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به نام خدا

نام رمان  :سه گانه ی امیلیا کالرک :جلد اول سقوط تابستان
ژانر رمان  :عاشقانه،اجتماعی،جنایی،خارجی
نام نویسنده dalai lama :
عضو انجمن رمان سیتی
آدرس اینترنتی ما
http://roman-city.ir
خالصه رمان :
ساالنه میلیون ها دختر و زن و بچه از سر تا سر جهان قربانی تجارتی به اسم قاچاق انسان می شن!
یکی از موفق ترین تجارت ها که مبارزه باهاش فقط جنبه نمادین پیدا کرده
و کشور ها و شهر هایی که حاضر میشن ویترین این تجارت باشن،مثل "دبی و پاریس و مکزیک و"...
آنیا خسته از شیوه زندگی و آدم های اطرافش "فرار" رو بهترین راه برای زندگی می دونه.
اما خیلی طول نمی کشه تا خودش بدل به یه قربانی بشه...
قربانی قاچاق انسان!
با اسم و شناسنامه جعلی،به عنوان مهاجر غیرقانونی توی کشوری که هیچی ازش نمی دونه...به دست کسی سپرده می شه که
شغلش،منبع درآمدش و حرفه خانوادگیش؛پول در آوردن از دختراس...
آنیا دووم میاره؟یا دنبال یه راه برای نجات خودش می گرده؟شاید هم...
برگرفته از واقعیت و حاصل تحقیق!

مقدمه :
تو عاشقم شدی و من در زمان یخ بستم!
حریص برای گوشت و خونم...
ولی من نمی تونم با گرگی بجنگم،
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که منرو به زانو در اورده.
پس توی اون چشمای زرد چی میبینه؟
چون من دارم تیکه تیکه سقوط میکنم...
"به نام خدا"
خسته بودم،از تنهایی از رفتار پدر و مادرم،نمی دونم چرا اونا نمی تونستن مثل بقیه با تنها دخترشون رفتار کنن نمی فهمیدم این همه
سخت گیری برای چیه؟!
تنها حسی که نسبت به رفتار پدر و مادرم داشتم این بود که یه نفر رو به زور دست و پاشو ببندی و صداشو خفه کنی! این تنها حسم
بود.همیشه به روزی فکر میکردم که بتونم از اینجا برم.توی ذهنم تصویری از آزادی بود!اون روزی که دیگه کسی به زور کنترلم نکنه و
باهام مثل یه بچه کوچیک و خطاکار رفتار نکنه! اون روز روزی بود که می تونستم هرکاری دوست دارم انجام بدم بدون هیچ نگرانی!...
مامانم احتماال اگه می فهمید حتی توی ذهنم به فرار فکر میکنم حاضر بود به خاطر ابروش منو بکشه!
اونم یکی دیگه از همون زن هایی بود که کالس و شخصیت رو توی چیزایی می دید که از دید من پوچ بودن!
اما این حس،حسی بود که شاید سرکوبش می کردم اما مطمئن بودم سرکوب کردنش خیلی دووم نمیاره!
دیگه به جایی رسیده بودم که بتونم تشخیص بدم چی برام خوبه و چی حالم رو بهتر میکنه!
شایدم فکر میکردم که میدونم!
***
[سه روز بعد]
خسته از ماشین پیاده شدم.تشکری از راننده کردم و به سمت در ورودی رفتم.
به محض باز کردن در با چهره برافروخته مامانم رو به رو شدم که برخالف همیشه روز دوشنبه سر ظهر خونس!
حتی نذاشت لباسامو عوض کنم،شروع کرد به سرزنش و داد و بیداد!
ابروم رو بردی!اخر کار خودتو کردی؟!مبهوت نگاهش میکردم نمیتونستم بفهمم قضیه چیه!
اروم پرسیدم.
مگه چی شده؟بازم سرم داد زد،از خانوم دکتر بعید بود پرستیژش رو با داد زدن سر من بیاره پایین!
دیگه چی میخواستی بشه؟الیکا تو رو با یه پسر توی پارک دیده!ابروم پرید باال ،دهنم باز مونده بود!
واقعا فکر میکنی لیاقتت پسرهای عالف توی پارکه؟ناخوداگاه پوزخندی زدم.پس نگران این بود!چون من با انجام دادن کاری که روحم ازش خبر نداشت شدیدا کالسش رو بهم ریختم!
یه قدم رفتم عقب،ناباور سرمو تکون دادم.عقب عقب به سمت پله می رفتم.
همینطور که صورتش از گفتن این جمله منزجر شده بود و اخم بدی داشت گقت
کجا میری؟جوابی بهش ندادم،چی میخواستم بگم؟این دیگه اخرین چیزی بود که انتظار داشتم بشنوم!
عصبی شده بودم.بازم رفتارم دست خودم نبود.
جیغ بلندی کشیدم پاهامو روی پله ها می کوبیدم،دیگه حتی نفس عمیق ام نمی تونست اعصابمو اروم کنه!دیگه نمی تونستم تحمل کنم
،دیگه نمی تونستم!حس میکردم صورتم مثل سکته ای ها شده !هر روز یه چیز جدیدی برای محدود کردنم پیدا میکردن و حاال حس
میکردم این دیگه غوله مرحله اخره،منو چه به این کارا؟
***
سرمو بین دستام گرفتم،فشاری بهش اوردم،انگار واقعا داشت منفجر می شد!
یه هفته گذشته بود یه هفته عذاب اور و وحشتناک،یه هفته که منو تا مرز جنون برده بود.
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بیرون رفتنم به کل قدغن شده بود ،گوشیمو ازم گرفته بودن و دم به دقیقه یه نفر می اومد تو اتاق و چکم می کرد و در اتاقو باز می
ذاشت .از همه زندگیم مونده بودم!
نه میتونستم کالسامو برم ،نه درس بخونم،نه هیچ غلط دیگه ای!
خیلی وقت بود داشتم بهش فکر میکردم،به فرار ! در اتاق زده شد،با فکر اینکه دوباره یه نفر اومده تا چکم که با عصبانیت درو باز باز کردم
،اما با دیدن مهدیس پشت در عصبانیتم فروکش کرد چقدر بهش احتیاج داشتم! کشیدمش تو و درو بستم.
کجایی تو؟یه هفتس خبری ازت نیست!همه کالسا رو تنها تنها می پی...هنوز جملشو تموم نکرده بود که زدم زیر گریه ،انگار اشکامو جمع کرده بودم تا با دیدن یه همدم پایین بریزه!
مهدیس ،دارم دیوونه می شم،بخدا این حق من نیست ،تو که منو میشناسی 11...ساله دارم پاک و سالم زندگیمو میکنم هر چقدرمحدودم کردن چیزی نگفتم،تحمل کردم ولی این دیگه از تحملم خارجه! بهم تهمت میزنن ،می برن...می دوزن...تنم می کنن!تو بگو من
چیکار کنم؟بخدا دیگه کم اوردم.
نمی فهمم قضیه چیه؟مامانت اینا چیزی گفتن؟راستش منم یکم تعجب کردم،زنگ زدم گوشی مامانت تا بپرسم که چرا کالسارو نمیای وگوشیت خاموشه،باورت میشه؟تا مطمئن نشد که من "مهدیسم " جوابم رو نمی داد!
با کالفگی سری تکون دادم ،مهدیس دوست صمیمی من بود ،شاید کلمه تنها دوست من بهتر بود!مهدیس از خانواده اصیل و سرشناس
بود،به همین خاطر مورد تایید مامان بود!اون برعکس همه منو می فهمید ،درکم میکرد،شاید چون موقعیتی شبیه من داشت!
مختصری از اتفاقات پیش اومده رو براش توضیح دادم.
دستش رو روی شونم گذاشت.
انیا،خودت رو اذیت نکن.بخدا چیزی ازت نمی مونه!جمله ای که از ذهم میگذشت رو بی هیچ فکری به زبون اوردم:
می خوام فرار کنم!برای چند ثانیه جفتمون ساکت به هم نگاه کردیم،بالخره سکوت رو شکست.
منم باهات میام!ما مثه خواهریم دیگه؟هیچ وقت همدیگه رو تنها نمیزاریم!کاش نبودیم!کاش اون می موند و مثل من نمیشد...
***
چند دقیقه پیش کوله پشتیم رو بسته بودم ،چند دست لباس ،شناسنامه با یکم پول...
پول نقدی زیادی نداشتم اکثرش توی کارتی بود که به نام مامانم بود و همیشه دست خودش نگه می داشت.
منتظر مهدیس بودم.قرار بود به بهانه اینکه منو ببره خونشون بیاد دنبالم.
با صدای ایفون فورا بلند شدم ،کولم رو برداشتم .طبقه پایین ملیحه خانوم جلوی ایفون ایستاده بود.سعی کردم حرص و نفرتم از این زن
رو پنهون کنم.
خدافظ ملیحه خانوم،میرم خونه مهدیس،مامان در جریانه.قبل اینکه فرصت کنه چیزی بگه درو باز کردم و با سرعت حیاط نسبتا بزرگمون رو طی کردم.
جلوی در مهدیس رو دیدم که پشت فرمون  202مامانش نشسته بود،هنوز گواهینامه نداشت اما چون فاصله خونشون تا اینجا زیاد نبود
میذاشتن با ماشین بیاد.
در جلو رو باز کردم و نشستم،با اینکه هیچ کس خبر نداشت اما همش حس میکردم االن همه چی لو میره و پیدامون می کنن!
با هول گفتم:
راه بیوفت دیگه!پاشو رو پدال گاز فشار داد با دور شدن ماشین از خونمون نفس عمیقی کشیدم.نمی تونستم لبخند بزنم یا حداقل این استرس رو از خودم
دور کنم.حداقل نه وقتی که هنوز نمی دونم چی پیش میاد!
از فکر بیرون اومدم ،خیابونا دیگه خیلی اشنا نبودن.با یه نگاه به ساختمون ها میشد فهمید وسط شهریم.
مهدیس ،چقد همراته؟300تومن بیشتر نتونستم بردارم.باید دنبال کار باشیم!صورتش رو ناراحت ازم گرفت.
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ما کار درستی کردیم؟!حرفش به تموم استرس هایی که داشتم اضافه شد و منجر به داد زدن سر مهدیس شد!
تو اگه می خوای برگرد!با لحن پشیمونی گفت
منظوری نداشتم،فقط...نمیدونم باید چیکارکنیم!تن صدامو یکم پایین تر اوردم.
اگه نمیدونی ،اگه شک داری هنوز دیر نیست که برگردی ،فوقش برای این چند ساعت توبیخ میشی!اخمی کرد.
انیا من منظورم این نیست!چرا اینجوری میکنی؟منم به انداره تو عذاب کشیدم!پس دیگه این بحث رو پیش نکش!برای من و تو هرجایی بیرون از اون خونه و زندگی بهتره!دویست تومنی که همراهم بود رو از توی کیفم در اوردم.
با این کال  500تومن داریم!صد تومنشو گذاشتم کنار.
این برای غذا و خرجای دیگه.به بقیش اشاره کردم.
با این نهایتا  2روز میتونیم تو مسافرخونه بمونیم.ترسیده گفت:
بهمون اتاق میدن؟!نا مطمئن سری تکون دادم.
ماشینو روشن کرد،با پرسوجو ادرس یه مسافرخونه همون اطراف رو پیدا کردیم.
تا شبا رو اونجا بمونیم...
****
طرفای عصر بود ،با مهدیس خسته روی صندلی توی پارک نشستیم،این  3روز رو تماما دنبال کار گشته بودیم،از منشی و دستیار ارایشگر
تا خدمتکار ساده!اما انگار همه چی دست به دست هم داده بود تا نتونیم کاری پیدا کنیم!هر کس بهونه ای می اورد یکی میگفت مدرک
ندارین ،یکی میگفت سنتون کمه ،بعضیام بی دلیل رد میکردن.
نمی دونستم باید به صاحب مسافرخونه چی بگم!پولی که داشتیم برای اون  2شب بود و دیگه پولی نداشتیم تا بهش بدیم.
صدای هیجان زده مهدیس رو شنیدم.
آنی...اینو ببین!اگهی روزنامه رو نشونم داد
به  2دختر جوان جهت دستیاری در سالن ارایشگاه نیازمندیم.با کورسوی امیدی به این اگهی به سمت ادرسش که همین اطراف بود رفتیم.
یه در چوبی بود ،کنار در تابلویی به اسم زیبایی مریم زده شده بود.
تقه ای به در چوبی زدیم و وارد شدیم.
پرده رو کنار زدم،هنوز کامال وارد نشده بودم که حس کردم دستی روی صورتم نشست...وحشت زده تقال میکردم 2،تا مرد و یه زن از
پشت جدا کننده چوبی توی سالن بیرون اومدن.
زنه جلو اومد ،دستمال توی دستش برام زنگ خطری بود!
به محض برداشته شدن دست کسی که گرفته بودم ،دستمال رو روی صورتم گذاشت.
با چشمم دنبال مهدیس میگشتم،بی هوش کف زمین افتاده بود.
هرچقدر سعی کردم نفس نکشم،در اخر با کشیدن یه نفس عمیق چشمام سیاهی رفت و کم کم روی هم افتاد...
***
با سردرد شدیدی چشمامو باز کردم!چشمام انقدر می سوخت که میخواستم از دردشون داد بزنم.چند بار باز و بسته شون کردم.هنوز گیج
بودم درست نمی فهمیدم کجام؟ یا چه اتفاقی افتاده؟!
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اولین چیزی که یادم اومد اون مرد وحشتناک و اون دستا و دستمال بود!
اطرافمو با حس ترس و استرس شدیدی نگاه کردم.
یه اتاق خالی بود که دیواراش و موزاییک های کفش از کثیفی به سیاهی میزد.پنجره ای نداشت نمیتونستم بفهمم هنوز شبه یا روز؟
اثری از اون سالن و اون ادما نبود.
سعی کردم از سر جام بلند شم اما سرم گیج رفت و دوباره خوردم زمین!
بالخره با سختی بلند شدم،مهدیس نبود .به سمت تنها در اتاق رفتم و داد زدم:
اهای؟اینجا کجاست؟کسی اون بیرون هست؟مشتامو به در می کوبیدم ،استرس داشت امونم رو می برید!مگه چند بار همیچین چیزایی دیده بودم؟
با صدای بلند گریه میکردم شاید فکر میکردم میتونه حال خرابم رو بهتر کنه!
با گریه بلند تر داد زدم:
کمک...کسی صدام رو می شنوه؟دستگیره در تکونی خورد.بعد از اون یه مرد حدودا چهل ساله اومد تو روی صورتش پر از خط و رد بخیه بود!
چند قدم رفتم عقب.
چته انقد داد و بیداد میکنی!تو کی هستی؟منو برای چی اوردین اینجا؟دوستم کجاست؟انتظار بیخودی بود اگه فکر میکردم جوابم رو میده!
به سمت در برگشت و خواست بره بیرون.دوباره و برای یه لحظه فکری به ذهنم رسید و در کثری از ثانیه تاییدش کردم.اما بعد از انجامش
بازم فهمیدم که اشتباه بزرگی کردم!
تو یه لحظه سریع دویدم سمتش ،لگدی به پاش زدم و دویدم سمت در چیزی نمونده بود تا از اون اتاق خارج شم که از پشت کشیده
شدم و تا به خودم بیام سیلی محکمی به صورتم خورد!چند ثانیه منگ بودم.حس کردم پوست صورتم سر شده!
دستش رو برد باال تا سیلی دیگه ای بهم بزنه معتل نکردم و با یه هل محکم از دستش فرار کردم!پامو که توی راهرو گذاشتم سر جام
خشک شدم.مثل زندان بود!
یه راهرو طوالنی با کلی اتاق!
از دیدن اون همه گردن کلفت توی یه سالن خشک شده بودم!چرا فکر میکردم اینجا قراره بی درو پیکر باشه؟
توجه همشون به سمتم جلب شده بود.
اما قبل از اونا همون مردی که تو اتاق بود ،دستم رو از پشت گرفت و هلم داد بالجبار توی اون راهرو حرکت میکردم.
بعد از چند دقیقه یه در دیگه رو باز کرد.
با دیدن صحنه روبروم حیرت زده جیغی کشیدم.
2-5تا دختر دیگه تقریبا هم سن و سال خودم توی اون اتاق بودن یه گوشه اروم نشسته بودن اکثرا سر و صورتشون کبود بود.
هلم داد تو و گفت:
بتمرگ سر جات صدات دربیاد،مکثی کرد و با خنده چندشی ادامه داد:
صداتو از بیخ می برم!در قفل کرد و رفت!خدایا حاال چیکار کنم ؟!غلط کردم!اون جهنمی که توش بودم سگش می ارزید به این جور جاها
باصدای یه دختر حرفام نصفه موند!
کجایی دختر؟بگیر بشین!برگشتم سمتش دختر فوق العاده خوشگلی بود،در واقع همشون خوشگل بودن!
همون دختره دوباره گفت:
اسمت چیه؟چجوری انقدر ریلکس بود؟!
اروم گفتم.
آنیا7
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نگاهی از باال تا پایین بهم انداخت  ،هول ازش پرسیدم:
اینجا کجاس؟اینا کین؟!صدای دختر دیگه ای اومد.
بیا اینجا از این سلیطه چیزی نپرس.دختره جوابمو نداد.
فقط رو به اون دختری که بهش گفته بود "سلیطه" گفت:
تو تنت میخاره انگاری؟!دختره چیزی نگفت اونم به سمت در رفت تقه ای بهش زد در باز شد و رفت بیرون!
همون وسط ایستاده بودم که صدای اون دختر دیگه باعث شد نگامو از در بگیرم
زیاد فک نکن!اسمش رویاس،همدست ایناسبا لحن پر از حرص گفت:
سگه نگهبانه!رفتم سمتش و کنارش نشستم.
با همون لحن التش ادامه داد.
پروا!توام که آنیا اره؟!اوهومی گفتم.
حس میکردم انقد اتفاقات پیش اومده برام سنگینه که قادر به حرف زدن هم نیستم،اینکه در عرض چند روز اینطوری بدبخت شده بودم
اوجش بود.ترسیده بودم.بیش از حد!هیچ وقت دختر شجاعی نبودم.زندگی و رفتار اطرفیانم از من یه دختر مطیع ساخته بود یا شاید واژه
توسری خور بهتر باشه!
سرمو روی پام گذاشتم.اشکام راه افتادن دست خودم نبود.نمیدونستم چیکار کنم ،مثل همیشه!
گریه نکن!گریه هاتو بزار برا بعد!اگه بدونی...ارومتر ادامه داد.
نمیخوام بترسی،وضع منم مثه توئه اما باید حواستو جمع کنی...ادامه حرفش با صدای اون دختره رویا نصفه موند.
بیاین غذا.تاکید وار گفت:
بهتره بخورین چون توی جاده چیزی گیرتون نمیاد.اروم جوری که فقط پروا بتونه بشنوه گفتم.
جاده؟نگاهی بهم انداخت واقعا درمونده بود!مثل من...
بندرعباس،میبرنمون اونجا!مثل برق گرفته ها از جام پریدم،این دیگه واقعا برام زیادی بود!بندر عباس؟
من تا دیروز فکر درس خوندن برای کنکور بودم!
سرمو به دیوار تیکه دادم پروا دستم رو گرفت.
بهت قول میدم که قرار نیست زندگی برای همیشه اینجوری بمونه!اگه حواسمون رو جمع کنیم شاید بتونیم فرار کنیم!****
نمیدونستم چه ساعتی از شبانه روزه تمام ساعات گذشته رو گریه کرده بودم ،پروا با اعصاب خوردی بهم گفته بود ترسو!اما بالفاصله
معذرت خواست،حقیقت رو گفته بود.من ترسو بودم!بازم داشتم گریه میکردم چشمام دیگه اصال درست نمی دید.
نگران مهدیس بودم.اینجا نبود ،کسی ام چیزی نمیدونست.
میون گریه با چشمایی که واضح نمی دید نگاهی به اطرافم انداختم،تعداد دخترا خیلی کمتر شده بود.
در باز شد و یه مرد به سمت پروا اومد.
دستش رو کشید و مجبورش کرد بلند شه.
1
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جیغ میزد و یعی میکرد خودش رو ازاد کنه،سعی کردم کمکش کنم اما با پارچه ای که روی سرم کشیده شد،نتونستم ببینم کجا بردنش
،با چاقویی که پشتم نگه داشته بود مجبورم میکرد راه برم،نمی دونستم مقصد کجاست،بالخره دفتی هوای ازاد به صورتم خورد فهمیدم از
اون زندان اومدیم بیرون.
سوزش خفیفی توی بازوم حس کردم.نمی دونستم چی دارن بهم تزریق می کنن...کم کم بدنم بی حس شد و به محض اینکه دیگه
نتونستم روی پام بایستم به سمت ماشینی که صداش رو می شنیدم کشیده شدم...
***
خیلی وقت بود که تو یه ماشین بودیم ،میفهمیدم که در حال حرکتیم!حسابی گشنه و تشنم شده بود!این نشون میده که احتماال یک یا
دو روزی شده!
تمام بدنم خشک شده و دستام درد میکنه!مسخرس اگه بگم میون این همه فالکت دلم برای خونه تنگ شده؟!هرچقدر اذیتم میکردن و
خفم میکردن اما بازم اونجا سرپناه بود!دلم میخواست برگردم به همون خونه!هر چی میخواستن بگم برام مهم نبود !فقط میخواستم از
اینجا نجات پیدا کنم.
زانو هامو جمع کردمو سرمو روش گذاشتم اروم اروم اشک میریختم!سرنوشت همه دخترایی که از خونه فرار می کنن همینه؟
باصدای داد کسی سریع چشمامو باز کردم.سرم تیر کشید...اه لعنتی!
پاشو تن لشتو جمع کن ،سریع!به سختی پاشدم ،دستمال رو از رو سرم برداشت.نوری که توی چشمام زد باعث شد سریع ببندمشون!اروم اروم چشمامو باز کردم ،توی یه
کامیون بودیم.همون مرده از کامیون به سمت بیرون هلم داد .به باال نگاه کردم اسمون صاف با افتاب داغ!هوا فوق العاده گرم بود!بیش از
حد شرجی.مطمئن شدم اوردنمون بندرعباس!نگاهی به دور اطرافم انداختم بالخره مهدیس رو دیدم داشت با یکی از همین قاچاقچیا دعوا
میکرد.حداقل االن میدونستم وضعیتش مثل منه.مرده دادی زد که باعث شد مهدیس ساکت شه.نگاهم رو ازش گرفتم با فاصله کمی از
مهدیس ،پروا در حال تقال کردن بود.انگار فقط من بودم که زندگیم رو تموم شده میدیدم!
به سمت یه خونه خرابه هدایتمون میکردن،دور اطرافش تقریبا خلوت بود.چی میشد اگه این دستمال رو از دهنم باز میکردن؟حس
میکردم دهنم در حال جر خوردنه!
مرده با اون صدای نکرش داد زد:
 کوکب خانوم کجایی؟بیا ببین چی اوردم برات؟!منتظر مونده بودم تا ببینم کوکب کیه!زیر اون افتاب داغ و هوای گرم داشتم تلف میشدم .اوایل تابستون بود شنیده بودم تابستونا دمای
اینجا تا  50هم میرسه!
با دیدن زنی میانسال و چاق و قد کوتاه که افتاب پوستشو سوزونده بود و صورتی زمخت داشت رومو اونور کردم!این دیگه کی بود!؟!
چه خبره اسی ؟گذاشتی رو سرت محل رو!ببرشون تو!محل؟اینجا بیشتر شبیه بیابون بود!منتظر بودم ببینم اخر این همه کار به کجا می رسه؟چه بالیی دیگه قراره سر زندگیم بیاد؟فرار از دست
اینا غیر ممکن بود! اون همه محافظ با اسلحه هاشون.
هر چند ،مرگ بهتر از این مصبیتا نبود؟
نمیدونم،نمیدونستم!
نمیخواستم خودکشی کنم!تمام این دنیام پر از عذاب بود.واقعا نمی خواستم اون دنیا هم همینطوری باشه!
از در بردنمون تو،یه حیاط بود و دور تا دورش در و اتاق بود.
کوکب با اون صدای کلفتش داد زد:
ببرشون اونجا.به یکی از اتاقای سمت راست اشاره کرد ،مردی که از اولم مراقبم لود به سمت اون اتاق هلم داد،انقدر به پشتم ضربه وارد شده بود و هلم
داده بودن که حس میکردم کتف و پشتم کبوده.وقتی کسی تقالی خاصی نمی کرد،دیگه چرا اینجوری رفتار میکردن؟!
هموت زنه "،کوکب" باز داد زد:
خلیل بیا دهن های اینارو باز کن.رو به سمتمون اخطار گونه ادامه داد:
دست از پا خطا کنین دوباره میگم ببندنتون بتدازنتون تو اتاق جدا!پسری الغر با پوست سبزه اومد تو!بی حرف شروع کرد به باز کردن دستمال های بسته شده روی دهن دخترا.
9
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به محض باز شدن دست و دهنم رفتم سمت مهدیس و محکم بغلش کردم،با صدایی که می لرزید گفتم:
خوبی؟کجا نگهت داشته بودن؟مهدیس زد زیر گریه.
بیشتر از قبل هل کرده بودم!با گریه مهدیس توجه بقیه به سمتمون حلب شد،پروا ام اومد کنارمون.
سه نفری روی زمین نشستیم.دست مهدیسو گرفتم.
مهدیس؟چی شده؟توروخدا حرف بزن.آنیا...اونا...بقیه جملشو ادامه نداد،بلندتر از قبل گریه کرد.
تکون محکمی بهش دادم:
میگم چی شده؟میخواستن بهم ت...انگار خاطرات بدی به یادش اومد چون دستاش شروع به لرزیدن کردن.
اگه اون یکی مرده نمی رسید.اروم کشیدمش توی بغلم
اروم باش.بهش فکر نکن،اتفاقی نیفتاده.اصال از جمله هایی که میگفتم مطمئن نبودم فقط میخواستم دیگه به اون اتفاق فکر نکنه!
نفس عمیقی کشید.بعد از چند ثانیه به پروا نگاه کرد.
برای عوض کردن حالش با لحن نسبتا شوخی رو بهش گفتم:
مهدیس،دوست پیدا کردم!به پروا که ساکت کنار ما نشسته بود اشاره کردم.
پروا دستشو جلو برد.
پروامهدیس لبخندی زد و باهاش دست داد
مهدیسبه دیوار تکیه داده بودیم و از هر چیزی حرف میزدیم.فقط برای اینکه حواسمون رو پرت کنیم ،از اینکه کجاییم و چه اتفاقایی برامون
افتاده.
مردد بودم بپرسم اما دلمو زدم به دریا و از پروا پرسیدم:
چی شد که سر از اینجا در اوردی؟نفس عمیقی کشید.قبل اینکه چیز دیگه ای بگم شروع کرد به تعریف کردن:
بابام معتاد بود.وضعمون از اول انقدرم بد نبود.انقدر همه چی رو فروخت و دود کرد تا اخر  ،کارمون رسید به یه خونه داغون اجاره ای توپایین شهر.مامانم از دست کاراش سکته کرد و مرد.درست همون وقتی که خونمون رو به باد داد.همه چی خیلی برام سنگین
بود.زندگیمون از این رو به اون رو شده بود!
اشکاشو با دستش پاک کرد.
مامانم...مامان مهربونمم رفته بود!برای همیشه زیر خروار ها خاک خوابیده بود.من مونده بودمو بابایی که بزرور زنده بود!برای خرجی رفتمدنبال کار،کی به یه دختر  19ساله محض رضای خدا کار میده؟
دستاشو مشت کرد.
با هزار بدبختی تو یه ارایشگاه کار پیدا کردم...یه مدت بود که همه چی نرمال بود.تا چند وقت پیش !توی خونه بودم که بابام با چند تا مرد اومد تو،خمار خمار بود!منو به اون مردا نشون داد و گفت: "اینه اقا"!همین! تمام غرور و شخصیت و ازادیم با همین جمله تموم شد!...در مقابل من یه بسته بزرگ بهش مواد دادن!
لبخند تلخی زد.
حتما تا االن با کشیدن اون همه مواد مرده!10
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خیلی وقته از این دست به اون دست میشم تا اخر رسیدم به اینا!اینجا برام اخر راه نیست.من به زندگی امید دارم.دستش رو تو دستم گرفتم.
یه نفر بهم گفت همه چیز قرار نیست اینجوری بمونه!چند ساعتی گذشته بود که کوکب با ظرف غدا اومد تو ،به هر کسی یه ظرف داد و گفت :
بخورین جون بگیرین.ظرف غذا رو برداشتم.انقدر گشنم بود که میتونستم 3-2تا پرس غذا رو کامل بخورم!
با احساس سیری ظرفو پس زدم،فکرم رفت بود سمت خونه.سمت مامان و بابام! یعنی ناراحت شدن؟یا شاید هم از اینکه من نیستم
خوشحالن؟مامان همیشه به میگفت تو مایه عذابی.همیشه ابروشو همه جا می بردم!و من نمیفهمیدم مگه من چی کم داشتم؟! این فکر
بغضم گرفت .به سختی قورتش دادم ،معلومه که خوشحال میشن .اونا هیچ وقت منو نمی خواستن!
خمیازه بلندی کشیدم،عجیب احساس خستگی میکردم،چشام داشت روی هم می افتاد ،سر مهدیس رو دیدم که روی بازوم افتاد! انقدر
گیج بودم که فرصت تحلیلش رو نداشتم با خستگی زیاد چشمامو روی هم گذاشتم!
****
چشمامو باز کردم از نور مستقیمی که توی چشمام خورد ،ازرده چندبار بازو بستشون کردم.
بالخره اطراف برام واضح شد؛تو یه اتاق بودم،با شیک ترین وسایل تزیین شده بود و هیچ شباهتی به خونه خرابه ای که توش بودیم
نداشت! چشم چرخوندم و بقیه اتاق رو نگاه کردم  2تا دختر دیگه هم به جز من توی اتاق بودن  .اصال شبیه به ایرانیا نبودن.البته منم
خیلی به ایرانی های اصیل شباهت نداشتم .اونم به خاطر دورگه بودنم بود! دخترا روی مبل نشسته بودن .یکیشون به نظر روس بود و یکی
دیگه شبیه چینیا!
اروم از روی اون تخت صورتی و نرم بلند شدم.
هنوز فرصت حرف زدن با اون دخترا رو پیدا نکرده بودم که درباز شد و یه زن اومد تو با تعجب به قیافش نگاه کردم! لباس عربی پوشیده
بود و روبنده سفیدی به صورتش زده بود.
وقتی دهنشو باز کرد و با لهجه عربی شروع به انگلیسی حرف زدن کرد فهمیدم که اینجا ایران نیست!یعنی از کشورم خارج شدم؟!شاید
پروا امید داشت.اما من از وقتی گیر اینا افتاده بودم امیدی نداشتم.شاید به همین خاطر تالش هام هم نتیجه ای نداشت!
مهدیس و پروا کجان؟؟
با صداش به خودم اومدم با لهجه افتضاحی انگلیسی حرف میزد!
انگلیسی بلد نیستین؟دخترا سری تکون دادن .بی توجه به سوالش به انگلیسی پرسیدم.
بقیه دخترایی که همراهم بودن کجان؟انگلیسی رو مثل زبون فارسی بلد بودم.بچه تر که بودم،بابام اکثرا انگلیسی حرف میزد و فارسیش خوب نبود.منم بیشتر از فارسی تو همون
بچگی انگلیسی یاد گرفتم!
پدرم امریکایی بود،اهل شیکاگو!به عنوان یه توریست و برای مسافرت به ایران میاد  ،اتفاقی مادرم می بینن و عاشق میشن.
چیز بیشتری نمی دونستم.همینا رو هم از حرفای توی مهمونی ها فهمیده بودم! وگرنه مامانم به زور با من حرف میزد چه برسه به اینکه
خاطره تعریف کنه!
احساس کردم کتفم داره کنده میشه!
همون زنه داشت میکشیدم سمت مبل توی اتاق.
به انگلیسی گفت:
بیا بشین اینجا!اون  2تا دختر دیگه توی اتاق نبودن.حاال فقط من بودم و این زنه!
برگه ای برداشت.نگاهی بهم انداخت.
سواالیی که میپرسمو با دقت جواب میدی!چیزی نگفتم .شروع کرد به پرسیدن:
نام،نام خانوادگی،سنجوابشو ندادم.چرا باید بهش میگفتم؟!
11
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تا االن اروم بود اما انگار سکوتم عصبیش کرد.
داد زد:
من وقت مسخره بازی ندارم دختر!سریع تر!این کارا چیزیو عوض نمی کنه!پوفی کردم و گفتم:
آنیا راد  11ساله!نگاهی طوالنی بهم انداخت و چند تا چیز رو یادداشت کرد.
با سوال بعدیش خون به صورتم دوید.این دیگه چه جورشه؟
ب*ا*ک*ر*ه ای؟انگار از سرخ شدنم فهمید!پوزخندی زد،سری تکون داد و اینم نوشت.
خیله خب پاشو.هنوز نشسته بودم.ذهنم خالی بود!هنوز درست درک نمیکردم داره چه اتفاقی می افته!
تو هپروتی ؟بیا برو حموم.بازومو از دستش کشیدم بیرون
حموم برای چی؟ول کن ببینم.مثه اینکه هنوز در جریان نیستی؟اینجا امشب برنامس باید وقتی خریدارا میان دخترا حاضر باشن!لب زدم
خریدارا؟معتل نکرد و هلم داد توی حموم و در بست.
سریع یه حموم نیم ساعته میکنی .بیام ببینم حموم نکردی میفرستم با محافظا حموم کنی!از ترس اینکه مبادا همچین کاری بکنه تند تند اون لباسا رو که  1هفته ای میشد تو تنم بود رو در اوردم...
همونطکر که گفته بود،یه حموم کوتاه کردم و اومدم بیرون .می خواستم لباس بپوشم ،اطرافم رو گشتم اما اخر سر به این نتیجه رسیدم
که لباسی اینجا نیست .تقه ای به در زدم و گفتم:
خانوم...خانوم ؟من لباس ندارم!الی درو باز کرد و دستشو کرد اورد داخل یه لباس قرمز رنگ توی دستش بود .لباسو گرفتم و درو بستم.
لباسو باز کردمو بهش نگا کردم؟!به این میگن لباس؟این بیشتر شبیه لباس خواب بود!
از همونجا گفتم:
این چیه؟من اینو نمی پوشم!به نعفته سریع بپوشیش وگرنه یه جور دیگه باهات رفتار میکنم!دوباره به لباس نگاه کردم.یه لباس خواب قرمز که قدش تا وسط های ران پا بود.باالتنش هم دو تا بنده نازک از رو سرشونه میومد پایین
بعالوه اینا یقه فوق العاده بازی هم داشت .
میخاستم همونجا بشینم گریه کنم.با زاری به لباس نگاه میکردم.
حولمو سفت دورم پیچیدم .من اینو نمی پوشیدم!
زنه تشروار گفت:
پوشیدی یا نه؟داد زدم:
من اینو نمی پوشم!در با شدت باز شد
که اینطور!با لهجه عربی اسمی رو با صدای بلند صدا کرد:
عامر؟با حالت طلبکاری همونطور که لباسی توی دستم بود به زنه زل زده بودم.
چند ثانیه بعد در باز شد ،مردی که کامال مشخص بود عربه اومد تو.
12
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کت و شلوار مشکی تنش بود از همینجا هم میتونستم برق اسلحه مشکی شو ببینم!
بله؟زنه اشاره ای بهم کرد و گفت:
لباس رو تنش کن.عامر سری تکون داد و به سمتم اومد ،هراسون درو بستم از پشت در داد زدم:
میپوشم...خودم میپوشم.نفسم بند اومده بود.اینا با کسی شوخی نداشتن!
همینجوری که گریه میکردم لباس رو پوشیدم .بغض داشت خفم میکرد ،حس خیلی بدی بود!
درو باز کردم رو رفتم بیرون.
اون مرده،عامر رفته بود و خودش تنها تو اتاق بود.
نشوندم رو صندلی جلوی میز ارایش و شروع کرد به ارایش صورتم.
تمام طول مدت ازش میپرسیدم "بقیه دخترایی که باهام بودن کجان؟" اما هیچ جوابی بهم نمی داد!
بعد گذشت  2-1ساعت کارش تموم شد ،تو اینه رو نگاه کردم واقعا خوشگل شده بودم موهای بلند قهوه ای تیرم رو که تا کمر بود رو باال
محکم بسته بود ،دور چشمای ابیم خط چشم مشکی رو به حالت قشنگی کشیده بود و روی پوست سفیدم رژ گونه خوشرنگی زده بود در
اخر لبام هم رژ قرمز رنگی داشت.
ولی با یاد اینکه تا چند دقیقه دیگه جلوی چه جماعتی ام با نفرت روم رو از اینه گرفتم.
گریه نکنی ارایشت خراب میشه!به درک!از روی صندلی بلند شدم .دستم رو گرفت و از اتاق رفتیم بیرون.
دهنم از این همه تجمل باز موند!از دو طرف پله های مارپیچ به طبقه باال وصل مشیدن.وسط حالت تراس مانندی داشت و میتوتستی
پایینو ببینی ،از قسمت خالی سقف لوستر فوق العاده بزرگی اویزون کرده بودن.
دستم کشیده شد.همون زنه داشت منو به سمت پله ها می کشوند.
بالخره به سالن اصلی رسیدیم با دیدن اون ادما و لباسی که تنمه استرس همه وجودمو گرفت ،بی توجه منو به سمت پشت سنی برد که
توی انتهایی ترین نقطه سالن بود.رفت سمت چند تا بادیگارد.حاال که دقت میکردم کلی دختر اینجا بود نه تنها ایرانی بلکه از همه جا
روس،چینی  ،افریقایی ،التین...
منو به سمت دخترا برد و خودشم رفت سمت اون مردا و تند تند یه سری چیز رو توضیح می داد.
به اطرافم نگاه کردم بعضی از دخترا باهم حرف میزدن بعضیا یه گوشه نشسته بودن.
دنبال مهدیس و پروا می گشتم.هر چقدر بیشتر نگاه میکردم نا امید تر می شدم...احساس تنهایی میکردم.تا وقتی اونا بودن دلگرم بودم!اما
االن؟خودمو تنها تر از هر وقتی حس میکردم!
اطراف پر از بادیگارد بود!بدون هیچ پنهان کاری اسلحه های بزرگشون تو دستاشون گرفته بودن و کنار هر پنجره یا در یکیشون ایستاده
بود.
چشمم به زن و دختری افتاد که با عجله به سمت ما میومدن.
خودش بود مهدیس!
زنه عصبانی بود و مهدیس هم اخماش وحشتناک توی هم!
نزدیک تر که شدن سریع به سمتش دویدم.محکم بغلش کردم و پرسیدم:
خوبی؟چیزیت نشده؟"نه "ارومی گفت.
صدای زنی که از اول همراهم بود اومد.
کجا میری؟برو سر جات.برگشتم سمتش،
نمیرم!میخوام همینجا وایستم!هر کار میخوایی بکن!زنه حرفی نزد و کنارم وایستاد .
13
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بغض داره خفم میکنه.دلم میخواد بمیرم اما اینجا نباشم.آنیا اینا می خوان مارو بفروشن!به عربا ،خارجیا...معلوم نیست سر از کجادربیاریم!
این چیزی بود که تو ذهنم بود مهدیس به زبون اورده بودش!
مهدیس زد زیر گریه.
از فکر به اینده تمام وجودم می لرزه!نمی خوام این زندگی رو.اروم دستشو گرفتم.
همشون یه روزی تقاصشو پس میدن!صدای خانمی اومد که با زبون انگلیسی همه رو دعوت به سکوت میکرد.
(کال از این جا به بعد زبون شخصیت ها انگلیسیه)
خانم ها و اقایون خوش اومدین،خواهش میکنم سکوت و رعایت کنین تا برنامه رو شروع کنیم!یه مزایده بود!سر دخترا.
اسم دخترارو صدا میزد و میرفتن باال ،تعداد دخترا داشت کم و کمتر میشد.
از پشت سن نمی دیدم وقتی میرن اون باال چه خبره،فقط صدای اون زنه رو می شنیدم که با اب و تاب مشخصات دخترا رو توضیح می
داد!
پروا رو دیدم.دیر بود اما دیدمش!دوتا مرد داشتن می بردنش سمت در ورودی.گریه میکرد و جیغ میزد اما برای هیچ کس مهم نبود.اشاره
ای به مهدیس کردم با  3زیر لبی که گفتم شروع به دویدن کردیم  ،توجه همه به سمتون جلب شده بود و این خیلی بد بود.با صدای اخ
مهدیس وایسادم.یکی از اون محافظا گرفته بودش نگاهم سر خورد روی سرنگی که توی بازوش فرو شده بود.نگاهش داشت خمار میشد.
به سمت اون محافظ یورش بردم.
چیکارش کردی عوضی؟جوابمو نداد،دستامو گرفتن.من هنوز نگاهم به نگاه خمار مهدیس بود،اونو به سمت در میبردن و منو به سمت سن می کشیدن.
فقط از خدا می خواستم تا بالیی سرش نیاد.
بی توجه به عجز و البه های اون زن عرب گریه میکردم.مهدیس و بردن.هیچ کاری نتونستم براس بکنم.پروا رو هم بردن و من فقط
شاهدش بودم!
انقدر ذهنم درگیر شده بود که دیگه به خودم فکر نمی کردم.به اینکه چند دقیقه دیگه نوبت خودمم میشه!
تا به خودم اومدم جلوی جمعیتی ایستاده بودم!
مبهوت اون مردا و زنایی بودم که دور میزای گرد و بلندی گروه گروه نشسته بودن جام هاشون رو به هم می کوبیدن و می خندیدن!
فکر نمی کردم با اون ارایش داغون و قیافه بهم ریخته خیلی دختر ه*و*س انگیزی باشم اما انگار این جماعت بی صفت تر از این حرفا
بودن!
صدای زن تو سرم اکو شد!
می رسیم به یکی از بهترین مورد هادورگه ایرانی-امریکاییب*اک*ره!قد  173وزن 57کامال طبیعی و بدون عملمسلط به زبان انگلیسیاز  500هزار دالر شروع میکنیم 500هزار دالر ...1خریدار 200 :1هزار
  200هزار دالر ...1 200هزار دالر ...2خریدار  700 :2هزار
واو عالیه!  700هزار دالر ...114
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صداشون تو مغزم می پیچید داشتن روم قیمت میذاشتن؟
خریدار  100 :3هزار دالر
نگاهم به اون پسره الغر و قد بلند با اون قیافه خاص افتاد.
بی نظیره ! 100هزار دالر!  100هزار دالر ...1  100هزار دالر ...2  100هزار دالر ...3 100هزار دالر فروخته شد! 100هزار دالر فروخته شد!من هنوز مات اون وسط ایستاده بودم!
نگاهم به اون جمعیت با لباس های پر زرق و برقشون بود شاد و خوشحال می خندیدن،انگار نه انگار یه جنایت داره کنارشون اتفاق می
افته.
اینم یه جور جنایت بود،نبود؟!
دوباره بازوهام رو گرفتن.به سمت جلو هلم می دادن.از پله های سن کشون کشون اوردنم پایین.
هنوزم دنبال اثری از مهدیس بودم،اما نبود!
پرت شدم جلوی پاهای همون پسری که  100هزار دالر پولش رو به خاطر من داده بود.
دبگه حتی بغض هم نکردم.فقط  100دالر می ارزیدم؟!
سرم پایین بود .ادامه موهام تو صورتم ریخته بود.دستمو مشت کردم و خواستم زودتر از جلوی پاهاش بلند شم.که دستی بازومو گرفت و
بلندم کرد.
گستاخانه به چشماش زل زدم!اصال ظاهرش به دالل دختر نمی خورد!
باصداش به خودم اومدم:
سالم من آدامم و شما؟به نظر ادم مهربونی میومد!خدا میدونه از ادمای درویی مثل اون چقدر بدم میومد.
جوابی بهش ندادم.در عوض با صدای نسبتا بلندی پرسیدم:
دوستمام رو کجا بریدین؟یکم تعجب کرد.انگار انتظارشو نداشت!
یه قدم رفت عقب،متعجب خندید.
دوستات؟اعصابم از اینکه منو جدی نگرفته بود،خورد شد!من داشتم می مردم اونوقت این می خندید؟برگشتم و خواستم خودم اطرافو بگردم که
دستمو گرفت:
کجا؟دستتو بکش من اسیر تو نیستم!مکثی کرد،اروم گفت:
ببین دعوا نداریم!اسم دوستات رو بگو؟شاید بتونم پیداشون کنم!با لحن ارومتری که به خاطر پیشنهاد صلحش بود گفتم:
مهدیس و پروا!محافظ کنارشو صدا زد و با گفتن چند تا جمله فرستادش رفت.
چند دقیقه ای میشد که منتظر بودم ،بالخره قامت اون محافظ رو دیدم که به سمتمون میومد.
روبروی ادام ایستاد و شروع کرد به تعریف کردن:
رئیس ،اون "پروا" رو یه شیخ عرب خریده بودش.طبق دستورتون مجبورش کردم پسش بده.اون یکی هم هنوز همینجا بود گفتم با بقیهدخترا بفرستنشون سمت کشتی.
حرفا های محافظ که تموم شد دستش رو به سمتم دراز کرد و گفت:
15
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اینم از دوستات!بهتره که دیگه بریم.یه قدم رفتم عقب.
باور نمی کنم.تا نبینمشون جایی نمیام.یه قدمو اومد جلو دستمو گرفت و با لحنی جدی گفت:
دوستاتو پیدا کردم و دارم با خودمون میارمشون!اگه تا االن هم باهات راه اومدم...جملشو نصفه گذاشت نفس عمیقی کشید و ادامه داد:
متاسفم ولی باید با من بیای!جلوتر از من راه افتاد.هنوز خیلی دور نشده بود که دوباره صداش زدم
آقا؟برگشت سمتم
دیگه چیه؟با خجالت گفتم:
اممم...این لباس یکم...پوفی کرد.
باشه،باشه،فهمیدم!رو کرد سمت یه مرد
الکس برو از اینا یه کتی چیزی بگیر!چشم اقا!چند دقیقه بعد،الکس با یه اور کت مشکی برگشت.
کتو که تنم کردم گفت:
 زود باش! دیر میشه...ماشین گرون قیمتی جلوی در پارک بود منو سوار کرد و خودشم سوار شد.
بهش نگاه نمیکردم...نمیدونم می ترسیدم یا خجالت میکشیدم!شایدم ازش متنفر بودم!
رو به الکس گفت:
برو اشیانه.سری تکون داد و راه افتاد.
منو کجا می برین؟الس وگاس!با حیرت گفتم:
امریکا؟فقط سرشو تکون داد!
کی فکرش رو میکرد اینجوری بخوام برم و کشور پدریم رو ببینم؟!
وقتی رسیدیم منظورشو از اشیانه فهمیدم!اشیانه هواپیما!
پیاده شد و منو دنبال خودش می کشید .با تعجب به اطراف نگاه میکردم،هواپیمای نسبتا بزرگی بیرون بود جلوش چند نفر ایستاده بودن
که به نظر کاپیتان و خدمش بودن وقتی به اونا رسیدیم.به الکس گفت:
لعنتی پس این جان کدوم گوریه؟چند دقیقه ای اونحا معتل بودیم.االن که فرصتش بود چرا نمی دویدم و فرار نمیکردم؟!یه حسی میگفت بعدش چی؟فرض محال که
دوباره نگیرنت!تو کشور غریب بدون پول،بدون هیچ وسیله ای!حتی شناسنامه هم ندارم!از اینجا برم گیر یکی دیگه میوفتم.
تو حال خودم بودم که صدای مردی اومد:
سالم اقا،ببخشید دیر شد.یکی از دخترا نزدیک بود در بره!معتل اون شدیم.باشه،االن همه چیز مرتبه؟بله ،همه دخترا سوار کانتینر شدن.یه نفوذی داریم که حواسش بهشون باشه .قراره برن "هیوستون" اونجا با کامیون میارنشون "وگاس".12
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پس سوار شو زودتر راه بیوفتیم.ادام منو فرستاد تو و خودشم سوار شد !
داشتم به اون مکان لوکس نگاه میکردم که صداشو شنیدم:
آنیا!بشین دیگه!چند ساعتی بود که در حال پرواز بودیم.با ادام حرف نمیزدم.حرفی نداشتم بزنم!
اونم چیزی نمی گفت البته یکی دوباری حالمو پرسید تا ببینه هوا زده نشده باشم.
منم تنها سری تکون دادم!
تمام طول پرواز به این فکر کرده بودم که چه بالیی قراره سرم بیاد؟نگران بودم،کاریش هم نمیتونستم بکنم!
بالخره گفت که االن تو وگاس می شینیم.
دومین نفر بعد از ادام پیاده شدم.هوا تازه و فوق العاده عالی بود!نزدیک غروب بود.میشه گفت نزدیک  ۱روز در حال پرواز بودیم.
سوار ماشین اسپورت مشکی رنگی که جلوتر پارک بود شد منم دنبالش میرفتم.چاره ای نداشتم،اینجا کامال غریب بودم!
اگه هر وقت دیگه ای بود از اینکه تو امریکام از خوشحالی بال در می اوردم!اما االن!...
سکوت بس بود بالخره که چی؟!باید تکلیفمو روشن میکردم!
منو کجا می برین؟!میریم خونه من!خونه اون؟!با سوظن نگاهی بهش کردم.
نگران نباش!کاری باهات ندارم!پس محض رضای خدا اون همه پول دادی؟!پول خودم نبود!عالی شد!پس دزد هم هستی!برگشت و مستقیم توی صورتم نگاه کرد.
پول رئیسم بود!من به عنوان نمایندش اونجا بودم تا برای کالب هایی که توی وگاس داره دختر بخرم،البته نه ۰۸۸هزار دالر!ادامه داد:
باید اون پول رو جور کنم و برگردونم سرجاش! رئیس یکم زیادی سخت گیره!انقدر که رئیس،رئیس میکرد دیگه داشت اعصابم رو خورد میکرد!
خیلی وقت نبود که از اشیانه راه افتاده بودیم.جاده ها بیابونی و اروم بودن.
وقتی این تکلیفش با خودش معلوم نبود میخواستم ازش چی بپرسم؟!
سرم رو به صندلی تکیه دادم و چشمام رو بستم اما با شنیدن صدای اون اژیر بلند سیخ سرجام نشستم.پشت سرمون  3تا ماشین پلیس با
سرعت میومدن!
برگشتم سمتش.هول کرده بود!کامال مشخص بود!
لعنتی!مطمئنم کار اون رودریگز بی همه چیزه!مشتی روی فرمون کویید و زد کنار.
از اینکه هیچ توضیحی بهم نمیداد بدتر عصبی شده بودم،با دیدن دو افسری که از ماشین پیاده میشدن فکری به ذهنم رسید که باعث شد
لبخندی روی لبم بیاد!خودشه!
میتونستم به پلیسا بگم منو دزیدن و به زور اوردنم اینجا!
قبل اینکه پلیسا به ماشین برسن با سرعتی که از خودم بعید میدونستم ،درو باز کردم پریدم پایین به سمت افسرا می دویدم و همزمان
داد میزدم:
کمک...لطفا کمک کنید.نفس نفس زنان جلوی افسرا ایستادم ،یکیشون بی توجه از کنارم گذشت و به سمت ماشین رفت.
هول زده گفتم:
منو دزیدین...به زور اورنم اینجا!برگشتم و به ادام که حاال از ماشین پیاده شده بود اشاره کردم.
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این و ادماش!توی دبی مزایده بود!...به زور اوردنم اینجا.حس میکردم مثل یه احمق حرف میزنم و واقعا هم همینطور بود.کامال واضح بود افسره حرفامو باور نکرده!
بدتر از اون ادام بود که با اون نگاه وحشتناک داشت باعث سکته ام میشد و کامال معلوم بود که حرفایی رو زدم که نباید گفته میشده!
صدای بی تفاوت اون افسر و شنیدم.همینطور که حرف میزد دستمو گرفت و گفت:
شما به جرم ورود غیر قانونی به ایاالت متحده امریکا و حمل مواد مخدر باز داشت هستید.حق دارید سکوت کنید.هر حرفی که بزنیدممکنه بر علیه شما استفاده بشه.
تا به حال با پلیسا از نزدیک برخورد نداشتم.از ترس اینکه به منم دست بند بزنن و ببرنم بازداشتگاه با گریه رو به همون افسره با لحن
ملتمسی گفتم:
اقا اینا منو دزدیدن.تو رو خدا کمکم کنید!جوابم شد دستبندی که حاال به دستم بسته شده بود!
افسره به سمت یکی از اون ماشین ها می کشیدم.
واسه اولین روز توی یه کشور جدید واقعا شروع خوبی بود!اداره پلیس!
ادام رو به سمت ماشین دیگه بردن.
توی ماشین وسط دو تا افسره پلیس نشسته بودم.توی دلم انواع اقسام دعاهایی که بلد بودمو میخوندم.چون واقعا نمی دونستم قراره چه
بالیی به سرم بیاد!
***
شاید  5- 4ساعتی میشد که توی بازداشتگاه بودم! از وقتی به اینجا رسیدیم،انقدر ازم بازجویی کرده بودن و اتهام های ریز و درشت بهم
چسبونده بودن که داشت باورم میشد من واقعا با نیت قبلی وارد امریکا شدم!
از تروریست و قاچاق چی مواد تا قاتل و...
چیزی نبود که نگفته باشن!منم با بدبختی بارها داستانم رو براشون تعریف کرده بودم اما انگار خیلی براشون غیر قابل باور بود!
در بازداشتگاه باز شد و مامور سیاهپوستی که دم در بازداشتگاه ایستاده بود.
اشاره ای بهم کرد.
باخستگی بلند شدم.فکر اینکه دوباره بخوان اون اتهام هارو بهم بچسبونن باعث میشد بخوام جیغ بزنم و سرم رو بکوبونم به دیوار!
همراه اون مامور توی سالن راه میرفتم.مقصدش اتاق بازجویی نبود چون اونجا رو خوب شناخته بودم!جلوی دری ایستاد،ضربه ای به در زد
بعد از شنیدن "بیا تو"در باز کرد .منو جلوتر فرستاد تو ،سالم نظامی داد و با شنیدن "مرخصی" رفت بیرون.
ادام روی یکی از مبل های جلوی میز اون افسره پلیس نشسته بود روبروش هم یه مرد دیگه که نمی شناختمش.
توجهم به اون مرد کت و شلواری جلب شد یه مرد 32-35ساله با قد بلند و هیکل ورزیده! صورت بور و پهنی داشت داشت با موهای قهوه
ای روشن بینی قلمی لب و دهن معمولی و چشمای ابی!چشماش یه حس ترسو بهم القا میکرد که باعث شد نگاهمو ازش بگیرم.
مثل اینکه خیلی بهش زل زده بودم چون یه پوزخند زد که ترسناک ترش کرد!
رو به افسره پشت میز گفت :
اقای موسو این توی یکی از کالب های من کار میکنه!نگاهی به من و وضع نامناسبم با اون لباس خواب و کت روش انداخت.جوری نگاهم کرد که باعث شد لب های کت رو بیشتر به هم
نزدیک کنم و بیشتر خودم رو بپوشونم!
دوباره برگشت سمت افسره
نمیدونم چی شده که ادام میخواسته ببرتش خونه...ولی خب...برخورد شما با اقای مورگان خیلی درست نبوده!کامال خونسرد این جمالت به افسر میگفت!لحنش طلبکارانه نبود اما کامال مشخص بود کسی که شاکیه اونه!
افسرده با لحنی که سعی میکرد راضی کننده باشه گفت:
اقای تورنتون من واقعا به خاطر این اشتباه متاسفم.پالک ماشین اقای مورگان به ما گزارش شده بود .ما اطالعی نداشتیم که به شمامربوط میشه.
مرد کت شلواریه یا همون تورنتون از جاش بلند شد به دنبالش ادام هم بلند شد.
لحظه اخر افسر نگاهی بهم انداخت و گفت:
خانوم "کالرک" از شما هم عذر میخوام.11
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سری تکون دادم.زیاد توجهی به کالرک گفتنش نکردم!تقریبا مطمئن بودم اسم جعلیه!مثلبقیه دروغ هایی که گفته بو!
یادم اومد که تا چند ساعت پیش میخواستم از دست ادام فرار کنم و برم پیش پلیس.االن فهمیده بودم رفتن پیش پلیس اونم با وضعیت
من خیلی بهتر از پیش اینا بودن نیست!
شاید توی اون لحظه فکر میکردم که نیست!اگه میدونستم قراره چه اتفاق هایی برام بیوفته حتی زندان رفتن و بهش ترجیح میدادم!
چیزی جلوی صورتم تکون میخورد که باعث شد دست از فکر کردن و حرف زدن با خودم بکشم.
ادام اون چیز رو که وقتی دقت کردم دیدم شناسنامس داد بهم و گفت:
از این به بعد این شناسنامته!بازش کردم:
نگاهی به صفحه اولش انداختم.
"امیلیا جسیکا کالرک"
تاریخ تولد  11اپریل 1991
زاده ایاالن متحده امریکا نیویورک ریچموند
مادر ابیگل آن جونز
پدر مارکوس کین کالرک
تنها چیزی که توی این شناسنامه برام اشنا بود تاریخ تولد بود!تاریخ تولد خودم بود.
دستم کشیده شد با فکر اینکه ادامِ سرمو بلند کردم،اما از دیدن اون چشمای ترسناک ،هینی کشیدم و سعی کردم خودمو بکشم عقب .
دستمو ول کرد.بازم بهم نزدیک شد با لحن تهدید واری که بیشتر می ترسوندم گفت:
تو دردسری! میتونم حس کنم که بوی درد سر میدی 100.هزار دالرم پای تو رفته و حاال مجبور شدم پنج ساعت وقتم رو توی جادهحروم کنم تا بیام تو و اون احمق رو از اینجا در بیارم!
یکم بهم برخورده بود!سعی کردم اون ترس مسخرمو کنار بزنم و جوابش رو بدم:
من نمیدونم شما کی هستین!بابت ازاد کردنم ممنون! ولی من نخواسته بودم که بیاین!نگاه بی تفاوت و تحقیر امیزی بهم انداخت.
واقعا حس میکردم که خودشو خیلی خیلی از من باالتر می بینه!
تو؟چی باعث شده فکر کنی ازاد شدن تو برام مهم بوده؟من حتی به خاطر ادام هم اینجا نیستم!سکوت کردم.ترجیح دادم جوابش رو ندم.به نطر خیلی ادم متعادلی برای بحث کردن نمی اومد!
جلوتر از من راه افتاد.نزدیک ادام که یکم جلوتر از ما توی سالن اون اداره پلیس به دیوار تکیه داده بود ایستاد.
حساب کارت رو پس میدی!اینو گفت و با سرعت رفت.دو تا محافظش هم دنبالش راه افتادن.
بالتکلیف بودم.
همینطوری روی صندلی نشسته بودم .ادام اومد و کنارم نشست،
 االن دیگه استفن میاد.تو باید با اون بری...مگه نگفتی خونه تو می مونم؟این ماله قبل این بود که گندی که زدم رو بشه!قرار بود پول رو بزارم سرجاش و کسی چیزی نفهمه!کسی که االن اینجا بود رئیسم بود!با استفن کجا باید برم؟!خونه رئیس،اونجا تکلیفت رو مشخص میکنه،یا برت میگردونه دبی یا میفرست توی کازینو!ترجیح می دادم پیش ادام بمونم،حداقل اون ترسناک نبود!از رئیسشون یا همون رابرت میترسیدم.حس خوبی رو بهم نمیداد.همونطور که
اون به من میگفت "دردسر" منم حس میکردم اون بوی خطر میده!
اومد.باصدای ادام سرم رو باال گرفتم.یه پسر هم سن و سال ادام اما با قیافه و ظاهری فوق العاده خشن با اخم به صورتم زل زده بود.
بی هیچ نرمشی گفت:
راه بیوفت!ادام رو بهش گفت.
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باهاش درست رفتار کن استفن!از روی صندلی بلند شدم.دستی به اور کت روی اون لباس قرمز مزخرف کشیدم تا صاف شه.
ادام تا نزدیک ماشین استفن با ما اومد .حس خوبی به ادام داشتم.بین همشون تنها ادم مورد اعتماد به نظر می اومد.
امیدوارم قبل اینکه اون رئیس ترسناکت بتونه بام تصمیم بگیره یه کاری بکنی!لبخندی زد،در ماشین رو بست و ازش فاصله گرفت.
دستی براش تکون و دادم و وقتی انقدر دور شدیم که دیگه نتونستم ببینمش به صندلی تکیه دادم...
***
 5ساعتی توی راه بودیم.استفن اصال با من حرف نمیزد و به هیچ کدوم از سواالم جواب نمی داد!
حدودا 2-5بعداظهر رسیدیم به لس انجلس،استفن چیزی نگفته بود منم ترجیح دادم با همچین ادمی دهن به دهن نشم.
تو یه خیابون پیچید ،به تابلو نگاه کردم.
"بیورلی هیلز"!
جلوی یه خونه فوق العاده زیبا نگه داشت:
پیاده شو!اروم درو باز کردم نمیدونم لحظه اخری چه حسی بود که می گفت پا تو اون خونه نذار! استفن داشت در ماشین رو میبست.
سریع پیاده شدم و شروع کردم به دویدن.
صدای دادشو شنیدم:
لعنتی!اینجا محله ارواح بود؟هیچکس نبود!دیگه داشتم از نفس میوفتادم که دستی بازومو گرفت .برگشتم سمتش خواستم مشتی به صورتش
بزنم که اون یکی دستمم گرفت!
ادام نگفته بود وحشی گری ام بلدی!ولم کن!و سعی کردم دستامو از دستش دربیارم ،یه دستمو ول کرد و سیلی محکمی به صورتم زد!
این به خاطر این بود که دیگه حرف گنده تر از دهنت نزنی!به سمت جلو هلم داد و دستامو از پشت گرفت.
راه بیوفت!تا وقتی به جلوی در رسیدیم احساس کردم دستام بی حسن!
با صدای بلندی داد زدم:
دستام رو کندی عوضی!اهمیتی نداد.فقط فشار دستشو بیشتر کرد که باعث شد واقعا حس کنم مچ دستم قطع شده.
زنگ رو زد و چند ثانیه بعد خدمتکاری با لباس سفید و مشکی درو باز کرد .استفن به سمت جلو هلم داد.
با وجود درد دستام بازم نمیتونستم چشم از اون خونه بگیرم.رویایی بود!
وسط نشیمن ایستاده بود.به نظر می اومد منتظر کسیه!
از الی دندونای چفت شدم غریدم:
دستمو ول کن!جوابی نداد.
انقد تقال کردم که اخر دستام رو ول کردو داد زد:
اروم بگیر دیگه!صدای پایی اومد و بعد از اون صدای استفن که می گفت.
سالم رئیس!برگشتم تا ببینم این رئیس کیه که زودتر از اون استفن به سمت جلو هلم داد.
نزدیک بود بخورم زمین!با سختی تعادلم رو حفظ کردم.
سرمو اوردم باال و بالخره دیدمش!همون مرده وحشتناک! نگاهی از باال تا پایین بهم انداخت!
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همونطور که با پرویی نگاهم میکرد رو به استفن گفت:
 چرا ادمایی که روشون حساب میکنم باید احمق از اب در بیان؟احتماال منظورش به ادام بود!
تقریبا بهم رسیده بود،کنارم ایستاد.
خیره نگاهم کردم.
خواستم خودم ازش دور کنم که دستم رو گرفت و نگهم داشت.
سعی کردم دستشو پس بزنم اما با این کارم محکم تر گرفتم.
با یه دستش یه تیکه از موهامو تو دستش گرفت و طوری که انگار داره به محافظا و استفن و افراد توی سالن چیزی یاد میده گفت:
قهوه ایه!قهوه ای جذاب نیس!باید یا بلوند باشه یا مشکی!موهامو ول کرد و گفت:
خدایا اون حتی مشکی هم نیس!چونمو توی دستش گرفت ،نگاهی به صورتم انداخت،به پایین نگاه میکردم،کی جرات داشت مستقیم به صورت این مرتیکه نگاه کنه؟!
دستشو از روی کمرم تا سر شونم باال اورد.
یکم زیادی الغره!سرشو نزدیک گوشم اورد و اروم گفت:
انقد الغر محبوب نیست!نزدیک صورتم خندید،واقعا ازش می ترسیدم!
نهایتا 400هزار دالر!به دوتا از محافظاش اشاره کرد.
ببرینش باال.به سمتم اومدن دستامو گرفتن.
باال؟باال چرا؟ادام گفت برم میگردونه دبی!
همزمان با اینکه سعی میکردم دستامو از دستاشون در بیارم رو بهش گفتم:
هی،چی از جونم میخوای؟بزار من برگردم همون جایی که بودم!جوابمو نداد.مشخص بود استفن چیز مهمی رو براش توضیح میده!چون هر لحظه حالت چهرش در حال تغییر بود!روی پلها کشیده میشدم
برای کمتر اذیت شدن خودمم که شده گفتم:
خودم میتونم بیام!نگاهی به همدیگه انداختن دستاشونو دور بازوم شل کردن صاف وایستادم و همراهشون رفتم باال.
خدا میدونه دلم میخواست یه راخی پیدا کنم از اینجا فرار کنم اما تجربه نشون داده بود اصال توی فرار کردن مهارت ندارم!
بالخره جلوی یه در ایستادن .تا به خودم بیام در باز شد و پرت شدم توی اتاق.
برگشتم و داد زدم.
نیازی به پرت کردن نبود!با درد نسبتا زیادی از روی زمین بلند شدم.صدای تیکی اومد که مطمئنم کرد در قفل شده!نگاهمو دور تا دور اتاق چرخوندم.
به اتاق نسبتا بزرگ با دیوار های خاکستری تیره و کفپوشی از جنس سنگ که رنگش مخلوطی از خاکستری تیره و سفید بود.حتی سقف
های اتاق هم خاکستری بودن فقط قسمت باالی تخت سفید بود و از وسطش لوستر بزرگی اویزون بود.
یه جور دیوار برای نما وسط اتاق بود .دو طرف اون دیوار باز بود!روی دیوار چرم سفیدی دوخته شده بود و تا باال کشیده شده بود.
یه سمت دیوار تخت بزرگ خاکستری گذاشته بودن.
دو طرف تخت میز های مربعی بود و جلوی تخت با فاصله کمی صندلی گرد کم ارتفاع سفید رنگی گذاشته بودن.
روبروی تخت پنجره های بزرگ قدی سرتاسر دیوار رو پوشانده بودن و روشون پرده هایی به رنگ سفید و خاکستری نصب شده بود.
سمت چپ تخت اینه قدی سفید رنگ قرار داشت که دور تا دورش المپ های کوچکی نصب کرده بودن.
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کنار اون اینه هم مبل خاکستری رنگی گذاشته بودن.چسبیده به دیوار اصلی اتاق میز مشکی خاکستری بود که روش پر از عطر و اسپری
و ...بود .باالی اون میز اینه بیضی شکل بزرگی نصب شده بود  .سمت راست میز در مشکی رنگی بود باالی در چراغ گرد سقفی کار
گذاشته بودن که روی در نور انداخته بود با همون فاصله سمت چپ هم دری به همین شکل بود.
با کمی فاصله در بزرگ مشکی رنگی که از جنس چرم بود قرار داشت که در اصلی اتاق بود.
بالخره چشم از اتاق عجیب و غریب گرفتم.نگاهم به ساعت روی میز کنار تخت افتاد.
ساعت  7بود.بالتکلیف روی همون تخت نشستم حاال چیکار کنم؟
واسه چی منو اورده اینجا؟!فکرش زیاد سخت نبود ولی حتی از فکرشم لرز بدی به تنم افتاد،وحشتناک بود!
***
چند ساعتی میشد که تنها تو اون اتاق نشسته بودم.از خستگی روی تخت دراز کشیده بودم.
اینقدر اتفاقاتی که عمرشون به زور به دو هفته می رسید عجیب و غیر قابل باور بودن که درکشون برای هر کسی مشکل بود!شاید به
همین خاطر هنوز باور نداشتم که کجام!
چشمم به ساعت افتاد 12بود،هر چقدر میخاستم فکرم رو منحرف کنم نمیشد بازم اخرش میرسید به این که اگه اون اومد چیکار کنم!
با صدای تیک در به خودم اومدم.رابرت بود.اومد تو و درو پشت سرش بست.
با ابروهای باال رفته نگاهم کرد ،پوزخندی زد.
انگار از چیزی که فکر میکردم بیشتر به خودت اسون گرفتی!از روی تخت بلند شدم اما دیگه فایده ای نداشت!اروم اروم به سمتم میومد دو
سه تا برگه تو دستش بود نگاهی بهم کرد و برگه ها رو انداخت جلوم.
بهشون دقت کردم ،یه سری اطالعات راجع به من بود اب دهن رمو با صدا قورت دادم!
"امیلیا کالرک"تیری در تاریکی بود ولی با این حال...
می خواین با من چیکار کنین؟!بزارین من برم!چیزی نگفت.یه قدم دیگه اومد جلو
بزارم بری؟!نگاهی بهم انداخت:
به نظرت من شبیه اون احمقی ام که اون همه پول رو پای تو حروم کرد؟چیزی نگفتم،بازم خودش ادامه داد.
من باید برای پس گرفتن پولم چیکار کنم؟سعی کردم صدام نلرزه.
منو برگردون دبی،بگو پولت رو بهت بدن.خندید.
باشه حتما!براشون با پست میفرسمت!عوضی!شدیدا احساس معذب بودن میکردم،دلم میخواست از این اتاق برم بیرون!
پس بزار من برم!پولتو پس میدم!فاصله بینمونو با چند قدم پر کرد و رو بروم ایستاد و صورتشو نزدیک صورتم کرد:
اگه تا اخر عمرت هم کار کنی فک نکنم بتونی پس بدی!با وحشت خودمو کشیدم عقب و خواستم برم سمت در که دستمو گرفت و باعث شد نتونم خیلی ازش دور شم  ،هلم داد سمت تخت.
همینطور که دکمه های پیراهنشو باز میکرد گفت:
شاید بتونی یکم از اون پول رو جبران کنی!دوباره خواستم برم سمت در که اینبار کمرمو گرفت و تا به خودم بیام با حس چیزی روی ل*ب*م اشکم در اومد.با حرص سعی میکردم
پسش بزنم گریم گرفته بود.تو یه لحظه هل محکمی بهش دادم و دویدم سمت در دستیگره رو باال پایین میکردم ،قفل بود!!گریم شدید تر
شد ،برگشتم و بهش نگاه کردم پیرهنش رو کامال در اورده بود.
با مشتام به در میکوبیدم و همینجوری که گریه میکردم داد میزدم:
22
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کمک  ...یکی کمکم کنه ...تروخدا.دستاش کمرمو گرفت و بر گردوندم سمت خودش،دوباره سعی کرد ب*ب*و*س*م اینبار صورتم رو برگردوندم اما با تماس ل*ب*اش با
گردنم گریم شدید تر شد.تقالهای من براش مهم نبود خیلی راحت دستام رو گرفته بود.عقب عقب به سمت تخت هلم میداد.با صدای که
از بغض می لرزید التماس کردم دست از سرم برداره ،دستام رو ول کرد و بند های اون لباس قرمز نحس رو
از روی شونم انداخت پایین ،وقتی نرمی تخت رو پشتم حس کردم فهمیدم دیگه هیچ راه فراری نیست...
***
اروم اروم الی چشمامو باز کردم نگاهم به اون دیوارای خاکستری افتاد با گیجی سعی کردم بفهمم کجام؟ نیم خیز شدم ،چشمم به تخت
خاکستری و نامرتبی که روش بودم افتاد کم کم چشمام خیس شد و بغض به گلوم چنگ انداخت با یاد اوری اتفاقات دیشب از ته دل
جیغ کشیدم،حالم رو بهتر نکرد،هرچی بیشتر به اطرافم نگاه میکردم حالم بدتر می شد! زدم زیر گریه.زجه میزدم و مشتام رو میکوبیدم به
تخت ،به اون لباس قرمز نحس نگاهی انداختم و از ته دلم هق زدم،اتیش درونم خاموش نمی شد با به یاد اوردن رابرت مشتمامو محکم تر
به تخت لعنتیش کوبیدم و داد زدم:
خدا لعنتت کنه عوضی!مالفه رو دورم گرفتم از رو تخت بلند شدم تو اینه نگاهم به خودم افتاد.گردنم سرشونه هام تمام کبود شده بود!
با نفرت دستمو رو لبام کشیدم.به سمت اینه دویدم و یکی از اون عطرای مزخرفش رو کوبیدم توی اینه.با گریه چرخیدم سمت یکی از
اون درا بازش کردم ،حموم بود.خودمو انداختم تو و درشو کوبیدم به هم.
مالفه رو با حس چندش و نفرت پرت کردم تو سبد.
زیر دوش انقد گریه کردمو خودمو محکم شستم که اخرش تمام پوستم می سوخت!
گریم بند اومده بود ،اما اون حس لعنتی هنوز تو وجودم بود .مثه یه زخم سر باز!
با گشتن قفسه ها یه حوله پیدا کردم و دورم پیچیدم با سرعت از اونجا اومدم بیرون چون حس میکردم هر لحظه ممکنه نفسم دیگه باال
نیاد!
کسی تو اتاق نبود! این تنها چیزی بود که توی اون لحظه عصبانیتم رو کم کرد.لباس نداشتم و کمدی هم تو اتاق دیده نمی شد.به سمت
اون در دیگه رفتم و بازش کردم.حدسم درست بود ،کمد بود! پر از لباس ها و وسایل اون مرتیکه عوضی!بدم میومد امکان نداشت لباسای
اونو بپوشم! از اونجا اومدم بیرون به سمت در اتاق رفتم.تازه یکی از عوامل بدبختیم رو دیدم در هوشمند بود!کنارش صفحه ای بود که به
نظر فقط با اثر انگشت اون باز می شد .عالوه بر اون صفحه کلیدی ام کنارش بود برای زدن رمز.
دستگیرشو باال پایین کردم !لعنتی بازم قفل بود!
هرچقدر بیشتر فکر میکردم بیشتر به این نتیجه می رسیدم که یه گرگه! مثل یه گرگ دریده بود و رفته بود!هر چند از اون بیشتر از اینم
انتظاری نمی رفت.
با مشت به در کوبیدم با تمام توانم داد زدم:
اهای ،کسی نیست؟یکی این درو باز کنه.نمیدونم چقدر به اون در کوبیدم و داد زدم اما کسی نیومد!
برگشتمو روی تخت نشستم.عالوه بر حال روحیم حال جسمیم هم تعریف چندانی نداشت!بدنم درد میکرد ،احساس ضعف میکردم و
گشنم بود!
با صدای باز شدن در سرمو باال اوردم.
یه زن میانسال با لباس فرم سفید ابی رو دیدم که با اخم زل زده بود بهم.توی دستش لباس بود!
لباسو به سمتم پرت کرد و گفت:
سریع بپوش و دنبالم بیا.در و بست.
بدون حرف بلند شدم.لباسو برداشتم  ،تاپ و شلوارک قرمز،نه حوصله ایراد گرفتن داشتم نه حالش رو.لباسو پوشیدم  .در و باز کردم و
دنبالش راه افتادم زیبایی خونه به حدی چشمگیر بود که یه لحظه خشک شدم!
با صدای تشر مانند اون زن به خودم اومدم دوباره راه افتادم.
داشتم از پله ها پایین می رفتم که صدای زنه رو که جلوتر از من می رفت شنیدم:
سالم اقا.23
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قیافه نحسشو دیدم.رومو برگردوندم نمی تونستم نگاش کنم .روانم بهم می ریخت!
سری تکون داد.
با سرعت بیشتری از کنارش رد شدم .صداش رو شنیدم که می گفت.
با اینکه بدنت کبود شده اما بازم قرمز بهت میاد.سرجام خشک شده بودم!خدایا میون این همه عوضی من باید گیر عوضی ترینشون بیوفتم؟!صدای قدم هایی که دور می شد رو شنیدم
با بغض بقیه پله هارو رفتم پایین.
دیگه حتی همون نیم حوصله برای نگاه کردن به خونه یا همون قصر افسانه ایش رو نداشتم.
توی اشپزخونه ایستاده بودم.اون زن از توی یخچال نون و کره و مربا رو در اورد و جلوم گذاشت.
بخور.زیر لب گفتم :چه با ادب!
اما به سرعت بیخیال شدم و نشستم و مشغول خوردن شدم.با خودم که لج نبودم!
***
از صبح توی حال نشسته بودم.به جز خدمتکارا و محافظا هیچ کس دیگه ای توی خونه رفت و امد نداشت.
رابرت 2،3ساعت بعد از اینکه دیدمش رفت بیرون.رفتنش یکم بهم ارامش داد.حس میکردم زندگی کردن تو جایی که اون باشه غیر
ممکنه!
چند ساعتی میشد که رو بروی تلویزیون نشسته بودم.داشت فلپ جک نشون میداد! سعی میکردم حواسمو به هرچیزی که میتونم پرت
کنم.اما بازم زیاد موفق نبودم.چون با صدای جیغی که شنیدم هراسون به اطرافم نگاه کردم و فهمیدم که اصال حواسم به تلویزیون نبوده!
از روی مبل بلند شدم.دختری رو دیدم که محافظا کشون کشون از پله ها پایین می اوردن.به سمتشون دویدم.
دختره جیغ زد:
تورو خدا منو اونجا نبرین...تقال میکرد خودشو ازاد کنه.
نگاهش که به من افتاد اروم شد .ناخودآگاه یه قدم عقب رفتم.
دوباره زد زیر گریه.
به خاطر اینه؟ازم خسته شد؟توی راهروی جلوی در با محافظا در حال کشمکش بود.نمی تونستم دخالتی بکنم.اصال نمی فهمیدم موضوع چیه!
صدای گریه های دختره با صدای داد یه نفر قطع شد .
جلوی در رابرت ایستاده بود.مشخص بود تازه رسیده چون هنوز اور کت مشکی رنگش تنش بود.

