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با اينكه هيچ دلش نميخواست از رخت خواب دل بكند اما صداي آالرم گوشي به او مي گفت كه بايد بيدار 
ز مدتها در خانه خودش از خواب شود. كش و قوسي به بدنش داد و سعي كرد چشمهايش را باز كند بعد ا

بيدار شده بود هر چند معتقد بود در غربت هيچ جا خانه آدم نيست اما خب اينجا يه جورهايي حكم 
خانهاش را داشت ساعت شش بود با خودش گفت كاش امروز مامورتي نداشت مي توانست بيشتر بخوابد 

 .اما چه ميشد كرد دستور بود و بايدا نجامش ميداد

خواب بلند شد بايد سريع دوشي مي گرفت و خود را به تيم تحويل ميرساند. وقتي در آيينه حمام  از رخت
صورتش را ديد واقعا جا خورد البته بعد از يك هفته طوالني مسافرت آن هم با اتومبيل حال و روز 

گرفته و بود بهتري هم نميتوانست داشته باشدآنهم باآنهمه تنش و درگيري! ته ريش نامرتبي صورتش را 
وهاله سياهي كه در اثر كم خوابي بوجود امده بود زير چشمانش ديده ميشد. او دستانش را روي لبه 
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روشويي گذاشت و به طرف آيينه خم شد و صورتش را با دقت بيشتر نگاه كرد عجيب بود اما احساس 
رنگ تماشايش ميكرد  ميكرد با مرد درون آيينه غريبه است. با تصويري كه با چشماني خسته قهوهاي

هيچ حس مشتركي نداشت. اما اينطور كه به نظر ميرسيد اين خودش بود مردي تنها كه كم كم داشت در 
غربتش غرق مي شد. و خود را نميشناخت ياد يك ترانه قديمي افتاد كه خودش هم نمي دانست چطوري 

 :آمده بود و كنج حافظهاش جا خوش كرده بود

دهم من نشانيهاي خود را مي  

 يك نفر بايد مرا پيدا كند

او نفسش را با صدا بيرون داد بعدانگشتانش را در موهاي سياه و چربش فرو برد و در كمد باالي 
روشويي را باز كرد و خمير ريش و فرچه اش را برداشت و همانطور كه صورتش را كف مالي ميكرد 

وند؟به اين فكر ميكرد كه چطور بعضي زنها عاشق اين ته ريش ميش  

ساعتي بعد او در حاليكه يك جين آبي و تيشرت سورمه اي رنگ و يك كاپشن بادي سياه به تن داشت از 
خانه خارج شد هواي تقريبا سردي بود آسمان خاكستري رنگ خبر از بارش زودهنگاهي را مي داد اما 

 .هنوز برفهاي هفته پيش در گوشه و كنار ديده ميشدند. او عاشق اين فصل بود

و و ِجيِجي در لكسوز سياهرنگي كه آنسوي خيابان پارك بود منتظرش بودند و با ديدن او تك بوقي دين
زدند تا او را متوجه خود كنند. دينو راننده بود و ِجيِجي با ديدن او پياده شد و سوار صندلي عقب شد و 

 .صندلي جلو را براي او خالي كرد

ود و با ديدن اوآنرا در دهانش جابهجا كرد و گفت: چطوري دينو مثل هميشه يك آبنبات چوبي در دهانش ب
؟«شاين» ! 

 .ِجيِجي به جاي او جواب داد: عاليه؟! مگه نميبيني تر و تميزه و مثل هميشه با حالت مسخرهاي خنديد

 !شاين بدون اينكه به رفيق الكي خوش نگاه كند گفت: عالي كه نيستم... ولي خوبم

گفت: من به رئيس گفتم الزم نيست تو بيايي اما اصرار داشت تو هم باشي دينو اتومبيل را روشن كرد و 
و البته گفت به خاطر اينكه با وجود خستگي اينكار رو هم انجام دادي يه جايزه خوب برات كنار ميذاره! 

 .و چشمكي از آيينه به جيجي زد

الت شاين، من آرزومه جيجي آرنجهايش را روي دو صندلي راننده و شاگرد گذاشت و گفت: خوش به ح
كه يه روز رئيس بهم از اون جايزههاش بده... من نميدونم تو كه هيچوقت قبول نميكني اما چرا باز هم 

 .رئيس برات ميفرسته

شاين خوب منظور از جايزه را مي دانست و هيچوقت هم زير بار قبول كردن آنها نميرفت اما باز رئيس 
ا دختراني بودند كه او براي شاين ميفرستاد تا با آنها خوشگذراني برايش جايزه ميفرستاد و اين جايزهه

 .كند

 شاين آرنجش را روي لبه پنجره گذاشت و گفت: برنامه امروز چيه؟
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 .جيجي گفت: بايد بچههاي كريستال رو تا ويالي خارج از شهر اسكورت كنيم

يستال اينقدر مهم شده؟ حاال شاين دستي به صورت تازه اصالح شدهاش كشيد و گفت: از كي تا حاال كر
 مگه دارن چيكار ميكنن؟

دينو گفت: مثل اينكه خيلي محرمانهاس حتي به ما هم چيزي نگفتن! باورت مي شه؟! ما هم نميدونيم! 
ديروز كريستال مي گفت عمليات مهمي دارن اما خودت كه ميشناسيش دهنش مثل در يه گاوصندق قديمي 

 ...سفته

مزهاي گفت: فكر كن يه زن دهنش لق نباشه... خيلي ترسناكه... من كه ازش مي جيجي از پشت با لحن با
 .ترسم

شاين خنده اش را خورد و به چهره جيجي از داخل آينه نگاه كرد و گفت: چون دقن لق نيست ازش مي 
 ...ترسي يا

دون »ه افراد شاين مي خواست خاطره آن لگد كذايي را به ياد جيجي بياورد هماني كه تا مدتها بساط خند
را جور كرده بود« سالياري ! 

 !دينو با صداي بلندي زد زير خنده و گفت: راست ميگه جي بگو چرا ازش ميترسي

 .جيجي چيني به چهره انداخت و گفت: اَه اَه يادم نياندازيد دوباره جاش درد گرفت

به سرش نزند به او قضيه اين بود كه جيجي يك بار يك كتك حسابي از كريستال خورده بود تا ديگر 
 .نزديك شود

دينو گفت: هر وقت پاي اين دختره كريستال وسط ماجراس مطمئن باش قضيه آدم ربايي و اينجور 
چيزاس... با اينكه ميگن محرمانه اس اما مطمئنم يه ادم مهم رو دزديدن... وقتي رئيس تو رو براي 

 .همراهي مي فرسته ديگه نميشه شك نكرد

گ كرد و گفت: يعني واقعا قضيه اينه؟شاين چشمانش را تن ! 

ساعتي بعدآنها به محل قرار رسيدند كريستال با آن موهاي بلوند كه روي صندلي جلو نسشته بود از همين 
 .فاصله نه چندان نزديك قابل شناسايي بود

 !دينو سوتي كشيد و گفت: اين دختره عجب تيكه ايه! هر دفعه كه ميبينمش خواستنيتر از قبله

ي گفت: كامال مخالفم... نفرت انگيزهجيج ! 

شاين بدون توجه به بحث ميان آندو از اتومبيل پياده شد و به سمت هيونداي شاسي بلند سياهرنگي كه 
منتظر ايستاده بود رفت و همانطور كه به آنها نزديك ميشد در دل حرف دينو را تاييد كرد چون 

يادي جذاب بودواقعا براي شغلي كه داشت ز« كريستال سانتيني» . 



                 
 

 

 رمان گنهكار بی گناه | *تاراج زمان* 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه 

 کنید

 

4 

 

در اتوبيل باز شد و كريستال ازآن پياده شد موهاي بلوندش را از باالي سرش دم اسبي بسته بود و پيشاني 
رخ بيننده مي كشيد يه پالتوي چرم كوتاهي كه تا زير باسنش ميرسيد به تن داشت و خوشتراشش را به 

آنها ميرسد. او با قدمهاي بلندي به سمت پوتينهاي بلند بدون پاشنه اي كه معلوم بود صاحبش خيلي به 
شاين ميآمد و اخم محسوسي به چهره داشت. وقتي آندو به هم رسيدند كريستال با لحني كه دلخوري درآن 
موج ميزد گفت: دون با خودش چي فكركرده براي من همراه فرستاده؟! تمام كاراي سخت رو من انجام 

ت و پام؟! از اون دوتا احمق هم موندم؟مي دم و اونوقت... يعني من اينقدر بي دس ! 

 .او اينرا در حالي گفت كه به اتومبيل دينو و جيجي اشاره ميكرد

 !شاين شانهاش را باال انداخت و گفت: من در جريان نيستم... ديشب رسيدم

 !كريستال چشمان آبياش را تنگ كرد و گفت: واي به حالت شاين اگه تو موش دوونده باشي

نكه هيچ عكس العملي در چهره اش نمايان شود گفت: تو در جايگاهي نيستي كه من رو شاين بدون اي
تهديد كني... و ثانيهاي مكث كرد و تمام اجزاي صورت كريستال را از نظر گذراند و ادامه داد: و 

اطمينان داشته باش من هم مشتاق نيستم كه توي كارهاي احمقانه تو دخالت كنم. پس برو سوار ماشينت 
و تا قال قضيه رو بكنيم همگي بريم پي كارمونش ! 

كريستال نگاه پر از خشمي به شاين كرد و گفت: ما جلوتر ميريم. و به سمت اتومبيلش حركت كرد. و 
شاين همانطور كه داشت به سمت اتومبيل ميرفت به اين فكر ميكرد كه چقدر از اين دختر مغرور متنفر 

ياري بود و از كودكي تحت تعليم او قرار داشت و حاال جزء يكي از است. كريستال دختر خوانده دون سال
مهمترين افراد او محسوب ميشد و در بسياري از عملياتهاي تبهكارانه آنها نقش مهمي را ايفا ميكرد شاين 
به جرات مي توانست بگويد او فقط نام زن بودن را به دنبال خود مي كشد وگرنه از هر مردي سختتر و 

استسنگدلتر  . 

 !دينو با ترديد گفت: چي داشت ميگفت ؟ چهرهاش نشون مي داد كه االن تيربارونت ميكنه

شاين پوزخندي زد و گفت: حرف اضافه نزن فقط دنبالش برو بزار اين ماموريتو تموم كنيم كه اصال 
 !حوصله اين دخترِه از خود راضي رو ندارم

از شهر سالياري همراهي ميكردند وقتي جلوي ويالي  آنها بايد كريستال و اتومبيلش را تا ويالي خارج
بزرگ و مجلل سالياري ايستادند شاين از اتومبيل پياده نشد اما خوب همه جا را زير نظر داشت كريستال 

سريع از اتومبيل بيرون پريد از حركاتش مشخص بود كه درحال دستور دادن است شاين هميشه با 
ا غلط انداز است. در واقع كريستال اژدهايي بود در جلد يك پروانهخودش ميگفت: اين اندام ظريف واقع . 

حدس دينو درست بود قضيه آدم ربايي بود شاين اينرا از كيسه اي كه از پشت اتومبيل خارج شد و با 
احتياط به داخل ساختمان منتقل شد فهميد اما هيچ كنجكاو نبود كه بداند ماجرا چيست و چه كسي را 

ين دلش مي خواست باقي روز را براي خودش باشد اما مي دانست كه دون هيچ خوشش دزديدهاند. شا
نميآمد كه شاين بدون ديدن اوآنجا را ترك كند پس از اتومبيل پياده شد و به طرف عمارت رفت. كريستال 

او  جلوي در ايستاده بود و او را با غيظ تماشا ميكرد و با ديدن او كه به سمت عمارت ميرفت جلوتر از
داخل شد. شاين هيچوقت از كريستال خوشش نميآمد چون او به طرز احمقانهاي به شاين حسادت ميورزيد 
و اين حسادت از حس مالكيتي كه او نسبت به دون كه دايياش هم ميشد نشئت مي گرفت و از اينكه دون 
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نقدر مورد توجه دون نسبت به شاين كه هيچ وابستگي به خانواده نداشت اينقدر مهربان است و شاين اي
  .است عصباني ميشد

و از اينكه دون نسبت به شاين كه هيچ وابستگي به خانواده نداشت اينقدر مهربان است و شاين اينقدر  ...
 .مورد توجه دون است عصباني ميشد

دقيقا از كجا آمده است گويي يك روز همه از خواب بيدار شده بودند و ديده « شاين»هيچكس نمي دانست 
بودند او شده نور چشمي دون سالياري و همه كاره تشكيالت، البته خود شاين زياد مشتاق نبود تا 

مسئوليت همه چيز را بر عهده بگيرد او فقط ميخواست كسي كاري به كارش نداشته باشد اما يك روز به 
البته دست راست خودش آمد و ديد شده معتمد رئيس! و حاال تبديل شده بود به آچار فرانسه تشكيالت و 

 .دون سالياري

وقتي شاين وارد عمارت شد كريستال داشت پالتويش را از تن خارج مي كرد او يك بليز يقه اسكي گپ به 
تن داشت كه بلندي گردنش را به رخ مي كشيد او پالتويش را روي مبل سلطنتي تك نفرهاي كه روبروي 

راز كرد و بند مويش را باز كرد و با حركاتي كه پنجره بزرگ رو به حياط بود نداخت و بعد دستش را د
به سر و گردنش مي داد سعي كرد موهايش را مرتب كند موهاي نسبتا بلند و خوش حالتي كه مثل 

آبشاري طاليي تا وسط كمرش را مي پوشاندند. و همانطور كه بند مويش را داخل جيب شلوار جذب 
مجهزي رفت كه گوشه سالن بود و همانطور كه كمي براق سياهرنگش فرو ميكرد به سمت بوفه ي بار 

نوشيدني براي خودش ميريخت با نفرت شاين را نگاه مي كرد كه چگونه از در وارد شد و به سمت 
راهپله ها رفت. چقدر دلش ميخواست انگشتانش را داخل موهاي سياه او فرو كند و و آنها را دسته دسته 

د كه تمام دندانهايش داخل دهانش خورد شود. تا ديگر نتواند آن لبخند بكند و آنقدر با لگد به دهان او بزن
احمقانه را تحويل او بدهد ، خودش هم نمي دانست ريشه اين همه خشم و نفرتش نسبت به شاين از كجا 
نشئت گرفته اما آنچنان خشمي از او در دلش نهفته بود كه گاهي نميتوانست آنرا كنترل كند مخصوصا 

امال ناديده ميگرفتش و چيزي كه واقعا كريستال را ديوانه ميكرد آن رنگ تحقير و تمسخري وقتي شاين ك
 .بود كه هميشه در ته چشمهاي شاين بود

شاين كه مي دانست در تير رس نگاه كريستال است براي اينكه خشمش را صد چندان كند با پوزخندي 
ا دوانگشت اشاره وانگشت وسط ابتدا به چشمان نگاهش كرد و كريستال با همان نگاه پر از خشم و كينه ب

 !خودش و بعد به او اشاره كرد كه يعني: هميشه حواسم بهت هست

و شاين همانطور كه به چشمهاي آبي و مورب او زل زده بود براي اينكه بيشتر اعصاب او را خراب 
 !كندانگشتانش را به صورت صليب درآورد به اين معنا كه: موفق باشي

نگام نينا خدمتكار مخصوص دون كه زني حدود پنجاه ساله بود سر و كله اش از باالي پله ها در اين ه
پيدا شد و با همان فروتني ذاتياش رو به شاين گفت: سينيور، دون مي خوان شما رو ببينن و بعد رو به 

 !كريستال كرد و ادامه داد: و همچنين شما رو سينيوريتا

ريبا كوبيد و گفت: مگه بهت نگفتم من رو سينيوريتا صدام نكني؟كريستال ليوانش را روي ميز تق  

نينا با ديدن عكس العمل كريستال كمي جا خورده بود و به ِتته ِپته افتاده بود وقتي شاين از كناراو رد شد 
 !با لبخند چشمكي به او زد و تقريبا نجوا كرد: بيخيال نينا محلش نزار
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ت پايين پله ها حركت كرد و شاين از پشت سر صداي كريستال را نينا لبخند خيلي محوي زد و به سم
 !شنيد كه مي گفت: من از كلمه سينيوريتا متنفرم... دفعه آخرته ! باشه

 .وقتي شاين وارد اتاق مطالعه بزرگ سالياري شد او در حال خوردن قهوه و مطالعه روزنامه صبح بود

 :شاين وارد شد و كنار در ايستاد و گفت

دون ـ سالم . 

سالياري سرش را بلند كرد و با ديدن شاين لبخند كج و كوله اي زد و با سر به اشاره كرد كه برود و 
و در اين لحظه كريستال نيز وارد شد و همزمان بوي عطرش فضا را پر كرد عطرگرم و شيريني  بنشيند

ز درآن وجود داشت را كه شاين ازآن متنفر بود. او موهاي طاليي اش كه رگه هايي از رنگ زيوني ني
دور صورتش ريخته بود و رنگ روشن آنها روي بلوز سياهرنگش كنتراست زيبايي پيدا كرده بود با 
اينكه شاين ميدانست او از يك ماده گرگ هم بيرحمتر است اما باز هم گاهي واقعا تحت تاثير زيبايي او 

فقط يك خنجر در غالفي زيباست« يكريس سانتين»قرار مي گرفت اما هر بار به خود نهيب ميزد كه  . 

كريستال بدون كوچكترين توجهي به شاين رفت و روبروي سالياري روي كاناپه نشست سالياري واقعا او 
را دوست مي داشت اين را ميشد از نگاه پر از عشقي به او داشت فهميد سالياري و همسرش هيچگاه بچه 

ياري بود و در واقع سالياري دايي اش ميشد. شاين هميشه دار نشده بودند و اين كريستال دختر خواهر سال
با ديدن آندو ياد آن ضرب المثل ايراني ميفتاد كه : حالل زاده به دايياش ميرود! اما اين دختر حرامزادهتر 

 !و پليدتر ازآن بود كه حالل زاده باشد

ي صحبت كند و او بعد از شاين رفت و دورتر از او روي يك مبل تك نفره نشست و منتظر شد تا ساليار
 :تمام كردن قهوه اش رو به شاين كرد و مثل هميشه با لحن آرام و با وقارش خيلي شمرده شروع كرد

 !ـ آفرين شاين از كارت خيلي راضيام! محمولهاي كه ديروز آوردين خيلي مهم بود... پاداشت محفوظه

ز يكي از محموله هاي بزرگ عتيقه اي خب سالياري حق داشت اينقدر از شاين تشكر كند چون او ديرو
كه تا به حال در كشور جا به جا شده بود را سالم بدستش رسانده بود. كال خانواده سالياري زياد در كار 

 .عتيقه نبودند اما اين يكي از استثنائات بود

وس شاين وبعد رو كرد به كريستال كه پاهاي باريك و بلندش را روي هم انداخته بود و با خشمي نامحس
 !را تماشا مي كرد، و گفت: و تو كريستال... مثل هميشه عالي! بهت افتخار ميكنم عزيزم

لبخندي بروي لب كريستال آمد، خيلي كم پيش مي آمد كه او لبخند بزند و اين از معدود دفعاتي بود كه 
صورت او با لبخند  شاين لبخند او را ميديد و بايد اعتراف مي كرد لبخند زيبايي داشت ومتعجب بود كه

 .چقدر دلنشين ميشود

ـ متشكرم پدر... اما از اينكه اينها رو براي همراهي فرستادي ناراحت شدم! احساس كردم بهم اعتماد 
 !نداري

كريستال اينرا گفت و با نفرت به شاين اشاره كرد اما دون خيلي آرام گفت: عزيزم خودت دليلش رو مي 
رد و ادامه داد: خب شاين گمان نمي كنم بدوني امشب چه خبره؟دوني پس نپرس و بعد رو شاين ك  
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 !شاين گنگ سالياري را نگاه كرد و گفت: نه، نميدونم... من تازه ديشب رسيدم

دون با لبخند گفت: تولد سارا همسرمه، تصميم گرفتم امسال به مناسبت پنجاهمين سالگرد تولدش يه جشن 
نظورم پذيرايي و اينجور چيزهاست... وبعد رو كريستال كرد و بزرگ بگيرم... همه كارها انجام شده م

گفت: كريس در جريانه! و بعد دوباره به سمت شاين چرخيد و ادامه داد: من از بيشتر خانواده ها دعوت 
مي دوني كه معني اين كار من «! مونتيه»و « روسو»و « فرارا»كردم كه مهمترينشون خانوادههاي 

و البته سالياري يه اتحاد درست كنم. « مونتيه»و « روسو»و « فرارا»دههاي چيه؟ ميخوام بين خانوا
 !مدتهاست كه ما با هم در رقابت شديد هستيم اما ديگه كافيه

شاين كه تا اينجا با دقت به حرفهاي سالياري گوش كرده بود گفت: پس اينطور كه معلومه شما تصميم 
ب از بين رفتن رقابت يعني شراكت! و اين فكر نميكنم از گرفتيد خيلي از منافعتون رو از دست بدين! خ

 !لحاظ اقتصادي به نفعتون باشه

سالياري با لبخند سري تكان داد و گفت: تو مرد باهوشي هستي و من خوشحالم كه تو رو دارم اما خب 
من خيلي فكر كردم همه چيز در ماديات خالصه نمي شه! شراكت قدرت هم به همراه خودش مياره و 

 .البته آرامش نسبي! در هر حال تصميميه كه گرفته شده و من خوشبين هستم

در اين هنگام نينا با وسايل پذيرايياش وارد شد و يك فنجان قهوه و يك برش كيك شكالتي جلوي شاين 
گذاشت، بوي مطبوع قهوه مشام شاين را پر كرده بود كه سالياري ادامه داد: حفظ امنيت جشن امشب رو 

تو و كريستال ميزارم چون به شما دو نفر بيشتر از همه اعتماد دارم به عهده . 

وقتي اين جمله ازدهان سالياري خارج شد شاين و كريستال بي اختيار به هم نگاه كردند. كريستال با لحني 
 ...دلخور رو به سالياري كرد و گفت: پدر... من به تنهايي هم از پسش بر ميام الزم نيست كه

ان حرف او پريد و گفت: من از تو بهتر ميفهمم... تو مسئول داخل مجلس هستي نبايد كسي از سالياري مي
وظيفه ات بويي ببره و به سمت شاين نگاه كرد و ادامه داد: و تو هم مسئول حفاظت از كل محوطه 

اشين... و هستي! ديگه خودت ميدوني چي كار بايد بكني و نياز به گفتن من نيست اما بايد با هم هماهنگ ب
 !بعد رو به كريستال كرد و اضافه كرد: جنگ و دشمني واسه بعد از مراسم امشبه... فهميدي؟

سالياري خوب از تنفر كريستال نسبت به شاين خبر داشت اصال مگر كسي هم بود كه نداند كريستال 
 ...سانتيني به خون شاين تشنه است

به شدت خشمگين بود و اينرا به راحتي ميشد از حاالتش وقتي آندو از اتاق سالياري خارج شدند كريستال 
فهميد او لب زيرينش را به دندان گرفته بود در اتاق سالياري را كه بست با غيظ گفت: شاين وايستا 

 ...ببينم

شاين دستهايش را داخل جيبش كرد و با طمئنينه به سمتش برگشت و با همان پوزخند هميشگي به او زل 
 ...زد

اين ميل شديد كه بزند توي دهان او مقاومت كرد و در حاليكه سعي ميكرد لرزش نفرت در  كريستال با
 !صدايش نباشد رو به شاين كرد و گفت: من با تو دشمني ندارم. مي خوام اين رو توي كله ات فرو كني
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هم  شاين شقيقه اش را خاراند و با حالت خونسردي كه براي كريستال كشنده بود گفت: بسيار خب! من
 .همچين فكري درباره ات نكردم

شاين اينرا با حالت كنايه آميزي گفت و بعد نگاهي به ساعتش كرد و ادامه داد: فكر نميكنم وقت زيادي 
 .داشته باشيم. بهتره به جاي حرف زدن بري و به وظيفه اي كه بهت محول شده برسي

نقش ساعت گويا رو بازي كني و تنه  كريستال با غيظ شاين را نگاه كرد و گفت: الزم نيست براي من
 .محكمي به او زد و از كنارش رد شد و بعد به سمت راهپله ها رفت

وقتي كريستال از نظر شاين ناپديد شد او نفسش را به بيرون فوت كرد و خود را براي روز سخت و شبي 
بود با كريس سانتيني سختتر آماده كرد! اين مسئوليت به خودي خود سخت بود چه برسد به اينكه مجبور 

 .زبان نفهم هم سرو كله بزني

وقتي او وارد سالن پايين شد متوجه جنب و جوشي كه در همه كاركنان بود شد كه با عجله مشغول سر و 
سامان دادن به سالن بودند كه تا ساعات آينده پذيراي مهمانان مهمي ميبود. او با طمانينه از پلهها پايين آمد 

خارج شد و به سمت پشت عمارت رفت جايي كه معموال افراد اعم از كاركنان و  و سريع از عمارت
محافظان در آنجا جمع ميشدند و همانطور كه انتظارش را داشت دينو را در آنجا يافت كه مشغول حرف 

بود! لينا منشي دون سالياري بود و البته بيشتر نقش هماهنگ كننده كاركنان را به « لينا ريكي»زدن با 
هده داشت آنها با ديدن شاين هر دو به سمت او چرخيدد و چشمان زيتوني لينا با ديد شاين برق زد تقريبا ع

 .كسي در تشكيالت آلفونسو سالياري نبود كه نداند لينا به شاين نظر دارد

 !وقتي شاين به فاصله دو سه قدمي آنها رسيد دينو با همان لهجه سيسيلي اش گفت: شاين شنيدي چه خبره؟

شاين كه حاال كنار آنها ايستاده بود گفت: آره... و لينا در حاليكه چشم از شاين بر نميداشت دستي بروي 
موهاي خرمايياش كشيد و گفت: خب شما ليست چيزايي رو كه الزم داريد رو آماده كنيد تا من ترتيبش 

ه دارد بدهد تا شاين اين تي رو بدم... او سر تا پاي شاين را ورانداز كرد و با اينكه حاضر بود هر چ
 ...شرت سورمه اي جذاب را عوض نكند گفت: شما هم بايد لباس رسمي بپوشيد منظورم كت و شلوار و

شاين ميان حرف او پريد و گفت: البته اما منظور شما اين نيست كه من االن تا اون سر شهر برم و كت و 
 !شلوارم رو بردارم بيارم اينجا

تازه كاشته شده دندانش را به رخ اندو كشيد و گفت: نه... اگه يادتون باشه سال پيش لينا خنديد و نگين 
 !نماينده يكي از برندهاي كت و شلوار به دستور دون اومد و اندازه بيشتر كاركنان رو گرفت

شاين آنروز را خوب به ياد داشت چون همان روزي بود كه كريستال ضربه محكمي به كشاله ران جيجي 
د و با سر حرف لينا را تاييد كرد و لينا ادامه داد: به دستور دون همه كاركنان و محافظا و زده بو

نيروهاي امنيتي بايد مثل هم لباس بپوشن و ما سفارشش رو به همين شركت داديم و ... او به ساعت 
 !نگاهي انداخت و با خود گفت: چرا دير كردن؟

امروز روز حساسيه اصال دلم نمي خواد مشكلي توي حيطه او دوباره به شاين نگاه كرد و گفت: شاين 
 ...مسئوليتي من پيش بياد پس شما هم ليستتون رو دقيق تنظيم كنيد و به من تحويل بدين
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اما دينو دستش را پشت سر لينا گذاشت و در حاليكه او را از شاين دور مي كرد گفت: لينا زيادي داري 
همه سخت مي گيري اين هم يه مهمونيه مثل . 

 .شاين صداي لينا را مي شنيد كه سعي داشت دينو را قانع كند كه اين مهماني خيلي مهمتر است

 .شاين صداي لينا را مي شنيد كه سعي داشت دينو را قانع كند كه اين مهماني خيلي مهمتر است

ود در آينه شاين كمي كراوات پهن براقش را دستكاري كرد تا حالت بهتري به خود بگيرد و به تصوير خ
نگاه كرد يك كت و شلوار سياه با پيراهن سفيد و كراوات نوك مدادي كه با لبه نوك مدادي كت هماهنگ 
شده بود. او دستي به موهايش كشيد و از اتاق تعويض لباس خارج شد و اولين چيزي كه ديد دينو بود كه 

ورانداز ميكرد از حالت او خنده  نا رضايتي داشت هيكل قناسش را در ان كت و شلوار تقريبا خوشدوخت
 اش گرفت و به سمت او رفت و در حاليكه سعي مي كرد نخندد گفت: چي شده دينو؟! درگيري؟

دينو در حاليكه سعي ميكرد صدايش را باال نبرد در حاليكه صدايش از عصبانيت ميلرزيد گفت: فقط بدونم 
 ...اين ايده كت و شلوار مال كي بوده

و را ورانداز كرد و گفت: مشكل از كت و شلوار نيست تو هيكلت داغونه! اگه مصرف شاين سر تا پاي ا
 !شيريني و شكالتت رو بياري پايين يك كم شكل آدما مي شي

شاين اينرا گفت و دينو را به حال خودش گذاشت و به طرف عمارت رفت ديگر تقريبا همه چيز براي 
« گلفروشي آرسن» درشت روي آن نوشته شده بود  رسيدن مهمانها آماده بود و يك ون كه با حروف

داشت محموله اش را كه دسته گلهاي بزرگ و قطعا گرانقيمت بود خالي مي كرد شاين از پله ها باال رفت 
و وارد سالن كه به خاطر مهماني تقريبا نصف وسايلش به جاي ديگري منتقل شده بود وارد شد بايد از 

مشغول وارسي همه گوشه و كنار شد تا مثال بمبي يا دوربين يا  همه چيز مطمئن مي شد پس دوباره
 .وسايل استراق سمعي جاسازي نشده باشد

كريستال دستگاه فر را روي ميز توالت انداخت و به تصوير خود در آينه نگاه كرد و با خودش گفت كه 
حوصله رفتن به  سر وضعش به عنوان يك خودآرايي چيز خوبي از آب در آمده است در هر حال او نه

آرايشگاه را داشت و نه وقتش را البته سارا به او پيشنهاد كرده بود تا آرايشگرش به كريستال كمك كند اما 
 !خب مسئله اصلي اين بود كه كريستال از آرايشگرها متنفر بود

با اين او به سمت لباس شبي كه از رگال آويزان بود رفت و آنرا برداشت و در حاليكه مي دانست امشب 
پيراهن درگير خواهد بود آنرا تن كرد. خب خوبي اش اين بود كه لباس بلندي نبود تا نتواند از زير دست 

و پا جمعش كند! سنگدوزيهاي دور يقه كمي پوستش را ناراحت كرد و همين باعث شد كه خلق تنگش 
انديشيد امشب با اين لباس تنگتر شود و زير لب غريد لعنتي! وقتي جلوي آينه قدي خودش را ديد با خود 

چطوري بايد هواي مجلس را هم داشته باشد! باو لبه هاي لباسش را از زير بغلش گرفت و تا آنجا كه مي 
توانست آن را باال كشيد اما فايده اي نداشت در بهترين حالت ممكن هم نصف بيشتر باال تنه اش بيرون 

از اين نقطه ضعف سوء استفاده كند و خود را بيشتر در  بود ترسي به دلش راه يافته بود كه نكند كه شاين
دل سالياري جا كند او موهايش را از داخل لباس خارج كرد طوري كه فرهايش بهم نخورد و در همين 

 !لحظه كسي در اتاقش را زد او تقريبا فرياد زد: كيه؟

 !صداي لينا را شناخت كه مي گفت: كريس عزيزم منم
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د كريستال بدون اينكه به او فرصت حرف زدن بدهد گفت: بيا اين زيپ لعنتي و وقتي لينا وارد اتاق ش
 !بكش باال

لينا يك تخته شاسي در دستي بود آنرا روي ميز توالت گذاشت و دستور كريستال را انجام داد و بعد گفت: 
 !كريس ، شاين در به در دنبالت ميگرده

 ...ـ به جهنم

باتر به نظر مي رسي! فكر كنم ستاره مجلس باشيـ واي عزيزم توي اين لباس چقدر زي ! 

كريس حالي كه داشت گوشواره هاي الماسي را كه سال پيش دون براي تولدش به او هديه داد بود را 
 داخل گوشش مي كرد گفت : من وظيفه مهتري از ستاره شدن دارم... اوضاع چطوره؟

 ...لينا تخته شاسي اش را برداشت و گفت: همه چيز خوبه فقط

 كريس همانطوركه صندلهاي سنگ كاري شده مارك گوچي اش را به پا مي كرد گفت: فقط چي؟

 ـ ميشه منم آماده بشم؟

كريس سر تا پاي لينا را از نظر گزراند، يك پيراهن طرح مردانه سفيد به همراه يك دامن خمره ايه يشمي 
توانست بفهمد كه او منشي است.  با كمر بند چرم كه تا روي كشكك زانوهايش مي رسيد! هر كسي مي

 .پوزخندي زد و گفت: باشه همينجا لباست رو عوض كن من دارم مي رم

كريس به سمت ميز توالتش رفت و رژ لب صورتي مرطوبش را برداشت شروع به ماليدن كرد و بعد 
كاري  دوباره كمي رژ گونه زد چشمهايش را هم قبال با ريمل و سايه دودي آرايش كرده بود و ديگر

نداشت او كيف كوچكي را كه ِست صندلهايش بود برداشت و دوباره داخل آنرا چك كرد تا مطمئن شود 
كلت كوچك طاليي رنگش را فراموش نكرده و با ديدن ان در كيف را بست و به طرف در خروجي رفت 

 !و قبل از اينكه از اتاق خارج شود رو به لينا كرد و گفت: فقط در رو قفل كن

با لبخند تاييد كرد و قبل از اينكه كريس كامل از اتاق خارج شود صدايش كردلينا  : 

 ...ـ كريس

 !كريس ايستاد و لينا با لبخند گفت: محشر شدي

 !كريس لبخند كجي زد و گفت: سعي كن تو هم بشي

شاين روي زمين زانو زده بود و مشغول وارسي شومينه بزرگ طبقه پايين بود كه صداي كريس را از 
شت سرش شنيدپ : 

 ـ تو اينجه چيكار ميكني؟
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شاين بلند شد و وقتي با كريس روبرو شد فهميد كه اين موهاي فر چشمهاي آرايش شده اش تا حاال كجا گم 
و گور شده بود و الحق اگر ميخواست منصف باشد او داشت ميدرخشيد... شاين با پوزخند گفت: باالخره 

بايد اينجا كارت رو انجام بده وقتي تو داري بزك و دوزك مي كني يكي ! 

كريس لبش را از داخل گاز گرفت و از گشاد شدن پره هاي بيني اش مشخص بود كه عصباني است او 
كه با اين صندلهاي پاشنه بلند حاال تقريبا هم قد شاين شده بود به مردمك قهوهاي رنگ چشمان شاين زل 

ي دادي؟زد و گفت: يعني االن داشتي كارهاي من رو انجام م  

 شاين كه داشت از بوي عطر كريس خفه مي شد گفت: چيز ديگه اي به نظر ميومد؟

كريس در يك نگاه صورت شاين را از نظر گذراند و احساس كرد چقدر از آن پيشاني بلند و ابروهاي 
پهن پركالغي و چشمهاي نافذي كه هيچ وقت هيچ احساسي در آن ديده نميشد متنفر است از آن بيني نه 
چندان كوچك و آن چانه زاويه دار و حتي خط كمرنگي كه آنرا به دونيم قسمت ميكرد. از همه چيز او 
متنفر بود چون شاين قابليت اينرا داشت كه پدرش را از او بگيرد! شاين با آنهمه قابليت و ذكاوت مي 

ه براي خودش توانست او را تبديل به يك دختر بچه بي خاصيت بكند در يك لحظه از سر و وضعي ك
درست كرده بود خشمگين شد كاش مي توانست همين االن برود و همه اين چيزهاي قشنگ را از تنش 

 خارج كند و دوباره به جلد همان دختر قوي كه بود برود اما چه بايد مي كرد وقتي مجبور بود ؟

وجودت رو تحمل كنم! كريس با اكراه لبه كت شاين را گرفت و گفت: حاال كه اينجام و دليلي نميبينم 
 ! همونطوري كه پدر گفت مسئول كارهاي داخلي منم پس لطفا... گور ُگم

 

شاين ذاتا منطقي تر از كريس بود و در كل حوصله لجبازيهاي كودكانه را نداشت پس به طرف در 
 .خروجي براه افتاد خدا را شكر كرد كه الزم نبود زياد با كريستال سر و كله بزند

نگاهش او را تا دم در بدرقه كرد و زير لب گفت برو به جهنمكريستال با   ! 

شاين حرف كريستال را شنيد به سمتش چرخيد و با لبخند كجي كه بروي لبش بود چشمك كوچكي زد و 
گفت: زياد حرص نخور خانوم كوچولو... آرايشت خراب ميشه... و فقط شاين ميدانست كه اين دو جمله 

مي اندازدچه آتشي به جان كريستال  ... 

كريستال چشمهايش را تنگ كرد و گفت: خيلي نفرت انگيزي شاين راوانلي... يه روز خودم گورتو 
 ...ميكنم

شاين با همان نيشخند تحقير اميز گفت: منتظرتم فقط مواظب باش ناخونات نشكنه... و بدون اينكه منتظر 
 ...عكس االعمل كريستال باشد رفت

در لباسي غير از شلوار و بلوزهاي تيره و جذب ديده بود، او هميشه عادت خب شاين قبال هم كريس را 
به پوشيدن لباسهاي اسپرت داشت اما هر وقت او كريس را در چنين شمايلي ميديد واقعا خنده اش 

ميگرفت چون ديگر هيچ خبري از آنهمه جذبه اي كه او برايش جنگيده بود نبود. او تبديل مي شد به يك 
لبر كه تنها به درد اين مي خورد كه با او تانگو برقصي و مثل بادبادك او را به دنبال زن ظريف و د

خودت بكشي! با آن موهاي فر شده و سايه دودي و لباس شب سنگدوزي شده هر زن ديگري بود به نظر 
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ان شاين زيبا مي رسيد اما كريستال با اين هيبت بيشتر خنده دار به نظر مي رسيد و هر چه براي پنه
كردن ظرافتهاي زنانه اش رشته بود پنبه مي شد مخصوصا اين دفعه كه با اين لباس سياه دكلته، دار و 

ندارش بيرون ريخته بود يعني واقعا اين لباس را خودش انتخاب كرده بود يا دستهاي پشت پرده وادارش 
ر دون سالياري سارا نبودندكرده بودند تا آنرا بپوشد البته دستهاي پشت پرده كساني به جز لينا و همس . 

شاين دم در ايستاده بود و مشغول برسي كردن نفراتي بود كه از جلوي در تا ورودي عمارت بايد امنيت 
را حفظ ميكردند اين ايده كت و شلوارهاي يك شكل در عين مسخرگي با مزه به نظر مي رسيد چون يك 

 . جور وحدت به انسان القا مي كرد

 ـ چطوري شاين..؟

ين صداي ماريو بود كه امروز بعد از چند هفته برگشته بود او تنها كسي بود كه ميشد گفت شاين با او ا
صميمي است شاين با ديدن او لبخندي زد و دستش را به سمت او دراز كرد و همزمان گفت: كي 

 رسيدي؟ اوضاع چطور بود؟

ود فقط خيلي سرد بود! مسكو توي ماريو همانطور كه دست او را مي فشرد گفت: امروز صبح... بد نب
 !زمستون جاي خوبي براي مسافرت نيست

 شاين گفت: از نمايشگاهت چه خبر؟ موفق شدي؟

ـ آره بد نبود! هر چند اونطوري كه انتظارش رو داشتم نشد و همشم به خاطر پايين اومدن ناگهاني دماي 
 !هوا بود

ابي آنرا پوشانده بود كشيد و براي عوض كردن ماريو اينرا گفت و بعد دستي به صورتش كه ته ريش جذ
 :موضوع پرسيد

 !ـ اينجا چه خبره؟

 .او اينرا پرسيد در حاليكه با سر به عمارت اشاره مي كرد

شاين گفت: در ظاهر تولد دونا سالياريه ، اما در واقع يكي از مهمترين مجالس گردهمايي خانواده ها توي 
 !بيست سال گذشته اس

 ! ماريو گفت: جدا  

شاين شانه اي باال انداخت و گفت: من هم دقيقا نمي دونم ! شايد باورت نشه اما امشب روسي ها و 
 !!فراراها هم هستن! فكر رو بكن بعد از اون كشتار ده سال پيش

 !ماريو لحظه اي جا خورد و بعد گفت: عموم چه نقشه اي توي سرش داره؟

نم... ببينم تو هنوز نديديش؟شاين شانه اش را باال انداخت و گفت: نمي دو ! 

 !ـ نه امروز صبح لينا زنگ زد گفت براي مهموني امروز بايد باشم! بايد حدس ميزدم خبرايي هست
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ماريو اينرا گفت و دستانش را در جيب شلوارش فرو مي كرد، او يك كت و شلوار سفيد به همراه 
از دفعه آخري كه اينجا بود بلندتر بودند و  پيراهني سفيد با نوار دوزي سياه به تن داشت موهاي قهوهايش

چشمان سبز نافذش در اين روز آفتابي درخشانتر از هميشه به نظر ميرسيدند. ماريو سالياري برادرزاده 
دون سالياري بود و تقريبا يكي از مشاور هاي او، اما او شخصيت عجيبي داشت يك مافيايي هنرمند ! او 

و تا به حال نمايشگاههاي زيادي در كشورهاي مختلف برگزار كرده به طور حرفه اي نقاشي مي كرد 
بود و راز موفقيت هم استعدادش بود هم ثروتش و البته او يكي از جذابترين تبهكاراني بود كه تاريخ به 

 !خودش ديده

  !ماريو در حاليكه اطراف را نگاه ميكرد گفت: كريس كجاست نمي بينمش؟

شاين نشست تنها كسي كه مي دانست ماريو نسبت بهلبخند شيطنت آميزي گوشه لب   

 !كريس حسي دارد او بود پس با همان لبخند گفت: داخله... امروز امنيت داخل مجلس با اون و آدمهاشه

 ماريو با لبخند گفت: من مي رم يه سري بزنم و بعد چشمك كوچكي به شاين زد و وارد

كه پالتوي چرم قهوه اي رنگش را از رويعمارت شد اما جلوي در ورودي با لينا روبرو شد  

 لباس مجلسي يشمي اش پوشيده بود و با آن آرايش و موهاي مرتب به استقبال ميهماني

 .مي رفت آنها با هم خوش و بشي كردند و هر كدام مسير خود را ادامه دادند

شيرين بهشاين ميخواست از پله ها پايين برود كه با صداي لينا متوقف شد لينا با لبخندي   

 !سمت او رفت و گفت: خوبي...؟

 شاين گفت: متشكرم... كاري داري؟

 ...لينا شانه اش را باال انداخت و گفت: راستش نه... يعني آره... خب

 !شاين گفت: زودتر بگو... لطفا... كار دارم

ازت  لينا كه تا حاال سرش پايين بود صاف به مردمك چشمهاي شاين زل زد و گفت: ميشه يه خواهشي
 بكنم؟

 !ـ البته

 .شاين با بيخيالي اينرا گفت

 ـ ميشه اگه كسي من رو براي رقص انتخاب نكرد تو... لينا كه تا اين لحظه به چشمان شاين

 !زل زده بود سرش را پاين انداخت و ادامه داد: تو من رو انتخاب كني
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د كه تا به حال شنيده بودشاين از اين درخواست لينا واقعا جا خورد اين احمقانه ترين حرفي بو  

 در هر حال در بين آنهمه ميهمان مطمئنا يكي پيدا مي شد با لينا برقصد اصال اين درخواست

 خيلي بي جايي بود ولي از آنجايي كه او مي دانست لينا چه حسي نسبت به خودش دارن

گفتپس بايد جوري كه دل او نشكند به او مي فهماند كه درخواست مسخره اي دارد پس  : 

 چرا اين فكر رو مي كني؟ تو دختر زيبايي هستي مطمئنم همه دوست دارن با تو برقصن در

ثاني من نمي تونم، امشب مراسم حساسيه خودت كه مي دوني من بايد تمام وقت حواسم به اطراف باشه 
 ...و

 لينا كه خودش فهميده بود حرف بي ربطي زد دست و پاچه خنديد و گفت: تو راست مي

. مثل اينكه من يه كمي خسته ام و مغزم خوب كار نمي كنه! اما اگه توي جمع باشيگي..  

 .من... او مكثي كرد و با شرم نا محسوسي اضافه كرد: من خيلي خوشحال ميشم! سعي كن بيايي

 .شاين لبخندي زد و گفت: ممنون لينا، اگه بتونم حتما

با چهره خندان ماريو روبرو شد. و با كريس با ضربه اي كه به بازويش خورد به عقب برگشت و  

 !لحن پر از كنايه گفت: ببين كي اينجاس! پيكاسو كي برگشتي

 ماريو خنديد و گفت: امروز صبح رسيدم... چطوري؟

 !كريس دستي بروي موهايش كشيد و گفت: بد نيستم اگه اين احمقها اجازه بدن

يكه فاصله اش را با او به كمترين حالتماريو با ذوق سر تا پاي كريس را ورانداز كرد و در حال  

 !ممكن مي رساند گفت: خيلي خوشگل شدي

 كريس او را به آرامي هل داد و گفت: مي شه اينقدر نزديك من نشي؟! مي دوني كه متنفرم

 !كسي بهم بچسبه

 :ماريو كه زيبايي وعطر كريس سرمستش كرده بود بدون اينكه يك سانت تكان بخورد گفت

زيادي خواستني هستي تقصير خودته! ! 

 كريس لحظه اي به چشمان ماريو زل زد و بعد در حاليكه سعي مي كرد آرامشش را حفظ كند

 !گفت: ماريو... ميدوني توي كيف من چيه؟
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 .ماريو كه مسخ چشمهاي آبي كريس شده بود گفت: نه... اما هر چي باشه بايد خيلي جذاب باشه

ذابه! يه كلت طاليي تمام اتوماتيك خوشگل، كه دارمكريس با غيظ گفت: آره اتفاقا خيلي ج  

 ... ميميرم امروز امتحانش كنم و اگه همين االن از سر راهم نري كنار هيچ چيزي رو تضمين نمي كنم

 ماريو خنديد و گفت: باشه... اما آخرش مال خودمي! و همانطور كه آرام انگشتش را روي

: بي عرضه ترين آدم دنيا هستم اگه پوست لطيف بازوي كريس مي كشيد اضافه كرد  

 !عاشقت نكنم

 كريس دست او را پس زد و پوزخندي زد و گفت: نقشه هاتو لو نده آقاي نقاش فعال هم برو

پيش پدر براي عرض ادب چون قيافه ات روي اعصابمه! همزمان با تاريك شدن هوا چراغهاي عمارت 
شاين هيچ حوصله اين چنين مجالسي را نداشت و  روشن شدند و زيبايي محوطه را صد چندان كرده بود

قرار داشتن در چنين محيطهايي حالش را بهم مي زد چون مي دانست كه همه آنها يك مشت جنايتكار 
خون آشامند كه تمام ثروتشان و قدرتشان روي خون انسانهاي بي گناه و بعضا گناهكاراني مثل خودشان 

سئوليت حفاظت از اطراف را به او داده بود خوشحال بودپايه گذاري شده بود و از اينكه دون م  . 

مهمانها كم كم داشتند مي رسيدند و و جلوي عمارت را اتومبيلهاي گرانقيمت سياهرنگشان پر كرده بود. و 
خودشان با كت و شلواري هاي مارك دار و جواهراتي كه به خود آويزان كرده بودند مثل زالوهايي كه 

مي خوردند و وارد عمارت مي شدند شاين احساس مي كرد بوي تعفنشان را مي تواند در هم مي لولند قل 
احساس كند او كه كنار در ورودي ساختمان ايستاده بود تك تك آنها را زير نظر داشت و سعي مي كرد با 

كرده فكر كردن به چيزهاي ديگر اوضاع را قابل تحملتر كند اما مشكل اين بود كه او اين شغل را انتخاب 
بود تا ديگر به هيچ چيز فكر نكند. او بي سيمش را جلوي دهانش گرفت و به مردي كه جلوي در ورودي 

 !ايستاده بود گفت: ببينم توني همه چي مرتبه؟

 ...ـ بله شاين

 ـ همه مهمانها رسيدن؟

نم رسيدمونده... او مكثي كرد و اضافه كرد: كه فكر كنم االن او« سالواتوره فرارا»ـ تقريبا فقط  ! 

ـ باشه مواظب همه چي باش... هر چيز غير عادي ديدي خبرم كن اينو به همه بچه ها بگو! حوصله 
 !سوتي ندارم

شاين بي سيم را داخل جيبش گذاشت و كمي دستانش را بهم ماليد هواي سردي بود اما نه طوري كه نشود 
اي كرد و و قتي او نزد شاين آمد شايد گفت: تحمل كرد او رو به ماركي كه پايين پله ها ايستاده بود اشاره 
 !برو يه دوري بزن اطراف رو نگاه كن كسي خرابكاري نكنه

وقتي ماركي رفت سر و كله ماريو با يك گيالس شراب سرخ پيدا شد او كتش را از تن خارج كرده بود و 
در حاليكه نيم نگاهي داشت  آستينهاي پيراهن سفيدش را تا كرده بود و اين كار او را جذابتر كره بود آريو
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به زنجير طالي نسبتا قطوري كه دور گردن ماريو خود نمايي ميكرد گفت: چه خبرا اوضاع اون داخل 
 چطوره؟

ماريو خنديد و گفت: اونطوري نيست كه تو دوست داشته باشي و بعد سرش را تكاني داد و ادامه داد: ول 
 !كن اينجا رو بيا بريم داخل يه كم خوش بگذرون

 !شاين با پوزخندي گفت: يعني تو االن داري خوش مي گذروني

 !ماريو دستانش را از هم باز كرد و گفت: البته... چرا كه نه

شاين لبش را تر كرد و گفت: تو عشقت توي او مجلس داره جولون مي ده من چرا بايد بهم خوش بگذره؟ 
 .من همينجا راحتترم

ام بزرك شيشه اي در زير نور چراغهاي محوطه مي درخشيد ماريو لحظه اي به شراب سرخي كه در ج
نگاه كرد و با ترديد تكرار كرد: عشقم... آدم عاشق مجسمه ونوس بشه راحتره تا كريستال سانتيني! تالش 
براي راضي كردن او مجسمه براي اينكه باور كنه عشق وجود داره عاقالنه تر به نظر مي رسه. كم كم 

يخيالش بشمدارم فكر مي كنم كه ب ! 

شاين خنديد و گفت: االن تازه رسيده به حرفي كه پارسال بهت گفتم، خرج كردن عشق براي اين دختر... 
 !با عرض پوزش... اسراف محبته! ظاهر قشنگي داره ولي... فقط ظاهره

نها ماريو خنديد و گفت: بيخيال... راستي امروز همه خانواده ها هستن به غير از وينچي ها! كسي از او
 .رو نديدم

 شاين گفت: تو امروز دون رو نديدي؟

 ... ـ نه راستش خيلي سرش شلوغ بود

شاين سرش را تكاني داد و گفت: خب در واقع اين حرفي كه مي خوام بهت بگم خيلي محرمانه اس و 
هم دست بشين! نمي « پدرو وينچي»هيچ كس نبايد چيزي ازش بفهمه دون بقيه رو جمع كرده تا بر عليه 

دونم چقدر در جريان هستي اما اونها جديدا خيلي گنده شدن و معمالت بزرگي با آمريكايي ها انجام دادن 
اين يه « سايمون اسپرينگ»و اين باعث شده منافع همه خانواده ها به خطر بيفته يه يارويي هست به اسم 
عد به كشورهاي جنوب آفريقا دالل آمريكايي اسلحه اس! وينچي ها اسلحه رو از آمريكا وارد مي كنن و ب
 !مي فروشن. با اين كار بدجور قوي شدن! كم كم دارن بقيه رو مي بلعن

 !ماريو لحظه اي به شاين نگاه كرد و بعد گفت: خداي من... پدرو وينچي حتي حرف زدن هم بلد نيست

 !شاين خنديد و گفت: از ان نترس كه هاي و هوي دارد از آن بترس كه سر به زير دارد

 ...ماريو سرش را تكاني داد و بعد با خنده گفت: من عاشق اين ضرب المثلهاتم
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در اين لحظه ماركي خود را به شاين رساند و از ظاهرش مشخص بود كه كمي عصبي است ماريو با 
ديدن او گفت: من مي رم تا تو به كارت برسي شاين اما آخر مهموني رو از دست نده... سورپرايز دارم 

عد مثل هميشه چشمك كوچكي به شاين زد و رفتبرات! و ب . 

 !شاين به سمت ماركي چرخيد و گفت: چي شده؟ بگو ببينم

 !ماركي گفت: غلط نكنم اينجا يه خبراييه

 شاين گفت: چي؟

ماركي نفسش را با صدا بيرون داد و گفت: پشت ساختمون يعني دقيق بگم جلوي اصطبل دو تا از آدمهاي 
مي زنن كريستال بد جوري مشكوك ! 

حواس شاين سريع رفت پيش اتفاق امروز صبح و آن محموله اي كه كريستال براي آوردنش كم مانده بود 
چشمهاي او را از كاسه دربياورد! اما خب از كريستال بعيد نبود براي خراب كردن او هم كه شده گندي 

كه فهمد اوضاع از چه قرار بزند كه نشود جمعش كرد. او در ورودي را به ماركي سپرد خودش براي اين
است به سمت اصطبل رفت. او عمارت بزرگ سالياري را دور زد و به اصطبل بزرگ سالياري كه 

هميشه چند تا اسب گرانقيمت در آن پيدا مي شد نزديك شد دو نفر جلوي در خروجي ايستاده بودند و با 
 .ديدن شاين كمي به هم بعد هر دو به شاين نگاه كردند

چه خبره؟! شما دو تاـ اينجا  ... 

  ...شاين اينرا تقريبا فرياد زد

 

 

انها متيو و ساكس از زير دستان كريستال بودند كه درست مثل رئيسشان اعصاب خورد كن و غير قابل 
 !تحمل بودند. ساكس گفت: فكر نمي كنم به تو ارتباطي داشته باشه

كه مسئول امنيت اطراف منم نه اون رئيس احمقتونـ اتفاقا به تنها كسي كه مربوطه منم! شايد نمي دونيد  ! 

 ...متيو گفت: مواظب حرف زدنت باش

 شاين با پوزخند گفت: چرا... مثال چي مي شه اگه نباشم؟

 !او ساكس را نگاه كرد و گفت: ما وظيفه داريم نذاريم كسي وارد بشه

. و حاال هم مي خوام بدونم شاين گفت: محض اطالع شما... من كسي نيستم! رئيس كل محافظها هستم..
 !چه آشغالي او تو چال كردين كه مثل سگ جلوش پاس مي دين
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آندو مي دانستند كه نمي توانند جلوي شاين را بگيرند تا وارد اصطبل نشود و از طرفي نمي دانستند كه 
ه اصطبلدش بچطوري بايد جواب كريستال را بدهند اما شاين ترديد هر دوي آنها را از بين بد با ورو ! 

فضاي اصطبل تقريبا نيمه تاريك بود و در اين موقع از سال اسبها را به جاي ديگري منتقل مي كردند اما 
پاس دادن جلوي اصطبل خالي... غير عادي بود شاين تك تك اتاقكها را نگاه كرد و باالخره آن چيزي را 

كها ديد و بعد برگشت و با پوزخند به كه مي خواست يافت او سياهي چيزي يا كسي را در كنج يكي از اتاق
 .ساكس و متيو كه با خشم نگاهش مي كردند نگاهي انداخت و وارد اتاقك شد

صداي نفس نفس زدن زنانه اي فضاي اتاقك را پر كرده بود ولي تاريكي اجازه اينرا نمي داد تا شاين 
و وقتي انرا روشن كرد با صحنه  ببيند كه اين بخت برگشته كيست او كور مال كورمال كليد برق را يافت

ناراحت كننده اي روبرو شد. دختر جواني كه دهان و دست و پايش را بسته بودند با حالت بدي روي 
پوشالهاي كف اتاقك اصطبل افتاده بود. موهاي بينهايت سياهرنگش ال به الي پوشالهاي زرد رنگ 

ايوي يك تكه قرمز چيزي به تن نداشت. خودنمايي مي كرد و دختر بيچاره در اين سرما به جز يه م
صورتش در ميان انبوه موهاي سياهرنگش پنهان شده بود شاين كنار او زانو زد و سعي كرد كمي حالت 
او را بهتر كند شانه هاي او را گرفت و از روي زمين بلندش كرد و او را به ديواره اتاقك تكيه داد دختر 

وانست چشمهايش را باز كند شاين واقعا عصبي شده بود باالخره بيچاره از سرما مي لرزيد و حتي نمي ت
هر كاري قوانين خود را داشت حتي تبهكاري! يه انسان چقدر بايد بي وجدان مي بود كه بتواند انسان 
ديگري را كه در دستان او اسير بود اينگونه به حال خود رها كند. شاين اطرافش را نگاهي انداخت تا 

يزي پيدا كند تا بدن دختر را با آن بپوشاند و اولين چيزي كه نظر او را جلب كرد پتوهاي ببيند مي تواند چ
بزرگي بود كه روي لبه ديوار كوتاه اتاقك قرار داده بودند و از آنها براي پوشاندن بدن اسبها در زمستان 

ين هنگام پلكهاي دختر استفاده مي كردند. يكي از آنها را برداشت و انرا خوب دور بدن دختر پيچيد. در ا
لرزيد و چشمهايش را باز كرد هنوز موهايش توي صورتش پخش بودند او با ديدن شاين وحشت زده 

سعي كرد خود را عقب بكشد اما نمي توانست. دهانش را با چسب سياه پهني بسته بودند و او به سختي با 
: آروم باش من با تو كاري ندارمبيني اش نفس مي كشيد شاين موهاي او را از صورت كنار زد و گفت . 

چشمان وحشت زده دختر كه به طور عجيبي سبز بودند از ترس گشاد شده بود و از پره هاي گشاد شده 
 !بيني اش مي شد به عمق وحشت او پي بود. او سرش را تكاني داد و سعي كرد چيزي بگويد

ال به جز من تنها كساني كه مي شاين گفت: دهنت رو باز مي كنم به شرطي كه جيغ نكشي! در هر ح
 !شنون همون عوضيايي هستن كه آوردنت اينجا!... فهميدي؟

دختر سرش را تكان داد و كمي آرامتر شد شاين در يك حركت ناگهاني چسب را از روي لبهاي دختر كند 
و پنج شش او جيغ خفه اي كشيد. حاال شاين مي توانست دقيقتر چهره دختر را ببيند او دختر حدودا بيست 

ساله اي به نظر مي رسيد كه صورت خوش فرمش از ترس و سرما بي نهايت رنگ پريده شده بود دختر 
 :كه تازه دهانش را باز شده مي ديد اولين چيزي كه گفت اين بود

 ...ـ من سامانتا اسپرينگ نيستم... باور كنيد! من فقط رفته بودم استخر شنا كنم

م موضوع تو به من مربوط نمي شه... متاسفمشاين گفت: آروم باش... متاسف ! 
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دختر كه مثل ابر بهار اشك مي ريخت دوباره تكرار كرد: باور كنيد من سامانتا... نيستم اون زنه يه 
چيزي گذاشت رو دماغم و منو آورد اينجا... هي ازم يه چيزايي درباره يه كسي به اسم سايمون مي 

دنبال كي هستيدپرسيد... باور كنيد من نمي دونم شما  ... 

 !شاين گفت: من نمي دونم تو كي هستي اما مي تونم حدس بزنم اون زنه احمق چه گافي داده

 ...دختر با حالت ملتمسانه اي گفت: خواهش مي كنم... به خاطر خدا

 ...شاين گفت: بهت قول نمي دم اما سعي ام رو مي كنم ولي اميدوار نباش

اي ممتد تمام فضا را پر كرد شاين از جا پريد و سريع از اصطبل در اين هنگام صداي تير اندازي ه
خارج شد خبري از ساكس و متيو نبود او بي سيمش را از جيبش درآورد و سعي كرد ماركي را پيدا كند 
اما هيچ كس جواب او را نداد وقتي او وارد حوطه جلويي عمارت شد اولين چيزي كه نظرش را جلب 

ه اي بود كه به صورت نا منظم پارك شده بودند حس ششم شاين مي گفت كه كاسه كرد دو اتومبيل ون نقر
اي زير نيم كاسه است او سريع خود را پشت يكي از ديوارها پنهان كردشايد پليسها بودند، از اينجا مي 

توانست جنازه ماركي را بيند كه روي پله ها افتاده بود اينها كار پليس نمي توانست باشد. از درون 
ساختمان صداي شليكهاي پي در پي مي آمد حدسش درست بود به مهماني حمله شده بود اما اين صداهايي 

را مي شنيد مي توانست مال يك ارتش باشد دقايقي طول نكشيد كه حدودا بيست نفر سريع از ساختمان 
تباه بود آنها خارج شدند و با همان سرعت سوار ونها شده و محوطه را ترك كردند حدس اوليه شاين اش

صد در صد پليس نبودند ده دقيقه اي مي شد آنها رفته بودند اما هيچكس از ساختمان خارج نشد سكوت 
مرگباري همه جا را فرا گرفته بود و شاين بلند شد و به سمت عمارت رفت و ماركي روي پله ها افتاده 

ين با تاسف از كنار او رد شد و با بود و جوي خوني از زير جسدش را پايين پله ها راه افتاده بود شا
ورودش به ساختمان با صحنه فجيعي روبرو شد يك قتل عام به تمام معنا! همه را كشته بودند حتي صداي 
ناله كسي هم به گوش نمي رسيد دينو در حاليكه هنوز اسلحه اش در دستش بود روي زمين كنار ديوار 

ه. او سالياري و همسرش سارا را ديد كه غرق در خون افتاده بود معلوم بود تيري به سرش اصابت كرد
در كنار هم افتاده بودند صحنه هاي متاثر كننده اي براي شاين بود در هر حال او سالها با اين آدمها سر و 

كار داشت چشمهاي سالياري از تعجب گشاد شده بود و سينه اش غرق خون بود لينا روي پله ها افتاده 
ورده بود و چشمهاي زيتوني اش باز مانده بودند و از دهان نيمه بازش رد باريكي بود تيري به گردنش خ

از خون جاري بود بوي خون داشت حالش را به هم مي زد بايد سريع اينجا را ترك مي كرد تا سر و كله 
پليسها پيدا نشده او سريع برگشت تا برود كه كسي پايش را گرفت، وقتي جلوي پايش را نگاه كرد ديد 

دستي از زير يكي از كنسولهاي بزرگ كنار راه پله بيرون آمده او خم شد و كريستال را كه خود را در 
زير كنسول جمع كرده بود تا ديده نشود را ديد. در تاريكي آنجا چشمهاي آبي اش مثل چشمهاي گربه مي 

؟درخشيدند و در آنها ترس را به وضوح مي شد ديد شاين متعجب پرسيد: تو زنده اي !...  

 

 

چه سوال احمقانه اي معلوم بود كه او زنده است شاين دست او را گرفت تا كمكش كند از آنجا بيايد بيرون 
 !و همزمان پرسيد اينجا چه خبره؟
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كريس با فكي لرزان گفت: همه رو كشتن... نميدونم كيا بودن...خواهش مي كنم... من رو هم با خودت 
 !ببر

داز كرد نيمي از قسمت باال تنه برهنه اش خوني بود و موهايش آشفته شده شاين سر تا پاي او را وران
 .بود

شاين در حاليكه به صحنه فجيعي كه در اطرافش بود نگاه مي كرد گفت: متاسفم اما من نمي تونم تو رو 
 .دنبال خودم راه بندازم و بعد با ديدن كتف زخمي او ادامه داد: برام دردسر ميشي

تادن نداشت روي زمين زانو زد و گفت: خواهش مي كنم... من رو اينجا ول نكنكريس كه توان ايس ... 

شاين از باال او را نگاهي كرد و خونسرد گفت: تو جاي من بودي اين كار رو مي كردي؟ مطمئنم تير 
 !خالص رو توي سرم خالي مي كردي

فت: تو با من فرق مي كريس كه چشمانش مثل يك گربه مظلوم شده بود لبه كت شاين را گرفت و گ
 ...كني

 !شاين او را كنار زد و گفت: برو كنار... بايد برم االن كه پليسا سر برسن

كريس همانطور كه روي زمين زانو افتاده بود آرنج كتف سالمش را ستون هيكلش كرده بود ناليد: 
نذار باقي عمرم  خواهش مي كنم شاين تو هميشه با همه فرق داشتي... تو وجدان داري خواهش مي كنم

 ...رو توي زندون بگذرونم

شاين به طرف او برگشت و لحظه اي به او كه روي زمين افتاده بود نگاه كرد. ديگر از ان دختر قوي و 
 .ترسناك خبري نبود او تبديل شده بود به يك موجود ترحم برانگيز كه حتي توان راه رفتن هم نداشت

شاين خواهش مي كنم... فقط من رو از اينجا ببر قول مي دم دردسر  كريس با چشمان نم دار دوباره ناليد:
 !نشم... مي رم پي كارم... فقط من رو از اينجا ببر

شاين خودش هم نفهميد چرا برگشت چون هميشه دلش مي خواست سر به تن كريستال سانتيني نباشد و 
ه حال او مي سوخت. شاين به سمت حاال كه فرصتش را يافته بود تا حسابي حال او را جا بياورد دلش ب

او آمد و زير بازوي او را گرفت و از روي زمين بلندش كرد و گفت: لعنت به تو... هيچ وقت براي من 
 سودي نداشتي... بعد پرسيد: مي توني راه بري؟

 ...بارقه اميد در چشمهاي آبي كريس درخشيد و سريع سرش را تكاني داد و گفت: آره فقط يه كم كمكم كن

شاين يكي از رو ميزي ها را برداشت و آنرا دور تن كريس پيچيد بعد رفت و سويچ دينو رو از جيبش 
برداشت و در حاليكه واقعا از مرگ او متاسف بود نزد كريس برگشت و بعد بازوي او را گرفت و تا 

 .جلوي اتومبيل برد

شاين با خودش كلنجار ميرفت كه  كريس روي صندلي كنار راننده نشسته بود ديگر تقريبا بيهوش بود و
آيا آوردن او با خودش كار درستي بوده يا نه. اما در هر حال كاري بود كه اتفاق افتاده بود او جلوي يك 

داروخانه ايستاد و مقداري وسايل خريد چون مي دانست كه حداقل تا چند روز همه بيمارستانها تحت نظر 
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ر ويالي قديمي دون بگذراند مطمئنا ديگر هيچ كس آنجا را به پليس بودند تصميم گرفته بود مدتي را د
خاطر نداشت بعد از دو ساعت رانندگي وقتي جلوي در ويال رسيدند شاين كم كم ترسيده بود كه مبادا 

كريس بميرد نه اينكه مرگ او برايش مهم باشد اما دلش نمي خواست يك جنازه روي دستش بماند تا پليس 
ديگر هم وسط استبفهمد پاي يك شاهد  . 

 شاين كريس را تكان داد و او به سختي چشمهايش را باز كرد و اولين چيزي كه پرسيد اين بود: كجاييم؟

 .ـ تو به اين كاري نداشته باش پياده شو تا زود ماشينو گم و گورش كنم

لش كن و كريس خواست در را باز كند اما دست راستش را نمي توانست تكان بدهد شاين كالفه گفت: و
بعد خودش پياده شد و در را براي او باز كرد او چهره اش مي شد فهميد كه چقدر درد مي كشد شاين او 
را از اتومبيل پياده كرد و بعد اتومبيل را برد و پشت ويال پنهان كرد وقتي برگشت كريس رو پله هاي 

ود. موهايش به طور نامرتبي جلوي ويال نشسته بود و سرش را به حصار سنگي اطراف پله تكيه داده ب
 .دور صورتش را گرفته بودند و روميزي سفيدي كه شاين دور شانه او پيچيده بود كامال خوني شده بود

شاين سريع به سمت او رفت و زير بازوي او را گرفت و كمي خشونت بلندش كرد و گفت: براي چي 
 .اينجا ولو شده االن يكي مياد مي بيندت

فتن نداشت و شاين تقريبا او را دنبال خودش مي كشيد كريس ناليد: آرومتر... من حالم او ديگر ناي راه ر
 !خيلي بده

شاين او را رها كرد و كليد در ورودي را از زير گلدان سنگي كنار در برداشت و گفت: صبر كن بريم 
 !!تو هر جا دلت خواست ولو شو

ش هم وارد شد. اولين كاري كه كرد اين بود كه به بعد در را باز كرد و او را به داخل هدايت كرد و خود
زير زمين برود و برق ويال را وصل كند وقتي به نشيمن برگشت كريس روي يكي از مبلها افتاده بود 
آرايشش توي صورتش پخش شده بود و صورتش به طرظ بدي رنگ پريده مينمود شاين باالي سراو 

د گفت: پاشو ببينم چي كار برات مي تونم بكنمايستاد و با لحني كه هيچ دلسوزي در آن نبو . 

او همانطور كه روي مبل دراز كشيده بود از الي پلكهاي لرزانش شاين را نگاه مي كرد گفت: من به يه 
 !پزشك احتياج دارم

 شاين كنار او نشست و گفت: الزم نيست... ميخواي گيرمون بندازي؟

ا با ناله ي دردناكي گفتـ گير بيفتم بهتر از اينه كه بميرم! او اينر . 

شاين در حاليكه اورا مي نشاند گفت: بميري بهتره! آدم زنداني با مرده فرقي نداره و با حالتي نه چندان 
مهربان همان روميزي كه خودش دور كتف كريس بسته بود كه قبال سفيد بود حاال از خون سرخ شده بود 

 .باز كرد

استخوان خورده و متوقف شده تمام بدن كريس مي لرزيد از زخم پشت كتفش مشخص بود كه تير به 
 !شاين گفت: اينجا نمي شه كاري كرد پاشو بريم تو حموم
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 !كريس ناليد: تو رو خدا منو ببر پيش يه پزشك... نزار بميرم

 .شاين با خشونت بازوي او را گرفت و بزور بلندش كرد و گفت: گفتم الزم نيست پاشو

خواست مقاومت كند اما فايده اي نداشت او ناليد: خيلي نامردي... مي خواي كريس با آخريش توانش مي 
 !تالفي كني؟! آره آوردي اينجا شكنجه م كني

شاين با هيسي او را دعوت به سكوت كرد او را با زحمت به حمام رساند و او را روي سكوي كنار وان 
و از داخل كيسه يك پنس بيرون آورد و  نشاند بعد رفت وسايلي را كه از داروخانه خريده بود را آورد

آنرا از بسته بندي استريلش خارج كرد ابتدا با سرم خوراكي محل زخم را شست و بعد كريس ديگر تقريبا 
بيهوش شده بود و نمي توانست خود را نگاه دارد شاين مي خواست بيدارش كند اما عجيب بود براي 

ديوار تكيه داد لباس سياه سنگدوزي شده اش به خاطر اولين بار دلش به حال او سوخت و او را به 
خونهاي دلمه بسته زرشكي شده بود شاين محل زخم را تميز شست و بعد با دقت يك جراح گلوله را 
 .خارج كرد و همين كافي بود تا كريس را هوشيار كند او فرياد بي رمقي كشيد و دوباره از حال رفت

اخت و گفت: خوش شانس هستي، و بعد محل زخم را بخيه زد و شاين گلوله را داخل سطل زباله اند
  ...پانسمان كرد

 

 

وقتي كريس به هوش آمد ابتدا مكان و زمان را به ياد نمي آورد. او روي تخت دراز كشيده بود و پتويي 
رويش كشيده شده بود كمي نگذشت تا بفهمد به غير از لباس زيرش لباسي به تن ندارد و يك سرم هم به 

ستش وصل است و دست سمت راستش كه گلوله خورده بود به طرز ماهرانه اي با باند روي سينه اش د
ثابت بسته شده، از دست شاين به شدت عصباني بود؟ چطور جرات كرده بود او را برهنه كند، از اينكه 

مي كرد و  شاين بدن او را ديده بود احساس خشم و البته كمي شرم ميكرد... دردي را در كتفش احساس
سر درد بدي داشت. آفتاب بي رمق اواخر نوامبراز البالي مالفه ضخيمي كه جلوي پنجره بزرگ اتاق 

آويزان بود به داخل مي تابيد كريس اطرافش را نگاه كرد اينجا اتاق خواب دون سالياري بود وقتي براي 
ي متاثر شدتعطيالت يا داليل ديگر به اينجا مي آمد. يك لحظه از يادآوري ساليار . 

در اتاق باز بود و سر و صداي خفه اي از جاي نه چندان دوري به گوش مي رسيد دلش مي خواست بلند 
شود و برود ببيند چه خبر است اما در خود اين توان را نمي ديد. در همين هنگام درد بدي از كتفش 

لند شاين را صدا مي زد اما شروع شد و در جانش پيچيد كه باعث شد ناله بلندي سر دهد او با صداي ب
 !خبري از او نبود

شاين در آشپزخانه مشغول درست كردن صبحانه براي خودش بود و با اكراه سعي مي كرد صداي كريس 
را نشنيده بگيرد اما اين دختر ول كن نبود. او گوجه فرنگيهاي رنده شده را رها كرد و به طبقه باال رفت 

و رو به او كه روي تخت مچاله شده بود گفت: چه خبرته؟! براي چي  و با عصبانيت وارد اتاق كريس شد
 !عربده مي زني؟

 .كريس ناليد: دارم از درد ميميرم
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شاين به در تكيه داد و همانطور كه به كريس نگاه ميكرد گفت: بايد تحمل كني! گلوله استخونت رو 
 !خراشده بود بايد هم كمي درد داشته باشه

هار چوب در ايستاده بود گفت: تو لعنتي مگه دكتري؟! تو ميخواي من رو كريس به شاين كه در چ
 !بكشي!! بعد نيم خيز شد و اضافه كرد: اصال به چه جراتي لباسهاي منو از تنم درآوردي؟

شاين چشمهايش را تنگ كرد وگفت: بايد ازم ممنون هم باشي كه اون لباسهاي كثيفو از تنت درآوردم 
ه يه لباس خوني دست نميزنه! حاال هم يا ساكت شو بگير بخواب يا با چسب وگرنه هيچ ديوونه اي ب

 ...دهنت رو مي بندم تا ديگه صداتو نشنوم

 !كريس با استيصال ناليد: خواهش مي كنم... لعنت به تو... آخه من درد دارم

ر بيارم شاين به سمت كشوي كنار ميز توالت رفت و گفت: تنها چيزي كه تونستم بدون نسخه پزشك گي
 ...اين آمپوله، ولي توقع معجزه نداشته باش

كريس با چشمانش كه در نور اتاق به طرز عجيبي آبي به نظر مي رسيدند او را تعقيب كرد و گفت: تو 
 !يه چيزايي حاليته... نه

شاين آمپول را شكست و آنرا با مهارت خاصي به سرنگ كشيد و با نگاه عاقل اندر صفيه و در حاليكه با 
 !پوزخندي به لب داشت كريس را تماشا مي كرد گفت: از تو بيشتر حاليمه

 !كريس به پانسمان كتفش اشاره كرد و گفت: منظورم از پزشكي و اينطور چيزهاست

 ...او سرنگ را داخل سرم تزريق كرد و گفت: فكر كن يه پزشكم

 !كريس با حالت مسخره اي خنديد و گفت: مسخره خودتي

سول به دست كريس داد و بدون توجه به او گفت: برات آب ميارم هر هشت ساعت شاين يك بسته كپ
 ...يدونه بخور

كريس با دست آزادش موهايش را پشت گوشش فرستاد و گفت: نه مثل اينكه راستي راستي باورت شده 
 !دكتري

 شاين كه كم كم داشت از دست حرفهاي كريس حوصله اش سر مي رفت گفت: حرف اضافه نزن! اگه
 !ميخواي زخمت عفونت نكنه و مثل سگ نميري حرفم رو گوش كن

 !كريس مبهوت به شاين نگاه كرد و گفت: نكنه واقعا دكتري

 ...شاين قرص را به سمت كريس پرت كرد و گفت: بگيرش

 !و به سمت در رفت هنوز از اتاق خارج نشده بود كه كريس بي مقدمه پرسيد: همه مردن؟
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ر متوقف شد و بدون اينكه به سمت او بچرخد گفت: آره... فكر كنم تقريبا شايد در ميان چهارچوب د
 ...همه

 ...كريس لحظه اي سكوت كرد و گفت: كار اون بود... اون ماريوي عوضي

 !شاين با شنيدن حرف كريس به سمت او چرخيد و گفت: تو االن چي گفتي؟

 ...كريس تكرار كرد: كار ماريو بود

خت و دستي به چانه اش كشيد و گفت:آره... وقتي جسدش رو نديدم بايد حدسش شاين سرش را پايين اندا
 !رو ميزدم! بعد سرش را بلند كرد و ادامه داد: اما چرا؟! سالياري عموي ماريو بود

كريس با شنيدن نام سالياري كمي ناراحت شداما بدون آنكه به روي خودش بياورد گفت: دقيق نمي دونم 
م! فكر كنم قضيه مربوط بشه به همون ماجراي قاچاق اسلحه واما يه حدسهايي مي زن ... 

 ...شاين گفت: چه ربطي داره

 .ـ نمي دونم.. يعني دقيقا نمي دونم اما يه حدسهايي مي زنم

 ...شاين چند قدم برداشت و گفت: حدسهات رو بگو

مع كردن همه خانواده فكر كنم پدرو وينچي هيچكاره باشه و همه چيز زير سر خود ماريو بوده... اين ج
ها هم فكر خودش بود كه كم كم به پـ...پدر القا كرد. صداي هنگام ادا كردن كلمه پدر به وضوح لرزيد 
 !اما او زود خودش را جمع و جور كرد و ادامه داد: اين يه نقشه بود تا از شر همه يك جا خالص بشه

پس سورپرايزش اين بود« ورپرايز دارم!آخر مهموني برات س» شاين ياد آخرين جمله ماريو افتاد:  ! 

 .كريس با خشم گفت: خودم مي كشمش... اون عوضي رو از روي زمين محوش مي كنم

شاين به طبقه پايين برگشت و درحاليكه فكرش بد جوري مشغول ماريو بود دوباره با گوجه فرنگيها 
د و او خوابش برده بود حاال مشغول شد صداي كريس قطع شده بود حتما آمپول كار خودش را كرده بو

شاين بهتر مي توانست فكر كند... تمام ده سال گذشته را با سالياري گذرانده بود حاال كه او مرده بود بايد 
چه مي كرد؟ او گوجه ها را درون ماهيتابه ريخت. همين ماريو بود كه او را به سالياري معرفي كرده 

ا با بدترين حالت كشته بود. اين تبهكاران واقعا بويي از بود و حاال در كمال ناباوري عموي خودش ر
 .انسان بودن نبرده بودند

شاين بي اختيار ياد اولين روزي افتاد كه ماريو را ديده بود در آن كافه محقر زير ريل آهن، او يادش مي 
 .آمد كه چطور ماريو به سمت او آمده بود و به او پيشنهاد كارداده بود

« و منظور او از كار خوب همان « داري... دوست داري يه كار خوب داشته باشي؟ قد و هيكل خوبي
شغل نه چندان شريف باديگاردي بود. اين شغل براي مردي كه همه چيزش را ازد دست داده و هيچ 

انگيزه اي براي ادامه ندارد بهترين گزينه بود او نه تنها از مرگ نمي ترسيد بلكه با آغوش باز به استقبال 
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ن مي رفت چه شغلي بهتر از اين براي مردي كه دربه در به دنبال مرگ بود. اما از آنجا كه مرگ از آ
 .جويندگان خود فراري است در اين ده سال حتي يك بار هم جانش به خطر جدي نيفتاده بود

نداشت تا  شايد بهتر بود ماريو را پيدا مي كرد و با او ادامه مي داد در هر حال شاين خطري براي ماريو
بخواهد او را هم از ميان بردارد دوباره از اينكه كريستال سانتيني را دنبال خودش راه انداخته بود پشيمان 
شد... خب ميتوانست او را همينجا قال بگذارد و بود... اما نه مطمئنا تا چند ماه آينده پرونده كشتار ويالي 

جنازه او مطمئنا االن دربه در براي يافتن او همه جا  سالياري روي ميز پليس بود و پليس با پيدا نكردن
 !را گشته بود

  ...!شاين تخم مرغها را درون مايع گوجه فرنگي شكست و زير لب گفت: بايد ماريو رو پيدا كنم

كريس با صداي شاين از خواب بيدار شد دردش كمي كمتر شده بود اما احساس ضعف مي كرد شاين دم 
يش مي كرد او سرش را از روي بالش بلند كرد و با صداي خفه اي گفت: چيه؟! در ايستاده بود و صدا

 چيكارم داري؟

 !شاين گفت: پا شو بيا پايين ميخوام پانسمان زخمت رو عوض كنم

 .كريس گفت: من نمي تونم راه بيام ضعف دارم... كلي خون از دست دادم

. ! ماهانه از اين بيشتر خون از دست ميديشاين چند قدم برداشت و وارد اتاق شد و گفت: چرند نگو.. ! 

 !كريس گفت: تو انسان نيستي...؟! وضعيت من رو نمي بيني؟

 !شاين لحني تمسخرآميز گفت: نه تو انساني!! حرف مفت نزن بلند شو نمي خوام همه جا رو به گند بكشي

 !كريس نيم خيز شد و گفت: اصال به تو چه ربطي داره؟

ت: درست مي گي! اصال به من چه ارتباطي داره چه باليي سر تو مياد؟! يادم شاين كمي فكر كرد و گف
 !رفته بود كه دشمن مني! او به سمت در خروجي اتاق رفت و اضافه كرد: هر كاري دلت ميخواد بكن

 ...هنوز شاين به راه پله هاي طبقه دوم نرسيده بود كه صداي كريس بلند شد

 ...ـ كجا داري ميري... برگرد

اينها را با لحن تحكم آميزي مي گفت اما شاين بدون توجه به او به طبقه اول برگشت هنوز داشت به او 
ماريو فكر مي كرد اما او را چطوري بايد پيدا مي كرد؟! شاين بيشتر پاتوقهاي او را مي شناخت و البته 

آفتابي مي شد. او روي چند تا از خانه هاي او را هم مي شناخت ، ولي حداقل تا يك مدتي نبايد جايي 
 .كاناپه بزرگ و راحت جلوي تلوزيون ولو شد سعي كرد خوب فكر كند تا راهي براي خودش پيدا كند

ـ تو مزخرفترين آدمي هستي كه توي تمام عمرم ديدم... ازت متنفرم شاين... متنفرم كه مجبورم با تو يه 
 ... جا بمونم... متنفرم كه
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ا همانطور كه به حفاظ چوبي كنار راه پله تكيه داده بود و پله ها را دانه كريستال سانتيني اين جمالت ر
دانه رد مي كرد مي گفت. وقتي به طبقه پايين رسيد ابتدا شاين را پيدا نكرد اول سري به آشپزخانه زد و 

 ...بعد به نشيمن برگشت و گفت: اميدوارم بري به جهنم شاين

په دراز كشيده بود و دستهايش را پشت سرش قالب كرده بود و وقتي شاين را كه با بيخيالي روي كانا
 ...پاهايش را روي هم انداخته بود پيدا كرد رفت و باالي سر او ايستاد و گفت: بيدار شو

اما شاين بدون هيچ عكس العملي حتي چشمهايش را هم باز نكرد كريس بلندتر فرياد زد: بهت مي گم پا 
 ...شو

د و گفت: همين... ميخواستم خودت بياي التماس كنيشاين چشمهايش را باز كر ! 

كريس در آن ربدوشامبر گل و گشادي سالياري واقعا دراز و مردني به نظر مي رسيد ، شاين با پوزخند 
 !سرتاپاي او را ورانداز كرد و گفت: چه حسي داري وقتي لباس يه مرده رو پوشيدي؟

بهترهكريس گفت: حسش از حس محتاج كسي مثل تو بودن  ... 

 !شاين دوباره دراز كشيد و با خونسردي گفت: تو محتاج من نيستي

 ...كريس با اكراه زير لبي گفت: پانسمان كتفم رو عوض كن

 !شاين گفت: نشنيدم چي گفتي

 ...ـ پانسمان كتفم رو عوض كن

 .شاين دستش را كنار گوشش گذاشت كه يعني نشنيدم

ال رو عوض كنكريس فرياد زد: لعنتي اين پانسمان آشغ ... 

شاين گفت: فكر مي كردم ضعف داري اما با عربده اي كه زدي فهميدم همه اش فيلمه... او مكثي كرد و 
 !اضافه كرد: در ضمن، به من دستور نده

كريس كه واقعا دلش ميخواست چشمهاي شاين را با ناخنهايش از كاسه دربياورد گفت: باشه آقاي عقده 
پانسمان كتفم رو عوض كناي... لـ...طـ...فـ...ا  ! 

شاين از جايش بلند شد و گفت: من عقده اي نيستم تو يه آدم بي ادب و بي شعور هستي كه عقده رياست 
 .داري... و بعد به كريس كه با نفرت نگاهش مي كرد نگاه كرد و گفت: بلند شو برو حموم تا من هم بيام

 !كرس گفت: همينجا چه اشكالي داره؟

ند بسته گاز استريل و باند از روي ميز برميداشت گفت: كاري مي گم انجام بده حوصله شاين كه داشت چ
 !سر و كله زدن ندارم
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كريس با اكراه بلند شد و به طرف حمام رفت رب دشامبر گشادش را با يك دست از تنش خارج كرد و 
 !در حاليكه آنرا دور پايين تنه اش پيچيده بود روي لبه وان نشست

ش را روي سكوي كنار وان گذاشت و ابتدايك دستكش التكس را با دقت به دست كرد رنگ شاين وسايل
كرمي روشن دستكش به پوست برنزه مچهايش كنتراست جذابي به هم زده بود. بعد او باندي را كه با آن 
ت كتف كريس را ثابت كرده بود باز كرد و بعد مقداري بتادين روي گاز استريلي كه روي زخم قرار داش

ريخت تا آنرا مرطوب كند قطرات بتادين روي پوست كريس غلطيد و تا روي گودي كمرش رفت كريس 
 !از سرماي آن مور مورش شد و گفت: اينو گذاشته بوديش تو فريزر؟

 ...ـ آره

 !كريس گفت: من رو مسخره كردي؟

مسخره اسشاين آرام گاز استريل را از روي زخم برداشت و گفت: حرفي رو نزن كه مي دوني  ! 

 ...كريس احساس سوزشي روي زخمش كرد و گفت: لعنتي... چقدر ميسوزه

 ...شاين گفت: به خاطر بخيه هاس

كريس به سمت او چرخيد و گفت: تو زخم منو بخيه زدي؟! چطور به خودت اجازه ميدي كاري رو كه 
 ...بلد نيستي انجام بدي؟!مگه من موش آزمايشگاهي توام

د تا بچرخد و گفت: بهتره آروم بشيني! من كارم رو بلدمشاين او را وادار كر ... 

كريس غريد: چي رو بلدي؟ تو يه تبهكار احمقي كه جز اسلحه با هيچي سر و كار نداشتي اونوقت نشستي 
 !بدن منو كوك زدي؟

شاين با آرامش گفت: همه رو با خودت مقايسه نكن! و آرام شروع به پانسمان كردن كتف كريس او 
ه بود و كريس با آن چشمهاي آبي موربش كه هميشه شاين را ياد گربه مي انداخت دقيقا مثل گربه ايستاد

اي كه آماده پريدن باشد شاين را از پايين نگاه مي كرد و شاين بدون توجه به نگاه او گفت: يه حموم 
 !احتياج داري

ا پايين انداخت و چيزي كريس كمي بور شد با خود انديشيد حتما تنش بوي عرق مي دهد او سرش ر
نگفت در اين لحظه حس حقارت مي كرد جلوي شايني كه با آن تيشرت كرم رنگ و جين آبي واقعا شيك 
به نظر مي رسيد ، اولين چيزي كه به ذهنش رسيد اين بود كه شاين كجا لباسش را عوض كرده پس بي 

 مقدمه پرسيد: تو برگشته بودي؟

 !شاين خيلي كوتاه گفت: نه

لباسهات رو كجا عوض كردي؟ـ پس   

ـ صبح رفتم فروشگاه كمي خريد كردم! او كار پانسمان كريس را تمام كرد و صاف ايستاد و گفت: خودت 
 !رو آماده كن كه حداقل يه هفته اينجا بمونيم
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 ...كريس در حاليكه سعي ميكرد ربدوشامبر را دوباره تنش كند پرسيد: بعدش

ودش... او اينرا گفت و از حمام خارج شدـ بعدش هر كي ميره دنبال كار خ . 

 كريس هم بدنبال او همانطور كه بند ربدوشامبر را سفت ميكرد گفت: تو ميخواي چيكار كني؟

 صداي شاين از آشپزخانه امد: چرا بايد به تو بگم؟

كريس دل ضعفه عجيبي داشت خود را به آشپزخانه رساند و گفت: نگو... به من ربطي نداره چه غلطي 
 ...ميخاي بكني

 ...شاين سر تا پاي او را ورانداز كرد و گفت: جاي بدش دمخور شدن با توئه

كريس كه احساس تهوع مي كرد در چشمهاي شاين براق شد و گفت: نكنه فكر كردي از ديدنت خوشحال 
 .مي شم؟ خدا ميدونه كه چقدر ازاين موقعيتي كه توشم متنفرم

رت رو گم كني بريشاين گفت: مجبور نيستي ميتوني گو ! 

كريس با لحن تحقير آميزي گفت: من برم... اونيكه بايد بره تويي! مثل اينكه يادت رفته اينجا خونه پدر 
 !منه

شاين خنده اي كرد و گفت: خونه پدرت! تو پدرت كجا بود! تا اونجايي كه من مي دونم تو يه بچه بي پدر 
گرنه تا حاال صد بار از گشنگي مرده بودي؟و مادر بودي كه سالياري با ترحم بزرگت كرده و  

چشمهاي گربه ايه كريس از عصبانيت گشاد شد او طرف شاين آمد و گفت: خفه شو... من بي پدر و مادر 
 ...نيستم

 ... شاين پشت ميز وسط آشپزخانه نشست و گفت: چرا هستي اما خودت رو زدي به اون راه

نمي ديد شاين درست دست گذاشته بود روي دردناكترين  كريس آنقدرعصباني شده بود كه چشمهاش ديگه
قسمت وجودش و ول كن هم نبود احساس مي كرد هزاران هزار چشره زشت روي پوست صورتش مي 
خزند او محكم روي ميز كوبيد و فرياد زد: بهت گفتم خفه شو... من بي... پدر... اما گويي فكش منقبض 

ل ادا كند در يك لحظه همه چيز جلوي چشمش شروع به شده بود و نمي توانست جمله اش را كام
رقصيدن كرد و گويي همه صداها را از زير آب مي شنيد احساس ضعف شديدي داشت و ناگهان فضا 
جلوي چشمش سفيد شد و ديگر چيزي نمي ديد فقط صداي شاين بود كه داشت از زير آب با او صحبت 

 !مي كرد

*** 

ين سعي داشت به زور يك قاشق مرباي بد مزه را به او بخوراند او كف آشپزخانه دراز شده بود و شا
كمي مقاومت كرد وبا صداي شاين كه با لحن نامهربانانه اي مي گفت: باز كن او دهن لعنتي رو... 

باالخره مجبور شد دهانش را باز كند شاين قاشق مربا را در دهان او خالي كرد و گفت: فشارت افتاده 
؟بايد اينرو بخوري  
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سردرد بدي داشت و احساس مي كرد سرش به شدت سنگين شده مي خوست جواب شاين را بدهد اما 
نميتوانست ضعف شديدي در تمام بدنش احساس مي كرد شاين دوباره سعي داشت يك قاشق ديگر از آن 

 ...مرباي وحشتناك به او بخوراند كه كريس دست او را گرفت و به زور گفت: نمي خورم

كريس به طرز بدي زردي گراييده بود و حتي لبهايش كه هميشه صورتي بودند حتي ديشب رنگ و روي 
با آنهمه خوني كه از دست داده بود حاال بيرنگ شده بوند و مژه هاي بلندش روي گونه هاي زردش سايه 

 .مغمومي انداخته بودند

وي سراميكهاي كف شاين در كمال ناباوري دلش به او مي سوخت كه اينطوري بي دفاع و ضعيف ر
آشپزخانه ولو شده بود و حتي ناي حرف زدن نداشت فكرش را هم نمي كرد او نسبت به گذشته اش اينقدر 
حساس باشد پس نقطه ضعف كريس سانتيني هم مشخص شد شاين مرد بي اخالقي نبود تا از نقطه ضعف 

اره اين قضيه صحبت نكند چون كسي سوءاستفاده كند در هر حال او نمي توانست تضمين كند تا ديگر درب
 .كريس سانتيني گاهي اوقات واقعا روي اعصاب بود

 شاين پرسيد: حالت جا اومد... خوبي؟

كريس سرش را با بي حالي سرش را تكان داد و گفت: من دارم ميميرم و باعثش هم تويي! بايد من رو 
 .مي بردي پيش يه پزشك

ال از افت فشار نمرده! يعني تا به حال فشارت نيفتاده؟! تو شاين از كنار او بلند شد و گفت: كسي تا حا
 !چطور زني هستي؟ هر زني حداقل چند بار توي عمرش فشارش مي افته

كريس ناي جواب دادن به حرفهاي شاين را نداشت هنوز سرش گيج مي رفت و حالت تهوع داشت شاين 
كي بود؟دوباره باالي سر او نشست و گفت: آخرين باري كه غذا خوردي   

 !كريس ناليد: دست از سرم بردار... برو كنار

 ...ـ بايد يه چيزي بخوري! بلند شو

كريس از الي پلكهاي نيمه بازش شاين را نگاه كرد و گفت: اگه تو از اينجا بري من حالم خوب ميشه 
 !اينطوري كه جلوي چشممي حالم رو بدتر مي كني

تم اينجا باشم و در حاليكه آشپزخانه را ترك مي كرد اضافه شاين بلند شد و گفت: باشه من هم مشتاق نيس
 !كرد: و با احمقي مثل تو سر و كله بزنم

كريس دستي موهاي چربش كشيد و آنها را از اطراف صورتش به پشت گوشش فرستاد و بعد دستش را 
ن وضعيت به در كابينت گرفت و سعي كرد بلند شود احساس حماقت مي كرد از اينكه جلوي شاين در آ

غش كرده بود از اينكه ضعيف به نظر برسد متنفر بود! اين افت فشار ديگر چه كوفتي بود! اسمش را 
قبال شنيده بود اما تا به حال برايش اتفاق نيفتاده بود او به زحمت رو پايش ايستاد رب دوشامبر گشادي كه 

بود وقتي ايستاد دوباره آن به تن داشت حركتش را سختتر مي كرد خدا رو شكر شاين را دك كرده 
حالتهاي مزخرف سراغش امدن. حركت مورچه ها روي صورتش و وزوز گوشش و با ان محيط سفيد 

 ...نوراني
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شاين با صداي سقوط به سمت آشپزخانه دويد و حدسش را درست يافت كريس دوباره از حال رفته بود 
اما اينبار حالش بدتر بودشاين سريع خودش را به او رساند و چند ضربه به صورتش زد  . 

 !...ـ نكنه بره تو كما

اين فكر مثل برق از سر شاين گذشت او سريع كريس را از روي زمين بلند كرد و او را روي كاناپه 
جلوي تلوزيون دراز كرد. كريس كمي هشيار شده بود اما هنوز به حال خودش نبود تصاوير محوي از 

 .شاين را مي ديد كه مي رفت و مي آمد

شاين كنارش زانو زد و پنبه اي را كه آغشته با مايع سردي بود روي رگ دستش ماليد بوي الكل در بيني 
اش پيچيد گيج بود نمي دانست شاين مشغول چه كاري است اما با سوزشي كه در دستش احساس كرد 

ار ديوار بود حدس زد كه شاين به او سرم وصل كرده است و بعد سرم را از مجسمه زرافه بزرگي كه كن
 .آويزان كرد

بعد با انگشتانش چشمهاي او را باز كرد و چيزي كه كري حدس زد گوشي موبايل باشد نوري را داخل 
چشمهايش انداخت و نبضش را گرفت. كريس همه اينها را ميديد اما توان صحبت كردن نداشت و دست 

 .آخر هم خوابش برد

ز كرد او به دستش نگاه كرد ديگر اثري از سرم نبود و كريس چشمهايش را با احساس دل ضعفه بدي با
 .جايش با پنبه و چسب پانسمان شده بود.او خواست از جايش بلند شود كه صداي شاين به گوشش رسيد

 .ـ بلند نشو! من ديگه حوصله ندارم از روي زمين جمعت كنم

د و مشغول ور رفتن با يك او گردنش را به سمت صدا چرخاند شاين روي مبلهاي سمت پنجره نشسته بو
گوشي موبايل بود و وقتي ديدن كريس نگاهش مي كند گفت: تو واقعا نمي دوني وقتي فشارت پايينه نبايد 

 از جات بلند شي؟؟

 كريس گنگ گفت: فشارم؟

شاين موبايل را روي ميز گذاشت و از جايش بلند شد و به سمت آشپزخانه رفت و خيلي زود با يك قوطي 
ن خارج شد و آنرا روي زانوي كريس گذاشت و گفت: همه شو بخور . بعد قوطي نوشابه را هم پيتزا از آ

 !روي آن گذاشت و اضافه كرد: اين رو هم بخور تا قند خونت بياد سر جاش

كريس كمي خودش را روي مبل باال كشيد و به حالت نيمه نشسته در قوطي پيتزا را باز كرد و با ديدن 
گفت: من از اين خوشم نميادپتزاي قارچ و گوشت  . 

 !شاين كه دوباره رفته بود سر موبايلش گفت: همينه كه هست ! ميخواي از گشنگي نميري بخورش

كريس با بي ميلي تكه اي كند و مشغول شد كمي سرد شده بود اما هنوز قابل خوردن بود كريس با دهان 
 نيمه پر گفت: تو اين چيزا رو از كجا ياد گرفتي؟

؟ـ چيا رو  
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 ...ـ همين دكتر بازي ها رو! سرم وصل كردن و قرص و

 !شاين گفت: قبال يه پزشك بودم

صداي خنده كريس فضا را پر كرد خود شاين هم نمي دانست چرا اين را به كريس گفته بود چون كامال 
 .واضح بود او باور نمي كرد كه شاين، رئيس محافظان سالياري قبال يك پزشك بوده است

كه تمام شد گفت: تو خيلي بامزه اي... من هميشه فكر مي كردم مزخرفترين آدمي كه خنده كريس 
 !ميشناسم تويي

شاين همانطور كه با گوشي درگير بود گفت: من هم درباره تو همين فكر رو مي كردم... او سرش را 
و مي كنمبلند كرد و به كريس كه تقريبا نشسته بود نگاه كرد و ادامه داد: هنوز هم همين فكر ر . 

كريس با زبان، سسي را كه گوشه لبش ماليده بود را ليسيد و گفت: واقعا از كجا ياد گرفتي؟ به نظر ماهر 
 !مياي

 !شاين با لحن بي تفاوتي گفت: گفتم كه من قبال يه پزشك بودم

كريس كم كم داشت به شوخي بودن حرفهاي شاين شك مي كرد او لقمه اي كه در دهانش بود را قورت 
اد و گفت: تو منو دست انداختي ياد ... 

در اين لحظه شاين خيره به كريس زل زد و گفت: ببين يك باراز من پرسيدي گفتم من قبال يه پزشك 
 !بودم...اگه دوباره بپرسي هرچي ديدي از چشم خودت ديدي

بال... يعني تو... كريس با دهان نيمه باز لحظه اي به شاين نگاه كرد و بعد گفت: يعني بايد باور كنم تو ق
 !او صاف به شاين زل زد وگفت: تو پزشك بودي؟

 !شاين بدون اينكه به او نگاه كند گفت: ... هستم

 ...كريس گفت: االن تو يه پزشكي

شاين كالفه وسايلي كه در دستش بود روي ميز ولو كرد و گفت: ببينم زبون آدم سرت نمي شه؟ بهت يه 
 ...بار گفتم آره، نمي فهمي

شروع كرد به خنديدن و در حاليكه ناشيانه سعي مي كرد از افتادن قوطي نوشا به اش جلوگيري  كريس
كند در ميان خنده گفت: رئيس محافظهاي دون سالياري... يه پزشك بوده! ...يعني هست... و همينطور 

 .مي خنديد

 شاين كالفه گفت: مي شه بس كني؟! اين كجاش خنده داره؟

نديد با پشت دست اشكي كه از چشمش جاري شده بود را پاك كرد و گفت: خيلي كريس كه هنوز هم مي خ
خنده داره، آخه تو رو چه به پزشكي؟ مثل اينكه من بهت بگم من قبال يه كارگر معدن بودم... يا يه راهب 

 بودم... يا
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خنده... يا شاين با لحن تهديد آميزي گفت: بس كن اصال خوشم نمياد وقتي دارم جدي حرف مي زنم يكي ب
 !مسخره بازي دربياره

اما كريس بدون توجه به تهديد او در ميان خنده گفت: آخه وقتي توي روپوش سفيد تصورت مي كنم نمي 
تونم نخندم ... مثال با اون پشت بازوهات صداي قلب مريضا رو گوش ميكردي؟ و به شدت خنده اش 

 .اضافه شد

 !...شاين تقريبا فرياد زد: گفتم نخند

س با خنده گفت: چيكار كنم وقتي خنده دارهكري ! 

تنها دليلي كه باعث مي شد شاين زياد عصبي نشود اين بود كه كريس وقتي مي خنديد واقعا خواستني مي 
 .شد اما با اين حال باز هم از اينكه كريس اينطوري به او بخندد راضي نبود

و دوباره مشغول خوردن شد اما هر از  كريس خودش را جمع و جور كرد و گفت: پس تو يه پزشكي... !
چند گاهي خنده ريزي مي كرد و شاين هم دوباره با موبايل مشغول شده بود كه كريس بي مقدمه پرسيد: 

 ...چرا

 :شاين بدون نگاه كردن به او

 !ـ چي چرا

 ـ چرا پزشكي رو ادامه ندادي؟

.... 

 

 

 ـ چرا پزشكي رو ادامه ندادي؟

 !ـ فوضولي موقوف

حاليكه به شاين زل زده بود تكه آخر پيتزاي قارچ و گوشت از دهن افتاده اش را گاز زد يعني  كريس در
بايد باور مي كرد اين مرد كه دور بازويش اندازه دور كمر او بود با آن پوست برنزه و صورت هميشه 

عجب اخمالو يك پزشك است؟ اگر شاين به او مي گفت در گذشته درحرفه مدلينگ بود كريس هيچ ت
 نميكرد... اما پزشكي؟! نه... اين يكي ديگر خيلي عجيب بود! او بي مقدمه پرسيد: پزشك چي بودي؟

 !ـ منظورت رو نمي فهمم

 !ـ منظورم اينه كه تخصصت چي بوده
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 !شاين با حالت تهديد آميزي گفت: ببين من اينو بهت نگفتم كه سوال پيچم كني؟

ه مدت بايد همديگرو تحمل كنيم پس بهتره اينقدر سفت و كريس گفت: آقاي دكتر خواهي نخواهي ما ي
 !سخت نباشي

شاين نيم نگاهي به كريس انداخت و گفت: ببين كريستال سانتيني من هيچ از تو خوشم نمياد و از اينكه 
 !زيادي با تو قاطي بشم متنفرم بهتره حدت رو حفظ كني و زياد به پر و پاي من نپيچي

را قورت داد و گفت: ببين دكتر من خيلي وقته فهميدم اونطورا هم كه نشون  كريس آخرين لقمه پيتزايش
 !ميدي نيستي پس واسه من ادا درنيار

شاين با غيظ كريس را نگاه كرد و گفت: اول اينكه هيچ خوشم نمياد منو دكتر صدا كني! اگه فكر مي كني 
مستاصل كه مي دونه نقطه  ازمن نقطه ضعف گرفتي درست فكر كردي پس دست رو نقطه ضعف يه مرد

 ...ضعفت چيه نذار... بعدش مثال من اداي چي رو درميارم

كريس جعبه پيتزا رو روي زمين انداخت و در حاليكه ميخواست بلند شود گفت: اداي آدماي عوضي رو! 
 !از سه كيلومتري داد ميزنه آدم حسابي هستي

مان اخمي كه داشت كريس را نگاه مي كرد شاين در دلش از اين حرف كريس خوشش آمده بود اما با ه
 .گفت: حاال مثال تو انسان شناس شدي؟ عوضي يا آدم حسابي از دم خور شدن با تو خوشم نمياد

كريس پاهايش را روي زمين گذاشت در حاليكه هنوز روي كاناپه نشسته بود و شروع به مرتب كردن 
ش ميخاست يه دست لباس راحت داشت تا رب دو شامبر گشاد و زشتي كه به تن داشت شد، چقدر دل

بپوشد اما حاال به جز اين رب دو شامبر نفرت انگيز چيزي نداشت و در همان حال گفت: زيادي خودت 
رو دست باال مي گيري هميشه از اين حسي كه بهم ميدي حالم به هم مي خوره هميشه با خودم ميگفتم تو 

گه تو كي هستي؟! حاال فهميدم ... وقتي حرفهايش به اينجا اينهمه اعتماد به نفس رو از كجات درمياري م
رسيد سرش را به سمت شاين چرخاند و با چهره اي منزجر ادامه داد: اما هر چي هستي واسه خودت 

 !هستي واسه من همونيكه هميشه جلوي در ورودي مي ايسته

ن مجالس متعفني باشم كه شاين پوزخندي زد و گفت: جلوي در ورودي ايستادن خيلي بهتره تا توي او
 !آدمهاش بوي خون گنديده مي دن

كريس يك لحظه سكوت كرد جواب شاين آنچنان محكم بود كه او هيچ چيزي براي گفتن نداشت اما زود 
خودش را جمع و جور كرد و گفت: مطمئن باش كه خودت هم يكي از مايي وگرنه اينجا چي كار 

بيمارت بودي تا كمكش كني نه اينجا كنار يه آدم متعفن بشيني  ميكردي! االن بايد توي توي مطبت منتظر
 !و حرف مفت بزني

شاين لبخند تلخي زد و گفت: تو درست ميگي! من هم يكي از شما هستم هر كي با شما حتي كلمه اي 
 .حرف بزنه متعفن مي شه چه برسه به من كه سالهاست با شماها هستم

اما هنوز به راه پله ها نرسيده بود كه شاين صدايش كرد و  كريس بلند شد و به طرف طبقه دوم رفت
 !گفت: يه فكري براي غذاي خودت بكن! من حوصله ندارم هر روز برم و غذا بخرم بيارم
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 !كريس اخمي كرد و گفت: من هم ازت نخواستم اينكار روكني

 !شاين سر تا پاي او را ورانداز كرد و گفت: خب پس اين مشكل هم حل شد

مي آزرده شده بود وقتي به اتاق خواب رسيد داشت زير لب به شانس بدش بد و بيراه مي گفت او كريس ك
يكراست به سمت كمدي كه حدس ميزد مخصوص لباسها باشد رفت و در انرا باز كرد ديگر تحمل اين 

رهاي رب دو شامبر لعنتي را نداشت و البته آنجا هم با چيز بدرد بخوري روبرو نشد بيشتر كت و شلوا
 .قديمي سالياري بود و چند دست از لباسهاي از مد افتاده سارا همسر او

او يكي از لباسها را كه به نظرقابل استفاده تر از بقيه بود بيرون كشيد يك پيراهن از جنس ريون به رنگ 
سبز يشمي كه دور يقه و كمرش به طور متكلفانه اي سنگدوزي شده بود و آستينهايش كه از دور مچ 

ردست مي خورد و همين سردست ها هم به طرزي زيبا اما همانطور متكلف و افراطي با سنگهاي ريز س
و درشت سنگدوزي شده بود كريس آنرا به تنش چسباند او از لحاظ جثه تقريبا دو برابر سارا بود اما خب 

ميرسيد كريس جنس پارچه لباس حالت ارتجاعي داشت يعني كش مي آمد قد لباس تا كمي باالي زانويش 
 :با خودش فكر كرد

بوده« ميدي»ـ حتما اين براي سارا  ! 

او لباس را روي تخت انداخت و به سمت حمام رفت اما ياد زخم روي كتفش افتاد خب با اين زخم كه 
نميتوانس برود زير دوش... بايد حتما شاين راه حلي براي اين هم بلد بود پس او با اكراه از اتاق خارج 

االي راه پله ها فريد زدشد و از ب : 

 !ـ دكتر من دارم مي رم حموم

 ...اما هيچ صدايي نشنيد پس تا نيمه پله ها پايين آمد و باز فرياد زد: آقاي دكتر

 .خدا مي دانست او چه تمسخري را چاشني لحنش مي كرد وقتي شاين را دكتر صدا مي كرد

يازده صبح بود و آفتاب نيم روزي كه از پنجره او وارد سالن نشيمن طبقه اول شد ساعت حدود ده و نيم 
هاي شرقي ويال به داخل مي تابيد فضا را بسيار نوراني كرده بود شاين دوباره روي كاناپه دراز كشيده 
بود و لحن اداي كلمات كريس سانتيني و صداي زنگدار او توي مغزش پيچيده بود و عصبي اش كرده 

ند و استخوانهاي كريس را خرد نكند كريس باالي سر او ايستاد و بود او سعي مي كرد خودش را كنترل ك
 ...گفت: دكتر چرا جواب نميدي

شاين كوچكتريم عكس العملي نشان نداد پس كريس دستهايش را روي زانوهايش گذاشت و روي صورت 
 :او خم شد

 !ـ دكتر... دكي

فك كريس را با دستش گرفت و در اين لحظه شاين ديگر نتوانست رو اعصابش كنترلي داشته باشد و 
غريد: بهت گفتم با اعصاب من بازي نكن... گفتم ، مگه نه... و اين آخري را با چنان فريادي گفت برق 

از چشمان كريس پريد او واقعا غافلگير شده بود و شاين بلند شد او را با تمام قدرت در حاليكه هنوز چانه 
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داد و كريس عقب عقب رفت و محكم به سيسيتم تلوزيون و فك او را با دست گرفته بود به عقب هول 
 .خوردو نقش زمين شد

محل زخمش دقيق روي لبه ميز بزرگ ال ئي دي مماس بود و با آن ضربه وقتي با آن برخورد كرد 
آنچنان دردي در جانش پيچيد كه حس كرد نفسش بند آمد او روي زمين خم شد و با حالت دردناكي ناله 

درد آنقدر زياد است كه نمي تواند نفس بكشد و بريده بريده گفت: خدايا ... اين درد  كرد و حس مي كرد
  !...داره! اين... لـ ...عنتـ..ي

شاين با ديدن حالت او ابتدا نمي فهميد كريس چرا اينقدر به خود ميپيچد اما ثانيه اي طول نكشيد كه او ياد 
دزخم كتف و بخيه هايي كه صبح به آن زده بود افتا . 

كريس هنوز روي زمين خم شده بود و در حاليكه حتي دستش هم به زخمش نمي رسيد تا شايد بتواند كمي 
 :از دردش را با لمس كردن آن كم كند. او زير لب مي ناليد

 ...خدايا درد داره

 ...شاين با لحني كه بيشتر طلبكار بود تا نگران گفت: چي شد؟ نكنه مردي واقعا

هلو دراز كشيد و حتي توان جواب دادن به شاين را هم نداشت و فقط ناله مي كردكريس روي زمين به پ . 

شاين از جايش بلند شد و باالي سر او نشست و گفت: چه مرگت شد؟! اون موقع كه داري روي اعصاب 
 !من راه ميري اينطوري الل موني نمي گيري

ناليد: لعنتي... نمي فهمي درد دارم. كريس لب زيرينش را گاز گرفت و با بغضي كه در ته صدايش بود 
درد داره منو مي كشه... موهاي طاليي اش روي زمين پخش شده بودند و او با حالت ترحم انگيزي به 

 !خود مي پيچيد

شاين لباس كريس را از روي پانسمان كتفش كنار زد و با ديدن لكه خون تازه اي كه روي آن بود فهميد 
 .كه كمي زياده روي كرده است

ـ همينجا دراز بكش... چيزي نيست... شاين اينرا گفت و يك كوسن از روي كاناپه برداشت و آنرا زير 
 . سر كريس گذاشت

كريس نمي توانست تحمل كند و تقريبا داشت گريه مي كرد انگار دردش واقعا شديد بود او در ميان گريه 
رم ميميرم از دردگفت: چرا اينكار رو كردي...! من دارم ميميرم از درد... دا ... 

شاين آرام پانسمان او را باز كرد حدسش درست بود يكي از بخيه ها پاره شده بود و داخل زخم فرو رفته 
بود و دوباره داشت خونريزي مي كرد كريس با حالت دردآلودي گريه مي كرد و از آه و ناله اش 

ا كه روي صورتش پخش شده بود را مشخص بود كه درد شديدي را تحمل مي كند شاين آرام موهاي او ر
 ...كنار زد و گفت: متاسفم... يكي از بخيه ها

كريس چشمانش را از درد به هم فشرده بود ، او ناليد: براي من توضيح نده...فقط اين درد رو كم كن... 
 !ميسوزه
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ر بي حال شاين بخيه پاره شده را بيرون كشيد و دوباره جايش را بخيه زد و پانسمانش كرد كريس ديگ
شده بود و چشمانش را بسته بود و هر از چندگاهي ناله اي مي كرد درد انچنان ضعيفش كرده بود كه مثل 

 .يك دختر بچه بي دفاع شده بود

احساس گناه و عذاب وجدان بدي تمام وجود شاين را پركرده بود. يك انسان هر قدر بد و كثيف مستحق 
بودانساني اينچنين دردي را تحمل كند ناراحتش مي كرد شايد تا تحمل درد نيست و اين كه او باعث شده 

به حال كارهاي بد زيادي انجام داده بود اما اينكه بي دليل فقط از روي عصبانيت كسي را زخمي كند 
 .برايش ناراحت كننده بود او روي زانوهايش ايستاد و به كريس كه روي زمين افتاده بود خيره شد

و را يك ماده گرگ مي دانست اما ساعتي قبل وقتي او در ميان درد گريه كرده بود يادش آمد كه هميشه ا
 ...شاين احساس كرده بود كه آنقدرها هم به خود تلقين ميكرد از او متنفر نبود

 :آرامرا صدايش زد

 ...ـ سانتيني... سانتيني

را صدا نمي زد شاين هيچ وقت او را به اسم يعني كريستال صدا نمي زد، او معموال اصال او . 

كريس الي چشمهايش را باز كرد چشمهايش به خاطر گريه و شايد درد سرخ شده بودند و و با صداي 
 !ضعيفي گفت: چي ميگي؟

 !شاين با لطفي كه به ياد نداشت پرسيد: االن خوبي؟

 !كريس با همان صداي بي جان گفت: فقط ميخوام بخوابم

خارج كرد و گفت: بسيار خوب، اما اينجا سرده ميبرمت باالشاين دستكشهاي خوني التكس را از دستش  ! 

قطره اشكي از گوشه چشم كريس جوشيد و روي بيني اش سريد و روي كوسن چرم شيري رنگي كه 
رويش دراز كشيده بود افتاد شاين كمي هول كرد و با زانو به سمت او رفت و روي صورت او خم شد و 

 !گفت: هنوز درد داري؟

تائيد كرد و دستش را روي سينه اش گذاشت و گفت: ميدوني...اينجا درد مي كنه! و بعد بلند كريس با سر 
شد و نشست بدن نيمه عريانش را با همان رب دو شامبر كذايي پوشاند و خواست از روي كاناپه بلند شود 

من دست  كه شاين به قصد كمك به سمتش رفت كريس با دست او را پس زد و با لحن آزرده اي گفت: به
  !نزن! خودم ميتونم

 

 

او از جايش بلند شد و به سمت راه پله ها رفت و شاين را كه با دهان نيمه باز نگاهش مي كرد به حال 
خودش رها كرد و هر طوري شده خود را به اتاق خواب رساند در را بست و روي تخت نشست. ديگر 

كهنه اي كه هميشه آنرا در اعماق قلبش پشت  مثل قبل درد نداشت اما چيزي در قلبش شكسته بود و زخم
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تمام آن خشونت و سردي پنهان مي كرد سر باز كرده بود. و همان دختر كوچولويي كه هميشه پشت آن 
نقاب زنانه قوي پنهان بود بيدار شده بود و گريه مي كرد... و مثل هميشه مامانش را مي خواست او روي 

يي كه درد زخمش اجازه ميداد در شكمش جمع كرد ديگر خسته شده تخت دراز كشيد و پاهايش را تا انجا
بود از اينكه اداي يك زن قوي را دربياورد نقش يه سوپر زن را بازي كند وانمود كند كه ناراحت نمي 

شود، دلش نمي شكند، غصه نمي خورد، گريه نمي كند... خسته شده بود از اينكه كريستال باشد. 
تركوچولويي باشد كه روز زانوي پدرش مينشست و آبنبات چوبي مي خورد. ميخواست دوباره همان دخ

او اجازه داد قطرات اشك همانطور نترس و بي محابا روي گونه هايش فرو بريزد و مثل هميشه مثل 
بيشتر شبهاي زندگي بيست و هفت ساله اش اشكهاي ساكت و سربراهش باريدن گرفته بودند با اين تفاوت 

سربه هوايي كرده بودند و جلوي يك غريبه خودنمايي كرده بودندكه اينبار كمي  . 

اما كمي كه فكر مي كرد مي ديد ديگر چه فرقي مي كند! ديگر بايد براي چه كسي بايد نقش دختر قوي را 
بازي مي كرد همه كسانش مرده بودند! سالياري... دايي اش... پدر خوانده مهربانش... ديگر مرده بود 

ود براي داشتنش بجنگد! ديگر شاين يا هر كس ديگري نمي توانست او را از پدرش جدا ديگر الزم نب
 كند... ديگر پدري نبود... اما

حاال ديگر هيچ كس نبود... احساس پوچي مي كرد حاال در اين لحظه او دختري بود كه هيچ نداشت يك 
حتي يك دختر هم نبود... موجود دختر بيست و هفت ساله با دستان خالي يه دختر بيست و هشت ساله كه 

بي ارزشي بود شاين او را مثل آشغال به در و ديوار مي كوبيد و ماريو... ديگر حتي انگيزه اي براي 
كشتن ماريو هم نداشت... كاش جرات داشت تا خودش را بكشد اما خوب مي دانست صبح كه از خواب 

وجودش زنده مي شدبلند شود دوباره همان حس لعنتي وابستگي به زندگي در  . 

شاين براي لحظاتي به راه پله اي كه لحظاتي پيش كريستال سانتيني جسم رنجورش را از ان باال كشيده 
بود و در پيچ پاگرد پنهان شده بود خيره مانده بود. چيزي را كه ديده بود را باور نداشت! كريستال 

ده بود لحظاتي قبل جلوي چشمهاي او گريه سانتيني... بي احساسترين و قوي ترين زني كه تا به حال دي
 !كرده بود! مگر كريس سانتيني هم اشك ريختن بلد بود؟

ساعت حوااي چهار بعد از ظهر بود كه كريس با صداي شاين چشمهايش را باز كرد و اولين چيزي كه 
ميخواي؟ به ذهنش خطور كرد اين بود كه شاين چرا بدون اجازه وارد شده او با لحن بيحالي گفت: چي  

شاين كه روي لبه تخت نشسته بود گفت: من سيستم گرمايشي ويال رو راه انداختم اگه بخواي ميتوني بري 
 !حمام

 كريس گفت: اين زخم لعنتي رو چيكار كنم؟

 !شاين گفت: بيا برات با نايلون مي پوشونمش

ختره بيچاره رو زدم كريس لحظه اي شاين را نگاه كرد و گفت: دلت برام سوخته... نه؟ گفتي اين د
 ...داغونش كردم برم يه كمي بهش محبت كنم

 !شاين گفت: اگه دوست داري اينطوري فكر كن

كريس دوباره لحظه اي سكوت كرد و گفت: ميدوني من چي دوست دارم؟ دوست دارم تو پاشي و از اينجا 
 !بري بيرون... بهترين كاري كه برام ميتوني بكني اينه
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كريس را گرفت و گفت: بلند شو... ميدونم دلت ميخاد منو بكشي اما مگه خودت  شاين آرام ساعد دست
 نگفتي بهتره همديگرو تحمل كنيم؟

كريس دستش را از ميان دست شاين بيرون كشيد و گفت: حرفم رو پس ميگيرم... اون قبل از اين بود كه 
و به من تحميل كردي... ديگه باعث بشي اونقدر درد بكشم... تو نمي توني حدسشم بزني من چه دردي ر

 .دلم نمي خواد ببيمنت. آزردگي و غم را به وضوح مي شد از صداي كريس تشخيص داد

شاين گفت: به خاطر امروز صبح متاسفم... من نمي خواستم اون كار رو بكنم... اما تو، خودت باعث 
ينكه دكتر صدام كني خوشم شدي من اون عكس االعمل رو نشون بدم... قبلش چند بار بهت گفتم من از ا

 ...نمياد

كريس گفت: باشه دكتر... ديگه دكتر صدات نمي كنم... حاال پا شو برو... اگر هم قصد نداري اينجا رو 
 ...ترك كني من مي رم

 ... شاين بدون توجه به حرفهاي كريس پنبه اي را به الكل آغشته كرد و گفت: بلند شو

از اينجا كريس گفت: نمي فهمي بهت مي گم برو ... 

 ...اما شاين واقعا توجهي به حرفهاي كريس نداشت و گفت: بايد پوستت رو با الكل تميز كنم

كريس بلند شد و نشست بايد باور مي كرد كه شاين ميخواهد كمكش كند و در ثاني داشت براي يك دوش 
ن بدون اينكه منتظر آب گرم مي مرد اما غرورش اجازه نميداد به هين راحتي با او صلح كند اما شاي

 اجازه او باشد شروع با پاك كردن پوست كتفش كرد كريس گفت: اينكارا براي چيه؟

 .ـ بايد چربي پوستت رو پاك كنم تا چسب بهش بچسبه

سردي الكل روي پوستش حس خوبي به او مي داد شايد يك تكيه نايلون از رول نايلون آشپزي كند و آنرا 
اد و با چسب ثابت كرد.و بعد او را كه تا به حال ساكت بود صدا زدبا دقت روي پانسمان قرار د : 

 .ـ سانتيني

كريس بدون اينكه نگاهش كند با گفتن هوم! به او فهماند كه منتظر ادامه حرف اوست اما شاين دوباره 
 !صدايش زد و گفت: به من نگاه كن

چه مي گويد كريس با نگاه بي رمقي به او زل زد و منتظر ماند تا ببيند شاين . 

شاين كه لبخند كمرنگي بروي لب داشت گفت: درسته كه هيچ وقت روابط خوبي با هم نداشتيم اما اين 
 ...دليل نميشه كه بخوام كه بهت صدمه بزنم... يا ناراحتت كنم

 ...كريس گفت: يعني االن ميخاي من حرفت رو باور كنم؟ باور كنم برات مهم كه من ناراحتم

طمئن گفت: البته كه برام مهمه...واقعا تصور ميكني من از درد كشيدن تو لذت مي برم؟شاين با لحني م  
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كريس براي اولين بار در طي اين ده سالي كه شاين را مي شناخت به چشمان او زل زد و سعي كرد در 
بود  عمق چشمهاي قهوه اي او چيزي پيدا كند تا حرفهايش را تكذيب كند اما تنها چيزي كه ميديد صداقت

 .و البته يه جور مهرباني آميخته با پشيماني

 !شاين دستش را به طرف كريس دراز كرد و گفت: آتش بس... هوم... نظرت چيه

كريس به دست شاين كه به طرفش دراز شده بود نگاه كرد و گفت: حاال حتما براي آتش بس بايد باهات 
 دست بدم؟

شه اگه دوست نداري مجبور نيستي... و بعد بلند شد شاين كف دستش را ه سمت كريس چرخاند و گفت با
و به سمت در خروجي رفت و كريس همانطور كه روي تخت نشسته بود با چشم او را بدرقه كرد. حس 
عجيبي داشت با اينكه مطمئن بود كه شاين از سر ترحم به خاطر باليي كه به سرش آورده بود اينطور 

اين قسمت موضوع زياد فكر نكندمهربان شده بود اما دلش ميخواست به  .  

وقتي قطرات آب گرم روي سرش ريختند و از ال به الي موهايش رد شدند و با پوست بدنش برخورد 
 .كردند كريس احساس كرد تمام خستگي و دل آزردگي اش از بين رفت

ميدانست كه شاين تصميم خودش را گرفته بود بايد با ماريو سالياري تماس مي گرفت اما اينرا هم خوب 
تمام تلفنهايي كه به نام سالياري ثبت شده اند االن در حال شنود هستند و خط همراه خودش هم صد در 

صد كنترل مي شد پس بايد براي خودش يك خط تلفن دست و پا مي كرد اما هرگز نبايد اجاز ميدد 
شبيني بود . او كاپشن كريستال سانتيني از اين موضوع سر در بياورد چون عكس العملش غير قابل پي

جيني را كه صبح از تنها فروشگاه موجود در اين شهر كوچك حاشيه شهر خريده بود به تن كرد و از 
 .خانه خارج شد

كريس از حمام خارج شده بود و با دقت نايلوني را كه شاين روي زخمش چسبانده بود را كند و در 
آن خودش را خشك كند صداي بسته شدن در را شنيد و  حاليكه يك مالفه تميز را از كمد در مياورد تا با

 .متوجه شد كه شاين خانه را ترك كرد

كريس خود را به پشت پنجره رساند و آرام پرده را كنار زد و او را ديد كه پياده به سمت جاده اصلي 
و حسوديش براه افتاده بود با آن كت و شلوار جين چقدر خوشتيپ به نظر ميرسيد در يك لحظه كريس به ا

شد به اعتماد به نفسي كه در راه رفتن داشت ، او يك مرد بود چيزي كه كريس ترجيح مي داد باشد. قوي 
بدون احساس نياز به كسي، او كنار پنجره فاصله گرفت و در حاليكه مالفه سفيدي را درو بدنش پيچيده 

ه كرد موهاي خيسش به سرش بود روي صندلي جلوي ميز توالت نشست و به تصوير خودش در آيينه نگا
چسبيده بودند و اين پيشاني تقريبا بلندش را بيشتر نمايان مي كرد با اينكه رنگ به چهره نداشت اما هنوز 
هم زيبا بود او هميشه با خودش مي گفت كاش به جاي زيبايي خداوند او را مرد آفريده بود. اخر زيبايي 

كه مايه دردسرش ميشد، مگر نه اينكه همين ماريو به خاطر به چه درد يك دختر تنها ميخورد؟ به جز اين
 !زيبايي اش هميشه موي دماغش مي شد؟

اما او چه بود يك دختر ضعيف رنگ پريده كه حاال ديگر به معناي واقعي كلمه تنها بود. پيشترها اين 
ديگر تنهاي تنها تنهايي را فقط در خلوت شبهايش احساس ميكرد اما با مرگ تمام كساني كه ميشناختندش 

بود. تنها كسيكه مانده بود شاين بود كسي كه به بودنش هيچ اعتباري نبود آشنايي كه بيشتر غريبه بود. بي 
 .ربط ترين كسي كه ميتوانست برايش باقي بماند
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شاين سوار اولين خودرويي شد كه برايش ايستاده بود يك وانت كه بار سبزيجاتش را داشت به شهر ميبرد 
مرد ميانسالي بود كه صورتش آفتاب سوخته اش پر بود از چين و چروكهايي كه ناشي از كار  راننده

كردن طوالني در زير آفتاب بود خوشبختانه مرد پرحرفي نبود و به شاين اجازه اينرا ميداد تا فكرش را 
 .روي كاري كه بايد انجام ميداد متمركز كند

فاصله خود را به فروشگاه كوچكي كه صبح خريد جزيي از شاين كه به شهر كوچك نزديك ويال رسيد بال
ان كرده بود رساند فروشنده اي كه صبح پشت پيشخوان بود جاي خود را به دختر نوجوان مو مشكي داده 

بود كه چهره بسيار بانمكي داشت او با لبخند رو به شاين كرد و گفت: به نظر غريبه مياين ميتونم 
 كمكتون كنم؟

ي مردد گفت: راستش يه سيم كارت ميخاستمشاين با لبخند  

 ...دختر گفت: ما سيم كارت نداريم... اما گوشي

 :شاين ميان حرف او پريد

 ...ـ نه من سيم كارت احتياج دارم

دختر كمي فكر كرد و گفت: خب ميتونيد از دكه روزنامه فروشي لئون تهيه كنيد... كارش اين نيست اما 
لش هستهميشه يه چيزايي تو دست و با . 

 !شاين سرش را تكاني داد و دوباره به اطرافش نگاهي انداخت و گفت: لباس زنانه هم داريد؟

 دختر لبخندي زد و گفت: البته... و با انگشت به محل آن اشاره كرد؟

شاين با ترديد به سمت غرقه لباسها رفت او هيچ از لباس زنانه نميدانست و اين باعث شده بود كه كمي 
 ...گيج شود

 !ـشايد بتونم كمك كنم

اين صداي دختر فروشنده بود كه پشت سر شاين ايستاده بود شاين چانه اش را خاراند و گفت: راستش من 
 ... و دوست دخترم يهويي تصميم گرفتيم بزنيم از شهر بيرون و اون هيچي همراه خودش نياورده و

 دختر لبخندي زد و گفت: خب چرا خودشون نيومدن؟

دروغي كه گفته بود ناراضي بود گفت: راستش منم بهش گفتم اما گفت كه حوصله نداره ...  شاين كه از
 !من هم هيچي از لباس زنونه نمي دونم

دختر به سمت رگالي رفت كه تي شرتهايي در اقسام رنگها از آن آويزان بود رفت و گفت: خب من 
 كمكتون مي كنم. ايشون چه سايزي مي پوشن؟

و با لبخند احمقانه اي گفت: نمي دونم... خب ما تازه با هم آشنا شديم شاين كمي فكر كرد ... 
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 ...دخترك نگاه متعجبي كرد و گفت: خب قدشون چقدره چاقن الغرن

 ...شاين گفت: قدش حدودا ... خب فكر كنم بلنده... شايد يك مترو هفتاد... و كمي الغر

ر اين تي شرتها براشون مناسبه... و او چند تا از دختر با همان نگاه متعجب لبخندي زد و گفت: پس بيشت
 ...انها را از داخل رگال بيرون اورد و گفت: خب اينها رنگ بندي هم دارن

اما شاين ميان حرف او پريد و گفت: دو سه تا از هر كدوم رو كه به نظرتون خوبه برام كنار بزاريد من 
 ...هيچ نظري ندارم

ده بود گفت: بسيار خوب او مشغول انتخاب شد و شاين در همان حال دختر فروشنده به تعجبش اضافه ش
كه او مشغول زير و رو كردن رگالها بود گفت: چند تا شلوار هم ميخام... راحت و خوب باشن! و يه 

ژاكت هم ميخام... و يه چيز گرم... كاپشن يا پالتو... و لحظه اي مكث كرد و بعد گفت: اصال هر چيزي 
مي تونه الزم داشته باشه... و با لبخند تصنعي ادامه داد: ميخام غافلگيرش كنمكه يه زن جوون  ! 

 !دختر سري تكان داد و گفت: اونها رو هم من انتخاب كنم؟

 !شاين با سر تائيد كرد و گفت: ممنون مي شم

 .دختر شانه اش را باال داد و با لبخند گفت: كار سختي نيست

ه مواد غذايي رفتشاين لبخندي زد وخودش به سمت غرف . 

ساعتي بعد شاين با سه نايلون بزرگ راهي ويال شده بود او نتوانسته بود يك سيم كارت پيدا كند و بايد 
 .فكر ديگري مي كرد

كريس جلوي تلوزيون نشسته بود و در ظاهر مشغول تماشاي يك موزيك ويدئو از لئونا لوئيز بود اما تمام 
رگردد نمي دانشت چرا اما حسي به او مي گفت شايد شاين ديگر باز حواسش به در ورودي بود تا شاين ب

نگردد در هر حال برايش فرقي هم نداشت چه االن چه يك هفته بعد باالخره آندو راهشان را از هم جدا 
مي كردند. كريس با خودش فكر ميكرد حاال بايد چه كار كند وقتي همه مرده اند و همه چيزش هم حتما 

ب مي توانست وانمود كند در يك مسافرت بوده و تازه برگشته و از همه چيز بيخبر بوده مصادره شده؟ خ
است... چشمهايش برقي زد درست بود بهترين راه همين بود، اما با يادآوري دختري كه در اصطبل 

ند زنداني بود تمام اميدهايش از دست رفت در هر حال دختر او را شناسايي ميكرد مگر چند نفر دختر بلو
 !در دم و دستگاه سالياري بودند كه برايش كار هم مي كردند؟

بايد علي رغم ميل باطني اش سراغ خانواده پدري اش مي رفت كساني كه سالها بود از آنها بي خبر 
بودخانوداه پدر كريس در يك مزرعه بزرك در ساكرامنتوي كاليفرنيا زندگي مي كردند و كال از ابتدا با 

وئيجي كه همان پدر كريس مي شد با الئورا مادرش مخالف بودن و دليلش اين بود كه ازدواج پسرشان ل
آنها هيچ دلشان نمي خواست با يك خانواده مافيايي رابطه اي داشته باشند و وقتي پسرشان در يك تصويه 

عيد پاك حساب كشته شد ديگر دل خوشي از تنها نوه شان هم نداشتند او تا شانزده سالگي سالي يك بار در 
 . نزد انها مي رفت اما حاال درست ده سال از آخرين باري كه انها را ديده بود مي گذشت
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در اين هنگام در درودي باز شد و شاين با دو نايلون بزرگ در دستش وارد شد و يكراست به سمت 
 .آشپزخانه رفت و انرا را روي پيشخوان گذاشت

 ـ اينها چيه خريده؟

رف او مي رفت اين جمله را گفتكريس همانطور كه به ط . 

شاين با ديدن او در اين هيبت جديد واقعا جا خورده بود او موهايش را با يك كليپس باالي سرش جمع 
ش را كه تا چانه اش مي رسيد را در دو طرف صورتش رها كرده كرده بود و موهاي جلوي پيشاني ا

كه شاين تا به حال ديده بود شاين بارها با خودش  بود و با ان پيراهن كوتاه يشمي زيباترين زني شده بود
گفته بود كه كريس براي موقعيتي كه در آن قرار داشت زيادي زيبا بود شاين ابروهايش را باال داد و 

 !گفت: عوض شدي...؟

كريس خودش را ورانداز كرد و براي عوض كردن بحث گفت: اين جواب سوالم نبود چرا اينقدر 
ند روز قرار اينجا باشيم؟خوراكي خريدي مگه چ  

شاين بسته هاي سبزيجات و اسپاگتي و پنير را از داخل نايلون خارج كرد و گفت: تو فرض كن دو 
روز... قرار نيست كه از گرسنگي بميرم! يا هر روز اينهمه راه برم و غذا بخورم! همينطوري هم كم 

 !تابلو نيستم توي شهر

كه انرا برانداز ميكرد گفت: يعني ميخاي خودت غذا درست كريس بسته قارچ را برداشت و در حالي
 !كني؟

شاين بسته قارچ را از او گرفت و به سمت يخچال رفت و همانطور كه وسايل را داخل آن جا ميداد گفت: 
 چيز ديگه اي به نظر ميرسه؟

 !و بعد با سر به آن يكي نايلون اشاره كرد و گفت: اون دوتا نايلون ديگه واسه توئه

يس متعجب ابروهايش را باال داد و گفت: براي من؟كر ! 

و كنجكار نايلون را به سمت خودش كشيد و با احتياط درونش سرك كشيد و با ديدن بسته پد بهداشتي 
 !احساس كرد بدنش داغ شد و با غيظ به شاين نگاه كرد و گفت: اينا چيه؟

اخل نايلون ريخته با خونسردي گفت: شاين كه خودش هم نمي دانست دختر فروشنده چه چيزهايي را د
 !همون چيزهايي كه الزم داشتي

 !كريس با عصبانيت آميخته با شرم گفت: من كي گفتم همچين چيزي الزم دارم؟

شاين بسته تخم مرغي را داخل يخچال گذاشت و گفت: الزم نبود بگي... من احمق نيستم مي فهمم كه 
 !اينطوري راحت نيستي

ت فقط شاين را نگاه كرد واقعا احتياجي به پد بهداشتي نداشت اما پس چرا شاين كريس لحظه اي درسكو
فكر كرده بود ممكن است او در حالتي باشد كه به اين چيزها احتياج داشته باشد؟ او كالفه موهايش را 
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چرا پشت گوشش گذاشت و گفت: ببينم ديوونه شدي؟! ميگم الزم ندارم و در ثاني اگر هم الزم داشته باشم 
 ... به تو بگم

شاين كه واقعا گيج شده بود در يخچال را بست و به طرف پيشخوان آمد و گفت: من رو باش كه دلم برات 
 !!!سوخته با اين وضع توي سرما ميگردي

كريس كه واقعا عصباني شده بود گفت: كدوم وضع؟ بهت ميگم من احتياج ندارم! براي چي سر خودت 
خريدي؟رفتي واسه من وسايل شخصي   

شاين با عصبانيت نايلون را به طرف خودش كشيد و گفت: عجب آدمي هستي... به تو خوبي نيومده . 
همانطور كه در كيسه نايلوني را باز مي كرد ادامه داد: من رو باش كه دلم برات سوخت... اما با ديدن 

ند او با دهان نيمه باز بسته پد بهداشتي حرفش در دهانش ماسيد به وضوح گوشها و گونه هايش سرخ شد
لحظاتي به بسته سفيد و صورتي پد بهداشتي كه در دستش بود خيره شده بود و لحظاتي بعد با تته و پته 

گفت: اين ... ايـ...ن؟؟و بعد بسته را دوباره داخل نايلون انداخت و گفت: من چه بدونم... اين دختر 
م چند تا تي شرت و ژاكت و شلوار بزارهفروشنده خودش اين رو گذاشته اين تو... من فقط گفت ... 

كريس با ديدن صورت گل انداخته شاين خنده اش گرفته بود اما خيلي خوب خودش را كنترل كرد و با 
 خونسردي گفت: براي من لباس خريدي؟

شاين با پشت انگشت شصتش عرقهاي پشت لبش را پاك كرد و گفت: نمي دونم اين دختره ديگه چي 
و، بيا بگير خودت نگاش كنگذاشته اين ت ... 

كريس نايلون را باز كرد و ابتدا تي شرتهايي را كه با دقت تا شده و روي هم قرار داده شده بودند را 
 . بيرون اورد از ديدن رنگهاي جيغ آنها هم عصباني شده بود و هم خنده اش گرفته بود

 !ـ اين چيه؟

در هم برهي داشت را در هوا معلق نگاه  او تي شرت صورتي چركي را كه روي سينه اش طراحي
 داشته بود و با اكراه آنرا برانداز مي كرد! و ادامه داد: تا حاال من رو توي يه همچين چيزي ديدي؟

 .شاين شانه اش را باال انداخت و گفت: هيچ نظري ندارم

دو رديف تور  دومي يك تاپ تقريبا بلند بود به رنگ ليمويي را رويش عكس ميكي موس بود و پايينش
سياه به صورت چينداري دور دوزي شده بود و آخري هم يك بليز قرمز جيغ با آستينهاي كيپور سه ربعي 

 .بود كه از بقيه معقولتر به نظر مي رسيد اما رنگش به نظر كريس فاجعه بود

ن بود و دور بودند يه جين لوله تفنگي كه كلي زنجير و پالك از كمر آن آويزا ب*وسشلوارها كه واقعا كا
 . جيبهايش گلدوزي شده بود. و آن يكي يك ساپورت قهوه اي بود

كريس با ديدن دو لباس زير سفيد در كف نايلون واقعا خنده اش گرفته بود او با لبخند تصنعي رو به شاين 
 كرد و گفت: ببينم اين دختري كه ميگي چند سالش بود؟

ه مي كرد گفت: نمي دونم شايد شونزده كمتر يا بيشترشاين كه داشت تاريخ انقضاي بسته پنير را نگا ... 
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كريس بند لباس زير را گرفت و آنرا از نايلون خارج كرد و در حاليكه جلوي چشم شاين تكانش ميداد 
حرصي گفت: خيلي دلم ميخاد بينمش ازش بپرسم حالش خوبه!... ببينم تو گفتي واسه كي داري خريد 

 ميكني؟

ن به لباس زير سفيد توري كه در دست كريس بود افتاد به بهانه گذاشتن پنير به محض اينكه چشم شاي
داخل يخچال پشتش را به كريس كرد و در حاليكه سعي مي كرد انعكاسي از لبخند پهني كه به لب داشت 

 در صدايش معلوم نباشد گفت: مگه فرقي مي كنه؟

ين بدرد من نمي خوره... و با لحن معني كريس به سايز لباس زير نگاهي انداخت و گفت: در هر حال ا
داري اضافه كرد: كوچيكه! و بعد آنرا داخل نايلون برگرداند . سراغ كيسه بعدي رفت و همانطور كه در 

 !آنرا باز مي كرد گفت: ببينم اين يكي ديگه چه شاهكاريه

نكه با كريس كه با شاين هنوز سرش توي يخچال بود و ترجيح ميداد همينطور هم ادامه بدهد به جاي اي
 !پررويي درباره سايز لباس زيرش صحبت مي كرد روبرو باشد

 !كريس اينبار با خنده گفت: خدايا... اينجا رو ببين... اين دختره واقعا بد سليقه بوده

شاين به سمت او چرخيد كريس يك كاپشن بادي قرمز رنگ را با دو دستش در هوا معلق نگاه داشته بود 
گ پر پشتي دور يقه آنرا پوشانده بود و يك كمربند براق از جنس ورني روي كمرش خز قهوه اي رن

 !خودنمايي ميكرد

 .شاين ابروهايش را باال داد و گفت: زياد هم بد نيست

 كريس كاپشن را روي پيشخوان گذاشت و گفت: تا حاال ديدي من يه همچين چيزي بپوشم؟

نها از اون رب دو شامبر عتيقه كه بهتره و البته از ـ قرار نيست بري روي فرش قرمز... در ضمن اي
 .ايني كه االن پوشيدي و سر تا پاي كريس را وراندازكرد

شاين در حاليكه به داشت تاپ تونيك زرد رنگ چيندار نگاه مي كرد ادامه داد: به نظر من از اون 
 !لباسهاي تيره و بد رنگي هم كه مي پوشيدي خيلي بهتره

اين را نگاه كرد و گفت: ببينم لباساي خودت رو كي انتخاب كرده؟كريس سر تا پاي ش  

 شاين خودش را نگاه كرد و گفت: خودم... چطور مگه؟

كريس در حاليكه لحن شاين را تقليد مي كرد ادامه داد: به نظر من از اون چيزهايي كه قبال مي پوشيدي 
 !وحشتناكتره

مع مي كرد شاين را به حال خودش رها كرد و رفتكريس اينرا گفت و لباسها را از روي پيشخوان ج . 

شاين با نگاه او را بدرقه كرد و زير لب گفت: پررو... و بعد كتري را پر از آب كرد و روي اجاق گاز 
 .گذاشت تا قهوه دم كند
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كريس لباسها را روي تخت ولو كرد برايش عجيب بود كه شاين به فكر او بوده است و برايش لباس تهيه 
او نفسش را به بيرون فوت كرد، به حال روزش واقعا خنده دار شده بود كارش به كجا رسيده بود كرده 

كه شاين برايش لباس زير و پد بهداشتي مي خريد! و دوباره با يادآوري قيافه شاين هنگام ديد پد بهداشتي 
س فكر ميكرد خنده اش گرفت هنوز هم مرداني وجود داشتند كه از خجالت صورتشان سرخ مي شد كري

 .نسل آنها منقرض شده باشد

كريس از روي تخت بلند شد و در يك حركت پيراهن تنگي را كه به تن داشت از تن خارج كرد و نفسي 
 !كشيد چون در ان لباس تنگ و پر زرق و برق واقعا احساس خفگي مي كرد

نداز كرد حد اقل سه سايز او دوباره لباس زير سفيد تور دوزي شده سايز شصت و پنج را برداشت و ورا
كوچك بود او با افسوس آنرا نگاه كرد و بعدا آنرا دوباره داخل نايلونش گذاشت و رفت و لباس زير قديمي 
خودش را كه شسته و روي رادياتو اتاق پهن كرده بود تا خشك شود برداشت و پوشيد و و رفت باال سر 

اد و تا يكي را انتخاب كند و بپوشدلباسهاي گل منگولي كه شاين برايش آورده بود ايست . 

شاين مشغول خرد كردن قارچها بود كه سر و كله كريس دوباره پيدا شد خب مثل اينكه او از پيراهن 
قرمز با آستيهاي كيپور بيشتر خوشش امده بود چون همان را به آن همراه جين شلوغ و پلوغ پوشيده بود 

آن زنجيرها و زلم زيمبوها را از كمر آن كنده بودالبته قبل از آن كه انرا به پا كند تمام  . 

شاين دوباره مشغول خرد كردن قارچها شده بود كريس تازه متوجه مهارت او در اين كار شده بود و 
 !همانطور كه متعجب نگاهش مي كرد گفت: خيلي حرفه اي هستي

 ...شاين قارچها را دانه دانه خرد مي كرد گفت: آره هستم

كجا ياد گرفتي؟كريس گفت: از   

 ...شاين بدون اينكه او را نگاه كند گفت: از خودم

 !ـ ميخاي چي درست كني؟

 !ـ اسپاگتي؟

 !كريس با لحني كه معلوم بود باورش نشده گفت: ميخاي بگي بلدي؟

 !شاين كه همانطور سرش پايين بود گفت: آپولو كه نمي خام هوا كنم

 ...كريس گفت: يعني اسپاگتي واقعي

را باال كرد و كالفه گفت: آره... اسپاگتي واقعي شاين سرش  ! 

 !كريس گفت: البته اين از دكتر بودنت عجيبتر نيست

شاين همانطور كه قارچها را خرد شده را داخل ماهيتابه مي ريخت سر تا پاي او را هم ورانداز كرد 
مي كشيد چقدر عوض شده بود با آن پيراهن قرمز كه برجستگيهاي اندام زيبايش را به رخ . 
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كريس متوجه نگاه شاين شد و لبخند شيطنت آميزي به لب آورد گفت: راستي.... اميدوارم آشپزيت مثل 
 !انتخاب لباست نباشه ... سليقه ت فاجعه س

 !ـ يه درصد فكر كن من برات لباس انتخاب كرده باشم

فت: پس اونطوري من كريس به طرف يخچال رفت و درش باز كرد و در حاليكه داخل آنرا ديد ميزد گ
 !من زل نزن

شاين آمد بگويد كه : توهم زدي! اما ناگهان صداي آخش بلند شد! و همزمان كريس به طرف او چرخيد تا 
اين كه انگشتش را محكم گرفته و فشار ميداد روبرو شد و با خنده و با لحن دليل ناله او را بفهمد كه با ش

دم....متاسفملج دراري گفت: بد جوري حواست رو پرت كر ! 

 !شاين با عصبانيت گفت: دهنت رو ببند... اعصاب ندارما

كريس يك قوطي كوكاكوال از درون يخچال برداشته بود گفت: زياد عصباني نباش اين يه حالت طبيعيه! 
 !همه مردها اينجورن

 !شاين دستش را زير آب گرفته بود گفت: منظورت چيه

گفت: درباره نقطه ضعف مردها دارم صحبت مي كنم كريس در قوطي نوشابه اش را باز كرد و . 

شاين با تمسخر سرتاپاي كريس را ورانداز كرد و همانطور كه داشت زخم انگشتش را چسب مي زد 
گفت: يعني االن من روي تو ضعف دارم؟! او پوزخندي زد و ادامه داد: خيلي اعتماد به نفست باالس! 

بلرزهفقط تصور كن من براي يه زن دست و پام  ! 

كريس به ميز وسط آشپزخانه تكيه داد و جرعه اي از نوشابه اش را خورد و گفت: آره راست ميگي! من 
 ...خيلي وقته به تو شك كردم

 ...شاين دوباره چاقو را بداشت و گفت: منظور

باورش كريس دوباره جرعه اي نوشيد و گفت: هميشه به لينا مي گفتم كه بيخيال تو بشه... اما اون بيچاره 
 !نمي شد

 !شاين چاقو را روي تخته گذاشت و صاف ايستاد و به كريس زل زد و گفت: چي رو باورش نمي شد؟

كريس گفت: راستش اون اوايل كه لينا تازه وارد تشكيالت شده بود خيلي تو نخ تو بود... فكر كنم خودت 
 ...هم فهميده بودي

ازت خوشش اومده بود اما وقتي من بهش گفتم تو از كريس نفسي كشيد و ادامه داد: دختر بيچاره خيلي 
دخترا خوشت نمياد باورش نشد... بهش گفتم كه ... كريس مكثي كرد و بعد به شاين نگاه كرد و گفت: 
اولش فكر مي كردم ... خب... هيچ زني اطرافت نبود... خب تو دائم با دينو و جوجو دمخور بودي.. 

ه زنها نگاه كنه مگر اينكهميفهمي كه... يه مرد چرا نبايد ب ... 
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 !شاين دستش را به كمرش زد و با حرص گفت: فكر كردي من گي هستم؟

كريس با بي خيالي جرعه ديگري نوشيد و گفت: آره اولش اين فكر رو مي كرديم ... من كه مطمئن بودم 
تو گي  كشيده بود كه به قيافه ت هم ميومد... اما لينا بدجوري تو نخت بود و باالخره از زير زبون جوجو

 !نيستي

كريس با خنده و كمي اندوه گفت: باورت نميشه اونروزي كه فهميد تو گي نيستي من رو نهار مهمون 
 ...كرد! دختر بيچاره

شاين با عصبانيت گفت: باورم نمي شه شما دو تا مي نشستيد و درباره گرايشات جنسي من صحبت مي 
 ... كرديد؟! اصال به چه حقي

ت: حاال چرا عصباني ميشي؟ همه اون آدمها مردن در هر حال تو نه از مردها خوشت مياد نه كريس گف
 .از زنها... تو آدم سرد مزاجي بودي! اين لينا رو عذاب ميداد

 شاين دستش را روي سينه اش قالب كرد و گفت:خب... پس به نظرت من سردم؟

ام شدنش مطمئن شود و بدون اينكه به شاين كريس داشت ته قوطي نوشابه اش را نگه مي كرد تا از تم
نگاه كند گفت: البته من به لينا گفتم اين حالتها دائميه اما اون هميشه ايمان داشت كه تو خوب ميشي! 

 ...منظورم اينه كه يه قرصايي هست كه

شاين احساس مي كرد حرارت بدنش به شدت باال رفته و ضربان قلبش سريعتر شده است كريس نمي 
ست حدسش را هم بزند با حرفهايي كه با بي خيالي درباره سردي شاين ميزد در واقع عطش خفته او توان

 .را بيدار مي كرد

 !شاين به طرف او رفت و آرام گفت: به نظرت من بايد قرص مصرف كنم؟

. 

كريس كه توقع يك چنين عكس العملي را از شاين نداشت واقعا ترسيده بود اما مثل هميشه، حتي در اين 
او خم شده بود و توانايي هر حركتي را از او سلب كرده بود  حالت كه شاين با آن اندام ورزيده اش روي

خودش را نباخت و گفت: چرا عصباني ميشي؟! من چيزي رو گفتم كه به نظرم مي رسيد... شاين 
همانطور كه نفسهايش به صورت كريس ميخورد از فاصله چند سانتي به چشمهاي آبي او زل زد و گفت: 

كنم؟! و فرياد زد: ها... مي خواي؟ ميخاي همين جا خودم رو بهت ثابت  

را مي توانست ببيند كريس در عمق چشمهاي قهوه اي شاين كه به طور عجيبي تيره شده بودند خشم و 
ترس در وجودش سايه افكند او در ميان پنجه هاي قوي شاين دختر ضعيفي بيش نبود اما نبايد اجازه ميداد 

م كن آشغال ... چطور جرات ميكنيشاين پي به ترس او ببرد پس غريد: ول ! 

شاين كه ساعدش زير گردن كريس بود و دماغ به دماغ او ايستاده بود گفت: دختر گستاخي مثل تو رو 
 !بايد اينطوري تنبيه كرد تا ديگه به خودش جرات نده درباره سردي يا گرمي يه مرد توي روش نظر بده
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ارج كرد و چنگ در موهاي او انداخت و سعي كرد تا كريس به زور دستش را از زير هيكل گنده شاين خ
به اينكار او را از خودش جدا كند اما شاين با نيشخندي گفت: با اينكارها بيشتر تحريكم ميكني تا طبع 

 !گرمم رو بهت نشون بدم

او سرش را داخل موهاي كريس فرو كرد و زير گوش او گفت: شما عادت ندارين يه مرد بهتون احترام 
و مثل يه انسان باهاتون رفتار كنه به جاي اينكه توي هر فرصتي يه كامي ازتون بگيره! او دوباره  بزاره

سرش را بلند كرد و به تخم چشمهاي او زل زد و ادامه داد: هر كي بهتون نگاه نكنه زود بهش مارك مي 
 !زنين كه منحرف جنسيه يا ناتوانه

مي كرد و اين داشت حالش را به هم ميزد او در كريس گرمي نفسهاي شاين را روي پوستش احساس 
حاليكه با انزجار سرش رابه سمت مخالف چرخانده بود فرياد زد: احمق... و همانطور كه دست و پا 

 ...ميزد ادامه داد: ولم كن... من زخميم

 !شاين فشار دستش را از زير گردن كريس كمتر كرد و گفت: اما زبونت اينرا نشون نمي ده

غ زد: احمق ميگم ولم كن! ولم كنكريس جي ! 

شاين او را رها كرد و يك قدم به عقب برداشت بد جوري احساس گرما مي كرد اصال انگار در جهنم 
 !ايستاده بود كريس از روي ميز بلند شد و فرياد زد : بي همه چيز ... كثافت... حالمو به هم ميزني

مي زنم؟! او خنده تصنعي بلندي كرد و گفت: نمي شاين با حالت تمسخر آميزي گفت: من حالت رو بهم 
توني حدسش رو هم بزني كه چقدر ازت نفرت دارم وقتي اونطور وقيح روبروي من مي ايستي و درباره 

 !خصوصي ترين مسائل زندگيم حرف مي زني! از هرزه هاي مثل تو حالم به هم مي خوره

... كي به تو اين اجازه رو داده! كي... او به كريس فرياد زد: تو حق نداري با من اينجوري حرف بزني
سمت شاين آمد و يقه تي شرت او را با دو دست گرفت و فرياد زد: به چه حقي به من مي گي هرزه... 

 ...ها... هرزگي من رو ديدي... ها

شاين مچ دستهاي كريس را گرفت و در حاليكه سعي مي كرد لباسش را از دست او خارج كند گفت: 
دست پيش رو گرفتي پس نيفتي؟ فكر مي كني داد و فريادت من رو ميخاد بترسونه؟ فكر ميكني چيه... 

 ازت مي ترسم؟

كريس لباس شاين را رها كرد و چند قدم به عقب برداشت و سر تا پاي شاين را ورانداز كرد و گفت: نه 
ن نمي ترسي ...حالم به هم فكر نمي كنم تو از من بترسي... تو يه مرد گنده ي آشغالي كه هرگز از يه ز

 !ميخوره از اينكه با تو زير يه سقف باشم و تو هوايي نفس بكشم كه تو هم از اون تنفس مي كني

او اينرا گفت و از آشپزخانه خارج شد به شدت تحقير شده بود و مثل يك آشغال با او رفتار شده بود مگر 
اين بارش كرده بود وقتي به اتاق خواب رسيد او چه كاري كرده بود كه مستحق آن حرفهايي باشد كه ش

داشت از عصبانيت و بغض خفه مي شد احساس مي كرد اگر يك دقيقه ديگر اينجا بماند خفه خواهد شد 
بايد از اينجا ميرفت اصال چرا بايد شاين را تحمل مي كرد مگر نه اينكه هميشه از او متنفر بود در هر 

ين موقعيتي كه داخلش قرار داشتحال هر جهنم دره اي بهتر بود از ا . 
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اما بي پول و زخمي كجا ميتوانست برود او مستاصل روي تخت نشست تنها گزينه اي كه داشت 
ساكرامنتو بود اما از اينجا تا ساكرامنتو كلي راه بود و او بي پول و خسته و تحت تعقيب چه كاري مي 

مده بود ديگر جايز نبود در اين خانه بماند و در توانست انجام بدهد؟ ولي حاال با اين مسائلي كه پيش آ
ثاني ديگر حتي يك ثانيه هم نمي توانست شاين را تحمل كند وقتي تصور كرد كه دوباره چشم در چشم 
شاين شود لرزه اي از انزجار در تنش افتاد! نه...ديگر بي پولي و نا امني هم برايش مهم نبود فقط دلش 

ود تا ديگر مجبور نباشد شاين را ببيند او موهايش را دوباره با كليپس باالي ميخواست زود از اين خانه بر
سرش جمع كرد احساس بغض سنگيني در گلويش مي كرد احساس حقارت تا مغز استخوانش رسيده بود 
چرا شاين به خودش اين اجازه را ميداد تا به او اينقدر توهين كند. صداي شاين در ذهنش طنين انداخت: 

وقيح هرزه... ! 

او محكم چشمهايش را به هم فشرد تا از ريزش اشكهايش جلوگيري كند و بعد با اكراه كاپشن قرمزي را 
كه شاين برايش خريده بود را به تن كرد از بين كفشهاي سارا يكي را كه مناسب به نظر ميرسيد به پا 

نقش بست : چرا سارا با  كرد كمي گشاد بود ولي خب كارش را راه مي انداخت اين سوال در ذهن كريس
اينكه از او كوتاه تر بود شماره پايش از او بزرگتر بود...كريس سرش را تكان داد و گفت: لعنتي االن 

وقت فكر كردن به اين اراجيف نيست فكر كن ببين چطوري بايد تا ساكرامنتو بري كه نه دست پليس بهت 
 !برسه نه ماريو

بود و به قارچهاي خرد شده زل زده بود هنوز هم اعصابش بهم  شاين روي صندلي وسط آشپزخانه نشسته
ريخته بود هيچ دلش نمي خواست آن رفتار را با كريستال سانتيني داشته باشد اما اين خود كريستال بود 

كه اجازه نميداد تا شاين يك برخورد درست با او داشته باشد شاين قبول داشت كه كمي زيادروي كرده بود 
دش مقصر بود و باعث ميشد تا شاين برخورد بدي با او داشته باشد از اينكه او را هرزه اما كريس خو

ناميده بود كمي ناراحت بود كريس از او پرسيده بود كه آيا هرزگي اش را ديده؟! البته كه نديده بود كال 
را در  كريس سانتيني چطورمي توانست هرزگي كند وقتي به هيچ مردي نگاه نمي كرد! او انگشتانش

موهايش فرو كرد و به سانتيني لعنت فرستاد كه باعث شده بود احساس بدي داشته باشد در هر حال اين 
تقصير خود سانتيني بود كه چشم در چشم شاين درباره غريزه جنسي او اظهار نظر مي كرد... خب نا 

 سالمتي او يك مرد بود

ن سرك كشيد تا ببيند او در چه حالي است و وقتي با شنيدن صداي پاي او از راه پله ها شاين داخل نشيم
كريس را درون آن كاپشن قرمز ديد متعجب از جايش بلند شد و چند قدمي جلوتر رفت تا ببيند او دارد 

چكار ميكند كريس به سمت بوفه بزرگي كه گوشه سالن بود رفت و در پايني آنرا باز كرد واسلحه اي را 
ا داد و بعد به سمت در خروجي رفت و همه را در حالي انجام داد كه از آنجا برداشت و داخل جيبش ج
 .حتي نگاهي هم به شاين نيانداخت

وقتي در ورودي را پشت سرش كوبيد شاين تازه متوجه شد او چه كار مي خواهد بكند باورش نمي شد 
 .كه او در اين وقت شب خانه را ترك كند

ودش گفت: به درك در هر حال هيچ ربطي به او ندارد شاين رفت و دوباره روي صندلي نشست و با خ
سانتيني چه غلطي مي كند اصال چه اهميتي داشت كه چه باليي سر او مي آمد او بلند شد و ظرفي را 

بداشت و پر از آب كرد و آنرا روي اجاق گذاشت و زيرش را روشن كرد و در حاليكه بلند بلند با خودش 
ه... از دستش راحت شدم زن نفرت انگيز... و همانطور كه در ظرف حرف مي زد گفت: چه اهميتي دار

 :نمك را باز مي كرد ادامه داد
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 !ـ جز دردسر چيز ديگه اي براي من نداشت

اما هيچكدام از اين حرفها نمي توانست او را آرام كند او از پنجره آشپزخانه به آسمان تيره نگاه كرد هوا 
را به بيرون فوت كرد داشت با خودش كلنجار ميرفت تا به خود بقبوالند كامال تاريك شده بود... او نفسش 

برايش مهم نيست چه باليي سر سانتيني مي آيد اما چيزي درونش اجازه نميداد او را به حال خودش رها 
كند تا برود و باليي سر خودش بياورد در اين وقت شب اگر گير پليس هم نمي افتاد مطمئنا الشخورهاي 

جود داشتند كه براي يك دختر جوان و زيبا در كمين بودند! اما كسي در درون شاين گفت: به اون زيادي و
گرگ ماده هيچ كس نمي تونه صدمه بزنه! اما وقتي شاين به خودش امد ديد كه دارد كتش را به تن مي 

 .كند تا دنبال او برود

شنيدن صداي پا از پشت سرش كمي كريس داشت سربااليي منتهي به جاده اصلي را طي مي كرد كه با 
ترسيد هواخيلي تاريك بود و هيچ نوري به غير از نور ضعيف ماه فضاي تاريك اطراف را روشن نكرده 
بود تا آنجايي كه مي دانست اين اطراف حيوانات وحشي پيدا نمي شد اما خب شايد سگ ولگردي بود او 

به سمت او مي دويد حدس زد كه شاين باشد  سريع به عقب برگشت و با ديدن سياهي مردي كه از دور
كه به سمت او مي آيد و وقتي شاين به فاصله چند متري او رسيد حدسش را درست يافت و دوباره به 

 !راهش ادامه داد شايد از همان فاصله گفت: كجا داري مي ري؟! وايستا

چتد قدم فاصله اش را با گامهاي كريس بدون اينكه به او توجه كند همانطور به راهش ادامه داد تا شاين 
بلند طي كرد و به او رسيد و بازوي او را گرفت و وادار به ايستادنش كرد و همزمان كه او را به سمت 

 !خودش مي چرخاند گفت: مگه با تو نيستم مي گم وايستا

 . كريس بازويش را از ميان انگشتان شاين بيرون كشيد و گفت: دست از سرم بردار

اين موقع شب كجا داري مي ري؟شاين گفت:   

 ...كريس با حالت تمسخر آميزي گفت: ببخشيد از شما اجازه نگرفتم

شاين دستانش را باال آورد و گفت: ببين من مي دونم زيادي عصبي شدم... اما تو هم قبول كن بيگناه 
 !نيستي

نميتونم با تو يك جا  كريس گفت: اصال همش تقصير منه... خوبه؟! حاال برو كنار ميخام برم ...ديگه
 !باشم

 شاين گفت: اما االن داري كجا مي ري؟

 !كريس همانطور كه او را كنار ميزد گفت: به تو ربطي نداره

شاين دوباره خودش را سر راه او قرار داد و مجبور به ايستادنش كرد و گفت: ميدونم به من ربطي نداره 
بزني بيروناما اين حماقت محضه كه اين موقع بخواي از خونه  . 

 !كريس گفت: دليلش اينه كه من احمقم... از يه احمق انتظاري بيشتر از حماقت نداشته باش
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اما شاين از جايش تكان نخورد و كريس مجبور شد او را دور بزند و همانطور كه راهش را كج ميكرد 
 .گفت: اگه احمق نبودم با دشمنم همخونه نمي شدم

اشه اگه ميخاي بري اين به من ربطي نداره اما تا صبح صبر كنشاين با او همقدم شد و گفت: ب . 

كريس با خودش فكر كرد كه واقعا شاين نگران اوست؟ خب اينرا ميدانست او برعكس بقيه افرادي كه 
ميشناخت كمي وجدان دارد ولي باز هم اين دليل نمي شد كه كريس به حرف او گوش كند در اين لحظه 

را جلب كرد نور چراغ چند اتومبيل كه به سمت آنها مي آمد اين كمي عجيب چيزي توجه هر دوي آنها 
بود چون اين راه جاده اختصاصي ويالي سالياري بود و هيچ كس ديگري با آن كاري نداشت هر دوي 

آنها ناخودآگاه به يكديگر نگاه كردند و سريع بدون اينكه هركدام به ديگري چيزي گفته باشد خود را پشت 
بلندي كه در كنار جاده روئيده بودند پنهان كردند وقتي اتومبيلها با سرعت و گرد و خاك زياد از علفهاي 

جلوي اندو رد شدند آنها توانستند به وضوح آرم پليس فدرال را تشخيص دهند. كريس و شاين به يكديگر 
 ...نگاه كردند وهر كدام مي توانست تشويش را در چشم ان يكي ببيند

فت: از كجا فهميدن ما اينجاييم؟كريس مضطرب گ  

شاين نفسش را به بيرون فوت كرد و متفكرانه گفت: خب... نميدونم! بايد بد جوري دنبال اون قضيه رو 
 ...گرفته باشن كه همه چيزايي كه به سالياري مربوط ميشه رو اينطوري تحت نظر دارن

 ...كريس گفت: اونها االن بايد دنبال ماريو باشن

گاهي به كريس انداخت و گفتشاين نيم ن : 

ـ حاال كه اينجان و ما بايد سريعا فرار كنيم با اوضاعي كه توي ويال هست الزم نيست زياد باهوش باشن 
 .تا بفهمن ما تازه اونجا رو ترك كرديم

 ...كريس با حالتي عصبي لب زيرينش را گزيد و گفت: لعنتي

مشاين گفت: بايد هر چه سريعتر از اينجا دور بشي . 

كريس نگاهي به او انداخت و گفت: چشم بسته غيب ميگي! اين كه كامال واضحه ما بايد هر چه سريعتر 
 از اينجا بريم اما چطوري؟

شاين بلند شد و گفت: هر چي نفس داري بايد بدوي، تا هنوز نفهميدم ما خونه رو ترك كرديم بايد يكي رو 
 .پيدا كنيم ما رو از اينجا بره

و هر دو به سمت جاده دويدند آندو بدون اينكه خودشان بفهمند با هم همدست شده بودند كريس بلند شد 
 .گويي آندو نفري كه ساعتي پيش مثل سگ و گربه به جان هم افتاده بودند اينها نبودند

حاال داشتند با هم براي رهايي ميدويدند كامال واضح بود كه كريس نميتواند به سرعت شاين بدود مسير 
تا جاده كمي كمتر از نيم كيلومتر بود اما گويي حاال كه اندو عجله داشتند اين مسير كش مي آمد ويال 

كريس كه با آن كفشهاي ناراحت واقعا دويدن برايش سخت بود به نفس نفس زدن افتاده بود تا باالخره 
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تگي داشت نفسش ايستاد و دستانش را روي زانوهايش گذاشت. او وسط جاده خم شده بود و تقريبا از خس
 .بند مي آمد شاين باالي سر او ايستاد و گفت: چرا وايستادي... االن وقت استراحت كردن نيست

 ...كريس بدون اينكه صاف شود بريده بريده گفت: من... ديگه... نميتونم ادامه بدم

.. نبايد شاين به سمت ويال نگاهي انداخت و گفت: زود باش بجنب االن شروع ميكنن به گشتن اطراف.
 .اينجا باشيم

 ...كريس سرش را بلند كرد و گفت: چرا نميفهمي... نميتونم

شاين لحظه اي با خود انديشيد كه چه اهميتي دارد كريس با او باشد يا نه اصال چرا بايد او را با خود مي 
نجات دهد برد؟ او همين االن ميتوانست به راحتي خود را به جاده اصلي برساند و خودش را از مهلكه 

پس چرا بايد كريس سانتيني را با اين ظاهر تابلو دنبال خودش راه بياندازد ؟ او فقط سرعتش را كم مي 
 .كرد

كريس وقتي طرز نگاه كردن شاين را ديد تا ته ماجرا را از چشمان او خواند پس با تندي گفت: چيه؟! اگه 
 !ميخاي بري برو! در هر حال من روي تو حساب نكرده بودم

اين به سمت او آمد و ساعد او را با خشونت گرفت و در حاليكه او را وادار به دويدن مي كرد گفت: به ش
 !جاي اينكه فكت رو تكون بدي پاهاتو تكون بده

كريس در حاليكه پا به پاي شاين مي دويد گفت: من نمي تونم به سرعت تو بدوم... نمي فهمي من يه مرد 
 ...نيستم

فقط بدوشاين گفت: حرف نزن  ... 

لحظاتي بعد آنها كنار جاده نه چندان شلوغ ايستاده بودند و به معدود اتومبيلهايي كه جلويشان با سرعت 
 .عبور ميكردند دست بلند مي كردند

كريس در حاليكه دستهايش را داخل جيبش كرده بود و با بيقراري كنار جاده باال و پايين مي رفت 
تيممضطرب گفت: من ميدونم گير ميوف ... 

 !ـ ميشه دهنت رو ببندي؟ داري اعصابم رو بهم ميريزي؟

 .شاين اينرا در حالي گفت كه دستش را براي اتومبيل ديگري بلند كرده بود

ـ تو بيخودي اميدواري كه يكي ما رو سوار كنه ... هيچ احمقي اين موقع شب دوتا غريبه رو سوار 
 ...نميكنه

نباششاين فرياد زد: بسه... اينقدر نحس  ! 

از دور چراغهاي اتومبيلي پيدا شد و شاين دوباره دستي براي آن بلند كرد و ناگهان اتومبيل كه يك 
 .كاميون كوچك حمل گوشت بود ايستاد
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 .شاين با ديدن كاميوني كه ايستاده بود نگاهي به كريس انداخت و با پوزخند ابروهايش را باال داد

ك مرد حدودا چهل ساله بود كه ته ريش بور كم پشتي صورتش چراغ داخل كابين روشن بود و راننده ي
را پوشانده بود و يك كاله بيس بال كهنه قهوه اي به سر داشت موهاي بلندش را از پشت بسته بود و از 

روي پيراهن آبي اش يك جليقه اسپرت كهنه طوسي رنگ پوشيده بود كال چهره دوستانه اي نداشت او در 
بود گفت: كجا ميرين؟حاليكه چشمش به كريس   

شاين گفت: تا هر جا ما رو ببري. او متوجه نگاه خيره راننده به كريس شد و با خودش فكركرد كه 
 .آوردن كريس زياد هم بي فايده نبوده است

 !راننده پوزخندي زد و گفت: بياييد باال

از نيم ساعت دويدن  شاين سوار شد و كريس هم كنار او نشست داخل كابين گرماي دلچسبي داشت كه بعد
در آن هواي سرد واقعا مي چسبيد اما فضا را بوي چرب گوشت پركرده بود كه حسي جالبي به انسان 

 .منتقل نمي كرد

راننده مرد كم حرفي بود و كنجكاوي زيادي نداشت و اين براي اندو بهتر بود تا اينكه بخواهد انها را 
يك آهنگ مزخرف در حال پخش بود براي حدود ده  سوال پيچ كند راديو با صداي كمي روشن بود و

دقيقا تنها سكوت بود جاده تقريبا باريك بود چون اين جاده يك راه قديمي تقريبا فرعي بود كه سالها پيش 
بعد از افتتاح جاده اصلي از رونق افتاده بود شاين كمي جا به جا شد معلوم بود نا آرام است. كريس نيم 

غرولند كرد نگاهي به او انداخت و : 

 ـ چته؟! چرا دست و پا ميزني؟

 !شاين با كالفگي گفت: خزهاي اين كاپشن مسخره اذيتم ميكنه

حق با شاين بود خز پر پشت اطراف كاله كاپشن دقيقا توي صورتش بود و با هر حركت بيشتر توي 
 .سوراخ دماغش فرو مي رفت

 .كريس پوزخندي زد و گفت: سليقه خودته... بايد تحمل كني

 .ـ چرت و پرت نگو... به جاش اينو درش بيار

 .كريس گفت: اينو در بيارم از سرما يخ كنم؟ مشكل توئه خودت يه جوري حلش كن

 .كريس اينرا گفت و صورتش را به طرف پنجره برگرداند

 !شاين سرش را نزديك گوش كريس كرد و گفت: عقل كل! اين ماشين بخاري هم داره محض اطالعت

اس كرد كمي خنگ به نظر رسيده بدون اينكه شاين را نگاه كند گفت: در هر حال توي اين كريس كه احس
 .كابين كوچيك من نميتونم اين كارو بكنم
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شاين بدون اينكه منتظر اجازه كريس باشد كاله كاپشن را باال داد و با ديدن زيپ مخفي آن خواست بازش 
ز روي سرش به عقب پرت كرد و گفت: داري كند كريس با غيظ كاله را كه حاال روي سرش بود ا

 !چيكار ميكني؟

شاين هم با غيظ دوباره كاله را باال زد طوري كه دوباره روي سر كريس افتاد و گفت: دارم اين زيپ 
 ...لعنتي رو باز ميكنم... يه لحظه آدم باش

 ....ـ الزم نكرده، درش ميارم

اپشنش را دربيارودبا شنيدن اين حرف شاين او را رها كرد تا كريس ك . 

ثانيه اي طول نكشيد كه كاپشن روي زانوي كريس بود و او با نفرت داشت شاين را تماشا ميكرد. بعد 
دوباره سرش را به سمت پنجره چرخاند و آرنجش را به لبه پنجره تكيه داد و دستش را ستون چانه اش 

م كند تا اينكه با اين فكر كند مجبور كرد و سعي كرد خودش را با تاريكي و المپهاي اطراف جاده سرگر
شد با شاين همسفر شود. در هر حال اين با هم بودن داشت به اتمام ميرسيد فقط كافي بود كه آنها به اولين 

شهر بزرگ برسند تا او از شر شاين راحت شودتنها كاري كه بايد ميكرد اين بود كه گوشواره هاي 
د بفروشد و خودش را به ساكرامنتو برساندالماسش را كه فعال تنها دارايي اش بو . 

راننده كاميون مبهوت رفتار آندو بود گويي دو دشمن خوني را به زور كنار هم نشانده باشند. او با حالت 
 !كنايه آميزي گفت: چه خوب، مشكلتون حل شد

 .شاين نيم نگاهي به راننده انداخت و ترجيح داد هيچ نگويد

بود كه آنها در راه بودند مسير يكنواخت، تاريكي شب و خستگي كم كم خواب يك ساعت يا شايد هم بيشتر 
را داشت مهمان چشمهاي آندو ميكرد. اما شاين ترجيح مي داد در ماشين يك غريبه هشياري خودش را از 
دست ندهدكريس همانطور كه دستش ستون سرش بود خوابيده بود يا حداقل اينطور به نظر مي رسيداما با 

ن ماشين دستش از زير چانه اش تكان مي خورد و او از خواب ميپريد. چشمهاي سرخش حاكي از هر تكا
خستگي و خواب آلودگي اش بود او داخل صندلي فرو رفت و سرش را به پشتي آن تكيه داد و دوباره 

 .خوابيد

رداني كه در شاين هم كم كم داشت چشمهايش گرم مي شدند اما ناگهان با ديدن نور آبي و قرمز چراغ گ
فاصله اي چند كيلومتري قابل ديدن بود هشيار شد كمي به جلو خم شد و بعد از اينكه از چيزي كه 

روبروي چشمانش بود مطمئن شد با سقلمه اي به پهلوي كريس او را بيدار كرد با سقلمه دوم كريس با 
اما او هم با ديدن نورهاي غرولند از خواب برخاست و با چشماني نيمه باز گفت: چيه؟ چي كارم داري؟

ماشين پليس صاف نشست. انها هر دو همزمان يكديگر را نگاه كردند و اين اضطراب آنها از چشمان 
 راننده مخفي نماند و گفت: مشكلي هست؟

 ...شاين بدون اينكه او را نگاه كند گفت: نه

اين لعنتيها از كجا پيداشون شد؟ كريس براي اينكه راننده متوجه حرفهاي او نشود به زبان ايتاليايي گفت:  

 :و شاين هم به ايتاليايي جواب او را داد
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 !ـ خب معلومه، دنبال ما ميگردن

كريس نگاهي به شاين انداخت تا شايد در صورت او نشانه اي از اضطراب يا حتي آرامش بيابد اما او 
مانده بود كريس با خودش  فقط در حاليكه پوست لب زيرينش را مي جويد به نورهاي آبي و قرمز خيره

فكر ميكرد كه حاال شاين چه كاري خواهد كرد حاال خودش بايد چه كار مي كرد بايد ريسك ميكردند و به 
راهشان تا ايست بازرسي ادامه ميدادند يا در اين بيابان تاريك و سرد پياده مي شدند و... نه اين غير 

بود و پياده شدن هم اصال عاقالنه نبود او دوباره  ممكن بود. به سمت ايست بازرسي رفتن ريسك بزرگي
 با اضطراب بيشتري به همان زبان ايتاليايي گفت: ميخواي چيكار كني؟

شاين كه گويي با صداي كريس از خواب پريده باشد سريع به سمت راننده برگشت و گفت: وايستا ما 
 .همينجا پياده ميشيم

گاهي به شاين انداخت و گفت: دنبال شمان؟راننده كه بو برده بود يك خبرهايي هست ن  

 .شاين گفت: به تو ربطي نداره همينجا وايستا

راننده زد بغل و اينبار با اطمينان گفت: دنبال شمان. لبخند اعصاب خوردكني به لب داشت از آن 
لبخندهايي كه كريس هر وقت بروي لب هر كس ميديد دلش ميخواست بزند توي دهانش. گويي راز كسي 

ا فهميده باشي و بخواهي باج بگيري. راننده هر دوي آنها را وراندازكرد و گفت: ميتونيد بريد اون ر
 .پشت... و با سر به يخجال عقب ماشين اشاره كرد و گفت: هيچكس اون پشت رو نگاه نميكنه

 ...ـ و اينهمه خوبي بابتِ 

 .شاين اينرا با لحني مشكوك پرسيد

خت و گفت: حتما چيزي دارين كه به خاطرش دنبالتونن... از اون كمي هم به راننده شانه اش را باال اندا
 .من بدين

 .شاين پوزخندي زد و گفت: الكي دل خوش نكن ما چيزي نداريم

 ...راننده با طمع به كريس نگاه كرد و گفت: اونقدرها هم بي چيز نيستين

هنوز لبخند به لب داشت خيره شد كامال  لبخند از روي لبهاي شاين محو شد لحظه اي به قيافه راننده كه
مشخص بود كه هيچ از اين حرف راننده خوشش نيامده راننده كامال متوجه تغيير حالت شاين شد و فهميد 
كه كمي زياده روي كرده است كريس هم گويي منتظر عكس العمل شاين بود اما وقتي انقباض چانه شاين 

ردهاي احمقرا ديد با خودش انديشيد: چه مسخره... م ! 

اما در اينجا شاين احمقتر بود كه اين حرف به مزاق خوش نيامده بود، اگر راننده گمان ميكرد كه كريس 
نامزد يا دوست دختر شاين است هيچ عجيب نبود اما انگار خود شاين هم باورش شده بود كه نسبتي به 

 .غير از دشمني با كريس دارد
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ز كريس گذشت اما شاين در يك حركت ناگهاني اسلحه اش را از تمام اين افكار در صدم ثانيه از مغ
جيبش بيرون آورد و انرا زير چانه راننده گذاشت و با عصبانيت گفت: فقط بگو چرا نبايد مغزت رو 

 بپاشم كف ماشين؟

برق از چشمان راننده پريد لوله سرد اسلحه را زير گردنش احساس ميكرد و از چشمان شاين ميتوانست 
كه هيچ تريديد در اينكه تهديدش را عملي كند ندارد او آشكارا به لرز افتاده بود و با تته پته گفت:  بخواند

 !من... من منظوري نداشتم.... معذرت ميخوام... خواهش ميكنم منو نكش

 !شاين گفت: دخل آدم دله اي مثل تو رو بايد آورد وگرنه معلوم نيست چند نفرو بدبخت كني

شاين را متوجه خودش كرد و با عصبانيت گفت: هيچ معلوم هست چيكار ميكني؟ كريس با ضربه اي  

 !شاين گفت: به تو ربطي نداره

كريس عصبي خنديد شاين او را آدم حساب نمي كرد برايش هيچ احترامي قائل نبود اما رويش حساسيت 
ميكند او همانطور كه نيم نشان ميداد، بايد باور ميكرد شاين دارد به خاطر او ينطور راننده را تهديد 

نگاهي به راننده داشت گفت: پس به كي ربط داره؟! منو ميخواد ديگه! باشه من مشكلي ندارم فقط مارو 
 .از اينجا خالص كنه

شاين متعجب مژه زد و اما سريع خودش را جمع و جور كرد و گفت: خوشحالم كه انگليسي حرف 
 .نميزني

جا خالص كنه... به نظرت من ميزارم بهم دست بزنه؟ درباره من كريس گفت: احمق بزار ما رو از اين
 چي فكر كردي؟

 !شاين راننده را تقريبا به در كوبيد و به انگليسي گفت: من اصال به تو فكر نمي كنم

برق طمع دوباره در چشمان راننده درخشيدن گرفت و در حاليكه با ترس به شاين نگاه مي كرد با لكنت 
 !گفت: قبوله

متعجب فكر كرد كه اين مرد واقعا دله است كه حتي با وجود اسلحه زير خرخره اش هنوز به  شاين
 .كريس نظر دارد

 !كريس با لبخند گفت: اوكي فقط به شرطي كه ما رو از اينجا خالص كني

 !راننده با لحن چندش آوري گفت: باشه عزيزم... نميزارم دستشون بهت برسه

ن فضا در تاريكي مطلق فرو رفت، كمي رعب آور و خيلي ناخوش آيند، وقتي در يخچال بسته شد ناگها
بوي گوشت و چربي خوك فضا را به طرز تهوع آوري پركرده بود كريس گفت: لعنت... كاپشنم رو جا 

 .گذاشتم
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شاين به در تكيه زده بود، مطمئن نبود بتوانند از دست پليس جان سالم به در ببرند آنها حتما پشت كاميون 
هم نگاهي مي انداختند چرا بايد اين پشت را نگاه نكنند حس خيلي بدي داشت مثل كسي كه خودش را 

 .دست و پايش را ببندد و آنقدر محكم اينكار را بكند كه نتواند خود را آزاد كند

 .ـ به نظرت ايست بازرسي ر و رد كرديم

ه باشيم ... نه؟كريس اينرا پرسيد و شاين گفت: فكر نميكنم... اما بايد بهش رسيد  

 ـ نه هنوز... زياد هم نزديك نبود... اما اينقدر هم دور نبود يك كيلومتر كمتر بود... اين چرا متوقف نشد؟

 كريس با ترديد و كمي شك اينرا گفت و بعد با همان لحن ادامه داد: كمي مشكوك نيست؟

 ...شاين گفت: اين حماقت بود

 ـ چي حماقت بود؟

دن به يه راننده احمق منحرف، ما با دست خودمون، خودمون رو انداختيم تو هچلشاين گفت: اعتماد كر ! 

 ...ـ نه... تو خيلي بدبيني! شايد بهش ايست ندادن! شايد هنوز به ايستگاه نرسيده

ديگر شاين مطمئن بود كه كاسه اي زير نيم كاسه است. با يك حساب سرانگشتي هم ميشد فهميد كه 
لتر مي ايستاد اما هنوز هم كاميون در حال حركت بود و از تكانهايش معلوم بود در كاميون بايد دقايقي قب

 .يك مسير ناهموار در حال حركت است

كريس كه سرما و ترس به جانش دويده بود دستانش را دور بدنش پيچيد و سعي كرد در تاريكي چيزي 
خو بگيرد و چيزي ببيند. دست از ببيند اما در تاركي مطلق هيچ نوري وجود نداشت تا چشمانش به آن 

 .تالش برداشت و سعي كرد به سرما فكر نكند اما هواي يخچال به طرز ترسناكي سرد بود

از تاريكي كه اطرافش را گرفته بود هيچ خوشش نمي آمد حس كوري به او دست داده بود در همين فكر 
يبا پر بود طوري كه به غير از جايي بود كه نور صفحه تلفن شاين ناگهان فضا را روشن كرد. يخچال تقر

كه ايستاده بودند فضاي ديگري وجود نداشت بخار بازدمشان در فضا يخ ميكرد و اين خود حاكي از دماي 
پايين داخل يخچال داشت شاين به در يخچال تكيه داده بود و با چهره اي مشوش كريس را نگاه كرد و 

 ...گفت: از چاله دراومديم افتاديم تو چاه

 ...كريس با صداي پر از اصظراب گفت: يعني چي

شاين شانه اي باال انداخت و گفت: خدا ميدونه با چه آدم بيماري طرف هستيم. اين موقعيتيه كه ما توش 
 .هستيم...خسته و تحت تعقيب زنداني توي يه يخچال بزرگ

 .كريس بازوهايش را با كف دستانش ماليد و گفت: و بدون لباس

كريس به تن داشت يك بليز با آستينهاي توري بود كه تقريبا هيچ نقشي در گرم نگه داشتن تنها چيزي كه 
 .او ايفا نمي كرد او كه حاال ديگر ميلرزيد گفت: تنها چيزي كه االن براي من مهمه سرماست
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شاين كاپشن جينش را بيشتر به دور خودش پيچيد و گفت: دعا كن يارو يادش نره ما اينجا هستيم. گو 
ينكه مطمئنم برامون نقشه كشيده.... قبول كن كه خيلي حماقت كرديما . 

كريس عصباني گفت: ميشه انقدر اينو تكرار نكني! آره منم ميدونم كمي ناشيانه عمل كرديم... اما گزينه 
 ديگه اي داشتيم؟! پليسها مثل مور و ملخ ريختن تو خيابون بايد چيكار ميكرديدم؟

بش گذاشت و دوباره همه جا تاريك شد و گفت: با اين سرمايي كه االن توشيم شاين موبايلش را داخل جي
فكر نميكنم تا چند ساعت دووم بياريم. دو حالت داره يا ميخاد ما رو بكشه و به خيال خودش پولهامونو 

 ...برداره و يا

 كريس گفت: يا چي؟

حن تمسخر آميزي گفت: خوشگلي هم ـ يا اونقدر بيحال بشي كه نتوني از خودت دفاع كني... و بعد با ل
 .دردسره عزيزم

ترس به وجود كريس چنگ زد حاال بايد چيكار ميكرد. او االن هم تمام بدنش كرخت شده بود حتي اگر 
يين يخ ميكرد اصال شايد با رفقاش قرار گذاشته باشه. كاپشنش را هم فراموش نكرده بود در اين دماي پا

كم كني! تو بايد كمكم كنياو مضطرب گفت: شاين تو بايد كم . 

