجنگ در  که  چند  ب  تی هر  پ  ی ماریاون  که    روز یبود 

  .شدیم

  ن ی کمک به تأم  ی برا  یبود. اگه من از شخص  ی مرد مغرور   پدرم 

پول   ی هانه یهز پدرم  از  م  یمراقبت  قبول  فقط    کردم،ی رو  او 

  .شدیم  رانیاون کامال و شد؛ینم دیناام

نکنم.   افتیدر  ی رو از کس  یبهش قول دادم که هرگز پول  من

هم    دیبه خودم قول دادم که اون هرگز احساس فشار نکنه. شا

 گفتمی خوب بهش دروغ م  ی روزها   ی بود که تو  نیا  لشیدل

  .متقبل شده مهیدرمانش رو ب ی هانه یکه تمام هز
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برا  ی قول داده بودم؛ پس هر کار  من ا  ی که  مشکل   نیرفع 

  .شدنم باشه  ری حق  متیاگه به ق  ی. حتدادمیالزم بود انجام م 

  ”؟یرقصم در نظر گرفت ی واسه یخاص اسم“

به اون “آورد و گفت:    رونیرو از دهنش ب  یآبنبات چوب  تیف

  ”.سمیصورت حساب واست بنو هی دی. فعال بامیرسیهم م

براق    ی اون با اسپر  یبپرسم، ول  تیاز ف  ی اگه یسوال د  خواستم

ادامه   ی اکننده  مانع  زد  بدنم  به  درست    ی که  و  شد  حرفم 

  .تمام شد نمونیب ی بود که مکالمه  نجایهم

___________________  

  کی نیدام

اون دختره   جیاست  ی رو  رفتمیم  دیبا اونجا    یلعنت  ی و  از  رو 

  .نیی پا دمیکشیم

  !داشتم اال رو بکشم  دوست



Page 579 of 1306 

 

 هیکه فقط    یعوض  ی مردها  نیکردن تمام ا   ستیسر به ن  یحت

رو کم    تمی بود که عصبان  ی تنها کار  انداختن،ینگاه بهش م  مین

  .کردیم

  ی تخته سنگ بزرگ رو   هی. انگار  دمیکشینفس م  یسخت  به

کالب   ی تو  ی مردها   ی . همهکردی م  ینیسنگ  ام نهیس  ی قفسه

  .ها بودماز اون یکیلمس بدن اال بودن؛ من هم  ی تشنه 

دلم بهش التماس کردم که از   ی رو حبس کردم و تو  نفسم

  .کارش دست برداره نیا

  کی نیامد

مردها   ی داشتم همه  قصد کرده    یعوض  ی اون  که جرات  رو 

  .کنم ستیبودن به اال زل بزنن و تماشاش کنن سر به ن

رو  ی نفر  ن یاول م   ی که  حاضر  مردها  شد یصحنه  بود.   ی اال 

اشون به هرزه   ی هاکرده و با چشم   ز یاش دندون ت واسه   ی ادیز

  .شده بودن رهی اال خ
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که   ییهاآدم   ی صدا   تونستمیبار نشسته بودم و م  زی م  پشت

 ی رو بشنوم. در واقع اول صدا  زننیاون پشت با هم حرف م

صحنه از حضورش مطمئن   ی و بعد با اومدنش رو  دمیاال رو شن 

  .شدم

چشم    ی هاش رو جلوواقعا قصد نداشت لباس   چارهی دختر ب  اون

اش رو به همه نشون بده؛ و تن برهنه   ارهیب  رونی اون همه آدم ب

  .اون هم فقط به خاطر پول

تو  نیا  با دق  ی وجود ساکت  اال  نشستم.  بود؛    قایجام  روبروم 

لباس یلعنت  ی اون صحنه  ی رو با  رو   ییها!  که هرگز فکرش 

  .اون همه آدم بپوشه ی جلو  کردمینم

کف و سوت    تی صحنه اومد، تمام جمع  ی اال رو  نکهیمحض ا  به

قابل تحمل شده    ری برام غ  طیتحمل اون جو و شرا  گه یزدن. د

  .ستادیصحنه ا ی و خجالت رو یبود. اال با سردرگم
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و به   دادمیها حق ماون آدم  ی به همه   شناختم،یاال رو نم  اگه

  .کردمیجذبش شده بودن سرزنششون نم  نکهیخاطر ا

باور نکردن  اون ول  یسکس  ی او کشنده   یبه طرز   ی شده بود، 

  .همچنان وحشت زده بود

رو داشتم که از جام بلند بشم و   نیا  ی زه یانگ  یکاف   ی اندازه   به

صحنه و اال رو از اون   ی فکر کنم، برم رو  ی زیبه چ  نکهیبدون ا

  .بکشم نییجهنم پا

 گذشتی زود م  زیچاونقدر همه   ی به اونجا تعلق نداشت، ول  اال

شروع   یقینشد. موس  دایکردن افکارم پ   یعمل  ی برا  یکه فرصت

  .شد  ترک ی و نزد کی نزد تیو جمع

فراموش کردم    د،ی چیرقص پ  ی لهیتش رو دور ماال دس  یوقت

تا وسط سالن رفته بودم؛ پس دوباره برگشتم و سر   که چرا 

  .شدم  خکوبی جام م
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به شکنجه شده بود.   لیبرام تبد  مشیمال  تمی آهنگ با ر  اون

 ی . موهادیقالب کرد و چرخ  لهیاز پاهاش رو دور م   یکیاال  

  .ستاد ی. دوباره ادیچی لَختش مثل شالق دور تا دور گردنش پ

بدنم دچار خارش شده بودن. دوست داشتم    ی هاسلول   تمام

دست بدم،  هل  عقب  به  رو  اون  برم،  دور به سمتش  رو  هام 

  .گردنش قالب کنم و با تمام وجود ببوسمش

نگاهم رو   تونستمی نم یلاندام اال رو اسکن کنم، و خواستمیم

ام بردارم.  امشب کس  دواریاز روش  نکنه.    ی بودم که  لمسش 

بدن اال رو لمس    هایاز اون عوض  یکیبود انگشت    یفقط کاف

  .بشه ریهام سرازبود که اشک یاتفاق کاف نیکنه؛ ا

طور  تمرکز  رو  بدنش  اال  انگار    ی نداشتم.  که  داد  حرکت 

  ی هانه یس  ی هاش رو رو. دست کنهی اش داره لمسش ممعشوقه

 داد ی شکم صافش عبور م ی از باال لغزوند،یم زش یوسوسه انگ

  .کردی کمر شورتش حلقه م ی هاش رو توو انگشت 
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حبس شده بود.   نهیس  ی بار نفسم تو  ی تو  ی هاآدم   ی همه   مثل

کرد  هی  ی تو جدا  تنش  از  رو  شورتش  به   حرکت  شروع  و 

  .کرد دنی رقص

  ی زیپول و ثروت و هر چ   ی اون رو تو  شد،یاال مال من م  اگه

  .کردمیغرق م خواستیکه م

اش باعث شد نتونم خودم رو کنترل  باسن و بدن برهنه   حرکت

مجبور بودم احساساتم رو سرکوب کنم متنفر    نکه یکنم. از ا

  .بهم غلبه کرده بود یحاال که احساسات شهوان یبودم؛ حت

کنم،   ی که تا االن باعث شده بود از اال دور  ی ز ی تنها چ  دیشا

  گناه ی. اال واقعا بدونستمیم  گناهیبود که اون رو پاک و ب  نیا

  .ودشده ب بلیبود که کارمند ل نیبود؛ تنها اشتباهش ا

اونقدرها    دیرو نابود کنم. شا  یفقط دوست نداشتم اون پاک   من

ابزار    هیکارمند مثل    ه ینشده بودم که مثل پدرم با    والیهم ه 

  .و کاال رفتار کنم
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فرو کنم. دوست    دشیبدن سف  ی هام رو تودندون  خواستمیم

  .رهاشون نکنم وقتچ یو ه رم یهاش رو بگ داشتم دست 

. قادر به نفس  کردمی م  ینیاحساس سنگ  امنه یس  ی قفسه  ی رو

که داشتم رقصش رو تماشا   ینبودم؛ حداقل تا زمان  دنیکش

  .کردمیم

نداشت که    یتی هاش رو بسته بود و اصال براش اهم چشم   اال

جورواجور جوالن   ی گرسنه از مردها  ت یجمع  هی سالن بار    ی تو

  .دادنیم

برا  ی تو اال  لحظات،  ن  ی اون  دست  بود.   یافتنیهمه  دلربا  و 

و جمع   یحساب بود  کرده  نزد  تیعرق  حال  به    کیدر  شدن 

از    ری به غ  یکه کس  نم یبب  تونستمیرقص بود. اصال نم  ی صحنه 

  .شدیفقط و فقط مال من م دیمن، اال رو لمس کنه. اون با
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  کی تحر  ی اش قفل کرد. به قدرتنه  مین  گره   ی رو تو  دستش

لتم رو حس کنم. تنِش سفت شدن آ   تونستمیشده بودم که م 

  .رفتی باال و باالتر م تیجمع

نه    ی ول  نم،یبدنش رو برهنه بب  خواستمیم  یاز هر کس   شتر یب

 ییبه تنها  دیبزرگ. اون با  تیاون جمع  ی نفر تو  هیبه عنوان  

  .فقط و فقط مال من شد؛یمال من م

  کی نیامد

هاش رو  . اال چشمدیباریصحنه بارون پول و اسکناس م  ی رو

به رقصش ادامه   نه،یبیرو نم  یکس   چیبسته بود و انگار که ه 

  .دادیم

داشتم من دوست   ت،یاون جمع  ی تو  ی از هر کس  شتریب  دیشا

 ی هااز آدم   یکینه به عنوان    یول   نم،یاش رو ببکه بدن برهنه 

فقط   نی. انمیبب  ییاون رو به تنها  خواستمی. من متیاون جمع

  .نهیمن بودم که حق داشت اال رو برهنه بب 



Page 586 of 1306 

 

گرهانگشت   یوقت با  باز  ی هاش  شدت   کرد،یم   ی لباسش  از 

. تمام سوختیوحشت و اضطراب گلوم خشک شده بود و م

حبس کرده بودن و   نهیس  ی بار نفسشون رو تو  ی تو  ی مردها

  .اال  ی بدن برهنه   ندیحرکت اال بودن؛ منتظر د  ن یمنتظر آخر

برخالف    یحبس کرده بودم، ول  نهیس  ی هم نفسم رو تو  من

  .رقص دست برداره ی که از ادامه  کردمی ها دعا ماون

پا  بایتقر  یقیموس به  ا  انیرو  بود که   یفرصت  نیآخر  نیبود. 

رو برداشتم    میدن ی. نوشکردمیاستفاده رو م   نی ازش بهتر  دیبا

  .هام گرفتمدست ی سالح تو هیآبجو رو مثل  ی و بطر

  ”!کنمی لطفا ادامه نده! خواهش م“ کردم:  زمزمه

تنها راه حل   نیا  یچند فقط با خودم حرف زده بودم، ول  هر

 ن یباشم که اال هم  دواریام  تونستمی! حداقل می دواریبود؛ ام

  .بار دور بشه ی االن از صحنه 
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که دور اال رو فراگرفته   یکیانگار حباب کوچ  ،ی کمال ناباور   در

  ی کار   هیاومد که    ادش یو اون به خودش اومد؛ انگار    دی بود ترک

  .واسه انجام دادن داره

بدن اال به رقص دراومده بودن و اون   ی بار رو  ی های نورپرداز

د  هی م  گه یچرخ  کرد؛   ی له یدور  خم  رو  کمرش  و  زد  رقص 

که    نیهم شد  باعث  س  یکی حرکت  د  هاشنه یاز   ده یکامال 

  .بشه

با  تیجمع  ی هاقیتشو  ی صدا اال  بود.  شکنجه  مثل   دیبرام 

  .دادی کارش رو پس م نیامشب تاوان ا نیهم

ب  هر زمان  اال    تیجمع  شد،یم  ی سپر  ی شتریچقد  به  نسبت 

  .کردم یرو عمل  ممیپس تصم  شد؛یتر مو مشتاق   تریوحش

خصوص   هی   یمعطل  بدون با    یرقص  هم  اون  کردم؛    هیرزرو 

  .ی اسکناس صد دالر

  ”پ؟ی خوشت  ی الزم دار ی زی ! چیه“



Page 588 of 1306 

 

بود   ده یسوال رو ازم پرس   نیکه ا  ی نگاه کردن به دختر  بدون

  ”!خوامی آره! من اون دختره رو م“ جواب دادم: 

  الا

کردن از صحنه    ی زرق و برق و مثال افتخار از دلبر  ی با کل  یوقت

  .گوشم رو خراش داد تیجمع  قیتشو ی خارج شدم، صدا

 خواستمی که م  ی گرفتن پول نقد ی برا اق یشدم با اشت مجبور 

ب  ی تو دست  به  بار  ز  ارم،یاون  پول  کنم.    ی رو  ی ادیمبارزه 

ر ول  ختهیصحنه  بود،  ف  ی شده  بار  که   نیا  تی قانون  بود 

  .زدنیعنوان به اون پول دست نم  چی به ه هارقصنده 

 ی نسبت به قدرت  ی شتریدور شدن از اون پول به قدرت ب  ی برا

  .داشتم اجیاحت  دادم،یصحنه هدر م ی رو دیکه با

صحنه بودن،   ی که مسئول جمع کردن پول از رو   ی نفر  چند

ا از  م  نکه یبعد  ترک  رو  صحنه  سرعت   کردی رقصنده  به 
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م اونجا  به  رو  پول  رسوندنی خودشون  اون  جمع و  رو  ها 

  .کردنیم

تنهادی لرزی م  زانوهام به  خودم  ف  یی.  شدم.  رختکن   تیوارد 

 یخرج کنن حساب  ی شتریپول ب  نکهیا  ی رو برا  ت یاحتماال جمع 

  .کردیم قیتشو

که    یرختکن لم دادم و منتظر پول  ی های از صندل  یکی  ی رو

دو احتماال  شدم.  بودم  شده   ی دالر  ستیدرآورده  کاسب  رو 

صد و پنجاه دالر اول رقصم، داشتم کم   ی بودم که به عالوه

  .شدمی م کیکم به هدفم نزد

  .در زد و وارد رختکن شد. ونس بود یکی

  ”.ی دار یرقص خصوص هی ،یپی آی اتاق و ی ! توسالم“

بزرگش رو به هم مالش    ی هارو باز کرد و کف دست  هاشدست

  .داد

  ”!رسهیپولدار به نظر م  ی لیخ  اروی اون“
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تکون دادم. شکمم منقبض شده   یتینارضا  ی رو به نشونه  سرم

  .شده بودم د یبود. واقعا ناام

ول  ی دختر  نی هرگز چن   من به   یچ  ینبودم،  شد که مجبور 

  حقارت و کثافت شدم؟ نیتحمل ا

 ن یبه ا ی اعالقه  چیمن ه“هام و گفتم: رفتم سراغ لباس  عیسر

  ”.ندارم یکی

که تا اون لحظه به دست آورده بودم رو از    ی همون مقدار  دیبا

. با  کردمیاز اون جهنم فرار م  یو بدون معطل  گرفتمیم  تیف

الکل  در  یگانیرا  ی هااون  بار  از  بود  قرار  هم   افتیکه  کنم 

  .بزنم شی رو آت یلعنت  ی هااون لباس  تونستمیم

بهتر  یول“ رو نشن   ن یتو که هنوز  اون حاضره  ی د یقسمتش   .

  ”.پول بده شتر یپنج برابر ب 

  .و به سمت ونس برگشتم ستادمیلحظه ا هی

  ”!؟هزار دالر  پنج“
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از لمس    ست؛یهم بد ن  یلیپنجاه درصدش واسه باره. خ  البته “

 ی له یم  ی هم رو  یتی امن  ی دکمه  هی  ست،ین  ی کردن که خبر 

اون   یتونیم  ی اتاق قرار گرفته که هر وقت احساس خطر کرد 

هم تا   یدر اتاق خصوص  ی . در ضمن جلوی اریرو به صدا درب

 ارو یو البته که اون    ستاده یمامور ا  ه ی  ،یاون اتاق  ی که تو  یزمان

  ”.پرداخت کرده شی پول رو پ

که   یپول  ی دالر پول نقد، به عالوه   ستیپونصد و ب  یعنی  نیا“

  ”!تا االن به دست آوردم؟

م   با پول  هز  تونستمیاون  پرداخت  بر   ی خانه  ی نه یعالوه 

دو    ی نطوریرو هم پوشش بدم. ا  هامنه یهز  ی ه یسالمندان، بق

  .کردمیو استراحت م  گرفتمی م یرو مرخص  ی سه روز

بود که روحم رو به اون   نیا  دادم،ی انجام م  دیکه با  ی کار  تمام

منتظرم بود بفروشم؛   یپی آی اتاق و  ی که تو  یمنحرف   طانیش

  .انداخت هیفکرش هم من رو به گر یحت
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  الا

. کشهیطول م  قهیفقط سه دق“رو به من کرد و گفت:    ونس

  ”.هم آهنگ دلخواهش رو انتخاب کرده ارو یخود اون 

  ” رسه؟یدو هزار و پونصد تاش به من م یعنی“

اون  “گفت:    دادیتکون م  دییکه سرش رو به عالمت تا  یحال  در

ها جزو رقصنده   ن یاحتماال از ب  ا،یمزا  نیهم پول نقد! عالوه بر ا

تا االن از صحنه    گهی ها داز رقصنده   یلی. خینفرات اول تا سوم

نفر دوم   دیحذف شدن؛ پس با حساب و کتاب من تا االن با

  ”.یباش

ونس    ی که بازدمم باعث شد موها  دمیاز ته دل آه کش  ی طور

  .انیبود به حرکت درب ختهی ر شی شونیپ  ی که رو

د  نیا  ی تو تا  هزار  پنج  اون  نبود؛    هی  گهیمرحله،   ه یانتخاب 

تا رو  بود. حرف ونس  به سخت  دیی اجبار  و  رو   یکردم  بغضم 

  .قورت دادم
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مطمئنم    ؟یقصد داشت بهم حمله کنه چ  یاگه اون عوض  یول“

  ”!کنمیم  ری که صورتش رو خرد و خم

نم  نیا  زمی . عزایب  دنبالم“ اون دکمه   فته؛یاتفاق هرگز   یاگه 

تو    ی باره به جا  تی که مامور امن  یچانس  ،ی رو فشار بد  ی تیامن

  ”.دهیرو م  ارویاون   بیترت

  ه یکه تنها دو ثان   یرو تکون دادم تا جوابش رو بدم در حال  سرم

  .فاصله داشتم ی با اتاق خصوص

  ”!سالم اوه،“گفت:  ونس

  .ستاد یقرمز داشت ا یروکش چرم هیکه   یدر اتاق ی جلو

توپ    تونمیاتاق روشن باشه؟ م  ی تو  یچراغ خاص  ی خوایم“

هم باعث    با یز  ی صورت  لتر یف  نی رو براتون آماده کنم. ا  سکوید

  ”.یتر به نظر برسده سال جوون شه یم

جا  ک یتار“گفتم:    ی ناراحت  با تا  رو   ییباشه.  اتاق  ممکنه  که 

  ”.کن  کیتار
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عز  اریبس“ فکر  زمیخب  متوجه .  کامال  که   ی موارد  ی کنم 

  ارو یاز اون    ی رعادی باشه اگه رفتار غ  ادتی.  ی دادم شد  حیتوض

بزن  یتونی سر زد، م  ؛ی اون دکمه رو فشار بد  نکهیا  ا ی  یداد 

  ”.نازکن وارهاید

  ”.کشهیطول م قهیفقط سه دق قه،یدق سه“

  .کردمیجمله رو با خودم تکرار م نیا مدام

  ن یو وارد اتاق شدم. بهتره بگم وارد اول   دمیکش  یقیعم  نفس

کشنده شد   شتری ب  یاون اتاق وقت  ی شدم. فضا  میجهنم زندگ 

  .دمیروسو رو د  کین یهام دامچشم ی که جلو

تهوع رو    ی جا  ت یهام رو سوزوند؛ خشم و عصبانگونه   حقارت

  .بود ی رو  ادهیواقعا ز کی نیکار دام نیگرفت. ا

شده بودم. اون تنها به قصد طعنه زدن و    دیبار واقعا ناام   نیا

کله   یگوشیباز  ای و  پسر  برا  دای اش  حضورش  بود؛    ی نشده 
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  رحمانه یواقعا ب  تیوضع  نیبار و با ا  نیا  ی اون هم تو  دنم،ید

  .بود

  ”!ی پس اون تو بود ؟یعوض ی ! تو؟یچ“

  ”.رقص رو پرداخت کردم  ی نه ی هز من“

  .بود نییو پا ندیصداش ناخوشا تن

کنم،  یرو سرش خال  تمی رو آماده کردم تا دوباره عصبان  خودم

نبود. دوست داشتم ش  ی زیچ  نی انگار چن  یول  ی شه ی ممکن 

حلقش فرو کنم و    ی رو بردارم و اون رو تو  زیم  ی مشروبِ رو

  .کردمیخودم رو کنترل م د یبا یول نم،یخفه شدنش رو بب

سرد و خشن بود    شهیاش مثل همبهش انداختم. چهره   ینگاه

 ی جذاب و سکس  یحساب  سکوینور توپ د  ری ز  شی و فک استخون

بود که   کی نیدام  ی هادفعه چشم  نیا  یول  د،ی رسیبه نظر م

  .رو فروکش کرد تمی عصبان
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زده نبودن و من رو مسخره    خی سرد و    شهیبرخالف هم  هااون

تواون چشم  کردن؛ینم انگار  بودن.   ی ها فقط گرم و جذاب 

. اون خشن و کردیم  ییخودنما  شیآت   ی هاهاش شعلهچشم

  بود؟ من شده می باالخره تسل یعن یگرسنه بود؛ 

نفس   ی صدا  تونستمی. مدمستا ی شدم و ا  کیقدم بهش نزد  هی

که از    یرو فراموش کردم و شرم  میپولیرو بشنوم. ب  دنشیکش

  .وجودم حل شد ی کار داشتم تو نیا

به    حاال فقط  برا  نجایا  لیدل  هیمن   ک ی نیدام  نکهیا  ی بودم؛ 

  .بشه مونیشب پش نی از من از اتفاقات ا شتریروسو ب

  ”.یمن رو لمس کن ستیرو جمع کن؛ چون قرار ن حواست“

  ”.دادم ی. بابتش پول خوبیعمل کن اتفهیبه وظ  بهتره“

من تونسته   یعن ی  نیدار شده بود و ابم و خش  ک ی نیدام  ی صدا

تحر م  ی کنم. حت  کش یبودم  نور کم هم  که    دم یدیبا وجود 
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ا بودم،   دهی رو برهنه د  کی نیقبال دام  نکهیآلتش سفت شده. 

  .کردی تر مرو سخت طیشرا

آهنگ رو شناختم اخم کردم. اون    یشروع شد و وقت  یقیموس

رقص   ن یباهاش تمر  ویاستود  ی بود که تو  ییها از آهنگ   یکی

  .کردمیم

 شناسه،ی ازش بپرسم که اون آهنگ رو از کجا م  خواستمیم

 ی بهم انداخت؛ پس سکوت کردم و برا  ی نیاون نگاه غمگ  یول

  .عمل کردم امفهیشاد کردنش به وظ

زانوهاش   نیب  یذاشتم و وقت هاش گرون  ی هام رو رودست   کف

  .اومدم جانیقفل شدم، به ه 

  ”؟یکنیلمسم نم  چرا“

و سوال    ی پس بهتره دهنت رو ببند  ؛یلمسم کن  ی حق ندار  تو“

  ”.ینپرس
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هام رو بهش  حفظ تعادلم استفاده کردم و دست  ی پاهاش برا  از

  ک ی شر  کینیبا دام  یاون بدبخت  ی دادم. انگار من هم تو  هیتک

  .بودم

قدر  فکش دندون  دیلرزیم  ی به  جورو  رو  هم    ی رو  ی هاش 

ام  دادی فشار م به دندون پزشک  ی بودم هفته  دواریکه    ی بعد 

  .نکنه دایپ  اجیاحت

رقص   ه یهاش رو نوازش کردم. اون  هام صورت و چشمدست   با

نشدن طور  خواست؛ یم  یفراموش  رو  اون  من  بهش    ی پس 

رو که من    یشب  د یکه هرگز فراموشش نکنه. اون هم با  دمیم

  .داشته باشه ادیبه  شهیروحم رو با شرم فروختم هم

به   ی هاش رو نوازش کردم. به قدررون   یهام و به آرومدست  با

اومده بود که خواست متقابال بدنم رو لمس کنه. خودم    جانیه

هاش سنف  ی گرما  تونستمیدو تا زانوهاش فرو کردم. م  نیرو ب

  .صورتم حس کنم  ی رو رو
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اغوا شده   ی هاچشم   با و  که فقط چند    هام نه یبه س  ی اخمار 

با لب فاصله داشت خسانت  رو  رهیهاش  بلند   ی شد.  زانوهام 

از پشت گردن    یبه صورت دوران  هامنه یس  یشدم و با برآمدگ

  .تا استخوون فکش رو لمس کردم

 یشب  م؛یکنیهر دو اون شب رو فراموش نم  ک،ی نیو دام  من

  .و خجالت فروختم  یکه من روحم رو با شرمندگ

  اال

زانوهام بلند شدم و باسنم رو به عقب   ی رو  یق یموس  تمیر  با

و تاب    چیکردم و به جلو پ  کشی قوس دادم و بعد به بدنش نزد

  .دادم

  ی نفسش رو رو  تونستمیهام رو پوشونده بود. مچشم   موهام

دوخته بود و بدنم   هامنه یصورتم حس کنم. نگاهش رو به س

  .هاش فاصله داشتفقط چند سانت با لب 
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م دیکش   یکوتاه  یول   ق،یعم  نفس احساس  از   یکی  کردمی. 

و مخارج   موندمیزنده م   دی. من بازنهی درون به قلبم ضربه م

 کردم ی م  ی کار  دی قبل از اون با  یول   کردم،یم  نی رو تام  میزندگ

  .همونطور که من رو آزار داده بود عذاب بکشه  کین یکه دام

رو لمس کردم و اون رو    اشنهیس  ی هام قفسه از دست   یکی  با

هنوز    ی پاهاش نشسته بودم، ول  ی . رودمیبه سمت خودم کش

  .بغلش جا نگرفته بودم ی به طور کامل تو 

  ی شده. برآمدگ   ک یکه کامال تحر  نمیبب  تونستمیوجود م  نیا  با

نمونده بود که شلوارش    ی زیچ   دم؛یدیآلتش رو به وضوح م

  .پاره بشه 

که    ینازک  ریبا وجود اون لباس ز  کی نیدام  کردمیم  احساس

از    ی. خودم هم دست کمشدی م   کیتحر  شتری بودم ب   دهیپوش

نشده بودم، حداقل   کیاز اون تحر  شترینداشتم؛ اگه ب  کی نیدام

  .سکس باهاش بودم  هیاون مشتاق  ی به اندازه 
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 ی هوا خم کرد و خواست لمسم کنه، ول  ی رو تو  هاشانگشت 

  .هوسش رو کنترل کنه  تونستی هنوز هم م

نگاه  یچشم  ریز اون شب هم    یبهش   ی قه یجل  هیانداختم. 

پوش حساب  ده یخفن  که  م  یبود  آست کردیجذابش   نی . 

بازوش    ی رو  ی ها یرو تا آرنج باال زده بود و خالکوب  اهنشریپ

  .شد یم دهید

کدوم    صیتشخ  تونستمینم رفتار  نفر    یکیبدم  دو  ما  از 

  ن یفکر کردن به همچ  ی تر بوده. در هر صورت حوصلهناعادالنه 

  .رو هم نداشتم ی زیچ

کردم:    ی تو زمزمه  چ“گوشش  د  هینظرت  تمومش   گهیکه 

  ”کنم؟

  ”.کارت ادامه بده! به نه“

زانوهام بلند شدم و بدن و صورتش رو لمس کردم.   ی رو  دوباره

هاش رو به  . دستدی با دهن باز به سمتم چرخ  ی زیبه طور غر
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لمسم کنه، نگاهش رو   نکهیداد و بدون ا  هیتک  یصندل  ی دسته 

  .بهم دوخت

تر کنم. که هست سخت  ینیرو براش از ا  طیگرفتم شرا  میصمت

لباسم قالب کردم و احساس کردم که    ی هام رو به گرهانگشت 

  .حبس کرد نهیس ی نفسش رو تو

شورتم    نکهیبهش چسبوندم و قبل از ا  شتریو ب  شتریرو ب  بدنم

  .هام رو دور گردنش حلقه کردم دست  ارم،یب رونی رو ب

  ر یهم فشار داد. آلتش رو ز  ی هاش رو رو کرد و چشم  ی اناله

  .شده بود رتری بار انعطاف پذ نیانگار ا کردم؛ی واژنم حس م

الله   هاملب به  نزد  ی رو  پرس  کیگوشش  و  چرا “:  دمی کردم 

  ”ک؟ی نیدام  یینجایا

 ک یهام نزدهاش رو به لب رو به طرفم چرخوند و لب   سرش

  .کرد

  ”.تنها بزارم نجایتو رو ا تونمیچون نم نجامیا“
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  .قلبم تندتر شد و نتونستم خودم رو کنترل کنم  ضربان

  ”چرا؟“

  ا ی . دلم رو به درخواستمیم  شهیاز هم  شتریرو ب  کی نیدام  من

  .رو گاز گرفتم نشییزدم و بدون فکر کردن لب پا

شدن من    روزیپ   ی واکنش به معنا  نیو ا  دیکش  یآه  کی نیدام

مبل بلند کرد    ی هاش رو از روو مغلوب شدن اون بود. دست

از هوس باسنم رو چنگ زد. باالخره اون   یخشونت ناش  هیو با  

  .هم من رو منقلب کرد

  ”.احساساتم نسبت بهت ندارم  ی رو یکنترل  چیه من“

  نم،یبیکه من دارم م  ی نطوریا“ نفس زدم و زمزمه کردم:    نفس

  ”!یخودت رو کنترل کن یونستهم خوب ت جان یتا هم

به دنبال  یمونیاون شب برام پش ی هیبه ثان هیکه ثان  همونطور

نبودم   حاضر  کارنامه  گهید  یمونی پش  هیداشت،  به   یهم 

  .درخشان اون شب اضافه کنم
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جا کردم و با حرکت بدنم آلتش رو لمس کردم.  رو جابه   باسنم

بهم هشدار داد که از کارم    کی نیاون لحظه دام   ی هر چند تو

نشون دادم و البته که    یتوجهیمن فقط ب  یدست بردارم، ول 

  .هم مانعم نشد کی نیدام

ا  بهم“ رو  من  تو  که  که دوست  ی خواینم  ی نطوریبگو  بگو   .

ا  ی ندار رو  دامینیبب  ی نطوریمن  بگو  بهم  اگه   یحت  ک،ینی! 

حماقت    نیها رو بهم بزن تا دست از احرف   نی دروغ باشه هم ا

  ”.بردارم

  الا

ز  هر لباس  ول  رمیچند  بود،  تنم  ارضا    یهمچنان  به  داشتم 

دام م  ک ی نی کردن  نمدادمی ادامه  دست    خواستمی.  کارم  از 

ا تا  آشفته   کی نیدام  نکه یبردارم  لحن  که   ی ابا  خواست  ازم 

باالخره احساس حقارت و شکست کرده   دیتمومش کنم؛ شا

  .بود
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و صورتش رو   دی موهام رو گرفت و سرم رو عقب کش  یآروم  به

  .پنهان کرد هامنه یس نیب

متنفرم.    خوامیتو رو م   نقدریا  نکهیاز ا“گوشم زمزمه کرد:    ی تو

ا نم  نکه یاز  تو  جز  ه  تونمیبه  کنم   ی اگهی د  زن  چیبه  فکر 

  ”.کنمیاحساس حقارت م

 یتو   ینداشتم. درد خاص  ک ینیاز دام   یهم دست کم  خودم

 ه ی  نیا  یول  دم،یرسی. داشتم به ارگاسم مدیچی کمر و شکمم پ

  .دادیهر دومون رخ م ی اتفاق مشترک بود که داشت برا

  ی شرمندگ ی برا ی زیچ هی دیدو نفرمون از امشب به بعد با هر

باش بخش   هی  دیشا  م؛ یداشته  از  پنهان   ک یتار  ی هاراز 

  .وجودمون

 می قوس مال  هیزانوهاش سوار شدم و با    ی رو  عیحرکت سر   هی  با

ب رو  براشونه  نیخودم  و  لذت   یمعن  نکهی ا  ی هاش جا کردم 

  .فشار دادم   هامنهیس  نی رو بهش بچشونم، صورتش رو ب  یواقع
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موهام فرو    ی هاش رو الاز دست  یکیکه    یدر حال  کی نیدام

آروم   ی رونم گذاشت و صدا  ی رو رو   اشگه یبرده بود، دست د

  .داد رونیرو از گلوش ب  ی ندیو ناخوشا

احساس    رمی اون رو ز  تونستمیکامال سفت شده بود و م   آلتش

  نکه یتا ا  فتهیداره م  یچه اتفاق  دمیچند لحظه نفهم  ی کنم؛ برا

  .واژنم احساس رطوبت و گرما کردم ی تو

نگه   ی تو  کی نیدام محکم  حالت  بدنش  همون  داشت.  ام 

من   میتسل  تیخودش نداشت؛ در نها  ی رو  یو کنترل  دیلرزیم

  .شد

آلتش فشار داد و اسمم رو صدا کرد. اون از   ی من رو رو   دوباره

  ش ی جنس  لیبه ارگاسم و برطرف کردن م  دنی رس  ی بدنم برا

به خودم   یاستفاده کرد. هر چند خودم هم ارضا شده بودم، ول

باکرگ نداشتم  قصد  هرگز  شدم.  مانعش  و  به   میاومدم  رو 

دست    بهمن رو    تونستیروسو بفروشم. اون هرگز نم  کی نیدام

  .ارهیب
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ا  با دام  نیاول  نکه یوجود  با  ول  ک ینی ارگاسمم  بود،    ی روسو 

تو  میتصم رو  مرحله  اون  تو  بار،  هی  ی نداشتم  هم   ی اون 

  .برسونم انیکه اون شب بودم به پا یگاهیجا

به اون پول    ینور شمع نداشتم، ول  ایو    نیبه شامپا  یاجیاحت

و ناتوان    ر یپذ  ب یاون شب آس  ک ین یداشتم. دام  اجیواقعا احت

جنگ تن به تن رو برده بودم،   ه یمن بودم که    نیا  تایبود. نها

که بعد از اون    ی زیباز هم ضرر کرده بودم؛ چون تنها چ   یول

نص لمس  ب  شد،یم  بم یها  خواستن  و  به   شتری عشق  نسبت 

  .بود کی نیدام

پل   رمیبگ  میتصم  تونستمینم تمام  رو    ی هاکه  سرم  پشت 

خودم رو از اون مهلکه نجات بدم؛ در   نکهیا  ا یخراب کنم و  

  .راه دوم رو انتخاب کردم تینها

ا  دیبا از  کنه   ی ااحمقانه  ی خواسته  ک ینی دام  نکهیقبل  ازم 

باز اون مسخره  م  ی خودم  تموم   هی   ی تو  نیبنابرا  کردم؛یرو 
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چشم به هم زدن خودم رو از بغلش جدا کردم و از دسترسش 

  .خارج شدم 

  ”.کی نیدام یونیکه به من مد ییتو ن یباشه ا ادتی“

بار    یاز اتاق خصوص  عیها، سراز به زبون آوردن اون حرف   بعد

  !رونی زدم ب

  الا

  ند یگرفته بودم؛ هر چند همزمان خوشا  یشب درس خوب  اون

  .و زجرآور بود

ا  قبل اتاق    ک ینیدام  نکهی از  از  بده،  رو سر و سامون  ذهنش 

ب  یپی آی و لباس  رونیزدم  همون  با  سمت  ک  ی هاو  به  م 

  .دمیرختکن دو

________________________________  

  کی نیدام
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ا  یناگهان   یلیخ   اال بدون  بده،    نکهیو  فکر کردن  بهم فرصت 

  .رونیرفت ب  یپی آی خودش رو از بغلم جدا کرد و از اتاق و

مبل بلند شدم و   ی از رو  یرفتن اون، من هم با دستپاچگ  با

  ی پام رو  یدنبالش کنم، ول  خواستمیشلوارم رو مرتب کردم. م

ل   یبالشت چرم صورت  هی از   زیرنگ  اومدم و  خورد، به خودم 

  .شدم مونیکه قصد انجامش رو داشتم پش ی کار

مبل برداشتم و از اتاق خارج شدم.    ی پالتوم رو از رو  نیبنابرا

  .پوشوندی زانوهام رو م  ن ییبلند بود که تا پا  ی اون پالتو به قدر 

________________________________  

  اال

  ”!زم یعز اال،“

. همونطور شدیم  دهیسرم کوب  ی مثل پتک تو  کی نیدام   کلمات

  رفتارش هم من رو آزار   اد،یکه من وادارش کرده بودم دنبالم ب

  .دادیم



Page 610 of 1306 

 

هام اشک  ی جلو  ی که به سخت  یاز بار خارج شدم در حال   عیسر

 ی کنم جو بد  هی که اگه گر  دونستمیرو گرفته بودم؛ چون م

  .شهی م جادیبار ا ی ها ی مشتر نیب

 ستگاه یا  نیترکی رو به کار گرفتم و به سمت نزد  رومین  ی همه 

سرد    ی . هوا به قدردمیبود دو  ابونیاون خ  ی که تو   یاتوبوس

 خ ی  شدیهام خارج ماز شش   نکهیهام به محض ابود که نفس

  .زدیم

در    شیپ  ی قهی چند دق  نیکه تا هم  ی ااتفاقات احمقانه  تمام

هام تکرار چشم  یجلو  صدایب  لمیف  هیحال رخ دادن بود، مثل  

  .شدیم

  .بودم  دهیبار رقص ی های مشتر ی برهنه برا مهیمن با بدن ن -

  .موافقت کرده بودم  یرقص خصوص هیبا  -

رئ - تو  سمیمن  و   ی رو  رسونده   یپی آی اتاق  ارگاسم  به  بار 

  .بودم
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شده بودم   ی از شدت وحشت و خجالت، از بار فرار  تیدر نها -

  .دستمزدم رو هم نگرفته بودم یو حت

  .شده بودم الیخی رو ب  گانمیرا یدنینوش نیمن دوم -

  د یبا  دیداده بودم؛ شا  حینفسم ترج من رفاه پدرم رو به عزت   -

احمقانه  مغرور  کنار  رو  ف  ذاشتمی ام  از  قرض    تی و  پول 

  .کردمیم

همد  هامدندون سوزش    خوردیم  گهیبه  به  سرما  از  پاهام  و 

با بود.  سخت  د یافتاده  تمام  با  رو  شب  سر    هاشی اون  پشت 

  .ذاشتمیم

پدرم رو    لیسالمندان و وسا  ی خانه   رفتمیم  دی بعد هم با  روز

نم  کردم؛ یجمع م از رقص  یپول  تونستمیچون   ی برا  دنی که 

  .به دست آورده بودم رو قبول کنم کی نیدام
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که به جونم    یشد و با وجود لرزش   ریسراز  اریاخت یب  هاماشک

پاک    نمیهام رو با سر آست افتاده بود، به راهم ادامه دادم. اشک

  .شدی م  کردم. اوضاع هر لحظه بدتر

  ”!اال“

م   اون رو  دام  شناختم؛یصدا  من   ک ینی انگار  مثل  هم  روسو 

  تر ک یو نزد  کی عقلش رو از دست داده بود. هر لحظه بهم نزد

  .شدیم

  الا

سرعت    ی ادامه دادم. به قدر  رمی تر به مسسرعت هر چه تمام   با

  ی کم نداشت، ول  دنیاز دو  ی ز ی بود که چ  ادیقدم برداشتنم ز 

بهم برسه و با گرفتن    کی نیتا دام  د یطول کش  ه یفقط چهار ثان

  .بازوم مانع از فرار کردنم بشه

ناخواسته به سمتش برگشتم، من رو به آغوش   نکهیمحض ا  به

زندان بود که    هیمثل    کی نیاون لحظه، آغوش دام  ی . تودیکش
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ه شا  تونستمینم  یروش  چیبه  کنم؛  فرار  خودم   دیازش  هم 

  .خواستمینم

بودم   دهیکه پوش  ی پاشنه بلند  ی هااز اون کفش  دیبا  احتماال

رو برام مشکل    ک ین یکه فرار کردن از دست دام  کردم ی تشکر م

  .کرده بود

ک  ی بار   نیاول   نیا و  خشم  بدون  که  چشم   نهیبود   ی هابه 

از اون طرز    د ینکش  ی. هر چند طولزدمیزل م   کی نیدام که 

  .بزنم دشید  یرچشمی دادم ز  حیشدم و ترج مونی نگاه پش

چشم  تونستمیم عصباناز  بخونم؛   تیهاش  رو  خشم  و 

آور  هم فشار داد و با همون حالت رعب   ی هاش رو رودندون

لعنت  نیا“گفت:   بگ  یپول  خاطرش  ریرو  به  تو  رقص   هی! 

 ”.یداشت  یخصوص

  ستم ی خودته؛ پس من هم حاضر ن! مال  ستیپول من ن   نیا“ 

  ”.دالرش رو قبول کنم هی یحت
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 ،ی برقص  بهیغر  هی به خاطر پول واسه    ی تو حاضر  یعنی  نیا“

  ب یکه از ج   یپول   ی فکر کرد  دی شا  ؟یقبول نکن  یاز من پول  یول

  ”.اال کنمی! واقعا رفتارت رو درک نم فهیکث  ادیم رونیمن ب

  ”!ک ینیبهت دام  لعنت“

رو به   اده یبکشم و از پ   رونی کردم خودم رو از چنگش ب  یسع

بود؛    شتریقدرت اون ب  یاتوبوس حرکت کنم، ول  ستگاهیسمت ا

  .پس مانعم شد

کرد که    یتر دورم حلقه کرد و بهم حالرو محکم  هاشدست

اون حساب  تونمینم فرار کنم. هر چند   یعصبان  یاز دستش 

ول عصبان  یاحساس  تونستمیم  یبود،  از  تو  تیفراتر   ی رو 

  .نمیرنگ و جذابش بب  یآب ی هاچشم

روسو صدمه زده    کی نیبود. من به دام  دهیصدمه د  کی نیدام

ا م  نیبودم.  که  بودم  من   خواستمیمن  بزنم.  صدمه  بهش 

 ن یا  یکنه، ول  یاون هم مثل من احساس شرمندگ   خواستمیم
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پ  فقط    دونیم  روز یبار  من  بودم؛  د  هینشده  رو   گه یشکست 

  .متحمل شده بودم

کار کنم؟    یچ  د یبهم بگو که با“گفت:    ی با خونسرد  کی نیدام

پول من    یستیحاضر ن یول ،ی ر یگی پول م  هابهیبگو چرا از غر

  ”!؟یرو قبول کن

  ”.ندارم  یاحساس هابه یمن نسبت به غر چون“

  ”!اال یاحمق لجوج هی تو“

هر دو تا چشمم پر از اشک بود. من   گهی بود! حاال د  یعال  واقعا

هام رو اشک   اقتیکه ل   کردم یم   هیگر  ی داشتم به خاطر مرد

شا مرد  ن یبدتر  نیا   دینداشت.  به  من  بود.  ماجرا    ی قسمت 

عشق    هیبود.    زاریعالقه داشتم که از احساسش نسبت بهم ب

کس به  نسبت  از    یاحمقانه  مجذوبمه  که  همزمان   ن یاکه 

  .احساسش متنفره
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. آغوشش رو شُل کرد؛ من هم دیرسی به نظر م جیگ کی نیامد

 یاز فرصت استفاده کردم و به ساق پاش لگد زدم. فرصت خوب

  .اتوبوس بدوم و خودم رو نجات بدم  ستگاهیبود که به سمت ا

اندازه   ز یچ   چیه با    ی رقصنده   هی  ی به  شب  آخر  که  آماتور 

تو  ی هالباس  برهنه  بدن  و    کیتار  ی هاابونیخ  ی نامناسب 

  .نبود زی انگرقت  دوهیم

رس   یزندگ ته خط  به  د  دهیمن  ا  شتریب  گهیبود.  عزت    نیاز 

کنم.  ینمونده بود که بتونم به خاطرش زندگ ی برام باق ینفس

به سخت تلخ  د؛یتپیم  یقلبم  درد  چقدر  که  تحمل    یاخ  رو 

و صدا به سراغم اومده بود   سریکه اونقدر ب  ی . دردکردمیم

  .بودم حضورش هم نشده ی متوجه  یکه حت

مند بودم؛ فقط  که بهش عالقه   گرفتمیفاصله م  ی از مرد  دیبا

من    یعاشق شدن نداشتم. زندگ  ی برا  یخاطر که فرصت  نیبه ا

  .نذاشته بود یاحساس خال  نیا ی برا ییجا
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هام رو محکم  دوباره خودش رو بهم رسوند و دست   کی نیدام

که پشت سرم بود کوبوند و    ییسایکل  واریگرفت، من رو به د

  .کرد م یآغوشش زندان نی دوباره ب

هم   هیفقط    بدنش هنوز  من  و  داشت  فاصله  باهام  سانت 

شده بود    س یشلوارش رو که به خاطر ارضا شدن خ  تونستمیم

البنمیبب بود؛  آلتش هنوز سفت    یعیحالت طب   ن یا  د یته شا. 

  .بود کی نیدام

قصد دارم بهت اجازه بدم که با    یکنیاگه فکر م“کرد:    غرغر

پوش  نیا لباس  تو  دنت،یطرز  هم  شب   نیا  ی اون  از  ساعت 

ا به  رو  برسون  ایاتوبوس    ستگاهیخودت  در   ،یمترو  سخت 

  ”.یالبته بدون شک احمق و لجباز هم هست ؛یاشتباه

 ت یاز خشم و عصبان  کین ینگفتم و سکوتم باعث شد دام  ی زیچ

برا تو  ی احساس کردم هر دو  ی الحظه  ی بلرزه.   ط یشرا  ی ما 

  .می هست ی امشابه
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کار  اصال“ که  من  مهمه؟  برات  واقعا   ی چرا  ندارم.  بهت 

  ”!ی ذاریچرا راحتم نم فهممینم

  .دهنم گذاشت و مانع حرف زدنم شد ی رو رو  دستش

نم   چون“ البته  بذارم.  راحتت  ندارم   ی چطور   دونمیدوست 

بنابرا  نیا  خوامیم بکنم؛  رو  با  هیطیشرا   نیا  نیکار    د ی که 

ن  نی. ایتحملش کن برام اصال مهم  چقدر   ستیرو بدون که 

م اهم  ؛یکنیمقاومت  سوار دمینم  یت یمن  قراره  تو  فعال   .

 همخونه. بعد از اون    رسونمیو منم تو رو م  یمن بش  نیماش

  ”.میدار یصحبت طوالن هی

م  ی اکلمه   هر زبون  به  بود.   ی جد  دِیتهد  هیمثل    آوردیکه 

نبود که اون دوست   یمتعجب من هم جواب  ی ها ظاهرا چشم 

بازوهام رو فشار داد و با حرکت   فی خف  یلیداشت بشنوه. خ

  .نوازشم کرد  نییهاش از باال به پادن دست دا
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رو بدون که اگه الزم باشه تا    نی . اگمیم  یچ  یبفهم  دوارم یام“

ا عمرم  منجمد   یحت   مونم؛یم  نجایآخر  سرما  شدت  از  اگه 

  ”.بشم

پر از اشک   ی هارو آهسته تکون دادم و همزمان با چشم   سرم

  ”!ازت متنفرم “گفتم:  فیضع  ی صدا هیو 

 ینشوند. وقت  یصندل   ی هل داد و رو  نیرو به سمت ماش  من

  ک ی ن ی. دامدمیرو لمس کرد، از سرما به خودم لرز   یبدنم صندل

آورد و    رونیبود رو ب  دهیکه پوش  ی بلند  ی هم بالفاصله پالتو

  .من پهن کرد ی رو

آفر  یلیخ“ ا  نیخب،  کنم  فکر  خوب!  گرمت    ی نطوری دختر 

ات  دوباره فرار کردن رو از اون کله . در ضمن، بهتره فکر  شهیم

  کنم یم  ی کار  فته،یب  یاتفاق  نیچون اگه دوباره چن   ؛یکن  رونیب

  ”.یبش مونی پش یکه از فرار کردنت حساب
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ا  عدب کل  نکه یاز  با  ماش  ی باالخره  سوار  شدم،   نیکلنجار 

بدون بحث کردن  نیهم پشت فرمون نشست؛ بنابرا  کی نیدام

  .منتظر موندم تا دور بزنه

کن  ی خوایم“ تصم  دیشا  ای  ؟یاخراجم  رو    ی دار  م یهم  من 

  ”!؟یکن  ستمیو سر به ن  ییجا هی ی ببر

  ”!نگرفتم میتصم   هنوز“

 ی گرما عیسر یل یرو فشار داد و خ   میصندل یش یگرما ی دکمه

پالتو  یصندل کردم.  احساس  رو  ک ینی دام  ی رو  پاهام   ی رو 

  .ام در معرض عموم نباشه تا بدن برهنه  دمیکش

رد و بدل   نمونیب  یرانندگ  نی بودن که ح  یتنها کلمات  هانیا

 یوجرسینگذشت که متوجه شدم به سمت ن  ی اد یشد. مدت ز

  .میرینم

  ”؟ی بریرو کجا م  من“

  ”!خونه“غرغر جواب داد:  با
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____________________________________ 

  کی نیدام

کردم. در    ی رواده یز  س یرئ   هیمتوجه بودم که به عنوان    کامال

  ا ی خودم نگه داشته بودم    ش یواقع من کارمندم رو به اجبار پ

اال اعتراض    نکهی کرده بودم تا ا  یی آدم ربا  ییجورا  هیبهتره بگم  

 کنم،ی م  یلطبدم که دارم چه غ  حیکرد و خواست بهش توض

 ی جه ی ه لحظه به نتی  یبودم که حت  یعصبان  ی من اونقدر   یول

  .بودم کارم فکر نکرده 

 تا یچسبونده بود. نها  نیماش  ی خودش رو محکم به پنجره   اال

رس  آپارتمانم  پ  ی جا  هی.  میدیبه  همون   دایپارک  و  جا کردم 

  .رو نگه داشتم نیماش

اون ازم    نکهیشد و بهم زل زد. ا  ادهیپ  نیاز ماش  عیسر  یلیخ

  .کردی و رو م  ری بود، احساساتم رو ز یعصبان
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با عصبان  با و  اشاره کردم    ی نجوریا“گفتم:    تیانگشتم بهش 

 ”!اموونهیکه من چقدر د  یدونیبهم نگاه نکن. خودت خوب م

 ی تو بود  ن یرفته ا  ادت ی  نکه یهم بدهکار شدم! مثل ا  ی زی چ  هی“

  ”.ی دی که من رو دزد

که تو هم با اون    کنمیم  ی ادآوریحق با توئه؛ پس بهت    آره،“

به   تونمی. اگه کبود بشه، می پام رو لگد کرد  یلعنت   ی هاکفش 

  ”.کنم ت یجرم ضرب و شتم ازت شکا

ماش  تینها  در از  هم  در   ادهیپ  نی خودم  سمت  به  و  شدم 

منتظر موند تا در رو    ی تیو نارضا  ی آپارتمان رفتم. اال با لجباز

  .باز کنم

  ”!االن نی داخل، هم برو“

: د ی شد و پرس  خکوبی قدم برداره، سر جاش م  نکه یبدون ا  اال

  ”!؟ی کجاست؟! من رو کجا آورد نجا یا“
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قدم به عقب برگشت. بازوش رو گرفتم و به سمت خودم    چند

پاشنهدمیکش کفش  خاطر  به  پوش  ی بلند  .  رو  دهیکه   ی بود 

 .پس محکم گرفتمش تا تعادلش رو حفظ کنه  د؛یزانوهاش لرز

  ”.داخل ی ایبهم شک نکردن ب هاهی! بهتره تا همسایه“

شهر    نییپا  ی هادخمه   ی آدم پولدارها هنوز تو  نیا  ه؟یهمسا“

بدبخت  یزندگ بفهمن  که  خنده یچ   یعنی  ینکردن  واقعا   !

  ”.داره

  .کشوندم رواده یرو گرفتم و اون رو به سمت پ  بازوش

ببر  اگه“ رو  من  همساخونه   ی واقعا  م  هاته یات،   کننی فکر 

  ”!خونه ی بری فاحشه رو م هی ی دار

  ت ی نگران خودش باشه، نگران اعتبار و موقع  نکهیاز ا  شتریب  اال

دختر    نیا  تونمیهرگز نم  دمیمن بود. اون لحظه بود که فهم

  .رو درک کنم
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بودم که   اون و من مواظب  آپارتمان شد  وارد  لنگون  لنگون 

  .ام عبور کنهخونه کیبتونه از چند تا بلوک نزد

و داد و  غیج یکامال رام بشه، اعتراضش رو با کل  نکهیاز ا بلق

 مم ی نداشتم. تصم  ی اگهید  ی نشون داد؛ پس چاره   یلگدپرون

رو گرفتم، اال رو بغل کردم و به سمت آپارتمانم حرکت کردم.  

  .بود یمقاومتش ستودن

  ی من رو بزن  یمثل شب اول عروس   ی نطوریا  ی حق ندار  تو“

  ”!ی ات ببربغلت و به سمت خونه ریز

که تو قصد    گفتمیمنم م  شیدو ساعت پ   نیخب، تا هم   آره “

که هر دوتامون    ینیبی م  یول  ،یبار واسم برقص  هی  ی تو  ی ندار

  ”.می کردی اشتباه م

. اال رو با  دمیبه در آپارتمان رس  تیها باال رفتم و در نهاپله   از

  ی گشتم، ول  دیدنبال کل   هام بی ج  ی گذاشتم. تو  ن یزم  متیمال

اون  که  شدم  تومتوجه  رو  بودم.    بیج  ی ها  گذاشته  پالتوم 
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تو دست رو  فرو    بیج  ی هام  بود  اال  تن  همچنان  که  پالتوم 

  .کردم 

  ”.یلمسم کن  ی ! تو حق نداری هو“

 یتونی م  ی شده! اگه اعتراض دار  رید  کمی  گهیکنم االن د  فکر“

فکر کنم که خوب از پسش    ؛ی ری گازم بگ  ای  ی بهم حمله کن

  ”!ی ایبرم

به حرف   اال،“ که خواستخوب  وقت  هر  تو   یهام گوش کن! 

سع  یول  ،ی بر  یتونیم شدن    یکن  یاگه  تموم  از  قبل  تا 

 نی برت گردونم و ا  شمیمجبور م  ،ی هامون پا به فرار بزارحرف 

  ”!طناب سر جات بندت کنم هیبار با 

  ”!یکنیم جمی واقعا گ اووف،“

برق  زرق رو  یو  بود  ی که  روبدنش  و   اهیس  ی هاکی سرام  ی ، 

 د،یدیم  تیاون وضع  ی ما رو تو  ی. اگه کسشدیپراکنده م   دیسف

 ی احرفه  ی دختر رقصنده  هیکه    اشمیمرد ع  هیمن    کردیفکر م
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خونه به  خودم  با  تورو  دوتامون  هر  آوردم؛ حداقل   نیا  ی ام 

  .میمورد با هم تفاهم داشت

  .کردم  زونی کمدم آو  ی دوشش برداشتم و تو  ی رو از رو   پالتوم

____________________________________ 

  اال

ت  دونستمیم دو  فقط  ول  ریزلباس   کهیکه  ناچار   یتنمه،  به 

 ی زیغم انگ  ی ناله   ی رو بهش برگردوندم. صدا  کی ن یدام  ی پالتو

  .شد ی م دهیشن یاز پشت در اصل 

آورد  اسگه ید  ی رقصنده   هی  ی صدا   نیا  نکنه“ شب   ی که 

  ”.ش یدیهم دزد دیات؟ شاخونه

 ک ی نیدام

  ”.قصد داشته باشم حرمسرا راه بندازم نکهیا مگه“

  .بغلم انداخت ی خودش رو تو  شیبا وزن شصت پوند یبراون

  ”سالم! حالت چطوره پسر خوب؟ ،یه“
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  ”؟یسگ هم نگذشت هی  دنیمن! تو از دزد ی خدا اوه“

سرش رو ببوسم،   نکهیرو از بغلم جدا کردم و قبل از ا  یبراون

  .بلند به اال دادم ی حوله  هیگذاشتمش و  نی زم ی رو

از    نیبهتر مراقبت  ا  هیقسمت  با وجود   نیسگ  اون  بود که 

  .بودم، هنوز هم دوستم داشت دهیکارمندم رو دزد نکهیا

ندزد  من“ رو  فرزند  دمیاون  به  رو  اون  قبول    ی احمق جون! 

  ”.کردم 

  .دمش رو تکون داد یبا خوشحال یبراون

  کی نیامد

  ”.یکنی م داریرو ب  هاهیباش پسر! همسا ساکت“

  .کرد یاز براون یاستقبال گرم اال

  ”!یهست  ی ا! اوه پسر، تو واقعا سگ بامزه یپیتپسر خوش   چه“
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اتاق    ی. به در اصلدادیاال دم تکون م  ی برا  یاز خوشحال  یبراون

ب دنبالم  خواستم  ازش  و  کردم  کفشادیاشاره  اون  اال    ی ها. 

  .آورد  رونی مزخرف رو ب

ا  نیا  یول  باشه،“ به  فقط  رو  م  نیکار  انجام  که    دمی خاطر 

 شن؛یم  پام دارن کنده   ی هاچند تا از ناخون  کنمی احساس م

  ”.ینه چون تو ازم خواست

کننده بودن؛ پس اون هم به    ک یتحر  ی اال به قدر کاف  ی پاها

  ی ت یمن گناهکار بود. بدون شک اون هم به خاطر وضع  ی اندازه 

  .افتاده بودم مقصر بود ری که من توش گ

پشت   یکه براون  یدستم نگه داشتم. در حال  ی رو تو   هامکفش 

و   ی ه خاطر حس کنجکاوب  دیوارد اتاق شدم. شا  دیدوی سرم م

  .اومدی جلب توجه دنبالم م ای

  ”!ی وا“

  ”ه؟یچ“



Page 629 of 1306 

 

پله   اال راه  راهرو    ی هابه  راست  سمت  کرد.  اشاره    ه ی راهرو 

  .قرار داشت یبا روکش چوب ییوارهایو د نهیشوم

م  نیا  انتظار“ فکر  نداشتم.  زندگ   ییجا  کردم یرو    ی که 

  ”...یکنیم

طبقه   هی“ چند  با    ی آپارتمان  ب  هیبلند  از   روحیجو  پر  و 

  ”باشه؟ چالاه یس

  .رو باال انداخت  هاششونه

 ی از نظر مال  ی بود که اونقدر  نی خب، منم تصورم از تو ا  آره “

برهنه    هابه یخودت رو واسه غر  یکه مجبور نباش  ی استقالل دار

  ”.یکن

قرار بود در مورد    ؟ی دیم  تیماجرا اهم  نیبه ا  نقدریچرا ا  واقعا“

دور نشو.   مونیپس از بحث اصل   م؛یصحبت کن   ی اگه ی د  زیچ

م دائما  که  تو  ضمن،  نم  یگیدر  رو  د  ؛ی خوایمن    گه یپس 

 ” ه؟یمشکلت چ
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  ”.حرفت رو اصالح کنم؛ من دوست ندارم که بخوامت  بزار“

بود   یپس ک  ؟ی من رو بخوا   ی ! دوست ندار یاحمق   یلیخ  تو“

رو گوش کرد؟ حتما   میو تماس خصوص  سادیکه فال گوش وا 

  ها ی کرد هم پاپاراتز  بیتعق  یکه من رو تا اون بار لعنت   یاون

داد   ب یبا من ترت یرقص خصوص هیهم که  یبودن. اون مردک 

ارواح سرگردان بود. احتماال بعدش هم همون روح    ی سر دسته 

  ”.اش آوردخونهو به زور به  د یمن رو دزد یسرگردانِ عصبان

  ”.بودم یوارد بار بشم عصبان نکه ی نکن! من قبل از ا اشتباه“

  ”.کی نیدام یکه به فکرم باش ستمیمال تو ن من“

اشاره کردم و اون تا آشپزخونه دنبالم اومد.   یانگشت به براون  با

رو از ظرف    یبراون  ی من رو دنبال کرد. غذا  ی اال با سرعت کمتر

ب  ی اشهیش تا    رونیمخصوصش  دادم  دستور  بهش  و  آوردم 

  .روش تسلط داشتم یبود که حساب یتنها فرمان نیا ؛نه یبش
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  ”.ر یغذات رو از دستم بگ ا ی. برشی! بگقیرف  نیآفر“

 د یبرق زد. پر  یبراون   ی هارو باالتر گرفتم. چشم  یخوراک  یکوک

تا اون رو از دستم بقاپه. کم مونده بود دستم رو هم با غذاش  

  .ببلعه

  ”.م یکار کن نیا ی رو کمی  دیکنم با فکر“

 ی براون  ی و به سمت ظرف غذا  د ی کش  یاز سر درموندگ  ی آه  اال

  .رفت

 که یت  هیکرد؛    می مشتش قا  ی برداشت و اون رو تو  یکوک  هی  الا

  .زده بود رونیاز مشتش ب یاز کوک

  ”.نیبش“اشاره کرد و گفت:  یبراون به

که   یکوک  دنیجمع کرد و از د  نیزم  ی دمش رو از رو  یبراون

  .زده شد جانی دست اال بود ه ی تو

  .بهش هشدار داد که آروم باشه اون

  ”!خوبه“
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ه  یبراون  یوقت نزد  جانیبا  اال  عقب   کیبه  رو  دستش  شد، 

  .دیکش

  ”!پسر خوب  ن یاوه، آفر اوه،“

رو از    یکوک  اطیبا احت  یبار دستش رو دراز کرد و براون  نیا

  جان یو ه   یکرد و اون با خوشحال  قشی. اال تشودیدستش قاپ 

  ی به سمتش رفت و اون هم با موهاش باز  یخِرخِر کرد. براون

  .کرد

من قبال چند تا “ به سمتم برگشت و گفت:    ی با خونسرد  اال

 ی که تو  دمیم  شنهادیسگ داشتم که بزرگشون کردم. بهت پ

رفته بود   ادمیالبته    ؛ی کوچولو ازم کمک بخوا  نی بزرگ کردن ا

 ”.که ازت متنفرم

  

به اال ندادم و ازش خواستم   یخسته بودم؛ پس جواب   یحساب

  .ادیکه دنبالم ب
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  ”کجا؟“

خالص    ی شلوار لعنت  ن یباال! واقعا دوست دارم از شر ا  ی طبقه“

  ”.کنمی نم ی بشم. نترس! باهات کار

  .داشتی سکوت کرده بود و قدم از قدم برنم اال

هم    ی موقع رانندگ“موهام فرو کردم و گفتم:    ی رو تو  دستم

. اون موقع میصحبت کن  گهیبهت گفتم که فقط قراره با همد

م  تریمنطق نظر  می دیرسی به  فقط  من  رو   خوامی.  شلوارم 

  ”.ستی از سکس ن ی عوض کنم؛ خبر 

  ”ام؟یباهات ب د یمن با چرا“

ها باال بذارم،  پله  نیپام رو از ا  نکه یاحتماال به محض ا  چون“

سرده و من اصال دلم   یبه سرت. هوا هم حساب  زنهی فکر فرار م

 ی به اندازه  وفتم؛یسرد دنبالت راه ب  ی هوا  نیا  ی که تو  خوادینم

  ”.هم خسته هستم یکاف

  ”.خب بابا  یلیخ“
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  .رو به اال دادم یکیو   ختمیآب ر وانیتا ل  دو

  ”.گه ید ا یب دنبالم“

ها هم جلوتر از من و اال پله   یسوم بود. براون  ی خوابم طبقه  اتاق

ها رو باال  که پله  یکه اال در حال  نمیبب  تونستمی رو باال رفت. م

  .زنهی م دیدور و اطرافش رو د ادیم

تو  در “ من  زندگ  نیا  ی اصل   ون،یزیتلوو  کنم؛یم  ی طبقه 

  ”!و کتابخونه نهیشوم

و من خودم رو به اتاق خوابم رسوندم.   میدیسوم رس  ی طبقه  به

اندازه   هی به  نفره  چهار  اتاق    هیتخت    ی تخت  وسط  پادشاه 

هم اونجا بود که من    نهیشوم  ه یقرار داشت و البته    ییروبرو

خوابم در طول  هرگز ازش استفاده نکرده بودم. مطمئنا تخت

  .بود دهیند ی اخالقانه  یسرگرم چیسال گذشته ه هی

  ”!نیبش“اره کردم و گفتم: اون تخت اش به
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ها جا کرد. لبخند  بالشت   ی و خودش رو رو  دی از جا پر  یبراون

تشک نشست و    ی لبه   ی . اال رودیاز لب هر دو نفرمون پر کش 

چ انداخت.  اتاق  داخل  به  رو  خواب تخت   ی رو   ی زینگاهش 

  .اش رو جلب کرد؛ خم شد و اون رو برداشتتوجه

گرد   ی هانسخه از رمان غرور و تعصب رو باال آورد و با چشم  هی

  .بهم نگاه کرد

  کی نیامد

  .خبرم یرو باال انداختم تا وانمود کنم از اون کتاب ب امشونه

  ”.اتاقم نگه داشتم ی تو ی کتابه رو دکور نیا“

هم به عنوان نشانک   ش یپ  ی سبز هفته  ی چا  د ی! از رساوهوم“

  ”.یاش رو گم نکنتا صفحه  ی استفاده کرد

  ”.اال ستم یجواب پس بده من ن دیکه امشب با یاون“

 ه ی.  برداشتم  شرتی اتاق رختکن شدم و دو تا حوله و ت  وارد 

  .حوله رو به سمت اال گرفتم هیو  شرتیت
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  ”.رش یبگ“

  .گشاد شد هاشچشم

  ”!ک ینیدام مونمینم نجایا من“

من    ی واست راحته که به پر و پا  ی لی. به نظرم خدید  میخواه“

  ”!ی کن دادی و سرم داد و ب یچیبپ

  ”.دارم یخوب ل یواسه کارم دل حتما“

  .و حوله رو ازم گرفت لباس 

  .سمت در حمام اشاره کردم به

  ”.ر یدوش بگ هی ی اونجاست؛ اگه دوست دار حمام“

اکل  ینگاه انداخت.  برقش  و  زرق  از  پر  بدن    ی رو   ی هالیبه 

به    اق ی بود؛ پس بالفاصله با اشت  ختهیتختم هم ر  ی بدنش رو

  .سمت حمام رفت

  ”نداره که ازش استفاده کنم؟ یاشکال“
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 هیتا منم    یبعد از دوش گرفتنت منتظر بمون  نکه یشرط ا  به“

  ”.رمی دوش بگ

  ”؟ی حمام نذار ی اونجام، پات رو تو یتا وقت ی دیم قول“

احساس   یول د،یسوال رو پرس  نی ا یمیچند اال با لحن مال هر

ا کردم معده  از  ازم    کردیفکر م  نکهیام منقبض شد.  مجبوره 

  .بپرسه تا در مورد رفتارم مطمئن بشه متنفر بودم

  ”.داخل امینم نه،“

  ”.باشه“

  ”.رو قفل کن   در“

در رو بست،   یسرش رو تکون داد و وارد حمام شد. وقت   اال

 ی در بشنوم، ول  ی رو تو  دیکل  دنیچرخ   ی منتظر موندم تا صدا

ا حداقلش  نکرد.  قفلش  رو    نی اون  من  اال  که    والیه  هیبود 

  .بهش حمله کنه ییهویکه ممکنه  دیدینم
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جل  دمی کش  یآه رفتم.  رختکن  به سمت  رو    قهیو  شلوارم  و 

خالص    میلعنت  ریآوردم و خودم رو از شر اون لباس ز  رونیب

  .کردم 

اون   ری که ز  یکردم اتفاقات  یو سع  دم یدوش آب رو شن  ی صدا

زاده    ب ینج  یدوش در حال رخ دادن بود رو تصور نکنم، ول

  .بود رممکنی غ طیاون شرا ی بودن تو

دوش فکر    ر یز  ی زن برهنه   هیبه    نکه یا  ی هر صورت به جا  در

اون بار من   ی فکر کردم که اال چطور تونست تو  نیکنم، به ا

اش و  اغوا شده   ی هارو به ارگاسم و اوج لذت برسونه. به چشم

که توش غرق شده بودم.    یداغش فکر کردم و به لذت  ی هالب

  .داون لحظات هم دوباره ارضام کر  ی ادآوری یحت

راحت   هی ت  دمیپوش  یشلوار  ن  شرتمیو  من  کردم.  تنم   از یرو 

  ی دکتر مراجعه کنم. دوباره به سمت اتاق قبل  ه یداشتم که به 

  .تخت منتظر اال نشستم ی رفتم و رو
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 سی نسبتا خ   ی سرحال و موها   ی ابعد، اال با چهره   قهیدق   چند

ب حمام  تو  رون ی از  لباسم  م  ی اومد.  زار  اونقدر  زدیتنش   .

بغلم بکشم    ی شده بود که دوست داشتم اون رو تو  یخواستن

  .اش دارمبازوهام نگه نیو ب

داشته   تونستمینم   یول  خواستم،ی اال رو تا حد مرگ م  نکهیا

 هی  وونهیمرد د  هیپس مثل    کرد؛ی م  میعصب  ی باشمش حساب

  .راه انداختم  یحساب ی دعوا

داد  ی شد   حیوق  نقدریا  یعنی!  نمیبب“ اجازه  به خودت    ی که 

  ی هاو لباس   تی اون بار با اون وضع   ی امشب به خاطر پول تو

بود. نگران بودم    نیهم   اتنهینگو که تنها گز   ؟یناجور برقص

  ”.ی بر ش یکه قراره تا کجا پ

تخت نشست و پاهاش   ی از من رو  ی ادینسبتا ز  ی با فاصله   اال

کنار    اون رو  خواستمیمن م  یشکمش جمع کرد، ول  ی رو تو

  .خودم داشته باشم
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ب  خواستمیم رو  تو  نیاون  رو  دستم  و  دارم  نگه    ی بازوهام 

همه  سش یخ  ی موها که  بدم  قول  بهش  و  کنم  رو    زیچفرو 

مروبه  ا  کدومچ یه  تونستمینم  یول  کنم،ی راه  رو    نیاز  کارها 

  .انجام بدم

 ت یمتوجه شدم که با رضا  دم،یبار د  ی صحنه   ی تو رو رو   یوقت“

 یخواستیکه تو واقعا نم  دونستمی. می اونجا حضور ندار  یقلب

  ”.ی به هر حال تو اونجا بود  یول   ،یباش  طیاون شرا  ی اونجا و تو

  ”.بودم مجبور “

  ”چرا؟ “: دمی پرس  ی دیناام با

ف  به“ وارمیحقوق  شی خاطر  موقع  به  حقوقم  تا   زی.  و  نشد 

 ” .دارم  اجی از پول نبود. من االن به پول احت  ی دوشنبه هم خبر

  ”؟ی خوایم یپول رو واسه چ اون“

  .بهم انداخت ینیو سنگ رهی خ نگاه

  ”.هام صورت حساب  پرداخت“
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  ”؟ینوع صورت حساب چه“

اش سر رفته  که حوصله  یکرد. براون  یمدت  یسکوت طوالن  اال

  .دیتخت به شکم خز ی بود رو

  ”برات مهمه؟ چرا“

کاش   ی که ا  کردمی رو نوازش کرد. آرزو م  یبا دستش براون  اال

  .بودم یبراون ی من به جا

  ”.پرسمی ازت م یبرام مهم  چون“

بگو مگو   ی که االن حال و حوصله  یخوش شانس  یلیخ  تو“

  ”.یاحمق  س یرئ  هیندارم؛ چون دوست دارم بهت بگم که واقعا  

 ه یبهم بگو قض “:  دمیندادم و با اصرار پرس  یتی حرفش اهم  به

  ”ه؟یچ

  .رو تکون داد سرش

  ”.گمیم یچ یفهمی نم انگار“
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 ،ی دی م  تیبهم اهم  یگیم  ی دار  ؟یرو بدون  یچ  ی خوایم  تو“

که از دوست داشتن و خواستنم    ینالی به همون اندازه م  یول

 ،یممکنه من رو دوست داشته باش  کنمی . البته فکر می متنفر

بهت   تونمیپس منم نم  ست؛ین  ی کاف  نیکه ا  یبهتره بدون   یول

دام کنم  زندکینیاعتماد  داستان  ندارم  قصد  من  رو   م یگ. 

ادامه    گهید  باهات به اشتراک بزارم. تو هم  ایات باز کنم  واسه

بردار؛ چون محاله که من در   از اصرار کردن هم  نده. دست 

 ” .موردش حرف بزنم

  کی نیدام

  .رو خاروندم  مینیب  یسر کالفگ از

  ”.کار درست رو انجام بدم اال کنمیم یفقط دارم سع من“

  ”.هیمنظورت از کار درست چ  فهممینم منم“

بر    نیقوان   ی سر  هیخودم    واسه   من“ رو  دارم که کار درست 

  ”.دمیها انجام م اساس اون 
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من رو درک    تونستی به سراغم اومد. چرا اال نم  ی دیناام  دوباره 

  کنه؟ ی که گرفته بودم باهام همکار یمیتصم  ی کنه و تو

قوان  منظورت“ از  که    ی زیچ  یول  شم،یخاص متوجه م  نیرو 

اندازه برات   نیتا ا نیقوان نیکه چرا ا نهیا کنمی اصال درک نم

ا البته  کم   نی مهمه؟  به شناخت  توجه  با  دارم   یرو  ازت  که 

 دن ی که اجازه م  ییبه اون دسته از مردها  هیتو اصال شب  گم؛یم

اون  کهیت  هی کا کاغذ  انجام  به  وادار  رو  و    ی رها  واسه    ایکنه 

ن  هیانجامش   باشه  بد یستیمانع  اجازه  تو  که  نکنم  فکر    ی . 

  ”.ی کار کن یچ  رنی بگ میبرات تصم گرانید

  ”.فقط واسه محافظت از خودته  گمیکه من م ینیقوان نیا“

  ”!به محافظت ندارم  ی ازین من“

  .به اال انداخت   جیمبهم و گ یسرش رو باال برد و نگاه  یبراون

  ”!قیمتاسفم رف “گفت:  یو به آروم  یرو به براون اال

  .دمش رو تکون داد یبراون
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د  نهی ا  حرفم“ کنم    ها ی باز  نیا  تونمینم  گه یکه  تحمل  رو 

نم کی نیدام اجازه  بهت  باز  دمی. من  ا  ؛یکن  ی باهام    ن ی چون 

  ”.دهی موضوع آزارم م 

  ”.قصد ندارم بهت صدمه بزنم اال من“

بار    ی تو  ؛ی تا محل قرارم هم اومد  یکه حت  ستین  ادتی  انگار“

بهم عالقمند   ی که دوست ندار   ی گیم  ی . تو دارنطوریهم هم 

طرف  ؛یبش پ  ی از  ب  ی داد  شنهادیهم  رو    گهی همد  شتریکه 

کردمیبشناس فکر  ا   دونمینم  ی .  واسه  رو    نکهیفقط  حالم 

که   یازم خواست  یتو حت  ؟یپوش ی رو م  هاقهی اون جل  ی ریبگ

دارم رو کنار بزارم،    اج یبهش احت  ی زیاز هر چ   شتر یکه ب  یشغل

 ا ی  یراحت باهام وارد رابطه بش  الیبا خ  یبتون  نکهیفقط واسه ا

  ”.یو لمس کن یمن رو ببوس

  ”.حق با توئه؛ من احمق بودم آره،“

  .به جز اعتراف به بدجنس بودنم نداشتم ی اگه ید راه
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 نی هام رو گرفت. احساس کردم بدترشد و دست  کیبهم نزد  اال

  .نم یزم  ی آدم رو

ا  قبل“ بد  نکه یاز  ادامه  رو  کن   م،یبحث  گوش  بهم  خوب 

  د ی با  ،یکن  یاحساس شرمندگ  ی بخوا  نکه ی! قبل از اکی نیدام

مرحله برسم. تو   نیکه به ا  ی که تو من رو وادار نکرد  یبدون

نکرد واست    ی مجبورم  خصوص  ه یکه  بار    ی تو  ی رقص  اتاق 

ا باشم.  ا  نی داشته  که  بودم  من    ن یخودم  کردم؛  رو  کار 

پوچ  خواستمیم احساس  من  مثل  هم  تو  . یکن  یکه 

ا  ی کار   خواستمیم از  که  بد  نیکنم  احساس  داشته   ی بابت 

هیباش تو  کار  ؛ی ندار  ی ریتقص  چی.  وادار    ی تنها  رو  من  که 

ا  ی کرد بدم  خواست  نیانجام  ازم  که  سردِ   ی هوا  ی تو   یبود 

  ”امشب منتظر اتوبوس نمونم. باشه؟

  .هام رو بستمرو فشار دادم و چشم   ستشد

  ”.اال ذارمیتنهات نم  من“
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در مقابل خواستن   ،یداشته باش  یواقع  لیدل  هی  نکهیبدون ا  تو“

با احساست م  یکنیمن مقاومت م اگه نمیجنگ یو   یتون ی. 

اونقدر بگ  لیکه دل  یاعتماد کن  ی بهم    ،ی رفتار متناقضت رو 

  ”.پس از من هم انتظار اعتماد نداشته باش

بودم.    لیدل   تونستمی نم  نکهی ا  از متنفر  بگم  بهش  رو  رفتارم 

تقاص گناه    دیاز خودم هم متنفر شده بودم. چرا من با  گهید

به اال هم صدمه    میمستق  ری کار پدرم غ  دادم؟یپدرم رو پس م 

رو داشتم که اشتباه   نیا  ییو توانا  اریزده بود و من فقط اخت

افسردگ احساس  کنم.  جبران  رو  سراغم    کمکم   یاون  به 

  .اومدیم

گذاشت. داشتن   شکمم  ی و سرش رو رو  دیبه سمتم خز  یبراون

اال رو    نکهیواقعا خوب بود. ا  یخونگ   وونیسگ به عنوان ح  هی

حسابرخت   ی تو داشتم  خودم  کنار  و  ام وسوسه  یخوابم 

  .کردیم
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چقدر پول  “:  دمیو پرس   دمیکش  رونیاال ب  ی هارو از دست  دستم

  ”؟ی دار اجیاحت

  .شده بود جیگ اال

  ”!؟ یچ چقدر“

  ”؟ی دار  ازی! بهم بگو چقدر پول ن پول“

سمت گاوصندوقم رفتم. چند هزار دالر پول نقد رو اونجا    به

و   بودم  داشته  رو  گهید  ی دفترچه  هینگه  کارم    زیم  ی هم 

  .داشتم

  ”.خوامینم یپول  چیاز تو ه من“

بگ  هابه یاز غر  ی حاضر بود  تو“ تو نمی ریپول  که   یدونستی! 

 ی اومد  لیبار هستم و با کمال م  یاون اتاق خصوص  ی من تو

داشت  ی تو قصد  که  تو  اتاق.  از    یاون  رو  پول    به ی غر  هیاون 

  ”؟یرو قبول کن یاز من پول یستیچرا حاضر ن ،ی ریبگ
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نظر م  یالهه   هیکه مثل    یدر حال  اال به    ی رو  دیرسیجنگ 

ا از  شد.  بلند  چشم   نکه یزانوهاش  برااز  سوزوندنم    ی هاش 

  !تعجب کردم زدینم رونیب شی آت ی هاشعله

 وقت چ یبهت بدهکار باشم؛ نه االن و نه ه  ی زیچ  خوامینم  من“

  ”.گهید

اون پول    ر؛ی رو بگ  ی خب، پس پول اون رقص خصوص  یلیخ“

  ”.حق توئه

  .تخت بلند شد ی از رو الا

در    یخداحافظ  ی ه یهد  هیامشبمون رو به عنوان    ی هاصحبت “

  ”.ری نظر بگ

. میهر دومون وسط اتاق بود  بای. تقر ستادمیجام بلند شدم و ا  از

  .بودم ستادهیاال ا ی روبرو

  ”؟ی خوای م یاال، تو ازم چ“: دمیپرس ی خونسرد با

  ”!قتیحق“
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نخواستم تو رو داشته    وقتچ یکه من ه  نهیا  قتیحق  قت؟یحق“

ندارم. قصد ندارم باهات   یجنس ز یبه جز غرا  یچ یباشم. من ه

م  ی ارابطه  فقط  ل  یلیخ  خوامیبرقرار کنم.  از   ؛ی بر  بلیزود 

حقه  یحت و  دروغ  با  شده  دومون    یول  ف،یکث   ی هااگه  هر 

  ”...و  ی دیمنخواهد بود. تو روحم رو آزار  یکه کاف میدونیم

که هر وقت احساس   ستمین  ییجادو  ری آژ  هیبس کن! من    لطفا“

بد  ی خطر کرد ادعا کن  ستم ی. جادوگر هم نی فشارش   ی که 

 ” .کنمیاغوات م ایطلسم 

  .بازوهام فشارش دادم نیو ب دمی رو به سمت خودم کش اون 

فشار دادم و کنار گوشش گفتم:   گهیهمد  ی رو رو  هامدندون

. تو من یکنیکارها رو م  نیا  ی همه   یلعنت  ی اشتباه نکن! تو“

 ی رو  یکنترل  چی. من هی ارضا کرد  یاون کلوب لعنت  ی رو تو

  ی ریبگ   دهیرو ناد  نیقوان  نکهیا  یکنیتو ندارم اال و تو فکر م

  ”؟یخوبه؟ بعدش چ
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در هر    شه؟یم  ی بدونم که بعدش چ  دیبا  ی از کدوم گور  من“

من    ستی قرار ن  گهی هم داره؟ تو د  یتی اهم  گهی صورت مگه د

وضع  اون  با  همه ینیبب  تی رو  بعد  به  االن  از  کنم  فکر   ز یچ. 

  ”.بره  شی پ  دردسریب

تلخ  با وضع“گفتم:    ی لحن  تو  هیت یمنظورت  کلوب   ی که 

  ”؟یداشت

  .پر از خشم شد شیا قهوه ی هاچشم

کرده بود؟ اگه    ی کار  نیتو رو مجبور به چن  یچه کوفت   مگه“

من هر چقدر که   ؛یبگ هیفقط کاف ی دار از یزودتر به حقوقت ن

باش  لباس   وقتچ یه  گهی. ددمیبهت م  یالزم داشته  اون  ها  با 

  ی . محض رضا ار ین  رونی لباسات رو ب  ایبار نرقص    ی صحنه   ی رو

  ”!به خودت احترام بذار کمیخدا هم که شده 

بودم. دوست داشتم    زده  ی احرف احمقانه  یلی بهش! خ  لعنت

د به  رو  لحظه   واریسرم  اال   ی ابکوبم. چند  کردم  احساس  رو 
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همچنان   ی همه  داده.  انجام  من  خاطر  به  رو  کارها  اون 

  .هام رو محکم دور بازوهاش قفل کرده بودمانگشت 

که دارم عزت    ی زی تنها چ“گفت:    یو لرزون  نییپا  ی تن صدا  با

  ”.نیرو دارم؛ فقط هم نینفسمه. فقط هم

که به    یداشت  ازیچرا اونقدر به پول ن  ؟ی ندار  ی ز ی چرا چ  چرا؟“

  ”؟یبرقص هابهی واسه غر ی خاطرش مجبور شد

دست  یحال  در مکه  دور  انگشت   د،ی لرزیهاش  از  رو  هام 

  ز ی مثل هر چ  قاً یدق“گفت:    ی بازوهاش جدا کرد و با خونسرد 

موضوع  ن یبه بعد در مورد من وجود داره، ا نی که از ا ی اگه ید

  ”.نداره  یهم به تو ربط

  ”!اال“

  خوام یرو برات روشن کنم. من نم  زیچاالن همه   ن یهم  بذار“

  نمون یکه قرار بود ب  ی زی . هر چیتو دوباره باهام صحبت کن

ب هم  ای   فتهیاتفاق  افتاده،  م  نجایاتفاق  نمشهی تموم   خوام ی. 
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  ی باهام کار ادار  بلی ل  ی . اگه توی اریاسمم رو به زبون ب  گهید

و ازش بخواه تا کارت    ریتماس بگ  گهی کارمند د  هیبا    ،یداشت

هات بگذره.  دوباره از لب  دیرو برات انجام بده. اسم من هرگز نبا

هم   ی امعاشقه  چی . همیشناسیرو نم   گه یهمد  گه یمن و تو د

خودت   ی چه یمن رو باز   دمیاجازه نم  گهینخواهد بود. د  نمونیب

  ی ول  ،ی خوایکه من رو م  یدوباره بگ  دمی. بهت اجازه نمیکن

  ”.تموم شد جان یهم  زیچهمه  م؛یداشته باش یتونینم

  الا

سرت رو ازم برگردون   ،ی دید  بلیل   ی هاراهرو   ی من رو تو  اگه“

  ”.و راهت رو کج کن و برو

 ” کار رو نکنم؟ نیاگه ا و“

  .کم شده بود اضطرابم

و اون  ی دیدر موردش د یخواب سکس هیکه  گم یم نا یمال به“

  ن یخودم؛ بنابرا ی برگردم خونه  دی. االن هم من بای خوای رو م
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حرف دار  یاگه  گفتن  بدون  ،ی واسه  ا  یبهتره   ن یآخر  نیکه 

  ”.فرصتته 

با  ییزهایچ  ی همه  که اون   ییهاحرف   گفتم،ی بهش م  دیکه 

که من نسبت بهش    یرو داشت، احساسات  دنشونیشن  اقتیل

بمونه،   نجایبهتره شب رو ا  نکهی داشتم، طرز تفکرم در مورد ا

کردنشون دودل   انیب  ی ها نوک زبونم بود و براحرف  نیا  ی همه 

  .بودم

  ”.رسونهیتو رو تا خونه م نیماش هیکن!  صبر“

____________________________________ 

  اال

چرخش  ی خانه   کی اتومات  ی درها صورت  به  باز    ی سالمندان 

در قرار داشت    ی که درست روبرو  ی زیپشت م  نای. دشدنیم

کاتولوگ   هیبه    هی شب  دیپوشیم  نا یکه د  ییهانشسته بود. لباس

  .بود یراحت ی هااز لباس 
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 ی هابود که قلب  دهیپوش  نیژاکت مخصوص روز ولنتا  هی  امروز

رو مستق  ی اون  و  بودن  گرفته  قرار   ی هانه یس  ی رو  ما یهم 

  .کردنیم ییاش خودنماگنده 

  ”!مورالز  اال“

اش تله   ی فکر کردم که تو  نیاسمم رو صدا زد، به ا  نا ید  یوقت

  .شدم  ریاس

بعد از خارج شدنم از بار دنبالم   ک ین یفکر کردم که دام  یوقت  به

.  نایانگشتر د  ی رو   ی هااش برد. به الماس اومد و من رو به خونه

پا به فرار بذارم    یتامل  ن یترفکر کردم که بدون کوچک  نیبه ا

  .خالص کنم  یهمه بدبخت نیو خودم رو از شر ا

 یچون اون حلقه  رسه؛ی به نظر م  یمرد مشکوک  نای د  همسر

  .بود متیگرون ق یحساب نایدست د ی الماس تو
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  ه ی و    رهیجا بگ  زشیپشت م  نایتا د  دیطول کش  هیثان  ستیب

چا تو  ی جرعه  چ   ی بنوشه.  به  کوتاه  زمان  مدت    ی زهایاون 

  .فکر کردم ی ادیز

  ار یبس“رو به من کرد و گفت:    ی با لحن خشن و محکم  ناید

  ”.دهی پدرت سر رس یخب خانوم مورالز، وقت بده

  ”!دونمیم“

  .فرو کردم میپشتکوله ی رو تو دستم

خب حاال “رو به من کرد و دوباره گفت:    یلبخند مصنوع  هی  با

  ”؟ی دار یمی چه تصم

دستش رو به    یتو  ی اومد و پرونده   نایبه سمت د  سرپرستار

  .نشون داد ناید

صفحه  ناید به  رو  و    وترشیکامپ  توریمان  ی نگاهش  چرخوند 

ب“گفت:   امروز  تا  پنج هزار دالر شده.    شتر یحساب پدرت  از 
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از    د یو تو با  میکن   ه یاتاق پدرت رو تخل  میمتاسفم؛ ما مجبور

  ”.ش یببر نجایا

بهم   ی امتاسف نبود. سرپرستار نگاه دلسوزانه   وجهچ یبه ه  اون

 ی مرتبه تو  نیانداخت؛ بدون شک اون هم مجبور بوده چند 

  .حضور داشته باشه ییهاجلسه  نیچن

  الا

  ”.اممتوجه “

فرو کردم و دنبال    فمیک  ی دعا و التماس دستم رو تو  یکل  با

  ش ی ف   هیو    میحقوق  ش یگشتم. ف  یکشقرعه   ی ها ط یبل  ایپول  

ب  بایتقر رو  خ  رونیمچاله  به  روز  اون  و    ریآوردم.  گذشت 

  .د ی هشدار به اتمام رس  هیدر حد   ناید ی هادیتهد

مشروب قرمز    ی بطر  هیمن بود. اون شب با    ی برگ برنده   تیف

که قبولش نکردم و البته   ی ایاومد سراغم. پول رقص خصوص
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بار به دست آورده بودم رو با   ی صحنه   ی که از رقص رو  یپول

  .خودش آورده بود

  هیبه عنوان    تونستمیاز حق من بود؛ پس م  شتر ی پول ب  اون

که   ی. چون مطمئنا پولازش استفاده کنم  تیقرض از طرف ف 

کوچ  تیف بخش  فقط  بود،  داده  بهم  قرض  عنوان  از   ی کیبه 

  .شدیمسافرت رفتنش م  ی نه یهز

 یکه مست بودم تمام اتفاقات   یتمام تالشش رو کرد و وقت  تیف

از زبونم ب  کی نیمن و دام  نیکه ب . د یکش  رونیافتاده بود رو 

  .احمقِ مغرورم  هیاعترافاتم، بهم گفت که من  دنی بعد از شن

هز  نیا“ نگهدار  ی نهیهم  به  د  ی مربوط   ی حرف  گهیپدرم. 

  ”مونه؟یم

ها رو  اون همه پول گرد شده بود. پول  دنیاز د  ناید  ی هاچشم

متوجه نشه که اون   نا یبودم د  دوار یهل دادم. ام   زشی م  ی رو
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  شب ید  شیاز آرا  ییهاهمه پول رو از کجا آوردم. هنوز نشونه

  .کردیم ییصورتم خودنما ی رو

ها رو  پول  نیمن ا  ی حتما فکر کرد“کردم و گفتم:    نایبه د  رو

 ” .دم یدزد یفروشگاه مشروبات الک هیاز 

دقت کردم، متوجه شدم که   یبود. وقت   روحیب   ناید  ی خنده  

  .هاش کجهاز دندون  یکی

  ی مدل  نی. هر چند امیکنیمورالز! ما پول نقد قبول نم  خانم“

نم امیکنیکار  خاطر  به  فقط  ب  نکهی.  و پرستار   نی پدرت  ها 

ا  نجایا  ی کارمندها انتظار نداشته باش که  بار رو    ن یمحبوبه، 

  ”.رمی بگ دهیناد

رفتار   یلیمیب  نگاه داشتن  که  انگار  انداخت؛  کارمندها  به 

  .جرمه نجایا ی مارهایمناسب با ب

 ه ی  نجایکه ما ا  ستین  یمعن  نی باشه لطف امروزم به ا  ادتی“

  ”.میکنیرو اداره م  هیریخ
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 ی من نبود که تو  ریندارم. تقص   ریاز شما انتظار کار خ   منم“

هم    ن یاومد. من پول نقد دارم و هم  شی حقوقم مشکل پ  ز یوار

  ”.هیکاف

  .کردم ترک ینزد نای رو به د  هاپول

 یتون ی . اگه در حال حاضر نمستی منم ن ر یمطمئنا تقص خب“

ش  رتیتأخ  ی هانه یهز  ی همه  به  پرداخت    ی وهیرو  مناسب 

پدرت رو جمع   لی که وسا  کنمیمن کارمندهام رو وادار م   ،یکن

  ”.کنن

  ”!؟یکنیم یباهام شوخ ی دار“

نداره. در واقع من    یباهام شوخ  نایکه د  دونستمی خوب م  یول

  .کشوندیم  ی شده بودم. اون داشت من رو به مرز نابود  دیتهد

توانا  من“ عدم  فرم  ی تو  تییمسئول  قرارداد    ی هاخوندن 

  ”.میکنیرو قبول نم ی . ما پرداخت نقدستمین
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حساب   هیپول رو به    نیبانک و ا  رمی خب، پس من م  یلیخ“

مکنمی م  ز یوار برات  االن  رو  چکش  هم    سم؛ینوی .  شما 

کن  نیتونیم با  نیصبر  بگم  بهتره  بشه.  پاس  چک  تا    دیتا 

 ”.یدوشنبه صبر کن 

ش  هیبا    ناید  اتفاق    ی زیچ  نی چن“گفت:    ی طانی لبخند 

  ”!فتهینم

فهم  اون بود که  تو  ن یا  دم یلحظه  پدرم  با حضور    ن یا  ی زن 

  .کردم وقت بخرم  یسالمندان مشکل داره. سع ی خانه

  ”؟یفرستیرو کجا م  پدرم“

. رم ی هام رو بگشدن اشک  ری سراز  ی تالشم رو کردم تا جلو  تمام

  !بکوبم نایصورت د ی آخ که چقدر دوست داشتم با مشت تو

برا  ییمارهایب  ی برا   التیا  نیا“  ی زیربرنامه  اشوننده یآ  ی که 

  ”.داره یامکانات هینکردن، 
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گفتم:    با ا  چیه“اصرار  از  تقصاتفاق   نیکدوم  پدرم    ریها 

  ”.ستین

نداره، مگه نه؟ در حال حاضر    ی تیموضوع االن واقعا اهم  نیا“

رو    نجایامروز ا  دیپدرت با  ها،نهیبدون پرداخت مبلغ کامل هز

ل کنه.  ب  ستیترک  از  پر  حاضرن    هیی مارهایانتظارمون  که 

  ”.رو به موقع پرداخت کنن هاشوننه یهز

  مارها یب ی ! نکنه به خاطر رنجوندن و آزار دادن خانوادهنمیبب“

پرداخت    ری از تاخ  ی ری هم به خاطر جلوگ  دیشا  ؟ی ریگی پول م

  ”.دنیم یقیبهت تشو هاشوننه یهز

 م یطالش رو تنظ  ی زد و دستبندها  یبا آرامش چشمک  ناید

  .کرد

  ی ! اگه دوست نداریزنیحرف م  یدر مورد چ  ی دار  دونمینم“

  ی مرکز دولت  هی  اون رو به   میتونیخونه، ما م  ی پدرت رو ببر

  ”.م یخارج از ترنتون منتقل کن
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  ی ل ی. خدادمیانجام م  دیوجود داشت که من با ی ادیز  ی کارها

تصم در حال  یماتیاز  گرفتم  غرورم  اساس  بر    د یکه شا  یکه 

رو نداشتم و حاال پدرم قرار بود    ی ای ریگ  میتصم  چیه  ییتوانا

  .ها رو بپردازهاون یهمه  ی نه یهز

حساب  لعنت من!  بلند   ی کفر  یبه  داشتم  دوست  بودم.  شده 

. دوست داشتم  احساسهیو ب  روحیزن ب  هی  نایبزنم که د   ادیفر

  ز یچمادربزرگ احمق دارن. همه   هیهاش نشون بدم که  به نوه

  م یزندگ   ی رو تو  ویسنار  نیبدتر  نیبود و حاال ا  ی در حال نابود

  .زدیرقم م

وقت  ی چاره یب  پدر  ب   یمن!  هم  شتر یاون  احت   شهیاز    اج یبهم 

  .کردمیم  دشیداشت، من داشتم ناام

  الا

 ی صفحه   ی . هشدار پاپ آپ رودیدستم لرز  ی همراهم تو  تلفن

از بخش    لیمیا  هیپلک زدم.    عی نظرم رو جلب کرد. سر  لیموبا



Page 663 of 1306 

 

انسان تو  یمنابع  موقت  ارتقا  موضوع  برا  بلیل  ی با   ی بود. 

  .به سراغم اومد ی دواریام ی الحظه 

  ”!د یلحظه صبر کن، ببخش هی“

نداره   یگفت که مشکل  یبدون توجه به من، با خوشحال  ناید

که سه بار توسط بخش بهداشت    یسالمندان  ی پدرم رو به خانه

  .شده بود انتقال بده شنهادیپ

  ار یاستخدام شصت روزه به عنوان دست   ی مورالز! شما برا  خانم“

انتقال در    نی. ادیاانتخاب شده   بلیل   رانیاز مد  یکی  یشخص

پنج هزار دالر    نیحقوق و همچن   شیافزاداخل شرکت شامل  

 ف ی وظا  اتیاطالع از جزئ  ی پاداش خواهد بود. روز دوشنبه برا

  ”.د یمراجعه کن بلی خود به شرکت ل دیجد

خوشحال  از درم  یشدت  بال  عمآوردمی داشتم  نفس    ی قی. 