***
دختره دیگه گریه نمی کرد خودشو ازاد کرد و جلوی رابرت ایستاد.
تو گفتی منو از اینجا ببرن؟رابرت کیف و کتشو به خدمتکار داد و خونسرد گفت:
واضح نیست؟دختره دستی به موهاش کشید.رفتارش کامال عوض شده بود!
ما فقط یه ماه باهم بودم...انقدر زود...بقیه حرفش با اشاره دست رابرت به محافظا نصفه موند.
دوباره میخواستن ببرنش که با گریه گفت:
منو توی اون کالبا نفرست...خواهش میکنم...حاضرم بمیرم!رابرت تازه منو دیده بود.ابرویی باال انداخت و با چند قدم خودش رو به دختره رسوند و نزدیکش ایستاد.
پس حاضری بمیری؟...میدونی این که نمی خوای بری اونجا سرپیچی از دستورات منه ؟24
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دختره سری تکون داد.
میدونی جزای سرپیچی از دستورات من چیه؟از همونجا نگاهش رو به من دوخت.مستقیم توی چشمام زل زد و گفت:
مرگ!ناخوداگاه قدمی عقب رفتم که همزمان شد با شنیدن صدای شلیک.
لرز بدی به تنم نشست.به جلوی در نگاه کردم.اون دختر روی زمین افتاده بود و اطرافش پر از خون بود!
جیغ بلندی کشیدم و از پله ها دویدم باال...قلبم تند تند میزد ،اون صحنه یه لحظه هم از جلوی چشمم کنار نمی رفت!
از باالی پله ها صدای خنده بلندش رو شنیدم. .میون خنده گفت:
نگران نباش هنوز از تو خسته نشدم!فقط به خاطر اینکه ازش خسته شده بود باید می مرد؟!یا چون ممیخوایت بره توی اون کالب ها؟
دستمو جلوی دهنم گرفتم و به دیوار راهرو تکیه دادم.این ادم واقعا مریض بود!

