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 به نام خدا

 

 

 

 

 کالرک: جلد اول سقوط تابستان ایلیام ینام رمان : سه گانه 

 ی،خارجیی،جنایرمان : عاشقانه،اجتماع ژانر

 dalai lama:  سندهینو نام

 

 یتیانجمن رمان س عضو

 ما  ینترنتیا آدرس
http://roman-city.ir 

 

 رمان : خالصه

  

 شن! یبه اسم قاچاق انسان م یتجارت یها دختر و زن و بچه از سر تا سر جهان قربان ونیلیم ساالنه

 کرده دایپ نیتجارت ها که مبارزه باهاش فقط جنبه نماد نیاز موفق تر یکی

 "و... کیو مکز سیو پار یدب"تجارت باشن،مثل  نیا نیتریو شنیکه حاضر م ییکشور ها و شهر ها و

 دونه. یم یزندگ یراه برا نیرو بهتر "فرار"اطرافش  یو آدم ها یزندگ وهیخسته از ش ایآن

 بشه... یقربان هیکشه تا خودش بدل به  یطول نم یلیخ اما

 قاچاق انسان! یقربان

شه که  یسپرده م یدونه...به دست کس یازش نم یچیکه ه یکشور یتو یرقانونیعنوان مهاجر غ ،بهیاسم و شناسنامه جعل با

 در آوردن از دختراس... ش؛پولیشغلش،منبع درآمدش و حرفه خانوادگ

 هم... دیگرده؟شا ینجات خودش م یراه برا هیدنبال  ایاره؟یدووم م ایآن

 

 !قیو حاصل تحق تیاز واقع برگرفته

 

 

 

 

 

 : مقدمه

 

 بستم! خیو من در زمان  یعاشقم شد تو

 گوشت و خونم... یبرا صیحر

 بجنگم، یتونم با گرگ یمن نم یول
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 منرو به زانو در اورده. که

 نه؟یبیم یزرد چ یاون چشما یتو پس

 ...کنمیسقوط م کهیت کهیمن دارم ت چون

 

 "به نام خدا" 

 

همه  نیا دمیفهم یبا تنها دخترشون رفتار کنن نم هیتونستن مثل بق یدونم چرا اونا نم یاز رفتار پدر و مادرم،نم ییبودم،از تنها خسته

 !ه؟یچ یبرا یریسخت گ

تنها حسم  نی! ایو صداشو خفه کن ینفر رو به زور دست و پاشو ببند هی بود که نیکه نسبت به رفتار پدر و مادرم داشتم ا یحس تنها

به زور کنترلم نکنه و  یکس گهیکه د یبود!اون روز یاز آزاد یریذهنم تصو یبرم.تو نجایکه بتونم از ا کردمیفکر م یبه روز شهیبود.هم

 ...!ینگران چیدوست دارم انجام بدم بدون ه یتونستم هرکار یبود که م یو خطاکار رفتار نکنه! اون روز روز کیکوچ هبچ هیباهام مثل 

 حاضر بود به خاطر ابروش منو بکشه! کنمیذهنم به فرار فکر م یتو یحت دیفهم یاحتماال اگه م مامانم

 من پوچ بودن! دیکه از د دید یم ییزایچ یرو تو تیبود که کالس و شخص ییاز همون زن ها گهید یکی اونم

 !ارهیدووم نم یلیکردم اما مطمئن بودم سرکوب کردنش خ یسرکوبش م دیبود که شا یحس،حس نیا اما

 !کنهیحالم رو بهتر م یبرام خوبه و چ یبدم چ صیبودم که بتونم تشخ دهیرس ییبه جا گهید

 !دونمیکه م کردمیفکر م دمیشا

*** 

 ]سه روز بعد[

 رفتم. یاز راننده کردم و به سمت در ورود یشدم.تشکر ادهیپ نیاز ماش خسته

 روز دوشنبه سر ظهر خونس! شهیمحض باز کردن در با چهره برافروخته مامانم رو به رو شدم که برخالف هم به

 !دادینذاشت لباسامو عوض کنم،شروع کرد به سرزنش و داد و ب یحت

 !؟ی!اخر کار خودتو کردیابروم رو برد-

 !هیچ هیبفهمم قض نستمتوینم کردمینگاهش م مبهوت

 .دمیپرس اروم

 شده؟ یمگه چ-

 !نییپا ارهیرو با داد زدن سر من ب ژشیبود پرست دیسرم داد زد،از خانوم دکتر بع بازم

 !دهیپارک د یپسر تو هیتو رو با  کایبشه؟ال یخواستیم یچ گهید-

 باال ،دهنم باز مونده بود! دیپر ابروم

 پارکه؟ یعالف تو یپسرها اقتتیل یکنیواقعا فکر م-

 !ختمیکالسش رو بهم ر دایکه روحم ازش خبر نداشت شد یبود!چون من با انجام دادن کار نیزدم.پس نگران ا یپوزخند ناخوداگاه

 رفتم. یقدم رفتم عقب،ناباور سرمو تکون دادم.عقب عقب به سمت پله م هی 

 اشت گقتد یجمله منزجر شده بود و اخم بد نیکه صورتش از گفتن ا نطوریهم

 ؟یریکجا م-

 بود که انتظار داشتم بشنوم! یزیچ نیاخر گهید نیبگم؟ا خواستمیم یبهش ندادم،چ یجواب

 شده بودم.بازم رفتارم دست خودم نبود. یعصب

تونستم تحمل کنم  ینم گهیتونست اعصابمو اروم کنه!د یام نم قینفس عم یحت گهیدم،دیکوب یپله ها م یپاهامو رو دمیکش یبلند غیج

و حاال حس  کردنیم دایمحدود کردنم پ یبرا یدیجد زیچ هیها شده !هر روز  یصورتم مثل سکته ا کردمیتونستم!حس م ینم گهی،د

 کارا؟ نیچه به ا اخره،منوغوله مرحله  گهید نیا کردمیم

*** 

 شد! یبهش اوردم،انگار واقعا داشت منفجر م یدستام گرفتم،فشار نیب سرمو

 هفته که منو تا مرز جنون برده بود. هیهفته عذاب اور و وحشتناک، هیفته گذشته بود ه هی
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 یکرد و در اتاقو باز م یاومد تو اتاق و چکم م ینفر م هی قهیازم گرفته بودن و دم به دق مویرفتنم به کل قدغن شده بود ،گوش رونیب

 مونده بودم! میذاشت .از همه زندگ

 !یا گهیغلط د چیکالسامو برم ،نه درس بخونم،نه ه تونستمیم نه

درو باز باز کردم  تینفر اومده تا چکم که با عصبان هیدوباره  نکهیفرار ! در اتاق زده شد،با فکر ا کردم،بهیوقت بود داشتم بهش فکر م یلیخ

 درو بستم. تو و دمشیداشتم! کش اجیفروکش کرد چقدر بهش احت تمیپشت در عصبان سیمهد دنی،اما با د

 ...یپ ی!همه کالسا رو تنها تنها مستیازت ن یهفتس خبر هیتو؟ ییکجا-

 !زهیبر نییهمدم پا هی دنی،انگار اشکامو جمع کرده بودم تا با د هیگر ریجملشو تموم نکرده بود که زدم ز هنوز

هر چقدر  کنمیم مویساله دارم پاک و سالم زندگ 11...یشناسی،تو که منو م ستیحق من ن نیشم،بخدا ا یم وونهی،دارم د سیمهد-

کنن!تو بگو من  یدوزن...تنم م یبرن...م ی،م زننیاز تحملم خارجه! بهم تهمت م گهید نیا ینگفتم،تحمل کردم ول یزیمحدودم کردن چ

 .ردمکم او گهیکنم؟بخدا د کاریچ

و  یایمامانت تا بپرسم که چرا کالسارو نم یکردم،زنگ زدم گوش تعجب کمیگفتن؟راستش منم  یزیچ نایا ه؟مامانتیچ هیفهمم قض ینم-

 داد! یجوابم رو نم " سمیمهد"مطمئن نشد که من  شه؟تایخاموشه،باورت م تیگوش

و سرشناس  لیاز خانواده اص سیکلمه تنها دوست من بهتر بود!مهد دیمن بود ،شا یمیدوست صم سیتکون دادم ،مهد یسر یکالفگ با

 من داشت! هیشب یتیچون موقع دیکرد،شای،درکم م دیفهم یمامان بود!اون برعکس همه منو م دییخاطر مورد تا نیبود،به هم

 دادم. حیاومده رو براش توض شیاز اتفاقات پ یمختصر

 شونم گذاشت. یرو رو دستش

 مونه! یازت نم یزینکن.بخدا چ تیرو اذ ا،خودتیان-

 به زبون اوردم: یفکر چیه یرو ب گذشتیکه از ذهم م یا جمله

 خوام فرار کنم! یم-

 سکوت رو شکست. م،بالخرهیجفتمون ساکت به هم نگاه کرد هیچند ثان یبرا

 !میزاریرو تنها نم گهیوقت همد چیگه؟هید می!ما مثه خواهرامیمنم باهات م-

 ...شدیموند و مثل من نم ی!کاش اون ممینبود کاش

*** 

 پول... کمیرو بسته بودم ،چند دست لباس ،شناسنامه با  میکوله پشت شیپ قهیدق چند

 داشت. یدست خودش نگه م شهیبود که به نام مامانم بود و هم یکارت ینداشتم اکثرش تو یادیز ینقد پول

 دنبالم. ادیمنو ببره خونشون ب نکهیبودم.قرار بود به بهانه ا سیمهد منتظر

زن  نیکردم حرص و نفرتم از ا یبود.سع ستادهیا فونیا یخانوم جلو حهیمل نییشتم. طبقه پافورا بلند شدم ،کولم رو بردا فونیا یصدا با

 رو پنهون کنم.

 .انهیدر جر س،مامانیخونه مهد رمیخانوم،م حهیخدافظ مل-

 کردم. ینسبتا بزرگمون رو ط اطیبگه درو باز کردم و با سرعت ح یزیفرصت کنه چ نکهیا قبل

نبود  ادیز نجاینداشت اما چون فاصله خونشون تا ا نامهیمامانش نشسته بود،هنوز گواه 202که پشت فرمون  دمیرو د سیدر مهد یجلو

 .ادیب نیبا ماش ذاشتنیم

 کنن! یم دامونیو پ رهیلو م یاالن همه چ کردمیکس خبر نداشت اما همش حس م چیه نکهیجلو رو باز کردم و نشستم،با ا در

 هول گفتم: با

 !گهید وفتیراه ب-

استرس رو از خودم  نیحداقل ا ایتونستم لبخند بزنم  ی.نمدمیکش یقیاز خونمون نفس عم نیرو پدال گاز فشار داد با دور شدن ماش پاشو

 !ادیم شیپ یدونم چ یکه هنوز نم یدور کنم.حداقل نه وقت

 .میوسط شهر دیفهم شدینگاه به ساختمون ها م هیاشنا نبودن.با  یلیخ گهید ابونایاومدم، خ رونیفکر ب از

 ،چقد همراته؟ سیمهد-

 نتونستم بردارم. شتریتومن ب300-

 !میدنبال کار باش دیبا-

 رو ناراحت ازم گرفت. صورتش
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 !م؟یکرد یما کار درست-

 شد! سیکه داشتم اضافه شد و منجر به داد زدن سر مهد ییبه تموم استرس ها حرفش

 برگرد! یخوا یتو اگه م-

 گفت یمونیلحن پش با

 !میکارکنیچ دیبا دونمینداشتم،فقط...نم یمنظور-

 تر اوردم. نییپا کمیصدامو  تن

 !یشیم خیچند ساعت توب نیا ی،فوقش برا یکه برگرد ستین ریهنوز د ی،اگه شک دار یدونیاگه نم-

 کرد. یاخم

 !دمیبه انداره تو عذاب کش ؟منمیکنیم ینجوری!چرا استین نیمن منظورم ا ایان-

 بهتره! یاز اون خونه و زندگ رونیب ییمن و تو هرجا ینکش!برا شیبحث رو پ نیا گهیپس د-

 در اوردم. فمیک یکه همراهم بود رو از تو یتومن ستیدو

 !میتومن دار 500کال  نیبا ا-

 تومنشو گذاشتم کنار. صد

 .گهید یغذا و خرجا یبرا نیا-

 اشاره کردم. شیبق به

 .میتو مسافرخونه بمون میتونیروز م 2 تاینها نیبا ا-

 گفت: دهیترس

 !دن؟یبهمون اتاق م-

 تکون دادم. یمطمئن سر نا

 .میکرد دایمسافرخونه همون اطراف رو پ هیروشن کرد،با پرسوجو ادرس  نویماش

 ...میشبا رو اونجا بمون تا

**** 

 شگریارا اریو دست یمنش م،ازیل کار گشته بودروز رو تماما دنبا 3 نیم،ایپارک نشست یتو یصندل یخسته رو سیعصر بود، با مهد یطرفا

مدرک  گفتیم یکیاورد  یم ی!هر کس بهونه امیکن دایپ یکار میدست به دست هم داده بود تا نتون یتا خدمتکار ساده!اما انگار همه چ

 .کردنیرد م لیدل یب امیسنتون کمه، بعض گفتیم یکی ن،یندار

 .میتا بهش بد مینداشت یپول گهیشب بود و د 2اون  یبرا میکه داشت یبگم!پول یبه صاحب مسافرخونه چ دیدونستم با ینم

 .دمیرو شن سیزده مهد جانیه یصدا

 !نیبب نوی...ایآن-

 روزنامه رو نشونم داد یاگه

 .میازمندین شگاهیدر سالن ارا یاریدختر جوان جهت دست 2به -

 .میاطراف بود رفت نیبه سمت ادرسش که هم یاگه نیبه ا یدیام یکورسو با

 زده شده بود. میمر ییبایبه اسم ز ییبود ،کنار در تابلو یدر چوب هی

 . میو وارد شد میزد یبه در چوب یا تقه

زن از  هیتا مرد و  2کردم،یصورتم نشست...وحشت زده تقال م یرو یرو کنار زدم،هنوز کامال وارد نشده بودم که حس کردم دست پرده

 اومدن. رونیسالن ب یوت یپشت جدا کننده چوب

 بود! یدستش برام زنگ خطر یجلو اومد ،دستمال تو زنه

 صورتم گذاشت. یکه گرفته بودم، دستمال رو رو یمحض برداشته شدن دست کس به

 افتاده بود. نیهوش کف زم یگشتم،بیم سیچشمم دنبال مهد با

 هم افتاد... یرفت و کم کم رو یاهیچشمام س قینفس عم هی دنیکردم نفس نکشم،در اخر با کش یسع هرچقدر

*** 

 جیاز دردشون داد بزنم.چند بار باز و بسته شون کردم.هنوز گ خواستمیسوخت که م یچشمامو باز کردم!چشمام انقدر م یدیسردرد شد با

 افتاده؟! یچه اتفاق ایکجام؟  دمیفهم یبودم درست نم
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 ستمال بود!اومد اون مرد وحشتناک و اون دستا و د ادمیکه  یزیچ نیاول

 نگاه کردم. یدیبا حس ترس و استرس شد اطرافمو

 روز؟ ایبفهمم هنوز شبه  تونستمینداشت نم ی.پنجره ازدیم یاهیبه س یفیکفش از کث یها کییو موزا واراشیبود که د یاتاق خال هی

 از اون سالن و اون ادما نبود. یاثر

 !نیرفت و دوباره خوردم زم جیکردم از سر جام بلند شم اما سرم گ یسع

 نبود. به سمت تنها در اتاق رفتم و داد زدم: سیبلند شدم،مهد یبا سخت بالخره

 هست؟ رونیاون ب یکجاست؟کس نجای؟ایاها-

 بودم؟ دهید ییزایچ نیچی!مگه چند بار همدیبر یاسترس داشت امونم رو م دم،یکوب یبه در م مشتامو

 حال خرابم رو بهتر کنه! تونهیم کردمیر مفک دیشا کردمیم هیبلند گر یصدا با

 بلند تر داد زدم: هیگر با

 شنوه؟ یصدام رو م یکمک...کس-

 بود! هیصورتش پر از خط و رد بخ یمرد حدودا چهل ساله اومد تو رو هیخورد.بعد از اون  یدر تکون رهیدستگ

 قدم رفتم عقب. چند

 !یکنیم دادیچته انقد داد و ب-

 کجاست؟ نجا؟دوستمیا نیاورد یچ یبرا ؟منویهست یتو ک-

 !دهیجوابم رو م کردمیبود اگه فکر م یخودیب انتظار

کردم.اما بعد از انجامش  دشییتا هیاز ثان یو در کثر دیبه ذهنم رس یلحظه فکر هی ی.دوباره و برارونیسمت در برگشت و خواست بره ب به

 کردم! یکه اشتباه بزرگ دمیبازم فهم

 دهینمونده بود تا از اون اتاق خارج شم که از پشت کش یزیسمت در چ دمیبه پاش زدم و دو یسمتش،  لگد دمیدو عیلحظه سر هی تو

 منگ بودم.حس کردم پوست صورتم سر شده! هیبه صورتم خورد!چند ثان یمحکم یلیس امیشدم و تا به خودم ب

راهرو گذاشتم سر جام  یهل محکم از دستش فرار کردم!پامو که تو هیبهم بزنه معتل نکردم و با  یا گهید یلیرو برد باال تا س دستش

 خشک شدم.مثل زندان بود!

 اتاق! یبا کل یراهرو طوالن هی

 باشه؟ کریدرو پ یقراره ب نجایا کردمیسالن خشک شده بودم!چرا فکر م هی یاون همه گردن کلفت تو دنید  از

 همشون به سمتم جلب شده بود. توجه

 .کردمیاون راهرو حرکت م یکه تو اتاق بود، دستم رو از پشت گرفت و هلم داد بالجبار تو یهمون مردقبل از اونا  اما

 رو باز کرد. گهیدر د هی قهیاز چند دق بعد

 .دمیکش یغیزده ج رتیصحنه روبروم ح دنید با

 گوشه اروم نشسته بودن اکثرا سر و صورتشون کبود بود. هیاون اتاق بودن  یهم سن و سال خودم تو بایتقر گهیتا دختر د5-2

 داد تو و گفت: هلم

 اد،یبتمرگ سر جات صدات درب-

 ادامه داد: یکرد و با خنده چندش یمکث

 برم! یم خیصداتو از ب-

 جور جاها  نیبه ا دیارز یکه توش بودم سگش م یکنم ؟!غلط کردم!اون جهنم کاریحاال چ ایقفل کرد و رفت!خدا در

 دختر حرفام نصفه موند! هی یباصدا

 !نیبش ریدختر؟بگ ییکجا-

 بود،در واقع همشون خوشگل بودن! یسمتش دختر فوق العاده خوشگل برگشتم

 دختره دوباره گفت: همون

 ه؟یاسمت چ-

 بود؟! لکسیانقدر ر یچجور

 گفتم. اروم

 ایآن-
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 :دمیبهم انداخت ، هول ازش پرس نییاز باال تا پا ینگاه

 !ن؟یک نایاس؟اکج نجایا-

 اومد. یا گهیدختر د یصدا

 نپرس. یزیچ طهیسل نیاز ا نجایا ایب-

 جوابمو نداد. دختره

 گفت: "طهیسل"که بهش گفته بود  یرو به اون دختر فقط

 !؟یانگار خارهیتو تنت م-

 !رونیبهش زد در باز شد و رفت ب ینگفت اونم به سمت در رفت تقه ا یزیچ دختره

 رمیباعث شد نگامو از در بگ گهیاون دختر د یبودم که صدا ستادهیوسط ا همون

 ناسیا اس،همدستیفک نکن!اسمش رو ادیز-

 لحن پر از حرص گفت: با

 سگه نگهبانه!-

 سمتش و کنارش نشستم. رفتم

 همون لحن التش ادامه داد. با

 اره؟! ایپروا!توام که آن-

 گفتم. یاوهوم

بدبخت شده بودم  ینطوریدر عرض چند روز  ا نکهیستم،ایکه قادر به حرف زدن هم ن نهینگاومده برام س شیانقد اتفاقات پ کردمیم حس

واژه  دیشا ایساخته بود  عیدختر مط هیاز من  انمیو رفتار اطرف ینبودم.زندگ یوقت دختر شجاع چیاز حد!ه شیبودم.ب دهیاوجش بود.ترس

 !شهخور بهتر با یتوسر

 !شهیکنم ،مثل هم کاریچ دونستمیپام گذاشتم.اشکام راه افتادن دست خودم نبود.نم یرو سرمو

 ...یهاتو بزار برا بعد!اگه بدون هینکن!گر هیگر-

 ادامه داد. ارومتر

 ...یحواستو جمع کن دیمنم مثه توئه اما با ،وضعیبترس خوامینم-

 نصفه موند. ایاون دختره رو یحرفش با صدا ادامه

 غذا. نیایب-

 وار گفت: دیتاک

 .ادینم رتونیگ یزیجاده چ یچون تو نیبهتره بخور-

 که فقط پروا بتونه بشنوه گفتم. یجور اروم

 جاده؟-

 بهم انداخت واقعا درمونده بود!مثل من... ینگاه

 اونجا! برنمونیبندرعباس،م-

 بود!بندر عباس؟ یادیواقعا برام ز گهید نیدم،ایبرق گرفته ها از جام پر مثل

 کنکور بودم! یفکر درس خوندن برا روزیتا د من

 دادم پروا دستم رو گرفت. کهیت واریبه د سرمو

 !میفرار کن میبتون دیشا میبمونه!اگه حواسمون رو جمع کن ینجوریا شهیهم یبرا یزندگ ستیکه قرار ن دمیبهت قول م-

**** 

بهم گفته بود ترسو!اما بالفاصله  یبودم، پروا با اعصاب خورد کرده هیاز شبانه روزه تمام ساعات گذشته رو گر یچه ساعت دونستمینم

 .دید یاصال درست نم گهیچشمام د کردمیم هیرو گفته بود.من ترسو بودم!بازم داشتم گر قتیمعذرت خواست،حق

 .دونستینم یزیام چ ینبود ،کس نجایبودم.ا سیمهد نگران

 کمتر شده بود. یلیبه اطرافم انداختم،تعداد دخترا خ ینگاه دید یکه واضح نم ییبا چشما هیگر ونیم

 مرد به سمت پروا اومد. هیباز شد و  در

 و مجبورش کرد بلند شه. دیرو کش دستش
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کجا بردنش  نمیشد،نتونستم بب دهیسرم کش یکه رو یکردم کمکش کنم اما با پارچه ا یخودش رو ازاد کنه،سع کردیم یعیو  زدیم غیج

از  دمیازاد به صورتم خورد فهم یهوا یدونستم مقصد کجاست،بالخره دفت یراه برم،نم کردینگه داشته بود مجبورم م که پشتم یی،با چاقو

 .رونیب میاون زندان اومد

 گهید نکهیحس شد و به محض ا یکنن...کم کم بدنم ب یم قیدارن بهم تزر یدونستم چ یبازوم حس کردم.نم یتو یفیخف سوزش

 شدم... دهیکش دمیشن یکه صداش رو م ینیبه سمت ماش ستمیپام با ینتونستم رو

*** 

 ای کیکه احتماال  دهینشون م نیگشنه و تشنم شده بود!ا ی!حسابمیکه در حال حرکت دمیفهمی،م میبود نیماش هیوقت بود که تو  یلیخ