 .او شاين را نمي توانست ببيند فقط صداي او را شنيد كه گفت: از دست من هيچ كاري بر نمياد

سرما ديگر داشت كار خودش را ميكرد كريس روي زمين كنار ديوار نشست و خودش را جمع كرد و 
احساس ميكرد حتي امعا و سعي كرد به خودش تلقين كند سردش نيست اما هوا آنچنان سرد بود كه 

احشايش هم يخ كرده اند لرز عجيبي تمام بدنش را فرا گرفته بود و دندانهايش با حالت بدي به هم 
ميخوردند و او حس ميكرد صداي دندانهايش تمام فضا را پر كرده است. چطور توانسته بود گول يك 

اننده يك عوضي به تمام معنا باشد و راننده احمق را بخورد چرا به ذهنش نرسيده بود كه ممكن است ر
حاال او تنها و بي دفاع با بدني كرخت گوشه يك يخچال پر از گوشت خوك به مقصد نامعلومي برده مي 
شد. احساس خستگي و كوفتكي مي كرد چقدر دلش ميخواست االن روي تخت بزرگش زير پتو دراز 

چقدر دلش براي تخت راحتش در آپارتمان  كشيده بود و مشغول نوشيدن يك ليوان بزرگ شير داغ بود.
لوكس و زيبايش تنگ شده بود وقتي ياد اتاق خواب بزرگ آفتابگيرش با آن ست خواب سفيد و صدري 
افتاد يك لحظه خودش را آنجا ديد همه چيز سر جاي خودش بود و تخت خوابش كه دو ماه پيش خريده 

سطح زمين نداشت و تشت راحتش آدم را دعوت به  بود از اين تختهاي كوتاه بود كه فاصله چنداني با
خواب ميكرد چقدر آن پتوي نرم و لطيف صدري رنك را دوست داشت عاشق اين بود كه پتو را با ان 

 .پرزهاي نرم و بلندش بدون مالفه روي خودش بكشد

د اين اما ناگهان گويي كسي دستش را گرفت و دوباره او را داخل آن يخچال پر از گوشت متعفن كشي
شاين بود كه داشت صدايش ميكرد و از شانه هايش گرفته بود و تكانش ميداد: سانتيني... بيدار شو نبايد 

 !بخوابي

 ... ـ ولم كن... چرا برم گردوندي اينجا

 !شاين دوباره او را تكان داد و گفت: مي خواي بميري؟ اگه بخوابي مردي
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ام وجودش را گرفته بود از شدت سرما گريه اش كريس دوباره سرما را داشت احساس ميكرد لرز تم
 .گرفته بود او ناليد: سرده... خيلي سردمه! بزار بخوابم ... نميتونم تحمل كنم

شاين نميتوانست صورت كريس را ببيند اما از لرزي كه در وجود او بود ميتوانست بفهمد كه دختر 
ده... خيلي سرده... اگه نخوابم هم ميميرم... بيچاره در چه حالت بدي قرار دارد كريس دوباره ناليد: سر

 ...چه مرگ بدي... چه مرگ بدي

شاين او را به طرف خودش كشيد و محكم او را در بر گرفت و دستهاي كريس را روي سينه اش جمع 
كرد با اين كار شايد ميتوانست كمي او را گرم كند اما خوب ميدانست اين كار نميتوانست كمك زيادي به 

كند چون خود شاين هم كم كم داشت سردش ميشد اما در هر حال او هم لباس بيشتري به تن داشت كريس ب
هم بنيه قوي مردانه اش تحمل بيشتري به او ميداد. او زير گوش كريس گفت: نبايد بخوابي دختر... 

 .ميميري

را در ميان سينه اش كريس با اينكه در حال خوبي نبود اما هنوز هشيار بود و ميتوانست بفهمد شاين او 
 .گرفته است همه جا تاريك بود و او تنها چيزي كه ميديد تاركي بود و سياهي، و البته سرما

اما االن كه تن گرم شاين او را اينطور در برگرفته بود دوباره خون گرمي در وجودش جريان پيدا كرد 
قعيت عجيبي كه ناگهان در آن قرار خودش هم نميدانست كه اين گرما واقعا از تن شاين است يا اينكه مو

 .گرفته بود باعث ترشح آدرنالين در بدنش شده بود

در ميان بازوان شاين بودن به اندازه كافي شوك برانگيز بود تا خونش پر از آدرنالين شود شاين كسي بود 
سايه كه هميشه كريس از او متنفر بود حتي دلش نميخواست بوي عطرش را بشنود حتي دلش نميخواست 

او روي ديوار خانه اش بيفتد اما حاال چه اتفاقاتي افتاده بود كه براي زنده ماندن بايد به او پناه مي برد. او 
سرش روي سينه شاين بود و دستان قوي شاين در آن تاريكي مطلق مثل ماري كه بدور طعمه اش چنبره 

ن مار براي گرفتن زندگي اين كار را ميزند بدور بدنش حلقه شده بودند شايد اين تعبير خوبي نبود چو
 .ميكرد اما شاين براي جان دادن به كريس اين كار را كرده بود

كريس همانطور كه خود را به تن گرم شاين مي فشرد گفت: بزار بميرم اين بهتره تا دست اون آدم رذل 
 .به من برسه. من با اين حالي كه دارم نميتونم از خودم دفاع كنم

روي موهاي كريس كشيد شايد ميخواست آنها را از روي صورتش كنار بزند كريس در  شاين دستش را
اين تاريكي نميتوانست چيزي از كارهاي شاين درك كند شاين با لحني كه كريس به ياد نداشت مثل انرا 

 .قبل از دهان او شنيده باشد گفت: نترس نميزارم اذيتت كنه

شاين اينها را گفته  1ته بود نترسيد...! نميگذارد اذيتش كن...صداي شاين توي گوش كريسال تكرار شد گف
بود؟! اين يعني نگرانش بود؟! يعني برايش اهميت قائل بود.. كريستال احساس كرد ضربان قلبش باال 

رفتند... شايد شاين فقط ميخواست سرگرمش كند شايد اين حرفها را از سر تمسخر زده بود اما هرچه كه 
را توي دل كريستال بيدار كرده بود... حسهايي كهنه و قديمي كه سالها بود زير  بود حسهاي عجيبي

 ...خاكستر خفته بودند

كريس سردش بود شايد شاين با اينكار مرگ او را كمي عقب مي انداخت چون در هر حال كريس هنوز 
ني بكني؟ سردش بود او با صدايي كه لرزش را ميشد به وضوح در آن حس كرد گفت: چه كاري ميتو
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شايد داره ما رو ميبره به يه جايي... نميدونم پاتوقش... شايد زنگ زده به دوستاش... از دست تو چه 
 ...كاري برمياد

شاين با خودش فكر كرد كه مطمئنا اگر نيم ساعت ديگر در اين يخچال ميماندند كريس جان سالم بدر نمي 
فرو ميرفت شاين بايد او را وادار به حرف زدن برد همين حاال هم او كم كم داشت به حالت بيهوشي 

 .ميكرد شاين گفت: راننده زياد هم مقصر نيست تو خيلي خوشگلي

 كريس خيلي دلش ميخاست ميتوانست چهره شاين را وقتي اين جمله را مي گفت ببيند او گفت: چي گفتي؟

ز همون اولين باري كه شاين در حاليكه دستش را به تيره پشت او ميكشيد گفت: تو خيلي خوشگلي ا
 .ديدمت با خودم گفتم تو براي اين كار زيادي خوشگلي

كريس دلش ميخواست بخوابد اما اين بحث تازه داشت براش جذاب مي شد او گفت: ميدونم داري سرم رو 
 .گرم مي كني تا خوابم نبره اما در هر حال نظر من نسبت به تو هموني بود كه تو آشپزخونه بهت گفتم

گفت: خيلي ناراحتت كردم! آرهشاين  ... 

 ...ـ آره

شاين نفسش را با صدا بيرون داد و گفت: تقصير خودت بود منو ديوونه كردي... واقعا توي برخورد با 
 ...مردها ناشي هستي! اما من آدم سردي نيستم

 ...ـ هيچ وقت هيچ دختري اطرافت نبود

 !ـ چون تو نميديدي قرار نبود كه نباشه

كت شد او دستانش را آزاد كرد و آنها را از زير كاپشن جين شاين كه داخلش خزدار بود كريس كمي سا
رد كرد و دور بدن او حلقه كرد جايي كه هنوز گرم بود و با اين كار دستانش كمي گرم شدند. او سرش 

 .را بيشتر به سينه شاين فشرد حاال كه داشت ميمرد چه اهميتي داشت كه او پررو مي شد يا نه

هيچ وقت به من توجه نميكردي ـ ! 

شاين از اين حركت و البته حرف كريس جا خورد طوري كه براي ثانيه هايي در ان تاريكي حتي پلك هم 
 ...نمي زد و كريس اضافه كرد: باورم نمي شد كه تو من رو نميديدي! اين خيلي برام گرون تموم ميشد

به چيزي كه ما فكر ميكنيم ختم بشه شاين گفت: شايد ميديدم اما لزوما هر ديدني نبايد . 

 !كريس نيمچه آهي كشيد و گفت: تو فكر ميكني من يه هرزه ام... نه

شاين لبهايش را به گوش كريس چسباند و گفت: نه...به هيچ وجه... تو من رو عصبي كردي، اون حرفا 
 .رو جدي نگفتم
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و چشمانش بست دلش ميخواست خودش را كريس لبخندي زد كه شاين در آن تاريكي نميتوانست آنرا ببيند 
اينطوري كه بين بازوهاي شاين است تصور كند حتما موهاي سياه شاين با موهاي بلوند او قاطي شده و 
كنتراست بوجود آورده بودند شاين دوزانو نشسته بود راستي هيچ وقت قبال كسي را اينطور در آغوش 

اينطوري صورتش را به صورت كريس چسبانده بود  نگرفته بود... چقدر ته ريش شاين زبر بود وقتي
سعي كرد يادش بيايد كه ته ريش شاين چطوري بود، خب زياد پر پشت نبود كه صورتش سبز شود، مثل 

مال بعضي مردها هم كچل باغ نبود. خيلي معمولي و البته جذاب بود و مخصوصا وقتي آنرا مرتب 
 ... ميكرد

س به دور بدنش شل شدند و تعداد دفعات دم و بازدمش هم به صورت شاين متوجه شد كه حلقه دستان كري
 .نگران كننده اي كم شدند

 !او در حاليكه تكانش ميداد كريس را صدا زد: سانتيني... سانتيني

اما جوابي نشنيد گويي به راستي او داشت ميمرد اما نه اين مرگ مسخره اي بود براي يك دختر زيبا و 
سينه اش تكيه داد و كاپشنش را از تن خارج كرد و در آن تاريكي كورمال كورمال جوان، شاين او را به 

 !آنرا تن كريس كرد كريس دوباره بيدار شده بود او تقريبا نجوا كرد: چيكار داري ميكني؟ ديوونه شدي

شاين ترجيح ميداد خودش بميرد تا مرگ ديگري را ببيند اين برايش سخت بود كه اجازه بدهد كريس از 
سرما يخ كند او گفت: يادت رفته من يه پزشكم نميتونم اجازه بدم مريضم بميره...در هر حال اين راننده 

 .عوضي االنهاست كه بايسته، مطمئنا خوب ميدونه توي اين يخچال يه آدم زياد دووم نمياره

چطور تا به  شاين زانو به زانوي كريس نشسته بود و بازوهاي او را گرفته بودكريس از خودش ميپرسيد
حال او را نشناخته بود شاين به نظر خيلي مهربان مي رسيد چه صداي گرم و آرامش بخشي داشت وقتي 

آنطور مهربانانه با كريس حرف ميزد چقدر اطمينان بخش بود صدايش وقتي مي گفت كه نمي گذارد 
گيرد او دستش را كسي اذيتش كند كريس حس كرد كه چقدر دلش ميخواهد دوباره شاين را در آغوش ب

بلند كرد وآنرا ابتدا روي سينه شاين گذاشت و بعد دوباره در آغوش او فرو رفت گفت: من مطمئنم جون 
سالم بدر نميبرم اگه االن از سرما نميريم اون عوضي ما رو ميكشه... اما اگه زنده موندم دلم ميخاد بيشتر 

 ...با تو آشنا بشم

ينجا گير افتاديم اين حرف رو ميزني، چيزي نگو كه بعدا پشيمون شاين سعي كرد بخندد و گفت: چون ا
 ...بشي

كريس دستش را روي صورت شاين كشيد و دوباره آن ته ريش زبر را زير پوست انگشتان يخ زده اش 
احساس كرد و گفت: نميدونم... شايد تو راست بگي! اما ديگه مثل قبل ازت متنفر نخواهم بود... چطور 

و متفر باشم... تو اصال نفرت انگيز نيستيميتونستم از ت ! 

 .شاين گفت: مطمئنم فردا اين موقع همه حرفاتو پس ميگيري

كريس بغض كرد و كمي سكوت كرد و با بغض گفت: يعني ميشه... من فردا رو ببينم؟ حاال داشت هق 
ز خيلي چيزا هست كه هق مي كرد او ادامه داد: من دلم نميخاد اينطوري بميرم... اين عادالنه نيست. هنو

 ...تجربه نكردم
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شاين دست كريس را از روي صورت برداشت و انگشتان او را نزديك دهانش بود و سعي كرد با 
كار بيهوده اي انجام ميدهدچون نايي براي ها كردن نداشت، او  بازدمش آنها را گرم كند. اما حس كرد

كه فردا رو مي بينيم تو رو نميدونم اما من تو انگشتان كريس را به لبانش چسباند و گفت: مطمئن باش 
 !برنامه هام نيست كه بدست يه احمق منحرف بميرم

كريس دلش ميخواست بخندد اما توان خنديدن نداشت سرش روي سينه شاين بود او داشت ميمرد يا حد 
منتو... اقل داشت دچار سرما زدگي ميشد او زير لب زمزمه كرد: اگه زنده بمونم ميخام برم ساكرا

 !اونجا... من هنوزم يه دخترم... يه دختر واقعي.... هموني كه بايد باشم... نه اين هيواليي كه حاال هستم

شاين چيزي از حرفهاي كريس متوجه نميشد چون او داشت به لهجه غليظ سيسيلي صحبت ميكرد او تنه 
به حال و روز كريس مي افتاد  كريس را باال كشيد و محكم او را در آغوش گرفت شاين هم داشت كم كم

امامطمئن بود كه راننده فقط ميخواهد آنها را بي دفاع كند و قصد كشتن ندارد براي خودش نگران نبود 
اما اينكه كريس به دست آن موجود منحرف نفرت انگيز بيفتد واقعا مضطرب بود و با اين حالي كه داشت 

اري براي كريستال بر نمي آمد او زير گوش كريس با بدني سرما زده و بدون انرژي از دستش هيچ ك
 !گفت: فقط سعي كن نخوابي... خواهش ميكنم بيدار بمون

راننده نگاهي به ساعتش انداخت دقيقا چهل و پنج دقيقه از زمانيكه آندو را در يخچال حبس كرده بود 
يدند نمانده بود او ميگذشت و ديگر راهي هم تا گاراژ متروكه اي كه وودي و سام انتظارش را ميكش

 .دوباره شماره وودي را گرفت

 !ـ دو دقيقه ديگه اونجام

 !ـ چي؟

نام داشت دوباره شمرده شمرده گفت: دو دقيقه ديگه ميرسم« مك»راننده كه  . 

 .ـ اها... خوبه... ما منتظريم

 مك پرسيد: چند نفريد؟

 !ـ چي؟

وقتي بايد همه چيز را برايش تكرار ميكرد مك نفسش را با صدا بيرون داد از وودي متنفر بود مخصوصا 
نميدانست اين وودي به همراه سام از كدام جهنم دره اي آمده بودند، سام كه كال تعطيل بود و يك كلمه هم 

 .انگليسي صحبت نمي كرد و وودي هم آنقدري بلد بود كه روي مخ مك راه برود

اموخته بودند. ماه قبل برادر وودي به دست دزدان آنها از مهاجران تازه واردي بودند كه هنوز زبان هم ني
جاده اي كشته شده بود و آنها به خاطر اينكه او يك مهاجر غير قانوني بود نتوانستند شكايت كنند و پرونده 
هم در ظاهر به علت ناقص بودن مدارك و در اصل به علت اينكه دولت به يك مهاجر غير قانوني اهميتي 

شد اما وودي و سام در به در دنبال قاتلين او بودند تا انتقام خون او را بگيرند. حاال نميداد مختومه اعالم 
او ميتوانست زن و مرد زنداني در يخچال را به جاي قاتلين برادر آنها جا بزند در هر حال انها آنقدر 

ه تا پولهاي او را زبان بلد نبودند كه از كلك او سر دربياورند و بفهمند كه خود او كلك برادرشان را كند
 .باال بكشد
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 !مك دوباره شمرده شمرده گفت: چند تا هستيد

 .ـ هيچ كي فقط من و سام

 .ـ خوبه منم ديگه رسيدم

 .مك براي اينكه مجبور نشود دوباره جمله اش را تكرار كند منتظر جواب وودي نشد و تماس را قطع كرد

ميشد فهميد شاين ديگر تمام بدنش كرخت شده بود اما در اين هنگام كاميون ايستاد اينرا از توقف لرزشها 
حال كريس از او بدتر بود چون ديگر حرف نميزد و شايد نفس هم نميكشيد شاين بي رمق كريس را چند 

 !بار تكان داد و گفت: بيدار شو دختر... بيدار شو... نبايد بخوابي

وانست سايه سه نفر را تشخيص بدهد و در اين هنگام در يخچال باز شد شاين با چشمان نيمه بازش ميت
يكي پس از ديگري وارد يخچال شدند تصور اينكه كريس با اين حالت دست سه مرد متجاوز بيفتد تنش را 
لرزاند گويي اين نفرت خون گرمي را به رگهايش روانه كرد او دلش ميخواست از جايش بلند شود و از 

نبود صداي راننده را شنيد كه به دونفر ديگري كه خودشان دفاع كند اما گويي بدنش از آن خودش 
 !همراهشان بودند گفت: اينه! ميخاستند همون بال رو سر من هم بيارن

آن دو نفر ديگر همچنان ساكت بودند و فقط راننده بود كه داشت درباره چيزهايي صحبت ميكرد كه شاين 
 .چيزي از آن سر در نميآورد

راننده هاي بيچاره اي مثل ما رو ميكنن زير آبـ دختر رو طعمه ميزارن بعد سر  . 

اينرا گفت و بعد لگدي نثار پهلوي شاين كرد و ادامه داد: دختره مال من اين يارو « مك»راننده يا همان
مال شما! انتخاب برادرتون رو ازش بگيرين. و بعد زير بازوي كريس را گرفت و او را از ميان بازوان 

ر كه با لبخند زشتش شاين را نگاه ميكرد زير لب گفت: بده به من اين شاين بيرون كشيد و همانطو
رو ازش بگيرين« رضا»خوشگله رو بسه ديگه براي تو... و با صداي بلندي گفت: بيايين بچه ها انتقام  . 

و متعاقب ان يكي از آن مردها به سمت شاين آمد و يقه او را گرفت و گفت: مرتيكه دي**ث عوضي، 
افت داداش ما رو ميكشي فرار ميكني؟ فكر كردي خيلي زرنگي... بچه زرنگ كجايي... آشغال ... كث

 ...دهنتو سرويس ميكنم پدرسگ عوضي

شاين با شنيدن اين جمالت به زيان فارسي هشيار شد مغزش به كار افتاد در صدمي از ثانيه كل فضا را 
ره يك درصد هم حدس نزده بود كه چقدر تحليل كرد و فهميد كه مك چه نقشه اي برايش كشيد اما مك بيچا

ميتواند بد شانس باشد شاين تمام قوايش را جمع كرد و به زبان فارسي گفت: به خدا اين مرتيكه پفيوز دزد 
 ...ناموس دروغ ميگه! جون مادرت نزار ببرتش... اين مرتيكه بي پدر مادر رو بگيريدش

چ چيز از اين اتفاقي كه افتاد نفهميد او فقط در حال اما شهوت انچنان چشمان مك را كور كرده بود كه هي
 .كشيدن كريس به بيرون از يخچال بود

شاين كه كور سوي اميد در دلش روشن شده بود دوباره رو به وودي و سام كه ماتشان برده بود با لحني 
دتون ناموس ملتمسانه گفت: تورو قرآن جلوي اين مرتيكه الشي رو بگيرين... نزارين ببرتش... مگه خو

 .ندارين. به پير به پيغمبر مثل سگ داره دروغ ميگه... به هر چي ميپرستيد نقشه كشيده براي ما
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شاين خودش ايراني بود ميدانست كه از چه دري بايد وارد شود در هر حال اين تنها راه نجات براي 
د شاين سعي كرد با دست كريستال سانتيني بود وودي و سام هنوز مبهوت داشتند به شاين نگاه ميكردن

انداختن به هر چيزي كه اطرافش بود خودش را باال بكشد تا بايستد و در همان حال گفت: اين آشغال 
 !واسه ما نقشه كشيده چشمش نامزدم رو گرفته تو رو خدا جلوشو بگيرين مگه شما غيرت ندارين

 ...سام با تپغ گفت: اما... اما اون ميگه... ميگه

ي به سام سريع از يخچال خارج شد معلوم بود كه خيلي عصباني استوودي با تنه ا . 

سام هنوز ماتش برده بود او كال آدم سريع االنتقالي نبود او با تته و پته گفت: تـ ... تو ا...از كجا زبون ما 
 رو بلدي؟

رد متجاوز شاين انگار چيزي نميشنيد فقط تنها هدفش اين بود كه كريستال سانتيني را از دست آن آن م
خالص كند او افتان و خيزان خود را به در يخچال رساند و از آن تقريبا خودش را پرت كرد بدنش انقدر 
يخ كرده بود كه گويي درد را احساس نميكرد او روي زانوهايش بلند شد سايه اي از دو نفر را مي ديد كه 

زمين افتاده بود و راننده و آن يكي  در حال جدال بودند او بلند شد و به سمت انها رفت كريستال روي
مرد ديگر در حال بحث و جدل بودند وودي آنقدر به انگليسي تسلط نداشت تا منظورش را به مك بفهماند 

 .و مك هم تنها چيزي كه ميگفت مزخرفاتي درباره قاتل بودن شاين و چيزهاي ديگر بود

از اينهمه سماجت و وقاحتي كه مرد را در شاين از هرزگي و طماعي مرد راننده واقعا عصبي شده بود 
 .دست اندازي به يك دخترداشت، واقعا خشمگين بود

شاين با وقتي كه براي خودش خريده بود حاال كمي جان گرفته بود لعنت به كريستال سانتيني كه او را در 
بي تفاوت هم بود اما  اينچنين موقعيتي قرار داده بود كاش واقعا همانقدر كه از او بدش مي امد نسبت به او

نميتوانست... خودش هم نميدانست چرا اما نميتوانست بگذارد باليي سر سانتيني بيايد. شايد در حالت 
عادي به خودش ميگفت كه در رابطه با سانتيني به عنوان يك انسان هيچ تعهدي ندارد اما باز هم چيزي 

 .در درونش اجازه اين بي تفاوتي را به او نميداد

ن گويي از نقطه گمشده اي در بدنش نيروي خفته اي به تمام عضالتش تزريق شده باشد قدمهايش ناگها
تندتر شد و راننده و وودي در يك لحظه هر دو به سمت او برگشتند سايه ترس را به وضوح در چشمان 

با هم  راننده مي شد ديد. شاين در يك لحظه خرخره راننده را گرفت و او را روي زمين انداخت اندو
گالويز شده بودند شاين غلطي زد و روي شكم راننده نشست و بالفاصله با نيرويي كه خودش را هم 
متعجب كرده بود مشت محكمي به صورت راننده وارد كرد و وقتي مطمئن شد او ديگر هيچكاري با 

كردي... كريس نخواهد داشت كه صورتش غرق در خون بود شاين فرياد زد: آشغال با خودت چه فكري 
 او يقه راننده را گرفت و او را از روي زمين بلند كرد و اضافه كرد: من رو چي فرض كردي عوضي؟

او دوباره راننده را روي زمين كوبيد و از روي او بلند شد و لگدي به پهلوي او زد. به سمت كريس كه 
كند. رنگ دختر بيچاره به  روي زمين افتاده بود رفت و در حاليكه او را تكان ميداد سعي كرد بيدارش

شدت پريده بود و كامال بيهوش به نظر ميرسيد شاين او را از روي زمين بلند كرد و صورت او را 
نزديك گوشش آوردتا از نفس كشيدن او مطمئن شود و در اين حال وودي مبهوت حركات او بود و هنوز 

 .هم از شوك فارسي حرف زدن او درنيامده بود
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راه رسيده بود كنار وودي ايساد و همانطور كه به شاين و كريس نگاه ميكرد گفت: داوود سام كه تازه از 
 .چي شده؟! اين چرا فارسي بلد بود

 !وودي يا همان داوود گفت: سامان خيلي سخته حدس زدنش؟؟ چون يارو ايرانيه

 

ه لت و پارش كردي مي گفت او اينرا گفت و رفت باال سر شاين ايستاد و ادامه داد: ببين دادا.. اين يارو ك
 !تو رفيق ما رو كشتي

شاين بدون توجه به حرفهاي داوود گفت: ببينم اينجا يه جاي گرم پيدا نميشه؟! من بايد اين دختر رو به يه 
 ...جاي گرم ببرم

 ...داوود كنار شايد چمباتمه زد و گفت: داداش مثل اينكه نشنيدي من چي گفتم! اين يارو

پريد و گفت: فهميدم چي گفتي، اما االن براي من جون اين دختر از همه چي شاين ميان حرف او 
مهمتره... نكنه بايد بزارم بميره تا جواب شما رو بدم يه بار گفتم اين مرتيكه ديـ**ث زر زده و در حاليكه 

 كريس را از روي زمين بلند ميكرد ادامه داد: اينجا يه جاي گرم پيدا ميشه؟

تي به موهايش كشيد هنوز دو دل بود كه آيا بايد به مردي كه دو دقيقه پيش متهم به داوود بلند شد و دس
 ...قتل نزديكترين دوستش كه مثل برادرش بود كمك كند يا نه، او با اكراه به شاين گفت: با من بيا

ش شاين همانطور كه دنبال داوود مي رفت رو به سامان كرد و گفت: ميشه از داخل اتاق كاميون كاپشن
 !رو بياري؟! رنگش قرمزه

 .سامان كه هنوز هنگ بود سرش را تكان داد و به سمت كاميون رفت

كانتين كوچكي در گوشه گاراز بود شاين به همراه داوود وارد آن شو و از لذتي كه درگرماي حاكم بر 
ر فضاي كوچك كابين بود متعجب شد. او كريس را روي يك نخت تك نفره دراز كرد و با هر چه د

اطرافش بود بدن او را پوشاند حاال در نور بهتر ميتوانست كريس را معاينه كند، خب خوب بود كه بدن 
كريس هنوز كمي گرم بود و سرما نتوانسته بود به بدن او كامال نفوذ كند اما آنقدر در سرما مانده بود تا 

حال درآوردن كفشها و  از حال برود، وقتي سامان با كاپشن قرمز كريس وارد كابين شد شاين در
 .جورابهاي كريس بود

كريس تمام وقايعي كه در اطراف در حال وقوع را ميتوانست درك كند اما تواني خود نميديد تا عكس 
العملي نشان دهد نميتوانست بفهمد شاين دارد با او چه ميكند اما جسم يخ زده اش كم كم داشت گرم ميشد 

با شاين به زبان كامال نا آشنايي سخن مي گفتند و لحنشان چندان صداي مردان ناشناسي را ميشنيد كه 
دوستانه به نظر نميرسيد و صداي شاين را هم مي توانست تشخيص دهد كه او هم كلمات نا مفهومي به 

 . زبان مي آورد

 !داوود رو به شاين گفت: بايد ماساژ بدي پاهاشو

تاشو تا گرم بشنسامان در تائئد داوود گفت: آره كمي نرمش بده انگش . 
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شاين بدون اينكه به آنها نگاه كند انگشتان ظريف پاي كريس را در ميان يك مالفه پيچيد و خيلي كوتاه 
 !گفت: نه... نميخاد

شاين خوب ميدانست كه اندام سرمازده را هرگز نبايد ماساژ داد چون احتمال آسيب ديدگي دارد او كاپشن 
ال گفت: مرسيرا از دست سامان گرفت و در همان ح  ... 

 

 

شاين آرام مو موهاي كريس را كه توي صورتش پخش شده بود را كنار زد صورت دختر هنوز هم رنگ 
پريده مينمود اما از دم و بازدم منظمش مشخص بود كه حالش خوب است، با اين حال شاين دستش را از 

ن شود گو اينكه براي اين كار پشت يقه او رد كرد و روي كتفش را لمس كرد تا از دماي بدن او مطمئ
بايد دماي قسمتهايي مثل روي شكم را امتحان كرد اما شاين ترجيح ميداد در اين مكان و زمان به پوست 

 .پشت گردن اكتفا كند تا جلوي چشمان دو مرد بدن يك دختر زيبا را لمس كند

خودش مي انديشيد كه وقتي  كريس به پهلو خوابيده بود و موهاي بلوندش روي بالش پخش بودند شاين با
كريس در خواب است هيچ نشاني از آن دختر سرسخت و غير قابل نفوذ را در وجود او نمي شود پيدا 

كرد ديگر هيچ گره اي در آن ابروهاي قهوه اي رنگش وجود نداشت و لبهاي خوش فرم نه چندان 
به سادگي زيبا بود اما شاين خوب برجسته اش را با سماجت به هم نمي فشرد فقط يك دختر بلوند بودكه 

ميدانست نبايد گول اين ظاهر فرشته گونه را بخورد چون با تمام اين اتفاقات هنوز هم هيچ اعتمادي به او 
 .نداشت و ميدانست او به وقتش تبديل به يك ماده گرگ مي شود

 ـ نمي خواي ماجرا رو تعريف كني؟

د شاين تازه مي توانست كمي حواسش را جمع كند و اين صداي وودي بود كه شاين را متوجه خود كر
 .موقعيتي كه داخلش بود را ارزيابي كند

وودي يا همان داوود يك مرد ريز نقش شايد بيست و هشت نه ساله بود با قد متوسط، چهره قابل اعتمادي 
ود و به داشت با آن چشمان درشت و بي نهايت تيره او كنار يك بخاري برقي زهوار در رفته نشسته ب

 .شاين زل زده بود وقتي نگاه پرسشگر شاين را ديد ادامه داد: بگو ببينيم چي كاره ايي

شاين از كنار تخت كوچكي كه كريس روي ان خوابيده بود بلند شد و با يك قدم خود را به او رساند كابين 
ر حال گرم كردن به حدي كوچك بود كه بيشتر مسيري كه در آن ميشد طي كرد دو يا سه قدم بود در ه

جايي به اين كوچكي كم هزينه تر بود، شاين روي چهار پايه پالستيكي كوچكي كه تقريبا روبروي وودي 
بود نشست و در اين هنگام سام هم وارد شد او بدون مقدمه گفت: بدجور ناكارش كردي داداش! از دستت 

 .حسابي شكار بود

تمش مرتيكه الشي روشاين اخمي كرد و گفت: بره خدا رو شكر كنه نكش ! 

سام گفت: فعال كه گور به گور شد پي كارش... او همانطور كه كتري را پر از آب مي كرد گفت: اما 
 بدجوري سرد شده
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 شاين پرسيد: تازه واردين؟

 وودي گفت: تقريبا... كمي بيشتر از يه سال

 ...ـ چطوري نگرفتنتون تا حاال

 ... وودي با خنده گفت: خب ديگه زرنگي ماست

شاين گفت: خيلي مواظب باشين وگرنه با اين اوضاع اگه بگيرنتون كارتون تمومه با قانونياش اونطوري 
 .تا ميكنن واي به حال شما كه غير قانوني اينجا هستين

 .سام گفت: بيخيال ... تا حاال كه قسر در رفتيم

ره كردو ادامه داد: اينم وودي گفت: من داوود هستم البته اينجا وودي صدام مي كنن و به سام اشا
سامانه... سام.. راستش ما سه نفر بوديم من و سامان و رضا... رضا خدابيامرز و پسر خاله سامان بود 

من هم دوست رضا بودم، با هم وارد اين خراب شده شده بوديم اما نامردا رضا رو كشتن به خاطر 
 ...چندرغاز

به جاي قاتل دوستتون جا بزنه شاين گفت: آها پس او حرومزاده ميخواست من رو ! 

سام گفت: آره... ما هم باورمون نشده بود كه دل او عوضي به ما سوخته باشه من يكي كه بتونم حسابش 
 رو ميرسم... اما گفتيم تيري تو تاريكي ... راستي شما چطوري گير اون افتادين؟

ز قانونشاين پوزخندي زد و گفت: ما يه جورايي شبيه هم هستيم... فراري ا ... 

داوود آهاني گفت و ادامه داد: پس بگو... و شاين اينطور ادامه داد: راستش من و اون و با سر به كريس 
اشاره كرد و ادامه داد: داشتيم فرار ميكرديم كه سوار كاميون اون شديم يه جورايي سوتي داديم و خامش 

 .شديم... مرتيكه عوضي داشت ما رو توي اون يخچال مي كشت

مان گفت: بي خيال تو هم كه كم نياوردي، اون دماغي كه من ديدم كلي خرج رو دست صاحبش گذاشته سا
 .بود

شاين نيمچه لبخندي زد و گفت: دلم ميخاست گردنش رو بشكنم... شاين بعد از سالها داشت دوباره به 
ط داشت گويي زبان مادري اش صحبت مي كرد و برايش جاي تعجب داشت كه هنوز هم كامال به آن تسل

كه در استفاده از برخي از كلمات كمي مشكل داشت اما براي كسي كه بيش از ده سال از زباني استفاده 
 .نكرده باشد خوب بود

 داوود گفت: خب نميخواي اسمت رو به ما بگي؟ شايد جزو اسراره؟

به زبان آورد: من  شاين لبش را گزيد و گفت: اسمم؟ اومكثي كرد و نام كاملش را پس از سالها دوباره
شايان شكوهي» هستم، « شايان» »...  
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ـ خب آقا شايان خوشبختيم از ديدنت... سامان اينرا درحالي گفت كه يك ليوان چاي داغ را به طرف شاين 
ن هم همينطور... راستش بايد خيلي از شما گرفته بود شاين ليوان چاي را از دست او گرفت و گفت: م

ه شانس من هستيد اگر شما نبوديد معلوم نبود چه باليي سر ما ميومدممنون باشم... شما مهر . 

داوود با سر به كريس كه روي تخت خوابيده بود اشاره كرد و گفت: حاال چي ميشه؟...حال نامزدت رو 
 ميگم.. خوبه؟

شاين ميخواست حقيقت را در باره كريس بگويد اما ترجيح داد كه در نظر سامان و داوود كريس هنوز 
نامزدش باشد پس گفت: خوبه... شانس آورديم كه زود از اون يخچال لعنتي در آوردمون وگرنه معلوم 

نبود اگه كمي بيشتر اون تو ميمونديم چه باليي سرمون ميومد. مخصوصا كه اون كاپشنش رو توي ماشين 
ادامه داد: داشتم از جا گذاشته بود... او برگشت و نگاهي به كريس كه خيلي آرام خوابيده بود انداخت و 

 .دست ميدادمش

خود شاين هم ار لحني كه در گفتن اين جمله بكار برده بود خنده اش گرفته بود و خدا را شكر كرد كه 
 .كريس سانتيني خواب بود و اين جمله را نشنديده بود وگرنه تا مدتها برايش دست مي گرفت

ز چند گاهي سرفه كوتاهي مي كرد تا وجودش كريس هنوز خواب بود يا اينطور به نظر ميرسيد و هر ا
را اعالم كند شاين همانطور كه جرعه اي از چاي داغي را كه در دستش بود را مي نوشيد داشت به اين 
فكر مي كرد كه حاال بايد چه كار كند. از كجا بايد شروع مي كرد بايد موقعيتي كه داخلش بود را بايد 

تصميم درستي بگيرد. داوود و سامان داشتند درباره مسائلي صحبت  خيلي خوب آناليز مي كرد تا بتواند
مي كردند كه هيچ اهميتي براي شاين نداشت اما دلش ميخاست اندو حاال حاالها به زبان فارسي كه به 

 .گوش شاين بسيار شيرين و آهنگين بود صحبت كنند

يد بريمداوود بلند شد و در حاليكه كاله و شالش را برميداشت گفت: ما با ... 

شاين نگاهي به ساعتش انداخت نزديك به چهار صبح بود داوود خيلي سريع منظور او را فهميد و ادامه 
داد: خب ما راننده كاميون هستيم و به خاطر وضعيت اقامتمون مجبوريم بيشتر شبها رانندگي كنيم. با اين 

 .وضعيت چاره اي هم نداريم

و گفت: اما ما هنوز شاين برگشت و نگاهي به كريس انداخت ... 

 .داوود ميان حرف او پريد و گفت: شما ميتونيد اينجا بمونيد در هر حال ما تا نزديكاي ظهر برميگرديم

سام چايساز كهنه اش را از برق كشيد و گفت: اينجا زياد رفت و آمد نداره اما اگه كسي اومد آفتابي نشيد 
 .معموال آدمهاي درست و حسابي اينجا نميان

ين سري تكان داد و با خود انديشيد كه هر قدر هم ناجور باشند به دو مافيايي آدمكش نميتوانند آسيبي شا
 .برسانند

 .داوود با لبخند كجي گفت: ناهار مهمون ما باشيد... تا اون موقع برميگرديم

كن... اين شايان تعارف ايراني را خوب ميشناخت با لبخندي شبيه مال داوود گفت: اينجا زياد تعارف ن
 .چيزا رو نمي فهمن
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 ...و داوود با خنده گفت: اوال تعارف نكردم جدي گفتم... در ثاني تو از خودموني

شاين پس از مدتها خنديد خودش هم نميدانست كه آخرين باري كه واقعا خنديده بود كي بود اما احساس 
بود چون تا آنجايي كه ممكن بود سعي صميمتي كه با اين دو مرد ايراني ميكرد را سالها بود تجربه نكرده 

كرده بود خودش را از تمام چيزهايي كه او را ياد ايران مي انداخت دور نگاه دارد اما گويي دستي 
نامرئي او را به سمت اين دو مرد ايراني هل داده بود تا بتواند دوباره خيلي چيزها را براي خودش تازه 

به اسم واقعي اش صدا كند تا كند. تا پس ار سالها باز هم كسي او را ... 

وقتي سام و داوود كابين كوچك را ترك كردند شاين رفت و روي مبل تك نفره كهنه و چرك مرده اي كه 
تا لحظاتي قبل داوود را در خود جاي داده بود نشست با اينكه به نظر نمي رسيد اما مبل به طرز دلچسبي 

تنها صدايي كه شنيده مي شد صداي دم و باز دم كريس  راحت بود. سكوت در فضا طنين انداخته بود و
 .بود كه كمي از حد معمول بلندتر بود

شاين كمي به جلو خم شد و كريس را نگاه كرد كه با دهان نيمه باز خوابيده بود كاري كه شاين از آن 
چوب خشك متنفر بود او با خود انديشيد: وقتي با زبون و حلق خشك از خواب بيدار شد و دهنش مزه 

ميداد حالش رو مي پرسم... نيم خيز شد تا برود و سر او را كمي جا به جا كند كه حالت دم و بازدمش 
طبيعي شود اما دوباره سر جايش نشست و با خودش گفت: همينجوري هم به خاطر اين اتفاقها نمي شه 

را انجام بدهد كه در  جمعش كرد... با اينكه ساعتي قبل در يخچال سرد مك مجبور شده بود كارهايي
حالت معمولي محال بود انجام دهد اما ميدانست كه كريس سانتيني مستعد به سوء برداشت است هيچ دلش 

 نميخواست كه سانتيني او را به خودش بچسباند. و تا مدتها از كارهاي او سوژه بسازد

خوابش بردپس او دوباره در همان مبل كهنه ي راحت فرو رفت. و خودش هم نفهميد كي  ... 

دقايقي ميشد كه كريس بيدار شده بود اما جرات نداشت چشمانش را باز كند آخرين چيزي كه به ياد داشت 
چهره شاين بود كه... از ياد اوري وقايع ديشب احساس كرد عرق سردي روي تنش نشست او به طور نا 

شاين نگاه كند با ان گندي كه محسوسي لب زيرينش را گزيد، واقعا چطوري ميتوانست دوباره به صورت 
 .ديشب باال آورده بود

بود... من  ب*وسـ آه خداي من... من چه غلطي كردم ديشب توي اون يخچال لعنتي... كاش همه اش كا
به چه حماقتي تونستم اون مرد از خود راضي و مغرور رو بغل كنم و بهش بگم كه در موردش اشتباه 

يري كه در حقم كرده بودميكردم. خدايا بعد از اون همه تحق . 

اينها نمونه اي از جدال كريس با خودش بودند سكوتي كه در فضا سنگين بود به او اين اطمينان را داد كه 
كسي اطرافش نيست و در ثاني ميل به باز كردن چشمهايش و كاوش اطرافش آنقدرسركش بود كه ديگر 

دا الي پلكهايش را باز كرد و با ديدن اتاق خالي بيش از اين نميتوانست در مقابل ان مقاومت كند او ابت
كامال چشمهايش را باز كرد نور آفتاب صبحگاهي به داخل كانكس تابيده بود و فضا را به طور 

خوشايندي روشن بود او خودش را روي يك تخت تك نفره يافت دستها و پاهايش با مالفه پيچيده شده بود 
داشت خودش هم بدون اينكه چيزي زير سرش گذاشته شده باشد و همان كاپشن قرمز زاغارت را به تن 

همانطور رو تخت ولو شده بود موهاي بلوندش به طرز بدي ژوليده بود و هر قد سعي كرد مرتبشان كند 
زياد نوفق نشد و در آخر رهايشان كرد، در ته گلويش احساس درد و سوزش ناخوشايندي داشت كه 

تش بود، هنوز هم از يادآوري ديشب و آن يخچال سرد در تمام مطمئنا به خاطر رخت خواب ناراح
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د اما قسمت بدش نه سرما بود نه كوفتگي بدي كه االن داشت، قسمت وجودش احساس لرز بدي ميكر
 ...وحشتناك تمام وقايع ديشت ماجراها و ديالوگهاي رد و بدل شده بين او و شاين بود

ود كه روي مبل تك نفره اي روبروي در ورودي ولو شده وقتي كامل نشست اولين چيزي كه ديد شاين ب
بود و ريتم منظم تنفسش مشخص بود كه خوابيده است كريس با ديدن او بي اختيار اخم كرد و با خودش 
فكر كرد كه چقدر دلش ميخواهد او را هميجا در خواب خفه كند تا ديگر مجبور نباشد با او چشم در چشم 

آخر عمرش او را مسخره خواهد كرد دوباره يادآوري خاطرات ديشب باعث  شود مطمئن بود كه شاين تا
شد درد بدي در معده اش بپيچد و البته گرسنگي هم در اين درد بي تاثير نبود او يادش نمي آمد آخرين 
باري كه غذا خورده است كي بوده اما با كمي فكر يادش امد كه بعد از آن پيتزاي قارچ و گوشت لعنتي 

ريبا چيزي نخورده است اولين كاري كه او كرد پيدا كردن و پوشيدن كفشهاي مسخره اش بود... ديگر تق
او بايد االن چه ميكرد درد معده و گلويش از او توان تمركز را گرفته بود او لحظه اي آرام روي همان 

 :تخت نشست و سعي كرد كامال تمركز كند

چيزي ديگري نداشت... كه روي فروش بدون دردسر خب او االن به غير از يك جفت گوشواره الماس 
آنها هم نميتوانست حسابي باز كند.مطمئنا شناسايي مي شد با آن الماسهاي صورتي تابلو در هر حال مگر 
چند نفر در كشور وجود داشتند كه يك چنين جواهراتي داشتند. مالخر ها هم به غير از بز خري به چيز 

برد و آنها را از داخل لباس زيرش بيرون آورد و دوباره با دقت ديگري فكر نمي كردند او دست 
تماشايشان كرد يك جفت گوشواره با يك نگين تقريبا درشت صورتي رنگ كه در دريايي از برليان غرق 
بودند او دوباره انها را سر جايشان گذاشت، گيريم كه انها را هم به قيمت خوبي فروخت بعدش چه...؟ 

كارت شاسايي به كجا ميتوانست برود آن هم تنها و دست خالي... ناگهان كريس ياد بدون هيچ مدرك و 
اسلحه اي كه ديشب با خودش برداشته بود افتاد و زود دستش را روي جيبي كه قبال اسلحه در آن بود 
گذاشت اما همانطور كه حدسش را ميزد سر جايش نبود او زير لب لعنتي به روح بلند شاين فرستاد و 

كرد با توليد كردن كمترين صدا از روي تخت بلند شود گو اينكه در هر حال موفق نشد اما شاين  سعي
هنوز هم خواب بود كريس آرام خودش را باال سر شاين رساند او كامال خواب به نظر ميرسيد اينطور كه 

شش پررنگتر چشمهايش بسته بودند چقدر درشت بودند مخصوصا با آن مژه هاي بلند و دخترانه، ته ري
 .شده بود و اينطور كه سرش را به عقب تكيه داده بود چانه اش چقدر قوي به نظر ميرسيد

كريس ميل شديد در خواباندن يك مشت جانانه به فك او داشت اما او اين حس را از خودش دور كرد 
ا داخل چون تصميم گرفته بود هرطوري كه شده اسلحه اش را پس بگيرد و مطمئن بود كه شاين انر
 .جيبش گذاشته است او روي او خم شده بود و سعي داشت آرام دستش را داخل جيب او ببرد

كريس ديگر زيادي به شاين نزديك شده بود و خوب ميتوانست بوي تن او را احساس كند كه مخلوطي بود 
باره ياد از عطر مزخرف و تلخ هميشگي او كه با بوي عرق خفيفي مخلوط شده بود... و اين او را دو

ديشب مي انداخت او چيني به دماغش داد و لعنتي در دل به آن راننده و يخچالش و البته شاين فرستاد و 
سعي كرد بدون كوچكترين اشتباهي جيبهاي شاين را بگردد غافل از اينكه شاين مدتهاست كه بيدار است 

ت ترساندن كريس بود مچ او را تا انگشت كريس جيب شاين را لمس كرد او در يك حركت كه بيشتر به ني
 :گرفت و محكم دستش را پيچاند كه اين كار او داد كريس را درآورد

 !ـ كثافت دستم رو ول كن استخونم رو شكوندي
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كريس اينرا در حالي گفت كه هنوز مچ دستش در ميان انگشتان قوي شاين بود شاين او را با حركتي 
قرار داد و گفت: وقتي يه دزد كثيف كوچولو رو سر  چرخاند و گردنش را از پشت در ميان ساعدش

 ...بزنگاه بگيري همين كارو بايد باهاش انجام بدي

كريس تقريبا روي زانوي شاين نشسته بود... نشسته كه نه تقريبا داشت در ميان بازو و ساعت شاين 
 ...گردنش خرد ميشد او غريد: عوضي ولم كن... داري خفم ميكني

د و كريس سريع خودش را از او جدا كرد و در حاليكه گردنش را ميماليد با غيظ او را شاين او را ول كر
نگاه كرد و درحاليكه تمام سعي اش را ميكرد تا خونسردي به نظر بيايد گفت: به جاي حرف مفت زدن 

 ...اسلحه م رو پس بده

ام داشتي ... يادته يا برات شاين بدون اينكه از جايش تكان بخورد گفت: اما ديشب نظر ديگه اي درباره 
 يادآوري كنم؟

 ...كريس بي تفاوت گفت: فقط ميتونم بگم خفه شو

شاين در حاليكه صدايش را نازك ميكرد و لحن كريس را تقليد مي كرد گفت: اوه عزيزم من چرا ازت 
 ...متنفر بودم

نكن نميتوني كريس پوزخندي زد و گفت: چيه مثال ميخواي لج منو دربياري؟ زياد انرژي مصرف ... 

 ...اما شاين ادامه داد: اوه خداي من تو اصال نفرت انگيز نيستي

 ...كريس دستانش را روي سينه قالب كرد و گفت: اسلحه م

شاين كه از اينكه تيرش به سنگ خورده بود و نتوانسته بود كريس را عصباني كند كمي دمغ شده بود 
 ...گفت: متاسفم ولي دست من نيست

صبانيت نفسش را به بيرون فوت كرد و دوباره گفت: شاين با زبون خوش ميگم اسلحه من رو كريس با ع
 !پس بده

 .شاين گفت: آدم... ميگم دست من نيست..او تاكيد معنا داري روي كلمه ادم داشت

از تنگ و گشاد شدن پره هاي بيني كريس مشخص بود كه دارد از عصبانيت ديوانه ميشود او آب دهانش 
ت داد و شمرده شمرده با لحني آرام اما ترسناك گفت: آدم... اسلحه من رو همين االن پس بدهرا غور ! 

شاين با همان لبخند تمسخر آميز كه واقعا روي اعصاب كريس بود از روي مبل بلند شد و به سمت 
كرد با يخچال كوچك و كهنه كنار در ورودي رفت و در انرا باز كرد و در حاليكه داخل آنرا وارسي مي

 !خودش گفت: چقدر گرسنمه

كريس عصبي پيشاني اش را ساييد ديگر واقعا داشت ديوانه ميشد و معده اش گويي تبديل شده بود به يك 
چشمه اسيد و دائم در حال ترشح اسيد بود و همين باعث سوزش بدي در سر دلش ميشد وقتي شاين به 
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دندانهاي قفل شده و دستهاي مشت شده داشت  ايستاده بود و با سمت او برگشت او هنوز وسط كانكس
 !تماشايش مي كرد شاين گفت: چيه چرا اونجوري نگام ميكني

داري؟« ديگر آزاري»كريس گفت: تو سابقه بيماري   

 ...شاين لبش كج و كوله كرد و كمي مكث كردو گفت: تا اونجايي كه يادم مياد نه

ز و چندش آور و حال به هم زن هستي؟كريس گفت: تا حاال كسي بهت گفته خيلي نفرت انگي  

 .شاين پوزخندي زد و گفت: تا حاال نه اما فكر كنم به تو زياد گفته باشن

 !كريس گفت: تا حاال كسي خرخره تو جوييده؟

 ...شاين با همان پوزخندي كه روي مخ كريس اسكي ميكرد گفت: از مادر زايده نشده

اخنهايش را در گردن شاين فرو كرد و فرياد زد: ازت در اين هنگام كريس به سمت او حمله كرد و ن
 ...متنفرم... ازت متنفرم

شاين كه انتظار يك چنين حركتي را از كريس نداشت واقعا جا خورده بود او سعي كرد كريس را از 
خودش جدا كند اما گويي خشم قدرت او را چند برابر كرده بود شاين دلش نميخواست در برابر او زياد 

به خرج بدهد چون در هر حال او يك دختر بود و كتك زدن يك دختر در قاموس شاين تقريبا خشونت 
نوشته نشده بود، تقريبا ... چون كريس االن بيشتر شبيه يك ماده گرگ بود كه با چنگالهايش داشت گردن 

 .او را ميدريد

متري جاي خوبي براي  شاين دستهاي او را بزور از دور گردنش باز كرد اما خوب يك كانكس كوچك ده
گالويز شدن نيست چون آندو با حالت بسيار بد و دردآوري نقش زمين شدند البته دردناك بيشتر براي 
كريس چون يك مرد صد كيلويي با شدن برويش سقوط كرده بود اما در ان لحظه آنقدر آدرنالين در 

ين را گاز گرفت و دندانهايش خونش بود كه هيچ دردي را حس نكرد و برعكس در يك حركت سرشانه شا
 ...را با تمام نيرو به هم فشرد جوري كه ناله شاين بلند شد

 ـ ده دقيقه قبل

سامان كيسه هاي خريدش را از صندلي كنار راننده برداشت و در بزرگ كاميون را بست و به طرف 
ره داوود را گرفتكانكس داغون كنار گاراژ به راه افتاد هنوز خبري از داوود نبود او دوباره شما : 

 ـ الو داوود

 ـسامان چطوري؟

 ـخوبم پس كجا موندي؟

 ـ هيچي االن ميرسم ايست بازرسي بود مجبور شدم كمي ميان بر بزنم تو چيكار كردي؟



                 
 

 

 رمان گنهكار بی گناه | *تاراج زمان* 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه 

 کنید

 

73 

 

 ...ـ هيچي همه چي عادي و خوبه... يه كم خريد كردم زود بيا صبحونه رو با هم بزنيم

خوب نميشناسيم ... درسته ايراني هستن اما باالخره غريبنـ باشه مواظب باش... هنوز او دو نفر رو  . 

 !ـ نه حواسم هست... فعال

 .ـ فعال... خداحافظ

سامان كمتر از ده متر از كانكس فاصله داشت كه صداي فرياد دردآلودي را از داخل كانكس شنيد از 
ي در حال جدال با هم صداهايي كه از داخل مي آمد مشخص بود كه اتفاقاتي در حال وقوع است و كسان

 .هستند او به سرعت قدمهايش افزود

هنوز دندانهاي كريس در گوشت تن شاين بود كه در ورودي به طور ناگهاني گشوده شد و سامان در 
چهار چوب در پديدار شد و چيزي كه با آن كف كانكس روبرو شد شاين بود كه نيم خيز روي كريس 

ويزان بود... يك سوءتفاهم به تمام معنا، او خيلي سريع گفت: معذرت درازكشيده بود و كريس از شانه او آ
ميخوام... و در كانكس را بست و شاين هم از اين فرصت استفاده كرد و كريس را با حركتي از خودش 
جدا كرد و سيلي محكمي به صورت او زد جوري كه چهارتا انگشتش روي صورت كريس جا انداخت و 

شانه اش همانجا كه كريس به دندان گرفته بود گذاشته بود از روي او بلند شد و  در حاليكه دستش را روي
 ...فرياد زد: فقط يه دليل بيار كه استخوناتو خورد نكنم

كريس احساس كرد جاي تك تك انگشتان شاين روي صورتش تبديل به تاول شدند و سوزش و درد در 
و احساس ميكرد همين االن خواهد مرد حس ميكرد با  جانش پيچيد تقريبا تمام انرژي اش تحليل رفته بود

هر دم و بازدم يك چاقو دولبه از حنجره تا ريه هايش را پاره ميكند او غلطي زد و سعي كرد از جايش 
بلند شود اما هيچ تواني در خود براي اينكار نمي ديد پس تالشش بي نتيجه ماند و همانجا روي زمين 

فت و يقه خزدار كاپشن او را با خشونت گرفت و او را مثل يك عروسك دراز كشيد شاين با سمت او ر
پارچه اي از روي زمين بلند آنقدر عصباني بود كه چشمهايش سرخ شده بودند كريس با چشماني نيمه باز 
و بي حال نگاهش ميكرد او غريد: قسم ميخورم تموم دندوناتو خورد ميكنم اما اينجا نه...بزار سامي رو 

ء تفاهم دربياريمهم از سو . 

او كريس را كشان كشان به سمت در ورودي برد و در را باز كرد و تا خواست او را از باالي پله ها به 
بيرون پرتاب كند سامان مثل اجل جلويش پريد و در حاليكه دستهايش را روبروي او باز كرده بود گفت: 

 !داري چيكار ميكني؟

 ...شاين با عصبانيت گفت: بروكنار

مان نيم نگاهي به كريس انداخت به وضوح جاي انگشتان شاين را روي صورتش ميتوانست ببيند سا
مشخص بود كه نميتواند روي پاهايش بايستد او رو به شاين كرد و با ناباوري با لحني سرزنشگرانه 

 !گفت: ميخاي بكشيش؟

 !شاين همانطور كه سعي ميكرد سامان را كنار بزند گفت: به تو ربطي نداره

اما سامان هم مرد نسبتا قد بلند و توپري بود او شاين را به داخل كانكس هل داد و گفت: ديوونه شدي؟! 
 !آدمه... بچه گربه كه نيست
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شاين كه كمي آرام شده بود يقه كريس را ول كرد و در حاليكه به خوني كه از جاي دندانهاي كريس آمده 
اين آدمه... كاش بچه گربه بود... يه سگه هاره و لباسش را سرخ كرده بود اشاره كرد و گفت: ! 

سامان به كريس كمك كرد تا از روي زمين بلند شود و گفت: هر چي در هر حال يه دختره... نامزدته... 
 ...به نظر نميومد اينقدر بي مرام باشي

د شد و سامان دوباره كريس را به داخل كانكس باز گردادند و روي مبل نشاند شاين پشت سر او وار
تقريبا فرياد زد: ببين چه خودش رو به موش مردگي زده... يعني با يه سيلي به اين وضع افتادي... من 

 ...كه ميدونم چه جونوري هستي

 ...كريس سرش را بلند كرد و با آخرين تواني كه داشت گفت: دهن گشادتو ببند

شيطونه ميگهشاين رو به سامان كرد و به زبان فارسي گفت: ببين چه پرروئه!  ... 

 !سامان خيلي جدي و خشك گفت: شيطونه غلط ميكنه

دقيقي بعد شاين كمي آرام شده بود و همين باعث شده بود درد بيشتري را احساس كند او پيراهنش را در 
آورد تا ببيند كريس چقدر به او توانسته آسيب بزند و با ديد جاي دندانهاي كريس هم عصباني شده بود هم 

گرفته بود با اين قالبي كه دندانهاي او روي شانه اش انداخته بودند ميشد برايش يك ست دندان خنده اش 
 ...مصنوعي ساخت

 ...كريس كه زير چشمي داشت تماشايش ميكرد پوزخند بي حالي زد وبا صدايي گرفته گفت: عاليه

ستن وگرنه شك نكن شاين با غيظ نگاهش كرد و گفت: واقعا اين دوستاي جديد فرشته هاي نجات تو ه
 ...اينقدر ميزدمت كه صداي سگ بدي

 ... كريس سرش را بلند كرد و به صورت شاين زل زد و گفت: برو بمير

 .شاين دوباره لباسش را پوشيد و گفت: يادم باشه يه آمپول هاري بزنم

ز كرفتم... كريس گفت: حتما اين كار رو بكن براي من هم يه دارو تجويز كن چون يه مرده متعفن رو گا
دكتر... و شروع به سرفه كردن كرد صدايش هم تقريبا ديگر در نمي آمد خودش هم دقيقا نميدانست به 
خاطر فريادهايي بود كه زده يا دليل ديگري دارد چون در هر حال آنچنان احساس درد و سوزشي در 

 .سينه اش ميكرد و گويي نمتوانست نفس بكشد

دو كيسه خريدش را جلوي يخچال گذاشت و با سوءظن آندو را از نظر در اين لحظه سامان وارد شد و 
 ...گذراند و گفت: خوبه... مطمئن نبودم وقتي برگردم هر دو تون زنده باشين

كريس داشت سرفه ميكرد و بدنش ميلرزيد او رو به سامان كرد و گفت: ميشه به يه زبوني صحبت كني 
 !كه منم بفهمم؟

گفت: من زياد انگليسيم خوب نيستسامان كمي خجالت كشيد و  ... 



                 
 

 

 رمان گنهكار بی گناه | *تاراج زمان* 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه 

 کنید

 

75 

 

 .البته با آن لهجه ضايعي كه سامان اين جمله رو گفت الزم نبود توضيح بيشتري بدهد

حاال ديگر دندانهاي كريس داشت به هم ميخورد و بدنش دقيقا حالت ويبره گرفته بود او با صدايي لزران 
 ...گفت: چقدر سرده

لت خوبه؟سامان به طرف او رفت و گفت: شما حا ! 

كوفتگي بدنش جاي خودرا به درد شديدي در تمام مفاصلش داده بود و هر لحظه بيشتر سرما به جانش 
چنگ ميزد شاين رو چهارپايه بدون پشتي نشسته بود و تمام وقايع را تماشا ميكرد كريس روي مبل مچاله 

ود رنگش به سفيدي شده بود و به غير از چهار خطي سرخي كه جاي انگشتان شاين روي صورتش ب
 !گراييده بود شاين گفت: چته... داري ميميري

 ...كريس انگشت لرزانش را به سمت شاين گرفت و با صدايي گرفته گفت: تو فقط خفه شو

 ...شاين از روي چهارپايه بلند شد و به سمت سامان رفت و گفت: يه قاشق چايخوري به من بده

ميكرد گفت: توي كابينته روي ظرفشويي! چيكار داري؟ سامان كه داشت با نگراني كريس را نگاه  

شاين در كابينت را باز كرد و همانطور كه آنرا وارسي ميكرد گفت: نترس نميخام با قاشق چايخوري 
بكشمش... او يك قاشق چايخوري برداشت و به طرف كريس كه در حال لرزيدن بود رفت و ادامه داد: 

روبروي او ايستاد و گفت: داري ميميري آره... م بكنم خدا كرد... مثل اينكه كاري رو كه من ميخواست
 !نفست باال نمياد

 ... كريس ناليد: خدايا... تو چرا نميري به جهنم

 ...شاين نامهربانانه او را به عقب هل داد و گفت: دهنت رو باز كن ببينم چقدر وضعت خرابه

بهت زدگي را در نگاهش مخفي كند ولي شاين اما كريس از اين حركت شاين كمي جا خورد و نتوانست 
 ...بدون توجه به نگاه متعجب كريس دوباره تكرار كرد: نشنيدي؟! اون دهنو باز كن

 ...سامان براي بار چندم پرسيد: ميخاي چيكار كني... اين دختر خيلي مريض به نظر ميرسه

 !شاين گفت: اره منم ميخام كمكش كنم اگه اين دهنو باز كنه

از هم داشتند به زبان فارسي صحبت ميكردند زباني كه كريس را گيج و عصبي ميكرد، سامان با آنها ب
لحني مشكوك پرسيد: رفتارتون عجيبه... نه به اينكه ديشب به خاطرش داشتي يارو راننده هه رو 
و، شما ميكشتي... نه به اينكه امروز مثل چي از خجالت همديگه در اومدين! يه چيزي ميپرسم راستشو بگ

 ...واقعا با هم نامزدين؟

شاين پوزخندي زد و گفت: به نظر اينطور مياد؟! دو نفر كه با هم نامزدن مثل ما دو تا هستن؟ او نيم 
 ...نگاهي به كريس انداخت و بعد دوباره رو به سامان كرد و ادامه داد: ما دوتا بيشتر همكار هستيم

 سامان پرسيد: چيكاره اين اونوقت؟



                 
 

 

 رمان گنهكار بی گناه | *تاراج زمان* 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه 

 کنید

 

76 

 

ي به موهايش كشيد و خيلي كوتاه گفت: تا حاال اسم مافيا به گوشت خورده؟شاين دست  

 ..سامان كه كمي جا خورده بود گفت: يعني ميخاي بگي شما دو تا... يعني تو و اين دختره

شاين سري تكان داد و گفت: بله ما دوتا عضر يه خانواده مافيايي بوديم همه رو كشتن فقط ما دوتا نجات 
 ...پيدا كرديم

سامان همانطور مبهوت سري تكان داد و گفت: آها... او لحظه اي با بهت به نقطه نامعلوم خيره شد و بعد 
 .اضافه كرد: من برم يه دوش بگيرم... و اندو را تنها گذاشت كامال مشخص بود كه خيلي جا خورده بود

ل اينكه از زمين و كريس ديگر شك نداشت كه دچار سرماخوردگي شده آن هم از نوع خيلي سختش مث
آسمان داشت برايش ميباريد. و كتك كاري ساعتي قبلش با شاين هم شده بود نور علي نور، از دست 

خودش عصباني بود باز هم يك رفتار احمقانه ديگر ازاو سر زده بود واقعا ناراحت بود كه شاين با بي 
ا مستحق آن ميديد گاز گرفتن شاين، رحمي آن سيلي جانانه رو حواله صورتش كرده بود اما در دل خود ر

واقعا از در آغوش گرفتن او بدتر بود اما خوب كه فكر ميكرد ميديد شاين واقعا با كمال ناجوانمردي به او 
سيلي زده بود دوباره بغض داشت دلش ميخواست گريه كند دلش ميخواست با صداي بلند زار بزند اما 

ه ميكرد... همان يك بار هم از دستش در رفته بودمگر ميشد... كريستال سانتيني نبايد گري . 

شاين هنوز روبروي او نشسته بود و از او ميخواست تا دهانش را باز كند مغزش هنگ كرده بود 
نميدانست االن در اين لحظه بايد چه كار كند، بايد خودش را باز بدست شاين بسپارد، يا اينجا را ترك كند 

جدا كند، خب در اينكه او االن توان انجام هيچ كاري را نداشت و هيچ و براي هميشه راهش را از او 
شكي نبود پس بايد چه ميكرد او براي هر كاري نياز به سالمتي داشت اما با اين لرز و بدن درد واقعا چه 
كاري ميتوانست بكند او نياز به جايي براي استراحت داشت و كسي كه از او مراقبت كند... اما كنتاكت 

تناكي كه بين او و شاين بوجود آمده بود همه چيز را خراب كرده بود يك لحظه هم دلش براي خودش وحش
سوخت و هم از خودش بدش آمد بخاطر اينكه چرا توان كنترل خشمش را ندارد... او با صداي شاين به 

 :خودش آمد

 ...ـ دهنت رو باز كن

از كرد شاين قاشق چايخوري را داخل دهان او كرد او با اكراه دهانش را به اندازه وارد شدن يك قاشق ب
 ...و همزمان گفت: بيشتر

كريس كمي بيشتر دهانش را باز كرد و شاين با هم گفت: بيشتر... او با قاشق به زبان كريس فشار آورد 
تا او دهانش را كامال باز كند و همين كارش كريس را وادار كرد تا دهانش را كامل تا آنجايي كه 

ست باز كند شاين بلند شد و با دقت به ته حلق ملتهب كريس نگاه كرد از شواهد امر كامال مشخص ميتوان
بود او دچار عفونت لوزه شده است شاين قاشق را از دهان كريس خارج كرد و آنرا داخل ظرفشويي 

 ...انداخت و گفت: اوضاعت زياد خوب نيست

يستاده بود زل زد و در همانحال گفت: يعني چيكريس سرش را بلند كرد و به شاين كه باالي سرش ا ... 

 ...ـ عفونت استروپكوكيه

 ...كريس كه ديگر كامال صدايش گرفته بود گفت: يعني چي دقيقا



                 
 

 

 رمان گنهكار بی گناه | *تاراج زمان* 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه 

 کنید

 

77 

 

شان بدون اينكه به كريس نگاه كند گفت: يعني گلوت چرك كرده و خيلي زود بايد آنتي بيوتيك دريافت 
 ...كني

بل بلند شدكريس با حالت نا متعادلي از روي م . 

 شاين گفت: ببينم تو هميشه اينطوري هستي؟

 !كريس مشكوكانه شاين را نگاه كرد و گفت: چطوري؟

 !شاين گفت: زود كنترلت رو از دست ميدي؟ فكر كنم يه مشكلي داري

 !كريس به چشمهاي شاين براق شد و گفت: چيه... ميخواي بگي من ديوونم؟

 ...شاين گفت: كم نه

چرخيد و گفت: ببين شاين... به نظرت ما مجبوريم همديگرو تحمل كنيم؟كريس به طرف او   

شاين با پوزخند كجي به كريس زل زده بود و هيچ جوابي به سوال كريس نداد پس كريس دوباره پرسيد: 
ما نميتونيم همديگرو تحمل كنيم... ما براي اينكه با هم باشيم ساخته نشديم... من كه در حال حاضر 

نجا رو ترك كنم حال و روزم رو كه ميبيني اگه اينطور مريض نميشدم شك نكن كه يك دقيقه هم نميتونم اي
اينجا نميموندم اما با اين وضع چاره اي ندارم غير از اينكه اينجا بمونم، پس حاال كه من نميتونم برم تو 

با تو... او احساس كرد  برو... اگه بخواي ازت خواهش ميكنم... من ديگه توانش رو ندارم، ديگه نميتوانم
ديگر نميتواند بايستد پس روي زمين نشست تا مثل دفعه قبل ولو نشود از اينكه شاين دوباره از روي 

 .زمين جمعش كند متنفر بود

شاين واقعا دلش براي كريس سوخته بود هنوز جاي انگشتهايش را ميتوانست روي صورت او بشمارد 
كار درستي نبوده كه آنطور به صورت كريس سيلي بزد او به طرف االن كه خوب كه فكر ميكرد مي ديد 

 ...كريستال رفت و زير بازوي او را گرفت و از روي زمين بلندش كرد و گفت: بزار كمكت كنم

كريس روي زمين نشسته بود و با چشمهاي مورب آبي اش به شاين زل زده بود و درست شبيه يك ماده 
شاين او را از روي زمين بلند كرد و كمكش كرد تا روي تخت بنشيند و گربه كه ترسيده باشد مردد بود 

در همان حال گفت: شايد اينا نخوان كه تو اينجا بموني... تو كه نميشناسيشون شايد اونقدر ها هم كه به 
 ...نظر مياد خوب نباشن

فت: ميخوام كريس هنوز ساكت بود و تصميم هم نداشت تا انرا بشكند او كه روي تخت نشست شاين گ
 توي چشمت رو نگاه كنم... اجازه ميدي؟

 . ـ به توي چشم من چيكار داري؟! كريس هنوز هم با شك به شاين نگاه ميكرد

 شاين دستش را در هوا معلق نگاه داشته بود پرسيد: ميتونم...؟

كرد اما وقتي  كريس شانه اش را باال انداخت و اين يعني موافق بود... شاين ابتدا چشم راست او را نگاه
او بلند شد چون شاين دقيقا دستش را روي جاي سيلي اش « آخ»خواست چشم چپ او را نگاه كند صداي 
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گذاشته بود كه دردناك بود... شاين با لحني كه قاعدتا بايد پوزشخواهانه ميبود اما هيچ ردي از پشيماني 
قصر خودت بودي... و در ضمن اسلحه در آن شنيده نميشد گفت: ببين نبايد از دست من عصباني باشي م

 .ات رو من بر نداشتم

 ...كريس گفت: پس اون لعنتي كدوم گوريه

ـ اون رو ديگه من نميدونم... شاين اينرا گفت و دست كريس را گرفت، كريس متعجب دستش را عقب 
 كشيد و گفت: داري چيكار ميكني؟

ا ميفشرد گفت: اگه درست فهميده باشم تو كمبود شاين دوباره دست او را گرفت و در حاليكه ناخنهاي او ر
 ...آهن داري

 ...كريس گفت: چي

شاين دست او را رها كرد و گفت: ببين اگه حدسم درست باشه كه هست... دليل اينكه اينقدر زود از كوره 
تو در ميري اينه كه كمبود آهن داري... شاين همانطور به صورت بهت زده كريس نگاه ميكرد ادامه داد: 

 ...توي دوره سيكل ماهانه ت قرص آهن مصرف نميكني

كريس نفسش را به بيرون فوت كرد و گفت: ببين دكي... من مريض تو نيستم... ماكسيموم با هم همكار 
 ...هستيم... يعني بوديم... پس تو كارهايي كه بهت ربط نداره دخالت نكن

ف آخرت همينه ديگهشاين كمي به صورت رنگ پريده كريس نگاه كرد و گفت: حر ... 

كريس در حاليكه به تخم چشمهاي قهوه اي شاين زل زده بود با صدايي گرفته و لحني لجوجانه گفت: 
فرض كن حرف آخرمه كه چي؟! وبا خودش فكر كرد كه در هر حال شاين حتي اگر دكتر هم باشد نبايد 

مي آمد كه كسي بخواهد درباره در باره اين مسئله با او صحبت كند نه اينكه خجالت بكشد، خوشش ن
 .مسائل خصوصي اش اظهار نظر كند مخصوصا اينكه آن يك نفر شاين باشد

شاين لبخندي زد كه كامال مشخص بود ريشه در اعتماد به نفس دارد بعد گفت: باشه... تو مريض من 
باالي سر كريس  نيستي... و اينكه حالت بدتر هم خواهد شد به من هيچ ربطي نداره... او بلند شد و و

ايستاد و ناگهان لحنش از حالت مزاح تبديل به لحني جدي شد و اضافه كرد: فقط اگه احساس كردي داري 
 ... خفه ميشي حتما زنگ بزن اورژانس

 ...او اينرا گفت و به سمت در خروجي رفت و در همان حال گفت: خداحافظ همكار

ريس سعي ميكرد با جمالتي نظير: خب كه چي... شاين واقعا داشت كاپشنش را مي پوشيد تا برود ك
باالخره كه ميخاست بره... اصال بودنش چه فايده اي داره جز اعصاب خوردي... اون هم بعد از اون 

 .كتك كاري فجيع... خودش را قانع كند

 اما باز هم نميتوانست اجازه دهد تا شاين همينطوري ولش كند و برود باز هم به خودش نهيب زد: چرا
بايد پيش تو بمونه؟؟ مگه تعهدي داره تا با تو باشه...؟ مگه نه اينكه تمام مدتي كه يكديگر را ميشناختند 
تنها چيزي كه بينشان بود دشمني بود و عداوت، حاال كه چي... مگر چه اتفاق ويژه اي افتاده بود كه 

تيمارش كند كريس انتظار داشته باشد شاين به عنوان تنها آشنايش كنار او بماند و . 
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در اين هنگام سامان با يك حوله وارد كانكس شد و با ديدن شان كه شال و كاله كرده بود به زبان فارسي 
 كه كريس چيزي از آن نميدانست گفت: داري ميري؟

شاين همانطور كه داشت داخل آينه كوچك كنار در ورودي يقه كت جينش را مرتب مي كرد گفت: آره 
رت الزم دارم... بعدش ببينم ميتونم يه هتلي مهمونخونه اي چيزي پيدا كنمبرم يه سري خرت و پ ... 

 ...سامان گفت: هستين همينجا... در كلبه ما رونق اگر نيست صفا هست

شاين با لبخند به سامان نگاه كرد و گفت: شعر به جايي بود... در كلبه شما هم رونق هست و هم صفا، 
 .منتها ما نميتونيم بمونيم

ان خنديد و گفت: سواي شوخي... همينجا باشين ما هم خوشحال ميشيمسام . 

 .شاين كامال به طرف او چرخيد و گفت: اگه خودم تنها بودم ميموندم اما دونفري نميشه

سامان نيم نگاهي به كريس انداخت كه روي همان تخت كوچك نشسته بو و با سوءظن آنها را تماشا 
. يعني.. منظورم اينه كه نيم ساعت پيش داشتين همديگرو ميكشتينميكرد و گفت: مگه شما با هم .. . 

شاين لبخند كمرنگي زد و گفت: دست شكسته وبال گردنه... دلم ميخاد سر به تنش نباشه اما نميتونم ولش 
كنم به حال خودش، حالش زياد خوب نيست ديشب توي او يخچال بدجوري سرما خورده... ميترسم تبديل 

بشه. شاين نيم نگاهي به كريس انداخت و بعد دوباره رو به سامان كرد و گفت: اما بهش به ذات الريه 
 .نگو كه من قراره برگردم... پررو ميشه

 .سامان خنديد و گفت: بخوام هم نميتونم بگم

شاين در كانكس را باز كرد و از سرماي هوا جا خورد با اينكه هنوز زمستان كامال از راه نرسيده بود اما 
ا بسيار سرد بود و باد سردي ميوزيدهو . 

كريس با ناباوري شاين را تماشا ميكرد كه چطوري دارد او را ترك ميكند وقتي در كانكس بسته شد او 
ديگر طاقت نياورد و از جايش بلند شد وپا برهنه به طرف در خروجي رفت سامان كه متوجه عدم تعادل 

كسته اي او را قانع كند تا سر جايش برگردد اما مسلما او شده بود سعي كرد با انگليسي دست و پا ش
حريف او نمي شد كريس در را باز كرد و سوز سرما تنش را لرزاند او به درگاه در تكيه زد. خودش هم 

ميدانست با اين كار ديگر هيچ راه برگشتي براي خودش باقي نميگذاشت و همه آنچه سالها در اعماق 
ميشد اما ديگر نه دليلي براي پنهان كاري داشت نه تواني برايش باقي مانده  قلبش پنهان كرده بود آشكار

بود تا بتواند با اين ميل سركش بجنگد خودش هم نميدانست اما حس ميكرد اگر اجازه دهد شاين االن 
تركش كند او را ديگر هيچوقت نخواهد ديد هميشه مواقعي بود كه او براي مدتها شاين را نميديد اما 

ه مطمئن بود آندو با طنابي نا مرئي به اسم سالياري به يكديگر وصل ميشدند اما حاال ديگر اين بند هميش
نامرئي نيز وجود نداشت تا او را وجود شاين مطمئن كند. كريس سرش را به چهار چوب درتكيه زد و با 

 :آخرين تواني كه در تن بيمارش بود با آن صداي گرفته شاين را صدا زد

 ...ـ شاين

 ...اما مثل اينكه او نشنيد كريس دوبارها صدايش زد: شاين... وايستا
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شاين وقتي صداي كريستال سانتيني را از پشت سرش شنيد واقعا جا خورد... يعني اولين بار هم صداي 
او را شنيده بود اما گمان كرده بود كه صداي باد باشد اما وقتي دوباره نام خود را با صداي او شنيد به 

در ورودي چرخيد و او را تكيه داده به درگاه يافت در حاليكه خود را به چهار چوب چسبانده بود  سمت
 ...او با لحني حق به جانب گفت: تو حق نداري من رو ول كني و بري

شاين دستهايش را داخل جيبش فرو كرد وگفت: اول اينكه تو مريض من نيستي... همكارم هم نيستي... 
ن نداري... در ثاني كي اين حق رو از من ميگيره؟ توهيچ نسبتي هم با م ... 

كريس موهايش را از صورتش كنار زد ديگر نميتوانست روي پاهايش بايستد پس همانجا نشست و گفت: 
 ...تو نبايد بري

شاين چند قدم نزديكتر شد و با صداي بلندي سامان را صدا زد سامان خيلي سريع باالي سر كريس پيدا 
به زبان فارسي گفت: ببرش تو... اما بهش نگو من قراره برگردمشد و شاين  ... 

سامان با سر تاييد كرد و زير بازوي كريس را گرفت و از روي زمين بلندش كرد و شاين اضافه كرد: 
 .دستت درد نكنه فقط گرم نگهش دار من دو سه ساعت ديگه برميگردم

برود و مانع رفتن او شود اما بيماري آنچنان كريس دلش ميخواست توان آنرا داشت تا دنبال شاين 
رضعيفش كرده بود كه حتي نميتوانست قدمي از قدم بردارد نميدانست اين بغضي كه داشت خفه اش 
ميكردحس به خاطر عفونت گلويش بود يا شكستن دلش... در هر حال هر چه بود باعث شده بود تا 

شوند او خود را به دست سامان سپرد تا ببردش و  اشكهايش همينطور بي وقفه به پهناي صورتش سرازير
روي تخت بخواباندش ديگر چه فرقي داشت اينجا يا هر جاي ديگر، شاين تركش كرده بود و براي هميشه 

 ...رفته بود

سامان متعجب به كريس كه داشت گريه ميكرد خيره شد كمي گيج شده بود خودش با چشمهاي خودش ديده 
ريس با چنگ و دندان به جان شاين افتاده بود و حاال دليل اين اشكها را نمي بود كه نيم ساعت پيش ك

 .فهميد

 سامان با لهجه وحشتناكي به زبان انگليسي گفت: چيزي الزم نداري؟

 كريس سري تكان داد و پرسيد: من هم بايد برم؟

ومده، اما مهارت سامان گفت: نه... دلش مي خواست بگويد نه تا وقتي حسابي خوب نشدي و حالت جا ني
اكتفا كرد« نه»زباني اش اين اجازه را به او نميداد پس تنها به گفتن يك  . 

بعد به او كمك كرد تا روي تخت دراز بكشد و بالش كوچكي را زير سر او گذاشت او از كمد كوچك پاي 
ش زيپ تخت يك پتو بيرون آورد و آنرا روي تخت زير پاي كريس گذاشت . كريس با انگشتهاي لرزان

كاپشن قرمز بادي اش را كه هنوز به تن داشت پايين كشيد و انرا از تنش خارج كرد و با كمك سامان 
 .زير پتو خزيد و در تمام مدت قطرات درشت اشك از چشمانش فرو ميچكيدند

شاين كه از گاراژ خارج شد با داوود روبرو شد كه سوار بر كاميون بزرگش به سمت گاراژ مي آمد. او 
ي پاي شاين ترمز كرد و شيشه را پايين داد و گفت: داري ميري؟جلو  
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شاين همانطور كه دستهاش داخل جيب كاپشنش بود جواب داد: آره برم ببينم يه جايي ميتونم پيدا كنم يه 
 .مدت قايم بشيم... ببخشيد مزاحم شما هم شديم

دنبال شمان؟داوود گفت: بيخيال بابا چه مزاحمتي... فقط پليس بازاره... نكنه  ! 

 ...شاين گونه اش را خاراند و گفت: فك كنم

 !داوود با خنده گفت: پس خيلي مهم بايد باشين

شاين به نقطه اي در دوردست خيره شد و گفت: كم نه... و بعد رو به داوود كرد و ادامه داد: كسي رو 
 ميشناسي برامون كارت شناسايي جور كنه؟

 ...داوود پرسيد: تقلبي ديگه

شانه اش را باال انداخت و گفت: خب آره شاين  ... 

 ...داوود سري تكان داد و گفت: برات يه كاري ميكنم

 .شاين گفت: من دو سه ساعت ديگه برميگردم... اون وقت درباره اش صحبت ميكنيم

 ...ـ باشه

وقتي داوود وارد كانكس شد بوي سوسيس سرخ شده و تخم مرغ فضا را پر كرده بود داخل به طرز 
دلچسبي گرم بود او كاپشنش را درآورد و ابتدا نيم نگاهي به كريس كه روي تخت خوابش برده بود 

 .انداخت و بعد جواب سالم سامان را داد

 ...ـ چه خبر

 ...سامان گفت: نبودي ببيني چه خبر بود

 داوود نگاه پرسشگرانه اي به سامان انداخت و پرسيد: چي خبر بود؟

جون هم حسابي از خجالت هم دراومدن، پسره ميخواست دختره رو از پنجره پرت  ـ اومدم ديدم افتادن به
 ...كنه بيرون

 :ابروهاي داوود باال رفت و همين سامان را تشويق به ادامه كرد

 ...ـ دختر با چنگ و دندون پسره رو حسابي تيكه پاره كرده بود و پسره هم حسابي كتكش زده بود

را نوشيد وگفت: مگه با هم نامزد نيستن؟ داوود متعجب جرعه اي از چايش  

 .ـ نه بابا نامزد چي... منم ازشون پرسيد بهم گفتن كه نامزدن نيستن ... اينا مافيان
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داوود آنچنان تعجب كرد كه چاي به گلويش پريد و دقايقي سرفه كرد و در همان حال پرسيد: چي گفتي 
 االن؟

ستن... همه رو كشتن فقط موندن اينا... االنم دختره خيلي سامان گفت: درست شنيدي گفتم اينا مافيايي ه
 !مريضه

 !داوود به كريس كه خواب بود نگاه كرد و گفت: مريضه؟! نميره بمونه رو دستمون اين يارو كه رفت

 ...سامان گفت: رفته براش دارو بخره... در ضمن گفته به دختره نگيم برميگرده

جب گفتـ چرا...؟! اينرا داوود با لحني متع . 

ـ من چه ميدونم گفت پررو ميشه... دختره با دندون گوشت كتف پسره رو تقريبا كنده بود بعدشم يه كتك 
جانانه ازش خورده بود، گفتم ديگه تف تو صورت هم نمي اندازن... بعد از رفتن پسره داشت زار 

 .ميزد... ديوونن اين خارجيا

در دهانش گذاشت.داوود سرش را خاراند و گفت: سامان اينرا گفت و لقمه اي سوسيس و تخم مرغ 
 !دردسر نشه برامون...كم صنم نداريم

شاين داشت وسوسه ميشد كه سري هم به آپارتمانش بزند اما مطمئن بود كه آنجا االن حكم النه زنبور را 
دارد چون هم از طرف پليس تحت نظر بود هم از طرف افراد ماريو. اوضاع طوري بود كه حتي تماس 
دوباره با ماريو هم ممكن بود دردسر ساز باشد، حاال كه خانواده سالياري قتل عام شده بودند خودبه خود 
همه آدمهاي او هم مهره سوخته به حساب مي مدند حاال بود كه دوستان قديمي بدرد ميخوردند شاين يك 

جز ان « هاكان ييلديز»مي رساند، « هاكان»تاكسي گرفت و سريع آدرس را به او داد بايد خود را به 
دسته از دوستانش بود كه شاين آنها را با نام ما قبل حيوان شدن نام مي برد دقيقا دوستي آنها مربوط به 
زماني مي شد كه شاين تازه وارد اين كشور غريبه شده بود، آنها هر دو دنشجوي دانشگاه يو سي ال اي 

ولد و بزرگ شده در تركيه بود و همين باعث شده بودند، هاكان در رشته دارو سازي مشغول بود او مت
بود كه از لحاظ فرهنگي شاين كمي با او احساس نزديكي كند آندو بعد از ترم سه تا زماني كه شاين 

تحصيلش را نيمه كاره رها كند با هم همخانه بودند و با اينكه شاين هيچ گاه نسبت به تركها نظر خوبي 
نظرش عوض شد. و حاال موقع آن بود تا هاكان خودش را به شاين ثابت نداشت اما با ديدن هاكان كمي 

كند، به او ثابت كند كه ارزش دوستي و اعتماد شاين را داشته است، البته نه تنها به خاطر دوستي با شاين 
بلكه به خاطر كمكهاي بي شماري كه شاين به او در طول اين ده سال كرده بود. خب شاين خيلي سعي 

وجود او را از همه كساني كه ميشناختندش پنهان كند در واقع هاكان مال آن قسمت از زندگي  كرده بود
 .شاين بود كه مافيا و خانواده سالياري در آن جايي نداشت

ساعت حوالي يازده صبح بود كه شاين خود را به محل كار هاكان كه يك داروخانه نسبتا بزرگ در 
يك تاكسي دقيقا تا جلوي در داروخانه گرفت وقتي تاكسي به سمت  قسمت جنوبي بروكلين بود رساند، او

مقصد حركت كرد شاين دستش را به لبه پنجره تكيه داد و به فكر فرو رفت خودش هم نميدانست چرا اما 
ياد روزهايي افتاد كه شايان شكوهي نام داشت، شايان شكوهي متولد تهران دانشجوي نابغه دانشگاه شهيد 

يه پزشكي در دانشگاه بزرگ كاليفرنيا. يك جوان پرشور و فعال كه با دنيايي از آرزوها بهشتي و بورس
كشورش را ترك كرده بود و به اين كشور پا گذاشته بود وقتي سير خاطراتش به اينجا رسيد او دوباره با 
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ن گرفته اين ميل سركش به تداعي گذشته جنگيد و به خاطرات موزي اش اجازه نداد كه باز در ذهنش جا
 .و دوباره تكرار شوند

صداي راننده كه گفت: رسيديم. شاين را از افكارش بيرون كشيد. هاكان در يك داروخانه بزرگ در 
منطقه بروكلين نيويورك مشغول به كار بود شاين مدتها بود كه از او خبري نگرفته بود و حاال مطمئنا 

اروخانه شد با يك بار چشم چرخاندن توانست هاكان هاكان با ديدن او حسابي جا ميخورد شاين كه وراد د
را ببيند، او هيچ متوجه حضور شاين نشده بود و مشغول صحبت كردن با يكي از همكارانش بود با ديدن 
هاكان لبخند كمرنگي بروي لبهاي شاين نقش بست هاكان هنوز ته لهجه تركي اش را حفظ كرده بود و 

ندگي ميكرد نتوانسته بود اين خصيصه را از او بگيرد شاين دقايقي اين زمان طوالني كه در نيويورك ز
دم پيشخوان ايستاد و وقتي متوجه شد كه هاكان درگيرتر از آني است تا متوجه حضور او شود با سرفه 
اي حضور خود را اعالم كرد هاكان ابتدا كمي با چشمهاي سبز رنگ و پر مژه اش گنگ او را ورانداز 

كم كم شروع به كار كردكرد و بعد مغزش  : 

 !ـ شايان... خودتي

 .شايان خنديد و گفت: اينطور به نظر مياد

هاكان جلوي چشمهاي متعجب همكارش اش از روي پيشخوان خم شد و او را در آغوش گرفت، آخرين 
باري كه آندو يكديگر رامالقات كرده بودند بر مي گشت به سه سال پيش آن هم در جشن نامزدي هاكان. 

د از آن شاين به علت مسافرتهاي پي در پي كه برايش پيش مي آمد نميتوانست ديدارش را با هاكان تازه بع
كند در ثاني در چند سال گذشته انقدر اوضاع بد بود كه شاين ترجيح ميداد كسي از روابط شخصي او با 

در دفتر داروخانه نشسته خبر نباشد. در واقع هاكان برگ برنده شاين بود، دقايقي بعد آندو روبروي هم 
 .بودند

 ـ كجا رفتي يهو غيبت زد؟

هاكان اينرا در حالي پرسيد كه دستهايش را در هم قالب كرده بود و به سمت شاين كه روبرويش در 
 .آنسوي ميز روي مبل چرم سياهرنگ مخصوص ميهمانان ويژه نشسته بود خم شده بود

زير سايه شما شاين خنده اي كرد و جواب داد: همين دورو ورا ... 

 ...هاكان خنديد و گفت: اما از دست اين تعارف ايراني

شاين با لبخند دستي به دماغش كشيد و گفت: اتفاقا امروز خيلي عجله دارم و وقتي هم براي تعارف كردن 
 .ندارم

 ابروهاي هاكان در هم فرو رفت و گفت: چي شده... مشكلي پيش اومده؟

مشكل رو چي بدوني... االن كل زندگيم رو هواسشاين پوزخندي زد و گفت: تا  ... 

هاكان از روي مبل بلند شد و همانطوركه به طرف فايلي كه در گوشه اتاق بود ميرفت گفت: نگرانم 
 كردي... چي شده؟
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شاين خودش را روي مبل راحتي كه رويش نشسته بود كامال رها كرد و جواب داد: نپرس كه جزو 
كمكت نياز دارماسراره... فقط حسابي به  . 

هاكان كليدي از داخل جيبش دراورد و قفل يكي از كشوها را باز كرد و يك ظرف از آن خارج كرد. او 
ظرف را جلوي شاين گذاشت و گفت: امان از اين اسرار تو، كه يهويي تو رو توي سر جايش برگشت و 

تازس... نخوري از دستت خودش حل كرد... بعد ظرف باسلق را به طرف شاين گرفت و گفت: تازه ي 
 .رفته

شاين هيچ وقت از اين شيرين خوشش نيامده بود اما هيچ وقت هم از دلش نمي آمد تا اينرا به هاكان بگويد 
 ... يك حبه كوچك باسلق برداشت و در دهانش گذاشت و گفت: اين هم تقدير ما بود ديگه

يشه با افتخار ميگفتي كه تفكر جبري توي هاكان گفت: آ آ چي شده به فلسفه جبري رو آوردي؟ تو كه هم
 !فلسفه ايراني جايي نداره و به فلسفه خرد گرايانه ايراني ميباليدي

شاين با دستي به پشت سرش كشيد و گفت: بيخيال االن من توي يه اوضاعي هستم كه نميتونم به هيچي 
 .فكر كنم

دي؟هاكان گفت: يعني چي... چي شده مگه؟ تو بيزينست دچار مشكل ش  

شاين براي چند ثانيه به هاكان خيره شد و گفت: تو بد مخمصه اي افتادم... بيزينسم فعال تا يه مدت 
 نامعلوم تعطيله... يادته يه بسته اي رو چند سال پيش بهت دادم تا برام نگه داري؟

يگه اي كه هاكان سرش را به عالمت تائيد تكان داد و شاين گفت: االن بهش احتياج دارم و البته چيز د
خيلي بيشتر از اون بسته بهش احتياج دارم يه جايي براي موندنه چون بنا به داليلي يه مدت نبايد جايي 

 .آفتابي بشم

 ...هاكان سرش را تكاني داد و گفت: باشه اون بسته توي صندوق اماناتمه، درباره جايي براي موندن

 ...شاين ميان حرف او پريد و گفت: در ضمن من تنها نيستم

 هاكان كمي متعجب شاين را نگاه كرد و گفت: تنها نيستي؟

 !شاين سرش را خاراند و گفت: يكي ديگه هم همراهمه... يه دختر

به تعجب هاكان اضافه شد اين ديگر واقعا تعجب برانگيز بود شايان كه ذاتا مرد تك پري بود و هميشه 
ر حال فرار يا حداقل مخفي شدن بود يك نفر، يك تنهايي را ترجيح ميداد حاال در يك چنين موقعيتي كه د

 .دختر! را با خودش همراه كرده بود

شاين وقتي چشمهاي از تعجب درشت شده شاين را ديد گفت: فكرت رو خراب نكن داستان داره اين 
 !دختره، اما هر چي هست با چيزي كه توي فكر توئه يكي نيست

وني چي تو فكر منههاكان خنده اي كرد و گفت: حاال مكه تو ميد  
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شاين گفت: هرچيه، چيز خوبي نيست... فقط در همين حد بدون اين دختره يه چيز تو مايه هاي وبال 
 .گردنه... حاال تا وقتي كه زمانش برسه بايد تحملش كنم

هاكان گفت: خب هرچي... ميتوني بياي خونه ما... من و مهسا كه همه ش سركاريم و خونه تقريبا 
 ...خاليه

ن گفت: مهسا مشكلي نداره... دردسر نشه برات؟شاي ! 

هاكان گفت: كدوم زني از مهمون ناخونده خوشش مياد؟ اما از اونجايي كه شما ايرانيا ذاتا مهمون دوست 
 .هستيد فكر نميكنم واسه چند روز مشكلي داشته باشه

 شاين بلند شد و گفت: فقط يه سري دارو هم الزم دارم... ميتوني...؟

ستانش را داخل جيب روپوش سفيدش كرد و گفت: بگو ببينم چي ميخاي؟آقاي دكترهاكان د ! 

هاكان اينرا در حالي گفت كه داشت سرتا پاي شاين را برانداز ميكرد مطمئنا هيچ كس باور نميكرد اين 
 .مرد ورزيده ي نسبتا قد بلند با آن مدل موي آلماني و پوست برنزه يك پزشك باشد

كان بلند شد و گفت: يه بسته آسپرين و دو تا ويال پني سيلينشاين هم متعاقب ها  G  پتاسيم ...شاين با
گفت: فكر ميلي گرم، يه چيزي هم واسه التهاب بده... شاين كمي فكر كرد و  1مكثي كوتاه اضافه كرد 

از اين قرص جوشان ها  c كنم دگزامتازون خوب باشه... با يه دونه سرم غذايي و يه بسته ويتامين
 ...باشه

كريس واقعا داشت دقايق سختي را سپري ميكرد او به معناي واقعي كلمه بيمار بود در سرش احساس 
سنگيني بدي مي كرد و گوي با هر بار فرو دادن آب دهانش مقداري از حنجره ي زخمي اش را نيز 

راننده بيمار ديشبي  ميبلعد . مكان و زمان را كامال قاطي كرده بود گاهي خود را در يخچال سرد و تاريك
ميديد گاهي خود را خوابيده در تخت نرم و راحت و گرانقيمتش در آپارتمان دنج و ساكتش... و لحظه اي 
دوباره در همان كانكس كوچك و تنگ بود گوشهايش پر بود از صداهايي كه به زباني ناشناس صحبت 

اما بدترين قسمت اين ماجرا ماريو بود كه مي كردند و هر از چند گاهي شاين را ميديد كه به او ميخندد. 
كنار تخت او نشسته بود و با چشمهاي ناپاكش تا اعماق وجود او را ميكاويد... و او هر قدر تقال ميكرد 
نميتوانست خود را از دست او خالص كند نميتوانست جلوي او را بگيرد تا بدنش را لمس نكند و هر 

ميكرد به طرز بدي تير مي كشيد گويي انگشتان او نيرويي برابر  جايي كه انگشتان ماريو با آن برخورد
با چند صد كيلو گرم بر بدن او تحميل ميكردند كه اينچنين جاي انگشتانش دردناك بودند وقتي ماريو 

شكمش را لمس كرد درد بدي در ستون فقراتش پيچيد كه تا مغز استخوانش رسيد و با صداي ناله خودش 
احساس ميكرد كه تك تك مهره هايش در حال جدا شدن از هم هستند از خواب پريد كريس . 

كريس نيم خيز شد و اطرافش را نگاه كرد هيچكس در كانكس كوچكي كه حكم تنها سرپناه كريس را 
داشت نبود او دوباره روي تخت نه چندان راحتش افتاد و دلش ميخواست به حال خودش گريه كند 

كس تنهاتر از او روي كره خاكي وجود ندارد با خودش فكر ميكرد كه احساس ميكرد در اين لحظه هيچ
االن هر كس ديگري به جا او بود حداقل يك نفر را داشت تا از او پرستاري كند اما او االن خسته و تنها 
رها شد در بين غريبه ها نه كسي را داشت كه نگرانش باشد نه حتي كسي بود كه كمي آب بدستش بدهد 

ر ميمرد هم به هيچ كجاي دنيا بر نميخورد. مطمئنا هيچ كس او را به خاطر نمي آورد و حتي او االن اگ
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هايش ب*وسبراي او افسوس هم نميخورد. كريس با همين افكار تلخ دوباره به خواب فرو رفت تا ادامه كا
 .را ببيند

ميشد حاال كه اتومبيل  شاين از اتوبان داخل جاده فرعي باريكي پيچيد كه به همان گاراژ متروكه منتهي
هاكان را قرض گرفته بود مسيري كه موقع رفت نيم ساعته طي كرده بود به چند دقيقه كاهش پيدا كرده 
بود. اما چرا هاكان بايد اينهمه لطف در حق آريو ميكرد؟ مگر نه اينكه آنها تنها دوستان دوره تحصيل 

چ چيزي بين آنها نبود پس چرا هاكان بايد به يك بودند و به غير از اين رابطه نه چندان محكم ديگر هي
غريبه كه حتي هم وطن و همزبانش هم نبود اينقدر كمك ميكرد، جوابش زياد سخت نبود و همه در ضرب 

خالصه ميشد« تو نيكي ميكن و در دجله انداز»المثل  . 

ده شهرباني بود و هاكان در يك خانواده معمولي در حومه آنكارا متولد شده بود پدرش يك كارمند سا
مادرش هم يك زن خانه دار، اما نبوغ و هوش پسر كوچكشان آنچنان زياد بود كه توانسته بود بورسيه 

دانشگه بزرگي مثل يوسي ال اي را بگيرد. وقتي هاكان پا به خاك اياالت متحده گذاشت تقريبا يك جوان 
قريبا هيچ نداشت و اين با اوضاع شايان آس و پاس بود و به جز پولي كه پدرش با سختي جور كرده بود ت

 .كامال متفاوت بود

شايان در يك خانواده بسيار متمول در تهران بدنيا آمده بود پدربزرگش يكي از بزرگترين تجار در بازار 
تهران بود و پدرش هم يكي از پزشكان سرشناس در زمينه جراحي مفاصل او تقريبا مثل يك شاهزاده 

ر و مادرش هرگز به او اجازه ندادند تا فرد بي سوادي باشد و شايان هم از امكاناتي بزرگ شده بود اما پد
كه در اختيار داشت به خوبي استفاده ميكرد او يك نابغه به تمام معنا بود چون در سن پانزده سالگي 

توانست وارد دانشگاه پزشكي شود و تحصيالت خود را ادامه دهد و براي گرفتن تخصص، بورسيه يو 
سي ال اي شود. زندگي در امريكا چيز تازه اي براي شايان نبود چون او هر سال تعطيالت تابستان را به 
اين كشور سفر ميكرد تا هم به زبان انگليسي تسلط داشته باشد هم ديدارش را با فاميلهاي مادري اش تازه 

 .كند

دند و در تمام مدت اين شايان بود كه هاكان و شايان در سال دوم ورودشان به اياالت متحده با هم آشنا ش
سخاوتمندانه دوستش را پشتيباني ميكرد و در مقابل هاكان هم دوستي بي شائبه و همراهي بي دريغش را 
نثار شايان ميكرد. هاكان پس از آشنايي با شايان در تك تك ثانيه هاي زندگي با او بود تا زماني كه زندگي 

د. اما شايان وقتي تبديل به شاين شد ديگر رابطه اش را با هاكان شايان دچار آن سونامي وحشتناك ش
محدود كرد حتي ازدواج هاكان با مهسا كه دختر خاله شاين بود هم نتوانست در تصميم شاين تغييري 

 .ايجاد كند

شاين كه داخل محوطه گاراژ پيچيد داوود و سامان را ديد كه مشغول سر و كله زدن با كاميون بزرگي 
كه وسط گاراژ پارك شده بود. آندو با ديدن اتومبيل شاسي بلند كه وارد گاراژ شده بود هردو به  بودند

سمت در ورودي چرخيدند. ابتدا نتوانستند راننده را بشناسند اما وقت شاين از اتومبيل پياده شد به تعجب 
روي صندلي كنار راننده هر دوي آنها اضافه شد شاين خم شد چيزهايي را كه با خودش اورده بود را از 

برداشت و در اتومبيل را بست و به سمت سامان و داوود رفت داوود كاپوت كاميونش را باال زده بود و 
 .مشغول سر و كله زدن با آن بود اما سامان داشت شاين را كه به آنها نزديك بود نگاه ميكرد

 ـ سالم بچه ها... اوضاع چطوره؟
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از روي موتور ماشين بلند كرد و گفت: به به آقا شايان... گفتيم ديگه بر ـ عليك سالم...داوود سرش را 
 ...نميگردي

شاين نيشخندي زد و گفت: چرا برنگردم...! او با سر به كانكس اشاره كرد و با لحن كنايه آميزي رو به 
 سام كرد و گفت: دخترمون چطوره؟

ه دكتر ميبرديشسامان با پوزخندي گفت: بيچاره خيلي وضعش خرابه... كاش ي  

 ...شاين با همان نيشخند گفت: خودم دكترم...و نيشخندش تبديل به يك لبخند پت و پهن شد

داوود آرنجش را به لبه كاپوت تكيه داد و گفت: همينجوري داره هزيون ميگه... ببخشد رك ميگم... او 
 !مكثي كرد و ادامه داد: نميره

سرماخوردگي نمردهشاين با همان لبخند گفت: كسي تا حاال از  ... 

 ...او اينرا گفت و در حاليكه به سمت كانكس ميرفت اضافه كرد: جون سختراز اين حرفاس

وقتي شاين وارد كانكس شد چيزهايي را كه خريده بود روي ميز كوچك چسبيده به ديواره كانكس گذاشت 
س به همراه چند عدد خريدهايش شامل يك پاكت آب ميوه و يك پاكت شير و كمي سوپ جوجه براي كري

ليمو و و دو پرس خوراك مرغ و سبزيجات. و بعد باالي سر كريس رفت تا از زنده بودن او مطمئن شود 
كريس به صورت بدي رنگ پريده به نظر ميرسيد وهر از چند گاهي از ميان لبهاي خشكيده نيمه بازش 

حدس ميزد كه اين كلمات به زبان كلمات نامفهومي خارج ميشد كه شاين معني آنها را نمي فهميد او 
 .سيسيلي باشند و در هر حال هيچ اهميتي هم نداشت كه يك دختر وحشي در هزيانهايش چه ميگويد

شاين بسته دارويهايي را كه خريده بود باز كرد و اولين كاري كه كرد درست كردن سوسپانسون پنيسيلين 
لين تزريق كرد و در تمام اين مدت كريس هنوز بود او آب مقطر را با سرنگ كشيد و داخل شيشه پنيسي

در خواب بود شاين با خودش فكر كرد كه اين آمپول بدون بي حس كننده واقعا ميتواند دردناك باشد اما ته 
دلش بدش هم نمي آمد كريس كمي درد بكشد شايد ظالمانه به نظر ميرسيد اما در هر حال هاكان فراموش 

ي حس كننده به او بدهد خودش هم به فكرش نرسيده بود در حاليكه داشت كرده بود كه چيزي به عنوان ب
 شيشه را تكان ميداد لبه تخت كريس نشست و صدايش زد

 ...ـ سانتيني...بيدار شو

اما كريس هيچ عكس العملي نشان داد پس شاين دوباره با صداي بلندتري صدايش زد پلكهاي كريس 
نور تقريبا شديدي كه از پنجره كانكس به داخل ميتابيد چشمهاي او لرزيدند و او چشمهايش را باز كرد در 

بينهايت آبي به نظر ميرسيدند و شاين ميتوانست رگه هاي سبز رنگي را كه تا به حال متوجه آنها نشده 
بود در چشمان او ببيند . كريس با چشماني مست و نگاهي بيحال او را از ميان مژه هاي بلندش نگاه 

انست واقعيت و رويا را تشخيص دهد آيا اين واقعا شاين بود كه باالي سرش ايستاده بود يا ميكرد نمي تو
رويايي بيش نبود. مگر نه اينكه او براي هميشه تركش كرده بود پس االن اين چه كسي بود كه با شمايل 

 شاين باالي سرش ايستاده بود و نگاهش ميكرد

اما نگاهش گنگتر از آن بود كه شاين مطمئن شود كه او  شاين دوباره كريس را صدا زد او بيدار بود
 كامال بيدار شده شاين صورتش را كمي نزديكتر اورد و گفت: بيداري؟
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كريس كم كم داشت مطمئن ميشد كه خواب نمي بينداو سرش را تكاني داد و شاين دوباره پرسيد: به آنتي 
 بيوتيك خاصي آلرژي نداري؟

كاني به خودش داد و خواست بنشيد كه شاين با فشاري كه به شانه او اورد كريس كه هشيار تر شده بود ت
 !دوباره او را روي تخت خواباند و گفت: نميخواد بلند شي... خوابيده جواب بده

كريس سرش را به عالمت نفي تكان داد و شاين دوباره پرسيد: آخرين باري كه پني سيلين تزريق كردي 
 كي بوده؟

ز كند اما گويي نميتوانست، هنوز نتوانسته بود باور كند شاين برگشته است او كريس سعي كرد تمرك
 ...گفت: ده... ده سالم بود... فكر كنم

شاين شيشه پنيسيلين را نگاهي كرد و ديگر آماده بود او كمي از آنرا داخل سرنگ كشيد و بقيه را داخل 
شنش انداخت و گفت: خب پس بايد يخچال گذاشت و سرپوش سرنگ را گذاشت و انرا داخل جيب كاپ

قبلش تست بدي...ميخوام پنيسيلين رو روي دستت تست كنم... او بلند شد و بسته پنبه هاي الكلي كه 
مخصوص تزريقات بود باز كرد و يكي برداشت و دوباره باالي سر كريس آمد و دوباره روي لبه تخت 

كريس احساس كسي را داشت كه مدتها كتكش نشست و دست كريس را گرفت و آستين او را كمي باال زد 
زده بودند و حاال با هر لمس شدن تك تك سلولهايش به درد مي آمدند شاين همانطور كه داشت پنبه را 

روي پوست كريس ميكشيد بدون اينكه به كريس نگاه كند گفت: كمي درد داره... اولش بگم... كولي بازي 
 ...درنياري

پوستش احساس ميكرد با صداي ضعيفي گفت: كي من كولي بازي كريس كه سردي الكل را روي 
 درآوردم؟

شاين سرنگ را از جيبش در آورد و چند ضربه با انگشت به آن زد و مقداري از آنرا در هوا خالي كرد 
دليل اين كارش را كريس ميدانست اين براي خارج كردن حبابهاي هوا از داخل سرنگ بود چون اين 

مرگ آور باشند شاين به طور جذابي حرفه اي به نظر ميرسيد وقتي او در غالب دكتري  حبابها ميتوانستند
 .اش فرو ميرفت چقدر جذابتر و مهربانتر به نظر ميرسيد! اينها افكاري بودند كه ذهن كريس چرخ ميزدند

 شاين در مقابل چشمان كريس سرنگ را زير پوست او فرو كرد و به آرامي مايع داخل آنرا در زير
پوست كريس خالي كرد و متقاعب آن كريس سوزش وحشتناكي را در زير پوستش احساس كرد گويي يك 
سرنگ اسيد را زير پوستش تزريق كرده باشند او نفسش را با صدا بيرون داد و بعد ناله ضعيفي از ميان 

 .لبهاي بسته اش به گوش شاين رسيد

ون كشيد اما اين باعث نشد تا دردي كه تمام شاين پنبه را روي پوست كريس گذاشت و سرنگ را بير
 !...ساعد كريس را در بر گرفته بود بهتر شود او ناليد: از قصد اين كارو كردي نه

 !شاين پرسيد: كدوم كارو؟

 !كريس كه درد در صدايش به وضوح قابل حس بود گفت: فكر نكن احمقم بايد توش بيحس كننده ميريختي

ه... يادم رفتشاين لبخند كجي زد و گفت:آر ... 
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 ...كريس گفت: خيلي پست فطرتي

شاين از روي لبه تخت بلند شد و گفت: حاال كه كارت گير يه آدم پست فطرته مواظب حرف زدنت 
 ...باش

 !كريس گفت: من ازت نخواستم كمكم كني

شاين ظرف سوپ را از درون كيسه پالستيكي خارج كرد و آنرا روي ميز گذاشت و گفت: پس عمه من 
 ...بود از ترس رفتن من، جلوي در همين كانكس وا رفت

شاين هميشه عادت به برگرداندن ضرب االمثلها و تكيه كالمهاي فارسي به انگليسي داشت و همين باعث 
 ...شده بود ادبيات او با بقيه فرق داشته باشد

ا باز كرد و كريس سكوت كرد در واقع حرفي براي گفتن نداشت، شاين در ظرف يكبار مصرف سوپ ر
قاشق يكبار مصرفي را داخل آن انداخت بعد يكي از ليموها را با يك كارد ميوه خوري بريد و داخل آن 

 !چالند، كريس بعد از ثانيه هايي سكوت گفت: چرا برگشتي؟

 ...شاين با ظرف سوپ به طرف او آمد در حاليكه آن را به سمت او گرفته بود گفت: فرض كن حماقت

مردد به ظرفي كه در دست شاين بود نگاه كرد و گفت: به نظر احمق مياي كريس لحظه اي ... 

شاين ظرف را روي لبه تخت گذاشت و گفت:حماقت كه شاخ و دم نداره... و بعد با سر به سوپ اشاره 
 ...كرد و اضافه كرد: بخورش

ا بود او چيني به بوي لذيذ سوپ مرغ و ليمو با هم مخلوط شده بود اما كريس به طرز عجيبي بي اشته
 ...صورتش انداخت و گفت: اشتها ندارم

 ...شاين رفت و روي مبل نشست و گفت: بهتره هر طوري شده بريزيش توي شكمت

كريس پاهايش را توي شكمش جمع كرد و چانه اش را روي زانويش گذاشت و ظرف سوپ را به طرف 
ن با لحني آمرانه گفت: بخورشخودش كشيد و با قاشق شروع به بازي كردن با آن كرد كه شاي ... 

كريس نيم نگاهي به شاين انداخت و بعد چهار زانو نشست و ظرف سوپ را برداشت چقدر دلش 
طرف شاين پرتاب كند اما حيف كه االن اصال وقت خوبي براي  ميخواست از همينجا ظرف سوپ را به

غذايي مي آمد كه تا آنروز خورده بود  در افتادن با شاين نبود او به زور سوپي كه به نظرش بيمزه ترين
 .باال داد. اما واقعا حال بهتري پيدا كرد بعد خوردن همان غذاي بيمزه

شاين روي مبل نشسته بود و داشت با خودش فكر ميكرد كه با ورودش به خانه هاكان و مهسا يك عهد ده 
ئنا با ورودش به خانه هاكان ساله را ميشكست! عهدي براي حذف كرده همه كساني كه ميشناختندش. مطم

، مهسا انچنان سوال پيچش ميكرد كه كامال پشيمانش ميكرد اما انتخاب ديگري نداشت تمام تالشش براي 
تماس با ماريو به شكست انجاميده بود و تنها چيزي كه توانسته بود بفهميد اين بود كه ماريو درست بعد 

ا ميتوانست حدس بزند او االن كجاست اما ترجيح ميداد جاي از ان قتل عام غيبش زده بود البته شاين دقيق
 .خودش هم مدتي مخفي بماند
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*** 

مهسا دختر كوچك نه ماهه اش را كه تازه خوابيده بود داخل تخت حفاظدار سفيدش گذاشت و به آشپزخانه 
ت و تا برگشت و به ادامه كارش مشغول شد او سيب زميني هايي را كه پوست كنده بود داخل سبد ريخ

خواست آنها را بشويد هاكان را از پنجره آشپزخانه ديد كه سالنه سالنه با پاي پياده داشت به طرف خانه 
مي امد مهسا با خودش فكر كرد كه حتما باز اتومبيلش را در پارك ممنوع پارك كرده و پليس آنرا توقيف 

ا را رها كرد و شير ظرفشويي را كرده است او سرش را به عالمت تاسف تكان داد و سبد سيب زميني ه
 .بست و به طرف در رفت تا از همسرش استقبال كند

 ...هاكان تا خواست كليد را در قفل بنداز مهسا در را باز كرد وبا صدايي پر از خنده گفت: سورپرايز

 !هاكان لبخندي زد و گفت: از كجا فهميدي؟

ا به داخل دعوت ميكرد گفت: ازضربان قلبم... و مهسا همانطور كه از جلوي در كنار ميرفت و هاكان ر
 ...يهويي رفت باال

ه كوچكي كه روي گونه مهسا گفت: من كه باور ميكنمب*وسهاكان وارد خانه شد و بعد از  ... 

 !مهسا خنديد و گفت: آقاي سر به هوا باز اتومبيل خوشگلمون رو كجا جا گذاشتي؟

يكه كتش را در مي آورد گفت: باورت نميشههاكان كيفش را در روي كاناپه گذاشت و در حال ... 

 !مهسا كت او را گرفت و گفت: يعني چي... نكنه بال درآورده كه باورم نشه

 ...هاكان به طرف دستشويي رفت و گفت: حدس بزن امروز كي اومده بود داروخونه

 !مهسا كت هاكان را از جالباسي آويزان كرد و گفت: نميدونم... پرزيدنت اوباما؟

اكان خنديد و گفت: نه... عجيبتر از اونه ... 

 ...مهسا با بي حوصلگي گفت: چه ميدونم... پاپ

 .هاكان با خنده وارد شد و گفت: تا كل آدمهاي معروف دنيا رو نام نبردي بهتره بهت بگم

 .مهسا گفت: فكر خوبيه چون من هيچ وقت تو بيست سوالي موفق نبودم

ست خوشتيپمون جناب شايان شكوهيهاكان روي مبل ولو شد و گفت: دو . 

 ...مهسا لحظه اي با دهان نيمه باز هاكان را نگاه كرد و گفت: كي

ـ منم با اين جلوي چشمم وايستاده بود خيلي جا خوردم از ديدنش، اون هم بعد از چند سال، تو جشن 
 .نامزديمون هم كه نسيه اومد و هنوز نشسته... رفت
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ن گويي چيزي يادش آمده باشد گفت: راستي عزيز بابا كجاس؟هاكان اينرا گفت و بعد ناگها ! 

 .مهسا به آشپزخانه برگشت و گفت: چه عجب يادتون افتاد... جون به سرم كرد و باالخره خوابيد

مهسا قسمت آخر جمله اش را به فارسي گفت، هاكان در طي اين چند سالي كه با ايرانيها قاطي شده بود 
كه با مهسا آشنا شده بود تقريبا زبان فارسي را آموخته بود خب در هر حال  مخصوصا از پنج سال گذشته

 .بيشتر از چهل درصد زبان تركي از كلمات فارسي تشكيل شده بود

مهسا با يك فنجان چاي دوباره به نشيمن بازگشت و گفت: خب بگو ببينم شايان ديگه چي مي گفت اصال 
از اينهمه سال چه شده كه دوباره آفتابي شده؟! اونم بعد ... 

 .هاكان با چشم مهسا را دنبال كرد تا او امد و كنار او نشست و فنجان چاي را روبروي او گذاشت

ـ راستش نميدونم... مثل اينكه توي دردسر افتاده، خودت ميدوني كه چقدر ميتونه مرموز باشه.... حاال 
 ...قراره چند روز بياد اينجا

 !...مهسا متعجب گفت: دروغ ميگي

 .ـ باور كن منم خيلي تعجب كردم

هاكان اينرا گفت و مهسا متفكرانه ادامه داد: بايد اوضاع خيلي خراب باشه... من يكي كه فكر نميكردم 
 .دوباره شاين رو توي فاميل ببينيم

 .هاكان گفت: راستي ميگفت تنها نيست

 مهسا چيني به ابروهايش داد و گفت: يعني چي تنها نيست؟

اي چاي نوشيد و گفت: چه ميدونم... گفت يه دختر هم همراهشههاكان جرعه  ! 

 ...ابروهاي مهسا باال رفت و گفت: چي ميگي ... يه دختر

هاكان كه از باال رفتن انتنهاي همسرش خنده اش گرفته بود گفت: البته فكر نكنم قضيه رمانتيكي در ميون 
 ...باشه... زياد به دلت صابون نزن

تو شاين... لعنتـ آ....خ، لعنت به  ... 

كريس بود كه از شدت درد ضعف كرده بود احساس ميكرد همين االن مقدار زيادي سرب مذاب را درون 
 .رگهايش تزريق كردند، تقريبا داشت گريه ميكرد

شاين با حالت مضحكي يك زانويش را به لبه تخت گذاشته بود و با ژست وحشتناكي آمپول را تزريق 
گربه اي چيزي آمپول ميزندميكرد گويي دارن به  . 

 ...شاين گفت: حاال چي شده مگه... اينقدر ها هم كه ادا درمياري درد نداره
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ـ ببند دهنت رو... واسه تو دارم ادا درميارم؟! كريس اينرا با عصبانيت گفت و بعد نيم خيز شد و ادامه 
ي عمد يه كاري ميكني كه دردم داد: خيلي نفهمي... قسم ميخورم اين نامردي ت رو تالفي ميكنم. از رو

 .بياد... نميدونم قبال چه غلطي ميكرد اما مطمئنم كه پزشك نبودي

شاين مايع قهوه اي رنگ دگزامتازون را داخل سرنگ كشيد و گفت: ديگه پررو نشو...من احمقم كه دلم 
 .به تو سوخته... بلند نشو ببينم

شدكريس با ديدن سرنگ ناليد: اون چيه... مگه تموم ن ... 

شاين نيشخندي زد و گفت: نه عزيزم.. اين هم يه آمپول ديگه س واسه اينكه او صداي خوشگلت به حالت 
 ...اولش برگرده

كريس مطمئن بود كه شاين تمام اين كارها را براي آزار او ميكند او گفت: نميزارم اون لعنتي رو به من 
رم بديتزريق كني. فكر كردي با كي طرفي؟! اينطوري ميخاي زج . 

شاين همانطور كه هواي آمپول را ميگرفت به طرف كريس آمد و او را وادار به دراز كشيدن كرد و 
گفت: بخواب بابا! فكر كردي من بيكارم بشينم واسه تو نقشه بكشم... آخه زجر كشيدن تو چه دردي از من 

 ...دوا ميكنه مثال خيلي جذاب ميشي وقتي زجر ميكشي

فرياد زد: ازت متنفرم شاين... او مكثي كرد و با لحني ملتمسانه ادامه داد: لعنتي  كريس با صداي دو رگه
 ...حداقل اون يكي را طرف ديگه بزن... دردم مياد... چرا نميفهمي

 ...شاين لبه كمر شلوار او را كمي پايين داد و گفت: الزم نيست بهم بگي چيكار كنم

قريبا هيچ چيز احساس نكرد و كمي پيش خودش ضايع شد آمپول را با تسلط تزريق كرد طوريكه كريس ت
وقتي شاين سرنگ را خارج كرد گفت: با اون صداي قشنگ داد نزن اگه ميخاي تارهاي صوتيه لعنتي ت 

 ...صدمه نبينن

كريس توي دلش خالي شد... شاين نگرانش بود؟؟؟ يعني بايد باور ميكرد!!! نگران تارهاي صوتي اش 
ار عجيبش بود كه فكر كرده بود اين آمپول آخري خيلي زيادي بدون درد بودن بلند شد بود... در همين افك

 ...و نشست و گفت: تو اصال حالت طبيعي نداري

 ...شاين نگاه تمسخر آميزي به كريس كرد و گفت: خانم طبيعي... بهت پيشنهاد ميكنم فعال دراز بكشي

ز محل تزرق آمپول آخري شروع شد طوري كه كريس تا امد به حرف شاين فكر كند درد بدي درست ا
حس كرد كل پاي چپش فلج شد... و با اولين ناله اي كه كرد صداي خنده ي شاين بلند شد و گفت: من 

 ...عاشق اين آمپولم... يه جورايي هيجان انگيزه... آدم رو غافلگير ميكنه

آخخخخكريس كه تقريبا به گريه افتاده بود ناليد: بدجنس... بد ذات...  ... 

شاين همانطور كه درپوش سرنگ را ميگذاشت با لبخند واضحي گفت: بهتره يكم سعي كني مودب 
 ...باشي
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كريس نيم خيز شد و مشتي به پاي شاين كوبيد و گفت: برو گمشو... از درد كشين من لذت ميبري... تو 
 ...بيماري

در انرا گره ميزد گفت: تو ذاتا  شاين زباله هاي تزريقاتش را داخل نايلوني ريخت و همانطور كه
 ...احمقي... آخه من چرا بايد براي درد كشيدنت بهت آمپول بزنم... با دستهامم ميتونم اينكار رو بكنم

اين حرف كه از دهان شاين خارج شدكريس همانطور نيم خيز به چشمهاي شاين زل زد... براي دقايقي 
نفرت گفت: پاشو برو اونطرف سكوت برقرار شد... فك كريستال منقبض شد و با  

 ...اينقدر كه نزديكم ميشيني حالت تهوع بهم دست ميده

شاين كه هنوز به عمق آبي چشمهاي او زل زده بود با لبخند تمسخر آميزيگفت: اگه زودتر ميگفتي يه 
 ...چيزي هم براي تهوعت ميگرفتم

د جواب او را ندهدكريستال رويش را برگرداند و سرش رار وي بالش گذاشت و ترجيح دا ... 

 :متوجه شد كه شاين بلند شد و از كنار او رفت و متعاقب ان صدايش را شنيد

 !ـ بگو ببينم برنامه ت چيه؟

 ...كريس كه هنوز هم درد داشت بدون اينكه به سمت او نگاه كند گفت: نميدونم

به خوردن شد و در همان شاين ظرف غذايش را از درون نايلون خارج كرد و در انرا باز كرد و مشغول 
حال گفت: من با يكي از دوستام صحبت كردم قرار شده برم خونه اون يه مدتي بمونم تا كمي اوضاع 

 ...ارومتر بشه

 ...كريس سري چرخاند و همانطور كه شاين را نگاه ميكرد گفت: خب

 !شاين گفت: اگه بخواي ميتوني با من بياي؟

شدي؟ كريس پوزخندي زد و گفت: چيه مهربون ! 

 ...شاين ثانيه اي روي صورت كريس مكث كرد و گفت: آخه جديدا متوجه شدم تو ازم خوشت مياد

بدن كريس داغ شد و مطمئن بود كه گونه هايش كامال سرخ شده اند با اين دمايي كه در انها احساس 
او تاكيد خوشم مياد... ميكرد، اما خود را نباخت و گفت: خيلي اعتماد به نفست باالست ... من... از تو... 

كرد و ادامه داد: توهم زدي« تو»تمسخر آميزي روي كلمه   ... 

 ...شاين غذايي كه در دهانش بود قورت داد و گفت: پس تو فكر ميكني توهم زدم... اما من مطمئنم

كريس با غيظ و نفرت شاين را نگاه كرد و گفت: وقتي قيافه ت رو اونجوري ميكني طوري كه انگار از 
 ...همه چيز توي دنيا خبر داري بيشتر ازت متنفر ميشم
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شاين لبخند كجي زد و گفت: بين ما مردها يه قول معروف هست كه ميگه اگه يه دختر بيشتر از سه بار 
 !بهت گفت ازت متنفره... عاشقته تضميني

ميگه از كريس در حاليكه داشت رويش را از او برميگرداند گفت: ما هم يه قول معروف داريم كه 
 ...مردهاي خودشيفته بخاري بلند نميشه

ـ بستگي داره بخار رو چي بدوني... اينرا شاين گفت و بعد ظرف غذايي را كه براي كريس خريده بود 
برداشت و آنرا روي چهار پايه كوچك كنار تخت گذاشت و ادامه داد: باالخره چيكار ميخواي بكني؟ با من 

 مياي؟

برگشت و بلند شد و روي تخت نشست و گفت: گزينه ديگه اي هم دارم؟كريس دوباره به سمت او  ! 

شاين گفت: گزينه ديگه ت پيدا كردن ماريو ميتونه باشه... شايد به عنوان معشوقه قبولت كنه... خيلي 
 .گلوش پيشت گير كرده بود

بند... و با كريس ظرف غدا را برداشت و همانطور كه در انرا باز ميكرد گفت: اون دهن كثيفت رو ب
ديدن خوراك مرغ و سبزيجات ادامه داد: اَه... با اين سيلقه غذايي مسخره ت. اين چه كوفتيه ديگه... من 

 ...گوشت مرغ دوست ندارم

شاين واقعا از شخصيت و كارهاي كريس متعجب بود او با تمام دختراني كه ديده بود فرق داشت نه قهر 
ي كه به نفعش بود لجبازي و يكدندگي را كامال كنار ميگذاشت، ميكرد نه خودش را لوس ميكرد و هرجاي

او همانطور كه شاين را با باد توهين و تمسخر گرفته بود درآن واحد با او سر ذائقه غذايي اش بحث مي 
 ...كرد. گاهي به سختيه سنگ بود و گاهي به انعطاف پذيري موم

همان حال به زبان سيسيلي غر غر ميكرد، كريس شروع به جدا كردن قطعات مرغ از غذا كرد و در 
 ... شاين گفت: من گارسونت نيستم

كريس گفت: نميتوني باشي با اين قيافه و سليقه ت... او اينرا گفت و بعد ادامه داد: حاال اينجايي كه ميگي 
 كجا هست؟

ر كنيم جاي ـ همينجا توي نيويورك ، درباره جزئيات سوال نكن... تا بتونيم يه سري مدارك جعلي جو
 ...امنيه! به اين پسره وودي سپردم يكي رو پيدا كنه

كريس تكيه اي سيب زميني شيرين در دهانش گذاشت و گفت: چه كسي ام... طرف حرف زدن بلد 
 ...نيست

 ..شاين بدون اينكه به او نگاه كند گفت: خاصيتش از تو بيشتره

مئنا خاصيتش بيشتره... انسانيتش هم بيشترهكريس چشم غره اي به شاين رفت و گفت: از تو يكي كه مط ! 

 !شاين گفت: ببين كي داره دم از انسانيت ميزنه

 !كريس تكه اي سيب زميني شيرين در دهانش گذاشت و گفت: نه پس تو انساني
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 !شاين چنگالش را محكم داخل يك تك قارچ فرو كرد و گفت: ذاتا پررو و طلبكاري كاريش نميشه كرد

سكوت شاين را تماشا كرد و بعد گفت: الزم نكرده به اين وودي بگي خودم يه كاريش  كريس لحظه اي در
 .ميكنم

شاين گفت: چيكار ميخواي بكني؟! اگه يادت رفته الزمه يادآوري كنم شما االن يه مهره سوخته هستي! 
 ...همه ازت فرارين

 ...كريس گفت: از من فرارين از پول كه فراري نيستن

و گفت: پول... اينو خوب اومدي... اونوقت شما پول هم دارينشاين پوزخندي زد   ... 

 !كريس گفت: نبايد داشته باشم؟

شاين لحظه اي كريس را نگاه كرد و گفت: فكر كنم بايد يه بار دقيق موقعيتي كه توش هستي رو كامل 
يهات ، تمام دارايبرات توضيح بدم... شما االن يه پاپاسي هم نداري ... هيچ اعتباري هم هيچ جا نداري

مسدوده... تحت تعقيب قانون و ماريو سالياري هم هستي... مفهومه يا احتياج داري بيشتر قضيه رو 
 بشكافم؟

كريس نگاه عاقل اندر سفيهي به شاين انداخت و گفت: چرا فكر ميكني شعور تو از من بيشتره؟! واقعا با 
يل من بدي؟ اول بگم كه من و تو توي يك خودت فكر ميكني من احتياج دارم اين مزخرفات رو تحو

قايقيم... پس اوضاع بهتري از من نداري بعدش هم بايد بگم كه پول فقط اون چيزي نيست كه توي 
 ...بانكه

شاين با نگاه به كريس فهماند كه متوجه منظور او نشده كريس دستش را از يقه اش داخل لباس زيرش 
الماسش را بيرون آورد و گفت: فرق زنها و مردها اينهكرد و جلوي چشمهاي شاين گوشواره هاي  ... 

 ...شاين پوزخندي زد و گفت: منظورت لباس زيرته

كريس گوشواره ها را سر جايش برگرداند و با حرص گفت: آره با بقيه پولم يكي برات ميخرم... بعد بگم 
. تو اينها رو آب كن... من هم كه اين گوشواره ها اونقدر مي ارزن كه تا يك سال فقط بخورم و بخوابم..

 .مدارك رو جور ميكنم

شاين ظرف غذاي خالي اش را داخل نايلون برگرداند و گفت: اوكي مثل اينكه باالخره داري به يه دردي 
 !ميخوري... حاال پاشو بايد بريم كم كم هوا داره تاريك ميشه... شبها گشتهاي پليس بيشترن

و با خودش فكر كرد كه آيا سپردن افسار زندگي اش به كسي  كريس ظرف غذايش را روي تخت گذاشت
مثل شاين كار درستي بود او داشت پا در مسيري ميگذاشت كه انتهايش معلوم نبود و تنها اميد كريس به 
اين بود كه شاين او را دور نميزد... خب تا حاال كه ولش نكرده بود اين نشان ميداد كه فرد قابل اعتمادي 

 پاي دو قطعه الماس صورتي تقريبا ناياب وسط بود اين ممكن بود معادله بازي را عوض است اما حاال
كند و در ثاني يك ميل باطني نه چندان شديد اما محكم مانع اين ميشد تا كريس شاين را ترك كند... در هر 

 .حال در اين لحظه تنها كسي كه ميتوانست به او اعتماد كند شاين بود
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اپشن او را از روي ميز برداشت و به سمت او رفت و گفت: بلند شو كمكت ميكنمشاين بلند شد و ك ... 

كريستال جا خورد... شاين داشت واقعا ديوانه اش ميكرد.. او همانطور كه روي تخت نشسته بود سرش 
را بلند كرده بود و داشت با چشماني متعجب حركات شاين را نگاه ميكرد او لب خنباند و گفت: چيه... 

هربون شدي؟م ! 

 ...شاين زير بازوي او را گرفت و بلندش كرد و گفت: فرض كن دلم برات سوخته

 ..كريستال گفت: دلت به خودت بسوزه

 ..شاين لبخند كجي زد و گفت: تو كه بدت نمياد

كريستال اخمي كرد اما توان مقابله با دستهاي شاين را نداشت كه كاپشن را بدون دخالت و تنش كرد وقتي 
ت زيپ كاپشن را باال ميكشيد براي لحظاتي با او چشم در چشم شد... لبخند كجي بروي لبهاي شاين داش

نشسته بود كه بيشتر شبيه پوزخند بود... كريستال احساس ميكرد نگاهش به عنبيه هاي قهوه اي شاين 
د گفت: چيه ... چسبيده شاين زيپ كاپشن را كامال باال كشيد و همانطور كه خزهاي كاپشن را مرتب ميكر

 ...خوشت اومده

 كريستال چيني به بيني اش انداخت و از زير دستهاي شاين شانه خالي كرد و از او دور ش

شاين ظرف غذاي او را برداشت و داخل نايلون انداخت و گفت: در ضمن قبل از راه افتادن لزمه يك 
بهترين و نزديكترين دوستمه سري مسائل رو بهت توضيح بدم، اينجايي كه االن داريم ميرم خونه . 

لري جونز»كريس در حاليكه حركات او را نگاه ميكرد گفت: نگو كه داري منو ميبري خونه  ». 

شاين ابتدا خيلي كوتاه گفت: نه... اما لحظه اي مكث كرد و مشكوك پرسيد: ببينم تو لري رو از كجا 
 !ميشناسي؟

ك كرده بودم ... ميخواستم ازت يه آتو بگيرم كله كريس موهايش را بست و گفت: دو سه سال پيش بهت ش
 !پات كنم... يه مدتي تو نخت بودم، آخرشم هيچي گيرم نيومد... اما مطمئنم كه يه ريگي تو كفشت بود

 شاين بازوي او را با خشونت گرفت و به سمت خودش چرخاند و گفت: تو نخ من بودي؟

چي شده مگه؟كريس با لحني حق به جانب گفت: خب آره... حاال  ! 

 ...شاين با لحن ترسناكي گفت: خدا بهت رحم كرد همون موقع نفهميدم وگرنه

كريس بازويش را از ميان انگشتان نيرومند شاين بيرون كشيد و گفت: ولم كن... حال مثال ميخاستي 
 چيكار كني؟

امه داد: درباره اين شاين نفسش را بيرون داد و زير لب گفت: لعنت بر شيطون... او لبش را تر كرد و اد
قضيه بعدا از خجالتت در ميام، همونطور كه داشتم ميگفتم اينجا خونه يكي ار دوستاي قديمي و صميمي 
مه، همسرش هم نسبت فاميلي با من داره... او در حاليكه با عمق چشمهاي آبي كريس نگاه ميكرد و اين 
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بچسبد ادامه داد: هيچي، تاكيد ميكنم هيچي از كارش باعث شده بو تا نگاه كريس مثل آهنربا به نگاه او 
من نميدونه فقط دراين حد كه يه بيزينس شخصي داشتم و االن كارم تعطيل شده ، نه درباره من چيزي از 

 !دهنت درمياد نه درباره خودت، تو فقط دوست مني! فقط دوست. فهميدي

 !كريس گفت: حاال مثال بفهمه چه جونوري هستي چي ميشه؟

فت: هيچي نميشه. فقط من گردنت رو ميشكونمشاين گ . 

كريس شاين را هل داد كه البته او حتي يك ميلي متر هم تكان نخورد و گفت: بيخود ميكني... فك كردي 
كي هستي؟! و در حاليكه اداي شاين را در مي آورد اضافه كرد: فقط دوست... فقط دوست، چي فكر 

خورهكردي، از فقط دوستت بودن هم حال بهم مي . 

شاين پوزخندي زد و گفت: آره اونكه كامال مشخصه... بعد نگاه مشكوكانه اي به كريس كرد و گفت: 
 .خوبه، پس همه چي حله و هيچ مشكلي نيست. خوبه كه حرفهاي همديگرو خوب ميفهميم

 كريس گفت: فكر كردي همه مثل خودت احمقن؟!هيچوقت بقيه رو با خودت مقايسه نكن. اينقدر خودت رو
 ...به من نچسبون... من ات خوشم نمياد هيچ... بدمم مياد

 ...شاين نيشخندي زد و گفت: اونكه كامال مشخصه

______________________________________________ 

همون« فقط دوست»منظور شاين از   just friend خودمونه. 

__________________________________________ 

از كانكس خارج شد و داوود و سامان را ديد كه به طرف كانكس مي آمدند داوود شاين پشت سر كريس 
 با صداي بلندي گفت: كجا؟

 ...شاين گفت: ما ديگه داريم ميريم

 ...داوود گفت: اگه جايي رو نداريد بمونيد بي تعارف

شيدم، اگه شاين دستش را داخل جيب كاپشن جينش كرد و گفت: نترس من دندون تعارفم رو خيلي وقته ك
 .واجب بود حتما ميموندم...كارام رو درست كردم ، يه جايي واسه خودم دست و پا كردم

 سامان با سر به كريس اشاره كرد و گفت: اون چي؟! ولش ميكني؟

شاين از اينكه سامان اينقدر به فكر كريس بود خنده اش گرفته بود او نيم نگاهي به كريس كه زبان فارسي 
كرده بود كرد و گفت: نه! مال بد بيخ ريش صاحابش... فعال با خودم مجبورم ِخر كشش واقعا كالفه اش 

 .كنم تا اوضاع بهتر بشه

 .داوود دستش را به سمت شاين دراز كرد و گفت: باشه... در هر حال از آشناييت خوشحال شديم
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: خيلي مواظب باشين شاين دست او را فشرد و گفت: من هم همينطور و بعد با سامان هم دست داد و گفت
 .سعي كنين تا نگرفتنتون كارهاتون رو درست كنين

 .سامان گفت: مگه اينكه معجزه اي چيزي بشه من كه چشمم آب نميخوره كاري بتونيم بكنيم

 ...شاين گفت:در هر حال موفق باشيد . منم اگه بتونم حتما كمكتون ميكنم

*** 

 !كريس كمربندش را را بست و گفت: دزديديش؟

اين با لبخند دستي براي سامان تكان داد و ماشين را روشن كرد و گفت: چي رو؟ش  

 !ـ اين لگن رو ميگم

 !شاين با مهارت دور زد و به سمت در خروجي رفت و گفت: دله دزدي كار توئه

 !كريس نگاه تحقير آميزي به شاين انداخت و گفت: اگه كار من دله دزديه تو هم نگهباني بيش نيستي

ونسرد گفت: آره من نگهبان بودم... حرف ديگه اي هم داري؟شاين خ ! 

 .كريس لحظه اي با خشم به نيمرخ شاين نگاه كرد و هيچ چيز نگفت و فقط به روبرويش زل زد

شاين لحظه اي در سكوت رانندگي كرد و تمام حواسش به اين بود تا سرعتش از حد مجاز باالتر نرود 
يسي را دنبال خودش راه بياندازد او براي اينكه اين سكوت مزخرف بين چون االن هيچ وقت آن نبود تا پل

خودش و كريستال سانتيني را پر كند بي اختيار دستش به سمت سيستم صوتي اتومبيل رفت و آنرا روشن 
خواننده اي كه روزي  -ابي–كرد بايد حدسش را ميزد كه يك اهنگ فارسي پلي شود و البته صداي 

ه شاين بود در فضا طنين انداختخواننده مورد عالق : 

 منو ببخش عزيزم كه از تو مي گريزم

 ميسوزم و خاموشم تو خودم اشك مي ريزم

 از لحظه تولد سفر تقدير من بود

 تنم اسير جاده دلم اسير تن بود

 يه قصه تازه نيست خونه به دوشي من

 هراس دل سپردن عذاب دل بريدن

 اگه يه دست عاشق يه شب پناه من شد
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دا عذاب جاده شكنجه گاه من شدفر  

مب*وسلحظه رفتنه دستاتو مي  

 بايد برم حتي اگه بي تو بپوسم

 منو ببخش منو ببخش كه نا گزيرم

 بايد برم حتي اگه بي تو بميرم

 !كريس كه ديگر كلمات فارسي داشت از چشمانش ميزد بيرون كالفه گفت: اين چي ميگه؟

فضا و زمان سفر كرده بود و به سالها قبل بازگشته بود با اما شاين كه با شنيدن اين آهنگ گويي در 
 ...صداي كريس و سوال بي موقعش ناگهان از كوره در رفت و فرياد زد: ساكت باش

برق از چشمان كريس پريد او به ديوانه بازيهاي شاين عادت داشت اما با اين وجود بد جور جا خورد 
 .طوريكه براي براي لحظاتي زبانش بند آمد

اين با ديدن چشمهاي وحشتزده كريس كه در تاريكي عنبيه آن بسيار درشت شده بود و حالت معصومانه ش
اي به او داده بود كمي از عكس العملش ناراحت شد اما خب در هر حال او عذر خواهي نميكرد و با قيافه 

وف به رانندگي اي حق به جانت ثانيه اي به صورت بهت زده كريس زل زد و بعد سريع حواسش را معط
كرد وقتي كريس از بهت خارج شد ضربه تقريبا محكمي به بازوي شاين كوبيد و فرياد زد: چته؟! افسار 

 پاره كردي؟

شاين با دست راستش كه آزاد بود مچ كريس را گرفت و گفت: ببين دفعه آخرته دستت رو من بلند ميشه 
 چون تصميم گرفتم ديگه مراعاتتو نكنم فهميدي؟

حاليكه تقال ميكرد مچش را از ميان انگشتان قوي شاين بيرون بكشيد از ميان دندانهاي قفل شده  كريس در
 !اش غريد: ولم كن ديوونه زنجيري

 !شاين دست او را ول كرد و ادامه داد: نميفهمي وقتي يكي داره فكر ميكنه نبايد دهن گشادت رو باز كني؟

شورش را در آورده، همانطور كه در تمام اين دو روز  كريس با خودش فكر كرد كه اين مرد احمق ديگر
به خودش ميگفت ، همراه شدنش با شاين حماقت محض بود ، اما دليلش هر چه كه بود حاال ديگر بايد 
تمامش ميكرد ديگر طاقتش داشت طاق ميشد ، ميترسيد اگر كمي بيشتر طولش دهد يك باليي سر شاين 

د كه او بخواهد. و از طرفي هم از اينكه شاين با او مثل يك آشغال بياورد و اين در هر حال چيزي نبو
رفتار كند ديوانه اش ميكرد پس بهترين كار هر چند نا خوشايند، جدا شدن از او بود. او لحظه اي با غيظ 

 !شاين را نگاه كرد و گفت: بزن كنار

 !شاين نيم نگاهي به كريس انداخت و گفت: چي؟

همين االن ـ بهت ميگم بزن كنار... ! 
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شاين پوزخندي زد و با خودش فكر كرد كه كريس چه بلوف احمقانه اي ميزند مطمئنا اگر اين دختر 
زخندي زد و پرسيد: بزنم كنار؟! ميمرد هم هرگز در اين بيابان حومه شهر از اتومبيل پياده نميشد! او پو

 !مطمئني؟

نتي روكريس با تمام توان فرياد زد: حرومزاده بزن كنار اين لع ! 

 شاين با خونسردي اتومبيل را كنار زد و گفت: چه غلطي ميخواي بكني؟

كريس براي لحظاتي به چشمان شاين زل زد و گفت: ديگه نميتونم تحملت كنم... تو نفرت انگيزترين 
آدمي هستي كه تا حاال ديدم... فكر كردي كي هستي؟و بعد با نگاه تحقير آميزي سرتاپاي شاين را ورانداز 

رد و ادامه داد: موجود حقير نفرت انگيز... با اون غرور احمقانه ت. ازت متنفرم.... و اين رو هر چي ك
 !كه ميخاي حساب كن

 .او در را باز كرد و پياده شد و در را محكم كوبيد

شاين واقعا دهانش بسته شده بود بعد از لحظاتي خودش را جمع و جور كرد و پياده شد كريس داشت به 
ده ميرفت شاين در حاليكه سعي ميكرد لحنش در بي تفاوت ترين حالت ممكن باشد گفت: حرف طرف جا

آخرت اينه؟! اگه ميخواي ناز كني از اول بهت بگم، من ناز ماده گرگها رو نميكشم... پس تا پشيمون نشدم 
 .بيا سوار شو

او كنار جاده ايستاد اما كريس بدون اينكه جواب او را بدهد حتي بدون اينكه نگاهش كند پشت به . 

 !شاين با خود فكر كرد كه شايد كمي زياده روي كرده بود

مهسا گيره سر كوچولويي سبزي را كه شكل يك سيب بود روي موهاي نرم و قهوه ايه دخترش ثابت كرد 
و نگاه رضايت آميزي به او كرد يك زير سارافوني سفيد نخي از زير يك سارافن چيندار سبز و يك 

لواري سفيد كه طرحهاي از سيبهاي كوچك سبز و ليمويي داشت، اينها لباسهاي آريناي جوراب ش
كوچولويش بودند كه االن دستش را تا مچ در دهانش كرده بود و با آن چشمهاي درشت عسلي رنگش به 

 .او زل زده بود

نميكنه . بعد  مهسا با لحني كه گويي دارد با يك آدم بزرگ صحبت ميكند گفت: آدم دستش رو توي دهنش
با مهرباني دست كودكش را از دهانش خارج كرد آرينا با شيرين زباني صداهاي با مزه اي او خودش در 

 .مياورد: دا دا دا

و انگار ميخواست دوتا دندان كوچولوي سفيدش را به رخ مادرش بكشد مهسا خودش را هم در آينه 
ده لوله تفنگي كه به اندام باريك و كشيده اش ورانداز كرد، يك پيراهن بافت جذب طوسي و يك جين سا

 .زيبايي بخشيده بود او بعد دستي به موهاي سياهش كشيد و آرينا را بلند كرد و از اتاق خارج شد

هاكان مشغول چيدن ميوه ها در سبد بود كه با صداي مهسا به خود آمد: ببين چه دخملي دارم... جيگر 
 .طالي مامانو ببينه باباش
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ديدن دختر كوچكش در ان لباس سبز كه باعث شده بود چشمهاي عسلي او كمي تم سبز هم داشته  هاكان با
باشد ضعف كرد و ميوه ها را رها كرد و به سمت او امد و گفت: بابا فداي دختر بره... بده ببينم اين 

 .عروسكو

اخت و مهسا همزمان آرينا هم كه با ديدن پدرش خيلي ذوق كرده بود با جيغ خود را در آغوش پدر اند
 ...گفت: آي بي معرفت تا باباشو ميبينه ما رو بالكل فراموش ميكنه

او اينرا گفت و بعد با لحن كنايه آميزي گفت: اگه آقاي پدر لطف كنن مادر خانم رو هم نگاه كنن ممنون 
 .ميشيم

تا آخر عمر... هاكان نگاه محبت آميزي به همسرش كرد و گفت: من كه كال ديوونه مادر خانم هستم 
 .اينطوري هم كه خوشگل كردي كم كم داره به شاين حسوديم ميشه

 مهسا با خنده گفت: ايششش حاال كي واسه شاين خوشگل كرده ؟! او از خود راضي تيپ زدن داره؟

 هاكان سرش را كمي عقب برد تا موهايش را از چنگال آرينا نجات دهد و پرسيد: پس...!؟

باقي ميوه ها را در ظرف ميچيد گفت: فكر كنم شما از يه دختر هم صحبت مهسا همانطور كه داشت 
 !كردين... خب دلم نميخاد تو اولين برخورد فكر كنه فاميلهاي شاين گريگوري ان

هاكان با خنده گفت: من عاشق اين اصطالحات شما ايرانيام... گريگوري!! بعدشم... شاين گفت اين 
 ...دختري هيچ ربطي

ف هاكان پريد و گفت: ببين هيچ ربطي هم نداشته باشه من تمام سعي ام رو ميكنم كه مهسا ميان حر
ربطش بدم، شاين بعد از ده سال داره بر ميگرده به سمت خانواده! دليلش هر چي كه باشه من نميخوام از 

نم تا اونو دستش بدم، به خاطر مامان به خاطر خاله به خاطر خانواده ... من بايد از اين فرصت استفاده ك
 ...كامال برگردونم

هاكان شانه اي باال انداخت و گفت: نميدونم! در همين هنگام صداي زنگ در خانه بلند شد هاكان با سر به 
 !سمت در اشاره كرد و گفت: اومدن

 .مهسا دوباره دستي به روي موهايش كشيد و گفت: تو برو باز كن

رد و سمت در رفت، وقتي در را باز كرد همانطور كه هاكان چشمكي به مهسا زد و آرينا را به او سپ
 .انتظار داشت شاين را پشت در يافت. شاين به لبه در تكيه داده بود و با لبخند هاكان را تماشا ميكرد

 .هاكان لبخندي زد و به فارسي گفت: خوش اومدي... بفرماييد

را فرا گرفت اما اين لذت زياد دوام  شاين با همان لبخند وارد شد و همزمان گرماي دلچسبي تمام وجودش
نداشت چون بالفاصله ياد كريس، شيريني آنرا به تلخي بدل كرد و دوباره يك جدال دروني كه دقيقا از 
لحظه اي جدا شدن كريس درگير آن شده بود دوباره شروع شد اما شاين به اين افكار اجازه رشد نداد و 

ببينم مهسا هم تركي بلده؟انرا سريع از ذهنش پراكنده كرد و گفت:  ! 
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 .هاكان خنديد و گفت: شما ايرانيها بميريد هم دوست نداريد تركي ياد بگيريد

 .شاين با خنده گفت: چون به اندازه كافي ترك توي ايران زندگي ميكنن كه الزم نباشه بقيه ياد بگيرن

آراسته و مرتب وسط سالن همينكه شاين وارد نشيمن شد اولين چيزي كه ديد مهسا بود كه مثل هميشه 
 .ايستاده بود در حاليكه يك موجود شيرين كوچولو را در آغوش داشت

 .ـ به به پسرخاله بي معرفت ما! او اينرا گفت و به طرف شاين آمد

شاين با او دست داد و در حاليكه با محبت نگاهش ميكرد گفت: حق داري... هر چي دلت ميخواد بگي 
 .بگو

ين زل زد گويي ميخواست دوباره تمامي اجزاي صورت او را براي خودش مهسا لحظه اي به شا
يادآوري كند بايد اعتراف ميكرد كه شايان خيلي تغيير كرده بود و گويي هيچ نشاني از آن شاياني كه 
سالها قبل ميشناخت در وجود اين مرد ورزيده كه به طرز جذابي برنزه به نظر ميرسيد نبود. شايان 

را كامال كوتاه كرده بود و موهاي روي سرش كمي پرپشتر بود و اين به چهره اش  موهاي پشت سرش
كمي مايه خشونت داده بود موهاي جلوي پيشاني اش را با حالت نه چندان مرتبي به سمت باال و چپ داده 

بود و جاي زخم كمرنگي باالي ابروي چپش به چشم ميخورد كه قبال نبود. چند چين نازك گوشه 
هم بوجود آمده بود كه جذابترش كرده بود تنها چيزي كه از ان شايان ده سال پيش در وجودش  چشمهايش

 . باقي مانده بود حالت با نمكي بود كه هنگام خنديدن چشمهاي شيطان قهوه اي رنگش به خود ميگرفتند

 ...مهسا شانه او را لمس كرد و بعد گفت: فقط ميگم خوش اومدي

اين اشاره كرد و با صداي شيريني گفت: بودر اين هنگام آرينا به ش ... 

 !شاين با خنده گفت: اين ديگه چيه؟

مهسا با خنده گفت: تو دهات ما بهش ميگن بچه... و او آرينا را به آغوش شاين سپرد و ادامه داد: بچه كه 
 ...نه عشق مامان ... آرينا خانم

و در حاليكه به چشمهاي عسلي آرينا كه با شاين آرينا را گرفت و او را درست مقابل صورت نگاه داشت 
 تعجب نگاهش ميكرد خيره شده بود گفت: اين چقدر خوشگله ... به كي رفته؟

 ...مهسا گفت: به مامانش رفته

 شاين چشمانش را تنگ كرد و گفت: فكر نميكنم... مطمئني؟

 مهسا با خنده گفت: شايان ميزنم توي سرتها... نيومده شروع كردي؟

بخند لحظه اي مهسا را تماشا كرد و بعد گفت: دلم برات تنگ شده بودشاين با ل . 

 ...مهسا با لحن معني داري گفت: مگه تو دلم داري؟ ده سال قيد همه رو زدي رفتي
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 .شاين نفسش را بيرون داد و گفت: وقتي دليلش رو ميدوني درباره اش نپرس

باورم نميشه تو رو توي خونه خودمون ميبينم در اين هنگام هاكان هم به آنها پيوست و گفت: من هنوزم . 

 .مهسا حرف همسرش را تائيد كرد و اضافه كرد: واقعا غافلگير شديم

 .شاين به آرينا كه هنوز در آغوشش بود اشاره كرد و گفت: اما من بيشتر غافلگير شدم

و خودش رو به هاكان دقايقي بعد آنها دور ميز روبروي هم نشسته بودند شاين آرينا را به مادرش سپرد 
 !كرد و گفت: خب ديگه چيكار ميكني؟

اما مهسا به جاي او جوابداد: ما كه حرفي براي گفتن نداريم تو از خودت بگو... اونيكي سالهاست رفته 
 .شمايي آقا شايان

 شاين لبخند كجي زد و گفت: يه آدم يكه و يالغوز چه حرفي براي زدن داره؟

رايي از مهمانش را مهيا كند و همزمان پرسيد: راستي هاكان از يه خانم حرف مهسا بلند شد تا وسايل پذي
 !ميزد اما تو تنها اومدي

و شاين دوباره ياد كريستال سانتيني لعنتي افتاد كه تمام اين چند ساعت صورتش مثل يك تصوير متحرك 
م يه جايي واسه خودش اول قرار بود با من بياد بعد اون ه» جلوي چشمش رژه ميرفت و آزارش ميداد، 

 «!پيدا كرد و رفت، دوست نداشت مزاحم باشه

 :شايان اينرا گفت تا قضيه كريس را براي هميشه تمام كند و مهسا هم گفت

 ...ـ مزاحم چيه؟ كاش مياورديش

اما شاين هر قدر با خودش كلنجار ميرفت تا فكر كريس را از سرش بيرون كند كمتر موفق ميشد اگر 
ودش رو راست باشد بايد اعتراف ميكرد كه او با خودخواهي و بي تدبيري يك انسان بي ميخواست با خ

پناه را در يك شب سرد وسط يك اتوبان خارج از شهر رها كرده بود بدون اينكه هيچ نگراني از 
سرنوشت او داشته باشد خب درست بود كه آن انسان كريستال سانتيني بود كسي كه سالها مثل يك 

ي زخم آزارش داده بود اما در همان مدت كوتاهي كه با او همراه شده بود توانسته بود بفهمد استخوان ال
 .كه او آنقدر ها هم كه نشان ميداد بد نبود حداقل نه به سختي هميشه

 !ـ الو... شايان كجا رفتي؟

 .اين صداي هاكان بود كه او را از افكارش بيرون كشيد

هيچ جا... همي جاشايان سرش را تكاني داد و گفت:  ... 

مهسا با لبخند ظرف ميوه را به سمت شايان گرفت و همزمان رو به هاكان كرد و گفت: راستي اخبار 
گفت كه امشب بارون مياد لباسهاي آرينا رو پهن كرده بودم تو تراس آفتاب ببينن ميشه بري جمعشون 

 كني؟
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مهسا سريع رو به شايان كرد و گفت: هنوز  هاكان بلند شد و با لبخند گفت: اطاعت ميشه بانو و رفت و
 ...هم درباره گذشته من بايد رازدار باشي... هاكان چيزي درباره اش نميدونه

 ..شاين گفت: من فكر ميكردم بهش گفتي ديگه

 .مهسا ابروهايش را تا به تا كرد و گفت: نتونستم... نميتونم

 :اما هاكان با ورودش به اين بحث پايان داد

وايي! امسال خيلي زودتر از سالهاي قبل سرد شدهـ عجيب ه ! 

و همين يك جمله كافي بود تا دوباره ذهن شاين دچار همان عذاب و احساس گناه شود: يعني االن كريس 
 كجا بود؟! آيا سرپناهي براي خودش پيدا كرده بود؟

كني از اول  كريس صداي شاين را از پشت سرش شنيد كه گفت: حرف آخرت اينه؟! اگه ميخواي ناز
 !بهت بگم، من ناز ماده گرگها رو نميكشم ... پس تا پشيمون نشدم بيا سوار شو

كريس با حرص دندانهايش را به هم ساييد اما ترجيح داد كه شاين را ناديده بگيرد و جواب او را ندهد 
ل تحمل است خودش هم نميدانست چرا اما حس ميكرد اين بهترين عكس العمل در مقابل اين مرد غير قاب

كه چقدر دلش ميشكند وقتي شاين با او مثل يك آشغال »در واقع دلش ميخواست برگردد و به او بگويد : 
رفتار ميكند، چقدر از او متنفر است وقتي آنطور شخصيت و روح او را خرد ميكند و براي او نه 

 «.شخصيتي قائل است و نه هيچ اهميتي به جريحه دار كردن احساسات او ميدهد

اما ديگر كافي بود ديگر هيچ چيز حتي جانش هم ارزش آنرا نداشت تا شاين را تحمل كند لعنت به هر چه 
 .احساس و عاطفه بود تا حاال كه اين مسائل در زندگي اش نبود پس بگذار از اين به بعد هم نباشد

 !ـ من برم ديگه بر نميگردم... گفته باشم

جاده زل زد خودش را بيشتر در آن كاپشن بادي گرم مچاله كرد و  اما او همانطور بدون هيچ واكنشي به
دستانش را در جيبش مشت كرد. او شنيد كه شاين دوباره سوار اتومبيل شد و در را بست و بعد صداي 
استارت و روشن شدن موتور اتومبيل و در آخر خود اتومبيل كه با سرعت از كنارش رد شد و وارد 

يدي با سرعت از او دور شد با اينكه كريس تقريبا همين را ميخواست اما باز هم جاده شد و بدون هيچ ترد
باورش نميشد كه اينقدر در نظر شاين بي ارزش باشد، شاين او را خيلي راحت رها كرد و رفت آن هم 
در اين جاده تقريبا متروك با وجود اينكه ميدانست كريس نه پولي دارد و نه چيزي تا از خودش دفاع 

... او با خودش گفت: نه... داره بلوف ميزنه االن بر ميگرده... اگه برگرده و كمي اصرار كنه حتما كند
قبول ميكنم... اصال از اولش هم اشتباه كردم بايد تحمل ميكردم و ... افكارش كه به اينجا رسيد سرش را 

حق نداره كه به تو توهين تكاني داد و با به خودش گفت: نه... كريستال اشتباه نكن، در هر حال اون 
كنه... و كريس همينطور با خودش درگير بود تا اينكه تقريبا مطمئن شد كه شاين واقعا او را رها كرده و 
 :رفته. و بالفاصله حس بغض شديدي در گلويش چنگ انداخت و همزمان با آن لرز بدي به جانش افتاد

ن اينقدر بي ارزشم... من ... كريستال آنتيا سانتيني ـ لعنت به تو شاين يعني اينقدر پست فطرت هستي؟يا م
نوه دن سانتيني بزرگ، تنها وارث سانتيني ها... اينقدر بي ارزش هستم؟ اصال به عنوان يه انسان ... يه 
دختر... تو هيچ ارزشي به وجود من قائل نيستي؟ اين حق من نبود كه اينطوري با من تا كني... مگه تو 
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كسي اذيتم كنه... مگه كتت رو تن من نكردي تا نميرم... مگه تو نبودي كه برام رفتي نگفتي كه نميذاري 
و دارو خريدي؟!... گفتي برنميگردي اما برگشتي؟ فكر كردم برات مهمم... فكر كردم تو با بفيه فرق 

رو داري... چه احمقي بودم كه تصور ميكردم تو مثل بقيه مردها عوضي نيستي... حداقل اونها با من 
 ...بازي ميكردن مثل تو اينطور ناجوانمردانه از پشت بهم خنجر نزدن

اشك تمام صورتش را خيس كرده بود و باد سردي كه ميوزيد مثل سيلي به صورت خيسش ميخورد او با 
پشت دست صورتش را پاك كرد و تقريبا ناليد: خدايا چرا من اينقدر ضعيفم؟ چرا زن رو اينقدر ضعيف 

هق هقش در ميان باد گم شد آفريدي؟! صداي . 

بعد از دقايقي گريه كردن به خودش نهيب زد: كريس قوي باش نبايد كم بياري در هر حال اون هم يه مرد 
مثل بقيه مردها... وقتي از تو چيزي بهش نمي ماسه دليلي نمبينه كه كمكت كنه... تو كريس سانتيني 

ا كن تا خودت رو از اين مخمصه اي كه توش افتادي هستي ... حاال هم فكرت رو جمع كن و يه راهي پيد
 .خالص كني

در اين نيم ساعتي كه كريس كنار جاده ايساده بود حتي براي دلخوشي يك دوچرخه هم رد نشده بود كم كم 
داشت سرما در جانش نفوذ ميكرد او كنار جاده چمباتمه زد و خود را جمع كرد اگر نميتوانست خودش را 

مام نقشه هايش بر آب بود، اما تا اتومبيلي از آنجا رد نميشد مطمئنا هيچ شانسي براي به شهر برساند ت
 .ادامه نداشت در همين افكار بود كه نور چراغ اتومبيلي از دور پيدا شد

**** 

هاكان مشغول صحبت كردن با تلفن بود و صدايش از اتاق كارش تا نشيمن ميرسيد و مهسا هم در حال 
د. عذاب وجدان شاين هر لحظه شديدتر ميشد و هر چه با خودش كلنجار ميرفت تا چيدن سفره شام بو

بتواند كارش را براي خودش توجيه كند فايده اي نداشت به ظاهر داشت با آرينا بازي ميكرد اما فكرش 
 جاي ديگري بود مهسا هم متوجه حالت او شده بود پس پرسيد: كجايي؟

شما شاين سري تكان داد و گفت: در خدمت ! 

 مهسا پشت چشمي نازك كرد و گفت: برو... بچه خر ميكني؟

شاين خديد و گفت: اختيار دارين بانو... و هر دو لبخندي زدند و مهسا كمي تن صدايش را پايين آورد و 
 گفت: راستي از عماد خبر داري؟

مشاين كه خنده اش گرفته بود گفت: چه خبري آخه؟! من از تو كه دختر خالمي خبر ندار ! 

 !مهسا پارچ دوغ را همي زد و گفت: مرده

 !شاين سرش را تكان داد و گفت: نفرين نكن

 !مهسا پارچ را سر سفره گذاشت و گفت: جدي ميگم... مرده

 !شاين گفت: جدي مرد؟
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مهسا با نفرت گفت: آره كثافت... باورم نميشه، اما يه زمون فكر ميكردم كه اگه يه روز خبر مرگش رو 
ميميرم اون روز به هيچ وجه تصورش رو نميكرم كه خبر مرگ اون رو با شادي به همه بشنوم من هم 

 ... بدم... زمونه بازيهاي عجيبي داره

 شاين دستانش را روي ميز به هم قالب كرد و گفت: چطوري مرد؟! از كي شنيدي؟

وقتي پيداش  مهسا ديس برنج را روي ميز گذاشت و گفت: اوردوز كرده عوضي! جنازش بو گرفته بوده
 .كردن... چند وقت پيش يكي از دوستام بهم گفت

« مهسا سميعي»شاين سرش را تكان داد و به فكر فرو رفت: عماد راز بزرگ و تاريكترين نقطه زندگي 
بود هيچكس نفهميد كه او چطور و كي وارد زندگي مهسا شد اما ورودش مثل يك سونامي تمام زندگي 

ريخت، آنروزها مهسا يك دختر شانزده ساله دبيرستاني بود با آينده اي  خانواده كوچك سميعي را بهم
درخشان او تك فرزند پدرش و مادرش بود و البته وارت ثروت خانوادگي... اما عماد با ورودش همه 

آنروزها يك جوان بيست ساله بود كه اصالتش به عراق برميگشت « عماد حسان»چيز را به هم ريخت، 
ن و دله دزدي بود كه حتي در خواب هم نميتوانست تصور كند كه بتواند دل و هوش و كارش تلكه كرد

يك دختر زيبا و ثروتمند را بربايد اما گويي تقدير مهسا بود كه مسخ اين مرد پليد شودكار آندو به جايي 
تي رسيد كه مهسا براي تامين مخارج اعتياد خودش و عماد دست به دزدي از پدر و مادرش ميزد... وق

مهسا هجده ساله شد ديگر يك مصرف كننده قهار بود كه هيچ چيز به غير از اعتياد برايش باقي نمانده 
بود و اين روزها برابر شده بود با ورود شاين به خانواده سالياري، هيچ كس نفهميد عماد چرا و چگونه 

ابي از دينو و قطع شدن مهسا را رها كرد فقط شاين بود كه ميدانست عماد بعد از خوردن يك كتك حس
يكي از انگشتانش راضي به رها كردن مهسا شده بود و نه تنها مهسا را بلكه كال شهر را ترك كرده بود. 

بعد از آن مهسا كه گويي بختكي دوساله از رويش برداشته شده بود با كمك پدر و مادرش دوباره به 
ا شد او ابتدا قرار بود به مهسا كه در رشته زندگي بازگشت چند سال بعد به واسطه شاين با هاكان آشن

 .شيمي فارغ التحصيل شده بود كمك كند تا پروژه پايان نامه اش را تكميل كند اما كارشان به ازدواج كشيد

 :شاين با صداي مهسا به خودش آمد

 ـ برات كرفس پختم... هنوزم دوست داري؟

فت: هنوزم...؟! مگه آدم عشقشو ميتونه شاين لبخند و چشمان حريص به ظرف خورشت نگاه كرد و گ
 فراموش كنه؟

مهسا خنديد و گفت: عشقتم مثل خودش اجق وجقه... او يك كاسه بزرگ ديگر آورد و روي ميز گذاشت و 
گفت: اينم آش رشته... يه خونواده ايراني جديدا اومدن توي محلمون... نميدوني كه... ماهن.... مادر 

اومده پيششون ، براش آش پخته بود اون هم اينو براي ما آورده... قسمتت  شوهرش يه چند وقته از ايران
 !بود بخوري! توي اين سرما بد جور ميچسبه

 ...و باز هم شاين ياد كريس افتاد و اين كال احوالش را تلخ كرد

ـ عجب كاري كردي... دختر بيچاره رو ولش كردي وسط بيابون توي اين سرما... بارون... آدم با يه 
 !توله سگ هم اينكار رو نميكنه

 !او لبش را از تو گزيد و مهسا گفت: چيه شاين... احساس ميكنم نا آرامي! قيافه ت بد جور تابلوئه
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 .شاين با خنده اي تصنعي گفت: چرا حرف توي دهن من ميزاري؟ من خوب خوبم

ا هم داشت كم كم شاين كمي براي خودش آش ريخت و سعي كرد با خوردن خودش را سرگرم كند و مهس
به آرينا غذا ميداد كه هاكان سر رسيد و مهماني كوچك آنها شروع شد . خورشت كرفس غذاي محبوب 

شاين بود كه چند سالي ميشد نخورده بود اما االن هيچ چيزي از طعم و مزه آن نمي فهميد چون تمام وقت 
 .فكرش پيش كريس بود و اينكه چه باليي سرش آمده بود

مع شد و هاكان و شاين ميز غذا را ترك كردند و روي مبلهاي پذيرايي نشستند و آرينا با سفره شام ج
شيرين كاريهايش آنها را سرگرم كرده بود كه مهسا با يك سيني چاي و شيريني به آنها پيوست و لحظاتي 

ند تا او از بعد آنها در سكوت مشغول نوشيدن چاي بودند شاين ميدانست كه هر دوي آنها بيصبرانه منتظر
خودش بگويد اما آنها نميدانستند كه گذشته شاين آنقدر زشت است كه شاين حتي از فكر كرن به آن هم 

 .دچار عذاب ميشود

 مهسا براي شكستن سكوت گفت: شاين ازدواج نكردي؟

 !شاين پوزخندي زد و گفت: چرا اتفاقا... پنج تا هم بچه دارم

يگه! جدي پرسيدممهسا نوچي گفت ادامه داد: لوس نشو د ! 

 شاين گفت: خودت چي فكر ميكني؟ من ازدواج كردم؟

 !مهسا جرعه اي چاي نوشيد و گفت: نع... چون هنوز هم ديوونه اي

 !شاين گفت: واقعا مرسي

هاكان شيريني كوچكي دردهانش گذاشت و گفت: مهسا كلي براي تو و اون خانمي كه ميخواستي با خودت 
با تنها اومدنت همه رو بر آب كرديبياري نقشه كشيده بود...  ! 

 ...مهسا با لحني كه بيشتر عشوه آميز بود تا سرزنش آميز گفت: هاكان

 ...شاين رو به مهسا كرد و گفت: داشتيم دختر خاله؟ نقشه كشيدن نداشتيم

مهسا با خنده شانه اي باال انداخت و گفت: حاال كه معلوم نيست دختره رو كجا دك كردي واسه اينكه 
 !نياريش اينجا... اميدوارم تو خيابون ولش نكرده باشي

خنده روي لبهاش شاين ماسيد و آنچنان واضح اوقاتش تلخ شد كه هم هاكان و هم مهسا هر دو متوجه 
 :شدند

 !ـ ببخشيد شوخي كردم به خدا

 !مهسا اينرا گفت و هاكان ادامه داد: جدي گرفتي؟

ت درستهشاين سرش را تكان داد و گفت: اتفاقا حدس ! 
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 ...مهسا گنگ شاين را تماشا كرد و شاين ادامه داد: تو خيابون كه نه.... تو بيابون ولش كردم

 ...مهسا خنديد و گفت: خيلي لوسي شايان

شاين با لحني جدي گفت: واقعا ميگم... من يه دختر رو توي بيابونهاي اطراف شهر از اتومبيل پياده كردم 
 ...و خودم اومدم اينجا

متعجب گفت: تو واقعا اينكار رو كردي؟مهسا  ! 

شاين سري تكان داد و مهسا ادامه داد: تو واقعا يه دختر رو توي بيابون پياده كرده بعد اومدي با ما 
 نشستي آش رشته خوردي؟! او مكثي كرد و بعد ادامه داد: تو هنوز ادم نشدي؟

 ...هاكان با لحني سرزنش اميزي گفت: مهسا

كرد و گفت: باورم نميشهمهسا رو به هاكان  ! 

 !شاين گفت گفت: اوني كه دربارش حرف ميزنم با دختراي ديگه فرق داره

مهسا دوباره با همان نگاه مالمتگرانه شاين را نگاه كرد و گفت: چه فرقي داره مثال؟ سردش نميشه؟ تنها 
 نميمونه؟ نميترسه؟ شاخ و دم داره؟

گفت: نميدونم... اعصابم رو خورد كرد ... مجبورم  شاين سرش را تكاني داد و لبخند عصبي زد و
 ...كردم

مهسا بلند شد و به طرف در رفت و دست به سينه كنار در ايستاد و گفت: شايان شكوهي ازت ميخوام 
 .همين االن بري و او دختر رو پيدا كني... بدون اينكه خودت رو توجيه كني

اون االنشاين از جايش بلند شد و گفت: مهسا فكر نميكنم   ... 

مهسا ميان حرف او پريد و گفت: اون االن تنها و بي سرپناه كنار اتوبان منتظره تا شايد يه آدم درست و 
 !حسابي پيدا بشه وسوارش كنه البته اگه تا حاال باليي سرش نيومده باشه

ق كرده بود شاين هيچ انتظار يك چنين برخوردي را از مهسا نداشت او با مهساي چند سال پيش خيلي فر
مصمم تر و مسئوليت پذير تر شده بود ديگر مثال قبال لوس و حق به جانب نبود اما در هر حال چيزي كه 
او االن از شاين ميخواست كمي غير ممكن بود، االن چند ساعت از حضور شاين ميگذشت و البته چند 

ده شده بود منتظر شاين نمانده ساعت از جدا شدن او از كريس مطمئنا االن ديگر كريس همانجايي كه پيا
بود و تا به حال فكري براي خودش كرده بود اما شاين آنقدر فكر درگير كريس بود كه ناخودآگاه بلند شد 

 :و مثل بچه حرف گوش كني به طرف در رفت كه هاكان در اين هنگام باالخره حرفي زد

 !ـ كجا ميري ... مطمئنا االن رفته

كه تا به خودش آمد ديد كه پاي پياده در حال قدم زدن در خيابان خلوت و سرد  اما شاين آنقدر كالفه بود
است. هوا خيلي سرد بود طوري كه حتي جريان هوايي كه از سوراخهاي بيني خارج ميشد تا شعاع يك 
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ا متري تبديل به بخار ميشد باران شديد نبود اما همين نم نم باراني كه آرام روي شهر پاشيده ميشد خيابانه
را خيس كرده بود شاين از دست خودش كفري بود هميشه از اين ُبعداز شخصيتش متنفر بود اما هيچ 

وقت هم نتوانسته بود اين جنبه از شخصيتش را درست كند همين غرور مسخره لعنتي كه هميشه آزارش 
بود... چقدر دلش داده بود و از اعتماد به نفس بيش از حدش ناشي ميشد... و ايندفعه ديگر شاهكار كرده 

ميخواست ساعت به عقب بر ميگشت و او اينقدر بد با سانتيني حرف نميزد... با اينكه هميشه خودش را 
به خاطر پيشداوريهايش درباره افراد سرزنش ميكرد اما اين هم يكي ديگر از چيزهايي بود كه هيچ گاه 

ادش ميرفت سانتيني هم انسان است، هم نميتوانست از دستش راحت شود. دست خودش نبود واقعا گاهي ي
دل دارد و وقتي سرش داد بزني ناراحت ميشود.... شايد هم يك جورهايي تقصير خود سانتيني بود كه 

 .زيادي خودش را محكم نشان داده بود

سه چهار روزي از آن شب ميگذشت و هيچ خبري از كريستال نشده بود شاين جسته و گريخته هر جايي 
ست خبري از او بگيرد را گشته بود اما هرچه بيشتر مي جست كمتر ميافت او به تمام كه شايد ميتوان

مالخرها و جاعالن مدرك و قاچاقچيان انساني كه ميشناخت مراجعه كرده بود اما هيچكدام خبري از او 
ه است نداشتند ديگر كم كم بيخيال يافتن او شد چون مطمئن بود كه او حتما يه جايي براي خودش پيدا كرد

در اخر هم به خودش گفت كه گربه را از هر طرف كه بياندازي روي چهار دست و پايش فرود ميايد 
 ...سانتين كه از گربه هم زرنگتر است

ساعت حوالي سه و نيم چهار بعد از ظهر بود امروز صبح او از هاكان و مهسا و البته آرينا خداحافظي 
د هر طوري شده ماريو را پيدا ميكرد ديگر تعلل بيش از اين جايز كرده و از خانه انها بيرون زده بود باي

نبود با اينكه واقعا از ماريو حالش به هم ميخورد اما او تنها گزينه اش بود يا بايد كال شهر را ترك ميكرد 
 يا ماريو را تحمل ميكرد البته يافتن ماريو زياد هم كار سختي نبود آنهم براي كسي مثل شاين كه كل جيك
و پوك اين تبهكاران در دستش بود و در ضمن ناسالمتي ماريو و شاين دوست هم بودند ماريو هميشه از 

شاين خوشش مي آمد و شاين بايد روي اين حساب ميكرد. اولين جايي كه به فكرش رسيد رستوران 
در اين محله بودند  بود كه در محله ايتاليايي نشين شهر قرار داشت البته تعداد ايتاليايي هايي كه« لوچا»

واقعا زياد نبود اما چون همين تعداد مالك نصف بيشتر امالك بودند ايتاليايي ها در ان قسمت براي 
روبرو شد. ارنستو يكي از « ارنستو»خودشان جوالن ميدادند شاين كه وارد رستوران شد بالفاصله با 
ميشناخت او با ديدن شاين ابتدا جا خورد پيشخدمتهاي رستوران بود و تقريبا ده سالي ميشد كه شاين را 

حدس زدن دليلش زياد سختت نبود چون ديگر كمتر كسي بود كه از قتل عام خانواده هاي سالياري و 
روسي چيزي نشنيده باشد با همان لهجه غليظش كه ميگفتند مال اهالي ناپولي است به شاين خوشآمد گفت 

يدن او متعجب است چون همه ميگفتند كه يك نفر هم جان و البته به روي خودش نياورد كه چقدر از د
سالم بدر نبرده است اما حاال شاين سر و مر و گنده و سالمتر از هميشه روبروي او وسط كافه ايستاده 

 .بود

 !ارنستو روبرو او ايستاد و گفت: اين خودتي يا روحته؟

 !شاين هم پوزخندي زد و گفت: روحمه

طرف آشپزخانه رفت و همانطور گفت: من به روح اعتقاد ندارم ارنستو راهش را كشيد و به ... 

 ...شاين به دنبال او راه افتاد و گفت: چه خبر

 ـ چه خبري ميخواي باشه؟
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ارنستو اينرا گفت و بعد سفارشات ميزها را به يكي از كمك آشپزها داد و بعد رو به شاين اضافه كرد: 
 !همه چي مثل هميشه

حالت رو گرفته؟« فرانكو»خي ارنستو شد و گفت: چيه باز شاين متوجه اوقات تل ! 

ارنستو چشم غره اي به شاين رفت و بعد در حاليكه تن صدايش را پايين مي آورد گفت: اسم اون مصيبت 
 !رو پيش من نيار كه ديوونه ميشم

را به بقيه شاين كه حدسش را درست يافته بود لبخند كمرنگي زد و گفت: بيخيال ارنستو... تو تنبلي چ
 توهين ميكني؟

 .ارنستو باز هم تهديد كرد: شاين من اصال تو حال خوبي نيستم ... هر چي ديدي از چشم خودت ديدي

 شاين گفت: خب حاال كجا هست؟

 !ـ كي؟

 !ـ رئيست رو ميگم... فرانكو

 .ارنستو سر يكي از پيشخدمتهاي زن غرغر كرد و بعد گفت: نميدونم... نميخوامم بدونم

كه از اين اداهاي ارنستو كم كم داشت حوصله اش سر ميرفت گفت: بمونم مياد؟ شاين  

 ...ـ بمون شايد اومد

شاين نفسش را به بيرون فوت كرد و گفت: ارنستو داري كالفه م ميكني يه جواب درست و حسابي به من 
 !بده

يم ساعت ديگه سر و كله ش ارنستو در حاليكه دستش را به عادت ايتاليايي ها در هوا تكان ميداد گفت: ن
 .پيدا ميشه... حاال هم ديگه حوصله م سر رفت. با من حرف نزن

 .شاين رفت و روي يكي از صندلي ها نشست و تصميم گرفت نهارش را بخورد تا فرانكو نيامده

*** 

آيريس آينه اي را از درون كيفش بيرون آورد و نگاهي به رنگ و مدل جديد موهايش در آن انداخت و 
لبخند رضايت آميزي بروي لبش آمد مدتها بود كه تصميم گرفته بود دستي به سر و گوش خودش بكشد 
اما نميتوانست چيزي كه واقعا ميخواهد را پيدا كند تا اينكه باالخره تصميمش را گرفت و موهايش را به 

ظر بيايد و با آن رنگ سياه پركالغي رنگ كرده بود و اين باعث شده بود تا پوستش خيلي روشنتر به ن
چتري هاي يكدستش كه تا روي ابروهايش ميرسيدند چهره جديدي به خودش گرفته بود او آينه را داخل 

 !كيفش برگرداند و با لبخند پيروزمندانه اي كه به لبش بود به راننده اش گفت: سيمسون برو لوچا

*** 
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فرنگي بود تمام نكرده بود كه ارنستو با شاين هنوز دسرش را كه يك تكه كيك پنير به همراه خامه و توت 
 .همان قيافه دمغ سر رسيد

 ...ـ تشريف فرما شدن

شاين با دستمال دهانش را پاك كرد و ازجايش بلند شد و به سمت در كه به قسمت پشتي رستوران باز 
جلوي  ميشد رفت و چند لحظه بعد پشت در اتاق مديريت بود او با ضرباتي به در وارد شد و فرانكو را

 :آينه قدي بزرگي كه كنار اتاقش بود يافت

 .ـ واو ببين كي انجاست! شاين خودمون

« صاحب رستوران لوچا اينرا گفت و به سمت شاين آمد و با او دست داد« آيريس فرانكو . 

آيريس مثل هميشه شاد و سرحال بود و انرژي اش تمام فضا را پر كرده بود شاين با ديدن او در ظاهر 
ي جا خورد. ديگر از ان موهاي قهوه اي مواج زيبا خبري نبود حاال دختري روبروي او ايستاده جديد كم

بود با موهاي سياه بسيار صاف و براق كه چتري هاي يكدستش تا باال چشمهاي سبز زمردينش ميرسيدند 
دو با آن رژ لب قرمز براقي كه بروي لبهاي قلوه اي كوچكش ماليده بود حسابي جذاب شده بو . 

آيرس كه متوجه نگاه كنجكاو شاين شده بود با خنده گفت: چطورشدم شاين؟! امروز حسابي خودم رو 
 !تغيير دادم

 شاين لبخند كجي زد و گفت: چي ... بگم! از پدرت اجازه گرفتي؟

آيريس طبق عادت هميشگي اش لب و لوچه اش را كج و كوله كرد و در حاليكه اداي شاين را در مي 
اجازه گرفتيآورد گفت:  ! 

و بعد در حاليكه دستانش را به كمرش ميزد ادامه داد: آقاي محترم اگه يادتون رفته بگم من ديگه وارد 
 !هيجده سال شدم و اختيارم دست خودمه

شاين كه ميديد آيريس هنوز هم رفتار بچگانه اش را حفظ كرده با خودش فكر كرد اين دختر هيچ وقت 
ك سارافون بافت سياهرنگ جذب كه تا باالي زانويش ميرسيد و به همراه بزرگ نخواهد شد او امروز ي

يك جفت پوتين ساق بلند با پاشنه هاي بلند پوشيده بود چه هيبت جديدي براي خودش درست كرده بود او 
 .كه تا همين چند وقت پيش تنها با شلوار جين و كفش اسپرت ديده ميشد

ارنستو از دستت خيلي شكاره! چيكارش كردي؟شاين رفت و روي يك صندلي نشست و گفت:   

آيريس آمد و روبروي شاين نشست و گفت: من كه ميدونم اومده اينجا تا جاسوسي من رو واسه پدرم 
 ...بكنه

 !شاين گفت: ازش خب نداري؟

 ـ از كي؟
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 .آيريس اينرا گفت و پايش را روي هم انداخت

 ...شاين گفت: پدرت رو ميگم... دنبالش ميگردم

يس گفت: اگه نميدوني كجاس پس خودش نخواسته كه بدوني! خودت ميدوني كه... من اجازه ندارم آير
جاي اونرو به كسي بگم... اين توصيه هميشگي پدره! تازه به خود من ديروز اجازه آفتابي شدن داده... يه 

برگشتم ماه بود كه مجبورم كرده بود كه نيويورك رو ترك كنم... من تازه ديروز از اسپانيا . 

خيلي وقت بود كه اين نقشه رو در سر مي پروراند « ماريو سالياري»شاين به فكر فرو رفت... پس 
 !چون دخترش را تا آنجايي كه توانسته بود از مهلكه دور كرده بود

 شاين گفت: ميشه باهاش تماس بگيري بگي من اينجام؟

پدرش بود... پدرش هميشه به او توصيه  آيرس مردد شد اما خب شاين يكي از دوستهاي تقريبا نزديك
ميكرد كه اگر مشكلي داشت و كسي در دسترسش نبود تنها كسي كه ميتواند به او اعتماد كند همين شاين 
است . آيريس از روي مبل بلند شد و به طرف كيفش رفت و گوشي موبايلش را بيرون آورد و در همان 

ابا خيلي محتاط شدهحال گفت: نميدونم اين روزا چه خبر شده؟! ب ! 

آيريس گوشي ظريف و زيبايش را درون كيف موبايل صورتي پر زرق و برقش بيرون كشيد و شماره 
 :ماريو را گرفت و لحظه اي گذشت تا صداي ماريو در گوشي طنين انداخت

 ...ـ سالم بابا

ياد اونجا؟ـ سالم من ميخواستم االن باهات تماس بگيرم... ببينم تو به ارنستو گفتي ديگه ن  

 ...ـ آره

 ...ـ چرا

 !ـ ببين بابا من دلم نمي خواد يه نفر باشه دائم جاسوسي من رو بكنه

ـ گوش كن آيريس گفتي نمي خواي بري دانشگاه گفتم باشه... گفتي ميخواي يه بيزينس واسه خودت داشته 
ي هم قبول نميكنمباشه قبول كردم و اون رستوران رو دادم بهت... اين يكي رو ديگه خودت رو بكش ! 

 !...ـ بابا

ـ صدات رو براي من نازك نكن ... بميري هم بايد يكي اونجا باشه... ارنستو هم مثل اينكه ديگه پير شده 
به جاش يكي ديگه رو ميفرستم كه از پس تو دختر چموش بر بياد.... ببينم با اجازه كي موهاتو رنگ 

 !كردي؟

المه بي سر و ته خسته مي شد بلند شد و شروع به قدم زدن در شاين كه كم كم داشت از شنيدن اين مك
 .طول اتاق كرد
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تقريبا هيچكس نميتوانست باور كند كه ماريو سالياري دختري به اين سن و سال داشته باشد او فقط سي و 
 .پنج سالش بود، يك مرد جوان بسيار جذاب و خوشپوش، كه خاطرخواهان زيادي داشت

ريس خبر داشت و البته تقريبا عده معدودي داستان او را ميدانستند و شاين هم يكي كمتر كسي از وجود آي
از آنها بود، آيريس نتيجه يك عشق سوزان و البته نافرجام مربوط به دوران نوجواني ماريو بود . زمانيكه 

« جرمانا»ام ماريو سالياري يك نوجوان هفده ساله بود رابطه اي را با يك مانكن بيست ساله برزيلي به ن
آغاز ميكند . جرمانا كه عضو يك گروه بين المللي بود و بيشتر سال را در مسافرت به سر ميبرد وقتي 

متوجه بارداري خود ميشود با توجه به ثروت خانواده ماريو تصميم به بدنيا آوردن كودك ميكند تا 
ن قانوني نرسيده است ، وقتي او يله او بتواند پولي به جيب بزند غافل از اينكه ماريو هنوز به سب*وس

پدر ماريو شد تقريبا همه را شوكه كرد اما او نميتوانست حتي « لورنزو سالياري»بچه به بغل وارد خانه 
حدسش را بزند كه با چه كساني درافتاده است چون آنها نه تنها پولي به او ندادند بلكه كودكش را نيز از 

كشاندنش به دادگاه به جرم برقرار كردن رابطه با يك نوجوان زير سن او گرفتند درحاليكه او را تهديد به 
 .قانوني كردند از حق مادر بودن نيز محروم كردند

در ابتدا ماريو از پذيرفتن كودك سرباز ميزند و البته اين بسيار بديهي است چون هيچ نوجوان هفده ساله 
يك كاتوليك معتقد بود مجبور به پذيرفتن  اي از پدر شدن خوشش نمي آيد اما او به اجبار مادرش كه

 .مسئوليت پدري اش ميشود

مي نامند كه بعدها خود آيريس نام آيريس فرانكو را براي خودش « آيريس فرانچسكا»آنها كودك را 
انتخاب ميكند حاال ماريو در سن سي و پنج سالگي پدر يك دختر زيباي هجده ساله بود كه بيشتر به برادر 

ه بودند تا پدر و دخترو خواهر شبي . 

 !آيريس ناليد: بابا چرا اذيت ميكني

به جاي ارنستو مياد اونجا« كانر»ـ همين كه گفتم... از فردا  ... 

آيريس وقتي متوجه شد كه نميتواند از پس پدرش بر بيايد لحظه اي مكث كرد و بعد گفت: باشه بابا بعدا 
.. ميگه ازت خبر ندارهدرباره اش صحبت ميكنيم اما االن شاين اينجاست. . 

لحظه اي سكوت در گوشي برقرار شد و بعد ماريو در حاليكه ترديد و تعجب در صدايش موج ميزد 
 !پرسيد: گفتي االن كي اونجاست؟ شاين؟

 .ـ آره ... ميخواد ببيندت

پليس هم اين نميتوانست حقيقت داشته باشد يعني شاين از آن قتل عام جان سالم بدر برده بود؟ و حتي گير 
 نيافتاده بود؟

 :اينها افكاري بود كه از ذهن ماريو گذشت و او بعد گفت

 !ـ تو كه نگفتي من كجام؟

 !آيريس خيلي كوتاه گفت: نه
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 .ـ گوشي رو بده بهش

 !آيريس گوشي را به طرف شاين گرفت و گفت: بيا با تو ميخاد حرف بزنه

 .شاين گوشي را از دست آيريس گرفت

 !ـ الو ماريو

ين... اين تويي؟ـ شا  

 !ـ قرار بود نباشم؟ فكر نميكنم مرده يا زنده بودن من مشكلي تو برنامه هات ايجاد بكنه

 !ـ البته كه نه ... من و تو دوستاي قديمي هستيم

 ...شاين با لحن پر معنايي گفت: البته... البته

احساس ميكنم داري دختر من ماريو خيلي صريح گفت: ميدوني دوست قديمي... من به تو اعتماد ندارم... 
 ...رو تهديد ميكني

شاين خنده تصنعي كرد و گفت: ببين كي داره از تهديد حرف ميزنه... دن سالياري االن ديگه هيچ كس 
نميتونه تو رو تهديد كنه! تو قدرت بال منازع مافياي نيويورك شدي... ديكه هيچكس نيست جلوي تو 

ا هم نميتونه تهديدت كنهبايسته... من كه جاي خود دارم اوبام ... 

 !ماريو گفت: مواظب حرف زدنت جلوي آيريس باش... اون چيزي نميدونه

 .شاين پوزخندي زد و گفت: بهتره از االن آب ديده ش كني... خوب نيست زيادي پاستوريزه باشه

 ـ براي چي ميخاي منو ببيني؟

و تو تنها كسي هستي كه ميتونه كاري  ـ خودت چي فكر ميكني؟معادله سختي نيست ... من االن بيكارم
 .رو كه من توش تخصص دارم رو بهم بده

 ـ از كجا بدونم دستت با وينچي ها تو يه كاسه نيست؟

 ...ـ بيخيال ماريو خودت هم ميدوني كه من با وينچي ها هيچ وقت رابطه اي نداشتم

د اول مطمئن بشم دنبالت نيستنـ در هر حال احتياط شرط عقله... همونجا بمون ميفرستم دنبالت. باي ... 