***
تا شب با چرخیدن توی اون خونه وقتم رو گذروندم.میترسیدم برم توی اتاق و اونجا باشه!میترسیدم از جلوی در هم رد بشم!با اینکه اثری
از جنازه و خون نبود فکر میکردم روحش هنوز اونجاست!
ساعت  10شب رو نشون میداد.خوابم گرفته بود اما هم چنان سعی میکردم جایی غیر اون اتاق پیدا کنم!تمام درا قفل بودن.داشتم در
یکی از اتاقا رو امتحان میکردم که دستم کشیده شد.
همون زنه خدمتکار که امروز صبح دیده بودمش دستم رو گرفته بود.
جلوی اون در متفاوت ایستاد .ضربه ای به در زد و درو باز کرد اروم منو که برای داخل رفتن مقاومت میکردم هل داد تو .
رابرت روی تختش دراز کشیده بود و ساعدشو روی چشماش گذاشته بود.
زنه با صدای اروم و خفه ای ،تاکید وار گفت:
ساعت دهِ این همه مدت کجا بودی؟با صدای بلندی گفتم:
دنبال اتاقم میگشتم.زنه قدمی به عقب برداشت.متعجب نگاش کردم.از صدای بلندم ترسید؟!
صورت اون زن با کوبیده شدن در از جلوم محو شد!
با ترس سریع برگشتم ،از دیدن رابرت که با اون چشای قرمز و عصبانیش نگاهم میکرد بیشتر هول کردم.
نگاهی به اطراف انداختم.می خواستم فقط از اون موقعیت فرار کنم اما با وجود نگاه خیرش حس میکردم نمی تونم تکون بخورم!
دستم کشیده شد و روی تخت افتادم ،سرمو انداخته بودم پایین دستامو تو هم گره زده بودم.نمی خواستم دعوا کنم من حریف اون
نبودم!تخت باال پایین شد  ،نیم نگاهی بهش انداختم.طرف دیگه تخت نشسته بود پیراهنشو در اورده بود و فقط یه شلوار گرمکن تنش بود.
ازش می ترسیدم و همزمان خجالت هم می کشیدم!تمام حسای عجیب و غریبم باهم قاطی شده بود.دوباره به همون حالتی که قبل از
اومدنم به اتاق داشت دراز کشید.نگاهی به اطراف اتاق انداختم  .اروم از وی تخت بلند شدم و به سمت پنجره های قدی روبروی تخت
رفتم.پرده رو کنار زدم نمای باغ عالی بود.سرمو به پنجره تکیه دادم از اینجا میتونستی برج های لس انجلس رو ببینی.اهی کشیدم  ،وقتی
برگشتم ؛ نگاهشو روی خودم دیدم،
نیشخندی گوشه لبش بود.در کل باعث میشد که استرس بگیرم و دستام بلرزه!
سمت دیگه تخت اروم دراز کشیدم.چشمامو بستم و سعی کردم خودمو کنترل کنم ،من واقعا به این زندگی چسبیده بودم که حاضر بودم
با این وضعیت ادامه بدم!
هربار ذهنمو سمت یه چیزی منحرف کردم تا بالخره خوابم برد.شاید هم بی هوش شدم!
*
 10روزی از اومدنم به اینجا می گذشت.تازه می فهمم جهنم ینی چی!من به خونمون میگفتم جهنم!پس اینجا چی بود؟!مثل همیشه
زندگی یار من نبود و دقیقا همون چیزی که از فکرش لرز به تن می نشست برام رقم خورد.
توی ذهن من این بدترین اتفاقی بود که ممکن بود برای یه دختر بیوفته!
25
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رابرت از اون چیزی که فک میکردم وقیح تر و پر رو تر بود!یک لحظه کنارش بودن هم عذاب بود چه برسه به اینکه بخوام هم اتاقش هم
بشم!
تو این یه چند وقت انقدر با رابرت کش مکش داشتم که واقعا به این نتیجه رسیده بودم قصرش برای من اخر دنیاس!
اکثر اوقات روزا خودمو توی قصر بزرگش گم و گور میکردم تا حداقل روزا اسایش داشته باشم.اما در نهایت شبا مجبور بودم برگردم به
همون اتاق و همون ادم!
فکرامو پس زدم.با دلمردگی تمام از روی تخت بلند شدم زندانی این اتاق بودم!دیشب سر ساعت برنگشته بودم!
از پشت پنجره به اون باغ زیبا زل زده بودم تابستون بود ،همه گل و گیاهاش تو بهترین حالت بودن!برعکس این خونه ادمای توش اصال
شخصیت های قشنگی نداشتن!اینجا حتی خدمتکار هام باهام رفتار درستی نداشتن!اسمی که منو باهاش می شناختن دفعه اول باعث
خجالت و عصبانیتم شد!
چقد اون روز عصبانی شدم ولی زنه در کمال ارامش گفت:
اگه این نیس!پس کارت اینجا چیه؟!ذهنم رفت سمت اون روز.روزی که فهمیدم قرار نیست هیچکس بامن رفتار خوبی داشته باشه.حتی خدمه!
*
عصبی از اشپزخونه زدم بیرون!اون کلمه تو مغزم اکو میشد و قصد نداشت تمومش کنه!پله هارو دوتا یکی رفتم باال.
با زدن یا بهتره بگم (کوبیدن) دستم رو صفحه کلید کنار در ،رمز رو زدم .مطمئن نبودم که میتونم خودمو اروم کنم یا نه!
روی تخت نشستم.حقیقت همین بود ،من چی بودم جز یه ف*ا*ح*ش*ه؟
چشمام پر اشک شده بودن!با نهایت تالشم جلوی ریختنشون رو گرفتم!
اروم روی تخت دراز کشیدم و چشمام رو بستم.باید منتظر می موندم تا بیاد!
با صدای در ،فورا چشمامو باز کردم،ساعت ها بود که گوشم به در بود و داشتم جمالت و توی ذهنم می چیدم!
از روی تخت بلند شدم،داشت دکمه های پیراهن سفیدش رو باز میکرد،اهمیتی ندادم!
باید با هم حرف بزنیم.سرشو به سمتم چرخوند  ،ابروشو باال انداخت و نگاه متعجبش رو تحویلم داد!
حرف زدن هم بلدی؟داشتم شک میکردم نکنه اللی!با لحن تمسخرامیزی جملش رو گفت.مثل همیشه!قصدش تخریب من بود!
تا کی قراره منو اینجا نگه داری؟بزار برم.اگه قرار بود از این راه پولت رو بهت برگردونم تاحاال  ۱۸برابرش رو گرفتی!پس دیگه بزار برم!طوری انگار اصال اهمیتی بهم نمیده گفت:
هنوز ازت خسته نشدم!امپرم زده بود باال!به سمتش هجوم بردم و دستمو به قصد سیلی زدن بردم باال!
قبل از اینکه دستم روی صورتش فرود بیاد،دستم رو گرفت ،دیگه اروم نبود،عصبانیت رو توی چشماش میدیدم!
به مچ دستم فشاری اورد و خمش کرد:
میدونی االن باید دستت رو قطع کنم؟!از فشار چیزایی که امروز شنیده بودم و فشاری که داشت به دستم وارد میشد،زدم زیر گریه.دیگه نمی خواستم منطقی باشم با دست
دیگم کوبیدم به سینش:
ولم کن عوضی.دست از سرم بردار.من ه*ر*ز*ه نیستم.برای تو چه فرقی میکنه .یه شب یا  1ماه؟بزار برم.قاطی کرده بودم ،داد زدم:
منم ادمم!عذاب میکشم وقتی حتی خدمتکارا میتونن بهم توهین کنن و راجع بم قصاوت کنن و خودشون رو از من باال تر ببین چون منیه بدبختم که هر شب باید با رئیسشون بخوا...
جملم با خوردن اون سیلی ناتموم موند.دستمو روی گونم گذاشتم.کتک خوردن ازش هنوز برام جدید بود.
توی صورتم داد زد:
نه ادم نیستی!چون توی اون مزایده پول من پای تو رفت!پس همه چیت ماله منه!اگه فکر میکنی بودن با من بدبختیه.پس بهتره بهشعادت کنی چون ممکنه بدتر از اینا گیرت بیاد!
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به سمت اتاق لباس رفت و درش رو محکم بهم کوبید،بی هیچ ترسی بلند بلند گریه میکردم .طوری که اگه یه لحظه ساکت میشدم بغض
خفم میکرد!
*
از فکر اومدم بیرون.کنکاش توی روزایی که اینجا گذرونده بودم چیزی رو عوض نمیکرد!
با این حال بعد ده روز اینجا بودن همه چیز عادی شده بود!حتی بودن با رابرت!زندگی کردن تو این خونه!
یه جور روزمرگی همه زندگیم رو گرفته بود.
با وجود همه اینا هنوزم نمی تونستم به خودکشی فکر کنم!شاید دنبال این بودم که اگه تو این زندگی دنیا باهام یار نبود.زندگی بعدی
بهتر باشه!
تو حال خودم بودم که صدای داد و بیداد از پایین شنیدم!
سریع با اون تلفن مخصوص شماره خدمتکارو گرفتم تا بیاد درو باز کنه!
بعد از کلی سوال و جواب اخر سر راضی شد بیاد درو باز کنه،سر و صدا قطع شده بود.وقتی درو باز کرد.حس کردم دیگه خیلی هم
مطمئن نیستم که بخوام برم پایین!اگه بازم جلوی من کسی کشته میشد چی؟
با این حال انقدر حوصلم از اون اتاق سر رفته بود که سعی کردم به این احتمال فکر نکنم!
اروم اروم به طرف پله ها رفتم .به وضوح صدای بلند صحبت کردن رابرت با یه نفر می اومد .
پس شما احمقا چه غلطی می کردین؟!بقیه پله ها رو تند تند رفتم پایین:
نگاهی به خودم انداختم تا مطمئن شم وضعم مناسبه!
پیراهن صورتی رنگ که تا باالی زانوم بود.با صندل های جلو باز صورتی!
از روز دوم اینجا بودنم یه قسمت از کمد رابرت رو خالی کرده بودن و برای من لباس گذاشته بودن،خیلی تمایلی به پوشیدن اون پیراهنا
نداشتم .ولی خب ،اینم یه جورایی احباری بود!
وارد نشیمن شدم .رافائل و رابرت و یه محافظ کنار مبال ایستاده بودن و رابرت تقریبا داشت اون محافظا با عصبانیتش زهر ترک میکرد.
جلوتر رفتم و اروم پرسیدم.
چی شده؟رافائل زودتر از بقیه متوجه ام شد لبخندی روی لباش نشوند به سمتم اومد
امیلیا !چطوری؟رافائل یه سیاهپوست هم سن و سال رابرت بود.
رافائل ذاتا ادم مهربونی بود.با اینکه تو این کار و گردوندن اون کالب ها با رابرت شریک بود ولی حس میکردم قلبا ادم خوبیه! گاهی اوقات
سعی میکردم از زیر زبونش حرف بکشم و راجع به بقیه دخترایی که خریدن بدونم یا از رابرت می پرسیدم اما در کل رافائل خیلی چیزی
بهم نمی گفت!
امیلیا؟؟سرمو تکون دادم و گفتم:
ببخشید ،حواسم نبود.لبخندی زدم.
خوبم،تو چطوری؟!چشمم به پشت سر رافائل افتاد ،رابرت نگاهی به سرتا پام انداخت و دوباره شروع کرد به توبیخ کردن اون محافظ!
شما چه غلطی می کردین اونجا؟اروم به راف گفتم:
چی شده؟تو "هات کالب"یه دختر یکی از مشتریا رو کشته!جیغ کوتاهی کشیدم!وای!...
رافائل دستم رو گرفت و روی یکی از مبال نشوندم.
انگار که طرف ادم مهمی بوده و به همین راحتی ها نمیشه الپوشونیش کرد!27
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رافائل !با صدای بلند رابرت ،راف از جا پرید .
بگو ماشین و اماده کنن!باید بریم وگاس.چشم رئیس.انگار بیش از حد از شنیدن این خبرا اتفاقا هیجانی شده بودم چون از جام پریدم و گفتم:
منم میام.بالفاصله بعد از گفتنش پشیمون شدم!
رابرت پشتش به من بود.چرخید به سمت و با حالت تمسخر واری گفت:
امروز زیادی فعال نشدی؟تیکشو انداخته بود و ضایعم کرده بود.ولی دیگه چه اهمیتی داشت؟!
چه فرقی داره؟منم میخوام بیام!داشت کتشو می پوشید  ،خنده مسخره ای کرد و گفت.
اره بیا ،می تونیم جای خالی اون دختر رو بدیم به تو!دوباره زد زیر خنده!
دیگه واقعا داشت عصبانیم می کرد!واقعا فقط قصدش تخریب شخصیت من بود؟!
نفس عمیقی کشیدم و چشمامو بستم.
رافائل چیزی باید بردارم؟رابرت بی توجه به حرفای ما از نشیمن رفت بیرون.
به کاترین میگم وسایلتو اماده کنه.باشه ای گفتم.
هرچند از وگاس خاطره خوبی نداشتم و تنها چیزی که به یادم مونده بود بازداشتگاه های مجهزشون بود.اما دلم میخواست اونجا رو
ببینم!...
**
توی ماشین نشسته بودیم،من و رابرت عقب نشسته بودیم و رافائل ام رانندگی میکرد.ماشین توی سکوت کامل بود،رابرت که کامال اروم
سرشو به صندلی تکیه داده بود و خوابیده بود،راف هم در کمال ارامش رانندگیشو میکرد.
انگار فقط من بودم که نمی تونستم اروم بگیرم!فقط خدا میدونست که ده روز زندگی بدون هیچ اتفاقی واقعا خوصلن رو سر برده بود!
تکونی به رافائل دادم و اروم گفتم:
راف؟میشه بیام جلو بشینم؟حوصلم اینجا سر رفت!با ابرو اشاره ای به رابرت کرد.
چشمامو از روی حرص درونم محکم بستم!اینا واسه هرچیزی اجازه رابرت رو میخوان؟!
یکم به سمت رابرت خم شدم،دستم رو به سمتش بردم تا تکونی بهش بدم اما قبل اینکه دستم بهش بخوره چشماش کامال و باز شد و
دستمو گرفت!
انقدر کارش یهویی و شکه کننده بود که "هی"بلندی گفتم و هول شده خواستم دستمو از دستش بکشم بیرون .اما دستمو ول نمی کرد.
دسته دیگشو که به لبه پنجره تکیه داده بود برداشت دست دیگمو هم گرفت و مجبورم کرد بهش نزدیک تر شم.کنارش نشسته بودم.
دستشو دورم انداخته بود و هنوزم داشت خیره نگاهم میکرد.
هزار بار به خودم لعنت فرستادم که اخه سرجات می شستی دیگه!5ساعت که اینقدر بی قراری نداره!
با نفسی که روی گردنم کشید ،شکه سرمو به طرفش برگردوندم،یه تای ابروشو باال داده بود و باز داشت موذی نگاهم میکرد!
سرشو اورد نزدیک صورتم و قبل اینکه بتونم واکنشی نشون بوم،چونمو توی دستش گرفت .با حس چیزی روی ل*ب*م معذب تر از قبل
شدم!شاید شبا خودمو به اون راه میزدم و سعی میکردم چیزی به یاد نیارم.اما مطمئنا بعضی چیزا رو نمیشه فراموش کرد!
دستاش کم نم داشت اون پیراهن صورتی رو از تنم در میاورد .با استرس فراوون صورتش رو دور کردم و نفس نفس زنان گفتم:
رابرت...رافائل داره نگامون میکنه!با تموم شدن جملم رابرت به سرعت برگشت سمت اینه ماشین و به محض شکار نگاه رافائل با داد گفت:
21
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حواست به جاده باشه!انچنان دادی زد که مطمئن شدم رافائل تا اخر مسیر جز جاده جایی رو نمی بینه!
موقعیت و مناسب دیدم و خواستم تا حواسش پرت رافائله  ،ازش فاصله بگیرم،اما طبق معمول که حواسش به همه چی بود نذاشت از جام
تکون بخورم!
***
بقیه مسیر هم کنار رابرت گذشت و باعث شد کال فراموش کنم چی میخواستم بهش بگم!و تا اخر مسیرمون به وگاس صندلی عقب تو
بغل رابرت بمونم!
با هیجان به اون تابلو های نئون و چلنیوم پر زرق و برق و بزرگ که روشون اسم نایت کالب و دیسکو و کازینو ها نوشته شده بود نگاه
میکردم.این شهر جادویی بود!هتل های فانتزی و بارها و دنس کالب های شیک و گرون قیمت...
محو تماشای بیرون بودم .حتی بودن کنار رابرت هم نمی تونست هیجانمو کم کنه!...
صدای شاد رافائل روشنیدم:
اکثر این برجا و هتل ها و کازینو ها مال رئیسه ،امی!برگشتم و نگاهی به صورت خندون راف انداختم.حس خاصی نداشتم.حقیقتا ترجیح میدادم صاحب هچین جاهایی رو نشناسم.نگاهم به
تابلو مشکی صورتی و بزرگ یه نایت کالب افتاد.
!pin panبه نمای لوکسش نگاهی انداختم...یادم اومد که اینا با دخترا چه کارایی می کنن و پولشون از چه راهی درمیاد!
حالم گرفته شده بود.دیگه ذوقی برای دیدن تابلو ها نداشتم!
افتاب داشت غروب میکرد ،اوسط تابستون بود و وگاس وسط صحرای نوادا.به همین خاطر شب شدن تاثیری روی هوای گرم نداشت و
دخترا و پسرا خندون و بعضا مست با اون لباسای انچنانیشون توی خیابون ها قدم میزدن!
بالخره ماشین ایستاد،یه خونه با معماری مدرن،به رنگ سفید مشکی و تقریبا تماما شیشه!
به محض باز شدن در ماشین  ،صورت خندون ادام روبروم ظاهر شد.
حس بدی نسبت به ادام نداشتم،نمیدونم...انگار اصال اونو مقصر نمی دونستم !هیچ حس بدی رو نمی شد از اون صورت و چهره خاص و
مهربون دریافت کرد.دستشو به سمتم دراز کرد،بی معتلی دستم رو توی دستش گذاشتم و از ماشین پیاده شدم ،رابرت جلوتر از ما همراه
محافظ ها و افرداش به سمت خونه میرفت.
از ادام پرسیدم:
خونه توئه؟اره!هنوز پامونو تو نذاشته بودیم که رافائل با سرعت از خونه دوید بیرون،نزدیکمون که رسید ،گفت:
یه دسته دیگه از دخترا رسیدن،باید تحویلشون بگیریم،استفن تو راهه،ماهم باید راه بیوفتیم.کلمه دخترا توی ذهنم اکو شد...مهدیس،پروا!
قبل اینکه ادام چیزی بگه کلمات نامفهومی از دهنم بیرون اومد،ذهنم درست کار نمیکرد.
منم میام...دوستام...تو قول دادی!ادام با لحن مالیمی گفت:
امی،متاسفم.نمیتونیم تو رو ببریم،ولی دوستاتو...با حالت تهاجمی یقه شو گرفتم:
دوستام چی؟ازشون محافظت میکنی؟اگه قراره مثل من بشن،نمی خوام!کاری بهشون نداشته باش!قراره به اسم محافظت گیر یکی مثلرابرت یا بدتر از اون بیوفتن؟
رنجیده نگاهم کرد،اهمیتی نمی دادم.
ادام دستام رو از یقه اش جدا کرد و یه قدم عقب رفت.
به محض اینکه خواستم دنبالش برم،حس کردم دستامو گرفتن،تکونی به خودم دادم و سرمو چرخوندم،دو نفر گرفته بودنم،ادام داشت دور
می شد.
جیغ کشیدم و تقال کردم،اما اونا ولم نمی کردن.
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ادام یه لحظه برگشت و به من که با اون حالت بی قرار سعی در ازاد کردن خودم داشتم نگاه کرد،چشماشو بست.
جیغ دیگه ای زدم،داد میزدم ،صدای گریه ام بلند شده بود،دوباره روشو برگردوند.
با صدای داد بلندی؛ دستایی که محکم گرفته بودنم ،شل شد.
شما احمقا دارین چه غلطی می کنین؟به توجه به صدا دویدم سمت ادام،وقتی بهش رسیدم محکم دستش رو گرفتم.
باید منو ببری!رد نگاهش رو گرفتم ،رسید به رابرتی که با اخم جلوی ورودی خونه ایستاده بود،اشاره ای به ادام کرد و برگشت تو.
کنار ادام ایستاده بودم،انگار که اگه ازش دور شم ممکنه فرار کنه!
خب اینجا چه خبر شده؟ادام بالفاصله گفت.
امیلیا میخواد همراهمون بیاد!میخوام مطمئن شم بالیی سر دوستام نمیاد!رابرت بازوم رو گرفت.
قرار نیست تو جایی بری!رو به ادام گفت.
اگه پیداشون کردی،بیارشون اینجا!ناراضی بودم،ولی جرات مخالفت کردن باهاش رو نداشتم.
ادام بعد از حرف رابرت دنبال بقیه گروه رفت.
حسم رو نمی فهمیدم!خوشحال باشم از دیدن دوباره دوستام یا ناراحت از اینکه قراره چه اتفاقی براشون بیوفته؟
مطمئن بودم اونقدری نفوذ ندارم که بتونم هم زندگی خودمو تضمین کنم هم یه زندگی پاک برای دوستام بخرم!از ته قلبم نمی خواستم
هیچ دختر دیگه ای وضع منو داشته باشه.
می ترسیدم از اینکه رابرت دوستام رو ببینه و یه بالیی هم سر اونا بیاره!
حس بدی کل وجودمو گرفت...
با شنیدن صدای ضعیف دختری افکارم رو کنار زدم و با عجله از جام بلند شدم.
باورم نمی شد مهدیس رو می بینم ،همون لباس مشکی تنش بود.با این تفاوت که االن پتو مسافرتی بنفشی هم دورش پیچیده بود.
به سمتش دویدم و محکم بغلش کردم.
نمیدونم چه قدر بود که توی بغل هم گریه می کردیم که باصدای رابرت باالجبار ازش فاصله گرفتم.
یکی اینارو ساکت کنه!تازه متوجه شدم که پروا نیست.
رو به مهدیس گفتم:
پروا؟!اروم اشکاشو پاک کرد.
با من نبود،جدامون کردن.نگاه پرسشگرمو به ادام دوختم...
کالفه سرشو پایین انداخت:
با گروه اول دخترا فرستاده بودنش.استفن ناظر اونا بوده!بهش اسم مستعار دادن و احتماال فرستادنش تو یه کالب...محکم کوبیدم به تخت سینش
عوضی!تو یه دروغگویی.گفته بودی دوستام رو میاری پیشم.حاال میگی معلوم نیست کجاست؟اخم کرد.
چرا یادم میرفت که اونم همدست رابرت و دار دستشه؟شغل اونم همینه!چه دلیلی داره گول ظاهرشو بخورم؟
باید دوستم دو پیدا کنی!کاری ازمن بر نمیاد!30

https://telegram.me/romancity

رمان سقوط تابستان

Roman-City.ir

با خشم زل زدم تو چشماش...
مهدیس دستمو کشید و با صدای ضعیفی گفت.
بیا!با مهدیس رفتم سمت پله ها،از همونجا از ادام پرسیدم:
کجا میتونیم بمونیم؟دومین اتاق،سمت راستتند تند از پله ها باال میرفتم.باالی پله ها مهدیس نفس نفس میزد.قدم هامو ارومتر کردم و جلوی در اتاق وایسادم.
خیلی ضعیف شدی!توام خیلی عوض شدی!درو باز کردم و مستقیم به سمت تخت رفتم،باهم روش نشستیم.
با چی تا اینجا اومدی؟پتو رو محکم تر دورش گرفت.
با کشتی...دریا!اتفاقی نیوفتاد؟نه ،دریا اروم بود،کسی ام کاری به کارمون نداشت.اما گشنگی و تشنگی و...انگار که پشیمون شده باشه گفت
هرچند حاضرم هزار باز دیگه همچین چیزایی رو تحمل کنم ولی سر از ....نذاشتم حرفشو کامل کنه،دقیقا همین اتفاق برای من افتاده بود،همه چیز داشتم ولی!...
خداروشکر که خوبی.آنیا؟گوشامو گرفتم:
دیگه منو به اون اسم صدا نزن!فهمیدم که غیر طبیعی رفتار کردم،داد زده بودم،سر مهدیس!اون که نمی دونست.این ایم منو یاد خونمون میندازه تمام حماقت هایی که
کردم تا به اینجا برسم!
ببخشید ،دست خودم نیست،نمیتونم دیگه اون اسمو بشنوم!من امی ام".امیلیا کالرک"آن...به سختی گفت:
امی،قضیه چیه؟این اسم منه،از وقتی پامو اینجا گذاشتم!این ادما کین؟چحوری من اوردن پیش تو؟گیج شدم...نمیفهمم چه اتفاقی افتاده!من خواستم!تعریف کردم...از لحظه ای که ازش جدا شدم تا همین امروز!اینکه چه اتفاقاتی برام افتاده.گفتم که اسیر یه ادم عوضی شدم،زندگیم جهنم
شده!هر شب باید کسیو که  17سال ازم بزرگتره رو کنارم تحمل کنم!
از ته دلم زار میزدم وقتی میدونستم فقط همینا نیست!اون یه روانی نا متعادل بود،جلوی چشمم ادم کشته بود!
حاال از هر وقتی بیشتر میتونستم غم تلنبار شده روی دلمو حس کنم!
مهدیس رو تار می دیدم،چند بار پلک زدم تا صورت اشکی و چشمای قرمزش برام واضح شد.نفس عمیقی کشیدم...
در اتاق باز شد،رابرت رو توی چارچوب در دیدم.حدس اینکه چی میخواد بگه زیاد سخت نبود.
برای زودتر فرار کردن از این موقعیت،به قصد بغل کردن مهدیس به سمتش برگشتم ،از طرز نگاه کردنش شکه شدم .با نفرت به رابرت
خیره شده بود.
برای جلوگیری از دعوا سریع از روی تخت بلند شدم ،با عجله به سمت در رفتم و از همونجا گفتم:
شبت بخیر ،استراحت کن،فردا حرف میزنیم!مهدیس نمی دونست رابرت چه آدم خطرناکیه!پوزخندی به کلمه که استفاده کرده بودم زدم! "آدم"
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اون جلوی چشم من دختری که التماسش می کرد رو کشته بود !شاید اون دختر عاشق نبود و صرفا به خاطر داشتن این همه زرق و برق
و امکانات التماس می کرد...اما مطمئن ام فرقی نداشت حتی اگه عاشق رابرت هم بود اون بازم میکشتش!سرم و تند تند تکون دادم تا
تصویر جسد بی جون اون دختر از جلوی چشمم کنار بره!
متوجه شدم که مدت طوالنیه دارم فکر میکنم و همینطور به یه نقطه خیره شدم!
فکر میکردم رابرت بازم قراره بی هیچ حرف یا نظری بره سمت اتاق خوابش و توی مسائلی که شاید برای دیگران مهم بود اما برای اون
ارزشی نداشت دخالتی نکنه!اما انگار این بار فرق میکرد.
بهتره با دوستت خداحافظی کنی!چون از فردا قراره بزه سر کارش.کار؟خنده ای کرد:
یه جور شعله دیگه!استریپر!نمی تونستم نفس های عمیقی که از روی عصبانیت می کشیدم و کنترل کنم
تو حق نداری اونو بفرستی توی اون کالب های لعنتیت!بازم خندید،دو سه قدم آروم آروم و با حالت مسخره ای اومد جلو ،با این وضع خیلی مطمئن نبودم که مست نیست!
من؟...من حق دارم برای هر نفسی که هر کدوم از اون دخترا می کشن از جمله خود "تو" تصمیم بگیرم!آب دهنمو به زور قورت دادم ،خودمو عقب کشیدم.با لحن مالیمی گفتم:
خواهش میکنم،مهدیس رو نفرست اونجا!نیشخندی زد.
من آدم منطقی آم!به همه فرصت میدم،توام میتونی دوستتو نجات بدی ،در عوضش خودت...توی دلم گفتم آره تو خیلی منطقی ای !خیلی هم رئوفی و قلب پاکی داری!
می ترسیدم از اینکه من رو بخواد بفرسته توی اون کالبا!صدایی درونم نهیب زد  ،تو که آب از سرت گذشت چه یک وجب،چه صد وجب.
در عوضش چی؟دستش و دستش رو از روی شونم تا کمرم سر داد.
استریپر من بشی!زبونم بند اومده بود ...استریپر؟
دهنم برای گفتن چیزی چند بار باز و بسته شد.
مثل ماهی که برای پیدا کردن ذره ای آب تقال می کنه!باالخره جمالت توی ذهنم و مرتب کردم.
قبوله!فقط مهدیس باید جاش امن باشه.داشت وجب به وجبم رو خیره نگاه می کرد،همزمان گفت:
تو نمی تونی برای من شرط بذاری!هلم داد سمت اتاق روبرویی.
چطوره از همین االن شروع کنیم؟!****
با وحشت به خودم توی اون لباس ها نگاه میکردم،باورم نمی شد این منم!
زنه کیفشو بست و گفت:
کار من تمومه !نمی تونستم جوابی بهش بدم!نصفه شبی ارایشگر و مربی رقص از کجا اورد رو فقط خودش میدونه!
یه بیکینی دو تیکه مشکی بنفش تنم بود!
موهامو دورم باز گذاشته بود و دوره چشمامو سیاه کرده بود،رژ لب قرمزی رو محکم روی لبام کشیده بود ،همراه چکمه های پاشنه بلند
چرم مشکی تا زانو!
با این حجم از خط چشم و سایه دور چشم هام کافی بود تا یه قطره اشک بریزم تا تمام صورتم سیاه شه!
من رقص با میله بلد نبودم!همون زن چند تا کار ساده یادم داده بود،گفته بود همینا کافیه!
در اتاقو باز کردم ،حس میکردم باید هر چه زودتر انجامش بدم و تموم شه!وگرنه ممکن بود هر لحظه پس بیوفتم!
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نیمه های شب بود ،اما انگار رابرت چیزی از خستگی سرش نمیشد!
روی تخت دراز کشیده بود،درست روبروی تخت ،یه میله از زمین به سقف وصل بود .با قدم های لرزون به سمت اون میله می
رفتم.بالخره کنارش وایسادم.
وقت فکر کردن به این رو نداشتم که این همه تجهیزات توی خونه ادام چیکار میکنه؟!
نگاه نکردن بهش بهترین کار بود.دستمو دور میله گرفتم و چرخیدم.
دوباره و دوباره و دوباره!...
تمام چیزایی که اون زن بهم یاد داده بود.
نمیدونم چقدر گذشت،بالخره وقتی دستش روی شونم نشست از حرکت وایسادم.
دو سه قدم عقب رفتم.حواسم به تخت پشت سرم نبود،اصال حواسم به هیچ چیزی نبود!
می خواستم یادم نمونه...هیچ کدوم رو!
پام به تخت گیر کرد و به پشت روی تخت افتادم.برای هر واکنشی دیر بود،چون اون مثه یه شکارچی بود!یه گرگ که تنها قصدش دریدن
طعمشه!
****
1ساعتی میشد که چشمام باز بود،اما کوچکترین تالشی برای بلند شدن یا حتی تکون خوردن نمی کردم .تمام بدنم درد میکرد از
رقصیدن...از دیشب!...
دوباره چشمامو بستم.
اما صدای بهم خوردن در بالجبار بازشون کردم.
دوستت داره می ره.مالفه رو دورم گرفتم و سرجام نشستم
چی؟؟اگه قصد بلند شدن نداری.بهشون بگم تا برن.نه،نه!همینطور که مالفه رو دورم می پیچیدم از روی تخت بلند شدم و پرسیدم.
کجا داره میره؟...مگه نگفتی که...با صدای بلندی گفت
همین مونده که برای همچین چیز بی ارزشی حرف خودمو عوض کنم!با لحن ارومتری که به خاطر عصبانیتش بود از توی کمد همزمان با پوشیدن لباسام گفتم
چرا عصبانی میشی؟من فقط گفتم...بازم حرفمو نصفه گذاشت
می فرستمش پیش استفن.اون خدمتکار می خواد.از اتاق لباس اومده بودم بیرون دستی به موهام کشیدم تا صاف بشن.
با لحن مسخره ای گفت:
خدمتکار معمولی !که مبادا به با*کر*گی دوستت اسیبی برسه!لبمو گاز گرفتم تو دوباره چیزی نگم که عصبانیش کنه!
زودتر از من از اتاق رفت بیرون.رابرت واقعا موجود عجیبی بود!غیر قابل پیش بینی!
گاهی اوقات ترسناک بود ،بعضی وقتا بی اعصاب می شد.بعضی وقتا هم خوب می شد و می خندید که در نهایت تمام خنده هاش در
جهت ازار دادن من بود!
پایین پله ها مهدیس رو جلوی در دیدم،لباساشو عوض کرده بود و مشخص بود حموم رفته!
کت سورمه ای رنگ با شبوار مشکی و کفش مشکی .موهاشو پشت سرش بسته بود.
لبخندی به روش زدم اما اون با اخم به رابرت که کنار من دست به جیب به سمتشون می رفت خیره بود.
برای پرت کردن حواسش گفتم:
چقدر خوشگل شدی!33
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با اکراه روشو از رابرت گرفت،متقابال لبخندی زد و گفت:
مرسی ،به تو که نمی رسم!با عجله به سمتم اومد دستم و کشید گوشه ای که تو دید بقیه نبود ایستاد:
امی!....واقعا قراره منو ببرن خونه استفن؟اره!اخمی کرد.
من خدمتکار نمیشم!دستشو گرفتم.
مهدیس!لج نکن،خیلی بهتر از خیلی کارا تو این کشوره!غمگین نگاهم کرد.
من بدون تو جایی نمیرم!وضعیت من درست شدنی نیست،توروخدا برو...من از وضعم راضیم.چه دروغ بزرگی!منم حاضر بودم پیش خدمت،خدمتکار یا هر کار دیگه ای انجام بدم جز این!
اما من گیر ادمی افتاده بودم که به این اسونی نمیشد از دستش فرار کرد.اون راست می گفت.حتی نفس کشیدن دخترا رو هم اون کنترل
می کرد!یا خواسته اون بود یا مرگ!
می خواستم بمیرم .می دونستم که با همه این اوضاع نمیخوام بمیرم!
دستی جلوی صورتم تکون خورد،اهی کشیدم:
برو مهدیس،اگه تونستم بهت سرمیزنم.توام بیا پیشم.کشیدمش توی بغلم.
مواظب خودت باش،این تنها چیزیه که میخوام.ناراضی ازم جدا شد.
باشه،هرچی تو بگی.دوباره برگشتیم جلوی در،
مهدیس رو بدرقه کردم و برگشتم تو.خیالم از بایت مهدیس راحت شده بود ،تمام این مدت فکر می کردم به خاطر من توی دردسر افتاده.
اما هنوز پروا مونده بود...باید می فهمیدم کجاست.نمیتونستم بی تفاوت باشم!
همه توی نشیمن جمع شده بودن .از حرفاشون فهمیدم منتظر برادر اون کسی ان که توی کالب کشته شده.
دلم می خواست اون دختر رو ببینم.به نظرم متفاوت بود...خیلی!
حوصلم داشت سر می رفت.رافائل سخت مشغول بررسی چند تا برگه بود.رابرت هم سرش توی لب تاپش بود .البته اون حتی اگه بی کار
هم بود خودم ترجیح می دادم فاصلم رو باهاش حفظ کنم.این وسط ادام بود که داشت با گوشیش بازی می کرد.
بلند شدم تا کنارش بشینم .
به محض بلند شدنم سر رابرت از توی لب تاپش بیرون اومد و تا وقتی کنار ادم نشستم،نگاهشو از روم بر نداشت.
در نهایت دوباره مشغول کارش شد!
قبل اینکه چیزی بگم ادام گفت:
امی من بابت دیروز متاسفم.باور کن تحویل گرفتن یه عالمه دختر که روزای زیادی توی کشتی بودن از یه عده خالفکار اصال کار جالبینیس که بخوای شاهدش باشی!
کارتو توجیه نکن ادام!من دیروز یه حرفایی زدم توام یه کارایی کردی!بیا فراموش کنیم.لبخندی زد.
باشه!دقیق تر به صورتش و چشم های سبزش نگاه کردم،این پسر واقعا خوب میدونست چطور همه عصبانیتت رو دود کنه!
یه سوال بپرسم؟بپرس!تو چجوری دست راست کسی مثل رابرت شدی؟34
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من تنها با مادرم زندگی می کردم،معتاد کوکائین بود!گرون بودنش باعث شد هر چی داشتیم بفروشیم.بالخره به جایی رسیدیم کههیچی برامون نمونده بود.خیلی سعی کرد ترک کنه ولی نتونست ،درد می کشید .
رفتم دنبال اینکه خودم براش پیدا کنم.نمی تونستم ببینم درد میکشه.
از یه گروه کوچیک شروع شد.
مادرم  2 5ماه بعد از اینکه عضو اون گروه شدم.اور دوز کرد،مرد!
اما من نمی خواستم خودمو بکشم بیرون،برای اولین بار توی زندگیم داشتم راحت زندگی میکردم.
تو درد کشیدن مادرتو دیدی .چطور میتونی باعث شی که کلی ادم دیگه این درد و بکشن؟اخم کرد
می تونن نکشن!مواد کشیدن مردم دست من نیست امی!این شغل منه.ناراحت شده بودم.این یه حقیقت بود که ادام هر چقدر مهربون و خوب به نظر میرسید،در نهایت یه قاچاقچی مواد و دختر بود!
همه ادمایی که اینجا میدیدم ،حتی رافائل!
یکی از محافظا دوید توی خونه،استرس از سر روش می بارید.
با صدای لرزون گفت:
ر..ئی..ستوجه همه به سمتش جلب شد.
رابرت منتظر نگاهش میکرد.
ویلیام خبر داده که...محل قرار عوض شده...رابرت از سر جاش بلند شد
با صدای خفه ای گفت
چی گفته؟محافظ دوباره با استرس گفت
محل قرار عو....انچنان دادی زد که همه کسایی که اونجا بودن ازجاشون پریدن!
چطور جرئت کرده؟مگه من مسخره اون مرتیکه ام؟به محافظ اشاره کرد که بیاد جلو.
دلم براش سوخت رابرت واقعا ترسناک شده بود!
کِی خبر داده؟همین چند دقیقه پیش.رافائل برای اروم کردن رابرت به سمتش رفت:
اشاره ای به محافظا کرد و مرخصشون کرد.
رئیس،نباید عجله کنیم.برادرش کشته شده،توی یکی از کالب های ما!با همون اخم های درهمش دوباره روی مبل نشست.
مرده که مرده!این مرتیکه منو چی فرض کرده؟یه تازه کار؟ادام که تا االن دخالتی نکرده بود گفت.
به استفن زنگ میزنم تا خبرای دقیق تری بیاره.***
بعد از نیم ساعت ،استفن رسید .محل قرارشون یه جایی اطراف وگاس بود.
این کار به جور توهین برای رابرت حساب میشد.اما در نهایت کوتاه اومد و تصمیم گرفت که برن سر قرار!
وقتی استفن و راف و رابرت رفتن بیرون دست ادامو گرفتم
مم می خوام بیام!دستشو از دستم در اورد،اروم گفت:
دیوونه شدی؟کجا میخوای بیای!35
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می خوانم اون دخترو ببینم!اخرسر یه کاری میکنی رابرت جفتمون رو بکشه!اینو گفت و اشاره کرد تا دنبالش برم،همه سوار ماشینا شده بودن و فقط منتظر ادام بودن!
خیلی سریع طوری که کسی نبینتم،صندلی عقب ماشین ادام نشستم.
وقتی راه افتادیم ادام تهدید وار گفت:
از ماشین پیاده نمیشی.جلب توجه ام نمیکنی.اگه رابرت بفهمه همه چی پایه خودته!اروم خندیدم:
باشه بابا!تا وقتی رسیدیم ادام مدام غر زد و گفت که کسی نباید بفهمه!
بالخره ماشین ایستاد،ادام برای بار اخر گفت از ماشین پیاده نشی و بعد از اون همراه بقیه رفت.
از میون جمعیت تونستم صورت اون دختر رو تشخیص بدم.
ناباور به دختری که دستاش رو از پشت بسته بودن و یکی از افراد رابرت اون رو جلوی پای اون مردی که حاال فهمیدم اسمش "ویلیام"
انداخت ،نگاه کردم.
باور نمی کردم.دختری که برادر ویلیام رو کشته بود".پروا" بود.
هنوز لباسای کالب تنش بود.صورتش داغون بود!معلوم بود کتکش زدن!
ذهنم درست کار نمیکرد.یادم رفته بود که نباید از ماشین پیاده شم!دره ماشینو باز کردم و تقریبا تا کنار پروا دویدم.
به اون همه چشمی که بهم زل زده بودن اهمیتی نمی دادم،نه نگاه ترسیده ادام و نه نگاه وحشت اور رابرت!
چشم بند روی چشمای پروا رو برداشتم.
نور شدید باعث شد چشماشو بسته نگه داره.
کم کم همشون از شک در اومدن،افراد رابرت به سمتم اومدن،مهم نبود.
دست پروا رو گرفتم.
خوبی؟چشماشو باز کرده بود،سرشو به معنی نه تکون داد.
دستایی بازوهامو گرفتن و به عقب کشیدنم.
ویلیام نگاهی بهم انداخت و کامال ناگهانی موهای پروا رو چنگ زد.
دلم از جیغی که کشید،لرزید.تقال کردم تا کمکش کنم اما محکم تر از چیزی که فکر میکردم گرفته بودنم!
کنار رابرت وایستادن.
ویلیام پوزخندی زد و رو به رابرت گفت:
از کی تا حاال فا*ح*شه هاتو هم میاری سر قرار؟اسلحه یکی از محافظا رو گرفت،همزمان با چک کردن خشابش و بررسی اسلحه
که صرفا برای جلب توجه بود!گفت:
البته بیشتر به نظر میاد که با اینو لگدی به پشت پروا زد،جیغی زدم و بازم تقال کردم.
دوست باشه!رابرت چیزی نمیگفت...عصبانیتش بیشتر از چیزی بود که بخواد با دعوا ارومش کنه!
وقتی سر اسلحشو به طرف پروا گرفت دیگه نتونستم چیزی نگم:
با التماس و گریه رو بهش گفتم:
یه کاری بکن.تو روخدا...االن میکشتش.اهمیتی نداد.
بلند تر گریه کردم،نگاهم به چشمای اشکی پروا افتاد.
32
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ویلیام نگاهی بهم انداخت و اسلحش رو اورد پایین.
رابرت کالفه بازوم رو از دست محافظا بیرون کشید و یکم عقب تر هلم داد سمت ماشین:
خواهش میکنم یه کا...جملم با سیلی که ازش خوردم نصفه موند.
از الی دندونای چفت شدش غرید.
انگار من به تو زیادی رو دادم!چطوری جرئت کردی مخفیانه بیای؟کی بهت اجازه داد تو کار من دخالت کنی؟بهت زده نگاش میکردم.دستمو روی صورتم گذاشتم.
عصبانی در ماشینو باز کرد وتقریبا روی صندلی عقب پرتم کرد!
درو بهم کوبید و با صدای قفل شدن در گیج به شیشه ماشین کوبیدم،اشکام می ریخت،از اینجا نمیتونستم چیزی ببینم،وقتی ماشین های
افراد ویلیام از کنارمون با سرعت رد شدن.در ماشین باز شد و رابرت کنارم نشست.
می ترسیدم اما نمی تونستم چیزی نپرسم!
چه اتفاقی...افتاد؟برگشت و نگاه خشنی بهم انداخت.از ترس،تا اخر مسیرمون دیگه چیزی نپرسیدم.
ندونستن داشت دیوونم میکرد.میترسیدم بالیی سرش آورده باشن!
*
عصبی پاهامو تکون می دادم .ادام از ترس رابرت برنگشت خونه! هیچ کس هم سوالمو جواب نمی داد،استرس داشت جونمو می گرفت.نمی
خواستم فکر کنم بالیی سرش اومده!
رابرت بی خیال و جوری که انگار از یه معامله خوب برگشته داشت لباس می پوشید،می خواست بره یکی از اون کالب های لوکس
لعنتیش!
به من ربطی نداشت.اگه جواب سوالمو می داد میتونست هرجا میخواد بره!
صدامو صاف کردم و اروم پرسیدم:
رابرت؟چرا نمی گی اونجا چه اتفاقی افتاد؟حتی بهم نگاه نکرد!سعی کردم از کوره در نرم!اونجوری اصال جواب نمی داد!
اون دوستمه،نگرانشم.دونستن وضعیتش چیز زیادیه؟رفت سمت در.از روی مبل بلند شدم و قبل اینکه بره دستتشو گرفتم
با صدایی که از بغض می لرزید گفتم
فقط بگو حالش خوبه یا نه!خواهش میکنم.دستمو پس زد و همزمان با کوبیدن در بهم گفت:
زندس!درو کوبید و رفت...سواالی بیشتری برام ایجاد شده بود اما می دونستم دیگه جوابی نمی گیرم!
*
اروم اروم پله هارو پایین می رفتم  ،کش و قوسی به خودم دادم و دستام رو از هم باز کردم ،پایین پله ها با شنیدن خنده های ظریفی ،
با قدم های سریع تری به سمت اشپزخونه رفتم!
ابروهام باال پرید!
دختر مو بلوند جذابی پشت میز نشسته بود،با اب و تاب چیزیو تعریف میکرد و خودشم می خندید!در جوابش رابرت هم خیره نگاهش
میکرد و یه چیزی بین اون لبخند های موزیش و پوزخند روی لبش بود!
نگاهم از موهای بلوند دختره جدا نمی شد!
"-ببین قهوه ایه  ،قهوه ای جذاب نیس  ،باید یا بلوند باشه یا مشکی!"
تیکه ای موهامو توی دستم گرفتمو نگاهشون کردم،درست مثل خودش!
از کار خودم حرصم گرفت!به جهنم که اون بلونده!
سالم زیر لبی گفتم و یه صندلی با فاصله ازشون انتخاب کردم و نشستم.
بالفاصله بعد از تموم شدن صبحانه رابرت از جیبش پنج تا تراول صد دالری بیرون کشید و روی میز گذاشت.
37