  .دمیکش
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کم  ناید دست  ب  هیاز    یکه  پرس  احساس یربات  :  دینداشت 

  ”حالت خوبه؟“

  ده یرو ناد نایهزار دالر؟ پنج هزار دالر؟ پنج هزار دالر؟! د  پنج

پنج هزار دالر    م؛یبانک  ی هاحساب   ست یگرفتم و رفتم سراغ ل

  .حسابم بود ی تو

بلند داد زدم:    بدون به اطرافم    ه یمن پول دارم! االن  “توجه 

  ”.سمینوی چک م

چک ازت   هی  ی چک؟ تو انتظار دار  هی“:  دی پرس  یبا ناسپاس  ناید

  ”قبول کنم؟

  .کردم کیرو به صورتش نزد لمیموبا

  ”ده؟ یجواب سوالت رو نم  یکاف ی به اندازه  نیا“

پ  یحال  در ب  روزمندانهیکه من   نا ید  آوردم،یم  رون یچکم رو 

  ی برا  یاوقات اتفاقات خوب  یشده بود. بعض  دی دستپاچه و ناام 

  .ادی م شیخوب پ  ی هاآدم 
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د   هی  پدرم  امن  گهیماه  شا  ت یدر  افزا  دیبود.  حقوقم   ش یبا 

  .کنم  ری ام رو هم تعمآخر هفته خونه  تونستمیم

  ن ی. ادادمیبود نم  ریهام سرازکه از چشم  ییهابه اشک   یتیاهم

برام مهم   یزندگ  ی رو که تو  ییزهایچ  ی ناشناس، همه   ریمد

 د یبود نجات داده بود. من قصد داشتم اون کار رو انجام بدم؛ با

  .. قرار بود حالم خوب بشهاومدمی برم از پسش

رو صرف خوردن   یساعت  هیو    دم یچک کش  هی   یمعطل  بدون

م فکر  اون  کردم.  پدرم  با  من    کردی صبحونه  از    یکیکه 

  .شمی رستانیدب  ی آموزهادانش 

اون، ده دق  بعد کردم و    ه یاز ته دل گر  نگ یپارک   ی تو  قهیاز 

فور سرد  باد  دادم  آرااشک  هیاجازه  کنه.  منجمد  رو    ش ی هام 

  .شده بود ر یهام سرازگونه  ی هام روچشم

نجات داده بود؛    یسقوط حتم  هیمن رو از    دمیجد  سرنوشت

  .بهبود نداشتم ی برا یکه خودم راه ییجا
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 ی نگاه  هی  یاطالعات منابع انسان  ی عدم افشا  یتوافق نامه   هب

  .داشت ی رینظیب  طیانداختم. اون توافق نامه شرا

وارد سالن مربوط به کار    ی. وقتدیروز دوشنبه فرا رس  باالخره

 ه یکه ممکنه بهم بگن    کردمی شدم، با خودم فکر م  دمیجد

خوشبختانه    یراهم رو بکشم و برم، ول   دیاومده و با  شی اشتباه پ

  .تاد فیاتفاق ن نیا

خب خانوم مورالز! شما از   اریبس“رو به من کرد و گفت:    گرتا

. یکنی روسو کار م  ی آقا  ی امروز به بعد به مدت شصت روز برا

اروپا رو تجربه کنه.    ی تور دو ماهه   هیاون در حال حاضر قراره  

  ”ست؟ ین زیانگ جانیبه نظرت ه

آره، “گفتم:    یکجبا دهن   چرخوندمی که سرم رو م  یحال  در

  ”.زهی انگ جانیه

با غرورم باهاشون   یبودم، ول  ری دختر فق  هیمن    نکه یوجود ا  با

  .دمیجنگیم
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  دم ید  یشدم، وقت  داریامروز صبح از خواب ب  نکهیمحض ا  به

رو   میکرده، تراز بانک  دایپ  شیرسماً افزا  میحقوق  شی ف  یافتیدر

  .درست بود  زیچکردم؛ همه یبررس

تو  ییهاوقت   شه یهم خوشحالم  مرخت   ی که  . رقصمیخوابم 

بود تا   یمقدار کاف  نیحسابم بود. هم  ی اون پنج هزار دالر تو

 ی مقدار غذا  هیرو پرداخت کنم و البته    هامیبتونم تمام بده 

  .بخرم  یدرست و حساب 

 ی هانه ی که بهم پرداخت شده بود رو صرف هز  ی قبال پاداش  من

اون کار رو رد کنم؛   تونستمیمربوط به پدرم کرده بودم. نم 

احمق به تمام معنا به نظر    هیروسو    کین یاگه از نظر دام  یحت

  .دم یرسیم

 دیعوض کرده بود. شا  بلیل  ی بود که کارم رو تو   کی نیدام  نیا

استعفا بدم، پس    بلی چون نتونسته بود من رو وادار کنه از ل

هم   د یشا  ایکنترل کنه و    کینزدحاال قصد داشت من رو از  

  .امتحانم کنه خواستیم
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 ییخودش رو داشت و من هم توانا  لیدل  نگیپرنس چارم  خب

ها همچنان براش کار رو داشتم که با وجود تمام اون اتفاق   نیا

  .کنم

تر به نظر برسم. من تا سرسخت   کردمیآرامشم رو حفظ م  دیبا

اون رو    دیهم با  دی. شاچسبمیکار م  نیبا چنگ و دندون به ا

  .رها کنم

  ”!یخوش شانس یلیخ تو“

  ”.واقعا دردناکه کیاون از نزد دنید“

ز  یسع“ اهم  ادیکن  غرغرهاش  مجبور  ؛ی ند  تیبه   ی چون 

ا بدون  رو  غرغرها  همون  دوباره  ساعت  هشت  و    نکه یچهل 

  ”.ی هات بلرزه بشنوو دست یبش یعصب

با کس  میتصم  من نکنم؛   میتقس  ی گرفته بودم احساساتم رو 

 تونستمیباشم. من م  دار شتنیخو  دیبود. با  ی اعاقالنه   میتصم

  .مرد رو خراب کنم  نیا  یزندگ  تونمیکار رو انجام بدم. م  نیا
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پا  ی خونه   ی بازساز به  رو  وقت  انیپدرم  و  رو   یبرسونم  اون 

 الیبود، با خ  تی سال در امن  نی چند  ی پدرم برا  یفروختم، وقت

  .رو داشتم برم  اشیرو  شهیکه هم یراحت به مسافرت

  ”.قرارداد کاره نیا“: رتاگ

تحو  ی اگه ید  کاغذ بهم  روح  لیرو  نظر  از  بهش   یداد.  واقعا 

  .داشتم اجیاحت

اس؛ قسمت  ساده  یلی. خ شیبخون  یتونیم  ی دوست دار   اگه“

  ”.دشهیتنها مورد جد یجِ

  .انداختم  یبه قسمت جِ ینگاه

را دنبال    یکار خارج  گونهچ یدر طول مدت قرارداد، ه  کارمند“

  ”.نخواهد کرد

به    ی برا و  بردارم  رو  قرارداد  اون  که  زد  به سرم  لحظه  چند 

چجور   قایدلساندرا نشونش بدم تا متوجه بشه که پسرش دق
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دام  یول  ه،یآدم احساس  رو   کی نیبالفاصله  خودم  به  نسبت 

  .شدم ادآوری

همه   خوشبختانه  از  درگ  ی بعد  بخش    ،یذهن  ی های ری اون 

رو متقاعد    ام رو جلب کرد و منجبران خسارتِ قرارداد توجه 

عزتم رو حفظ کنم. کاغذها رو امضا کردم؛ به    تونم ی کرد که م

احساس   ی قدر رو  درد  که  بودم  گرفته  رو  خودکار  محکم 

  .کردمیم

زورک   هی م  یلبخند  قبل  از  من  چه    دونستم یزدم.  قراره  که 

نرفته   نیاز ب  کی ن یرو انجام بدم. احساساتم نسبت به دام  ی کار

  ک ین ی. اگه دامشد یبود؛ هنوز هم بدنم با فکر کردن بهش داغ م

  .بود  یزن دوست داشتن  هیبود، حداقل مادرش    یمرد عوض  هی

با  در من  حاضر  انجام    یفی وظا  دیحال  رو  داشت  گرتا  که 

رفتم تا مطمئن بشم که در    کی ن ی. به سمت اتاق دامدادمیم

ردن به در اتاقش  فقط با نگاه ک  یول  ست،یحال حاضر اونجا ن

  .کردم یکه باز بود احساس سبک
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گرتا    یخال  زیبه م  ی ادیو مدت ز  ستادمیچهارچوب در ا  ی تو

  م یبشم که تصم  ی مرد  یشخص  ی نگاه کردم. من قرار بود منش

و باهاش روبرو نشم،    نمشیگرفته بودم تا آخر عمرم هرگز نب

جا  یول به  با  دهیرس  ییحاال  که  روز    دیبودم  شبانه  ماه،  دو 

ا  دمشیدیم از همه بدتر  به پاش اون رو همراه   نکهی و    ی پا 

  .کردمیم

و من به   نهیبیم   بیاز ما دو نفر آس   یکیقطعا    طیشرا  نیا  با

  .نفر من باشم هیدوست نداشتم که اون  وجهچ یه

  ”؟یی نجای! تو ااال“

مهر    هیدستش بود و با    ی که چند تا سند تو  ی در حال  ناسیل

مقاومت    یلیظاهر شد. خ  کردی م  دییها رو تاقرمز داشت اون 

  .ارمیو توش باال ن رمیکردم که سطل زباله رو از گرتا نگ

  ”.که گرتا قصد سفر داره دونستمینم“
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داد:    شیورزشکار  ی هاشونه ادامه  و  انداخت  باال  نظر “رو  به 

  ”.بوده رانهی سفر سالگرد ازدواج غافلگ هی  نیکه ا رسهیم

  .انداخت یبهم نگاه  شی الک پشت نکیع با

  د یکه با  یتر از اونخوشحال   یلی خوبه؟ البته به نظرم خ  حالت“

  ”.یرسی به نظر م

  ”.خوبه  زیچهمه “گفتم:  یکج خلق با

  .نبود  نطوریچند ا هر

بود    دهیجذاب پوش  ی قهیجل  هیروسو هم اونجا بود.    کی نیدام

  داشت؛ یرو تا آرنج باال زده بود و چشم ازم برنم  هاشن یو آست

م  ی طور نگاه  دن  کردیبهم  نصف  صاحب  انگار  با استیکه   .

ممکن بود   ک،ین یبه ناز پندار دام  شتنیخود خو  ی چهره   دنید

 .کنم دای پ اجیبه اون سطل آشغال احت 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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خودمون هست اما   ی فتهیناز پندار همون خودشبه  شتنی.ن: خود خوپ

!ــــــــــــــدتریشد ی قدر          

  الا

که    ی اسمم رو صدا زد. تنها کار  یبا خشونت خاص  کی نیدام

آدم خنگ بهش نگاه   هیبود که مثل    نیانجام بدم، ا  تونستمیم

غرا که  فرستادم  لعنت  خودم  به  بار  هزار   م یجنس  ضیکنم. 

  ک ی ن یمن و دام  نیکه اون شب ب  ینشه. تمام اتفاقات  کی تحر

  .هام تکرار شدچشم ی اومده بود، جلو  شیپ

 ی هاش رو توانگشت رحمانهیاون ب یکه داشتم وقت یاحساس

که به خاطر ارضا شدنش از گلوش   ییصدا  ،کردی باسنم فرو م

که به خاطر   یآب گرم   د،یکه کش  ی بلند  یاومد و آه  رونیب

خودم حس کرده بودم،   ری ز  دنشیارضا شدن و به ارگاسم رس

  .بدنش ی اغوا کننده  ی حه یرا

بود اشاره کرد و اسمش   ستادهی که کنارم ا  ناسیبه ل  کی نیدام

  .رو صدا زد 
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  ”! حواست کجاست؟ناسی ل یه“

بهمون انداخت. قبلش داشت به    ی انگاه پرسش گرانه   ناسیل

  .کردیپشت سرش نگاه م

ل   از دام  نیب  ناس ینظر  و  در    سی تن  ی مسابقه  ه ی  کینی من 

عصبان  انیجر با  دومون  هر  و  همد  تی بود  حمله    گهیبه 

  .هامونالبته با نگاه  م؛یکردیم

واسه   هانیا“داد و گفت:    لیتحو  کی نی مدارک رو به دام  ناس یل

  ”.بهشون بنداز  ینگاه هیتوئه؛ 

 ی او احمقانه  یطان یرنگش نگاه ش  یآب  ی هابا چشم  کی نیدام

  .ها انداختبه روزنامه 

عالمت  نیا“  خ  ی هابار  باکم   یلیقرمز   هی رو    نیا  دیترن. 

  ”.یبدون ی روزیپ

  .نگفت ی زیچ یسرش رو تکون داد، ول کی نیدام
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 دمیخب، من فقط اجازه م“قبل از عجله کردن گفت:    ناس یل

برگرد نفر  دو  شما  دعوا  دیکه  و  جنگ  به  کارتون...   ی سر 

  ”!نیادامه بد تونیچشم

 نمونیب  ی. هر چند حرفمیشده بود  رهیخ  گهیدوباره به همد  ما

نم بدل  و  ب   یول  شد،ی رد  عصبانت   نمونیجو  و  خشم  تمام 

م منتقل  رو  متناقض  کردیدرونمون  احساسات  اونقدر  من   .

  ی دور  کی نیاز دام  تونمیواقعا م  ایآ  کردمیداشتم که فکر م

  نه؟ ایکنم 

رو صرف    ی ادیمدت زمان ز   نی کردم تمرکز کنم؛ بنابرا  یسع

مربوط به کاتالوگ   ی هاعکس   ی که تو   ییهافکر کردن به نقص

  .بود کردم

  ”.نیبزن  دیطرح جد ه یظرم بهتره دوباره از اول ن به“

 ” .داخل اال ایب“وارد دفترش شد و گفت:  کی نیدام
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ول  زبونم  گرفتم،  گاز  رو  یرو  کار   ی از  که   ی اجبار  کردم  رو 

هاش دستور داد. فقط وانمود کردم که دارم به حرف   کی نیدام

  .دمیگوش م

کرد. انتظار   زشی م  ی جلو  ی هایاز صندل   یکیبه سمت    ی ااشاره 

 یش  هی  نمونی ب  شهی هم  نکهی. انهیبش   زشیداشتم که پشت م

عادت  از  امروز  به  تا  بده  قرار  بنابرابزرگ  بوده؛    نیهاش 

وقت  دونستمیم جا  یکه  م   ی به  پشت  درست    زش،ینشستن 

  .دردسر افتادم ی داد، تو ه ی تک زشیو به م ستادیروبروم ا

 ه ی   ی تو  وجود نداشت؛ پس   یمانع  چ یه  ک ینی من و دام  نیب

  .نشستم یصندل  نیدورتر ی بدون مانع، رو یحرکت دفاع

 یکردم خالکوب  یهاش رو به هم گره زد. سعدست   کی نیامد

رو د  ی جذاب  رو  شا  دیدستش  ظاهرا    دینزنم.  مرد   هیاون 

از وجودش رو   هیچند ال   یوقت  یپوش و باکالس باشه، ول خوش

جذاب، خشن    ی جنس  ی خدا  هی روسو    کی نیدام  ،یو رو کن  ریز

  .بود یو البته خواستن 
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  ”.ی کار رو قبول کرد نیکه ا ممنون“

متوجه  پلک درست  مطمئنا  دادم؛  تکون  رو  سرم  و   ی زدم 

  .بودم منظورش نشده 

 ” !؟یچ“

نقطه   ی دکمه   ه یچند ثان  تونستینم  یحت  یمردک عوض   نیا

  .ضعفم رو فشار نده

دفعه روم   نیا  گهید“خودم اومدم و با اعتماد به نفس گفتم:    به

  ”.نداره ی ریتاث

  ”نداره؟ ر یروت تاث  یچ“

داشت   هیقض  نی خودش رو به حماقت محض زده بود و ا  اون

  .شدیسرگرم کننده م 

نم  من“ استعفا  کارم  بدتر  یحت   دم؛ یاز  رو سرم    نیاگه  بالها 

ن  ی اریب ننگی پرنس چارم  ستیهم مهم  که چه   ستی. مهم 

برد  ییهاله یح کار  ا  ی به  به  رو  من  وقتیبکشون  نجایتا    ی. 
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ات  احمقانه  ی افهیق  خوامی هرگز نم  گهیبهت گفتم که د  حا یصر

  ”...نمی رو بب

من فقط به خاطر   ی فکر کرد  ؟ی فکر کرد  یدر مورد من چ  تو“

بره؟ هه! واقعا    ی اجبار  یمرخص  هیتو گرتا رو فرستادم که به  

  ”.اسمسخره 

  ”.ی کار مسخره انتخاب کرد نیمن رو واسه ا تو“

  ”.کار رو کردم   نی! اآره“

بود؛ پس مجبور  ی خودیانتظار ب یداشتم انکار کنه، ول  انتظار

  .راه بندازم دیجد  ی دعوا هیشدم 

  ”.که بهش اعتماد دارم ی هست یاال، تو تنها کس نیبب“

 ه ی اون حرف رو به زبون آورد که انگار داره    ی جور   کی نیدام

  .زنهیم ی عاد   یلیحرف خ

  ” ک؟ین یدام  هیچ   قای! هدفت دق؟یلعنت  ی به من اعتماد دار  تو“
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 نیما چند“هاش رو انتخاب کرد و گفت:  کلمه  اطیبا احت  اون

 نی و تو ا  میداشت  گهیمشترک با همد  ی مانهیبار لحظات صم 

نکرد فاش  رو  برا  ای و    ی اطالعات  گ  ی ازشون  ازم    ی ریباج 

  ”.ی استفاده نکرد

  ق یبه بدنم تزر  ی دیشد  یلحظه احساس خستگ  هی  ی تو  فقط

 ی من رو تو  کین ی دام  ی و آشفته شدم. وقت  دیهام لرزشد. شونه

  .دور شد زشی از م د،ید طیاون شرا

 ” .شدن. تازه اول صبحه فی! پاهات ضعنیبش“

کرد و خودش   ییراهنما  ها یاز صندل  یکیرو به سمت    من 

هام پنهون دست  ی ها نشست. صورتم رو تواز اون  یکی  ی رو

  .دم یکش یقیکردم و نفس عم

آروم  اون کار “گفت:    یبه  بش  کنمینم  ی من  مجبور    ی که 

بد دی استعفا  واقع  در  نم  گه ی.  ا  خوامیازت  رو    نیکه  کار 

  ”.یبکن
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. یتر کنترلم کنراحت  یکه بتون  ی بهم داد  دیشغل جد  هی  تو“

ممنوع به  مربوط  بند  کارها  تیمن  تو  ی انجام  رو    ی متفرقه 

د تودمی قرارداد  اگه  کنم    گهید  فتی ش  هی  ی .    م ی تصم  ایکار 

بار برقصم، به خاطر نقض قرارداد   ی تو  گهیشب د  هیکه    رم یبگ

  ”.شمی از کار اخراج م

کار رو فقط واسه   نیداشتم به خودم بقبولونم که اون ا  دوست

. دوست داشتم فکر کنم که اون من  دهیامتحان کردنم انجام م

از اعماق    یول  نه،یبیم  ی شب باز  مهیعروسک خ  هیرو به عنوان  

ها  حرف   ن یبدتر از ا  یلیخ  یلی وجودم نگران بودم که ماجرا خ

  .کنه  بتداشت ازم مراق یروسو سع  کی نیباشه. دام

  ”.یآموزش رقص باش  یمرب یتونیهنوز هم م  تو“

 ” .ی چقدر تو بزرگوار تونم؟ی! متونمیم“

 ” نه؟ ای یواسه من کار کن ی خوای م نم،یبب“ 



Page 681 of 1306 

 

دستم   ی رو تو  ی فنجون چا  هیو    ستادیدوباره جلوم ا  کی نیدام

پول بهم داد و ازم خواست که لباسش    ی ادیگذاشت. مقدار ز

خشک  از  کار  رمیبگ  ییشورو  تمام  با  ی و  من  انجام    دیکه 

  .بود که روحم رو بفروشم نیا دادم،یم

با  کار؟“ ا  د یآره!  ازم    نکه یبه خاطر  ارگاسم رسوندم  به  رو  تو 

ا  ی قطعا جوابش نه هست. حتما دار   ؟یتشکر کن فکر    نیبه 

رو    نیا  یول  ،یاخراجم کن   ی چطور  ی قدم بعد  ی که تو  یکنیم

  ”!ی بدون که کور خوند

  ”.خودته اال انتخاب“

دامکردینم  یشوخ  اون خودم   یینها   میتصم   کی نی .  به  رو 

بود. م بگ  دیکار جد  تونستمیواگذار کرده  به عهده  و   رمیرو 

 نجا ی از ا  ی با سربلند  تونستمیم  ایخونه جا بذارم    ی غرورم رو تو

پدرم رو جمع و جور کنم؛ چون قرار نبود   لیبرم و وسا  رونیب

ادار   چیه ش  ،ی حقوق  و    ی هافتیتعداد  رقص   ی هاکالسبار 

  .کنه نیرو تام   هامنه یهز
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  ش یپ  تونستیاون لحظه م   ی که تو   یاتفاق  نیبعد، بدتر  کمی

رو   ی جرعه از چا  هیشد.    سیهام گرم و خرخ داد؛ چشم  ادیب

  .بردم  نییبه زور از گلوم پا

  ”!نکن“گفت:  یبا درموندگ کی نیدام

داغ رو پشت سر هم قورت    ی از اون چا   گهید  ی تا جرعه   چند

  .دادم

  ”.کار رو نکن اال  نی! ایلعنت“

 ر یتو تحق  ی نکنم؟ به جهنم! من فقط خودم رو جلو  هیگر  چرا“

  د یچرا هر کدوم از ما با  دونمی. نم دمیمرحله رس  ن یکردم و به ا

  ”.میرو از هم داشته باش ی اگهی انتظار رفتار د

انگ  یآبک  لبخند رقت  اشک  ی زیو  چند  هر  تارزدم.    ی هام 

  ک ی نیبگم که دام  تونمیم  یهام داده بود، ولبه چشم  یفیخف

که من توش قرار گرفته بودم وحشت زده    یط یداشت از شرا

  .شدیم
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ها بالفاصله مکث کرد و اون  یول کرد،    کیرو بهم نزد  دستش

هاش رو فورا آزاد کرد و  از دست  یکیفرو برد.    بشیج  ی رو تو

  .دیصورتش کش ی رو

  ”!رفتار کن   ی دختر قو   هیاال؛ پس مثل    ییهانی از ا  تری قو  تو“

بود تا   یکرد کاف  ی ادآوریبودنم رو بهم    ی قو  ک ین یدام  نکهیا

 قه یدق  هیخودم رو جمع و جور کنم. فقط    عیسر  یلیبتونم خ

بشم و پلک نزنم تا دوباره رطوبت   رهیتا به سقف خ  دیطول کش

  .هام جذب بشهچشم

رو   ی چا  وانیکه هنوز ل  یراحت شد. در حال  الشیخ  کی نیدام

  .ستادم ی دستم محکم گرفته بودم ا ی تو

  ”.کی نینکن دام ی باهام باز  لطفا“

  .نداد. فقط سر تکون داد یقول چیه اون

م  ی همه   من“ رو  دست  کنمیتالشم  عنوان  به  دومت   اریتا 

قبل   طیهرگز به شرا  گهید  یعملکرد رو داشته باشم، ول  نیبهتر
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که  یو مطمئن باش یبهم اعتماد کن  یتونی. تو ممیگردیبرنم

که در موردم   یهرگز به اطالعات  یول  کنم،یاسرارت رو حفظ م

  ”.اعتماد نکن ی شنویم

 هی  خوادیکه م  دیرسیشده بود. به نظر م  یطوفان  هاشچشم

  .بگه ی زیچ

  ”...جمعه شب“حرفش رو زد:  تینها در

  .حرفش رو بزنه ی رو باال آوردم و اجازه ندادم ادامه  دستم

  ی رو بزرگش نکن. بهتره فکر کن  یهرگز اون شب لعنت  گهید“

  ”.فتادهیکه اون شب هرگز اتفاق ن

اجازه    نیهرگز تکرار نخواهد شد. قراردادت ا  گهیشب د  اون“

 ی زی چ  هیصبحونه برام آماده کن لطفا.    کمی. االن هم  دهی رو نم

. در ضمن، ساعت ده جلسه  دهی هم واسه خودت بخر؛ رنگت پر

  ”.میدار
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ا  کردم ی م  آرزو تو  ی که  هرگز  جورج   یفروش  تزا ی پ  ی کاش 

  .بودمش دهیند

  کی نیامد

 هی اون روز برام نون جو سفارش داد. روز سه شنبه فقط    اال

جد  لیمیا قانون  و  وقت   ی دیفرستاد  کرد.  گوشزد  بهم   یرو 

مستق  هیچهارشنبه   دادم،  بهش  تو  ماینون  رو  سطل    ی اون 

 ستا یبار  وانیل  هی برام    ی آشغال انداخت. روز پنجشنبه هم وقت

  .نوشته بود مردک االغ  وانیسفارش داده بود، ته ل

 د ی . شااال رو تماشا کنم   تونستمیو من فقط م   گذشتی م  روزها

بود و هم شکنجه. روز اول    نیهم تسک   یارتباطِ کم به نوع  نیا

همد  نیچند با  شد  گهیبار  چشم  تو  اال    نیبنابرا  م؛ی چشم 

جا کنه و درست پشت به من تاپش رو جابهگرفت لپ  م یتصم

  .نهیبش
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دسته گل گذاشتم؛   هیکارمندهام    ی همه   زیم  ی رو   ن،یولنتا  روز

داده باشم.    کیکوچ  ی هیهد  هیبتونم به اال    نکهی فقط به خاطر ا

رو نوشتم    ناسی دسته گل گذاشتم اسم ل  ی که تو  یکارت  ی رو

  .رو دور نندازه تا اون 

تر  ؛ انگار اال از من مقاوم دوم مثل هم گذشتناول و    ی هفته 

جا تا  م   ییبود.  اجتناب  هم  از  بود  ممکن  همیکردیکه    چ ی. 

  .در کار نبود ی اعاشقانه امی پ ای لیمیا

امضا  اگه ن  ی به  دفترم   هیداشت،    ازیمن  به  رو  کارآموز 

ازش سوالفرستادیم اگه  با  ی.  بق  دیداشتم،  از  رو   ه یسراغش 

  .گرفتمیم

لعنت  هر اتفاقات اون شب  با خودم مرور م  یشب  . کردمیرو 

نجات بده. اون    ط یمن رو از اون شرا  تونستیفقط اال بود که م

ضعفم نسبت به   گهیبودم. د  شی شب من مثل عروسک جنس 

کاملش از    ی ریسکوت و کناره گ   نیا  ی بودم، ول  رفتهی اال رو پذ

  .کردی من بود که از درون خُردم م
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تبد  ی هفته  بودم.    ی جنازه   ه یبه    لیسوم، من  متحرک شده 

  ی زیتنش به کارم ادامه بدم. تنها چ   نیبا ا  تونستمی نم  گهید

  ی های رگیبود که ت  تیواقع  نیا   داشت،یکه من رو سر پا نگه م

 ی ها. گونهشدیتر مرنگرنگش داشت کم  یعسل  ی هاچشم   ریز

  .اومدیبه چشم نم  گهیاش دفرو رفته 

رمز و راز    هیحال    نی. با اآوردیهنوز هم با خودش ناهار م   اال

 یعن ی. بدنش کبود بود.  شدیحل م  دیوجود داشت که با  دیجد

  کرد؟یکار م یچ قایداشت دق  یکه مرخص ییهااال وقت 

مسئله رو بارها و بارها به چالش    نیا  ی ادیبا وسواس ز  مغزم

مونده باشه؟   یمن باق   ی خواسته  عی. ممکن بود اال مطدیکش

بال رو اون    نیو ا   کردی سگ بزرگ مراقبت م  هیهم از    دیشا

  به سرش آورده بود؟ یو پا چلفت  دست

سواالت  یساعت  چند به  رو  روز  م  یاز  قصد    کردمی فکر  که 

بود خودم رو کنارش   ی انداشتم از خودش بپرسم. به هر بهونه

کلمه، رفتنش رو تماشا    هی  ینگه داشته بودم. هر شب بدون حت
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م  کردمیم آرزو  ا  کردم یو  م  ی که  اجازه  من    دادی کاش 

  .برسونمش

ا  دونستمینم بدتره؛  م  نکهی کدوم  روز  و   دمش یدیهر 

هر شب رفتنش رو    نکهیا  ایباهاش صحبت کنم و    تونستمینم

کار    یچ  ستیمن ن   شی پ  یوقت  دونستمیو نم  کردمی تماشا م

نمکنهیم با  دونستمی.  چطور  ا  دیامشب  پس  ماجرا    نیاز 

  .اومدمیبرم

طراح   مز،یج  ن یستیکر رو   یهمون  اال  با  معاشقه  جرات  که 

بود و ما هم همونطور   دشیخط جد  ی داشت، در حال راه انداز

و بعد هم   شگاهشیبه نما  م،یبود  بلی ل  میاز ت   یکه بخش بزرگ 

  .میدعوت بود شیبه مهمون

 نکهیتا ا  ارمیب  رونیقاشق ب  هیهام رو با  چشم  دادم ی م  حیترج

. هر رهیرژه م   یمهمون  ی لباس جذاب تو  هیاال امشب با    نمیبب

  .فتهیب  یاتفاق  ن یقصد نداشتم اجازه بدم چن  وجهچ یچند به ه
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  ی وارد اتاقم شد. رفتارم نه تنها رو  دادی آزارم م  شهیکه هم  یزن

 نکه ی کرده بود. از ا  شتر ی نداشت، بلکه جسارتش رو ب  ی ریاال تاث

  .خوشحال بودم دمیدیاون رو روبروم م 

  ”.اسناد رو دلساندرا فرستاده  نیا“

رو  چند رو  پرونده  گوشه  زی م  ی تا  انداخت.  از    یکی  ی کارم 

تمام   ادداشتیکاغذ    هیها  پرونده  بودم.  بود. من احضار شده 

خودم کرده بودم از    شیکه قبل از آوردن اال پ  ییهاشرفت یپ

  ی تمرکزم رو رو  شتر یبود که ب  نیهم ا  لشیرفته بود؛ دل  نیب

  .مبودانتقال اال و نگه داشتنش کنار خودم گذاشته 

  ”ه؟یچ موضوع “

حساب  کردم ی م  تصور کردنم  سقوط  از  اال  خوشحال    یکه 

  .شهیم

ا  نکنه“  ن ی واسه هم  ؟ی که همچنان مجرد موند   نهیمشکلت 

  ”؟ی احضار شد
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  ن یمشغله دارم که به ا  ی ! من اونقدرسنتیخانوم ملف  ریخ  نه“

 ی . شغل من کامال برعکس استانداردها کنمیفکر هم نم  هیقض

  ”.پدرمه

هاش رو  بهم انداخت؛ بعد چشم  یچند لحظه نگاه گرم  ی برا  الا

  .چرخوند

  ”.بمون جان ی! هم اوه“

پوشه برگشت. اون رو   ه یزود با   یلیخ  یرو ترک کرد، ول اتاقم

  .دستش نگه داشت و شروع کرد به غر زدن ی تو

بعض  نکهیا  از“ انجام  به  وادار  رو  م  یمن  واقعا   یکنیکارها 

  ”.م یعصبان

  ”مجبورت کردم جناب؟ ی به چه کار  مگه“

داشتم. برام مهم    یاحساس خوب  کردم یکل مبا اال کل  نکهیا  از

  .زنهینبود که چقدر بهم زخم زبون م
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واقعا به    ن؛یبب  ی زمستون  ی مانتوها  نیا  ی رو تو  یداخل  پوشش“

باشه. پدرت هم روش    شی درد نخورن. فکر کنم واسه دو سال پ

  ”.رو امضا زده

ب  ینگاه انداختم؛  مانتوها  اون    ی هاسه یک  هیشب   شتریبه ست 

و    ب یکه به طرز عج  ییهابودن. مدل   ی خواب بژ و خاکستر

 ی خاکستر  ی نهی زم  هی  ی و رو  پوشنی ها رو ماون لباس  یبیغر

  .رنیگی خسته کننده قرار م

بعد  اال ب  ی طرح  پوشه  از    یکی  نیا“و گفت:    دیکش  رونیرو 

  ”.مربوط به خودته

 ییهابود. مدل   یزمستون  ی هاچکمه  ن یبه اول  ه ی طرح شب  اون

از    ی امجموعه   ی رو   ویاستود  ی بودن، تو   دهیها رو پوشکه اون 

  ن یاز اول   یکیقرار گرفته بودن. اون    یمربع شکل چوب  ی سکوها

  شگامش یپدرم پ  تیبود که من بعد از گرفتن موقع  ییهاطرح

  .بودم
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  ن ینزن؛ چون واسه ا  یخودت رو به خنگ  ه؟یمنظورت چ  خب،“

  ”.یستیکار واقعا مناسب ن

  ”!که طرحت بهتره یادعا کن یتون ی تو م خب“

تنها  من“ ل  نیا  ییبه  ندادم؛  انجام  رو  شا  ناسی کار  هم   ال یو 

  ”.داشتن  ی همکار

ا  اصال“ لباس   نی تا حاال  و مدل  رو جا طرح  به    ییها  از شهر 

  ”ن؟ی گذاشت  شینما

شا  نیبب“ تو،  چقدر  ل   الیکه  انجام    نیا  ناسیو  بهتر  رو  کار 

  ی ادی. پدرت ذوق زی العاده رو انجام دادکار فوق   ن ی. تو انیداد

 ی ر ینظیب  ی قهیتو سل  یول  ه،یعال  ن یکه ا  کردیداشت و فکر م 

  ”.کین یدام ی ریگی م اشدهی ناد یول ،ی دار

  ”.کنمیاعتماد م گرانیانجام کارهام به نظرات د ی برا من“

 ی به تجربه   دیدرسته که با  ؟یباش   کتاتوریگفته قراره د  یک“

راه خودخواهانه رو   هی  نکهیا  ی . تو به جایاعتماد کن  گرانید
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پ ت   ،ی ر یبگ  شی در  صورت  به  رو  م  یمیاون  من   ؛ی دیانجام 

نت  به صفحه   هیداره.    یخوب  ی جه ی مطمئنم که    یبعد  ی نگاه 

 ” .رفته فروشاز دو برابر طرح پدرت به    شتریبنداز. طرح تو ب 

خواننده  یول“  مسئول  بلیل  ی مجله  ی هادرصد  زمان    ت یاز 

  ”.پدرم رشد کرد 

رفتن پدرت    ی واسه عذادار   یمهمون   هی  ی اگه قصد دار  ن،یبب“

 ده یا  نیزود ممکنه به ا  ای  رید  یکار رو بکن، ول   نیا  ی راه بنداز

کن م   یعادت  هم  خودت  بد  نیا  یتونیکه  انجام  رو  . ی کار 

با   البته    ف یضع  ی قهیسل  ه یپدرت  آهن  ه یو  بهت    یمشت 

رو    جاش اجازه رو داد که    نیحکومت کرده. مادرت هم بهت ا

و    ی دی که تو کار رو متفاوت انجام م  لیدل  نیفقط به ا  ؛ی ریبگ

ا  نیا ن  نیبه  تو  ست یمعنا  تو  داشته  باور  کار    ی که  اون 

  ”.ینیبهتر
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که داشت    یدر حال  یبراون  لمینگاه کردم. ف  گهید  ی صفحه  هی  به

دوازده ماه   ی بود که تو  ییویدیو  نیترمعروف   د،یبوسیمن رو م

  .رو خورده بود دیبازد نیشتریگذشته ارسال کرده بودم و ب

  ”؟ی رو آماده کرد ست یل  نیا چرا“

دوم   بهت“ قراره  که  بودم  بهتر  نیگفته  دومت    اریدست  نیو 

ا اگه  که    نیباشم.  کنم  ادعا  چطور  باشم،  نداشته  رو  پرونده 

  ”ارتم؟یدست

 ”م؟یحرف بزن گهی قراره دوباره با همد یعنی نیا“

  

ب  ی در حال  اال از دفترم  ا  رفت،ی م  رونی که داشت   نکه یبدون 

انگشت فاکش رو که پانسمان شده بود باال آورد و گفت:   ستهیبا

 ”.سر کارمون می. بهتره برگردهیسوالت منف نیجواب ا“

  اال

  ”م؟یبپوش یچه لباس دیبا امشب“
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اش زده بود به فکر فرو  که دستش رو به چونه  ی در حال  ناسیل

  .بود بل یشرکت ل ی هارفت. نگاهمون به کمد لباس 

امشب   یبپوشم، ول  دار پ یز  ی هامعموال دوست دارم لباس   من“

  ”.بپوشم گهید  زیچ هی دیبا

  ”.اال  میکن ییبایو ز تیاحساس جذاب دیبا“

  ”؟ی دار نتیآست  ی هم تو ی ا معجزه  ایرو نی تحقق ا واسه“

 ی اش رو رو کنه. واسه منمعجزه   ناس ی تا ل  دی طول نکش  ادیز

بودم    دهیزباله لباس پوش  سهی که چند ماه گذشته رو مثل ک

اول که    ایبه رو  هیواقعا شب  بار شده بودم،    ی رقصنده   هیبود. 

سالمندان   ی که پدرم از خانه  دادمی بعدش هم داشتم اجازه م

فروختم   طانیش  ه یدر آخر هم که روحم رو به    رون،ی پرت بشه ب

 .مرو سر پا نگه دار  کمیکوچ ی تا خانواده 

از ابروهاش رو باال    یکیبه سر تا پام انداخت و    ینگاه  ناسیل 

  .نگه داشت
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  ”؟یکه درخواستم رو قبول کن یهست  یمنطق اونقدر“

  ”.نکنم بتونم فکر“

  ”.کنهی تنت معجزه م ی لباس واقعا تو نینشو دختر! ا لوس“

م   ناس،یل“ تو    دونمیمن  زده،   هیکه  سرت  به  خوب  فکر 

  ”...یول

رو از کمد    سهی ک   هیو    د یدرخش  ی ابه طرز شرورانه  هاشچشم

  .آورد  رونیب

  ”...ی که خودت هم بهش اشاره کرد ییاز اونجا خب،“

  ”ه؟یچ نیا“

 ه یلباس رو بپوش؛ چون حداقل    ن ینکن! فقط برو و ا  سوال“

اون دم موش که تو بهش   دنی چی و پ  کاپیساعت هم واسه م

  ”.مو وقت الزمه یگیم
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و لباس رو برداشتم و به سمت   فیرو چرخوندم، ک  هامچشم

متفاوت افکار  رفتم.  م  ی توالت  هجوم  سمتم  . آورد ی به 

  .هست یچ  ناسیل ی رخواهانه ی خ تیپشت ن دونستمینم

 ه یجا خوردم. اون لباس شب  یرو باز کردم حساب  سه یک  یوقت

و بود  معجزه  ل  نیا  به  خونده  ناسیبار  بود.   ی پدر  شده  من 

مهربونه. انگار    ی پر   ه یهستم و اون هم    ندرالیاحساس کردم س

خونده  مجلس  ندرالیس  ی پر  ی پدر  لباس  اون   ،یسکس  یبه 

فکر   هیآغوش   بهش  داشتم  دوست  که  همونطور  و  شاهزاده 

  .روسو رو داده بود  کین یدام ی ، قلب شکستهکنم

  .نه یتنم بب ی بتونه لباس رو تو  ناسی در رو باز کردم تا ل کمی

  ”.ستیهم زننده ن یلیخ“

دار که گرد و خاک روش نشسته بود رو  جفت کفش پاشنه   هی

  .در بهم داد ی از گوشه 

  ”.یزنی هم غر نم  ی زیچ  چ ی. در مورد هیرو بپوش  هان یا  دیبا“
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  .بودم  عیمط  ی ندرال یس  هیرو تکون دادم؛ من    سرم   اطیاحت  با

شدم و در عرض    کاپ یاون لباس، وارد سالن م  دنیاز پوش  بعد

تبد  کاپیساعت مو و صورتم م  مین  گه ی آدم د  هیبه    لیشد. 

و تازه    نیغمگ   ر،ی به اون دختر فق  هیشب   گهیشده بودم. من د

 ی الهه   هیبه    لیشده نبودم. من تبد  سشیکه عاشق رئ  ی وارد

  .مرو داشت ییبای اون همه ز اقتی جذاب شده بودم که ل

. بود  لینرم و خوش استا  یلیکه تنم بود، خ  یقرمز رنگ   لباس

 ه ی . سمت راست دامنش  کردمیپوستم احساس لطافت م   ی رو

سبک بود.   شمیابر   یاش از نوعچاک بلند داشت و جنس پارچه

شنل پشت سرم    هیلباس مثل    ی دنباله   رفتم،یکه راه م   یوقت

  .اومدی به حرکت درم

. شدینافم تموم م  ی لباس چند سانت باال  ی تنهباال   ی هادکمه

ول  ییبایز  ی هان یآست داشت،  ز  هام نه یس  یهم  به    ی ادیرو 

ابر  هی.  ذاشتیم  شینما تا ز  یشمیکراوات   ر یاز پشت کمرم 

  .داشتیدوخته شده بود و اون رو محکم نگه م هامنه یس
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هام چشم   یاسموک  شی داشت. آرا  ت یلباسم نبود که جذاب  فقط

اون   ری. زکردیم  میاز حد سکس  شیموهام ب  ی ده ی و مدل ژول

آرا م  شی همه  فراموش  داشتم  لباس،  ک  کردمی و  واقعا   یکه 

از اون    ترق یداشتم که عم  یهستم. من اال مورالز بودم و ارزش

 .نهرد ک ایمرد بخواد من رو قبول  هی بود که  ی زیچ

  ”.شهی نم نیتر از اهات گهیخوبه! د”گفت:   ناسیل

  .رو تکون دادم سرم

  ”؟ی کرد دایلباس رو پ نیا یکدوم جهنم  از“

  ت یمربوط به کاتالوگ سال قبله. در نها  ی هااز لباس  یکی  نیا“

هامون نتونستن کدوم از مدل   چی. همیهم ازش استفاده نکرد

ساخته   یمدل لباس واسه کس  نیازش استفاده کنن؛ چون ا

  ”...شده که

  .بهم اشاره کرد ناسیل



Page 700 of 1306 

 

لباس    نیا  ی دوست داره که تو رو تو  یلینفر خ  هینظرم    به“

  ”.نهیبب

  .لحنش شدم  ی تو طنتیش ینوع ی متوجه

  ”!ناس؟یل   هیچ منظورت “

صورتش    ی لبخند معصوم رو تو  هیرو باز کرد. فقط    هاشدست

  .دمیدیم

خونده   من“ پدر  عنوان  نبه  انگ  ی ازیات  شرورانه   ی هازه ی به 

  ”.ندارم

  .بهش مشکوک شده بودم یحساب حاال

  ”!برو زودتر“

  ”؟یمهمون  ی ایتو نم مگه“

آره، به “و گفت:    دی کش  شیرو به کت و شلوار مشک  دستش

اون  یول  رم،یم  یمهمون م  ینه  فکر  تو  بایکنیکه  برم    دی. 

  ”!ها بچه ی مدرسه 
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  ”!؟ی تو بچه دار ها؟بچه “

  ”شدن؟ ریموضوع غافلگ نی همه از ا  چرا“

و ژان رو بهم   دیآورد و عکس جاسپر، آدال  رونی رو ب  تلفنش

  .نشون داد

از   یکیاومدم هنوز حالم خوب نبود.    نییپا  ی به طبقه  یوقت

  ن یبود. ا  بلیل  ی هال ی دوست داشتم اتومب  یلیکه خ   ییزهایچ

زن بود در عقب رو برام باز    هی نلسون، راننده که    ی بار به جا

  .عقب نشسته بود یصندل ی کرد. دلساندرا رو

سوار    گهیبا همد  میتونیفکر کردم که م“به من کرد و گفت:    رو

  ”.می و گپ بزن میش

رو متوقف    زیچها هست که همه آدم   یزندگ  ی تو  ییهالحظه 

. گشت و گذار  شنیو باعث تعجبت م   کشنینفس م  کنن،یم

  ن ی رگذارتری از تاث  یکیبا    ن،یموزیل  هیاون هم با    دوتانیم  ی تو

  .ها بوداز اون لحظه  یکیصنعت مد،  ی نمادها
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  ”.یرسیبه نظر م بایز یلیلباس خ  نیا با“

  ”!من؟“

  د ی. شادرخشهینور کم هم م  یتو  یلباست نگاه کن؛ حت  به“

تو   ی ایمزا هم   هی  ی کار  مد  راست  نیشرکت  اوضاع   یباشه. 

  ”چطوره؟

  ”!خوبه  زیچهمه “

  .شروع به خارش کرد گردنم

کارمندها چطورن؟    ؟ی مالقات کرد  ی تا حاال با چه افراد  خب،“

  ”خوبن؟

 ی زی گفت و گو رو نداشتم. تمام چ  نیا  یآمادگ  ی لحاظ ذهن  از

کار    ط یخارج از مح  کی نیدام  دنیکه بهش فکر کرده بودم، د

رو لمس کنم؛ تمام طول    سمی بود. من امشب قرار نبود که رئ

  .جمله رو با خودم تکرار کرده بودم  نیروز ا
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بود. هر روز صبح   یواقع  ی شکنجه   هیکه گذشت    ی اهفته   دو

م کنار  از  م  زمیکه  م  ی بو  شدیرد  رو حس  و    کردمیبدنش 

  .شدیبالفاصله اتفاقات اون شب برام تکرار م

  ”چطور؟  کی نی مورد دام در“

  ”چطور؟ کی نیدر مورد دام یچ“

  .بهم انداخت ینگاه

  ”.نی کینزد گهیدو نفر به همد شما“

  .رو به شدت تکون دادم سرم

  ”.ستی ن نطوریا واقعا“

 نکهی ا  ایخوشحاله؟    ک ینی ! دامنطورهیهم   کنمیمن فکر م   یول“

  ”که ازش خواستم ازم متنفر شده؟ ی زی به خاطر چ

رو    میکه رسما وفادار  ی رو صاف کردم و نسبت به مرد  گلوم

  .کردم  ییوفاینگرفته بود، احساس ب
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مرد   کی نیبگه دام  یکه کس  کنمیفکر نم“جسارت گفتم:    با

  ”.ه یخوشبخت

درست کردن    ی که من برا  یکنی تو فکر م  ه؟یواقعا ناراض   اون“

از دام  شیپدرش، ب  ی خرابکار انتظار داشتم که   کین یاز حد 

  ”وارد عمل بشه؟ 

 ی که سال گذشته چه اتفاق  دونمینم  قایمن دق“آه گفتم:    با

  ”.افتاده

و من فکر    کین یبه جز تو و دام  دوننیبهش! همه م  لعنت“

  ”.جاستن یکه مشکل هم کنمیم

. اون ازتون متنفر  ستین  نیکنیکه شما فکر م  ی نطوریا  یول“

که مادرش خوشبخت و شاد باشه.   خوادیم  کی ن یدام  ست؛ین

ن متنفر  شما  از  زستیاو  بدخلق  ی همه  ر ی.  غر    هایاون  و 

اون  زدن  ب  هیهاش،  جلآزارهی مرد  اون  و   یسکس  ی هاقه ی. 

اون    ی هاخرخره  مدارهیسرا  هیبدخلق،  فکر  من  که   کنمی! 
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ا هم  م  نی خودتون  کاف  ن؛یدونی رو  حرف    ه یفقط  باهاش 

  ”.نیبزن

اهل حرف    ادیها زما روس “گفت:    ی نیبا لبخند غمگ  دلساندرا

  ”.میست یزدن ن

  ن؛یبار امتحانش کن   هی. فقط  ن یشروعش کن   دیشما با  دیشا“

افتخار    دهیکه پسرتون براتون انجام م  ی به خصوص اگه به کار

  ”.نیکنیم

  ”.کنمیکه من بهش افتخار م دونهی م کین یدام“

همه  قایدق“ م  ی کارمندها   ی مثل  که  تمام   دوننیشرکت 

خ  ی هاشکست که  گذشته  افتادن،    یلیسال  اتفاق  مرموزانه 

  ن ی ها هست چون شما پشت اون اتفاق   شن؛یهرگز تکرار نم  گهید

و قدرتش    تیکه از موقع  نیدیاجازه نم  یبه کس  وجهچیو به ه

  ”.سواستفاده کنه
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دامنش مشت   ی هاش رو محکم روکه دلساندرا انگشت   یوقت

  .دی دستش درخش  ی کرد، زمرد رو

 انمی محافظت از اطراف ی من از شهرتم برا“گفت:  ی خونسرد با

  ”.کنمی استفاده م

نم  یول“ رو  ا  شهیاعتبار  مدیخر  زهایچ  نیبا  فقط    ی تونی. 

  ییهرگز جا  نکهیا  ایبشه    تیکه داستانت روا   ی ریبگ  میتصم

  ”.نشه دهیشن

نشون بدم تا   ایکه روحم رو به دن   یکنیم  شنهادیتو پ  یعنی“

متوجه    یاحمق بودم که حت  ای طلب و  همه بفهمن چقدر جاه 

  ”گذره؟یم یچ مییزناشو  یشرکتم و زندگ ی نشدم تو

ا  ن،یکور هم بود  ایاگه احمق    یحت“  نطور یکه من مطمئنم 

د االن  ن   گهی نبوده،  آدم  ا  نیستیاون  چ  نیو  که    هیزیهمون 

و   دوننیم  ستهیو شا  قیکارمندهاتون شما رو به خاطرش ال

  ”.نیهست  یحق اوناست که بدونن شما واقعا ک
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کرد:    با تکرار  د“خودش  اگه  که   گرانیکارمندهام!  نخوان 

  ”شه؟یم یرو به اشتراک بذارن چ شونیزندگ

 ” !باشه  ری بخش از ماجرا اجتناب ناپذ نیا دیشا“

  ”.ی دار  یجالب ی هادهینظرم تو ا به“ 

  ”!بهم زده ی ادیز  ی هاپسرتون هم حرف  خب،“

  ”!دوست داره  یلیاز پسرم شد؛ اون تو رو خ  صحبت“

  ”.کنمی م شیعصبان یلیکه من خ میبگ  بهتره“

 دوارم یازش خواستم که باهات مهربون باشه. ام  شهیهم  من“

رو وقف من   شی فکر نکنه که من ازش خواستم زندگ  ی نطوریا

  ”!و کارش کنه

روسو  کنمینم  فکر“ اون  دام  نیباش  ییشما  از    کی نیکه  رو 

  ”!دور کرده شی زندگ

بررسچهره   یکیتار  ی تو  دلساندرا رو  نها  یام  در    ت ی کرد. 

  .دیرس انیبحثمون به پا
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  اال

از دلساندرا جدا کردم تا اون بتونه رو  راهم  فرش قرمز    ی رو 

بودم. واقعا   ابونیخ  نیا  ی بار تو  نیقدم بزنه. قبال چند  ی گالر

  ی هازباله   سهیک   روهااده یپ  نیا  ی دار بود که چطور قبال توخنده 

با    کردمیجا مرو جابه   های فست فود لباس گرون    هیو حاال 

وارد    متیق مشدم یم  گبزر  یمهمون  هیداشتم  پول    تونه ی. 

  .رو دگرگون کنه ی زیموقتا هر چ

 ،یبتون  ی هااز کف   ی عیوس  ی فضا  ی گالر  نیراهم ادامه دادم. ا  به

امشب مربوط    شگاهیبود. نما  یموقت   ی وارهایبلند و د  ی هاسقف

مجسمه وسط    ه یو    ینقاش  ی تابلو  هیهنر مدرن بود.    یبه نوع

  ی قی. موسآوردمیسالن گذاشته بودن که من ازشون سر در نم

  .کرد زده جانی جشن امشب رو ه ی هاپخش شد و مهمون

 ی چ“:  دیشد و بعد از سالم کردن پرس  کیبار بهم نزد  ی متصد

  ”ن؟ینوشیم
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  ”.نی! شامپانی. نه، صبر کن دیسف شراب“

شامپا  ی نطوریا م  ی رو  نیاگه   جاد یا  ی الکه  ختیریلباسم 

  .شدینم

  ”!اون لباس تن توئه“که گفت:  دمی رو شن  ییآشنا ی صدا

کر  سرم و  برگردوندم  د  مزیج  نی ستیرو  چهره دمیرو  با   ی . 

داد. کف دستش رو   ل یبهم تحو  پوزخند شرورانه   هیجذابش  

انگشت   ی رو داد  اجازه  داد؛  فشار  رو  قلبش  قلب  تپش  هاش 

  .کنه دیتقل

  ”!اسنابغه هیلباس  نینظرم طراح ا به“

شد. اون عمال   ترک یزد و بهم نزد  ی البخند کور کننده   دوباره

  .داشتم ی ندیو من احساس خوشا  زدیداشت باهام الس م

 ی گه یکه طرف د  کین یبه دام  یاجمال  یبعد، نگاه  هیثان  چند

هاش بهم هشدار  بود انداختم. اون داشت با چشم   ستادهیسالن ا



Page 710 of 1306 

 

داشتن در حال حرف   ییبایز  ی ها. با چند نفر که چهره دادیم

  .نگاهش همچنان به من بود یزدن بود، ول

بود    دهیچرم پوش  ی هابوتمیجذاب با ن  ی قهیجل  هی  کی نیدام

م ا  دونستمی و من  ا  نیکه  واسه  با    نی کار رو فقط  کرده که 

 .ره یحال من رو بگ  تشیجذاب

قرار نبود طرد    گه یبار گرفتم. د  ی از متصد  نیشامپا  وانیل  هی 

فاصله داشتم. به عالوه   یکاف  ی به اندازه   ک ینیبشم؛ چون با دام

اون احترام    دادم،ی وا م  ک ینیدام   ی اگه دوباره خودم رو جلو

  د ی. فقط بادادمی دست مخودم داشتم از    شی هم که پ  یکم

  .کردمی م رونیاون رو از ذهنم ب

  .د یکش ری هام تشونه نیب

  ”؟یبا من برقص شهیم“

بود که دستش رو به سمتم دراز کرده بود و بهم    ن یستیکر

  .دادیرقص م شنهادیپ
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عالوه بر اون، واقعا    نم؛یلباس رو بب  ن یدارم حرکت ا  دوست“

  ”!دوست دارم تماشات کنم

  ”!شماست یمهمون نیا“

  .بار گذاشت و دستم رو گرفت ی رو رو  میدنینوش

ز  تو“ مییبای واقعا  کاش  تو   تونستمی!  رو  سف  ی تو   د یلباس 

موهاته!    ی که تو  ی ساحل و گل سر  ی تو  یعروس  ه ی  با،ی . زنمیبب

  ی پریشانست مبعد از تموم شدن مراسم هم با داماد خوش  

  ”!ایدر ی تو

  .شدم سرخ

  ”ه؟یهاش گل انداختن! نظر خودت چکه گونه  بای عروس ز  هی“

 ” .ازدواج رو ندارم  طیوقت و شرا  من“

  .زد ی پوزخند   دوباره 

رو    ی زی لباس عروست بود، چه چ  نیلباس بود. اگه ا  منظورم“

  ”؟ی کردی بهش اضافه م
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  ”!براق  ریحر هی“

 رهیگی رو م  دیکه نور خورش  فی ظر  ریحر  هی! حق با توئه؛  اوه“

  ”.کنهیتر مو تو رو جذاب 

  ”.ی مثل شعبده باز ی زیچ هی“

  ”.قایدق“

من رو به   یاز ابروهاش رو باال انداخت و با ظرافت خاص  یکی

از   یکی  ی من رو رو  ی حرکت بعد  ی . تودیسمت خودش کش

بالر همون  مثل  کرد.  خم  تو  شده   ینیزانوهاش  که    ی بودم 

بود  دهیخر میتولد پنج سالگ ی که پدرم برا  یجواهرات  ی جعبه 

  .د یچرخیم

از حرکتم استفاده کرد و من رو در آغوش    یطانی ش  ی پوزخند  با

  .گرفت

 اال 
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کردن و من با لبخند از    قیخود به خود ما رو تشو  هامهمون

مشروبش رو محکم   وانینفر ل  هیاومدم.    رونیب  نی ستیآغوش کر

  .بود کی نی اون دام د؛یبار کوب  ز یم ی رو

ل   ی متصد دام  وانی بار  از  رو  گفت:   ک ینی شکسته  و  گرفت 

  ”.کمکتون کنم نیبذار“

  کردم یبهم انداخت و رفت. احساس م  ینگاه غضبناک  کی نیدام

  .که از درون گر گرفتم

دام  ن یستیکر سمت  به  و  شد  دور  ضربه   ک ینی ازم   ی رفت. 

شونه  ی ادوستانه  گفت:  به  و  زد  دکی ن یدام“اش  از    دنت ی! 

  ”.دمیدر موردت شن  بلیل ی تو یخوب ی زهای خوشحالم. چ

عصبان  تونستمیم و  تو  ت ی خشم    کی نی دام  ی هاچشم  ی رو 

  .. دوباره بهم نگاه کردنمیبب

از تدارکات    ی سر  ه یدر مورد    خوامی م  ؟ی وقت دار  قهیدق  هی“

  ”.باهات مشورت کنم
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تنم نشست. اون هم   ی داغ رو  ی سکه  هیمثل    کین یدام  نگاه

که   کردمی حس م  یدست زد، ول  نیستیکر  ی متقابال به شونه

  .رفتارش وجود نداره  ی تو ی ااحساس دوستانه  چیه

  ی بود، نگاه   ستادهیکه همچنان کنارم ا  ی بار، در حال  ی متصد

دو تا مرد   نیواقعا ا“انداخت و گفت:    نیستیو کر  کی نیبه دام

 ه،ی که عصبان  ییاون آقا  کنمیاحساس م  یول  کنم،ی رو درک نم

  ”!هاش ببلعهبا چشم ایداره تو رو بدزده  میتصم

  .زدم چشمک

  ”درست حدس زدم، نه؟  پس“

م   ک ینی دام  ت ی عصبان  یحت اغفال  رو  من  حسابکردیهم    ی . 

  .نگران بودم

  ”.دارم  اج یاحت  گهید یدنینوش هیکه به  کنمیم فکر“

  ”!یکنیکار رو م  نیهم ی تو هم دار کنمی فکر م من“
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 تا یبرام سرو کرد و من ازش تشکر کردم. نها  گهی د  نیشامپا  هی

دق  زیم  هی چند  کردم،  انتخاب  مشغول    ی اقه یرو  و  نشستم 

پ  زمان  ش یخوردن  هر  شدم.  م  یغذا  احساس   کردم ی که 

 ی . حتکردمیجام رو عوض م  شهیم  ک یداره بهم نزد  کی نیدام

حبس کردم و به خودم    ییدستشو  ی خودم رو تو  قهیدق  ستیب

  .دادم امشآر

بودم. حداقل ده    ی و من ازش فرار  کرد ی همچنان دنبالم م  اون

  یذهنم داشتم. من به اندازه   ی تو   کی نیفرار از دام   ی برا  لیتا دل

  .خوب نبودم کینی دام ی برا یکاف

امشب    شهیم“و گفت:    دیکش  یمشروبش آه  وان یل  ی تو  ناین

  ”م؟ یحرف بزن ک ی نی دام تیفقط در مورد جذاب

  .بود بایواقعا ز ناین

  ”.آره! لطفا“گفت:  راث
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داشت    کیکوچ  ی جثه  هیبود.    بل یل  ی مجله  ی سنده ینو  یسیم

  .خوندی بود آواز م یکه عصبان یو وقت

ا  به“ ن  نینظرم  آدم   ستیعادالنه  ن  ییهاکه    ستن یکه جذاب 

  ”!قرار بزارن

  ”مخش رو زد؟  شه یبه نظرت چطور م“به گال کرد و گفت:    رو

. راث همون سوال رو ازم دیها به سمت من چرخنگاه  ی همه 

  .د یپرس

  ”مخش رو زد؟ شهی م ی چطور یدونی اال، تو م آره “

  ”از کجا بدونم؟ من“

دار   یول“ فاصله  باهاش  متر  پنج  فقط  چطور ی تو  واقعا   ی . 

  ”؟ یجلوش مقاومت کن یتونیم

و  ری پن گهیکه د ی کرد  یتا حاال سع“ کردم و گفتم:   نایبه ن   رو

  ”؟یمصرف نکن اتی لبن
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  ی اال نسبت به پسرها حس “کرد و ادامه داد:    دییحرفم رو تا  گال

  ”.نداره

  ”اال؟ نطورهیا واقعا“

ظاهرش هم    یاون کامال با پدرش متفاوته. حت “گفت:    یسیم

  ”.ستیاون ن هِیشب

روسو  کی نی. دامنطورهیهم“کرد و گفت:  دییحرفش رو تا گال

تو   یزن  چیه کپ  ی رو  نشون    یاتاق  بهش  رو  آلتش  و  نبرده 

  ”.نداده

کار    نیهم ا  خواستمی اگه ازش م  یحت“دوباره گفت:    یسیم

 ”ست؟ی ن فی . به نظرتون حکردی رو نم

  .میدیخند امونهمه  

رابطه مشتاقه و    ی نفر تو  هی  شهیهم  نکهیمگه نه ا“گفت:    گال

  ”کنه؟ی رو رد م یکینفر دوم اون 

  ”.کنهیم یرو سکس زیچهمه  تیرضا “ گفت:  راث
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  ”!ی تمندی رضا یبه سالمت“رو بلند کردم و گفتم:  وانمیل

شد و گفت:    رهی که کامال مست بود، به ته کوکتلش خ   یسیم

  ”؟یروسو اجازه بدم چ  کینی اگه من به دام“

  یاتفاق  نیهمچ   یاتاق کپ  ی نکنه واقعا تو“:  دمی پرس  طنتیش  با

  ”افتاده؟

  اتفاق افتاده؟  نیواقعا ا ایآ

سر اصل   رفتیم  مایدختر! پائول روسو مستق“جواب داد:    ناین

روز رفت، همه  ی مطلب.  اون  از خوشحالکه  و   میرفت  یامون 

بدنمون رو بهش   میمجبور نبود  گهیچون د  م؛یمشروب خورد

  ”.مینشون بد

جا   کی نیدام  ی وقت“:  یسیم ل  ی به  وارد  ما    بلی پدرش  شد، 

  ”.چون واقعا هات و جذاب بود ؛ی مشروب خور میدوباره رفت

  ”ن؟یکه بهش بگ نیفکر کرد نیتا حاال به ا“: دمیپرس
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  طان یهات و جذابه انگار که ش   یلیاز نظر ما خ  نکهی رو؟ ا  یچ“

  ” ده؟ یاون رو آفر

دلش   شه یآدم هم  ،یدونیهات؟ اوه، نه! م“با اخم گفت:    ناین

دام  خوادیم با  ا  کی نیکه  از  و  کنه  باش  نکهیکار    ی کنارش 

 ” .یکنیم یاحساس خوشحال

که باهاش سر صحبت رو    نهیمنظورت ا“اعتراف کرد:    یسیم 

کن نه!    م؟یباز  که  کنفرانس    ه یمعلومه  اتاق  از  داشت  بار که 

جا  رون،یب  اومدیم به  و  کردم  برخورد   نکهیا  ی باهاش 

  ”.مردونه ییتشودس ی تو دمی کنم، با سرعت دو یعذرخواه

 یکس   خوامیو البته بدجنس. فقط م  اسافه یواقعا خوش ق  اون“

باشم که اون رو رام کرده و بهش عشق رو نشون بدم. واقعا 

به خاطر هم   شهینم نم  نهیازش گذشت. فکر کنم   تونمی که 

م اگه  رو مجذوب خودم کنم،    تونستمیفراموشش کنم.  اون 

خواب هم تخت   ی پس تو  بام؛یبود که من واقعا ز  نیا  شیمعن
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  تیکه به کم رضا  ستین  ی ندارم. چون اون مرد  ینقص  چیه

  ”.بده

خنده دی کش  ی آه  راث با  .  رو  شامپا  هیام  از  پنهان   نیجرعه 

دام اگه  م  کینی کردم.  رو  معنا  د،یشنی بحثمون    ی واقع  ی به 

  .کردیم ی کلمه خودکش

  ”داره؟  یاون بودن چه حس  اریدست “ رو به من کرد و گفت:    گال

  ”.رو بگو  اتشیجزئ ی همه   آره،“

برا  چرا امشب  دام  نکهیا  ی همه  مورد  به   کی نی در  اطالعات 

  کردن؟ی م ممیج نی س ارنیدست ب

دوست داره، ظاهرش غلط    یی! من از کجا بدونم. اون چاوا“

  ”.هیاز درون آدم خوب و مهربون یاندازه، ول

  کی نیاز دام   ی شتر یب  ی زهایچ  دنی همچنان منتظر شن  هااون

  .بودن
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 ق ی. دقدهیبا دقت بهم گوش م  کنمی باهاش صحبت م  یوقت“

و قطعا   دهیم تی اهم دهیکه انجام م  ی شناسه. به کار فهیو وظ

  ”.هیخوب  سیبه پدرش نداره. در کل رئ  یشباهت چیه

اون واقعا هاته.    یول  ن،یکنیدعوا م  گهیبا همد  یلیخ   شماها“

  ”.دوست دارم مثل تو باشم

نادرست  ما“ روش  به  همد  ی فقط  م  گهیبا  من   میزنیحرف  و 

وقت تا  دست  یفقط  برگرده  گرتا  امارشمیکه  البته  با    دوارمی. 

به    ی مرد رو  ماهه   هیآشنا بشم که من  دو  ببره.   ی تور  اروپا 

  ”ه؟ینظرتون چ

  ”؟ی چ“گفت:  ناین

رو سوپرا  یول“ اون  رو    ک ینینکرد که! دام   زی شوهر گرتا  اون 

  ”.فرستاد تا بره مسافرت

  .زدمیتند تند پلک م  ی شدت ناباور از

  ”!گرتا رو فرستاد؟ کین یدام“



Page 722 of 1306 

 

 ی هاخانوم“شد و گفت:    کیبهمون نزد  گویم  ین یس  هیبا    کارل

  ”ن؟ یرو امتحان کن نیا نی! دوست دارزیعز

  ”!حاال نه کارل “بلند گفتم:  ی و صدا تیعصبان  با

 یک یرو از  نیاوه، آره! من ا“دستش رو تکون داد و گفت:  ناین

  ب یرو ترت  التیشخصا اون تعط   کین ی. دامدمیهام شن از دوست 

 ی خواننده   هیبار با    هی  ی تو  کی نیاون شب دام  نکهیداد. مثل ا

  ”.جاز مالقات داشته

کن!    هی“ گفت:    یسیم صبر  که    یبگ  ی خوای م  یعنیلحظه 

  ”جاز رفتن کالب؟ ی خواننده  هیو گرتا با  کی نیدام

  ”.. لطفا ادامه بدهنیماجرا بش نیا الیخ یفعال ب“: گفتم

تشکر به    هیاون مسافرت رو به عنوان    ک ینیهر حال دام   به“

ا خاطر  به  داد؛  تو  نکهیگرتا  رو  همراه  ی اون  کرده.    یبار 

ج   یمرخص  ی نهیهز  کی نیدام از  رو  گرتا  مسافرت    بش یو 

  ”!پرداخت. فکرش رو بکن
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  ” شه؟یماجرا مربوط به جمعه ساعت دو صبح م  نیا“:  دمیپرس

تصم  یول “:  دی پرس  گال از شب  اون ساعت  که    میچرا  گرفته 

  ” مسافرت دو ماهه بفرسته؟ هیرو به  ارشیدست

آدم   دیشا“گفتم:    ی عصب  یلحن  با  ک ین یدام  یکشگرتا شاهد 

  ”!بوده

کار کرده.    یجمعه شب چ  کی ن یکه دام  دونستمیم  قا یدق  من

اش رو با من خونه  نکهیاز ا  قهی اون ساعت، حدود ده دق  ی تو

  .گذشتیم ناجور ترک کردم ی هااون لباس 

صبح روز بعدش بود    قایبار گرفتم. دق  ی از متصد  گهیشات د  هی

شد. من   شنهادیو حقوق باال بهم پ  ایبا مزا  دیشغل جد  نیکه ا

م  دونستمیم اون  باز  تونهیکه  رو  هرگز    ی من  چرا  بده. 

از    ک ینی ودم؟ داماش نشده بو شرورانه  یطانیکار ش   ی متوجه

  .بد من سواستفاده کرده بود طیشرا

  .افکارم رو پاره کرد  ی رشته  ناین
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به نظرم اون تو رو دوست   یندارم اال، ول  یپراکن  عهیشا  قصد“

  ”!داره 

صد در صد   شهی ممکنه ازت متنفر باشه! نم  ای“گفت:    یسیم

ازت    دوارمیام  ی گرفت که کدوم حدسمون درسته، ول  م یتصم

  ی تمام عشقش رو واسه من نگه داره، ول   دیمتنفر باشه. اون با

م   ی طور   کی نیدام نگاه  م  کنهیبهت  انگار  گازت   خوادیکه 

ش  ای  رهیبگ کنه    ل یاتومب  ی شهی از  پرتت  حرکت  حال  در 

  ”.رونیب

داد:    ناین تصم   د یشا  ای“ادامه  از   میهم  رو  مغزش  داره 

  ”!رونیاش بکشه بجمجمه 

گفتم:    باالخره  و  چرخوندم  رو  بهتون بچه “زبونم  من  ها! 

  ”.به من نداره ی اعالقه چی ه  کین یکه دام  دمی م نانیاطم

مال   اوال “ باال    یرو خراب کن  ستی که رئ  یستین   نا یتو  و ازش 

چون اون واقعا هاته و شرط    اد؛ی . تو باالخره ازش خوشت م ی بر
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جا پخته همون  یتخم مرغ بکشن   ه یشکمش    ی اگه رو   بندمیم

  ”اد؟ یممکنه از تو خوشش ن یگی . هنوزم مشهیم

  .رو بستم  هامچشم

صدا  راث من  “گفت:    ی بلند  ی با  ندارم.  قبول  رو  حرفشون 

مرد  دم یند  وقتچ یه دام  ی که  رو    یزن  ن یهمچ  ک ینی مثل 

  ه ی   نیتریکه پشت و  هیامثل بچه   کین یدوست داشته باشه. دام

  شه یکه ش  رهیبگ  میتصم  تونهیو نم   دهیرو د  یآبنبات  هیفروشگاه  

  ”!نه ا ینبات رو ببلعه رو بشکنه و آب 

  ”!ستین ی ندیخوشا ف یبه نظرم اصال توص“: گفتم

ه   احساس از  تو  جان،یکردم  حال    ی گرما  در  فقراتم  ستون 

  .حرکت کردنه

االن هم    نیهم“ هاش رو تکون بده گفت:  لب  نکهیبدون ا  ناین

از نگاهش معلومه که قصد کنهیداره بهت نگاه م  کی نیدام  !

  ”.نییداره از پشت بوم پرتت کنه پا
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  ”!ی ده بار اون رو به ارگاسم رسوند نکهیبعد از ا البته “

  ”مثل تو باشم؟ تونمیمنم م یعنی“زمزمه کرد:  یسیم

  ”ن؟یزنیحرف نم  گهیچرا شما دو نفر با همد“ : دیپرس راث

مورد   پیکه اونم تا  ستمیاون ن  ی مورد عالقه   پی تنها من تا  نه“

 دن یتر از همه، خوابنداره و مهم   ی ا. به من عالقهستیام نعالقه

  ”.هیبد ی ده یبا همکار ا

  ”...هانیا ی آره! عالوه بر همه “گفت:  راث

  ”.پدرش“گفتم:  من

  .بهم زل زدن جی گ ی هاچهره  با

نم“گفت:    گال که  چ   دونمیمن  اون  هیمنظورت  ضمن،  در   !

نم تو  که  شده  کن  ی تونیمتوجه  نگاه  برابرش   یبهش  در  و 

که ازش    هیمعن  ن یبه ا  ،یفرار کن  نجا ی. اگه از ای مقاومت ندار

منحرف    هیاون فکر کنه که از نظر تو، اون هم    دی. شایترسیم

  ”.مثل پدرشه گهید
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  ”!؟یکنیم یشوخ ی دار“کر همزمان گفتن:  گروه

  د ی از اتاق چرخ  یمیبلند بود که ن  ی و با صدا  ی فور  ی قدر  به

  .هیچ  اهویهمه ه  نی ا ل یدل  ننیتا بب

  .هشدار دادم بهشون

  ”.نیمن! خودتون رو جمع کن ی خدا اوه“

 م،یبه نظرتون اگه چند تا از موانع رو از سر راه بردار“گفت:    راث

  ”اد؟ یاحتمال داره که اون از اال خوشش ب

 ” .میتوطئه کن  تیری مد  هی! فکر نکنم درست باشه که علهابچه “

عل“گفت:    گال نم  هیما  توطئه  توطئه    م؛یکنیاون  نفعش  به 

  س ی اون رئ  میکنیبفهمه که ما فکر م  کینی. اگه داممیکنیم

ن  هیخوب پدرش  مثل  ش  دیشا  ست،یو  و    شهیاون  بشکنه  رو 

  ”.نبات رو بردارهآب 

توطئه کنه. اون    کی نیدام   هیعل  ست یقرار ن  ینه، نه! کس  نه،“

  ”.نبات رو بردارهآب   ستیهم قرار ن
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تو    ی که جا  میما دوست دار  یاال، همه “با اصرار گفت:    ناین

  ”.میباش

فق  هیمن؟    ی جا“ تنبل  از شهر    هی. سالم! من  ری کدو  احمق 

  ”!هستم یجرس

داد و گفت:    ناین رو تکون  بذارشیه“دستش   ه یبراتون    نی! 

به    یجرس  کیاز شهر کوچ   ریکدو تنبل فق  هیروز    هیقصه بگم.  

رو عاشق   ش یافتنیمغرور، جذاب و دست ن سی و رئ اد یم  نجایا

  ی ول   ده،یپا نم  کسچ یکه به ه  ی سیاون هم رئ  کنه؛یخودش م

که   ی زیخاص در مورد اون کدو تنبل وجود داره. چ   ز یچ  هی

  ”.دهیند یزن چیه ی تا حاال تو سشیرئ

  ”.خاص باشم خوامیمن م“گفت:  یسیم

  ”.میما خاص ی همه  ،یتو خاص“ اصرار گفتم:  با

ناخوشا  دوباره ا  ی ندیاحساس  اومد.  سراغم  از   نیبه  بار 

  .تمام بدنم پخش شد ی پام شروع شد و تو  ی هاانگشت 



Page 729 of 1306 

 

اون داره به سمت “گفت:    ی با لحن مسخره و آواز مانند  یسیم

  ”!ادیما م

 ی خدا سوت  ی . محض رضانیرفتار کن  ی عاد“اضطراب گفتم:    با

  ”!نیند

اون عمال  “نظر داشت گفت:    ریرو ز   کین یکه دام  یدر حال  راث

  ”.کنهیداره مردم رو از سر راهش دور م

  .بودم اغراق کرده باشه دواریام

  ”م؟ یسر و صدا به پا کن کمیکه  هیخوشگله! نظرت چ  ی آها“

که    نیستی کر  ی صدا  نیا قلبم    ییهویبود  شد.  ظاهر  کنارم 

  .زدی م رونیب امنه یس  ی داشت از تو

  ” ؟یچه حال در“

  .رو تکون داد  نشیشامپا  وانیبهم زد و ل ی پوزخند

  ”!ای ب باهام“
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 یداشتم. دست  تیامن  کی نیدر کنار اون، در برابر دام  حداقل

  .داده بود رو گرفتم و از اونجا دور شدم شنهادیکه بهم پ

زانو   ی طراح لباس تو  هیبعد،    قهیدق  پنج پشت صحنه جلوم 

  .لباسم بود ی باالتنه  ی زده بود و دستش رو

  ”.ستیلباس مناسب ن نیباالتنه واسه ا نیا“

  ”؟یکنیم میها خالکوبسوزن نیبا ا ی دار“

گوشهسنجاق   ن یستیکر از  رو  گفت:   ی ها  و  برداشت  لبش 

بدنت    ی ها توتا سنجاق   یباش  حرکت یکن ب  ی سع  د،ی ببخش“

  ”.فرو نره. نترس! بهت که چاقو نزدم

منتظر بمونم؛   ی دنیکه مجبورم تا وقت شام و نوش  یدونیم“

  ”!پس راحت باش 

. کنه ی م  رینظیاون رو واقعا ب   دم،یلباست م   ی که تو   ی ریی تغ“

ا  ی امن حرفه  البته  نباش.  نگران  به خاطر    نیهستم؛  کار رو 

  ”.کنمینم یبه نظر برس  نقصیتو ب نکهیا



Page 731 of 1306 

 

  ”!البته اوه،“

  .رو چرخوندم  هامچشم

لباست رو کم    ریحر  ی پهنا  کمیوسواس دارم.    ی ادیفقط ز  من“

  ”ه؟ی . نظر خودت چنهی به نظرم درستش ا کنم؛یم

  ن ی پاشنه نشسته بود، کار خودش رو تحس   ی که رو   همچنان

  .کردیم

  ی به عالوه مهمون  ؛یوقت داشته باش  ادیز  کنمیفکر نم  اوه،“

  ”.امشب واسه شماست

  .دامنم رو تا زد و اون رو سنجاق کرد  ییباال  ی ه یال  نیستیکر

  نم یبیم  بایزن ز  هیپارچه رو تن    کهیت  هی  یکه وقت  یدونیم  تو“

  ”دارم؟ یچه احساس

ز   هیاز    شتریب   ی زیچ   هی  زنمی م  حدس“   که یت  هیو    بایزن 

  ”!پارچه 
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 یل ی! تو خنیآفر“اش رو به سمتم گرفت و گفت:  اشاره   انگشت

  ”.نمیبیم ی جور شعبده باز  هی. من یباهوش

  .کمک کردم تا از جاش بلند بشه هشب

 ی و سع  نمیبیداستان م   هیواقع پشت اون لباس و اون زن    در “

  ”.کنم  انی با رنگ و نخ و برش پارچه، اون داستان رو ب  کنمیم

گفتم:    نمیشامپا و  گرفتم  محکم  خوشم “رو  فکرت  طرز  از 

  ”.اومد

نم  یول ا  خواستمیمن  آو  نیاز  واسه  به   زونی لباس  شدن 

  .استفاده کنم کی نیدام

  ”نم؟یبیم ی درون تو چ یبدون ی خوایم“

  ”.نه قطعا“

ساختن    ی که برا  ی. تقال! کسنمیبیم  یجنس  ی رابطه   هی  من“

  ”.کنه ینم یبهتر زندگ یزندگ هی
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 یکه مزخرفات عموم  ی ری فالگ  ه ینکنه تو  “گفتم:    یشوخ طبع  با

  ” که به هدفش برسه؟ یتا وقت ارهیرو به زبون م

 ی که اگه مرد  نم یبیرو م  یمن زن“زد و ادامه داد:    ی پوزخند

کار هر  باشه،  وفادار  جا  ی. کسکنهیم  ی بهش  به  فرد   ی که 

 ی. من کسکنهیم  یستادگیا  هاشیسخت  ی اش، تومورد عالقه 

  ”.دنهیسخت در حال جنگ  یکس  ای  ی زیچ  ی که برا  نمیبی رو م

  .زل زدم نمی اخم به شامپا با

روسو   کینیبا دام  دهی چیپ  ی رابطه  هیکه    نمیبیرو هم م  نیا  و“

  ”.ی دار

بس کن. امشب مردم چشونه؟    گه یتو د  کنمی! خواهش م اوه“

  ”.وسواس دارن کی نی انگار کل شهر نسبت به دام

گفت:    نیستیکر اصرار  جا“با  ا   ییاز  من  دارم    ستادمیکه  و 

  ”.که نسبت به تو وسواس داره  کهینیدام نیا نم،یبیم

  ”.ی کرد فیازم تعر  یکاف ی به اندازه  خب،“
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  ”.ی زینکش. تو واقعا شگفت انگ خجالت“

 ” .رو ندارم ی ارابطه   چیداشتن ه  ییاالن توانا من“

خودش رو نشون بده. تو   دیلباس با  ن یکه ا  نجاست یا  پس “ 

کمتر از   ی قراره تو  ستی. منتظر باش؛ رئیکننده و جذاب  رهیخ

  ”.قلب مجدد انجام بده یجراح هیساعت  مین

نگاه م  کین ی که دام  دمینم  یتیاهم   من“  ا ی  کنهی دوباره بهم 

  ”.نه

  .. گردنم بالفاصله شروع به خارش کردگفتمیدروغ م داشتم

  ”!کنمی باور نم“زد و گفت:  ی پوزخند  نیستیکر

تسل  یلیخ“ من  دام  میخب،  رو    هی  کینیشدم.  شانسش  بار 

واسه خودم قائلم. من فقط   ی ادی بار احترام ز  نیداشت و من ا

با  خوامیم اون  بدم.  ول  دیآزارش  فقط خواست   ی رنج بکشه، 

  ”.چون ممکنه شغلم رو از دست بدم ست؛ین یمن کاف

  ”!بذار اون مرد رنج بکشه پس“
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خوب  یمطمئن  تو“ حل  راه  دن  ه؟یکه  به  متعلق  مد    ی ایمن 

  ”.ستمیها هم نزن   نیاز ا کدومچ یبه ه  هیشب یحت ستم؛ین

  ی شینما  نطور یمن هرگز ا  ن،ی. عالوه بر انهیهم یاصل  ی نکته“

رو راه ننداختم. ممکنه مطبوعات در موردش صحبت کنن. تو 

  ”؟ی ندار یمشکل هیقض نیبا ا

هم حرفه و   دیشا  ایرو خراب کنم    شتیممکنه کل نما  یول“

  ”.ستمین یشانس. من آدم خوشفتهیشغلت به خطر ب 

بهتره تو هم    دی دارم شانسم رو امتحان کنم. شا  میتصم  من“

  ”.یشانست رو بسنج

  شد،ی در عرض چند ماه خونه فروخته م  آوردم،یشانس م  اگه

 تونستمی و م  گرفتی حساب پدرم تحت پوشش قرار مصورت 

  .ارم یبه دست ب دیچند تا فرصت جد

  ن ی. اکردمیشروع م  کی نیرو کنار دام  ی دیجد  یزندگ  دیشا

  .توهمات چندان هم بد نبود؛ پس موافقت کردم
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  ”.میامتحانش کن  ای. بقبوله“

 ” .! سرگرم کننده خواهد بودخوبه“

  کی نیامد

مکم  شینما داشت شروع  رو شکر   شدیکم  خدا  واقعا  من  و 

  ی بود که من در عرض س  نیا  ی به معنا  نیچون ا  کردم؛یم

  :قهیدق

گوها  تونستمی م  ”کی و  گفت  و  بحث  به  کردن   ی تظاهر 

  .رو کنار بذارم کیکوچ

  .داشته باشم ی شتری وقت ب یدنینوش هی ی برا ”دو

لعنت  تونستمی م  ”سه قرمز  لباس  اون  با  رو  اال  و   ی برم خونه 

  .فراموش کنم

 دم یجد  ی مورد عالقه  یچند دروغ گفتن به خودم سرگرم  هر

از اون    یمیشده بود. ن  رینظیاون لباس ب  ی بود. مطمئنا اال تو

  .خطرناک بود طانی ش هیاون  ی گهید  میفرشته و ن
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کنم که   ی به سمتش کشش داشتم؛ پس مجبور بودم کار من

رقص دنبال    ی و یاستود  ی هفته دائما تو  نیبره. ا  رونیاز فکرم ب

 کردم یفکر م  نیاستاکر شده بودم و به ا  هی  هی. شبگشتمیاال م

  .دارن هاشونینسبت به قربان یها چه احساسکه اون

ز  دیبا تقص  دمینوشی م  ادی امشب  مادرم   ری و  گردن  رو 

که قبل از    کردیم  ق یمن رو تشو  شهی. مادرم همانداختمیم

پ  یاجتماع  ی دادهایرو تبل  یدنینوش  کی چند  تا    غ یبزنم 

  .ها رو نترسونمکننده 

بار    ی و منتظر موندم. متصد  دمیکوب  له یم  ی رو رو  میخال   وانیل

  .بهم انداخت  ی انگاه آگاهانه   ییطال  ی از چرم الما  ی اقهیبا جل

  ”؟یداشت یسخت شب“

  ”!نطورهیهم  اوهوم،“

. برداشتمش و برگشتم تا  ختیر  گهید  یدنینوش  هیبرام    اون

  باشه؟ تونستی کنم. اال کجا م یسالن رقص رو بررس
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رو جلو   دینکش  یطول اون  . دمیآشپزخونه د  ی در ورود  ی که 

  چ ی غذا ه  دنیخر  ی برا  شیحقوق  شیبودم که از ف  نینگران ا

زکنهینم  ی ااستفاده  وقت  نگران  ی اد ی.  صرف  تعجب    یرو  و 

بودم؛ غذا  ی درباره  که آخر هفته خورده    ییرفتارهاش کرده 

  .کردی کار م  یچ زدی به سرش م یخوابیب یوقت نکهیبود، ا

  ی درصد به من فکر کنه. از وقت  هی  یداشتم که اون حت  شک

م  پشت  کر  زش یاز  با  و  شد  ند  نیستیبلند  رو  اون    ده یرفت 

  .بودم

م  یمنطق که  تبل  تونستمیبود  آمار  مورد   ن یآنال  غاتیدر 

ارائه م  ی دیجد نما  میدیکه   دیبپرسم. شا  غاتیتبل  ی نده یاز 

ممکن بود بهم لبخند    ی. حتنمیاال رو بب  تونستمیم  ی اونطور

  .شده بود دیاون ناپد یهم بزنه، ول

. اون مردک فقط به موندیدور م  یلعنت  نیستی از کر  دیبا  اون

موفق ا  غیتبل  تیفکر  حرفه   نیخودشه.  و  جذاب   ی ارفتار 

  .کشتی با اال، من رو م نیستیکر
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برا  دلم بود.  شده  تنگ  مکه    یی هاوقت   ی براش   زم ی پشت 

م راه  دعوا  و  جنگ  باهام  اون  و  بودم  دلم انداختینشسته   .

  !براش تنگ شده بود

تا    کردنیها حرکت ممهمون  یسالن به مرور کم شد. وقت  نور

 ی ادیز  ی کنن، سر و صدا  ترکیرو به باند نزد  هاشونی صندل

نم رو  اال  هم  هنوز  شد.  پا  ب  دمیدیبه  تالش    ش یو  حد  از 

 .پنهان کنم  گردمی رو که دارم دنبالش م  تیواقع  نیا  کردمیم

:  دمی. متوقفش کردم و ازش پرس دمیرو د  نیارو  رم یمس  ی تو 

  ” ؟ی دیاال رو ند“

  ”؟یک“

  ”.ارم یدست“گفتم:   ی لحن سرد با

  ”.دمید یالمللن یمراسم مربوط ب ی کنم اون رو تو فکر“

زود در مورد   یل یخ  د یکرد. با  ی عصب  شتریمن رو ب  اشخنده 

  .کردمی با مادرم صحبت م نیارو



Page 740 of 1306 

 

  ”.بود رای اخ منظورم“

 یباشه سع  یاگه دختر باهوش  ده،یکه پوش  یتوجه به لباس  با“

  ”!فتهین ر یو البته تنها گ  کیتار ی جا هی کنهیم

  .کنم  مشیداشتم چند تا مشت محکم تقد دوست

  ”!کین یدام“

 ی اول رو  فیرد  ی تو  نیبنابرا  د؛یحرفمون پر  نیبود که ب  مادرم

  .مینشست هامونی صندل

  ”خوبه؟ حالت“

  .بهتر شده بود حالم

  ”!میعال“ کردم:  زمزمه

  ”.ی دی مشروب م ی کارخونه هی ی بو“

  ”.ی دیم یخوب یلیخ ی شما بو یول“اخم جواب دادم:  با

  ”.متشکرم “
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  ه ی ام، نه  کارمند باتجربه  هیکه من    کردی مادرم فکر م  حداقل

  .وسواس ی عقب افتاده 

حال  شینما در  من  و  شد  چهره   یشروع  دقت  با   ی که 

ز  ی هامهمون رو  اشت  ریاون طرف سالن  داشتم،  رو    اقمینظر 

  .شدنی از کنارم رد م یکی یکیها پنهان کردم. مدل

  کی نیامد

 شدن،یاز کنارم رد م  ی گریپس از د  یکی  ی ادیز   ی بایز  ی هازن

ب  میشخص  اریدست  تونستمینم  یول باالخره نمیبب  نشونی رو   .

  .کنم دایسالن روشن شدن و تونستم اال رو پ ی لوسترها

حلقه کرده   نیستیکر  ی که دستش رو دور بازو  یدر حال  اون

 د یرسی و به نظر م  زدنی صحنه اومد. هر دو لبخند م  ی بود رو

  .در حال رد و بدل شدنه نشونیب ی دارکه صحبت خنده
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 دونستم یبه پا شده بود؛ هر چند که نم  ییو اطرافم غوغا  دور

هم طراح اون   دی شا  ایلباس االس، خود االس و    لشیدل  نیا

  .لباس

 ه یکه دست اال رو گرفته بود اون رو مثل    یدر حال  ن یستیکر

بلند شد و    تیجمع  قیتشو  ی به مرکز سالن آورد. صدا   نیبالر

  .از قبل آزارم داد  شتریب نیا

  .به بازوم زد و من به خودم اومدم ی ابا آرنج ضربه مادرم

کن.    قشونی! تو هم تشویه“لبش گفت:    ی از گوشه  بالفاصله

  ”معلومه حواست کجاست؟

 خواستیزدن کردم؛ هر چند دلم مشروع به کف    یلیمیب  با

 ن ی ستیهام له کنم. اال و کردو تا دست  ن یرو ب  نی ستیصورت کر

  .همچنان در حال کف زدن بود تیو جمع دنیخندی هنوز م
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ام  لباس اال بود توجه   ی که رو  ی کیکوچ  ی دیمروار  ی نه یس  گل

رو    نه یرو به خودش جلب کرد. شک نداشتم که اون گل س 

  .لباسش دوخته ی شخصا رو نیستیکر

___________________ 

  اال

خودم رو    یبه اون مهم  یمراسم  ی مرد جذاب تو  ه یبا    نکهیا

  نکه یمخصوصا ا  کرد؛ی دلم رو خنک م  ینشون داده بودم حساب

تر از همه،  شده بودم و مهم  نقصیب  یحساب  بایاون لباس ز   ی تو

تو  ی مرد هم  بود  کرده  دائم طردم  مراسم حضور    ی که  اون 

  .داشت

مهمون  نکهیا  از اون  رضا  یبه  احساس  بودم،  و    تیاومده 

 یو خوشبخت   تیاحساس رضا   نی داشتم؛ هر چند ا  یخوشبخت

ز خ  ی ادیدوام  ب  یلینداشت.  و  شدم  خسته  هر    شتریزود  از 

تختم ولو بشم    ی دوست داشتم که به خونه برگردم، تو  ی زیچ
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ذهنم   ی رو تو  کی ن یدام  یشوکه و عصبان  ی افهی و بارها و بارها ق

  .کنم  میترس

بمونم.    یمهمون  ی تو  گهید  ی قهیدق   ستیگرفتم فقط ب  م یتصم

اون خداحافظ از  اول  یبعد  به سمت  و  مترو    ستگاهیا  ن یکنم 

اون مراسم حضور    ی تو  وقتچی که انگار ه  ی بشم؛ طور   یراه

  .نداشتم

 جان یبه سمتم اومد و با ه   یسی افکارم غرق بودم که م  ی تو

خدا“گفت:   شگفت   ی اوه  واقعا  تو  اگه  ی بود  زیانگمن!   .

ن   تونستمیم به  سر  رو  هو  کردم ی م  ستیتو  رو   تت یو 

  ”.دم یدزدیم

  ”.نبود یترسناک یشوخ اصال“

که من رو  یهاش رو دور کمرم حلقه کرد و در حالدست  راث

  ”.ی بود  یواقعا باور نکردن“گفت:    دیکشیدوستانه به آغوش م

 ” .بخورم یدنینوش ه ی تونمی راث. حاال م ممنونم“
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بار حرکت کرد  یهمگ  از متصدمیبه سمت   وانیل  هیبار    ی . 

  .آب خواستم

 ی قه یجل  هینفر که    هی“بهم زد و گفت:    ی اگرانهله یح   لبخند

تمام شما    تِیبا عصبان  تیجمع نیجذاب تنش بود، از ب  یلیخ

  ”.نظر داشت ری رو ز

 .از آن من شده بود ی روزی زدم. باالخره پ  ی پوزخند

جوون کنارم ظاهر   یلیخانوم ناشناس و خ  هیبود.    یخوب  شب

ه با  و  د“گفت:    جانیشد  تو  ترند   هیبه    لیتبد  گهیدختر! 

  ”.ی شد

  س ی نووبالگ  هیرو که    یصورتم گرفت و عکس  ی رو جلو   تلفنش

کر  و  من  از  حال   ن،یستیمد  داشت   یدر  لب  به  لبخند    م،یکه 

  .منتشر کرده بود رو بهم نشون داد

مرموز در    یبه همراه زن  مزیج  ن یستیکر“بود:    ن یوبالگ ا  تر یت

  ”.ظاهر شد یکمپان ی ه یدر مراسم افتتاح بایز یلباس
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رو   کی نیدام  نکهیبالفاصله از ا  ی کردم، ول  یسرخوش  احساس

نم اطرافم  و  خ  دمیدیدور  شدم.  خودم    یلیمتعجب  به  زود 

بود   نی. حداقلش اکردمیفکر م  کینیبه دام  دیاومدم. من نبا

 یلیس  هی  اومد،یبه سراغم م   کی ن یکه هر بار افکار مربوط به دام

  .محکم به خودم بزنم

گرفتم قبل از همه    میبود و من تصم  انیکم رو به پاکم  مراسم

  .رو ترک کنم یمهمون

 خواستمیخارج شدم. م  یاز مهمون  یاز شدت خستگ  االخره ب

ا  تر عیهر چه سر مجبور    نکهیخودم رو به مترو برسونم. فکر 

ام کرده اشنه بلند راه برم کالفهپ  ی هابا کفش  ستگاه یبودم تا ا

  .بود

دلدار  داشتم رو  کل  هیکه    دادمیم  ی خودم   ی جلو  دیدسته 

دامچشم شد.  ظاهر  حساب  ک ینی هام  با    یروسو  و  بود  مست 

نگاه  ی هاچشم و  سوئ  یمظلوم  به    نشیماش  چیعاجزانه  رو 
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بود   دهی پوش  گهیهمد  ی سمتم گرفته بود. هر دو تا کتش رو رو

  .دیرسی شلخته به نظر م یو حساب

  ”برنده شدم؟ نیماش هی ! نکنه میخبرته؟ ترسوند چه“

 یام برسونام من رو تا خونهبه عنوان راننده  نکهیافتخار ا  تو“

  ”.ی رو به دست آورد

  .زدی رو کج کرده بود و پوزخند م سرش

اصلسنتیملف  ییبایز  یلیخ  تو“ اسم  اوه!  باشه،   دیبا  ت ی.  اال 

  ”.هم االسون دیشا ای گم؟ی درست م

وقت   یعاتیشا مورد  در  دام   ییهارو  مست   کی نیکه  روسو 

 ن یع  عاتیکه تمام اون شا  شدی بودم. باورم نم  دهیشن  کنهیم

  ه یمثل    وجهچی به ه  یحالت مست  ی تو  ک ینیبودن. دام  تیواقع

  .خونه رسوندمشیم دیخالق و با جذبه نبود. با  سیرئ

  ”.س یرئ میبزن بر“و گفتم:   دمیرو از دستش قاپ   دهایکل

  ”!باشه“گفت:  ی الحن مسخره  با
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قدر  لبخندش  تو  نیری ش  ی به  داشتم  دوست  که  که   ی بود 

  ده،یاتفاق هرگز رخ نم   نینه! ا  ی ول  رم،یهمون لحظه گازش بگ 

  .فتمیب ک ینیدام  نیریدام لبخند ش  ی . قرار نبود تووقتچ یه

  ”!پسر گنده ای ب باهام“

 ی حساب  رونیب  ی کردم. هوا  شیی راهنما  یسمت در خروج  به

با همون   کینیمنجمد شده بود. دام  بایجا تقرسرد بود و همه 

هام بندازه و شونه  ی اصرار داشت که کتش رو رو  ی حالت مست

  .بدنم رو بپوشونه

کردم اون رو به سمت   یام انداختم و سعشونه  ی رو رو  بازوش

  .ببرم نش یماش

  ”؟یراننده نگرفت  هی چرا“

نما  اوال “ به  رفته  امشب  نلسون  به   یعلم  شگاهیکه  مربوط 

که تو باهام    کردمیکار رو م   نیاش، دوما اگه من انوه  ی مدرسه 

  ”!ی اومدیام نمبه خونه
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ام انداخت و سرش رو به گوشم شونه  ی بدنش رو رو  ینیسنگ

  .کرد کینزد

  ”.فقط قراره تا اونجا برسونمت  ام؛یات نمباهات به خونه من“

دوم     فیرد  ی ها ماشن  نیرو از ب  نشیتونستم ماش  یسخت  به

اونجا  دایپ  نگی پارک از  توانا  ییکنم.  کردن   ییکه  حرکت 

سوار نشد؛   کینی دام  ینداشت، در مسافر رو براش باز کردم، ول

  .در عوض بازوهاش رو دورم حلقه کرد

  ”!؟یکن ی کار م یچ“

هام رو به  که حرف   دادی بغلش فشارم م  ی محکم تو  ی قدر  به

رو  دیشنی م  یسخت دستش  تصورم،  برخالف  موهام    ی رو. 

  .سنجاق سرم حرکت داد ی هاش رو رو. انگشت دیکش

  ”.کردم  بغلت“

 ”چرا؟  یبگ شهیم  یول دونم،یم“

  ”.کار رو بکنم  نیکه ا  خواستمیم  شهیهم چون“ 
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 ی. چند بار اسمش رو صدا زدم و سع شدیداشت ذوب م  قلبم

شکست   تیدر نها  یکردم خودم رو از آغوشش جدا کنم، ول

هام رو دور کمرش حلقه کردم و شدم. دست  م یخوردم و تسل

  .داد هیسرم تک ی اش رو رواون هم چونه 

  ”!واقعا خوبه  نیا“

  ت یوزنش رو بهم منتقل کرد. در نها  شتریو ب  شتر یب  کی نیدام

  .وزن رو تحمل کنم  نیمرد سنگ هیتونستم 

 ”.کنم  نتیاجازه بده سوار ماش ق،ی خب رف یلیخ“

  

  ”!قشهی. اون چوپرائه که عاشق رفستمین قت یکه رف من“

  .کردم   ییمسافر راهنما یرو به سمت صندل کی نیدام

  ”.یتو بگ  ی! هر چباشه“

  .رو به زور تکون داد سرش
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  ”.هیکه همسرش واقعا زن خوب گهی م شهی هم اون“

  ”!خب، مواظب سرت باش  یلیخ“

  .شد و ناله کرد دهیکوب ن یمحکم به در ماش سرش

  ”خوبه؟ حالت“

هام گرفتمش و دنبال  دست  ی صورتش زخم شده بود؛ تو  انگار

رنگ شده    یلین  بایاون نور تقر  ی هاش تورد خون گشتم. چشم

  .بود

  ”بغلت کنم؟ نیماش ی تو تونمیم“

  ”.کنم یرانندگ دیباشه؛ چون من با یخوب ی ده ینکنم ا فکر“

زدم چهره   یحرف  با د  نیغمگ  یل یاش خکه  با  اون   دنیشد. 