 .شاين نفسي تازه كرد و گفت: باشه هر طور راحتي

براي شاين جالب بود كه ماريو با اينهمه قدرتي كه به هم زده بود هنوز هم ترس در وجودش بود آنهم از 
 !خانواده ضعيفي مثل وينچي ها
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د انگشتانش را زير چانه اش در هم ماريو كه تماس را قطع كرد گوشي را روي ميز كارش انداخت و بع
قالب كرد و به فكر فرو رفت شاين بعد از چندين روز سر و كله اش پيدا شده بود! تا حاال كجا بود كه 

االن سراغ او را گرفته بود خب البته جواب اين سوال خيلي سخت نبود در آن چند روز اول پليس خيلي 
. ماريو از طرفي نميتوانست به راحتي به شاين اعتماد كند و مصرانه دنبال قضيه سالياريها را گرفته بود

از طرفي به وجود او در كنارش واقعا احتياج داشت چون او نه تنها خيلي زيرك بود بلكه هوش و 
فراستش او را از حد يك محافظ ساده تا يك مشاور كار كشته ارتقا ميداد. ماريو بلند شد و از اتاقش خارج 

را ديد كه با يك سيني غذا به سمت قسمت شرقي ويال ميرود او با «پينو »مكف رسيد شد وقتي به طبقه ه
 ... ديدن ماريو ايستاد و با احترام خاصي گفت: سالم قربان

 ـ كجا داري ميري؟

 ...پينو با سر اشاره اي به در كرد و گفت: غذاي

 ...ماريو ميان حرف او پريد و گفت: بده من ميبرمش

 ...ـ قربان من خودم

 :باز ماريو حرف او را قطع كرد

 ! ـ سيني رو بده به من ، خودتم برو

پينو مطيعانه سيني را به دست ماريو داد و بعد كليدي را هم از جيبش در آورد و گوشه سيني گذاشت و 
رفت ماريو به سمت اتاقي كه مورد نظرش بود رفت كليد را در قفل چرخاند و وارد شد و در را پشت 

سيني غذا را روي ميز كوچك كنار تخت گذاشت و خودش گوشه تخت نشست و به دختري سرش بست او 
 :كه با دست و پا و دهان بسته روي تخت افتاده بود خيره شد

ـ ببين كريس! چه باليي سر خودت آوردي؟ من رو مجبور كردي كه باهات اينطوري رفتار كنم! مگه من 
 !ازت چي ميخوام؟

كه روي دهان زنداني اش بود از روي پوستش بلند كرد و با يك حركت  او به آرامي گوشه چسبي را
ناگهاني آنرا از روي دهان او كند... و كريس ناله ضعيفي كرد و همانطور بي حركت روي تخت افتاد. 

ماريو آرام با پشت دستش صورت او را نوازش كرد و از چشمهايش ميشد خواند كه واقعا دلش نميخواهد 
گونه تا كند اما چه بايد ميكرد كريس واقعا رام نشدني بود ... هنوز جاي ناخنهاي كريس با كريستال اين

 .روي بازوهايش ميسوخت

او دستش را روي گونه كريس سراند تا زير چانه اش و ناگهان با خشونت چانه او را گرفت و گفت: ببين 
يچ... وگرنه كاري باهات ميكنم كريستال بهت تا شب فرصت ميدم ... اگه اوني كه من ميخوام شدي كه ه

كه تا عمر داري يادت نره... من از نه شنيدن خوشم نمياد اونقدر هم توي اين سالها ازت كشيدم كه حس 
انتقامم به عشقي كه بهت دارم بچربه پس عقلت رو به كار بنداز... دستم رو بگير تا دستاتو تا آخر عمر 

 ...بگيرم و ول نكنم وگرنه طوري

كه ميخواي بكن... زودتر... چون آرزوي اينكه منو تصاحب كني به گور ميبري من هيچ  ـ هر غلطي
 ...وقت دستامو تو دستاي تو نميزارم
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ماريو با خشم تمام صورت كبود و زخمي كريس را از نظر گذراند هم عصبي بود هم اندوهگين او واقعا 
ه اش ميكرد از اينكه ديروز كريس را كتك كريس را دوست داشت اما اينكه كريستال او را پس ميزد ديوان

زده بود آنقدر ناراحت بود كه دلش ميخواست زمان را به عقب برگرداند و از وقوع اين اتفاق جلوگيري 
كند اما وقتي به حرفهاي كريس فكر ميكرد كه چطور عشق او را به سخره ميگرفت خونش به جوش مي 

شروع به قدم زدن كرد براي مرد جذابي مثل ماريو پس  آمد او از كنار تخت بلند شد و در عرض اتاق
زده شدن واقعا يك شكست محسوب ميشد او تقريبا بعد از قضيه جرمانا و آن افتضاحي كه به بار آمده بود 
به خودش قول داده بود ديگر هيچگاه خود را قاطي اينچنين مسائلي نكند و تا ده سال هم همچنان به قولي 

مانده بود اما با ديدن كريستال سانتيني همه معادالتش به هم ريخت مخصوصا اينكه  كه داده بود پايبند
كريستال از آن دسته دختراني نبود كه بتواند با ظاهر جذاب يا داراي اش او را جذب كند ابتدا از اين 
سختي كريس خوشش مي آمد اما كم كم طي هشت سال بي محلي حاال عشقي آميخته با خشم و بغض 

به او داشت. او با اينكه ميتوانست،اما هرگز دلش نميخواست كه كريس را با زور و اجبار تصاحب نسبت 
كند . اين آن چيزي نبود كه ماريو بخواهد او هميشه سعي داشت بتواند نظر كريس را جلب كند اما هر چه 

نه خود را بيشتر سعي ميكرد كمتر موفق ميشد او جلوي سرويس آرايش بزرگ اتاق ايستاد و در آي
ورانداز كرد ميتوانست آرزوي هر دختر باشد كه در كنار چنين مردي حتي قدم بردارد پيراهن مردانه 

سفيدي كه به تن داشت در تاريك و روشن اتاق ميدرخشيد موهاي تقريبا بلند و مواجش كه به رنگ قهوه 
با آن چشمهاي سبز و نافذ كه  اي روشن بودند او را هر چه بيشتر شبيه الهه هاي يوناني ميكرد مخصوصا

تا عمق وجود آدم را ميكاويد اما هيچ كدام از اين جذابيتها نتوانسته بود كوچكترين توجهي از كريس جلب 
 . كند

ماريو دوباره برگشت و كنار تخت روبروي كريس نشست ، ديدن صورت كريس با آن كبوديها واقعا 
وي صورت كريس كشيد و گفت: مگه من ازت چي برايش درد آور بود او دوباره آرام دستش را ر

ميخوام... قطره اشكي از چشمش چكيد و روي پيراهن سفيدش افتاد از انقباض فكش مشخص بود كه با 
 .چه نيرويي دندانهايش را بهم ميفشرد

كريس گفت: براي اينكه اون چيزي رو كه تو ميخواي من ندارم... من عشقي ندارم كه به تو بدم... چرا 
فهمي؟! ماريو با شنيدن اين جمله دوباره ديوانه شد و چنگ در موهاي كريس انداخت و او را از روي نمي

 تخت بلند كرد وفرياد زد: چرا... چرا منو دوست نداري؟

كريس احساس ميكرد كه تمام موهايش از ريشه كنده شدند و در دستان ماريو ماندند او ناليد اما آنقدر 
اليدن را هم نداشت ماريو او را روي تخت كوبيد و گفت: تو درد و غصه ضعيف شده بود كه توان ن

زيادي رو به من تحميل ميكني كريستال سانتيني، ديگه نميتونم تحمل كنم... تو مجبورم ميكني كسي كه 
خيلي دوستش دارم رو آزار بدم... نميتونم ببخشمت... بهت خيلي فرصت دادم اما تو نفهميدي ... نفهميدي 

واقعا دوستت داشتم كه من ... 

كريس با صداي ضعيفي گفت: تو يه بيمار رواني هستي... تو توان تشخيص تفاوت بين عشق و نفرت رو 
نداري، ادعا ميكني دوستم داري اما تمام طول اين سالها فقط آزارم دادي و مزاحمم بودي تو ساديسم 

شكنجه م ميدي... وقتي بزور ميخواي بهم داري... چطور ميتوني بگي دوستم داري وقتي با دستهاي بسته 
تجاوز كني و در مقابل مقاومت من، كتكم ميزني؟ اينها يعني دوست داشتن؟! اين نفرت هم نيست... رذالت 

 !محضه

ماريو از بلند شد و كنار تخت ايستاد او لحظه اي به كريس نگاه كرد و گفت: يه ضرب االمثل شرقي 
بهت نشون ميدم كه « سه من نميجوشه... بزار توش سر سگ بجوشهديگي كه وا»هست كه از يكي شنيدم
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چقدر ميتونم رذل باشم اگه مال من نيستي ديگه به جهنم ،برام مهم نيست كه چطوري، اما بدجور حالت 
 ...رو ميگيرم... ديگه اجازه نميدم ناراحتم كني

ه روي پله ها نشسته بود و مشغول ماريو با غيظ اتاق را ترك كرد آنقدر گرفته بود كه حتي متوجه پينو ك
بازي كردن با موبايلش بود نشد و به سمت باري كه گوشه سالن خودنمايي ميكرد رفت ، گويي تنها چيزي 
كه كمي آتش دلش را سرد ميكرد همين الكل بود او پيك را تا سر پر كرد و يك نفس آنرا باال كشيد و تا ته 

 :گلويش آتش گرفت

با حالت بدي گفت: برو غذاشو بده... مواظب باش همه ش رو بخوره تازه متوجه پينو شد و ! 

*** 

شاين از اتاق آيريس خارج شد و به سمت كلوپ مخفي و خصوصي كه دقيقا در قسمت پشتي رستوران 
قرار داشت رفت، فقط عده معدودي بودند كه اجازه ورود به اين قسمت را داشتند شاين وارد شد و 

متصدي بار كه شاين « آلفردو»ت و روي صندلي بلندي كه خالي بود نشست ، يكراست به سمت بار رف
را خوب ميشناخت به ايتاليايي گفت: ببين كي اينجاس ... چطوري شاين! شنيده بودم قسر در رفتي... اما 

 .انتظار ندشتم به اين زوديها ببينمت

 !شاين گفت: پس بايد خيلي از ديدنم خوشحال باشي

چهل و پنج ، پنجاه ساله چاقي بود و گونه هاي برجسته سرخرنگش با آن سيبيل نازك  آلفردو مرد حدودا
همخواني بامزه اي داشت، تقريبا همه دوستش داشتند و او خود را درگير هيچ مسئله اي نميكرد و بي 

 ...طرف بيطرف بود او با خنده گفت: البته... البته، خيلي خوشحالم

ي خنك مهمون توـ پس حاال كه خوشحالي يه سودا ... 

 ...شاين اينرا با خنده گفت و يك زيتون از ظرف روي باز برداشت و در دهانش گذاشت

مرد سخاوت « آلفردو موندو»آلفردو گفت: شاين من رو از چي ميترسوني؟! همه توي اين حوالي ميدونن 
 !منديه

شاين گذاشت و خودش او يك ليوان بزرگ سودا كه اليه قطوري كف روي آن ايستاده بود روبروي 
مشغول تميز كردن پيكهاي شيشه اي روي ميز شد شاين جرعه اي از سودايش را نوشيد يادش آمد آخرين 
باري كه اينجا بود مربوط به چند ماه قبل ميشد كه همگي به مناسبت تولد آلفردو اينجا جمع شده بودند . 

با او برقصد چه صحنه خنده داري بود وقتي آلفردو با آن زبان چرب و نرمش كريستال را مجبور كرد تا 
كريستال سانتيني با آن قد بلند و اندام باريك با آلفردو تپل و قد كوتاه چرخ ميزد همه از خنده روده بر شده 
بودند يادش آمد كه آنروز كريس آنقدر زيبا شده بود كه ماريو نميتوانست تماشايش كند و پشتش را به بقيه 

ي شاتهاي ويسكي را باال ميداد و در آخر هم زير بغلش را گرفته بودند و به خانه كرده بود و پي در پ
 ...برده بودندش

سير خاطرات شاين كه به اينجا رسيد دوباره ياد كريستال سانتيني و ناجوانمردي كه در حق او كرده بود 
ه بود ردي از كريس برايش تازه شد حس بدي از ته دلش شروع شد و تا به مغزش رسيد هنوز هم نتوانست
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بي خبري، خوش خبري »بدست بياورد و تنها چيزي كه دلخوشش ميكرد اين ضرب االمثل بود كه 
 «.است

در همين افكار بود كه كسي كنارش نشست و با لحن نه چندان دلچسبي گفت: يه چي بده بخوريم بريم 
 ...فضا

» غر غر ميكرد و لپ كالمش اين بود كه:آلفردو از جلوي شاين رد شد و در حاليكه به زبان ايتاليايي 
شاين را متوجه فردي كه كنارش نشسته بود كرد، وقتي شاين هيلسون را كنارش « اينجا شده پاتوق اوباش

ديد باورش نميشد كه يك چنين فرد بي ارزشي اجازه ورود به اين مكان سري را كه فقط و فقط نزديكان 
ه است، هيلسون يه دوره خبرچين ماريو بود ، ماريو حاال كه ماريو حق ورود به آنرا داشتند پيدا كرد

مديريت رستورانش را به دخترش سپرده بود قاعدتا بايد در رفت و آمدهاي مشتريها حساستر ميشد پس 
حاال چطور به اين خبرچين بي در و پيكر اجازه ورود به حريمش را داده بود؟! شاين نميدانست چرا اما 

نجكاو شده بود. هيلسون با ديدن شاين كه نگاهش ميكرد لبخندي زد و گفت: سالن نسبت به اين موضوع ك
 ...شايني باالخره من و تو هم آخور شديم ديگه زياد خودت رو واسه ما نگير

 .شاين پوزخندي زد و گفت: آره... ودوباره خودش را با سودايش سرگرم كرد

 ...ـ هميشه دوست داشتم اينجا رو بينم

نكه به او نگاه كند گفت: خوش به حالتشاين بدون اي ... 

ـ آره من خيلي خوش شانسم... هيلسون اينرا گفت و بعد يك پيك باال كشيد و ادامه داد: من خيلي خوش 
 ...شانسم

شاين ليوان سودايش را برداشت و به گوشه اي از سالن پناه برد و در يكي از مبلهاي چرمي سياهرنگ 
خودش غرق شدفرو رفت و دوباره در افكار  . 

دو سه ساعتي ميشد كه شاين روي همون مبل ولو شده بود و داشت فكر ميكرد خوشبختانه امروز كلوپ 
زياد شلوغ نبود فقط دو سه نفر در حال بيليار بودند و هيلسون و داشت مخ ارنستو را مي خورد در اين 

كه خيلي دمغ است او بدون هنگام در باز شد و آيريس وارد شد از لب و لوچه آويزانش مشخص بود 
 :ترديد يكراست راهش را كشيد و آمد و كنار شاين روي مبل ولو شد و به روبرويش زل زد

 ـ چيه... خيلي پكري؟

 .شاين همانطور كه داشت به روبرويش نگاه ميكرد پرسيد

 ـ تو اين كانر رو ميشناسي؟

 ـ چطور مگه؟

بهم بگو... ميشه دست به سرش كرد يا نه؟ آيريس سريع به سمت شاين چرخيد و گفت: شاين دقيق ! 
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شاين لحظه اي به صورت آيريس زل زد با تمام تالشي كه خرج كرده بود تا خود را بزرگتر از سن 
واقعي اش نشان دهد اما زياد موفق نشده بود و او هنوز يك دختر نوجوان بود كه كمي زود استخوان 

 :تركانده بود

تـ فكر نميكنم! از اون زبل هاس ... 

آيريس لب ورچيد و گفت: شاين خواهش ميكنم... به بابا بگو بيخيال من بشه... اينقدر واسه من بپا 
 ...نزاره

شاين گفت: ببخشيد... با عرض پوزش، من رو تو مسائل خونوادگيتون قاطي نكن! در ثاني اگه ريگي به 
 ...كفشت نيست بيخيال شو

نها پيدا شد او كه مشخص بود تا خرخره نوشيده آروغي زد و در اين هنگام سر و كله هيلسون باالي سر آ
بعد دقيقا كنار آيريس نشست طوري كه كامال به او چسبيده بود آيريس كه واقعا شوكه شده بود تا آمد از 
كنار او بلند شود هيلسون دست او را كشيد و او را دوباره سر جايش نشاند و با لحن كشداري گفت: كجا 

ال نشستي... مگه من چيم از شاين كمتره؟ درسته ظاهر من اندازه شاين جذاب نيست اما خانم كوچولو حا
 ...باطنم درخشانه

 ...آيريس با انزجار غريد: احمق كثافت دستم رو ول كن

شاين با ديدن هيلسون انتظار يك چنين افتضاحي را هم ميكشيد ، اصوال راه دادن اين چنين اراذلي به 
اهي بود . شاين نميدانست او به پاس چه خوش خدمتي اجازه ورود به حريم حريم خصوصي كار اشتب

ماريو را پيدا كرده بود اما هر چه بود ماريو نبايد اين مرد پست را به جايي كه دخترش هم در آنجا رفت 
و آمد داشت راه ميداد آن هم با آن حساسيتي كه روي آيريس داشت، او از جايش بلند شد و دست آيريس 

گرفت و او را كنار كشيد آيريس كه واقعا ترسيده بود مثل يك جوجه كوچولو خود را پشت شاين پنهان را 
كرد ، بعد شاين همانطور خونسرد يقه هيلسون را گرفت و بدون توجه به داد و بيداد و الفاظ ركيكي كه 

ون با وضع بدي هيلسون نثارش ميكرد او را تا در خروجي روي زمين كشاند پرتش كرد بيرون ، هيلس
روي آسفالت كف خيابان ولو شد او كه حتي توان دوباره ايستادن را نداشت تلو تلو خوران از روي زمين 

بلند شد و گفت: چيه... فكر كردي كي هستي... من االن در اين ساعت ميتونم تو رو بخرم و بعدش 
گذشته فرق دارم.... « لسون بارتهي»بفروشم... من ديگه مرد ثروتمندي هستم... من حاال ديكه با اون 

من... من... او دستش را داخل جيبش كرد و كيسه اي را بيرون كشيد و ادامه داد: من االن ميليونرم... او 
در كيسه را با كرد و آنرا روي كف دستش تكاند و بعد در حاليكه دو تكيه الماس صورتي رنگ را به 

يه همچين چيزي ديد؟! هيچ تا به حال بهش نگات افتاده؟ شاين نشان ميداد گفت: ببين... هيچ به عمرت ! 

شاين با ديدن گوشواره هاي الماس نشان كريد در ميان انگشتان كثيف هيلسون يخ كرد هيلسون خنديد و 
 !ادامه داد: چيه؟! برق از سه فازت پريد؟! كف كردي؟

پشت سرش كوبيد و غريد:  شاين با يك حركت او را از روي زمين بلند كرد و محكم به ديوار سنگي
 عوضي حرومزاده... اينارو از كجا آوردي؟

 !هيلسون كه مستي كمي از سرش پريده بود گفت: به تو چه... مگه تو پليسي؟
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شاين دستش را روي خرخره هيلسون گذاشت و غريد هيلسون اگه راستش رو عين بچه آدم بهم نگي قسم 
زم جلوي سگهاميخوردم همينجا خفه ت كنم و جنازت رو بندا ! 

هيلسون كه فشار زيادي را روي حنجره اش داشت تحمل ميكرد ديگر به خرخر افتاده بود او با زبان بي 
زباني به شاين فهماند كه ميخواهد حرف بزند شاين كه او را رها كرد او روي زمين ولو شد و براي 

غريد : اون دهن كثيفت رو باز كن دقايقي فقط سرفه ميكرد . شاين يقه او را از پشت گردنش گرفت و او 
 ...ببينم

كريستال سانتيني رو اونجا ديدم، سعي داشت اين « آندرس مونز»ـ چند وقت پيش كه رفته بودم پيش 
گوشواره ها رو به اون بفروشه و مونز قبول نميكرد و ميگفت پولي در بساط نداره منم كه قضيه قتل عام 

ه ماريو دنبال سانيتني باشه... واسه اولين بار مغزم به كار افتاده سالياري ها رو شنيده بودم حدس زدم ك
بود با هر چرب زبوني كه بود كريستال رو مجبور كردم با من همراه بشه و بعدش يواشكي آمارش رو به 

 ...ماريو دادم

 در اين هنگام شاين ديگر طاقت نياورد و مشت محكمي به دهان هيلسون كوبيد باورش نميشد اين مرد
پست يك همچين باليي سر كريستال سانتيني آورده باشد فقط شاين ميتوانست حدس بزند كه كريستال در 
 !چه مخمصه اي افتاده بود. و در اين ميان تنها يك نفر مقصر ميدانست و آنهم كسي جز خود شاين نبود

زياد بود كه با هيچ  ماريو دوباره گيالس را پر كرد اما گويي از مستي خبري نبود... گويي انقدردردش
مسكني آرام نميشد حتي شراب... هميشه وقتي كارد به استخوانش ميرسيد اين الكل بود كه دردهايش را 

تسكين مياد اما امروز از آن روزهايي بود كه ديگر از دست اين يار قديمي هم كاري بر نمي آمد او روي 
ل زده بودهنوز اولين باري كه كريستال را ديده كاناپه اتاق مطالعه ولو شده بود و در تاريكي به سقف ز

بود دقيق به ياد داشت آن كريسمس سرد در سيسيل، چه برفي باريده بود آن سال ، دقيقا ده سال پيش بود 
قرار بود آن سال همه خانواده سالياري دور جمع شوند ماريو با اينكه هيچ عالقه اي به حضور در آن 

درش كه آن روزها هنوز زنده بود در آخرين لحظات خود را به آنها جمع را نداشت ولي به اجبار پ
رسانده بود و آنروز اولين باري بود كه كريس را ميديد، كريس دختر عمه ناتني اش ميشد چون مادر 

كريس دختر واقعي پدربزرگشان نبود و به فرزند خواندگي پذيرفته شده بود و اينرا هيچ كس نميدانست به 
اده، كريس يك دختر نوجوان بود كه تازه پا به سن هجده سالگي گذاشته بود و آنقدر زيبا جز اعضاي خانو

بود كه چشم همه ميهمانها اعم از زن و مرد به او بود با آن موهاي بلوند زيتوني و چشمهاي درخشان و 
ردي همان آبي رنگ ، ماريو در همان اولين برخورد دل و دينش را به او باخته بود به دختري كه به س

نيمه شب سرد كريسمس بود، و ظاهرش هيچ ربطي به اسمش نداشت چون او هيچ ظرافت و شكنندگي از 
خودش نشان نميداد سخت و سرد بود مثل كوه يخ، و از آن روز به بعد كريستال سانتيني شد هدف ماريو 

تمام آرزويش در اما هر چه بيشتر تالش ميكرد كمتر در جلب نظر او موفق ميشد. و حاال عشقش ، 
زندگي، دختري كه مي پرستيدش، خسته و خراب ، شكسته و ناتوان ، در طبقه پايين روي يك تخت افتاده 

بود در با بدني پر از كبودي و خونمردگي... در حاليكه دستانش مثل يك قرباني بسته شده و منتظر 
راه بقيه در آن شب خونيني كشته جالدي بود كه برايش فرستاده شود ، چقدر خوب ميشد كه او هم به هم

ميشد و ماريو را راحت ميكرد اما گويي اين فرشته... فرشته مرگ و غذابش بود گويي تنها هدف از 
خلقت كريس آزار ماريو بود چون دوباره مثل هميشه زيبا و دلفريب روبرويش ظاهر شده بود ايكاش... 

ات اشك از گوشه چشمانش سرازير شدندايكاش مرده بود...ماريو چشمانش را به هم فشد و قطر ... 

 :ماريو در همين احوال بود كه با صداي تقه اي به در از افكارش بيرون امد
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 ...ـ كي هستي

بود گفت: قربان شاين اينجاست« كنت»صداي پشت در كه متعلق به  ... 

ان ببيند او گيالس ماريو بلند شد و روي كاناپه نشست دلش نميخواست شاين او را در اين حال درب و داغ
 .را روي ميز گذاشت و دكمه هاي لباسش را بست دستش به صورت و موهايش كشيد و گفت: بگو بياد

 . طولي نكشيد كه در باز شد و سايه شاين در چهارچوب نقش بست

 !ـ اينجا چقدر تاريكه

 .بيا تو كليد او المپم بزن

را روي كاناپه يافت در حاليكه از ظاهر بهم شاين دستش را دراز كرد و المپ را روشن كرد و ماريو 
ريخته اش مشخص بود حال درستي ندارد. او در حاليكه نور چشمانش را كمي ناراحت كرده بود با 

 .چشماني نيمه باز شاين را نگاه ميكرد

 !ـ چطوري؟! دلم واست تنگ شده بود

منظور او از گفتنش چيست، ماريو اين جمله را با لحني گفت كه شاين نميتوانست دقيق بفهمد كه 
 .نميتوانست هيچ حس خاصي د رآن بيابد، نه طعنه و نه تمسخر و نه حتي شوخي

شاين پوزخندي زد و در حاليكه كمي اطراف را ورانداز ميكرد رفت و روي مبل تك نفره روبروي ماريو 
 ...نشست و گفت: واقعا

و كمي شاين را نگاه كرد و ادامه داد: تو كشف ماريو گيالسش را برداشت و لب تر كرد و گفت: واقعا... ا
 !خودمي... من تو رو پيدات كردم... حيف بود كه مي مردي! كسي مثل تو نبايد زود بميره

شاين با همان پوزخند روي لبش گفت: آره... حق با توئه! تو من رو كشف كردي و تبديل به اين هيواليي 
 .كه االن هستم شدم... ممنونم از لطفت

خيال شاين ! هر كس يه روشي براي زندگي داره! روش تو هم يكي از اونهاست . در ضمن تو زيادي ـ بي
هم دستات آلوده نيست. حداقل نه به اندازه من... ماريو از روي كاناپه بلند شد و چند قدم برداشت و بعد 

و بين! من كسي هستم دستانش را از هم باز كرد و در حاليكه خودش را ورانداز ميكرد ادامه داد: من ر
كه چند روز پيش دستور مرگ كلي آدم رو دادم كه يكي از اونها عموي خودم بود... كسيكه مثل پدرم 
ميموند... منفورتر و كثيفتر از من تا حاال ديدي؟شاين لبخند كجي زد و گفت: اين بخش قضيه به من 

فقط االن من واقعا بالتكليفم... اگه مربوط نميشه! من هميشه در حاشيه بودم و از اين هم راضي ام...
 !ميتوني و ميخواي كه كمكم كني ، بمونم... وگرنه برم و يه فكري براي خودم بكنم

ماريو به سمت شاين آمد و با لبخند دستش را روي شانه او گذاشت و گفت: ببين شاين من هميشه از اين 
اشته باشم... يكي حس بي طرفيت و حس بيطرفي تو خوشم ميومد و همين باعث شده بود كه دوستت د

ديگري نفرتي از كريستال داشتي... از اينكه ميديدم بهش نظر نداري خوشم ميومد... باعث ميشد بهت 
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حس بدي نداشته باشم وقتي فهميدم زنده اي واقعا خوشحال شدم...حيف بود كه بميري... حاال هم دلم 
 ...ميخواد پيشم بموني.. فقط

قه ماريو را بگيرد و از او بپرسد كه چه باليي سر كريستال آورده اما خوب شاين دلش ميخواست ي
ميدانست اين كارش مساوي بود با مرگ خودش و كريس اما پس چه كاري بايد ميكرد دوباره شروع به 

 :سرزنش كردن خودش كرد

چرا اينكارو خيلي احمقي شايان تو دختر بيچاره رو هل دادي تو دل آتيش حاال چه باليي سرش اومده! 
 !كردي؟ لعنت به تو و اون بي طرفي احمقانه ت

و چيزي كه دل شاين را واقعا ميسوزاند حدس تلخي بود كه نسبت به احساسات كريستال نسبت به خودش 
اين روزهايش شده بود و خاطرات آن دو روز مثل خوره افتاده بود  ب*وسميزد و چهره گريان كريس كا
به او گفته بود: چطور ميتونستم از تو متفر باشم... تو اصال نفرت انگيز  به جانش... صداي كريس وقتي

 !نيستي

 !شاين نفس را با صدا بيرون فوت كرد و گفت: فقط چي؟

 ـ فقط موندم تا حاال كجا بودي كه دست پليس بهت نرسيده؟

تو مجبور بودم شاين كه داشت صبرش را از دست ميداد آرام گفت: آواره بودم... از ترس پليس و البته 
توي سوراخ موش زندگي كنم... .ولي آخرش كه چي گفتم سراغ پليس كه نميشه رفت... تو منطقي تر از 

 ...اونهايي

 ماريو با پوزخند گفت: البته... منطقي تر... و بعد ادامه داد: به غير از تو ديگه كي زنده بود؟

ميدن زد و گفت: منظورت چيه؟شاين كه دقيقا ميدانست منظور ماريو چيست خود را به نفه ! 

 !ـ يعني فقط تو بودي كه زنده موندي؟

 ...ـ نميدونم... من فقط به اين فكر ميكردم كه تا پليس سر نرسيده فرار كنم

براي لحظاتي نگاهشان در هم قفل شده بود كامال معلوم بود كه حال ماريو خيلي خراب بود... چشمهاي به 
ودندخون نشسته اش گوياي همه چيز ب . 

ماريو به سمت پنجره بزرگي كه پشت سرش بود رفت و كمي بيرون را نگاه كرد اما آنقدر افكارش 
مغشوش بود كه تقريبا هيچ چيز نميديد، خب شاين اينجا بود مردي كه هميشه به او اعتماد داشت و 

خب حاال بايد هيچوقت نا اميدش نكرده بود و خوب ميدانست كه كريس چه مقدار از شاين متنفر است ، 
چه رابطه اي بين اين دو موضوع بي ربط پيدا ميكرد؟ ذهن بيمار ماريو كه تنها براي پروراندن افكار 

پليد ساخته شده بود شروع به كار كرده بود، او از دست كريس عاصي شده بود و ميخواست به طرز بدي 
الن چند قدم آن طرفتر ايستاده بود تا حد انتقام سالها بي اعتنايي را از او بگيرد و كريس هم از مردي كه ا

مرگ متنفر بود... پس... بله خودش بود، كريس بايد امشب عروس ميشد و به حجله ميرفت! و داماد او 
 !هم كسي نميتوانست باشد جز شاين
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ابتدا سعي كرد اين فكر كثيف را از سرش بيرون كند اما وقتي به تك تك آن سالهايي كه در حسرت يك 
ريستال سوخته بود مي انديشيد دوباره به اين نتيجه ميرسيد كه كريس هم بايد دردي كه او چشيده را نگاه ك

تجربه كند. بايد مي فهميد كه تنفر چه عمقي دارد بايد حس ميكرد شكستن يك مرد آنهم به مدت ده سال چه 
؟طعمي دارد او به طرف شاين چرخيد و گفت: تو تا حاال گالري مخفي من رو ديدي  

شاين كه انتظار شنيدن اين سوال را نداشت كمي جا خورد و ماريو ادامه داد: هر نقاشي يه كارهايي داره 
كه فقط براي دل خودش اونها رو كشيده ... من هم مستثني نيستم... فقط يه فرق كوچيكي كه نقاشيهاي من 

ام تو ببينيشون... تو اولين و به داره اينه كه تا حاال به غير از خودم هيچكس اونها رو نديده اما ميخو
احتمال زياد آخرين كسي هستي كه از گالري مخفي من ديدن خواهي كرد و در حاليكه او را به سمت در 

 !راهنمايي ميكرد گفت: دنبالم بيا

شاين كه تنها چيزي كه به آن فكر ميكرد حال و روز كريس بود بدون هيچ حرفي به دنبال او راه افتاد تا 
حرفي از كريس به ميان بياورد شايد او . 

هواي گالري پر بود از بوي رنگ و تينر و گوشه كنار تابلوهاي ناقص و بومهاي سفيد به چشم ميخورد 
او يكراست شاين را به سمت يك بوم بزرگ در ابعاد شايد صد در صد و پنجاه بود برد كه رويش را با 

ه اي هم صحبت نكرده بود دستانش را داخل جيب پارچه اي پوشانده بود شاين كه تا به حال حتي كلم
 !شلوارش فرو كرد و گفت: عجب جايي واسه خودت دست و پا كردي

ـ آره... اينجا تنها جايي كه توش احساس آرامش ميكنم... او با ياحتياط پارچه اي را كه روي بوم بود 
ك تصوير زيبا از صورت پايين كشيد و شاين با ديدن طرحي كه روي بوم بود لحظه اي جا خورد، ي

دختري كه شاين به خوبي ميشناختش ، همان دختري كه اين دو سه روز يك خواب راحت را از شاين 
كه « كريستال سانتيني»گرفته بود، همان دختري كه شاين به بدترين حالت رهايش كرده بود همان 
تصوير و چه حس مردد زيبايي دلمشغولي اينروزهاي شاين شده بود چه نگاه بي دغدغه اي داشت در اين 

در چشمهايش موج ميزد او همانطور كه محو نقاشي ماريو بود صداي او رو شنيد كه با لحني پر از 
 :حسرت گفت

ـ به يه پاپاراتزي سفارش اين عكس رو داده بودم از بين صد تا عكس انتخابش كردم چون توي اين عكس 
ه طول كشيد تا اينو تموم كنم ... او لحظه اي سكوت خودش بود... بدون هيچ نقاب و تظاهري! شيش ما

كرد و بعد با صدايي كه حزن و اندوه در ان موج ميزد ادامه داد: با چنان عشقي كشيدمش كه گاهي حس 
ميكنم كه بوي عشق ميده... نميدونم چرا اما اون زمان مطمئن بودم كه ميتونم راضيش كنم تا عشقم رو 

ظه هايي كه صرف كشيدن اين كردم فقط عشق بود توي دلم و بس اماباور كنه ... توي تك تك لح ... 

ماريو ساكت شده بود و شاين ترجيح ميداد نگاهش نكند چون مشخص بود كه بغض ماريو شكسته شده او 
بعد از دقايقي وقتي توانست به خودش مسلط شود دوباره شروع كرد: اما ديگه هيچ اميدي بهش نيست ... 

اين... ديگه بريدم از اينكه نداشته باشمش... حاال تازه دارم به اين حرف پي ميبرم كه ديگه نميتونم ش
فاصله بين عشق و نفرت از مو هم باريكتره... اون ديگه براي من هيچي نيست اما نميتونم اجازه بدم 

 !كسي كه ده سال زجرم داده به همين راحتي به زندگيش ادامه بده

بود كه ماريو افكار شيطاني در سر دارد و اين او را بيشتر نگران حال شاين حاال ديگر مطمئن شده 
كريس ميكرد ، حقيقت غير قابل انكار اين بود كه اگر باليي سر كريستال مي آمد شاين هرگز نميتوانست 
خودش را ببخشد. هنوز هم از اينكه چطور توانسته بود او را در يك بيابان به امان خدا رها كند متعجب 
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مثل اينكه انقدر در نقش شاين سنگدل و بي رحم فرو رفته بود كه خودش هم باورش شده بود كه يك بود 
مافيايي پست فطرت و بي رحم است... يادش رفته بود كه او روزي شايان شكوهي بود مردي كه نماد از 

 .خود گذشتگي و انسانيت بود

بدهد گفت: اون كه مرده! تو اون رو همراه شاين در حاليكه سعي مي كرد خود را كامال بي تفاوت نشان 
 !با بقيه سالياري ها كشتي

ـ اميدوار بودم كه مرده باشه اما.... او به طرف شاين چرخيد و ادامه داد: اميدوار بودم كه توي اون شب 
ر... يدا شده... همونقدر زيبا و نفس بلعنتي بميره و راحتم كنه اما يه دفعه ديدم كه دوباره سر و كله اش پ

همونطور مغرور و دست نيافتني! انگار هيچ باليي سرش نيومده بود... اولش خيلي خوشحال شدم... گفتم 
 !اين يه فرصت بوده... فرصتي كه من عشقم رو بدست بيارم اما اشتباه ميكردم

ان داد شاين تظاهر به متعجب بود كرد و گفت: واقعا ...!؟ جون سالم بدر برده بود؟ بعد متفكرانه سري تك
 !و اضافه كرد: پس راسته كه ميگن گربه هفت تا جون داره

ماريو پوزخند تلخي زد و گفت: آره گربه كوچولوي من نمرده بود تا من رو دوباره بكشه! اما من اين 
اجازه رو بهش نميدم... اجازه بهش نميدم كه بيشتر از اين زندگي رو برام زهر كنه... اون االن اينجاست 

اما نه جسمش مال من شده نه روحش... نميتونم اجازه بدم كه همينطوري دلم رو بسوزونه و پيش من... 
 !بره... بايد تاوان دل شكسته من رو پس بده

شاين از نگراني داشت ميمرد يعني هنوز كريس زنده بود ، اگر مرده بود چه! حتي فكرش هم وحشتناك 
ان كنار بيايدبود چون شاين مطمئنا نميتوانست با اين عذاب وجد . 

شاين به خودش جرات داد و در حاليكه كه سعي ميكرد هيچ نشاني از التهاب دروني اش مشخص نباشد 
 گفت: يعني تو ميخواي بگي كه پيداش كردي؟

 !ماريو سرش را تكاني داد و گفت: اون االن اينجاست... شكارش كردم

يد خود را آرام نشان ميداد او قلمويي را از شاين ديگر داشت ديوانه ميشد و از آن سختر اين بود كه با
 !روي ميز كنار دستش برداشت و گفت: آفرين خيلي زرنگي

 ...ـ خوش شانس بگي بهتره

ماريو اينرا گفت و دوباره پارچه را روي تابلوي كريس كشيد و ادامه داد: حرف دارم باهات... اما اينجا 
 !نه

بودند پينو روي مبل تك نفره در آنسوي سالن خوابش برده لحظاتي بعد آندو در سالن بزرگ طبقه پايين 
بود كه با تشر ماريو از خواب پريد و سريع خودش را گم و گور كرد . ماريو شاين را دعوت به نشستن 
كرد و خودش هم روبروي او نشست و ابتدا دقايقي سكوت كرد و بعد حرفش را با اين سوال شروع كرد: 

شت بياد؟! كسي توي زندگيت بوده كه دوستش داشته باشي؟تا حاال شده كه از كسي خو ! 

 ...شاين پوزخندي زد و گفت: ماريو تو تقريبا توي جريان زندگي من هستي
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 !ـ نه... هميشه يه چيزهايي هست كه به غير خود آدم هيچكس نميدونه

 :ماريو اينرا با لحن مرموزي گفت و شاين جواب داد

ي وقته اين مبحث رو از زندگيم حذف كردمـ حاال كه مي پرسي، نه! من خيل ... 

ماريو پوزخند معني داري زد و گفت: اگه انكار ميكني پس بوده... خب من نميخوام و انتظارش رو هم 
م ميخواد كه حس من رو درك كني... من توي تمام ندارم كه بخواي كامل براي من توضيح بدي! دل
اشتم و اول از همه مادر آيريس بود كه خودت كمابيش زندگيم از زنهايي ضربه خوردم كه دوستشون د

جريانش رو ميدوني... اون چنان نقره داغم كرد كه تا سالها نميتونستم به هيچ زني دل ببندم... زندگي من 
به عنوان يه نوجوون هفده ساله به دست يه زن نابود شد. نميخوام بگم من يه بچه چشم و گوش بسته و 

ين اون چيزي نيست كه من بخوام درباره خودم بگم... منظور من اينه كه دختري كه خام بودم.... نه... ا
فكر ميكردم عاشقشم و عاشقمه من رو شكل يه كيف پول ميديد... بعدش هم نوبت كريستال سانتيني بود كه 

 بيشتر من رو سوزوند و حتي خاكسترم رو هم به باد داد ... االن كه روبروي تو نشستم« جرمانا»از 
هيچي ازم نمونده به جز يه قلب شكسته و يه حال خراب كه هيچي نميتونه خوبش كنه... من همه چيز 

دارم... ماريو اينرا گفت و از جايش بلند شد و در حاليكه در اطراف سالن قدم ميزد ادامه داد: نگاه كن... 
ينها به چشم اون لعنتي پول و ثروت... قدرت و نفوذ... جذابيت ظاهري... هنر... اما هيچكدوم از ا

 ...نمياد... اون لعنتي فقط جون من رو ميخواد فقط مرگ من رو ميخواد

ماريو با حرص دندانهايش را به هم ساييد و لحظه اي سكوت كرد بعد دستش را مشت كرد و باال آورد و 
بايد بفهمي من چي ادامه داد: اما كور خونده... اگه مال من نيست بزار مال هيچكس هم نباشه... شاين تو 

ميگم... بايد دركم كني... من يه مرد خرد شده ام... كريستال من رو خورد كرد... ميخوام خوردش كنم... 
 ...ميخوام چنان داغي به دلش بزارم كه هر ثانيه صد بارآرزوي مرگ كنه

شاين به زنده شاين كم كم داشت ميترسيد ماريو با چنان نفرتي از كريس صحبت ميكرد كه همين حاال هم 
بودن او شك كرده بود ... هميشه ميدانست كه ماريو مرد خطرناكي است اما االن وقتي حاالت او را 

 .ميديد مطمئن شده بود كه از دست او هر كاري ساخته است

 !ماريو ثانيه هايي به شاين نگاه كرد و بعد گفت: بايد كمكم كني

رد و اضافه كرد: چه كمكي؟شاين لبخند تصنعي زد و گفت: كمك؟! او مكثي ك ! 

ماريو لب زيرينش را گزيد و لحظه اي سكوت كرد و بعد با صدايي محزون و ترسناك گفت: ميخوام 
 !باهاش كاري كني كه بعد از تو هيچ مردي حتي دلش نخواد نگاهش كنه

ت منظور شاين با اينكه هنوز منظور ماريو را دقيق متوجه نشده بود احساس كرد خون در رگهايش يخ بس
 !او هر چه بود چيز خوبي نبود

 !ـ يعني بايد دقيقا چيكار كنم؟! منظورت رو نمي فهمم

 ...شاين اينرا با ترديد پرسيد و ماريو پشتش را به او كرد و با صدايي لرزان گفت: امشب اون مال توئه
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وت در بين انها شاين احساس تهوع ميكرد چيزي كه از دهان ماريو ميشنيد را باور نداشت، لحظاتي سك
حكمفرما شد و شاين اين سكوت را شكست و با صدايي كه شگفتي در ان موج ميزد گفت: منظورت اين 

 ... نيست كه

 !ماريو بدون اينكه به سمت او برگردد گفت: آره دقيقا منظورم همينه

 ...شاين با حالتي عصبي خنديد و گفت: تو ميخواي من برم با كريستال سانتيني

ع به سمت او چرخيد و گفت: آره دقيقا همين رو ميخوام... ميدونم بودن با اون برات لذتي ماريو سري
نداره... ميدونم ازش نميتوني لذت ببري... اما ميخام االن بري توي تختش... ميخوام با خاك يكسانش 

 ...كني... نابودش كني... ميخوام زجرش بدي ... درد بكشه

نقدر ترساك نديده بود خود را نباخت و گفت: چرا من... چرا اينرو از من شاين كه تا به حال ماريو را اي
 ...ميخواي

ـ ببين دور و ور من پر از آدمهايي كه فقط منتظر يه اشاره من هستن تا اين كار رو با دل و جون انجام 
 بدن اما من از تو ميخوام كه اينكاررو بكني ميدوني چرا؟

با نگاه ترسناكي او را تماشا مي كرد و ادامه داد: نميخواد حدس بزني  ماريو روبروي شاين ايستاده بود و
كريستال  ب*وسچون خودم بهت ميگم... به دو دليل از تو ميخوام اينكار رو بكني اوليش اينه كه تو كا

سانتيني هستي اون هميشه از تو متنفر بود و بهت حسادت شديدي داشت و هميشه سعي داشت تو رو 
راب كنه... دلم ميخواد تو باهاش اينكار رو بكني تا زجر بيشتري بكشه و بعديش هم اينه جلوي سالياري خ

كه چون ميزان تنفرت از او دختر رو ميدونم ميخوام ببينم چقدر به من وفاداري آيا به خاطر من حاضر با 
 ...اون قاطي بشي

گويي مغزش توان تجزيه و  شاين چيزهايي كه از دهان ماريو خارج ميشد را نميتوانست باور كند...
تحليل را از دست داده بود ماريو امشب كامال مشاعرش را از دست داده بود او وقتي سكوت و بهت شاين 

 را ديد گفت: اونطور مبهوت نگاهم نكن... مردش هستي ... انجام ميدي كاري رو كه ازت ميخوام؟

هد ماريو هيچ اهميتي برايش نداشت حتي شاين نميدانست االن بايد چه عكس االعملي از خودش نشان بد
ديگر نميخواست براي او كار كند تنها چيزي كه ميخواست اين بود كه كريستال سانتيني را از چنگ اين 

بيمار رواني نجات دهد اما چطور بايد اينكار را ميكرد... بايد االن دقيقا در مقابل اين مزخرفاتي كه ماريو 
شان ميداد؟ اوچند قدم به طرف ماريو برداشت و گفت: ببين ماريو تو االن تحويلش داده بود چه واكنشي ن

 ...تو حالت عادي نيستي كمي تو نوشيدن زياده روي كردي

ماريو ميان حرف او پريد و فرياد زد: من مست نيستم لعنتي! او لحظه اي با چشمان خون گرفته و نگاهي 
يافه مياد مست باشه... آرزوم اين بود كه مست بشم و خشمگين شاين را نگاه كرد و ادامه داد: به اين ق

هيچي نفهمم اما ديگه از اين الكل لعنتي هم هيچ كاري ساخته نيست ... او لحظه اي مكث كرد وبعد ادامه 
 :داد

ـ شاين اگه جوابت منفيه همين االن اينجا رو ترك كن و هيچوقت ديگه هم سراغ من نيا... من براي اينكار 
ي دارم.... اما قبال دليل اينكه چرا ميخوام تو اينكار رو بكني برات گفتم... حاال خودت آدمهاي زياد
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ميدوني يا دستت رو بده به من و به همه چي برس، يا از اينجا برو و يه راه بهتري براي زندگيت پيدا 
 ...كن

ينكه با تو بمونم هر شاين در حاليكه سعي ميكرد خود را خونسرد و بي تفاوت نشان بدهد گفت: من براي ا
كاري ميكنم حتي ... رابطه با زني كه حالم رو به هم ميزنه... اما اين دختر عشق توئه... از كجا بفهمم 

 ... فردا كه حالت سر جا اومد پشيمون نشي و

ماريو پوزخندي زد و گفت: آره حرفت منطقيه... اما يه اشكال داره ... من اوني نيستم كه پشيمون بشه... 
هر حال اين دختر مال من نيست ... و مال من هم نخواهد شد... ولي يه شرط ديگه هم دارم ، بايد من در 

 .هم اونجا باشم! ميخوام شاهد زجر كشيدنش باشم... ميخوام جلوي چشمهاي من تبديل به يه آشغال بشه

رت داد اين لحظات، با شنيدن اين حرف شاين مطمئن شد كه ماريو كامال ديوانه شده او آب دهانش را قو
لحظات حساسي براي او و بيشتر براي كريستالي بود كه معلوم نبود االن در چه وضعيتي بود شاين گفت: 

ببين ماريو اين يكي رو ديگه اصال نميتونم قبول كنم...اينو براي خودم نميگم به خاطر خودت ميگم... 
شه يك لحظه گذراست، اما با ديدنش اين االن كه عصباني هستي و دلت فقط با ديدن اين صحنه خنك مي

صحنه تا هميشه توي ذهنت حك ميشه و روزي صد بار برات تكرار ميشه و اين مطمئنا براي سالمتيت 
مضره... خودت ميدوني كه من قبال يه پزشك بودم به من اعتماد كن... نبيني بهتره صبح بيا و چيزي كه 

 ...ميخواي ببين

ا از اين خواسته وحشتناكش بگذرد گويي خودش هم واقعا راقب به اين كار ماريو خيلي راحت قانع شد ت
نبود او به طرف شاين آمد و در حاليكه با ترديد نگاهش ميكرد گفت: باشه حاال كه فكر ميكنم ميبينم واقعا 

ر نمياي نبايد اونجا باشم... اما ميخوام خيلي زجر بكشه... ميخوام تمام زنانگيشو نابود كني! اگه از پسش ب
 ...به يكي ديگه بسپارم تا اين كار رو بعد از تو

 !شاين سريع گفت: بهت قول ميدم بعد از من هيچ مردي بهش طمع نكنه

شاين از خودش منزجر شد وقتي اين جمله از دهانش خارج شد اما چه بايد ميكرد بايد براي خودش و 
يك حرامزاده وحشي ديگر هل ميداد كريس زمان ميخريد و او با هر گونه تعلل كريس را در آغوش . 

 ...ماريو سرش را تكاني داد و گفت: بسيار خب دنبال من بيا

و شاين بي هيچ حرفي دنبال او به راه افتاد اضطراب تمام وجودش را پر كرده بود نميدانست با چه 
نده باشد تا صحنه اي قرار است روبرو شود تنها چيزي كه ميخواست اين بود كه حداقل فرصتي برايش ما

 .ناجوانمردي را كه در حق كريستال كرده بود جبران كند

 ...ماريو جلوي در يك از اتاقها ايستاد و كليدي را از جيبش در آورد و در قفل چرخاند

بعد رو به شاين كرد و گفت: حرف دارم باهاش .... بمون همينجا من كه رفتم برو... و وارد اتاق شد و 
انجا دم در ايستادشاين پر از اضطراب هم . 

شاين دم در اتاقي كه قرار بود شكنجه گاه كريستال باشد ايستاده بود اتاق شيكي بود پر از اوسايل لوكس و 
زيبا... اما هواي اتاق كمي سردتر از حد معمول بود كريستال با حالت بدي رو تخت افتاده بود در حاليكه 

س خواب حرير به رنگ بنفش تيره تنها چيزي بود كه به دستها و پاهايش از پشت بسته شده بودند يك لبا
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شاين بود و موهاي بلوند زيتوني اش به طور محزوني روي بالش پخش شده بود تن داشت او پشتش به 
شاين از همينجا ميتوانست كبودي پشت آرنج كريس را تشخيص دهد و البته زخم پشت كتفش كه بخيه 

مشخص بود كه كمي خونريزي كرده بود. شاين دلش گرفت و خورده بود و از خون خشك شده اطرافش 
احساس كرد قلبش در سينه فشرده شد مسبب تمام اين رنجي كه االن اين دختر ميكشيد كسي نبود جز شاين 

، دلش ميخواست االن ميرفت و او را در آغوش ميگرفت و از اينجا فرار ميكردند اما اين تقريبا محال 
فظ در داخل و اطراف خانهبود با وجود اينهمه محا ... 

ماريو باالي سر كريس ايستاد و براي لحظاتي تماشايش كرد كريس در حالت مثل خواب يا بيهوشي بود 
نيمي از صورتش در بالش پنهان شده بود و آن نيمه ديگر هم كبود و زخمي بود ماريو از آمدنش داخل و 

كه با صداي كريس متوقف شد: چيه.؟! اومدي ديدن دوباره كريس پشيمان شد و قدمي به عقب برداشت 
 !ببيني هنوز زنده ام؟

 : او تخت را دور زد و رفت و روبروي كريس رو زمين زانو زد تا رو در روي او قرار بگيرد

 ...ـ براي آخرين بار ميخوام عشقم رو بهت تقديم كنم... قبولش كن تا آخر عمرم ازت محافظت كنم

ندارم... هيچ عالقه اي توي قلبم نسبت به تو وجود ندارهـ چرا نميفهمي... من دوستت  ... 

 .كريس سرش را بلند كرد و اينرا گفت و دوباره سرش روي بالش افتاد

ماريو بلند شد و گفت: بسيار خوب خودت خواستي مال من نباشي... پس من هم هيچ كمكي نميتونم بهت 
دستم رو از روي تو بردارم . اون ديگه مثل من بكنم در برابر كسي كه االن اون پشت وايستاده تا من 

 نيست ، براي رسيدن به قدرت هر كاري كه ازش بخوام ميكنه... هنوز هم سر حرفت هستي؟

 !ـ اون با تو براي من هيچ فرقي نداره هر دوتون حرومزاده هاي عوضي بيش نيستين

خروجي اتاق رفت و روبروي  ماريو ديگر هيچ شكي در دلش نبود تا كريس را له كند او به سمت در
شاين ايستاد و بي مقدمه گفت: اينو بدون كه همين حاال هم به من مديوني ! فكر نكن كه خيلي زرنگ 

بودي و از دست پليسا فرار كردي... من بودم كه آزاديتو خريدم! وگرنه خيلي پيشتر از اين گرفته بودنت 
ني كه چقدر برام ارزش داشتي كه به خاطرت با پليس ... اينا رو نمي گم تا سرت منت بزارم ميخوام بدو

معامله كردم . پس خيالت راهت باشه و هر كاري كه فكر ميكني بكن تو كامال آزادي... ميتوني پوستشو 
 .بكني! تيكه تيكه ش كني... هركاري... هركاري... هيچكس بازخواستت نميكنه

كان داد و گفت: بسيار خب خيالت راحتشاين از شيدن حرفهاي ماريو يخ كرده بود اوسرش را ت ... 

شاين بعد از رفتن ماريو براي ثانيه هايي جرات آنرا نداشت تا داخل شود ، اما باالخره به خودش جرات 
 .داد و وارد شد و اولين كاري كه كرد قفل كردن در اتاق بود

اي شجاعت را در مي آورد كريس بايد اعتراف ميكرد كه ديگر كم كم داشت مي ترسيد با اينكه هميشه اد
اما در واقع او خيلي ترسو بود... ترسو تر از هر كسي كه ميشناخت او حتي از سايه ي شاخه هايي كه 

شبها پشت پنجره اتاقش ميرقصيدند ميترسيد او از تنهايي ميترسيد از تاريكي ميترسيد و از هر چيز 
د گرفته بود نقش يك دختر شجاع را بازي كند مسخره اي در اين دنيا وجود داشت ميترسيد. اما هميشه يا

در واقع او شجاع نبود فقط بازيگر خوبي بود. و حاال با تمام وجود ميترسيد اما هنوز هم داشت نقش 
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همان دختر شجاع را بازي ميكرد و با شنيدن صداي چرخيدن كليد در قفل ترس در وجود كريس ريشه 
ت نزديكتر شد و بعد سنگيني فردي را كه روي تخت نشست دواند گوشهايش تيز شدند صداي پاها به تخ

را احساس كرد ، حس ميكرد كه قلبش از شدت تپش همين حاال از سينه اش بيرون ميپرد، آب دهانش را 
 .به زور قورت داد مثل اينكه به آخر خط رسيده بود

ت او را در آغوش ميگرفت شاين انقدر از ديدن دوباره كريس آنهم سالم خوشحال شده بود كه اگر ميتوانس
 .چه كسي باور مي كرد كه يك روز شاين از ديدن كريستال سانتيني اينچنين ذوقزده شود

دستهاي كريس با يك دستبند پالستيكي سفيد بسته شده بود و مشخص بود كه ساعتهاست به اين صورت 
ن را واقعا متاثر ميكرد . رها شده ، چون دستبندها روي مچ دستش را حسابي خراشيده بودند كه اين شاي

اوبه آرامي به او نزديك شد حاال ميتوانست نفسهاي بريده بريده او را بشنود نميدنست بايد االن چه كاري 
انجام بدهد مطمئن بود كريس با ديدن او طوفان به پا ميكند . شاين بي اختيار موهاي او را كه روي بالش 

موهايش را لمس كند تا از واقعي بودن او مطمئن شود در ولو بودند مرتب كرد در اصل دلش ميخواست 
اين چند روز با اينكه زياد به روي خودش نمي آورد اما تا به سر حد مرگ غذاب كشيده بود حاال ديگر 

 . كريستال را پيدا كرده بود تقريبا سالم اگر اين كبوديها و خون مردگيها را حساب نميكرد

با اولين تماس دستش لرزش محسوسي تمام وجود دختر را فرا گرفت  او آرام بازوي كريس را لمس كرد
 .شاين ترجيح داد قبل از هر چيز دستهاي او را باز كند

كريس خيلي دلش ميخواست جلوي لرزيدن خود را بگيرد اما گويي با تمام تالشي كه كرده بود در اين 
يگر داشت زيادي با عطوفت برخورد لحظات آخر واقعا مرگ ترسانده بودش اما اين يارو هر كه بود د

ميكرد و اين كريس را بيشتر ميترساند دلش ميخواست فرياد بزند اما نه توانش را داشت و نه جراتش را. 
بعد از اينكه دستهايش را باز كرد پاهايش را نيز همانطور به آرامي باز كرد بدون هيچ حركت اضافه 

 ...اي

رگش روبرو شود او همانطور روي بازوي چپش خوابيده بود و با كريس توان آنرا نداشت تا با فرشته م
چشماني كه از ترس گشاد شده بودند منتظر حركت بعد مرد ناشناس شد اما حركت بعدي ناشناس برايش 
كمي عجيب بود چون او شروع به وارسي محل زخمي شد كه شاين برايش بخيه زده بود و از قضا خيلي 

 .هم دردناك شده بود

ره يكي از بخيه ها پاره شدهـ دوبا ... 

كريس با خود انديشيد كه واقعا اين صداي شاين است يا او اشتباه كرده است او با يك حركت به سمت او 
چرخيد و حدسش را واقعيت يافت ، شاين باالي سر او نشسته بود داشت با لبخند نگاهش ميكرد. اما 

مدت طوالني به حالت خواب رفتگي دچار شده بود و دستهايش كه به خاطر بسته بودن در يك حالت ، به 
 ...به صورت دردناكي گز گز ميكرد او در ميان درد ناليد: تويي... اينجا

شاين دستي بروي موهاي كريس كشيد و آنها را از روي پيشاني اش به عقب راند و گفت: آره... باالخره 
 ...پيدات كردم

؟!... مهربون شدي... وقتي اونطوري ولم مي كردي هيچ كريس در ميان درد پوزخندي زد و گفت: چيه
 ...دلت بهم نسوخت حاال اومدي كه چي
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 !شاين در حاليكه به چشمهاي او زل زده بود گفت: عذر خواهي رو واسه همين جاها گذاشتن

كريس كه كم كم داشت از گز گز دستش كم ميشد گفت: عذر خواهي! فكر ميكني دردي رو كه من كشيدم 
خواهي تو كم ميشه؟ حس حقارتي كه بهم دادي با عذرخواهي احمقانه ت جبران ميشه؟! تو موجود با عذر

 ... از خود راضي

شاين بدون هيچ حرفي بلند شد و پتويي را كه رويش نشسته بود برداشت و روي بدن نيمه برهنه كريس 
كريس ميشنيد حقش بودكشيد حرفي براي گفتن نداشت چون در كمال ناباوري اينبار حرفهايي كه از  ... 

كريس با غيظ پتو را كنار زد و گفت: چيه اومدي اينجا مهربونيت رو به من صدقه بدي؟ من به صدقه تو 
 .هيچ احتياجي ندارم

شاين دوباره خواست پتو را روي كريس بكشد كه با مقاومت كريس روبرو شد كريس به شدت عصبي 
مقابل اين كار شاين مقاومت ميكرد . شاين همانطور سعي  شده بود و مثل يه بچه دست و پا ميزد و در

ميكرد بزور پتو را روي كريس بكشد بي اختيار او را محكم در بر گرفت ، كريس براي دقايقي در ميان 
بازوان او دست و پا زد و خيلي زود خسته شد و همزمان با آرام گرفتنش ناگهان بغضي كه مدتها بود 

و هم از خستگي و هم به خاطر گريه بريده بريده و تند نفس ميكشيد و شاين او گلويش را ميفشرد تركيد ا
 ب*وسرا محكم به خود ميفشرد وانگار با اينكار به اين يقين ميرسيد كه كريس را پيدا كرده و اين كا

لعنتي طوالني به اتمام رسيده است با خودش فكر ميكرد كه چقدر گريه كريستال سانتيني برايش دردناك 
تاس  . 

كريس براي دقايقي با صدايي تقريبا بلند گريه كرد وقتي به هق هق افتاد توان اينرا نداشت تا خود را از 
ميان بازوان نيرومند شاين آزاد كند ديگر حتي اين قدرت را در خود نميديد تا با او بجنگد ... و در اين 

نداده بود و حتي در خلوت خودش هم  حال افكاري كه سالها آنها را پس زده بود و به آنها اجازه رشد
جرات اينرا نداشت تا آنها را با خود در دلش تكرار كند ، دوباره در ذهنش جان گرفتند گويي آنها هم 

ميدانستند كه او االن آنقدر ضعيف است توان مقابله در برابر آنها را ندارد پس ناجوانمردانه روح او را 
زود تمام وجود او را فتح كردند و شروع به رقصيدن دور آتشي  مورد تاخت و تاز قرار دادند و خيلي

كردند كه در دل كريس روشن شده بود و مدام در مغز او فرياد ميزند كه: تو دوستش داري... تو شاين 
نه... من ديگه دوستش »رو دوست داري احمق جون... اما دوباره مغز كريس شروع به جنگيدن كرد: 

ش امن رو نميخورم... ديگه نميزارم كه گولم بزنيد... اين آغوش مال من نيستندارم ديگه گول اين آغو  
... » 

 . اما صداي ضعيف مغزش توان مقابله با فريادهايي را كه مدام بلندتر ميشدند را نداشت

 ...ـ متاسفم... من رو ببخش... اجازه بده جبران كنم

در گوش او زمزمه مي كرد اين شاين بود كه اين جمله را با صدايي آرام و مهربان . 

كريس درحاليكه حاال داشت به آرامي اشك ميريخت گفت: چرا اينكارو با من ميكني؟ چرا...؟! موندم 
ميزان تنفرت از من چقدره كه اين روش كثيف رو براي آزار من انتخاب كردي! چرا به من اميد واهي 

در حاليكه هيچ ارزشي براي من قائل نيستي؟ ميدي؟! چرا ميخواي به من بقبوالني كه برات مهم هستم... 
 من رو در آغوش ميگيري و نوازش مي كني و بعد مثل يه آشغال با من رفتار ميكني؟
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شاين هيچ حرفي براي گفتن نداشت چه بايد مي گفت؛ در مقابل سوالهاي منطقي كريس چه جوابي بايد 
ات درسته... براي دفاع از خودم هيچ ميداد! او لبانش را به گوش كريس چسباند و گفت: تموم حرفه

حرفي ندارم كه بزنم... بزار تو عمل بهت ثابت كنم كه از هر كاري كه كردم پشيمونم... من فقط ميخوام 
 .كمكت كنم

كريس سرش را به عقب برد و با چشمهاي نمناك و مژه هاي خيسش به چشمان شاين زل زد و گفت: اگه 
من رو بكش... التماست ميكنم... من رو بكش بزار از شر اين  ميخواي كاري برام بكني همين االن

ماريوي لعنتي خالص بشم... مگه هميشه همين رو نميخواستي؟! كه من رو خفه كني؟ مگه هميشه 
 ...نميگفتي كه يه روز خرخره تو ميجوئم؟! مگه

ئن باش اگه وقت شاين دستش را آرام روي دهان كريس گذاشت و گفت: اينها مربوط به گذشته س... مطم
مردنت بود ماريو از بين اينهمه آدم من رو براي كشتنت اينجا نمي فرستاد... نميتوني حدس بزني چه 

نقشه وحشتناكي برات كشيده خدا رو شكر ميكنم كه هيچي درباره چند روز گذشته نميدونست وگرنه اگه 
  ...حدسش رو هم ميزد ما با هم بوديم كلك هر دومون كنده بود

س دست شاين را از روي دهانش كنار زد و گفت: مثال االن اومدي من رو نجات بدي؟ تو فقط خودت كري
 .رو هم به كشتن ميدي... ما هيچ شانسي نداريم

شاين كمي حلقه بازويش را دور كريس شل تر كرد و گفت: تو چرا هميشه آيه ياس ميخوني؟ كال منفي 
 !نگري

كه مكان زمان رو يادت رفته! يادت رفته االن كجاييم و تو چه كريس گفت: آقاي مثبت انديش مثل اين
 !موقعيتي هستيم

شاين پتو را محكم دو كريس پيچاند، دقيقتر صورت او را نگاه كرد ميتوانست يك كبودي زير چشم چپ و 
ش بريدگي گوشه لب او را بهتر ببيند او لبش را به دندان گزيد و به خودش جرات داد تا سوالي را كه ذهن

 !را مشغول كرده بود بپرسد: اذيتت كرد؟

كريس نگاهش را از شاين دزديد و گفت: ديروز ... ميخواست ... لحظه اي مكث كرد و ادامه داد: اجازه 
 ...ندادم كه ... شاين ميان حرف او پريد و گفت: نميخواد بگي

: اما فكر نميكنم اگه باز هم او به چشمهاي شاين زل زد و در حاليكه محكم پتو را به خودش ميچسباند گفت
 ... بخواد بهم تعرض كنه بتونم مقاومت كنم

شاين دندانهايش را به هم فشرد دلش نميخواست به اتفاقاتي كه بين كريس و ماريو افتاده بود فكر كند ... 
كريس همانطور كه به شاين نگاه ميكرد گفت: اگه نميتوني كمكم كني ازت خواهش ميكنم منو بكش ... 

يرم بهتره تا به دست ماريو بيفتمبم  ... 

 شاين كمي عصبي گفت: ميشه خواهش ميكنم اين حرف مسخره رو ديگه تكرار نكني؟

ـ به نظر تو مسخره س چون قرار نيست يه آشغال، بي سيرتت كنه! اين منم كه دو روز براي حفظ 
 ...شرافتم باهاش جنگيدم... ديگه تواني ندارم
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چ دستهايش را به شاين نشان داد و گفت: به اين زندگي نميگنكريس اينرا گفت و بعد م ... 

 .... شاين گفت: متاسفم

 ...كريس گفت: زياد هم تقصير تو نيست ، خودم ناشي گري كردم

ـ اون شب برگشتم دنبالت اما رفته بودي! وقتي رسيدم كسي رو نديدم نه اتومبيلي نه آدمي بعد هر جايي 
همه پرسيدم اما خبري ازت نبود رو به نظرم ميرسيد گشتم از .... 

كريس با اخم به شاين نگاه كرد و گفت: من نزديك يه ساعت اونجا بودم ... كسي رو هم نديدم ! انتظار 
 ... نداشتي كه تا صبح بشينم منتظر تو

كريس با اخم نگاهش را از شاين گرفت و به نقطه ديگري خيره شد و ادامه داد: من و تو مثل قطب مثبت 
منفي آهنربا هستيم اينكه همديگه رو دفع ميكنيم طبيعيه... من توقعي از تو ندارم كه بخواي كمكم كني و  . 

 !شاين از روي تخت بلند شد و چند قدم برداشت و گفت: ماريو آدم خطرناكيه... بايد از اينجا بري

 ـ گفتنش آسونه ، اما چطوري؟

انطور كه اطراف را از پنجره ديد ميزد گفت: كريس اينرا گفت و شاين به طرف پنجره رفت و هم
 ...نميدونم

كريس در حاليكه پتو را روي دوشش كشيده بود از روي تخت پايين آمد و به طرف شاين رفت تا نگاهي 
 به بيرون بياندازد و در همان حال گفت: نميوني چند نفر اين اطرافن؟

نفرشاين گوشه لبهايش را كج كرد و گفت: حدودا... شايد ده  ! 

كريس روبروي شاين ايستاد ، شاين دقيقا يك سر و گردن از كريس بلندتر بود و به همين علت كريس كه 
بر خالف هميشه هيچ كفشي به پا نداشت مجبور بود براي حرف زدن با شاين سرش را به عقب خم كند 

 او پرسيد: تو مسلحي؟

ردي ميخوره؟شاين پوزخندي زد و گفت: يه كلت با شيش تا گلوله به چه د  

 !كريس دستش را به طرف شاين گرفت و گفت: بدش به من... به درد من ميخوره

 شاين گفت: چيكارش داري؟

 ...ـ ميخوام در مقابل ماريو ازش استفاده كنم... اگه ميخوام بميرم بزار اون رو هم با خودم ببرم

م؟شاين لحظه اي به كريس زل زد و گفت: ميدوني من االن واسه چي اينجا  

كريس گنگ شاين را نگاه كرد و شاين ادامه داد: اگه بدوني ماريو چه نقشه اي برات كشيده اينطور 
 ...راحت اينجا نمي ايستي و با من حرف نميزني
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و شاين تمام حرفهايي كه بين خودش و ماريو رد و بدل شده بود را به كريس گفت، وقتي شاين ساكت شد 
توانست ببيند او قدمي به سمت شاين برداشت و بعد پتويي را كه به وضوح ترس را در نگاه كريس مي

محكم دور خودش پيچيده بود را رها كرد و لبه هاي كاپشن جين شاين را گرفت و در حاليكه صدايش از 
 !...ترس و هيجان ميلرزيد گفت: من بايد از اينجا برم ، اين مرد يه بيماره... ساديسم داره

و گفت: تمام سعيم رو ميكنمشاين دستهاي او را گرفت  ... 

اما در اين لحظه ناگهان كليدي در قفل چرخيد و در اتاق با خشونت زيادي باز شد، و ماريو با حالتي نا 
متعادل و چشماني خون گرفته در حاليكه دكمه هاي پيراهنش تا ته باز بودند وارد اتاق شد شاين بوي 

در دستش بود و كامال مشخص بود كه حالت عادي  خطر را احساس كرد چون ماريو يك كلت نقره اي
ندارد براي لحظاتي كريس و شاين ماتشان برده بود اما ماريو با نعره اي گويي انها را از بهت بيرون 

 :اورد

 !ـ لعنتي دستت رو از روي عشق من بردار

و داشت گفت: نه شاين دستهايش را باال آورد و در حاليكه به سمت ماريو ميرفت و سعي در آرام كردن ا
 ......داري اشتباه ميكني من

 ...اما ناگهان صداي بلندي در فضاي اتاق طنين انداخت، ماريو شليك كرده بود

براي لحظاتي فقط سكوت بود ؛ طنين صداي گلوله در فضاي كوچك اتاق گويي همه را كر كرده بود هيچ 
 . صدايي از هيچ كجا به گوش نميرسيد

شيد... دليليش صداي گلوله اي بود كه در چند متري اش شكليك شده بود دود گوش شاين صوت بدي ميك
ناشي از شليك در هوا پخش شده بود و بوي باروت مشامش را پر كرده بود ، شاين سوزش بدي در قفسه 
سينه اش احساس ميكرد كه دليلش را نميدانست او دستش را روي سينه اش گذاشت و انگشتاتش به مايع 

شد ذهنش سريع شروع به تجزيه و تحليل كرد اما درد وحشتناكي كه كم كم داشت تمام  گرمي آغشته
وجودش را ميگرفت قدرت هر گونه فكر يا حركتي را از او سلب كرده بود گويي كسي از پشت هلش داد 

 . و او را نقش بر زمين كرد و ديگر چيزي متوجه نشد

تي كه در كمتر از يك دقيقه در مقابل چشمانش به وقوع كريس با دهاني نيمه باز داشت ناباورانه اتفاقا
پيوسته بود را تماشا ميكرد او با قدمهايي لرزان به سمت شاين رفت و كنار او زانو زد پليور طوسي 

رنگ شاين غرق در خون بود و شاين با چشماني نيمه باز روي زمين ولو شده بود. ماريو هنوز وسط 
به سمت شاين بود ناگهان كريس با قدرتي كه خودش هم نميدانست از كجا اتاق ايستاده بود و اسلحه اش 

 .بدست آورده بود از جا برخاست به تمام قدرت به سمت ماريو حمله كرد و او را به عقب هل داد

همين ضربه كافي بود تا ماريو را نقش زمين كند زيرا او آنقدر مست بود كه در حالت عادي هم 
بايستد و همزمان اسلحه اش هم از دستش بروي زمين افتاد كريس كه دوباره نميتوانست روي پاهايش 

تبديل به همان كريستال سانيتني تر و فرز و كار كشته قبل شده بود اسلحه را از روي زمين قاپيد و بدون 
اينكه حتي لحظه اي هم ترديد در دلش راه دهد همه خشاب را روي ماريو خالي كرد و وقتي كارش تمام 

پيراهن سفيد ماريو كامال سرخ شده بود او با صدايي كه از ته گلويش خارج ميشد گفت: كريس... شد 
 ...تو
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و بعد مرد... به همين سادگي ماريو سالياري مرد ، مردي كه چند روز پيش همه اطرافيانش را قتل عام 
گي مرده بودكرده بود ، مردي كه به تنها قدرت مافايايي منطقه تبديل شده بود به همين ساد . 

كريس در حاليكه از شدت هيجان چشمهايش پر از اشك شده بود فرياد زد: بمير آشغال بي همه چيز... 
 !برو به جهنم

كريس اسلحه اي را كه در دست داشت را با گوشه لباس خواب حريرش پاك كرد و آنرا به سمت جسد 
د كريس كنار او زانو زد و با بغض ماريو پرتاب كرد و به سمت شاين برگشت او روي زمين فتاده بو

ناليد: شاين... خم شد و سر شاين را در آغوش گرفت از صورت شاين مشخص بود كه درد شديدي را 
تحمل مي كند رگه باريكي از خون از گوشه لبش جاري شده بود و در البالي ته ريشش كه كمي بلند شده 

 .بود گم شده بود

 ..ـ كشتمش شاين... كشتمش

را با صدايي لرزان وچشمي گريان به لب آورد و شاين به زور لبخندي زد و گفت: آفرين دختر كريس اين
 ...تو

اما سرفه مهلتش نداد تا جمله اش را كامل كند و او همراه با سرفه مقداري هم خون باال آورد ، صحنه 
را داشته باش حاال  دردناكي بود مخصوصا براي كريس كه سالها منتظر بود تا بتواند كمي از توجه شاين

درست وقتي كه حس ميكرد شايد بتواند به اين آرزويش برسد شاين داشت ميمرد كريس توان تحمل اينرا 
نداشت اواحساس ميكرد همين االن جانش از بدنش در ميرود و قبل از اينكه باليي سر شاين بيايد او 

 .زودتر ميميرد

ن از راه رسيدند و با ديدن جسد غرق در خون ماريو در اين هنگام پينو و كنت ماموران داخل ساختما
 ...ابتدا شوكه شدند

كريس با ديدن انها فرياد زد: من كشتمش... رئيس عوضيتون رو من به جهنم فرستادم... من كريستال 
سانتيني ماريو سالياريه عوضي رو كشتم حاال اگه نميخواهيد كه بيشتر توي دردسر بيوفتيد گورتون رو 

ون ديگه هيچ كس نيست كه اين خانواده كثيف رو اداره كنهگم كنيد چ ! 

پينو و كنت يكديگر را نگاه كردند مردي كه حقوقشان را پرداخت ميكرد مرده بود در حاليكه هنوز دو 
هفته هم از استخدامشان نميگذشت آندو نگاه معني داري به يكديگر انداختند و سريع خود را به طبقه باال 

ل چيزي براي اين دو هفته گيرشان بيايد چون در هر حال يك مرده نميتوانست حقوقي به رساندند تا حداق
 .آنها بدهد

كريس دوباره متوجه شاين شد صورت رنگ پريده و لبهاي لزرانش گوياي اين بود كه درد زيادي را 
با اين وضعيت  دارد تحمل ميكند مغز كريس به كار افتاده بود بايد هر چه سريعتر از اينجا ميرفتند اما

شاين كار آساني به نظر نمي آمد اما چه بايد ميكرد با خودش گفت كاش كسي بود تا كمكش ميكرد اما 
خيلي سريع جواب خودش را داد كه: هيچ كس االن توي اين ساختمون لعنتي به فكر تو كه داري عشقت 

نمونه رو از دست ميدي نيست پس بجنب و كاري بكن تا پشموني تا اخر عمر برات . 
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او تمام توانش را جمع كرد و دست شاين را دور گردنش انداخت و با تمام توانش سعي كرد هيكل صد 
كيلويي او را تكان دهد اما هر چه زور ميزد كمتر موفق ميشد او زير گوش شاين گفت : خواهش ميكنم 

 ! ... شاين كمكم كن

برو دختر.. ميگيرنت شاين با صدايي كه بيشتر شبيه پچ پچ بود گفت: منو بزار ! 

كريس كه همانطور زير باال تنه شاين را گرفته بود و تقال ميكرد گفت: بدون تو هيچ جا نميرم... در اين 
هنگام شاين با آخرين توانش كمي به زانوهايش فشار آورد و به كمك كريس از جايش بلند شد كريس كه 

ميشود چند قدم تا نزديك در خروجي اتاق  ديگر احساس ميكرد كمرش دارد زير تنه سنگين شاين خرد
شاين را دنبال خودش كشيد اما شاين واقعا ديگر توان حركت نداشت و نفسهايش بريده بريده شده بودند 
كريس در ميان گريه ناليد: خدايا... و همين فرياد گويي كمي نيرو به او تزريق كرد چون چند قدم ديگر 

ا در ورودي چيزي نمانده بود كريس بايد شاين را از اين خانه دور برداشتند و وارد سالن اصلي شدند ت
 .ميكرد. نبايد شاين در اين خانه پيدا ميشد چون مطمئنا بايد بابت جسد ماريو هم او جواب پس ميداد

پينو كه چيزي بيشتر از دو بسته اسكناس صد دالري گيرش نيامده بود دمغ و تقريبا عصباني داشت از پله 
ميآمد كه با كريس و شاين روبرو شد كريس با شنيدن صداي پاي پينو به طرف او چرخيد و با ها پايين 

 :خود انديشيد شايد او كمكش كند با اينكه امكانش خيلي كم بود اما در هر حال تيري بود در تاريكي

 !ـ خواهش ميكنم ... كمكم كن تا بزارمش توي يه ماشين

ه حال كمك كردن! تو باعث شدي هيچي گيرم نيادـ بيخيال من نه حوصله تو رو دارم ن ! 

كريس سعي كرد ملتمسانه ترين لحني كه بلد بود را به كار ببندد با اينكه شانسي براي متقاعد كردن پينو 
 :نميديد اما بايد سعي اش را ميكرد

واهش ـ خواهش ميكنم مرد... كمكم كن... فكر كن اين برادرت يا دوست صميميته كه داره ميميره! خ
 !ميكنم! تو من رو مي شناسي ... فقط كمكم كن تو اولين فرصت جبران ميكنم... خودت ميدوني كه ميتونم

پينو لحظه اي مردد شد در كمال ناباوري به نظر ميرسيد كه كمي نرم شده او ميدانست كه كريستال 
د كه به او كمك كند از كجا سانتيني يك ميلياردر باالقوه است با توجه به ثروت پدري اش ، عقل حكم ميكر

معلوم شايد يك روزي بدردش ميخورد؛ پس كريس ادامه داد: ازت خواهش ميكنم التماست ميكنم فقط زير 
بازوشو بگير ... ميدونم تو مرد خوبي هستي ... از نگاهت معلومه كه با بقيه شون فرق داري ... 

 ...التماست ميكنم

يان حرف كريس پريد: خب باشه بسه ديگه ... الزم نيست اينقدر پينو همانطور كه به طرف انها ميامد م
 !زنجه موره كني! ببريمش تا توي ماشين بعدش به من ربطي نداره

 ...ـ كريس با خوشحالي گفت: باشه ... فقط تا جلوي ماشين

ثانيه وقتي شاين را روي صندلي عقب اتومبيل دراز كردند او ديگر كامال بيهوش شده بود ، پينو در صدم 
غيبش زد. كريس سريع پشت رل نشست و حركت كرد خودش هم نميدانست دقيقا بايد چه كاري انجام 

 .دهد اما اينقدر ميدانست كه هر چه از آن ويالي لعنتي دورتر شود بهتر است
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با اينكه ميدانست بايد بيشتر رانندگي كند اما نگراني شاين داشت ديوانه اش ميكرد هر از چند گاهي بر 
يگشت و شاين را كه روي صندلي عقب دراز شده و لباسش غرق در خون بود نگاه ميكرد خودش هم م

متوجه نبود كه دارد بلند بلند زار ميزد و در ميان گريه به شايني كه مطمئنا صداي او را نميشنيد التماس 
ن پياده شد در عقب را باز ميكرد تا نميرد. بعد از بيست دقيقه رانندگي او اتومبيل را كنار زد و سريع از آ

كرد و زير بغلهاي شاين را گرفت و با زحمت و مشقت او را از آن پياده كرد و كنار جاده دراز كرد هوا 
سوز وحشتناكي داشت و اين را كريس با تمام وجود حس ميكرد چون چيزي جز يك لباس خواب نازك به 

ته دلش صداي دائم فرياد ميزد كهتن نداشت اما االن شاين برايش از هر چيزي مهمتر بود  : 

 .ـ اون ميميره... بيخودي زور نزن ! اون هم مثل بقيه عزيزانت تو رو تنها ميزاره و ميره

 :اما خودش با صداي بلند جواب خودش را ميداد

ر ـ نه... ايندفعه نه.... من نميزارم... ديگه نه، تو رو نميتونم از دست بدم... بايد بموني و بفهمي كه چقد
 !دوستت دارم... چقدر زجر كشيدم از نداشتنت ، بايد بموني

بعد در حاليكه سر شاين روي زانوهايش قرار داشت جيبهاي شاين را وارسي كرد و گوشي موبايل او را 
 . پيدا كرد و با اورژانس تماس گرفت

ذاشته بود و آرام دقايقي ميشد كه سر شاين رو زانوي كريس بود و او پيشاني اش را روي پيشاني شاين گ
اشك ميريخت خودش هم نميدانست اينهمه اشك از كجا سر چشمه گرفته بودند كه تمامي نداشتند از فاصله 
نه چندان دور نور چراغهاي گردان آمبوالنس پيدا شد ؛ كريس بايد ميرفت بايد اينجا را ترك ميكرد وگرنه 

را روي خاك گذاشت و خواست بلند شود كه  مجبور بود به سواالت زيادي جواب بدهد او آرام سر شاين
برود برگشت و نگاهي به شاين انداخت هنوز يك ساعت نبود كه تير خورده بود كريس در دل دعا كرد تا 

دير نشده باشد، در كسري از ثانيه چيزي از دل كريس گذشت شايد اين آخرين باري بود كه شاين را 
د او را ببيند كي خواهد بود... چطور بايد دل ميكند حاال كه ميديد چه كسي ميدانست دفعه بعدي كه بتوان

انگار همه چيز داشت درست ميشد ؛ لعنت به ماريو... لعنت به اين سرنوشتي كه براي كريس نوشته شده 
بود ... چيزي در دلش بيدار شد... يك آرزوي كوچك براي كريستال سانتيني ، دختري كه تقريبا هيچ 

يد، لبهاي ب*وست... او خم شد و براي اولين بار و شايد هم آخرين بار شاين را وقت هيچ آرزويي نداش
شاين خشك و خون آلود بودند ، فرصت اينرا نداشت تا بيشتر با او باشد او لحظه اي به صورت شاين 

نگاه كرد و بعد دستي بروي موهاي او كشيد و سريع پشت رل پريد و پايش را تا انجا كه ميتوانست روي 
فشار داد و از آنجا دور شد گاز . 

احساس ميكرد تكه اي از وجودش را جا گذاشته و رفته بود اشكهاي بي وقفه مي ريختند او تصميم خودش 
را گرفته بود ، شاين را ميخواست حتي اگر به غيمت مرگش تمام ميشد ، غرورش كه ديگرجاي خود 

 !داشت

 کنارت چقدر حال من بهتره

ا ميشه داشتاز اين حالی که اين روز  

 اگه دنيا هر چی که داشتم گرفت

 ولی دستتو توی دستام گذاشت
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 بگو تا کجا ميشه همدست بود

 تو راهی که بيراهه همپای ماست

 تو صبحی که تاريکتر از شبه

رويای ماست ب*وستو اين شب که کا  

 با چشمات پر کن نگاه منو

 که يه عمره از وهم خاليتره

 حقيقيترين لحظههامو ببين

ز آرزو هم خياليترهکه ا  

 بگو تا کجا ميشه هم دست بود

 تو راهی که بيراهه همپای ماست

 تو صبحی که تاريکتر از شبه

رويای ماست ب*وستو اين شب که کا  

 دکترافشين يدهللا

مهسا ظرف شير جوش را از داخل ماكروويو درآورد و ليوان را پر كرد و آنرا روي ميز گذاشت و 
داشت پليور بافت سياهرنگي را به تن ميكرد وارد آشپزخانه شدهمزمان هاكان در حاليكه   

 !ـ امروز نوبت واكسن آريناس... ميتوني بياي؟

مهسا اينرا گفت و ظرف مربا را از يخچال بيرون اورد و روبروي هاكان روي ميز گذاشت و هاكان 
 ...گفت: سعيم رو ميكنم... امروز

ي نشيمن بود به او اجازه كامل كردن جمله اش را داد و اما صداي زنگ تلفن همراهش كه روي ميز عسل
 .او همانطور كه از جابش بلند ميشد ادامه داد: اگه اينها اجازه بدن

صداي زنگ موبايل قطع نميشد تا هاكان باالي سر گوشي اش رسيد و با ديدن نام شاين روي صفحه 
... شاين! اون هم اينموقع صبحموبايلش با صداي بلند طوري كه مهسا بشنود گفت: حدس بزن كيه ... 

 ...مهسا از آشپزخانه با خنده به فارسي گفت: خدا به خير كنه
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وقتي هاكان دكمه سبز را فشار داد و تماس برقرار شد كمي جا خورد چون صدايي كه ميشنيد صداي يك 
 :زن بود

 ...ـ الو

 !ـ هاكان با صدايي متعجب جواب داد: بله بفرمايد

من از بيمارستان مركزي نيويورك تماس ميگيرمـ سالم آقا ...  ! 

هاكان يخ كرد و در كسري از ثانيه موج از افكار منفي و ترسناك به مغزش هجوم آوردند و او آب 
 !دهانش را قورت داد و گفت: بفرماييد

ـ اين گوشي همراه مجروحي بوده كه ما امروز صبح پذيرش كرديم آخرين شماره اي كه باهاش تماس 
شده مربوط به شماره شما بوده ... شما ايشون رو ميشناسين؟ بيمار ما يه مرد ورزيده حدودا سي  گرفته

 ... ساله س با موهاي تيره و

اينها صد در صد مشخصات شاين بودند ، هاكان نفسش را با ترس بيرون داد و گفت: بله ... بله 
 !ميشناسمش

راني از آشپزخانه بيرون آمده بود و هاكان را تماشا مهسا كه كمابيش در جريان مكالمه هاكان بود با نگ
 .ميكرد

 !وقتي مكالمه هاكان به اتمام رسيد مهسا با نگراني پرسيد: چي شده؟

هاكان در حاليكه سعي ميكرد خود را آرام نشان بدهد گفت: هيچي.. از بيمارستان بود... مثل اينكه يه 
 !اتفاقي براي شاين افتاده

انش گذاشت و گفت: واي خدامهسا دستش را روي ده ... 

 ...هاكان گفت: نترس هنوز كه چيزي معلوم نيست ... اگه چيزي شده بود تلفني بهم ميگفتن

مهسا روي نزديكتريم صندلي ولو شد و گفت: من ديشب خواب بد ديدم! از صبح پا شدم دل توي دلم 
ميلرزيد ادامه داد: هاكان نكنه  نيست... اما فكرش رو نميكردم... او در حاليكه به خاطر بغض صدايش

 .شاين... اما بغضش به اجازه نداد تا جمله اش را كامل كند

هاكان به طرف مهسا رفت و دستش را روي شانه او گذاشت و گفت: عزيزم چرا اينجوري ميكني؟! گفتم 
زده كه چيزي معلوم نيست االن ميرم ببينم چي شده شايد اصال طرف شاين نباشه... شايد گوشيشو 

 ...باشن

 ...مهسا ناليد: خدا كنه ... خداكنه

 .هاكان كه خودش دست كمي از مهسا نداشت به سختي توانست مهسا را راضي كند تا تنهايي برود
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نيم ساعت ديگر هاكان در بيمارستان بود پذيرش او را به ايستگاه پرستاري در طبقه اي كه شاين در ان 
ديدن شاين در بخش آي سي يو در حاليكه دستگاههاي زيادي به او بستري بود راهنمايي كرد. هاكان با 

وصل بود ديگر تواني در زانوهايش براي ايستادن نداشت باورش نميشد اين مردي كه روي تخت دراز 
كشيده و نشاني از زندگي در وجودش ديده نميشود همان شايان باشد كه خنده از روي لبش دور نميشد... 

را كه از او پرسيد بيمار را ميشناسد يا نه نشنيد پرستار براي دومين بار در او حتي صداي پرستار 
 حاليكه شانه هاكان را لمس ميكرد گفت: آقا ايشون رو ميشناسيد؟

 ...هاكان مثل كسي كه از خواب پريده باشد گفت: بله... اين دوستمه

كنم ـ پس لطفا تشريف بياريد كمك كنيد تا مشخصاتش رو توي پرونده ش وارد  . 

بعد از اينكه هاكان به تكميل پرونده شاين كمك كرد . رو به پرستار كرد و گفت: من بايد دكترش رو 
 !ببينم... ميخوام بدونم چه باليي سر دوستم اومده

پرستار در حاليكه بعضي قسمتهاي خالي فرم پذيرش را پر ميكرد گفت: متخصص مغز و اعصاب صبح 
ديگه متخصص ريه مياد تا ببينه وضعيتش چطوري ديشب ريه سمت  ويزيتش كرده ، تا دو سه ساعت

راستش رو جراحي كردن چون به علت گلوله اي كه خورده بود تقرريبا ريه سمت راست از كار افتاده 
 .بود

 هاكان دستي به موهايش كشيد و پرسيد: مشكل اصليش چيه؟

ب داد: خب گلوله به ريه سمت راست پرستار پرونده را بست و در حاليكه هاكان را نگاه ميكرد جوا
اصابت كرده بود و خون زيادي از دست داده بود و از طرفي هم تنفسش دچار مشكل شده بود ، دكتر 

متخصص مغزو اعصاب گفت « دكتر هاوكينز»جراحش نگران بود كه به مغز هم آسيب رسيده باشه اما 
د صبر كنن تا بيمار به هوش بيادكه توي اسكن و ام آر آي چيزي ديده نشده اما باز هم باي ... 

 هاكان با ترس پرسيد: حالش خوب ميشه؟

پرستار بدون اينكه حتي به او نگاه كند بلند شد و پرونده را از روي ميز برداشت و گفت: اين رو بايد از 
 .دكترش بپرسين

ه مهسا ميدادهاكان داشت از غصه دق ميكرد و از آن بدتر اين بود كه اين خبرها را چطوري بايد ب . 

پرستار او را به حراست بيمارستان راهنمايي كرد و در حراست هاكان متوجه شد حوالي دو صبح طي 
تماسي با اورژانس پيكر نيمه جان مرد جواني در حاليكه كنار اتوبان افتاده بوده و تيري به سينه اش 

بود و تنها شماره اي كه در ان  خورده بود پيدا شده بود و تنها چيزي كه همراهش بود يك گوشي همراه
 .ذخيره شده بود شماره هاكان بوده است

مامور بخش حراست كه مرد قد بلند و چاقي بود پشت صندلي اش جا به جا شد و گفت: آيا ميتونيد حدس 
 بزنيد كه چرا بايد به جون دوستتون سوءقصد شده باشه؟

رهاش نبودم... او آدم تو داريه خيلي كم هاكان سرش را تكاني داد و گفت: راستش من تو جريان كا
 ...درباره خودش حرف ميزنه
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 ـ شغلش چيه؟

 ...ـ نميدونم

هاكان اينرا در حالي گفت كه شانه اش را باال مي انداخت و ادامه داد: گفتم كه اون مردي نيست كه 
 !درباره كارهاش با بقيه صحبت كنه

« وي سينه اش خوانده بود رو ميز خم شد و گفت: مامور پليس كه هاكان نامش را از ر« جان مك كوي
باالخره شما بايد يه چيزي درباره اين آقاي... او از روي پرونده نام شاين را خواند و در حاليكه با تلفظ 

 ...مسخره اي او را شكوي ميخواند ادامه داد: درباره اين آقاي ُشـ.... ُشكوي بدونيد

نشجوي پزشكي بود اما به داليلي كه نميدونم كار و تحصيل رو رها هاكان گفت: فقط ميدونم قبال اون يه دا
كرد... ما سالها از هم بي خبر بوديم تا اينكه چند روز پيش دوباره هميدگرو ديديم... هاكان من و مني 

 .كرد و گفت: آخه ... همسر من يه نسبت فاميلي با ايشون داره

بيرون داد و گفت: بسيار خب آقاي مك كوي كه معلوم بود قانع نشده نفسش را با صدا ... 

 ـ ييلديز هستم

مك كوي كه داشت با خودش فكر ميكرد امروز چه اسمهاي عجيب و قريبي ميشنود با تلفظ مسخره اي 
گفت: آقاي يلديز ... مثل اينكه شما هم بيشتر از ما نميدونيد اينطور كه به نظر ميرسه بايد منتظر باشيم تا 

مون تعريف كنه چرا يه گلوله نه ميليمتري توي سينه ش بود و كنار اتوبان رها خودش بهوش بياد و برا
شده بود. اين آقاي شاِين شكوي بايد كلي برامون حرف داشته باشه... او كمي با خودش كلنجار رفت و بعد 

 پرسيد: راستي اين اسم كجائيه؟

... پاسپورت آمريكايي داره و شهروند ـ خب او اصالتا ايرانيه اما سالهاست كه توي آمريكا زندگي ميكنه
 ...اياالت متحده س

مك كوي سري تكان داد و گفت: بسيار خوب... ميتونيد بريد. او اينرا گفت و بعد پاكتي كه وسايل شاين 
در آن بود به دست هاكان داد ، هنوز هاكان از اتاق مك كوي خارج نشده بود كه تلفن همراهش زنگ 

ا، هاكان با خودش فكر كرد كه مهسا چقدر خودش را كنترل كرده وتا حاال خورد و كسي نبود جر مهس
 :صبر كرده و زنگ نزده بود

 ...ـ الو

 !ـ سالم چه خبر؟

 ...ـ آروم باش... همه چي خوب به نظر ميرسه... يكي شاين رو با تير زده

داشت سريع گفت: خطر مهسا هيني كشيد و هاكان با اينكه خودش هم به اين حرفي كه ميزد زياد اعتقاد ن
 .رفع شده ... االن همه چي خوبه! فقط بايد شاين به هوش بياد چون ديشب يه جراحي داشت

 !مهسا با صداي نگران گفت: خداي من... من ميخوام ببينمش
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 .ـ باشه اما بايد منتظر بمونيم گفتم كه بايد به هوش بياد

... من االن بايد چيكار كنم؟ مهسا با صدايي كه نگراني در آن موج ميزد گفت: هاكان ! 

 ـ چي رو چيكار كني؟

ـ ببين تا حاال كه از شاين خبر نداشتيم... خب نداشتيم... اما االن فرق ميكنه... به نظرت نبايد به پدر و 
 !مادرش خبر بديم؟

وي هاكان گفت: چي داري ميگي مهسا ؟! بعد از ده سال زنگ بزنيم بگيم چي؟! بچه تون پيدا شده منتها ت
 آي سي يوئه و يكمي هم تير خورده؟! به نظر منصفانه س؟

 ... مهسا با صدايي بغض آلودگفت: نميدونم ... خدا به خير كنه

ـ تو زياد خودت رو نگران نكن ... به آرينا منتقل ميشه... گناه داره طفلي... منم االن دارم ميرم سركار، 
بالت بياي ببينيشفعال كاري نميشه براش كرد جز دعا. غروب ميام دن . 

*** 

حاال كه ماريو مرده بود كريس ديگر دليلي براي نرفتن به خانه نداشت البته او هنوز جرات آنرا نداشت تا 
پايش را در آپارتمانش بگذارد اما خب هنوز وياليش را داشت... جايي كه هيچ پليسي از وجود آن خبر 

شير جلوي در بيرون آورد در دل داشت خودش را  نداشت وقتي كليد در ورودي ويال را از دهان مجسمه
براي خريدن اين ويال تحسين ميكرد... او نگاهي به اطراف انداخت در اين صبح زود اواخر پاييز تقريبا 
خيابان خالي بود و هيچ كس در اطراف نبود تا دختر بلوندي را كه به جز يك لباس خواب بنفش كه نيمي 

كه با پاهاي برهنه از مرسدس سياهرنگي پياده شده بود و داشت داخل دهان از آن هم خوني بود را ببيند 
مجسمه شير سردر ويالي خالي از سكنه را ميگشت و به جز سوز بادي كه هر از چندگاهي برگهاي زرد 

 .ريخته در كنار خيابان را تكان ميداد چيزي شنيده نميشد

د داخل پاركينگ گذاشت تا در اولين فرصت گم و او ابتدا اتومبيلي كه از ويالي سالياري برداشته بو
گورش كند . كف پاهايش ديگر تقريبا حس نداشت بس كه پا برهنه روي پدال فشار داده بود ، تمام بدنش 

كوفته و داغان بود اما آنقدر غصه و نگراني داشت كه ديگر هيچ كدام از آنها برايش مهم نبود. وقتي 
شيكش شد براي اولين بار در اين دو هفته كمي احساس آرامش ميكرد گو وارد ويالي نه چندان بزرگ اما 

 .اينكه بدون شاين همه چيز برايش ناگوار بود

كريس تقريبا سه سال پيش اين ويال را با يك پاسپورت جعلي خريده بود پس حتي سالياري و همسرش كه 
ه ماريو مرده بود ديگر اين خانه امن خانواده اش محسوب ميشدند هم درباره آن چيزي نميدانستند و حاال ك

امن بود اما انديشه شاين تمام اينها را به كامش زهر ميكرد... دوباره اشك به چشمهايش دويد واقعا از 
دست اين روزگار شاكي بود او از پله هاي طبقه دوم باال رفت و خودش را به اتاق خواب بزگش رساند 

بود يك اتاق بزرگ در حدود چهل متر، يك تخت بزرگ  كه به طور سفارشي دستور ساختش را داده
وسط اتاق بود و كل دكور اتاق را به رنگهاي مورد عالقه اش يعني كرمي و طاليي چيده بود او در 

بود « ونسان ونگوك»گاوصندق مخفي اش را كه پشت تابلو بزرگي كه يك كپي ماهرانه از شب پر ستاره 
كه الزم داشت را ميتوانست پيدا كند. يك سري كامل مدارك شناسايي  باز كرد خب اينجا تمام چيزهايي را

كه كارت شناسايي پاسپورت گواهينامه رانندگي ، تلفن همراه، و هر مدركي « ناتالي ايوانز»جعلي به نام 
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كه يك آدم زنده براي زندگي احتياج داردرا شامل ميشد البته به همراه پول و اسلحه. اما لبخندي كه از 
اينها بروي لبش نقش بسته بود با ديدن پاكتي دربسته اي كه در زير مدارك بود از روي لبش محو  ديدن

شد او پاكت بزرگ كرم رنگي را كه بدقت در آن چسب كاري شده بود را بيرون كشيد و همانجا نشست 
وي زمين روي زمين و در آنرا باز كرد و همزمان با پاره كردن كردن آن ، سيلي از عكسهاي شاين بر

ريخت... سه سال پيش بود كه دو نفر را مامور كرده بود تا حسابي جاسوسي شاين را بكنند تا شايد بتواند 
از او آتويي بگيرد و تحت سلطه اش بگيرد. اما همان موقع فهميده بود كه اين مرد غير قابل نفوذ است و 

 .هيچ نقطه ضعفي ندارد

كه ان زمانها دوست دختر دينو بود در « مارگاريتا ولچي»دينو و او يكي از عكسها را كه شاين به همراه 
حال ورود به يك رستوران بود، برداشت . شاين يك كت اسپرت طوسي به همراه يك تيشرت آبي يخي به 
تن داشت و عكاس صحنه خوبي را شكار كرده بود شاين در حاليكه خنده بي خيالي را بروي لبش داشت 

كتش بوددر حال مرتب كردن يقه  . 

ذهن كريس شروع به فعاليت كرد و سعي كرد آن لحظه را تصور كند وقتي شاين از اتومبيل پياده شده و 
مثل هميشه قبل از اينكه در اتومبيل را ببندد كتش را پوشيده و بدون اينكه يقه آنرا مرتب كند در اتومبيل 

ب كند اين تقريبا عادت هميشگي شاين بود و را بسته و چند ثانيه بعد تازه يادش افتاده كه يقه اش را مرت
 . بعد از ده سال گويي كريس تك تك عادتها و رفتارهاي روتين شاين را از حفظ بود

سير افكار كريس كه به اينجا رسيد با چكيدن يك قطره اشك بروي عكس او متوجه شد كه دارد گريه ميكند 
ا جمع كرد و آنها را دوباره داخل پاكت نيمه و سريع قطره اشك را از روي عكس زدود و بعد عكسها ر

پاره برگرداند و بعد داخل همان گاوصندوق گذاشت و رفت تا كمي به بدن خسته و روح خسته ترش 
فرصت بدهد تا خودشان را كمي ترميم كنند. و هيچ چيز التيام بخش تر از يك حمام آب گرم نميتوانست 

با آن بدن كوفته و مجروح داخل وان آب گرم دراز كشيد تازه  اين كار را به خوبي انجام دهد وقتي كريس
متوجه اوضاع نه چندان خوب خودش شد. گويي تك تك استخوانهايش داشتند از يكديگر جدا ميشدند او 
آرام روي كف وان دراز كشيد و اجازه داد آب گرم تمام تنش را در بر بگيرد كريس سرش را روي 

مانش را بست آب گرم دردهاي جسمي اش را التيام ميداد اما از تنش برجستگيه لبه وان گذاشت و چش
بدتر قلبش بود كه گويي ديوي بيرحم آنرا در ميان انگشتانش گرفته بود و سخت ميفشرد طوري كه هر از 

چند گاهي با صداي بلند نفسش را مثل آه بيرون ميداد تا كمي از سنگيني سينه اش كم كند و اما گلوله 
ه گلويش را بسته بود گويي قصد رفتن نداشتسمجي كه را .  

وقتي كريس چشمهايش راباز كرد واقعا گيج بود و مكان و زمان را كامال فراموش كرده بود براي 
لحظاتي گنگ فقط اطرافش را نگاه كرد و ناگهان مثل فنر از جا پريد اما هنوز هم گيج بود دقايقي طول 

يدانست دقيقا چه مدت است كه اينطور توي وان خوابش برده اما هر كشيد تا بتواند بفهمد كه كجاست او نم
 .چه بود از نوري كه از پنجره به داخل ميتابيد مي توانست حدس بزند كه اواسط ظهر باشد

او از داخل وان بلند شد و آب آنرا خالي كرد و يك دوش گرفت و با پوشيدن حوله از حمام خارج شد 
و شيك كه با يك در از خود حمام جدا ميشد ايستاد از ديدن خودش كمي  وقتي جلوي آينه رخت كن بزرگ

جا خورد، گوشه سمت راست لبش زخم بود و سمت چپ پيشاني اش هم كمي متورم شده بود و كبودي 
داشت واقعا خوش شانس بود كه پليس دستگيرش نكرده بود با اين قيافه درب و داغان. نميتوانست بگويد 

ست اما خب زياد هم خوب نشده بود هنوز هم جاي زخم گلوله اي كه شاين بخيه زده مثل صبح حالش بد ا
 .بود زق زق ميكرد . و گويي وظيفه اش اين بود كه كريس را دائم ياد شاين بياندازد
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كريس يكراست به طبقه همكف رفت و صندوق پست را خالي كرد تا شايد در ميان انبوه بروشورهاي 
ق را پر كرده بود بتواند چيزي پيدا كند تا براي خودش غذايي سفارش بدهد ، تبليغاتي كه داخل صندو

چون ديگر تقريبا از حال داشت ميرفت و البته خيلي زود هم توانست چيزي را كه ميخواست بيابد؛ بعد از 
اينكه او يك پيتزاي بزرگ پپروني و مخلفاتش را سفارش داد اولين كاري كه كرد روشن كردن تلفن 

جديدش بود ؛ االن اولين و تنها هدف او يافتن شاين بود و بس ! بايد با اورژانس مركزي تماس  همراه
 .ميگرفت وامار همه مصدومان مردي را كه در بيمارستانهاي نيويورك پذيرش شده بودند را در مي آورد

خواست كه  مهسا كه هيچ دلش نميخواست دختر كوچكش را با خود وارد محيط بيمارستان كند از هاكان
 ...جدا جدا به ديدن شايني كه هنوز به هوش نيامده بود بروند

شاين روي تخت دراز شده بود و هنوز هشياري اش را باز نيافته بود بهياري كه داشت صورت او را 
اصالح ميكرد كمي چانه اش را بريده بود او صورت شاين را تميز كرد و او را تحويل پرستارش داد تا 

اهها را وصل كند. و پرستارش كه زن ميانسال رنگين پوستي بود ابتدا به تاسف شاين را دوباره دستگ
 .نگاه كرد و در حاليكه از جواني شاين متاثر شده بود در دلش دعا ميكرد كه كاش زودتر به هوش بيايد

كند. با صداي پاشنه پوتينهاي ساق بلند زن جواني در سالن انتظار بيمارستان مركزي نيويورك طنين اف
اينكه اين پوتينهاي نو كه هنوز ساعتي از خريدن انها نميگذشت كمي انگشتان پايش را ميفشردند اما اين 
دليل نميشد او اينطور متكبرانه قدم برندارد او طوري با نخوت قدم برميداشت كه تقريبا هر كس او را 

ك آفتابي مارك َشنلش را روي موهاي ميديد ناخودآگاد حس احترامي نسبت به او در دلش ايجاد ميشد. عين
قهوه اي سوخته اش گذاشته بود و چتريهاي زيبا و خوشحالتش نيمي از پيشاني اش را پوشانده بودند. يك 
پالتوي آلبالويي رنگ از جنس چرم به تنش بود كه اندام بي نقص دخترانه اش را به رخ ميكشيد و يك 

مام زرق و برقي كه از آن انتظار ميرفت روي آن كيف با طرحهاي پوست مار كه مارك َشنل با ت
 .خودنماي ميكرد

او با همان غرور روبروي پرستاري كه در ايستگاه پرستاري نشسته بود ايستاد و با لهجه غليظ بريتانيايي 
گفت: به من گفتن يه بيمار جديد توي آي سي يو بستريه، كه نام و نشون درست و حسابي نداره.. من 

گردم احتمال ميدم اون باشه ... ، ميتونم ببينمش؟دنبال كسي مي  

پرستار كه مرد ريز نقش وكوتاهي بود و ته چهره آسيايي اش از سه كيلومتري توي چشم ميزد از ديدن 
اين دختر فوق العاده شيك در بيمارستان واقعا جا خورده بود خودش را جمع و جور كرد و گفت: ام... 

بود؟منظورتون همونه كه تير خورده  ! 

 !دختر با لبخند سري تكان داد و گفت: بله... خودشه

ـ اما ايشون شناسايي شدن... اسمش... او من و مني كرد و بعد نام شاين را به سختي از روي ليست 
 :خواند

اگه درست تلفظ كرده باشم« َشِين ُشكاي»ـ اسمش هم ... َشِين هستش...  ! 

و با همان لبخند موقري كه به لب داشت گفت: آيا ميتونم  قلب دختر لرزيد اما او هيچ چيز بروز نداد
 !ببينمش؟ برام مهمه
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دختر اينرا گفت و نام پرستار را از روي سينه اش خواند و بعد آن چشمهاي خانه خراب كنش به پرستار 
؟«وني»ريز نقِش كوتاه قد زل زد و ادامه داد: برام مهمه! اين لطف رو در حقم ميكنيد آقاي   

مقاومت كند وقتي آنطور به او خيره ميشد « كريستال سانتيني»كسي ميتوانست در مقابل چشمان اما چه 
؟! پرستار احساس ميكرد چشمان اين دختر مثل دو تكه از آسمان است در يك ظهر آفتابي تابستان همانقدر 

ر از دو تكه فيروزه آبي... همانقدر گرم... و بيشتر ديوانه كننده بود تا آرامش بخش باشد ، او براي فرا
جادويي محصور در قاب مژه هاي بلند و سياه ، او را به سمت آي سي يو راهنمايي كرد و بعد خودش را 

 .گم و گور كرد چون احساس ميكرد قلبش تحمل هضم زيبايي دختر را ندارد

بين آنها بيماران آي سي يو ممنوع المالقات بودند و مالقات كنندگان تنها از پشت شيشه بزرگي كه 
 .وبيماران قرار داشت ميتوانستند بيمارانشان را ببينند

وقتي كريستال شاين را آنطور بيهوش و بيدفاع افتاده روي تخت بيمارستان ديد ناخودآگاه نفسش را كه 
انگار در سينه اش گير كرده بود را با صدا بيرون داد و بالفاصله دماغش تير كشد هميشه وقتي دلش 

شدت احساساتش تحريك ميشد اين حالت به او دست ميداد و متعاقب ان اشك به چشمانش ميسوخت يا به 
ميدويداما االن ديگر كارش از اين حرفها گذشته بود... او قدمي به سمت شيشه برداشت و دستش را وي 
شيشه گذاشت و ناباورانه به مردي كه عشقش بود و حاال روي تخت بي جان افتاده بود زل زد ؛ ضربان 
قلبش انقدر تند بود كه كريس احساس ميكرد صداي قلبش را ميتواند بشنود. اين مردي كه االن آنجا دراز 
كشيده شاين او بود... تمام آرامشش و تمام شاديِ زندگيِ غمگين و رقت انگيزيش... همين مردي كه االن 

بود و تنها چيزي كه از او  آنجا روي تخت دراز كشيده بود... همين مردي كه هيچگاه محبتي از او نديده
بياد داشت پرخاش و سردي بود !اما هيچ كدام از اينها حتي ذره اي از محبتي كه كريس به او داشت كم 
نميكرد... گاهي به خودش ميگفت : تو مشكل رواني داري وگرنه هيچ كس عاشق مردي كه به خونش 

ل شاين نميشهتشنه س نميشه... هيچكس پابند مرد سرد و از خود متشكري مث ! 

 :اما هميشه در پايان همه اين جدالهاي دروني تنها جمله اي كه براي قانع كردن خودش ميزد اين بود كه

 !ـ دوستش دارم چون دوستم نداره

 .اين منطق بي منطق كريس بود كه حتي خودش را هم اذيت ميكرد

ه براي من وقت گذاشتيساعت مالقات فرا رسيده بود مهسا رو به هاكان كرد و گفت: ممنونم ك ... 

 !هاكان آرينا را از او گرفت و گفت: اين چه حرفيه كه ميزني... شاين دوستمه

مهسا با لبخند آرينا را به آغوش هاكان داد و بعد كت كوتاه سياهرنگش را برداشت و در اتومبيل را بست 
 .و راهي بيمارستان شد

انطور آرام و بي حركت گويي غم دنيا را ريخته مهسا بالفاصله با ديدن شاين بروي تخت آي سي يو 
بانشد توي دلش بي اختيار اشكهايش جاري شدند چطور بايد اينرا قبول ميكرد كه شايان، مردي كه هميشه 

 .مثل برادرش بود درست دو روز بعد از يك غيبت ده ساله اينطور بي جان روي تخت بيمارستان بيفتد

شاين را نگاه ميكرد زير لب گفت: خاله كجايي ببيني تك دونه پسرت  او همانطور كه با چشماني اشك بار
 !تو چه وضعيه... بميرم واست خاله... بميرم
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 !بعد آرام گفت: شايان جان تو رو خدا بيدار شو... تو رو جون همونيكه به خاطرش آواره شدي

اي ماتم زده به شاين خيره در اين لحظه مهسا تازه متوجه دختري كه كنارش ايستاده بود شد كه با چهره 
 .شده بود و از رد سياهي كه روي گونه هايش بود ميشد فهميد كه قبال گريه كرده است

مهسا حدس ميزد كه اين دختر هم به خاطر شاين اينجا باشد اما دوست نداشت بپرسد خوشش نمي آمد 
گرفت و باز شاين را تماشا فضول به نظر برسد او نگاهش را از دختر كه گويي اصال در اين عالم نبود 

كرد فرصت براي در آوردن ته و توي اين دختر زياد بود...! اما ناگهان مهسا متوجه لرزش نامحسوسي 
 ...در پلكهاي شاين شد او با خودش طوريكه بقيه هم شنيدند گفت: انگار داري به هوش مياد

به جلو برداشت و وقتي به  دختر كه كسي جز كريس نبود با شنيدن اين حرف از دهان مهسا قدمي
چشمهاي شاين دقيق شد او هم متوجه لرزش محسوسي كه پلكهاي شاين داشتند شد و بي اختيار گفت: 

 ...خداي من... درسته... اون داره بيدار ميشه

هنوز اين حرف درست و حسابي از دهان كريس خارج نشده بود كه شاين به آرامي چشمهايش را باز 
 . كرد

ه جلو برداشت و سرش را به شيشه چسباند و بعد با هيجان گفت: خدايا شكرت... برگشتمهسا قدمي ب ... 

و كريس هم با لحن هيجان زده اي كه براي خودش هم عجيب بود گفت: متشكرم شاين... ميدونستم... 
 ...برميگردي

 ...در اين لحظه هر دوي آنها متوجه آن يكي شد و هم زمان به يكديگر نگاه كردند

س متوجه دختري كه كنارش ايستاده بود شد دختر كه پوست كرم رنگ روشني داشت و موهاي بي كري
نهايت سياهرنگش را با يك كليپس ساده آن هم به رنگ سياه از پشت سرش بسته بود و چتريهايش را كه 

بود .  تا روي ابروهاي نسبتا پهن و كمي كوتاهش ميرسيدند روي پيشاني تخت نه چندان بلندش رها كرده
او به طرز ساده اي زيبا بود. وقتي كريس متوجه نگاه دختر كه رنگ تعجب داشت شد ، فهميد كه گند 
زده... او لبش را از تو گاز گرفت و منتظر شد تا مهسا چيزي بگويد مهسا كمي مردد كريس را تماشا 

اند كه دليل مشترك حضور كرد اما ناگهان گويي دوباره ياد شاين افتاده باشد سرش را به سمت تختي چرخ
 .او و اين دختر بي نهايت زيبا در اين جا بود

در اين لحظه دو پرستار از راه رسيدند واولين كاري كه كردند اين بود كه پرده اي را جلوي شيشه 
كشيدند و مهسا ديگر نتوانست چيز بيشتري ببيند او داشت از استرس ميمرد اما خب اين موقعيت خوبيش 

ال ميتوانست بهتر به اين دختر بپردازد چون در هر حال او االن هيچ كاري از دستش براي اين بود حا
شاين بر نمي امد اما تا سرش را چرخاند متوجه شد كه دختر دارد سالن انتظار را ترك ميكند پس مهسا 

 !سريع به دنبال او دويد و نرسيده بود او صدا زد: خانم... خانم يه لحظه صبر كنيد

ب زيرينش را گزيد مثل اينكه واقعا كار را خراب كرده بود اما او از كجا بايد حدس ميزد كه كريس ل
شاين كس و كاري داشته باشد ... اين جنبه از قضيه تقريبا چيزي بود كه هيچ به فكر كريس نرسيده بود و 

ي كه االن داشت صدايش حاال واقعا نميدانست چه كاري بايد انجام دهد يا اصال چه بايد بگويد به اين دختر
ميزد . ديگر براي حاشا كردن هم دير شده بود و حتي نميتوانست فرار كند ؛ در هر حال االن دست 

 :دخترروي شانه اش بود و او بايد مي ايستاد و مي ديد كه حرف حساب اين دختر سمج چيست
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 !ـ خانم خواهش ميكنم يه لحظه صبر كنيد... كارتون دارم

الي گفت كه كمي نفس نفس ميزد. كريس لبخند زوركي زد و گفت: بله... مشكل چيه؟اينرا مهسا در ح  

 !ـ شما شايان رو ميشناسيد؟

كريس كه تلفظ نا آشناي نام شاين كمي متعجبش كرده بود براي اينكه كمي براي خودش وقت بخرد تا 
د پس گفت: كي رو؟بتواند حواسش را جمع كند تا ببيند چطوري بايد اين گندي را كه زدي جمع كن  

مهسا كمي جا خورد دختر طوري نگاهش ميكرد كه گويي كامال منظور او را نميفهمد... مهسا با دست به 
سمت آي سي يو اشاره كرد و گفت: اونجا ... جلوي آي سي يو ... ديدم از بيدار شدنش چقدر خوشحال 

 ... شدين

... فكر كنم اشتباه ميكنيدكريس لبش را با حالت جذابي گزيد و با لبخند گفت: نه  ! 

مهسا چند بار پلك زد و كريس را متعجب كرد چون چشمهايش شباهت محسوسي به چشمهاي شاين داشتند 
همان چشمهاي قهوه اي جذاب و پر مژه، مهسا گفت: چرا انكار ميكنيد... اگه شما لون رو ميشناسيد 

آورده! ما هيچي از اون نميدونيم... از كارش ميتونيد به پليس كمك كنيد تا بفهمن كي همچين باليي سرش 
 ...و ارتباطاتش... نميدونيم با چه كسايي سروكار داشته

كريس با شنيدن نام پليس بوي خطر را احساس كرد او نفسش را به بيرون فوت كرد ديگر وقت حاشا 
سا را گرفت و نبود... او نگاه دقيقتري به مهسا كرد ذكاوت از چشمهايش ميباريد ، كريس بازوي مه

 !گفت: بايد باهات صحبت كنم وگرنه شاين رو بدبخت ميكني

چشمهاي مهسا گرد شد و تا آمد چيزي بگويد كريس او را به دنبال خودش كشيد و وارد پله هاي 
 اضطراري شدند كريس اطراف را خوب نگاه كرد و گفت: ببينم تو كي هستي؟

بپرسممهسا كه هنوز شوكه بود گفت: اين رو من بايد  ! 

 كريس كفت: جواب منو بده! چه نسبتي با اون داري؟

مهسا كه ناخودآگاه تحت تاثير اعتماد به نفس كريس قرار گرفته بود گفت: من هموني هستم كه شماره 
 ...تلفنم تنها شماره سيو شده توي گوشي شاين بوده

ش گذشت احتماال اين كريس احساس كرد قلبش فشرده شد ، در عرض چند ثانيه افكاري تلخي از ذهن
دختر دليل بي توجهي شاين بود... حتما يك نسبت نزديكي با شاين داشت... چهره زيبايي داشت ، چرا 

نبايد شاين اين دختر را دوست داشته باشد. چرا اين دختر نبايد محبوبه شاين باشد ؟! چقدر مهربان و گرم 
بود كه هر مردي ميخواست هيچ مردي يك بود و نگاهش چه آرامشي داشت... بي شك اين همان چيزي 

دختر سركش و وحشي مثل كريس را نميخواست ... اما االن وقت فكر كردن به اين مسائل مسخره نبود 
مسائل مسخره اي كه همه زندگي كريس را در مشت خود گرفته بودند. ولي مهسا با ادامه صحبتش 

 :كريس را از نگراني خارج كرد

ستم... و همسرم تنها دوست شاينه... البته تا اونجايي كه ميدونمـ من دختر خاله شاين ه ... 
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مهسا من و مني كرد و ادامه داد: اون تمام هفته پيش رو با ما بود اما دو روز بعد از اينكه از هم 
 !خداحافظي كرديم با همسرم تماس گرفتن و گفتن كه اون زخمي پيدا شده

معنا راحت... انگار مهسا تنها سد راه او باشد... چه مسخره  كريس نفس راحتي كشيد و يك نفس به تمام
... اين دختر هنوز از راه نرسيده ميتوانست به صورت بالقوه عشقش را از او بگيرد ... آه خدايا دوست 

 . داشتن چقدر ميتوانست دردناك و سخت باشد وقتي دستت به هيچ جا بند نبود

كرد و بعد گفت: ببين اين ماجرا پيچيده تر از چيزيه كه  كريس با حالت زيبايي چتري هايش را لمس
فكرشو ميكني... فكر ميكنم زندگي شاين برات مهمه... پس بهت ميگم براي اون مردي كه روي تخت 
افتاده بهتره كه پليس نفهمه به غير از شما مالقات كننده ي ديگه اي هم داشته... و اين به شغلش بر 

رباره شاين ميدونيد... او صورت متعجب مهسا را ورانداز كرد و ادامه داد: ميگرده... نميدونم چقدر د
البته اينطور كه به نظر ميرسه هيچي نميدونيد. فقط در اين حد بهت ميگم پليس هيچي نبايد از اومدن من 

 ...بفهمه... به خاطر خود شاين

زيبا بود چرا اينقدر گنگ  مهسا كه واقعا جا خورده بود ؛ اين دختر خوش پوش كه به طرز نفس بري
حرف ميزد مهسا گفت: چي داري ميگي؟! چرا من رو گيج ميكني؟! من فقط پرسيدم تو كي هستي... 

 !دوستشي يا دشمنش؟

كريس به چشمان قهوه اي مهسا خيره شد نفس عميقي كشيد و با چهره اي كه مهسا هيچ چيز از ان 
دشمنش نيستم! او لحظه اي سكوت كرد و بعد اضافه  نميتوانست بفهمد گفت: اين طور كه به نظر ميرسه

كرد: خودش اگه بخواد بهتون ميگه كه قضيه چيه... فقط حواستون باشه... نبايد بفهمن كه من اينجا 
 ...بودم

مهسا سري تكان داد و بعد به كريس اضافه كرد : اميدوارم اشتباهي نكني كه اون رو يه عمر گير 
 ...بندازي

گراني را ميشد از تك تك اجزاء صورتش فهميد گفت: خانم خواهش ميكنم... من واقعا مهسا كه واقعا ن
 !گيج شدم... شايان تو چه دردسري افتاده؟

كريس لبخند نمكيني زد و گفت: اون خوِد دردسره... و با همان لبخند ادامه داد: فكر نميكنم كسي بتونه 
آورده... و تاكيد ميكنم تنها كسيكه ميتونه اون رو بندازه اون رو بندازه تو دردسر، البته فعال كه بد شانسي 

 ...توي دردسر خود تو هستي اگه به نصيحتهايي كه بهت گفتم عمل نكني

 !كريس برگشت تا برود كه مهسا دستش را گرفت و گفت: خواهش ميكنم حداقل اسمت رو بهم بگو

 .كريس به طرف او چرخيد و گفت: اسمم؟! فكر نميكنم الزم باشه

 !ـ پس به شايان چي بگم؟

مهسا اين را با لحن معصومانه اي پرسيد و كريس لبخندي زد و جواب داد: الزم نيست چيزي بگي! 
 ...احتماال خودش بتونه حدس بزنه
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مهسا دستش را داخل كيفش كرد و سريع يك خودكار بيرون آورد و همانطور كه كيفش را براي يك تكه 
آن بنويسد زير و رو ميكرد گفت: خواهش ميكنم فقط يه لحظه... بعد چيزي كاغذ يا چيزي كه بتواند روي 

را كه ميخواست يافت و خودكار و يك كارت ويزيت را به طرف كريس گرفت و گفت: شمارت رو برام 
آنقدر دست و پاچه شده بود كه حتي به فكرش هم نرسيده بود كه ميتواند شماره كريس را در  .بنويس

 .موبايلش سيو كند

كريس با لبخند به خودكار و كاغذ مهسا نگاه كرد و بعد انها را از دست مهسا گرفت و گفت: تو شماره تو 
 ..به من بده

مهسا هنوز بهت زده به پيچ پاگرد نگاه ميكرد جايي كه چند لحظه پيش دختر مرموز چشم آبي در آن گم 
و برگشت هنوز پرده ها كشيده بودند و شده بود ، او نفسش را به بيرون فوت كرد و دوباره به آي سي ي

خبري نبود او كمي مردد وسط سالن ايستاد ابتدا نگاهي به شيشه هاي پوشيده شده با پرده كرم رنگ 
انداخت و بعد نگاهي به در خروجي ، هنوز هم گيج بود سوالهاي زيادي در سرش چرخ ميخوردند اما 

اكان برگشت از دور هاكان را داخل ماشين ديد كه جوابي براي آنها نداشت او راهش را كشيد و پيش ه
داشت با آرينا بازي ميكرد و نا خودآگاه لبخندي بروي لبش امد و هاكان بالفاصله با ديدن مهسا با خنده او 

 ...را به آرينا نشان داد و گفت: مامي هم اومد... دست تكون بده

دخترش را در آغوش كشيد و با شادي گفت: به و آرينا با حالت شيريني دستش را در هوا تكان داد مهسا 
 ...هوش اومد

 !هاكان با شنيدن اين حرف نغس راحتي كشيد و گفت: خدا رو شكر خيالم راحت شد

 !مهسا در حاليكه داشت موهاي آرينا را نوازش ميكرد با حالت مضطربي گفت: آره خيلي خوب شد

 !ـ پس چرا هنوز نگراني؟! االن بايد خوشحال باشي

ان اينرا گفت و منتظر جواب مهسا ماندهاك . 

 !مهسا دقايقي به هاكان نگاه كرد و گفت: هاكان يه اتفاقي افتاده

هاكان از ديدن چهره مشوش همسرش ترسي در دلش دويد و گفت: چي شده؟! و با ترديد ادامه داد: شايان 
 خوب بود ديگه؟

مامهسا گفت: آره... اون كه خدا رو شكر چشمهاشو باز كرد! ا ... 

او نگاهي به هاكان انداخت و ادامه داد: فكر نميكنم قضيه به همين سادگيها باشه... نميدونم اين شايان 
خودشو تو چه دردسرايي انداخته كه ... او مكثي كرد و هاكان نفسش را به بيرون فوت كرد و گفت : 

 دقيق بگو ببينم چي شد؟

ن رسيده فكر نميكردم به خاطر شايان اونجا باشه... ـ رفتم جلوي آي سي يو ديدم يكي ديگه قبل از م
اينقدر نگران شايان بودم كه اصال بهش نگاه هم نكردم اما يهو با ديدن ذوقزدگيش از باز شدن چشمهاي 
شايان فهميدم كه يه كاسه اي زير نيم كاسه س. دنبالش رفتم و مجبورش كردم تا بهم بگه چه ربطي با 

ماجراي رمانتيك بودم اما دختره يه چيزايي بهم گفت كه خيلي ترسيدمشاين داره اولش دنبال يه  ! 
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 هاكان مشكوك پرسيد : مگه چي گفت؟

مهسا هاكان را نگاه كرد و بعد لبهايش را با زبان تر كرد و گفت: خيلي گنگ حرف ميزد! و در مقابل 
يان حمله شده گفت كه درخواست من ،كه ازش خواستم بياد پيش پليس و كمكمون كنه بفهميم چرا به شا

اگه پليس بفهمه شايان به غير از ما مالقات كننده ديگه اي هم داشته... واسه ش دردسر ميشه! نميدونم 
 .چرا... گفت بايد صبر كنيم تا خود شايان به هوش بياد

 !هاكان گفت: بايد اينا رو به پليس بگيم

ون دختره... تو هيچ به شايان شك نكردي؟ اون مهسا گفت: نه هاكان ، نميدونم چرا اما حسم ميگه حق با ا
تا حاال كجا بوده؟ چيكار ميكرده؟ چرا اينقدر خلق و خو و ظاهرش عوض شده؟ من تو چشماش خشونتي 
ديدم كه قبال نبود ، اون ديگه اون مرد مهربون و پر از احساسي نبود كه قبال ميشناختيم اون مردي كه 

اهتي با شاياني كه ده سال پيش قيد همه رو زد و رفت نداره ، اونجا روي اون تخت خوابيده هيچ شب
مردي كه از هر ده جمله اي كه از دهنش خارج ميشد يكيش عاشقانه بود با اين مرد يكيه؟ اين كجاش به 
شايان ميره؟ اندام ورزيده ش؟ مدل موهاش ؟ يا آتيشي كه توي چشمهاشه؟ نه هاكان من حرفهاي اون 

د شايان رو خوب ميشناسه باور ميكنم... بذار خود شايان بهمون بگه چه باليي دختر رو كه معلوم بو
 !سرش اومده

هاكان در دل حرفهاي مهسا را تائيد ميكرد واقعا موافق بود كه شايان واقعا عوض شده بود البته اينرا تنها 
د. هاكان سه سال كامل با كساني ميتوانستند بفهمند كه با او زندگي كرده بودند و هاكان هم يكي از انها بو

شايان زندگي كرده بود و بهتر از هر كسي ميدانست منظور مهسا چيست، مهسا درست ميگفت يك چيزي 
درباره شايان درست نبود و هاكان خوب ميدانست كه اين شايان تنها نام شايان را با خود دارد وگرنه نه 

مرد در وجودش باقي مانده ،چگونه بايد  آن مرد با احساس ده سال پيش است و نه هيچ چيزي از آن
ادعاي شايان را باور ميكرد وقتي ميگفت دختري را زير باران در بيابان رها كرده مردي كه حتي براي 

 .گربه ها هم دل ميسوزاند

هاكان نفسش را به بيرون فوت كرد و گفت: باشه... هر چي تو بگي! در هر حال خودش به هوش اومده 
ه چي بايد بگهو احتماال ميدون  . 

 

 

دو روز بود كه شاين به بخش منتقل شده بود و حال عمومي اش به گفته پزشكان خوب بود او روي تخت 
دراز كشيده بود داشت به سقف سفيد بيمارستان و كيسه سرم تمام شده اش خيره شده بود افكارش به طرز 

چه باليي سرش امده بود او تقريبا  بدي مغشوش بودند تمام فكرش پيش كريستال سانتيني بود و اينكه
چيزي بياد نمي آورد فقط صداهايي مبهم كه واضحترين آنها صداي كريستال بود كه به او گفته بود ماريو 
را كشته ! هنوز ميتوانست بوي باروت را احساس كند. با اينكه ده سال بود سر و كارش با اسلحه بود اما 

جدي زخمي شده بود؛ البته اگر دو سال پيش را كه بازويش با گلوله اين تقريبا اولين باري بود كه بطور 
اي كه به طور سهوي از اسلحه يكي از محافظين شليك شده بود خراش سطحي برداشته بود حساب 

نميكرد. كال حال خوبي نداشت نه از نظر روحي نه از نظر جسمي. سردرد بدي داشت كه گفته بودند به 
دي هم در قفسه سينه اش داشت كه گاهي زياد ميشد و گاهي هم از بين خاطر بيهوشي است و درد ب
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ينها بدتر دلواپسي اش براي كريستال بود اما به طور خوشبينانه اي اميدوار بود كه او ميرفت . و از همه ا
 .هم جان سالم بدر برده باشد

ه منتظر بود و ميدانست كه در همين احوال بود كه پليس يونيفرم پوشي وارد اتاقش شد. شاين مدتي بود ك
دير يا زود سر و كله پليس پيدا ميشود. اما انتظار پليسهاي بيشتري را داشت نه يك سروان دوم يونيفرم 

 .پوش

 ...مرد يونيفرم پوش كه پرونده اي در دستش بود گفت: آقاي ِشِين ُشكوي

 ...شاين گفت: درستتره كه بگين شايان شكوهي

نامش را از روي سينه اش خوانده بود كمي شاين را تماشا كرد و بعد گفت: مرد يونيفرم پوش كه شاين 
 ...متاسفم... يكم تلفظش

 !شاين ميان حرف او پريد و در دستش را در هوا تكاني داد و گفت: بيخيال هر طور كه راحتي

وي سينه تون ـ بله شما سه شب پيش در اتوبان منتهي به شهر در حاليكه يك گلوله كاليبر نه ميلي متري ت
 ...شليك شده بود پيدا شدين

 ...شاين سري تكان داد و گفت: بله

 ...ـ خب براي صورت جلسه نياز به توضيحات بيشتري دارم

شاين بدون اينكه به پليس نگاه كند همانطور كه به سقف خيره بود گفت: خب چي بايد بگم... تازه شام 
روي كردم درست پشت خيابون بيست و پنجم همونجا  خورده بودم از رستوران كه بيرون زد كمي پياده

كه يه محوطه باز بزرگ هست دو نفر با يك شورولت سفيد مدل هشتاد سر راهم رو گرفتن... او نيم 
نگاهي به پليس انداخت و ادامه داد: خب ميدونيد من يه مقدار جواهرات داشتم ، يه دست بند طال و يه 

سرشون ... فكر كنم يه چيزي مصرف كرده بودن چون تو حالت عادي پالك ... نميدونم چرا يهو زد به 
نبودن بعد يكشون كه اسلحه دستش بود شروع كرد به گفتن چرت و پرتهايي درباره مرفهين بي درد و ... 

فكر ميكرد كه من بچه مايه دارم و از اين جور چيزا ... ميگفت ميخواد انتقامشو از ما پولدارها بگيره 
تا به خودم اومدم ديدم يه سوراخ وسط سينه م درست كردن ، بعدش منو سوار ماشينشون و... خالصه 

 ...كردن و ديگه تقريبا چيزي يادم نيست

بود تمام اظهارات شاين را نوشت و پرسيد: صورتشون رو ديدن ؟« تيموتي هادل» پليس كه اسمش   

 .ـ نه صورتهاشون رو پوشونده بودن

ون كنه... عالمت مشخصه اي ... جمله خاصي يا اسمي... هيچي به ياد ـ چيزي كه بتونه شناسايي ش
 ندارين؟

 ...شاين سري تكان داد و گفت: احتمال ميدم سياه بوده باشن

 !ـ چرا؟
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 ...شاين ابروهايش را كج و كوله كرد و گفت: لهجه شون شبيه سياها بود

يت داد تا دست از سر شاين بردارد و مرد سري تكان داد و بعد از پرسيدن سوالهاي روتين باالخره رضا
 .او بعد از به امضا رساندن صورت گزارشش رفت

مالقات با پليس راحتتر از چيزي كه فكرش را ميكرد به پايان رسيد البته به لطف قوه تخيل قوي شاين با 
 .ساختن يك چنين داستان بلند و قابل باوري

شاين به بيمارستان آمده بودند شاين با باال تنه برهنه  وقت مالقات بود و مهسا و هاكان هر دو براي ديدن
و باند پيچي شده به حالت نيم خيز دراز كشيده بود و سعي داشت در مقابل مهسا كه ميخواست به زور يك 

 :كنسرو آناناس را به خوردش بدهد مقاومت كند

 .ـ مهسا تو رو خدا بيخيال شو... از آناناس خوشم نمياد

بهترين ميوه براي ترميم زخمها همين آناناسه ـ برات خوبه ميگن ! 

 :شاين چپ چپ مهسا را نگاه كرد و مهسا خيلي زود منظور او را فهميد

 ...ـ ميدونم خودت پزشكي اما

 !شاين لبخندي زد و گفت: اما چي؟

 !مهسا با خنده گفت: اما هيچي حاليت نيست

و گفت: ايشاال فارسي كه بلد نيستشاين نيم نگاهي به هاكان انداخت و بعد رو به مهسا كرد  ! 

 ...و مهسا نيشخندي زد و گفت: نه اونقدر كه بفهمه تو هيچي حاليت نيست

 !شايان لبخند پت و پهني زد و گفت: تو چي... تركي بلدي؟

 ...مهسا پشت چشمي نازك كرد و با عشوه اي كه مخصوص خودش بود گفت: فكر كن بلد نباشم

فت: ميدونه بلدي؟شايان با همان لبخند پهن گ  

 ...مهسا با لبخند ابروهايش را باال انداخت و گفت: نوچ... گذاشتمش واسه روز مبادا

 ...شاين همانطور كه داشت كمي جا به جا ميشد گفت: اي مارمولك

و مهسا با صداي بلند خنديد و هاكان در حاليكه چشمهايش را تنگ كرده بود با لحني مشكوك گفت: 
سي بهم ميگه دارين پشت سر من حرف ميزنيدنميدونم چرا يه ح ... 

 ... مهسا خنديد و گفت: حست اشتباه ميكنه
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شاين گفت: حداقل اون دختر خوشگلتون رو مي آوردين يكم دلم شايد ميشد اخه ديدن دو تا آدم گنده چه 
 !دردي از يه مرض دوا ميكنه؟

 !مهسا رو به هاكان كرد و گفت: ميگم اين پرروئه تو بگو نه

ر اين لحظه مهسا متوجه صداي آالرم گوشي اش شد كه ميگفت او يك پيامك دريافت كردهد . 

 هاكان با ديدن ابروهاي باال رفته و چهره متعجب مهسا پرسيد: چيزي شده؟ از طرف كيه؟

 ...مهسا گفت: فكر كنم همون دختره باشه... گفته بودم كه شمارمو گرفت... درباره شايان از من پرسيده

گفت: جدا ... ؟ هاكان  

شاين كمي مشكوك نگاهش را بين مهسا و هاكان رد و بدل كرد و با تعجب و سوء ظن گفت: دختره... و 
 !!!در حاليكه به خودش اشاره ميكرد ادامه داد: حال من رو پرسيده؟

هم  مهسا گفت: آره اصال يادم رفته بود... وقتي تو آي سي يو بودي يه دختري اومده بود مالقاتت خيلي
 ... مشكوك ميزد... نميدوني چقدر منو ترسوند

شاين ميدانست كه سانتيني محتاطتر از اينهاس كه خودش را با امدن به بيمارستان به خطر بياندازد. اما 
يتواند كسي به جز كريستال از طرفي مطمئن بود كه آن دختري كه آنها درباره اش صحبت ميكنند نم

 ...سانتيني باشد

ببينم... كي بود... چه شكلي بود؟ـ توضيح بده   

مهسا با زبان لبش را تر كرد و گفت: يه دختر جوون و خوشگل... موهاي قهوه اي و چشمهاي آبي... 
 ...خيلي شيك و خوش پوش و البته مرموز

شاين كمي گيج شد ، مو قهوه اي؟! تا آنجايي كه ميدانست كريستال بلوند بود اما خوب زنها لحظه به 
ر ميكنند بعيد نبود موهايش را رنگ كرده باشد، او رو به مهسا پرسيد: حاال چرا مرموز؟لحظه تغيي ! 

 ...ـ نميدونم ميگفت كه نبايد درباره اومدنش با پليس صحبت كنم... ميگفت كه براي تو خطر داره

 !و هاكان ادامه داد: شايان ما اميدواريم خودت رو توي دردسر نيانداخته باشي

وزي زد و گفت: دردسر؟! تا دردسر چي باشهشاين لبخند مرم ... 

مهسا با لحني خيلي جدي كه كمتر از او انتظار ميرفت رو به شاين كرد و گفت: شايان... خواهش ميكنم 
 راستش رو بگو ... تو توي اين ده سال چيكار ميكردي؟ چرا اينقدر عوض شدي؟

بينم چي نوشته اينقدرم قضيه رو شاين دستش را به طرف مهسا دراز كرد و گفت: گوشيتو بده ب
 !كاراگاهيش نكن
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مهسا گوشي اش را بدست شاين داد و گفت: منو نپيچون ... تو يه جوري شدي... ديگه اون شاين قبلنا 
 !نيستي

حال دوست مشتركمون »شاين اس ام اسي را احتمال نود و نه درصد از طرف كريس بود خواند:
 «چطوري؟

ه مهسا نگاه كرد و گفت: تو همون مهساي چند سال پيش هستي؟ همون او سرش را بلند كرد و كمي ب
 !دختر لوس خودخواه؟

 ...مهسا گفت: جواب سوال من رو با سوال نده

ـ جوابت رو دادم... همه عوض ميشن دختر خاله عزيز حاال لزوما قرار نيست كه همه تغيرات خوشايند 
 !باشه

از دهنش حرف بكشيهاكان رو به مهسا كرد و گفت: محاله بتوني  ! 

 !مهسا گفت: من نتونم خاله زهره ميتونه

شايان با شنيدن نام مادرش ـ زهره ـ از دهان مهسا در چشمهاي او براق شد و گفت: ببين مهسا ديگه 
 !داري زياده روي ميكني

 !مهسا گفت: اما من ميخوام درباره تو باهاشون حرف بزنم

وري كه بدون توجه به مكاني كه در ان بود ناگهان فرياد اين حرف مهسا شاين را واقعا عصبي كرد ط
زد: بس كن... تو اين كار رو نميكني... و همزمان با اين فرياد ناگهان درد بدي در قفسه سينه اش پيچيد 

 .طوري كه چهره اش در هم فرو رفت

 ...مهسا كه كمي ترسيده بود گفت: باشه .... هر چي تو بگي فقط داد نزن

م پرستاري از راه رسيد و تشري به شاين زد و به مهسا و هاكان گوشزد كرد كه وقت در اين هنگا
 .مالقات به اتمام رسيده و بايد بروند

 !مهسا دستش را روي شانه شاين گذاشت و گفت : متاسفم نميدونستم اينقدر عصبي ميشي

وقتي تمام جريانو شاين كه هنوز اخم عميقي روي صورتش بود گفت: نميدونستي؟! چطور اينو ميگي 
ميدوني... او نفس عميقي كشيد و بعد به چشمان مهسا زل زد و گفت: مهسا... نميبخشمت اگه حتي بشنوم 

 !به كسي از من گفتي

شاين دلش نميخواست يك همچين برخوردي با مهسا آن هم در مقابل هاكان داشته باشد اما واقعا مهسا 
او ده سال نرفته بود كه بخواهد برگردد ، مطمئن بود كه  پايش را روي آستانه صبر شاين گذاشته بود

ديگر براي خودش برگشتي در كار نبود چون هنوز هم علت رفتنش محكم سر جايش قرار داشت به 
محكمي همان ده سال پيش كه قيد همه چيز را زده بوده و رفته بود... حاال ديگر او شايان شكوهي نبود ، 

كس در زندگي برايش ارزش نداشت و تنها چيزي كه ميخواست گذراندن اين او يك مرد تنها بود كه هيچ 
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چه « خواستن»بدون « داشتن »زندگي بود كه تنها تلخي برايش به ارمغان آورده بود اصال زندگي بدون 
 .معنايي داشت

 ـ شماره شو ميشناسي؟

و همزمان با گفتم اين جمله مهسا بود كه اينرا پرسيد و شاين جواب داد: نه اما ميتونم حدس بزنم كيه 
 .روي شما ره را لمس كرد تا از حدسش مطمئن شود

*** 

كريس به عكس خودش در آينه ميز توالت نگاه كرد و پوزخندي زد كه قاعدتا بايد لبخند رضايت اميزي 
ن پوزخند هم از به ظاهر جديدش ميبود، اما اوضاع و احوال روحي و عصبي اش انقدر خراب بود كه اي

زياد بود ، دو ساعتي مي شد كه از آرايشگاه برگشته بود هنوز موهايش بوي شامپو و نرم كننده  سرش
مي داد. موهاي پيتاژ شده و خوشحالتش با آن مش هاي زيتوني تيره ظاهر جديدي به او بخشيده بود 

ود بعد از مخصوصا موهاي جلوي پيشاني اش كه حاال تا روي ابروهايش ميرسيدند واقعا به دلش نشسته ب
اين مدت دربه دري واقعا به يك آرايشگاه حسابي نياز داشت او از جلوي آينه كنار رفت و گوشي 

همراهش را از درون كيفش درآورد و انرا چك كرد هيچ پيغامي دريافت نكرده بود و همين نگراني اش 
شروع به زنگ خوردن را از جانب شاين دو چندان ميكرد هنوز موبايل را داخل كيفش نگذاشته بود كه 

كرد او دوباره آنرا از توي كيف كوچك محافظش خارج كرد و شماره را خيلي زود شناخت با اينكه آنرا 
در گوشي سيو نكرده بود ، در جواب دادن به تماس مردد بود احتمال اينكه تماس از جانب پليس براي 

تا اين تماس را پاسخ دهد او دكمه سبز  يافتن محل او باشد كم نبود اما با اين وجود كريس تصميم گرفت
 . را فشار داد و گوشي را بغل گوشش نگاه داشت

 ...ـ الو

صدا ، صداي كسي جز شاين نميتوانست باشد، اين لحن طلبكار بي برو برگرد مخصوص خودش بود. 
.. اين كريس احساس كرد بدنش گرم شد و ضربان قلبش به يكباره باال رفت او با ناباوري گفت: شاين .

 تويي؟... چطوري؟

صدايش به وضوح ميلرزيد ؛ در خوشبينانه ترين حالت انتظار داشت از طرف ان دختري كه چشمهايش 
شبيه شاين بود يك اس ام اس دريافت كند به اين مظمون كه شاين چشمهايش را باز كرده اما حاال خود 

 .شاين داشت پشت تلفن با او حرف ميزد

هميشگي اش به زبان ايتاليايي گفت: فعال كه خوبم... تو چيكار كردي؟شاين با همان لحن خشك   

 كريس كه واقعا از اين لحن خشك و سرد شاين لجش درامده بود گفت: بعدا ميفهمي... به پليسا چي گفتي؟

 ...شاين گفت: يه دروغي سر هم كردم ، اما فكر نميكنم باور كرده باشن

صدايش كمي نرمتر شده بود گفت: ميشه بيايي دنبال من... حوصله شاين مكثي كرد و بعد در حاليكه لحن 
 .اينجا رو ندارم

 ...ـ مگه ميتوني... منظورم اينه كه دكترت
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 شاين ميان حرف كريس پريد و سريع گفت: مياي يا نه...؟

كريس واقعا از اين طرز حرف زدن شاين لجش ميگرفت مطمئنا هر زمان ديگري بود يك جواب دندان 
آستين داشت اما ديگر حوصله جنگيدن با شاين را نداشت... نه اينكه حوصله جنگيدن نداشته  شكن در

باشد توان درشت شنيدن از شاين را نداشت... مثل يك تشنه... تشنه ديدنش بود... با خودش كه تعارف 
 .نداشت بدون شاين زندگي برايش بي رنگ و بو بود

 !ـ بگو دقيقا بايد چيكار كنم؟

: كار خاصي الزم نيست انجام بدي فقط بيا جلوي دربيمارستان منم توي حياطم... فقط يه شاين گفت
 ... جوري بايد با نگهبانا كنار بياي

 !ـ باشه... فقط... مطمئني كه ميتوني بيمارستان رو ترك كني؟

كرد عطوفتي كه در لحن كريس بود واقعا شاين را متعجب كرد طوريكه نا خودآگاه او هم لحنش تغيير : 

ـ نگران نباش... ميدوني كه من خودم پزشكم... وكريس از تن صداي او فهميد كه لبخند بزرگي بر لب 
 .دارد

 ...كريس اين پا و ان پا كرد و گفت: باشه... من تا يه ساعت ديگه ميرسم

وقتي تماس قطع شد كريس احساس ميكرد ميتواند طپش قلبش را از روي سينه اش احساس كند او يقه 
باسش را در پنجه اش فشرد و به خودش گفت: چه شده كريس؟ چرا اينجوري شدي؟ به خودت مسلط ل

 !باش

اما وقتي قلبش سر ناسازگاري داشت و مثل يك عضو خودمختار عمل ميكرد تكليف او چه بود جز مدارا 
 !كردن؟

: چه خبره اينجا؟! شاين كه تماس را قطع كرد تازه متوجه نگاههاي مهسا و هاكان شد مهسا زودتر گفت
 اين چه زبوني بود شما صحبت كردي؟

 ...هاكان با نيشخند گفت: فكر كنم ايتاليايي بود...درست نميگم شاين

 !مهسا گفت: باشه... فقط يادت باشه ما رو غريبه دونستي

شاين كه از اين حرف مهسا خنده اش گرفته بود گفت: بابا چرا قضيه رو اينقدر بزرگش ميكنيد! طرف 
يتاليايه باهاش تركي حرف بزنم؟ا ! 

 !ـ ِاِاِا دختره از منم بهتر انگليسي صحبت ميكرد... چرا دروغ ميگي؟

 !ـ بيخيال مهسا...گير نده
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مهسا گفت: اتفاقا دختر خوبي هم بود... چقدم از بيدار شدنت ذوق كرد... داشت پس ميوفتاد !! از من 
 !بيشتر خوشحال بود

را تماشا كرد يعني بايد باور ميكرد كريس از زنده ماندن او ذوق كرده بود؟! شاين با نگاه متعجبي مهسا 
 !!!كريستال سانتيني؟! خوشحالي به خاطر نمردن او؟

 .ـاز نمردن من خوشحال بود؟! شاين اينرا با لحن متعجبي گفت

 ...مهسا لبخند كجي زد و گفت: خوشحال بود....؟!!! داشت گريه ميكرد

كرد و گفت: برو ... خودتو بزار سر كار شاين چشمهايش را تنگ ... 

ـ نه به جون خودم... داشت گريه ميكرد... وبعد لبخندي زد و اضافه كرد: چه چشمهاي خوشگلي هم 
 .داشت

 ...شاين دهانش را كه از تعجب باز مانده بود بست و گفت: باشه الزم نيست ديگه به جزئيات بپردازي

ن كرد و ادامه داد: وسايلي كه همراهم بود رو تو تحويل گرفتي؟شاين اينرا گفت و بعد رو به هاكا  

هاكان سرش را تكان داد و گفت: فقط يه گوشي بود چون لباسهات كه خيلي داغون شده بودند يه مقدار 
داري؟ پول نقد و كارت اعتباري و موبايلت االن تو خونه س.... او مكثي كرد و پرسيد: الزمشون  

كوتاه گفت: نهشاين سري تكان داد و  ... 

در اين هنگام پرستاري كه چند لحظه پيش به آنها درباره تمام شدن وقت مالقات اخطار داده بود دوباره 
 .از راه رسيد و با احترام آنها را از اتاق خارج كرد

بعد از رفتن انها شاين اولين بهيار كه جلوي چشمش ظاهر شد را صدا زد او يك دختر خنده رو و كمي 
دپر بو  . 

 !ـ ببينم ميشه برم تو حياط... شاين اينرا گفت و بعد اضافه كرد: احتياج به هواي تازه دارم

بهيار كه اسمش كندي بود چيني به بيني كك و مكي اش انداخت و گفت: توي اين سرما ... اين موقع 
 !شب؟! فكر نميكنم برات خوب باشه؟

 !شاين گفت: ميشه يا نه؟

.. و بعد پرسيد: ميتوني راه بري؟كندي گفت: شدنش كه ميشه.  

 !شاين شانه اي باال انداخت و گفت: اگه ويلچر برام بياري بهتره

 ...كندي با خنده گفت: پس صبر كن تا بيارم
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*** 

كريس كمد لباسهايش را باز كرد تمام ديروز را مشغول خريد بود و تا نزديكي صبح مشغول جا به جا 
لباس بود او جلوي كمد بزرگ لباسهايش ايستاده بود و يك سوال توي  كردن... و نتيجه اش يك كمد پر از

 :مغزش چرخ ميخورد

حاال چي بپوشم»ـ !» 

سوالي كه براي هر زني به غير از كريستال سانتيني يك سوال روتين و تكراري محسوب ميشد! وقتي 
ست مثل يك دختر خوب فكر ميكرد ميديد هيچ گاه اين دغدغه را نداشته كه چي بپوشد اما امروز در

شانزده ساله دچار استرس شده بود كه االن چه بايد به تن كند آنهم در مقابل مردي كه ده سال است جلوي 
چشمش رژه ميرود ! او با ترديد يك شلوار كتان جذب شكالتي به همراه پيراهن بافت سياه را انتخاب كرد 

از زير سينه ميخورد از روي ان پوشيد و در اخر يك كت كوتاه قهوه اي سوخته كبريتي كه يك دكمه . 

موهايش را كه بست و همان كاله گيس قهوه اي سوخته را روي سرش گذاشت آنقدر استرس داشت كه 
دست و دلش به آرايش نمي رفت و تنها به يك برق لب صورتي اكتفا كرد ما دراخرين لحظه با مداد چشم 

ج آرايشش بود چون كريس زياد اهل خودآرايي نبودكاربني كمي داخل چشمش را آبي كرد البته اين او  . 

َكندي همانطور كه با هن و هن ويلچر شاين را هل ميدادگفت: آقاي شكوهي هوا خيلي سرده... براتون 
 .خوب نيست

 !شاين گفت: اتفاقا خوبه... ميتوني بري

ن بود چون با دو سه ـ نه ميمونم... از صداي كندي مشخص بود كه به شدت سردش شده و اين به نفع شاي
بار اصرار توانست دكش كند. اما بايد اعتراف ميكرد كه واقعا هواي سردي بود او پتوي نازكي كه به 
دورش پيچيده بود بيشتر به خودش پيچاند و به زحمت از روي ويلچر بلند شد و چند قدم برداشت هنوز 

عا ديگر تحمل ماندن در بيمارستان را ضعف داشت و درد مبهمي در قفسه سينه اش احساس ميكرد اما واق
نداشت و در ثاني هر لحظه امكان اينرا ميداد كه پليسها درباره او تجديد نظركنند... احتماال هنوز چيزي 

درباره مرگ ماريو سالياري نشنيده بودند كه به اين راحتي از او گذشته بودند پس تا وقت بود بايد 
كه مهسا درباره كريس زده بود فكرميكرد يعني بايد حرفهاي مهسا ميرفت. شاين هنوز داشت به حرفهايي 

را در باره گريه كريس باور ميكرد؟! امكان داشت مهسا او را دست انداخته باشد اما دليلي براي اينكارش 
وجود نداشت... در هر حال او نميتوانست كريس را در حال گريه كردن براي خودش تصور كند چون تا 

ياد داشت كريستال سانتيني از او متنفر بود. در همين افكار بود كه متوجه سياهي شخصي آنجايي كه به 
شد كه به طرفش مي آمد الزم نبود زياد به مغزش فشار بياورد تا كريستال را بشناسد او كريستال را از 

ر همين دو كيلومتري هم تشخيص مياد با ان راه رفتن متكبرانه، شاين برگشت و روي ويلچر نشست و د
حال كريس روبروي او ايستاده بود ... خيلي تغيير كرده بود با آن كاله گيس قهوه اي سوخته! شايد كمي 
جا خورده بود هيچ وقت كريس را اينقدر ظريف و شكننده نديده بود گويي تا به حال شخص ديگري به 

 !جاي كريستال سانتيني ميشناخته

باش با نگهبان صحبت كردم ... مشكلي نيست ميتونيم اينجا كريس در حاليكه نفس نفس ميزد گفت: زود 
 رو ترك كنيم! بعد مكث كوتاهي كرد و گفت: ميتوني راه بري؟
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شاين در حاليكه در تاريك و روشن به صورت كريس نگاه ميكرد گفت: مطمئني مشكلي نيست؟ نميخوام 
قضيه همه بفهمن من دارم اينجا رو مخفيانه ترك ميكنم ... حساس ميشن به ... 

كريس احساس كرد شاين دارد قابليت او را زير سوال ميبرد پس كمي بهش برخورد و گفت: شك داري 
ره هاي ويلچر را گرفت تا او را هل دهد كه به من... ميگم باهاش صحبت كردم... بعد رفت و دستگي

 ...شاين گفت: الزم نيست ميتونم راه برم

 !كريس گفت: مطمئني؟

ده ... پاهام سالمنـ سينه م تير خور ... 

 ...كريس گفت: احمق نيستم... گفتم شايد هنوز ضعف داشته باشي

 ...شاين لجوجانه گفت: ندارم.. و از روي ويلچر بلند شد و ادامه داد: ويلچر خيلي تابلوئه

 ...كريس سر تا پاي او را ورانداز كرد و گفت: نه به اندازه اين لباسهاي فرم بيمارستان

ا به بيرون فوت كرد و گفت: ببينم االن ما چرا اينجا وايستاديم داريم بحث ميكنيم؟شاين نفسش ر ! 

داري بحث ميكني« تو»نه... « ما»كريس گفت:  ! 

 ...شاين دوباره روي ويلچر نشست و گفت: حاال كه دقت ميكنم يه كم ضعف دارم

مي لجش درامده بودشاين كه روي ويلچر نشست كريس رفت تا هلش بدهد در حاليكه از دست او ك . 

دقايقي بعد اندو داخل پورشه نقره اي جديد كريستال بودند كريس واقعا به نفس نفس افتاده بود گفت: ببينم 
 تو چند كيلويي؟

شاين همانطور كه داشت صندلي اش را عقبو جلو ميكرد تا كمي راحتتر باشد گفت: صد و سه كيلو بودم 
 ...تا قبل ازاينكه تير بخورم

ستارت زد و با پوزخند گفت: يعني االن الغر شدي؟! كمر منو داغون كرديكريس ا ! 

 !ـ خودت اصرار كردي هلم بدي من كه داشتم پياده ميومدم

دقايقي ميشد كه كريس ساكت بود كمي توي ذوقش خورده بود انتظار برخورد رمانتيكتري را داشت اما 
 ...انگار دوباره گول شاين را خورده بود

اينقدر بد اخالقي؟ ـ حاال چرا ! 

شاين با اين سوال ، كريس را متوجه خودش كرد و كريس نيم نگاهي به او انداخت و بعد دوباره مشغول 
 :رانندگي شد و ترجيح داد جواب شاين را ندهد
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 !ـ خودت خواستي كمكم كني! من درخواستي برات نفرستادم

ضد و نقيضش كريس را آزرده ميكرد كريس باز هم سكوت كرد شاين واقعا متوجه نميشد كه رفتار ! 

 ...ـ ببين من اصال خوشم نمياد زير منت كسي باشم اون هم كسي مثل

ـ چرا مزخرف ميگي؟! منت چيه... خودم خواستم بيام دنبالت... كريس تقريبا اينرا فرياد زد اين 
 .پيشداروي هاي شاين واقعا ديوانه اش ميكرد

 !ـ پس اين رفتارت براي چيه؟

گاه تقريبا طوالني به شاين كرد و اما چون بايد حواسش به رانندگي اش هم مي بود از او نگاهش كريس ن
 را گرفت و با عصبانيت گفت: ميشه خواهش كنم فقط دو دقيقه به من نيش زبون نزني؟

ـ اعصاب نداري ... ! قرص آهن رو كه گفتم مصرف ميكني؟ شاين اين جمله را با لحن خيلي جدي گفت 
با چشماني گرد شده نگاهش كرد و شاين همزمان با نگاه او نيشخندي زد كه كريس گفت: بهتره  و كريس

 !واسه خودت هم يه چيزي تجويز كني... كال مشكل داري

كريس كمي خوش اخالقتر شده بود اخمي كه بين ابروهايش بود از بين رفته بود شاين گفت: حاال اين كاله 
 !گيس براي چيه؟

صنعي گردنش را تكان داد و گفت: ميخواستم يه تغييري كرده باشمكريس با عشوه ت ... 

 !شاين هم با همان نيشخندي كه روي اعصاب كريس بود گفت: به خاطر من؟

 !كريس هم سريع جواب داد: نخير به خاطر پليسا... چرا بايد به خاطر تو كاله گيس بزارم؟

خودت گفتي يكم بهم روحيه بدي! شاين اينرا با همان ـ گفتم حاال كه به خاطر تو رفتم زير تيغ جراحي با 
نيشخندي كه به لب داشت گفت و كريس نيم نگاهي به او انداخت وگفت: تو به خاطر من رفتي زير تيغ 

 !جراحي...؟

 !ـ نه پس اونجا داشتم هوا ميخورم... يهو تير ماريو اومد و رفت توي سينه من

ئنم هر چي بود به خاطر من نبود! اگه برات ارزشي داشتم ـ نميدونم اونجا چيكار ميكردي ولي مطم
 !اونجوري تو بيابون ولم نميكرد

ـ اي تو روحت! شاين اينرا به زبان فارسي گفت و ترجيح داد ديگر چيزي نگويد. و كريس در حاليكه با 
 . انگشت به او اشاره ميكرد گفت: به يه زبوني حرف بزن كه بفهمم

نجره تكيه داد و با همان لبخندي كه واقعا روي اعصاب كريس بود مشغول شاين آرنجش را به لبه پ
تماشاي نيمرخ زيباي كريستال سانتيني بود اما اينكه چرا هيچ وقت نميتوانست دو كلمه حرف با او بزند 

برايش عجيب بود ، انگار از هر دري وارد ميشدند اخرش به جنگ ختم ميشد ، انقدر بي انصاف نبود كه 
صيرها را به گردن كريس بياندازد اما هر چه فكر ميكرد نميتوانست ايراد كارش را پيدا كندهمه تق . 
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 !كريس كه ديگر از نگاه خيره شاين كمي عصبي شده بود گفت: ميشه به من زل نزني؟

 !شاين گفت: تو واقعا ماريو رو كشتي؟

حيف شد زود مرد... دلم ميخواست كريس بدون اينكه به شاين نگاه كند با خونسردي گفت: آره كشتمش... 
 !حسابي درد بكشه بعد بميره ؟

 !شاين لب زيرينش را گزيد و گفت: خيلي اذيتت كرد؟

از انقباض فك كريس معلوم بود كه دارد دندانهايش را به هم ميفشارد شاين احساس شفقت عجيبي در دلش 
ادآوري بدن زخمي كريس بي احساس كرد و دوباره حس عذاب وجداني كه نسبت به كريس داشت با ي

اختيار دستش را به سمت كريس برد تا كمي دلداريش بدهد كه كريس در حاليكه سعي ميكرد خونسرد 
 !باشد زير لب گفت: به من دست نزن

دست شاين در هوا معلق ماند و كريس ادامه داد: ترحمت رو براي خودت نگهدار... خود كريس هم 
شاين سرسختي نشان ميدهد وقتي ميداند كه چقدر به محبت او نياز داردنميدانست چرا اينقدر در مقابل  . 

شاين كمي جا خورد او فقط ميخواست كمي كريس را دلداري بدهد اما او طوري با او رفتار ميكرد كه 
گويي شاين ميخواهد اذيتش كند... دقيقا دوره صلحي كه بينشان بر قرار ميشد به يك دقيقه نميكشيد... شاين 

من واقعا به خاطر اون كار احمقانه اي كه درباره تو انجام دادم متاسفم ، اما گير افتادنت دست  گفت:
 ...ماريو ديگه بي احتياطي خودت بود

كريس گفت: يه دختر زخمي و مريض ، بدون يه پاپاسي پول... بايد چيكار ميكردم؟! او نيم نگاهي به 
واسش را به جلو معطوف كرد و ادامه داد: فكر كردي شاين انداخت چشمهايش شفاف شده بودند و بعد ح

من كيم؟! جيمز باند؟!؟ منم يه آدمم ! گاهي اوقت يكي بايد كمكم كنه... من هم وقتي مريض ميشم ضعيف 
ميشم... فكرم از كار ميوفته...او سكوت كرد لب زيرينش را گزيد تا اشكش در نيايد و بعد ادامه داد: وقتي 

همه لباسهات خيسن و كتفت هم تير خورده... اگه آرنولد هم باشي... كم مياري هنوز تب و لرز داري ! 

كريس لب زيرينش را به دندان گرفته بود تا از ريختن اشكهايش جلوگيري كند خودش هم نميدانست چرا 
 .در مقابل شاين اينقدر زود رنج و دل نازك ميشود

ن به مقصد هم ادامه داشتسكوت بدي فضاي اتومبيل را فراگرفته بود و تا رسيد  . 

 .كريس موتور اتومبيلش را خاموش كرد و بعد از باز كردن كمربندش از اتومبيل پياده شد

از تمام حركات كريس دل آزردگي ميباريد و شاين دقيقا االن نميدانست بايد چه عكس العملي نشان دهد 
رسيد ناگهان درد بدي درست از محل زخم شاين در را باز كرد پياده شد اما باالفاصله تا پايش به زمين 

جراحي اش شروع شد و تمام قفسه سينه اش را گرفت طوري كه براي لحظه اي احساس كرد نفسش بند 
آمد او به بدنه اتومبيل تكيه داد و كمي به جلو خم شد ميدانست علت درد به خاطر نشستن است و اگر كمي 

قصد خوب شدن نداشت كريس كه هنوز به در خانه نرسيده  مدارا كند بهتر خواهد شد اما گويي اين درد
بود براي لحظه اي برگشت و با ديدن شاين در حاليكه دستش را روي سينه اش گذاشته و به جلو خم شده 
هراسان به طرف او برگشت ابتدا با قدمها آرام و بعد چند قدم بلند، تقريبا دويد. واقعا دست و پاچه شده 

وي شانه هاي شاين گذاشت و با صدايي نگران گفت: خوبي... چي شدبود او دستانش را ر ... 
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 !شاين سري تكان داد و با صدايي كه درد در ان خش انداخته بود گفت: االن خوب ميشه

 : كريس از ترس و نگراني داشت قالب تهي ميكرد

 !ـ بزار برگردونمت بيمارستان... باليي سرت نياد؟

ش كمتر ميشد گفت: نه... الزم نيست داره بهتر ميشهشاين كه گويي كم كم داشت درد . 

 .كريس زير بازوي شاين را گرفت و گفت: بزار كمكت كنم

شاين در حاليكه هنوز درد در ابروهايش گره انداخته بود نيشخندي زد و گفت: من صد كيلوئم... بگم ! 
 .بعدا نگي كمرت رو خورد كردم

ف بايستد گفت: حرف اضافه نزن... اصال تقصير خودمه كريس همانطور كه به او كمك ميكرد تا صا
 !نبايد از بيمارستان خارجت ميكردم

شاين خنده اش گرفته بود گويي ذره اي ظرافت در رفتار اين دختر وجود نداشت او دستش را دور شانه 
اعتراف  كريس حلقه كرد و سعي كرد آرام راه برود با اينكه از شدت دردش هر لحظه كمتر ميشد اما بايد

 .ميكرد كه درد جان كاهي بود

كريس در جنوبي وياليش را باز كرد و به همراه شاين وارد شد . شاين حاال خيلي بهتر شده بود و 
ميتوانست سر پا بايستد كريس با چشمهاي نگرانش به شاين نگاه كرد و وقتي صورت آرام او را ديد 

 گفت: بهتري؟

فت رو روي كاناپه بزرگ روبروي تلوزيون نشست ، احساس شاين گفت: خوبم... و به كمك كريس ر
ميكرد خيلي خسته است كريس سريعتر از چيزي كه شاين فكر را بكند با يك بالش و پتو باالي سرش 

ايستاده بود؛ او بالش را به دسته مبل تكيه داد و شاين به حالت نيم خيز روي آن لم داد و كريس با پتو بدن 
ك تك حركات كريس را زير نظر گرفته بود با اينكه توي ماشين خيلي تلخ و دل او را پوشاند شاين ت

 ... آزرده به نظر ميرسيد اما االن چقدر گرم و مهربان بود چقدر دلنشين و

در اين لحظه كريس سرش را بلند كرد و نگاهش با نگاه شاين تالقي پيدا كرد كريس كمي خجالت كشيد 
بايد خويشتنداري بيشتري به خرج ميداد او بالفاصله نگاهش را از شاين  انگار كمي زياده روي كرده بود

دزديد و او صاف ايستاد و در حاليكه سعي ميكرد نگاهش را از شاين بدزدد گفت: من بايد برم بيرون يكم 
 ...كاردارم...تا تو يه كم بخوابي من برگشتم ، كريس اينرا گفت و سريع از خانه خارج شد

در كه آمد شاين مطمئن شد كريس از خانه خارج شده است ، او هنوز هم از مهرباني صداي بسته شدن 
كريس در هنگام پوشاندن او با پتو متعجب بود ، ياد حرف مهسا افتاد كه گفته بود كريستال سانتيني از 
تي خوشحالي گريه ميكرده... وقتي همه چيز را كنار هم ميگذاشت به نتيجه عجيب و غريبي ميرسيد كه ح

دارد؟ يا به زبان « دوستش»خودش هم از به زبان آوردن آن خنده اش ميگرفت اينكه كريستال سانتيني
؟! تنها وجه مشتركي كه ميتوانست پيدا كند اسلحه « كريستال سانتيني»و « او»است! « عاشقش»ساده تر 

عنوان نيش زبان ياد  بود و البته كمي خون و يك مقداري خشونت و البته همان چيزي كه كريس از آن به
 !كرده بود
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شاين نفسش را به بيرون فوت كرد و چشمهايش را بست و سعي كرد اين افكار مسخره را از سرش 
 .بيرون كند و بعد از روزها اضطراب كمي در آرامش بخوابد. و خودش هم نفهميد كه كي خوابش برد

اكتهاي خريد او ابتدا خوراكيهايي را كه يكي دو ساعت بعد كريس برگشت در حاليكه دستهايش پر بود از پ
خريده بود را روي اپن آشپزخانه گذاشت و بعد با بقيه پاكتها به طرف طبقه دوم رفت و سر راه نيم 

نگاهي هم به شاين انداخت كه هنوز خواب بود او ابتدا به طرف اتاقي كه براي شاين در نظر گرفته بود 
لباس زير و شلوار و بليز راحتي و البته يك سري وسايل  رفت بسته هاي خريد را كه شامل يك سري

 .شخصي مثل مسواك و وسائل اصالح بود روي تخت گذاشت بعد اتاق را ترك كرد

كريس نرسيده به اتاقش كاله گيسي كه روي سرش بود را با حرص برداشت ، سرش به خارش افتاده بود 
يك تاپ سفيد ركابي و يك شلوار راحتي گشاد  زير آن كاله گيس قهوه اي سوخته. او لباسهايش را با

طوسي عوض كرد يك جفت دمپايي ال انگشتي صورتي چرك از كمد برداشت كه روي بندهايش را 
نگينهاي ريز تزئيني پر كرده بود و روي پوست سفيد پاهايش واقعا جلوه مي كرد علي الخصوص 

گر بيرون آمده بود ؛ او كمي كرم مرطوب ناخونهاي پديكور شده اش كه همين امروز از زير دست آرايش
كننده به دستش زد بعد كمي عطر زد و برس را برداشت و بند را از موهايش باز كرد و شروع به برس 
كشيدن كرد وقتي كمي بيشتر به عكس خودش در آينه نگاه كرد تصميم گرفت چيزي از روي تاپش بپوشد 

متهمش كند! او سويتشرت كوتاه طوسي « ه بدر كردناز را» قبل از اينكه اين مرد از خود راضي به
صورتي رنگي را از روي تاپش به تن كرد و به طبقه پايين برگشت بعد از چك كردن وضعيت شاين به 

 ... آشپزخانه بزرگ و لوكسي كه تك تك وسايل آنرا با وسواس خاصي سفارش داده بود رفت

ش كمي بلندتر شده بودند و ته ريش نا مرتبي صورتش را از اينجا بهتر ميتوانست شاين را نگاه كند موهاي
پوشانده بود كه چهره اش را مردانه تر و جذابتر كرده بود كريس تازه متوجه ميشد كه چرا زنها اينقدر 

 .براي ته ريش سر و دست ميشكنند

 !او رفت تا يك قهوه براي خودش و شايد شاين دم كند

*** 

زده بود اما در همين زمان كوتاه خواب عجيب و مسخره اي ديده بود ، شاين بيدار شده بود چرت كوتاهي 
خودش و كريستال در حال... او نفسش را به بيرون فوت كرد و لبخند كجي كه بيشتر شبيه پوزخند بود با 

 :سماجت رو لبش نقش بسته بود و در دل به خودش گفت كه

مغزت چرخ ميخورن رو نميگيري ـ وقتي قبل از خواب جلوي او افكار مزخرفي رو كه توي 
 ! انتظارخواب بهتري هم نبايد داشته باشي

اما بايد اعتراف ميكرد با وجود اينكه تمام آنها فقط يك خواب بود اما عجيب تاثير گذار بود صداي 
 :كريستال را شنيد كه ميگفت

 !ـ گرسنه اي

دنش بود و سستي قابل توجهي در اما حال تكان خورد نداشت هنوز هم اثرات خوابي كه ديده بود توي ب
 .خودش احساس ميكرد
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وقتي كريس متوجه شد شاين هيچ عكس العملي ندارد خود را باالي سر شاين رساند خودش هم نميدانست 
چرا اما كمي ترسيده بود كه نكند باليي سرش امده باشد در هر حال او با فرار شاين از بيمارستان زياد 

 .موافق نبود

 !ـ بيداري؟

ين چشمهايش را باز كرد و لحظه اي كريستال را نگاه كرد و كريس ادامه دادشا : 

 !ـ چيزي ميخوري برات بيارم

 !شاين دوبار مژه زد و گفت: ممنون ولي... اول بايد برم دستشويي

كريس نگاهي به لباس مغز پسته اي رنگي كه به تن شاين بود انداخت و چقدر از اين رنگ متنفر بود ، 
به سمت دستشويي اشاره كرد و گفت: سرويس بهداشتي اونجاست و مكثي كرد و ادامه داد: اگه او با سر 

 !بخواي ميتوني بري يه دوش بگيري؟

شاين يخ كرد... يعني كريس فهميده بود او در چه وضعيتي است او كمي فكر كرد نه با وجود اين پتو او 
 :نميتواند متوجه چيزي شده باشد! اما بي اختيار پرسيد

 ...چرا بايد دوش بگيرم

 كريس متعجب شاين را نگاه كرد و گفت: خب... گفتم شايد بخواي دوش بگيري؟

شاين كمي در جايش جا به جا شد تازه متوجه كريس شده بود براي لحظه اي به او خيره شد خودش هم 
ر ميرسيد چون به نميدانست دليلش آن خواب كذايي بود يا واقعا كريستال خيلي زيباتر از هميشه به نظ

طور بي سابقه اي حس كشش عجيبي نسبت به او در خودش احساس ميكرد طوريكه كريس هم متوجه 
نگاه عجيب او شد و با خودش فكركرد شايد لباسش زيادي مسخره است چون تنها چيزي كه به نظرش 

بود« سوتي»ميتوانست باعث خيره شدن شاين بشود يك اشتباه يا يك  . 

 ...ـ موهات

نرا شاين با لحن خاصي گفت طوريكه كريس دستش به موهايش كشيد و گفت: موهام چي؟اي ! 

 !ـ از اولش همين شكلي بودن؟

كريس واقعا از خنگي شاين لجش درآمده بود با كالفگي چشمهايش را در كاسه چرخاند و بعد گفت: 
 !ميخواي دوش بگيري يا نه؟

كه بپوشمشاين گفت: بدم نمياد اما... بعدش هيچي ندارم  ! 

كريس گفت: برات يه اتاق اماده كردم فعال پاشو نشونت بدم ، اينجا براي خواب خوب نيست. درباره لباس 
 .هم يه فكري ميكنيم
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 ...شاين با لحن مسخره اي گفت: انتظار نداري كه لباسهاي تو رو بپوشم

بشن؟« نره غول»كريس در حاليكه زير بازوي او را ميگرفت گفت: به نظرت لباسهاي من تن تو  ! 

شاين پتو را كنار زد و در حاليكه چيني به ابروهايش افتاده بود به كمك كريس با طمئنينه از روي كاناپه 
از كشيده بود بلند شد ، كريس دستش را از زير بغل شاين رد كرد و دور بدن او راحتي كه رويش در

ين از آن متنفر بود در مشامش پيچيد و حلقه كرد ، همزمان با اين بوي عطر شيرين كريس كه هميشه شا
من واقعا از اين عطر متنفر بودم؟»يك سوال در ذهنش نقش بست:  !» 

واقعا كريس هيچ نقشي در راه رفتن او ايفا نمي كرد اصال يك دختر شصت كيلويي چه كمكي ميتوانست 
ين از اينكه اينطوردستش به مردي مثل او بكند با نزديك به صد و نود سانت قد و صد كيلو وزن ! اما شا

را دور شانه هاي ظريف كريستال حلقه كرده بود و كريستال دستهايش را روي كمر و پهلوي او گذاشته 
بود بدش هم نمي آمد. از اينكه كريستال اينطور نزديكش بود حس خشنودي بي سابقه اي در خودش 

 !احساس ميكرد

 ـ اينجا رو كي خريدي؟

كه داشتند پله هاي چوبي و تزتيني منتهي به طبقه دوم را طي ميكردند  اين سوال را شاين همانطور
 .پرسيد

ـ سه چهار سالي ميشه... هميشه دوست داشتم يه جا واسه خودم داشته باشم كه هيچكس ازش خبر نداشته 
ر باشه اينجا رو با مدارك جعلي خريدم و هيچ كس از اينجا خبر نداشت تا اينكه يه روز ماريو رو جلوي د

اينجا ديدم اومده بودن بگه كه حواسش به من هست ،رذل بي همه چيز تمام مدت براي من جاسوس 
گذاشته بود و فهميده بود... اصال فرق نميكرد چطوري اما اون فهميده بود كه من اون روزهايي كه به 

وجود اينجا بهانه رفتن به هاوايي غيبم ميزد ميومدم اينجا... بعد از مرگ اون لعنتي هيچ كس از 
 ...خبرنداره

صورت كريس چند سانت بيشتر با شاين فاصله نداشت و نفسهايش موقع حرف زد به صورت شاين 
ميخورد، نفسش بوي توت فرنگي ميداد ! چشمهاي شاين بين چشمها و لبهاي كريس در رفت و آمد بود و 

د او در دل به خوابي كه ديده دقيق متوجه بود كه چيزي كه سالها در وجودش خفته بود داشت بيدار ميش
بود لعنتي فرستاد چون همان روياي لعنتي حسهاي خفته درونش را هم بيدار كرده بود. كريس هنوز 

داشت حرف ميزد كه جلوي در يكي از چهار اتاق طبقه دوم ايستاد او آرام در اتاق را باز كرد و شاين را 
 :به داخل دعوت كرد

تري شد كه يك تخت تك نفره كه به نظر خيلي هم راحت مي آمد در وسط شاين وارد يك اتاق حدودا سي م
آن خودنمايي ميكرد كريس به شاين كمك كرد تا روي كاناپه تك روبروي در بنشيند و بالفاصله كيسه هاي 

 :خريد كريس كه روي تخت بودن نظر شاين را جلب كرد

 !ـ اينها چيه؟! جزو دكور اتاقه؟

غذي را برداشت و روي تخت خالي كرد يك ست لباس زير مردانه سفيد به كريس يكي از كيسه هاي كا
همراه يك تي شرت سورمه اي رنك و دو شلوار نخي مردانه يكي به رنگ سياه و ديگري به رنگ نوك 

 .مدادي تيره. تمام محتويات كيسه بودند
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 !شاين با نيشخند گفت: برام رفتي خريد؟

گن خريد نه اون جعبه مداد رنگي كه تو براي من خريده بوديـ آره ببين و ياد بگير! به اينا مي ! 

 ...ـ بي خيال ... اونها كار من نبود

 !كريس گفت آره... خوب شد وگرنه حتما برام سرهمي و پيشبند ميخريدي

اما شاين حتي يك كلمه از حرفهاي كريس را هم نميشنيد فقط مجذوب حركات او شده بود كريس همانطور 
د و داشت از كشو زير تخت يك مالفه درمي آورد ادامه داد: مسواك و اينجور چيزها هم كه خم شده بو

توي حموم هست و با دست به در حمام اشاره كرد. اما شاين همانطور كه روي كاناپه لم داده بود محو 
حركات ظريف وجذاب كريس بود او مشغول پهن كردن مالفه روي تخت شد شاين تا به حال كريس را 

لباس خانگي در حاليكه موهاي بلوند و لختش را با بيخيالي و خيلي ساده از پشت سرش با يك كليپس در 
جمع كرده بود و دمپايي ال انگشتي پوشيده بود نديده بود. مخصوصا االن كه چهار دست و پا روي تخت 

ابي در هوا معلق نشسته بود و مشغول تو زدن لبه هاي مالفه بود و موهاي جلوي پيشاني اش با حالت جذ
بودند . كريس تمام چينهاي روي مالفه را با دست صاف كرد وبعد شروع به انداختن بالش درون مالفه 

ليمويي رنگش شد . شاين با خودش فكر ميكرد اين دختر ظريف كه با وسواس داشت مالفه روي بالش را 
نو و جوجو مثل سگ از او صاف ميكرد همان كريستال سانتيني بود كه كلكسيون اسلحه داشت و دي

 ميترسيدند؟

كريس بالش را روي تخت سر جايش گذاشت و مالفه اي را روي تخت پهن كرد بعد يك پتو از كمد 
ديواري بيرون آورد و با دقت رو مالفه انداخت و او تمام اين كارها را جلوي چشمهايش شاين انجام ميداد 

فيلم تماشا ميكند كه آرنجش را ستون هيكلش كرده بود و گويي داشت . 

كريس كه متوجه تغييرناگهاني شاين شده بود همه ش با خودش فكر ميكرد كه شاين دوباره چه بامبولي 
 .ميخواهد سوار كند با اين لبخند مسخره اي كه كنج لبش جا خوش كرده و قصد رفتن هم ندارد

 ـ اشكالي نداره با اون بخيه ها بري حموم؟

خودش آمد شاين با اين سوال كريس به : 

 !ـ نه... يه دوش كوتاهه

 .كريس نفسش را با صدا بيرون داد و گفت: يه حوله توي حموم هست... ميتوني ازش استفاده كني

 !ـ تا حال كسي رو نيوردي اينجا؟

شاين اينرا با لحن معنا داري پرسيد كه كريس سريع منظور او را فهميد دستهايش را روي سينه اش قالب 
 : كرد

كي رو بايد بيارم اينجا؟ـ مثال  ! 

 ...شاين لبش را كج و كوله كرد و گفت: خب... دوستي... دوست پسري
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 !كريس چشمهايش را كمي تنگ كرد و گفت: نشنيدي ميگن فوضولي موقوف؟

او كيسه مقوايي خالي را كه برداشت و اضافه كرد: اما محض اطالعت... واسه اينكه نميري از فضولي 
هيچ كس افتخار ورود به اينجا رو نداشته... گفتم زياد فكرت رو مشغول نكنهميگم... قبل از تو  ! 

 !ـ پس من اولين هستم؟

شاين اينرا با نيشخند جذابي گفت كه دل كريس از ديدنش ضعف رفت و ناخودآگاه گوشه سمت چپ لبش 
اب درست و باز سركشانه كش آمد و او لبخند بي اراده كجي بروي لبش نقش بست دلش ميخواست يه جو

 ...حسابي به اين حرف مسخره شاين بدهد اما با همان لبخند گفت: چيه... مثل اينكه خيلي خوشت اومد

شاين مثل دفعات قبل با چيني به ابروهايش كمي روي مبل جا به جا شد و گفت: آخه به غير از من بيچاره 
اخالقي مثل تو ديگه كي جرات اومدن توي اين خونه رو داري با وجود صاحب خونه خوش ... 

لبخند روي لبهاي كريس ماسيد و براي لحظه اي به شاين زل زد كه سعي داشت از روي مبل بلند شود و 
 !شاين با ديدن حالت دمغ او اضافه كرد: البته با من كه خوبي... واي به حال بقيه

 !كريس لبخند كجي زد و گفت: مطمئني با تو خوبم؟

ب روپوش زشت مغزپسته اي بيمارستان بيرون آورد و روي كنسول شاين كيسه داروهايش كه در جي
 ...كنار مبل گذاشت و گفت: تا حاال كه خوب بودي

 !ـ پس زبونت رو كنترل كن تا باهات بد نشدم

 كريس اينرا گفت و بعد اضافه كرد: تنهايي ميتوني حمام كني؟

نه ... تو هم بيا...بايد كمكم كني شاين خيلي جدي در حاليكه دكمه هاي پيراهنش را باز ميكرد گفت: ! 

كريس علنا وا رفت و كمي شاين را كه پيراهن زشت مغز پسته اي را از تنش خارج كرده بود لحظه اي 
 !تماشايش كرد و شمرده شمرده گفت: كمكت كنم؟

ن آن شاين با باال تنه برهنه در حاليكه يك پانسمان سمت راست قفسه سينه اش را پوشانده بود كه با ديد
قلب كريس در سينه فشرده شد و دوباره صحنه تير خوردن شاين جلوي چشمش رژه رفت . نگاهش از 

 !روي پانسمان باال رفت و در حاليكه صورت شاين را نگاه ميكرد گفت: بايد چيكار كنم؟

 !شاين نفسش را با خنده نا محسوسي بيرون داد و گفت: بايد بياي تنم رو بشوري

 رفت و در حاليكه با دست به خودش اشاره ميكرد گفت: من... بيام تن تو رو ابروهاي كريس باال
 !بشورم؟

 !...ـ آره... اين عرف جراحيهاي ريه س
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اين درست بود كه كريس واقعا شاين را دوست داشت اما باز هم دليل نميشد تا اين كار را براي او انجام 
ر نداشت و ديگر اين توقع زيادي بود... كريس دهد چون در هر حال شاين از احساسات دروني كريس خب
 !گفت: كي گفته من يه همچين كاري رو برات انجام ميدم؟

شاين با لبخند دندان نمايي زد و گفت: نترس شوخي كردم... تصور كن بزارم تو با من بياي اون تو ... و 
 .با سر به حمام اشاره كرد

و ميخواست وحشتناك بود ، او پشت چشمي براي شاين كريس نفس راحتي كشيد واقعا چيزي كه شاين از ا
 !نازك كرد و پوزخندي زد و گفت: خيلي هم دلت بخواد

شاين با همان لبخندي كه رديف دندانهاي يكدست و براقش را به رخ ميكشيد كريس را ورانداز كرد و 
 ...چشمك كوچكي زد و با لحن معنا داري گفت: حق با توئه... كيه كه نخواد

د روي لبهاي كريس ماسيد واحساس كرد بدنش گر گرفت و ضربان قلبش به صورت ناگهان باال پوزخن
رفت ، خدا خدا ميكرد گونه هايش گل نيانداخته باشند او نفسش را با حرص بيرون داد و اتاق را ترك 

 .كرد

: لطفاو شاين از پشت سرش گفت: جعبه كمكهاي اوليه رو برام بيار... او مكثي كرد و اضافه كرد ... 

وقتي كريس در اتاق را بست شاين هنوز لبخند بر لب داشت باالخره براي يك بار كريس در مقابلش كم 
 .آورده بود

كريس پله ها دو تا يكي پايين آمد در حاليكه لبخند پت و پهني روي لبش جا خوش كرده بود .او به سمت 
وز خريده بود برداشت ، هنگام عبور از بسته هاي خريدش رفت و وسائل كمكهاي اوليه اي را كه امر

سالن وقتي اشت به سمت پله ها ميرفت تصوير خودش را در آيينه بزرگي كه به ديوار بود ديد با ديدن 
لبخند گشادي كه روي لبش بود با پوزخندي به خودش گفت: خجالت آوره ... حاال همه بايد بفهمن كه 

 داري از خوشي ميميري؟

ا جمع كرد بعد دستي به موهايش كشيد و دو تا نفس عميق كشيد تا شايد از ضربان او به سختي لبخندش ر
 .قلبش كمي كم كند . و به سمت پله ها رفت

وقتي كريس وارد اتاق شد شاين داخل حمام بود او به طرف حمام رفت و با ضربه ي كوچكي به در وارد 
به آرامي چسبهاي ضد حساسيتي را كه گاز  شد شاين با باال تنه برهنه روي لبه وان نشسته بود و داشت

استريل را روي زخم ثابت كرده بود را از روي پوستش جدا ميكرد. چسبها به موهاي روي سينه اش 
چسبيده بودند و مشخص بود كه موقعيت دردناكي است البته از اندازه كوتاه موها ميشد فهميد آن قسمت را 

ينه اش ـ كه زياد هم پرپشت نبودند ـ لجوجانه جوانه زده بودند قبال اصالح كرده بودند اما موهاي روي س
 !و به چسب چسبيده بودند ، كريس با ديدن اين صحنه نيشخندي زد و گفت: ميخواي كمكت كنم؟

شاين كه انگار منتظر يك همچين پيشنهادي بود، به قول معروف پيشنهاد كريس را روي هوا گرفت ، او 
اشت و گفت: بيا اينا رو بكن... و طوري اين جمله را گفت كه مشخص بود دستهايش را روي لبه وان گذ

 .حسابي از دست اين چسبها خون به جگر شده بود
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كريس جعبه كمكهاي اوليه را روي لبه روشويي گذاشت و ابتدا رفت با دقت به چسبها و پانسمان نگاه 
مانده بود . كريس نيم نگاهي به شاين كه كرد دو سه تا از آنها را خود شاين كنده بود اما بيشترش باقي 

 !عرق پيشاني اش را مرطوب كرده بود انداخت و گفت: به شرطي كه سوسول بازي در نياري

 !شاين چشمهايش را تنگ كرد و گفت: به شرطي كه غرض ورزي نكني

 ...كريس گفت: قبول كن كه حق دارم حتي اگه بخوام غرض ورزي بكنم ... خيلي اذيتم كردي

ن در حاليكه نگاه عميقي به كريس مي انداخت گفت: باشه اگه حالت رو بهتر ميكنه... من حرفي شاي
 !ندارم

كريس همانطور كه به عمق چشمهاي قهوه اي شاين خيره شده بود لحظه اي مكث كرد و گفت: مثال 
 !ميخواي بگي خيلي منصفي؟

رايش عجيب بود اين حاضر جوابي شاين وزنش را روي دستهايش انداخت و كمي به عقب متمايل شد ب
كريستال كه هميشه لجش را درمي آورد حاال چقدر به نظرش بامزه ميرسيد او با لبخند كمرنگي كه بروي 

 !لبش داشت گفت: من هيچ ادعايي ندارم... مگر اينكه تو چيزي رو به من نسبت بدي

ور كه به جاي دندانهايش روي كريس دستهايش را روي رانهايش گذاشت و به سمت شاين خم شد و همانط
كتف شاين نگاه ميكرد گفت: تو خودت ميدوني من اگه بخوام بهت نسبتي بدم ، مطمئنا اون چيز خوبي 

 ...نخواهد بود

آنها براي لحظاتي در سكوت بدون اينكه حتي پلك بزنند به هم نگاه كردند و بعد اين كريس بود كه سكوت 
 !را شكست و گفت: حاال شروع كنم؟

اين با سكوتش به او جواب مثبت دادش . 