https://telegram.me/romancity

رمان سقوط تابستان

Roman-City.ir

دختره چشماش برقی زد و با خوشحالی گفت
هر وقت که خواستی...رابرت بی تفاوت به در اشاره کرد
بیرون!ناخوداگاه لبخندی زدم،سرمو اوردم باال تا بیرون شدن "بلوند جذاب" رو بهتر ببینم!
دختره پوال رو برداشت و یکم بعد صدای در خونه به وضوح شنیده شد!
با فهمیدن اینکه مدت زیادی مثل احمقا به جای خالی اون دختر لبخند زدم و رابرت دیده،خجالت زده از پشت میز بلند شدم
از اومدنش انقدر خوشحالی یا رفتنش؟مکثی کردم و سعی کردم لحنم بی تفاوت باشه
هیچ کدوم،به من مربوط نمیشه!خوبه!تیرش به سنگ خورده بود!
کارمون اینجا تموم شده،برمی گردیم ال ایاصال بیرون نرفتم،هیچ جا رو هم نتونستم ببینم با این حال گفتم.
باشه،میرم وسایلمو جمع کنم.***
***
برگشته بودیم ال ای و زندگی دوباره روال کسل کنندشو از سر گرفته بود.ادام رو دیگه ندیده بودم،دلم براش تنگ شده بود.از اینجا بیرون
نمی رفتم .رابرت یکبار به وضوح گفت که نمی تونم تو شهر برای خودم ول بچرخم!
گفته بود من یه مهاجر غیرقانی ام و کافیه پلیس دستگیرم کنه!
از اونجایی که اون حوصله دردسر نداره نباید انتظار داشته باشم کمکم کنه!
باالی پله ها صدای صحبت یه نفر رو شنیدم.صدای ادام بود!
از همین باال هم قیافه ادام رو تشخیص میدادم!در حال بحث با یه بادیگارد بود.
از پله ها پایین دویدم و تا ادام بخواد بفهمه محکم بغلش کردم!
نمیدونم این چه کاری بود!؟از روی اینکه  1هفته بود جز رابرت و خدمتکارا کسی رو ندیده بودم یا اینکه آدام ،تنها ادم مهربون توی
زندگیم رو داشتم دوباره می دیدم؟با صداش ولش کردم و با یکم فاصله ازش ایستادم
امیلیا!چطوری دختر؟و با اون چشای مهربونش بهم زل زد!تازه بهش دقت کردم.
یه تی شرت مشکی پوشیده بود با شلوار جین کرم و کالج های کرم
خوشتیپ شدم؟به مسخره بازیش نگاه کردم ژست مدال ها رو گرفته بود و شیطون نگاهم میکرد
بعد از مدتها صدای خندمو شنیدم.برای خودمم عجیب بود!برای همین زود ساکت شدم...ادام با لبخند نگاهم میکرد
و من فکر کردم چرا اینقدر با ادام احساس راحتی میکنم؟
فکرامو پس زدم و دستشو کشیدم و بردمش سمت نشیمن روی یه مبل دونفره نشستیم،رو بهش گفتم
این همه وقت کجا بودی؟نمیدونستم کسی منتظرمه!نگاهیی به صورت جذایش انداختم.
از این به بعد همیشه یکی هست!ادام سرشو انداخت پایین و خندید
نمیدونستم چمه! انقدر تنها مونده بودم که با دیدن ادام انگار دنیا رو بهم دادن!
رفتم سمت پلیری که توی نشیمن بود بعد از یکم گشتن اهنگی که میخواستم رو پیدا کردم
رفتم جلوی ادام که با دقت به کارای دیوونه وار من نگاه میکرد.
31
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افتخار میدین؟بلند شد با اون اهنگ همه جور مسخره بازی که اسمشو رقص گذاشتیم از خودمون در اوردیم یه چیز ترکیبی از کالسیک و سالسا و تانگو!
ادام داشت منو چرخ میداد و اون اهنگ بلند بلند میخوند
()And I said hey you with the red dress
(ومن میگم:هی،تویی که لباس قرمز پوشیدی)
()I gotta find a way to take it off
(من یه راهی پیدا میکنم تا اونو از تنت در بیارم)
[]!Red dress-magic
خنده بلندم با دیدن رابرت و اون نگاه وحشتناکش به طور خودکار قطع شد،ادام وقتی دید که من ساکت شدم برگشت سمتی که من
بهش خیره بودم
رابرت قدمی اومد جلو.
صداشو که شنیدم از ادام فاصله گرفتم
اینجا چیکار میکنی ادام؟ادام باخنده و خیلی طبیعی به سمتش رفت و گفت
دل تنگت بودم رئیس.رابرت اشاره ای به من کرد.
کافیه  ۲دقیقه توی این خونه نباشم تا تو بیای سراغ دخترایی که با من میخوابن؟بیخیال رئیس ،داشتیم شوخی میکردیم!رابرت سری تکون داد و به سمت نشیمن رفت .دوباره رفتم سمت ادام خواستم دستشو بگیرم که دستاشو به حالت تسلیم گرفت باال و با
سر به جایی که رابرت نشسته بود اشاره کرد با گنگی نگاهش کردم که اروم گفت:
االن نمیشه!ادام یکم دیگه نشست و روحیه من رو عوض کرد در نهایت گفت یه خونه همین اطراف داره
ذوق زده رو به رابرت گفتم
میشه با ادام برم؟که در نهایت بدخلقی گفت
نه!با قیافه اویزون ادام رو بدرقه کردم که گفت به زودی یه مهمونی میگیره و حتما به رابرت میگه منو بیاره.با گفتن این جمله واقعا
خوشحالم کرد از بچگی عاشق مهمونی بودم اما مامانم منو زیاد جایی نمی برد حتی عروسی هارو هم خودش و بابا میرفتن!
با احساس بهتری درو بستم و خواستم برم باال که صدای رابرت رو شنیدم
دورو بر ادام نگرد!برگشتم سمتشو اروم گفتم
چرا؟دوست داشتم بگم چون از تو جوون تر و خوش اخالق تره؟!اما به همون چرا خالی بسنده کردم!
با گفتن این جملم با چند قدم خودش رو بهم رسوند نگاهی تحقیر امیز از باال تا پایین بهم انداخت که باعث شد اخم کنم!
مثه اینکه یادت رفته کارت اینجا چیه؟مثل خودش اخم کردم.
نه یادم نرفته  ،من دوست دخترتم!اشتباهت همینجاست!تو دقیقا همون چیزی هستی که سعی داشتم به ادام توضیح بدم،دختری که باهاش میخوابم.اگه هنوز نفهمیدیباید بهت بم تا وقتی با منی حق پریدن با بقیه ادم های دور و اطرافن رو نداری!
با این حرفش بغض کردم.خواستم برم سمت در و برم بیرون که داد زد:
کجا؟؟؟39
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مثل خودش داد زدم :بیرون!!دستمو کشید و به سمت راه پله ها هلم داد.
حیطه کاری تو بیشتر از اتاق خواب نیس!اشکام دیگه راه افتاده بودن.
 مگه من بردتم؟داد زد.
اره هستی!خریدمت پس بردمی!اینو گفت و با سرعت از خونه زد بیرون.
با گریه پله هارو رفتم باال خوشحالی اصال به من نیومده!
*
چند روزی گذشته بود بداخالقی و پاچه گرفتن هم به صفات نیک رابرت اضافه شده بود!دیگه واقعا تحملش داشت برام سخت میشد!کم
اذیتم میکرد؟!که حاال تحقیر کردن هم بهش اضافه شده بود.
با بی حوصلگی چند تا برگه در اوردم و پشت میز توی اتاق نشستم...
چقد دلم میخواست برم دانشگاه!ولی حتی دبیرستان رو هم تموم نکردم!ینی نمیشد اینجا برم مدرسه؟!
از فکر اینکه برم به رابرت بگم"عزیزم میشه بری منو مدرسه ثبت نام کنی ؟!"پوزخندی زدم! با حرص کاغذا رو مچاله کردمو گوشه ای
پرت کردم:
خونه خودت نیس که اینجوری بهم می ریزیش!با اعصابی داغون برگشتم سمتش نفس عمیقی کشیدم تا چیزی بهش نگم که تهش خودم صدمه بخورم!دستی به معنای برو بابا براش
تکون دادمو خواستم برم رو تخت بشینم،
که دستمو از پشت کشید و با صدای نسبتا بلندی گفت:
وقتی باهات حرف میزنم به من نگاه کن!با کالفگی نالیدم:
توروخدا ولم کن.حوصله ندارم!چته؟درسته محترمانه نبود و لحنش هم حالت خوبی نداشت اما همین هم برای رابرت خیلی بود!
نمی دونم چی شد که این حرف از دهنم در اومد ولی دیگه برای پشیمونی دیر بود!
من میخوام درس بخونم!اولش سکوت کرد ولی بعد صدای خندش اتاقو پر کرد!
چی؟!با بغض از اینکه مسخرم کرده گفتم
هیچی ،اشتباه کردم!رفتم سمت تخت و خودم رو انداختم روش و پتو رو هم کشیدم رو سرم.یکم که گذشت تخت باال پایین شد و رابرت هم دراز
کشید.خواست بغلم کنه که با حرص روی تخت نشستم.
سیرمونی نداری؟رابرت متعجب و با کمی عصبانیت گفت:
فقط می خوام بخوابم چرا اینقدر عجیب رفتار میکنی؟!نمیدونم از روی فشاری که این چند وقت از تحقیرهاش بهم اومد بود یا دله گرفتم که یک دفعه با صدا زدم زیر گریه!
یکم که گذشت دستی شونه هامو گرفت و منو برگردوند سمت خودش ،رابرت بغلم کرد و منم بی تقال سرمو روی سینش گذاشتم!مهم
نبود که دلیل این گریه ها خودشه!تنها پناه من فعال فقط اون بود!
*
*
40
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رابرت همزمان با بلند شدن از پشت میز گفت:
امشب مهمونیه ادامه!خوشحال لبخندی زدم.
باشه!سعی میکردم به یاد نیارم ادم عوضی که منو اسیر کرده بود دیشب سعی کرد حالمو بهتر کنه!عجیب بود ولی باعث شد یادم بیاد بدی
مطلق وجود نداره!
با خوشحالی رفتم توی اتاق لباس ،یه پیراهن مشکی برداشتم که به نظرم بهم میومد.پیراهن ساده و کوتاه مشکی رنگ تا باالی رونم که
استیناش بلند بود و یقه گردی داشت و از پشت تا کمر باز بود.
لباسو با صندل های پاشنه بلند مشکی رنگم ست کردم و یه کیف دستی مشکی رنگ هم برداشتم.
لباس رو پوشیدم و نشستم پشت میز ارایش.
می خواستم ارایشمو با یه رژ قرمز کامل کنم که در باز شد و رابرت اومد تو.بی توجه بهم راه افتاد سمت کمدش.
رژ رو زدم و به خودم تو اینه نگاه کردم.خوه شده بودم موهام باز بود و یه طرف شونم انداخته بودم یکم هم فرشون کرده بودم که حالت
داشته باشن.
از پشت میز که بلند شدم رابرت هم اومد بیرون،یه کت و شلوار مشکی با پیراهن سفید و کروات مشکی و کفش های مشکی خوشتیپ
شده بود!همینطور داشتم بررسیش میکردم که باصداش چشم ازش گرفتم.
راه بیوفت!رفت سمت در و منم بدون حرف دنبالش رفتم.
*
خونه ادام به بزرگی و باشکوهی خونه رابرت نبود اما بازم خوب بود یه ساختمون مشکی دو طبقه با سبک مدرن! کال خونه های مدرن رو
می پسندید فکر کنم!
به محض وارد شدنمون .ادام اومد جلوی در تا به رابرت خوش امد بگه!
امیلیا ،خوشحالم که می بینمت!لبخندی زدم:
سالم!به پشت سرش نگاهی کرد:
انگار با من کار دارن!میام پیشتون...شما برید خوش باشید!رابرت بی توجه راه افتاد سمت جمعیت و منم ناچارا دنبالش رفتم.
زنا و دخترا شیک ترین و قشنگ ترین لباساشونو پوشیده بودن اکثرا جوهرات قیمتی هم انداخته بودن .زوج ها با اهنگ ارومی اون وسط
می رقصیدن.نگاهم به ادام افتاد یه پیراهن ابی رنگ پوشیده بود با شلوار ابی تیره یه کروات باریک ابی نفتی هم شل دور گردنش بسته بود
در نهایت هم کفش کالج ابی کمرنگ خیلی خوشتیپ شده بود!به خودم نمی تونستم دروغ بگم!واقعا تحت تاثیر جذابیتش بودم!اما ادام
زیادی سرگرم مهمونیش بود و بهم نگاه هم نمیکرد!
***
انقدر اعصابم خورد شده بود که اگه میتونستم یکی رو تا حد مرگ میزدم!ادام به خودش زحمت نداد تا یه بار دیگه بیاد و باهام حرف بزنه
و رابرت مجبورم کرده بود کنارش بشینم.خیلی جدی گفت با کسی نمی رقصی  ،حرف نمیزنی و دنبال دوست هم نمیگردی ،منم به
مسخره گفتم چطوره کنارت بشینم و تکون نخورم که در کمال حیرت گفت فکر خیلی خوبیه!
با این حال خودش بی توجه به من اون طرف تر نشسته بود و در حالی که چند تا دختر رو مبل دورش نشسته بودن و عشوه میومدن با
چند تا مرد حرف میزد.
ادام هم که ته سالن سرش گرم بود.
با حرص زیاد از سر جام پاشدم که صداش متوقفم کرد.
کجا؟!برگشتم سمتش:
میرم یه چیزی کوفت کنم!41
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سرشو که برگردوند ،با توپ پر رفتم سمت ادام.
ادام با دیدنم صدای خندش قطع شد.
اینجا چیکار میکنی؟با این حرفش بیشتر از قبل ناراحت و عصبانی شدم و باصدایی که بی شباهت به داد نبود گفتم:
من به خاطر تو اومدم اینجا!دستمو گرفت و درحالی که سعی داشت ارومم کنه گفت
باشه،باشه!دست به سینه ایستادم تا ببینم چی میگه!
تو معشوقه رئیسِ منی!اون به راحتی میتونه جفتمون رو بکشه،ادمی با نفوذ اون...از حرفای ستایشگرانش راجع به رابرت خسته بودم.با بغض بدون توجه به اینکه چقد حرفم بچگانس گفتم:
من فکر کردم ذشت شدم که به خودت زحمت نمی دی بیای و باهام برقصی!ادام خندید و نگاهی بهم اندخت و گفت
از همیشه زیبا تر شدی!دستشو به سمتم دراز کرد و گفت:
ممکنه؟لبخندمو بیشتر کردم و گفتم
با کمال میل!سعی میکردم با اون اهنگ اروم تمام چیزی که از رقص بلدم رو انجام بدم!انقدر از رقصیدن با ادام خوشحال بودم که تمام اتفاقات این
مدت رو یادم رفته بود!
دستی سر شونم نشست و باعث شد دست از رقصیدن بکشیم.
ادام هرچیزیو چند بار باید بهت بگن؟باصداش به دنیای واقعی برگشتم!دنیای مزخرف خودم!
من مطمئنم هیچ تالشی برای مخ زدن نکردم!همیشه با خنده و شوخی سعی میکرد موقعیت رو درست کنه!
ادام عقب رفت و به سرعت خودش رو میون جمعیت گم و گور کرد.
خواستم برم بشینم که دستی دور کمرم حلقه شد!
پس زدن دستش به منزله بدبخت کردن خودم بود!اونم میون جمعیتی که برای خیلی هاشون اون یه ادم کله گنده بود!
به چه زبونی باید بهت بگم از ادام دوری کن!به اون چشمای ابیش از فاصله نزدیک نگاه کردم!من واقعا از این چشما میترسیدم
نگاهمو دزدیدمو گفتم
من به جز ادام دوستی ندارم!پافشاریت رو این مسئله عالوه بر خودت برای ادام هم خیلی بد میشه!از فکر اینکه بالیی سر ادام بیاره ،هول گفتم:
باشه ،باشه!تا اخر مهمونی بی خیال ادام شدم و همینجور کنار رابرت نشستم هر چند اون اصال حواسش به من نبود!
*
با بلند شدن رابرت فهمیدم وقت رفتنه!کیف کوچیکمو برداشتم و دنبالش راه افتادم.
جلوی در ادام منتظرموم بود.
شب خوش رئیس.رابرت براش سری تکون داد و جلوتر از من بیرون رفت.
امیدوارم بهت بد نگذشته باشه امی؟بد نبود،هرچند بیشتر از اینا خوشحال بودم ولی خب یه سری چیزا برای من هیچ وقت عوض نمیشه!42
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دوس ندارم ناراحت از اینجا بری...بغلش کردم:
یه خواهش میتونم بکنم؟حتما!با رابرت حرف بزن تا بزاره من ادامه درسمو بخونم.باشه،سعیمو میکنم.با صدای رافائل که اسممو صدا میزد از ادام جدا شدم و به سمت ماشین دویدم...
*
یه هفته از مهمونی ادام گذشته بود،به جز وقتی که مهمونی میگرفتن و یا مهمونی میرفتن توی این خونه خبر خاصی نبود.
رابرت کار خاصی انجام نمی داد و خیلی هم پیش نمی اومد از خونه بره بیرون!
گزارش ها و نمودار ها و درامد و هر چیزی که مربوط به شغلش بود رو افرادش اماده میکردن و اونم فقط بررسیشون میکرد.
خدا میدونه اگه ادام  ۲۲ساعته اینجا پالس نبود من از بیکاری میمردم!
سرم رو روی شونش گذاشتم.
آدام؟روزی که اینجا اومدم،دختری که قبل از من اینجا بود کشته شد!اتفاق همیشه می افته!سرم رو از روی شونش برداشتم و با ابرو های درهم گفتم.
اتفاق؟؟اون دختر رو عمدا کشت!معموال دخترا رو میفرسته توی کالب کار کنن،احتماال تانی مقاومت کرده!حس خودم رو درک نمی کردم!مگه من نمیخاستم از اینجا برم!؟یه حسی ته دلم میگفت نه!
منم یه روزی باید همچین چیزی رو قبول کنم؟!قبل از اینکه ادام فرصت کنه جوابم رو بده.سر و صدایی اومد و بعد از اون در اتاق به شدت باز شد .
وحشت زده بلند شدم.با دیدن رابرت و بدن خونیش ناخوداگاه جیغی زدم.
استفن و رافائل زیر بغلشو گرفته بودن و روی تخت گذاشتنش چاقو خورده بود و از جایی که تقریبا همه پیراهنش پر خون بود معلوم بود
دیر پیداش کردن و خون زیادی از دست داده.
با بهت بهش نگاه میکردم که دستی جلوی صورتم تکون خورد.
امیلیا ،خوبی؟ادام بود با بهتی که حاال بغضم بهش اضافه شده بود گفتم:
چ...ی شده؟توی مشروبش سم ریخته بودن!حالش که بد شده بهش چاقو زدن.با ادمی که بی جون روی تخت افتاده بود نگاه کردم.
دکتر باالی سرش و دوتا پرستار همراهش تند تند یه کارایی رو انجام میداد .تونستم ترزیق امپول و اماده کردن نخ و سوزن بخیه رو
تشخیص بدم!
صورتش رنگ پریده شد بود ،چشمای ترسناکش بسته بودن و دیگه بهم نمیگفت دور و بر ادام نباش!
از این فکرا بدتر اعصابم بهم ریخت!
حتی ادام هم نمی تونست ارومم کنه!من از رابرت بدم میومد.ولی نمیخاستم بمیره!من و چه ارزوی مرگ کردن برای دیگران؟!
ادام بغلم کرده بود و سعی داشت ارومم کنه.اروم گفتم:
ادام من از اون دل خوشی ندارم ولی واقعا دلم نمیخواد بمیره! صورتم رو توی دستاش گرفت.با لحن ارامش دهنده ای گفت:معلومه که نمی خوای!قلبت خیلی پاک تر از اونیِ که همچین چیزی رو بخوای!حالش خوب میشه،مطمئنم تا چند ساعت دیگه مشغوعداد زدن سر محافظاشِ!
میون گریه خندیدم و دستی به صورتم کشیدم.
داری چه غلطی میکنی ادام؟با صدای خش دارش ادام ولم کرد و برگشتم سمتش.
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پرسیدم:
خوبی؟!بی توجه به حرفم با لحن محکمی گفت:
بیرون!ادام سریع به سمت در رفت .منم دنبالش راه افتادم که با همون لحن گفت:
تو کجا؟!متعجب راه رفته رو برگشتم و روی صندلی کنار تخت نشستم .به صورتم که رد اشک ها روش بود اشاره ای کرد و گفت:
از ابراز عشق ادام احساساتی شدی یا ...جملش رو ادامه نداد.
خداروشکر ادام اینجا نبود!چون در اون صورت خیلی وضع بدی می شد!دوست نداشتم فکر کنه من از محبت هاش برداشت دیگه ای
میکنم!
من...فقط انتظار نداشتم اینجوری ببینمت!چشماش رو بست.
گذاشتم به حساب اینکه خون زیادی از دست داده و خستس اما بعد از چند ثانیه حس کردم داره بدنش تکون میخوره!تکون ها شدید تر
میشد.با وحشت جیغ زدم:
ادام،رافائل...کمک!اتاق به سرعت پر شد از دکتر و پرستار و افراد رابرت!
مبهوت دوباره به جمعیت در حال تالش نگاه کردم.حس میکردم تحمل جو اون اتاق زیادی برام سخت شده!
اروم از اتاق بیرون اومدم و به دیوار راهرو تکیه دادم.
بعد از چند دقیقه تقریبا همه کسایی که توی اتاق بودن اومدن بیرون.حال رابرت روبراه شده بود و نیازی بهشون نبود.برای پیشش موندن
بازم خودم داوطلب شدم.
چند ساعتی میشد که همونجا روی صندلی کنار تخت نشسته بودم تمام فکرم این بود به مکالمه نصفه و نیمه ام با ادام بود!اینکه یه روز
منم مجبورم با جمله "وسایلت و جمع کن و برو"رو به رو شم!
مزخرف بود که هم میخواستم از اینجا برم و هم نمی خواستم!
واقعا نمی دونم وقتی توی صورتم داد میزنی ازت متنفرم رو باور کنم یا االن که اینجا نشستی و مراقب منی!؟بدون توجه به کنایش پرسیدم:
رابرت تو میخای منو بیرون کنی؟!ابروهاش باال پرید میخواست یه چیزی بگه ولی فقط جهت نگاهش رو عوض کرد و در نهایت گفت
نه!شاید کلمه ساده ای بود!اما حداقل خیالم رو راحت کرد که قرار نیست.سرنوشتی مشابه اون دختر داشته باشم!
همچنان بهم نگاه نمی کرد،نیمچه لبخندی زدم.
مرسی!اینبار مستقیم توی چشمام نگاه کرد.
به خاطر اینکه اینجا زندانی شدی تشکر میکنی؟!فکر میکردم میخوای از اینجا بری!قطره اشکی روی گوتم ریخت.با دستم پاکش کردم.
اون واقعا هیچی از زندگی من نمی دونست!
میدونی رابرت؟! از بچگیم هیچوقت هیچکس منو نمی خواست!حتی پدر و مادر خودم! من هیچ وقت این حسی که جایی باشه که منوبخوان تجربه نکردم!
در مقابل احساساتم تنها سری تکون داد و گفت:
ادام میگفت خیلی دوست داری های اسکول رو تموم کنی!وسط گریه لبخندی زدم.
میگم مدارکی الزم داری رو برات اماده کنن!میتونی غیر حضوری بخونی!44
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هیجان کردنم دست خودم نبود،یه ادم واقعی پیدا شده بود که به خواسته های من اهمیت بده!
با لحنی که با همون هیجان قاطی شده بود گفتم:
واقعا؟!بازم سرشو تکون داد.
از ذوق زدگی زیاد نمیفهمیدم دارم چیکار میکنم .چون با داد رابرت فهمیدم بغلش کردم!البته از اونجایی که دراز کشیده بود برای بغل
کردنش تمام وزنم روی بدنش بود!
میخاای منو بکشی؟!شرمگین ولش کردم و گفتم
ببخشید! فقط خواستم تشکر کنم!با حالت خاصی گفت
شاید بعدا بتونی جبران کنی!حتی برنگشتم به صورتش نگاه کنم!حتی وقتی حالش خوب نیست هم دست بر نمی داره!
****
بهتر نیست استراحت کنی؟برگشت و نگاهی بهم انداخت
همون یه روز هم مایه تاسفه!بخاطر چند تا ضربه چاقو قرار نبوده که تا ابد توی تخت بمونم!برای بستن کرواتش خودم داوطلب شدم.انگار یه قرداد صلح نانوشته بینمون امضا شده بود!
زیر نگاهش دست و پام رو گم میکردم هرچند به نظرم خیلی هم فرق نکرده بود،شاید من عوض شده بودم!
همراه هم از اتاق بیرون اومدیم و به سمت میز چیده شدهِ صبحانه رفتیم.
همه اومدن و از سالمتی رابرت ابراز خوشحالی کردن!
نگاه همه عجیب بود.شاید به خاطر اینکه از روز اومدنم به اینجا معموال با رابرت دیده نمی شدم.ازش فراری بودم ،برای خودمم سوال بود
که االن چه فرقی کرده؟! ولی دیگه برام مهم نبود کنارش بشینم،باهاش حرف بزنم و کرواتش رو ببندم!
سرمو که بلند کردم نگاه خیره ادام رو دیدم،لبخندی بهش زدم.این پسر خدای مهربونی بود!
با صدای سرفه رافائل نگاهمو از ادام گرفتم و بهش نگاه کردم .با چشم ابرو اشاره ای به رابرت کرد.
اصال حواسم نبود...ادام باعث می شد حواسم جمع هیچی نباشه!
***
رابرت طبق قولش ،منو با رافائل فرستاد تا ازمون ورودی مدرسه رو بدم.بهتر شدن رفتار رابرت نسبت بهم به قدری قابل مشاهده بود که
باعث شد باور کنم حتی اگه با سنگ هم خوب رفتار کنی نرم میشه!
بهم سخت نمی گرفت  ،میزاشت تقریبا هرکاری دوست دارم رو انجام بوم 2 .بار با مهدیس تلفنی صحبت کرده بودم  ،حالش خوب بود و
انگار استفن اصال کاری به کارش نداشت.رفت و امد ادام بیشتر شده بود،اونم یه جورایی از خوب شدن رفتار رابرت متعجب بود .رابطشون
که به خاطر گند هایی که ادام پشت سرهم به خاطر من میزد خراب شده بود ،حاال بهتر شده بود و دوباره ادام فرد مورد اعتماد رابرت بود!
حسی که ته وجود من بود هم بیشترشده بود!حسی که نسبت بهش داشتم.در حقیقت حسی که از اول هم بود حاال بیشتر شده بود!
با بی قراری به ساعت نگاه میکردم  12ظهر بود،ادام همین موقع ها میومد.نمی دونستم چی میشه ولی می خواستم امروز بهش بگم! ادام
دیو فوالد زره ای نبود که بخوام از حرف زدن باهاش بترسم؛اما هیچ وقت پیش نیومده بود بخوام از احساساتم با کسی حرف بزنم!
پیراهن قرمز رنگم رو برداشتم یقه گردی داشت استین بلند بود و ساده تا باالی زانو! تابستون تموم شده بود و حاال پاییز جاشو گرفته
بود.روزا خیلی زودتر از چیزی که فکرش رو میکردم می گذشت،به دنبالش فصل ها و احتماال سال های عمرم...
هوا هنوز خیلی سرد نشده بود برای همین نیازی به کت نبود.فقط یه رژ قرمز زدم!حوصله چیز دیگه ای نداشتم.
صدای ادام رو از پایین شنیدم به سرعت در اتاقو باز کردم و از پله ها دویدم پایین!
با صدای بلند سالم کردم.
ادام صوتی زد ،گوشیش رو تکون داد و با همون حالت  carlyخوند:
!so call me baby(بهم زنگ بزن عزیزم!)
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با خنده رفتم سمتش و دستش رو گرفتم:
دلم برات تنگ شده بود!منم همینطور!بریم توی باغ؟سری تکون داد و به در ورودی اشاره کرد،جلوتر از ادام از خونه بیرون اومدم،با لبخند دنبالم میومد.
بالخره یه صندلی توی یکی از دنج ترین نقطه های باغ پیدا کردم.
کنار همدیگه نشستیم؛برای شکستن سکوت خودش پیش قدم شد و شروع کرد به تعریف کردن خاطرات و داستان های خنده دارش!
روی یه صندلی نشسته بودیم.اشک گوشه چشممو که از خنده بیش از حد بود پاک کردم.نگاهی بهش انداختم.وقتی می خندید...
نگاه خیرمو که دید؛ساکت شد.
بی مقدمه گفتم:
ادام؟تو از من خوشت میاد؟چند لحظه مکث کرد دستش رو گذاشت رو پیشونیم و با تعجب پرسید:
حالت خوبه؟!اخم کردم.
دارم جدی حرف میزنم!معلومه که اره!خودمم از کاری که می خواستم بکنم؛مطمئن نبودم اما توی این مورد به ریسک واقعا اعتقاد داشتم!
به سمتش خم شدم.یکم خودشو کشید عقب،دوباره فاصله بین مونو پر کردم .زودتر از اینکه بخواد حرفی بزنه ب*وس*یدمش!
شکه بود؛خودمم تو شک بودم؛سریع خودم رو کشیدم عقب.
از روی نیمکت بلند شد.
امیلیا!زبونم توی دهنم نمی چرخید!اصال نمی دونستم چی بگم!اولین و اخرین ایده ای که داشتم رو بلند به زبون اوردم:
من دوست دارم ادام!برای چند لحظه ثابت مونده بود.دوباره اروم گفت:
این که یه شوخی نیست؟!نه!روشو ازم برگردوند.
ولی رابرت؟!شمرده شمرده گفتم:
من...تو...رو...دوست...دارم!نگاه مهربونشو بهم دوخت و لبخندی زد؛
همونطور که بغلم میکرد،اروم گفت:
نمی دونم چجوری باورش کنم!دستام رو دور کمرش حلقه کردم.
جزو معدود لحظه های زندگیمِ که حس خوبی دارم.صدای بلند رافائل توی کل باغ پیچید.
امی؟امیلیا!کجایی؟از همدیگه که فاصله گرفتیم ادام با دیدن چهره نگران من زد زیر خنده و گفت:
چی شده؟!االن همه می فهمن!خندش رو جمع کرد و دستش رو پشتم گذاشت.
اینکه من و تو وقتمون رو باهم بگذرونیم برای همه طبیعیه.42
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لبخندی به مهنای صورتش زد و به سمت ورودی عمارت راه افتاد.
رافائل با دینمون از دور صداش رو باال برد و گفت.
کجا بودین؟خیلی وقته دارم صداتون میکنم.ادام با خونسردی تمام گفت:
خیلی سرگرم حرف زدن شده بودیم،اصال نفهمیدیم چطوری گذشت.رافائل بی خیال برگشت تو و گفت:
میز نهار رو چیدن،اگه گشنتونه بیاین!رفتار طبیعی ادام نگرانیم رو از بین برده بود،با سرخوشی دستش رو کشیدم و مجبورش کردم دنبالم بدوه.
رابرت سر میز مشغول خوردن بود.
سالم ارومی گفتم.
دوتا صندلی رو به روی هم و کنار رابرت رو انتخاب کردیم و نشستیم.
ادام پر انرژی شروع کرد به تعریف کردن اخبار کاری و اتفاق های جالب خودش!
با لگدی که رافائل با نامردی تمام محکم به پام زده بود.
نگاهم رو از ادام گرفتم.
رافائل اشاره نامحسوسی به رابرتی کرد که با بروهای باال رفته و حالت نگاه عجیبش بهم زل زده بود و صد در صد کارای منو زیر نظر
داشت!
برای طبیعی کردن اوضاع لبخندی زدم که مطمئنا اصال خیالش و از هیچی راحت نکرد.
شونه ای باال انداختم و دوباره مشغول خوردن شدم.
رابرت از مشت میز بلند شد و گفت.
غذات تموم شد برگرد اتاق،باید یه چیزی رو ببینی!با باشه ای که گفتم به سمت پله ها رفت.
نگاهی به رافائل کردم و گفتم:
تو میدونی چه خبره؟مایکی برگشته!مایکی؟!
از پشت میز بلند شدم و به ادام گفتم:
االن بر می گردم.پله ها رو با سرعت زیادی باال رفتم و بدون در زدن در رو باز کردم.
رابرت که در حال عوض کردن میراهنش بود نگاهی به صورتم انداخت و گفت:
من مشکلی ندارم اما شاید بعضی وقتا از در نزدن باعث پشیمون شدن خودت بشه!در بستن و گفتم.
چی رو باید می دیدم؟به روی میز کارش اشاره کرد.
اول اصال هیچ چیز قابل شناسایی نبود.
اما با یکم دقت نمی دونستم از دیدن اون حیونی که معلوم نبود سوسماره یا مارمولک جیغ بزنم یا حیرت کنم یا هیجان زده بشم!
چند قدم جلوتر رفتم و با دقت بیشتری نگاهش کردم.
رنگش ترکیبی از خاکی و سبز بود پوستش ذخیم بود و روش تیغ داشت.
تنها کلمه ای که از دهنم اومد "اینو از کجا اوردی؟"بود!
اسمش مایکیِ! برای اینکه حال و هواش عوض بشه چند ماهی فرستادا بودمش جزیره محل زندگیش!همچنان با کنجکاوی بهش زل زده بودم،هیچ وقت از این جور حیون ها بدم نمی اومد!
یعنی این حیون خونگیته؟سری تکون داد.
47
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خب تا وقتی جای من نخوابه ،مشکلی نیست!نمی دونم چجوری برداشت که با خنده به صورتم زل زد اما قسم میخورم منظورم فقط یه اصطالح بود!
کنار مایکی رفت و بلندش کرد و توی دستش گرفت.
االن بزرگتر دیده می شد .و بیشتر که فکر می کردم اون و رابرت خیلی بهن میومدن!
روبروم ایستاد و گفت.
نمی خوای بهش دست بزنی؟خطرناک نیست؟به صورت بی خیال و بی تفاوت مایکی اشاره کرد و گفت.
بهش میاد خطرناک باشه؟دستم رو اروم روی سر پخشش گذاشتم.
چشم هاشو چرخوند،واقعا داشت بهم نگاه میکرد!
با خنده گفتم.
خدایا چقد بامزس!مایکی رو برگردوند سرجاش،خیلی اروم بود و به نظر اصال حوصله تکون خوردن نداشت!
خوبه که با مایکی کنار میای.درسته که خوش اخالق شده بود اما فرضا که من باهاش کنار نمی اومدم،بعید می دونستم کسی که اینجا رو ترک میکنه مایکی باشه!
حداقل تو این موضوع شانس اوردم!دوباره اخماش رو برد تو هم!
روی تخت نشست،ساعتش رو از دستش باز کرد و روی تخت دراز کشید.
راهم رو به سمت در کج کردم که با صداش مجبورم کرد وایستم.
کجا؟میرم پایین،به ادام گفتم برمیگردم.نیازی نیست،ادام باید به کاراش برسه.با حرص روی تخت کنارش نشستم.
هرچند که رفتارش بهتر شده بود ولی ادم ضدحال همیشه ضدحال می مونه!
بلند نفس نکش!چشمام رو درشت کردم و به صورتش زل زدم.
چیزی بین لبخند و پوزخند روس صورتش شکل گرفت.
چشماتم درشت نکن.نفسم رو با حرص زیاد بیرون دادم و از روی تخت بلند شدم.
به سمت پنجره رفتم.
ادام در حال پایین رفتن از پله ها باغ بود.پنجره قدی اتاق رو باز کردم و سرم رو بیرون بردم.
آدام!...آدام!برگشت با گشتن پنجره ها بالخره پیدام کرد.دستشو برام تکون داد ،دستامو باال بردم جوابشو دادم.
بالخره وقتی کامال دور شد پنجره رو بستم و بهش تکیه دادم.
لبخندی زدم.دیوونه شده بودم یا بیش از حد دلباخته؟!
نگاهم به اخم های درهم رابرت افتاد.فقط تونستم بگم:
آدام رفت...***
عصبی مشتمو روی میز کوبیدم،یه حسی داشت خفم میکرد؛حسی که یکی دیگه رو دوست داشته باشی اما مجبور باشی با یکی دیگه
باشی!
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یه چیزی این وسط درست نبود،حسم نسبت به رابرت و خونش!جدیدا تنها حسی که داشتم این بود که رابرت کیف پولمه!بهم یه خونه
برای زندگی داده،خرج تحصیل و لباسم و خوراکمو میده!
پوفی کردم و سعی کردم خیلی به قسمت مزخرف ماجرا فکر نکنم!
کشوی میز رو بیرون کشیدم و از ال به الی دفتر مشکی که گاهی اوقات توش چیزی مینوشتم،عکسی که با آدام گرفته بودم رو در اوردم.
لبخندی روی لبم نشست،به روزی فکر میکردم که بالخره رابرت دست از سرم برداره...اون موقع شاید میتونستم با ادام...
با صدای کاترین ،عکسو پرت کردم تو کشو و از پشت میز بلند شدم.
چیزی شده؟اقای مورگان زنگ زدن و گفتن امشب با شما شام می خورن._جدی؟ممنون!
خواهش میکنمی گفت و دوباره منو تنها گذاشت.
رابرت نبود...مهم نبود ،اگه بهش نمیگفتم.بعید بود عصبانی شه!نمی دونستم این همه تغییر رفتارش رو پای چی بزارم؟!کسی که قبال
تهدیدم میکرد تا وقتی با اونم حق ندارم با کس دیگه ای باشم حاال انگار اصال براش مهم نبود من چی کار میکنم!
گذشته از رابرت و رفتار های ضد و نقیضش اینکه ادام میخواست شام رو با من بخوره شدیدا خبر خوبی بود!لباسام رو از تو کمد بیرون
کشیدم و
روی تخت انداختم،میخواستم امشب عالی باشه!
رو بروی هم نشسته بودیم  ،هول شده بودم .زیر نگاه خیرش سرم رو باال هم نمی اوردم!
خب چه خبر؟ اوضاع چطوره؟خوبه...نمی دونستم چمه .استرس داشت خفم میکرد!
اومدم از پشت میز بلند شم که دستم رو گرفت.
کجا؟” -کجا؟
دستتو بکش من اسیر تو نیستم!مکثی کرد اروم گفت
ببین دعوا نداریم!اسم دوستات بگو؟شاید بتونم پیداشون کنم!با لحن ارومتری که به خاطر پیشنهاد صلحش بود گفتم
مهدیس و پروا”سرمو بین دستام گرفتم.
بهش نگاه کردم،این همون پسری بود که سعی کرده بود بهم کمک کنه.مهم نیست که چه اتفاقی افتاده بود!اون سعی کرده بود کمکم
کنه!
کالفه دوباره پشت میز نشستم.
ادام،من نمی تونم اینجوری ادامه بدم.حس یه ادم نفرت انگیزو دارم،که با تو شام میخوره و می خنده و شب موقع خواب میره پیش یکیدیگه و از چیزایی که اون براش فراهم کرده استفاده می کنه! ...من میخوام با تو خوشحال باشم ادام!اما نمی توم چون کاری که داریم
میکنیم نفرت انگیزه!
تو اینطوری نیستی ادام ،تو برای من یه پسره خوب و مهربون با قلب پاکی!خواهش میکنم دنبال یه راه حل باش چون...
جملم رو نصفه گذاشت:
فکر میکنی من این وضع رو دوس دارم؟ املیا اون رابرته!رئیس من!فک میکنی چه بالیی سرم میاره اگه بهش بگم من عاشق کسی ام کهباهاشی؟اگه هر کس دیگه ای بودی شاید میگفتم و شاید رابرت عصبانی نمیشد و یه گوله حرومم نمی کرد!اما راجع به تو همه چی فرق
داره!
ادا...فکر میکردم شام امشب ممکنه خوشالت کنه!اما حاال که انقدر عذاب وجدان داری،اونم نسبت به کسی که بدترین بالها رو سرتاورده!باشه!میرسونمت خونه!
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قبل از اینکه فرصت بده چیزی بگم،از پشت میز بلند شد چند تا صد دالری روی میز کوبید و از رستوران زد بیرون!لعنتی خراب کرده
بودم!
بلند شدم و دنبالش دویدم،راننده اش کنار ماشین وایستاده بود،اما خبری از خودش نبود.
با ناراحتی به سمت ماشین رفتم.
آدام کجاست؟فقط به من گفتن شما رو برسونم!خودشون رفتن...اهی کشیدم ،درو باز کردم و نشستم.اینم از شام امشبمون!
در اتاق و باز کردم،امیدوار بودم رابرت برنگشته باشه،چون اگه به سرش میزد سوال جوابم کنه ،تضمینی نداشت گند بزنم به همه چی!
با دیدن اتاق خالی روبروم  ،زیر لب خداروشکر کردم،گوشی رو برداشتم و شماره ادام رو گرفتم.
لطفا پس از شنیدن صدای بوق پیغام خود را بگذارید.پلکامو روی هم فشار دادم.
ادام؟...من متاسفم .تند رفتم.وقتی کنار توام  ،همه چیز برام متفاوت میشه...دلم میخواد فقط تو باشی!اما یکی دیگم هست...چرا ناراحتمیشی ادام؟!من هر شب پیش اونم!بازم میگم به خاطر حرفای امشبم متاسفم!من دوستت دارم ادام،نمیخوام ازم ناراحت باشی...
داشتم فکر میکردم که دیگه چی بهش بگم که با باز شدن در اتاق و دیدن رابرت،بیخیال شدم و فقط گفتم:
_شبت بخیر!
بوی سیگارش داشت خفم میکرد.
تلفنو روی میز کنار تخت گذاشتم.
رابرت؟!دیوونه شدی؟چند تا پاکت سیگار رو خالی کردی؟!نه تنها مهلم نداد بلکه فقط لباس برداشت و دوباره در اتاق رو کوبید به هم و زد بیرون!
امشب به قدر کافی افتضاح بود! دیگه حوصله فکر کردن به مشکالت اون رو نداشتم!مطمئنا به قدر کافی آدمایی هستن که نگران حال
خرابش باشن،نیازی به دلسوزی من نیست!
نگاهم به مایکی افتاد که دوباره اورده بودنش توی اتاق!نمی دونم وقتایی که می بردنش بیرون دقیقا کجا می بردنش اما االن به نظر خسته
می اومد!
هی مایکی،تو میدونی این صاحبت چشه؟فقط خیره نگاهم کرد،پوفی کردم و گفتم:
جفتتون واقعا به هم شبیهین!***
به پیراهن مشکی تو تنم خیره شدم.استین حلقه بود ،یقه گردی داشت،چسب بود و قدش هم تا باالی زانوم بود .کفشای پاشنه بلند
مشکیم رو پام کردم و کیف دستیم رو هم برداشتم به اون جعبه مخمل قرمز رنگ نگاه کردم!هدیه ادام بود توش یه سرویس فوق العاده
زیبا از یاقوت کبود بود.
بعد از دعوای اون روزمون  3_2روز بعد ادام این هدیه رو برام فرستاد،خودش نیومد!تلفنی باهاش حرف میزدم اما اینجا نبود،برگشته بود
وگاس!
حاال بعد از  1ماه! برگشته بود! میگفت برام خبرهای خوبی داره!
گردنبند و گوشواره هاش رو انداختم .موهام رو باز دورم ریخته بودم.چرخی جلوی اینه زدم!عالیه!
اروم اروم از پله ها پایین رفتم .از خدمتکارا پرسیدم:
رابرت کجاست؟که طبق معمول تنها جوابی که شنیدم "بار" بود!
رابرت یه بار شخصی و دنج داشت.طبق گفته های خودش میتونستی بهترین مشروب های دنیا رو اونجا پیدا کنی!اروم اروم چند تا پله
ورودی بار رو پایین رفتم .دیدمش ،روی مبل نشسته بود یه مشروب گرون قیمت جلوش بود و یه لیوان نیمه پرم تو دستش.جا سیگاریش
پر بود.انگار متوجهم شد.سرشو به سمتم چرخوند و با دیدنم فقط پوزخندی زد!
خیلی خوب می شد اگه میتونستم ازش بپرسم چی تو زندگیت کم داری که اینجوری میکنی؟ولی نه من آدم پرسیدن بودم،نه اون اهل
جواب دادن!
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فکرام رو پس زدم چند قدم دیگه جلو رفتم،سنگینی نگاهشو به خوبی حس میکردم.
رابرت؟من دارم با ادام و دوستاش میرم بیرون!پوزخند دیگه ای تحولم داد و سیگار دیگه ای اتیش زد!
تا قبل  11خونه ای!می خواستم بگم مگه تو بابامی؟!ولی زبونمو خفه کردم تا با گفتن این! چیزی که واقعا هستو تو سرم نکوبه!اما انگار خودش دست بردار
نبود.
ابرویی باال انداخت و گفت:
در حریان هستی که؟واسه خواب باید اینجا باشی!لبم رو گاز گرفتم تا حرفی بهش نزنم!واقعا دلیل تغییر رفتارش برام گنگ بود!؟نکنه قضیه منو ادامو فهمیده؟!نه!
اگه می فهمید،اون کسی نبود که بخواد بزاره این قضیه ادامه پیدا کنه!
در جواب حرفش "فهمیدمی" گفتم و خواستم برم که دستشو دور کمرم حلقه کردو درست وقتی اصال انتظارش رو نداشتم منو نشوند رو
پاش!
با حرص سعی کردم دستشو پس بزنم!
رابرت!این چه کاریه؟!ولم کن!بی توجه سرشو توی موهام فرو کرد!لعنتی!زیادی مست بود!
موهامو کنار زد و کنار گوشم اروم گفت:
برای ادام اینو پوشیدی؟!رابرت...بزار برم،تو مستی....چونمو گرفت و صورتمو برگردوند سمت خودشبه رژ لب رو لبام خیره شد،اروم دستشو رو لبام کشید.
اینم برای اونه؟باگفتن این جمله فشار دستاش رو کمرم بیشتر شد و تا به خودم بیام صورتش رو بی هیچ فاصله ای روبروم دیدم!تقالهای من کوچکترین
اهمیتی براش نداشت،فقط می بوس*ید!
وحشی شده بود!رابرت چش بود؟!
سعی کردم پسش بزنم.لعنتی!من هیچ وقت زورم به رابرت نمی رسید!
دستش زیپ پشت لباس رو لمس کرد...
چشمامو بستم تا نبینم کسی که همیشه مجبوره تسلیم شه منم!
*
چشمامو که باز کردم از دیدن خودم تو اون وضعیت اهی کشیدم.سرنوشت من تا اخر عمر خمین بود!بلند شدم و اون لباس مشکی لعنتی
رو از روی زمین برداشتم و پوشیدم.
کفشامو دستم گرفتم ،کیفم رو برداشتم.حتی حوصله برداشتن اون سرویس گرون قیمتی که روی زمین افتاده بود رو هم نداشتم!گوشیمو
از تو کیفم در اوردم 10.تا میس کال از ادام و 2تا اس ام اس!
امیلیا ،کجایی؟صبح میام اونجا!اروم اروم از اون پله های کوچیک رفتم باال! خواستم از نشیمن رد شم که قیافه برافروخته ادام رو دیدم!نگاهش که بهم افتاد از جاش پرید!

نمیدونم چیزی به رابرت گفته بود یا نه!از قیافه بی تفاوت رابرت نمیشد چیزی فهمید!
با چند تا قدم خودشو رسوند
خوبی؟پوزخندی زدم!عالی بودم!چیزی نگفتم رابرت داشت نگاهمون میکرد.رو به ادام گفتم
خوبم!و با گفتن این جمله از پله ها رفتم باال.
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باالی پله ها که بودم،صدای رابرت رو شنیدم.
اتفاق خاصی نیفتاده که قرار باشه به کسی جواب بدم آدام!اون دختر برای همین اینجاست!یادت که نرفته؟!اولین قطره اشک از چشمم پایین چکید،هیچ اختیاری رو اشکایی که صورتم رو پر کرده بودن نداشتم.بدارین قسمتش این بود که حق با
اون بود!حقیقت محض همین بود!
روز بعد از اون اتفاق بود ،ادام اومده بود اینجا ،بی حوصله به پیانو گوشه نشیمن زل زده بودم که ادام گفت:
دوست داری بزنی؟!اروم گفتم
یه زمانیدذوست داشتم!دستم رو گرفت و بلندم کرد:
پس بلدی!باید برام بزنی!بیخیال ادام،حوصله ندارم.روی صندلی کوچیک پیانو به زور نشوندم،دستام رو بین دستاش گرفته بود و بی هدف روی کالویه ها می ذاشت.
از صداهای مزخرفی که تولید میشد ،گوشام درد گرفته بود.
ادام ،گوشم!صورتش رو اورد کنار صورتم و خندید:
تا برام بزنی وضع همینه!لبخند بی جونی زدم:
باشه!میزنم...نفس عمیقی کشیدم و اهنگی رو زدم که خیلی باهش احساس نزدیکی میکردم!
You shout it out
تو داری فریاد میزنی میزنی
But I can't hear a word you say
اما من نمیتونم حتی یه کلمه از حرفات رو بشنوم
I'm talking loud not saying much
منم بلند حرف میزنم ولی چیز زیادی برای گفتن ندارم
I'm criticized but all your bullets ricochet
من بارها سرزنش شدم اما همه گلوله ها از من برگشت خوردن
You shoot me down, but I get up
تو منو پرت میکنی روی زمین ولی من بازم بلند میشم!
I'm bulletproof, nothing to lose
من ضد گلوله ام ،هیچی برای از دست دادن ندارم
Fire away, fire away
شلیک کن ،شلیک کن
Ricochet, you take your aim
تو نشونه گرفتی..شلیک میکنی
Fire away, fire away
شلیک کن ،شلیک کن
You shoot me down but I won't fall
منو روی زمین پرت میکنی ولی من زمین نمیافتم
I am titanium
من تیتانیومم
You shoot me down but I won't fall
منو روی زمین پرت میکنی ولی من نمیافتم
I am titanium
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من تیتانیومم
Cut me down
منو خورد میکنی
But it's you who has further to fall
ولی این تویی که اسیب می بینی
Ghost town, haunted love
 عشق شبح زده،شهر متروکه
Raise your voice, sticks and stones may break my bones
 نیش کنایه هات ممکنه استخوان هام رو بشکنه،صداتو رو باال ببر
I'm talking loud not saying much
منم با صدای بلند حرف میزنم ولی چیز زیادی ندارم بگم
I'm bulletproof, nothing to lose
 هیچی برای از دست دادن ندارم،من ضد گلوله ام
Fire away, fire away
 شلیک کن،شلیک کن
Ricochet, you take your aim
شلیک میکنی،نشونه میگیری
Fire away, fire away
 شلیک کن،شلیک کن
You shoot me down but I won't fall
منو روی زمین پرت میکنی ولی من نمی افتم
I am titanium
من تیتانیومم
You shoot me down but I won't fall
I am titanium
I am titanium
Stone-hard, machine guns
، تفنگ ها، سنگ پرتاب کن ها
Firing at the ones who run
به کسی که در حال فراره شلیک میکنن
Stone-hard, those bulletproof glass
شیشه ضد گلوله،سنگ سخت
You shoot me down but I won't fall
بهم شلیک میکنی ولی من زمین نمیافنم
I am titanium
من تیتانیومم
You shoot me down but I won't fall
I am titanium
You shoot me down but I won't fall
I am titanium
You shoot me down but I won't fall
i am titanium
]Titanium - madilyn bailey[

اشکام رو با دستم پاک کردم اصراری نداشتم تا سرم رو باال بیارم و فرشته.بالفاصله از پشت پیانو بلند شدم،با صدای دست زدن یه نفر
.عذابم رو تماشا کنم!اما بالخره نگاهم بهش افتاد
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رابرت کنار یکی از مبل ها وایساده بود،نگاه خیرش اذیتم میکرد،دست زدن مسخرشو که تموم کرد گفت:
اوه،فکر میکنم اون  100هزار دالر کم کم داره منطقی به نظر میرسه!پیانوام میزنی!اون واقعا بویی از انسانیت نبرده نبود!
چه توقعی باید از آدمی که دخترا وسیله پول در اوردنش بودن می داشتم؟
دیگه بیشتر از این نمی خواستم اونجا وایستم،خدافظ ارومی به ادام گفتم و مستقیم به سمت در پشتی دویدم.
***
کتابامو ورق میزدم،خودم خواسته بودم بخونم،اما هر لحظه ذهنم مشغول چیزی میشد و در نهایت می دیدم که حتی  1صفحه هم
نخوندم!
بیخیال درس شدم و کتابمو بستم،شاید اگه یه چرخی میزدم حالم عوض میشد!
به محض بیرون اومدن از اتاق خدمه رو دیدم که در رفت و امد بودن و هرکس یه کاری انجام می داد.
یکیشونو نگه داشتم.
اینجا چه خبره؟جعبه توی دستشو محکم تر گرفت.
فرداشب جشن هالووینه!بالفاصه رفت سمت پله ها،خیلی خوب بود!"هالووین" جشن مورد عالقه من بود!هرچند برای مامانم بیشتر یه جشن مذهبی با رسومات
خاص بود!اما من عاشق پوشیدن کاستوم شخصیت ها بودم!و االن واقعا دلم میخواست برم لباس بخرم!
در اتاق مطالعه رو باز کردم ،رابرت پشت میزش نشسته بود و یه سری برگه رو توی دستش بود.
میتونم بیام تو؟طق معمول از اینکه باهاش کار داشتم تعجب کرد!بعد از اتفاقایی که افتاده بود انقدر ازش فراری بودم که خودمم از اینکه بی خیال فاصله
داشتن باهاش شدم تعجب کردم!
بیا تو!دروبستم و نزدیک ترین صندلی بهش رو انتخاب کردم.
زل زده بود بهم،نگاه خاصش باعث میشد ادم حرفش یادش بره!
من...من میتونم ...برای جشن فردا ...لباس بخرم؟!دوباره مشغول کارش شد.
اره ،با رافائل میتونی بری.با انرژی بیشتری بلند شدم تا برم دنبال لباس هالووینم!این جشن وسط بی حوصلگی و روزمرگی هام واقعا عالی بود!
موقع بیرون اومدن از اتاق برگشتم و به سرعت جملمرو به زبون اوردم.
ممنون!لباسی که بعد از کلی چرخیدن توی مغازه ها انتخابش کرد بودم رو با احتیاط از توی کاور دراوردم،یه پیراهن به سبک ویکتوریایی بود
رنگش سفید بود و روش گیپور دوزی های ابی داشت.
با یکم گریم و مدل مو مثل اشراف زاده های انگلیسی دوره ویکتوریا می شدم!با خوشحالی لباسم رو توی کمد گذاشتم و خودمو روی
تخت پرت کردم!میدونستم از االن برای مهمونی فردا هیجان دارم!
***
هرکاریی کردم دیدم نمی تونم اروم یه جا بشینم!پرده رو کنار زدم ،باغ پشتی که همیشه جادویی به نظر می رسید،فوق العاده شده
بود!کنار پله ها کدو تنبل های طراحی شده ای که توشون المپ روشن کرده بودن  .گذاشته شده بود.
دور تا دور استخر رو با نور پردازی خاصی که هنوز تموم نشده بود،به رنگ مشکی و نارنجی دراورده بودن،به درخت ها اسکلت و ارواحی
که کامال طبیعی به نظر می رسیدن اوریزون شده بود.
با خوشحالی از اتاق دویدم بیرون تا ببینم چه بالیی به سر خونه اومده!
کنار دیوارا و گوشه های راهرو ها خدمه در حال چیدن شمعدون های پایه دار بودن به یه قسمت از دیوار دو تا تابوت تکیه داده شده بود،
دو تا دور نرده های پله ها رو روبان سیاه پیچیدهبود!
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سالن روبروی در اصلی ؛روی نصف چللچراخ بزرگ اونجا خفاش های مشکی ریز و درشتی نصب شده بود و کارگرا در حال نصب بقیش
بودن!
و سالن اصلی!
درست وسط سالن با مجسمه های مومی از از عروس های مرده یه حلقه ارواح درست کرده بودن و یه سری هم مشغول راه اندازی اتش
مصنوعی وسطش بودن!
از خوشحالی جیغ خفیفی کشیدم،اینجا عالی بود!
مطمئن بودم این یکی بهترین مهمونی های هالوین تو کل امریکاست!
راه رفته رو برگشتم تا قبل از اینکه دیر بشه،برای مهمونی حاضر بشم!