  .شد کهی قلبم دو ت  افهیق

پس حرفم رو عوض    رم؛یبگ  دهی امشب رو ناد  هیگرفتم    میتصم

  ”!آره حتما، چرا که نه“ کردم و گفتم: 
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  الا

 ی لیشده بود. خ  جادیا  کی نیدام  یشونیپ  ی زخم کوچولو رو  هی

احت فرمون   نیماش  ی تو   اطیبا  پشت  خودم  و  نشوندمش 

بخار صندل  نیماش  ی نشستم.  تا  کردم  روشن  کم کم  های رو 

  .شروع به گرم شدن کنن

که سرش رو به سمتم    دمیرو د  ک ی نیبه خودم اومدم، دام   یوقت

  .شده  رهیپر از عشق بهم خ ییهاچرخونده و با چشم

  دا یرو پ   قتیهمسر رف  ست یوتراپیزیف  تونمیاز کجا م  نم،یبب“

  ”کنم؟

  .جلو خم شد به

  ”شناسمش؟یکه من م یدونی کجا م از“

  !شناسم؟یم

  ”.یاالن گفت نیهم  خودت“

  ”!من؟“
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  ”.یستیاحمق که ن یول ،یاالن مست تو“

  ”.بگم ی زی چ ستین  قرار“

  ”!گهید بگو“

  ”.رازه هی نیا“

  ”؟ی نکنه تو دکتر چوپرا رو واسش استخدام کرد نم،یبب“

  ”.نه کامالً“

  .کرد دنیشروع به خند سپس

  ”.واقع من اون رو واسه همسرش استخدام کردم  در“

 ی فقط ا .  نطوری! تو هم همهیواقعا آدم بزرگ  قتینظرم رف  به“

  ”.یدور از دسترس باش ی کردینم یسع نقدر یکاش ا

ب  هر ب  شتریلحظه  نزد  شتر یو  کردن  . شدمی م  کیبه سقوط 

پارک از  راه خروج  پ   نگ ی باالخره  خ  دایرو  وارد  و    ابون یکردم 

  .شدم یاصل
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  ”؟ینگ  قمیراز رو به رف   نیا شهیم“

انگ  ی خوای نم  چرا“ شگفت  کار  واقعا  تو  واسه    ی زیبدونه؟ 

  ”.ی همسرش انجام داد

  ”!ش یییه“

 م ینیهام گذاشت و به سمت بلب  ی اش رو آروم رواشاره   انگشت

  .لغزوند

ا  ی ز ی چ  دینبا  اون“ م  ی نطوریبفهمه.  قهرمان    کنهیفکر  که 

  ”.همسرشه یزندگ

  ”!کی نیدام  اوه“

تا احساساتم   کردمی شکسته بود و من تمام تالشم رو م  قلبم

  .افتادمیدامش م ی تو شتری هر بار ب یرو کنترل کنم، ول

  ”درسته؟ ،ی دیبهم قول م تو“

  ن یچشمم فرو کنه. کنترل ماش  ی مونده بود انگشتش رو تو  کم

ماش و  دادم  از دست  تو  ینیرو  م  نیال  ی که  از    اومدیروبرو 
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زد و منم در جواب،   یخراشمنحرف شد. بوق گوش  رشیمس

  .انگشت فاکم رو بهش نشون دادم

  ”.هام رو از دست بدمخب، کم مونده بود چشم یلیخ“

  ”!اال“زمزمه کرد:  کی نیدام

  ”.ی به کشتنمون بد یکنیم یسع ی ! دار کین یدام“

  ”.ی هنوز بهم قول نداد تو“

  ”!کی نی به خاطر خدا دام اوه،“

هام گذاشت و من به شدت مقاومت  لب   ی انگشتش رو رو  دوباره

شهوتم رو فشار   یبود دکمه  یکردم که عاشقش نشم. فقط کاف

که در مورد عاشق شدنم کرده بودم رو   ییهابدم تا تمام توبه

  .فراموش کنم

اون   ی چطور  دونستیبود که م  ی تنها مرد  کی نی دام  بدبختانه

  رفت،ی م  شیپ  شتری رو فشار بده. هر چقدر ب  یلعنت  ی دکمه
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آغوش   هی ی انگار که تشنه چسبوند؛یخودش رو بهم م شتریب

  .بود یگرم و طوالن

  کی نیامد

امن  یخوشبخت  احساس گرما کردمیم  تی و   نیماش  ی تو  ی . 

جام  یحساب رو  هوشآوردی حالم  و  بودم  مست  کامال    ی اری. 

دوست داشتم اال رو بغل   یاز هر زمان  شترینداشتم. ب  یچندان

  .بود ی اون در حال رانندگ یکنم، ول

که    ییپالتو  ی خودم رو تو  تونستمی نداشتم. حداقل م  یتیشکا

بنابرا کنم؛  جا  بود  انداخته  دوشم  تودست  نیرو  رو    ی هام 

  .دمی پتو پوش هیفرو بردم و اون رو مثل  نشیآست

  ”؟ی خوایم یبا چه طعم کی ش لکیم“

پ  نیماش کنار  اال   رواده یرو  موند.  منتظر جوابم  و  پارک کرد 

  .بود بایواقعا ز

  ”!ستیباشه مهم ن یطعم هر“
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  ”!وقت شب داشته باشن نیکه ا یهر طعم  یبگ بهتره“

  .زدم   ی پوزخند

 ”؟یشکالت“باال انداخت و در ادامه گفت:  ییابرو

  ”!ار ی اسمش رو هم جلوم ن یحت“

  ”!ی اقهیواقعا که بد سل“زد و گفت:  ی لبخند

 یلیرو خ  یزنیکه لخند م   ییها وقت“گفتم:    ی حالت مست  با

  ”.دوست دارم

باال   ی ادی محو شد و من متوجه شدم که صدام رو ز  لبخندش

  .بردم

  ”.ها بزنمحرف   ن ی! قرار نبود از ادیببخش اوه،“

  ”؟یرو قرار نبود بزن ییهاچه حرف گهید“

م  شه یهم  نکهیا“ فکر  م  کنمی بهت  واقعا  برهنه    خوامی و  که 

  ”.نمتیبب
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بود؛ بعد از به زبون آوردن اون    ار یاز مغزم هوش  ینقاط  هنوز 

گند   نیاز ا  شتری که ب  دادمیجمالت، دائم به خودم هشدار م

  .نزنم

  لک یصبر کن، االن با م  کمیاوه پسر!  “و گفت:    د یکش  ی آه  اال

  ”.گردمی برم کیش

پ  اده یپ  نیماش  از به سمت  و  ادی دو  رواده یشد  از  قبل   نکهی . 

رو فشار دادم   نی ماش  ی هادکمه  ی همه   ارم،یب  ن ییپنجره رو پا

  .کردم دایمورد نظرم رو پ  ی تا باالخره اون دکمه

به اال زنگ زدم و ازش خواستم همبرگر هم بخره؛   بالفاصله

اش رو  مشت آشغال بود. شونه  هی  یمهمون  ی چون اون غذاها 

رستوران مک به  ورودش  زمان  تا  و  داد  ناپدتکون   دی دونالد، 

  .شدنش رو تماشا کردم

  ی جور سرگرم  هی  دی خودم چند تا آهنگ رو زمزمه کردم؛ شا  با

  .اومدی به حساب م
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بردم   رونی خودم نبود؛ پس سرم رو از پنجره ب  حالم دست   اصال

  ”!استیدختر دن  نیباتریاون لباس قرمز، ز  ی اال تو“و داد زدم:  

 زد،یقدم م  روادهیپ  ی بود و تو  دهیکه کت زرد پوش  ی ابچه   پسر

سکه به سمتم پرتاب    هیپس    ام؛وونه یمرد د  ه یفکر کرد که  

  .کرد

 لونینا  هیکه اال با    کردمیدوم آهنگم کار م  تی ب  ی رو  داشتم

 ه یدور    ی برگشت. اون از فاصله  ک یش  لک یهمبرگر و دو تا م

 .دختر کوچولو و کوتاه قد بود

 

  

  الا

شاکین یدام“ ساعت   دی !  باشه  رو روزانه  ی کار   ی هابهتر  ات 

نشو،   یآفتاب  بلی ل  ی به نظرم روزها اصال تو  یعن ی.  یکنسل کن

  ”ه؟ینظرت چ 
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  ن یماش  ی رو از پنجره   هاک یش  لک یاز م  یکیهمبرگر و    لونینا

  .شد نیبهم داد و بعد سوار ماش

ن   ی ادآوری بهت    بهتره“ روزانه  اگه  که   گهید  بل،یل  امیکنم 

  ”.نمتیبب تونمینم

دلتنگم    دونمی. م ی شد  یدوست داشتن  یلیبهت! تو خ  لعنت“

  ”.رو دوست دارم نی . واقعا ایشیم

در هر حال،   یول  ده،یم  واکنش نشون  ی نطوریکه ا   دونستمیم

اال    دنیدر طول هفته، پنج روزش رو بدون د  نکهیتصور ا  یحت

 .کردیام مبگذرونم کالفه 

  

داد  نم،یبب“ پول  گرتا  به  حاضر   ی تو  کارش  سر  ماه  دو  که 

  ”نشه؟

تو  ری آژ  ی صدا رو  م  ی خطر  ادمیشنیسرم  اصل    نکهی.  از  اال 

. اون داشت شدی خطر محسوب م  هیماجرا بو برده بود واسم  
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بودم که بخوام به  یتر از اونمن مست ی ول داد،ی بهم هشدار م

  .توجه کنم  زشی آم دی لحن تهد

همه سال که   نی رو داشت. حداقل بعد از ا  اقتشی گرتا ل  آره،“

  ”.تحملم کرده

مسافرت    هیبه    یرو بفرست  رتیمد  یگرفت  میتو هم تصم  پس“

  ”؟یشغل بهتر رو سپرده باش  هیدو ماهه تا به من 

  .کردمیخطر م  احساس

 نکه یا  ا یداشتم؟    اجیبود که من به پول احت   نیهم ا  لشیدل“

 ”؟ی بد میدوباره باز  یقصد داشت

  

بدم.   تیکه من بخوام باز  یستی ن  ی شب باز  مهی عروسک خ   تو“

 ن ی در کار نبوده. من فقط شاهد ا  یدادن  ی پس باز  ؛یآدم  هیتو  

.  یاز حد کار کن  ش ی ب  ی و مجبور  ی اخسته   یبودم که تو حساب
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ازم قبول کن  یکه پول  ی حاضر هم نبود  پس مجبورت   ؛ی رو 

  ”.ی ریکردم که اون پول رو بگ

  ”.باشم یاز دستت عصبان یدوست دارم حساب واقعا“

بر  بهتره“ دار  می اول  دوست  که  چقدر  هر  اونجا   ی خونه؛ 

هم هست؛ حداقل اون   یکن. بروان  یرو سرم خال  تتی عصبان

  ”.من رو دوست داره

س  دم یکش  یآه از  مشت  مشت  کرده   ی نیزم   ب یو  ها  سرخ 

انداخت و سرش رو تکون   یبرداشتم و خوردم. اال نگاه بهم 

  .داد

  ”!ها واقعا باشکوهنساختمون نی! انیرو بب نجا یا ،ی وا“

  ”.کین یهم که شده ساکت باش دام قهیواسه چند دق لطفا“

دادم سکوت کنم.    ح یپس ترج  د؛یرسی به نظر م  ی اال جد  لحن

رو به طرز باور    هامی نی زم  ب یو نصف س  ک یش  لکیکل م  بایتقر

  .تموم کرده بودم ینکردن
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از   ی کی ی جلو د،ی چیکه آپارتمانم توش بود پ یابونیخ ی تو اال

شد تا بهم کمک کنه که    ادهیپ   نیها پارک کرد و از ماشبلوک

و جور کنم. خوراک رو جمع  ازم    ی تو  ی هایخودم  رو  دستم 

  .کرد دنیشروع به خند لی دلی گرفت و ب

  ”؟ی خندیم  یبه چ ه؟یچ“

ملوس و بامزه   ی لی. خرمیخودم رو بگ  ی جلو  تونمینم  واقعا“

  ”!ی شد

  ”!بامزه؟ من؟“

  شه ی. من همستمیاصال باهات موافق ن“کردم و ادامه دادم:    اخم

  ”!و جذابم یسکس

  .کرد میراهنمائ ی ها به سمت در وروداز پله  اال

  لش یدل  دی. البته شاییبایباهات موافقم؛ تو واقعا جذاب و ز  آره،“

  ”.من تنته ی که هنوز هم پالتو نهیا

  ”اش دارم؟خودم نگه   شیپ تونمیم“
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  ”.دارم اجیچون زمستونه و خودم بهش احت   ر،ینخ“

تو   ی . من پالتومیکنیعوض م  گه یهامون رو با همدپالتو   خب“

 فهمه؛ی نم  چکسی و تو هم مال من رو بپوش. ه  پوشمی رو م

  ”!مونهیخودمون م  نیراز ب هیمثل 

  الا

زنونه   ی پالتو  هیهمه متوجه بشن که    کنمیمن فکر م   یول“

  ”.ی دیپوش

  ”.شدم دیواقعا ناام ؟یکنیفکر م ی نطوریا“

 خته؟ یر  ی زیچ  تیدنینوش  ی امشب تو  ینکنه کس  ک،ین یدام“

مال  دیشا اصل  نا یهم  نشده   هاشبیباشه. ج  یمظنون  قلمبه 

 ” .رو بده لطفا  دهایبود؟ کل

 ب ی و رو کردم؛ بعدش رفتم سراغ ج  ری اال رو ز  ی پاتو   ی هاب یج 

  .شلوار خودم

  ”!کردم داشونی پ“آواز گفتم:  با
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 ” .کارت خوب بود “ رو ازم گرفت و گفت:   دهایکل

تک   یحال  در  بهش  بود  در  کردن  باز  مشغول  اال  داده   هیکه 

  .بودم

 تی هام محدوکفش   ی باش پسر! پاشنه   یبه خودت متک  کمی“

  ”.دارن یوزن

دستم و البته   ی تو   ی داد و غذاها  هیرو به چهارچوب در تک   من

سخت هر  به  رو  تو  یخودم  کشوند  بود  بروان  ی که   یاتاق. 

تا اون   دیو بهمون زل زده بود. شا  ستاده یدر ا  ی غرغرکنان جلو

که   بودم  کرده  فراموش  روش    هیلحظه  دارم.    ی ادآوریسگ 

  .بود یواقعا عال  یبروان

دمش رو تکون    یوارد سالن آپارتمانم شدم، بروان  نکهیاز ا  بعد

  .داد و روش رو ازم برگردوند 

  ”! دلت برام تنگ شده بود؟قیرف  سالم“
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با    یبروان  انگار رو  باشه،   کهیت  هیمن  گرفته  اشتباه  شکالت 

ام ولو کرد تنه  نیی پا  ی دوباره به سمتم برگشت و خودش رو رو

  .صورتم کرد  دنی سی و شروع به ل

نپر  ادت ی!  آخ“ ناغافل  بودم  گفته  بهت  که    ی رو  ی رفته 

  ”هام؟تخم 

ا  ی اسرفه   اال بدون  و  بروان  نکهیکرد  و  من  به   یبه  کنه  نگاه 

  .شد  رهیاتاق خ  ی گوشه

  ”حالت خوبه؟“رو بلند کردم و گفتم:  سرم

با خودش   هینگفت. بعد از چند ثان  ی زی رو صاف کرد و چ  گلوش

  ”!آروم باش اال، خودت رو کنترل کن“زمزمه کرد: 

کردن باهاش    ی مشغول باز  جانی به سمت اال رفت و با ه  یبراون

  .شد

  ”تره؟پی تاز همه خوش یپسر! ک یه“
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در جوابش گفتم:   عیمن سر  یبود، ول  یمنتظر واکنش بروان   اال

هم   ی. البته بروانترمپ یتخب معلومه که من از همه خوش“

  ”.ستیبدک ن

شد.   ره یرنگش به اال خ   ی امظلوم و قهوه  ی هابا چشم   یبروان

سگ هم حسادت   هینسبت به    ی حت  یاون مرحله از زندگ  ی تو

  .کنه  افتیاز من از اال عشق در شتریب دی. اون نباکردمیم

  ”.گهیدختر د ه یدنبال  ی پسر، بهتره بر یه“

  ”؟یبروان ی دیحرف بابات گوش نم به“

 گفتم یبودن، م  میزندگ   ی که تو  ییهازن   ی به همه  دیبا  دیشا

  .کننی هستم که تحملم م نیکه چقد قدردان ا

کار    یچ“:  دیآوردم که اال پرس  رونیشلوارم ب  بی رو از ج  تلفنم

  ”ک؟ی ن یدام یکنیم
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زنگ بزنم و بهش بگم که واقعا کارش رو    الیبه شا  دیبا  اول“

که اون ازم متنفره. بعدش    دونمی هر چند م  ده؛یخوب انجام م 

  ”.مادرم ضبط کنم و براش بفرستم ی آهنگ برا هی دیبا

  .هام گرفته بودم و تمرکز نداشتم چشم  ی جلو  ی ادیرو ز  تلفنم

بذار من شمارش   ،یبزن بیبه چشمت آس نکهی. قبل از اباشه“

  ”.رمی رو برات بگ

  .رو ازم گرفت تلفنم

پ  یبدون  بهتره“ وقت  امک،یکه  هم  مست  یاون  اصال   ،یکه 

  ”.رسونهی نم یمقصودت رو به درست

  ”.کار خوب انجام بدم هی دیبا یول“

  ”!یتخت استراحت کن ی تو  ی بر بهتره“

که خودش هم    ی اال واقعا خوب بود؛ البته در صورت  شنهادیپ

مست بودم که    ی اونقدر  یخوابم دراز بکشه، ولتخت   ی باهام تو

  .العملم اعتماد نداشته باشمبه عکس 
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 ییو چند تا فنجون چا  رمیدوش بگ  هیقبلش    دیکنم با  فکر“

  ”.بخورم

  .شده بودن رهیبهم خ یو بروان اال

. من فقط کینی دام  ستیاز سکس ن  ی که خبر  یبدون  بهتره“

بر که  کنم  کمک  بهت  خوب رخت  ی تو  ی قراره  و  خوابت 

  ”.نیهم ،یبخواب

  ”؟یخوابیهم باهام م  تو“

  .کردم چشمک بزنم یسع

  ”شده؟ ی زی چ چشمت“

  .چشمک زدم  دوباره

  ”!نه“

  ”.یزنیپلک م بیغر بی عج ی دار آخه“

  ”!زنمیچشمک م دارم“
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توجه  یبیعج  ی صدا  یبراون و  درآورد  خودش  به از  رو  امون 

 ی رواده یکه واسه پ  گذشتیم  ی اهفته   هیخودش جلب کرد.  

  .نبرده بودمش رونیب

  ”؟ی رواده یپ ی بر ی خوایم“

  .پا در رو براش باز کردم با

  ”.ی رواده یببرمش پ تونمیمن م“داوطلبانه گفت:  اال

متعجب  ی صدا  با و  رفتار  “:  دمیپرس  یبلند  خوب  باهام  چرا 

  ”...تو نکهیمثل ا یاحمقم، ول هی! من ؟یکنیم

تاوان   دینبا  ی. بروانرونیب  برمیم  ی رواده یسگت رو واسه پ  من“

  ”.پدرش رو پس بده  ی رفتارها

  کی نیامد

وجود    ی ترق یعم  قتیاال حق   ی هاحرف   ی تو  کردمی م  احساس

و   شهیتنش که هم   ییمویل  میلباس قرمز و عطر مال  یداره، ول

  .حواسم رو پرت کرد کرد،یجا دنبالش مهمه 
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دادم    نانیخلوت رسوندم و قبلش به اال اطم  اطیرو به ح  خودم

  کوبونم،ینم  ییتعادلم رو حفظ کنم و سرم رو به جا  تونمیکه م

ه اونجا بود  ک  ی مکتیمجبور شدم خودم رو به ن  تیدر نها  یول

  .ولو نشم ن یزم ی بدم تا با مخ رو هیتک

آم  با تمسخر  م“گفتم:    ی زی لحن  کامال  رو    تونمی من  تعادلم 

  ”!حفظ کنم

شده بود که   یآشغال دون   هیبه    لیآپارتمانم تبد  یپشت  اطیح

دلگ   ی حصارها رو  اون  انگ  رتریاطرافش  نفرت  . کردی م  زتریو 

مشتاق بود از اون حصارها عبور    شهیهم که هم  یبروان  یحت

شده    د یاش ناامبه خواسته   دنی از رس  نه،ی رو بب  ابونی کنه و خ

  اشخواسته به    دن یرس  ی تالشش رو برا  شهیبود؛ هر چند هم

  .داد تیها رضاچمن  ی به قدم زدن رو تی . در نهاکردیم

به   ی پس نگاه  داد؛ی رو شکنجه م  یخلوت هر آدم  اطیح  اون

انداختم خونه  وقت  داخل  تو  یو  رو  د  ی اال    دم،یآشپزخونه 
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دادم بهش ملحق بشم. اال مشغول گرم کردن برگرها   حیترج

  .بود

  ”!ک ینیدام  ی دار یواقعا خوب ی خونه“

 .رو به سمتم هل داد  زیم  ی آب رو وانیل

  ”!البته “

  .دمیکش ینشستم و آه هیچهارپا ی رو

ز  تو“ ا  ییبایواقعا  به  فقط  نه  ا  نیاال!  که  رو   نیخاطر  لباس 

. مثل یدرخشیم  یبش  یوارد هر اتاق  شهیتو مثل هم  ،ی دیپوش

  نم یبی طلوع کنه. هر وقت تو رو م  دیکه خورش  مونهیم  نیا

  ”.شهیحالم بهتر م 

  ”!کین یدام“

  ”.ی ریجلوم رو بگ  یتونیمستم اال؛ پس نم یلیخ من“

  ”.دونمیم“
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  .کردی بود که اال موهام رو نوازش م  ی بار نیاول نیا

  ”.مینزن یدر موردش حرف گهی د بهتره“

 د ی. شامینشست و شروع به خوردن همبرگرها کرد  زی م  پشت

. اون میزدینم  یدر موردش حرف   گهی حق با اال بود؛ بهتر بود د

تو و من خ خونه  ی االن  بود  ازش    هی از    شتریب  یلیام  نوازش 

  .خواستمیم

تو   هابشقاب بروان  ییشوظرف  ی رو  آب  ظرف  باال  یو    ی رو 

  .سرش گذاشت

و گفت:    به برگشت  تو  ایب“سمتم  با  ی ببرمت  دراز    دیاتاقت. 

  ”.یبکش

بهم کمک کرد تا دو تا پله رو باال برم. اون وزنم رو تحمل    الا

آور بود که مست بودنم رو بهونه کردم  و واقعا خجالت   کردیم

موهاش فرو کنم فقط واسه استشمام کردن   ی رو تو  مین یتا ب

  .عطرش 
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تنها  ییتوانا  ی قدر  به به  بتونم  که  و   ییداشتم  برم  اتاقم  به 

  .م رو تا اتاقم تحمل کنهنداشت وادارش کنم که وزن یلزوم

  ”؟یشب رو کنارم بمون شهیم“

عم  ی رو نفس  و  دادم  لم  پلک دمیکش  یقیتختم    ی لیهام خ. 

بود. اال چراغ کنار تخت رو خاموش کرد و من احساس   نیسنگ

هام از کفش   یکی .  کنهی کردم که داره اطراف تشکم حرکت م

  .آورد  رونی رو ب

نم  ک،ین یدام“ م  شتیپ  تونمیمن  و  تو هم   دونمیبمونم  که 

  ”.ی خوایرو نم نیواقعا ا

نکنم.   ی کار  دمی. قول میکه بمون  خوامیبار واقعا م  نیا  یول“

 ی لیخ   یبزرگه؛ در ضمن تا جرس  یکاف  ی تخت به اندازه   نیا

  ”.هست یراه طوالن

  ”.رمی رو قرض بگ  نتیماش تونمی! مدونمی م اوهوم،“

  ”.یداشته باش ی خوایرو که م   ی زیهر چ یتونیم تو“
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  ”.ی ستیبه اون ن هی شب وجهچ ی! تو به هکین یدام“

  ” ه؟یبه اون؟! منظورت چ هیشب“

  ”.یستیمثل پدرت ن  تو“

  .نه  ا ی  ه یاال جد  ی هامست بودم که متوجه نشم حرف   ی اونقدر

بهش نداشته باشم.   ی شباهت  چی ه  تونمی پسر اونم؛ پس نم  من“

از اندازه مثل پدرمم. من به همون   شی االنش هم ب  نیهم   دیشا

دوش حموم هم    ری ز  یهستم که حت  ی . من مردمیاندازه عوض 

  ”.باهاش ندارم  یبه تو فکر کردم؛ پس تفاوت

  .اومد رونی دوم کفشم هم از پام ب ی کردم لنگه  احساس

  ”.بخوام چه نخوام، من پسر اون پدرم چه“

  اد،یم  ادمیکه    ی بار  نیرو آخ  ی تو پسر مادرت هم هست  یول“

  رهیگی م  میکه خودش تصم  ی مرد  ؛ی مرد مستقل بود  هیتو  

  ”.کنه کاریچ
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تصم  آره “ من  من    ه یگرفتم که شب  میخب،  نباشم.  پدرم  به 

 خوادیکه چقدر دلم م  ستیباهات بخوابم اال. مهم ن  تونمینم

ن  نیا ا  ستیکار رو بکنم، مهم    نکه یکه چقدر دوستت دارم، 

 اق یو من با اشت  ی دی تختم خواب  ی چند بار تصور کردم که رو

خ  مهی روت خ رو   تو  تونمینم  یول  خوامت،یم  یلیزدم. من 

  ”.داشته باشم

  ”ک؟ی ن ینه دام چرا“

.  کردی م  ی آروم بود و دوباره داشت با موهام باز  یلیاال خ  ی صدا

  .کردی موهام حرکت م ی اال البه ال ی هاانگشت 

مثل پدرم باشم. اون باعث شده که نتونم تو رو   خوامینم  من“

  ”.داشته باشم

  ”!یستیتو مثل اون ن زم،یعز“

نزدکم   هاشدست گردنم  به  رو  کیکم  و  سر   ی شد  کراواتم 

  .خورد
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  کی نیامد

دونستن    ر یتقصیب  ی نطوری. اینیبی م  رونی تو ماجرا رو از ب  اال،“

  ”.من آسونه

ن  تو“ پدرت  اعمال  کاریست یمسئول  داده    ی .  انجام  اون  که 

  ”.ست یتو ن  ریتقص

  .هام پوشوندمرو با دست صورتم

من بود که پدرم اونجا بود و   ریتقص  نیا  یول  نطوره،ی! هم آره“

  ”.دادی اون کارها رو انجام م

  ”چطور؟“

  ”.که گفتم رو فراموش کن ی زی ! هر چالی خیب“

من رو ناراحت   نی باره صحبت کنم. ا  ن یدر ا  خواستمی نم  گهید

داشته   یاحساس خوب  خواستمیو من فقط م  کردی م  ضیو مر

  .رو نداشته باشم اقتشیاگه ل یباشم؛ حت

  ”.رو ندارم اال  اقتتیهر حال من ل به“
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اون رو از دور گردنم باز    هیشل شد و بعد از چند ثان  کراواتم

رو   راهنمی پ  ی هاچند تا از دکمه   اشده یکش  ی هاکرد. با انگشت 

  .حس رو دوست داشتم نیتر بخوابم. واقعا اباز کرد تا راحت

  ”ک؟ین یدام“

  ”!بله“

  ”.هات رو باز کنلحظه چشم  هی“

  .که ازم خواست رو انجام دادم ی کار

  ی از قبل هم نبود  یعنی  ؛یستی پدرت ن   ه یشب  وجهچ یبه ه   تو“

که   ی . از افرادیهست   یبود. تو مرد خوب  یهم نخواه  ندهی و در آ

زن    ه ی  ی روز  هی   ی خوای. تو می کنی دارن مراقبت م  از یبهت ن

  ”.یخوشحال کن  یلیرو خ

  ”!یکاش اون زن تو باش ی ا“

تو  صورتم با   ی هادست  ی رو  رو  فکم  من  و  گرفت  خنکش 

که اال بهم    یکیز ی . اون محبت فدم یهاش کشبه دست  یشرمیب
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 از ی بهش ن  کردم ی بود که فکرش رو نم  ی زیداده بود، تنها چ

بدون   یزود مجبور بودم که به زندگ  یلیخ  یداشته باشم، ول

  .اون برگردم

  ”.زمیبخواب عز  کمی“

. شد یباز نم  گهید  یشده بود و از فرط خستگ  نی سنگ  هامچشم

  .کردی م ترقی خوابم رو عم دی که اال روم کش   ییپتو  ینیسنگ

  ”.اال یکنی که ازم مراقبت م ممنونم“

  ”.هم فکر نکن  ی زیبخواب! به چ گهید“

  الا

ب  پاها  مغزم  اون کفش   حسی و  بود.  پاشنه    یِچرم  ی هاشده 

  د یهام رو داغون کرده بودن و اما مغزم! شاانگشت  یبلند حساب

اومد، مغزم رو از    ش یمن و اون پ   نیکه ب  یها و اتفاقاتحرف 

  .کار انداخته بود 
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 ی گوشه  ه یهاش تنها گذاشتم و خودم به  رو با رنج  کی نیدام

بزرگ    شیصفحه نما  هی  ی . اتفاقات اون شب رودمیخز کیتار

  ی کینی و دام  ی. اون لباس، سالن مهمونشدیمغزم مرور م  ی تو

شده    ق یبه بدنش تزر  قتیسرم اعترافِ حق  هیکه مشروب مثل  

  .بود

ز  افکار  ز ی چ  هیبه    هانیا  ی همه   دیداشتم. شا  ی ادیمتناقض 

  ک ی نی دام  نکهیا  گشت؛ی برم  دهیچ یحال پ   نیدر ع   ی ساده، ول

  .مثل پدرش باشه خواستینم

ا  ییهاشب زندگ  نی از  تغ  یدست،  برا  دادیم  ریی رو    ی و 

من   یول شد،یداستان تلخ بازگو م   هیبه عنوان   ندهیآ  ی هاسال

  .خواهد رفت  شیکه داستانم چطور پ دونستمینم

  ی به عنوان دختر  نم؟یبیم  ی من امشبم رو چطور   نده،یآ  ی تو

کرده   ل یفرد مشهور تبد  ه یبه    بای که طراح لباسش اون رو تقر

شده    ی اون شب متوجه شد عاشق مرد  ی که تو  ی دختر  ایو  

  به دوست داشتنش فکر کنه؟ ستیحاضر ن یکه حت
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به مرد  دمی فهم  تینها  در نبود هرگز    هیقلبم متعلق  که قرار 

  ی صرفا خواستن برا یول خواست،ی باهاش باشم. اون من رو م

نبود و من موظف    یکاف  ستیفراموش کنه مثل پدرش ن  نکهیا

  .احترام بذارم کین یدام میدم که به تصم بو

کم  کینیدام  ی هات یجذاب  دیبا  قتیحق  نیا برام  رنگ رو 

خودم رو   الیتموم بشه و خ  زی چ. دوست داشتم همهکردیم

 ی به قدر  کردم؛یفقط احساس غم و اندوه م  یراحت کنم، ول 

  .کردمی هام حس مناراحت بودم که درد رو تا مغز استخوان

  الا

بود که اون وقت شب باهام    تی به صدا دراومد. ف  میمیقد  تلفن

  .گرفتی تماس م

  ”!سالم“

. دختر! تو االن به  ی داریخوشحالم که ب یلیمن! خ ی خدا اوه“

معشوقه کر  ی عنوان   ی همه   ی تو  مز یج   نیستی مرموز 
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نکنه االن هم    نم،ی. بگو ببی معروف شد  یاجتماع  ی هاشبکه

احتماال بعد از    ؟ یبا آدم پولدارها هست  ی فانتز  ی مهمون  هی  ی تو

  ”.مرد ثروتمند  هیهاوس به پنت یشیهم دعوت م یمهمون

  ی تر از زندگپر زرق و برق   ی ابه طور قابل توجه  تیف  یزندگ

 ت یداستان خاص اتفاق افتاد که در نها  هیمن بود. اون شب  

  .ذاشتمی باهاش به اشتراک م دیبا

  .دم یخند

 د یخونه. شا  رمی م  سمیرئ  نیو دارم با ماش  ابونمیخ  ی تو  االن“

 ” .ادیبه حساب ب ی دزد  ییجورا هیهم 

  

  ی سیرئ   نی. نکنه ای درون هم دار  ی والیه  هیکه    دونستمیم“

بار دنبالت    ی که اون شب تو  ه یهمون  ،یزنیکه ازش حرف م

  ”؟یپولش رو قبول کن  ی راه افتاد چون حاضر نشد
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 ی بیشب عج  یلیمنظورمه. امشب خ  سیهمون رئ  بدبختانه“

  ”.بود

 ”.یکن فی رو برام تعر  اتشیجزئ ز یبه ر زیر دیبا“

 م یتر بود، پس تصم ام گرم از خونه  نیماش  ی که تو  ییاونجا  از 

ماش از  همه   ادهیپ  نی گرفتم  و  رو   ی نشم  شب  اون  اتفاقات 

بحث رو به سمت    تیدر نها  تی کنم. ف  فیجا براش تعرهمون

  .سوق داد نیستیکر

  ”؟ی شد یقاط نیستیاالن با کر نم،یبب“

 ” .هیو سکس نی ری فوق العاده باهوش و ش اون“

  ”؟یول“ 

ف  لبخند م  یلیخ  تی زدم.  از    تونستیخوب  رو  دلم  حرف 

  .متخصص بود ی خبره   ی خواننده  هیهام بخونه؛ چشم

  ”.م یمتفاوت  یلیخ گه یبا همد یول“
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  ت ی خرپوله و مطمئنم که زندگ  یآزار دهنده! اون حساب  چقدر“

مارک    ی هالباس  یتونی. هر روز مکنهیرو به اون رو م  نیرو از ا

 ت ی. البته در نهایکه کار خودشه بپوش  یخفن  ی هایبا طراح

آبرومندانه رضا  هیبه   بهتره که من رو    دی. شادهیم  ت یطالق 

  ”!یکن  یبهش معرف

خالق و آزاد که   ی اه ی. دو نفر با روحستیهم ن  یبد  ی ده یا“

  ”.ندارن گهینسبت به همد ییو گرما شیگرا چیه

 ن یستیتو نسبت به کر  یعالقگیاوصاف، ب  نی! با ا نمی بب  بذار“

معنا   مزیج تو  ریاس  ی به  روسوئه،   ک ینیدام  ی تله  ی شدن 

  ”گم؟ی درست م

که    یکس  من براش   هینبودم  بخواد  ازش  ببوسه،  رو  مرد 

کنه، بهش کمک کنه تا لباسش رو عوض کنه و در    یرانندگ

  .تخت خوابش رها کنه ی اون رو تو  تینها
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بود؛ اون    کینی دام  یبار مقصر اصل  نیبودم. ا  ی دختر خوب  من

  ی زی چ  چیاون کارها رو ازم خواست. در هر صورت ه  ی همه 

  .کردی نم رییتغ

ات هات و جذاب احاطه   ی که مردها  یدر حال  یتون یتو م  فقط“

و   یات کنن، همچنان مقاومت کنبرهنه   خوانیکردن و علنا م 

  ”.خونه ی همه لباس برگرد نیبا ا

م   ایدن  کنمی م  حس“ بهم  اونقدر  گهیداره  حاضر  حال    ی در 

مرد رو نداشته   هیواسه فکر کردن به    یدارم که وقت  یبدبخت

گوشم رو   ایاحتمال هم وجود داره که دن  نیا  ن یباشم. همچن

حال   چونده یپ تا  مهم  میباشه  که    ی زندگ   ی تو  زی چ  ن یترکنه 

بگم    رهمثل پدرش باشه. بهت  خواد یکه اون نم  نهیا  کی نیدام

 ” .که نسبت به پدرش داره هیمسئله، نفرت نیترمهم

بود که براش وقت    ی زیپدرم، خونه و کارم تمام چ   ی رو  تمرکز  

کنم و بفروشم، تا   ر یکه نتونم خونه رو تعم  یداشتم. تا زمان 
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صورت  یوقت تسو  ی هاحساب که  ا  هیپدرم  حق  رو   نینشه، 

  .بذارم  گهید ی زهایچ  ی ه تمرکز رو رونداشتم ک

باهاشون   ی چطور  ایکه دن  نیاوقات ا  یگاه  زم،یعز  یدونیم“

 د یکه با  م یما هست  نیداره. ا  یبرخورد کنه، به خودمون بستگ 

  ”.میخوایم یچ  میبگ ایبه دن

  ”!تیبزرگ، خانوم ف عالم“

 کنن ی بار کار م  ی که تو  ییهادور و اطراف زن  شتر یب  کمی  اگه“

راه و چاه کار دستت م  ی لیخ  ،یبچرخ راستادیزود  حال    ی. 

  ” پدرت چطوره؟

. با هم شام میگذروند  گه یروز خوب رو با همد  هیهفته    نیا“

به    میخورد رو  من  اون  همه  از  مهم  مورد    اد یو  در  آورد. 

  ”.گهید ی زهایچ یل یو خ میصحبت کرد هاه یهمسا

  ”!هیعال  نیا زم،یعز“
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  ی ول  شن،یخوبم هر روز کمتر و دورتر م  ی روزها  یول  اوهوم،“

 ی خوب، حت   ی روزها  نیبه ا  م،یبه زندگ  چسبمیمن مثل کنه م 

 ” .اگه کمتر و کمتر بشن

با توئه اال. آهان! کال فراموش کردم که چرا باهات تماس    حق“ 

. خواستم  شمیجذاب و شهوتم م  ی مردها  الیخ ی گرفتم. فعال ب

 از ین  یورزش اساس  هیبه    هامچهی بگم که من فردا آزادم. ماه

  ”م؟یات اختصاص بدخونه ری فردا رو به تعم ی خوایدارن. م

م  ی ارابطه   نیا که  ف  تونستمی بود  کنم.  حساب   تی روش 

  شه یاز هم  شتریکنارم بوده و من رو تنها نذاشته و من ب  شهیهم

شا ممنونم.  داشته    کین یدام  تونستمینم  دیازش  رو  روسو 

  .رو کنارم داشتم  تیدر عوض ف یباشم، ول

  ”!تیدارم ف دوستت“
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هم  اال،“ دارم.  دوستت  من   شهی منم  نباش.  نگران  کنارتم، 

  ی احمق مردها  هیاگه مثل    یحت  مونم؛یطرفدارت م  شهیهم

  ”.یرو از خودت دور کن  شهیجذاب و پولدار و عاشق پ

  الا

  ”.نمت یبی م فردا“

  ”.باشه“

تلفن  ی صفحه   ی رو  امکیپ هیرو قطع کردم و بالفاصله   تلفنم

  .بود کین یاز طرف دام  امیپ  دم؛ید میکار

ز  تو“ اییبایواقعا  نه  هم   نکهی!  امشب،   ی نطوریهم   شهی فقط 

  ”.ی بود

پ   با لرز  هیقلبم مثل    ام،یخوندن اون  . دیاحمق به تمام معنا 

  .چندان هم اشتباه نکرده بود تی انگار ف
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 ی مشروب، مرد  ی قهوه با چند تا بطر  ی به جا  تیبعد، ف  روز

  شخدمت یکه پ  یی هااز خانوم   یک یو    کردی بارش کار م  ی که تو

  .کمک اومد ی بار بود برا

 ی عصبان  یحساب  یها نق بزنمشروب  نیبه خاطر ا  ی بخوا  اگه“

  ”.شمیم

  ”نن؟یسنگ نقدریها چرا اوان  نیا“

 وونیبه ا منیاز اتاق نش یرو به سخت یوان چدن ،یو هِل روکو

کردن؛ البته قبلش    نشیگزیرو جا  ی دیانتقال دادن و وان جد

  .رو داده بود رآالتی ش ریتعم ب یکش ترت لوله

  ن ییها پاکامل از پله   اطیرو با احت  یمیهم وان قد  تیو ف  من

 ی و همه   دیرسیبه نظر م   یواقع  ی جنگجو  هیمثل    ت ی. فمیبرد

  .کردیم لیوسا ییجارو صرف جابه شی انرژ
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ج  هی  اون نجار  نیشلوار  ت  دهیپوش  ی مخصوص  و   شرت یبود 

  ی . موها کردیم  انیاش رو نمازده  رون یب  ی هانازکش، استخوان

  .بسته بود یرنگش رو دم اسب یصورت

و    میبرد  رونیبود، وان کهنه رو از ساختمون ب  ی هر زحمت  به

آقا وانت  پشت  رو  گذاشت  ی اون  به میمحمد  که  بود  قرار   .

  .میبد  لشیدوستش تحو ی سمسار

خستگ  از از    ی تو  یشدت  رو  پاهام  و  دادم  لم  وان  همون 

  .کردم  زون ی هاش آولبه 

  ”؟یکار کن یچ   ستیرئ نیبا ماش ی خوایم“

ماش  ینگاه ول  کی نیدام  نی به  سوال   ی برا  یجواب   یانداختم، 

  .نداشتم تیف

  ”.رو برگردون  نشیماش ی بهش خبر بد نکهیا بدون“

خاص  هاشچشم ش  یبرق  افکار  انگار   ی تو  ی زی آم  طنتیزد؛ 

  .گذشتیاش مکله
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 ی لیروسو خ  کی نی دام  نیبه نظرم پشت ماش  ه؟ یچ  یدونیم“

 م یاون استفاده کن   نیکارآمدتر از مرسدس من باشه. اگه از ماش 

  ”ه؟ی. نظرت چمیاز پدرش هم انتقام گرفت ییجورا هی

. گفتینم  راهیفکر کردم. ب  تی ف   شنهادیو به پ  دمیرو جو  لبم

واسه حمل بار استفاده    ک ینیلوکس دام   نیاز ماش  تونستمیم

  .شدیم  ییجوهم صرفه  هانه یهز ی تو ی نطوریکنم. ا

سخت   ی . در ضمن، مغازه ستی ن  ی بد  شنهادیبه نظرم پ   خب“

  ”.تاکوئه ابونی ام اون طرف خافزار مورد عالقه 

آورد    رونیدوم ساختمون ب  ی طبقه  ی سرش رو از پنجره   روکو

اسم فروشگاه تاکو   ی کس“:  دیپرس  خونهیو انگار که داره آواز م

بار    س یرئ  هیرقصنده،    هیبارمن،    ه یکه اگه    نیدون ی رو آورد؟ م

  ”فته؟یم یبرن اونجا چه اتفاق گه یبا همد نیکارآفر هیو 

  .باشه یموندن ادیروز به  هیکردم قراره امروز هم  احساس

____________________________________ 
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  کی نیدام

 ی سال هنوز هم باهام مونده بود، خمار  یاز س  شتریکه ب  ی زیچ

  .الکل بود ادیبعد از مصرف ز  ی شب آنفوالنزا

 یتو  دنیورزش کردن و دو  ی دادم به جا  حیشنبه، ترج  صبح

رستوران برم و دو تا    هیام، به  دو تا بلوک بعد از خونه   ریمس

  .چرب به عنوان صبحونه بخورم چیساندو

فکر کردم.    میزندگ   ندیخونه برگشتم و به اتفاقات ناخوشا  به

 ی وجود داشت و همه   میزندگ  ی تو  ی ادینامناسب ز  ی هانه یگز

خواب دوباره به سراغ تخت   نکهیا  ی بودن برا  یخوب  لیها دالاون

  .برم

هم نذاشته بودم که زنگ خونه به صدا دراومد.    ی پلک رو  هنوز

 اعصاب خردکنم، ساشا،  ی ه یهمسا

  .زدی ظرف غذا دستش بود و بهم لبخند م هی
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لباس خواب مرد عنکبوت  س،ی اش، جساله  ش یش   پسر و    یبا 

  ی رو رو  یبود. پوزخندش شکاف  ستادهیکنارش ا  یکت زمستون

نما وقت  انیلبش  که  د  یکرد  هفته گذشته  بودمش    دهیآخر 

  .وجود نداشت

  ”!ساشا“

  یتظاهر به عدم مست  ی به اندازه   بایبه خمار نبودن تقر  تظاهر

  .موثر بود

تا با شما وقت بگذرونم   امیمن م“گفت:    یبا خوشحال  سیج

  ”.ک ین یدام ی آقا

  .اش زد به شونه ی ابا آرنج ضربه مادرش

 ی هست چه قرار  ادتونیکه    دمی پرسیمودبانه م  دیبا  د،ی ببخش“

  ”نه؟ ای میداشت

  .زد یاحمق بهم لبخند م ی بچه  هیهمچنان مثل   سیج
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کوککی ن یدام  ی آقا“ ما  عالقه   ی های!  آوردمورد  رو  . می اتون 

  ”کنم؟ ی باز یبا براون امیب تونمیم

  .رو باال گرفت  یظرف کوک  اشاس

طول   قهیهم استفاده کردم. فقط چهل دق نیدارچ  ی ساقه  از“

  ”.تا آماده بشن دیکش

اون کوک  هر نبودن  مورد عالقه   ینی ریش  هایچند  بهتره    ایام 

که به   ی روز  نی اول  یمتنفر بودم، ول  هایبگم من از اون کوک

پسر    نجایا با  التون،  همسرش،  و  ساشا  کردم،  مکان  نقل 

بود، به   س یاومده بود و اسمش ج  ایکه تازه به دن   ییکوچولو

بودن   دوار یامبه استقبالم اومدن و    ینیریش  ی جعبه   هیهمراه  

  .نکنم یکه بدخلق

 ن یکردنشون نداشتم؛ بنابرا  دیبه ناام   یاقیاصال اشت  ،یلیدال  به

پشت   االن  تا  رو  خودم  شدم  خلق  هیمجبور  خوش   ینقاب 

کاف فقط  کنم.  د  یپنهون  از  که  کنم  تظاهر  اون   دنیبود 
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ها سپاس گزار، اون   ییهاخوشحالم و با چشم  یلیخ  هایکوک

  .رو ازشون قبول کنم

 رون ی از آپارتمان ب  موقعیاشون رو که باوقات سطل زباله   یگاه

آپارتمانم با   یپشت  اطیح  ی تو  ا یو    کردمیجا مجابه  ذاشتنیم

  .زدمیالتون گپ م

 یزنیحرف م  اد یکه احساس نکنم ز  یتا زمان“گفتم:    سیج  به

  ”.یکن ی باز یبا بروان یتونیم  ،ی پریم نییباال و پا  نکهیا ای

شما رو    سیج  ی هاپس وَرجه ورجه “:  دیپرس  یبا نگران  ساشا

  ”کرده، درسته؟ تیاذ

  .رو تکون دادم سرم

 ن ی. به هممیکنیکامال درکتون م  نی! باور کننینباش  نگران“

کر از  د  ۲۰۱۵  سمسیخاطر  االن،  ز  گهیتا    دار یب  اد یاونقدر 

کردن   میمونینم اذ  مهین  ی ها تا صحبت  رو   تی شبمون شما 

  ”.خاله آلما  شیرو بذارم پ   سیج تونمی کنه. اصال م
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بود. ساشا   هاهیهمسا  ی ه یمشکل بزرگ در مورد بق  ه ی  نیا  یول

و اون رو   ده یگربه م  ی بو  گفتیاز خاله آلما متنفر بود؛ چون م 

 س یکه اون زن از ج  ی بار  نیآبپز بخوره. آخر  جی وادار کرده هو

مجبور شده بود آشپزخونه    چارهیکرده بود، پسرک ب  ی نگهدار

. رهی در نظر بگ  ی بازو    حیتفر  نکار رو به عنوا  نیرو جارو بزنه و ا

بعد از جارو زدن آشپزخونه هم مجبور به جارو کردن راهرو 

  .شده

چشم   ساشا نگاه  ی هابا  نگرانش  و  و    یمظلوم  انداخت  بهم 

  ”ن؟ یشما آنفوالنزا گرفت “: دیپرس

  ”.فهیخف یلیخ ست؛ین یمهم  زی چ یول  آره،“

  .گفتم گهیدروغ د هیهم  باز

  ”.بمونه شمی پ تونهی م سینباش. ج  نگران“

  ”!آخ جون“خوشحال شده بود، بلند داد زد:    یکه حساب  سیج
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وقتآروم   س،ی ه“ نشد  قرار  مگه    ک ین یدام  ی آقا  شی پ  یتر! 

  ”؟یسر و صدا نکن یهست

جلو  یحال  در دست  با  مادرش  بود،    ی که  گرفته  رو  دهنش 

  ”.متاسفم“نجوا کرد:  سیج

  ”.ساعت طول نکشه هیاز  شتر ی ب دمیبهتون قول م“: اشاس

.  گرفتنیساله التون و ساشا سالگرد ازدواجشون رو جشن م  هر

تصم عنوان    میمنم  به  بهشون   ی ه یهمسا  هیگرفتم  بزرگوار 

 نی آشپز استخدام کنن و ازش بخوان اول  هیبدم که    شنهادیپ

  .ماه عسل خوردن رو براشون آماده کنه  ی که تو یشام

التون    ی ده یا  ظاهراً  نبود.  احمقانه  هم  چندان  آشپز    هیمن 

رو از قبل مالقات کرده بود و به مدت دو    بییاز کارا  ی احرفه 

 یموندن  اد یشام به    ه یمربوط به داشتن    ی هاهفته، دستورالعمل

  .گرفتیطعم رو ازش مخوش ی هاو شراب 
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گرفتم و بعد از   لیرو ازشون تحو  سی و ج  هایکوک   تینها  در

با ج  خوش  قه یده دق  ه ی وارد سالن شدم.    سی و بش کردن، 

تنها گذاشتم. خودم   یدادم و اون رو با بروان  سی هدفون به ج 

  .دمیکاناپه دراز کش ی هم رو

 ی به خوندن رمان غرور و تعصب کردم. چقدر با دارس  شروع 

  .داشتم ی احساس همدرد 

ب  یکباب  ری پن  چیساندو  ناهار غذا  م؛یخورد   فیو رست   ی اون 

  .بود سیج ی مورد عالقه 

دق  ساشا نه  و  و    قهیپنجاه  پسرش  و  برگشت  رفتنش  از  بعد 

اونقدرها هم که    دیاش رو با خودش برد. شاکلوچه  یظرف خال

  .متنفر نبودم هایاز کوک کردم یفکر م

رو  ی هیبق رو  ا  ی روز  و  گذروندم  خوشحال  نیکاناپه    ی باعث 

از سر  ه یشد.    یبراون تماشا مورد عالقه  الیفصل کامل  رو  ام 

  .کردم و وقت گذروندم 
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 رون یکامل از آپارتمانم زدم ب  یِ اسفنج  ک یک  ه یخوردن    ی برا

  .دم یمورد نظرم رس ییتر به نونواو سه بلوک اون طرف 

ا  البته از  قبل  ب  نکهی مجبور شدم  اصالح   شمیر   رون،ی برم  رو 

که نظر اال در مورد    کردم ی فکر م  ن یاون لحظه به ا  ی کنم. تو

  .کردم   یو دوباره احساس خجالت زدگ هیچ  هامش یر

برد.   رونیاز خونه ب  ی رواده یپ  ی من رو برا  یامروز، براون  عصر

دادن   هی  ی دیجاکل  ی رو قرض  خاطر  به  روش  که  بود  کاغذ 

ازم تشکر شده بود. بدون شک اون دست خط اال بود.   نمیماش

بلوک   ی که جلو  دم یرو د  نمیاز بلوک خارج شدم، ماش  یوقت

  .پارک شده ی کنار

 ی هایصندل  ی رو برداشتم و به سمتش رفتم. رو  نیماش  چییوس

 ی غذا  کیکوچ  ی سهیک  هیو کنارش    یدنیعقب چند تا نوش

  .شدی م دهیسگ د
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 ی که با مست  ی. از وقت دادی آزارم م  نیشده بود و ا  حسیب  بدنم

 ی امیپ   ایتماس    چ یکامل به کمک اال به خونه برگشته بودم، ه 

کدوم از   چیاون جواب ه   نکهینکرده بودم و بدتر ا  افت یازش در

  .رو نداده بود  هامام یپ

اال فرستاده بودم    ی که برا  ییها ام یبه پ   یگرفتم نگاه  میتصم

  .گذاشتنشون رو متوجه شدم  جوابیب  ل یبندازم و باالخره دل

موهات مثل “بود:    ن یکه براش فرستاده بودم ا  ییهاام یاز پ  یکی

  ”!هیپرنده سکس ی لونه

به اال زده بودم رو    ی حالت مست  ی که تو  ییهااز اون، حرف  بعد

بودم که د  ادیبه   به کارمندم گفته  هرگز در    گهیآوردم. من 

  .میصحبت نکن  گهیهمد امون بهمورد عالقه 

اتفاق   یناموزون  ی هاکهیت  یوقت شب قبل رو کنار هم    ی هااز 

 ی . توشدیم  انینما  مالحظهیب  س یرئ   هیاز    ی ری تصو  دم،یچیم

فراتر گذاشته بودم و    ی ادیصحبت کردن با کارمندم پام رو ز
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ثابت کرده بودم که خون    گهیبار د  هینبود.    یخوب  زی اصال چ  نیا

  .هامهرگ  ی پدرم تو

  ت یکنه. در نها  ی باز  رواده یدور و اطراف پ  یدادم بروان   اجازه

  .آوردم رونی. تلفنم رو ب ستادیاش اکنار درخت مورد عالقه 

  ”.ی رو برگردوند نیمتشکرم که ماش“: من

 دن یمن قبل از برگردوندنش از چند تا فروشگاه د“:  سنتیملف

  ”.کمه و هفده تا تخلف هم داره  نشیکردم. بنز

  ”.داخل ی ایب یتونستیم“: من

  ”.امیب تونستمیواقعا نم“: سنتیملف

  ”.متاسفم شبیبابت د“: من

م  ی رادی ا“:  سنتیملف االن  عالوه  به    ی زهایچ  میتونی نداره. 

  ”.م یرو امتحان کن ی دیجد
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هاش  لباس   ی آوردن همه  رونیب   یبه معن  ”دیجد  ز یچ “نظرم    از

بوس برهنه   دنیسیل  دن،یو  اندام  گرفتن  گاز  ولو  بود،   ی اش 

  .گذشتیذهن اال م ی نبود که تو ی زیچ نی مطمئن بودم ا

  ”!د؟یجد زیچ“: من

  ”.دیجد ی هادوست“: سنتیملف

  ”.ینما هستدشمن دوست هیمطمئنم که “: من

زندگ “:  سنتیملف به  م  ی نگاه کن  شیاگه خوب    ؛ یشیمتوجه 

 ” .خوب  ی هاشغل خوب و دوست

  ”.بهشون ندارم ی امن که عالقه“: من 

. مواظب باش که یداشته باش  یخوب  ی آخر هفته “:  سنتیملف

  ”.یمست نکن ی اونطور گهید

  بود؟ یخوب؟ منظورش چ ی هادوست 

 یی برفا  ی انداختم و اون هم سرش رو از رو  یبه بروان   ینگاه

  .هام زل زدآورد و به چشم رونیب د یکشیکه بو م
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جواب  یبروان  اهرا ظ تصم  ی برا  یهم  نداشت.  گرفتم    م یسوالم 

  ام ی آخر هفته رو بهش پ  ی هیدر حقش بکنم و بق  یلطف بزرگ

  قا یاز هفتصد بار تلفنم رو برداشتم تا دق  شتری ندم. هر چند ب

خودم    ی موفق شدم هر بار جلو  یکار رو انجام بدم، ول  نیهم

  .استراحت بود کمی. اال سزاوار رمی رو بگ

از مصرف الکلم از    یناش  تیمسموم  بایروز دوشنبه، تقر  صبح

 ی همونطور  تونمی رفته بود و خودم رو متقاعد کردم که م  نیب

  .باشم  سشیفقط دوست و رئ خواستی که اال م

رو کنترل کنم و بعدها به   ضمیاحساسات و غرا   تونستمیم  دیبا

هم صد سال   دی مقاومت به خودم افتخار کنم. شا  نیخاطر ا

  .زنده بمونم گه یمرد د  هیبا  دنشیبتونم بعد از د گهید

عشقش    دیو من هم با  دونستی خودش رو دوست من م  اون

موضوع دوباره حالم رو   نی. فکر کردن به اکردمی رو فراموش م

  .بد کرد
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چهل و سوم  ی آسانسور گذاشتم تا به طبقه ی پام رو تو  یوقت

روده  درد شدبرم،  و  بود  منقبض شدن  حال  در  رو    ی دیهام 

 دن ینباشه که بتونم با د  ی امروز اون روز  دی. شاکردمی تحمل م

  .ام یبکنار  گهی مرد د هیاال با 

را  تمرکزم و  کردم  خورد؛    یبی عج  ی حهی رو جمع  مشامم  به 

کرد.    ی بو سالم  و  شد  ظاهر  روبروم  اال  بتن.  و  گچ  آجر، 

 ده یپوش  یاسک  قه یلباس    هیخوشبختانه زمستون بود و اون  

  .بود

ا  دوست بدون  ا   تیاهم   نکهیداشتم  کجا  بغلش    ستادمیبدم 

  کی رژ قرمز کالس  هیسرش بسته بود و    ی کنم. موهاش رو باال

ببوسم که مارک   ی هاش رو اونقدرزده بود. دوست داشتم لب 

  .بشه ده یصورتم کش ی رژ لبش رو

چه مدت    دونمی سرش رو تکون داد به خودم اومدم. نم  یوقت

  ش ی شده بودم. چقدر از ظاهر دوست داشتن  رهی بود که بهش خ

  .بردمی لذت م
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که براش آورده بودم رو    ی اصبحونهسالم کردم و قهوه و    بهش

اون برق گذاشتم. چشم   زشی م  ی رو از تعجب برق زد.  هاش 

  .کردی ام رو روشن مدرون سرد و مرده  شهی نگاه، هم

  ”!قیرف  یکار رو بکن ن ینبود ا ی ازین“

  کی نیامد

م  به ا  دیرسی نظر  از  واقعا  اال   ی رابطه   هیفقط    نکه یکه 

حساب  ی دوستانه  باشه،  داشته  باهام  باشه.   یساده  زده  ذوق 

ا تا زمان  نیحداقلش  اال   یمال  طیکه مطمئن بشم شرا  یبود 

  .رو تحمل کنم ی اجبار یدوست نی راه شده، اروبه 

  ”ات چطور بود؟آخر هفته ،یراست“

چا  ی برا  ی اعجله  پس  نداشتم؛  اال  کردن  رو  مییترک    ی رو 

  .آوردم رونیگذاشتم و کتم رو ب زشیم

چشم   اال خ  ی هابا  بهم  چشم   رهیمتعجب  از  بود.  هاش  شده 

رو که    ییکه هنوز خاطرات اون شب و قول و قرارها  خوندمیم
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همد م  ی تو  میداشت  گهیبا  مرور  رو  کنهی ذهنش  خودم   ه ی. 

  .دمیدیاحمق به تمام معنا م

از سه روز   شتریب  تونهیکه خوردم، م  یاون مشروب  یدونیم“

  ”ات داره؟خمار نگه 

متعجب بهم زل زده بود. بعد از چند   ی هاهمچنان با چشم  اال

  .پشت هم پلک زد هیثان

 ی بار  ن یرو امتحان کن. آخر  الی تک  یدنیها هم نوشوقت   یگاه“

چند    میبار امتحان کرد  ی رو تو  یندیاون نوش  تی که من و ف

  ”.ارزشش رو داشت یشدم، ول ضی مر یروز متوال

 ن یبودم که آخر  ی نگفتم. من مرد  ی زی به اال زدم و چ  یچشمک

بار اون رو پس زده بودم و خودم ازش خواسته بودم که مثل 

  .میدو تا دوست بمون

اال    ی زدم و وانمود کردم که نسبت به رابطه   یلبخند زورک   هی

بود؛   یکامال متفاوت  زیچ  قتیحق  ینکردم، ول  ی حسادت  تیو ف
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حت رابطه   یمن  هم   ی به  با  حسودجنس اال  هم    ی هاش 

  .کردمیم

صبحونه واسه توئه؛    ی هابسته   نیخب خانوم مورالز، ا  یلیخ“

! فکر کنم تظاهر کردن برام  دی . ببخشی اشون دارنگه  یتونیم

  ”.سخته ی ادیز

  ”.میفکر کنم بهتره صحبتمون رو کوتاه کن پس“

هاش پنهون کرد و  دست  ی تو  یکالفگ  ی صورتش رو از رو  اال

ا از  خالانگشت حلقه  ی تو  دمیدیم  نکهیمن  احساس   ه،یاش 

  .کردمی م یخوشحال

  ”ات چطور بود؟. آخر هفته م یاز اول شروع کن ایب“گفت:  اال

  ”!بود خوب“

  .گفتم دروغ 

  ”چطور؟ تو“

  ”.یخوب و عال یلیخ“
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 اد یسر خودم فر  تونستمیکاش م  ی بودم. ا  ستادهیاونجا ا  هنوز

مرد جوون دهنش رو باز    هیافکارم غرق بودم که    ی بزنم. تو

  .بزنه یکرد تا حرف

  ”کمکتون کنم؟ تونمیم“

 ی . اون داشت پا به قلمرو دمیسوال رو پرس  نیا  ی خونسرد  با

  .آوردمیرو تاب نم  ی زیچ نی و من اصال همچ ذاشتیمن م

  ”.اال مورالز دارم  ی بسته برا هی“

  ”.! پس مربوط به منه. من اال هستماوه“

 هیگرفت.    لیبه اون پسرک زد و بسته رو ازش تحو  یچشمک

  .بسته چسبونده بودن ی ربان قرمز رنگ بزرگ رو

به اال داد و عقب عقب حرکت کرد. دوست داشتم    بسته رو 

پشت سرش    ی پشت سرش باشم تا بتونم اون رو با سطل زباله 

 .کنم یکی
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  اال

  ”ه؟یچ افهیق نیا یمعن“

  ”.زد ی باهات الس م ییجورا هیپسره داشت  اون“

  ”.اون دوستم بود“ زد و گفت:  ی کوتاه ی سرفه

  .زل زده بودم بهش

  ”.میبگ  ی نطوری بهتره ا“کرد و گفت:  ی اسرفه  دوباره

  ”!ی دار  تیخوبه؟ انگار برونش حالت“

  ”.کردم دایراز دست پ هیبه  هایتازگ یول نه،“

  .آورد و بهش اشاره کرد  رونیب  زشی م  ر یرو از ز  دیپاکت سف  هی

  ”گم؟ی درست م ست،یکار تو ن نیا“

کاش اون جعبه واقعا    ی رو تکون دادم و آرزو کردم که ا  سرم

  ی اون جعبه چ  ی نداشت که تو  یتیاز طرف من بود. برام اهم

  .دیرسی به نظر نم نطوریا تیواقع یول ه،یاز طرف ک ایهست 
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دلدار   به واسه    دادم یم  ی خودم  دوست  تا  دو  ممکنه  که 

  زی م  ی . از جلوستین  ینگران  ی بفرستن؛ پس جا   ه یهد  گه یهمد

  .هیچ قای اال تکون نخوردم تا مطمئن بشم که ماجرا دق

مل  باالخره  لبخند  کرد.  باز  رو  جعبه  هاش  لب   ی رو  یحی اال 

بزنه، کارت   یحرف  نکهیبود. بدون ا  تیرضا  ی نشست که نشونه

  .جعبه ی تو ی پستال رو کنار گذاشت و رفت سراغ محتوا

ا  مه یسراس  راث  بدون  وارد    ی متوجه  نکهیو  بشه،  حضور من 

  ”بود اال؟ یاز طرف ک “اتاق اال شد و گفت: 

ثان  بعد من جا خورد. شجاعتش رو جمع   دن یاز د  هی از چند 

 .بهم سالم کرد  یلبخند ساختگ  هیکرد و با 

  

  ”.ک ی نی دام سالم“

  ”.باشه یاز طرف ک ستمیمطمئن ن“لب گفت:  ری ز اال

  ”هفته چطور بود راث؟ آخر “
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  ”بود. تو چطور؟ یعال“

آورد و به همراه راث مشغول    رونیلباس رو از جعبه ب  هی  اال

که   ی اهمون لحظه   ی شدن. تو  شیی بای از ز  دی و تمج  فیتعر

متوجه   یکه کس  ی و طور  عیسر  یلیحواسشون پرت بود، خ

  .کش رفتم زی م ی نشه کارت پستال رو از رو

م  ی زیچ ازش  طرف    دمیترسیکه  از  لباس  اون  افتاد.  اتفاق 

  .مردک متنفر بودم نی ! من از ایبود. لعنت نیستیکر

 ی حساب  دیرسیبدنش گرفته بود و به نظر م   ی لباس رو رو   اال

با اون لباس    ی دازش خوشش اومده. بهم لبخن  دور   هیزد و 

 ه یحداقل به عنوان    کردم،یسخاوتمندانه رفتار م  دی. بادیچرخ

  .دادم  لیبهش تحو یلبخند زورک  هیدوست؛ پس 

 یشم یدامن بلند ابر  هیاز اندازه مناسبش بود؛    شی لباس ب  اون

رنگ بود و   دیداشت. قسمت باالش سف  ییکمربند طال  هیبا  
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شده   یسکس  یاون لباس حساب   ی حالت دکلته داشت. اال تو

  .بود

  ”.هم داره ب یمن! انگار ج  ی اوه خدا“گفت:  جانی با ه راث

کارمندها هم   ی ه یکه راث به راه انداخت، بق  یی سر و صدا  با

از د اون لباس شگفت زده   ی تو  دنشیاومدن سراغ اال. همه 

  .شده بودن

بود که خودش رو به اون سر    ییهااز اون آدم   یکیهم    ناس یل

  .و صدا رسوند

  ”اون رو فرستاده؟ یک“

  ”کرده و دوخته؟ یطراح یرو ک نیا“

  ”!ک ی نی دام سالم“

  ”!ادیبهت م یلیمطمئنم خ ؛یلباس رو بپوش نیا دیبا“

 نم،یبهتر از گله. بب  یلیکردن خ ی لباس واسه خواستگار  نیا“

  ”ن؟ یازدواج کن گهیبا همد نیشما دو تا قصد دار
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  .دم یسمت دفتر کارم حرکت کردم و در رو پشت سرم کوب  به

دو    م؛یمن و اال فقط دو تا دوست“گفتم:    ی زمزمه به اتاق خال  با

  ”!ی تا دوست لعنت

تو  یمنطق  یول شرا  ی بودن  دلم   طیاون  نبود.  کارساز  اصال 

که   یدوست باشم و تا زمان  هیاز    شتریاال ب  ی برا  خواستیم

  .داشته باشمش  تونستمینم  کرد،یشرکت کار م  نیا  ی اون تو

 ن یغارنش  هیکه    ی . اشلدمی اال شن  زی رو از م  ی اموج خنده  ی صدا

  .شد داریب شیبود از خواب زمستون یشگیهم

  ”.نیکن ستمیرو وارد س  هاتونبرنامه “

سند  وترمیکامپ  پشت و  م   ی نشستم  که   دا یپ  خواستمیرو 

آخر داشتم  رو  نیکردم.  رو    وتر یکامپ  ی صفحه   ی شاهکارهام 

  .که در اتاقم با ضرب باز شد کردمی ثبت م

  ”!نیریآ“
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بود    ده یکه شن   ی عاتینسبت به شا  ی ادغدغه   چی بدون ه   نیریآ

  .به سمتم اومد

سند مربوط به پدرم رو از    هی  کنمیهم دارم تالش م  هنوز“

  ”.کنم  میاول تنظ

  .رو پشت سرش بسته بود؛ پس با لبخند به سمتم اومد در

  ”.فتهیم ی زی انگ  جانی داره اتفاقات ه رونیاون ب نکهیا مثل“

  ”.رسهیبه نظر م نطوریا“

 ی من وقت اضافه برا  رم،ی. برخالف سردبدمیاز کارم کش  دست

  .وترمینداشتم. دوباره رفتم سراغ کامپ دنیچرت و پرت شن 

 شهیهم “گفت:    مقدمهی روبروم نشست و ب  یصندل  ی رو  نیریآ

که    یتشکر کردن از کار مثبت  ی دختر برا  هیدادن به    زهیجا

 ” .اسهوشمندانه   یلیکه خ  می. بهتره بگدهیانجام داده جواب م

  .از ابروهام رو باال انداختم یکی یعالقگیب با
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جمعه شب    ارت،یکه اون دست   دم یشن  یراست“ادامه داد:    نیریآ

  ”.کرده  یرو تا خونه همراه سشیرئ

و   کنهیرو نقل قول م  ییهاده یشن   نیریکه آ  دیرسی نظر م  به

 ه ی  کردمیبشم. حس م  یعصبان  یموضوع باعث شد حساب  نیا

  .ور شدنهشکمم در حال شعله ی تو ی زیچ

ها رو از حرف   نی ا“:  دمینگه داشتم و پرس  میصدام رو مال  لحن

  ”؟ی دی فضول شن ی اون کارمندها

و    تیچون چند تا سا  ؛ینگران کارمندهات باش  ستین  الزم“

ا زحمت  کش  عاتیشا  نیوبالگ  نظرم  دنیرو  به  پسر!  اوه   .

  ”.یسرگرم بش  کمیوقتشه    گهی خوش به حالت شده. د  یحساب

  یصندل  ی از رو  ش یداشتم اون رو با کراوات مارک گوچ   دوست

کنه. بعدش هم    یبلند کنم و مجبورش کنم از اال عذرخواه

 ی نمونه   هیرو که من رو    یکوفت  ی هات یها و سااون وبالگ   دیبا
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  ر ی دختر هرزه که ز  هیو اال رو    دونستنی از پدرم م  گهی بارز د

  .بزنم شیآت خوابه،ی م ی هر مرد

کنه، درست   دایدرز پ   رونیاتاق به ب  نیاز ا  ستی قرار ن  ی زیچ“

  ”گم؟یم

تکون داد و از جاش بلند شد تا   ی سر دییتا ی به نشونه نیریآ

  .اتاقم رو ترک کنه

  ”.برگردم سر کارم  دیکنم با فکر“

کارمندهام    ی اگه با اسم و آبرو  شمیضمن، ازت ممنون م  در“

  ”.که زدم باشه ینشه. بهتره خوب حواست به حرف ی باز

  .از لحنم بترسه کمیداشتم  انتظار 

  ”.مونهیمن محفوظ م شی پ شهیروسو هم ی خانواده  اسرار “

  کرد ی درازتر م  مشیداشت پاش رو از گل  ی ادی ز  ی هارو  نیریآ

و البته   رکیمرد ز  هی. اون  شدی م  ی باهاش برخورد جد  دیو با
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که   دونسته یبود و من مطمئن بودم که اون کامال م  یعوض

  .کردهی کار م یاتاقش چ ی بسته ی پدرم پشت درها

قبل    یول  کردم،ی زود در موردش با مادرم صحبت م  یلیخ  دیبا

  .شدی شرکت اجرا م ی تو دیقانون جد هی دیاز اون با

رو   ی انوع رابطه   چیحقِ داشتنِ ه  یروابط عموم  ی کارمندها“

  ”.ها ندارنفروشنده  نیها و همچنبا طراح

  .بودم که اال در زد و وارد اتاق شد  ستادهیپاهام ا ی رو  هنوز

م کم  اتونجلسه “ شروع  تقرشهیکم  هم  دلساندرا  خانوم    با ی. 

  ”.شرکت و منتظر توئه ی جلو دهیرس

 .دمی هام رو به کتم کش رو تکون دادم و دست  سرم

  ”.ر یرو بگ  نیا“ 

که وضع کرده بودم رو بهش دادم و به سمت    ی دیجد  قانون

متن   اومد،یکه داشت پشت سرم م  یآسانسور رفتم. اال در حال

  .کاغذ رو خوند ی رو
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  ”!کی نیدام ی اوونه یواقعا د تو“

  ”.ی ای زود باهاش کنار ب  یلیکه هست! تو هم بهتره خ  نهی هم“

  الا

نشسته بودم که تلفنم زنگ خورد. اون زنگ،   یی دستشو  ی تو

تماس خانه  ی هامخصوص  به  مارن   ی مربوط  و  سالمندان 

د  سیمور از  بعد  رو  دن یبود.  تلفن،   ی صفحه   ی اسمش 

بود با آرنجم تلفن رو    یهام درد گرفت. به هر سختاستخون

  .جواب دادم 

  ”! اال مورالز؟سالم“

  ”.خودم هستم بله،“

برادن هستم. خانوم مورالز، راستش در مورد پدرتون به    من“

با شما تماس گرفته بشه.    دیبا  م ی. فکر کردمیمشکل برخورد  هی

  ”.میبرخورد ما واسه اسکان دادن پدرتون به مشکل 

  ”ن؟یخودتون رو برسون نیتونیم“
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  ” حتما. حال پدرم خوبه؟ بله،“

فقط    آره،“ نباش.  نگران  خوبه؛  حالش   ی تابیب  کمیاون 

  ”.کنهیم

از    دونستمیم برادن  منظور  و    ک،یکوچ  یتابیب  هیکه  داد 

پدر گوش  ی ادهایفر ه  ی خراشه.  نم  وقتچیکه  مگه    زدیداد 

باز  ییروزها ماتس  د  ی که  حاال  کوچ  گهیداشت،   ن یترک یبا 

  .رفتیبه آسمون م ادشیداد و فر یکیتحر

آشفتگ  پدرم  و  ه   ی دچار حمله  و  بود  به جز    ی زیچ  چیشده 

  .آرومش کنه  تونستی بخش نمآور و آرام خواب  ی قو  ی داروها

ا  لیما  هیسالمندان    ی خانه داشت.  فاصله  اواخر،   نیباهام 

. کردنیکار نم یراحت نیها به هماتوبوس، آخر هفته ی روزها

نم  روقتی هم د  یاز طرف و من  آقا  تونستمیبود  محمد    ی به 

  .رو بهم قرض بده   نشیزنگ بزنم و ازش بخوام که ماش
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سرد بود؛    یبرم. هوا حساب  ادهیسالمندان پ   ی بودم تا خانه  ناچار

 یی هاجوراب   نیتر م ی. ضخدمیپدرم رو پوش  یمی قد  یپس اسک

با کفش اسپورت بپوشم برداشتم و از خونه    تونستمی رو که م

  .رونی زدم ب

  ی ول  زد،یم  یلیبه صورتم س  یسرد بود و انگار باد زمستون   هوا

اهم   هایسخت  نیا  ی همه  ا  یتی برام  مهم  که   نینداشت.  بود 

  .اس و من اون رو کنارم دارم پدرم هنوز زنده 

از   یلیخ  تونستی داشتم که م  ی به صورت موقت کار  حداقل

  .رهیرو به عهده بگ  هانه یهز

که    ییهاتمام نعمت  داشتم،یقدم برم   یکه به سخت  یحال  در

و به خاطرشون خدا رو شکر   شمردمیخدا بهم داده بود رو م

  .کردمیم

کرده بود. کالس    ریی تغ  ی ادیز  ی زهای تا االن چ  ی دوران بچگ  زا

تو درست  هم  ابونیخ  نیا  ی هشتمم  پنجره   شهیبود؛   ی از 
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درخشانم   ی ندهیذهنم آ ی و تو زدمیزل م ابونیاتوبوس به خ

  .کننده بود د ی االنم واقعا ناام طیشرا یول کردم،ی رو مرور م

و خ  چیه تصورات  اون  از  نشده    هامی پرداز  الیکدوم  محقق 

که اتفاقات خوب    ی شغل خوب و دوست پسر  هیبودن. داشتن  

تجربه کنم؛   باهاش  با ح  هیرو  دق  یاطیخونه   قا یسرسبز که 

 قایرو دق   اهام یرو  ی وجود داشت و من خونه   ابونیاون خ  ی تو

ول  هیشب بودم،  اون خونه ساخته  از کنارش رد    یبه  االن که 

  .حسرت نداشتنش رو بخورم تونستمیفقط م شدم،یم

تو   هی زندگ  ی خانواده  خونه  بچه   کردنیم  یاون  تا  چند  و 

درخت  از  که  م  اطیح  ی هاداشتن  همد  رفتنیباال  با   گه یو 

  .گذروندنیخوش م

 ی ادیز  تیهر ساله جمع  سمسیکر   ی های باز  شی و آت   هاش ینما

امروز هم جشن کشوندیم  ها ابونیرو به خ  یتو  ی ادیز  ی ها . 

  .بود ی در حال برگزار هاابونیکوچه و خ
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م  رواده یپ  ی تو نظر  به  کردم.  خانواده    دیرسی مکث  اون  که 

کر م  سمسیامشب  عنوان  به  م  زبانیرو  . رنیگیجشن 

نت  ی هاوانیل و   ی قیضبط موس  ه ی  فیضع  ی هاشراب، شمع 

  .ام رو جلب کردتوجه ی جاز، همه 

برا  ی د یشد  اقیاشت کر  ی که  از    سمسیگذروندن  تا  چند  با 

هام داشتم، باعث شد که به راهم ادامه ندم و برگردم  دوست 

  .که هوس کرده بودم ی زیبه سمت چ

برا  ضیکاش پدرم مر  ی ا بود.   ی نبود! دلم  خودم تنگ شده 

بار،    ی ها توشب  مشروب خوردن و گذروندن چهارشنبه   ی برا

 .ی ابدون داشتن دغدغه 

دست خودم   یخودخواه  نیا  یخودخواه شده بودم، ول   دیشا 

داشتم   دوست  باشم    هینبود.  داشته  عاشقانه  مالقات    ایقرار 

 یهام رو شام مهمون کنم و تا صبح بدون نگراناز دوست   یکی

ا اتفاق  نکهیاز  دوباره   یول  م،یمشروب بخور  فتهیب  یقراره چه 

  .آوردم  ادیپدرم رو به  طیشرا
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  !شده بودم رحمی چقدر ب من

  .کردیرو برام سخت م دنی نفس کش قت،یحق نیا

خوب  الخرهاب اتفاقات  و  خونه  اون  به  اومدم.  خودم  که   یبه 

  .پشت کردم و به راهم ادامه دادم فتهیب تونستیم

بب  ی خانه  ی هاچراغ   تونستمی م  رواده ی پ  از رو  . نمیسالمندان 

ب  مینداشتم؛ پس تصم  ی انده ی آ  چیمن ه ا  شتریگرفتم   ن ی از 

  .بهش فکر نکنم

که با پدرم داشتم ازش ممنون   ی اهیبه ثان  هیبه خاطر ثان  دیبا

حداقل  بودمیم پدرم   کمی.  کنار  پرستارها  حضور  خاطر  به 

 ه ی  تونستمیکه خواب بود م  ییهاشدم. من فقط وقت  دواریام

بهش نگاه کنم؛ فقط اون زمان بود که آروم و قرار    ری دل س

   .داشت

  .منتظرم بود ی در ورود ی جلو برادن

  ”.اال ی که اومد ممنون“
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  .به سمت اتاق پدرم حرکت کرد عیسر

نم   اون“ درست  دردسر  بهم   یول  کنه،یمعموال  کامال  امشب 

  ”.اسخته یر

  .با دارو وارد اتاق شدن  پرستارها

  ”.متأسفم یلیخ“

  ”.ستیپدرت ن ایتو و  ری تقص نیا“

ول  دیشا نبودم،  مقصر  بودم.   یمن  مسئول  پدرم  قبال  در 

 تونستن ی رو م  دنیکه از خودشون خشونت بروز م  ییمارهایب

ت به  تمام    شدیم  ؛ یروان  مارانیب  ی هامارستان ی بفرستن 

  .سالمندان داره رو ازشون گرفت ی که خانه یالتیتسه

قصد داشت در حق پدرم انجام   نایکه د  ی همون کار  درست

  .کردی استفاده م ی ابه هدفش از هر بهانه دنی رس  ی بده و برا

پ  مارستانیت  ی تو  یاتاق  چیه بتونه  پدرم  نداره که    انو یوجود 

 وگا ی  ی هاکالس  ی اش رو بخوره و تومورد عالقه   ی بنوازه، غذاها
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 ی که تو   ییاز کارمندها  ی خبر  یو رقص شرکت کنه. اونجا حت

  .نبود کننی هاشون رو با پدرم عوض مجوراب  سمسیکر

ش رو از  هاوارد اتاق پدرم شدم، اون داشت تمام لباس  یوقت

ب   ی تو وس  ختیری م  رونیکمدش  تا  چند  جمله   لهیو  از 

عمر خاطره و   هیبا    تال ی جی قاب عکس د  هی  ،یبلوتوث   ی هندزفر

بود رو از    میلیقاب عکس که مربوط به جشن فارغ التحص  هی

 .نیزم ی کمدش پرت کرده بود رو  ی رو

هم   ی اشهیش  ی له یوس  هی  پدرم  خودش  و  بود  شکسته  رو 

بود. روبرو شدن با پدرم    ستادهیا  هاشه یخرده ش  ی درست رو

وضع   ی تو م  یتیاون  درد  به  رو  قلبم  داشت  . آوردیکه 

بگ  ی جلو  تونستمینم رو  راه  رمیبغضم  برا  یو  کنترل    ی هم 

  .هام نداشتماشک

پدرم    ی تو ا  گهید  ی ایدن  هیاتاق  و  بود    تِ ی واقع  نیمنتظرم 

م  یزندگ رخم  به  رو  تنها   نی ا  یول  د،یکشی تلخم  احساس 

  .داشتم؛ عشق پدرم نانی بود که کامال بهش اطم  ی زیچ
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  ”!ایبرو کلود نجایا از“

لنگان    کرد،یپاش رو له م  ریز  ی هاکه عکس   ی در حال  پدرم 

  .اومدیلنگان به سمتم م

  ”؟یرو ازم نگرفت  زیچهمه یکاف ی نظرت به اندازه  به“

. ستمیبابا! من مامان ن“گفتم:    دفاع یرو باال گرفتم و ب  هامدست

  ”.من االم، دخترت

  ”مگه نه؟ ،ی دیاون رو ازم دزد تو“

  .ام یپاهام باعث شد به خودم ب ری له شده ز ی هاشه یش ی صدا

ب“کردم:    التماس لطفا  ا  نجایا  ایبابا!  بتونم  رو    هاشهیش  نیتا 

  ”.کنم زیتم

ج  تو“ برداشت  یب یساعت  رو  تویپدرم  رو  اون  من  کشو   ی . 

ول بودم،  د  یگذاشته  ن  ی خبر  گه یاالن  مستیازش   خوام ی. 

  ”.به حالت اولش برگرده  ز یچهمه  خوامیمن م  ا؛یبرگردم کلود
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دور    هاشه یداشت پدرم رو از خرده ش  یکه سع  یدر حال  برادن

گفت:   بگرد  ی آقا “ کنه  رو  تختتون  چطوره    د ی شا  م؛یمورالز، 

  ”.نیرو اونجا گذاشته باش تونیب یساعت ج

  .به برادن نشون نداد یخوش  ی رو پدرم 

بهتره    ؟ی ریرو ازم بگ  زیچو همه   ی بر  یتونیم  یکنی فکر م  تو“

همه  نیهم برداشت  ییزهایچ  ی االن  برگردون  یکه  تو  یرو   .

  ”.ی رو خراب کرد زیچهمه 

رو  ی هااشک   کردمی م  احساس همچنان   یها گونه  ی داغم 

  .شنیم  ری سردم سراز

  ”!کنمیخواهش م  بابا،“

خورد. دستم رو به سمتش   نیبه سمتم اومد و زم   گهیقدم د  هی

ول  کنم،  کمکش  تا  کردم  خودش    یدراز  دختر  رو  من  اون 

  .که تمام عمر دوستش داشته ی ردخت دونست؛ینم
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  نده یو آ  یکه تمام مدت زندگ  ی مادر   د؛یدیمن رو مادرم م  اون

  .رو رها کرده بود زیچهاش ساخته و بعد هم همه رو با دروغ 

کش  هاشدست عقب  سع  دیرو  ضع  یو  بدن  با  از   فشیکرد 

انگار    یبودن، ول  یهاش زخمجاش بلند بشه. هر چند دست 

 .کردیرو احساس نم ی درد

  ی رو هم شکسته بود و درست رو  ی اشهیش  ی له یوس  هی  پدرم 

  .بودم  ستادهی بود. مات و مبهوت ا ستادهیا  هاشه ی خرده ش

پرستارها سع   یکیو    برادن اونجا دور   یاز  از  کردن پدرم رو 

که مهار کردنش فقط اوضاع رو بدتر    دونستمیمن م   یکنن، ول

  .کنهیم

  ”.نی! صبر کن نه“

  ی هام رو باز کردم و در حالبه سمت پدرم رفتم، دست  خودم

از پدرم خواستم    د،یلغزی سردم م  ی هاگونه  ی هام رو که اشک 

 .که از اونجا دور بشه
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هام رو منقبض کرده و  روده   دم،یکشیکه م  ی و درد   یناراحت 

  .کردیم لی چند برابر رو بهم تحم ی درد

ول  دیشا بود،  خودخواهانه  م  یرفتارم  اجازه  که    دادمیاگه 

رو از  رو  پدرم  ا  هاشه یخرده ش  ی پرستارها  بار    نیدور کنن، 

  .شدیم کهی قلب من هزار ت 

ک   لمیموبا از  حال  رونیب  فمیرو  در  و  دست   ی آوردم  هام  که 

کردم. صداش رو تا ته باال بردم و    یآهنگ رو پل  هی  د،یلرزیم

  .گذاشتم نی زم  ی اون رو رو

  ع یسر  ی لیاون آهنگ به سمتم اومد و من خ  دن یبا شن  پدرم 

رودست از  و  گرفتم  رو  کردم.   هاشه یش  ی هاش  دورش 

هاش چشم  ی هنوز تو  تی و عصبان  دیکشیم  قی عم  ی هانفس

  .زدیموج م

در حال نواخته شدن   یمیقد  ی که اون آهنگ آشنا   یحال  در

  .میشد  رهی خ گهیبه همد یطوالن ی قهیدق هیبود، 
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کم بدنش کم شل شد. خشونت و تحرک کم پدرم کم  ی هاشونه

بدن آروم متعلق به    نیکه ا  کردی رو ترک کردن؛ انگار حس م

  .ستیخودش ن

 ی رو گرفت و اشک از گوشه اشژامه ی لرزونش پ ی هاانگشت با

شد. احساس کردم که قلبم دوباره به هزار    ریهاش سراز چشم

  .شده لیتبد کهیت

بودن انداختم و    ستاده یکه پشت سرم ا  ییبه پرستارها  ینگاه

  ”.آروم شد گهیاالن د“دادم:  حیتوض

دستش رو گرفتم و اون رو به سمت تختش   اطیبا احت  دوباره 

  .نشون نداد یمقاومت چیبار ه  نی کردم. ا تیهدا

  ری رو درآوردم. پرستار بهم کمک کرد تا ز  نکشی و ع  ییدمپا

دهه   یلحاف مادربزرگم  بخوابونکه  بود  دوخته  قبل  . مشیها 

  .کردیآهنگ حرکت م  تمیهاش همچنان با ردست
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 انویکه دوست دارم فردا پ  مکنیفکر م“گفت:    یفیضع  ی صدا  با

  ”.بزنم

  ”.یکنیکار رو م نیحتما ا“ گفت:  پرستار

  .دادنیبه آدم نم ینانیها چندان اطموعده نیچند ا هر

د  هی راحت    گه یساعت  بشم  مطمئن  تا  موندم  پدرم  کنار  رو 

حالخوابهیم در  آروم  ی.  به  او  م  یکه  من   کرد،ی خروپف 

گذاشتم و    نیزم  ی رو که برادن بهم داده بود رو  یخی  ی سه یک

  .آوردم  رونی تلفنم رو ب

طاقت فرسا و    یحساب  ک ینیتماس گرفتن با دام  ی برا  لمیتما

  ی زی نبود که اون در مورد پدرم چ  یکننده بود. منطق  دیناام

  ی ول  م،ینبود  گهی کلمه با همد  ی واقع  ی . ما به معنادونستینم

 .کردی صداش هم آرومم م دنیفقط فکر کردن در مورد شن
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  اال

 نکه یبدم. قبل از ا  امیپ  کینیگرفتم به دام  می تصم  تینها  در

  .کردم  نشیذهنم سبک و سنگ  ی رو ارسال کنم، تو  امیمتن پ

  ” شرکت برات انتخاب کنم؟  ری مس   ی صبحونه رو تو  ی خوایم“

ا  بالفاصله از  بهم   امیپ   نکهیبعد  ارسال شد، احساس حماقت 

ول  سمی رئ  ک ینی دست داد. دام من مثل دوست پسرم   ی بود، 

وقت بودم.  زده  حرف  شد،    لمیموبا  ی صفحه   ی باهاش  روشن 

  .نمونده بود قلبم از جا کنده بشه ی زیچ

م  یبستگ“:  نگی چارم  پرنس حال  یتونیداره!  دار   یدر   ی که 

  ”؟یام رو سرو کنصبحونه یرقصیم

 .لبم نشست ی گوشه ی لبخند

  ”.یشیهنرهام شگفت زده م  دنیباش که از د مطمئن“ 

 ه ی من    یتو حد و مرز نداره، ول  ی هات ی جذاب“:  نگیچارم  پرنس 

  ”.ایات بصبحونه دارم. فقط خودِ آزار دهنده  ی برنامه
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  ”!باشه“

  ”.یمن و براون“: نگیچارم   پرنس

کاناپه دراز    ی که رو  یدر حال  ،یعکس از خودش و براون  هی  اون

 ی هابود و شعله  دهیشلوار گرم پوش  هیبود برام فرستاد.    دهیکش

  .دنج بود یلیخ  کرد؛یم ییعکس خودنما ی هم تو  نهیشوم

  چ یکردم که ه  ی ادآوریدهنم رو قورت دادم و به خودم    آب

که در انتظارم    ی ز یمن وجود نداره. تنها چ   ی برا   یدنج  زیچ

  ی شب سرد زمستون  هی  ی اون هم تو  ،یطوالن  ی رواده یپ  هیبود،  

  .به سمت خونه بود

پدرم رو   ی هاگذاشتم و لباس  یخال  زیم  ی رو رو  خی  ی سه یک

شب بود و    مهی ن  بایبرداشتم و به سمت در حرکت کردم. تقر

هوا همچنان سرد    یول  شد،ینم  دهیآسمون د  ی تو  ی ابر  گهید

  .سوز بودو استخون 
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 هام ه یوارد ر  عیسر   یلیمنجمد خ  ی سالن خارج شدم. هوا  از

  .دمیشد و به خودم لرز

  ”!اال  یه“

آبش رو   ی داده بود. بطر هیتک له یم هیبه  نگیپارک  ی تو برادن

تا راحت پباال برد  هام رو خم کردم و به کنم. شونه  داشیتر 

  .سمتش رفتم

گفت:    ی نسکافه  وانیل  هی و  داد  بهم  هوا    نیا  ی تو“گرم 

  ”.چسبهیم

  ”.ممنونم“

  ”پدرت برات سخت بود؟ طیشرا دنید“

  ”...من مادرم هستم؛ همسر سابقش  کنهیاون فکر م  اوهوم،“

  ”!ومدهی ن دنشیبه د وقتچ یشدم که مادرت ه متوجه“

اون ما رو ترک کرده صد سال م  یاز زمان  انگار“ .  گذره یکه 

  ”.می فقط من و پدرم بود شهیهم
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دونه  ی تو  یطوالن  یمدت دوباره  به    ی هاسکوت گذشت.  برف 

  .اومدنی م نیاز آسمون به زم یآروم

 ”ن؟یسینوی امشب پدرم رو م ی رفتارها  گزارش“

عمل نکنه،   اشفهینداشتم از اون مرد بخوام که به وظ  دوست 

اونجا   تونستینم  گهید  شدیاگه حال پدرم گزارش داده م  یول

  .بمونه

  ”.شهیاز امشب نوشته نم ینباش؛ گزارش نگران“

پدرت اصال خوب    طیام که شرااال، من متوجه “ادامه داد:    رادنب

تا   یکنی که تو تمام تالشت رو م  دونمی رو هم م  نیو ا  ستین

 یی هاوقت  یکه حت  یتو بدون  م یخوایما م  یول  ،یکمکش کن

ما هم   ی . همهم یو مراقبش  میهست  نجایما ا  ،یست یکه کنارش ن

  ی خانواده   نطوریهم  م؛یایاون به حساب م  ی از خانواده  یجزئ

که الزم   ی اون هر کار  یو خوشحال  ت یحفظ امن  ی تو. ما برا

  ”.میدی باشه انجام م
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که بود    یبه هر زحمت  یول  شد،یم  دمید  ی باعث تار  هاماشک

  .کردنم رو گرفتم هیگر ی جلو

  ”.متشکرم “

ول  یسخت  به افتادم،  راه    گه یحداقل حاال د  یبه سمت خونه 

آدم  ه  یی هاپدرم  بدون  که  داشت  کنارش   ی انتظار  چ یرو 

  .مراقبش بودن

که   ی زیهر چ   یکه تو بدون  خوانی هم م  گهید  ی کارمندها  اال،“

نداره.   یتیجادوگر در مورد پدرت بگه براشون اهم  ی اون دستا

ماون  ی همه  ا  خوانیها  پدرت  ه  نجایکه   وقت چیبمونه. 

هز نکردن  تاخ  ی هاپرداخت   ا یو    هانه یپرداخت  باعث    ر،ی با 

  ”.م یداشته باش ی که ما با پدرت رفتار بد  شنینم

  ”.برادن ممنونم“

  ”.پدرت رو بهم بده ی هااون لباس  گه،ید زی چ هی و“
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خودم   ییجوصرفه   هامنهیهز  ی تو  تونمی م  ی نطوریا“ کنم؛ 

  ”.شورمشونیو م برمی ها رو ماون

  ”؟ی دار ییات لباسشوخونه ی تو مگه“

تا    ییشوخشک   هی  یول  نه،“ بلوک  تا  چند  فقط  که  هست 

  ”.من فاصله داره  ی خونه

دوش   ی بار اضافه رو  ه یحداقل    یچند دروغ گفته بودم، ول  هر 

  .ذاشتمیبرادن نم

کارها  فکر“ امهم  ی کنم  از شستن  داشته لباس  نیتر  هم  ها 

ایباش از  لباس   نی.  به  بعد خودمون  رس  ی هابه    ی دگ یپدرت 

  ”.نهی البته بدون هز م؛یکنیم

  ”.رو ازت بخوام ی ز ی چ  نیهمچ تونمی من نم یول“

  م؛ یدینپرس  ی زی ! ما هم ازت چ ی ازم نکرد  یکه درخواست  تو“

لباس  اون  بهتره  بزار  یلعنت   ی هاپس  حال    نجایهم  ی رو  به 

  ”.خودشون باشن
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  م،یمرحله از زندگ   نیا  ی برادن؛ تو  یهست  یواقعا آدم خوب  تو“

  ”.یتو تنها قهرمان من

  ”شلوار راه راه واسه قهرمان بودن مناسبه؟  نینظرت ا به“

  ”!قطعا“

 ی تا برسونمت. هوا حساب   یبش  نی بهتره زودتر سوار ماش  خب،“

  ”.سرده

  الا

رو   نیرمق ا  یبه صورت کبودم انداختم؛ حت  ینگاه   نهیآ  ی تو

 یمسابقات بوکس حساب  ی کنم. انگار تو  یتینداشتم که شکا 

  .کتک خورده بودم. صورتم درد داشت

بود که قهرمان داستان دوست    لمیف  هیمثل    م یزندگ  داستان

که نقش   ی ارو به عقب برگردونه تا لبخند خونسردانه  لمیداره ف 

  .حذف کنه لمیرو از ف زنهی بهش م لمیشرور ف 
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آرا  از لوازم  کبود  شمیتمام  بتونم  تا  گرفتم   ر یز  ی های کمک 

  مت یگرون ق  ی لرها یکانس  یچشم و صورتم رو پنهان کنم؛ حت

  .به صورتم بده یپوشش نیچن تونستیهم نم

  ی تورم و کبود  ی متوجه  ک ینیممکن نبود که دام  وجهچ یه به

از جواب   تونستمی نبود که نم  یسمت صورتم نشه و شک  هی

  .هاش قسر دربرم دادن به سوال 

د  میتصم هم  گهیگرفتم  نکنم؛  فکر  ندادن   تیاهم  ن یبهش 

باعث شد که دوباره درد رو احساس کنم. هر چند از تظاهر  

ول بودم،  متنفر  که    نیا  یکردن  تظاهر کنم  بار مجبور شدم 

 ی اگه یراه د  چی. هرمیبگ  یامروز رو مرخص  دیسرما خوردم و با

  .وجود نداشت کی نیدن دامدور ز ی برا

زنگ زدن به تلفن   ی جسارتم رو به خرج دادم و به جا  تمام

رو هم در    نیا  دیهمراهش، به تلفن دفتر کارش زنگ زدم. با

به    ی ادیز  ی کارها  شهیامروزم باعث م  بتیکه غ  گرفتمی نظر م

  .فته یب ریتأخ
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  .تمام وجودم رو فراگرفته بود استرس

! من امروز حالم خوب... دیهستم. ببخش! اال  ک ی نیدام   سالم“

خوردگستین سرما  احساس  معذرت   ی.  واقعا  دارم.  تب  و 

م  یول  خوام،یم غ   دمیقول  کنم.    بتیکه  جبران  رو  امروزم 

  ”.وقت کار کنم ری هفته رو تا د ی فردا و تمام روزها تونمیم

خورد.    زیل  ییروشو  ی از دستم تو  لمیموبا  هویزدم و    ی اسرفه

ب  عیسر آب  بود؛ دمش یکش   رونی از  سالم  هنوز  خوشبختانه   .