 شده! یدو روز

و  کردنیم تمیخونه تنگ شده؟!هرچقدر اذ یهمه فالکت دلم برا نیا ونی!مسخرس اگه بگم مکنهیبدنم خشک شده و دستام درد م تمام

از  خواستمیبگم برام مهم نبود !فقط م خواستنیم یبرگردم به همون خونه!هر چ خواستیاما بازم اونجا سرپناه بود!دلم م کردنیخفم م

 کنم. داینجات پ نجایا

 نه؟یکنن هم یکه از خونه فرار م یینوشت همه دخترا!سرختمیریهامو جمع کردمو سرمو روش گذاشتم اروم اروم اشک م زانو

 !ی...اه لعنتدیکش ریچشمامو باز کردم.سرم ت عیسر یداد کس یباصدا

 !عیپاشو تن لشتو جمع کن ،سر-

 هی یببندمشون!اروم اروم چشمامو باز کردم، تو عیچشمام زد باعث شد سر یکه تو یپاشدم، دستمال رو از رو سرم برداشت.نور یسخت به

از  شیهلم داد. به باال نگاه کردم اسمون صاف با افتاب داغ!هوا فوق العاده گرم بود!ب رونیبه سمت ب ونی.همون مرده از کاممیبود ونیکام

دعوا  ایقاچاقچ نیاز هم یکیداشت با  دمیرو د سیبه دور اطرافم انداختم بالخره مهد یشدم اوردنمون بندرعباس!نگاه ئن.مطمیحد شرج

از  یساکت شه.نگاهم رو ازش گرفتم با فاصله کم سیزد که باعث شد مهد یمثل منه.مرده داد تشیوضع دونستمی.حداقل االن مکردیم

 !دمیدیرو تموم شده م میفقط من بودم که زندگ نگار،پروا در حال تقال کردن بود.ا سیمهد

 کردن؟حسیدستمال رو از دهنم باز م نیاگه ا شدیم یخلوت بود.چ بایاطرافش تقر  کردن،دوریم تمونیخونه خرابه هدا هیسمت  به

 دهنم در حال جر خوردنه! کردمیم

 نکرش داد زد: یبا اون صدا مرده

 اوردم برات؟! یچ نیبب ای؟بییکوکب خانوم کجا -

 یبودم تابستونا دما دهیتابستون بود شن لی.اوا شدمیگرم داشتم تلف م یاون افتاب داغ و هوا ری!زهیکوکب ک نمیمونده بودم تا بب منتظر

 !رسهیهم م 50تا  نجایا

 بود!؟! یک گهید نیزمخت داشت رومو اونور کردم!ا یو چاق و قد کوتاه که افتاب پوستشو سوزونده بود و صورت انسالیم یزن دنید با

 رو سرت محل رو!ببرشون تو! ی؟گذاشت یچه خبره اس-

از دست  اد؟فراریب میقراره سر زندگ گهید ییرسه؟چه بال یهمه کار به کجا م نیخر اا نمیبود!منتظر بودم بب ابونیب هیشب شتریب نجایمحل؟ا

 ممکن بود! اون همه محافظ با اسلحه هاشون. ریغ نایا

 نبود؟ تایمصب نیچند ،مرگ بهتر از ا هر

 !دونستمیدونم،نمینم

 باشه! ینطوریهم هم ایخواستم اون دن یپر از عذاب بود.واقعا نم امیدن نیکنم!تمام ا یخودکش خواستمینم

 بود و دور تا دورش در و اتاق بود. اطیح هیدر بردنمون تو، از

 کلفتش داد زد: یبا اون صدا کوکب

 ببرشون اونجا.-

که از اولم مراقبم لود به سمت اون اتاق هلم داد،انقدر به پشتم ضربه وارد شده بود و هلم  یسمت راست اشاره کرد، مرد یاز اتاقا یکی به

 !کردن؟یرفتار م ینجوریچرا ا گهیکرد،د ینم یخاص یتقال یکس یکتف و پشتم کبوده.وقت کردمیودن که حس مداده ب

 باز داد زد: "کوکب"زنه ، هموت

 باز کن. نارویا یدهن ها ایب لیخل-

 به سمتمون اخطار گونه ادامه داد: رو

 ببندنتون بتدازنتون تو اتاق جدا! گمیدوباره م نیدست از پا خطا کن-

 دهن دخترا. یبسته شده رو یحرف شروع کرد به باز کردن دستمال ها یالغر با پوست سبزه اومد تو!ب یپسر
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 گفتم: دیلرز یکه م ییو محکم بغلش کردم،با صدا سیمحض باز شدن دست و دهنم رفتم سمت مهد به

 نگهت داشته بودن؟ ؟کجایخوب-

 .هیگر ریزد ز سیمهد

 به سمتمون حلب شد،پروا ام اومد کنارمون. هیتوجه بق سیمهد هیاز قبل هل کرده بودم!با گر شتریب

 گرفتم. سوی.دست مهدمینشست نیزم یرو ینفر سه

 شده؟توروخدا حرف بزن. یس؟چیمهد-

 ...اونا...ایآن-

 کرد. هیجملشو ادامه نداد،بلندتر از قبل گر هیبق

 بهش دادم: یمحکم تکون

 شده؟ یچ گمیم-

 بهم ت... خواستنیم-

 کردن. دنیاومد چون  دستاش شروع به لرز ادشیبه  یخاطرات بد انگار

 .دیرس یمرده نم یکیاگه اون -

 بغلم یتو دمشیکش اروم

 .فتادهین یاروم باش.بهش فکر نکن،اتفاق-

 به اون اتفاق فکر نکنه! گهید خواستمیمطمئن نبودم فقط م گفتمیکه م ییاز جمله ها اصال

 به پروا نگاه کرد. هی.بعد از چند ثاندیکش یقیعم نفس

 رو بهش گفتم: یعوض کردن حالش با لحن نسبتا شوخ یبرا

 کردم! دایپ س،دوستیمهد-

 پروا که ساکت کنار ما نشسته بود اشاره کردم. به

 دستشو جلو برد. پروا

 پروا-

 زد و باهاش دست داد یلبخند سیمهد

 سیمهد-

برامون  ییو چه اتفاقا مییکجا نکهی،از ا میحواسمون رو پرت کن نکهیا ی.فقط برامیزدیحرف م یزیو از هر چ میداده بود هیتک وارید به

 افتاده.

 :دمیو از پروا پرس ایبودم بپرسم اما دلمو زدم به در مردد

 ؟یدر اورد نجایشد که سر از ا یچ-

 کردن: فیبگم شروع کرد به تعر یا گهید زیچ نکهی.قبل ادیکش یقیعم نفس

تو  یخونه داغون اجاره ا هیبه  دیرو فروخت و دود کرد تا اخر ، کارمون رس ین از اول انقدرم بد نبود.انقدر همه چبابام معتاد بود.وضعمو-

 نیبرام سنگ یلیخ یکه خونمون رو به باد داد.همه چ یشهر.مامانم از دست کاراش سکته کرد و مرد.درست همون وقت نییپا

 به اون رو شده بود! ور نیاز ا مونیبود.زندگ

 با دستش پاک کرد. اشکاشو

رفتم  یخرج یکه بزرور زنده بود!برا ییبود.من مونده بودمو بابا دهیخروار ها خاک خواب ریز شهیهم یمامانم...مامان مهربونمم رفته بود!برا-

 ده؟یخدا کار م یساله محض رضا 19دختر  هیبه  یدنبال کار،ک

 مشت کرد. دستاشو

 ! شینرمال بود.تا چند وقت پ یمدت بود که همه چ هیکردم... دایار پک شگاهیارا هیتو  یبا هزار بدبخت-

 خونه بودم که بابام با چند تا مرد اومد تو،خمار خمار بود!منو به اون مردا نشون داد و گفت: یتو-

 !"اقا نهیا" -

 مواد دادن!بسته بزرگ بهش  هیجمله تموم شد...!در مقابل من  نیبا هم میو ازاد تی! تمام غرور و شخصنیهم 

 زد. یتلخ لبخند

 اون همه مواد مرده! دنیحتما تا االن با کش-
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 دارم. دیام ی.من به زندگستیبرام اخر راه ن نجای!انایبه ا دمیتا اخر رس شمیدست به اون دست م نیوقته از ا یلیخ-

 رو تو دستم گرفتم. دستش

 بمونه! ینجوریا ستیقرار ن زینفر بهم گفت همه چ هی-

 ظرف داد و گفت : هی یگذشته بود که کوکب با ظرف غدا اومد تو، به هر کس یساعت چند

 .نیریجون بگ نیبخور-

 تا پرس غذا رو کامل بخورم!3-2 تونستمیغذا رو برداشتم.انقدر گشنم بود که م ظرف

 ستمیمن ن نکهیاز ا هم دیشا ایناراحت شدن؟ یعنیظرفو پس زدم،فکرم رفت بود سمت خونه.سمت مامان و بابام!  یریاحساس س با

فکر  نیکم داشتم؟! ا یمگه من چ دمیفهمیبردم!و من نم یابروشو همه جا م شهی.همیعذاب هیتو ما گفتیبه م شهیخوشحالن؟مامان هم

 خواستن! یوقت منو نم چی. اونا هشنیمعلومه که خوشحال م ،قورتش دادم یبغضم گرفت. به سخت

بازوم افتاد! انقدر  یکه رو دمیرو د سیافتاد ،سر مهد یهم م یداشت رو کردم،چشامیم یاحساس خستگ بیدم،عجیکش یبلند ازهیخم

 هم گذاشتم! یچشمامو رو ادیز یرو نداشتم با خستگ لشیبودم که فرصت تحل جیگ

**** 

 چشمام خورد ،ازرده چندبار بازو بستشون کردم. یکه تو یمیباز کردم از نور مستق چشمامو

 میکه توش بود یبه خونه خرابه ا یشباهت چیشده بود و ه نییتز لیوسا نیتر کیاتاق بودم،با ش هی؛تو اطراف برام واضح شد بالخره

نبودن.البته منم  ایرانیبه ا هیاتاق بودن . اصال شب یهم به جز من تو گهیتا دختر د 2اتاق رو نگاه کردم  هینداشت! چشم چرخوندم و بق

 یکیبه نظر روس بود و  شونیکیمبل نشسته بودن.  یشباهت نداشتم .اونم به خاطر دورگه بودنم بود! دخترا رو لیاص یها یرانیبه ا یلیخ

 !اینیچ هیشب گهید

 و نرم بلند شدم. یاون تخت صورت یاز رو اروم

 دهیپوش یه کردم! لباس عربنگا افشیزن اومد تو با تعجب به ق هینکرده بودم که درباز شد و  دایفرصت حرف زدن با اون دخترا رو پ هنوز

 به صورتش زده بود. یدیبود و روبنده سف

 دیاز کشورم خارج شدم؟!شا یعنی!ستین رانیا نجایکه ا دمیحرف زدن کرد فهم یسیشروع به انگل یدهنشو باز کرد و با لهجه عرب یوقت 

 نداشت! یا جهیخاطر تالش هام هم نت نیبه هم دینداشتم.شا یدیافتاده بودم ام نایا ریگ یداشت.اما من از وقت دیپروا ام

 و پروا کجان؟؟ سیمهد

 !زدیحرف م یسیانگل یصداش به خودم اومدم با لهجه افتضاح با

 ن؟یستیبلد ن یسیانگل-

 .دمیپرس یسیتوجه به سوالش به انگل یتکون دادن .ب یسر دخترا

 که همراهم بودن کجان؟ ییدخترا هیبق-

تو همون  یاز فارس شتریخوب نبود.منم ب شیو فارس زدیحرف م یسیبلد بودم.بچه تر که بودم،بابام اکثرا انگل یرو مثل زبون فارس یسیانگل

 گرفتم! ادی یسیانگل یبچگ

 .شنیو عاشق م ننیب یمادرم  م ی، اتفاق ادیم رانیمسافرت به ا یو برا ستیتور هی!به عنوان کاگویبود،اهل ش ییکایپدرم امر 

 نکهیچه برسه به ا زدیبودم! وگرنه مامانم به زور با من حرف م دهیها فهم یمهمون یتو یرو هم از حرفا نایتم.همدونس ینم یشتریب زیچ

 کنه! فیخاطره تعر

 !شهیکردم کتفم داره کنده م احساس

 اتاق. یسمت مبل تو دمیکشیزنه داشت م همون

 گفت: یسیانگل به

 !نجایا نیبش ایب-

 زنه! نیاتاق نبودن.حاال فقط من بودم و ا یتو گهیتا دختر  د 2 اون

 بهم انداخت. یبرداشت.نگاه یا برگه

 !یدیبا دقت جواب م پرسمویکه م ییسواال-

 :دنینگفتم. شروع کرد به پرس یزیچ

 ،سنینام،نام خانوادگ-

 !گفتم؟یبهش م دیندادم.چرا با جوابشو



Roman-City.ir 
 سقوط تابستان رمان

 

https://telegram.me/romancity 12 

 

 کرد. شیاالن اروم بود اما انگار سکوتم عصب تا

 زد: داد

 کنه! یعوض نم ویزیکارا چ نیتر!ا عیندارم دختر!سر یقت مسخره بازمن و-

 کردم و گفتم: یپوف

 ساله! 11راد  ایآن-

 کرد. ادداشتیرو  زیبهم انداخت و چند تا چ یطوالن ینگاه

 چه جورشه؟ گهید نی.ادیخون به صورتم دو شیسوال بعد با

 ؟یب*ا*ک*ر*ه ا-

 نوشت. نمیتکون داد و ا یزد،سر ی!پوزخنددیاز سرخ شدنم فهم انگار

 خب پاشو. لهیخ-

 افته! یم یداره چه اتفاق کردمیبود!هنوز درست درک نم ینشسته بودم.ذهنم خال هنوز

 برو حموم. ای؟ب یتو هپروت-

 رونیب دمیاز دستش کش بازومو

 .نمیکن بب ؟ولیچ یحموم برا-

 دخترا حاضر باشن! انیم دارایخر یوقت دیامشب برنامس با نجای؟ایستین انیهنوز در جر نکهیمثه ا-

 زدم لب

 دارا؟یخر-

 حموم و در بست. ینکرد و هلم داد تو معتل

 !یبا محافظا حموم کن فرستمیم یحموم نکرد نمیبب امی. بیکنیساعته م میحموم ن هی عیسر-

 وردم...تو تنم بود رو در ا شدیم یهفته ا 1بکنه تند تند اون لباسا رو که  یکار نیمبادا همچ نکهیترس ا از

 دمیرس جهینت نیخواستم لباس بپوشم ،اطرافم رو گشتم اما اخر سر به ا ی. مرونیحموم کوتاه کردم و اومدم ب هیکه گفته بود، همونطکر

 به در زدم و گفتم: ی. تقه استین نجایا یکه لباس

 خانوم...خانوم ؟من لباس ندارم!-

 دستش بود. لباسو گرفتم و درو بستم. یلباس قرمز رنگ تو هیدرو باز کرد و دستشو کرد اورد داخل  یال

 لباس خواب بود! هیشب شتریب نیلباس؟ا گنیم نیباز کردمو بهش نگا کردم؟!به ا لباسو

 همونجا گفتم: از

 پوشم!  ینم نویا ه؟منیچ نیا-

 !کنمیباهات رفتار م گهیجور د هیوگرنه  شیبپوش عیبه نعفته سر-

 نییپا ومدیران پا بود.باالتنش هم دو تا بنده نازک از رو سرشونه م یلباس خواب قرمز که قدش تا وسط ها هیبه لباس نگاه کردم. دوباره

 هم داشت . یفوق العاده باز قهی نایبعالوه ا

 .کردمیبه لباس نگاه م یکنم.با زار هیگر نمیهمونجا بش خاستمیم

 !دمیشپو ینم نوی. من ادمیچیسفت دورم پ حولمو

 زنه تشروار گفت: 

 نه؟ ای یدیپوش-

 زدم: داد

 پوشم! ینم نویمن ا-

 با شدت باز شد در

 !نطوریکه ا-

 بلند صدا کرد: یرو با صدا یاسم یلهجه عرب با

 عامر؟-

 دستم بود به زنه زل زده بودم. یتو یهمونطور که لباس یحالت طلبکار با

 که کامال مشخص بود عربه اومد تو. یبعد در باز شد ،مرد هیثان چند
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 !نمیشو بب یبرق اسلحه مشک تونستمیهم م نجایتنش بود از هم یو شلوار مشک کت

 بله؟-

 بهم کرد و گفت: یاشاره ا زنه

 لباس رو تنش کن.-

 تکون داد و به سمتم اومد ،هراسون درو بستم از پشت در داد زدم: یسر عامر

 .پوشمی...خودم مپوشمیم-

 نداشتن! یشوخ یبا کس نایاومده بود.ابند  نفسم

 بود! یبد یلی،حس خ کردی. بغض داشت خفم مدمیلباس رو پوش کردمیم هیکه گر ینجوریهم

 .رونیباز کردم رو رفتم ب درو

 مرده،عامر رفته بود و خودش تنها تو اتاق بود. اون

 صورتم. شیو شروع کرد به ارا شیارا زیم یجلو یرو صندل نشوندم

 داد! یبهم نم یجواب چیاما ه "که باهام بودن کجان؟ ییدخترا هیبق" دمیپرسیطول مدت ازش م تمام

رو که تا کمر بود رو باال  رمیت یبلند قهوه ا یرو نگاه کردم واقعا خوشگل شده بودم موها نهیساعت کارش تموم شد ،تو ا 2-1گذشت  بعد

زده بود در  یرژ گونه خوشرنگ دمیپوست سف یبود و رو دهیکش یالت قشنگرو به ح یخط چشم مشک میاب یمحکم بسته بود، دور چشما

 داشت. یرنگاخر لبام هم رژ قرمز 

 گرفتم. نهیام با نفرت روم رو از ا یچه جماعت یجلو گهید قهیتا چند دق نکهیا ادیبا  یول

 !شهیخراب م شتیارا ینکن هیگر-

 به درک!-

 .رونیب میبلند شدم .دستم رو گرفت و از اتاق رفت یصندل یرو از

 یتوتستیداشت و م ی.وسط حالت تراس ماننددنیبه طبقه باال وصل مش چیمارپ یهمه تجمل باز موند!از دو طرف پله ها نیدهنم از ا 

 کرده بودن. زونیاو یسقف لوستر فوق العاده بزرگ ی،از قسمت خال ینیبب نوییپا

 کشوند. یه داشت منو به سمت پله ها مشد.همون زن دهیکش دستم

برد که  یتوجه منو به سمت پشت سن یکه تنمه استرس همه وجودمو گرفت، ب یاون ادما و لباس دنیبا د میدیرس یبه سالن اصل بالخره

بلکه از همه جا  یرانیبود نه تنها ا نجایدختر ا یکل کردمی.حاال که دقت مگاردینقطه سالن بود.رفت سمت چند تا باد نیتر ییانتها یتو

 ...نیالت ،ییقای، افر ینیروس،چ

 داد. یم حیرو توض زیچ یسر هیبه سمت دخترا برد و خودشم رفت سمت اون مردا و تند تند  منو

 گوشه نشسته بودن. هی ایبعض زدنیاز دخترا باهم حرف م یاطرافم نگاه کردم بعض به

اونا بودن دلگرم بودم!اما  ی.تا وقتکردمیم ییشدم...احساس تنها یتر م دینا ام کردمینگاه م شتریگشتم.هر چقدر ب یو پروا م سیمهد دنبال

 !کردمیحس م یاالن؟خودمو تنها تر از هر وقت

 ستادهیا شونیکیدر  ایبزرگشون تو دستاشون گرفته بودن و کنار هر پنجره  یاسلحه ها یپنهان کار چیبود!بدون ه گاردیپر از باد اطراف

 بود.

 .ومدنیافتاد که با عجله به سمت ما م یبه زن و دختر چشمم

 !سیبود مهد خودش

 هم! یهم اخماش وحشتناک تو سیبود و  مهد یعصبان زنه

 :دمی.محکم بغلش کردم و پرسدمیبه سمتش دو عیتر که شدن سر کینزد

 نشده؟ تیزی؟چیخوب-

 گفت. یاروم"نه "

 که از اول همراهم بود اومد. یزن یصدا

 سر جات. رو؟بیریکجا م-

 سمتش، برگشتم

 بکن! ییخوای!هر کار مستمیوا نجایهم خوامی!مرمینم-

 . ستادینزد و کنارم وا یحرف زنه



Roman-City.ir 
 سقوط تابستان رمان

 

https://telegram.me/romancity 14 

 

سر از کجا  ستی...معلوم نایخوان مارو بفروشن!به عربا ،خارج یم نایا اینباشم.آن نجایاما ا رمیبم خوادی.دلم مکنهیبغض داره خفم م-

 !میاریدرب

 به زبون اورده بودش! سیبود که تو ذهنم بود مهد یزیچ نیا

 .هیگر ریزد ز سیمهد

 رو. یزندگ نیخوام ا یلرزه!نم یتمام وجودم م ندهیاز فکر به ا-

 دستشو گرفتم. اروم

 !دنیتقاصشو پس م یروز هیهمشون -

 .کردیهمه رو دعوت به سکوت م یسیاومد که با زبون انگل یخانم یصدا

 (هیسیها انگل تیجا به بعد زبون شخص نی)کال از ا

 !میتا برنامه رو شروع کن نیکن تیسکوت و رعا کنمیم ن،خواهشیخوش اومد ونیخانم ها و اقا-

 بود!سر دخترا. دهیمزا هی

 .شدیباال، تعداد دخترا داشت کم و کمتر م رفتنیو م زدیدخترارو صدا م اسم

 یم حیکه با اب و تاب مشخصات دخترا رو توض دمیشن یاون زنه رو م ی،فقط صدااون باال چه خبره رنیم یوقت دمید یپشت سن نم از

 داد!

کس مهم نبود.اشاره  چیه یاما برا زدیم غیو ج کردیم هی.گریبردنش سمت در ورود ی!دوتا مرد داشتن مدمشیبود اما د ری.ددمیرو د پروا

اخ  یبد بود.با صدا یلیخ نی، توجه همه به سمتون جلب شده بود و ا میکرد دنیکه گفتم شروع به دو یلب ریز 3کردم با  سیبه مهد یا

 .شدیبازوش فرو شده بود.نگاهش داشت خمار م یکه تو یسرنگ یاز اون محافظا گرفته بودش نگاهم سر خورد رو یکی.سادمیوا سیمهد

 بردم. ورشیسمت اون محافظ  به

 ؟یعوض یکرد کارشیچ-

 .دنیکش یو منو به سمت سن م بردنیبود،اونو به سمت در م سینگاهم به نگاه خمار مهدنداد،دستامو گرفتن.من هنوز  جوابمو

 .ادیسرش ن ییخواستم تا بال یاز خدا م فقط

نتونستم براس بکنم.پروا رو هم بردن و من فقط  یکار چیو بردن.ه سی.مهدکردمیم هیاون زن عرب گر یتوجه به عجز و البه ها یب

 شاهدش بودم!

 !شهینوبت خودمم م گهید قهیچند دق نکهیکردم.به ا یبه خودم فکر نم گهیشده بود که د ریذهنم درگ انقدر

 بودم! ستادهیا یتیجمع یبه خودم اومدم جلو تا

 !دنیخند یو م دنیکوب یگروه گروه نشسته بودن جام هاشون رو به هم م یگرد و بلند یزایبودم که دور م ییاون مردا و زنا مبهوت

حرفا  نیصفت تر از ا یجماعت ب نیباشم اما انگار ا یزیدختر ه*و*س انگ یلیخ ختهیبهم ر افهیداغون و ق شیکردم با اون ارا ینم فکر

 بودن!