دستمو روی نرده های روبان پیچ ،گذاشتم و اروم اروم از پله ها اومدم پایین!
صدای موزیک بلند و هیجانی با فضای تاریک خونه که با شمع نورپردازی شده بود ترکیب فوق العاده ای بود!
شدیدا کنجکاو بودم تا ببینم رابرت چی میپوشه!خب اون مطمئنا قرار نبود یه زامبی یا مرد ژله ای باشه!
داشتم احتماالتی مثل خون اشام یا قانتل زنجیره ای رو بررسی میکردم که
با دیدنش روی صندلی بزرگش که بیشتر شبیه تخت پادشاهی بود فهمیدم بی ذوق تر از این حرفاس!
کت و شلوار معمولی!البته میشد بگی بیشتر شبیه یه انگلیسی اصیل شده!
از اون که نا امید شده بودم،امیدوار بودم ادام یه چیز هیجان انگیز تر باشه!
با حس فرورفتن چیزی تو گردنم،جیغی کشیدم و چند قدم به سمت جلو دویدم.برگشتم تا ببینم کی همچین کاری کرده!
اما با صدای خنده ادام،اخمی کردم و گفتم
بی مزه!بیشتر خندید و با لهجه مثال غلیظی گفت
happy Halloween,miss Amelia(هالووین مبارک،بانو امیلیا!)
درحالی که دوباره به سمتش می رفتم گفتم:
درسته به لهجه بریتیش افتضاح حرف میزنی اما خون اشام خوشتیپی هستی!با دستش لبه شنلش رو توی صورتش کشید و گفت:
میدونم!دستمو روی جایی که گاز گرفته بود گذاشتم.
چقدر تیز بود!واقعا رفتی دندون نیش کاشتی؟!نه،از وقتی به دنیا اومده بودم داشتم!دستشو کشیدم تا باهم بریم و بقیه خونه رو ببینیم.
بیا ببینم!اگه به تو باشه تا اخر مهمونی جلوی در وایمیستی و مسخره بازی درمیاری!مهمونی بزرگی بود،کلی ادم اومده بودن ،بعضیاشونو تو مهمونی ادام دیده بودم اما افراد غریبه ام زیاد بودن و با وجود لباسا و گریم
تشخیص افراد سخت تر هم شده بود.
از میون جمعیت در حال رقص رافائلی که شکل زامبی شده بود رو تشخیص دادم.
حواسش به ما نبود،دستانو روی چشماش گذاشتم
سالم به خوش اخالق ترین زامبی دنیا!دستامو برداشت و برگشت سمت منو ادام.
سالم امی!چطوری؟خوبم!آدام!واقعا خون اشام بودن بهت میاد!آدام ابرویی باال انداخت.
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همه سر این موضوع توافق دارن راف!یکم دیگه کنار رافائل موندیم و باهم مهمونا رو بررسی کردیم!
با اهنگی که پخش میشد زیر لب میخوندم و هم زمان اون کاپ کیک هایی که شبیه تار عنکبوت تزئینشون کرده بودن رو هم
میخوردم.سرمو چرخوندم تا رابرت رو پیدا کنم.هنوز همونجا نشسته بود،با این تفاوت که االن اطرافش پر از سیندرال و ملکه یخی و مانستر
های بود!
مطمئن بودم اون دخترا به هر کاری دست میزنن تا فقط یه مدت معشوقه رابرت تورنتون معروف باشن!جدا از معروفیتش،وقتی  ۰۸سالش
هم میشد به خاطر پولش احتماال بازم حاضر بودن باهاش باشن!
بیخیال رابرت شدم،مثل همیشه!
حواسم رو به اهنگ ارومی که پخش میشد دادم .عالی بود!دستی جلوم دراز شد:
?may i(ممکنه باهم برقصیم؟)
دستم رو توی دست ادام گذاشتم،یه رقص اصیل با یه اهنگ اصیل!شنلش رو در اورد و روی مبل گذاشت.کنار لباسم رو گرفتم و باهم
وسط سالن رفتیم روبروی هم تعظیم کوچیکی کردیم و شروع کردیم به رقص!
مامانم اگه می دید دارم رقص مورد عالقش رو اجرا میکنم احتماال خیلی خوشحال میشد!
چرخی زدیم و پارتنر رقصم عوض شد،نمی شناختمش...یه پسر نسبتا جوون بود،لبخندی بهش زدم.
تقریبا اخرای اهنگ بود که با دیدن کسی که جلوم بود،یکم شکه شدم!فکر نمیکردم اونم برقصه!
با تعجب دیدم اهنگ از اول گذاشته شد و اطرافمون خالی شد،به ناچار دوباره تعظیم کوچیکی کرد و دستمو پشتش گذاشتم.
see see
نگاه کن،نگاه کن
Beauty is not hard to define
تعریف کردن زیبایی سخت نیست
It is there inside
اون همینجاست،داخلت
When you open your eyes
وقتی چشماتو باز میکنی
Hey, don't be blind, be open to see
هی،کور نباش،سعی کن ببینی
Could she be the girl to help me see
اون میتونه دختری باشه که کمکم میکنه ببینم؟
?See the world
دنیا رو ببینم؟
()..See see
نگاه کن،ببین
The world
دنیارو
[]pharrell williams - CC the world
محو رقصیدن شده بودم،حرکات یکی بعد قبلی خودشون اجرا میشدن،لبخند کوچیکی روی لبش بود،از اول رقص سعی میکردم بهش نگاه
نکنم...اما بالخره باهاش چشم تو چشم شدم،حس میکردم با یه نگاه میخواد تا ته ذهنمو بخونه!این بد بود ،نمیخواستم بدونه توی ذهنم
چی میگذره!
دوباره به اطرافم نگاه کردم،به ادام که با اخم گوشه ای به یه ستون تکیه داده بود و منو نگاه میکرد.
اتفاق وحشتناکی که داشت برام میوفتاد این بود که رقصیدن و بودن نزدیک رابرت اذیتم نمیکرد،وقتی نزدیکش بودم حس عجیبی
داشتم!حسی که نمی شناختم!
من ادامو دوست داشتم و میدونستم دوست داشتن چجوریه!اما رابرت...
با صدای دست جمعیت به خودم اومدم،دامن لباسمو گرفتم و دوباره به نشونه احترام خم شدم.
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مستقیم به سمت در پشتی رفتم،باغ اونجا میتونست حالمو خوبه کنه!
روی نیمکتی که زیر یه قفس مربعی شکل که دورشو برگ و پیچک پوشونده بود نشسته بودم  ،باد نسبتا سردی میومد.دستمو روی
بازوهام کشیدم.
توی فکر بلند شدن بودم که شنل ادام و روی شونم حس کردم.
کنارم نشست.
خیلی خوب می رقصی!تماشاش از دور خیلی بهتره...بعد زیر لب ادامه داد:
شاید راجع به خودتم...سرشو تکون داد.
به هر حال!شب خوبی بود.اره،یه مهمونی هالووین واقعی بود!هرسال بزرگترین مهمونی هالووین توی  LAرو رابرت میگیره!برگشتم و نگاهش کردم ،با اون گریم خون اشام واقعا جذاب شده بود.
نگاه خیرم رو که دید ،صورتش جدی شد.هیچکدوممون نمی تونستیم مانع نزدیک شدنمون به همدیگه شیم.نسبت به ادام به کششی
وجود داشت که نمی تونستم مقاومت کنم!
نفس هاش رو روی چند سانتی متری پوست صورتم حس میکردم.صدای ارومش رو شنیدم.
من عاشقتم...***
خونه خالی شده بود،حتی تمیزکردنش رو هم موکول کرده بودن به فردا.
می خواستم در اتاق رو باز کنم که یه خدمتکار جلوم رو گرفت.
نمیشه برین تو!خستگی زیاد گیجم کرده بود.حتی درست نفهمیدم ادام کی رفت و چجوری رسیدم به اینجا!
چرا؟رئیس امشب...نذاشتم جملشو تموم کنه.
چی؟؟؟گفتن این کلمه تقریبا حالت جیغ یه خودش گرفت.
اتاقتونو نشونتون میدم.از در اتاق رابرت فاصله گرفتمو توی دلم گفتم "برو به جهنم!"
در اتاقمو بهم کوبیدم.
نباید ناراحت میشدم،اما شده بودم!نمیفهمیدم چرا برام مهمه که اون دختر دیگه ای رو برده تو اتاق من!
لباسم رو با لباسهایی که همون دختر گذاشته بود ،عوض کردم.روی تخت نشستم.
نمی تونستم فکرم رو از اون اتاق منحرف کنم.دلم میخواست اون دخترو بیرون کنم...
باصدای داد و بیداد چشمامو باز کردم،به سرعت در اتاق باز کردم تا ببینم سر صبحی چه خبره!
یه دختر تقریبا از اتاق رابرت پرت شد بیرون و هنوز درست تعادلش رو حفظ نکرده بود که لباساش هم پرت شد سمتش!
با حیرت به صحنه روبروم نگاه میکردم که با داد رابرت سرجام تکونی خوردم.
از خونه من گمشو بیرون!دختره با بیشترین سرعتی که میتونست از پله ها دوید پایین ،این کارا دیگه برای چی بود؟
ابروهامو توی هم کشیدم ،قبل از اینکه بره توی اتاقش با صدای بلندی گفتم:
باید باهم حرف بزنیم!برگشت توی اتاق و اینو به حساب این گذاشتم که میشنوه چی میخوام بگم.
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توی درگاه در وایساده بودم.
دیشب اینجا چه خبر بود؟همزمان با بستن سردکمه هاش گفت:
میخواستی چه خبری باشه؟حق نداشتی اون دخترو بیاری توی اتاق من!اتاق تو؟بیخیال بستن سردکمه هاش شد،چند قدمی به سمتم اومد.
چی باعث شده فکر کنی اینجا اتاق توئه؟توام یه مهمونی!مثل بقیه!تنها فرقت اینه چون "من"خواستم،بیشتر موندی!با جوابش همه چیزایی که قصد داشتم بگم از ذهنم پرید.فکر میکردم که خیلی وقته از این مرحله رد شدیم!فکر میکردم من واقعا فرق
دارم...خودش باعث شده بود همچین فکری بکنم!
باصدایی که می لرزید گفتم:
من...متاسفم...ازاونجا اومدم بیرون،بعضی وقتا...بعضی جمالتو باید دوباره بشنوی تا هیچوقت گذشتت یادت نره!
***
تو تعطیالت کریسمس بودیم،قرار بود بریم وگاس...گاهی اوقات زندگی اینجا فوق العاده روتین می شد و همه چیز دچار روز مرگی.دو ماه
به سرعت گدشت بی هیچ تنشی...جمالت  2ماه پیش رابرت منو از توهمی که دچارش بودم در اورده بود...
توهم متفاوت بودن!
فکر میکردم رابرت برای سال نو هم قراره یه مهمونی به بزرگی قبلی بگیره،اما هیچ خبری نبود،خدمتکارا رو مرخص کرد تا برای تعطیالت
برن و دیگه هیچ اتفاق خاصی نیوفتاد.برای کریسمس ادام بهم یه گردنبد ظریف و نقره ای هدیه داد که پالکش اول اسمش بود.اما مجبور
بودم پالکشو همیشه توی کشو میزم نگه دارم چون کافی بود رابرت اونو توی گردنم ببینه!به جای اون پالک،صلیب نقره ای که هدیه
رافائل بود رو توی زنجیر انداخته بودم.
این گردنبد تبدیل شده بود به با ارزش ترین چیز زندگیم!
رابرت حتی یه تبریک خشک و خالی هم بهم نگفت.تعجبی نداشت!مطمئنا اگه رسم و رسومات کریسمس رو اجرا میکرد بیشتر تعجب
میکردم!
پالتوی مشکیم رو پوشیدم.تمام تالشمو برای نگاه نکردن بهش نادیده گرفتم.بی هیچ ترسی بهش خیره شدم.دیگه ترسی نداشتم از اینکه
بگم من نسبت به اون یه حس ناشناخته دارم.
اما قرار نبود من زندگیمو براساس یه احساس ناشناخته به ادم سنگ دل و بی احساس بیشتر از این تباه کنم!
دوست داشتن یه ادم مهربون که همیشه میدونم اونم دوستم داره بیشتر به من میخورد!
اگه ادام از این زندگی که از اولش عذاب بود هم سهم من نمیشد،دیگه واقعا نمی خواستم زندگی کنم.
بریم؟با صدام دست از زدن اون عطر گرون قیمت به خودش کشید.
چی تو وگاس هست که همیشه برای رفتن به اونجا مشتاقی؟بودن دوستم اونجا کافی نیست؟از دید من؟...نه!نفهمیدم چرا اون حرفو زدم!انگار دوباره یه تلنگر الزم داشتم!
این از دید یه ادم سنگ دل و بی احساسِ ،نه از دید من...نگاه طوالنی و خیره ای بهم انداخت.دستامو تو هم گره زدم.
ببخشید...من...احتیاجی نیست!جلوتر از من دروباز کرد و رفت بیرون.
سعی کردم بی خیال باشم تا حداقل برای دیدن مهدیس بعد این همه وقت ،انرژی داشته باشم.
وگاس مثه قبل بود .با این تفاوت که االن پر از درخت کریسمس و روبان قرمز و چراغ های رنگی و گروه های اواز خون بود.
51
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جلوی یه برج ماشین ایستاد.
"Torenton tower
پس استفن اینجا زندگی میکرد!
در ماشینو باز کردم و دستام رو بیشتر توی جیب پالتوم فرو بردم.برف با شدت می بارید.ادام از ماشین هم از ماشین قرمز و اسپرتش پیاده
شد،دستی براش تکون دادم.صدامو باال بردن و اسمشو صدا زدم:
ادام؟ادام؟کاله کاپشنش رو روی سرش انداخت:
چی شده؟تقریبا بهم رسیده بود.
یه عکس ازم میگیری؟دیوونه شدی؟اره!خندید و گوشیش رو از جیبش در اورد.
وایسا!شبیه دوتا دیوونه بدیم که توی این هوای سرد و برفی وسط خیابون عکس میگیرن!...
با صدای رافائل باهم به سمت اون و رابرت دویدم .اخم وحشتناک رابرت رو نادیده گرفتم.دیگه چیزی برای ترسیدن از رابرت وجود
نداشت.من بدترین روی اونو هم دیده بودم!شایدم فکر میکردم که دیدم!
طبقه  49اسانسور ایستاد،پنت هاوس مخصوص خود رابرت بود!چه خودخواه!
استفن جلوی در برای استقبال از ما وایساده بود،وقتی خوش امد گوییش تموم شد با سرعت رفتم تو سرم مدام می چرخید،دنبال مهدیس
بودم،بالخره دیدمش ،یه سارافون سفید و صورتی پوشیده بود و کنار 2تا دختر دیگه وایساده بود،به سمتش دویدم و محکم بعلش کردم.
مهدیس!محکم به خودم فشار می دادمش.بالخره دستامو از دورش باز کردم.
کریسمس مبارک.کریسمس توام مبارک!دستشو گرفتم تا بریم بشینیم که چیزی رو زیر دستم حس کردم.
دستشو به صورتم نزدیک کردم.
حلقه ظریفی که روش نگین کوچیکی داشت...
نه!!!!به صورتش که حالتی بین شرم و خجالت داشت نگاه کردم
اون مرد خوشبخت کیه؟با صدای ارومی گفت
جرالد!دنبال خودم می کشیدمش.
زودباش،باید همه چیزو برام تعریف کنی.باهم روی یه مبل دو نفره نشستیم،ادام با لبخند بهمون نگاه میکرد.
خب،بگو ببینم؟از کجا پیداش کردی...خب راستش...من تا عصر اینجا کار میکنم،بقیشو توی یه بار پیشخدمتم،جرالد اونجا پشت بار وایمیسته و سفارش قبول میکنه.نمیدونمچجوری شروع شد.شاید از اون شبی که یکی از اون پسرای خوش گذرون و مست مزاحمم شده بودن!
بعد انگار که یه چیز مهمی یادش اومده باشه گفت
راستی اون ایرانیه،اسمش سامانه،خیلی ساله اینجا زندگی میکنه و این اسمیه که از زمان دانشجوییش دوستاش روش گذاشتن"جرالد"چرا پشت تلفن هیچی بهم نگفتی؟خب...این موضوعی نبود که بتونم اونجوری بت بگم.منتظر بودم وقتی می بینمت بگم.59
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ساعتو نگاه کرد
اوه،داره  7میشه!میدونی این روزا خیلی بار شلوغه،من باید برم...میتونی باهام بیای؟بزار ببینم.بلند شدم و به سمت رابرت که با استفن مشغول حرف زدن بود رفتم،از پشت مبل کنار صورتش خم شدم.
اروم گفتم:
رابرت؟میشه من با مهدیس برم اون باری که کار میکنه؟خواهش میکنم.قول میدم دردسر درست نکنم!نگاهی به صورتم انداخت.
ادام.با امیلیا میری و حواست بهش هست.از شنیدن اسمم از زبونش لبخندی روی لبم ظاهر شد!
انقدر بهم گفته بود دختره،اون و ...کم کم داشتم فکر میکردم اسم منو یادش رفته!
ادام از جاش بلند شد
چشم رئیس.کجا میخوای بری امی؟پالتومو دوباره پوشیدم،مهدیس هم اماده شده بود.
باری که مهدیس کار میکنه.سویچشو برداشت.
باشه،بریم خانوما!*
دستمو جلوی دهنم گرفتم.
مهدیس تو توی این همه دود هر شب خفه نمیشی؟داد زد
بلند تر بگو نمی شنوم!مثل خودش صدامو بردم باال.
میگم تو توی این همه دود خفه نمی شی؟عادت کردم!سینی توی دستش رو روی پیشخوان گذاشت و زیر نگاه جرالد سرشو انداخت پایین و اروم خندید.لبخندی زدم و برگشتم تا ادام رو پیدا
کنم
با دوتا لیوان توی دستش به سمتم میومد.
جای باحالیه!سرمو به نشونه تایید تکون دادم.
یکی از لیوانا رو به سمتم گرفت:
اب پرتقال!لیوان گرفتم و تشکر کردم.
همزمان با مزه مزه کردن لیوان توی دستش گفت:
برقصیم؟تقریبا نصف اون اب پرتقال رو سر کشیدم و گفتم:
باشه!دستمو کشید و باهم یه جایی میون اون جمعیت درحال رقص پیدا کردیم.
کار خاصی نمی کردم فقط سرجام باال و پایین می پریدم و از هیجان جیغ میزدم.
بعد از کلی رقصیدن ،بالخره به نشستن رضایت دادیم.
مهدیس ام اومد کنارمون نشست
راستی از پروا چه خبر؟20
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لبخندم جمع شد،اهی کشیدم.
اخرین باری که دیدمش داشت برای نجات جونش جیغ میزد...مهدیس وحشت زده گفت:
االن کجاست؟؟نمی دونم...فقط میدونم زندست.ادام پرید وسط حرفمون
ساعت 12نمیحواین بریم؟مهدیس گفت
من تا 4اینجام،شما اگه میخواین برین.پس خونه می بینمت.خدافظ.با مهدیس رفتیم کنار پیشخوان.
از دیدنتون خوشحال شدم،امیدوارم خوشبخت شین.جرالد تشکری کرد و دوباره حجم مشتری ها رو سرش ریختن.
*
در اتاقو باز کردم ،با دیدن رابرت که همچنان بیداره و دوباره شیشه مشروبش توی دستشه ،کالفه درو به هم کوبیدم.
من برگشتم.به کاناپه توی اتاق تکیه داد و قبل از اینکه دوباره اون شیشه رو سر بکشه گفت
خوش گذشت؟جوابشو ندادم،شیشه رو از دستش کشیدم
این بطری شیر نیست که قبل خواب سر می کشیش!با دستم به برچسب روی شیشه اشاره کردم.
تکیالیِ  40درصده!رو کاناپه نیمخیز شد.
 نگرانی؟در بطریو بستم و توی قفسه گذاشتمش
معلومه چی میگی؟داری خودتو با الکل میکشی!دستم رو کشید و مجبورم کرد کنارش بشینم.
تو به اعتماد من خیانت نمی کنی امیلیا،درسته؟برای یه ثانیه تصور کردم که نکنه فهمیده؟
اما مطمئن بودم که امکان نداره همچین چیزی رو بفهمه و بازم بزاره من و ادام...
معلومه که خیانت نمی کنم!!مجبورم کرد همونجا کنارش دراز بکشم.
خوبه...هیچ وقت یادت نره من کیم و این چیزایی که االن داری همش یه خاطر اعتماد منه!پالکامو روی هم فشار دادم.
متاسفم از اینکه دارم اینکارو میکنم ...تو منطقی فکر نمیکنی،نمیزاری من با ادام باشم.امیداوارم اگه یه روزی فهمیدی اینو درک کنی!
پالکامو باز کردم،سرمو چرخوندم تا ساعت توی اتاقو پیدا کنم 11.بود.پس مهدیس تا االن برگشته.
ابی به دست و صورتم زدم و لباسمو با یه پیراهن سفید و شلوار مشکی عوض کردم.
در اتاق رو که باز کردم با چهره درهم ادام و نگاه عصبانی استفن مواجه شدم!
یه تای ابرومو باال انداختم.
صبحتون بخیر!ادام که انگار خیلی از دیدن من خوشحال شده بود و به نوعی از دست استفن نجاتش داده بودم با خنده بغلم کرد
21
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صبح بخیر ملکه!استفن در نهایت بدخلقی سری تکون داد.
چیزی شده؟مهم نیست.مهدیس داشت میز صبحونه رو می چید.
دستشو گرفتم.
این چه کاریه!مگه خودمون دست نداریم؟اون واسه انجام همین کارا اومده اینجا!رابرت دست به جیب کنار ورودی اشپزخونه ایستاده بود.
مهدیس رو به زور روی صندلی نشوندم.
تا وقتی من اینجام نیازی نیست انقدر خودشو خسته کنه!اون همینطوریشم شب تا صب رو کار میکنه!تو اگه چیزی خواستی به من بگوخودم بهت میدم!
یه صندلی عقب کشید.
_باشه،میزو بچین!
ادام چشمکی زد و پشت میز نشست.
با هزار بدبختی بالخره همه چیزو پیدا کردم و یه میز کامل چیدم!رابرت وقتی بدجنس میشد واقعا کوتاه نمی اومد!حتی نمیذاشت جای
وسایل رو بهم بگه!
صندلیو عقب کشیدم و نشستم
نیم ساعت برای یه میز زیاد نیست؟پوفی کردم و گفتم
می خوای پشیمونم کنی؟نه،چون در هر صورت اگه بخوام میتونم جفتتونو مجبور کنم کار کنید!مهدیس لیوانش رو روی میز کوبید و از پشت میز بلند شد.
ممنون امی!منم باهاش بلند شدم.
_میای حرف بزنیم؟
حتما!کنار هم نشسته بودیم
مهدیس...یه اتفاقایی افتاده. چی شده؟؟؟خب من...میدونی...من با ادامم!متعجب پرسید
یعنی...دستامو روی صورتم گذاشتم
قسم میخورم اگه راهی بود که بشه با رابرت صحبت کرد بهش میگفتم.دستامو توی دستش گرفت
امی!من از رابرت تورنتون متنفرم!اما حتی بدترین اداما هم الیق خیانت نیستن!اونم از نزدیک ترین افرادشون...میخوام ترکش کنم.ادام دنبال یه راهه تا بتونه از اینجا بریم.من همسر اون نیستم!حتی معشوقه یا دوست دخترشم نیستم...من فقط...راهی که میری اشتباهه.تو جای من نبودی .امیدوارم که هیچ وقت هم نباشی!اما بدون چاره ای جز این ندارم.یا باید تا اخر عمرم توی همین وضع بمونم و تحقیرشم یا باید برای نجات زدگیم یه کاری میکردم!
22
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تصمیم با خودته!من نظرمو گفتم.لبخندی زد.
حاال دوسش داری؟اره...اون چی؟اره!امیدوارم که توی دردسر نیوفتی.گفتن این حقیقت به مهدیس باعث شده بود یکم احساس بهتری داشته باشم.
تا اخر تعطیالت  10روز مونده،قراره همش رو توی خونه باشی؟به رافائل و ادام که باهیجان فیلم می دیدن اشاره کردم.
انگار که باید توی خونه بمونیم!قبل از اینکه چیزی بگم صدای زنگ گوشی مهدیس رو شنیدم.
خندون گفت.
جرالده!جانم؟با عجله از جاش بلند شد.
خدای من!االن چطوره؟پیش بند رو از دورش باز کرد.
من همین االن میام!گوشیو قطع کرد و لباس فرمش رو با یه تی شرت و شلوار ساده عوض کرد.
چی شده؟؟جرالد...حالش بد شده،بیمارستانه!میخوای باهات بیام؟نه راحت باش...قبل اینکه جوابش رو بدم،صدای در خونه رو شنیدم.
حوصلم حسابی سر رفته بود،دنبال یه اتفاق هیجان انگیز بودم!زندگی کنار ادم پر مشغله و دردسری مثه رابرت ،روحیاتم و عوض کرده بود!
از صبح ندیده بودمش.
ادام؟رابرت کجاست؟همینطور که محو فیلم بود گفت
رفته بود یه سر به یکی از هتال بزنه.رفتم توی اتاق تا حاضر شم،امیدوار بودم وقتی برمیگرده خسته نباشه!
***
کارم تموم شده بود،سرمو روی میز گذاشته بودم و منتظر رابرت بودم.
با شنیدن صدای خوش امد گفتن به یه نفر،پالتوی سفیدم رو برداشتم و از اتاق رفتم بیرون.
هنوز ایستاده بود.
میای بریم بیرون؟باتعجب نگاهم کرد و در نهایت گفت:
بریم!لبخندی زدم و همراهش از خونه اومدم بیرون،هنوز خودمم نمی تونستم باور کنم این همون ادمیه که برای ترسوندنم یه دختر رو کشت!
راننده رو مرخص کرد و خودش پشت فرمون بنتلی سفیدش نشست.
زیبایی خیابون های وگاس با اومدن برف،چشمگیر تر هم شده بود.فکر میکردم قراره بریم،کازینو،کالب یا یه رستوران...
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***
اما ماشین به سمت جاده خارج از شهر رفت و در نهایت کنار یه جای کمپ مانند نگه داشت.
با کنجکاوی از ماشین پیاده شدم.
یه کنسرت خیابونی بود.یه استیج و سن کوچیک که روش یه بند موسیقی با یه دختر بودن و داشتن می خوندن .مردم روی به روی سن
جمع شده بودن و اطراف اونجا هم خوراکی میفروختن.
نگاهم از روی اون دکه که هات چاکلت می فروخت کنار نرفت.همزمان پرسیدم
تو این گروه رو می شناسی؟سرشو به معنی نفی تکون داد.
فقط شنیده بودم که امروز اینجا یه کنسرته!نمیدونم چقدر به اون دکه نگاه کردم که بالخره گفت:
وقتی چیزی میخوای میتونی بگی!طعنشو زد و رفت تا بخره!نمیتونستم جلوی لبخندم رو بگیرم،اون سالها با همین اخالق زندگی کرده بود،توقعی برای عوض شدنش نبود.
تیپ و قیافش بین مردم زیادی متفاوت بود،با لباسای سرتاپا مارکش جلوی یه دکه هات چاکلت وایساده بود!
توجهم به ملودی دلنشینی که از سمت استیج میومد جلب شد:
And if you say something that you might even mean
و اگه چیزی بگی که ممکنه منظورت باشه
It’s hard to even fathom which parts I should believe
این خیلی سخته حتی بفهمم که کدوم قسمتشو باید باور باور کنم.
‘Cause you’re giving me a million reasons
چون تو بهم هزار تا دلیل میدی
Give me a million reasons
هزار تا دلیل بهم میدی
Givin’ me a million reasons
About a million reasons
با دوتا لیوان هات چاکلت به سمتم میومد،احساس عذاب وجدان بیخ گلوم رو گرفته بود،رابرت عوض شده بود شاید نه خیلی زیاد...اما
نسبت به قبل خیلی بود.اما این وسط یه چیزی مدام بالهایی که سرم اورده بود و یاداوری میکرد و بهم میگفت حتی اگه ترکش کنم برای
اون مهم نیست.اون همون ادمیه که میتونه سرشب با من برقصه و خوش باشه و بعد یه نفر دیگه رو ببره تواتاقش!
I bow down to pray
خم شدم تا دعا کنم
I try to make the worse seem better
دارم سعی میکنم بدتر،بهتر به نظر برسه
Lord, show me the way
خدایا،راهو نشونم بده
I’ve got a hundred million reasons to walk away
من میلیون ها دلیل برای رفتن دارم
But baby, I just need one good one to stay
[]Lady gaga - million reasons
ولی عزیزم،من فقط یه دلیل خوب میخام تا بمونم.
لیوان از دستش گرفتم.
چرا اومدیم اینجا؟فک کردم ممکنه برات از رستوران جالب تر باشه!24
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یه بار دیگه به استیج نگاه کردم.واقعا هم بود!
چند ساعتی رو اونجا گذروندیم ،ساعت حدواد  1بود که رابرت گفت:
بهتره دیگه برگردیم.باشه ارومی گفتیم.
سوار ماشین شدیم،محل کنسرت تقریبا اطراف وگاس بود و جاده هاش خلوت بود.دلم شور میزد،جاده ساکت یه حس بدی رو بهم می داد
،نور چراغی ماشینی که پشت سرمون میومد هم به استرسم اضافه میکرد.
ماشینی که...میدونم!از وقتی راه افتادیم پشت سرمونه.وحشت زده گفتم:
دنبالمونن؟؟تعجبی نداره،کلی ادم تو سرتاسر آمریکا منتظرن تا منو تنها گیر بیارن.حرفاش ارومم که نمیکرد،برعکس بیشتر استرسمو زیاد میکرد.
نمیتونی یه چیزی بگی که استرسم رو کم کنه؟برگشت و با اخمتو چشمام نگاخ کرد.
چرا!۷وشحال باش که هنوز ماشینمون منفجر نشده!سرعت ماشین رو برد باال،با شنیدن صدای شلیک و شکستن شیشه ماشین.
جیغی کشیدم و سرم رو بین دستام گرفتم.
ماشین دیگه بیشتر از اون تند نمی رفت.
نور چراغ یه ماشینه دیگه رو از روبرومون دیدم ،ترمز کرد و راه جاده رو بست.
رابرت پاشو روی ترمز فشار داد و ماشین در عرض چند ثانیه قبل از اینکه به ماشین جلومون بخوره ایستاد.
در ماشین باز شد ،دستی بازوم رو گرفت و منو بیرون کشید.
سرچیزی که خوب میدونستم اسلحس رو روی پیشونیم حس کردم.
اگه نمی خوای مغزه دختره رو سوراخ کنم ،دستاتو بگیر باال و بیا بیرون!هیچ تغییر ایجاد نشد!
امکان نداشت رابرت به خاطر یه دختر تسلیم شه!
مردی که گرفته بودم عصبانی شد و یه تیر هوایی زد،همزمان روی زمین پرتم کرد و با سوزش شدید و وحشتناکی توی ساق پام،جیغ
بلندی از ته دلم کشیدم و بی حال روی زمین افتادم.
صدای شلیک های پی در پی رو ناواضح می شنیدم.
دیدم که داره به سمت همون مرد شلیک میکنه.از پشت سر داشتن بهش نزدیک میشدن ،میخواستم داد بزنم حواست به پشتت باشه اما
زبونم توی دهنم نمی چرخید.
دیگه هیچ چیزو واضح نمی دیدم
زمین های برفی ویخ زده جاده داشت اخرین رمق جونم رو هم میگرفت...
****
با سوزش شدیدی روی صورتم پلکام رو یک دفعه و وحشت زده باز کردم.
سرم گیج میرفت.درد پام وحشتناک بود.
بالخره رابرت رو دیدم که کنارم رو یه صندلی دست و پاش رو با زنجیر بسته بودن.
یه چیزی بین انبار و سوله بود.پاهایی که جلوم بودن باعث شد سرمو باال بگیرم.
یه مرد حدودا  50ساله،سیگار برگی گوشه لبش بود و داشت براندازم میکرد.
روی دوتاپاش روی زمین نشست.
دستشو روی همون قسمتی از ساق پام که تیر خورده بود گذاشت و فشار کوچیکی داد.
از درد جیغ بلندی زدم و ناخوداگاه زدم زیر گریه.
صدای خندش توی اون انبار پیچید.
25
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اینجوری بهتره!من جاهای ساکت رو خیلی دوست ندارم!اشکام روی صورتم می ریخت ،ضعف شدیدی همه وجودم رو گرفته بود.
جلوی رابرت وایساد.
خب تورنتون کبیر!از کجا شروع کنیم؟!لگدی به پهلو رابرت زد که اون فقط اخم غلیظش ،غلیظ تر شد.صورتش کبود و خونی بود.
پیراهنش تقریبا پاره شده بود.
 نظرت چیه از اون  3تا کالبی که تو مزایده ازم دزدیدی شروع کنیم؟سرشو باال اورد و فقط گفت:
وقتی دستام باز بشه خودت رو مرده فرض کن!همینطور همه آدمای اطرافت،زنت،بچه هات و هر خری که یه روزی باهاش دست دادی!همون مرد خم شد و یقه رابرت رو توی مشتش گرفت:
االن وقت التماسه نه تهدید!یقشو ول کرد و برگشت سمت من ،از ترس دستای بستمو جلوی صورتم گرفتم.
میدونی چی تو رو متفاوت میکرد رابرت؟...نقطه ضعفی نداشتی!همه اون تاجرای موفق در نهایت زیر اون همه کثافت کاریشون یه قصرگرم با یه خانواده و بچه داشتن!اما تو تا االن خودت بودی!این باعث می شد ضربه نبینی!اما انگار سن که باال میره این نیاز به داشتن یه
خانواده برای همه هست!چه تورنتون کبیر چه یه ادم معمولی!
دستام رو از روی صورتم برداشت:
خب؟این کیه...دوست دخترت؟خنده موزیانه ای کرد.
شایدم زنت!...چطوری ازدواج کردی؟راستشو بگو؟یه کشیش رو با تهدید کشوندی توی خونت؟!نگاه رابرت داشت زهره ترکم میکرد.نمی دونم این مرتیکه چجوری هنوز داشت به چرت و پرت گفتنش ادامه می داد!
جاناتان؟؟جاناتان!!مرده دیگه ای از بیرون اومد تو.
چند تا برگه دستش بود.
اونا رو جلوی رابرت گرفت.
اگه اینا رو امضا کنی و چیزی که مال منه بهم برگردونی قول میدم اون میلی که شدیدا به کشتنت دارم و سرکوب کنم و بزارم با اینجیگر برگردی سر زندگیت.
اصال به نظر نمی اومد که رابرت قصد داشته باشه اون برگه هاروامضا کنه!حتی نگاهشونمنمی کرد!
مرده اشاره ای به جاناتان کرد و دست راست رابرت و باز کرد.
جلوی صورتش خم شد
خب؟میخوای امضا کنی؟رابرت در کثری از ثانیه با دست ازادش یقه اون مرد و طوری توی مشتش گرفت که تقریبا داشت خفه می شد!
تو کی هستی احمق؟یه خرده پا که نمی دونه با کی طرفه؟محفاظای اون مرد از دست رابرت نجاتش دادن.
باشه ...اگه اینطوری میخوای...به محافظاش اشاره کرد.چند نفری شروع کردن به زدنش،مگه چند تا حون داشت!
می ترسیدم زیر اون همه ضربه دووم نیاره
ولش کنید عوضیا،دست از سرش بردارین.کلماتم با جیغ ادا می شد.دیگه به هق هق افتاده بودم که دست از سرش برداشتن.
بی هوش سرش روی گردنش خم شده بود.
با سطل ابی که روش پاشیدن به بدترین نحو ممکن دوباره به هوش اومد.
نمی تونستم بزارم این صحنه رو از دست بدی!اومد سمتم و طناب دور پاهامو باز کرد از روی زمین بلندم کرد و دنبالش کشیده می شدم.
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فعال اینو با خودم می برم،شاید نظرت عوض شه.انقدر خودشو می کشید که فک میکردم هر لحظه ممکنه اون زنجیرا رو پاره کنه .داد می کشید:
دستتو از اون بکش *روم زاده!تا لحظه ای که از در اون انبار اومدیم بیرون داشتم نگاهش میکردم.واقعا می ترسیدم که دیگه نبینمش!
باد سردی که بهم خورد باعث شد بدنم شروع به لرزیدن کنه،توی ماشینی که همونجا پارک بود پرتم کرد.
جونی برای تقال نداشتم ،درد پام بدتر شده بود .بین دونفر گیر کرده بودم .سرمو چرخوندم و تا اخرین لحظه ای که فقط ازش یه هاله مات
تو تاریکی شب دیده میشد .نتونستم نگاهمو رو از اون انبار بگیرم...
با ترس به خونه بزرگی که جلوش ایستاده بودیم نگاه میکردم ،چه بالیی قرار بود سرم بیاد؟
با دستای بسته می کشیدنم سمت در ورودی.
ضمانتی وجود نداشت که بالیی سرم نیاد...
روی سنگ های کف خونه پرت شدم.صدای اون مرد رو شنیدم.
برو یه دکتر بیار پای اینو بخیه بزنه،هنوز زوده واسه مردنش!چشم رئیس.کنارم روی زمین نشست.با بدبختی یکم خودمو عقب کشیدم.
چرا منو اوردی اینجا؟بزار من برم،من هیچی نیستم!برای هیچ کس مهم نیستم.دستشو روی صورتم کشید و اشکامو پاک کرد.
لرزی به تنم نشست و بیشتر ترسیدم.
به زودی معلوم میشه!زنه خدمتکاری اومد وسعی کرد بلندم کنه،با وضعیت من خیلی ام کار سختی نبود!
عطسه بلندی کردمو پتو رو محکم تر دورم گفتم.یه جایی مثه زیر زمین بود،با این تفاوت که مثل زندان راهرو و میله داشت!
فکر میکنم  1روز گذشته،نمیتونم درست تشخیص بدم،درد پام بعد از پانسمان کمتر شد ،اما از ترس اینکه تو خواب بالیی سرم
بیارن،چشمامو حتی یه ثانیه هم روی هم نذاشته بودم.
در باز شد،یکی از محافظا بود،دستم رو کشید و به زور بلندم کرد.
اون مردی که دیشب منو گروگان گرفته بود،وسط سالن عصبی قدم میزد.
با دیدنم به سمتم هجوم اورد و یقم رو توی مشتش گرفت.
داد زد:
تو کی هستی؟اسلحه شو در اورد و به سمت قلبم نشونه گرفت.
کاری جز گریه ازم بر نمی اومد.من حتی توان فرار یا دفاع از خودمو هم نداشتم.
سیلی که به صورتم خورد.باعث شد برای چند ثانیه دست از گریه بکشم.
من حوصله این مسخره بازیا رو ندارم.به محافظاش اشاره ای کرد.
ببرین هرکاری میخواین باهاش بکنین،این بدردمون نمی خوره!اگه تا االن،فکر میکردم ممکنه یه نفر برای نجات جونم بیاد االن دیگه کامال ناامید شده بودم.
جیغ میکشیدم و تقال میکردم  ،از نگاه کردنشون تا خنده های کثیفشون همه و همه باعث می شد حتی برای یه ثانیه هم اروم نشینم.
در اتاق پشت سرمون بسته شد.قلبم تند میزد و نفسام نامنظم شده بود،دستش به سمت پیراهنی که تنم بود اومد .جیغ کشیدم و سعی
کردم فرار کنم.
دستامو توی دستش گرفته بود.بلند بلند گریه میکردم.
خدایا یا کمکم کن یا منو بکش...
صدای تیر اندازی میومد .امیدی توی دلم زنده شد و سعی کردم دستای اون اشغال رو از دورم پس بزنم.
در اتاق محکم به دیوار کوبیده شد و بالفاصله صدای شلیک توی فضا پیچید.
با دیدن یکی از محافظای رابرت ،سریع به سمتش دویدم.
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سعی کردم توی این موقعیت ،اینکه فقط با نیم تنه نیمه پوشیده و شلوار جلوش وایستادم و نادیده بگیرم.
بدون اینکه مستقیم نگاهم کنه گفت:
امیلیا،خوبی؟دیگه داشتیم از پیدا کردنت نا امید می شدیم.سرمو اروم تکون دادم.
پتوی کوچیکی رو دور شونه هام حس کردم.
دنبالم بیا.پشت سرش راه افتادم.با رسیدن به جلوی در ،
ادام و که با تلفن حرف میزد دیدم.
با دیدنم دستش از کنار گوشش پایین اومد.
پتو رو محکم دورم گرفتم و به سمتش دویدم.
دستاشو باز کرد و محکم بغلم کرد.
با دیدن دوبارش تمام مقاومت از هم پاشید و دوباره زدم زیر گریه.
اروم روی موهامو بوسید.
چیزی نیست،همه چی تموم شد.دیگه جات امنه.سرمو بیشتر به سینش فشار دادم و بریده بریده گفتم:
فکر میکردم برای همیشه از دستت دادم،فکر میکردم...اروم باشه امی،چیزی نیست...دستشو پشتم گذاشت و باهم توی ماشین نشستیم.
در سمت راننده باز شد،رافائل بود.
امیلیا!خداروشکر که خوبی.نمیدونی چقدر نگرانت بودیم.لبخند بی جونی بهش زدم.
خوشحالم که دوباره می بینمت.سرمو روی شونه ادام گذاشتم وچشمام رو بستم  .بی خوابی داشت باعث می شد بی هوش شم!
*
_ رابرت!آیا این زن را به همسری می پذیری تا طبق قانون خداوند در پیمان مقدس زناشویی با هم زندگی کنید؟ آیا دوستش خواهی
داشت؟ مایه دلخوشی اش خواهی بود و در تنگدستی او را یاری خواهی کرد؟
من رابرت تورنتون ،تو را امیلیا کالرک ،بعنوان همسر قانونی خود بر می گزینم ،تا از امروز به بعد تو را در کنار خود داشته باشم .درهنگام بهترین ها و بدترین ها ،در هنگام تنگدستی و ثروت ،درهنگام بیماری و سالمتی ،برای اینکه به تو عشق بورزم و تو را ستایش کنم.
از امروز تا زمانی که مرگ ما را از هم جدا کند.
امیلیا ! آیا این مرد را به همسری می پذیری تا طبق قانون خداوند در پیمان مقدس زناشویی با هم زندگی کنید؟ در ناخوشی و تندرسیارجش خواهی نهاد و با چشم پوشی از دیگران تا وقتی که زنده ای خود را وقف او خواهی کرد؟
من امیلیا کالرک ،تو را بعنوان همسر وفادار خود انتخاب می کنم ،در مقابل این شاهدان سوگند یاد می کنم تا زمانیکه هر دوی ما زندههستیم به تو عشق می ورزم و از تو مراقبت می کنم .من تو را با تمام ضعف ها و قوت هایت انتخاب کردم همانطور که تو مرا با تمام نقاط
ضعف و قدرتم قبول کردی ،زمانیکه به کمک احتیاج داشتی به تو کمک خواهم کرد و زمانیکه به کمک احتیاج داشتم به سراغ تو خواهم
آمد .من تو را بعنوان کسی که تا پایان عمر با او زندگی خواهم کرد انتخاب کرده ام.
خداوندا این حلقه را متبرک دار ! این زن و مرد زیر سایه تو وفاد...امی؟امی...تا اخرین حد ممکن چشمامو باز کردم،نفس نفس میزدم...خدای من!
سرمو به اطراف چرخوندم،انگار هنوزم دنبال پدر روحانی و کلیسا می گشتم!
امیلیا؟داشتی کابوس می دیدی؟به چشمای ادام نگاه کردم.من چطور تونستم حتی خواب همچین چیزیو ببینم!
این غیر ممکنه...اون اهل ازدواج نیست...
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دستمو روی پیشونم گذاشتم.حتما کار مزخرفاتیه که اون مرده گفت!
من تورو دوست دارم ادام!ما باید باهم ازدواج کنیم!صدای جیغ الستیک ها و ترمز ناگهانی رافائل باعث شد تعادلم بهم بخوره.
ادام خنده مصلحتی کرد و گفت:
امی معلوم هست چی میگی؟رو به رافائل گفت:
راف؟یکم سریع تر برو،امی تب داره.ماشین دوباره شروع به حرکت کرد.
ادام اروم گفت
چه خوابی دیدی که انقد به ریختی امی؟رافائل دوست ماست اما اگه  %1به رابرت بگه...چونش رو توی دستم گرفتم.
یه راهی پیدا می کنی و منو از اون خونه میاری بیرون!مجبورم کرد تکیه بدم.
االن حالت خوب نیست،بعدا راجع بش حرف میزنیم.جرئت نداشتم دوباره چشمامو ببندم،می ترسیدم از اینکه ادامه اون خواب رو ببینم،از اینکه حتی تو خیالمم همچین چیزی بگذره وحشت
داشتم،این یه رویا پردازی احمقانه بود.این حتی یه رویا هم نبود بیشتر مثل یه کابوس بود!
***
صحنه های اون خواب جلوی چشمم بود ،لباس عروس سفید پوشیده بودم و رافائل توی راهرو کلیسا همراهیم میکرد تا منو تحویل رابرت
تورنتون به عنوان همسرم بده!
یه کلیسا بزرگ و کلی مهمون،رابرت کت و شلوار مشکی پوشیده بود،کنار پدر روحانی ایستاده بود.همه اینا زیادی غیر واقعی مسخره به
نظر می رسید.
رسیدیم.در باز کردم و سعی کردم با بیشترین سرعتی که میتونسم به سمت در رفتم تا بیشتر از این یخ نزنم!
اولین کسی که به محض ورود دیدمش ،خودش بود.رابرت!
ثابت سرجاش مونده بود و نگاهم میکرد،چند باز از باال تا پایین نگاهم کرد.انگار باورش نمی شد که منو دوباره زنده ببینه.
زخماش و پانسمان کرده بودن و کبودی های روی صورتش بهتر شده بود
اخرین بار به صندلی زنجیرش کرده بودن.دیدم نسبت بهش عوض شده بود،فکر اینکه بارها و بارها ممکنه اتفاقی مثه این براش افتاده
باشه،حس دلسوزیم رو شدیدا فعال میکرد.
پتو رو محکم تر دورم گرفتم.
توقع یه اغوش مهربون رو ازش نداشتم اما اینکه دوباره بدون حرف برگرده سمت بارش یکم باعث شد بهم بربخوره!
اگه واقعا براش مهم نبود چرا دستور داد دنبالم بگردن؟
مبهوت اون وسط وایساده بودم که دورم پر شد از خدمه ای که هرکدوم می خواستن وضعیتم رو چک کنن.
***
تنها توی اتاق نشسته بودم،به لطف امپول هایی که بهم زده بودن سرماخوردگیم بهتر شده بود،از صبح تا االن رابرت و ندیدم،ادام میومد
بهم سر میزد و حالم رو می پرسید.مهدیس هم برام غذا های مقوی درست میکرو تا حالم زودتر خوب بشه!
طاقتم تموم شد!در اتاقو باز کردم و مستقیم مسیر بار کوچیک خونه استفن رو در پیش گرفتم!
دیگه داشتم به صحنه دیدن اون بطری توی دستش الرژی پیدا می کردم!
از صبح که برگشتم چه اتفاقی افتاده که با من حرف نمیزنی؟با چشمای سرخش برگشت و نگاهم کرد.
اونجا چه اتفاقی برات افتاد؟روی مبل روبروش نشستم.
زندانیم کردن...29
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بطری رو دوباره سرکشید.
دیگه؟چشمام گرد شده بود.
مستی؟بطریو روی میز کوبید و دستشو روی صورتش کشید.
میگم اونجا چه بالیی سرت اوردن!صداش باال رفته بود.
یکم طول کشید تا منظورشو بفهمم.اون فکر میکرد که...
نمی دونم چجوری بعد از این همه مدت هنوز ازش خجالت می کشیدم!
از روی مبل بلند شدم.
صداش خستش مانع از رفتنم شد.
سوال من جواب داشت!نفس عمیقی کشیدم،برگشتم ،چشمام رو بستم و گفتم:
قبل از این که اتفاقی بیوفته پیدامکردن!
صدای نفس عمیقش رو شنیدم،پس نگران این بود!
برای عوض کردن حال هواش و خمینطور تموم کردن بحث مسخرمون گفتم.
میشه پنت هاوس اینجا رو ببینم؟نگاه خیرشو بهم دوخت .از سرجاش بلند شد.
دنبالم بیا.با دهن باز به خونه روبروم نگاه میکردم .اشیا و وسایل فوق العاده قیمتی که مشخص بود هرکدوم رو از یه مزایده خریدن!
در یه اتاق رو باز کرد.
فک کنم اینجا برا جالب باشه.در نیمه بازو کامل باز کردم و رفتم تو.
روی دیوار اسلحه های بزرگی نصب شده بود.
طالیی بودن!
به یکیشون اشاره کردم.
این طالس؟؟خیلی طبیعی سرشو تکون داد.
سرتاسر اتاق ویترین هایی پر از مدل های مختلف اسلحه بود که همشون از طال ساخته شده بودن.
چطور همه اینارو خریدی؟؟با لبخند یه وری روی صورتش گفت:
برای من ساختن!تازه نگاهم به تابلویی که مستقیم در روی دیوار نصب شده بود،افتاد.
یکی از تابلو های نقاش مورد عالقم بود.
اگه هرکس دیگه ای بود با اطمینان میگفتم کپیه!
این...اینم اصله؟خودت چی فکر میکنی؟حس میکردم داشتن یه قصر تو  Laهیچی نبود!
تازه داشتم زندگی واقعی اونو می دیدم.
رافائل میگفت اکثر کالبا و هتل ها و امالک وگاس مال اونه.
االن داشتم درک میکردم رافائل چی میگفت!
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چرا همینجا زندگی نمیکنی؟در اتاقو بستم و اومدم بیرون.
تعداد کسایی که به خون من تشنن تو وگاس خیلی بیشتره!با کنجکاوی در بقیه اتاقا رو باز کردم،دیگه خبری از کلکسیون نبود اما هرکدومشون به نوعی باعث میشدن بیشتر از قبل متعجب شم!
دوست داری غار مصنوعی و چشمه های اب گرم رو هم ببینی؟در اخرین اتاقو بستم.با دهنی که باز مونده بود گفتم:.
تو غار مصنوعی داری؟!نمی تونستم اون ذات کنجکاو و ماجراجوم رو سرکوب کنم،حسی که سالها سرکوب شده بود،حاال به بدترین نحو داشت بیدار میشد!
****
به گردنبند اهدایی ادام نگاه میکردم.امکان نداشت از گردنم درش بیارم،یه جورایی این گردنبند برام خیلی با ارزش شده بود!
فردا ولنتاین بود،تعطیالت با تمام اتفاقات هیجان انگیزش تموم شد،دل کندن از مهدیس سخت بود اما چاره ای نداشتم!ادام هیچ کاری
نمیکرد!از دید من تالشی برای فرار و رفتن نمیکرد!
حس میکردم اومدن به دیدنم و بودن با من تبدیل به یه عادت شده بود توی زندگیش.
و از طرفی رابرت!
گیجم میکرد.گاهی اوقات حس میکردم میدونه من با ادام رابطه دارم اما چیزی نمیگه!
رابرت به مناسبت ولنتاین میخواست یه مهمونی بگیره!همه در رفت و امد بودن و خونه طبق معمول قبل هر مهمونی فوق العاده شلوغ
شده بود.
دلم لباس میخواست،اگه رافائل می بردم خیلی خوب می شد!
با پرس جو،رافائل رو که داشت به یه سری از کارگرا میگفت چیکار کنن پیدا کردم.
راف...رافائلبرگشت سمتم.
امیلیا!!چی شده سراغ من رو گرفتی؟من که همیشه به یادتم!به هر حال!میای باهم بریم خرید؟چرا با رئیس نمیری؟با اوردن اسم رئیس اخم کردم ،سرمو خم کردم و خودم رو لوس کردم:
رافااائل ینی نمی بریم؟به رئیس بگم بعد باهم بریم.ابروهامو بیشتر توی هم کشیدم.
بیخیال دیگه!هی رئیس ،رئیس .بیا بریم رئیس با من!سرشو تکون داد.
باشه ،ولی از دست تو!با خوشحالی رفتم حاضر شدم یه پیراهن ساده بادمجونی رنگ پوشیدم همراه یه شلوار جین ساده موهام رو هم باز گذاشتم.
رافائل توی سالن منتظرم بودم،نامحسوس بهش اشاره کردم و سریع از خونه زدم بیرون.
سوار ماشین که شدیم گفتم:
من که جایی رو بلد نیستم!پس انتخاب مکانش با تو!توی مرکز خرید می چرخیدیم و در اخر از هر لباسی یه ایرادی در میاوردم! در نهایت با دیدن اون لباس رو به رافائل گفتم همینه!
به لباس قرمز بلند دنباله دار بود.از پشت و جلوش یقه هفتی بازی داشت .پارچش از جنس حریر لطیفی بود روش با گیپور ظریفی
پوشونده شده.
لباس رو پرو کردم و در باز کردم تا رافائل نظر نهایی رو بده.
راف به نظرت چجوریه؟اوه عالیه امیلیا!محشر شدی!رئیس اینجوری ببینت...نذاشتم ادامه حرفشو بزنه !چه گیری داده این امروز به رابرت؟!
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خودم بیشتر کنجکاو بودم بدونم ادام با دیدنم چی میگه!
بیخیال دیگه راف ،یکم از فکر رئیست بیا بیرون!لباسو حساب کردیم و اومدیم بیرون.
در ورودی رو باز کردم و خواستم بدون جلب توجه سریع برم باال اما از شانس بدم رابرت تو نشیمن بود و به محض ورودمون انچنان نگاهی
بهم انداخت که واقعا حساب کار دستم اومد!
رافائل که سریع جیم زد ،من موندم و رابرت!
کجا بودی؟!اروم گفتم:
خرید!یادم نمیاد اجازه داده باشم برای خودت ول بچرخی!چیزی نگفتم که باز داد زد.
به من نگاه کن!ترسیده سرمو باال اوردم و باهاش چشم تو چشم شدم،چونمو گرفت تو دستش.
چند وقته به حال خودت گذاشتمت هار شدی!دیگه از این خبرا نیس حق بیرون رفتن از این خونه رو نداری!رابرت چش بود؟!به خاطر یه خرید انقدر شلوغش میکرد!؟ انقدر توی این چند وقت رفتارای ضد و نقیضشو دیده بودم که واقعا نمی
دونستم کی قراره خوب باشه و کی قراره بداخالق باشه!گاهی اوقات انقدر مهربون میشه که نمیشه باور کرد این همون ادمروز اوله و بعصی
وقتا هم جوریمیشه که فکر کنمخوبیاش یه توهم بیشتر نبوده!
رد نگاهش رو گرفتم به صلیب توی گردنم رسیدم...
بی حرف از کنارش رد شدم.چیزیبرای گفتن بهش نداشتم!
امروز روز مهمونی بود از صبح دوباره همه جا شلوغ بود برای دکور خونه رز های قرمز رو این طرف و اون طرف گذاشته بودن ..
رابرت هم پیداش نبود.ادام هم بهم گفته بود شب میاد.از حموم که بیرون اومدم لباسو پوشیدم و و صندل های پاشنه بلند قرمزمو هم پام
کردم.پشت میز ارایش نشستم تصمیم داشتم این دفعه ارایشم یکم بیشتر از همیشه باشه.گردنبند و گوش واره های خاص و خوشرنگ
یاقوتی که ادام بهم داده بود رو هم انداختم بلند شدم تو اینه قدی نگاهی به خودم کردم.توی اینه اثری از اون دختر ساده که مامانش تو
خونه نگهش می داشت ندیدم.من از کی اینقدر عوض شدم؟!
از پله ها اروم اروم پایین میرفتم مهمونی جو خاصی داشت!زیادی رمانتیک بود!
چشم چرخوندم دور تا دور سالن.
رابرت روی یه صندلی مخصوصش نشسته بود،تیپ رسمی زده بود مثل همیشه!اشراف زاده و پولدار بودن حتی از طرز نگاه کردنش بازتاب
میشد!
دنبال ادام میگشتم که نگاهم به جلوی در رسید.اونجا بود مثله همیشه خوشتیپ!
موهاشو به سمت باال داده بود یه شلوار کرم روشن با تیشرت سفید رنگ پوشیده بود!همیشه همینطور بود اسپرت و خاص!همونجا ایستادم
،دورو اطرافشو یکم نگاه کرد بالخره با دیدن من به سمتم اومد.
رز قرمزی به سمتم گرفت.
ولنتاین مبارک!گل رو از دستش گرفتم.
ممنون!عالی شدی!لبخندی زدم و سرمو انداختم پایین.
توام خیلی خوشتیپ شدی!با حالت خنده داری دستی به موهاش کشید
واقعا؟!ژست ناراحتی گرفت:
پس کادوی من کو؟72
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با لبخند رو بهش گفتم باهام بیا.
به سمت گروه موسیقی رفتم قبال باهاشون هماهنگ کرده بودم.پشت پیانو نشستم.دستمو رو کالویه ها حرکت دادم و شروع کردم به زدن یه ملودی فوق العاده اروم....
با صدای دست جمعیت به خودم اومدم،ادام با افتخار بهم زل زه بود .چشم چرخوندم رابرت وقتی دید نگاهش میکنم پوزخندی زد و روش
رو برگردوند.بلند شدم و به سمت ادام رفتم.منو رابرت هیچ وقت نمی تونستیم باهم خوب باشیم.
داشتم به حرکات ادام می خندیدم که یکی از خدمتکارا پاکتی به سمتم گرفت
برای شماس خانوم.استفهامی نگاهش کردمو پاکت رو از دستش گرفتم هیچ اسمی روش نبود اروم بازش کردم.توش یه برگه بود.با خوندن محتویات برگه هر
لحظه بیشتر ذوق زده میشدم
برگه اقامت موقت به مدت  3ماه!تقریبا مطمئن بودم کار کیه!
دست ادام رو که با کنجکاوی سعی داشت بفهمه اون برگه چیه کشیدم و گفتم
بریم تو باغ.یه جای دنج که پیدا کردم .پریدم بغلشو گفتم
ادام باورت میشه؟من دیگه مهاجر غیر قانونی نیستم.ادام چند لحظه متعجب زل زد بهم
چی؟برگه رو دادم بهش بعد از خوندش گفت:
عالیه!نگاهم کرد.
امیلیا میدونی این ینی چی؟ینی اینکه میتونیم از اینجا بریم.لبخندی زدم و چیزی نگفتم.
حاال دیگه تو مشکل اقامت نداری!هر جا بخوای میتونی بری!دستامو گرفت:
 1ماه بهم وقت بده!من همه چیزو درست میکنم.اروم تر ادامه داد
فقط تو این یه ماه اعتماد رابرت رو جمع کن!نذار بیشتر از این شک کنه .بعد از اون برای همیشه میریم!هنوز تو شک حرفاش بودم  ،اون هیچ وقتت انقدر جدی راجع به رفتن حرف نزده بود.نزدیک شدن صورتش رو حس کردم .نفس عمیقی
توی موهام کشید ،دستام رو دور کمرش حلقه کردم و فکرام رو پس زدم سرنوشت من با ادام بود.
بعد از چند دقیقه دوباره برگشتیم توی مهمونی همینطور که داشتم اطراف رو نگاه میکردم با دیدن اون صحنه خشک شدم.خدای من اون
رابرت بود؟
رابرت در حال بوسیدن یه دختر مو بلوند بود!نفهمیدم چرا انقدر حرصم گرفت!اون به چه حقی داشت همچین کاری میکرد؟!از حرص زیاد
اون لیوان روی میز و برداشتمو برای از بین بردن عطشم سر کشیدمش!
گلومو سوزوند.تازه فهمیدم چیکار کردم.ولی برای پشیمونی دیربود!ادام رو دیدم که به سمتم اومد.
امیلیا ،چیکار کردی با خودت؟!کار از کار گذشته بود.بدنم داشت داغ میشد و احساس سرخوشی بیش از حد میکردم،حتی نمی دونستم چیزی که خوردم تا چه حد قوی
بوده!
با لحن کشیده و وارفته ای گفتم:
ادااااام؟من مییببخام برقصم!و بالفاصله دستشو کشیدم و بردمش وسط.
همونطور که مستانه به خودم و ادام چرخ میدادم نگاهم خورد به رابرت و اون دختره که رو پاش نشسته بود.
تقریبا ادامو هل دادمو دویدم سمتشون حرکاتم دست خودم نبود.اثر الکل داشت روم بیشتر میشد!با زوری که نمیدونم از اورده بودم دختره
رو از روی پای رابرت بلند کردم و سیلی ای محکمی به صورتش زدم همونطور که دست رابرت رو می کشیدم رو به اون دختره گفتم:
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این ماله منه **** خانوم!برو یکی دیگه برا خودت پیدا کن!برگشتم سمت رابرت که با اون نگاه موزیش زل زده بود بم!
چیه؟!خواستم برم که دستم رو گرفت و منو کشید تو بغلش با لحنی که داشت مسخرم میکرد گفت:
اون ****خانومو که پروندی!پس حاالم خودت باهام میرقصی.چیزی نگفتم دستمو کشید و برد وسط .
Put your loving hand out baby
Beggin, beggin you
التماس میکنم ،دارم التماست می کنم
Put your loving hand out darling
دستت رو به نشانه عشق بلند کن عزیزم
Ridin’ high, when I was king
باال باال ها سیر می کردم ،وقتی که واسه خودم کسی بودم
Played it hard and fast, ’cause I had everything
تند و سریع رفتار می کردم ،چون همه چیز داشتم
Walked away, wonderin’ then
همه چی از دست رفت و من موندم
But easy come and easy go
اما چیزی که ساده بدست میاد ساده هم از دست میره
And it would end
و اینم باید آخرش باشه
So ah, any time I need ya, let me go
پس آه ،هر موقع بهت احتیاج دارم ،میذاریم و میری
Any time I feed ya, get me low
هر موقع بهت حال میدم ،تحقیرم می کنی
Any time I see ya, let me know
هر موقع می بینمت ،این چیزا رو بهم حالی می کنی
But I planted that seed, just let me go
[]Madcon - beggin
اما من این نقشه رو از پیش کشیدم ،فقط بذار اجراش کنم.