  .رو قطع کردم  ک ینیتماسم با دام  یپس بدون معطل 

هام کار دروغ   ی رو   شتریب  دینبودم؛ با  یخوب  ی هم دروغگو  هنوز

  .کردمیم

  ک ی نیبود تموم شد. دام  ی ایاز روز به هر بدبخت  یمین  بایتقر

رو به صندوق  ها  سه بار باهام تماس گرفت و من هر بار تماس 

م  یصوت پ  دادمیانتقال  به  بالفاصله  البته    ش یصوت  ی هاامیو 

  .دادمیگوش م
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دارم    اجیکه به سوپ گرم احت  د یپرسی نگران بود. ازم م  صداش

عقب   ی نبود تا تمام کارها  یکس  نکهی بالفاصله از ا  ینه، ول  ای

نگرانافتاده  ابراز  بده  انجام  رو  ا  شتریب  کرد؛یم  یام  هم   نیاز 

  .ازش انتظار نداشتم

لحظه    ه ی  یعذاب وجدان حت  یول   دادم،ینم  هاشام یبه پ  یجواب

  .ذاشتی هم راحتم نم

داد که    نانیکه مسئول مراقبت از پدرم بود، بهم اطم  ی رستارپ

ا و  خوبه  حالش  معنا  ن یامروز  امروز    ن یا  ی به  که  بود 

صورت کبودم    ن یبه مالقات پدرم برم. حداقل با ا  تونستمینم

که    شدیزود متوجه م  یلیچون اون خ  نمش؛ی بهتر بود که نب 

  .شهیصورتم مربوط به خودش م ی های کبود

 ش،ی روح  طیبود که بعد از ثابت شدن شرا  یع یکامال طب  نیا

 ی زیتنها چ  نیو ا  ارهیب  ادیشب قبل رو به    ی های تمام پرخاشگر 

  .فتهیبود که من دوست نداشتم اتفاق ب



Page 842 of 1306 

 

در حال    نکهی. فکر اارمیشب تونستم طاقت ب  ل یتا اوا  باالخره 

رو پرونده   زی م  ی حاضر  از  پر  با  ه ییهاکارم  بهشون   دیکه 

گرفتم که آخر    م یتصم  تی. در نهاکردیم  تمیکنم اذ  یدگیرس

مربوط به امروز رو سر و سامون    ی هاشب برم شرکت و پرونده 

  .بدم

  چکس یکه مطمئن باشم ه   کردم ی رو انتخاب م  یساعت  هی  دیبا

شرکت حضور ندارن؛ پس چند   ی تو  ک،ی نیتر از همه دامو مهم

شب    مهین  بایکه تقر  یصبر کردم و بعد، در حال  شتریساعت ب

  .رسوندم  بلیشده بود، خودم رو به ل 

رو    یکه قراره شب پر برف  دیرسی واقعا سرد بود و به نظر م  هوا

  .میرو داشته باش  شیپ

رو   دیکل  اط ی. با احتدمیساعت نه بود که به شرکت رس  بایتقر

به سمت اتاق کارم رفتم.    نیپاورچ  نیدر انداختم و پاورچ   ی رو

مطمئن   ستیشرکت ن  ی تو  ی کارمند  چیه  نکهی قبل از اون، از ا

  .شدم
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ا  هیشب   بلیل  ی فضا و  بود  شده  ارواح  شهر  خوشحالم    نیبه 

ام عقب افتاده  ی راحت کارها   الیبا خ  تونستمیچون م   کرد؛یم

  .رو انجام بدم 

رو  دمیکش  یراحت  نفس رو  میصندل  ی و  دادم.    زم ی م  ی لم 

  ی ورود. صندوق  کردیم  ییخودنما  دیجد  ی هااز پرونده   یانبوه

  .خونده نشده داشت  امیپ ی اهم حجم قابل توجه لمیمیا

ا  ی راه جز  وجود   نکهیبه  کنم  کار  وقفه  بدون  ساعت  چند 

ام مورد عالقه  کی گوشم گذاشتم، موز ی نداشت. هدفون رو رو

  .و کارم رو شروع کردم یرو پِلِ

دست  م ین  بایتقر که  بود  گذشته  رو  ی ساعت  ام شونه   ی رو 

  .احساس کردم؛ از شدت ترس و وحشت زبونم بند اومده بود

  ”!حیمس یسیع  ای اوه،“

  ”!بال رو سرت آورده؟  نیا یک“
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حساب  یشخص   دنید  با بود  سرم  پشت  کم   دمیترس  ی که  و 

رو از  بود  تو  ی صندل  ی مونده  برم  مخ   ی ول  ن،یزم  ی با 

  ع یبود سر  دهیرس   بیکه انگار از غ   یخوشبختانه همون روح

  .کمرم رو گرفت

  ره یروسو خ  کی ن یدام  یعصبان  ی هابه چشم  یحرف   چیه  بدون

قلبم گذاشتم تا مطمئن بشم هنوز   ی شده بودم. دستم رو رو

  .کنهی هم کار م

  .حرفش رو تکرار کرد  دوباره

  ”بال رو سرت آورده؟ نی ا یک دمی پرس“

و    کردیم  انیب  ی و دلسوز  تیهر کلمه رو با عصبان   کی نیدام

  .یآور بود و هم دوست داشتنهم وحشت  نیا

عصبان  هرگز انگشت   تشیاون  نوک  چونه  ییهابه  رو  که  ام 

تا بتونه   کردیکج م  یباهاش گرفته بود و صورتم رو به آروم

 .منتقل نشد نه،یرو بهتر بب های کبود
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  اال

  ”.اوردهی بال رو سرم ن نیا یکس“

ول  دوباره گفتم،  ا  ی ا چاره   یدروغ  به   نیجز  اومدنم  نداشتم. 

  .موندمیخونه م ی تو دیاحمقانه بود؛ با یلیشرکت خ

اتفاق افتاد. در    ن یا  کردمیم  ی ام رو باز ساز داشتم خونه  یوقت“

  ”.نداره یچون به تو ربط ؛ینگران باش  ستی ن ی ازیضمن، ن

به خاطر    تونهینم   نی. ایگیدروغ م  ی روز روشنه که دار مثل“

  ”!باشه. به من دروغ نگو اال  یاتفاق ی ضربه هی

  .از شدت اضطراب سرخ شده بود گردنم

  ”.کی نیدام  ستیبه تو مربوط ن نیا“

اون   یول  فته،یفاصله ب  نمونیکردم به عقب برگردم تا ب  یسع

  .شد   دهیکش  نی زم  ی رو محکم گرفت و فقط پاهام رو  میصندل

  ”.اال نمیرو بب  هاتهیگر تونمیمن نم“گفت:  یلحن آروم با
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  ”.سوال نکن ستیکه بهت مربوط ن ییزها ی مورد چ در“

من  یول“ کارمند  تویتو  دوباره  نکنه  لعنت  ی .  بار  کار    یاون 

  ”؟یرقصیو م یکنیم

  تری رو عصبان  کی ن یدام  نیچرخوندم و ا  یرو با کالفگ  هامچشم

  .کرد ی م تیهاش داشت صورتم رو اذکرد. دست 

تو   ی که بهت ربط  گفتم“ بار کار    ی نداره. در ضمن، من  اون 

  ”.بود یاتفاق تصادف نی. ارقصمیو نم کنمینم

. دم یدیهاش مچشم  ی رو تو  تی ام رو گرفت. عصبانچونه   دوباره

  ه یگرفتم چند ثان میپس تصم دم؛ یترسیکم داشتم ازش مکم

  .سکوت کنم

موضوع به خودم   ن ی. استین  ینگران   ی ! جاکی نیکن دام   بس“

  ”.شهیمربوط م

 ی هاهام به خاطر اشک و بغضم شکسته شد. چشم   دیلرز  صدام

هام اشک  ی جلو  تونم ی م  کردمیگرم شده بود. فکر م  وقفهیب
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بگ ا  یول  رم،ی رو  توچشم   نیانگار  که  بودن  از    ییایدر  ی هام 

  .ور بودناشک غوطه 

  ”!اال“

  .بود  فی نوازش گرم و لط  هیاسمم رو نجوا کرد؛ مثل    کی نیدام

 .رو تکون دادم سرم

دام  ی طور  نیا“  سوال  کینی نباش  ازم  نباش،  خوب  باهام   !

سوال   شتریاگه ب  زونم؛ی نخ به سقف آو  ه ینپرس. االن فقط با  

  ”.نیزم   خورمیحتما با سر م یبپرس

هام زل زد و بعد به چشم   هینگفت. چند ثان  ی ز ی چ  کی نیدام

  .آغوشش جا داد  ی و تو د ی کش رونیب یمن رو از صندل 

 کرد،ی تر مگرم بود. هر لحظه بازوهاش رو دورم تنگ   آغوشش

رو    ی طور بغضم  که  بود  اون  آغوش  و  اومد  بند  نفسم  که 

  .با بدنم کی نیبدن دام ری ناپذ میشکست؛ تماس تسل
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شده بود. تنها    ده یچی محکم دورم پ  یکاف  ی به اندازه   بازوهاش

و   تمیبود که در امن   نیا  دونستم،یکه به طور قطع م  ی زیچ

  .محتاج بودم تیچقدر به اون امن

موهام   ی هاش رو روو من تونستم نفس   دیکش  یقیعم  نفس

  .حس کنم 

 تونمی رو تحمل کنم اال. من نم  ت یوضع  نیا  تونم ی نم  گهید“

و وانمود کنم که    نمتی محل کارم بب  ی فقط از گوشه و کنارها

  خواد یوانمود کنم که دلم نم  تونمی ندارم. نم  یبهت احساس

  ”.لمست کنم

ذهنم بود اعتماد نداشتم. به هر حال   ی که تو  ییهاحرف  هب

فقط    ی اکلمه من  باشه.  داشته  گفتن  ارزش  که  نداشتم  هم 

  .بمونم کی نیآغوش دام ی تا ابد تو خواستمیم
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هام  ها بود جلوش رو گرفته بودم از چشم که مدت   ییهااشک

بار    رِیز  ختنیقبل از فرو ر  م،یدفاع   ی وارهایشد. اون د  ریسراز

  .دنیلرز  کبارهیبه  ک،ی نیآغوش دام  نِ یتسک  نیگسن

  ”.زمی باهام حرف بزن عز لطفا“

  .تر شدرو تکون دادم. بازوهاش دورم محکم  سرم

  ”؟یکنیم ی لجباز  نقدری ا چرا“

  .سرم رو تکون دادم دوباره

  ”.بزنم یحرف تونمیندارم که بزنم؛ اصال نم یحرف من“

  .هق افتاده بودمهق  به

 خوامیاال. در حال حاضر فقط م  یکشیباالخره من رو م  تو“

  ”.بال رو سرت آورده بکشم نی که ا یاون کس

ب  ک ی نیدام   حرف باعث شد  تو  هیگر  شتریفقط   ی کنم. کاش 

  .نکنم هیگر تونستمیعاشقانه بود، م یلیکه خ یاون لحظات
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بغلش گرفت، بلندم کرد، صورتم رو   ی تو  ی من رو  کی نیدام

  .میاش فرو کرد و به سمت اتاق کارش رفتچونه  ریز

کاناپه    با به سمت  و  انداخت  رو  قفل  بست،  رو  اتاق  در  لگد 

بغلش گرفته   ی که من رو همچنان تو  یحرکت کرد. در حال

  .کاناپه نشست ی بود، رو

 نیا  ینشسته بودم، ول  کینیدام  ی پاها  ی بار رو  نیدوم  ی برا

م  ه یبار   هم  هنوز  داشتم.  متفاوت  کامال   تونستم ی احساس 

 تی االن وقت اهم  یاحساس کنم، ول  رمیسفت بودن آلتش رو ز

  .نبود یمسائل  نیدادن به چن

  ”.یاون رو بکش یتونیتو نم“گفتم:  یناراحت با

  نیا  تونمیکه نم  ی . چرا فکر کرداریواسه حرفت ب  لیدل  هی“

  ”کار رو بکنم؟

  ”.اون پدرمه چون“
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هام هنوز هم ساکت بود. اشک   یشده بود، ول  جیگ   کی نیدام

  شتر یرو ب  ک ینی دام  ن یو ا  شدنی م  ی هام جارگونه  ی رو  وقفهیب

اون باز   یشده بود، ول  سی خ  . لباسش از اشککرد ی م  یعصبان

  .آغوشش گرفت  ی تر توهم من رو محکم

 وقفه یگوشم زمزمه کرد که آروم باشم. اون ب  ی تو  ی آروم  به

م نوازش  رو  کمرم  و  ا  کردی موها  تسک  نیو  رو   ن یدردهام 

  .دادیم

و لطافت لمسش    ینیری ش  ریرو ز  تیعصبان  تونستمی هم م  هنوز

  .احساس کنم 

  ”.هیچ انیبهم بگو جر زم،یعز“

  .کار رو کردم نیهم منم

بود شروع   ری هام سرازگونه  ی رو  صدایهام بکه اشک  یحال  در

 ی نطوریرو بفروشم. ا  و من مجبورم خونه   ضهیپدرم مر “کردم:  

خانه سالمندان نگه    ی پدرم رو چند سال تو  تونمی با پولش م
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 تونمی دارم؛ حداقل چند سال در امانه. بعد از فروش خونه م

ادامه بدم. اگه خونه رو بفروشم    میبه زندگ  ی فکر کنم که چطور

 گه ید  ی جا  هیبهش کمک کنم. دوست ندارم اون رو به    تونمیم

ول  کنن،  جا  یمنتقل  به  رو  اون  ممکنه  بشه،   ی بهتر  ی اگه 

ام رو داره. اگه نتونم خونه  ی ادیز  ی نه یهز  نی منتقل کنم و ا

بد موافقت   ی جا  هیبا انتقال پدرم به    شمیبفروشم، مجبور م

  ”.کنم

احساس کردم بازوهاش رو    یهمچنان ساکت بود، ول  کی نیدام

  .آغوشش بودم ی تر دورم حلقه کرد. همچنان تومحکم

هام کنار  چشم   ی گرفت و موهام رو از رو  یرو به آروم  صورتم

ممنونم “گفت:    ی کامال جد  یو با لحن   دیرو بوس  میشونیزد، پ

 ” .یکه ماجرا رو بهم گفت

  ”.ستین یآدم خشن  پدرم“

  .رو بدونه  نیا خواستمیگفتم؛ م تیجد با
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  ش ی واقع  تیشخص  ست؛ ین  شی . خود واقعشهیمار یخاطر ب  به“

پدرم عوض   شترش،یقسمت ب  ی برا  یول  شه،یظاهر م  ری نگ  ریبگ

  ”.شده

  ”.زم ی عز متاسفم“

هام گونه  ی رو  ی ها شستش اشک   ی هاکرد. با سرانگشت   زمزمه

  .رو پاک کرد

  ”.از خوب بودن با من بردار دام  دست“

  ”.نه ی سر نیا“

طوالن  هی  ی برا همد  یمدت  کرانهمیموند  رهی خ  گهیبه   ی . 

  یدر حال  د؛یدرخشی اتاق م  ی ها آسمون منهتن از پشت پنجره 

  .دیباریآروم و ثابت م ی که برف مورد انتظار

خودم    ی رو برا  کی نی بدن دام  ی شده بودم که گرما  خودخواه

  .هم باشم یاش مدعداشته و درباره 

  ”.برم دیبا“
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  .گفتم

  نکه یقبل از ا  د یبهشون برسم و با  دیکار دارم که با  ی سر  هی“

  ”.بشه برم خونه دتر یبرف شد

  ”!نه“

  ”!نه؟“

  .دم یخند

م  نکهیا“ م  یکنیفکر  که   ییکارها  ی درباره   یتونیهنوز هم 

  ”.شهیقابل ستا ی نظر بد دمی انجام م

  ی با پا  نجایامشب از ا  دمیمن بهت اجازه م  یکنی فکر م  نکهیا“

  ”.شهیهنوز هم قابل ستا ،یبزن  رونیب  ادهیپ

من   یول  ام،یب  رونیکرد. حرکت کردم تا از بغلش ب  یحاضرجواب

  .تر گرفترو محکم 

  ”!کین یدام“
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  ”.رو ببوس ااِل. بذار حالت رو بهتر کنم  من“

رو  دودل  داشتم  خ   ی شدم.  حرکت    یخطرناک  یلیپرتگاه 

  ی زهایمرز رد کرده بودم. چ  یاالنش هم از کل   ن ی. هم کردمیم

خ  ی ادیز رو  بودم؛ خودم  گذاشته  اشتراک  به  باهاش   ی ل یرو 

  .نشون داده بودم ری پذ بیآس

  ”.باشه یخوب ی دهی ا کنمینم فکر“

  .گفتم آروم

 ی که یت  هاونیل یاالن که قلبم به م  د،یبوسیاالن من رو م  اگه

شرف    زیر در  بود،  شده  قرار   هیشکسته  احمقانه  کامال  کار 

  .مرد شدن نی مثل عاشق ا ی اکار کامال احمقانه  گرفتم؛یم

  ”.اجازه بده  بهم“

  .گفت نشی سنگ ی صدا با
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 م،یبود  یمیکه با هم صم  یمختلف  ی هامدت به روش   ن یا  تمام

 ی هاش رو رولب  وقتچ ی. همیبود  دهیرو نبوس  گه یباز هم همد

  .هام نداشتملب

 تونمیکه الزم شد م  یوقت  م،ی کار رو بکن   نیاگه ا  دونمینم“

  ”.نه ای رمیفاصله بگ

  .کردم. ترس درونم اوج گرفت اعتراف

 ”گذشته ااِل. زهایچ  نیاز ا کارمون“

ها رو بزنه،  حرف   نیا  نکهیبود؛ انگار قبل از ا  قت یحق  حرفش

  .کار مهر و موم شده بود نیسرنوشتم به ا

  ”.ستمین ی ز یدنبال چ من“

  .خودم نباشم شدی کردم. اضطرابم باعث م  اصرار 

  ”.کردم  داتیبه هر حال پ  یول  گشتم،یهم دنبالت نم من“

  ”!؟یگ ی م ی دار یچ“
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  .جمع شد  هامچشم

.  جنگمیمسئله نم  نیبا ا  گهیکردم و د  داتیکه پ  گمیم  دارم“

  ”.یتو مال من

پاهام دو طرف پاهاش   ی نجوریجا کرد؛ ابغلش جابه   ی رو تو  من

بغلش نشستم.   ی کالب تو  ی که تو  ی افتادن. درست همونطور

  .بود من بودم ریپذ بیکه آس یاون ی سر نیفقط ا

  ”.دام یترسونی قد جهنم من رو م ی دار“

  .گفتمی رو م نیا دیبا

 ی گرما   ی هاش فرو کردم؛ توشونه  ی رو محکم تو  هامانگشت 

  .شی لعنت   راهنی و پ  قهیاون جل  ریز

  ”.ترسونمی رو هم دارم م خودم“

  .گفت

هاش  اومد. لب   ن ییگردنم پا  ی و رو   دیفکم کش  ی رو رو  ش ینیب

  .دادی پوستم حرکت م ی رو رو
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  ”.مرگ وحشت کردم  قد“

 ی شد که انگار هم تو  ی بدنم جور  یی هویدون شد.  دون  پوستم

  ن ی بود هم سرما. سرگشته بودم و احساسات اونقدر سنگ  شی آت

  .جُم بخورم تونستمیبهم هجوم آورده بودن که نم

صورتم رفتن؛ درد اون قسمت   ی کبود   ی رو  متیبا مال  هاش لب

لگنش نشسته بودم. آلتش    ی باز، کامال رو  ییشد. با پاها  شتریب

نقطه  اون  شد   یبه  که  م  دایبدنم  درد  فشار    کردیبراش 

  .آورد یم

  ”.بشه ی جد ی زیچ  خوامینم من“

که از بدنم   ی لرز  ونیدهنم کاشت، م  ی گوشه  ی ابوسه  یوقت

هاش خواستن لب  ازیهام با نرو زمزمه کردم. لب  نیگذشت ا

  .سوختیم

ول  اشخنده  بود،  ا  یآروم  صدا   نی با  شدن   دهیکوب  ی وجود 

  .دمیزندان رو شن ی درها
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عاشقیعنی“ دام  تو  افتادم  با  دمینفهم  دمینفهم  ،ی:  نگاه    هی! 

چارهدمینفهم  دمی نفهم  ،ی اساده  و  راه  نداره   دم ینفهم  ،ی ا! 

  ”!دمینفهم دمینفهم ،یزندگ تویب شهی! نمدمینفهم

  ”.ی ندار  یانتخاب گهی ! دزدلمیعز اوه“

  د یگر بود. من رو بلعدهنش راسخ و سلطه  د؛یمن رو بوس  بعد

هام رو براش باز کردم. زبونش جنگ رو باختم و لب   نکهیتا ا

 ی هام، هر حسضربه زد، هجوم آورد، هر نفسم رو گرفت؛ کلمه

  .خودش کرد ی نشده بود رو برا رشی که تا اون لحظه درگ

م   داشتم ب  کردمیپرواز  و  بازوهاش  روو  رو  من  اون   ی دنش 

باسنم رفت و من رو    ی هاش رونقطه محکم گرفته بود. دست 

  .جلو و عقب د؛ی کش شی ختگیبرانگ  ی رو

  ”.حالت رو بهتر کنم اِال بذار“

  !گفت؛ خشن ی دستور  دوباره
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که خودت رو چس کرده    ی تو بود  ش،یپ  ی قهیواال تا دو دق“

  ”!برادر ی بود

  ”.باشه“

  .کوچولو آزاد کردم  ی کلمه هی نیهر دومون رو با ا و

  کی نیامد

 ی هانه یس  نیب  دمیفهم  یرو از سرش درآوردم و وقت  ژاکتش

 ی ناله   هی  ست،ی تاپ نازک ن  هی به جز    یچی اال و دهنم ه  یعال

  .زد رونیاز گلوم ب یوانیح

ز  هاشنه یس  نوک از  و  شده  ساده   ی پارچه  ری سفت  کتون 

س بود.  تو  هاشنه یمشخص  حس دست  ی رو  از  گرفتم؛  هام 

خوشم   یلیخ  شدنیتر مدستم سخت   ریها زاون جوونه  نکهیا

  .اومد



Page 861 of 1306 

 

 ی وقت   یحمله کرد، ول  راهنمیپ  ی هاسمت کراوات و دکمه   به

و    اشقهی زدم  کنار  س  ی کیرو  کردم   هاش نه یاز  لخت  رو 

 .تمرکزش رو از دست داد

پوستش   ی داغم رو رو  ی هاصبر کردم تا نفس  ی ابه اندازه   فقط 

رو به   اشنه یس  ی و برجسته   یاحساس کنه و بعد نوک صورت

  .دمی دهن کش

 ی تو   ی بخش، غنچه احساس لذت   نیلذت نفس نفس زد؛ ا  از

متورم  زبونم  مقابل  رو  ارزش همه دهنم  باعث شد   ی تر کرد. 

ماه شکنجه   نیا ادو  باشه.  رو داشته  از بهشت،   ن یآور  لحظه 

  .رو داشت  یعمر بدبخت  هیارزش 

رو  دم یمک  ترسخت  لگنش  داشتم.  نگه  مقابل خودم  رو  اون   .

وحش گذاشت.  روم  رو  انه یکامل  کرد  تکون   ی شروع  آلتم 

  .دی مالی خوردن؛ خودش رو روم م
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بود خ  ی شلوار پاش  رطوبت   یلیکه  به  توجه  با  و  بود  نازک 

 چ یبگم که ه  تونستمیم  کردم،یاحساس م   نشیکه از ب  یداغ

  .ده ی نپوش رشیز ی ای شورت لعنت

  .نباشه نمونیب  یچیه خواستمی م خواستمش؛ی م لخت

لعنت  ن یا  یچ  ی برا“ لباس  ال  یهمه  هم    ی رو  هیال  هیرو 

  ”؟یپوشیم

هام کنار  شونه  ی رو از رو  قهیداشت جل   یتحکم گفت. وقت  با

  .د یلرزیصداش م  زدیم

  ”.کنمی کار رو نم نیا دوباره “

  .دادم قول

  .دمیکردم و سخت مک اشگهی د ی نه یرو معطوف س امتوجه

  ”!دست برندار قهیجل دنیاز پوش لطفا“

 .کرد  خواهش
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  ”.یبگ هیاال؛ فقط کاف ی که تو بخوا یچ  هر“ 

ناله کرد،   یزدم و وقت  اشنه یبه نوک س  ی اگهیپر شور د  مک

  .درونم به صدا دراومد یگرگ ی زوزه 

  هاش نه یس  یلیمیو بعد با ب  ارهی رو درب  راهنمیکردم تا پ  کمکش

 ی و کپه   نیزم  ی رو ول کردم تا تاپش رو از سرش رد کنم؛ رو 

 .انداختمش شد یجمع م گهی همد ی که داشت رو ییهالباس 

  ”.نجایا ایب“

  .زمزمه کردم ی اگرفته  ی صدا با

کش   اون خودم  مقابل  س  دم یرو  نوک  احساس  از    ی هانه یو 

  .خودم لذت بردم ی نه یسختش مقابل س

  .کرد یسیهس ی نفسش ه با

  ”!ولی! انهیس ی مو“
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ول  خواستمیم رو  ی هاسلول  ی همه   ی بخندم،  بدنش    ی بدنم 

باهاش   خواستمیبود که م  ی شماریب  ی متمرکز بود و کارها

  .ادیاون ب  شدیکه باعث م ی شماریب  ی بکنم؛ کارها

  !باالخره، باالخره  باالخره،

  ”.میاریهامون رو دربلباس  ی ه یو بق میبلند بش دیبا زم،یعز“

  .هشدار دادم بهش

  ”.دست از لمس کردنت بکشم خوامینم“

  .کرد اعتراف

و س شونه  ی رو   هاش دست بازوهام   شد،یم   دهی کش  امنه یها  از 

رو  رفتی م  نییپا م  ی هاچه ی ماه   ی و  قرار  . گرفتی شکمم 

م“ زهامپک کس یس  گهیخودش  تحو  ی ادی.   ل یخودشو 

  ”گرفته.

هست که بهم   ی. کسشمیم  شی دارم... دارم ستا  کردمیم  حس

 .ورزه ی عشق م
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  ”.هیثان هی فقط“ 

  .دادم قول

 .بغلم بلندش کردم  ی اعتراض آلتم، از تو رغمیعل

  ”.لخت شو عیسر“ 

  .دستور داد  بهم

نور   ی درآورد. باشکوه بود. تو  عیحرکت سر  هی رو با    شلوارش

بود. اال    ستادهیلخت ا  د،یباریکه پشتش م  یشهر، همراه با برف

  .بودم دهید م یکل زندگ ی بود که تو ی زیچ  نیباتریمورالز ز

و برام بازش    شمی و مغلوب، با کمربندم ور رفتم. اومد پ  ره یخ

  .م یانداخت ن یزم  ی شلوارم رو رو گهیهمد ی کرد. با همکار

رو    گهیهمد  یبود. از وقت  ینگاه ژرف  د؛یشد لرز  ره یبهم خ  یوقت

  ز ی چ. همه دیرسی به نظر م  یمنطق  زیچهمه   میلمس کرده بود

  .بعد اون ممکن بود
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متوقفش کردم. خارج   یول  نه،یزانوهاش بش  ی رو   خواستیم

 ی آلتم داشته باشم؛ نه برا  ی از تحملم بود که دهنش رو رو 

  .بار نیاول

ذهنم داشتم و تازه بهش بدهکار هم    ی تو  ی اد یز  ی های فانتز

 .بودم؛ دو بار

متوقفش کردم. خارج   یول  نه،یزانوهاش بش  ی رو   خواستیم

 ی آلتم داشته باشم؛ نه برا  ی از تحملم بود که دهنش رو رو 

  .بار نیاول

ذهنم داشتم و تازه بهش بدهکار هم    ی تو  ی اد یز  ی های فانتز

 .بودم؛ دو بار

  ”.زدلم ی! نوبت منه عزنه“

بود.    فی . پوستش مقابلم نرم و لطدمشیسمت خودم کش  به

  .افتاده بود ری گ نمونی ب شتری ب ی آلتم با تمنا

  .شد ره یهام خ چشم  ی هاش گرفت و تودست ی رو تو صورتم



Page 867 of 1306 

 

نم  زبونت“ انگشت خوامی رو  نم.  اولخوامی هات رو    ی زیچ   نی. 

 ” .آلتته دام شه،یکه ازت داخل من م

ب   آلتم   رو  سرش  موافقت  حروم   شتر یبا  گرفت.   ی زاده باال 

  !یلعنت

  ”.ندارم  کاندوم“

دفترم    ی نداشتم که بخوام تو  ی ازیراست رو زدم. اصال ن  حرف

  .کاندوم نگه دارم؛ من پدرم نبودم

  .هاش رو باز و بسته کردچشم  اال

  ”.ی ندار ی ازیبهشون ن امشب“

  .کرد زمزمه

  ”.و پاکم کنمیم  ی ریشگیپ من“

چ  نیب تا  تار  ریگ  ز ی دو  اول،  بودم.   م؛ی فانتز  نیترکیافتاده 

رو   امره یکه واژنش دور آلتم تنگ بشه و ش  یکردنش تا زمان 
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کنه و مال من   یخودش خال   ی داخل خودش بکشه، من رو تو 

  .بهم بگه م یمستق ر یغ خواستیکه م ی بشه و بعد تذکر 

ن  هی  ی برا  فقط“ وقت  ستیشب  کن.  عادت  بهش  پس   ی اال؛ 

  ”.ستین یراه برگشت  چیه گهی داخلت بشم، د

تخت   ی . تومیتخت بود  ی کاش تو  ی که ا  کردمی ! آرزو مهرگز

  کردم ی از خودم پرش م  یراحت بخوابونمش و وقت  تونستمیم

 ی هیثان  هی  یاش رو بچشم، ولتماشاش کنم؛ زمان بذارم تا مزه

  .صبر کنم تونستمی هم نم گهید

با    ی رو و  گرفتم  قرار  روش  کردم.  درازش  ب  هیمبل   نی پام 

  .پاهاش فاصله انداختم

بردم و   نییبشم، سرم رو پا  صشی وارد واژن حر  نکهیاز ا  بلق

زود نسبت بهشون   یلیودم تعارف کردم. خرو به خ  هاشنه یس

 .کرده بودم دایوسواس پ
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پ  زون ی آو  نیسنگ  میختگ ی برانگ  با  و  بود  که   یآب  شی شده 

  .خوردیشکم اال سر م  ی رو  شدیم  دهیاز سرش چک  شرمانهیب

 کرد یاغوا م  ی بدنم رو جور  کرد؛ی بود که اون باهام م  ی کار  نیا

  .ییایمیو ش یکیولوژیب ی ها از واکنش  ی اره یکه بشه زنج 

ب  نطوریهم صورتم  بود،   شی لعنت  ی عال  ی هانه یس   نیکه 

با همون نوک    خواستمیشدن. م  ز یو ت  دهیهاش کوتاه، برنفس

  !رم ی بم زدیدهنم ضربان م ی که تو هاشنه یس

من رو به سمت    کردیم  یرو دور کمرم انداخت. سع  پاهاش

  .خودش بکشونه

  ”زم؟یعز ی امن آماده  ی برا“

  .کردم  زمزمه

گشاد   ی هاو با چشم  حرفیمشت گرفتم. ب  ی آلتم رو تو  ی انتها

  .شده سرش رو تکون داد
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تو  ی اد یز  احساسات م  ی رو  تجربه  لحظه   ،ی قو  کردم؛یاون 

به    ر،یپذ  بیآس کردن  نگاه  بار  هر  با  و  زده  مشتاق، وحشت 

عصبان  ی رو  ی کبود نمیصورتش،    وقت چ یه  ی برا  خواستمی. 

  .باشه ی صورتش رد ی رو ی اگه ید

  ”؟یمطمئن“

  .دمیپرس

داده باشه؛   رییکه نظرش رو تغ   خواستیاز من دلش م  یبخش

  .کردی رو عوض م  زیچهمه  نیچون ا

  ”؟ی اعتماد دار  بهم“

  ”!دام، لطفا آره “

بود    سیخ  ی ا. به اندازهدمیواژنش کش  ی رو رو  سمی آلت خ  سر

کنم   تشیذره اذ  هی  خواستمی. مرمیمی که مطمئن بودم االن م

خودم رو   ی جلو  تونستمیهمزمان نم  یتا برام آماده بشه، ول

  .و وقت تلف کنم  رمیبگ
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عمق  ی ضربه ا  یکم  دو  زدم؛  اول    یلی خ  نچیداخلش  تنگ 

 م ی هاش مستقنفس   ی . صداکردی م  یواژنش که آدم رو وحش

 .خونم اثر گذاشت ی رو

واژنش رو دور سر    ی. وقتدمیساب  گهیهمد  ی رو رو  هامدندون 

  .رو بپوکونم  میبود مغز لعنت کیآلتم تنگ کرد، نزد

 ی دونیاال. بهم بگو که م  ی منظورم شد  ی بگو که متوجه  بهم“

  ”.کنهیتو رو مال من م نیا

که    ی زی چ  هیپنج ثان  ی و اگه تو  دیلرزی آلتم م  ی سر تپنده   ورد

نم  خواستمیم بهم  کامل   گفت،یرو  رو  خودم  حال  هر  به 

حرف رو   نیکه بعدش ا  کردمیو مجبورش م   کردمی داخلش م

سماجت کنم. خب من هم    خوادی تا دلش م  تونستمیبزنه. م

  !آدم بودم 

  ”!دام“

  .زمزمه کرد نفسیب
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  ”.! بهم بدش االبگو“

اش همه   ر،یاخ  ی دو ماهه   نی. استین  یکه منطق  دونستمیم

 دهیرخ نم  نمونیب  ی زی که هرگز چ  گفتمیبه اون و به خودم م

 ی ایکه چه معن  دونستمی. نمشدمی اال م  یو حاال داشتم مدع

بها  ای  دهیم ول  دیبا  ییچه  بپردازم،  که    دونستمیم  یبراش 

  .که داره رو بدم ییحاضرم هر بها

  .فشار داد گهی رو محکم به همد  هاشچشم

  ”.توام  مال“

  .کرد  ناله

شکل گرفته بود شل شد و همون لحظه   امنه یس  ی که تو  ی اگره 

سخت   ی ضربه   ه یآلتم رو با    ی ه یهاش رو باز کرد، بقکه چشم 

وول خورد تا برام جا    رم یدم. داخلش نگه داشتم؛ زواردش کر 

کل آلتم   یرو هم داخلش سر دادم. وقت  نچیا  ن یباز کنه. آخر

  .داخل بدنش رفت، ثابت موندم
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لعنت   تونستمیم لخت؛   ش یضربان  کنم.  احساس  دورم  رو 

  ”منظورش کاندومه “نبود.  نمونیب  یچیه

خمارش حاال    ی با ی ز  ی هاخودش کرده بود. چشم  ری رو اس  من

  .ی باز بودن؛ گشاد و بلور

  ”.بکش نفس“

  .گفتم دهیجو دهیجو

  ”.فقط نفس بکش هی چند ثان ی برا“

س  هاشنفس م  ی نه یبه  خخوردیلختم  بود.   یلی .  تنگ 

سخت بودم.  تی نهای رو محکم گرفته بود و من ب  میختگ ی برانگ

  .دمیدی هام مها رو پشت چشم داشتم ستاره 

آلتم احساسش کردم.   ی گرفت و به خدا قسم که رو  یقیعم  دم

  .دیچک م یشونیعرق از پ

  ”؟یخوب“

  .دمیپرس
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که   ی رو بکشم و اونجور  امانه یوحش  ی افسار خو  کردم یم  یسع

  .داخلش عقب جلو نشم خوامیم

  ”.شم یارضا م ،یحرکت کن  اگه“

  .هشدار داد بهم

  ”.دختر منه نیا“

کم داشت کم یکردم و وقت  تشی. با زبونم اذدمشیبوس دوباره

  .و دوباره ضربه زدم  دمیکش رونی ب شد،یآروم م

  ”!خدا  اوه،“

  ”!زم یعز دام،“

  .کردم حیرو تصح   حرفش

خودش رو دور آلتم تنگ کنه و ارضا بشه فقط    نکهی از ا  قبل

 .د یچهار ضربه طول کش

  ”!ک ین یدام“ 



Page 875 of 1306 

 

که احساس   ی درد   شیکمرم فرو برد. از ن  ی رو تو  هاشانگشت 

کردم لذت بردم. به حرکت کردن داخلش ادامه دادم. اونقدر 

  .دمی خون رو چش ی که مزه  دمیلبم رو محکم گز

دسته   کف به  رو  بتونم   ه یتک  یصندل  ی پاهام  تا  بودم  داده 

 یتر درونش بکوبم. مصمم بودم که آلتم رو تو تر و سختسخت 

  .بودم دفن کنم دهی که د یواژن نی زتریشگفت انگ

م  یزمان  مثل برام  حرکت   ر یز  د،ی رقصی که  موج  مثل  بدنم 

تو  کردیم م  ی و  احساس  لحظه  که   کردمیاون 

رو  نیترشانس خوش هر نمیزم  ی مرد  موج،  هر  فشار،  هر   .

  .کردمیارگاسمش رو احساس م ی نشونه

هام به صدا دراومده  . زنگ هشدار تخمختمیریعرق م  اشتمد

اون لحظه    ی تو  یاش دارم، ولنگه  نیاز ا  شتریب  تونستم یبود. نم

  .ابرقهرمانش باشم خواستمیم
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لب    د،یزبونم آه کش   ی رو  ییایرو   یبا حالت  یو وقت  دمشیبوس

  .رو گاز گرفتم نشیریز

  ”.من، اال  مالِ“

  ”.تو مالِ“

  .کرد موافقت

کرد. ارگاسم   قیبهم تزر  ی اگهی د  یحرف قدرت ابرانسان  نیا  با

  .بغلم نشوندمش ی خودم رو عقب زدم، بلندش کردم و تو

  ”.کردمیفکر م شنیپوز نیا ی اون شب داشتم درباره  از“

  .هام گذاشت شونه ی هاش رو روکرد. دست  ناله

تماشات کنم.   یکنیم  ی آلتم سوار  ی رو  ی دار  یوقت  خوامیم“

ز  شهیم  ی اشهیهات شچشم  یوقت  خوامیم نبض  گلوت    ری و 

هرگز    گمیبهت م  یوقت  خوامیتماشات کنم. م  شهیم  وونهید

  ”.نمی بب  دنیپر  نییرو در حال باال پا  هاتنه یس  کنم،ی ولت نم

  ”!کین یدام“
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  .کرد زمزمه

  ”.اال کنمیولت نم  هرگز“

  ”.ی بزن یحرف نیهمچ  یتونینم“

  .به دو کرد  کهی

از صداش خوشم   یوقت  یزدم، ول  یکیکوچ  یل یباسنش س  به

  .رو هم زدم  شیاومد دوم 

کالب روم    ی هم خوشش اومد؛ چون مثل همون موقع تو  اون

بکشم،   شی رو به آت  نیزم  خواستمیحرکت کرد. اون موقع م

تعلق داشت؛ عم  ییآلتم جا  ی سر  نیا  یول بهش    قا یبود که 

  .درون اون دفن شده بود

 هیاز واژن اال باشه. اون شب  یخوب  فیتعر  تونستینم  یسیخ

 خواستمینبود. م  یواسم کاف  نی شده بود و ا  یجنگل بارون   هی

و بخورم. اون رو به شکم    رون یاش رو بکشم ببخوابونمش و همه

  .کنم و از پشت داخلش بکوبم
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د  خواستمیم به  و  کنم  بغلش  بچسبونمش.   واریمحکم 

 خواستمیکنم. م  اده یممکن رو روش پ   شنیهر پوز  خواستمیم

که باعث ارضا    یی هاراه   ی ها وقت صرف کشف کردن همه سال

 .خودم ی شخص سینف ی بکنم؛ اندوخته  شهیشدنش م

 ی رو تو  یچیکه انگار ه  کردیآلتم کار م   ی داشت رو  ی جور

  ا ینداره    یضی. انگار که اصال پدر مرخوادینم  نی از ا  شتریب  ایدن

  کردهی ها ردش مکه مدت ی مرد ای نیسنگ یدرمان  ی هاقبض 

  .و حاال ادعاش رو داره

 هاشچه ی ماه  یوقت  یکیالکتر  ی هااحساسش کردم. لرزه   دوباره

 ی بود. معجزه! اون معجزه   ییجادو  کرد،یرو دور آلتم جمع م

  .من بود یلعنت

بهم    ؛ی ایدوباره ب  ی خوایکه م دونمی اال. م  کنمی م  احساست“

  ”.عسلم نیریبدش ش
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دهنم کردم و   ی رو تو   اشنه یدوباره نوک س  تونستم،یم  چون

همه    نیا  نکهیداغ و روشن و واسه ا  د؛ی درخشیم   امی. دندمیمک

آلتم محروم    ی اال مورالز رو   دنیمدت خودم رو از به اوج رس 

  .زدم یکرده بودم به خودم درکون

رو بدست آوردم و شروع کردم به   تمشیرو گرفتم، ر  لگنش

  نطور ی و هم  دمیکشی م  رونیتا آخر ب  یضربه زدن. هر بار لعنت

  .زدم یتر ضربه مسخت  شدی م  ترس یکه خ

چنگ    ی باسنش رو تو  ی هایرو حرکت دادم و خِپل   هامدست

حال در  کردم.  حرکت  درونش  و  انتها   یگرفتم  تا  آلتم  که 

هام از پشت  د و دستبو  اشنهی داخلش بود، زبونم دور نوک س

  .ارضا شد کردیرو باز م  شی ورود

هم   بدنش افتاد.  رعشه  ماه  نطوریبه    صانه یحر  هاشچه ی که 

عقب و جلو شد و بعد ارگاسم خودم از   شدن،ی دورم بسته م

  .تر کردها رو سنگهام باال اومد؛ اونتخم 
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  ”!اال“

بود. دور من   نجایبار اسمش از دهنم خارج شد، ا  نیا  یوقت

 دنمیداغ به اوج رس  عیبود. حرکت کرد، شکمم رو چنگ زد و ما

  !کردم. باالخره یرو موج پشت موج داخلش خال 

ابود  یعرفان  ی تجربه  هی پر کردن  من  نی؛  از    ه ی خودم    یزن 

قلبم   ی بود. همونطور که حرف اول اسمش رو تو  یروح  زشیخ

کرده بود، سرنوشتم رو به خودش رقم زد و خودش   یحکاک

  .من درآورد تیرو به مالک 

بره؛ مهم   ذاشتمی . نمشدیمثل سابق نم  وقتچی ه  گهید  میزندگ

  .بشه ینبود که چ

هنوز اسمم رو ناله    اومد؛ی هنوز داشت م.  خوردیتکون م  مقابلم

  .گرفته بود هاشنه یس ی . صورتم رو توکردیم
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شد،    ی هاموج  یوقت تموم  شدن  طوالن   هیارضا    ی مدت 

رو میموند  ی نطوریهم عرقِ  تو  ی .  مال  ی پوستش،   میتابش 

  .از عسل بود ی اه یال ه ینورها شب

ب  خواستمینم بکشم  مرونیازش    شه یهم  ی برا  خواستم ی. 

بار،    ه یداخلش بمونم. انقباضش رو دور خودم احساس کردم؛  

  .خوندی دو بار، انگار که ذهنم رو م

به   گه ید  سی ل  هی مبل بندازم    یپشت   ی سرم رو رو  نکهیاز ا  قبل

  .زدم اشنه یس

  ”*.به دو سه“

  .نفس زدم  نفس

  ”م؟ ینشد ریبه  ری ! هنوز حیمس“

آلتم که هنوز مثل سنگ    ی رو  می بود. مستق  نفسیب  اشخنده 

  .گذاشت ریبود تاث

  ”.بهم زمان بده قهیدق دو“
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  .رو تی زندگ یمابق و

___________________ 

 .اال رو کی نیرو ارضا کرده و دو بار هم دام کی ن یسه بار اال دام *

 

 

 

  اال

نه چندان صبورانه،   ،یاش برد. براونمن رو به خونه  کی نیامد

 وانیل  هیخونه منتظرمون بود. به سمت آشپزخونه رفتم و    ی تو

خلوت رفتن و    اطیبه سمت ح  یو براون  کینی. دامدمیآب نوش

به سمت ظرف آبش رفت   یبرگشتن. بروان  قهی بعد از چند دق

  .اون فرو کرد ی و سرش رو تو

  ک ین یآشپزخونه نشسته بودم، دام  شخوانیپ  ی که رو   نطوریهم

ب  ینگاه اومد و خودش رو  انداخت؛ به سمتم    ی پاها  ن یبهم 
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و تا واژنم    دیهام کشرون   ی هاش رو روجا کرد. دست  زونمیآو

  .ادامه داد 

و  وانیل  هی  کردمی م  احساس کش   یسکیبزرگ  سر  . دمیرو 

انگار واژنم فراموش    شدم؛یم  ک ی کم داشتم به ارگاسم نزدکم

  .ده یدو بار به ارگاسم رس  ش یچند ساعت پ  نیکرده بود که هم 

از افکار ش  کی نیدام  ی هانگاه  البته بدون شک   یطانیپر  بود؛ 

از اون نداشت. به نفس نفس افتاده   یظاهر من هم دست کم

فکش رو محکم کرد و انگار که آلتش هم دست    کی نیبودم. دام

  .از واژنم نداشت یکم

  ”.بود یشکل  نیتصوراتم در مورد سکس با تو هم  شهیهم“

ا  کی نیدام  ی صدا و  بود  شده  . کردی م  ترشیخواستن  نیبم 

آلتش    ی . من رو رودیهاش به سمت باسن و واژنم لغزدست

  .کردمیمحکم کرد. سفت بودنش رو به وضوح حس م 
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ا  قبل د  هی   نکهیاز  باش  گه یسکس  همد  دیبا  میداشته    گه یبا 

م بامیزدی حرف  دام  دمیفهمیم  دی.  آن    هیدر    کین یکه چرا 

رو انجام داده بود که    ی گرفته و کار  دهیتمام تعصبش رو ناد

  .کردی پدرش م هیشب شتریبه قول خودش اون رو ب

اش شونه  ی هام رو رورو دور کمرش قالب کردم و دست   پاهام

  .انداختم

  ا ی  نداره؟  مهیبزنه متنفرم. پدرت ب  ب یبهت آس ی کس  نکهیا از“

  ”؟یانداز بازنشستگپس 

. ده یسالمندان رو پوشش نم  ی خانه  ی نه یهز  ،ی عاد  ی مهیب“

 ی ها نه یصرف هز  مایکه اون هم مستق  رهیبگ  ی مستمر   هیاون  

 ی نه یخب همونطور که گفتم، هز  یول  شه،یسالمندان م  ی خانه

ا  شتر یب  یلیسالمندان خ  ی خانه تازگحرف   نیاز    ها ی هاست. 

 ی زیمتوجه شدم که پدر و مادرم هنوز هم زن و شوهرن؛ چ

مدارک   ی جست و جو کردن تو یو بعد از کل  دونستم یکه نم

  ”.اش شدم مربوط به پدرم متوجه
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  ”؟یچ ی عنی نیا خب“

مدرک   هی  تونستمیم  داد،ی جواب م  هام ل یمیاگه اون به ا  خب“

. رمی محکم داشته باشم تا بتونم ثروت پدرم رو ازش پس بگ

سال قبل متوجه شدم که مادرم    ه یحدود    نکهیبدتر از همه ا

  ”.داره یپدرم دسترس یبانک ی هاهنوز هم به تمام حساب 

  .دیکمرم لغز ی رو ک ینیدام ی هاانگشت 

پول   مادرم“ با خودش  رو که پدرم پس   یتمام  بود  انداز کرده 

و زن مقدس به   ریخ  هیاون    نکهیا  ه؟یتر چجالب   یدونیبرد. م

نظر مادرم   ریز  کنه،یپول جمع م  ری. واسه افراد فقادیحساب م

سخنران   شنیم  ونیناسیواکس م  ی هایو  دوستانه  . کنهیبشر 

باهاش صحبت    االنتا    یسالگ  ازده یاز    یخنده داره، ول  یلیخ

ند بگم  بهتره  گاهدمشینکردم؛  تو  ی.  در   ی اوقات  گوگل 

  ”.خونمی موردش م

  ”.اون تو رو ترک کرد  پس“
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  ن ی! در واقع اون من و پدرم رو ترک کرد. اعتقادش ااوهوم“

دن که  ن  شتریب  ایبود  بهش  پدرم  و  من  از   ازیاز  دمار  داره. 

ارتباط با    به  یل یتما  گهیپدرم هم د  نکهیروزگارمون درآورد. ا

  م یکه ما رو ترک کرده بود نداشت، واقعا باعث خوشحال  یزن

  ”.دهیم انجام ریخ  ی که اون کارها نهیدار ا. خنده شدیم

 ” .رهیدوست داره مورد توجه قرار بگ احتماال“

  .زدم ی لبخند 

که به مردم   یبزرگ  یو کمک مال  ریخ  ی به خاطر کارها  اون“

دکترا بود  کرده  د  ی افتخار  ی سودان  حاال  بهش    گهیگرفت. 

در سراسر    یهم در مورد همدل  یسخنران  هیدکتر مورالز.    گنیم

به عنوان مشاور بهش پول   یرانتفاعیغ  ی هاداشته. سازمان  ایدن

  ”.شون کنهیمراقبت از مردم راهنمائ ی نهی تا در زم  دنیم

  ”کنه؟ی م افتیها رو دراون چرا پول “
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اوقات    ی. گاهدونمینم  قایمنم دق“باال انداختم و گفتم:    شونه

من    ی برا  گهی. اون دکردی م  زیمقدار پول به حساب پدرم وار  هی

 ی تجارت خودش رو تو لیهمون اوا دی. شاهیمجاز ی به یغر هی

ا  ی نه یزم آهان!  باشه.  رو هم متوجه    ن یمشاوره شروع کرده 

پسرش   دوست  که   یعموم   ماتخد  ی زه یجا  ی برندهشدم 

 ” .سازمان ملل شده

 ک ی نیامد

خانه   ی و موندن تو  یزندگ  ی ادامه  ی االن که پدرت برا  خب“

درمورد    یمیچه تصم  ی خوایداره، م  اجیسالمندان به پول احت

 ”؟ ی ریمادرت بگ 

درموردش بکنم، بهتره بگم فعال   ی کار  تونمیمن نم  راستش“

ن  ی کار اول ستیازم ساخته  با  ی کار  ن ی.  ا  د یکه  که    نهیبکنم 

فروش بذارم. اگه    ی کنم و اون رو برا  ری پدرم رو تعم  ی خونه

کاف  پول  برسه  فروش  به  هز  یاونجا  پرداخت  و    هانه یواسه 

تو  ی نگهدار م  ی پدرم  جور  سالمندان  پول  شهیخانه    نسبتا . 
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خانه   ی رو تو  یچندسال   تونهیود پس اون مهم خواهد ب  ی ادیز

 .سالمندان بمونه

کارها  رم یگ یم  ل یوک  هیبمونه    یباق  ی پول  اگه به  مادرم    ی و 

 ا یو    نمشینداره اگه مجبور بشم بب  یتی. اهمکنمیم  یدگیرس

ش شرکت کنم. بشر دوستانه  ی ها یچندتا از سخنران  ی تو  یحت

 ”.رمیانداز پدرم رو ازش پس بگ پس  ی همه  خوامیمن فقط م

 ”خونه تا چه اندازه ناجوره؟ اوضاع “

 .کردم یشرم م  احساس

ن  یلیخ“ بد  لولهستیهم  فقط  بشه.   ریتعم  دیبا  هاشیکش. 

تعم  وارهاشید خودم  سع  ری رو  جا  کنمیم  یکردم.  که   ییتا 

 ” .رو انجام بدم  راتشیبتونم خودم تعم

 ” !اال“

 .که منتظره تا ازش کمکم بخوام دونستمیم
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 ی. با حقوقی رو ارتقاء داد  بلیل  ی خوب شد که شغلم تو  یلیخ“

 ” .رهیم  شیخوب پ  زی همه چ کنمیم افت ی که االن در

 ” .نمیت رو ببخونه دیبا“

 ی اگهیگرفتم جور د  میبحث رو عوض کنم تصم  نکهیا  ی برا

حواسش رو پرت کنم، پس پاهام رو که دور کمرش حلقه کرده 

به سمت خودم  شتریباسنش فشار دادم و اون رو ب ی بودم، رو

  .کردم ی. نبض آلتش رو احساس مدمیکش

 ” .ک ینیدام نمی رو بب ی اگهید ی زای چ دمی م حیترج االن“

  ک ی نینداشتم. دام  ی اگه یکارم منصفانه نبودم اما راه د  هرچند

همون   نی. ادیرو مک  منه ینوک س  انهی ژاکتم رو باال زد و وحش

ب  ی زیچ االن  که  هرچ  شتریبود  ن  ی زی از  داشتم.   ازیبهش 

عقل رو تو خودش حل کرد.   ی احساسات، هوس و شهوت همه

پا رو  اون  سرعت  به  و  برد  شلوارم  به سمت  رو    نییدستش 

  .دیکش
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ا  حیترج عاقبت  نگران  بعدا  کمربند   نیدادم  بشم.  رابطه 

 .شلوارش رو باز کردم 

واژنم فرو کرد.    ی تو  یآورد و اون رو به آروم  رون یرو ب   آلتش

ها    ی زود  نیکه متوجه شده بود به ا  یبدنم به لرزه افتاد. بروان

دمش رو تکون داد و از    کنهیتوجه ما رو به خودش جلب نم

 .سالن خارج شد 

ها  اون   انهیو وحش  وقفهیهام بود. بلب  ی تشنه   کین یدام  نگارا

 .دیبوسی و م دیکش یرو به دندون م 

جلوت زانو   خوامیت رو بچشم. مدوست دادم مزه   ک،ین یدام“

 ” .بزنم

رو گرفته بود و فشار    منه یهاش ساز دست  یکیبا    کی نیدام

سرم رو    د،یهام کشلب   دنیدست از بوس  نکهی. بعد از ادادیم

 .دمی گلوش رو بوس  بیگردنش فرو کردم و س ی تو
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. شد یو عقب و جلو م  کردیواژنم حرکت م  ی تو  کی نیدام   آلت

 .دردناک ی و البته قدر ندیخوشا تمیر هی

دستم باشه،   ی آلتت تو  ،یزنیاسمم رو صدا م   یوقت  خوامیم“

 ”.اون رو بمکم خوامیم

 .آوردی من رو به وجد م کی نیدام ی هاناله  ی صدا

 ،ی استفاده کرد  ییواسه خودارضا  رمی اون شب از لباس ز  تو“

 ” درسته؟

 ” .اوهوم “

کم موهام فرو کرد، کم   ی هاش رو تو. دستدیمن رو بوس  دوباره

 .شد دهیکش دهی کش  هامنه یبه سمت باسن و س

 س یخ   تیسیهربار از خ  نکهیاال. از ا   یکنیمن رو ارضا م  تو“

 ” .دهیبهم دست م ی ندیاحساس خوشا شمیم

 حس یبدنم ب ی بودم که تمام اعضا  دهیاز ارگاسم رس ی حد به

 .شده بود
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 ” .رو نگاه کن  نییپا“

و دوباره اون رو درونم فرو    دیکش   رونیآلتش رو از واژنم ب  سر

واژنم احساس   ی . آلتش رو تو می کرد. به هم متصل شده بود

واژنم دور آلتش منقبض شده بودن و اون   ی هاواره ی. دکردمیم

  .دنیکشی به دورنم م شتریو ب شتریرو ب

دام  ی هارگ  لذت    کی نیآلت  برار  چند  بهم  و  بود  کرده  ورم 

 هیبه    لیمون تبدسکس   در کار نبود.  یلطافت  گهی. حاال ددادیم

من    رفتیم  شی پ شتریجور خشونت شده بود. هر چقدر اون ب

  .شدمیتر متشنه 

 .نداشت یتیاهم چیاما ه کردمیم بودنف ی ضع احساس

 ”!عقب خم شو به“

انجام دادم.   یازم خواست رو بدون معطل  کین یکه دام   ی کار

شده بود. کل   زونیآو  هامنه یداده بودم و س  هی آرنجم تک  ی رو

 .گذاشتم  شیبه نما ک ینیدام ی بدنم رو برا
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 .سفت شدن و به نفس زدن افتادم  هامنه یس نوک

بجز من با تو    تونهی کس نم  چیاال. ه   ی باالخره مال من شد  تو“

 ”.باشه

گذاشتم.   شخانی پ  ی لبه   ی رو از دور کمرش باز کردم و رو  پاهام

  .بود کین یکه من رو نگه داشته بود آلت دام  ی زی تنها چ

واژنم   ی آلتت رو تو  خوامی. فقط مکینیحرف نزن دام  گهید“

 ” .احساس کنم 

هم فشار دادم، از شدت لذت و شهوت عرق    ی رو رو   هام دندون

 .کرده بودم 

 ”؟ی اآماده زم،یعز اوه“

 ” .تحمل کنم تونمینم گهید ک،ی نی. زودتر داماوهوم“

تمام   نی. اشدیواژنم جلو و عقب م  ی و بلندش تو  میضخ   آلت

  .داشتم  ازیبود که بهش ن ی زیچ
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م  ردد احساس  هم  با  همزمان  رو  لذت  توکردمیو  اون   ی . 

  کرد،یکه بهم منتقل م یو احساسات متفاوت ک ین یلحظه، دام

 ی اگه برا  یداشتم. حت  اجیبودن که بهشون احت  ییزهای تنها چ

 ک ین یدام  ی هابه تموم کردن سکس داشتم، ناله  لیتما  یلحظات

بدنم رو    ی نقطه به نقطه  خواستمیم  داد؛ی شهوتم رو قلقلک م

  .لمس کنه

ا  قبل ب  نکهیاز  واژنم  از  رو  آلتش  بخوام،  و   دیکش   رونیمن 

رو داشته باشم دوباره اون رو    شی آمادگ  نکهیبالفاصله قبل از ا

فرو کرد. فشارها دام  ی اانه یوحش  ی درونم  واژنم   ک ینیکه  به 

  .کردی م دارتریرو ب میشهوان ی خو  کردی وارد م

پ   خواستمیم“ م  شیآهسته  رو   خواستمیبرم.  تنت  عطر 

رو پرستش کنم،    هاتییبایها زمدت  تونمیاستشمام کنم. م

  ”.برم  شی م و آروم پخودم رو کنترل کن تونمینم یول

آلتش رو    ترعیتر و سرمحکم  آورد،یکه به زبون م  ی اهر واژه   با

  .کردی درونم فرو م
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  ”.یتمومش کن  خوامینم منم“

. احساس  دیبرد و نوکشون رو مک هامنه یرو به سمت س سرش

تر آلتش  و محکم   شتریواژنم ب  ی ها واره یکه هر لحظه د  کردمیم

م خودش  درون  آه  کشهیرو  لذت  و  درد  از  که  بار  هر   .

  .شدیارضا م  شتریب کینی دام دمیکشیم

 تونستم یکه م  ی و تنها کار   شدی م  کیداشت به شدت تحر  اون

ا پ  نیبکنم،  بگ  شخوانیبود که  ل  رم ی رو محکم  از روش   ز ی تا 

  .بود  نیهم هم  کردیم  ک ینیکه واژنم با آلت دام   ی نخورم. کار

خطرناک   داشتم لحظات  وضوح شدمیم  کینزد  یبه  به   .

م نزد  کردمی احساس  ارگاسم  به  کاف  کمیکه  تنها  بود    ی و 

  .ادامه بده شتریب هیچند ثان کی نیدام

فشار داد و بدون توقف آلتش رو   گهیهمد  ی رو رو  هاشدندون

سکس با    ی تمام قواش رو برا  ی درونم جلو و عقب کرد. طور
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 ام نده یآ  یجنس  ی شرکا  کردم یمن گذاشته بود که احساس م 

  .لذت بردن از سکس با من ندارن ی برا  یشانس چیه

رو گرفت و فشار داد. جاهامون رو عوض کرد   امنه یدستش س  با

فکر کردن    ی برا  یفرصت  چیه  گهیدسُر داد.    رمی و خودش رو ز

  .به عواقب کارمون وجود نداشت 

احتمال  تنها از قرص   نیا  یراه حل  باردار  ی هابود که   ی ضد 

حاضر نبود آلتش رو    وجهچیبه ه  کینیاستفاده کنم؛ چون دام

. منم دست  دادیبه کارش ادامه م  وقفهی بکشه و ب  رون یازم ب

بودم که تا حاال    ی سکس با مرد  ی ازش نداشتم؛ تشنه   یکم

  .من رو پس زده بود

  .صورتش نشسته بود ی رو   ی سرد عرق 

از بدنت باشه که من لمسش نکرده    ییرو هم نکن جا  فکرش“

  ”.باشم
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هام رو بلند کرد و من ناخون  شخوانیپ  ی من رو از رو  باالخره 

 دی کوب  چالخی  ی بدنش فرو کردم. من رو محکم به در فلز   ی تو

  کردم یم  شی من هم همراه  نکهی. ادیهام رو بوسلب   انهیو وحش

  .می. هر دو از کنترل خارج شده بوددادیبهم م  یاحساس خوب

چسبونده بود،    خچالی که من رو به در سرد    یدر حال   کی نیدام

. اصال دوست نداشتم آلتش به  دیکوبی پشت سر هم به واژنم م

  .بشهطور کامل از واژنم خارج 

پس    کرد؛ینم  ی رو راض  ک ینیاتفاقات هنوز هم دام   نیا  تمام

رو رو  پوز  نیزم   ی من  و  تغ  شنشیگذاشت  اون    ر ییرو  داد. 

ش  تو  یطانیدرخشش  دوباره  رنگش   یآب  ی ها چشم   ی رو 

  .دمیدیم

 ی بار برا  نیا  یواژنم فرو کرد، ول   ی آلتش رو محکم تو  دوباره

که سکس با    یاش داشت. لذت همون حالت نگه  ی تو  ه یچند ثان

  .کردمیبهم داده بود رو هرگز فراموش نم کی نیدام
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  کی نیامد

  ”!دام؟“

  .اسمم رو صدا زد ی اگرفته  ی صدا با

  ”هومممم؟“

  .دمیموهاش نال  ی تو

  ”.خوامی م ی زیچ هی“

  .کرد زمزمه

جان   نکهی احتمال ا  خواست،یم  گه یراند د  هیخدا! اگه ازم    اوه،

االنش هم بعد راند  نیبود. هم  ادیکنم ز میتسل  نیبه جان آفر

که آلتم بتونه دوباره سرپا بشه. کامال در    کردم ی آخر فکر نم

  .بودم یقلب  ستیشرف ا

سه بار    یدرسته، ول  یلیتخت کارم خ   ی که تو  کردمیم  فکر

به چهل    ک یکه نزد  یمن  ِیاز خوش کمر  گهیشب، د   هی  ی تو
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حت بود؛  دور  به  بود  م  هیاگه    یسالم  هم   بودم،ی ابرقهرمان 

  .مهم بدنم رو بشکنه زیچ هیاحتمال داشت راند چهارم کمرِ 

  ”زم؟یعز ی خوایم یچ“

  ”.خی ی بسته “

  .دمیخند جونیراحت شد. ب  المیخ

. گهیراند د  هی  یکه االنه بگ   کردمیشکرت! فکر م  ایخدا  اوه،“

  یبرا  تونمینکنم، نم  افتیدر  ی سرم مغذ   سهیکه دو ک  یتا زمان

  ”.آماده بشم ی دور بعد

  .شد  ازهیخم هیبه  ل یتبد اشخنده 

  ”.و عرق کرده  لزجم“

  .بالشتم زمزمه کرد ی تو

و به نحو احسنت از    میباالخره خودمون رو به تخت رسوند  ما

کرد استفاده  هم  قدرت  یول   م،یتخت   یابرقهرمان   ی هاخب 

  .بود دهیسکس کردنم علنا ته کش 
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کردم. االن   یآبم رو درون تو خال  ی واقع من بودم که همه   در“

  ”.شده  دهیکش اشره یکه ش یگوشت انسان کهیت  هیهم شدم 

  ”.ی فداکار نیا ی برا ممنون“

  .پروند مزه

صورت   سرم نوک  چرخوندم.  سمتش  به  و  کردم  بلند    ی رو 

  ی مشنگ من انگارکننده بود و آلت خل   زمیپنوتیه  هاشنه یس

عواقبش ه عواقب  یفیتعر  چی از  پوسته   ینداشت.  پوسته  مثل 

  نیچون ب  ره؛یهرگز نتونه سرش رو باال بگ   گهید   نکهیا  ایشدن  

ها رو گرفته و چروک، چشمش اون جوونه  دی سف  ی هاملحفه

  !. بتمرگ پسربود

  ”.ارمی و آب م خی ی بسته  برات“

  .گفتم بهش

اش گذاشتم.  گونه  ی دونه هم رو  هیو    شیشونی پ  ی رو  ی ابوسه

 رون یزدم. نفسش رو با خنده ب  ی زیر  ی به گردنش هم گازها
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ا  می داد و من تصم  تا حاال    هییصدا   نیبهتر  نیگرفتم که  که 

 .دمیام شنخونه ی تو

  ”.میاحمق  یلیخ ما“

  ”اونوقت؟ چرا“

مدمیپرس س  خواستمی.  نوک  کنم.  به   کینزد  ی نهیاغواش 

  .دیزدم. کل بدنش مقابلم لرز  سی خودم رو ل

 ” .میها قبل بکن کار رو هفته  نی ا میتونستیم“

  .موهام سر داد ی رو تو هاشانگشت 

و   ا یواسه خودت که ب  ی بود  یشق کله   ه یتو    نکهیفقط ا  آره،“

  ”.نیبب

انداختم. به اون سمت رفتم تا لطفم رو شامل حال اون    ادشی

سخت    مهیاالنش هم ن  نیهم  مخمیهم بکنم. آلت ب  نهیس  یکی

  .بود

  ”!من؟“
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  .کرد ی خرخر

نم  به“ هم  هنوز  حال،  کله  خوامیهر  از  بودن دست  شق 

  ”.بردارم

  ”.میفهمی بعدا م حاال“

  .گفتم هاش نهیس ی تو

  .دیو با بالشت بهم کوب نشست

  ”.یساکتم کن یتونیروسو! نم  کین یدام“

حال  سرزنده مشتاق،  تو  یو  هرگز  به   می زندگ  ی که  نداشتم، 

فکر کنم.    شبی به عواقب د  خواستمیتشک چسبوندمش. نم

 میاون لحظه و اون مکان که با هم بود  ی تو  خواستمیفقط م

  ...کنم یزندگ

 ی ول  شد،یم  دهیکش   امنهیس  ی اال رو  یعال  ی هانهیسفت س  نوک

  .االن م؛یکردیحلش م  دیبود که با ییهاز یچ

  ”؟یسخت  ی چطور  پس“
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  .در نظر گرفتم رتشیح ی رو نشونه نیتحکم گفت و من ا با

  ”.واقعا  ستمین“

  .گفتم یبا مسخرگ بایتقر

  ”.یسخت هست  یکاف ی اندازه  به“

  .گفت

رو  ییجا  ن،ییپا  به آلتم  نگاه    ی که  بود  گرفته  قرار  شکمش 

  .کرد

و الزمه که    تی گالن الکترول   هی من    ،ی خوایم  خی  ی بسته  تو“

  ”.میحرف بزن  گهیبا همد

  .رو غنچه کرد  هاشلب

  ”ست؟ین  رید یلیخ“

  .سه صبح بود ساعت

  ”.اتببرمت خونه  دی. اول با میبخواب رتر ید میتونیم“
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وقت  صورتش افتاد.  زدم چه   یاز حرف   دمیفهم  یاز شوق  که 

  دش یناام  نیو ا  مونهینم  شمیشب رو پ   نکهیکرده، ا  یبرداشت

درونم مثل خروس شروع کرد به نوک نوک    ی زاده کرده، حروم 

  .زدن

  ”.یمونی م نجای . امشب رو ایرو جمع کن  لتیوسا تا“

وقت سر کار    م،یایو ب  می. تا بره یوجرسین  ی من تو  لی! وسادام“

  ”.رفتنه

  ”.من ی خونه م؛ی کنیخونه کار م ی رو تو  فردا“

  ”بده؟ امافه یق  نقدریا“

  .کرد یشوخ

 .خم شدم وشر

  ”!هست“تمام گفتم:  تیجد با 

  .به سرم زد و من لبخند زدم  ی اگه ید  ی با بالشت ضربه  دوباره 
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با ا  حرف“ روش   یچکه همه   ها افه یق  نیاز صورت شد! عمرا 

  ”.سر کار  مینوشته شده بر

  ی ارگاسم که رو  ی گنده   ی هانشونه  ر،ی روز تاخ  ه ی  یکنیم  فکر“

  ”کنه؟یصورت جذابت اومده رو پاک م 

هام رو محکم با دستش فشار داد؛ . گونهذاشتی به سرم م  سر

  .مثل اردک جلو اومدن ی امسخره هام به شکل اونقدر که لب 

  ”.میریبگ یسال رو مرخص ی هیبق میمجبور بش دیشا“

  .گنگ گفتم  ی صدا هیهاش با انگشت  نیب از

بود و ازشون خبر نداشتم    امنهی س  ی که تو  ییها گره   اشخنده 

م من  و  کرد  باز  قبل    دونستمیرو  حالت  به  هرگز  که 

  .گردم یبرنم

  .بعد از امشب  نه

  .صورتش ی رو ی کبود  دنیبعد از د نه

  .داره یاال از درون چه احساس  نکهیا دنیبعد از فهم نه
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  .بدنم ریاش زخنده   دنیبعد از د نه

  .از تحملم خارج بود قتیحق در

ام، از روش کنار رفتم، مچ مردونه  ی زه یغر  یدل نخواه  رغمیعل

  .تخت کشوندمش ی پاش رو گرفتم و لبه 

  ”.میشلوار برات دست و پا کن هی ای! بسنتیملف االی“

***  

شب  ی اجاده   سفر اال  ینصفه  از    یکی  ی تو  چیپبقچه   ی با 

براون  هامشرت یسوئ تو  ی ای و  لم داده بود خ   ی که    ی لیبغلش 

  .دیرسیبه نظر م  یالیخ

ب  اون که   ی ازده   خیعروس    ی ایلوب  ی سه یک  ی رو  یشرمیبا 

  .کردم نشسته بود  دای پ  م یورزش  یدنینوش  نیموقع خوردن دوم

  ”.هابهتره  یلیخ  یسوم زندگ ی دهه  ی که سکس تو گنیم“

  .کرد  مسخره 

  .شد رهی پنجره خ  رونیرو نوازش کرد و به ب   یبراون سر
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جون سالم    یو نه سالگ  ست یکه بتونم از ب  ستمی مطمئن ن  یول“

  ”.*به در ببرم

  ”ه؟ی کِ تولدت“

  .دمیپرس

  ه ی  نیا  دیبود. شا  ادم یاطالعات کارمندها از قبل    لیلطف فا  به

که اال مورالز به خاطر سکسمون دست از   نمی تست بود تا بب

  .نه ای دارهیبرم ی کار یمخف

   ”.یمِ“

___________________ 

 .سوم بشه ی دوم بگذره و وارد دهه ی که از دهه نهیمنظورش ا *

 

 

  ”ه؟ یچ شی سالگ یتولد س ی برا سنتیملف ی برنامه  خب“
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بدونم.    نیا  ی که درباره  ی زیهر چ  خواستمیم رو  زن هست 

  .انداخت ن یرو چ ش ینیب

 ی خبر   یجشن  چی پدرم معلوم نشه، از ه  تیکه وضع  یزمان  تا“

  ”.ستین

جلو  دستش بندهالب  ی رو  و  آوردم  رو  انگشت   ی هام  هاش 

  .دمیبوس

  ”؟یچ بعدش“

انبه   ی تای مارگار  هیبکنم    خوامیکه م   ی ! تنها کاردهیبع  یلیخ“

ن که  ساحله  م  ازمند یلب  خورش  ر ی ز  خوامیپاسپورته.    دی نور 

بشم    ره یخ   رسهی به نظر نم  یکه واقع  یآب  انوسیو به اق   نمیبش

  ”.انعام دادن به بارتندر رو نداشته باشم ی دغدغه خوامیو م

 ی برنامه در نظر گرفتم؛ خصوصا با تصور اال تو  هیرو    نیا  من

  .کنارش  یِراحت  یصندل ی و من تو  ینیکیب
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دستش رو ول نکردم. اول    دادیرو نشونم م  ریداشت مس   یوقت

  ی که در کمال تعجب چا  م یرفت  ی روزفروشگاه رفاه شبانه   هیبه  

گرسنگ تا  داشتن  خوب  اسنک  و  ماراتون    یناش   یسبز  از 

  .پدرش ی و بعد هم به خونه   میسکسمون رو برطرف کن

  ی بود، ول  کیتار  کیشدم خونه تار  کیبار  ی وارد ورود   یوقت

گوگل دروغ نگفته بود*.   یابونی خ  ی . نمادمیاز آرامش کش  یآه

نظر    هاشه یهمسا به  مناسب  خونه...  و  نبودن  وحشتناک 

  .دیرسیم

  ”.منتظر بمونه نیماش  ی تو دیبا یاحتماال براون“: گفت

  .گفت

  .رو باز کرد. فورا مشکوک شدم شی منیا کمربند

  ”چرا؟“

 ی تو  ی زی چ  یخیم  خوامیدر حال ساخت و سازه. نم  داخلش“

  ”.هاش برهپنجه 
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احت   رونی ب  نیماش  از با  رو  در  و  صورت سگ   ی تو   اطیرفت 

اومد که واسه    ادشیپکر شد و بعد    هیدو ثان  ی برا  یبست. براون

نامناسب ساعت  کردن  صدا  و  قوس  ه؛یسر  و  کش  به   یپس 

  .دیخودش داد و پشت فرمون خواب

  ”سرده؟ نقدریا یواقعا جرس ای هینطوریمن ا واسه“

  .دمیپرس

  .رو پشت سرش باال رفتم  ی ورود

  ”.دارم ی ات مگنده! من گرم نگه  مرد“

  .رو گفت نیا زی چشمک اغراق آم هی با

که   ییپر معنا  غی زدم و بعد فورا به خاطر ج  یل یباسنش س  به

  .ستاد یعرض اندام ا ی آلتم برا د،ی موقع باز کردن در کش

ا  در باز کرد. وقت  نکهیرو بدون  باز کنه،  دنبالش    یقفلش رو 

  .دیرفتم داخل، شوقم خواب

  ”!یکنینم یزندگ نجایچه... بهم بگو که واقعا ا نیا“
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 یمخروبه   هیباشه،    منیسالن نش  دیبا  کردمیکه فکر م   ییجا

  .تمام و کمال بود

___________________ 

  .گهیهمون گوگل مپ رو م *

 

  ”.ستیهم بد ن اونقدرها“

  .گفت شیاقهوه ی هابا چرخش چشم اال

جد  ریتقص رو  حرفم  که  نبود  خاطر   ی خودش  به  نگرفت. 

بودم،   ی شماریب  ییطال  ی هاارگاسم  داده  بهش  شخصا  که 

صحنه اعصابم رو بهم   نیا  دنی متوجه نبود که واقعا چقدر د

  .خته یر

  ”.پات باشه ی حواست به جلو فقط“

  .داد  هشدار

  ”.ی سوراخ دار هیسقفت  ی تو“
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 ن یبود که من با ا  ی ادیز  یلیمشکل از مشکالت خ  ن یاول  نیا

 ی چندال  ی هاسقف بود. تخته  ی سوراخ فراخ تو  هیاتاق داشتم.  

  .بود دهیدو متر نم کش بایکف به شعاع تقر

جا کفِش هنوز به   ی هاخ یم  یاون قسمت نبود، ول  ی رو  یفرش

م  باعث  و  نزد  تیبخواد خر  یهر کس  شدی بود  و    کشون یکنه 

  .انجام بده ی ریرقص کزارگ  هیبشه 

اونجا قرار   ونیزیتلو  هیقبال    زدمی که حدس م  واریاز د  ییجا

و باد کرده بود.    ف ی کث  ی واریکاغذ د  نیداشته، لخت بود و گچ ب

  .زده بود  رونیسوراخ ب هیاز  یچی در پ  چیپ ی هاکابل

  ”.بود نیبدتر از ا یلیخ قبال“

  .ذوق و شوق گفت با

  ”.وان بود ی جا  اونجا“

  .اون نقطه اشاره کرد به
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ترموستات رو خوندم؛    ی رو  ی بود. درجه   خبندونیخونه    ی تو

  .*ندهیگا ی پنجاه و دو درجه

مر  درست“ از  بود.    یضیقبل  ش  ادشیپدرم  رو   ریرفت  آب 

کف حمام   ی رو  ی نطوریشب هم  ی کرد و همه   زیببنده. سرر

از   ی. کل حمام و بخشنییباال افتاد پا  ی . وان از طبقهختیر

خب،    نجا؛یباال رو خراب کرد. افتاد ا  ی خواب طبقه راهرو و اتاق 

  ”.بود انو یبخشش پ نی . بدترینی اثراتش رو بب یتونیم

  .خرد شده اشاره کرد  ی انویگفت. به پ نانهیغمگ

موس  پدرم“ همد  یقیعاشق  با  قبال  . مینواختیم  گهی بود. 

  ی روزها   ی فقط ما دو تا. تو  م؛یخوندی م  البداههیف  ی هاآهنگ 

اگه تالش کنه هم    یکه حت  می آوردی خوبش، ازش جوک درم

  ”.خراب کنه نقدریرو ا ی ز یچ هی تونهینم

  ”؟یکنیم یزندگ  ییجا نیهمچ  یچ ی برا“

  .دمیپرس
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انگ  هی  ی خوای نم  واقعا“ غم  د  ه یاز    زی داستان   ی گه یعضو 

  ”.ی مورالز بشنو ی خانواده

ول  یالیخیب  با م  یگفت،  تو  تونستمیمن  رو   ی درد  صداش 

  .بشنوم. نگاهم رو روش نگه داشتم  خواستمیحس کنم. اوه، م 

دزدحیمس“ خب  باشه.  توسط   ی هیسرما  ی همه   دنی!  پدرم 

  ”.مشکلمون بود نی مادرم اول

م  دیبا براکردمی حرکت  صحبت کردنش    نیدر ح  نیهم   ی . 

  .ستادمیا انوی. کنار پ زدمیاتاق چرخ م ی تو

___________________ 

 .گرادیسانت ی درجه   ازدهی *

  ”!یگوه عجب“

  .د یپر رونیدهنم از خشم ب آب
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رو باهاش    ی که شب پر شور  یبودم. چون زن  یعصبان  یلیخ

سپر  ی خونه  ی تو راحتم  و  ا  ی گرم  بودم،   ی زندگ  نجا یکرده 

  .نیمثل ا ییجا کرد؛یم

گذاشت.    زیم  ی برداشت و انتها   ن یزم  ی رو از رو  چیپ  ی جعبه   هی

  .دادم  هیتک واریدست از قدم زدن برداشتم و به د

  ”.انداز خودم رو داشتمپس  یزمان هی منم“

  .دی کش آه

به   خورد،یپوستم قل م  ریکه ز  یموندم. با اون خشم  منتظر

  .نداشتم که حرف بزنم  نانی خودم اطم

پ  مانکاریپ  هیبرگشتم،    یوقت“ کردم؛  که   ی مانکاریاستخدام 

 کردمی. فکر مگرفتی دستمزد م  ه یاز بق  ترنییدرصد پا  ستیب

  ”...ی با پولم هوشمندانه برخورد کنم، ول دیکه با

  .رو دور اتاق چرخوند   هاشدست
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برو.    ی کار  ن یبدتر  نیا“ دِ  و  برداشت  رو  پول  کردم.  که  بود 

  ”!هزار دالر  ستیب

 ت یاال، اولو  ی دادم. کنار لمس کردن دوباره   یجواب فحش   در

 دا یرو پ  مانکاریبود که برم اون پ  نیظاهر شد و اون ا  ی اگه ید

 ی تو  ختم،ینر  رونی هاش رو بدندون  ی که همه   یکنم و تا زمان

  .صورتش مشت بکوبم

  ”.بودنم بود یو احساسات ی زودباور ری تقص آره،“

  .کرد موافقت

پس پس   اون“ با  رفت،  که  برا  ی اندازاندازم  دوران   ی که 

سالمندان رو دادم.   ی خانه  ی نهیگذاشته بودم، هز  میبازنشستگ 

  ”.اون هم رفته  ی حاال همه 

. مال مادرت  خوامی و اطالعات تماسش رو م  مانکاری اون پ  اسم“

  ”.خوامی رو هم م

  .گفتم
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که داده بود قطعه   ی کار  ی باشه. شماره   اریشانس باهات    پس “

پ پ  بوکشس ی ف  ج یو  از  م  ه یمردم  امیپر  پولشون   خوانی که 

از   خارج  هم  مادرم  مبرگرده.  مدرسه  زم  سازهیکشور   ن یو 

برا  ی ه ی! بقیداره. هر چ  ی کشاورز سالمندان   ی خانه  ی پولم 

داشت    اقتیپدرم ل  یگرون بود، ول  ی ایرفت که به طرز نجوم

  دم یمراقبت رو ازش بکنم. اجازه نم  نیممکن بهتر  ی که تا جا

  ”.فرستاده بشه  ی اگه ید ی به جا

 ناموس یب  مانکاری اون پ  رفتمیبودم. م  دهیشن  یکاف   ی اندازه   به

و   کردمی رو شکار م  شی و مادرِ از ما بهترونِ فاقد فضائل اخالق

 یسِنت  ی بزنه و همه   رونیب  قشونیتا ر  چلوندمشونی اونقدر م

  .زنیبر رونیبودن رو ب ده یکه از اال دزد

 ”.یکن ینم یزندگ  نجایا  گهیرو بردار. د  زهاتیچ“

  ”.ی دیاز حد واکنش نشون م ادیز ی ! داردام“ 
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توهیلعنت  خبندونی  هی  نجایا“ لعنت  ی !  سوراخ   هی  تیسقف 

اگه  ی دار  یلعنت بر  هی.  به سمت چپ   خیم  هیتَهِش    ،ی قدم 

  ”.رهی پات م ی تو  یلعنت  فیکث

خودم   ی و مطمئن نبودم که بتونم جلو  زدمیداشتم داد م  حاال

  .رم ی رو بگ

  ”.ستیهتل چهار ستاره ن نجا یکه ا  دونمیم ن،یبب“

  .زد  تشر

زار با  متل سوسک  هی  ی ایبقا  ی حت  نجایچهار ستاره؟! ا  هتل“

معتاد به   ی هاها و مستراحچند بار مصرف هرزه   ی هامسواک

  ”.یمونی نم نجای. استیهم ن شهیش

  .رو با انگشتش سوراخ کرد ام نهیس ی قفسه

 ” .یکنی نم فیتکل نیی ! دام، تو واسم تعی فور خبر“
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ف  کردم ی م  حس  لحاظ  به  دارم  .  شم یم  ضیمر  یکیزیکه 

تو  ییهااون شب   ی همه  ی درباره  بزرگ و گرمم    ی که  تخت 

  .فکر کردم کردمی م ی پرداز ال یاش خدرباره 

سرد و گرم و پول و اون تمام    ی راحتم با غذاها  ی خونه  ی تو

ا  هیبوده.    نجا یاون مدت ا   ه یبودم که براش    نیبار در شرف 

امان کنم*  ی حساب  م  حسابی  ؛¹باز  از    تونستیکه  رو  اون 

  .حفظ کنه هانیا ی همه 

ا  اال،“   نیا  ریرو ز  گهی شب د  هیباهام نجنگ. تو    یک ی  نیسر 

  ”.یگذروننمی  ²*یسی سوئ ری سقف پن

  ”.ستیهم بد ن اونقدرها“

 ر یخونه رو غ  نیمطمئنا ا  نه،یرو بب   نجایا  ادیبازرس ب  هی  اگه“

رو جمع   زهاتی. چیمونی نم  نجای. اکنهیقابل سکونت اعالم م

  ”³کن، حاال!* 
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که    ستین  یمعن  ن یبه ا  م،یسکس کرد  گهیچون با همد  فقط“

  ”.کار نکنم  یکار کنم چ یچ یبهم بگ ی حق دار

م  هی نوار  از  نزد  یلخی  که  ⁴*یخیقدم  دورش    کیبهش  بود 

اونقدر عصبان  ی هام فقط قرمزچشم  ی بودم که جلو  یکردم. 

  .دمیدیم

 ا یکه رفتار االنم نامناسبه    ستی گوش بده اال. برام مهم ن  بهم“

. محض یمونینم  نجایا  یگر. جنابعالکنترل   ای دست باالست  

  ”.یشیرو برنده نم  یکی  نی. اامیاطالعت، من کوتاه نم

_______________ 

شخص سوم قرار    یکه تحت سرپرست  اسره یپول و غ  ای: ملک  یامان  حساب ¹*

  .داره

  ی جر  ،یتام و جر  ی زرد پر از سوراخه که تو  یرهای: از همون پنیسیسوئ  ریپن ²*

  .شدیم میهاش قاسوراخ  یتو رفتیم

تو  ³* پل  ی مامورها  کا،ی آمر  یظاهرا  مثال  شهردار   توننی م  س،یقانون،    ی به 

و اون    ادیب  تونهیم  ی به صورت قانون  یرو بدن و بعد شهردار  ی نطوریا  یهاگزارش 

  .کنه  بیخونه رو تخر
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  ی نصب شده و تو   خیکه روش م  اسگهیجنس د  هی  ای  یفلز  ،ینوار چوب  هی ⁴*

 .کننیفرش استفاده م اینگه داشتن پارکت  یکف مثال برا یهاهیحاش

 

 

 

موندن   یول  ،یسر و کار نداشت  یپولی که تو تا حاال با ب  دونمیم“

  ی ری عالمه وام بگ  هیکه    نهیبهتر از ا  یلیخ  ییجا  نیهمچ  ی تو

  ی هاش رو بدم، اونوقت پول کمترو قسط   رمیو اگه بخوام وام بگ

  ”.مونهی پدرم م ی برا

کردم    ی. سعدمی هم ساب   ی هام رو رورو بستم و دندون   هام چشم

ب از   ستیاز  خونم  کنه.  فروکش  تا خشمم  بشمارم  عقب  به 

که کالهش    یدستش به جوش اومده بود؛ از خودم، از اون عوض

برا  برداشت.    چ ی بزنم ه  خواستمی که م  یبه حرف  نیهم  ی رو 

  .نداشتم ی اعتماد

  ”...دام“
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و هنوز   دم یم  تی بهت اهم  ؟یفهمی رو م  نیاال. ا  یبرام مهم  تو“

دار اصرار  نکن  ی زیکه چ  ی هم  قبول  ازم  نیرو  که    ازی.  دارم 

 ی دارم که جات گرم باشه، خوشحال باش  ازیجات امن باشه، ن

رو لعنت    طونی. خدا شیداشته باش  یو غذا و استراحت کاف

  ”.یکشی غرور احمقانه من رو م نیبا ا ی کنه اال. دار

  .شد  رهیبهم خ  جیگشاد و گ ی هاچشم با

کن  یتونینم“ با  نجا یا  ی مجبورم  بدون  نیا  د یولت کنم.    ی رو 

  ”.اال

  ”؟ی شد  وونهید نقدریا یچ ی برا“

  .کرد زمزمه

  ستم یسه خوابه با س  ی الکچر  ی خونه  هی  ی ! چون من توچرا؟“

بهتر  یشیگرما محکم،  کف  و  غذا  و  چ  نِیخوب  که    ی زیهر 

زندگ دارم  ا  کنمیم  یبخوام،  تمام  ا  نیو  تو    نجا ی مدت 

  ”.قفل هم نداره یات حتخونه یی. در جلوی موندیم
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  ”...نخواستم که وقتچ یوجدانت رو سر من ننداز. ه  عذاب“

.  یکنیدرخواست نم  ی لعنت  زیچچ یه   ی ! تو هرگز برایچ  هر “

 تونم یمشکالتت برطرف بشه. م  ی کنم که همه   ی کار  تونمیم

  ”!ی دی رو درست کنم و تو بهم اجازه نم هانیا ی همه 

خشم افسار    نی داشتم از ا  ازیقدم عقب برم. ن  هیداشتم که    ازین

م  ی اخته یگس تنگ  رو  گلوم  بگ  کرد یکه   یول   رم،یفاصله 

  .از لمسش دور بشم  خواستمینم

  ”؟یبهت اجازه بدم که کمکم کن دیبا چرا“

 تونستمیو من نم  دی رسیبه نظر م  جیو به طور کامل گ  واقعا

ه من  کنم.  نشونه   یچی سرزنشش  جز  برهم   ی ها به  درهم 

  .*فرستادمینم

  ”.منه  ی ریپذ تی مشکل منه دام؛ مسئول  نیا“

  .گذاشتم شیشونیپ ی رو رو  میشونیپ

  ”.درستش کنم اال بذار“
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___________________ 

که دوستش داره. خو   دهیعلنا بهش نشون نم  یعن یفکر کنم   *

اش شل کن سفت کن  همه   ی دوزار   ی که ی! مرتگهی راست هم م

 .نه  ایشکمش هست    ی راست تو  ی روده   هی  ستیبوده. معلوم ن

  .شد که انگار با مشت زده بودمش ی طور هی اشافهیق

  م یباش  گهیبا همد  میتونینم  یبگ   نکهیاز ا  ری! تو غکی نیدام  نه“

ای نکرد  ی کار  چیه نم  نکهی.  اجازه  خودت  رو    ی دیبه  من 

برا ی بخوا من  تو خواسته  نیا  ی .  چرا  بودم.  قائل  احترام  ات 

  ”؟ی من احترام بذار ی خواسته ن یبه ا یتونینم

. االن اوضاع به طور کل گهیمهم نبود که داره درست م  برام

  .م یفرق داشت. ما فرق کرده بود

م  داشتم“ تو! خودت خ  گفتم؛ی به خودم دروغ  خوب   یلیبه 

  ”.عوض شد  زیچکه امشب همه  یدونیم
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شد. خوبه! وقتش   دهیگشاد و ترس  شییطال  ی ا قهوه  ی هاچشم

  .موضوع بترسه نیا ی بود که درباره  دهیرس

  ”!ه؟یچ  زیچاز همه منظورت “

  ”!یلعنت  زی اال؛ هر چ یچهمه  یعنی“

که   دهی رو نم  یمعن   نیا  یکه سکسمون خوب بود، ول  درسته “

  ”...ما

  ”.دهیرو م  یمعن نیهم  قای. دقمیارابطه  ی تو“

  س ی با رئ  یتونیروسو. نم  ک ینیدام  ستی خبرها ن  نینه! از ا  اوه،“

 ی که تو  خوامی. من وقت ندارم. نم یمن رو وارد رابطه کن  ی باز

  ”.رابطه باشم هی

  ”.میارابطه   ی تو قایسرت سالمت؛ چون ما االن دق خب،“

نفر    ه یفقط به    یتونی. نمرهیگ یشکل نم  ی نجوریرابطه ا  هی“

بر  میارابطه  ی تو  یبگ باهاش  بعدش  برا  ی تو  ی و   ی رابطه. 

  ”!بازدارنده وجود داره  نی که قوان  نهیهم
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م  وحشت نظر  به  چون    د یرسی زده  بودم؛  خوشحال  من  و 

جمع فقط    نیا  ی تنها آدم بدحال و وحشت زده   خواستمینم

  .خودم باشم

  ”!. دوست دخترم شو باشه“

  .تا موهاش باال رفت ابروهاش

  ”!بله؟“

تو  دوست“ من  با  بذار.  قرار  باهام  شو.    ی رابطه   هی  ی دخترم 

  ”.اال ایب یلعنت

ول  دهنش باز کرد،  ازش خارج شد    ییتنها صدا  یرو   ه ی که 

  .به دلم ننشست نیخفه بود. واکنشش همچ  ی صدا

  ”...میتونی... من... نمتو“

 .قرار داشت یمانع زبون هیما دو تا  نیب  ظاهرا

  ”خوابت کجاست؟  اتاق“ 
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  .دمی خواهش پرس  با

. اال پا به پام  دمی پله پلک زد و من به طرفش دوسمت راه   به

  .بود

  ”.اونجا حواست باشه. هنوز عوضشون نکردم یها تخته  ی رو“

  .گفت

 .فرسوده گذاشتم بازوم رو گرفت  ی تخته  ی پام رو رو  یوقت

ا  در شونه  ازمین  ن یبرابر  از  بگ که  بدم    شرم یهاش  تکونش  و 

خواب اتاق   هیمقاومت کردم. در عوض، فقط کنارش زدم و وارد  

که سه لحاف نازک   کیتخت کوچ  هیشدم.    کی * کوچر یبادگ

  .داشت

  ی باز هم هود  ،ی هود  هیمن،    یشلوار راحت  ،ی شلوار راحت  هی

بالشت تا   کیمرتب نزد  یلیبلند، خ  نیآست  شرتیت  هیمن و  

  ر ی گرم بخوابه مجبور بود خودش رو ز  نکهیا  ی شده بودن. برا 

  .شدمی م ضیجمع کنه. داشتم مر یچند لحاف زپرت 
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  ”!؟یکنیکار م یچ ی دار“

باز  زیبه سمت کمدش که سا   یوقت داشت رفتم و    ی اسباب 

  .رو گفت  نیهاش، الباس  دنیکش  رونیشروع کردم به ب

  ”.کنمیم جمع“

  .دی کش  رونیرو از دستم ب یدامن

  ”.ی زی ری اعصابم رو به هم م ی کن دام! دار تمومش“

  ”.یمونیمن م با“

  .بود یقطع

  .دامن بهم زد با

  ”.امیتو نم شی ! من پجانم؟“

  .بود  دهیترس

  ”.ی رو بردار شیکی یتونیمجزا دارم. م ی هااتاق  من“
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تو   ی خونه  ی تو  ام ی! من نمی رو از دست داد  تی عقل لعنت  تو“

  ”.کنم یزندگ

 ”.مونمیبا تو م نجایپس من ا باشه؛“

تخت کپه کردم و به    ی رو که جمع کرده بودم رو  ییهالباس  

رو    یخودم و براون  لیخونه تا وسا  رفتمیپله رفتم. مسمت راه 

بگ  تماس  تا  چند  و  کنم  وسازمیعز“.  رمیجمع    ”یبراون  لی... 

  .شروع  ی برا ی روزشبانه ساز قفل  هیو  مانکاری پ هیتماس با 

  .د یسرم دو پشت

  ”!یبمون نجا یا یتونینم“

برا  دمیسمتش چرخ  به نخوره   نکهیا  ی و مجبور شد  به من 

  .ترمز کنه

 ،یبمون نجایا یخوایشقت بکن اال. اگه مکله یِسر لعنت ی تو“

  ”.مونمی پس منم م

 ” .ندارم  ازی. بهت نکنمیم تش یریمد دارم“
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با  ی زیچ“  تا خرخره درگ   نهی ا  یبدون  دی که   ر یکه خودت رو 

برا   ی مشکالت کرد تو مشتاق    ی و من فقط  به  کمک کردن 

بهت کمک   ی که بذار   کنمیبلکه دارم ازت خواهش م  ستم؛ین

  ”.کنم

  .بروش بود تو دل ی اقهوه ی هااون چشم ی هنوز هم تو ترس

  ”.بشم ونتیمد نیاز ا  شتریب تونمیمن نم ک،ین یدام“

  .دمشیبازوهام کش  ن یبود. ب دهیبه اونجام رس گهید

  ی زندگ  ی که تو درباره   یگوش بده. همون حس نگران  زم،یعز“

همون حس    قای من هم دق  ،ی سالمندان دار  ی خانه   ی پدرت تو

  ی که بخوا  ستی ن  یلطف  ن یدارم. ا  نجا یا  ی تو تو  یزندگ  ی رو برا

  ی کمک از طرف من، صرفا به خاطر ارضا  نی. ا یبرش گردون

  ”.کنم یبودنت زندگ نجایبا ا تونمیخودمه. نم یخودخواه

___________________ 
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بادگ * موقع  یعنی  ری اتاق  به  توجه  پنجره   ت،یبا  و    ه ی ها  در 

 .فتهیب  انیشده که باد داخلش به جر  یطراح ی طور

که بتونم تا    ی زیاز اون چ   شتر یب   یلیاالنش هم خ  ن یهم  تو“

نجات    بایشغل، حقوق، تقر  نی. ای ابد بابتش تشکر کنم بهم داد

  ”.نه ایجبران کنم  تونمیکه م دونمیدادن پدرم و نم 

تحمل کنم.   نیاز ا   شتریب  تونستمیشکست و من نم  صداش

تو از  من  که  موقع  پ  ی خونه  ی اون  بهش  امنم  و   امیگرم 

خودش جمع شده بود. برام    ی ها توملحفه   ری اون ز  م،دادیم

  .سخت بود

  ی که هرگز سربار کس  ام؛یپدرم قول دادم که از پسش برب  به“

  ”.شهیم ر ی تحق ی نجوریکنم. ا دشیناام تونم ینباشم. نم

  .فشردم  امنه یرو به س  صورتش
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م   اوه،“ فکر  همچ   یکنیاال!  که  بدونه    ی زندگ  ییجا  ن یاگه 

 ی خوری کم غذا م  یلیو خ  یکنیسخت کار م  یلیخ  ،یکنیم

  ”.براش بدتره  یتو بهم بگو که چ  ده؟یبهش دست م  یچه حال

  ”.بفهمه ستیقرار ن وقتچ یه“

  .گفت یمطمئن  ی صدا با

ن  پس“ قرار  بگ  نیا  ستیاگه  به پدرت  با  ،یرو  کمک    دیچرا 

  ”؟یکردن من رو بهش بگ

گها د  رشی!  االن  نه   گهیانداختم.  بود،  خودش  غرور  بحث 

  .دونستن پدرش 

  ”...من“

 ی با منطق مردونه  ییارویکه در برابر رو  دونستی نم  مطمئنا 

  ”!ی اخو ییمنطق مردونه؟ نچا“بگه.  یو نقصم چ بیعیب

که احساساتم رو    دونمیاال. م  ی ستیتنها ن  گهیبه بعد د  نیا  از“

  ی ل یو بابتش خ  نطورهی . همدمیقمر در عقرب نشون م  یلیخ
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 گهیچه نه و د  ی من طرف توام؛ چه من رو بخوا   یمتاسفم، ول

  ”.یتنها بمون نجایا ستیقرار ن

  ”!تق  تق“

  .بشاش پر لهجه از سمت در باز خونه اومد ی صدا هی

قا  اال سرم  پشت  و  گرفتم  تهد  مشی رو  با  تا    ی کله   دیکردم 

  .روبرو بشم ی سحر

گردالو و    د؛شیاز پنج فوت* نم   شتر یاونجا بود که قدش ب  یزن

فضول   ه یبا    ر یپ تولبخند  درخشان.    ه ی هاش  دست  ی طورِ 

  ”!دهیپاچه خرکله“رنگ بود.   یآب یسفال ی قابلمه

  ”.چه خبره  نمیو اومدم بب  دمی شن ادیعالمه داد و فر هی“

  ”.صبحه  میگروسو، ساعت چهار و ن  خانم“

  .ها رو گنگ ادا کرد کلمه  اال
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. یکنیمرد جذاب جنگ و دعوا م  هیبا    ی هست و تو دار  بله،“

آفتابه    ی حت  یعاشقانه باشه، ول  ی بگو مگو  هیبودم که    دواریام

 ” آفتابه دزد   گهی م  نکیبه دام“  ” عشق رو دارن.  اقت یدزدها هم ل

  ”.ستیعاشقانه ن ی مگو بگو“ 

  .کرد ی پافشار اال

 .پله بچرخونهمن رو به سمت راه  کردیم یسع

  

  ”.کردم دارتونی که ب دی ببخش“

  ”!نگو ی ور ی در“

  .تشر زد زن

. هیدرست کردن تست فرانسو  یموقع برا  نیساعت بهتر  نیا“

 ی پر سر و صدات معرف  ی بر و روحاال من رو به دوست خوش 

  ”.کن

  ”...شونیگروسو، ا  خانم“
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  ”.پسرشم  دوست“

  ”قشنگ سه سالته! یعنی“رو تموم کردم.   حرفش

  ”.سمه یرئ“ 

  .گفت اال

  شد ینبرد رو برنده م  نیا  دیاز ما با  یکی.  میشد  رهیخ  گهیهمد  به

  .و قرار نبود که اون شخص اال باشه

  ”شده؟ یچ صورتت“

  .دیگروسو پرس خانم

___________________ 

 .متر  میو ن کی *

 

  کی نیدام

برداشت  یبراون بالکن  ی و به خونه  میرو  و  دار خانم گرم، دنج 

فرانسو  میگروسو رفت ما رو درباره میخورد  ی و تست  اون   ی . 
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بودن آگاه   ی خودشون لشکر  ی هاش که انگار برا هاش و نوه بچه

  .کرد

دو روز   ی اال استفاده کرده و کمکش کردم تا اندازه   یخستگ  از

که به زور قبول کردم. بعد به سمت   ی اره؛ مصالحه لباس بردا

  .شدن بود دار ی. تازه االن وقت بمیکرد یشهر رانندگ

 ی انرژیم برگشته بود. برا  یبود، ول  یطوالن  یل یخ  یلعنت  شب

وقت   نیاول از  تو  یبار  رو  بودم،   بلیل  ی که نقش پدرم  گرفته 

  دا یانجام بدم اعتماد به نفس پ  خواستمیکه م  ی زیچ  ی درباره 

  .کرده بودم 

رو گرم   ی من قور  داد،ی رو م  یبراون  ی اال داشت صبحونه   یوقت

  .دادم امیکردم و به مادرم پ

  ”؟ی اباهات حرف بزنم؛ مهمه. خونه دیبا“: من
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سحر، قبل ساعت   ی کله   ی که چطور  ی واقعا خوب بلد“:  مامان

به   صبح،  حمله  هیهفت  براونی بد  یقلب  ی مادر  خوبه؟   ی. 