 زن تو سرم اکو شد! یصدا

 مورد ها  نیاز بهتر یکیبه  میرس یم-

 ییکایامر-یرانیدورگه ا-

 ب*اک*ره!-

  57وزن  173قد -

 و بدون عمل یعیکامال طب-

 یسیمسلط به زبان انگل-

 میکنیهزار دالر شروع م 500از -

 ...1هزار دالر  500-

 هزار 200: 1داریخر

 ...1هزار دالر  200 -

 ...2هزار دالر  200-

 هزار 700: 2 داریخر

 ...1هزار دالر  700! هیواو عال-
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 ذاشتن؟یم متیداشتن روم ق دیچیپ یتو مغزم م صداشون

 هزار دالر 100: 3 داریخر

 خاص افتاد. افهیبه اون پسره الغر و قد بلند با اون ق نگاهم

 هزار دالر! 100! رهینظ یب-

 ... 1هزار دالر  100 -

 ...2هزار دالر  100 -

 ...3هزار دالر  100 -

 هزار دالر فروخته شد! 100-

 هزار دالر فروخته شد! 100-

 بودم! ستادهیهنوز مات اون وسط ا من

 یداره کنارشون اتفاق م تیجنا هینه انگار  دن،انگاریخند یپر زرق و برقشون بود شاد و خوشحال م یباس هابا ل تیبه اون جمع نگاهم

 افته.

 بود،نبود؟! تیجور جنا هی نمیا

 .نییسن کشون کشون اوردنم پا یدادن.از پله ها یبازوهام رو گرفتن.به سمت جلو هلم م دوباره

 بودم،اما نبود! سیاز مهد یدنبال اثر هنوزم

 هزار دالر پولش رو به خاطر من داده بود. 100که  یهمون پسر یپاها یشدم جلو پرت

 !دم؟یارز یدالر م 100بغض هم نکردم.فقط  یحت دبگه

و بازومو گرفت  یپاهاش بلند شم.که دست یبود.دستمو مشت کردم و خواستم زودتر از جلو ختهیبود. ادامه موهام تو صورتم ر نییپا سرم

 بلندم کرد.

 خورد! یبه چشماش زل زدم!اصال ظاهرش به دالل دختر نم گستاخانه

 به خودم اومدم: باصداش

 سالم من آدامم و شما؟-

 .ومدیمثل اون چقدر بدم م ییدرو یاز ادما دونهی!خدا مومدیم ینظر ادم مهربون به

 :دمیپرس ینسبتا بلند یبهش ندادم.در عوض با صدا یجواب

 ن؟یدیدوستمام رو کجا بر-

 تعجب کرد.انگار انتظارشو نداشت! کمی

 .دیقدم رفت عقب،متعجب خند هی

 دوستات؟-

و خواستم خودم اطرافو بگردم که  د؟برگشتمیخند یم نیمردم اونوقت ا ینگرفته بود،خورد شد!من داشتم م یمنو جد نکهیاز ا اعصابم

 دستمو گرفت:

 کجا؟-

 !ستمیتو ن ریدستتو بکش من اس-

 کرد،اروم گفت: یمکث

 کنم! داشونیبتونم پ دی!اسم دوستات رو بگو؟شامیدعوا ندار نیبب-

 صلحش بود گفتم: شنهادیکه به خاطر پ یلحن ارومتر با

 و پروا! سیمهد-

 کنارشو صدا زد و با گفتن چند تا جمله فرستادش رفت. محافظ

 .ومدیکه به سمتمون م دمیظ رو دکه منتظر بودم ،بالخره قامت اون محاف شدیم یا قهیدق چند

 کردن: فیو شروع کرد به تعر ستادیادام ا یروبرو

 هیبود گفتم با بق نجایهم هنوز هم یکیبودش.طبق دستورتون مجبورش کردم پسش بده.اون  دهیعرب خر خیش هیرو  "پروا"اون  س،یرئ-

 .یدخترا بفرستنشون سمت کشت

 محافظ که تموم شد دستش رو به سمتم دراز کرد و گفت: یها حرفا
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 .میبر گهیاز دوستات!بهتره که د نمیا-

 قدم رفتم عقب. هی

 .امینم ییجا نمشونیکنم.تا نب یباور نم-

 گفت: یجد یقدمو اومد جلو دستمو گرفت و با لحن هی

 ه اومدم...!اگه تا االن هم باهات راارمشونیکردم و دارم با خودمون م دایدوستاتو پ-

 و ادامه داد: دیکش یقینصفه گذاشت نفس عم جملشو

 !یایبا من ب دیبا یمتاسفم ول-

 دور نشده بود که دوباره صداش زدم یلیاز من راه افتاد.هنوز خ جلوتر

 آقا؟-

 سمتم برگشت

 ه؟یچ گهید-

 خجالت گفتم: با

 ...کمیلباس  نیاممم...ا-

 کرد. یپوف

 !دمیباشه،باشه،فهم-

 مرد هیکرد سمت  رو

 !ریبگ یزیچ یکت هی نایالکس برو از ا-

 چشم اقا!-

 برگشت. یاور کت مشک هیبعد،الکس با  قهیدق چند

 که تنم کردم گفت: کتو

 ...شهیم ریزود باش! د -

 در پارک بود منو سوار کرد و خودشم سوار شد. یجلو یمتیگرون ق نیماش

 ازش متنفر بودم! دمییدم!شاخجالت میکش ای دمیترس یم دونمی...نمکردمیبهش نگاه نم 

 به الکس گفت: رو

 .انهیبرو اش-

 تکون داد و راه افتاد. یسر

 ن؟یبر یمنو کجا م-

 الس وگاس!-

 گفتم: رتیح با

 کا؟یامر-

 سرشو تکون داد! فقط

 !نم؟یرو بب میبخوام برم و کشور پدر ینجوریا کردیفکرش رو م یک

 !مایهواپ انهی!اشدمیفهم انهیمنظورشو از اش میدیرس یوقت

بودن  ستادهیبود جلوش چند نفر ا رونیب ینسبتا بزرگ یمایکردم،هواپی. با تعجب به اطراف نگاه مدیکش یشد و منو دنبال خودش م ادهیپ

 .به الکس گفت:میدیبه اونا رس یو خدمش بودن وقت تانیکه به نظر کاپ

 ه؟یجان کدوم گور نیپس ا یلعنت-

محال که  ؟فرضیبعدش چ گفتیم یحس هی!کردم؟یو فرار نم دمیدو ی.االن که فرصتش بود چرا نممیاونحا معتل بود یا قهیدق چند

 .وفتمیم گهید یکی ریبرم گ نجایشناسنامه هم ندارم!از ا ی!حتیا لهیوس چیبدون پول،بدون ه بی!تو کشور غررنتیدوباره نگ

 اومد: یمرد یحال خودم بودم که صدا تو

 .میبود در بره!معتل اون شد کیاز دخترا نزد یکیشد. رید دیسالم اقا،ببخش-

 مرتبه؟ زیباشه،االن همه چ-

 ."وگاس" ارنشونیم ونیاونجا با کام "وستونیه"که حواسش بهشون باشه. قراره برن  میدار ینفوذ هیشدن. نریبله، همه دخترا سوار کانت-
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 .میوفتیپس سوار شو زودتر راه ب-

 منو فرستاد تو و خودشم سوار شد ! ادام

 :دمیکه صداشو شن کردمیبه اون مکان لوکس نگاه م داشتم

 !گهید نی!بشایآن-

 نداشتم بزنم! ی.حرفزدمی.با ادام حرف نممیبود که در حال پرواز بود یساعت چند

 هوا زده نشده باشم. نهیتا بب دیحالمو پرس یدوبار یکیگفت البته  ینم یزیچ اونم

 تکون دادم! یا سرتنه منم

 بکنم! تونستمیهم نم شیبودم،کار اد؟نگرانیقراره سرم ب ییفکر کرده بودم که چه بال نیطول پرواز به ا تمام

 .مینیش یگفت که االن تو وگاس م بالخره

 .میروز در حال پرواز بود ۱ کیگفت نزد شهیغروب بود.م کیبود!نزد یشدم.هوا تازه و فوق العاده عال ادهینفر بعد از ادام پ نیدوم

 بودم! بیکامال غر نجاینداشتم،ا ی.چاره ارفتمیکه جلوتر پارک بود شد منم دنبالش م یرنگ یاسپورت مشک نیماش سوار

 اوردم!اما االن...! یبال در م یاز خوشحال کامیتو امر نکهیبود از ا یا گهیهر وقت د اگه

 !کردمیشن مرو فمویتکل دی!با؟یبس بود بالخره که چ سکوت

 !ن؟یبر یمنو کجا م-

 خونه من! میریم-

 بهش کردم. یاون؟!با سوظن نگاه خونه

 باهات ندارم! ینگران نباش!کار-

 !؟یخدا اون همه پول داد یپس محض رضا-

 پول خودم نبود!-

 !یشد!پس دزد هم هست یعال-

 صورتم نگاه کرد. یتو میو مستق برگشت

 هزار دالر!۰۸۸وگاس داره دختر بخرم،البته نه  یکه تو ییکالب ها یاونجا بودم تا برا ندشیبود!من به عنوان نما سمیپول رئ-

 داد: ادامه

 !رهیسخت گ یادیز کمی سیاون پول رو جور کنم و برگردونم سرجاش! رئ دیبا-

 !کردیداشت اعصابم رو خورد م گهید کردیم سیس،رئیکه رئ انقدر

 و اروم بودن. یابونی.جاده ها بمیدراه افتاده بو انهیوقت نبود که از اش یلیخ

 بپرسم؟! یازش چ خواستمیبا خودش معلوم نبود م فشیتکل نیا یوقت

با  سیپل نیتا ماش 3سرجام نشستم.پشت سرمون  خیبلند س ریاون اژ یصدا دنیدادم و چشمام رو بستم اما با شن هیتک یرو به صندل سرم

 !ومدنیسرعت م

 سمتش.هول کرده بود!کامال مشخص بود! برگشتم

 !زهیهمه چ یب گزی!مطمئنم کار اون رودریلعنت-

 و زد کنار. دییفرمون کو یرو یمشت

که باعث شد  دیبه ذهنم رس یفکر شدنیم ادهیپ نیکه از ماش یدو افسر دنیشده بودم،با د یبدتر عصب دادیبهم نم یحیتوض چیه نکهیا از

 !خودشه!ادیلبم ب یرو یلبخند

 !نجایو به زور اوردنم ا دنیبگم منو دز سایبه پل تونستمیم

و همزمان  دمیدو یبه سمت افسرا م نییپا دمیدرو باز کردم پر دونستم،یم دیکه از خودم بع یبرسن با سرعت نیبه ماش سایپل نکهیا قبل

 :زدمیداد م

 .دیکمک...لطفا کمک کن-

 رفت. نیتوجه از کنارم گذشت و به سمت ماش یب شونیکی، ستادمیافسرا ا ینفس زنان جلو نفس

 زده گفتم: هول

 !نجای...به زور اورنم انیدیمنو دز-

 شده بود اشاره کردم. ادهیپ نیو به ادام که حاال از ماش برگشتم
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 .نجایبود!...به زور اوردنم ا دهیمزا یدب یو ادماش!تو نیا-

 بود.کامال واضح بود افسره حرفامو باور نکرده! رنطویو واقعا هم هم زنمیاحمق حرف م هیمثل  کردمیم حس

 !شدهیگفته م دیرو زدم که نبا ییو کامال معلوم بود که حرفا شدیاز اون ادام بود که با اون نگاه وحشتناک داشت باعث سکته ام م بدتر

 دستمو گرفت و گفت: زدیکه حرف م نطوری.همدمیتفاوت اون افسر و شن یب یصدا

 دیکه بزن ی.هر حرفدیسکوت کن دی.حق داردیو حمل مواد مخدر باز داشت هست کایمتحده امر االتیبه ا یقانون ریشما به جرم ورود غ-

 شما استفاده بشه.  هیممکنه بر عل

ن رو به همون افسره با لح هیبه منم دست بند بزنن و ببرنم بازداشتگاه با گر نکهیبرخورد نداشتم.از ترس ا کیاز نزد سایبه حال با پل تا

 گفتم: یملتمس

 !دی.تو رو خدا کمکم کندنیمنو دزد نایاقا ا-

 که حاال به دستم بسته شده بود! یشد دستبند جوابم

 .دمیکش یها م نیاز اون ماش یکیبه سمت  افسره

 !سیبود!اداره پل یواقعا شروع خوب دیکشور جد هی یروز تو نیاول واسه

 بردن. گهید نیرو به سمت ماش ادام

دونستم قراره چه  ی.چون واقعا نمخوندمیکه بلد بودمو م ییدلم انواع اقسام دعاها ینشسته بودم.تو سیوسط دو تا افسره پل نیماش یتو

 !ادیبه سرم ب ییبال

*** 

هم و درشت ب زیر یکرده بودن و اتهام ها ییازم بازجو م،انقدریدیرس نجایبه ا یبازداشتگاه بودم! از وقت یکه تو شدیم یساعت 5- 4 دیشا

 شدم! کایوارد امر یقبل تیمن واقعا با ن شدیچسبونده بودن که داشت باورم م

 مواد تا قاتل و... یو قاچاق چ ستیترور از

 قابل باور بود! ریبراشون غ یلیکرده بودم اما انگار خ فیبارها داستانم رو براشون تعر ینبود که نگفته باشن!منم با بدبخت یزیچ

 بود. ستادهیکه دم در بازداشتگاه ا یاهپوستیبازداشتگاه باز شد و مامور س در

 بهم کرد. یا اشاره

 !واریبزنم و سرم رو بکوبونم به د غیبخوام ج شدیدوباره بخوان اون اتهام هارو بهم بچسبونن باعث م نکهیبلند شدم.فکر ا یباخستگ

به در زد  یا ستاد،ضربهیا یدر ینبود چون اونجا رو خوب شناخته بودم!جلو یی.مقصدش اتاق بازجورفتمیسالن راه م یاون مامور تو همراه

 .رونیرفت ب "یمرخص" دنیداد و با شن یدر باز کرد. منو جلوتر فرستاد تو، سالم نظام"تو ایب" دنیبعد از شن

 شناختمش. یکه نم گهیمرد د هینشسته بود روبروش هم  سیاون افسره پل زیم یجلو یاز مبل ها یکی یرو ادام

قهوه  یداشت داشت با موها ی! صورت بور و پهندهیورز کلیساله با قد بلند و ه32-35مرد  هیجلب شد  یبه اون مرد کت و شلوار توجهم

 .رمیکه باعث شد نگاهمو ازش بگ کردیحس ترسو بهم القا م هی!چشماش یاب یو چشما یلب و دهن معمول یقلم ینیروشن ب یا

 پوزخند زد که ترسناک ترش کرد! هیبهش زل زده بودم چون  یلیخ نکهیا مثل

 گفت : زیبه افسره پشت م رو

 !کنهیمن کار م یاز کالب ها یکی یتو نیموسو ا یاقا-

به هم  شتریکت رو ب ینگاهم کرد که باعث شد لب ها یبه من و وضع نامناسبم با اون لباس خواب و کت روش انداخت.جور ینگاه

 خودم رو بپوشونم! شتریکنم و ب کینزد

 برگشت سمت افسره دوباره

 درست نبوده! یلیمورگان خ یخب...برخورد شما با اقا یببرتش خونه...ول خواستهیشده که ادام م یچ دونمینم-

 اونه! هیکه شاک ی!لحنش طلبکارانه نبود اما کامال مشخص بود کسگفتیجمالت به افسر م نیخونسرد ا کامال

 کننده باشه گفت: یراض کردیم یکه سع یلحنبا  افسرده

که به شما  مینداشت یمورگان به ما گزارش شده بود. ما اطالع یاقا نیاشتباه متاسفم.پالک ماش نیتورنتون من واقعا به خاطر ا یاقا-

 .شهیمربوط م

 همون تورنتون از جاش بلند شد به دنبالش ادام هم بلند شد. ای هیکت شلوار مرد

 بهم انداخت و گفت: یسر نگاهاخر اف لحظه

 .خوامیاز شما هم عذر م "کالرک"خانوم -
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 که گفته بو! ییدروغ ها هیبق!مثلهیمطمئن بودم اسم جعل بایبه کالرک گفتنش نکردم!تقر یتوجه ادیتکون دادم.ز یسر

 تیاونم با وضع سیپل شیبودم رفتن پ دهی.االن فهمسیپل شیاز دست ادام فرار کنم و برم پ خواستمیم شیاومد که تا چند ساعت پ ادمی

 !ستیبودن ن نایا شیبهتر از پ یلیمن خ

 !دادمیم حیزندان رفتن و بهش ترج یحت وفتهیبرام ب ییقراره چه اتفاق ها دونستمی!اگه مستیکه ن کردمیاون لحظه فکر م یتو دیشا

 ودم بکشم.که باعث شد دست از فکر کردن و حرف زدن با خ خوردیصورتم تکون م یجلو یزیچ

 شناسنامس داد بهم و گفت: دمیدقت کردم د یرو که وقت زیاون چ ادام

 شناسنامته! نیبه بعد ا نیاز ا-

 کردم: بازش

 به صفحه اولش انداختم. ینگاه

 "کالرک کایجس ایلیام"

 1991 لیاپر 11تولد  خیتار

  چموندیر ورکیوین کایمتحده امر االنیا زاده

 آن جونز  گلیاب مادر

 کالرک نیمارکوس ک پدر

 تولد خودم بود. خیتولد بود!تار خیشناسنامه برام اشنا بود تار نیا یکه تو یزیچ تنها

 کردم خودمو بکشم عقب . یو سع دمیکش ینیترسناک، ه یاون چشما دنیادامِ سرمو بلند کردم،اما از د نکهیشد با فکر ا دهیکش دستم

 ترسوندم گفت: یم شتریکه ب یوار دیشد با لحن تهد کیول کرد.بازم بهم نزد دستمو

جاده  یتو رفته و حاال مجبور شدم پنج ساعت وقتم رو تو یهزار دالرم پا 100.یدیدرد سر م یحس کنم که بو تونمی! میتو دردسر-

 !ارمیدر ب نجایتو و اون احمق رو از ا امیحروم کنم تا ب

 جوابش رو بدم: کردم اون ترس مسخرمو کنار بزنم و یبهم برخورده بود!سع کمی

 !نیایمن نخواسته بودم که ب ی!بابت ازاد کردنم ممنون! ولنیهست یشما ک دونمیمن نم-

 بهم انداخت. یزیام ریتفاوت و تحق یب نگاه

 !نهیب یاز من باالتر م یلیخ یلیکه خودشو خ کردمیحس م واقعا

 !ستمین نجایبه خاطر ادام هم ا یازاد شدن تو برام مهم بوده؟من حت یباعث شده فکر کن یتو؟چ-

 اومد! یبحث کردن نم یبرا یادم متعادل یلیدادم جوابش رو ندم.به نطر خ حیکردم.ترج سکوت

 .ستادیداده بود ا هیتک واریبه د سیسالن اون اداره پل یجلوتر از ما تو کمیادام که  کیاز من راه افتاد.نزد جلوتر

 !یدیحساب کارت رو پس م-

 سرعت رفت.دو تا محافظش هم دنبالش راه افتادن.گفت و با  نویا

 بودم. فیبالتکل

 نشسته بودم. ادام اومد و کنارم نشست، یصندل یرو ینطوریهم

 ...یبا اون بر دی.تو باادیاستفن م گهیاالن د -

 مونم؟ یخونه تو م یمگه نگفت-

 بود! سمیبود رئ نجایکه االن ا ینفهمه!کس یزیچ یاش و کسکه زدم رو بشه!قرار بود پول رو بزارم سرج یبود که گند نیماله قبل ا نیا-

 برم؟! دیبا استفن کجا با-

 !نویکاز یتو فرستیم ای یدب گردونهیبرت م ایکنه،یرو مشخص م فتیتکل س،اونجایخونه رئ-

.همونطور که دادیرو بهم نم ی.حس خوبدمیترسیهمون رابرت م ای سشونیادام بمونم،حداقل اون ترسناک نبود!از رئ شیدادم پ یم حیترج

 !دهیخطر م یاون بو کردمیمنم حس م "دردسر" گفتیاون به من م

 اومد.-

 فوق العاده خشن با اخم به صورتم زل زده بود. یو ظاهر افهیپسر هم سن و سال ادام اما با ق هیادام سرم رو باال گرفتم. یباصدا

 گفت: ینرمش چیه یب

 !وفتیراه ب-

 رو بهش گفت. ادام
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 باهاش درست رفتار کن استفن!-

 تا صاف شه. دمیاون لباس قرمز مزخرف کش یبه اور کت رو یبلند شدم.دست یصندل یرو از

 اومد. یهمشون تنها ادم مورد اعتماد به نظر م نیبه ادام داشتم.ب یاستفن با ما اومد. حس خوب نیماش کیتا نزد ادام

 !یبکن یکار هی رهیبگ میترسناکت بتونه بام تصم سیاون رئ نکهیقبل ا دوارمیام-

 رو بست و ازش فاصله گرفت. نیزد،در ماش یلبخند

 دادم... هیتک یبه صندل نمشینتونستم بب گهیکه د میانقدر دور شد یبراش تکون و دادم و وقت یدست

*** 

 داد! یکدوم از سواالم جواب نم چیو به ه زدی.استفن اصال با من حرف نممیراه بود یتو یساعت 5

 دهن به دهن نشم. یادم نیدادم با همچ حینگفته بود منم ترج یزیبه لس انجلس،استفن چ میدیبعداظهر رس2-5  حدودا

 به تابلو نگاه کردم. د،یچیپ ابونیخ هیتو  

 !"لزیه یورلیب"

 نگه داشت:  بایخونه فوق العاده ز هی یجلو

 شو! ادهیپ-

 .بستیرو م نیگفت پا تو اون خونه نذار! استفن داشت در ماش یبود که م یچه حس یلحظه اخر دونمیم نمدرو باز کرد اروم

 .دنیشدم و شروع کردم به دو ادهیپ عیسر

 :دمیدادشو شن یصدا

 !یلعنت-

به صورتش  یبازومو گرفت. برگشتم سمتش خواستم مشت یکه دست وفتادمیداشتم از نفس م گهینبود!د چکسیمحله ارواح بود؟ه نجایا

 دستمم گرفت! یکیبزنم که اون 

 !یام بلد یگر یادام نگفته بود وحش-

 ولم کن!-

 به صورتم زد! یمحکم یلیدستمو ول کرد و س هی ارم،یکردم دستامو از دستش درب یسع و

 !یحرف گنده تر از دهنت نزن گهیبود که د نیبه خاطر ا نیا-

 جلو هلم داد و دستامو از پشت گرفت. سمت به

 !وفتیراه ب- 

 حسن! یاحساس کردم دستام ب میدیدر رس یبه جلو یوقت تا

 داد زدم: یبلند یصدا با

 !یعوض یدستام رو کند-

 کرد که باعث شد واقعا حس کنم مچ دستم قطع شده. شترینداد.فقط فشار دستشو ب یتیاهم

 درو باز کرد .استفن به سمت جلو هلم داد. یو مشک دیبا لباس سف یبعد خدمتکار هیرو زد و چند ثان زنگ