با اون اهنگ نسبتا تند باهاش سالسا می رقصیدم بی هیچ هراسی توی اون چشمای ابی ترسناک زل زده بودم.مستی ،ترس رو از سرم
پرونده بود!توی یه لحظه ایستادم و ب*وسیدمش!
با صدای ادام ازم جدا شد.
رابرت؟اینجایی؟نیکالس اومده راجع به خرید اون کازینو توی وگاس میخواد باهات صحبت کنه.نگاه نگران ادام رو دیدم.
رابرت راه افتاد دست منو هم کشید که با خودش ببره اما با حرف ادام ایستاد.
بزار امیلیا پیش من بمونه،حواسم بهش هست.رابرت نگاه خاصی به ادام انداخت که توی اون لحظه اصال توانایی فهمیدن معنیش رونداشتم!
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تقریبا اخرای مهمونی بود و اکثر مهمونا رفته بودن .خسته از کنار ادام بلند شدم و از پله ها باال رفتم ،جلوی در اتاق بودم که صدای خنده
ای رو شنیدم.درو باز کردم و از دیدن دوباره اون دختره حسابی قاطی کردم .
سریع به سمتشون رفتم .دختره قصد داشت لباساشو دربیاره!رو بهش داد زدم:
از اتاق من گمشو بیرون!رابرت بی تفاوت به دیوار تکیه داده بود.
از جاش تکون نخورد.
دستمو دور موهاش پیچیدم و کشیدمش سمت در.
مگه با تو نبودم.اخ موهام،ولم کن!دروباز کردم.ادام رو دیدم که داشت از پله ها میومد باال .بی توجه به اون ،دختر رو هل دادم بیرون داد زدم.
از این خونه گمشو بیرون!درو محکم به هم کوبیدم و با چند تا قدم بلند خودمو رسوندم به رابرت رو به روش ایستادم.
بدنم داغ داغ بود !تو اوج مستی بودم!زیپ لباسو کشیدم پایین استیناش رو از روی سرشونه هام برداشتم.لباس کف زمین افتاد.
همینطور که دستامو دور گردنش حلقه میکردم گفتم:
دیگه حق نداری کسی رو توی اتاق من بیاری!***
با احساس سر درد شدیدی چشمام رو باز کردم
اخ لعنتی!...غلطی زدم که با نگاه خیره رابرت روبرو شدم.متعجب مالفه رو یکم باال تر کشیدم.این اینجا چیکار میکرد؟!همیشه قبل اینکه من بیدار شم
رفته بود.به پشتی تخت تکیه داده بود و خیره نگاهم میکرد.تحمل نگاهشو نداشتم سرمو پایین انداختم و با لکنت گفتنم:
اممم...من چیزی از دیشب یادم نمیاد...دیش....دیشب چیکار کردم؟؟به سمتم خم شد و با انچنان لحن خاصی گفت
خیلی کارا!که بیشتر زیر اون مالفه فرو رفتم...به تخت تکیه داد منم داشتم به این فکر میکردم که ایا با مالفه بلند شم یا صبر کنم بره؟!که یدفعه به
سمتم خم شد .هینی کشیدم و خودمو کشیدم عقب
بیشتر خودشو کشید جلو که بازم خودمو کشیدم عقب دیگه نزدیک بود از تخت بیوفتم پایین.چرا اینجوری میکرد ؟؟!
اگه منو اذیت نمیکرد روزش شب نمیشد واقعا ؟؟!
چته؟من؟من چیزیم نیس!خندید دستشو انداخت پشتم و کشیدم جلو ،سرشو که اورد نزدیک ،صورتمو چرخوندم یه طرف دیگه کنار گوشم گفت
 هر کی ندونه فک میکنه یکی دیگه جای تو 7_2ماه با من خوابیده!سرشو توی گردنم فرو برد.
دیگه تعلل جایز نبود مالفه رو دورم گرفتم و سریع از روی تخت پاشدم .دیشب تو عالم مستی هرکاری کرده بودم اما االن که میفهمیدم
.نمیتونستم به ادام خیانت کنم!
به سمت حموم رفتم که از روی تخت بلند شد.
 من میخام برم.راهمو به سمت در کج کردم
پس من میرم بیروناشاره ای به وضعیتم کرد.
اینجوری؟!اهی کشیدم و روی تخت نشستم.
باشه صبر میکنم تو بیای بعد میرم.75