  ”؟یخودت خوب

با   دیخوبه. فقط با  ز یچهمه   م؛یخوب   یمتاسفم. من و براون“:  من

  ”.میحرف بزن گهیهمد

 ی خوای اگه م  یجا باشم، ول ساعت هشت اون  تونمیم“:  مامان

خبرها بد  ی بهم  صبحانه   ،ی بد  رو  پس  خودت  دست  ام 

  ”.بوسهیم

  ر یز  نتیکاب  ی و جلو   دیکش  ازهیهم رفت. اال خم  ی تو  امافهیق

  .خم شد  نکیس

  ”؟یکنیکار م یچ ی دار“

  .دمیپرس

تو  ی منظره   از بودم؛ حس    فی ک  شرتمیسوئ  ی باسنش  کرده 

  .دادیبه آدم م کتیمال
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  ”!. آهاگردمیپاک کننده م  دنبال“

  .دیکش رونیرو ب ی بطر هی روزمندانهیپ

 یاکننده و دستمال حوله   زیتم  ی کردم که با اسپر  تماشاش

تم جا  زیمشغول  پ  ییکردن  ساعت  چند  مثل   شیکه 

 ،یلیدل  هیشد. به    میرو کرده بود  گهیهمد  ی حشر  ی هانوجوون

  .دم یبامزه اومد و خند شمیپ نیا

براون   اال انداخت.  باال  سمتم  به  رو  از   یابروهاش  رو  سرش 

بکاسه کجک  رون یاش  و  خ  یآورد  حاال    رهیبهم  تا  مگه  شد. 

  بودم؟ عاطفهی ب نقدریا یعن یبودم؟  دهیسگم نخند ی جلو

  ”!ه؟یچ“

  .دیکانتر دستمال کش ی . رودیپرس اال

 ” .کنهی درست م چی ساندو نجایا یک یزود   ای رید“

  

  .و حوله رو ازش گرفتم ی بطر
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  ”.ریباال و دوش بگ برو“

  ”.درآورد  ی باز سیرئ  باز“

  .زد غر

  .دیکش ازهیخم  دوباره

  ” تخت؟ ی تو میفقط بر  شهینم“

  ”.جا ن یا ادینه! مادرم داره م  االن“

  ”!اوه“

  .هاش گشاد شددرک کرد چشم یوقت

  ”م؟یکه سکس داشت یبه دلساندرا بگ ی خوای کن! م صبر“

از سکس    شتریب  یلی. خ دمیصورتش دوباره خند  ی وحشت تو  از

  .میدونستیرو خوب م  نیبود و هر دومون ا

  ”.کرد  یرو از اون مخف ی ادیز ی زهای چ پدرم“

  ”...فقط نیا یول“
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  .دهنش گذاشتم   ی رو رو دستم

اونقدر    یبگ   ی بخوا  اگه“ بوده،  فقط سکس  گذشته  که شب 

  ”.ی که اشتباه کرد یتا بفهم کنمیسخت روت کار م

  .زد  امنهیس ی رو از دستم جدا کرد و تو خودش

نمدی ببخش“ فکر  ا  یکنی!  از  وسط    ی پا  نکهیقبل  رو  مادرت 

م  نیا  ی درباره   دیبا  یبکش صحبت   می کردیموضوع 

  ”جون؟س یرئ

  د ید  هی  نطور یسلسله مراتب بود؛ اون هم  بندیپا  ی زن انگار  نیا

  .داشت  نانهیزبیر

دباشه“ اال،  دلم    ی برا   ز یچهمه   شبی!  من  و  شد  عوض  ما 

رابطه   خوادینم اون  دوباره   یِمعمول  ی که  رو  نچسب 

  ”.برگردونم

تا   نینچسب و قرار گذاشتن، زم   یِمعمول  ی رابطه  هی  ن ی! بدام“

  ”.اسآسمون فاصله
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  ”م؟ی. ما با همستیمورد نه، ن نیا ی تو“

  ” ؟یگیم یضوابط چ ی درباره “

رو فراموش کن. ضوابط رو فراموش کن،   ی اگهی د  زیهر چ   االن“

  ”.رو فراموش کن یوجرسین ی مادرم، پدرت، آلونک تو

  .رو چرخوند  هاشچشم

 جا ن یخودم و خودت فراموش کن. درست هم  ری رو غ  زیچهمه “

  ”.لحظه  نیهم ی باش؛ درست تو 

که از خودم    ییهااون هفته   ی بعد از همه  دمش؛یبغلم کش  ی تو

  .دادیاحساس درست بودن م  یلیخ کردم،ی دورش م

  ”م؟یبا هم  ما“

به  یخمارش جنگ ی هاکرد. پشت اون چشم می بررس حرفیب

  .راه بود

چ  م؛یکن   شی عمل  میتونیم  خودمون“ قول    ی زی هر  بهت  رو. 

  ”.سنتیملف یکه اون کلمات رو بگ  خوامی. فقط ازت مدمیم
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دو سر   ی هاچه یماه   ی رو  ی قراری هاش با بکه انگشت  یحال  در

بهم   خواستمی. ازش م دیلبش رو گز  خوردن،یبازوم چرخ م

بهش نداده بودم،   ی لیدل  چیکه ه  ی اعتماد کنه، اون هم وقت

 .کنه دای داشتم که بهم باور پ از ین یول

  ”.بهم وقت بده قهیدق هی“ 

  .تگف

  .دمی گوشش کش ی نرمه ی رو خم کردم و زبونم رو رو سرم

. میهست  یبود؛ ما واقع  یفکر کن اال. اون واقع  شبید  ی درباره “

  ”.ی . اگه تو بخوامیکن  شی عمل میتونیم

  ” ؟ی چطور یول“

  .رو تکون دادم رمس

 ؛ی که بخوا  نهیکه مهمه ا  ی زی. چستیمهم ن  ش ی چطور  االن“

  ”.ی که ما رو بخوا

  .نمونیبه موقع، سگ باهوشم سرش رو آورد ب  درست
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نوسان اال    تونستمیبغلم گرفته بودمش. م  ی محکم تو   یلیخ

رو ثان  ی رو  و  کنم  احساس  لبه  حال    یطوالن  ی هاه یاون  در 

ا بدون  بودن،  سمت   نکهیگذشتن  کدوم  به  واقعا  اال  بدونم 

  .*لهیمتما

حق  ی اال انتخابا  قتایمن!  فکر    یون  و  نداشتم  منم  نداشت؛ 

  .میدونستیرو م نیهر دومون ا کنمیم

  ”بود؟  یمنظورت چ م،یکنی م شیعمل یگفت یوقت“

  ”.بود؛ من و تو گهیبا همد منظورم“

  ”!؟ی پَر تک“

  .شدم رهی خ بهش

حتآره“ پس  درباره   ی !  لقمه  ی دوباره  حروم  کراون   نی ستی، 

  ”.فکر هم نکن مز،یج

  ”!؟ی دومون. تک پر  هر“

  .کرد  تکرار
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  ”.البته “

  ”؟یچ گهید“

  .کرد ی پافشار

 می خوایما هر دومون م  م؛یفهمی. مدونمینم  یمنِ لعنت  اال،“

  م،یادامه بد گهی و فقط هم با همد  میکه سکسمون رو ادامه بد

  ”درسته؟

  ”.ستین کیرمانت یلیخ نیا“

  .کرد اشاره

مردها  آره “ اون  از  من  و   ستمین  ییخب،  دادن  گل  اهل  که 

  ”.احساس خرج کردنن

اونقدر اون   کیتار   ی گوشه   هی  ی تو  ی از اون مردها  شتریب  من

  .بکشه بودم غیرو بکن تا اسمت رو ج 

  ”!ه یوونگید نیا“
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  .د یکش ی زی ت دم

  ”.هست“

و احمقانه و احتماال هر دومون فقط از سکس    رمسئوالنه یغ   و“

  ”.میمست و ملنگ شد

  ”.کن  فیکن و کانتر کث  کونیکُنف  یزندگ سکسِ“

  .کردم گوشزد

  .و بعد باال رفت  دیلرز  هاشلب

  ”.بشم مونیقراره پش احتماال“

  !رو گرفتم و بازوهاش رو فشار دادم. بگو نفسم

که در انتظاره، مجال    یبدبخت  ن یداخلشم. بذار به ا  گه ید  یول“

  ”.می عرض اندام بد
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تر، از درون  تر و شاد کنندهتر، گرم درخشان   زی چ  ه یو    آرامش

. بلندش کردم و دور اتاق چرخوندمش. دیبخش  ییبهم روشنا

  .اال بازوهاش رو دور گردنم انداخت و محکم گرفت

  ”.هیوونگید نیا“

  .دیخند

به   یانتخاب درست  یوونگید  م،یزندگ   ی بار تو  نی اول  ی و برا  بود

  .دیرسی نظر م

___________________ 

 !ر یخ ایاس جوابش بله  *

سبک عطر شنل    ی بعد، مادرم غرق در هاله   قهی و پنج دق  چهل

  .بزرگش وارد خونه شد زیسا یآفتاب نک یپنج و ع ی شماره 

با   یحال  در توجه که  رورون  رو  م  ی هاتش   خت یری سر سگ 

  .کتش رو گرفتم 

  ”.ی باور کنم که سگ دار تونمی نم هنوز“
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پرست  گفت، همون  به  و  کرد  صاف  ز  ژیکمر  و   ی بایبرازنده 

  .خودش دراومد

  ”.میَبابا سگِ عال  هی من“

  .کردم  شیدر رو براش باز کردم و به داخل راهنمائ  گفتم،

  ”.یکه هست  البته “

  .گفت

  .رو نوازش کرد امگونه

  نکه یخوبه که بدون ا  یلیام. خاقدامت شگفت زده   ن یاز ا  فقط“

از هفت خوان رستم رد    ی کار  هی  ی برا  ی خودت رو مجبور کن

داد  یاقدام   هی  ،یبش تو“  ”.ی انجام  سگ    یفقط  گرفتن 

اِال خود رستمو آورد  ابراز عالقه  ی خوان نکرد، براهفت ش به 

  ”    سرش.

  ”.کار  نیا“

  .ستادیآشپزخونه از حرکت ا ی ورود  ی تو  مادرم
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  ”!سالم“

کرده بود، به   دایگاز پ   ی از تو  قاتشیتحق  یکه ط  یبا کاردک  اال

  .دست تکون داد ی اکارانهحالت گناه 

  ”!آه“

  .دی گفت و به سمتم چرخ  مادرم

 یازانه یموج دشمن ست  چیه  یاش ناخوانا بود، ولچهره   حالت

  .نکردم؛ هنوز افتیازش در

  ”.اال  سالم“

  .گفت

  ”.نیبش یرو صندل مامان،“

  .گفتم

 ی سالن غذاخور  ی تو  میآشپز  ن یکه اال در ح   ی زی سمت م  به

اومدم   ی اافه یاال ق  ی کردم. نشست و من برا  تشیبود هدا  دهیچ
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بش هم  اون  ماهنهیتا  رو  تابهی.  از  و    ی رو  برداشتم  حرارت 

برشتخم  با  اسفناج  تو  ی هامرغ  رو  خالبشقاب  ی گوجه   ی ها 

  .کردم 

غذاخور  هابشقاب سالن  به  درباره   ی رو  که   ی کار  ی بردم. 

 ی همه   نیبکنم به شدت احساس آرامش داشتم و ا  خواستمیم

 تی. االن زمان اولوگفتیرو بهم م  دونستمیم  دیکه با  ی زیچ

  .بود دی جد ی های بند

  .رو برداشتم  مییاال نشستم و چا کینزد یصندل ی رو

بدم.  خوامیم  مامان،“ به  “  ”استعفا  زده  تو  شاهده  خدا 

  ”    سرت!

  الا

شدم و    ری غافلگ  یناگهان  یلیزد، خ  ک ین یکه دام  یاز حرف  بعد

  .ظرف افتاد ی قاشق از دستم تو

  ”!؟ی گفت یتو چ“: میو دلساندرا همزمان گفت  من
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رو  کی نیدام رو  ول  ی دستش  گذاشت،  اش توجه   یدستم 

  .همچنان به مادرش بود

 ی نفر   نی. شما اول میتا حاال وارد رابطه شد  شبی و اال از د  من“

ا  یهست از  همسا  نی که  جز  به  البته  داره؛  اطالع   ی ه یماجرا 

  ”.اال ییایرومان

  حس یقدر بروحم از بدنم خارج شده؛ همون  کردمی م  احساس

بودم که قدرت   یتماشاچ  هیاون لحظه فقط    ی و سردرگم. تو

تصادف اتوبوس    هی  یتکلمش رو از دست داده بود. مثل قربان

  .سمم زل زده بودم که فقط با چشم روحم به ج

که انتظارش رو داشتم از گلوم خارج    ی زیبلندتر از چ  صدام

  ”!ی دیتو استعفا نم“شد: 

  ک ی ن یکه شورت دام  یدر حال  ،ی همون لحظه بود که بروان  ی تو

همه رو به   ی رو به دهن گرفته بود، به سمتون اومد و توجه

  .خودش جلب کرد
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اطم  یت یاهم  کی نیدام با  و  داد:    نانینداد  استعفا  “ادامه  من 

تو   دمیم اال  هم  مونهیم  یباق  شیشغل  تیموقع  ی و  شما   .

رو که   ی گرتا از مسافرت برگرده، هر کس  یکه تا وقت  نیمختار

اگه گرتا    ی. حتنی انتخاب کن  نی گزیبه عنوان جا  نیدوست دار

بده    رهیبگ  میتصم به    ایاستعفا  همچنان  اال  بشه،  بازنشسته 

تو داشت بمونه،   می اگه تصم   یول  ده،یادامه م  بلیل  ی کارش 

رو در  خوامیم باشه و حقوق االنش  اال هم کنارش   افت یکه 

  ”.کنه

عصبان  یحرف با  و  دست    یسع  تی نزدم  از  رو  دستم  کردم 

  .جدا کنم کی نیدام

  ”.ی ریبگ  میتصم ییتنها یتونینم تو“

ول  دلساندرا کرد،  موافقت  حرفم  با  بهمون   ک ینیدام   یهم 

خونسرد  ی اتوجه با  و  توگوجه   ی نداشت  رو  ظرفمون   ی ها 

  .ذاشتیم
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  ی د ینم  ت یتو اصال به نظر ما اهم  ه؟یاچه نوع رابطه   گه ید  نیا“

  ”م؟یباهات موافقت کن  ی و انتظار دار

برم   ش ییکه فنجون چا  یدر حال  کی نیدام گفت:   داشتیرو 

  ”.نه یبه نظرم تنها راه حل هم  نطوره؛یهم  قایدق“

تصم کین یدام“ من  بشم    می!  باعث  بار   ییرسوا  ه یندارم  به 

  ”.ادیب

  دن یم  تیاهم  گهیدو نفر که به همد  نیب  یتوافق  ی رابطه   هی“

وجود داره. تو   شهیهم  عهیشا  م،ینخوا  ای  می. بخواستین  ییرسوا

آدم   یتونینم کنرفتار  کنترل  رو  رو   ای  یها  مردم  دهن 

  ”.ی ببند

و من    گرفتنیم   دهی و دلساندرا هر دوشون من رو ناد  کی نیدام

  .واقعا کار از کار گذشته  گهیکه د کردمی احساس م

  ”.اال رو اخراج کنم ستیقرار ن “گفت:  دلساندرا

  ”.که نه البته “
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دام   دستم از دست  اون   یول  دم،یکش  رونیب  ک ینیرو محکم 

  .رونم رو محکم گرفت و اجازه نداد از سر جام بلند بشم

نکنه    ن؟ینیبیاصال شما دو نفر من رو م “گفتم:    ت یعصبان  با

  ”!م؟ینامرئ

نفر چقدر جد  ی رابطه“بالفاصله گفت:    دلساندرا  ه؟ یشما دو 

  ”هاست؟حرف  نیاز ا تری جد ایسکس بوده  هیفقط 

د  هی“ اگمیم   گهی بار  با  هیموضوع  نی!  تو  با من در    د یکه  اول 

م صحبت  مادرت؛    ،ی کردیموردش  بگم   اینه  بهتره 

  ”.سمونیرئ

  .زدمیم غی داشتم ج انگار

همد  ما“ کرد  گه ی با  دمی صحبت  تو  و  من  تو  گهی.  هم   ی با 

  ”.میارابطه 
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کورکورانه   ی رابطه  هی  یستین  لی اگه ما  زم،یعز“گفت:    دلساندرا

که چقدر در مورد    ی بد  حیپس بهتره بهم توض  ،یرو شروع کن

  ”.یهست ی جد  متیتصم

خونسرد  کی نیدام اندازه “گفت:    ی با  به   ی جد  یکاف  ی ما 

امروز  مونهینم   یباق  یحرف  گهید  م؛یهست من  ضمن،  در   .

  ”.کنمیاستعفام رو اعالم م

  ”!یکنیکار رو نم  نیا یلعنت ی تو نه،“

  .تر از من اصرار کردمودبانه  یلیخ دلساندرا

  ”.کرد ینخواه ی کار نیچن تو“

پرس  کی نیدام و  کرد  من  به  نشونه  نیا“:  دیرو   ی سکوتت 

  ”گم؟یدرست نم  تته،یرضا

  .فشار دادم گهیرو به همد  هامدندون

  ا ی وارد رابطه بشم    رم ی بگ  میتصم  قه یدق  هی  ی تو   ست ین  قرار “

 ” .نداره ییمعنا چینه؛ پس سکوتم ه
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 ” .رابطه رو پنهان کنم  نیا  ستیمن برخالف تو، اال، قرار ن  یول“

  اال

جور ابراز    هی  زدیم  کی نیکه دام  ییهاحرف   کردمیم  احساس

 قت یدر هر صورت تمامشون حق  ی عشق نبود، ول  ایاحساسات و  

  .محض بودن

ماجرا   نیخب، ا  اریبس“سرش رو تکون داد و گفت:    دلساندرا

  ”.راه حل داره 

رون پام کنار زدم و با    ی از رو  یرو به سخت  ک ین یدام  دست

  .از جام بلند شدم  تی عصبان

فرد بالغم    هی.  ستم یدختر بچه ن  هیروسو، من    ک ی نی دام  نیبب“

  م یتصم  ییتر از همه تواناکه احساسات و عاطفه داره و مهم

  ”.بده صی خوب و بدش رو تشخ  تونهیداره و م  ی ریگ

اون خرابه   ی که باعث شده تو  هی زیتو چ   ی ریگ  م یتصم   ییتوانا“

 ” .یکن یزندگ
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بندازه، منم کوتاه    ی خدا  راه  دام قصد داشت دعوا  اگه  من! 

از اون جو   تونستمیبود؛ چون م  می. باعث خوشحالاومدمینم

  .فرار کنم

بهم ثابت    یکشتی که خودت رو م  شی چند وقت پ  نیهم  تا“

  نمون یب  ی ارابطه  ست ی. قرار هم نی به کارم ندار  ی که کار  یکن

  ”.ادیبه وجود ب

شما رو از    ی هر دو  د یمن با“گفت:    ی بلند  ی با صدا   دلساندرا

  ”.بزرگ نجات بدم  ییرسوا هی

دام  یچشمک به  رو  و  زدم  دلساندرا  به “گفتم:    ک ین یبه  من 

  ”.ندارم ی اجیکمک احت 

  .دیکش یقینفس عم  تیبا عصبان کی نیدام

مشکالت   ی همه  نه؛یکه من دارم ا  یراه حل“ادامه داد:    دلساندرا

م  ی تو حل  خواب  سشهیتخت  ا  استی.  تمام    نهیاول  که 

. نیاتون باخبر کنرو از رابطه   بل یل   یاصل  رانی کارمندها و مد
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پدرت و کارمندهاش افتاد    نی که ب  یاصال دوست ندارم اتفاق

کارمندها بهتره  بشه.  تکرار   بلیل  ی تو  که  ی غارتگر  ی دوباره 

  ”.ادیحساب کار دستشون ب کننی کار م

فکر    نیا   تونمینم  من“ شما  مامان،  کنم.  قبول  رو  حل  راه 

بدون شک    ه؟یرابطه چ  نیها نسبت به اواکنش اون   نیکنیم

از   یی. اال توانامیاستعفا بد  بلیاز ل  میشیهر دومون مجبور م

بفهمه که من    د ینبا  چکس ی شغل رو نداره. ه  ن یدست دادن ا

  ”.چرا استعفا دادم 

آوردم و گفتم:    میانرژ  دوباره که   دوننیهمه م“رو به دست 

  عات یشا  نکه یفقط به خاطر ا  یکن ی . تو فکر می ر یم   بلی چرا از ل

تا رو  روسو  پل  به  ا  هیبق  ،ی نکرد  دیی مربوط  قبول   نیهم  رو 

رازها  کنن؟یم کردن  مشکل  ریز  ی جارو  حل   یفرش  رو 

شاکنهینم حق  شهیهم   عاتی.  مو  قتیاز  در  همه   رد بدترن؛ 

م هم  دوننی پدرت  هم   خوانیم   نطوریو  تو  و  من  مورد  در 

  ”.ارنیاطالعات به دست ب
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  .دیدلساندرا پر رنگ

خونسرد  کی نیامد م“:  دی پرس  ی با  فکر   عات یشا  یکنیتو 

کارآموز رو    هیکه پدرم    قتیحق  نیاز ا  عاتیشا  یعنیبدترن؟  

  ی اتاق کنفرانس حبس کرده و بهش تجاوز کرده تا وقت   ی تو

باور کن  هاشه یگر  ی که صدا هر چقدر    نیبلند شده بدترن؟ 

  ه زاد اون حروم   ی کارها  ی بد باشن، باز هم به بد  عاتیهم شا

  ”.ستنین

  ر ی پذ  ب یو آس  دفاع ی ب  یلیخ  تی موقع عصبان  ک ینی دام  نکهیا

اش شونه   ی رو. قصد داشتم دستم رو  لرزوندیدلم رو م   شدیم

  .اون از جاش بلند شد یبذارم، ول

  ”.رونی رو ببرم ب ی بروان دیبا من“

بروان  نیا با  و  رو زد  ثان  ی تو  یحرف  از چند   د ی ناپد  هیکمتر 

  .شد
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رو    ی من و دلساندرا حاکم شد. فنجون چا  نیب  ی ناجور  سکوت

  .بود رفت ابونیکه مشرف به خ ی ابرداشت و به سمت پنجره 

  ”.دهیم  تیبهت اهم یل یخ  کین یدام“

  .رو صاف کردم  نفسم

رو فراتر از    کنهیکه برات م  ییکارها  دوارمیام“ ادامه داد:    اون

 نی ا  ی تو  ی. به جز اون، کسیبدون   ستیلطف از طرف رئ  هی

که دوست داشته باشم کنارم بمونه؛ اون واقعا وفادار    ستین  ایدن

  ”.هیو حام

  .بودم دهی دام رو د تیهر دو شخص من

  ره ی نگ  م یبا استعفا دادن به خاطر رابطه با من، تصم  دوارم یام“

  ”.من و شما، من رو انتخاب کنه و شما رو تنها بذاره نیکه ب

نبا  نیب  ی مادر و فرزند  وندیپ ها هم  اونقدر   دی دام و دلساندرا 

  .بودیو شکننده م فیضع
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که لبخند به    یسرش رو به سمتم برگردوند و در حال   دلساندرا

که    هیبار  نیاول  نیا  کنمیاحساس م  زم،یعز“لب داشت گفت:  

رفتارش واقعا   نی . اکنهینفر رو انتخاب م  هیخودش    کی نیدام

  ”.اره یمن رو به وجد م

  .ستادم ی سمتش رفتم و کنار پنجره ا به

  ”.بره بلیدوست ندارم که اون به خاطرم از ل  من“

ارائه    هینباش! من    نگران“ وقتش  به  دارم که  راه حل خوب 

  ”.دمیم

  الا

  ”که من اخراج بشم؟ نهیحل ا راه“

رو   سمیکنه. من رئ  دییرو داشتم که حدسم رو تا  نیا  انتظار

بدون توجه    ییجورا  ه یکرده بودم و    رمنتظره ی درام غ  هیوارد  

  .شرکت، جرات کرده بودم اغواش کنم  نیو قوان  هااستیبه س
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ول“و در جوابم گفت:    دی خند  دلساندرا بتون  ی نه،   کمی  یاگه 

تو   تتیموقع فعل  ،ی بد  ریی تغ  بلیل  ی رو  با حقوق  که   یالبته 

  ”.بشه سر و صداها رو به حداقل رسوند  دیشا  ،یکنی م  افتیدر

  .دلم روشن شد ی تو ی د یام ی سو کور

  ”ندم؟ کی نیبه دام یگزارش  مایبهتره مستق یعنی“

  ”.ندونه ی زی! بهتره اون چقایدق“

  .تکون دادم  دییتا ی و سرم رو به نشونه دمیکش یقیعم نفس

  ”.خوبه یلیخ“

که پل روسو کرده،    ی جواب بده. با کار  ستمیمطمئن ن  البته“

  ک ی نیتو و دام   ی . رابطه میشیم   ده یکش  ی به نابود  یبه راحت

  کنه؛یکارمندها زنده م  ی پل روسو رو برا  ی هاخاطرات شهوت 

در موردش وجود داره.    ی ادیز  ی های چون هنوز هم گمانه زن

مند بشه، پدرش هم  عالقه   یبه زن  ک ینی اگه دام  رسهی به نظر م

  ”.ادیاز اون زن خوشش م
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  .دادم نانی به دلساندرا زدم و بهش اطم ی لبخند

  ”.نینگران نباش ام؛یاز پسش برم من“

تو  یول  خوبه،“ باش  نیا  ی بهتره  صادق  کامال  فکر میمورد   .

 توننی. همه نممیباش نیبذره  ریبهمون توجه بشه و ز کنمیم

  ”.رنی بگ دهیها رو نادو اون  انیکنار ب هاعهیبا شا

حرف   یبعض  کردمی م  احساس اون    ی هااز  مبهمه؛  دلساندرا 

  .کردی اشاره م ی زی چ هیداشت به 

  ”توبه کرده باشه، نه؟  یکاف  ی که روسو به اندازه  کنمیم  فکر“

  .باال انداخت و بهم نگاه کرد یپرسش یرو با حالت ابروش

جبران   ی برا  یکاف  ی به اندازه   کی نیکه شما و دام   نهیا  منظورم“

از تکرار نشدنشون سخت    نانیپل روسو و اطم   ی های کارخراب 

  ”.ن یتالش کرد

  ”.میهم موفق بود ی تا حدود د یشا آره،“
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که اشتباه کرده و    یکار شما رو قبول ندارم. اون  نیمن ا  یول“

به   یرو مرتکب شده، ول  تیجنا  نیگناهکاره، پل روسوئه؛ اون ا

م دام   رسهی نظر  و  شما  پس    نیدار  ک ینی که  رو  تقاصش 

 ” .نیدیم

ادرسته“  دام  نی!  گندکار  ستین  کین یحق  تاوان   ی های که 

  ”.پدرش رو بده 

  ”.ن یفکر کن نده یگذشته به آ ی به جا دیشما هم با دیشا“

بهم انداخت و دوباره سرش رو به سمت پنجره    ییگذرا  نگاه

  س ی توپ تن  هیکه    میدیدی رو م  کی نی ما دام  ی چرخوند. هر دو 

  .بره دنبالش یتا بروان کنهی برداشته و پرتش م

شما   خواد،ی باشه که دام م  ی زی فراموش کردن گذشته چ  اگه“

م  اجازه  بکنه؟    نیا  نیدیبهش  رو   نیدی م  حیترج  ایکار 

  ”پنهان کنه؟  شهیاش رو همخواسته

  .دیکش  یآه
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 دی. شاکنهیاون قبول نم  یرو ازش خواستم، ول  نیهم   منم“

آسون گفتن  برا  نیتردروغ  حل  ول  کی ن یدام  ی راه    ی باشه، 

 ” .ست یمثل پدرش ن کی نیدام

  ”.حرف شما درسته  قطعا“ 

در   نکه یا  اینکرد    بی من رو تعق  وقتچ یدلساندرا، اون ه  خانوم“

  ”.بده نیاتاق رو پشت سرم قفل نکرد تا هوسش رو تسک

برادونمیم“ من  کار  یخوشبخت  ی .  هر  . کنم ی م  ی پسرم 

  ”...یدر مورد شما دو نفر دارم، ول  یاحساس خوب

  .هام زل زدبه سمتم برگشت و به چشم دوباره

 ی زره   ریاس. قلب مهربونش رو زمرد فوق العاده   هی  کین یدام“

ازش سواستفاده   ،ی پنهان کرده؛ پس اگه آزارش بد  شیآهن 

از دستت    یحساب  ،ی قرار بد  یناامن   طیشرا  ی اون رو تو  ای  یکن

  ”.شمی م یعصبان

 .کار رو کردم  نیا  ینداشتم لبخند بزنم، ول قصد
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خوشحالم. بهتون قول   نیدوست دار  ی لیدام رو خ  نکهیا  از“

 یکه سع یمحافظت از قلب مهربون ی تمام تالشم رو برا دمیم

  ی شما آدم خوب  ه؛ی. اون مرد خوبکنمی پنهانش کنه م  کنهیم

  ”.نی کرد تیرو ترب

  کی نیدام

خنگول و توپ حال    یخشمم رو با براون  یکاف  ی به اندازه   یوقت

سوزوندم، برگشتم    که عاشقش بود  ی بهم زنِ پر آبِ دهن سگ

که به طرز    دمیرو د   م یزندگ  ی هازن   نیترداخل و دو تا از مهم

  .دنیرسی به نظر م ی راض  یترسناک

  ”ه؟یچ“

  ”.زم یعز یچی ه“

  .بلند شد ش ی صندل ی گفت و از رو مادرم
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جزئ  دیبا“ دفتر.  من    اتیبرم  و  بفرست  برام  رو  مدارک* 

. نیخونه بمون  ی امروز تو   دی. شما هر دوتون باکنمی اش مآماده 

  ”.نیدار ازی به استراحت ن رسهی به نظر م

 ییرفته گفت. به سمت در جلو  باال   ی آخرش رو با ابرو  ی جمله

  .کردم شی همراه

  ”.متاسفم نیبابت ا از“

  .کتش رو بپوشه بهش گفتم کردمی داشتم کمکش م یوقت

  .ام رو نوازش کرد و گونه دی سمتم چرخ به

  ”.ذره هی ی حت ستم؛یچون من ن واقعا؟“

بزن  ن یا  دینبا“ رو  م یحرف  ا  دونمی.  تو  ن یکه  رو  تو   ی کار 

مذارهیم  ی گوه  تیموقع کردم   دونمی .  مجبورت  انگار  که 

  ”.یرو دوباره تجربه کن   ی که از سر گذروند ی زیچ

شده که به چالش   یتنها پسرم تا خرخره عاشق زن  ک،ین یدام“

  ”.که لبخند بزنه. برات خوشحالم  کنهیم  ی و کار  کشونشیم
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  .و آروم نگرفت ختیبه هم ر دلم

  ”.نزد یعشق حرف ی درباره  چکسی نرو! ه تند“

  .کردمیسرد وحشت رو احساس م ی شترهایزدم. ن غر

  .کرد لبخند

دست از    ی روز  دوارمیکه ام  یهست  یشقمرد خوب و کله  تو“

مورد به مادرت اعتماد کن. تو    نیا  ی . توی بردار  اته یرو  نیا

 ،یکنیکه به اال نگاه م  نطوریا  ی اگهیزن د  چیبه ه  وقتچ یه

  ”.ی نگاه نکرد

داشتم که تا به حال تجربه   ی شماری اال احساسات ب  ی درباره 

  یبود که درباره   ی وسواس فکر  نیهم   نشینکرده بودم. کمتر

رو    نیکه ا  خواستی دلم نم  یکرده بودم، ول   دایبدن لختش پ 

  .با مادرم به اشتراک بذارم

  ”.رو بزنم  ی زی روش برچسب چ  خوامی. نمدهی جد  ی لیخ  نیا“

  .گفتم یخشک به
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___________________ 

 .هاحرف  نی سهام شرکت و ا یدرباره  هیزیچ هی. یافشاگر  یهیاطالع *

 

که ازش خوشت اومده    یکه به خاطر زن  ه یسخت  طیشرا  فقط“

  ”.زمیروزت لذت ببر عز یاومده. از مابق  شیپ

تکون داد و من در   یرو با حالت از خود مطمئن  هاشانگشت 

  .رو پشت سرش بستم

ها بار به طور ده  ی که برا  یچطور زن  دمیفهمیفقط نم  عشق؟

 تونهی هنوز هم م  شده،ی م  انتیمرتب توسط شوهرش بهش خ 

باور داشته باشه و اگه مادرم    ی امسخره   ی زهایچ   نیبه همچ 

نقش  دونستیم هم  من  شک    نیا  ی تو  یکه  داشتم،  مورد 

  .بتونه دوستم داشته باشهداشتم که هنوز هم 

ه  یحال  در که  برگشتم  آشپزخونه  که   یچ یبه  اونطور 

  .حل و فصل نشده بود خواستمیم
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بشقاب  اال داشت  مشغول  و  بود  با    هی  ی مکالمه  هیها  طرفه 

تر  برف پشت پنجره چاق و چله   ی ها. دونهدادیانجام م   یبراون

  .شده بود

 ی اشده بود؛ صحنه   جادیا  یگرم و خانوادگ  مانه،یصم  ی صحنه 

تو و همهخانواده  ی همه  ی که  م  ی ها    ی ول  شد،یجهان خلق 

مرموز، ناخوش کننده و گرم وسط   ب،یعج   زیچ  هیهرگز.    نجایا

  .منفجر شد امنه یس

کار رو    نیکنم و ا  رشی بود که خرد و خم  نیا امه یاول  ی زه یغر

ملعبه  نبود  قرار  کردم.  ستا  ی صحنه   نیچن  ی هم    ش یقابل 

ا  ی امانه یصم که  االن  نه  عصبان   نیبشم؛  دستش  از    ی همه 

  .بودم

  ”م؟یبزن  یچرت هی ای ی اول دعوا راه بنداز ی خوایم“

  .گفتم یخشن  ی صدا با
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  نه ی شد و دست به س  ره یبهم خ  ییشوظرف   نی ماش  ی از باال  اال

  .زد

  ”ه؟یکوتاه و بعدش چرت چ ی دعوا هی ی درباره   نظرت“

  .داد  شنهادیپ

دعوا رو تموم    م یتونیهم م  می که بهتر استراحت کرد  یوقت“

  ”.میکن

  ”.من امر کنن  ی بانو یچ  هر“

  .ام رو نگه داشتمفاصله  یرفتم، ول  رهیاون سمت جز به

  .تکون داد سر

چ  ن،یا  اگه“ جواب    یهر  تخت  از  خارج  قراره  هست،  که 

  ”...بده

 ” .رو بگو یکوفت ی کلمه  نیاال! ا رابطه،“
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چ  ن،یا  اگه“ جواب    یهر  تخت  از  خارج  قراره  هست،  که 

  ”...بده

  ”.رو بگو یکوفت ی کلمه  نیاال! ا رابطه،“

  .خشکش زد  رهی نگاه خ هی با

  ”!رابطه “

جان  با لحن  اونقدر   ی سوزچنان  خواست  دلم  که  گفت 

  .ادیببوسمش که صداش بند ب

نم  خوامیم“   خوامیم  یعنی  شه؛یحس کنم که حقم خورده 

 طور ن یداشته باشم و هم  های ر یگ   میتصم  ی سهم خودم رو تو

  ”.تو نباشم ونیمد یبه لحاظ مال

  ”.ادیهم احمقانه به نظر نم  نیهمچ “

م   یبود. منطق  عادالنه  نظر  ازش    یول  د،یرسیبه  خب چطور 

  ومد؟یخوشم ن

  ”.رو داره ای! ممنون. نظر مساعدت برام حکم دن حیمس“
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  .گفت

بفاصله  واشی  واشیبهم زد.    ین یسنگ  ی طعنه از   ن ی امون رو 

  .برد

 ی نطوریا  د ی. نبایستی من ن  ی التار  ی برنده   طیتو بل   ک،ین یدام“

  ”.یخرس گنده باش  ی کوچولو  ری منِ فق  ریباشه که انگار تو خ

 ی نبود که من برداشت کردم، ول ی زی منظورش اون چ احتماال 

  .رو روش نگه داشتم تا اعصابش رو خرد کنم امره ی نگاه خ

  ”.یخودت در نظر نگرفت ی زه یبرخورد که من رو جا بهم“

  ”.چپ نزن یعل ی رو به کوچه خودت“

  .گفت

که تو رو به عنوان   نهیمنظورم ا  یدونیخوب م  تیلعنت  خود“

. خودت  خوامی. پولت رو نم کنمی نگاه نم  میخودپرداز شخص 

م مخوامی رو  رو  بودنمون  هم  با  برا   خوامی.    یی ما  نکهیا  ی و 

  ”.رو ازت بشنوم ی زی چ هی دیوجود داشته باشه، با
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 .کرده باشه  میذره راض  هی نیا دی! خب شاباشه

 ل یتبد  قتیرو به حق  نیواقعا ا  میبتون  نکهیا  ی . شما برا حله“ 

  ”ن؟یدیم شنهادیپ  یچ میکن

  .هامکه قراره با پا بزنه تو تخم   گفتیبغلم و قلبم م  ی تو  اومد

  ”حلش شده؟مشتاق راه  ییهوی یک نینگاه کن! بب اوه،“

هاش رو دور  دست  نکهیحرکت کرد منقبض شدم. قبل ا  یوقت

 ی رو   ی لبخند از خود راض  هی  هی ثان  ه ی  ی کمرم حلقه کنه، برا

  .شد دار یصورتش پد

 ه یاش در حال بگو مگو و کنامن و اال همه  نکهیتوجه به ا  با

فرق    نیرو نداشتم؛ ا  ی کیزیمحبت ف  ن یانتظار ا  م،یانداختن بود

  .هام رو هم داشتم. البته که ترسِ تخم کردیم

  ”.اریدرن  ی باز چموش“

 .سرش گذاشتم  ی ام رو روکردم و چونه بغلش
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م  نیا  ی چطور  ی عاد  ی هاآدم “ رو  کنترل    یک  کنن؟ی کار 

 هاشونیی دارا  ای  کننیم  تیریرو مد  هایبده  ی چطور   کنه؟یم

  ”به اعصاب هم بتنگن؟ نکهیبدون ا دارن،ی رو جدا نگه م

  .دیمقابل بدنم آه کش اال

باز  یکنیم   یکه االن سع  دونمیم“   ی ول  ،ی اریدرب  ی باهوش 

حق بخوام  نم  قتی اگه  واقعا  بگم،  ا  دونمیرو  مسائل    نیکه 

د  ی اقتصاد مسائل  پ  ی اگهیو   یرابطه  هی  ی تو  اد،یم  شیکه 

 م یتونیکدوم از ما نم  چی. هکنهی کار م  ی مدت چطور  یطوالن

به    دی. شامیریبگ   اد یدر موردش    ی زیچ  مونی بچگ  ی از دوره 

 گه یمدام با همد  نکهی داره؛ ا  یان بستگرابطه   ی که تو   ییهاآدم 

 ” .حرف بزنن

  ”؟یبرس یبه چ ی خوای. ممیزنی حرف م میدار باشه،“ 

 ،ی قرار دادن من انجام بد  ریتحت تاث  ی هم که برا  ی کار  هر“

  ”.رمی گی قرار نم ریبا پولت تحت تاث
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  .آخر رو زد  ریت

نم  اال،“ پا    خوامی من  بخوابه و صبح که  تو، شب  د...  دوست 

  د یبا  یمخارج زندگ  نیتام  ی باشه که برا  نیفکر ا  ی تو  شه،یم

  ”.بزنه شییغذا  ی هااز وعده 

م  خواستمیم کنم.  مراقبت   ی همه   خواستمیازش 

فقط دغدغه   هاش،ینگران تا  کنم  حل  رو  مشکالتش  و  هاش 

 یوال یکامال هم ه   گه یالبته. د  یبتونه به من توجه کنه و براون 

  .نبودم یخودخواه

  ی احساس خستگ  ی اونقدر  هوی  یباهام بحث کنه، ول  خواست

  .کردم که نتونم باهاش بجنگم

  ”م؟یاش فکر کنبعدا درباره  میتونیم ن،یبب“

  .دمیپرس

فکر کنم اون   یدرست و حساب   تونستمینم  یوقت   خواستمینم

 کردم ی م  شیراض  ی روز  هیهاش رو بکشه. آخرش  خط و نشون
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براش بکنم؛    خوامی م  ی کنه. که بذاره هر کار  ی زندگ نجایکه ا

  .داشت رو براش فراهم کنم ازی که ن ی زیهر چ 

  چکس یازش سواستفاده کنه. ه   کردی جرات نم  گهید  چکسیه

صورتش بخوابونه. ختم کالم، من پرنس    ی تو  تونستینم  گهید

  .اون بودم یلعنت  نگی چارم

ا  یول  باشه،“ خاطر  به  خسته   نکهی فقط  تا  اونقدر  دو  که  ام 

  ”.نمتیبیم

  .دی کش آه

  ”.ایب“

  .باال بردمش ی دستش رو گرفتم و به طبقه گفتم،

  .رفتی م ورتمهیجلوتر از ما  یبروان

  ”درسته؟ گه،ید میخوابیم فقط“

  .دیپرس میوارد اتاق خواب شد یوقت
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  ”.میخوابیم فقط“

  .رو از سرم درآوردم  شرتمیکردم. ت  موافقت

  ”.میخوابی م لخت“

  ”*؟ دیشدن به کجا رس دراتهیه ی ه یقض“

  .د یپرس

تصورات    ی رو از سرش درآورد و دو سوپراستارِ همه   شرتمیسوئ

  .لختش ی هانهی رو آزاد کرد؛ س امنده یآ ی فانتز

  ”.شدم دراتهی ! کامال ه هیعال“

  .گفتم دروغ 

  ”د؟یدرد تو به کجا رس  تیوضع“

  ”.کنمی احساس م ی ز ی چ یسخت به“

  .کرد  چاخان
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گردنش   ی رو  ی از قرمز   گه؛یرو نم  قتیبگم که حق  تونستمیم

 .بگم تونستمیبود م کنیکه مثل ب

پرچم    شلوارم مثل  هم  موقعش  همون  آلتم  درآوردم.  رو 

  .برافراشته بود

  ”.خواب فقط“

  .دادم قول

 ره ی خ  گه یشلوارش و شورتش رو تماشا کردم. به همد  درآوردن

شا  م؛یشد و  آس  هی  دیلخت  دو    ر،یپذب یخرده  سمت    هیهر 

  .تخت

گناه   هاملحفه طرز  ژ  ی اکارانه به  ها ساعت   کیمناستیاز 

بود  شمونیپ و   ییهوی  زی ن. چقدر چچروک  بود  عوض شده 

  .بود ومدهین  شی بود که هنوز پ زی چقدر چ

___________________ 

  .هیمنظورش همون سرم مغذ *
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 ی اندازه .* بهشکوندمیکه بهش داده بودم رو نم  یحاال قول  یول

  .دوازده ساعت ایبود...  دهیروزش کش  هی ی برا یکاف

 ی رو  میکه بتون  ی بغلش کنم تا وقت  خواستمیحاال، فقط م  ی برا

  .میکار کن  ندهیاتفاقات آ

پامون جا    نییراحت خودش رو پا  ی. براونمید یلحاف خز  ریز

گرفتم و اون رو    میاال مکث کرد، من واسش تصم  یداد و وقت

بود. صورتم   دهیچسب   امنه ی. پشتش به سدمیمقابل خودم کش

  .موهاش بود ی تو

با ه   نفسش با   یداد و به خدا قسم، وقت  رونیب  سی هس یرو 

رو خند  میسخت  ی باسنش  خورد،  احساس   دنشیوول  رو 

  .کردم 

  ”.خواب فقط“

  .بهش قول دادم دوباره

  ”.مونهی نم شهیهم  ی که برا دردم“
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  .داد تذکر

  ”!ششش“

  .خواهش گفتم با

ه  آماده  و سطح  فُتوت  که  مورد    دراتهی نبودم  رو  بدنم  بودن 

  .قرار بدم شی آزما

  .خوابش برد  قهیو ظرف چند دق   دیبغلم جا گرفت، آه کش   ی تو

تودست  نیب  بودنش و  غر  ی هام  احساس   داد؛ی م  یبیتختم 

چ  هر  و  اشتباه  درست،  ب  ی زیآشنا،  احساسات    نیا   ن یکه 

  .هست

با احساس باسن گرد و نرمش که    یو وقت  میدی ساعت خواب  سه

  ی شدم، اون سوپراستارها   داریب  آوردیفشار م  م یختگیبه برانگ

  .دست گرفتم ی رو تو منمیخوش

  ” لطفا! “  ی خواب آلودش و زمزمه   ی هاو با چشم   د یچرخ  یوقت

 ی هاش بهم نگاه کرد، به روحم قسم خوردم هر کار لب   ی رو
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ا   یرو انجام بدم و وقت  خوادیتختم ازم م   ی تو  ی الهه   نیکه 

 ی اسمم رو با آه  یداخلش کردم، وقت  میخودم رو آروم و مال

 ییهاگناه   ی همه  ی ممکنه برا  یعنیناله کرد، به خودم گفتم  

  شده باشم؟ دهیکه قبال انجام دادم بخش 

  ن یا  دونستمیکه م  ی زی کرد، تنها چ  میخودش رو تسل  یوقت

م که  کنم  زیچهمه   خوامیبود  درست  براش  ازم رو  چه  ؛ 

  .چه نه خواستیم

___________________ 

 .قول فقط خواب *

 

  اال

. نه تنها شب رو کردمیم  یزندگ  دیجد  ی ایدن  هی  ی تو  رسما

روسو گذرونده بودم، بلکه بازوهاش   کین یرخت خواب دام  ی تو

  .هم دورم حلقه شده بود
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استراحت چند ساعته، در حال  بعد اون  تو  یاز   ن یماش  ی که 

با همد  کی نیدام ل   گهینشسته بودم،  .  میرفتیم  بلیبه سمت 

تو  ی اثر  گهید ول  هاابونیخ  ی از برف روز قبل   ن یزم  ینبود، 

  .بود  سی همچنان خ

اثر    چیبود که هنوز ه   ینقاش  د یبوم سف  هیبه    هیروز شب   اون

رخ دادن   ی بکر و البته آماده   زیچروش نقش نبسته؛ همه   ی هنر

  .بود

. میخواسته بود که به دفتر کارش بر  ک ینی از من و دام  دلساندرا

اتفاق بد؛   هی  ایاتفاق خوب در انتظارمونه    هیمطمئن نبودم که  

مد صورت  هر  هر    تونستیم  بل یل   تیریدر  موردمون  در 

  .ره یبگ  یمیتصم

از ما دو   یکیهم فقط    دیشا  ای  م یهر دومون اخراج بش  دیشا

از ما   یکیحدس زد کدوم    شدی م  ینفر؛ هر چند که به راحت

  .شه یاخراج م
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به بار آورده بود،  ییرسوا  تشیر ی زمان مد ی پل روسو تو نکهیا

  بل ی ل  ی رو برا  یی هاتینبود تا پسرش که البته موفق  یخوب  لیدل

ول  بشه،  اخراج  بود  زده  همه   یرقم  من  مورد  فرق    زیچدر 

  .داشت

  ی رو تو   سمیشب رئ  هیاعتراف کرده بودم که    ییجورا  هی  من

  .بودم نهیگز ن یکالب اغفال کردم؛ پس بهتر

ا  فکر به  اخراج شدنم    یچه حس  نای مال  نکهی کردن  به  نسبت 

و  ر  شمیداره، بدنم رو به رعشه انداخت. به جلو خم شدم تا آرا

  ی که داشتم کبود ی لریچک کنم. با کانس نیماش ی نهیآ ی تو

  .پوشوندم یصورتم رو به راحت ی رو

  ”هست؟ یمشکل“: دی پرس   یعصب یبا حالت نک یمیدا

  ”.کنمیگلوله حرکت م هی! فکر کن دارم به سمت یچی ه“

به سمتت    ستی قرار ن  ی اگلوله  چیکه ه  دمیم  نانیاطم  بهت“

  ”.بشه کیشل
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. منظورم از  ستین  یکنی که تو فکر م  ی ااون گلوله  منظورم“

  فتم،یهم ب  ی و زار  ه یاگه به گر  ی گلوله همون اخراج شدنه. حت

  ”.داشته باشه ی اده یفکر نکنم فا

بود، دستم رو گرفت و فشار    هاابونیکه نگاهش به خ   یحال  در

  .داد

  ”.نباش  ی زیچ چی نگران ه گهید“

کنا  یچشم  پشت با  و  با  “ گفتم:    ه ینازک کردم  درسته، حق 

هم    ،یتو هم باهوش  یناسالمت  د؟ یتوئه. چرا به فکر خودم نرس

  ”.ستین ینگران ی پس جا  ؛یپیخوشت یلیخ نکهیا

  ”.مشکل رو حل کنم نیا تونستمیراحت م یلیخ من“

راه    نی. ای بود که از کارت استعفا بد  نیراه حلت هم ا  آره،“

قابل قبول در نظر    ی نه یگز  هیبه عنوان    اره یکدوم س  ی حلت تو

  ”شه؟یگرفته م
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 نه یا  خوامیکه م  ی زیتنها چ   یول   دونم،یرو نم  ارهیس   کدوم“

  ”.نمت یکه بدون احساس گناه برهنه بب

کنه. انگار واژنم   کمیبتونه تحر  ک ی نیکه جواب دام   شدینم   باورم

 .سکس با اون بود ی روسو، تشنه  ک ینیاز آلت دام شتریب

دام  گوش“ نم  ک،ینیکن  ازت  بد  خوامیمن  چون   ؛ی استعفا 

  ”.ی چقدر به کارت عالقه دار دونمیخوب م

گفت:    یمشکوک  نگاه و  انداخت  که    یچ“بهم  شده  باعث 

  ”؟یفکر کن ی نطوریا

  ی زیتر از اون چراحت   یلیخ  بلیل  ی که تو تو  کنمیفکر م  من“

از خسته کننده بودن،   وقتچ ی. تو هیکه فکرش رو بکن  یهست

سطح  ایبودن    ی رضروریغ و  عمق  مد    ی کم  صنعت  بودن 

. کامال یکار هم هست  نی. به نظرم تو قدردان ای نکرد  یتیشکا

 نی. ای بریلذت م  ناسیواضحه که از کار کردن با مادرت و ل 
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 ی هابا چشم  ی کرد یکار م  دیطرح جد   هی  ی که رو   رای رو اخ

  ”.دم یم دخود

 .اعتراف کنه حق با منه، نق زد نکهیا ی به جا دام

ا  عالوه “  عضو  ن،یبر  خانواده  ی تو  هست  ی از  و  یروسو  تو   .

 هی   یعنیپس    ن؛ی سازیباارزش رو م  راث یم  هی  نیدلساندرا دار

بعد   دونمینم  یمنم که حت  نی . در عوض انیهدف بزرگ دار 

 یچه غلط  خوامی م  قایاز حل و فصل شدن مشکل پدرم، دق 

  ”.بکنم

  ”.یمونیم  بلیل ی تو تو“

  ی شگ یهم  ی جمله رو با همون اعتماد به نفس آزار دهنده  نیا  و

انگار از قبل برام تصم   یتو  یگرفته بود و من نقش  م یگفت؛ 

  .خودم نداشتم یزندگ

  .میرفتیم  نگیبه سمت پارک  میداشت
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 ن یدر ا  یمی. من که هنوز تصمکی نینظر توئه دام  نیا  خب“

  ”.مورد ندارم

که پدرت رو   یست ین  ی هر صورت مطمئنم که تو دختر  در“

  ”.یسالمندان و بعدش خودت رو گم و گور کن  ی خانه   ی بزار

رو متوقف کرد. چند   نیو ماش  نگی پارک  ی تو  دیچی پ  باالخره

  .میهر دومون سکوت کرده بود ی اه یثان

نگرانت باشم   نکهیاصال از ا“شروع به صحبت کرد:    کی نیدام

  ”.ادیخوشم نم

  .بهم دست داد ینیریو البته ش  بیو غر ب یعج احساس

خواستم احساسم رو بهش بگم، حرفم رو قطع کرد و ادامه   تا

  ”.وجود نداره  یراه حل مشخص یمخصوصا وقت“داد: 

که دور سرم در   دمیدی رو م  ییکوچولو  ی هاکه قلب  یحال  در

  ”؟ی آزارم بد ی خوایم“: دم یهستن، پرس  دنیحال چرخ
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گرفتن راه حلم، خودت   دهیکه تو با ناد  نهیفقط حرفم ا  من“

مردم    اد؛یم  شیپ  یچ  ستی. مهم نیکنینگران م  ی خودیرو ب

  ”.ساختنه عهیکارشون شا

  .رمیتا روبروش قرار بگ دمیچرخ میصندل ی رو

 نکه یا  ی و تالش برا  کننیم  یپراکن  عهیالبته که مردم شا  دام،“

بش ب  میمانعشون  با  یگاه  یول  ه،یاهوده یکار    ه ی  دیاوقات 

بپذ  ییهای ناراحت چ   ی ریرو  دست    ی بهتر  ی زهایتا  به  رو  

  ”.ی اریب

نم  من“ باش  خوامیفقط  ناراحت  تو  . ینیبب  بیآس  ا ی  یکه 

ول  شهیهم   خوامیم باشم،  ا  یمواظبت  از  لجبازتر   ن یتو 

  ”.ینی رو بب تیواقع ی خوایو نم  ییهاحرف 

کوچولو دوباره دور سرم ظاهر    ی هاجالب بود. اون قلب   واقعا

 .شدن
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از   یتونینم  ،یکن  یکن دام، تو هر چقدر هم که سع  گوش“

 خوانی . اگه مردم میها محافظت کناتفاق   ی من در برابر همه

رابطه  یشخص  ی در مورد زندگ اتفاق    ای  مونیجنس  ی ما،  هر 

  ش ی اخراج شدنم پ  ایامون  که بعد از تموم شدن رابطه  ی اگه ید

نم   یپراکن  عهیشا  ادیم مانعشون  خب  هر  میشیکنن،  بذار   .

حراف  دارن  دوست  که  ا  یچقدر  مهم  قصد   نهیکنن.  من  که 

  د یام  نیرو پنهان کنم، فقط به ا  ییزهای ندارم دروغ بگم و چ

  ”.نکنه نی پشت سرم بهم توه نایکه مال

  .شده بود رهی همچنان به روبرو خ کی نیدام

م  من“ ل   خوامیفقط  دار   اقتش یاونطور که  رفتار    ی رو  باهات 

  ”.بشه اال

دار   نم،یبب“ م  ی تو  حرف  من  بتن  ای  یزنیبا  ستون   ی اون 

  ”روبروت؟

 ”.ی بد  صی که تشخ یاونقدر باهوش هست خودت“
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  ”م؟یدر موردش صحبت نکن ی نکنه انتظار دار ه؟یچ“

ا  نیفقط هم   ا یب  ن،یبب“ ماجرا نباش.  هر   ن یامروز رو نگران 

هم   یمیتصم هنوز  من  بشه،  گرفته  موردمون  در  که  هم 

و    نمتیباشم که بدون احساس گناه برهنه بب  دوار یام  تونمیم

م شک  بدون  هم  زندگ  یتونیتو  مخارج  تمام  پس    ت یاز 

  ”.ی ایبرب

  ”نداره؟ قتیحق یعشق چیه کنمیاحساس م  چرا“

تو  کی نیدام رو  رو محکم دست  ی صورتم  هاش گرفت و من 

  .دیبوس

  ”.اال می ایاز پسش برب  گه یکه با همد دمیقول م بهت“

  .اعتماد کردم بهش

اش سرخ و وحشت  و چهره   ستادهیسالن ا  ی تو  زیپشت م   راث

دام بود.  راهنما  کی نی زده  دلساندرا  اتاق  به سمت  رو    یی من 

  .کرد
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داده بودم و گفته بودم که ممکنه امروز    امیبه اون و گال پ  امروز 

 د یرسی به نظر م  یاخراج بشم. هر چند سکوت کرده بود، ول

  .اس و اضطراب دارهه از من وحشت زد شتریب

دام  ییصدا  با به  تو“ گفت:    کی ن یناهنجار  روسو   ی خانوم 

  ”.روسو ی دفترشون منتظرتون هستن آقا 

  .رو به سمتمون هل داد ی چا ینیس

  ”.فنجون قهوه آماده کردم  هی و  ی فنجون چا هیبراتون  من“

  .شده بود اخم کرد جیکه گ یدر حال  کی نیدام

  ”.! ممنونم راثاوه“

  .راث همچنان سرخ و نگران بود صورت

: دی رو برداشت و ازم پرس  ینیگلوش رو صاف کرد، س  کی نیدام

  ”؟ی اآماده “

  ”.آماده بودم شهیاوهوم! همونطور که هم “گفتم:  یناراحت با
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لب از راث به خاطر    ری به سمت اتاق دلساندرا رفت. ز  کی نیدام

  .تشکر کردم هاشیدنینوش

در برابرت کوتاه اومده. در هر    ک ی نیباور کنم که دام   تونمینم“

 ” ؟یکالب هست ی ه یامشب پا ی. راستیصورت موفق باش

من    افته؛یم  ییهااتاق کار دلساندرا چه اتفاق   ی نبود تو  مهم

  اج یمشروب احت   وانیل  هیو    یرقص حساب  هیدر هر صورت به  

  .داشتم

  ”.کال دم یم ام یموافقم. بهت پ آره،“

 ی ازن مسن با چهره   هیاتاقش    ی . تومیاتاق دلساندرا شد  وارد

بود که انگار منتظره    حرکت یاخمو نشسته بود. اونقدر ثابت و ب

  .رنی ازش عکس پاسپورت بگ

  ”!کی نیاال، دام ری بخ صبح“

  ی اش رو روگفت و فنجون قهوه  ریبهمون صبح بخ  دلساندرا

  .روبروش گذاشت  ی اشه یش زیم
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  ”.نینی بش لطفا“

مبل  ی ااشاره  سمت  روبرو   یرنگ   دیسف  یچرم  ی هابه    ی که 

  .بود کرد یخودش و خانوم مک فرون

  ”!ر یصبح بخ“جواب داد:  ی گرگ عصبان هی مثل  کی نیدام

داد:    دلساندرا م“ادامه  رو    کنمی فکر  کانداس  نفر  دو  شما 

  ”.نیشناسیم

 یول   شناختمش،یبودم و نم  دهی اسمش رو نشن   وقتچ یه  من

  چ ی . هستیاعتراف کردن ن  ی برا  یاحساس کردم فرصت مناسب

  .نداشتم فتهیبرام ب یقراره چه اتفاق نکهیدر مورد ا ی ادهیا

احوال  منم و  دام   ی ای اجبار   یپرسسالم    ی نگاه  ک ینیکردم. 

  .بهم انداخت، دستم رو گرفت و فشار داد

ب  اصال محبت  دادن  بروز  که  نبودم   ی جلو   نمونیمطمئن 

تماس   ن یا  ینه، ول  ایبوده    یکار درست  یخانوم فرون  ی هاچشم
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تو  کمی  یکیزیف حداقل  کرد؛  با    طیشرا  نیا  ی آرومم  سخت 

 .میبود گهیهمد

  .دلساندرا شروع به حرف زدن کرد  باالخره 

از وسط بدبخت  میفقط تصم   من“ نفر رو   ی های دارم شما دو 

  ”.بکشم رونیخودم ب

  ”ن؟یاخراجم کن قراره“

زچشم   کی نیدام و  چرخوند  رو  گفت:    ری هاش   ی خدا“لب 

  ”!من

  ست یقرار ن  چکسی ه“جواب داد:    یبا لحن خشن  یفرون  خانوم

  ”.اخراج بشه

تا قرارداد رو به سمت من و دام هل داد. دستم رو به سمت    دو

  ز یم  ی ام روعرق کرده   ی هاانگشت  ی اون کاغذها دراز کردم. جا

  .روبروم موند  زی و تم ی اشهیش
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دوم دنبال    ی صفحه  ی اول رو خوندم و تو  ی سرعت صفحه  به

  .گشتم  تیمثل خاتمه و امن ییهاکلمه

 ی احرفه   یلیاتون رو خال رابطه که شما دو نفر تا حا  ییاونجا  از“

مد  ن،یکرد  تیریمد دادن    بلیل  یکمپان  ت یری پس  ادامه  با 

  ”.شه یمتفاوت م کمی طیشرا  یول ست،یاتون مخالف نرابطه 

وقت  کی نیدام داد.  فشار  رو  دستم  حرف   یدوباره  رو  اون  ها 

  ک ین یاز اغفال کردن دام  یراحت شد که مدرک  المیخ  دم،یشن

  .اون دو صفحه وجود نداره  ی دفتر کارم تو ی تو

پرس  کی نیدام صراحت  شرا“:  دی با  اون   قا یدق  دیجد  طیخب 

  ”ه؟یچ

 ییایحقوق و مزا  نیو با هم  رهی کنار م  شیفعل  تیاز موقع  اال“

از    ی دیبخش جد  ی تو  کنه،یم  افت یکه در حال حاضر داره در

م  بلیل کار  به  تو  شهیمشغول  اون هم  از  قبل  در ضمن،  از . 

 ” .یکشیدست م ی کار اال دار ی که رو یمی مستق تیریمد
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پرس  ی ابا چهره   کی نیدام ناراحت  و  ا“:  دیکالفه  کار    ن یواقعا 

  ”الزمه؟

  ”.هیکامال ضرور آره،“

اون اسناد دنبال کلمات مورد نظرم    ی تو  گران،یتوجه به د   بدون

منتقل شده بودم. قرار   بلیل  کی . من به بخش گرافگشتمیم

جهان به عنوان طراح مشغول   ات ینشر  نیاز برتر  ی کی  ی بود تو

پسر سکس دوست  عالوه،  به  بشم؛  کار  هم    یبه  رو  و جذابم 

  .کردمیحفظ م

  ”.کنمیقبول م“گفتم:  یبدون معطل  پس

متعجب بهم   ی ها باال رفته و چشم   ی سه نفرشون با ابروها  هر

ام گرفته بود؛ پس با  هاشون خنده چهره   دنینگاه کردن. از د

خنده   هی اون  قهوه،  نظر   موقعیب  ی قلپ  به  دادم.  قورت  رو 

  .که دلساندرا از جوابم خوشش اومده بود دیرسیم
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داد:    یفرون  خانوم زمان“ادامه  تا  تعط  یپس  از  گرتا    الت یکه 

دلساندرا   خانوم  نظر   دیجد  اریدست  هیبرگرده،  در  برات  رو 

  ی هاتمام ساعت   ی تو  رهی . از تو و خانوم مورالز انتظار مرهیگیم

  ”.ن یرفتار کن ی احرفه  تونیکار

من   ی به هم گره خورده   ی هادست  ی نگاهش رو همچنان رو  و

  .نگه داشت کین یو دام

. متوجه شد  رمی فاصله بگ   کینی دادم تا از دام   یخودم تکون  به

  .تر گرفت و دستم رو محکم

  ی به خلق درام تو  ی اما هم عالقه“و حرص گفت:    ت یعصبان  با

ندار کارمون  رابطه  ی . هر دومیمحل  مورد  در    ی امون جدما 

کارمون رو بدون دخالت دادن   میتونیو مطمئنم که م  میهست

  ”.میانجام بد مونیشخص یزندگ

 ” !آره “
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  ک،ینی باز شده بود و با توجه به نگاه متعجب دام  موقعیب  دهنم

  .کنه یتالف یکه قراره حساب   زدمیحدس م

نشه. من    ی مورد صحبت  نیدر ا  گه یکه د  کنمیم   شنهاد یپ   پس “

کارمندها فکر کنن    ی هیکه بق  م یکن  ی کار  میندار  میو اال تصم

  ”.وجود داره  ییاستثناها

ما الزم بود رو   ی که برا  ی زیتمام چ  یو خانوم فرون  دلساندرا

 م یکردیهنوز هم احساس م  یگذاشته بودن، ول  ارمونیدر اخت 

  .شده نیبهمون توه

 ی زندگ   یدوست دختر مخف  هینداشتم به عنوان    دوست   من

  بل یفضول ل  ی کارمندها   نکهیکنم. قصد نداشتم فقط به خاطر ا

بهتر دوست   ی احساس  به  باشن  به  داشته  بگم.  دروغ  هام 

 یمخف   وارهاید  نی ا  نیوجود داشت که ب  ییرازها  یکاف  ی اندازه 

  .نگه داشته شده بودن

  .به هم گره خورد کین یرو چرخوندم و نگاه من و دام سرم
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  ن یدر ا  میدیم  حیمن و اال ترج“و گفت:    دیکش  یآه  کی نیدام

به حفظ اسرار   ی اهو عالق  میمورد با همکارهامون صادق باش

  ”.می ندار یمدل نیا

رد    نمونیب  ییها گره خورد، حرف   گه ینگاهمون به همد  یوقت

ام فرون  دواریو بدل شد که  و دلساندرا متوجه    یبودم خانوم 

  ات ینداشتم که اون دو نفر در مورد جزئ  ی انشن. اصال عالقه

  .امون سوال کننرابطه 

ترج “داد:    شنهادیپ   دلساندرا کارمندهامون   میدیم  حیما  که 

نگه دارن. به هر حال ممکنه    یرو خصوص   شونی خصوص  یزندگ

هر   ،یشغل  تیموقع  ریی رابطه و تغ  دییتعهد ساده در مورد تأ  هی

  ”.کنه یرو منتف ی رضروریگونه حدس و گمان غ

انداخت و من با شدت سر تکون    یدوباره بهم نگاه  کی نیدام

  .دادم

  ”!خب، قبوله  اریبس“غرغر شروع به صحبت کرد:   با
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من خوبه. حاال اگه    ی برا  یکاف  ی به اندازه “گفت:    یفرون  خانوم

تا قرارداد رو امضا کن   نیشما فقط ا که   نیو تعهد بد  نیدو 

نم تو  نیا  نیدی اجازه  ا  طیمح  ی رابطه  تداخل    جاد یکارتون 

  ”.سر کارمون میبر میتونیامون مکنه، همه 

 ی عاشقانه  یبه خاطر زندگ  نکهی از ا  یکه فرون  کردمی م  احساس

  .من توسط کارمندها مواخذه بشه متنفره 

کردم    یقرارداد ثبت کردم. سع  ی خودم رو رو  ی امضا  عجوالنه

اگه به “  ای  ”نقض قرارداد“  ای  ”فسخ شده“مثل    ینگران کلمات

دل پا  نیکنیاحساس م  یلیهر  به   نیا  طیبه شرا  ی بندیقادر 

  .نباشم ”!نی لطفاً اعالم کن  ن،یست یقرارداد ن

ه  کی نیدام بدون  رو  قراردادها  ب  چیهم  امضا    یرونی واکنش 

  .کرد

پرس   دلساندرا لبخند  د“:  دیبا  سر   م یبرگرد  گه یچطوره 

 ”کارمون؟
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  !خدا ی هابنده 

روسو شدم؟!   کی ن یدام  نیجانش  اریدختر، چرا من دست“:  گال

  ”از دهنت در رفت؟ ی زیاش چصبحونه ی تویموقع دادن بور

هست!   ییهازمزمه هیکل دفتر    ی االن تو  نیدرست هم“:  راث

ا  ی اعهیشا  نیپرطرفدارتر هست،  م  نهیکه  تو  گهیکه    ی اال 

 ایبه مادرش گفته که    کی نیمشت زده. دام  کی نیصورت دام 

مادرش، که مادرش تو رو انتخاب کرده    ایخودش انتخاب کنه  

  ”.کنهیرو جمع م  لشیداره بار و بند ک ین یو حاال دام

.  کنهیرو جمع نم  لشیبار و بند  سی که رئ  کنمی م  دی تائ“:  گال

بند  چی! هکنمی تکرار م ن  ی جمع کردن  لیبار و  . ستی در کار 

  ”.دونهی اسمم رو م سی رو هم بگم که رئ  نیتازه ا

شکار   هی  ی تورش رو برا  نایکه مال  گهیم  ییدوی منابع و“:  راث

  ”.تازه پهن کرده
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 ی زده، تو  رونیکه اال از دفتر دلساندرا ب  ینگرانم. از وقت“:  گال

  ”.نشده  دهیطبقه د نیا

 یی جا  ی اچوله  چاله   ی تو  ،ی گوشه کنار  هی  یکنی فکر م“:  راث

  ”خت؟یآخرش زهر خودش رو ر نای مرده، آره؟! مال 

  ”؟ی خوایکمک نم ؟ییکجااال، “: گال

  ”.ها رو چک کنم پله   رمی م“: راث

م “:  گال قبل   رمیمنم  مستعار    م یپاتوق  اسم  کنم...  چک  رو 

  ”.چهل و دوم ی طبقه

کردن که   دیشده! منابع تائ  تی گزارش شده که اال رو“:  راث

  ”.گرفته کیبخش گراف ی تو زیم هیاالن   نیاون هم

گر“:  گال خوشحاله؟  م  کنه؟یم  هیاالن  برخالف   لشینکنه 

  ”نگهش داشتن؟ 

  ”...د یبمان دیدر انتظار تائ“: راث
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که   لم،یوسا  ی رانهیحق  ی جعبه   ی رو تو  میها! من گوشبچه “:  اال

اش کردم، گم  باز و بسته   ی اومدن چهار بار  نجایاز زمان به ا

خوبه. منتقلم کردن چون... شخص مورد    زیچکرده بودم. همه 

  ”!نظر وارد تونل شد. آنتن رفت 

  ”؟“: گال

رو  “:  راث م  ه یما  نذار!  معطل  پا  گراف  میایکله  و   کیقسمت 

  ”.رون یب میکشیرو از حلقومت م قتیو حق میکنی شکارت م

از همهههه “:  اال براتون تنگ شده. خانم  نیهه!  ها، االن دلم 

اول  خوامیم تا  دو  م  نیباش  یینفرها  نیشما    ن یدونیکه 

  ”...م یروسو و من دار کی نیدام

  ”زندان؟ نیری م نیدار“: گال

 ”ن؟یشی اخراج م نیبه خاطر اختالس دار“: راث
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مقاصد ارزشمند اهدا    ی رو برا  تونیحقوق  ی هاش ی ف  نیدار“:  گال

  ”ن؟یکنیم

  ”.میذاریقرار م میدار“: اال

  ”؟ی دیکش غیکه ج ی ! راث، تو بودایخدا“: اال

عالم! شن“:  راث پپله  ی تو  ش؟یدیخاک  که  بودم  رو    امتیها 

  ”!خرناس بود که شتریگرفتم. ب

که حالم    دیو ازم پرس  رونیاومد ب  کی نیاالن دام  نیهم“:  گال

وقت نوش  امت یپ  یخوبه؟ چون  تو  یدنیرو خوندم،   ی سبزم* 

رو هم باز کنه. بعد   میراه تنفس  خواستیم  ی. حت دیگلوم پر

  ”.صداش بزنم  کینیشروع کنم به اسم دام  دی بهم گفت که با

  ”.میبزن یدنینوش می واجب شد که امشب بر“: راث

  ”.امهیبعد رقص؟ من پا یدنینوش“: گال

_____________ 

 .بیو س لیزنجب  مو،یکرفس، ل ار، یخ چ،یسبز: کلم پ  یدنینوش بیترک *
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  ”.یکه به دخترها گفت کنمیفکر م“: کی نیدام

  ”گال و راث باال باشه. چرا؟ ی سرم جلو خواستم یم“: اال

رو  کی نزد“:  کی نیدام ها  هیگال    ی بود  انجام  ش یملیمانور   *

  ”.بدم

زده   غی ج   ی صدا“:  اال راه   ی اوحشت  از  هم  ها  پلهکه  رو  اومد 

  ”.راث بود ؟ی دیشن

هاشون و اال، دوست  کی نیبود که دام  کیامروز نزد“:  کی نیدام

  ”!که اعالم کردن به کشتن بدن ی رو با خبر خوب

_______ 

  ”!امشب ،یدنیوقت شده. نوش یلیخ“: ی هر

  ”.. سرم شلوغهستمیمطمئن ن“: کی نیدام

چهار سال دارم که با رژلب    ریمنم که دو تا دختر ز   نیا“:  ی هر

روتخت   ی دالر  ۲۰۰ با    ی الکچر  یمادرشون  رو  تختمون 

  ”.که سرش شلوغه منم  یکردن. اون نیمز شونینقاش
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  ”؟ی چقدر الکچر“: کی نیدام

  ”.ک یو پشم ارگان  شمیابر نیب ی ز ی چ هی“: ی هر

  ”!ی دَدَم وا ی وا“ ” اوه!“: کی نیدام

  ”!؟ی ای . خبرت، میدنینوش میری پس م“: ی هر

رو با خودم   یکی   تونمیم  نکهی. چه موقع؟ و ادی شا“:  کی نیدام

  ”ارم؟یب

زن باشه و واسه کشوندنش به   یگیکه م  یکی  نیاگه ا“:  ی هر

دار برنامه  م  ،ی تخت  رو  دل  هم  من  مارمیپس  اون   تونهی. 

  ”.در کار نباشه ییالنا گه یحاصل کنه که د نانیاطم

  ”.دشی. دل قبال دچارهیخودت رو مسخره کن ب“: کی نیدام

  ”اسم؟“: ی هر

  ”.اال “: کی نیدام

  ”.نمیبذار بب“: ی هر
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م“:  ی هر م  گهی دل  قول  نقل  من  مکنمی و  ! دونستمی. 

مدونستمیم مدونستمی!  موس    دونستمی !  دنبالش  داره  که 

م عَکنهیموس  دن  نیترباهوش  التی.  بخورش. استیزن   .

  ”!بخورش

  ی هاکه بچه   نی هست   ییهاشما دو تا از همون آدم “:  کی نیدام

  ”.من_یی ایرو_ی زندگ# گنیبهش م  یرو مخ

. چون ستین  ستی ب  ریز  ،یگیکه م  یتو رو خدا بگو زن“:  ی هر

ب رو  زنم  قراره  اونقدر  ارمیاگه  بتونم   ی و  که  کنم  مستش 

نم  مونیلحاف الکچر  ی درباره  بگم،  رو    خوامی بهش  غرهاش 

 ی که جا ییهامردها اصرار دارن با زن ی چطور  نکهیا ی درباره 

  ”.دخترشون هستن قرار بذارن گوش بدم

دن  یوقت  یعنیسالشه.    ۲۹اون  “:  کی نیدام من   ایبه  اومده، 

  ”.هفت سالم بوده  شیش
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گستادهیا  قیتشو  فیگ“:  ی هر برا  فی!  اشک  حق   ی زدودن 

  ”!یشناس

 ی فیگ  ف،ی گ  حیتوض   ی به جا  یتونی که م  یدونی م“:  کی نیدام

  ”.یرو واقعا بفرست ی خوایکه م

شدم،   ی اخرس گنده   گهیبذار تو حال خودم باشم! د“:  ی هر

بدن    ادمی  توننی کوچولو هستن که نم  ی هام اونقدربچه   یول

  ”.نصب کنم   فی مخصوص گ  بوردیک  هی  میگوش  ی رو  ی چطور

  .فرستاد یسلف هی ی هر ی از انگشت فاکش برا  کی نیدام

هـــمـــ “:  ی هر که  ـــنـــهیالمصب،  نذار  دلم  رو  دست   !

  ”.خونه

___________ 

اقدامات   نیتراز مهم  یکی  ،یکشش شکم  ای  شی ملیمانور ها *

اهیپزشک   ی هات یفور  ی تو  یاتیح درمان  نی.    ی برا  ،یاقدام 
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ورود جسم خارج  یناش  یاز خفگ  ی ریجلوگ مجار  یاز    ی به 

  .شهی انجام م یتنفس

  ورکیوین بل یکارمندان ل ی : دفتر مرکزبه

  روسو  کینی : داماز

  B-D بخش ۱۳۵ یمنابع انسان ی هااستی: سموضوع 

رابطه   من مورالز،  اال  کرده   ی اعاشقانه  ی و  برامیارا شروع   ی . 

پارت  ز یپره   زه ی و اختالف نظر، دوش  ی کار  ِیباز  یاز هر گونه 

اظهار   ایسوال    چیمنتقل شده است. ه  کیمورالز به بخش گراف

   .ستین  رفتهی پذ ی نظر

   ارادتمند،

  ی بخش نوآور س یروسو، رئ کی نیدام

_______ 
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 ی از همکارها   یکی! هنوز فقط  سیرئ  یعجب موضوع خفن“:  اال

تاب خورد    شیصندل   ی رو باز کرده و اونقدر رو  لیمیا  دمیجد

 ” .رامن زد ی کاسه ریکه ز

  ”¹بگذر.* یطفل نیجون ا ری خوب! از خ ی خدا “: کی نیدام

خور، بلکه رامن گرون خورها هم؛ رامن   ی هاینه فقط طفل “:  اال

  ”.هیکل یمسئله  هی نیا

 ی که ا  ییزهایچ   ستیمورد به ل  نیاضافه کردن ا“:  کی نیدام

  ”.دونستمیکاش نم

  ”.هیستودن تی نگرش منف“: اال

  ی سراغ وسط پاهام! بعد از استعمال مفرط  میبر  ا یب“:  کی نیدام

اول، بعد کالس رقص    یکه ازش شد، مثل روز اولش شده، ول

  ”؟ی ایب یدنینوش ی برا یتونیامشبت، م

. آه، اوه! ی ندار  یبله! البته اگه با حضور راث و گال مشکل “:  اال

بب    گه یبلند د  ی زمزمه  هی  ی . صداگهیدور د  هی.  نمیصبر کن 
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اادیم مگه  من   نیا  ی کننده   ن یتلق  لتیمی .  که  بود 

  ”²ناشنوام؟!*

 ی سرش تو  دی با  یکه هر ک  کردیم  نیتلق  لمی میا“:  کی نیدام

کار خودش باشه و ما رو به حال خودمون بذاره. فکر نکنم با  

 ی ها هم با حضور هر داشته باشم. اگه اون   یهات مشکلدوست 

  ”.نداشته باشن ی مشکل یو دالن

بب“:  اال رو  ما  خدا  رو  دار  نیتو  دختر    ی کارها   میکه  دوست 

پسر بعدمیکنیم  ی دوست  قدم    ی حاضر  ی هاشام  ه؟یچ  ی ! 

  ”؟ی دوستانه و مهمون باز

ا  دوارم یام   حای صر“:  کی نیدام هر    نطوریکه  فقط  اوه،  نباشه. 

م  ی کار رژلب    یدالن  ی جلو  ،یکنی که   ی حرف  یروتخت  ایاز 

  ”.نزن

  ”.خوش بگذره  شتری! قراره بهیاگه بدونم منظورت چ“: اال
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بر  ی برا  ایب“:  کی نیدام مرونیب  میناهار  بدون حضور    خوامی. 

  ”.لمست کنم پانی صدها جفت چشم که دارن ما رو م

همهامه یپا“:  اال پاپکورن .  دارن  و  زدن  زل  بهم  اشون 

  ”.خورنیم

و    نیی پا  امیب  ی خوای م“:  کی نیدام خوب   ز یچ  هیسراغشون 

  ” بهشون بدم تا بهش زل بزنن؟

من“:  اال ساعت    ی اون  دوازده  د  هیکه  لخت  رو  تو    ده،یسره 

ول بله،  بگه  که  داره  ا  دیبا  دیشا  یدوست  از    ر یز  نکهیقبل 

منابع   ی هارو مطابق دستورالعمل  یدو ساعت  هی  م،یبزن  زیچهمه 

 ” .میعمل کن  یانسان

رو  مرمی تا“:  کی نیدام  و    ی رو  ساعت   گه ید  ی قهیدق  ک ی دو 

  ”.کنمی م میتنظ

_______________ 

  ی نجوریبشتابن ا  یباق   اریبود راث و گال به خاطرش به د  ک ینزد  نکهیبه خاطر ا ¹*

  .گهیم
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دارن    یداد. کارمندها جور  یکه دام به منابع انسان  هیلیمیمنظورش همون ا ²*

 .شنوهیانگار نه انگار که اال م  زننی حرفش رو م

 

  اال

پا  یواشکی از    رمیقهوه بگ  هیبرم،    ا یتا به کافه تر  نییرفتم  و 

  .فرار کنم دمیجد ی همکارها ی ره یخ ی هادست نگاه 

جذاب که قرار نبود بخرمش   یل یخ  یهرم  کی ک  هیبه    داشتم

بارم    ی چاری اومد روم و ل  یطانی ش  ی هیسا  هیکه    کردمی نگاه م

  .کرد

  ”.روسوئه کی نیدام  دیجد ی اسباب باز نیا خب،“

  .گفت  نایمال

  ده ی هفت پوش  قه ی  شرتیت  هیبا    یخی   یکت و شلوار آب  هی  اون

  .د یرسی به شکمش م بایتقر اشقهیبود که قعر 

  ”.نای مباهاته، مال ی ه یما دنتید“
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  .دمی کش آه

  ”؟ی کار رو انجام داد  نیا ی چطور“

  ”!رو انجام دادم؟ ی چه کار ی چطور“

  .دمیپرس یجیگ با

  ک،ی بخش گراف  ی . حداقل توموندمیباال م  ی همون طبقه  دیبا

  .بپرسه ی ز ی ازم چ میکه مستق کردیجرات نم کسچ یه

که شغلش    یروسو رو مجاب کن  کی نیدام  یتونست   ی چطور“

  ” رو به خاطرت به خطر بندازه؟

که به خودش   ی رو گفت، با اون فشار  ”تو“  نایکه مال  ی جور

من ارزش    کنهی نشون داد که فکر م  ی نطوریوارد کرد، کامال ا

  .نداخت ندارم خطر ا ی رو به خاطرم تو  ی زیچ نکهیا

ا  هیشخص   ی مسئله   هی  اون“ نم  نیو   ی درباره   خوامی کاره. 

. اگه میستیدوست هم ن  یروابطم باهات بحث کنم. تازه، ما حت
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بخوا رو  ترج  ،ی راستش  رط   دمیم  حیمن   یسیسیم  لیبا 

  ”.دوست بشم تا تو

ح  ،ی تجار  ی هایآگه   ی سندهینو عنوان   هی  یخونگ  وونیبه 

  .داشت که اسمش رو هرکول گذاشته بود لیرط

 ک ین یمثل دام  ی که مرد  ی رو دار  نیا  ییتوانا  یکنیم  فکر“

  ”؟ی روسو رو نگه دار

  ا یرو دارم    یژگی اون و  ایالزمه و آ یکه چ  دونستمی نم  قتایحق

  .نه

  ”؟ی حاال چکش کرد تا“

  .دمیپرس

  ”!رو؟  یچ“

  ”.رو تی بداخالق کِرم“

  ”.فهمنیمثل تو اصال نم ی اپخمه  ی هاآدم “
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  .کرد  مسخره 

  ”!پخمه؟ “

هدمیخند جدا  دخترها   کسچ ی.  به  کارش  و  سر  من   ی مثل 

  .بدجنس نخورده بود

  .کرد  نییرو روم باال و پا نگاهش

 یی که خودش رو جاها  ییهااز همون آدم   ز،یترحم آم  پخمه،“

م اونقدر  کنهیجا  نداره.  تعلق  بهشون  ل  ی که  بودن   اقتیکه 

دام  ی تو ندار  کینی تخت  رو  تو  اقتیل  ،ی روسو  بغل    ی بودن 

  ”.ی رو هم ندار مز یج  نیستیکر

  ”خودت؟  ایمال؟ من  یزنی حرف م یک  ی درباره  ی دار“

  .گفتم زی خودش تند و ت مثل

که روبرومه،    یزن   ن یا  دمیرو بهم نشون داد. فهم  هاشدندون

. کنهی م  نیتمر  ی گرو سلطه   ییزورگو  ی هاست که داره براسال
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فکر کردم، بدنم به   نایملکه مال  رستانی به جشن پرام دب  یوقت

  .رعشه افتاد

  ”!؟یخاص یلیخ  یکنیم فکر“

  .کرد یسیه

  ”.میخاص امونهمه “

  .زمی کرم بر خواستمی. مگفتم

.  کنهیبودن تو کم نم. خاص بودن من، از خاص  نهیهم   نکته“

حکم    ی ادیز  ،یانسان   ی هر چند که تو هم از نقطه نظر فاکتورها

  ”.ی دوش زنونه* رو دار هی

  ”!اال دمتییگا“

_______________  

دوش    هی.  کننی بالد کفر استفاده م  یکه تو  هیزیچ  هی ”douche“ دوش زنونه  *

 !تا درون اونجا رو پاک و منزه کنن کننی واژنشون م یها توکوچولوئه که زن 
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گا  نه،“ رو  تو  تونای مال  دمییمن  که  ما  باز  هی  ی !    ی های جور 

  ”.میستیمرد ن هیجلب توجه   برای  ¹عطش*

  .زدم داد

 ه یکه توسط    نهی از ا  شتریکه ارزشت ب  یکنیفکر نم  ی نطوریا“

  ”؟یآلت پولدار کرده بش

  ست؛ین  نیاز ا  ری که غ  کردمیفکر م  ن،یراستش رو بخوا  ،یعنی

  .نبود  یتیانسان  چیانگار اصال ه  لر،یو ف  نگیاون همه کانتور  ریز

  ”؟ی رو متقاعد کن یک یکنیم یسع  ی دار حاال“

  .هم داد زد  اون

  ”.ی افتاد کی ندامی  دنبال ²فحل* ی گربه هیمثل  تو“

  .درد داشت  یکی نی! ااوخ

جور    هیمردها برات    نکه یا  ؛ی برخوردت دست بردار  ن یاز ا  دیبا“

ق  ی کاال نمتنی گرون  و  برو  رو    ی گمشده  ی مهی.   هیخودت 

 یهست   یوحشتناک  یلیآدم خ  قتیکن. چون در حق  دا یپ  ییجا



Page 1019 of 1306 

 

اتوبوس بهت    هی االن    نیاگه هم  دونمیاالن، نم  نیو درست هم 

 شهیم  حت برات نارا  رهیجز  نیکل ا  ی هم تو  یبزنه، اصال کس 

  ”.نه ای

  ”!؟یکنیم  دمیتهد ی دار“

  .شده بودن کی بار هاشچشم

  .رو چرخوندم  هامچشم

احمق  نه،“ تو  تهدیچقدر  م  کنمینم  دی!  اتوبوس   هی  رمیکه 

ب  دزدمیم بهت هشدار    ام ی تا  دارم  رد شم.  روت  از  باهاش  و 

 ی های باز  یبا عوض  ی و دار  ییبا ی. تو جوون و باهوش و زدمیم

تمام عمرت رو به عنوان    ی خوای . واقعا می دیناجور هدرش م 

بگ بگذرون  یآدم   ر ینفقه  روسو  پائول  ازت   ی مرد  ؟ یمثل  که 

  ی فرع   زیچ  هیبه جز    یچیسواستفاده کرد و متوجه شد که تو ه

  ی و عشق بورز  یکن  یزندگ  ی خوای م  ای  ؟یستی دار نزرق و برق 
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ها  آشام که شما خون  ی هر کار  ای  ،یبچش  یجرعه خوش  هیو  

  ”ن؟یکنی باهاش حال م

  ه یبدم. تازه  یجاخال  یلیرو نداشتم که از اصابت س  نیا ی انرژ

که داشت    یدانمارک  ر یپن   کهیت   هیلحظه چشمم رفت سمت  

م متوجه  زدیصدام  اصال  هوا  ی و  گردش  از   یناش  ی اون 

گوه  دنیچرخ اون  نشدم.  جا  مغزن یدست  که    ییهمون  زد 

  .صورتم کبود بود

 دمیم  تی که بهش اهم  یکس  ایکه به من    هیبار   نیآخر  نیا“

و دست بد شکلت رو   ونیقلی. پس باسن ننایمال  یزنی ضربه م

 ی فکر کن که تو  نیبه ا  یجمع کن، ببر خونه و سخت و طوالن

  ”.ی خوایم ی چ یزندگ نیا

  .دمیکش  یسیه

 گه ید  یلیس  هیفکر زدن    ی که انگار تو  دیرسیبه نظر م  ی جور

برا رو  اطراف  منه.  تو  ی ایصندل  ی به  بکوبونم  بتونم    ی که 
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بعدش اون بلوند    یول  شد،یالزم م  دیصورتش گشتم؛ حاال شا

  .شد  یالب  یپشتش رو بهم کرد و مثل طوفان راه  با،یز  روحیب

داشتم؛    نسبت تاسف  احساس  ازش    ،یعنیبهش  که  درسته 

روسو،   کی نیقرار گذاشتنم با دام  یی جورا  هی  یمتنفر بودم، ول 

  .کرده بود ر ی زن رو خرد و خاکش نیا ی شکننده ی ه یروح

دام  اون عشق  تو  کی نی دنبال  اون  طراح  ی نبود؛    ه ی  یفکر 

اش، ذهن درب و داغون گند کرده   ی تر بود و توبزرگ   یزندگ

  .فرصت رو ازش گرفته بودم نیمن ا

  ”.درد داشت ی دختر! انگار لعنت“

  .خطاب بهم گفت دارصندوق 

  ”؟ی خوایم یمجان یبستن“

  ”.دارم  از ی بهش ن واقعا“

  ”.بود ی ایکن عسلم. عجب افع  انتخاب“
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کنه که اخراج بشم، تو   ی کار  ایکنه    تیبخواد ازم شکا  اگه“

  ”؟ یشیشاهدم م 

  ”.یخوشحال با“

  .سر تکون داد زن

  ”.بردار یدو تا بستن اصال“

  .کرد  اصرار 

  ”.صورتت ی رو ی بذار یتونی رو م  شیکی“

___________________ 

  .مزیهانگر گ ¹*

  شیجنس  تیو فعال  هیریجفت گ  یکامال آماده  وونیکه توش ح  هیافحل، دوره  ²*

 ...خوادیو م رهی م یباالست و ه
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  اال

عرق کرده بودم   یخوب بود. حساب  یلیرقص امروزم خ  کالس

کالسم   تیکه جمع  دیرسیداشتم. به نظر م  یو احساس خوب

  .شهیم شتریو ب  شتریهر هفته ب

و صورت  ی هاپنجره  بودن  کرده  عرق  ها  رقصنده   ی هاباشگاه 

م  یحساب و سال  ییهارقصنده   زد؛ی برق  با هر سن   ی تو  یکه 

  .کردنیهام شرکت مکالس

  ”!العاده بودواقعا فوق “گفت:  جانی با ه گال

  .با حوله صورتش رو خشک کرد و

رو مو به   زیچآهان! االن وقتشه که همه“بالفاصله گفت:    راث

  ”.یکن فیمو واسمون تعر

  ”.نمیحق با اونه. زود باش شروع کن بب“ادامه داد:  یسیم

  ”.واسه گفتن وجود نداره ی ادیز  زیچ“

  .نبود ی اچاره  یگفته بودم، ول دروغ 
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  ”.یگی مزخرف م“کرد و گفت:  ی اسرفه  راث

  ”ن؟ی هم داشت  یجنس ی رابطه  نم،ی بگو بب“: یسیم

  ”.ندارم یجواب“

که    ییهاروسو وقت   ک ین ی! قدرت ذوب کردن دامنمیبب “:  راث

 شتره؛ یب  پوشهیم  قهیو جل  راهنیکه پ  ییهااس، از زمانبرهنه 

  ” ست؟ین نطوریا

 ” .دمیاصال جواب نم گهیسوال که د یکی نیا به“

پرس  گال  تعجب  پ  ی اصال چطور“:  دیبا  که    شنهادی بهت  داد 

  ”!سر قرار؟ ی باهاش بر

. خب راستش اون بهم گفت بهتره دمیرو جواب م  یکی  نیا“

دار  رمیبپذ رسما  م  میکه  ناراحت  میذاریقرار  هرگونه  و   یو 

  ”.تحمله رقابلیمن واسش غ یزندگ ی تو ینگران

  ”!کی چه عاشقانه و رمانت “گفت:  طنتیبا ش یسیم
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  ی شمال  ی هاو به سمت بلوک  م یدیگرممون رو پوش  ی هالباس 

از  ی اکوتاه، به طرز ماهرانه  ی رو ادهیاون پ ی . تومیحرکت کرد

بحث رو عوض    عی . سررفتمی جواب دادن به سواالتشون طفره م

  .کردم و ادامه دادم

 نا یکه مال   نیدیشماها شن “شد و گفت:    رهیبه تلفنش خ  راث

  ”شده؟ ری نفر درگ  هیبا  ایکافه تر ی امروز عصر تو

  .دادم دهنم رو بسته نگه دارم  حیترج

شن“گفت:    گال گر  دمیمنم  با  مد  هیکه  دفتر  زده   تیری از 

  ”.رونیب

تو  هیکه    دم یشن   منم“ رو به سمتش    ی نی س  ایکافه تر  ی نفر 

  ”.پرت کرده و احمق صداش زده 

  .دهنم رو باز کردم   باالخره

  ”.باشن که واقعا افتاده   ییهاهمون اتفاق   هانیا  کنمی نم  فکر“
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 یها جواب   دنیمضحک و شن  ی ها سوال  دنیبا پرس  هامدوست 

  .کردنی ترِ من خودشون رو سرگرم ممضحک 

 ک،ین ی. به محض ورودمون به بار، با داممیدیبه بار رس باالخره 

هم که به نظر    گه ی البته چند نفر د  م؛یمواجه شد  ی و هر  یدالن

  .شرکتن باهاشون بودن ی از کارگزارها دیرسیم

شوکه شده بودن.   یحساب دنیدیکه م ی او راث از صحنه  گال

  .کرد میخودش رو پشت گال قا عیراث سر

نگفت  یهست  یرکاهی ز  آب   عجب “ بهمون  چطور  که    یاال! 