 بود! ییای.رورمیچشم از اون خونه بگ تونستمیوجود درد دستام بازم نم با

 !هیاومد منتظر کس یبود.به نظر م ستادهیا منینش وسط

 :دمیچفت شدم غر یدندونا یال از

 دستمو ول کن!-

 نداد. یجواب

 تقال کردم که اخر دستام رو ول کردو داد زد: انقد

 !گهید ریاروم بگ-

 گفت. یاستفن که م یاومد و بعد از اون صدا ییپا یصدا

 !سیسالم رئ-

 که زودتر از اون استفن به سمت جلو هلم داد. هیک سیرئ نیا نمیتا بب برگشتم

 تعادلم رو حفظ کردم. ی!با سختنیبود بخورم زم کینزد

 بهم انداخت! نییاز باال تا پا ی!همون مرده وحشتناک! نگاهدمشی و بالخره داوردم باال سرمو
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 رو به استفن گفت: کردینگاهم م ییکه با پرو همونطور

 ان؟یاحمق از اب در ب دیبا کنمیکه روشون حساب م ییچرا ادما -

 منظورش به ادام بود! احتماال

 .ستادیبود،کنارم ا دهیبهم رس بایتقر

 نگاهم کردم. رهیخ

 خودم ازش دور کنم که دستم رو گرفت و نگهم داشت. خواستم

 کارم محکم تر گرفتم. نیکردم دستشو پس بزنم اما با ا یسع

 گفت: دهیم ادی یزیسالن چ یکه انگار داره به محافظا و استفن و افراد تو یاز موهامو تو دستش گرفت و طور کهیت هیدستش  هی با

 !یمشک ایبلوند باشه  ای دی!باسیذاب نج ی!قهوه اهیقهوه ا-

 ول کرد و گفت: موهامو

 !سیهم ن یمشک یاون حت ایخدا-

 نگاه کنه؟! کهیمرت نیبه صورت ا میجرات داشت مستق یکردم،کینگاه م نییبه صورتم انداخت،به پا یدستش گرفت ،نگاه یتو چونمو

 کمرم تا سر شونم باال اورد. یاز رو دستشو

 الغره! یادیز کمی-

 گوشم اورد و اروم گفت: کینزد سرشو

 !ستیانقد الغر محبوب ن-

 !دمیترس یازش م د،واقعایصورتم خند کینزد

 هزار دالر!400 تاینها-

 دوتا از محافظاش اشاره کرد. به

 باال. نشیببر-

 سمتم اومدن دستامو گرفتن. به

 !یدب گردونهیچرا؟ادام گفت برم م باال؟باال

 رو بهش  گفتم: ارمیدستامو از دستاشون در ب کردمیم یسع نکهیبا ا همزمان

 که بودم! ییمن برگردم همون جا ؟بزاریخوایاز جونم م ی،چیه-

 شدمیم دهیپلها کش یبود!رو ریی!چون هر لحظه حالت چهرش در حال تغدهیم حیرو براش توض یمهم زینداد.مشخص بود استفن چ جوابمو

 شدن خودمم که شده گفتم: تیکمتر اذ یبرا

 !امیب تونمیخودم م-

 و همراهشون رفتم باال. ستادمیانداختن دستاشونو دور بازوم شل کردن صاف وا گهیبه همد ینگاه

 فرار کردن مهارت ندارم! یفرار کنم اما تجربه نشون داده بود اصال تو نجایکنم از ا دایپ یراخ هی خواستیدلم م دونهیم خدا

 اتاق. یدر باز شد و پرت شدم تو امی. تا به خودم بستادنیدر ا هی یجلو بالخره

 و داد زدم. برگشتم

 به پرت کردن نبود! یازین-

 اومد که مطمئنم کرد در قفل شده!نگاهمو دور تا دور اتاق چرخوندم. یکیت یبلند شدم.صدا نیزم یاز رو یادیدرد نسبتا ز با

سقف  یبود.حت دیو سف رهیت یاز خاکستر یاز جنس سنگ که رنگش مخلوط یو کفپوش رهیت یخاکستر یها واریاتاق نسبتا بزرگ با د به

 بود. زونیاو یبود و از وسطش لوستر بزرگ دیتخت سف یبودن فقط قسمت باال یاتاق هم خاکستر یها

 شده بود. دهیو تا باال کش دوخته شده بود یدیچرم سف وارید یباز بود!رو وارینما وسط اتاق  بود. دو طرف اون د یبرا واریجور د هی

 گذاشته بودن. یتخت بزرگ خاکستر واریسمت د هی

 گذاشته بودن. یرنگ دیگرد کم ارتفاع سف یصندل یتخت با فاصله کم یبود و جلو یمربع یها زیطرف تخت م دو

 نصب شده بود. یو خاکستر دیبه رنگ سف ییرو پوشانده بودن و روشون پرده ها واریسرتاسر د یبزرگ قد یتخت پنجره ها یروبرو

 نصب کرده بودن. یکوچک یرنگ قرار داشت که دور تا دورش المپ ها دیسف یقد نهیچپ تخت ا سمت
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 یبود که روش پر از عطر و اسپر یخاکستر یمشک زیاتاق م یاصل واریبه د دهیگذاشته بودن.چسب یرنگ یهم مبل خاکستر نهیاون ا کنار

کار  یدر چراغ گرد سقف یبود باال یرنگ یدر مشک زینصب شده بود . سمت راست م یشکل بزرگ یضیب نهیا زیاون م یو... بود. باال

 شکل بود. نیبه هم یانداخته بود با همون فاصله سمت چپ هم در وردر ن یگذاشته بودن که رو

 اتاق بود. یکه از جنس چرم بود قرار داشت که در اصل یرنگ یفاصله در بزرگ مشک یکم با

 کنار تخت افتاد. زیم یگرفتم.نگاهم به ساعت رو بیو غر بیچشم از اتاق عج بالخره

 کنم؟ کاریهمون تخت نشستم حاال چ یرو فیبود.بالتکل 7 ساعت

 به تنم افتاد،وحشتناک بود! یاز فکرشم لرز بد یحت یسخت نبود ول ادی!فکرش زنجا؟یمنو اورده ا یچ واسه

*** 

 بودم. دهیتخت دراز کش یرو یکه تنها تو اون اتاق نشسته بودم.از خستگ شدیم یساعت چند

به  دیمشکل بود!شا یهر کس یقابل باور بودن که درکشون برا ریو غ بیعج دیرس یکه عمرشون به زور به دو هفته م یاتفاقات نقدریا

 خاطر هنوز باور نداشتم که کجام!  نیهم

 کنم! کاریکه اگه اون اومد چ نیبه ا دیرسیبازم اخرش م شدیفکرم رو منحرف کنم نم خاستمیبود،هر چقدر م12به ساعت افتاد  چشمم

 در به خودم اومدم.رابرت بود.اومد تو و درو پشت سرش بست. کیت یصدا با

 زد. یباال رفته نگاهم کرد ،پوزخند یابروها با

 !یبه خودت اسون گرفت شتریب کردمیکه فکر م یزیانگار از چ-

 دو ومدینداشت!اروم اروم به سمتم م یا دهیفا گهیبلند شدم اما د تخت یرو از

 بهم کرد و برگه ها رو انداخت جلوم. یتا برگه تو دستش بود نگاه سه

 اطالعات راجع به من بود اب دهن رمو با صدا قورت دادم! یسر هیدقت کردم،  بهشون

 "کالرک ایلیام"-

 حال... نیبا ا یبود ول یکیدر تار یریت

 من برم! نی!بزارن؟یکن کاریبا من چ نیخوا یم-

 اومد جلو گهیقدم د هینگفت. یزیچ

 !؟یبزارم بر-

 بهم انداخت: ینگاه

 تو حروم کرد؟ یام که اون همه پول رو پا یاون احمق هیبه نظرت من شب-

 نگفتم،بازم خودش ادامه داد. یزیچ

 کنم؟ کاریپس گرفتن پولم چ یبرا دیمن با-

 ه.کردم صدام نلرز یسع

 پولت رو بهت بدن. ،بگویمنو برگردون دب-

 .دیخند

 !فرسمتیباشه حتما!براشون با پست م-

 !رونیاتاق برم ب نیاز ا خواستیم کردم،دلمیاحساس معذب بودن م دای!شدیعوض

 !دمیپس بزار من برم!پولتو پس م-

 صورتم کرد: کیو صورتشو نزد ستادیبا چند قدم پر کرد و رو بروم ا نمونویب فاصله

 !یپس بد یفک نکنم بتون یاگه تا اخر عمرت هم کار کن-

 ازش دور شم ، هلم داد سمت تخت. یلیعقب و خواستم برم سمت در که دستمو گرفت و باعث شد نتونم خ دمیوحشت خودمو کش با

 گفت: کردیباز م راهنشویپ یکه دکمه ها نطوریهم

 !یاز اون پول رو جبران کن کمی یبتون دیشا-

 کردمیم یل*ب*م اشکم در اومد.با حرص سع یرو یزیبا حس چ امیکمرمو گرفت و تا به خودم ب نباریخواستم برم سمت در که ا دوباره

تر  دیشد می،قفل بود!!گر کردمیم نییرو باال پا گرهیسمت در دست دمیبهش دادم و دو یلحظه هل محکم هیگرفته بود.تو  میپسش بزنم گر

 رو کامال در اورده بود. رهنشیکردم پ هشد، برگشتم و بهش نگا

 :زدمیداد م کردمیم هیکه گر ینجوریو هم دمیکوبیمشتام به در م با
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 کمکم کنه ...تروخدا. یکیکمک ... -

صورتم رو برگردوندم اما با تماس ل*ب*اش با  نباریکرد ب*ب*و*س*م ا یکمرمو گرفت و بر گردوندم سمت خودش،دوباره سع دستاش

که  ی.با صدادادیراحت دستام رو گرفته بود.عقب عقب به سمت تخت هلم م یلیمن براش مهم نبود خ یتر شد.تقالها دیشد میگردنم گر

 اون لباس قرمز نحس رو یاز سرم برداره، دستام رو ول کرد و بند ها دستالتماس کردم  دیلرز یاز بغض م

 ...ستین یراه فرار چیه گهید دمیتخت رو پشتم حس کردم فهم ینرم یوقت ن،ییشونم انداخت پا یرو از

*** 

شدم، چشمم به تخت  زیخ میکردم بفهمم کجام؟ ن یسع یجیافتاد با گ یخاکستر یوارایچشمامو باز کردم نگاهم به اون د یاروم ال اروم

از ته دل  شبیاتفاقات د یاور ادیشد و بغض به گلوم چنگ انداخت با  سیکه روش بودم افتاد کم کم چشمام خ یو نامرتب یخاکستر

به  دمیکوبیو مشتام رو م زدمی.زجه مهیگر ریشد! زدم ز یحالم بدتر م کردمیبه اطرافم نگاه م شتریب ینکرد،هرچرو بهتر  دم،حالمیکش غیج

 اوردن رابرت مشتمامو محکم تر ادیشد با به  یدرونم خاموش نم شیانداختم و از ته دلم هق زدم،ات یتخت، به اون لباس قرمز نحس نگاه

 و داد زدم: دمیکوب شیبه تخت لعنت

 !یخدا لعنتت کنه عوض-

 نگاهم به خودم افتاد.گردنم سرشونه هام تمام کبود شده بود! نهیرو دورم گرفتم از رو تخت بلند شدم تو ا مالفه

از  یکیسمت  دمیچرخ هی.با گرنهیا یتو دمیمزخرفش رو کوب یاز اون عطرا یکیو  دمیدو نهی.به سمت ادمیبا نفرت دستمو رو لبام کش 

 به هم. دمیاون درا بازش کردم، حموم بود.خودمو انداختم تو و درشو کوب

 رو با حس چندش و نفرت پرت کردم تو سبد. مالفه

 سوخت! یکردمو خودمو محکم شستم که اخرش تمام پوستم م هیدوش انقد گر ریز

 زخم سر باز! هی هنوز تو وجودم بود. مثه یبند اومده بود ،اما اون حس لعنت میگر

باال  گهیهر لحظه ممکنه نفسم د کردمیچون حس م رونیبا سرعت از اونجا اومدم ب دمیچیکردم و دورم پ دایحوله پ هیگشتن قفسه ها  با

 !ادین

ه سمت شد.ب ینم دهیهم تو اتاق د یرو کم کرد.لباس نداشتم و کمد تمیاون لحظه عصبان یبود که تو یزیتنها چ نیتو اتاق نبود! ا یکس

 یامکان نداشت لباسا ومدی!بدم میعوض کهیاون مرت لیرفتم و بازش کردم.حدسم درست بود، کمد بود! پر از لباس ها و وسا گهیاون در د

بود که به  یدر هوشمند بود!کنارش صفحه ا دمیرو د میاز عوامل بدبخت یکیبه سمت در اتاق رفتم.تازه  رونیاومدم ب ونجااونو بپوشم! از ا

 زدن رمز. یام کنارش بود برا یدیشد. عالوه بر اون صفحه کل ینظر فقط با اثر انگشت اون باز م

 بازم قفل بود! یکردم !لعنت نییباال پا رشویدستگ

 نمیاز ا شتریبود و رفته بود!هر چند از اون ب دهیگرگ در هیگرگه! مثل  هیکه  دمیرس یم جهینت نیبه ا شتریب کردمیفکر م شتریب هرچقدر

 رفت. ینم یانتظار

 با تمام توانم داد زدم: دمیمشت به در کوب با

 درو باز کنه. نیا یکیست؟ین ی،کس یاها-

 !ومدین یو داد زدم اما کس دمیچقدر به اون در کوب دونمینم

و  کردمیاحساس ضعف م کرد،ینداشت!بدنم درد م یچندان فیهم تعر میحال جسم میتخت نشستم.عالوه بر حال روح یرو برگشتمو

 گشنم بود!

 باز شدن در سرمو باال اوردم. یصدا با

 دستش لباس بود! یکه با اخم زل زده بود بهم.تو دمیرو د یاب دیبا لباس فرم سف انسالیزن م هی

 به سمتم پرت کرد و گفت: لباسو

 .ایبپوش و دنبالم ب عیسر-

 و بست. در

. در و باز کردم و  دمیگرفتن داشتم نه حالش رو.لباسو پوش رادیو شلوارک قرمز،نه حوصله ابدون حرف بلند شدم.لباسو برداشتم ، تاپ  

 لحظه خشک شدم! هیبود که  ریچشمگ یخونه به حد ییبایدنبالش راه افتادم ز

 تشر مانند اون زن به خودم اومدم دوباره راه افتادم. یصدا با

 :دمیرفت شن یزنه رو که جلوتر از من م یرفتم که  صدا یم نییاز پله ها پا داشتم

 سالم اقا.-
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 !ختیر یتونستم نگاش کنم. روانم بهم م ی.رومو برگردوندم نمدمینحسشو د افهیق

 تکون داد. یسر

 گفت. یکه م دمیاز کنارش رد شدم. صداش رو شن یشتریسرعت ب با

 .ادیبدنت کبود شده اما بازم قرمز بهت م نکهیبا ا-

 دمیشد رو شن یکه دور م ییقدم ها ی!صداوفتم؟یب نشونیتر یعوض ریگ دیمن با یهمه عوض نیا ونیم ایم!خداخشک شده بود سرجام

 .نییپله هارو رفتم پا هیبغض بق با

 رو نداشتم. شیهمون قصر افسانه ا اینگاه کردن به خونه  یحوصله برا میهمون ن یحت گهید

 نون و کره و مربا رو در اورد و جلوم گذاشت. خچالی یبودم.اون زن از تو ستادهیاشپزخونه ا یتو

 بخور.-

 لب گفتم :چه با ادب! ریز

 شدم و نشستم و مشغول خوردن شدم.با خودم که لج نبودم! الیخیبه سرعت ب اما

*** 

 خونه رفت و امد نداشت. یتو یا گهیکس د چیحال نشسته بودم.به جز خدمتکارا و محافظا  ه یصبح تو از

 ریکه اون باشه غ ییکردن تو جا یزندگ کردمیبهم ارامش داد.حس م کمی.رفتنش رونیرفت ب دمشید نکهید از اساعت بع2،3 رابرت

 ممکنه!

پرت  تونمیکه م یزیحواسمو به هرچ کردمیم ی! سعدادینشسته بودم.داشت فلپ جک نشون م ونیزیتلو یکه رو برو شدیم یساعت چند

 نبوده! ونیزیکه اصال حواسم به تلو دمیهراسون به اطرافم نگاه کردم و فهم دمیکه شن یغیج یموفق نبودم.چون با صدا ادیکنم.اما بازم ز

 .دمیاوردن.به سمتشون دو یم نییکه محافظا کشون کشون از پله ها پا دمیرو د یمبل بلند شدم.دختر یرو از

 زد: غیج دختره

 ...نیتورو خدا منو اونجا نبر-

 خودشو ازاد کنه. کردیم تقال

 قدم عقب رفتم. هیکه به من افتاد اروم شد .ناخودآگاه  نگاهش

 .هیگر ریزد ز دوباره

 خسته شد؟ نه؟ازمیبه خاطر ا-

 !هیموضوع چ دمیفهم یبکنم.اصال نم یتونستم دخالت یدر با محافظا در حال کشمکش بود.نم یجلو یراهرو یتو

 نفر قطع شد . هیداد  یدختره با صدا یها هیگر یصدا

 رنگش تنش بود. یچون هنوز اور کت مشک دهیبود.مشخص بود تازه رس ستادهیدر رابرت ا یجلو

 

 

*** 

 

 .ستادیرابرت ا یکرد خودشو ازاد کرد و جلو ینم هیگر گهید دختره

 ببرن؟ نجایمنو از ا یتو گفت-

 و کتشو به خدمتکار داد و خونسرد  گفت: فیک رابرت

 ست؟یواضح ن-

 .رفتارش کامال عوض شده بود!دیبه موهاش کش یدست دختره

 ماه باهم بودم...انقدر زود... هیما فقط -

 حرفش با اشاره دست رابرت به محافظا نصفه موند. هیبق

 گفت: هیببرنش که با گر خواستنیم دوباره

 !رمی...حاضرم بمکنمیاون کالبا نفرست...خواهش م یمنو تو-

 .ستادیا کشیچند قدم خودش رو به دختره رسوند و نزد باال انداخت و با ییبود.ابرو دهیتازه منو د رابرت

 از دستورات منه ؟ یچیاونجا سرپ یبر یخوا یکه نم نیا یدونی...م؟یریبم یپس حاضر-
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 تکون داد. یسر دختره

 ه؟یاز دستورات من چ یچیسرپ یجزا یدونیم-

 چشمام زل زد و گفت: یتو میهمونجا نگاهش رو به من دوخت.مستق از

 مرگ!-

 .کیشل یصدا دنیعقب رفتم که همزمان شد با شن یقدم ناخوداگاه

 افتاده بود و اطرافش پر از خون بود! نیزم یدر نگاه کردم.اون دختر رو یبه تنم نشست.به جلو یبد لرز

 رفت! یچشمم کنار نم یلحظه هم از جلو هی،اون صحنه  زدیباال...قلبم تند تند م دمیو از پله ها دو دمیکش یبلند غیج

 خنده گفت: ونی. .مدمیخنده بلندش رو شن یپله ها صدا یباال از

 نگران نباش هنوز از تو خسته نشدم!-

 اون کالب ها؟ یبره تو تیخوایچون مم ایمرد؟! یم دیازش خسته شده بود با نکهیبه خاطر ا فقط

 بود! ضیادم واقعا مر نیدادم.ا هیراهرو تک واریدهنم گرفتم و به د یدستمو جلو 

 

*** 

 یاثر نکهیدر هم رد بشم!با ا یاز جلو دمیترسیاتاق و اونجا باشه!م یبرم تو دمیترسیاون خونه وقتم  رو گذروندم.م یتو دنیشب با چرخ تا

 روحش هنوز اونجاست! کردمیاز جنازه و خون نبود فکر م

کنم!تمام درا قفل بودن.داشتم در  دایاون اتاق پ ریغ ییجا کردمیم ی.خوابم گرفته بود اما هم چنان سعدادیشب رو نشون م 10ساعت  

 شد. دهیکه دستم کش کردمیاز اتاقا رو امتحان م یکی

 بودمش دستم رو گرفته بود. دهیزنه خدمتکار که امروز صبح د همون

 هل داد تو . کردمیداخل رفتن مقاومت م یبه در زد و درو باز کرد اروم منو که برا ی.ضربه ا ستادیاون در متفاوت ا یجلو

 چشماش گذاشته بود. یبود و ساعدشو رو دهیتختش دراز کش یرو رابرت

 وار گفت: دی،تاک یاروم و خفه ا یبا صدا زنه

 ؟یهمه مدت کجا بود نیساعت دهِ ا-

 گفتم: یبلند یصدا با

 .گشتمیدنبال اتاقم م-

 !د؟یبلندم ترس یبه عقب برداشت.متعجب نگاش کردم.از صدا یقدم زنه

 شدن در از جلوم محو شد!  دهیون زن با کوبا صورت

 هول کردم. شتریب کردینگاهم م شیقرمز و عصبان یرابرت که با اون چشا دنیبرگشتم، از د عیترس سر با

 تونم تکون بخورم! ینم کردمیحس م رشیفرار کنم اما با وجود نگاه خ تیخواستم فقط از اون موقع یبه اطراف انداختم.م ینگاه

اون  فیخواستم دعوا کنم من حر یدستامو تو هم گره زده بودم.نم نییتخت افتادم، سرمو انداخته بودم پا یشد و رو دهیکش دستم

شلوار گرمکن تنش بود.  هیدر اورده بود و فقط  راهنشویتخت نشسته بود پ گهیبهش انداختم.طرف د ینگاه میشد ، ن نیینبودم!تخت باال پا

که قبل از  یشده بود.دوباره به همون حالت یباهم قاط بمیو غر بیعج ی!تمام حسادمیکش یهم مخجالت  مانو همز دمیترس یازش م

تخت  یروبرو یقد یتخت بلند شدم و به سمت پنجره ها یبه اطراف اتاق انداختم . اروم از و ی.نگاهدیاومدنم به اتاق داشت دراز کش

 ی، وقت دمیکش ی.اهینیلس انجلس رو بب یبرج ها یتونستیم نجایدادم از ا هیتکبود.سرمو به پنجره  یباغ عال یرفتم.پرده رو کنار زدم نما

 دم،یخودم د یبرگشتم ؛ نگاهشو رو

 و دستام بلرزه! رمیکه استرس بگ شدیگوشه لبش بود.در کل باعث م یشخندین

بودم که حاضر بودم  دهیچسب یزندگ نیکردم خودمو کنترل کنم ،من واقعا به ا ی.چشمامو بستم و سعدمیتخت اروم دراز کش گهید سمت

 ادامه بدم! تیوضع نیبا ا

 هوش شدم! یهم ب دیمنحرف کردم تا بالخره خوابم برد.شا یزیچ هیذهنمو سمت  هربار

* 

 شهیبود؟!مثل هم یچ نجایجهنم!پس ا گفتمی!من به خونمون میچ ینیفهمم جهنم  یگذشت.تازه م یم نجایاز اومدنم به ا یروز 10

 نشست برام رقم خورد. یکه از فکرش لرز به تن م یزیهمون چ  قایمن نبود و دق اری یزندگ

 !وفتهیدختر ب هی یبود که ممکن بود برا یاتفاق نیبدتر نیذهن من ا یتو
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م بخوام هم اتاقش ه نکهیلحظه کنارش بودن هم عذاب بود چه برسه به ا کیتر و پر رو تر بود! حیوق کردمیکه فک م یزیاز اون چ رابرت

 بشم!