https://telegram.me/romancity

رمان سقوط تابستان

Roman-City.ir

میتونیم با هم بریم!من مشکلی ندارم.چیزی نگفتم .چرا اینقدر وقیح بود؟!باز به سمتم اومد!اه این چش بود؟!با صدایی که از روی حرص باال رفته بود داد زدم.
دیشب بست نبوده انگار!نیشخندی زد!
یه سری چیزا تازه برام روشن شده!گیج بهش زل زدم...منظورش چی بود؟!
منظورت چیه؟!هیچی کلی گفتم!وبا گفتن این حرف در حموم رو بست.
***
همراه ادام رفته بودم تا بقیه کارای مربوط به اقامتم رو انجام بدم.توی راه برگشت بودیم.
ادام؟جان؟چقد دیگه باید صبر کنیم؟!سه هفته دیگه صبر کن!همه چیز حاضره...گوشیشو داد دستم و ادرس یه فولدر تو گالریشو داد.اینی که می بینی قراره خونمون باشه!یه اون خونه ی نقلی و بامزه نگاه کردم حیاط داشت و تو یه خیابون با کلی خونه همون شکلی بود!
تو یکی از محله های نیویورک!با ذوق زو به ادام گفتم:
وای خدای من!این عالیه!***
موقع امتحاناتم بود و شدیدا درگیر درس بودم!حتی از رابرت هم خواهش کرده بودم  1هفته ای کاری بهم نداشته باشه!یه اتاق برای درس
خوندن برداشته بودم.چون رابرت به تنهایی برای پرت کردن حواس از درس کافی بود!امتحانام رو یکی یکی دادم و به نظر خودم نتیجش
خوب میشد....
اگه همه چیز خوب پیش میرفت من  2هفته دیگه تو نیویورک توی خونه نقلیمون با ادام بودم!
حوصلم سر رفته بود.زمستون بود و جایی برای رفتن وجود نداشت!
رابرت دره اتاق رو باز کرد و اومد تو.
پشت میزش نشست.حرف زدن با رابرت از بیکاری که بهتر بود!
رابرت؟!سرش رو ببند کرد و به صورتم نگاه کرد.
چیه؟میگم...اممم.خانواده تو کجان؟!مردن!با تعجب و تاسف گفتم:
متاسفم!سری تکون داد.
از روی تخت بلند شدم و یه صندلی برداشتم و کنار صندلیش گذاشتم.
رابرت!چرا تو اصن با من حرف نمیزنی؟!خودکارشو گذاشت رو میز و چرخید سمتم.
چی بگم مثال!؟خب تو همه چیز زندگی منو میدونی ولی من چیزی از تو نمیدونم.نمیدونم قیافم تو اون لحظه چجوری شده بود...رابرت کالفه دستی به صورتش کشید.
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بی مقدمه گفت:
مامانم خیانتکار بود!بابام فهمیده بود اما برای حفظ خانواده چیزی نمیگفت!بالخره ورق رو شد و فهمیدیم معشوقه مامانم شریک بابامه!توهمون گیرو دار شریک بابا کالهبردار از اب دراومد یه سری از اموالمونو باال کشید و با مادرم رفت!
تو بهت حرفاش بودم...چه زندگیه اشفته ای!
مکثی کرد :
دو سه ماه بعد جسد مادرم رو برامون فرستاد!بابام دیوونه شد!یه شب که خوابید دیگه صبحش بلند نشد.به چشمام زل زد.
برای همین از خیانت و زنای خیانت کار متنفرم!مادرم زندگی مارو بهم ریخت! 1ماه تو شک بودم،تو شک از دست دادن!اما به خودم اومدم...اون مرتیکه ای که زندگیمونو بهم ریخت پیدا کردم.اموالمونو ازش پسگرفتم و یه گلوله به مغزش شلیک کردم.اون موقع  20سالم بود!اولین باری که یه نفرو کشتم!
با گفتن حرفاش لرزی به تنم نشست.چشمامو بستم.لعنتی من که تعهدی به رابرت نداشتم.میخواستم بی سروصدا از زندگیش برم!
واقعا متاسفم...حتما خیلی سخت بوده.دیگه نمی دونستم چی بپرسم...یکم ترسیده بودم!دلداری هم بلد نبودم بهش بدم!هرچند که  15سال گذشته بود.
بلند شدم و گفتم:
من دیگه میخوابمسری تکون دادو به کارش مشغول شد...
هرچند که خوابم نبرد،هرچقدر هم سعی میکردم به زندگی وحشتناکش فکر نکنم امکان نداشت بتونم ذهنم رو کنترل کنم!
***
پای پیانو نشسته بودم و برای خودم تمرین میکردم که یکی از خدمتکارا گفت رابرت کارم داره.
رابرت وسط اتاق ایستاده بود با دیدنم گفت
فردا صبح میریم ساحل.ابروهام باال پرید! قبال از این کارا نمی کرد!
باشه!تقریبا این مدلی بیرون نمی رفتیم.با این حال بی خیال شونه ای باال اندختم.حاال که میخواد بره!
***
از وقتی که بیدار شدم.یه لحظه هم اون نگاه ترسناکشو از روم برنداشته.از ترس نمی تونستم چیزی بهش بهش بگم!
داشتم لباس می پوشیدم که صدای رابرتو شنیدم.
اون لباس قرمز رو بپوش .و بهش اشاره کرد ،ردشو گرفتم.پیراهنی بود که وقتی برای اولین بار ادام رو ب*سیده بودم،پوشیده بودم.دلم میخاست اون لباس خاص
بمونه.ولی این رابرت بود و کل کل باهاش بی فایده!
لباسو پوشیدم صندل تخت مشکی رنگی پام کردم عینک دودیم رو هم برداشتم.
خواستم عقب بشینم که دیدم رابرت خودش نشست پشت فرمو!با تعجب در جلو رو باز کردم و نشستم اونم بی حرف راه افتاد.
توی جاده ساحلی می روند.حرفی نمیزد،شیشه ماشین رو دادم پایین تا از اون هوای خوب استفاده کنم.نزدیک بهار بود و همه جا حال و
هوای خوبی داشت!شاید می تونستم تولدم رو با ادام توی خونمون بگیرم.
با صدای اون اهنگ گوش گر کن!رشته افکارم پاره شد و دستمو روی گوشم گذاشتم.
با ناراحتی دستمو بردم سمت سیستم و خاموشش کردم.
رابرت!کر شدم!جوابمو نداد!حتی تالشی برای اخم کردن هم نکرد!بقیه مسیر رو تو سکوت طی کردیم.با ترمز ناگهانی ماشین.دستمو روی قلبم گذاشتم.
پیاده شو.به اون ساحل بکر و دست نخورده نگاه کردم.خلوت بود.هوا افتابی و گرم بود اما باد خنکی ام میومد.رابرت توی ساحل قدم میزد.پیراهنشو
دراورده بود و فقط یه رکابی تنش بود.کم کم داشتم فکر میکردم دیوونه شده!یکم که گذشت رفت سمت تپه های کنار دریا.بی خیالش
شدم و منم راه افتادم سمت اسکله...
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به نرده های اسکله تکیه داده بودم و اقیانوس رو نگاه میکردم با احساس نگاه خیره ای سرمو اوردم باال،سیگار توی دستش رو دود میکرد و
هم زمان به منم نگاه میکرد.
از دور داد زدم:
بریم؟!بی توجه به سوالم انگار که اصال نشنیده بی هدف برگشت و دوباره مشغول قدم زدنش شد!
یکم نگران شده بودم.تا وقتی بهش رسیدم همه مسیرو دویدم.دستامو به زانوهام گرفته بودم ونفس نفس میزدم.
سرمو که اوردم باال گفت:
بگو...متاسفی!متعجب گفتم:
چی؟!!بگو...متاسفی!...رابرت؟حالت خوبه؟!نگاه دیگه ای بهم انداخت.سیگارش رو پرت کرد رو زمین و با سرعت به سمت ماشین رفت مجبور بودم دنبالش بدوم چون اصال ازش بعید
نبود منو جا بزاره!
تا رسیدن به خونه با سرعتی روند که ماشین تقریبا داشت پرواز میکرد!
وقتی رسیدیم فقط ترمز کرد در ماشین رو باز گذاشت با سرعت پیاده شد.
میخواستم در ماشینو باز کنم و پیاده شم که دو تا دست کشیدنم بیرون
برگشتم و با عصبانیت رو به محافظی که گرفته بودم گفتم:
ولم کن احمق!میخوای سرتو به باد بدی؟بی توجه به حرفم دستمو از پشت گرفت و به سمت خونه هلم داد.
با عصبانیت تقال میکردم دستمو از دستاش بکشم بیرون..اما فایده ای نداشت.
در خونه رو باز کرد و هلم داد تو.رفت سمت نشیمن .وارد که شدیم با دیدن اون صحنه از ته دل جیغی زدم.
حتی نمی تونستم به چشمام اعتماد کنم!
ادام با صورت و بدن خونی و کبود روی زمین افتاده بود.
می خواستم برم پیشش اما اون محافظا محکم تر گرفتنم.
داد زدم:
ولم کنین،لعنتیا!آدام سرش رو باال اورد و لبخند بی جونی بهم زد.
رابرت و دیدم که خونسرد وارد شد ،رو بهش گفتم:
رابرت؟اینجا چه خبره؟!جوابمو نداد.بی توجه بهم رفت سمت ادام.دستش رو برد باال و سیلی محکمی به صورتش زد که باعث شد یه بار دیگه جیغ بزنم!
حیرت زده گفتم:
ادام!یه بار دیگه دستشو برد باال!
هینی کشیدم:
چیکار میکنی روانی؟؟؟بی توجه به من رو ادام گفت:
اشغال خائن!بلند تر داد:
بی چشم رو!لگد محکمی به پهلوش زد.
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کثافت!توی یه کثافتی که الیق مرگه!زدم زیر گریه .آدام داشت درد میکشید.
با شنیدن صدای شلیک با بهت به جایی که ادام بود نگاه کردم.
نگاهم کشیده شد سمت اسلحه تو دست رابرت
با بهت گفتم:
ادام!جوابی نیومد.به خونی که روی زمین سر میخورد نگاه کردم بلند تر جیغ زدم:
ادام!!دستام ول شد.با سرعت دویدم همون سمتی که ادام افتاده بودن .با دیدن اون جسم بی جون و اون سوراخ وسط پیشونیش که ازش خون
میومد
بهت زده روی زمین افتادم.
ذهنم قفل شده بود،فکر میکردم این یه شوخیه!
بدنش رو تکون دادم.
ادام...ادام بلند شو!.خودمو کشیدم سمتش و سرشو گرفتم توی بغلم.
ادام؟بلندشو لعنتی...بلند بلند گریه میکردم.
گفتی باهم میریم...پاشو!منو تنها نزار...جوابی نیومد.سرمو روی سینش گذاشتمو از ته دل زار زدم.
ادامِ مهربون من!به زور از کنار ادام بلندم کردن،دلم میخواست بمیرم،فقط همین!
با اشکای خشک شده به جسمش زل زده بودم.حتی تودهنی که از رابرت خوردم هم جهت نگاهم رو عوض نکرد.
توام یه ه*ر*زه خائن بودی!مثل مادرم!به جسم بی جون عشقم نگاه میکردم؟تو ذهنم مرور شد من واقعا نحسم!
دومین سیلی هم تو گوشم خورد!
این همه فرصت بهت دادم تا پشیمون شی!ولی توی اشغال...موهامو پیچید دور دستش اما من هنوز چشمم به اون جسد بود!
چونمو گرفت و مجبورم کرد نگاهش کنم
توی ه*ر*ز*ه حتی الیق مردن هم نیستی!باید هروز عمرت عذاب بکشی!بعد از اون پارچه ای بود که روی چشمام بسته شد و من به فکر این بودم ادام رو کجا می برن؟
پارچه از روی چشمام برداشته شد و هل داده شدم تو خیابون.ماشین از جلوی چشمم ناپدید شد.بی توجه به اینکه کجام به دیوار پیادرو
تکیه دادم.
ذهنم کار نمیکرد.یخ بسته بودم.بی هیچ حسی!
*****
[1سال بعد]
دستمو بیشتر توی جیب سویشرت کهنم فرو بردم.و با سرعت بیشتری مسیر قبرستون رو طی کردم.
اروم اروم از قبر ها گذشتم؛ با دیدن اون سنگ ،از دور تنها یادگاریم رو لمس کردم...صلیب توی گردنم!
کنار سنگ نشستم.
برای بار هزارم نوشته هاشو خوندم
in memory of adam Morgan(به یاد ادام مورگان)
2012 - 1990
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با بغض گفتم:
سالم!امیدوارم که خوب باشی!من همیشه برای بخشیده شدنت دعا میکنم!ادام...هوا خیلی سرد شده!سرما بی سابقس و جایی هم که می موندم دیگه قابل استفاده نیست!نمیدونم چیکار کنم.کسی بهم کارنمیده!من حتی شهر رو هم بزور میشناسم.
دستی به سنگ کشیدم و حرفایِ تکراریم رو بازم تکرار کردم.
من هر ثانیه دارم بهش فکر میکنم.ما مقصر بودیم.خیانت کردیم.به اعتماد! به اعتماد رابرت خیانت کردیم.تو به رئیسی که سال ها پیششبودی و من به کسی که با وجود تمام اذیت هاش بهم کمک کرده بود.دارم خفه میشم...تو نیستی و عذاب وجدان داره منو میکشه!
بغضمو قورت دادم و بلند شدم.از قبرستون زدن بیرون.باید دنبال یه کار جدید میگشتم.اینجوری  1روز هم تو این هوا دووم نمی اوردم!
سراغ شرکت ها و مراکز رسمی و اداری که نمیتونستم برم!برگه اقامتم خیلی وقت بود که باطل شده بود و.حتی وقتی هم که اعتبار داشت
نداشتمش!
تو محلمون همه کافه ها و رستوران هارو رفتم هیچ کدوم حتی نظافت چی هم نمیخواستن!عصبی گوشه ای نشستم ذهنم دوباره برگشت
سمت اون روز لعنتی!روزی که رابرت بیرونم کرد!
***
***
*گذشته*
صدای رابرت رو شنیدم.
برو "وست لِیک"!محله هارو نمیشناختم من به جز خونه و مدرسه و چند تا رستوان که همش رو هم با ماشین می رفتم اصال جایی رو نمیشناختم!
بعد یه مدت ماشین ایستاد و تا به خودم بیام دستمال از روی چشمام برداشته شد و پرت شدم تو پیاده رو!
اون لحظه انقد تو فکر از دست دادن ادام بودن که درست نمی فهمیدم چه خبره!
وقتی اطرافم تاریک شد و صدای یه نفرو شنیدم تازه به خودم اومدم.تکیه ام رو از دیوار گرفتم و به اطرافم نگاه کردم!هیچ ذهنیتی نداشتم
که کجام!
هی خوشگله؟تازه کاری؟ایستگاه دو تا کوچه پایین تره!برگشتم سمت صدا یه پسر سیاه پوست 5-24ساله بود.
جوابشو ندادم.با وحشت به دیوار های طرح زده شده و نقاشی شده اون خیابون نگاه میکردم!
ببینم نکنه معتادی؟قیافت به کراکی ها نمیخوره!چی میزنی هرویین یا کوکائین؟!ترسیده  2تا قدم رفتم عقب!این مواد فروش بود؟
پشتم رو بهش کردم و شروع کردم به دویدن .صدای پسره رو شنیدم که داد میزد .
هی وایسا!وایسا بابا ،کاریت ندارم!همینطور که میدویدم یه لحظه یه چیزی اومد جلوی پام و تا به خودم اومدم پخش زمین شدم.اخی گفتم.
خیلی دردم گرفته بود پاهای لختم روی اسفالت کشیده شده بود و شدیدا میسوخت با حالت زاری نشستم اون پسره هم باالی سرم بود.
چی شد؟جوابشو ندادم دامن کوتاه اون پیراهن یکم پاره شده بود .دستی به لباسم کشیدم و بلند شدم خواستم برم .که باز صدای پسره رو شنیدم.
بابا وایسا یه لحظه! ببینم بی خانمانی؟با حرص زیاد گفتم:
فک کن اره!یه تای ابروشو انداخت باال.
ببینم جزو اون دخترای ایستگاه که نیستی؟!ایستگاه دیگه چه کوفتیه!جای دخترای خراب!با یاد رابرت عصبی جیغ زدم.
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نه نیستم!دستشو اورد جلو.
باشه بابا!اروم!من دیوید ام!و تو؟به صورتش نگاه کردم واقعا به نظر نمی اومد که قصد خاصی داشته باشه.دستشو گرفتم و گفتم:
امیلیا!***
*حال*
با اعصابی به هم ریخته از کنار خیابون بلند شدم،یاداوری گذشته چیزی رو درمون نمیکرد.
کوچه ها رو رد میکردم تا بالخره به خونه دیوید رسیدم.
پرده ای که جلوی در اون سوله اویزون بودو کنار زدم .صدامو بردم باال
??davهی دیوید هستی؟؟!صداش از قسمت پشتی که جلوش با کلی بشکه و ورقه اهنی پوشیده شده بود اومد.
اینجام.با دیدنش ،بغلش کردم و با ناراحتی گفتم:
دیوید!هیچ جا بهم کار ندادن!میدونی که جایی که توش بودم رو شهرداری تخریب کرده!روی مبل فرسوده کنار دیوار نشستم.
ناراحت نباش دختر.همه چی درست میشه.میدونی که تا هر ووقت بخای میتونی پیش من بمونی.کار رو هم باهم میریم دنبالش!ممنون دِیو پس من یه مدت اینجا میمونم.خندید.
چی از این بهتر!کنارم روی مبل نشست،سیگاری که گوشه لبش گذاشته بود رو روشن کرد.
خیره نگاهش کردم و گفتم.
واقعا دلت میاد تنهایی بکشی؟نه...واقعا از گلوت پایین میره؟با چشمای باریک شده نگاهم کرد،شونه ای باال انداختم و یه سیگار از پاکت رو میز بیرون کشیدم.
توی این یه سال هیچ وقت بهت گفته بودم که زندگی توی ایرانم چطوری بوده؟کشور مادریم!با فندک دیوید سیگارم و روشن کردم و نفس عمیقی کشیدم.
یه دختر بودم که هیچی از جامعه بی رحم اطرافش نمی دونست!وقتی از دست رفتار های خانوادم به تنگ اومدم از خونه فرار کردم!خندهداره ولی فقط ۲،۲روز طول کشید تا کیر قاچاقچی ها افتادم.
دیوید شکه گفت:
قاچاقچی های آدم؟سری تکون دادم،بغض گلوم رو فشار می داد.
دلم برای اون دختر ساده ای که تنها جایی که دیده بود خونه و مدرسش بود تنگ شده!دیوید بغلم کرد و گفت:
خودتو اذیت نکن بزار گذشته توی گذشته بمونه،اینجوری کمتر اذیت میشی.چجوری بزارم؟وقتی عواقبش تا همین االن ولم نکرده؟ادام مرد.فکر میکنی تقصیر کیه؟من!هیچ نقطه روشنی توی گذشته لعنتی مننیست!
سیگاری که به فیلترش رسیده بود رو توی جاسیگاری روبروم خاموش کردم.
مردن ادام تقصیر تو نیست امی!یه نفر دیگه اونو کشته!اون باید جوابش رو پس بده!نگاهی به صورت ناراحت دیوید انداختم.
بیخیالش دِیو!تو رو هم ناراحت کردم!االن بیرونم میکنی!موهامو بهم ریخت و گفت:
11
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این چه حرفیه دیوونه!از جاش بلند شد.
من میرم بیرون،وقته فروشه!مواظب خودت باش!دیوید  1ساعتی میشد که رفته بود.با تاریک شدن هوا،پارک ارتور شلوغ میشد و وقت کار بود!
فکری مثل خوره رفته بود رو مخم!نگاهم کشیده شد سمت اون قفسه.
رومو اونور کردم.نه لعنتی!من قول دادم!دوباره نگاهی کردم دستام رو مشت کردم و با گفتن"بیخیال" رفتم سمت اون قفسه.در یه کشو رو
باز کردم.به اون سیگار ها با عالمت خاص نگاه میکردم که در اصل سیگار نبودن!
یکیشونو برداشتم.رفتم روی مبل نشستم و با فندکی که اونجا بود روشنش کردم.با هر پکی که می کشیدم بیشتر توی خلسه فرو میرفتم،
دیگه کامال یادم رفته بود که اینجا کجاست حس های خوب و بدم قاطی شده بودن .یه لحظه ته خوشی بودم لحظه بعد حس میکردم
غمگین ترین ادم روی زمینم.همون حس خوشی لحظه ای چیزی بود که نیاز داشتم...
یه نفر صدام میزد ،چشمامو باز کردم و با دیدن دیوید که با ناراحتی نگاهم میکرد .تازه یادم اومد چیکار کردم!با کرختی بلند شدم و رفتم
پیشش
دِیو،باور کن یه لحظه...هیچی نگو!تو قول داده بودی دیگه نکشی!دیوید به وضعیت من نگاه کن؟واقعا من چی دارم که دلم بهش خوش باشه؟ازرده نگاهم کرد.
بغلش کردم و گفتم.
منظورم به جز تو بود رفیق!دستمو گرفت:
امیلیا،بعضی وقتا توی زندگیت باید بگذری.تو و آدام قسمت هم نبودین!پوزخندی زدم و ازش فاصله گرفتم.
اگه یه نفر جونش رو ازش نمی گرفت شاید بودیم!اگه ادام زنده بود من االن اینجا نبودم!االن مدت ها بود که توی خونمون توی نیویورکداشتیم زندگی میکردیم!
بغض گلوم روگرفت،پاکت سیگارم رو از توی جیبم دراوردم و یه دونش رو گوشه لبم گذاشتم.
میرم یه دوری بزنم.نگرانم نشو.امی،قوی باش!نمی خوام تو دوباره اسیر این مواد لعنتی شی.نمی تونم اونطوری ببینمت!سعیم رو میکنم،ولی می بینی که وقتی ادم چیزی برای دل خوشی نداشته باشه باید سرگرم چیزای دیگه بشه!*
یه هفته ای بود خونه دیوید بودم .هنوزم بیکار بودم خجالت میکشیدم خرج همه چی رو باید اون بده! ولی چاره ای نداشتم!یه دونه دیگه
از اون لعنیتا برداشتم.دیوید دیگه کالفه شده بود.ولم کرده بود گفتنش سخت بود ولی دوباره درگیر شده بودم! اونم بعد از  1بار ترک!این
روزا بدجور یاد گذشته می افتم و تمام چیزایی که از دست دادم!
از زندگی تو خونه پدر و مادرم تا حتی زندگی با رابرت و غصه ناتموم برای مهربون ترین ادم زندگیم!
هنوزم صدای شلیک اسلحه ای که توی دست رابرت بود توی گوشمه،تصویر پیشونی سوراخ ادام و صورتی که سفید شده بود!
تصویر لحظه ای که رابرت پرتم کرد گوشه خیابون تا برای خودم جون بدم!
می خواستم رول ماری جوانای تو دستم رو اتیش بزنم که دیوید اومد تو.
با نگاهی که بهم انداخت،بی خیال زدنش شدم و دوباره گذاشتمش سر جاش.
به دیوار تکیه داد و گفت:
اولیویا میگه یه کار برات پیدا کرده،نزدیک جایی که خودش مشغوله...اولیو دوست دختر دیوید بود و تا جایی که یادم می اومد دختر بدی نبود!
خوشحال گفتم:
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واقعا؟خیلی عالیه!کی باید برم؟موضوع این نیست،من خیلی مطمئن نیستم جای خوبی باشه...ابروهام تو هم گره خورد.
مگه چه کاریه؟مثل کار قبلیت،باید پشتپیشخوان وایستی و سفارش های مردم و بگیری.مشتی به بازوش زدم.
کجای این کار میتونه بده باشه اخه؟فردا میرم!دیوید سری تکون داد،اما می شد از قیافش فهمید خیلی راضی نیست!
راستی ادرسش کجاست؟وسط شهرهه...پس دیگه نباید هیچ مشکلی داشته باشه!من خالفکارای این پایین رو به آدمای دو رو و پست فطرت اون اطراف ترجیح میدم!من نترس تر از اونی شدم که فکر میکنی!پوفی کرد و با گفتن "هر جور خودت میدونی" رفت بیرون...
***
یکی از بهترین لباس هایی که داشتم و چند وقت پیش تازه خریده بودمش پوشیدم.یه پیراهن ساده و صورتی استین حلقه تا باالی زانو.
دامش به خاطر چین خوردن کوتاه تر دیده می شد اما واقعا چاره ای نبود و اگه اونو نمی پوشیدم باید با تیپ و قیافه داغون می رفتم و
تنها شانسم رو از بین می بردم!
سوار مترو شدم و ایستگاه نزدیک ادرسی که از دیوید گرفته بودم پیاده شدم.
نگاهی به اطرافم انداختم،برج های بلند روی همه خیابون ها سایه انداخته بودن،اکثرشون شرکت ها و موسسه های تجاری بزرگ بودن و
مرکز شهر هم محل کار بود!
به کافه ای از هر لحاظ معمولی که پایین یکی از برج ها بود نگاه کردم،خودش بود!
نفس عمیقی کشیدم و راه افتادم سمتش.
از پشت شیشه اگهی مربوط به استخدام یه دختر جوام زده شده بود!خیلی شلوغ به نظر نمی رسید،در رو هل دادم و به سمت پیشخوان
را افتادم.
از دختر نسبتا خوشگلی که پشتش بود پرسیدم:
من برای کار اومدم...مدیر اینجا کیه؟سرش رو باال اورد،لبخندی زد و به در ته کافه اشاره کرد.
باید بری اونجا عزیزم.ممنون ارومی گفتم و به سمت جایی که اشاره کرده بود رفتم.
تقه ارومی به در زدم و منتظر شنیدن جواب موندم.
بعد از شنیدن صدایی که می گفت:
بیا تو!درو باز کردم و اولین چیز شکه کننده ای که دیدم.
پسر جوونی بود که پشت میز مدیریت نشسته بود!
لعنتی به شانسم فرستادم.نمی شد به جاش یه پیرمرد بداخالق و مزخرف عین اقای سانگ باشه؟
پسره به صندلی های جلوی میزش اشاره کرد و با لحن جدی که یکم خیالم رو راحت کرد  ،گفت:
بشین.بعد از توضیح دادن سابقه کارم منتظر نگاهش کردم.
اینجا یه کافه شلوغه،تایم استراحت اداره ها ،اینجا جا برای سوزن انداختن هم نیست،پس ما به یه نفر احتیاج داریم که بتونه کارش رومدیریت کنه؛اگه به من تضمین این شرایط رو میدین،مشکلی نیست!میتونین فرم مخصوص اینجا رو تحویل بگیرین و کارتون رو شروع
کنین!
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مطمئن باشین که از پس کار برمیام!به قرداد روی میزش اشاره کرد  ،با امضا کردنش ،از اونجا بیرون اومدم.
با ساعتی  ۰دالر و ساعت کاری  ۰صبح تا  ۵بعد از ظهر و روزی  ۷۸دالر،بهترین کار برای من محسوب می شد!
با ماهی  ۲۸۸۸دالر میتونستم از وست لیک نقل مکان کنم و یه اپارتمان توی گالدیز یا خیابون های اطرافش بگیرم تا به اینجا هم نزدیک
باشه!
با دستی که تکونم داد از فکر بیرون اومدم.
لباست رو نمی گیری؟پیش بند و کاله رو تحویل گرفتم و پشت پیشخوان وایستادم و اولین روز کاریم شروع شد!...
***
دستام رو روی چشمای دیوید گذاشتم و از پله ها باال بردمش.
امی االن جفتمون از پله ها میوفتیم!نمیوفتی!حواسم هست!بیا...رسیدیم!جلوی در اپارتمانم توی طبقه دوم وایستادم.
بعد از گرفتن اولین حقوقم تونستم اینجا و اجاره کنم،با ماهی  ۰۸۸دالر کامال مناسب من بود و یه جورایی خیلی حس خوبی نسبت بهش
داشتم!واقعت حس خونه رو بهم میداد!
در رو باز کردم و به دیوید اشاره کردمبیاد تو.
وسیه زیادی نداشت،اما همینم برای من کافی بود!
اینجا عالیه امی!با ذوق گفتم:
مرسی!دیوید چند ساعتی موند و با هم حسابی جشن گرفتیم بعد از اونم اولیویا با چند تا پیتزا اومد و در نهایت جشنمون کامل شد!
اخر شب،بالخره دیوید و اولیویا رفتن و دوباره خودم موندم و خودم!
به مبل صورتی رنگم تکیه دادم.یاد رابرت و قصر بزرگش افتادم!اهی کشیدم...انگار حسرت گذشته همیشه قراره باهام بمونه!
*
قهوه ها رو توی ظرف های مخصوصش گذاشتم،و روی پیشخوان هاشون دادن.
میشه ۲دالر و  ۵۸سنت!سرم و اوردم باال تا ببینم کی انقد قیمت براش نامفهوم بوده!
با دیدن مشتریم،چیزی شبیه "هی" از دهنم بیرون اومد.
رومو برگردونم تا از اونجا فرا کنم،اما با دیدن خوآن،صاحب کافه که داشت نگام می کرد،دوباره برگشتم و باالجبار لبخندی تحویل استفن
دادم.
 ۲دالر و  ۵۸سنت،اقا!۵دالری رو روی پیشخوان گذاشت و با گفتن جمله" بقیش انعامخودت" پوزخندی زد ،قهوه ها رو برداشت و روی یکی از صندلی های
کافه نشست.
نگران بودم که قهوه دیگه رو برای کی گرفته؟
اصال اوناینجا چی کار میکرد؟جدس اینکه با یه شرکت یا اداره کار داشته سخت نبود!
لعنت به این شانس که بین این همه کافه باید بیاد اینجا!
با دیدن مرد ناشناسی که روبروش نشست،نفس راحتی کشیدم!حداقل رابرت نبود...
دلم نمی خواست دیگه هیچ کدومشون رو ببینم!
اون پسره رو می شناختی؟دستم رو روی قبلمگذاشتم و جیغ کوتاهی کشیدم.
خوآن دوباره جملش رو تکرار کرد.
برگشتم و با تردید گفتم.
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نه...یعنی...قیافش برام اشنا بود ولی نمی شناختمش!مستقیم توی چشمام نگاه کرد.
که اینطور!با دیدن ساعت که عقربش  ۵رو نشون می داد،عین پرنده ای که به ازادی رسیده باشه پیشبند و کاله رو در اوردم و گفتم.
من باید برم!خدافظ.بالفاصله کیف کوچیکم رو برداشتم؛که با صدای خوآن که می گفت:
می رسونمت ،واقعا به بدشانسیم ایمان اوردم.
وسط کافه چرخیدم به سمتش و گفتم:
واقعا الزم نیست...من دارم میرم دیدن دوستم!فرقی نداره،می برمت...نگاه خیره استفن اذیتم میکرد.نزدیک بود بزنم زیر گریه!
این حاال چرا گیر داده بود منو برسونه؟!
در نهایت بی خیال مقاومت کردن شدم و از در رستوران زدم بیرون.
با دیدن بنتلی سفیدی که طرف دیگه خیابون پارک بود،دستم رو روی قلبم گذاشتم.
دیدن استفن برام کافی بود!ترجیح دادم قبل از هر اتفاق دیگه ای واقعا از اونجا فرار کنم!
شروع کردم به دویدن که با صدای خوآن که داشت اسمم رو داد می زد ،مجبور شدم وایستم و برگردم.
با نامیدی نگاهم به بنتلی سفید افتاد،رانندش پیاده شد و در عقبی رو باز کرد.
خوان بهم رسید و گفت:
چرا رفتی؟من رفتم ماشین رو از پارکینگ بیارم.تمام توجهم معطوف کسی بود که از ماشین پیاده شد،هیچ تغییری نکرده بود.مثل همیشه شیک و اتو کشیده.نمی دونم منو دید یا نه!اما
یک راست به طرف برجی که جلوش پارک کرده بود رفت.
با صدای بوق ماشین،نگاهم رو از رابرت گرفتم،خوان ماشین رو اورده بود!
نفس عمیقی کشیدم ،در سمت سرنشین رو باز کردم و نشستم،اخرین نگاه رو به بنتلی سفید انداختم و به خوآن گفتم بره نشنال
سِمتری،جایی که آدام رو دفن کرده بودن!
***
حقوقم رو تازه گرفته بودم،رفتار های خوآن جدیدا خیلی ازار دهنده شده بود،می دونستم از من خوشش میاد.اما من واقعا هیچ حسی
بهش نداشتم.ازش متنفر نبودم اما دوسش هم نداشتم؛ صرفا برام یه رئیس بود،البته اگه می ذاشت!
جعبه شیرینی رو توی دسته دیگم گرفتم و با دست ازادم،ضربه به در سوله زدم.
دِیو؟...منم...امی!چند دقیقه منتظ موندم و بعد از اینکه جوابی نشنیدم،با یکم زور در رو هل دادم و رفتم تو.
با وجود ساکت بودن سوله احتمال دادم شاید خونه نیست!اما بعد از این که صدای ناله های ضعیفی رو شنیدم ،ازوم اروم به سمت جایی
که صدا ازش میومد رفتم.
به خون بعد از ادام حساس شده بودم و حاال با دیدن دِیوید توی اون وضع شکه شده ،جیغ بلندی کشیدم:
خدای من دیوید چی شده؟دستشو از روی شکمش برداشت.
چا...اق...و خوردم.با گریه جعبه توی دستم رو پرت کردم و هراسون گفتم:
بزار با یه چیزی ببندمش.به اطرافم نگاه گردم و بیشتر گریه کردم و جیغ زدم:
من اصال نمیدونم چیکار کنم.گوشی دیوید رو برداشتم و همونطور که باند و الکل رو بر میداشتم به یکی از دوستاش زنگ زدم تا برای کمک بیاد.
با گریه و نامفهوم از پشت تلفن گفتم:
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برایان....چاقو...دیوید...صدای داد دوستش رو شنیدم.گوشی از دستم افتاد و کنارش نشستم .چشماش بی حال شده بود .
دِیو؟؟دِیو؟؟منو ببین!میخام زخمت رو ببندم.الکل رو ریختم روی زخم و شستمش و باند رو بستم .اما هنوز از زخم خون میومد.داد زدم:
لعنتی این برایان کجاس؟؟صدای بی حالشو شنیدم.
امیلیا...خو...دتو اذیت نکن خیلی ...خون ازم....رفته...با گریه گفتم:
چی میگی دیوونه؟دستای مردونه ای دِیو رو بلند کرد.به برایان برای بردن دیوید کمک می کردم.
کجا می بریمش؟پیش یکی از دوستام .براش بخیه میزنه.بیمارستان که نمی تونیم بریم!تا رسیدن به مکان مورد نظر برایان مدام با دیوید حرف میزدم،میترسیدم،حس بدی داشتم،صداش ضعیف می شد و من هیچ کاری نمی
تونستم بکنم!
با استرس به دستایی نگاه میکنم که داشت شکم دیوید رو بخیه می زد.
دستای دیوید سرد می شد و این شدیدا منو می ترسوند!رنگ صورتش پریده بود و دستایی که تو دستام بی جون شد،همزمان شد با
شنیدن جمله"من متاسفم،خیلی خون ازش رفته بود!"
با چشمای اشکی و بی روحم برای دومین بار جون دادن یه نفر رو نگاه کردم .یه نفر که خیلی برام عزیز بود! سرم رو روی سینش گذاشتم
و از ته دلم زار زدم.
چرا این جوری میشد؟! انگار من نمی تونستم به کسی نزدیک باشم!برای همه بدبیاری میاوردم.
بلندتر گریه کردم.اما خوب میدونستم هیچی این درد رو اروم نمی کنه...
*
*دو هفته بعد*
با احساس خفگی از اون کالب زدم بیرون .یکم رفتم جلو تر روی نیمکتی که کنار پیاده رو گذاشته بودن نشستم .به مربع با طرح الیس
کف دستم زل زدم.مربع کوچیک کف دستم قوی ترین روان گردانی بود که می شد گیر بیاری!با وجود لباس های نصف ونیمه توی
تنم،سرما رو حس نمی کردم،انقدر خورده بودم که به سختی میتونستم راه برم!
دستم رو روی نقاشی روش کشیدم.با این حجم از الکل توی خونم،کافی بود اینو بزارمروی زبونم...میمردم!
لبخندی روی صورتم نشست.گذاشتمش رو زبونم و چشمامو بستم داشت.
میتونستم باال رفتن ضربان قلبم و حس کنم.نفس های کوتاه و پشت سرهمی که می کشیدم همشون نشون جذب شدنش بود!
ضربان شدید رو توی مغزم حس میکردم چشمامو تا ته باز کردم هر چیزی که اطرافن بود به طرز دیوانه واری رنگی بود!حس میکردم می
تونم صدای درو دیوارو بشنوم.صدای موزیک کالبی که ازش دور شده بودم به نظرم واضح میومد!
به اسمون زل زدم .اشیاء صورتی داشتن تو سیاهی شب پرواز میکردن و از اسمون شکافته شده رد میشدن!غیر ارادی خندیدم .دستم رو
روی سرم فشار دادم و زدم زیر گریه.جیغ زدم و دویدم وسط خیابون.یه چیزی داشت میومد طرفم انگار نمیفهمیدم که وسط
خیابونم!همونجت وایسادم .نمیتونستم چیزی که به سمتم میاد رو ببینمش،مات بود.جلوتر اومد صدای جیغ مانندی داد که به نظرم شبیه
شیهه اسب بود! دیگه حتی اون شکل های ترسناک هم نمی ترسوندم .با دیدن اون چهره به سمتش دویدم داد زدم:
ادام!وقتی بهش رسیدم،محو شد .موجود سیاهی که روبروم بود دوباره باعث وحشتم شد،دستمو روی قلبم گذشتم اما دیگه نمی تونستم
حسش کنم.
جیغ زدم و بی هدف می دویدم .اطرافم هر لحظه در حال تغییر بود،اما من غمگین بودم...احساس غم شدید می کردم،خنده های
ناخوداگاهم برام مثل گریه بود!
بالخره دست از دویدن برداشتم،روی زمین نشستم و سرمو روی پاهام گذاشتم،چشمامو بستم،حس میکردم تمام اون دنیا منتقل شده زیر
پلکای بستم!
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دیگه توانایی تکون خوردن نداشتم.انقدر توی همون حالت موندم تا بالخره همه چیز برام محو شد!
*
الی چشمامو باز کردم.دستمو به سرم گرفتم:
اخ!سرم شدیدا درد میکرد احساس خستگی و ضعف شدیدی داشتم.
حواسم به اطراف جمع شد.اینجا دیگه کجاس؟!
دیوارا و ساختمون های اطراف زیاد اشنا نبودن...میتونستم حدس بزنم هنوز تو "وِست لیک"ام اما اینجا محدوده ای نبود که توش رفت و
امد داشته باشم.
از نگاه خیره اون گروه گنگستری که طرف دیگه خیابون جمع شده بودن.دست و پامو جمع کردم و باسختی از سرجام بلندشدم.
کس دیگه ای اون اطراف نبود.میتونستم سرما رو حس کنم،استخونام در حال یخ زدن بود!
موقع رد شدن،صدای یکی شونو شنیدم
این همون دختره که با دیوید بود نیست؟!صدای چند تاشون به نشونه تایید بلند شد.
قدمام رو سریع تر کردم.
مطمئن بودم که نمی خوام گیرشون بیوفتم.با کشیده شدن دستم،زیر لب لعنتی به خودمو شانس گندم فرستادم.
هی ،تو توی محدوده ما چیکار میکنی؟سعی کردم بازومو از دستش بکشم بیرون
نمیدونم!راهمو گم کردم.دارم میرم!شنیدم دیوید مرده!درسته؟از درهم شدن چهرم جوابشو گرفت.
همینطور که هلم میداد سمت بقیه رفقاش که دایره ای وایساده بودن گفت
دِیو که رفت به درک!چرا نمیای پیش ما بمونی؟برای بیرون اوردن دستم بیشتر تالش کردم.
من خودم جا و مکان دارم!با شنیدن صدای اژیر پلیس همشون شروع کردن به دویدن،طولی نکشید که تمام پسرایی که گیرم انداخته بودن دستبند به دست توی
ون گوشه خیابون نشونده شدن.قبل از اینکه بخوام تکون بخورم ،سردی دست بند رو روی دستای خودم هم حس کردم.
تنها امیدم،شماره ای بود که حفظش کرده بودم!بعد از  1سال پنهون شدن و سعی برای فاصله گرفتن از رابرت و زندگیش انگار بالخره
توی دردسر افتادم!
پامو با استرس تکون می دادم،جواب ازمایش اعتیاد مثبت بود،اثرات روان گردان هم توش پیدا شده بود!با وضعیت من بدون شناسنامه و
پاسپورت،امکان نداشت بزارن برم!
خودشون با تنها شماره ای که داشتم تماس گرفتن،استفن!
اگه نمی اومد،معلوم نبود چه بالیی سرم میاد!
با دیدن یه چهره اشنا،بی توجه به دست بندی که به دستم و صندلی بسته بودن،سعی کردم بلند شم.
نگاه تاسف باری بهم انداخت ،در اتاق و زد و رفت تو!
همین که اومده بود کافی بود!
چند دقیقه بعد از اینکه رفت تو،یه سرباز اومد دستمو باز کرد و منم فرستاد تو اتاق.
افسر چند تا توصیه بهم کرد که سعی کنم سمت اون محله ها نرم و مواظب خودم باشم! با دیدن جواب ازمایش هام دست استفن،رنگم
پرید!
جلوتر ازش از اونجا زدم بیرون،سرعت قدمامو زیاد کرده بودم،امکان نداشت بزارم بازم توی زندگیم دخالت کنن!ترجیح میدادم اون گذشته
رو دفن کنم!
کوچه نسبتا خلوتی بود،پشت سرم رو نگاه کردم،کسی نبود.نفسی از سر اسودگی کشیدم و قدمامو اهسته تر کردم.
دستی دور گردنم پی چیده شد و سوزش عمیقی رو توی بازوم حس می کردم.
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صدای جیغم با دستی که جلوی دهنم رو گرفت خفه شد .با چشمایِ وحشت زده و اشکیم به سرنگ بزرگی که توی دستم فرو شده بود
نگاه می کردم.
کم کم همه چیز جلوی چشمام تار شد و پلکام با درد بسته شد.
***
متنفر بودم از اینکه توی این کشور هر جور چیزی رو به راحتی میشه پیدا کرد،حتی ماده بی هوشی قوی!
نمی تونستم تکون بخورم،چشمام باز بود و بدنم بی حس!
تو یه خونه بودم،تا جایی که میتونستم ببینم دکور اروم و مالیمی داشت!سعی کردم بلند شدم،با تالش کم کم بدنم بی حسم و از روی
تخت بلند کردم.باید می فهمیدم اینجا کجاست! به سمت در که رفتم صدای دعوا و داد های یه نفر رو به وضوح شنیدم.قبل از اینکه بخوام
درو باز کنم ،خودش شد!دیدن شخص رو به رون به قدر کافی شکه کننده بود.رابرت!با نگاه تیزی که رابرت بهم انداخت،هول شده قدمی
به عقب برداشتم.
رو به استفن داد زد.
فقط  30ثانیه استفن!استفن تند تند یه سری چرت و پرت تحویل رابرت داد که از بینش ماجرای اداره پلیس رو فهمیدم .حوصلشونو نداشتم،میخاستم برم.ما
کاری باهم نداشتیم!خواستم از کنار استفن رد شم که بازومو گرفت .
با اخم گفتم:
دستمو ول کن!جوابی نداد.رابرت گفت:
جایی میری؟اگه نمیگفتم به تو مربوط نیست رو دلم میموند!
به شما ربطی نداره!دست دیگم رو محکم به سینه استفن کوبیدم.بی اعصاب با صدایی که تن جیغ به خودش گرفته بود گفتم:
ولم کن لعنتی!دوباره هلم داد توی همون اتاق و فورا درو بست.مشتم و به در می کوبیدم.
بزارین برم،چی از جونم می خواین؟نمی دونم چه قدر به در کوبیدم اما کسی جوابمو نداد.نا امید به سمت پنجره توی اتاق رفتم
اینجا کامال غریبه بود.حتی مطمئن نبودم که هنوز توی  LAباشیم!
کنار پنجره نشستم و سرمو به پاهام تکیه دادم.همیشه قرار بود تهش به اسارت تو خونه رابرت ختم شه؟!
اصال اون از کجا فهمیده بود!البته حدس اینکه استفن طبق معمول همه چیی رو بهش گفته سخت نبود!
بعد از این همه وقت،هنوزم به اعتماد رابرت خیانت نمی کنه!
برگشتم و دوباره روی تخت دراز کشیدم،هنوزم احساس کوفتگی داشتم.ترجیح دادم به جای انتظار بی خود ،بخوابم!
 ۲ساعتی بود که بیدار شده بودم و در اتاق هنوز بسته بود!
وقتی در اتاق بالخره باز شد،خدمتکار ازم می خواست بیام بیرون و یه هوایی بخورم!دیگه کم کم داشتم فکر می کردم یادشون رفته من
اینجام!
توی اون خونه بزرگ و ویالیی برای خودم می چرخیدم.رابرتو تو نشیمن دیدم .طی یه تصمیم انی روی مبل رو به روش نشستم و بی
مقدمه پرسیدم:
اینجا کجاس؟منو کجا اوردی؟!بعد چند دقیقه زل زدن بهش ،کتابه توی دستش رو بست و گذاشت کنار.
 مَیامی!تقریبا جیغ کشیدم.
به چه حقی منو از  LAاوردی اینجا؟!مثه اینکه یادت رفته من کیَم ؟!اره ولی سال گذشته هم منو ازاد کردی!یا من اینطوری برداشت کردم؟!11
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ازاد ؟!چی باعث شده همچین فکری بکنی؟بعد از چند ثانیه مکث گفت:
فکر کردی اون دوسته مهربون و سیاه پوستت از کجا اومده بود؟!شک زده از روی مبل بلند شدم.
دیوید،نه! امکان نداشت...اون دوستم بود!
همه چیز خوب بود که بامرگ ناگهانی دیوید اوضاع بهم ریخت.نگاهی بهم انداختو ادامه داد:
و تو یه هفته ای ول شدی به حال خودت!از روی میز کنارش 3-2تا برگه برداشت و تو هوا تکونشون داد! پرت کرد به سمتم
نتیجش شد این!برگه هارو برداشتم.جواب ازمایش هام!
به درک!چه اهمیتی داشت که جواب ازمایش اعتیادم مثبته وقتی فهمیدم تنها دوستم جاسوس بوده؟!
ناراحت راه افتادم سمت در خونه.
تمام بدبختیایی که توی اون یه سال کشیده بودم اومد جلوی چشمم فقط تونستم بهش بگم:
چطور تونستی؟بیش از حد عصبانی بود!بلند داد زد:
اره راست میگی!چطور تونستم با وجود خیانتی که کردی حواسم بهت باشه؟!مواظبت باشم؟!چطور چشمم رو روی هر گندی زده بودیبستم؟!
چیزی نگفتم برای اولین بار منم داد نزدم.بغض نکردم.فقط درک کردم..من یه سال تمام به کارم فکر کرده بودم میدونستم اینبار مقصر
منم!فقط سرم رو انداختم پایین.
دلم نمی خواست دوباره به اینجا برسیم،من نیازی به مراقبت اون نداشتم!
رابرت انگار اروم تر شد و صداش رو اورد پایین تر:
بدون حمایت من  1روز ام دووم نمی اوردی!اروم گفتم:
مگه مهمه؟!دوباره عصبانی شد.صداش رفت باال.
اره مهمه!شکه از این اعتراف بهش زل زده بودم!انگار خودشم از حرفی که زده بود پشیمون بود چون با اخم راه افتاد سمت در
اوردمت اینجا ترک کنی!بی مقاومت و بهت زده فقط سرمو تکون دادم...
"دووم اوردن من مهم بود!"
*
*گذشته*
جایی برای خوابیدن داری؟همونطور که دستمو ول میکرد ادامه داد.
اگه بخوای می تونی شب بیای پیش من.با اخم نگاهش کردم!
بابا تو چرا همش بد برداشت میکنی؟من که گفتم کاریت ندارم!قصدم کمکه!اصال چرا تو باید بخوای به من کمک کنی؟چون حس میکنم کارت با ادمای این محله فرق داره!مثه ما نیستی...تو دلم پوزخند تلخی به خودم زدم  .تو چی میدونی اخه؟!
حاال میای یا نه؟19
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نگاهی به اون محله و کوچه هاش کردم.
بریم!توی مسیر از خودش گفت اینکه 25سالشه و مادر و پدرش  4ساله پیش فوت کردن  .یه دوسته صمیمی به اسم برایان داره و با اون تو
کار کراک و کوکائین ان.
زیاد از خودم توضیح ندادم  .دلیلی نمیدیدم فقط گفتم  19سالمه و خانوادم اینجا نیستن!
وقتی خونه دیویدو دیدم عمق فاجعه رو درک کردم!اونجا حتی واقعا خونه هم نبود قسمتی از یه سوله رو با کلی بشکه و ورق فلزی جدا
کرده بودن!
*
با صدای خدمتکار به خودم اومدم.تمام مدت همونطور خشک شده وسط نشیمن وایستاده بودم!
خانوم با من بیاین ،اتاقتونو نشونتون بدم.جلوی اتاق که رسیدیم وقتی درو باز کردم از دیدن اون دکور و اولین چیزی که اومد تو ذهنم ،بلند بلند خندیدم!
رئیستون زیادی سلیقش لطیف نشده؟اتاق دلبازی بود تخت سفید ،دیوار ها با کاغذ دیواری سفید با گلهای ریز صورتی پوشیده شده بودن .آیینه قدی با چوب خاکستری روشن
کنار دری که به یه بالکن بزرگ باز میشد.
اینجا اتاق شماس خانوم .رئیس اینجا نمیخوابن.به دنبال این حرف در رو بست و رفت!
طول کشید تا منظورشو بفهمم!اگه همین چند دقیقه پیش اعتراف نکرده بود که براش مهمم صد در صد فکر میکردم دلیل اینجا نبودنش
تنفره!اما االن تشخیص اینکه چی تو سرش میگذره واقعا سخته! نمی دونستم اینو می تونم به پای چی بزارم!یه شروع جدید؟یا کوتاه
اومدن و تغییر؟!...
با یکی از محافظا اومدم بیرون .میامی شهر فوق العاده ایه حتی تو ایرانم راجع بش شنیده بودم!
ایران...دلم براش تنگ شده بود .برای خونه حیاط دار دو طبقمون .برای مادر و پدر بی احساسم .به این فکر کردم که اگه فرار نمیکردم
سرنوشتم چی بود؟! مامان احتماال به فکر این بود که زودتر از شرم راحت شه! مگه من چم بود؟برای بارها این سوالو از خودم
پرسیدم!انقدر بد بودم که جلوی چشمشون بزرگ شدم ولی مهرم به دلشون نیفتاد!
با غم و ناراحتی توی ساحل قدم میزدم با حرص سنگ جلوی پامو پرت کردم.یاداوری اون روزا و دالیل فرارم ،همیشه بد بود!
بی اعصاب رفتم سمت ماشین درو به هم کوبیدمو نشستم ،سرم گیج می رفت نمی دونستم فشار عصبیه یا تاثیرات مواد تو خونمه و
خماریِ بعدش؟
از پنجره بیرون رو نگاه میکردم ،حس میکردم مسیری که میره مسیر خونه نیست.به احساسات خوبم وحشت هم اضافه شده بود!با حالی
خراب پرسیدم:
کجا داری میری؟این مسیره خونه نیس!بی حال به صندلی تکیه دادم.
خانوم .رئیس جایی بودن دستور دادن برم دنبالشون...بغض کردم .دست خودم نبود حالم خراب بود.چشمامو بستم،بدنم تیر می کشید .نفهمیدم چقد گذاشت .فقط صدای رابرت رو از فاصله
نزدیکی شنیدم.
امیلیا؟خوبی؟حال نداشتم برگردم نگاهش کنم .تقصیر اونم بود .اون ادام رو کشت .اصال همه چیز تقصیر اونه! اگه رور اول منو بر می گردوند کشورم
االن وضعیتم این نبود!
دستمو از دستش کشیدم بیرون خواستم حرفام رو بهش بزنم اما با باز شدن دهنم بغضم ترکید .نشد بگم...رابرت اروم بغلم کرد منم بغلش
کردم .سفت به خودش فشارم داد ،اروم روی موهامو بوسید.
چی شده؟دلم برای خونمون تنگ شده...اون گوش کرد و من گفتم .از بچگیم از بزرگیم از اتفاقاتی که برام افتاده بود از ناخواسته بودنم .گول خوردنم،باند قاچاق دختر.همه چیز رو
تعریف کردم اینکه چه بالهایی به سرم اومد تا رسیدم امریکا!انقدر گفتم تا دیگه حس کردم نایی برای حرف زدن ندارم...
90
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*
چشمامو باز کردم,خمیازه ای کشیدم و دستی به چشمام کشیدم .غلطی توی جام زدم با دیدن رابرت روی اون صندلی لبخندی بهش
زدم .وقتی دید .بیدارم از جاش بلند شد و اومد روی تخت کنارم نشست.
با صدای ارومی سالم کردم .سری در جوابش تکون داد.
حالت خوبه؟!دیگه بدون هیچ ترسی و بی مهابا حرفاشو میزد .این برام جدید بود و قبولش یکم سخت!توی ذهن من اون بد بود...اما بدترین ادما هم
بالخره می تونن یه جا و برای یه نفر خوب باشن!
خوبم.یکم مکث کرد:
اهل کجا بودی؟...ایران؟سرجام سیخ نشستم.
چی ؟!میریم ایران...شهرتو ببینی.اگه نمیخای؟ نمیریم!نه!نه!خیلی خوبه!اصال باورم نمیشه که بتونم بازم برگردم تهران!از روی تخت بلند شد و با گفتن "من یه سری کار دارم" رفت بیرون.
ذهنم اشفته بود و استخونام همچنان تیر می کشید!
نگاهم کشیده شد سمت میز ارایشم و چیزی که توی کشوش مخفی شده بود .از جیب لباسایی که باهاش به اینجا اومده بودم در اورده
بودمش .اون مربع کوچیک! حسایی که دفعه قبل داشتم ترسناک و دیوونه وار بودن.اما بازم دلم میخواست و نمی تونستم این خواست
ذهنی شدید رو سرکوب کنم!
دیدن ادام .چیزی بود که بازم میخاستم .چشمام رو بستم باید فراموش کنم.باید دنبال ایندم باشم.اما اون حس دیدن دوباره ادام انقدر
قوی بود که به هر فکری توی ذهنم غلبه کرد!
دوروزی گذشته بود .امروز یه سیگار از یکی از محافظا با هزار ترفند گرفتم نصفه شم نکشیده بودم که رابرت اومد!انقدر وحشتناک شده
بود که واقعا داشتم به غلط کردن میوفتادم .بدبخت اون محافظه رو هم اخراج کرد!بی حوصله تو اتاق نشسته بودم .دم غروب بود و دلم
گرفته بود حس بدی بود ولی نیاز به نیکوتین و کوکائین رو شدیدا توی رگام حس میکردم.
کنار پنجره نشستم.توی اتاق چشم چرخوندم و نگاهم روی کشوی میز ارایش ثابت موند!
دستام مشت شد .نه!نباید این کارو میکردم!
بعد از چند دقیقه ،اون حس انقدر قوی شد که احساس میکردم فقط یه چیزی میخام که از دست این نیاز لعنتی رها شم!
پیداش که کردم خوب نگاهش کردم!ال اس دی مایع!
برای جذابیت یه سری طرح های انیمیشنی و کارتونی روش میزدن!
جالب این بود که میدونستم چیکار دارم میکنم .ولی انگار واقعا خودآزاری داشتم!
ترس اینکه ممکنه بمیرم!هر بار باهام بود...اما برای کسی مثل من مردن یه موهبت بود!
معتل نکردم گذاشتمش روی زبونم گوشه دیوار نشستم و چشمامو بستم...
توضیحات:
ال اس دی (مخفف الیزرژیک دی اتیل امید) معروف به اسید ،ماده توهم زا و فوق العاده قوی.
این ماده به صورت کپسول مصرف میشه اما امروزه بیشتر ال اس دی مایع رو روی ورقه هایی که قابلیت جذب دارن میریزن و به صورت
مربع های کوچک با طرح های رنگی به فروش میرسونن
اثرات ال اس دی از نیم ساعت تا  45دقیقه بعد از مصرف شروع میشه و تا  11-17ساعت بعد ادامه داره
ال اس دی کشنده است!
اکثر سایت ها می نویسن ال اس دی اعتیاد اور یا کشنده نیست اما این اشتباست!
حتی افرادی که مدت های طوالنی اعتیاد دارن( معموال به ماری جوانا(وید) )هم ممکنه بعد از مصرف این ماده دچار مشکالت یا سکته
قلبی بشن
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افرادی که تا به حال چیزی مصرف نکردن به خاطر چیز هایی که گفته میشه و اینکه این ماده صرفا توهم زاس اونو مصرف میکنن و
معموال به محض رسیدن به قلبشون دچار سکته قلبی یا رسیدن به مغز دچار مرگ مغزی میشن
حتی اگه افراد زنده بمونن و دنیای اصطالحا رنگی ال اس دی رو ببینن هم باز هم احتمال خودکشی و دست زدن به کارهای خطرناک
خیلی زیاده.
تاثیرا هنگام مصرف:
((تأثیرات فیزیکی اولیه انگشت شمارن و شامل سرگیجه ،بیحسی ،خستگی ،ضعف عضالت و لرزش ،رفلکسهای سریع ،افزایش فشار
خون ،ضربان قلب و دمای بدن ،آسیب دیدن مهارتهای حرکتی (اختالل تعادل) ،تهوع و تشنج میشوند .مهمترین عالیم فیزیکی آن
قهقهههای ناگهانی است .این قهقههها ممکن است در برابر اتفاقاتی که معموالً خنده دار نیستند؛ پیش بیاید و اغلب هم قابل کنترل
نیستند.
تغییرات مهم در قوه درک ،فکر و خلق با فاصله زمانی اندکی پس از اثرات فیزیکی ظاهر میشوند:
 توهمات دیداری و شنیداری واضح که مصرفکننده از غیر واقعی بودن آن" آگاه" است. دچار نقصان شدن درک زمان ،فواصل و وزن (احساس معلق بودن با تحت فشار بودن) و فاصله بین اشیای محیط .این مسئله به برخی ازافراد نوعی احساس یگانگی با محیط ( )uniqamysticaمیبخشد؛ در حالی که برخی دیگر را دچار وحشت میکند.
 درآمیختگی احساسات که اغلب به صورت شنیدن رنگها و دیدن صداها توصیف میشود. کاهش کنترل بر روی روند افکار که باعث ترکیب خاطرات با واقعیت میشود یا به چیزهای کماهمیت معناهای بزرگی میبخشد. احساس پیشرفت و موفقیت در موضوعهای واقعی شایع است .جدا کردن یک موضوع از دیگری و خود از دیگران مشکل میشود و زوالشخصیت پیشرفت میکند.
 الاسدی به سرعت از طریق دستگاه گوارش جذب میشود و به همه بافتها از جمله مغز میرسد)).یکی شایع ترین اتفاقات که سبب خودکشی افراد میشه دیدن بدترین کابوس هاشونه
مثال افرادی که از جن یا روح یا همچین چیزایی ترس دارن ممکنه خودشونو با بدترین ترس و کابوسشون تنها ببینن! و این انقدر ادامه
پیدا میکنه تا فرد برای خالص شدن دست به خودکشی بزنه!
مورد شایع دیگه مصرف ال اس دی در خیابونه که %90منجر به تصادف و باز هم مرگ میشه!
از دنیای ال اس دی تنها  5یا  %10ممکنه چیز های عجیب و جالب باشه!
معموال راجب اون  90درصد کشنده و وحشت اور این ماده صحبت نمیشه!
حتی اون درصد کمی از افراد هم که به طرز معجزه اسایی زنده میمونن و به این ماده اعتیاد پیدا میکنن(اعتیاد به ال اس دی جنبه روانی
داره یعنی افراد نیاز به این پیدا میکنن که باز هم اون چیزها رو ببینن) در زندگی دچار مشکل میشن
چیزهایی که افراد موقع توهم میبینن یادشون میمونه ودر هوشیاری براشون مشکل ایجاد میکنه.
بعد از ترک این ماده هم اختالالت عصبی و تیک های روانی و مشکالت مغزی و روانی بیماری هایی مثل (سایکوز(توهم)
اسکیزوفرنی(جنون دائم) وافسردگی حاد) ممکنه برای افراد پیش بیاد.
ال اس دی ماده فوق العاده خطرناکیه و اصال با توهم زا های معمولی (که خودشون به قدر کافی خطرناک و مضر هستن)قابل مقایسه
نیست!
اینکه یه سری از افراد خودشون رو طرفدار همچین چیزی معرفی میکنن فقط میتونه نتیجش بی اطالعی و دونستن همون  % 5جذاب
این ماده باشه!
***
*دانای کل*
با خستگی کتش رو به یکی از خدمه داد و پرسید":امیلیا کجاست؟"
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خیلی وقته تو اتاقشونن رئیس!راه افتاد سمت اتاقش فکرش مشغول کارای سفارت بود!به خاطر هویت جعلیش باید برای اونم ویزا می گرفت.کاری که قرار بود چند ماه
طول بکشه رو تو یه روز خالصه کرده بود و این زیادی خسته کننده بود!
بعد از تعویض لباساش در اتاق امیلیا رو اروم باز کرد ،دیدش .به دیوار تکیه داده بود و چشماشو بسته بود!
تعجب کرد! خوابیده؟!
رفت سمتش،کنارش نشست و اروم تکونش داد.
امیلیا؟امیلیا یه دفعه چشماش رو باز کر.
رابرت از دیدن اون چشمای قرمز و قرنیه گشاد شده حدس زد که چه اتفاقی افتاده!
انقدر سالهای طوالنی همه جور مواد و روان گردان رو دیده بود که برای تشخیص چیزی که مصرف کرده به فکر نیاز نداشته باشه!خواست
چیزی بگه اما یادش اومد که اون االن تو حال خودش نیست!
کالفه زد بیرون  ،یکی از بهترین مشروباش رو برداشت .ترجیح میداد نفهمه دورو ورش چه خبره!
میتونست بفهمه امیلیا و تمام دردسراش شاید بخش کوچیکی از مجازات کاراش باشن!
برگشت توی همون اتاقی که امی بود .هنوز همونطور صامت روی زمین نشسته بود فقط االن مثه دیوونه ها دستاشو هم تو هوا تکون
میداد!
نباید بیش از حد بهش اعتماد میکرد!
اون ثابت کرده بود ادم قابل اعتمادی نیست!
امیلی حاال شروع کرده بود به جیع زدن!سرش رو بین دستاش گرفت،بالخره در بطری رو باز کرد و برای چند ثانیه بکنفس سر کشیدش.
با نگاه کردن به امیلیا و فکرای توی ذهنش ،بطری کم کم خالی شد .انقدر که دیگه حتی امیلی رو درست نمی دید!
****
*امیلیا*
با رخوت چشمامو باز کردم .بدنم درد میکرد .حس میکردم خون تو رگام خشک شده .از جام بلند شدم رابرت رو دیدم که رو مبل خوابیده
بود .البته بیشتر شبیه این بود که بی هوش شده! در اتاقو باز کردم .تو سالن یکی از خدمه رو نگه داشتم و گفتم صبحونه برای  2نفر بیاره
اتاقم.خیلی گشنم بود!بعد شستن دست صورتم برگشتم به اتاق .ایده ای ناشتم که فهمیده اسید مصرف کردم یا نه؟حتی نمی دونستم چی
بهش بگم یا چه برخوردی باهام میکنه؟! وقتی برگشتم به اتاق ،بیدار شده بود دست به سینه وسط اتاق ایستاده بود ،با تردید روی تخت
نشستم .برگشت سمتم ،انچنان اخمی کرده بود که مطمئن شدم فهمیده!نمیدونستم چی بهش بگم!پس ترجیح دادم خودش حرف بزنه!
هنوزم بهش فکر میکنی پس!متعجب نگاش کردم!به کی؟!
با دستش اینه قدی اتاق رو نشون داد! و من فقط اهی کشیدم با رژ لب روش اسم ادام رو بزرگ نوشته بودم!چشمامو روی هم فشار
دادم...لعنتی!
با احساس اینکه چونم داره خورد میشه ،چشمامو سریع باز کردم .رابرت چونم رو توی مشتش گرفته بود و تقریبا داشت لهش میکرد!
دستاشو گرفتم و با صدای ضعیفی گفتم:
رابرت فکم!دستش رو ول کرد و تهدید امیز جلوی صورتم تکون داد و با صدای نسبتا بلندی گفت:
تو انتخابی نداری!تا وقتی زنده ای باید با من باشی! پس به نفع خودته فکر اون عوضی رو از سرت بیرون کنی!لبمو گاز گرفتم!پشت سر مرده هم بد حرف میزد!
با تعللی که به خاطر ترس ازش بود گفتم:
من...من...به اون...فکر...نمیکنم!همونطور تهدید وار ادامه داد.
بهتره که همینطور باشه!البته تجربه کامال به من ثابت کرده تو ادم قابل اعتمادی نیستی!با زده شدن در بیخیالم شد و احازه وارد شدن داد!
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با اوردن غذا یادم اومد چقدر گشنمه.موقع غذا چیزهایی که دیده بودم توی ذهنم مرور میشد .باعث میشد یکم بترسم .تصاویر عجیب و
وحشت اوری ذهنمو گرفته بودن سرمو تکون دادم اما بازم بیرون نرفتن دستام رو روی چشمام گذاشتم و داد زدم :
بسه!اما اونا هنوز اونجا بودن!اون شکل های عجیب
با تکون هایی که بهم وارد میشد لرزی به تنم افتاد و نگاهم به نگاه عصبانی و وحشت زده رابرت گرده خورد.
چت شده؟!دستامو تو هم گره زدم.خودمم نمیدونستم .اینا چی بود؟!
نمیدونم.ولم کرد و چند قدم عقب رفت.
نمیدونم باهات چیکار کنم!کالفه یه دستش رو روی پیشونیش گذاشت و گفت:
 بعد از این همه سال یه دختر  ۱۰ساله باعث شده ندونم چیکار کنم!با عصبانیت گفت:
چرا دوباره اون لعنتیا رو مصرف کردی؟میدونی باز ترکش سخت تره؟میدونی عوارضش بیشتره؟!نه تو که نمیدونی!چون از همه چیراحتی! فقط به فکر همون چیزی هستی که توی لحطه میخوایش!
چی میگفتم؟!از غصه های روی دلم ؟ مگه قبال نگفته بودم!؟غم از دست دادن ادام و دیوید؟ میتونست درک کنه؟!یا نیاز به نیکوتین که
اون روز عامل اصلی شد!اصال مگه اینجوری کسی رو ترک میدن؟!یه نخ سیگار اگه بهم میداد اینجوری نمیشد!
اگه یه نخ سیگار بهم میدادی من سمت اون نمیرفتم!چشماش گرد شد.
خیلی وقیح شدی!چشمامو بستم!رابرت واقعا منو نمی فهمید!
در هر صورت از این به بعد بیشتر حواسم بهت هست!برات مراقب میزارم.دوست داشتم بگم به درک هر غلطی میخای بکن!اما حیف که اون رابرت بود و من جرات گفتن همچین چیزی رو نداشتم!
کی میریم تهران؟!هفته دیگه ،پنج شنبه!***
1-7روز باقی مونده تا سفرمون به کندی و مزخرفی گذشت؛ رابرت روش خودش رو ادامه داد و حتی یه نخ سیگارم بهم نمیداد!سعی
میکردم حواسمو پرت کنم.بیشتر از تهران دلم برای ال ای تنگ شده بود.وقتی برگشتیم باید حتما میرفتم و به ادام و دیوید سر میزدم.
دانشگاه هم دوست داشتم برم!رابرت میذاشت برم دانشگاه؟!مشکل اقامتم که خیلی وقت بود حل شده بود.اینطور که فهمیده بودم رابرت
کال برام شناسنامه امریکایی گرفته بود و شهروند اینجا بودم!
به این فکر کردم که اگه حتی برم دانشگاه بعدش چی؟چه هدفی برای زندگیم دارم؟وقتی تو ایران بودم همه چیز فرق داشت!اما
حاال؟واقعا حوصله هیچ چیز رو نداشتم و اول جوونی پیر شده بودم!
کارم تو این چند روز مرور همین چیزا بود!بالخره شب پنج شنبه رابرت گفت :برای فردا ساعت  1صبح اماده باش!
با هواپیمای شخصیش سفر میکرد.از میامی میرفتیم دبی!که اصال ازش خاطره خوبی نداشتم!از دبی هم میرفتیم تهران.
دو دل بودم که وقتی رفتیم به خونمون سر بزنم یا نه!
میدونستم اصال برخورد خوبی باهام نمیشه !صد در صد مطمئن بودم!
****
در باز شد و بادی به صورتم خورد اوایل بهار بود و هوا فوق العاده خوب!
شال رو روی سرم درست کردم!تقریبا داشت یادم میرفت اینجا باید حجاب داشته باشم!
رابرت که در جریان نبود!اما قبل از رفتمون بهش گفته بودم یه چیزی تو مایه های مانتو برام بگیره!
با اون پیراهن تقریبا نازک ابی و شال نازک سفید جین چسب ابی رنگم خیلی تیپ مناسبی نداشتم!
باید میرفتیم خرید با این لباسا خیلی نمیشد تو خیابون چرخید!
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از هواپیما که پیاده شدیم یه ماشین مشکی رنگ با شیشه های دودی منتظرمون بود  ،از رابرت پرسیدم کجا میریم که اسم یکی از هتل
های معروف تهران رو گفت!
به سمت هتل میرفتیم و من با ذوق به خیابون های شلوغ تهران و هم وطنام نگاه میکردم.هرچی نبود اون بیرون کلی ادم هم زبون با من
وجود داشت!
رابرت هم یکم متعجب به خیابونا نگاه میکرد!خیلی براش جالب بود فک کنم!
بالخره رسیدیم هتل و کلید اتاقمون رو تحویل گرفتیم  ،بیشتر مردم با تعجب نگامون میکردن!انقدر بهم زل زدن که رابرت اخماشو
کشید تو هم و منو جلوتر از خودش هل داد توی آسانسور!
با اخم بدی برگشت سمتم و بررسیم کرد.
چرا اینجوری نگات میکردن؟!خندم گرفته بود!براش توضیح دادم که تیپ و ظاهرم یکم نامتعارفه!
فک کنم درست نفهمید چون بازم اخمش رو حفظ کرد!حقم داشت!
اون توی کشوری بزرگ شده بود که با بیکینی کنار خیابون فرش میندازن و دراز میکشن و افتاب می گیرن!من توقع داشتم چی رو
بفهمه؟
چون طرف های عصر رسیده بودیم ،شب رو توی هتل موندیم و قرار شد صبح بریم خرید و بعد از اون هم هرجا من بخوام!
***
با ذوق ویترین هارو نگاه میکردم ،خیلی وقت بود خرید نرفته بودم!خونه رابرت که خودش همه چی میخرید بعد از اونم که پولشو نداشتم!
بعد از خریدن چند دست لباس بیرون ؛به رابرت ادرسِ خونمون رو دادم!
ماشین سر کوچمون توقف کرد.هنوز همون شکلی بود!بعد از  2سال تغییری نکرده بود.در ماشین رو باز کردم.رابرت دستمو گرفت.
کجا؟اینجا...اینجا...خونمونه!دستمو ول کرد به راننده گفت ماشینو پارک کنه و منتظر بمونه.