كريس از نايلوني كه روي كابينت روشويي گذاشته بود يك لنگه دستكش التكس براي دست راستش بيرون 
 !اورد و بعد به همانطور كه به سمت شاين مي آمد با پوزخند گفت: آماده اي؟

 ... ـ چيه؟! خيلي خوشحالي؟! ميدونم كه االن ميخواي پوستم رو بكني

 !كريس گفت: بس كن... من اگه بخوام اذيتت كنم راهاي بهتري هم هست

 ...شاين گفت: اينطوري كه حرف ميزني واقعا ميترسم... از شما زنها هيچي بعيد نيست

 !ـ تا حاال كسي بهت نگفته خيلي حرف ميزني؟

از روي لبه گاز  كريس اينرا گفت و بعد روي پانسمان شاين خم شد و با احتياط گوشه يكي از چسبها را
استريل بلند كرد و بعد با يك حركت ناگهاني آنرا از روي پوست شاين جدا كرد و متقاعب آن شاين چيني 

 ...به ابروهايش انداخت و گفت: هي دختر... آرومتر

 ...كريس نيم نگاهي به شاين انداخت و رفت سراغ چسب بعدي كه شاين گفت: بزار يه نفس بگيرم
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شت از اين بازي خوشش ميامد دست چپش را روي شانه شاين گذاشت و گفت: كريس كه كم كم دا
 ...سوسول بازي در نيار

وقتي كريس دستش را روي شانه شاين گذاشت شاين احساس كرد بدنش از دورن لرزيد و متعاقبا احساس 
گذارد كرد تمام وجودش داغ شد و او خدا را شكر كرد كه كريس همه اين تغيرات را به حساب درد مي

 !وگرنه حسابي آبرويش ميرفت! او با صدايي مرتعش گفت: بي انصاف درد داره

كريس چشم غره اي به شاين رفت و گفت: يعني ميخواي بگي من از قصد يه كاري ميكنم دردت بياد؟! 
فكر ميكني منم مثل تو بد جنسم كه آمپول رو بدون بيحس كننده بهم تزريق كردي؟ حقشه با مشت بكوبم 

زخمت در عوض اون بالييكه تو ويالي سالياري سرم آورديروي  ! 

شاين بالفاصله ياد بخيه پاره شده كريس بر اثر برخوردش با ميز تلوزيون افتاد اولين باري كه گريه 
كريس را ديده بود همانروز بود... چقدر جا خورده بود وقتي ديده بود كه كريس كه هميشه او را بي 

يدانست اشك ميريخت البته درد هم در اين قضيه بي تاثير نبود اما بايد اعتراف احساسترين انسان دنيا م
 . ميكرد كه آنروز واقعا تحت تاثير قرار گرفته بود

 !ـ خيلي اذيتت كردم؟

شاين اينرا با لحن مهرباني كه با صداي بم مردانه اش تضاد زيبايي داشت از او پرسيد ، لحنش پر بود از 
ه براي كريستال به صورت خوش آيندي تازگي داشت در لحظه اي كوتاه احساس عطوفت بي سابقه اي ك

كرد دماي حمام به طور عجيبي ناگهان باال رفت و مطمئن بود كه گونه هايش گل انداخته اند! چيزي كه 
شاين پرسيده بود يك سوال ساده بود اما اين مهم نبود كه چه پرسيده اين مهم بود كه چطور و با چه 

شيريني اين جمله را بيان كرده بود دلسوزي ! 

كريستال لبش را از تو گزيد و خيلي كوتاه گفت: فراموشش كن! ميترسيد اگر جمله بلندتري بگويد صداي 
لرزانش رازش را برمال كند. او يك چسب ديگه را كند و در مقابل ناله شاين اضافه كرد: شنيده بودم 

اينقدر تحمل مردا در مقابل درد كمه اما ديگه نه ... 

 !شاين چيني به ابرويش انداخت و گفت: كندن مو از ريشه دردناك نيست؟

 !اين در مقابل اپيالسيون ماهانه زنها هيچي نيست :كريس بدون اينكه به شاين نگاه كند گفت

كريس اينرا گفت و چسب بعدي را به همان سرعت دفعات قبل كند شاين گفت: باورم نميشه زنها هر ماه 
درد رو تحمل ميكنن... شماها ديوانه ايداينهمه  . 

كريس ناخونهاي دست چپش را كه روي شانه برهنه شاين بود در گوشت كمي فشار داد و هيسي گفت و 
همزمان چسب آخر را هم سريع كند و فشار ناخونهاي كريستال آنچنان حس سرخوشي در شاين به وجود 

د اما براي خالي نبودن عريضه ناله ساختگي كرد و آورده بود كه او تقريبا هيچ دردي را احساس نكر
 ... كريستال با نيشخند گفت: گريه نكن اين يكي اخريش بود

 ...شاين نفسش را با صدا بيرون داد و گفت: دردش از تير خوردن هم بدتره

 !كريس صاف ايستاد و گفت: نازك نارنجي... حاال چيكار كنم؟
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ي؟شاين پرسيد: توي اون نايلون چيا دار  

ـ به فروشنده توي داروخونه گفتم ميخوام پانسمان عوض كنم اون هم يه سري وسيله بهم داد.... نميدونم 
 ...دقيقا اسمشون چيه

 !شاين گفت: بيار ببينم چي گرفتي

كريس دستكش را از دستش خارج كرد و وسايل داخل نايلون را كه شامل يك كيسه سديم كلرايد به همراه 
يل و باند غير استريل و چسب و... بود به شاين نشان دادچند بسته گاز استر . 

 .شاين خيلي كوتاه گفت: خوبه... و از كريس خواست با محلول سديم كلرايد زخم را بشويد

وقتي كريس پانسمان را كامل از روي زخم برداشت با ديدن زخم عمودي قرمزي كه كه با آن بخيه هاي 
به ابروهايش انداخت واقعا تحمل ديدن بدن زخمي شاين را نداشت  سياه شبيه سيم خاردار شده بود چيني

 !او بي اختيار گفت: درد داره؟

 !شاين با لحني دلخور گفت: نه پس ... نداره... خوبه كمي هم دلت به حال من سوخت

 !كريس اخمي كرد و پانسمال كهنه را داخل سطل انداخت و گفت: تو به دلسوزي من احتياج نداري

ته شاين محلول سديم كلرايد را روي زخم ريخت، در حاليكه احساس ميكرد تكه اي سنگ در او به گف
گلويش گير كرده و هر لحظه بزرگتر ميشود ، كم كم داشت از اينكه به شاين پيشنهاد داده بود تا در اين 

 .كار كمكش كند پشيمان ميشد

چ دستش را به آرامي گرفت و گفت: خودش هم نميدانست شاين در چهره اش چه ديده بود كه ناگهان م
 !كافيه ديگه... بهتره بري

كريس هم از خدا خواسته قبول كرد و گفت: براي پانسمان ، دوباره صدام كن... خودت كه نميتوني ... 
 !تنها... ميتوني؟

 ...شاين بلند شد و گفت: بسيار خوب

و بعد به مسواك اشاره كرد و  كريس در كابينت زير روشويي را باز كرد و گفت: حوله اينجاست...
 ...اضافه كرد: از اين ميتوني استفاده كني ... نوئه

كريس كه در حمام را بست قطرات اشك بي اختيار روي گونه هايش لغزيدند حالي كه داشت براي خودش 
هم عجيب بود آنقدر بي اختيار اشك ميريخت كه خودش هم جا خورده بود او سريع اتاق شاين را ترك 

و خودش را به اتاقش رساند در را بست و همانجا پشت در روي زمين ولو شد ، زخمي كه روي  كرد
 ...سينه شاين بود به او يادآوري كرده بود كه ممكن بود از دستش بدهد

او بدون اينكه تالشي براي گريه كردن بكند ميگريست ، و بي وقفه اشكهاي جديد جايگزين قطرات قبلي 
يدانست اين همه محبت از كجا سرچشمه ميگيرد اما انچنان محبتي نسبت به شاين ميشدند. خودش هم نم

در قلبش احساس ميكرد كه گاهي اوقات ميترسيد، از خودش كه اينقدر ميتواند كسي را دوست داشته باشد 
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كه روز ميترسيد، از اين محبت ميترسيد، سالها با اين عشق جنگيده بود اما نه تنها پيروز اين ميدان نبود بل
به روز ضعيفتر ميشد... و حاال ديگر توان اينكه بجنگد نداشت او مغلوب شده بود... اين عشق بي فرجام 

 ...توانسته بود تمام روحش را تصاحب كند

كريس نفس عميقي كشيد و ناگهان ياد شاين افتاد، حتما االن حمامش تمام شده و منتظر است تا كريس 
كريس از روي زمين بلند شد و لباسهايش را به گمان اينكه شايد خاكي  برود و زخمش را پانسمان كند!

شده باشند تكاند و قبل از رفتن آبي رو رويش زد و آثار گريه را از صورتش پاك كرد گو اينكه يك فرد 
تيز بين با كمي دقت ميتوانست بفهمد اين چشمها لحظاتي پيش چشمه جوشان اشك بوده اند اما او تا آنجا 

توانست آثار جرمش را پاك كرد بعدكمي رژ لب زد و رفت تا شايد به شاين كمي كمك كندكه مي ! 

شاين بعد از يك اصالح حسابي و يك دوش دلچسب حاال حوله سفيدي را دور پاين تنه اش پيچيده بود وتر 
ل از گل و ورگل منتظر بود تا كريس بيايد و در پانسمان زخمش كمكش كند.شاين منتظر بود تا كريستا

راه برسد دوست داشت برود و صدايش كند اما غرورش اجازه اين كار را نميداد با اينكه خودش هم خوب 
ميدانست هيچ چيز مثل قبل نيست اما خودش هم نميدانست چرا سرسختانه ميخواست وانمود كند كه همه 

كه اين يك دروغ  چيز در رابطه با كريستال سانتيني مثل گذشته است اما باز خودش بهتر ميدانست
مسخره بيشتر نيست چون تا قبل از اين هيچ گاه از ديدن او تپش قلب نگرفته بود اما در همين چند ساعت 
گذشته به طور مسخره اي حاالتش عوض شده بود و البته خودش هم ميدانست دليلش چيزي جز آن خواب 

ه موضوع ديگري مشغول كندكذايي نبود! او نفسش را به بيرون فوت كرد و سعي كرد فكرش را ب . 

ظاهر زخم نشان ميداد همه چيز خوب است نه اثري از التهاب بود و نه اثري از عفونت اما هنوز جاي 
 :موهاي كنده شده سينه اش ميسوخت در اين هنگام كريستال با تقه اي به در اجازه ورود خواست

 ...ـ بيا تو لطفا

رد و بعد كامل وارد اتاق شد شاين با موهاي نسبتا مرطوبي كه كريستال ابتدا الي در را با احتياط باز ك
ناشيانه به باال رانده شده بودند به بالش پشتش لم داده بود صورتش را حسابي برق انداخته بود و همين 

باعث شده بود پوستش چند درجه روشنتر به نظر برسد بوي افتر شيو خنكي كه استفاده كرده بود فضاي 
ه بوداتاق را پر كرد . 

 :كريستال نيم نگاهي به سينه شاين انداخت و گفت

 !ـ يه فكري براي موهاي روي سينه ت ميكردي... دوباره پانسمانت رو عوض كردني پوستت كنده س

شاين با سر كريستال را كه داشت تخت را دورميزد تعقيب كرد و گفت: نه ديگه نمي خوام چسب بزنم... 
مهمينجوري با باند ثابتش ميكني ... 

كريستال شانه اي باال انداخت و گفت: خودت بهتر ميدوني و بعد چند عدد گاز استريل و باند برداشت و 
روي لبه تخت نشست . تصميم گرفته بود زياد به زخم شاين نگاه نكند و شاين اينرا از عنبيه هاي آبي و 

 .بي قرار كريستال فهميده بود

 !ـ اگه نميتوني... خودم انجام ميدم
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يستال سرش را تكان داد و گفت: نه... من خوبم... بعد بسته يكي از گازهاي استريل را باز كرد و انرا كر
 .به آرامي روي زخم گذاشت در حاليكه سعي ميكرد كمترين نگاه را به آن بياندازد

 !ـ ميخوام باند رو از زير بازوهام رد كني و و از يه جوري كه گاز رو روي زخم ثابت نگه داره

اين اينرا گفت و بعد ادا مه داد: اون باند رو بده به منش ! 

كريستال كه مثل يك بچه حرف گوش كن شده بود يكي از باندهاي غير استريل را به دست شاين داد و 
شاين بسته بندي آنرا باز كرد و سر آنرا روي گاز استريلي كه روي زخم قرار داشت گذاشت بعد رو به 

و بگير و بپيچونش دور بدنم... قسم خوردم ديگه هيچ چسبي رو به خودم كريستال كرد و گفت: اين
 ...نچسبونم

كريستال پوزخندي زد و گفت: سوسول! و بسته لول شده باند را از دست شاين گرفت و دستور داد: 
 !صاف بشين ببينم چيكار ميكنم

شاين از او ميخواهد يك شاين صاف روي تخت نشسته بود و كريستال تازه متوجه شده كه اين چيزي كه 
 !اشكال گوچك دارد! او نميتوانست به راحتي دستهايش را به هم برساند با وجود اندام تقريبا تنومند شاين

شاين وقتي ترديد او را ديد گفت: زود باش االن گاز ميكروب به خودش جذب ميكنه! چي رو داري نگاه 
 ميكني؟

نميرسه... چطور اينو دور بدن تو بپيچم؟ كريستال معصومانه گفت: من كه دستهام به هم ! 

 !شاين با بي حوصله گي گفت: مگه من گوريلم كه تو دستهات به هم نرسه؟

 !كريستال لبخند كجي زد و گفت: گوريل... چه توصيف جذابي

شاين گفت: من گوريلم... اصال هر چي تو بگي من هستم ... اما من ديگه تحمل كندن چسب از روي 
رم! و موزيانه دست روي نقطه ضعف كريستال گذاشت و اضافه كرد: نكنه از من ميترسي؟پوستم رو ندا  

كريستال چيني به دماغش انداخت و گفت: از تو؟! چرا بايد بترسم؟! و بعد اضافه كرد: برو اونورتر بزار 
 ...بشينم روي تخت

ل براي رساندن دستهايش به شاين مردي ورزيده با عضالتي تقريبا ستبر بود كه همين باعث ميشد كريستا
هم مجبور باشد تقريبا در آغوش او قرار بگيرد كريستال در موقعيت بدي قرار گرفته بود كه نه راه پس 
داشت نه راه پيش، از طرفي نميتوانست قيد كمك كردن به شاين را بزند و از طرفي يك جورهايي معذب 

يك بين تنه و بازو شاين عبور ميدادبود او بايد يكي از دستهايش را از شكاف تقريبا بار . 

 ...كريستال نفسش را به بيرون فوت كرد و گفت: به شرطي كه حرف نزني

كريستال تصميم گرفته بود به صورت شاين نگاه نكند و كارش را سريع انجام بدهد و از اين موقعيت 
 .مسخره خالص شود
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دش اين بود كه دماغ شاين تقريبا روي بر خالف تصور كريستال زياد هم كار سختي نبود فقط قسمت ب
پوست گردنش قرار ميگرفت و كوچكترين اشتباه باعث ميشد كه در آغوش او بيفتد اين درست بود كه قبال 
هم اين اتفاق افتاده بود اما كريستال نميدانست چرا احساس ميكرد اين موقعيتي كه االن او و شاين در ان 

ل فرق داشت ديگر نه او ان كريستال قبل بود و نه شاين آن مرد گذشتهقرار گرفته بودند با همه دفعات قب . 

شاين كم كم داشت از اينكه يك چنين كاري از كريستال خواسته بود پشيمان ميشد، موقعيت خوبي نبود 
وقتي يك دختر خوشگل تا مرز در اغوش گرفتن پيش ميرفت و ... كريستال كه كال كسي نبود كه به فكر 

ائلي باشد وبه قول معروف از هفت دولت آزاد بود!! شاين هم كه انگار امروز از دنده چپ يك همچين مس
بلند شده بود چشمهايش چيزهايي كه چند سال نديده بود را ميديدند البته دليلش را كمابيش ميدانست ؛ تقريبا 

شل كن » ميكرد كه دليل اين چند ماه ميشد كه با هيچ زني نبود! اما واقعا دليلش اين بود ؟! واقعا بايد باور
كه قلبش جديدا شروع كرده بود اين باشد ، او مردي نبود كه زياد دنباله رو غرائزش « ، سفت كن هايي

باشد اما مگر ميشد آدم يكهويي نسبت به يك دختر احساسات پيدا كند مخصوصا اگر آن دختر كريستال 
 !سانتيني ضد حال باشد

فتر شيو شاين از اين فاصله خيلي غليظ بود طوري كه كريس احساس كريستال كمي معذب بود ، بوي ا
ميكرد هنوز هم اليه قطوري ازآنرا روي پوست شاين ميتواند تشخيص دهد با لحن كنايه آميزي گفت: يه 

 !كم افترشيو ميزدي روي پوستت

به لبش زده  نفس كريس هنوز هم بوي توت فرنگي ميداد شاين با خودش فكر كرد اين بود رژلبي است كه
يا آدامسي ، خوشبوكننده دهاني، چيزي است؟! اما هر چه كه بود بد جور روي مخ شاين راه ميرفت.شاين 
با لبخند كمرنگي كه جديدا مهمان دائمي لبهايش شده بود گفت: چطور مگه؟! او اينرا گفت و سعي كرد با 

 .كريستال چشم در چشم شود

د و همانطور كه نگاهش به نگاه شاين چسبيده بود گفت: بيخيال... يه كريستال آخرين دور باند را هم پيچان
 .تيكه چسب بده اينو بچسبونم باز نشه

 .اما شاين آنچنان محو تناژ آبي چشمهاي كريستال شده بود كه تقريبا حرف او را نشنيد

را فرو داد  كريستال متوجه پرتي حواس شاين شده بود و نيشخندي كه سركشانه سعي داشت وي لبش بيايد
 ... و گفت: الو... كجايي... يه تيكه چسب

شاين بدون اينكه نگاهش را از كريستال بگيرد تكيه اي از چسب ضد حساسيتي كه در دست داشت كند و 
به او داد و گفت: راستي نگفتي... من چطوري رفته بودم كنار بزرگراه؟! ماموراي اورژانس گفته بودن 

ن... اصال اون شب دقيقا چي شد؟منو كنار اتوبان پيدا كرد ! 

كريستال كمي خودش را عقب كشيد و در حاليكه حاصل كارش را بررسي ميكرد گفت: چه عجب باالخره 
يادت افتاد بپرسي! او با حالت جذابي با حركت سر موهايش را از روي پيشاني اش كنازد و ادامه داد: 

ه هوش بودي بعدشم سوار اتومبيل شديم و از اون ديدي كه من ماريو رو كشتم، تا اونجاي داستان كه ب
 !ويال رفتيم

 !شاين ناباورانه گفت: يعني تو من رو سوار اتومبيل كردي؟! چطوري؟
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كريس وسايل پانسمان را جمع ميكرد با لحني كه مشخص بود قصد از سر باز كردن شاين را دارد گفت: 
را گرفت و او را وادار به نشستن كرد و گفت:  يه جوري بردم ديگه ... و بلند شد برود كه شاين دستش
 !برام بگو... و با تاكيد بيشتري اضافه كرد: با جزئيات

كريس ابتدا به شاين بعد به دستش كه در دست شاين بود نگاه كرد نميدانست چرا اما احساس ميكرد شاين 
لبش را زبان زد و گفت: چه اين سوال را فقط براي اينكه او را بيشتر نزد خود نگدارد پرسيده بود او 

 !اهميتي داره؟

شاين كه هنوزدست كريستال را در دست داشت و معلوم بود قصد رها كردنش را هم ندارد گفت: گفتم 
 ...دوست دارم بدونم...حتي جزئياتشو

كريستال سعي كرد دستش را از ميان انگشتان قوي شاين بيرون بكشد اما او با فشار كمي كه به دست او 
كرد به او فهماند كه دستش را رها نخواهد كرد وارد  . 

 ...ـ خب بلندت كردم بردمت اونجا و بعد زنگ زدم اورژانس

كريس اينرا در حاليكه گفت كه هنوز دستش در دست شاين بود و چشمهايش از زير نگاه شاين فرار 
 .ميكردند

ازش ميكرد گفت: شاين همانطور كه داشت با انگشت شست ش پوست لطيف پشت دست او را نو
 !جزئياتش رو هم ميخوام بدونم؟

كريستال كمي جا خورد بود رفتار شاين به طرز عجيبي ماليم بود و اصال ميتوانست بگويد مهربان شده 
بود! حقيقتي كه هم كريس هم شاين سعي در انكارش داشتند به درخشانترين حالت داشت جلويشان 

دانستند كه يك چيزي در رابطه با روابطشان مثل قبل نيست اما خودنمايي ميكرد. هم كريستال هم شاين مي
هيچ كدام جرات اعتراف نداشت. كريس دقيقا متوجه ميشد شاين بصورت ناخودآگاه دارد او را به سمت 
خودش ميكشد و همين باعث شده بود ضربان قلبش براي بار چندم در طي اين مدت اخير به يكباره باال 

نامنظم در طي اين مدت برايش تبديل به يك عادت شده بودبرود، اين ضربان قلب   . 

شاين با چشمهاي جذاب قهوه اي رنگي كه محصور در مژه هاي پر پشت سياهرنگ بود با نگاهي كه پر 
بود از شيطنت به او زل زده بود و به كريستال اين اجازه را نميداد تا چشم از او بردارد و اين باعث شده 

كند سكوتي كه در اتاق بر قرار بود روي سينه اش سنگيني ميكند چون نفسهايش  بود كريستال احساس
كوتاه و بريده شده بودند حس ميكرد توانايي ادامه اين سكوت و اين نگاه را ندارد نميتوانست تضمين كند 

 .اگر يك دقيقه بيشتر در اين وضعيت باقي بماند بتواند حالت عادي خود را حفظ كند و از حال نرود

شاين غليان احساسات شديد و غريزي را در خودش به وضوح احساس ميكرد و كشش شديدي كه در 
همين لحظه نسبت به كريستال سانتيني در خودش احساس ميكرد متعجبش كرده بود. كريستال با ان 

چشمهاي كشيده ي آبي رنگ كه به طرز كشنده اي شفاف و نمدار بودند روبرويش نشسته بود و به طور 
ا محسوس سعي ميكرد انگشتان ظريف و خوشتراشش را از دست او رها كند . با اينكه هيچ كدام سعي ن

در شكستن اين سكوت نداشتند اما گويي حقيقت با حالت دلفريبي داشت خود را در اين سكوت فرياد ميزد 
زبان گوياي حقيقت و هر دوي انها اين فرياد بي صدا را خوب ميشنيدند اما هيچ كدام تصميم نداشتند تا 

 .باشند
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پس از تقريبا يك دقيقه كه اندو در سكوت فقط به چشمهاي هم زل زده بودند كريستال باالخره موفق شد 
به تخت بلند ميشد سعي كرد با طبيعي ترين دستش را از ميان انگشتان شاين بيرون بكشد و در حاليكه از ل

 :لحنش حرف بزند

ئياتهـ مگه نشنيدي ميگن شيطان توي جز ! 

 !شاين كه هنوز نگاهش روي چشمهاي كريس قفل شده بود گفت: يعني نميخواي بگي؟

اما در عوض گفت: « ميخوام بگم اما اگه يك دقيقه ديگه اينجا بمونم نفسم بند مياد»كريستال در دل گفت: 
 !تو نميخواي لباس بپوشي؟! نكنه فكر ميكني اينطوري خيلي جذابي؟

خودش شد، حوله اي دو خودش پيچيده بود و روي تخت نشسته بود او كه خنده شاين تازه متوجه وضعيت 
 !اش گرفته بود در ميان خنده گفت: اينرو ديگه تو بايد بگي! كه من جذابم يا نه

كريس در حاليكه سعي ميكرد لبخند سركشي را كه اصرار به نشان دادن خودش داشت را از روي لبش 
نثار شاين كرد و از اتاق خارج شداي « خودشيفته» جمع كند زير لب . 

وقتي در اتاق را پشت سرش بست انگار تازه متوجه قضايا شده باشد حس داغي عجيبي تمام تنش را فرا 
گرفت او يك سر به سمت آشپزخانه رفت و آشغالهاي را درون سطل زباله زير ظرفشويي انداخت و وقتي 

بيني اش رفت همان دستي كه دقيقه اي پيش در  خواست دستهايش را بشويد بي اختيار دستش به سمت
شاين راكه خودش خريده بود روي « اولد اسپايس»دست شاين بود هنوز مي توانست بوي افتر شيو 

پوست دستش احساس كند نفس عميقي كشيد و بعد آنرا با آه بيرون داد؛ احساس درماندگي عجيبي تمام 
اولين صندلي نشست و آرنجهايش را روي ميز گذاشت  وجودش را فرا گرفت او با همان حال رفت و رو

و دستانش را زير پيشاني اش ستون كرد ، مغزش از هجوم افكار عجيب و غريب در حال انفجار بود ، 
او چشمهايش را بست و سعي كرد به اين افكار در هم و برهمي كه مغزش را پر كرده بود سر و ساماني 

ودش احساس ميكرد اما براي گريه كردن دليلي نداشت آخر چرا بايد بدهد ميل شديدي به گريه كردن در خ
گريه ميكرد تا حاال كه همه چيزي خيلي خوب بود و شاين ديگر دست از آن رفتار كشنده اش برداشته 
بود... مهربانتر شده بود و ديگر سعي در آزارش نداشت اما با تمام اين اوصاف انگار يه جاي كار مي 

بود كه شاين كال آدم بدي نبود و نسبت به مردهاي ديگري كه در اطرافش بودند  لنگيد! اين درست
منصفتر و انسانتر بود اما باز هم اين نميتوانست تغيير رفتار ناگهاني او را توجيه كند ؛ شاين مردي نبود 

 ...كه بخواهد دست او را بگيرد يا نوازشش كند يا

ليل اين رفتارهاي او را بفهمدشاين دائم او را بازي ميداد در كريس واقعا داشت ديوانه ميشد نميتوانست د
اين مدت كوتاهي كه با او همراه شده بود گاهي انچنان مهربان بود كه نفس كريس را بند مي اورد و 
گاهي آنچنان بي رحم ميشد كه اشكش را در مي آورد، البته هر بار كه شاين با او مهربان بود بعد 

د و بر اساس اين تجربه كريستال زياد روي رفتار مهربان شاين حساب نميكرد اما بيرحمتر از قبل مي ش
واقعا اينبار فرق داشت. كمي از دست خودش عصباني بود كه چرا مثل دختر بچه ها از دست شاين فرار 

كرده بود؛ بله او از دست شاين فرار كرده بود چون به داليلي كه براي خودش هم مبهم بود از اينكه 
فاقي بين او و شاين بيفتند ميترسيد.... نه اينكه بترسد بيشتر معذب ميشد با وجود عشقي كه نسبت به ات

شاين داشت اما باز هم هضم اين برايش آسان نبود كه بخواهد با مردي كه سالها با او جنگيده وارد يك 
اساتي كه شاين ميتوانست به ماجراي رمانتيك بشود ، و از همه مهمتر اين بود كه او هيچ اطميناني از احس

او داشته باشد نداشت! اما باز با خودش فكر ميكرد كه شايد بايد همانجا ميماند و در مقابل شاين مقاومت 
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ه يك مرد ميشد اعتماد ب*وسه ختم ميشد؟! به سب*ونشان نميداد! اما آخرش كه چي! ته تهش به يك 
 !كرد؟

ش را بلند كرد و نفسش را به بيرون فوت كرد و سعي كرد وقتي سير افكار كريستال به اينجا رسيد او سر
اين افكار بي سر و ته را پس بزند در هر حال با فكر كردن به اين مسائل چيزي عوض نميشد... شايد 
بايد كنار شاين ميماند اما حاال كه نمانده بود ! بايد خودش را براي ماجراهاي بعدي اماده ميكرد تا دفعه 

سرزنش خودش نشود و پشيمان كه چرا اينكار را نكردم چرا آنكار را نكردم بعد اينطور مشغول ! 

بلند شد و دو سه تا ظرفي را كه توي سينك بود داخل ماشين ظرفشويي گذاشت و بعد خريدهايش را كه 
شامل ميوه و سبزيجات و لبنياتي مثل پنير و شير و خامه ميشد داخل يخچال جا داد قبضهايي را كه از دو 

پيش پرداخت نشده بود را تلفني پرداخت كرد بعد ماشين ظرفشويي را روشن كرد و كتري شيك  ماه
استيلش را كه بهترين مارك در نوع خودش بود را پر از آب كرد و روي اجاق گاز لمسي نقره اي مشكي 

يشه اش گذاشت تا يك قهوه دم كند ، از قهوه هايي كه توي قهوه ساز درست ميشد خوشش نمي آمد و ه
قهوه اي را كه به شكل سنتي دم شده بود را ترجيح ميداد و اين دم كردن قهوه تنها كاري در آشپزي بود 

كه كريستال بلد بود . بعد دستمالي برداشت و با وسواس همه لكهاي احتمالي را از روي وسايل آشپزخانه 
 .اش زدود

بروشور رستوران مكزيكي كه تازه داخل كارش كه تمام شد به سالن نشيمن برگشت و تلفن را برداشت و 
صندوق پست انداخت بودند را برداشت خواست غذا سفارش بدهد كه به ذهنش رسيد كه از شاين هم 

بپرسد شايد پرهيز غذايي چيزي داشته باشد و قبل از اينكه به طبقه باال برود خودش را در آينه ورانداز 
باال زد موهايش را باز كرد و دوباره با كليپس آنها را كرد سوشرتش را مرتب كرد و آستينهاش را كمي 

 .جمع كرد و دستي به چترهاي يك وري اش كشيد و رفت

از جلوي اتاق خودش رد شد و جلوي در اتاق شاين استاد و آرام ضربه اي به در زد اما صدايي نيامد پس 
بر اينكه ميتواند داخل شود يا نه  از ثانيه هايي وقتي ديد خبري نيست در زد اما باز هم هيچ صدايي مبني

نشنيد پس به آرامي در اتاق را باز كرد و ابتدا با ترديد سركي كشيد و بعد كامل وارد اتاق شد شاين روي 
 .تخت دراز كشيده بود و از حالتش اينطور به نظر ميرسيد كه خوابيده باشد

 !و همانطور كه به طرف شاين ميرفت زمزمه كرد: بيداري؟

جوابي نشنيد انگار شاين خوابيده بود كريستال بين بيدار كردن و بيدار نكردن او مردد مانده بود  اما هيچ
اما خوب كه فكر كرد ديد نميشود گرسنه خوابيد پس تصميم گرفت او را بيدار كند او كنار تخت ايستاد و 

ز شاين را صدا زد اما آرام شاين را صدا زد اما باز جوابي نشنيد تن صدايش را كمي باالتر برد و با
دوباره جوابي نشنيد كمي نگران شده بود كال از رفتن تا برگشتنش پيش شاين شايد نيم ساعت گذشته بود 

شاين نميتوانست در نيم ساعت به چنين خواب عميقي فرو رفته باشد ترس به جان كريس افتاد : نكنه 
 !حالش بد شده باشه؟

رستان نبود االن تمام وقايعي را كه احتمالش را ميداد جلوي او كه زياد موافق فرار شاين از بيما
 .چشمهايش رژه ميرفتند
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او زانوي راستش را روي لبه تخت گذاشت و دستش را به تاج چوبي تخت گرفت و سرش را نزديكتر 
اورد و دوباره شاين را صدا زد اما انگار نه انگار... پلكهاي او همانطور آرام روي هم افتاده بود و 

وچكترين حركتي نداشتك . 

كريستال لب زيرينش را گزيد و سعي كرد به خودش مسلط باشد اما ضربان قلبش انچنان تند و نا منظم 
بود كه احساس ميكرد با هر تپش تمام بدنش ميلرزد دستش را كه از ترس مثل يك تكه يخ شده بود را 

اد صدايش زد اما باز هيچ عكس العملي روي شانه شاين گذاشت و دوباره درحاليكه به آرامي تكانش ميد
نبود احساس بغض و اضطراب شديدي تمام وجودش را پر كرد او نفسهايش به شماره افتاده بودند او 

دستش را روي دهانش گذاشت تا شايد با اينكاركمي آرامشش را بدست بياورد اما انگار فايده اي نداشت 
ضربه اي به گونه شاين زد و با صدايي كه از نگراني  بايد كاري ميكرد او كامال روي تخت نشست آرام

 ...مي لرزيد گفت: شاين.. چت شده... چرا بيدار نميشي؟ بيدار شو

ما باز هم فقط سكوت بود و چشمهاي بسته شاين، كريس ديگر گريه اش گرفته بود دستش روي گونه 
ايده بود حاال ديگر داشت گريه شاين ثابت ماند و سعي كرد بغضش را با آب دهانش قورت دهد اما بي ف

 :ميكرد

 ...ـ بيدارشو... كريس اينراگفت و بعد تقريبا فرياد زد : شاين

شاين كه تا اين لحظه موزيانه خودش را به خواِب مرگ زده بود به صورت ناگهاني چشمهايش را باز 
 !كرد و گفت: چرا داد ميزني... من بيدارم

شد اما خيلي زود متوجه شد كه شاين در حال بازي دادن او بودن كريس ابتدا براي ثانيه هايي خوشحال 
احساس كرد ناگهان خشم شديدي تمام وجودش را گرفت او براي لحظاتي در سكوت با چشماني بهت زده 

 :فقط شاين را نگاه كرد و بعد ناگهان مثل يك آتشفشان منفجر شد

عور... ازت متنفرمـ مسخره.... فكر ميكني خيلي با مزه اي... احمق... بي ش ! 

شاين كمي به كريس حق ميداد كه اينطور عصبي شود اوكه ميخواست از حدسهايي كه زده بود مطمئن 
شود و حاال با اطمينان ميتوانست بگويد كه كريستال سانتيني احساسات رمانتيكي نسبت به او دارد پس 

ه بود درست بود اماحاال بايد پس حدسهايي كه بر اساس حرفهاي مهسا و چيزهايي كه خودش دريافت كرد
لرزه هاي اين شوخي به قول كريستال بي مزه را تحمل ميكرد اما تا آمد به خود بجنبد كريس از روي 

 !تخت پايين پريده و رفته بود

 .كريس با عصبانيت در اتاق را پشت سرش بست

ود او با عصبانيت در اتاقش كريس آنقدر عصباني بود كه نگراني دقايقي قبلش را باالكل فراموش كرده ب
را پشت سرش بست ، از حماقتي كه به خرج داده بود كالفه بود اما خوب كه فكر ميكرد ميديد كه زياد هم 

گناهكار نيست خب او از كجا بايد ميفهميد كه شاين بدجنس دارد برايش نقش بازي ميكند... او با غيظ 
فرستاد و با همان عصبانيت سوشرتش را از تنش  نفسش را به بيرون فوت كرد و زير لعنتي به شاين

خارج كرد و روي تخت پرت كرد مطمئن نبود اما اينطور كه به نظر ميرسيد بند را آب داده است! حاال 
ديگر دستش پيش شاين رو شده بود او روي تخت ولو شد و دستشهايش را از هم باز كرد و به سقف زل 

 : زد
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و شد... حاال كه ميدونه... حاال كه فهميده د..دوستـ دوستش ... كريس ـ گند زدي دختر... دستت پيشش ر
حتي در خلوت خودش هم جرات اعتراف اين حقيقت را نداشت او بدون اينكه جمله اش را كامل كند 

 ...صورتش را پشت دستانش پنهان كرد و ناليد: خدايا... رازم برمال شد... رازم

ازكشيده بود و دستانش را روي صورتش گذاشته بود او بلند لحظاتي همانطور بي حركت روي تخت در
شد و نشست حاال كه خوب فكر ميكرد ميديد اوضاع زياد هم بد نبود... در هر حال ديوار حاشا بلند بود 
فوق فوقش اين بود كه او به عشقش اعتراف كرده بود! اما نه هيچ كلمه اي از دهانش خارج نشده بود 

قيما به چيزي اعتراف كرده باشد او هنوز روي تخت دراز كشيده بود كه ضربه اي مبني بر اينكه او مست
 :به در خورد و متقاعب آن صداي شاين را شنيد

 !ـ ميتونم بيام تو؟

كريستال با غيظ از روي تخت بلند شد و خودش را سريع پشت در رساند و كليد در را در قفل چرخاند، 
 :شاين گفت

ط ميخواستم شوخي كنمـ ببين من متاسفم ... فق ! 

كريس دلش ميخواست در را باز كند و با مشت محكم به دهان او بكوبد اما ديگر برا ي اين كارها دير 
 :شده بود دوباره شاين گفت

ـ چرا اينقدر بي جنبه شدي؟! گفتم كه شوخي بود نميدونستم اينقدر ناراحت ميشي... بزار بيام تو اگه 
 !صحبت كنيم بهتره

ه شاين را خيلي خوب گرفت اما جرات اينرا نداشت كه در را باز كند و با او روبرو شود او با كريس كناي
همان حالت عصبي به طرف حمام رفت تا شايد با يك وان آب گرم بتواند كمي خودش را آرام كند، از 

شاين طرفي اضطراب بر مال شدن رازي كه سالها پنهانش كرده بود و طرف ديگر حقه نا جوانمردانه 
براي وادار كردن او به اعتراف ، اينها داشت كالفه اش ميكرد او روي لبه وان نشست و به صداي آبي 

 . كه در حال پر كردن وان بود گوش سپرد

 .شاين پكر و دست از پا درازتر به اتاقش برگشت چقدر دلش ميخواست كريس آن در لعنتي را باز ميكرد

وجه به گفته هاي مهسا و يافته هاي خودش و البته اين اتفاق اخري او رفت و روي تخت دراز كشيد. با ت
حاال ديگر مطمئن شده بود كه ريستال سانتيني يك سري احساسات نا متعارف نسبت به او دارد با اين حال 
درست بود كه حقايقي برايش روشن شده بود اما حاال چطور بايد دوباره كريستال سانتيني را كه تازه رام 

د، آرام ميكردشده بو . 

*** 

كريستال غلطي زد و چشمهايش را باز كرد ديشب را اصال خوب نخوابيده بود شايد بهتر بود ميگفت كه 
ديشب اصال نخوابيده بود البته صرف نظر از اين خواب كوتاهي كه نزديك صبح چشمهايش را گرم كرده 

از حدقه بيرون بيايند اما از طرفي  بود كه شايد دو ساعت هم نميشد. احساس ميكرد چشمهايش ميخواهند
طاقت ماندن بيشتر در رخت خواب را نداشت هنوز از ماجراي ديشب كالفه بود او بلند شد و لبه تخت 
نشست و پاهايش را روي زمين گذاشت و به ناخنهاي پايش خيره شد كه به زيبايي فرنچ شده بودند كمي 
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اره فكرش از ناخنهاي پايش به ديشب معطوف شد قسمت آنها را در هوا تكان داد اما در اين لحظه دوب
اما « حاشا ميكنم« »اتفاقي نيفتاده»بدش روبرو شدن دوباره با شاين بود حاال هي به خودش ميگفت كه 
 !در اصل موضوع هيچ فرقي نميكرد كه او جلوي شاين وا داده بود

حرير ابريشم نباتي طاليي اش  از روي تخت بلند شد و ربدوشامبر نباتي اش را از روي لباس خواب
پوشيد بايد چيزي براي صبحانه آماده ميكرد موهايش را كه هنوز نم حمام ديشب رويش بود را كمي برس 

 .كشيد و با كليپس از پشت جمع كرد و رفت تا سخت ترين روز زندگي اش را آغاز كند

نثار او كرد و راهي « بدذاتي»ب وارد راهرو كه شد چشمش به اتاق شاين افتاد كه درش بسته بود زير ل
آشپزخانه شد. چشمهايش به خاطر بي خوابي ديشب ميسوختند گويي مشتي نمك توي هر كدام ريخته 

 .باشند

كريستال كه وارد سالن شد صداهايي كه از آشپزخانه مي آمد توجهش را جلب كرد او همانطور كه 
همانطور كه حدس ميزد شاين را در كمربند ربدوشامبرش را مي بست به سمت آشپزخانه رفت و 

آشپزخانه كنار اجاق يافت، او همان تي شرت سورمه اي رنگي را كه كريس خريده بود پوشيده بود به 
همراه شلوار گرمكن نوك مدادي و با اين لباسها حالت خودماني دلنشيني به خود گرفته بود. كريس دستش 

اين همانطور كه داشت ظرفي را كه روي اجاق بود هم را روي سينه قالب كرد و با اخم به او زل زد ش
 :ميزد لبخندي زد

 ...ـ صبح بخير بد اخالق

كريس بدون اينكه جواب او را بدهد با همان اخم به سمت او رفت بوي غذايي كه شاين داشت مي پخت 
 !مشامش را پر كرده بود با غيظ گفت: ميشه اون هود رو روشن كني؟

شاين اينرا گفت و در يك لحظه تمام هيكل كريس را ورانداز كرد ربدوشامبر ساتن  ـ آخ اصال يادم نبود...
 .حرير نباتي رنگي كه به تن داشت تا روي زانوهايش ميرسيد و ساقهاي خوشتراشش را به رخ ميكشيد

 !و كريس ادامه داد: بعدش هم با اجازه كي اومدي توي آشپزخونه من؟! همه جا رو به روغن كشيدي؟

يم نگاهي به كريس انداخت و در همان حال كه داشت هود را روشن ميكرد گفت: خب گفتم ديشب شاين ن
خيلي ناراحت شدي... بعدشم شام نخورده خوابيدي... خب يكمي هم تقصير من بود! باالخره يه جوري 

 !بايد از دلت در بيارم ديگه! اينقدر هم حساس نباش

ه من از اون چيزي كه تو پختي ميخورم؟ او اينرا گفت و به ـ اوال كه من گرسنه نيستم، بعدشم كي گفت
طرف در خروجي برگشت تا برود اما شاين سريع زير غذايش را خاموش كرد و با يك قدم بلند خودش 

 !را به كريس رساند و بازوهاي او را به نرمي گرفت و گفت: كجا...؟

را روي اولين صندلي پشت ميز نشاند و  كريس كمي جا خورد و شاين از همين ترديد استفاده كرد و او
گفت: من آشپز خوبي هستم ... بعدشم ناجوانمردانه س در مقابل مردي كه ميخواد منت كشي كنه بد خلقي 

 !كني

 !كريس خودش را جمع و جور كرد و بلند شد و گفت: منت كشي اجباريه؟! من خواستم منت منو بكشي؟
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قي نكن... بابت ديشب متاسفم، فكر كردم خيلي بامزه م... االن شاين دوباره او را نشاند و گفت: بد خل
 !فهميدم نيستم...خوبه؟! او مكثي كرد و بعد با لبخند اضافه كرد: راضي شدي! دلت خنك شد؟

كريس دستهاي شاين را از روي شانه اش كنار زد و دوباره بلند شد و گفت: خوبه كه به نتايج خوبي 
هر حال من بايد برم درباره خودت رسيدي ، ولي در ! 

شاين دوباره او را روي صندلي نشاند و بدون اينكه دستهايش را از روي شانه هاي او بردارد سرش را 
نزديك آورد و گفت: مجبورم نكن ببندمت به همين صندلي چون محال ممكنه كه بزارم از املت اسپانيايي ـ 

 ...كه من با اين حال و روزم پختم ـ نخورده، بري

سرش را بلند كرد و همزمان با شاين چشم در چشم شد اما نتوانست چيزي از نگاه او بخواند هنوز  كريس
لبخند شيطنت آميزي بروي لبهايش بود و كامال مشخص بود كه در تصميمش مبني خوراندن آن املت 
كذايي به كريس مصر است. آندو لحظاتي به چشمهاي هم خيره شدند و كريستال سكوت را شكست و 

 !گفت: ميدونستي خيلي پرويي؟

لبخند شاين تبديل به نيشخند دندانمايي شد و گفت: هر طور كه راحتي... اصال هر چي تو بگي من 
 ...هستم

 ...ـ آشپزخونمو كثيف كردي

شاين صاف ايستاد و جواب داد: بيخيال... تميزش ميكنم! آشپزخونه اي كه توي آشپزي نشه... به چه 
سمت اجاق رفت و ادامه داد: چه آشپزخونه مجهزي داري! بايد آشپز ماهري دردي ميخوره؟! او به 

 .باشي

كريس با سر شاين را كه ماهيتابه سراميك سورمه اي رنگي را سر ميز مي آورد تعقيب كرد و همزمان 
 ...گفت: من آشپزي بلد نيستم

 !شاين ماهيتابه را روي ميز گذاشت و گفت: پس اين آشپزخونه واسه چيه؟

س بلند شد و دو بشقاب و قاشق آورد و انها را روي ميز گذاشت و گفت: من هميشه دوست دارم از كري
 .هر چيزي بهترينش رو داشته باشم

 !شاين پوزخندي زد و به فارسي گفت: آفتابه لگن هفت دست شام و نهار هيچي

 !كريس روبروي او نشست و گفت: چي گفتي؟

 !شاين سري تكان داد و گفت: مهم نيست

 !كريس به چشمهاي او براق شد و تكرار كرد: گفتم ايني كه االن گفتي يعني چي؟

آفتابه لگن هفت دست شام و نهار »شاين لب زيرينش را تو داد و كمي فكر كرد آخر چطوري بايد 
را به انگليسي ترجمه ميكرد؟! او چيني به ابرويش داد و گفت: بيخيال... صبحونت رو بخور« هيچي ! 
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گفت: ببين توي اين مدت به اندازه كافي با اين زبون عجيب و غريب كه جديدا ازش ستفاده كريس جدي 
 ...كني روي مخم راه رفتي... ميگي اين چه زبونيه يا

 !شاين كمي املت براي خودش كشيد و گفت: يا چي... بهم شليك ميكني

ورد كه كنايه او را فهميده كريس كنايه ظريف شاين را در هوا گرفت اما ترجيح داد به روي خودش نيا
كريستال :»چون با كوچكترين اشاره به اين كنايه مجبور ميشد تا ته ماجرا برود و ته تهش اين بود كه 

 «سانتيني، شاين را دوست دارد و هيچ وقت به او شليك نميكند

 ...كريس لب زيرينش را گزيد و گفت: تو رو نبايد با گلوله كشت بايد خفه ت كرد

حالت جذابي يك تاي ابرويش را باال داد و چشمهايش را تنگ كرد و گفت: به نظرت ميتوني؟! شاين با 
 !دستات به هم ميرسه؟

شاين ديگر داشت با اينهمه كنايه شورش را در مي آورد كريس نفسش را با حرص بيرون داد و گفت: 
 !ميشه اينقدر به من كنايه نزني؟

!چي هست اين كنايه؟ـ كنايه! من اصال كنايه زدن بلد نيستم ! 

 !كريستال تقريبا فرياد زد: كنايه همين مزخرفاتيه كه داري تحويلم ميدي

شاين ابروهايش را باال داد و گفت: باشه چرا عصباني ميشي... هر چي تو بگي! اصال ميخواي درباره 
 ...اين زباني كه بهش حرف ميزنم صحبت كنيم؟! ها

شاين را نگاه كرد و شاين كمي از املتت اسپانيايي كه بويش  كريس سكوت كرد و در سكوت با خشم فقط
بد جور وسوسه كننده بود براي كريستال ريخت و گفت: اين يه ضرب االمثل بود به زبان فارسي... 

 .معادلش رو توي انگليسي بلد نيستم

 .كريس چگالي برداشت و گفت: از كجا ياد گرفتي؟ اين فارسي رو

برداشت و گفت: زبان مادريمه شاين تكه اي نان فرانسوي ... 

 !ـ هه هه هه بامزه... خنديدم

 !شاين معصومانه گفت: باور كن... راست ميگم! من ايراني هستم

كريس دستش را زير چانه اش زد و چشمهايش را تنگ كرد ثانيه هايي شاين را تماشا كرد و گفت: بازي 
 !جديد ديگه... دوباره شروع كردي

اي بابا... عجب گيري افتاديما... و به انگليسي ادامه داد: ببين من اصالتا ايراني شاين به فارسي گفت: 
هستم... توي تهران بدنيا اومدم و بزرگ شدم ، زبان مادريم هم فارسيه، اسم كاملم هم شايانه ، شايان 

 !شكوهي
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شاين »پس  كريس كه حسابي جا خورده بود براي لحظاتي با هن نيمه باز شاين را نگاه كرد و گفت:
كيه؟« راوانلي ! 

شاين تكه اي نان و املت در دهانش گذاشت و با دهان پر خيلي كوتاه گفت: جعليه! و وقتي لقمه اش را 
 !غورت داد با سر به بشقاب كريس اشاره كرد و اضافه كرد: بخور سرد شد

ز تعجبش كم كندكريس با چنگال كمي از املت را در دهانش گذاشت حتي مزه عالي املت هم نتوانست ا : 

 !ـ حاال اين كه اينقدر تعجب نداره

شاين اينرا در حالي گفت كه داشت براي خودش كمي آب ميريخت و ادامه داد: من فقط سيزده ساله كه 
  ...اينجام

 شاين جرعه اي آب نوشيد و گفت:املت چطوره؟

 ...كريس كه كمي از بهتش كم شده بود خيلي كوتاه گفت: بد نيست

به پيشاني اش انداخت وگفت: بد نيست؟! اين عاليه شاين چيني ... 

 ... كريس ابروهايش را تا به تا كرد و گفت: يكم از خودت تعريف كن

 .شاين با دهان بسته زبانش را روي دندانهايش كشيد و بعد لبخند مليحي تحويل كريستال سانتيني داد

ابت ديشب آغاز كند اما گويي شاين هيچ كريس هر لحظه منتظر بود تا شاين تحقير و تمسخرهايش را ب
چيز از ديشب به ياد نداشت كريس با خودش گفت كه شايد او متوجه حالت كريس نشده! شايد اوضاع 

 .انقدرها هم كه كريس فكر ميكرد وحشتناك نبود

شاين دستش را زير چانهاش ستون كرده بود و به كريستال زل زده بود و هر لحظه بيشتر محو زيبايي 
ن موجود ظريفي كه روبرويش نشسته بود ميشد مخصوصا االن كه فهميده بود كريستال هم نسبت به او اي

كشش دارد كال ديدش نسبت به او عوض شده بود واقعا باورش نميشد تا كمتر از يك ماه پيش اينهمه 
ني اش زيبايي برايش بي اهميت بود. چتري هاي بلوند و زيتوني كريس با حالت پريشاني روي پيشا

ريخته بودند و تا روي ابروهايش ميرسيدند و اينطور كه موهايش را باالي سرش با كليپس جمع كرده بود 
 .بيشتر زيبايي گردن بلند و زيبايش را به رخ ميكشيد

كريس نيم نگاهي به شاين انداخت كه با حالت عجيبي به او زل زه بود اما ترجيح داد محلش نگذارد و 
مشغول كرد اما وقتي بعد از از دقايقي دوباره او را زل زده به خودش ديد ديگر خودش را با غذايش 

 :طاقت نياورد

 !ـ ها... چيه... روي پيشونيم چيزي نوشته... چرا اينطوري به من زل زدي؟

 !شاين انگشتانش را روي ميز در هم قالب كرد گفت: مگه بايد چيزي شده باشه... دوست دارم نگات كنم
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طمئن شد كه تمام اتفاقات ديروز به همان بدي بوده كه فكرش را ميكرده است وگرنه چرا كريس ديگر م
 !شاين بايد دوست داشته باشد به او نگاه كند؟

كريس چنگال را كنار بشقاب گذاشت و دستهايش را روي سينه اش قالب كرد و پلكهايش را روي به 
را باز كرد و زل زد به تخم چشمهاي شاين و  آرامي هم فشار داد نفسش را بيرون داد و بعد چشمهايش

 ...پرسيد: از كي تا حاال

 ...شاين با همان لبخندش كه روي اعصاب كريس بود گفت: از ديشب تا حاال

كريس كه واقعا ديگر تحمل اين لحن كنايه آميز شاين را نداشت دستهايش را روي ميز كوبيد و گفت: گفتم 
 !به من كنايه نزن

گفتي از تنديهاي كريستال سانتيني آزرده كه نميشد هيچ نوعي حس لذت هم از سر به سر شاين در كمال ش
گذاشتن با او بهش دست ميداد. با همان لبخند ابروهايش راباال داد و گفت: كنايه نميزنم از وقتي فهميدم 

 ...ازم خوشت مياد

اشت با او درباره اتفاقات گويي سطلي آب داغ را روي سر كريس خالي كردند شاين با پررويي كامل د
مسخره ديشب صحبت ميكرد، داشت از احساسات كريس درباره خودش اظهار نظر ميكرد اما كريس 
 :نبايد جلوي او وا ميداد... نبايد اجازه ميدان شاين اينطور براي خودش روي اعصاب او ويراژ بدهد

 ...ـ شتر در خواب بيند پنبه دانه

ا انكار ميكني؟! اين يه حس طبيعيهشاين لبخند كجي زد و گفت: چر ... 

 !كريس گفت: جنبه نداري ديگه... ظرفيتت در حد يه پشه هم نيست

شاين از جايش بلند شد و با چند قدم خود را باالي سر كريستال رساند و دستهايش را روي پشتي صندلي 
قدر زياده؟! و نفس كريس گذاشت و سرش را نزديك او آورد و گفت: چرا توقعت درباره ظرفيت من اين

عميقي كشيد و بوي عطر كريس را با ولع به ريه هايش فرستاد... و اضافه كرد: خودت رو توي آينه 
 !ديدي كه ...؟

كريس ديگر اجازه كامل كردن جمله اش را به شاين نداد و از پشت ميز بلند شد و بدون كوچكترين حرفي 
ده بود درست از آب درامده بود شاين نه تنها متوجه آشپزخانه را ترك كرد هر حدسي كه درباره ديشب ز

همه چيز شده بود بلكه در كمال وقاحت آنرا به رخش هم كشيده بود اما چيزي كه واقعا اعصابش را 
خورد ميكرد اين بود كه هيچ حرفي براي گفتن نداشت ، هيچ چيزي نداشت تا خودش را توجيه كند و به 

كم آورده بود»معناي واقعي كلمه .» 

او پله ها را دو تا يكي باال رفت دلش ميخواست سرش را ميكوبيد به ديوار. صداي شاين را از پشت 
 :سرش شنيد كه ميگفت

 !ـ وايستا... كجا رفتي؟
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كريس به وضح خنده را ميتوانست در ته صداي او بفهمد در اتاقش را كه پشت سرش بست با عصبانيت 
ديگر چيزي براي پنهان كردن نداشترفت و روي تختش نشست دستش رو شده بود   . 

 

كريس كه رفت هنوز لبخند كمرنگي روي لبهاي شاين بود او براي لحظاتي به در خروجي آشپزخانه 
جايي كه لحظاتي قبل كريس در انجا ناپديد شده بود خبره ماند بعد ظرفها را از روي ميز جمع كرد و 

ود، به خودش نهيب زدداخل ماشين ظرفشويي گذاشت . فكرش كامال مشغول ب : 

ـ هيچ معلوم هست داري چيكار ميكني شايان؟! بعد سيزده سال دوباره فيلت ياد هندستون كرده؟! مگه 
قرار نبود ديگه به حرف اين دل لعنتي گوش نكني؟! باز چي شده؟! اين لوس بازيا چيه داري در مياري؟! 

ي كه به اين دل رو بدي به ناكجا آباد حاال كه دختره داره حاشا ميكنه تو ول كن نيستي؟! ميدون
 ميكشوندت! حاال اين كارا يعني چي؟چرا دوست داري با آتيش بازي كني؟

 :و بعد خودش جواب داد

ـ بيخيال... اينا همش بازيه... محاله كه من دوباره دم به تله بدم... هر مردي از اينكه يه دختر خوشگل 
عشق... نه من ديگه از سن عاشق شدنم گذشته...تا كي بايد  دوستش داشته باشه هيجان زده ميشه... اما

غرائزم رو سركوب كنم؟ تا كي بايد عذا دار يه عشق بي سرانجام مسخره باشم؟! اگه توي هيجده سالگي 
دل بستم و توي بيست و سه سالگي شكست خوردم... دليل اين نميشه كه تا ابد گوشه نشين بشم... اين 

شگل و باحاله؟ چرا با هم خوش نباشيم؟! وقتي ميدونم محاله بهش دل ببندم! دختر بهم كشش داره، خو
 ...كريستال سانتيني دختري نيست كه بتونه منو بسوزونه

دست اخر حاصل اين كمكش دروني يك انگشت بريده بود كه هنگام برداشتن چاقو از روي ميز دستش را 
 .بريده بود

ض ديدن در اتاق كريس تمام آن تصميماتي را كه با خودش گرفته شاين كالفه از پله ها باال رفت و به مح
بود فراموش كرد بايد اعتراف ميكرد كه اگر كريستال نسبت به او كششي داشت او نيز بي ميل نبود، 

كريستال برايش مثل يك معماي حل نشده بود و اين معما ديگر زيادي كهنه شده بود گويي سرنوشت آندو 
ه بود كه االن اينطور زير يك سقف با هم مانده بودند و هر چه از هم دوري را به طرف هم هل داد

 .ميكردند بيشتر به هم نزديك ميشدند

شاين جلوي در ايستاد و گوشش را به در اتاق چسباند صداي فين فين كريستال را ميتوانست بشنود وقتي 
دلش ميخواست در را باز كند و  تصور كرد او دارد گريه ميكند ناگهان گويي قلبش در سينه فشرده شد

برود و او را آرام كند اما خوب ميدانست كه شايان شكوهي كسي نبود كه بتواند يك دختر در حال گريه را 
آرام كند. دو بار دستش باال آمد تا در بزند اما هر بار گويي چيزي مانعش ميشد مطمئن نبود كه بايد اين 

اين اتاق ميشد فصل تازه اي در زندگي خودش و كريستال سانتيني  كار را بكند. بي شك اگر االن او وارد
آغاز ميشد . دستش در هوا مشت شد و پايين آمد؛ نه او نميتوانست اين كار را با خودش و كريستال بكند 

 .هنوز صداي گريه كريستال را ميتوانست بشنود او چرخيد و به سمت اتاقش رفت

نداخت و به سقف زل زد سعي كرد تمام سالهايي را كه كريستال وارد اتاق كه شد خودش را روي تخت ا
را ميشناخته از خاطر بگذراند. درست ده سال پيش بود وقتي براي اولين بار كريس را ديده بود عجيب 
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بود كه آنروز را با تمام جزئيات به ياد داشت شايد چون انروز اتفاقا همان روزي بود كه براي اولين بار 
يده بود كريستال يك دختر هفده ساله بود كه كمي بيشتراز سنش نشان ميداد چشمهايش را به سالياري را د

صورت افراطي سياه كرده بود و موهاي بلوندش را كه از فرق جدا كرده بود و صاف در اطراف 
صورتش رها كرده بود. نگاه مغضوبانه اش هميشه توي ذهن شاين مانده بود و حاال بعد از ده سال آندو 
كه مثل جدال و چنگ و دندان نشان دادن به هم، به نظر ميرسيد كه دارند عاشق هم ميشوند. شاين كه كال 
منكر هر گونه عشقي نسبت به كريستال بود اما اينرا هم انكار نميكرد كه كشش نسبتا شديدي به او داشت 

ال نيست اصال مگر ميشد حاال اسم اين كشش را نميدانست چه بايد بگذارد اما مطمئن بود عاشق كريست
عاشق او باشد بعد از تمام بدبختيهايي كه از دست او كشيده بود مگر يادش ميرفت كه كريستال هميشه 

سعي در خراب كردن او داشت و دائما در حال موش دواندن در كارهاي او بود. اما وقتي رفتار كريس 
سبت به خودش خيلي جدي و قوي است و را كمي موشكافانه نگاه ميكرد مطمئن ميشد كه حس كريستال ن

اين باعث ميشد احساس گناه كند. هنوز بعد ازگذشت ده سال رگه هايي از آن شايان مهربان و نجيب در 
 .وجودش بود تا از احساسات يك دختر سوء استفاده نكند حتي اگر آن دختر كريستال سانيتيني باشد

نسمان زير دستش يادش افتاد كه بايد پانسمانش را او دستش را روي سينه اش گذاشت و با حس كردن پا
عوض كند و چه بهانه اي از اين بهتر كه كريستال را از اتاقش بيرون بكشد در هر حال تا او از آن اتاق 
بيرون نمي آمد هيچ راهي وجود نداشت تا شايد به او ثابت كند كه بين آندو چيزي نيست... نميتواند باشد 

لي ميكرد كه هر احساسي به غير از دشمني بين او و شاين ممنوع است...تا به كريستال حا . 

او از روي تخت بلند شد و خيلي سريع خودش را پشت در اتاق كريستال رساند و ابتدا ضربه اي به در 
 !زد . بعد از ثانيه اي صداي كريستال را شنيد كه با لحن نه چندان دوستانه اي گفت: چي ميخواي؟

يبا بلند گفت: نميخواي توي پانسمان كمكم كني؟ واقعا تنهايي نميتونمشاين صدايي تقر ! 

كريس كمي مردد شد او روبروي ميز توالتش نشسته بود و مشغول اتو كشيدن موهايش بود او كمي مكث 
كرد دلش نميخواست با شاين روبرو شود حداقل حاال نه، اما مثل اينكه مجبور بود او جواب داد: برو االن 

 ...ميام

 ...شاين در حاليكه سعي ميكرد صدايش عادي باشد گفت: پس من اول يه دوش بگيرم بعد... يه ربع ديگه

كريس دسته ديگري از موهايش را اتو كشيد و با سكوتش رضايت خود را اعالم كرد، نگاهي به خودش 
حالت معصومي به در آينه انداخت با اين موهايي كه االن مثل ابريشم صاف و نرم شده بودند چهره اش 

 .خود گرفته بود او كمي اسپري به موهايش زد و با تكان دادن سرش كمي به آنها حجم داد

 :شاين روي تخت نشسته بود و مشغول خشك كردن موهايش بود كه صداي در او را متوجه خودش كرد

 .ـ بيا تو لطفا

يك كاراملي از جنس ريون كريس در را باز كرد و وارد اتاق شد و در را پشت سرش بست ، يك تون
پوشيده بود كه روي سينه اش تصوير مرلين مونرو سنگدوزي شده بود و تا روي رانهايش ميرسيد و 

پايين تنه و كمر باريكش را به رخ بيننده ميكشيد و باالتنه اش كمي حالت رها داشت و آستينها فقط كمي 
هوه اي و يك دمپايي صندل لژدار، موهاي از بازوهايش را پوشانده بود به همراه يك ساپورت براق ق

صاف و زيبايش را مثل يك آبشار طاليي زيتوني در اطراف صورتش رها كرده بود و چشمهايش را بر 
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خالف هميشه كمي سياه كرده بود البته مشخص بود براي پنهان كردن آثار گريه اينكار را انجام داده بود 
ك مرد به اندازه كافي كشنده شده بوددر كل كريستال سانتيني براي بريدن نفس ي . 

شاين سرش را به سمت او چرخاند و با ديدن او به وضوح چشمهايش برق زدند و در همان نگاه اول تمام 
دود شد و رفت هوا... واقعا نميدانست چه مرگش شده... قلبش  قول و قرارهايي كه با خودش گذاشته بود
ته بود را شروع كرده بود و با قدرت هر چه بيشتر خودش را دوباره مسخره بازي اي كه جديدا ياد گرف

 :به ديوار سينه اش ميكوبيد براي ثانيه هايي چيزي نگفت اما زود نطقش باز شد

 !ـ فكر نميكردم بيايي

كريس دستهايش را رو سينه قالب كرد و با صورتي كه نه در آن اخم ديده ميشد نه خشم و نه هيچ چيز 
ف مفت بزني ميرمديگري گفت: بخواي حر ... 

شاين كه خدا خدا ميكرد چيزي از التهاب دروني اش در چهره اش منعكس نشده باشد گفت: باشه... نيومده 
 ! ...شروع نكن! اعصاب نداريا

كريس تخت را دور زد و دقيقا روبروي شاين ايستاد و گفت: آره حسابي عصباني ام... مكثي كرد و ادامه 
توي آشپزخونه گفتي؟ داد: اون مزخرفات چي بود  

 !شاين گفت: جنبه شوخي نداري؟! شوخي كردم ميخواستم يكم حال و هوات عوض بشه

كريس با اينكه به روي خودش نياورد اما دوست داشت شاين حرفهايي كه دو ساعت پيش گفته بود را 
به « بزدل»يك  تصديق ميكرد. دلش ميخواست شاين ميگفت تمام آن حرفها را از ته دل زده اما شاين مثل

تمام معنا، همه آنها را حاشا كرده بود وقتي به خياالتي كه در سرش چرخ ميخورد انديشيد بي اختيار 
پوزخندي بروي لبهايش آمد واقعا با خودش چه فكري كرده بود؟! شاين و داشتن احساسات! آن هم نسبت 

ميكرد؟به او، به كريستال سانتيني، به دختري كه هميشه ماده گرگ خطابش  ! 

 شاين وقتي نگاه تمسخر آميز كريس را ديد گفت: به چي ميخندي؟

كريس لبخند كجش را جمع كرد و گفت: هيچي... به تو ارتباط نداره ... نفسش را با صدا به بيرون 
 .فرستاد و ادامه داد: زود باش دست به كار شو ، مي خوام برم بيرون

: خب بروشاين سر تا پاي كريس را ورانداز كرد و گفت ... 

 !كريس چشمهايش را تنگ كرد و با لحن تمسخر آميزي گفت: قهر كردي؟

 ...شاين لبخند كجي زد و گفت: مگه من دخترم

 ...كريس با همان نگاه تمسخر آميز شاين را ورانداز كرد و گفت: اخالق دخترونه كم نداري

آينده ت خوبهشاين نيشخندي زد و گفت: باشه، پس سعي كن تو هم ياد بگيري واسه  ! 
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كريس دلش مي خواست در آن لحظه زبان دراز شاين را از حلقومش بيرون بكشد اما ترجيح داد در 
سكوت كارش را انجام بدهد و برود... چون خوب ميدانست با گاف بزرگي كه ديشب داده بود ديگر 

 .حنايش پيش شاين رنگي ندارد

بالشهاي روي تخت ولو شده بود چيني به ابرويش داد و شاين كه با باال تنه برهنه اش روي بالشها و ناز
 ...خواست بلند شود كه كريس گفت: نميخواد مظلوم بازي دربياري! كجاس وسايل پانسمان بيارمشون

 !شاين كنايه زدگفت: خسته ميشي

كريس چيني روي بيني اش انداخت و زير لب چيزي گفت كه شاين با اينكه متوجه نشد اما مطمئن بود 
زايي نثارش كرده . كريستال به طرف حمام رفت غافل از اينكه شاين محو تماشاي زيباييهاي اوستناس ... 

شاين چهار زانو روي تخت نشست و كريس هم با زانو روي تخت آمد و همانطور كه روي سينه شاين را 
من رو نگاه ميكرد گفت: خب اين موهاي بي ريخت روي سينه تو ِشيو كن هم خودت رو خالص كن هم ! 

 !ـ خوشم نمياد

كريس گاز استريلي را باز كرد و نگاه پر معنايي به شاين كرد و گفت: حتما فكر ميكني خيلي قشنگن... و 
 !انرا به دست شاين داد تا بروي زخمش بگذارد بعد اضافه كرد: صاف بشين

ي صافتر نشست شاين كه در كشمكشي سخت با خودش بود تا از انقالب دروني اش چيزي بروز ندهد كم
و با دستش گاز استريل را روي زخم نگاه داشت و البته نفس گيرترين قسمت كار شروع شده بود و آن 

پاندپيچي كردن زخم بود. كريس با زانو بيشتر نزديك شاين شد تا راحتتر بتواند باند را دور تنه او بپيچاند 
وم بياورد، همان عطر شيرين و و همين كارش باعث شد موج معطري از سمت او به سوي شاين هج

تندي كه هميشه كريس استفاده ميكرد شاين كامال متوجه بود كه كريستال تمام سعيش را ميكند تا با او 
چشم در چشم نشود اما باز هم هر از چند گاهي چشمهايشان سركشانه يكديگر را ميجستند. كريس اولين 

ياورد دفعه قبل چند دور باند را پيچانده بود اما ناگهان دور باند را به سالمتي چرخاند سعي كرد به ياد ب
احساس كرد كه دست شاين آرام روي كتفش را لمس كرد و به زور به خودش مسلط شد تا طبيعيترين 

 عكس العمل را نشان بدهد پس خونسرد گفت: داري چيكار ميكني؟

 ـ بخيه هاتو كشيدي؟

وي كتف كريس زده بود كريس آب دهانش را فرو داد منظور شاين همان بخيه هايي بودند كه خودش بر
هنوز شاين داشت روي كتفش به دنبال جاي بخيه ميگشت كريستال مطمئن نبود كه دليل اين كار شاين 

واقعا آن بخيه هاي مسخره باشند اما جرات اينرا هم نداشت كه چيز ديگري فكر كند يا بگويد چون مطمئنا 
در آستينش داشت پس تصميم گرفت در بازي او شركت كند و خودش را دوباره شاين جواب دندان شكني 

 :به آن راه زد و گفت

 !ـ آرايشگرم برام كشيد

 !ـ با رعايت اصول بهداشتي؟
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كريس كمي سرش را به عقب برد تا صورت شاين را ببيند و در همان حال گفت: نه پس ! با رعايت 
 !اصول غير بهداشتي

پر كرد و سوال ديوانه كننده اي مغز شاين را درگير خودش كرد كه: آيا  بوي توت فرنگي مشام شاين را
 !لبهايش هم طعم توت فرنگي ميدهند؟

كريس براي دور دم دستهايش را دور بدن شاين حلقه كرده بود كه ناگهان دوباره حرارت دست شاين را 
ا منجمد و بعد آتش گرفتند اين بار درست وسط كتفهايش احساس كرد و همزمان تك تك سلولهاي بدنش ابتد

 ...اما تا آمد چيزي بگويد شاين او را به آغوشش هل داده بود

موقعيت مسخره اي بود كريس روي زانوهايش ايستاده بود و با اين حركت شاين تعادلش را از دست داد 
و بيشتر در آغوش او فرو رفت و گويي هر چه دست و پا ميزد تا كمي خودش را جمع و جور كند 

وضاع بدتر ميشدا ... 

براي ثانيه هايي كريستال در بهت بود اما وقتي دست شاين لغزيد و به پشت گردنش رسيد از بهت خارج 
 !شد و گفت : داري چيكار ميكني؟

 ...به وضوح صدايش ميلرزيد؛ نه خشمي در صدايش وجود داشت نه ترس، تنها شرم بود و بهت

كريس زمزمه كرد: ديوونه كننده اي... نفسم رو بند آورديشاين با صدايي تقريبا مثل نجوا در گوش  ! 

 ...نفسهاي شاين سوزاننده بود و ميسوزاندش او بي اختيار گفت: نه

اما شاين همانطور كه انگشتانش را البه الي موهاي او فرو ميكرد نفس عميقي كشيد و گفت: نه...!! نه 
 ...چي...؟! بيخيال بزار خوش باشيم

تنها چيزي كه شاين «! خوش باشيم»ن اين جمله تمام حس و حالش دود شد و رفت هوا... كريستال با شنيد
؟! براي يك لحظه از او و خودش و اين موقعيت مسخره متنفر شد... «خوش بودن» ميخواست همين بود

 حالش به هم خورد از بوي افتر شيو اولد اسپايس شاين و رايحه ماليم ميوه ايه شامپويي كه به موهايش
زده بود، متنفر شد از نگاههاي پر از معنيشان؛ خواست خودش را از بين بازوهاي او بيرون بكشد اما 

نميتوانست مثل يك ماهي لغزنده و بد قلق شده بود دستهايش را روي بازوهاي او گذاشت و با صدايي كه 
 !پر از نفرت بود گفت: ولم كن... بزار برم

گفت: بيخيال سانتيني... ميدونم كه منو ميخواي... منم تو روشاين با همان لحن ملتهب و كش دار  ... 

 !ـ بس كن... اين مسخره بازيو تمومش كن

كريس تقريبا اينرا فرياد زد درحاليكه سرش را به عقب چرخانده بود و با غيظ به تخم چشم شاين زل زده 
قتي اينطوري چموشي بود شاين سرش را كج كرد صورت برافروخته اش را نزديكتر اورد و گفت: و

ميكني... بعد سرش را با حالت مجذوبي سرش را تكان داد و لب زيرينش را گزيد و اضافه كرد: ديوونه 
 ...م ميكني انكار نكن سانتيني... تو منو ميخواي
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كريستال داغي اشك را پشت پلكهايش احساس كرد آنچنان حس حقارت و بي ارزش بودن به او دست داده 
خواست از همينجا يكسره فرار كند تا جايي كه ديگر هيچكس او را نشناسد! تا اين ننگ را بود كه دلش مي

« هرزه»بتواند فراموش كند كه شاين ، مردي كه كريستال سالها دوستش مي داشت او را به چشم يك 
ج نگاه ميكرد حتي در اين حال و هوا هم او را با نام كوچكش صدا نميزد ... سانتيني... هه! در او

شيفتگي هم او را سانتيني خطاب كرده بود! لعنت به اين شاين ، لعنت به خودش كه اين مرد احمق 
خودخواه را دوست ميداشت! لعنت به شاين كه حتي از لفظ دوست داشتن هم استفاده نميكرد دوباره جمله 

ازم » قليا حدا« تو من رو دوست داري»كاش ميگفت:« تو منو ميخواي...»او توي سرش تكرار شد
اين ديگر اوج بي رحمي بود، او حتي براي كريستال آنقدر شخصيت قائل نبود تا از « خوشت مياد

 !احساسات او با تعابير انساني استفاده كند

نفسهاي پر التهاب شاين را روي صورت و گردنش احساس كرد و بعد حركت منبع اين دم و بازدم ملتهب 
بهم ميخورد دستش را به زور از زير كتف شاين بيرون كشيد و  روي گردنش... ديگر واقعا حالش داشت

بعد چنگ در موهاي او زد و سر شاين را از روي گردنش جدا كرد و همزمان گفت: بس كن اين مسخره 
 ...بازي رو

شاين انتظار همراهي داشت از كريستالي كه چشمهايش داد ميزدندكه عاشق است اما با اين عكس العملي 
نشان داده بود واقعا جا خورده بود. اما ديگر براي فكر كردن به اين مسائل دير بود دگر توان كه كريستال 

مقابله نداشت با ميل شديدي كه به خواستن كريستال داشت. حاال كه كريستال را با تمام زيبايي و ظرافتش 
 .در بين بازوانش گرفته بود

منظم شاين به صورتش ميخورد و اين جدالش را اما كريستال حال و هواي بدي داشت نفسهاي تند و نا
براي گريه نكردن سختتر ميكرد او چشمهايش را محكم به هم فشرد و ناليد: ولم كن شاين... به خاطر خدا 

 !ولم كن... دست از سر من بدبخت بردار

ينكه شاين كه با ديدن بي ميلي كريستال و عكس العمل غير قابل انتظارش همه حسش پريده بود بدون ا
 !...حلقه دستانش را باز كند با لحني كه تعجب توي آن موج ميزد گفن: سانتيني

كريس ميان حرف او پريد و با لحني آزرده از ميان دندانها به هم فشره اش گفت: من سانتيني نيستم... 
ني ايوانز كريستال سانتيني مرد ...او لب زيرينش را گزيد و بعد ادامه داد: من ناتالي ايوانزم... ميتو

 ...صدام كني! ايوانز

با اينكه مطمئن بود شاين هرگز متوجه منظور او نخواهد شد و دوباره او را سانتيني خطاب خواهد كرد 
 !بدون هيچ احساسي و بدون هيچ عشقي

شاين بدون هيچ نشانه اي كه از قصد او براي رها كردنش ، دستش را روي كمر كريستال گذاشت و تا 
كرد چيزي بگويد كريس با همان آزردگي كه در صدايش موج ميزد اضافه كرد: من ماده دهانش را باز 

 ...گرگ هم نيستم... من يه دخترم... مثل حيوون با من رفتار نكن

شاين بهت زده چند بار مژه زد اما تا آمد چيزي بگويد كريستال با يك حركت خودش را از ميان بازوان 
شاين تنها روي تخت نشسته بود و متعجب هنوز مست از بوي عطرش او بيرون كشيد و ثانيه اي بعد 

 !بود. و سعي ميكرد اين اتفاقات را تجزيه و تحليل كند هر چند كه كار سختي بود
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كريس در حاليكه دندانهايش را محكم به هم ميفشرد تا از ريختن اشكهايش جلوگيري كند خودش را به 
ت را نداشت انگار توي ويالي به اين بزرگي نفس كم مي آورداتاقش رساند واقعا ديگر طاقت اين وضعي  

. 

يكراست به طرف كمد لباسهايش رفت و يك پالتوي چرم سياهرنگ را بيرون كشيد و پوشيد پوتينهاي ساق 
بلندي به همان رنگ هم به پا كرد شال و كاله سياهرنگي هم انتخاب كرد شال را دور گردنش پيچيد و از 

ديدن در اتاق شاين دندانهايش را به هم ساييد و تمام تالشش را كرد تا اشكهايش سرازير اتاق خارج شد با 
نشود وقتي پله هاي را دو تا يكي پايين مي آمد هيچ تصميمي براي اينكه كجا ميخواهد برود نداشت اما 

ش با شاين ميدانست كه بايد برود حاال هر جا كه شده ، قلبش شكسته بود و تمام ذهنيتي كه از برخورد
 .داشت خراب شده بود

جلوي آينه بزرگ وسط نشيمن ايستاد همزمان با اين كه كاله سياهرنگ ست شال گردنش را به سر ميكرد 
ناخودآگاه نگاهش به گردنش كشيده شد احساس ميكرد جاي لبهاي شاين را ميتواند ببيند يك قرمزي كوچك 

شت مسخره اش ميكرد! مثل يك پوزخند بزرگ ! كه به بدترين حالت به او دهن كجي ميكرد گويي دا
دستش بي اختيار بروي گردنش لغزيد اما زود خودش را جمع كرد؛ خيلي زود تصميمش را گرفت تا به 

در آن عضو شده بود برود، و البته به دو دليل اول « ناتالي ايوانز» كلوپي كه اين اواخر با همين هويت
را نميشناخت دوم اينه نزديكترين جايي كه به ذهنش « سانتينيكريستال »اينكه هيچ كس توي ان كلوپ 

ميرسيد همانجا بود. بايد فكر ميكرد، بايد سنگهايش را با خودش وا ميكند، او وارد فصل تازه اي از 
زندگي اش شده بود هويت جديد، اسم جديد، زندگي جديد! و به احتمال نود و نه درصد احساسات جديد! 

قلبش را شكسته بود و او حاال ميدانست كه او براي شاين تنها حكم يك ماده زيبا و شاين با تمام توان 
وسوسه انگيز را دارد كه نفسش را بند مي آورد... نه عشقي ! نه احترامي! و نه كمترين احساسي اعم از 

 ...مهر يا نفرت يا

داشت و نم نم باران هم او را تصميم گرفته بود مسير ويال تا كلوپ را پياده برود به اين قدم زدن نياز 
 !نتوانست از اين ميل شديد به قدم زدن منصرف كند

وارد كلوپ كه شد براي لحظه اي تاريكي و سكوت محيط دنج كلوپ كه يك موسيقي اليت پس زمينه اش 
بود آرامشي عجيبي به وجودش تزريق كرد او رفت و پشت يكي از صندلي ها نشست و پالتويش را از 

كرد. از دست خودش و شاين عصباني بود و بيشتر از خودش... از حماقتي كه به خرج داده تنش خارج 
بود كالفه بود... چطور توانسته بود احساساتي را كه سالها در قلبش مخفي كرده بود لو بدهد آن هم به 

خوشش مي شاين؟! چرا فكركرده بود او با بقيه فرق دارد؟! اصال چرا بايد از آن مرد احمق بي انصاف 
آمد؟ دلش نميخواست از واژه عشق استفاده كند. چون حتي خودش هم خنده اش ميگرفت از اين جمله كه 

تِه تِه احساساتش يك حس تنهايي بود، به همراه نياز به داشتن « كريستال سانتيني عاشق شاين شده است»
يا هر كوفت ديگري« همدم»يا « همراه»يك نفر به عنوان  ! 

با گزيدن لبش هم نميتوانست جلوي اشكهايش را بگيرد اگر احساساتش همين قدر كه  اما ديگر كريس
ميگفت پيش پا افتاده بودند پس چرا اينقدر احساس دل شكستگي ميكرد او دستمالي از جعبه دستمال 

كاغذي روي ميز بيرون كشيد و به آرامي اشك را از گوشه چشمانش ربود و به آن اجازه سريدن روي 
را نداد گونه اش . 
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گارسون كه پسر جوان رنگين پوست و ريزنقشي بود رسيد و كريس براي خودش مارتيني سفارش داد و 
بلند مارتيني كه يك زيتون در آن غرق بود خيره شده بود با اينكه اشك نمي لحظاتي بعد به گيالس پايه 

 . ريخت اما قيافه ماتم زده اش حال دروني اش را جار ميزد

جا بشينم؟ـ ميتونم اين ! 

كريس با شنيدن اين جمله سرش را بلند كرد و متوجه مردي كه باالي سرش ايستاده بود شد، مرد جواان 
حدودا سي ساله اي كه لبخند كمرنگي به لب و كت شلوار خوشدوخت سياهرنگي به تن داشت و بدون 

اجازه ندادم اينكه منتظر جواب كريستال بماند روبروي او روي صندلي نشست. كريس گفت: من ! 

مرد كه چشمهاي زيتوني نه چندان تيره اش در تاريك و روشن فضا درخشش خاصي داشت گفت: بله... 
 !اما احساس كردم بايد بشينم

كريس دستش را زير گونه اش ستون كرد و با لحن كنايه آميزي گفت: پس بهتر بود به جاي من از 
يا نهاحساساتتون ميپرسيديد كه اجازه داريد بشيينيد  ! 

مرد لبخند پهني زد و چال گونه هايش را به رخ كريس كشاند و دستي بروي موهاي بلوند تيره ي 
 !كوتاهش كشيد و گفت: يعني االن بايد برم؟

 !كريستال كه حالت خودماني مرد برايش جالب به نظر ميرسيد گفت: هر طور راحتي

كريستال انداخت و گفت: براي منم يه مارتيني گارسون از راه رسيد و مرد نيم نگاهي به گيالس مارتيني 
 ...بيار

كريس همانطور دستش را زير سرش ستون كرده بود و با همان چهره غمگين در حال بازي با پايه 
 :گيالسش بود كه مرد او را از خودش بيرون آورد

هستم« ِژروم مورو»ـ من  . 

ناتالي ايوانزكريس دهن باز كرد تا بگويد كريستال هستم اما كوتاه گفت:  ... 

كريس با خودش فكركرد كه از االن زندگي تازه اش را شروع كرد و اين مرد جذاب خوش برخورد 
آشنا ميشد« ناتالي ايوانز» اولين كسي بود كه با . 

 !ـ چند بار اينجا ديدمت... تازه واردي؟

ازه واردم يا كريس صاف نشست و گفت: اگه اينقدر حواست جمه... پس خودت خوب ميدوني كه من ت
 !قديمي

مرد جوان كه خودش را ژروم معرفي كرده بود خنديد و دندانهاي سفيدش نمايان شدند دندانهاي پيشش 
كمي بزرگتر از بقيه بودند و همين لبخندش را با مزه تر كرده بود او دستي به صورتش كه ته ريش 

ي كمرنگتر شد و ادامه داد: و بلوندي داشت كشيد و گفت: هميشه تنهايي! او مكثي كرد لبخندش كم
 ...غمگين
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 كريستال پوزخندي زد وگفت: روانشناسي؟

مرد جوان كه حاال مشخص شده بود نام ژروم است گفت: الزم نيست روانشناس باشي تا بفهمي آدما 
 غمگين هستن

به كريس با دقت بيشتري سر تا پاي ژروم را وراندز كرد صورتي كمي الغر با گونه هايي استخوا كه 
همراه اندام متناسبش ورزشكار بودنش را مشخص ميكرد، صورتش از باال يه يك پيشاني صاف و از 

پايين به چانه اي قوي ختم ميشد از چينهاي ريز كنار چشمش و پوست برنزه ي جذابش مشخص بود كه 
رده بود. صدايي مدتها زير آفتاب بوده و اين پوست برنزه با آن موهاي بلوند تيره تضاد زيبايي بوجود آو

  .گيرا با ته لهجه فرانسوي و اسمي كه فرانسوي بودن او را فرياد ميزد

 !كريستال موهايش را حالت جذابي به پشت گوشش فرستاد و گفت: االن ميخواي بگي من غمگينم؟

 !ژروم لبخند دلنشيني زد و گفت: خوشحال هم نيستي

كالتي دارهكريستال چند بار مژه زد و گفت: باالخره هر كس مش ... 

ژروم با همان لبخند جذاب و دلنشيني كه به لب داشت نگاهي به اطراف انداخت و گفت: من اغلب اينجا 
 .ميام... صاحب كلوپ برادرمه! تقريبا اوقات بيكاريم اينجا هستم

 !ـ البته از آمار دقيقت مشخصه

ونه هايش چال رفتند او كه از لبخندي كه ژروم به لب داشت به خنده اي نمكين تبديل شد و همزمان گ
 ...حاضر جوابي كريستال خيلي خوشش آمده بودگفت: يكم از خودت بگو

كريستال لبي تر كرد مشخص بود كه مرد جوان دارد به او نخ ميدهد! او تقريبا به اين نخ دادنهاي تابلو 
ن آخرش به كجا ميرسد عادت داشت اما ايندفعه تصميم گرفته بود نخ را بگيرد ببيند اصال اين نخ گرفت

آخرين باري كه دوست پسري براي خودش داشت به شش سال پيش برميگشت آنهم يك رابطه مسخره كه 
پسر بدي نبود او مهربان و جنتلمن بود و البته از يك خانواده بسيار « پائولو»به يك سال هم نكشيده بود 

« شاين راوانلي»وست داشت و آن هم همين قدرتمند اما ايراد قضيه اين بود كه كريستال كس ديگري را د
احمق بود كه حاال به بدترين حالت نا اميدش كرده بود. اگر اصرار سارا سالياري نبود هرگز پائولوي 
بيچاره را هم درگير خودش نميكرد. بعد از پائولو ديگر هيچ رابطه جدي با كسي شروع نكرده بود. و 

خودش بدهد هر چند مطمئن نبود كه اين تصميمش به خاطر نا حاال دوباره تصميم گرفته بود فرصتي به 
اميدي از شاين بوده باشد فقط تنها چيزي كه در حال حاضر ميخواست يك تسكين بود براي قلب شكسته و 
روان از هم فروپاشيده اش و چه چيزي بهتر از يك مرد جوان جذاب كه اتفاقا جذبش شده بود... وقتي ياد 

اد دلش ميخواست تمام زندگي اش را باال بياورد كه چطوري تمام مدت در دل به حرفهاي شاين مي افت
كسي عشق ورزيده بود كه حتي بويي از مهر و عاطفه نبرده است. حاال قضيه شاين يك طرف اينكه االن 
 بايد به اين مرد از خودش چه بگويد قضيه اي جداگانه اي بود مثال بايد ميگفت : تا كمتر از يك ماه پيش

 !يك مافيايي بوده و تمام زندگي اش را با يك اسلحه در دستش گذرانده؟

كريستال گوشه چشمش را كمي با انگشتش خاراند و براي اينكه براي خودش كمي وقت بخرد تا شايد 
 !بتواند داستاني براي خودش بسازد گفت: خب... تو شروع كن
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ويسي ميكنم توي يه شركت نرم افزاريژروم كمي از نوشيدني اش را نوشيد و گفت: من برنامه ن ... 

 ...كريستال گفت: پس مهندسي

 ...ژروم سرش را تكاني داد و گفت: نرم افزار

 !كريس لبخندي زد و گفت: بهت نمياد پشت ميز نشين باشي! رو فرمي

ژروم باز هم خنديد و گونه هايش دوباره چال رفتند كريستال متوجه شد با مرد خنده رو و خوش مشربي 
 ...طرف است، ژروم گفت: من مدل هم هستم و البته حرفه اي موج سواري ميكنم

دليل پوست برنزه اش هم كه مشخص شده بود كريستال تصميم گرفت ده سال گذشته را فاكتور بگيرد و 
 :داستانش را نصفه و نيمه بگويد

م... يه جورايي مباشرش ـ من ...خب شغل خاصي ندارم... يعني داشتم... براي پدر خونده م كار ميكرد
 !بودم... يه ماه پيش فوت كرد... فعال بيكارم

 !ژروم دستش را به طرف كريستال دراز كرد و گفت: از آشناييت خوشبختم ناتالي

كريستال هم دستش را در ميان دست ژروم گذاشت و سعي كرد طبيعي ترين لبخندي را كه ميتواند بزند و 
 ...گفت: من هم همينطور

*** 

ن هنوز گيج بود ساعتي از رفتن كريس ميگذشت و او هنوز روي تخت دارازكشيده بود دليل رفتار شاي
كريس را نميفهميد همه چيز حاكي ازاين بود كه كريستال سانتيني از او خوشش مي آيد اما يكهوي چه 

 !شد؟ چرا كريستال سانيتي يك دفعه مثل يك بزغاله چموش چفتك پراني كرد؟

ه بيرون فوت كرد هيچ وقت نتوانسته بود اين دخترها را بشناسد اصال توي سرشان چه شاين نفسش را ب
ميگذشت؟! حرف و عملشان چرا اينقدر با هم تضاد داشت مطمئن بود كريستال دوستش دارد پس... او 

پيشاني اش را خاراند و سعي كرد خوب به تمام ماجرا فكر كند و حرفهاي كريستال را دوباره پيش 
الجي كند او گفته بود ماده گرگ نيست منظورش چه بود؟! خب آنها قبال روابط وحشتناكي با هم خودش ح

 ... داشتند دقيقا بهترين توصيفش دشمني بود در آن دوره نسبتهاي خوبي به هم نميدادند اما خب اين اواخر

د شد و به طرف تلفن او نفسش را فوت كرد سرش به خارش افتاده بود منظور كريستال را نميفهميد او بلن
رفت بايد با هاكان تماس ميگرفت بايد همان بسته كذايي را از هاكان ميگرفت االن بدون پول و هويت 

هيچ كاري نميتوانست انجام بدهد و از طرفي مطمئن نبود ديگر بتواند توي خانه كريستال بماند. بعدا هم 
دميتوانست بشيند درباره ديوانه بازيهاي كريستال فكر كن . 

 :صداي هاكان در گوشي پيچيد

 ـ بله
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 !شاين كمي مكث كرد و با لهجه مسخره اي گفت: ِمرحابا ِافندي

اما هاكان به فارسي جواب داد: مرض... و به انگليسي ادامه داد: هيچ معلومه با اون وضعت كدوم گوري 
 !هستي

وي فارسي اون وقت مهسا فقط ـ چرا همه از يه زبون، اول فحشهاشو ياد ميگيرن؟! اينهمه كلمه قشنگ ت
 !اين كلمه هاي مسخره رو يادت داد؟

هاكان با لحني ناراحت گفت: حقه ته بيشترم بهت بگم... سرتو ميندازي پايين و ميري... نه دوستي نه 
 !فاميلي... و با فارسي اضافه كرد: مسخره

يتوني فحشهاي بيشتري هم شاين قهقه اي زد و گفت: آفرين خيلي پيشرفت كردي كمي بيشتر تالش كني م
 !ياد بگيري... چطورين شما؟

 !هاكان كه كمي آرامتر شده بود گفت: ما خوبيم تو كجا رفتي؟

 !ـ من خونه يكي از دوستام هستم

 ...هاكان كنايه زد: احيانا همون خانم خوشگل چشم آبي نيست كه

درآد... و تكه آخر به فارسي  شاين نيشش باز شد و گفت: اتفاقا خونه همون خانم چشم آبيه!! تا چشت
 .گفت

 !ـ مهسا خيلي از دستت عصبانيه... گيرش بيوفتي كارت تمومه

شاين نفسي تازه كرد و گفت: بهش درباره تماسم چيزي نگو... به خاطراون بسته زنگ زدم.. از صندوق 
 اماناتت درآورديش؟

 ...ـ آره... خيلي وقته

كنم ـ ممنونم ازت هاكان... بتونم برات جبران ... 

 .ـ بيخيال شايان! فقط قول بده كه براي خودت دردسر درست نكني

 .شاين پوزخندي زد و گفت: باشه آدرس رو ياداشت كن ... برام چند دست لباسو يك جفت كفش هم بيار

 !ـ ديگه چي؟ قليوني... چايي... چيز ديگه اي نميخواي؟

ري ديگهـ بيخيال هاكان... باالخره بايد يه جا به درد من بخو ! 

زير لب گفت و ادامه داد: باشه سايزت رو هم كه... همون قبليه؟« پررويي»هاكان  ! 
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شاين دوباره خنديد و گفت: نه تو سن رشد بودم قد كشيدم... خب آره ديگه! سايز پيرهن هيجده، شماره 
 ...پامم نه و نيمه و شلوارم

ام مايه بزاريهاكان ميان حرفش پريد و گفت: ميدونم بابا... نميخواد بر . 

 ...شاين با لبخند گفت: پولم توي همون بسته هست

 !هاكان گفت: خب بابا فهميديم پول داري

 !شاين خنديد و جواب داد: زود اينجا باش و... مهسا نفهمه

ـ نترس جراتش رو هم ندارم بهش بگم دلم نميخاد جوون مرگ بشي! دو ساعت ديگه اونجام ... امانتي ت 
مه فقط ميمونه برم يه فروشگاه لباسدو سه روزه دست ... 

شاين خنديد و گفت: باشه... فقط از اين شلوارهاي پاره پوره نخريا يه چيز درست حسابي بخر وگر نه 
 !مجبورت ميكنم پسش بدي به حساب خودت برام بخري

لند شد شاين كه گوشي را قطع كرد نگاهي به ساعت انداخت حوالي چهار بعد از ظهر بود از روي تخت ب
و و قدمي داخل اتاق زد هر چه فكر ميكرد نميتوانست سر از رفتار كريس دربياورد تا باالخره تصميم 

گرفت از خودكريستال بپرسد او با همين نيت از اتاق خارج شد و به سمت اتاق كريس رفت و ضربه اي 
انتظار بيهوده اي هم بود به در زد اما صدايي نشنيد و دوباره در را زد و باز هم هيچ خبري نبود خب 

وقتي كسي در اتاق نبود! شاين با احتياط در را باز كرد و همزمان موجي از عطر گرم و شيرين كريس 
مشامش را پر كرد و همين دوباره كمي هيجان زده اش كرد برايش عجيب بود در غيب كريستال او 

دن به او معادالتش كامال به هم برايش حكم همان دختر سركش هميشگي را داشت اما به محض نزديك ش
ميخورد شاين آرام سركي كشيد و وقتي كسي را در اتاق نيافت كامل وارد اتاق شد... ابتدا از متراژ آن 
كمي جا خورد چون اتاق نسبت به كل ساختمان واقعا بزرگ بود و شاين انتظار يك چنين محيط بزرگي 

وي عطر كريستال و كل اتاق به صورت قابل را نداشت فضاي اتاق به طور محسوسي پر بود از ب
توجهي تميز و مرتب بود شاين هيجان عجيبي را در خودش احساس ميكرد چند قدم وارد اتاق شد اما زود 
پشيمان شد دوست نداشت كريستال او را در اينجا ببيند پس سريع از اتاق خارج شد و به طبقه پايين رفت 

يكرد با صداي بلند گفت: دوشيزه سانتينيو همانطور كه پله هاي را آرام رد م ... 

اما هيچ صدايي نشنيد مصرانه تصميم گرفته بود تا دل كريستال را بدست بياورد اگر از پس اينكار بر 
نمي امد كه شاين نبود. او وارد سالن پايين شد همه جا در سكوت بود و هيچ خبري از كريستال نبود او 

جايي؟دوباره صدا زد: خانم بد اخالق ك ! 

اما باز هم سكوت بود كه جوابش را داد زياد طول نكشيد كه شاين فهميد كريستال در خانه نيست و اين 
كمي دمغش كرد دوست داشت خيلي زود دوباره روابطش با كريستال حسنه شود هر چند كه هيچ وقت 

موقرانه و البته گاهي رابطه ي حسنه اي با او نداشت اما واقعا به دلسوزيها و دلواپسيهاي صادقانه و 
 .ناشيانه او عادت كرده بود

شاين روي كاناپه چرمين بزرگ روبروي تلوزيون نشسته بود را فشرد هوا كامال تاريك شده بود و هنوز 
خبري از كريستال نبود و شاين ديگر داشت قرارش را از دست ميداد گويي بعد از دو روز كمي بيش از 
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زدن با او شده بود طوريكه االن احساس ميكرد واقعا دلتنگش شده است  حد وابسته به ديدن و سر و كله
 .چقدر اينجا بدون او مسخره و خالي به نظر ميرسيد

هاكان دو ساعت بعد سالنه سالنه از راه رسيد وقتي كه او زنگ را زد شاين كالفه مشغول عوض كردن 
پريد ابتدا حدس زد كه كريستال باشد اما كانالهاي تلوزيون بود و بالفاصله با شنيدن صداي زنگ از جا 

 . خب او حتما كليد داشت و همين ذوق شاين را كور كرد

شاين در را كه باز كرد هاكان در حاليكه گونه هايش به شدت سرخ شده بود بدون تعارف وارد خانه شد 
 !و گفت: خيلي سرده پسر فكر كنم تا صبح يه متري بباره

سالم... بفرماييد تو دم در بده شاين در را بست و گفت: عليك ! 

 ...هاكان گفت: ببين من اينقدر هم فارسي بلد نستم

و بعد كيسه هاي خريدش را به طرف شاين گرفت و گفت: بگير اينارو ! خودم رو كشتم تا مهسا نفهمه! 
 !امان از دست تو وادارم ميكني بهش دروغ بگم

بابا يكم دروغ ضرر ندارهشاين سركي به داخل كيسه ها كشيد و گفت: بيخيال  ! 

هاكان به طرف در خروجي رفت و گفت: حتما اين رو هم تو ميگي! در ضمن اون بسته رو هم گذاشتم 
 ...توي اون كيشه قرمزه... يه پالتو هم برات خريدم حودت كه عقلت نميرسه بگي

 .شاين گفت: داري كجا ميري؟! بشين يه قهوه برات بيارم

ريشم بايد كلي دروغ سر هم كنم واسه مهسا... حد اقل بزار زود برسم خونهـ نه نميخورم... همينجو ! 

 !شاين چيني به دماغش انداخت و گفت: الحق كه زي زي هستي

 !هاكان پرسيد: زي زي؟

 ...ـ بيخيال! برو مرد خانواده... مواظب خودت باش

 !هاكان نگاه مشكوكي به شاين انداخت و گفت: تنهايي؟

انداخت و گفت: ميبيني كه شاين شانه اي باال ... 

 !هاكان دستش به دماغش كشيد و گفت: مشكوكي... مشكوك

 ....شاين لبخندي پهني زد و گفت: بيا برو

هاكان كه رفت دوباره خانه همان خانه سوت و كور شد شاين براي اينكه خودش را سرگرم كند وسايل 
يگري زغالي سه عدد پيراهن مردانه دو داخل كيسه ها را وارسي كرد يك جفت شلوار جين يكي آبي د
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عدد پولور، يك اور كت فوتر مشكي يك جفت نيم بوت سياه چرم قالب كشيده... هنوز هم هاكان خوش 
اش حرف نداشت« شايان شناسي»سليقه بود و البته  . 

در همين حال و هوا بود كه صداي زنگ تلفن توجهش را جلب كرد حتما هاكان بود كه چيزي را 
كرده، شاين بدون اينكه نگاهي به شماره افتاده روي صفحه تلفن بياندازد انرا برداشت فراموش : 

 ...ـ بگو

رو ميشناسيد؟« ناتالي ايوانز» ابتدا مكثي كوتاه بود بعد صداي مردانه نا آشنايي گفت: ببخشيد شما خانم ! 

حظاتي هنگ كرد ناتالي شاين واقعا جا خورد چون انتظار صدايي غير از هاكان را نداشت بعد براي ل
اما ناگهان يادش امد كه ناتالي ايوانز كيست و همزمان « نه»ديگر كدام خري بود دهان باز كرد كه بگويد 

ضربان قلبش باال رفت و ترس مبهمي وجودش را فرا گرفت و سيل وحشتناكي از اتفاقات ناگواري كه 
 :ميتوانست براي كريستال افتاده باشد از جلوي چشمش گذشت

 ـ بله...و با نگراني اضافه كرد: اتفاقي افتاده؟

تماس ميگيرم... ايشون اينجان كمي حالشون« وايت نايت»ـ نه نه نگران نباشيد... من از كلوپ  ... 

 !ـ شاين ميان حرف او پريد و گفت: چي شده؟

تين با مرد من و مني كرد و گفت: كمي زياده روي كردن... وضعيت مناسبي ندارن ما هم تصميم گرف
 ... شماره اي كه اينجا گذاشتن تماس بگيريم ...خب گفتيم

 .شاين سريع همه ماجرا را گرفت و نفسش به بيرون فوت كرد و گفت: آدرس رو بهم بگين

شاين گوشي را گذاشت و با اخمي كه بين ابروهايش بود رفت تا لباسي عوض كند و برود ببيند اين 
اورده استكريستال كله شق چه باليي سر خودش  . 

شاين وارد پاركينگ شد خدا خدا ميكرد اتومبيلي آنجا باشد و البته گويي خدا صدايش را شنيده بود با ديدن 
پورشه نقره اي كريستال او دوباره به خانه برگشت و با هر بدبختي بود سويچ را كه جلوي ميز توالت 

 . كريستال بود پيدا كرد و يك ربع بعد جلوي در كلوپ بود

درست و حسابي به نظر ميرسيد يك كلوپ شبانه باكالس و يك جاي خوب و دنج جاي . 

شاين نگاهي به ساعتش انداخت نزديك يازده شب بود بارش برف شروع شده بود و از دانه هاي ريز و 
خشكش مشخص بود كه تا صبح همه جا را تسخير خواهد كرد دستي بروي موهايش كشيد و دانه هاي 

ي موهايش پاك كرد و از پله هاي سرسرا باال رفتريز برف را از رو . 

وارد ساختمان كه شد موجي مطبوعي از گرما به صورتش خورد محيط نيمه تاريك كلوپ و بوي عود 
گياهي كه در فضا پخش بود محيط مرموزي را بوجود اورده بود متصدي جوان بار پشت پيشخوان در 

ه مردد جلوي در ورودي ايستاده بود گفت: كمي زود حال پاك كردن پيشخوان بود و با ديدن شاين ك
 !اومدين هنوز كسي نيومده
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مسئول بار به تصور اينكه شاين براي خوشگذراني شبانه آمده اينرا گفته بود اما شاين جلوتر رفت و 
 ...گفت: با من تماس گرفته بوديد

هايش برق زدمرد جوان گفت: آها... شما براي اون خانم بلوند اومدين . همزمان چشم ! 

شاين زبانش را پشت دندانهايش فشرد و فكش كمي منغبض شد و مرد اضافه كرد: اونجاست ... و به سر 
 .به سمتي اشاره كرد

شاين سرش تكان داد و وارد شد بار را كه دور زد وارد سالن اصلي شد و با ديدن صحنه اي كه 
ند و دماي بدنش به يكباره باال رفت روبرويش بود احساس كرد تمام ماهيچه هاي بدنش منقبض شد

دندانهايش در هم قفل شدند مردي روي يك كاناپه بزرگ كه بسيار راحت به نظر ميرسيد نشسته يكي از 
دستهايش را روي پشتي گذاشته بود و كراوات تيره اش كامال شل شده بود و دكمه هاي پيراهنش تا روي 

ش بود يا حداقل اينطور به نظر ميرسيد و كريستال با سينه باز بود سرش به عقب چرخيده بود و بيهو
چشمهاي بسته سرش را روي زانوي او گذاشته بود و دستش در هوا معلق بود يقه لباسش كامال نا مرتب 

بود و قسمتي از برجستگيهاي باالتنه اش به همراه لباس زير سياهرنگش مشخص بود. موهاي بلوند 
ست راست مرد جوان روي بازوي برهنه اش نشسته بود شاين زيبايش روي پاهاي مرد ولو بود ود

احساس كرد توي اين بار دنج با اين سقف كوتاه هوا براي نفس كشيده كم آورده است دندانهايش را با 
فشار زيادي روي هم مفشرد و اينرا از انقباض ماهيچه فكش ميشد فهميد در اين هنگام مرد ميانسالي از 

وايت نايت»هستم مدير « مورو»ش اقاي محترم... راه رسيد و گفت: شب خو »! 

لهجه فرانسوي وحشتناكي داشت با سر كامال طاس و چشمهايي نجيب او حدودا پنجاه ساله به نظر ميرسيد 
شاين سري تكان داد بدون اينكه چشم از كريس بردارد هنوز بهت زده و البته بيشتر خشمگين بود و 

كجا سرچشمه ميگيرد اما اينرا ميدانست اگر االن نرود و اين تابلوي  خودش هم نميدانست اينهمه خشم از
مسخره نسبتا رمانتيك را به هم نزدند ديوانه ميشود او به سمت كريس رفت و بدون اينكه صدايش كند 
 بازوهايش را گرفت و سعي كرد او را بنشاند و همزمان صدايش زد: بلند شو بببينم اين چه وضعيتيه؟

ريستالي كه از زور مستي ناي باز كردن چشمهايش را هم نداشت او زير لب با لحن اما به جاي ك
 ...كشداري زمزمه كرد: شاين... لعنت به تو... اومدي

 ...مرد طاس فرانسوي گفت: مثل اينكه با برادر من مسابقه گذاشته بودن

منتظر توضيح بيشتري  انداخت و به او فهماند كه« مورو»شاين نگاه شرر باري به مرد طاس يا همان 
 .است

ـ اين اين كل كلهايي كه جديدا جوونا ياد گرفتن... هر كي ديرتر مست كنه... يكم توي نوشيدن زياده روي 
 !كردن

شاين كه هنوز بازوهاي كريستال ميان دستش بود همانطور كه داشت لباسهاي او را مرتب ميكرد نگاه 
بود انداخت براي اينكه شاين بتواند تحملش كند زيادي مغضوبش را به سمت مرد جواني كه كنار كريس 

 .جذاب بود

« هنوز داشت صحبت ميكرد« مورو : 
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 ...ـ ما براي همين مواقع يه شماره اضطراري از اعضاي كلوپ ميگيريم مخصوصا خانمها

شاين بدون توجه به حرفهاي مورو كريستال را كه از گونه هاي سرخش مشخص بود مست مست است 
دا زد سر كريستال روي بازوي شاين افتاده بود و كال توي اين عالم نبود شاين با يك حركت دوباره ص

بدون توجه به زخمي كه روي سينه اش بود يك دستش را از زير زانوهاي كريس و دست ديگرش را از 
و پشت بازوهاي او رد كرد و او را از روي كاناپه كند خالف تصورش كريستال سانتيني وزني نداشت ا
همانطور كه او را از خشم به سينه اش ميفشرد و به سمت در خروجي رفت در دلش آشوبي به پا بود 

افكار آزار دهنده اي از اينكه كريستال با آن مرد زيادي جذاب ميتوانسته انجام داده بشد توي مغزش تكرار 
التوي كريستال را هم آورد ميشدند لب زيرينش را از تو به دندان گرفته بود كه پيشخدمت جواني كيف و پ

او در را براي شاين باز كرد و جلوتر از او رفت و در اتومبيل را هم باز كرد شاين كريس را روي 
صندلي جلو گذاشت در اين لحظه كريس چشمهايش ا كمي باز كرد صورت شاين با فاصله چند سانتي 

حالتش گويي خنجرهايي بودند كه در كريستال بود، آبي چشمهاي كريس از ميان ان مژه هاي بلند و خوش
جان شاين فرو ميرفتند شايد دلش ميخواست بر ميگشت و صورت مرد فرانسوي و برادرش را از ريخت 
مي انداخت هيچ كس حق نداشت به كريستال دست بزند...اينرا تازگيها كشف كرده بود اينكه تاب تحمل 

كمربند كريستال را مي بست پرسيد: خوبي؟ديدن كسي را كنار او ندارد. شاين در همان حالت كه  ! 

 .اما كريس بدون اينكه جوابي بدهد دوباره چشمهايش را بست

شاين سوار اتومبيل شد و كمربندش را بست و به نرمي اتومبيل به راه افتاد هنوز عصبي بود هضم 
ت تمام غضبش را اتفاقات اخير برايش ناگوار بود لب زيرينش را به دندان گرفته بود و گويي قصد داش

روي آن خالي كند سكوت داخل اتومبيل روي مخش فشار مي آورد دستي انداخت و راديو را روشن كرد 
در حال پخش بود شاينابتدا خواست ايستگاه را عوض كند اما بعد پشيمان شد« ريكي مارتين»اهنگي از  . 

When your soul is tired and your heart is weak 

ستن و قلبت جوني ندارهوقتي احساساتت خ  

Do you think of love as one way street 

 آيا به عشق مثل يه جاده يك طرفه نگاه ميكني؟

Well it runs both ways, open up your eyes 

 خب اين يه راه دو طرفه س، چشماتو خوب باز كن

Can't you see me here, how can you deny 

طور ميتوني انكار كني؟نميتوني منو اينجا ببيني؟! چ  

اين قسمت اهنگ كمي شاين را به فكر وا داشت. آيا واقا با باز كردن دوباره درهاي قلبش برون عشق 
ميتوانست احساسات خسته و قلب ناتوانش را جاني دوباره ببخشد او حتي در تنهايي خودش هم هر گونه 

نرا نداشت كه حتي كسي به او نگاه كند احساسي را نسبت به كريستال انكار ميكرد اما عمال تحمل اي
خودش هم نميدانست اين احساسات موزي كي خودشان را درون دلش جا كرده بودند اما هر چه بود بد 
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جور ذهنش را درگير كرده بود گويي در درونش جنگي بر پا بود نيمي از قلبش طرفدار اين حس تازه 
ست در اين جدال باالخره كدام پيروز ميشدبودند و نيمي ديگر مخالف و حاال خودش هم نميدان . 

شاين اتومبيل را داخل پاركينگ برد هنوز ساعاتي از شروع بارش برف نميگذشت اما در همين مدت 
 :كوتاه تقريبا همه جا سفيد شده بود شاين در همان حال كه كمربندش را باز ميكرد كريستال را صدا زد

 !ـ خانم مست بيداري يا نه؟

كشداري گفت: من مست نيستم كريس با لحن . 

 ...شاين پوزخندي زد و گفت: كامال واضحه... يه كم مينوشيدي

كريس سرش را به طرف او چرخاند و دستش را تا انجايي كه توانش را داشت باال آورد و گفت: ببين... 
 !برو خودت رو مسخره كن

كرد و پرسيد: ميتوني راه بري؟شاين از اتومبيل پياده شد و آنرا دور زد و در سمت كريس را باز   

كريس در حال تقال براي باز كردن كمربندش بود اما شاين با ديدن حركات اسلوموشن او فهميد كه توقع 
راه رفتن از كريستال كمي زياد است او خم شد و كمربند كريستال را باز كرد دستانش را از زير زانو و 

ن لحن مستش گفت: برات خوب نيست منو بلند نكن... تو پشت او رد كرد تا بلندش كند كريستال با هما
 !زخمي هستي

نا خودآگاه لبخندي بروي لبهاي شاين نشست كريستال كامال مست بود اما هنوز هم نگرانش بود و در اين 
لحظه احساس كرد در همين چند ساعت چقدر دلش براي او تنگ شده بود و همانطور كه او را از 

د گفت: ديگه سي كيلو اين حرفها رو نداره توئيتياتومبيل بيرون مي آور ! 

كريستال دستانش را دور گردن او حلقه كرد و گفت: اول اينكه من شصت كيلوئم دقيقش پنجا و نه كيلو و 
 ! هفتصد گرم بعدشم برات خوب نيست بزارم زمين

 !شاين غريد: ساكت باش

و با لحن كشداري كه صداي زنگدارش را پر  كريستال بيشتر خود را باال كشيد تازه نطقش باز شده بود
از عشوه كرده بود گفت: اگه بخيه هات پاره بشه خيلي درد داره... ميدوني مثل اون دفعه كه هلم دادي... 

 !خيلي ميسوخت... وحشتناك بود دردش

شاين احساس سنگيني روي قلبش كرد خم شد و نگاهي به صورت گل انداخته كريس و چشمهاي 
رش انداختخوشرنگ خما : 

ـ نه چيزي نميشه... اينقدرم حرف نزن ميترسم جنبه ت پايين باشه هر چي خوردي رو باال بياروي روي 
 !من

 ...كريس كه حاال صداي كشدارش كمي طلبكار هم شده بود گفت: من باال بيارم... من



                 
 

 

 رمان گنهكار بی گناه | *تاراج زمان* 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه 

 کنید

 

201 

 

د و گفت: آره... شاين وارد خانه شد و كريس را روي كاناپه نشاند و خودش روبروي او روي زانو خم ش
 !شنيدم ظرفيت دخترا كمه

كريستال خنديد مستانه اي كرد و گفت: هر كي با تو سرو كله بزنه طرفيتش ميره باال... تو... او مكثي 
كرد و بعد ناگهان خنده اش را خورد و نفسهايش بريده بريده شد اشك به چشمانش دويد حاال آن خنده 

دامه داد: تو نميدوني چه باليي سر آدم مياري... تو موجود خودخواِه مستانه تبديل به گريه شده بود او ا
 ...احمِق مغروِر بي عاطفه... تو آدم بيشعوِر هيچي نفهم... تو

 !شاين آرام دستش را روي دهان كريس گذاشت و گفت: آروم... بسه هر چي بلد بودي بهم نسبت دادي

يه ميكرد او با پشت دست اشكهايش را از روي كريس دست شاين را كنار زد، حاال داشت زار زار گر
گونه اش پاك كرد و گفت: هر چي بهت بگم دلم خنك نميشه... برو از جلوي چشمم بزار تنها باشم... او 

به جلو متمايل شد و دستهايش را روي شانه هاي شاين گذاشت و گفت: برو.. از اينجا برو بزار تنها 
 ...باشم

كرد حرفي براي گفتن نداشت و دوباره عصبانيتش را روي گوشته لبش خالي  شاين لبهايش را باز و بسته
كرد و بعد آرام دستهاي داغ كريس را از روي شانه هايش برداشت و گفت: بزار فردا درباره اش حرف 

 ..ميزنيم فعال بهتره بري بخوابي

ديكتر شدتا كمكش كند اما كريس با زحمت از روي كاناپه بلند شد موهايش آشفته اما زيبا بودند شاين نز
كريس دستانش را باال اورد و با همان چشمان اشك آلود و همان صداي مست و بغض آلود گفت: به من 

دست نزن... او لحظه اي با لبهاي لرزان شاين را نگاه كرد و اضافه كرد: بزار به درد خودم بميرم... من 
 !با تو حرفي ندارم... تو هيچي نميفهمي

دلي سالنه سالنه به سمت پله ها رفت اما هنوز چند قدم بيشتر نرفته بود روي زانو روي زمين و با بي تعا
افتاد و تالشش براي ايستادن بي فايده بود شاين آرام به سمتش رفت و زير بازويش را گرفت و آرام 

بود او بلندش كرد سرش به سمت جلو خم شده بود و صورتش در ميان انبوه موهاي بلوندش پنهان شده 
تكيه اش را به شاين داد و آرام در سكوت از پله ها باال رفتند و شاين او را روي تختش خواباند و بعد 

پوتينهايش را از پاهايش خارج كرد بدش نمي امد لباسهايش را هم برايش عوض كند اما ميدانست كه فردا 
ه بالش نرسيده خوابش بود و شاين بعد از اينكه عقلش سر جايش بيايد قيامت به پا ميكند. كريس سرش ب

مطمئن بود كه صبح با سردرد وحشتناكي از خواب بلند خواهد شاين روي لبه تخت نشست و به صورت 
او زل زد موهايش را به آرامي از روي صورتش كنار زد و براي لحظاتي به چهره او كه به طرز 

خاطر اشكهايي كه دقايقي قبل ريخته عجيبي معصوم به نظر ميرسيد خيره شد كمي از آرايش چشمش به 
بود زير پلكش پخش شده بود و لبهاي تقريبا كوچك و صورتي رنگش كمي ملتهب به نظر ميرسيدند 
باورش نميشد تا كمتر از دو ماه پيش از او متنفر بود مگر ميشد ازموجودي به اين لطافت متنفر بود 

بود و حاال از ميان كالبد كريس سانتيني اين  كريس سانتيني نيز مرده« سالياري»گويي بعد از مردن 
موجود لطيف و پر از احساس متولد شده بود موجودي كه شاين را هر لحظه بيشتر و بيشتر متعجب و 

 !متاثر ميكرد

شاين آرام انگشتش را روي سرانگشتان ظريف كريس را كشيد گويي دارد يك شي ظريف و گرانبها را 
ه بو دليل پس زده شدنش را بفهمد كريس دوستش داشت اما درست وقتي كه لمس ميكند و هنوز هم نتوانست

شاين را ديوانه خودش كرده بود او را پس زده بود... شاين نميتوانست بفهمد در سر اين دختر چه ميگذرد 
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و هر چه بيشتر فكر ميكرد كمتر نتيجه ميگرفت او نميتوانست بفهمد در سر اين دختر چه ميگذرد به 
هايش را نوازش كرد و بعد خم شد و عطر تن او را از ميان يقه نيمه بازش نفس كشيد سرش را آرامي مو

كمي عقب برد ميل شديدي به چشيدن لبهاي نيمه باز او داشت... اين وسوسه داشت ديوانه اش ميكرد بي 
مي توي دهانش اختيار سرش را نزديك بود... نزديكتر... و باز هم نزديكتر... حاال كريستال داشت به آرا

نفس ميزد... اما بيشتر از اين نتوانست ادامه دهد... وجدانش اجازه نميداد او را اينطوري بي خبر و بي 
د... احساس ميكرد اينطوري به حريمش تجاوز كرده... آرام خودش را از او جدا ب*وسدفاع در خواب ب

كريستال داشت... و توان مقابله با اين  كرد حالش خيلي خراب بود... داشت ديوانه ميشد... نياز شديدي به
كشش را نداشت... واقعا نداشت....براي دقايقي نگاهش كرد و هر چه بيشتر فكر ميكرد كمتر نتيجه 

ميگرفت او نفسش را با آه بيرون فرستاد و بلند شد و اتاق را ترك كرد هر چند كه دلش ميخواست شب را 
توانست حدس بزند كريستال با ديدن او چه عكس العملي نشان همانجا روي لبه تخت او صبح كند اما نمي

ميداد خب صبح كه هيچ استقبالي از شاين نكرده بود. بعيد نبود ايندفعه دوباره برويش اسلحه بكشد در هر 
حال نبايد فراموش ميكرد كه هنز هم نشانه هايي از آن دختر اسلحه به دست گذشته در وجود كريستال 

 !بود

سردرد وحشتناكي چشمهايش را باز كرد حس آدمي را داشت كه تمام شب كتكش زده باشند كريستال با 
چند سالي ميشد كه اينطوري در نوشيدن زياده روي نكرده بود او به زحمت از روي تخت بلند شو حالت 

تهوع بدي داشت كه او را يكراست به دستشويي كشاند اما دل و روده اش به او اجازه رسيدن به 
يي را ندادند و او هر چه خورده بود را روي لباسهايش باال اورد احساس ميكرد فشارش به پايين دستشو

ترين حد ممكن رسيده همانجا روي زمين كف دستشويي ولو شد نميدانست چشمهايش خوب نمي ديدند يا 
د و داشت همه جا خيلي زياد نوراني بود بوي گند الكل با بوي اسيدي محتويات معده اش مخلوط شده بو

حالش را به هم ميزد به زور از روي زمين بلند شد و خودش را زير دوش رساند و با لباس زير آب 
ايستاد روي پاهايش بند نبود اما انقدر از وضعيتي كه تويش گير افتاده بود منزجر شده بود كه حتي اگر به 

دلي از تن خارج كرد با همان مرگش هم ختم ميشد بايد اين دوش را ميگرفت .لباسهايش را با بي تعا
حالت قوطي شامپو را برداشت و آنرا كف دستش خالي كرد و بوي ماليم و وانيلي شامپو كه جايش را با 
آن بوهاي وحشتناك عوض كرد كمي حالش بهتر شد. حوله ي ارغواني اش را پوشيد نيم نگاهي به ساعت 

يك قهوه دم ميكرد با فكر كردن به قهوه احساس انداخت نزديك نه صبح را نشان ميداد؛ بايد براي خودش 
كرد تك تك سلولهايش بيدار شدند و نيازشان را براي اين نوشيدني تلخ گوارا فرياد كشيدند به زحمت 

دمپايي هاي راحتي اش را پيدا كرد و با همان موهاي خيس و آب چكان از اتاق خارج شد تقريبا تلو تلو 
ي ديشب و از طرف ديگر افت فشاري كه داشت ديگر روي پايش بند ميخورد از طرفي خماري زياده رو

نبود به آشپزخانه كه رسيد خودش را روي نزديكترين صندلي ول كرد نفسي تازه كرد و بعد بلند شد و 
كتري را پر از آب كرد با شنيدن صداي آب حس تشنگي شديدي وجودش را فرا گرفت هنوز در يخچال 

داي شاين متوجه او شدرا باز نكرده بود كه با ص : 

 ...ـ بهتره كمي آب و عسل بخوري

كريس بدون توجه به او در يخچال را باز كرد اما هنوز كامل در يخچال راباز نكرده بود كه حضور 
شاين را پشت سرش احساس كرد هنوز هم از دستش دل آزرده بود دست برهنه شاين از پشت سرش 

كرد: تا غش نكردي برو بشين فكر كنم آماده كردن صبحونه با دراز شد و در يخچال را گرفت و اضافه 
من بود... شاين بازوي او را گرفت و وادارش كرد به سمت او بچرخد چشمهايش سرخ شده بودند و 
مردمكهاي آبي اش در ميان محيط صورتي چشمهايش تضاد با مزه اي بودجود آورده بودند و زير 

بود بيشترش به خاطر كم آبي در بدنش بودميشد گفت قيافه اش  چشمهايش حلقه هاي سياهي بوجود آمده
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ي بعد از يك زياده روي مثل ديشب و بامداد داغون بود البته در هر حال كريستال سانتين زيبا بود حت
 !خماري مثل امروز

 !كريستال با بد خلقي گفت: الزم نيست بهم دستور بدي

تي اخالقت بهترهشاين او را وادار به نشستن كرد گفت: وقتي مس ! 

 !ـ تو هم مست كن شايد قابل تحملتر شدي

شاين شيشه عسل را بيرون آورد كمي از آب ولرم داخل كتري داخل يك ليوان بزرگ ريخت و بعد دو 
 ...قاشق عسل در آن حل كرد و گفت: اين راه حلهاي قشنگت رو واسه بقيه تجويز نكن

ن شاين را نگاه كرد و ترجيح داد چيزي نگويد شاين كريستال كه هنوز موهايش خيس بودند با سوء ظ
 !همانطور كه ليوان را بدست او ميداد ادامه داد: كارت خيلي اشتباه بود

 !كريستال به جاي جواب دادن به او گفت: من از عسل خوشم نمياد

م شاين گفت: بهتره بخوريش براي خماري هيچي بهتر از عسل نيست اگه دوست داري دليل علمي شو ه
 ...توضيح بدم

 !كريستال با همان اخم ميان ابروهايش گفت: الزم نكرده... ميدونم دكتري

او با بي ميلي ليوان شربت عسل را باال كشيد و تقريبا يك نفس همه را نوشيد و بعد ليوان را روي ميز 
 گذاشت دستهايش را زير سرش بالش كرد سرش را روي ميز گذاشت حوصله تظاهر كردن نداشت در

 .واقع او در آن لحظه داشت از خستگي و خماري ميمرد

شاين يك زير پوش ركابي سفيد به تن داشت به همراه همان شلوار راحتي نوك مدادي كمي از پانسمان 
روي سينه اش مشخص بود و البته قسمتي از چسبهايي كه او آنرا با آنها روي زخم ثابت كرده بود و 

اد ديروز صبح بياندازد با اينكه شاين هيچ حرفي از اتفاق مسخره ديروز همين كافي بود تا كريستال را ي
پيش نكشيده بود اما كامال مشخص بود كه درصدد جبران اشتباه ديروزش است او داشت در كابينتها را 

 !باز و بسته ميكرد كه كريس گفت: دنبال چي ميكردي؟

 ...شاين بازويش را خاراند و گفت: يه ماهيتابه ميخوام

ريس در حاليكه هنوز سرش رو ميز بود با انگشت به ظرفشويي اشاره كرد كمي حالش بهتر شده بود ك
انگار واقعا شربت عسل مفيد بود ولي هنوز هم روبراه نشده بود شاين ماهيتابه را روي اجاق گذاشت و 

كرد و كمي بعد كمي زوغن زيتون داخلش ريخت و كمي كره داخل آن انداخت و پنج تا تخم مرغ نيمرو 
پنير هم داخلش ريخت و بعد پيازي را برداشت و انرا روي نيمرو خرد كرد در آخر قوطي فلفل سياه را 

 !برداشت اما قبل از پاشيدن رو به كريستال كرد و پرسيد: دوست داري؟

با كريستال با بي ميلي شانه اي باال انداخت و همين كافي بود تا شاين و روي نيمروي پر و پيمانش را 
فلفل بپوشاند او ظرف نيمرو را روي ميز گذاشت و ظرف نان را هم كنار آن گذاشت و به فارسي گفت: 

 !بزن روشن شي
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 !كريستال كه تمام حركات شاين تا تا به حال تماشا كرده بود گفت: بد نگذره؟! يه كم از خودت پذيرايي كن

يكنم اما امروز خيلي گرسنه م چون شاين نيشخندي زد و گفت: من هميشه براي خودم سه تا درست م
 !ديروز نه نهار خودم نه شام، دير بجنبي تموم شده

كريس صاف نشست و گفت: من به همون قهوه م راضي ام اين معجون چربي و كالري و هم خودت 
 !بخوري بهتره

 !شاين لقمه اي در دهانش گذاشت و گفت: پيشنهاد ميكنم قهوه نخوري... براي خماري بده

ذاي عجيب و قريب شاين بدجور توي سر كريس پيچيده بود شاين نمكدان را برداشته بود و داشت بوي غ
 !روي غذا نيمرويش را حسابي نمكپاشي ميكرد كه كريس مچش را گرفت و گفت: چه خبره؟

 !شاين ابتدا نگاهي به دستش بعد نگاهي به كريستال انداخت و گفت: بي نمكه

بيرون كشيد و روي ميز كوبيد و گفت: اينقدر از اينايي كه غذا رو كريس نمكدان را از دست شاين 
 ...نچشيده نمكدونو بر ميدارن بدم مياد

شاين دوباره نمكدان را برداشت و شروع به پاشيدن كرد و گفت: خودم پختمش ميدونم توش نمك 
 ...نريختم

موندي! اين غذاي چرب و تند كريس سري تكان داد و گفت: با اين وضع غذا خوردن عجيبه تا حاال زنده 
 !و شور رو چطوري ميخواي هضم كني؟

شاين تكه اي از نان فرانسوي تازه اي را كه قبل از بيدار شدن كريس سفارش داده بود برايشان از 
فروشگاه آورده بودند برداشت و گفت: بي خيال... خوشمزه س! و بعد لقمه اي را كه درست كرده بود به 

دامه داد: تخم مرغ براي خماري خوبهطرف كريس گرفت و ا ! 

كريس كه كمي از سردرد صبحگاهي اش كمتر شده بود گفت: ميشه اينقدر خماري خماري نكني... خوشم 
 .نمياد

هنوزدست شاين در هوا معلق بود نگاهش بين صورت و دست شاين رفت و امد بعد با بي ميلي لقمه را 
ا را از رو توي لقمه اش جدا كرد و به ظرف برگرداند و از دست شاين گرفت و بي حرف با قاشق پيازه

وقتي لقمه را در دهانش گذاشت از مزه عالي اش متعجب شد مگر شاين چه كرده بود اودر مقابل 
چشمهاي كريس چندتا تخم مرغ را توي يك ماهيتابه شكسته بود و حاصلش اين معجون خوشمزه شده بود 

ي زد و لقمه اي كه در دهان داشت غورت داد و گفت: چي شد... چشمهايش كه برق زدند شاين لبخند كج
 !خوشت اومد

كريستال با پرروئي تمام گفت: اونقدرها هم كه به نظر مياد بي خاصيت نيستي و لقمه بعدي رابراي 
 !خودش گرفت. شاين گفت: فك كنم االن بايد تشكر كني
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راهش كه داخل جيب پالتويش بود بلند شد كريس پوزخندي زد و تا آمد چيزي بگويد صداي زنگ تلفن هم
صدا از سالن بود كريس آمد بلند شود كه شاين گفت: بشين با اين وضعيت ميترسم با مغز بري توي زمين 

 .و از روي صندلي بلند شد و اجازه داد صداي زنگ تلفن راهنماي اش كند

كال حال خوب صبحگاهيش « ژروم مورو»گوشي را كه از داخل جيب پالتو بيرون آورد با ديدن نام 
گرفته شد او در حاليكه سعي ميكرد كريس چيزي از حالش نفهمد گوشي را بدست او داد و سر جايش 
نشست؛ كريس ابتدا صفحه ال سي دي موبايل را نگاه كرد لبخند كمرنگي روي لبش نقش بست شاين 

 .احساس كرد كه اين لبخند كمرنگ مثل طناب دور گردنش پيچيده شد

سرش را با حالت زيبايي به عقب برد و جواب داد: سالم ژروم كريس ! 

شاين با خودش فكر كرد كه واقعا صداي كريس عشوه دارد يا او اينطور ميشنود در هر حال هر چه بود 
 !حالش را بدجور بد كرده بود

 !ـ چطوري خانم بازنده؟

خماري در وجودش نبود حتي با وجود ژروم اينرا با صدايي كه پر از خنده بود گفت گويي هيچ نشاني از 
 .زياده روي ديشب

 !كريس با عصبانيت تصنعي گفت: من بازنده ام... كي اين حرفو زده؟

ژروم گفت: من... شنيدم يكي اومده رو دست برده تو رو ! حتي نميتونستي راه بري... او اينرا گفت و با 
 .صداي بلندي خنديد

گفت: هه هه هه خنده داره؟! اخبارو اشتباه به عرضت رسوندنكريس چشم غره اي به شاين رفت و بعد  ! 

ژروم با صداي بلند خنديد و گفت: ببخشيد اما توي فيلمهاي دوربينهاي مداربسته خودم ديدم كال تو فضا 
 !بودي... راستي اون آقاهه كي بود... دوستاي خوشتيپي داري! فقط دوستته ديگه

: تو فرض كن آره... كه چي؟كريس زبانش را روي زبانش كشيد و گفت ! 

 !ـ آخه فكر كردم ديشب گفتي تنها هستي... به يارو نمي اومد كه فقط دوست باشه

كريس نفسش را بيرون فوت كرد و گفت: نگو كه زنگ زدي آمار اون رو دربياري! چشمتو گرفته؟! و با 
 !!لحن پر معني اضافه كرد: نكنه از پسرا خوشت مياد

نديد طوري كه شاين هم صدايش را شنيد او لحظه اي مكث كرد و گفت: كدوم ژروم با صداي بلند خ
 !احمقيه كه دختري مثل تو رو ول كنه بره سراغ پسرا؟! من كه نيستم

 :كريس ته اي نان فرانسوي كند و به دهان گذاشت و گفت

 ...ـ گفتم خيلي درباره ش كنجكاوي... خب شايد
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بيخيال يه قراري گذاشته بوديم يادته؟ژروم ميان حرف او پريد و گفت: او رو  ! 

كريستال كمي به مغزش فشار اورد و ياد قرار ديشب افتاد كه هر كس ببازد بايد آن يكي را شام مهمان 
 !كند او نيشخندي زد و گفت: ميخواي بهم شام بدي؟

 ...ـ نه شما ميخواين به من شام بدي... بابت باخت ديروز

ت حرص ميخورد دلش ميخواست گوشي كريستال را از دستش بقاپد و كريس خنديد و شاين همچنان داش
به ديوار سراميكي روبرويش بكوبد تا صد تكه شود اصال از كي تا حاال كريستال اينقدر لوند و خواستني 

شده بود؟! او ل*اس زدن را كي ياد گرفته بود؟! شايد هميشه بلد بود... شاين با غيظ نانها را تكه تكه 
اي خودش لقمه ميگرفت و ميخوردميكرد و بر . 

كريس كه گفت خدا حافظ شاين آخرين لقمه را در دهانش چپانده بود وقتي كريس با مهيتابه خالي روبرو 
 !شد با دلخوري گفت: پس من چي؟! همه رو خوردي؟

 !شاين كه به وضوح عصبي بود گفت: ميخواستي به جاي ل*اس زدن با او احمق صبحونه ت رو بخوري

دندانهايش را روي هم فشرد و لحظه اي با غيظ شاين را نگاه كرد و گفت: به تو ربطي داره ... ؟كريس  ! 

شاين از پشت ميز بلند شد و از آشپزخانه خارج شد و كريس به دنبال او وارد سالن شد و گفت: وايستا 
 !ببينم االن چي بود به من گفتي؟

و در پيچ پاگرد گم شد كريس عصبي به آشپزخانه برگشت اما شاين بدون توجه به او از پله ها باال رفت 
و با نارضايتي به افتضاحي كه درست شده بود نگاه كرد كف آشپزخانه پر از خرده نان بود روي اجاق 

قطرات روغن پاشيده شده بود و شاين با شلختگي تمام پوست تخم مرغها را توي سينگ ظرفشويي پرتاب 
 .كرده بود

اش را از تن خارج كرد و روي تخت كوبيد از دست خودش عصبي بود احساس شاين با غيظ ركابي 
ميكرد كنترل كارها از دستش خارج شده رفتارهايي ازش سر ميزد كه هيچ دلش نميخواست ديگر هيچ 

تسلطي روي افكار و احساساتش نداشت سرش داشت از هجوم افكار ضد و نقيض منفجر ميشد از طرفي 
ند كه هيچ چيزي بين او و كريستال وجود ندارد و هر چه هست به غرائز و ميخواست به خودش بقبوال

حوائج طبيعي بر ميگردد اما از طرف ديگر ميديد كه به صورت مسخره اي روي او حساس است اصال 
به او چه ربطي داشت كريستال سانتيني با كدام خري ال*س ميزد اصال چه اهميتي داشت... اما اگر 

رها هم بلد بود پس ماجراي ديروز را چطور بايد توجيح ميكرد؟! آن نگاهها دلواپسي ها كريستال از اينكا
 ...حرفهاي نصفه و نيمه همه و همه ميگفتند كريس دوستش دارد

انگشتانش را ال به الي موهايش فرستاد و نفسش را به بيرون فوت كرد اين سوال براي چند صدمين بار 
باره بدون جواب... قاعدتا كريستال بايد آغوشش را ميپذيرفت اما... او بود كه توي سرش مي افتاد اما دو

روي تخت نشست دستهايش را ستون تنش كرد و به عقب متمايل شد شايد نبايد به اين رفتار كريس زياد 
اهميت ميداد چون در هر حال او با مردي كه حتي بيست و چهار ساعت از آشنا شدنش نميگذشت هم 

 ...مهربان بود
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لند شد و به طرف حمام رفت انگار وقتش رسيده بود كه از كريستال جدا شود بايد ميرفت تا اين حس ب
گستاخ بيشتراز اين وجودش را پر نكرده بود نبايد به دلش اجازه ميداد بيشتر از اين دور بردارد وگرنه 

ن درگير كريستال سانتيني سر به رسوايي ميگذاشت ... نه اينبار ديگر نه نبايد اجازه ميداد بيشتر از اي
 ...شود

*** 

حوله اي دور تن اش پيچشد و از حمام خارج شد جلوي آيينه ايستاد و همانطور كه موهايش را خشك 
ميكرد با خودش فكر ميكرد كه حاال بايد چه كاري ميكرد... ديگر از شغل كثيفي كه قبال داشت خسته شده 

اب كرده بود حاال ديگر آن انگيزش را نداشت دلش يك زندگي بود به هر انگيزه اي كه اين زندگي را انتخ
 .آرام ميخواست

شايد ميرفت پيش اقوامش در كالفرنيا خب در هر حال فاميل آدم بهتر از هر كس ديگري بودند او يك 
پيراهن مردانه سفيد به همراه پولور طوسي پوشيد و همان جين زغالي كه ديشب پوشيده بود را هم به انها 

ه كرد نگاه رضايت آميزي به عكس خودش در آيينه زد بعد از مدتها يه تيپ درست و حسابي زده اضاف
بود دستي به يقه اش كشيد و بعد موهايش را با انگشتاش شانه كرد و آنها را با حالت نا مرتبي به عقب 

 .فرستاد

خبري نبود دوباره وارد سالن از پله هاي كه پايين آمد كريستال را نديد سري به آشپزخانه زد اما باز هم 
شد از پنجره به بيرون سركي كشيد و با ديدن سفيدي مطلقي كه همه جا بود جا خورد فكر ميكرد كه برف 

 .باريده باشد اما انتظار بارشي اينقدر سنگين را نداشت

تال زد شاين به سمت پله ها رفت نمي شد بدون خداحافظي از كريستال برود... او تقه اي به اتاق كريس
 !كريستال كه تنها چيزي كه به تن داشت لباس زير دو تكه اش بود با صداي بلند گفت: چي كار داري؟

 ...ـ ميخام بيام تو

كريس ربدوشامبر بلند مشكي قرمزش را از روي لبه تخت برداشت و آنرا پوشيد و همانطور كه داشت 
 ...كمربندش را گره ميزد گفت: بيا تو

و ابتدا سرش بعد بقيه تنه اش را وارد شد كريستال با ديدن او در اين سر و شكل جا  شاين در را باز كرد
خورد و از خودش پرسيد كه شاين لباس از كجا اورده اما بدون اينكه از او بپرسد مشغول كارش شد از 

رده جعد زيبايي كه روي موهايش بود و دستگاه فر روي ميز توالت شاين فهميده كه او موهايش را فر ك
 .است و همين كال حالت چهره اش را تغيير داده بود و مهرباني و سادگي خاصي به آن بخشيده بود

 ...ـ چيه خوشتيپ كردي

كريس اينرا گفت و در كمد لباسهايش را باز كرد و پشت به شاين دست به كمر ايستاد و مشغول ورانداز 
 ...كردن انبوه لباسهايي كه از رگال آويزان بود شد

رم ميرم گفتم يه خداحافظي ازت بكنمـ دا ... 
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كريس حس كسي را داشت كه ناگاه يك سطل آب سرد را رويش پاشيده باشند اما او بدون اينكه هيچ 
البالي لباسها بيرون ميكشيد  تغييري در صدايش ايجاد شود همانطور كه يك تونيك بافت فيروزه اي از

 !گفت: باشه... برو

گلويش را ميفشرد اما تصميمش را گرفته بود كه اين مرد خودخواه كه  كريس احساس ميكرد كه دستي
هيچ بويي از عاطفه نبرده بود را رها كند، اما گويي بدنش سر به شورش گذاشته بود معده اش دوباره 
شروع به ترشح اسيد كرده بود گويي دستي را در حال همزدن محتويات معده اش بود او لباس را روي 

در يك لحظه درد معده اش بد جور شديد شد نا خودآگاه دستش به سمت معده اش رفت به تخت گذاشت اما 
 .سمت تخت خم شد و دست ديگرش را روي لبه تخت گذاشت

 ...شاين با دو قدم بلند به سمتش رفت و با نگراني بازويش را گفت و گفت: چت شد

بش بگذارد نه بي طاقتي اش از نبودن كريس خوشحال بود كه ميتواند همه اينها را گردن زياده روي ديش
 ...شاين

 ...ـ هيچي... معدم يه كم... آخ

او لب زيرينش را به دندان گرفت از چيني كه ميان ابروهايش افتاده بود مشخص بود كه حال خوشي 
 .ندارد اشك چشمهايش را گرم كرده بود اما محال بود اجازه چكيدنشان را بدهد

گفت: كجا... كجا درد ميكنه؟ شاين او را روي تخت نشاند و ! 

 !كريس دستش را روي سر معده اش فشار داد و گفت: چيزي نيست االن خوب ميشه... عادت دارم

 !شاين كالفه دستي به موهايش كشيد و گفت: يعني چي... عادت دارم؟! تا حال پزشك معاينه ت كرده؟

خوب ميشهكريستال كه كم كم داشت بهتر ميشد گفت: نه... گفتم كه االن  ... 

 ...شاين او را روي تخت خواباند و گفت: دقيق بگو كجا... كجات درد ميكنه

و شاين نميدانست كه با اين كارش چه غوغايي در دل كريستال به پا ميكند.. چه اتشي در جان كريستال 
شكمش  مي اندازد وقتي اينطوري نگراني ميكند برايش... كريستال گيج سري تكان دادن و دستش را روي

 ...گذاشت و گفت: اينجا... يكمم... اينجا

شاين آرام دست او را كنار زد و دست خودش را از روي ان رب دو شامبر ابريشم نازك روي شكم او 
 گذاشت و گفت: هر جا كه درد ميكنه بهم بگو... او فشاري روي شكم او اورد و گفت: اينجا درد ميكنه؟

د شاين دستش را كمي بال تر اورد درست زير جناغ سينه اش و كريس سرش را به عالمت نفي تكان دا
 ...كمي فشار داد و به صورت كريس زل زد و گفت: اينجا چي... درد داري اينجا

پوستكريس مثل يك اسفنج گرمي دستان شاين را جذب خود ميكرد و اين براي دختري مثل كريستال با يك 
اشت... او سري تكان داد و با صدايي لرزان گفت: آره... دنيا احساسات خام بي تجربه حكم طوفان را د

 ...درد ميكنه
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شاين با لحن سرزنش آميزي گفت: ديشب اون مردك عوضي با چه حقي تو رو مجبور كرده تا اونقدر 
 ...الكل رو بفرستي توي خونت و اين حال و روز رو براي خودت درست كني؟ بعدش زنگ ميزني و

فت: هيچ كس مجبورم نكرده... بعدشم من به تو زنگ نزدم ... ميخواستي كريس ميان حرفش پريد و گ
 ...نيايي... خودت اومدي

شاين با لبخند كرنگي به او زل زد كريستال شكل دختر بچه هاي تخسي شده بود كه لج كرده باشند... 
 !شاين گفت: پس ميذاشتم تا صبح روي زانوي اون فرانسوي بخوابي؟

اگر كسي هم اين وسط مقصر باشد خود تو هستي كه من را به آن بار »بگويد كريستال دلش ميخواست 
لعنتي فرستادي با آن بي شعوري غير قابل وصفت تو من رو فرستادي توي اون بار لعنتي حاال اون 

اما ترجيح داد چيزي از اين حرفهايي كه در دلش بود « فرانسوي رو چماغ كردي توي سرم ميزني...
ا شكست و ادامه دادنگويد او مكثش ر : 

 ...ـ به تو هيچ ربطي نداره كه من با كي حرف ميزنم... يا روي زانوي كي ميخوابم

آندو براي ثانيه هايي به چشمهاي هم خيره نگاه كردند و شاين چشمهايش ا براي لحظه اي بست و بعد با 
 :لحن آرامتري سكوت را شكست

 !ـ صبحونه خوردي؟

يكرد طلبكار بلند شد و نشست وگفت: چيزي براي من گذاشتي كريس كه هنوز داشت نگاهش م
 !بمونه...جز اون افتضاح توي آشپزخونه؟

شاين نيشخند تلخي زد و حرصي گفت: بس كه غرق توي مكالمه ت بودي خوردن كه هيچ نفس كشيدن هم 
 !يادت رفته بود

 ...كريس با غيظ ضربه محكمي به كتف شاين زد و گفت: چرت نگو

ربه كمي از انتظارش دردناكتر بود دستش راروي كتفش گذاشت و توپيدشاين كه ض : 

 ...ـ زخمي ام مثل اينكه... خوب هوش و حواست رو برده يارو

كريس هم عصباني شد هم نگران عصباني از حرفهاي كنايه آميز و تلخ شاين و نگران از ضربه اي كه 
 : زده بود و در آخر نگراني اش به خشمش چربيد

اومد... چيزي نشد؟ـ دردت  ! 

شاين دلش ميخواست كريستال را محكم در آغوش بگيرد وقتي اينطور ناشيانه نگراني ميكرد بدجور 
 !شيرين ميشد

لبخندي سركشانه روي لبش نشست و گفت: بلند شو لباس بپوش صبحونه مهمون مني... ميبرمت يه جا 
 ...انگشتاتم بخوري! عوض اون نيمرو
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يد و با عشوه رها كرد و بعد گفت: تو كه ميخواستي بريكريس لبهايش را تو كش ! 

 ...شاين يكي از جعدهاي كريس را گرفت و كشيد و مثل فنر رهايش كرد و گفت: بعدا

 !كريستال دست او را عقب زد و گفت: دست نزن! پدرم درومد فر شدن حاال بكش بازش كن

ي؟شاين زبانش را گوشه لبش كشيد و گفت: واسه اون خوشگل كرد ! 

كريس دستش را بلند كرد تا دوباره ضربه اي به شاين بزند كه شاين دستش را گرفت و گفت: چك و لگدد 
ند شد و ادامه داد: ناز نخواستم ناكارم نكن! آخرش ببين ميتوني اين مال منه ناز و عشوه ت مال بقيه...بل
 !بخيه هاي وامونده رو بزني پاره كني

تن شاين پكر بود گفت: با اعصاب من بازي نكنكريس كه هنوز از شنيدن خبر رف  ... 

شاين پيشاني اش را خاراند و گفت: من به اعصابت نگاه ميكنم قاطي ميكني باهاش بازي كنم فكر كنم 
 !بزني منو بكشي

به او زل زده بود نگاهي كرد و ادامه داد« بچه گربه اماده پريدن»او به كريس كه مثل يك  : 

نه مهمونت كنم... به ظهر نكشه، نهار گرون ميشهـ زود باش ميخوام صبحو ... 

*** 

 . كريس كه ورد سالن پايين شد شاين جلوي تلوزيون ولو شده بود و بي هدف كانالها را عوض ميكرد

كريس همان تونيك فيروزه اي بافت را به همراه يك شلوار جذب مشكي و نيم بوتهاي كابويي بدون پاشنه 
شن بادي سياهرنگ كوتاهي كه خزهاي قهوه اي پرپشتي داشت هم در دستش مشكي پوشيده بود.و يك كاپ

بود او كاپشن را روي نزديكترين مبل انداخت و همانطور كه شال كردن سياهش را دور گردنش ميپيچيد 
 !گفت: واي به حالت اگه منو يه جاي ارزون ببري

گل و گشاد بافتني اش را روي موهاي شاين گردن كشيد او او را جلوي آينه يافت در حاليكه داشت كاله 
 .خوشگل فردارش جا به جا ميكرد

كريس كاپشن بادي اش را برداشت و اضافه كرد: به نظرت بشه ماشينو بيرون آورد... برف زيادي 
 .اومده

شاين بلند شد اوركت فوترش را پوشيد و گفت: آره... خرجش يه پاروئه... نبايد برفا يخ كرده باشن... 
يپ كاپشنش را كشيد كيف تقريبا بزرگ چرم و جير مارك لويي وتون ش را برداشت و كريس كه ز

 ...همانطور كه دستكشهاي چرمش را دست ميكرد گفت: من آماده ام

براي يك روز برفي هواي خوبي بود آسمان ابري اما روشن بود و هنوز دانه هاي برف نرم و آرام 
سفيد همه جا را پر كرده بودند و همين اشاين را ي اختيار ياد ميباريدند. برفهاي دست نخورده و بي هايت 

 :شعر فروغ انداخت.... شاعره اي كه روزي شاعر محبوبش بود
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 پشت شيشه برف ميبارد

 پشت شيشه برف ميبارد

 در سكوت سينه ام دستي دانه اندوه ميكارد

 مو سپيد آخر شدي اي برف تا سرانجامم چنين ديد

وسبر دلم باريدي اي افس  

 ...بر سر گورم نباريدي

شاين پشت در پاركينگ ايستاده بود كه كريس با يك پارو از راه رسيد كمي دماغش قرمز شده بود و با 
كالهي كه به سر داشت پيشاني بلند و سفيدش بيرون افتاده بود و با سياهي كاله تضاد بوجود اورده بود و 

د. شاين دستش را دراز كرد و گفت بدش به من بر خالف هميشه كه زير طره هاي بلوندش پنهان بو
 ...كريس گفت: نه... برات خوب نيست خودم انجامش ميدم

 !شاين پوزخندي زد و گفت: بده به من كوچولو... كار تو نيست

اما كريس بدون توجه به او شروع به هل دادن برفها از جلوي در پاركينگ كرد برف تا يك وجب زير 
ي پارو كردن با سختي زيادي روبرو نبود اما شاين به سمت كريس رفت و تا زانويشان ميرسيد و برا

 ...پارو را از دست اوبگيردو گفت: گفتم بدش به من

 .كريس محكم دسته پارو را عقب كشيد و گفت: كنار وايستا... تو نبايد فعالت داشته باشي

و در عرض چند دقيقه همه برفها را شاين گفت: كي گفته اونوقت؟! و بي هوا پا رو را از دست او قاپيد 
 .كنار زد

كريس كنار ايستاده بود و تماشا ميكرد كه ناگهان گلوله برفي محكم به پشتش خورد طوري كه او را 
ترساند به چرخيد تا ببيند كار چه كسي بود كه يكي ديگر به صورتش خورد. شاين كه متوجه ماجرا شده 

هم به سر او خورد هر دو كمي جا خورده بودند كه صداي جيغ و بود صاف ايستاد و ناگهان گلوله برفي 
خنده دسته اي از نوجوانهاي چهارده پانزده ساله به گوششان رسيد و تازه متوجه ماجرا شدند يكي از 

پسرها كه براي سنش كمي درشت بود و حداقل بيست ساله به نظر ميرسيد گلوله برف بزرگي را به پاي 
باني نباش... بيا بازي كنيمكريس كوبيد و گفت: عص ... 

او هنوز متوجه شاين نشده بود وقتي شاين در تير رس نگاه انها قرار گرفت دخترها و پسرهايي كه 
كارت تمومه« اريك»همراهش بودند خنديدند و گفتن:  ... 

شاين خم شد و گلوله برفي بزرگي درست كرد و آنرا طوري پرت كرد كه درست خورد توي صورت 
نام داشت و ناگهان صداي خنده همه بلند شد يكي از دخترها كه كاله سفيد « اريك»وان كه پسر نوج

منگوله داري به سر داشت سريع گلوله برفي درست كرد آنرا به سر شاين كوبيد و كريس هم متقابال با 
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روه گلوله برفي دختر ديگري را زد دقيقه اي بعد انها همگي مشغول گلوله برف بازي بودند حاال گ
بزرگي از بچه ها نوجوانان و بزرگساالن با جيغ و شادي در حال برف بازي بودند كريستال آخرين باري 
را كه اينقدر جيغ زده بود و شادي كرده بود را به ياد نداشت شايد ده ساله بود يا دوازده ساله... مربوط به 

وباره كودكي كرده بود در ميان جمع خيلي سال پيش بود درست به ياد نداشت حاال بعد از اينهمه سال د
بزرگي از آدمهاي غريبه برف بازي كرده بود. وقتي كريس ميخواست گلوله برفي را پرت كند ناگهان 
پايش ليز خورد و روي تپه اي از برفهايي كه روي برگهاي انباشته شده در حياط را پوشانده بود افتاد 

ت بند او افتاد روي زمين؛ كريستال ناگهان ياد زخم خنده اش بند نمي امد مخصوصا وقتي شاين هم پش
را بگيرد« اريك»روي سينه شاين افتاد و با نگراني از جايش نيم خيز شد تا حسابي حال  . 

شاين كه ده سال بود كريستال را ميشناخت فهميد كه اگر االن جلوي كريس را نگيرد تكه بزرگ پسرك 
ره روي زمين ولويش كرد و با لحن سرزنش آميزي گفت: گوشش خواهد بود بازوي او را كشيد و دوبا

 !...اونها فقط بچه ن

بعد غلطي زد و روي برفهاي خشكي كه زير فشار تنه اش له ميشدند و غرچ غرچ صدا ميكردند رو به 
 ...آسمان خوابيد و در حاليكه نفس نفس ميزد گفت: من خوبم ...! عاليم

خيز شد و گفت: مطمئني... ميترسمكريس باالي سر شاين روي آرنجهايش نيم  ... 

شاين سرش را به طرف او چرخاند چشمهايش را به خاطر بازتاب نور برف كمي تنگ كرده بود، او 
جعد طاليي موهاي او را كه الباليشان پر از دانه هاي برف بود از روي صورتش كنار زد و با لبخند 

 !مهرباني گفت: از چي ميترسي... بميرم؟

ي به وضوح چشمهاي آبي كريستال را پر كرد دانه هاي ريز برف روي مژه هاي بلند غم و اضطراب
نشسته بودند و لبهايش به خاطر سرما حسابي سرخ شده بودند او به چشمهاي قهوه اي شاين كه در 
روشنايي صبحگاهي روشنتر و شفافتر به نظر ميرسيد زل زد در يك لحظه احساس كرد كه همه جا 

دش بود و شاين، اينقدر نزديك و بي پرده! نيتوانست نگاهش را از چشمهاي پر مژه و ساكت شد فقط خو
گرم شاين بكند احساس ميكرد مردمك چشمش به چشم او چسبيده و قدرت حركتش را گرفته!شاين با 

 .انگشتان سردش آرام صورت كريس را لمس كرد و او را به خودش آورد

 :كريس غر زد

تات يخ كردنـ چرا دستكش نپوشيدي؟ دس ! 

 ...شاين خنديد و دوباره انگشتش را روي گونه او كشيد و با نگاه واله اش گفت: نداشتم

كريس دستكشهاي چرم اصلش را از دستش خارج كرد و دست شاين را كه از شدت سرما يخ كرده و 
رد و ك« ها»سرخ شده بود را ميان دستاش گرفت و در حاليكه پوست دستش را ميماليد كمي روي آن 

سعي كرد با بازدمش كمي انرا گرم كند؛ در اين هنگام آنها متوجه شدند كه همه مردمي كه داشتند برف 
بازي ميكردند دست از بازي كشيده اند و دارند آندو را تماشا ميكنند. كريس احساس كرد تمام بدنش از 

نست آنرا گردن سردي هوا شرم داغ شد مطمئن بود كه گونه هايش سرخ شدند خدا را شكر كرد كه ميتوا
بياندازد شاين هنوز داشت نفس نفس ميزد و با صورتي كه پر از خنده بود تماشايش ميكرد او هم دست 
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كمي از كريستال نداشت و كمي احساس تابلو شدن ميكرد در اين هنگام ناگهان يكي از دخترها با صداي 
 !بلند جيغ زد:

وض كردن فضا ادامه داد: كريستال صاف نشست و گفت: خوابشو ببيني...و در حاليكه بلند ميشد براي ع
 !بسه ديگه پاشو بريم صبحونه منو بده... نكنه ميخواي بپيچوني؟

با بلند شدن كريس سر و صدا به پايان رسيد و بعضي دخترها كه انتظار يك صحنه رمانتيك واقعي را 
لم تموم داشتند و تيرشان به سنگ خورده بود آنها را هو ميكردند، كريس با صداي بلند گفت: دوستان في

 ...شد بفرماييد

« كه كريستال بد جور چشمش را گرفته بود با شيطنت گفت: سانس بعدي كيه)چه زمانيه(؟« اريك  

شاين كه بلند شده بود و حاال كنار كريس ايستاده بود هيچ از اين متلك پسرك خوشش نيامده بود و با لحني 
خداحافظ... او اينها را در حالي گفت كه جدي تر گفت: بسه ديگه برو سر درس و مشقت... همگيتون... 

 .دستهايش را در هوا تكان ميداد

 دو دقيقه بعد اندو داخل پورشه نقره اي كريس نشسته بودند و شاين در حال ادرس دادن به كريستال بود

ببرد يك كافه لوكس با مديريت دوست ايراني اش فرهود« سورنا»شاين ميخواست كريستال را به كافه  ... 

به شهر تو مرا هميشه راه بود كاش  

 راه به تو رسيدنم همين پل نگاه بود

 مرا ببر به خواب خود كه كه خسته ام از همه كس

 كه خواب و بيداري من هر دو شكنجه بودو بس

________________________________________ 

(kiss her) 

 !!منظور دختر اين بود كه شاين اينكار رو بكنه

___________________________________ 

كريس كه اتومبيل را راه نيانداخته بود سري تكان داد اما تا آمد پايش را روي گاز فشار دهد چيزي يادش 
 !آمد و آرام به فرمان كوبيد و زير لب زمزمه كرد: لعنتي

 !شاين كه هنوز دستهايش يخ زده و سرخ بود گفت: چي شد؟

ش ميكرد گفت: با اينهمه الكل توي خونم... پليس بفهمه كارم كريس برگشت و همانطور كه داشت نگاه
 !تمومه... او در حاليكه كمربندش را باز ميكرد ادامه داد: بيا تو بشين
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*** 

شاين داخل خيابان اصلي پيچيد ماموران شهرداري مشغول برفروبي بودند و اما از هوا و ابرهاي ضخيم 
ابي شدن ندارد، سكوتي بينشان برقرار شده بود و انگار هيچ مشخص بود كه آسمان حاال حاال ها قصد آفت

 :كدام دوست نداشت آنرا بشكند اما اين شاين بود كه تصميم به شكستن سكوت گرفت

 ...ـ ميخوام برم كاليفرنيا

كريس دوباره ياد رفتن شاين افتاد با اينكه به خودش قول داده بود تا به اين موضوع فكر نكند اما باز هم 
دويد توي دلشغصه  . 

كال كريس هر قدر هم تالش ميكرد اما تازگي ها نميتوانست جلوي بروز احساساتش را بگيرد و بنابراين 
 :با تمام تالشش باز هم چشمهايش لويش دادند و غمي روي آبي چشمهايش سايه افكند

 !ـ چرا اونجا؟

بستگان زيادي دارم« ال اي»ـ خب اونجا فاميل زياد دارم مخصوصا تو  ... 

كريس علنا لب ورچيده بود و درسكوت داشت به اين فكر ميكرد كه چطور بايد با اين فقدان كنار بيايد از 
 .فردايي كه بدون شاين بيدار ميشد ميترسيد

كريس با ديدن يك فروشگاه لباس كه مشخص بود درش را تازه باز كرده اند صاف نشست گفت: جلوي 
 !اون فروشگاه ترمز كن... كار دارم

 ...شاين نيم نگاهي به ساعت انداخت نزديك يازده بود و گفت: دير نشه... من نهار نيستم

 ...كريستال نگاه سرزنش باري به او كرد و گفت: باشه آقاي خسيس... اگه به نهار كشيد با من

شاين ترمز كرد و همانطور كه كمربندش راباز ميكرد گفت: ورشكست ميشي اينطوري! توي يه هفته به 
و تا مرد نهار بديد ... 

كريس چشم غره اي به شاين رفت نميدانست اين متلكهاي تلخ را از كجايش در مي آورد كه هميشه هم دو 
 :سه تا توي آستينش داشت او تهديد كرد

 !ـ دوباره منو عصباني نكن با اين كنايه هاي مسخره ت... زبونت رو از حلقومت ميكشم بيرون

: شوخي كردمشاين چشمك كوچكي زد و گفت ... 

مرد جواني كه لباس فرم كاركنان فروشگاه را به تن داشت با يك جارو مشغول تميز كردن برفهاي جلوي 
در بود و يكي ديگر هم يك پادري بزرگ را داشت جلوي در پهن ميكرد تا از كثيف شدن بيشتر كف 

 .فروشگاه جلوگيري كند
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يس قبال تعريفش را خيلي شنيده بود دختر فروشگاه مركز فروش مصنوعات چرمي مارك بود و كر
جواني كه لباس فرم سورمه اي رنگي شامل يك دامن تنگ و جليقه به همراه يك پيراهن سفيد به تن داشت 

 !به استقبالشان امد و گفت: صبح بخير، ميتونم كمكتون كنم؟

 ....كريس لبخندي زد و گفت: دستكشهاي مردانه تون رو ميشه نشونم بدين

ا شنيدن نام دستكش از دهان كريس با شگفتي نگاهش كرد و گفت: ميخواي براي من دستكش شاين ب
 !بخري؟

كريس نيم نگاهي به او انداخت ودر حاليكه سعي ميكرد جلوي خنده اش را بگيرد گفت: نه... واسه ژروم 
 ...ميخوام بخرم

اينرا به تالفي حرفي كه او  شاين دندانهايش را روي هم فشرد اما خودش را نباخت چون ميدانست كريس
 !چند دقيقه پيش گفته بود ميگويد اما بعضي چيزها واقعا شوخي شان هم اعصاب خوردكن بود

دختر فروشنده آندو را به غرفه دستكشها برد و چند تا از آنها را نشان داد و همزمان پرسيد: براي ايشون 
 !ميخواهيد؟

بازوي شاين را گرفت و گفت: ايشون اومدن پرو كريس چشمك كوچكي زد و دست دراز كرد و زير 
كنن! بعد دست شاين را كه داخل جيبش بود بيرون كشيد و به ايتاليايي گفت: دستش فك كنم اندازه دست تو 

 !باشه

شاين انگشت اشاره اش را روي گونه ي كريس فشار داد و با غيظ به ايتاليايي گفت: رو اعصاب من راه 
 ...نرو

يطنت آميزي زدكريس لبخند كج ش  : 

 ...ـ اعصابت رو از از زير پاي من جمع كن

دختر كه ايتاليايي متوجه نميشد از پيشخوان دور شد و يك جفت دستكش قهوه اي بلوطي را از پارتيشن 
چوبي پشت سرش بر داشت همانطور كه آنرا روي پيشخوان ميگذاشت گفت: اين يكي از بهترين 

م ميِش و داخلش هم جيره... ضد خش وماركهامونه... گوچيه اصله... چر ... 

كريس دستكش را از روي پيشخوان برداشت از جنس نرم و انعطاف خوبش مشخص بود كه فروشنده 
 ...بيراه هم نميگويد آنرا به سمت شاين گرفت و گفت: امتحانش كن

وريهشاين دستكش را از دست او گرفت دست كرد كريس لنگه ديگر را بهم به او داد و گفت: چط ! 

شاين سري تكان داد انگشتانش را باز و بسته كرد و گفت: خوبه... و تا خواست انها را دربياورد كريس 
 !مانعش شد و گفت: بزار دستت باشه... واقعا باورت شده كه براي اون ميخوام دستكش چرم مارك بخرم؟

 .اين جمله كريس شاين را به آسمان هفتم برد
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اضافه كرد: اون بايد براي من خريد كنه او كارتش را به دختر داد و ! 

 ...و اين جمله آخر شاين را از آسمان هفتم با مخ روي زمين كوبيد

 ...ـ من نيميخوام با اون قرار بزارم! اون طالِب منه

شاين دستكشها را دراورد و قبل از اينكه فروشنده كارت را بكشد گفت: تو خونه دو سه جفت دارم! 
ج كني... نگهدار بعدا بدردت ميخوره شايد خواستي واسه عشقت چيزي بخرينميخواد پولهاتو خر ! 

 :كريس سرمست از برانگيختن حسادت شاين گفت

 !ـ خب چرا دستت نيستن... ميتوني برو از خونه بيارشون

 !شاين ميدانست كه نميتواند به آپارتمانش برود اما گفت: در هر حال ممنون الزم نيست بخري

يان آندو مانده بود كه كريس برگشت و گفت: شما لطفا كارت رو بكشيد... بعد رمزش را فروشنده مردد م
وارد كرد و بدون توجه به غر غرهاي شاين دستش را داخل جعبه تحويل گرفت و هر دو از فرشگاه 

 .خارج شدند

را ديوانه اينطور كه به نظر ميرسيد تصميم كريس درباره آن فرانسوي احمق جدي بود و اين داشت شاين 
 .ميكرد... كاش زودتر ميرفت تا از دست وسوسه كريستال راحت ميشد

كريستال متوجه دمغ شدن شاين شد اما بروي خودش نياورد در هر حال او داشت ميرفت چه فايده اي 
كند نه غصه  داشت دلجويي و همدردي... تصميم گرفته بود اين ساعتهاي آخر را نه به رفتن او فكر

 .بخورد

جعبه را روي پايش گذاشت كريس : 

 !ـ چرا پسش دادي؟! چرا دستت نميكني؟

 :شاين بدون نگاه كردن گفت

 !ـ عادت به گرفتن كادوهاي گرون ندارم

شاين اينرا با لحني سرد و بدون نگاه كردن به كريس گفت اصال چه معني داشت كريستال با او درباره 
 !يك فرانسوي احمق شوخي كند

كردكريس زير لب زمزمه  : 

 !ـ لوِس نازك نارنجي



                 
 

 

 رمان گنهكار بی گناه | *تاراج زمان* 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه 

 کنید

 

217 

 

شاين پشت چراغ قرمز ترمز كرد و لحظه اي به نيم رخ پكر كريستال نگاه كرد چرا بايد در اين ساعات 
اهاي او برداشت و دستكشها را بيرون آورد و آخر ناراحتش كند دستش را دراز كرد و جعبه را از روي پ

 :دستش كرد و كريستال گفت

.. برداشتي پوشيدي؟ـ چيه االن دلت بهم سوخت. ! 

ـ بيخيال ضد حال نباش... بزار حالمون خوب باشه... من از دست كردن اينها نميترسم از اين ميترسم كه 
 !بايد دوبرابر جبران كنم

كريس بي هوا زد زير خنده دوباره همان خنده زنگدار و نرم كه حتي در دوران دشمني شان هم شاين 
 :شيفته اش بود

ي... خيلي خسيسي! حاال كي خواست جبران كني... من خيلي وقت از تو نا اميد شدمـ تو ديگه كي هست ! 

 :شاين نيم نگاهي به كريس انداخت هنوز از اثر برف بازي ساعتي پيش گونه هايش كمي سرخ بودند

 !ـ باشه... اما اگه ميخواي منو بندازي توي رو كم كني... متاسفم نميتوني

افتاد و داخل اولين فرعي پيچيد خيابان خلوتي بود و هنوز كامل برفروبي چراغ سبز شد و شاين به راه 
 .نشده بود انها جلوي يك كافه نسبتا بزرگ ايستادند

مشتري زيادي هنوز وارد كافه رستوران نشده بود و اما رستوران مرتب و گرم منتظر بود، مرد جوان 
بود كه با ديدن شاين ابروهاي پرپشت  سبزه رويي پشت پيشخوان مشغول دستمال كشيدن و تميز كردن
 !سياهش باال رفت و گفت: به به از اين ورا... كم پيدايي داداش

 .كريس از همينجا متوجه شد كه بايد خودش را براي نفهميدن نيمي از مكالمات آماده كند

 !شاين همانطور دستش را به طرف او دراز كرده بود گفت: احوال آقا سيامك چطوره

. زير سايه شماـ هستيم.. ! 

 :سيامك با او دست داد و نيم نگاهي به كريس انداخت و شاين متوجه شد كه بايد معرفي كند

 !ـ ناتالي... از دوستانه

 ...سيامك لبخندي زد و گفت: خيلي خوش آمديد خانم

 !وقتي انگليسي صحبت لهجه ي خوبي نداشت ميكرد و كريس با لبخند گفت: ممنون

يك جاي خوب براي خودشان پيدا كند چون امروز صبح بر خالف هميشه كافه  شاين چشمي چرخند تا
 .خلوت بود و دستش براي انتخاب جا باز
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دكوراسيون كافه شبيه كوپه هاي قطار بود صندليهاي چرم راحِت نيمكت شكل پشت به پشت يكديگر با 
حال و هوايي كامال ميزهايي مستطيل وسط و يك حوض آبي و فواره در وسط رستوران كه به محيط 

 .ايراني بخشيده بود

 ...شاين رو به سيامك كرد و گفت: چاي و كيك بيار... از او كيك شكالتيهاي مخصوص... دست درد نكنه

سيامك چشم بلند بااليي گفت و در اين هنگام سر و كله فرهود هم از در پشتي پيدا شد و به محض ديدن 
 :شاين گل از گلش شكفت

س... شايان پسر! تي جان قوربان...كوجايسه!؟ـ ببين كي اينجا  

فرهود كه اصالتا گيالني بود عادت داشت به همان گيلكي با شاين احوال پرسي كند و شاين هم براي خنده 
 ...هميشه جواب او را به تركي دست و پا شكسته اي ميداد: قوربان َسنه

و او را درآغوش گرفت و گفت: كجايي فرهود به سرعت پيشخوان را دور زد و خود را به شاين رساند 
پسر نيستي... به خدا دلم هزار راه رفت كه اين پسر ديوونه كجا رفته باز بي خبر! درباره سالياريها توي 

روزنامه خوندم داشتم ديوونه ميشدم مطمئن بودم كه يه باليي سر خودت آوردي... او دوباره شاين را 
كردي داداش! كجا بودي بي مرامدرآغوش گرفت و ادامه داد: نصفه عمرم  ... 

شاين از او كه جدا شد گوشه چشمش را خاراند و گفت: هستيم همين ورا... يه سري مشكالت پيش اومد! 
 ...اون قضيه كه كال حل شد

در اين هنگام فرهود تازه متوجه كريستال شد و با لبخند پر معنايي گفت: به به مباركه! و بعد رو به 
داد: خيلي خوش آمديد! و دوباره شاين را نگاه كرد و گفت: نگو چرا خبري ازت  كريس كرد و ادامه

 !نيست... معرفي نميكني؟

شاين چشم غره اي به فرهود رفت و گفت: خياالت خام نكن دوستمه و بعد دستش را روي كمر كريس 
 !گذاشت و گفت: ناتالي... و نگاهي به كريس انداخت و ادامه داد: دوستم فرهود

با لبخند احوالپرسي كردند و فرهود كه از شال و كالهش مشخص بود قصد رفتن دارد خداحافظي  آندو
 .كرد و رفت

آندو به سمت يكي از صندلي ها كه رو به خيابان ويو داشت رفتند كريس خواست ميز را دور بزند و 
د وبدل شود او را روبروي شاين بنشيند كه شايد بازويش را گرفت و بدون اينكه هيچ كالمي بينشان ر

كشيد و كنار خودش نشاند كريس ابتدا كمي مردد بود ولي وقتي شاين با خونسردي پالتويش را از تن 
خارج كرد و با آن پولور طوسي، كنج نيمكت چرمي نشست او هم ترغيب شد تا كاپشنش را دربياورد. 

ه رنگ پوست و چشمهايش مي آمد تونيك ساده فيروزه اي بافتي كه از زير كاپشنش پوشيده بود بد جور ب
و يك تم فيروزه اي به طيف آبي چشمهاي كريس اضافه كرده بود و كال حالت جذابي به او بخشيده بود 
كريس شال گردن و كالهش را هم در آورد و انها را روي صندلي روبرويي گذاشت جعد موهايش كمي 

تازه متوجه گوشواره هاي نقره كريس شد كه باز شده بودند و حالت زيباتري به خود گرفته بودند شاين 
 :نگينهاي تقريبا درشتي از فيروزي داشتند شاين با صداي بلندي گفت

 !ـ سيا... چاي زنجبيلي باشه بي زحمت... يكمم آب بيار...مرسي
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 ...سيامك كه كار تميزكاري اش تمام شده بود گفت: تو ِچَشم

معذب بود براي اينكه چيزي گفته باشد گفت: زبان كريس كه از شانه به شانه نشستن با شاين كمي 
 !سختيه؟

 !شاين گوشه هاي لبش را كج كرد و گفت: نه به اندازه انگليسي... فقط يكم پيچيدس و زيادي مخفف

 :كريس كمي گنگ نگاهش كرد و به او فهماند كه منتظر توضيح بيشتري ست

يك مذكر و مونث نيست... فعل بي قاعده ـ خب نميتونم بگم سخته يا آسون... زبان فارسي توش تفك
 !نداره... خيلي كنايه اميزه... و پر از ضرب المثل

 !كريس پشت چشمي نازك كرد و گفت: پس بكو تو اينهمه كنايه رو از كجا در مياري... مادرزاديه

هر شاين كه نگاهش بين لبها و چشمهاي كريس در رفت و امد بود گفت: من كه نميفهم تو چي ميگي در 
 ...حال قصد بدي ندارم

 !ـ آره فقط خون آدم رو به جوش مياري گاهي

 ...شاين لبخند پهني زد و گفت: تو زيادي حساسي

در اين هنگام سيامك با يك سيني از راه رسيد يك قوري دو فنجان با يك ظرف كيك تكه شده كه رويك اليه 
برانگيز بود قطوري شكالت آب شده ريخته شده بود و به صورت عجيبي اشتها . 

بوي چاي زنجبيلي كه در مشام شاين پيچيد حس خوشايندي تمام وجودش را گرفت او بدون اينكه كريس 
 !را نگاه كند گفت: ـ زنجبيل دوست داري؟

كريس كه صاف روي نيم كت نشسته بود و انگشتهايش را روي پاهايش در هم قالب كرده بود كوتاه 
 ...گفت: آره

احت كريس شد او هم صاف نشست و شانه به شانه او شد و گفت: اگه راحت شاين متوجه حالت نار
 !نيستي ميتوني بري اونور بشيني

 ...كريس من و مني كرد و گفت: نه... خوبه

شاين فنجانها را پر كرد و ادامه داد: گفتم شايد دلت نخواد زياد نزديك من باشي... به خاطر قضيه ديروز 
 ...صبح

ي بدنش راست شدند كاش شاين قضيه ديروز را پيش نميكشيد او لبخند تصنعي كريس احساس كرد موها
 ...زد و گفت: نه... مشكلي ندارم

او خم شد و بازو به بازوي شاين آرنجهايش را روي لبه ميز گذاشت خب در واقع قضيه ديروز هم بي 
ي شود اين قضيه را برايش تاثير نبود اما دوست نداشت حاال كه قرار بود شاين برود اينقدر با او صميم
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دردناكتر ميكرد. نگاهش رو دستهاي مردانه شاين قفل شده بود دستهايش لطيف و نجيب بودند با ناخنهاي 
تقريبا مربع و بلند پوستش زياد هم برنزه نبود انگار، ساعت رولكس نقره اي رنگش از ريز آستشن پولور 

قيقه را نشان ميداد كريس آهي كشيد و شاين فنجان طوسي اش خود نمايي ميكرد و ساعت يازده و بيست د
 !چايي را كه بخار از روي آن بلند بود جلوي او گذاشت و گفت: آه ميكشي؟

 :كريس تشر زد

 !ـ براي هر چي بايد توضيح بدم؟

شاين شانه اي باال انداخت و گفت: ميتوني ندي.. او تكه بزرگي از كيكي شكالتي را با چنگال جدا كرد و 
دهانش گذاشت كريس با پوزخند گفت: ضعف نكني؟داخل  ! 

 :شاين همانطور كه كيك را ميجويد سرش را تكاني داد كه

 !ـ منظور؟

 !ـ تو نبودي دو ساعت پيش پنج تا نيمرو رو با دو تا نون خوردي؟

شاين كيكي را قورت داد و گفت: به جاي اين حرفا بخور تا تمومش نكردم... بعدشم دوتا تخم مرغ دادي 
 !ميخواي تا قيامت سركوفتشو بزني؟

 :كريس با چنگال تكه كوچكي كند و گفت

 ...ـ به جهنم بخور... من به خاطر خودت ميگم

مزه كيك محشر بود و چاي هم كه حرف نداشت طعم تند و معطر زنجبيل محشرش كرده بود و بعد از 
اين زهر ميكردآنهمه بدو بدو و جيغ و داد ميچسبيد اما تمام اينها را فكر رفتن ش  . 

 !كريس در اين افكار بود كه شاين بي هوا پرسيد: ديروز خيلي ناراحت شدي؟

كريس كمي به چشمهاي شاين زل زد و زباني روي لبش كشيد و گفت: ميشه اينقدر درباره ش صحبت 
 !نكني؟

يكندشاين جرعه اي از چايش را نوشيد از خط ميان ابروهايش مشخص بود كه خيلي جدي دارد فكر م : 

 !ـ متاسفم... اما حقمه بدونم چرا َپسم زدي؟

كريس گفت: نبايد پس ميزدم؟! بر خالف هميشه لحنش طلبكار نبود فقط پرسشي بود گويي خودش هم 
 .جواب سوالي كه پرسيده بود را نميدانست

انش گذاشت آندو براي ثانيه هايي به هم زل زدند شاين نميدانست چه بايد بگويد كريس تكه اي ديگر در ده
 :معلوم بود كه منتظر جوابي از طرف شاين نيست اما شاين گفت
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ـ فكر نميكردم اينكار رو بكني، ردم كني... وگرنه قسم ميخورم كه يه همچين غلطي نميكردم... من فكر 
 ...ميكردم... فكر ميكردم

ادامه نده... من  كريس نگاهش را روي صورت شاين پاشيد و با لحن ملتمسانه گفت: خواهش ميكنم ديگه
 ...هيچ جوابي ندارم

اندو در نزديكترين حالت به يكديگر نشسته بودند شانه به شانه؛ مثل دوقلوهاي بهم چسبيده و در گوش هم 
 !وزوز ميكردند گويي همه ميخواستند حرفهاي آنها بشنوند

 !ـ ازم متنفري؟

ت او چرخاند و گفت: نهشاين اينرا با لحن شيطنت آميزي گفت و كريس سريع سرش را به سم ... 

 ...شاين داشت توي صورت كريس صحبت ميكرد: چرا... هستي

 :كريس آرنجش را روي ميز گذاشت و دستش را زير سرش ستون كرد

ـ دليلش اين نيست... و بعد خيلي ساده تكه شكالتي را كه گوشه لب شاين ماليده بود با انگشت پاك كرد و 
 .انگشتش را به دهان برد

احساس كرد دماي هواي اطراف بدنش ناگهان باال رفت و خون مثل ماده اي مذاب به شقيقه هايش شاين 
 :هجوم آورد باورش نميشد يك دختر اينقدر در رفتارش با مردها ناشي باشد با صداي بلندي گفت

 !ـ داري چيكار ميكني؟

 :كريس جا خورد و البته كمي ترسيدگفت

پلك زد گوشه لبت كثيف بود... او در سكوت  : 

 !ـ من ازت متنفر نيستم

شاين هنوز هم ضربان قلبش سر جايش نيامده بود تحمل ديدن چشمهاي مشوش كريستال را نداشت 
صدايش را پايين آورد و به نرمترين حالتي كه ميتوانست گفت: تو واقعا نميدوني... نميفهمي با اين كار 

روي همان گوشه لبش كشيد و بعد نفسش را بريده چه باليي سر يه مرد مياري؟! بي اختيار انگشتش را 
بيرون داد و با دستمال گوشه لبش را پاك كرد گوشها و گونه هايش به وضوح سرخ شده بودند كريس كه 

فكرش را نميكرد اين كار ساده اينقدر شاين را ناراحت كند كمي دست و پاچه شد و گفت: معذرت 
 ...ميخوام.... من فقط

دان گرفت و چشمهايش را بست و بعد از ثانيه اي باز كرد و درحاليكه به چشمهاي شاين لبش را به دن
مشوش كريستال نگاه ميكرد گفت: نه... من معذرت ميخوام... متاسفم.... يه كم... او مكثي كرد و ادامه 

 ...داد: چشمهاتو اونجوري نكن... چيزي نشد
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راي دلجويي و عوض كردن فضا گفت: اصال بيا او دستي به پيشاني اش كشيد و نفسش را بيرون داد و ب
 !موضوع بحث رو عوض كنيم... ها... چطوره؟

كريس كه چشمهايش هنوز هم ناراحت بودند لبهايش را بدون اينكه چيزي بگويد باز و بسته كرد و شاين 
 ...دوباره گفت: ببين قرار نشد زود ناراحت بشي... االن يه اتفاق غير منتظره افتاد... خب

يس دستش را زير چانه اش ستون كرد و با ناراحتي گفت: من خيلي احمقم ... نه؟كر ! 

شاين هم درست مثل او دستش را زير چانه اش ستون كرد وقتي كريس چشمهايش را اينطوري مظلوم 
 :ميكرد دلش ميخواست ساعتها بنشيند و تماشايش كند

سالي كه ميشناسمت بود... براي يه دختربلوند*  ـ گاهي اوقات يكم حماقت الزمه... اين اولين بار توي ده
 !!ركورد خوبيه

 ...كريس صاف نشست و متخاصمانه نگاهش كرد و گفت: بعد ميگي نزنمت... بعد ميگي كنايه نميزني

در اين هنگام سيامك سستم صوتي رستوران را روشن كرد و موسيقي آرام و قديمي وخاطره انگيزي در 
ين بي اختيار به سمت پيشخوان جايي كه سيامك نشسته بود چرخيد و فضا پخش شد طوري كه سر شا

 .سيامك چشمكي زد و گفت: گفتم به حال و هواتون مياد

بود كه داشت پخش ميشد... كريس كه تغيير حالت شاين را ديد گفت: چي شد؟« باور كن»آهنگ قديمي  ! 

 ...شاين گفت: از اين آهنگ تقريبا همه ايرانيها خاطر دارن

س گوش سپرد اما خب قاعدتا چيزي متوجه نشد... و بي اختيار گفت: حاال چي ميگه؟كري ! 

 !شاين با لبخندي كه به لب داشت گفت: متاسفم نميتونم بگم؟

 ...كريس گفت: چرا... ميخوام بدونم

 ...شاين جرعه اي از چايش را نوشيد و گفت: از من اين رو نخواه

گفتكريستال نزديكتر شد و شانه به شانه  : 

 ...ـ مسخره نشو... بگو ببينم چي ميگه اين

شاين همانطور كه كريستال را نگاه ميكرد با خنده اي كه ته صدايش بود گفت: ميترسم ظرفيتش رو 
 ...نداشته باشي

 .البته بيشتر براي بازار گرمي اينرا ميگفت وقتي اينطوري كريستال التماسش ميكرد خوشش مي آمد

ند سانتي داشت شاين را نگاه ميكرد به خنده او خنديد آندو همانطور با لبخند كريستال كه با فاصله چ
داشتند يكديگر را نگاه ميكردند و اصال توي اين دنيا نبودند كه با صداي ضربه اي به پنجره به خود امدند 
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پر و  و هر دو به سمت شيشه رو به خيابان چرخيدند شاين بالفاصله ساناز را در آن شال و كاله صورتي
پيمان شناخت و خودش را براي يك جدال درست و حسابي آماده كرد. زن جوان كه كاله صورتي اش را 
تا روي ابروهايش پايين كشيده بودانگشت دستكش پوشش را در هوا تكاني داد و خيلي سريع وارد كافه 

 ...شد

 !شاين زير لب گفت: اين ديگه از كجا پيداش شد؟

همسر فرهود، آندو پسر يك ساله اي به نام سورنا داشتند ساناز خواهر سيامك بود و . 

ساناز در كسري از ثانيه مثل اجل باالي سر شاين و كريستال بود آندو كه هنوز هم شانه به شانه هم 
 .نشسته بودند هر دو به سمت او چرخيدند

باالي سرش داشت ساناز همانطور كه به طرف انها مي آمد كاله صورتي بافتش را كه يك منگوله بزرگ 
را از سرش برداشت و موهاي قهوه اي سوخته ي كوتاهش نامرتب و در هم بيرون ريختند او شالش 

 :راباز كرد و باالي سر اندو رسيد

 !ـ مچت رو گرفتم آقا شايان... ديدي ديدي باالخره دم به تله دادي؟

د بزرگي روي لب داشت و تند كريستال كه كمي گيج شده بود با چشماني متعجب به زن جواني كه لبخن
 !تند به زبان فارسي صحبت ميكرد خيره شده بود

ساناز آمد و روبروي آندو نشست و گفت: يكي ميگفت كه هيچ وقت عاشق نميشه... اتفاقا هم خيلي شبيه 
 !...تو بود

ود شاين كه براي جمع كردن خودش كمي دير جنبيده بود همانطور كه شانه به شانه كريستال نشسته ب
 گفت: چي ميگي ... تند تند واسه خود ميري و ميدوزي؟

 ...ساناز دستش را به سمت كريستال دراز كرد و گفت: ساني هستم

 :كريس دست او را فشرد

 ...ـ ناتالي

 :ساناز كه داشت چهره كريس را موشكافانه نگاه ميكرد گفت

 !ـ خوشبختم من دوست شايان هستم

وركريس با لبخند گفت: من هم همينط ... 

 !سامي گفت: من هم همينطور چي... از ديدن من خوشحالي يا دوست شاياني؟

كريس كه توجه شده بود ايرانيها همگي آدمهاي عجيب و غريب و تند زباني هستند با لبخند دندان نمايي 
 !گفت: هردو
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 ... ـ نه خوشم مياد خوش سليقه هم هستي... بلوند و چشم آبي

يستال را موشكافانه ورانداز ميكرد گفت بعد رو به شايد كرد و ادامه دادساناز همانطور كه داشت كر : 

ـ زودتر ميگفتي دختر بلوند دوست داري من اونقدر زحمت نميكشيدم ... چشم آبيا و بلوندا رو سوا 
 !ميكردم

ساناز داشت درباره تالش بي ثمرش براي معرفي دخترهاي مختلفي كه سعي داشت با شاين آشنا كند و 
چ وقت موفق نميشد صحبت ميكردهي . 

 ...شاين نگاه سرزنش آميزي به او انداخت و گفت: ساني قضيه اونطوري نيست

 !ساناز چشمهايش را تنگ كرد و گفت: ببين من شرطمون رو يادمه... بايد پاشي بابا كرم برقصي

 !شاين گفت: چه شرطي؟

فتي هيچ وقت عاشق نميشي! يادت ـ نگو يادت رفته... شيش ماه پيش بحث عشق و عاشقي شد تو گ
 !نيومد؟

 !ـ حاال كي گفته من عاشقم؟

 !ساناز ريز خنديد و گفت: نيستي؟

 ...شاين با ابرو به كريس اشاره كرد و گفت: اگه منظورت ايشونه... ما فقط دوستيم

شخصه ... خنده نخودي ساناز بلندتر شد و در حاليكه داشت دستش را در هوا تكان ميداد گفت: بله كامال م
داشتي دختر مردم رو غورت ميدادي... رفتين توي حلق هم!!از اين نزديكتر ديگه نميشه... حاال يه قر 

 !دادن اينهمه دروغ و دونگ نداره به سيا بگم ويولونش رو بياره؟

سر شاين با شنيدن نام سيا فهميد كه همه اين آتشها از زير سر او بلند ميشود وگرنه ساناز چرا االن بايد 
 :برسد او گردن كشيد و سيامك را كه با خنده نگاهشان ميكرد را ديد

 !ـ واي به حالت سيامك... خيلي دهن لقي

 :ساناز توپيد

 !ـ به دادش من هيچي نگوها... شرطو باختي... دبه نكن

 !شاين گفت: جدي ميگم ما فقط دوستيم چرا باورت نميشه؟

بشيني « تو...». چشم عاشق از سه كيلومتري تابلوئه... تازه ـ ميخوام باورم بشه اما چشماتون نميذاره..
 !!ور دل يه دختر؟! اون هم اينقدر نزديك؟! اونهم بي غرض
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 !كريستال كه تا حاال ساكت بود گفت: ببخشيد موضوع چيه؟

ساناز چشمك كوچكي به او زد و گفت: ما با اين آقاي محترم يه شرطي بسته بوديم... گويا ايشون شرط و 
ختن و بايد برامون برقصن! و از قضا دارن ميپيچونن ما روبا ! 