 !اسیمن اخر دن یبودم قصرش برا دهیرس جهینت نیچند وقت انقدر با رابرت کش مکش داشتم که واقعا به ا هی نیا تو

شبا مجبور بودم برگردم به  تیداشته باشم.اما در نها شیتا حداقل روزا اسا کردمیقصر بزرگش گم و گور م یاوقات روزا خودمو تو اکثر

 همون اتاق و همون ادم!

 سر ساعت برنگشته بودم! شبیاتاق بودم!د نیا یتخت بلند شدم زندان یتمام از رو یپس زدم.با دلمردگ اموفکر

توش اصال  یخونه ادما نیحالت بودن!برعکس ا نیتو بهتر اهاشیزل زده بودم تابستون بود ،همه گل و گ بایپشت پنجره به اون باغ ز از

شناختن دفعه اول باعث  یکه منو باهاش م ینداشتن!اسم یخدمتکار هام باهام رفتار درست یحت نجاینداشتن!ا یقشنگ یها تیشخص

 شد! تمیخجالت و عصبان

 زنه در کمال ارامش گفت: یشدم ول یاون روز عصبان چقد

 !ه؟یچ نجای!پس کارت اسین نیاگه ا-

 خدمه! یه باشه.حتداشت یبامن رفتار خوب چکسیه ستیقرار ن دمیکه فهم یرفت سمت اون روز.روز ذهنم

* 

 رفتم باال. یکیو قصد نداشت تمومش کنه!پله هارو دوتا  شدی!اون کلمه تو مغزم اکو مرونیاز اشپزخونه زدم ب یعصب

 نه! ایخودمو اروم کنم  تونمیکنار در، رمز رو زدم. مطمئن نبودم که م دی( دستم رو صفحه کلدنیبهتره بگم )کوب ایزدن  با

 ف*ا*ح*ش*ه؟ هیبودم جز  یبود، من چ نیهم قتیتخت نشستم.حق یرو

 رو گرفتم! ختنشونیر یتالشم جلو تیپر اشک شده بودن!با نها چشمام

 !ادیموندم تا ب یمنتظر م  دیو چشمام رو بستم.با دمیتخت دراز کش یرو اروم

 !دمیچ یم مذهن یدر ،فورا چشمامو باز کردم،ساعت ها بود که گوشم به در بود و داشتم جمالت و تو یصدا با

 ندادم! یتیکرد،اهمیرو باز م دشیسف راهنیپ یتخت بلند شدم،داشت دکمه ها یرو از

 .میبا هم حرف بزن دیبا-

 داد! لمیبه سمتم چرخوند ، ابروشو باال انداخت و نگاه متعجبش رو تحو سرشو

 !ینکنه الل کردمیشک م ؟داشتمیحرف زدن هم بلد-

 من بود! بی!قصدش تخرشهیجملش رو گفت.مثل هم یزیلحن تمسخرام با

 بزار برم! گهی!پس دیبرابرش رو گرفت ۱۸راه پولت رو بهت برگردونم تاحاال  نیبرم.اگه قرار بود از ا ؟بزارینگه دار نجایقراره منو ا یتا ک-

 گفت: دهیبهم نم یتیانگار اصال اهم یطور

 هنوز ازت خسته نشدم!-

 زدن بردم باال! یلیش هجوم بردم و دستمو به قصد سزده بود باال!به سمت امپرم

 !دمیدیچشماش م یرو تو تیاروم نبود،عصبان گهیرو گرفت، د اد،دستمیصورتش فرود ب یدستم رو نکهیاز ا قبل

 اورد و خمش کرد: یمچ دستم فشار به

 دستت رو قطع کنم؟! دیاالن با یدونیم-

باشم با دست  یخواستم منطق ینم گهی.دهیگر ریز شد،زدمیکه داشت به دستم وارد م یبودم و فشار دهیکه امروز شن ییزایفشار چ از

 :نشیبه س دمیکوب گمید

 ماه؟بزار برم. 1 ایشب  هی. کنهیم یتو چه فرق ی.براستمی.دست از سرم بردار.من ه*ر*ز*ه نیولم کن عوض-

 کرده بودم، داد زدم: یقاط

چون من  نیکنن و راجع بم قصاوت کنن و خودشون رو از من باال تر بب نیبهم توه توننیخدمتکارا م یحت یوقت کشمیمنم ادمم!عذاب م-

 بخوا... سشونیبا رئ دیبدبختم که هر شب با هی

 بود. دیگونم گذاشتم.کتک خوردن ازش هنوز برام جد یناتموم موند.دستمو رو یلیبا خوردن اون س جملم

 صورتم داد زد: یتو

.پس بهتره بهش هیبودن با من بدبخت یکنیماله منه!اگه فکر م تیتو رفت!پس همه چ یپول من پا دهیاون مزا ی!چون تویستینه ادم ن-

 !ادیب رتیگ نایچون ممکنه بدتر از ا یعادت کن
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بغض  شدمیلحظه ساکت م هیکه اگه  ی. طورکردمیم هیبلند بلند گر یترس چیه ید،بیسمت اتاق لباس رفت و درش رو محکم بهم کوب به

 !کردیم مخف

* 

 !کردیرو عوض نم یزیگذرونده بودم چ نجایکه ا ییروزا ی.کنکاش تورونیفکر اومدم ب از

 خونه! نیکردن تو ا یبودن با رابرت!زندگ یشده بود!حت یعاد زیبودن همه چ نجایحال بعد  ده روز ا نیا با

 رو گرفته بود. میهمه زندگ یجور روزمرگ هی

 یبعد ینبود.زندگ اریباهام  ایدن یزندگ نیبودم که اگه تو ا نیدنبال ا دیفکر کنم!شا یتونستم به خودکش یهنوزم نم نایوجود همه ا با

 بهتر باشه!

 !دمیشن نییاز پا دادیداد و ب یحال خودم بودم که صدا تو

 درو باز کنه! ادیبا اون تلفن مخصوص شماره خدمتکارو گرفتم تا ب عیسر

هم  یلیخ گهیدرو باز کرد.حس کردم د یدرو باز کنه،سر و صدا قطع شده بود.وقت ادیشد ب یراضسوال و جواب اخر سر  یاز کل بعد

 ؟یچ شدیکشته م یمن کس ی!اگه بازم جلونییکه بخوام برم پا ستمیمطمئن ن

 احتمال فکر نکنم! نیکردم به ا یحال انقدر حوصلم از اون اتاق سر رفته بود که سع نیا با

 اومد . ینفر م هیبلند صحبت کردن رابرت با  یاروم به طرف پله ها رفتم .به وضوح صدا اروم

 !ن؟یکرد یم یپس شما احمقا چه غلط-

 :نییپله ها رو تند تند رفتم پا هیبق

 به خودم انداختم تا مطمئن شم وضعم مناسبه! ینگاه

 !یرتجلو باز صو یزانوم بود.با صندل ها یرنگ که تا باال یصورت راهنیپ

 راهنایاون پ دنیبه پوش یلیتما یلیمن لباس گذاشته بودن،خ یکرده بودن و برا یقسمت از کمد رابرت رو خال هیبودنم  نجایروز دوم ا از

 بود! یاحبار ییجورا هی نمیخب ،ا ینداشتم .ول

 .کردیزهر ترک م تشیداشت اون محافظا با عصبان بایبودن و رابرت تقر ستادهیمحافظ کنار مبال ا هیشدم .رافائل و رابرت و  منینش وارد

 .دمیرفتم و اروم پرس جلوتر

 شده؟ یچ-

 لباش نشوند به سمتم اومد یرو یمتوجه ام شد لبخند هیزودتر از بق رافائل

 ؟ی!چطور ایلیام-

 هم سن و سال رابرت بود. اهپوستیس هی رافائل

اوقات  ی! گاههیقلبا ادم خوب کردمیحس م یبود ول کیردوندن اون کالب ها با رابرت شرکار و گ نیتو ا نکهیبود.با ا یذاتا ادم مهربون رافائل

 یزیچ یلیاما در کل رافائل خ دمیپرس یاز رابرت م ایبدونم  دنیکه خر ییدخترا هیزبونش حرف بکشم و راجع به بق ریاز ز کردمیم یسع

 گفت! یبهم نم

 ا؟؟یلیام-

 تکون دادم و گفتم: سرمو

 ،حواسم نبود. دیببخش-

 زدم. یلبخند

 !؟یخوبم،تو چطور-

 کردن اون محافظ! خیبه سرتا پام انداخت و دوباره شروع کرد به توب یبه پشت سر رافائل افتاد ،رابرت نگاه چشمم

 اونجا؟ نیکرد یم یشما چه غلط-

 به راف گفتم: اروم

 شده؟ یچ-

 رو کشته! ایاز مشتر یکیدختر  هی"هات کالب"تو -

 ...!ی!وادمیکش یکوتاه غیج

 از مبال نشوندم. یکی یدستم رو گرفت و رو رافائل

 کرد! شیالپوشون شهیها نم یراحت نیبوده و به هم یانگار که طرف ادم مهم-
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 رافائل !-

 . دیبلند رابرت، راف از جا پر یصدا با

 وگاس. میبر دیو اماده کنن!با نیبگو ماش-

 .سیچشم رئ-

 و گفتم: دمیشده بودم چون از جام پر یجانیخبرا اتفاقا ه نیا دنیاز حد از شن شیب انگار

 .امیمنم م-

 شدم! مونیبعد از گفتنش پش بالفاصله

 گفت: یبه سمت و با حالت تمسخر وار دیپشتش به من بود.چرخ رابرت

 ؟یفعال نشد یادیامروز ز-

 داشت؟! یتیچه اهم گهید یکرده بود.ول عمیانداخته بود و ضا کشویت

 !امیب خوامیه؟منم مدار یچه فرق-

 کرد و گفت. ی، خنده مسخره ا دیپوش یکتشو م داشت

 به تو! میاون دختر رو بد یخال یجا میتون یم ا،یاره ب-

 خنده! ریزد ز دوباره

 من بود؟! تیشخص بیکرد!واقعا فقط قصدش تخر یم میواقعا داشت عصبان گهید

 و چشمامو بستم. دمیکش یقیعم نفس

 بردارم؟ دیبا یزیرافائل چ-

 .رونیرفت ب منیما از نش یتوجه به حرفا یب رابرت

 اماده کنه. لتویوسا گمیم نیبه کاتر-

 گفتم. یا باشه

اونجا رو  خواستیمجهزشون بود.اما دلم م یمونده بود بازداشتگاه ها ادمیکه به  یزینداشتم و تنها چ یاز وگاس خاطره خوب هرچند

 ...!نمیبب

** 

سکوت کامل بود،رابرت که کامال اروم  یتو نی.ماشکردیم یو رافائل ام رانندگ میو رابرت عقب نشسته بود م،منینشسته بود نیماش یتو

 .کردیم شویبود،راف هم در کمال ارامش رانندگ دهیداده بود و خواب هیتک یسرشو به صندل

 واقعا خوصلن رو سر برده بود! یاتفاق چیون هبد یکه ده روز زندگ دونستی!فقط خدا مرمیتونستم اروم بگ یفقط من بودم که نم انگار

 به رافائل دادم و اروم گفتم: یتکون

 سر رفت! نجایا نم؟حوصلمیجلو بش امیب شهیراف؟م-

 به رابرت کرد. یابرو اشاره ا با

 !خوان؟یاجازه رابرت رو م یزیواسه هرچ نایحرص درونم محکم بستم!ا یاز رو چشمامو

دستم بهش بخوره چشماش کامال و باز شد و  نکهیبهش بدم اما قبل ا یرو به سمتش بردم تا تکونبه سمت رابرت خم شدم،دستم  کمی

 دستمو گرفت!

 کرد. ی. اما دستمو ول نمرونیگفتم و هول شده خواستم دستمو از دستش بکشم ب یبلند"یه"و شکه کننده بود که  ییهویکارش  انقدر

تر شم.کنارش نشسته بودم.  کیهم گرفت و مجبورم کرد بهش نزد گمویداده بود برداشت دست د هیکه به لبه پنجره تک گشوید دسته

 .کردینگاهم م رهیدستشو دورم انداخته بود و هنوزم داشت خ

 نداره! یقرار یب نقدریساعت که ا5!گهید یشست یبار به خودم لعنت فرستادم که اخه سرجات م هزار

 !کردینگاهم م یابروشو باال داده بود و باز داشت موذ یتا هیرمو به طرفش برگردوندم،،شکه س دیگردنم کش یکه رو ینفس با

ل*ب*م معذب تر از قبل  یرو یزیدستش گرفت. با حس چ ینشون بوم،چونمو تو یبتونم واکنش نکهیصورتم و قبل ا کیاورد نزد سرشو

 فراموش کرد! شهیرو نم زایچ ی.اما مطمئنا بعضارمین ادیبه  یزیچ کردمیم یو سع زدمیشبا خودمو به اون راه م دیشدم!شا

 . با استرس فراوون صورتش رو دور کردم و نفس نفس زنان گفتم:اوردیرو از تنم در م یصورت راهنیکم نم داشت اون پ دستاش

 !کنهیرابرت...رافائل داره نگامون م-

 نگاه رافائل با داد گفت: و به محض شکار نیماش نهیتموم شدن جملم رابرت به سرعت برگشت سمت ا با
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 حواست به جاده باشه!-

 !نهیب یرو نم ییجز جاده جا ریزد که مطمئن شدم رافائل تا اخر مس یداد انچنان

بود نذاشت از جام  یطبق معمول که حواسش به همه چ رم،امایو خواستم تا حواسش پرت رافائله ، ازش فاصله بگ دمیو مناسب د تیموقع

 تکون بخورم!

*** 

عقب  تو  یبه وگاس صندل رمونیبهش بگم!و تا اخر مس خواستمیم یهم کنار رابرت گذشت و باعث شد کال فراموش کنم چ ریمس هیبق

 بغل رابرت بمونم!

ها نوشته شده بود نگاه  نویو کاز سکویکالب و د تیپر زرق و برق و بزرگ که روشون اسم نا ومینئون و چلن یبه اون تابلو ها جانیه با

 ...متیو گرون ق کیش یو بارها و دنس کالب ها یفانتز یبود!هتل ها ییشهر جادو نی.اکردمیم

 کم کنه...! جانمویتونست ه یبودن کنار رابرت هم نم یبودم .حت رونیب یتماشا محو

 :دمیشاد رافائل روشن یصدا

 !ی،ام سهیها مال رئ نویبرجا و هتل ها و کاز نیاکثر ا-

رو نشناسم.نگاهم به  ییجاها نیصاحب هچ دادمیم حیترج قتاینداشتم.حق ین راف انداختم.حس خاصبه صورت خندو یو نگاه برگشتم

 کالب افتاد. تینا هیو بزرگ  یصورت یتابلو مشک

-pin pan! 

 !ادیدرم یکنن و پولشون از چه راه یم ییبا دخترا چه کارا نایاومد که ا ادمیانداختم... یلوکسش نگاه ینما به

 تابلو ها نداشتم! دنید یبرا یذوق گهیگرفته شده بود.د حالم

گرم نداشت و  یهوا یرو یریخاطر شب شدن تاث نینوادا.به هم یاوسط تابستون بود و وگاس وسط صحرا کرد،یداشت غروب م افتاب

 !زدنیها قدم م ابونیخ یتو شونیانچنان یدخترا و پسرا خندون و بعضا مست با اون لباسا

 !شهیتماما ش بایو تقر یمشک دیمدرن،به رنگ سف یخونه با معمار هیستاد،یا نیماش بالخره

 ، صورت خندون ادام روبروم ظاهر شد. نیمحض باز شدن در ماش به

شد از اون صورت و چهره خاص و  یرو نم یحس بد چیدونستم !ه ی...انگار اصال اونو مقصر نمدونمینسبت به ادام نداشتم،نم یبد حس

شدم ،رابرت جلوتر از ما همراه  ادهیپ نیدستش گذاشتم و از ماش یدستم رو تو یمعتل یکرد.دستشو به سمتم دراز کرد،ب افتیمهربون در

 .رفتیمحافظ ها و افرداش به سمت خونه م

 :دمیادام پرس از

 خونه توئه؟-

 اره!-

 گفت: د،یسکه ر کمونیرون،نزدیب دیکه رافائل با سرعت از خونه دو میپامونو تو نذاشته بود هنوز

 .میوفتیراه ب دیتو راهه،ماهم با م،استفنیریبگ لشونیتحو دیدن،بایاز دخترا رس گهیدسته د هی-

 !س،پروایذهنم اکو شد...مهد یدخترا تو کلمه

 .کردیاومد،ذهنم درست کار نم رونیاز دهنم ب یبگه کلمات نامفهوم یزیادام چ نکهیا قبل

 !ی...دوستام...تو قول دادامیمنم م-

 گفت: یمیبا لحن مال ادام

 دوستاتو... یم،ولیتو رو ببر میتونی.نم،متاسفمیام-

 شو گرفتم: قهی یحالت تهاجم با

مثل  یکی ریبهشون نداشته باش!قراره به اسم محافظت گ یخوام!کار یقراره مثل من بشن،نم ؟اگهیکنیمحافظت م ؟ازشونیدوستام چ-

 وفتن؟یبدتر از اون ب ایرابرت 

 دادم. ینم یتی،اهمنگاهم کرد دهیرنج

 قدم عقب رفت. هیاش جدا کرد و  قهیدستام رو از  ادام

به خودم دادم و سرمو چرخوندم،دو نفر گرفته بودنم،ادام داشت دور  یخواستم دنبالش برم،حس کردم دستامو گرفتن،تکون نکهیمحض ا به

 شد. یم

 کردن. یو تقال کردم،اما اونا ولم نم دمیکش غیج
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 در ازاد کردن خودم داشتم نگاه کرد،چشماشو بست. یقرار سع یلحظه برگشت و به من که با اون حالت ب هی ادام

 ام بلند شده بود،دوباره روشو برگردوند. هیگر ی،صدا زدمیزدم،داد م یا گهید غیج

 که محکم گرفته بودنم ،شل شد. ییدستا ؛یداد بلند یصدا با

 ن؟یکن یم یچه غلط نیشما احمقا دار-

 محکم دستش رو گرفتم. دمیبهش رس یسمت ادام،وقت دمیتوجه به صدا دو هب

 !یمنو ببر دیبا-

 به ادام کرد و برگشت تو. یبود،اشاره ا ستادهیخونه ا یورود یکه با اخم جلو یبه رابرت دینگاهش رو گرفتم ،رس رد

 بودم،انگار که اگه ازش دور شم ممکنه فرار کنه! ستادهیادام ا کنار

 چه خبر شده؟ نجایخب ا-

 بالفاصله گفت. ادام

 !ادیهمراهمون ب خوادیم ایلیام-

 !ادیسر دوستام نم ییمطمئن شم بال خوامیم-

 بازوم رو گرفت. رابرت

 !یبر ییتو جا ستیقرار ن-

 به ادام گفت. رو

 !نجایا ارشونی،بیکرد داشونیاگه پ-

 جرات مخالفت کردن باهاش رو نداشتم. یبودم،ول یناراض

 گروه رفت. هیبعد از حرف رابرت دنبال بق ادام

 وفته؟یبراشون ب یقراره چه اتفاق نکهیناراحت از ا ایدوباره دوستام  دنی!خوشحال باشم از ددمیفهم یرو نم حسم

ستم خوا یدوستام بخرم!از ته قلبم نم یپاک برا یزندگ هیکنم هم  نیخودمو تضم ینفوذ ندارم که بتونم هم زندگ یبودم اونقدر مطمئن

 وضع منو داشته باشه. یا گهیدختر د چیه

 !ارهیهم سر اونا ب ییبال هیو  نهیرابرت دوستام رو بب نکهیاز ا دمیترس یم

 کل وجودمو گرفت... یبد حس

 افکارم رو کنار زدم و با عجله از جام بلند شدم. یدختر فیضع یصدا دنیشن با

 بود. دهیچیهم دورش پ یبنفش یتفاوت که االن پتو مسافرت نیتنش بود.با ا ی،همون لباس مشک نمیب یرو م سیشد مهد ینم باورم

 و محکم بغلش کردم. دمیسمتش دو به

 رابرت باالجبار ازش فاصله گرفتم. یکه باصدا میکرد یم هیبغل هم گر یچه قدر بود که تو دونمینم

 ساکت کنه! نارویا یکی-

 .ستیمتوجه شدم که پروا ن تازه

 گفتم: سیبه مهد رو

 پروا؟!-

 اشکاشو پاک کرد. اروم

 با من نبود،جدامون کردن.-

 پرسشگرمو به ادام دوختم... نگاه

 انداخت: نییسرشو پا کالفه

 کالب... هیبا گروه اول دخترا فرستاده بودنش.استفن ناظر اونا بوده!بهش اسم مستعار دادن و احتماال فرستادنش تو -

 نشیبه تخت س دمیکوب محکم

 کجاست؟ ستیمعلوم ن یگی.حاال مشمیپ یاریدوستام رو م ی.گفته بودییدروغگو هی!تو یعوض-

 کرد. اخم

 داره گول ظاهرشو بخورم؟ یلی!چه دلنهیکه اونم همدست رابرت و دار دستشه؟شغل اونم هم رفتیم ادمی چرا

 !یکن دایدوستم دو پ دیبا-

 !ادیازمن بر نم یکار-



Roman-City.ir 
 سقوط تابستان رمان

 

https://telegram.me/romancity 31 

 

 خشم زل زدم تو چشماش... با

 گفت. یفیضع یو با صدا دیدستمو کش سیمهد

 !ایب-

 :دمیرفتم سمت پله ها،از همونجا از ادام پرس سیمهد با

 م؟یبمون میتونیکجا م-

 اتاق،سمت راست نیدوم-

 .سادمیدر اتاق وا ی.قدم هامو ارومتر کردم و جلوزدینفس نفس م سیپله ها مهد ی.باالرفتمیتند از پله ها باال م تند

 !یشد فیضع یلیخ-

 !یعوض شد یلیتوام خ-

 .میبه سمت تخت رفتم،باهم روش نشست میباز کردم و مستق درو

 ؟یاومد نجایتا ا یبا چ-

 رو محکم تر دورش گرفت. پتو

 !ای...دریبا کشت-

 وفتاد؟ین یاتفاق-

 و... یو تشنگ یبه کارمون نداشت.اما گشنگ یام کار یاروم بود،کس اینه ،در-

 شده باشه گفت مونیکه پش انگار

 سر از .... یرو تحمل کنم ول ییزایچ نیهمچ گهیهرچند حاضرم هزار باز د-

 ...!یداشتم ول زیمن افتاده بود،همه چ یاتفاق برا نیهم قایحرفشو کامل کنه،دق نذاشتم

 .یخداروشکر که خوب-

 ا؟یآن-

 گرفتم: گوشامو

 منو به اون اسم صدا نزن! گهید-

که  ییتمام حماقت ها ندازهیخونمون م ادیمنو  میا نیدونست.ا ی!اون که نمسیکردم،داد زده بودم،سر مهد رفتار یعیطب ریکه غ دمیفهم