***
]20:42 12.01.17[ ,Dalai Lama
جلوتر از رابرت کوچه رو طی میکردم از دور خونه  2طبقه حیاط دارمون رو دیدم!جلوتر رفتم که حس کردم مردی که داشت به سمتم
میومد قیافش بیش از حد اشناس!اشنا به اندازه  11سال از عمرم!مات سر جام ایستادم!اینی که داشت میومد به سمتم کسی بود به اسم
پدر!
بالخره بهم رسید.قبل از اینکه حتی دهنمو باز کنم یا خودش چیزی.بگه صورتم سوخت! دستش باال رفت اما این دفعه قبل از اینکه به
صورتم بخوره دست دیگه ای گرفتش!
??Hey!What the hell are you doing(هی! داری چه غلطی میکنی؟)
رابرت با اخم بدی به پدرم زل زده بود!بابام دستشو از دست رابرت کشید بیرون.
.It's not your business(به تو ربطی نداره)
بینشون مونده بودم.قبل اینکه بحثشون باال بگیره بهتر بود یه چیزی میگفتم برگشتم رو به رابرت گفتم.
!rabert...this man is my father(رابرت،این اقا پدرمه!)
اروم تر شد اما همچنان عصبی بود!
بابام به فارسی بهم گفت.
این همه مدت کجا بودی؟این مرد کیه؟؟دوست نداشتم چیزی براش تعریف کنم!بی توجه به سوالش رو به رابرت گفتم:95
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!that's better we go, i don't wanna stay here any more(بهتره ما بریم،دیگه نمیخام اینجا بمونم!)
!?what does he say(اون چی میگه؟)
!doesn't matter!let's go(مهم نیست،بیا بریم)
دومین قدم رو که برداشتم صدای جیغ زنی اومد و دستم کشیده شد.مجبور شدم برگردم اینبار هم دستی بلند شد اما بازم قبل اینکه بهم
بخوره رابرت گرفتش!
نگاش کردم!انگار دیگه خیلی عصبانی شده بود! داد زد:
!next time, anyone try to slap this girl, I'll kill it(دفعه بعدی که هرکسی سعی کنه این دخترو بزنه ،خودم میکشمش.
مامانم چند قدم رفت عقب!
میدونستم باهام برخورد خوبی نمیکنن!قبال چی بود که االن بخواد باشه؟
برگشتم و مسیری که اومده بودم رو تا سر کوچه دویدم.ماشین رو که دیدم فورا توش نشستم،دروغ بود اگه میگفتم دلم نشکسته بود!فقط
میخواستن کتکم بزنن؟بیعنی حتی دلشون هم تنگ نشده بود؟!البته انتظاری نیس!من فرار کرده بودم،فقط یه دختر فراری بودم که
ابروشون رو برده!چند لحظه بعد رابرت هم نشست.ماشین راه افتاد رو به رابرت گفتم:
می بینی؟!من هیچ وقت خانواده نداشتم!نمیدونم اصال چه حسی ممکنه داشته باشه!دلم میخاد یه بار هم که شده حس داشتنش روتجربه کنم!
چیزی نگفت.توی سکوت حرکت میکردیم.منم با غم به بیرون زل زده بودم ،دیگه حتی گریمم نمیومد!
میتونی روی من حساب کنی!انقدر اروم گفت که شک کردم همچین چیزی گفته یا نه!ولی گفته بود!لبخندی زدم.
مثل خودش اروم گفتم:
ممنون!***
تا عصر فقط روی تخت دراز کشیده بودم و به دیوار زل زده بودم.چرا چیزی عوض نشده بود؟ نمی شد اونا پشیمون باشن؟با دیدنم بغلم
کنن و بگن دلشون برام تنگ شده؟!یعنی هیچ وقت نفهمیدن از دست رفتاراشون فرار کردم؟انقدر که خسته شده بودم؟
غلطی زدم و نفس عمیقی کشیدم.حاال که رفتارشون رو بعد از رفتنم دیده بودم.واقعا میتونستم بگم دیگه دلبستگی به اینجا
نداشتم.مطمئن بودم دیگه کسی اینجا منو نمیخواد و منتظرم نیست!
صدای رابرت رو شنیدم:
امیلیا؟روی تخت نیمخیز شدم.
کی اومدی؟!همین االن!لباس بپوش  2نفر هستن توی البی که میخوان ببیننت.مطمئن نبودم که منظورش کیه!
کی؟!لباستو بپوش جلوی در منتظرتم!نفسی از روی حرص کشیدم .میمیری جواب بدی؟
شال و مانتوی مشکی رنگ رو با جین ابی تیره پوشیدم.سلیقه من بیشتر کفش اسپورت بود اما تمام این مدت مجبور بودم اون پاشنه بلند
های مزخرف رو پام کنم!
در رو باز کردم ،رابرت جلوی در بود و داشت به اون محافظ  ،راننده یا هرچی که بود یه سری چیز رو توضیح میداد!
اینجا هم خدم و حشمش رو راه اندخته بود!
من امادم!92

https://telegram.me/romancity

رمان سقوط تابستان

Roman-City.ir

وقتی راه افتاد سمت آسانسور دنبالش رفتم.با اینکه بعید می دونستم جوابی بده،گفتم:
کی رو باید ببینم؟!فقط به ساعتش نگاه کرد و با توقف اسانسور جلوتر از من راه افتاد!
اهی کشیدم و دنبالش راه افتادم.
با دیدن اون دو نفر میخواستم از جلوی در البی برگردم و برم اما رابرت نذاشت! بهم قول داد که نمیزاره اتفاق بدی بیوفته!
روبروشون نشسته بودیم.من حرفی برای زدن نداشتم! اروم کنار گوش رابرت گفتم
چیزی براشون گفتی؟!در این حد که تو...مکثی کرد.
دوست دختر منی!چشمامو بستم!توقع داشتی چی بگه؟!معشوقم یا!...
باصدای مادرم چشمامو باز کردم به فارسی گفت:
این همه مدت پیش این بودی؟با حرفش پدرم اخمی کرد!
اره!خارجیه؟!امریکایی!مادرم نگاهی بهش انداخت.
اهل کجا؟لس انجلسابروهاش باال پرید
چی شد که تو سر از اونجا دراوردی؟!واقعا میتونستم بگم از مادرم به کلی ناامید شدم!"چی شد که سر از اونجا در اوردم؟"دوست نداشتم توضیح بدم!
پدرم روش رو اونور کرده بود حتی نگاهم نمیکرد..
اروم به رابرت گفتم
میپرسن چجوری با تو اشنا شدم!چی بگم؟!نگاهی بهم کرد.
 !i bought her(خریدمش)
سرمو انداخته بودم پایین!نیازی بود انقدر واضح همه چیز رو بگه؟!
]20:42 12.01.17[ ,Dalai Lama
(خریدمش)
سرمو انداخته بودم پایین!نیازی بود انقدر واضح همه چیز رو بگه؟!
با صدای پدرم که میگفت:
میکشمت.سرمو وحشت زده بلند کردم.
داشت به سمت رابرت حمله میکرد که محافظ های رابرت گرفتنش!
چجوری از کشور خارجش کردی؟!پدرم داد زد.رابرت با همون خونسردی خاص خودش گفت:
she was in dubai(اون دبی بود)
97
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حس میکردم دارم می لرزم.اینکه اونا بدونن چه بالهایی بعد از رفتنم سرم اومده چیزی نبود که واقعا بخوام!
صدای تحلیل رفته مادرم رو شنیدم.
مهدیس با توئه؟لبامو با زبونم خیس کردم.
اون...اون...تو وگاس کار میکنه!مطمئن بودم اگه هر لحظه محافظای رابرت پدرمو ول میکردن ،اون منو می کشت!
سکوتی که بینمون ایجاد شده بود رو رابرت با جملش شکست.
of course she has American citizen nowshe hasn't any problem any more ,
(البته اون االن شهروند امریکاس...دیگه مشکلی نداره!)
جو بدی بود! چرا مادرو پدرم حتی سعی نمی کردن رابرت رو تهدید کنن؟که هوام رو دارن و منو از دستش نجات میدن؟
ببین دختر جون!تو از همون روزی که از خونه رفتی و ابرومو جلو دوست اشنا بردی برای من دیگه کامال تموم شدی!اینجور که معلومهجات هم بد نبوده!برگرد همونجا که بودی!
جمالت مادرم عین سیلی کوبیده شد تو صورتم!من دنبال حمایت ادمایی بودم که تو ذهنشون این بود؟
ابرو!همین ابرو باعث شد من از اون خونه برم!
جفتشون بی هیچ حرفی بلند شدن ،پدرم جلوتر رفت مادرم اخرین نگاهش رو بهم انداخت و رفت!
احساس حقارت میکردم!پس راه برگشتی وجود نداشت!
دوس دارم بدونم چی بهت گفتن!ولی اگر نمیخوای ،نگو!با صداش به سمتش چرخیدم:
دستامو دورش حلقه کردم بغضم بالخره شکست.
خالصه همه حرفاشون این بود که االن دیگه واقعا تنها کسی که برام مونده تویی!***
 2روز دیگه هم تهران موندیم.من که زیاد حوصله نداشتم اما رابرت سعی میکرد منو بیرون ببره.میدونستم بخشی از بی حوصلگیم به
حالمو بهتر میکرد .دیگه دلبستگی به اینجا نداشتم.اینجا دیگه خونه
خاطر ترک کردنه.امشب قرار بود برگردیم.این خودش تا حدی
من نبود،دلم برای وگاس بیشتر تنگ می شد تا اینجا!
*
جلوی در عمارت رابرت بودیم!یه سری خاطرات عذاب اور داشت برام زنده میشد،نمی دونستم چرا اون  ۱سال رو انقدر خوب یادم مونده! با
بی حوصلگی که جدیدا همیشه همراهم بود درو باز کردم و رفتم تو سریع از پله ها رفتم باال تا حتی نگاهم به نشیمن نیوفته!حس میکردم
اگه به اونجا نگاه کنم ممکنه هنوزم ادام رو که تیر خورده و روی زمین افتاده ببینم!چشمم به اون دره بزرگ و پیشرفته خورد.بازم هجوم
خاطرات رو حس کردم،اون شبی که جیغ می کشیدم و مشتام رو به همین در میکوبیدم!بی توجه بهش یکی دیگه از درا رو باز کردم و
رفتم تو.حتی به اتاق دقت هم نکردم.خودمو پرت کردم رو تخت و چشمامو بستم.ذهنم دنبال یاد اوری بود!یاد اوری روزای ناخوشایندم!
*
*گذشته*
 5-4ماهی بود که تو یه کافه کار پیدا کرده بودم.قهوه درست میکردم.امروز عجله داشتم و این مرتیکه هم گیر داده بود باید تا 7
بمونی!زمستون بود و اون موقع هوا کامال تاریک شده بود.
صاحب کافه یه پیرمرد چینی گند اخالق بود که موقع حقوق دادن جونش در می اومد!فقط دعا میکردم امروز رو از دست اخلتق گندش
شانس بیارم!
بعد از  5ماه و  10روز تالش ،دیوید بالخره جایی که ادام رو دفن کرده بودن پیدا کرده بود و امروز قرار بود برم اونجا!ولی اگه این مرتیکه
میذاشت!
به کافه نسبتا خلوت نگاه کردم در اتاقش رو زدم.
اقای سانگ میشه بیام تو؟بیا!91
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دروباز کردم همونجا جلوی در ایستادم و گفتم.
اقای سانگ میشه من ساعت  5برم؟ جایی کار دارم لطفا!گفتم که باید تا  7بمونی!خب فردا تا  9میمونم به جاش!نمیشه!مگه نمی فهمی!برو سر کارت!تو یه لحظه انقدر داغ کردم که نفهمیدم چیکار میکنم پیش بند و کاله کافه رو در اوردمو پرت کردم رو میزش.
پس من دیگه اینجا کار نمیکنم!زدم بیرون.اروم اروم تو کوچه راه میرفتم.به همین راحتی از کار بی کار شده بودم!هنوزم گاهی اوقات یاد خونه رابرتو امکاناتش می
افتم!اینکه همه چیز داشتم!
گوشی داغونی که از دیوید گرفته بودم و در اوردم و شمارشو گرفتم.
الو دِیو؟کجایی امیلیا؟اسم خیابون رو نگاه کردم.
 "ریور شمالی"ماشین یکی از بچه هارو گرفتم همونجا بمون تا برسم.باشه!همونجا به دیوار تیکه دادم،واقعا نمی دونستم دیگه کجا برم برای کار!این چندمین دفعه ای بود که از سرکار اخراج می کنم و انصافا هم
خودم بی تقصیر نبودم!
با بوق ماشینی که رو به روم بود،تکیه ام رو از دیوار گرفتم،در ماشین رو باز کردم و نشستم.
تا رسیدن به قبرستون بی حرف فقط به جاده چشم دوخته بودم،دیوید گاهی حرف میزد،اما من واقعا نمی شنیدم چی می گه!خورم به
قدر کافی درگیری ذهنی داشتم.
و از طرفی حس دلتنگی که نسبت به منفورترین ادم زندگیم داشتم،ارامش رو از وجودم گرفته بود!
]20:42 12.01.17[ ,Dalai Lama
بالخره ماشین ایستاد،فکر و خیال رو کنار گذاشتم و به سرعت به سمت ورودی قبرستون رفتم.
نوشته های روی سنگ ها رو تک تک میخوندم،با دیدن سنگی که اسم ادام مورگان روش هک شده بود انگار تلنگری بهم خورده بود!بعد از
 5ماه چشمام باز شده بود که انگار واقعا ادام دیگه نیست!کنار قبرش زانو زدم.
انقدر گریه کردم تا بالخره حس کردم اشکی برای ریختن ندارم! درد قلبم خیلی زیاد بود،حتی فکرشو هم نمی کردم که رابرت همچین
کاری کنه!
اون روزا قبول همه چیز برام خیلی سخت بود!انگار کاری که خودم انجام داده بودم رو اصال نمی دیدم!
*
در باز شد رابرت اومد تو  ،حوصله بلند شدن نداشتم .سرم از فشاری که روش بود داشت منفجر می شد!تنها نگاهی به ساعت انداختم ،
 11بود و با توجه به تاریکی شب! نشون میداد ساعت های زیادی توی گذشته غرق شده بودم!
کنارم روی تخت نشست .داشت نگام میکرد.منم زل زدم به اون چشمای ابی!چشمایی که زمانی بدترین کابوسم بودن!بلند شدم و مثل
خودش نشستم اون اهنگ اروم و غم انگیز که توی ذهنم مرور میشد و اروم براش خوندم:
?Can you make it feel like home, if I tell you you're mine(اگه بهت بگم که تو متعلق به من هستی...آیا این احساس غربت رو ازم دور میکنی؟)
It's like I told you honeyدرست همون جوری که بهت گفتم ,عزیزم
 don't make me sad, don't make me cryمن و غمگین نکن  ،من و به گریه ننداز
Sometimes love is not enough and the road gets tough99
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گاهی وقت ها عشق کافی نیست و جاده ش پر پیچ و خم میشه
I don't know whyنمیدونم چرا
Keep making me laughفقط کاری کن که شاد باشم
[]Born to die - lana del rey
هنوزم نگام میکرد .یه چیزی شبیه لبخند گوشه لبش بود .نمیدونم چم شده بود..صورتی تا مدتها به نظرم وحشتناک بود حاال به نظرم
جذاب میومد! داشتم خیره نگاهش میکردم .حسی ته قلبم میگفت ببوسش!
اولین بار نبود .میدونستم اخرین بار هم نیس اما اینبار فرق داشت...میتونستم حسس کنم!
نگاهی به چشمام انداخت!شاید دنبال واقعیتی بود که خودمم مطمئن نبودم وجود داره!
خودمو جلوتر کشیدم و دستامو دور گردنش حلقه کردم .چشمامو بستم و مطمئن شدم که این دفعه فرق میکنه...
*
با پریشونی چشمام رو باز کردم .اون شکل های عجیب غریب و وحشتناک هنوزم اینجا بودن .جیغ زدم!دستامو روی چشمام گرفتم یه نفر
با زور دستام رو از روی چشمام برداشت .هراسون به اتاق چشم دوختم .چیزی اینجا نبود...از حس ترسی که داشتم زدم زیر گریه .دیوونه
شده بودم؟
لرزش بدنم رو نمی تونستم کنترل کنم،لیوان اب و قرصی که جلوی صورتم قرار گرفت باعث شد نگاه وحشت زدم رو به رابرتِ نیمه
هوشیار بندازم.
قرص و با یکم اب خوردم،سعی میکردم به همه چیز فکر کنم جز اون شکل های وحشتناک و عجیب.
دوباره روی تخت دراز کشیدم،رابرت بغلم کرد و سعی کرد ارومم کنه،بالخره قرصی که هورده بودم اثر کرد و پلکام روی هم افتاد...
***
با صدای حرف زدن چند نفر چشمام باز شد .از دیدن استفن و  2تا مرد دیگه توی اتاق خجالت زده مالفه رو باال تر کشیدم .اما با حس
کردن اینکه لباس تنمه مالفه رو پس زدمو سر جام نشستم.
صدای یکی از اون مردا و شنیدم:
بالخره بیداری شدی؟!دوباره همون مرد گفت:
خب امیلیا خانوم من از این به بعد دکترتم!میتونی رایان صدام کنی!من هنوز درگیر این بودم که سر صبح تو اتاق من چه خبره!اما با نگاه به ساعت فهمیدم که خیلی هم سر صبح نیست و ساعت  1ظهره!
ببخشید...شما اینجا چی میخواین؟استفن عذرخواهی کرد و با اون مرد دیگه رفتن بیرون.
اما اون دکتره ...رایان!موند.
به من گفتن دیشب حمله عصبی داشتی...حرفش نصفه موند!
میشه بشینم؟!با حتمنی که گفتم روی مبل توی اتاق نشست.
دیشب چی دیدی؟یادت میاد؟یکم فکر کردم...اه!اون شکل های عجیب!
اره!دیشب توی خواب شکل های وحشتناک و عجیبی دیدم وقتی بیدار شدم و چشمامو باز کردم بازم اونا اونجا بودن!در حالی که از یاداوری اون چیزای وحشتناک لرزی به تنم نشسته بود .ادام دادم .
اونا چی بودن؟!از روی مبل بلند شد...
ببخشید من به خاطر اینکه فراموش نکنی اومدم رو سرتو بیدارت کردم!100
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ببین اینا یه سری خاطرس...تصویر های ذهنی از موقعی که اسید مصرف میکردی .دقیق ترش میشه "توهمِ بیداری"من کمکت میکنم کنترلشون کنی!امید الکی بهت نمیدم،ممکنه هیچ وقت درمان نشه .اما سعی ما برای کنترلشونه .فعال تنهات میذازم.ولی بازم بهت سر میزنم!
در بستو رفت بیرون!هوف!این مدلی ندیده بودم!رابرت واقعا چه فکری کرده که اینو فرستاده باالی سر من!؟
رابرت!با یاد اوری شب گذشته لبخندی زدم!حسم متفاوت بود .با تمام دفعه های قبل .نه خجالت بود نه غم یا ترس!دقیقا نمیدوستم چیه
ولی خوب بود!

رفتم سمت کمد توی اتاق درشو باز کردم .لباسای توش دو که احتماال خدمه گذاشته بودن رو بررسی کردم.یه دست لباس اسپرت
برداشتم.موهام دیگه بلند شده بود 1.سال خورده ای از اون ماجرا گذشته بود!دم اسبی باال بستمشون یه رژ لب قرمز هم زدم و تموم!دختر
توی اینه شبیه خودم بود!میتونستم حسش کنم .سعی کردم اون بی حوصلگی دائمی رو پس بزنم و بخندم!
داشتم از پله ها پایین میرفتم که رابرت رو دیدم که میخواست بره بیرون.
بی توجه به اینکه کولی بازی حساب میشه از همونجا داد زدم.
رابرت...رابرت!سریع برگشت سمتم از همون جا هم میتونستم ببینم که متعجبه!بقیه پله ها رو دویدم پایین.
وقتی بهش رسیدم نگاهی به سرتا پام انداختم دهنش رو باز کرد چیزی بگه اما انگار پشیمون شد.
 90درصد مطمئن بودم میخواد یه چیزی بگه و بزنه توی پرم!یه جورایی اینکه حال بقیه رو بگیره جزو اخالقش بود!
دیگه صبر نکردم.
رابرت؟میشه منو ببری نشنال سِمتری؟ (قبرستان ملی)چینی به ابروهاش داد.
نه!خواهش میکنم!میخوام برم پیش دیوید.فقط دیوید؟!رابرت...ادام دیگه مرده!همونطور که خدمتکارش کتش رو تنش میکرد ،کلیدش رو برداشت.
برو یه چیزی بخور.بی توجه به حرفش گفتم:
میریم؟همونطور که داشت از در میرفت بیرون گفت:
ساعت 4اماده باش!از الی دری که خدمتکار در حال بستنش بود دویدم بیرون و بغلش کردم.
مرسی!حالت صورتشو نمی دیدم.فقط دستام رو از دورش باز کرد و برگشت سمتم.
مواظب خودت باش!همیشه فکر میکردم ادمای بد نمی تونن دوست داشته بشن یا کسی رو دوست داشته باشن!اما زندگی خالفش رو کامال بهم ثابت کرد!
***
با دودلی به گوشی توی دستم نگاه می کردم.نمی دونستم مهدیس چه واکنشی نشون میده!از  ۱سال پیش دیگه باهم حرف نزده
بودیم.نمی خواستم براش مشکلی ایجاد کنم.
دوباره تلفن رو روی میز گذاشتم و بی خیال زنگ زدن شدم.روم نمیشد بهش زنگ بزنم...
درو باز کردم و رفتم بیرون.با دیدن کسی که پایین پله ها بود حسابی ذوق زده شده بودم!
از وقتی برگشته بودم ندیده بودمش،انقدر درگیری داشتم که یادم می رفت بپرسم کجاست!
تند تند پله ها رو پایین رفتم.
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ذوق زده اسمشو صدا زدم:
راف؟؟رافائل!از دیدنم تعجب کرد!
امی...تو اینجا چی کار میکنی!قصش طوالنیه!دلم خیلی برات تنگ شده بود.رئیس میدونه تو اینجایی؟کالفه دستمو روی پیشونیم گذاشتم.
تو واقعا از ماجرا عقبی!بگو ببینم کجا بودی؟رفته بودم،هیوستون،محموله تحویل گرفتم...اهانی گفتم.
انگار دل تو اصال واسه من تنگ نشده بود.درحالی که کامال مهربانانه و پدرانه بغلم میکرد و روی موهام رو می بوسید گفت.
چطور همچین چیزی میگی؟نمیدونی چقدر نگرانت بودم،اما رئیس حسابی شاکی بود،زده بود به سیم اخر...باور نمیکرد تو همچین کاریبکنی! امی تو واقعا می خواستی با ادام فرار کنی؟
سرمو انداخته بودم پایین.
اره...دیگه چیزی نگفت.
من یه سری کار دارم!باید انجامشون بدم.بعدا میتونیم یه جشن به خاطر برگشتنت بگیریم!لبخندی زدم.
باشه!صدای زنگ در ورودی رو شنیدم.قبل از اینکه خدمه برسن خودم بازش کردم.
دختر و پسری که جلوی در بودن باعث شد قلبم از حس دلتنگی فشرده شه!دوباره داشتم بر میگشتم به قبل.
انگار اونا خیلی از دیدن من شکه نشدن!
از جلوی در رفتم کنار.
مهدیس و جرالد همراه استفن اومدن تو.
نمی دونستم تو این موقعیت باید چیکار کنم!
همه تالشم رو کردم و در نهایت فقط تونستم بگم.
سالم!جرالد با مهربونی جوابمو داد و مهدیس خشک عین خودم گفت
سالم.بقیه رفته بودن و فقط خودمون مونده بودیم.
چشمام اشکی شده بود.
دلم برات تنگ شده بود.جلوتر از من بغلم کرد.
منم دلم برات تنگ شده بود بی معرفت!محکم بغلش کرده بودم.دست خودم نبود نمی تونستم اشکامو کنترل کنم.
چرا هیچ خبری بهم ندادی؟از اینجا رفته بودی اما میتونستی بامن در تماس باشی!من...اون روزا حال خوبی نداشتم!بعد از اونم...خیلی زود،دیر شد.متاسفم!همزمان با جدا شدن ازم گفت:
ما مثه خواهر بودیم!وقتی مشکل داشتی باید بهم خبر می دادی.گذشته رو نمیشه عوض کرد.دستشو گرفتم.
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بشینیم یا راه بریم؟بشینیم،من یکم خستم.کنار هم نشسته بودیم.
خب؟!مهدیس نمی خوام دوباره اون یه سال رو یاد اوری کنم!باید بدونم کجا بودی!اول تو بگو کی بهت گفت من اینجام؟معلومه که رابرت خبر داد!پوفی کردم  ،دوباره پرسید:
جوابم رو نمیدی؟محله قاچاقچیا و مواد فروشا!دستشو جلوی دهنش گرفت.
خدای من!...من از استفن یه چیزی شنیدم،حقیقت داره؟!چی؟اینکه...اینکه معتاد شده بودی!پلکام رو روی هم فشار دادم.
اره!دستم رو فشار داد.
چرا؟دلیل نمی خواد!هر کسی جای من بود شاید بدتر از این هم می شد!نفس عمیقم رو بیرون دادم.
اولین بار...دوباره داشت یاد اوری میشد!انگار قرار نبود دست از سرم برداره!
***
*گذشته*
تالشی برای خفه کردن هق هقم نمی کردم.حتی نگاه هیچ کدوم از اون زن و مردایی که برای سر زدن به مردگانشون اومده بودن هم برام
مهم نبود .قطعا هیچ کدومشون با دیدن سنگ قبر عزیزشون قرار نبود صحنه تیر خوردن و جون دادن و پیشونی سوراخش رو به خاطر
بیارن.
بالخره خودم رو روی یکی از نیمکت های پارک پرت کردم.
صدای وز وز پسر جوونی که کنارم نشسته بود و بی هیچ ترسی داشت از جنساش و کیفیتشون تعریف میکرد!
داشت حوصلمو سر می برد .دستم رو توی جیبم فرو بردم  ۵۸ ،دالری توش رو روی نیمکت انداختم.
میخوام فراموش کنم!در عرض چند ثانیه بسته سفید رنگ کوچیکی روی نیمکت بود.
میدونم که میدونی با  ۵۸تا فقط بت کراک ناخالص میدن!اما چون خیلی عروسکی و دفعه اولتهبسته رو هل داد سمتم.
پک امروزت رو مهمون من باش!توجهی به چرب زبونیاش نکردم،بسته رو برداشتم و با سرعت از اون پارک زدم بیرون.تا خونه کل مسیر رو دویدم.
با دستای لرزونم درو باز کردم.
وسایل روی میز رو با عجله روی زمین ریختم.
بسته رو روی میز خالی کردم.
چجوری بود کشیدتش؟
دستمو توی جیبم فرو بردم  ۱دالری باقی مونده و دراوردم،با دستای لرزونم بالخره لولش کردم و سرمو نزدیک میز بردم.
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کل بینی و مغزم می سوخت...اما هر دردی که میتونست عذاب وجدان و غصم رو از یادم ببره برای من خوب بود.
روی زمین ولو شدم و چشمام رو بستم.
لبخندی روی صورتم شکل گرفته بود.
صداهایی که از توی کوچه میومد رو واضح نمی شنیدم.توی یه خلسه فرو رفته بودم.انقدر حس اعتماد به نفس درونم ایجاد شده بود که
میتونستم همین االن برم و یه سیلی محکم به رابرت تورنتون بزنم.
همه چیز پاک شده بود.انگار نه انگار که دختر گریون چند دقیقه پیش من بودم!
خوشحالی کاذب رو میتونستم حس کنم.
ترشح بی هدف هورمون های بدنم!...
***
*حال*
امی؟سرمو تکون دادم.
همین بود!یادته بهت میگفتم ،راهت اشتباست...جملشو نصفه گذاشتم.
نصیحت نمی خوام مهدیس.از نصیحت متنفرم!هیچکس نمیتونه بفهمه من چی کشیدم!فروخته شدن و خریده شدن مثه یه کاال درمقابلش هیچی نیس!افتادم گیر یه نفر که  ۱۷،۱۱سال ازم بزرگتره...اینم هیچی نیس!حتی نزاشتن عین یه ادم طبیعی زندگی کنم.کسی
که دوسش داشتم رو کشتن.خودمو بدبخت کردن!اگه منو تو اون محله ها ول نمی کردن االن وضع من این نبود!االن یه معتاد در حال
ترک نبودم...اگه مادرو پدرم یکم...فقط یکم می تونستن رفتارشونو باهام بهتر کنن...
دستامو روی صورتم گذاشتم.
ولش کن...دیگه هیچ وقت راجع به این موضوع حرف نمیزنم!اون گفت من تا اخر عمرم باید با اون بمونم!منو می بینی؟تبدیل شدم بهادمی که انقدر همه تو اسارت گرفتنش حاال حتی اگه در قفس رو باز بزارن نمی رم!عادت کردم یکی به زور یه جا نگهم داره!
سرشو پایین انداخت و دیگه چیزی نگفت.خودمم دوست نداشتم هر دفعه باهاش سر این موضوع بحث کنم!
دستشو روی شکمش گذاشت.
راستی...با یکم مکث ادامه داد.
خب تو احتماال تا  ۷ماه دیگه خاله میشی!با ناباوری گفتم
تو همیشه منو سوپرایز میکنی!با شوق دستم دو روی شکمش گذاشتم:
وای خدا من عاشق بچم!عزیزم!از همین االن میتونم فک کنم اون کوچولو چقدر شیرینه!با ذوقی که با حال بد چند ثانیه پیشم شدیدا تناقض داشت گفتم.
اسم براش انتخاب کردی؟؟امی هنوز خیلی زوده!بی ذوق نباش!اوووم بزار فک کنم!اگه پسر بود "مکس"!خندید و سرشو تکون داد.
راستش ما تصمیم نداشتیم بچه دار شیم!ولی خب اون یهویی اومد،ماهم با اغوش باز قبولش کردیم!چون انگار برای بودن پیش ما خیلیعجله داره!
با اومدن جرالد مهدیس و به تبعش منم بلند شدم.
کجا بودی عزیزم؟همین دور و اطراف!انگار همه چیز خوب شده!نه؟اره!104
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تازه یادم اومد که اونا از توی راه بودن و ممکنه خسته باشن.
با صدای بلندم یکی از خدمه رو صدا زدم.
کاترین؟کاترین؟به محض اومدنش گفتم:
شما دوتا خسته نیستین؟مهدیس تو یه مامانی باید حواست به "مکس" هم باشه!جرالد بی خبر گفت:
مکس کیه؟!مهدیس دستشو کشید و به سمت پله ها برد.
امی زودتر از خودمون جنس و اسم بچه رو تعیین کرده!***
پیراهن مشکی استین بلندی برداشتم و پوشیدمش.کفش های اسپرت مشکی رنگم رو هم برداشتم.
با صدای استفن که میگفت رابرت منتظرمه از اتاق اومدم بیرون.اینطوری که فهمیده بودم استفن بعد فوت ادام تنها دستیار رابرت شده! از
وگاس اومده اینجا و االنم با ما توی عمارت رابرت زندگی میکرد!استفن واقعا خشک و مزخرف بود!حتی به دخترا هم توجهی نشون
نمیداد!و البته هیچ وقت نمی تونستم بفهمم چه مشکلی با من داره!
درو باز کردم و راه افتادم سمت جایی که ماشین بود باغ جلوی قصر رابرت واقعا جذاب بود عین سرزمین عجایب!بعد از این همه مدت که
من توی این خونه بودم هنوزم به نظرم کشف نشده و جالب میومد!
با دیدن مایکی،سوسمار خاص و خوش رنگ رابرت که خیلی وقت بود ندیده بودمش متعجب گفتم:
مایکی ام قراره با ما بیاد؟رابرت اشاره کرد تا توی ماشین بزارنش.
قراره تحویل مامورای حیات وحش بدمش،میگن اینطوری براش بهتره،که بین هم نوع هاش زندگی کنه!می دونستم که مایکی رو دوست داره و از وقتی خیلی کوچیک بوده بزرگش کرده ،بعید می دونستم مایکی چیزی کم داشته باشه و تا به
حال اذیت شده باشه اما اینکه اینجا تنها بود رو نمی شد عوض کرد.
لبخندی زدم و سوار ماشین شدم.
مایکی با اون اندازه نسبتا بزرگش رو پای رابرت بود و ادامه بدنش هم به سمتی که من نشسته بودم رسیده بود!
رابرت دستش رو روی سر مایکی کشید و به بیرون نگاه کرد.
اینجوری براش بهتره و هر وقت دلت تنگ بشه می تونیم بریم ببینیمش!سری تکون داد.
با پشتی صندلی ناشین تکیه دادم و منتطر موندم تا به محدوده حفاظت شده برسیم...
***
بعد از تحویل دادن مایکی و خدافظی رابرت باهاش راننده به سمت قبرستون راه افتاد.
رابرت اصال حرف نمی زد،نمیدونستم به خاطر تحویل دادن مایکیِ یا از چیز دیگه ای ناراحته!
جلوی قبرستون از ماشین پیاده شدیم.رابرت که مشخص بود قصد پیاده شدن نداره.پس خودم تنهایی راه افتادم سمت جایی که سنگ
قبر ادام بود.سنگ قبر و از دور دیدم.
لبخند تلخی زدم و کنار قبرش نشستم
سالم!ادام،ببخشید که چند وقتی نیومدم!دلم برات تنگ شده بود!امیدوارم که اوضاعت خوب باشه...ادام...رابرت تقریبا غیر مستقیم به منگفته که چرا منو نگه داشته!و چرا باید با اون بمونم.دست از تالش برداشتم!دیگه تقال نمیکنم سرنوشت من با اونه.نمیخوام دیگه با این
بجنگم!
فهمیدم که جنگیدن با این تقدیر نتیجش فقط شکسته!حاال که اونم باهام خوبه و دیگه اذیتم نمیکنه.چرا مقاومت کنم؟!نمیدونم اسم اینوچی بذارم؟خدافظی؟ادام...امیدوارم توی اون دنیا زندگی خوبی داشته باشی.
از کنار سنگ بلند شدم.
باید برم...خداحافظ!راهی که رفته بودمو برگشتم.رابرت هنوز توی ماشین نشسته بود.در ماشینو باز کردم و سرمو بردم داخل.
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زودتر از من گفت :
تموم شد؟نه...میای با هم بریم پیش دیوید؟یکم مکث کرد،درنهایت سری تکون داد.جلوتر ازش راه افتادم جلوی در قبرستان منتظرش ایستادم.راننده درو باز کرد ،اومد پایین وقتی
بهم رسید باهم راه افتادیم.
جلوی سنگش ایستاده بودیم.
دوس داشتم با دیوید هم حرف بزنم ولی میترسیدم رابرت مسخرم کنه که صدرصد هم همینکار رو میکرد! مطمئن بودم هنوز خیلی از
کارایی که برای من مهمه در نظر اون مسخرس!
صداشو کنار گوشم شنیدم:
خیلی باهاش صمیمی بودی؟!فکرای توی ذهنمو پس زدم و اروم گفتم:
اره.توی اون یه سال خیلی بهم کمک کرد!دوس داشتم راجع به دیو با رابرت حرف بزنم.میخواستم بدونم چی ازش میدونست.
اون خیلی مهربون بود...دفعه اول ازش ترسیدم اما بعدش فهمیدم اون واقعا پسر خوبیه.شاید اگه تو کار مواد نبود هنوز زنده بود!مردد بودم که بپرسم یا نه؟!
تو از کجا می شناختیش؟چیز زیادی ازش نمیدونم!به استفن گفته بودم یه نفر قابل اعتماد پیدا کنه و بفرستش پیش تو...من حتی اونو از نزدیک ندیدم!کنار سنگ قبر دیوید نشستم.فقط  24سالش بود!خدافظ ارومی گفتم و به رابرت گفتم بریم.
***
خیلی وقت بود که توی راه بودیم،گفته بود خونه نمیریم اما نگفته بود دقیقا کجا قراره بریم!
بالخره ماشین ایستاد.
پیاده شو!سریع پیاده شدم تا بفهمم کجام .اینار هم چیزی که دیدم یه کلیسا و قبرستون بود!گیج بودم.نمیفهمیدم چرا اومدیم اینجا.
حواسم جمع دستی شد که دستم رو گرفت.دنبال رابرت کشیده میشدم .قدمامو تند تر کردم که اینجوری کشیده نشم و برای راه رفتن
همپاش داشتم می دویدم!
به اون  2تا سنگ قبر بزرگ و با شکوه نگاه میکردم.باالشون مجسمه دو تا فرشته بود و معلوم بود مال ادمای فوق العاده پولداریه! همیشه
از فرشته ها سنگی بدم میومد!مخصوصا فرشته های گریان!بهم یه حس ترسو میدادن که باعث میشد نخوام به اون چشمای سنگی بی
روحشون نگاه کنم.
چشمم به نوشته های روی سنگ ها خورد!
In memory of Edward torenton
2001 - 1950
and his loving wife sara torenton
2001 - 1953
(به یاد ادوارد تورنتون و همسر دوست داشتنی او سارا تورنتون)
خدای من!اونا مادو پدر رابرت بودن!
به قسمتی که نوشته بود  and his loving wifeاشاره کرد؛
می بینی؟!رازهای تورنتون ها فقط توی خانواده می مونه!این تمام چیزیه که پدرم همیشه سعی کرد انجام بده!انقدر براش مهم بود کهبراش جونشو هم داد.
بی توجه به اینکه از سوالم ممکنه چی برداشت کنه پرسیدم:
با این حساب منم یه تورنتون حساب می شم که اینارو میدونم؟!با نگاه معنی داری که بهم انداخت تازه فهمیدم چی گفتم!
ممکنه باشی!یکی از اون لبخند های خاص خودش رو تحویلم داد که خیلی وقت بود خبری ازشون نبود!
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کنار سنگ قبر نشست روی اسم پدرش دستی کشید.
شاید اولین بار بود که میدیدم اون انقدر متواضعانه رفتار میکنه!
پدرم واقعا ادم بدی نبود!بلند شد.
ولی اون!واقعا شیطان بود!(اشاره به ضمیر مونث)
دستاش مشت شده بود.دستم رو بردم سمت دستشو دستامو توی دستاش قفل کردم.
لبخندی زدم و مهربون ترین لحنی که می تونستم گفتم.
قول میدم هیچ وقت تنهات نذارم!دستامو از دستش دراورد.
عصبانی شده بود.هر لحظه تغییر رفتار میداد!
بهتره که همینطوری باشه چون تو تمام چوب خط هات پره!اینو گفت و جلو تر از من راه افتاد!
نفس عمیقی کشیدم و دنبالش راه افتادم.باید به این رفتاراش عادت میکردم؟!
جلوی در ایستاده بود.
بهش که رسیدم کنارش بالتکلیف ایستادم.
بهم نگاه نمیکرد.شروع کرد به حرف زدن.نمیفهمیدم با خودش حرف میزنه یا با من!...
اون به سفیدی برف بود.به پاکی اب!وقتی اولین بار دیدمش تا مدت ها برام با بقیه فرقی نداشت!اما با گذشت زمان ثابت کرد که واقعافرق داره!میتونه همونقدری که خوب باشه،بد هم باشه!ولی معصومیتی که من توی اون می دیدم باعث می شد هر بار منصرف شم که در
جواب تمام کاراش مثه بقیه یه گلوله تو سرش خالی کنم!
اما گذشت زمان اون معصومیت روو کشت.دیگه خبری از اون پاکی نبود.نفرت جاشو پر کرد!برگشت سمتم
دستشو روی گونم گذاشت.ارومتر از قبل گفت
با اینکه اون معصومیت کشته شد ولی من هنوزم میتونم ببینمش...حرفی برای گفتن نداشتم،نگاهمو ازش گرفتم.
جمله ای که گفتم مستقیما ربطی به حرفاش نداشت!اما میتونستم بفهمم منظورش چیه.
 !I do(من قبول میکنم،جمله ای که مسیحی ها موقع ازدواج میگن)
جلوی در یه قبرستون جایی نبود که بخوام این اتفاق بیوفته یا اون جمله رو بگم.
ولی مگه کدوم قسمت از زندگیم مثل بقیه بود؟!
دستشو گرفتم باهم به سمت ماشین میرفتیم.به سمت اینده ای که هیچ ایده ای براش نداشتم.اینده ای که نمیدونستم میتونه بدتر از
گذشته ام باشه!...
*پایان جلد اول* ادامه دارد...
january 2017 3
12:33 14/10/1395
Dalai lama
ممنون از جودی عزیزم برای تمام کمک هاش...
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