 !كريستال با تعجب به شاين نگاه كرد و جدي پرسيد: بلدي برقصي؟

 !شاين آرام دست كريس را لمس كرد و گفت: داره شوخي ميكنه

بعد بعد رو به ساناز گفت: ساناز خانم فعال خبري نيست باال غيرتن بيخيال شو... استغفرالهي گفت و 
 !ادامه داد: واا... هيچي نيست باا... هيچي نيست ... بببين ميتوني آبروي منو جلوش ببري

ساناز بلند شد و به طرف پيشخوان رفت و گفت: نخواستيم بابا همينكه ضايع شدي براي ما كافيه! بعد 
 ...بسته اي را از سيامك گرفت و ادامه داد: چه آهنگي هم براتون گذاشته سيا

ا خنده گفت: حاال من باهات كاردارم سيامكشايان ب ... 

 !سيامك دستهايش را برد باال و گفت: من بيگناهم...گردنم از مو باريكتر

ساناز پيشخوان را دور زد و همانطور كه به سمت آشپزخانه ميرفت رو به كريس كرد و ادامه داد: 
 !!باورش كن مرد خوبيه

از اينكه او چيزي بپرسد گفت: منظورش به شعر اين آهنگ  كريس متعجب به شاين نگاه كرد و شاين قبل
 ...بود

 !كريس جرعه اي از چايش نوشيد و گفت: دوستاي با مزه اي داري

*** 

كريس دستش را زير چانه اش زد دل توي دلش نبود هر لحظه منتظر بود تا شاين بلند شود و بگويد خب 
را راهي خانه اش كند و خودش برود كاليفرنيا...  خداحافظ؛ شما را به خير و ما را به سالمت بعد او

لوس انجلس... اما تكليف او چه ميشد... براي چندمين بار در طول اين دو سه ساعت چشمهايش گرم 
 .شدند و خواستند كه بچكند اما او با هر بدبختي كه بود جلويشان را گرفت

ه اي كه منتظرش بود فرا رسيده... وقتي دست شاين به طرف اوركتش رفت كريستال مطمئن شد كه لحظ
او به وضوح مضطرب بود و شاين اينرا خوب ميفهميد... حال و روز خودش هم چندان تعريفي نداشت 

ميدانست كه بايد برود پي كارش اما نميخواست باور كند كه وابستگي پيدا كرده، جاي بدش اين بود كه نه 
 ...پايِ رفتن داشت نه دِل ماندن

ش را روي ميز گذاشته بود و دستهايش را روي سينه قالب كرده بود از فشار ناخونهايش كريس آرنجهاي
روي بازويش ميشد فهميد كه چقدر ناآرام است او با چشمانش حركات شاين را تعقيب ميكرد و وقتي شاين 

 .پالتويش را پوشيد او هم با سنگيني مشغول پوشيدن كاپشنش شد
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شاين با لحني آرام و فوق العاده مهربان گفت: من االن ميام.... بعد بلند شد و براي پرداختن صورتحساب 
 .نزد سيامك رفت

 ...ـ سيامك حساب ما چقد شد

 !سيامك گفت: بيخيال داداش اين حرفا چيه... برو مهمون ما

 !ـ قربونت برم... اما حساب حسابه

ون ماـ تعارف نميزنم جون سيا... برو مهم ... 

شاين دستش را به سمت جيبش برد و گفت: لوس نشو... بگو؛ شاين اينرا گفت و دستش را داخل جيبش 
برد اما هر چه بيشتر دنبال كيفش ميگشت كمتر مي يافت او همه جيبهاي اورش را گشت اما خبري 

 !نبود... خنده اش گرفته بود سيامك گفت: چي شده؟

 :شاين نگران گفت

م نيست كجا گذاشتمـ كيفم رو ياد ... 

 ...ـ خوب بگرد

 :شاين

 ...ـ نه نيست، فك كنم افتاده بيرون

 !در اين لحظه كريس امد و كنار او قرار گرفت و گفت: اتفاقي افتاده؟

 ...شاين گفت: كيفم نيست...صبح قبل از اينكه از خونه بيايم بيرون گذاشتم توي جيبم

افتاده... بزار من حساب كنم برميگرديم دنبالش  كريس گفت: حتما خوردي زمين از جيبت بيرون
 !ميگرديم

 ...سيامك گفت: الزم نيست... گفتم كه مهمونم مايي

*** 

كريستال خوشحال بود در هر حال نيم ساعت هم نيم ساعت بود... حاال شاين مجبور بود با او برگردد به 
ينكه كالهش را بگذارد انرا داخل دنبال كيف پولش بگردد.كريس شالش را دور گردنش پيچيد و بدون ا

 .كيف بزرگش چپاند و از رستوران خارج شدند

شاين در را براي كريس باز كرد و كنار ايستاد تا اول او خارج شودو بعد خودش به دنبال او از كافه 
خارج شد ساعت حوالي دوازده ظهر بود و برف دوباره كمي شدت گرفته بود كريس دستهايش را داخل 

اشت و با احتياط داشت به سمت پورشه اش ميرفت كه ناگهان پايش ليز خورد او جيغ ريزي جيبش گذ
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كشيد و با خودش فكر كرد كه كارش تمام است اما قبل از اينكه زمين بخورد شاين او را در هوا گرفت و 
حواست او را ايستاند هنوز دستهايش دور او حلقه بودند سرش را در نزديكتر آورد و زير گوشش گفت: 

 !كجاس؟! كف خيابون ليزه

عطر وانيلي موهاي كريس مشامش را پر كرد كريس كه تعادلش را بدست آورد شاين آرام حلقه دستانش 
را باز كرد ديگر مطمئن بود كه جدا شدن از كريستال سانتيني برايش سخت شده اما هنوز هم با خودش 

ميداد اما هر بار كه اين تصميم را ميگرفت  در جنگ بود نبايد اجازه رشد بيش از حد اين احساس را
بيشتر درگيرش ميشد برايش سخت بود ديدن چشمهاي غمگين كريستال وقتي ميدانست دليل اين اندوه 
چيست اينكه رفتنش اينقدر دختر را اندوهگين ميكرد بدجور با روانش بازي ميكرد احساسات ضد و 

د كه ناگهان يك گلوله برفي خورد روي شانه اش و نقيضش داشت ديوانه اش ميكرد در همين افكار بو
 :متعاقب ان صداي ساناز از پنجره طبقه دوم كه ميگفت

 ...ـ فقط دوست آره... يكم بغلش كن

كريس و شاين هر دو به باال نگاه كردند و ساناز را كه روپوش آشپزي به تن و يك دستمال سه گوش 
شان ميكرد او ادامه دادروي موهايش بسته بود ديدند كه با خنده نگاه : 

 ...ـ فكر نكن قسردر رفتي بايد برقصي ... دفعه بعد به همين راحتي ولت نميكنم

 ...شاين با خنده گفت: مگه اينكه تو خواب ببيني... برو تا خميرات ترش نشدن

 .ساناز خنديد و براي موفقيت شاين انگشتانش را صليب كرد و بعد پنجره را بست و رفت

به خاطر غرور خسته ام بروبمون، ولي   

 برو، ولي به خاطر دل شكسته ام بمون

 به موندن تو عاشقم، به رفتن تو مبتال

 شكسته ام ولي برو، بريده ام ولي بيا

 چه گيج حرف ميزنم، چه ساده درد ميكشم

 اسير قهر و آشتي، ميون آب و آتشم

 (عبدالجبار كاكائي)

ش را مي بست داشت به برنامه اش بعد از ترك نيويورك شاين توي ماشين نشست و همانطوركه كمر بند
فكر ميكرد البته اگر درد خفيفي كه در ناحيه ريه اش احساس ميكرد ميگذاشت تمركز كند اين براي اولين 
بار در طي چند روز گذشته بود كه ريه اش ابراز وجود كرده بود او آرام دستي بروي سينه اش كشيد و 

براي آينده اي كه هيچ نظري درباره اش نداشت تمركز كند و تنها چيزي كه سعي كرد روي برنامه اش 
مشخص بود جدا شدنش از كريستال سانتيني بود. كريستال با همان چهره غمگين كه ديگر هيچ تسلطي در 
كنترل آن نداشت كنار او نشست شاين با خودش فكر كرد كه او هيچ كمكي نميتواند به كريستال بكند، اگر 
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ي هم شاين داشت از همينجا قطع ميشد بهتر بود هم براي خودش هم براي شاين. پس سعي كرد او حس
چشم بروي همه چيز ببندد و مثل هميشه پا روي دلش بگذارد؛ قلبش ميگفت بايد كنار كريستال سانتيني 

ت و هر بماند و خودش را وقف احساسات او بكند اما عقلش حكم ميداد كه اين وابستگي از ريشه غلط اس
 .چه زودتر تمام شود بهتر است

كريستال به روبرويش نگاه ميكرد اما مشخص بود كه اصال حواسش اينجا نيست چشمهايش نگاه سردي 
داشت و از انگشتان در هم قفل شده اش ميشد به تشويشش پي برد آنقدر دستش را محكم به هم فشرده بود 

م داشت به طرف خيابان اصلي مي راند دستش را دراز كه دستانش سرخ شده بودند شاين همانطور كه آرا
كرد و دستان كريس را گرفت و همين كافي بود تا گره انگشتان او شل شوند شاين آرام دستان او را از 
هم جدا كرد و بدون اينكه كالمي بينشان رد و بدل شود با اين كار او را دعوت به آرامش كرد. كريستال 

اش برسد بدود توي اتاقش دررا ببندد شير حمام را تا ته باز كند و با صداي  دلش ميخواست زود به خانه
بلند گريه كند و صداي هق هقش را در پشت صداي آب پنهان كند اما در واقع او االن توي اتومبيلش كنار 

شاين نشسته بود و هق هق كردن آخرين گزينه اي بود كه به آن فكر ميكرد، تصميم گرفته بود حتي از 
ين توفيق اجباري كه شاين را مجبور كرده بود ساعتي بيشتر كنارش باشد استفاده كند. شاين براي ا

 :شكستن سكوت گفت

 !ـ داشتي بد جور ليز ميخوردي... نگرفته بودمت االن قيافت ديدني بود

 !كريس چشم غره اي به او رفت و گفت: در هر حال بدجنسي... از زمين خوردن من خوشحال ميشدي؟

ين وقتي ديد كه كريستال كال توي فاز شوخي نيست از حرفي كه زده بود پشيمان شد و براي تصحيحي شا
 :حرفش گفت

 ...ـ اگه اينطور بود نميگرفتمت

كريس همانطور كه نگاهش ميكرد گفت: شرط ميبندم اون هم يه حركت غير ارادي بود وگرنه بدت هم 
 ....نمي اومد من زمين بخورم

ينقدر نگرشت نسبت به من منفيه؟! من چرا بايد از زمين خوردنت خوشحال بشمشاين گفت: چرا ا ... 

ـ من نگرشم منفي نيست اما خودت بگو از حرفي كه زدي چيز ديگه اي ميشه استنباط كرد؟! و در حاليكه 
 !قسمت اخر حرفهاي شاين را تكرار ميكرد ادامه داد: قيافه ت ديدني بود

 :شاين گفت

د... در هر حال من نميذاشتم بخوري زمينـ منظورم اون نبو ! 

كريس ديگر دلش نميخواست اين بحث را ادامه بدهد در كل دلش نميخواست با شاين هيچ بحثي را دنبال 
كند فقط ميخواست اين دقايق آخر را در سكوت كنار او بگذراند اما شاين اجازه نميداد او فقط به دنبال 

 !چزاندنش بود

كه رسيدند شاين گفت: نظرت چيه بريم « وولمن رينك»ان پنجم عبور ميكردند جلوي وقتي داشتند از خياب
 !پاتيناژ؟! بهت ثابت ميكنم كه از زمين خوردنت هيچ لذتي نمي برم
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كريستال با بي ميلي نگاهي به سمت پست يخبازي بزرگ نيويورك انداخت و گفت: هيچ وقت استعدادي 
ي رو ميخواي ثابت كني بايد بهت فرصتشو دادتوش نداشتم... اما خب اگه تو بگي چيز ... 

دقايقي بعد اندو كفشهاي اسكيت به پا داشتند كنار پيست ايستاده بودند كريس كالهش را روي سرش كشيد 
 ...و گفت: واي به حالت شاين اگه بخواي اذيتم كني

آندو در حاليكه روي پيست  شاين دست او را گرفت و گفت: بد بين... منفي باف... چرا بايد اينكارو بكنم؟!
يخ زده وولمن تاتي تاتي ميكردند داشتند با هم سرو كله ميزدند شاين خيلي واردتر از كريس بود در واقع 

او حرفه اي بود و كريس حتي كمتر از يك اماتور و كه مثل جاسويچي از كمر شاين آويزان بود غر 
 :غرش يك لحظه هم متوقف نميشد

حكم نباشه متنفرمـ از اينكه زير پام م ... 

شاين دستهاي او را از دور كمرش باز كرد ودستش را دور شانه او حلقه كرد و او را محكم به خودش 
 ...چسباند و گفت: عجب آدمي هستي... براي نود و نه درصد مردم ليز خوردن لذت بخشترين كار دنياس

ه بود نگاه كرد و گفت: من جزو كريستال از روي شانه اش صورت شاين را كه كمي از سرما سرخ شد
 ...اون يك درصد باقي مونده هستم

اندو همانطور كه آرام روي يخ ليز ميخوردند تقريبا مثل يك بدن واحد شده بودند كريس انچنان محكم 
شاين را گرفته بود كه گويي هر لحظه خواهد افتاد و شاين هم خرسند از اين نزديكي در حاليكه قضيه 

ل فراموش كرده بود دستش را دور شانه ي كريس حلقه كرده بود تا مانع زمين خوردنش رفتنش را باالك
شود! و اگر دردي نه چندان خفيفي كه توي قفسه سينه اش داشت هر از چند گاهي در جانش نمي پيچيد 

 ...كال يادش ميرفت كه كجاست و چه كاري ميخواهد بكند

آخر اينهمه هيجان را تحمل نكرد و پيشنهاد داد تا بروند كريس هر از چند گاهي جيغ ريزي ميكشيد و در 
 .و كنار پيست بنشينند

آنها كفشهاي اسكيت را پس دادند و كنار پيست نشستند و به مردان و زنان و بچه هايي كه با شادي 
 .مشغول اسكيت بودند نگاه ميكردند

قعا چيزست جراحت روي سينه شاين كمي احساس سنگيني روي سينه اش ميكرد اما نميدانست دليلش وا
 .اش يا وابستگي به بودن با كريستال سانتيني در هر حال، حال خوشي نبود

كريستال دستكشهايش را از دستش دراورد و داخل كيفش گذاشت بعد كش مويي از توي كيفش درآورد و 
موهات به موهايش را محكم دك اسبي بست شاين همانطور كه نگاهش ميكرد با بدجنسي گفت: حيف فر 

 ...قرار امشبت نرسيد

كريس چشم غره اي به شاين رفت و گفت: تو چرا اينقدر نگران قرار مني؟! اصال كي گفته امشب من 
 !قرار دارم؟

اندو دست به سينه كنار هم نشسته بودند و شاين لحظه اي به كريستال كه براي دقايقي از قالب ان دختر 
ان كريستال گذشته شده بود نگاه كرد با اينكه در هر دو صورت غمگين درآمده بود و باز تبديل به هم



                 
 

 

 رمان گنهكار بی گناه | *تاراج زمان* 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه 

 کنید

 

230 

 

خواستني بود اما شاين ترجيح ميداد او گستاخ باشد تا غمگين، شاين گفت: ميخوام كمكت كنم كه يهو 
 !شكست نخوري

 !كريستال نيشخندي زد و گفت: من شكست نميخورم تو نگران نباش

و را به خودش نزديك كرد و تقريبا زير گوشش گفت: به شاين بي هوا دستش را روي كمر او گذاشت و ا
 !نظرم قيدش رو بزني بهتره

 !كريس لحظه اي مكث كرد و گفت: چرا ...اونوقت؟

 !شاين سري تكان داد و بدون اينكه چشم از چشمهاي كريس بردارد گفت: پس ازش خوشت اومده

ل در چشمهاي شاين براق شد و گفتشاين جواب اين سوال را خيلي بهتر از كريستال ميدانست كريستا : 

 !ـ آره ازش خوشم مياد.... مشكلي داري شما؟

شاين لبهايش را روي هم فشرد تا حرف بدي نزند كريس نگاهش را از او گرفت و به پيست و بازي 
ي بازويش احساس مردم خيره شد شاين چند سرفه كوتاه كرد كريس فشار انگشتهاي او را ميتوانست رو

ي كه زده بود ناراحت بود چرا به او نميگفت كه هيچ چيزي بين او و آن فرانسوي وجود كند از حرف
ندارد؟! شاين چرا با او اينكار را ميكرد چرا باعث ميشد كريس فكر كند كه دوستش دارد شاين تكرار 

 !كرد: دوستش داري؟

 ...كريس بدون اينكه نگاهش كند گفت: يه بار جوابتو دادم آره آره آره

دستش را زير چانه كريستال گذاشت و جبورش كرد تا نگاهش كند و دوباره گفت: دوستش داري؟ شاين ! 

 :كريس آب دهانش را غورت داد

 !ـ چرا اينجوري ميكني... گفتم آره

شاين براي لحظاتي به چشمهاش بي قرار كريستال نگاه كرد بعد چانه او را رها كرد و همانطور كه به 
ميدوني توي كشور من ميگن بهترين رنگ براي چشم سياههپيست نگاه ميكرد گفت:   ! 

 :كريس پوزخند تلخي زدو گفت

 !ـ به من چه... برو بگرد يه چشم سياه براي خودت پيدا كن

شاين لحن دل آزرده كريستال را درك كرد آرام بازوي او را فشرد و گفت: گوش كن بگم بعد جبهه 
از خودم ميپرسيدم چرا تيرگي رو اينقدر دوست داريم چرا وقتي  بگير...خودمم تا سالها نميدونستم چرا...

هر رنگ بهتر از سياهيه اينقدر چشم سياه رو ستايش ميكنن؟ من چشمهاي رنگي رو بيشتر دوست داشتم 
 !با وجود اينكه چشمهاي خودمم تيره بودن... اما بعدها فهميدم چرا... ميدوني چرا؟

ي باال انداختكريس بدون اينكه نگاهش كند شانه ا . 
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 :شاين ادامه داد

ـ چون چشم سياه راز داره مثل شب... همونطور كه شب همه بدي ها و خوبي ها رو توي خودش مخفي 
ميكنه چشمهاي سياه هم تموم احساساتت رو مخفي ميكنن و اين حتي دليل علمي هم داره تو نميتوني تنگ 

شمهاي تيره ببيني اما توي چشمهاي روشنو گشاد شدن مردمك رو كه تحت تاثير احساساتن توي چ ... 

 او مكثي كرد و بعد با لحن عجيبي ادامه داد

ـ مثل آيينه ميمونن، جلوي روت هستن، خشمشون، عشقشون، غم و شادي، همه چي... همه چي رو توي 
خودشون معكس ميكنن مثل تو... اگه خودتم بخواي دروغ بگي چشمهات نميزارن! من چشمهاتو ميشناسم 

شمهاي تو پر از غصه ن نه عشقچ . 

كريس دندانهايش را به هم فشرد شاين داشت با او چه ميكرد... چرا اينطور زجرش ميداد؟ چرا ديوانه 
اش ميكرد؟ او كه ميدانست چه در دل كريستال ميگذرد! او با گستاخي به چشمهاي نجيب و قهوه اي شاين 

 :زل زد و تقريبا فرياد زد

واي بهم بگي... من ازش خوشم مياد... از مرداي احمقي كه تا به حال ديدم بهتره ـ نميدونم چي رو ميخ
 ...مخصوصا از تو

 :شاين با خشم دندانهايش را به هم فشرد

ـ هر جور كه دوست داري... در هر حال به من مربوط نميشه تو با هر كسي كه دلت بخواد ميتوني بري 
دبيرون، موندم چرا دست ردت فقط واسه من بو ... 

كريس با خشم گفت: آها بگو دلت از كجا ميسوزه... اما ترسيد اگر ادامه بدهد اين بغض لعنتي رسوايش 
كند او لب زيرينش را گزيد و دست او را از دورش با دل آزردگي پس زد و از جايش بلند شد هنوز چند 

 :قدمي دور نشده بود كه صداي بلند شاين را شنيد

ناگهان با يك آخ صدا در گلويش شكست ـ آره دلم ميسوزه... اما . 

كريس با شنيدن صداي آخ شاين سريع به سمت او برگشت شاين دستش را روي سينه اش گذاشته بود و 
چيني به پيشاني اش داده بود... كريس مضطرب به سمت او دويد دستهاي مضطربش را روي شانه هاي 

 :او گذاشت

 ...ـ خوبي

چيزي نيست يهو سينه م تير كشيدشاين لحظه اي مكث كرد و گفت:  ! 

كريس بي اختيار دستش را روي صورت او گذاشت و گفت: معذرت ميخوام... چرت گفتم؟! اما ناگهان 
ياد عكس العمل شاين توي رستوران افتاد و مثل برق گرفته ها دستش را از روي صورت او برداشت و 

 .معذرت خواست
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رفت او دست كريستال را روي هوا گرفت و دوباره شاين از حالت مشوش چشمهاي كريستال لجش گ
روي صورتش گذاشت و در حاليكه حالش هنوز جا نيامده بود گفت: معذرت براي چي؟! چرا دستت رو 

 !پس ميكشي... من با اون فرانسوي احمق فرق دارم برات؟

بازي ميكرد؟چشمهاي كريستال نمدار شدند ديگر تحملش را نداشت چرا شاين نميرفت؟ چرا با روانش   

 :شاين هنوز داشت دست كريس را روي صورتش ميفشرد

 !ـ چي شده... من غريبه ام... اونوقت مست ميكني و سرت رو ميزاري روي پاي اون عوضي؟

 ...كريس با بغض غريد: با من مثل يه ه*رزه رفتار نكن... لعنت به هر دوتاي شما

است و درد قفسه سينه اش هنگام تنفس اين حس  شاين داشت ديوانه ميشد احساس ميكرد هوا كم آورده
خفقان را بيشتر ميكرد او مچ دست كريستال را رها كرد حس كسي را داشت كه مدتها دويده باشد تمام 
سينه اش ميسوخت كريستال روبروي او روي زمين زانو زد و سرش را روي زانوهاي او گذاشت و 

 :ناليد

يه هر*زه كثيف نيستم كه هر وقت اراده كني بتوني باهام ـ چرا دست از سر من برنميداري... من 
باشي...! من فقط يه دخترم... يه دختر كه توي يه موقعيت اشتباهي افتاده... چرا نميفهمي من نميخوام ... 

 ...نميتونم با تو باشم وقتي... وقتي... دوستم نداري

سكوت تنها سر او را روي سينه اش گذاشت شاين او را از روي زمين بلند كرد و با هم ايستادند بعد در 
كريس دستهايش در اطراف بدنش رها شده بود و دستهاي بدون دستكشش يخ زده بودند او تمام بغضش را 

 ...روي سينه شاين خالي كرد چرا شاين نميفهميد كه براي او عشق با غريزه فرق دارد

يدار شده بود تازه دليل رفتار كريس را شاين آرام دستش را به پشت كريستال كشيد انگار از خواب ب
فهميده بود و از دست حماقت خودش عصباني بود چطور انتظار داشت كه بدون هيچ ابراز عالقه اي 

 !كريستال به او چراغ سبز بدهد؟

كريستال سرش را توي گودي بين كتف و شانه او ميفشرد و با نفسهاي بريده بريده اش به شاين ميفهماند 
ك ميريزد، اعصاب شاين به هم ريخته بود احساس ميكرد هق هق كريستال مثل جنجر جگرش كه دارد اش

را ميدرد و توان نفس كشيدن را از او ميگيرد اما بايد چه ميگفت وقتي خودش باعث اين گريه بود او 
 ...آرام دستهايش را دور او حلقه كرد و گفت: معذرت ميخوام... من فقط نگرانت بودم

قدم سرش از او جدا شد و با خشم گفت: من احتياجي به نگراني تو ندارم... شاين دوباره به كريس با يك 
او نزديك شد و خواست در بر بگيردش كه كريس دستهايش راباال آورد و تهديد كرد: به من دست نزن... 

اما اما شاين با سماجت بازوهاي او را گرفت و به سمت خودش كشيد كريس لجوجانه مقاومت ميكرد 
زور بازوي شاين به لجاجت او ميچربيد و با مهرباني آميخته با اجبار او را در حصار دستانش گرفت و 

به خودش نزديكتر كرد و به صورت او زل زد چانه لرزان كريس و چشمهايش كه در پشت پرده ي 
گفت: گريه نكن...  نازكي از اشك شفافتر شده بود داشت ديوانه اش ميكرد او با لحني بين التماس و دستور

خواهش ميكنم... او مكثي كرد ميخواست چيزي بگويد اما دوباره تكرار كرد: بيچاره م نكن با اين 
 ...اشكات
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اما همين كافي بود تا دو قطره درشت اشك از چشمهاي كريس بدون اينكه روي گونه اش بلغزد بچكد 
ي ايستاد و با صداي بلند و بغض آلودي گفت: كريس دوباره دستهاي او را پس زد و اينبار با فاصله بيشتر

 ...اصال تو چرا نميري؟! چرا ولم نميكني... خسته شدم از اينكه

كريستال ترجيح داد باقي حرفش را نزند او راهش را كج كرد وبه طرف در خروجي رفت و شاين هم به 
فراموش كرده بود كه  دنبالش تا كنار اتومبيل كريس به دستي لرزان توي كيفش دنبال سويچ مي گشت

 ...سويچ پيش شاين است شاين كنار او ايستاد و گفت: باشه ميرم... اما اول ميرسونمت

كريس به طرف او چرخيد و گفت: الزم نيست خودم ميرم... و دست لرزانش را به سمت شاين گرفت و 
 !ادامه داد: سوئيچمو بده

كريستال در سمت شاگرد را باز كرد و گفت: ده  شاين در اتومبيل را باز كرد و بدون توجه به حرفهاي
 ...سال تحمل كردي نيم ساعت هم روش... نميتونم با اين وضع ولت كنم

كريس مستاصل با چشمهاي بي قرار به شاين زل زده بود شاين آرام زير بازوي او را گرفت و وادارش 
گذاشت خم شد كه كمربندش كرد تا روي صندلي بنشيند كيفش را از دستش گرفت و روي صندلي عقب 

را ببندد براي لحظاتي نگاهشان در هم قفل شده بود و همين كافي بود تا دوباره قطره اي اشكي با سركشي 
روي گونه خيس كريستال بلغزد شاين صورتش را تا جايي كه ميتوانست نزديك اورد ميخواست چيزي 

رج شود باز و بسته شد او دندانهايش را روي بگويد اما منصرف شد لبهايش بدون اينكه كلمه اي از ان خا
هم فشرد و در كسري از ثانيه چشمهايش پر از خواهش شد گردنش را كج كرد و نجوا كرد: گريه نكن 

 ...دختر... ديوونم نكن بيشتر از اين

كريس چشمهايش را روي هم فشرد و لب زيرينش را با دندان گزيد نبايد اجازه ميداد شاين اينطور با او 
بازي ميكرد شاين دستش را به پشتي صندلي تكيه داد پيشاني اش را به پيشاني او تكيه داد و لحظه اي 
همينطور ايستاد و بعد گفت: با من اينكار رو نكن... من موجود بدبختي هستم ... من موجود بدبخت 

 ...تنهايي هستم! از من بگذر

كرد چيزي بگويد اما هنوز همان بغض لعنتي توي  كريس نفس بريده اي را با آه به بيرون فرستاد و سعي
 .گلويش بود و حتي با اينهمه اشك هنوز مصرانه سر جايش نشسته بود

شاين اتومبيل را دور زد سوار شد كريس نگاهش كرد ميدانست كه او اول كمي روي صندلي جا به جا 
د...تك تك حركات او را، تك تك ميشود حاال دستي به آينه ميكشيد دستي به فرمان... االن استارت ميزن

عادات او را از بر بود ميشناختش بهتر از هر كس ديگري گويي بزرگش كرده بود. او بازدمش را با 
آهي بيرون فرستاد آرنجش را به لبه پنجره تكيه داد و و دستش زير چانه اش زد حس كسي را داشت كه 

و بي انگيزه، حاال هم كه شاين ميرفت ديگر تنها ديگر چيزي براي جنگيدن برايش باقي نمانده بود خالي 
كور سويي كه در زندگي اش بود نابود ميشد اين براي دختري كه در اوايل كودكي يتيم شده بود تمام 
طول كودكي و نوجواني اش با او مثل يك طفيلي رفتار شده بود تمام جواني اش با مردان نخراشيده و 

ين سالها مجبور بود انقدر سخت باشد تا كسي به او طمع نكند نتراشيده دمخور بود و تمام طول ا
احساساتش را بكشد زنانگي اش را پشت پرده اي از خشم پنهان كند حكم تير خالص را داشت. با اينكه 
اعترافش براي كريس سخت بود اما اينطور كه به نظر ميرسيد او در عشقش هم مثل زندگي اش شكست 

يخواست به همين سادگي، اصال چرا بايد كريستال سانتيني را دوست ميداشت خورده بود، شاين او را نم
يك دختر تند خوي بد اخالق كه بويي از لطافت نبرده دختري كه در مقابل عشق ورزي جفتك پراني ميكند 
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ه رو مي ترشاند دختري كه... احساس ميكرد قلبش در خال انفجار است انگار تحمل ب*وسدر قابل 
ه اش را نداشت و ميخاست بيرون بپرد و عمر صاحبش را به اتمام برساندنشستن توي سين . 

صداي آه هاي پي در پي كريستال و البته فين فين او كه حاكي از گريه بود داشت شاين را ديوانه ميكرد و 
ميكرد. با خودش فكر كرد اينكه كاري براي بهتر كردن حال كريس از دستش برنمي آمد حالش را بدتر 

ب شد كريستال سانتيني عادت به گريه و زاري ندارد وگرنه معلوم نبود االن كارش با او به كجا كه خو
رسيده بود با اينهمه ضعفي كه در مقابل اشكهاي او داشت؛ چند بار به سمت او برگشت و نگاهش كرد اما 

ت شستش را بين او كامال رويش را برگردانده بود و از پنجره به بيرون نگاه ميكرد در حاليكه انگش
دندانهايش گرفته بود نفسهايش كوتاه و سطحي بودند اينرا از باال پايين رفتن سريع قفسه سينه اش ميشد 
فهميد. شاين بايد چيزي ميگفت مطمئن بود كريستال را اين وضعيت نميتوانست تنها بگذراد شاين دست 

 :كريس را كه روي پايش مشت شده بود را برداشت

نـ به من نگاه ك ... 

 :اما كريستال هيچ عكس العملي نشان نداد شاين انگشتان او را در مشتش فشرد

 ...ـ كريستال

كريستال ميتوانست قسم بخورد كه اين اولين باري بود كه اسمش را از دهان شاين ميشنيد اين اولين باري 
نه دختر... او را كريستال بود كه شاين او را با نام كوچكش صدا زده بود! نه سانتيني... نه ماده گرگ... 

صدا زده بود... و چقدر هم نامش در دهان شاين دلنشين بود برايش... چقدر صداي شاين به اسمش مي 
آمد دلش ميخواست تا صبح جواب او را ندهد تا شاين همينطور او را صدا بزند البته انتظارش زياد هم 

 :طول نكشيد

گردون... به قول خودت من يه مرد احمقم... پس چرا از من ـ كريستال ... خواهش ميكنم از من رو بر ن
ناراحتي؟ كريس دلش ميخواست به شاين نگاه كند اما مطمئن نبود بتواند عكس العمل آبرومندي از خودش 

 .نشان بدهد

 ...وقتي شاين متوجه شد كه كريستال قصد ندارد به حرفش گوش كند گفت: باشه وقتي رسيديم

د و وقتي شاين پايش را روي ترمز فشرد انقدر ارام شد بود تابتواند با او روبرو كريس كم كم ارامتر ش
شود كريس آرام كمربندش را باز كرد وقتي خم شد كيفش را از روي صندلي عقب بردارد با شاين 

روبرو شد و كامال به سمتش چرخيده بود و داشت نگاهش ميكرد او كيفش را برداشت و بدون اينكه به او 
ه نگاه كند پياده شد نزديك سه بعد از ظهر بود و هوا سوز وحشتناكي داشت طوري كه شاين را به دوبار

سرفه انداخت كريس كالهش را روي سرش كشيد و چند قدم روي برفهايي كه تازه تازه يخ زده بودند 
ز گذاشت بايد دنبال كيف شاين ميگشت چيزي طول نكشيد كه سايه شاين را كنارش احساس كرد هنو

خدايا چرا نميتونم »داشت سرفه ميكرد و اين سرفه ها كمي زيادي طول كشيده بودند كريس در دل ناليد: 
اما شاين هنوز هم داشت سرفه ميكرد« در مقابل اين مرد بي تفاوت باشم ؟!  : 

 !ـ تو برو تو... براي ريه هات شايد خوب نباشه... خودم دنبالش ميگردم

رش از سكوت كريس لبريز ميشد با شنيدن صداي نگران او جاني تازه شاين كه ديگر داشت كاسه صب
 :گرفت و گفت
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 ...ـ مثل اينكه يادت رفته من خودم

 ... كريس ميان حرف پريد: آره نميخواد بگي تو خودت پزشكي

 .شاين گفت: چرا بهت بر ميخوره... من از تو بهتر ميفهمم... و دوباره شروع به سرفه كرد

چرخيد و گفت: چرا خودتو لوس ميكني؟ به خدا نميفهمي... اگه ميفهميدي توي اين هوا كريس به سمت او 
 ...نمي ايستادي

شاين كمي كريس را تماشا كرد چقدر عاشق اين حالت نگران و طلبكار كريستال بود ناگهان دلش خواست 
 !كمي سر به سر او بگذارد

د و گفت: احساس خفگي ميكنم... و كمي به شاين دستش را روي سينه اش گذاشت و چيني به ابرويش دا
 ...جلو خم شد

 :كريس با قدم بلندي خود را به او رساند و شانه هايش را گرفت و وادارش كرد تا بايستد

 !ـ خوبي... شاين... منو نگاه كن

 !شاين نيشخند دندان نمايي زد و گفت: خوبم... فقط ميخاستم از خر شيطون پياده شي

انه هاي او را رها كرد و گفت: مسخره... دست از اين بچه بازيهات بردار...اين كريس با عصبانيت ش
 !حركاتت خيلي لوسن ميفهمي... مرد گنده

و برگشت تا برود كه شاين باوزي او را كشيد و از پشت سر دستهايش را دور او حلقه كرد كريس كه 
نبود چون شاين او را محكم گرفته بود  واقعا جا خورده بود كمي تعادلش را از دست داد كه اصال هم مهم

 ...كريس با اينكه زياد هم بدش نيامده بود براي خالي نبودن عريضه گفت: ولم كن شاين

 ...ـ عاشقتم وقتي نگرانم ميشي... دلم ميخاد اندازه تموم بچه هاي دنيا لوس باشم... فقط تو نگرانم بشي

است شايد اين هم يك اصطالح بين آدمها بود كه كريس يخ كرد چه داشت ميشنيد شاين ميگفت عاشقش 
كريس معني اش را نميدانست اما تا انجايي كه ميدانست معني اش اين بود كه كسي را دوست داري همه 
جوره.. با تمام نواقص با تمام عيبهايش...عشق معني اش همين بود ديگر... يا معني ديگري هم داشت... 

ا از ترديد بيرون اورداما شاين با ادامه حرفهايش او ر : 

ـ نميدونم از كي... نميدونم چطوري... نميدونم اصال ممكنه يا نه... اما فكر كنم بد جور وابسته ات شدم 
كريستال سانتيني ... ديوونه م ميكني وقتي از دستت در ميره دوست داشتن منو حاشا كني... وقتي يادت 

 ...ميره وانمود كني برات مهم نيستم

م شاين در هوا پخش ميشد حرفهايش گرم بودند كريس مطمئن بود كه اين بخار به خاطر بخار بازد
حرفهاي گرمي است كه دارد به زبان مي آورد چانه شاين روي شانه اش بود او با دستهاي نيرومندش 

توان هر گونه حركتي را از كريس سلب كرده بود كريس واقعا نميدانست االن بايد چه عكس العملي نشان 
 ...بدهد...چه كاري بكند... چه بگويد اصال
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كريس احساس كرد نفسش بند آمده فكرش را هم نميكرد كه اين اعتراف برايش اينقدر نفس گير باشد اما 
در كمال ناباوري ميديد كه با وجود تمام انتظارش و اطمينانش به اينكه شاين هم حسي نسبت به او دارد 

وي دستهاي شاين كه دور بدنش پيچيده بود گذاشت و با صدايي كه به باز هم شوكه شده بود او دستش رار
 ... وضوح ميلرزيد گفت: شاين

شاين حصار دستهايش را تنگتر كرد و بدون اينكه متوجه باشد كه كريس فارسي بلد نيست بي اختيار زير 
 ...گوشش نجوا كرد: جانم

تكرار كردكريستال متوجه نشد شاين چه گفت و ناشيانه جواب شاين را  : 

 ...ـ جانم

 ...شاين خنديد و همانطور كه در ميان خنده سرفه ميكرد دوباره گفت: جانم

كريس احساس ميكرد كه نفس كشيدن برايش سخت شده حاال دليلي فشار بازوهاي شاين بود يا هيجان 
 ...زدگي اعتراف او خودش هم نميدانست اما آرام گفت: داري لهم ميكني

انش را شل كرد و اجازه داد تا او برگردد و در حاليكه هنوز داشت سرفه ميكرد شاين كمي حلقه دست
 :گفت

 

 ... ـ ببخش... اين مرد گنده رو

كريستال خودش هم نفهميد كي در بوي ماليم لباسهاي شاين كه تركيبي از بوي عطري نا آشنا و افترشيو 
منظم قلب شاين كه درست زير گوشش بود غرق شد فقط احساس كرد كه حاال با شنيدن صداي ضربان نا 

مي تپيد به آرامشي رسيده بود كه در طول سالهاي زندگي اش تجربه نكرده بود او به اين نوازش احتياج 
داشت موهايش تشنه بودند براي لمس شدن و حاال تك تك سلولهايش سيراب بودند سيراب از چيزي كه 

 .كريستال هنوز جرات نداشت تا آنرا عشق بنامد

سرش را بلند كرد و گفت: اينجا خيلي سرده... تو چرا سرفه ميكني اينقدر؟ او ! 

شاين چند تار مو كه با سماجت به لبهاي كريس چسبيده بودند را با ماليمت كنار زد و گفت: چيزي 
 ...نيست... به خاطر سرماس

ن شوخيا نكن... كريس دوباره غرق در عطر و ضربان قلب شاين شد و در همان حال گفت: با من از اي
 .من ظرفيتشو ندارم

 ...شاين مشامش را از بوي وانيلي موهاي كريس پر كرد و گفت: منم ظرفيتشو ندارم

 :كريس دستش را روي پلور طوسي شاين كشيد

 !ـ ظرفيت چي رو...؟
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 !ـ اينكه به يكي ديگه فكر كني

صوصا به اون فرانسوي كريس سرش را عقب برد و به چشمهاي شاين زل زد و شاين اضافه كرد: مخ
 .عوضي... و چند بار سرفه كرد

 ...كريس دوباره سر بروي سينه او گذاشت و گفت: همه برن به جهنم... من فقط به تو فكر ميكنم

انقباض عظالت شاين را به وضوح احساس كرد و صدايش را كه گفت: آي دختر... اينطوري حرف نزن 
كنم... و در ميان سرفه خنديدديوونه ميشم... ديگه چيزي رو تضمين نمي .. 

كريستال قدمي به عقب برداشت و همانطور كه زير بازوي شاين را گرفته بود گفت: اينجا خيلي سرده تو 
 ...برو من ميگردم پيداش ميكنم

شاين دستهايش را روي دستهاي كريستال گذاشت و گفت: تو االن چرا دستكش دستت نيست؟! اگه اينكار 
يه جفت دستكش مارك بخرم اشتباه بزرگي كردي! و در ضمن كي گفته من ميرم  رو كردي منم برات

 ...ميشينم توي گرما و اجازه ميدم تو توي سرما دنبال وسايل من بگردي

كريس دستهايش را از ميان دستان او خارج كرد و در حاليكه و را به سمت خانه هل ميداد گفت: جناب 
اينكه يادت هنوز بيست تا بخيه نكشيده روي سينه ات داري اسكروج! من با شما فرق دارم... مثل ... 

 ...شاين دوباره سرفه كرد و گفت: جدا االن خيلي سرده بعدا هم ميشه پيداش كرد... فعال كه موندگار شدم

 :كريستال با شنيدن اين حرف به معناي واقعي كلمه قند توي دلش آب شد... و شاين ادامه داد

ات دوباره ما رو اينطوري ببينن قول نميدم خواهششون رو رد كنمـ االن اگه همسايه ه ... 

كريستال شروع به خنديدن كرد و شاين انگشتش را روي چانه او فشرد و گفت: مخصوصا وقتي ميخندي 
 ...ديگه من نميتونم هيچي رو تضمين كنم

وجود شاين را پر  آندو براي دقايقي در چشمهاي هم خيره شدند صرافت چشيدن طعم توت فرنگي تمام
كرد و انگشتانش براي گمشدن در آبشار طاليي كريستال از تشنگي ميسوختند. و همين كافي بود تا ميل 
شديدي به يكي شدن در بين آندو شكل بگيرد بخار بازدمشان در يكديگر ادغام شده بود حاال صورتشان 

م حس و حالشان را پراندفاصله ميلي متري با هم داشتند كه ناگهان صداي جيغ جيغويي تما : 

 ...ـ ببخشيد مثل اينكه بد موقع مزاحم شديم

شاين بدون اينكه به سمت صدا برگردد نفسش را به بيرون فوت كرد و زير لب گفت: اي تو روح دهن 
 !...لقت هاكان

كريستال هنوز از شاين آويخته بود او كه صورتش به سمت صاحب صدا بود گفت: دختر خالته... اينجا 
يكار ميكنهچ ... 
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شاين در حاليكه هنوز انگشتانش ال به الي موهاي كريستال بود سر او را به سينه اش فشرد و بدون اينكه 
 ...برگردد با صداي بلندي گفت: ميكشمت هاكان

 :و صداي هاكان آمد كه

 ...ـ شايان من بيگناهم

د كريستال و شاين جوري تنگ هم دقايقي بعد آنها دور هم توي نشيمن بزرگ ويالي كريستال نشسته بودن
نشسته بودند كه گويي جا قحط است و مهسا هم روبروي انها نشسته بود و با لبخند پت و پهني نگاهشان 

 ...ميكرد شاين كه لبخند مهسا روي اعصابش بود گفت: چيه... به چي ميخندي

 ...مهسا با لحن معنا داري گفت: داداشي چقدر به هم مياين

..!!! پسر خاله...! من اگه خواهر مثل تو داشتم به بيست سالگي نميرسيدمـ داداشي چيه. ! 

هاكان كه آريناي كوچك را در اغوش داشت و باالي سر او ايستاده بود گفت: باور كن شايان روزگارم 
 ...رو سياه كرد وگرنه خودت ميدوني من دهنم قرصه

ن... تو يكي فقط حرف نزن... مرد حسابي شاين نيم نگاهي به هاكان انداخت و گفت: تو يكي حرف نز
 ...خوبه بهت اصرار كردم جايي نگي من كجام

 ... هاكان شانه اي باال انداخت و با چشم و ابرو به مهسا اشاره كرد و گفت: مغزم رو خورد

 ...شاين با سرفه سري تكان داد و گفت: خب حاال... امرتون

فت: امرمون...! امرمون...! تو هيچ معلومه چيكارداري مهسا به سمت انها خم شد و با كمي عصبانيت گ
ميكني؟! فكر خودت نيستي فكر ما باش... فكر ادمهايي كه نگرانتن... براي چي با اين حال و ورزت از 
بيمارستان رفتي... مگه دكترت نگفت بايد يك هفته بموني توي بيمارستان؟! توي اين سرما راه افتادي 

كنه اين خانم خوشگله بهت خط ميده... ها... او كه تا به حال داشت به فارسي توي خيابونا كه چي... ن
حرف ميزد با غيظ به كريستال نگاه كرد وبه انگليسي گفت: آره كار توئه... تو مجبورش كردي 

 ...بيمارستان رو ترك كنه

 !كريس شانه اي باال انداخت و گفت: من بايد به تو جواب پس بدم؟

يظ بيرون داد و رو به شايان كرد و به فارسي گفت: اين سرتق خانم رو از كجا مهسا نفسش را با غ
 !گيرآوردي؟

 ...شاين بيشتر كريستال را به خودش فشرد و گفت: مهسا اين رو بيخيال شو

مهسا لحظه اي سكوت كرد و توي سكوت نگاهش بين كريستال و شاين در رفت و آمد بود او ناگهان 
رو ميخواستم ازت بشنوم... اينكه باالخره سر عقل اومدي... به خدا حاظرم تا خنديد و گفت: منم همين 

 ...اخر عمرم اين خانم رو بزارم رو سرم حلوا حلوا كنم



                 
 

 

 رمان گنهكار بی گناه | *تاراج زمان* 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه 

 کنید

 

239 

 

شاين با چشمان متعجبش مهسا را نگاه كرد و مهسا ادامه داد: شايان خودتم ميدوني درباره چي دارم 
بريم خونه ما حرف ميزنم... اما االن ميخواهم هر دوتون پاشين ... 

شاين لبخند كجي زد و گفت: مهسا... با اينكه اصال منظورت رو نميفهمم اما متاسفم ترجيح ميدم امشب 
 ...رو جايي نرم

 ...مهسا نگاه مشكوكي به انها انداخت و با لحن شيطنت باري گفت: حاال يه امشبو بيخيال شين

.. پرروشاين سرفه اي كرد و با لحن سرزنش باري گفت: مهسا. ... 

كريستال از كنار شاين بلند شد كم كم حوصله اش داشت از اين مكالمه نا مفهومي كه بين شاين و دختر 
جريان بود سر ميرفت او يكراست به آشپزخانه رفت تا كمي آب بخورد ليواني از كابينت خاله اش در 

مانطور كه كم كم آب برداشت و كمي آب براي خودش ريخت و روي صندلي وسط آشپزخانه نشست و ه
مينوشيد داشت به اين فكر ميكرد اگر مهسا سر نرسيده بود چه اتفاقي بين او شاين مي افتاد... خب او 
مشخصا و مطمئنا آمادگي شروع يك رابطه جدي را نداشت ان هم با شاين... ميترسيد كه نتواند او را 

د از افكار بي سرو ته... عكس العمل شاين را راضي كند ميترسيد كه شاين را نا اميد كند ... ذهنش پر بو
نميتوانست حدس بزند وقتي ميفهميد كه او هنوز دوشيزه است آيا او را امل و عقب افتاده خطاب ميكرد يا 
او را متهم به جذاب نبودن ميكرد؟! و شايد هم بدتر او را سرد مزاج و بي احساس تصور ميكرد؟! چطور 

وانسته با كسي كه دوست نداشته، باشد... چگونه بايد به او ميفماند كه به رابطه بايد به او ميفهماند كه نميت
 ...بدون عشق اعتقاد ندارد

او زير لب ناليد: خدايا... آرنجهايش را روي ميز گذاشت و انگشتهايش را جلوي پيشاني اش در هم قالب 
نست ميتواند از پس يك رابطه بر كرد . پيشاني اش را به ان تكيه داد براي خودش هم سوال بود.. نميدا

 ...بيايد يا نه

ناگهان حضور كسي را كنارش احساس كرد الزم نبود زياد به مغزش فشار بياورد تا حدس بزند شاين 
 :است دست شاين را روي كتفش احساس كرد

 !ـ تو فكري...؟

سمت او خم شد و كريستال سرش را بلند كرد و به شاين كه باالي سرش ايستاده بود زل زد شاين به 
 !گفت: چي شده... از مهسا ناراحتي؟

كريستال لبخند كمرنگي زد مطمئنا شاين حتي فكرش را هم نميكرد كه چه موضوعي فكرش را مشغول 
كرده؟! اصال چه كسي باورش ميشد كه يك دختر به سن و موقعيت كريستال سانتيني هنوز باكره باشد... 

زندگي اش نكرده باشدبهتر بود ميگفت هيچ مردي را وارد  ... 

شاين دستهايش را روي شانه هاي او گذاشت و به سمت او خم شد و روي موهاي او را با لبهايش لمس 
 !كرد و گفت: وقتي اينجوري نگاه ميكني... ديوونه كننده ميشي

 ...كريستال دستهاي شاين كه روي شانه هايش بود را لمس كرد و گفت: شاين

 ...شاين دوباره گفت: جانم
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كريستال نميدانست معني دقيق اين كلمه چيست اما هر چه بود انچنان به دلش مينشست كه ميخواست صد 
 ...بار شاين را صدا كند و شاين هم در جواب اين كلمه نا آشنا را بگويد

 !ـ جانم يعني چي؟

ني روح و شاين كنار كريس روي صندلي نشست و گفت: به تمام زندگي يك انسان ميگن جان... جان يع
 ...جسم و ... خالصه همه چي... جانم يعني همه چيز من

 :كريس با لبخند هنوز داشت شاين را نگاه ميكرد

 .ـ خب... بازم نفهميدم

شاين دسته اي از موهاي كريستال كه هنوز كمي از جعد صبح رويش باقي مانده بود با انگشتش لمس 
باشه صدات كنه بهش ميگي جانم... يعني من توي اين كرد و ادامه داد: وقتي كسي كه خيلي برات عزيز 

 ...لحظه حاضرم تموم زندگيمو برات بدم

 ...لبخند كريس تبديل به خنده شد و گفت: شاين

 ...و شاين اينبار سرش را به سر او چسباند و گفت: جون دلم

...جون دلمكريس در ميان خنده گفت: اين يكي فرق داشت... چي گفتي... و ناشيانه تكرار كرد:  ... 

شاين در همان حالت گفت: جان كه قبال معني شو گفتم... دل هم يعني قلب... يعني عالوه بر اينكه 
ت بدم... تموم احساساته قلبم رو هم بهت ميدم... او سرش را عقب برد و با شيطنت حاضرم زندگيمو به

 ...گفت: البته تو زياد جدي نگير... ما ايرانيها استاد تعارف هستيم

كريستال لب زيرينش را گزيد و با مشت روي پاي شاين كوبيد و گفت: فكر كردي من با دوتا حرف خام 
 ...ميشم...درباره ي من چي فكر كردي

شاين خنديد و گفت: شوخي كردم... اندو لحظاتي به هم خيره شدند و شاين دوباره مسحور زيبايي خيره 
در بدترين حالت هم قادر به انكارش نبود حتي در روزهايي كننده كريستال سانتيني شد چيزي كه او حتي 

كه دلش ميخواست سر به تن كريستال سانتيني نباشد معتقد بود كه او به طرز عجيبي زيباست با اين 
 .چشمهاي شفاف و درشت و مورب كه رنگ آبي شان را هيچ جا نديده بود

 ـ فاميلت چرا اومده اينجا...؟

يستال گذاشت و در حاليكه با انگشتهاي او بازي ميكرد گفت: ميخواد كه شاين دستش را روي دست كر
 !امشب شام بريم خونشون... نظرت چيه؟

 !كريستال شانه اي باال انداخت و گفت: تو چي ميگي؟

شاين انگشتش را آرام روي ناخونهاي فرنچ شده و زيباي كريسال كشيد و گفت: هيچ كس از پس اين 
نم اگه راضي ام نشيم دست و پامونو ميبنده ميندازه پشت ماشينشون و ميبرهدخترخالم بر نمياد مطمئ ... 
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 :صداي مهسا از نشيمن امد

 !ـ مشورت مرغ عشقا تموم نشد...؟

 ...كريستال گفت: خيلي هم پرروئه

شاين با لبهايش گونه كريستال را لمس كرد و در همان حال گفت: پاشو بريم ببينم حرف حساب اين خانم 
 !چيه؟

مهسا وسط سالن ايستاده بود و داشت پانچوي سياه بافتش را به تن ميكرد كه شاين و كريستال شانه به 
 :شانه ها وارد نشيمن شدند او گفت

 ...ـمنتظرتونم... شام خونه ما هستين

او اينرا گفت و به طرف در خروجي رفت و ادامه داد: آقا شايان دبه كني...كارت تمومه... و با صدايي 
نده اضافه كرد: ميخام پا گشات كنم خنگهپر خ ! 

شاين نتوانست جلوي خنده اش را بگيرد و در حاليكه به سرفه افتاده بود گفت: باشه بابا... برو ما دو سه 
 ...ساعت ديگه ميايم

مهسا كه رفت شاين هنوز داشت ميخنديد كريستال از پشت پنجره رفتن آنها را تماشا كرد و بعد پرسيد: 
ديدي؟چي گفت خن ! 

 ...شاين سرفه اي كرد و گفت: هيچي... گفت شام منتظرمونه

كريستال به سمت شاين امد و گفت: راستي كيفت رو پيدا نكرديم... اگه شب بشه كار سخت ميشه چون تا 
صبح همه جا يخ ميبنده او اينرا گفت و به سمت جا لباسي رفت تا چيزي بپوشد و برود حياط را بدنبال 

د اما تا خواست از كنار او رد شود شاين بازويش را گرفت و او را به سمت خودش كيف شاين بگرد
كشيد كريستال با چشمان متوحشش مثل يه بچه گربه كه گير افتاده باشد داشت شاين را تماشا ميكرد از 
 خودش ميپرسيد كه آيا االن ديگر وقتش رسيده بود؟! يعني شاين به او اجازه ميداد كمي براي اين كار

 ...آمادگي پيدا كند يا

 ...شاين كه التهاب كريستال را ديد با لحني مهربان گفت: چيه.. چرا ترسيدي؟! كاريت ندارم من

كريستال به چشمهاي قهوه اي و گرم شاين خيره شد و در حاليكه تمام كوشش را ميكرد تا صدايش نلرزد 
 ...گفت: نه نميترسم... فقط... من ... االن

ه نفسهايشان يكي شد و شاين غرق در طعم شيرين توت فرنگي شد پولور طوسي شاين در اما در اين لحظ
ميان پنجه كريستال مچاله شده بود و بوي افتر شيو اولد اسپايس تمام مشامش را پر كرده بود ارامش لذت 
ر بخش عجيبي تمام وجودش را پر كرده بود و گويي حس بي نظري از روي لبهايش به تمام جانش سرازي
شده بود براي لحظه اي نفس گرفت خواست چيزي بگويد اما احساس ميكرد تمام كلمات از ذهنش پاك 
 :شده اند حس ادم خالي الذهني را داشت كه تازه از خوابي چند ساله بيدار شده است او ارام زمزمه كرد
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 ...شاين

ي زمزمه كرد: جانم... و و شاين همانطور كه او را مثل جان شيرين در بر گرفته بود به همان آرام
 .دوباره نفس در نفس، غرق در هم شدند

كريستال يك دختر بود و فهميدن عمق خواسته هاي شاين به عنوان يك مرد برايش چندان مشكل نبود اما 
االن او به هيچ وقت امادگي وارد شدن به يك چنين موقعيتي را نداشت او بعد از دقايقي خودش را آرام 

اليكه هنوز دستهايش روي سينه شاين بود گفت: االن ...نه... آمادگيشو ندارمعقب كشيد و درح ! 

شاين با خنده در حاليكه هنوز مست طعم توت فرنگي بود موهاي كريستال را نوازش كرد و گفت: 
 ...باشه... من كه چيزي نگفتم

ديشان رابدست شاين اينرا گفت اما كريستال ميتوانست از چشمهاي خواهشگر او كه هنوز حالت عا
نياورده بودند همه چيز را بخواند بغض گلويش را فشرد و احساس كرد چشمهايش گرم شدند وقتي شاين 
چشمهاي نمدار كريستال را ديد سرش را به طرف او خم كرد و گفت: چرا خودت رو ناراحت ميكني من 

 ...كه گفتم عجله اي ندارم

اما مگر ميشد خودش هم نميدانست چه مرگش شده او كريستال سعي كرد با آب دهانش بغضش را ببلعد 
 .از شاين جدا شد و با هزار بدبختي گفت: من برم آماده بشم... و به طرف طبقه دوم رفت

وقتي كريستال وارد اتاقش شد قطرات اشك بي وقفه بروي صورتش دويدند خودش هم نميدانست چه 
بود اما تنها چيزي كه انجام ميداد گريه بود البته مرگش شده او االن بايد خوشحالترين فرد روي زمين مي

اين گريه بيشتر از روي هيجان بود تا غصه ولي هنوز هم كريستال ميترسد از اينكه شاين پي ببرد كه 
اولين مرد زندگي كريستال است اين كمي برايش خجالت آور بود ميترسيد شاين مسخره اش كند... او با 

رفت و كمي لباسهاي روي رگال را جا به جا كرد اما مغزش كار نميكرد  كالفگي به سمت كمد لباسهايش
 .پس تصميم كرفت ابتدا آبي به صورتش بزند بعد

شاين با ضربه اي به در وارد اتاق كريستال شد و او را جلوي آينه در حال خشك كردن صورتش يافت 
ال همراهم نبود تا گم بشهبعد كيفش را باال آورد و گفت: روي كنسول كنار تلوزيون بود... اص ... 

كريستال با لبخند گفت: پس خوب شد نرفتم دنبالش بگردم چون اگه ميفهميدم تمام مدت بيخودي توي سرما 
 .دارم برفا رو باال پايين ميكنم حسابتو ميرسيدم

د و كريستال يك لباس سياه ساتن را روي تختش ولو كرده بود و شاين متوجه شد او قصد پوشيدن آنرا دار
 !گفت: اينو ميخواي بپوشي؟

 !كريستال كمي لباسرا بعد شاين را نگاه كرد و گفت: آره... خوبه؟

شاين به سمت كمد لباسهاي او كه هنوز درش باز بود رفت و گفت: بد نيست ... و ادامه داد: چقدر لباس 
 ...داري اينجا... من فكر ميكردم كه تو فقط به لباسهاي سياه عالقه داري

ل لبش را از تو گزيد و گفت: خب اشتباه ميكردي او موهايش راباز كرد و بعد همانطور كه انها را كريتا
 ...برس ميكشيد گفت: تو هيچي درباره من نميدوني
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شاين به سمت او چرخيد كريستال داشت با دقت مدادي را زير چشمهايش ميكشيد شاين رفت و پشت سر 
كرد كريستال گفت: حواسم رو پرت نكن... برو كناراو ايستاد و به عكس او در آينه نگاه  ... 

 !اما شاين بدون توجه به حرف او گفت: تو چي درباره من چي ميدوني؟

كريس از توي آينه نگاهي به شاين انداخت و گفت: اينقدر ميدونم كه االن اينجا روبروي من توي اتاق 
 ...خوابم ايستادي

لين فرد ذكوري هستم كه افتخار ورود به اينجا رو داشتهشاين خنديد و گفت:آها يادم نبود من او ... 

 !كريس او را كمي نگاه كرد و گفت: آره تو خوش شانس تر از ژروم هستي

اخمهاي شاين به وضوح در هم رفت لحظه اي مكث كرد و بعد دستهايش را روي شانه هاي كريستال 
 ...گذاشت و گفت: گفتم من ظرفيتم توي اين قضيه پايينه

يس بلند شد و دستهاي شاين را از روي شانه اش كنار زد و گفت: چيزي نگو كه بيشتر از ظرفيتت كر
 ...حرف بزنم

شاين دندانهايش روي هم فشرد و كريستال را تماشا كرد كه در كمد كفشهايش راباز كرد و آنها را 
مده رو مايه دست انداختن ورانداز كرد و در همان حال گفت: اگه بخواي اينكه قبل از تو كسي اينجا نيو

 ...من قرار بدي منم مجبورم اين بهونه رو ازت بگيرم

شاين متعجب بود واقعا نميتوانست كريستال را بشناسد او لحظه اي مثل يك كريستال واقعي ظريف و 
شكننده و زيبا بود و لحظه اي ديگر مثل يك تكه شيشه شكسته ميشد به همان بيرحمي و برندگي و 

 ...دردناكي

 :شاين گفت

 ...ـ فكر نميكردم ناراحت بشي

كريستال يك جفت كفش پاشنه بلند قرمز برداشت و بدون اينكه چيزي بگويد آنرا روي نزديكترين صندلي 
 ...گذاشت و پشت ميز توالت برگشت شاين دست به سينه شد و گفت: كريستال

 ...كريس ايستاد و منتظر شد تا او ادامه حرفش را بگويد

زي رو بايد درباره من بدوني... يعني اولين چيزي كه بايد درباره من بدوني... من از قهر ـ يه چي
 ...متنفرم

 ...كريستال آب دهانش را قورت داد و گفت: من قهر نيستم

 ...ـ پس وقتي باهات حرف ميزنم منو نگاه كن
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نه شد و گفت: انتظار لحن شاين كامال آمرانه و خشك بود چشمهاي كريس مظلوم شدند او هم دست به سي
 ...برخورد بهتري رو داري وقتي مسخره م ميكني

 !شاين با دست به خودش اشاره كرد و متعجب گفت: من مسخره ت كردم؟

 .كريستال با نگاهي مغموم لبانش را به هم فشرد سري تكان داد و چشم به زمين دوخت

: من مسخره ت كردم؟! ِكيشاين با قدمي روبروي او ايستاد و با لحني ماليم دوباره گفت ... 

كريس لبهايش را تو كشيد و رها كرد و گفت: اينكه قبل از تو من هيچكسي رو اينجا نياوردم... ميتونه 
ه عنوان نقطه ضعف من به حساب هزارتا دليل داشته باشه اما هيچكدوم باعث نميشه تا تو بخواي اينرو ب

 !بياري

مهاي آبي او زل زد وگفت: عزيزم... نميدوني چه حسي بهم شاين شانه هاي او را گرفت و به عمق چش
ميده وقتي فكر ميكنم اولين كسي هستم كه اينجا رو مبينه... احساس ميكنم روي ابرا هستم.. نميدونم بقيه 

 ... چه فكري ميكنن... من به خودم افتخار ميكنم كه با تو هستم

رهنه يك سرو گردن از شاين كوتاهتر بود سرش چشمهاي كريستال درخشان شدند او كه حاال با پاهاي ب
 ...را بلند كرده بود و داشت نگاهش ميكرد گفت: دوست ندارم درباره ش صحبت كني

شاين كريس را به خودش نزديكتر كرد و گفت: باشه ديگه درباره ش حرف نميزنم... كريس دستانش را 
راي دقايقي بدون رد و بدل شدن كالمي دور شاين حلقه كرد و پلورو او را از روي كمرش چنگ زد و ب

در همان حال باقي ماندند اما كريس اين سكوت را شكست و در حاليكه هنوز سرش روي پولور شاين بود 
 !گفت: لباسم رو دوست داري؟

شاين چانه اش را روي سر او تكيه داد و گفت: من رنگ سياه رو دوست ندارم... كريس سرش را به 
نمياد؟ عقب برد و گفت: خوشت ! 

شاين همانطور كه چشمانش صورت كريستال را ميكاويد با انگشت موهاي روي شقيقه او را لمس كرد و 
 !گفت: بايد لباساتو نگاه كنم... شايد اين از بقيه بهتر بود

او همانطور كه دستش را دور سرشانه كريس حلقه كرده بود به سمت كمد لباسهاي او رفت و بالفاصله 
رف پارچه زيتوني روشني كه لبه اش از ميان ساير لباسها بيرون بود و گفت: اين چيه؟دستش رفت به ط ! 

كريس لباس را از ميان ساير لباسها بيرون كشيد پيراهن كوتاهي بود كه با آستينهاي حرير دور دوزيهاي 
 ... طاليي رنگي داشت كريستال خنديد و گفت: اين رو... نه اين خيلي

د و گفت: همينهشاين ميان حرف او پري ... 

 ...كريس با همان خنده گفت: اين رو من نميپوشم

 ...شاين همانطور كه محو صورت خندان كريستال بود گفت: چرا ميپوشي
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كريستال دوباره لباس را ورانداز كرد يادش نميامد اين را كي و از كجا خريده! حتما از حراجي... 
نمي امد.كريس انرا كنار همان لباس سياه پهن كرد بعد چيزي... خريده بود اما كدام حراجي هيچ يادش 

 ...همانطور كه لباس سياه را به رگال بر ميگرداند گفت: پس تو برو تا من آماده بشم

 ...شاين با لبخند شيطنت آميزي گفت: حاال اگه اينجا بمونم چي ميشه

رومو بر ميگردونمكريستال با چشمان بهت زده نگاهش كرد و شاين ادامه داد: جاهاي حساسش  ... 

 ...كريستال با لحن مالمتگري گفت: شاين... خب...من

شاين خنده اش گرفته بود و در حاليكه به سمت در خروجي ميرفت گفت: شوخي كردم ، راحت باش 
 ...اونقدرها هم دله نيستم... با خودش فكر ميكرد كه اين دختر چقدر با بقيه دخترها فرق دارد

ت سرش بست كريستال نفسش را به بيرون فوت كرد احساس ميكرد يك سطل آب وقتي شاين در را پش
 .داغ را رويش خالي كرده اند خدا را شكر كرد كه شاين فقط شوخي كرده بود

وقتي كريستال لباس زيتوني با آستينهاي حرير را به تن كرد از تصوير خودش در آينه دلش ضعف رفت، 
اينكه بروي اندام زيبا و بدون نقص كريستال به زيبايي نشسته بود  لباس فوق العاده زيبايي بود مخصوصا

كريستال مثل همه دخترها چرخي جلوي آينه زد لبخندي روي لبش نشسته بود كه چهره اش را به طرز 
شيريني زيبا كرده بود او دستگاه فر را دوباره به برق زد بايد دوباره سرو ساماني به جعدهاي درهم 

داد او سريع با موچين دو سه تا از تار موهاي سمجي كه تازه زير ابرويش روئيده وبرهم موهايش مي
بودند كشيد و بعد از اينكه كمي فر موهايش مرتب كرد كمي اسپري روي موهايش پاشيد و صندلهاي 
سفيدي را كه دور مچ پايش سگك ميخورد به جاي آن كفشهاي قرمز پوشيد و يك كيف كوچك سفيد هم 

لباسهايش بود. او كمي رژ لب بروي لبهايش ماليد و كمي مژه هايش را حالت داد و با  تكميل كننده
عطرش دوش گرفت بعد ست برلياني را از جعبه جواهراتش برداشت كه شامل گوشواره و گردنبند و 

 .دستبند ميشد انتخاب كرد

ا چه خوابي برايش ديده شاين روي مبل ولو شده بود و منتظر كريستال بود نميتوانست حدس بزند كه مهس
بود اما هر چه بود االن آنقدر حالش خوب بود تا اين چيزي نتواند اوقاتش را تلخ كند هنوز باورش براي 
خودش هم سخت بود كه با كريستال سانتيني وارد يك رابطه شده است اصال مگر ممكن بود... كريستالي 

نش رنگ به رنگ ميشود... صدايش ميلرزد... كه هميشه برايش چنگ و دندان نشان ميداد حاال با ديد
قبلترها كريستال به خونش تشنه بود... قبلترها ماده گر خطابش ميكردولي خوب قبلترها نميدانست كه 
كريستال سانتيني دريايي از ظرافت را در پشت آن چهره خشنش مخفي كرده... در همين افكار بود كه 

ين مي امد شنيدصداي كريستال را كه داشت از پله ها پاي : 

 ...ـ شاين كجايي... بيا اينرو برام ببند

شاين از روي مبل بلند شد و به طرف راه پله ها رفت و با ديد كريستال در اين هيبت ناگهان احساس كرد 
كه دماي اتاق تا حد جهنم باال رفت كريستال كه به وضوح متوجه تغيير حالت شاين شده بود در حاليكه 

وني اش را مخفي كند و وانمود كند متوجه چيزي نشده دستبندي كه به دست داشت را سعي ميكرد حس در
 !به سمت شاين گرفت و گفت: اينو ميشه ببندي واسم؟

 .شاين دستبند را ا دست او گرفت و كريس مچ ظريفش را جلوي روي او گرفت
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ت: ببين اگه بخواي شاين مچ دست او را در ميان دستانش گرفت و او را به خودش نزديكتر كرد وگف
 ...هميشه اينطوري لباس بپوشي من هيچي رو تضمين نميكنم

 .كريستال با خنده گفت: حاال اين دست بند رو ببند بعدا درباره اش حرف ميزنيم

شاين با هر بدبختي بود دستبند را دور دست كريس چفت كرد انگار انگشتانش براي اين قفل زيادي 
كرد زمخت بودند او زير لب غر غر : 

 ...ـ خب حاال چرا اينقدر قفلش پيچيدس

 ...كريس گفت: يه جوري درباره ش حرف ميزني انگار برنامه هك سرويس امنيتي امريكاس

 !شاين انگستش راروي پيشاني كريس فشرد و گفت: براي من پيچيده س... خانم مهندس

كمكم كن اين رو بپوشم كريس پالتوي خزي را كه روي دستش بود به شاين داد و گفت: آقاي دكتر ... 

 !شاين دستش راروي خز نرم پالتو كشيد و گفت: اين اصله؟

 !كريس نگاه عاقل اندر صفيحي به او انداخت و گفت: نه پس... بدله

شاين همانطوركه كمك ميكرد او پالتوي خزش را بپوشد گفت: گير مدافعان محيط زيست بيفتي كارت 
 ...تمومه

ا چيكاره ايد؟كريس خنديد و گفت: پس شم ! 

 ...شاين گفت: من خودم يكي از اونها هستم

 كريستال با همان خنده اي كه روي لبش بود گفت: يكي بود يه كيف پول پوست مار داشت... تو نبودي؟

شاين شانه اي باال انداخت و گفت: من كه نبودم... و بعد دستش را به طرف كريستال گرفت و اضافه 
 !كرد: افتخار ميدي ليدي؟

ه ميزد گفت: ب*وسكريستال دستش را دست شاين گذاشت و در همان حال كه شاين روي دست او را 
 ... البته

 ...شاين به او كمك كرد تا دستش را دور بازويش حلقه كند و گفت: بهتريني

كريستال خنديد و شاين لبهايش راروي موهاي او گذاشت و با خودش فكر كرد كه چرا كريستال دقيقه به 
ه خواستني تر ميشوددقيق . 

واقعا سرد بود و با غروب خورشيد اين سرما وحشتناكتر هم شده بود كريستال تا رسيدن به اتومبيل كه 
هنوز كنار خيابان پارك بود خودش را به شاين فشرده بود و احساس ميكرد باد به ساقهاي برهنه اش 

 .شالق ميزند
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ستال فرو رفته در پالو خزش داشت به خيابان تاريك نگاه شاين اتومبيل را روشن كرد و براه افتادند كري
ميكرد كمي سكوت طوالني شده بود شاين نيم نگاهي به كريستال انداخت بدجور توي فكر بود نميتوانست 
حدس بزند چه چيزي اينقدر فكرش را مشغول كرده است او آرنجش را به لبه پنجره تكيه داده بود و ناخن 

بين دو دندانش گرفته بود شاين دستش را دراز كرد و دستش او را از دهانش  شصتش را يه طرز جذابي
 !دور كرد و گفت: چي شده... چرا اينقدر تو فكري...؟

 :كريس لب زيرنش را به دندان گرفت و بعد سكوتش را سكشت

 ...ـ شاين

لبخندي بروي  شاين كه جديدا عاشق شنيدن اسمش با صداي صاف و زنگدار كريستال شده بود بي اختيار
 :لبش آمد

 ...ـ جان

 :كريستال كمي توي سكوت نيمرخ مردانه و جذاب شاين را تماشا كرد و گفت

 !ـ آخرش چي ميشه؟

 !شاين با هان لبخند گفت: چي اخرش چي ميشه؟

 :كريس كمي مردد شد و بعد با انگشت به خودش وشاين اشاره كرد

 ...ـ من و تو... ما

واد بشه؟! خب... تو بايد تصميم بگيري... اينكه من كجاي زندگيت هستم... شاين با لبخند گفت: چي ميخ
 ...اصال هستم

 ...كريستال دوباره دستش را به پنجره تكيه داد و دستش را زير چانه اش ستون كرد و گفت: نميدونم

 !شاين تكرار كرد: نميدوني؟

بدم... هر وقت كه نزديكم شدي... به  كريستال گفت: آره نميدونم چون هر بار كه خواستم به تو يه فرصت
 ...بدترين حالت ولم كردي

گويي سطلي آب سرد را روي شاين خالي كردند هيچ فكرش را نميكرد كه كريستال االن در اين لحظه 
بخواهد درباره ي اين مسائل صحبت كند اما وقتي چشمهاي كريستال را در تاريكي فضاي اتومبيل 

كه پر بود از غصه و گاليه به شاين زل زده بودميدرخشيدند او با چشمهايي  . 

شاين لب زيرينش را تو كسشيد و كمي فكر كرد و بعد گلويش را صاف كرد و گفت: من خيلي نا اميدت 
 !كردم؟
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كريستال دوباره به خيابان زل زد و دستش را ستون سرش كرد و گفت: من هيچ وقت به تو اميدي نبسته 
تو هميشه اينجا بودي سرد و ظالم... حتي وقتي ميدونستي من ... كريس اين  بودم كه بخواي نا اميدم كني

 ...پا و ان پا كرد و با صدايي لرزان ادامه داد: حتي وقتي ميدونستي من دوستت دارم

او لحظه اي مكث كرد و بعد در حاليه داشت با شكستن بغضش ميجنگيد ادامه داد: چطور تونستي من رو 
بري؟! آدم با يه بچه گربه هم اينكارو نميكنهكنار جاده ول كني و  ... 

كريستال ديگر نتوانست ادامه حرفش را به زبان بياورد چون با وجود تمام مقاومتش بغضش شكسته بود 
او در حاليكه لب زيرينش را به دندان گرفته بود صورتش را به سمت پنجره چرخاند تا اشكهايش را شاين 

يزي براي پنهان كردن نداشتنبيند...گو اينكه ديگر هيچ چ ! 

شاين اتومبيل را كنار زد و ابتدا كمي سكوت كرد و بعد آرام شانه كريستال را لمس كرد و آرام گفت: 
 ...كريستال

اما كريستال هنوز رويش را برگردانده بود و هر آدم احمقي هم جاي شاين بود ميتوانست بفهمد كه او 
وي پاي مشت شده بود را در دستش گرفت و بر عكس انتظارش دارد گريه ميكند شاين دست او را كه ر

ه اي به سر انگشتان كريستال زد و گفت: به من اجازه بده ب*وسكريستال هيچ مقاومتي نكرد او آرام 
جبران كنم... قسم ميخورم كه من يه لحظه هم آرامش نداشتم تا قبل از اينكه پيدات كنم... دنيام جهنم شده 

خيلي از كاري كه كرده بودم راضي بودم... توي او چند روز بارها مردم و زنده  بود... فكر نكن كه
 ...شدم... حماقت منو ببخش

كريستال هيچ عكس العملي نشان نداد و شاين ادامه داد: ديگه نميذارم هيچكس اذيتت كنه حتي خودم! شاين 
 !مكثي كرد و ادامه داد: گو اينكه شما خودت تك تير اندازي

با چشمهاي خيسش به شاين نگاه كرد نميدانست االن بايد به او بتوپد يا بخندد آخر االن وقت كريستال 
 !شوخي بود او نفسش را به بيرون فوت كرد و گفت: پس مواظب خودت باش

شاين سرش را در گودي كردن كريستال برد و در حاليكه عطر شيرين و گرم او را نفس ميكشيد گفت: تو 
 ...منو دوست داري

ريس او را كمي عقب زد و گفت: اين هيچي رو تضمين نميكنهك ... 

شاين انگشتانش را البالي جعدهاي طاليي زيتوني كريستال گم كرد و گفت: پس اگه خواستي منو بكشي 
 ...بزن اينجا

 ...شاين انگشتش را گذاشته بود وسط پيشاني اش

خيره شده بود كه شاين اضافه كرد:  كريس با چشمان نمدارش به انگشت شاين كه وسط پيشاني اش بود
 ...من از درد كشيدن متنفرم

كريس براي لحظاتي به پيشاني شاين نگاه كرد بعد گردن كشيد دستهايش را روي شانه هاي او گذاشت 
وخود را به پيشاني او رساند و درست همان جايي را كه او انگشت گذاشته بود را با لبهايش به نرمي 

كمي عقب كشيد و االن درست چشم در چشم او بود با فاصله اي كمتر از يك  لمس كرد بعد سرش را
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سانت ، خودش هم نميدانست در چشمهاي شاين چه چيزي پنهان بود كه با يك نگاهش تمام دل 
آزردگيهايش را ميشست و از بين ميبرد شاين در حاليكه چشمهايش از روي عنبيه هاي آبي كريس كه در 

رمه اي ميزدند بروي لبهايش ميلغزيد با صدايي كشدار گفت: من رو ميبخشي؟اين تاريك و روشن سو ! 

كريس انگشت شستش را آرام روي فرورفتگي كمرنگي كه چانه او را به دو نيم ميكرد كشيد و گفت: 
 ...ميتونم نبخشم... ؟! وقتي دوستت دارم

نگشتهاي كريستال البالي موهاي و همين كافي بود تا شاين در عطر و طعم كريستال سانتيني غرق شود. ا
پشت گردن شاين گم شده بودند لحظاتي بعد او سرش را كمي عقب كشيد وبه چشمان مست شاين نگاه كرد 

 ...و گفت: احساس ميكنم كمي داغي

 !شاين لبخند كجي زد خنده اش را خورد و گفت: به نظرت عجيبه؟! نبايد داغ باشم؟

و گرفت و گفت: بي مزه... منظورم اينه كه انگار تب داري؟كريستال با خنده نيشگوني از گونه ا ! 

لبخند كج شاين و خنده اي كه پشت صدايش منتظر ازاد شدن بود تبديل به خنده شد او دست كريستال را 
گرفت و در حاليكه انگشتهاي ظريف او را به لبهايش ميساييد گفت: هر مرد ديگه اي جاي من بود االن 

 ...تب كرده بود

تال خودش را كمي عقب كشيد و گفت: ديوونه دارم جدي ميگم انگار تب داريكريس ! 

 !شاين با همان چشمان مست و خنده كشدارش گفت: بيمارم كردي تو... تب توئه

كريس كه كمي لجش گرفته بود احساس خنگي ميكرد خب شايد مردها در يك چنين موقعيتهايي داغ 
يبود اما شاين انگار تب داشت... اين حس كه شايد گاف داده ميشدند اما خب اين يك حس دورني بايد م

باشد داشت كالفه اش ميكرد كه شاين اتومبيل را به راه انداخت و با خنده گفت: حاال چرا اينقدر زود 
 !ناراحت ميشي؟

 ...كريس توي صندلي فرو رفت و گفت: ناراحت نيستم

لب و لوچه اش آويزان بود ميانداخت شاين نفس شاين هر از چند گاهي نيم نگاهي به كريستال كه كمي 
 :بلندي كشيد و گفت

 ...ـ كريستال

 ...كريستال با گوشه چشم او را نگاه كرد و آرام گفت: هوم

 ...شاين كمي سكوت كرد و بي مقدمه گفت: عاشقتم

ما اين جمله كريس بايد اعتراف ميكرد با اينكه قبال يك اعتراف به عشق نصفه و نيمه از شاين شنيده بود ا
صريح و بي پرده بدجور زير دندانش مزه كرده بود و البته هنوز هم به اين روابط جديد عادت نداشت او 
نميدانست االن دقيقا بايد چه عكس العملي نشان بدهد پس تصميم گرفت ساده ترين راه را انتخاب كند او 
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او كشيد و دستش را از زير بازوي او ثانيه اي به نيمرخ شاين نگاه كرد و بعد كمي خودش را به سمت 
 !رد كرد و سرش را روي شانه اش گذاشت و زير لب گفت: منم عاشقتم

 گفتی دوستت دارم

 ومن به خيابان رفتم

 .فضای اتاق برای پرواز کافی نبود

 «گروس عبدالملکيان»

بود و خودش  مهسا در فر را كه بست وارد نشيمن شد و رو به هاكان كه آرينا را روي شكمش نشانده
 :روي كاناپه دراز كشيده بود و مشغول تماشاي تلوزيون بود گفت

 ...ـ من ميرم يه دوش بگيرم حواست به بچه باشه

 !هاكان نيم نگاهي به مهسا انداخت و به آرينا اشاره اي كرد و گفت: به اين بگو حواسش به من باشه

ا هم حواست باشه به جاي اينكه دراز بكشي پاشو مهسا وارد اتاق خوابشان شد و از همانجا داد زد: به غذ
 !يكم گردگيري كن

هاكان نفسش را به بيرون فوت كرد و نگاهي به آرينا كه با چشمان درشت عسلي اش به او زل زده بود 
 ...گفت: ها ... بله... امري دارين شما هم

بغل ميكرد گفت: قربون دختر طال آرينا خنديد و دندان كوچولويش پيدا شد و هاكان در حاليكه او را محكم 
 !برم... جيگر بابا! شما جون بخواه

او بلند شد و طبق دستور شروع به گرد گيري كرد وقتي مهسا از اتاق خواب بيرون امد موهاي سياه 
دامن روي زانو مشكي پوشيده بود لختش را سشوار كشيده و حالت داده بود و يك بليز شيري به همراه يك 

ه هنوز يك سال از زايمانش نميگذشت اما هيكلش را خوب جمع و جور كرده بود و مثل با وجود اينك
 !هميشه قلمي و قد بلند بود هاكان با لذت سر تا پاي همسرش را نگاه كرد و گفت: خوشگل شدي

*** 

ه چند ب*وسكريستال آينه اي از درون كيفش در آورد و با يك دستمال مشغول پاك كردن آثار گريه و 
قبلش شد بعد دوباره كمي پودر روي دماغ قرمزش زد شاين هر از چند گاهي نيم نگاهي به  دقيقه

كريستال مي انداخت واز تماشاي حركات ظريف او لذت ميبرد كريس نچي كرد و بعد گفت: ميشه به من 
 ...نگاه نكني... نميتونم تمركز كنم

انجام ميده شاين نيشخندي زد و گفت: باشه... حاال انگار داره چه كاري ... 

 ...كريستال رژش را تجديد كرد و بعد گفت: اصال ذهنيتمو خراب كردي
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 !شاين متعجب به خودش اشاره گفت: من

كريستال كه هنوز هم آب دماغش آويزان بود آب بيني اش را باال كشيد و بعد گفت: يادته قرار بود 
 ...تئوديس رو با تير بزنم... دن مجبورم كرد با تو برم

خيلي زود يادش آمد قضيه مربوط به سه چهار سال پيش بود تئوديس خبرچين پليس بود كه توانسته  شاين
بود خودش را در بين آدمهاي سالياري جا كند و وقتي لو رفت حكم قتلش صادر شده بود و كريستال كه 

ش ترتيب مرگ دلش از دست اين تئوديس خون بود با التماس، دن ـ دايي اش ـ را راضي كرده بود تا خود
او را بدهد و سالياري هم با اكراه قبول كرده بود، با اكراه چون معتقد بود آن عمليات خطرناك بود و دلش 

نميخواست تكدانه دخترش را در گير كند اما كريستال با سرتقي راضي اش كرده بود و دن، شاين را 
 .براي همراهي او فرستاده بود

نميتوانست چشم از كريستال بردارد علي رقم اينكه آنروزها هيچ  كريستال درست مي گفت آنروز شاين
دل خوشي از كريستال نداشت اما باز اين دليل نميشد چشم بروي زيبايي او ببندد آنروز كريستال موهايش 
را باالي سرش سفت جمع كرد بود و چشمهاي موربش را بيشتر به رخ ميكشيد و با آن تاپ بندي سياه كه 

شتراش وپوست خوشرنگش را به رخ ميكشيد نميشد نگاهش نكند... در هر حال در آخرين گردن بلند خو
لحظه دست كريستال لرزيده بود و تيرش خطا رفته بود و كريستال همه كاسه كوزه ها را سر شاين 

 .شكسته بود و همه جا جار زده بود شاين به او زل زده بود و حواسش را پرت كرده است

او رفت و گفت: آره مگه ميشه يادم بره... با او الم شنگه اي كه تو به پا كردي... من  شاينچشم غره اي به
 ...اصال تو رو نگاهم نكردم... آبروي منو بردي

 ...كريستال گفت: آره جون خودت... تو هميشه موذي بودي

 !شاين متعجب نگاهش كرد و گفت: من چي بودم؟

ديـ موذي ... هميشه توي كاراي من سوسه ميوم .. 

شاين با لحن طلبكاري گفت: من... توي كاراي تو...؟! من بيچاره اصال وقت سر خاروندن داشتم تا تو 
كاراي تو هم سوسه بيام؟! پدر خوندت عاشق اين بود كه تمام كارهاي سخت رو به من بسپاره... من كجا 

 !وقت داشتم به تو برسم؟

بودي كريستال گفت: درهر حال توي قضيه تئوديس تو مقصر ... 

شاين لبخند كجي زد و گفت: راستش ديگه االن حاشا معني نداره... دروغ چرا... اونروز خيلي خوشگل 
شده بودي... نميتونستم نگات نكنم... اما اونقدر تابلو نبود كه تو بزرگش كردي... دست تو خود به خود 

 ...لرزيد

وانست ذوقش را پنهان كند و با لبخند پت كريستال با شنيدن اين حرف قند توي دلش آب شد طوري كه نت
و پهني كه به لبش داشت گفت: ديدي گفتم... گردنت صد و هشتاد درجه!! به طرف من چرخيده بود توي 

 ...موذي هم همه جا حاشا ميكردي... تقصير تو بود
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با مني شاين با شيطنت گفت: اوال گردن آدم صد و هشتاد تا نميچرخه ... بعدشمن چيكاركنم تو وقتي 
 !دستت ميلرزه

كريستال لب زيرينش را از تو به دندان گرفت تا نخندد و مشتي به بازوي شاين كوبيد و گفت: ذاتا 
 ...پرروئي

شاين با دست آزادش بازوي كريسال را گرفت و گفت: اين دست بزنت رو هم اگه كوتاه ميكردي... ديگه 
 ...حرف نداشتي

ه هستكريستال در ميان خنده گفت: همينه ك ... 

 :شاين جلوي خانه مهسا و هاكان ترمز كرد و اضافه كرد

 ...ـ باشه من حرفي ندارم... همه جوره ميخوامت... به فارسي ادامه داد: از دوست هر چه رسد نيكوست

كريستال گفت: راستي از االن بگم... يه جوري حرف بزنيد منم بفهمم! بي ادب نباشيد... مراعات منم 
فاميل پرروتم بگوبكنيد، به اون  ... 

شاين با خنده پياده شد و اتومبيل را درو زد و خود را به كريستال رساند و در حاليكه زير بازوي او را 
 ...ميگرفت گفت: به مهسا گفتي پررو؟! بفهمه كارت تمومه

 !كريستال شانه اي باال انداخت و گفت: بفهمه... ميخواد چيكار كنه؟

شده بود گويي اين سمت شهر هوا كمي سردتر بود آندو به طرف خانه مهسا سوز بدي بود هوا سردتر هم 
 ...و هاكان رفتند. شاين همانطور كه كريستال را به خودش ميفشرد گفت: دعواي شما دوتا ديدن داره

آندو پشت در ايستادند شاين زنگ را زد؛ كريستال كه با اين كفشها تقريبا هم قد شاين شده بود در 
ي در متوجه كمي رژ لب كه گوشه لب شاين ماليده بود شد و در حاليكه با انگشت گوشه لب روشنايي جلو

 !شاين را پاك ميكرد گفت: حاال تو طرف كي هستي...؟

شاين همانطور كه به چشمهاي كريستال زل زده بود به سمت او خم شده بود گفت: من كه خودت ميدوني 
گهان در را باز كرد و بي مقدمه گفت: آي آي آي... طرف كي هستم... اما در اين هنگام مهسا نا

 ...خانم...آقا... ما توي محل آبرو داريم... اين كاراتونو نگهداريد واسه اتاق خواب

 !شاين نگاه شماتت باري به مهسا انداخت و گفت: جاي سالم و خوشامدگوييِت ديگه

ه دور كمر شاين حلقه شده بود و روي آندو داشتند به فارسي حرف ميزند كريستال انگشتهاي دستش را ك
 . پهلويش نشسته بود به پهلوي شاين فشار داد تا قول و قرارش را به يادش بياورد

 ...اندو همانطور كه با هم وارد خانه ميشدند شاين به انگليسي گفت: مهسا ايشون فارسي بلد نيست

داشت فارسي صحبت ميكردمهسا با خنده گفت: ميدونم... از قيافش معلومه... او هنوز هم  ... 
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در اين لحظه هاكان آرينا به بغل به پيشواز انها امد وبا خنده به آنها خوش امد گفت:آرينا با ديدن شاين 
انگار او را يادش آمده باشد دستهاش كوچولوي تپلش را از هم باز كرد با غيق و ويقي ابراز وجود كرد 

سا را در آغوش كشيد دختر كه يك گيره سر خرسي سفيد شاين اغوش بازكرد و دختر زيباي هاكان و مه
روي موهاي عسلي رنگش خودنمايي ميكرد خود را در آغوش شاين انداخت و شاين كه قول و قرار ش 

 :يادش رفته بود به فارسي گفت

 ...ـ پدر سوخته بيا ببينم... چقدر خوشگلي تو

ه بود برخورد شاين با اين بچه كوچولو برايش كريستال كه تا به حال شاين را در يك چنين موقعيتي نديد
 .خيلي جذاب بود طوريكه محو تماشاي چهره شاين شده بود كه به صورت دلنشيني مهربان ميزد

 !شاين آرينا را به سمت كريستال گرفت و گفت: خيلي خوشگله نه؟

ت و گفت: آره كريستال كه هيچ تجربه اي درباره بچه ها نداشت دست كوچولو و سفيد آرينا را گرف
 ...خيلي

 :مهسا گفت

 !بچه پالتوهاتون رو بدين به من بريد بشينيد چرا ايستاديد؟

او كريستال را تعارف كرد تا روي مبل تك نفره بنشيند كريستال همانطور كه پالتوي خزش را از تن 
ت و او را به خارج ميكرد نگاهي به شاين انداخت شاين آرينا را به بغل زد و بعد دست كريستال را گرف

 .سمت كاناپه كناري كشاند و هردو كنار هم نشستند

مهسا پالتوي كريستال را گرفت در حاليكه از نرمي ان كمي شگفت زده شده بود بدون اينكه اين حسش را 
 !بروز دهد چشمكي به شاين زد و با خنده شيطنت آميزي به فارسي گفت: خيلي آتيشت تنده پسرخاله

دوباره گوشهايش سرخ شده اند گفت: بيخيال مهساشاين كه مطمئن بود  ... 

آندو در حاليكه پهلو به پهلوي هم نشسته بودند هر دو احساس ميكردند كه زير نگاههاي كنجكاو هاكان و 
مهسا قرار گرفته اند آرينا مجذوب تاللو گوشواره هاي كريستال شده بود و سعي داشت خودش را به آنها 

از آغوش شاين گرفت و گفت: اين دختر من يكن خصلت كالغ زاغي رو داره... برساند كه هاكان او را 
 !جذب درخشش ميشه... ولش كنم گوش خانم رو با گوشوارش ميكنه

شاين خنديد گفت: اگه يدونه ژن شرقي هم داشته باشه ناخودآگاه جذب طال ميشه ميدوني كه زنهاي شرقي 
كه در آغوش پدرش بيقراري ميكرد چشم غره ساختگي رفت  چقدر به طال عالقه دارن... بعد رو به آرينا

 ...و گفت: دستت به گوشش بخوره گوش باباتو ميبرم

هاكان خنديد و گفت: گوش مامانشو ببر به من بيچاره چيكار داري! در اين لحظه مهسا با يك سيني چاي 
 :از راه رسيد و گفت

ه داشت چاي تعارف ميكرد رو به شاين گفتـ من فاميلشونم... گوش تو رو ميبرن! و بعد در حاليك : 
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 !ـ خب نميخواي معرفي كني؟

شاين دستش را پشت سر كريستال گذاشت و گفت: كريستال و بعد كلمه دوست دختر را توي دهانش 
از اين كلمه بدش مي امد ترجيح چرخاند و باكراه اضافه كرد: جي افم... خودش هم نميدانست چرا هميشه 

يد و بعد رو به كريستال كرد و ادامه داد: مهسا دختر خالم و همسرش هاكانداد مخففش را بگو ! 

كريستال كه متوجه حس شاين در تلفظ كلمه جي اف شده بود كمي دمغ شد اما سعي كرد ظاهر خودش را 
 ...حفظ كند و گفت: خوشوقتم

گفت: آقاي شايان چرا  هاكا و مهسا هر دو گفتند ماهم همينطور و مهسا همانطور كه كنار هاكان مينشست
 دخترم رو معرفي نميكني؟

 !شاين با خنده گفت: اين كوچولو هم آريناس كه نميدونم به كي رفته اينقدر خوشگله

 !مهسا چشم غره اي رفت و گفت: شايان دوباره شروع كردي؟! اصال به تو رفته... خوب شد؟

 .و همگي خنديدند و مهماني شبانه آنها آغاز شد

ل مهماني احساس كسالت خفيفي ميكرد حدسش اين بود كه به سرما خوردگي خفيفي مبتال شاين تمام طو
شده باشد چون سرفه هايش هم زياد شده بود اما چون طاقت ديدن چشمهاي نگران كريستال را نداشت 

 .سعي ميكرد تا انجايي كه ميتواند طبيعي رفتار كند

ه همراه سوپ و ساالد الويه و خيلي چيزهاي ديگر، مهسا براي شام زرشك پلو با مرغ درست كرده بود ب
 ...شاين وقتي سفره رنگيني را كه مهسا مهيا كرده بود را ديد با خنده گفت: نكنه واقعا پاگشام كردي

مهسا چشمكي زد و گفت: خودت ميدوني اين خانم براي من چه ارزشي داره... پا گشا كه سهله من االن 
يرمحاضرم جشن نامزدي هم برات بگ ... 

 ...شاين وارد آشپزخانه شد و در حاليكه ديس برنج را برميداشت با خنده گفت: نامزدي؟! بابا بيخيال

مهسا با لبخند ثانيه هايي شاين را تماشا كرد و گفت: شايان جدي ميگم... خيلي خوشحالم كه برگشتي... 
 ...بعد از اون روزهاي سخت و ده سال دوري

: نميدونم چي بگم... اما هنوزم آمادگي روبرو شدن با اونها رو ندارمشاين لبخند تلخي زد و گفت ... 

مهسا دستش را روي شانه شاين گذاشت و گفت: ببخششون شايان... به خاطر خاله... اون طفلي كه گناهي 
 !نداشت

شاين نفس عميقي كشيده و گفت: بزار امشب بگذره مهسا... بعدا درباره اش حرف ميزنيم... نميخوام 
بمون خراب بشهش ! 

 !مهسا با خنده آرام به پشت شاين زد و گفت: برو ... من كه ميدونم داري ميپيچوني
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 ...شاين با خنده وارد نشيمن شد و از همانجا بلند گفت: نه به جون تو

هاكان كريستال را سر ميز دعوت كرده بود شاين رفت و كنار او نشست هنوز خوردن را شروع نكرده 
زنگ خورد مهسا بعد از جواب دادن تلفن با چهره اي خندان سر ميز برگشت و گفت: خب  بودند كه تلفن

 !بعد از شام هم عروسي دعوتيم

هاكان و شاين با تعجب نگاهش كردند و به او فهماندند كه منتظر توضيح بيشتر هستند مهسا همانطوركه 
االن زنگ زد... پدر شوهر مادر  مينشست و انها را به نشستن دعوت ميكرد گفت: خانم صالحي بود...

شوهرش چند وقته اومدن اينجا اونها هم تصميم گرفتن نامزدي پسرشون رو رسمي كنن االن گفت بريم 
 !اونجا يكم مجلسشون رو گرم كنيم

 !شاين كه كنار كريستال نشسته بود با خنده گفت: مگه مطربين شما....مجلسشون رو گرم كنين

ز كرد و ظرف كريس را از دست شاين گرفت و در حاليكه برايش كمي سوپ مهسا با خنده دستش را درا
 !مي كشيد گفت: وا شايان... مطرب چيه؟! عروسي كه بدون مهمون نميشه

 !شاين بشقاب سوپ جو را جلوي كريستال گذاشت و گفت: يعني اينقدر صميمي هستين شما؟

هم بيارين ـآره بابا... گفتم مهمون داريم نميايم گفت مهموناتون رو ... 

 ...شاين گفت: نه بابا ما ميريم

 :مهسا اخم كردو به فارسي گفت

 ...ـ بيخود

 !او رو به كريستال كرد و گفت: شما دوست ندارين بياين؟

 ...كريستال با لبخند شاين را تماشا كرد و گفت: نميدونم

ودي تموم شود شاين كمي به كريستال نگاه كرد و با خودش فكر كرد حيف است امشب به اين ز
 ...اوچشمكي به كريستال زد و گفت: ما ميايم

 ...مهسا لبخند شيطنت آميزي زد و به فارسي گفت: مرده يِ اون تله پاتيتونم

كريستال كلمه تله پاتي را متوجه شد و خنديد و مهسا گفت: شما خيلي بايد تك باشي كه تونستي دل اين 
 !فاميل از خود راضي ما رو ببري

ا همان لبخند نگاهي به شاين انداخت واقعا مهسا چه توصيف دقيقي از او كرده بود و شاين كريستال ب
 :گفت

 ...ـ اال داري منو جلوي چشمش بزرگ ميكني ديگه... برم بميرم با اين فك و فاميلم
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 :هاكان شروع كرد به خنديدن و مهسا گفت

 ...ـ ناراحت نشو... عوضش خوشتيپي

نده شده بود در همين چند دقيقا شيفته مهسا شده بود اصال طنز تلخي در كالمش لبخند كريستال تبديل به خ
 !بود كه نميشد به حرفهايش نخنديد

مسا رو به كريستال كرد و گفت: خب عزيزم كمي درباره خودت بهمون بگو... دختري كه شايان رو از 
 ...غارش بيرون كشيده بايد خيلي جالب باشه

ت: مهساشاين با لحت مالمتباري گف ... 

به شاين گفت و متظر جواب كريستال شد« هيسي»مهسا  ! 

كريستال با دستمال گوشه لبش را پاك كرد ميدانست كه شاين االن دارد نگاهش ميكند وقتي مهسا تعلل 
 ...كريستال را ديد گفت: قسمتهايي رو كه ميشه گفت رو بگو

.. من توي ساكرامنتو بدنيا اومدم پدرو كريستال از تيزهوشي مهسا خوشش آمد لبخندي زد و گفت:خب.
مادرمم توي بچگي از دست دادم... تا شونزده سالگي با خانواده پدريم زندگي ميكردم بعد اومدم نيويورك 

 !پيش دايي م تو دانشگاه زبان و ادبيات انگليسي خوندم

هش ميكرد ادامه داد: كريستال متوجه نگاه متعجب شاين شد به سمت او چرخيد و در حاليكه با لبخند نگا
 ...ده ساِل شاين رو ميشناسم

 !مهسا متعجب گفت: ده ساله با همين؟

 !شاين به جاي كريستال جواب داد: نه... گفت ده ساله همديگرو ميشناسيم... رابطمون خيلي تازه س

 ...مهسا به فارسي گفت: پس ده سال خون به دلت كرده بعد بله رو داده... آفرين.... آفرين

ن سري تكان داد و باقي شامش را خوردشاي . 

بعد از شام همگي شال و كاله كردند و راهي شدند خانه ي صالحي ها تقريبا ان سوي خيابان بود صداي 
د شاين همانطور كه كريستال را به خودش ميفشرد گفت: شنيدم بزن و برقصشان تا بيرون از خانه ميرسي
فر هستنگفتي خانوادگيه... اينجا كه حد اقل صد ن ! 

مهسا گفت: نه بابا كال بيست نفرم نميشن... هاكان زنگ را فشرد و بالفاصله زن تپل قد كوتاهي كه كت 
و دامن خامه اي خوشدوختي به تن داشت در راباز كرد وبا ديدن مهسا به گرمي به انها خوش آمد گفت 

ود زياد جا نخورد اما اين براي وآنها را به داخل دعوت كرد شاين كه به اينجور برخوردهاي گرم آشنا ب
 ...كريستال عجيب بود كه كساني كه نميشناسندش او را اينطور گرم مورد استقبال قرار بدهند

محيط گرمي بود تنها غير ايرانيهاي جمع كريستال و هاكان بودند شاين در حاليكه دست كريستال را در 
نيم بريمدستش مي فشرد زير گوشش گفت: اگه حوصله شو نداري ميتو ... 
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 !كريستال گفت: نه برام جالبه ببينيم اينجا خبره

پير مردي روي يكي از مبلها نشسته بود و بقيه مثل پروانه دورش ميچرخيدند يكي برايش چاي مي آورد 
ت: پدر آقاي صالحيه... اون و ديگري برايش ميوه پوست ميگرفت مهسا به سمت آنها برگشت و گف

كنهميخواد صيغه عقد و جاري  ! 

 !شاين خنديدي و گفت: پس به موقع رسيديم

در اين هنگام دختري كه يك لباس بلند سفيد از جنس حرير سفيد به تن داشت و تور بندي روي سرش 
خودنمايي مركرد از طبقه باال پايين آمد و مجلس پر از شادي شد صداي سوت و كف همه جا را گرفت 

تش داشت و موهاي قهوه اي اش را با فرهاي درشت دختر زيبايي بود كه آرايش مليحي روي صور
زيبايي روي شانه هايش ريخته بود از ميان جمع مرد جواني كه كت و شلوار سياهرنگي به تن داشت به 
سمت او رفت و دستش را گرفت و تا نزديك صندليهايي كه برايش در نظر گرفته شده بود همراهي اش 

 .كرد

اي جواني كه در مجلس بودند افتاد كريستال كه محو تماشاي آداب و در اين هنگام تكاپويي بين دختره
رسوم جالب عقد و عروسي ايرانيها بود زير گوش شاين گفت: ميخوان چيكار كنن... چرا پارچه باالي 

 !سرشون گرفتن؟

 ...شاين گفت: اين يه رسمه كه باالي سر عروس و داماد قتد بسابن

ر جواني كه پيراهن صورتي كوتاهي به تن داشت با دو تكه قند تور كريستال زياد منتظر نماند چون دخت
پيچ شده باالي سر عروس و داماد پيدا شد و شروع به سائيدن كرد ناگهان سكوت مطلق بر قرار شد و 

تنها چيزي كه به گوش ميرسيد صداي سايش قند بود بر سر عروس و داماد بعد پيرمرد به زبان نا آشنايي 
چيزي شد و كريستال كمي گيج شده بود تا باالخره بعد از سه بار عروس بله را گفت و  شروع به خواندن

يد ب*وسدوباره كف و سوت و جيغ فضا را پر كرد پير مرد با لبخند بلند شد و پيشاني عروس و داماد را 
سايل، و به طبقه باال رفت و همين شروع مجلس رقص و شادماني بود انها خيلي زود با جا به جا كردن و
صحنه كوچكي براي رقص درست كردند و نوبتي شروع به رقص شدند ابتدا همان دختر قند ساب 

صورتي پوش كه هفده هجده ساله به نظر ميرسيد و موهاي صاف و براق عسلي رنگي داشت رقص پر 
خند عشوه اي را شروع كرد شاين كه آخرين باري كه توي يك عروسي ايراني بود را به ياد نداشت با لب
محو تماشاي حركات ظريف دختك بود كه با آهنگ ترمه و اطلس بيارين در حال تكان دادن موزون 

 .اندامش بود

ساعتي از جشن ميگذشت اما هيچ كس خسته نشده بود يكي از مهمانان كه زن مينسال تقريبا چاقي بود كه 
ما چرا نشستين؟! ناسالمتي پيراهن سرمه اي پر زرق و برقي به تن داشت به سمت انها آمد و گفت: ش

 ...عروسيه ها... پاشين يه تكوني به خودتون بدين

 ...مهسا با خنده گفت: ما آقامون نميذارن! و با سر به هاكان اشاره كرد

 ...شاين با خنده گفت: آها تو هم چقدر شوهر ذليلي

 ...مهسا چشم غره اي به شاين رفت و گفت: شك داري آقا
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ي كه نيستزن خنديد و گفت: ايران ! 

مهسا با همان خنده جواب داد: نه تركه... اهل آنكاراس! و بعد به رسم ادب معرفي كرد: همسرم هستن 
 ...هاكان و خودمم مهسا هستم ، همسايه روبرويي

زن كه بسيار هم خوش مشرب بود خنديد و با مهسا و هاكان دست داد و همانطور كه ميگفت: هما 
. با شاين و كريستال هم دست داد و مهسا اضافه كرد: مهموناي ما هستم... خواهر آقاي صالحي..

 ...هستن... پسر خالم شايان و دوست دخترش كريستال

هما با لبخند به همه انها خوش آمد گفت وبعد رو به هاكان كرد و گفت:آقا هاكان بايد امشب برامون تركي 
 .برقصين

 ...هاكان با خنده گفت: من رقص بلد نيستم

ش هما بدهكار نبود او دستش را در هوا تكاني داد و گفت: چه تعارف ايروني هم بلدين آقا هاكان... اما گو
او به سمت پسر جواني كه حكم دي جي مهماني را داشت رفت و با صداي بلند گفت: بهروز جان مادر... 

خند سرش تكن داد و يه آهنگ تركيه اي بزار مهمون ترك دارين... صداي جيغ مهمانان بلند شد هاكان با 
 ....گفت: باور كنيد من رقص بلد نيستم

 !مهسا گفت: برو... ديگه وقت پيچوندن نيست هاكان جان

 !و شاين با خنده اضافه كرد: كمربندتو آوردي؟

 ...هاكان رو شاين كرد و گفت: تو حرف نزن... نوبت تو هم ميرسه هيچ نگران نباش

تش چند تا اهنگ قديمي تركي دارم... ظاهر و باطن... و پسر جوان كه بهروز نام داشت گفت: راس
 .همهمه اي بين مهمانان افتاد

ابراهيم تاليسس را « ساريشين»بعد از دقايقي صداي تنپوي تركي فضا را پر كرد هاكان زود آهنگ 
شناخت خنده اش گرفته بود چون هما و آقاي صالحي دستهايش را گرفته بودند وبه زور او را كشيدند 

سطو . 

 .البته قبل از ورود هاكان چند تا مهمانها كه كمي رقص شكم بلد بودند در حال تكان دادن خودشان بودند

شاين دست به سينه ايستاده بود و با صداي بلند ميخنديد و به هاكان گفت: ميخوام حسابي گرد و خاك 
 ...كني

مي بود اما هنوز هم زيبا بود توي جمع صداي ابراهيم توي فضا طنين انداخته بود با اين اهنگ بسيار قدي
ايراني انها چند نفر آذري هم بودند كه با صداي خواننده همنفس شده بودند و تكرار ميكردند در اين هنگام 
هاكان همانطور كه داشت ناشيانه دستش را در هوا تكان ميداد به سمت شاين امد وبازوي او را گرفت و 

جناب ...نه من گفت: تو بايد با اين اهنگ برقصي ... 

 ...شاين گفت: به من چه! تو تركي... تو بايد برقصي
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 !هاكان با خنده چشمك كوچكي به كريستال زد و گفت: ميدوني معني اهنگ چيه؟

 ...شاين شانه اس باال انداخت و با خنده گفت: سفسطه نكن ... قرش بده

 ...هاكان گفت: جدي ميگم معنيش ميشه

 Gözleri Deniz Mavisi چشماش مثل آبي درياس

 Saçlari Altın Sarısı و موهاش مثل طالس

 Sanki Güneşin Yarısı انگار پنچه آفتابه

 Sarışınım Sarışınım ...مو بلوند من ، مو بلوند من

 ...مهسا به پشت شاين ضربه اي زد و گفت: اينو ديگه راست ميگه... برو وسط ببينم

ت كريستال را گرفت و گفت: شما خوش باشيد ما ميريم يگم شاين چشم غره اي به مهسا رفت و بعد دس
 !شيريني بخوريم

صداي ابراهيم توي كله شاين افتاده بود و حاال كه معني اهنگ را هم فهميده بود انگار عاشق اين آهنگ 
شده بود اهنگ خاطره انگيزي بود برايش يادش مي امد وقتي ده دوازده سال بيشتر نداشت گاهي حاج 

او را با خود به حجره اش در بازار ميبرد حاج اصالن آجرلو صاحب حجره بغلي هميشه اين بابايش 
 .آهنگ راگوش ميكرد و با آن تكرارميكرد

 .كريستال با پيچاندن دستش دور بازوي شاين او را از خاطراتش بيرون آورد

ي؟شاين نگاهي به او انداخت و گفت: ببينم تو سر شام گفتي ادبيات انگليسي خوند ! 

 ...كريستال سري تكان داد و در سكوت به شاين خيره شد

 !و شاين ادامه داد و احيانا جدي كه نگفتي؟

 !ـ چرا جدي گفتم... من ادبيات خودنم

 !شاين خنديد و گفت: كريستال سانتيني من تو رو ده سال ميشناسم من رو سركار نذار

ادبيات انگليسي دارم... تو فكر كردي همه  كريستال اخمي كرد و گفت: سركارت نذاشتم... من ليسانس
 !چيزو درباره من ميدوني؟

 ...شاين هنوز داشت با نگاه متعجبش كريستال را نگاه ميكرد و گفت: خب برام يه شعر بخون

 !كريستال گفت: از شكسپير خوشت مياد؟
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كي ديگه باشهچشمهاي شاين تقريبا گرد شد و گفت: شكسپير... او مكثي كرد و ادامه داد: نه از ي ... 

 ...كريستال چشمهايش را تنگ كرد و گفت: داري امتحانم ميكني

 ...شاين گفت: نه... دوست دارم برام يه شعر بخوني... از شكسپير هم نباشه

كريستال لبش را با زبان تر كرد و گفت من دائم بايد روي تو رو بايد كم كنم... بعد در حاليكه لبهايش را 
ده بود تا او بتواند در اين آشفته بازار صدايش را بشنود با لحن دلفريبي شروع به به گوش شاين چسبان

 :خواندن اين شعر كرد

Thy beauty haunts me heart and soul, 

Oh, thou fair Moon, so close and bright; 

Thy beauty makes me like the child 

That cries a loud to own thy light: 

The little child that lifts each arm 

To press thee to her bosom warm. 

 

Though there are birds that sing this night 

With thy white beams across their throats, 

Let my deep silence speak for me 

More than for them their sweetest notes: 

Who worships thee till music fails, 

Is greater than thy nightingales. 

همانطور كه كريستال داشت اين اشعار را در گوش شاين زمزمه ميكرد شاين دستش را روي گوي كمر 
او گذاشت او او را به خودش نزديكتر كرد صداي كريستال با اين شعر زيبا و عاشقانه اي كه ميخواند او 

كه براي لحظاتي مكان و زمان را به فراموشي سپرد و  را به معناي واقعي كلمه مسخ كرده بود طوري
در دل انديشيد كه چقدر كريستال سانتيني را ميخواهد بايد او را براي خودش نگاه ميداشت كشش و محبت 
عجيبي نسبت به او احساس ميكرد گويي سكري در صداي كريستال بود كه سنگينتر از هر شرابي مستش 

واقعي جمله گنج در ويرانه هاست بود چطور بايد باور ميكرد اينچنين  ميكرد مطمئنا اين دختر معناي
عشقي را دختري به او بچشاند كه سالها مثل خار توي چشمش بود ديگر نميتوانست انكار كند يعني كارش 
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كه تا به حال هيچ زني اينطور كه كريستال سانتيني با احساسات  از انكار گذشته بود بايد اعتراف ميكرد
بي تجربگي اش داشت قلبش را ميلرزاند... كريستال نه عشوه گر قابلي بود نه زنانگيه زيادي  خام و

 .داشت او يك دختر سركش و گاهاگستاخ بود كه صادقانه دوستش داشت

 :معني شعر انگليسي

 می کند تسخير قلب و جانم را

 جلوه زيبايی تو ماه زيبايم

 ای تو که بسيار نزديکی و روشن

ا به سمت کودکی هايممی بری من ر  

 می کنم گريه چو کودک

 تا فقط مال خودم باشد

 نور زيبای تو ای ماه قشنگ عالم آرايم

 کودکی که مثل دختر بچه ای انگار

 می گشايد دستهايش را

 تا در آغوشت کشد بر سينه گرمش فشارد باز

 او تو را، ای ماه زيبايم

 گرچه می خوانند در اين شب، پرندگان خوش آواز

ر تو کرده گلوشان را کمی روشننو  

 تو کمی بگذار تا اينک سکوت بس عميق من برای من

 سخن گويد

 بيشتر از

 آنچه گويند از برای صاحبان خود

 آن صداهای خوش و زيبا

 : گويدم
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 آن کس تو را او می پرستد در ميان نغمه های دلکش و زيبا

 برتر است او از تمام بلبالن تو که می خوانند

خوش و زيبا و بی همتا با صداهای . 

______________________________ 

 شعر از ويليام هنري ديويس

William Henry Davies  

_____________________________ 

 ...شاين از همين فاصله چند سانتي غرق در چشمان آبي كريستال گفت: فكر ميكردم خوب ميشناسمت

 ...كريستال خنديد و گفت: فكر ميكردي

ين لحظه دختر جواني با يك سيني كه در ان چند گيالس بود به سمت آنها آمد و تعارفشان كرد و در ا
 ...شاين قبل از اينكه كريستال دستش تكان بخورد گفت: مرسي... ما نمينوشيم

دخترك خيلي زود متوجه دليل ننوشيدن آنها شد و گفت: آب انگوره... بابا بزرگ سرو شراب رو ممنوع 
الع ثانويكرده تا اط ... 

شاين وقتي از شراب نبودن نوشيدنيها مطمئن شد يك گيالس براي خودش برداشت و يكي هم براي 
كريستال، دختر كه رفت كريستال گفت: من هم بنوشم؟! امروز صبح داشتي منو ميكشتي كه چرا مشروب 

 !خوردم االن برام شراب بر ميداري؟

ضافه كرد: من امشب ميخوام هشيار هشيار باشمشاين با لبخند گفت: شراب نيست... و بعد ا ... 

كريستال دقيقا منظور شاين را گرفت و متقاعبا دلهره اي در دلش جان گرفت كه از نگاه تيز بين شاين 
دور نماند او دستش را دور شانه كريستال حلقه كرد و او را به خودش چسباند و گفت: چرا ابروهات تابه 

اتفاقي بين ما نمي افته تا شدن... تا تو نخواي هيچ ... 

كريستال دستش را دور كمر شاين انداخت و لبخند زد حرف شاين برايش دلخوش كننده بود اما خودش هم 
ميدانست كه اين فقط يك تعارف است هر دختر احمقي جاي كريستال بود از برق چشمهاي شاين ميفهميد 

ن را سرزنش نميكرد ... شاين داشت مثل هر كه او چه انتظاري از كريستال دارد... خب كريستال شاي
مرد سالم و طبيعي ديگري رفتار ميكرد اگر اينطور نبود بايد شك ميكرد اما خب مشكل اين بود كه بر 
خالف شاين كريستال يك دختر عادي و طبيعي نبود... او تا به حال هيچ رابطه اي با هيچ مردي را 

ن موقعيتي نداشت ميدانست و مطمئن بود كه مثل يك احمق تجربه نكرده بود هيج تجربه اي از يك چني
رفتار خواهد كرد و او از اينكه احمق به نظر برسد متنفر بود و از طرفي نميخواست مردي را كه 

عاشقانه دوستش داشت نا اميد كند... سرش داشت از اين افكار منفجر ميشد كه همه جا ساكت شد ابتدا 
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متوجه شد كه اين سكوت براي چيست و عروس و داماد شروع به  كريستال كمي جا خورد اما زود
 .رقصيدن كردند

گروه اسپايس گرل يك happy wedding اندوابتدا با اهنگ گل گلدون فارسي رقصيدند و بعد با آهنگ
رقص عاشقانه را شروع كردند با اينكه آهنك قديمي بود اما در ان فضا خيلي رمانتيك و زيبا به گوش 

عروس و داماد كه مشخص بود خيلي همديگر را دوست دارند كامال به ملودي اهنگ آشنا بودند ميرسيد و 
حدس زدن اينكه بارها با اين آهنگ رقصيده اند سخت نبود... مجلس به اواخرش نزديك ميشد كه بهروز 

اد با ان پسر هما يك اهنگ رمانتيك ديگر انتخاب كرد و از همه زوجها خواست تا به افتخار عروس و دام
برقصند. همهمه اي بر پا شد وهمه زوجها دست در دست خود را به وسط سالن بزرگ نشيمن كه براي 

 .رقص خلوت شده بود ميرساندند

چشمهاي كريستال بي اراده ميدرخشيدند و با زبان بي زباني از شاين درخواست ميكردند تا او را با 
مارك انتوني در فضا طنين انداخته بود مهسا و خودش به صحنه رقص ببرد آهنگ خيلي رمانتيك از 

هاكان هم كه معلوم نبود آرينا را كجا و به دست چه كسي سپرده بودند كه قاطي زوجهاي ديگر چرخ 
ميزدند كريستال با نگاه حسرت باري به صحنه نگاه ميكرد بدون اينكه متوجه نگاهاي شاين باشد. شاين به 

با من برقصي؟ آران زير گوشش گفت: افتخار ميدي ! 

 !كريستال كه حسابي ذوق كرده بود به خوبي خودش را كنترل كرد و گفت: مگه تو رقص بلدي؟

 !و شاين با نشخند دندانمايي گفت: تو بلدي؟

كريستال زبانش را روي تيزي دندان نيشش كشيد و گفت: من توي دبيرستان بهترين رقصنده سال انتخاب 
 ...شدم

وسط سالن كشيد و همانطرو كه دستش را روي كمر او ميگذاش با نگاه شاين دست او را گرفت و 
 !مجذوبي گفت: من تو رو ميكشم... اين همه چيز رو چطوري از من مخفي كردي؟

كريستال دست راستش را در دست شاين گذاشت و دست چپش را از زير بازوي او رد كرد و گفت: يه 
 ...چيز بگم مسخره ام نكني

ت: نه بگوشاين با لبخند گف ... 

 !ـ چرا اينقدر داغي... احساس ميكنم تب داري

 ... لبخند شاين دندان نما كه شد كريستال تهديد كرد: ببين واي به حالت مسخره كني

 ...شاين لب زيرينش با زبانش تر كرد و گفت: شايد يكم سرما خورده باشم... نميدونم

هر چي بگم تو ناراحت ميشي... بيخيال بزار  چشمهاي كريستال نگران كه شدند شاين گفت: بفرما...
 ...خوش باشيم

آندو خودشان را بدست اهنگ سپردند و محو در چشمهايش يكديگر شدند با اينكه هر از چندگاهي دلهره 
اي به دل كريستال مي افتاد اما او تصميم گرفته بود فقط در حال زندگي كند... او سرش را روي شانه 
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ستي وقتي داشتي منو معرفي مي كردي احساس كردم از اينكه منو دوست شاين گذاشت و گفت: را
 ...دخترت معرفي كني ناراحتي

شاين از نكته سنجي و ذكاوت كريستال جا خورد دو حال داشت يا رفتار او خيلي تابلو بود يا واقعا 
 !كريستال دختر باهوشي بود او گلويش را صاف كرد و گفت: ناراحت شدي؟

ا از روي شانه او بلند كرد و گفت: راستش رو بگم... آرهكريستال سرش ر ... 

 !شاين لبخندي زد و گفت: بهت بعدا توضيح ميدم... قبوله؟

كريستال لبخن كمرنگي زد و با روي هم گذاشتن پلكهايش رضايتش را اعالم كرد و دوباره خودش را 
 .بدست او سپرد

ر مرد در حال جاري كرد صيغه عقد فكر مثل شاين داشت تصميم عجيب و غريبي ميگرفت با ديدن پي
خوره به جانش افتاده بود دوباره تمام وابستگيهاي ديني و خواسته هاي فطري اش بيدار شده بود خب توي 
اين ده سال او با زنهايي رابطه داشت اما خب قطعا عشق و محبتي در ميان نبود اما اين دختر كه االن در 

ا فرق ميكرد اين دختر كسي بود كه واقعا دوستش داشت هر كاري ميكرد ميان بازوانش بود با همه انه
دلش راضي نميشد او را فقط دوست دخترش بداند و از طرفي خوب ميدانست كه قوانين مسخره ازدواج 

كمتر كسي را راضي ميكرد تا به اين زودي تن به ازدواج بدهد اما فكري به ذهنش رسيده بود او 
به سبك ايراني ازدواج كند... اينطوري هم ازدواج كرده بودند هم نه... هم همسرش ميتوانست با كريستال 

بود هم نه... خب در هر حال اين برايش از دوست دختر بهتر بود. او آرام زير گوش كريستال زمزمه 
 ...كرد: من از اصطالح دوست دختر بدم مياد

 ...كريستال تعجب كرد اما خيلي ارام گفت: نميفهمم

ستال من تو رو خيلي بيشتر دوست دارم كه دوست دخترم باشيـ كري ... 

ضربان قلب كريستال االن در باالترين حدي رسيده بود كه ميشد... او آب دهانش را به زور فرو داد و 
 ...گفت: بازم نفهميدم

شاين آرام دستش را ميان كتفهاي او گذاشت و گفت: توضيحش سخته... من ميخوام كه تو... خب ما 
ميتونيم... او سريع از كريستال جدا شد و اضافه كرد: بايد باهات حرف بزنم... او دست كريستال را 
گرفت و با خود به آشپزخانه كه در آن لحظه خلوتترين جا خانه بود رفتند كريستال با چشمهايي پر از 

ج ايراني رو ديدي سوال داشت تماشايش ميكرد او گفت: ببين كريستال تو االن تمام رسومات يه ازدوا
 ...مگه نه

 :كريستال سرش را به عالمت تائيد تكان داد و شاين ادامه داد

ـ خب ازدواج بين ايرانيها و اكثر مسلمانها يه قول و قرار الهيه تا قانوني... يعني يه زن و مرد ميتونن 
 !شرعا زن و شوهر باشن و قانونا نه، يعني عقدشون رو ثبت رسمي نكنن

را تكان داد و گفت: اين رو ميفهمم... اما منظور تو رو نميفهمم كريستال سرش ... 
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شاين دست كريستال را گرفت و به خودش نزديك كرد و گفت: ميزاري از پير مرد بخوام من و تو رو 
 !زن و شوهر كنه؟

اد چشمهاي كريستال چهارتا شدند او چيزي را كه ميشنويد را باور نداشت شاين االن داشت به او پيشنه
 ...ازدواج ميداد او آب دهانش را به زور فرو داد و گفت: شاين متوجه نميشم

 !شاين سرش را كج كرد و گفت: با من ازدواج ميكني؟

كريستال دستش را روي لبش گذاشت و گفت: شاين ... ما هنوز...يعني قبل از اين ...خب تاحاال هيچ 
 ...رابطه اي با هم نداشتيم... تو... من و تو

خيلي زود متوجه منظور كريستال شد و سرش را كم كج كرد و دستهاي او را در دست گرفت  شاين
وگفت: قضيه رو پيچيده نكن... تو اسم رابطه مون رو بزار رابطه عاشقانه... منم ميگم ازدواج... تو 
ت اصل قضيه هيچ فرقي نداره... البته فرق داره مخصوصا براي من ... من دوست ندارم تو فقط دوس

دخترم باشي و ....درباره رابطه هم ... اين يه چيز عادي بين ايرانيهاس يعني اينجوري نباشه غير عاديه! 
 ...معموال ايرانيها قبل از ازدواج با هم هيچ رابطه اي ندارن

در اين لحظه خانم صالحي با يك سيني پر از ليوانهاي خالي وارد آشپزخانه شد و با ديدن شاين و 
آنجا به گمان اينكه خلوت آنها را به هم زده با لحن پوزشخواهانه اي گفت: آخ ببخشيد بچه كريستال در 

 ...ها... و تا خواست برود شاين با لبخند گفت: نه ... نه اشكالي نداره

 !او سيني را روي ميز وسط گذاشت و با خنده مهربان مادرانه اي گفت: مزاحم كه نشدم...؟

اختيار دارين... اين چه حرفيهشاين سري تكان داد و گفت:  ... 

 ...او به سمت در خروجي رفت و گفت: اينجا چرا وايستادين بيان شما هم برقصين

 شاين با همان لبخندي كه به لب داشت گفت: االن... فقط ميشه به مهسا بگين بياد اينجا؟

ن االن در حال رقص بوده مهسا كه وارد آشپزخانه شد از گونه هاي گل انداخته اش ميشد فهميد كه تا همي
 ...او نگاهي بين كريستال و شاين رد و بدل كرد و گفت: چي شده بچه ها... چرا اينجا وايستادين

شاين با دست به مهسا فهماند كه نزديكتر برود و مهسا كه كم كم داشت شك ميكرد گفت:چه خبره؟! 
 !مشكوكين

رش را روي شانه مهسا گذاشت و گفت: شاين در حاليكه دست كريستال را در دست داشت دست ديگ
 !مهسا... به نظرت آقاي صالحي بزرگ ما رو هم عقد ميكنه؟

 :چشمهاي مهسا گرد شد ابتدا به كريستال نگاه كرد بعد شاين

 !ـ چي؟

 !شاين دوباره گفت: ما رو عقد ميكنه؟
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: شايان منظورت مهسا چند بار مژه زد و كمي حرف شاين را توي مغزش باال و پايين كرد و بعد گفت
 ... اينه كه ... يعني شما دو تا رو

شاين گفت: اي بابا... فارسي حرف ميزنم ... چيني كه نگفتم متوجه نميشي... ميخوام من و كريستال رو 
 !به عقد هم دربياره دقيقا مثل پسر آقاي صالحي و عروسش

يجان كشيد و گفت: واي چي مهسا كه حاال شگفتي اش را با خوشحالي عوض كرده بود جيغي از روي ه
 !دارم ميشنوم... تو ميخواي ازدواج كني

 ...شاين گفت: آره تقريبا

يدب*وسمهسا پريد و كريستال را محكم در اغوش كشيد و بعد گونه اش را   : 

ـ البته كه عقد ميكنه... يعني چرا نبايد اين كارو بكنه... اصال بزار برم خانم صالحي رو بيارم با اون 
يممشورت كن ! 

مهسا هنوز اين جمله از دهانش خارج نشده بود كه غيبش زد و ثانيه هايي بعد به همراه خانم صالحي و 
البته هاكان از راه رسيد او زير بازوي خانم صالحي را گرفته بود ودنبال خودش ميكشيدش و خانم 

 :صالحي كه داشت ميخنديد گفت

ميام بابا ـ مهسا جان... چرا اينقدر ذوق داري... خود دارم ... 

 ...مهسا و با ذوق گفت: خانم صالحي... راستش مثل اينكه امشب يه عروس دوماد ديگه هم داريم

 ...هاكان با دهان نيمه باز آرينا را روي دستش جا به جا كرد و گفت: شايان

اهي به و خانم صالحي نيم نگاهي به شاين و كريستال كه شانه به شانه هم ايستاده بودند انداخت بعد نگ
 ...مهسا انداخت و گفت: مباركه... مباركه

 !ـ ميشه آقا بزرگ اين دو تا كفتر عاشقم عقد كنن؟

يد و همانطور كه تبريك ميگفت گفت: بله... ب*وسخانم صالحي به طرف كريستال رفت و صورت او را 
 ...چرا نكنه

كارت به اينجا ميكشه... بعد هاكان خودش را به شاين رساند و با تاسفي ساختگي گفت: مطمئن بودم كه 
ي كردب*وسخنديد و با او رو . 

خانم صالحي هنوز از آشپزخانه خارج نشده بود كه صداي سوت و جيغ دوباره باال رفت مشخص بود كه 
 :اين خبر خيلي زود بين مهمانان پيچيده بود چون بالفاصله جلوي درآشپزخانه شلوغ شد مهسا جيغ زد

 ... ـ به افتخار عروس و دوماد
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كريستال واقع تحت تاثير قرار گرفته بود هيجان بزرگي توي دلش جا خوش كرده بود كه به او اجازه فكر 
به هيچ چيز ديگه اي را نميداد با اينكه توي اين جمع فقط اين شاين بود كه ميشناخت اما هيچ  كردن

سمت خودش كشيداحساس غريبي نميكرد شاين كه هنوز دست كريستال را در دست داشت او را به   . 

*** 

 ...كريستال و شاين پشت در اتاق ايستاده بودند كه خانم صالحي بيرون امد و گفت: بفرماييد

شاين كه هنوز هم دست كريستال را در دست داشت با لبخند وارد اتاق شدند پير مرد روي لبه تختش 
شاين سعي كرد تا مانع نشسته بود و در حاليكه تسبيهي در دست داشت جلوي پاي انها برخاست و 

ايستادنش شود شاين يك صندلي براي كريستال گذاشت و او را دعوت به نشستن كرد و خودش باالي 
سراو ايستاد نميدانست چرا پيرمرد گفته بود كه ابتدا بايد با او صحبت كند اما هر چه بود االن منتظر بود 

 .تا ببيند حرف حساب او چيست

كرد و نگاهي به شاين و بعد به فارسي گفت: پسرم شما چرا وايستادي...؟! بيا پيرمرد نگاهي به كريستال 
 ...اينجا كنار من بشين

 ...شاين رفت و كنار او روي لبه تخت نشست و پيرمرد گفت: خب آقا شايان پس ميخوايي ازدواج كني

 ...شاين با خنده سري تكان داد و گفت: با اجازه شما

و سفيدش كشيد و گفت: من چيكارم پسرم... با اجازه خداوند متعال... و بهد پيرمرد دستي به ته ريش مرتب
 !ادامه داد: خب دختر خانم كه انشاا... مسلمان هستن

 !شاين با همان لبخند گفت: نه... مسلمون نيست... مسيحيه

بگم به  پيرمرد سري تكان داد و گفت: خب پسرم مثل اينكه شما كمي به قوانين نا آشنا هستين... البته
 ...مسائل شرعي بهتره

 شاين كمي مردد نگاهش كرد و گفت: چطور؟! منظورتون چيه؟

 ...پيرمرد ادامه داد: خب مرد مسلمان نميتونه زن اهل كتاب رو عقد بكنه

 ...شاين كمي با دهان نيمه باز به پيرمرد نگاه كرد و گفت: يعني ... هيچ راهي نداره

دين اسالم مشرف بشن ـ نه پسرم... مگه اينكه خانم به ... 

شاين براي لحظه اي كريستال را با چادر و حجاب در حال خواندن نماز تصور كرد و خنده اش گرفت و 
 !گفت: فكرنميكنم حاجي اين دختر مسلمون بشه... حاال واقعا هيچ راهي نداره؟

ميشدن اما حاال... شما  پيرمرد گفت: چرا نداره... البته كه داره... خب چقدر خوب بود كه ايشون مسلمان
نميتونين ايشون رو عقد دائم بكنين... توي اين مواقع حاكم شرع جاري كردن صيغه عقد موقت رو جائز 

 ...ميدونه
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 ...شاين نفس راحتي كشيد و گفت: خب... همون رو برامون بخونيد

طوري كه نميشه شما پيرمرد نگاه عميقي به شاين انداخت و بعد نگاهي هم به كريستال و بعد گفت: همين
 ...بايد ميزان مهريه و مدتش رو هم معين كنيد

 !شاين گفت: واجبه؟

 ...پيرمرد نگاه عاقل اندر صفيهي انداخت و گفت: بله كه واجبه

 !شاين چانه اش را خاراند و گفت: خب... سخت شد

الغ و عاقلين، او ـ سخت چيه پسر جان... شما جوونا همه چي رو سخت ميكنين... ماشاا... هر دو تون ب
خم شد و از روي عسلي كنار دستش يك سررسيد برداشت و آنرا باز كرد و ادامه داد: مثال االن مهريه 

 ...عروس پسرم صد و چهارده تا سكه طال بود

 !بعد در سر رسيد را بست و گفت از خانم بپرسيد بينيد نظر خودش چيه

چطوري به اين بفهمونم مهريه يعني چي؟! بعد به شاين نگاهي به كريس انداخت و گفگت: حاج آقا من 
 !انگليسيه گفت: ميدوني مهريه چيه؟

 ...كريستال لبخند كجي زد و گفت: چي

شاين گفت: ببين يه قانوني توي عقد اسالمي هستش كه بايد زن يه مبلغي رو تعيين كنه كه ... شاين سرش 
مانت كه به گردن مرده كه هر وقت زن خواست را خاراند و ادامه داد: راحت بگم يه مبلغي به عنوان ض

 !پرداختش كنه،اين يه جور ضمانته كه مرد زن رو اذيت نكنه باهاش مدارا كنه

 !كريستال دست به سينه شد: مگه قراره اذيتم كني؟

شاين لبخندي زد و گفت: من... نباشه اون روز اين مرد... او اينرا در حالي گفت كه به خودش اشاره 
ا خنده ادامه داد: ببين اين قانونشه يه چيزي رو تعيين كن قال قضيه رو بكنيمميكرد و ب ... 

 ...كريستال چشمش را در كاسه چرخاند و گفت: خب... نميدونم خودت يه پيشنهاد بده

 ...شاين گفت: طال خوبه؟! مثال سكه طال

ميدونم فلسفه اين رسم و اخمهاي كريستال توي هم رفت و گفت: مگه داري منو ميخري؟! طال چيه؟! من ن
 ...رسومات چيه... قبولشم ندارم... فقط به خاطر تو اينجام

ت كنم بيخيال ميشي؟ب*وسشاين نچي كرد و گفت: اي بابا چرا حاشيه ميري تو دختر... بيام  ! 

ت كنم بيخيال ميشي؟ب*وسكريستال لب زيرينش را با دندان گزيد و گفت: من چي... من بيام  ! 

دان نمايي زد و گفت: نه اتفاقا مصرتر هم ميشم كه زنم بشيشاين نيشخند دن ... 
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كريستال نفسش را به بيرون فوت كرد و گفت: نميدونم من االن با تو اينجا چيكار ميكنم... هر كاري 
 !ميكني زودتر... طال هم نباشه

 !شاين رو به پيرمرد كرد و گفت: حاج حتما بايد طال و اينجور چيزا باشه؟

ه اي باال داد و گفت: خب هر چيزي كه از نظر اقتصادي و اجتماعي ارزش داشته باشهپيرمرد شان ... 

 !شاين گفت: اجتماعي... مثال چي؟

 ...پيرمرد كه خيلي هم با حوصله بود دستي به صورت كشيد و گفت: خب... مثل ياد دادن يه مهارت

ت و گفت: دوست داري زبان فارسي شاين با لبخند به كريستال كه داشت با سوءظن نگاهش ميكرد انداخ
 !رو به جاي مهريه ازم ياد بگيري؟

 ...كريستال لبخند كجي زد و گفت: نميدونم... زود تمومش كن فقط

 !شاين دستش را روي شانه پيرمرد گذاشت و گفت:مهريه رو ياد دادن زبان فارسي قرار بدين؟

كريستال انداخت و گفت: مباركه... به سالمتي... حاج آقا با لبخند نگاهي به شاين انداخت و بعد نگاهي به 
 و مدتش

 ...شاين گفت: يك سال

وقتي كريستال و شاين وارد سالن نشيمن طبقه پايين شدند همه آرام نشسته بودند و مشغول خوردن بودند 
 !كه باز سوت و كفشان به هوا رفت هاكان با سر از شاين پرسيد: تموم شد؟

فت: چي شد بچه هاو مهسا به طرفشان آمد و گ ... 

و شاين و كريستال در جواب همه اين سوالها فقط لبخند ميزدند و همين كافي بود تا دور جديد از بزن 
 .برقص و شادي كل فضاي مهماني را بگيرد

كريستال خميازه اي كشيد روز سختي را پشت سر گذاشته بودند امروز برابر بود با تمام ده سال گذشته، 
ه شاين را ميشناخت مطمئن بود كه اگر االن يك نفر هم از تمام كساني كه آندو را مشناختند تمام ده سالي ك

ميشنيد كه آندو االن با هم زن و شوهر اعالم شده اند از تعجب شاخ در مي آوردند اما با تمام اين احوال 
او ابراز عشق كرده  او االن كنار شاين نشسته بود در حاليكه دست شاين دورش حلقه شده بود و بارها به

بود اما تمام اين خوشي ها را فكر تنها شدن با شاين زهر ميكرد... خودش هم نميدانست چرا اينقدر از آن 
موقعيت وحشت داشت هر چه فكر ميكرد ميديد كه تا به حال هيچ مردي را به اندازه شاين دوست نداشته 

ترسيد . مطمئن نبود كه بتواند از پسش بربيايد همين اما باز هم از داشتن يك رابطه نزديك و كامل با او مي
باعث دلهره ي بدي ميشد كه تمام وجودش را ميگرفت و متقاعب آن دلش پيچ ميخورد. كريستال فارغ از 
تمام همهمه و سر و صدايي كه در اطرافش در جريان بود همانطور كه به سينه شاين تكيه داده بود سعي 

ه ها فائق بيايد اما مگر ميشد صداي شاين او را به خودش اوردميكرد به اين ترسها و دلهر : 

 !ـ پشيمون شدي؟
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كريستال كه از سوال بي مقدمه شاين جا خورده بود سرش را به سمت او چرخاند و به چشمهاي او كه در 
 :فاصله چند سانتي متري اش قرار داشت زل زد

 !ـ چرا اين حرفو ميزني؟

و گفت: آخه خيلي تو خودتي... گفتم شايد شاين نگاه مهرباني به او كرد ... 

كريستال خودش را بيشتر به او فشرد و چه داشت ميگفت اين مرد احمق! پشيمان آنهم از بودن با مردي 
كه سالها دوستش داشت آنهم از شاين؟! مگر ميتوانست پشيمان باشد او با تك تك نفسهايش شاين را 

كريستال سانتيني را از با او بودن پشيمان كند ياد لحظاتي  ميخواست و هيچكس و هيچ چيز نميتوانست
قبل افتاد كه پيرمرد با خواندن جمالتي به زبان عجيب و غريبي كه حكم با هم بودنشان بود خودش را 

بدست شاين سپرده بود خود را بدست شاين و تمام چيزهايي كه به او مربوط ميشد پسرده بود و حاال اين 
رباره پشيماني ميپرسيد او چه ميدانست كه در دل كريستال از خواستن او چه غوغايي مرد احمق از او د

برپا بود! فكر كرد تا االن در جواب شاين چه بگويد كه دلش خنك شود او در حاليكه بيني به گونه او 
نشستمماس شده بود با صدايي آرام و دلنشين نجوا كرد: دوستت دارم... تنها چيزي كه واقعا به دلش مي . 

شاين احساس ميكرد كه صداي كريستال مثل شرابي گرم از بين تك تك رگهايش گذشت و به قلبش رسيد 
چون ناگهان ريتم ضربان قلبش باال رفت و احساس كرد همين االن و در اين لحظه خوشبخترين مرد 

 .روي زمين است

د و حتي مژه هام نميزد اضافه كريستال همانطور كه به عمق چشمهاي گرم و قهوه اي شاين خيره شده بو
 ....كرد: اين تنها چيزيه كه االن ازن مطمئنم و هيچ شكي هم توش ندارم

 .و فشرده شدن بازويش را در ميان پنجه شاين احساس كرد. و ادامه داد: فقط كمي خسته ام

يد و گفت: االن ميريمب*وسشاين آرام موهاي او را  ... 

رد دوباره در دلش آشوب شد و احساس سستي و رخوت بدي توي كريستال با شنيدن اين حرف احساس ك
پاهايش كرد و بالفاصله حس مايع داغي كه از درونش جاري شد او مثل برق گرفته ها از شاين جدا شد 

 !و با دستپاچگي گفت: من بايد برم دستشويي

ساده گفت: ماهانه شاين كمي او را نگاه كرد زياد سخت نبود كه بفهمد مشكل كريستال چيست او خيلي 
 !شدي؟

كريستال هنوز هم كمي درباره يك سري از مسائل با شاين رودبايستي داشت و اين هم يكي از آنها بود او 
لب زيرينش را گزيد و بدون اينكه به شاين نگاه كند گفت: نميدونم... و خيلي زود رفت و در ميان زادحام 

 .مهمانان كه ديگر آماده رفتن ميشدند گم شد

يستال داشت به تصوير خودش در آينه دستشويي نگاه ميكرد توي اين مدت انقدر در گير بود كه باالكل كر
روز پريودش را گم كرده بود كمي كه فكر كرد ديد اتفاقا درست سر موقع هم بوده خودش هم نميدانست 

ني ناراحت ميشد اما انگار چرا اما با اينكه قاعدتا بايد از امدن اين مهمان ناخوانده آنهم در يك چنين زما
خوشحال بود كه تا چند روز حداقل فرصت داشت. او رژ لبش را تجديد كرد و با اين فكر كه بايد مسكن 

 .دريافت كند از دستشويي خارج شد



                 
 

 

 رمان گنهكار بی گناه | *تاراج زمان* 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه 

 کنید

 

271 

 

شاين بالفاصله با ديدن او به سمتش امد و آرام بازوهاي او را لمس كرد و گفت: چي شد... حدست درست 
 ...بود

سش را بيرون داد و گفت: ميشه اينقدر در باره اش راحت صحبت نكني؟كريستال نف ! 

 شاين با صدايي پر از خنده گفت: تو از من خجالت ميكشي؟

 ...كريستال در حاليكه از نگاه شاين فرار ميكرد گفت: فكر كن آره... خب من به زمان احتياج دارم

قت تنگ نشهشاين گفت: باشه فقط اميدوارم مثل قبال توي اين مدت خل ... 

 :كريستال به چشمان شاين زل زد و به او فهماند كه منتظر توضيحات بيشتر است

 ...ـ خب هميشه وقتي پريود ميشي گوشه گيرو عصبي ميشي

 :چشمهاي كريستال گرد شد لحظه اي سكوت كرد و بعد با سوءظن پرسيد

 !ـ تو ميدوني من... يعني ميدونستي كه... من كي پريودم؟

تش را دور كمر او حلقه كرد و در حاليكه به سمت مهسا و هاكان ميرفتند گفت: حدسش خيلي شاين دس
سخت نبود خب وقتي توي يه روزهاي معيني از ماه يهويي دو روز غيبت ميزد بعدشم با يه صورت 

د رنگ پريده و اعصاب داغون سرو كله ت پيدا ميشد... بقيه خيلي احمق بودن كه نميفهميدن! خب اونها ب
 ...خلقيت رو به حساب عصبي بودنت ميذاشتن اما در واقع تو خسته و كالفه بودي

 !كريستال با دهان نيمه باز هنوز داشت شاين را نگاه ميكرد او بي اراده گفت: خيلي پرروئي

آندو االن روبروي مهسا و هاكان ايستاده بودند مهسا دستش را روي بازو كريستال گذاشت و گفت: بچه 
براتون خوشحالم... اميدوارم هميشه عاشق هم باشين ها خيلي ... 

 ...كريستال لبخندي زدو گفت: ممنونم

 !شاين گفت: اون بچه رو كجا ول كردين مجردي سير ميكنين؟ پدر و مادر نمونه؟

مهسا چشم غره اي به او رفت و گفت: انتظار نداري كه توي اينهم سر و صدا با خودم بچرخونمش؟! باال 
ش پيش بچه هاي ديگه... حيف عروسي عمو جونشو از دست دادخوابوندم ... 

 :كريستال غر زد

 !ـ ميشه انگليسي حرف بزنيد؟

مهسا با لحني پوزشخواهانه گفت: ببخش عزيزم...ما ايرانيا همديگرو كه ميبينيم همه زبونهاي دنيا رو 
 !يادمون ميره... اما قول قول ديگه از اين به بعد فارسي تعطيل
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ا لبخند و البته به فارسي گفت: اگه مهريه شو بزاره اجراشاين ب ... 

 ...مهسا گفت: وا... از اين كارا يادش ندي

 !شاين كريستال را به خودش فشرد و گفت: مهريه اش ياد گرفتن زبان فارسيه

ابروهاي مهسا و هاكان باال رفت و بعد مهسا رو كريستال گفت: اي بابا حاال ديگه نميشه پشت سرت 
بت كنم... خيلي بد شدغي ... 

كريستال ابتدا شوخي مهسا را متوجه نشد اما وقتي خنده او را ديد سريع متوجه شد و هر چهار نفر 
 .خنديدند

با اينكه مهسا و هاكان خيلي اصرار كردند اما كريستال راضي نشد تا شب را در خانه آنها بمانند و البته 
ل كم كم داشت احساس درد ميكرد او رو به شاين كرد و دليلش هم وضعيت اضطراري اش بود. كريستا

 ...گفت: جلوي يه داروخونه نگه دار اگه االن مسكن نخورم تا صبح بايد درد بكشم

 ...شاين همانطور كه حواسش به اطراف بود گفت: اين وقتها خيلي مظلوم ميشدي... ميدونستي

: منظوركريستال با ابروهاي باال رفته شاين را نگاه كرد و گفت ... 

ـ خب هميشه مطمئن بودن كه پريود دردناكي داشته باشي چون خيلي ساكت و آروم ميشدي... چشمهات 
 ...خيلي خسته و خواب آلود ميشدن

يد و ادامه داد: هميشه از ب*وسشاين اينرا گفت و دست كريستال را در دستش گرفت و سر انگشتانش را 
ميشماينكه دخترها اينقدر درد ميكشن ناراحت  ... 

كريستال دستش را از ميان دست شاين بيرون كشيد و دست انداخت و پوست گردن او را گرفت و كشيد 
 !وگفت: تو چرا اينقدر فوضولي؟! خجالت نميكشي؟

 !شاين مچ دست او را گرفت و گفت: زن با شوهرش اينطوري رفتار نميكنه

ن دوست دخترتم ... دوست دختركريستال با خنده گفت: مثل اينكه باورت شده من زنتم... م ... 

شاين جلوي يك داروخانه ترمز كرد و همانطور كه داشت كمربندش را باز ميكرد با لبخند به لبخند 
 ...كريستال نگاه كرد و گفت: تو نه زن مني... نه دوست دخترم... تو عشق مني

خوشي را نداشت اينكه بعد شاين كه رفت كريستال احساس كرد دلش ميخواهد گريه كند او طاقت اينهمه 
از ده سال شاين او اينطور را در عشق و دوست داشته شدن غرق كند... او دستمالي از توي جبعه 

دستمال كاغذي بيرون كشيد و قطره اشكي را كه با سركشي قصد چكيدن داشت از گوشه چشمش دزديد 
دراز كرد و راديو را روشن كرد دلش نميخواست شاين او را در حال آبغوره گرفتن ببيند او دستش را 

گوينده در حال صحبت بود و بعد شنوندگان را دعوت به شنيدن يك موسيقي كرد و للحظاتي بعد صداي 
 :آليشا ديكسون توي فضاي اتومبيل طنين انداخت
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I'm running out of patience 

'Cause I can't believe what the hell 

I'm hearing 

And speaking of hell 

It don't compare to this heat 

That I am feeling 

 

I love you too much 

It shows 

All my emotions go 

Out of control oh whoa whoa 

Good for you bad for me 

When I can hardly see 

From the tears that flow oh whoa 

 

Can't forget to breathe slow 

Count from one to ten 

With my eyes closed 

'Cause ladies take it in 

And get comp- oh oh oh 'sure 

Before I lose it get comp- oh oh oh 'sure 
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I am gunna breathe slow 

Count from one to ten 

With my eyes closed 

'Cause ladies take it in 

And get composure 

Ladies never lose composure 

كريستال دستش را روي لبه پنجره گذاشت و خودش را بدست آهنگ سپرد ريتم آهنگ و صداي و لحن 
خودماني خواننده خيلي تحت تاثير قرا داده بودش و چقدر هم آهنگ با حال وهواي امروزش مرتبط بود 

ر ميرسيدند و او از اينجا ميتوانست شاين را داخل داروخانه ببيند موهايش از اينجا خيلي سياهتر به نظ
لبخندش را از اينجا هم ميتوانست ببيند اما تمام اين خوشيها دود ميشد، وقتي ياد اين مي افتاد كه باالخره 
در آينده خيلي خيلي نزديك وارد روابطي ميشد كه هيچ تجربه اي درباره اش نداشت؛ نداشتن تجريه يك 

شاين چه واكنشي درباره او نشان ميدان كه در بعد قضيه بود و عكس العمل شاين بعد ديگري بود... يعني 
 .بيست و هفت سالگي هنوز هم باكره بود... انگشتش را داخل موهايش فرو كرد و به فكر فرو رفت

بود و همه جا كم كم داشت بوي سال و كريسمس را ميگرفت اينرا ميشد از ريسه  2009اوايل دسامبر 
سبز ميشدند فهميد شاين بايك بسته دارو سوار اتومبيل شد هاي رنگي كه كم كم داشتند از همه جاي شهر 

 !و كريستال با ديدن بسته داروها گفت: من فقط يه ورق مسكن خواستم

 ...ـ بقيه اش رو براي خودم خريدم فك كنم كمي سرما خورده باشم

م شاين اينرا گفت و همانطور كه داشت كمربندش را ميبست اضافه كرد: امشب اين بخيه ها رو ه
 ...ميكشم

*** 

كريستال بالفاصله بعد از ورود به خانه يكراست به آشپزخانه رفت و مسكنش را با يك ليوان آب خورد 
شاين روي كاناپه ولو شده بود و مشخص بود كه كمي كسل است كريستال همانطور كه به طرف پله هاي 

 !طبقه باال ميرفت گفت: من رفتم بخوابم... كاري نداري؟

ي سرشانه اش به او نگاهي كرد و گفت: يه چيزي يادت نرفته؟شاين از رو ! 

شب بخير ب*وسكريستال مردد شاين را نگاه كرد و شاين در حاليكه به لپش اشاره ميكرد گفت:  ... 

 ...كريستال چشمش را تنگ كرد و گفت: واجبه

شدن كريستال روي  شاين شانه اي باال انداخت و دوباره مشغول تماشاي تلوزيون شد اما ناگهان با خم
صورتش غافلگير شد كريستال كه از روي شانه او خم شده بود لبهايش را محكم روي گونه او فشرد و 
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حسابي تف مالي اش كرد و بعد سرش را بلند كرد و از فاصله دوسانتي شاين به صورت او زل زد و با 
ين پاك ميكرد و با عشق نگاهش لبخند گفت: راضي شدي... و بعد در حاليكه رطوبت را از روي گونه شا

 !ميكرد اضافه كرد: خيلي زود قهر ميكني

شاين كه واقعا از اين كاركريستال خوشش امده بود با خنده گفت: از اين كارها هم بلد بودي رو 
 !نميكردي؟

و كريستال چرخيد و آمد . زانو به زانوي او روي كاناپه نشست و با لحن شيريني گفت: اگه هم بلد نباشم ت
 !يادم ميدي

شاين احساس ميكرد نميتواند از او چشم بردارد و ميدانست دو سه روز آينده روزهاي سختي برايش 
خواهد بود او براي با هم بودنشان بيتاب بود و اين بيتابي را ميشد از چشمهاي بيقرارش فهميد. او بازوي 

رش را كه عقب برد و با چشمهاي كريستال را گرفت و به سمت خودش كشيد و طعم لبهاي او را چشيد س
مست شده صورت كريستال را از نظر گذراند و او را ميان بازوهايش جا داد.... براي لحظاتي هردو 

سكوت كرده بودند... و شاين همانطور كه كريستال ميان بازوهايش جا گرفته بود گفت: اگه بخواي از اين 
دووم بيارم... و بعد با يك حركت او را از روي كاناپه كند شوخيا با من بكني قول نميدم تا دو سه وز آينده 

 ...و همزمان ادامه داد: داشتي ميرفتي بخوابي ديگه

كريستال در حاليكه دستهايش را دور گردن شاين در هم قالب كرده بود با لحن سرزنش باري گفت: 
 ...بزارم زمين... خودم ميرم، برات خوب نيست

ا رفت و گفت: آها... به خاطر همينه دستاتو دور گردنم انداختي داري گردنم شاين با خنده به طرف پله ه
 !!رو ميشكوني؟!خوبه نگرانمي

 ...كريس سرش را توي گودي كردن او فرو كرد و با خنده گفت: بدجنس ... پس خودم ول كنم بيفتم زمين

كردكريستال به وضوح شاين او را جلوي اتاقش روي زمين گذاشت و وقتي كريستال در اتاقش را باز 
 .حسرت و تمنا را در چشمهاي او ديد اما مجبور بود خودش را به آن راه بزند

*** 

كريستال حسابي احساس خستگي ميكرد و اين قاعدگي سروقت اما بي موقع هم مزيد بر علت شده بود او 
ي بدن خسته اش لباسهايش را از تن خارج كرد و يكراست به طرف حمام رفت تا به يك دوش آب گرم كم

را سر و ساماني بدهد وقتي زير دوش آب گرم ايستاد و قطرات گرم آب از البالي موهايش رد شدند و به 
پوست سرش رسيدند رخوت دلچسبي تمام وجودش را فرا گرفت انگار خستگي چند ساله اي را داشت از 

ن بروند به جهنم حتما شاين كارش تنش بدر ميكرد... اصال گور باباي همه افكار بد و دلهره آورد همه شا
رابلد بود مطمئنا شاين مثل او بي تجربه نبود! او االن شاين را داشت مردي كه ميتوانست كمكش كند... 

 ...مردي كه ميگفت دوستش دارد

حوله ارغواني اش را به تن كرد و از حمام خارج شد كشور لباس خوابهايش را بيرون كشيد دستش به 
رير سفيدش كه گلدوزيهاي ليمويي داشت رفت همانكه سال پيش ليناي مرحوم به طرف لباس خواب ح

عنوان هديه تولد برايش خريده بود چقدر سرش غر زده بود به خاطر خريدن آن، خب حق هم داشت اين 
لباس خواب براي يك دختر مجرد زيادي گل و بلبل بود مخصوصا با آن ربدوشامبر حرير بدن نما... اما 
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لحظه تاپ آستين دار و شلوارك صورتي رنگي را انتخاب كرد كه در مقايسه با هديه لينا  در آخرين
خيلي... زيادي بچه گانه به نظر ميرسيد يك تاپ آستين پفي صورتي با شلوارك به همان رنگ كه تا زير 

اما  زانوهايش ميرسيد را ميپوشاند. موهايش را خشك كرد و از پشت بست كمي از دردش كمتر شده بود
هنوز هم احساس بدي داشت گويي كسي داشت استخوانهاي كمرش را از يكديگر جدا ميكرد او كه 

درچنين روزهايي خيلي هم سرمايي ميشد يك جفت جوراب بافتني هم پوشيد و زير پتويش خزيد نميفهميد 
را متوجه چرا اين مسكن لعنتي اثر نميكرد هنوز جايش گرم نشده بود كه صداي ضربه اين به در او 

 ...خودش كرد او صاف نشست ضربان قلبش به شدت باال رفته بود آب دهانش را فرو داد و گفت: بله

  !در باز شد و شاين سركي كشيد و گفت: خوبي؟

 ...شاين كمي مردد دم در ايستاد و گفت: تعارفم نميكني بيام تو

شاين چه ميفهميد االن توي دل  كريستال دست و پاچه شد ودور از چشم شاين پتويش را در مشت فشرد
 ...كريستال چه غوغايي برپاست او من و مني كرد و گفت: خب... بيا تو

شاين كه توي اين تاريك و روشن نميشد از چهره اش چيزي خواند وارد شد و در را پشت سرش بست و 
و احساس ميكرد يكراست آمد و روي لبه تخت نشست و حاال كريستال بهتر ميتوانست چهره او را ببيند 

كه چهره شاين به طرز دردآوري خواستني است، دردآورد چون با تمام وجود دلش ميخواست او را 
 .راضي كند و مطمئن نبود كه بتواند

شاين نگاهي به لباس خواب كريستال انداخت و ياد رب دوشامبر نباتي زيبايي كه ديروز تن كريستال ديده 
ب دو شامبر يكي از آن لباس خوابهاي زيبا پنهان است اما حاال كه بود افتاد مطمئن بود كه زير آن ر

اجازه ورود به اتاق خواب كريستال را پيدا كرده بود او اين لباس كه بيشتر مخصوص دختر بچه ها بود 
 ...را به تن كرده بود او با شيطنت گفت: شبهاي قبل خوش سليقه تر بودي

لبخند زوركي زد و گفت:چطور؟ كريستال احساس كرد گونه هايش ميسوزند و ! 

شان كمي نزديكتر شد و در حاليكه چشمهايش مست عطر لوسيوني بود كه كريستال به تنش زده بود گفت: 
خيلي دوست داشتم بدونم از زير اون رب دو شامبر نباتي چي پوشيدي! مطمئنم كه با اون خيلي خوشگل 

 !ميشي

طور با او صحبت ميكرد ديگر اختيار حركات ارادي اش را كريستال بي اراده خنديد اصال وقتي شاين اين
هم از دست ميداد او همانطور كه ميخنديد لب زيرينش را به دندان گرفت تا كمي از لبخندش را جمع كند 

 !اما در هر حال موفق نبود با مشت به بازوي او كوبيد و گفت: خيلي منحرفي... مگه االن زشتم

باال انداخت و با لبخند كش داري كه كنج لبش بود سرش را نزديك آورد و شاين با حالت جذابي ابرويي 
 ...گودي گردن او را نفس كشيد و گفت: بيخيال هر چي كه بپوشي خوشگلي

كريستال احساس كرد موهاي تنش راست شدند... مطمئنا امشب شاين از او توقع چيزي را نداشت ... اما 
احساس كرد ترس تمام وجودش را فرا گرفت اما جرات  وقتي نرمي و رطوبت را روي پوست گردنش

بروز اين را نداشت... در هر حال ترس از دست دادن شاين خيلي بزرگتر از اين ترس بود، شاين سرش 
را عقب برد و به چشمهاي او زل زد اينكه كريستال هيچ عكس العملي در مقابل ابراز عشق او نشان 

 :نميداد كمي برايش عجيب بود
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يخ كردي... به نظرت نبايد االن يه كاري انجام بدي؟ ـ چرا ! 

 .او اينرا با لبخند كجي كه بروي لبش بود گفت

كريستال آب دهانش را فرو داد خب ميدانست االن بايد چكاري انجام دهد اما خب مطمئن نبود كه بتواند... 
بار مژه زد و نفس گرفت تا چيزي ميترسيد كه ناشي بازي در بياورد ميترسيد شاين را نا اميد كند او چند 

بگويد كه شاين دوباره غافلگيرش كرد اما كريستال كه تا امروز هيچ مردي را روي تخت خوابش نديده 
بود مثل يك بچه آهو متوحش بود؛ از طرفي ميل غريزي اش او را در ادامه اين راه ترغيب ميكرد و از 

گونه كاري را از او سلب ميكرد اما خودش هم خوب طرفي ترسي كه از اين اولين تجربه داشت توان هر 
ميدانست كه اين ترس طبيعي نيست شاين لبهاي او را رها كرد و متعجب از اين واكنش سرد كريستال 

 !گفت: نيمخواي كاري بكني...؟

 !كريستال پتويش را كمي باال تر كشيد و گفت: چيكار كنم مثال؟

و گفت: يعني تو نميدوني؟ شاين پيشاني اش را به پيشاني او چسباند ! 

كريستال ميدانست بهتر از دختر ديگري ميدانست كه االن بايد چكار كند اما خودش هم نميدانست چرا 
توان هر حركني از او سلب شده بود اما خب بايد يك جوري اين موقعيت را جمع و جور ميكرد حاال تا 

انداخت و گفت: نميدونم دو سه روز ديگر خيلي وقت بود ، كريستال شانه اي باال ... 

شاين دوباره سرش را در گودي گردن او گم كرد و گفت: يعني بايد يادت بدم؟! نفسهاي ملتهب شاين را 
روي پوست گردنش احساس ميكرد و بعد حركت لبهاي او روي گردنش اين باعث مور مور شدنش ميشد 

 ...او شاين را كمي به عقب هل داد و گفت: اينجوري نكن

خنده اش گرفت و گفت: قلقلكي هستي؟ شاين ! 

 :كريستال تعجب كرد شاين چقدر زود اينرا فهميده بود اما او انكار كرد

 ...ـ نه هيچم اينطور نيست

شاين دوباره از گردن او آويخت و گفت: چرا اينطوره ... او بدون توجه به جيغهاي كريستال كه با خنده 
در حاليكه سعي ميكرد خودشرا از دست او خالص كند جيغ ميزد و  آميخته بود او را قلقلك داد و كريستال

 ...شاين هم با خنده مي گفت: فكر كن بقيه ميدونستن تو با اينهمه جذبه قلقلكي هستي... چي ميشد

شاين دستهايش را دور كريستال حلقه كرده بود و مست خنده هاي كريستال بود فكر نميكرد بتواند سه 
كنار او بودن مقاومت كند او كريستال را به خودش فشرد و زير گوشش گفت: من روز در مقابل وسوسه 
 !امشب رو اينجا ميمونم

كريستال سرش را به عقب برد و در حاليكه سعي ميكرد ترسش را پنهان كند با لحن شماتت باري گفت: 
 ...شاين... من

يز ديگه ايشاين لببه لبش ساييد و گفت: گفتم ميخوام بخوابم... همين... نه چ ... 
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دقايقي ميگذشت كه كريستال چراغ خواب را خاموش كرده بود سكوتي كه توي اتاق بود زيادي سنگين 
بود او پشتش را به مردي كرد كه االن روي تخت خوابش سرش را روي همان بالشي گذاشته بود كه او 

را به خواب بزند كم كم داشت  گذاشته بود، با اينكه مطمئن بود شاين بيدار است اما سعي كرده بود خودش
دوباره آرامشش را باز ميافت اما وقتي شاين بي هوا بازويش را از زير سر او رد كرد دوباره همان 

سناريو از سر گرفته شد دوباره تپش قلب و لرزيدن نا محسوس... چرا حضور مردي كه عاشقش بود به 
روي شكم او گذاشت و او را به خودش جاي اينكه آرامش كند باعث تشويشش ميشد شاين دستش را 

نزديك كرد كريستال احساس خفقان ميكرد دلش ميخواست همين االن بلند شود و از اين اتاق از اين مرد 
اصال از اين موقعيت فرار كند اما ترس نداشتن شاين به مراتب بدتربود پس مجبور بود كه تحمل كند اما 

هر لحظه از كار كردن بايستد شاين زير گوشش گفت: قلبش با چنان شدتي ميكوبيد كه ميترسيد 
 ...كريستال... ميدونم بيداري

كريستال با شدت بيشتري چشمهايش را به هم فشرده بود اما وقتي دست شاين روي پوست شكمش به 
حركت در امد ديگر نتوانست خودش را كنترل كند ناگهان و بي اراده مثل برق گرفته ها از جا پريد و 

كنار كشيد و بي اختيار گفت: به من دست نزن خودش را ... 

شاين چراغ را روشن كرد حاال كريستال در روشنايي ميتوانست اخم عميقي كه روي صورت شاين بود 
را بيند خط عميقي بين ابروهايش افتاده بود و از انقباض فكش مشخص بود كه دارد دندانهايش را به هم 

و قلب كريستال هنوز هم مثل يك گنجشك داشت خودش را به در و فشار ميدهد... او بلند شد و نشست 
ديوار ميكوبيد شاين با همان اخمي كه كريستال به ياد نداشت قبال نمونه اش را ديده باشد هنوز داشت 

نگاهش ميكرد، ديگر در چشمهايش هيچ ردي از محبت نميتوانست ببيند انگار خبري از شاين مهربانش 
ده شدن آن كلمات عجيب و غريب گفته بود حاال زن و شوهرند... حاال هيچ كس نبود كه بعد از خوان

نميتواند اذيتش كند... دوستش دارد... عاشقش است... ديگر از آن شاين هيچ خبري نبود... االن مردي 
روبرويش بود كه حتي شاين سالهاي پيش هم نبود... مردي بود كه گويي حيثيتش را خدشه دار كرده 

حقش را خورده باشند ... خشمگين بود با نگاهي سنگين باشند... .... 

 !ـ بهت دست نزنم؟

 :شاين اينرا با لحن خشمگين و سردي گفت

 !ـ من رو تا اينجا كشوندي... حاال ميگي بهت دست نزنم... منو مسخره كردي؟

طرف در شاين اين را گفت و با خشم از روي تخت بلند شد و پلورش را از روي تخت چنگ زد و به 
خروجي رفت و با لحني آزرده و البته خشمگين گفت: عذر ميخوام اگه ناراحت شدي تا االن فكر ميكردم 
كنار زنم... دوست دخترم... عشقم...خوابيدم اما اينجور كه تو از من كنار كشيدي فهميديم كه خيلي باهات 

 ...غريبه م

لحظه توي گلويش بزرگتر و بزرگتر  كريستال احساس خفقان ميكرد بغض مثل يك غده سرطاني هر
ميشد... او دو زانو روي تخت نشسته بود و به شاين نگاه ميكرد كه داشت اتاقش را ترك ميكرد... حسي 

ميگفت كه اگر شاين امشب برود ديگر هيچ وقت بر نميگردد دلش ميخواست برود و جلويش را بگيرد اما 
ري چرخيدن در دهانش را داشت تا به شاين بگويد كه نرونه پاهايش توان راه رفتن داشتند نه زبانش يا ... 
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شاين همانطور كه پولورش را تن ميكرد ادامه داد: خيلي كثيف بازي ميكني كريستال ساتيني فكر نميكردم 
 ... اينقدر

او ادامه حرفش را خورد و از اتاق خارج شد كريستال هنوز روي تخت زانو زده بود بغضش آنقدر 
كه احساس ميكرد كه نميتواند نفس بكشد او دستش را روي گلويش كشيد و تا دستي كه  بزرگ شده بود

داشت خفه اش ميكرد را كنار بزند اما در كمال ناباوري هيچ چيزي دور گردنش نبود پس چرا داشت خفه 
ين را ميشد او از روي تخت پايين آمد و بدون اينكه چيزي بپوشد با پاهاي برهنه از اتاقش خارج شد و شا

توي راهرو نديد الي در اتاقش باز بود و از نوري كه بيرون ميزد مشخص بود كه آنجاست او به طرف 
اتاق او رفت و در را باز كرد شاين روي لبه تختش نشسته بود با اينكه متوجه ورود او شده بود اما سرش 

احساس ميكرد جلوي اين  را بلند نكرد تا نگاهش كند از دستش كفري بود از دست خودش هم كفري بود
مار خوش خط و خال وا داده دوباره با تمام وجود نسبت به كريستال سانتيني بد بين شده بود اما خب اين 
منطقي نبود كه او اين همه راه را با او همراه شود تا فقط حالش را در بهترين زمان بگيرد... احساس 

و مثل يك متجاوز رفتار كره بود و حاال توي اين ميكرد غرورش جريحه دار شده كريستال سانتيني با ا
 :اتاق چه غلطي ميكرد او بدون اينكه سرش را بلند كند با لحن سردي گفت

 ...ـ سانتيني برو بيرون

 : كريستال ناليد

 ...ـ شاين

شاين پاهاي او را در آن جورابهي سفيد طرحدار ميديد كه مردد وسط اتاق ايستاده بودند خرسهاي روي 
با لپهاي قرمز و لبخندشان گويي داشتند به شاين دهن كجي ميكردند... دوباره بدون اينكه نگاهش  جوراب

 ...كند گفت: بهت گفتم از اين اتاق برو بيرون... فقط بزار يكم اعصابم آروم بشه... خودم از اينجا ميرم

 ...صداي كريستال توي گلويش شكست: شاين... نگاهم كن

ين با خودش فكر كرد كه حتما كريستال ضعف او را در مقابل اشكهايش فهميده او داشت گريه ميكرد شا
كه امده اينجا و آبغوره ميگيرد اين بيشتر عصبي اش ميكرد او از روي تخت بلند شد و به چشمهاي سرخ 

از گريه كريستال زل زد و گفت: چيه... چرا اومدي اينجا؟! مگه نگفتي بهت دست نزنم... پس خودت 
مجبور نشدم بهت دست بزنمبرو تا  ! 

كريستال لب زيرينش را به دندن گرفت و همانطور كه اشكهايش ميريختند از آستين شاين آويزان شد و 
 .ناليد: شاين خواهش ميكنم... من... من ... اما گريه اجازه كامل كردن جمله اش را نداد

ه ميخواستي غرورم رو بشكني تبريك شاين او را از خودش جدا كرد و گفت: كريستال سانتيني بسه... اگ
 ...ميگم موفق شده... حاال ديگه نميخواد..الزم نيست اين بازي رو ادامه بدي

كريستال دوباره از بازوي او آويخت ديگر غرورش چه ارزشي داشت وقتي شاين را از دست ميداد: 
 !خواهش ميكنم... نرو... مگه نگفتي تنهام نميزاري؟

مطمئنا چند ماه پيش تصورش را هم نميكرد يك چنين روزي برسد كه براي  داشت لتماسش ميكرد...
 ...ماندن كنار شاين التماسش كند
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شاين كم كم داشت جلوي اشكهاي كريستال كم مي آورد ديگر براي بي تفاوت بودن دير بود، دلش براي 
وهايش زد و گفت: تو كريستال لرزيده بود ديگر نميتوانست نسبت به او بي تفاوت باشد او چنگي به م
 ...نميخواي من كنارت باشم... تو هر بار كه ميخوام بهت نزديك بشم پسم ميزني

كريستال ناگهان ساكت شد و يك قدم به عقب برداشت و جلوي چشمهاي شاين با يك حركت پيراهن 
د و بهتر صورتي اش را از تن خارج كرد و روي زمين انداخت چند بار مژه زد تا اشكهايش را كنار بزن

بتواند صورت شاين را ببيند او همانطور كه ميلرزيد با صدايي بغض آلودگفت: باشه... اگه اين رو 
ميخواي... بيا... و بعد لحنش ملتمسانه شد: فقط تنهام نزار... من بدون تو نميتونم...و باقي حرفش ميان 

 ...هق هقش گم شد

ندترين حالت پس زده بود و حاال اينطور با جسمي كريستال داشت چكار ميكرد دقايقي قبل او را به ت
لرزان وسط اتاق شاين ايستاده بود و داشت خودش را به او عرضه ميكرد تا شاين تركش نكند! چرا 

رفتاري اين دختر اينقدر متناقض بودند؟! شاين گردنش را خم كرد و دقايقي او را كه با چشماني اشكبار و 
ود تماشا كرد، بعد با طمانينه به طرفش رفت خم شد و پيراهن صورتي او تني لرزان وسط اتاق ايستاده ب

را از روي زمين برداشت و دوباره آنرا تنش كرد؛ اشكهاي اين دختر گويي تمامي نداشتند گويي دريايي 
از درد در سينه اش بودند كه اين اشكها تمام نميشدند شاين يقه لباسش را مرتب كرد و همانطور كه 

قه او بود به چشمهاي او زل زده بود موهايش به صورت مغمومي دور صورت خيس از دستش به ي
اشكش را گرفته بودند او آرام دستي به موهاي او كشيد و بي هيچ حرفي سر او را به سينه اش فشرد و 
گفت: اين چه كاريه داري ميكني... دردت چيه تو دختر... چرا با خودت و من اينجوري ميكني؟! چرا 

وري غرور منو له ميكني... يعني من اينقدرجلوي چشمت پستم!؟ كه به خاطر تنت پيشت بمونم؟اينج ! 

كريستال همانطور كه داشت روي سينه شاين هق ميزد گفت: پس نرو... خودت گفتي كه باهام ميموني... 
 ...دوستم داري...چرا از رفتن حرف ميزني... فقط به خاطر اينكه

تر كرد و گفت: بي انصاف نشو... من ميدونم چي ميخوام! اين تويي كه تكليفت شاين حلقه دستانش را تنگ
با خودت و من و زندگيت روشن نيست... فكر ميكني من به خاطر اينكه نذاشتي بهت دست بزنم 

ناراحتم... خودت بايد منو شناخته باشي... من مرد نفس پرستي نيستم اين چيزا توي زندگيم اولويت 
بگم ازت هيچ انتظاري ندارم دروغه... خودتم ميدوني كه هر مردي پيش تو دستش  ندارن... اينكه

ميلرزه، آره گفتم دوستت دارم... رد نميكنم االن هم ميگم، هر جا، پيش هر كس، اعتراف ميكنم كه 
دوستت دارم... او حلقه دستانش را كمي شل كرد وسرش را به عقب برد و ادامه داد: اما تو منو وارد يه 

ابطه كردي... ميفهمي... ديگه همكارم نيستي... دوستم نيستي... مي فهمي! اگه نميتوني... نميخواي... ر
 ...ديگه موندنمون با هم مسخره س... بي معنيه

كريستال صورتش را توي گودي كتف شاين فشار داد و با بغض گفت: شاين... متاسفم، نميدونم چه 
وست دارم شاين... اما باور كن كه دست خودم نيستمرگمه... ميخوام با تو باشم... من د ... 

شاين با شنيدن اين حرف كريستال باز عصباني شداحساس ميكرد كريستال او را احمق فرض ميكند با اين 
حرفهاي صد من يك غازش... و بازوهاي او را گرفت و او را از خودش جدا كرد و تقريبا فرياد زد: فقط 

ل از اين هم نميتونستي؟به من رسيدي نميتوني؟! قب ! 

اگر كريستال صريح به او ميگفت نميخواهد با او رابطه داشته باشد برايش قابل قبول بود اما اينكه او 
واقعا ديوانه اش ميكرد... و مطمئنش ميكرد كه قطعا قصد آزارش را دارد« نميتواند»ميگفت  ... 
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از ميان لبهاي لرزانش ناليد: شايندوباره قطرات درشت اشك از روي گونه هايش پايين چكيدند  ... 

 :شاين در حاليكه هنوز بازوهاي او را در ميان مشتش دشت بي رحمانه تكانش داد و فرياد زد

ـ جواب منو بده... منظورت چيه از اين موش و گربه بازي... هان... به خيال خودت ميخواي منو 
وش ميدوني؟! نميتوني...!! قبل از من بسوزوني... من رو احمق فرض كردي يا خودت رو خيلي با ه
 ...چيكار ميكردي... با همه اُكي بودي به من رسيدي نميتوني

 ...كريستال ناليد: شاين... دستمو شكوندي

شاين كه بازوهاي كريستال را بين انگشتان قدرتمندش گرفته هيچ متوجه نبود كه اين چيزي كه در ميان 
تر است او فشار انگشتانش را كم كرد و كريستال را هل داد پنجه اش ميفشارد بازوهاي نحيف يك دخ

عقب و رفت روي لبه تخت نشست و آرنجهايش را روي زانويش گذاشت و سرش را در ميان دستهايش 
 .گرفت

 :كريستال جلوي او زانو زد و در حاليكه سعي ميكرد دستهاي او را پايين بياورد گفت

را هميشه آزارم ميدي... لعنت به تو... قبل از تو هيچ كس نبوده... ـ لعنت به تو شاين... لعنت به تو... چ
 ...هيچ كس قبل از تو توي زندگيم نبوده

شاين براي لحظاتي متعجب به كريستال نگاه كرد و كريستال در حاليكه دلش ميخواست همانجا بميرد تا 
 :اينقدر خوار شود صورتش را پشت دستانش پنهان كرد و ناليد

تر احمقم كه قبل از تو هيچكس توي زندگيم نبوده... من نميتونم... چون بلد نيستم... چون ـ من يه دخ
 ...ميترسم

شاين با بهت داشت كريستال را نگاه ميكرد باورش نميشد هنوز دختري در اياالت متحده آمريكا زندگي 
ر همه چيز تمامي كند كه در سن بيست و هفت سالگي هيچ مردي توي زندگي اش نبوده باشد آن هم دخت

 ...مثل كريستال سانتيني

صداي پر از بغض كريستال توي گوشش پيچيد: لعنتي من تا حاال با هيچ مردي نبود... من باكره ام... من 
 ...احمق يه دختر بي عرضه ام كه توي اين سن هنوز باكره اس... چرا نميفهمي... سخته... برام سخته

با خودش فكر كرد كه چه رفتار ظالمانه اي با اين دختر داشت ... شاين جلوي او روي زمين زانو زد و 
با دختري كه تنها جرمش پاكدامني اش بود... بله پاكدامني... چيزي كه شاين سالها بود فراموشش كرده 
بود... چرا اينقدر احمق شده بود جديدا... از كي تا حاال اينقدر وقيح شده بوده توانايي تشخيص اين را از 

داده بود كه دختري كه در اين مسائل بي تجربه است نميتواند رفتاري پخته و حساب شده داشته دست 
 .باشد

 تو کدوم کوهی که خورشيد

 از تو چشم تو می تابه
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 چشمه چشمه ابر ايثار

 روی سينه ی تو خوابه

 تو کدوم خليج سبزی

 که عميق ، اما زالله

 مثل اينه پاک و روشن

 مهربون مثل خياله

اول می دونستم کاش از  

 که تو صندوقچه ی قلبت

 مرهمی داری برای

 زخم اين هميشه خسته

 کاش از اول می دونستم

 که تو دستای نجيبت

 کليدی داری برای

 درای هميشه بسته

 تو به قصه ها می مونی

 ساده اما حيرت آور

 شوق تکرار تو دارم

 ... وقتی می رسم به آخر

 (ايرج جنتي عطايي)

زانو زده بود و داشت گريه ميكرد شاين از روي تخت پايين امد و روبروي او  كريستال روي زمين
 :درست مثل او روي زمين زانو زد و مچ دستهاي او را گرفت و گفت

 !ـ گريه نكن... بسه ديگه هر چي گريه كردي
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هاي كريستال سرش را بلند كرد چشمهايش از بس گريه كرده بود مثل دو پياله خون شده بودند و عنبيه 
آبي رنگش توي اين خون شناور بودند او همانطور كه قطرات اشك دانه دانه از گوشه چشمش ميچكيدند 

 ...نگاهش كرد و گفت: دلت به من ميسوزه... آره... با خودت فكر ميكني كه من چه دختر املي هستم

 :شاين در سكوت فقط تماشايش كرد و كريسال ادامه داد

دم... از اينكه تنم رو لمس كني ميترسم... من هيچي بلد نيستم... من از دنياي ـ من تا حاال با هيچكس نبو
شما مردا هيچي نميدونم... او بغض كرد و با صدايي لرزان ادامه داد: اگه به خاطر اين ميخواي تركم 
ر كني ... من نميتونم جلوت رو بگيرم. كريستال اينرا كه گفت دوباره چشمهايش پر از اشك شدند و با ه

 .مژه اي كه بر هم ميزد قطرات اشك از البالي مژگانش روي گونه اش مي لغزيدند

شاين همانطور كه مچ دستهاي كريستال را در ميان دستهايش داشت او را به سمت خودش كشيد و محكم 
دستهايش را دور بدن لرزان او حلقه كرد و انگشتانش را البالي موهايش او گم كرد كريستال با صدايي 

دآلود ناليد: شايندر ... 

 ...و شاين لبش را به گونه او چسباند و آرام نجوا كرد: جانم

 ...ـ اگه بري ديوونه ميشم... قسم ميخورم كه ديوونه ميشم

شاين گفت: مگه اينكه عقلم رو از دست داده باشم... نميدوني چه حسي به من ميدي وقتي ميگي اولين مرد 
حمق ديگه در اين باره چه نظري دارن اما براي من به عنوان يه مرد زندگيت هستم... نميدونم مرداي ا

 ...شرقي اين يه افتخاره كه با دختري باشم كه هيچ مردي تنش رو قبال لمس نكرده

كريستال سرش را به عقب برد و به چشمهاي شاين زل زد و شاين ادامه داد: تا آخرش باهات هستم... 
ميمونم كه محرمت بشم... كه ازم نترسي... حاال بلند شو... با اين نگران هيچي نباش... اونقدر پيشت 

 ...وضعيت چرا روي زمين سرد نشستي

*** 

كريستال وارد اتاقش شد كمر درد نه چندان خفيفي داشت و رخوت دردناكي را توي رانهايش احساس 
دهاي جانكاه و غم ميكرد گويي ساعتها دويده باشد اين پريود هم شده بود غوز باال غوز با اين در

انگيزش... بله غم انگيز، كريستال هميشه معتقد بود كه دردي كه توي اين دوره تحمل ميكرد جز 
محزونترين دردهايي بود كه يك انسان ميتوانست تحمل كند خودش هم نميدانست چرا اما هميشه در اين 

راي گريستن داشت ديگر نيازي به اين موقعيت ميل شديدي به گريه پيدا ميكرد، االن به اندازه كافي دليل ب
درد لعنتي نبود با وجود تمام حرفهاي دلگرم كننده اي كه شاين گفته بود اما هيچ چيز برايش عوض نشده 
بود مطمئن بود كه شاين رهايش ميكند و ميرود... ميدانست كه شاين را از دست داده و ديگر هيچ چيز 

كه از شاين توي همين اتاق روي همين تخت ديده بود  درست شدني نخواهد بود آن چهره ي خشمگين
مطمئنش ميكرد او زير پتويش خزيد و سرش را توي بالشش فرو كرد و سعي كرد ردي از عطر تن 

شاين توي اين تخت خواب پيدا كند او عاشقتر از اين بود كه بتواند به همين راحتي از اين عشق بگذرد... 
ش دارد، وقتي فردا صبح بيدار ميشد و ميديد كه اثر از شاين نيست، مطمئن بود روزهاي تلخي را در پي

دوباره اشك توي چشمهايش دويد اخر او چرا اينقدر بدبخت بود... در همين افكار غرق بود كه خواب نا 
 .آرامي؛ بيداري را از چشمهايش ربود
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*** 

ل اينكه كريستال واقعا خوابيده بود دستگيره در اتاق چرخيد و شاين به آرامي وارد شد كنار تخت ايستاد مث
هنوز نم اشك را ميشد روي گونه اش احساس كرد موهايش روي بالش ولو شده بودند و از گره اي كه در 

ابروهايش بودند مشخص بود كه اين خواب خواب راحتي نيست. او پولورش را از تن خارج كرد بعد 
را باز كرد وقتي آرام زير پتو خزيد كريستال روي لبه تخت نشست در همان سكوت دكمه هاي پيراهنش 

از خواب پريد سنگيني كسي را توي تختش احساس ميكرد خب مطمئنا كسي جز شاين نميتوانست باشد 
تنها كسي كه اجازه حضور در اين تخت را داشت هم او بود. كريستال به سمت او چرخيد و اولين چيزي 

صورتش بود در حاليكه تنها چيزي كه به تن داشت يك زير  كه ديد سينه ستبر شاين بود كه دقيقا جلوي
پيراهن سفيد ركابي بود كريستال سرش را بلند كرد تا صورت او را ببيند شاين دقيقا كنار او با حفظ 
فاصله دراز كشيده بود. كريستال در كمال ناباوري ميديد كه ديگر از ان همه تشويش دفعه قبل خبري 

يك بودن به شاين دچار استرس نميشد و برعكس آرامش عجيبي تمام وجودش را نيست حداقل ديگر از نزد
فرا گرفته بود او كمي جا به جا شد تا شاين راحتر باشد و شاين بدون گفتن كلمه اي كنار او دراز كشيده 
بود كريستال از اين سكوت خوشش نمي آمد بايد يكي يك چيزي ميگفت اما هر چه فكر ميكرد چيزي به 

نمي رسيد انگار نطقش كور شده بود شايد هم بلد نبود ... زوجها حتما توي اين چنين موقعيتهايي يه ذهنش 
 ...چيزي به هم ميگفتند... اما شاين زدوتر از او سكوت را شكست: زن و شوهر بايد كنار هم باشن

ي بزار ... كريستال هنوز داشت نگاهش ميكرد كه شاين اضافه كرد: البته تو اسمشو هر چي دوستدار
 !پيوند اجتماعي... رابطه عاشقانه... ولي از نظر من ما زن و شوهريم ...؟

 :او به آرامي چانه كريستال را لمس كوتاهي كرد و با لحن دلنشيني اضافه كرد

 ...ـ نترس از من

گرفته  محسبات كريستال كمي اشتباه از آب درانده بود شاين نه تنها نرفته بود... بلكه حاال كنارش قرار
 ...بود روي يك تخت زير يك سقف و داشت با او صحبت ميكرد او ناباورانه گفت: شاين

 ...شاين با انگشت شستش لبهاي او را لمس كرد و گفت: جانم

 !كريتال دست او را كه روي صورتش بود را گرفت و گفت: عصباني نيستي ديگه...؟

ال شد دستش را از ميان دست او يرون كشيد و شاين كمي جا به جا شد و تا كامال رو در روي كريست
آرام انگشتانش را روي بازوي او كشيد و گفت: دستت درد گرفت... معذرت ميخوام... بزار به حساب 

 ...اينكه خيلي دوستت دارم

كريستال لب زيرينش را به دندان گرفت خب اين درست بود كه هنوز درد داشت اما دردي نبود كه 
اليه كند... اصال چه اهميتي داشت؟! مهم اين بود كه حاال شاين كنار بود نزديك و بخواهد به خاطرش گ

مهربان... ميدانست كه تا چند روز آينده از روابط معمول خبري نخواهد بود پس بدون ترس و بي اراده 
دستش روي پهلوي شاين نشست و همين حركت ساده كافي بود تا شاين او را در عطر مردانه ي تنش 

كند غرق . 

*** 
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كريستال نميدانست چقدر از شب گذشته بود كه با صدايي از خواب بلند شد صدايي شبيه ناله بود كه 
بيدارش كرده بود وقتي كامال هشيار شد شاين را ديد كه توي خودش مچاله شده و به شدت ميلرزد او 

جمع شده بود و ميلرزيد صاف نشست و براي لحظاتي با بهت فقط شاين را كه با آن قد بلند توي خودش 
 :نگاه كرد او سريع چراغ اتاق راروشن كرد شاين در حاليكه بدنش غرق در عرق بود به شدت ميلرزيد

 ...ـ شاين... چي شده

 ...شاين از ميان دندانهايي كه به هم ميخوردند گفت: سرده... خيلي سرده

ر آغوش گرفت تا كمي از لرزش او كم كريستال با دستپاچگي پتو را روي شاين كشيد و همانطور او را د
كند اما وقتي لرزش قوي بدن او را ديد وحشت كرد فك شاين به شدت ميلرزيد و او ميتوانست صداي به 
هم خوردن دندانهاي او را بشنود. او دستش را روي دهانش گذاشت فكرش كار نميكرد اصال نميفهميد كه 

مهايش را بست بايد خودش را ارام ميكرد تا كمي بتواند فكر اينجا دارد چه اتفاقي مي افتد او لحظه اي چش
كند... او سريع به سمت تلفن رفت و شماره اورژانش را گرفت شاين هنوز داشت ميلرزيد صداي اپراتور 

 توي گوشش پيچي:ـ ّ فوريتهاي پزشكي بفرماييد

 :كريستال دست و پاچه شده بود

 ...ـ الو... خانم

د و بگيد چه اتفاقي افتادهـ بله... لطفا آروم باشي ... 

 ...ـ همسرم... بدجوري ميلرزه

خود كريستال هم نفهميده بود كه شاين را همسرم خطاب كرده بود اصال چه اهميتي داشت همسر... 
 ...دوست پسر... يا هر چيز ديگري... االن عشقش بود كه حال بدي داشت

 ...ـ آرامشتون رو حفظ كنيد و آدرس دقيقتون رو بگين

دقايقي طول كشيد كه امبوالنس از را رسيد كريستال رب دو شامبرش را به تن كرده بود و با نگراني 
باالي سر شاين ايستاده بود كه حاال به شدت احساس گرما ميكرد مامور آمبوالنس داشت سواالتي از او 

د كه بتواند جواب ميپرسيد مثل درد داشتن توي سينه و احساس خفقان... ولي شاين بيمارتر از اين بو
درستي بدهد، متخصص اورزانس با گوشي ريه شاين را معينه كرد و بعد رو كريستال كرد و گفت: 

 !ايشون عمل جراحي داشتن؟

 ...كريستال در حاليكه اشك ميريخت سري تكان داد و گفت: بله... يك هفته پيش

 !او همانطور كه داشت فرمي را پر ميكرد پرسيد: و دليل جراحي؟

يستال با بغض گفت: توي زورگيري گلوله خورده بودكر ... 