 برسم! نجایکردم تا به ا

 "کالرک ایلیام"ام. یاون اسمو بشنوم!من ام گهید تونمیست،نمی،دست خودم ن دیببخش-

 آن...-

 گفت: یسخت به

 ه؟یچ هی،قضیام-

 گذاشتم! نجایپامو ا یاسم منه،از وقت نیا-

 افتاده! یچه اتفاق فهممیشدم...نم جیتو؟گ شیمن اوردن پ ین؟چحوریادما ک نیا-

 من خواستم!-

جهنم  میشدم،زندگ یادم عوض هی ریبرام افتاده.گفتم که اس یچه اتفاقات نکهیامروز!ا نیکه ازش جدا شدم تا هم یکردم...از لحظه ا فیتعر

 زرگتره رو کنارم تحمل کنم!سال ازم ب 17که  ویکس دیشده!هر شب با

 چشمم ادم کشته بود! ینا متعادل بود،جلو یروان هی!اون ستین نایفقط هم دونستمیم یوقت زدمیته دلم زار م از

 دلمو حس کنم! یغم تلنبار شده رو تونستمیم شتریب یاز هر وقت حاال

 ...دمیکش یقیقرمزش برام واضح شد.نفس عم یو چشما یبار پلک زدم تا صورت اشک دم،چندید یرو تار م سیمهد

 سخت نبود. ادیبگه ز خوادیم یچ نکهی.حدس ادمیچارچوب در د یاتاق باز شد،رابرت رو تو در

قصد بغل کردن مهدیس به سمتش برگشتم  ،از طرز نگاه کردنش شکه شدم. با نفرت به رابرت  ت،بهیموقع نیزودتر فرار کردن از ا یبرا

 شده بود. رهیخ

 تخت بلند شدم ،با عجله به سمت در رفتم و از همونجا گفتم: یاز رو عیاز دعوا سر یریجلوگ یبرا

 !میزنی،استراحت کن،فردا حرف م ریشبت بخ-

 "آدم"به کلمه که استفاده کرده بودم زدم!  یدونست رابرت چه آدم خطرناکیه!پوزخند ینم مهدیس
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همه زرق و برق  نیاون دختر عاشق نبود و صرفا به خاطر داشتن ا دیکرد رو کشته بود !شا یکه التماسش م یچشم من دختر یجلو اون

اگه عاشق رابرت هم بود اون بازم میکشتش!سرم و تند تند تکون دادم تا  ینداشت حت یکرد...اما مطمئن ام فرق یو امکانات التماس م

 چشمم کنار بره! یاز جلو دخترجون اون  یجسد ب ریتصو

 شدم! رهینقطه خ هیبه  نطوریو هم کنمیدم که مدت  طوالنیه دارم فکر مش متوجه

اون  یمهم بود اما برا گرانید یبرا دیکه شا یمسائل یبره سمت اتاق خوابش و تو ینظر ایحرف  چیه یرابرت بازم قراره ب کردمیم فکر

 .کردیبار فرق م نینداشت دخالتی نکنه!اما انگار  ا یارزش

 !چون از فردا قراره بزه سر کارش.یداحافظی کنبهتره با دوستت خ-

 کار؟-

 کرد: یا خنده

 !استریپر!گهیجور شعله د هی-

 و کنترل کنم دمیکش یم تیعصبان یکه از  رو یقیعم یتونستم  نفس ها ینم

 لعنتیت! یاون کالب ها یتو یاونو بفرست یتو حق ندار-

 !ستیمطمئن نبودم که مست ن یلیوضع خ نیاومد جلو ،با ا یسه قدم آروم آروم و با حالت مسخره ا د،دویخند بازم

 !رمیبگ میتصم "تو"کشن از جمله خود  یکه هر کدوم از اون دخترا م یهر نفس یمن؟...من حق دارم برا-

 گفتم: یمی.با لحن مالدمیدهنمو به زور قورت دادم، خودمو عقب کش آب

 رو نفرست اونجا! کنم،مهدیسیخواهش م-

 زد. نیشخندی

 ،در عوضش خودت... یدوستتو نجات بد یتونیم دم،توامیآم!به همه فرصت م یمن آدم منطق-

 !یدار یو قلب پاک یهم رئوف یلی!خ یا یمنطق یلیدلم گفتم آره تو خ یتو

 وجب،چه صد وجب. کیزد ، تو که آب از سرت گذشت چه  بیدرونم نه ییاون کالبا!صدا یمن رو بخواد بفرسته تو نکهیترسیدم از ا یم

 ؟یدر عوضش چ-

 شونم تا کمرم سر داد. یو دستش رو از رو دستش

 !یمن بش پریاستر-

 بند اومده بود ...استریپر؟ زبونم

 چند بار باز و بسته شد. یزیگفتن چ یبرا دهنم

 ذهنم و مرتب کردم. یکنه!باالخره جمالت تو یآب تقال م یکردن ذره ا دایپ یکه برا یماه مثل

 جاش امن باشه. دیفقط مهدیس باقبوله!-

 کرد،همزمان گفت: ینگاه م رهیوجب به وجبم رو خ داشت

 !یمن شرط بذار یبرا یتون یتو نم-

 .ییداد سمت اتاق روبرو هلم

 !م؟یاالن شروع کن نیچطوره از هم-

**** 

 منم! نیشد ا ینم کردم،باورمیاون لباس ها نگاه م یوحشت به خودم تو با

 بست و گفت: فشویک زنه

 کار من تمومه !-

 !دونهیرقص از کجا اورد رو فقط خودش م یو مرب شگریارا یبهش بدم!نصفه شب یتونستم جواب ینم

 بنفش تنم بود! یمشک کهیدو ت ینیکیب هی

پاشنه بلند  یهابود ،همراه چکمه  دهیلبام کش یرو محکم رو یکرده بود،رژ لب قرمز اهیدورم باز گذاشته بود و دوره چشمامو س موهامو

 تا زانو! یچرم مشک

 شه! اهیتا تمام صورتم س زمیقطره اشک بر هیبود تا  یدور چشم هام کاف هیحجم از خط چشم و سا نیا با

 !هیکاف نایداده بود،گفته بود هم ادمیبلد نبودم!همون زن چند تا کار ساده  لهیرقص با م من

 !وفتمیانجامش بدم و تموم شه!وگرنه ممکن بود هر لحظه پس ب هر چه زودتر دیبا کردمیاتاقو باز کردم ،حس م در
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 !شدیسرش نم یاز خستگ یزیشب بود ،اما انگار رابرت چ یها مهین

 یم لهیلرزون به سمت اون م یبه سقف وصل بود .با قدم ها نیاز زم لهیم هیتخت ، یبود،درست روبرو دهیتخت دراز کش یرو 

 .سادمیرفتم.بالخره کنارش وا

 !کنه؟یم کاریخونه ادام چ یتو زاتیهمه تجه نیرو نداشتم که ا نیفکر کردن به ا وقت

 .دمیگرفتم و چرخ لهیکار بود.دستمو دور م نینکردن بهش بهتر نگاه

 و دوباره و دوباره...! دوباره

 داده بود. ادیکه اون زن بهم  ییزایچ تمام

 .سادمیحرکت واشونم نشست از  یدستش رو یچقدر گذشت،بالخره وقت دونمینم

 نبود!  یزیچ چیسه قدم عقب رفتم.حواسم به تخت پشت سرم نبود،اصال حواسم به ه دو

 کدوم رو! چینمونه...ه ادمیخواستم  یم

 دنیگرگ که تنها قصدش در هیبود! یشکارچ هیبود،چون اون مثه  رید یهر واکنش یتخت افتادم.برا یکرد و به پشت رو ریبه تخت گ پام

 طعمشه!

**** 

از  کردیکردم .تمام بدنم درد م یتکون خوردن نم یحت ایبلند شدن  یبرا یتالش نیکه چشمام باز بود،اما کوچکتر شدیم یساعت1

 ...!شبی...از ددنیرقص

 چشمامو بستم. دوباره

 بهم خوردن در بالجبار بازشون کردم. یصدا اما

 ره. یدوستت داره م-

 رو دورم گرفتم و سرجام نشستم مالفه

 ؟؟یچ-

 .بهشون بگم تا برن.یاگه قصد بلند شدن ندار-

 نه،نه!-

 .دمیتخت بلند شدم و پرس یاز رو دمیچیپ یکه مالفه رو دورم م نطوریهم

 که... ی...مگه نگفتره؟یکجا داره م-

 گفت یبلند یصدا با

 حرف خودمو عوض کنم! یارزش یب زیچ نیهمچ یمونده که برا نیهم-

 لباسام گفتم دنیکمد همزمان با پوش یبود از تو تشیکه به خاطر عصبان یلحن ارومتر با

 فقط گفتم... ؟منیشیم یچرا عصبان-

 حرفمو نصفه گذاشت بازم

 خواد. یاستفن.اون خدمتکار م شیفرستمش پ یم-

 تا صاف بشن. دمیبه موهام کش یدست رونیاتاق لباس اومده بودم ب از

 گفت: یلحن مسخره ا با

 برسه! یبیدوستت اس یبا*کر*گ!که مبادا به  یخدمتکار معمول-

 کنه! شینگم که عصبان یزیگاز گرفتم تو دوباره چ لبمو

 !ینیب شیقابل پ ریبود!غ یبی.رابرت واقعا موجود عجرونیاز من از اتاق رفت ب زودتر

تمام خنده هاش در  تیکه در نها دیخند یشد و م یوقتا هم خوب م یشد.بعض یاعصاب م یوقتا ب یاوقات ترسناک بود ،بعض یگاه

 جهت ازار دادن من بود!

 عوض کرده بود و مشخص بود حموم رفته! دم،لباساشویدر د یرو جلو سیپله ها مهد نییپا

 .موهاشو پشت سرش بسته بود. یو کفش مشک یرنگ با شبوار مشک یسورمه ا کت

 بود. رهیرفت خ یون مبه سمتش بیبه روش زدم اما اون با اخم به رابرت که کنار من دست به ج یلبخند

 پرت کردن حواسش گفتم: یبرا

 !یچقدر خوشگل شد-
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 زد و گفت: یاکراه روشو از رابرت گرفت،متقابال لبخند با

 رسم! ی،به تو که نم یمرس-

 :ستادینبود ا هیبق دیکه تو د یگوشه ا دیعجله به سمتم اومد دستم و  کش با

 !....واقعا قراره منو ببرن خونه استفن؟یام-

 اره!-

 کرد. یاخم

 !شمیمن خدمتکار نم-

 گرفتم. دستشو

 کشوره! نیکارا تو ا یلیبهتر از خ یلی!لج نکن،خسیمهد-

 نگاهم کرد. نیغمگ

 !رمینم ییمن بدون تو جا-

 .میبرو...من از وضعم راض ست،توروخداین یمن درست شدن تیوضع-

 !نیانجام بدم جز ا یا گهیهر کار د ایخدمت،خدمتکار  شی!منم حاضر بودم پیدروغ بزرگ چه

دخترا رو هم اون کنترل  دنینفس کش یگفت.حت یاز دستش فرار کرد.اون راست م شدینم یاسون نیافتاده بودم که به ا یادم ریمن گ اما

 مرگ! ایخواسته اون بود  ایکرد! یم

 !رمیبم خوامیاوضاع نم نیدونستم که با همه ا ی.م رمیخواستم بم یم

 :دمیکش یصورتم تکون خورد،اه یجلو یدست

 .شمیپ ای.توام بزنمیتونستم بهت سرم س،اگهیبرو مهد-

 بغلم. یتو دمشیکش

 .خوامیکه م هیزیتنها چ نیمواظب خودت باش،ا-

 ازم جدا شد. یناراض

 .یتو بگ یباشه،هرچ-

 در، یجلو میبرگشت دوباره

 دردسر افتاده. یکردم به خاطر من تو یمدت فکر م نیراحت شده بود ،تمام ا سیمهد تیاز با المیرو بدرقه کردم و برگشتم تو.خ سیمهد

 تفاوت باشم! یب تونستمیکجاست.نم دمیفهم یم دیهنوز پروا مونده بود...با اما

 کالب کشته شده. یان که تو یمنتظر برادر اون کس دمیجمع شده بودن .از حرفاشون فهم منینش یتو همه

 !یلی.به نظرم متفاوت بود...خنمیخواست اون دختر رو بب یم دلم

کار  یاگه ب یلب تاپش بود .البته اون حت یچند تا برگه بود.رابرت هم سرش تو یرفت.رافائل سخت مشغول بررس یداشت سر م حوصلم

 کرد. یم یباز شیوسط ادام بود که داشت با گوش نیدادم فاصلم رو باهاش حفظ کنم.ا یم حیهم بود خودم ترج

 . نمیشدم تا کنارش بش بلند

 کنار ادم نشستم،نگاهشو از روم بر نداشت. یاومد و تا وقت رونیلب تاپش ب یمحض بلند شدنم سر رابرت از تو به

 دوباره مشغول کارش شد! تینها در

 بگم ادام گفت: یزیچ نکهیا قبل

 یعده خالفکار اصال کار جالب هیبودن از  یکشت یتو یادیز یعالمه دختر که روزا هیگرفتن  لیمتاسفم.باور کن تحو روزیمن بابت د یام-

 !یشاهدش باش یکه بخوا سین

 .میفراموش کن ای!بیکرد ییکارا هیزدم توام  ییحرفا هی روزینکن ادام!من د هیکارتو توج-

 زد. یلبخند

 باشه!-

 رو دود کنه! تتیچطور همه عصبان دونستیوب مپسر واقعا خ نیسبزش نگاه کردم،ا یتر به صورتش و چشم ها قیدق

 سوال بپرسم؟ هی-

 بپرس!-

 ؟یمثل رابرت شد یدست راست کس یتو چجور-
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که  میدیرس یی.بالخره به جامیبفروش میداشت یبود!گرون بودنش باعث شد هر چ نیکردم،معتاد کوکائ یم یمن تنها با مادرم زندگ-

 . دیکش ینتونست ،درد م یکرد ترک کنه ول یسع یلیبرامون نمونده بود.خ یچیه

 .کشهیدرد م نمیتونستم بب یکنم.نم دایخودم براش پ نکهیدنبال ا رفتم

 شروع شد. کیگروه کوچ هی از

 عضو اون گروه شدم.اور دوز کرد،مرد! نکهیماه بعد از ا 2 5 مادرم

 .کردمیم یراحت زندگ داشتم میزندگ یبار تو نیاول یرون،برایخواستم خودمو بکشم ب یمن نم اما

 درد و بکشن؟ نیا گهیادم د یکه کل یباعث ش یتونی.چطور م یدیمادرتو د دنیتو درد کش-

 کرد اخم

 شغل منه. نی!ایام ستیمردم دست من ن دنیتونن نکشن!مواد کش یم-

 مواد و دختر بود! یقاچاقچ هی تینها د،دریرسیبود که ادام هر چقدر مهربون و خوب به نظر م قتیحق هی نیشده بودم.ا ناراحت

 رافائل! یحت دم،یدیم نجایکه ا ییادما همه

 .دیبار یخونه،استرس از سر روش م یتو دیاز محافظا دو یکی

 لرزون گفت: یصدا با

 ..سیر..ئ-

 همه به سمتش جلب شد. توجه

 .کردیمنتظر نگاهش م رابرت

 خبر داده که...محل قرار عوض شده... امیلیو-

 از سر جاش بلند شد رابرت

 گفت یخفه ا یصدا با

 گفته؟ یچ-

 دوباره با استرس گفت محافظ

 محل قرار عو....-

 !دنیکه اونجا بودن ازجاشون پر ییزد که همه کسا یداد انچنان

 ام؟ کهیچطور جرئت کرده؟مگه من مسخره اون مرت-

 جلو. ادیمحافظ اشاره کرد که ب به

 شده بود! براش سوخت رابرت واقعا ترسناک دلم

 خبر داده؟ یکِ-

 .شیپ قهیچند دق نیهم-

 اروم کردن رابرت به سمتش رفت: یبرا رافائل

 به محافظا کرد و مرخصشون کرد. یا اشاره

 ما! یاز کالب ها یکی ی.برادرش کشته شده،تومیعجله کن دیس،نبایرئ-

 مبل نشست. یدرهمش دوباره رو یهمون اخم ها با

 تازه کار؟ هیفرض کرده؟ ینو چم کهیمرت نیمرده که مرده!ا-

 نکرده بود گفت. یکه تا االن دخالت ادام

 .ارهیب یتر قیدق یتا خبرا زنمیبه استفن زنگ م-

*** 

 اطراف وگاس بود. ییجا هی. محل قرارشون دیساعت ،استفن رس میاز ن بعد

 گرفت که برن سر قرار! میکوتاه اومد و تصم تی.اما در نهاشدیرابرت حساب م یبرا نیکار به جور توه نیا

 دست ادامو گرفتم رونیاستفن و راف و رابرت رفتن ب یوقت

 !امیخوام ب یمم م-

 از دستم در اورد،اروم گفت: دستشو

 !یایب یخوایم ؟کجایشد وونهید-
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 !نمیخوانم اون دخترو بب یم-

 رابرت جفتمون رو بکشه! یکنیم یکار هیاخرسر -

 شده بودن و فقط منتظر ادام بودن! نایگفت و اشاره کرد تا دنبالش برم،همه سوار ماش نویا

 ادام نشستم. نیعقب ماش ینتم،صندلینب یکه کس یطور عیسر یلیخ

 وار گفت: دیادام تهد میراه افتاد یوقت 

 خودته! هیپا ی.اگه رابرت بفهمه همه چیکنی.جلب توجه ام نمیشینم ادهیپ نیاز ماش-

 :دمیخند اروم

 باشه بابا!-

 بفهمه! دینبا یادام مدام غر زد و گفت که کس میدیرس یوقت تا

 رفت. هیو بعد از اون همراه بق ینش ادهیپ نیبار اخر گفت از ماش یبرا ستاد،ادامیا نیماش بالخره

 بدم. صیتونستم صورت اون دختر رو تشخ تیجمع ونیم از

 "امیلیو"اسمش  دمیکه حاال فهم یاون مرد یپا یاز افراد رابرت اون رو جلو یکیکه دستاش رو از پشت بسته بودن و  یبه دختر ناباور

 انداخت، نگاه کردم.

 بود. "پروا"رو کشته بود. امیلیکه برادر و یکردم.دختر ینم باور

 کالب تنش بود.صورتش داغون بود!معلوم بود کتکش زدن! یلباسا هنوز

 .دمیتا کنار پروا دو بایباز کردم و تقر نویشم!دره ماش ادهیپ نیاز ماش دیرفته بود که نبا ادمی.کردیار نمدرست ک ذهنم

 ادام و نه نگاه وحشت اور رابرت! دهیدادم،نه نگاه ترس ینم یتیکه بهم زل زده بودن اهم یاون همه چشم به

 پروا رو برداشتم. یچشما یبند رو چشم

 بسته نگه داره.باعث شد چشماشو  دیشد نور

 کم همشون از شک در اومدن،افراد رابرت به سمتم اومدن،مهم نبود. کم

 پروا رو گرفتم. دست

 ؟یخوب-

 نه تکون داد. یباز کرده بود،سرشو به معن چشماشو

 .دنمیبازوهامو گرفتن و به عقب کش ییدستا

 پروا رو چنگ زد. یموها یبهم انداخت و کامال ناگهان ینگاه امیلیو

 گرفته بودنم! کردمیکه فکر م یزی.تقال کردم تا کمکش کنم اما محکم تر از چدید،لرزیکه کش یغیاز ج دلم

 .ستادنیرابرت وا کنار

 زد و رو به رابرت گفت: یپوزخند امیلیو

 سر قرار؟ یاریتا حاال فا*ح*شه هاتو هم م یاز ک-

 اسلحه یاز محافظا رو گرفت،همزمان با چک کردن خشابش و بررس یکی اسلحه

 جلب توجه بود!گفت: یصرفا برا که

 نیکه با ا ادیبه نظر م شتریالبته ب-

 

 زدم و بازم تقال کردم. یغیبه پشت پروا زد،ج یلگد و

 

 دوست باشه!-

 بود که بخواد با دعوا ارومش کنه! یزیاز چ شتریب تشی...عصبانگفتینم یزیچ رابرت

 نگم: یزینتونستم چ گهیسر اسلحشو به طرف پروا گرفت د یوقت

 رو بهش گفتم: هیالتماس و گر با

 .کشتشیبکن.تو روخدا...االن م یکار هی-

 نداد. یتیاهم

 پروا افتاد. یاشک یکردم،نگاهم به چشما هیتر گر بلند
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 .نییبهم انداخت و اسلحش رو اورد پا ینگاه امیلیو

 :نیماش عقب تر هلم داد سمت کمیو  دیکش رونیکالفه بازوم رو از دست محافظا ب رابرت

 کا... هی کنمیخواهش م-

 که ازش خوردم نصفه موند. یلیبا س جملم

 .دیچفت شدش غر یدندونا یال از

 ؟یبهت اجازه داد تو کار من دخالت کن ی؟کیایب انهیمخف یجرئت کرد یرو دادم!چطور یادیانگار من به تو ز-

 صورتم گذاشتم. ی.دستمو روکردمیزده نگاش م بهت

 عقب پرتم کرد! یصندل یرو بایباز کرد وتقر نویدر ماش یعصبان

 یها نیماش ینم،وقتیبب یزیچ تونستمینم نجایا خت،ازیر یم دم،اشکامیکوب نیماش شهیبه ش جیقفل شدن در گ یو با صدا دیبهم کوب درو

 باز شد و رابرت کنارم نشست. نیاز کنارمون با سرعت رد شدن.در ماش امیلیافراد و

 نپرسم! یزیتونستم چ یاما نم دمیترس یم

 ...افتاد؟یچه اتفاق-

 .دمینپرس یزیچ گهید رمونیبهم انداخت.از ترس،تا اخر مس یو نگاه خشن برگشت

 سرش آورده باشن! ییبال دمیترسی.مکردیم وونمیداشت د ندونستن

* 

 یگرفت.نم یداد،استرس داشت جونمو م یکس هم سوالمو جواب نم چیدادم. ادام از ترس رابرت برنگشت خونه! ه یپاهامو تکون م یعصب

 سرش اومده! ییخواستم فکر کنم بال

لوکس  یاز اون کالب ها یکیخواست بره  ید،میپوش یمعامله خوب برگشته داشت لباس م هیکه انگار از  یو جور الیخ یب رابرت

 !شیلعنت

 بره! خوادیهرجا م تونستیداد م ینداشت.اگه جواب سوالمو م یمن ربط به

 :دمیصاف کردم و اروم پرس صدامو

 افتاد؟ یاونجا چه اتفاق یگ یرابرت؟چرا نم-

 داد! یاصال جواب نم یکردم از کوره در نرم!اونجور یبهم نگاه نکرد!سع یحت

 ه؟یادیز زیچ تشیاون دوستمه،نگرانشم.دونستن وضع-

 بره دستتشو گرفتم نکهیمبل بلند شدم و قبل ا یسمت در.از رو رفت

 گفتم دیلرز یبغض مکه از  ییصدا با

 .کنمینه!خواهش م ایفقط بگو حالش خوبه -

 در بهم گفت: دنیپس زد و همزمان با کوب دستمو

 زندس!-

 !رمیگ ینم یجواب گهیدونستم د یشده بود اما م جادیبرام ا یشتریب یو رفت...سواال دیکوب درو

* 

 ، یفیظر یخنده ها دنیپله ها با شن نییبه خودم دادم و دستام رو از هم باز کردم ،پا یرفتم ، کش و قوس یم نییاروم پله هارو پا اروم