  ” باشه؟ نجایهم قراره ا کی نیدام

نداره    ی رادیگذروندم؛ پس االن ا  سمیروز کامل رو با رئ  هی  من“

  ”ست؟ین نطوریبزنم، ا یدنینوش هیکه باهاش 

  ”!اوهوم“ دادم:  جواب

  .بود کین یحواسم به دام هنوز
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د  اون محض  به  دالنمکالمه  دنمیهم  با  رو  از    یکیو    یاش 

  .قطع کرد و به سمتم اومد دهیکراوات پوش ی کارمندها

ن  ه ی  انگار همد  یس یمغناط  ی رویجور  به  رو  ما  که    گه ی بود 

اونجاکردی م  کینزد از  د  یی.  با  دام  و  من    گه ی همد  دنیکه 

مالقات و گوش    نیا  ی موندن تو  اومد،یوسوسه به سراغمون م

  .کننده باشه  کسل  یقرار بود حساب ی کار ی ها دادن به بحث 

 ییهاقسمت   ی رو  قایو دق  کردیدام از سر تا پام رو اسکن م   نگاه

باسنم،    ی. منحنشدیاش بود متوقف مد عالقهاز بدنم که مور

  ی حت  هام؛نه یس  نطوریشلوار و ژاکتم و هم  نیرنگ پوست و ب 

س  یورزش  ن یسوت  هیاگه   بپوشم،  هم  مات  و   هام نهیمحکم 

  .کنهینظرش رو جلب م

که به    ی خاکستر  دیهم کم جذاب نبود. شلوار سف  کی نیدام

 ی که قصد داشتم تو   ی اگشاد بود، کراوات سرمه  یکاف  ی اندازه 

دور مشتم    م،ینی رو برهنه بب  گهی که قرار بود همد  یفرصت  نیاول

  .چمشیبپ
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آشفتگ  هاشن یآست اون  موهاش،  و  بود  زده  باال  و   یرو  بور 

داشتن  ی اقهوه داشتم    یشگیهم   یِ دوست  دوست  داشت.  رو 

کنم که    ی ادآوری موهاش ببرم و مدام به خودم    ی دستم رو تو

  .مرد مال منه نیا

 یل یخ  میکرد  گهی که در طول شب به همد  یدزدک   ی هانگاه 

  .بخش بودلذت 

م“گفتم:    آهسته نظر  عنوان    رسهی به  به  رو  نفر  چند  که 

  ”.ی آورد بانی پشت

هاش زل زده بودم و با تمام وجودم وجود هنوز هم به لب   نیا  با

  .ببوسمش خوادیکه چقدر دلم م   دمکری حس م

فقط “گوشم زمزمه کرد:    ی به سمتم خم شد و تو  کی نیدام

دق م  م؛یمونی م  نجای ا  قهیپنج  قال  رو  همه  و   میذاریبعدش 

  ”.سراغ کارمون میریم

  ”.ساعت هی“مقاومت گفتم:  با
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  .رنگش رو تنگ کرد  یآب ی هاچشم

 ی رو هم تو  رتی ساعت. در ضمن، بهتره لباس ز  مین  تاینها“

  ”.تا وقتمون تلف نشه ی اریب رونیب ییدستشو

  .هم حرکتم رو دنبال کرد ک ینی زدم و دام  سی رو ل هاملب

  ”.قبوله“

  ی ناسالمت  ه؛یبه بق  م یچند لحظه حواسمون رو بد  ست ین  بد“

  ”!کردم  ی. شوخمیکنی با هم مذاکره م میدار

 ”.ی وقت دار  رتی آوردن لباس ز  رونیواسه ب  قهیپنج دق  فقط“

دوست   گهید  خب“ همدوقتشه  به  رو    ی معرف  گهیهامون 

  ”.میکن

به من و   ی . همه طوردی طول کش  ی اقه یچند دق  هیبق  یمعرف

به  ی که برا میبود ییهاکه انگار ارباب  کردنینگاه م  کی نیدام

  .میاومد ایدن نیبه ا  تینژاد بشر  دنیکش یبردگ
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  ی هاش بود احساس خوبکه با دوست  ییهاوقت  ک ینی دام  انگار

 ی هااون و دوست  نیب  یمیجور رفاقت ساده و صم  هیداشت.  

هم  ش یمیقد داشتم  دوست   نمش؛ ی بب  یمدل  نیا  شه یبود. 

  .شاد و سرزنده  نقدریهم

 ی . منم براکردنیپچ مپچ  گهیداشتن با همد  یس یراث و م  گال،

هر  نیدوم با  دالن  ی بار  تقر  یو  ز  با یکه  مشروب    ی ادیمقدار 

  .خورده بودن آشنا شدم

  ده یکه کراوات پوش  کی نیدام  ی هااز دوست   گهید  یکی  ک،یما

 یکیکم با  خوشش اومده بود. راث هم کم  یسی بود، انگار از م 

  .و گو شد از کارمندها مشغول به گفت گهید

جد  دوست کله   دیپسر  و  سر  هم  پگال  با   دای اش  من  و  شد 

رو تماشا   شونیعصب   بایو تقر  نی ریش  یاحوال پرس  یخوشحال

  .کردم 
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  ی ها همچنان در حال صحبت کردن در مورد پروژه   کی نیدام

 ی خاص   طنتیبا ش  نیح  نیدر هم  یاش بود، ولخسته کننده 

  .انداخت یبه ساعتش نگاه 

تحو  ی پوزخند م  لیبهش  اون  اگه   ی باز   هی  خواستی دادم. 

  .کردم یقبول م  لیکوچولو راه بندازه، منم با کمال م  یخصوص

چشم گال و دوست پسرش    ی بود از جلو   ی رو هر طور  خودم

دستشو  سمت  به  و  کردم  انتها  ییهاییدور  بود    ی که  راهرو 

از    رونیدوم و ب  ی زنونه درست طبقه   یبهداشت  سیرفتم. سرو

  .بود ی سالن غذاخور

خالص    نمیتمر  ری و لباس ز  ی از شر جوراب شلوار   تیموفق  با

با    تمیاول مامور  ی شدم. عکسم رو واسه دام فرستادم و مرحله 

  .رفت  شیپ تیموفق
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ا  عکس و  کردم  ارسال  رو  بذار  یکی  نیدوم  خب،   ن یاز... 

پوشونده   رمی بود که با لباس ز  ی زیبگم که همون چ   ی نطوریا

  .بودمش

رو پوش  یوقت لباسم  از    کین یدام  ی چهره   دم،یدوباره  بعد  رو 

احساس رضاعکس   نیا  دنید تصور کردم. همچنان  و    ت یها 

ب  ییاز دستشو  عیپس سر  کردم؛ی افتخار م  ی ول  رون،ی اومدم 

  .کردم دایپ  واریو د ک ینیلگن دام  نیبالفاصله خودم رو ب

شکمم فشار    ری آلت سفتش به قسمت نرم ز  کردمی م  احساس

بارهیم م  انهیو وحش  وقفهی.  رو  ها انگار که سال   دیبوسیمن 

  .بوده؛ تشنه و مستاصل  ی الحظه  نیمنتظر چن 

  ”.خوامیاالن تو رو واسه خودم م  نیهم“گفت:    یبم  ی صدا  با

  ی مانع  چ یبرهنه با آلت سفت و بدون ه  کِی نیهم فقط با دام  من

 .شدمی م یراض
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. دستم رو به سمت بلوزم بردم و دمیکشینفس م  یسخت  به

نگاه  نمیقفل سوت با  دام  کردم.  باز  بود.    رهیخ  ی هارو  منتظر 

  .دیکش  رونیرو ب   رمیلباس ز

البته    با   ش ی شوک، منتظر حرکت بعد  کم یحرص و هوس و 

بودم که احساسم درست نباشه؛ اون برام برنامه    دواریبودم. ام

  .داشت

داده    هیتک  واریکه من رو به د   ی بلندم کرد و در حال  کی نیدام

داشت   قصد  د   هیبود،  قلبم   گهیسکس  کنه.  تجربه  باهام  رو 

خشک شده    ازیهام از شدت ندهنم و لب   ی تو  اومدیداشت م

  .بود

مرد    نیهم  خواستمی م  ایدن  نی تمام ا  ی که من تو  ی زی چ  تمام

وجود نداشت که بتونه مثل دام من رو    ی اگهی د  ز یچچیبود. ه

ا نوازش   نیبه  و  لمس  برسونه؛ من محتاج  لذت  از  هاش حد 

  .بودم



Page 1034 of 1306 

 

از   شتریب“گفت:    دیکشی پاهام م  نیکه دستش رو ب  یحال  در

  ”.خودم رو کنترل کنم اال تونستمینم نیا

به ددست  کف اون سنگ  هیتک  واریهام رو محکم    ی نیدادم و 

  .تتنم انداخ ی بدنش رو رو

  ”!آره “ جواب دادم:   فیخف یلیخ

تا انگشتش رو تو  کی نیدام  با یواژنم فرو برد و من تقر  ی دو 

  .بردم ادیرو از   دنینفس کش

  ”!کین یدام“

احاطه کرده بود،  یهاش رو به سختکه واژنم انگشت  یحال در

  ل یها رو بارها و بارها به درونم فرو برد. پاهام حاال رسما تبداون

  .دیلرزیبه ژله شده بود و م

واژنم حست کنم. آره!   ی تو  خوامیدام. م  خوامیتو رو م  من“

  ”.ادامه بده نطوریهم

  .گمیم  یکه دارم چ دونستمینم دیشا
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و شلوارم رو تا  دی کش رونیهاش رو از واژنم بانگشت کی نیدام

  کنه یم  یداره شوخ  کردم ی آورد. هنوز هم فکر م  نییزانوهام پا

  .دمیرو شن شی لعنت پیز  ی صدا نکهیتا ا

  ”!دام“

چسی ه“ من  م  ی زی !  م  ی خوای که  بهت  چدمی رو  هر    ی زی . 

  ”.شهیاونوقت مال تو م ؛یبگ  هیکاف ی هم که بخوا ی اگه ید

 ی دهانه  ی شد و زانوهاش رو هم خم کرد، سر آلتش رو رو  خم

گردنم بود زمزمه    ی که سرش تو  ی کرد و در حال  م یواژنم تنظ

 ”.ساکت بمون“کرد: 

حبس کردم. آلتش رو   نهیس ی موندم و نفسم رو تو  حرکتیب

  .واژنم فرو کرد ی تو  یبا فشار کم

زاو  با به  ا  ی اهیتوجه  کوچولو   هیفقط    م،یبود  ستادهیکه 

مقدار    نیهم  یکه آلتش رو درونم فرو کنه، ول   نمیبب  تونستمیم

  .بود تا به ارگاسم برسم یهم برام کاف



Page 1036 of 1306 

 

هاش  از  دست   یکیحس رو داشت؛ چون    نیدام هم هم  ظاهراً 

رو گرفت.   هامنهیس  اشگه یو با دست د  دیشکمم کش  ی رو رو

  .لمس کرد رو با زانوهاش  هامنه ینوک س

  ”.خوشحالم اال یلیخ ی خوای من رو م نقدر یا  نکهیا از“

 ؛ یکنی دام. انگار که دائما به من فکر م  یمرطوب  شهیهم  تو“

  ”.کنمیبهت فکر م شهیهمونطور که من هم

. به اوج لذت دادیتر انجام محرکاتش رو تندتر و کوتاه  حاال

لحظات تموم بشه؛ هر    نیبودم و اصال دوست نداشتم ا  دهیرس

 ینباشه، ول  یشگ یهم  تیاحساس رضا  نیچند که ممکن بود ا

 .کنهیازم مراقبت م شهی هم  کین یمطمئن بودم که دام

 ک ی نیدام

 ”؟ی دی کنم، اجازه م یآبمو تو واژنت خال  خوامیم“

م   با چرفتمیپذ  لیکمال  تمام  ن  ی زی.  اون  من    ازیکه  داشت 

 .بودم



Page 1037 of 1306 

 

برداشت و من    هام نه یبه خودش داد، دستش رو از س  یتکون 

د به  رو  وار یرو  رو  بازوهاش  داد.  و شونه  ی فشار  قرارداد  هام 

رو احساس    ی. لغزش نرم و مرطوبدی کش  رونی آلتش رو ازم ب

  .کردم 

کنه   کار یحدس بزنم با دست آزادش قصد داره چ   تونستمینم

 یروسو در حال  کین یرو حس کردم. دام   رمیاما بالفاصله لباس ز

مشتش    ی که دستش رو مشت کرده بود، بند انگشتم رو تو

 .گرفته بود

تر به  رو دور کمرش حلقه کردم و اون من رو محکم  زانوهام

 .چسبوند وارید

فکر کنم “زمزمه کرد:    گوشم  ی بم و آهسته تو  یی با صدا  دام

 ” .اال  یداشته باش یقراره شب سخت 

ن   از همون شب  ازیتمام وجودم،  بود.  تو  یشده  رو  دام   ی که 

با   التمیبودم، تخ  دهید   ییشرکت درحال خودارضا  ییدستشو
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بود    ی زیشده بود. اتفاقات امشب همون چ  بی تصور تخر  نیا

 .خواستمیم  کی نیکه درست اون لحظه و اون شب از دام 

 ” !اال“گفت:  ندیمحکم و ناخوشا ی ابا ناله  دام

واژنم حرکت داد. اون لحظه    ی ها ن یچ  نیبعد سر آلتش رو ب  و

واژنم احساس کردم. اون خودش    ی رو تو  یگرم  عیبود که ما

 .کرد  یرو درونم خال

. اون مرتباً دمیبار، دو بار و باالخره من هم به ارگاسم رس  کی

 .و قصد نداشت ازم دست بکشه  دادی آلتش رو درونم حرکت م

اون  ارضا شدشدنمون  رون  د یقدر  که  خ بود  هم   س یهام 

 .بودشده

  ک ی نیبه دام  یتنگ بود که احساس لذت مضاعف  ی به قدر  واژنم

 .دادیم

ه و کامالً اشتباه بود اما من  طلبانلذت   ف،ی رابطه، کث  نیا  دیشا

دام ازم جدا    تی و در نها  زدمیعاشقش شده بودم. نفس نفس م
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هام بود و اون همچنان خودش رون  ن یشد. آلتش همچنان ب

 .دیکشیرو به بدنم م

و    فیهام مونده بود، و هنوز هم انقباضات ظررون  نیآلتش ب 

  .دیپاشی م رونیداد و آبش رو ب یانجام م  یمیمال

  ش ی پ  م یبرگرد  م یگرفت  م یکارمون تموم شد و تصم  نکهی از ا  بعد

زمان  شتریب  ه،یبق مقابل دوست  یاز هر  احساس شرم  در  هام 

  .کردم یم

هم  ک ین یدام  یحت که  احساسات  چهره   شهیهم    رقابل یغ  یو 

 .لبخندش رو پنهان کنه تونستیداشت نم صی تشخ

و گو بودن. چند همه درحال گفت    میملحق شد  هیبه بق  یوقت

وقت  ی بطر بودن،  داده  سفارش  نزد  یمشروب   کتر یبهشون 

لب    ریشدن. ز  ره ی همه مکث کردن و به ما دو نفر خ  میشد

 :زمزمه کردم
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با  بهت“ م  دیگفتم  ا  ی داد یاجازه  برگردم  اول  نبانجای من   د ی ! 

 ” !ی ریبگ میبزارم تو برام تصم

 ” چطور بود؟ ییتشودس“گفت:  ی ابا پوزخند آگاهانه ی هر

چه   کی نیتولد دام  ی اال تو برا  ی راست“ :  دیبالفاصله پرس  یدالن

 ” م؟یریبگ یکه مهمون ی متقاعدش کرد  ؟ ی دار ی ابرنامه

 ” تولدت؟“ 

 .نم یبچ تونستمی برنامه م  چقدر

 ” .فکرش هم نکن   “ جواب داد:  دی با تاک  کی نیدام

داد:    نیکو حساب  ه ی  یعنی.  یگیم   یچ“جواب  تولد   یجشن 

 ”؟یترسیم  یشیم ریپ  ی دار  نکهینکنه از ا ؟ی خواینم

م“گفت:    یسیم سن  به  پا  هرچقدر  دام  تر  جذاب   ذارهیاما 

عطف،   ی نقطه   هی اون بودم هرساله بعنوان    ی . اگه من جاشهیم

رو جشن م تولد جذاب   ای.  گرفتمیتولدم  بگم  تر شدنم  بهتره 

 ” !رو
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 ” م؟یاونجا بود قهیچند دق  قایدق“: دمیبا زمزمه از دام پرس 

ازت بپرسم لباست رو از    خواستمیم  ،یدالن“گفت:    کی نیدام 

 ” ؟ی دیکجا خر

 ی فینگاه کث  ی بازش برد و هر  ی قهیدستش رو به سمت    یدالن

 .بهش انداخت

 ” .دم یلباس رو پوش نیزتریانگشگفت  من“ 

دستش کرد.   ی تو  ی هادستش رو مشت کرد و سرفه   ی هر 

  ”.یانیانگشت م  فیگ“

  کی نیدام

  ”.گچ هست  کمی جاتنیا“

  .گفت اال

رو   هی  یمهربون  با رو  ز  ی انگشتش  درست  گوشم   ریگردنم، 

ادیکش به معن  نی.  ول  یکارش  نبود،  آلتم، مثل    یچراغ سبز 
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 نی همچ  کرد،یم   دا یبه اال ربط پ   ی زی که چ  ییهاوقت  ی همه 

  .از حرفش کرد یبرداشت

  ”!؟یکنینگاه م ی نطوریا ی دار  یچ ی برا“

  .د یپرس  دیشک و ترد با

  ”.ی طورن یهم“

 ی تا صورتش رو از باغچه   دمیکش  کمیرو    یبراون  ی قالده  گفتم،

  .بکشم رونی ب هیهمسا

  ”م؟یری کجا م میدار دوباره “

  ”!یبستن“

دستم رو گرفت و من رو به سمت   هی. با ذوق و شوق  گفت

  .برد رواده یپ

  ”خوره؟یم یزمستون بستن ی تو یآدم عاقل   کدوم“

  .گفتم ی دارخش  ی صدا با



Page 1043 of 1306 

 

 م؛ یپدر اال بود  ی پنج ساعت سرراست رو مشغول حمام خونه   ما

  ی کمک  کرد،یکه اون از جانب من قبول م  یچون تنها کمک 

  .مینه حساب بانک دادم،یبود که با دو دستم انجام م

  یآدم رو و موقع  ی سر  هیرو استخدام کنم؛    یکس   تونستمیم

اون   رفتم،یم  نیی بدن دوست دخترم پا  ی که من داشتم رو

  ” خودت انجامش بده!“نه! اال مورالزِ    یکار تموم شده بود، ول

  نکه یا  ی بود؛ پس به جا  دهیخط قرمز کش  هیپول    فی ک  ی رو

هفته  تو  ی آخر  و  لخت  رو  خواب، تخت   ی باارزشمون 

م  ی نطورهمو من   ن یرگذارتریتاث  م،یبگذرون  خواستم،یکه 

  .مشدی ¹*ی ویتیجاچ ی آخر هفته  ی جنگجوها

. ستمیهم بد ن  اد یز  ی برگچ  ی کاشف به عمل اومد که من تو  اما

رو ترج  ی هر چند خودم نقشه  ی همون نقشه  دادم؛ی م  حیآ 

  .تخت و از اون کارها ی لخت و تو

چهله*  یس  نیب  دما“ موج    هی  نای  قبل،  نسبت  به.  ²و 

  ”.گرماست
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  .به روم زد  ی . لبخندگفت

جون سالم به در بردن از عواقبش در    ی جشن برا  هیرو    نیا“

  ”.ری نظر بگ

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

. میکرده بود  یامون رو علن شده بود که ما رابطه  ی اهفته  هی

 ی بود که وقت  ییمتشکل از گفتگوها  ر،ی چند روز اخ  نیا  شترِیب

م اتاق  ن  شدمی وارد  و  م  مهینصف  همه   شدیتموم  من  اش و 

اون بودم  م  ییهانگران  وانمود  کارمون   ی کار  کننیکه  به 

کِ م  یندارن،  تاز  کننیشروع  درآوردن  شالق    هاانهیبه  و 

  .³زدنشون*

و هر دومون هم هنوز    میذاشتی قرار م  میما رسما داشت  یول

اون زمان میسر کار بود بازساز  ییها. کنار  خونه،    ی که موقع 

تفر م  حیلخت مشغول  داشت خوب   زیچهمه  م،یشدیکردن 

  .رفتی م شیپ
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 دش یجد  یشغل  تینداشت. اون از موقع  یتیشکا  چیکه ه   اال

  ک ی بخش گراف  ی و تازه حقوقش هم تو  اومدیخوشش م  یلیخ

  !نه کردما،ی داشتم چکش م نکهیشده بود. نه ا شتریب

مباشه چکش  داشتم  مکردمی !  که   خواستمی.  بشم  مطمئن 

که اال ناراحت بشه    کنهینم  ی کار   ای  گهینم  ی ز ی بهش چ  یکس

  .کنه یاعصاب من رو گوه ای

_______  

  .هاستن یها و اخونه  یسازکه مربوط به به  ییکایآمر یشبکه  هی ¹*

 .دو درجه بایتقر ²*

 .کنن یپراکن عه یو شا تیزخم زبون بزنن و شکا یبه صورت علن نکهیا ³*

 

به    ییهاصحبت   هیما    ی درباره   ،یپراکن  عهیشا  ی هاوبالگ  ی تو

گفته بود   ی زیچ  هیبه طور ناشناس    یکیآورده شده بود.    ونیم

  ی سر و صدا  ن،یبه جز ا  یحرف پخش شده بود، ول  نیو هم

  !نبود؛ هنوز  ی ایواقع
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همدادی م  رخ وقت  نطوریا  شهی.  و  زمانش    ی بود  باالخره 

  .شد یکننده م جیپرحرارت و گ  د،یرسیم

  ”.ستی ن یفروش یبستن هیشب نجا یا“

طبقه  ی خونه  به فنس   ی اسه  پشت  و    یآهن  ی هاکه    ه ی بود 

  .انداختم یو مرتب داشت نگاه زی تم ن یپرچ

  ”.ستین“

  .گفت

  ”.قسمته نیا ی خونه نی تربزرگ  نجا یا“

  ”.نمیبب تونمیم“

باد رو    دنیرس  ی رفتم تا جلو  ترک یرو بغل گرفت. نزد  خودش

  .رمیبهش بگ

م  یوقت“ بزرگ  کردن    یزندگ  ی ایرو  شهیهم  شدم،یداشتم 

 نجایرو ا  سمسیدرخت کر   خواستمیرو داشتم. م  جانیا  ی تو

  ”.بذارم
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  .گفت

  .که جلو بود اشاره کرد  ی اشهیش  ضی عر وارید به

تو  انویپ  خواستمیم  و“ پنجره،  اون  پشت  سمت،  اون   ی رو 

  ”.خونه بذارم  یقسمت شمال

  ”.ی اش فکر کرددرباره  یلیخ“

  .زد  لبخند

  ”.بودم  نجایا ی فته یسالم بود ش  ازدهی یوقت از“

که مادرش ولشون کرد و رفت. به نظرم    یهمون موقع  بایتقر

  .نبود یتصادف نیا

  ”؟ی اش دوست داررو درباره  ی زی چ چه“

بهمون ملحق   یپربار غرق فکرمون، براون  ی لحظه  نیهم  ی تو

  .ها کردفنس  دنییشد و شروع به بو
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داشت.    انیبود که توش جر  ی ای به خاطر زندگ  کنمیم  فکر“

ازم    یکه چند سال  کردنیم  یزندگ   ییهاخونه بچه   نیداخل ا

.  گهیها هم مامان داشتن و هم بابا؛ با همدتر بودن. اونبزرگ 

  موناد یها کلمن لبسکتبال بود. تابستون  رکیت  هی  ی ورود  ی تو

خودش رو    ظرظاهر ساده و خوش من   شهیهم  ی داشتن. انگار

ها بسکتبال  ها بزرگ شدن. حاال نوه داشت؛ هنوز هم داره. بچه 

اکننیم  ی باز هم   ی هایمهمون  نجا ی.  و  دارن    نطور یشام 

  ”.سمسیکر ی هاصبح

  .باال انداخت شونه

  ”.دونمی! م اساحمقانه“

  ”.ست ین احمقانه“

  .گفتم. دوباره دستش رو گرفتم بهش

چن  من با  اقرار    ییآشنا  ییهادلخواسته   نیهم  بهش  داشتم. 

  اق یاشت  داشتم،ی م  ی برادر  ایخواهر    نکه یا  اقی . اشت کردمینم
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 نکه یباشن و دور هم بچرخن؛ نه ا  گهی همد  شی که پ  ینیوالد

رو    گهی همد  روحی ب  یسکوت سنگ  ه ی  ی تو  ایبا هم دعوا کنن  

دلم  رنی بگ  دهیناد م  هی.  متع  خواستیخانواده  بهش   لقکه 

  .باشم

 ابونی که نبش خ یمتوجه بودم تا زمان یول م،ی راه افتاد  دوباره

  .خونه نگه داشت ی نگاهش رو رو م،یرو رد نکرده بود

  ”؟یزنی م انویپ  هنوز“

تو  نه“ اگه پدرم  باشه کنارش م  ی واقعا.   نم،یشی روز خوبش 

  ”؟ی زد انوینداشتم. تو تا حاال پ ینی تمر یول

  .رو تکون دادم سرم

  ”.بودم سبالیکار ب ی تو“

  .گفتم

تو  به“ باسنت  ب  ی نظرم  مخصوص  بامزه    یلیخ  سبالیشلوار 

  ”.بوده
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  .کرد یشوخ

  ”.رسهیخوب به نظر م   ی همه جور شلوار ی تو باسنم“

  .درست رو زدم  حرف

  ”...از تولد  حرف“

  ”.میریگینم“

  ”.میریگی م االن“

  .گفت

تابلو   نییپا  به سمت  به    م ییراهنما  یفروش  یبستن  ی بلوک، 

  .کرد

  ”اد؟یجشن تولدها بدت م یچ از“

  .رو چرخوندم  هامچشم

  ”.اد یجشن تولدها بدم نم از“

  .اومد ی از مال خودم بدم م فقط
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  ”.از مال خودت فقط“

  .. ظاهرا ذهنم رو خونده بودگفت

  ”.روزهاست ی هی روز مثل بق هی“

  .گفتم

 یکره  نیا  ی هم تو  گهیسال د  هی که    نهیا  ی تولد نشونه  جشن“

 ،ی بچه بود  یبودنه. وقت  نجایا  ی برا   یجشن  ؛ی زنده موند  یخاک

  ”؟یجشن تولدهات رو دوست نداشت 

نبود.    یگیکه م  ی نطوریا  شدم،ی که داشتم بزرگ م  یموقع“

خودش رو   ایکنه    دمیکه پدرم ناام   گهیسال د  هی  شدیبرام م

  ”.رقابت قرار بده هی ی مقابلم تو

که روش قول هات   ی ادست نوشته  ی و با شوق به تابلو  ستادیا

 .اشاره کرد دادیم  یچاکلت خونگ

  ”.وحشتناکه  نیا“
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دارم س  اال،“ م  یمن  ساله  پنج  نشمیو  تولد  به جشن   ی از ی. 

هم    ی زیبدن؛ اگه چ  هیبهم هد  ادی. خوشم نمخوام یندارم. نم

برا رو  اون  خودم  م  ی بخوام،  بدترخرمیخودم  کابوسم    نی. 

  ”.که بخوان برام تولدت مبارک بخونن هیمردم

  ”...دام یول“

  .رو تکون دادم سرم

  ”.دلسوزت بهم نگاه نکن ی ها اون چشم  با“

برا  شیاقهوه  ی هاچشم و  هرگز    ی ا بچه  ی گشاد  که 

  .بودن نیغمگ  شناختشینم

  ”تولدت انجام بدم؟ لطفا؟ ی برا ی کار هی  تونمی ! ملطفا“

بهش اجازه بدم    نکهیکرده بود و ا  رممکنیگفتن رو برام غ  نه

من رو    نیکه هم  کرد،ی انجام بده خوشحالش م  ی واسم کار

م خوشحال  اکردیهم  مصالحه   ن ی.  همون  از   یها هم 

  .اش حرف زده بودبود که درباره  ی ااحمقانه
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  ”.باشه“

  .گفتم

  ”.که گرون نباشه ی زیچ هیکوچولو،  زی چ  هی! زیچ هی“

  ”!آره “

پر سر و صدا   ی بوسه  هیرو دور گردنم انداخت و    هاشدست

فهمگونه   ی رو گذاشت.  برا  دمیام  همچ   ی که    ن یگرفتن 

  .موافقت کنم زیعالمه چ  هیبا   خوادیاز اال، دلم م یواکنش

  ”.یآوازخون بدون“

  .هشدار دادم بهش

  ”.یآوازخون بدون“

  .کرد موافقت

  ”.من پول خرج نکن ی برا و“
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و من   یرو وضع کن  نیقوان  یتونی چطوره که تو م  د،ی ببخش“

عالمه شورت    هیهاش  لباس   ی کشو   ی تو  ییهویبشم که    یاون

  ”تانگ الپرال* ظاهر شده؟

 برمی هم لذت م  یلیمن واسه خرج کردن پول دارم و خ  چون“

ها رو به عنوان  . اونارمیتانگ رو از پاهات درب  ی هاکه شورت

  ”.ر یتولد به خودم در نظر بگ ی کادو

  ”...ر یرو در نظر بگ نیا خب،“

  .گفت

  .رو به سمت در دراز کرد  دستش

  ”.دمیاالن هم پوش  نیتولدت رو هم  ی از اون کادوها  یکی  من“

_______ 

* La Perla thongs 
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با لپ   یشب، در حال  اون اال داشت   ی ره ی تاپش پشت جزکه 

من مشغول   کرد،ی شراب کار م  وانیل   هیآشپزخونه به همراه  

  .درست کردن شام شدم

وفق دادن    ی نرمال که هنوز هم برا  ی صحنه   هیبود؛    یخوب  حال

  .خودم باهاش در کلنجار بودم

  ”گال چطوره؟ کار“

  .د یپرس

که   یقبل  ار یکامال معقول و خوبه. اون مثل دست  امونرابطه “

  ”.زنهیداد نم  د،یکشیسرم داد م  یه

 ی نشده   ینیبش ی . به عنوان عواقب پ رفتیم  ش یخوب پ   کار

خاص،    ی های سر  هی  ی به استثنا  بل،یل  ی هاام، زناعالم رابطه 

  .ننیآدم بب  هی بودن که من رو فقط به عنوان    رفته یباالخره پذ

جلسه زودتر وارد سالن    هی  ی برا   یوقت  غات،یبخش تبل   ی ناین

  .دم یکرد و من هم واقعا خند  فیجوک تعر  هیواقعا برام    م،یشد
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  ”!ها ها  ها“

  .گفت

  ”از گرتا نشده؟ ی خبر“

که    ییپاستا  ی تازه خرد شده رو رو   حونیر  کمیو    دم یکش   آه

  .ختم ی بودم ر دهی االن داخل بشقاب کش نیهم

  ”.گرفت خودش رو بازنشسته کنه میرسما تصم  گرتا“

رو بدون اون تصور کنم. خوب با   میآماده نبودم که زندگ  هنوز

  ی کنترل   چ یکه ه  ی ریی خصوصا تغ  اومدم؛یکنار نم  ر یی تغ  نیا

  .روش نداشتم 

برا   ظاهرا“ اروپا  به  عکس    ی جه ینت   التیتعط  ی فرستادنش 

  ”.داده

  .بهم انداخت یشرابش نگاه وانیل ی لبه  ی گفت. از باال  اال

که از قبل دنبالش بودم رو به دست   ی زیهمون چ  دیشا  ای“

  ”.آوردم



Page 1057 of 1306 

 

  .لبخند زد و من بشقابش رو جلوش سر دادم بهم

  ”ز؟یپشت م ای نجا یا“

  ”.سایاوه! وا آه،“

 .کرد  کیتاپ بارلپ  یصفحه  ی . نگاهش رو روگفت

  ”ه؟یچ“ 

  ”.رو واسم فرستاده  نیاالن ا نیهم  ثیف“

  .نمیرو چرخوند تا بتونم بب  تاپلپ

  ”.مائه ی درباره “

زن اداره    هیدست    ر یمعروف بود که ز  یپراکن  عه یوبالگ شا  هی

  .اومدی باسن ازش بدم م ی که من مثل خار تو  یزن شد؛یم

  ”.رو باهاش هدر نده  وقتت“

  ”.پخش زدم ی االن رو نیهم  ره؛ی د گهید“
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دام   گنیم   هاعهیشا“ کمپان  کی نیکه  مسئول   بل،یل  یروسو، 

باهاش مالقات کرده   های تازگ  نیکه به هم  یباالخره با رقاص 

م داخلذارهیقرار  منابع  ش  گنی م   ی.  اونقدر  روسو   ی فته یکه 

دم و دستگاه مادرش براش    ی حرکات رقص اون زن شده که تو

  ”.شغل درست کرده هی

  ”.استرپرها نشون داده  هیاحمق! اون من رو شب  ی دروغگو  ی ا“

  .گفت  ظیبا غ اال

  ”...خب“

  ”.گردنت رو بزنم پس حرفت رو تموم کن ی خوایم اگه“

  .هوا تکون داد ی . چنگالش رو توگفت

  ”.دمیگوش نم یخزعبالت آشغال نیکه به ا نهی هم ی برا“

  .گفتم بهش

  .هام رو زد اونور شدم. مصرانه دست  کیبه صفحه نزد کمی
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النا   ی رابطه  شترتونیب“ با  روسو  سوزان  و  هات  عاشقانه، 

قرارداد   نیکال  نیکه با برند کلو  یروس  ی بای مدل ز  ،یاستروسک

  ”.نیدار اد ی  هیداشت رو 

  .دی گه توش! اال آروم به سمتم چرخ اوه،

  ”؟ینرفته که بهم بگ ادتیرو  ی ز یچ  هی انایاح“

  .هام رو باال بردمقدم عقب رفتم و دست هیفکر  بدون

اصال هم    اول“ و سوزان   ی عاشقانه  ی رابطه  هیاز همه،  هات 

  ”...گرمِ  مهین  یِ میرصمیغ  ی رابطه  ی سر  هیانگار    شترینبود؛ ب

 ی ماه م  نیهم  ی جلد مجله  ی که با دختر رو   نهی ا  منظورت“

  ”اش بدونم؟درباره  دیاالن با نیو من هم ؟یرابطه داشت

  ”...رابطه  یگیم یوقت“

  .شکست ی صورتش با لبخند حالت

عصباننگی چارم  آروم“ ازت  فقط  مدل می!  با  تو  قرار  .  ها 

م  نیا  ؛یذاشتیم اوندونمی رو  زن .  بهم  حال  طرز  به    ی ها 
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چ ا  ای.  ستین  ی دیجد  ز یخوشگلن.  از  توش!   یلی خ   نیگه 

  ”قدبلندها بود؟

رو  اون احمق  همصفحه   ی بالگر  پشت   ی نطور یاش  عکس 

  یمن و النا در طول رابطه   ی هاعکس از ما گذاشته بود؛ عکس 

  .ندمونیناخوشا یکوتاه، ول

  ”.مینبود ی جد“

  .کردم اقرار

  ی بشه، ول  ریکه احساساتم بخواد درگ  ی انه در اون اندازه   ی جد

 یشدم با چ  متوجه  یبود که وقت  ی هم جد  یکاف  ی به اندازه 

  .سر و کار دارم اعصابم خرد بشه

بود؛ دو   ورکیویمد و فشن ن   ی عکس مربوط به هفته   نیآخر

 یها عکاس   تیجمع نیاز ب  میکه داشت  یوقت  ی . برا شی سال پ

دست اون رو همراه    هیو من با    میگذشتیرستوران م  رونیب

  .دمیکشیخودم م
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داشت. من واسه   یراضازخود   ی خنده   هیتو هم بود. اون    امافهیق

دل بودن  سر  لیعبوس  هر  ب  ی داشتم؛   م،یرفتی م  رونی که 

  .مییکه کجا  دنیفهمی م  یبیغر  بیعج  ی وهیبه ش  های پاپاراتز

هاشون رو صورتم هل بدن و سوال  ی رو تو  هان یدورب  نکهیا  از

  د یرسی به نظر نم  یول  اومد،یبه سمتم پرتاب کنن خوشم نم

  .باشه ی اواسه النا مسئله  نیکه ا

ا  یک یاش  همه   نیا از  قبل  هفته  چرا   نیدو  بفهمم  که  بود 

پ  های پاپاراتز   شهیهم رو  ازم  کننی م  دایجامون  داشت  اون   .

  شتر یکنه و متعاقبا ب  شتریتا فالوئرهاش رو ب  کردی استفاده م

د آخر  دهیهم  اون  ا  یکس  نیبشه.  که  ازم    ی نجوریبود 

  .سواستفاده کرد 

درباره   هی  نجا یا“ هم   ی داستان  و   ی هاعکس   نطوریما هست 

  ”.! بحث من شده سایاز تو و النا؛ اون غزال پادراز. اوه، وا  شتر یب

  .درآورد ی . مسخره بازگفت
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  .بشم یمن بود که عصبان نوبت

که از   یعکسه؛ همون عکس  ی مورالز همون زن مرموز تو  اال“

  ن ی: انهیهست. پس حاال سوال ا  مزیج  ستنیطراح مشهور کر

  ی را  ن ییپا  نیا  گرده؟ ی دلنا* دوباره برم  ای  هیعشق واقع  هیواقعا  

  ”.نیبد

  ”!ی! گالب به روت. ه ییییا  دلنا؟“

  .تاپ رو بستم اال گفتدر لپ  یوقت

  ”.آشغال نباشه. وقت شامه ی ها عه یشا گهید“

  ”.بکنم ی کار هی دی. فقط اول باباشه“

 .تاپش رو باز کرد. دوباره لپگفت

  ”؟یچ“

  ی هابفرستم و عکس  زیتند و ت  امیپ  هیوبالگ    ی برا  خوامیم“

  ”.کنم وستیلختمون رو هم پ
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  .د یدرخشیم شیاقهوه ی ها. چشمگفت

ما    اوه“ تلف  هیو  م  یقیاسم  درباره میخوای مشهور  نظرت   ی . 

  ”ه؟ یچ  کین یاالم

  .دمی کش آه

  ”!ب یغر بیرو بخور عج پاستات “

_______ 

 .و النا ک ینیدلنا: دام *

 

  کی نیدام

با بدن   ا،یدن  نی ا  ی سال حضورم تو  نیو پنجم   یروز س  صبح

باال  ی من داشت سوار  ی لخت دوست دخترم شروع شد که 

هام کور بشه و قدرت حرف زدنم  که چشم  یو تا زمان   کردیم

  .رو از دست بدم علنا من رو کرد
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همون  ی نطوریهم م   یبود.  رو  فکرش   نی بهتر  کردم؛یکه 

  .شهیم  بمینص  کردمیم ال یکه خ ی روز تولد ی ه یهد

. اصرار کرد که سر  کردی رو گرم ماال تازه داشت خودش    ظاهرا 

. بعد، درست  می ست یبا  ”روز تولد ی چا“  ی راهِ رفتن به دفتر، برا

  .بهم داد موردیو ب ییهویکامال  ی بوسه هیدفتر  رونیب

جون   یکمکیازم دور شد حس کردم    یوقت  ن،ی رو بخوا  راستش

هم رفت؛  زانوهام  سند  نیاز  ب  ی خودش  که   ی رو   شتریبود 

 .بدنم وقت بذارم ی هیبن تیتقو

 یتو  یواشکیکه    ی وریدامن د  یتو  یاون باسن سکس  رفتن 

هاش گذاشته بودم رو تماشا کردم. دامن تنگ بود  کمد لباس 

  .دادیهاش رو کامال نشون مرون   ی و انحنا

با    رونیب  گال بود؛  منتظرم  رو  هیدفتر  و    ی لبخند  صورتش 

تو  کیککاپ  هی  نطوریهم شده  خدا  لعنتِ  دستش؛    ی تولد 

  .روش بود یشمع واقع
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قرار گرفتم و با خودم گفتم که اگه    ر ی تحت تاث  یبی طرز عج  به

  .رم یگی تولدت مبارک بخونه، کامال در شرف اخراجش قرار م

 بروی ب  کردیکار رو م  نیا  ی اگه یاگه هر زن د  ش،ی دو ماه پ  یکی

، از مردها رو   ی سر  هی  نطوریو هم  کردمی برگشت اخراجش م

جمع شده    ی نطوریاگه هم   یو حت  یقدم  ستی تا شعاع ب  یحت

  .بودن

م  حاال، بهم    د یخندیگال داشت  برا   کردیم  ی ادآوریو   ی که 

برنامه اصال  دارم.  برنامه  اال  با  چه    ی هاناهار  تولد  روز  ناهار 

  .بود نیرامن؛ هم   ی اه یاغذ ونیبود؟ کام یجهنم

 دیشا  ایکردن سه بلوک.    یط  نی گرفتن دست اال در ح  دیشا  ای

وقت هم  اون  بهش،  دادن  درباره   یگوش  داشت  بخش    ی که 

 دادی صندل ماه ژوئن انجام م  یطراح   ی که برا  ی و کار  ک یگراف

م شازدی حرف  تقر  دنیرس  ی هانشونه  دی.  که  بود    با یبهار 

تو  تونستمیم از  رو  آور  ی بوش  کنم؛  احساس  داشت   ل یهوا 

  .اومدیم
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... احساس درست  بایکه داشتم تقر  یکه بود، احساس  یچ  هر

  .بود یو درخشان

  .کرد کیرو به روم بار  هاشچشم

  ”سر صورتت اومد؟ ییچه بال قایدق االن“

واکنش آلرژیک به خاطر رامن از خودم نشون داده   هی  احتماال 

گونه سمت  به  رو  دستم  خندبودم.  هرهر  اون  و  بردم    د؛ یام 

  .کردیام مداشت مسخره 

تاث  ییبال بود،  اومده  صورتم  سر  رو  ری که  زانوهام   ی نشستن 

زن بود؛ با زبونم، اون هم قبل از   هیبه ارگاسم رسوندن    ی برا

از    شتریب  نکهیا بمردم بخوان  بشن و روزشون رو    داریخواب 

  .شروع کنن

  ی سر  هیام  که داشت واسه خاص کردن جشن تولد مسخره   یزن

  .کردی م بیغر  بیعج  ی کارها
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م  کینیدام  من، لبخند  داشتم  خب  زمانزدمیروسو،  که   ی. 

 یاون حالت کج و معوج رو   م،یاومدی به سمت دفتر م  میداشت

بار،    هیاال بود؛    ی هالب   دنیبوس  ی نرفت. ثمره   نیصورتم از ب

  .ساختمون ی جلو ی روادهی پ ی دو بار! تو

بود که من    ی سبز زمرد  ی کاله نمد  ه یکه سرش بود،    یکاله

 شد یبراش کش رفته بودم و باعث م  ی عکس بردار  ی از صحنه 

  .انیتر هم به نظر بگرم  شیا قهوه ی هاچشم

  ”!ییبایز“

شدن و اصال هم فکر نکردم که به خاطر باد   یصورت   هاشگونه

  .سرده

درد  بود؛ دوباره اون دل   بیزنده شد. عج  ی زیچ  هی  امنهیس  ی تو

فهم گرفت.  اوج  تاب  و  تب  راض  دمیپر  رو   ی هیبق  م یکه  روز 

  .بهم نگاه کنه  نطوریتا اال مورالز هم  ستمی با ی نطوریهم
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همه  کل جهنم!  خال  لی آور  ی هفته.  بتونم   کردمیم   یرو  تا 

 .که االن داشتم رو نگه دارم ی احساس نیهم

  ”!ک ین یدام“ 

شن  ی روز  شدیم  ا،یخدا که  زبونش   دهیبرسه  از  اسمم  شدن 

آدرنال   یمیعظ  لیس  ن یچن تو  نیاز  جر  ی رو  به   انیوجودم 

  !نندازه؟ 

  ”!اال“

  ”.رم یگیم جه یسرگ یکن یبهم نگاه م ی نجوریا یوقت“

  .کرد اعتراف

  ”.خوبه“

  .گفتم

حالِ خارج از کنترل خودم تنها باشم.   نیا  ی تو  خواستمینم

آرامش دهنده.    بایمتفاوت؛ تقر  زیچ  هیوجود داشت...    ی زیچ  هی
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کرده   دایکه بهش پ  ی ایاون وسواس جنس  ی جدا   ی زیچ  هی

  .فقط تصور من نباشه هانیبودم که ا دواریبودم. قد جهنم ام

___  

 ه یبا    یسکیخوب و  یلیخ  ی بطر  هیاز    ناسیبعدازظهر، ل   اون

با   نمیآنال  ی کرد. جلسه  ییکه روش بود رونما  ی مشک  ونیپاپ

فانتز  ی محتواساز   میت درباره   ییهای با  ماف  ی چا  ی که   نیو 

  .شد  دهیکش هی داشتم به حاش

مصرانه اعالم کنه که با اختصاص دادن   الیش  نکهیقبل از ا  یحت

فرع  هی دار  ی هاف یک  ی برا  هینشر  ی تو  یستون  کار    میزنانه 

  .برام تولدت مبارک خوند یرلبیز م،یدی رو انجام م  یاشتباه

کاله   نطوری نواز و همبزرگ چشم   دیسف  ی هااز دسته گل  مادرم 

کاغذ شد    ییطال  ی تولد  باعث  که  فرستاد  عکس  مسخره 

همچشم و  بچرخونم  رو  آرمان  هیاز    نطوریهام    ی ل یخ  یکت 

  .که اصال واسم مهم نبود کیش
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 ی گاال که قرار بود به زود روز رو به خاطر جشن مت   ی همه   اون

ها و دفتر مشغول کار با طراح  رونی برگزار بشه، ب  یماه م  ی تو

ا  رهایمد مد و فشن هر    ی هاشب   نیتراز بزرگ  یکی  نی بود. 

  .دعوت بودم شهی بود و من مثل هم ورکیوین ی سال تو

ا  واسم که  بود  م سوال  دلش  ا  خوادیال  و    ی چطور  نکهیبره 

 ی چطور  نکهیا  شتریدر واقع ب  ای  ده؟ یها وفق مخودش رو با اون

 ی که چطور  دمی رو فهم  ن یو بعد ا  ده یها وفق ممن رو با اون 

برنامه به  شروع  اال،  گرفتن  نظر  در  با    ز یچهمه   ی زیر دارم 

  .کنمیم

  گه ی ام بمونه کم از جنگ با همدخونه  ی تو  نکهیشب سر ا  هر

نم اون  می کردیبحث  وسا  ی سر   هی.  تو  لشیاز  ام خونه   ی رو 

  .خودش جا باز کرده بود  ی کمدم برا ی گذاشته بود؛ تو

هاش رو هم لباس  ی اصرار کرده بودم که شست و شو  بهش

ساعت رو بدون    نیها چندهمونجا انجام بده تا نخوام آخر هفته

  .اون بمونم
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 ،ی رواده ی پ  ی برا  یبردن براون  م؛ی داشت  نیروت   هی  گهی با همد  حاال

آخرها  ی هاصبح و  روزها  ی هاشب و صبحونه   ی زود    ی لخت 

پدر   ی خونه  ی هامون رو توآخر هفته  نکهی. به خاطر اکشنبهی

 ی رو که تو  یراقیابزار و    ی هامغازه  ی همه   م،ی ذروندگی اال م

  .استکج  دونستمیخونه بود م یلیشعاع پنج ما

 ج یکه حالم... خوبه، گ  دمیشدم و د  دار یروز از خواب ب  هی  نکهیا

کردن واسه خودت   ی زیربرنامه  ی به جا  ینیبب  نکهیکننده بود. ا

  .یکنیم ی زی ردو نفر برنامه  ی برا ی تنها، دار

آخر    نطوریو هم  ی شد  کیشر  یتختت رو با کس  ینیبب  نکهیا

نرفته   شیپ   قیعم  نقدریمن هرگز ا  یهات و کمدت رو، ولهفته 

  .عیسر  نقدریبودم، ا

ام  خونه  ی اجازه نداده بودم که تو  یهرگز به زن  نیقبل از ا  تا

  ر یی رو اشغال کنه. اوضاع داشت تغ   ییخودش فضا  ی بمونه و برا

داشته   یاش چه احساسدرباره   دیکه با  دونستمی و نم  کردیم

  .باشم
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افسار    دیبا  ترسوند؟یمن رو م  دیبا  نیا  ای  اومد،یخوشم م  ازش

  دم؟یکشیرو م ی روش ی پ نیا

حرف نزده   گهیبا همد  ندهیآ  ی ما درباره   ها،نیا  ی از همه   بعد

که تا چند ماه    کردی نه واقعا. اال فقط داشت تالش م  م؛یبود

  .اره یدووم ب گهید

مخونه  یوقت فروخته  تغ  شدیاش  وقتکردیم  ر ییاوضاع   ی . 

م  تیموقع ثابت  و  مطمئن   یی هاانتخاب   یوقت   شد،یپدرش 

 می ها تصم بر اساس اون   تونستیو م  شدیپاش ظاهر م  ش یپ

  .رهیبگ

نداشت،    ی ازیدرست کردن سقف ن  ی به من برا  گه یکه د  یزمان

م انتخاب  رو  من  هم  خوب    ی رهایپن  گهید  یوقت  کرد؟یباز 

که تا قبل    ییهالباس   ا یرفتن رو،    رونی ها بشب  ای  خواست،ینم

ا آدم   نیاز  نصف  وقت   ی هاتن  نرفته؛  من   ازشین  یشهر  به 

  خواست؟یباز هم من رو م  شد،یبرطرف م
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ن  خواستمیم   نکهیا  ا ی  خواستمشیم  من بهم  داشته   ازیاون 

که   دیشک و ترد  یخیبود؛ اون انگشتِ    نیباشه؟ مسئله هم

  .دمیکشیانتظارش رو م

  اد یمحتاط باشم. که ز  شهی و هم  شهیگرفته بودم که هم   ادی  من

  ی بود که انگار کاف  ی جور  هی  شهینذارم؛ چون هم  هیاز خودم ما

  .ستین

کارها رو به صورت ناشناس   نیبود که من ا  ن یخاطر هم   به

  ی . خودم رو تویکیزی درمان ف  هیدرست مثل    دادم؛ی انجام م

بود که   یمعن  نی به ا  نیکه ا  شناسوندمینم  یرابطه به کس  نیا

  .خواستی نم شتری اون طرف ازم ب

ک  اال م  یاز  ب  کردیشروع  ازم  پ  شتریکه   ی رو  یامیبخواد؟ 

  .ظاهر شد  می گوش ی صفحه 

مورد پسندت، فرض کن  “:  اال تولد  اسلحه    هیواسه دونستن 

با روکش    یلیوان  کیک  نیسرت گذاشتم. حاال بهم بگو ب  ی رو
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شده   آب  کره   یشکالت  کیک  ایشکالت  روکش  بادوم   ی با 

  ”؟ ی دیم  حیکدوم رو ترج ینیزم

رو  و احمقانه  لبخند  همون  شد؛  همون  دوباره  صورتم    ی باز 

  .اومد

و دار رو    ی تم که هرگز اسم اون کلمهفکر کردم بهت گف“:  من

  ”.اریجلوم به زبون ن

سرسرا شدم. شب سرد رو پشت سر جا گذاشتم. به خاطر   وارد

  .مونده بودم روقتی تا د دهیفایکنفرانس عمال ب هی

 میدی شب آروم با سگم و ل  هی  خواستم،یکه م  ی زیچ  ی همه 

کادو واسه باز کردن   هیو    یشام تولد خونگ  هیبود. اال بهم قول  

  .داده بود

  .ستادیپاهاش ا  ی زنان به سمتم اومد و جلوم رو  ورتمهی  یبراون

  ”؟یکنی کار م یچ رونیب نی . اقیرف  سالم“
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که    دمیخوب بهش بدم و فهم  ینوازش خارش  هیشدم تا    خم

  .دهپوشی ¹سبز براق*  ونیپاپ هیاون 

  ”؟ی تولد ونیپاپ هیحدس بزنم.  بذار“

  .زد  سی و از چونه تا خط موهام رو ل د یپر یبراون

  ”.رمی سگه تماس بگ یبا اون مرب دیبا ییخدا“

  .دمی کش آه

  یخوب  ی بو  هی  یبود، ول  ک یسمت خونه راه افتادم. داخل تار  به

آشپز   ییبو  هی  اومد؛یم  یی غذا  ی وعده   ه ی  ،یخونگ  ی مثل 

  .خوب

  ”سنت؟یملف“

  .زدم صدا

  .چشم بهم زدن روشن شدن هی ی اشون، توهمه  ها،چراغ 

  ”!زی سورپرا“
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  ”!خود خدا  ای“

  .متنفر بودم  زی. از سورپرادمیغر

با دخترهاشون بودن؛   یو دالن  ی پر آدم بود. هر  امآشپزخونه 

:  دنیکشی م  غیکه همون لحظه داشتن از ته حلق ج  ییکسا

  ”!ک ین یتولدت مبارک عمو دام“

بچه   ناس،یل سه  و  لباس همسرش  با  همه   ی هااشون، 

تا صدا   کردنیفوت م  ی نکبت  زیچ   هی  ی متحدالشکل داشتن تو

  .دنیپاشیم ن یبده. گال و راث داشتن شامپا

 دادن؛یگاز دست تکون م  شیساشا و التون، از پ   هام،ه یهمسا

تو  ی ز ی چ  هیداشتن   ج ختنیریم   ییهاکاسه  ه ی  ی رو    سی . 

صورتش رو   یرو بغل گرفته و اجازه داده بود که براون  یبراون

 .بخوره

 ییباشه، از جا  ی اگه ید  ی لحظه جا  نیا  ی که قرار بود تو  مادرم، 

هاش بهم چشم  ی نشسته بود داشت با برق تو  ره یکه پشت جز
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  ش،یمیجلوش بود. دوست قد  نیج   ینیمارت  ه ی.  کردینگاه م

  .دنیخندیمها داشتن کنارش حضور داشت. اون مون،یس

محمد، داشتن    ی اال، خانم گروسو و آقا  یوجرسین  ی هاه یهمسا

. شمردم! چهار تا از  کردنیرو روشن م  کیک  ی رو  ی هاشمع

ها لنگر انداخته هم بودن که کنار الکل   میمیدفتر قد  ی هابچه

  .رفتی که ازشون انتظار م ی بودن؛ همونطور

ف  نیبهتر اال،  تو  ت،یدوست  اسپ  ی داشت  با   ی کرهایگوشه 

 مز یج  ینکبت  نی ست یو کر  زدمی  آهنگ   ²*یجی من و د  میسیب

  .دادیداشت به خودش صفا م ریپن  ینیس  کی نزد یلعنت

___  

 .یلیاکل ¹*

 .داره سک یو د بوردیکه ک هی همون دستگاه یجی منظورش از د ²*
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برق  هی  اشونهمه  برق  سر   یمهمون  ی مسخره   ییطال  یکاله 

که مادرم واسم فرستاده بود   یکرده بودن؛ درست مثل همون 

  .و بعد، اال بود

کمدش هل داده   ی تو  شی که دو روز پ  نویلباس برند ولنت  با

رو تنگ    هاشنهیبود. س  ستاده ی ا  ت یبودم، جلو و در مرکز جمع

دامن   ی بود و بعد تو  دهیقاب گرفته بود و دور کمرش چسب

  .شدیکوتاهش گشاد م

 ارم یلباس رو از تنش درب  نیخودم بعدا بتونم ا  نکه یا  ال یخ  به

با متاسفانه  که  بودمش  گذاشته  زمان  دیواسش  ا  ی تا   ن یکه 

  .کردم ی صبر م رونیب انداختمی ام مها رو از خونهآدم 

که   یو شل و ول  میفر حج   ی موها  ی رو  یکجک  ش یمهمون  کاله

ول داشت،  قرار  بودم  که   نیا  یعاشقش  بود  لبخندش 

ضربه رو بهم زد. تا مغز و استخونش خوشحال   نیترن یسنگ

  .من بود ی اش برامن بود؛ همه ی فقط برا نیبود و ا
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دست  با و  رسوند  بهم  رو  گردنم رقص خودش  دور  رو  هاش 

  .انداخت

  ”.نگی مبارک چارم تولدت“

  .گوشم زمزمه کرد ی تو

  ”؟ی شد  زی سورپرا“

  .کنه فی حالم رو توص تونستیاصال نم زی سورپرا

  ”!دمی گرخ“

  .گفتم بهش

از   ی خونه  ی تو  مزیج  نی ستیکر  یجهنم  لیچه دل  به“ منه؟ 

  ”.ادیبدم م اروی نیا

  ”.ادیکه ازش بدت م  یکنیم فکر“

  .کرد یشوخ
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 ی کوچولو  یپارت  نکهیدارم. در مورد ا  یپنهان  ی زه ی انگ  هی  نجایا“

  ”.نگران نباش رهی م شی پ  ی تولد چطور

  ”!انصافا؟ ؟ی حاضر ی غذا“

  .کردم یشوخ

شده   رهی جز  ی رو  ی هاینی جورواجور و س  ی هابشقاب  ی متوجه

  .بهم نگاه کرد نمونیب یجوک خودمون ی ادآور یبودم. با 

که امشب    ی زی و تنها چ  ایو الکل؛ بدون هدا  ی حاضر  ی غذا“

کن  بازش  چ   یقراره  هم  من  و  لباس    نیا  ریز   ی زیمنم 

  ”.دمینپوش

  ”!ی افتاد ی بد دردسر  ی تو“

  .هشدار دادم بهش

  ”.ی کن همیبعدا تنب یتونیم“

  .داد قول
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هام رو ببوسه. نوک پاهاش بلند شد تا لب  ی . رو دیکش  عقب

  .شدی نم ینبود؛ هرگز هم کاف یکاف

  ”.کنمینکن که نم  فکر“

  اال

ها به . بچه میرو روشن گذاشت  یکم   ی هاشد. چراغ   ی پل  کیموز

باال قرار داشت،   ی که طبقه   یمن ی اتاق نش  ی تو   یهمراه براون

داده بود   بیبراشون ترت  یکه دالن  ی شنیمیان  ی مشغول تماشا

  .شدن

ناهارخور  ترها بزرگ  اتاق  و  آشپزخونه  تبد  ی هم  به    ل یرو 

بشقاب  ی قلمرو بودن.  کرده  جام   ی هاخودشون  و   ی هاغذا 

و دوازده نفر مشغول    شدنیمشروب همزمان دست به دست م

  .بودن گهیصحبت کردن با همد
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صحبت    ی که داشت با خانم گروسو و هر  یدر حال  کی نیدام

مصنوع  ی زورک  ی لبخند   کرد،یم البته  داشت.   یو  لب  به 

  .دلساندرا از آشپزخونه به سمتم اومد

  ر ی دام رو غافلگ  ی. تو تونستمونهیمعجزه م  هیواقعا مثل    نیا“

م  یکن نظر  به  ا  رسهیو  از  داره  هم  لذت    یمهمون  ن یاون 

  ”.برهیم

 دمیدی م  ریسختگ   سیرئ  هیدلساندرا رو خارج از کالبد    نکهیا

  .بخش بودلذت  یحساب

کنفرانس “کردم:    ی ادآوری  بهش تماس  اون  و  شما    ی بدون 

  ”.کار رو انجام بدم نیا تونستمیآخر، نم ی لحظه 

  ن یا  شهیم“به سمتمون اومد و رو به دلساندرا گفت:    سالمون

  ”؟یکن  یگر رو به منم معرفمعجزه 

ا  نیا  مون،یسا“ اال،  البته   نیبهتر  شونیاالس.  و  دوست 

  ”.دوستمه نیتریمیقد



Page 1083 of 1306 

 

ساله   هی  مونیسا هفتاد  داشتن  ی خانم  از   یدوست  که  بود 

متولد شده بود. اون از شونزده   ین یچ   ی و پدر  ی اه یجری ن  ی مادر

اش که تا شونه  یبراق  ی مدل شده بود و هنوز هم با موها  یسالگ

ابر  هی با    کرد؛یم  ی دلبر   دیرسیم و   دیسف  یشم یبلوز  رنگ 

 ی تو  زینگمدل جوون و شگفت ا  هیرنگ، مثل    یشلوار مشک

  .حاضر شده بود یمهمون

  ”.مونیسا ی اومد یمهمون نیکه به ا ممنونم“

 شناسم ی م  یرو از بچگ  کی نیبود از دستش بدم. من دام  محال“

  ”.هم بهش دارم  ی ادیز ی و البته عالقه 

در    کی نیدوست دارم. دام  یلیاعتراف کردم که دام رو خ   منم

که التون زد،   یبود و در واکنش به حرف   ختنیر  یسکیحال و

  .پوزخند زد  هی

هم مثل   مونیبهم ملحق شد و به همه سالم داد. سا  نیستیکر

چشم  هیبق کرد.  استقبال  سمتمون   کی نیدام  ی هاازش  به 
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کرد و من از فرصت استفاده کردم و   زی نگاهش رو ت  د،یچرخ

  .بهش زدم یچشمک

کر  رو گفتم:    ن یستیبه  و  امشب    یلیخ“کردم  که  خوشحالم 

  ”؟ی هنوز با اون دوستم مالقات نکرد نم،ی ! ببیینجایا

  .انداختن  گهیبه همد ی اگرانه له یو دلساندرا نگاه ح مونیسا

  ”!نه هنوز“جواب داد:   نیستیکر

که اونجا   ی زیاون زن شگفت انگ“گفتم:    نیستیجواب کر  در

که بابانوئل   ارهی م  لیو داره واسشون دل  ستادهی ها ابچه   ش یپ

  ”.تهی اون ف ؟ینیبیوجود نداره رو م 

  د یببخش“ها گفتم:  رفتم و رو به بچه   تیبه سمت ف  بالفاصله

  ”رم؟یخانوم رو قرض بگ  نیا قهیچند دق شهیها، مبچه

  ”!نه “جواب دادن:  یلیمی با ب همه

هر نفر “گفت:    کردیپولش رو باز م  فیکه ک  یدر حال  ت،یف

  ”ه؟یپنج دالر، حاال نظرتون چ
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  .اش کارساز بودحقه  نکهیا مثل

  ”.نه یستیهم کر ن یا ت،ی. فتهیف ن یا ن،یست یکر“

. هر دوتون زمان نیدار ی ادینظرم شما دو نفر اشتراکات ز به“

اون هم فقط    ن؛یکنیبرهنه م  ی هامدل   دنیرو صرف د  ی ادیز

 ” .نیاریپول درب نکهیواسه ا

  .باال انداخت ییابرو  نیستیکر 

  ”!مدل؟“

  ”.هستم پتی من صاحب باشگاه استر خب“

  ”.تیطراحه ف هی اون“

 یهم واسه برقرار   قهیدق  هی  یحت   نیست یکر  رسهی نظر م  به“

  ”اال؟  ستین  نطوریارتباط وقت نداره. اون فقط دنبال تجارته؛ ا

ن  خب“ بد  کردم  همد  ستیفکر  به  رو  شما   ی معرف  گهیکه 

  ”.کنم
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گوشه  ت یف  ن یستیکر سمت  به  گفت:    ی رو  و  کشوند  اتاق 

اداره   شتریب  کمیممکنه  “ مورد  توض  ی در  باشگاهت    ح ی اون 

  ”؟ی بد

  .انجام شد تیمامور

نفر رو پشت    هی   ی هابود که نفس   نیستیو کر  تی به ف  نگاهم

  .گردنم احساس کردم 

  ”م؟یکن  رونی همه رو ب میتونیم یکِ“

دست  برگشتم دامو  گردن  دور  رو  کردم.   کی نی هام  حلقه 

  .کراواتش شل شد

تولد توئه؛ هر وقت   نیا“بهش زدم و در جوابش گفتم:    ی لبخند

م  شهیم  ی بخوا شد.  خالص  همه  شر  دچار    میبگ  میتونیاز 

  ”.میشد ییغذا تیمسموم

پشت سرمون از خنده   تیعوض شد. ناخودآگاه جمع  یقیموس

 وانیچند تا نون تست و چند ل  محمد با  ی منفجر شدن. آقا
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  یکه تو   ی ابا جوراب بچه گونه  یکه بروان  یدر حال  ،یدنینوش

  .وارد سالن شد د،یدوی دهنش داشت پشت سرش م

 ی فضا  گاریس  نیری همون لحظه در بالکن باز شد و دود ش  ی تو

  .رو پر کرد ی اتاق ناهارخور

لب    ری گوشم چسبوند و ز  ی رو به الله  شی نینوک ب   کی نیدام

مجازات شدن   ریکه از ز  ستین  نیا  ی به معنا  نی البته ا“گفت:  

جشن تولد پر سر و صدا قسر در    نیدادن ا  ب یبه خاطر ترت 

  ”.یرفت

مورمور شد و ستون فقراتم به   نمونیب  یکیزیاز تماس ف  بدنم

  .لرزه دراومد

  ”.ادیز یلی واقعا دوستت دارم دام؛ خ  من“

رنگش تمام مدت صورتم رو   یآب   ی هابودم. چشم   جیگ  یحساب

کمکردی م  یبررس که  شد  باعث  نگاهش  طرز  احساس  .  کم 

  .کنم  یخجالت زدگ
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  ”.یفکر کردم که بهتره بدون  یعنی“

 ی لیمنم خ“شد و در جوابم گفت:    کیبهم نزد  شتر یب  کی نیدام

  ”.دوستت دارم اال 

 ن یترشد. احساس کردم که با کوچک  ی خشن و وحش صداش

  .کنهی م میخودش رو تسل  ی ااشاره 

من    ،یباز شدن قفل در اتاق پشت  ی که با صدا  دینکش  یطول

جذاب و متمدن    ک ین ی. اون دامدی پشت سرم کوب  واریرو به د

  .شده بود یوحش وونی ح هیبه  لیتبد

تمام “گفت:    دیکشیم  رونیکه آلتش رو از شلوارش ب  یحال  در

  ”.کار رو انجام بدم نیشب دوست داشتم ا

 .کردم دییو حرفش رو تا دمیکش یقیعم نفس

تو  یدونیم“  بار  چند  حاال  رو  ی تا  رو  تو  مبل   ی تصوراتم 

زمان  ری تسخ جز  به  حال   ییهاکردم؟  در  د  یکه  به   واریکه 

  ”.باهات سکس کردم  االتمیخ ی چسبوندمت تو 
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  ”بار؟ چند“

مک  یحساب  دام و  گرفتن  گاز  انگار   دنی مشغول  بود؛  گردنم 

دندون لب   هیثان  هی  یحت  خواستینم و  بدنم  ها  از  رو  هاش 

  .فاصله بده

رو گرفت.   امنه یهاش رو به سمت لباسم برد و س از دست  یکی

د به سمت  رو  تو  وارهایمن  دوباره  و  داد  جا   ی هل  آغوشش 

  .گرفتم

  ی ذهنم بود رو عمل  ی که تو ی ز یبار نوبت من بود چ ن یا گهید

بدنش    ی چرخوندم و خودم رو رو  وار یکنم. دام رو به سمت د

رو   گذشتیذهنم م  ی که تو  ی ز ی داشتم چ  میدادم. تصم   هیتک

 .کنم یعمل

  ”!اال؟ یکنیکار م یچ ی دار“

  .رو باز کردم  کمربندش
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م“ کردم:    زمزمه واقع  خوامیفقط  به  رو    ل ی تبد  تیتصوراتم 

  ”.کنم

بوس  هاشلب رو  دمیرو  آروم  آروم  و    ی و  شدم  خم  زانوهام 

  .جلوش زانو زدم 

  ”؟ی ار یسرم م ییکارت چه بال نیکه با ا یدونیم“

انجامش   ی چطور  ی خوایبهم بگو که م  رون؛یب   اریرو ب  آلتت“

  ”.بدم

فشار داد و کم   گه یهمد  ی هاش رو محکم رودندون  کی نیدام

مونده بود فکش بشکنه. چقدر دوست داشتم نقطه ضعفش رو 

  .قلقلک بدم

گرفتم هشدارش    میهشدار اسمم رو صدا زد و من هم تصم  با

  .زانوهام نشسته و منتظر بودم  ی . همچنان رورمی بگ  دهیرو ناد
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بود و موهام    دهی بودن بدنم به تنم چسب  س یبه خاطر خ  لباسم

رو    ی که دارم چه تصور  دونستمیم  قای. دقشده بود  ختهیبهم ر

  .کنمی م لیتبد تی براش به واقع

  ”.نجایا ایب“خشونت گفت:  با

شلوارش    پیباز شدن ز  ی . صداشدیور مشعله  شی بدنش آت  از

. آلتش  دمینواز بود. به سمتش خزگوش  یقیموس  هیبرام مثل  

  .کردم سیهام رو با زبونم خآورد. لب رونی رو ب

  ”!رو بچش  طعمش“

رو به سمت دهنم بردم و زبونم   شی آلت نرم و مخمل  لیتما  با

و    دیکش  یقیدورش چرخوندم. نفس عم  یرو به صورت دوران

  .موهام فرو برد  ی دستش رو تو

  ”!اال   ی کرد  لی تبد  ت یرو به واقع  بای تصور ز  هیاالن    نیهم   تو“
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دهنم فرو کردم.   ی تو  شتریب  کمی عنوان پاداش، آلتش رو    به

د به  ام  واریسرش  کرد؛  برخورد  مغز  دوارمیپشتش   ی ضربه 

  .نشده باشه

رو بچشم و با زبونم نبض و حرکت خون  کینیدام تونستمیم

  گه یمتر د  یسانت  هیپوستش احساس کنم. آلتش رو    ری رو ز

 .دهنم فرو کرد و با دستش سرم رو ثابت نگه داشت ی تو

جا  هاملب تا  م  ییرو  چرخوندم.    تونستمیکه  آلتش  دور 

و با   دی کش  رونیآلتش رو از دهنم ب   هیچند ثان  ی و برا  تیدرنها

 .هام رو نوازش کردهاش لب انگشت 

 ” !اال  دوباره “

شده    کی ش عمل کردم. اونقدر تحراسمم به خواسته   دن یشن  با

که م  یداغ  بود  رو حس  حتکردمیبدنش  رو   نیا  ییتوانا  ی . 

از    یحرف بزنه.من هم دست کم  شتریکلمه ب  ک ینداشت که  

 .نداشتم کی نیدام
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درحال  سر کردم.  لمس  زبونم  با  رو  رو    ی آلتش  آلتش  که 

ب  ی اخفه  ی ناله   دم؛یمکیم گلوش  ته  از   مومد،یم  رونیکه 

 .کرد ی م کمیتحر  شتریو ب  شتریب

و هر    شدمیم  کیتحر  شتریام با لباسم ب  نهیبرخورد نوک س  از

تقر م   بایدو  برون  دی. شامیکردیناله  جابه  ی رو   یاگه  جا مبل 

 .میشدینشده بود، متوجه گذشت زمان نم

. دوستداشتم دستم  خواستمیواژنم م   ی اون رو درست تو  من

بود    کی . نزدرمی موهاش فرو کنم و گردنش رو گاز بگ  ن یرو ب

 دنیچش  ی از همه تشنه   شتر یاز واژنم خارج بشه اما ب   یعیما

 .دام بودم یمن عیما

 ” !یسرعتت رو کم کن  دیبا“با هشدار گفت:  کی نیدام

به کارم ادامه دادم.   ی شتریب  لیبه حرفش نکردم و با م   یتوجه

اما من همچنان سرعتم رو    زدیحرف م  دهیبر  دهیبر  کی نیدام

 .کردمیکم نم
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 ی باعث شد زانوها  نیدهنم فرو بردم و ا  ی تو  شتر یرو ب  آلتش

 .ادیدام به لرزه در ب 

د  هاشدست به  کوب  واریرو  سرش  تو  د؛یپشت  رو   ی آلتش 

انگشت  و  گرفتم  در  دستم  به حرکت  همزمان  رو  زبونم  و  ها 

 .آوردم

 ” !تحمل کنم اال  تونمینم نیازا شتریب گهید“ 

 !...من  ی دهنم احساس کردم. خدا  ی رو تو  یمن   عیما  باالخره

که مقاومت کنم و آلتش    کردمیم  یبا شهامت سع  همچنان

 .نکشم رونیرو از دهنم ب

ثان  بعد پ  ی که تو  یدرحال  ه؛ی از چند   ی رو  م،یبود  دهیچ یهم 

کف اتاق، پوست رو گرم    ی ها  کی. سراممیدی دراز کش  نیزم

 .د یلرزی همچنان م  کین یت دامو عضال  کردیم

فکر کنم  “گفت:    کرد یکه باسنم رو لمس م  یدر حال  کی نیدام

 ” .کردم  ی رواده یز



Page 1095 of 1306 

 

 ”.دمی کار کش یحساب هامهیر  از“

 ” .داشتم  می که در تمام زندگ ی تولد نیبهتر نیا“

نفس   یدرحال دادم:    دمیکشیم  ی قیعم  ی هاکه  واقعا “ جواب 

. اما انگار تو موفق  یکن ی روزیسخته که روز تولدت احساس پ

 ”.ی شد

آب بخورم اال. بعدش لطف    وانیل  هیوقت بده تا    قهیده دق  بهم“

 ” .کنمیامروزت رو جبران م

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 ”.م سر رفتهحوصله یلیخ“: نگیچارم   پرنس

که   ییبایز  نیآنجلس به الس   ی تو  کنمی باور نم  زم،یعز“من:   

خوش   ی هاآفتاب دلچسب احاطه شده و البته اون مدل   هیبا  

 ” .یکن یآنقدر ناسپاس یتونی چطور م با،یو ز کلیه

 ”؟ی دی پوش یچ“: نگیچارم   پرنس
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که    یالعملم نظر نلسون رو درحالعکس   نیزدم و ا  ی پوزخند

لب   ری پشت فرمون نشسته بود جلب کرد. در همون لحظه ز

 .گفت ی زیچ

 ” .هیواقع یعوض  هی کین یدام“ 

من منصوب کرده    یشخص  ی انلسون رو بعنوان راننده  کی نیدام

 .آنجلس برنگشتهکه خودش هنوز از لس  یبود. البته تازمان 

برگشت  از به سمت خونه  رقص  نلسون ب کمال   میکالس  و 

  شاپیقهوه از کاف  وانیل  هیمتانت و ادب منتظر موند تا من  

 .بخرم 

به مدت چهار    کی نیبود و دام  ندیناخوشا  یلیجمعه شب خ 

 ی آنجلس رفته بود. فکر نممد به لس   ی روز به مناسبت هفته 

 .باشه یکردم مسئله بزرگ

 .مونده بود یباق کینی تا برگشتن دام  گهی روز د شش
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  شد یمونده بود رو م  ک ین یهنوز چند روز تا برگشتن دام  نکهیا

واسه انجام دادن    ی ادیز  ی تحمل کرد؛ باآلخره من هم کارها

 .سرم رو باهاشون گرم کنم تونستمی داشتم و م

 ن ی بودم که من رو تنها گذاشته و ا  یاز دستش عصبان  ی قدر

فقط به    کردمیدم م   ی بود. هر روز چا  ادیز  یاز دلتنگ  تی عصبان

  .آوردی م ادمیاون رو به  ،ی چا ی که بو لیدال نیا

سر به دفتر    هیاز شرکت به خونه برگردم،    نکهی قبل از ا  هرشب

هر لحظه   کردمیو تصور م  نشستمیم  زشیپشت م  زدم،یدام م

 .ممکنه از اون در عبور کنه

 ک یجهنم کوچ  هیبه    لیتبد  یمن و برون  ی برا  ی تاحدود   طیشرا

تخت    ی رو   کی نی دام  ی ها  شرتیت  ی ما تو  ی شده بود. هر دو 

  .میرفت یبه خواب م
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برون  لی دل  البته  و  سر    یمن  از  من  بود،  متفاوت  باهم  کامال 

ا  یو برون   یدلتنگ  ی براش جالب بود رو  کهنیفقط به خاطر 

 .دادی اون تخت لم م

بشم،   کی نیسرم رو گرم کنم تا کمتر دلتنگ دام  نکهیا  ی برا

سالمندان بردم. پدرم با   ی به خانه  یرو قاچاق  یبرون   ی چند بار

  کرد ی اون سگ سرگرمش م  نکهیشده بود و از ا  قی رف  یبرون

 .بردی لذت م

 د یاز پرستارها رو قاپ یکیگوشت  چیساندو بارک ی  یحت یبرون

خودم    ی شرمندگ  تیلو نرم مجبور شدم با نها  نکهی و من واسه ا

 .کنم یمعرف چیرو بعنوان دزد اون ساندو

  نیآنال  ی محتوا  هی  ی لمبرداریف  ی برا  تیاز اون روزها با ف  یکی 

و اون    میاونجا مشغول به کار بود رفت  نیستیکه کر  یبه شرکت

 .دعوت کرد شیشخص ی ویهم ما رو به استود
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  ن یستیو کر  تی ف  ی هامتوجه تکون خوردن شاخک   ی راحت  به

  .بودم شدیرد و بدل م نشونیکه ب ی هاگنال یو س

 ی هر دو نفرشون دارن تمام تالششون رو برا  د یرسی نظر م  به

 .برن ی به کار م گهی زدن مخ همد

 ک ی نیحواسم از دام  شدیباعث نم  زایچ  نیکدوم از ا  چیه  اما

 .ش فکر نکنمپرت بشه و واسه چند ساعت هم که شده به

از ج  لمیموبا  یکالفگ  با تنها چ  رونیب  بم ی رو  که    ی زی آوردم. 

دلگرم مکانساعت   داد،ی م  یبهم  و  دام  ی هاها    ک ی نی مالقات 

اون برنامه   ی تو  کین یسفر دام  ات یاون سفر بود. تمام جزئ   ی تو

 .ثبت شده بود

بود اما  ییایو رو  تیحائز اهم ی اد یز ی هاآدم ی مد برا  ی هفته 

 .کردیماجرا صدق نم نیا کی نی در مورد دام

 .دیدیکابوس م هیمد رو مثل  ی هفته  اون
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پشت سر هم و جابجا    ی ها  یمهمون   ،یتموم.نشدن  ی هاش ینما

  ده یکه همه د  ییمختلف. فرش قرمزها  ی هاهتل  ی شدن تو

اسش  ییها آدم   شدن،یم بود  مجبور  بهکه  رو  خاطر هاشون 

 .رهیقرار بگ  رشونیتاثبسپاره و تحت 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 ” هات؟قه یجل  ای تنگ شده    شتر ی دلت واسه من ب  نم،یبگو بب“:  اال

کدوم از اون.ها رو با خودش نبرده   چیه  کینیدام  خوشبختانه

  دم یپوشی هاش رو مکت   دیجد  یسرگرم  هیبود. من هم بعنوان  

باهاشون سلف  البته جل  هی .  گرفتمیم  یو  و    قهیرژ قرمز رنگ 

نشده واسه شکنجه   دهیپوش  رشونیز  ینیسوت  چیکه ه   ییها

 .بود یدادنش کاف

اون مراسم گرفته بود رو    ی که تو  ییوهایدیها و وعکس  ی همه 

 .شلوارش باشه  ی جلو   یخاص  یتا مبادا برآمدگ   کردمیم  یبررس
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اون برنامه و جشنواره    ی های که با مجر  یی تمام عکس ها  ی تو

دستش رو دور   ک ی نیوجود نداشت که دام   یگرفته بود، عکس 

  .حلقه کرده باشه یکمر زن

 ی . توومدمیهاش به وجد مواقع فقط من بودم که از ژست  در

کرده بود.   بشی ج  ی ها اون هر دوتا دستش رو توتمام عکس 

رو بغل نکنه   بایز  ی هاهرچند من ازش نخواسته بودم که زن 

  .کردیم ی کار خوددار  نیاز ا  کین یاما در هر صورت دام

من رو دوست   تونهی که دام چقدر م  کردمیفکر م  ن یبه ا  داشتم

 .داشتم دوست  ادیز یل یداشته باشه. من هم اون رو خ

 کردمیبودن م  فی اوقات نسبت بهش احساس ضع  ی گاه  البته 

 .دادم یو اعتماد به نفسم رو از دست م 

 .بود  کی نیزنگ خورد. دام تلفنم

بنظرم بهتره سال   ؟ی دیمن رو پوش  ی هاقهیتو چرا جل  نمیبب“

 ”.ی ایجشنواره ب  ن یبعد باهام به ا
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  نده یشده بودم. واقعا اون داشت از سال آ  زدهجانیه  یحساب

 ندارم؟  یواقعا من باهاش مشکل زد؟ی حرف م

  ی ادیز  ی حسابارو هوا بود. هنوز هم صورت   زای چ   یلیخ  هنوز

اونجا  ی رو از  و  بود  مونده  دام  ییدستم  نبود،   کین یکه  فعال 

 .خونه رو متوقف کنم ریمجبور شدم تعم

 نمون یب  ی رابطه   نکهیفکرم مشغول بود. هنوز در مورد ا  یحساب

از   فراتر  صحبت  یمعمول  ی رابطه  هیچقدر  نکرده   یهست، 

 .میبود

 ” .دام. دلم برات تنگ شده   یمن حساب کن  ی رو   یتونیم“:  من

 ” !خوبه“: کی نیدام

که کنارم لم داده    یبرون  یروز بعد با بدن پشمالو و گرم  صبح

ب  از خواب  اون سگ، شرکا  داریبود،  و  من   ی حماس   ی شدم. 

 .میبود  یو لش کردن به مدت طوالن  دنیخواب  نهی در زم  یخوب

 .تا خواب از چشم هامون بپره دیطول کش یلیخ 
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  ی خفه تو   غیج  کیبه خودم دادم و با    یکش و قوس  باالخره 

 .تخت وول خوردم

حساب  یبرون  رفتارم  شده   یاز  همشوکه  و   ی افه یق  نیبود 

دق پنج  شد  باعث  د  قه یخنگش  مثل  خودم    وونهیرو  با  ها 

 .بخندم 

 ک ی نیرو پشت سرم حس کردم. دام   یمیمال  ی خنده   ی صدا

 .بود

 .ندادم یت ی لب هام گذاشت. اهم ی رو ی اشد و بوسه خم

 ”؟یی تو کین یدام“

 ی زیچ   چیادامه دادم. ه  دنشیمقاومت کنم و به بوس  نتونستم

 .اون رو به تخت بکشونم خواستمیبرام مهم نبود فقط م

ساعت چند   ؟یبمون   گهیمگه قرار نبود دو روز د  ؟ی اومد  یک“

 ” روبه راهه؟ زی هست؟ همه چ

 ” .یپرسی سوال م یلیخ“
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بدنم حرکت داد و باسنم رو فشار    ن ییرو به سمت پا  دستش 

 .داد

 ی صبر کن. امروز چندشنبه هست؟ نکنه من و برون  قهیدق  کی“

 ” م؟یو خبر نداشت میدیدو روز کامل رو خواب

وقت   قهیهام قرمز شدن. پونزده دقشنبه هست. چشم   امروز“

 ” ؟ی که چمدون رو ببند ی دار

 ”؟یچ“

 ه یمثل  نی. اشنومیم یدارم چ  شدیکرده بودم. باورم نم   هنگ

  .بود ایرو

 .پوزخند حرفش رو تکرار کرد با

 .دیرسی نظر مهم خسته به اون

 ” .میبهتره آخر هفته رو از همه دور بش  خب“

به   ینگاه  کینی . دامچرخوندیپاهامون م  نیخودش رو ب  یبرون

 ” .قی رف  میبریالبته تو هم با خودمون م   “انداخت و گفت:    یبرون
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 .تخت نشستم ی رو

 ”.یمن، تو واقعا االن کنارم  ی خدا“

هام رو دور کمرش حلقه کردم و صورت و زد، دست  ی لبخند

 .دمیبوس وقفهی گردنش رو ب

واقعا الزمه از   نبار یحرف رو نزنم، اما ا  نیهرگز ا  گهی د ممکنه“

 ” .رونیب ی ا یخواب بتخت 

 .شد قی به زانوهام تزر نیآدرنال

 ”م؟یقراره بر کجا“

. زودتر چمدونت رو ببند. البته اون  ینپرس  یسوال  گهید  بهتره“

هم بپوشون چون ممکنه کار دست هر دو   دتی سف  ی ها  نهیس

 ”.مون بدم

  .م یبه بستن چمدون کرد شروع 

روز  بایتقر  ساعت پنج  و  بود  شب  آلت    شدیم  ی دوازده  که 

اون   ی بدنم نداشتم؛ پس بستن چمدون تو  ی رو تو  کی نیدام
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ندادم    یتیبود. در هر صورت اهم  ی اهوده یساعت از شب کار ب

  .کردم  ی بندرو بسته  ازیو لوازم مورد ن

که دوستش داشتم   ی بود تمام هفته رو دور از همه، با مرد  قرار

چمدون  باالخره  کردبگذرونم.  آماده  رو  اون   میها  تا  و  رو  ها 

  .میهمکف کشوند ی طبقه

براون   ی غذا  کی نیدام غذا  یمخصوص  مواد  رو   ییو  خودمون 

 گه یاون شب غذا نخورده بود و د  یکرده بود. براون  ی بندبسته

  .شدیم  یداشت عصبان

فکر    ؟ی اریب  کی اون اتاق کوچ  ی لطفا کتابم رو از تو  شهیم  اال،“

  ”.کنم جا گذاشتمش

که اون    ی بار  نی آخر  اومدی نم  ادمی.  شدمی مشکوک م  کمی  دیبا

 یول  گشت،یبرم  یبودم به چه زمان  دهیدستش د  ی کتاب رو تو

  .کرده بود  انیدرخواستش رو ب ی کامال عاد یاون با لحن
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اون   ی رو تو  رهیمد   ئتیمربوط به ه   ی هاداشتم پرونده  یوقت

وارد    یبودم. وقت  دهیکاناپه د  ی اون کتاب رو رو   ذاشتم،ی اتاق م

 ی قبل  ی زهایکدوم از چ  چیبه ه  گهیشدم، د  کی اون اتاق کوچ

  .کردم یفکر نم

  ”!من ی خدا اوه“

اتاق قدم   به به  به زممحض ورودم  براوندیچسب  نیهام  با   ی. 

  .کردی و جلوتر از من حرکت م  دیکشیرو بو م نیدماغش زم 

و صندل  ی خبر کاناپه  و جا   یِاز  نبود  رو  اون  ی کنارش   ه یها 

  د یرسی به نظر م  مت یگرون ق  ی و براق که حساب  دیجد  ی انویپ

  .پر کرده بود

  ”!دام؟“

رو   هاشدست از پشت سر  و   هیهام گذاشت.  شونه  ی رو  سر 

  .میاختالف قد داشت گهیگردن با همد

  ”.رهیپدرت رو بگ  ی انویپ ی جا تونهیکه نم دونمیم“
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  .اومدی نم رونیازش ب ی اباز مونده بود و کلمه دهنم

 کنم ی فکر م  یکرد، ول   ر یپدرت رو تعم  ی انویپ   شهی نم  گهید“

  ”.هم خوب باشه انویپ نیا

. بهتر کردمیم  هی گر  دی. نه، نبادیدی رو تار م  زیچهمه   هامچشم

  .بود ساکت بمونم

  ”؟ی دار دوستش“

اون    مت،یبراق و گرون ق  ی انوی پ  ه یبود؛    دهیخر  انویبرام پ  دام

که داشت خاطرات    ییانوی خاطر که از پدرم و پ  نیهم فقط به ا

  .داشتم یخوب

  .سرم رو تکون دادم یآروم به

  ”اتاق؟ نیا ی تو ی رو آورد  نیا ی چطور“

  ”.نهیواقعا خوابتون سنگ یتو و براون “زد و گفت:  ی لبخند

  .برگشتم و اون رو در آغوش گرفتم کی ن یسمت دام به
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  ”.ادیز یلیخ ک،ی نی دام عاشقتم“

و آروم من   میمال  ی هاش گرفت و به قدردست  ی رو تو  صورتم

  .که زانوهام شل شد دیرو بوس

  ”.دلم برات تنگ شده بود یلی خ “کرد:  زمزمه

_______  

  ی لیقرار داشت، خ  یاسک  ستیبه پ   کیکه نزد  ی ایچوب  ی کلبه

که   شدیخارج م  ی ابر مانند  ی بود. از دودکشش دودها   ییایرو

  .کردیم باتر یاونجا رو چند برابر ز ی فضا

رو    التشونیتعط  ی ادیثروتمند ز  ی هاکه آدم   دی رسی نظر م  به

هاشون رو به تا کلبه  ستیپ  نیب  ی و فاصله  گذروندنی اونجا م

سرو سبز    ی ها. درختگرفتنیدر نظر م   ی رواده یپ  هیعنوان  

  .کردی بخش مفضا رو لذت   ن،ی ری ش  یلینون زنجب  ی رنگ و بو

  ”؟یکردن هست یاسک اهل“
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رو گرفت و من با خجالت سرم رو تکون دادم. من هرگز    دستم

  یی کاموا  ی هانرفته بودم. شکالت داغ و جوراب  ی اسک  ستیبه پ

  .دادمی م حیرو ترج

  ”.میها رد بشکنار صخره  کی بار یاون پل چوب ی از رو ایب“

  .موافقت کردم  باهاش

تمام   میتونیخوبه! م  یلیخ“ام زد و گفت:  شونه  ی رو  ی ابوسه

  ”.میلم بد نهیاون شوم ی هفته رو جلو

م  یبراون ب  ده یناد  کردیکه حس  رو   ن یگرفته شده، خودش 

  .چرخوندیدست و پاهامون م

  ”.مادرمه ی کلبه  نیا“

  زیچهمه   دنیبه سرعت وارد کلبه شد و شروع به بو کش  یبراون

  .کرد

سالمندان تماس    ی خانه. من با  لهیدوشنبه هم تعط  ،یراست“

اطم بهم  پدرت  پرستار  و  اون    نانیگرفتم  بابت  از  که  داد 
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 میتونیم  میراحت باشه؛ در ضمن، گفت که اگه بخوا  المونیخ

  ”.میبد بیهم باهاش ترت ی ر ی تماس تصو هی

رو   میباز هم داشت من و زندگ  کین یرو تکون دادم. دام  سرم

  .کردی کنترل م

  م یتصم  نینسبت به ا  یاحساس  که چه  یدونیخودت م   دام،“

  ”.دارم  هاتی ریگ

به    رهیبهم خ  ی ز یآم   طنتیبا نگاه ش  کی نیدام شد و من رو 

البته   یچوب  یاون کلبه  ی ها کشوند. تواز اتاق   یکیسمت   و 

قاب عکس از    هی ام رو جلب کرد،  که توجه   ی زی چ   نیمدرن، اول 

  .دلساندرا بود

 ی ها رو سنگ   وارهاشیمدرن داشت و د  ی فضا  هی  آشپزخونه 

آشپزخونه به   ی . فضا دادیم  لی تشک  لیاست  ی ها کوارتز و ورقه 

 ی بزرگ و دست کم دوازده تا صندل   زیم  هیبزرگ بود که    ی قدر

  .دادیخودش جا م ی رو تو
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نش  یکانون  ی نقطه تو  یبزرگ  منیکلبه،  قرار    ی بود که  مرکز 

و سر به فلک   یسنگ   ی نهیداشت. کلبه دو طبقه داشت و شوم

  مت یجا داده شده بود. مبلمان گرون ق  منینش  ی تو  ی اده یکش

  .کردنیم ییخودنما یرنگارنگ هم حساب ی هابا کوسن

 م یمورد ممکنه خوب عمل کنم؛ منظورم تصم  هی  نیا  ی تو“

  ”.خودمه یدر مورد زندگ ی ریگ

  ی رو تو  هاتمیکه من کنترل تصم   یکنیهنوز هم فکر م  اگه“

م گرفتم،  توض  تونمیدستم  که    حیبرات  کنم  قانعت  و  بدم 

 ” .یکنیاشتباه فکر م

تا    نیکه از کف زم   ییهامن رو به اتاق خواب برد. پنجره   دام 

جنگل رو به    رونیب  ی سقف امتداد داشتن و کوهستان و فضا

 .دنیکشی م ریبه تصو یی بایوضوح و ز

تخت بزرگ    هیاتاق خواب بود و    ی هم تو  گهید  ی نه یشوم  هی

  .شده بود دهیرنگ پوش  دیسف ی هابا پتوها و بالشت
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نگاه  ییدستشو  در پس  بود؛  کف   یباز  انداختم.  بهش 

بود.    ییدستشو مرمر  مس  هیاز سنگ  بزرگ  تو   یوان    ی هم 

  زون ی آو  ینو به چوب لباس  ی حموم قرار داشت. چند تا حوله

  .د یکشیبودن کلبه رو به رخ م نقصیکه ببود 

  ”.اسواقعا فوق العاده  نجا ی! ای وا“

  .دیکش ی اازهیخم  کی نیدام

استراحت کن؛ بعد   کمی. تو  رمی دوش بگ  هیبعد از پروازم    دیبا“

  ”.میکه نبودم رو جبران کن ی اهفته  هیهم آماده شو تا  

باز شدن دوش حموم    ی . منتظر موندم تا صدادیدوباره لرز  قلبم

پنج    بایتخت پرت کردم. تقر  ی رو بشنوم و بعد خودم رو رو

  ی مناسب   تیموقع  ی تا تونستم خودم رو تو  دیطول کش   قهیدق

  .قرار بدم

 ی که تو   یگرفتم و عکسم رو با تمام تجمالت  یسلف  هی  بالفاصله

  .ارسال کردم  تیف ی وجود داشت، برا  اشنه یپس زم
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  ”ه؟یچ  نظرت“

  دن ی. واسه رسی به نظرم که کارت رو خوب انجام داد!  دختر“

هم کاف  ،ییجا   نیچی به  ز  یفقط  لباس  رو    کی نیدام   ری بوده 

  ”.یکن سیخ

که   یرو در حال  ن یست یاز خودش و کر  یبالفاصله عکس  تیف

  .لباس تنش نبود برام فرستاد 

. فتهیشما دو تا م  نیب  ییهااتفاق   هیکه    دونستمی! متیف  یه“

  ”.نیدیکش  شی تخت رو به آتبه نظرم اون 

و البته    نشیعقب ماش  ی! دفتر کارم، صندلستیتخت ن  فقط“

تموم   تونی بردار  ریشما تصو  نکهیبعد از ا  ن؛یست یکر  ویاستود

  ”.شد

  ”.یکن درست انتخاب کن یبراتون خوشحالم. سع واقعا“
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گذشته. نه من قصد    زهایچ  نیاز ا   گهیکنم کار من و تو د  فکر“

با   یداشت  میرو داشتم و نه تو تصم  ی جد  ی رابطه   هیشروع  

  ”.یبرقرار کن ی ابد اخالقت رابطه  سیرئ

  .بودم  نجای . در هر صورت من االن اگفتی درست م تیف

هفته    هیگرفتم    میتصم  نیبرات تنگ شده بود. واسه هم  دلم“

  ”.میکوهستان مجلل بگذرون  نیا ی رو تو

دام  الزم  با  که  و هو  ی جد  ی لیخ  کی نیبود  کنم   ت یصحبت 

بدون    زیهمه چ  یرو مشخص کنم، ول  نمونیب   ی رابطه   یاصل

  .شده بود ی احساس کنم، جد نکهیا

که پشت سرم بود غلت   یو به سمت بالشت دمیکش ی اازه یخم

  .خوردم

مفصل پا شده   یارگاسمش دچار گرفتگ   نیآخر  ی تو  کی نیدام

 تونستیهم م  طیبا اون شرا  ی بود، ول  ی ابامزه   تیبود. موقع

  .بدون نقص و ضعف آلتش رو درونم فرو کنه
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 ی کنفرانس دعوت شد. وقت  هیبرگشت به خونه به    ریمس  ی تو

ت و  جلسه  میدام  مشغول  به کنفرانس  هم  من  بودن،  اشون 

نگاه    ی نحوه  تونستی که م  دادمیگوش م  ییهای ری گ  میتصم

  .قرار بده ر یرو تحت تاث یبارون ی پالتوها ایها به جواهرات زن

  .تلفنش رو قطع کرد، بهش اشاره کردم  یوقت

  ”؟ی بری لذت م ی ریتصو ی هاکنفرانس  نیاز ا نم،یبب“

  ”!؟یچ“ بهم انداخت و گفت:  ینگاه

 م یتصم  ی سر  هی  ،ی گوش داد  گرانیتو فقط به نظرات د  خب“

اعتماد به نفست رو به   ی زیو به نظرم تا حاال چ  ی کرد  ی ریگ

  ”.دهیچالش نکش 

  .زدیم ی ند یناخوشا ی هاضربه  نیماش ی دست به دنده  با

  ”تو؟ ی خونه میگردی برنم گهید“: دمی اخم پرس با

خونه  هی  خواستمیم  فقط“ به  اوضاع    ت یپدر  ی سر  و  بزنم 

  ”.کنم یرو بررس رات یتعم
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که   دونهیم  ی. ککنمیبهش نگاه نم  شرفتیکه به چشم پ  من“

  ”.باشه یدرد بزرگ نقدریا تونه یخونه م هیکردن   ی بازساز

کلمه، فقط خود    یواقع  ی به معنا“جواب داد:    یلحن خشک  با

م د  تونهی آدم  و  خودش  تحم  ی زی چ   نیچن  گرانیبه   ل یرو 

  ”.کنه

به نظرم شرا  دواریام  اد ی! زدمی هه، خند  هه“ خونه    طینباش. 