مامور كه نيم نگاهي به كريستال انداخت و گفت: همه عالئم با اين درد توي سينه و احساس خفگي احتمال 
 ...ميدم ذات الريه باشه... در هر حال بايد به مركز درماني منتقل بشه
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بود زير چشمهايش حلقه هاي كبودي ديده شاين روي تخت دراز كشيده بود و سرمي به دستش وصل 
ميشد و بر اثر مسكن و آنتي بيوتيكي كه دريافت كرده بود تقريبا ميان خواب و بيداري بود. كريستال 

باالي سري ايستاده بود هنوز توي بهت بود باورش نميشد يك بيماري بتواند مردي قوي مثل شاين را مثل 
ه شاين نبايد بعد از اين جراحي زياد توي هواي سرد ميمانده... بيد بلرزاند دكتر اورژانس گفته بود ك

پرستاري امد و يك آمپول را توي سرم شاين تزريق كرد و نيم نگاهي به صورت رنگ پريده كريستال 
 !انداخت و گفت: نامزدته؟

 !كريستال فقط لبخند كمرنگي زد و پرستار ادامه داد: بدجور رنگت پريده... حالت خوبه؟

ل با همان لبخند بي جان روي لبش گفت: خوبم... اما خوب نبود درد كمر امانش را بريده بود و كريستا
 ...مطمئن بود كه رنگش پريده است

 ...پرستار گفت: فشارت نيوفته... برو بگير بشين

كريستال آمد بگويد كه تا به حال فشارش نيوفتاده اما يادش افتاد كه همين چند وقت پيش بود كه توي 
پزخانه ويالي سالياري جلوي چشمهاي شاين پخش شده بود كف آشپزخانهآش ... 

پرستار دوباره گفت: زياد نگرانش نباش... دكترش احتمال ذات الريه رو رد كرده احتمال يه التهاب 
ريوي كوچيك باشه... حاال دكترش مياد توضيح ميده خودش... درسته خيلي مريضه اما بدنش قويه... 

 ...زود خوب ميشه

كريستال انگشتانش را البه الي موهاي سياه و براق شاين فرو كرد و آرام پوست سر او را نوازش كرد و 
 .نفهميد كي پرستار اتاق را ترك كرده

باالخره دكتره آمد و گفت كه احتمال ذات الريه بالكل منتفي است و اين يك عفونت خفيف ريوي بوده كه 
احي بودهآنهم به دليل هواي سرد و سابقه جر . 

*** 

 ...ـ دكتر گفته بايد امشب رو اينجا بموني

 .اينرا كريستال در حالي گفت كه داشت با چهره اي نگران شاين را تماشا ميكرد

شاين پاهايش را از تخت آويزان كرده بود هنوز هم رنگ به چهره نداشت دقايقي قبل بخيه هايش را 
 :كشيده بودند

برم خونه بهترم ـ عزيزم لزومي نداره... من اگه .. 

 ...كريستال پلور شاين را بدستش داد و گفت: اگه بازم حالت بد بشه چي

شاين پلورش را پوشيد و گفت: نميشه... مهم آنتي بيوتيك كه دارم دريافت ميكنم... من اينجا بمونم يا توي 
 ...خونه باشم هيچ فرقي نداره
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وقتي دكتر ميگه بايد بموني تو چرا خودسري كريستال كمي تند شد و گفت: چرا اينقدر لجبازي... 
 ...ميكني

شاين كريستال را نگاه كرد و گفت: عزيز دلم... وقتي ميگم من اينجا نميمونم ... نميمونم... تو هم اينقدر 
 ...اصرار نكن و انرژي نزار

 ..كريستال با عصبانيت گفت: يه دنده ي كله شق

بگي بيا كمكم كن شاين گفت: به جاي اينكه به من بد و بيراه ... 

*** 

شاين روي تختش نشست و كريستال همانطور كه غر ميزد پرده هاي اتاق را كنار زد تا نور صبحگاهي 
 ...به داخل بتابد وقتي برگشت شاين را با باال تنه برهنه در حال رفتن به سمت حمام بود دست به سينه شد

 ...ـ داري كجا ميري

بار گفت و شاين با ضعف مشهودي كه داشت به لبه در حمام تكيه زد و كريستال اينرا با لحني سرزنش 
 ...گفت: اينطور كه به نظر ميرسه دارم ميرم حموم

 :كريستال سرزنش اميز گفت

 ...ـ حاال يه روز نري نميشه... با اين حال و روزت

 :شاين وارد حمام شد

 ...ـ تنم بوي عرق ميده

خب بو بده... مگه ميخواي بري رو فرش قرمز؟كريستال جلوي در حمام ايستاد و گفت:  ! 

شاين همانطور كه با حالت نا متعادلي كمربندش را باز ميكرد گفت: نميتونم... از بوي عرق بدم مياد... و 
بعد شلوارش را از تنش بيرون آورد كريستال سرش را برگرداند و همانطور كه صورتش سمت ديگري 

ل داشته باشمبود گفت: با بوي عرقت من بايد مشك ... 

 :اما ناگهان با صداي تك خنده شاين به خودش امد

 !ـ تو از من خجالت ميكشي؟

 :كريستال سريع نگاهش كرد و خيلي زود رفت توي الك دفاعي

 !ـ نخير چرا بايد خجالت بكشم؟
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ته شاين به جز يك شورت مايو سفيد چيزي به تن نداشت... كريستال مطمئن بود كه گونه هايش گل انداخ
اند اصال مگر غير از اين ممكن بود با اين حرارتي كه روي گونه هاي احساس ميكرد خيلي سعي كرد 
شاين چيزي از شرمش نفهمد شاين دوباره آمد و به لبه در تكيه داد چشم كريستال روي خط قرمزي كه 

او گلويش را صاف جاي بخيه هاي كشيده شده را نشان ميداد قفل شده بود انگار توي جهنم ايستاده بود 
 :كرد تا چيزي بگويد كه شاين گفت

 .ـ كمكم ميكني حمام كنم... بعد نگاهش ملتمسانه شد و ادامه داد: نميتونم روي پاهام بايستم

كريستال نگاه مشكوكي به او انداخت و تا خواست چيزي بگويد شاين گفت: چرا اينجوري نگاهم ميكني... 
رم... دوست داري با مغز برم توي سراميكهاي كف حموم... وجدانت من در هر حال بايد اين حموم رو ب

 !اجازه ميده؟

شاين روي لبه وان نشسته بود كريستال ابتدا موهاي او را شامپو زد و شست تمام لذتي كه شاين از اين 
كار ميبرد توي آب لبخند كمرنگ گوشه لبش خالصه شده بود. كريستال اسفنج تن شوي آبي رنگ را 

و كمي روي ان از شامپو بدني كه پر بود از خنك كننده ريخت بوي ان با بخار آب داغ مخلوط  برداشت
شده بو و حس دوگانهي بين گرما و سرما را منتقل ميكرد...بعد از كف زدن دوش را روي بدنش گرفت و 

يرفت دستش را به آرامي روي بدن او كه هنوز هم تقريبا داغ بود كشيد چشمهاي شاين ديگر داشت م
ي «خوبم»انقدر بيحال بود كه هر از چند گاهي كريستال مجبور ميشد حالش را بپرسد و شاين هم هر بار 

ميگفت و دوباره به همان حال مي افتاد... وقتي شست و شوي باال تنه او تمام شد شاين دوش را از دست 
عظيم را از روي دلش  و با همين جمله كوتاه يك دلهره« بقيه اش با خودم»كريستال گرفت و گفت:

 .كريستال برداشت او پشت در حمام ايستاد و حوله را بدست شاين داد و منتظر شد تا او بيرون بيايد

شاين احساس ميكرد ديگر توان ايستادن ندارد و همانطور بيحال از حمام بيرون آمد و در حاليكه حوله را 
ستال با يك حوله كوچك بدنش را خشك كرد و دور پاين تنه اش پيچيده بود رفت و روي تخت نشسته كري

بعد خيلي زود رفت و سشواري را از توي كشوي ميز توالت برداشت و شروع به خشك كردن موهاي 
شاين كرد. او انگشتانش را البالي موهاي شاين فرو كرده و سشوار را روي موهاي او تكان ميداد باد 

گشتان كريستال البه الي موهايش او را كمي هيجان زده گرم حس خوبي به شاين ميداد البته حركت نرم ان
اکسی »ميكرد اما بدنش خسته تر و بيمارتر از آن بود كه بتواند برانگيخته شود اما به اندازه كافي 

توي خونش وارد شده بود كه براي لحظاتي احساس بهتري داشته باشد« توسين . 

_______________________________ 

ش هورمون عشق هم ميگن، يه هورمونه كه وقتي انسان به يه نفر عشق ميورزنه يا اكسي توسين: به
دوستش داره توي بدن توليد ميشه و باعث احساس شادي و رضايت و خوشبختي ميشه وقتي آدم يه رابطه 

 .خوب باعشقش داشته باشه ميزان اين هورمون هم زياد ميشه

_______________________________ 

انگشتانش موهاي او را كمي مرتب كرد و همزمان گفت: موهاتو دوست دارم كريستال با ... 

شاين انديشيد كه كريستال تصميم گرفته ديوانه اش كند او به كريستال كه يك پولور زيتوني به همراه يك 
شلوار جين آبي به تن داشت نگاه كرد موهايش كمي نامرتب بودند و نوك انها هنگام شستن شاين نم 
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ه بودند او آستيهايش را تا روي آرنجش باال زده بود و كال حالت خودماني خودش گرفته بود شاين با خورد
 !خودش فكر كرد كه اخرين باري كه كسي به او مهرباني كرده بود كي بود... سالها پيش

كريستال يك زير پيرهني از توي كشوي دراور بيرون كشيد و همانطور كه به طرف او مي آمد متوجه 
بود كه چشمهاي بيحال شاين روي او قفل شده و اين كمي معذبش كرد هنوز هم نتوانسته بود با اين روابط 
جديد كناربيايد و با كوچكترين نگاه شاين دست و پايش را گم ميكرد اما ياد ديشب تمام اضطرابش را از 

نميتوانست ترسناك باشد هر  بين ميبرد ان آرامشي كه كنار شاين تجربه كرده بود و انهمه عشق و يگانگي
 ...چند ديشب اتفاقي بينشان نيفتاده بود اما همين كنار هم بودن هم براي شروع غنيمت بود

او سر شاين را از توي يقه زير پيراهن رد كرد وكمكش كرد تا دستهايش را هم بيرون بياورد اما با 
 :صداي شاين به خودش آمد

 ...ـ كاش توي اين وضعيت نبودي

ال خوب منظور شاين را از وضعيت ميفهميد... منظورش ماهانه اش بود... مطمئن بود... او دست كريست
 !به سينه شد و گفت: اصال من هيچي... به نظرت با اين وضعيتت كاري هم ازت بر ميومد؟

 بعد انگشتش را روي فرورفتگي چانه شاين كشيد و با نيشخند ادامه داد: روي پاهات به زور ايستادي...
 ...به جاي اينكه به اين چيزا فكر كني بهتره به فكر سالمتيت باشي

شاين بازوي او را گرفت و او را كنارش روي تخت نشاند و گفت: آره حق با توئه واقعا نميتونم رو پاهام 
 ...وايستم اما... زن زيبا مرده رو زنده ميكنه... اين كه فقط يه سرما خوردگي ساده س

ر كرد كه چقدر دلش ميخواهد سر شاين را در آغوشش بگيرد و موهاي براق كريستال با خودش فك
 .سياهش را به هم بريزد اما ميترسيد... هيچ تصوري از عكس العمل شاين نداشت

كريستال او را وادار به دراز كشيدن تو تخت كرد و همانطوركه داشت روي او را با پتو ميپوشاند گفت: 
ي افكار شيطاني رو هم از سرت بيرون كنتو االن فقط بايد استراحت كن ... 

شاين كمي در سكوت به كريستال نگاه كرد و گفت: بچه كه بودم وقتي مريض ميشدم مادرم تا صبح باالي 
سرم مينشست و برام دعا ميخوند... يه كتاب دعا داشت ... كريستال روي لبه تخت نشست و منتظر شد تا 

باري بود كه شاين داشت درباره خاطراتي قبل از اين ده سال صحبت شاين باقي حرفش را بزند اين اولين 
 :ميكرد

 ...ـ فقط برام ميخوند تا خوابم ميبرد

 !كريستال كنار او روي تخت نشست و پرسيد: مادرت هنوز زنده ست؟

 ...شاين سري تكان داد و گفت: بيشتر از ده ساله كه نديدمش

ساله كه نديديش؟كريستال گفت: يعني مادرت زنده س و تو ده  ! 

 !شاين كمي نگاهش كرد و گفت: به نظرت خيلي سنگدلم؟
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كريستال شانه اي باال انداخت و گفت: نميدونم.. اما من اگه ميدونستم مادرم يه جايي توي اين دنيا داره 
 ...نفس ميكشه شده با پاي پياده هم ميرفتم پيشش

 !ـ مادرت مرده؟

كريستال غمگين شدند او نگاهش را از شاين دزدي و به زمين  شاين اينرا كه پرسيد به وضوح چشمهاي
 .دوخت و گفت: سه ساله بودم كه هر دوشون مردن... هم مادرم هم پدرم

 ...شاين دستش را از زير پتو بيرون آورد و آرام دست كريستال را گرفت و گفت: متاسفم

ندارهكريستال بدون اينكه سرش را بلند كند لبخندي زد و گفت: اشكالي  ... 

شاين داشت پشت دست او را نوازش ميكرد چقدر دلش ميخواست همين االن توي آغوش او غرق شود 
د تمام دلتنگيها و تنهايي هايش افتاده بود ياد تمام روزهايي كه تنها توي اتاقش مينشست و منتظر دوباره يا

تتم... وقتي با بچه ها دعوا ميكرد ميماند تا يكي بيايد و بگويد غصه نخور تنها نيستي من هستم... من پش
كسي بيايد و طرفش را بگيرد و بگويد با دختر من كاري نداشته باشيد... تمام آنروزهايي كه يادش دادند 
سرد باشد... خشك باشد... تلخ باشد. چقدر دلش ميخواست االن سرش را بي دغدغه هيچ چيز روي سينه 

راري دهد اما افسوس كه او هم يك مرد بود... مرد كه مادر شاين بگذارد و شاين تمام دلتنگيهايش را ف
 ...نميشد

شاين طاقت ديدن چشمهاي كريتال را وقتي اينطور پر از غم ميشدند را نداشت او كمي پتويش را كنار زد 
 ...و اغوشش را باز كرد و گفت: بيا اينجا ببينم

د نگاه كرد وبعد بدون انديشه به هيچ چيز كريستال براي ثانيه اي مردد به آغوشي كه برايش باز شده بو
سرش را روي شانه شاين گذاشت و اجازه داد تا بازوي او دور بدنش حلقه شود و دستش را از روي 

 .سينه او رد كرد و خود را به گرماي آغوش او سپرد تا شايد كمي از دلتنگيهايش كم شود

ا من حرف بزن... من گوش خوبي امشاين همانطور كه داشت موهاي او را نوازش ميكرد گفت: ب ... 

 ...كريستال كه نم اشك توي چشمش دويده بود گفت: من خيلي تنهام... هميشه تنها بودم

 ...ـ من هميشه فكر ميكردم كه خودت اينطوري دوست داري... تو هميشه سخت بودي

خودم مواظبت مي كردم... ـ كي از تنهايي خوشش مياد... اما من مجبور بودم اينجور باشم... من بايد از 
توي جنگل گرگ باشي بهتره تا يه آهو... مجبور بودم ديوار خونم رو بلند درست كنم تا هر كسي نتونه 

 !وارد حريمم بشه

يد و گفت: اما تو ديوار دورت رو خيلي بلند درست كرده بودي نه تنها آدمها ب*وسشاين موهاي او را 
يد هم نميتونست بهت بتابه... خيلي سرد و بي روح نشون نميتوستن وارد حريمت بشن... نور خورش

 ...ميدادي... خونه اي كه بهت نور نرسه... جاي افسرده اي ميشه

كريستال گفت: من دوست داشتم تو بياي و در قلبم رو بزني... صدام كني تا بيني چه حرارتي ميتونم توي 
 ...قلبم روشن كنم اما تو
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ت شاين به وضوح محكمتر شد و او گفت: من از كجا بايد ميدونستمكريستال احساس كرد كه حلقه دس ... 

كريستال ساكت شد... حرف شاين به طور تلخي درست بود. شاين كه سكوت كريستال را ديد براي اينكه 
 !او را وادار به حرف زدن بكند پرسيد: از كي از من خوشت اومد؟

قرار بگيرد و گفت: چرا ميخواي بدونيكريستال كمي جا به جا شد تا بهتر توي اغوش شاين  ... 

 !شاين با لبخندي كه توي صدايش منعكس شده بود گفت: برام مهمه... ميخوام بدونم؟

كريستال دستش را جمع كرد و روي سينه شاين گذاشت و همانطور كه ناخونش راروي زير پيراهن سفيد 
 ...او ميكشيد گفت: بايد قول بدي كه مسخره م نكني

لحن سرزنش باري گفت: كريستالشاين با  ... 

 ...كريستال سرش را محكمتر روي كتف شاين فشرد و گفت: قول بده

 ...ـ قول ميدم

كريستال سرش را كمي باال آورد و چشم در چشم شاين شد و گفت: اون سال رو يادت مياد... كريسمس 
 !رو رفته بوديم آلپ... همون سال كه سارا سالياري پاش شكست؟

تكان داد و گفت: خيلي وقت پيشه شاين سري ... 

 ...كريستال گفت: هفت سال پيش

 ...شاين ادامه داد: آره همون سال كه توي بوران گير كرديم ... من و تو و انريكو مازاني

كريستال گفت: قرار بود دن و سارا و ماريو جلوتر برن و ما پشت سرشون بريم دن ميخواست كريسمس 
يره... سه روز بدون هيچ غذايي توي اون استراحتگاه كوچيك بين راهي گير رو توي دامنه آلپ جشن بگ

افتاده بوديم توي اون سرما... من هم مثل هميشه دوباره كمردرد داشتم به خاطر پريودم... تو ميدونستي 
 ...كه چقدر ضعيف ميشدم توي اون روزها

ي پسر حسابدار دن بود كه آن سال از شاين كم كم داشت تمام ماجرا را به ياد مي اورد انرويكو مازان
 :ايتاليا امده بود تا كريسمس را كنار پدرش باشد... كريستال ادامه داد

ـ تو پتويي رو كه دور خودت پيچيده بودي رو دادي به من و برام برف رو آب كردي تا مسكن رو بتونم 
 ...با آب بخورم

به خاطر يك پتو و كمي برف آب شده؟! مگر  شاين واقعا جا خورده بود... هفت سال دوست داشتن فقط
 ...ممكن بود كه به خاطر همين داليل مسخره هفت سال كسي را دوست داشت

 ...شاين متعجب گفت: كريستال
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 :كريستال غلطي زد و آرنجهايش را ستون بدنش كرد روبروي او

بودي اين برام خيلي مهم نميدوني چه حسي بهم داد وقتي ديدم يه نفر نگران منه... تو براي من نگران 
 ...بود

 ...شاين در ميان ناباوري گفت: تو هفت ساله كه

 ...كريستال اجازه ادامه تكميل حرفش را به او نداد و گفت:آره هفت سال من احمق دوستت دارم

 ...شاين گفت: پس چرا من نفهميدم

 ...كريستال گفت: چه اهميتي داشت... تو منو نميخواستي

هاي زيباي او كه االن مثل دو تا تيله آبي شفاف شده بودند زل زد و بعد او را محكم تا شاين كمي به چشم
 .جايي كه بدن بيمارش اجازه ميداد در بر كشيد

 :كريستال نفسي كشيد و سوالي كه ميخواست بپرسد را توي دهانش مزمزه كرد

 !ـ تو... چي... دوستم داري؟

چي فكر ميكني؟ شاين با دهان بسته خنديد و گفت: خب خودت ! 

 !كريستال در سكوت مژه زد و گفت: راستشو بگم؟

 ...شاين گفت: نه ... دورغ بگو

 :كريستال به طنز كالم شاين لبخندي زد

 ...ـ خب... شايد كمي

 ..كريستال مكثي كرد و ادامه داد: ميدونم كه بهم حس داري... اما... نه اندازه من

 :شاين وادارش كرد تا به او نگاه كند

ـ چرا اين حرف رو ميزني؟! اخمي بين ابروهايش نشسته بود كريستال لبهايش را تو كشيد و با حالت 
 :جذابي رها كرد وگفت

 ...ـ ميدونم

 :شاين سرسخت شد

 ...ـ از كجا

 ...كريستال زبانش را به پشت دندانهايش كشيد و گفت: دروغه
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ونت دستش را از زير بدن او بيرون كشيد شاين كمي در سكوت كريستال را تماشا كرد و بعد با كمي خش
و در حاليكه پتويش را رويش ميكشيد بدون اينكه نگاهش كند با لحن سردي گفت: باشه... پا شو برو 

 ...ميخوام بخوابم

كريستال باورش نميشد كه شاين اينقدر زود از يك آتشفشان عشق تبديل به يك كوه يخ شود در حاليكه 
حن گاليه آميز گفت: شاين... چرا اينجوري ميكني؟واقعا جا خورده بود با ل ! 

 ...ـ چه جوري؟! من مريضم بايد استراحت كنم

شاين اينرا گفت و دستش را روي پيشاني اش گذاشت و چشمهايش را بست اما هنوز همان خط اخم بين 
 .ابروهايش بود

 ...كريستال ناليد: شاين

 .اما شاين هيچ عكس العملي نشان نداد

لند شد و روي تخت نشست و گفت: چرا اينقدر راحت از من ميگذري... هميشه توي شكستنم كريستال ب
 ...هيچ ترديد توي دلت راه نميدي

شاين با خودش انديشيد چرا عمر لحظات رمانتيكشان اينقدر كوتاه است؟! او دستش را بلند كرد و به 
كريستال اضافه كردكريستال كه باالي سرش با چهره ي غمگين بغ كرده بود خيره شد  : 

 ...ـ چرا فكر ميكني دلم نميشكنه

 !شاين بلند شد روبروي او نشست و گفت: اين مزخرفا چيه تحويل من ميدي؟

كريستال كه باز چشمهايش از ان مدلهايي شده بود كه شاين را بيقرار ميكرد با ابروهايي تا به تا در 
اينقدر با من خشني حاليكه داشت با سرازير شدن اشكش ميجنگيد گفت: چرا ... 

 ...شاين كمي نگاهش كرد اين دختر امروز ميخواست ديوانه اش كند با اين حرفها و كارهايش

 !ـ من با تو خشنم؟

 .كريستال نگاهش را از او گرفت و به نقطه نا معلومي زل زد

كريستال را گرفت و  ـ منو نگاه كن... شاين اينرا با لحني آمرانه گفت اما كريستال اعتنايي نكرد او چانه
 ...در حاليكه به سمت خودش ميچرخاند گفت: قبال گفتم از قهر كردن بدم مياد

كريستال سرش را آزاد كرد و گفت: من قهر كردن بلد نيستم... او حركتي كرد تا برود كه شاين بازويش 
 ...را گرفت و گفت: كجا ... بايد اين حرفها رو همين حاال تموم كنيم

دارم... كريستال هنوز هم نگاهش نميكردـ من حرفي ن ... 
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شاين همانطور كه بازوي كريستال را گرفته بود گفت: من حرف دارم... كجا داري ميري بايد جوابت رو 
 ...بگيري

كريستال باالخره نگاهش كرد و براي جلوگيري از لرزيدن لبش آن را به دندان گرفت و گفت: بزار 
 ...برم... بعدا حرف ميزنيم

ستال از روي تخت او پايين امد و بدون لحظه اي ترديد اتاق را ترك كردكري ... 

 .شاين با بهت و ناراحتي جاي هنوز داشت به در خروجي نگاه ميكرد

كريستال يكراست به اتاقش رفت عصبي بود و اينرا خودش هم خوب ميدانست كه واكنشش در مقابل 
وب فكر ميكرد ميدي كه زياد هم بيجا نبوهرفتار شاين كمي بيش از حد تند بود اما وقتي خ ... 

شاين با كوچكترين حرفي او را از خود ميراند آرامشي كه به او ميداد هميشه متزلزل بود و به راحتي از 
او چشم پوشي ميكرد. كاش كمي نازش را ميكشيد... كاش كمي مهربانتر بود... كاش همانقدر كه من 

ن احساس داشت ... اينها چيزهايي بود كه توي سر كريستال دوستش دارم نه حداقل نصف اين به م
ميچرخيد حرف و عمل شاين با هم نميخواند ميگفت دوستش دارد اما در عمل هيچ چيز نشان نميداد 
كوچكترين نرمشي در مقابل او نداشت كريستال مطمئن بود هنوز هم در مقابل چشمان شاين يك ماده 

ش را برس ميكشيد دستهايش هنوز بودي شامپو بدن ميدادندگرگ است... او باغيظ داشت موهاي ... 

در اتاق با تقه اي باز شد و شاين در را چهار طاق باز كرد و همانجا توي درگاه ايستاد چهره اش هنوز 
 :رنگ پريده بود اما هنوز هم ميشد خط اخم رابين ابروهايش ديد

م شده بود؟ـ چرا سرتو انداختي پايين و رفتي؟! مگه حرفامون تمو ! 

 ...كريستال بدون اينكه نگاهش كند گفت: بزار بعدا

 :شاين كمي عصبي شد

 !ـ اين لوس بازيا چيه؟

كريستال برس را روي ميز توالت كوبيد و به طرف او چرخيد و با لحني پر از گاليه گفت: آخه من اگه 
زي بلد نيستملوس بازي بلد بودم كه وضعيتم اين نبود... همه مشكل من اينه كه لوس با ... 

شاين با بهت نگاهش كرد كريستال دوباره به سمت آينه برگشت آرنجش را روي لبه ميز توالت گذاشت و 
دستش را زير پيشاني اش ستون كرد شاين احساس ميكرد كه ديگر نميتواند بايستد همانجا توي چهار 

به جايي برسيمچوب در روي زمين نشست و گفت: سانتيني فكر نميكنم من و تو بتونيم  ... 

كريستال وقتي ديد كه شاين در اينجور مواقع سانتيني صدايش ميزند دوباره كالفه شد سريع به سمت او 
برگشت و گفت: منو سانتيني صدا نكن! و وقتي او را نشسته روي زمين ديد در حاليكه سرش به عقب 

ت بلند شد و رفت كنارش نشست و گفت: چرخيده و به ديوار تكيه داده بود يادش امد كه او هنوز بيمار اس
 ...بلند شو برو توي تختت
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 ...شاين دوباره نگاهش كرد: بايد همينجا... همين حاال تكليف منو خودتو روشن كني

 !كريستال پوزخندي زد و گفت: من روشن كنم؟

وشم شاين گفت: من خوشم نمياد سر هر موضوع بيخودي رو از من بگيري... من از قهر و قهربازي خ
 ...نمياد حوصله اين جور بازيها رو ندارم

 :كريستال كمي در سكوت شاين را تماشا كرد بغض داشت و هر لحظه آماده باريدن بود

ـ شايد اگه يه دختر كوچولوي مو مشكي بودم كه كارشو بلد بودحوصلشو داشتي؟! لعنت به اين سالها كه 
م ميفهمي... اما ميدونم كه وقتي يه مرد زني رو از من برات يه ماده گرگ ساخته! من هيچي بلد نيست

 ...دوست داره اينطور باهاش رفتار نميكنه

شاين نميفميد درد كريستال چيست اصال براي چه سر يك مسئله بيخود اينطور سر ناسازگاري گرفته 
ميكرد  مغزش كار نميكرد نميفهميد مشكل اين دختر چيست... او روبرويش زانو زده بود و با اخم نگاهش

دوباره شده بود همان كريستال سانتيني گذشته شاين پيشاني اش را با انگشتانش ساييد و گفت: كريستال 
 ...سانتيني فكر كنم از اولش اشتباه كرديم... ما براي با هم موندن ساخته نشديم

او ميميرد كريستال احساس بغض ميكرد شاين كه ميدانست... خود كريستال بارها به او گفته بود بدون 
پس چرا از جدايي حرف ميزد عمر دوست داشتنش فقط يك روز و نيم بود؟! احساس ميكرد نميتواند 

جلوي لرزيدن چانه اش را بگيرد او لب زيرينش را به دندان گرفت شاين انگشتش راباال آورد و تهديد 
 :كرد

 ...ـ گريه نميكني... نبينم اشكتو

گريه نكند؟! البته كه ميتوانست فقط كافي بود حرف نزند تا بغض كريستال نفس عميقي كشيد؛ ميتوانست 
لعنتي اش همانجا سر جايش بماند و تكان نخورد حتما گريه زيبايي نداشت... زرزرو به نظر ميرسد... 
حتما گريه كردن هم بلد نبود وگرنه چرا شاين اينقدر بايد از گريه اش منزجر باشد...حتما دليلش اين 

ميكرد از پشت خنجر خورده... احساس ميكرد شاين بازي اش داده شايد به خاطر ديشب است... احساس 
عقده كرده بود؟! آره حتما دليلش اين بود... شايد باورش نشده بود كه او پريود شده... او با بدبختي آب 
از دهانش را فرو داد شاين هنوز هم داشت نگاهش ميكرد صورتش اخم عميقي داشت كريستال دستش را 

 !زير بازوي او رد كرد و با صدايي مثل پچ پچ گفت: بلند شو... اينجا سرده

شاين ميدانست كه كه او بغض دارد اما نميخواست اشكهاي او را ببيند... چرا اين دختر نميفهميد اشكهايش 
اي هم  او را ديوانه ميكند... چشمهاي كريستال در كسري از ثانيه به خون نشسته بودند اما او حتي قطره

اشك نچكاند شاين از روي زمين بلند شد و به تختش برگشت شاين به وضوح انقباض فك كريستال را 
 ...ميديد و چشمهاي به خون نشسته اش را ميديد اما هر كاري كرد زبانش نچرخيد تا كمي آرامش كند

د و چانه اش را كريستال روي كاناپه طبقه پايين نشسته بود و زانوهايش را توي شكمش جمع كرده بو
روي زانويش گذاشته بود و به نظر ميرسيد دارد تلوزيون تماشا ميكند اما در واقع انچنان غرق در خودش 

بود كه عمال چيزي نميديد اما صداي زنگ تلفن او را به خودش اورد چه كسي ميتوانست باشد ابتدا 
دخواست جواب ندهد اما باالخره پشيمان شد و تصميم گرفت جواب بده : 
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 ...ـ بله

 :صداي شاد مهسا توي گوشي پيچيد

 !ـ سالم عزيزم... چطوري؟

 :كريستال سعي كرد صدايش را از بيحالي خارج كند

 !ممنونم... چه خبر؟

 :اما مهسا خيلي زود متوجه غم صداي او شد و گفت

 !ـ چي شده؟! چرا اينقدر بيحاليي ... دعواتون شده؟

يشبو خوب نخوابيدم... كمي كالفه مكريستال پوزخندي زد و گفت: نه... د ... 

 ...مهسا خنديد و گفت: يعني آتيش اين فاميل ما اينقدر تند بوده

 ...كريستال به ذهن منحرف مهسا خنديد و گفت: نه... دليلش اون نيست

 !مهسا باز خنديد و گفت: شوخي كردم... حاال چي شده كه خوب نخوابيدي؟

درباره بيماري شاين صحبت كند كه مهسا نگران نشود گفت:  كريستال در حاليكه سعي ميكرد طوري
 ...شاين سرما خورده بود . لرز كرده بود تا صبح توي اورژانس بوديم

 :مهسا كمي نگران شد

 !ـاالن خوبه؟! حالش چطوره؟

 :كريستال گوشي را در دستش جا به جا كرد

 .ـ خوبه... خوابيده

 ...مهسا گفت: ما شب ميتونيم بيايم ببينيمش

 ...كريستال گفت: البته... چرا كه نه... بياين! فقط

 ...مهسا گفت: فقط چي

 ...ـ دكترش گفته بايد براش سوپ جوجه با مواد اوليه تازه درست كنم... من بلد نيستم

 ...مهسا خنديد و گفت: عزيزم نگراني نداره... من سوپ رو ميپزم و ميارم
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خانه رفت پرتغالهايي را كه خريده بود از توي كيسه كريستال گوشي را كه گذاشت و به سمت آشپز
 !دراورد بايد براي شاين كمي آب پرتغال ميگرفت... شاين بد جنس نامهربان

وارد اتاق كه شد همانطور كه انتظار داشت شاين خواب بود ليوان آب پرتغال را كنار تختش گذاشت و 
را تميز كرد و رفت و روي كاناپه جلوي آرام از اتاق خارج شد و رفت طبقه پايين آشپزخانه اش 

تلوزيون دراز كشيد تا رسيدن مهسا كمي تلوزيون تماشا كند... البته خودش هم ميدانست كه االن توي 
سرش به اندازه صد تا فيلم سينمايي حرف و ماجرا هست ديگر مجالي به تماشاي فيلم ندارد نازبالشي را 

نتيجه رسيده بود كه گاهي بعضي چيزها غير ممكنند وارد  در آغوش كرفت و به فكر فرو رفت به اين
شدن او و شاين توي يك رابطه رمانتيك هم يكي از ان اشتباهات غير ممكن بود...اگر خودشان هم 

ميخواستند نميتونستند تازه فهميده بود فقط عشق كافي نسيت بايد اجازه ميداد شاين برود...در همين افكار 
د كي خوابش بردبود كه خودش هم نفهمي . 

هنوز كامال چشمهايش گرم نشده بودند كه احساس كرد چيز گرم گونه اش را لمس كرد چشمهايش را نيمه 
باز كرد شاين بود كه باالي سرش روي لبه كاناپه نشسته بود و روي صورتش خم شده بود لبهايش هنوز 

مگونه هاي كريستال را لمس كرد كمي داغ بودند او آرام نجوا كرد: عزيزم... منو ببخش... و باز ه
نفسش بوي پرتغال ميداد او لبخندي زد و گفت: براي من آب پرتغال آوردي؟! چرا پيشم نموندي؟! من به 

تو احتياج دارم نه ويتامين سي! من اون باال تنها افتادم روي تخت و تو اومدي اينجا روي كاناپه 
 !خوابيدي؟! آدم با شوهر مريضش اينجور تا نميكنه

كريستال كه انگار تمام دلتنگي اش با اين نزديكي از بين رفته بود اخم كمرنگي كرد و گفت: آدم با كسي 
 !كه عاشقشه اينجور تا ميكنه؟

شاين بازوي او را گرفت و وادار به نشستنش كرد و براي لحظاتي نگاهش كرد واقعا ميخواستش مگر 
ا احساس بود او گفت: چرا فكر ميكني از طرف تو ميشد كريستال را نخواهد وقتي اينقدر مهربان و ب

عشقه از طرف من فقط يه حس... تو بهم توهين ميكني.... من بعد از ده سال واسه خاطر يه حس نيومدم 
 !توي تختت... ميفهمي اينو؟

كريستال به چشمان سرخ و بيحال شاين نگاه كرد و شاين خم شد و گوشه لبش را... و بعد سر او را به 
اش فشرد و ادامه داد: فكر ميكني يهويي هوس كردم يكم باهات باشم و موندم كنارت؟! منو يه  سينه

همچين ادمي شناختي؟! اگه اين اون شاينيه كه توي ذهنت از من ساختي برات متاسفم كه عاشق يه همچين 
من كي ادعاي  مرد هوسباز بي ارزشي شدي... نميگم رفتارم ايراد نداره... هيچ آدمي كامل نيست، اصال

كمال كردم؟! خودم ميدونم گاهي رفتارم خيلي سرد و خشك ميشه... ميدونم كه گاهي واقعا دل آزار ميشم 
 ...ولي اين انصاف نيست كه اينقدر درباره احساسات من بي اعتقاد باشي

بودند  كريستال ديگر توان نگاه داشتن اين بغض را نداشت قطرات اشكش دانه دانه شروع به چكيدن كرده
او نفسش را با آه بيرون داد و گفت: خيلي راحت از رفتن حرف ميزني... چرا... اگه دوستم داري چرا 

 ...اينقدر راحت ازم ميگذري در حاليكه صد بار بهت گفتم بدون تو ميميرم... ديوونه ميشم

احتياج داشت، چانه  شاين او را ميان بازوانش گرفت البته كريستال خودش هم بي ميل نبود به اين نزديكي
 :هايشان روي شانه يكديگر بود كه شاين ادامه داد
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ـ آخه دختر چرا فكر ميكني دوستت ندارم؟! چرا فكر ميكني من طاقت نديدنت رو دارم؟!ديوونه من باهات 
ازدواج كردم... اين عهدي كه با تو بستم براي من از هر مدرك قانوني مهمتر و متعهدانه تره... من 

حس»به تا شدن ابروهاتو ندارم و تو اسمشو ميذاري  طاقت تا »... 

كريستال كه گويي هر چه اشك ميريخت سبك نميشد با بغض گفت: با من سرد رفتار نكن... من طاقتشو 
 ...ندارم... به من نگو گريه نكن

.. شاين آرام موهاي او را نوازش كرد و گفت: خب طاقت ديدن اشكاتو ندارم... دست خودم هم نيست.
اشك كه ميريزي ديوونه م ميكني...تو خيلي حساسي... شايد عمر احساس من خيلي از تو كوتاهتر باشه 
اما به او رقتي كه فكر ميكني هم نيست...او سرش را توي گودي گردن كريستال فروبرد و ادامه داد: 

يدونم دقيقا كي اومدي فرق من و تو اينه كه تو ميدوني كي عاشق من شدي اما من نميدونم... باور كن نم
توي قلبم ... يهويي ديدم نشستي تو دلم، جلوي چشمم... خيلي طول كشيد تا بتونم احساسم و از هوس و 

عذاب وجدان و كشش غريزي تفكيك كنم... قبول كن كه فكر كردن به تو سخت بود... باورم نميشد 
بدي كريستال... درسته كه ما ده ساله عاشقت شده باشم! بايد بهم فرصت بدي... بايد به هردومون فرصت 

همديگرو ميشناسيم اما همه اين ده سال رو بايد بزاري كنار... نه من اون شايني هستم كه تو ميشناسي نه 
 ...تو اون كريستالي هستي كه من ميشناسم

انه كريستال سرش را به عقب برد و سعي كرد تمام صورت شاين را نگاه كند چشمهايش با بيقراري بيم چ
 :و پيشاني و چشمهاي او در رفت و امد بود

ـ ميدوني چي آزارم ميده؟! اينكه فكر ميكني من دلم نميشكنه... ناراحت نميشم.. نميترسم... اينكه يادت 
ميره منم يه دخترم... احساسات من دخترونس نه مردونه... دلم ميشكنه وقتي دلم ميخواد گريه كنم حكم 

... تو چي درباره من ميدوني.. ها؟! ترسها و ترديدهاي منو ميشناسي...!؟ ميكني كه نبايد اشك بريزم
ميفهمي وقتي ميگي ميخواي بري با من چه ميكني؟! ميفهمي اين كه اينقدر راحت ميتوني ازم بگذري چه 

 ...باليي سرم مياره؟! شاين من همه غرورم رو ريختم به پاي تو... با من بد نكن

رازير شده بودند شاين قطره اشكي كه روي گونه او به آرامي در حال لغزيدن اشكهاي كريستال دوباره س
بود نوشيد و گفت: معذرت ميخوام... شاين ناباورانه ميديد كه دارد لحظه به لحظه عاشقتر ميشود االن 
 !بيشتر از دو ساعت پيش و مطمئنا فردا بيشتراز امروز ...واقعا فكر ميكرد كه ديگر عاشق نخواهد شد؟

هسا سوپ جوجه خوش عطرش را داخل ظرف غذايي ريخت و بعد در آنرا چفت كرد و داخل سبد م
گذاشت و او كمي از نهار ديشب را هم كه خورشت فسنجان بود با برنجي كه امروز دم كرده بود هم 

براي آريو گذاشت به همراه كمي شلغم پخته بعد آريناي كوچكش را زير بغل زد و راهي خانه كريستال 
دش . 

ساعت حوالي دو بعد از ظهر بود كه مهسا از راه رسيد وقتي كريستال در را براي او باز كرد او 
 ...همانطور كه آرينا را به بغل كريستال ميداد گفت: سالم عزيزم... عشقمو يه لحظه نگهدار

بال تكليف و بعد سريع به سمت تاكسي اي كه منتظر ايستاده بود رفت و باقي وسايلش را اورد كريستال 
آرينا به بغل دم در ايستاده بود مهسا با دو كيسه بزرگ وارد خانه شد . بعد از بستن در به سمت آشپزخانه 

 ... رفت و خريدهايش را روي پيشخوان گذاشت و همزمان گفت: خوبي
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و كريستال كمي آرينا را كه توي اين كاپشت سرهمي سفيد مثل عروسك شده بود توي بعلش جا به جا كرد 
 ...گفت: ممنونم... متاسفم مثل اينكه خيلي توي دردسر افتادي

 !مهسا خنديد و گفت: دردسر چيه... خوب شد گفتي حاال آقاي داماد كجان؟

 ...كريستال با سر به طبقه باال اشاره كرد و گفت: تازه خوابش برده

طرف كريستال امده و در مهسا كه يك كاپشن يشمي تا زير باسن به تن داشت با يك جين نفتي لوله به 
حاليكه آرينا را ميگرفت گفت: ممنونم... بدش به من.... بعد ادامه داد: چي شد يه دفعه... اين سرما 

 ...خوردگي از كجا اومد

 .او رفت و روي مبل تكنفره نشست و همزمان شروع به دراوردن لباسهاي آرينا كرد

توي هواي سرد ميمونده ـ مثل اينكه به خاطر جراحي ش بوده... نبايد زياد ... 

كريستال اينرا گفت و به آشپزخانه رفت و همانطور كه داخل كيسه هاي مهسا را نگاه ميكرد ادامه داد: به 
 !من ميگه قبال پزشك بوده اما من نميدونم چرا اينقدر بي مباالته

ت: ديگه چي بهت مهسا آرينا را روي مبل نشاند و خودش همانطور كه داشت كاپشنش را در مي آورد گف
 ...گفته

 !كريستال گنگ نگاهش كرد و مهسا ادامه داد: منظورم درباره گذشته س... ديگه چي درباره گذشته گفته؟

 !كريستال شانه اي باال انداخت و گفت: همين... چيز ديگه اي نگفته

 !مهسا سري تكان داد و كريستال پرسيد: چيزي هست بايد ميگفته؟

لبخندي زد و گفت: نه... يعني اگه چيزي هم باشه خودش بهت ميگه... او وارد مهسا سري تكان داد و 
 ...آشپزخانه شد و گفت: هم سوپ آوردم هم كمي غذا... البته غذاي ايرانيه

كريستال ذهنش درگير حرفهاي مهسا شده بود... چيزي توي زندگي شاين بود كه او بايد درباره اش 
اشد... اصال او چيزي درباره شاين ميدانست؟ از كجا آمدنش... گذشته ميدانست... البته كه بايد چيزي ب

 :اش... با صداي مهسا به خودش امد

 !ـ شايان نهار خورده؟

 ...كريستال سري تكان داد و گفت: نه... راستش

كريستال احساس بي عرضگي كرد االن مهسا با خودش فكر كرد كه او چقدر بي دست و پا و بي مباالت 
بيمار را تا االن گرسنه نگاه داشته است كه يك ... 

 ...ـ راستش
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مهسا لبخندي زد و گفت: باشه... فقط پرسيدم... ميتوني بيدارش كني... خوب خوردن براي مريض از 
 ...خواب مهمتره

كريستال سري تكان داد البته شاين هنوز يكساعت نميشد كه خوابيده بود كريستال ياد ساعاتي قبل افتاد 
ايق عاشقانه اي كه داشتتند آن همه احساسات و هيجانات جديدي كه تجربه كرده بود... براي تمام آن دق

اولين بار، آنهم در كنار مردي مثل شاين...... احساس ميكرد تمام تنش بوي شاين را گرفته بوي 
كريستال خودش هم ميدانست كه توي هپروت است... و حس ميكرد كه مهسا دستهايش...بوي لبهايش... 

شاين پشتش را هم اينرا ميداند اصال همه ميدانستند انگار ...چشمهايش برق ميزدند او در را باز كرد 
كرده بود و خوابيده بود هنوز لباس تنش نبود تخت را دورزد و روبرو او قرار گرفت دستهايش را روي 

سينه اش گره زده بود و خوابيده بود توي خواب اخم كرده بود كريستال كنار تخت نشست و ثانيه اي 
گذارد اما خنده اش گرفته نگاهش كرد سرش را توي گودي گردن او فرو كرد و ميخواست سر به سرش ب

 :بود شاين با گفتن نوچي بيدار شد... غلطي زد

 ...ـ دختر... من مريضم... ميفهمي

 :كريستال هنوز داشت ميخنديد در ميان خنده گفت

 ...ـ ميخواستم گردنت رو گاز بگيرم... خنده م گرفت

 !شاين گفت: بيماري؟

ي شاين را نشانش داد و گفت: آره از تو گرفتمكريستال يقه اش را كمي پايين كشيد و جاي دندانها ... 

شاين خنده اش گرفته بود كريستال را به سمت خودش كشيد و بدون توجه به جيغهاي خفه ي او، روي 
 !قرمزي پوستش را با لبهابش لمس كرد و گفت: اين هم مسريه... ببينم اينو از من ميگيري؟

را از ميان بازوهاي او بيرون كشيد و غر زد: بهت كريستال كه از اين حركت ضعف كرده بود خودش 
 !ميگم من به گردنم حساسم... بدجنسي چقدر تو... سوءاستفاده ميكني؟

 ...شاين روي بالش طاقباز ولو شد و نفسي گرفت و گفت: من فقط عاشق گردنتم

 ...كريستال روي صورت او خم شد و گفت: بدجنس... پاشو برات نهار بيارم بخوري

ستهايش را زير سرش جمع كرد: خودت پختي؟شاين د ! 

كريستال داشت انگشتش را روي پوست داخل بازوي شاين مي كشيد: نه... دختر خالت اينجاست... از 
 !خونه ش آورده

شاين كمي خوش را عقب كشيد و گفت: نكن اون كار رو... منظورش حركت انگشتان كريستال روي 
 ...بازويش بود

ي توي بازوي او فرو كرد و گفت: چرا؟! نكنه حساسي؟كريستال ناخونش را كم ! 
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 ...شاين نگاه مالمت باري به كريستال كه هنوز داشت به كارش ادامه ميداد انداخت و دوباره گفت: نكن

 !كريستال خنديد: پس حساسي

 اما شاين با يك حركت او را روي تخت كشيد و رويش خيمه زد و گفت: توئيتي... واقعا نميدوني حساس
 !بودن توي مردا و زنها فرق داره؟

كريستال كمي ترسيده بود چشمهاي شاين وحشي شده بودند درست مثل آن روز توي آشپزخانه ي ويالي 
سالياري وقتي درباره سردي مزاجش صحبت كرده بود، همان دفعه كه روي ميز كوبيده بودش... نفسهاي 

فعات قبلي كه به ياد داشت فرق داشت گرم شاين روي صورت و گردنش بود و رفتارش با همه د
 ...كريستال دستانش را آرام روي سينه او گذاشت و گفت: معذرت ميخوام

شاين هنوز داشت با چشمهاي سركش و نگاهي خيره وراندازش ميكرد نفس عميقي كشيدو چشمهايش را 
 :روي هم فشرد و رهايش كرد و روي تخت نشست و گفت

.. بعد هر باليي ميخواي سرم بيارـ بزار اين دو سه روز بگذره. ... 

كريستال واقعا ترسيده بود... نه اينكه بترسد اما باورش نميشد يك حركت ساده اينطور شاين را زير و رو 
 :كند به خودش تشر زد

دختره احمق... آخه تو چرا اينقدر خنگي... تجربه شو نداري... خب دو تا كتاب در اين باره »
 «!ميخوندي

ا خنده اش او را متوجه خودش كرد او چهار زانو با باال تنه برهنه روي تخت نشسته بود و اما شاين ب
 :داشت با خنده نگاهش ميكرد. كريستال جبهه گرفت

 ...ـ ها... چيه... تو بي جنبه اي من چيكار كنم

 ...شاين سري تكان داد و گفت: خدا به داد من برسه توي اين دو روز

وي او زد و گفت: حاال هي بگو... اين دو روز، اين دو روز... مگه دست كريستال ضربه اي به باز
 ...خودمه

 ...شاين با خنده گفت: ديوونه نكردن من كه دست خودته

كريستال پاهايش را از روي تخت رو زمين گذاشت و خم شد و زير پيراهن شاين را كه روي ميز عسلي 
ر تنت كن... مگه تو نبايد خودتون گرم نگهداري... چرا افتاده بود برداشت و به سمت انداخت و گفت: بگي

لباس تنت نيست او بلند شد و همانطور كه به طرف دراور ميرفت گفت: يه پولور داشتي... صبح تنت 
 ...بود... كجاس

 ...ـ زحمت نكش... من عادت ندارم توي رخت خواب لباس بپوشم... همين هم به خاطر مهسا ميپوشم
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ا تا باالي پله ها هم ميامد او داشت با كسي صحبت ميكرد وقتي كريستال وارد صداي حرف زدن مهس
نشمين شد مهسا را جلوي آشپزخانه يافت كه دختر كوچولويش را روي پيشخوان گذاشته بود و داشت با او 
صحبت ميكرد مثل يك ادم بزرگ صحنه بامزه اي بود چون آرينا كوچولو با چشمان درشت عسلي اش به 

مادرش زل زده بود و دقيق گوش ميدادلبهاي  : 

ـ ببين عمو شاين مواظب نبوده سرما خورده... اگه شما هم مواظب نباشي مريض ميشي و من و بابا 
 ...هاكان غصه ميخوريم

 ...كريستال امد كنار او ايستاد و درحاليكه لپ آرينا را ميكشيد گفت: چه مادر و دختري

دمهسا خنديدوگفت: بيدار شدن شادوما ... 

او شادوماد را به فارسي گفت كريستال ديگر زياد درباره كلمات فارسي كه مهسا و شاين هر از چندگاهي 
 .البه الي صحبتهايشان استفاده ميكردند كنجكاو نبود چون ميدانست كه يادگرفتنشان سخت است

 ـ آره... بيداره

اون طرف غذاي استيل سوپه.. اون يكي مهسا آرينا را بغل زد و با كريستال وارد آشپزخانه شد و گفت: 
 ...هم يكم غذاس... براش كمي ببر

 :اما اندو با شنيدن صداي شان متوجه حضورش شدند

 ...ـ الزم نيست همينجا ميخورم

 !مهسا با ديدن او گفت: به به شادوماد چي شد شب عروسي كله پا شدي؟

و همين انداك ورزيده اش را بيشتر به رخ شاين كه يك ركابي سفيد به همراه شلوار راحتي به تن داشت 
 ...ميكشيد امد و پشت ميز آشپزخانه نشست و گفت: آره فكر كنم چشمم زدن

مهسا خنديد و در حاليكه داشت اين شاين ورزيده و ماهيچه اي را با آن مرد موزوني كه ده سال پيش 
اتركشان كرده بود مقايسه ميكرد گفت: بادمجون بم آفت نداره حضرت آق ... 

 ...كريستال غر زد: انگليسي حرف بزنيد

 ...شاين رو به كريستال كرد و گفت: داره منو مسخره ميكنه

كريستال در ظرف سوپ را كه باز كرد بوي مطبوعي مشامش را پر كرد او كمي سوپ توي كاسه 
خوش سراميكي نارنجي رنگي ريخت و بعد انرا جلوي شاين گذاشت و گفت: مهسا... اين سوپت خيلي 

 ... عطره

مهسا گفت: خودتم بخور... چرا فقط واسه اين گنده بك ريختي... بعد رو به شاين كرد و ادامه داد: تو كي 
 ...هيكلت اينطوري شد... شكل كشتي كجي ها شدي
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شاين با لبخند كجي شروع به خوردن سوپ مرغ و ورميشل مهسا كرد و گفت: فوضولي موقوف خانم... 
گله تو بياد بزار جلوي من يكم ببينمشبه جاش او خانم خوش ... 

 ...مهسا گفت: آقاي پررو اوال كه فوضول خودتي... بعدشم ميترسم بچه سرما بخوره

 !شاين لبخندي زد و گفت: من كه سرما نخوردم... ريه هام عفونت كرده... مسري نيست

 ...مهسا لب زيرينش را گزيد و گفت: خدا مرگم بده

نكنه... ديوونه االن كه سر و مر گنده روبروت نشستم... چرا هول ميكني شاين خنديد و گفت: خدا ... 

 كريستال دوباره غر زد: انگليسي... انگليسي

 ...مهسا معذرت خواست و به انگليسي ادامه داد: چرا مواظب خودت نيستي ... ها

 ...شاين نيشخندي زد و گفت: دو تا خانم خوشگل مواظب منن... قلبم داره وا ميسته

مهسا با خنده با سمت نشيمن رفت آرينا را بغل كرد و آورد روي ميز آشپزخانه نشاند و گفت: خيلي بي 
 ...جنبه شدي... قبلنا بهتر بودي

آرينا با ديدن شاين با لبخند دستهاي مشت شده اش را به سمت او گرفت و صداهاي بامزه اي را از 
فت: ببخشيد بايد ميگفتم سه تا خانم خوشگلخودش دراورد كه شاين با خنده لپش را گرفت و گ ... 

*** 

مهسا داشت ظرفهايش را توي ظرفشويي ميشست و كريستال هم قهوه اي دم كرد و در حاليكه به كابينت 
 :تكيه ميزد سوالي كه از ابتداي ورود مهسا توي كله اش چرخ ميخورد را توي دهنش مزمزه كرد و گفت

 ...ـ مهسا

بي حواس گفت: جونممهسا با لحن مهرباني  ... 

و با خنده ادامه داد: اوه معذرت ميخوام بازم فارسي حرف زدم... اين شايان اومده من كال فارسي 
 ...انگليسي رو قاطي كردم

 ...كريستال گفت: مهم نيست ميدونم جونم يعني چي... شاين بهم گفته

ي زير لب گفت و ادامه داد: خب مهسا نيشخندي زد و گفت: پس از جونم شروع كرده... و پدر سوخته ا
 ...ميگفتي

 ...كريستال گفت: ميشه يكم درباره شاين برام بگي... من تقريبا هيچي درباره اش نميدونم

 ...مهسا خنديد و گفت: خب شايان خيلي مرد خوبيه
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 !كريستال هم خنديد و گفت: اون كه خودم ميدونم... درباره گذشته

چرا از خودش نميپرسي؟ مهساگلويش را صاف كرد و گفت: خب  

كريستال گفت: بي خيال مهسا... شاين اصال حرف نميزنه... باور كن نميخوام فضولي كنم... اما احساس 
 ...ميكنم يه چيزايي هست كه بايد بدونم

 ...مهسا پشت ميز نشست و گفت: بيا بشين

 .كريستال دو تا قهوه ريخت و يكي را روبروي مهسا گذاشت و يكي براي خودش

و مهسا با زبان لبش تر كرد و گفت: بايد از زبون خودش بشنوي... من نميتونم... يعني فكر نميكنم 
 ...اجازشو داشته باشم

كريستال گفت: خواهش ميكنم... ميدوني كه اون چقدر تو داره... احساس ميكنم يه چيزي بين ماست كه 
 ...نميذاره... يعني ... يه چيزي دائم آزارش ميده

كمي كهسا را نگاه كرد و گفت: ما ده سال همديگرو ميشناسيمكريستال  ... 

 ...مهسا با شگفتي گفت: يعني ده ساله با همين

كريستال خنديد و گفت: با هم...؟! ما ده سال با هم جنگيديم... ده سال دشمن هم بوديم... هيچ وقت فكرشو 
بود... مثل يه قلعه محكم و بي روزن... نميكردم با شاين بتونم وارد يه رابطه بشم چون خيلي خيلي سخت 

همين االن هم فكر نكن كه خيلي با هم خوبيم... شاين خيلي خوبه... و خيلي مهربون... اما مطمئنم كه يه 
چيزي ته قلبشه كه اذيتش ميكنه... همون چيزي كه گاهي اوقات باعث ميشه با من خيلي بد رفتار كنه... 

لبش مال من باشه همونطور كه تموم قلبم رو به او دادم امامن دوستش دارم... ميخوام تموم ق ... 

مهسا دستش را دراز كرد ودست او را گرفت و گفت: عزيزم... اينطور نيست... مطمئن باش هيچكي 
 ...توي قلبش نيست

كريستال مهسا را نگاه كرد و گفت: مطمئنم كه يه چيزي هست... تو هم ميدوني... اصال چرا بايد يه 
حافظ شخصي بشهپزشك م ... 

 !مهسا متعجب با ابروهاي باال رفته گفت: محافظ؟

 :كريستال احساس كرد دارد از راه خوبي وارد شده چون كم كم مهسا داشت كنجكاو ميشد

 ...ـ بله محافظ... شاين براي پدر من كار ميكرد رئيس محافظهاي شخصيش بود

 مهسا به وضوح سرخ شد

ود... شايان شكوهيشايان شكوهي محافظ شخصي شده ب ... 
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 ...كريستال سي تكان داد و مهسا ادامه داد: ميدوني اون كيه... ميدوني چيكاره بوده... ميدوني

 ...كريستال گفت: نه... اما خيلي دلم ميخواد بدونم چرا يه پزشك بايد به اينجا كشيده بشه

 :مهسا انگشتانش را ال به الي موهايش فرستاد

شنوم... پسرخاله نخبه من... باهوشترين بچه فاميل... محافظ شخصي... پسر ـ خدايا... چي دارم مي
 ...بزرگترين تاجر فرش تهران

 ...كريستال گفت: مهسا خواهش ميكنم

مهسا سرش را بلند كرد و گفت: ميدوني ايني كه داري درباره اش حرف ميزني... همين شايان... همين 
دانشكده پزشكي شده... ميدوني همين مردي كه باال خوابيده محافظ شخصي... تو سن پونزده سالگي وارد 

توي چه خانواده اي بزرگ شده... چه ناز و نعمتي... چه امكاناتي... ميدوني وارث چه ثروتيه؟! نه 
 ...نميدوني

 :كريستال داشت گوش ميداد

توي نيويورك  شايان فقط با نصف زميناي ارثيه مادريش ميتونه بهترين زندگي رو داشته باشه همينجا
اونوقت تو ميگي.... مهسا سري تكان داد و به فارسي گفت: بر باعث و بانيش لعنت.... كريستال گفت: 

 !آخه چرا... چرا اينجوري شده... چرا مسير زندگيشو عوض كرد؟

 ...مهسا كمي نگاهش كرد و گفت: بهت ميم اما قول بده كه بهش نگي

 ...كريستال گفت: قول ميدم

 :مهسا گفت

 :ـ پس فقط گوش كن . هيچي نگو... دوست دارم بدوني داري با كي زندگي ميكني... كمي مكث كرد و

وارد زندگي شايان شد« مهرنوش»ـ راستش تمام ماجرا ها از روزي شروع شد كه  ! 

 :كريستال دقيق شد

 ...مهر...نوش

 ...مهسا گفت: مهرنوش اسم يه دختره

د حدس ميزد كه قضيه بايد عاشقانه باشدكريستال احساس كرد قلبش فشرده شد باي . 

مهسا وقتي دلهره اي كه توي صورت كريستال دويده بود را ديد گفت: ناراحت نشو... قضيه مال ده سال 
 ...پيشه
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كريستال سري تكان داد و مهسا گفت: من دوست ندارم اين ماجرا رو برات تعريف كنم يعني اجازشو 
ه شايان بدجور ضربه خورد توي اين ماجراندارم...فقط توي اين حد بهت بگم ك ... 

 :كريستال شاكي شد

 ...مهسا خواهش ميكنم... من ميخوام بدونم... بايد بدونم

 ... مهسا گفت: ببين تا اينجاشم نبايد ميگفتم... شايان اگه ميخواست بهت ميگفتم

زد و مهسا هم دقيقا كريستال موهايش را پشت گوشش فرستاد دستش را زير چانه اش زد و به مهسا زل 
كار او را تكرار كرد و با لبخند گفت: چه چشمايي داري تو... و بعد به فارسي گفت: كوفتش بشه 

 ...شايان

كريستال كمي خنده اش گرفته بود با اينكه معني تكه فارسي جمله مهسا را نفهميده بود اما با شنيدن اسم 
ا را حدش بزندشاين تقريبا ميتوانست مضمون كلي جمله فارسي مهس ... 

*** 

مهسا بد جور توي فكر بود و هاكان هم اينرا فهميده بود دقايقي ميشد كه از شاين و كريستال خداحافظي 
 :كرده بودند

 !ـ چي شده... تو فكري؟

 ...مهسا نيم نگاهي به هاكان انداخت و گفت: هاكان... فكر كنم گاف دادم

... چيكار كردي؟هاكان لبخند كجي زد و گفت: خدا به خير كنه ! 

 ...مهسا لبش را به دندان گرفت و گفت: شايان منو ميكشه

 !هاكان دوباره گفت: چيكار كردي؟

 ...قضيه مهرنوشو به كريستال گفتم

 :ابروهاي هاكان رفتند باال

 !ـ قضيه مهرنوش... و سرش را كج كرد و اضافه كرد: گفتي؟

 ...مهسا گفت: نه با جزئيات اما اسمش از دهنم پريد

هاكان سري تكان داد و گفت: مهسا ميدوني كه شايان چقدر درباره اون قضيه حساسه... هر چي بهت بگه 
 ...حق داره

 ...مهسا گفت: چيكار كنم... ميگم كه ازدهنم پريد... فقط اسمش
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 ...هاكان گفت: ميگم چرا تو فكر بود... كريستال رو ميگم... مطمئنم االن پوست شايان رو كنده

ا نگراني همسرش را نگاه كرد و گفت: تو رو خدا نگو... خدا كنه حداقل تا صبح صبر كنه... بعد مهسا ب
 :بهش بگه... و بعد در حاليكه با خودش حرف ميزد ادامه داد

 ...ـ خدا لعنت كنه اين مهرنوش رو... كه اسمشم باعث بدبختيه

ها و استرسها... تمام ان روزهاي بدي كه شايان مهسا دوباره ياد تمام اتفاقات ده سال پيش افتاد تمام ان تنش
 ...جلوي چشمهاي او ذره ذره آب شد و باالخره رفت كه رفت

بود... بد جور با شايان تا كرد بد جور شكستش... درسته كه مهرنوش يه « حاج مقصود»ـ همش تقصير 
فقط خاله بيچاره منه كه  دختر عوضي به تمام معنا بود اما حاج مقصود هم بد كرد با شايان... اين وسط

 ...روزي هزار بار توي حسرت تك بچه ش داره ميسوزه

 ...هاكان گفت: ببينم اصل اين قضيه چي بود... هيچوقت نشد كه درست و حسابي تعريف كني برام

مهسا توي صندلي جا به جا شد و گفت: ماجرا از اونجايي شروع شد كه شايان عاشق اين دختره شد... 
يگممهرنوش رو م ... 

 :مهسا اهي كشيد و ادامه داد

ـ ميدوني كه شايان وقتي وارد دانشگاه شد پوزده ساله بود خب از اولشم بچه ي باهوشي بود... خيلي 
بيشتر از سنش ميفهميد... چون از نظر جسمي هم درشت استخون بود خب در هر حال زود وارد دنياي 

با مهرنوش آشنا شد... با مهرنوش تو بيمارستان آشنا  بزرگساال شد... داشت وارد دوره انترني ميشد كه
شد، نرس بود... خالصش كنم اين دو تا دو سال با هم دوست بودن كه باالخره همه فهميدن... ميدوني بين 

ايرانيا زياد جالب نيست اين روابط... مهرنوش از يه خانواده متوسط بود و شايان براش واقعا ايده آل 
صميمش رو گرفته بود براي ازدواج با مهرنوش... خب مهرنوش هم دستش خالي محسوب ميشد شايان ت

نبود... اون هم يه دختر خيلي خوشگلي بود كه ميدونست چطوري رفتار كنه... و دل يه پسر نخبه ي 
خرخون بي تجربه رو ببره و خامش كنه... خالصه رفت و آمدها شروع شد... پدر و مادر مهرنوش كه 

منال شايان كال بله رو از اولش داده بودن... مهرنوش هم كه... هيچي نگم بهتره... اما پدر با ديدن مال و 
بزرگ شايان... حاج مقصود از اولم مخالف بود... ميدوني پدر شايان يه مرد خيلي آروميه كاري به كار 

 ...كسي نداره ولي حاج مقصود... از اون بازاري هاي كار كشته و زرنگ

بورسيه شد و اومد اينجا اما رابطه شو حفظ كرده بود مهرنوشم پاشو كرده بود توي يه  تا اينكه شايان
كفش كه بايد زود عقد كنن تا اونم بتونه بياد، اما يهويي يه روز صبح از خواب پا شديم ديديم مهرنوش 

شي... شايان خانم عاشق پيشه كال زده زير همه چي... ديگه از اينجا به بعدشو تقريبا بايد تو جريان با
 ...داغون شد وقتي برگشت ايران و ديد مهرنوش خانم ميخواد با حاج مقصود عقد كنه

 ...هاكان گفت: اين جاي ماجرا هميشه برام سوال بود نه جراتشو داشتم از خود شايان بپرسم... نه از تو

ختره رو از چشم مهسا لبخند تلخي زد و گفت: اين حاج مقصود به خيال خودش اوومده بود با زرنگي د
شايان بندازه... چون هرچي توي گوش شايان ميخودند اين دختره پولكيه شايان باورش نميشد تا اينكه 

تصميم گرفت از اين راه به شايان ثابت كنه كه حق با خودشه... زير پاي دختره ميشتنه كه بيا عقد خودم 
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و ديكه خودت ميدوني... البته حاج شو نصف داراييمو مهرت ميكنم و ... دختره هم طمع كرده بود 
مقصود دختره رو با تي پا بيرون كرد و هيچ وقتم عقدش نكرد ولي همين قضيه چنان ضربه اي به شايان 
زد كه كال بريد از همه... رفت كه رفت... و داغ خودشو به دل پدر و مادر و حاج مقصود گذاشت او رو 

چيكاره بوده؟! محافظ شخصي... فكر كن... تك دونه پسِر  به هاكان كرد و گفت: ميدوني توي اين ده سال
 !خاله م... وارث اونهمه ثروت... دانشجوي نخبه دانشگاه... محافظ شخصي بشه

 :هاكان دستش به چانه اش كشيد

 ...ـ شايان خيلي سختي كشيده

 :مهسا متفكر شد

 ـ آره...روحيه اش خيلي عوض شد...نميدونم متوجه تغيراتش شدي؟

گفت: مگه ميشه متوجه نشده باشم... من سه سال باهاش زندگي كردمهاكان  ... 

مهسا كمي سكوت كرد و گفت: اصال با او شاياني كه ميشناختم خيلي فرق داره... يادم مياد خيلي لطيف و 
مهربون بود از اون تيپ پسرايي كه انگار هيچ وقت توي عمرشون عصبي نشدن... اما االن با اون بدت 

. واقعا... مهسا آهي كشيد و ادامه داد: خيلي خوشحالم به خاطر كريستال... هر چند دختر عضله اي..
 !خشكيه ولي... اومدن يه زن توي زندگي شاين... اونم بعد از مهرنوش... خيلي خوبه

 ...هاكان نيشخند شيطنت آميزي زد و گفت: البته اگه بعد از گاف شما همه چي بهم نخوره

بازوي هاكان زد و گفت: خيلي بدجنسيمهسا آرام مشتي به  ... 

*** 

حرفهاي مهسا بد جور ذهن كريستال را مشغول كرده بود مخصوصا ان اسم عجيب و غريب كه مهسا 
 !گفته بود اسم يك دختر است... چي بود؟! مر...نيوش..؟

ت و نگاه او سرش را تكاني داد تا اين افكار مسخره را از سرش بيرون كند بعد طي را سر جايش گذاش
رضايت بخشي به آشپزخانه نازنينش انداخت دوباره مثل اولش شده بود تميز و درخشان او دستكشهايش 
را از دست خارج كرد و با دقت توي كابينت زير ظرفشويي گذاشت از سر شب سرفه هاي شاين هم 

كه يك ليوان شير گرم شروع شده بودند اين هم شده بود مزيد بر علت تا حسابي نا آرام باشد يادش افتاد 
كند و براي شاين ببرد او ليوان شير را توي ماكروفر گذاشت و كمي از نشاسته اي كه مهسا آورده بود را 

در ان حل كرد . او پله ها سنگين باال رفت هر كاري كرده بود نتوانسته بود مهسا را راضي كند تا كل 
فت صداي سرفه شاين تا اينجا مي امدماجرا را برايش تعريف كند او كالفه به طرف اتاقش ر . 

 :كريستال روبروي شاين نشسته بود و زل زده بود به او كه به بالش پشتش تكيه داده بود

 ...ـ من مسواك زدم

 ...ـ اشكال نداره... اينو بخور... مهسا ميگفت گلوتو نرم ميكنه
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تلفظ « َمسا»خت و تقريبا او را را جا مي اندا« ه»شاين از نحوه مهسا گفتن كريستال خوشش مي آمد... 
ميكرد او جرعه اي نوشيد و بالفاصله با پايين رفتن آن احساس كرد كمي سرفه اش كمتر شد كريستال با 
حالت مشكوكي داشت نگاهش ميكرد او پايين تخت نشسته بود و دست به سينه داشت نگاهش ميكرد شاين 

 :سري تكان داد و گفت

ري انگار؟ـ هوم... باز چيه؟! دعوا دا ! 

 ...كريستال شانه اي باال انداخت و گفت: نه... خوبم

 .شاين ليوان را روي عسلي كنار تخت گذاشت و گفت: بد نگاه ميكني... و تك سرفه اي كرد

 :كريستال بسري تكان داد

 ...ـ بد نگاه نميكنم... فقط

 !شاين لبخند كجي زد و گفت: فقط؟

ت: قبل از اينكه بياي پيش ما... منظورم ده سال پيشه... كريستال چهار زانو روي تخت نشست و گف
 چيكار ميكردي؟

 !شاين گفت: چيه... درباره گذشته من كنجكاو شدي؟

 ـ چرا پزشكي رو رها كردي؟

 :شاين توي سكوت فقط نگاهش ميكرد و كريستال ادامه داد

 !ـ راسته توي پونزده سالگي وارد دانشكده پزشكي شدي؟

شدشاين دست به سينه  : 

 !ـ تو و مهسا درد دل كردين... نه؟

 !كريستال گفت: جواب منو بده... چرا...؟

 !شاين جدي شد: تو با مهسا حرف زدي... راجع به من؟

 ...كريستال گفت: نه

شاين لب بااليش را تو كشيد و بعد نفسش را به بيرون فوت كرد و گفت: ببين كريس... خط قرمز من 
ري بكن فقط درباره گذشته نه سوال كن نه كنجكاويگذشته س... هر كاري دوست دا ... 
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كريستال دندانهايش را به هم فشرد و زل زد به چشمهاي شاين آنها براي ثانيه هايي به هم نگاه كردند 
ه بود اما مثل اينكه يادش رفته بود اين شاين موضعش را نسبت به اين قضيه خيلي واضح مشخص كرد

سانتيني است تشر زدن براي ترساندن او كمي بچه گانه بود دختري كه روبرويش نشسته كريس . 

 ...ـ شنيدم خانواده خيلي پولداري داري

شاين شروع به سرفه كرده بود و البالي سرفه هايش گفت: لعنت به هر چي آدم دهن لقه... ديگه چي 
 !بهت گفته؟

رجيح داد ديگر اين قضيه را كريستال ميخواست درباره مهرنوش هم بگويد اما خودش هم نميدانست چرا ت
كش نياورد در هر حال شاين اگر نميخواست محال بود كلمه اي از دهانش در برود اصال چه اهميتي 

داشت كه ده سال پيش چه اتفاقات مسخره اي افتاده يا اصال اين مهرنوش كيست با اين اسم مسخره... مهم 
 ...اين بود كه االن شاين پيش او بود

تخت بلند شد و گفت: هيچي... او ليوان شير را برداشت آنقدر فكرش مشغول بود كه  كريستال از روي
حوصله شاين را هم نداشت او به سمت در خروجي رفت كه شاين پشت سرش گفت: درباره مهرنوشم 

 !گفته؟

دست كريستال روي دستگيره در خشك شد. و همين كافي بود براي شاين تا مطمئن شود مهسا دهن لقتر 
ني است كه فكرش را ميكند او ادامه داداز آ : 

 ...ـ آره گفته... وگرنه تو اينقدر عصبي و بهم ريخته نبودي

كريستال بدون اينكه به سمت او بچرخد گفت: من نه عصبي ام نه بهم ريخته... تو هم بهتره استراحت 
 !كني... شب بخير

 :شاين طلبكار شد

صحبت ميكنم پشتت رو بهم نكن ـ با من روراست باش... وقتي هم دارم باهات ... 

 !كريستال چرخيد و گفت: تو هم اينقدر امر و نهي نكن... باشه... شب بخير

 !شاين گفت: پس درباره مهرنوشم صحبت كرده

 :كريستال نفسي گرفت و سعي كرد درخونسردانه ترين حالت حرف بزند

 !ـ فقط اسمشو گفت... هيچي درباره اش نگفت به من... شب بخير

اين دست به سينه شد پوزخندي زد و گفت: لطف كردهش ... 

 ...كريستال با ليوان خالي از اتاق خارج شد شاين پشت سرش گفت: بعد برگرد

 ...ـ بايد دوش بگيرم
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 ...ـ حرف دارم باهات

كريستا وقتي داشت در را پشت سرش ميبست نگاهي به شاين كه اخمي بين ابروهايش بود انداخت دلش 
ي بگويد اما هيچ چيز به فكرش نرسيدميخواست چيز . 

*** 

به وضوح عصبي بود موهايش را توي حوله كوچكي باالي سرش جمع كرده بود ظرف لوسيون را 
دن پوستش كرد بوي ماليم لوسيون كه چيزي بين برداشت وروي تخت نشست و شروع به مرطوب كر

بت كند هيچ تصوري از حرفهايي كه بوي بادام و رز بود مشامش ر اپر كرد، شاين ميخواست با او صح
ميخواست بشنود نداشت لباس خواب ساتن ابريشم كالباسي رنگي را از بين لباس خوابهايش انتخاب كرد، 
)لباسي خاك بر سري بود( با ميل شديدي كه در پوشيدن يك تاپ و شلوارت گشاد داشت جنگيد با اينكه 

كرد بايد كمي هم باب دل شاين رفتار ميكرد گناه ميدانست زياد راحت نخواهد بود اما خب چه ميشد 
داشت، مريض هم كه بود، ياد حرف شاين افتاد وقتي درباره آن لباس خواب نباتي صحبت كرده بود او 
رب دو شامبر ست لباس خواب را هم به تن كرد هر چند با اين برش مسخره نصف بيشتر باال تنه اش 

فقط به »نتي به طراح احمقش فرستاد و توي دلش تكرار كرد:بيرون بود او نفسش را بيرون داد و لع
 «خاطر شاين

موهايش را هم كه قبال خشك كرده بود؛ حاال داشت توي كمد كفشهايش را زير رو رو ميكرد دنبال دمپايي 
هاي پاشته سه سانتيه ياسي اش ميگشت خودش هم متوجه بود دارد وقت ميكشد تا پيش شاين نرود اما 

باالخره كه بايد ميرفت او ته كمدش دم پايي ها را پيدا كرد و به پا كرد و دوباره خودش را آخرش كه چي 
توي آيينه قدي گوشه اتاق ورانداز كرد اين رنگ واقعا به او مي آمد بي اختيار لبخندي روي لبش آمد 

د رنگي به يادش افتاد كه كمي رژ لب بزند او با برق لب صورتي رنگش همان كه مزه توت فرنگي ميدا
 ...لبش داد دستي به چتريهاي تقريبا بلندش كشيد؛ باالخره اين زيبايي يه جاي بدردش خورده بود

 ...ضربه اي به در زد صدايي نيامد و دوباره

اما در با حالت ناگهاني باز شد و شاين روبرويش تمام قد ايستاد با همان باال تنه برهنه... خدا رو شكر 
كريستال جا خورد شاين دست به سينه شدحداقل شلوار تنش بود  : 

 !ـ واسه اومدن توي اتاق من بايد در بزني به نظرت؟

صدايش عصباني نبود، طلبكار هم نبود... كريستال هنوز ماتش برده بود اما خودش را جمع و جور كرد 
 ...و گفت: چرا از توي تختت بلند شدي؟! خب از همونجا ميگفتي

ينه اش رفت و امد و توي چشمهايش ايستاد، هوا گرم بود... اصال اين چشمهاي شاين بين صورت و س
 ...دختر انگار جهنم را با خودش آورده بود... شاين احساس ميكرد سينه اش سنگين شده

 ...ـ عزيزم الزم نيست در بزني

ني كريستال دست به سينه شد و وارد اتاق شد معذب بود و چشمهايش بيقرار بودند از دست خودش عصبا
بود اخر چرا به اين جور چيزها عادت نميكرد... ديگر مضطرب شدن مسخره بود آنهم بعد از چند 

 ...روز
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شاين در را پشت سر او بست كريستال وسط اتاق ايستاده بود كه شاين بي هوا بازويهاي او را گرفت و 
ازه درامده اش سرش را البه الي موهاي او فرو كرد و صورتش را به صورت او چسباند ته ريش ت

صورتش را زبر كرده بود او توي گوش كريستال گفت: هدفت چيه... با اين لباس؟! من مريضم... هيجان 
 !برام خوب نيست

 :كريستال به وضوح مضطرب بود اما خوب خودش را كنترل كرد

 .ـ ناراحتي برم گرمكن بپوشم... تكليف منو مشخص كن

بخند كجي كه گوشه لبش بود گفت: معلومه خيلي از دستم شاين او را به سمت خودش چرخاند و با ل
 ...عصباني هستي... نميدونم اين مهسا چي بهت گفته اما تنبيه ناجوانمردانه ايه اين لباسي كه پوشيدي

كريستال دهان باز كرد تا چيزي بگويد كه شاين او را در ميان بازوها و سينه اش جا داد نطقش كور شد 
در اغوش ميگرفت با بي لباس... اينطور گرم ...محكم... اين بود كه ناجوانمردانه  نبايد او را اينطوري

 .بود، نه لباس خواب كالباسي كريستال... شاين قدرت هر حركتي را از او گرفته بود با اين كارش

او را روي تخت نشاند داشت سرفه ميكرد كنارش نشست سنگين نفس ميكشيد گونه هايش گوشهايش سرخ 
دند و التهاب از تك تك كارهايش ميباريدشده بو : 

 !ـ نبايد با من تعارف داشته باشي... من حاال همراهتم... اينطور غريبگي نكن با من

كريستال زل زده بود به صورت شاين و با خودش فكر ميكرد چقدر صداي نفسهايش را دوست دارد... 
ونكه تا نوك زيونت مياد و برميگردهشاين دستش به زير چانه او كشيد و گفت: سوالت رو بپرس هم ... 

 ...كريستال چند بار توي سكوت مژه زد و بعد گفت: برام از خودت بگو... ميخوام بدونم شاين كيه

شاين دستي روي موهاي او كشيد و سكوت كرد دلش ميخواست ساعتها بنشيند و تك تك اجزاي صورت 
نسبت به او دارد انگار ديگر وقتش بود... وقت كريستال را تماشا كند احساس ميكرد كه محبت عميقي 

 ...اينكه تمام گاليه ها... و كينه را بيرون بريزد

ـ شاين به مرد بدبخت تنهاست كه از پشت خنجر خورده... يه مرد خسته... كه همه باورهاشو ازش 
 ...گرفتن... ازش يه مجسمه سنگي ساختن كه مهمترين خصلتش خودخواهيه

ت كرد و ادامه داد: من مردي ام كه خانواده ام با همدستي دختري كه فكر ميكردم شاين لحظه اي سكو
 ...عاشقمه ازش يه آدم آهني ساختن مردي كه از عرش خودشو پرت كرد توي قعر جهنم

كريستال فكر نميكرد اعترافات شاين اينقدر تلخ باشد او آرام شانه او را نوازش كرد وشاين ارام سرش را 
كريس گذاشت و دستش را دور او حلقه كرد روي شانه هاي  : 

ـ من فقط يه مرد احمق بودم كه دلمو داده بودم دست يه دختر... فكر ميكردم عاشقمه... دوستم داره... به 
زندگي منه...  ب*وسخاطرش از خيلي چيزا گذشته بودم... اين مهرنوشي كه اسمشو از مهسا شنيدي كا

زندگيه منيه آدم كثيف كه كثافتش گند زد به  ... 
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كريستال آرام موهاي او را نوازش كرد و مطمئنا خودش هم نميدانست با اين كارش چه آرامشي به شاين 
ستش را روي صورت شاين گذاشت روي ته ريش يك روزه اش...شاين سرش را كمي عقب داده بود او د

توان نم اشك را ببيند شاين برد چشمهايش ميدرخشيدند كريستال ميتوانست قسم بخورد كه تِه تِه آنها مي
 :ادامه داد

ـ دلم نميخواد درباره اش فكر كنم... نه فكر كنم نه حرف بزنم... تو هم اين حرفها رو همينجا همين لحظه 
 ...فراموش كن باشه

كريستال آرام سر او را به سينه اش فشرد انگار مادري كودكش را ميخواهد آرام كند و آرام گفت: باشه 
 ..عزيزم

اين ادامه دادو ش : 

ـ فقط خودم و خودت مهميم.. من و تو... اين لحظه... اينجا...! نه هيچ كس ديگه... نه هيچ چيز ديگه... 
من هر چي بودم... بودم... مال گذشته هاست االن من ايني هستم كه روبروت نشسته... همونيكه عاشقش 

عقبه... بدون گذشته... كه اگه بخوام گذشته شدي... همين مردتنهاي ساده... فكر كن ده ساله هستم بدون 
رو زنده كنم هستي م به آتيش كشيده ميشه... بايد تا تهش برم بايد برم انتقاممو از اون دختر بگيرم... از 

 ...همه آدمهاي احمق سنگدلي كه داغونم كردن و آينده مو ازم گرفتن

 ابا تشكر هم بزنيد ديگه

شما هستم دوستايي كه از اينجا رد ميشين با  

 جاي دوري نميره

 ممنونم از خواننده هام كمن اما

 با مرامن

كريستال با صداي سرفه هاي شاين چشمهايش را باز كرد او نشسته بود و دستش را روي سينه اش 
 :گذاشته بود و كمي به جلو خم شده بود، از جا پريد روي زانو نشسته و دستش را روي شانه او گذاشت

 ...ـ خوبي

ضطرب بود و ترسان، مثل كسي كه دارد عزيزترين چيز زندگي اش را دارند از دستش صدايش م
 ...ميگيرند

 :شاين هنوز سرفه ميكرد. و او دوباره پرسيد

 ...ـ خوبي... ميخواي زنگ بزنم اورژانس

شاين دستش را توي هوا به عالمت نه تكان داد ، كمي آرامتر كه شد گفت: اورژانس براي چي... دارم 
ميكنم... حمله قلبي كه ندارم سرفه ... 
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 !كريستال سرش را بين كتفهاي او روي پوستش گذاشت و دستهايش را دور او حلقه كرد و گفت: ترسيدم

شاين تك خنده اي كرد هنوز حالش جا نيامده بود و در ميان سرفه هاي كوتاهش گفت: از كي تا حاال 
 !اينقدر ترسو شدي؟

نفسهاي شاين گوش داد و گفت: از وقتي چيزي براي از دست دادن كريستال كمي در سكوت به صداي 
 ...پيدا كردم

شاين دستش را روي دستهاي گره شده كريس روي سينه اش گذاشت و گفت: نترس... بدا هيچ وقت 
 *...نميميرن

كريستال از اين حرف شاين دلش گرفت... شاين بد بود؟! نه نبود... او خيلي هم خوب بود... مهربان 
د... دوستش داشت؛بو : 

 ...ـ اگه تو بدي... من عاشق بدي هستم

يد و گفتب*وساو دوباره همانجاي قبلي را  : 

 ...ـ برات ميخام صبحونه بيارم... توي تختت

 :شاين كه از اين نزديكي غرق لذت بود گفت

ستم اينقدر عزيز ميشم... زودتر مريض ميشدمـ واقعا... اگه ميدون ... 

 ...كريستال چانه اش را روي شانه شاين گذاشت و گفت: در هر حالي عزيزي

را گرفت امروز همان روزي بود كه  كريستال برق چشمهاي شاين را كه ديد دوباره استرس تمام جانش
باالخره رسيده بود... همان روزي كه ناخوداگاه از آن فراري بود شاين انگشتش را روي گونه او كشيد و 

 گفت: چي شد... نظرت عوض شد؟

 ...كريستال خنده زوركي كرد و گفت: فقط به اون قضيه فكر ميكني ديگه

ت: اون قضيه يكي از چيزهاييه كه بهش فكر ميكنميد و گفب*وسشاين با حالت گرمي چانه او را  ... 

كريسال خودش را از ميان بازوهاي او بيرون كشيد و گفت: تا پشيمون نشدم بزار برم برات صبحونه 
 ...بيارم... ميدوني كه من از اين لطفها در حق كسي نكردم

 ...شاين گفت: من كسي نيستم... همسر عزيز و جذابتم

رداشت و به طرف او پرت كرد و گفت: خود شيفتهكريستال بالشي را ب ... 

كريستال همانطور كه بند ربدوشامبرس را گره ميزد وارد آشپزخانه شد و اولين كاري كه كرد گذاشتن 
برايش عسل و شير گرم هم گذاشت و در اخر هم  كتري آب روي اجاق بود آب پرتغال تازه برايش گرفت
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آورده بود و دستور تهيه اش را داده بود هم دم ا ديروز برايش وقتي آب جوشيد كمي از چايي كه مهس
 .كرد

وقتي وارد اتاق شاين شد او حمام بود سيني صبحانه را روي تخت گذاشت و رفت... البته فرار كرد 
توصيف بهتري بود... خودش هم ميدانست زمان سر دواندن شاين به اتمام رسيده و حاال بايد تمام 

مام و كمال برآورده ميكرد اما... او هيچ آمادگي براي اين رابطه نداشتانتظارات شاين را ت ... 

او سعي كرد ساده ترين و پوشيده ترين لباسي كه داشت را بپوشد تا شايد امروز هم به خير بگذرد هر چند 
 .زياد مطمئن نبود اين ساده پوشي فايده اي داشته باشد

*** 

اده رفتن ديد در حاليكه داشت دكمه هاي پيراهنش را ميبستوقتي كريستال وارد اتاق شد شاين را آم : 

 ...ـ كجا

شاين نيم نگاهي به كريستال انداخت تونيك ساده يشمي رنگي به تن داشت به همراه يك ساپورت ضخيم 
سياه شاين هنوز به اينهمه زيبايي وظرافت عادت نكرده بود اين سارافن كه تا ميانه رانش نميرسيد وبا آن 

ي بلند و يقه ايستاده سادگي مليحي را به وجود بيننده القا ميكرد مخصوصا تضاد زيبايي كه با آستيها
موهاي روشن كريستال كه روي شانه هايش پخش بود بوجود اورده بود شاين دستي به يقه اش كشيد و 

 ...گفت: ممنون به خاطر صبحونه

 :كريستال وسط اتاق دست به سينه شد

ري؟ با اين حال و روز... ميدوني دماي هوا چند درجه زير صفره؟ـ پرسيدم كجا داري مي ! 

 !شاين لبخندي زد و گفت: بيخيال... نميتونم كه تا بهار بمونم توي خونه

 ...كريستال گردنش را كج كرد و گفت: دكتر گفت نبايد بري تو هواي سرد حداقل تا يه هفته

ا مي پوشيد گفت: دكتر واسه خودش گفته... شاين روي تخت نشست و همانطور كه داشت جورابهايش ر
زنداني كه نيستم! سيني صبحانه هنوز روي تخت بود ليوان شير نيم خورده و ليوان آب پرتغال خالي بود 
و كريستال كنار او روي تخت نشست و سيني را كمي نزديكتر كشيد و ناخونش تو ظرف عسل رفت او 

ميكني... ميري بيرون بازم حالت بد ميشه... هوا خيلي  انگشتش را توي دهانش برد و گفت: چرا اذيت
 ...خشك و سرده

 :شاين آن يكي لنگه را داشت ميپوشيد

 !ـ بايد تا جايي برم... زود بر ميگردم

كريستال شيريني عسل را توي دهنش مزمزه ميكرد گفت: صبحونه هم كه هيچي نخوردي! او كمي ديگر 
عد از ماهيانه اش ميل عجيبي به خوردن شيرينيجات پيدا ميكرد عسل توي دهانش گذاشت معموال قبل و ب

 !او همانطور كه داشت لبهاي عسلي اش را زبان ميزد گفت: كجا؟
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 ...شاين نگاهش كرد و گفت: ميخام برم يه سري وسايلم رو از آپارتمانم بردارم

ذابي رها كرد و گفت: كريستال كه لبهايش به خاطرعسل كمي براقتر شده بود را تو كشيد و با حالت ج
 ...ديوونه شدي؟! ممكنه اونجا تحت نظر پليس باشه... يا شايد آدمهاي ماريو

 :شاين كه محو لبهاي كريستال شده بود لبخند كمرنگي روي لب نشست

 :ـ ماريو... پوزخندي زد و ادامه داد

 !ـ آدم مرده هوادار نداره

ه...دختر عزيز و موذي ماريو... بچه مار مثل كريستال گفت: مثل اينكه آيريس رو بالكل يادت رفت
 ...خودشه

شاين دست او را گرفت و به خودش نزديكش كرد لبهاي براق كريستال شاين را بدجور به صرافت 
 :چشيدنشان انداخته بود

 !ـ آيريس... اون جوجه كوچولو؟

 ...كريستال كه متوجه نگاه شاين شده بود گفت: نه جوجه س... نه كوچولو

ان شاين توي موهاي كريستال گم شد و او عطر آشناي تن او را بلعيد بوي بادامها و رزها بد جور انگشت
توي مشامش نشسته بود لبهاي كريستال طعم عسل ميداند نرم و شيرين ... او سرش را كمي عقب برد و 

 ...گفت: البته اگه تو بزاري برم! و دوباره طعم عسل توي جان شاين جاري شد

طمئن بود كه ديگر وقت آن اتفاقي كه از آن فراري بود رسيده بود ... اينرا ميتوانست از حالت كريستال م
 ...چشمهاي شاين بفهمد... دستهاي شان روي كمرش لغزيدند و

*** 

كريستال در حاليكه مالفه اي را دور بدنش پيچيده بود پاهايش را توي شكمش جمع كرده بود و سرش را 
بود و هق ميزد... او نتوانسته بود... نتوانسته بود هنوزم تمام تنش ميلرزيد روي زانوهايش گذاشته 

خودش هم نميدانست چه مرگش شد كه يك بارره تمام بدنش آنچنان دچار انقباض شد كه گوي تك تك 
سلولهايش تبديل به سنگ شدند همه چيز خوب بود درست همانطور كه بايد باشد همانطور كه ديده بود 

شنيده بود ... نوازشها... عاشقانه ها... نجوا ها... خواستن و خواسته شدنها... اما ناگهان  همانطور كه
 ... كريستال بدون اينكه دخالتي داشته باشد شروع كرده بود كه لرزيدن و

دوباره صداي گريه اش باال رفت خبري از شاين نبود كه تا هميچن چند دقيقه پيش عصبي و كمي 
روي لبه تخت نشسته بود... كريستال مالفه را در مشتش فشرد و چشمهايش را به سرخورده پشت به او 

هم فشار داد مطمئن بود كه شاين را از دست داده و ديگر براي هر كاري دير است او چشمهاي كالفه و 
رفتار عصبي اش را ديده بود ديگر اميدي به برگشتنش نداشت مطمئن بود االن شاين دارد براي رفتنش 

ل بهانه ميگردد... با احساس سنگيني روي تخت متوجه برگشتن او شد حتما امده بود تا لباسهايش را دنبا
بردارد اما وقتي نفسهاي گرم او و بعد رطوبت لبهاي او را روي بازويش حس كرد سرش را بلند كرد 
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او گرفت و گفت: شاين با لبخند مهرباني داشت نگاهش ميكرد و بعد ليوان آبي را كه آورده بود به طرف 
 !بيا بخور كمي آروم بشي... چي شده مگه اينطور ماتم گرفتى

 ...چشمهاي كريستال دوباره پر از اشك شدند او نگاهي به ليوان آب توي دست شاين انداخت و ناليد: شاين

يد و گفت: جانمب*وسشاين او را همانطور زانو به بغل در ميان بازوانش گرفت و گونه اش را  ... 

ي كريستال شدت گرفتگريه  : 

 ...ـ متاسفم... من نا اميدت كردم

يد و گفت: اشكال نداره... دچار اسپاسم شدي ... اين كه دست خودت نيستب*وسشاين موهاي او را  ... 

او كمي از ليوان آب را به كريس نوشاند و بعد ليوان راروي ميز عسلي كنار تخت گذاشت و ادامه داد: 
 ...درست ميشه... كم كم

نوز كريستال داشت اشك ميريخت شاين آرام موهايش را نوازش كرد و گفت: مگه نگفتم دوست ندارم ه
 ...گريه كني... االن براي چي اينطور داري اشك ميريزي

كريستال با چشمان پر از اشك به شاين زل زد احساس ميكرد او را از دست داده مثل كسي كه عزيزش 
گفت: تو منو ول ميكنيرا از دست داده باشد گريه ميكرد  ... 

شاين كمي او را نگاه كرد توي اين لحظاتي كه كريستال او را از دست رفته ميديد چقدر مهربانتر و 
 !دلنشينتر شده بود گفت: چرا اين حرفو ميزني؟

 :كريستال لبش را به دندان گرفت و دوباره سيلي از اشك روي صورتش جاري شد

 ...ـ من نميتونم...من مشكل دارم

شاين او را محكم بين بازوها و سينه اش جا داد چانه اش را روي موهايش گذاشت و كمي توي سكوت 
همينطوري آرام ماندند تنها صداي آههاي كريستال بود كه توي سكوت اتاق فضاي غمناكي را بوجود 

 :آورده بود شاين سكوت را شكست

تت دارم كريستال... چرا باور نميكني؟ـ اين چه حرفيه كه ميزني... چرا بايد ولت كنم؟! من دوس ! 

كريستال بيني اش را باال كشيد و با بغض گفت: چرا حاشا ميكني ... ميدونم كه اين موضوع چه اهميتي 
 ...توي دنياي مردها داره... رابطه ما يه رابطه ناقصه

 ...شاين خنديد و گفت: فكر ميكردم دنياي مردها رو نميشناسي

ليد: شاينكريستال گاليه وار نا ... 
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شاين گفت: حاال مطمئن شدم واقعا نميشناسي... نميدونم با چه مردايي توي زندگيت روبرو شدي... اما من 
به خاطر اين موضوع ولت نميكنم... نميگم برام مهم نيست... من ميخوامت... اينم رابطه هم جزئي از 

قسم ميخورم كه نيستخواستنه... اگه از جنبه غريزي بهش نگاه كني برام مهم نيست،  ... 

 :او او آرام با لبهايش موهاي كريستال را لمس كرد و ادامه داد

ـ اما اگه از جنبه عاشقانه نگاهش كني... آره برام مهمه... دوست دارم از اين بهت نزديكتر باشم... اما 
 ...اين به اين معني نيست كه من به خاطر اينكه تو توي اولين بار نتونستي ولت كنم

ريستال كمي آرامتر شده بود شاين موهاي او را از روي صورتش كنار زد و گفت: اين فكرهاي احمقانه ك
 ...رو از ذهنت بيرون كن

شاين حرفهاي قشنگي ميزد اما هيچكدام نميتوانست آرامشي به قلب نا آرام كريستال بدهد بچه نبود... 
ري... ميدانست فوق فوقش شاين يك هفته احمق هم نبود... مگر ميشد مرد باشي و از اين قضيه بگذ

 .ميماند و بعد... احساس ميكرد قلبش توي سينه فشرده شد... بايد سعيش را ميكرد شاين نبايد ميرفت

 ...او سرش را بلند كرد و گفت: بيا يه بار ديگه امتحان كنيم

 ...شاين لبخند كجي زد و گفت: ولش كن كريس... االن اعصابت بهم ريختس

روي دو زانو نشست و گفت: نه... اعصاب من خيلي هم آرومه... شاين آرام گونه ي او را  كريستال
 ...نوازش كرد و گفت: خودتو اذيت نكن... دير نميشه

اما كريستال مصر بود و ول كن قضيه نبود انقدر گفت و گفت تا شاين را راضي كرد... دوباره همان 
 ...عاشقانه هاو دوباره ناكامي

ر واقعا عصبي شده بود... طوريكه كريستال با خودش فكر كرد كه بايد حرف او را گوش شاين اينبا
 .ميكرد و كمي به خودشان فرصت ميداد

او حاال روي تخت دراز كشيده بود اشكهايش خشك شده بودند چشمهايش به خاطر آنهمه گريه خسته بودند 
رام نشان بدهد اما از تك تك حركاتش شاين ساعتي پيش رفته بود با اينكه سعي كرده بود خود را آ

مشخص بود كه عصبي است... كريستال ميدانست اين ناكامي براي يك مرد گرانتر تمام ميشود تا يك زن، 
 .او داشت ناباورانه ميديد كه دارد عشقش را از دست ميدهد

ميديد كه قبال خانه در سكوت تلخي فرو رفته بود دوباره داشت خودش را توي آن دنياي تلخ و تاريكي 
داشت... حضور شاين چقدر كوتاه بود فقط چند روز بعد از چندين سال دوباره چشمه اشكش جوشيدن 
گرفته بودند مطمئن نبود دوباره شاين را ببيند فكر نميكرد او برگردد... او يك دختر احمق بي خاصيت 

 ...بود كه ساده ترين وظيفه زن بودن هم از دستش بر نيامده بود

مين افكار خوابش برد همانجا ميان تخت تكنفره شايندر ه ... 

____________________________________________ 
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*A bad thing never dies 

بادمجون بم آفت نداره»معادل ضرب المثل خودمونه: » 

__________________________________________ 

عي كه آپارتمانش در ان واقع شده بود پريد مطمئنا شاين خودش را از ديوار باال كشيد و روي بام مجتم
اگر كسي هم آپارتمانش را زير نظر گرفته بود از جلوي در اينكار را ميكرد نه از روي بام. او هنوز هم 
كمي عصبي بود نه از اينكه نتوانسته بودتوي رابطه با كريستال موفق باشد اما اينكه دختر اينقدر پريشان 

ميبرد... شايد كمي بايد خشنتر رفتار ميكرد اما واقعا اين كار از او بر نمي آمد اينكه و ناراحت بود رنج 
 ...با كريستال خشن باشد آنهم توييك همچين مسئله اي

او پله ها را با احتياط طي كرد آپارتمانش در طبقه چهارم بود شايد برگشتنش به اين آپارتمان احمقانه به 
كلكسيون سكه هايش بگذرد كه قيمتي هم بودند شاين انرا ميخواست حاال به  نظر ميرسيد اما نميتوانست از

خاطر ارزش مادي اش يا ارزش معنوي اش فرقي نمي كرد ... نميتوانست از ان سكه هاي عتيقه و 
ارزشمند بگذرد باالخره زندگي هم خرج داشت... مخصوصا االن كه شغلي هم نداشت... شايدبا فروش 

سرمايه اي براي خودش بهم بزند اينها ميتوانست يك ! 

او آرام پلمپ آپارتمان را شكست و وارد شد بايد چند تا چيز ديگر هم برميداشت او آرام به طرف 
گاوصندق مخفي در پشت كتابخانه رفت و سكه هايش را توي يك پاكت كاغذي ريخت و همانطور آرام 

ز آن ديوار خودش راباال كشيد و روي بام وارد شده بود خارج شد... او به سمت بام رفت و دوباره ا
 .مجتمع كناري پريد و وارد راه پله هاي اضطراري شد و همه هفت طبقه را رد كرد

وارد خيابان كه شد كمي اطرافش را نگاه كرد و راه افتاد هنوز هم فكر كريس توي سرش چرخ ميخورد 
اولين تجربه براي هر دختري پر استرس  واقعا دليل اينهمه اضطراب چه بود... البته حدسهايي ميزد خب

 ...بود اما كريستال انچنان منقبض شده بود كه

شاين نفسش را به بيرون فوت كرد و توده اي از بخار جلوي چشمش تشكيل شد بايد يك سر به داروخانه 
ن او را ميرفت حتما چيزي ميتوانست پيدا كند تا كمكشان كند... تا كمكش كند... طاقت ديدن چشمهاي گريا

 ...ديگر نداشت

در همين افكاربود كه سفتي چيزي را درست روي كمرش احساس كرد و متقاعب آن مردي كه زير 
گوشش گفت:جم بخوري مردي...ضربان قلبش باال رفت و آدرنالين به سرعت توي خونش پخش شد... 

دهانش را بلعيد و گفت: هيچ حدسي درباره اينكه چه كسي ميتوانست باعث اين تهديد باشد نداشت او آب 
 !اشتباه گرفتي

مرد پوزخند صدا داري زد و گفت: اونيكه بايد اينو تشخيص بده من نيستم... االنم مثل يه بچه خوب ميري 
و سوار اون فورد مشكي كه اون ور خيابون پاركه ميشي.. فكر فرارم به سرت نزدنه كه حكم مرگتو 

 ...دارم

پيش كريستال بود... بي احتياطي كرده بود و اين بي احتياطي ممكن  در اين لحظه تمام حواس شاين فقط
 ...بود به قيمت جان خودش و كريستال تمام شود
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او رفت و روي صندلي عقب نشست و مرد مهاجم هم امد كنارش نشست حاال شاين بهتر ميتوانست او را 
از راننده شخص ديگري هم روي ببيند به نظرش آشنا نمي آمد با ان پوست سياه و بيني فراخ. به غير 

صندلي جلو نشسته بود كه شاين نميتوانست او را دقيق ببيند هنوز سفتي لوله اسلحه روي پهلويش بود و 
او تمام حواسش پي كريس بود... و سعي ميكرد تك تك كارهايش را از خروجش از خانه كريس تا االن 

ودند اما چه كساني مطمئنا اينها پليس نبودند... پليسها از ذهنش بگذراند حتما براي آپارتمانش بپا گذاشته ب
اينطور عمل نميكردند... بعد از نيم ساعت رانندگي شاين مطمئن شد انها نبايد چيزي از كريستال بدانند 

 :چون اين مسير كامال خالف جهت خانه كريستال بود شاين پرسيد

 ...ـ منو دارين كجا ميبرين

ينمرد غريد: دهنت رو ببند شا ... 

 !پس ميشناختندش.... اما از كجا... پس چرا او انها را نميشناخت؟

 !ـ حداقل بگو از طرف كي هستين؟

 !ـ عجله نكن زود ميفهمي

 :انها جلوي يك ويالي بزرگ تقريبا خارج از شهر ايستادند مرد سياه كنار دستي اش دستور داد

 ...ـ پياده شو

ته بود را شناخت اين مرد طاس قد بلند كسي جز كانر نبود... شاين پياده شد مردي كه كنار راننده نشس
همين كافي بود تا شاين تا ته ماجرا را بخواند پس تمام اين قضيه زير سر آيريس بود... ياد حرف 

 ...كريستال افتاد و به خودش لعنت فرستاد كه چرا اين دختر را دست كم گرفته بود

گربه سفيد اشرافي اش را به بغل داشت از روي مبل بلند شد و  وارد ساختمان كه شدند آيريس در حاليكه
به طرفشان امد شلوار جذب چرمي به تن داشت به همراه كفشهاي پاشنه بلندي كه مشخص بود راه رفتن 
با آنها نبايد زياد آسان باشد. او از روي بليز جذب سياهرنگش جليقه بي قراوه سفيدي به تن داشت كه در 

زيبا مينمود... او با همان لحني كه نه بچه گانه بود و نه در خور يك انسان بالغ گفت: عين بي قوارگي 
 !شاين خيلي منتظرت بودم... كجا بودي؟

 !شاين دست به سينه شد و گفت: به خاطر اين با زور اسلحه آورديم اينجا؟

 !كانر گفت: با زبون خوش ميومدي؟

كار ندارم... وقتي همه مردن... پدر سركار عالي داشت منو  شاين رك گفت: نه... من ديگه با اين خانواده
 ...مبفرستاد اون دنيا... واقعا فكر كردي من دوباره با خانواده تو كارميكنم

آيريس فرياد زد: اوال همه نمردن من هستم... بعدشم مي توي جريان او شب نيستم چون همه آدمهاي اون 
ه زير سر كريستال سانتينيه عوضيهخونه گم و گور شدن... اما ميدونم هر چي : 
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ـ آره... نبايدم توي جران باشي... ميدوني پدر خدابيامرز تو با او دختر ديوونه... سانتيني... چه باليي سر 
 ...من آوردن... من هنوز حالم جا نيومده

ازش نگيرم آيريس كمي ساكت شد و گفت: ميدونم كه اين سانتيني بوده كه بابا رو كشته و تا انتقامم رو 
 ...آروم نميشم... و ازت ميخوام كمكم كني... براي من كار كن شاين... ما خوب از پس هم بر ميايم

 ...شاين پوزخندي زد و گفت: من با بچه ها كار نميكند

آيريس گربه را روي زمين ول كرد و با قدمهاي نا متعادل به سمت او امد و گفت: من بچه نيستم آقاي 
له ام و وارث همه ثروت پدرم... و محض اطالع شما ميخوام تجارت بابا رو ادامه بدمبالغ... هجده سا ... 

 !شاين دستش را توي جيبش گذاشت و گفت: خب ادامه بده... با من چيكار داري؟

 ...آيرس گفت: اول از همه بايد حق اون زنيكه آشغال رو كه بابا رو كشت بزارم كف دستش

ر اين هنگام كانر شروع به حرف زدن كردشاين بو خطر را احساس كرد د : 

ـ ميدونستم باالخره به آپارتمانت سر ميزني... ميگن دختره با تو فرار كرده... چرا بايد كريستال سانتيني 
 !تو رو با خودش ببره؟

شاين متوجه شد اطالعات آنها ناقص است دستي به صورتش كشيد و گفت: با من فرار كنه... سانتيني؟! 
اياالت متحده امريكا ميدونن كريستال سانتيني به خون من تشنه س... او قدمي به سمت آيريس همه توي 

برداشت و ادامه داد: ببين آيريس خودتم ميدوني كه من و ماريو با هم رابطه نزديكي داشتيم اونروز بين 
حرف زد... در هر من و اون يه قول و قراري بسته شد كه دلم نميخواد بگم چون پشت سر آدم مرده نبايد 

 :حال اين اشتباه خودش بود كه كشته شد... آيريس اخم كرده بود

ـ چه قول و قراري... توي اون ويالي لعنتي چه اتفاقي افتاد، چرا پدر من بايد بدست اون هرزه هرجايي 
 ...كشته بشه

تال گفته بود آيريس به كريستال گفته بود هرزه... اين روي اعصاب شاين فشار مي اورد... به كريس
 ...هرجايي حقش بود تمام ان دندانهاي خوشگلش را توي دهنش خورد كند اما

 ...ـ عزيزم... اين راز يه مرد مرده س... دوست نداري كه

 ...آيريس ميان حرف او پريد: باشه ... خصوصي بهم بگو

*** 

سم بخورد هنوز باورش آيريس با دهن نيمه باز و چشمهاي متعجب داشت نگاهش ميكرد شاين ميتوانست ق
 ...نشده كه چه اتفاقاتي توي ان ويال بين او و كريستال و پدرش افتاده بوده است

البته شاين قسمت اخر را فاكتور گرفت اصال چه اهميتي داشت تا آيريس بفهمد االن كريستال عزيز دلش 
 ...شده است
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 ...آيريس با اخم عميقي گفت: پس بابا عاشق كريستال بود

دجور بوي حسادت ميداد طوريكه شاين احساس كرد ته دلش ازاين جمله كوتاه خصمانه لرزيدحرفش ب ... 

ـ كريستال بابا و كشت چون بابا عاشقش بود... او اينرا با آرامش ترسناكي گفت و بعد ناگهان جيغ زد: 
 ...بابا رو كشت چون بابا عاشقش بود... باباي عزيز من رو كشته چون... چون

رده بود او روي زمين نشست و با حالت بدي نفسهايش را به بيرون فرستاد و تكرار كرد: چون نفس كم او
بابا عاشقش بود... او چشمهايش را تنگ كرد و ادامه داد: بايد بميره... اون سگ هرزه ولگرد هرجايي 

 ...بايد بميره... بايد بميره

ميكرد؟! داشت عزيزش را تهديد ميكرد...  شاين كمي ترسيده بود اين دختر هجده ساله احمق داشت چكار
انگار داشت شمع وجودش را تهديد به خاموش كردن ميكرد... به چه حقي... او دندانش را سر جگرش 
فشار داد خدا را شكر كه در بهترين موقعيتي كه بايد باشد بود... اينجا كنارش تا ... آه تا او را نكشد... 

لرزيد عشقش را نكشد... داشت از درون مي ... 

آيريس گفت: بهت اين فرصت رو ميدم شاين... اگه خبر مرگ اون شيطان رو برام بياري جايزه خوبي 
 ...بهت ميدم

 !شاين چند بار عصبي مژه زد بايد چكار ميكرد آيريس ماز او ميخواست برود و كريستال را بكشد؟

چجور ادميه... اما من دوست دارم تو آيريس گفت: ببين كانر ميميه براي اينجور كارها خودت ميدوني كه 
 ...اين كارو بكني

شاين چيزي نميشنيد، كانر را ميشناخت... ميدانست كه چقدر ميتواند عوضي باشد... اگر دست كانر به 
كريستال برسد... آن چشمهاي آبي ... موهاي خوشرنگ بلوندش... پوسشت گرم و لبخند زيباي كريستال 

آن لبهايي كه هميشه طعم توت فرنگي ميدادند... دستهايي كه برايش نگراني جلوي چشمهايش رژه ميرفتند 
 ...ميكردند... چشمهايي كه برايش اشك ميريختند و وجودي كه ناشيانه عشق ميورزيد... ناشيانه و شيرين

آيريس روبرويش ايستاد و گفت: من از طرف پدرم معذرت ميخوام شاين... مطمئنم اگه توي حال خودش 
گز...هرگز به خاطر يه دختر بهت شليك نميكرد...اما بايد بدوني همه اينها تقصير اون كريستال بود هر

سانتيني عوضيه... اون آشغال كه هميشه ازش متنفر بودم... بياد بكشيش... بايد برام بكشينش... بايد زجر 
 ...بكشه... بايد زجر بكشه

و واز چيز ديگري به تن نداشت او لب تاپش  كريستال به غير از ان رب دو شامبر صورتي چرك ولنگ
را روي پيشخوان آشپزخانه گذاشته بود و داشت توي اينترنت سرچ ميكرد دنبال جوابي براي سواالتش 
بود كه چرا... چرا نتوانسته بود مردش را، عشقش را راضي كند... اين بدن لعنتي چرا ساز مخالف 

..باالخره توي يكي از وبالگها چيزي را ميخواست پيدا ميزد... چرا او ميخواست و بدنش نميخواست.
كرد... چيزي راجع به اسپاسم عصبي بود... كه مجاري داخلي بدن زن خود به خود دچار انقباض ميشوند 
و اسم عجيب و غريب هم داست... واژينيسموس!!! اسم ترسناكي داشت كريستال هنوز مطمئن نبود كه آيا 

جيب و غريب ميشد يا نه... اما هر چه كه بود سايه شومش روي زندگي اش مشكلش مربوط به اين اسم ع
افتاده بود او جرعه اي از قهوه اش نوشيد و دستش را زير چانه اش زد پوزخندي به خودش زد، 
 ...واژينيسموس... خانم واژينيسموس يا آقاي واژينيسموس... اسمش آدم را ياد روميها مي انداخت
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شاين دوباره بر ميگردد يااصال بايد ميديد كه  ... 

صداي زنگ تلفن خانه او را متوجه خودش كرد او با رخوت از روي صندلي بلند شد و به طرف تلفن كه 
 :روي كنسول كنار راه پله بود رفت و با ديدن شماره مهسا با لبخند جواب داد

 ...ـ سالم مهسا

 :صداي مهسا مضطرب بود... و تشويش از تك تك كلماتش ميريخت

 ...ـ سالم عزيزم... چطوري

 :كريستال كمي مشكوك شد

 !ـ خوبم... چيزي شده؟

 :مهسا مكثي كرد

ـ االن شاين تماس گرفته بود... گفت بهت بگم كه خيلي مواظب باشي... از خونه خارج نشي . منتظر 
 ...برگشتنشم نباشي

رج نشود... منتظرش نباشد... يعني كريستال ماتش برد... گيج شده بود... شاين چه گفته بود؟! از خانه خا
رفته بود؟! او فكر مغشوشش را جمع كرد و با بدبختي در حاليكه عصبي مژه ميزد گفت: چي... چي 

 !گفته؟

مهسا گفت: نميدونم ...خيلي يواش حرف ميزد گفت با تو تماس بگيرم اينها رو بهت بگم... خيلي نگران 
 ...شدم من.. نميدونم قضيه چيه... تو ميدوني

كريستال احساس ميكرد سرش به دوران افتاده شاين براي دست به سر كردن او الزم نبود مهسا را درگير 
 :كند اما مهسا با گفتن جمله اي او را از اشتباه در آورد

 ...ـ راستي از يه دخترم حرف زد... گفت بهت بگم آيريس دنبالته

حدسش درست از آب درآمده بود... اين شاين كله  كريستال لب زيرينش را به دندان گرفت: آيريس...! پس
شق باالخره دم به تله داده بود و حاال... احساس ميكرد گيج شده و توان هيچ گونه واكنشي را در خودش 

 :نميديد مهسا ادامه داد

 ...ـ گفت دوباره بهت خبر ميده... فقط از خونه خارج نشو چون خونه تو رو نميشناسن

هايش زد از اين بي خبري خوشش نميآمد... از اين بالتكليفي... صداي مهسا او را كريستال چنگي به مو
 :به خودش آورد

 !ـ كريستال قضيه چيه... چرا اينقدر شاين دست و پاچه بود... مشكلي پيش اومده؟
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كريستال گفت: نه... فكر نميكنم چيز مهمي باشه... تو هم زياد خودت رو ناراحت نكن... اينم شغل ماست 
 ...ديگه... هر شغلي دردسرهاي خودش رو داره

 !مهسا پرسيد: كريستال ان آيريس كيه... چرا بايد دنبال تو باشه؟

كريستال به زور خنديد و گفت: قضيه يه خورده حساب قدميه... نگران نباش فقط هر وقت شاين تماس 
 !گرفت بهش بگو حتما ميخوام ببينمش... باشه

وسط سالن قدم ميزدو انگشتانش را توي هم ميپيچاند و رها ميكرد از  كريستال داشت با حالت عصبي
اينهمه بالتكليفي و بي خبري متنفر بود از اينكه توي جريان نباشد... االن شاين كجا بود... چكار ميكرد.. 

چطور گير آيريس افتاده بود... اصال چطوري توانسته بود با مهسا تماس بگيرد چرا با خودش تماس 
بود از طرفي نگران شاين بود كه جانش در خطر نباشد و از طرفي چيزي ته دلش اين احتمال را  نگرفته

زنده نگه ميداشت كه شايد شاين او را پيچانده و رفته باشد اما اين تماس چه بود... سرش داشت از اين 
تو شاين... لعنت  افكار مسخره منفجر ميشد... و در اخر روي اولين مبل ولو شد و زير لب گفت: لعنت به

به تو و اون كله شقي احمقانه ت... ديدي چه باليي سر من آوردي... چشمهايش پر از اشك شدند او در 
حاليكه دندانهايش را به هم مي فشرد فرياد زد: ديدي چه باليي سرم اوردي لعنتي... حاال من بدون تو 

 ...چيكار كنم... صدا در گلويش شكست

*** 

ستيك نيم پزش را بريد و با غيظ توي دهانش گذاشت هنوز آرام نشده بود و اينرا ميشد آيريس تكه اي از ا
از نحوه استفاده اش از كارد و چنگال فهميد... شاين جسما اينجا و اما تمام هوش و حواسش پي كريستال 

آورد بازي  بود... اخم عميقي بين ابروهاي پهن سياهش نشسته بود و داشت با آن تكه استيك نيم پز اشتها
 .ميكرد

 !آيريس گفت: خيلي جرات داري كه برگشتي توي آپارتمانت... فكر نكرده پليسا بگيرنت؟

شاين پوزخندي زد و گفت: ماريو قبال زحمت پليسا رو كشيده بود... اون الك و مهر هم مال قبل از او 
 .بود كه پدرت اتهامات منو بخره... و توي دلش لعنتي به ماريو فرستاد

يس دوباره چشمهايش نمدار شدند اولب زيرينش را به دندان گرفت و گفت: بابا هميشه به فكر همه چي آير
بود... او آهي كشيد و ادامه داد: وقتي فكرشو ميكنم كه يه دختر عوضي همه كس منو از بين برده... او 

ا به هم ميفشرد تا دستش را محكم روي ميز كوبيد و رويش را از شاين گرفت و همانطور كه چشمهايش ر
 ...از ريختن اشكهايش جلوگيري كند گفت: من به غير از بابا هيچ كس رو نداشتم

شاين چنگي به موهايش زد و گفت: خودت رو اذيت نكن آيريس... خود ماريو مقصر بود... بايد اون 
 ...دختر رو ول ميكرد... بايد دست از سرش برميداشت... دوست داشتن كه اجباري نميشه

يريس نگاه خشمناكي به شاين انداخت و گفت: چيه... طرفدارش شدي... تا ديروز كه سايه شو با تير آ
 ...ميزدي
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شاين احساس خطر كرد و در حاليكه سعي ميكرد خونسرد باشد گفت: همين االنشم گيرم بيوفته ميكشمش 
زجر كش كنه... به خب اون قصد كشتن منم داشت... حداقل ماريو رو سريع كشت اما قصد داشت منو 

 ...خاطر همين هم من رو با خودش برد ... شانس آوردم كه نتونست به هدفش برسه ...اما

 :آيريس به او اجازه ادامه حرفش را نداد

ـ پس انجامش بده... شاين من به تو اعتماد دارم و بهت خيلي احترام ميذارم چون بابا اينطور بود... بابا 
مورد اعتمادترين آدمي هستي كه توي عمرش ديده... حاال ازت ميخوام اون ماده  بارها بهم گفته بود كه تو

 ...سگ رو برام پيدا كني و بكشي

شاين دندانهايش را روي هم فشرد... آيريس به كريستال ميگفت ماده سگ... به كريستاِل او... دلش 
ها و دادن اين نسبتها به ميخواست ميرفت انچنان توي دهان او ميكوبيد تا ديگر هوس گفتن اين حرف

 ...كريستال به سرش نزند

 !او با صداي آيريس به خودش امد: چيه چرا اينجوري نگاه ميكني؟

شاين گفت: كريستال با من... همونجوري كه ميخواي ميكشمش با زجر... اما نميخوام كسي توي كارم 
 ...دخالت كنه... علي الخصوص كانر

يش بلند شد و به طرف شاين امد و رفت و پشت سرش قرار گرفت و چشمهاي آيريس برق زدند او از جا
 :دستهايش را روي شانه هاي او گذاشت و گفت

ـ خودت ميدوني شاين تو براي من هميشه اولويت داري... هر چي باشه سالهاست ميشناسمت از وقتي 
 ...كوچيك بودم

ست زير گوشش ادامه داد: هرچي تو بعد سرش را نزديكتر آورد عطر تندش توي دماغ شاين پيچيد... در
 ...بگي... اصال دلت ميخواد كانر رو بفرستم تعطيالت؟! فقط كافيه بخواي

شاين ناخونهاي آيريس را روي شانه هايش احساس ميكرد و گرمي نفسهايش را روي گردنش؛ اين دختر 
رسيده... هنوز دو روز از  داشت چه غلطي ميكرد... به او نخ ميداد؟! اين دختر هجده ساله تازه به دوران

تولد هجده سالگي اش نگذشته ... داشت به او نخ ميداد... البته تخم و تركه ماريو از اين بيشتر هم نبايد 
ميشد... هنوز هشت سالگي هاي اين ولد چموش را به ياد داشت و حاال اين جوجه دو روزه داشت به او 

 ...نخ ميداد

ام سر جايش نشست و گفت: تعطيالت الزم نيست فقط دور و بر من شاين بدون هيچ واكنشي همانطور آر
 ...نباشه

 ...آيريس آرام دستش را از روي شانه او روي سينه اش سراند و گفت: باشه

شاين احساس كرد كه آيريس كم كم دارد زياده روي ميكند پس سريع بلند شد و گفت: در ضمن... نكنه به 
ميدوني كه ميفهممفكرت برسه براي من بپا بزاري...  ... 



                 
 

 

 رمان گنهكار بی گناه | *تاراج زمان* 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه 

 کنید

 

326 

 

آيريس خرامان به سمت او رفت كمي قد بلندتر از كريستال بود و البته خيلي الغرتر بيشتر به مدلهاي 
سالن مد شبيه بود تا يك دختر عوضي كه قرار بود رئيس تبه كاران بشود او سينه به سينه شاين ايستاده 

هنوز خيلي مونده از پس تو بربيام... تو واسه  بود دستي به چتريهاي يكدستش كشيد و با طنازي گفت: من
 ...من بپا نزاري من نميزارم

چشمهاي آيريس كه كمي خمارهم بودند روي لبهاي شاين قفل شده بودند... شايد متعجب بود كه اين بچه 
 كي اينقدر وقيح شده... اما علي رقم ميل باطني اش بايد كمي دل به دلش ميداد... بايد كريستال را حفظ

ميكرد . جلب اعتماد آيريس تنها راه بود شاين آرام و با اكراه دستي به صورت او كشيد و گفت: پس كافيه 
بشيني و منتظر باشي... و سانتيني رو مرده فرض كني... و البته پول من رو يادت نره من مجاني آدم 

 ...نميكشم

انتظار كا مجاني رو از من نداشته باشيشاين اينرا گفت و قدمي به عقب برداشت و ادامه داد: اميدوارم  ! 

آيريس با طمع سر تا پاي شاين را ورانداز كرد و گفت: تو قراره دست راست من باشي... صحبت كردن 
 ...از پول يكم مسخره اس

 ...شاين نيشخندي زد و گفت: دست راست تو كوچولو؟! من بزرگت كردم دختر

و لبخند پرمعنايي گفت: من ديگه كوچولو نيستم...  آيريس دست به كمر شد و چشمهايش را تنگ كرد
ميتونم كنارت باشم تا آخرش... در ضمن گفتم همينجا برات يه اتاق آماده كنن... توي طبقه دوم نزديك 

 ...اتاق خودم

شاين لبش را از تو به دندان گرفت... و در دل حرامزاده اي نثار آيريس كرد. اما االن جاي تلخ بودن 
لبخند كجي زد و گفت: چه خوب... ممنون نبود... او ... 

*** 

كريستال پاهايش را توي سينه اش جمع كرده بود و توي تاريكي نشسته بود و به موبايلش زل زده 
بود...دلتنگي بدي تمام وجودش را گرفته بود ديگر اشكي هم براي ريختن نداشت... هم از دست شاين 

ها بود كه رفته بود با اينكه هنوز بيست و چهار ساعت از عصباني بود هم دلتنگش بود... انگار ماه
رفتنش نميگذشت...عجيب بود با تمام آن اشكي كه ريخته بود هنوز هم سنگيني بدي روي سينه اش 

 :احساس ميكرد... با صداي زنگ موبايل از جايش پريد

 ...ـ بله

 ..ـ الو

 :صداي شاين بود... كريستال لرزيد

 ...ـ شاين

يد: كريستالشاين اهي كش ... 
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 :كريستال تمام سعيش را كرد تا صدايش نلرزد

 ...ـ شاين... چي شده

 ...ـ بايد حرفتو گوش ميكردم...اين حرومزاده لعنتي

 :كريستال كم كم داشت جان ميگرفت

 ...ـ تو مرد كله شِق يكدنده ي احمق... تو... تو

 ...شاين تن صدايش را پايين اورد: آروم باش

د چقدر به اين صدا احتياج داشت چقدر وابسته بود. دلش گرفتكريستال بغض كر : 

 ...ـ چرا به من زنگ نزدي چرا مهسا

 ...ـ متاسفم تنها شماره اي كه توي گوشيم بود همون شماره بود... مهسا شمارتو برام فرستاد

 ...كريستال مكث كرد... بغض كرد... سكوت كرد

 :شاين آرام صدايش زد

ونجاييـ كريستال... هنوز ا ... 

كريستال دهان باز كرد تا چيزي بگويد اما بغضش سنگين بود... او دستش را روي دهني گوشي گذاشت 
كشيد و بعد گفت: شاين... من از اون توله سگ نميترسم... برام مهم نيست اون دختر عوضي نفس عميقي 

نه... اين كه جوجه ستماريو دنبال منه يا نه... ماريو كه پدرش بود هيچ غلطي نتونست با من بك ... 

شاين گفت: عزيزم... تو االن تنهايي... ما االن تنهاييم... اين دختر االن گرگي شده واسه خودش... 
 ...نميخوام گير آدمهاش بيوفتي... ميفهمي

 ...كريستال يقه لباس خودش را توي مشتش فشرد و گفت: برام مهم نيست

من مهمهشاين تند شد اما صدايش باال نرفت: براي  ... 

 :كريستال ساكت شد... بغض كرد

 ...ـ شاين... دلم برات تنگ شده

 ...قطره اشكي آرام از گوشه چشمش روي گونه اش سريد
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شاين صداي نفسهاي او را ميشناخت مطمئن بود كه االن دارد آرام اشك ميريزد دستش را با حالتي 
ين دختر برايش اينقدر خواستني شده عصبي روي دهانش گذاشت و نفسش را با حرص بيرون داد چر ا

 ...بود... چرا اينقدر ديوانه كننده بود

 ...ـ عزيزم... باز كه داري گريه ميكني... نكنه ترسيدي

كريستال عاشق اين شوخيهاي بي موقع شاين بود با اينكه عصباني اش ميكرد اما... او در ميان گريه 
راز مردني بترسمخنديد و گفت: يه درصد فكر كن از او توله سگ د ... 

 ...شاين گفت: حاال كه همين توله سگ برام تور پهن كرده... فكر كنم چشمشو گرفتم

 ...كريستال صاف نشست و گفت: چي... االن چي گفتي

 ...شاين لبخندي زد، كريستال داشت حسودي ميكرد... او گفت: هيچي... مهم نيست

رومزاده چه غلطي كرده؟كريستال گفت: صبر كن... االن چي گفتي... اون ح ! 

شاين تك خنده اي كرد و گفت: اتاق منو دقيقا كنار اتاق خودش انتخاب كرده... باهاش دارم همخونه 
 ...ميشم

 ...كريستال ساكت شد... شاين گمان كرد تماس قطع شده

 ...ـ الو... كريس

 ...كريستال گفت: شاين... ميخوام ببينمت... زود

ه نشدي چي گفتمشاين گفت: مثل اينكه متوج ... 

 ...ـ چرا متوجه شدم چي گفتي... اما من ميخوام هر چه زودتر ببينمت

وقتي كريستال با شاين خداحافظي كرد آنها قرار يك مالقات مخفيانه را گذاشته بودندالبته توي اولين 
 ...فرصتي كه شاين بتواند موقعيت راجور كند

ريستال ديگر داشت ديوانه ميشد... از افكار ضد سه روز گذشته بود... سه روز سخت و طوالني ك
ونقيضي كه توي سرش در رفت و امد بودند خسته شده بود ميترسيد ديوانه شود از بس كه با خودش 

حرف زده بود روزها بي هدف ميرفت و پياده روي ميكرد توي سرماي زير صفر انقدر راه ميرفت كه 
بخوابد... شاين ديگر با او تماس نگرفته بود دقيقا سه صورتش يخ ميكرد بعد بر ميگشت و سعي ميكرد 

روز گذشته بود كاش حداقل يك اس ام اس برايش ميفرستاد يا با مهسا تماس ميگرفت ... مهسا هر روزبا 
او تماس ميگرفت و ميپرسيد كه آيا از شاين خبري دارد يا نه و هر بار با ديدن شماره مهسا... كريستال 

د... هر چند شاين اگر هم ميخواست تماسي بگيرد مطمئنا با خود او تماس ميگرفت نه دوباره نا اميد ميش
مهسا... از طرفي در آخرين مكالمه اش شاين از چراغ زدنهاي آيريس صحبت كره بود... آيريس اين 
دختر حرامزاده ماريو براي شاين چراغ ميزد براي شايِن او... گاهي افكاري موذي توي سرش چرخ 

د و شاين را در حاليكه در اغوش آيريس خوابيده برايش تداعي ميكردندميخوردن ... 
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*** 

شاين كالفه روي لبه تخت نشسته بود و داشت با نفرت به آيريس كه با وضع شنيعي روي تخت خوابيده 
روز زانويش بزرگ  بود نگاه ميكرد موهاي سياهش روي بالش سفيد ولو بودند باورش نميشد دختري كه

نه مست خودش را به تخت او رسانده باشد... آنهم براي ... اين دختر كي وقت كرده بود اينقدر كرده شبا
 ...وقيح شود... اينقدر بي شرم و هرزه... او فقط هجده سالش بود

ديگر وقت اينجا ماندن نبود شايد امشب را توانسته بود نه بگويد اما دلش نميخواست براي نخوابيدن با اين 
له خطري تهديدش كند... وقتي اينهمه بي شرمي را ميديد بيشتر دلش هواي كريستال را هرزه هجده سا

ميكرد... دختري كه هنوز با نگاه كردن سرخ ميشود... احساس ميكرد دلش هر لحظه بيشتر براي 
كريستال تنگ ميشود براي ان شرم و التهابش براي چشمهاي لرزان و مرددش، براي نگاهي كه از او 

.. او چنگي به موهايش زد بيتاب بود براي ديدنش... بايد ميديدش ديگر زيادي دندان به جگر ميدزديد.
گذاشته بود... هر چيزي كه بايد ميفهميد را فهميده بود... اينكه آيريس درباره كريستال اطالاتي ندارد... 

 .اينكه هيچ چيز درباره كريستال نميداند... اينها همه خيلي خوب بودند

روي لبه تخت بلند شد دستش به صورتش كشيد بايد بايد كريستال را ميديد هر چه زودتر... او  شاين از
دوباره نگاهي به آيريس انداخت مطمئن بود حداقل تا سه چهار ساعت ديگر هم بيدار نميشود او دوش 

افراد  سرسري گرفت بدون اينكه اصالح كند سريع از آن خانه بيرون زد بدون توجه به نگاههاي خيره
خانه؛ تقريبا همه ميدانستند كه صاحبخانه و رئيس خوشگلشان شب را توي تخت شاين بوده البته هيچ كدام 
 ...نميدانستند كه شاين حتي به او دست هم نزده اما همين همخوابي صوري نيز حسادتها را برانگيخته بود

او تماس نميگيرد اما توي دلش  شاين گوشي اش را روشن كرد ميدانست كه كريستال ريسك نميكند و با
كسي خدا خدا ميكرد كه او حداقل يك اس ام اس فرستاده باشد... اما هيچ خبري نبود شاين همانطور كه از 
ويالي ماريو كه االن به آيريس رسيده بود خارج ميشد نگاهي به اطرافش انداخت و بعد سريع شماره او 

تال توي گوشي پيچيد مشخص بود كه سعي دارد را گرفت و بعد از خوردن چند بوق صداي كريس
 :هيجانش را مخفي كند اما موفق نشده بود

 ...ـ الو

دلتنگي شاين با شنيدن صداي كريستال دو چندان شده بود دلش ميخواست او االن اينجا بود و محكم در 
هميشه زير آغوش ميگرفتنش و مشامش پر ميشد از بوي رز و بادام... و آن عطر شيريني كه كريستال 

 ...گردنش ميزد

 ...ـ سالم عزيزم

 :كريستال غر زد

 ...ـ به من نگو عزيزم... سه روزه با من تماس نگرفتي... ميدوني به من چه گذشت توي اين سه روز

شاين دلش براي دوباره ديدن كريستال ضعف رفت او گوشي را توي دستش جا به جا كرد و با لبخند 
ت... هموني كه به من گذشت به تو هم گذشتگفت: آره ميدونم چه بهت گذش ... 
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كريستال ساكت شد شاين مطمئن بود او االن در حاليكه لب زيرينش را به دندان گرفته و بغض كرده 
 ...است

 ...ـ عزيز دلم... چرا ساكت شدي... با من حرف بزن دلم براي صدات تنگ شده

يستال ميفهميد كه ديشب آيريس توي تخت او شاين اينرا در حالي گفت كه با خودش فكر ميكرد اگر كر
 :خوابيده چه واكنشي نشان ميدهد اما صداي كريستال او را از اين افكار خارج كرد

 ...ـ احساس ميكنم ميخواي من رو بپيچوني

 !شاين كي عصبي شد: اين چه حرفيه داري ميزني؟

و سر تو و اون حرومزاده عوضي ـ من ميخوام ببينمت... همين امروز... مجبورم نكن بيان او خونه ر
خراب كنم... من براي از دست دادن هيچي ندارم... ماريو هم به اندازه كافي اذيتم كرده كه از كشتن 

 ...دخترش نگذرم

 :شاين لبخند زد

 !ـ ساعت شيش ميبينمت توي كافه سورنا همونجايي كه رفتيم صبحونه خورديم يادته كه ادرسشو؟

 ...كريستال ساكت شد

ن ادامه داد: براي اطمينان يكم ظاهرت رو عوض كني بد نيست رسيدي برو پيش ساناز ... من باهاش شاي
 ...هماهنگ ميكنم... تو زودتر برو حوالي ساعت پنج... منم تا شيش خودمو ميرسونم

 :كريستال سكوتش را شكست

 ...ـ باشه... زياد منتظرم نزار

 :شاين كمي ساكت شد و بعد گفت

 ...ـ كريستال

 :كريستال با گفتن هومي به او فهماند كه ميشنود و شاين كمي تن صدايش را پايين آورد

 ...ـ خيلي دلم برات تنگ شده

 :كريستال هنوز ساكت بود كه شاين يك تاكسي گرفت و ادامه داد

 !ـ چرا ساكتي؟

و اصال كريستال از روي تخت بلند شد و همانطور كه گوشي دستش بود به طرف آينه رفت و گفت: ت
 ...ميدوني دلتنگي يعني چي؟! بايد جاي من باشي تا بفهمي دلتنگي يعني چي
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 :ـ من نميدونم يعني چي؟! او مكثي كرد ونفسش را با صدا بيرون داد و اضافه كرد

 ...ـ امروز كه ديدمت بهت ميفهمونم كه دلتنگي يعني چي

 ...لبخند كمرنگي گوشه لب كريستال امد و كوتاه گفت: دير نكني

*** 

كريستال كه تلفن را قطع كرد سريع نگاهي به ساعت انداخت خيلي مانده بود تا ساعت پنج... و مطمئن 
 ...بود اين ساعات كند ترين ساعات عمرش خواهد بود

او بعد از ساعتها چرخيدن بي هدف توي خانه... خوابيدن... تماشا كردن تلوزيون باالخره خود را به 
اند بعد از يك حمام طوالني و گرم در حاليكه هنوز بوي ماليم لوسيون بدنش ساعت يك بعد از ظهر رس

توي دماغش بود موهايش را خشك كرد جلوي آينه نشسته بود موهايش را سفت با بند مو بست چون قرار 
بود كاله گيس روي سرش بگذارد بعد كشوي مخصوص لباسهاي زيرش را بيرون كشيد يك ست نباتي 

رت را انتخاب كرد بعد در كمد لباسهايش را باز كرد ميخواست امروز زيبا باشد... مارك ويكتوريا سك
زيباتر از هر وقت ديگر او يك تونيك ساده آلبالويي با آستينهاي حلقه اي از بين لباسهايش بيرون كشيد كه 

سياه نازك ،  قسمت سر شانه هايش از جنس دانتل بود و اين حالت زيبايي به لباسش داده بود با يك كمربند
يقه تقريبا كيپش برجستگي زيباي اندامش را بيشتر به رخ بيننده ميكشيد او يك جوراب شلواري ضخيم 
سياه هم انتخاب كرد آنها را روي تخت انداخت بعد لباس زيرش را پوشيد تونيك آلبالويي را تن كرد و 

خيلي ساده بسته بود اما باز جوراب شلواري را هم پوشيد با اينكه موهايش سفت عقب كشيده بود و 
همانقدر كه انتظار داشت زيبا شده بود كاله گيس قهوه اي سوخته اش را روي سرش تنظيم كرد اين رنگ 
هم به او مي آمد اندازه موهاي بلوند خودش اما بايد كمي ابروهايش را پررنگتر ميكرد او مداد ابرويي را 

ه هايش را سياه كرد و با برق لب صورتي كمرنگي برداشت و كمي روي ابروهايش كشيد بعد كمي مژ
آرايشش را كامل كرد او پالتوي چرم جگري رنگش را با كيف و پوتينهاي مارك شنلش كه چند درجه 

روشنتر بودند ست كرد بعد شال سياهرنگي را هم براي دور گردنش برداشت و قبل از رفتن كمي روي 
 .گردنش را عطر پاشيد

*** 

يرينگي باز كرد... مشتري ها زياد بودند اما نميشد گفت شلوغ است او خيلي زود در را با صداي ج
سيامك را پشت پيشخوان به ياد آورد و يكراست به طرف او رفت سيامك با ديدن او با لبخند گفت: 

 ...بفرماييد بنشيند االن ميرسم خدمتتون

خودش را هم نداشت او گفت: من با  كريستال متوجه شد سيامك اورا به جا نياورده حوصله معرفي كردن
 ...ساني كار دارم

 !سيامك لبخندي زد و تكرار كرد: با ساني؟

 ...كريستال سري تكان داد و گفت: ميشه بگين من اينجا هستم... بگين از طرف شاين اومدم

دسيامك با شنيدن نام شاين لبخندي از سر آشنايي زد و گفت: بله حتما... منتظر بمونيد االن ميا ... 
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سيامك با تلفن او را خبر كرد و لحظاتي بعد سر و كله ساناز در حاليكه پيشبند و روپوش و كاله آشپزي 
 ...به تن داشت پيدا شد او لبخند پررنگي روي لبش بود

ـ سالم... خوش اومدين... او نگاهش رفت روي كاله گيس كريستال... و بعد ادامه داد: شاين گفته مثل 
ت كنم تا برسهچشمام ازت مواظب ... 

لبخندي روي لبهاي كريستال نشسته و با ساناز همراه شد از پله هاي طبقه دوم باال رفتند و وارد آشپزخانه 
كه توي طبقه دوم بودند شدند... بوي شيريني تمام فضا را پر كرده بود ساناز سر كارش برگشت و گفت: 

 ...يه جايي پيدا كن بشين

يه نشست و ساناز گفت: بلوند بهتره... چرا رنگش كردي؟كريستال روي اولين چهار پا ! 

 ...كريستال لبخند زدو گفت: رنگ نكردم

ساناز گفت: شما دو تا بد جوري مشكوك ميزنين... حيف كه من آدم فضولي نيستم وگرنه سوژه هاي 
 ...خوبي هستين شما دوتا

ط يكم عجيبيملبخند كريستال تبديل به خنده شد و گفت: اشتباه ميكني... ما فق ... 

 !ساناز قيف خامه را برداشت و با لحن معناداري گفت: فقط يكمي... مطمئني؟

كريستال شانه راستش را كمي باال داد حوصله حرف زدن نداشت يعني آنقدر هيجان زده بود كه 
نميتوانست براي حرف زدن تمركز كند... ساعتش را نگاه كرد نزديك شش بود ساناز داشت روي كاپ 

كهاي بامزه اش را تزئين ميكرد و كريستال هم دستش را زير چانه اش گذاشته بود و تماشايش ميكرد كي
كه ناگهان كسي از پشت سر بازوهايش را گرفت و روي صورتش خم شد و زير گوشش گفت: توي 

 ...فكري

رد ساناز كريستال از جا پريد با ديدن شاين نا گهان آب دهانش توي گلويش پريد و شروع به سرفه ك
شروع به خنديدن كرد و گفت من برم از زير زمين كيكهاي تازه رو بيارم وقتي او كارگاه را ترك كرد. 

شاين و كريستال او را با سر بدرقه كردند و بالفاصله با رفتن او شاين دستانش را محكم دور بدن 
وط شده بود كريستال سرش كريستال حلقه كرد و او را به خود فشردبوي ادكلن تلخش با بوي سرما مخل

را محكم روي سينه او فشرد و دستهايش را تا آنجايي كه ميتوانست دور بدن او حلقه كرد براي دقايقي در 
 ...همان حال مانده بودند بدون هيچ حرفي هيچ كلمه اي

اين هر دو ساكت بودند... ملتهب و هيجان زده... هيچ كدام فكر نميكرد كه اينطور دلتنگ شده باشد و 
حجم دلتنگي كه داشت كم كم ذوب ميشد و وجودشان را گرم ميكرد كريستال سرش را روي شانه هاي 

شاين گذاشته بود و از زير گردنش داشت عطرش را نفس ميكشيد مدتها بود كه شاين از اين ادكلن استفاده 
ين مينشست و نكرده بود دلش تنگ شده بود براي اين عطر تلخ و سرد، نفسهاي گرمش روي گردن شا
 ...اين شاين راذوب ميكرد ، او زير گوش شاين گفت: احمق كله شق... بهت گفتم نرو

شاين با لبخند كوچكي كه روي لبش بود دستش راروي كمر او گذاشت و گفت: معذرت ميخوام... حق با 
 ...تو بود
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حماقتي كردي...  كريستال كمي خودش را عقب كشيد و توي قهوه اي چشمهاي شاين زل زد: ميدوني چه
 ...ميفهمي... اگه باليي سرت ميومد... اگه

شاين كه محو تماشاي چشمهاي كريستال بود كه با اين مداد سياهي كه تويشان كشيده بود خوشرنگتر به 
نظر ميرسيدند او صورتش را نزديك آورد انقدر نزديك كه ميتوانست بود توت فرنگي لبهاي كريس را 

شي او را به سكوت دعوت كرد و با برخوردي تقريبا طوالني قدرت حرف زدن حس كند بعد با گفتن هي
را از كريستال گرفت، او سرش را كمي عقب برد و با چشمهايي مخمور گفت: فهميدي چقدر دلتنگت 

 ...بودم

كريستال انگشتش را آرام روي چانه شاين كشيد و با چشمهاي بيقرارش تمام صورت او را از نظر 
: قضيه اين آيريس چيهگذراند و گفت ... 

شاين لبخند دندان نمايي زد و دستش را روي كمر كريستال گذاشت و او را از روي زمين بلند كرد و 
روي ميز نشاند سرش را توي گودي گردن او كرد و مست عطر رز و بادام شد و گفت: آيريس بره به 

ي شدن خون مذاب توي رگهايشانجهنم... االن فقط من و توئيم... و دوباره تماس لبها و و جار ... 

اما در اين هنگام ساناز با سرفه كوتاهي حضورش را اعالم كرد شاين سريع قدمي به عقب برداشت هنوز 
گونه هايش سرخ بودند كريستال سريع از روي ميز پايين پريد، جو بدي بود... ساناز ايستاده بود و با 

به فارسي گفت: امان از دست شماها... مجبورين رابطه لبخند نگاهشان ميكرد او سرش را تكان داد و 
تونو انكار كنين؟! خب از اول بگين با همين... اينقدر ما رو هم نذارين تو خماري...بعد رو به شاين كرد 

 ...و ادامه داد: شايان پررو... شرطي كه بستيمو يادمه ها... فكر نكني يادم نيست

امده بودند دستي به صورتش كشيد حرفي براي گفتن نداشت شاين كه هنوز ضربان قلبش سر جايش ني
كريستال دستش روي كاله گيسش كشيد و انرا برداشت ساناز با لبخند مهرباني نگاهشان كرد و ادامه داد: 

 ...او پشت يه اتاقه، وقتي سرم خيلي شلوغه شبا اينجا ميمونم... كوچيكه اما از آشپزخونه بهتره

خودش كشيد و گفت: ممنونم شاين كريستال را به سمت ... 

 ...ساناز چشمك كوچكي زد و گفت: بهم مياين

كريستال زودتر وارد اتاق شد هنوز كاله گيس را در دست داشت... او كاله گيس را توي كيفش چپاند 
شاين در را پشت سرش بست و به سمت كريستال چرخيد اتاق كوچكي بود حداكثر ده متر ميشد تنها 

اتاق يك مبل تخت خوابشو كه كنار پنجره گذاشته شده بود و يك ميز تحرير هم  وسايل موجود در
روبرويش در اينطرف اتاق بود. كريسال كيفش را روي ميز تحرير گذاشت و گفت: دوستاي خوبي 

 ...داري

شاين همانطور كه شال گردن طوسي بافتش را از دور گردنش باز ميكرد آره كوتاهي گفت و طبق يك 
ي رفت و از پنجره نگاهي به بيرون انداخت و ادامه داد: اما بد شد ما رو با هم ديد... يكم عادت قديم

 ...خجالت كشيدم

 ...كريستال همانطور كه داشت دكمه هاي پالتويش را باز ميكرد گفت: آره يه كم بد شد
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ز كرد وآنرا توي شاين به سمت او چرخيد كريستال در آن تونيك آلبالويي ميدرخشيد او بند موهايش را با
كيفش انداخت در حاليكه بازوي چپش را با دست راستش گرفته بود اتاق را ورانداز ميكرد قدمي نزديك 
امد . حالت مرددش، بيقراري چشمهايش، بوي ماليم عطري كه با درآوردن پالتويش همه جا را برداشته 

امد گفت: خب باالخره كه چي... تا بود داشت شاين را ديوانه ميكرد او همانطور كه به طرف شاين مي 
كي بايد به اين قايم باشك بازي ادامه بديم... چرا بايد االن اينجا همديگرو ببينيم... او حاال روبروي شاين 
ايستاده بود، شاين كت و شلوار پوشيده بود و از رويش يك اور چرم سياه كه بد جور فيت تنش بود... او 

ا گرفت دستهايش داغ بودندبا لبخند بازوي هاي كريستال ر : 

ـ نميتوني حدسشم بزني كه آيريس چه خون آشامي شده... درسته هيجده سالشه... اما عمال توي 
 ...حرومزادگي روي ماريو رو سفيد كرده... ديشب اومد توي تخت من

ان چشمهاي كريستال درشت شدند احساس ميكرد قلبش ميخواهد بايستد او عصبي مژه زد و با صدايي لرز
 !گفت: چي گفتي... ديشب چه غلطي كرده بود؟

 ... ـ ديشب اومده بود توي تختم... ميخواست

كريستال خودش را عقب كشيد و دستهاي شاين را پس زد: ديشب با اون حرومزاده بودي االن اومدي 
 !پيش من؟

ه و آن وقت احساس حماقت ميكرد... از اينكه تمام اين سه روز سه ساعت خواب درست و حسابي نداشت
شاين داشته با آيريس... در يك لحظه تك تك اجزاي صورت آيريس جلوي چشمش رژه رفتن چشمهاي 
سبز مخمورش لبهاي برجسته... پوست بي رنگش... اندام باريك بلندش ؛ حالت تهوع داشت... دلش 

 .ميخواست باال بياورد

 :شاين سرش را كج كرد و نگاه مالمت باري به او انداخت

زم... گفتم اومده بود توي تختم... نگفتم كه باهاشكاري داشتمـ عزي ... 

كريستال حتي از شنيدن اين جمله هم داشت ديوانه ميشد ... شاين حق نداشت حتي درباره اش صحبت 
كند... حتي يك كلمه... او هنوز با چهره اي كه عصبانيت در ان موج ميزد وسط اتاق ايستاده بود 

ايد نشان بدهد اما شاين با چند قدم خودش را به او رساند و گفت: اينو نگفتم كه بهم نميدانست چه واكنشي ب
 ...بريزي... عصبي بشي... گفتم كه بفهمي موقعيت بديه...با موجود بي همه چيزي طرفيم

 !كريستال گفت: يعني باور كنم اون تا اونجا اومد و كاري بهش نداشتي؟

بدبختيا تنها مشكل تو اينه كه من با اون بودم يا نهشاين گفت: يعني االن توي تموم اين  ... 

 كريستال با حرص گفت: آره... براي تو چي مهمه؟

شاين لبخند كجي زد و همانطور نگاهش كرد كريستال كمي عصبي گفت: به من زل نزن جواب سوالمو 
 ...بده
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بعد كت سياهرنگش را شاين با آرامش جلوي چشمهاي خشمگين كريستال پالتويش را از تن خارج كرد 
درآورد كراوات در هم و بر هم آبي و نقره اي اش را هم كمي شل كرد و كريستال دست به سينه شده بود 
هميشه وقتي ميخواست ضعفش را پنهان كند اينطوردست به سينه ميشد اخم زيبايي بين ابروهايش كه االن 

رايش ميكني خيلي خوشگل ميشيكمي تيره تر شده بودند نشسته بود شاين گفت: اينطور كه آ ... 

كريستال كه از اين تعريف شاين دلش ضعف رفته بود بدون اينكه تغييري توي صورتش ايجاد شود گفت: 
 ...جواب سوال منو بده

شاين دكمه هاي آستين پيراهن سفيد مردانه اش راباز كرد و آنها را تا روي آرنج تا زد حاال دقيقا 
د كريستال با اين پوتينهاي پاشنه پنج سانتي تا زير چانه ي او ميرسيدروبروي كريستال ايستاده بو : 

ـ قبال هم بهت گفتم من احمق نيستم... وقتي تو رو دارم به زن ديگه اي حتي نگاه كنم... اون هم به 
آيريس... دختري كه بچگي هاش جلوي چشممه... اگه چيزي بين من و اون اتفاق افتاده بود اصال بهت 

 ...نميگفتم

حاال شاين دقيقا سينه به سينه او ايستاده بود كريستال قالب دستهايش را باز كرد و انها را روي بازوهاي 
شاين گذاشت جر و بحث با شاين آخرين گزينه اي بود كه االن به آن فكر ميكرد االن فقط به حصار او 

كه توي اين سه روز توي دلش  نياز داشت به شانه هاي او تا سر رويشان بگذارد و اين دلتنگي تلخ را
تلنبار شده بود را از بين ببرد. كريستال گفت: توي اين سه روز نميدوني چي گذشت به من... او دستش 

را روي بازوهاي او لغزاند و به شانه هايش رساند و ادامه داد: ميفهمي ميگم بدون تو نميتونم يعني چي... 
 ...ميفهمي

آره ميفهمم ... درد مشتركيه... و بعد دستهايش راروي كمر او  شاين روي صورت او خم شد و گفت:
گذاشت و از روي زمين بلندش كرد و او را به سينه اش فشرد... دستهاي كريستال دور گردن او حلقه 

شدند و صورتش توي گودي گردن و شانه اش فرو رفت و شاين ميتوانشت لبهاي او را روي رگ 
 ...گردنش احساس كند

نبود آنهم براي يك دخترمثل كريستال... او لبش را به دندان گرفته بود تا درمقابل اين درد جاي راحتي 
بدي كه توي تمام تنش پيچيده بود كم نياورد، دلش نميخواست با ناله و زاري شاين را هم معذب كند... 

با سر بلندي التماس ميكرد كه مزاحمش نشود و بگذارد اين قضيه را « واژينيسموس»توي دلش دائم به 
رد كند... و انگار موفق هم شده بود اما دردي كه داشت لذت پيروزي را برايش زهر ميكرد... بغضي ته 

گلويش سنگيني ميكرد نه از روي غم، از اين درد متناوب... سر چرخاند تونيك آلبالويي اش رو دسته 
. صداي ماشينهايي كه هر از كوتاه مبل افتاده بود و جوراب شلواري سياهش هم... نميدانست كجا..

چندگاهي از زير پنجره رد ميشدند و صداي كار كردن ساناز در آ نسوي ديوارهاي اتاق با صداي نفسهاي 
شاين در هم آميخته بود، كريستال دستهايش را روي شانه هاي شاين گذاشته بود و بي اختيار ناخونهاي 

نميدانست چه مدت گذشته ده دقيقه... يك ربع... فرنچ ظريفش توي پوست او فرو رفته بود...خودش هم 
نيم ساعت... هر چه كه بود طوالني بود... به اندازه تمام اين هفت سال به اندازه تمام اين سه روز... به 
اندازه تمام دوريها و دردهايش... چشمهايش را محكم به هم فشار داد تا از چكيدن قطره اشكي كه تويشان 

التماس ميكرد كه اذيتش نكند... « واژينيسموس»كند و توي دلش هم مدام به اين  جمع شده بود جلوگيري
اصال مگر ميشد بيشتر از اين هم اذيت شود... اين درد لعنتي... تمام اضطرابي كه توي فضا بود ناگهان 

 ...متوقف شد... تمام شده بود... آهي كشيد و تمام حواسش را جمع كرد و با زحمت گفت: شاين نبايد



                 
 

 

 رمان گنهكار بی گناه | *تاراج زمان* 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه 

 کنید

 

336 

 

 ...ـ متاسفم... نتونستم

شاين اينرا گفت و خودش را باال كشيد و سرش را كنار كريستال روي تخت گذاشت هنوز نفس نفس ميزد 
 ...و ادامه داد: نترس چيزي نميشه

اما در آن لحظه كريستال ملتهب تر از ان بود تا به اين فكر كند كه شاين اصول تنظيم خانواده را رعايت 
صال به درك... االن فقط برايش اين مهم بود كه باالخره توانسته بود اين واژينيسموس كرده يا نه... ا

يد و گفت: ممنونم...از اين ب*وسلعنتي را شسكت بدهد شاين او را به سمت خودش كشيد و موهايش را 
 ...همه از خود گذشتگيت ممنونم... عاشقتم

ه بود آرام موهاي او را نوازش كرد و گفت: منم كريستال كه بعد از كشيدن درد نسبتا طوالني بي حال شد
عاشقتم... نيم خيز شد آرنجهايش را ستون تنش كرد وبا ديدن آن لكه ي سرخ كمي ترسيد اما شاين با 

 ... لبخند زير گوشش گفت: نترس عزيزم... چيزي نيست

درد ديگر برايش  كريستال كامل نشست احساس ميكرد مهره هاي كمرش دارند از هم باز ميشوند اما اين
مهم نبود او كه تا اين لحظه بغض را توي گلويش خفه كرده بود دستش را روي دهانش گذاشت و هق زد 
گريه اش از غم يا درد نبود... بيشتر از روي هيجان بود هيجان كاري كه بايد انجام ميداد و باالخره تمام 

عشقش بدهد...انگار بار سنگيني روي دوشش شده بود... باالخره توانسته بود چيزي كه ميخواست را به 
 ...بود و حاال سبكبار از گذاشتنش روي زمين فقط دلش ميخواست گريه كند

شاين كنار نشست محكم لبهايش را به گونه او فشرد و سر او را روي سينه اش گذاشت هنوز هم ضربان 
يزا طبيعيهقلبش نا مرتب بودند و آرام زير گوشش گفت: گفتم كه چيزي نيست اين چ ... 

 ...كريستال با گريه سرش را تكان داد و با صدايي لرزان گفت: ميدونم... اونقدرها هم بي سواد نيستم

 !شاين به حاضر جوابي كريستال لبخندي زد و گفت: پس گريه واسه چيه؟

 ...كريستال دراز كشيدو به پهلو چرخيد و گفت: نميدونم

را ميان سينه او مچاله كرد هنوز هم داشت گريه ميكرد اما  شاين كنارش دراز كشيد و كريستال خودش
شاين ميدانست اين گريه از سر غم و درد نيست ... او سر كريستال را روي بازويش گرفت و آرام 

 ...موهاي او را نوازش كرد و گفت: ديدي گفتم موفق ميشيم... نگفتم غصه نخور

اگه نميتونستم ولم ميكردي؟ كريستال سرش راروي بازوي شاين گذاشته بود گفت: ! 

را طوري ادا كرد كه هيچ شكي توي « نه»شاين دستش را زير چانه او گذاشت و سر او را باال آورد و 
 ...دل كريستال باقي نماند

*** 

شاين با يك سيني كه تويش دو تا فنجان چاي زنجبيلي به همراه يك ظرف پر از بيسكوييتهاي كوچك 
كريستال داشت موهايش را ميبست همه جا تميز و مرتب بود انگار نه انگار  كشمشي بود وارد اتاق شد
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كه ساعتي قبل اينجا صحنه يك جنگ تن به تن بود... او ميز عسلي كوچكي كه گوشه اتاق بود را جلوتر 
 ...كشيد و همانطور كه چايها را روي آن ميگذاشت كنار كريستال نشست و گفت: اين رنگ بهت مياد

نه اش را از رتوي كيفش بيرون اورد و همانطور كه داشت رژش را تجديد ميكرد گفت: كريستال آي
 ...ممنون

كريستال احساس سبكي مبكرد ديگر مثل قبل مضطرب نبود انگار ديگر واقعا شاين مال او شده بود انگار 
تا كي بايد اينطور  حاال ديگر هيچ ديواري بينشان نبود... اما هنوز هم چيزي بود كه اذيتش ميكرد... اينكه

 :مخفي باشند ام شاين خيلي زود جواب او را بدون اينكه سوالي بپرسد داد

 ...ـ بايد يه مدت از نيويورك بريم

 ...ـ من جايي نميرم... برام من افت داره كه از يه حرومزاده مثل آيريس فراركنم

اال من كله شقم يا توشاين دستش را دور كمر او انداخت و او را به خودش چسباند و گفت: ح ... 

 ...كريستال از روي سرشانه هايش شاين را نگاه كرد و گفت: كله شق يا هر چي... من جايي نميرم

باز هم بوي توت فرنگي زير دماغ شاين پيچيده بود... او درحاليكه با چشمهاي مجذوبش داشت صورت 
 ...كريستال را از نظر ميكذراند گفت: فك كن ميريم ماه عسل

يستال نيشخند دندانمايي زد و گفت: بچه گول ميزني... ماه عسل؟كر ! 

شاين روي صورت او خم شد و گفت: بچه... حرف گوش كن... كريستال با همان لبخندي كه روي لبش 
 ...داشت محو چشمهاي قهوه اي شاين گفت: و اگه گوش نكنم

 ...شاين سرش را تا حد ممكن نزديك آورد و گفت: گوش ميكني

شاين سرش را به عقب برد كريستال لبخند كجي زد و گفت: مطمئن نباشوقتي  ... 

 ...شاين كه هنوز طعم توت فرنگي را توي دهانش احساس ميكرد گفت: جايي داري بري

 ...كريستال تكرار كرد: برم...؟! چرا ضمير مفرد استفاده ميكني؟! مگه قراره تنها برم

را نوشيد و گفت: آره... چون من تصميم گرفتم يه سفر كوتاه  شاين فنجان چايش را برداشت و كمي از آن
 ...برم ايران

شاين خودش هم نميدانست كي اين تصميم را گرفته بود...اينكه ببخشد.. اينكه بگذرد... شايد ورود 
احساسات جديدي كه داشت توي اين روزها تجربه ميكرد... شايد مهسا... شايد... دليل دقيقش را خودش 

انست اما هر چه بود تصميم گرفته بود زندگي جديدش را بدون كينه آغاز كند... او كه تمام اين ده هم نميد
سال را توي بايكوت گذرانده بود احساس ميكرد كه وقتش رسيده اين مهر را بشكند... انگار تاريخ 

 ...انقضاي اين بي خبري به پايان رسيده بود
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رمـ تنها برم... من تنهايي هيچ جهنمي نمي ... 

 ...اين صداي كريستال بود كه او را از توي افكارش بيرون كشيده بود

ـ دوباره ميخواي بزاري بري... كريستال در حاليكه با ابروهاي در هم اين را ميگفت با خودش فكر كرد 
ن ندارد... اما جرات به زبا حتما شاين حاال كه به چيزي كه ميخواسته رسيده ديگر ميلي براي با او بودن

 .آوردن اينرا نداشت

شاين جرعه اي از چايش را نوشيد و با عشق كريستال را تماشا كرد... كريستال لبش را به دندان گرفت 
 ...و رها كرد و گفت: كجا ميخواي بري و منو تنها بزاري

د يد و گفت: چرا حاال اينقدر ناراحت ميشي... تا ابد كه نيست شايب*وسشاين گردني كشيد و گونه اش را 
 .كمتر از يك ماه... و دوباره گوشه ابرويش را لب زد

كريستال سرش را پايين انداخت ... يك ماه.... شاين يك دفعه ميگفت بميرد و خالصش ميكرد... چطور 
 !بايد به او ميفهماند كه طاقت دوري ندار... از دلتنگي دلش ميتركد... اصال ميفهميد اين چيزها را؟

ازش كرد و گفت: عزيزمشاين آرام بازويش را نو ... 

كريستال خودش را پس كشيد روي روكش چرمي تخت لغزيدو از شاين دور شد گفت: ازم سير شدي... 
 !همه اشتياقت همين بود... داري دكم ميكني... نه

لبخند كمرنگي كه روي لب شاين بود محو شد اخمهايش توي هم رفت نگاهش را از او گرفت و فنجان 
ي تقريبا كوبيد... نفسش را بيرون داد... بعد دوباره به كريستال نگاه كرد و گفت: اين چاي را توي نعلبك

 ...حرفها رو از كجاي مغزت ميكشي بيرون كه اينقدر مسخره و تلخن؟! ها

 :كريستال هنوز داشت با اخم نگاهش ميكرد و لب زيرينش را به دندان گرفته بود... شاين ادامه داد

نم يه بار ديگه همچين حرفهاي صد من يه غازي رو تحويل من بديـ دارم بهت اخطار ميك ... 

 ...چشمهاي كريستال شفاف شدند او لبش را با زبان تر كرد و گفت: منو تهديد نكن

شاين ساكت شد او درست ميگفت... تهديد كردن كريستال سانتيني خنده دار بود... او را بايد از چه چيزي 
سكوت بود اما وقتي انگشتان شاين دور بازوي كريستال حلقه شد و او را  ميترساند؟! براي لحظاتي فقط

 :به سمت خودش كشيد و لحن جدي و خشكي گفت

 ...ـ خودتو از من پس نكش

كريستال احساس كرد كه هرگز هرگز نميتواند از او دست بكشيد دلش ميخواست شاين اينرا از نگاهش 
اما انگار شاين باالخره چيزي توي نگاه او ديد كه محكم او را به  بخواند تا مجبور نباشد به زبان بياورد...

سينه فشردش و لحظاتي همانطور در سكوت لبهايش را روي موهاي او گذاشت و بعد گفت: هيچ وقت... 
 ...باشه
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كريستال ساكت بود... هيچ چيز اندازه اينكه كريستال بخواهد با او غريبگي كند يا پسش بزند عصبي اش 
شاين با لبهايش گونه او را نوازش كرد و ادامه داد: چرا باورم نميكني نميكرد ... 

كريستال با چشمهاي مضطرب و نگاهي لرزان به صورت او زل زد و گفت: هر جا كه بري باهات 
 ...ميام

شاين دستي بروي موهاي او كشيد و آرام آنها را نوازش كرد و گفت: عزيزم... با اون پاسپورت جعلي... 
سم برات دردسر بشه... تا جايي كه ميتوني نبايد ازش استفاده كني... اين يه سفر كوتاهه ميخوام برم ميتر

مادرم رو ببينم... بعدش كه برگشتم دوتايي ميريم يه شهر ديگه... يه جايي كه از اينجا دور باشه... 
ن چقدر ميتونه هيجان انگيز دوتايي... من و تو... فقط خودمون دو تا اونوقت ميبيني كه زندگي كردن با م

 ...باشه

 ...چشمهاي كريستال گرم شدند اما او تصميم گرفته بود گريه نكند

 ...ـ من نميتونم... چرا نميفهمي

 :شاين كه عاشق صداي كريستال بود وقتي اينطور آرام ميشد و سعي ميكرد بغضش را پنهان كند گفت

 ...ـ ميفهمم

شت و آرام گفت: نميفهمي... نميتوني بفهمي... تو جاي من نيستي كريستال سرش را روي شانه شاين گذا
 ...كه بفهمي

شاين با صدايي به آرامي صداي كريستال گفت: برام بگو تا بفهمم... اصال از اين به بعد بايد هر چي توي 
دلته رو بهم بگي... هر چي ناراحتت ميكنه... هر چي غصه دارت ميكنه... من ميشنوم... عزيزم من 

وستت دارم و هر چي كه به تو مربوط ميشه رو هم دوست دارم... غمهات... دغدغهاتد ... 

كريستال اهي كشيد و گفت: از انتظار متنفرم... از بچگي همينطور بودم... نميدونم چرا اما مرگ برام از 
يه چيز انتظار آسونتره ... تو چه ميفهمي منتظر بودن يعني چي... چطوري اون حس رو توصيف كنم... 

 ...مثل خفگي... مرگ... نميدونم

او سرش را روي شانه شاين فشرد و دستهايش را دورش حلقه كرد: كم كم دارم به اين نتيجه ميرسم كه 
 ...به من زندگي راحت نيومده... بايد تا آخر عمرم توي اضطراب زندگي كنم

في نده... بهت قول ميدم ماه بعد شاين او را محكم توي آغوشش جا داد و گفت: منفي نباف... انرژي من
 ...اين موقع به اين حرفا ميخندي

در اين لحظه صداي تقه اي به در خورد شاين حلقه دستانش را شل كرد و كريستال كمي خودش را عقب 
 ...كشيد و بعد شاين با سرفه كوتاهي گفت: بيا تو

اوضاع كامل وارد شد يك ظرف توي  در ابتدا كمي آرام بعد سريع باز شد و ساناز سركي كشيدو با ديدن
دستش بود ابتدا نگاهي به صورتهاي برافروخته انها انداخت بعد به دكمه هاي نيمه باز يقه شاين و 

 :كراواتي كه قبال دور گردنش بود و االن معلوم نبود كجاست و تا ته ماجرا را خواند
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 ...ـ بچه ها ببخشيد مزاحم شدم

بايد بگيم شاين خنديد و گفت: نه اينو ما ... 

ساناز ظرفي را كه توي دستش بود را روي ميز عسلي كنار سينه چاي گذاشت و بشقاب شيريني هاي 
 ...كشمشي را برداشت و گفت: تازه ي تازن

يك بشقاب بود كه سه رديف شيريني تر خوشگل تويش چيده شده بود يك رديف رولت و لطيفه و چند تا 
زدند و ساناز گفت: ميدونم چي دوست داري شايان... فقط به  هم نان خامه اي چشمهاي شاين برقي

 ...عروسمونم دو تا بزار بمونه

شاين چشم غره اي به ساناز رفت و با لبخند تكرار كرد: عروستون... بعدشم مگه من گودزيالم كه همه 
 ...رو بخورم

ي... اسفنج توي جذب ساناز گفت: گودزيال كه چه عرض كنم... اون ولعي كه تو توي خوردن خامه دار
 ...آب نداره

 !!شاين چشمهايش را گرد كرد و گفت: برو بابا... من خامه دوست دارم...؟

ساناز گفت: حاال هر چي... كريستال كه كلمه اي هم از اين مكالمه متوجه نشده بود فقط ميخ شيريني ها 
مبود دست دراز كرد و يكي از لطيفه ها را برداشت و گفت: من شروع ميكن .. 

 ...ساناز به طرف در خروجي رفت و گفت: نوش جان

شاين با چشم او را بدرقه كرد و كريستال همانطور كه داشت تكه اي از خامه را كه گوشه لبش ماليده بود 
را زبان ميزد گفت: خيلي خوشمزه س... تصميم گرفته بود از االن تا وقتي شاين كنار است فقط بخندد 

اري بسيار بود... تمام طول اين يك ماهبعدا وقت براي گريه و ز !! 

شاين يكي از نان خامه ايها را برداشت و همانطور كه آنرا گاز ميزد گفت: شيريني هاي ساناز حرف 
 ...ندارن

كمي از خامه روي لب بااليي اش ماليده بود كريستال شروع به خنديدن كرد و گفت: بزار اون تيكه خانه 
هارو من برش دارم... مثل فيلم ... 

شاين لبخند شيطنت آميزي زد و با لحن معناداري گفت: آها...مثل فيلمها... فيلمم تماشا ميكني... او فيلم را 
طوري تلفظ كرد كه كريستال دقيقا فهميد منظور او از كدام نوع فيلهاست... كريستال همانطور كه روي 

ن فيلمايي كه شما مردا دوست دارينزانوي هاي شاين مينشست گفت: منحرف... منظورم فيلمه... نه او ... 

شاين تكه دوم شيريني را درسته توي دهانش گذاشت و كريستال را روي زانوهايش جا داد و با دهن نيمه 
 !پرگفت: منم گفتم فيلم ديگه... چيز ديگه اي نگفتم... ذهنت خيلي منحرفه

گفت: هر چي هم كه منحرف باشم  كريستال دستانش را دور كردن او انداخت و با خنده تماشايش كرد و
 ...به تو نميرسم
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شاين داشت جلوي آينه كوچك پشت در ورودي گره كراواتش را محكم ميكرد كريستال با قيافه ماتم زده به 
نوز هم مطمئن بود بتواند دو روز بدون شاين دوام ديوار تكيه داده بود و داشت تماشايش ميكرد... ه

اصال چرا اينقدر بي صبر بود... همه اينطوري بودند يا اين فقط او بود كه  بياورد چه برسد به يك ماه...
اينقدر وابستگي اش شديد بود؟ چرا شاين اينطور نبود؟! او اصال ناراحت يا غمگين به نظر نميرسيد شاين 

وقتي متوجه نگاه خيره و اخم بين ابروهاي كريستال شد به سمتش رفت و او را از ديوار جدا كرد وبا 
 !لبخند آرام بخشي گفت: چي شده... چرا اينقدر تو خودتي؟! مگه نگفتم خودخوري نكن؟

 ...كريستال لبخند زوركي زد و گفت: خوبم... چيزي نيست

شاين گردنش را خم كرد و گفت: چيزي نيست؟! من بچه ام؟! اين اخم بين ابروها لبهاي ورچيده... 
 !چشماي نمدار... خوشحالي پس؟

را كمي عقب كشيد و گفت: پس اگه ميدوني، از من كاري كه قادر به انجامش نيستم رو كريستال خودش 
 !نخواه... باشه

شاين كاله گيسش را از دستش گرفت و گفت: باشه... بيا كمكت كنم او بازوي كريستال را گرفت و نزديك 
ه انرا مرتب آينه اوردش و بعد با دقت كال گيس قهوه اي را روي موهاي او گذاشت و همانطور ك

 ...ميكرد

اما فكر كريستال آنقدر مشغول بود كه نتوانست جوابي به اين تعريف شاين بدهد شاين دوباره خم شد و 
 ...صورتش را به صورت كريستال چسباند و از توي آينه تماشايش كرد و گفت: خوشگله... بخند

ال كمي عصبي شده بود... شاين چطور ميتوانست اينقدر آرام باشد؟ پس چرا او اينقدر بي قرار كريست
 ...بود... اما دوباره صداي شاين امد كه زير گوشش گفت: بخند... بزار با خيال راحت برم

 كريستال به زور گوشه لبهايش را كش اورد و درحاليكه چشمهايش پر از اشك شده بودند لبخند زد حتي
گرمي لبهاي شاين روي بناگوشش هم نتوانست يخي كه داشت قلبش را منجمد مي كرد را باز كند او 

داشت يخ ميكرد... مطمئن بود روزهاي سختي در پيش دارد. چند بار مژه زد و اشكهاي را به پشت پرده 
در سكوت از توي آينه تماشايش پلكش فرستاد و لبخندش را گشادتر كرد شاين دستهايش را دور كمر او 

 !كرد اما انگار چيزي يادش امده باشد گفت: آخ ديدي چي شد؟

 !كريستال مردد نگاهش كرد وشاين ادامه داد: ميخواستم ازت يه عكس بگيرم... شايد الزم بشه

 !كريستال گفت: الزم بشه؟! براي چي؟

ت: شايد مامانم خواست بدونه تو چه شكلي هستيشاين كاله گيس را از روي سر كريس برداشت و گف ! 

 !كريستال واقعا خنديد و گفت: مامانت... مامانت عكس منو ميخواد چيكار؟

شاين در حاليكه داشت اطراف را نگاه ميكرد تا جاي خوبي براي گرفتن يك عكس پيدا كند گفت: ببخشيد 
مادرم بخواد بدونه تو چه شكلي هستي... به فكر كردم مهسا بهت گفته كه من تك فرزند هستم... خب شايد 

 !عنوان عروسش
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را تكرار كرد و گفت: اگه ازم خوشش نياد چي... قيدم رو « عروس»كريستال خنده صداداري كلمه 
 !ميزني؟

شاين او را جلوي يك پوستر بزرگ از دريا كه روي ديوار پشت تخت خواب نصب شده بود ايستاند و 
ه باشه؟! خودتو دست كم نگيرگفت: مگه ميشه دوست نداشت ... 

كريستال گفت: پس حداقل بزار يكم موهامو درست كنم... او بند موهايش را باز كرد وسرش را كمي 
تكان داد و بعد با انگشتانش انها را كمي مرتب كرد و بعد به ديوار تكيه داد. شاين با دوربين گوشي 

ت روزي همين عكس عزيزترين چيز زندگي اش موبايلش عكسي از او گرفت... مطمئنا شاين نميدانس
 ...ميشود

*** 

يد و ب*وسكريستال كمر پالتويش را بست و كيفش رابرداشت ديگر اماده رفتن بود شاين آرام گونه او را 
 ...گفت: مواظب خودت باش... خيلي زياد... حق نداري خودتو تو خطر بندازي باشه

ر... بهم قول بده... قول بده كه ماه بعد اين موقع اينجاييكريستال سري تكان داد و گفت: تو هم همينطو ! 

 ...شاين خنديدي و كريستال جدي گفت: قول بده... همين حاال

ه اي به سرانگشتان او زد و گفت: قول ميدم... ماه بعد اين موقع ب*وسشاين دست كريستال را گرفت و 
 ...كنارتم

 ...كريستال غر زد: حاال نميشد نري

روي موهاي كاله گيس قهوه اي كريستال كشيد و گفت: عزيزم... مطمئن باش دور بودن از شاين دستي ب
 ...تو براي من هم سخته... امافرض كن مجبورم

كريستال تصميم گرفته بود احساساتش را كنترل كند چون فهميده بود هر قدر بيشتر احساس خرج ميكرد 
جي رفت و بعد به سمت شاين چرخيد و گفت: قول كارها برايشان سختتر ميشد پس آرام به سمت در خرو

 ...دادي... يادت باشه

 .شاين آرام مژه هايش راروي هم فشرد و گفت: قول... قول... قول... و به سمت او آمد

 :كريستال دستش را بلند كرد و به او اشاره كرد تا سر جايش بايستد

و نفسش را با صدا بيرون داد قادر به كامل ـ سختش نكن... باشه... همينجا بمون... بدرقه م كني... ا
كردن جمله اش نشد ميخواست بگويد بدرقه م كني قبل از اينكه ازت جدا بشم قلبممي ايسته اما زبانش 

سنگسن شده بود و بغض داشت... خداحافظي گفت و از اتاق خارج شد و شاين را تنها گذاشت؛ ساناز در 
.. كريستال خداحافظي نصفه و نيمه اي از او كرد پله ها را حال تزئين شيريني هاي خوشمزه اش بود.

 .پايين امد بدون توجه به سيامك و يا فرهود از كافه خارج شد
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خودش هم نميدانست چقدر پياده روي كرده بود اما وقتي به خودش امد هوا تقريبا تاريك شده بود و 
دلش داشت كه بايد راه ميرفت و اشك  پاهايش داشتند خورد مي شدند اما هنوز هم انقدر دلتنگي توي

ميريخت... از پشت ان عينك سياه بزرگ كه روي صورتش گذاشته بود؛ اما ديگر توان پياده روي توي 
اين سرما را نداشت باالخره راضي شد تا يك تاكسي بگيرد و خودش را به خانه برساند... خانه بدون 

ا چه ميشد كرد... شايد براي رسيدن به بهشت بياد از شاين برايش جهنم ميشد... خوب اينرا ميدانست ام
 ...جهنم ميگذشت

بايد قبول ميكرد كه توي اين رابطه اشتياق او بيشتر است اما ميدانست اگر اين حرف را به شاين بگويد 
شاين دوباره ترش ميكند اما در عمل اين او بود كه طاقت دوري نداشت و اين شاين بود كه با قضيه به 

كنار آمده بود او در را پشت سرش بست خانه گرم بود و آرام... او همان جلوي در كاله گيسش را راحتي 
از روي سرش برداشت و به سمت اتاق خوابش رفت تمام بدنش درد ميكرد هم به خاطر آن تخت تاشوي 

 ...لعنتي هم به خاطر آن همه پياده روي

شكند وان را پر كرد و لباسهايش را از تنش كند و جاني برايش نمانده بود احساس ميكرد كمرش دارد مي
جلوي آينه ايستاد انگار داشت دنبال چيزي ميگشت ميخواست ببيند آيا تغييري كرده بعد از آن همه درد... 
اما به جز كوفتگي در تمام بدنش و چند قرمزي چيزي نديد... همه چيز مثل هميشه بود وقتي توي وان 

تك سلولهايش دردناك شده اند عظالتش كش ميآمدند درست مثل آنوقتهايي غوطه ور شد احساس كرد تك 
شده بود كه آموزش كاراته ميديد... بدني كوفته و دردي متمركز توي كشاله رانهايش درست مثل درد آن 
روزهايش بود... احساس ميكرد تمام بدنش بوي شاين را گرفته است دستش را زير آب روي صورتش 

هم متوانست شاين را روي پوستش احساس كند چشمهايش گرم شدند حاال اينجا توي كشيد انگار هنوز 
حمام خانه اش هر قدر كه دلش ميخواست ميتوانست گريه كند با هر صدايي... به هر بلندي انگار هيچ 
او  چيز عوض نميشد... با وجود اينكه حاال تمام كمال توي رابطه با شاين فرو رفته بود اما باز هم بايد از

 ...دور ميشد ...هنوز هم داشت گريه ميكرد...هنوز هم بايد در حسرتش ميسوخت

يك تيشرت به همراه يك شلوار نخي گرم پوشيد انگار تازه داشت ميفهميد كه امروز چه كار كرده و درد 
بدنش تازه داشت خودش را نشان ميداد . ميدانست بايد چيزي بخورد اما مگر از اين گلو چيزي پايين 
ميرفت... به چند تكه بيسكوييت و پنير و كمي شير اكتفا كرد روي صندلي وسط آشپزخانه نشسته بود 
انگار هنوز شاين را ميديد كه دارد توي آشپزخانه اين ور و آن ور مي رود و گند ميزند به همه جا... 

نگار هنوز صداي دستگيره ها را چرب ميكند سينك ظرفشويي را پر ميكند و هود را روشن نميكند... ا
پاهايش را ميشنيد ... دستهايش را زير سرش بالش كرد دلتنگ شده بود به همين زودي... مثل اينكه 
بيشتر از چيزي كه فكرش را ميكرد وابسته شده بود دلش كمي نوشيدني ميخواست... كمي بيشتر از 

يچ حوصله خماري بعدش را كمي... اصال انقدر كه بتواند اين حال خراب مزخرف را فراموش كند اما ه
نداشت سالنه سالنه بلند شد تا برود و بخواند... البته اگر بتواند... شايد بايد يك آرام بخش ميخورد... آرام 

 !بخش... كدام قرص ميتوانست جاي شاين را بگيرد... اندازه او آرامش كن...؟

رش را توي بالش فرو كرد هنوز خودش هم نفهميده بود كه چطور از توي تخت شاين سر دراورده بود س
بوي افتر شيو شاين را ميتوانست از ان احساس كند... چشمهايش پر از اشك شدند دوباره گريه را از سر 
گرفته بود پشيمان شده بود از اينكه اجازه داده بود شاين برود شايد اگر بيشتر پا فشاري ميكرد ميتوانست 

تاد همان جا كه اجازه نداده بود شاين بدرقه اش كند زير لب جلوي او را بگيرد ...ياد آخرين لحظه اف
لعنتي به خودش فرستاد كه مانعش شده بود كاش آن تصميم مسخره را نميگرفت حداقل دقايقي بيشتر 
كنارش بود و حاال در حسرت آن دو دقيقه نميسوخت خودش هم نفهميده بود كه كي در ميان هق هق 

 ...خوابش برده بود
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*** 

وي تاريكي مطلق بود سايه اي آرام از روي پله ها باال رفت و خودش را به طبقه دوم رساند خانه ت
سكوت خيلي سنگين بود سايه دستهايش را توي چيبش فرو برد تا چيزي را كه به خاطرش تا اينجا ... 

حب خانه اينطور دزدانه امده بود را دوباره لمس كرد... سر جايش بود جلوي در اتاقي كه مربوط به صا
بود ايستاد... آرام دستش روي دستگيره گذاشت نبايد كوچكترين صدايي ايجاد ميكرد... بايد نقشه اش را 

بدون كوچكترين خطا اجرا ميكرد تا به هدفش برسد در را بدون ايجاد كوچكترين صدايي گشود بوي عطر 
ند قدمي به داخل شيرين توي دماغش پيچيد حس لذتي موذي تزير پوستش دويد پاهايش سست شد

برداشت... تك تك سلولهايش بيدار شده بودند و گويي غزل ميخواندند...قدم دوم طعم توت فرنگي را زير 
زبانش احساس كرد ... اماناگهان ضربه محكمي به پشت زانوهايش خورد و با حالت بسيار بدي نقش 

ستي توي موهايش چنگ زدزمين شد و بالفاصله سردي فلزي اسلحه را روي گردنش احساس كرد و د : 

ـ حرومزاده... چه غلطي ميكني اينجا؟! و بالفاصله صداي مسلح شدن اسلحه به گوشش رسيد او در 
 !حاليكه ميخنديد گفت: عزيزم ... منم... نكشي منو

كريستال لحظه اي مردد شد و باورش نميشد كه اين مردي كه مخفيانه وارد اتاقش شده است و او حاال 
سته و اسلحه اش را روي گردنش فشار ميدهد شاين باشد... شايِن اوروي كمر نش ... 

او بالفاصله بلند شد و كليد برق را زد... شاين بود... روي زمين دراز كشيده بود و داشت با خنده نگاهش 
 :ميكرد

 !ـ دوست دختر گانگستر داشتن هم دردسر داره مثل اينكه

داشتم ميكشتمت... ديوونهكريستال با عصبانيت گفت: احمق ديوونه،  ... 

او عصبي شده بود... حتي فكر اينكه اگر ماشه را چكانده بود االن چه اتفاقي افتاده بود كافي بود تا ديوانه 
ه تنم ماليدم وقتي با تو وارد رابطه شدم اش كند... شاين از جايش بلند شد و گفت: من پيِ همه چي رو ب

 ...عشقم

سهايش چنگ زد و با خشم فرياد زد : ميفهمي ... داشتم ميكشتمت... كريس به سمتش رفت و به لبا
 ...احمق

 ...شاين مچهاي او را گرفت و گفت: بيخيال... چرا اينقدر عصبي ميشي... حاال كه زنده ام

 ...كريستال نفسي تازه كرد تا ضربان قلبش را كمي آرام كند و گفت: اما تو منو ميكشي... مطمئنم

را از ميان پنجه هاي او بيرون كشيد و دستهايش را روي كمر او گذاشت و به خود شاين آرام لباسش 
 ...نزديكش كرد وگفت: ميخواستم سورپرايزت كنم... مثال... يادم نبود شغل قبليت چي بود... ببخشيد

 !كريستال با چشمهاي نمدار و شاكي نگاهش كرد و گفت: شغلم...! مثال خودت چيكاره بود؟! كشيش؟

انگشتانش را توي موهاي او فرو كرد و سرش را به سينه فشرد و گفت: ببخشيد... فقط ميخواستم شاين 
 ...توي خواب ببينمت



                 
 

 

 رمان گنهكار بی گناه | *تاراج زمان* 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه 

 کنید

 

345 

 

كريستال همانطور كه سرش را روي سينه شاين گذاشته بود در حاليكه هنوز باورش نميشد او اينجا كنار 
ه؟باشد گفت: چطور فكر كردي من متوجه نميشم يه غريبه وارد خونم شد ! 

شاين تك خنده اي كرد و گفت: يادم نبود كه چقدر زرنگي... اصال جديدا همه چي رو درباره گذشته يادم 
 ...ميره... انگار يه دختر جديدي كه تازه باهاش آشنا شدم

 ...كريستال كه حاال آرامتر شده بود گفت: چرا اينجايي فكر ميكردم

ت خواب رفت و همانطور كه او را روي تخت شاين او را از روي زمين بلند كرد و به طرف تخ
 ...ميگذاشت گفت: بايد دوباره ميديدمت... قبل از رفتن... نميتونستم اينطوري برم

كريستال روي تخت چهار زانو نشست و دست به سينه شد، با سوءظن شاين را نگاه كرد و گفت: نا 
 ...پرهيزي كردي

رفت و گفت: منظور شاين كتش رادر اورد و چشم غره اي به كريستال ... 

كريستال شانه اي باال انداخت و مشغول تماشاي شاين شد كه چطور كراواتش را شل كرد و بعد دكمه 
ده... خدا به دادم برسه نبايد هايش را باز كرد و آمد كنار روي تخت نشست و گفت: اما خيلي زورت زيا

 ...عصبانيت كنم

 !كريستال گفت: مگه شك داشتي؟

به كريستال كرد و بعد ناگهان به سمت او رفت و گفت: اما من نقطه ضعفتو ميدونم... كمي شاين نگاهي 
 !روي گردنت حساسي... فقط كمي

كريستال جيغ زد و همانطور سعي ميكرد شاين را از خودش دور كند در حاليكه از خنده ضعف كرده بود 
 :جيغ زد

 ...بد جنس... لعنت به ذاتت... ولم كن... دارم غش ميكنم

 !شاين محكم او را در آغوش گرفت و زير گوشش گفت: حاال چي... زور كي بيشتره؟

 ...كريستال در حاليكه هنوز صدايش پر از خنده بود گفت: خيلي خوشحالم كه اينجايي... خيلي

 ...ـ نتونستم همينطوري بزارم برم... هنوز دلم پيشت بود... بايد بازم ميديدمت

اي روي گونه او زد كريستال ته دلش لرزيد و زير گوشش نجوا كرد: شاينه ب*وسشاين اينرا گفت و  ... 

 ...شاين مست از عطر بادامي كه از يقه كريستال مشامش را پر كرده بود زمزمه كرد: جانم

 ...كريستال با لحني خواهشگرانه گفت: ميشه نري... ميشه بموني
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ت كرديم... بايد نيويورك رو ترك كنيم... به شاين با همان لحن گفت: عزيزم... ما كه درباره ش صحب
 ...خاطر آيريس

 ...كريستال سرسخت شد و با بغض گفت: چرا نميفهمي... نميتونم... بي تو... خيلي سخته

گرمي لبهاي شاين را روي پوستش احساس ميكرد: كريستال... به قول خودت سختش نكن... مطمئن باش 
 ...اگه ميشد نميرفتم

ناليد: شاين كريستال دوباره ... 

 ...اما شاين توي عطر بادام و رز غرق شده بود

*** 

هوا گرگ و ميش صبح بود كريستال و شاين دقايقي ميشد كه فقط توي سكوت به هم زل زده بودند اما هر 
را روي گونه كريستال كشيد و كدام ميدانست كه توي همين سكوت حرفها پنهان است شاين آرام انگشتش 

خيلي دوست دارمگفت: ميدوني  ... 

كريستال لبخندي زد و با باز و بسته كردن چشمهايش جواب او را داد شاين لحظه اي سكوت كرد و بي 
 مقدمه گفت: با من ازدواج ميكني...؟

 ...كريستال چند بار مژه زد و بعد پوزخندي زد و گفت: فكرميكردم اينكارو كردم

ت: پس قبول داري كه همسر مني؟شاين انگشنش را آرام روي لبهاي او كشيد و گف ! 