 به سمت اشپزخونه رفتم! یتر عیسر یقدم ها با

 !دیباال پر ابروهام

نگاهش  رهی!در جوابش رابرت هم خدیخند یو خودشم م کردیم فیتعر ویزینشسته بود،با اب و تاب چ زیپشت م یمو بلوند جذاب دختر

 لبش بود! یو پوزخند رو شیموز یاون لبخند ها نیب یزیچ هیو  کردیم

 شد! یبلوند دختره جدا نم یاز موها نگاهم

 "!یمشک ایبلوند باشه  ای دی، با سیجذاب ن ی، قهوه ا هیقهوه ا نیبب-"

 دستم گرفتمو نگاهشون کردم،درست مثل خودش! یموهامو تو یا کهیت

 کار خودم حرصم گرفت!به جهنم که اون بلونده! از

 با فاصله ازشون انتخاب کردم و نشستم. یصندل هیگفتم و  یلب ریز سالم

 گذاشت. زیم یو رو دیکش رونیب یپنج تا تراول صد دالر بشیبعد از تموم شدن صبحانه رابرت از ج بالفاصله
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 گفت یزد و با خوشحال یچشماش برق دختره

 ...یهر وقت که خواست-

 تفاوت به در اشاره کرد یب رابرت

 !رونیب-

 !نمیرو بهتر بب "بلوند جذاب"شدن  رونیزدم،سرمو اوردم باال تا ب یلبخند ناخوداگاه

 شد! دهیدر خونه به وضوح شن یبعد صدا کمیپوال رو برداشت و  دختره

 بلند شدم زیزده از پشت م ده،خجالتیاون دختر لبخند زدم و رابرت د یخال یمثل احمقا به جا یادیمدت ز نکهیا دنیفهم با

 رفتنش؟ ای یاز اومدنش انقدر خوشحال-

 تفاوت باشه یکردم لحنم ب یکردم و سع یمکث

 !شهیکدوم،به من مربوط نم چیه-

 خوبه!-

 به سنگ خورده بود! رشیت

 یال ا میگرد یتموم شده،برم نجایکارمون ا-

 حال گفتم. نیبا ا نمیجا رو هم نتونستم بب چینرفتم،ه رونیب اصال

 جمع کنم. لمویوسا رمیباشه،م-

*** 

*** 

 رونیب نجایبودم،دلم براش تنگ شده بود.از ا دهیند گهیدوباره روال کسل کنندشو از سر گرفته بود.ادام رو د یو زندگ یال ا میبود برگشته

 خودم ول بچرخم! یتونم تو شهر برا یبه وضوح گفت که نم کباریرفتم. رابرت  ینم

 کنه! رمیدستگ سیپل هیام و کاف یرقانیمهاجر غ هیبود من  گفته

 انتظار داشته باشم کمکم کنه! دیکه اون حوصله دردسر نداره نبا ییاونجا از

 ادام بود! ی.صدادمینفر رو شن هیصحبت  یپله ها صدا یباال

 بود. گاردیباد هی!در حال بحث با مدادیم صیادام رو تشخ افهیباال هم ق نیهم از

 و تا ادام بخواد بفهمه محکم بغلش کردم! دمیدو نییپله ها پا از

 یآدام، تنها ادم مهربون تو نکهیا ایبودم  دهیرو ند یهفته بود جز رابرت و خدمتکارا کس 1 نکهیا یبود!؟از رو یچه کار نیا دونمینم

  ستادمیفاصله ازش ا کمیصداش ولش کردم و با  دم؟باید یرو داشتم دوباره م میزندگ

 دختر؟ ی!چطورایلیام-

 مهربونش بهم زل زد!تازه بهش دقت کردم.  یبا اون چشا و

 کرم یکرم و کالج ها نیبود با شلوار ج دهیپوش یشرت مشک یت هی

 شدم؟ پیخوشت-

 کردینگاهم م طونینگاه کردم ژست مدال ها رو گرفته بود و ش شیمسخره باز به

 کردیزود ساکت شدم...ادام با لبخند نگاهم م نیهم یبود!برا بیخودمم عج ی.برادمیخندمو شن یاز مدتها صدا بعد

 کنم؟یم یبا ادام احساس راحت نقدریمن فکر کردم چرا ا و

 بهش گفتم م،رویمبل دونفره نشست هی یرو منیو بردمش سمت نش دمیفکرامو پس زدم و دستشو کش 

 ؟یهمه وقت کجا بود نیا-

 منتظرمه! یکس دونستمینم-

 انداختم. شیبه صورت جذا یینگاه

 هست! یکی شهیبه بعد هم نیاز ا-

 دیو خند نییسرشو انداخت پا ادام

 رو بهم دادن! ایادام انگار دن دنیچمه! انقدر تنها مونده بودم که با د دونستمینم

 کردم دایرو پ خواستمیکه م یتن اهنگگش کمیبود بعد از  منینش یکه تو یریسمت پل رفتم

 .کردیوار من نگاه م وونهید یادام که با دقت به کارا یجلو رفتم
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 ن؟یدیافتخار م-

 و سالسا و تانگو! کیاز کالس یبیترک زیچ هی میاز خودمون در اورد میکه اسمشو رقص گذاشت یشد با اون اهنگ همه جور مسخره باز بلند

 خوندیو اون اهنگ بلند بلند م دادیداشت منو چرخ م ادام

(And I said hey you with the red dress) 

 (یدیکه لباس قرمز پوش یی،توی:هگمی)ومن م

(I gotta find a way to take it off) 

 (ارمیتا اونو از تنت در ب کنمیم دایپ یراه هی)من 

[Red dress-magic]! 

 

که من  یکه من ساکت شدم برگشت سمت دید یبه طور خودکار قطع شد،ادام وقت رابرت و اون نگاه وحشتناکش دنیبلندم با د خنده

 بودم  رهیبهش خ

 اومد جلو. یقدم رابرت

 از ادام فاصله گرفتم دمیکه شن  صداشو

 ادام؟ یکنیم کاریچ نجایا-

 به سمتش رفت و گفت یعیطب یلیباخنده و خ ادام

 .سیدل تنگت بودم رئ-

 به من کرد. یاشاره ا رابرت

 خوابن؟یکه با من م ییسراغ دخترا یایخونه نباشم تا تو ب نیا یتو قهیدق ۲ هیکاف-

 !میکردیم یشوخ می،داشت سیرئ الیخیب-

گرفت باال و با  میکه دستاشو به حالت تسل رمیرفت. دوباره رفتم سمت ادام خواستم دستشو بگ منیتکون داد و به سمت نش یسر رابرت

 نگاهش کردم که اروم گفت: یکه رابرت نشسته بود اشاره کرد با گنگ ییسر به جا

 !شهیاالن نم-

 اطراف داره نیخونه هم هیگفت  تیمن رو عوض کرد در نها هینشست و روح گهید  کمی ادام

 زده رو به رابرت گفتم ذوق

 با ادام برم؟ شهیم-

 گفت یبدخلق تیدر نها که

 نه!-

جمله واقعا  نی.با گفتن اارهیمنو ب گهیو حتما به رابرت م رهیگیم یمهمون هی یادام رو بدرقه کردم که گفت به زود زونیاو افهیق با

 !رفتنیهارو هم خودش و بابا م یعروس یبرد حت ینم ییجا ادیبودم اما مامانم منو ز یعاشق مهمون یخوشحالم کرد از بچگ

 دمیرابرت رو شن یکه صدادرو بستم و خواستم برم باال  یاحساس بهتر با

 دورو بر ادام نگرد!-

 سمتشو اروم گفتم برگشتم

 چرا؟-

 بسنده کردم! یداشتم بگم چون از تو جوون تر و خوش اخالق تره؟!اما به همون چرا خال دوست

 اخم کنم! بهم انداخت که باعث شد نییاز باال تا پا زیام ریتحق یجملم با چند قدم خودش رو بهم رسوند نگاه نیگفتن ا با

 ه؟یچ نجایرفته کارت ا ادتی نکهیمثه ا-

 خودش اخم کردم. مثل

 نرفته ، من دوست دخترتم! ادمینه -

 یدی.اگه هنوز نفهمخوابمیکه باهاش م یبدم،دختر حیداشتم به ادام توض یکه سع یهست یزیهمون چ قای!تو دقنجاستیاشتباهت هم-

 !یدور و اطرافن رو ندار یادم ها هیبا بق دنیحق پر یبا من یبهت بم تا وقت دیبا

 که داد زد: رونیحرفش بغض کردم.خواستم برم سمت در و برم ب نیا با

 کجا؟؟؟-
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 مثل خودش داد زدم :-

 !!رونیب-

 و به سمت راه پله ها هلم داد. دیکش دستمو

 !سیاز اتاق خواب ن شتریتو ب یکار طهیح-

 راه افتاده بودن. گهید اشکام

 مگه من بردتم؟ -

 زد. داد

 !یپس بردم دمتی!خریاره هست-

 .رونیگفت و با سرعت از خونه زد ب نویا

 !ومدهیاصال به من ن یپله هارو رفتم باال خوشحال هیگر با

* 

!کم شدیواقعا تحملش داشت برام سخت م گهیرابرت اضافه شده بود!د کیو پاچه گرفتن هم به صفات ن یگذشته بود بداخالق یروز چند

 کردن هم بهش اضافه شده بود. ری!که حاال تحقکرد؟یم تمیاذ

 اتاق نشستم... یتو زیچند تا برگه در اوردم و پشت م یحوصلگ یب با

 برم مدرسه؟! نجایا شدینم ینیرو هم تموم نکردم! رستانیدب یحت یبرم دانشگاه!ول خواستیدلم م چقد

 یزدم! با حرص کاغذا رو مچاله کردمو گوشه ا یپوزخند"؟! یکن منو مدرسه ثبت نام یبر شهیم زمیعز"برم به رابرت بگم نکهیفکر ا از

 پرت کردم:

 !شیزیر یبهم م ینجوریکه ا سیخونه خودت ن-

برو بابا براش  یبه معنا یبهش نگم که تهش خودم صدمه بخورم!دست یزیتا چ دمیکش یقیداغون برگشتم سمتش نفس عم یاعصاب با

 نم،یتکون دادمو خواستم برم رو تخت بش

 گفت: ینسبتا بلند یو با صدا دیدستمو از پشت کش که

 به من نگاه کن! زنمیباهات حرف م یوقت-

 :دمینال یکالفگ با

 توروخدا ولم کن.حوصله ندارم!-

 چته؟-

 بود! یلیرابرت خ یهم برا نینداشت اما هم یمحترمانه نبود و لحنش هم حالت خوب درسته

 بود! رید یمونیپش یبرا گهید یول حرف از دهنم در اومد نیشد که ا یدونم چ ینم

 درس بخونم! خوامیمن م-

 خندش اتاقو پر کرد! یبعد صدا یسکوت کرد ول اولش

 !؟یچ-

 مسخرم کرده گفتم  نکهیبغض از ا با

 اشتباه کردم! ،یچیه-

شد و رابرت هم دراز  نییکه گذشت تخت باال پا کمیرو سرم. دمیسمت تخت و خودم رو انداختم روش و پتو رو هم کش رفتم

 تخت نشستم. ی.خواست بغلم کنه که با حرص رودیکش

 ؟یندار یرمونیس-

 گفت: تیعصبان یمتعجب و با کم رابرت

 !؟یکنیرفتار م بیعج نقدریخوام بخوابم چرا ا یفقط م-

 !هیگر ریزدم ز دفعه با صدا کیدله گرفتم که  ایبهم اومد بود  رهاشیچند وقت از تحق نیکه ا یفشار یاز رو دونمینم

گذاشتم!مهم  نشیس یتقال سرمو رو یشونه هامو گرفت و منو برگردوند سمت خودش، رابرت بغلم کرد و منم ب یکه گذشت دست کمی

 ها خودشه!تنها پناه من فعال فقط اون بود! هیگر نیا لینبود که دل

* 

* 
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 گفت: زیهمزمان با بلند شدن از پشت م رابرت

 ادامه! هیامشب مهمون-

 زدم. یلبخند خوشحال

 باشه!-

 یبد ادیب ادمیباعث شد  یبود ول بیکرد حالمو بهتر کنه!عج یسع شبیکرده بود د ریکه منو اس یادم عوض ارمین ادیبه  کردمیم یسع

 مطلق وجود نداره!

رونم که  یرنگ تا باال یشکساده و کوتاه م راهنی.پومدیبرداشتم که به نظرم بهم م یمشک راهنیپ هیاتاق لباس ، یرفتم تو یخوشحال با

 داشت و از پشت تا کمر باز بود. یگرد قهیبلند بود و  ناشیاست

 رنگ هم برداشتم. یمشک یدست فیک هیرنگم ست کردم و  یپاشنه بلند مشک یبا صندل ها لباسو

 .شیارا زیو نشستم پشت م دمیرو پوش لباس

 توجه بهم راه افتاد سمت کمدش. یرژ قرمز کامل کنم که در باز شد و رابرت اومد تو.ب هیبا  شمویخواستم ارا یم

هم فرشون کرده بودم که حالت  کمیطرف شونم انداخته بودم  هینگاه کردم.خوه شده بودم موهام باز بود و  نهیرو زدم و به خودم تو ا رژ

 داشته باشن.

 پیخوشت یمشک یو کفش ها یو کروات مشک دیسف راهنیبا پ یکت و شلوار مشک هی،رونیکه بلند شدم رابرت هم اومد ب زیپشت م از

 که باصداش چشم ازش گرفتم. کردمیم شیداشتم بررس نطوریشده بود!هم

 !وفتیراه ب-

 سمت در و منم بدون حرف دنبالش رفتم. رفت

* 

مدرن رو  یدو طبقه با سبک مدرن! کال خونه ها یساختمون مشک هیخونه رابرت نبود اما بازم خوب بود  یو باشکوه یادام به بزرگ خونه

 فکر کنم! دیپسند یم

 در تا به رابرت خوش امد بگه! یمحض وارد شدنمون. ادام اومد جلو به

 !نمتیب یخوشحالم که م ا،یلیام-

 زدم: یلبخند

 سالم!-

 کرد: یپشت سرش نگاه به

 !دیش باشخو دی...شما برشتونیپ امیانگار با من کار دارن!م-

 و منم ناچارا دنبالش رفتم. تیتوجه راه افتاد سمت جمع یب رابرت

اون وسط  یهم انداخته بودن. زوج ها با اهنگ اروم یمتیبودن اکثرا جوهرات ق دهیلباساشونو پوش نیو قشنگ تر نیتر کیو دخترا ش زنا

هم شل دور گردنش بسته بود  ینفت یاب کیکروات بار هی رهیت یبود با شلوار اب دهیرنگ پوش یاب راهنیپ هی.نگاهم به ادام افتاد دنیرقص یم

بودم!اما ادام  تشیجذاب ریتونستم دروغ بگم!واقعا تحت تاث یشده بود!به خودم نم پیخوشت یلیکمرنگ خ یکفش کالج اب مه تیدر نها

 !کردیبود و بهم نگاه هم نم شیسرگرم مهمون یادیز

*** 

و باهام حرف بزنه  ادیب گهیبار د هی!ادام به خودش زحمت نداد تا زدمیرو  تا حد مرگ م یکی تونستمیشده بود که اگه م اعصابم خورد انقدر

،منم به  یگردیو دنبال دوست هم نم یزنی، حرف نم یرقص ینم یگفت با کس یجد یلی.خنمیو رابرت مجبورم کرده بود کنارش بش

 !هیخوب یلیگفت فکر خ رتیو تکون نخورم که در کمال ح نمیبش رتمسخره گفتم چطوره کنا

با  ومدنیکه چند تا دختر رو مبل دورش نشسته بودن و عشوه م یتوجه به من اون طرف تر نشسته بود و در حال یحال خودش ب نیا با

 .زدیچند تا مرد حرف م

 هم که ته سالن سرش گرم بود. ادام

 از سر جام پاشدم که صداش متوقفم کرد. ادیحرص ز با

 کجا؟!-

 سمتش: برگشتم

 کوفت کنم! یزیچ هی رمیم-
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 که برگردوند، با توپ پر رفتم سمت ادام. سرشو

 خندش قطع شد. یصدا دنمیبا د ادام

 ؟یکنیم کاریچ نجایا-

 فتم:شباهت به داد نبود گ یکه ب ییشدم و باصدا یاز قبل ناراحت و عصبان شتریحرفش ب نیا با

 !نجایمن به خاطر تو اومدم ا-

 داشت ارومم کنه گفت یکه سع یگرفت و درحال دستمو

 باشه،باشه!-

 !گهیم یچ نمیتا بب ستادمیا نهیبه س دست

 با نفوذ اون... یجفتمون رو بکشه،ادم تونهیم ی!اون به راحتیمن سِیتو معشوقه رئ-

 چقد حرفم بچگانس گفتم: نکهیراجع به رابرت خسته بودم.با بغض بدون توجه به ا شگرانشیستا یحرفا از

 !یو باهام برقص یایب ید یمن فکر کردم ذشت شدم که به خودت زحمت نم-

 بهم اندخت و گفت یو نگاه دیخند ادام

 !یتر شد بایز شهیاز هم-

 به سمتم دراز کرد و گفت: دستشو

 ممکنه؟-

 تمکردم و گف شتریب لبخندمو

 !لیبا کمال م-

 نیبا ادام خوشحال بودم که تمام اتفاقات ا دنیکه از رقص بلدم رو انجام بدم!انقدر از رقص یزیبا اون اهنگ اروم تمام چ کردمیم یسع

 رفته بود! ادمیمدت رو 

 .میبکش دنیسر شونم نشست و باعث شد دست از رقص یدست

 بهت بگن؟ دیچند بار با ویزیادام هرچ-

 مزخرف خودم! یایبرگشتم!دن یواقع یایبه دن باصداش

 مخ زدن نکردم! یبرا یتالش چیمن مطمئنم ه-

 رو درست کنه! تیموقع کردیم یسع یبا خنده و شوخ شهیهم

 گم و گور کرد. تیجمع ونیعقب رفت و به سرعت خودش رو م  ادام

 دور کمرم حلقه شد! یکه دست نمیبرم بش خواستم

 ادم کله گنده بود! هیهاشون اون  یلیخ یکه برا یتیجمع ونیزدن دستش به منزله بدبخت کردن خودم بود!اونم م پس

 کن! یبهت بگم از ادام دور دیبا یبه چه زبون-

 دمیترسیچشما م نینگاه کردم!من واقعا از ا کیاز فاصله نزد شیاب یاون چشما به

 گفتم دمویدزد نگاهمو

 ندارم! یمن به جز ادام دوست-

 !شهیبد م یلیادام هم خ یمسئله عالوه بر خودت برا نیرو ا تیپافشار-

 ،هول گفتم: ارهیسر ادام ب ییبال نکهیفکر ا از

 باشه، باشه!-

 کنار رابرت نشستم هر چند اون اصال حواسش به من نبود! نجوریادام شدم و هم الیخ یب یاخر مهمون تا

* 

 برداشتم و دنبالش راه افتادم. کمویکوچ فیه!کوقت رفتن دمیبلند شدن رابرت فهم با

 در ادام منتظرموم بود. یجلو

 .سیشب خوش رئ-

 رفت. رونیتکون داد و جلوتر از من ب یبراش سر رابرت

 ؟یبهت بد نگذشته باشه ام دوارمیام-

 !شهیوقت عوض نم چیمن ه یبرا زایچ یسر هیخب  یخوشحال بودم ول نایاز ا شتریبد نبود،هرچند ب-
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 ...یبر نجایدوس ندارم ناراحت از ا-

 کردم: بغلش

 بکنم؟ تونمیخواهش م هی-

 حتما!-

 با رابرت حرف بزن تا بزاره من ادامه درسمو بخونم.-

 .کنمیم مویباشه،سع-

 ...دمیدو نیاز ادام جدا شدم و به سمت ماش زدیرافائل که اسممو صدا م یصدا با

* 

 نبود. یخونه خبر خاص نیا یتو رفتنیم یمهمون ایو  گرفتنیم یکه مهمون یوقت ادام گذشته بود،به جز یهفته از مهمون هی

 !رونیاومد از خونه بره ب ینم شیهم پ یلیداد و خ یانجام نم یکار خاص رابرت

 .کردیم شونیو اونم فقط بررس کردنیکه مربوط به شغلش بود رو افرادش اماده م یزیها و نمودار ها و درامد و هر چ گزارش

 !مردمیم یکاریپالس نبود من از ب نجایساعته ا ۲۲اگه ادام  دونهیم خدا

 شونش گذاشتم. یرو رو سرم

 بود کشته شد! نجایکه قبل از من ا یاومدم،دختر نجایکه ا یآدام؟روز-

 افته! یم شهیاتفاق هم-

 درهم گفتم. یشونش برداشتم و با ابرو ها یرو از رو سرم

 اتفاق؟؟اون دختر رو عمدا کشت!-

 مقاومت کرده! یکالب کار کنن،احتماال تان یتو فرستهیمعموال دخترا رو م-

 نه! گفتیته دلم م یحس هیبرم!؟ نجایاز ا خاستمیکردم!مگه من نم یخودم رو درک نم حس

 رو قبول کنم؟! یزیچ نیهمچ دیبا یروز هیمنم -

 اومد و بعد از اون در اتاق به شدت باز شد . ییادام فرصت کنه جوابم رو بده.سر و صدا نکهیاز ا قبل

 زدم. یغیناخوداگاه ج شیرابرت و بدن خون دنیزده بلند شدم.با د وحشت

پر خون بود معلوم بود  راهنشیهمه پ بایکه تقر ییتخت گذاشتنش چاقو خورده بود و از جا یبغلشو گرفته بودن و رو ریو رافائل ز استفن

 از دست داده. یادیکردن و خون ز داشیپ رید

 صورتم تکون خورد. یجلو یکه دست کردمیبهت بهش نگاه م با

 ؟ی،خوب ایلیام-

 که حاال بغضم بهش اضافه شده بود گفتم: یبود با بهت ادام

 شده؟ یچ...-

 بودن!حالش که بد شده بهش چاقو زدن. ختهیمشروبش سم ر یتو-

 تخت افتاده بود نگاه کردم. یجون رو یکه ب یادم با

رو  هیامپول و اماده کردن نخ و سوزن بخ قی. تونستم ترزدادیرو انجام م ییکارا هیسرش و دوتا پرستار همراهش تند تند  یاالب دکتر

 بدم! صیتشخ

 دور و بر ادام نباش! گفتیبهم نم گهیترسناکش بسته بودن و د یشد بود، چشما دهیرنگ پر صورتش

 !ختیفکرا بدتر اعصابم بهم ر نیا از

 !گران؟ید یمرگ کردن برا ی!من و چه ارزورهیبم خاستمینم ی.ولومدیتونست ارومم کنه!من از رابرت بدم م یادام هم نم یحت

 داشت ارومم کنه.اروم گفتم: یبغلم کرده بود و سع ادام

 گفت: ینده ادستاش گرفت.با لحن ارامش ده ی! صورتم رو تورهیبم خوادیواقعا دلم نم یندارم ول یادام من از اون دل خوش-

مشغوع  گهیتا چند ساعت د شه،مطمئنمی!حالش خوب میرو بخوا یزیچ نیکه همچ یِپاک تر از اون یلی!قلبت خیخوا یمعلومه که نم-

 داد زدن سر محافظاشِ!