آخر  یلیخ از  ا  هیبار  نیبدتر  ا  یول  ،ی بود  نجا یکه   نم ی خب 

  ”.از روند کاره یبخش

 کردم یاز حد اعتماد به نفس داشتم. فکر م  شی ب  کمی  دیشا“

خب  یتا آخر ماه تموم کارها رو سر و سامون بدم، ول تونمیم

 ی ها، طورآخر شب  یو حت  ندهی آ  ی هابتونم آخر هفته   دوارمیام

  ”.کنم که آخر ماه ژوئن تموم بشه ی زیربرنامه

م  همچنان ضربه  دنده  نظر    زد یبه  به  بود.  کرده  سکوت  و 

به صحبت کردن داشته باشه؛ پس    یلیتما  گهی که د  دیرسینم
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که    ییهااز پرونده   ی ستیمنم از اون سکوت استفاده کردم و ل 

  .کردم یذهنم بررس ی تو دادمی رو م  بشونی ترت دیبا

 ی هاشهیکردم. به روبروم چشم دوختم و نگاهم به ش  یاخم

خ افتاد.  م  زی تم  یلی خونه  و  بودن  شده  نو  . دنیدرخشیو 

  نجا ی رو داده و ا  ز یهمه چ   بیرتت  یچنظافت   هی احساس کردم  

  .که زده بودم کم آوردم  یبود که نسبت به حرف

  ”نکرده؟ رییخونه تغ وونینظرت ا به“

رو    یساکت بود. براون  ینداد و به طرز مشکوک  ی جواب  کی نیدام

 اده یپ  نیاز ماش عیگذاشت. سر نیعقب ماش ی ها ی صندل ی رو

  .خونه رفتم ی هاشدم و به سمت پله

ح  ی بار  نیاول که  پله   نیبود  از  رفتن  خونه   یچوب  ی ها باال 

 ی هم بودن و خبر  زتری . قطعا تمدمیشنینم  ری ج   ریج  ی صدا

  .در خونه نبود ی دگیپر از رنگ 

 .رو تنگ کردم و بهش زل زدم  هامچشم
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  ”ن؟ی کار کرد یچه خبره؟! چ نجا یا“

  ی در انداختمش، ول  ی آوردم و رو  رونیب  فمیرو از ک  دهامیکل

  .در باز نشد

  ”!رو امتحان کن   دیکل یکی نیا“

صورتم   ی آورد و جلو  رونی ب  بشیو براق از ج  د یجد  د یکل  هی

  .گرفت

  ”!روسو   کین یدام“

که مطمئن   ی ز یشکمم درد گرفته. تنها چ  کردمیم  احساس

  .اد یب شی قراره پ ی بود که مشکل بزرگ نیبودم، ا

در   ی ره ی دستگ  یرو ازش گرفتم و در رو باز کردم. حت  دیکل

 ض یو تعو  دیخونه هم جد  وونیا  ی تو  ی هابود. چراغ   دیهم جد

رنگ و فرش به   ی شده بود. به محض باز شدن در خونه، بو

  .مشامم خورد

  ”!چه خبره؟  نجایمن، ا ی خدا اوه“
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  ص یتشخ  تونستمی نم یشده بود؛ حت ری خونه کامال تعم سقف

شده   ری تعم  واریسقف بود کجائه. د   ی که قبال تو  ی خبدم سورا

  .دادی اون رو پوشش م یگرم ییبود و رنگ طال

پ  ی خبر  گهید تا   یمیداغون قد  ی انویاز  به جاش دو  و  نبود 

قرار داشت. اونجا هنوز هم    منیاتاق نش  ی گوشه  یچوب  یصندل

بهتر از قبلش   یل یتفاوت که االن خ  نیبا ا  یمن بود، ول  ی خونه

  .تر و البته مدرن روشن  زتر،یتم د؛یرسی به نظر م

تو  یکه ط  یخاطرات دردناک  تمام اون   ی چند سال گذشته 

  .خونه رقم خورده بود محو شده بودن

آشپزخونه و   زیم“ و گفت:    دیدستش رو به پاش کوب  کی نیدام

  ”.هستن  دی هم جد  نکیس

  ه ی باال رو    ی هاها باال رفتم. اتاق بزنم از پله   یحرف  نکهیا  بدون

  .دادیم نتی فرش بژ نرم، ز

  ”!هم هست  هنوز“
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  .تکون داد گهید ی هارو به سمت اتاق  سرش

 ر یز  گهی ها دنرده   ی هاباال رفتم و دوک   ی بعد  ی ها از پله   آهسته

بود که   یترش حمام. قسمت جالب خوردنیدستم تکون نم

از   ام خونه  ی مجله برش دادن و تو  ی صفحه  هیانگار اون رو 

بدون   یچوب  ی وارها یو د  ی اره ی بزرگ دا  ی نهیآ   هیچسبوندن؛  

حموم بود که با رنگ   ی هم تو  یکیوان سرام  هیو نقص.    بیع

سرام  ی خاکستر جلوه   ی ها ک یرنگ  حموم   ی شتر یب  ی کف 

 .دادیم

راحت  تونستمینم  قغسه  یبه  بکشم.  درد   امنهیس  ی نفس 

اتاق خواب کردیم تمام  خال .  و    یها  احساس    هیبودن  لحظه 

کم  جهیسرگ مکردم.  متوجه  داشتم  زود  شدمیکم  به   ی که 

  .رهی م نیاز ب میکودک ی خونه

 کنه،ی نم  یخاطرات پدرم رو تداع  گهیاون خونه د  ی وارهاید

و پدرم    من  کنه،ی م  یزبانیم  ی اگه یاز فرد د  سمس یصبح کر
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و   هام یاز منِ کودک  یکیو فقط    میکنینم  یزندگ  نجایا  گهید

  .کنه  یزندگ نجا یامروز، قراره ا ی اال

  ی تونی انبار؛ االن م  ه ی  ی رو انتقال دادم تو  هالهی وس  ی همه   من“

کار    یباهاشون چ  ی خوایکه م  ی ریبگ   میتر تصمراحت   یلیخ

  ”.انجام شده  ی د یجد  ی حموم هم کارها  ی . در ضمن، تویکن

  ”؟ی کار رو کرد نیا چطور“

فقط چهار    راتیی تغ  نیها تماس گرفتم. تمام ابا خدمتکار   خب“

  ”.د ی روز طول کش

کارها رو انجام بدم، چهارصد    نیا  ی قرار بود خودم همه   اگر

م طول  دام  دیکشیروز  ا  کی ن یو  م  ن یهم  به دونستیرو   .

  .بهش انداختم یسمتش برگشتم و نگاه

گفت:  چهره   حالت و  شد  نرم  ا  زم،یعز“اش    ی نطوریلطفا 

  ”.نباش

  .هام رو پاک کرد گونه  ی رو  ی هااشک
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تو   خواستم،یو اجازه م  دمیپرسینکن. اگه ازت م  هیگر  لطفا“

  ”.ی کردیموافقت نم

قطعا جوابم    گرفت،یبود. اگه از خودم اجازه م  ک ینی با دام  حق

برنامه   یمنف به  من  زمان  بود.  پاخ  یو جدول  بودم.    بند ی ودم 

به    متیاگه به ق  یحت  کردم؛یم  ریخونه رو تعم  نیا  دیخودم با

  .شدیپدرم تموم م ی نده یخطر انداختن آ 

پدرت عقب افتاده و    ی هانه یکه دوباره چند تا از هز  دونمیم“

  د ی کشیطول م  یلیخ  ،ی اوضاع ادامه بد  نیبا ا  یخواستیاگه م

  ن یو البته که ا  افتاد ی هم به خطر م  تیفعل  یمال  طیو البته شرا

  ”.دیکشیها طول مماه  هیقض

  ”!بگم یچ دیدونم با ینم یحت“

تحمل کنم و البته که درکت   تونمی بگو. م  یهست  ی عصبان  اگه“

 ” .کنمیم

  .و بازوهام رو محکم گرفت دی رو به سمت خودش کش من 
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  ”.دادم ب یچند تا برنامه رو ترت من“

دقدمیرو عقب کش  خودم رو    ق ی .  و صورتش  کردم  استدالل 

  .هام گرفتمدست ی تو

طول بکشه،   کمی. ممکنه  دمیپول رو بهت پس م  نیتمام ا  من“

  ”.دمیحتما پسش م یول

  ”!یبهتره ساکت ش“رو گرد کرد و گفت:   هاشچشم

  .صداش پر از احساس بود لحن

پرس  ی صدا  با گلوم  ته  از  و  واقعا هم“:  دمیلرزون   ن یا  ی ه تو 

  ”؟ ی کارها رو واسه من انجام داد

  ”؟یمن رو ببخش یتونیم “رو تکون داد و گفت:  سرش

نم  ازت“ دام!  که   ی اونطور  تونمی م  ی چطور  دونمی متشکرم 

خ   ستهیشا چند  هر  کنم.  تشکر  ازت  دستت    یلیهست  از 

خ   میعصبان رو    گهید   ی زهایچ  یلی و  انتظارشون  اصال  که 

  ”.نداشتم
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پسرفت   خواستمیبه تشکر کردن ندارم؛ فقط نم  یاجیاحت  من“

 ” !ی و به گذشته برگرد یکن

  .دمیکش یراحت نفس 

  ”.ونمیبهت مد هان یاز ا شتریب یلیخ من“

 ی خار تو  هیبغض گلوم رو محکم گرفته بود که انگار    ی قدر  به

  .حلقم فرو کردن

.  ی کار رو به خاطر من انجام داد  نیدوستت دارم! تو ا  یلیخ“

د  یحت واقعا  عصبان  ارمیدرب  ی باز  وونهیاگه  ول  یو   یبشم، 

کار رو نکرده بود. واقعا ازت   نیتا حاال برام ا   ی اگه ید  چکسیه

  ”.ممنونم

هام  لب   ی هاش رو محکم روکه لب  زدمیداشتم حرف م  هنوز

  .حرفم شد ی گذاشت و مانع از ادامه 

  کی نیدام
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جمعه  ی جلسه “ فراموش روز  رو  امالک  بنگاه  مشاور  با  ات 

  ”.نکن

  .کردم ی ادآوریاال  به

ناهار از شرکت    ی قرارش دادم. امروز برا  ی رو بستم و کنار  منو

جا شد تا بتونه بهتر  جابه   شی صندل  ی تو   کمی.  می زده بود  رونیب

  .بشنوه

دووم    نقدر یکه ا  دونمیو نگرانم و اصال نم  زده   جانیه  یلیخ“

 نی تخم  کردمیکه فکر م  ی زیاز اون چ  شترینه. اگه ب  ای  ارم یم

چ چ  ؟یبزنن  بزنن  کمتر  اگه   ؟یاگه  بزنن؟  مال  سر  تو  اگه 

  ی وحشتناک  ی هاآدم   هادار یاگه خر  رنش؟یدست باال بگ  ی ادیز

استفاده    شونیالیسر  ی هامقاصد قتل   ی برا  نیرزمی باشن که از ز

  ”؟یکنن چ

  .بهش انداختم  ی نگاه عصبان هی

  ”.گذرهی از مغزت م ییزهای چ چه“
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مخصوص خودش بهم انداخت و لب    ی نگاه برانداز کننده   هی

  .دندون گرفت ر یرو ز  شی نییپا

  ”.یدونینم یچی که ه تو“

  .لبخند زدم  دیمچ پام کش  ی رو  زی م ریپاش رو از ز یوقت

  ”؟ی انتخاب نکرد یکیموز چیه  هنوز“

  .دمیپرس

عالقه   اون مورد  آهنگ  قطعه  چند  تا   یدنبال  بود  پدرش 

  .بنوازه

آهنگ دانلود کردم و    یی... انتخاب کردم. چند تاقتیحق  در“

  ”.ترنده یچ ی پ کردمیکه فکر م ی زی عالمه از چ هیها اون

  ”.هستن ی نطوریهم  زهای چ  شتریب“

  .رو گفتم  نیتفکر ا غرق 



Page 1128 of 1306 

 

رفت، اال به    خدمتش ی پ  یو وقت  میرو سفارش داد  غذاهامون

  .جلو خم شد

 ی برا   ستنیکر  ی های عکس بردار  ی فرصت نشد درباره   اصال“

  ”.ی که نبود یبهت بگم؛ وقت بلی ل  وبیوتیکانال 

چشم  ی جور  از مکه  ستا  هوی  د،ی درخشی هاش  به   شگریاز 

 .حالت دادم ریی تغ یرپوستیز  یعصبان

  ”.ادیخوشم نم یوقت بگذرون ارو یبا اون  نکهیاز ا جدا“ 

  .گفتم بهش

بود  کین یدام“ رفته  تو خودت  ز  ی اال  ی روسو،  با    ن یباتریتا 

که   ی دی. اصال شنیوقت بگذرون  یافترپارت  ی تو  ایدن  ی هامدل 

  ”بکنم؟ یتیمن شکا

  ”!االن نیهم دم؛یبله، شن بله،“

کر  من“ د  میدوست  نی ست یو  به  بهتره  کن  دنشیو   ؛ی عادت 

  ”...چون
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  ”!کین یدام“

  .ببنده خیکرد که خونم  ی تن، کار نیصدا با ا نیصدا، ا نیا

م  به   ی همونجور پوشدیرسیچشم  شلوار    ه یدر    دهی.  و  کت 

با همون حالت    شیاتماما نقره  ی موها  ؛یآرمان  ز یو متما  لیشک

و مرتب   ز یداشتم تم  ادیعمرم ازش به    ی که همه  ی اظالمانه 

  .فرم داده شده بود

که بود،   یسوال داشت. هر چ  ی نبود جا   ی نطوریپل روسو ا  اگه

  .دادیرو نشون نم اشخته ی ظاهرش اون شهوت افسار گس 

کنار اال رو بکشه و خودش    یبود که صندل   ایح یاونقدر ب  اون

به جمعمو نگرو  انگشتر  کنه.   ی تو  یمانیسل  دار ن ین مهمون 

  .کردیم ییخودنما یبه طرز نحس اشکه یانگشت کوچ

  ”.دمیات شندرباره  ادیز ؛یاال باش  دیبا تو“

 ی مبن   یحرکت  یو وقت   کردمیخودم احساس م  ی اال رو رو  نگاه

بر گرفتن دست پل انجام داد، من در عوض دستش رو گرفتم. 
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شا مرد  نم  ی ستهیاون  اجازه  نبود.  اال    ه ی  یحت  دادمی لمس 

  .انگشتش هم به اال بخوره

  ”بابا؟ ی خوایم یچ“

از صورت اال    وجهچ یهاسمش رو ادا کردم. نگاهم به  ی سرد  به

  .جدا نشد

 .نگفت یچیه  یاال گشاد شده بودن، ول ی هاچشم

  ”!ی هول شه یهم“ 

 .زدیرو گول نم  چکسی که ه دیپدرانه خند یحالت با

  ”.سر اصل مطلب رمیپسرم؛ م باشه“ 

  ”.یکنیکار رو م  نیهم“

  .دستم رو فشار داد اال

 خوام ی م  ی زیطالق حل و فصل بشه، چ  ی که مسئله   یزمان  تا“

  ”.که بتونم باهاش خودم رو باال نگه دارم
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  .گفت

تا حرصم بده. به    دهی. داره کشش م یشناسیرو که م  مادرت “

  ”.دارم ازین ی چند صد هزار دالر

  .اال گشاد شدن ی هاچشم

  ”ده؟یمدت* جوابت رو نم  دیتمد حقوق“

 ی اصطالح محترمانه   هیمدت    د یافتاد. تمد  ختی از ر  اشچهره 

نداشت؛ هر دومون   بلیبه ل  یربط   چیقابل انتشار بود، ولب ه

  .میدونستی رو م نیا

  ”.زدش ییبه جا شهینم“

  .کرد  اصرار 

  ت یاهم   ز یچهمه  شد،یکه پل روسو داشت برنده م  یزمان  تنها

 ت یاش اهم که درباره   رفتیانتظار م  نیا  ایو از دن  کردی م  دایپ

  .قائل بشه

  ”.دمیبابا. من پول رو بهت م یکار کن یکه چ گمیم بهت“
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باال پر  ی ابرو از خود   ری. پدرم غافلگدیاال  بعد پوزخند  شد و 

  .زد ی ای راض

  ”.پسرم ممنونم“

زمان  حرفم“ نشده.  م  نی ا  یتموم  بهت  رو  تو   دمیپول  که 

برا  ی انه یهز پرونده   ی که  فصل  و  خرج    هاتیقربان  ی هاحل 

  ”.ی رو به من و مامان پس بد میکرد

 ن یا  دونستمیو من نم  د یبه هم متصل من و اال لرز  ی هادست

  .خشم خودم ایلرزش از ترس االست 

دخترها دنبال    که اون  میدونیما خوب م   ی لطفا! هر دو  اوه،“

  ”...برونیم هی

بود چپه    کینزد  بایزدم که تقر  رونی ب  میاز صندل  عیسر  اونقدر

  .بشه

  ”.رونیب یبزن ی چطور دمینشون م بهت“

  .گفتم  ی سرد به
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  ”.ی وقتشه که بر االن“

  .به اال انداخت  گهی د  زی نگاه ه  ه یو کتش رو صاف کرد.    ستادیا

  ”...ی خسته شد ک ینیوقت از دام   هر“

 رون؛یدست چنگ زدم و از رستوران بردمش ب  ه یرو با    اششونه

تو  یبه سخت که  کردم  مقابله  خودم  گلدون   ی با    ی هااستند 

  .در پرتابش نکنم ی جلو

_______  

  ره یغ  ای  ی بده  ایحساب  . مثل پرداخت صورت هیو حقوق   یاصطالح بازرگان  هی *

 .به منظور ابراز لطف

 

  ”.ندارم تیبه همراه ی ازین“

  .کرد تیشکا

  ”.الزم دارم پول“
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مامان    ک ی. نزددمیمحل گوه هم نم   ی دار  از یکه ن   ی زی چ  به“

رو از اال دور نگه    تیو لش لعنت   یشیمن نم  ک ینزد  ،یشینم

من    کنمیم   ی کار  هی  نکهی ا  ای  ی داریم به  پسرم  گفتن  از 

  ”.یبش مونیپش

  ”.ادیخوشم نم  دهات یتهد از“

  .زد  شخند ین

ا  ستن؛ین   دیتهد  هانیا“ شرفن.  تنها    ادتیرو    نیقول  باشه؛ 

که من و    نهیا  ،ی شغل دار  هیکسب و کار    نیا   ی که تو  یلیدل

درباره  دهن   ی اراده   یمامان  نگه سستت  بسته  رو  هامون 

  ”.تو خسته شدم   ی دار بودن برااز راز نگه   گهیو من د   میداشت

و    یبه خود لعنت  ینگاه  هی  ارن؛یدرم   هایعقلی ب  نیاز ا  همه“

  ی هاته فرار کنرگ  ی که تو  یاز خون  یتونیبکن. نم  ارتیدست

  ”.پسرم 
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 ی کیزیف  خواستمیرو چنگ زد. م  امنه یخشم سوزناک س  اون

رو مجبور    هیکه بق  ی طعم درد  خواستمیبهش صدمه بزنم. م

  .کرد بچشن رو تجربه کنه

  ”.دوباره بگو ی جرات دار ؟یعقلیب“

  .زدم داد

رنج   به“ بق  یخاطر  به  بها  ،ی داد  هیکه  رو   هاتیقربان  یما 

از    گهید  یپاپاس  هی  ی خودت فکر کرد  شیو اگه پ  میپرداخت

 ی که همه   شمیخودم شخصا مطمئن م   شه،یم   بتیمامان نص

حکم    اته یبدن و عل  لیتشک  اتهیعل  یقانون  ی پرونده   هایقربان

م رنیبگ  یمدن اجازه  تو    ایدن  ی همه  دم ی.   که یت   هیبدونن که 

  ”.یست ین شتریآشغال حال بهم زن ب

  ”!کین یدام اریدرن ی پخمه باز  نقدریا“

  .کرد  دیخشم تهد با
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ها جذب  نبودن. زن  یگناهیب  ی هاطعمه  وجهچ یبه ه  هااون“

. یبراشون فراهم کن  یتونیکه م  ی زیجذب چ   شن؛یقدرت م 

نکرده که    ی کار  هیتو بند شده؟    یجاست به چکه اون   ی دختر

م  خودت  ا  ی خوایانگار  بکن  نیبراش  رو  و    ؟یکارها  چشم 

همه پسرم.  کن  باز  رو  همد  ی گوشت  از  استفاده   گهیما 

  ”.میکنیم

  ”.دور بمون ازمون“

  .گفتم دوباره

توکلمه  خواستمینم زهر    ی هاش  اون  اما  کنه،  نفوذ  مغزم 

  .بود ختهیخودش رو ر

. اگه مجبور بشم، اسم رمیگیطرفت رو نم  نیاز ا  شتریب  گهید“

  ”.برمیم نی رو از ب تیلیفام
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خرده   هی  تونمیپسرم. م  یصرف نظر کن  ت یاستراتژ  ی تو  بهتره“

فقط من بودم که   یکنی ساز بشم. فکر مواسه مادرت مشکل

  ”خارج شد؟ ار یاز اخت التشیکه تما  یپام کج رفت؟ تنها کس

  .رو تکون دادم سرم

رو    ادیم  رونیگوت بکه از دهن دروغ   ییهاکدوم از کلمه  چیه“

  ”.کنمی باور نم

اسکاچ نفسش رو احساس    ی بو  تونستمیشد جلو و من م  خم

 یدن ینوش  ی از اندازه   شی کنم. مطمئن بودم که دوباره مصرف ب

  .اعتدال رو نگه داره  ی رو شروع کرده. پل روسو بلد نبود چطور

اشون که اونجا نشسته، همه   ارتیاون دخترها، دست   مادرت،“

احمقدروغ  فقط  تو  و  هستن  دروغ   یگو  به  تن  که  هاشون 

  ”.ی داد

انجام بدم رو انجام    خواستیوقت بود دلم م  ی لیکه خ  ی کار

 ی مشت محکم به صورتش زدم. صدا  ه یعقب و    دمیدادم؛ کش
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ول  اومد،  دماغش  با  ی اونجور  یشکستن  برام   د،یکه 

  .نبود شبخت یرضا

  ”!یلعنت ی گودروغ “

  .گفتم

ا  ی باال ا  ستادم ی سرش  که  کردم  آرزو  م  ی و   تونستمی کاش 

  .همونقدر که بهم درد داده بهش درد بدم 

  ”اومده؟ شی پ یمشکل“

بلند شدن بهش    ی به سمت پدرم اومد و تو  گاهشیاز جا  دربان

  .بهم انداخت ی اکمک کرد. نگاه محتاطانه 

  ”.نه گهید“

  .گفتم

 ش ینیب ریز یدستمال کتون هیبه سمتم برداشت؛  یقدم پدرم

  .گرفته بود
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دام  باور“ چ  ک،ین یکن  م  ی ز یاگه  ند  خوام یکه  بهم    ،ی رو 

 تونه یبرعل ییزهایکنم چه چ ی ادآور یمجبورم به تو و مادرت 

  ”.دارم 

  ”.رمردیخودت رو بکن پ یسع“

  .محکم و شجاعانه گفتم؛

من و پدرم افتاده بود، دو به شک    نیکه ب  یوسط اتفاق  دربان

بکنه. رهگذرها دورمون جمع شده  ی چه کار دی با دونستینم

  .بودن

ا  ی هاآدم  اون   ی نطورینرمال  رو    طانی ش  تونستنی ها مبودن؛ 

  .شده بود   جادی ا  یمن و پدرم تالطم بزرگ  نیاحساس کنن و ب

  ”!ی خودت رو کند گور“

  .گفت

  ی ز یچ  هیکه پدرت ازت    ی بعد  ی شانس دادم. دفعه   هی  بهت“

  ”.مونهی م ادتیرو  نیا خواد،یم
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  ”.ی نکرد  ی هرگز واسه من پدر تو“

 ” .ی کردیم دی من رو ناام  شهی چون تو هم هم ؛یتفاهم چه“

تو  دور کتش  برم  ی شد.  موج  آدم    هیشب   داشت؛یباد  همون 

بودم   یعصبان  ی ا. به اندازه دیرسی که بود به چشم م  ی فاسد

  .دمیلرزی که داشتم م

  ”!دام؟“

چقدر پدرم رو درون    ده؟یکه افتاده رو د  ی! چقدر از اتفاقاال

  ده؟یمن د

  ”.اش حرف بزنمدرباره خوامینم“

  .گفتم محکم

نم  از زدم.  سرباز  بهش  کردن  باشه؛    کینزد  خواستمینگاه 

اس  یاحساسات  کینزد توش  پدرم  نم  رمیکه   خواستمیکرده. 

  .برسونم بیدارش بکنم؛ بهش آسلکه
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و از چنگش    دمی من عقب کش  یرو گرفت و فشار داد، ول  دستم

  .رها شدم

  ”.یستیاون ن هیبهم گوش بده. تو اصال شب ک،ین یدام“

  .گفت آهسته

  ”.اش بحث کنمدرباره  خوامینم گفتم“

 .تشر زدم بهش

م  حواسیب نگاه  پشتش  نمکردمیبه   ی تو  تونستمی . 

  شد یبود؛ عمرا نم  دهیهاش نگاه کنم. اون ما رو کنار هم دچشم

  .هامون شدمنکر شباهت 

  ”.داخل میبرگرد ایب“

  .گفت

  م،ینشست  یرفتم. مراقب بودم که لمسش نکنم و وقت  دنبالش

جوابگو    ”پدرش“اون    ی سفارش دادم؛ دوبل. اگه برا  یدنینوش

  .شدیمنم م ی بود، پس برا
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 ی رو تنها بذارم. گاه  کی نیدام  کمیگرفتم که    می شب تصم  اون

هستن که دردها    یی زهای و گذشت زمان، تنها چ  ییاوقات تنها

  .بخشهی م امیرو الت

کاره  خودم دادن  انجام  صرف  رو  آزادم  وقت  که   ی م  کردم 

  ز ی چالش برانگ   ی اعاشقش بودم. کالس رقصِ اون شب به اندازه 

سوزوندن،   یعرق کردن و چرب  یشاگردها حساب   ی بود که همه

  چکس یه   ها،نی بودن تمر  ریگفرسا و نفس با وجود طاقت  یول

  امه اد  هاموننیبه تمر   یخستگ  نینشد و بدون کمتر  میتسل

  .میداد

  نکه یا  ی کالس اون شبم بود. بعد از کالس، به جا  نیآخر  نیا

رو   ستمیل  یحرکت کنم، پل  کی نیدام  ی به سمت خونه  عیسر

کردم؛ رقص    دنیشروع به رقص   ییدوباره مرتب کردم و به تنها

م  شه یهم کمک  م   ییزهایچ   کردی بهم  آزارم  از   دنیکه  رو 

  .خودم دور کنم
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به   کی نیبود که دام  قتیحق  نیموارد آزار دهنده، ا  نیاز ا  یکی

مسائل   نیتریو بدون مشورت باهام در مورد خصوص   ییتنها

کوچ  یول   گرفت،یم  م یتصم   میزندگ نبود    ن یترک یحاضر 

  .بذاره  ونیرو باهام در م  شیمسائل و مشکالت شخص 

 یبذاره، ول   ونیمشکالتش رو باهام در م  تونستی هم نم  دیشا

  ک ینی دام  نکهیداشت؛ ا  یمعن  هی فقط    هانیا  ی به هر حال همه 

  .نداشت نانیبهم اطم

هم  ی اجمله   تنها م  شهی که  زبونش  که    نیا  دمیشنیاز  بود 

  قا یجمله دق  نیا  یمعن  ”در موردش صحبت کنم!  خوامینم“

  .عدم اعتماد به من بود

نگران بودم. هم    یتر از همه، حسابآزرده شده بودم. مهم  من

 یی بد، توانا  نیکه والد  م یدونستی م  یبه خوب  کی ن یمن و هم دام

  یهاشون بزنن، ولها رو به بچه ضربه   نیرو دارن که بدتر  نیا

شرا صورت  هر  آ  ی طور  طیدر  مورد  در  بشه  که    ندهینبود 

  .صحبت کرد
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گرفتم؛ هر چند که تمام    یمضاعف  ی انرژ  اد،یز   نیاز تمر  بعد

راه  کی نیدام  ی شده بود. باالخره به سمت خونه  حسیبدنم ب

  .افتادم

بسته بود؛ پس به سمت حمام رفتم و   ک ینیاتاق کار دام   در

بود که  نیا یبه معن نینبود و ا یاز براون ی دوش گرفتم. خبر

  .شده ره یو به پدر بداخالق و اخموش خ کهین یدام  شی االن پ

اومدم، در اتاق دام هنوز هم بسته    رونی با حوله از حمام ب  یوقت

بود؛ پس به سمت آشپزخونه رفتم و غذا رو گرم کردم. شام  

  .خوردم  ییرو به تنها

رو معطل    ی اقهیباز هم ده دق   ی ول  کردم،ی فکر م  کی نیدام  به

 ی اسمت اتاقش رفتم. تقه   و به  اوردمیطاقت ن  ت یکردم. در نها

  .به در زدم و در رو باز کردم

  ”دام؟“
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وا  ی تو در  چشمسادم یچهارچوب   یحساب  کینیدام  ی ها. 

  .دیکشیم  کی ن یدام  ی خودش رو به پاها  یبود و براون  شونیپر

رو    ش یشونیپاهاش جا دادم. پ  ن یسمتش رفتم و خودم رو ب  به

  .کرد ی تنم باز  ی داد و با کمربند حوله هیبه شکمم تک

که به پدرش زده بود کبود شده   یبه خاطر مشت  هاشدست

  کرد یدرد رو تحمل م  ی زیاز هر چ  شتریانگار قلبش ب  یبود، ول

  .و شکسته بود

  ”هست که بتونم برات انجام بدم؟ ی کار“

  .خوندمی ها و لبخندش غم رو مبهم انداخت؛ از چشم  ینگاه

  ”!آره “

  ”؟ی بگو چه کار بهم“

  .کارش نشوند زیم  ی رو گرفت و من رو رو باسنم

  ن ی ا  خوامی. می دار  اجی ازم بخواه. بگو که بهم احت  ی زی چ  هی“

  ”.رو بشنوم 
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تا صورتش   زدمشیاونقدر م  د،ی رسیدستم به پل روسو م  اگه

مثل گوشت چرخ کرده بشه. بعدش هم تک تک موهاش رو  

در    ذاشتم؛یشلوارش م  ی روشن رو تو  تینامید   هیو    کندمیم

م  تینها پرتش  کوسه  ایدر  ی تو  کردم ی هم   ی لقمه   ه یها  تا 

 !چپش کنن

پرس  دام  لبخند  گرفت  ی اافه یق   نیا“:  دیبا  خودت  به    ی که 

 ”بگه؟ یچ خوادیم

  ”!ینظرم بهتره ندون به“ 

رون  هاشدست به سمت  داد. حترو  لمس    هی  یهام حرکت 

ازش    تونستمیم   ی زی . چه چکردی م  ی ساده هم من رو حشر

 از سکس؟  ریغ ی ز یبخوام؟ چه چ 

  ”رون؟یب میبریواسه شام م فردا“ 

  .تعجب بهم نگاه کرد  با

  ”!البته “
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 رونیو لباسم رو ب  دیباسنم کش  ی هاش رو باالدست   کی نیدام

  .پام گذاشت ی رو یمحکم ی آورد. خم شد و بوسه

  ”.برات فراهم کنم ی شتری ب ی زهایبودم بتونم چ دواریام“

بهم    شتر؟یب بود،    هیاون  داده  باال  حقوق  با   انو،یپ  هیشغل 

ام که من رو از گذشته   ی انده یارزش داشت و آ  یکه کل  ی اخونه

  درخواست وجود داشت؟ ی برا ی زی چه چ گهی. ددادی نجات م

ب  جاجابه رو  لباسم  داد  اجازه  و  براونارمیب  رون ی شد    ی. 

  .اش سر رفته بود؛ پس از اتاق خارج شدحوصله

تنه  ی هابا چشم   دام باال  به  تو  رهی ام خخمار  بود.   ه ی   ی شده 

شدم، دو تا انگشتش رو    مزیپنوتیچشم به هم زدن، انگار که ه

  .دادم رونی واژنم فرو کرد. نفسم رو ب ی تو یبه آروم

نداره   یتیاال. اهم   ی داشته باش  اجیکه تو بهم احت  خوامی م  من“

 یعروس  ی تو  ی ازم بخوا  نکهیا  یحت   ای  یجنس  ای باشه    یمال  ازین

  ”!ازم بخواه ی زیچ هیکنم. فقط  تیپسرعموت همراه
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رو  یداغ رو  مرون   ی نفسش  حس  ضربه کردمی هام   ی ها. 

بدنم   کردیواژنم وارد م  ی هاش توکه با نوک انگشت   یطوالن

  .رو به مور مور انداخته بود

  ”.میپدرم بر دنیبه د ایب“

  .بهم انداخت ینگاه

  ”؟ی خوایکه م  هیزیچ نیا“

  .دادیبدنم فشار م ی هاش رو تو آروم انگشت یلیخ

  ”.آره “

 ” .منم دوست دارم پدرت رو مالقات کنم  باشه،“

توانگشت   یوقت  رو  م  ی هاش  تکون  از حد    شیب  دادیواژنم 

  .شدمی ارضا م

  ن یآخر هم“فشار دادم و به زحمت گفتم:    زیم  ی رو رو  دستم

  ”!هفته
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  ”!باشه“

کاش   ی که ا کردمیو من آرزو م د یباسنم کش  ی رو رو زبونش

و  دیکش  یقی. نفس عمشدیها متوقف ملحظه   ن یهم  ی تو  ایدن

  .شد رهیهاش رو فرو کرده بود خکه انگشت   ییدوباره به جا

  ”!یحال من نیتو باعث ا“ کردم:  زمزمه

حال  دام، انگشت   یدر  توکه  موزون  به طور  رو  واژنم   ی هاش 

  ”!ی ازم بخوا هیکاف“گفت:  دادی حرکت م

  ”!دام“

  ”.زمیعز بله“

 ”.کنم یکه خودم رو خال یکنیمجبورم م ی دار“

که    کردم ی فکر م  نیفقط به ا  دادم؛ ی نم  یتیهاش اهمحرف   به

ها رو  واژنم باشن و اون   ی هاش توچقدر دوست دارم انگشت 

باسنم بود و من رو به   ی هاش رواز دست   یک ینکشه.    رونیب

  .کشوندیم زیم ی لبه 
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  ”.بده هیعقب تک به“

باز    هیهام تکآرنج   ی رو  یآروم  به دادم و اون پاهام رو از هم 

انگ نگاه شهوت  م  ی زی کرد.  انداخت.   ی داره چ  دونستمی بهم 

  .بود  سی رنگم که خ  یواژن متورم و صورت نه؛یبیم

  ”.ی دار ازیبهم ن نقدری هم شه یهم تو“

مسئول  قتیحق تمام  من  مسائل   ی هات یداشت!  به  مربوط 

  .واگذار کرده بودم سمیرو به رئ   میجنس

  ق ی که به بدنم تزر  یو حس خوب  دی واژنم کش  ی رو رو  زبونش

متوجه    ی رشته   شدیم داشتم  تازه  انگار  کرد.  پاره  رو  افکارم 

دام  ه یکه    شدمیم افتادنه.  اتفاق  در حال  تنها   کی نیسکس 

  .ارضام کنه  ی چطور دونستیبود که م  ی مرد

ا  هی که    دمیدیخواب م  شه یهم“ باهات دارم   ی نطوریسکس 

  ”!اال. پاهات رو بازتر کن
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دوران   از صورت  به  واژنم  گاه  زد ی م  سی ل  یمرکز    قیعم   یو 

ا  نی . چنددیمکیم کارش رو تکرار کرد. آب دهنم رو   نیبار 

  .بهش بدم یجواب تونستمیقورت دادم. نم

ام و به سمت خونه  بودمیمترو م  ستگاهیا  دیاون ساعت با  ی تو

نشسته بودم. سر   ک ین یکار دام  زی م  ی رو  یول  کردم،ی حرکت م

که پاهام رو    کردمی پاهام بود و هر چقدر تقال م  نیب  کی نیدام

و به    کرد ی پاهام رو از هم باز م  ی شتریببندم، اون با قدرت ب

  .دادی کارش ادامه م

 رحمانه یاش باشم. ببود که دوست داشتم بازنده   ی باز  هی  مثل

  .کردمینم یبه صورتش فکر کردم و اصال احساس شرمندگ

انگشت   دوباره از  تا  تودو  رو  و سر  ی هاش  کرد  فرو    ع یواژنم 

کار رو تکرار    نی هاش ابار با سه تا از انگشت   نی . ادیکش  رونیب

  اومد ی مها بدنم به لرزه درحرکت انگشت  نیترک یکرد. با کوچ

  .شدی م دهیو سرم به عقب کش
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انگشت   نیا با  و هم  زبونش  با  بهم حس خوببار هم   یهاش 

امدادیم کاغذها  دوار ی.  بودم    ییبودم  نشسته  روشون  که 

  .نباشن یمدارک مهم

بود ارضا بشم!   کیکم نزدکرد. کم  رمیاول ارگاسم غافلگ  موج

کرد و    ی ابود. ناله  ی امرد حرفه   هیسکس    ی واقعا تو  کی نیدام

  .واژنم متوقف کرد  ی زبونش رو رو

  ”.زوده اال   هنوز“

گفتم:    دم یکش  یقیعم  نفس کار“و  بهتره  دار  ی پس    ی که 

  ”.یرو متوقف کن یکنیم

 ده یکارش چسب  زیپشت م  ی هاکه به قفسه  ی ای . صندلستادیا

چسبوند. آلتش   زی دست من رو به م  ه یکرد. با    میبود رو تنظ

  ک ی نی آورد. آلت دام  رونیرو که سفت شده بود از شلوارش ب

  .شدی قطورتر و بلندتر م شدی م کیهر زمان که به من نزد
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 ی وقت   خوامی. مزمیواژنت حس کنم عز  ی خودم رو تو  خوامیم“

واژنت رو دور آلتم احساس   ی واره ید  ی فشارها  ،یشی ارضا م

  ”.کنم

نتونه باهام سکس داشته باشه   نکهیاز ا  یگاه  ک ینی دام  انگار 

 یهاش رو مشت کرد و فکش رو محکم رو . دستشدیم  دیناام

  .هم فشار داد

  از یکه من بهش ن  دادی از واژنم حرکت م  ییجا  قایرو دق  آلتش

کرده    یکه قبالً با زبونش ط  ی ریهمون مس  ی داشتم. اون رو تو

  .کرداون رو جلو و عقب  وقفهیبار ب نی. چند دیبود کش

تر  بعد آروم   ی . مرحلهکردمیهاش درد رو حس مشدت ضربه   از

  ی تو  یو گاه  کردی رفت. سر آلتش واژنم رو از هم باز م  ش یپ

  .شدیهمون نقطه متوقف م

دار  حواست“ که  ا  ی هست  روغن  م  نیبدون  رو    ی کنی کار 

  ”دام؟
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  ”!خشنه  نقدریباشه که روش من هم ادتی“

 یتیهر مکان و موقع  ی بود که تو  نیا  ی تشنه   کی نیدام  نکهیا

 .دادیلمسم کنه، احساساتم رو قلقلک م

  ”!آلت! االن وقتشه، لعنت بهش االن“ 

آورد و دوباره   رونی کردم. آلتش رو از واژنم ب  ی همراه  باهاش

  ن ی رو گاز گرفت و ا  امنه ی. نوک سدیواژنم کش  ی سرش رو رو

  .فتهیکار باعث شد بدنم به لرزه ب

  ”.هستم اال اتنه یرنگ س  یعاشق نوک صورت من“

واژنم باشه   ی خوبن که همزمان آلتت هم تو  یدر صورت   هااون“

  ”.دام

بود؛ فقط   اورده ی ن  رونی هاش رو بکدوم از لباس  چیه کی نیدام

  اره یب  رونیآلتش رو ب  یکه بتونه به راحت  ییشلوارش رو تا جا

 ی هاواژنم ضربه زد و ناله   ی باز گذاشته بود. دوباره و دوباره تو

  .بود که من موفق شده بودم یمعن نی به ا شیطوالن
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  ”.زمی عز یکنیمقاومت م ی دار کنمی م احساس“

به ارگاسم   ی زود  نیبود. دوست نداشتم به ا  ک ی نیبا دام  حق

  .همچنان به اون سکس ادامه بدم خواستمیبرسم. م

خودم    ی تو رو تو  خوامیادامه بده دام؛ من هنوز هم م  لطفا“

  ”.تموم بشه ی زود ن یحس کنم. دوست ندارم به ا

افتاد به کارش    ز یم  ی که از رو  ی لیبدون توجه به وسا  کی نیدام

  .دیچسبوند و خودش هم بهم چسب  زیادامه داد. باسنم رو به م 

  ”!یارضا ش  یتونیوقتشه؛ م  االن“

زن بگه   هیمرد هات و جذاب به    هی  نکهیا  دونستی دام نم  انگار

از حد    شیمن ب  یول  ست،یجوابگو ن  ییبه ارگاسم برسه به تنها

  .اون بودم  ریز دنیمشغول چرخ 

رو   کی نیدام ب  زیم  ی لبه   ی از  شدت  با  و  کرد    ی شتریبلندم 

رو تجربه    یاحساس  نیدرونم ضربه زد. تا اون لحظه هرگز چن
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  ی هاکه از فرق سر تا نوک انگشت   یاحساس لذتنکرده بودم؛  

  .گرفتی پا رو فرا م

برانگ  یزمان  تا احساسات  بتونم  درباره شده   ختهی که  باج    ی ام 

که پدرم ازم خواسته بود   ییو چرا  چونیو ب  کی کوچ  لیسب

بهش بدم رو فروکش کنم منتظر موندم. اواخر روز جمعه بود 

  .مادرم به خونه رفته بود اریو دست

  ”.داخل  ایب“

  .که به در زدم صدا داد ی ارغبتانهیب ی ذره بعد از ضربه هی

 ی اشه یش  زی م  ری هاش رو درآورده و ز. کفش دمشیمبل د  ی رو

که کنارش    مونیس  ی پا  ر یاش زبرهنه   ی قهوه هل داده بود. پاها

که بوش   دنینوشیم  ی زیچ  هیها  نشسته بود قرار داشت. اون

  .گرون بود یلیخ ی ال یتک هی هیشب

 ی جمعشون رو به هم زده بودم احساس متفاوت   نکهیخاطر ا  به

  .داشتم
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  ”.بهمون ملحق شو ایب زم،ی! عزکین یدام“

  .رو گفت نیا یبا خستگ  مادرم

  ”.مهمون کن یدنینوش وانیل هیرو به  خودت“

م  من رو  نگاه  ا  شناختمی اون  مسبب  هم   نی و  رو  نگاه 

  .هیکه اون ک دونستمیخاص م  یلیخ  ای شناختمیم

بهم زد؛ کامال معلوم بود که داشت    ی البخند همدالنه   مونیس

  .اوضاع بده دادی هشدار م

  ”کار کرده؟ یزاده چاون حروم  االن“

  .دمیپرس

  ه ی اتاق گذاشته بود    ی که مادرم گوشه   یمجلل  ی چرخ دست  از

رو ازم گرفت و با سخاوت تمام    وانیل  مونیبرداشتم. س  وانیل

  .پرش کرد

  ”.ستیکار اون ن ی سر نیا“
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  .گفت  مادرم

  ”.النا داشتم لیتماس از وک  هیاالن  نیهم“

  ”!چرا؟“: دم یاخم کردم و پرس ی ناباور با

رو  گهید  نکهیا  مثل“ نداره  مجله   ی عالقه  م  ی کاور   ی ماه 

  ”.باشه

ز  نیا  ی طور  مادرم تونستم  من  که  گفت  ظاهر   ریرو  اون 

احساساتش رو بروز نده، حالش   کنهیکه تالش م  یسرسخت

  .رو بفهمم

  ”.میمجله رو شروع کرد راژی ت نیاالن چاپ اول  ن یهم ما“

  .رو چنگ زدم  وانمی. لگفتم

تا زمان  دیه تهدکه دار  یبه حقوق قانون  اون“ که ما    یکرد و 

بد  هاموننه یگز  میبتون توسعه  مجله   م،یرو  متوقف  چاپ  ها 

  ”.شهیم

  .گفت  مادرم
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  ”.اسگهید ی احمقانه  یغاتیترفند تبل هیفقط  نی! امزخرفه“

  ی ز یچرا با النا تموم کردم به مادرم چ  نکهیا  ی هرگز درباره   من

 دایپ   خیکه کار ب  ی. تا زماندینگفته بودم؛ اون هم هرگز نپرس

 م؛ یبگ  گهیرو به همد  زها یچ  نی که ا  مینداشت  ل یتما  کرد،ینم

  .مثل اخراج پدرم و طالقشون

قراردادش رو فسخ و از حقوقش صرف نظر کرده. طبق   اون“

  ”.ی انجام بد یاقدام قانون شه یعل  یتونیقانون م

  .گفت مونیس

ام بذارم که ارزش اونجا جلد مجله   ی رو رو  یندارم کس  لیتما“

کاور    ی کار رو بکنم و عکس رو رو  ن ی. اگه ادونهی بودن رو نم

کنه و    تیاز اعتبار مجله سواستفاده کنه و شکا  تونهیبزنم، م

روسو دلساندرا  شده،  عوض  نظرش  که  حاال  و   ی بگه  بزرگ 

  ”.کار رو بهش نداده  نیا ی بدجنس اجازه 

  .رنگ رو هم زد  ی زمرد عیما ش یانیبا انگشت م مادرم
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دال بر   ی انشونه  چی ه   ش،یآخر  ی لحظه   ی ه یاطالع  نیاز ا  قبل“

  ”نشون داد؟ ی به همکار لیعدم تما

  .کرد یپشت سرم مورمور م ی زی چ هی. دمیپرس

کارت برام فرستاد که   هیاون    شی دو روز پ  قت،ی! در حق اصال“

اش رو از انتخابش به عنوان کاور مجله و  از اندازه   شی تشکر ب

  ”.فرصت اظهار کرده بود نیدادن ا

ن  مینیب  پل اونقدر    شگونی رو  اون مورمور پشت سرم  گرفتم. 

  .گرفت اشدهیناد شدیشده بود که نم دیشد

  جاد ی که ا  ینرم  شی . آتدمیرو سر کش  المیدادم و تک  یفحش

گلوم سفت   ی بود که تو  ی اگره   ی برا  ندیخوشا  ن یتسک   هیکرد،  

  .شده بود

  ”.کنمیصحبت م باهاش“

  ”!ی غلط کرد“. گفتم

  .دیمادرم باال پر ی ابروها
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  ”نبود؟ کیخرده... درامات  هی شدنتون  جدا“

  ”.من نه ی برا“

  .گفتم ی سرد با

  .رد و بدل کردن  ینگاه گهیزن با همد دو

  ”.کنمیصحبت م باهاش“

  .کردم تکرار

  اقت یل  ی. کمیکنیفکر م  یب  ی نقشه  ی فاصله، درباره   نیا  ی تو“

  ” کاور مجله رو داره؟ ی بودن رو

النا رو واسه    یمقدار صحبت   چیدرست حدس زده بودم، ه   اگه

 .کردیکاور مجله مجاب نم

 _______  

 کیش ی جا هی کرد؛ یم یهمون آپارتمان زندگ ی هنوز تو اون

  .سنترال پارک بود ی که روبرو ی با واحد مت یو گرون ق



Page 1162 of 1306 

 

پنت هوس، اون   هی  تونستیم  بلیل  ی کاور مجله   ی رو  بودنش

و النا خودش    اره یتر واسش به ارمغان بهم چند بلوک شمال 

  .دونستیرو خوب م  نیا

کاور مجله    ر یاز خ  ی نطوری و هدفمند بود؛ هم  گر له یزن ح  اون

وقتگذشتینم نه  پ  ی.  سال  دو  بهش    دنیرس  ی برا   شی که 

  .تختم جا کرد ی خودش رو تو

 یی هاو قالده   کرشیزن با دو سگ غول پ  هیکه    ی الحظه   همون

سنگ روشون  م  یمصنوع   ی هاکه   رون یب  خواستنی داشت 

  .بزنن، من خودم رو داخل کشوندم

ا  قبل خ  نکه یاز  برم،  آسانسور  سمت  آقامنشانه   یلیبه 

 ه یبهم    ی چهارم بود. انگار  ی نوازششون کردم. مقصدم طبقه

ا داد؛  دژاوو دست  زرد    ریگآفتاب   ی راهرو  ی تو  نکهیاحساس 

  .برسم ۴cچهارم قدم بردارم و به واحد  ی رنگ طبقه 
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در رو  گهیمرد د  هی راهنیبودم، اون با پ نجا یکه ا ی بار نیآخر

سگ هم به اون کارش   محل  گهیبعدش د  یبه برام باز کرد، ول

  .ندادم و حاال هم اصال واسم مهم نبود

  .زدم در

اش  ابر احاطه   هی که مثل    ی عطر  ی بار اون بود که در رو با بو  نیا

 .خودش باز کرد  ی هالباس  نطوری کرده بود و هم

ز  ی استروسک  النا از    ییبایزن  بود و خودش هم خبر داشت. 

 گفتن؛ی بهش م ادیرو ز  نیکه چهارده ساله بود، مردم ا یزمان

بهش   مرتب  مضطرب   یعصبان  کردنینم  ی ادآوریاگه  و 

  .شدیم

 ی خونه بود، موهاش رو فرها ی بعد از ظهر و تو  نکهی وجود ا با

  ی ور   هیکوتاهشون رو    ی درشت و خوش فرم کرده بود و دنباله 

بود. پشت چشم  برنز   یمس  ی هیهاش ساانداخته  بود؛    و  زده 
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 گه ی شب کامل رو با همد  هی. هرگز  دمشیند  کاپیهرگز بدون م

  .شدمیم ضوع مو نیا ی و حاال بود که متوجه  مینکرد ی سپر

  ”!کین یدام“

  .ومدیزد خوشم ن رونی که اسمم از زبونش ب ی جور از

  ”.یینجایخوشحالم که ا یلیخ“

  ”؟یهست“

  .دمیپرس

  ”.داخل  ایب“

  .گفت

بازش کرد. شلوار چرم قرمز و    شتری در کنار رفت و ب  ی جلو  از

مشک  هی هم  دهیپوش  زیاورسا  ی نمابدن  ی بلوز  و   نطور یبود 

انگار که کار هر روزشه که   ؛ییطال  یپاشنه سوزن  ی هاکفش 

  .باشه ی نطوریا
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  ”دم؟یرس  ی زیچ وسط“

به  ینگران نکهیچون هم واسم سوال شده بود و هم ا دم؛یپرس

  .*حقم بود

  ”.نه! البته که نه نه،“

که بهش    ی . حرف منظوردارکردی حرفش رو تکرار م  مصرانه

بودم رو    دهیآخر ازش پرس  ی که سر  ی اگفتم و سوال موجه

  .شناختمشیچون نم دونستم؛یگرفت. نم دهیناد

 ی بار  نیعوض شده. از آخر  هیشدم. متوجه شدم که اثاث  وارد

  .دی سف  ی هایصندل  د،یسف  ی هان؛ مبل بودم بهتر شد  نجایکه ا

که روش    ی واریالنا بود؛ د  وارینکرده بود، د  رییکه تغ  ی زیچ  تنها

با عکس خودش،    ییهاالنا، کاور مجله   ی هاپر بود از فتوشات

ها کراپ عکس   ی واک. همه فرش قرمز و کت  ی هاش رو عکس 

اد و  باشه.    ت یشده  خودش  فقط  تا  بودن  طرف “شده 

  ”!سمهینارس
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عکس   هیبرام جالب بود که    م،ی ذاشتی قرار م  گهی با همد  یوقت

 ن یرو به ا  ورکی ویفشن ن  ی هفته  ی تو  گهیاز دوتامون با همد

بعدش اون عکس رو کراپ کرد و   ی اضافه کرده بود، ول  وارید

  .فقط گذاشت بازوهام بمونه

تو  ی هاعکس   ی جعبه  ادی  به که   ی بندبسته  لیوسا  ی اال 

خالصانه   ی هاپدرش آورده بود افتادم. عکس   ی اش از خونهشده

  ه یاز بق  شتریب  یزندگ  ی که اون تو  ییهاآدم   ی از همه   زیو متما

ه بود.  خود  چ یعاشقشون  داخلش   ی اانگارانه   فتهیشعکس 

  .نبود

  ”.نجامیکه چرا ا یحدس بزن یتونیم“

  .گفتم

تو  هامدست النا همون لب و لوچه   هامبیج  ی رو  سر دادم. 

  .کردن قشنگش رو بهم داد زونیآو

  ”دلت برام تنگ شده؟ نکهی خاطر ا به“
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 ” .! کاور مجله، النانه“

 ی رفت و نشست. پا رو  یکم ارتفاع  ی به سمت کاناپه   خرامان

. ژست دیکاناپه کش  یپشت  ی لبه   ی هاش رو روپا انداخت، دست

  .گرفت

  ”.انجامش بدم گه ید خوامینم“

  .گهی هاش تابلو بود که داره دروغ ماز چشم  یول

 ؛یکه کاور مجله باش  یخواستی م  شهی! تو همی خوای م  آره،“

  ”.ی باهام قرار گذاشت نیهم ی برا

  .رو چرخوند  هاشچشم

  ”.بود شیبخش هیهم  نیا“

  .که بود رو برداشت ی گاریپاکت س  زیم ی رو از

هم  به“ واسه  عوض    نی نظرم  راه  وسط  رو  پارتنرت  که  بود 

  ”.ی کرد
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  ”.ها گذشته سال  ک،ین یدام“

  .زد ش ی نازک رو آت گار یس هی. گفت

  ”.میاش رو فراموش کنهمه  ایب“

که    ی ااشاره   د؛یبه خودش کش  کیمبل و نزد  ی رو رو  دستش

  ”غلط کرد!“. نیبش  نجایا ایبگه ب

ناد  دعوتش  نم  دهی رو  دلم  دلم    خواستیگرفتم.  باشم.  اونجا 

ب  کینزد  ییجا  خواستینم باشم.  تنش    نیاون  اال  و  اون 

  .ام و حالم. اوضاع گنگ بودگذشته  نی بود؛ ب ی ای قو

  ”!کاور “

  .کردم تکرار

  ”ه؟ یچ تیباز“

  د؛یبالشتک خزدار دست کش   هی   ی نگاهش رو گرفت و رو  دوباره 

  .رنگ فرو رفتن یعاج  ی خزها ی هاش توانگشت 
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  ”.رو عوض کردم   نظرم“

  .ی کمتر تیبا قطع ی سر نیا گفت؛

  ”نظرت رو عوض کرد؟ یکی ای ی رو عوض کرد  نظرت“

  ”مهمه؟ مگه“

م  هنوز“ رو  میتونیهم  رو  بذار  ی تو  تو خودت  میکاور  کنار  . 

  ”.ی دیکش

  .هشدار دادم بهش

 ی منظره   ،ی پا بذار  ر یقراردادت رو با دلساندرا روسو ز  نکهیا“

  ”.برات نداره یخوب

کارش درست   ی که تو  ییدردسرها  ی کرد. النا قبال هم برا  اخم

زود    شد،یظاهر م   های عکس بردار  ی برا  ریمشهور بود. د  کردیم

در حال جر و بحث بود.    های عکس بردار  شتر یب   ی و تو  رفتیم

  ی بودن که تو  یی زهای خوبش، تنها چ  ی ها و چهره برنامه   ریمد

  .کردنی کار به سودش عمل م نیا
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  ”.کنهیباره نم  نیدر ا ی کار چیه اون“

  .هاش رو برانداز کرد. ناخنگفت

باز  ی کار  اون“ و خوب  داشت  نخواهد  کارم  انجام    ش یبه  رو 

  ”.دهیم

_______  

که حق دارم   گهیحاال م  ده،یسر رس  انتشونیوسط خ  ی سرچون اون   *

 .موضوع باشم نینگران ا

 

که    یکشتی قبال خودت رو م  ادمهیالنا.    یستیخودت ن   هیشب“

 ی مدل نوجوون شوها  هیکه    ی مادرم بت توئه؛ اون زمان  یبگ

به    یک  هیبرام شب  یدونی. می کاتالوگ بود  ی هاو شات   نیماش

  ”؟ی اینظر م

ن  ی اشونه برام مهم  انداخت که بگه اصال  اون   یول  ست،ی باال 

  .بودن زی چهمه ی ا یگو ی رعادیسبز غ ی هاچشم
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  ”.یزنیپدرم حرف م هیشب“

  .گفتم

گشاد شده    ی ر ی به سمتم اومد؛ از غافلگ  زی تند و ت  هاشچشم

  .بودن

  ”!؟یدونیم“

  ”بهت داده؟ یرو زده بودم. چه قول  حدسش“

  .کوسن ولو کرد  ی رو رو خودش

هر دوش رو داشته   تونمی. نمندالجنس یا  ی کاور مجله  قول“

  ”.باشم

ل  ندالجنسیا  ی چطور“ اصال   هانی! ا؟ی داد   حیترج   بلی رو به 

  ”.ستنیهم ن گیل هی ی تو

  ”.هیخوب فرصت“

  .گفت واریطوط
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اون   پدرم“ ل   خوادیها مشغول به کار شده و حاال م با   بل یاز 

کار    نیا  ی خوایم  یچ  ی برا  کنم،ی شکار محتوا کنه. تکرار م

  ”؟یرو بکن

هاش برد و اونقدر محکم  دندون  ریرو ز  شی نییلب پا  ینگران  با

ف االن  نکنه  نگران شدم  که  داد  بپاشه    ی لرها یفشارش  لبش 

  .رونیب

  ”.ازم داره ی زیچ هی“

  .گفت

  ”!حیمس“

  .موهام بردم ی رو تو دستم

  ”؟یچ“

  ”.نوار هی“

  .گفت  ینازک ی صدا با
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  ”؟یچ نوار“

  ”.از سکس ؟یکنیفکر م یچ خودت“

  .دمی کش آه

 ”.ی کرد ی عمل م هان یبهتر از ا دی! با الیخی ب النا،“

که   ی و جد  دیزن مق   هی.  شناختمی رو شخصا م  جرشیمن  من

  ه یبه    هاش ی که مشتر  ییهادرس خودش رو در مواجه با وقت

م  ییزهایچ چ  شدنیمتهم  اون  بود؛  داده  بروز   ی زیپس 

  .دادینم

 ” .ازم نوار درست کرده دونستمی. نمدونستمینم“

  ”.هیرقانونی غ نیا“

  ”.دونهی رو م نیاثباتش کنم. اون هم ا تونمینم“

  .گفت



Page 1174 of 1306 

 

 ی هااز مژه   زهینر  رونیب  کردیکه تالش م  ییهااشک   باالخره

  ”هم نقشه باشه؟!  نینکنه هم“شدن.  ی پرش گذشتن و جار

کس  هیازت    ی چطور  پدرم“ کرده؟  درست  بهش   ینوار 

  ”فروخته؟

پل    ی کنم که باهاش پا  دا یپ  یراه   هی  تونستمیباالخره م   دیشا

  زه،ی چ  هیخانواده    ی از اعضا  ی ریگروسو رو وسط بکشونم. باج

  .بود گهی د ز یچ هیبه طور کل  نیا یول

  .رو تکون داد سرش

  ”؟یدونینم“

  .دیکش یلرزون نفس

 ”با خودش سکس کرده. یعنی “ ”رو داده. بشیترت خودش“

  کی نیدام

دفترش   ی دفتر بود؛ داشت تو  ی برگشتم، مادرم هنوز تو   یوقت

  ی از کارها  ی سر  ه یبا    الیو ش  نیارو  ناس،ی. لرفتیرو مقدم
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جعبه  تیاد شدن.  ملحق  جمعمون  به   یغذاها   ی هاشده 

  .هر سطح ممکن قرار داشت   ی شراب رو   ی های و بطر   ی لندیتا

و    کردنیو قوز م  ستادنیایم  زدن،یقدم م  ی نطور ی هم  مردم

ا که  بودن  تقال  بر  هاشونده یدر  حالرونیب  زنیرو  در  که    ی. 

هاش گرفته چشم  ی اش رو از دسته جلومطالعه   نکیمادرم ع 

  .کرد ینگاه م یکی یکیها رو شات ی بود و همه 

به دستش    شیانداخت؛ گوش  یصندل  ی خودش رو رو  نیارو

  .بود ده یچسب

  ”؟ی ایم قهی دق هی مامان؟“

همه   ی جلو  خواستمی شستم به پشت سرم اشاره کردم؛ نم  با

  ش یی روسو حرف بزنم. اون فنجون چا  ی هاگند و گوه  ی درباره 

  .راهرو دنبالم اومد ی رو برداشت و تا تو

 ” .نیجماعت! تمرکز کن االی“
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هاش رو به دست  ناسیل  م،یگذاشت  رونیکه پامون رو ب  نیهم 

  .رو گفت  نیهم زد و ا

. دخلش  مینقشه وقت دار  ی اجرا  ی هفتاد و دو ساعت برا  فقط“

  ”.نیسیخفن بنو ”داستان“متن  هی! نیاریرو ب

  ”؟ی النا صحبت کرد با“

  .دی پرس  مادرم

  .تکون دادم سر

  ”.فتهیمدل خودش هیبزرگتر از  م؛یمشکل بزرگتر دار هی“

  ”!؟یچ“

ک   شتریب“ میانگار  النا  م  ی برا  خوادی!  ماه   ی مجله   یکاور 

  ”.کنه ی باهاشون همکار ندالجنزیا

اونمسخره   نیا“ تاس!  بکشن،  هم  رو   تراژشون یها خودشون 

  ”.شهیما نم  راژی درصد ت ۶۰
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  ”.کار رو بکنه نیباج گرفته که ا ازش“

  .داد رونی رو بست و نفسش رو با حرص ب  هاشچشم

  ”!پل“

م  به“ م  رسهی نظر  اخاذ   هیبا    خوادی که  ازش   ینوار سکس 

  ”.کنه

  .مادرم گشاد شد  ی هاچشم

  ”.ادیازش برم  ها ن یاز ا  شتریب“

  ”.لهی. اون نوار رو داره؛ چون خودش توش دخشهیهم م  بدتر“

  ”...رو درست کرده چون نوار“

نامشروع با النا داشته که همزمان   ی ساله   هی  ی رابطه   هی  اون“

النا تو  نیکه شما زن و شوهر بود  یبا زمان  شهیم   ی و من با 

  ”خاک تو سرش! یعنی “ ”رابطه بودم.
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النا   ی من رفتم دم خونه   یکه وقت  یراهنیاون پ  ش،ی سال پ  دو

  .پدرم بود راهنیپ  دم،یو مچش رو گرفتم د

  ش یی فنجون چا  ی رو  یطوالن  ی لحظات  ی نگاهش رو برا  مادرم

 ی تو  ی هاپرتابش کرد. صحبت   واریبرد؛ بعد به سمت د  نییپا

م به  که  انگار  شدن؛  خاموش  پا  ونیاتاق  روسو،   ی اومدن 

  .مون رو تنگ کرده بودهمه  اتیخلق

  ”ن؟یخوب“

  .دی پرس  یآروم ی با صدا ناسیل

با   یلبخند ساختگ  هیشد. مادرم    کینزد  ی اریهوش  با رو که 

  .بهش زد دیکشیم  دکیخودش 

تر افتاد. وقتشه که سخت   مییخوبه. فقط فنجون چا  زیچهمه “

  ”.میکار کن 

  ”!مامان“
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نطقم رو خفه کرد.    تیاش رو باال گرفت. با قاطعاشاره   انگشت

ا سر  نم  زهایچ  نی روسوها  اعالم کردنیبحث  هرگز  ما   .

و   میشدینم  میشده؛ هرگز تسل   انتیکه بهمون خ  میکردینم

  .میدادیهامون رو نشون نمهرگز ضعف 

دام   ایب“ مکینیداخل  با  میفهمی .  کار  دیکه  انجام    ی چه 

  ”.میبد

  .رو درآوردم می. دنبالش رفتم داخل و گوشدمیکش  یآه

 ی ماه م  ی . به خاطر کاور مجله شهیدر پ  یشب طوالن  هی“:  من

  ”.میدار  ی اضطرار ی نشست استراتژ هی

  خچال ی ی . غذات رو توی بذار انمیالنا؟ منتظرم که در جر“: اال

  ی خواست  ی زی. اگه چ برمیم  ی رواده یپ  ی رو برا  ی و براون  ذارم یم

  ”.حتما بهم بگو

داشتن    ی نطوریهم  نمونیب  ی . رازها گفتمیبهش م  دیبا  دیشا

  .شدنی م ترده یگند
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 ه یمشغول شدم.    میت  ی ه یجعبه نودل برداشتم و همراه بق  هی

که    ناسی. لمینشده بود  کینزد  یحلساعت بعد، مطلقا به راه

  .کمرش رو صاف کرد هویمبل نشسته و قوز کرده بود،  ی رو

رودمیفهم“ رو  اال  چرا  نذار  ی !  داره   هاشک یال  م؟یکاور 

  ”.شهیم شتر ی و ب شتریب ی نطوریهم

  .گفت یشوخ به

  .خودش رو آروم کرد ی ا با خنده  مادرم

  ”.نواز بودعکس چشم  هیواقعا  اون“

  .کرد موافقت

  ” عکس؟  کدوم“

  .دمیپرس  تیجد با

  ”.گذاشته نستاگرامشیا ی تو  مزیج  نیستی که کر یعکس“

  .دنیرقص شی گوش ی صفحه  ی هاش باالگفت. انگشت ناسیل
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  ”.شیدی که هنوز ند شهینم  باورم“

  .رو به سمتم سر داد  شیگوش

 امنهیس  ی تو  ییضربه رو جا انداخت و سرما  هیکردم قلبم    حس

  .نشست

  ”!ه؟یچ نیا“

  .. به عکس چشم دوختمدمیپرس

  ”؟یدونستینم اشدرباره “

  .دی پرس  مادرم

  ”.دونمینم یچی ه“

  .گفتم

  ی هاانت یخ  ی . انگاررهی چاقو داره درونم فرو م  هی کردم    احساس

  زها ی چ  نیا  تونهی مرد چند بار م  ه ی.  شدیم  دایهو  شتریاون روز ب

  اره؟یو خم به ابرو ن نهی رو بب
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  ”.برسم ی کار  هیبه  دیبا“

  .ستادمی. فورا اگفتم

_______ 

  ”.ی ایبه نظر م راحت“

  ی لیخ   کردیام مکه داشت خفه   ی . صدام به نسبت خشمگفتم

  .بود میمال

رو  اال پتو  ی که  و  نشسته  پ  ییمبلم  بود،   دهیچ یدور خودش 

  .نگاهش رو بهم داد و لبخند زد

  ”.ی دار  یمبل راحت نیخودته که همچ  ری تقص“

  .کرد یشوخ

ب  ی خوایم“ رو  بتون  نجایا  ارمیشامت  جر  یتا  در   انمیراحت 

  ”؟ی بذار
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آم  نیا محبت  ر  زیسوال  بهم  رو  گوشختیدلم  تو  می.   یرو 

قلبم   یتو  ی بغلش انداختم. برش داشت، لبخند زد و اون چاقو

  .دفن شد ترق یعم

  ”.امی! بد به نظر نمواو“

  ” ؟ی بد یحیتوض هی ی خواینم“

  .دمیپرس

بهم دروغ   خواستمیآروم بود. م  ی اصدام به طرز گول زننده   تن

حضورش    ی برا  لیبگه تا دستم کامال باز باشه؛ چون تنها دو دل

تخت وجود داشت. اون هم   ی تو  مزیج  نیستیعکس کر  ی تو

انگار که    اسره ی خ  نیباز شده و به دورب  پشیکه ز  یلباس  ی تو

  .عاشق و معشوقن؛ انگار که اون منم

  ”.بدم حیاش رو توضهمه تونمیهنوز نم  خب،“

  .گفت
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ناهار   هیزی چ   نیا  یول  زه،ی سورپرا  چون“ موقع  که چهارشنبه 

  ی عکس بردار   ی برا  تیاش صحبت کردم. من و فباهات درباره 

  ”.میرفت وشیبه استود

  ”؟ی از من استفاده کرد ای ی دییرو گا اون“

  .دمیپرس

م  گلوم پاره  از  شدیداشت  رنگ  رفته  رفته  و  زد  پلک  اال   .

پر مدیصورتش  بود؛  درد   خواستمی. خوب  من  که  همونقدر 

  .درد بکشه کشمیم

  .داد  رونشیگرفت و بعد ب ینفس

دام،   یبهت ارفاق کنم، ول  خوامی. می او خسته   ی دار  استرس“

  ”.یتهمت بزن ی نطوریا دینبا

  .گفت آهسته

 ؟ی تختش بود  ی برهنه تو  مهین  یچ  ی بپرسم که برا  دی! نبااوه“

  ”؟ ی از من استفاده کرد  ای  ی دییخب پس کدومشه؟ اون رو گا



Page 1185 of 1306 

 

  .ستادیرو از دورش باز کرد و ا پتو

  ”.فتادهین یاتفاق چیه“

  .گفت یبندون خی ی صدا با

  ”خوره؟یاز کجا آب م هانیا“

  ”.یشیمشهور م ی دار ی ! از اونجا. انگاریلعنت  نستاگرامیا“

 ه ی. اون بهم  میدوست . ما  ستین   یچی ه  نیستی من و کر  نیب“

  ”.لطف کرد و من هم لطفش رو جبران کردم 

اش و  شور برده تخت مرده   ی تو  ی که در ازاش بر  یلطف  چه“

  ”؟ی ریژست بگ برهنه مهین

دخترها  اال اون  لطف   ییاز  به  و  نبود  بره  هرز  دستش  که 

مشتش نشدم؛ نه  ی ام، اصال متوجه به خون نشسته ی هاچشم

 یبود برا   یصورتم نشست. دردِ تازه، مرحم  ی که رو   یتا زمان

  .که از درون برداشته بودم یزخم

  ”!؟یکنیجرات م  چطور“
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  .گفت ی ا خفه ی صدا با

هامون بدن  ی. وقتدمشیرو گرفتم و به سمت خودم کش  مچش

مقابلش به   نکهی خورد، نفسش رفت و از ا  گهیمحکم به همد

احترام و   چیسنگ سخت شدم متنفر بودم. آلتم ه  هی  ی اندازه 

نم  ی دارشتنیخو هم    ی هیبق  ی درباره   شد؛ یسرش  بدنم 

  .مطمئن نبودم نیهمچ 

با    هی  ی تو  دیبا  یچ   ی برا  اصال“ تنها   هیاتاق  باهاش  تخت 

 ”؟یباش

 ی جذاب تو  یِالغرمردن  ی زاده حضور اال همراه با اون حروم  فکر

عکس    ی اگه برا  یحت  کرد؛یام متخت از درون شرحه شرحه   هی

  .گرفتن بوده باشه

اس؟ من باهاش کارها چقدر مسخره   نیهست که ا  حواست“

فکر و ذهنت مشغول بستن من به اون   نقدریتنها نبودم و اگه ا

متوجه نبود،  نادرستت  عکس   ی شدیم  تصورات  سِت  که 
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و  ،ی بردار هفته   دئویهمون ست   ی محتوا  م یت  شی پ  ی شات 

  ”.سِت بودم ی . من تو نهیآنال

از چنگم درب  کردیم  یسع دست آزادش   یول   اره،ی مچش رو 

رو سفت گرفته بود؛ من رو مقابل خودش نگه داشته   راهنمیپ

  .بود

  رون یدهنم احساس کردم؛ زبونم رو ب ی خون رو گوشه انیجر

تا مزه  اال کارم رو دنبال کرد. لب   ی هااش کنم. چشمآوردم 

لبش فرو کنم.    ی هام رو توو دلم خواست دندون  دی لرز  شیریز

ع  ی جور  هی  خواستمیم رو  دردم  که  احساس   نای ببوسمش 

  .کنه

به گا    ی هارفت. ما آدم   یپدر و مادرم به سمت فراموش  انیجر

  .میکردیاستفاده م  ی عشق باز  ی که از دعوا برا  میبود  ی ارفته 

  .به عقب برداشتم یکردم و آروم قدم ولش
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اونقدر    ی کردم؟ فکر کرد  انتیکه من بهت خ  ی فکر کرد   واقعا“

  ”زنم؟ی م زیچهمه   ریز ی نجوریکه ا رمیحق

  .دیپر

تمام   ی تو  قتیحق  در نبود.  من  کار  کردن  فکر  لحظه  اون 

هزاران چاقو   زیت  ی هاغیبود که مثل ت   یاحساسات  ری وجودم درگ

ول ا   یبود،  بود   نطوریواقعا  داده  اجازه  اال  که  بودم  باور کرده 

  ن ی به هم... عج   نقدر یا  یلمسش کنه؟ اون هم وقت  ی اگه ی کس د

  م؟یشده بود

  ”!نه“

  .شدن لکسیهاش رشونه ی الحظه  ی گفتم. برا نفسیب

  ”.رو آباد کرده لتیمشخصا پروفا یول“

حرف مبهوتش   نی. دوباره با ادیپر  رونیتهمت از دهنم ب  نیا

بار، درد    نینظر رکب خورده بودم. فقط ا  نیکردم؛ دوباره از ا

  !داشت؛ درد خون به جگر کن
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ندارم!    یلیمن که پروفا  ؟ی عقلت رو از دست داد  لم؟یپروفا“

دام دختر  دوست  فقط    ک ین یمن  و  جلو  هیروسواَم   ی بار 

  ”.دمی لباس خوب پوش هی هان یدورب

ش  ؛ی دار  ی اد ی ز  یلیخ  ی ها فرصت   حاال “ اون  لطف   نیری به 

  ”.طور کوچولو  یتی سلبر ی کار

درباره   دواریام“ که  برا  ی بودم  مدلت  سابق  دختر    ی دوست 

  ”.یتر باشخوب ش ی شغل انتخاب

  .زد  ادیفر ت یبا عصبان اال

  ”.ارین  ادمیهرگز اون رو به  دوباره “

  .زدم  تشر

 خواستمی گذاشته بود که م  ی زی همون چ  ی دست رو  قایدق  اون

مر احساس  کنم.  د  یضی فراموش  و  داشتم  خال   گهیو 

دادم و سر خوردم    هیپشت تک   واریسرپا بمونم. به د  خواستمینم

  .نییپا
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سرمون رو تصور کردم؛ تختم،    ی شدم. اتاق باال  رهی سقف خ  به

کرد  شروع  اونجا  از  تومیتختمون.  اونجا  حال    نیبهتر  ی. 

با همد رابطه   م؛یبود  گهیخودمون  داشتم مونیلعنت  ی مرکز   .

  .دمیلرزیداشتم م یکی زیف دم؛یلرزیم

  ”!دام؟“

تر بود. جلوم بودم مهربون  قشی که ال  ی زیدر مقابل چ  صداش

 کرد؛ی رو پرتاب م  زهای و چ  زدیدر عوض بهم لگد م   د یزانو زد. با

  .هام زل بزنهچشم ی تو ی نطور یا نکهینه ا

  ”.ذاشتمیباهاش قرار م یرو کرده؛ وقت اون“

  ”؟یک“

  ”!پدرم“

  .گفتم  یسخت به

خودش   نکهیا  ی نبود؛ من و النا. اون برا   ی ما هرگز جد  ی رابطه “

 م،یزدی م  رونیب   یچشم کنه باهام وارد رابطه شد. وقت  ی رو تو
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 ی رفتم تو  یو وقت  دمی. فهمکردیرو خبر م  های خودش پاپاراتز 

جوابم رو داد.   گهیمرد د  هی  راهنیصورتش تا بزنمش، اون با پ

اصال هم همونجا بود و    نوزمن دم در بودم، اون مرده ه  یوقت

  ”.هیکه بخوام بدونم ک دادمی نم تیاهم

  ”بود؟ پدرت“

  .دیآروم پرس  اال

باهام    شهی. همرهی رو ازم بگ  زهایدوست داشت چ  شهیهم  اون“

  ”.رقابت بود هی ی تو

  .ام گذاشت و فشار داد شونه ی دستش رو رو هی

  ”.ضه یمر ی زاده حروم هی پدرت“

نوار   ه ی. اون  ی که کرده هم خبر ندار   ییاز نصف کارها  یحت“

که النا انصراف داده.   نهیهم  ی نوار سکس. برا   ه یدرست کرده؛  

تهد ]پدرش[  عموم  دشیاون  رو  نوار  که  . کنهیم  یکرده 

  ”.کنهی به شهرتش لطمه وارد م نیمطمئنا ا
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شصت و   رمردیپ  شد؛یم  ترنیمز  نطوریپل روسو هم  ی افسانه

مدل  ساله،  سال  ی هاهشت  رو جوون  چهل  خودش  از  تر 

  .گادیم

  ”]النا[ بهت گفت؟ اون“

  .دیپرس اال

  .تکون دادم سر

کار رو    نیا  کردمیبودم. فکر م  یرفتم. عصبان  دنشید  ی برا“

رو بهم گفت. بعد ازم    ن یبخره و ا  ی شتریانجام داده تا توجه ب

شر رو از سرش    ن یخواهش کرد که کمکش کنم. ازم خواست ا

 یدرباره   نکهیا  ی کم کنم؛ که دوباره باهاش باشم تا مردم به جا

درباره  بزنن،  حرف  صحب   ی اون  خودش  و  فکر    تمن  کنن. 

 یبودن باهاش مشتاق بشم، کس  ی که اگه دوباره برا  کردیم

  ”.هکنی اون نوار سکس رو باور نم
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همه  خواستیم  اون کنه.  استفاده  ازم  که   ی زیچ  ی دوباره 

بود و مهم نبود که من چقدر بهشون   نیهم  خواستنی ها ماون

  .شد ینم یهرگز کاف  دم؛یبخشیم

باشم؛ تو،   یعصبان  ی از دست ک  دیبا  قا یکه دق  دونمی نم  االن“

  ”.هیزیچ هی ی ایگو نیپدرت، النا و باور کن که ا

  .گفت اال

  ”.مخصوص به خودم رو دارم  پ یتا هیکه من   گهی نظرم م به“

  .گفتم یتلخ به

 ی ااگه جرات دارم اون کلمه   گفتیکرد؛ م  خکوبمی نگاهش م  با

  .رو بگم سوزونهی که نوک زبونمه و داره م

  ”¹استفاده کننده.* پیتا“

  .ام مشت شد و بعد کال برش داشتشونه ی رو  دستش
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و    یکنیمتهم م  انتی... هاه! خب، پس اولش من رو به خ آه“

  ؟ ی دیها قرارم ماستفاده کننده   ستیل  ی جواب نداد، تو  یوقت

  ”.میَاز دستت کُفر  شتر ی . حاال بی شد؟ تو برد  ی حدس بزن چ

  ”.ستیتو ن  ریتقص ی زی چ واقعا“

  .دادم نانیاطم بهش

 کرد ی م  ی بهش بدم. فقط کار  ی ز ی مجبورم نکرده بود که چ  اون

سرگرم    یو حت  ندیبهش[ خوشا  زهای انتخاب ]دادن چ  نیکه ا

  ²کننده باشه.* 

کردن   ریختم به خ  ی فرصت برا  هیبهت    خوامی م  ک،ین یدام“

  ی حالت خرابه، ول   دونمیم  ؛ی درد دار   دونمیقائله بدم. م   نیا

 ا یببخشمت    یکه االن گفت  ی زی چ  ی برا  تونمیکه م   دونمینم

  ”.نه

ن  به نم   ی از یبخشش  کسخواستمینداشتم.  من  که   ی.  بودم 

  .بردم یاشتباه به سر م ی تو
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  ا یاون هدا  ی همه  ؟ی دادی اون کارها رو انجام م  ت ین  ن یهم  به“

م بهم  امتحانم کن  ی دادی رو   ا ی  کنمیقبولشون م  ی نیبب  یتا 

  ”نه؟

  .د یپرس

هر    ؛ی موندن هم بحث نکرد  نجایا  ی برا  ی. تو حتشونی گرفت“

ا رو  هفته  چ“  ”.ی موند  نجا یشب  جلو  ه ینظرت  از   ی که 

  ”!؟یهام گم بش چشم

  ”!یتو ازم خواست چون“

گرم و نرم    ی جا  ه ی  داد؟یبرات بهتر جواب م  ی نطور یچون ا  ای“

 ی . برای بابتش بد  ی انبود اجاره  ی ازیکه ن  یموندن داشت  ی برا

  م یکه به پدرت معرف  ی بود که دست آخر مشتاق بود  ن یهم

 ش ی بده یو با چرب دست  ششی پ  امیکه ب ی بود دوار یام ؟یکن

  ”رو پرداخت کنم؟
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هم کلمه   نیا ب  ی نطوریها  دهنم  که    اومدن؛یم  رون یاز  انگار 

کنترل    ی رو  یکنترل  چیه رو  خودم  قبال  نداشتم.  خودم 

  .قبل اون کردم؛یم

  .واقعا بهش ضربه زده بودم  ی که انگار دیعقب پر ی جور هی

  ”!من  میَاحمق  عجب“

  .خودم زمزمه کردم   شیپ

  ”.ستین یشک چیه  نیا ی تو آره،“

دندون  اال همد گفت.  به  بغل   گهیهاش  رو  و خودش  خوردن 

  .گرفت

  ”.ی ری رو پس بگ  زهایاون چ ی همه یتونیکه نم یدونیم“

  ”.ی توئن تا نگهشون دار ی برا ایهدا“

کدوم    چیه  یتونی. نمگمیرو م  یکه گفت  ییزهایاحمق! چ  نه“

کدومش    چیه  یتونی نم  ؛ی ریرو پس بگ  ی که زد  ییهااز حرف 

که ازت سواستفاده    ی متهم کرد  ن ی. تو من رو به ایرو پاک کن
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 ی . تویکن  تمیاذ  یروز بد داشت هی  نکهیبه خاطر ا  دیکردم. نبا

  ”.ستی ن نیمن ا اقتی. ل ستین ی زیچ  نیرابطه همچ 

حق  سست به  خشم  به  نسبت  شدم.  مردد  احساس   یو  که 

رو دوباره    نیفقط باعث شد که ا  نیمشکوک شدم و ا  کردمیم

شا بودم.  شده  کور  سکس  با  من  کنم؛  اعتراف  خودم   د یبه 

من از بدنش    م؛یکردی استفاده م  گهی از همد  می هردومون داشت

  .بدم شنهادیبهش پ تونستمیکه م ی ز ی و اون با هر چ

رابطه بود؟ ما از اون اول    ی برا  ی ابه گا رفته   ی چه بنا   گهید  نیا

  .میمحکوم به شکست بود

  ”.ی بر دیبا“

  .گفتم بهش

ا  یتونیم“ از  بعد  ب  نکهی فردا  کار،  سر  رو    لتیوسا  ی ا یرفتم 

  ”³.* ی بردار

_______  
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  ی تو  کنمیکه انتخاب م  ییهازن  یعنیدارم؛    یپیتا  هی  گهیم ¹*

تا  نیا هستن.  استفاده    یپیدسته  مقابلشون  طرف  از  که 

  .کننیم

من    ؛ی نبود  ی نطوریکه تو خودت ا  نهیهم منظورش ا  نجایا ²*

  .ازم استفاده کنن هیکه دوست دارم بق میآدم

! خدا  ی دی! بد هم ری دیر  ک،ی نیدام  یعنیسخن مترجم:   ³*

اول  ی که تو  یهست  یکس  ن یشاهده بعد شوهر آهو خانم، تو 

هم ازت بهتر بود.    انیکاس  ی. حتی حالم رو بهم زد نهیزم  نیا

  ”!دمشیی. انصافا گاادیازت خوشم ب گهی عمرا د

  کی نیدام

جلو  یخوب  روز  از  اال  آلود  اشک  صورت  شب  کل    ی نبود. 

نمچشم دور  تو  ی درد  شد؛یهام  چشم  ی که  پاک   ی هااون 

  .هاشبود، لرزش دست  شیاقهوه

  ”.نه ایببخشمت  نیا ی برا تونمیم دونمینم“
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  .رو بهم گفته بود نیا

صبح زشت، اصال احساس به حق بودن   نیا  ی نور خاکستر  ی تو

بودم   یم یتصم  ی برا  ای گرفته  خودم  از  محافظت  واسه  که 

  .به نفس نداشتم اعتماد 

  .زنگ خورد زم ی م ی رو تلفن

  ”ه؟یچ“

  ”؟ی کار کرد یاال چ با“

  .گوشم حرف زد ی تو یراسخ  ی با صدا مادرم

 ض یگفته که مر  ارمیدست  دمیسر کار، فهم  دمی که رس  نیهم“

و   از    ییجادو  ی عصا  هیشده  رو  من  تا  بود  خورده  تکون 

  ”ملت ازش شکارن!“  ”روسو. ی باز کنه آقا کی نیدام

تو زهر هالهل  “   ”؟ی مامان! من خوبم، تو چطور  ری بخ  صبح“

  ”انشاهلل!

  ”.ستمی ن خوشحال“
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ا  زیچهمه “ معمول در    ی رو به عنوان مسائل کار  هانیخوبه. 

  ”.ری نظر بگ

اش رو برام فرستاد تا فورا لحاظ  امروز صبح استعفاء نامه   اال“

  ”.بشه

  ”.خسته شده  نجایفقط از کار کردن ا دیشا“

  .گفتم  یحالیب با

که    ی انداشت؛ نه با خونه  نجا ی به شغلِ ا  ی ازیواقعا ن   گه ید  اون

  ”گوووووووووووه توت! ی وا“واسه فروش آماده بود. 

  ”کل؟یما کین یدام ی کار کرد یچ“

  ”کردم؟ ی کار هیمن  یباعث شده که فکر کن یچ“

  ”.شناسمیهات رو مشونه ی . بار روشناسمتیم چون“

  ”بار از کجا اومده؟ نی ا یکنیم فکر“

  .دمیپرس انهیجونه یک
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سال رو رد    ستیب  ی از وقت  گهیو پنج سالته. د  یتو س  زم،یعز“

  ن یا  یتونینم  گه یو د  ی هات شدخودت مسئول انتخاب   ،ی کرد

  ”.ی اریبهونه رو ب

 ی لیخال اعصاب خرد کن و خ  هی  ی خال؛ تو  ی زن زد تو  نیا

  .قیدق

بود. ازش نخواستم استعفاء بده. با کار    یخصوص  ی مسئله  هی“

  ”.نداشتم یکردن باهاش مشکل

ا  ک،ین یدام“ رو   نیمن  از  باز   ی رو  احمق  تو  گفتم.   یعشق 

  ”.ی و نامعقول رفتار کرد  ی درآورد

  .قطع کرد زی ت کیکل  هیرو با  تماس

ساختمون وجود    نیا  ی که تو  یشده بود. هر زن  یعموم  گهید

  .داشت، از جمله مادرم، ازم متنفر بود

آسانسور علنا   ی تو  یبازرگان  غاتیاز بخش تبل  نا یصبح، ن  امروز

  .کرد ی ازم دور یک یزیبه لحاظ ف
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ب  یس  ی طبقه زدم  سوم  طبقه   رونی و  تا  م  ی او    ،یسیکه 

پله   ،ی تجار  ی هایآگه   ی سندهینو با  داشت  رفتم؛ حضور  ها 

  .هی گر ر یبهم انداخت و زد ز ینگاه هیکه  یکس

از کنار    یها وقتآدم   ی خوردم و همه   ایترکافه  ی رو تو  ناهارم

  .گرفتنیازم رو م شدمی رد م زشونیم

هاش  که بهش گفتم رو با چرخوندن چشم   ی ری عصر بخ  ناس یل

  .و انگشت فاکش جواب داد 

 نیترمهربون  ،ی . باد کردی هام نگاه نمچشم  ی هم تو  ی باد  یحت

. طانمیکه من ش  کردی وجود داشت، فکر م  ایدن  ی که تو  یآدم

تو  نیا  ازیامت  زم،یعز“ خودته.  رو  نیا  ی مال  دست    ی مورد 

  ”.ی زد طانیش

م   یصندل  هیکه    یزمان کش   زشیپشت  بش  دمیعقب    نم،یتا 

  .ناهارش رو برداشت و رفت ی بسته

  ”.یداشته باش یخوب روز“
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  .رو زمزمه کرد نیا رفتی داشت م یوقت

به حالت نرمال برگردن*. همون   زها یشده بود که چ   ن یا  وقت

  .حالت نرمال آشنا؛ همون حالت نرمال آرامش دهنده

خونه   ی تنها  دوباره  بودم.  خونهتنها  فقط  و   ی ام  بود  خودم 

  .قبل به کارم ادامه بدم ی وهیبه همون ش تونستمیم

پاره کردم و  کهیچنگال ت زیخشونت آم ی ضربه  هیرو با  مرغم

  .ناهارم رو خوردم  ییروبا ترش 

_______  

 !همون سگ و گوه قبل اال منظورشه *

 

مثل خروس   ،یاز خود راض   ی زاده اون حروم   مز،یج   نیستیکر

ها  پرنده   نیطاووس؛ هر کدوم از ا  هیمثل    ایوارد دفترم شد.  

  .اعصاب خرد کنه  شتریکه ب
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 ی اکاوردار قهوه   ی بسته   هیمالقات کننده،    یاون طرفِ صندل  از

  .انداخت  زی م ی رو رو  رهیت

که    نهیو اون هم ا  دمیرو بهت م  نیا  لیدل  هیبه خاطر    فقط“

  ”.یبودن به خودت داشته باش یاحساس گه نیاز ا شتریب

  .گفت

  ی رو تو  یکه احساس  یکن ی کار یدارم که اصال تو بتون شک“

  ”.کنه ختهی من برانگ

  .گفتم

 ی ایلعنت  ی احمقانه  تریگرفتم و برگشتم سر اون ت  اشده یناد

نم و  بود  شده  نوشته  چون   تونستمی که  کنم؛  تمرکز  روش 

جا  ای دن  ی تو  یچیه نم  ی سر  نظر  به  ا  دیرسیخودش    ن یو 

  .اشتباه بود
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م  هی“ پشت  رو  که خودش  گنده  به    یمخف  زشیمرد  کرده. 

تهمت   ستیکه نصف تو هم ن  ی به زن  ی دار  ینظرم فقط وقت 

  ”.یشیشجاع م  یزنیم

  .زد  تشر

  ”!مز یبه خودت باشه ج حواست“

بود فراموش    تورمیمان  ی رو که رو  ی گفتم. اطالعات  ی سرد  به

  .کردم 

  .بود نیسرد و غمگ اشخنده 

  ”.یرو نداشت اقتشیهرگز ل  تو“

کمپان  دوست“ که  کنم  اعالم  بهت  خانواده   بلی ل   یدارم   یو 

که به   یتیتوئن. حما  انیحام  نی بازتراز دست و دل   یکیروسو  

  ”.رو زد دشی ق شهیم  یراحت

  ی و عذرخواه  ادیکه االن از موضعش کوتاه م  کردمی فکر م  اگه

  .کردم ی پس اشتباه م کنه،یم
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 رون یکه اون ب  یکنیمشکل توئه. فکر م  نیمرد! ا  دمتییگا“

. اصال  رنی ازت بگ  ی زی چ  ه یازت استفاده کنن تا    خوانی همه م

  ”که اال عاشقت بود؟ ی دادیم  تیاهم نیبه ا

بود. عاشقت بود. عاشقت بود! قلبم به صورت واضح   عاشقت

  .کلمه کرد نیشروع به تکرار ا 

  ”.عاشق شدن رو ندارن تیها قابلآدم  یبعض“

  .دلش  ریزده ز یبودم که خوش یبدبخت من

. اصال باورم کنمی نگاه م  شونیک یاالن دارم به    ن یو هم  آره “

اهم  شهینم برات  فر  تیکه  رو  اون  تو  بود!   ،ی داد   بیقائل 

  ”.یهست ی بدون احساس عوض یِخیکوه  هیتو  ؟یدونیم

به   کی . تبردهییکه دوست دخترم رو گا   یهست یتو هم اون  و“

  ”.هر دومون

  ”!باش و بلند شو مرد“
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هام زدم و برگشتم سراغ نگاه چشم   ی ام رو رومطالعه   نک یع

  .تورمیکردن به مان

  ”.به کارهام برسم دی. واقعا بامزی ج رونیدفترم بزن ب از“

  ”.شو و مجبورم کن بلند“

ول  ترن ی پوند* ازش سنگ  یدست کم س  من اون ده    ی بودم، 

ازش    ی کار  هیکه باالخره    دونستمیتر بود؛ مازم جوون   یسال

  .ادیبرم

پاکت هستش    ی که تو  ی زی ! چیبود. هر چ  ی اکار حرفه   هی“

کمک کوچولو    هی  غمیتبل  ی رو براش درست کردم و اون هم تو

 نی که اون باهات ا  ی نبود. اگه فکر کرد  ی داد. از سکس خبر

  ی که رو  یهست  ی ازاده حروم   ن یترپس احمق   کنه،یکار رو م

که    بودخودت    ی هافقط به خاطر گناه   دونمی. نم نهیزم  ی کره 

  ”...ای شی دید ی نطوریا

  ”.نگاه نکردم ی نطوریا یزن  چیبه ه من“
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  .دم یغر

  .فورا  رون؛یب  زدی از دفترم م  دیاحمق با  نیرو درآوردم. ا  نکمیع

به خودت بزنه   یکیرو    یزنیم  هیکه خودت به بق  یانگ  اوه،“

  ”کنه؟ی م تیتخم

  ”.شه یم زی صبرم داره لبر ی ! کاسهمز یشو ج خفه“

لعنت   تو“ داد  تی عقل  دست  از  بی رو  زن  اون  و   ه یرینظی. 

بخشش    ی و برا  ی خورد  یچه گوه  ی متوجه شد  ی وقت  خوامیم

کرد موس  موس  نذارم    ،ی پشتش  که  بکنم  رو  تالشم  تمام 

  ”.گولت رو بخوره 

  ”.یتختت باهاش صحبت کن ی تو یتونیموقع م اون“

  .گفتم یگستاخ با

_______  

 .لویک ۱۳ *
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  ”.! نوبت منهباشه“

حمله   ت،یف دفتر  داخل  به  اال،  اون  دوست  شد.  شلوار   هیور 

سکس  یصورت سف  ه یو    یچرم  ول    یپشم   د یژاکت  و  شل 

موها  دهیپوش اسب  ی بود.  دم  رو  بسته   ی باال   یلختش  سرش 

  .بود

  ”.بیهست ب  حواسم“

  .گفت. صداش فورا نرم شد  نیستیکر

  .هاش گرفتدست ی و صورت مرد رو تو ستاد یا تیف

 ی زدن تو  ی جذابِ با مهارتت رو برا  ی هادست خوادی نم  دلم“

  ”.یگوه بشکن کهیت نیصورت ا

  ”کمکت کنم؟ تونمیم“

  .گفتم یخشک  ی صدا با

  م ی رو دور زد. صندل  زمیم  هویبهم انداخت و    ی زی نگاه ت  تیف

  .ستادم ی نا یرو به سمتش چرخوندم، ول



Page 1210 of 1306 

 

جانانه با کل کف دستش بهم   یل یس   هیلبخند وحشتناک    هی  با

کار رو انجام داد    نیا  ی طور  هی  تیف  ینبود، ول  زنی لیزد. اال س

رشته رو   نیا  ی و مدال طال   کهیالمپ  ی ورزش تو  هیکه انگار  

  .هام مثل زنگ مدرسه زنگ زدداره. گوش 

بکشمت.    نیبه خاطر ا  خوادیو دلم م  ی دوستم رو رنجوند  تو“

که   ی زیرقت انگ  ی رو پاره کنم و بهونه  اتنه یس  خوادیدلم م

دار قلبت  قالب  ب  ی در  بکشم  جا  رونیرو  بندازمش  که    ییو 

که با   ستیاحمق حرومزاده! برام مهم ن  ی انداخت؛ تو  یعرب ن

و کار دار  یچ برای سر    نیترخوب   زا  یکیبا    تیبد رفتار  ی . 

 ی ابهونه  چیروح رو داره، ه  نی باتریکه ز  یکس  ا،یدن  ی هاآدم 

  ”.ی . تو باهاش مثل آشغال رفتار کردستین

  .زدی م  ادیصورتم فر ی چفت شده تو ی هادندون با

زنگ   تیهاش به بخش امن آدم   نکهیقبل از ا  ا ی. ببیب  یاوک“

  ”.میبر  نجایبزنن از ا
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  .سرم دور کرد ی رو از باال  تیگفت. ف  نیستیکر

  ”.نمتیبی م رونیب“

و    ی رو  ظیغل   ی بوسه  هیو    ستاد یا  گفت، کاشت  مرد  دهن 

  .شده بود رو بهم داد بمیکه نص  یانگشت فاک نیترخشن

عشق شده، رفتنش   ر یاس   دادیکه نشون م   یبا نگاه  ن،یستیکر

تماشا کرد. گه توش!   تو  ادمیرو  اال  بود که    ی مهمون  ی رفته 

قلبم   ی تو شتریب  ینامرئ  ی گفته بود. چاقوها  یجشن تولدم چ 

  .فرو رفتن

واقعا با خودت بهت خوش   دوارمی خوش گذشت! مرد، ام  خب،“

  ”.بگذره

  .خودم برگردونده بود  ی ام رو رو. توجهگفت

  ”.بود یخوشحال  باعث“
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ب  یمشکالت  هی  همه“ روسو.  اندازه   شتریدارن  به    ی کاف  ی ما 

هست  همه   م یباهوش  کس  نیا  ی که  سر  رو  که   یمشکالت 

  ”.مینکن یخال  میدوستش دار

  .دیدار دست کشپاکت روکش  ی رو

ازم خواست    ی تو  ی لعنت  یِسفارش  ی قه یجل  نیا“ اال  خره که 

ام کنم.  درستش  زن    دوارم یواست  اون  دادن  دست  از  واسه 

  ”.حالت بدتر بشه 

د  ایدن شد.  تنگ  نزد  ی وارهایبرام  بهم  نزد  کیدفتر   تر ک یو 

فقط داشتم    ایبرده بودم    نیرو از ب  یواقع  ز یچ  هی واقعا    ایشدن. آ

  کردم؟یم هی رو توج م یاعتمادیب نیا

  داد یم ادیها متنفر بود. اال به زن ییالنا نبود. اون از دورو اون

 ییبایهاشون رو دوست داشته باشن. اون زکه برقصن و بدن

. اون به همه، از جمله من،  کردی خلق م  یرو با رنگ و طراح

  .دی بخشیو سخاوت م یمهربون
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کرده بود    گهید  یکیرو صرف درست کردن گند    شی زندگ  کل

 گه یراه د  هیدم. نه، من انتخاب کرده بودم که از  و من پدرم نبو

  .مردم رو آزار بدم

اصفحه   ی رو  یلیمیا  یوقت شد،  ظاهر   ی ضربه  یآگاه  نیام 

ا  ینیسنگ کرد.  وارد  ا  یل یمیبهم  از  قبل  مورالز!  اال   نکهیاز 

  .کردم  کیبفهمم، دستم دور موس بسته شد و کل

  .موارد ذکر شده ی همه  ی هانه یهز ستی: لموضوع 

اون   ی شده بود که تو  وستیپ  یلیفا  یبود، ول  ی خال  امیپ  خود

نگه داشتن   ی که برا  ی گاز، انبار  ،یبرآورد غذاها، خدمات رفاه

که    ییهانه یپدرش اجاره کرده بودم و کل هز  ی ه یاسباب اثاث

  .پدرش شده بود آورده شده بود ی خونه  ی صرف نوساز

  .بود ستیل ی عالمت انتها  هی

  .$۵۰بازپرداخت:  نیاول
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که خونه فروش    ینداشت. تا زمان  یشغل  گهیبه لطف من د  چون

 ی بعدش هم پول خونه برا  ینداشت. حت  یپول  چیه  رفتیم

 .رفتیسالمندان م ی خونه

عوض  یرلبیز عجب  دادم.  گه  ی ایفحش  گوه! بودم؛  از  تر 

  .بود بدتر شده بود  دهیکه من رو د  یاال مورالز از زمان  تیوضع

پر  از بزرگدمیجا  اشتباه  برداشتم.  رو  کتم  و    ی.  بودم  کرده 

 ی که درست کردم زندگ  یننگ  ن یبا ا  تونمیمطمئن نبودم که م

  .نه ایکنم 

  .به در زده شد ی اگه ید ی ضربه

  ”!رد کارت برو“

ها اون  دیتر هم زده شد. شاشجاعانه   یپشت در حت  ی ضربه   یول

 ی نایمشت بزنم. مال  یکیبه    خوادی که چقدر دلم م  دونستنیم

  .خوار وارد دفترم شد آدم 

  ”.نا ینه، مال  حاال“
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  .گفتم ظیغ با

سابق پدرم    ی هااز معشوقه   گهید  یکیو حوصله نداشتم با    حال

 .بگو مگو کنم

  ”.مهمه“ 

  .گفت

ول   شک و   یداشتم،  نگاه کردم  بهش  واقعا  نگاه کردم؛  بهش 

  .شده ی زیچ  هیکه  دمیفهم

صورتش    ی رو  یشیآرا  چیبود. دوم، ه  دهیپوش  نیاون ج  اول،

  .دیرسیبه نظر م یتر و کمتر عصبانتر، جووننداشت. نرم 

  ”شده؟ یچ“

  .دمیپرس

  ”.من از کار استعفا دادم نکهیاول از همه ا خب،“

  ”؟یگی بهم م چرا“
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اس. شروع دوباره  هی ی من انگار ی . برایبدون نکهی واسه ا فقط“

داد   شنهادیپ  ندالجنسیا  ی شغل تو  هیپدرت امروز صبح بهم  

  ”.و من رد کردم

  .جلب شد امتوجه

  نجا یو حاال از ا  ی داد، تو ردش کرد  شنهاد یشغل پ  ه یبهت    اون“

  ”؟یهم کناره گرفت 

  .تکون داد سر

جلب    ی بهتر  ی ها تیام به اولوداد تا توجه  یفرصت  هیبهم    نیا“

  ”.بشه

  .رو صاف کرد گلوش

م  ورک یوین  دارم“ ترک  م  یول  کنم،ی رو    ه ی  خواستمیاول 

  ”.کنمی که بهشون افتخار نم  ییزهای. چیرو بدون ییزهایچ

  .رو بستم  هامچشم
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زندگ  یلزوم  نا،یمال“ از  رو  من  که  خبردار   تی شخص  ی نداره 

  ”.ن ی... مراوده داشتگهیکه تو و پدرم با همد دونمی. میکن

رفت،    نجایاز ا  نکهی . بعد استین  ن یحداقل فقط ا  ا ی  ست؛ین  نیا“

 بلیل  ی درباره   یاطالعات  دادم؛ی رو بهش م  نجای من اطالعات ا

  ”...و

  .به سمت سقف رفت نگاهش

  ”.مادرت ی درباره “

 ه یمادرم وجود داشته باشه که    ی درباره   یی زهای داشتم چ  شک

که خودش    ییزهایاز اون چ   ری سرپرست بتونه به پدرم بگه؛ غ 

  .دونستیم

  ”.باشه“

  .گفتم آروم

من   یکس  تنها“ داشت  دوستانه  ارتباط  باهاش  هم  هنوز  که 

  ”.نبودم
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  .گفت

  ”بود؟  یک گهید“

  .دمیپرس

سه تامون با   م؛ی شام خورد  گهیبار با همد  نی. ما چند نیارو“

سرپرست  رو  اون  که  بود  داده  قول  بهش  پدرت  هم. 