 ...كريستال با شنيدن نام همسر ته دلش خالي شد او سري تكان داد و گفت: هستم

شاين دقايقي نگاهش كرد و بعد غلطي زد و شلوارش را از روي زمين برداشت و دستش را داخل جيبش 
و نشست و همزمان گفت: كرد و يك جعبه كوچك را بيرون آورد بعد دوباره به سمت چرخيد و بلند شد 

 ...بلند شو

كريستال همانطور كه مالفه را دور خودش پيچيده بود روي تخت نشست و مردد حركات شاين را زير 
نظر گرفت شاين در جعبه كوچك را باز كرد يك حلقه ظريف با يك نگين الماس نه چندان درشت كه 

 :رويش خودنمايي ميكرد

 ...ـ ميخوام اينو توي انگشتت كني

كريستال ابتدا به حلقه بعد صورت شاين زل زد و شاين ادامه داد: براي هميشه... تا وقتي من هستم و تو 
 ...هستي

چشمهاي كريستال شفاف شدند دستهايش را روي سينه اش گذاشت و لب زيرينش را به دندان گرفت و 
 :رها كرد
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 ...ـ شاين... تو... برام حلقه خريدي؟! براي من

ز توي جعبه خارج كرد و بعد دست چپ كريستال را گرفت و حلقه را توي انگشتش شاين حلقه را ا
انداخت دقيقا اندازه بود نه تنگ و نه گشاد و انقدر زيبا توي دستش نشسته بود كه شاين بي اختيار دست 

ه كوچكي به ان زد بعد او را در اغوش گرفت كريستال هنوز بهت زده بود ب*وساو را باال آورد و 
نميشد االن شاين حلقه الماس به او داده بود... آنها االن نامزد بودند... شاين گفت: نميخواي چيزي  باورش

 ...بگي؟! نكنه ناراحت شدي

 ...كريستال سرش را عقب برد و گفت: شاين

 ...ـ جانم

 ...ـ قول بده هيچ وقت ولم نميكني

 ...لحن شاين شماتت بار شد: كريس

 ...كريستال گفت: قول بده

ين لحظه اي مكث كرد و بعد گفت: من.. شايان شكوهي... به تو... كريستال سانتيني قول ميدم... كه شا
 !هرگز هرگز تركت نميكنم

كريستال براي ثانيه هايي نگاهش كرد و بعد از گردنش آويخت مثل كودكي كه از كردن مادرش آويزان 
د فقط خود كريستال بود كه ميدانست ميشود وسرش را روي شانه ي او گذاشت و عطر تنش را نفس كشي

چقدر شاين را دوست دارد... به جاي تمام كساني كه دوستشان ندارد اندازه تمام سالهاي تنهايي وابسته اش 
شده بود شاين دستهايش را دور او حلقه كرد و با صدايي پر از خنده گفت: داري خفه م ميكني... كريستال 

شاين اجازه داد كمي سرش را عقب ببردحلقه دستانش را كمي شل كرد و به  : 

 ...ـ ميشه يه روز برسه كه براي هميشه با هم باشيم

كريستال اينرا با لحني بغض آلود گفت و بعد لبهايش را به گونه شاين چسباند و ادامه داد: از دلتنگي 
درم... دلتنگي تموم متنفرم... تمام عمرم رو توي دلتنگي گذروندم... دلتنگي براي پدر... دلتنگي براي ما

 ...زندگي منو پر كرده و حاال

شاين لبخند كمرنگي زد داشت توي اينهمه خوشي دست و پا ميزد... عشقي را كه االن داشت تجربه 
ميكرد چيزي بود كه هميشه آرزو داشت عشقي كه هيچ وقت حتي حدسش را هم نميزد كه كريستال 

ه تپش وا ميداشت كه هيچگاه تجربه اش را نداشت به جرات سانتيني به او بدهد... او آنچنان قلبش را ب
ميتوانست بگويد حتي مهرنوش هم اينطور ديوانه اش نكرده بود حاال كه قلبش دوباره پر از عشق شده بود 
تصميم را گرفته بود تا ببخشد... همه كساني را كه روزي ناجوانمردانه به نام عشق نابودش كرده بود... 

شق عاشقانه... يا هر چيز ديگري كه ميشد آنرا ناميد... خوب كه فكر ميكرد ميديد اين عشق پدرانه... ع
ده سال در مقابل بدست آوردن كسي مثل كريستال مي ارزيده... دختري كه توي اين قحطي وفا و محبت 

د هنوز هم ... مردانه به پايش ايستاده بود... با تمام بدي ها و نامهرباني هايي كه در حقش روا داشته بو
دوستش داشت... اين برايش ارزشمند بود تصميمش را گرفته بود و مسيرش را انتخاب كرده بود... كنار 
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كريستال بودن حاال آرزوي قلبي اش بود... تصميم گرفته بود آنچنان او را در عشق غرق كند كه تالفي 
 ...تمامي اين سالها در بيايد

*** 

ده بود و داشت شاين را كه در حال خشك كردن موهايش بود تماشا كريستال حوله ازغواني اش را پوشي
 ...ميكرد كامال رنگ پريده به نظر ميرسيد

 !ـ رنگت پريده... خوبي؟

 ...كريستال به وضوح غمگين بود شانه اي باال انداخت: خوبم

؟شاين رفت و روي لبه تخت نشست و گفت: براي كريسمس ميام... با هم ميريم هاوايي... خوبه ! 

 ...كريستال سري تكان داد و چيزي نگفت . شاين ادامه داد: هميشه از سال نو ميالدي بدم ميومد

 !كريستال پرسيد: چرا... سال نو... سال نوئه ديگه... خوش اومدن و بد اومدن نداره

ين روز شاين لبخند كمرنگي زد و گفت: بايد سال نو رو توي ايران ببيني... سال نو ايراني دقيقا توي اول
 ...بهاره... بايد درباره اش شنيده باشي... نوروز رو ميگم

كريستال سرش را به عالمت نفي تكان داد و شاين ادامه داد: يه جشن خيلي قديميه... پر از كلي چيزهاي 
هيجان انگيز اما قشنگترين چيزيش اينه كه با زنده شدن طبيعت سال نو رو شروع ميكني... هوا اونقدر 

احساس ميكني ميخواي پرواز كني... عاليه لطيفه كه ... 

 ...كريستال با لبخند گفت: بايد قشنگ بشه

شاين نفسش را بيرون داد و گفت: قشنگ و خاطره انگيز... او سرش را بلند كرد و به كريستال نگاه كرد 
 !و ادامه داد: حتما بايد يه روز ببرمت ايران... كشور قشنگيه

تو همه جا براي من قشنگه... فقط اگه تو پيشم باشي... جهنمم برام بهشته كريستال ماتم زده گفت: با ... 

شاين براي لحظاتي به كريستال زل زد چشمهايش آماده چكيدن بودند او گفت: ببينم ميخواي ديوونم كني؟! 
 ...ميخواي ديوونه بشم

زت سه هفته وقت ميخوام... كريستال با لبهاي ورچيده سري به عالمت نفي تكان داد و شاين ادامه داد: ا
بايد براي با تو بودن آماده بشم... هنوز يه چيزايي هست توي گذشته كه آزارم ميده... بايد خودم رو از 

 ...بندشون رها كنم

باالخره اشكها دوام نياوردند و چكيدند و ال به الي پرزهاي ارغواني حوله گم شدند شاين به طرف او 
يد و ادامه داد: براي منم سخته... شايد ب*وسم رد اشكها راروي گونه اش رفت و در آغوشش كشيد و آرا

بيشتر از تو... اما آدم يه كارهايي رو بايد انجام بده... حتي اگه سخت باشه... او توي چشمهاي كريس 
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 نگاه كرد و ادامه داد: ميشه گريه نكني؟! بزار آسوده برم... با اين چشمهاي اشك آلود پاي رفتنم رو سست
 ...ميكني... رفتني كه واجبه براي با هم موندنمون... داليلشو هم من ميدونم هم تو... پس تلخش نكن

كريستال سري تكان داد و گفت: باشه... و خودش را توي آغوش شاين بيرون كشيد و از تخت پايين آمد و 
 !ادامه داد: صبحونه رو با من ميخوري؟

 ...شاين با لبخند گفت: البته

را از تنش باز كرد و روي تخت انداخت شاين محو تماشاي او بود گفت: ونوس* بايد تو رو  او حوله
 ...ببينه

كريستال كه از اين تعريف شاين قند توي دلش آب شده بود نيشخندي زد و همانطور رب دوشامبر طرح 
 !كيمونويش را تن ميكرد با سوءظن ساختگي پرسيد: ونوس كيه؟

دختر قبليمشاين با خنده گفت: دوست  ... 

كريستال به طرفش رفت و نيشگوني از گونه او گرفت و گفت: دوست دخترت... حتما تو هم ولكانو* 
 !هستي... آره؟

 !شاين دستش را گرفت و او را روي زانويش كشيد و پرسيد: ولكانو ...؟

 ... ـ همسر ونوس... الهه آتش

! به من مياد ولكانو باشم؟شاين لبخندي كجي زد و چشمهايش مست شدند: نظر تو چيه؟ ! 

 ...كريستال با خنده گفت: آتيشت كه خيلي تنده... بعيد هم نيست

... 

 !شاين ساكت شد و گفت: تو چي... تو هم باهاش موافق بودي؟

كريستال دستانش را دور گردن او حلقه كرد و گفت: ميترسم بگم آره دوباره همون باليي رو كه توي 
 ...ويالي سالياري سرم آوردي تكرار كني... داشتم سكته ميكردم

التي هستي... حاال من نه يه كس ديگه... توي روي يه مرد شاين بلند خنديد و گفت: واقعا دختر بي مبا
 ...نبايد بگي سرده يا گرمه... تصميمات شيطاني گرفته بودم اون شب... واقعا ديوونم كرده بودي

كريستال لب زيرينش را گزيد و گفت: راستشو بگم... من تمام مدت مطمئن بودم تو يه مرگيت هست... 
ق داشتمخيلي سرد بودي... قبول كن ح ... 

 :چشمهاي شاين برق زدند

 ـ االن نظرت چيه؟! سردم...يا گرم؟
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كريس ديگر برق چشمهاي شاين را ميشناخت از روي زانويش پايين پريد و گفت: مثال ميخواستم برم 
 ...صبحونه آماده كنم

بده ب*وسشاين گفت: حداقل يه  ... 

ميگي انگار كريستال متعجب دست به سينه شد وگفت: حداقل...؟! يه طوري ... 

 ...شاين چشم غره اي رفت و گفت: انگار چي؟! مشكل از خودته... كمرشكني

هم ميخواي... ميترسم جنبه شو نداشته باشي ب*وسكريستال مشتي به بازوي شاين كوبيد و گفت:  ... 

*** 

كه واقعا كريستال وسط آشپزخانه ايستاده بود آمده بود صبحانه آماده كند اما آنقدر فكرش مشغول بود 
نميدانست االن بايد چكار كند در يخچال را باز كرد قوطي شير را بيرون اورد تاريخ مصرفش گذشته بود 

 .چند تكه نان توي فريزر بود در همين فكر ها بود كه شاين لباس پوشيده سرو كله اش پيدا شد

 !ـ چي شده ونوس... تو فكري؟

يم؟كريستال لبخند كجي زد و گفت: صبحونه چي بخور ! 

 ...شاين آمد و كنار او جلوي يخچال ايستاد آن ته تها چند تا سوسيس داشتند به او چشمك ميزدند

كريستال روي كابينت نشسته بود و مشغول تماشاي آشپزي شاين بود او روغن زيتون و كره را توي 
د كرد و توي ماهيتابه ريخته بود و بعد خيلي فرض سوسيسها را بدون استفاده از تخته روي هوا خور

ماهيتابه ريخت خوب كه سرخ شدند سه تا تخم مرغ را رويشان شكست و دو مشت بزرگ چيپس سيب 
 ...زميني را هم رويش خورد كرد و كلي فلفل سياه را رويش ريخت

 ...كريستال پوزخندي زد و با لحن معناداري گفت: اينقدر فلفل نخور اذيت ميشي

ريستال از روي كابينت پايين امد و ميز را چيد و اضافه كردشاين متوجه منظور كريستال نشد و ك : 

ـ ولكانو به فلفل احتياج داره به نظرت؟! و بعد خودش جواب خودش را داد: نه... فكر نميكنم... تا جايي 
 ...كه من ميدونم... نه! مخصوصا تو

 ...شاين چشم غره اي به او رفت و گفت: خيلي شيطون شدي

ل رفت و گفت: جدي ميگم... سفرم كه داري ميري... نكن اين كارو اذيت كريستال به طرف يخچا
 ...ميشي

 ...كريس روبروي او نشست و شاين لبخند كجي روي لبش آمد و گفت: مخصوصا كه تو هم كنارم نيستي
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كريس با چنگال تكه اي سوسيس برداشت و با خنده شاين را نگاه كرد و همانطور كه آنرا توي دهانش 
گفت: آره شانس آوردم... با اينهمه فلفلي كه ميخوري... خدا بهم رحم كردميگذاشت   ... 

شاين نيشخندي زد و گفت: آره تا من برميگردم خوب استراحت كن... در ضمن من در مقابل تو به فلفل 
 ...نيازي ندارم... تو خودت يه پا فلفلي

_________________________________ 

يي و عشق توي اساطير رم باستانه كه مظهر زيبايي هم هست و به صورت الهه زيبا :(Venus)ونوس
 .يه دختر جوان چشم آبي و مو طاليي توصيف ميشه برابر با آفروديته الهه يونانيه

الهه اتشفشانها توي اساطير روم باستانه كه با هيفائيستوس الهه يوناني  :(volcano ولكانو)ولكانوس
و زن و شوهر هستنبرابري ميكنه. ونوس و ولكان  

________________________________ 

كريستال به در كفش كن تكيه داده بود و شاين داشت يقه پالتويش را مرتب ميكرد كريستال تمام سعيش را 
كرده بودتا غمگين به نظر نرسد اما به نظر نميرسيد موفق شده باشدشاين نيم نگاهي به او انداخت و گفت: 

ت... غصه ممنوعقرار مون يادت رف ! 

 :كريستال دندانهايش را به هم فشرد اينرا شاين از فك منقبضش فهميد

 !ـ من هيچ قولي ندادم... بيخود حرف نزن

شاين دستش را دراز كرد وبازوي او را گرفت و به طرف خودش كشيد و كريستال مثل يك ماهي تو 
عشقم... به خاطر خودت ميگمآغوشش لغزيد و شاين همانطور كه موهاي او را ميبوييد گفت:  ... 

 !كريستال سرش را عقب برد و با اخم كمرنگي كه بين ابروهايش بود گفت: زود برگرد

شاين با لبش اخم بين ابروهاي او را لمس كرد بعد نوك بيني اش را و نجوا كرد: باشه... و بعد گرماي 
.. او سرش را كمي عقب برد و لطيف لبهاي كريستال بود كه مثل يك شراب ناب توي رگهايش پيچيد.

 ...گفت: بخوام هم نميتونم زياد بمونم... دور از تو

كريستال لب ورچيد جرات نگاه كردن به چشمهاي شاين را نداشت ميترسيد نتواند جلوي خودش را بگيرد 
 و باز اشكهايش سرازير شوند شاين آرام موهاي او را از روي پيشاني اش كنار زد و ادامه داد: خيلي
!شيريني توي شهر موهايش را نوازش كرد و گفت: بهت تند تند زنگ ميزنم... تو هم سعي كن زياد  
آفتابي نشي... هرچند به نظر من بود، دلم ميخواست شهرو ترك كني... اما خب من كه از پس تو بر 

 ...نميام

ريستال انگشتش را آرام روي الله گوش شاين كشيد و گفت: بهت گفتم امكان نداره آيريس بتونه منو ك
 ...وادار كنه كه شهر رو ترك كنم

. 
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*** 

اولين كاري كه شاين بعد از فرود امدن توي فرودگاه استانبول كرد روشن كردن موبايلش بود و گرفتن 
پيش كريستال بود احساس ميكرد چيزي را گم  شماره كريستال... تمام طول اين پرواز طوالني فكرش

بار با نگاه كردن به عكس زيباي او كنار آن پوستر دريا مرهمي كرده است و تقريبا هر يك ساعت يك
روي عطش ديدن او ميگذاشت، بعد از خوردن يك بوق صداي زنگدار و هيجانزده كريستال توي گوشش 

 :پيچيد

 ...ـ شاين

 شاين با خنده گفت: دختر تو خواب نداري؟! اين موقع شب چرا بيداري؟

 ...كريستال ناليد: شاين

كرد به شدت دلتنگ است دلتنگ چشمهاي آبي و بوي عطر بادام و رزي كه از شكاف يقه  شاين احساس
 ...كريستال مشامش را پر ميكرد نرمي لبهايش و قلب بزرگ و دستهاي گرمش

 ...ـ داشتي چيكار ميكردي؟! االن بايد نزديك نصفه شب باشه

 !ـ نه ساعت هنوز دوازده نشده... براي كريسمس بريم آرژانتين؟

اين لبخند زد و انعكاسش توي صدايش پيدا شدش : 

 !ـ كريسمس به برفش قشنگه عزيزم... آرژانتين االن تابستونه

 :كريستال خنديد... صداي خنده اش توي گوش شاين پيچيد و دلش ضعف رفت

 !ـ باشه... بريم سوئيس... چطوره؟

آلپ... جون ميده واسه  شاين خنديد و گفت: سوئيس... آره يكي از اون روستاهاي كالسيك كنار
 !!كريسمس...هر چند همه جا براي من با وجود تو تابستونه

كريستال با خنده گفت: بدجنس... و شاين ادامه داد: جدي ميگم... فقط كافي همراهم باشي... همه جا 
 !قشنگه

 ...كريستال مكثي كرد و گفت: تا سه هفته ديگه... خيلي سخته

 ...شاين با لبخند گفت: يه هفته

 !كريستال ساكت شد... سكوتش كه كمي طوالني شد شاين صدايش زد: كريستال... هنوز اونجايي؟

 !ـ چي گفتي... يه هفته؟
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ـ آره عزيزم... سه هفته نميتونم... امروز شونزدهم دسامبره من براي بيست و سوم بليطم رو اوكي كردم 
 ......بر ميگردم

كه او دهني گوشي را گرفته و جيغ ميكشد... بعد با صداي كه كريستال دوباره ساكت شد شاين نميدانست 
 !از خوشي ميلرزيد گفت: عاشقتم... عاشقتم شاين

 !سستي دلچسبي زير پوست شاين دويد: منم عاشقتم دختر... يه كاري نكن از همينجا برگردم

 !كريستال سرخوشانه خنديد و گفت: برام سوغاتي بيار

بود بگي... حتما... رسيدم خونه مادرم بهت زنگ ميزنم... فعال بايد شاين لبخندي زد و گفت: الزم ن
 ...برم

 ...ـ باشه عزيزم... مواظب خودت باش

 :شاين خواست گوشي را قطع كند كه كريستال صدايش كرد

 ...ـ شاين

 ...شاين لبخند زد: جانم

 ...ـ دوست دارم

 ...شاين با همان لبخند گفت: من بيشتر

حظه اي با لبخند به گوشي اش نگاه كرد و انرا توي جيب پالتويش سراندو تماس را قطع كرد ل ! 

*** 

اولين كاري كه كريستال بعد از قطع كردن تماس انجام داد باز كردن تقويم ويندوز بود ... امروز 
روز و هفت شب و بعد بود تا بيست و سوم دسامبر هفت روز مانده بود... هفت  2009شانزدهم دسامبر 

ميگشت... او لب زيرينش را به دندان گرفت و از تصور اينكه دوباره كنار شاين باشد لرزش شاين بر 
 ...دلچسبي زير پوستش دويد

دل توي دل شاين نبود بعد از سيزده سال داشت دوباره به ايران بر ميگشت .... به ايران... جايي كه پر 
باره آمدنش چيزي بروز ندهد ميخواست بود برايش از خاطره و نوستالژي... از مهسا خواسته بود در

 ...سورپرايز باشد... چيزي مطمئن بود هست

جلوي كانتر ايستاده بود متصدي كنترل گذرنامه نيم نگاهي به او انداخت چشمهاي خسته و ته ريش 
 :نتراشيده اي داشت مرد متصدي نگاه دقيقي به شاين و نگاه ديگري به گذرنامه اش انداخت

وهي؟ـ آقاي شايان شك ! 
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 ...شاين لبخندي زد: بله

 ...متصدي دوباره نگاهي به او انداخت و گفت: شما كنار بايستيد... يه مشكل كوچيك بوجود آمده

بعد گوشي را برداشت و شماره اي گرفت شاين هنوز هم تحت تاثير جو بود و لبخند پهني روي لبش بود 
 ...اصال توي اين لحظه هيچ چيز نميتوانست تگرانش كند

سر و كله دو مرد كت و شلوار پوش پيدا شد... يكي جوان بود و ديگري جا افتاده... هيچكدام لبخند 
نميزدند اندو به سمت شاين امدند يكي چمدانش را برداشت و ديگري زير بازويش را گرفت وبا لهجه 

جواب بدبنوحشتناكي به انگليسي دست و پا شكسته اي گفت: آقاي شكوهي شما بايد به يك سري سوال  ... 

 :شاين كمي گيج شده بود

 ـ بخشيد... نميفهمم ... چه سوالي؟ اصال شما كي هستين؟

 ...مرد جوانتر گفت: مشخص ميشه... بفرماييد ما از سازمان امنيت ملي تركيه هستيم

شاين با شنيدن نام امنتي ملي شاين احساس خطر كرد متوجه شد كه قدرت انتخاب ندارد و همانطور كه با 
 ...آنها همراه ميشدگفت: من بايد يه زنگ بزنم

 ...مرد جوانتر لبخند بي رمقي زد و گفت: بعد از جواب دادن سوالهاي ما

كريستال بي حال روي كاناپه جلوي تلوزيون دراز كشيده بود درست هيفده ساعت از آخرين تماس شاين 
ود خيلي كالفه و عصبي بود... ميگذشت... هفده ساعت! با پايش روي دسته چرمي مبل ضرب گرفته ب

يعني شاين اينقدر سرگرم شده بود كه يادش رفته بود يك زنگ به او بزند... يعني جايي كه توي مغز شاين 
 !به او اختصاص داشت اينقدر كوچك بود كه به راحتي فراموش شده بود؟

ه روي كانتر آشپزخانه بود اما ناگهان با شنيدن صداي زنگ تلفن مثل فشفشه از جا پريد و به سمت تلفن ك
دويد توي راه زانويش به حالت بدي به ميز وسط سالن خورد آخي گفت اما بدون توجه به درد جانكاهي 

كه داشت خودش را به كانتر رساند و با ديدن شماره آشناي خانه مهسا وا رفت و درد زانويش جان گرفت 
ميماليد جواب داداو بي حوصله گوشي را برداشتو همانطور كه زانويش را  : 

 ...ـ بله

 :صداي مهسا توي گوشش پيچيد كمي نگران بود انگار

 !ـ سالم كريستال ... خوبي عزيزم؟

 ـ ممنونم... خوبم... چه خبر؟

 !مهسا گفت: تو از شايان خبر نداري؟
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ش كريستال وا رفت... مهسا چرا سراغ شاين را داشت از او ميگرفت؟ مگر نه اينكه االن بايد شاين پي
 :خانواده اش باشد... مهسا اشتباهي زنگ نزده بود؟! اومضطرب و نگران پرسيد

 ...ـ نه... چرا از من ميپرسي؟ من ميخواستم به تو زنگ بزنم

 مهسا من و مني كرد و گفت: نگران نشو... فقط... آخرين باري كه باهاش تماس داشتي كي بوده؟

باهام تماس گرفته بود... ميگفت بليط استانبول تهران كريستال كمي فكر كردو گفت: ديشب از استانبول 
 ...رو هم گرفته

مهسا ديگر نميتوانست نقش آدم خونسرد را بازي كند و با تشويش گفت: نميدونم چرا هنوز نرسيده... 
فرودگاه استانبول سوار شدنش رو به هواپيما تائيد كرده اما انگار فقط سوار شده هيچ اثري از ورودش به 

نيست ايران ... 

كريستال ميتوانست تپش قلبش را بشنود دلش پيچ رفت از استرس و يك لحظه حالت تهوع به او دست داد 
 ...مثل هميشه... هر وقت كه يك خبر بد ميشنيد

 !ـ يعني چي؟! درست حرف بزن... چي شده؟

تمهسا با صدايي نگران گفت: نميدونيم چه باليي سر شايان اومده... هيچ خبري ازش نيس ... 

كريس روي زمين نشست افكار وحشتناك و ضد و نقيضي مغزش را پر كرد صداي مهسا را از دور 
دستها ميشنيد شاين ولش كرده بود و رفته بود... زده بود زيره همه چيز... نه... شاين گفته بود كه 

كه براي شاين مهم دوستش دارد... گفته بود كه باورش كند و كريستال باورش كرده بود... باور كرده بود 
 :است... امام حاال...صداي مهسا را شنيد

 !ـ كريستال... عزيزم... خوبي... گوشي دستته؟

 .كريستال چند بار مژه زد چشمهايش ميسوختند... دهانش خشك شده بود

 !ـ آ... آره... چطور ممكنه... مگه ميشه؟

اينكه توي كشور تركيه يه مشكلي  مهسا با نگراني نفسش را به بيرون فوت كرد و گفت: يراستش مثل
 ...براش پيش اومده... حتي پليس ايران هم توي جريان نيست اما همه دارن تمام سعيشون رو ميكنن

 : كريستال كالفه و گيج انگشتانش را داخل موهايش فرو برود

 ...ـ تركيه... او مكثي كرد و ادامه داد: مهسا... شاين بر ميگرده ديگه... مگه نه

ساكت شد و كريستال با استيصال تكرار كرد: برميگرده... بگو ... بر ميگردهمهسا  ... 

 ...مهسا مكثي كرد و با صدايي لرزان گفت: البته كه برميگرده... عزيزم مگه ميشه بر نگرده
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*** 

روي تخت شاين دراز كشيده بود اشكش در نمي آمد... خودش را متقاعد كرده بود چيزي نشده كه اشك 
ما توي گلويش يك نارنگي گنده گير كرده بود كه نه باال مي آمد نه پايين ميرفت مانده بود همانجا بريزد ا

بيخ گلويش هوا ديگر تاريك تاريك شده بود... پتويي كه تا دو روز پيش روي شاين را ميپوشاند را محكم 
د تا يك هفته ديگر توي بغلش گرفت و سرش را توي ان فرو كرد و نفسس عميقي كشيد... شاين گفته بو

مي آيد... بيست و سوم دسامبر... حتما مي امد شايدم زودتر... يواشكي ... دزدانه... بي سر و صدا مي 
آمد توي اتاقش و اورا روي تختش پيدا ميكرد... شاين از اينجور شيرين كاري ها بلد بود... خوشش مي 

د... بعد از قطع كردن تماسش با مهسا كمي امد بترساندش... اما اين افكار كمي زيادي خوشبينانه بو
درباره تركيه و روابط سياسي اش با ايران توي اينترنت جستجو كرده بود... آنطور كه دستگيرش شده 
بود زياد هم نميتوانست اوضاع خوبي باشد... ترس بدي توي دلش نشسته بود... از طرفي نگران بود... 

. ميتوانست هر باليي سرش امده باشد انهم جايي درست در ان بيست ساعت بود كه از شاين خبري نبود..
طرف دنيا... جايي كه از دست كريستال هيچ كاري برنمي آمد... او حتي نميتوانست مكاني كه االن شاين 
به آنجا سفر كرده بود را توي نقشه پيدا كند... شايد هم همه اينها يك نقشه بود تا شاين از شرش خالص 

ه... شاين دوستش داشت... اينرا مطمئن بود ... دستش را بلند كرد توي تاريك و روشن اتاق شود ... اما ن
نگين الماس روي حلقه اش ميدرخشيد او سعي كرد بغضش رابا آب دهانش فرو بدهد اما مگر ميشد بغض 

همين سمجي پاي گلويش نشسته بود و و مصمم بود تا اشكش را دربياورد... حلقه را به لبش چسباند و 
كافي بود تا قطرات درشت اشك از گوشه چشمش جاري شوند... اصال اين چه وضعش بود؟! همين 

دوري و نديدن كافي نبود كه حاال بايد در اضطراب سالمتي اش هم مي افتاد... او با صدايي بلند و بغض 
لند شد و روي تخت آلود ناليد: شاين... كجايي؟! انگار صدايش توي خانه خالي اكو پيدا كرده بود... ب

نشست پولور طوسي شاين را پوشيده بود انگار اينجوري شاين كنارش بود سرش را توي يقه پلور كه 
خيلي هم برايش گشاد بود فروكرد جايي كه هنوز بوي او را ميداد و دعا كرد كه شاين طبق قولي كه داده 

نندهفت روز بعد اينجا باشد... و كريسمس را با هم در سوئيس بگذرا ... 

*** 

 سه سال بعد

2013ژانويه   

بخش اورژانس مركز طبي كودكان نيويورك يكي از شبهاي شلوغش را داشت سپري ميكرد... مثل ميشه 
توي اين روزهاي سرد سال خيل عظيمي از والدين بچه به بغل پيدا ميشد كه از سرماخوردگي و گلودرد 

 ...بچه هايشان شكايت داشتند

 ـ بگوآآآآآآآآ

چه با لجاجت چانه اي باال انداخت و لبهايش را محكمتر به هم فشرد... دكتر كمر راست كرد و پسر ب
 :كالفه نفسش را به بيرون فوت كرد مادر بچه از روي سينه اش اسمش را خواند و گفت

 !ـ ببخشد دكتر آرون... تام يه كم لجبازه
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لعنتي فقط يه » و توي دلش گفت: با چشمهاي خسته دستي به پيشاني اش كشيد« سيلويا آرون»دكتر 
خستگي از سر و رويش ميباريد دقيقا دوازده ساعت ميشد كه نخوابيده بود او سعي كرد خونسرد « كم...

باشد دوباره سعي كرد با لحن مهرباني پسر بچه تخس موقرمز را راضي كند تا دهانش راباز كند تا او 
 :بتواند گلوي او را معاينه كند

هنت رو باز كن تا من ببينم چيزي اون تو قايم نشده باشهـ تامي عزيزم د ... 

 ...پسرك دوباره با همان سماجت لبهايش را به هم فشرده بود

اين چه شانسي بود درست امروز كه او كمبود خواب داشت با صاحبخانه حرفش شده بود و پريودش 
سر سابقش دختر كوچكش را كه بايد عقب افتاده بود و احتمال يك بارداري ناخواسته را هم ميداد... هم

ديروز برميگرداند هنوز برنگردانده بود... با تمام اين مشغله ها بايد با يك بچه سرتق زبان نفهم هم سر و 
مهربان كه يكي از ان « مالي اسميت»كله ميزد دستي به پشت گردنش كشيد و چشمهايش را بست. 

دكان نيويورك بود زير گوشش آرام گفت: دكتر آرون مثل پرستارهاي كهنه كار و با سابقه كلينيك طبي كو
 ...اينكه خيلي خسته هستين بهتره برين كمي استراحت كنين

سيلويا سري تكان داد و گفت: بزار اول اينو انجام بدم بعد... و دوباره رو به پسر بچه كرد و گفت: تامي 
 ...دهنت رو باز كن... من بايد توي گلوتو نگاه كنم

تا حاال ساكت بود جيغ زد: نميخوام توي دهنمو نگاه كني... برو پي كارتتامي كه  ... 

مادر تامي باخونسردي اعصاب خورد كني روي اعصاب سيلويا و مالي بود دستي به سر تامي كشيد و 
 ...گفت: عزيزم داد نزن برات خوب نيست

د با يك پسر بچه تخس بي ادب سرو سيلويا انديشيد كه چه كسي به فكر اوست كه با اينهمه دغدغه االن باي
كله بزند؟ االن اين زن بايد به كودكش تذكر دهد كه مودب باشد اما دوباره صداي جيغ پسرك روي 

 :اعصابش خط كشيد

 ...ـ نميخوام... منو از اينجا ببر

ت صداي جيغش توي سر سيلويا آرون انعكاس پيدا كرده بود و داشت كم كم كالفه ميشد كه پرده كنار رف
 ...و صداي مردانه اي از پشت سرش گفت: اينجا چه خبره... فكر كنم توي بيمارستان هستيم

سيلويا به طرف صدا چرخيد و با ديدت صاحب صدا نفس را حتي كشيد چون مطمئن بود اگر كسي هم 
 :توي اين كلينيك باشد كه بتواند از پس اين بچه تخس بربيايد همين آدم است

ي شما رو خدا فرستاد... من كه از پس اين بچه بر نميامـ خداي من دكتر شكوه ... 

كامل وارد اتاق معاينه شد و دستش را داخل جيب روپوش سفيدش كرد و گفت: « شايان شكوهي»دكتر 
 !موضوع چيه؟

 ...سيلويا كالفه پيشاني اش را خاراند و گفت: اين آقا پسر يكم لجبازه
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ريزي كردن براي زندگي اش همه چيز بر طبق خواسته اش  گاهي وقتها انسان شروع ميكند به برنامه
پيش ميرود و او احساس ميكند درست وسط بهشت ايستاده... درست همينجا كه او به چيزهايي كه 

ميخواسته رسيده... دنيا بر وفق مرادش ميچرخد... همه چيزد در ميان دستانش است و فقط كافي است 
را در اغوش بگيرد اما ناگهان در يك چشم به هم زدن زندگي ان روز دستهايش را از هم باز كند تا آنها 

زشتش را نشان ميدهد انچنان از عرش به فرش كوبيده ميشوي كه تمام خواسته هايش مي آيند توي 
دهنت... تا دهان باز ميكني فرياد بكشي چرا... رويا هايت... آرزوهايت... اهدافت از دهانت بيرون 

رند بعد تو ميماني و يك هيچ بزرگ... ناگهان گويي زده باشند پس گردنت و همه  ميرزند... از بين مي
چيزت را ازت گرفته باشند... بعد آن وقت است كه متوجه ميشوي هميشه يك بدتري هم وجود دارد... ياد 

 ميگيري كه دل نبندي... سنگ باشي... خودخواه باشي... و اين درست اتفاقي بود كه براي شاين افتاده
بود... براي بار دوم... همه چيزش را از دست داده بود... همه چيزي كه فقط عشق بود... خودش هم 

نفهميد چرا... چطور... براي چه باز دل بست. باز جدا شد و اينبار تلختر سختتر جانكاهتر از دفعه قبل... 
برگشت خبري از  فقط يكهو چشمهايش را باز كرد ديد هشت ماه را توي زندان گذرانده... وقتي

كريستالش نبود... كريستال ظريف و زيبايش رفته بود... كال كنده بود و رفته بود... رفته بود و او را با 
يك دنيا غم و عذاب و اندوه تنها گذاشته بود... طوري رفته بود كه هيچ وقت نتوانست اثري از او بيابد 

ا نبوده... بايد چكار ميكرد؟! بعد از روزها و هفته گويي هيچ وقت هيچ دختري به اين نام و نشان توي دني
ها جستجو... روزها و شبها شب زنده داري و ميگساري باالخره كنار آمد با اينكه بايد با تنهايي اش سر 
كند اينكه عشقي را از دست داده بود كه برابر با تمام زندگي اش بود اينكه با دستهاي خودش كريستال را 

ستاده بود... به جايي كه هيچكس هيچ نشاني از او نداشت ... فقط تا دو ماه بعد هر روز به ناكجا آباد فر
به مهسا سر ميزده... كريستال زيباي مهربانش... با چشماني اشك بار... با قلبي شكسته... با ناباوري... 

.. بگويد كه سر چيزي كه آزارش مياد اين بود كه هيچ وقت نميتوانست به كريستال بگويد كه ولش نكرده.
كارش نگذاشته... بگويد كه اگر برنگشته به خاطر اين است كه نتوانسته... به خاطر اين بوده كه... 

 ...هميشه وقتي به اينجا ميرسيد قلبش سنگين ميشد... چشمهايش مي سوخت...خفقان ميگرفت

عكس خودش توي آينه نگاه  شاين سوار آسانسور شد و دكمه آسانسور را فشار داد و به ديوار تكيه داد به
كرد دكتر شكوهي... متخصص بيماريهاي كودكان... خوش پوش... خوش برخورد... موجه... چقدر از 

خودش بدش مي آمد... بعد از سه سال جنگيدن با خودش هنوز هم نتوانسته بود خودش را ببخشد... 
بود... تنها گناهش اين بود كه توي  نتوانسته بود خودش را متقاعد كند كه توي اين ماجرا او هم بيگناه

زمان نا مناسب در مكان نا مناسب قرار گرفته بود... اما هيچكدام دليل نميشد از خودش متنفر نباشد انگار 
عشقي كه در نطفه از دست رفته بود تبديل به يك بغض شده بود و بيخ گلويش را گرفته بود و بعد از تمام 

ود داشت اين بودكه كريستال براي هميشه رفته بود و گم شده بود... و اين بدبختيها حقيقت تلخي كه وج
شاين هميشه ته دلش مطمئن بود كه آيريس توي اين ناپديد شدن مقصر بوده آيريسي كه هيچ وقت دوباره 

 ...نديده بودش... آيريس هم گم و گور شده بود... كه ايكاش نميشد

ارد پاركينگ شد صداي قدمهايش توي پارگينك اكو شده با صداي دينگي در آسانسور باز شد و شاين و
بود او طبق برنامه هميشگي و تغيير نا پذيرش به سمت خانه راند... تا ساعاتي بخوابد نهار بخورد اخبار 

ساعت چهار را نگاه كند كمي ورزش كند و دوباره به بيمارستان برگردد... اين بود برنامه زندگي 
تغييرش نميداد مگر اينكه مهسا به ضرب و زور او را از درون غارش شاين... چيزي كه هيچ چيز 

 ...بيرون بكشد و البته امروز هم يكي از اين روزها بود كه البته شاين چيزي از ان نميدانست

وارد آپارتمانش شد و قبل از هر چيز كفشهايش را درآورد بعد كيفش را روي كفشكن گذاشت مثل 
كوتاه گرفت مثل هميشه... و با يك صبحانه مختصر شكمش را پر كرد و  هميشه... بعد رفت و يك دوش

خسته به طرف اتاقش رفت حوله اش را روي صندلي ميز تحرير انداخت از توي كمد يك تي شرت 



                 
 

 

 رمان گنهكار بی گناه | *تاراج زمان* 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه 

 کنید

 

359 

 

بيرون كشيد و به تن كرد ورفت و روي لبه تختش نشست امروز هم هوا بدجور دلتنگ بود ابري و 
و بادي آرام ميوزيد و همين دوباره شاين را در خاطراتش غرق كرده بود... دلگير... نم نمك باراني ميزد 

خاطراتي كه نه فراموش ميشدند و نه كمرنگ ... ياد تمام آن روزهايي كه كريستال را كنارش داشت و 
فقط آزارش ميداد... روي لبه تخت نشسته بود و به سمت جلو غوز كرده بود دوباره گلويش سنگين شده 

هم ميتوانست كريستال را ببيند كه روبرويش نشسته با چشمهاي آبي شفافش... با لبهايي كه  بود هنوز
هميشه طعم توت فرنگي ميدادند... با دستهاي مهرباني كه در مقابل تمام بديهاي او فقط محبت ميكردند... 

داي صاف و نگرانش بودند... هوايش را داشتند... التماسش ميكند كه نرو... كه برگرد... هنوز ص
اما او مثل احمقها با يك حماقت سمج « نرو:»زنگدارش را ميتوانست بشنود وقتي ملتمسانه ميگفت كه 

برگشته بود آن هم درست وقتي كه نبايد ميرفت... اما انتظار زيادي بود كه كريستال هشت ماه منتظرش 
 ...بماند...؟! فقط هشت ماه

اما قبل از دراز شدن دستش را توي كشوي ميزش فرو  با همان چشمهاي نمناك روي تخت دراز كشيد
برد و از زير خرت و پرتهاي داخل آن قاب عكسي را بيرون كشيد... كشو را بست و روي تخت ولو شد 

يك دستش را زير سرش گذاشت و با دست ديگرش قب عكس را جلوي چشمش گرفت... همان عكسي 
ز گرفته بود... بعد از انكه كريستال با ايثار تمام بود كه توي اتاق خواب كوچك پشت آشپزخانه سانا

درهاني زنانگي اش را بروي او گشوده بود... بعد از آنهمه عشق و... همان عكس بود... كريستال خنديده 
بود... با آن موهاي بلوند پريشان و لبهاي... شاين آهش را با بغض بيرون فرستاد انروز مثل آينه 

نده فقط فرقش اين بود كه خاطره، خاطره بود نميتوانست دست دراز كند و روبرويش بود... شفاف و ز
دست كريستالش را بگيرد و كنار بكشد و سرش را توي موهايش فرو كند و بوي وانيلي موهايش را نفس 
بكشد... اشك سركش و داغي از گوشه چشمش جوشيد و از روي شقيقه اش سريد و البه الي موهايش كه 

تار سفيد هم ال به الي سياهيشان توي چشم ميزد گم شدحاال چند تايي  ... 

سينه اش را سنگين پر از هوا كرد و بيرون داد لعنتي... لعنتي... لعنت به هر چه دوري بود... لعنت به 
هر چه نديدن بود... لعنت به هر چه دوست داشتن بود... قاب عكس را دست به دست كرد و بعد پشت 

گرفت دست آزادش را به دندان  : 

ـ آخه كجا رفتي تو دختر... كجا غيبت زد كه هر چي گشتم نبودي... هر چي ميگردم نيستي! تو رو به 
 ...هر كي دوست داري برگرد... به خدا قالت نذاشتم من... من فقط

 ...او دوباره آه كشيد... اين آه هاي وقت و بيوقت شده بودند همراه هميشگي اش

شمهايش را باز كرد براي لحظاتي زمان را از ياد برد و به طور ناگهان از با صداي زنگ تلفن به زور چ
جايش پريد، كمي كه توي تختش نشست فهميدكه كي وكجاست... خب اين هم از عوارض مشاغل شيفتي 
بود دستي به پشت گردنش كشيد... ديگر زنگ تلفن قطع شده بود خم شد و گوشي را از روي عسلي كنار 

زمان دوباره تلفن شروع به زنگ خوردن كرد و شماره مهسا روي آن نقش بست تخت برداشت و هم
 :شاين بعد از مكثي جواب داد

 ...ـ بله

 ...الزم نبود مهسا زياد فكر كند تا بفهمد شاين خواب بوده با اين صداي دورگه

 !ـ ِا... خواب بودي؟
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 شاين شاكي شد

نميكشي... من يه ماهه دارم روي مخت راه ميرم.. ـ با اجازتون...مهسا تقريبا جيغ زد: شايان خجالت 
 ...امروز رو گرفتي خوابيدي؟! امروز

 !!!شاين كالفه چنگي به موهايش زد و گفت: امروز مگه چه خـ.... بـره

ناگهان يادش امد امروز چه خبر است... تازه يادش افتاده بود مهسا حق داشت عصباني شود بعد از يك 
ش او كه براي تولدش يك جشن مفصل ترتيب داده... و بعد از آنهمه تذكر و ماه روزه خواندن توي گو

 ..يادآوري دوباره شاين فراموش كرده بود

 ..ـآخ مهسا... باور كن

 مهسا جيغ جيغ كرد

 !ـ مهسا و زهرمار... زود پاشو با اينجا تا نيومدم سراغت... ديوونه گرفته خوابيده

ع كرد به او حق ميداد خب بعد از آنهمه تكرار دوباره يادش شاين روي جيغ و داد مهسا گوشي را قط
رفته بود... آماده كه شد تازه يادش افتاد بايد مرخصي براي خودش رد كند و از آن مهمتر كادو نخريده 
براي مهسا... براي مهسا... خب چي بايد براي يك زن ميخريد؟! تا به حال براي هيچ زني خريد نكرده 

را يك بار براي يكيشان يك حلقه خريده بود... براي يكي كه برابر بود با همهبود!هيچ زني... چ  ... 

** 

سردرگم داشت توي خيابانها رانندگي ميكرد جلوي يك فروشگاه ايستاد كل اجناس آف خورده بود خب يك 
سهاي حراج واقعي به نظر ميرسيد وارد فروشگاه كه شد خودش را در ميان انبوهي از رگالهاي پر از لبا
رنگارنگ ديد تي شرتها... شلوارها... لباسهاي زير رنگ و وارنگ او ال به الي رگالها راه افتاد و 

دوباره اين خاطراتش بودند كه دستش را گرفتند و او را در خود غرق كردند توي انبوهي از خاطرات 
شت... ياد روزي افتاده بود تلخ و شيريني كه حاال فقط حكم عذاب را برايش داشتند... عذابي كه تمامي ندا

كه توي ويالي سالياري گيرافتاده بودند... چقدر دختر را اذيت كرده بود... چشمش روي يك ست لباس 
زير نباتي قفل شد... درست شبيه هماني بود كه كريستال پوشيده بود... همان روز توي آن اتاق كوچك 

ستش را عصبي بروي صورتش كشيد لعنتي چرا پشت آشپزخانه ساناز... آخ امان از اين خاطرات ... د
 ..اين خاطرات كهنه نميشدند چرا نميرفتند پي كارشان حداقل چرا كمرنگ نميشدند

 ـ ميتونم كمكتون كنم؟

اين صداي فروشنده بود كه او را متوجه خودش كرد يك دختر سياهپوست باريك كه موهايش را بافت 
اشت و لبخند نمكيني روي لبهاي گوشتالودش نشسته بودآفريقايي كرده بود و پوست شكالتي رنگي د . 

 ...شاين پيشاني اش را خاراند و گفت: ام... راستش بله... يعني دقيقا به كمكتون نياز دارم

 ...دختر لبخندش جاندارتر شد و گفت: خوشحال ميشم
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سي ساله يه كادو شاين دستهايش را توي جيب شلوارش كرد و گفت: براي تولد يه خانم خونه دار حدودا 
 ...ميخوام... خودمم هيچ ايده اي ندارم

 ...دخترك چشمكي د و گفت: من متخصص انتخاب كادو هستم با من بياين

*** 

ساعتي بعد شاين با يك جعبه كادو پيچ كه تويش يك كيف پول مارك شنل جا خوش كرده بود داشت به 
هم براي آريناي شيرين، اصال مگر ميشد براي سمت خانه مهسا رانندگي ميكرد و البته يك كادوي كوچك 

 !مهسا كادو بخرد و براي آرينا نه... كسي جراتش را داشت...؟

توي خيابان اصلي پيچيد حداقل جاي شكرش باقي بود كه پارسال هاكان خانه اش را عوض كرده بود 
ميكردوگرنه بايد دوباره بايد آن خانه و محله كه حكم آينه دق را برايش داشت تحمل  .. 

شاين روي پله هاي سرسرا ايستاد يك ماهي از آخرين باري كه اينجا آمده بود ميگذشت يعني درست از 
انروزي كه شاين براي گذاشتن قرار مالقات با دختر دوست مهسا و هاكان جواب منفي داده بود... اسم 

ر وراِج سبزه رويِ عرب نژاد.. با دختر را هم به ياد نداشت ويلما... سلما... هلما... هر كوفتي... يك دخت
آن موهاي فر پركالغي... هرگز هرگز گزينه خوبي براي جايگزين كردن با كريستالش نبود... اصال هيچ 
دختري گزينه خوبي براي اين كار نبود هيچ دختري... و دستي بروي موهايش كشيد و بعد زنگ را فشار 

نميكرد كه مهسا يك مهماني شلوغ براي تولدش گرفته داد صداي همهمه تا بيرون هم مي امد شايد فكر 
باشد، داشت كم كم پشيمان ميشد كه هاكان در را باز كرد و با ديدن شاين تقريبا فرياد زد... مهسا... 

 ..مهمون افتخاريت هم رسيد

شاين وارد خانه شد و همانطور كه حدس ميزد مهماني شلوغي بود پر از زن و مردهايي كه كاله 
اي مسخره اي به سر داشتند مهسا هم گل سرسبد مجلس با يك لباس بلند گل منگولي به سمتش امد كاغذيه

ي كرد البته شاين هم دلش نميخواست با اينهمه سرخاب سفيدابي كه او به سر ب*وسو روي هوا با او رو
ش كندب*وسو صورتش ماليده بود  ... 

 ...ـ باالخره اومدي حاج آقا... چه عجب تو كه ما رو كشتي

 ...شاين لبخند كجي زد و گفت: شرمنده... بالكل يادم رفته بود

 ...مهسا چشم غره اي رفت: چه پروئه!! روت ميشه بگي يادت رفت

شاين تا امد جواب بدهد يكي دستهاي را دور پاهايش حلقه كرد كه البته كسي نميتوانست باشد جز آرينااو 
اين لباس عروسكي صورتي مثل فرشته هاي كوچولو شده خم شد و آرينا را از روي زمين بلند كرد توي 

ه اي به گونه او زد و گفت: عزيز عمو چطوره؟ب*وسبود شاين  ! 

 ...چشمهاي درشت و عسلي آرينا برقي زدند و او با لحن شيريني گفت: خوبم... برام چي آوردي

و گفت: اين بچه ت  شاين كه داشت فارسي صحبت ميكرد گفت: اي پدرسوخته... و بعد رو به مهسا كرد
 !به كي رفته اينقدر خجالتيه؟
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 ...مهسا ضربه اي به بازوي شاين زد و همانطور كه از او دور ميشد گفت: معلومه ديگه به تو

مهماني در اوج خودش بود صداي موسيقي بلند بود و هر كس براي خودش داشت گوشه اي چرخ ميزد 
بي تر ميكرد... كم كم داشت حوصله اش سر ميرفت اما شاين گيالسي توي دستش بود و هر از چندگاهي ل

خوبي اش اين بود كه آنقدر همهمه توي جمع بود كه اجازه رشد افكار تلخ هميشگي را در سرش نميداد... 
سرش گرم شده بود از دو سه جرعه اي كه نوشيده بود و هم از موسيقي بلندي كه توي فضا پخش بود 

مهسا پيدا شد و سرزنش گرانه گفت: ببينم ميخواي همونجا وايسي نگاه  توي حال خودش بود كه سر و كله
 ...كني؟! بيا وسط ببينم

 ..شاين با لبخند كجي گفت: مهسا بي خيال... همينجوريشم دارم ميميرم از خستگي

اما گوش مهسا بدهكار نبود البته با نقشه اي هم كه براي شاين كشيده بود نبايد هم محلي به حرفهاي او 
يگذاشت: خستگي رو بزار واسه توي رخت خوابت وقتي كه خوابيدي... حاال بيا ميخوام با يكي آشنات م

 ...كنم

شاين نفسش را به بيرون فوت كرد دوباره مهسا همان سناريوي هميشگي را شروع كرده بود او چشم 
 غره اي به مهسا رفت : مهسا.. بازم شروع كرد

كرد و گفت: بيا حاال اينم نگاه كن... شايد از هم خوشتون اومد.. تا  مهسا دستش را دور بازوي شاين حلقه
 ...ابد كه نميشه بشيني منتظرش تا بياد... بابا پسر چرا باور نميكني اون رفته... شايد براي هميشه

شاين دستش را زير پلكش كشيد صداي مهسا توي سرش پيچيد او رفته بود براي هميشه؟! گفت: مهسا... 
رو بيخيال شي... به خدا حوصله ندارم... باال غيرتا ايندفعه رو بي خيال شو ميشه امشب ... 

 ...مهسا با شيطنت خنديد و گفت: حاال بيا اين يكي رو ببين مطمئنم از هم خوشتون مياد

مهسا هر چه با شاين سرو كله زد تا راضي اش كند نتوانست... شاين تصميم گرفته بود ديگر با طناب 
ه نرود.. چرا مهسا نميفهميد براي او بعد از كريستال ديگر هيچ دختر جاذبه نداشتمهسا توي چا ... 

يك صندلي برداشت و به گوشه از سالن رفت كه خلوتتر بود صندلي اش را روبروي تراس گذاشت كتش 
را از تن در اورد رو روي پشت صندلي گذاشت و كمي كراوات سورمه اي اش را شل كرد و به بيرون 

... نم نم داشت برف ميباريد... لعنت به اين فصل كه همه چيزش بوي او را ميداد برفش... زل زد
 ...سرمايش... حال و هوايش

هنوز هم داشت با آن گيالس شراب بازي ميكرد نه ميخورد نه زمين ميگذاشتش... اصال توي حال و 
كه همه چيز ميخواستند نبودن او  هواي خوبي نبود امروز... لعنتي انگار امروز يكي از آن روزهايي بود

را جار بزند به رخش بكشند كه چه چيزي را از دست داده بود... به رخش بكشند كه او يك مرد مغرور 
احمق يكدنده است كه عشقش را گم كرده بود سر يك ندانم كاري احمقانه... اما هر چه بود... هر گناهي 

اين انتظار بس بود... هندزفري را توي گوشش چپاند...  كرده بود... ديگر بس بود ديگر اين تنهايي...
حوصله اينهمه شادي و سر و صدا را نداشت چرا مهسا نميفهميد... چرا دركش نميكرد... شاين تمام شده 

 بود... مگر قلب يك مرد چقدر ميتواند قوي باشدتحمل كند
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هنوز سوگوار بود، عزادار عشقي  مگر يك مرد چقدر ميتواند صبور باشد... چرا هيچكس نميفهميد... او
كه از دستهايش رها و در ميان سياهي گم شده بود.. در سياهي به تاريكي همين شبي كه روبرويش قد 

 :برافراشته بود... صداي ابي توي گوشش طنين افكند

 شبی با خيال تو هم خونه شد دل

 نبودی نديدی چه ويرونه شد دل

 نبودی نديدی پريشونيامو

بارون شنيدن صداموفقط باد و   

 غمت سرد و وحشی به ويرونه م زد

 دلم با تو خوش بود و پيمونه می زد

 نه مرد قلندر نه آتش پرستم

 فقط با خيالت شبا مست مستم

 الهی سحر پشت کوها بميره

 خدا اين شبا رو از عاشق نگيره

 نه يک شب که هر شب دلم بی قراره

 می خواد مثل بارون بباره بباره

نها پر از ياد يارهشب, مرد ت  

 پر از گريه تلخ بی اختيار

 شب مرد تنها... شب بی تو مرد

 شب غربت و دل به مستی سپردن

 شبای جوونی چه بی اعتبارههمش بی قراری همش انتظاره

اشاشك تا پاي چكيدن امد و برگشت... توي حال خودش بود كه دستش شانه اش را لمس كرد به طرف 
هره اش كمي نگران ميزد شاين گوشي هاي هنوزفري را بيرون اوردصدا چرخيد هاكان بود و چ : 

 ...ـ چي شده

 ...هاكان گفت: يكي از مهمونا خورده زمين... دستش خيلي درد ميكنه
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شاين سركي كشيد و در ميان تجمع مهمانها نتوانست مجروح را ببيند و با بي حوصلگي گفت: زنگ بزنيد 
 ...اورژانس

نگ بزنم اورژانس... دختره ميگه الزم نيستميخواستم ز :هاكان گفت ... 

شاين با همان بي حوصلگي گفت: وقتي كفشهاي پاشنه ده سانتي ميپوشن و باال پايين ميپرن بايد فكر 
 ...اينجاها رو هم بكنن

 !هاكان شانه اي باال انداخت و گفت: نميدونم... حاال بيا يه نيگا بنداز وگرنه مهسا پوست جفتمونو ميكنه

ن بلند شد گفت: يعني از تو زن زليلتر وترسو تر هم هست؟! بريم ببينم چي شدهشاي ... 

 ...هاكان نيشخندي زد و گفت: ايشاال شما جاي منو ميگيري

شاين موبايل و هنزفري اش را توي چيبش فرستاد و گفت: خوابشو ببيني... وبه طرف اجتماع مهمانها 
هايي كه هر كس براي مصدوم ميداد شنيدني بود يكي رفت صداي موسيقي و شادي قطع شده بود و تز

مگفت گوشت تازه بزار روش و دگري تخم مرغ را تجويز ميكرد هاكان مثل پيش قراوال جلوي شاين 
 ...حركت ميكرد و با صداي تقريبا بنديگفت: آقايون، خانما بفرماييد كنار ايشون پزشكن

كسي ن شاين لبخند كرنگ زوركي زد و بدون اينكه به صورت  

اه كند به سمت مركز جمع رفت و اولين چيزي كه ديد مهسا بود كه روبروي رختري كه رو ي مبل 
تكنفره نشسته بود خم شده بود مهسا با ديدن شاين چشمهايش برق عجبيي زد و متعاقب آب لبخند مرموزي 

اينجا بودي... شاين بروي لبش آمد و با لحن فاتحانه اي گفت: شايان جون.. چقدر خوب شد كه تو امشب 
لبخند كجي زد و بدون اينكه جوابي به مهسا بدهد توجهش را به سمت مصدوم معطوف كرد يك دختر 
جوان حدودا بيست و شش هفت ساله با موهايي لخت و بلند و براقي به سياهي شب كه آنها را از فرق 

روي ابروهاي بلند مغولي اش جدا كرده بود و در اطراف صورت مهتابي گردش ريخته بود از چيني كه ب
افتاده بود معلوم بود كه درد دارد مهسا صاف ايستاد و گفت: پرنيان جان ايشون پسرخالم شايان هستن 

 ...پزشكه

 : دختر لبخندي زد گونه هايش چال رفتند

 ...ـ خوشبختم

 :شايان سري تكان داد و من هم همينطور خشكي زير لب بلغور كرد و بعد ادامه داد

ل چيه؟ چه اتفاقي افتاده ؟ـ مشك  

 ...مهسا جلوتر گفت: از پله ها افتاد

 پرنيان سري به نشانه تائيدتكان داد و گفت: دستم كمي درد ميكنه... فقط
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شاين روبرويش زانو زد و گفت: كدوم دستتونه؟ و همزمان متوجه كفشهاي قرمز پاشنه بلندش شد كه بد 
لنگه اينرا داشت... مطمئن بود به او هم همينقدر مي آمد ...  جور برايش خاطره انگيز بود كريستالش يكي

توي پاي او هم قاعدتا بايد اينقد جذاب ميبود... او آهي كشيد و دست دختر را كه توي هوا معلق بود را 
آرام كرفت پوستش عجيب او را ياد كريستال مي انداخت بع عنوان يك مو مشكي يك همچين پوستي كمي 

رسيد او بايد كمي تيره تر مي بودبعيد به نظرش مي ... 

 : همانطور كه حدس ميزد مچ دستش كمي رگ به رگ شده بود

 

 ...ـ هر جا دردش بيشتر شد بگين

شاين اينرا كه به دختر ميگفت تازه متوجه چشمهاي زاغ و پر مژه او شد كه كمي مست بودند و او در 
د و با اولين اشاره شاين آخش بلند شدحاليكه گوشه لبش را به دندان گرفته بود سري تكان دا ... 

 ...شاين رو به مهسا كرد و گفت برام باند بيار و يه كيسه پر از يخ براي كمپرس

 ...دخترك با لحني پوزشخواهانه گفت: واي مهسا جون شرمنده... تولدتو خراب كردم

ب نميشه.. حاال هم پاشو مهسا سرخوش خنديد و گفت: اين حرفو نزن عزيزم... تولد من با اين چيزا خرا
 ...بيا تو آشپزخونه... بعد رو به بقيه كرد و ادامه داد: تا شما يه دو سه دور قر بدين ما هم اومديم

شاين داشت دست دختر را دور گردنش ثابت ميكرد... تو مغز خسته اش اما دوباره برگشته بود به همان 
او و كريستال زنده مانده بودند... كريس زخمي روز كذايي كه ماريو همه را قتل عام كرده بود فقط 

بود... خون روي پوست روشن خوشرنگش ماسيده بود... قلبش فشرده شد ار تك تك آن خاطرات... دست 
كريس را مثل همين حاال كه روي سينه اش ثابت كرده بود... و چه پرستار نا مهرباني بود برايش، 

ا آن چشمهاي آبي نگرانش... نفسش تنگ ميشد... دختر درست برعكس كريستال... كريستال مهربان ب
هنوز هم معذب بود و مدام عذر خواهي ميكرد و مهسا باالي سر آن دو ايستاده بود و فاتحانه نگاهشان 

 ....ميكرد و البته در ميانه هاي كار غيبش زده بود

م ميداد پرنيان براي اينكه فضا كمي سنگين شده بود... شاين كه مثل سنگ ساكت بود و فقط كارش را انجا
 چيزي گفته باشد گفت: تخصصتون چيه؟

 :شاين دندانهايش را به هم فشرد لعنت به هر چه سوال تكراري بود... بدون اينكه نگاهش كند گفت

 ...ـ جراح كودكان هستم

 دختر لبخندي زد... شايد به تخصص شاين... شايد به اينكه براي اين تخصص زيادي عنق است و شايد
 ...هم لبخندي بي اراده بود

ـ منم راونشناسي كودك خوندم... البته هنوز دانشجوئم ، براي فوق ميخونم... اما خب انگار يه جورايي 
 ..همكاريم
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ادب حكم ميكرد شاين نگاهش كند... سر بلند كرد و نگاهش كردپيشاني اش كمي عرق كرده بود شاين 
گرفته بود ديد يك زماني از اينجور چشمها خوشش مي آمد  حلقه سياهي را كه دور عنبيه زاغ چشمش را

او را ياد گربه هاي خانه پدري اش مي انداخت همان سياه هاي ملوس پررو... يك زماني خوشش مي 
 ...آمد... قبل از اينكه توي آبيهاي كريستال غرق شود

 :تو ذهنش پيچيد

بياز چشمهاي تو ميگم... اين آيه هاي آبي... درياهاي بي تا ... 

 ...ـ بله يه جورايي

 ...دختر لبخند كجي زد و ادامه داد: با بي دست و پاييم حسابي باعث زحمتتون شدم... شرمنده

شاين با يك سنجاق بانداژ را ثابت كرد و گفت: نه... اينطور نيست ... اتفاقه ديگه... هيچ كس دوست 
 ...نداره درد بكشه

او مدت زيادي نيست كه ايران را ترك كرده تماما رفتارهايش دختر خنده ي موقري كرد شاين مطمئن شد 
 ...هنوز بوي ايران را ميداد... تعارفاتش... وقارش

ـ در هر حال ممنونم... بعد دست راست سالمش را به سمت شاين دراز كرد: راستي معذرت... يادم رفت 
 ...خودم رو معرفي كنم... من پرنيان خردمند هستم

شتان ظريف او كه روي هوا متعلق بودند انداخت ناخونهاي فرنچ شده و زيبايي شاين نگاهي به انگ
داشت... اين دخترها گاهي زيادي شبيه به هم ميشدند... مخصوصا توي جزئيات... او بي اراده آن 

 ...انگشتهاي ظريف با آن ناخونهاي فرنچ شده آشنا را ميان دستش فشرد: شايان شكوهي

هفت تا محله ميرفت مهسا انگار ميخواست با اين جشن تولد خودش را به ياد صدای رقص و پايکونی تا 
همه بياورد.شاين در جعبه کمکهای اوليه رابست و رو به دختر گفت:اگه تا فردا بدترشد... يا کبودی 

 .بيشتر شد حتما به يه پزشک مراجعه کنيد

مت شددختر لبخند موقری زد و گفت: حتما... بازم معذرت ميخام باعث زح ! 

شاين لبخند کمرنگی زد، اين ايرانيهای تعارفی...! او نيم نگاهی به دختر که يک شوميز آستين كوتاه 
قرمز به همراه يک دامن کوتاه سياه به تن داشت انداخت و گفت: چند وقته اينجايين...؟دختر خنديد و گونه 

اله... البته قبال هم ميومدم اينجا اما هايش چال رفتند گردنش را با حالت با مزه ای کج کرد و گفت: دو س
هميشه به عنوان تعطيالت و مهموني... اما از دو سال پيش که بورسيه شدم دائمی شد...اينجا با دختر 

 خالم زندگی ميکنم خونه خالم توی اورگانه... من و ژاله دوتايی يه دانشگاه ميريم

 ...شاين لبخندي زد و گفت: بايد دختر باهوشي باشين

نيان خنديد و گفت: باهوش يکم زياده کوشا بگين بهتره... من هميشه هدفم اين بود که توی يه دانشگاه پر
 ...خوب درس بخونم... باالخره برای هدفت بايد کوشش کنی ديگه
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چشمهای زاغش حالت مستی زيبايی داشتند و هر از چند گاهی حرکتی به خرمن موهای سياه و صاف و 
خندی زد و گفت: در هر حال بايد دختر باهوشی باشين که تونستين بورسيه بشين يكدستش ميداد شاين لب

پرنيان دوباره خنديد وقتی ميخنديد کمی سرش را پايين می انداخت شاين همانطور که تای آستينهايش را 
 ...باز ميکرد با لبخند نگاهش کرد و گفت: بهتون نمياد زياد اهل شکست نفسی و اينجور چيزا باشين

تر سری تکان داد و جواب داد:نيستمدخ ! 

*** 

مهسا با اخم دم در ايستاده بود و داشت شاين را که در حال پوشيدن پالتويش بود تماشا ميکرد هنوز کيک 
را پخش نکرده بود که شاين مثل جنزده ها پايش را توی يک کفش کرده بود که ميخواهد برود در هر 

بگيرد نميشود منصرفش کرد حال خودش هم ميدانست وقتی شاين تصميم … 

 ...ـ خب حداقل وايميستادی تا کيکو بيارم

شاين همانطور که داشت يقه اش را مرتب ميکرد گفت: ممنون ميدونی که من کيک خور نيستم... مبارک 
 ...باشه بعد کيسه کاغذی قرمز حاوی کادويش را به او داد و گفت: اينم از طرف من تولدت مبارک

چه آويزان جعبه را نگاه کرد و گفت: خيلی ضد حالي شايان... ميدونستي ...ميموندی چي مهسا با لب و لو
 !ميشد...؟

در اين هنگام آنها متوجه پرنيان شدند که داشت به سمتشان می آمد او بالبخند نزديک شد مهسا گل از 
باره كسيگلش شكفت و شروع كرد به چشم و ابرو آمدنهاي تكراري و تابلويش هنگام نخ دادن در ... 

 !پرنيان با دستي وبال گردن در حاليكه نفس نفس ميزد گفت: آقای شکوهی دارين ميرين

 ...شاين لبخند مصلحتی زد و گفت: بله ديگه بايد برم

 پرنيان در حاليکه دستش را نشان ميداد گفت: بازم ممنون بخاطر اين... زحمتتون شد

 ...شاين سری تکان داد: حرفشم نزنيد

وقتی شاين و مهسا تنها شدند مهسا با هيجان گفت: خوب نظرت چيه...؟جلوی در  ! 

 !شاين نگاه گنگی کرد و گفت: نظرم! در رابطه با...؟

 مهسا چشم غره ای رفت و گفت: در رابطه با شام... خب پرنيانو ميگم ديگه

 شاين پرسيد: پرنيان...؟

ناسی؟مهسا کالفه گفت: شايان ميزنم تو سرتا... پرنيان رو نميش  

 شاين آهانی گفت و ادامه داد: اين خانم رو ميگی؟
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مهسا گفت: آره ديگه خيلی دختر خوبيه خونواده دار... متين... تحصيل کرده... خوشگليشم که ... چی 
 ...بگم خودت ديدی دختر خاله ی دوستمه

مت ننداز من جوابم شاين نفسی گرفت وگفت: خانم خوبی بود... اما قبال هم بهت گفتم اينقدر خودتو تو زح
 ... منفيه عزيزم

 مهسا گفت: آخرش که چی؟ ميخوای تا ابد اينجوری تنها بمونی؟

 !شاين مکثی کرد و گفت: فرض کن آره

مهسا غمگين شد و گفت: الهی قربونت برم... چرا با خودت اينطور ميکنی...؟ به خدا اين راهش نيست... 
زندگيت؟ ده سال برای اون مهرنوش عوضی... سه سال به تا کی ميخوای عزادار بمونی... نگاه کن به 

 ...خاطر

 ...شاين ميان کالمش پريد و دستش را باال آورد و گفت: حق نداری مهرنوش و اونو يا هم مقايسه کنی

مهسا ادامه داد: چرا باور نميکنی؟ اون رفته شاين... سه ساله... اگه ميخواست برميگشت نخواسته که 
.. برای تو پيدا کردن اون سخته اما برای اون نيستاالن اينجا نيست. ... 

شاين بازوی مهسا را لمس کرد و با لبخند کمرنگی گفت: عزيزم برو به مهمونات برس فکر منم نکن من 
 ...از زندگيم راضی ام... باور کن

كند... سری مهسا نفسش را با آه بيرون فرستاد مثل هميشه نتوانسته بود در اين رابطه شاين را متقاعد 
 ...تکان داد و گفت: باشه برو... خدا به همرات... بابت هديه هم ممنون هر چند نموندی کيک بخوری

 ...شاين لبخندي زد و گفت: برو عزيزم برو... اينجا سرده

*** 

شاين توی سکوت داشت رانندگی ميکرد مهسا درست ميگفت پيدا کردن او برای کريس زياد سخت نبود 
تال قيدش را زده بود؟ يعنی اينقدر بی انصاف بود که حتی به او فرصت توضيح دادن هم اما چرا كريس

نميداد؟ خب اين تقصير شاين نبود که با دولت تركيه او را با يك جاسوس اشتباه گرفته بود... هشت ماه 
ران بود كه بدون اينکه حتی اجازه يک تماس تلفنی را داشته باشد بازداشت بود و در اخر هم اين دولت اي

با فرستادن يك وكيل از آن جهنم نجاتش داده بود... تا سه ماه توي نقاهت شكنجه هاي دولت تركيه بود... 
اين تقصير شاين نبود... وقتی برگشته بود اثری از کريستال نبود انگار دود شده بود رفته بود هوا بعد به 

 اصرار مهسا و هاکان دو

م داشت را گذرانده بود و با تالش شبانه روزی خودش را رسانده ترمی را که برای گرفتن تخصصش ک
بود به حد همان دانشجوی نابغه ای که بود... دلش نميخواست بعد از کريستال هم سقوط کند درست مثل 

 ...دور بعد از مهرنوش

ل او را به بايد يک فرقی بين او مهرنوش ميبود، اگر مهرنوش او را از اوج به قعر کشيده بود بايد کريستا
اوج ميکشيد... خاطرات کريس با مهرنوش بايد فرق ميکرد... بايد بين کريستالش و آن موجود پليد يک 
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فرقی قايل ميشد... پس تصميمش را گرفته بود با تالش شبانه روزی باالخره موفق شده بود... موفق... 
 .آهی کشيد حاال که همه چيز درست شده بود فقط جای او خالی بود

اره داشت با خودش حرف ميزد اين اواخر تمام مدت تنهايی اش را به صحبت کردن با خيال کريستال دوب
 :ميگذراند. او ناليد

 «!آخه کجا رفتی چرا قيدمو زدی ديگه برام سخت شده... دلتنگی منو ميکشه... بميرم راضي ميشي؟»

شت با يکی از مراجعين بخش قهوه ای از بوفه بيمارستان گرفت به سمت اتاقش راه افتاد مالی دا
را ديد که « تئو آرمسترانگ»سونوگرافی سرو کله ميزد و با ديدن او با لبخند سری تکان داد، از دور 

داشت خودش را به او ميرساند از صورت برافرخته اش مشخص بود که اوقاتش تلخ است او به شاين که 
 :رسيد ايستاد، نفس نفس ميزد

 ـ شاين چطوری؟

گفت و ادامه داد: چه خبره؟! عصبانی هستی شاين خوبمی ... 

 ...ـ يکی از بيمارها از سيلويا شکايت کرده اسم تو هم وسطه

 ...ابروهای شاين باال رفت و با شگفتی گفت: من...؟! موضوع چيه

 :در اين هنگام مالی اسميت به آنها پيوست

 !ـ درباره شکايت مامان تاميه؟

. مادره مدعيه سيلويا با بچش بد رفتاری کرده و باعث شده بچه تئو گفت: آره اسمش تامی سولزه..
 ...سرخورده بشه

 ...شاين پوزخندی زد و گفت: مردم واقعا پررو شدن

مالی ادامه داد: واقعا اون بچه يه هيوالی به تمام معنا بود من شاهدم که سيلويا واقعا مودبانه و مهربون 
بود و هيچ حوصله نداشت، بعدش خيلی مودبانه از دکتر شکوهی رفتار کرد... با وجود اينکه واقعا خسته 

 !خواستيم که کمکمون کنه، حاال حرف حساب اين خانم چيه؟

شاين سری تکان داد و گفت: بعضيا هم اينجورين بی لياقتی خودشون رو ميندازن گردن بقيه...به نظر من 
 ...سالمتی روانی مادر و بچه بايد تاييد بشه

ده و تئو هم با لبخند کجی روی لبش بود گفت: شاين فکر کنم تو توی جلسه نباشی بهتره مالی زد زير خن
 ... ممکنه از خودتم شکايت بشه

*** 
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تازه از مالی و تئو جدا شده بود تلفنش زنگ خورد کيفش را توی دستش جا به جا کرد و با زحمت گوشی 
 :اش را از توی جبيش بيرون کشيد شماره ناشناس بود

 ...ـ بله

 ...ـ سالم

 : صدای دختری توی گوشش پيچيدکمی جا خورد با لحن مشکوک و سردی گفت

 ـ سالم

 !دختر با لحنی مردد پرسيد: آقای شکوهی؟

 ...ـ بله خودم هستم

 :صدای دختر صميمی شد و البته زبانش هم تغيير کرد حاال داشت فارسی صحبت ميکرد

 ... ـسالم آقای شکوهی خوبين

ن اينرا گفت و ادامه داد: بجا نياوردمـممنونم... شاي ... 

 ...دختر گفت: بله انتظار هم نداشتم بشناسين او مکثی کرد و ادامه داد: خردمند هستم... پرنيان

شاين با لحن پرسشگرانه اي تكرار كرد: پرنيان... و ناگهان ياد ديشب افتاد اوقاتش کمی تلخ شد چرا بايد 
اس بگيرد؟! مثل اينکه مهسا کار خودش را کرده بود اما االن ديگر اين موقع صبح اين دختر با او تم

 :برای اين فکرها دير بود

 !ـ بله يادم اومد... خوبين شما... دستتون چطوره؟

ـممنوتم خوبم... دستمم خوبه به لطف شما... او مكثي كرد و ادامه داد: ميخاستم ببينم ميتونيم يه مالقات 
 داشته باشيم؟

گرفته بود اين ديگر نوبرش بود مثل اينکه دخترک بدجور گلويش گير کرده بودشاين خنده اش   

 ... ـ مالقات در چه رابطه ای

ـخب بيشترشو ميخام حضوری بهتون بگم درباره پايان نامه ام هستش اگه لطف کنين کمکم کنيد... پرنيان 
تونو بگيرمادامه داد: راستش يه وقتی ميخام حضوری صحبت کنين نميخام سر صبحی وقت ... 

 ...شاين نفس راحتی کشيد خوب حداقل از تقاضای ازدواج و مسايل عشقي وعاطفی بهتر بود

شاين کمی فکر کرد و گفت: برای نهار سرم خلوته ميرم سلف بيمارستان شما هم بياين همونجا همديگرو 
 ...ببينيم
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 :صدا پرنيان شاد شد

 ...ـ عاليه حتما من تا ساعت يک خودمو ميرسونم

ـ بسيار خوب من تا دو و نيم تقريبا بيکارم بعدش يه جلسه دارم و ميرم خونه... تا يک اينا باشين خيلی 
 ...خوبه

 !پرنيان با همان لحن مودبانه و در عين حال خودمانی گفت: يک دنيا ممنون... حتما ميام... فعال خداحافظ

 ...شاين با لبخند کجی گفت: خداحافظ

*** 

بود و داشت روزنامه صبح را ورق ميزد كه منشي بخش هكتور با ضربه اي به در توي دفترش نشسته 
وارد شد تي شرت نارنجي جيغش بد جور توي چشم بود چشمهاي شاين با ديدن او درآن تي شرت چهارتا 

 :شد و هكتور خيلي زود متوجه نگاه او شد

رنگ شاد بپوشن ـ دستور العمل جديد بخشه... كارمندهاي بخش كودكان باشد لباسهاي ... 

 ...شاين لبخند کجی زد و گفت: اين ديگه زيادی شاده... از شادی داره جيغ ميزنه

هکتور نگاهی به تيشرتش انداخت و گفت: آره خيلی رنگش تنده! بعدا عوضش ميکنم... حاال بفرستم تو 
 مريضا رو؟

 !ـ چند نفرن...؟

راش وقت دادين ميشن هفتاشش تا قبليا با نانسی کوچولو که هفته پيش خودتون ب ... 

 ...شاين سری تکان داد و گفت: اول نانسی رو بفرست بياد

*** 

خودش هم خنده اش گرفته بود يک ساعت پيش حنجره ديويد کوچولو را شکافته بود برای برداشتن لوزه 
هم به و حاال نشسته بود و داشت استيکش را چنگال تکه تکه ميکرد... توی احوال خودش بود و نگاهی 

ساعت داشت هنوز خبری از پرنيان خردمند نبود با وجود دليل قانع کننده او برای ديدن شاين او هنوز هم 
« ويکتوريا ترنر»به اين قرار مالقات شک داشت، در همين احوال بود که با صدايی به خودش آمد. 

مزخرف و لحن پر نرس بخش ارتوپدی را بدون نگاه کردن هم ميتوانست بجا بياورد با اين عطر 
 ...عشوه... او با لبخند جذابی باالی سرش ايستاده بود سينی غذا بدست

 ـ ميتونم اينجا بشينم؟

 ...شاين لقمه ای که در دهان داشت بلعيد و گفت: متاسفم منتظر کسی هستم
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تا  به وضوح دمغ شد شاين اصرار او را برای نخ دادن درک نميکرد گاهی شاين به صرافت اين می افتاد
رک بگويد خوشش نمی آيد با آن لباسهای محرک و رفتار عشوه آلود و معنی دارش دور و ور او 

بپلکد... ميتوانست شرط ببندد که االن فقط برای نشان دادن تيشرت قرمز يقه بازش که از زير روپوش 
 ...سفيدش پوشيده بود اينجا نشسته و البته باال تنه پروتزش

ه بود چشم غره ميرفت و شاين تقريبا بدون اينکه محلش بگذارد به خوردن او پشت ميز روبريی نسشت
ادامه داد و طولی نکشيد که سرو کله پرنيان پيدا شد. يک کت نيم تنه سياه چرمی به تن داشت که از زير 
آن يک بليز بافت يقه اسکی زرشکی پوشيده بود و موهای پرکالغی اش را باالی سرش جمع کرده بود 

ر وبال گردنش نبود و يك مچبند ظريف دور دستش خودنمايي ميكرد...در يک کالم جذاب بود دستش ديگ
 ...و البته زيبا

شاين بدون توجه به چشم غره های ويکتوريا به احترام او بلند شد و متوجه پوتينهای ساقدار او شد... آخ 
بود کمی نفس نفس ميزدکه دوباره خاطراتش زنده شدند... نفسی گرفت پرنيان باالی سرش رسيده  ... 

 ...ـ سالم شرمنده دير که نکردم

 ... شاين لبخندی زد و گفت: نه دقيق سر وقت

 :و خنديد و گونه هايش چال رفتند

ـ خدا رو شکر... تو راه تصادف شده بود ترافيک بود... او روبرويش نشست و کيفش را روی ميز 
م... چه خبر... خوبينگذاشت و ادامه داد: نميدونيد چطوری خودمو رسوند  

شاين لبخند کجی زد و گفت: ممنون نهار که خوردين؟! ميخواين براتون سفارش بدم؟ استيکای اينجا 
 !حرف نداره

 ... او لبخند موقرانه ای زد و گفت: ممنونم

 :شاين چشمهايش را تنگ کرد

 !ـ تعارف ايرونی؟

 ...او خنديد و گفت: نه بخدا

 !شاين گفت: پس سفارش بدم

نيان لبش را به دندان گرفت و با شرم گفت: من گوشت غير حالل نميخورمپر ... 

 !شاين لحظه اي مات شد و بعد گفت: آها... عذر ميخوام... متوجه نبودم

 ...پرنيان سري تكان داد و گفت: اختيار دارين عذر خواهي براي چي... شرمنده نكنين منو

من ساخته س؟شاين سري تكان داد و گفت: خب... چه كمكي از  ! 
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پرنيان دستهايش را روی ميز گزاشت و گفت: راستش موضوع پايانامه من درباره بچه های سرطانی و 
خونوادهاشونه و تاثير اين قضيه توی زندگی بيمار و بستگانش... اما خب چون تقريبا توی اينجا يه تازه 

بهم گفت خيلی خوشحال شدم اينکه واردم کسی رو نميشناسم که کمکم کنه... وقتی که مهسا درباره شما 
 ...از يه ايرانی کمک بخوام برام واقعا بهتره

لهجه فارسی اش شيرين بود نه اينکه لهجه مشخصی داشته باشد... نه اينکه کلمه ای را طور بخصوصی 
تلفظ کند... فقط کلمات توی صدايش طور خاصی به گوش ميرسيدند يکجوری مهربان و لطيف، پشت 

خط نازك سياه كشيده بود.... دخترهاي ايراني در هر شرايطي خودآرايي ميكردندپلكش را يك  ... 

 ...شاين با لبخند سرش را تکانی داد و گفت: از من چه کمکی ساختس

پرنيان ادامه داد: خب اگه منو به مرکز مشاره بيمارستان معرفی کنين يا معرف من باشيد به... شاين ميان 
ح هستم و توی بخش داخلی کار ميکنم اماحرفش پريد و گفت: من جرا ... 

در اين هنگام سر و کله آرمسترانگ پيدا شد او با سينی غذايش باالی سر شاين ايستاد و گفت: شاين چه 
 :خوب که ديدمت او نيم نگاهي به پرنيان انداخت و ادامه داد

ستور شيلتونه...منظور ـ بايد يکم زودتر با هم يه جلسه داشته باشيم من و تو و آرون و اسميت د
آرمسترانگ از شيلتون مدير بخش بود او که انگار نتوانسته بود حريف كنجكاوي اش درباره پرنيان بشود 

 ...با لبخند نگاهی به او انداخت و گفت: ببخشيد مثل اينکه مزاحم شدم

پيش ما بشينی؟!  شاين با لبخند گفت: نه... نه... به هيچ وجه... اتفاقا چه خوب که اومدی دوست داری
 !شايد بتونی کمکمون کنی؟

 !آرمسترانگ که پرنيان بدجوری چشمش را گرفته بود با لبخند گفت: چه کمکی... مشکوکی

او پشت ميز درست کنار پرنيان و روبروی شاين نشست و ادامه داد: بگم من ساقدوشت نميشم! و با اين 
 ...سوال ظريف درباره رابطه آندو هم فضولی کرد

يان سرش را پايين انداخت کمی سرخ شد و شاين هم با لحن مالمتگر لبخند به لب گفت: ساقدوش پرن
چيه...! درباره کاره... ايشون از دوستای خانوادگيه، دوشيزه خردمند و بعد رو به پرنيان کرد و گفت: 

کسيکه واقعا ميتونه  تئو آرمسترانگ سوپزوايزر بخش داخلی... البته اسما، رسما همه کاره کلينيکه... تنها
کمکت کنه همين آقاست و بعد به فارسی ادامه داد: اخالقشم خوبه زود پسرخاله ميشه! اما حد و حدودشو 

 ...ميدونه

پرنيان با لبخند نگاهی به تيو انداخت که گيج از صحبتهايی بود که بين او و شاين رد و بدل شده بود و 
ش شکفته بود با ديدن پرنيانچيزی از آنها متوجه نشده بود و گل از گل  ... 

 ..ـ خوشبختم آقای آرمسترانگ

 ...تئو بالفاصله گفت: تئو صدام کنيد

 ...پرنيان لبخند موقری زد و گونه هايش چال رفتند و گفت: منم مندی هستم
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 ...شاين تکرار کرد: مندی

ون مندی هم ته فاميليمه پرنيان سری تکان داد و گفت: دوستام مندي صدام ميكنن تلفظ پرنيان سخته براش
خردمند» » ... 

 ...شاين سری تکان داد و گفت: جالبه

غروب خيلي غم امگيزي بود سرد و سرخ و سوزناك... شاين خوشحال بود كه امروز اتومبيلش را با 
زده بود كه متوجه خودش اورده ومجبور نيست منتظر تاكسي بايستد كمربندش را بست هنوز استارت ن

د پس دستكشهايش كجا بودند... دستكشهاي نازنينش... انها به بند دلش وصل بودند و دستهاي لختش ش
حاال نبودند دست و پاچه كمربندش را باز كرد جيبهاي كتش را و بعد پالتويش را كه روي صندلي كنارش 

ون بود گشت نبودند قلبش فشرده شد در كيفش را كه باز كرد و انها را انجا ديد نفس راحتي كشيد بير
اوردنشان و دقايقي با عشق نگاهشان كرد... هديه كريستال عزيزش... يادگاري او بودند... مگر ميشد 
گمشان كند... انها را به لبهايش فشرد و با خودش تصميم گرفت ديگر دستشان نكند... بايد آنها را توي 

شتخانه ميگذاشت و يك جفت ديگر براي خودش ميخريد... طاقت گم شدنشان را ندا ... 

هنوز چشمهاي درخشانش را به ياد داشت وقتي اين دستكشهاي چرمي را به دست كرده بود و صداي 
خنده اش را كه اسكروج خطابش كرده بود... لعنتي چرا آن خنده هاي زنگدار هنوز هم كه هنوز بود توي 

 گوشش طنين مي انداختند از دستش هم كفري بود هم به شدت دلتنگ

له هم چسبيده بود بيخ گلويش كه فقط توي اتاق خوابش آنهم شبها نا جوانمردانه بغضي سمج و سه سا
 ..شبيخون ميزد به چشمهاي خسته اش

زير لب گفت: فقط دستم بهت برسه كريستال سانتيني... اونوقت بهت ميفهمونم كه دلتنگي يعني چي... قفط 
فقط يه لخته خوني نميتونه باعث سكته  بزار دستم بهت برسه بهت ميفهمونم كه بيماري قلبي يعني چي...

قلبي بشه... دوري... نديدن... از صدتا لخته خون هم بدتره... آخ كه اگه دستم بهت برسه...او داشت بلند 
 بلند با خودش حرف ميزد

استارت زد و براه افتاد خيابانها به نسبت خلوت بودند دستي به سمت سيستم برد و روشنش كرد البه الي 
دنبال چيزي ميگشت كه دلش را خنك كند... همچين به دلش بنشيند توي اين غروب دلتنگ فقط آهنگها 

دلتنگي ميخواست... بيشتر و بيشتر...ريموت سيستمش را توي دستش گرفته بود و داشت خشمش را 
روي آن خالي ميكرد باالخره روي يك اهنگ ايستاد... خودش بود... همين آهنگ بود.... حس و حال 

ش همين بود.... لعنت به هر چه دوري و دلتنگي بوداالن  ! ... 

وارد كافه كه شد فرهود داشت ميزها را گرد گيري ميكرد... و با ديدن او با خنده گفت: به به صبح عالي 
 ...بخير

 ...شاين لبخندي زد و گفت: ممنون... صبح تو هم بخير... چي شده دستمال بدست شدي... آقاي رئيس

يز بعدي رفت و گفت: رئيس كيلو چنده بابا... توي اين كسادي بازار بايدم كارها رو خودم فرهود سراغ م
انجام بدم وگرنه بايد يكي رو بيارم فالن قدر هم حقوق بهش بدم... حاال بماند كه آيا بتونم آدم مورد اعتماد 

 ...پيدا كنم آيا نتونم
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تون خوبه... شما ديگه چرا اين حرفو شاين رفت و پشت يكي از ميزها نشست و گفت: شما كه وضع
 ...ميزنين... زن و شوهر هر دو شاغل

فرهود كمر راست كرد و گفت: اي بابا شايان انگار نه انگار تو اين مملكت زندگي ميكنيا... ركود 
 ...اقتصادي گلم... ركود

ندانهاي بامزه در اين هنگام سرو كله پسر شيرين چهار ساله شان پيدا شد يك پسر تپل سبزه رو با د
خرگوشي كه فارسي را شكسته بسته صحبت ميكرد... او از روي يكي از صندليها باال رفت و روي ميز 
نشست و فرهود هم با جنگ و دعوا پياده اش كرد و با غر و غر او را نزد مادرش فرستاد سيامك مدتها 

بي دست تنها شده بودندبود كه آنها را ترك كرده و به اوهايو رفته بود حاال زن و شوهر حسا  

 ...ـ دارويي هست بدم اين بچه بخوره يكم آدم بشه... پدرمو درآورده به خدا با نيم وجب قدش

 ...شاين شانه اي باال انداخت و گفت: نه تا اونجايي كه من ميدونم

و  فرهود كه رفت حاال شاين ميتوانست دوباره توي خاطرات شيرين و تلخش غرق شود... اين كافه ساده
دنج كنج اين شهر درندشت و بزرگي كه پر بود از ادمهاي رنگ و وارنگ شده بود تنها مامن 

تنهاييهايش... ديگر سانز و فرهود هم درد بي درمان او را فهميده بودند... اصال آنها ناخواسته شريك 
... ساناز گفته دردهاي او شده بودند و همانطور كه توي همان مدت كوتاه همدرد دردهاي كريستال بودند

بود كه كريستال تا سه چهار ماه مدام مي آمد و درست روي همان نيمكتي كه با شاين نشسته بود مي 
نشست و بدون اينكه چيزي از سفارشهايش را بخورد ساعتها مينشست و به در زل ميزد و بعد همانطور 

افسرده بود... و تنها و در هم  كه آرام امده بود آرام ميرفت... ساناز گفته بود كه او چقدر خسته و
شكسته... و يك روز ناگهان غيب شده بود و ديگر پيدايش نشده بود... ساناز گفته بود كه ان اواخر چقدر 
تكيده و الغر شده بود و چقدر كم حرف و بي روح و ايكاش نميگفت... و ميگذاشت همان دختر قوي و 

اشت برايش باقي ميماند اما حاال تنها چيزي كه گستاخي را كه هميشه توي تصوراتش از كريستال د
ميتوانست تصور كند كريستالي بود كه خسته و تنها گوشه اي كز كرده بود و منتظرش بود... منتظر 

برگشتنش... خب حاال كه برگشته بود... حاال او كجا بود؟! چرا هر چي ميگشت پيدايش نميكرد همان سه 
ما فهميدن اينكه كريستال گير آيريس هم نيوفتاده سخت نبود چون او سال پيش هم سراغ آيريس رفته بود ا

 ...هنوز داشت دنبال او ميگشت پس كريس كجا بود

توي همين افكار بود كه لرزش گوشي توي جيبش او را به دنياي واقعي باز گرداند، هاكان بود كه تماس 
 :گرفته بود با بي حوصلگي گوشي را به گوش چسباند

 ...ـ بله

الم شايان چطوري؟! كجايي؟ـ س ! 

 شاين با سر از فرهود به خاطر كيك شكالتي و قهوه تشكر كرد و گفت: كجا ميخواي باشم... توي لباسهام

 !ـ اَه شايان با مزه نشو... ميگم االن تو بيمارستاني؟

 ...شاين گفت: با اجازتون خير... االن توي تعطيالت موقتم
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 !هاكان گفت: تا كي؟

كه پيجرم اجازه بهـ تا هر وقت  ... 

هاكان تك خنده اي كرد و گفت: پس تا پيجت نكردين پاشو بيا پيش ما... ما داريم ميريم نيوجرسي خونه 
تو رو هم ببريم... البته اين تز رو دختر خاله جانت دادن وگرنه من كه  يكي از دوستهان مهمونيه... گفتيم

 !هيچ حوصله آدم عنقي مثل تو رو ندارم

يد و گفت: پس حتما واجب شد بيام تا تو رو حسابي سورپرايز كنم عزيزمشاين خند ... 

 ...هاكان خنديد و گفت: شما بيا... بزار ما سورپرايز بشيم

شاين گوشه ابرويش را خاراند و لبي به قهوه اش زد و طعم شير و قهوه را زير زبانش مزمزه كرد و 
 گفت: حاال چه خبر هست دارين قشون كشي ميكنين؟

 ...هاكان گفت: براتون لقمه گرفتم دخترخاله جان

 هاكان دخترخاله جان را به فارسي گفت و خنديدي

 !شاين نفسش را به بيرون فوت كرد و گفت: اين مهسا خسته نشد از اينهمه دختراي جور و واجور؟

 !هاكان بلند خنديد و گفت: مهسا ميگه اين يكي بلونده بيا ببينش پشيمون نميشي

لبهاي شاين ماسيد... بلوند... مگر او بلوند خواسته بود... بلوندش را گم نكرده بود كه حاال  خنده روي
 !بيايد يكي جديدش را پيدا كند... سكوتش طوالني شد كه هاكان گفت: شوخي كردم بابا... جنبه نداشتي

 !شاين گفت: ببينم تا حاال كسي بهت نگفته تو شوخي كردن خيلي ناشي هستي؟

صدايي پر خنده گفت: چرا... دو سه بار خودت گفتي... و بعد ادامه داد: بيا دور همي ايرانيهاس  هاكان با
 ...منت گذاشتن منم راه دادن

هاكان كه خداحافظي كرد هنوز تصميم به رفتن نداشت اما بيشتر كه فكر كرد ديد رفتنش بهتر از نرفتن 
ود... بهتر بود توي جمع باشد تا در تنهايي با است از اين يكشنبه هاي مزخرف تكراري دلگير متنفر ب

خودش حرف بزند و تا حد جنون برس به عكس كريس زل بزند و خود خوري كند و ديوانه شود برود 
زير دوش آب سرد و بعد لرز كند وبچپد زير پتو و... باقي افكارش را مثل اه بيرون فرستاد لعنت... به 

از اين شهر لعنتي از اين خاطرات لعنتي بايد ميكند و ميرفت... از  همه چيز لعنت... بايد ميكند و ميرفت
اين زندگي لعنتي كه مثل اسب عصاري از صبح تا شبش همه تكراري شده بود دستي به گردنش كشيد و 
بلند شد... باالخره بايد اين زندگي لعنتي را يك جوري مديريت ميكرد ... حداقل مدير خوبي بود! جديدا 

اد كه برگردد ايران و بنشيند وردست حاج مقصود... بشود به دل مامان و بابيش... يك مغزش تز ميد
دختِر خانم را عقد كند و چند تا بچه بسازد... در هر حال او از عشق خيري نديده بود و حاال كه داشت به 

مي انداخت  چهل سالگي نزديك ميشد باالخره بايد وظيفه ي مردي اش را اجرا ميكرد و دو سه تا بچه پس
براي منقرض نشدن نسل شكوهي ها... به افكار خودش خنديد... به خودش كه آمد داشت كراوات نوك 

مداي تيره اش را سفت ميكرد ژيله اسكاچ سورمه اي سفيدي را هم از رويش پوشيد و اور سياهي را هم 
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ي شقيقه اش اضافه از روي آن موهايش را كه برس ميكشيد متوجه شد كمي به تعداد موهاي سفيد رو
 ...شده... انگار راستي راستي داشت وارد ميانسالي ميشد

از ارهاي قطور تو آسمان مشخص بود كه آسمان برف دارد خب اوايل فوريه بود و هنوز برفهاي 
 ...كريسمس روي زمين بودند

*** 

ي... مهماني پر بود جشن شلوغي بود تنها خوبي اش كبابهاي آبداري بود كه سرو شده بود... تازه و زغال
از دخترهاي چشم سياه و مو مشكي ايراني كه بعي هايشان الحق تو دل برو بودند بهشتي شده بود براي 

خودش اين مهماني تك و توك غريبه هاي غير ايراني كه بين اينهمه موي مشكي شناور بودند مست اينهمه 
و بي حوصله گوشه اي نشسته بود و فقط زيبايي و عطر و آرايش بودند... اما شاين مثل هميشه تنها 

شادي ديگران را تماشا ميكرد... هاكان خيلي سعي كرده بود كنارش بماند تا تنها نماند اما باالخره او هم 
آدم بود و خسته ميشد... تازه كي همسر و فرزندش را رها ميكند تا كنار يك مرد گنده بي مزه بماند ان هم 

دنده و بد قلق بود! پرنيان را هم چند بار روئيت كرده بود اما ترجيح داده از نوع شاينش كه خيلي هم يك
بود خودش را به آن راه بزند حوصله داستانسرايي مهسا را نداشت اما باالخره نتوانسته بود از پس استتار 

بايي بر بيايد و پرنيان روئيتش كرده بود او موهايش را باالي سرش جمع كرده بود و بليز سفيد موهر زي
به تن داشت با خنده به طرف او امد يقه هفت بليزش باز بود و پوست خوشرنگ و كرم رنگش را به رخ 
ميكشيد وقتي نزديكتر شد شاين متوجه جين آبي جذب و پوتينهاي ساقدار پاشنه بلندش شد چشمهايش را 

او با لبخند بزرگي به  سياه كرده بود و رژ لب بيرنگي بروي لبهايش كشيده بود كال خيلي جذاب شده بود
 :گونه هايش را چال انداخته بود روبرويش ايستاد

 !ـ واي آقاي شكوهي شما هم اينجايين... چطور من نديدمتون.؟

 ...شاين لبخند كجي زد و گفت: كم سعادتي از ماست

 !پرنيان نرم بازوي او را لمس كرد و گفت: نفرمايين... و بعد اضافه كرد: خوبي... چه خبرا

ن گوشه لبهايش را كج كرد و گفت: هيچي... بهتره بگم سالمتيشاي ... 

 ...پرنيان دوباره خنديد و گفت: بله... چي بهتر از سالمتي

شاين سري تكان داد وبا لخند گفت: واقعا... و بعد ادامه داد: راستي كارتون با تئو به كجا رسيد... رو مخ 
 !كه نيست؟

ش سرخ شدند شاين يك حدسهايي درباره او و تئو زده بود اما با اين پرنيان خنده اي كرد و كمي گونه هاي
 :سرخ شدن پرنيان كمي مطمئنتر شد

 ...ـ نه اتفاقا مرد خوبيه... خيلي كمكم ميكنه

شاين سري تكان داد و گفت: عجيبه اينجا نيست... جديدا به فرهنگ ايراني خيلي عالقمند شده و مدام 
ق و شوق حتما االن بايد اينجا ميبودسوال پيچم ميكنه با اونهمه ذو ! 
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 ...پرنيان سرش را با حالت جذابي كج كرد و گفت: دعوتش نكردم... گفتم خودموني ميشه يهو

شاين خنديد... پرنيان دختر با مزه اي به نظر ميرسيد و انگار دقيقا با مزه هم بود شاين با همان صداي پر 
 !خنده تكرار كرد: خودموني ميشه؟

ري تكان داد و گفت: ميدونين... مستعد به خودموني شدن اين خارجياپرنيان س ... 

شاين دوباره خنديد برايش جالب بود داشت واقعا از ته دل ميخنديد... پرنيان او را واقعا خندانده بود... 
خب با اين لحني كه پرنيان درباره تئو صحبت ميكرد فقط كافي بود كه شاين قيافه او را توي ذهنش 

كند با آن چشمهاي درشت سبزآبي و موهاي دارچيني... مرد خوشتيپي بود اما مستعد به بالهت تصور ! 

مطمئن بود االن مهسا يك گوشه اي ايستاده و دارد به هردوي انها با ذوق نگاه ميكند توي همين افكاربود 
از شد و كه پيجرش شروع به زنگ خوردن كرد... او از سالن بزرگ جشن خارج شد و وارد هواي ب

سريع شماره بيمارستان را گرفت خب حدس زدنش سخت نبود... يك تصادف ... چند مجروح... كمبود 
 ...جراح و پزشك

هواي خوبي نبود خيلي سرد و البته بادي دانه هاي نرم و سبك و سفيد برف هم توي دست باد در رقص 
بود و هاكان آرينا به بغل سعي داشت  بودند و همه اينها خبر از يك كوالك ميداد مهسا حسابي اخم كرده

ه اي به گونه آرينا زد و گفت: برين تو اينجا ب*وسآرامش كند... اما شاين بدون توجه به هردوي آنها 
 ...سرده با بچه وايستادين بيرون كه چي... قبال كه گفته بودم هر وقت پيجم كنن بايد برم

نيان را از پشت سرش شنيداما هنوز دستش به دستگيره نرسيده بود كه صداي پر : 

 ...ـ آقاي شكوهي صبر كنيد... من هم باهاتون ميام

شاين به سمت او چرخيد پالتوي پوست قهوه اي كاراملي به تن كرده بود و داشت شال سفيدش را دور 
 ...گردنش مپيچيد

 ...ـ من هم بايد االن برگردم... ميشه منم برسونيد

ميكنم... خوشحال ميشم شاين با لبخندي اجباري گفت: خواهش ... 

*** 

دقايقي بعد اندو سوار بر اتومبيل شاسي بلند سياه شاين داشتند به سمت نيويورك ميرفتند هوا كم كم داشت 
تاريك ميشد كوالك كم كم از راه مي رسيد پرنيان كنارش آرام نشسته بود... بوي عطر اسپايسي اش فضا 

ت: چرا نموندين؟را پر كرده بود شاين براي شكستن سكوت گف ! 

پرنيان لبخندي زد و گفت: فردا صبح زود كالس داشتم اگه شما نبودين بايد تنهايي بر ميگشتم... توي اين 
 ...سرما و كوالك
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شاين سري تكان داد دلش نميخواست زياد با او صحبت كند نه اينكه از او خوشش نيايد... نه... او به 
هر مردي بخواهد با او هم كالم شود اما شاين ميترسيد كه پرنيان عنوان يك دختر انقدر جذابيت داشت كه 

 ...كريستالش را از او بگيرد... او هنوز به كريستال مديون بود حقش نبود كه جايگزين شود

اما پرنيان كه سكوت طوالني بينشان را ديد حوصله اش سر رفت و گفت: ميشه يه آهنگ بزارين؟! توي 
 ...مسير برفي ميچسبه

گفت: باشه اما من فارسي گوش ميدم... قبلش بگم شاين ... 

پرنيان گفت: آقاي شكوهي منم فارسي گوش ميدم... نكنه فكر كردين من انگليسي رو به زبان زيباي 
 !فارسي ترجيح ميدم

شاين سيستمش را روشن كرد هنوز سي دي ابي توي سيستم بود و انگ ستاره دنباله دار ابي پلي 
د كه پرنيان گفتشد...خواست عوضش كن : 

 ...ـ نه بزارين باشه... اين آهنگو خيلي دوست دارم... و كلي هم ازش خاطره دارم

 شاين لبخند كمرنگي زد و هر دو توي سكوت به آهنگ گوش سپردند

 تو آسمون زندگيم ستاره بوده بی شمار

 اما شبای بی کسی يکی نمونده موندگار

 يکی نمونده از هزار

شب من هزار هزار ستاره های گمشده هر  

 اما هميشگی تويی ستاره ی دنباله دار

 يکی نمونده از هزار

 ای آخرين ، تنهاترين آواره ی عاشق

 هر شب عمرم همراه با من ستاره ی عاشق

 ای تو آشنای ناشناسم

 ای مرهم دست تو لباسم

 ديوار شبم شکسته از تو

 از ظلمت شب نمی هراسم
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 انگار که زاده شده با من

من از تو می شناسمعشقی که   

 ای آخرين ، تنهاترين آواره ی عاش

 هر شب عمرم همراه با من ستاره ی عاشق

 تو بودی و هستی هوز سهم من از اين روزگار

 با شب من فقط توی ستاره ی دنباله دار

 با شب من فقط توی

بوجود امده بود هنوز از محدوده جرسي خارج نشده بود كه با او تماس گرفتند كه موقعيت اورژانسي كه 
 ...ديگر رفع شده و آنها توانسته بودند دكتر ديگري را كه هنوز توي نيويورك بود را پيدا كنند

ساعت نزديك به هفت شب بود خب در هر حال آن كبابهاي خوشمزه را از دست داده بود تازه بوي 
ود بايد برميگشت توي قورمه سبزي هم به دماغش خورده بود اما حاال براي افسوس خوردن ديگر دير ب

آپارتمانش و يك پتزاي پپروني با پنير اضافه سفارش ميداد و يك فيلم خوب پيدا ميكرد و نگاه ميكرد و 
 ...ميخوابيد

ديدش كم شده بود اما هنوز هم براي اينكه بگويد نميشود رانندگي كرد زود بود توي همين افكار بود كه 
ار جاده ايستاده بود و سياهي مردي كه براي كمك دست تكان ميداد سايه اتومبيلي از دور نمايان شد كه كن

 ...توي اين جاده خلوت و توي اين شب سرد برفي

 !از كنارشان كه رد شدند پرنيان گفنت: بيچاره ها... يخ نكنن؟

 !شاين نيم نگاهي به او انداخت و گفت: حتما زنگ زدن جايي باالخره

 ...پرنيان گفت: ميتونيم كمكشون كنيم

 !شاين گفت: خطرناكه... ميترسم تله باشه... زورگيري

پرنيان برگشت و پشت سر را نگاه كرد و گفت: نه بابا فكر نكنم... پورشه س... كسي با پورشه نميرسه 
 !زورگيري اونم اين موقع شب توي كوالك و دماي زير ده درجه

اقعا كمك نياز داشته باشن... هر چند من شاين سرعتش را كم كرد و گفت: بزار يه بار امتحان كنيم شايد و
 !معموال از اين كارا نميكنم

 !پرنيان گفت: آقاي شكوهي... كمك كردن به مردم خيلي خوبه



                 
 

 

 رمان گنهكار بی گناه | *تاراج زمان* 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه 

 کنید

 

381 

 

شاين پوزخندي زد و ماشين را دنده عقب كرد و گفت: بله بر منكرش لعنت اما به شرطي كه به جاي 
 ...ثواب كباب نشيم

ش را دور گردنش سفت كرد و گفت: شما توي ماشين بمونين... شاين كالهش را روي سرش كشيد و شال
 !امن تره.... هر چند من هنوزم از كاري كه دارم انجام ميدم مطمئن نيستم

 ...پرنيان سري تكان داد و گفت: چيزي نميشه... اينقدر شكاك نباشين

جور برايش خاطره انگيز  مردي كه كنار اتومبيل كه يك پورشه نقره اي بود ايستاده بود ... اتومبيل بد
بود... درست شبيه اتومبيل كريستال بود... راننده درست مثل شاين خودش را توي شال و كاله طوسي 

رنگي پيچانده بود قد بلند و خوش استيل به نظر ميرسيد توي آن كاپشن بادي نقره اي و با آن تيمبرلندهاي 
نم... وقتي زدين روي ترمز باورم نميشد... شما اصل كرمي رنگش... او به سمت شاين آمد و گفت: ممنو

 !رو خدا فرستاده

 !شاين سري تكان داد و گفت: خواهش ميكنم...مشكل چيه

مرد شانه اي باال انداخت و گفت: نميدونم من از ماشين چيزي نميدونم... يك ساعته كه با پليس را تماس 
 ...گرفتم و البته با مكانيك سيار، اما هنوز خبري نشده

 ...شاين گفت: از دست ما كمكي بر مياد؟! ميتونيم بوكسورش كنيم تا شهر

 !مرد گفت: طناب دارين؟

 ...شاين شانه اي باال انداخت و گفت: نه

مرد دستهايش را به هم ساييد و خواست چيزي بگويد كه در پورشه باز شد و زني پوشيده با شال سركي 
صداي آنها را نميشنيد اما وقتي مرد برگشت گفت: من اينجا كشيد مرد به طرف او دويد و شاين از اينجا 

« هتل كاراليل»ميمونم تا پليس راه بياد... اما يه بچه توي ماشين هست درست نيست اينجا بمونه، ما توي 
 ...اتاق رزرو كرديم فقط اگه برسونيدشون تا اونجا... خيلي عالي ميشه

ن هفتاد و شيشمه؟شاين سري تكان داد و گفت: همونكه توي خيابو ! 

مرد سري تكان داد و گفت: درسته خودشه... ما مدتها از نيويوك دور بوديم... يادم نبود كه چه 
 ...زمستونهاي سردي داره

شاين با خنده ضربه اي به شانه مرد زد و گفت: از اين به بعد يادت ميمونه ... وهمانطور كه به سمت 
يان سوار شناتومبيل خودش ميرفت ادامه داد: بگين ب ... 

 پشت فرمان كه نشست پرنيان با كنجكاوي همراه با نگراني گفت: چي شد؟! مشكلشون چي بود؟

 ... شاين گفت: ماشينشون نقص فني پيدا كرده

 ...پرنيان كه به طرف او خم شده بود گفت: خب
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خواهش كرد زن  شاين شانه اي باال انداخت و گفت: مرده گفت پيش ماشينش ميمونه تا پليس راه برسه و
 ...و بچه اش رو تا هتلشون برسونيم

 !پرنيان گفت: هتل... اين موقع از سال اومدن نيويورك مسافرت؟! مردم ديوونه شدن

 ...شاين شانه اي باال انداخت و گفت: شايد مجبور بودند

عقب  در اين هنگام در عقب باز شد و صداي باد و كمي سوز وارد فضاي گرم اتومبيل شد پرنيان به
چرخيد و با لبخند مهرباني مشغول تماشاي زني شد كه يك بچه دو سه ساله پوشيده در انبوهي از پتو 

روي صندلي عقب جا گرفت... خود زن هم كاله پشمي سفيد بزرگي روي سرش بود و بالفاصله بعداز 
راف صورتش بستن در كالهش را برداشت و همانطور داشت كه با دست موهاي بلوند زيبايش را كه اط

پخش بود و به خاطر برداشتن كاله دچار الكتريسيته ساكن شده و كمي روي هوا ايستاده بود را مرتب 
ميكرد جواب لبخند گرم پرنيان را داد كودكش را كه مشخص بود خواب است را روي پايش جا به جا 

راه افتاد... دانه هاي برف كرد شاين بدون اينكه به عقب برگردد و تازه واردها را ببيند استارت زد و ب
خودشان را به شيشه اتومبيل ميكوبيدند و دامنه ديد را كم كرده بود... پرنيان دستش را به طرف زن دراز 

 :كرد و گفت

 ...ـ مندي هستم

 ...زن دست پرنيان را در ميان انگشتان يخ زده اش گرفت و كوتاه گفت: ناتالي

به كار كرد مثل وقتي كه يك تكه از شعري يا ترانه اي را  با شنيدن صداي زن مغز يخ زده شاين شروع
به ياد مي آوري و تالس ميكني به ياد بياوري كه آنرا كجا شنيده اي يا خواننده ي آن كيست... اسم ناتالي 
با صداي زن توي مغزش تكرار شد... چه آشنا.... ناتالي و اين صداي زنگدار... ناتالي... اسم مستعار 

... ناتالي... برق از سه فازش پريد... صداي كريستال بود كه داشت جواب سوالهاي پرنيان كريستال بود
 ...را ميداد

ـ ممنونم كه ايستادين... اگه شما نبودين ممكن بود دخترم سرما بخوره... با اين وضعيت معلوم نبود پليس 
 ...راه كي ميرسه

 ...صداي كريستال با اسم ناتالي

چرخيد و اين حركت سريع باعث تعجب پرنيان شدمثل برق به سمت عقب   ! 

اولين چيزي كه ديد يك جفت چشم شفاف و درخشان بود ... يك جفت چشم كه توي اين تاريك و روشن 
فضاي اتومبيل سورمه اي به نظر ميرسيدند... دستي انداخت و كالهش را از روي سرش برداشت 

ند و حاال بهت زده و متعجب بودندچشمهاي شفاف سورمه اي هنوز داشتند نگاهش ميكرد ... 

شاين چيزي را كه ميديد باور نداشت... اين كريستال بود... كريستال بود كه روي صندلي عقب نشسته 
بود و داشت با پرنيان احوال پرسي ميكرد... كريستال بود ... هنوز داشتند مبهوت يكديگر را نگاه 

را فراموش كرده بود ناگهان با يك دم بلند نفس گرفت... آمد  ميكردند... شاين كه انگار دقايقي نفس كشيدن
چيزي بگويد كه چشمش روي بچه اي كه توي بغل كريستال بود لغزيد...دخترش... دختر كريستال... 
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بودش... دوباره چشمش باال رفت روي صورتش لبهاي  بسته پتو پيچي كه محكم به خودش فشرده
حشش...كريستال بچه داشت... بچه دار شده بود... دخترشلرزانش چشمهاي بهت زده و نگاه متو ... 

پرنيان با لحني نگران گفت: حالت خوبه... دستي روي شانه شاين گذاشت واقعا حال شاين آنقدر دگرگون 
 : شده بود كه پرنيان را ترسانده بود

 !ـ خوبين آقاي شكوهي؟

ش ديوارنه وار بود او دوباره چرخيد و شاين كم كم داشت به خودش ميامد... هر چند هنوز ضربان قلب
درست روي صندلي اش نشست... قلبش سنگين شده بود... مغزش در حال انفجار بود... كريستال ازدواج 

كرده بود... بچه دار شده بود... االن با همسرش در حال مسافرت بود... راحت و آسوده... و او! اينها 
د... بغض چسبيد بيخ گلويش دستش سردش را روي پيشاني اش اولين افكاري بودند كه فكرش را پر كردن

گذاشت احساس ميكرد صورتش مثل كوره داغ است دستي با خشونت بروي صورتش كشيد... پرنيان 
 دوباره پرسيد: خوبين؟

خوب بود؟! نه.. هيچ خوب نبود... در واقع االن در بدترين حالت ممكن بود... دشت ديوانه ميشد... شايد 
شده بود سرش را به فرمان تكيه داد تمام تنش داشت از درون ميلرزيد... از خشم... حسادت... از ديوانه 

حس حماقت... سر بلند كرد چشمهاي نگران پرنيان را از نگاه گذراند... چقدر مسخره بود كه پرنيان 
شسته بود... نگرانش بود... پرنياني كه هيچ نسبتي با او نداشت آن وقت دختري كه روي صندلي عقب ن

دختري كه عشقش بود... سه سال همه چيزش شده بود... سه سال تمام دقايقش را پر كرده بود... بي خيال 
دخترش را... فرزندش را... فرزند خودش و مرد ديگري را در آغوش گرفته بود... او آرام بازوي 

 ...پرنيان را لمس كرد و گفت: من خوبم... يكم فشارم رفته باال فكر كنم

 !پرنيان متعجب گفت: مگه شما فشار خوني هستين؟

 !شاين دندانهايش را به هم فشرد و گفت: نه... اما فكر كنم از اين به بعد بشم

 در دلم آرزوی آمدنت می ميرد

 رفته ای اينک ، اما ايا

 باز برمی گردی ؟

 چه تمنای محالی دارم

 خنده ام می گيرد

 حميد مصدق

ی آورد دندانهايش را با چنان حرصی روی هم فشرده بود همين االن بود شاين احساس ميکرد نفس کم م
که دانه دانه خورد شوند و بريزند توي دهانش! تمام حرصش را روی فرمان و دندانهايش خالی کرده بود 
پرنيان ميتوانست موج انرژی منفی را که توی فضای کوچک اتومبيل رها شده بود حس کند انگار حس 

عوت به سکوتش کرده بود نا آرام بود و مشوش مطمئن بود بين شاين و دختری که روی ناشناخته ای د
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صندلی عقبی نشسته رابطه ای هست حدس زدنش خيلي سخت نبود او با صداي آرام شاين به خودش 
 ...آمد

 ـ اول شما رو ميرسونم

 ...پرنيان آرام گفت: باشه ...ممنون

اتفاق افتاده بود باور نداشت شاين بود که پشت رل نشسته  کريستال به وضوح ميلرزيد... چيزی را که
بود! شايِن او... عشقش... نه ديگر برای عشق خطاب کردن شاين دير شده بود... ديگر دلی نمانده بود که 

«* اليز»عشقی بماند... ديگر روحی نمانده بود... عاطفه ای نمانده بود... نايی نمانده بود... دستانش بدور 
ل شد؛ قلبش کند ميزد، اصال انگار ديگر نميزد! اين قلب لعنتِی نفرين شدهکوچکش ش ! 

لب زيرينش را به دندان گرفته بود چشمهايش پر از اشک بودنداما مطمئن بود ديگر چيزی برای چکيدن 
باقی نمانده... مدتها بود که اين چشمها تنها مرطوب ميشدند... بينی اش تير ميکشيد... بغضش توی 

ده ميشد... شقيقههايش تير ميکشيدند و بعد تمام ميشد! تمام کردنش را خوب ياد گرفته بود! اليز گلوفشر
روی سينه اش کمی نقنق کرد و زود آرام گرفت! محکمتر اورا به خودش فشرد اگر قبال دليلی هم برای 

ته بود و به همان گريه داشت حاال ديگر آنرا هم نداشت با اين دختر چشم سبز زيبايی که کنار شاين نشس
زبان اسرارآميز آهنگين باهم صحبت ميکردند... ديگر برای او جايی نبود شاين هم که بعداز سه سال فقط 
از ديدنش جا خورده بود... نه حرفی... نه صحبتی... نه سوالی... لبهايش بی اراده ميلرزيدند... قلبش هم 

کامال نامفهوم بود بين شاين و دختر رد و بدل  و دستانش... هر از چند گاهی کلمات که برای کريستال
ه يا چيز ديگری... ب*وسميشد... سرآخر هم شاين دختر را جلوی يک مجتمع بررگ پياده کرد بدون 

شاين را ميشناخت خيلي تودار و ماخوذ به حيا بود... كمي هم خجالتي... حتما مراعاتش را كرده بود كه 
يده بودشب*وسن ...! 

و شاين افتاده بود...دوست نداشت يادآوري كند آن خاطراتي را كه حاال بطور در ياد خاطرات خودش 
 !اوري دست نيافتني به نظر ميرسيدند... حاال ديگر وقتش نبود...بايد دست از اين خودآزاري بر ميداشت

 ...ـ ممنونم آقای شکوهی خيلی لطف کردين در حق من

جوابش را داد دختر نگاه مهربانی هم به « ميکنمی خواهش»شاين لبخندی به تعارف پرنيان زد و با 
 ...کريستال انداخت و گفت: خوشحال شدم از آشناييتون خداحافظ

زير لب بلغور کرد دختر در را بست و رفت و « منم همينطور»کريس لبخند بی رمقی زد و چيزی شبيه 
های مشت شده او را دور فرمان وارد مجتمع شد و آنها هنوز آنجا ايستاده بودند كريستال ميتوانست دست

بببند، سکوتش او را ميترساند... لبش را به دندان گرفت تا از لرزشش کم کند به خودش جرات داد و 
 :صدايش کرد

 !ـ شاين... خودتی... آره...؟

 !فقط ميخواست دوباره صدايش بشنود... فقط همين

س سرخوشی توی جانش چنگ انداخت اما شاين با شنيدن صدای او آنهم بعد از سه سال ته دلش لرزيد ح
اين حس واقعا زودگذر بود دوامی نداشت ، ديده بود چيزهايي را كه نبايد... كريستال كسي كه سه سال 
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تمام زندگي اش را اشغال كرده بود حاال پشت سرش روي صندلي اتومبيلش نشسته بود در حاليكه همسر 
. اما کريستال دوباره صدايش زد صدايش ميلرزيد كس ديگري بود... مادر فرزند كسي ديگري بود..

 :درست مثل قبلنها... مثل سه سال پيش مثل آن دسامبر لعنتي كه رفته بود

 ـ شاين... ؟

شاين بدون اينکه جوابی بدهد سويچ را چرخاند و ماشين را روشن کرد نفسي گرفت و با لحن سردی 
ديگه« کاراليل»خيلي كوتاه گفت: هتل  ! 

هاي از ته دل ميخواست از انهايي «جانم»د اليزش را بيشتر توی بغلش فشرد دلش از آن کريس ساکت ش
كه وقتي شاين ميگفت تا عمق وجودش ميلرزيد اما شاين حتي جوابش را هم نداد بود... آره کوتاهی گفت 

ت ...حدسش درست بود انگار! فراموش شده بود يا حداقل ديگر جايی توی زندگی شاين نداشت دلش گرف
چيزي توي سينه اش سنگين شد بغض داشت و البته فقط بغض... چشمه اشکهايش مدتها بود که خشکيده 
بودند و حاال ميديد آنهمه اشك را براي كه ريخته براي اين مرد سرد و بي روح... براي اين مرد... سر 

ين مكار افسونگر... درد داشت... دلش يك نخ سيگار ميخواست و شايد كمي نوشيدني... آرامش ميكرد؟! ا
 ...اين مرهمي كه خودش درد بود؟! نه... حال االنش را هيچ مخدري هيچ مسكري هيچ چيز آرام نميكرد

 ...آه كشيد و سرش را روي پتوي اليز كوچكش گذاشت

__________________ 

élise 

_______________ 

قت نداشت انگار اما ديگر تمام شد... پشيمان بود از اينكه صدايش كرده... لعنت به اين دل لعنتي... طا
ديگر اگر ميمرد هم به حرف دلش گوش نمي داد ترجيح داد به جاي حرص خوردن به خيابانهايي كه سه 

سال بود از آنها دور بود سر خود را گرم كند... چقدر اين شهر به نظرش شلوغ مي امد بعد از سه 
ميرفتند... كوران برف كمترشده بود متوجه شد كه  سال... انگار مردم مثل ديوانه ها اين ور وآن ور

شاين يك خيابان را اشتباه پيچيد... ميخواست گوشزد كند كه با ياد آوري عكس العمل دقايقي قبل ترجيح 
داد ساكت بماند... در هر حال خودش ميفهميد... البته شاين خيلي زود به اشتباهش پي برد او خيابان 

ك طرفه شده بود قسمت سختش اين بود كه براي دنده عقب كردن بايد به عقب اشتباهي وارد يك خيابان ي
نگاه ميكرد يعني درست جايي كه كريستال نشسته بود بچه به بغل... برف پاك كن شيشه عقب را زد و 

دستش را پشت صندلي شاگرد گذاشت و به عقب چرخيد... ضربان قلبش تا دويست رسيده بود... 
د توي اين تاريكي چشمهاي كريس مثل دو تكه كريستال برق ميزدند شايد به خاط نميتوانست كنترلش كن

همين چشمها اسمش را كريستال گذاشته بودند! همينطوري بدون اينكه نگاهش كند هم ميتوانست نم نشسته 
توي آنها را ببيند مردمكهايش رعشه گرفته بودند و از كنترلش خارج شده بودند نميتوانست نگاهش نكند 
براي يك لحظه كنترل چشمهايش از دست مغزش خارج شد و به دست قلبش افتاد و همين كافي بود تا 

نگاهش با نگاه كريستال تالقي پيدا كرد چشهايش انگار به چشمهاي او چسبيده بود توي آن لحظه اين بيت 
 ...شعر توي مغزش آمد: همه تن چشم شدم خيره به دنبال تو گشتم
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بود خيره محو تماشا شده بود كم كم داشت ميفهميد چه اتفاقي افتاده! كريستال بود... تمام جانش چشم شده 
خودش بود... اينجا نشسته بود روبرويش بودعوض شده بود؟! نه نشده بود... همانطور خيره كننده بود... 

شده  همانقدر... احساس كرد قلبش درد ميكند... كريستال داشت با چشمهايش كه مثل آن روزها شفاف
بودند نگاهش ميكرد با لبهاي نيمه باز دستهايش دور بسته پتو پيچي كه گفته بود دخترش است حلقه شده 
بود كريستال دلش ميخواست چيزي بگويد اما انگار فكش قفل شده بود توي اين خيابان خلوت يك طرفه 

دد ونشسته توي صندلي عقب ماشين شاين... مردي كه سه سال پيش رفته بود تا برگر ... 

لبهاي شاين باز شد تا چيزي بگويد اما انگار پشيمان شد دوباره آنها را روي هم فشرد و فكش منقبض 
شد... نگاهش را از او گرفت و توجهش را به شيشه عقب داد دنده عقب كرد و دوباره به خيابان اصلي 

صورتش خيس شد... پيچيد... برگشت و بي هيچ حرفي ماشين را راه انداخت كريستال احساس كرد 
اشكهايش بودند كه بعد از ماهها و شايد هم يك سال دوباره راه گرفته بودند روي گونه هايش. صورتش را 

توي موهاي نرم دختركش فرو كرد و عطر دلنشين آنها را نفس كشيد...نبايد نبايد اجازه ميداد شاين 
انهمه عشقي كه به او داده بود.... بعد از آنكه اشكهايش را ببيند... شاين ولش كرده بود و رفته بود بعد از 

قلب خسته اش را آموخته خود كرده بود... رفته بود... حاال حرف حسابش چي بود كه اينقدر سرد بود... 
هيچ ميدانست طي اين سه سال چه باليي سر كريستال آمده بود... ميدانست؟! و حاال سردتر و بي احساس 

د... كريس احساس كرد كه چقدر از او متنفر است... از و متنفر بود وقتي تر از هميشه به او رسيده بو
 ...اينقدر دوستش نداشت

به هتل رسيده بودند كريس اليز را توي بغلش جا به جا كرد كوالك اين نقطه از شهر بيشتر بود شاين بي 
 !مقدمه گفت: ميتوني خودت بري... كمك نميخواي؟

د و گفت: الزم نيست... ممنون بابت كمكهاتكريستال دندانهايش رابه هم فشر ... 

در را كه باز كرد موج هواي سرد به صورتش خورد پياده شد و بدون اينكه براي بار آخر شاين را نگاه 
كند در را پشت سرش بست و رفت... شاين انقدر ايستاد تا او وارد هتل شد و بعد حركت كرد هنوز هم 

عا كريستال را ديده بود... اين كريستال سانتيني بود كه االن جلوي احساس ميكرد توي خالء است... واق
هتل كاراليل از اتومبيلش پياده شده بود و رفته بود... كريستال... ماشين را كنار زد و پيشاني اش را 

روي فرمان گذاشت داشت ديوانه ميشد... مغزش داشت از هجوم افكار ناخوشايند منفجر ميشد احساسات 
ضد و نققيضي توي جان افتاده بود كه قويترينشان حكاقت بود... سه سال با عذاب وجدان مختلفي و 

زندگي كرده بود... سه سال ماتم نشين عشقش بود... سه سال در به در همه جا را گشته بود و حاال 
دوستش  كريستال را پيدا كرده بود... بچه به بغل... در كنار همسر... كريستالي كه گفته بود عاشقش است

دارد... كريستالي كه همسرش بود... همسرش! به اين قسمت از افكارش كه رسيد پوزخندي نثار خودش 
و افكارش كرد... اين زن بي وفا ازدواج كرده بود و بچه آورده بود... شايد هم اصال ازدواج نكرده 

هر چه از دهانش خارج ميشد را  بود... تازه به اين نتيجه رسيده بود كه چرا چيزي به او نگفته بود... بايد
نثارش ميكرد بايد دندانهايش را توي دهانش خرد ميكرد... بايد تقاص اين سه سال را از او ميگرفت... او 

 ...فقط گرفتار شده بود اما كريستال منتظرش نمانده بود... رفته بود

گرفت... نه اينطوري استارت زد و اتومبيل را روشن كرد دور زد و دوباره مسير هتل را در پيش 
 ...نميشد... بايد با او حرف ميزد... چيزهايي بود كه بايد به او ميگفت

كريستال اليز را روي تخت گذاشت پتو را از دورش باز كرد لباسهايش را سبك كرد كمي باالي سرش 
ي نشست و نگاهش كرد موهاي خرمايي نرم و زيبايش روي بالش پخش بود و مژه هاي بلند سياهش رو
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يد و سرش را كنار او روي بالش ب*وسگونه اش سايه انداخته بودند خم شد و پشت پلكهايش را آرام 
گذاشت وكنارش دراز كشيد و به دم و باز دم آرام او خيره شد به آرامشي كه او داشت حسودي اش ميشد 

بود در اولين  لبهاي كوچك سرخش نيمه باز بودند و فارغ از غم دنيا خوابيده بود هنوز باورش نشده
حضورش توي اين شهر پر خاطره لعنتي... با مردي كه ديوانه اش كرده بود روبرو شود... انگار شاين 
منتظر بود تا ببيندش... دوباره ياد برخورد سرد شاين افتاد... قلبش فشرده شد... لب زيرينش را به دندان 

ن او را متوجه خودش كرد سريع بلند شد گرفت دلش به معناي واقعي كلمه شكسته بود... صداي زنگ تلف
 و به سمت نشيمن رفت تا صداي زنگ تلفن اليز را بيدار نكرده جواب بدهد

 ...ـ بله

 ...سالم خانم ايوانز... يه آقايي اينجا هستن كه ميخوان شما رو ببينن

 !كريستال پرسيد: آقا...؟

 ...ـبله... خودشون رو شاين معرفي كردن

شاين با او چكار داشت... بعد از آنهمه بي مهري االن امده بود كه چه... اما خب كريستال يخ كرد... 
 ...بهتر... حرفهايي بود كه بايد به او ميگفت

 ...ـ بگين بيان باال

 ...دل توي دلش نبود... خودش را توي آينه نگاهي كرد دستي به موهايش كشيد و منتظر شد تا شاين بيايد

و داشت به عكس خودش نگاه ميكرد بي اختيار دستش به كراواتش رفت و كمي توي آسانسور ايستاده بود 
مرتبش كرد خنده دار بود ميخواست مرتب به نظر برسد آن هم جلوي زن بي وفايي مثل كريستال... كلمه 

بي وفا توي مغزش تكرار شد يك چيز آن ته تهاي دلش از دادن اين نسبت به كريستال غمگين ميشد... 
يك تنه به قاضي ميرفت شايد نبايد ... 

در آسانسور با صدايي باز شد و او وارد طبقه شد و اتاق پانصد و چهار را سريع پيدا كرد اصال از در 
 ...نيمه بازش هم ميتوانست بفهمد االن كجا بايد برود

 با آرامي دستي به در كشيد و بازش كرد نفسي از هواي اتاق گرفت ميتوانست قسم بخورد فضا را بوي
عطر كريستال پر كرده بود... رخوتي توي جانش نشست اما خيلي زود خودش را جمع و جور كرد... 
كريستال دست به سينه وسط سالن ايستاده بود اخم كمرنگي بين ابروهايش بود اما با ديدن شاين ته دلش 

ه روبروي هم لرزيد ابروهايش بي اختيار باال رفتند و نفسش تنگ شد... بعد از سه سال دوري دوبار
ايستاده بودند شاين در را پشت سرش بست و آرام همانجا ايستاد كريستال را ورانداز كرد كمي پرتر شده 

بود موهايش حسابي بلند شده بودند و اوآنها را با بي قيدي در اطرافش رها كرده بود يك تونيك موهر 
كه بايد چشم بروي همه اين زيبايي خاكستري به تن داشت ظرافتش ديوانه كننده بود... شاين ميدانت 

 ...ببندد... االن وقت مسحور شدن نبود

كريستال آب دهانش را فرو داد و تصميم گرفته بود تا شاين دهان باز نكرده چيزي نگويد... نميخواست 
اتفاق ساعتي قبل دوباره تكرار شود... ديگر تحمل بي مهري را نداشت... اما مگر ميتوانست در برابر 

بي تفاوت باشد... تغيير چنداني نكرده بود فقط كمي انگار الغر شده بود شايد هم نشده بود... دقيقا  شاين
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يادش نمي امد شاين قبلنها چه شكلي بود... اما مطمئنا كمي درشتر بود... موهايش را كه نسبت به قبلنها 
و توك تارهاي سفيد را ببيند...خط بلندتر شده بودند را با باال فرستاده بود و البه اليشان ميتوانست تك 

ريشش هم كمي بلندتر بود... او قدمي به سمتش برداشت اخم عميقي توي صورتش داشت و درست شده 
 ..بود شكل شاين سالها پيش ... همان سالها كه دوستش نداشت

وشش تكه اي از موهاي بلوند و بلندش روي صورتش ريخته بودند با حالتي تند و كمي عصبي به پشت گ
فرستادشان مطمئن بود دستش دارد ميلرزد اين هم يادگاري روزهاي افسردگي اش بود با قدرت فكش را 

به هم فشرده بود تا از لرزشش بكاهد... موفق شده بود يا نه را نميدانست... شاين دستهايش را داخل 
با زبان تر كرد دنبال  جيبهاي شلوارش فرستاد و ثانيه هايي با گردني كج نگاهش كرد لب خشكيده اش را

كلمات ميگشت... كلمه اي كه مناسب باشد... بتواند با آن حسش را بيان كند... كلمه اي با اين خاصيت 
وجود داشت؟! شاين دستش را از توي جيبش بيرون كشيد و انگشت لرزانش را با قدرت به سمت او 

فقط هشت ماه... بعد دستش مشت شد و  گرفت دندانهايش را كمي به هم فشرد و با غيظ گفت: هشت ماه...
 ...ادامه داد: هشت ماه نتونستي منتظر بموني لعنتي

كريستال زبانش بند آمده بود حرف براي گفتن زياد بود اما...كسي باور ميكرد كه زبانش بند امده ديدن 
سالن  شاين انهم بعد از سه سال... اهنهم اينطور غير منتظره... صداي زنگ تلفنش روي ميز وسط

 ...سكوت را شكست سر خم كرد نام ژروم را روي آن ميتوانست بخواند

شايد لبخند تمسخر اميزي زد و گفت: باباي بچه س... حتما نگران شده... نميخواي جواب بدي... قدمي 
جلو برداشت و با ديدن نام ژروم خشكش زد... ژروم را ميشناخت... همان عوضي فرانسوي بود... همان 

خوشتيپ توي بار... همانكه كريستال تا خرخره با او نوشيده بود...خودش بودفرانسوي   

كريستال به وضوح وارفتگي را توي صورت شاين ديد... دلش ريش شد... بايد توضيح ميداد... درسته 
باش توضيح ميداد... اما قبلش بايد تماس ژروم را جواب ميداد اما انگار يخ كرده بود دقيقا توان حركت 

از خود سلب شده ميديد... او خودش را جمع و جور كرد بايد تماس ژروم را جوب ميدادرا  : 

 ...ـبله

 !ـ سالم ناتالي... خوبي... رسيدين هتل؟

 !از صداي ژروم مشخص بود كه باالخره پليس راه پيدايش كرده بود... اما االن اين هيچ اهميتي نداشت

ه داد: رسيديمـ آره... خوبم... كريستال مكث يكرد و ادام ... 

 !ژروم پرسيد: خوبي... اليز خوبه... چرا اينقدر صدات ضعيف مياد... االن توي هتل هستين ديگه؟

كريستال آب دهانش را فرو داد: آره تو هتليم...من خوبم... اليز هم... نگاهي به اتاق خواب انداخت... 
 ...اليز هم خوبه... خوابيده

ادرم... فردا ميبينمتـ باشه من شب ميرم كلوپ پيش بر ... 

 ...كريستال گيج جواب داد: باشه... خداحافظ
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شاين سرش را پايين انداخت...پوزخند تلخي زد احساس حماقت و ناچيز بودن تمام وجودش را فرا 
 ...گرفت... بغض گلويش را داشت ميفشرد

موندي... اين كيه... باباي ـ خيلي پستي كريستال ساتيني... حالم رو بهم ميزني... فقط هشت ماه بايد مي
بچه ت همون فرانسوي عوضيه؟! تو آب نمك بود ديگه... تا من رفتم... دو ماه كه نبودم گفتي ديگه بر 

ژروم»نميگرده بزار برم سراغ شيشه آب نمكم...اسمش چي بود  » ... 

انه ميشد ادامهشاين قدمي برداشت سري تكان داد پوزخند تحقير آميزي روي لبش بود... تقريبا داشت يو : 

ـ اسم بچه هم كه فرانسويه... چه رمانتيك... اليز... اليز... فكر كنم يعني بهشت...آره ! تكخنده عصبي زد 
 :پلكش تيك گرفته بود و بي اختيار ميپريد

 !ـ مادري مثل شما تو... چه بچه اي بشه اون بچه... اميدوارم نجابت و وفاداريش به تو نره

فته بود لبهايش آشكارا ميلرزيد شاين چرا اينطوري شده بود... انگشت لرزانش را كريستال گريه اش گر
 ...باال آورد و با صدايي بغض آلود گفت: تو حق نداري

شاين با حركت سريعي نزديك شد... كريس ميتوانست چينهاي كوچكي كه گوشه چشمهايش بوجود امده 
بودند انگار... ذهنش مدام بين عشق و تنفر در رفت و  بودند را ببيند... قبالها نبودند... جذابترش كرده

 !امد بود... بين شيفتگي و انزجار... لحظه اي دوستش داشت و لحظه اي نه

ـ كي اين حق رو از من ميگيره... حق اينكه خوردت نكنم... تو... تويي كه نتونستي هشت ماه به خاطر 
 ...وايستي... ميگفتي عاشقمي بي همه چيز

ر از اشك شدند كمي تار شده بود ديدش... ميخواست بگويد بي همه چيز نيستم اما زبانش چشمهايش پ
سنگين شده بود حرف براي گفتن زياد بود اما فكش ياري نميكرد... قفل شده بود لعنتي... حرف زياد بود 

خودكشي كرده  مثال اينكه ماه سوم بعد از رفتنش افسردگي اش شديد شده بود... مثال اينكه توي ماه چهارم
بود و اگر ژروم نبود...يا اينكه شش ماه توي بخش رواني بستري بود...شاين اينها را نميدانست بي 

انصاف... فقط آمده بود بكوبد و برود... خرد كند... بشكند و برود! بايد دهان باز ميكرد و ميگفت اما 
ده بودشوكه شده بود... اين شاين كسي نبود كه سه سال انتظارش را كشي ... 

شاين با دو قدم بلند خودش را به او رساند و انگشتش را به سينه او فشرد و فرياد زد: باباي بچه ت اون 
 ...عوضيه

كريستال بغضش را فرو داد و گفت: بهش توهين نكن... تنها كسي بود كه بهم كمك كرد... وقتي تو 
 ...نبودي

تر از قبل شده بود دليلش اين بود كه اينقدر شاين لحظه اي به صورت او زل زد... صورتش كمي پر
زيباتر به نظر ميرسيد...؟! هنوز هم از يقه اش بوي رز و بادام به مشام ميرسيد.. اين ديوانه اش ميكرد... 

دست انداخت و يقه لباسش را گرفت و او را محكم به ديوار پشتش كوبيد صداي آخ دردناكي از گلوي 
به قلب شاين نشست اما خشم انقدر بي حسش كرده بود كه اين ناله هيچ كريستال خارج شد و مثل خنجر 

تاثيري روي رفتارش نگذاشت... كريستال چشمهايش را به هم فشرده بود، دستهايش را كه مثل دو تكه يخ 
سرد بودند را آرام روي مچ دستهاي شاين گذاشت... مثل اينكه داشت نوازشش ميكرد نه چنگي نه فشاري 
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براي رهايي... با اينكه شاين عمال داشت خفه اش ميكرد پلكهاي لرزانش را از هم باز كرد و از نه تقاليي 
همين فاصله چند سانتي به تخم چشمهاي او زل زد...رنگهايشان هماني بودند كه به خاطر داشت قهوه اي 

 ...سوخته... با رگه هاي سياه

خشمش پي برد او زير لب غريد: بهت كمك  از تنگ و گشاد شدن پره هاي بيني شاين ميشد به ميزان
 !كرد... تو هم براي تشكر رفتي توي تختش... نه... براش بچه درست كردي... نه

چيزي توي دل كريستال شكست... چرا شاين نگرانش نبود... چرا بعد از سه سال داشت خفه اش ميكرد؟! 
روم بود... اينكه با او رابطه داشته... تنها چيزي كه شاين داشت درباره اش صحبت ميكرد رابطه او با ژ

نه حالش را ميپرسيد نه اينكه توي اين سه سال چه باليي سرش امده و نه اينكه... تا دهان باز كرد چيزي 
 :بگويد صدايي مثل يك موسيقي توي گوشش پيچيد

 ...ـ مامان

به سمت صدا بچرخد دستهاي شاين شل شدند و رهايش كرد و سريع قدمي به عقب برداشت بدون اينكه 
دستي به گوشه لبش كشيد... دلش نميخواست حتي نگاهش به آن موجود كوچكي كه توي در گاه در 

خطاب كرده بود بيفتد، پشتش را به او كرد... حالش خراب بود... « مامان»ايستاده بود و كريستال را 
 ...خيلي خراب... دلش ميخواست همين االن بميرد

نفسي گرفت گلويش ميسوخت دوباره صداي ظريف و شيرين دختَرَكش توي كريستال كمي خم شد و 
 !گوشش پيچيد: ماماني... مريض شدي؟

كريستال صاف ايستاد و گفت: نه عزيزم... هنوز قلبش تند ميزد اما هيچ دلش نميخواست جلوي چشمهاي 
ستهايش را محكم اليز كوچكش چيزي بروز بدهد به سمت دختركش رفت و او را در آغوش كشيد، اليز د

 دور گردن او حلقه كرد و گفت: ماماني اين آقاهه كيه... اذيتت ميكنه؟

كريس آرام دستي روي موهاي خرمايي و بلند اليز كشيد و گفت: هيچكي نميتونه منو اذيت كنه عزيزم... 
و دخترش و او را به اتاق خواب برگرداند... دلش شكسته بود... انگار ميتوانست دردش را احساس كند ا

را دوباره خواباند و پتو را رويش كشيد چيزي طول نكشيد كه دوباره خواب مهمان چشمهاي درشت و 
خوشرنگ اليز شود ديگر دلش نميخواست شاين را ببيند... كاش شاين ميرفت و پشت سرش را نگاه 

 ...نميكرد... كاش ميرفت و گم ميشد... مرد احمق لعنتي ِنامهربان

جا جلوي هتل رها كرده بود و ساعتها بود كه داشت توي اين سرماي ده درجه پياده اتومبيلش را همان
روي ميكرد صورتش يخ بسته بودند... همه چيز را از دست رفته ميديد... باورش سخت بود اما... از 
امشب... همينجا... همين ساعت تغيير بزرگي توي زندگي اش اتفاق افتاده بود... حاال ديگر بايد مي 

ست و برنامه تازه اي براي خودش ميريخت... نياز به يك خانه تكاني اساسي داشت... يك تغيير نش
دكوراسيون كلي...خب اول بايد از كجا شروع ميكرد ... قلبش... مغزش... دلش.. خانه اش... 

. بايد دوستانش... تعريف ساده اش اين بود... كريستال سانتيني را بايد از همه زندگي اش منها ميكرد..
هر چيزي كه ردي از كريستال سانتيني توي خودشان داشتند را تغيير ميداد ولي قسمت سختش اين بود كه 

همه چيزش بوي او را ميداد... خانه اش را عوض ميكرد.. كارش را عوض ميكرد... شهرش را ، 
بش را چه كشورش را اصال عوض ميكرد... دوستانش را بايكوت ميكرد...! مغزش را چه ميكرد! قل

ميكرد! تك تك سلولهايش را چه ميكرد...! روح خرابش را چه ميكرد...!چرا هنوز هم حس ميكرد قلبش 
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را توي اتاق پانصد و چهار جا گذاشته؟ زير سقف آن اتاق لوكس هتل كاراليل! كنار آن زن كه روزي 
بود... او كريستال  عشقش بود و حاال مامان اليز... صداي ظريف و زيباي كودك هنوز هم توي گوشش

را مامان خطاب كرده بود... و كريستال با چه محبت مادرانه اي در آغوشش گرفته بود! دنداهايش را به 
هم فشرده بود... دستش را روي دهانش گذاشت و كف دستش را به دندان گرفت... توي چشمش چيزي 

خيابان خالي يافت روي زمين ميسوخت... چيزي مثل اشك... داشت منفجر ميشد... خودش را وسط يك 
زانو زد... انگار زانوهايش تاب تحمل وزنش را نداشتند با تمام توان فرياد زد: خدا... چيه اين زندگي... 

 !بگيرش خالصم كن

روي دو دست روي زمين افتاد داشت منفجر ميشد... كريستال هم مثل مهرنوش بود... كريستال هم مثل 
 ...مهرنوش شده بود

پشت پيشخوان بار نشسته بود و شاتها را پي در پي باال ميداد... سالها ميشد كه ننوشيده  روي صندلي
بود... سالها بود كه دليلي براي نوشيدن نداشت... ننوشيده مست بود... مست عشقي كه كريستال به او 

ديگر نبود... داده بود... حتي توي نبودش هم مست عشقش بود اما... االن... كريستال تمام شده بود... 
پريده بود و رفته بود... جايش انقدر خالي بود كه هيچ چيز نميتوانست پرش كند... هيچ چيز به غير از 
الكل... انگار هيچ چيز نميتوانست اين زهر را توي خودش حل كند... خونش پر بود از زهر... دهانش 

ال رفته بود و جايش را زهري جانكاه پر بود از زهر... مغزش... قلبش... تمام جانش زهر بود... كريست
 ...گرفته بود... اما انگار مست نميشد هر چه بيشتر اين مايع لعنتي را باال ميرفت هشيار تر ميشد انگار

*** 

با سردرد وحشتناكي چشمهايش را باز كرد... نور شديدي توي چشمهايش ميتابيد... نور كوركننده اي 
نور تازه متوجه اطرافش شد... يك اتاق كوچك بود روي يك تخت بود... چشمهايش كه عادت كردند به 

يكنفره كه به زور تويش جا شده بود؛ هر چه به مغزش فشار مي اورد نمتوانست به ياد بياورد كه آيا قبال 
اينجا بوده يا نه... دكوراسيون اتاق به وضوح دخترانه بود با اين تخت صورتي ليمويي و اينهمه عروسك 

وار... سرش در حال انفجار بود و حلت تهوع بدي داشت! آمد بلند شود اما انگار سرش روي درو دي
اندازه كوه شده بود سنگين و منگ... دوباره روي تخت افتاد، در اين هنگام در باز شد و پرنيان وارد 

 ...اتاق شد با يك سيني توي دستش

ره بيدار شدينـ صبح بخير آقاي شكوهي... خب بهتره بگو ظهر بخير... باالخ ... 

شاين چشمهايش را كمي باز و بسته كرد واقعا پرنيان بود... خودش بود موهايش را دم اسبي بسته بود و 
لباس خانه به تن داشت يك سوشرت و شلوار زرشكي شاين با انگشتان چشمش را ماليد تا بهتر ببيند و 

 : پرسيد

 !ـ من كجام؟

ت گذاشت و گفت: خونه منپرنيان سيني را روي عسلي كوچك كنار تخ ! 

شاين دوباره چشمهايش راباز و بسته كرد لعنتي ها انگار ميخواستند از حدقه بپرند بيرون... خانه 
پرنيان... اينجا چه غلطي ميكرد پرنيان انگار اين سوال را توي چشمهاي شاين خوند و گفت: ديشب يكم 

استه بودين كه با من تماس بگيرنزياده روي كرده بودين... توي نوشيدن... بعد ازشون خو ... 
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 ...شاين با تعجب گفت: من ازشون خواستم... باشما

پرنيان با لبخند موقري گفت: آره... منم تعجب كردم... خيلي ديروقت بود با يكي از دوستهام كه توي 
 ...همين مجتمع ساكنه اومديم دنبالتون... حالتون اصال خوب نبود... تقريبا بيهوش بودين

ين احساس كرد دلش ميخواهد از خجالت بميرد و برود توي زمين... مثل اينكه حسابي گند زده بود... شا
عرق بروي پيشاني اش نشست دستي به پيشاني اش كشيد و تازه متوجه شد كه لباس تنش نيست داشت از 

لش خجالت آب ميشد... مستي از سرش پريده بود اما هنوز سستي و كرختي توي جانش بود... د
 :ميخواست بلند شود و از اينجا فرار كند اما نايش را نداشت... پرنيان پرسيد

 !ـ ميخواين به مهسا جون زنگ بزنم...؟

مهسا... واي كه اگر مهسا مي امد و او را در اين وضعيت توي خانه پرنيان پيدا ميكرد چه داستانسرايي 
 ...ها كه نميكرد... انهم توي اين حال خراب شاين

سري تكان داد و گفت: نه نه... مهسا نهشاين  ... 

 ...پرنيان لبخندي زد و گفت: باشه... خودم هم حدس ميزدم كه دوست نداشته باشين به اون بگم

شاين سري براي اين شعور باال تكان داد و با شرمساري گفت: مثل اينكه خيط كاشتم... آبروريزي كردم 
 !اساسي

ا اين چه حرفيه... خب پيش ميادپرنيان با همان لبخند گفت: نه باب ! 

شاين دستي به صورتش كشيد و گفت: ميشه لباسمو بدين بپوشم... پرنيان خم شد و زير پيراهن ركابي او 
 ...را از روي زمين برداشت و دستش داد بعد پيراهنش را

 !ـ به تئو زنگ زدم امروز رو براتون مرخصي رد كنه

اخت شعور اين دختر واقعا معركه بود، شايد از امروز به بعد بايد شاين نگاهي از روي قدرداني به او اند
جدي تر به او فكر ميكرد! قدرشناسانه گفت: نميدونم چطوري ازتون تشكر كنم... و چطوري 

 ...عذرخواهي

پرنيان كمي او را نگاه كرد بزرگترين سوالي كه االن فكرش را مشغول كرده بود اين بود كه چه اتفاقي 
ردي با اين صالبت اينطور بشكند...مست و خراب از ميخانه جمعش كرده بودباعث شده م ... 

شاين دستي به تاج تخت انداخت و تلو تلو خوران بلند شد پرنيان زير بازوي او را گرفت و گفت: آقاي 
 !شكوهي... حاال چرا اينقدر عجله دارين واسه رفتن... يكم بمونيد... حالتون كه بهتر شد ميرسونمتون

اين ليوان بزرگ آبي را توي سيني بود برداشت و يه نفس باال كشيد... ياد آنروزي افتاده بود كه ش
كريستال مست كرده بود... انهم با ژروم... دوباره قلبش فشرده شد... لعنتي هنوز هم تمام دردهايش سر 

 !جايشان بودند... همينجا توي مغزش... توي قلبش... اصال درونش پر بود از درد
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 ...ـ ميشه برام يه تاكسي بگيرين

 ...پرنيان آرام زير بازويش را گرفت و گفت: آقاي شكوهي

 ...شاين گفت: خواهش ميكنم بيشتر از اين شرمندم نكنيد.. بايد برم... بابت ديشب واقعا خجالت زده ام

ع و جور ده روزي گذشته بود از آن شب كذايي شاين ديگر مثل اوايل گيج نبود... كمي خودش را جم
كرده بود مخصوصا بعد از آن ميگساري ديوانه وار و ان آبروريز پيش پرنيان ديگر تصميم گرفته بود 

يك فكر درست و حسابي كند... هنوز نتوانسته بود چيزهايي كه اتفاق افتاده را خوب حالجي كند اما اينقدر 
يستال سانتيني رفته بود... خب دستگيرش شده بود كه با خودزني چيزي درست نميشود... در هر حال كر

بگذار برود... شايد بهتر هم بود در هر حال االن آزاد بود هر چند روانش آسيب ديده بود روحش داغان 
بود و جسمش... همي بس كه توي اين يك هفته نه غذاي درست و حسابي خورده بود و نه خواب درست 

ين بودند... توي بيمارستان خودش را با كار و حسابي كرده بود... هاله سياه زير چشمانش گواه هم
مشغول ميكرد و توي خانه هم... سيگار و زيرسيگارش اش... االن هم كه روي لبه پنجره اتاقش نشسته 
بود و وقت نهارش را دود ميكرد و ميفرستاد هوا... ديروز مهسا آمده بود... آرينا را كه توي مهد گذاشته 

عصباني بود كه چرا تلفنهايش را جواب نميدهد كه چرا خبري از او  بود يكراست آمده بود سراغش...
نيست و سيگار را كه ميان انگشتانش ديده بود قيامت به پا كرده بود... با اينكه نتوانسته بود از زير 
زبانش بكشد كه دليل اين همه آشفتگي چيست اما در اخر گفته بود كه مطمئن است به كريستال ربط 

كه به كريستال ربط داشت اصال چه كسي ميتوانست اينطور بهم بريزدش دارد... البته ... 

امروز بعد از روزها آفتاب زده بود هر چند رمقي نداشت اما خوب براي روح افسرده شاين همين آفتاب 
بي جان هم خوب بود پاكت سيگارش را توي جيب روپوش سفيدش چپاند و پنجره را بست دلش 

بي و سرد قدم بزند... بايد براي زندگي اش تصميم ميگرفت... احساس ميكرد ميخواست توي هواي آفتا
عنان زندگي از دستش خارج شده اما ديگر براي زندگي باري به هر جهت كمي پير بود... در آستانه 
چهل سالگي نميتوانست افسار زندگي اش را به دست يك دل شكسته و يك سري احساسات جريحه دار 

ي به ساعت انداخت امشب نوبت كشيكش بود... قبلترها كمي ناراحت ميشد چون خوابش شده بدهد... نگاه
 ...به هم ميخورد توي اين شيفتهاي شبانه! اما حاال ديگر فرقي نداشت خوابي نبود كه بهم بخورد

توي راهرو با سيلويا روبرو شد... داشت با مادر يكي از بيمارانش صحبت ميكرد امروز هم خيلي خسته 
نظر ميرسيد... تا رسيدن شاين او مادر را دست به سر كرد با ديدن شاين لبخند كج و كوله اي بروي به 

 :لبهاي بي رنگ و باريكش نسشت

 !ـ چطوري سيلويا... باز چي شده؟

 ... سيلويا كه حاال كنار او داشت قدم بر ميدشت گفت: دارم ديوونه ميشم شاين... ديگه نميكشم

انداخت و گفت: باز هم موضوع لوراس؟ شاين نيم نگاهي به او  

لورا دختر ده ساله اش بود و حاصل ازدواج اولش... ديگر همه بيمارستان ميدانستند او و همسرش سر 
 ...حضانت لورا توي جنگ هستند

سيلويا سري تكان داد و گفت: نه... او آهي كشيد و ادامه داد: بارداري ناخواسته... ميدوني كه چه 
 !مصيبتيه؟
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ين ابرويي باال انداخت و گفت: بارداري؟شا ! 

سيلويا جلوي اتاق استراحت ايستاد و سري تكان داد و گفت: آره... باور كن شاين توي اين گير و دار 
ونستم فرار كنم برم يه جايي كه از دست همه اين مشكالت همين يكي رو كم داشتم... دلم ميخواست ميت
و ادامه داد: اما اين مشكل كوچولو محكم چسبيده به دلم... از راحت شم... او دستي بروي شكمش كشيد 

 ...دست اين كجا برم

 ...شاين لبخند كجي زد و گفت: بيخيال... پيش اومده

 ...سيلويا در اتاق را باز كرد و با خنده نا متعادلي گفت: واقعا بيخيال... ديگه بهشون فكر نميكنم

فس نفس زنان خودش را به او رساند امروز يك پلور صورتي هنوز از سيلويا جدا نشده بود كه هكتور ن
 !چرك تنش بود... بد نبود هر چه بود از ان تي شرت نارنجي جيغ هفته پيش بهتر بود

 !ـ بينم دكتر چيزي گم نكردي؟

 !شاين سرش را خاراند و گفت: تا اونجايي كه ميدونم...نه

 !هكتور گفت: يكم فكر كن

با پوزخند گفت: چرا پارسال خودنويسم رو توي خونه گم كردمشاين كه هيچ حوصله نداشت  ... 

 !هكتور خنديد و گفت: كيف پولتون رو گم نكردين؟

 ...شاين سريع دستي به جيبهايش كشيد و تكرار كرد: كيف پولم... بايد همينجا باشه

ش بگيريهكتور گفت: توي حياط پيداش كردن... از حراست دم در تماس گرفتن گفتن بري ازشون پس ! 

شاين سري تكان داد و تشكر نصفه و نيمه اي كرد گيج شده بود واقعا... كيف پولش را گم كرده بود 
 .متوجه نشده بود... اصال نميدانست اين كيف پول كي از جيبش ميتوانسته افتاده بود

« پوستش  مامور هندي االصل حراست دم در با ديدن او لبخندي زد و با اين لباس فرم آبي« چاندارن
 ..تيره تر به نظر ميرسيد او با لهجه مزخرف هندي اش گفت: آقاي دكتر... واقعا حواِس پرتي دارين

شاين اصال حوصله گپ زدن با او را نداشت اصال در آن لحظه حوصله گپ زدن با هيچ كس را نداشت 
ه محتويات كيفش با تشكر كوتاهي كيفش را گرفت و به سمت ساختمان بازگشت نگاه كوتاه و اجمالي ب

انداخت... هنوز وقت نكرده بود عكس كوچك كريستال را از ان خارج كند پس به محض باز كردن كيف 
چشمش به او افتاد... با آن لباس آلبالويي... عكس را قيچي كرده بود تا توي كيف جا بگيرد و حاال آن مثل 

ق برد و عكس را بيرون كشيد ابتدا يك عكس سه در چهار از كريستال بود با بغض انگشتش را زير طل
كمي ترديد كرد اما بعد چشمهايش را كمي بروي هم فشرد و انرا پاره كرد... خرد كرد... ريز ريز 
كرد... وتوي نزديكترين سطل زباله ريخت و كيف را توي جيب روپوشش چپاند ميل شديدي به دود 

ان را نداشت كه يك پزشك توي محوطه كردن يك سيگار داشت؛ اما هيچ حوصله نگاههاي چپ چپ ديگر
بيمارستان بدون توجه به ممنوعيتها سيگار ميكشد...! سرش را پايين انداخت و دستي به صورتش كشيد 
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اما همين كه سرش را پايين انداخت چيز عجيبي ديد يك جفت دمپايي راحتي خرگوشي ليمويي بچه گانه و 
و آبي رنگ بيرون زده بودند قدمي جلو برداشت و دو تا پاي كوچولو كه از پشت سطل زباله بزرگ 

پشت سطل را نگاهي انداخت و با ديدن دختر بچه كوچولويي ه روي زمين كز كرده بود وزانوهايش را 
بغل زده بود جا خورد دختر بچه با ديدن او خودش را جمع و جور كرد و با چشمهاي درشت و بي 

 ...پروايش به او زل زد

 

ين آبي و نوك مدادي بودند يك جور سورمه اي شايد... مژه هاي سياهش بلند و چشمهايش رنگي ما ب
 !يكدست بودند... شاين با لحن نه چندان دوستانه اي گفت: بچه... تو اينجا چيكار ميكني؟

اما دخترك لبهاي كوچولو و سرخش را به هم فشرد و فقط نگاهش كرد موهاي قهوه اي تيره اش را با بي 
بند موي عروسكي از پشت دم اسبي بسته بود و و همين صورت گرد و چانه ظريفش را  مباالتي با يك

بيشتر نمايان ميكرد شاين دست به سينه شد و دوباره پرسيد: با تو بودم... ميگم اينجا چرا نشستي... 
 !مامانت كجاس؟! ميدونه اينجايي؟

وايي داشته باشد... كمي رنگ پريده دخترك چند باري مژه زد شاين با خودش فكر كرد كه شايد مشكل شن
بود شايد هم پوستش زيادي روشن بود و توي اين لباس فورم صورتي بيمارستان عجيب با نمك به نظر 
ميرسيد... شاين با زبان اشاره دست و پا شكسته اي كه بلد بود سعي كرد از او بپرسيد كه حالش خوب 

هان با ديدن اداهاي شاين شروع به خنديدن كرد... كه البته است يا نه! اما دخترك كه تا حاال ساكت بود ناگ
 ...بد جود هم شيرين ميخنديد

 !شاين روبروي نشست و گفت: وروجك... به چي ميخندي؟

 ...دخترك كه با اين خنده دندانهاي كوچولوي سفيدش بيرون افتاده بود گفت: به تو ميخنديم

: به خودت بخند... مثل خرگوش اينجا قايم شديشاين لبخند كمرنگي زد و لپ بچه را گرفت و گفت ! 

دخترك همانطور كه نشسته بود گوش عروسكهاي روي دمپايي اش را گرفت و گفت: اونا ميخوان بهم 
 !سوزن بزنن... منم فرار كردم

به نظر نميرسيد بيشتر از سه سال داشته باشد اما خيلي خوب و روان صحبت ميكرد...شاين زير بغلهاي 
فت و بلندش كرد و ايستاندش و بعد گفت: نبايد اينكارو ميكردي... االن مامانت حسابي نگران او را گر
 ...شده

 :دخترك لب ورچيد... لب ورچيدنش آشنا بود انگار

 !ـ تو دكتري؟

 !شاين سري تكان داد و گفت:آره

 !ـ سوزن داري؟
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 !شاين گفت: امم... نه

ري؟دخترك ابروهايش رابال دادو گفت: هيچ وقت ندا ! 

 ...شاين بلند شد و ايستاد و گفت: بعضي وقتها دارم

 ...دخترك رفت و سر جاي قبلي اش نشست و گفت: پس برو

 !شاين خنده اش گرفته بود: چي... برم... پس تو چي... همينجا ميخواي بشيني... اگه سرما بخوري چي؟

 !دخترك گفت: مامانم گفته با غريبه ها حرف نزنم

ه اينهمه سياست و ذكاوت دخترك ميخنديد: پس تا حاال داشتي چيكار ميكردي؟! يهويي شاين واقعا داشت ب
 ...غريبه شدم... سوزن نداشتم غريبه نبودم

دخترك با ناز سرش را به سمت ديگري چرخاند و گفت: من دكترا رو دوست ندارم... تازشم تو غريبه 
 ...اي مامانم گفته

كامل كرد: ...با غريبه ها حرف نزني... اما ديگه دير شده تو با  شاين ميان حرف او پريد و جمله اش را
 !من حرف زدي

 !دخترك زير چشمي داشت نگاهش ميكرد و دوباره ساكت شده بود

شاين نگاهي به اطراف انداخت... حياط خالي بود... متعجب بود چرا هيچ كس دنبال اين بچه نميگشت او 
... تنهايي چرا؟دوباره پرسيد: بچه مامان و بابات كجان  

 !دخترك هنوز هم ساكت بود شاين كمي تند شد و گفت: بچه چرا جواب نميدي

نثار او كرد و اطراف را از نظر « سرتقي»اما باز دخترك دهان باز نكرد شاين بلند شد و زير لب
 ...گذراند

بود شاين دستي اما هيچ خبري نبود دخترك روي زمين سرد نشسته بود و هنوز هم رويش را از او گرفته 
زير بغلهاي بچه انداخت و از زمين بلندش كرد و گفت: چرا روي زمين سرد نشستي بچه... زبونت رو 

 !باز گربه خورد؟

دخترك دستهايش را روي دستهاي شاين گذاشت اخم با نمكي روي صورتش نشسته بود از چشمهايش 
فت: گربه ها نميتونن زبون بخورنذكاوت ميباريد او با همان صداي نازك و لحن شيرين كودكانه گ ! 

 

شاين همانطور كه او را روي هوا نگه داشته بود گفت: اتفاقا زبون بچه هاي لجباز رو خيلي خوب 
 !ميخورن
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 ...بچه كمي سكوت كرد و با پررويي گفت: دروغگو

 ...شاين اخم كرد و گفت: بي ادب! بايد مامانت رو ببينم حتما

ن داد و غر زددخترك پاهايش را توي هوا تكا : 

 ...ـ بزارم زمين... دوست ندارم اينجوري نگهم داري

دخترك داشت لگد پراني ميكرد شاين ترسيد كه نتواند نگهش دارد و از دستش بيوفتد او را سريع روي 
زباله پنهان زمين گذاشت از سرتقي و كله شقي دخترك متعجب شده بود بچه دوباره دويد و پشت سطل 

 ...شد

را به بيرون فوت كرد... ميخواست بيخيال شود و برگردد بيمارستان اما نميشد يك بچه را  شاين نفسش
 ... همينطوري توي اين هواي سرد رها كند او همانجا ايستاد و با صداي بلنديگفت: بچه زود بيا بيرون

 ...صدايش آمد: نع

ي جيبم دارم كه ميدم بخوري؟شاين انگشتي گوشه لبش كشيد و گفت: اگه بياي بيرون يه چيز خوشمزه تو ! 

 !ـ مثال چي؟

 :شاين خنده اش گرفته بود... بچه به اين پررويي هم نوبر بود

 ...ـ شكالت

 ...ـ من به شكالت حساسيت دارم

 ...شاين گفت: بستني هم دارم

 ...صداي دخترك آمد: داري كلك ميزني بستني رو نميشه توي جيب گذاشت

ك را گرفت و بيرون كشيدش و با تحكم گفت: بچه... حوصله م رو سر شاين دستي انداخت و بازوي دختر
 ...بردي... بيا بريم ببينم مامانت كيه... چطوري تحملت ميكنه

 ...دخترك مقاومت كرد و گفت: نميام... نميخوام

شاين او را از روي زمين بلند كرد و بي توجه به لگد پراني او از پشت سطل بيرون كشيدش و بعد 
كه او را بين زمين و آسمان نگه داشته بود گفت: اگه بيشتر توي سرما بموني دو تا آمپول هم  همانطور

 ...من برات ميزنم... فهميدي

دخترك ناگهان ساكت شد و دست از دست و پا زدن كشيد انگار كسي را ديده بود شاين به پشت سرش 
نش زياد سخت نبود كه پدر بچه است نگاه كرد مرد قد بلندي در حال نزديك شدن به انها بود حدس زد

 !چون مشخص بود دنبال چيزي ميگردد شاين به دخترك نگاه كرد و گفت: باباته... درسته؟
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 ...دخترك سرش را سريع به عالمت انكار به طرفين تكان داد

شاين همانطور كه او را توي بغلش ميگرفت به سمت مرد رفت چهره مرد در اعماق ذهنش چيزي را 
ده بود... موهاي بلوند تيره چانه قوي اش... اما هر چه فكر كرد چيزي به يادش نيامد مرد با ديدن تكان دا

شاين به سمت او دويد و با لحن سرزنش باري رو به دخترك كرد و گفت: دختر بد... حقشه كه حسابي 
 ...تنبيه بشي

 !او بچه را از بغل شاين گرفت و گفت: شما پيداش كردين؟

ن داد و با سر به سطل زباله اشاره كرد و گفت: اون پشت قايم شده بودشاين سري تكا ! 

مرد سري تكان داد و گفت: متشكرم... نميدونيد چقدر گشتيم با مادرش... بعد رو به دخترك ادامه داد: 
 ...مامانت خيلي عصبانيه

 !دخترك لبي گزيد و پرسيد: ميخواد دعوام كنه؟

زه بده! براي چي فرار كردي؟مرد گفت: نخير پس ميخواد بهت جاي ! 

 ...دخترك گفت: اون آقاهه ميخواست بهم سوزن بزنه

مرد سري تكان داد و با از شاين تشكر كرد شاين هم براي بار دوم خواهش ميكنمي گفت و لپ دخترك را 
كشيد و همانطور كه ميگفت: حرف مامان و باباتو گوش كن... به طرف ساختمان بيمارستان رفت از پله 

اي سرسرا كامل باال نرفته بود كه در البي باز شد و زني خارج شد... تمام سيستم عصبي و حسي شاين ه
شروع به كار كردند براي لحظه اي تمام تنش داغ شد و بعد يخ كرد... كريستال بود كه جلويش سبز شده 

بود... ژروم مورو  بود... چشمهايشان توي هم قفل شد... شاين تازه مرد وسط حياط را شناخت... ژروم
 ...... كريستال بي اختيار گفت: تو

اما شاين از كنارش رد شد بدون اينكه حتي براي بار دوم نگاهش كند كريس برگشت و او را از پشت سر 
نگاه كرد باورش نميشد كه اين مرد توي هيبت پزشكي شاين باشد... گوشه لبهايش كش آمدند پس باالخره 

دلش يكي گفت: چقدر روپوش سفيد به او مي آيد مخصوصا با آن استتوسكوپي*  او پزشك شده بود... توي
 .كه از گردنش آويزان كرده بود و سرش راتوي جيبش گذاشته بود

سري تكان داد داشت ديوانه ميشد... همين كه شاين را اينجا ديده بود به اندازه كافي ديوانه كننده بود ديگر 
وش سفيد جذاب شده بود يا نه اظهار نظر كند... نفسش را به بيرون فوت الزم نبود درباره اينكه توي روپ

كرد و در حاليكه ژروم را تماشا ميكرد كه اليز را در اغوش گرفته بود و به سمت او مي آمد داشت سعي 
 ...ميكرد حدس بزند شاين ديگر چه قضاوت نا عادالنه ديگري درباره او ميكرد

__________________________________- 

 ـ استتوسكوپ همون گوشي پزشكي دكترهاس

_________________________________ 
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ژروم در حاليكه اليز را توي بغل گرفته بود از پله ها باال امد كريستال با اخم به دخترك زل زد و گفت: 
اليز را از  دختر بد... حقته حسابي تنبيه بشي... تا فردا از بازي خبري نيست... او دست دراز كرد و

توي بغل ژروم بيرون آورد و همانطور كه به وارد ساختمان ميشدند ادامه داد: توي سرما اومدي 
 ...بيرون... نميگي مامان نگران ميشه

 ...اليز بغ كرده بود و ابروهاي نازك كودكانه اش چين افتاده بودند : من از سوزن بدم مياد

ور اين دختر بچه كوچك نميگفت ميترسد ميگفت بدش مي كريستال خنده اش گرفته بود از اينهمه غر
يد و گفت: عزيزمب*وسآيد... او آرام گونه او را  ... 

 ...ژروم گفت: بچه خوب به حرف مامانش گوش ميكنه

كريستال سركي كشيد و رو به ژروم گفت: واقعا ممنونم... تو نبودي نميدونم بايد چيكار ميكردم... 
 !چطوري پيداش كردي؟

ستي بروي موهاي اليز كشيد و گفت: من پيداش نكردم... دكتره پيداش كرده بودژروم د ! 

 ...كريستال آب دهانش را غورت داد و تكرار كرد: دكتر

 ...ژروم گفت:آره هميني كه توي البي ديدش

 !كريستال از درون خالي شد آرام اليز را از خودش جدا كرد و گفت: كي پيدات كرد؟

 ...ـ اون دكتره

اش حرف زدي؟ـ باه  

اليز با لحني كودكانه گفت: باور كن مامان من گفتم كه تو گفتي نبايد با غريبه ها حرف بزنم... اما اون 
 ...بهم گفت بي ادب

 ...كريستال اخم كرد: چرا بهت گفت بي ادب

 :ـ اليز داشت با بند كاله كاپشن مادرش بازي ميكرد و سكوت كرده بود كريستال تشر زد

بهت گفت بي ادب؟ـ گفتم چرا  ! 

دخترك شانه اي باال انداخت و چيزي نگفت كريستال او رو روي زمين گذاشت و با تحكم پرسيد: اليز 
 ...ايوانز ازت پرسيدم چرا اون آقاي دكتر بهت گفت بي ادب

 ...ژروم آهسته گفت: كريستال خيلي داري حساسيت نشون ميدي

ه سوالش را تكرار كرداما كريستال توجهي به حرف ژروم نكرد و دوبار ... 
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اليز هنوز ساكت بود كريستال ميدانست نميتواند از دهان اين بچه يكدنده حرفي بيرون بكشد صاف ايستاد 
و گفت: باشه اليز...من هم ميرم مامان تد ميشم... فكر كنم بد نباشه... حداقل حرفم رو گوش ميده... مامان 

... نهاون هم مياد مامان تو ميشه... دوستش داري ! 

 ...چشمهاي اليز پر از اشك شد... لب ورچيد و لجوجانه نگاهش كرد و گفت: مامان تد رو دوست ندرام

 !كريستال روبروي او خم شد: كي رو دوست داري؟

 ...ـ تو رو

 !ـ خب بگو چرا اون دكتره بهت گفت بي ادب؟

وئهاليز كه هنوز هم داشت با گريه كردن ميجنگيد گفت: من بهش گفتم دورغگ ... 

 ...كريستال لب زيرينش را گزيد و گفت: تو چي گفتي

 ...اليز آب دهانش را غورت داد و گفت: ميگفت گربه ها زبون بچه ها رو ميخورن... دوروغ ميگفت

كريستال چشمهايش را روي هم گذاشت از دست اين زبان دراز دخترش داشت ديوانه ميشد يعني دقيقا 
پيدا ميكرد ... اينهمه دكتر و پرستار و بيمار توي بيمارستان بودند عدل بايد شاين بايد باشد كسي كه او را 

شاين همان كسي باشد كه اين بچه زبان درازش را پيدا ميكرد! چشمهايش را باز كرد و در حاليكه سعي 
 ...ميكرد آرامشش را حفظ كند گفت: اليز ايوانز تو آخر منو ميكشي

تو ببرش آزمايشگاه من تا يه جايي ميرم و بر ميگردم او استاد و رو به ژروم گفت: لطفا ! 

*** 

شاين روي لبه پنجره نشسته بود و و بي توجه به سوزي كه هوا داشت پنجره را تا ته باز كرده بود و 
داشت سيگار ميكشيد برايش سوال بود كه چرا به محض اينكه عكس كريستال را پاره كرده بود سرو كله 

گاهي به ساعتش انداخت هنوز نيم ساعت از وقت نهار باقي مانده بود اما ميل او به او پيدا شده بود... ن
دود كردن يك نخ سيگار ديگر خيلي بيشتر بود تا خوردن نهار... دلش گريه ميخواست از همانهايي كه 

وقتي بچه اي ميكني... بلند بي دغدغه... با يك دنيا اشك... دخترك، بچه كريستال بود ... بچه 
ستالش... با اينكه هيچ شباهتي به خودش نداشت اما... پك عميقي به سيگارش زد ياد مكالمه اش با كري

دخترك افتاد بي احتيار لبخند زد... بچه پررو درست مثل مادرش سرتق بود... احساس كرد چشمهايش تر 
ه اش ميكرد چه شدند... حسادت داشت خفه اش ميكرد حتي تصور اينكه ژروم كريسالش را لمس كند ديوان

 ...برسد به اينكه

نخ دوم را تازه روشن كرده بود كه در اتاقش زده شد دوباره نگاهي با ساعتش انداخت... هنوز وقت 
 ...داشت با صداي بلندي گفت: بيا تو

در كه باز شد با ديدن كريستال توي چهار چوب در كمي جا خورد... اما بيشتر اخمشهايش توي هم فرو 
از اينكه حرفي از دهانش خارج شود او وارد شد و در راپشت سرش بسترفت اما قبل   . 
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شاين بدون اينكه تكان بخورد خيلي خونسرد گفت: تو اينجا چيكار ميكني؟! فكرنميكنم گفته باشم ميخوام 
 !ببينمت

 !كريستال دست به سينه شد... و بي مقدمه گفت: براي چي بهش گفتي بي ادبه؟

يدانست كه منظور كريستال دخترش است شاين نگاهش را از او گرفت و به شاين كمي جا خورد خب م
 !بيرون خيره شد و دود را از دهنش بيرون داد و گفت: به بچه بي ادب بايد چي بگم... با ادب

 ...كريستال گفت: اون فقط يه بچه س

از اين نبايد انتظار  شاين بدون توجه به او گفت: آره يه بچه بي ادب... البته از مادري مثل تو بيشتر
 ...داشت

كريستال احساس خفگي ميكرد... شاين هميشه اينقدر بي انصاف بود... هيچ فرقي با قبالهايش نكرده 
اش اينطوري حرف بود... او با قدمهاي بلندي خودش را به شاين رساند و گفت: تو حق نداري درباره 

 !بزني

بين ابروهايش انداخته بودشاين نگاه تحقير آميزي به او انداخت... چيني  : 

ـ يعني بعد از سه سال اومدي به خاطر اينكه من به بچه ت گفتم بي ادب با من بحث ميكني... او نگاهش 
 !را از او گرفت و اضافه كرد: احمقانه س

كريستال به نيمرخ او خيره شد... چينهاي ريز كمرنگي گوشه چشمش پيدا شده بود موهاي شقيقه اش هم 
ميان سفيد شده بودند اما تا جايي كه به ياد داشت هرگز سيگاري بين انگشتان نديده بود چند تا در . 

ـ نه احمقانه تر از اينكه نصفه شب بياي تو هتل و من رو براي اينكه ژروم زنگ زده و حالم رو پرسيده 
سي... درباره به ديوار بكوبي... نه احمقانه تر از اينكه بعد از سه سال به جاي اينكه حالم رو بپر

 ...همخوابگي هام با ديگران بپرسي... نه احمقانه تر از اينكه مثل حيوون باهام برخورد كني

شاين بدون توجه به او فقط سيگارش را دود ميكرد البته كريستال نميتوانست حدس بزند كه چه غوغايي 
انگشتان او بيرون كشيد و پشت اين سكوت پنهان است... كريس با غيظ دست انداخت و سيگار را از بين 

روي لبه پنجره فشرد و خاموشش كرد و با خشم گفت: وقتي دارم باهات حرف ميزنم منو نگاه كن 
 ...لعنتي

صورتش كمي برافروخته بود و اين حاكي از عصبانيتش بود موهاي جلوي پيشاني اش را اطراف 
يش بر اثر عصبانيت گل انداخته صورتش رها كرده بود و باقي اش را از عقب بسته بود... گونه ها

 ...بودند... در يك كلمه زيبا بود

 ...شاين او را كمي به عقب هل داد و گفت: چه خبرته

 ...كريس گفت: دارم باهات حرف ميزنم

 ...ـ من با تو هيچ حرفي ندارم... حاال هم بهتره از اين اتاق بري... وگرنه مجبورم به حراست اطالع بدم
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نگاهش كرد و گفت: چه مرگته... ها... چرا اينجوري ميكني؟ كريستال توي سكوت ! 

 ...شاين از لب پنجره پايين امد و قدمي به طرف برداشت گفت: ناراحتي؟! از رفتارم ناراحتي؟! آره

 ...كريس قدمي به عقب برداشت و گفت: خودت چي فكر ميكني

و قدرداني خودتو َعرضه مي كني شاين گفت: من فكر ميكنم تو يه زن احمق بي وفايي كه براي تشكر ... 

چشمهاي كريستال نمدار شدند از باال و پايين رفتن سيبك گلويش فهميد كه آّب دهانش را فرو داد او با 
 ...صدايي لرزان گفت: شاين خفه شو

شاين قدمي جلو برداشت و ادامه داد: چرا... يعني ميخواي بگي بهت بر خورد؟! ميخواي بگي كه خيلي 
با شخصيتي... اومدي داري بهم ميگي به حرومزاده كوچولوت درشت گفتمنجيب و  ... 

شاين احساس كرد صورتش سوخت... كريستال سيلي به صورتش زده بود هر چند آنقدر قدرت نداشت و 
فقط در حد همان سوزاندن حسش كرد... وقتي دوباره به صورت او نگاه كرد مژه هايش نم خورده 

سرخ شده بود و لبهايش ميلرزيدند با صدايي بغض آلود گفتبودند... نوك بيني اش  : 

 ...ـ خيلي آشغالي

 ...شاين گفت: به خدا قسم تو آشغالتري

كريس نفسي گرفت و گفت: من آشغالم آره... هستم... اما حق نداري به دخترم چيزي بگي... حق نداري 
 ...به بچم چيزي بگي

فكر ميكني با كولي بازي ميتوني حرومزاده بودنش رو  شاين پوزخند تمسخر آميزي زد و گفت: چيه...
 !حاشا كني؟

كريستال شاين را خوب ميشناخت... ميدانست االن چه چيزي دارد ميسوزاندش... انحصارت طلبي 
احمقانه و خودخواهانه ي او را ميشناخت... توي صورت او براق شد و گفت: وقتي با عشق با يكي بري 

ه عشقه... حرومزاده بودن يا نبودنش روتو تخت خواب بچه ت هم بچ ... 

احساس كرد گوشش زنگ زد... صورتش سوخت... برق از چشمهايش پريد شاين زده بود توي 
گوشش... چه سيلي بازاري بود توي اين اتاق ... اما ايني كه شاين توي صورت كريستال كوبيده بود 

موهايش توي صورتش پخش شدند دقيقا ياد آن زمين تا آسمان با آن سيلي كه كريس زده بود فرق داشت! 
روز توي آن كانكس افتاد همينطور بي رحمانه سيلي اش زده بود! كف دست يخ زده اش را روي پوست 

ملتهب و خيس صورتش گذاشت... نفسش بند آمد... براي ثانيه هايي اما ناگهان نفسي گرفت و با آه 
و ناباورانه به چشمهاي شاين خيره شد... به چشمهاي درآلودي آنرا بيرون فرستاد سرش را بلند كرد 

شايني كه خودش هم باورش نميشد اين سيلي را نواخته باشد... او بزند توي گوش كريستال؟! اما خب 
كريستال دقيقا دست گذاشته بود روي نقطه ضعفش... نمك پاشيده بود روي زخمش... خنجرش را فرو 

با نگاه مالمتگري نگاهش ميكرد! كريستال چطور ميتوانست اينقدر كرده بود توي قلبش... و حاال داشت 
 ...سنگدل باشد
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كريستال لبهايش را به هم فشرد و قطرات اشك دانه دانه روي صورتش چكيدند بدون اينكه حتي هق بزند 
 او با صدايي زمزمه وار گفت: شاين... و قدمي به عقب برداشت و دهانش را باز كرد تا چيزي بگويد اما

 ...گويي پشيمان شده باشد دوباره لبهايش را روي هم فشرد

به طرف در خروجي رفت شاين كه تازه متوجه شده بود كه چكار كرد به طرفش رفت اما قبل از اينكه 
 ...بتواند كاري بكند كريستال از اتاق خارج شده بود

داشتي شد... درونش مثل يك كريستال با دستاني مشت شده و دندانهاي قفل شده توي هم وارد سرويس به
آتشفشان سوزان در حال غليان بود... بدون توجه به نگاههاي خيره دو سه نفري كه در حال شستن 

دستهايشان بودند آب سرد را باز كرد و دستهايش را كه زيرآن گرفت تازه متوجه زخمهاي كف دستش 
ته بودند و سوزش جانكاهي شده بود... ناخونهايش بر اثر فشار مشتش توي گوشت دستش فرو رف

داشتند... او آخي گفت و همزمان قطرات اشك از چشمهايش چكيدند... مشتهاي پي در پي آب سرد را 
روي صورتش پاشيد جاي انگشتان شاين هنوز روي صورتش ذق ذق ميكردند! مرد عوضي بي همه 

توي آيينه نگاه كرد  چيز... ميتوانست به جرات بگويد كه ديگر دوستش نداشت... او بهعكس خودش
چشمهايش به خون نشسته بودند و جاي انگشتهاي شاين هم روي صورتش جا انداخته بوداو چند دستمال 
كاغذي بيرون كشيد و صورتش را آرام خشك كرد اشكهايش بي وقفه ميريختند دستهايش را روي لبه 

به خاطرش سه سال اشك سينگ گذاشت احساس ميكرد ازدرون فروريخته است... اين نبود مردي كه 
ريخته بود... مردي كه به خاطر نبودنش خودكشي كرده بود مردي كه نبودنش رواني اش كرده بود... 

اين آن مرد نبود... اين مرد وحشي بي احساس... اين خودخواه بي رحم نامهربان... آن مرد نبود... مردي 
رويش باز كرده بود... اين مرد نبود...مردي كه عشق را به او داده بود... مردي كه درهاي زنانگي را ب

كه او را مادر كرده بود اين مرد نبود... چشمهايش را محكم به هم فشرد و همين باعث شد صورتش 
دردناكتر شود...قطرات اشك از البالي مژه هاي بهم فشرده اش بيرون چكيدند... حس كسي را داشت كه 

تقاداتش را فروريخته ميديد... به ديوار سراميكي سرويس يكباره تمام ارزشهايش را نا چيز و بت اع
بهداشتي تكيه زد و سرخورد و روي زمين نشست بدون اينكه حتي هق هق كند اشكهايش فرو ميريختند... 

دليل اينهمه بي مهري را نميفهميد... درك نميكرد كه شاين او را به جرم كدامين گناه اينطور مجازات 
اينكه او را با ژروم دده... حتي به خودش زحمت پرسيدن را هم نميداد اين مرد ميكند... فقط به خاطر 

احمق... حتي حدس هم نميزد كه شايد پدركودك در آغوشش خود او باشد... فقط آمده بود بكوبد و 
فروبريزد... چه چيزي اين حق را به او ميداد... كه اينقدر سنگدل و بي رحم باشد... آه كشيد و نفسش را 

رون داد لرزش موبايلش را توي جيب كاپشنش احساس ميكرد الزم نبود ببيند چه كسي است مگر به بي
غير از ژروم هم كسي بود كه نگرانش شود... شايد بايد از امروز به او جديتر فكر ميكرد... شايد بايد 

به او ميداد به او كه تمام  ميرفت و ناتاليه او ميشد.. با جاي اينكه كريستال شاين باشد... شايد بايد قلبش را
اين سه سال مهربانانه و بي دريغ كمكش كرده بود... مگر نه اينكه اگر او نبود همانروز كه رگش را توي 

وان حمام زده بود ميمرد... باز هم اشكهايش جوشيدند و فرو ريختند براي چه آدم بي ارزشي رگش را 
اين مرد پست فطرت... اصال شايد دليل اين بيمار زده بود... توي خون خودش غلط زده بود به خاطر 

شدنهاي پي در پي اليزش همان استرسها و بي فكريهايي باشد كه در دوران بارداري به خودش تحميل 
كرده بود... انهم به خاطر چه كسي... براي بار چهارم بود كه تلفن توي جيبش ميلرزيد دستش را توي 

ور كه حدس ميزد ژروم بودجيبش كرد و انرا بيرون آورد همانط : 

 ...ـ بله

 :صداي ژروم كمي نگران و عصبي بود
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 !ـ ناتالي... كجايي؟

 :كامال گيج شده بود... تازه ياد اليز افتاده بود و اينكه االن توي آزمايشگاه است با من و من گفت

 ...ـ من... من االن ميام

يه كرديژروم مشكوك پرسيد: تو حالت خوبه؟! چرا صدات گرفته... گر ! 

ژروم ديگر خيلي خوب ميشناختش انقدر گريه و زاري او را افسردگي اش را... غمخوردنهاي هر روزه 
 ...اش را ديده بود كه همين دو كلمه كافي بود تا بفهمد او گريه كرده

 ...نميتوانست جلوي ريزش اشكهايش را بگيرد با صدايي لرزان ناليد: نه خوبم

ي شده... چرا داري گيه ميكنيژروم نگران شد و پرسيد: چ ... 

 :اما او نفسي براي حرف زدن نداشت تمام نفسش را هق هق پر كرده بود ژروم نگران پرسيد

 !ـ ناتالي... كجايي چه اتفاقي افتاده؟

اما كريستال هنوز هم نميتوانست صحبت كند... نفس كم آورده بود براي هق هق ديگر توان حرف زدن 
هم به گوشش رسيدنداشت صداي ژروم باز  : 

 ...ـ بگو كجايي... بيام دنبالت... كجايي االن

كريستال ديگر صداي ژروم را نميشنيد...گوشي را روي سينه اش گذاشت و چشمهايش را در روي هم 
فشرد و زير لب گفت: قسم ميخورم شاين... قسم ميخورم حسرت ديدن اين بچه تا ابد توي دلت بمونه... 

كر... تا بد بايد بموني توي بي خبري... اونقدر حرص بخور كه بميري... اما يك بي لياقت از خود متش
گريه « بميرد...!»نفر ته دلش از اين جمله آخر دلش گرفت... يك چيزي آن اعماق قلبش فشرده شد... 

اش شدت گرفت... دلش گرفت از اينكه به طرز ترحم بر انگيزي هنوز هم طاقت ناراحتي اش را 
 ...نداشت

يد را توي قفل چراخاند و وارد آپارتمانش شد... سردرد وحشتناكي داشت كه حتي با دوش آب گرمي كل
هم كه گرفت بهتر نشد ... احساس ميكرد چشمهايش در حال بيرون پريدن هستند و مغزش در حال انفجار 

ته كمي آرام است روي تخت ولو شد تا شايد بتواند ساعتي چشم روي هم بگذارد و بخوابد و اين ذهن خس
بگيرد اما بالفاصله با بروي هم رفتن چشمهايش تمام وقايع ديروز جلوي چشمش رژه رفتند... باورش 

نميشد كه كريس را زده باشد... آن هم بعد از سه سال... لبش را به دندان گرفت هنوز چشمهاي مبهوت و 
ند... خودش هم نميدانست چه مرگش ناباور او را ميتوانست ببيند و قطرات اشكي كه بالفاصله چكيده بود

شده... اصال نميدانست چرا دستش يك دفعه باال رفته بود و روي صورت كريستال پايين امده بود... با 
خشونت دستي به صورتش كشيد و توي تخت غلطي زد در درونش غوغايي به پا بود دستش راباال آورد 

آمده بود... كف دستش را روي دهانش  و نگاهش كرد همان دستي كه روي صورت كريستال پايين
گذاشت قلبش فشرده شد كف دستش را به دندان گرفت و چشمهايش را روي هم فشرد و آرزو كرد كه اي 
كاش ميتوانست زمان را به عقب برگرداند آن وقت ديگر دستش ميشكست و به كريستال سيلي نميزد... 

خ شده اي كه تازه از خواب بيدار شده بود... ده هشياري تلخي وجودش را فرا گرفته بود...مثل آدم مس
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روز... درست ده روز بود كه دوباره كريستال برگشته بود... پيدايش كرده بود... يا پيدا شده بود اصال 
چه فرقي داشت... باالخره او آمده بود... خب او چكار كرده بود به غير از نيش زبان و تحقير و ... 