اکنهی م  ندالجنسیا  ی راستارهایو ارو  ستین  ی نطوری.    ن یکه 

که    ستیهم ن  یمعن  نیبه ا  یبرده باشه، ول  یمدارک دست  ی تو

  ”*.گناههیب

  ”نا؟ یمال  هیچ منظورت “

  .شد معذب

  ”.که بخوام بگمش   ست یداستان من ن  گهید  نی ا  کنمی م  فکر“

  .گفت تینها در

  .من شده بود یجزو جدا نشدن خشم
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  ”ه؟ یک داستانِ“

  .دمیپرس

  ”.شروع کن  الیگال و ش از“

  .داد  شنهادیپ

 خواد یو م  دونهیبا مادرت صحبت کن. بهش بگو که پل م  و“

  ”.استفاده کنه هشیموضوع عل نیاز هم 

_______  

 .کرده گه یکار د هی یعنی *

 

  اال

در    کین یکه دام  یتاپمربوط به کارم و لپ   لیدفتر، موبا  دیکل

رو   ارمیاخت رو  بود  با  زشیم  ی گذاشته  تمام   دیگذاشتم. 

نحو   ییهاه یهد به  رو  اون  بهش    کردیم  ی ادآور یبرام    ی که 

  .گردوندمیبرم
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  ی مشک  ی انویکه دل کندن ازش برام سخت بود، پ  ی زیچ   تنها

  .کردیم ییاتاق خودنما ی بود که گوشه یبراق

رو هم دوست نداشتم از دست بدم؛ دل کندن   نمیریش یبراون

تر بود! هم سخت  کینی از دل کندن از دام  یاز اون سگ حت 

رو از خودم درآوردم. واال اگه من بودم که دل کندن از    نیا“

  ”.شدی تر ممردک چلغوز سخت  نی برام از ا یبراون

  .دشیجوی رو به دهن گرفته بود و م فمیبند ک یبراون

  نجایا  ایب“آغوشم گرفتم و گفتم:    ی نرم و خزدارش رو تو  بدن

  ”!ق یرف

انداخت. با زبونش   نیزم   ی و من رو رو  دیبه سمتم دو  جانیه  با

  .زد   سیصورت و گوشم رو ل 

! قول  شهیدلم برات تنگ م  یل یخ“گوشش زمزمه کردم:    ی تو

. در ضمن، مواظب  یو تو هم دلتنگم بش یباش یبده پسر خوب

  ”باشه؟ ش،یوقت نجو هیباش؛   انویاون پ
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چند    ی . برادیکش یم  میورزش   لیدمش رو به م  یخوشحال  با

نه.   ایجاش بدم    فمیک  ی تو  تونمیفکر کردم که م  نیلحظه به ا

  گه یو از اون به بعد د  رونیبگم پشت سرم اومده ب  تونستمیم

دام    کردم،یرو م  نکاریاگه ا  یو احتماال گم شده، ول  دمشیند

  ”!ااااهیییییبه دَرَک س“. موندی دوباره تنها م

 ن ی آخر  ی ازش رو هم نداشتم. برا  ی نگهدار  اقتیل  دیشا  البته

محبت   ی و اون هم دوباره به نشونه  دمیرو بوس  یبار سر براون

  .بود دارمونید نی آخر نیزد و ا س ی صورتم رو ل

  ی حساب  دی. طلوع خورشرونیرو برداشتم و از اونجا زدم ب  فمیک

دما   ری دلگ نزد  ی بود.  ول  ۱۰به    ک یهوا  بود،  من   یدرجه 

  .اسبودم که از درون سرد و مرده  یزمستون

خودم رو   دی. من هرگز نبااومدمی کنار م  دیجد  طیبا شرا  دیبا

 ی . کارها کردمیم  بعد از بهم زدن اون رابطه  یِافسردگ   ری درگ

  .دادمی انجام م دیبود که با  ی ادیز
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که   ییمترو نشسته بودم، به تک تک کارها  ی که تو   یحال  در

قلبم داره ترک   کردمی فکر کردم. احساس م  دادمی انجام م  دیبا

  .حس کردم امنهیس ی قفسه ی رو تو ی دیدرد شد خوره؛یم

دفاع  تنها به موز  ی راه  دادن  مورد    ی هاک یکه داشتم، گوش 

مردها  “به    گرفتیآهنگ هم تعلق م  نیام بود. نامزد بهترعالقه

  ”!هستن یمغز پِهِن  ی هااحمق نیتربزرگ 

رو به   ندهیدو ساعت آ  دیرو جمع و جور کردم. من با  خودم

م  هیعنوان   سر  پشت  فعال  نباذاشتم ی دختر    م یتسل   دی. 

  .کردنیم دی رو تهد  میکه زندگ شدمیم یف یاحساسات کث

  ”!بمون ی نطوریفقط هم “خودم زمزمه کردم:  با

که کنارم    یدلم نگفته بودم؛ چون زن  ی ام رو توجمله   احتماال

بهم نگاه کرد.   یمتعجب و البته عصبان   ی هانشسته بود با چشم

  .کردم یدهنم رو گرفتم و ازش معذرت خواه ی جلو عیسر
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نشو. مردها    مونیاز حرفت پش “ذهنم تکرار کردم:    ی بار تو  نیا

  ”!خر هم ارزش ندارن هی ی اندازه 

.  گشتمیبرم  می پدر  ی خونه  یعن ی  ،یوجرسیبه سمت ن  داشتم

پدرم صاحب    دی ندارم. شا  ی اخونه  چیه   گه ید  کردمی احساس م

  گه یکرد د  شیبازساز   کی نیکه دام  یاز زمان  یخونه بود، ول  نیا

 یکه دام مالک اصل   کردم یاونجا هم معذب بودم و احساس م

  .اونجاست

که   کردمی نم  دای رو پ  ی زیچ  گشتم،ی چقدر به گذشته برم  هر 

واقع صاحب  تصم   شیخودم  داشتم    ی وحشتناک  ماتیباشم. 

  .گرفتمیم

امالک   مالقات پ  یبا  شا  ش یخوب  شرا  ی تو  دیرفت.   طیاون 

پ  کیتخمات  فراتر  هم  خوب  من   ش یاز  فقط    یرفت.   ه ی که 

از هم    ی اشاره ا  نیترترک خورده بودم و با کوچک  ی پوسته

تونستم خودم   شد،یم   ریسراز  لی هام مثل سو اشک  دمیپاشیم

  .رو محکم نشون بدم
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 دادم؛ یبهش نشون م  یتک گوشه و کنار خونه رو به سخت  تک

همه   ییوارهاید سل که  با  شده   ی نوساز  ک ی نیدام  ی قهیاشون 

  .بودن

بهم   یبود. وقت  یمهربون  ی و چند ساله  یبنگاه، مرد س  مامور

م که  ق  تونهیگفت  چه  با  رو  اشک   یمتیخونه  بخره  هام ازم 

  .شد ی جار

داد و پشتم رو نوازش کرد و بعد هم   ی بهم دلدار  کمیاول    اون

صدا برا  ی با  وقتشه  که  کرد  اعالم  دوست    ی بلند  با  ناهار 

  .رونی دخترش بره ب

تو  اون تنها،  من  و  د  ی اخونه  ی رفت  که  احساس    گهیبودم 

  !من باشه ی خونه  کردمینم

  اال

کنار   یصندل  هی  ی سالمندان رفتم. پدرم رو  ی سمت خانه  به

شده بود. در مورد    رهی خ  رونی اتاقش نشسته و به ب  ی پنجره 
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اون به اسم مادرم صدام    یفروش خونه باهاش صحبت کردم، ول

  .نه ای دم یزد و گفت که اوراق مربوط به ماه قبل رو د

از همه دوستشون داشتم رو    شتریکه ب ی دو تا مرد گهید حاال

  کردم ی که تحمل م  ییتمام دردها  لی. دل کردمی کنارم حس نم

  .بود کی نیپدرم و دام 

به   ی زی و چ  کردمی پوستم احساس م  ریبزرگ رو ز  یرونیو  هی

  ی رو دوست داشتم، ول  ک ینینمونده بود. من دام   ختنمیو رفر

  .آب خوردن من رو کنار گذاشت   یِاون به راحت

رو نسبت بهش    میکه هرگز عشق واقع  کردم یرو شکر م   خدا

تا خودم رو    گشتمی طناب م  ه یبودم. دنبال    اورده یبه زبون ن

  .باتالق باال بکشم نیباهاش از ا

 ارم،یها رو به زبون نکلمه  ن یکه قسم خوردم هرگز ا دونمیم“

 ” .دارم   اجیاحت الیاالن واقعا به تک یول

  ”.کنارتم جان ینگران نباش! من هم“: تیف 
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ن  کمتر  ش  م یاز  تا  دو  با  بعد،  وارد    شه یساعت  اومد؛  مشروب 

  .خونه شد و در رو پشت سرش بست

 یلیس  هیپسرم سر دوست پسرت داد زد و البته منم    دوست“

  ”!خنک شد یکردم. دلم حساب مشیتقد یحساب

  .گرفتم دهیدوم حرفش رو ناد بخش

اتفاق  قایدق  نم؛یلحظه صبر کن بب   هیپسرت؟!    دوست“  ی چه 

  ”افتاده؟

امون رابطه  ی هم تو  یلیو البته خ  میسکس داشت  گهیبا همد  ما“

 دم یجد  ی که پز رابطه   نجایا  اومدمی من م  ن،ی. ببمیهست   ی جد

  ”.رو بهت بدم، اومدم تا سرزنشت کنم

  .تکون دادم ی سر

واسه    تونمیکه نم  ستین  یمعن  ن یمن ناراحتم به ا  نکه یا  ت،یف“

  ”؟ی دوستش دار ؟ی. تو واقعا خوشحالتو خوشحال باشم

  .رو گرفت و فشار داد دستم
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لختش خ  خوشحالم،“ دارم.  هم  . خب، هیسکس  ی لیدوستش 

  ”م؟ یصحبت کن گه یتا با همد ی ا رو ول کن! االن آماده  هانیا

خ  سرم من  دادم.  تکون  با    یلی رو  داشتم؛  اعتماد  دام  به 

  ؟ یحاال چ  یبودمش، ول  رفتهیهام، اسرارم و البته قلبم پذترس 

برا  خونه“ امالک  ی رو  به  برا  یفروش  دوشنبه  روز   ی سپردم. 

شغل پر   هی  دیبا   نکهیو ا  نجایا  اد یم  هیکردن اسباب اثاث   ستیل

  ”.کنم  دایدرآمد هم پ 

درسته؟   ،ی انجام داد  ی گفت که تو واسش کار تجار  نیست یکر“

 نهیهاش؛ واسه همحواسم به خودش بود تا حرف   شتریالبته ب

  ”.ستمیمطمئن ن ادیکه ز

  .رو تکون دادم سرم

به   بایبود که تقر  نیست یمن و کر  نیقرارداد ب  ن یبگم ا  بهتره“

  ”.شدیهم مربوط م کی نیدام
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االن ارتباط من و اون   یداشت، ول  یمتفاوت  یاسم دام معن  قبال

 .کرده ریی کامال تغ

چ  نم،یبب“ بگ  هینظرت  انتقام  ازش  مورد    ؟ی ری که  در  نظرت 

  کهن یا  ای  ه؟یاش چخونه   اطیح   ی هازدن دار و درخت   شی آت

ببندرنج سگ  گوه  به  رو  ممیروورش  آهان!   ی همه   میتونی. 

کن  هم جمع  دور  رو    ی طراح   شرتیت   ی سر  هیو    می دخترها 

 ” کینی خُل+دام “ ”!کی نیخُالم میسیو روش بنو میکن

قلبم تلنبار    ی درد تو  ی اونقدر  یول   دم،یخندیبه حرفش م  دیبا

  .خوردی هام تکون نمشده بود که لب 

  ”.من واقعا دام رو دوست داشتم یول ت،یممنونم ف ازت“

رو بهم داد و   ی موهام رو پشت گوشم زد، دستمال کاغذ   تیف

  ”!دونمی م زکم،یعز دونمیم“گفت: 
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  کی نیدام

بودن من باشه؛ پست   یعوض  شترترتر یاثبات ب  ی که برا  انگار

بود. هر دو    تیعکس از اال و ف   ه ی  ن،یستیکر  نستاگرامیا  دیجد

لم  یطراح  ی هالباس  ی تو و  خندان  همون   ی رو  دهی شده، 

از کر  ی هاملحفه بعدش هم  ف  نیستی چروک. عکس  با   تیو 

  .چفت شده بود ی هالب

رو   ی ادیز  ی هاقهرمان نکبت بودم و شب گذشته ساعت  هی  من

در وهله   ییهاآدم   ی هاحرف   دنی صرف شن بودم که   ی کرده 

با تو  کردمیباهاشون رفتار م  ی طور  د یاول  حرف زدن    ی که 

م  راحت  سر    یول  بودن،یباهام  کردن  باز  مشتاق  من  ظاهرا 

  .صحبت و صداقت نبودم

آدم   ی برخوردم طور  طرز  به  علنا  م بود که  بهشون   گفتیها 

و رهاشون کردم که خودشون کارهاشون   دمینم   یتیاهم   چیه

  .رو سر و سامون بدن
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کردم؛ بعد هم به منابع   ی سپر  الیرو با ش  ندیساعت ناخوشا  هی

بار،    ن یدوم  ی . براارمیگال رو درب  ی رفتم تا آدرس خونه  یانسان

 ی هاظاهر شده بودم تا ازش سوال   یزن  ی خونه  ی جلو  خبریب

  .سواستفاده از قدرت و اعتماد بپرسم ی درباره  یسخت

تا درباره   یوقت اتاقش خوند  کاور صحبت   ی مادرم من رو به 

  .د یچرخیسرم م ی هنوز داشت تو زهایاون چ ی کنه، همه 

  ”.میندار یدسترس ای آمال به“

  .گفت

پس   دوئه؛یو  کی موز  ه یضبط    ی شش روز سر صحنه   ی برا  اون“

  ”.حذف شد ستی از ل

که   ی بوردت یخودش رو حفظ کرده بود. به تخته وا  یعال  واقعا

مربوط    ی هادهیشد. ا   ره ی دفترش نصب کرده بود خ  ی نفر تو  هی

ترت  به  کاور  ب  ستیل   لیپتانس   بیبه  بودن؛  از    شتریشده 

  .نصفشون خط خورده بودن
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  ”!مامان“

  .گفتم رمقیب

ها  مجله   ی ها صحبت کنم. من درباره مجله   ی درباره  تونمینم“

 دونم ی رازها رو. م  دونم؟ی رو م یچ  یدونی. مدونمی نم  ی چیه

  ی کرد؛ چطور   نهانی رو پ  کیو تار  فیکث  قتیحق  هی  ی چطور

  ”.بابتشون شرمنده بود

  ه یازت انتظار    طیشرا  نیا  ی ! من واقعا توکین ی خدا، دام  اوه“

  ”.بحران رو ندارم تیریجور مد

  .گفت  مادرم

  ”.میدر موردش بحث کن دیکه با میدار ی امسئله  هی“

  .کردیها صحبت مدر مورد مجله  داشت

چند   در“ با  نیواقع،  که  هست  بحث   دیمسئله  موردش  در 

  ”.میکن
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و    میصندل  ی تو  گفتم، رفتم  تو  ه یعقب  رو  موهام    ی دستم 

  .دمیکش

  !مجله، رازها، اال مسائل،

گشتم. خودم رو    زی همه چ  نیا  نیتر نشستم، بخرده صاف   هی

  .و به سمت تخته رفتم دمیکش رونیب یاز صندل

  ”.هاو داستان  رازها“

  .کن رو برداشتمو پاک  گفتم

  ”؟ی شد یذهن یشده؟ االن دچار فروپاش  چت“

  ”!دیشا“

  .ستی. شروع کردم به پاک کردن لگفتم

  ”!کین یدام“

  .کنارم ظاهر شد  مادرم
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جا  ی باال نوشتن    ییهمون  به  شروع  بودم،  کرده  پاک  که 

  .کردم  ” رازها“و   ”هاداستان“ ی هاکلمه

که   میکنیم  قی. ما مردم رو تشو میرازهائ  ی پرورش دهنده  ما“

  ن یکنن و ا  یرو مخف   ییزهایچ   هیرازهاشون رو نگه دارن و  

  ”.گنده یاز درون م زیچهمه  فته؛یکه م هیاتفاق

  ”!؟یگ ی م یچ ی دار“

اروبابا“ ب  یکس  ن،ی!  ظرف  اخراجش    گهید  ی قه یدق  ستیکه 

  ”.مونی. من، خودت، سای اگه که بخوا کنم،یم

  .دوباره ساکت شد  مادرم

  ”.میداریرو نگه م   ییرازها هی امونهمه “

  .گفتم

 ی چ  م؟یها رو نگه داراون  مینخوا  گهی اگه د  شهیم  ی چ  یول“

همه   شهیم داستاناگه  بگامون  رو  اون “  ” م؟یهامون  از  برات 

  ”!زمیاتو کردم عز نیآستیب د یسف ی هالباس 
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از منابع   ییهابعد به دفترم برگشتم و تماس  ی قه یدق  ستیب

کردم.    افتیدر  یخانوادگ  لیمجله و وک  یمشاور عموم  ،یانسان

رو  رو  جادوش  داشت  عالقه   ی هاطراح  ی مادرم  و مورد  اش 

  .کردیم  ادهیها پعکاس 

بود؛    ی دیجد  ی انرژ ول  جانیه  هیبرپا شده  من فقط    یتازه، 

  .و تماشا کنم نمیگود بش رونیب تونستمیم

قاپ   زیو  زیو  میگوش عمال  من  و  بودم    دواریام  دمش؛یکرد 

  .باشه ده یاتفاق افتاده باشه و اال من رو بخش ی امعجزه 

خونده که تو اال   ییجا  هیداد. از    امیاالن پ   نی دل هم “:  ی هر

  ”.ی حامله شده ول کرد گهیمرد د هیاز  نکهیرو به خاطر ا

  ”.مزخرفات رو نخونه نیبه دل بگو ا“: من

نکرد  ی عنی“:  ی هر د  تونمیم   ؟ی ولش  که  بگم  زنم    گه یبه 

  ” کنه؟ هیشراب مرلوت گر ی بطر ی تو خوادینم
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اال تصم“:  من و  بودنمون کار   گهیکه د  م یگرفت  میمن  با هم 

  ”.ستین یخوب

  ”*.شراب دیخط تول فی گ“: ی هر

  ”.یصورت واقعا عصبان هیوات د فاک! با “: ی هر

  ”!؟یکنیم ی باهام شوخ ی االن دار “: ی هر

ازم   ی بودم هر  دوار یام  نکهیا  دونستمیزنگ خورد. م  میگوش

  .خامه  الیخ  هیو تنهام بذاره  رونیبکشه ب

  ”! جدا؟ مرد“

 ی احرفه  ی مسابقه  هی  ی که انگار اون تو  دیرسیبه نظر م   ی جور

 .بود ستادهیکنار تشک ا یکشت

  ”؟ییکجا“ 

  ”. چرا؟خونه“
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نم  اون“ رو   هی  ی صدا  ه؟یچ  ی صدا  یدونینم   ؟ی شنویصدا 

  ”خته؟یچوب خردکن ر ی ها رو توبچه گربه  یکی ؟یبانش

  ”!اون صدا  اوه،“

  .گفت  زیرآمی تحق یحالت با

صداهاشون   ی . از رو یعصبان  ای خوشحالن    ایهستن؛    دخترها“

  ”.شکله  هی نایع هاشونغ یگفت کدومه. ج شهیواقعا نم

  .از اون سمت اومد گهیکن دخون خشک  غیج ی صدا هی

  ”.ها شادنخوبه! اون اوه،“

  .گفت

  ”!چپ نزن یعل ی مرد. خودت رو به کوچه ال ی خی رو ب من“

  ”!کوچه؟“

  شه یهم   یِکه دالن  هی. اسم مستعاری که قصدش رو دار  هیکار“

  ”.پشت سرت گذاشته  یدوست داشتن ِیدرست بگو
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  ن ی باخته بود؛ شرط هم ا  یرو از دالن  یشرط  هیبار    ه ی  ی هر

 ِی درست بگو  شهی هم  یِدالن“  نی بار ا  هی  ی بود که حداقل روز

  .دمی رو اذعان کنه. پر صدا آه کش ”یدوست داشتن

  ”.دارن ی نطوریرفتار ا   هی همه“

  .داد  ادامه

بهم بگن    نکهیو ا  دمی که دارم گوش م  کنمیمن وانمود م  مثال“

خودت رو به   یاز تو بپرسن واسه چ   ای  ی دیگوش نم  یچ  ی برا

به هوش محدود ما    ینیتوه  چی ه  قتیدر حق  ،یزنی اون راه م

چستین بگو  بهم  فقط  کرد  ی.  م  ی کار  بهت  من  که   گمیو 

 ،داغون بود  یلیاوضاع خ  گهیاگه د  ای.  یدرستش کن  ی چطور

 ”.کشمیرو هم وسط م یدالن ی پا

 رقابل ی غ  تیموقع  هیداغون بود؛    یلیخ  تیموقع  هیواقعا    نی! ااوه

  .میترم

  ”.درستش کنه تونهی هم نم یدالن یکنم حت فکر“



Page 1238 of 1306 

 

  .کردم اعتراف

  ”بده، آره؟ نقدریا“

  .د یپرس

  ”.رو تصور کن  ی که با زنت کرد   ی کار نیبدتر“

  .دادم حیتوض براش

  ”.گرفتم ،ی... هاه! اوکآه“

  ”.ده برابر بدترش کن  حاال“

  .داد رونی سوت آهسته ب هی ی هر

  ”؟ی از دست و پاهاش رو قطع کرد یکی! تصادفا بده“

  ”.بدتر“

  ی هااحمق   ی سر  هیامون واقعا  ! من کنارتم داداش. همه باشه“

  ”.من ی . بذارش به عهدهمیهست  یگوه لعنت

_______  



Page 1239 of 1306 

 

قراره هم  یعنی * به    هی گر  ینطوریچون دل  تول  هی کنه،  شراب    یبطر  دیخط 

  .ازهین

 

درباره   زیچهمه  ی درباره  بودم.  کرده  پدرم،    یفکر  مادرم، 

درباره   ی درباره  و  پدرم طعمه  یی هازن  ی اال  و  که  کرد  اشون 

درباره  برد؛  استفاده  هر  ی ازشون  و  گال  و  دالن  ی النا    ،یو 

  .تی و ف نیستیکر یاون کله شخم ی درباره 

دوستم، اعتماد   ن یبهتر  ،ی هرگز به هر  ی چطور  نکهیا  ی درباره 

رو بهش    ز یچهمه  ن یهم  ی نکردم و اسرارم رو بهش نگفتم. برا

ام با  تا قطع رابطه   ریپدرم بگ   ی خته ی گفتم؛ از شهوت افسار گس

عمرم    ی که تو  ی غلط  نیتریو نابخشودن  نیتری النا، تا حماس

  .کردم 

  ”!نفله یعوض ی تو“

  .رو گفت نیهام تموم شد با حرارت اصحبت  یوقت

  ”.دونمیم“
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  .بودم موافق

  ”.نوع متفاوت از پدرم  هی والم؛ یه هی من“

  ی کی  ا یها رو به من  حرف  نیا  شیسال پ  هی  دیاحمق! با  نه“

  ”.ی زدی م گهید

ا  یبدون  دیبا  خودت“ که   ی کار  نیترسخت  نیکه  بود 

  ”.انجام بدم تونستمیم

منشیبدتر  نه“ خ  ی تو  یتونستی!  بهش  خودش   انت ی تخت 

دو تا از دست   یکی  یتونستیسراغت، م  اومدیم   یو وقت  یکن

کن قطع  رو  پاهاش  پ  یتونستیم  ای.  یو  سال    ش ی هشت 

ماش با  رو  همه  ی ریبگ  ر ی ز  ن یمادربزرگش  اش خانواده   ی تا 

شکرگذار  روز  باشن  تو  ی مجبور   ی سپر   مارستانی ب  ی رو 

  ”*.کنن

برا  نیا“ آخر  درآورد  یاخالق  ی هادرس   ی مورد   هی  ی من 

  ”.کوچولو خاصه
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زدم.    یبه مادربزرگ دالن  نیبار با ماش  هیخب من تصادفا    ! آره“

که اون زن    خورمیاون ازم متنفر بود و من قسم م  قتشیحق

 یز ی چ  نکهیا  ی آخر پشت سرم ظاهر شد؛ از عمد و برا  ی ه یثان

ماش پشت  رو  خودش  کنه  اثبات  بها  نمیرو  و   ه ی   ی انداخت 

خوب   وناصال، ا  ی. هر چدیاستخون شکسته رو به جون خر

دالن و  من  و  همد  یشد  به  هم  میبرگشت  گهیدوباره  تو   .

  ”.یتونیم

انداختمش هر  من“ نه فقط همون کار ی دور  که مادرش    ی . 

ازم   داره  که  زدم  تهمت  بهش  بلکه  کردم،  رو  کرد  باهاش 

  ”.کنهی استفاده م

  .د یآه کش ی هر

ارابطه   یاصل  ی نکته   ن،یبب“ زخم   نهیها  و    ی ها که  احمقانه 

نشون دادن خودت   ی . درباره ینکن  یرو از طرفت مخف  بتیمعا

 یهمونطور که واقعا هست  ی اجازه بد نکهیو ا اسگهید یکیبه 
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چون    ؛یبزن  بی بهش آس  یتت داشته باشه. تو فقط تونستدوس

 ” .یاون بهت اجازه داد وارد قلبش بش

  ”باشه؟ یخبر خوب  دیبا نیا االن“ 

درازکش   بل یمادربزرگ م  ریدارم به تصو  ینظرم هست، ول  به“

  ”.باال ی هابرم سراغ بچه دی. باکنمیآسفالت رجوع م ی رو

  م ینیدوستم با زنش شور گرفته بود، پل ب  نیکه بهتر  ی حال  در

  .گرفتم شگونیرو ن

  ”!احمق ی زاده حروم  ی تو“

  .ها اصال تعارف نکردکلمه نیگفتن ا ی تو یدالن

  ”.دل دونه،ی رو م نیا  گهید خودش“

  .گفت ی هر

  .کرد مداخله

  ”گندش رو جمع کنه؟ ی چطور“
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زخم باز حفر کرده    هی  ی مرد انگشتش رو تو  نی کنه؟! ا  جمع“

مرد   نیکرده که اال فکر کنه ا  ی کار   هی. خودش  دهیو اون رو در

سرخر    نیچلغوز اعتماد کرده و بعد ا  نیبه ا  ده،ی م  تی بهش اهم

  ”.درست مثل مادرش ولش کرده 

  !لعنت

هاش بهش اعتماد که بتونه با کابوس  خوادیرو م  یکس  آدم“

هاش رو نشونت داد و تو . اال کابوساهاشیکنه؛ نه فقط با رو

  ”!ی دیر

  .ادامه داد یدالن

  ”درستش کنه؟  ی تمرکز کن. چطور زم،یعز“

  ی چیاگه من بودم مطلقا ه  یول   دونم،یکن! اال رو نم  گوش“

  ”!قایدق قا،یدق“  ”درستش کنه. تونستینم

کار  نی ا  ی گیم  پس “ از  مامان  هی بدتر  با  من  مکه   بل ی بزرگ 

  ”کردم؟
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 ر یرو ز  بلیبزرگ مبار مامان   شیش  یتونی! عشقم، تو می هر“

  ”.چلمنگ کرده ازش بدتر باشه نیکه ا ی و باز کار  ی ریبگ

  .بار  نیزنگ خورد؛ چند یاز تماس داخل  زم ی م ی رو تلفن

  ”.برم دیها. بامثمر ثمر بود بچه  یلیخ“

  .اومد داخل   نیبه در زده شد و ارو ی اضربه

  ”برات بکنم پسرم؟ تونمی کار م یچ“

  .د یپرس

  ”!یتو اخراج ن،یارو“

_______  

هر  حیتوض * کرد  ی کار  گهی م  ی مترجم:  اال  با  تو   ی که 

که    نیکه االن گفت، هم  ییزهایچ  نیا  یعنیبوده؛    نشیبدتر

 ی در مقابل کار  ،ی ر ی بگ  ری و مادربزرگش رو ز  یکن   انتیبهش خ

  .ستی ن یچیه ی که باهاش کرد 

  کی نیدام
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  : االبه

  کینی : داماز

  .متاسفم  یلی: خموضوع 

که داشتم   یافتضاحم. زمان  یعذرخواه  ی جالب: من تو  قتیحق

. دادینم  ی ایمعن  چیاصال ه   ”متاسفم“  ی کلمه  شدم،ی بزرگ م

دوباره هم  “  ای  ”فتمین  ریکه گ  دوارمیام“  یبه معنها فقط  اون

  .بود  ”دم یانجامش م 

  ی ندون  یو پنج سالت باشه، ول  ی اسفناکه که س  یلیخ   دمیفهم

 قا،یمن متاسفم اال؛ من عم  یول  ،یبکن  یعذرخواه  دیبا  ی چطور

  ی بخششت رو ندارم، ول   اقتیمتاسفم. ل  یدردناک، نابخشودن

  .نباشم دواریکه به خاطر بخششت ام  رهیگیجلوم رو نم  نیا

  .رو ندارم اقتتیاگه بدونم ل یتو، تا ابد؛ حت کِی نیدام

_______  

  : االبه



Page 1246 of 1306 

 

  کینی : داماز

  .ی: که من رو بشناسموضوع 

غ  دم یفهم  هایتازگ   نیهم  من سد  مستعارم  اسم    رقابل ی که 

نم اعتماد  راحت  کس   کنم،ی نفوذه.  با  دل    یراحت  و  درد 

انگار   کنمینم   شه یام همکج و کوله  ی غرور مردونه   ی تو  ی و 

  .استفاده کنم زیچ نیآمادم که از ا

ا  هانیا  ی همه  واسه  مرحله   ی نطوریا  نیهم  از   ی شد؛ چون 

شد  ” شناخت“ فور  میرد  مرحله   ی و  شدن“  ی سراغ   ” لخت 

من   ی اش هم ناراحت باشم، ولذره   ه یمن از    نکه ی. نه امیرفت

  .کردم اال ی بهت بد یلیخ

  ک ی رو باهات شر  ی زیچ   یرو دادم، ول  ییزهای چ  هیبهت    من

 ی در حال  یبرمال کن  شم ینشدم. مجبورت کردم که رازهات رو پ

تبادل هم نبود.   ی . حتکردمیکه از گفتن مال خودم امتناع م
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 ی زهای چ  یلیو خ  ن یا  ی و برا  ی دادی بهم م  شتریب  شهی تو هم

  .متاسفم گه،ید

 عشق، با

  دام

_______  

  

  : االبه

  کینی : داماز

  .ی: که من رو بشناسموضوع 

که بخوام    شهیباعث م   خوره؛یحموس حالم بهم م   ی از بو  من

  .ارمیباال ب

 عشق،   با

  دام

_______  
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  : االبه

  کینی : داماز

  .ی: که من رو بشناسموضوع 

اضافه کن.    خورهیکه حالم ازشون بهم م  ییزهای چ  ستیل  به

ا تو  نکهیاز  تو  تیزندگ  ی ندونم  چ  ی و   گذره یم  یروزت 

ا بوده    نکهیمتنفرم.  رقصت چطور    ی ناهار چ  ایندونم کالس 

ول  دتیکار جد  ای  ی خورد ا  یکجاست،  به   نیدانشم محدود 

که از دست دادم، االنه که    ی ز ی باشه که به خاطر چ  قتیحق

  !دونمینم یچی ه قتا یدونم حقیم

که   ستمین  ی امن کاره   یول  اد،یتولدت داره م   دونمی م  نکهی ا  از

 ی تا ازم بپرس  یست ین  نجا یا  نکهی از اون باشم متنفرم. از ا  یبخش

. به هر حال  ادی که چقدر کتاب غرور و تعصب رو خوندم بدم م

  .دمیرو هم د  هاشلمیاز ف یکیتمومش کردم و بعد 
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مورد   یِدارس  ،یدارس  ی ازت بپرسم کدوم آقا  تونمی نم  نکهیا  از

هر چقدر تو من رو درمون   نکهی.* متنفرم از ااد یعالقته بدم م

  .رو خراب کردم نمونیب زیچمن همه  ،ی کرده بود

واقعا. مادرم هم و اگه تو    ذارم؛ی م  هیواقعا دارم از جون ما  نجا یا

 نیا  تونمینم  نکهی. افتهینم  یاتفاق خاص   چیانگار که ه  ینباش

  .کنم حال بهم زنه می رو باهات تقس

خوب حال    ی زها یبد گذشته، چ  ی زهای اجازه دادم چ  نکهیا  از

از تو   ی اهر طرف خونه نشونه  نکهیرو خراب کنه متنفرم. از ا

که نه تنها    ندازهی م  ادم ی  نی. ااد یبدم م  یستیهست و خودت ن

خونه  گهید در  نماز  داخل  مسببش    ،یشی ام  هم  خودم  بلکه 

  .هستم

 دونم یمتنفرم و م  یفرستیکه هر هفته برام م  ی پنجاه دالر  از

من فقط   خوام؛ی. من پولت رو نم یکنیکار رو م  نیکه چرا ا

رو م ا  خوامی خودت  از  متنفرم  از من   دونمی م  نکهیو  حالت 

  .نمتیبب کی از نزد تونمینم یول ه،یچطور
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 عشق،   با

  دام

_______  

  .هی لبنان ی غذا هیحموس، اسم  *

ازش ساخته    لمی. دو فلمیداره هم ف  الیغرور و تعصب هم سر *

 ۲۰۰۵  نیامون اکه همه   ۲۰۰۵  یکیو    ۱۹۴۰سال    یکیشده؛  

  .میدیرو د

  : االبه

  کینی : داماز

  .ی: که من رو بشناسموضوع 

نم  بدون به نظر    یمنطق  یچی ه  گهینفسم بکشم. د  تونمی تو 

تو  رسهینم بدون  تو  یعوض  هی.  اون  بپرس.  از گال   ی نکبتم. 

  .ساختمون ی تو ی هاآدم  ی اال هستش؛ مثل همه _میت#
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باهام ناهار بخوره دلش زده شد. اون   نکهیهم از ا  ی باد  باالخره

و اون حاال   ی کرد  یمعرف  نیستی بهم گفت که تو زنش رو به کر

که از تو    هیهمون کار  نیاونه. ا  ی های از طراح  ی مشاور تعداد

  .یکن کینزد  گهیمردم رو به همد اد؛یبرم

که کل روز نفسم رو نگه داشتم و    کنمیحس م  هاوقتیبعض

انتظارم که   بزنه. حت  کمیاسمت رو نزد  یکیچشم    ه ی   یصدا 

  .خوامیبدون اسم تو درونش هم نم یزندگ

 عشق، با

  دام

_______  

  : االبه

  کینی : داماز

  .یبشناس: که من رو موضوع 
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من   ی . دلش به اندازه میصفحه از کتابت رو کند  هی  یبراون  با

که پشت   ییهاشرت یاز سوئ یک ی نیهم  ی برات تنگ شده. برا

  .کردم  وستیرو تنش کردم؛ عکسش رو پ  یسرت جا گذاشت 

  ص یرو تشخ  تمیخر  ی ماریزدم، ب  یدنینوش  ییالتون چند تا  با

 ی ردم؛ چون سعخو  ی ادی. احتماال ززی م  هیپشت    شب،یداد، د

  .هالستونت* رو تن تخت کنم  راهنی کردم پ

چند لحظه فکر کردم   ی کرد و برا  ری هام توش گو شونه  سرم

که بهت   ی زیچ  نی. اولمیبگذر  یول  رم،یاالنه که خفه بشم و بم

چه   میزندگ  ی دونم که تو  یبهته. م  دیلباس جد  هیبدهکارم،  

قابل   ی که بهت دادم حت  ییزهای چ  دونمی. می آورد   ییزهایچ

  .درستش کنم  خوامیم یول ست،یهم ن اسیق

براون  نیا  ی تو و  من  زندگ  میدواریام  ی لحظه،  به    مونیکه 

نمی برگرد اون  ال  دونهی.  من  ن  قیکه  حرف   ستم؛یتو   یلطفا 

  .بهش نزن
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 عشق، با

  دام

_______  

  

  : االبه

  کینی : داماز

  .ی: که من رو بشناسموضوع 

د  ی بار  ن یاول ا  دمت،یکه  از  بکش  نکه یقبل  داد  و    یسرم 

موهات شدم.    ی فته یش  ،یبگ  ” ویفاک  “  یو با پپرون  مانهیحک

سکس  ی تو مو  بهت  م  گفتم؛یم  یسرم  دلم   خواست یچون 

  .موهات ببرم  ی هام رو تودست بوسمتی دارم م یوقت

 عشق، با

 دام 

_______  
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  : االبه

  کینی : داماز

  .یبشناس: که من رو موضوع 

بهم دروغ گفت که    میاتاقتازه وارد کالج شده بودم، هم   یوقت

  ن یهم  ی بره؛ برا  سمسیکر  التیتعط  ی رو نداره که برا  ییجا

پدر   ی انه یسال یمهمون ی من دعوتش کردم خونه و تونست تو

  ار،یخاو  ها،نیکه بودن، شامپا  ییهاو مادرم شرکت کنه. مدل 

  .ی باز شی آت

 ی هاش رو آورد تو دوست   نیترکیتا از نزد  ستیب  یواشکی  اون

هاش  از دوست   یکی  نکهیو من مجبور شدم به خاطر ا  یمهمون

انداخته بود، بزنم   ریخواب گاتاق   ی مدل هفده ساله رو تو  هی

  .دماغش رو بشکنم

براش اسم    تونمی م  کرد یچون فکر م  ذاشت؛یباهام قرار م   النا

 نکه یا  ی برا  های خبر کردن پاپاراتز   وقتی  و  ²در کنم*  یو رسم
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افاقه نکرد، شروع کرد   رنیبگ  گهیمچمون رو با همد  انیب  یه

  .با پدرم دنیبه خواب

خانواده  دونستی م  مادرم به  من  مقکه  ا  دمیامون  از   نیو 

  ی نجوریبکنه که بتونه ا  ی ااستفاده کرد تا من رو وارد حرفه

  .ببره نیکرده بود رو از ب جادیکه پدرم ا یخالئ

ازم    یچی ه  وقتچ یه  ،ی بار هم ازم استفاده نکرد  هی  یحت  تو

ا  ینخواست من  روعقده   نیو  رو  ر  ی هام  چون   ختم؛یسرت 

جور   یو دالن  ی . هر هیدرست چه شکل  ی رابطه   هی  دونستمینم

  .آگاهم کرده بودن ی اگه ید

 عشق، با

  دام

_______  

  .طراح مده  هیهالستون  ¹*

 .اون رو خانم روسو کنم ²*
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  : االبه

  کینی : داماز

  .ی: که من رو بشناسموضوع 

که   ییزهایچ  ی همه  ی و درباره   دمی تخت دراز کش  ی تو  شبید

  ن یاول ا  ی در مورد تو دلم براشون تنگ شده فکر کردم. ده تا

  :گمی رو برات م تینهای ب ستیل

 گه؛ی د ی ایدن هی  ی تو ی ریانگار م ،یخواب یکه وقت  ی جور -۱۰

م   هی آدم  حت  تونهیلشکر  تو  و  بره   ی صدا  ی متوجه  یمارچ 

  .یگومپ گومپ پاهاشون هم نش 

  .اق یبا اشت یافتضاح، ول ؛یزنیم انوی که پ ی جور -۹

  .یانتخاب بستن ی وحشتناکت تو ی قهیسل -۸

به شدن کارها    نقدر یکه ا  ی! من هرگز کنار کستینیبخوش -۷

دار رو خدشه  تی ژگیو  نیکه ا  دوارم یباور داشته باشه نبودم. ام
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که تا حاال   هیزیچ   نیباتریز  دوارت،ینکرده باشم؛ چون قلب ام

  .شناختم

  .یزنی با آدم حرف م تیکه با پپرون ی جور -۶

پنج    ی . قبول کن که اگه شماره میصادق باش  ای ! بهاتنهیس -۵

  .یکنی مرو باور ن  ستیرو نگم ل 

که   ی برقصن. جور  ی دیم  ادی  هیکه به بق   ی جور  دنت؛یرقص -۴

  .یکنیهمراه ضرب حرکت م   شهیهم

 ؛یکنی مختلف صدا م  ی هاحالت   ی که اسمم رو تو  ی جور -۳

گرسنگ بعضازین  ت،یعصبان  ،یموقع  دلم    ی اونقدر  ها وقتی . 

  .گوشمه ی صدات تو کنمی که فکر م شهیم هان یتنگ ا

  ی سگ رو به سرپرست   هی  ی که نه تنها مجابم کرد  ی جور -۲

خونه رو براش خونه   ی که چطور  ی داد  ادیبلکه بهم    رم،یبگ

  .کنم

  .قلبت -۱
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 عشق، با

  دام

_______  

  : االبه

  کینی : داماز

  .ی: که من رو بشناسموضوع 

گرفتم که تا    می تصم  نی. همچنکنمی رو درست م  امونرابطه 

 ،ی بهت بزنم. اگه باهاش مشکل دار   لیمیا  هی  ی آخر عمرم روز 

  .یبگو؛ هر چ ی زی چ هی. لطفا، یکه بهم بگ کنمیم قتیتشو

 عشق، با

  دام

_______  

  : االبه
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  کینی : داماز

  .ی: که من رو بشناسموضوع 

دوست دختر داشتم که   هیبودم،    رستانیسال آخر دب  یوقت

بود که بتونه مادرم    دواریچون ام  ذاشتی باهام قرار م  نیواسه ا

مدل کشف بشه. مادرم کشفش نکرد،   هیو به عنوان    نهی رو بب

  .پدرم کرد یول

. پدرم  دمشونی د  گه یبا همد  می از جشن تولد هجده سالگ  بعد

بود رو نشونش    دهیمن خر  ی که برا   ینیماش  خواستیمثال م

  ی چسبونده بود، در حال  وار یگوشه، کمرش رو به د  هی  ی بده. تو

  .دادیدوست دخترم رو باال م راهن ی هاش داشت پکه دست

پدرم   ی که دوست دخترم هم اندازه   کردمیموقع فکر م  اون

بهتر   حاال  کردم.  هم  بدترش  کردنش  سرزنش  با  مقصره؛ 

بعد    رم؛یازش بگ  ی خبر  هیکردم    ی. سال گذشته سعدونمیم

که    ییکارها  دنیپدرم باالجبار برکنار شد. بعد از شن  نکه یاز ا
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رو از محل    هاشتیجنا  ی نه یهز  نکهیها کرده بود. بعد از ابا زن

اعتماد به اون که ادعا داشت هرگز بهشون دست نزده پرداخت 

  .کردم 

 م یکرد  ل یکه من و پدرم به اون دختر هفده ساله تحم  ی درد

فهم خبر  یول   دم،یرو  ازش  مرمی گب  ی نتونستم  فکر   کردمی. 

شن هنوز   دن یتحمل  چون  ندارم؛  اون  زبون  از  رو  داستان 

  .دست از نگه داشتن رازها بردارم تونستمینم

.  دم یدی از مادرم م  ری غ  ینبود که پدرم رو با زن  ی بار  نیاول  اون

با زن همسا  زدهی بار س  نیاول اون  بودم.   ه ی  ی رو  مونهی ساله 

  .سفارش داده بود  النیشده بود که مادرم از م   دیمبل تازه تول 

مون رو از هم  رو به مادرم بگم، خانواده   نیگفت که اگه ا  بهم

. میمونی مون کنار هم مدار باشم، همه که اگه رازنگه   پاشونم؛یم

هرگز  دوباره  که  داد  قول  و  کنه  جبران  که  داد  قول  اون 

  .اشتباهش رو تکرار نکنه 
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م  اون فکر  متوجه کنهی نم  انتیخ  گهید  کردمیموقع    ی. 

 کنه یم  انتیخ  ی به بعد طور  نی اون از ا  نکهیمنظورش نشدم؛ ا

  .متوجه نشه یکه کس

اول  اگه به مادرم گفته بودم،   دمیرو فهم  نیکه ا  یهمون بار 

 ی له یکه بخواد به وس  دیرسینم   ی گاهی به جا  بل یل  ی پدرم تو

آزار بده. اگه رازش    یکنه و به لحاظ جنس  تیها رو اذ اون، زن

  .افتادیاتفاق نم  زهایاز اون چ کدومچیرو گفته بودم، ه 

  دوار ی. امی نفر  ن ینگفتم اال؛ تو اول  چکسیرو هرگز به ه  هانیا

گفتن بهت داشته باشم،   ی برا  ی سالم و شاد  ی بودم که رازها

رو با    هاتی بهم گفت که اگه بد  یزن خردمند عصبان  هی  یول

دار  یکس دوستش  نذار   ی که  اشتراک  گفتن   ،ی به  پس 

  .اسدهیفایهم ب  هاتیخوب

از بد  نیا  ا،یب   ی گاهیجا  ی : من باعث شدم پدرم توهامی هم 

خودم   تونمیها رو طعمه و بهشون ظلم کنه و نمباشه که زن

   .رو بابتش ببخشم
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 عشق، با

  دام

  اال

و زمستون   دادیم  ل یخودش رو به آور  ی جامارس داشت    ماه

بود و هوا کم   کی . بهار نزدکردی رو ترک م  نیهم کم کم زم

  .شد یم میکم مال

. هر شب  کردیرو برام ارسال م  ییهال یمیهمچنان ا کی نیدام

 یبار هم جواب  هی   یحت  یگفتن داشت، ول  ی برا  ی دیحرف جد

ا رو   هاشل یمیاز طرف من نگرفت. هر چند که تک به تک 

بهتره بگم   ا ی  کردمی م  هی خودم رو تنب  ییجورا  هی  خوندم؛یم

 سته احمق و البته دل شک  ستی مازوخ  ه ی  هی. شبدادمی زجر م

  .شده بودم

که متهم به حفظ   ی پسر ی انتخاب خودم بود. قلبم رو برا نیا

از وجود    ی اگهی بُعد د  یول  کردم،یم  یاش بود متالشخانواده



Page 1263 of 1306 

 

 هام ی دل شکستگ  ن یبود که باعث تمام ا  ی اون پسربچه، مرد

  .بود

ز  کی نیدام تو  ی ادیاطالعات  نم  هاشلیمیا  ی رو   داد؛ یلو 

  .کردم یفکر نم دنشیبه بخش ی من هم چندان جد نیبنابرا

خاطر که ما رو ول کرده بود   نی مامانم رو هم به ا  ی حت  من

پدرم رو هم از    ی مال  تیامن  نکهیبودم؛ چه برسه به ا  دهینبخش

حت  نیب بود.  پ  یبرده  پول  مانکاریاون  خاطر  به  ازم   ی رو  که 

  .دمی کرد نبخش ی بردارکاله

  کرد ی م  دمیتهد  شهی بودم؛ چون هم  دهیرو هم نبخش  نا ید  من

خانه  از  رو  پدرم  م  ی که  شارونیب  اندازه ی سالمندان    د ی. 

که بهم ظلم کردن رو    ییهاآدم   دیبا  ی که چطور  دونستمینم

  .ببخشم

دام  یامیپ   تنها در  ک ین یکه  طرفم   ی بررس  کرد،یم  افتیاز 

در    ایبود    دهیکه برام خر  ییزهای بود که بابت چ  یپول  یهفتگ
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م  ارمیاخت بود  داده  دامپرداختمیقرار  اون  زاده  حروم   کین ی. 

  .کردیها رو نقد نم اون پول وقتچ یه

بود؛ برگشتن به   دهیصفر و شروع رس  ی دوباره به نقطه  میزندگ

بودن.   شخدمتی پ  ی روزها  ک،ین یبا دام   ییقبل از آشنا  ی روزها

 نایبار د  ی که تو  یبود که زمان  نیکه متفاوت بود، ا  ی زیتنها چ

م دام  کردم ی کار  کله   ک ینی و  و  پسر  اونجا   شد،ی م  دا یاش 

و من خوب منظورش    دادیم  لیبهم تحو  ی ژکوند  ی لبخندها

  .شدمی رو متوجه م

واقعا سخت بود که خودم رو    طیاون شرا  ی به من! تو  لعنت

  .کنترل کنم

حفظش تمام   ی برا   دیبود که با  ییسالمندان تنها جا  ی خانه

  مر،یوه بر آلزانبود که عال  نیا   قی. پدرم الکردمیتالشم رو م

  .هم بشه ی و پرخاشگر  یگرفتار افسردگ 
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دعا،    با ب   یواشکیدعا  بخش  به  رو   ی مریآلزا  ی مارهایخودم 

بِر م   دِن یرسوندم.  ازم    زشیپشت  و  کرد  صدام  بود؛  نشسته 

  .هاش گوش بدمرو به حرف  ی اقه یخواست که چند دق

راهرو حرکت کردم و سع  به ب  یسمت   یتوجهی کردم بهش 

حرکت سر راهم سبز    هی  ی تر بود و تواون ازم زرنگ   یکنم، ول

ام مهم  دواریشد.  موضوع  م  یبودم  احتماال    خواستینباشه؛ 

  .بده لمیچرت و پرت تحو

  م یپدرم حرف بزنه، واقعا انرژ  ی هانه ی قرار بود در مورد هز  اگه

  .. گلوم رو صاف کردم و منتظر موندم دادمی رو از دست م

د  اگه بود  عصبقرار  واقعا  بزنه،  حرف  پول  مورد  در    ی وباره 

رو پرداخت    هامی نداشتم که بخوام بده  یچون پول  شدم؛یم

  جم یگ  کمیرفتارش    نیداد و ا  لمیتحو  ی پوزخند  دنیکنم. بر

  .کرد

  ”.ستین  یبله، مشکل“تلفنش رو قطع کنه گفت:    نکهیاز ا  قبل
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 خوادی م  یچ  نمیبهش زل زده بودم و منتظر بودم بب  ینگران  با

  .بگه

آروم “بهم انداخت و گفت:  یاز تموم شدن تماسش، نگاه بعد

  ”!خوبه ن،یباش! آفر

نداشتم؛ پس گفتم:    دنیمکالمه با بر  ی به ادامه   ی اعالقه   چیه

 د یشده؛ با  رمیبه ساعت بنداز. من د  ی نگاه  هی!  دیاوه، ببخش“

  ”.زودتر برم

از شانس    یقدم رو برداشتم، ول  نیو اول   دمیسمت در چرخ  به

از در سالن وارد   ی ادیز  ت یهمون لحظه، جمع  ی بدم، درست تو 

  .راهرو شدن و راهم رو مسدود کردن

اتاق پدرم در برم.  به دام    ی از پنجره   تونمیکه نم  دونستمیم

شکل    یبادکنک قلب  هیکه    یپرستار، در حال   هیافتاده بودم.  

دستش بود، به سمتم اومد و اون رو بهم    ی رنگ تو   یصورت

  .داد
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به    هیبه چشم داشت و شب   نکیع   هیکه    یدر حال  گهینفر د  هی

و   بود  شده  فرانسو  هیکتابدارها  گردنش    ی شالگردن  دور 

  .رو به سمتم گرفت خکی ته گل مدس  هیبود،  دهیچ یپ

و من شک نداشتم    زدنی شده بودم. همه لبخند م  ج یگ  یحساب

  .اشتباه گرفته بودن ی اگه یها من رو با آدم دکه اون

  ”!اال مورالز “گفت:  ،ی سَند  سرپرستار،

بودم و    ستادهیاون اسم من رو صدا زد. همچنان شوکه ا  یول

  .زدم ینم یحرف

  ”.م یگیم  کیبهت تبر مونهمه “

البته به “گفت:    رلب یکرد و ز  ی انفر از پشت سرم تک سرفه   هی

  ”!نا یجز د

هز  ی کننده   افتیدر  ی برنده  نیاول   شما“   ی دیل  ی نه یکمک 

  ”.میگی م  کیبهتون تبر ن؛یجورج شد
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که اونجا حاکم    یجانیو ه   اهوینامه بهم داد و با وجود ه   هی  اون

  .و مسئله رو درک کنم  امیبود، باالخره موفق شدم به خودم ب

اولگمیم  ک یتبر  بهتون“ شما  کمک   ی کننده   افتیدر  نی... 

ب  ی نه یهز از  شد  ی دیل   ی مریآلزا  مارانیمراقبت  . نیجورج 

هز تمام  بدم  اطالع  بهتون  که  مراقبت    ی هانهی خوشحالم 

برا  یطوالن کامل  طور  به  پدرتون  آ  ی مدت  ماه    نده یدوازده 

  ”.شه یم نیتام

رو  کهیت  هی رو   نیزم  ی کاغذ  اون  تا  شدم  خم  خورد.  تکون 

 تونستمیدوازده ماهه به پدرم بود. نم  یدگیرس  شی بردارم. ف

  .دمیکش یقینفس بکشم؛ زانوهام شل شد و نفس عم

  ”!ممکنه؟  ی زیچ  نیچن چطور“

ارسال   اد یبن“ براشون  رو  تو  اسم  ما  گرفت.  تماس  باهامون 

خبر رو   نیا  ،ی شد   د ییها تااز طرف اون  نکهیبعد از ا   م؛یکرد

  ”.می بهت اعالم کرد
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 یعنی نیشده بود و ا نیدوازده ماه تضم ی از پدرم برا مراقبت

  .کرده بودم   دایفعال نجات پ 

با  ی رو  تونستمینم  گهید   ن ی زم   ی . خودم رو روستمیزانوهام 

هم باهام اشک    ی شد. کادر پرستار   ر یهام سرازرها کردم و اشک

وقت ختنیریم انرژ  ی.  تک   میدوباره  تک  آوردم،  به دست  رو 

  .پرستارها رو بغل کردم و ازشون تشکر کردم

 گذروندم؛ یبود که با پدرم م  ییروزها  نیاز بهتر  یکیروز    اون

 ن یاقلش احد  یهر چند که اون دوباره هم من رو نشناخت، ول 

  ف یدخترش، اال، قصه تعر  ی داشت و برا  یخوب  یه یبود که روح

  .کردیم

قراره چه    انوشی پ  ی دانشجو  نکهیا  دنیشروع کرد به پرس  یوقت

  د ی. بادهیمتوجه شدم که وقت رفتن به خونه رس  اد،یب  یساعت

تحو  ی تو  فتمیش رو  عنوان    گرفتم؛یم   لیبار  به   هیدوباره 

  .خدمتش یپ
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هر چقدر هم که   یبود، ول  شی ساعت پ   هیتر از  سبک   هامقدم

که خدا به دعاهام داده بود خوشحال بودم،    یبه خاطر جواب

  .کردمی از قلبم درد رو احساس م  ییهنوز هم جا

و از    ”خاک جهان بر سرت!“تنگ شده بود    کی نیدام   ی برا  دلم

  ”فرزندم! نی آفر“احساس متنفر بودم.  نیا

که مادرم ترکمون کرد    یسال  نی بود که اول   یهمون حس   نیا

داشتم؛ به بودنش   دیکه هنوز به مادرم ام  یتجربه کردم. وقت

که بهم ظلم   یکس  ی برا  یو البته خوب بودنش. احساس دلتنگ

  .کرده

م  یول سراغم  به  وجدان  عذاب  که  بار  حس    هی  اومد،یهر 

دلتنگ    تونستمی . چطور مآوردی رو با خودش م  قی سرزنش عم

آزارم داده    یشرمیو در کمال ب  الیخیب  نقدریباشم که ا  یکس

  بود؟
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 داد یذهنم افکار مختلف جوالن م  ی سرم شلوغ بود و تو   اونقدر

نفهم نزد  ی چطور  دم یکه  رس  ی های کیبه  . دمی خونه 

 اد یقراره بالخره به سراغ من هم ب  ی که خوشبخت  دونستمینم

  .نه ای

. به نظر دمیها داز ساختمون  یکی  ی زوج مسن رو از پنجره   هی

خودشون محصور شدن،    ییتنها  ی ها هم توکه اون  دیرسیم

بودن. شا  یول  گفت یپدربزرگم راست م  دیحداقل خوشحال 

  ی که هرگز عشق  نه یکه دوست داشتن و از دست دادن، بهتر از ا

  .یرو تجربه نکن

تو  یوقت اومدم. گوش  د یلرز  بمیج  ی تلفنم  از   میبه خودم  رو 

اسمش   دم؛یامالک رو د  ی نده یآوردم و اسم نما  رونیب  بمیج

  .بود لیب

  ”.لیب سالم“
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درست و    متیق  هیبا    ی نقد  شنهادیپ  هیما  “با عجله گفت:    لیب

  ”.میبرات دار یحساب

تو   نیا رو  نم  ی روز  ادمیدیخوابم هم  دادم   ستادمی.  اجازه  و 

بهتر به گوشم برسه. چقدر دوست داشتم زودتر به    لیب  ی صدا

  .ام لش کنمتخت دو نفره ی خونه برسم و رو 

  ”؟یدوباره حرفت رو تکرار کن  شهیم  ل،یب دی ببخش“

تا آخر هفته خونه   خوانیها مدست به نقد! اون  ی مشتر  هی“

  ”...یبود، ول یناگهان یلیخ دونمی. میکن هیرو تخل

  ”.من! قبولش کن ی ! اوه خدا قبوله“

که   دینکش  یطول  یول  دم،یرقصیم  رواده یپ  ی تو   یخوشحال  از

  .فکر وحشتناک به ذهنم مشت زد هیتمام بدنم سرد شد. 

روسو   کی نیدام  دار یلحظه صبر کن! بهم بگو که اون خر  هی“

 ” .ستین
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دام  هی“ اسم  به  خر  کینیشخص  نه،  شخص    هی  داریروسو؟ 

خر  ست؛ین واقع  اهیکمپان  هی  دار یدر  طبق  البته  که    ی لیمی. 

عاشق خونه شده!   یکمپان  نیا  ی ندهینما  ایبرامون فرستادن، گو

ا فکر    نهیمنظورم  کرده که  استفاده  فعل سوم شخص  از  که 

 هاتل یسابوده. زودتر دست به کار شو و و  یپیاشتباه تا  کنمیم

  ”.رو جمع کن

  یباشه، احتماال هول شده و به جا  کی نیواقعا دام  داریاگه خر“

  ”!گفته عاشق خونه شدم م،یبگه ما عاشق خونه شد نکهیا

بند  ی برا   ی ادیز  زیچ فقط    ی بسته  که    هینداشتم؛  چمدون 

کلباس  و  بذارم  توش  رو  شروع    فی هام  واسه    ه یباشگاهم. 

  .بهتره  یلیسبک نقل مکان کردن خ  د،یجد یزندگ

بود.   ی اد یز  ی هااتفاق  دادن  رخ  حال  در  هم  سر  پشت 

داشت   یخوب  ی ها اتفاق   ،ی خوشبختانه و البته در کمال ناباور

  .دادیرخ م



Page 1274 of 1306 

 

فاکس وود باهام تماس گرفت و اطالع   س یسه شنبه، پل  روز 

بهم   ی زاده رو گرفتن و پول به زودحروم   مانکاریداد که اون پ 

نبودم که سرش کاله    ی . ظاهرا من تنها مشترشهی برگردونده م

هم مرتکب شده بود    ی اگه ید  ی هاجرم   مانکاری رفته بود. اون پ

  .انداختشیقانون م  ر یگ یکه حساب

 ستیچند بعد از چند روز کارآگاه اعتراف کرد که مطمئن ن  هر

  یبیحداقل تونسته بود ساعت ج  یپولم بهم برگردونده بشه، ول

  .کنه و بهم برگردونه دایپدرم رو پ

اپ  روز طراح   ه یاز    یلیمینجشنبه،  منهتن   ی تو  یشرکت 

با   ی و به نحو  دهید  بلیل  ی ها کارهام رو توکردم. اون  افتیدر

  یی جورا  هیدلساندرا تماس برقرار کرده بودن. دلساندرا هم که  

پا قرص من بود، حساب کرده بود.   فیازم تعر  یطرفدار پر و 

 ی به طراح  طکار مربو  ه ینظرم رو در مورد    خواستنیم  ایگو

  .شرکتشون بدونن ی تو
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پدرم   ی گذشت. خونه  ینیریو ش  یروز جمعه هم با تلخ  باالخره

ه بدون  با   ندهینما  هیدادم.    یامالک  لیتحو  یمشکل  چیرو 

خر  ی انامهوکالت  طرف  امالک  دارهایاز  از  رو    ل یتحو  یخونه 

  .و مالقات کنمها رنتونستم اون نیگرفته بود؛ بنابرا

پدرم رو    ندهیچند سال آ  ی برا  تونستمی پول خونه، نه تنها م  با

از اون پول   یسالمندان نگه دارم، بلکه با بخش  یاون خانه  ی تو

رو هم   شیرو پرداخت و مقدار کی نیبه دام  می بده  تونستمیم

  .انداز کنم پس 

به بانک رفتم و   عیعوض بشه، سر  دارهاینظر خر  نکهیاز ا  قبل

  ک ی نیبه دام   میبده   خواستمیها رو نقد کردم. هر بار که مچک 

پاکت   هی  ی و اون رو تو  نوشتمی چک م  هیرو پرداخت کنم،  

  .فرستادمی خانوم گروسو م ی نامه برا

تو  ی روز  چند خونه  ی رو  مهمون  گروسو   ی اتاق  خانوم 

با م  دیگذروندم.  جور  و  جمع  رو  تصم  کردمی خودم    م یو 

بعد  گرفتمیم قراره حرکت  هنوز    نطوریباشه. هم  یچ  میکه 
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پدرم   ی خونه  ی دارها یخر  ی روز  هیبودم که بتونم    دواریهم ام

  .رو مالقات کنم

 ی آوردمش و با شماره   رونیب  بم یبه صدا دراومد. از ج  تلفنم

که از    ییهاتماس  یمواجه شدم. مردد بودم، ول  بلی شرکت ل

گرفته بودم؛    دهیکرده بودم رو ناد  افتیماه گذشته در  ی تو  بلیل

  .باشه کی نیها از طرف داماون تماس  دمیترسیچون م دیشا

بد  شهیهم م  ی تو  ی ترس  رخنه  اکرد ی وجودم  از    ن یا  نکه ی. 

  .همه دلتنگش بودم خسته شده بودم

  ”الو؟“

  ”.هستم  نیمورالز؟ من جاسم اال“

عکاس  یکی  ن،یهمون جاسم  اون البته   بل یل  ی هااز  که  بود 

 .زبان زد خاص و عام بود یبداخالق ی تو

  ”!سالم“



Page 1277 of 1306 

 

  یگرفتم تا بپرسم حقوق ماه آخرت رو به چه آدرس  تماس“

  ”.ارسال کنم

ام و افسرده بودم که از حقوق فراموش شده  نی غمگ  ی اونقدر

  .زده نشدم جانیه

  ”.فرستمی ! آدرس رو برات ماوه“

  .خانوم گروسو رو بهش دادم و اون هم تشکر کرد  آدرس

  ”.دارم که ممکنه برات جالب باشه یاال، من اطالعات یراست“

  .زدیم یمشکوک ی هاشک داشتم؛ حرف  بهش

ندارم؛ در    دیجالب و جد  ی به خبرها  ی امن عالقه  ن،یجاسم“

  ”.ستی واقع بهتره بگم که برام مهم ن

  ی تو یعنی ش،ی . چند وقت پیبدون رو  ییزهایچ  هیبهتره  اال،“

ژانو خ  سی رئ  ه،یماه  به   یلیبداخالقمون  کرد  شروع  ناباورانه 

رو از کجا   نیا  یدونی شرکت. م  ی کارمندها  ی غذا برا   دنیخر
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وقت شدم؟  جد  یمتوجه  حسابدار  با  م  دمونیکه  نام    ی ک یبه 

  ”.تماس گرفتم 

  ”!که؟ین ی دام منظورت “

  ”.گه یآره د خب“

  ”کار مهمه؟ نیا ی کجا  ؟یکه چ خب“

که تو رسما    ی از روز   یول  کرد،یکار رو نم  نیا   وقتچیه   اون“

هم شروع  ی دست و دلباز  نیا  ،ی شروع به کار کرد  بل یل  ی تو

  ”.شد

  ن یهرگز قبل از من چن  ک ینیبگه که دام  خواستیاون م  یعنی

که    دونستمینکرده بود. خوب م  بلی ل  ی کارمندها  ی برا  ی کار

بود  ی کار  نی باعث چن  یچ اشده  دام   نی؛  شاق  از    کی نیکارِ 

مونده رو    چیساندو  ه یمن دارم    د یشروع شده بود که د  ی روز

  .خورمیم
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ا  بهتر به    یی غذاها  ی نه یهز  دیبا  گه ی! حاال دشدی نم  ن یاز  که 

برا  من  خر   گهید  ی کارمندها  ی خاطر  به   دهیهم  رو  بود 

  .کردمیاضافه م هامیبده

تلفن هوشمند   ه یبعد از اون هم نوبت به  “ادامه داد:    نیجاسم

  ”.دیتاپ رس لپ  هیو 

  ” ن؟یجاسم یبگ ی خوایم یچ“

تاپ و تلفن  لپ  یشرکت  چیکه ه  ی حاال با خودت فکر کرد  تا“

  ”ده؟یقرار نم دشیکارمند جد ار یدر اخت  یهمراه مجان

  ”!! چطور متوجه نشده بودم؟یلعنت اه“

  .درد گرفت گردنم

باشه در   لیتاپ و موبالپ   دیکه مربوط به خر  ی دی رس  چیه“

  ی شخص  ی هااز حساب  ینبود؛ پس با کال که بعض  یکیم  اریاخت

م  کی نیدام اداره  که   کنهی رو  شدم  متوجه  و  گرفتم  تماس 
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شخصاون   کی نیدام حساب  از  رو  تو   یها  واسه  خودش 

  ”.دهیخر

و همسرش فکر کردم؛ خب   ی متوجه نشده بودم؟! به باد  چطور

اون  یبی عج  زیچ که  نبود.  بودن  نشده  متوجه  هنوز  هم  ها 

  .داده  بیرو براشون ترت یمخف یدرمان ی مهیب هی کی نیدام

  ”!ن یشدم جاسم  جیواقعا گ من“

شا  نیبب“ ا  د یاال،  م  ی نطوریمن  اکنمیفکر  نظرم  به    ه ی   نی. 

احساس  و  دام  یعشق  طرف  از  م  کی نیرو  ثابت  تو  . کنهیبه 

مطمئن شدم    دها یاون رس  دنی بعد از د  یاولش شک داشتم، ول

  ام یهفته م  نیمن ا  گهی. خب دده یم   تیبهت اهم  یلیکه اون خ

  ”.نمتیبی کالس رقص؛ اونجا م

 ” .نمتیبیم باشه،“

 اال 
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 ا یکنم    رونیکه رخ داده بود رو از ذهنم ب  یاتفاقات  تونستمینم

 .فتادهین یاتفاق چی وانمود کنم که انگار ه  ی طور

به   یقیبه طر  هیژانو  ی هاکه متوجه شده بودم تمام اتفاق   حاال

برام دشوار    ندهیآ  ی تمرکز کردن رو  گرده،یروسو برم  کی نیدام

 .بود شده

بهم داده   لیدلیکه ب  یتاپمختلف، تلفن و لپ  ی ها لباس   غذاها،

پ اون  بازساز  ی خونه  ی تو   بیعج  ی انویبودن،   ی های پدرم، 

  .بود کی ن یخونه؛ همه و همه کار دام

م  کی نیدام تشخآدم   ازین  ی چطور  دونستیخوب  رو   ص یها 

  .سر و صدا اون ها رو برطرف کنه یبده و ب

  کردم یکه فکر م  یکه بدشانس بود من بودم. من  یوسط اون  نیا

کار  کی نیدام  تونمیم و  بدم  تسل  ی رو شکست  که   مم یکنم 

  .بشه
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  کی نیدام  ی برا  ی که بعنوان پرداخت بده  ییزدن دالرها  آتش

بود که هرماه   نی تر از اکننده برام سرگرم  یلیخ   فرستادم،یم

 .کنم زی ها رو به حساب دام واراون

هرگز سراغ اون دالرها   کی نیبود که دام  نیقسمتش ا  نیبدتر 

 .آوردی حرصم رو در م شتریب  نینرفته بود و ا

که ماه   گشتمیم   ی دنبال اون فرم  م یپشتکوله  ی تو  واروانهید

 ی مربوط به نگهدار  ی هانه یگذشته بهم دادن و گفتن که هز

 مارانیاز ب  تیحما  ی موسسه  قی سال از طر  کی به مدت  پدرم  

 .شهیجورج پرداخت م ی دی ل ی مریآلزا

  .کردم دای پ ز یم ری اون رو ز تاینها

رو مالقات کردم   کینیکه دام  ییجا  نیموسسه با اول  نیا  چقدر

جورج. شکمم منقبض شد.   یتزافروشیداشت. پ  یشباهت اسم

دا کنم  باور  نداشتم  دوست  ا  نک ی میاصال  با  ماجرا    ن یروسو 

  .داره  یارتباط
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نداشته باشه. دوست   تیموضوع واقع  ن یاما ا  رمی بودم بم  حاضر 

مد هم  باز  دام  ونینداشتم  خودخواه    انتکاریخ  ک ینیاون  و 

  .باشم

  .سالمندان تماس گرفتم ی خانه با

 ” .نیتا به بخش مورد نظر وصل بش نیمنتظر بمون لطفا“

 .منتظر بودم تا تماسم منتقل بشه صبرانهیب

 ” !دییهستم، بفرما ی سند“

 .خدا رو شکر. من اال مورالز هستم اوه“

 ” .مهم دارم یل یسوال خ کی

 ” !. در خدمتم دییبفرما بله“

 ی آقا دی از پشت تلفن اومد که پرس ناید ی کردم صدا احساس

 .نه ایسوانسون اونجا هست 

 ”هم اونجاست؟  ناید“



Page 1284 of 1306 

 

 ” !آره “

م   رم ی م  خب“ اصل مطلب؛  دام  خوامیسر  روسو    کی نیبدونم 

 ” !نه؟ ای که به پدرم شد داره  یبا کمک مال یارتباط

  ی بلندتر از حالت عاد  ییگلوش رو صاف کرد و با صدا  ی سند

 ” .ستین  ارمیمورد در اخت  نیدر ا  یقیاطالعات دقفعال  “گفت:  

  نا ی من د  ی فکر کرد  ؟یگیبه من دروغ م  ی االن دار  ،ی سند“

 ” هستم که زود باور کنم؟

 ” .هست یعمل یکه گفت ی هر دو مورد هاوقت یبعض“

 ”پدرم رفته؟ دنیروسو به د کی نیدام  نمیبگو بب بهم“

 ” .بهت بدم یجواب تونمیراستش نم خب“

وقت  ی خدا.  اووف“ لطفاً  تماس    ناید  یمن!  باهام  نبود  اونجا 

 ” !ریبگ

.  دمی کش  قیزانوهام فرو کردم و چندتا نفس عم  نیرو ب  سرم

 ” حالتون خوبه؟“ : دی راننده پرس
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 ” !بله خوبم اوه“

که خونه رو    ی آوردم. اسم نهاد  رونی ب  فمیفروش رو از ک  کاغذ

 .کاغذ نوشته شده بود ی بود رو دهیخر

م  یه“ هم  ی شماره   زیاال،  م  نیسه  اومده.   یبر  یتونیاالن 

 ” .ی ریسفارشش رو بگ 

 ی کی  نیجورج بود. ا  یتزافروشی بهتر از پ   یلیخ  نجا ی نظرم ا  به

دوست    تزایپسر شاد و البته مهربونم بود، هم پ  کیجورج، که  

  .ها روداشت و هم آدم

  یواقعا مناسب بود. من تو  یتزافروش یپ  نیا  ی کار تو  طیشرا

داشتم و هر چندبار    گانیرا  ی غذا  ی وعده   کی  ی کار  فتِیهر ش 

استفاده کنم؛   یبهداشت   س یاز سرو  تونستمیم  خواستمیکه م

 .نه ایهستم   میکار فتیمهم باشه وسط ش نکهیبدون ا

ا  عالوه تقر  ی خانه  ن،یبر  هم  ا  کینزد  باًیسالمندان    ن یبه 

 .بود  یتزافروشیپ



Page 1286 of 1306 

 

 ” !حتما“زدم و گفتم:   ی جواب حرف جورج لبخند در

برام آشکار شده بود، ناراحت    روزیکه د  یقیهم بخاطر حقا  هنوز

  ی خانم گروسو زندگ   یزرد و صورت  ی خونه  ی و افسرده بودم. تو

مدت از پدرم    یدوازده ماه مراقبت طوالن  ی نهیو هز  کردمیم

  .اضافه کردم  هامی بده ستیرو دوباره به ل 

 د یروسو رو پس بدم کم کم با  کین یپول دام  خواستم یم  اگه

  .میداخل ی هاتو کار فروش اندام  زدمیم

 .کنم  کاریچ دیبا دونستمی نم هنوز

با   کردمی صحبت م  کی نیبا دام  دیبا اما مطمئن نبودم بتونم 

  .نه ایزنده بمونم  دنشید

د  یلیمیا خ  شبی که  بود  فرستاده  البته    یل یبرام  و  کوتاه 

 .بود یداشتندوست 

 :طرف دام به اال از

  .ی: که منو بشناسموضوع 
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نم  چوقت یه  من“ حت  گذرمیازت  تالش  یاال.  هم   یبراش 

 ” .مال تو بوده و خواهد بود شهی. قلب من همکنمینم

رو برداشتم و از آشپزخونه    یپپرون  ی تزای دام بود. پ  ر یدرگ   ذهنم 

 ی هم تو  ک ینیسه رفتم. دام  ی شماره  ز یخارج شدم. به سمت م

 .سفارش داد  یپپرون کیبرخوردمون  نیاول

حساب  عصر سالن  و  بود  شنبه  تقر  یروز  بود.  نصف    بایشلوغ 

 .قبل از اومدن من پر شده بودن زهایم

برام   گرفتیکه داشت سفارش م  یدرحال  هاشخدمتیاز پ  یکی

 ی دادم سفارش خودم رو به مشتر  حیدست تکون داد. اما ترج 

وجود نداشت تا چشم هام   یراه  چیه  گهیبدم. حاال د  لیتحو

 .سه بردارم  ی شماره  زی رو از م

بود که من رو به سمت   ییرنگ، مثل آهنربا  یآب  ی هاچشم  اون

  .کشوندیخودشون م
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ظاهر  کی نیدام با  هم   یمعمول  ی روسو  از  م   شه،ی تر    ز یپشت 

بود.    ی شماره  نشسته  ج  کی سه  کاله   ن،ی شلوار  و  ژاکت 

 .هم سرش بود ییکاموا

و   دیباریم  یهاش غم خاصبود، اما از چشم  شده  رهیمن خ  به

  .دمیدی ها ماون چشم ی هم تو  ی دواریالبته ام 

و قلبم تمام تالشش رو   دنیچسب  نیدر مقابلش به زم  پاهام

  .ادین رونیتا از حلقم ب کردیم

تنگ شده   یلیخ  کی نی دام  ی سست شده بودن. دلم برا  پاهام

. کردمی م  یبدنم احساس درد و کوفتگ  ی تمام اعضا  ی بود. تو

که تنش   یخوب  ی ابروهاش، بو نیتن صداش، خط ب ی دلم برا

گرما و  داشت  گرفتن  دوش  از  بود؛   ی بعد  تنگ شده  بدنش 

  .شدیذوب م  هاشیژگیو  نیتمام ا ی هنوز هم قلبم برا

  .اسمم رو صدا زد  بلند ی صدا با

  ”!اال“



Page 1289 of 1306 

 

  ”!سالم دام “لکنت زبون جواب دادم:  با

.  هیگر  ری ز  زدمیم  اومد،یم  رونیاز دهنم ب  گهید  ی کلمه  هی  اگه

گر وجودم  تمام  با  داشتم  تو  هیدوست  رو  خودم  و   ی کنم 

آغوشش غرق کنم. دوست داشتم متقاعدم کنه و بگه که از 

  .بره ش یخوب پ زیچبه بعد قراره همه  نیا

  ن یا  ی کرد که انگار از حضورم تو  یاز سر تا پام رو بررس  ی طور

  .متعجب شده بود یفروش تزایپ

ج  ادداشتمی  دفترچه  از  آب    رونیب  بندمش ی پ  ب یرو  آوردم؛ 

سخت به  رو  گفتم:    یدهنم  و  دادم    ن یخوایم  یچ“ قورت 

  ” ن؟یسفارش بد

انداخت و بهم نگاه کرد:   زیم  ی رو  ی باز نشده   ی به منو  ینگاه

  ”.بخورم یپپرون تزایتا پ   نجایبه نظرم اومدم ا“

  ”ن؟ یدار لیهم م  ی اگه ید زی خب، چ  اریبس“
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 ه یفقط    کش یگذاشت. انگشت کوچ  ز یم  ی لبه   ی رو رو  دستش 

سانت فاصله به   هیاوقات    یسانت با دستم فاصله داشت. گاه

بود که   یتیموقع  نیدردآوره. ا  ییجدا  لومتریهزاران ک  ی اندازه 

نم شا  ی چطور  دونستمیمن  کنم؛  عبور  چون    دیازش 

   .خوامی م یچ قایکه دق دونستمینم

هست   ی ادیز  ی زها ی هر چند چ“گفت:    یبا لحن آروم  کی نیدام

  ”.خوامشونی م قایکه عم

رو  اشدوارانه ی ام  نگاه انگشت    ی رو  داشت.  نگه  صورتم 

دستم رو لمس    هیثان  هی  ی رو هم حرکت داد و برا  کشیکوچ

  .ها شدمبرق گرفته  هیکرد. با لمس دستش شب 

  ی اون لعنت  یول  اد،یز  یلیهنوز هم دام رو دوست داشتم؛ خ  من

نم و من هم  بود  زده  که چرا همچنان   دونستمیبهم صدمه 

قدم به عقب   هیجونم رو حفظ کنم    نکهیا  ی دارم. برا  ازیبهش ن

  .برگشتم
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خوشحال    دنتی از د“دوختم و گفتم:    هامیرو به کتون  هامچشم

  ”.ارمیشدم. سفارشتون رو م

م   اونقدر نگاه  بهم  احساس  به   کردیبا  نسبت  شد  باعث  که 

باعث شد   نیزد و هم  زیبه م  ی ابشم. ضربه  جی احساساتش گ

  .ام یبه خودم ب

م  نفسم بند  وقت   اومد؛ی داشت  مثل  پدرم    ییهادرست  که 

ساده وجود    ی الگو   هیفقط    دی. شا آوردی م  ادیدوباره من رو به  

  .اون فرده دن ینفر برابر با بخش هیداشت؛ دوست داشتن 

آروم  سرش به  و  داد  به سمت   عیتشکر کرد. سر  یرو تکون 

  .آشپزخونه رفتم 

  ”.ذارم ی. مخلفاتش رو خودم میپپرون  ی تزایپ  هیلطفا    جورج،“

  ”.منتظر باش قهیخب، چند دق  اریبس“
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. منتظر بودم تا  دیعمر طول کش  هی  ی به اندازه   قهیچند دق  اون

زنگ فر به گوشم برسه. باالخره زنگ به صدا دراومد.    ی صدا

  .آوردم رونیرو از فر ب  تزایو پ دمیدستکش رو پوش

  .گذاشتم  ینیس ی رو تو تزایپ

  ”.یسوزونی آروم باش دختر! خودت رو م“گفت:  جورج

د  من“ صدمه  اشکال   یول  دم،یقبال  دارم  دوستش    ی چون 

  ”!نداره

  ”!احمق ی دختره “ لب زمزمه کرد:   ریز جورج

 یسه رفتم. نگاه   ی شماره   زیبه سمت م  ادیو سرعت ز  جانیه  با

اونجا نبود؛ اون رفته بود. کل    کین یدام  یانداختم، ول  زیبه م

 ک ینی که دام  گفتیحسم بهم م  یکردم، ول  ی سالن رو بررس

  .دنبالش نگردم  خودی روسو واقعا رفته و بهتره ب
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پاکت    هیبود    زیم   ی که رو  یاسکناس  ری رفتم. ز  زش یسمت م  به

گذاشتم و پاکت رو باز    زیم  ی رو رو   تزایپ  عیگذاشته بود. سر

  .کردم 

  بندم ش یپ  ی مورالز بود تو  ایچک معتبر که از طرف کاود  هی

که    یقیپدرم نوشته بود که مقدار دق  ی چک برا  هیافتاد. مادرم  

  .کرده بود ادداشتیازش خرج شده رو روش 

نوشته   یاون چک، مبلغ  ی متعجبم کرد. رو  یدوم حساب   چک

  .اسانجام شده  ی هانه یشده و ذکر شده بود که مربوط به هز

  ”!من  ی خدا“: دمیکش یقیعم نفس

بلند   ی بهم انداخت و با صدا  یسالن نگاه   ی گهی از طرف د  یزن

گرفتگ  زم،یعز“گفت:   دچار  بدنت  نظرم  به  خوبه؟    ی حالت 

  ”.شده

  .تکون دادم دییرو به عالمت تا سرم
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ن  یول“ خوب  حالت  شراستیانگار   ی مناسب  یجسم  طی. 

  ”؟ی دار

شون به سمتم توجه  ی شتریب  ی ها ی اون زن، مشتر  ی پافشار  با

  .جلب شد

  ”!ستیعشق واسم مناسب ن نی. استمیخوب ن نه،“

  .تکون داد ی سر دیترد با

  ”که اونجا نشسته بود؟ یهست  یپیتعاشق اون مرد خوش  تو“

  ”.هستم   آره،“

دست نوشته هم   هیپدرم بود.    ی اون چک، سند خونه  پشت

  .بود اشمه یضم

حق نداره خاطراتت رو ازت    چکسیخونه مال توئه. ه   نی! ااال“

  ”.. با عشق، از طرف دام رهیبگ

  ”!لعنت بهت دام“بغض زمزمه کردم:  با



Page 1295 of 1306 

 

پل  ی بعد  کاغذ گزارش  به  جرم   سی مربوط  د  یاز  که   نا یبود 

  .مرتکب شده بود تیاسم

  ”.لدرزیچا نیسالمندان گودو   ی خانه  ت،یاسم نای: دموضوع “

در   یقیکه تحق  د یرسی ورق زدم. به نظر م  عیرو سر  صفحاتش

تاکت غ  رمتعارف ی غ  یمال  ی آورجمع  ی ها ک یمورد  .  هیرقانونی و 

  االت یرو به دادگاه ا  نایبود و د  ی رسم  تیشکا  ه یهم    وستش یپ

  .متحده احضار کرده بود

  ی آور برامزاحمت و ارعاب   ی هاک ی متهم به استفاده از تاکت  ناید

خانواده کردن  بدهوادار  پرداخت  به  در   ی های ها  بود؛  کالن 

ه  یصورت اون  جمع  یتیمسئول   چ یکه  قبال  اون   ی آوردر 

  .نداشت  هانه یهز

د  هیاز    ی اده یبر اون،  که طبق  بود  هم  عنوان    نایروزنامه  به 

از شرا  یمجرم که  بود  برا   یمال   طیشناخته شده  پدرم   ی بد 
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ب  جاد یا  ی خانه   ی مری آلزا  مارانیب  ی هاخانواده   نی رعب 

 .سالمندان سواستفاده کرده بود

  .هم وجود داشت  گه یپاکت د هی

واسم افتاده، گردنش رو    یکه کنجکاو بود بفهمه چه اتفاق  یزن

قوس و  گفت:    یکش  و  تو  نم،یبب “داد    ه ی پاکت    نیا  ی نکنه 

  ” انگشتر هست؟

. در  دادیرو نشون نم  ی زیچ  نی چند ظاهر پاکت اصال چن   هر

بود    بلیل  ی نسخه از مجله  نی پاکت رو باز کردم. آخر  تینها

تازگ به  عکس  یکه  شده.  که    ی رو  یمنتشر  بود  مجله  جلد 

مقتدر    ی از دلساندرا با ظاهر  یعکس   کرد؛یم  ییخودنما  یحساب

  .گهیو چهار زن د

 بود:  ن یمجله ا عنوان

 !وجود نخواهد داشت   ی راز“

  ”.گذارندی اسرار خود را به اشتراک م بازماندگان
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 گفتم: ی نسبتا بلند ی صدا با

  ”!من ی خدا“ 

هاش حرفم باعث شد تا اون زن بلند بشه و دوباره سوال   نیهم

  .رو بپرسه

  ”بود؟ یاون تو چ نمیبگو بب خب،“

  ”!اسمجله  هی فقط“

اون    ی الماس  چیه   ی ! مطمئن؟یتو مطمئن “تعجب جواب داد:    با

  ”ست؟یتو ن

رفتم. دلساندرا و هر    یرو ورق زدم و به سراغ متن اصل  مجله

رو منتشر کرده   یی هاجلد مجله، مقاله   ی رو  ی گه ی چهار زن د

و تمام صفحه از دلساندرا و دوستش    ریگعکس نفس  هیبودن.  

  ¹بغل هم!* ی ... تومونیسا

راز نگه    هیام رو تا ابد به عنوان  رابطه   نکهیمن از ا“:  دلساندرا

تصم  اعالم کنم    م یدارم خسته شدم؛ پس  به  گرفتم  که من 
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  ی ! رابطه میعالقه دارم و در واقع ما عاشق هم هست  مونیسا

  ”.ستین ی دیو اتفاق جد  شهیها پما مربوط به سال

  .دمیکش یقیعم نفس

  ”²!*حی مس  یسیع ای“

چاپ شده    بلیل   ر یاز طرف سردب  ادداشتی  هیمجله هم    نییپا

اخراج شده و در حال    بلی و اعالم کرده بود که پل روسو از ل

  .مشغول به کاره ی اگه ید یکمپان ی حاضر تو

ا  ی ادامه  به  بود:    نیمطلب  ل  یزمان“صورت    میتصم   بلیکه 

کمپان  با  بزرگ   گهید  ی هایگرفت  نشه،  رقابت   نیتروارد 

ل شد.  مرتکب  رو  اذ  انیقربان  بل،یاشتباهش  و    ی هات یآزار 

به   یجنس ملزم  رو  بود  گرفته  صورت  روسو  پل  توسط  که 

افشا   ی قراردادها  ی امضا پرداخت   ی عدم  قبال  در  اطالعات 

 بود.  ردهک ی نقد
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  شه یبه صورت معکوس انجام م  نیقوان  نیدر حال حاضر، تمام ا

که بهشون شده ساکت    ییما هرگز در مقابل تجاوزها  انیو قربان

بود که   ی از افراد  یکیکه    ،ی هارو  نیری آ  رراستای. وموننینم

روسو    کی نیاخراج شد. دام  بلیماجرا نقش داشت، از ل   نیا  ی تو

 ی خودش تو  تی به فعال  بلیل  شگریرایو  میبه عنوان سرپرست ت

  شگر یرایبرونو، که در گذشته به عنوان و  الی. شاده یادامه م  بلیل

 ریبه بعد مد نی داشت، از ا تیفعال  بلیل ی مجله  ییبایبخش ز

  ”.مجله خواهد بود  تیبخش خالق

ادامه   همچنان ول  ی کنجکاو  بودم،  با  یمطلب  اون  از   د یقبل 

پس به آشپزخونه   دادم؛یم  لیرو بهش تحو  کی نی دام  ی تزایپ

  .جعبه گرفتم هیرفتم و از جورج 

م  به ب  ز یسمت  به  که  ازش   دید  رونی هشت  و  رفتم  داشت 

از   یکینه.    ایرفته    یکدوم سمت  ک ینی دام  دهی که د  دمیپرس

  ک ی نی دام  دهیبه سمت راست اشاره کرد و گفت که د  های مشتر
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ا از پ  نیبه  زدم    یفروش  تزایسمت رفته. ازش تشکر کردم و 

  .رونیب

خارج بشم، همون زن کنجکاو   یفروش  تزایاز پ  نکهی از ا  قبل

  ”!یرس یبرو. مطمئنم بهش م عیسر“بلند داد زد: 

ب   یحال  در اسم    دم یدوی م  رواده ی پ  ی تو  وقفهیکه  بار  چند 

شده بود؛ اون رفته   ری د  گهی انگار د  یرو صدا زدم، ول کی نیدام

  .و با همون هم برگشته  رونیاومده بوده ب   نیبود. حتما با ماش

دست   تزا یپ  ی جعبه  چسببه  داشتم    ده یهام  همچنان  بود. 

رد    ابونینداشت. از خ  ییو انگار که زمان برام معنا  دمیدویم

بعد بلوک  به  و  و دمیرس  ی شدم  بود  رفته  باال  قلبم  . ضربان 

سرعت رفته باشه؛    نیبه ا  تونستی. اون نمزدمینفس نفس م

  !رفتیم دینبا

_______  

  ی هاش یها با گراآدم   یبه همه   د یصورت به نظرم بامترجم: بله، بله، در هر   ¹*

. ماها  میریاز جامعه بپذ  یها رو به عنوان بخشو اون   میمتفاوتشون احترام بذار
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حق رو    نیا  یول  م،ی نداشته باش  ایرو قبول داشته و    یزیکه هر چ  میکامال آزاد

 میکن  ی احترامیباهامون مخالف بود، بهش ب  ی کس  قیو سال  ق یکه اگه عال  میندار

 �� !ها رو اون   میو آزار بد

  ن یموجود نادونه. خب دوست داره لزب  هیبارز    یاال نمونه   ن یمترجم: االن ا ²*

 !زد؟ یحرف  یکس یبود ک ینیدام   ریباشه؛ به من و تو چه؟ مگه تو که ز

از مردم   یشده بودم. گروه  کی اتوبوس نزد  ستگاهیبه ا  بایتقر

بودم که بتونم دام   دوار یحداقل ام.  ستادنیکه منتظر ا  دمی رو د

  .نمی ها بباون آدم  نیرو ب

تازه کردم. دوباره بلند شدم. قلبم    یو نفس  ستادمیلحظه ا  چند

  د ی. امدیتابیحلقم بود. آفتاب روشن و گرم به صورتم م  ی تو

م عشق!    نیب  ی زی چ  دیشا  ای  کردم ی رو حس  عشق    نیا“به 

  ” نِفله، حماقته، حماااقت! ستین

 ی که روبرو  یسبز و براق  مکتی ن  ی اونجا بود؛ رو  کین یدام  و

ا پشت  رو  ستگاهی حصار  داشت.  قرار  ن  ی اتوبوس   مکتیاون 

بود، دست تکنشسته  زانوهاش  به  رو  در   ه یهاش  و  بود  داده 
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 رو اده یپ  ی هافرشبه سنگ   یبود، عصب  نییکه سرش پا  یحال

  .زل زده بود

 ند گفتم: بل ی صدا با

  ”.ی رو فراموش کرد  تزاتیپ“

دختر، وا بده اووووف! بکش    دمیتر نداز تو خُنُک   یعنی!  یییهع“

  ”!یفاک ی کهیمرت نیاز ا رونیب

ام  ینگاه اونقدر  انداخت.  تو  ی دواریبهم  هاش چشم  ی رو 

  .شد یم ری هام داشت سرازکه اشک دمیدیم

  ”!اال“

زن با ژاکت زرد رنگ    هی.و به سمتم اومد  ستادیپاهاش ا  ی رو

 :گفتیم اشهی داشت به همسا

  ”!داره؟ کی جورج پ  یفروش تزایپ  دایجد“ 

  .گرفتم کین یرو به طرف دام تزایپ
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! من تو ییتو  ست؛ین  تزایپ   خوامی که من م  ی زی اون چ  زم،یعز“

  ”.خوامی رو م

 ادامه داد:   یلحن خشک با

  دوارم یمتاسفم. ام  زیچبهت بگم که چقدر بابت همه   خوامیم“ 

 ه ی  شهیرو جبران کنم. م  زیچکه همه   ی فرصت رو بد  نیبهم ا

  ”؟ی بهم بد گهیفرصت د

 رو تکون دادم و با اصرار گفتم: جعبه

  ”.ی ر ی بگ لیرو تحو تزا ی پ نیا دیبا“ 

 بلند گفت: ی اتوبوس نشسته بود، با صدا ی که تو ی مرد

 ”!کنمی من ازت قبولش م خواد،ی اگه اون نم“ 

نگو مردم بالد    م؛ یکِنِفت هست  های رانیفقط ما ا  کردمی فکر م“ 

  ”بلدن! های کِنِفت باز  نیکفر هم از ا

 هیخواستم فقط کاف  ی زیچ  ایدن  نیا  ی اگه تو  یبهم گفت  ادتهی“

  ”بهت بگم؟
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 یجد   یلیبه عالمت مثبت سرش رو تکون داد و خ   کی نیدام

  .بهم نگاه کرد

  ”.اال ی خوایم یبگو چ بهم“

  ”!لطفا ،یو بازش کن ی ریرو بگ   تزای پ نیا خوامیم“

مچ دستم برداشت و جعبه رو   ی دستش رو از رو  یلیمیب  با

فکر   نیلحظه به ا هیرو باز کرد و من   تزایپ ی گرفت. در جعبه 

بعد از چند   یاومده باشه، ول  یسر پپرون   ییکردم که نکنه بال

د با  حال  کی نیدام  ی چهره   دنی لحظه  در  آب   ی و  داشت  که 

قورت م رو  پ  داد،یدهنش  که   یکیکوچ  امی متوجه شدم که 

سالمه  تزا ی پ  ی رو بودم  انگار   ی نگاه .نوشته  انداخت؛  بهم 

  .سوختی هاش مچشم

نمطالعه   نکی ع  من“ خودم  با  رو  برام   شهیم  اوردم؛یام  تو 

  ”ش؟یبخون
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بزرگ بود که متن روش کامال واضح باشه.    ی اونقدر  یپپرون  اون

نوشته شده و   یچ  تزایپ  ی که رو  دونستیکامال م  کی نیدام

ها رو به  که من اون جمله  خواستیم  یبخونش، ول  دیچطور با

  .ارمیزبون ب

هام  بود. لب  نمونیب  تزایپ  ی جعبه  هیو    میبود  ستادهیا  جاهمون

  .وارد کردم هام ه ینفسم رو به ر نیکردم و آخر سی رو خ

م  نوشته“ متوجه  خوب  دارم!  ا  یشیدوستت   ی چ  نجایکه 

  ”.نوشتم

 ک ینیو آسمون بود. دام  نیزم  نیو ب  رواده یپ  ی تو  تزایپ  ی جعبه 

هم   تیهوا چرخوند. در نها  ی من رو از کمرم بلند کرد و تو

  !کین یفرود اومدم که بهش تعلق داشتم؛ آغوش دام ییجا

پ  یکی پ  دایاوه، جد“گفت:    رو اده یاز   گان ی را  ی تزایپ  رو اده یاز 

  ”!بارهیم
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  م یغرق بود  گهی همد  ی هابوسه  ی اونقدر تو  کین یمن و دام  یول

و    یشونیها، پ گونه  ی . اون رومیدادی نم  تیاهم  ی زیکه به چ 

هام  لب   ی هاش رو روام رو بوسه بارون کرد و باالخره لب چونه

 گذاشت. 

  .میجدا شد گهیپس از همد م؛ی نفس کم آورد

  ”!دارم اال دوستت“

  ”!هم دوستت دارم من“

  ”.بگو، حرفت رو تکرار کن دوباره “

  ”!میخوب بساز ی نده یآ هیکه   میادارم دام. آماده  دوستت“

ا  کی نیدام دور  تا  دور  و  کرد  بلندم  اتوبوس   ستگاهی دوباره 

دست  که چرخوند.  کردم  حلقه  دورش  محکم  اونقدر  رو  هام 

  .هرگز نتونه خودش رو آزاد کنه

  ریی اتوبوس تغ  ی هاستگاه یا  ی من رو تو   یروسوها زندگ  شما“

 ”!نیدیم
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