فشرده شد... كدام احمقي تز داده بود كه او ميتواند از كريستال به همين راحتي سيلي زدن... دوباره قلبش 
بگذرد؟! از كريستالي كه سه سال تمام زندگي اش را پر كرده بود... از دختري كه سه سال او را زندگي 
 كرده بود... از دست خودش عصباني بود... اين درست بود كه ديدن كريستال با همسر و فرزند ديوانه
اش كرده بود نابودش كرده بود با خاك يكسانش كرده بود... اما اين حقش نبود كه اينطور با او رفتار 

كند... دوست داشتن كه زوري نبود... كريستال مجبورش نكرده بود كه دوستش بدارد... او هم نميتوانست 
ناخوشايند هر قدر هم او را مجبور به عاشقي كند... خب رفته بود پي زندگي اش... اين هر قدر هم 

ناجوانمردانه حق او بود كه زندگي كند... چشمهايش گرم شدند نه از خواب كه از اشك... امروز ديگر 
عكسي را كه توي كشوي ميز عسلي بود را نگاه نكرد انگار از ديدنش خجالت ميكشيد يكي توي درونش 

عذرخواهي ميكرد؟! اصال كريستال فرياد ميزد كه بايد عذرخواهي كني... حاال چطوري بايد از او 
 ...ميبخشيدش يا نه

تصميم گرفته بود قبل از بيمارستان به هتل برود حساب كرده بود كه اگر بخواهد براي گرفتن جواب 
 ...آزمايش دخترش هم صبر كند هنوز بايد توي شهر باشد

همراه يك پولور آلبالويي  جلوي كمد لباسهايش ايستاده بود... دستي روي لباسها كشيد پيراهن سفيدي به
انتخاب كرد... لبخند تلخي روي لبهايش نشست چقدر براي اين روز صبر كرده بود اما حاال هيچ رنگ و 
بويي برايش نداشت... اصال چه اهميتي داشت امروز چه بپوشد... ديگر داستان او كريستال سانتيني به 

ر آستانه چهل سالگي هنوز عاشق بود عشقي كه انتهايش رسيده بود... حاال او چه بود ؟! مردي كه د
 ...تاريخ مصرفش تمام شده بود

بغض توي گلويش بزرگ شد او زير لب لعنتي به خودش فرستاد به اينهمه بدبختي و بد اقبالي به اينهمه 
غصه كه توي دلش بود... به اين وجود پر از درد و بدبختي خودش و همانطور كه داشت آماده ميشد اين 

را زير لبش زمزمه كرد آهنگ : 

 گريه كنم يا نكنم آخر ماجرا رسيد

 ...گريه كنم يا نكنم قصه به انتها رسيد

انگار از تك و تا افتاده بود حس كسي را داشت كه بعد از يك نبرد طوالني... باخته بود... براي اثباط 
تاده بود خونين و بي خودش تقال كرده بود و موفق نشده بود و حاال خسته و بي رمق وسط ميدان اف

جان... ديگر نفسي برايش باقي نمانده بود تا بجنگد ديگر توان اينرا نداشت كه حتي عصباني باشد فقط 
ميخواست به حال خود رها شود تا بميرد... يا حداقل سرپا شود... اين سر پا شدن چقدر طول ميكشيد ده 

 !سال... سه سال... يا همه ي عمر؟

شد هنوز هم سردر گم بود به هتل رفته بود گفته بودند ساكنين اتاق پانصد و چهار وارد بيمارستان كه 
نيستند... هنوز تصويه نكرده بودند پس ميشد بعدا دوباره برود انجا اما چه كسي ميفهميد شاين چه فشاري 

را براي را تحمل كرده بود تا توانسته بود خودش را راضي كند برود ديدن كريستال و اين غيبت او، او 
 ...يك جدال دروني دوباره مجبور كرده بود
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بدون اينكه حتي به صورت كساني كه با او احوالپرسي ميكردند نگاه كند تا رسيدن به آسانسور جواب 
دختر بچه كوچكي مثل قرقي به بيرون دويد... شاين همگي شان را داد بالفاصله با باز شدن در آسانسور 

اي بلند و آشفته اش را اطراف صورتش رها كرده بود ميشناخت... اين  اين دختر بچه كه موهاي قهوه
بچه دختر كريستال بود... حتما دوباره از دستش فرار كرده بود لبخندكمرنگي از اين بازيگوشي و 

سرخودي بروي لبش آمد... الحق كه دختر كريستال بود ! كسي داخل آسانسور نبود شاين دنبالش راه افتاد 
 :و صدايش زد

 ...ـ آي بچه... صبر كن

 :اما دخترك هنوز داشت ميدويد شاين صدا زد

 ...ـ اليز

 ...دخترك همانجا ايستاد و به طرف او برگشت شاين باالي سرش رسيد و گفت: كجا داري ميري

 ...دختر توي سكوت با چشمهاي درشت و خوشرنگش داشت تماشايش ميكرد

ت رو گربه خوردشاي روبروي زانو زد و گفت: دوباره كه زبون ... 

 ...دخترك زباندرازي با مزه اي به شاين كرد و بعد گفت: گربه ها زبون نميخورن... شير ميخورن

خواست دوباره فرار كند كه شاين بازوهاي كوچكش را گرفت و گفت: وروجك كجا ميخواي فرار كني 
 ...باز... مامانت كو

ولم كن... ميخوام برم خونموناليز كش و قوسي امد تا خودش را خالص كند و گفت:  ... 

شاين او را از روي زمين بلند كرد و در اغوش گرفت و در حاليكه به طرف آسانسور ميرفت 
 !گفت:تنهايي چطوري ميخاي بري خونتون... مامانت كجاس؟

دخترك كه كمي آرام گرفته بود دستش را روي شانه شاين گذاشت گفت: نميدونم... و در حاليكه با 
گاهش ميكرد ادامه داد: ميخواي به من سوزن بزني... از دست من عصباني هستيسوءظن ن ... 

شاين لبخندي زد و گفت: نه... كي گفته من از دست تو عصباني هستم... تو دختر خيلي خوبي هستي فقط 
 ...نميدونم چرا اصرار داري فرار كني

 ...دخترك تكرار كرد: فرار

ترك ميكرد و ميدانست تنها دليلش اين است كه اين بچه تكه اي از شاين احساس محبت شديدي نسبت به دخ
وجود كريستال است... انگار تمام چيزهايي كه مربوط به او ميشد برايش عزيز بود... هر چند ابتدا 

وانمود كرده بود كه ديگر كريستال برايش مرده اما انگار اين فقط يك ادعا بود... حاال كه اين بچه را توي 
شت احساس ميكرد كه نه تنها كريستال برايش تمام نشده بلكه انگار بيشتر و بيشتر توي قلبش جا آغوش دا

باز كرده دخترك لب ورچيده بود شاين هر چه بيشتر نگاهش ميكرد شباهت بيشتر بين او كريستال پيدا 
 :ميكرد چشمهايش همان چشمهاي كريستال بودند فقط تيره تر... شاين گفت
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احتي؟ـ حاال چرا نار ! 

دخترك شانه اش راباال انداخت و هيچ چيز نگفت شاين جلوي در آسانسور ايستاده بود اما وقتي با با شدن 
در با كريستال روبرو شد كه با چهره نگران به بيرون پريد حسابي جا خورد.. اما اين نگراني بالفاصله 

مهايي كه پر بود از خشم و با ديدن كودكش در آغوش شاين جاي خودش را به اخم عميقي داد و چش
نفرت... او با غيظ اليز را از ميان بازوهاي شاين بيرون كشيد و بدن اينكه حتي به او نگاهي كند تقريبا 

 :سر دخترك فرياد زد

 ...ـ دختر بد... بازم بي اجازه راه افتادي توي بيمارستان... صد بار بهت نگفتم با غريبه ها حرف نزن

اد و لحنش انقدر ترسناك بود كه دخترك بالفاصله بغض كرد و با بغض ناليد: خشم كريستال آنقدر زي
 ...ماماني

 ...كريستال با همان خشم گفت: ساكت شو نميخوام صداتو بشنوم

 ...اما دخترك كه حاال داشت اشك ميريخت دوباره در ميان گريه گفت: ماماني

آسانسور ايستاد خواست دكمه طبقه پنجم را كريستال صورتش را از او گرفت و البته از شاين... گوشه 
فشار بدهد كه همزمان با شاين دستش به طرف دكمه آسانسور رفت و البته خيلي زود آنرا پس كشيد شاين 

دكمه طبقه چهار را فشار داد و كريستال هم بدون اينكه حتي نگاهش كند دكمه طبقه پنج را فشارداد... 
اند... دخترك هنوز هق ميزد و با زبان شيرين كودكانه مامان، مامان شاين فهميد كه بچه را بستري كرده 

ميكرد... و التماس كه ببخشدش... اما كريستال با اخم عميقي فقط ساكت بود و سر آخر هم دادي سر 
 ...كودكش كشيد و گفت: صداتو نشنوم... دختر بد... ديگه دوستت ندارم

م سرخ شده بود اينطوري كه موهايش را سفت از عقب شاين زل زده بود به صورت كريستال كه از خش
بسته بود واقعا زيبا شده بود... اوحتي لحظه اي هم نگاهش نميكرد... اشكهاي دخترك هم هيچ تاثير توي 
رفتارش نداشت... دلش ميسوخت براي بچه و باالخره طاقت نياورد و گفت: از من عصباني هستي به 

تاثير بد ميزاره بچه چيكار داري... توي روحيه اش ... 

فك كريستال منقبض شد مشخص بود كه دارد دندانهايش را روي هم فشار ميدهد تا از خشمش كم كند... 
 ...شاين ادامه داد: با توام... نميخواي نگاه كني

 ...كريستال داشت با خودش ميجنگيد تا جوابش را ندهد ميخواست وانمود كند كه اصال ميبيندش

ام منو ببخشي... تا نگاهم نكني نميشهـ ميخوام ازت بخو ... 

اما كريستال هنوز هم نگاهش نميكرد هق هق خفه دخترك هنوز به گوش ميرسيد شاين دوباره صدايش 
 ...زد: كريستال

اما انگار نه انگار... چشم شاين روي صورت پر از اشك دخترك چرخيد آب دماغش هم راه افتاده بود او 
رش را به سمت خودش بچرخاند و همزمان ميگفت: ماماني ببخشيدسعي داشت با دست صورت ماد ... 
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كريستال با خشم مچ دست دخترش را گرفت و توي صورتش گفت: اليز بهت صد بار گفتم بدون اجازه 
 ...من جايي نرو... با كسي حرف نزن... اما تو چيكار كردي

دايي بود... شاين فهميد كه مهر صدايش با اينكه پر از خشم بود اما براي شاين شيرينتر از هر ص
كريستال توي دلش عميقتر از اني است كه بتواند بيرون برود... اگر ديگر براي بودن با او دير شده بود 

 ...حداقل ميتوانست هنوز در خلوت خودش دوستش بدارد فقط اگر كريستال نگاهش ميكرد

ي ... دوستم داري... دوستم داريدخترك بدون توجه به حرفهاي كريستال ملتمسانه ناليد: مامان ... 

شاين احساس ميكرد تحمل اشك ريختن دخترك را ندارد و احساس گناه هم ميكرد چون ميدانست نصف 
بيشتر خشم كريستال به خاطر اوست او با لحني ملتمسانه گفت: خواهش ميكنم كريستال... نزار اين بچه 

 ...گريه كنه

 ...دخترك هنوز داشت ميناليد: مامان

طبقه چهارم بود شاين با اينكه هيچ دلش نميخواست با اكراه از آسانسور خارج شد هنوز كريستال اخم 
 ...داشت و دخترك توي بغل مادرش اشك ميريخت و بعد در آسانسور بسته شد

با بسته شدن در آسانسور كريستال چشمانش را روي هم فشرد... داشتند ميسوختند انگار... از اشك... از 
.. از نفرت... لب زيرينش را زير دندان گرفت اليز سرش را روي شانه اش گذاشته بود و مويه خشم.

ميكرد... او آرام دستش را روي موهاي نرم و بلند دخترك كشيد به خاطر آن شاين لعنتي با عزيز دلش 
 !چه رفتاري كرده بود؟! دخترك با چشماني گريان گفت: ماماني... ديگه دوستم نداري؟

يد و او را به سينه اش فشرد و گفت: نه عزيزم كه همچين حرفي ب*وسونه هاي خيس دختركش را او گ
 ...زده

 ...دخترك با بغض گفت: خودت گفتي

 ...كريستال گفت: تو رو نگفتم كه... من با اون آقاي دكتره بودم

ست ميزان دخترك آرام شد و با چشمهاي سورمه اي و زيبايش زل زد توي صورت مادرش انگار ميخوا
 ...صداقتش را بسنجد وگفت: من نميخواستم باهاش حرف بزنم خودش اومد منو بغل كرد

آسانسور ايستاد و كريستال از آن خارج شد و پرسيد: دوستش داري.. خودش هم نميدانست چرا اين سوال 
 ...را پرسيد انگار از ضمير ناخودآگاهش آمده بود اين سوال

مشخص بود گيج شده آخر يك بچه سه ساله چه نظري ميتوانست نسبت به دخترك نگاهي به مامانش كرد 
 ...مردي دوبار بيشتر نيده بودنش داشته باشد

ه عميقي ب*وسكريستال از دست خودش عصباني شد و از اينكه كودكش را گيج كرده ناراحت شد و 
 ...روي گونه او زد و گفت: فراموشش كن

 ...اليز پرسيد: مامان دوستم داري
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لبته كه دوست دارم عزيزم... مگه ميشه من دوستت نداشته باشم... تو اميد ماماني... تو عشق ماماني... ـ ا
 ...تو همه چيز ماماني

 ...دخترك دستش را دور گردن مادرش حلقه كرد بدون اينكه بداند چه غوغايي توي دل مادرش برپاست

تي اگر درباره همخونيشان ندانند اما با شنيده بود كه ميگويند دو همخون نسبت به هم كشش دارند ح
دلسوزي شاين نسبت به اليز انگار اين حرف برايش به عينه ابت شده بودشاين ديگر آن شاين دو روز قبل 
نبود... انگار از تك و تا افتاده بود... اليز را روي تختش خواباند يك دستمال از توي جعبه بيرون كشيد و 

ز اشك اليز را پاك ميكرد احساس ميكرد مغز ش دارد از افكار عجيب همانطور كه داشت صورت خيس ا
و غريب و ضد و نقيض منفجر ميشود... نگراني بيماري اليز كم نبود حاال بايد به واكنشهاي شاين هم 
فكر ميكرد... انگار دستي نامرئي انها را به سمت هم كشبده بود... اصال خودش هم نفهميد كه چرا كار 

از يك زمين خوردن ساده به اين بيمارستان فوق تخصصي كودكان رسيد... ماجرا اين بود اليز كوچكش 
كه اليز توي باي با بچه ها زمين خورده بود و زانويش كبود شده بود... دكترش به خاطر همين كبودي 
در  يك سري آزمايش برايش نوشته بود و توصيه كرده بود او را به اينجا كه بهترين مركز طبي كودكان
كشور بود بياورند و ديروز دكترش با ديدن اولين سري آزمايشها عالوه بر آزمايشات جديد دستور به 
بستري كردنش را داده بود و از ديروز عصر كه اليز را بستري كرده بودند تا همين االن كريستال 

ميفهميد چرا بايد ساعات جهنمي را پشت سر گذاشته بود تشخيص اوليه دكتر كمخوني بود اما كريستال ن
 ...براي يك كمخوني ساده كه هر بچه اي ميتواند دچار آن باشد اليزش را بستري كنند

اليز بچه اي نبود كه بشود او را توي اين محيط بسته نگه داشت و همين خون به دل كريستال كرده بود 
شقي و خودخواهي پدرش را چون مدام بايد با او سرو كله ميزد تا سرش را گرم كند... دخترك دقيقا كله 

به ارث برده بود...تا اينكه باالخره نزديكيهاي ساعت نه خوابيد... هر كس با يكبار ديدن كريستال 
ميتوانست به ميزان خستگي و كوفتگي اش پي ببرد مخصوصا اينكه از ديروز عصر يه ساعت كامل هم 

فت تا به هتل برگردد و يك دوش بگيرد و نخوابيده بود... اليز كه خوابيد به اجبار پرستارش تصميم گر
پرستار گفته بود به خاطر دارويي كه براي اليز تجويز شده بود  ...كمي استراحت كند و تا صبح برگردد

 ...مطمئنا تا صبح خواب راحتي انتظارش را ميكشيد

ز صبح افتاده كريستال توي آسانسور ايستاده بود و به چهره خسته اش خيره شده بود به اتفاقي كه امرو
بود فكر ميكرد... دوباره برخوردش با شاين... فقط خدا ميداند كه چه به او گذشت با ديدن اليز توي بغل 

شاين... شايد ميخواست حس عذاب وجدانش را پشت خشمش پنهان كند... البته اين حق اليز بود كه پدرش 
ش بود كه تا ابد بماند در حسرت... چطو را بشناسند... دخترك حسرت داشت... اما شاين نه ... شاين حق

توانسته بود به او سيلي بزند... چطور توانست اينقدر خودخواه و بي انصاف باشد... چطور ميتوانست؟! 
اين حق را چه كسي به او ميداد اصال گيريم كه كريس ازدواج كرده بود... رابطه اي را آغاز كرده بود يا 

 ...هر چيز ديگري... شاين نبايد

چشمهايش را روي هم فشرد... مغزش در حال انفجار بود... تنها توصيفي كه از حال االنش ميتوانست 
داشته باشد همين بود... انكار ميكرد يا ميپذيرفت فرقي نميكرد... بازگشت شاين به زندگي اش اتفاق 

را كه به ياد مي  مهمي بود حتي اگر او تبديل به سنگدلترين مرد روي زمين شده باشد...اما لحن صبحش
آورد توي تصميمش سست ميشد... شايد درباره اليز به او ميگفت... شايد... فقط كمي به فرصت احتياج 

 ...داشت
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با همين افكار سوار تاكسي شد و به طرف هتل براه افتاد آنقدر خسته بود كه تمام راه را توي تاكسي 
بود... لعنت به اين مرد كه بود و نبودش درد بود چرت ميزد ديگر از اينكه به شاين فكر كند خسته شده 

فقط درد... طبق يك عادت سه ساله دستش به سمت گردنش رفت همانجا كه حلقه اش را نگه ميداشت... 
حلقه شاين را... همانكه شاين در اخرين مالقات توي انگشتش كرده بود... و او تمام اين سه سال انرا مثل 

فظ كرده بود توي يك زنجير دور گردنش... پوزخندي به حماقتش زد كاش يك يادگاري عزيز با خودش ح
اينقدر جرات داشت كه همين الن انرا از گردنش ميكند و از پنجره به بيرون پرت ميكرد اما افسوس كه 
هنوز هم به طور دردناكي شاين را دوست داشت... چشمهاي خسته اش گرم شدند... اما خسته تر از ان 

كند... تن خسته اش را تا هتل كشيد چقدر از اين اتاق لوكس متنفر بود چقدر اينجا بدون اليز بود كه گريه 
ساكت و بي نور بود... اسباب بازيهاي اليز تقريبا همه جا روي كف اتاق ولو بودند خم شد و عروسك 

 ...باب اسفنجي كوچولوي او را از زير پايش برداشت

حوله پوش مشغول جمع كردن اسباب بازيها از روي زمين شد  بعد از يك دوش تقريبا طوالني و گرم
تقريبا داشت گريه ميكرد... دلشوره بدي داشت هيچ حس خوبي نسبت به اين آزمايشهاي آخري كه دكترش 

تجويز كرده بود نداشت با استيصال روي اولين مبل نشست حس درمانگي و تنهايي شديدي توي قلبش 
اون بيرون نبود كه نگرانش باشد... اينكه هيچكس نبود تا بتواند كمي از چنگ انداخت... اينكه هيچ كس 

اين اضطرابش را با او در ميان بگذارد... دستي روي پيشاني اش كشيد سينه اش سنگين بود از اين حجم 
تنهايي... صداي زنگ تلفن اورا از افكارش بيرون كشيد با اكراه به سمت تلفت رفت و گوشي را 

 :بارداشت

لهـ ب ... 

 ...شب بخير خانم ايوانز آقايي به اسم مورو اينجا هستن

كريستال دستي به گردن دردناكش كشيد اين موقع شب ژروم اينجا چكار داشت... بعد يادش آمد كه قرار 
 :بود ژروم اتومبيلش را از تعميرگاه تحويل بگيرد

 ...ـ باشه بگين بياد باال

ت را روي هم گذاشت و به اتاق خواب رفت تا لباس بپوشد اسباب بازيهاي اليز را برداشت در سوئي
ژروم را باالكل فراموش كرده بود مردي كه سه سال وفادارانه پا به پايش آمده بود... مردي كه سه سال 
نجيبانه دوستش داشته بود بدون اينكه لحظه اي بخواهد خود را تحميل كند... بعد از خواستگاري دو سال 

يچ گاه ديگر پاي اين مسئله را پيش نكشيد... و نه تنها رهايش نكرد كه بيشتر او را قبل و نه شنيدنش ه
زير چتر حمايتش برد... زني را كه بيست ماه فقط جسم يك زن را بدنبال خودش ميكشيد... يك لحظه با 

 ...خودش فكر كرد كه شايددرباره ژروم اشتباه كرده بود

شد و با صداي تقريبا بلندي گفت: متاسفم بايد چند لحظه منتظر از صدايي پاهاي ژوم فهميد كه او وارد 
 ...باشي... دارم لباس عوض ميكنم

صدايي از بيرون نيامد او همانطور كه دنبال سشوارش توي چمدان بزرگش ميگشت ادامه داد: راستي 
 ...امروز باباي اليز رو ديدم... كمي عصبي م كرد دوباره
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ن سشوار لعنتي هم معلوم نبود كجاست ديگر موهايش هم خشك شده بودند او صاف ايستاد خسته بود و اي
 ...بس كه توي هواي آزاد با انها گشته بود

هنوز دستش به كمربند حوله نرسيده بود كه در اتاق خواب باز شد... كريستال كمي هول كرده بود... 
.. او هميشه حريمها را رعايت ژروم هيچ وقت از اين اخالقها نداشت كه بدون اجازه وارد اتاقش شود.

 ...كرده بود اما امشب چرا

با ديدن شاين ميان چهارچوب در خشكش زد... به معناي واقعي كلمه خشكش زد... هيچ انظار حضور او 
را نداشت... اين وقت شب... اينجا! كم كم بهت جاي خودش را به اخم عميقي داد با صاف ايستاد دهان 

دندانهايش را به هم فشرد و بعد گفت: با اجازه كينيمه بازش را جمع كرد و  ... 

شاين به درگاه در تكيه دادكريستال توي آن حوله سفيد تقريبا بلند... شبيه فرشته ها به نظر ميرسيد ديگر 
توان جنگيدن با دلش را نداشت اصال بگذار واله شود شيداي و سرگشته شود... بگذار ديوانه شود دلش... 

گفت: منتظر ژروم بودي؟ او نفسي گرفت و ! 

 !كريستال عصبي و تند مژه زد و گفت: آره منتظرش بودم... مشكلي داري؟

او منتظر يك واكنش تند ديگر از طرف شاين بود... اصال انگار از عصبي كردنش لذت ميبرد اما اينبار 
 .شاين هيچ واكنشي نشان نداد فقط آرام قدمي به داخل برداشت

با اجازه كي وارد شدي؟! او به طرف تلفن رفت و گفت: بايد به حراست اطالع كريستال خروشيد: تو 
 ...بدم

شاين به طرفش خيز برداشت و گوشي را از دستش كشيد و مچ ظريف دست او را ميان انگشتانش گرفت 
 ...و گفت: نه

 ...كريستال توي چشمهاي او زل زد و گفت: پس برو

ما االن نه! نه قبل از اينكه حرف بزنيمشاين با لحني بسيار ماليم گفت: ميرم ا ... 

كريستال سعي كرد مچش را از ميان دست شاين بيرون بكشيد اما موفق نشد و خنده اي تمسخر اميز كرد 
 ...و گفت: هه! چه با مزه يادت افتاد بايد با من حرف بزني قبل از ايكه محكومم كني

مت تخت برد و نشاندش و با لحني به ماليمت قبل شاين آرام اما با تحكم بازوهاي او را گرفت و به س
 ...گفت: من معذرت ميخوام

 ...كريستال گفت: چرا فكر ميكني همه چي با معذرت خواهي مسخره تو تموم ميشه

شاين گفت: من همچين فكري نميكنم... انتظارم ندارم معذرت خواهي منو قبول كني...اما اينو ميدونم كه 
م كه تو هم از اين موش و گربه بازي خسته شديبايد حرف بزنيم... ميدون ! 

كريستال دوباره خواست بلند شود كه شاين با گرفتن بازوهايش مانعش شد...چشمهايشان توي هم قفل شده 
بود... كريستال باز هم مسخ چشمهاي قهوه اي او شد... شاين او را نشاند و يك صندلي آورد و روبرويش 
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ود... دلش ميخواست شاين را از اين اتاق بيرون بياندازد اما انگار نشست كريستال هنوز هم ساكت ب
ديگر واقعا مثل قبلها توان مبارزه را نداشت...شاين روبرويش نشسته بود و در سكوت داشت تماشايش 
ميكرد... او انگشتانش را توي هم قالب كرد و گفت: ميدونم كه مثل يه احمق باهات رفتار كردم اما دلم 

همي كه واقعاميخواد بف  ... 

او مكثي كرد و سرش را پايين انداخت انگشتان قالب شده در همش را بيشتر فشرد طوري كه سرخ شدند 
كريستال زل زده بود به دستان او و تقريبا نفس هم نميكشيد و شاين ادامه داد: واقعا... من... او سرش را 

ز باال و پايين رفتن حنجره اش مشخص بود بلند كرد چشمهايش سرخ شده بودند و فكش منقبض شده بود ا
كه به سختي آب دهانش را فرو داده بود: برام سخت بود كريستال... ميفهمي... برام سخت بود! دركم 

 !ميكني

كريستال بغض داشت و چشمهايش ميسوختند اما دلش نميخواست جلوي شاين گريه كند... او با خودش 
يش بلرزد حرف بزندكلنجار رفت تا بتواند بدون اينكه صدا : 

 !ـ دركت كنم... مگه تو من رو درك كردي؟

شاين دستانش را گرفت و گفت: عزيزم... خواهش كردم! كريستال با خشونت دستش را از ميان دستان او 
بيرون كشيد واقعا نميخواست گريه كند... اما هر چه بيشتر به خودش فشار مي اورد تا از گريه اش 

گريه كردن بيشتر ميشد... اصال مگر ميشد گريه نكند؟! اين شاين بود كه جلوگيري كند ميلش به 
روبرويش نشسته بود دوباره هماني شده بود كه ديوانه اش كرده بود... اينطور كه عزيزم صدايش ميزد... 
اشكش روي گونه اش سريد و گفت: به من نگو عزيزم... من عزيز تو نيستم... بعدشم چي برات سخته... 

اصال ميدوني سختي يعني چي... اصال ميتوني بفهمي سختي كشيدن دقيقا چقدر ميتوني دردناك چي... 
باشه... يهو از راه رسيدي و مثل يه هرزه با من رفتار ميكني درست مثل همون سه سال پيش... مثل 

ه رد همون روزهايي كه... او ديگر نتوانست جمله اش را كامل كند گريه بي رحمانه به حنجره اش حمل
 ...احساس ميكرد دارد از بغض خفه ميشود نفس عميقي گرفت و آنرا به بيرون فرستاد

شاين خيز برداشت تا در آغوش بگيردش كه كريستال با دست به او اشاره كرد و گفت: سر جات بشين! 
 ...حق نداري بهم دست بزني... تو ديگه هيچ نسبتي با من نداري

ال با حالت دردناكي گريه ميكرد بيشتر نفس نفس ميزد انگار نفس شاين دوباره سر جايش نشست كريست
كم آورده باشد... شاين داشت ديوانه ميشد دلش ميخواست هر چه دارد بدهد تا فقط يك لحظه او را در 

 ...آغوش بگيرد تا شايد بتواند آرامش كند اما او با سرسختي دست او را پس زده بود

الشاين ملتمسانه نجوا كرد: كريست ... 

كريستال ادامه داد: تو هميشه نسبت به من حق به جانب بودي و هنوز هم هستي... ديگه خسته شدم 
شاين... نمي كشم...ديگه برو... بزار بميرم به درد خودم... بزار جوني واسم بمونه تا بچه م رو بزرگ 

روبروت نشسته يه ويرانه  كنم... من ديگه اون كريستال سانتيني كه تو ميشناختي نيستم... اين زني كه
 ...س

كريستال از روي تخت بلند شد و رفت و روبروي پنچره ايستاد به شهر و ماشينهايي كه توي خيابان زير 
پاي انها در حركت بودند خيره شد و ادامه داد: روزها و ماهها منتظر بودم كه دوباره ببينمت... فكر 
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ميشه... دوباره ديدن تو دليل من بود... دليل من براي ميكردم با ديدنت تمام دردها و غصه هام تموم 
 ...بودن... موندن... اما تو برگشتي نه مثل يه ناجي مثل يه سيالب كه تموم خياالتم رو نقش بر آب كرد

شاين بلند شد و رفت و روبروي او ايستاد توي نوري كه از بيرون به داخل ميتابيد ميتوانست گونه هاي 
يند اين صحنه دردناكترين صحنه بود برايش... كريستال بدون اينكه نگاهش كند خيس از اشكش را بب

ادامه داد: تو ميگي برات سخته... چي برات سخته ديدن من با يه مرد ديگه... هيچ پرسيدي كه توي اين 
ن سه سال چه باليي سرم اومد؟! چيكار ميكردم... كجا بودم؟! تنها چيزي كه توي ذهنت بود اين بود كه م
با يه مرد ديگه خوابيدم يا نه... تو زدي توي صورتم...اما ميدوني چيه؟! بيشتر از اينكه صورتم بسوزه 

دلم سوخت... من يه سيلي از تو خوردم كه هنوز هم نميدونم دليلش چي بود... من ديگه توان جنگيدن رو 
كردم... حتي توي دلت هم ندارم وگرنه به خاطر توهيني كه به اليزكوچولوم كردي گردنت رو خورد مي

بهم نخند چون مطمئن باش كه اينكارو ميكردم... اما من ديگه اون كريستالي نيستم كه تو ميشناختي... 
حاال من ناتالي ايوانزم يه مادر مجرد... كه تمام توانش حفظ كردن دختر كوچولوشه... او نيم نگاهي به 

يي براي تو نيست شاين... يعني نميتونم جايي به تو شاين انداخت و ادامه داد: ديگه توي زندگي من جا
 ...بدم

شاين نفسي كشيد و گفت: من سه سال دنبالت گشتم... هيچ جا نبودي... حتي سراغ آيريس هم رفتم اما 
هيچ كس از تو خبري نداشت ... تو رفته بودي... اما من اينجا بودم... همين جا توي همين شهر توي 

. جاهايي ميرفتم كه ميشناختي اما تو هيچ وقت برنگشتي... دنبالم نبودي... تو شهري كه تو ميشناختي..
 ...منو فراموشم كردي كريس... دوست داشتم حداقل منتظرم بموني

كريستال ناگهان عصبي فرياد زد: از كجا ميدوني نموندم لعنتي... چرا اينقدر اصرار داري كه قضاوت 
ده؟كني؟! به توي لعنتي كي اين حق رو مي ! 

شاين دستانش را مشت كرد سعي كرد آرامشش را از دست ندهد اما نميشد احساس ميكرد كريستال او را 
احمق فرض كرده او چشمهايش را روي هم گذاشت نفسي گرفت و گفت: كريستال سانتيني چرا فكر 

مه داد: لعنتي ميكني من احمقم... چرا حرفي ميزني كه ديوانه ام كني... او چشمهايش را باز كرد و ادا
ازت جدا شدم  2009فقط كافيه شناسنامه دخترت رو نگاه كني تا بفهمي كه بي وفا بودي... من دسامبر 

بچه االن چند سالشه... حداقل سه... ميبيني... تو حتي چند ماه هم منتظر من نبودي پس چرا اصرار 
 ...داري

داده بود چه جوابي االن بايد به اين مرد  كريس لحظه اي توي سكوت تماشايش كرد خشم جايش رابه اندوه
احمق ميداد؟! يعني حتي يك درصد هم اتمال اينرا نميداد كه شايد بچه مال خودش باشد؟! از اينهمه حماقت 

و حق به جانبي شاين ديوانه ميشد... چرا... چرا شاين به او اعتماد نداشت... چرا حال خرابش را 
نبي شاين بيشتر ترغيبش ميكرد تا حقيقت اليز را از او مخفي كند... ياد نميديد... همين حماقت و حق به جا

اليز افتاد بچه كوچولوي مظلومش با اين پدر زبان نفهم...چشمهايش دوباره پر از اشك شدند او بدون اينكه 
نگاهش كند گفت: شاين... فكر نميكنم من و تو به جايي برسيم... اگه اينقدر از وجود بچه من توي 

ي... بهتره تركم كني و بري... من از تو هيچي بدل نگرفتمزجر ... 

 ...شاين قدمي به او نزديك شد و گفت: برم... به همين راحتي... پس تكليف اين سه سال چي ميشه

كريستال قدمي به عقب برداشت و دستهايش را روي سينه اش قالب كرد و گفت: ميبيني كه... من بچه اي 
ملش كنيدارم كه تو نميتوني تح ... 
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شاين اين ژستش را ميشناخت هميشه وقتي توي الك دفاعي ميرفت اين حالت را به خودش ميگرفت اين 
به اين معني بود كه ضعف دارد... توي حرفي كه ميزند ضعف دارد... اينكه به حرفي كه ميزند اعتقادي 

 ...ندارد

م چي؟شاين قدمي ديگر به او نزديك شد و گفت: و اگه بتونم تحملش كن ! 

كريستال پوزخندي زد و گفت: تو معتقدي من منتظرت نموندم... دنبالت نگشتم... حداقل نه اونقدر كه تو 
 ...گشتي

 ...شاين سري تكان داد و گفت: من فكرامو كردم... خب حتما يه دليلي داشته كه خيلي دوست دارم بشوم

نجره گذاشت و گفت: خودت چي فكر قالب كريستال از روي سينه اش باز شد او دستش را روي لبه پ
 ...ميكني

شاين پشتش را به پنجره كرد و به لبه ان تكيه داد و در حاليكه به نقطه نا معلومي خيره شده بود گفت : 
من قبال حدسهام رو بهت زدم... دوست ندارم تكرارشون كنم گو اينكه به نظر ميرسه زياد هم درست 

 !نبوده باشه

انداخته بود... داشت با خودش سبك و سنگين ميكرد كه دربازه تمام اين سه سال كريستال سرش را پايين 
ه شاين بگويد يا او را توي همين بي خبري بگذارد و رهايش كند... البته رها كردن شاين چيزي نبود كه 

 ...بتوناد به راحتي ار پسش بر بيايد... سرش را بلند كرد و با لحن آهسته اي گفت: بيمار بودم

ين داشت توي سكوت نگاهش ميكرد در حاليكه سعي ميكرد هيچ ردي از شك و ناباوري توي صدايش شا
 !نباشد پرسيد: سه سال؟

 ...كريستال با لحن بي جاني گفت: يك سال و هشت ماه

 !شاين نزديكتر شد و پرسيد: چي شده بود؟

ند او لبهايش را به هم فشرد و كريستال سرش را بلند كرد چشمهايش دوباره پر از اشك بودند و ميدرخشيد
 !بعد خيلي كوتاه گفت: افسردگي

 !...شاين احساس كرد قلبش را كسي توي مشتش فشرد او با صدايي لرزان تكرار كرد: افسردگي

كريستال دستي به پيشاني اش كشيد و گفت: شش ماهش رو توي يه بيمارستان خصوصي توي كانادا 
 ...بودم

اده بود و قدمي بيشتر به هم فاصله نداشتند كريستال سرش را بلند كرده بود تا شاين حاال دقيقا كنار ايست
بتواند صورت شاين را ببيند حاال ديگر شاين همان شاين خودش بود هماني كه هميشه منتظرش بود انگار 

 ..گفتن اين حرفها تمام ان كدورتها را از بين برده بود

مسش كرد و گفت: افسردگي چراشاين آرام دستش را به بازوي او رساند و ل ... 
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كريستال آب دهانش را قورت داد و با صدايي پر از بغض گفت: تو رفتي و ديگه نيومدي... هيچ كس 
 ...خبري ازت نداشت... او لحظه اي نگاهش كرد و بعد ادامه داد: شاين من نميتونستم

 :بازويش ميان انگشتان شاين فشرده شد و او ادامه داد

بودن توي محيطي كه منو ياد تو بندازه رو برام قدقن كرد مخصوصا بعد از ... كريستال ـ روانپزشكم 
 ... مردد بود كه اين آخري را بگويد يا نه

 !شاين پرسيد: بعد از چي...؟

قطره اشكي كه مردد بود بين ماندن و چكيدن باالخره پايين افتاد و كريستال ادامه داد: بعد از لينكه 
 ...خودكشي كردم

اين با خشونت دستي به چانه اش كشيد او شمرده شمرده پرسيد: تو خودكشي كردي؟! واسه خاطر ... ش
 !من

كريستال سرش را به لبه ديوار تكيه داد و به نقطه اي نامعلوم خيره شد وگفت: منتي نيست... حماقت 
 !خودم بود

دون توجه به مقاومت شاين لحظه اي نگاهش كرد و بعد با يك حركت او را به سمت خودش كشيد ب
كريستال او را محكم ميان بازوهايش جا داد... چيزي كه سه سال انتظارش را داشت همين بود همينكه 

 ...اينجا... توي يك گوشه دنج... تنهايي خودشان دوتا... و اين آغوش تنگ

 ...كريستال با لحن بي مهري گفت: ولم كن شاين... اولش گفتم كه حق نداري بهم دست بزني

اما گوش شاين بدهكار اين حرفها نبود او فقط عشقش را ميخواست همسرش را كه سه سال از او دور 
د... حرفهاي كريستال تا مغز استخوانش را سوزانده بود... كريستالش افسرده شده بود و بستري... او بو

ل به او ميگفت حق ندارد خودكشي كرده بود... اگر واقعا موفق ميشد چه... اگر االن نبود... حاال كريستا
به او دست بزند... مگر ميشد...؟! مگر ميتوانست...؟! او سرش را توي موهاي او فرو برد و آرام زير 

 ...گوشش گفت: دختر احمق... خودكشي كردي... احمق... بيشعور

ين كريستال چنگ در پلورو آلبالويي اش انداخت و همانطور كه تقالي بيحاصلي در بيرون امدن از ب
 :بازوان او ميكرد گفت

ـ حق داري ... بگو ... بگو كه من چه احمقي بود... حاال چيه دلت سوخته... عذاب وجدان داري... شاين 
سرش را كمي به عقب برد و توي چشمهايش خشمگين اما نمناك كريستال خيره شد و كريستال ادامه داد: 

 ...وقتي بهم سيلي

. شاين قوه ناطقه اش را سلب كرده بود... كريس توي موهاي او اما نفس يك لحظه رفت... لبهايش..
چنگ زد... در جدال دروني سختي با خودش بود... ميل به همراهي با او و خشم ... اما مگر ميتوانست 

دربرابر خواستن مردي كه روزي همسرش بود و االن هم اينطور مهربانانه كنار بود بي تفاوت باشد 
همانطور مهربان و پر احساس باالخره كريستال هم رضايت داد انگار همه اين شاين االن كنارش بود 

افت و خيزها برايشان الزم بود... كه از هم بگذرند و به هم برسند كريس سرش را كمي به عقب برد 
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لبخند كمرنگي گوشه لبهاي شاين بود و قطره اشكي گوشه چشم كريستال... او آرام نجو كرد: ديگه تنهام 
 ...نذار

 ...شاين هيش آرامي گفت و دوباره او را محكم به خود فشرد

 بزنين

 براي شادي روح نويسن

نفسهايشان كم كم آرامتر شده بود و اندو هنوز وسط اتاق ايستاده بودند سينه به سينه ...بازو در بازو... 
ز هم د... هنونفس در نفس... شاين آرام دستش را پشت كريستال كشيد روي نرمي حوله اي كه تنش بو

موهايش عطر وانيلي داشتند و تنش بوي بادام و رز ميداد... عطري كه بدجور حسها و خاطرات خفته 
اش را بيدار ميكرد... هنوز پولورش توي مشت كريستال مچاله شده بود نفسهاي كريستال را روي سينه 

در بيتابش بود... فقط خودش اش احساس ميكرد حتي از روي اين پولور كلفت... چقدر دلتنگش بود... چق
 ...ميدانست و خدا... گونه هاي شور از اشك بودند

 ...كريستال همانطور كه سرش روي شانه شاين بود گفت: اون دختره كي بود... اون شب توي ماشينت

شاين لبخند كم رنگي زد كريستال هنوز هم حسود بود... او همانطور كه موهاي او را نوازش ميكرد 
ميپرسيگفت: چرا  ... 

 ... كريستال گفت: نپرسم... تو به خاطر ژروم

اما شاين با هيسي او را دعوت به سكوت كرد و گفت: ديگه نميخوام درباره ش صحبت كنم... بعد سرش 
 ...را عقب برد و توي صورتش نگاه كرد و گفت: باشه

 ...كريستال گفت: نميشه... من به ژروم مديونم شاين... ميفهمي

اين روي هم فشرده شد... اينرا از فك منقبضش ميشد فهميد، چرا بايد كريستالش به ژروم دندانهاي ش
 ...مديون ميبود... او آرام لبش را تر كرد و تكرار كرد: مديون

كريستال گفت: آره به خاطر تمام مدتي كه نبودي و بود ... توي تمام اون روزهاي سخت همراهم بود و 
حتي ازم بخواد كه... منظورم اينه كه تنهام نگذاشت... بدون اينكه  ... 

 ...شاين زودتر گفت: باهاش باشي

كريستال سري تكان داد و گفت: اون مرد تمام اين مدت با احترام به من و احساساتم كنارم بود... ازم 
 .نخواه كه فراموشش كنم

يس را روي شاين آرام دستش را روي گونه او كشيد و روي خط ابرويش را لمس كرد نفسهاي كر
صورتش حس ميكرد چرا اين دختر نميفهميد كه او حتي يك لحظه هم نميتواند ژروم را كنار او تحمل 

كند... شايد مشكل از او بود... شايد اين شاين بود كه داشت اشتباه رفتار ميكرد اما هر چه بود نميتوانست 
 ...تغيري توي اين حسش بدهد كريس گفت: ميفمي چي ميگم
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دستانش را تنگتر كرد و گفت: ميشه بعد درباره اش حرف بزنيم شاين حلقه ... 

 ...كريستال زير گوشش نفس زد: ميفهمي

 ...شاين مشامش را از بوي بادام پر كرد و با لحني كشدارگفت: بعدا كريس... خواهش ميكنم

 ...صداي زنگ موبايل كريستال بلند شد كريستال لب زيرينش را گزيد و گفت: ببخشيد

لبخندي زد و كمي عصبي شد و گفت: خروس بي محل شاين ... 

 ...پرستار اليز بود كه ميگفت دخترك بيدار شده و بيقراري ميكند

كريستال مضطرب به سمت كمد لباسها رفت هنوز يك سري از لباسهايش توي چمدان بود و همين بيشتر 
دست و پاچه اي... بچه يكم گيجش ميكرد شاين كه هنوز هم كمي عصبي بود گفت: عزيزم چرا اينقدر 

 !گريه ميكنه بعد ميخوابه

كريس يك جين زغالي از توي چمدان بزرگش بيرون كشيد و بدون اينكه نگاهش كند گفت: ازت انتظار 
 ...ندارم درك كني... پس در اين رابطه اظهار نظر نكن

ت: يادم نبود كه شاين خورد توي حالش او كه به وضوح دمغ بود روي نزديكترين صندلي نشست و گف
 ...چقدر ميتوني رك باشي

كريستال پيراهن بافت قهوه اي رنگي را هم از توي كمد برداشت و گفت: من رك نيستم فقط از حاشيه 
 ...رفتن خوشم نمياد... و بعد ايستاد و ادامه داد: ميخوام لباس بپوشم

 ...شاين تكيه داد و گفت: انتظار نداري كه من برم بيرون

الفه دستي بروي پيشاني اش كشيد و گفت: يعني ميخواي همونجا بشيني؟كريستال ك ! 

 ...شاين با لحن حق به جانب و جدي گفت: البته

او نفسش را به بيرون فوت كرد و به جهنمي توي دلش گفت و حوله را از تنش خارج كرد... شاين 
د كريستال با بي خيالي جين احساس ميكرد دماي اتاق باال رفته دست انداخت و كمي يقه اش را شل كر

تنگ زغالي را از روي پاهايش باال كشيد و بعد پولورش را تن كرد در حاليكه از تك تك نفسهاي شاين با 
خبر بود اما يك چيز از چشمهاي تيز بين شاين پنهان نماند يك خط ظريف و كمرنگ... روي پوستش.. 

هنوز جمله كريستال را به ياد داشت ...  جاي يك سزارين... باز حسادت توي دلش جا خوش كرد...
امروز باباي اليز را ديده بود... پس هنوز هم با او در ارتباط بود... او نفس عميقي كشيد و سعي كرد اين 

 ...افكار مزاحم را بيرون بريزد

: كريستال با شنيدن اين نفس عميق لبخند كجي زد و همانطور كه تند و تند موهايش را برس ميكشيد گفت
 ...بهت كه گفتم برو بيرون
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شاين از روي ميز بلند شد و پشت سر او روبروي آينه ميز توالت ايستاد و بعد از يك نگاه طوالني و 
 ...پرمهر گفت: دلم برات تنگ شده بود

كريستال ثانيه اس دست از برس كشيدن كشيد و از توي اينه نگاهش كرد براي لحظاتي به چشمهاي هم از 
زدند اما كريستال خيلي زود خودش را جمع و جور كرد و دوباره مشغول برس كشيدن  توي آيينه زل

شد... بعد با يك كليپس ساده سياه همه موهايش را باالي سرش جمع كرد برگشت كه برود شاين دست 
انداخت و بازوي او را وادار به ايستادن كرد، كريستال كمي جا خورد و از موقعيتي كه در آن بود كمي 

ذب شد، نگاه شاين خيره و نافذ بود او براي فرار كرد از اين موقعيت گفت: شاين من بايد زود برممع ... 

اما شاين بدون توجه به حرف او با لحن خيلي جدي پرسيد: كريستال سانتيني... يه سوال ازت ميپرسم... 
 ...ميخوام جوابم رو صريح بدي

سرگردان بين چشمهاي شاين نگاهش ميكرد و شاين  كريستال هنوز داشت با چشمهاني مضطرب و نگاهي
 :آرام نفسش را بيرون داد و سوالي كه پرسيدنش براي او سخت بود را پرسيد

 ...ـ كريستال سانتيني تو هنوز هم به من عالقه داري

 ...كريستال آب دهانش را قورت داد شاين هنوز داشت نگاهش ميكرد كريستال آرام نجوا كرد: شاين

همان جديت پرسيد: جواب سوالم رو ميخوامشاين با  ... 

كريستال لب زيرينش را به دندان گرفت نه حوصله مقدمه چيني را داشت نه وقتش را... و شاين هم با 
اين سوال مسخره ... سكوت او كه كمي طول كشيد انگشتهاي شاين دور بازوهايش شل شد و بعد رهايش 

ين دستانش گرفت و گفت: جوابت رو صريح ميخوايكرد... كريستال دست برد و صورت او را ب ... 

شاين دستش كمي به جلو خم شد و گفت: صريح ... هنوز اين كلمه كامل از دهانش خارج نشده بود كه در 
 ...لطافت كريستال غوطه ور شد كريستال نفسي گرفت و گفت: جوابم صريح بود... يا

نميشد... هيچ شرابي اين همه مستي نداشت... او گفت: شاين لبخندي زد او مست شده بود... مستر از اين 
 صريحتر از اين هم ميشه؟

كريستال منظورش را گرفت و همزمان ياد اليز افتاد و سريع از جدا شد و گفت: يادم نبود كه چقدر 
 ...ظرفيتت كمه... ببين كم كم خاطراتي رو كه به زور قصد فراموش كردنشون را داشتم دارن زنده ميشن

ن با حسرت به بيرون رفتن او نگاه كرد و زير لب با حسرت گفت: كريستالشاي  ... 

دقيقه اي بعد او پالتو پوشيده دوباره وارد شد به سمت تخت رفت همانجايي كه اسباب بازيهاي اليز را 
گذاشته بود عروسك بابا اسفنجي را برداشت و بدون اينكه مخاطب خاصي داشته باشد گفت: عاشق اينه... 

عد به شاين كه وسط اتاق ايستاده بود گفت: ماشين داريب ... 

 ...شاين سري تكان داد و كريستال گفت: ميشه منو برسوني
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شاين لبخند كجي زد و گفت: نه نميشه... و بعد دستش را دور شانه او حلقه كرد و ادامه داد: تازه پيدات 
 ...كردم... از اين به بعد هر جا بري بايد كنارمن باشي

يستال نگاه عاقل اندر صفيهي انداخت و گفت: چطوري ميشه هر جا برم و كنارتم باشمكر ..*** 

 

توي ماشين نشسته بودند و داشتند به سمت بيمارستان ميرفتند شاين توي خوشي داشت دست و پا ميزد... 
داشت اما  باورش نميشد دوباره كريستال را كنارش دارد... مثل قبلنها، درست بود كه يك چيزهايي فرق

لعنت به همه ي آنها... حاال كه كريستال كنارش بود و گفته بود كه دوستش دارد ديگر باقي چيزها بي 
اهميت بود... حتي آن دخترك شيرين توي بيمارستان و باباي بي همه چيزش.. شاين به اين فكرش لبخند 

ا نهزد او حتي باباي بچه را نميشناخت... تا بداند او بي همه چيز هست ي ... 

كريستال دستش را زير چانه اش زده بود و داشت چرت ميزد يك لحظه شاين آرزو كرد كه ايكاش االن 
سه سال پيش بود و او هرگز به آن سفر لعنتي نميرفت... وقتي فكرش را ميكرد كه چه بالهايي سر 

... اگر آن روزها خودش و كريستال اورده آنهم فقط با يك سفر دلش ميخواست سرش را بكوبد به ديوار
قيد آن سفر را ميزد و كنار عشقش ميماند چه بسا االن او و كريستال كنار هم توي خانه شان بودند... در 

آرامش...كريستال را نگاه ميكرد هيجان شيريني توي جانش مينشست باورش سخت بود اما دوباره 
وباره كريستال كنارش بنشيدند و او كريستال كنار نشسته بود چقدر حسرت اين موقعيت را داشت اينكه د

رانندگي كند... از تصور دوباره با او بودن نفسش تنگ شد هيجان زيادي داشت اينكه دوباره او را بين 
بازوهايش ببيند...او نفسش را به بيرون فوت كرد و همين باعث بيدارشدن كريستال شد او كمي جا به جا 

 ...شد و گفت: نرسيديم

نه هنوزشاين كوتاه گفت:  ... 

كريستال سري تكان داد و صاف نشست ميدانست االن اليز توي بيمارستان جهنم به پا كرده... شاين بي 
 ...مقدمه گفت: با كي زندگي ميكني

 ...او لحظه اي به او نگاه كرد و گفت: با خودم

 !شاين دستي به صورتش كشيد و گفت: كجا بودي... االن كجا زندگي ميكني؟

نگاهش كرد و گفت: تا همين تابستون توي كانادا بودم بعد برگشتم ... او مكثي كرد و كريستال كمي 
 ...پرسيد: به ويالي منم سر زدي

 ...شاين لبخند كجي زد و گفت: فك كن نزده باشم... نيم نگاهي انداخت و اضافه كرد: فروخته بوديش

يلي برام سخت بود... ولي خوب كريستال توي صندلي فرو رفت و گفت: آره فروختمش... با اينكه خ
ميدوني براي من كه همه چيزم رو از دست داده بودم و اون خونه به غير از اون حساب بانكي... تنها 

 ...دارايي بود... ژروم برام فروختش و كمكم كرد تا از اينجا برم

ب گفت: آفرين شاين با خودش فكر كرد كه توي عمرش از هيچ كس اندازه ژروم بدش نيامده... و زير ل
 ...به ژروم
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كريستال تلخي كالم او را فهميد اما بي توجه ادامه داد: اما اين تابستون احساس كردم كه دلم ميخواد 
بگردم.. من متعلق به اونجا نبودم.. من بيشتر عمرم رو توي نيويورك زندگي كرده بودم... مثل آدمي 

ساس ميكردم بايد خودم رو جمع و جور كنم... خونه بودم كه بعد از هزار سال از خواب بيدار شده... اح
اي كه توي ونكوور خريده بودم رو فروختم و برگشتم... االن توي استاتن آيلند زندگي ميكنم...اونجا برام 
بهتره به سكوت و خلوتيش احتياج داشتم... يه بار اومدم همون خونه ي دختر خالت اما فهميدم فروختن 

 ...رفتن

رفي براي گفتن نداشت... بعد از اين ديگر تكرار غم و غصه هايش بود و نتيجه اي جز او سكوت كرد ح
اشك برايش نداشت... توي سكوت دستش را روي دست شاين گذاشت و بعد انگشتانش را توي انگشتان او 

 ...قفل كرد و ملتمسانه گفت: ميشه درباره گذشته حرف نزنم

واسش را به رانندگي داد و فشار محسوسي به انگشتان او شاين لحظه اي نگاهش كرد و بعد دوباره ح
آورد و با تكان دادن سر موافقتش را با كريس اعالم كرد... و گفت: امشب ميري وسايلت رو جمع ميكني 

 ...ميبري آپارتمان من... كليدشم بهت ميدم من امشب نوبت كشيك هستم... شب نميام

ين داشت گفت: امشب بايد استراحت ميكرديكريستال در حاليكه هنوز پنجه در پنجه شا ... 

 ...شاين لبخند زد و گفت: امشب از يكي خواهش كردم جام وايسته... اخه بايد باهات حرف ميزدم

سه ساعت جلوي در هتل توي ماشين منتظرت بودم تا برگردي... كريستال آرام و پر از احساس نجوا 
 .كرد: عزيزم

يد و دوباره انگشتاش توي پنجه كريستال فشرده شد و شاين ادامه دل شاين از شنيدن لحن صدايش لرز
 ***..داد: فقط آرزوم اينه كه دوباره كنارم باشي

 

با اينكه تمام مدت شب را نخوابيده بود و امروز هم بيمارانش نسبت به روزهاي قبل بيشتر بود اما در 
بقه باالتر فكر ميكرد لذتي بي حد خود انرژي زيادي احساس ميكرد... وقتي به حضور كريستالش يك ط

زير پوستش ميدويد... اينكه دوباره با هم باشند... زير يك سقف... صدايش... نگاهش... حرفهايش... 
عطرحضورش... دلش براي تك تك اينها تنگ شده بود و حاال او يك طبقه باالتر داشت نفس ميكشيد 

د... با خودش فكر كرد آيا امكانش هست كه نهار را نگاهي به ساعت انداخت تا وقت نهار چيزي نمانده بو
با كريستال بخورد... اما خيلي زود ياد اليز افتاد... انگار يكهويي ذوقش كور شد... در هر حال با آن بچه 

نميشد... مطمئنا كريستال هرگز كودكش را به خاطر يك نهار رها نميكرد... اما نبايد اجازه ميداد اين 
ا خراب كند در همين افكار بود كه با صداي زنگ تلفن روي ميز به خودش آمد... چيزها حال خوبش ر

گوشي را كه برداشت صداي بم دكتر فاكس فوق تخصص بيماريهاي خوني كودكان بيمارستان توي 
گوشش پيچيد دكتر فاكس همينطور استاد شاين توي دانشگاه هم بود او از شاين خواسته بود براي معاينه 

ه طبقه باال برود... قند توي دل شاين آب شد اين بهترين فرصت بود براي ديدن دوباره يك بيمار ب
 ...كريستال

شايد براي نهار هم ميتوانست راضي اش كند... آبي به سر رويش زد... چشمهايش كمي خسته بودند اما 
ديگر طاقت دوري  اين هيچ تغييري در تصميمش نميداد... كريسال را ميخواست حاال كه پيدايش كرده بود
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اش را نداشت دستي روي روپوش سفيدش كشيد موهايش را كمي مرتب كرد و صورتش را خشك كرد و 
به طرف دفتر فاكس به راه افتاد... لبخند روي لبش آنقدر پررنگ و گرم بود كه تقريبا همه كاركنان بخش 

رد او بدون توجه به تيكه هايي چهار و پنج متوجه شده بودند امروز حال دكتر شكوهي با هميشه فرق دا
كه بعضي ها بارش كرده بودند وارد دفتر دكتر فاكس شد او در حال خوردن نهار بود... بوي خوراك 

مرغي كه داشت ميخورد توي اتاق پيچيده بود و ياد شاين مي اندخت كه چقدر گرسنه است... دكتر فاكس 
ومدي... من هنوز نهارم رو نخوردمبا ديدن او با خنده گفت: چطوري شاين... خيلي زود ا ... 

شاين روي مبل راحت روبروي ميز او نشست و گفت: بيكار بودم گفتم بيام يكم هم با هم حرف بزنيم... 
 ...مدت زياديه كه همديگرو نديديم

فاكس خنديدي با اينكه نزديك شصت سال از عمرش ميگذشت اما هنوز هم ميشد گفت جذاب است با ان 
سفيد و چشمهاي روشنش... مرد سرحال و روفرمي بودموهاي يكدست  ... 

 ...او درحاليكه با چاقو غذايش اتكه تكه ميكرد نيم نگاهي به او انداخت و گفت: چطوري شاين... چه خبر

 ...شاين پايش را روي هم انداخت دلش ميخواست بگويد از اين بهتر نميشم اما كوتاه گفت: خوبم

يدوني شاين... شغل ما شغل غم انگيزيه... تازه فهميدمفاكس سري تكان داد و گفت: م ... 

 ...شاين ابروهايش راباال برد و گفت: درست دارم ميشنوم... شما اين حرف رو زدين

به قيافه فاكس نمي آمد به اين حرفي كه زده ايمان داشته باشد او هنوز داشت تكه هاي مرغش را از هم 
ال شاين يك همچين چيزي را از دهان او نشنيده بود... كال دكتر جدا ميكرد... اما در هر حال تا به ح

 ...فاكس آدم زياد احاساساتي نبود

دكتر فاكس ادامه داد: امروز جواب آزمايشهاي يه بچه واقعا ناراحتم كرد... به عمرم شيرينتر و زيباتر از 
نوزم مطمئن نيستم... ازت خيلي متاسف شدم... اما ه ALL اين بچه نديدم... اما آزمايشاتش مشكوك به

 ...ميخوام بري و معاينه اش كني... من آزمايشات رو تكرار كردم... ولي نظر تو هم برام مهمه

شاين توي مبل فرو رفت... در پزشكي كودكان اين مسائل ناراحت كننده گريز نا پذير بودند... اصال درد 
ن داد و گفت: باشه حتما... پرونده شو ميشه كشيدن يك كودك هميشه ناراحت كننده است... شاين سري تكا

 ...ببينم

 ...فاكس سري تكان داد و گفت: اون پوشه نارنجي روي ميز

شاين پرونده ر باز كرد آزمايشات را كه نگاه كرد ميتوانست بدون شك بگويد كه كودك به سرطان خون 
« اليز ايوانز»ه نوشته شده بودمبتالست اما چيزي كه بيشتر شوكه اش كرد نام بيمار بود كه بروي پرند

اين اسم را ميشناخت اين اسم دختر كوچولوي كريستال بود... احساس كرد دنيا جلوي چشمش تيره و تار 
شد... صورت كريستال جلوي چشمش آمد وقتي درباره دخترش حرف ميزد... قلبش پر از درد شد براي 

 ...دختر كوچولو و بيشتر مادر دخترك

________________________________ 
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شايعترين سرطان خون در كوكان است که شامل تکثير بدخيم سلولهاي لنفوبالست است .  :ALL تعريف
 اين تکثير بدخيم بيشتر در مغز استخوان اتفاق مي افتد

________________________________ 

عدد شانس بود... از اين افكار  براه افتاد پنج و دو ميشد هفت... اين 2-5با قدمهايي لرزان به سمت اتاق 
بيهوده عصباني شد فاكس يك دستش را توي جيبش گذاشته بود تقريبا هم قد شاين بود شايد دو سه سانتي 
بلندتر... درشتي جثه اش جذبه ي خاصي به او داده بود شاين هر دو دستش را توي جيبش گذاشته بود 

تر داشت با او صحبت ميكرد... شاين دستي به صورتش شايد بايد درباره رابطه اي كه با اين مادر و دخ
 ...روي ته ريش يك روزه اش كشيد و گفت: دكتر فكر كنم يه چيز رو بايد بهت بگم

 ...فاكس نيم نگاهي انداخت و گفت: چي

با اين « يكم»پوزخند زد... واقعا « يكم»شاين گفت: من با اين خانواده يكم قاطي ام... توي دلش به كلمه 
و دختر قاطي بود مادر ... 

 ...فاكس هومي كرد و گفت: چطوري

 ...شاين ابرويي باال انداخت و گفت: من و مادر بچه

نميدانست االن بايد رابطه اش را با كريستال چه بنامد... كريستال را بايد چطوري معرفي 
مينشيند هر چه فكر كرد ديد نامزد بيشتر به دلش« همسر«... »دوست دختر«...»نامزد»ميكرد... ... 

 ...ـ مادر اين بچه نامزد منه

 ...فاكس كمي نگاهش كرد و گفت: تو نامزد داشتي

 ...شاين لبخند كجي زد و گفت: جديدا

 ...فاكس ايستاد و گفت: اگه مشكلي داري با معاينه بچه

 :شاين ميان حرفش پريد

 ...ـ نه... نه... فقط گفتم بدوني بهتره

كارت سخت شد...نامزدت بدجور وابسته بچشه... فكر كنم براش خيلي فاكس سري تكان داد و گفت: پس 
 ...سخت باشه

 ...شاين انگشتش را روي پيشاي اش كشيد و زير لب گفت: درسته

اما االن ديگر وقت فكر كردن به اين چيزها نبود...دلش ميخواست هر چه داشت ميداد تا االن وارد آن 
طور رقم خورده بود تا هيچ چيز را به را به راحتي بدست اتاق نشود اما نميشد انگار تقديرش اين

نياورد...حاال كه كريستالش را پيدا كرده بود حاال كه همه چيز داشت خوب پيش ميرفت حاال كه يه قدم 
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بيشتر تا دوباره با او بودن فاصله نداشت... حاال چرا... چرا درست در اين لحظه بايد اين اتفاق بيفتد... 
سوپروايزر بخش پنج جلويشان را گرفت و درباره « كتي ترنر»ي جيبش مشت كرده بود دستانش را تو

نامه درخواستي كه دكترها و پرسنل درباره يك موضوع مسخره داده بودند شروع به صحبت كرد... دل 
 ...توي دل شاين نبود فاكس رو به او كرد و گفت: دكتر شما برين من هم االن ميرسم

ي لرزان به سمت اتاقي كه تقريبا االن روبرويش ايستاده بود رفت اولين صحنه اي كه شاين با همان قدمها
با آن روبرو شد كريستال بود كه كودكش را در آغوش گرفته بود و عرض اتاق را باال و پايين ميكرد 

وي بچه بيقرار بود و كريستال از او بدتر... وقتي به سمت درچرخيد بالفاصله با ديدن شاين آرامشي ت
 ...دلش دويد كه توي صورتش هم منعكس شد... شاين به سمتش رفت و گفت: چي شده

 ...كريستال به جاي جواب گفت: چقدر خوب شد كه اينجايي

 !شاين لبخند كمرنگي زد و دوباره گفت: چه اتفاقي افتاده؟

 كريستال كه مشخص بود بغض دارد گفت: آنژوكت براش گذاشتن... چشمهايش به وضوح مرطوب
 ...شدند... و بعد با صدايي بغض آلود اضافه كرد: رگش پيدا نميشد

دقيقا يعني چه... يعني با يك سوزن بيوفتي به جان رگ... از تصور « رگش پيدا نميشد»شاين ميدانست 
اينكه رگ اين دست كوچولو را چطوري گرفته اند و حال كريستال در آن لحظه چطور بوده ناراحت 

 ...شد

فشرده و باال و پايين رفتن سيبك گلوي كريستال ميشد فهميد كه دارد سعي ميكند بغضش را  از لبهاي بهم
فرو دهد اما قطره اشكي كه از گوشه چشمش چكيد نشان داد كه موفق نبوده شاين باصدايي آرام با ابرو به 

 ...بچه توي بغلش اشاره كرد و با صدايي آرام گفت: آروم باش عزيزم

رابتر از ان بود كه با يك جمله آرام شود... شاين دستش را زير بغلهاي دخترك اما حال كريستال خ
انداخت و او را از آغوش كريستال بيرون كشيد دخترك آنقدر گريه كرده بود كه ديگر توان حرف زدن 
 ...نداشت ... حتي توان اينرا نداشت كه مثل بچه هاي ديگر مقاومت كند در برابر جداشدن از مادرش

او را توي آغوشش جا به جا كرد و گفت: چي شده عزيزم... ديگه تموم شدشاين  ... 

 ...دخترك در ميان گريه گفت: ميخوام برم خونمون

 ...كريستال آرام پشت او را نوازش كرد و گفت: عزيزم... گريه نكن... ديگه تموم شد

اال گريه اش تبديل به هق اما دخترك همينطوراشك ميريخت... گونه ها و بيني اش سرخ شده بودند و ح
هق شده بود... شاين همانطور كه دستش را روي كمر دخترك گذاشته بود زير گوش كريستال زمزمه 

كرد: چرا گريه ميكني... جلوي بچه... و با خودش فكر كرد او كه از ديدن يك آنژوكت ساده اينطور بهم 
 ...بفهمد چه خواهد كرد ALL ريخته... اگر در باره

آرامي لحن شاين نجوا كرد: نميتونم... طاقتشو ندارم كريس به ... 

 ...شاين با دست آزادش بازوي او را لمس كرد و گفت: من اينجام
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خودش هم نميدانست چرا اين حرف را زده... از دست او به عنوان يك آدم... يك مرد... يك پزشك در 
ديگر كه كريستال هم در جريان اين حال حاضر چه كاري براي كريستال بر ميامد مخصوصا تا لحظاتي 

فاجعه قرار ميگرفت... او دخترك را آرام روي تخت خواباند و بي اختيار خم شد و پيشاني او را 
يد و گفت: االن ميرم حسابي دعواشون ميكنمب*وس ... 

 ...دخترك گفت: كيا رو

 ...شاين گفت: همون پرستارا رو كه به دستت سوزن زدن

رد و گفت: نميخوام... مامانم خودش ميتونهدخترك به مادرش نگاه ك ... 

در اين هنگام دكتر فاكس هم وارد شد و با همان انرژي هميشگي شروع به احوالپرسي از اليز و كريستال 
 !كرد او لپ دختر را گرفت و گفت: فرشته كوچولوي من چرا گريه كرده؟

. دستم درد ميكنهاليز دستش را بلند كرد و آنژوكتش را نشان داد و گفت: ببين.. ... 

فاكس همانطور كه موهاي او را نوازش ميكرد رو به كريستال كرد و گفت: ايشون رو كه ميشناسين... و 
 ...بعد چشمك كوچكي به شاين زد

لبخند بي رمقي روي لبهاي شاين نشست و رو به كريستال گفت: من درباره خودمون با دكتر حرف 
 ...زدم

قدم به شاين نزديك شد... و دكتر فاكس ادامه داد: من معتقدم كه دكتر  كريستال سري تكان داد و يه
 ... شكوهي هم اليز كوچولو رو معاينه كنه

 ...كريستال به شاين نگاه كرد... و بعد گفت: اينكارا براي چيه... براي چندتا كبودي

 ...دكتر فاكس سري تكان داد و گفت: مشخص ميشه

ترك كه با چشماني متوحش روي تخت دراز كشيده بود گذاشت تا شاين آرام دستش را روي گردن دخ
اندازه غدد لنفاوي او را معاينه كد اما بالفاصله با لمس كردن او دخترك ريسه رفت تا جايي كه ميتوانست 

خودش را جمع كرد لبخند پر رنگي بي اختيار روي لبهاي شاين نشست... خب اين هم يكي ديگر از 
ر بودشباهتهاي مادر و دخت ... 

 ...دخترك با خنده گفت: قلقلكم مياد... انگار نه انگار كه دقيقه اي پيش مثل ابر بهار اشك ميريخت

 ...كريستال به طرفش رفت و گفت: عزيزم بزار دكتر گلوت رو ببينه

 ...دخترك سري تكان داد و گفت: نه... قلقلكم مياد

كرد ونتيجه اش آنقدرها هم كه انتظار داشت بد نبود باالخره با هر مشقتي كه بود شاين دخترك را معاينه 
او تورمي توي غدد لنفاوي احساس نكرد فقط يك تورم خفيف در ناحيه طحال... با اينكه آزمايشات احتمال 
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قوي از يك بيماري بدخيم را ميداد اما هنوز هم شاين اميدوار بود موضوع آنقدر ها هم به نظر ميرسيد 
 .بغرنج نباشد

اتاق اليز فاكس از كريستال خواست تا با او و شاين به اتاقش بروند... چشمهاي كريستال پر  موقع ترك
بودند از نگراني... فاكس كمي جلوتر و شاين و كريستال هم پشت سر او قدم بر ميداشتند شاين به شدت 

د اما هنوز دلش ميخواست دستش را دوي بدن كريس حلقه كند تا شايد بتواند كمي از نگراني او كم كن
كسي در بيمارستان از ماجرا خبر نداشت دوست نداشت به اين زودي نقل محفل پرستاران و پرسنل 

 ...باشد

كريستال كنار شاين نشسته بود و با چشماني نگران نگاهش بين چشمها و دهان دكتر فاكس در رفت و امد 
اول از هر چي ازتون ميخوام كه  بود... فاكس دستهاي را روي ميز قالب كرد و گفت: خانم ايوانز...

 ...صبور باشين و تا آخر حرفامون رو گوش كنين

 ...فاكس نميدانست با همين دو كلمه چه طوفاني دردرون كريستال بپا كرده بود

فاكس ادامه داد: اليز كوچولو با يه سري كبوديهاي نامتعارف توي بدنش به من معرفي شد... خب يه 
رنج سني ار بچه ها شيوع بيشتري داري مثل كمخوني و... من از اول كه  سري از بيماريها توي اين

 ...كبوديهاي اليز رو ديدم به سالمت خونش شك كردم

 ...كريستال زير لب تكرار كرد: سالمت خونش

 ... هستش ALL فاكس كمي مكث كرد و گفت: متاسفم كه اين رو دارم ميگم... اما اليز مشكوك به

تعش و لحني پرسشگرانه گفتكريستال با صدايي مر : ALL 

شاين احساس ميكرد ضربان قلبش به شدت باال رفت ميدانست االن كريستال هم حال بهتري ندارد مطمئن 
بود اين آرامش قبل از طوفان دوام زيادي ندارد اميدوار بود فقط كريستال بتواند خوب با قضيه كنار بيايد 

 ..طاقت غصه خوردن و درد كشيدنش را نداشت

صداي بم فاكس دوباره توي اتاق پيچيد او سرش را كمي پايين انداخت و بعد با طمانينه گفت: سرطان 
 ...خون

كريستال مژه نميزد... شاين مطمئن بود كه نفس هم نميكشد... او سر چرخاند و نگاهي به شاين نداخت 
وح بود ميخواست چيزي چشمهايش تاريك شده بودند و لبان نيمه بازش ميلرزيدند نگاهش گنگ و بي ر

بگويد اما كلمات را به ياد نمي آورد... دكتر چقدر راحت داشت درباره سرطان صحبت ميكرد... دختر 
كوچولوي او فقط كمي روي بدنش كبودي داشت... فقط همين... اين دكتر احمق سرطان را از كجاي مغز 

سرفه ميكرد... اليز همه چيزش بود... پوسيده اش بيرون كشيده بود اليزش فقط كمي كبودي داشت و كمي 
اين دكتر بي رحم چطور ميتوانست به همين راحتي درباره سرطان حرف بزند... مگر اليزش را نديده 

 ..بود.. آن چشمهاي بي نظير و شفاش را و لبخند معصومش را كه دقيقا شكل مال شاين بود

شد احساس ميكرد هواسنگين است بايد پنجره با حالت بي تعادلي از روي مبلي كه رويش نشسته بود بلند 
را باز ميكرد اما ناگهان همه جا سفيد شد... ديگر جايي را نميديد و با صداي ممتدي كه توي گوشش 

 ..پيچيده بود ديگر صدايي هم نميشنيد فقط سوزش خفيفي روي پيشاني اش و بعد ديگر هيچ
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ين بود كه او دوباره دچار افت فشار شده بود . جسم سردي را روي پيشاني اش احساس ميكرد... حقيقت ا
با مغز رفته بود توي ديوار... ميدانست كه دراز كشيده اما مكان و زمان را انگار يادش رفته بود دستي 
به آرامي صورتش را نوازش كرد و صدايي مهربان متعاقب آن صدايش زد صدايي بم مردانه و مهربان 

ميكرد و به شدت دلنشين كه بدجور آرامش ... 

 ...ـ كريستال... عزيزم... چشماتو باز كن

دلش ميخواست تا ابد چشمهايش را باز نكند تا اين صداي گرم مردانه فقط صدايش بزند اما ميدانست كه 
نميشود... به زور چشمهايش راباز كرد و متعاقب آن هجوم نوري كور كننده توي چشمش بود... انگار 

نداشت... انگار روي هوا بود... سعي كرد دستش را باال بياورد هنوز حجم توان باز نگاه داشتنشان را 
سرد را روي پيشاني اش احساس ميكرد كم كم داشت همه چيز را به ياد مي آورد و اولين چيزي كه توي 

بود احساس كرد چشمهايش داغ شدند و بعد بدون هيچ تالشي « سرطان»سرش تكرار شد كلمه منحوس 
ز گوشه چشمهايش سرازير شدند صداي شاين را مشنيد كه داشت به آرامي زير گوشش قطرات داغ اشك ا

حرف ميزد... به انگليسي... به فارسي... حتي كلماتي كه براي كريستال نامفهموم بودند هم بد جور دلش 
 :را زير و رو ميكردند...كلماتش مثل آب روي اتش بودند

فقط بگو چيكار كنم خوب بشي... بهتر بشي ـ عزيزم كاش ميمردم و اينجور نميديدمت... ... 

و دانه دانه قطرات اشك را از روي گونه اش نوشيد... باالخره لبهاي خشكيده و نيمه بازكريستال لرزيدند 
 ..و او تقريبا زمزمه كرد: شاين

 ...ـ جانم... جانم

را باال و پايين كرد نفسش تنگ شد... دلش رفت براي اين جانم گفتهاي پر احساس... بغض توي گلويش 
 ...و گفت: من بدون اليز ميميرم

دستهاي شاين را روي موهايش احساس كرد چقدر حسرت اين انگشتان را داشت و حاال كه برگشته بودند 
دلش انقدر دردمند بود كه حتي توان شاد شدن را هم نداشت... دوباره چشمهايش راباز كرد... حاال بهتر 

يده روي يك تخت يافت... پشت يك پاراوان پارچه اي... شاين كنارش روي شده بود خودش را دراز كش
لبه تخت نشسته بود با همان روپوش سفيد كه بدجور جذابش ميكرد با چشماني نگران صورتش را 

 ...ميكاويد

 ...ـ مگه اليز چي شده... اليزت خوب ميشه... به من اعتماد كن

گفت: شاين... من بدون اليز ميميرم... ميفهمي... انگار كريس همانطور كه اشك ميريخت نفسي گرفت و 
 ...كلمه اي هم از حرفهاي شاين را نشنيده بود

 ...شاين كيسه يخ را روي پيشاني او جا به جا كرد و گفت: عزيز دلم... قرارنيست باليي سرش بياد

كريستال بايد تا چند ماه اما خود شاين هم چندان به اين حرفي كه ميزد ايمان نداشت حداقلش اين بود كه 
درد كشيدن و دوره درمان دخترش را تحمل ميكرد... و اين خود يكي از تلخترين دوراني بود كه يك مادر 
ميتوانست تجربه كند... اين زني كه با شنيدن يك خبر ساده با اين روز افتاده بود ديگر جاي خود داشت... 
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بود شده بود و رنگ صورتش به زردي گراييده بود... نيمي از پيشاني اش بر اثر برخورد با ديوار ك
 ...موهاي خوشرنگش با حالت ترحم انگيزي دور اين صورت رنگ پريده را قاب گرفته بودند

كريستال سعي كرد نيم خيز شود اما شاين دستش را روي تخت سينه او گذاشت و دوباره وادار به 
... فشارت خيلي پايينه بزار سرم تموم بشه بعد راه خوابيدنش كرد و غر زد: تو كه هنوزم سر به هوايي

 ...بيفت

اما شاين فقط دلش ميخواست اين تنهايي دونفره اش كمي طوالني تر بشود... چرا كريستال نميفهميد كه 
چه حسرتي توي دل شاين است... كريستال دوباره سعي در بلند شدن داشت و همزمان گفت: اليز 

ته اينجام... بچم ميترسهتنهاست... نميدونم چند ساع ... 

شاين ميدانست ديگر اين زن با ان كريستالي كه سه سال پيش تركش كرده بود فرق دارد و حاال فرقش را 
ميديد... قلب كريستال حاال تماما پر بود از دخترش... يك لحظه نسبت به آن بچه مو قهوه اي ريز نقش 

از توي سرش بيرون ريخت... بايد قبول ميكرد اين حسادت كرد اما خيلي زود اين احساسات مسخره را 
كريستال سانتيني با آن دختر سرسختي كه سه سال پيش تركش كرده بود يك فرق اساسي پيدا كرده... و 
آن اين بود كه او حاال يك مادر بود با يك غريزه نيرومند مادري... او ارام موهاي او را نوازش كرد و 

ستارها هستنگفت: نترس چيزي نميشه... پر ... 

 !كريستال دست او را پس زد و گفت: تو چه ميفهمي... پرستار مگه مامانش ميشه؟

اما شاين دوباره او را وادار به خوابيدن كرد و با لحن محكمي گفت: فشارت پايين راه بيوفتي بازم با مغز 
 ...مي خوري زمين... بفهم

 :اما كريستال مقاومت كرد و زد زير گريه

... فكر ميكني برام مهمه... بزار برم شاينـ به جهنم ... 

شاين لحظه اي به او نگاه كرد كه روي تخت نشسته بود و با يك پيشاني كبود و رنگ و رويي پريده و با 
چشمهايي اشك آلود داشت نگاهش ميكرد... يك قدم نزديكتر شد و سر او را به سينه اش چسباند و گفت: با 

.. طاقت ديدنت رو توي اون حال و روز ندارم... بزار حالت بهتر بشه ... من اينجوري نكن... ميفهمي.
 ...بر ميگردي

كريستال در همان حال در ميان گريه گفت: اين دكتر احمق چي ميگه... دختر من فقط كمي بدنش كبود 
 ...ميشه... همين... اين دكتر چرا اينقدر ببيرحمانه داره با من رفتار ميكه

گفت: متاسفم عزيزم... حق با دكتر فاكسه... بايد خيلي زود مراحل درمان رو آغاز  شاين نفسي گرفت و
 ...كنيم

كريستال به دو طرف روپوش شاين چنگ زد و تقريبا از او آويزان شده بود... او در ميان هق هق گفت: 
.. باور كن تو رو خدا بگو اينا همش يه شوخيه... بگو دارين با من شوخي ميكنين.. من طاقتشو ندارم.

ميميرم... قسم ميخورم بدون اين بچه من يه لحظه هم نميمونم... شاين دوست داري من بميرم... آره... 
 !دوست داري ديگه نفسم باال نياد
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شاين عطر موهايش را نفس كشيد و گفت: چرا اينقدر پرت و پال ميگي تو... تو بگي آخ من قلبم مي 
ريس را از خودش جدا كرد و توي صورت او زل زد و گفت: من ايسته و از مردن حرف ميزني... او ك

حاضر همه چيزم رو بدم فقط اين اشكاي تو نريزن... اما كريستال... عزيزم.. همه زندگيم... عشقم... 
چيزي كه اتفاق افتاده اجتناب نا پذيره... تو االن بايد قوي باشي... به خاطر دخترت... تو تنها كسي هستي 

كوچولو توي اين دنيا داره... ميفهمي.. بايد قوي باشي كه اون موجود ! 

توي ذهن كريستال تكرار شد... نه اين درست نبود اليز « تو االن تنها كسي هستي كه اون داره» جمله ي 
پدر داشت پدري مثل شاين... داشت ديوانه ميشد... او تحمل اينهمه فشار را نداشت هم كنار امدن با 

ديد در افشاي حقيقت پدر بودن شاين... سرش را در ميان دو دستش گرفت و بيماري دخترش هم تر
چشمهايش را بست... اين ناجوانمردانه بود كه االن شابن بفهمد پدر است... انهم پدر يك دختر كوچولوي 

 :شيرين سرطاني! و شاين ادامه داد

ا اينرو هم بدون كه نود درصد ـ اينكه بيماري احتمالي دختر كوچولوت كمي جديه توش ترديدي نيست، ام
 ...بچه هايي كه مبتال ميشن خوب ميشن... و بيشترشون عمر طوالني رو تجربه ميكنن

 :او دستهاي كريستال را از روي سرش پايين اورد و گفت

وجود داره... فقط تو خودت رو نباز...  ALL عزيزم به من اعتماد كن... روشهاي درماني متعدد براي
نارت هستم... اودستش را زير چانه كريستال گذاشت و سرش راكمي باال آوردو ادامه داد: من تا هميشه ك

 ...فقط تو قوي باش و تكيه بده به من...باشه... من تنهات نميذارم

قطرات درشت اشك از چشمهاي كريستال جوشيد و روي گونه اش لغزيد... او دستش را روي دست شاين 
اليز من...چرا اون بايد مريض بشه... چون من خيلي دوستش دارم... گذاشت و گفت: آخه چرا... چرا 

 ..چون نفسم به نفسش بنده... چون ... اما گريه امانش نداد

 ...شاين متاثر شد گردنش را كج كرد و گفت: عزيزم... خواهش كردم

سوندم؟! اما كريستال بي توجه به حرف شاين ادامه داد: ميدوني من اين بچه رو چطوري تا اينجا ر
 ...ميدوني... به چنگ و دندون گرفتمش

اما گريه امان نداد تا ادامه بدهد، شاين بايد اعتراف ميكرد هنوز هم از دست كريس با خاطر داشتن اين 
بچه دل چركين بود... با اينكه با ديدن دخترك تقريبا همه چيز را فراموش ميكرد اما اين توي اصل قضيه 

اصل چه چيزي بود! مطمئنا لك لكها اين بچه را توي دامن كريستال نگذاشته فرقي نداشت كه اين بچه ح
 ...بودند

شاين او را دوباره خواباند و گفت: من ميرم بهش سر ميزنم... اما تو همينجا بمون تا سرمت تموم بشه... 
 ...او لحن تحكم آميزي اضافه كرد: ميموني تا تموم شه

اند دوباره سر پا شود دستش را به آستين شاين رساند و گفت: بيارش كريستال بي حالتر از آن بود كه بتو
 ...اينجا... تو رو خدا... ميخوام ببينمش
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شاين با ديدن چهره غمزده وحالت ملتهب كريستال دلش گرفت... او اين زن را دوست داشت... نبايد 
چشمهايش زل زد.. به يد و او كمترين فاصله توي ب*وساينطور زجر ميكشيد خم شد و پيشاني او را 

 !همان آبي هاي گرم... و تقريبا نجوا كرد: عزيزم تموم سعيم رو ميكنم... فقط تو گريه نكن

ميرفت... خسته بود... از اين  5ـ2دستش را توي جيب روپوشش مشت كرده بود و داشت به سمت اتاق 
ي كار ميلنگيد انگار... هنوز زندگي كه يك لحظه هم آرامش را به او بي دريغ نميداد هميشه بايد يك جا

دست به كريس ترسيده بايد با اين قضيه دست وپنجه نرم ميكرد... وارد اتاق كه شد با ديدن ژروم كه 
روي تخت اليز نشسته بود داشت با او صحبت ميكرد روبرو شد و بي اختيار اخمهايش توي هم رفت... 

. كامال واضح بود كه اين بچه نميتواند پدري چرا كريستال اصرار داشت كه ژروم پدر اين بچه نيست..
جز ژروم نداشته باشد... دخترك با ديدن شاين ساكت شد و ژروم نيز به سمت او برگشت و با ديدنش از 
روي تخت پايين آمد و براي لحظه اي هر دو مردد يكديگر را نگاه كردند... ژروم اولين قدم را برداشت 

يد اليز كوچولوي ما باشينو گفت: سالم.. شما بايد دكتر جد ... 

 ...دندانهاي ژروم توي هم فشرده شد... او داشت خودش رابا چه كسي جمع ميبست با كريستال

شاين با همان اخم سري تكان داد و تصميم گرفت هر طور شده از زير زبان اين مرد حقيقت ماجرا را 
 :بيرون بكشد كه باالخره او چه نسبتي با اين مادر و دختر داشت

 !ـ بله من شكوهي هستم... دكتر جديد اليز... شما پدرش هستين؟

ژروم خنده اي كرد و گفت: پدر... نه... من اينقدر خوش شانس نيستم كه باباي اين فرشته كوچولو باشم 
او اينرا گفت و دستي بروي سر اليز كشيد و ادامه داد: من دوست مامانشم... و بعد رو به اليز كرد و 

من كي ام؟گفت: اليز  ! 

 ...اليز با صدايي نازك و شيرين گفت: تو ژرومي

ژروم چشم غره اي رفت و گفت: صد بار گفتم به من بگو عمو... بازم گفتي ژروم؟! و بعد شروع به 
قلقك دادنش كرد و جيغ دخترك بلند شد... و حس بدي از اينهمه صميميت بين او و دختر كريستال توي 

ش فكر كرد شايد او با كريستال هم از اين شوخيها ميكند... اما سعي كرد اين دل شاين بوجود آمد با خود
افكار مزاحم رابيرون بريزد و ادامه داد: ميخوام ببرمش مادرش رو ببينه.. مادر اليز يكم حالش بهم 

 !خورده... ؟

 ...ژروم كه قيافه جدي شاين را ديدن جدي شد و گفت: چه اتفاقي افتاده... ناتالي حالش خوبه

شاين هنوز اخم داشت و اين صميميتي كه ژروم درباره كريستال داشت هم بيشتر اخمهايش را توي هم 
 :ميرد

 ...ـ بله كمي فشارش افتاده

 :ژروم نزديك شد هنوز نگران بود

 ...ـ چرا... لطفا توضيح بدين
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ن هنوز نسبت دقيق شاين ديگر داشت اختيارش را از كف ميداد: فكر نميكنم احتياجي به توضيح باشه؟ م
 ...شما رو با خانم سانتيني نميدونم

شاين بدون اينكه خودش هم متوجه باشد كريستال رابا نام قديمي اش ناميده بود و همين باعث شد ژروم 
 !تقريبا متوجه همه چيز شود او چشمهاي زيتوني اش را تنگ كرد و بي مقدمي گفت: تو... شاين نيستي

ژروم ادامه داد: خودتي درسته... بعد نگاهي به اسم او روي كارت روي سينه  شاين واقعا جا خورد... و
 ...اش انداخت و ادامه داد: آره تو شايني... ناتالي ميگفت پزشك بودي...پس باالخره همديگرو پيدا كردين

 ...شاين خودش را جمع و جور كرد و توي صورت ژروم دقيق شد وگفت: تو منو از كجا ميشناسي

خندي زد و گفت: مگه ميشه تو رو نشناسم وقتي ناتالي دو سال فقط از تو برام حرف زده... ژروم لب
 ...ناتالي من... كريستال تو

 !شاين مبهوت به خودش اشاره كرد و گفت: از من حرف زده؟

 ژروم دست به سينه شد و ادامه داد: با اينكه هيچ به من مربوط نيست اما به عنوان تنها دوست اون الزمه
بهت يه چيزايي رو بگم... اوليش اينكه كه چطور تونستي زني كه اينقدر دوستت داره رو ول كني و 

 ...بري

شاين اخمي كرد و گفت: فكر نميكنم ربطي به تو داشته باشه... در هر حال من و كريستال اين موضوع و 
 ...با خودمون حل كرديم... فكر نميكنم الزم باشه به تو هم توضيح بدم

م سرفه كوتاهي كرد و گفت: متاسفم قصد توهين نداشتم اما اگه تو هم زجرهايي كه اون كشيده بود ژرو
 ...رو شاهد بودي مثل من عصباني ميشدي

شاين سري تكان داد و ژروم ادامه داد: ميدونم كه خيلي خودداره و هرگز اين حرفها رو بهت نميگه پس 
اليز كه مشغول بازي عروسكش بود را كنار كشيد و گفت بزار من بهت بگم... او شاين را كمي از تخت : 

بود كه يه شب كريستالت اومد كلوپ برادرم  2010اين غمنامه كريستال توئه بايد بدوني... اوايل آوريل 
اتفاقا منم اون شب اونجا بودم اما خب درگير دوستم بودم و نتونستم برم پيشش اما متوجه بودم كه خيلي 

بازم مثل دفعه قبل بيهوش شد... مثل همون دفعه كه خودت اومدي دنبالش... دوباره با زياده روي كرد و 
خونه ش تماس گرفتيم و الزم نيست بگم چي شد... كسي نبود بياد دنبالش... خودم بردم رسوندمش... تمام 

نتونستم طول مسير رو گريه كرد و از تو گفت... از تو ميفهمي؟! اونقدر افسرده بود و حالش خراب كه 
فراموشش كنم... وقتي دوباره صبح رفتم خونه ش و ديدم در رو باز نميكنه مستقيم زنگ زدم اورژانس 
حوصله تعريف كردن جزئيات رو ندارم فقط همينقدر بدون كه غرق توي خونش رو تختي افتاده بود كه 

 ...بعدها فهميدم تخت تو بوده

بود... حرفهاي ژروم كم كم تنفرش را داشت ميشست  شاين بغض داشت... ديگر تنفرش را فراموش كرده
 ...و ميبرد

ـ وقتي فهميد كه بارداره دوباره توي خودش فرو رفت... براي چند هفته جرات نداشتم تنهاش بزارم... يه 
نفر رو استخدام كرده بودم كه تمام وقت كنارش بود... اين بچه اي كه االن توي اون تخت نشسته يه 
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رنه هيچ بچه اي توي شكم مادري با اونها تنش نبايد زنده ميموند... افسردگي شديدي معجزه اس... وگ
داشت و به خاطر بچه هم نميتونست دارو مصرف كنه تا اينكهه باالخره بچه رو توي هفت ماهگي بدنيا 

ش بودآورد... و بالفاصله تحت درمان قرار گرفت... اين بچه نبود اون هم ميمرد... اليز تنها انگيزه ا ! 

شاين تقريبا وا رفته بود شانه اش را به ديوار تكيه داد بود و داشت داستان تلخي را كه ژروم... اين 
 ...مردي كه مورد تنفرش بود تعريف ميكرد گوش ميداد

ـ اينها رو گفتم تا بدوني اين زني كه االن دوباره بهش رسيدي رو بايد بپرستي... خيلي تالش كردم تا 
اون خيلي... خيلي... بهت وفادار بود... تا حاال زني رو نديدم كه مردي رو اينطوري  قبولم كنه اما

 ...بخواد... براش جبران كن

شاين نفسي تازه كرد و سرش پر بود از يك سوال... او دستي به پيشاني اش كشيد و گفت: باباي اليز 
 !كيه؟

باشه ژروم مبهوت نگاهش كرد و گفت: فكر ميكردم كريستال بهت گفته ... 

 ...شاين سري تكان داد و گفت: نه... نگفته اما ازت ميخوام تو بهم بگي

ژروم سري تكان داد و گفت: وقتي خودش نگفته من نميتونم بگم... متاسفم... اما مطمئنم بزودي بهت بگه 
 ...البته اگه صالح بدونه

 ...شاين چنگي به موهايش زد و گفت: نميگه... نگفته

ال انداخت و گفت: اصال چه اهميتي داره... مهم خودتون هستينژروم شانه اي با ! 

شاين دلش ميخاست يك دل سير ژروم را بزند تا ديگر هوس نكند برايش ازاين حرفهاي فلسفي بزند... 
 ...اصال او چه ميفهميد فقط تصور كريستال با يك مرد ديگر شاين را ديوانه ميكرد

روم گفت: برام مهمه كه بدونم... اگه همونطور كه ميگي باشه شاين به سمت اليز رفت و همزمان به ژ
 ...بايد كريستال از خصوصيات اخالقي من هم بايد برات گفته باشه

ژروم خنديد و گفت: آره... بهم گفته! اما اين مشكليه كه خودتون بايد حلش كنين... من ميرم... ميخواستم 
نترش بمونم جايي كار دارم... سالم منو بهش برسونكريستال رو ببينم اما بيشتر از اين نميتونم م ... 

ژروم كه رفت شاين هنوز گيج بود او باالي سر اليز رفت و كمي نگاهش كرد اما اليز بدون اينكه شاين 
 ...را نگاه كند گفت: مامانم گفته با تو حرف نزنم

ت... بازم باهام حرف شاين دستي بروي موهاي او كشيد و گفت: اما االن ميخوام ببرمت پيش مامان
 ...نميزني

دخترت با چشمهاي عميق آبي رنگش توي صورت شاين زل زد اما ناگهان متوجه در ورودي شد و با 
 ...شعف گفت: مامان اومدي
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شاين به سمت در چرخيد و با ديدن كريستال با رنگي پريده توي چارچوب اخمهايش توي هم رفت... و 
ت تكون نخوربي اختيار گفت: مگه نگفتم از جا ... 

اما كريستال بدون توجه به او خود را به كنار تخت اليز رساند و چشمهاي دختر ميدرخشيدند او عروسكم 
ده بود لب ورچيد و اين لب ورچيدن چه آشنا بود... دستهايش را روي تخت رها كرد به وضوح بغض كر

 ...را از هم باز كرده بود و با بغض گفت: ماماني

گام بلند خودش را به كودكش رساند و او را چون جان شيرين در بر كشيد و قطرات اشك كريستال با دو 
دانه دانه بروي گونه اش سريدند دخترك با لحن شيريني سرش را روي شانه مادرش گذاشت و گفت: من 

 ...ترسيدم

 ...كريستال در حاليكه سعي ميكرد هيچ اثري از گريه توي صدايش نباشد گفت: چرا عزيزم

تو نبودي... فكر كردم ديگه منو نميخوايـ  ... 

شدت گريه كريستال بيشتر شد حاال به وضوح ميلرزيد اما دستش را محكم روي دهانش گذاشته بود تا اليز 
 ... چيزي نفهمد... او نفسي گرفت و گفت: من... تو رو نخوام... مگه ديوونم... تو عزيز دل مني... تو

تعجب صورت مادرش را نگاه ميكرد: ماماني چرا گريه ميكنياليز سرش را عقب برده بود و م ... 

 ...كريستال دستي بروي موهاي دخترش كشيد نفسش تنگ شده بود : دلم برات تنگ شده بود

 ...اليز سرش راروي سينه مادرش گذاشت و گفت: من كه اينجام... گريه نكن

كريستال در نگاهش قفل شد... با  شاين آرام به سمت كريستال رفت و موهايش را نوازش كرد نگاه
چشمهاي مرطوب و ملتمسش به او خيره شده بود شاين احساس ناتواني ميكرد... اي كاش چيزي بود كه 
با گفتنش با انجام دادنش ميتوانست او را آرام كند... و خودش هم نفهميد كه چه اتفاقي افتاد كه دستهايش 

وشش جاي داد ... هم مادر را هم دختر را... كسي توي دلش را از هم باز كرد و هردوي آنها را توي آغ
گفت كه بايد هواي اين كريستال جديد را بيشتر داشته باشد... اين كريستالي كه حاال مادر بود... و مادر 
بودن يك زن را خيلي بي دفاع ميكند... و اينكه اليز را بايد دوست بدارد چون در واقع اين تكه اي از 

بود كه از او جدا نبود وجود كريستال ... 

اليز ساعتي ميشد كه خوابيده بود و كريستال تمام مدت روي لبه تخت نشسته بود و به صورت فرشته 
گونه دختركش زل زده بود انگار چشمه اشكش خشكيده بود يا شايدم ديگر اشك ريختن را بي فايده ديده 

نان توي غم و غصه اش غرق بود كه هيچ بود گريه نميكرد اما بغض سنگيني توي گلويش بود... آنچ
 ...متوجه حضور شاين نشد و تا شاين شانه اش را لمس نكرده بود هيچ عكس العملي نشان نداد

 ...ـ خوابيده

يك سوال بديهي بود و شاين اينرا تنها براي بيرون اوردن او از فكر پرسيد: كريستال سري تكان داد و 
ين دور شانه اش حلقه شد و او را به خودش نزديك كرد و گفت: دوباره به صورت دختر زل زد دست شا

 ...تو نميخواي استراحت كني
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 ...كريستال سري تكان داد و گفت: نميتونم... جرات ندارم چشمهامو ببندم... ميخوام فقط نگاهش كنم

وي يد و گفت: چرا اينقدر خودت رو اذيت ميكني عزيزم... تو بايد قب*وسشاين آرام موهاي او را 
 ...باشي

 ...صداي كريستال توي گلويش شكست و دوباره اشك ريختن را آغاز كرد: نميتونم... چرا نميفهمي

شاين او را وادار به ايستادن كرد و به صورت رنگ پريده و چشمهاي گود رفته او خيره شدگفت: شام 
 !خوردي؟

هار و صبحونه هم نخوردي... كريستال سري به عالمت نفي تكان داد و شاين پريد: ميدونم كه حتي ن
 ...ميخواي خودت رو بكشي

كريستال با چشمهاي اشك الود توي چشمهاي شاين زل زد و گفت: خواهش ميكنم شاين... من اصال حالم 
 ...خوب نيست

 ...شاين گفت: ببين اين بچه تا صبح تخت ميخوابه... تو ميخواي تمام اين ده ساعت روباالي سرش بشيني

ليكه سعي ميكرد صدايش باال نرود گفت: آره... مشكلش چيه...؟كريستال در حا ! 

چشمهاي شاين اندوهگين شد و گفت: تا كي... به نظر اينطوري تا كي ميتوني طاقت بياري... اين بچه به 
يه مادر سالم احتياج داره نه يه مادر بيمار... بايد سالم بموني تا بتوني كمكش كني... مگه به غير از تو 

ه اي رو هم داره كه اينطوري داره خود رو داغون ميكني؟كس ديگ ! 

حرف شابن آنقدر منطقي بود كه كريستال توان جواب دادن به انرا نداشت اما دلش ميخواست به او بگويد 
اما ترجيح داد چيزي نگويد... دلش نمي آمد شاين االن متوجه بشود پدر « آره يه پدر مثل تو داره...:»

داشت... غصه ميخورد... شاين ادامه داد: من پرستارهاي اينجا رو ميشناسم.. همگي بچه است... گناه 
 ...خيلي خوب و دلسوزن... ميتوني شب بري خونه

 ...كريستال پوزخندي زد و گفت: خونه

شاين او را وادار به نگاه كردن كرد و گفت: االن ميريم هتل وسايلت رو جمع ميكني و ميريم خونه من و 
ايين آورد و ادامه داد: ديگه نميذارم يك لحظه هم ازم دور باشيصدايش را پ ... 

 ...كريستال گفت: نميتونم شاين... ميخوام بمونم اينجا

 ...شاين با لحن تحكم آميزي گفت: كريستال... نشنيدي چي گفتم

 ...كريستال قدمي از او دور شد و گفت: شاين ... خواهش ميكنم... دركم كن

گرفت و او را نزديكتر كرد و با لحني مهربان گفت: نكنه ديگه مثل قبل دوستم  شاين مچ دست او را
 ...نداري
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 ...كريستال ناليد: شاين

 ...شاين دباره پرسيد: دوستم نداري

*** 

شاين در آپارتمانش راباز كرد و خودش عقب رفت و كريستال را دعوت به داخل شدن كرد... كريستال 
ه چمدانهاي او را بدنبال خودش ميكشيد وارد شدوارد شد و بعد شاين در حاليك ... 

كريستال مردد وسط سالن ايستاده بود... توي فضاي تاريك و روشن نشيمن تقريبا بزرگ آپارتمان شاين 
صداي بسته شدن در ومتعاقب آن روشن شدن چراغ فضا را روشن كرد... شاين چمدانها را نزديكتر 

ريستال را اينجا ميان خانه اش ببيند هيجان زده اش كرده بود اورد و همانجا رهايشان كرد اينكه ك
سرخوشي مثل شراب زير پوستش دويده بود و مستش كرده بود... آرام او را در حصار دستانش گرفت و 

 ...چانه بروي شانه اش نهاد و زير گوشش نجوا كرد: خوش اومدي

ت زير قفسه سينه اش چقدر به اين كريستال لبخندي زد و دستانش راروي دستهاي شاين گذاشت درس
امنيت نياز داشت چقدر به اين حريم امن نياز داشت حصار دستهاي شاين تنگتر كه شد او ديگر باور كرد 

كه حاال ديگر تنها نيست براي لحظاتي در همان حال باقي ماندند... شاين زمزمه كرد: ميدوني چقدر 
رو داشتم منتظر اين لحظه بودم... چقدر آرزوي اين لحظه ... 

كريستال سري تكان داد و گفت:آره ميدونم... چطور ميتونم نفهمم وقتي خودم هم از تو بدتر بود... 
 ...خوشحالم كه زنده موندم و دوباره ديدمت... دوباره

شاين آهي كشيد و گفت: ممنونم كه موندي... براي دقايقي تنها سكوت بود اما شاين براي عوض كردن 
سايلت جاباز ميكنمجو گفت: براي و ... 

روبروي كمد ديواري روي زمين نشسته بود و داشت وسايلش را جا به جا ميكرد كريستال روي لبه تخت 
نشسته بود وتماشايش ميكرد شاين لحظه اي دست از كار كشيد و دستي به پيشاني اش كشيد بيشتر از 

وي پوست خودش نگنجد او بلند شد و بيست ساعت ميشد كه نخوابيده بود اما اين دليل ميشد كه االن ت
 ...گفت: وسايلت رو ميارم بعد ميرم يه چيزي اماده ميكنم بخوري

كريستال لبخندي زد هر چند بي رمق اما براي شاين دلگرم كننده بود او گفت: ممنونم عزيزم... اما كاش 
 ....يكم ميخوابيدي

اروي پاهاي او گذاشت و گفت: به شاين به سمتش امد روبرويش روي زمين زانو زد و دستهايش ر
 ...نظرت من االن ميتونم بخوابم... تو جاي من بودي... خوابت ميبرد

كريستال پيشاني اش را به پيشاني او رساند دستهايش را روي صورت او كه ته ريش جذابي زبرش كرده 
كردي... نگرانتم بود گذاشت و گفت: عزيزم تو تمام ديشب رو بيدار بودي... تمام روز رو هم كه كار ... 

شاين هم دستهاش را روي دستهاي او گذاشت و گفت: خودت رو دست كم گرفتي... نميتواني حدسشم 
 ...بزني چه انرژي به من ميدي
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شاين اينرا گفت و بلند شد و به نشيمن رفت و چمدان را بدنبال خودش كشيد و اورد كريستال از جايش 
مبلند شد و گفت: ميتونم يه دوش بگير ... 

 ...شاين با لبخند گفت: نه... نميتوني

كريستال كه تقريبا به اين لحن دو پهلوي شاين كه مختص خودش بود آشنا بود لبخند كجي زد و گفت: 
 ...هنوزم كه پيچيده حرف ميزني

 !شاين در حمام راباز كرد و گفت: مگه انتظار ديگه اي داشتي... قرار بود عوض بشم؟

د لبش را به دندان گرفت تا از لرزشش بكاهد وبا يك قدم بلند خود را به او كريستال كمي نگاهش كر
رساند و مثل كودكي كه مادرش را در آغوش بگيرد خودش را از او آويزان كرد وگفت: خوشحالم كه 

عوض نشدي... خوشحالم كه منتظرم موندي... داشت گريه ميكرد... شاين آرام موهاي او را نوازش كرد 
م باش... گريه نداره كهو گفت: آرو ... 

 ...كريستال سرش را كمي عقب برد و ادامه داد: باهام بد نباش شاين من طاقتش رو ندارم

 ...شاين گردنش را كج كرد و گفت: من كي باهات بد بودم دختر

 ....كريستال با چشمان اشك آلود خيره شد و گفت: بهم نگو بيوفا

ه عزيزم... ديگه هيچوقت اينو از دهنم نخواهي شنيد... اندو ثانيه شاين آب دهانش را فرو داد و گفت: باش
هايي بهم خيره ماندند شاين احساس ميكرد ديگر توان مقابله با وسوسه با او بودن ندارد پس براي عوض 

 !...كردن فضا گفت: خب ديگه... مگه نميخواستي بري حموم

كت كنمكريستال سري تكان داد شاين گفت: اگه ميخواي بيام كم ... 

كرستال گنگ نگاهش كرد مشخص بود كه متوجه منظورش نشده وشاين با نيشخند دندان نمايي ادامه داد: 
خب من بهت مديونم! يادمه يه بار تنم رو شستي... گفتم شايد بخواي برات جبران كنم... االنم كه خسته اي 

 ... و

كوبيد و گفت: الزم نيست.. حالم اونقدرها  كريستال لحظه اي نگاهش كرد و بعد با مشت آرام به بازويش
 هم بد نيست... شيطنتت گل كرده؟

شاين با همان نيشخند گفت: ميخوام يه اعتراف بكنم... اون بارهم زياد نياز نبود... اما خيلي دوست داشتم 
 ...تو هم با من بياي حموم... اما بدجور حالم رو گرفتي و قتي با لباس وارد حموم شدي

خنديد براي اولين بار بعد از سه سال شاين خنده او را ديده بود و در ميان خنده دوباره مشتي به كريستال 
بازوي شاين كوبيد و گفت: اي بد جنس... خيلي پليدي... اگه ميدونستم كه داري ادا در مياري هرگز زير 

 ...بار نميرفتم

حمامش را بيرون مي آورد گفت:  او به سمت چمدانش رفت و بازش كرد و همانطور كه حوله و وسائل
 ...من رو باش كه چقدر برات دلسوزي كردم
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 ...شاين به لبه در حمام تكيه داد و گفت: ميشه االن هم كمي برام دلسوزي كني

كريستال با خنده يكي از تي شرتهايش را از توي چمدان بيرن كشيدو به طرف او پرتاب كرد و گفت: برو 
م بزارم با من بياي اون توپي كارت... مگه اينكه بمير ... 

 ...شايم لباس را توي هوا گرفت و نفس عميقي از عطر آن گرفت و گفت: هنوزم همون عطر رو ميزني

 ...كريستال حوله اش را بيرون كشيد و گفت: آره... عطرم رو يادته

بودند آرام شاين قدمي برداشت و روبرويش ايستاد داشت با خنده نگاهش ميكرد چشمهايش كمي مست شده 
دسته اي از موهاي او را پشت گوشش فرستاد و گفت: مگه ميشه عطر تو رو يادم بره... من تك تك ثانيه 

 ...هاي با تو بودن رو يادمه... عطرت كه جاي خود داره

كريستال لبخندي زد اين نگاه شاين را ميشناخت اما خدا ميدانست كه االن تنها چيزي كه به آن فكر نميكرد 
بود... او جلوي در حمام ايستاد و گفت: اصال مگه تو نميخواستي برام شام آماده كنيهمين  ... 

ه اي روي كتف او زد و گفت: دست به سرم نكن... خودم دارم ميرمب*وسشاين خم شد و  ... 

شاين وسط آشپزخانه ايستاده بود فكرش آنقدر مشغول بود كه اصال يادش نمي آمد چرا آمده اينجا سرش 
ني داد و به سمت يخچال رفت... مثل آدمي بود كه تا پاي خفگي رفته باشد و ناگهان اكسيژن را به را تكا

او وصل كرده باشند... سبكبار بود... در يخچالش را باز كرد تا ببيند براي كريستال چه چيزي ميتواند 
مهسا را هم بيرون آماده كند... دو تا بلغاري برداشت و كمي قارچ و گوجه فرنگي... شيشه خيارشور 

 ...اورد... از فريزر كمي تست برداشت به همراه چند ورق پنير

 ...زير لب داشت آواز ميخواند

 آبي آبي مهتابي

 آبي تر از هر آبي

 از چشمهاي تو ميگم

 اين آيه هاي آبي

 درياهاي بيتابي

... 

ارد اتاق شد اتاق كمي دم با اينكه به نظرش مسخره بود اما قبل از ورودش در زد و بعد از كمي تامل و
داشت... كريستال يادش رفته بود در حمام را ببندد، بوي شامپويش بود يا لوسيون يا هر چيز ديگري بد 
جور توي مشامش پيچيد... نفسش تنگ شد... اما خوب ميدانست از زني توي وضعيت روحي كريستال 

ها سرشان نميشد... و قلبش ديوانه وار هيچ انتظاري نميتوانست داشته باشد اما ضربان قلبش اين چيز
خودش را به قفسه سينه اش ميكوبيد... كريستال را در يك نگاه نديد اما كامل كه وارد شد او را روي 
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زمين يافت كه جلوي چمدان كوچك اليز نشسته بود و وسايلش را دورش پخش كرده بود... و الزم نبود 
.. كنار او زانو زد موهايش كامال خيس بودند نوك بيني اش بر زياد دقيق شود تا بفهمد دارد گريه ميكند.

اثر گريه سرخ شده بود او با استين حوله اش بيني اش را پاك كرد و سرش را بلند كرد و در حاليكه سعي 
 ...ميكرد به خودش مسلط باشد گفت: متاسفم شاين

 !شاين چشمهاي سرخ از اشك او زل زد و گفت: تاسف براي چي؟

هق زد و گفت: ميدونم كه غير قابل تحملم كريستال ... 

 ...شاين پوزخندي زد و گفت: تو غير قابل تحملي

كريستال پيرهن چيندار توري صورتي رنگي را روي بيني اش گرفت و در ميان گريه گفت: من خيلي 
 ...غمگينم... ميدونم خيلي روي اعصابتم... هيچ كس يه زن غمگين رو دوست نداره

اني لباس را از دست او گرفت و توي چمدان گذاشت بعد او را بلند كرد و روي تخت نشاند شاين با مهرب
و خودش روبروي او زانو زد و گفت: من نميدونم بقيه چه نظري دارن... برامم مهم نيست... من فقط از 

او را  دستت عصباني ام... اونهم به خاطر اين زجريه كه داري به خودت ميدي... بعد لبه هاي حوله ي
گرفت و به هم نزديك كرد تا بتواند درست و حسابي تمركز كند بعد ادامه داد: تو روي اعصاب مني... 

يدنشان و ادامه داد: همونطوري كه گفتم من كاري به ب*وستو...؟! دستهاي كريستال را گرفت و آرام 
ارم... غمگين... شاد... بقيه ندارم... تو هر جوري كه باشي دوست دارم... ديگه هم حوصله جنگيدن ند

يد و ب*وسگستاخ... عصباني... هر چي... هرجور كه باشي... دوستت دارم... دوباره سرانگشتان او را 
ادامه داد: تو فقط يه ساعت به من گوش كن... باشه... فقط يه ساعت... بعد هر قدر دوست داشتي گريه 

 ...كن

شست و ادامه داد: اينطوري با موهاي خيس سرما كريستال سري تكان داد و شاين بلند شد و كنارش ن
ميخوري... دخترت به يه مادر سالم احتياج داره... هر از نظر جسمي هم روحي... يه مادر بيمار گريون 

 ...هيچ دردي از اون دوا نميكنه عزيزم

يستال كريستال روي تخت نشسته بود و شاين داشت با دقت موهايش را سشوار ميكشيد... موهاي بلند كر
حاال تبديل به يك آبشار طالي و لطيف شده بودند از ميان انگشتان شاين ميلغزيدند... شاين سشوار را 

خاموش كرد و در حاليكه آرام موهاي كريستال را مرتب ميكرد گفت: چرا موهات اينقدر قشنگن ، ديوونه 
 ...موهاتم ميدونستي

راي ثانيه هايي تمام دغدغه هايش را فراموش كرد كريستال به طرز خوشايندي احساس آرامش ميكرد... ب
 ...به جرات حتي ميوانست بگويد كه حتي اليز را هم فراموش كرد... فقط خودش بود و شاين

لبخند پررنگي روي لبهايش نقش بسته بود و شاين پشتش نسشته بود و خرمن موهاي او را جمع كرد با 
زيادي نزديك دختري كه دسترسي به او نداشت نشسته يك كش مو آنها را برايش بست و احساس ميكرد 

بود... عطر ماليمي از بازي يقه او به مشامش ميرسيد... خدا ميدانست كه چه غوغايي توي دلش برپا بود 
 ...اما از كريستال انتظار نداشت كه خواهش را از چشمهاي او بخواند

 ...بعد بلند شد و گفت: لباسهاتو بپوش بيا آشپزخونه
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تال با نگاه او را بدرقه كرد و بعد بلند شد يك تي شرت زرشكي به همراه يك شلوار كتان سياه را از كريس
توي چمدانش بيرون كشيد دلش ميخواست براي شاين زيباترين لباسهايش را بپوشد.. خودش را بيارايد... 

در بد وقتي پيدايش كرده برايش دلبري كند و هر آنچه دارد و ندارد را به پايش بريزد... اما افسوس كه 
 ...بود... حاال كه دل و دماغ هيچ كاري را نداشت

شاين گوجه ها و خيارشورها را خورد كرد و تستهاي پنيري اش را هم از توي فر دراورد اما خبري از 
كريستال نشد... وارد اتاق كه شد كريستال را در حاليكه توي تخت دراز كشيده بود يافت هانجا توي درگاه 

ست به سينه شدد : 

 ...ـ دختر منو سر كار گذاشتي... دو ساعته توي آشپزخونه منتظرتم

كريستال بلند شد نشست هنوز هم چهره اش ماتم زده بود او با صدايي لرزان گفت: شاين... هر كاري 
 ...ميكنم نميتونم... نميتونم اونجوري بشم كه تو ميخواي... و دوباره گريه را از سر گرفت

سش رابه بيرون فوت كرد و رفت روي تخت دقيقا روبرويش نشست و دستش را زير چانه او شاين نف
گذاشت و وادارش كرد تا سر بلند كند و گفت: مگه من چي ميخوام؟! اصالتو چرا واسه هر چيزي گريه 

 ...ميكني... اين اشكهات تموم نشدن

 ...كريستال لبهايش را به هم فشرد و گفت: متاسفم شاين

ردنش را كج كرد و گفت: نگفتم كه متاسف باشي... طاقت اشكهاتو ندارم عزيزمشاين گ ... 

كريستال دستي به بيني اش كشيد و گفت: اينم يادگاري دوران بيماري و بستري بودنمه... از اون به بعد 
الي كه زياد گريه ميكنم... دست خودم نيست... او مكثي كرد و ادامه داد: شاين... من ديگه با اون كريست

 ...ميشناختي فرق دارم... من فقط جسم اون رو حمل ميكنم... روحم داغونه

 ...شاين لحظه اي نگاهش كرد و گفت: فقط بگو برات چيكار كنم... چيكار كنم كه حالت خوب شه

كريستال هق زد و گفت: ميتوني اليزم رو خوب كني... باور كن... باور كن... بدون اون ميميرم... و هق 
بلند شد... شاين كالفه دستي توي موهايش كشيدهقش  ... 

كريستال چرخيد و پشت به او دراز كشيد و پاهايش را توي شكمش جمع كرد و ناخون شستش را به دندان 
گرفت... هنوز شانه هايش ميلرزيدند شاين روي او خم شد و دستش را روي بازوي او گذاشت وگفت: 

منم بدون تو ميميرم... ميفهمي چي ميگم... بايد بفهمي... نكنه پس من چي؟! اگه تو بدون اون ميميري 
 ...ديگه مثل قبلنا منو دوست نداري... چرا كنارم آروم نيستي... چرا حرفام ديگه آرومت نميكنه... ها

 ...كريستال لب زيرينش را به دندان گرفت نفسش را بريده بيرون فرستاد و گفت: شاين

گذاشت كريستال زبري صورت او را روي پوست بازويش احساس  شاين صورتش را روي بازوي او
 :ميكرد

ـ جانم... فقط بگو... بگو كه هنوزم دوستم داري... بزار اين قلب لعنتي يكم آروم بگيره... فقط بگو هنوزم 
 ...توي قلبت جا دارم تا دنيا رو برات جا به جا كنم
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 ...كريستال نفسي گرفت و گفت: شاين بغلم كن

بلند كرد و كمي نگاهش كرد كريستال مژه هايش را بروي هم فشرد و بعد چشمهاي اشك آلودش  شاين سر
را باز كرد و دوباره با صدايي لرزان گفت: فقط بغلم كن... دارم ميلرزم... سردمه شاين... لرز مرگ 

. او نفسي دارم... فكر كن دارم يخ ميكنم... مثل همون روز توي اون يخچال... فكر كن دارم ميميرم..
گرفت و گفت: شاين بزار احساست كنم... نپرس دوستت دارم... نپرس توي قلبمي يا نه... اين سوالهاي 

 ...احمقانه ي صد من يه غاز رو ول كن... محكم بغلم كن... نزار بميرم از ترس

تنگ... او شاين دستش را از زير سر او رد كرد و همانكاري را كرد كه كريستال خواسته بود... محكم و 
را در ميان سينه ي فراخش جاي داد... نفسي از عطر موهاي او گرفت حاال اين شاين بود كه بغض 

داشت... لعنت به اين زندگي كه هميشه سخت بود... او زير گوش كريستال زمزمه كرد: همه چي درست 
كه تو بلرزي... قسم ميشه... مطمئن باش... به من تكيه بده... از هيچي نترس عشقم... مگه من مردم 

ميخورم كريستال... قسم ميخورم كه نزارم هيچ اتفاقي براي اليزت بيوفته... مطمئن باش اون خوب ميشه 
  ...بعد هر سه تايي باهم زندگي ميكنيم

كريستال هق زد و شاين حلقه دستانش را تنگتر كرد و ادامه داد: ميدوني اولين بار ديدمش چه فكري با 
 ...خودم كردم

ريستال در ميان گريه سري تكان داد و شاين ادامه داد: گفتم اين دختر عجب بچه تخسيه... خدا به داد ك
 ...پدر و مادرش برسه... بعد كه فهميدم مال توئه گفتم عجيب نيست بچه اينقدر زبون داره

 ...كريستال در ميان گريه خنديد و گفت: آره يكم زبونش درازه

ل آنهم بعد از آن حال خراب واقعا دلگرم شده بود دستي بروي موهاي او كشيد شاين با ديدن خنده كريستا
 ...و گفت: فقط يه كم... داشت منو قورت ميداد... اين اخالقش دقيقا به خودت رفته

كريستال با صدايي گرفته و لحني نرم كه بدجور به دل شاين مينشست گفت: شاين... چطور ميتوني اينو 
 ...بگي

ن كريستال نفس زد و گفت: هر قدر اخالقياتش شبيه خودته ظاهرش به خودت نرفته... شاين روي گرد
 ...بيشتر شبيه شرقياس

 ...كريستال لبي تر كرد و گفت: آره... شبيه من نيست... بيشتر شبيه پدرشه

ا به قلب شاين فشرده شد... دوباره حسهاي خودخواهانه مسخره اش داشتند بيدار ميشدند كه او اين اجازه ر
 ...آنها نداد اما سكوتش كمي كريستال را آزرده كرد و بي اراده پرسيد: دوستش نداري

 ...ـ كي رو

 ...كريستال لحظه اي سكوت كرد و بعد گفت: بچه م رو

 ...شاين با لحني سرزنش آميز گفت: كريستال... مگه ميشه بچه اي رو دوست نداشت
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نداري؟ كريستال مصرانه تكرار كرد: بچه ي منو دوستش ! 

شاين ساكت شد... داشت فكر ميكرد... آن بچه شيرين و زيبا را جلوي چشمش مجسم كرد... مسخره بود 
اما انگار واقعا دوستش داشت... بچه مردي را كه با كريستالش ... افكار مزاحم را از سرش بيرون 

نداشتريخت و گفت: دوستش دارم عزيزم... مگه ميشه بچه اي به او شيريني رو دوست  ... 

كريستال نفسش را به بيرون فرستاد... انگار خيالش راحت شده بود... شاين ادامه داد: در مورد بيماريش 
هم نگران نباش.. اول اينكه دستور تكرار آزمايشها رو دادم... من كه به اين سري آزمايشها خيلي 

ثاني اين بيماري روشهاي  حساب نميكنم... در ALL اميدوارم... من بر خالف دكتر فاكس زياد روي
 ...درماني زيادي داره

كريستال لبهايش را به هم فشرد شاين داشت فقط اميدوارش ميكرد يا واقعا راست ميگفت او گفت: مگه 
 ...سرطان هم درمان ميشه

يد و گفت: البته كه ميشهب*وسشاين رستنگاه موهايش را  ... 

 ...كريستال نااميدانه گفت: فكر نمكنم

گرفت و كمي نگاهش كرد و گفت: تو دكتري يا من شاين نفسي ... 

كريستال سري تكان داد و گفت: داري منو الكي اميدوار ميكني... هر كي سرطان بگيره ميميره... همه 
 ...ميدونن

شاين خط ابروي او را با اگشت لمس كرد و گفت: اليز زنده ميمونه... من خودم چند تا بيمار همينطوري 
ماري توي بچه ها خيلي زود درمان ميشهداشتم... اين بي ... 

كريستال بغض كرد و گفت: ديدم بعضي بچه ها همه موهاشون رو از دست ميدن... اليز منم اونطوري 
 ...ميشه

 ...شاين با لحن اطمينان بخشي گفت: عزيزم اون موقتيه... بعد دوباره موهاش درمياد

گفت: خيلي موهاشو دوست داره... فكر كنم خيلي كريستال دوباره داشت گريه ميكرد و در همان حال 
 ...غصه بخوره... بچه بيچاره من

شاين با دست اشكهاي او را پاك كرد و گفت: قبل از اليز تو رو بايد درمان كنم... البته اگر دارويي براي 
ره شيمي نا اميدي باشه... دارم بهت ميگم روشهاي درماني زيادي االن براي اين نوع بيماريها وجود دا

 ...درماني... پرتو درماني... پيوند مغز استخوان... پيوند سلولهاي بنيادي... بازم بگم

 ...كريستال آب دهانش را فرو داد و كوتاه گفت: پيوند

شاين گفت: آره... اول سلولهاي درگير رو با پرتو درماني يا روشهاي ديگه از بين ميبرن بعد از خود 
راش سلولهاي خونساز ميگيرن و اونرو توي مغز استخوان تزريق ميكنن... به بيمار يا يه اهدا كننده ب
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همين سادگي... و اين يكي از بهترين روشهاي درمانيه... توي بيمارستان ما هم بطور تخصصي امكان 
 ...پذيره

رنكريستال بيني اش را بال كشيد و گفت: اين سلولها رو از كجا ميارن... منظورم اينه كه از كي ميگي ... 

ـ گفتم كه يا از خود بيمار يا از يكي از بستگانش مثال پدر مادر برادر خواهر... كسي كه خونش به گيرنده 
 ...بخوره

 ...كريستال آهي كشيد و گفت: اما گروه خوني من و اليز با هم فرق داره... ِار هاش اليز منفيه

ميكرد تا ببيند چطور بايد بيانش كندشاين ساكت شد... داشت حرفي كه روي زبانش بود را پس و پيش  ... 

 ...ـ خب ميتوني به پدرش خبر بدي

گفتن اين جمله ساده براي شاين به سختي جان كندن بود... اينكه بخواهد با پدر اليز مواجه شود برايش به 
 ...تلخي زهر بود اما چكار ميتوانست بكند

 ...كريستال سكوت كرد مشخص بود كه دارد فكر ميكند

نظرت پدرش بتونه كمكي بكنه؟ ـ به ! 

شاين گفت: البته... صد درصد... اتفاقا احتمال اينكه خون پدر به بچه بخوره خيلي بيشتر حاال هم كه تو 
ميگي گروه خوني بچه ت به تو نرفته اگه بتوني پدرش رو بياري خيلي خوب ميشه... پيوند مغز استخوان 

مراحل پيش اقدام سختي داره اما خود عمل خيلي راحته...  يكي از بهترين روشهاي درماني... درسته كه
مخصوصا اينكه ِار هاش اليز منفيه و اين احتمال همخون بودن او و پدرش رو زياد ميكنه البته تا آزمايش 

 ...نشه نميشه قطعا جواب داد

 ...كريستال با تشويش گفت: و اگه خون اون هم نخور بهش

روي بازوي كريستال گذاشت و گفت: منفي بافي رو شروع نكن... شاين لبخند كمرنگي زد دستش را 
حتما ميخوره... اگه نخورد يه فكري ميكنيم... باالخره خون بچه يا به پدر ميره يا به مادر... شبيه تو كه 

 ...نيست پس حتما از پدرش گرفته

نميخورد... او بي كريستال ساكت بود دوباره تشويش توي دلش جان گرفت اگر خون شاين هم به اليز 
 ...اختيار پرسيد: شاين گروه خوني تو چيه

اما ناگهان ساكت شد... گاف داده بود... انگشتهاي شاين كمي بروي بازويش فشرده شد... كريستال از 
بدي گافي كه داده بود نفس هم نميكشيد... لبش را از تو به دندان گرفته بود شاين نفسش را از بيني اش 

گفت: گروه خوني من! تو با گروه خوني من چيكار داري بيرون فرستاد و ... 

كريستال هنوز ساكت بود شاين دستش را از زير سر او بيرون كشيد و روي تخت نشست و دست انداخت 
زير بغل كريس و او را بلند كرد و وادار به نشستنش كرد كريستال مطمئن بود شاين صداي قلبش را 
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خودش چرخاند و گفت: پرسيدم با گروه خوني من چيكار داري... چرا ميشنود... شاين او را به سمت 
 !گروه خوني من رو مي پرسي... خون من به اليز تو چه ربطي داره

كريستال نطقش كور شده بود درست بود كه او تصميم داشت دير يا زود حقيقت وجود اليز را به شاين 
 ...بگويد اما نه اينجا... نه االن... نه اينطور

ين روي تخت لغزيد و از كريستال فاصله گرفت... نفسهايش ملتهب بودند جرات پرسيدن هيچ چيز را شا
نداشت او از روي تخت پايين پريد و به سمت كيفش توي نشيمن رفت حدسهايي قبال زده بود اما االن 

ن بيرون كشيد... كريستال با اين سوال اين شك را توي دلش زنده كرده بود...او پرونده اليز را از توي آ
 ...و اولين چيزي كه توي آن نگاه كرد تاريخ تولد او بود

و شروع كرد با انگشتان لرزانش هفت ماده عقب گرد و وقتي انگشت هفتم با ماه  2010جوالي  28
دسامبر برابر شد آه از نهادش برخاست... دسامبر... اين يعني كريس دسامبر باردار شده بود... دسامبر 

يعني دقيقا ماهي كه او و كريستال.... پرونده از دستش اوفتاد او مشتش را روي دهانش گذاشت ... 2009
و چشمهايش را روي هم فشرد... از تكرار چيزي كه به فكرش رسيده بود واهمه داشت با قدمهايي 
رفت  نامتعادل خودش رابه اتاق خواب رساند كريستال هنوز روي تخت با حالت دو زانو نشسته بود شاين

 ...و روبروي او روي تخت نشست و بي مقدمه گفت: كريستال... باباي اليز كيه

كريستال ميخواست دهان باز كند و بگويد اما بغض راه گلويش را بسته بود او دهانش را بدون اينكه توان 
د و سوالي به زبان آوردن كالمي را داشته باشد باز و بسته كرد... شاين بازوهاي او را گرفت و تكانش دا

 ...كه خودش كم و بيش جواب آنرا ميدانست را پرسيد: بگو باباي اون بچه كيه

كريستال دستانش را كه مثل دو تكه يخ شده بودند را روي بازوهاي شاين گذاشت و صدايي بغض آلود 
 ...ناليد: شاين... خواهش ميكنم

... زبون باز كن ... بگواما شاين دوباره سوالش را تكرار كرد: باباي اون دختر بچه كيه ... 

كريستال نفس پر صدايي گرفت شاين رهايش كرد و خودش را به گوشه تخت كشيد پاهايش را توي سينه 
اش جمع كرد و چنگ در موهايش زد مثل بچه هايي شده بود كه فيلم ترسناك ديده باشند...او با صدايي 

نم... آرهلرزان و لحني مطمئن گفت: منم... آره... پدر اون بچه م ... 

 ...او با خشونت كف دستههايش را روي صورتش كشيد و ادامه داد: ِد حرف بزن ... خالصم كن

كريستال با صدايي لرزان گفت: من بهت گفتم... گفتم مواظب باش... گفتم... اما تو نتونستي... تو 
رو جمع ميكردي... دو  نتونستي خودت رو كنترل كني... تقصير من نبود... اين تو بودي كه بايد حواست

بارشم در كمال بي احتياطي اشتباهت رو تكرار كردي... او هق زد و ادامه داد: تقصير من نبود... من 
 ...حتي نميدونستم كه آدم با يه بار هم باردار ميشه... اما تو ميدونستي... من دفعه اولم بود... اما تو نه

پدر اون بچه م يا نه شاين ناليد: كريس تو رو خدا حاشيه نرو... من ... 

كريستال عصبي جيغ زد: پس چي فكر كردي... حتي يه لحظه هم به اون كله پوكت خطور نكرد كه شايد 
تو پدرش باشي... تمام مدت داشتي من رو به بي وفايي متهم ميكرد... به خاطر بچه اي كه خودت توي 
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نداشتم... بهت گفتم... گفتم مواظب باش...  ه نميخواستم شاين.. من توانش رودلم كاشته بوديش... من بچ
 ...اما تو هر بار مثل يه احمق رفتار كردي

شاين وا رفته بود... او به معناي واقعي كلمه وا رفته بود... گلويش خشك شده بود او گفت: كريستال تو... 
تا نبايد بشهتو تازه پريودت تموم شده بود... هيچ زني توي اون تايم باردار نميشه... يعني قاعد ... 

كريستال داد زد: اما من شدم... تو باردارم كردي... بعد گم و گور شدي... ميفهمي بارداري ناخواسته 
يعني چي... ميدوني سه ماه هر چي خوردي رو باال بياري يعني چي... ميفهمي يه بچه چهار ماهه داشته 

 ...باشي و خودت ندوني چه شوكي بهت وارد ميكنه

به همه چي بود... حتي به تايم ماهانه من پس چطور نتونستي حتي حدس بزني كه شايد اين  تو كه حواست
بچه اي كه براحتي به حرومزادگيش حكم صادر ميكني شايد از خودت باشه... اين بچه ايكه از صد 
يديدي كيلومتري داد ميزد پدرشي... موهاشو ديدي... چشمهاشو ديد؟! ابروهاشو ديد؟! نه تو فقط يه بچه م

كه توي بغل من بود... بچه اي كه مال يه مرد بود... يه مرد غير از تو... چون از نظر تو من يه هرزه 
  ...بودم

شاين در يك صدم ثانيه تبديل به يك پدر شده بود... پدر يك دختر بچه بيمار... نفسش تنگ شده بود دستي 
. قلبش درد داشت... حاال كه فهميده بود اين به صورتش كشيد چند بار تند مژه زد... نفس عميقي گرفت..

دختر كوچولوي شيرين كه بيمار بود... فرزند خودش است ! تمام معادالتش بهم خورده بود... ديگر 
نميتوانست به همان آساني دقايقي قبل درباره بيماره اش صحبت كند... از روي تخت بلند شد و يكبار 

ال هنوز روي تخت نشسته بود و گريه ميكرد دوباره دستش عرض اتاق را طي كرد و برگشت... كريست
را روي ته ريشش كشيد... مغزش داشت منفجر ميشد... بايد يك سيگار ميكشيد... ميل شديدي به دود 
كردن يك سيگار احساس ميكرد روي لبه تخت نشست و كشوي ميز عسلي را بيرون كشيد و قوطي 

شده بود... از دست خودش عصباني بود... چطوري حتي  سيگار و فندكش را بيرون كشيد و فكش قفل
حدسش را هم نزده بود؟! او هر دو باريك رابطه كامل با كريستال داشت... اما محاسباتش اشتباه از آب 

در آمده بود و كريستال در دوره اي كه قاعدتا نبايد باردار ميشد... باردار شده بود... پك عميقي به 
يظ انرا فرو داد.. او و كريستال بچه دار شده بودند... بچه؟! روي زانوهايش خم سيگارش زد... و دود غل

شد و آرنجهايش را روي پاهايش گذاشت و دست آزادش را توي موهايش فرو بود و دوباره پك عميقي 
گرفت، ديگر روي نگاه كردن توي صورت كريستال را نداشت با تمام اين ظلمي كه در حقش كرده 

وهينها و تحقيرهايش... او مسئول تك تك روزهاي سختي بود كه او گذرانده بود... تك تك بود... تمام ت
اشكهايي كه ريخته بود و هنوز هم ميريخت... چطور ميتوانست جوابش را بدهد... چطور ميتوانست 

جبران كند... او پك ديگري زد و حاال تصوير چهره دختركش جلوي چشمش جان گرفته بود... 
ختر او... يعني از پوست و گوشت و خون او... آه خداي من و بيماري وحشتناكي كه مبتال دخترش... د

شده بود... چشمهايش گرم شدند... صداي شيرين دخترك توي گوشش زنگ ميزد هنوز...چشمهايش 
سوختند و انگشتش را محكم بروي چشمش كشيد... ميدانست سكوتش زيادي طوالني شده اما واقعا كسي 

شد كه روي دوباره نگاه كردن به چشمهاي كريستال را ندارد... خدا ميدانست كه ديگر توان باورش مي
چشم در چشم شدن با او را نداشت... اگر ميگفت از خودش متنفر شده بود دروغ نگفته بود از اينهمه از 

كه داشت خود متشكري... حق به جانبي ... تلخي... بي رحمي... سردي... و تك تك اخالقيات مزخرفي 
متنفر شده بود... سيگار به انتهايش رسيد و دستش را سوزاند با ته سيگارش سيگار ديگري آتش كرد... 

اما هنوز آنرا به لبش نزديك نكرده بود كه سنگيني سر كريستال را روي پشتش احساس كرد و متعاقب آن 
ش را به او ميفشرد و از دستهاي را كه دور بدنش حلقه شدند و روي شكمش قالب شدند كريستال خود

 :حركات نا موزون قفسه سينه اش مشخص بود كه هنوز نفسش جا نيامده
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 ...ـ شاين... متاسفم

شاين لب زيرينش را به دندان گرفت برايش سوال بود كه چرا كريستال ابراز تاسف ميكند در حاليكه اين 
 ...اوست كه مستحق درخواست بخشش است

ش را بين دو كتف شاين فشرد... درست وسط پشتش و بعد گونه اش را كريستال نفسي گرفت و لبهاي
روي پشت او تكيه داد شاين گرماي بازدم او را احساس ميكرد... او با صدايي گرفته و لحني ماتم زده 

 ...گفت: كريستال

 ...كريستال با لحن شيريني و لهجه اي ناشي كه آتش به جان شاين انداخت جواب داد: جانم

دانهاي شاين بروي لبش بيشتر شد داشت ديوانه ميشد... سيگارش رابروي لبه ميز فشرد و دست فشار دن
دراز كرد و بازوي كريستال را گرفت و او را از جودش جدا كرد و در حاليكه هنوز بازوهاي او را در 

س ميكرد ميان انگشتانش داشت به چشمهاي او زل زد و براي دقايقي در سكوت به او نگاه كرد... احسا
زير گرمي نگاه او در حال سوختن و ذوب شدن است او همانطوري چشمهايش در ميان دو چشم كريستال 

 ...سرگردان بود بي مقدمه پرسيد: االن چرا اينجايي

كريستال نا اميدانه نگاهش كرد... ميدانست... حدسش را هم زده بود كه اگر شاين بفهمد او را نميبخشد به 
ري... طبيعت حق به جانب و پيش داور او را خوب ميشناخت... اما ديگر شاين شورش خاطر اين پنهانكا

 ...را در اورده بود انگار... كريستال توان جواب دادن به اين سوال را نداشت او بي رمق ناليدگفت: شاين

 ابروهاي پهن و تيره شاين تا به تا شدند نفسي گرفت و كمي اطراف نگاه كرد با چرخاندن مداوم
چشمهايش توي حدقه سعي در پس زدن پرده اشكي كه رويشان را شفاف كرده بود داشت او دوباره گفت: 

 ...چرا اين مرد رو ول نميكني و بري... اين مردِ 

 ...كريستال ميان حرف پريد و گفت: شاين بي انصاف نباش

ن نبودند... شاين با بغض داشت... و باز هم سيلي از اشك كه حتي منتظر يك تلنگر هم براي جاري شد
 !بدبختي آب دهنش را فرو داد و گفت: كريستال سانتيني ... جواب سوالم رو بده... چرا...؟

 !كريستال در ميان گريه گفت: چون دوستت دارم احمق... ميفهمي دوست داشتن يعني چي...؟

ه ارزششو نداره... شاين كمي نزديكتر شد و گفت: باور كن ارزششو نداره... اين مرديكه روبروت نشست
اين مرد احمِق بي شعور از خود راضي ارزش دوست داشته شدن رو نداره... ولش كن برو بزار تا آخر 

 ...عمرش تو عذاب باشه

 ...كريستال با انگشت زير چشمهايش را پاك كرد و گفت: به تو ربطي نداره كه من چيكار ميخوام بكنم

ندارم شاين ناليد: كريستال... من لياقت تو رو ... 

كريستال به بازوهاي او چنگ زد و فرياد زد: به تو ربطي نداره... خيلي وقته اين قسمت قضيه ديگه برام 
 ...مهم نيست... شاين
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او نفسي گرفت و كمي مكث كرد و ادامه داد: نميتونم دوستت نداشته باشم... ميفهمي... خيلي سعي كردم 
 ...فراموشت كنم... اما

ه شاين كوبيد و با صدايي بريده بريده ادامه داد: نميتونم چرا باور نميكني...لعنتي من او با مشت به سين
 ...عاشقتم... چرا نميفهمي

شاين نفسي گرفت تا بغض سنگيني كه راه گلويش را بسته بود را پايين بفرستد و گفت: كريستال دارم از 
جلوي اينهمه گذشت تو كم آوردم... با تمام  شرم ميميرم... كاش همين االن ميمردم... كم آوردم... ميفهمي

بديهايي كه در حقت كردم چطوري ميتوني دوستم داشته باشي... التماست ميكنم كه ازم متنفر باشي... 
 ...بزار يكم احساس سبكي كنم

كريستال تقريبا جيغ زد: خودخواه ... خودخواه لعنتي... از اينهمه خودخواه بودن خسته نميشي... اصال 
دونم اينهمه خودخواهي رو از كجا مياري... من فقط ازت ميخوام دوستم داشته باشي... دوستمون نمي

داشته باشي... اما تو فقط به فكر سبكي خودت هستي... براي ارضاي اين حس خودخواهي احمقانه ت از 
مي با اين من ميخواي ازت متنفر باشم... اصال ميفهمي دوست داشتن يعني چي... عشق يعني چي... مفه

 ...حرفت چه باليي سرم مياري

شاين در حاليكه هنوز بازوهاي كريستال را در ميان انگشتانش داشت سرش را پايين انداخته بود انگار 
نميتوانست توي چشماي او نگاه كند كريستال بازوهايش را از ميان دستان او بيرون كشيد و گفت: فقط 

يبگو چيكار كنم كه يكم دوستم داشته باش ... 

او دوباره گريه را از سر گرفت: شاين من برات يه بچه بدنيا آوردم و تو هنوزم دوستم نداري... چنگ 
در يقه تي شرت زرشكي رنگش زد احساس خفقان ميكرد... ميخواست كمي راه گلويش را باز كند غافل 

نفسي گرفت و ادامه از اينكه اين بغض ريشه در جانش دارد و ربطي به اين تي شت زرشكي ندارد.. او 
داد: ميدونم من هنوز برات همون كريس سانتيني هستم كه خواهر زاده دن سالياري بوده... نه زني كه 

 ...مادر بچته

خيز برداشت كه از روي تخت برود كه شاين مچ دست او را گرفت و او سر جاي قبلي اش نشاند و گفت: 
 ...باور كن اينطور نيست... كريستال

د: چرا همينطورهكريستال ناي ... 

شاين هنوز مچ دست او را در ميان انگشتانش داشت و بدون توجه به مقاومت كريستال او را به سمت 
 ...خودش كشيد و ادامه داد: بي انصاف نباش... به عشقم شك نكن

او سرش را روي شانه كريستال گذاشت و صورتش را در ميان شانه او گم كرد و گفت: من شرمنده ام 
... كاش االن ميمردمكريس ... 

كريستال آرام دستش را روي موهاي پشت سر او كشيد و گفت: چرا اين حرف رو ميزني... مرگ تو 
مرگ منه... چرا اينقدر درباره اش حرف ميزني... گفتم كه من تو رو همينجوري كه هستي دوستت 

و اليز بهت احتياج داريم دارم... فقط بزار كنارت باشم... همين... فقط دوستم داشته باش... من ... 
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دستهاي شاين دور بدن او محكم شد... نفسي گرفت و گفت: ديوونه من دوستت دارم چرا اينقدر اين حرف 
 !رو تكرار ميكني... ميدوني با اين حرفت چه خوني به دل من ميكني؟

گردن شاين  ناخونهاي كريستال توي پشت شاين فرو رفتند او صورتش را محكم توي گودي بين كتف و
فشار داد و شاين ادامه داد: بايد كمكم كني... من تازه فهميدم كه پدر يه دختر كوچولو هستم... هيچ ايده اي 

 ...درباره اينكه چطوري بايد باهاش روبرو بشم رو ندارم... من خرابم كريستال... داغونم... ميفهمي

م هيچوقت درباره من سوال نميكنه؟شاين بريده نفسش را بيرون داد و ادامه داد: راستي دختر ! 

از دهان شاين... اوسرش را كمي عقب برد... و با « دخترم»كريستال دلش غنج رفت از شنيدن كلمه
چشمهاي سرخ از گريه به صورتش خيره شد و گفت: مگه ممكنه بچه اي درباره باباش نپرسه اونم يه 

امه داد: كه خيلي هم باهوشهبچه مثل اليز... او سرش را روي سينه شاين گذاشت و اد ... 

 ...شاين لبخندي زد و گفت: به من رفته

كريستال سرش را بلند كرد و توي چشمهاي شاين زل زد و گفت: كي يه همچين حرفي زده؟! بچه هوش 
 ...رو از مادرش به ارث ميبره

 ...شاين گفت: اين حرفت پايه علمي نداره

ي پسرشم مثل خودش شده؟! فقط ماري كوري بود كه دخترشم كريستال گفت: داره... مثال كدوم دانشمند
 !مثل خودش دانشمند بود

 ...شاين خنديد و گفت: باشه تسليم... هوشش به تو رفته

كريستال دوباره سرش را روي سينه شاين گذاشت و گفت: در عوض تمام خصوصيات اخالقيش شبيه 
 ...توئه... حتي ظاهرش هم بيشتر شبيه توئه تا من

ر هر دويشان بيماري او را فراموش كرده بودندانگا ... 

كريستال هراسان چشمهايش را باز كرد ... براي يك لحظه مكان و زمان را فراموش كرد كمي طول 
كشيد تا مغزش به كار بيفتد و شروع به تجزيه و تحليل كند... سرش روي بازي مردانه اي قرار داشت... 

فاصله چند سانتي صورت شاين قرار داشت مشخص بود كه شاين بين بازوهاي شاين بود و صورتش در 
در خواب عميقي فرو رفته... چون وقتي خودش را از ميان بازوهاي او بيرون كشيد هيچ عكس العملي 
نشان نداد... خستگي چهره اش كامال مشخص بود... روي تخت كه جا به جا شد مهره هايش تير كشيدند 

خشن بود... قسمت خنده دارش اين بود كه نه تنها اشتباهش را تصحيح  شاين هنوز هم در روابطش كمي
نكرد بلكه بدون توجه به غرغرهاي كريس دوباره اشتباه سه سال قبلش را تكرار كرد... كريس هنوز هم 

كمي از دستش عصباني بود اما چه ميشد كرد اين مرد درست بشو نبود... او روي تخت نشست تي 
تخت برداشت و به سمت حمام رفت تا يك دوش بگيرد و به بيمارستان برود... با شرتش را از روي لبه 

وجود تمام دردي كه كشيده بود اما بودن دوباره اش با شاين انهم بعد از آنهمه تنش و استرس در كمال 
ناباوري آرامش كرده بود... رابطه اي كه با تمام سختي پر بود از عشق البته منهاي قسمت آخرش كه 

ي عصبي اش كرده بود... سر و ته حمامش را با يك دوش هول هولكي هم اورد و سريع لباس پوشيد و كم
 ...راهي بيمارستان شد... البته قبل از ان يادداشتي براي شاين گذاشت
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*** 

وقتي رسيد هنوز اليز خواب بود... آرام و بي دغدغه چطور بايد باور ميكرد كه درون وجود اين موجود 
عصوم يك قاتل در حال رشد است قاتلي كه جان كودكش را ميخواست و بس...روي لبه تخت آرام و م

نشست... نسبت به قبال خيلي آرامتر شده بو ميدانست اينها همه به خاطر وجود شاين است... مژه هاي 
يد و ب*وسبلند الز روي گونه اش سايه انداخته بود و در كمال آرامش خوابيده بود... خم شد و گوه او را 

عطر تنش را بوئيد... بايد امروز حمامش ميكرد... وقتي نگاهش روي موهاي خوش حالت و براق و تيه 
دخترش لغزيد بي اختيار غمي روي دلش سنگيني كرد.... چطور بايد راضي ميشد به از دست رفتن همه 

 !اينها

گذاشته بود از اتاق خارج گوشي اش توي جيبش لرزيد... خدا را شكر كرد كه انرا روي حالت سايلنت 
 :شد و تلفن را جواب داد ژروم بود آن هم اين موقع صبح

 !ـ الو ناتالي... خوبي؟

 ...صدايش پر بود از نگراني

 ...كريسال لبخند كمرنگي زد و گفت: آره... خوبم... متاسفم تماسهاي از دست رفته ام رو صبح ديدم

فتيژروم گفت: رفتم هتل گفتن تصويه كردي؟! كجا ر ... 

 ...كريستال كمي ساكت شد و گفت: رفتم خونه باباي اليز

 !ژروم ساكت شد... مشخص بود كه جا خورده: باباي اليز... منظورت دكتره ست؟

 ...كريستال كوتاه گفت: آره

 !ژروم دوباره ساكت شد طوريكه كريستال گمان كرد تماس قطع شده پس گفت:الو ژروم هنوز اونجايي؟

.. او مكثي كرد و ادامه داد: اوضاع خوبه؟ـ آره... هستم. ! 

 ...كريسال گفت:آره... بهش موضوع اليز رو گفتم

 !ـ چي گفت؟

 ...كريستال نگاهي به اليز كه ميان تخت خوابيده بود كرد و گفت: خيلي خوشحال شد و البته شوكه

 !ژروم با همان لحن معذب گفت: روابطتون خوبه؟

يدانست او كوتاه جواب داد: آره... عاليهكريستال دقيقا منظور ژروم را م ... 

ژروم ادامه داد: من االن دارم ميرم فرودگاه دوست داشتم قبل از رفتن ببينمت... اما ديشب نتونستم باهات 
 ...تماس بگيرم
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 ...ـ واقعا تاسفم... ديشب... خيلي شب سختي بود برام

ستي... برات آرزوي خوشبختي ميكنم... تو صداي آه ژروم را شنيد او گفت: خوشحالم كه ديگه تنها ني
 ...لياقتش رو داري

 ...كريستال متاثر گفت: ژروم... متاسفم

ژروم ادامه داد: من متاسف نيستم چون تمام سعيم رو كردم تا من رو بپذيري... اما اون مرد خوشبختي 
 ه چقدر دوستش داري...دوكه پيشت ميمونه من نيستم... اميدوارم مردت قدر تو رو بدونه... من ميدونم ك

 ...هفته بعد بر ميگردم... اون وقت بيشتر با هم حرف ميزنيم

 ...كريستال قدمي برداشت و گفت: دوست داشتم بينمت

 ...ژروم گفت: اينطوري بهتر شد... براي آسونتره

ژروم  ژروم با گفتن به اميد ديداري تماس را قطع كرد و كريستال با تاسف به گوشي اش خيره ماند...
مرد خوبي بود... مردي كه هر زني را ميتوانست خوشبخترين زن دنيا كند... چطور ميتوانست خوبيهاي 

 ...او را فراموش كند... توي تك تك آن لحظه هايي كه كنارش بود... اما

 ...با صداي اليز به خودش آمد داشت صدايش ميزد

تاد و كمي موهايش را نوازش كرد و اليز توي خواب و بيداري صدايش زده بود آرام باالي سرش ايس
دوباره خوابش برد رفت و روي صندلي نشست و توي تاريك و روشن اتاق به صورت زيباي دختركش 
خيره شد از اينطور رفتن غريبانه ژروم دلش گرفته بود... ژروم لياقت بهترينها را داشت... مردي به 

دمهاي دنيا روبروي شود متاسف بود كه نتوانسته بود مهرباني و بزرگواري او حقش بود كه با بهترين آ
راضي اش كند... چيزي كه ژروم از او ميخواست عشق بود كه او آنرا فقط به شاين داده بود... اما 

ژروم... شايد بهتر بود كه با او قطع رابطه ميكرد... اين براي هردويشان بهتربود! در هر حال تنها يك 
لبش را بلرزاند و ان هم شاين بود... شاين عزيز و محبوبش... حرفهاي چند مرد بود كه توانسته بود ق

ساعت پيش شاين توي مغزش دوباره تكرار شد: داستانهايش از سختيهايي كه توي زندانها تركيه تحمل 
كرده بود شكنجه هايي كه ديده بود جاي بعضيهايشان را هنوز ميشد روي تنش ديد... هر چند هنوز هم به 

شتباه ديشب از دستش كفري بود... او ديگر تحمل يك بارداري ناخواسته ديگر را نداشت اما شاين خاطر ا
هنوز هم بي خيال و بي مباالت بود... شايد اگرآن حلقه الماس را دور گردن او نميديد به صرافت يك 

دي توي آن حالت را رابطه نمي افتاد اما در آن لحظه ديگر كار از كار گذشته بود... هيچ كس نميتواند مر
از چيزي كه ميخواهد منصرف كند... با خودش گفت كه ديدن شاين توي اين موقعيت چيزي از معجزه كم 
نداشت اگر وقت ديگري بود توان مواجهه با اين باليي كه سرش آمده را نداشت اما حاال احساس ميكرد با 

يمش را گرفته بود كه تمام نيرويش را وجود شاين كنارش توان مبارزه با هر اتفاقي را دارد... تصم
 ...بگذارد براي برگرداندن اليزش به زندگي

دستهايش را روي لبه تخت اليز زير سرش جمع كرد و خودش هم نفهميد كي خواب چشمهايش را ربوده 
بود... با احساس نوازش روي موهايش بيدار شد... سر كه بلند كرد اليز را باالي سرش ديد كه دو زانو 

سته بود وبا لبخند شيرين كودكانه اي نگاهش ميكردنش ... 

 !ـ ماماني چرا اينجا خوابيدي؟
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خنده اش آنقدر شيرين بود كه بي اختيار لبخند روي لبهاي كريستال هم نقش بست صاف نشست و گفت: 
 ...عشقم كي بيدار شدي

شب ترسيدم اليز خودش را توي بغل مادرش رها كرد و سرش را روي شانه او گذاشت و گفت: ... 

 !كريستال موهاي او را نوازش كرد و گفت: مگه بيدار بودي؟

 ...ـ نميدونم

 ...كريستال لبخند زد و گفت: پس چطوري ترسيدي

 !اليز توي صورت مادرش نگاه كرد و بي مقدمه گفت: گشنمه

و حاال بعد از كريستال ماتش برد... آخرين باري را كه اليز احساس گرسنگي كرده بود را به ياد نداشت 
مدتها دوباره او گرسنه بود بايد اينرا به فال نيك ميگرفت...؟! بايد از اين اتفاق خوشحال ميشد...؟! 

لبخندي زد صبحانه اليز را روي ميز كنار تخت گذاشته بودند سريع بلند شد و به سمت آنها رفت يك بسته 
. اليز عاشق شير بود توي اين فكرها بود كه كوچك مرباي توت فرنگي، پنير و كره و نان اما شير نبود..

گوشي اش توي جيبش لرزيد بدون ايكه نام تماس گيرنده رانگاه كند جواب داد چون مطمئن بود به غير از 
 :شاين كس ديگري نميتواند باشد و حدسش هم درست بود... صداي شاين هنوز هم خواب آلود بود

 ـ الو

 ...ـ سالم... كي رفتي

ايستاد و جواب داد: خواب بودي بيدارت نكردمكريستال صاف  ... 

 ...ـ چرا... بيدارم ميكردي با هم ميرفتيم... يا صبر ميكردي

 .از صداي شاين مشخص بود در حال كش و قوس است

ـ خيلي خسته بودي... دلم برات سوخت... بعدشم از دستت عصباني بودم... او صدايش را پايين آورد و 
بت رو هنوز هم يادمه... تو هنوز درست نشديادامه داد: حماقت ديش ... 

 ...شاين گفت: عزيزم... باور كن دست خودم نبود

كريستال حرصي گفت: شاين... مگه ميشه دست خودت نباشه... خوبه اليز جلوي چشمته بازم اينقدر بي 
 ...خيالي

ه دوازده ساعت بعد دو تا ـ منكه رفتم برات قرص گرفتم... ديدي كه چقدرم خسته بودم... راستي يادت نر
 ...ديگه بخوري

 ...ـ يعني نميخواي بياي



                 
 

 

 رمان گنهكار بی گناه | *تاراج زمان* 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه 

 کنید

 

450 

 

شاين سريع جواب داد: چرا ... االن برم يه دوش بگيرم راه ميوفتم... فقط خواستم ياد آوري كنم... دوازده 
 ...ساعت بعد ميشه سه بعد از ظهر

چيزي رو يادم نميره آقاي كريستال نفسش را به بيرون فوت كرد گفت: زود پاشو بيا... من يه همچين 
 ...محترم

كريستال از آشپزخانه كمي شير گرم براي اليز گرفت و صبحانه او را داد و حمامش كرد... با هر بار 
بود غم عالم توي دلش ريخته ميشد اما تصميم گرفته بود قوي  ديدن جاي آنژوكتي كه روي ساعت اليز

تخت نشانده بود و داشت موهاي تميز و براق او را برس يز را روي باشد... حاال ديگر تنها نبود... ال
لرزيدن كرد... اس ام اسي از شاين بودميكشيد كه گوشي اش دوباره شروع به  : 

 ...ـ من توي راهرو هستم بيا بيرون كارت دارم

 ...او از روي تخت بلند شد و گفت: عزيزم من االن ميام

فت: داري كجا ميري؟اليز كه با عروسك باب اسفنجي اش مشغول بود ر ! 

يد و گفت: االن ميامب*وسكريستال خم شد و سرش را  ... 

شاين را توي راهرو يافت در حاليكه داشت با يكي از پرستارها صحبت ميكرد به جمع اندو نپيوست و 
تمنتظر شد تا صحبتهاي شاين تمام شود... شاين به سمتش امد و آرام بازويش را لمس كرد و گف : 

وبي؟ـ عزيزم... خ ! 

 !كريستال سري تكان داد و گفت: چرا نيومدي تو؟

 !شاين كه يك پاكت كاغذي توي دستش بود گفت: به اليز درباره من گفتي؟

كريستال به فكر فرو رفت اصال به اين جنبه از قضيه فكر نكرده بود... اينكه چطوري شاين را به اليز 
 :معرفي كند

 ...ـ نه... يعني بهش اصال فكر نكردم

ين لبخندي زد و گفت: اشكال نداره... دوست دارم خودم همه چيز رو بهش بگمشا ... 

 !كريستال ابروهايش را باال داد و گفت: خودت؟

شاين گفت: آره... احساس ميكنم اينجوري بهتره... بعد بسته را باال آورد و ادامه داد: براش يه هديه 
 ...گرفتم

ي داخلش كشيد يك عروسك كوچك راكون خيلي بامزه كريستال پاكت را از دست شاين گرفت و سرك
 ...بود... لبخند بروي لبهايش نقش بست و با ذوق گفت: خيلي خوشگله
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 ...شاين پاكت را از دست او گرفت و گفت: مال تو نيست

 !كريستال چشمهايش را درشت كرد و گفت: چه زود عزيزتر شد؟

بح توي راهرو نبود دوربينها را هم ميشد شاين كمي اطراف را سرك كشيد كسي در ان موقع از ص
ه سريعي ازكريستال گرفت و با چشمك كوچكي گفت: هيچكي برام تو ب*وسبيخيال شد...او خم شد 

 ...نميشه

 ...كريستال ضربه اي به بازوي او كوبيد و گفت: تو عمل مشخص ميشه

ملچشمهاي شاين برقي زد و لبخند معني داري روي لبش نشست و گفت گفت: تو ع ... 

 !كريستال چشمهايش را توي كاسه چرخاند و گفت: واي شاين... نميشه باهات حرف زد؟

 ...شاين با خنده از او جدا شد و قبل از اينكه وارد اتاق اليز شود گفت: اميدوارم منطقش به من نرفته باشه

اش بود...  اليز دو زانو روي تخت نشسته بود و مشغول سرو كله زدن با عروسك كوچك باب اسفنجي
شاين براي ثانيه اي همانجا توي درگاه ايستاد و تماشايش كرد... دلش براي دخترش غنج رفت... زياد هم 
بد نبود كه اينطوري بي مقدمه بابا شده بود.. اين هم يك جورش بود خب... دخترك حضور شاين را حس 

د بي مقدمه گفت: اومدي به من كرد و سرش را به سمت او چرخاند و با ديدنش كمي به او زل زد و بع
 ...سوزن بزني

 ...شاين كمي متاثر شد نزديك رفت و روي لبه تخت نشست و گفت: نه... اومدم ببينمت

 !ليز گفت: مامانم كجاس؟

 ...شايم دست دراز كرد و آرام موهاي نرم و زيباي او را لمس كرد و گفت: االن مياد

: اسم عروسكت چيه؟اليز دوباره با عروسكش مشغول شد شاين گفت  

 ...اليز گفت: مامانم گفته با غريبه ها حرف نزنم

 ...شاين گفت: اما من كه غريبه نيستم

 ...اليز هنوز هم داشت با عروسكش بازي ميكرد گفت: مامانم گفته هر كي كه نميشناسمش غريبه س

 ...دخترك براي سنش خيلي پخته بود

ر آغوش بگيرد بي اختيار گفت: مياي بغل منشاين دلش ميخواست همين االن او را محكم د ... 

 ...ـ مامانم گفته بغل غريبه ها نرم

 ...شاين با لبخند گفت: اما تو يه بار اومدي بغلم
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 ...ـ بعدش مامانم دعوام كرد... منم گريه كردم

 ...شاين گفت: ميدوني من كيم؟! من باباي تو هستم

ه مقدمه چيني و صغري و كبري نداشتند... انقدر پاك و لطف صحبت كردن با بچه ها همين بود... نياز ب
 ...بي آاليش بودند كه ميتوانستي به راحتي حرف دلت را برايشان باز گو كني

 اليز سر بلند كرد... گنگ نگاهش كرد

 ...و شاين ادامه داد: من باباتم

 ...اليز گفت: دروغگو... باباي من رفته مسافرت

حرف بد نزن... بعدشم من از مسافرت برگشتم شاين اخمي ساختگي كرد و گفت: ... 

بعد دستش را داخل پاكت كرد و عروسك كوچولوي راكون رابيرون اورد و گفت: اين رو براي تو 
 ...خريدم... دوستش داري

اليز عروسك بابا اسفنجي اش را رها كرد و با زانو خودش را نزديك شاين كرد و همانطور كه عروسك 
فت: تد و آليس هم بابا دارنرا از او ميگرفت گ ... 

شاين احساس ميكرد ديگر در مقابل ميل شديد در آغوش گرفتن دختر كوچكش نميتواند مقابله كند پس 
 ...جسم كوچك او را در ميان آغوشش جاي داد و او را به خودش فشرد و گفت: تد و آليس كين

دوستامن... خيل هم لوسن...  اليز توي حصار آغوش او مشغول بررسي عروسك جديدش بود و گفت:
 ...همش به من ميگن تو بابا نداري... ميگن من دروغ ميگم تو رفتي سفر

ه كرده بود گفت: حاال ميتوني ب*وسشاين او را روي زانوهاي نشاند و همانطور كه موهاي او را غرق 
 ...بهشون بگي من برگشتم

زد و گفت: تو راستي راستي باباي اليز با چشمهاي عميق و سورمه اي رنگش به صورت شاين زل 
 ...مني

 !شاين گونه ليطف او را بويد و گفت: راستي راستي... حاال بگو ببينم دوستم داري؟

 !اليز به جاي جواب دادن به اين سوال شاين گفت: تو هم منو ميبري ديزني لند... مثل باباي آليس؟

ه كه ميبرمت... هر جا كه دلت بخواد شاين با نگاهي كه پر بود از عشق نگاهش كرد و گفت: البت
 ...ميبرمت

وقتي كريستال وارد د و در كنار شاين قرار گرفت اليز با دست و پاچگي گفت: ماماني اين آقاهه خودش 
 ...اومد اينجا... من نميخاستم باهاش حرف بزنم... تو رو خدا مامان تد نشو
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زيزم... آقاهه نه... بابا... مگه بهت نگفت يد و گفت: عب*وسكريستال خم شد و او را توي آغوش شاين 
 ...كه باباته... از اين به بعد بايد بهش بگي بابا

اليز مردد نگاهشان كرد مشخص بود در حال تجزيه و تحليل است و بي مقدمه گفت: باباي تد و آليس 
من خرس پشمالو باهاشون رفته بود سيرك... براي تد خرس پشمالو برنده شده بود... تو هم ميتوني براي 

 ...برنده بشي

چشمهاي كريستال پر از اشك بودند... شاين سر اليز را توي گودي شانه اش فشرد و گفت: البته كه 
ميتونم... مگه مامانت بهت نگفته من چقدر زرنگم؟!... من برات بزرگترين خرس پشمالو رو برنده 

هنگام پرستار بخش آزمايشگاه وارد شد و با ميشم... حاال چشمهاي شاين هم پر از اشك بودند... در اين 
ديدن صحنه كمي جا خورد... او شاين را ميشناخت... ميدانست كه دكتر شكوهي خشكترين دكتر 

 ...بيمارستان است اما حاال او را در اين هيبت ديده بود واقعا برايش عجيب بود

 ...او كنار تخت ايستاد و گفت: اومدم نمونه خون بگيرم

روي سر اليز كشيد و گفت: حتما شاين دستي ... 

اما اليز با ديدن او بناي گريه را گذاشت... و به هيچ صراطي هم مستقيم نبود حتي دلداريهاي كريستال هم 
آرامش نميكرد باالخره با هم سختي كه بود نمونه خون را از او گرفتند... شاين داشت حسهايي را تجربه 

پدر بودن احساس مسئوليت عجيبي برايش داشت... و حاال با هر ميكرد كه برايش تازگي داشت... حس 
صدا كردن اليز بيشتر دلواپس ميشد... به خودش آمد ديد كه دقايقي است كه اليز را در اغوش « بابا»بار 

گرفته و مشغول آرام كردنش است...كريستال رفته بود تا دكتر فاكس را ببيند... برايش عجيب بود كه 
نه چطور در عرض كمتر از بيست و چهار ساعت توي وجودش ريشه دوانده بود... اينهمه حس پدرا

دخترك از گردنش آويخته بود و داشت كولي بازي در مي آورد و حتي اين كولي بازيهاي دخترش هم 
براي شيرين و البته دردناك بودند... حاضر بود هر داشت ميداد اما اين اشكها ريخته نميشدند البته اليز هم 

ثل همه بچه ها خيلي زود آرام شد... و حال سرش راروي سينه اين گذاشته بود و داشت برايش شيرين م
زباني ميكرد به جرات ميتوانست بگويد براي بار دوم بعد از كريستال عاشق شده بود... عاشق اين دختر 

قي كه داشت كوچك و ظريف كه خون خودش در رگهاي او جريان داشت شده بود... اما انگار اين عش
تجربه ميكرد به طور شگفت انگيزي متفاوت و قوي بود... ديگر توان فكر كردن به چيز ديگري را 

نداشت... به ساعت روي ديوارن نگاه كرد... كم كم بايد ميرفت... شيفتش داشت شروع ميشد... اما مگر 
انگار سالهاست ميشناسدش  ميتوانست از اين وجود شيريني كه از گردنش آويخته بود دل بكند... دخترك

انچنان تنگ خودش را در آغوش شاين فشرده بود كه انگار نه انگار كه امروز اولين روزي است كه 
فهميده شاين پدرش است... در اين هنگام كريستال وارد شد و شاين اليز را روي تخت نشاند و رو به 

ميشهكريستال گفت: عزيزم من ديگه بايد برم... شيفتم االن شروع  ... 

 ...كريستال تا دهان باز كرد چيزي بگويد اليز رودتر گفت: نرو

 ...كريستال متعجب نگاهشان كرد و رو به اليز گفت: چي عزيزم

 ...اليز دوباره از گردن شاين آويخت و گفت: نميخوام بري
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اما بر  يدش و گفت: عزيزم... بابا كار داره... بايد برمب*وسشاين دوباره او را در آغوش گرفت و 
 ...ميگردم

كريستال گفت: قبل از اين...اين بچه فقط به من اينقدر وابسته بود چيكارش كردي كه اينطور بهت وابسته 
 !شده؟

 ...شاين با لبخند گفت: باباشم

*** 

 !شاين جلوي در اتاق اليز ايستاد و كريستال را نزديكتر خواند و گفت: دكتر فاكس رو ديدي؟

و گفت: خيلي سرش شلوغ بود يه چيزايي درباره بيوپسي مغز استخوان ميگفت...  كريستال سري تكان داد
 ...نفهميدم دقيقا چي ميگه

 ...شاين با اندوه سري تكان داد و گفت: آره... قبال باهام مشورت كرده بود

 !كريستال گفت: چي هست حاال؟

زم... برات توضيح ميدم... فقط شاين آرام بازوي او را گرفت و او را از اتاق بيرون برد و گفت: عزي
خواهش ميكنم زياد خودت رو عذاب نده... اين بهترين تست تشخيصي براي اين جور بيماريهاس من 

 ...خيلي اميدوارم كه جوابش منفي باشه

 ...كريستال با نگراني عمق چشمهاي شاين را كاويد و گفت: شاين... بگو... بايد بدونم

د و گفت: با يه سرنگ از مغز استخوان نمونه برداري ميكننشاين كمي آب دهانش را فرو دا ... 

 ...كريستال احساس كرد تمام بدنش شل شدند حالت تهوع داشت و پرسيد: يعني چي

 ...شاين گفت: يه سوزن رو توي استخوان لگن خاصره اش فرو ميكنن تا

بيشتر شد و ناگهان ديد  كريستال ديگر چيزي نميشنيد سرش به دوران افتاده بود شلي و كرختي بدنش
ديگر پاهايش توان نگهداشتنش را ندارند همانجا روي زمين ولو شد... بيهوش نبود اما احساس مي كرد 
ضربان قلبش آنقدر باال رفته كه توان نفس كشيدن ندارد او به آستشن شاين چنگ زد تمام تنش شروع 

زيه و تحليلش را از دست داده... هيچ وقت كرده بودند به لرزيدن... شاين احساس ميكرد مغزش توان تج
كريستال را اينطوري نديده بود و حاال انگار كريستال داشت جلوي چشمانش پر پر ميشد...دو تا از 

 ...پرستاران خودشان را باالي سر انها رساندند و يكي از انها خيلي سريع گفت: شوكه شده

ود... يا حداقل اينطور به نظر ميرسيد... دقايق پر كريستال بعد از تزريق يك آرامبخش حاال خوابيده ب
استرسي بود... كريستال نميتوانست نفس بكشد و كارش به ماسك اكسيژن كشيده بود... حال خود شاين هم 

 ...بهتر نبوداما خوب ميدانست كه االن تنها اميد كريستال و اليز به اوست
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سركي  5ـ2شد همه براي يك بارهم كه شدن به اتاق ديگر كسي توي بيمارستان نمانده بود كه نفهميده با
ميكشيدند تا دختر دكتر شكوهي و همسرش را ببينند... حال كريستال كه كمي جا آمد شاين باالخره 

توانست به او توضيح بدهد كه نمونه برداري اليز تحت بيهوشي عمومي انجا ميگيرد... و او دردي را 
دي را ميگذراند درست بود كه سرپا بود اما خدا ميدانست كه تنها حس نخواهد كرد... كريستال روزهاي ب

به خاطر اليزش است كه دوام آورده... و البته انرژي كه شاين به او ميداد و حمايت بي دريغي كه از او 
 .داشت يكي از مهمترين داليل او بود كه اينطور قوي توانسته بود با اين قضيه موجه شود

اليز اماده شده بود شاين كريتال مشغول بافتن موهاي اليز بود كه شاين وارد اتاق باالخره جواب آزمايش 
شد... كريستال امروز از صبح بي قرار بود ميدانست امروز جواب آزمايش اليز مي امد و مشخص ميشد 

كه باالخره كودكش مبتال است يا نه... براي لحظاتي توان پرسيدن هيچ سوالي را از شاين نداشت اما 
همه چي تموم :»وقتي شاين با چشماني نمناك و قلبي بي قرار او را در اغوش گرفت و زير گوشش گفت 

انگار دنيا را به او داده بودند... حتي بيشتر... احساس ميكرد ديگر هيچ چيز توي « شد... بچه مون سالمه
چ غمي توان تاختن به قلبش اين دنياي به اين بزرگي توان گرفتن اينهمه شادي را از دل او ندارد دير هي

را نداشت... بيماري اليز فقط يك بيماري ويروسي بود كه باعث زياد شدن گلوبولهاي سفيد خونش شده 
بود... اما انگار رسالت اين تشخيص اشتباه... اين اشتباه پزشكي همين بود تا او را به عشق زندگي اش به 

دست داده بود را بدست بياورد و بس پدر بچه اش برساند... تا دوباره عشقي را كه از ... 

كريستال به سمت اليز رفت او را در آغوش گرفت... و شاين هر دوي انها را... باورش سخت بود 
انگار... اما او حاال يك خانواده داشت... يكي درون سينه اش فرياد ميزد كه باالخره به آرامش رسيده 

 ...است

 ...دو سال بعد

سخت ميگذشت دو سالي كه براي كريستال و شاين مثل برق و باد گذشته بود و  دو سال از آن روزهاي
انها طي اين دوسال پايه هاي زندگي مشتركي را بنا نهاده بودند كه موجب قبطه همه كساني شده بود كه 

و  ميشناختند شان... شايد اگر انها ميدانستند كه اين دو نفر از كجا به اينجا رسيدند و چه مسير پر پيچ
خمي را طي كردند تا بهم رسيدند هيچ كدام باورشان نميشد... باورشان نميشد اين دو نفر كه نماد عشق و 

از خود گذشتگي و دوست داشتن هستند روزي بود كه دشمن يكديگر محسوب ميشدند... حاال همه آن 
ه ياد نداشت... آنها يك را ب« كريستال تك تيرانداز»و « شاين باديگارد»آدمها مرده بودند... ديگر كسي 

 ...پزشك دلسوز و حاذق ميديدند كه به همراه همسر زيبا و دختر شيرينش در كنارشان زندگي ميكردند

*** 

 :شاين با صداي فرياد كريستال از خواب بيدار شد

 ...ـ واي شاين تو كه هنوز خوابي... چرا آماده نشدي

ايش را هم نداشت از تكانهاي تخت فهميد كه كريستال اما شاين آنقدر خسته بود كه توان باز كردن پلكه
روي تخت نشست و بعد نيشگوني كه روي پهلويش احساس كرد او را وادار به باز كردن چشمهايش كرد 

 ...با صدايي دو رگه گفت: فقط نيم ساعت... نيم ساعت بخوابم بيدار شدم

من و اليز از كي آماده ايم كريستال تقريبا جيغ زد: شاين... االنشم دير شده... ميدوني ... 
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شاين به زور چشمهايش را باز كرد نور توي چشمش دويد اما خيلي زود به آن عادت كرد اولين چيزي 
كه ديد كريستال بود كه با موهايي آراسته و صورتي آرايش شده باالي سرش نشسته بود اخم زيبايي بين 

؟ابروهايش بود شاين لبخند كجي زد و گفت: تو بهشتم ! 

 ...كريستال چشم غره اي رفت و شاين ادامه داد: آخه يه فرشته باالي سرم نشسته

كريستال دستش را از زير بازوي او رد كرد و گفت: چت و پرت نگو زود باش بلند شو برو حموم بايد 
 ...اماده بشي... نميخوام ما از همه ديرتر برسيم

ديشب تا ساعت دوازده شيفت بودمشاين ناليد: كريستال عزيزم... محض رضاي خدا من  ... 

كريستال با خشونت گونه او را بين انگشتانش گرفت و همانطور كه ميفشرد گفت: واسه خاطر همين تا 
 ...صبح نزاشتي بخوابم... شب كه خيلي انرژيك بودي

يد و گفت: عزيزم من واسه تو هميشه انرژي دارمب*وسشاين نيم خيز شد روي بازوي كريستال را  ... 

 ...كريستال از روي تخت پايين آمد و گفت: خيلي پرروئي... به جاي اينهمه پرت و پال گفتن بلند شو

شاين با عشق قد و باالي كريستال را كه توي آن لباس حرير ابريشم سفيد و طاليي مدل رومي بي نظير 
 ...شده بود نگاه كرد گفت: محشر شدي عزيزم... اين لباس خيلي بهت مياد

همانطور كه پرده ها را كنار ميزد گفت: زياد دوستش ندارم... اما با اين شكم از اين بهتر كريستال 
 ...نتونستم پيدا كنم

شاين از روي تخت پايين امد و همانطور كه به سمت حمام ميرفت گفت: عزيزم... تو تازه سه ماه رو 
 !تموم كردي... هيچي هنوز معلوم نيست... چرا اينقدر حساسي

ي بروي شكمش كشيد و گفت: تو به اين ميگي هيچي... حد اقل يه سايز اضافه كردم... و بعد كريس دست
 :لباسش را رها كرد و ادامه داد

ـ قرارمون سال بعد بود وقتي اليز وارد پيش دبستاني ميشه... اما تو باز هم مثل هميشه بي دست و پا 
ه خاطر گاف تو مجبور شدم اينو براي جشن بودي... من هميشه از اين سبك لباسها متنفر بودم اما ب

 ...ازدواج بهترين دوستم بپوشم... اگه حواسم نباشه هر سال يكي ميزاري توي دامنم

شاين با خنده خودش را به او رساند و دستش را دور بدن او حلقه كرد و گفت: بيخيال عشقم... اول 
... ركورد خوبيه... و بعد زير گوشش اضافه صبحي اينقدر غر نزن... اون اولين بار بود بعد از دو سال

 كرد: به من چه زمين تو حاصلخيزه

 ...كريستال سعي كرد نخندد و زير لب گفت: خيلي پررويي شاين

ت كنمب*وسشاين با خنده گفت: هستم هر چي تو بگي هستم...حاال ميشه يه  ... 

 !كريستال با خنده گفت: از كي تا حاال اجازه ميگيري؟
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فتم شايد آرايشت پاك بشهشاين گفت: گ ... 

در اين هنگام در اين هنگام اليز با سر و صدا در را باز كرد و قبل از اينكه وارد شود شاين با عجله 
 ...خودش را عقب كشيد، كريستال با اخم به اليز توپيد: صد بار بهت گفتم اول در بزن بعد بيا تو اتاق ما

مامان كريستال سري پايين انداخت و گفت: متاسفم ... 

 ...كريستال دست به سينه شد: متاسف نباش... تكرارش نكن

اليز يك پيراهن عروسكي آبي به تن داشت و موهايش را كريستال برايش بسته و فر كرده بود شاين 
 ...روبرويش خم شد و گفت: به به ... دخترم چقدر خوشگل شده

 !اليز لبخند زيبايي زد و گفت: خوشگل شدم؟

به طرف او دراز كرد و گفت: البته... تو زيباترين خانم جواني هستي كه ميشناسم...  شاين دستش را
 ...افتخار ميدين

اليز با ناز دست كوچكش را در ميان دست شاين گذاشت بعد شاين او را از روي زمين بلند كرد و بعد از 
و گفت: عزيزم... حاال چند بار چرخ زدن در ميان جيغ و دادهاي اليز او را دوباره روي زمين گذشت 

 ...برو بيرون تا بابا هم اماده بشه... باشه

*** 

امروز روز ازدواج ژروم بود... باالخره او هم توانسته بود زن روياهايش را پيدا كند البته به لطف 
كريستال... و آن دختر كسي نبود جز پرنيان... شاين به كمك كريستال آماده شد و يك كت و سلوار سفيد 

مراه يك دستمال گردن سفيد و طاليي.. درست همرنگ لباسهاي كريستال... وقتي مهسا و هاكان از به ه
 .راه رسيدند آنها تقريبا آماده بودند

مهسا حاال يك پسر كوچولوي زيبا به اسم آرين داشت كه تازه وارد نه ماه شده بود و بي نهايت شيرين بود 
 ...و دقيقا نسخه كوچك شده هاكان بود

ا وقتي آندو را ديد گفت: چرا شما دوتا هر روز خوشگلتر و خوشتيتر ميشين؟! راز موفقيتتون چيه؟مهس ! 

 ...شاين دستش را روي كمر كريستال گذاشت و با شيطنت گفت: يعني تو نميدوني

 ...مهسا با خنده به فارسي گفت: اي جنس خراب

ساختگي گفت: ديوونه اينم بهش ياد دادي؟ كريستال متوجه منظور او شد و زد زير خنده و مهسا با اخمي ! 

 ...شاين با عشق كريستال را نگاه كرد و گفت:آره خيلي شاگرد خوبيه... زود ميگيره

 ...كريستال با فارسي دست و پا شكسته اي گفت: من خيلي تيزم
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ه... بعد ادامه ابروهاي مهسا باال رفتند و او با خنده گفت: نه... خوشم مياد هر چي تيكه باحاله يادش داد
 ...داد: خنگه... بشين دو تا شعر يادش بده... اينا چيه يادش ميدي

مهسا نميدانست كه شاين از شنيدن اين تيكه هاي زبان فارسي از زبان كريستال چه عشقي ميكند... پس 
جز  ا تقريبا بهترجيح داد ساكت شود و چيزي نگويد چون بقيه چيزهايي كه به كريستال ياد داده بود ر

رو « جيگرتو بخورم»جمع دونفريشان جاي ديگري نميشد استفاده كرد كريستال زير گوش شاين گفت: 
 ...بهش بگم

 ...شاين با خنده ابروهايش راباال داد و زير لب گفت: نه

عروسيه هيجان انگيز و زيبايي بود... به همه انها خيلي خوش گذشته بود...پرنيان توي ان لباس سفيد 
ا زيبا شده بود و كريستال ميتوانست قسم بخورد كه ژروم با وجود پرنيان مهربان و زيبا عروسي واقع

ديگر حتي او را نميديد... كريستال برايش خيلي خوشحال بود چون او مردي بود كه لياقت تجربه كردن 
با او  يك عشق واقعي را داشت... اما با اين وجود با توجه به حساسيت شاين تمام مدت با حفظ فاصله

صحبت ميكرد... دوست نداشت شاين را حساس كند طاقت ناراحتي اش را نداشت... اليز انقدر ورجه و 
ورجه كرده بود كه روي ميز شام خوابش برده بود حاال روي صندلي عقب خوابيده بود و شاين توي 

 ...تاريكي در حال رانندگي بود

به بيرون نگاه ميكرد... شاين گفت: اون بيرون چي  كريستال آرنجش را روي لبه پنجره گذاشته بود داشت
 ...هست از من بهتر

 ...كريستال نگاهش كرد و گفت: داشتم فكر ميكردم

 ...شاين گفت: البته... كامال واضح و مبرهن بود... به من كه فكر نميكردي احيانا

 ...كريستال خنديد و گفت: چرا اتفاقا... داشتم به تو فكر ميكردم

بخند نگاهش كرد و كريستال ادامه داد: من توي بچگي پدر و مادرم رو از دست دادم... هيچ شاين با ل
وقت فرد محبوبي براي پدر بزرگ و مادر بزرگ پدريم نبودم... شونزده سالم بود كه اومدم پيش 

چيزهايي  سالياريا... هيچ وقت اميدوار نبودم كه بتونم يه زندگي عادي داشته باشم... اما تو... تمام اون
 ...رو كه برام رويا بود رو بهم دادي... حتي بيشتر... ازت ممنونم

شاين خنديد و گفت: اين چه حرفيه داري ميزني اگه من چيزي بهت دادم در مقابل چيزهايي كه تو بهم 
دادي هيچه... هميشه بهت گفتم كريستال... من تا آخر عمرم شرمنده و مديون توام... به خاطر همه 

كه در حقم داشتيگذشتي  ... 

شاين اتومبيل را توي پاركينگ برد و كريستال پياده شد و در عقب را باز كرد خم شد تا اليز را از روي 
صندلي بردارد كه شاين سرزنش بار گفت: تو دست نزن.. او به صورت شاين نگاه كرد كه اخم كرده 

 ...بودو شايد ادامه داد: مثل اينكه وضعيتت يادت رفته

ال گفت: زياد مته به خشخاش نزار... بچم وزني ندارهكريست ... 
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شاين پياده شد وكريستال كنار رفت او خم شد و اليز را از روي صندلي بلند كرد و گفت: هر چي... 
 ...حواست به خودت باشه... تو سابقه زايمان زودرس داري نميخوام دوباره تكرار شه

 ...كريستال دست به سينه شد

شرايط بدي روحي بود ـ اون به خاطر ... 

 ...شاين اليز به بغل راه افتاد و گفت: هر چي... دوست ندارم برات تكرار بشه

كريستال به ياد حاملگي قبلي اش افتاد... شايد باورش غير ممكن بود اما او تا چهار ماهگي هنوز 
اين موضوع  نميدانست كه جنيني توي بطنش در حال رشد است... اصال آنقدر حالش خراب بود كه

آخرين چيزي بود كه به آن فكر ميكرد... دلش نميخواست به وضع اسف بارش توي بارداري قبلي اش 
 ...فكر كند... هنوز هم با ياد اوري ان افسرده ميشد

احساس خستگي ميكرد شاين اليز را به اتاقش برده بود و او داشت اماده ميشد كه برود و يه دوش بگيرد 
.. او نفسش را به بيرون فوت كرد و گفت: لباساشو عوض كردمكه شاين وارد شد . ... 

 ...كريستال با خنده گفت: ممنونم عزيزم... تو همسر نمونه اي

شاين همانطور كه داشت دكمه هاي پيراهنش را باز ميكرد با عشق سر تا پاي كريستال را ورانداز كرد و 
نيم با هم بخوريمگفت: تا تو يه دوش بگيري منم يكم چاي دم ميكنم بشي ... 

 ...كريستال چشمهايش را تنگ كرد و گفت: قهوه

 ...شاين گفت: برات خوب نيست عزيزم

 ...كريستال غر زد: شاين هفته اي يه بار هم نميخورم... دارم ميمرم واسه يه فنجون قهوه

ر... هر شاين خنديد و گفت: همسر زيباي معتادم! شيش ماه هم صبر كن بعد هر قدر دلت خواست بخو
 ...چند تو دروان شيردهي هم خوب نيست

كريستال نفسي گرفت و گفت: باشه... تسليم... همون چايت رو دم كن... بعد با خنده ادامه داد: از اونها 
 ...هم توش بريز

 ...شاين چشمكي زد و گفت: از اونها اسمش ِهله... هل... باشه ميزيزم تو هم زياد لفتش نده

شسته بود كه كريستال در حاليكه ربدوشامبر بلند فيروزه اي رنگي به تن داشت وارد پشت ميز آشپزخانه ن
شد... موهايش را كه هنوز هم كمي نم داشتند باالي سرش جمع كرده بود شاين بلند شد و گفت: هوا امشب 

 ...مهتاب زيبايي داره... دوست دارم برم بشينيم توي تراس و يه چاي رمانتيك بخوريم

ا خنده گفت: ميگن عاشقا زير نور ما ديوونه ميشنكريستال ب ... 
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شاين قوري چاي را به همراه دو فنجان و ظرف نقلي كه تازه از ايران برايش رسيده بود توي سيني 
گذاشت و گفت: اوال كه ميگن عاشقا عاشقتر ميشن... آنها با هم راهي تراس شدند و شاين ادامه داد: 

... مگه اينكه بخواي سر به بيابون بزارمبعدشم من همينطوري هم ديوونتم ... 

بوي چاي هلدار توي دماغشان پيچيده بود و انها زير نور نقره اي ماه در اين شب لطيف بهاري شانه به 
شانه هم روي تاب بزرگ توي تراس نشسته بودند و در حاليكه آرنجهايشان را در هم قالب كرده بودند 

ايش گرفته بودند... هر از چند گاهي نسيمي خنك البالي درختان خيابان ليوانهاي چايشان را در ميان دسته
ميپيچيد و بعد از اينكه خودش را به صورت انها ميساييد از روي پوستشان رد ميشد و ميرفت... كريستال 

سرش را به بازوي شاين تكيه داده بود سكوت زيبايي بينشان برقرار بود حاال انقدر يكديگر را دوست 
آنقدر يكديگر را شناخته بودند كه حتي توي سكوت هم ميتوانستند با هم حرف بزنند اما كريستال  داشتند

 :سكوت را شكست و گفت

 ...ـ شان

 ...شاين جرعه اي چاي نوشيد و گفت: جان

كريستال با لبخندي كه بروي لبش بود گفت: هميشه برام سوال بود كه اگر يكي از اونهايي كه قبال ما رو 
ن االن منو تو رو اينجا... اينطوري... ببينن چي ميگنميشناخت ... 

شاين لبخندي زد و گفت: منم گاهي بهش فكر ميكنم... فكر كنم خيلي تعجب كنن... شايدم فكر كنن براشون 
 ...نقشه كشيدم... در هر حال فكر نكنم كسي عشق ما رو باور كنه عزيزم غير از خودمون

ي بروي لبش نشست... دست آزادش را روي شكمش گذاشته بود و با كريستال ناگهان صاف نشست لبخند
ذوق غير قابل وصفي داشت شكمش را نگاه ميكرد چشمهايش ميدرخشيدند براي بار دوم نفس گرفت شاين 

 ...هم صاف نشست و با نگراني گفت: چيزي شده

 ...كريستال با لبخند نگاهش كرد و گفت: داره تكون ميخوره

 ... رفت و متعجب گفت: تكون ميخوره... زود نيستابروهاي شاين باال

 ...كريستال اينبار خنديد و شكمش را نوازش كرد و گفت: حسش ميكنم شاين... حسش ميكنم

شاين با احتياط والبته كمي ترس دستش را روي شكم كريستال گذاشت و گفت: به نظرت بتونم حسش 
 ...كنم

. توي اون حد نيستكريستال با خنده گفت: فكر نميكنم عزيزم.. ... 

 ...شاين دستش را روي او حلقه كرد و با خنده گفت: پس فكر كنم تو رو بيشتر دوست داره

 ...كريستال گفت: عوضش اليز تو رو بيشتر از من دوست داره

او با عشق لحظه اي به كريستال نگاه كرد و گفت: در عوض من عاشق هر سه تا تون هستم... البته سهم 
.. ميدونيكه تو يه جاي مخصوصي توي قلبم داريتو بيشتره. ... 
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كريستال آرام سرش را روي سينه شاين گذاشت و همانطور گه گوش به ريتم منظم قلب او سپرده بود با 
خود انديشيد كه چقدر خوشبخت است... خداوند را توي قبلش احساس كرد... تنها كسي كه اين خوشبختي 

را روي هم گذاشت و در دل گفت: خدايا متشكرم به خاطر اينهمه  را به او بخشيده بود... چشمهايش
 ...خوشبختي كه بهم دادي

 

  پايان

 