 .دمیبه صورتم کش یو دست دمیخند هیگر ونیم

 ادام؟ یکنیم یچه غلط یدار-

 خش دارش ادام ولم کرد و  برگشتم سمتش. یصدا با
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 :دمیپرس

 !؟یخوب-

 گفت: یتوجه به حرفم با لحن محکم یب

 !رونیب-

 به سمت در رفت. منم دنبالش راه افتادم که با همون لحن گفت: عیسر ادام

 تو کجا؟!-

 کرد و گفت: یاشاره اکنار تخت نشستم. به صورتم که رد اشک ها روش بود  یصندل یراه رفته رو برگشتم و رو متعجب

 ... ای یشد یاز ابراز عشق ادام احساسات-

 رو ادامه نداد. جملش

 یا گهیشد!دوست نداشتم فکر کنه من از محبت هاش برداشت د یم یوضع بد یلینبود!چون در اون صورت خ نجایادام ا خداروشکر

 !کنمیم

 !نمتیبب ینجوریمن...فقط انتظار نداشتم ا-

 رو بست. چشماش

تر  دی!تکون ها شدخورهیحس کردم داره بدنش تکون م هیاز دست داده و خستس اما بعد از چند ثان یادیخون ز نکهیبه حساب ا گذاشتم

 زدم: غی.با وحشت جشدیم

 ادام،رافائل...کمک!-

 به سرعت پر شد از دکتر و پرستار و افراد رابرت! اتاق

 برام سخت شده! یادیتحمل جو اون اتاق ز مکردیدر حال تالش نگاه کردم.حس م تیدوباره به جمع مبهوت

 دادم. هیراهرو تک واریاومدم و به د رونیاز اتاق ب اروم

موندن  ششیپ یبهشون نبود.برا یازی.حال رابرت روبراه شده بود و نرونیاتاق بودن اومدن ب یکه تو ییهمه کسا بایتقر قهیاز چند دق بعد

 بازم خودم داوطلب شدم.

روز  هی نکهیام با ادام بود!ا مهیبود به مکالمه نصفه و ن نیکنار تخت نشسته بودم تمام فکرم ا یصندل یمونجا روکه ه شدیم یساعت چند

 رو به رو شم!"و جمع کن و برو لتیوسا"منم مجبورم با جمله 

 خواستم! یبرم و هم نم نجایاز ا خواستمیبود که هم م مزخرف

 !؟یو مراقب من ینشست نجایاالن که  ا ایازت متنفرم رو باور کنم  یزنیصورتم داد م یتو یدونم وقت یواقعا نم-

 :دمیپرس شیتوجه به کنا بدون

 !؟یکن رونیمنو ب یخایرابرت تو م-

 گفت تیفقط جهت نگاهش رو عوض کرد و در نها یبگه ول یزیچ هی خواستیم دیباال پر ابروهاش

 نه!-

 مشابه اون دختر داشته باشم! ی.سرنوشتستید که قرار نرو راحت کر المیبود!اما حداقل خ یکلمه ساده ا دیشا

 زدم. یلبخند مچهیکرد،ن یبهم نگاه نم همچنان

 !یمرس-

 چشمام نگاه کرد. یتو میمستق نباریا

 !یبر نجایاز ا یخوایم کردمی!فکر م؟یکنیتشکر م یشد یزندان نجایا نکهیبه خاطر ا-

 .با دستم پاکش کردم.ختیگوتم ر یرو یاشک قطره

 دونست! یمن نم یاز زندگ یچیواقعا ه اون

باشه که منو  ییکه جا یحس نیوقت ا چیپدر و مادر خودم! من ه یخواست!حت یمنو نم چکسیه چوقتیه میرابرت؟! از بچگ یدونیم-

 بخوان تجربه نکردم!

 تکون داد و گفت: یمقابل احساساتم تنها سر در

 !یاسکول رو تموم کن یها یدوست دار یلیخ گفتیادام م-

 زدم. یلبخند هیگر وسط

 !یبخون یحضور ریغ یتونیرو برات اماده کنن!م یالزم دار یمدارک گمیم-
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 بده! تیمن اهم یشده بود که به خواسته ها دایپ یادم واقع هیکردنم دست خودم نبود، جانیه

 شده بود گفتم: یقاط جانیکه با همون ه یلحن با

 واقعا؟!-

 سرشو تکون داد. بازم

بغل  یبود برا دهیکه دراز کش ییبغلش کردم!البته از اونجا دمی. چون با داد رابرت فهمکنمیم کاریدارم چ دمیفهمینم ادیز یذوق زدگ از

 بدنش بود! یکردنش تمام وزنم رو

 !؟یمنو بکش یخاایم-

 ولش کردم و گفتم نیشرمگ

 ! فقط خواستم تشکر کنم!دیببخش-

 گفت یحالت خاص با

 !یجبران کن یبعدا بتون دیشا-

 داره! یهم دست بر نم ستیحالش خوب ن یوقت یبرنگشتم به صورتش نگاه کنم!حت یحت

**** 

 ؟یاستراحت کن ستیبهتر ن-

 بهم انداخت یو نگاه برگشت

 تخت بمونم! یتاسفه!بخاطر چند تا ضربه چاقو قرار نبوده که تا ابد تو هیروز هم ما هیهمون -

 امضا شده بود! نمونیقرداد صلح نانوشته ب هیبستن کرواتش خودم داوطلب شدم.انگار  یبرا

 من عوض شده بودم! دیهم فرق نکرده بود،شا یلیهرچند به نظرم خ کردمینگاهش دست و پام رو گم م ریز

 .میشدهِ صبحانه رفت دهیچ زیو به سمت م میاومد رونیهم از اتاق ب همراه

 کردن! یرابرت ابراز خوشحال یاومدن و از سالمت همه

خودمم سوال بود  یبودم، برا یشدم.ازش فرار ینم دهیمعموال با رابرت د نجایاز روز اومدنم به ا نکهیبه خاطر ا دیبود.شا بیهمه عج نگاه

 حرف بزنم و کرواتش رو ببندم! نم،باهاشیبرام مهم نبود کنارش بش گهید یکرده؟! ول یکه االن چه فرق

 بود! یمهربون یپسر خدا نیبهش زدم.ا یخنددم،لبیادام رو د رهیکه بلند کردم نگاه خ سرمو

 به رابرت کرد. یسرفه رافائل نگاهمو از ادام گرفتم و بهش نگاه کردم. با چشم ابرو اشاره ا یصدا با

 نباشه! یچیشد حواسم جمع ه یحواسم نبود...ادام باعث م اصال

*** 

قابل مشاهده بود که  یم.بهتر شدن رفتار رابرت نسبت بهم به قدرمدرسه رو بد یطبق قولش  ،منو با رافائل فرستاد تا ازمون ورود رابرت

 !شهینرم م یاگه با سنگ هم خوب رفتار کن یباعث شد باور کنم حت

صحبت کرده بودم ، حالش خوب بود  و  یتلفن سیبار با مهد 2دوست دارم رو انجام بوم.  یهرکار بایتقر زاشتیگرفت ، م یسخت نم بهم

از خوب شدن رفتار رابرت متعجب بود. رابطشون  ییجورا هیشده بود،اونم  شتریبه کارش نداشت.رفت و امد ادام ب یانگار استفن اصال کار

خراب شده بود، حاال بهتر شده بود و دوباره ادام فرد مورد اعتماد رابرت بود!  زدیکه ادام پشت سرهم به خاطر من م ییاکه به خاطر گند ه

 شده بود! شتریکه از اول هم بود حاال ب یحس قتیکه نسبت بهش داشتم.در حق یبود!حس ترشدهشیکه ته وجود من بود هم ب یحس

خواستم امروز بهش بگم! ادام  یم یول شهیم یدونستم چ ی.نمومدیموقع ها م نیظهر بود،ادام هم 12 کردمیبه ساعت نگاه م یقرار یب با

 حرف بزنم! یبود بخوام از احساساتم با کس ومدهین شیوقت پ چیاما هنبود که بخوام از حرف زدن باهاش بترسم؛ یفوالد زره ا وید

جاشو گرفته  زییزانو! تابستون تموم شده بود و حاال پا یبلند بود و ساده تا باال نیداشت است یگرد قهیقرمز رنگم رو برداشتم  راهنیپ

 عمرم... یگذشت،به دنبالش فصل ها و احتماال سال ها یم کردمیکه فکرش رو م یزیزودتر از چ یلیبود.روزا خ

 نداشتم. یا گهید زیرژ قرمز زدم!حوصله چ هیبه کت نبود.فقط  یازین نیهم یسرد نشده بود برا یلیهنوز خ هوا

 !نییپا دمیبه سرعت در اتاقو باز کردم و از پله ها دو دمیشن نییادام رو از پا یصدا

 بلند سالم کردم. یصدا با

 خوند: carlyرو تکون داد و با همون حالت  شیزد ،گوش یصوت ادام

-so call me baby! 

 !(زمی)بهم زنگ بزن عز
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 خنده رفتم سمتش و دستش رو گرفتم: با

 دلم برات تنگ شده بود!-

 !نطوریمنم هم-

 باغ؟ یتو میبر-

 .ومدیاومدم،با لبخند دنبالم م رونیاشاره کرد،جلوتر از ادام از خونه ب یتکون داد و به در ورود یسر

 کردم. دایباغ پ ینقطه ها نیاز دنج تر یکی یتو یصندل هی بالخره

 خنده دارش! یکردن خاطرات و داستان ها فیقدم شد و شروع کرد به تعر شیشکستن سکوت خودش پ یم؛براینشست گهیهمد کنار

 ...دیخند یم یبهش انداختم.وقت ید بود پاک کردم.نگاهاز ح شی.اشک گوشه چشممو که از خنده بمینشسته بود یصندل هی یرو

 شد. د؛ساکتیکه د رمویخ نگاه

 مقدمه گفتم: یب

 اد؟یادام؟تو از من خوشت م-

 :دیو با تعجب پرس میشونیلحظه مکث کرد دستش رو گذاشت رو پ چند

 حالت خوبه؟!-

 کردم. اخم

 !زنمیحرف م یدارم جد-

 معلومه که اره!-

 واقعا اعتقاد داشتم! سکیمورد به ر نیا یخواستم بکنم؛مطمئن نبودم اما تو یکه م یاز کار خودمم

 !دمشیبزنه ب*وس* یبخواد حرف نکهیمونو پر کردم. زودتر از ا نیعقب،دوباره فاصله ب دیخودشو کش کمیسمتش خم شدم. به

 عقب. دمیخودم رو کش عیبود؛خودمم تو شک بودم؛سر شکه

 بلند شد. مکتین یرو از

 !ایلیام-

 که داشتم رو بلند به زبون اوردم: یا دهیا نیو اخر نیبگم!اول یدونستم چ ی!اصال نمدیچرخ یدهنم نم یتو زبونم

 من دوست دارم ادام!-

 چند لحظه ثابت مونده بود.دوباره اروم گفت: یبرا

 !ست؟ین یشوخ هیکه  نیا-

 نه!- 

 ازم برگردوند. روشو

 رابرت؟! یول-

 شمرده گفتم: شمرده

 من...تو...رو...دوست...دارم!-

 زد؛ یمهربونشو بهم دوخت و لبخند نگاه

 گفت: کرد،ارومیکه بغلم م همونطور

 باورش کنم! یدونم چجور ینم-

 رو دور کمرش حلقه کردم. دستام

 دارم. یکه حس خوب مِیزندگ یجزو معدود لحظه ها-

 .دیچیکل باغ پ یبلند رافائل تو یصدا

 ؟یی!کجاایلی؟امیام-

 خنده و گفت: ریچهره نگران من زد ز دنیادام با د میکه فاصله گرفت گهیمده از

 شده؟! یچ-

 فهمن! یاالن همه م-

 رو جمع کرد و دستش رو پشتم گذاشت. خندش

 .هیعیهمه طب یبرا میمن و تو وقتمون رو باهم بگذرون نکهیا-
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 عمارت راه افتاد. یصورتش زد و به سمت ورود یبه مهنا یلبخند

 از دور صداش رو باال برد و گفت. نمونیبا د رافائل

 .کنمیوقته دارم صداتون م یلین؟خیکجا بود-

 تمام گفت: یبا خونسرد ادام

 گذشت. یچطور میدینفهم م،اصالیسرگرم حرف زدن شده بود یلیخ-

 برگشت تو و گفت: الیخ یب رافائل

 !نیایگشنتونه ب دن،اگهینهار رو چ زیم-

 و مجبورش کردم دنبالم بدوه. دمیدستش رو کش یبرده بود،با سرخوش نیرو از ب میادام نگران یعیطب رفتار

 مشغول خوردن بود. زیسر م رابرت

 گفتم. یاروم سالم

 .میو نشست میهم و کنار رابرت رو انتخاب کرد یرو به رو یصندل دوتا

 جالب خودش! یو اتفاق ها یکردن اخبار کار فیشروع کرد به تعر یپر انرژ ادام

 تمام محکم به پام زده بود. یکه رافائل با نامرد یلگد با

 رو از ادام گرفتم. نگاهم

نظر  ریمنو ز یبهم زل زده بود و صد در صد کارا بشیباال رفته و حالت نگاه عج یکرد که با بروها یبه رابرت یاشاره نامحسوس رافائل

 داشت!

 راحت نکرد. یچیو از ه الشیزدم که مطمئنا اصال خ یکردن اوضاع لبخند یعیطب یبرا

 باال انداختم و دوباره مشغول خوردن شدم. یا شونه

 بلند شد و گفت. زیاز مشت م رابرت

 !ینیرو بب یزیچ هی دیغذات تموم شد برگرد اتاق،با-

 که گفتم به سمت پله ها رفت. یباشه ا با

 به رافائل کردم و گفتم: ینگاه

 چه خبره؟ یدونیتو م-

 برگشته! یکیما-

 !؟یکیما

 بلند شدم و به ادام گفتم: زیپشت م از

 گردم. یاالن بر م-

 باال رفتم و بدون در زدن در رو باز کردم. یادیها رو با سرعت ز پله

 به صورتم انداخت و گفت: یبود نگاه راهنشیکه در حال عوض کردن م رابرت

 شدن خودت بشه! مونیوقتا از در نزدن باعث پش یبعض دیندارم اما شا یمن مشکل-

 بستن و گفتم. در

 دم؟ید یم دیرو با یچ-

 کارش اشاره کرد. زیم یرو به

 نبود. ییقابل شناسا زیچ چیاصال ه اول

 زده بشم! جانیه ایکنم  رتیح ایبزنم  غیمارمولک ج ایکه معلوم نبود سوسماره  یونیاون ح دنیدونستم از د یدقت نم کمیبا  اما

 نگاهش کردم. یشتریقت بقدم جلوتر رفتم و با د چند

 داشت. غیبود و روش ت میو سبز بود پوستش ذخ یاز خاک یبیترک رنگش

 بود!"؟یاز کجا اورد نویا"که از دهنم اومد  یکلمه ا تنها

 !شیمحل زندگ رهیفرستادا بودمش جز یحال و هواش عوض بشه چند ماه نکهیا ی! برایِکیاسمش ما-

 اومد! یها بدم نم ونیجور ح نیوقت از ا چیبهش زل زده بودم،ه یبا کنجکاو همچنان

 ته؟یخونگ ونیح نیا یعنی-

 تکون داد. یسر
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 !ستین یمن نخوابه، مشکل یجا یخب تا وقت-

 اصطالح بود! هیمنظورم  فقط  خورمیبرداشت که با خنده به صورتم زل زد اما قسم م یدونم چجور ینم

 دستش گرفت. یرفت و بلندش کرد و تو یکیما کنار

 !ومدنیبهن م یلیکردم اون و رابرت خ یکه فکر م شتریشد. و ب یم دهیبزرگتر د االن

 و گفت. ستادیا روبروم

 ؟یبهش دست بزن یخوا ینم-

 ست؟یخطرناک ن-

 اشاره کرد و گفت. یکیتفاوت ما یو ب الیخ یصورت ب به

 خطرناک باشه؟ ادیبهش م-

 سر پخشش گذاشتم. یرو اروم رو دستم

 !کردیهاشو چرخوند،واقعا داشت بهم نگاه م مچش

 خنده گفتم. با

 چقد بامزس! ایخدا-

 اروم بود و به نظر اصال حوصله تکون خوردن نداشت! یلیرو برگردوند سرجاش،خ یکیما

 .یایکنار م یکیخوبه که با ما-

 باشه! یکیما کنهیرو ترک م نجایکه ا یدونستم کس یم دیاومدم،بع یکه خوش اخالق شده بود اما فرضا که من باهاش کنار نم درسته

 موضوع شانس اوردم! نیحداقل تو ا-

 اخماش رو برد تو هم! دوباره

 .دیتخت دراز کش یتخت نشست،ساعتش رو از دستش باز کرد و رو یرو

 .ستمیرو به سمت در کج کردم که با صداش مجبورم کرد وا راهم

 کجا؟-

 .ردمگیادام گفتم برم ن،بهییپا رمیم-

 به کاراش برسه. دیبا ست،ادامین یازین-

 تخت کنارش نشستم. یحرص رو با

 مونه! یضدحال م شهیادم ضدحال هم یکه رفتارش بهتر شده بود ول هرچند

 بلند نفس نکش!-

 رو درشت کردم و به صورتش زل زدم. چشمام

 لبخند و پوزخند روس صورتش شکل گرفت. نیب یزیچ

 چشماتم درشت نکن.-

 تخت بلند شدم. یدادم و از رو رونیب ادیبا حرص ز رو نفسم

 سمت پنجره رفتم. به

 بردم. رونیاتاق رو باز کردم و سرم رو ب یرفتن از پله ها باغ بود.پنجره قد نییدر حال پا ادام

 آدام!...آدام!-

 کرد.دستشو برام تکون داد ،دستامو باال بردم جوابشو دادم. دامیبا گشتن پنجره ها بالخره پ برگشت

 دادم. هیکامال دور شد پنجره رو بستم و بهش تک یوقت بالخره

 از حد دلباخته؟! شیب ایشده بودم  وونهیزدم.د یلبخند

 درهم رابرت افتاد.فقط تونستم بگم: یبه اخم ها نگاهم

 آدام رفت...-

 

*** 

 گهید یکیبا  یاما مجبور باش یرو دوست داشته باش گهید یکیکه  یکرد؛حسیداشت خفم م یحس هی،دمیکوب زیم یمشتمو رو یعصب

 !یباش
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خونه  هیپولمه!بهم  فیبود که رابرت ک نیکه داشتم ا یتنها حس دایوسط درست نبود،حسم نسبت به رابرت و خونش!جد نیا یزیچ هی

 !دهیو لباسم و خوراکمو م لیداده،خرج تحص یزندگ یبرا

 به قسمت مزخرف ماجرا فکر نکنم! یلیکردم خ یکردم و سع یپوف

 که با آدام گرفته بودم رو در اوردم. ینوشتم،عکسیم یزیاوقات توش چ یکه گاه یدفتر مشک یو از ال به ال دمیکش رونیرو ب زیم یکشو

 با ادام... تونستمیم دیوقع شاکه بالخره رابرت دست از سرم برداره...اون م کردمیفکر م یلبم نشست،به روز یرو یلبخند

 بلند شدم. زیعکسو پرت کردم تو کشو و از پشت م ن،یکاتر یصدا با

 شده؟ یزیچ-

 خورن. یمورگان زنگ زدن و گفتن امشب با شما شام م یاقا-

 !؟ممنونیجد_

 گفت و دوباره منو تنها گذاشت. یکنمیم خواهش

که قبال  یبزارم؟!کس یچ یرفتارش رو پا رییهمه تغ نیدونستم ا یشه!نم یبود عصبان دی.بعگفتمینبود...مهم نبود، اگه بهش نم رابرت

 !کنمیکار م یباشم حاال انگار اصال براش مهم نبود من چ یا گهیبا اونم حق ندارم با کس د یتا وقت کردیم دمیتهد

 رونیبود!لباسام رو از تو کمد ب یخبر خوب دایشدشام رو با من بخوره  خواستیادام م نکهیا ضشیضد و نق یاز رابرت و رفتار ها گذشته

 و دمیکش

 باشه! یامشب عال خواستمیتخت انداختم،م یرو 

 اوردم! یسرم رو باال هم نم رشینگاه خ ری، هول شده بودم. ز میهم نشسته بود یبرو رو

 خب چه خبر؟ اوضاع چطوره؟-

 خوبه...-

 !کردیدونستم چمه. استرس داشت خفم م ینم

 بلند شم که دستم رو گرفت. زیشت ماز پ اومدم

 کجا؟-

 کجا؟- ”

 !ستمیتو ن ریدستتو بکش من اس-

 کرد اروم گفت یمکث

 کنم! داشونیبتونم پ دی!اسم دوستات بگو؟شامیدعوا ندار نیبب-

 صلحش بود گفتم شنهادیکه به خاطر پ یلحن ارومتر با

 ”و پروا سیمهد-

 دستام گرفتم. نیب سرمو

کرده بود کمکم  یافتاده بود!اون سع یکه چه اتفاق ستیکرده بود بهم کمک کنه.مهم ن یبود که سع یهمون پسر نینگاه کردم،ا بهش

 کنه!

 نشستم. زیدوباره پشت م کالفه

 یکی شیپ رهیخنده و شب موقع خواب م یو م خورهیدارم،که با تو شام م زویادم نفرت انگ هیادامه بدم.حس  ینجوریتونم ا یادام،من نم-

 میکه دار یتوم چون کار یبا تو خوشحال باشم ادام!اما نم خوامیکنه!... من م یکه اون براش فراهم کرده استفاده م ییزایو از چ گهید

 !زهینگنفرت ا میکنیم

 راه حل باش چون... هیدنبال  کنمی!خواهش میپسره خوب و مهربون با قلب پاک هیمن  یادام، تو برا یستین ینطوریا تو

 رو نصفه گذاشت: جملم

ام که  یاگه بهش بگم من عاشق کس ارهیسرم م ییچه بال یکنیمن!فک م سیاون رابرته!رئ ایوضع رو دوس دارم؟ امل نیمن ا یکنیفکر م-

فرق  یکرد!اما راجع به تو همه چ یگوله حرومم نم هیو  شدینم یرابرت عصبان دیو شا گفتمیم دیشا یبود یا گهیهر کس د ؟اگهیباهاش

 داره!

 ادا...-

بالها رو سرت  نیکه بدتر ینسبت به کس ،اونمیشام امشب ممکنه خوشالت کنه!اما حاال که انقدر عذاب وجدان دار کردمیفکر م-

 خونه! رسونمتیاورده!باشه!م
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خراب کرده  ی!لعنترونیو از رستوران زد ب دیکوب زیم یرو یبلند شد  چند تا صد دالر زیبگم،از پشت م یزیفرصت بده چ نکهیاز ا قبل

 بودم!

 از خودش نبود. یبود،اما خبر ستادهیوا نیاش کنار ماش دم،رانندهیشدم و دنبالش دو بلند

 رفتم. نیبه سمت ماش یناراحت با

 آدام کجاست؟-

 شما رو برسونم!خودشون رفتن...فقط به من گفتن -

 از شام امشبمون! نمیدرو باز کردم و نشستم.ا دم،یکش یاه

 !ینداشت گند بزنم به همه چ ینیسوال جوابم کنه، تضم زدیبودم رابرت برنگشته باشه،چون اگه به سرش م دواریو باز کردم،ام اتاق در

 رو برداشتم و شماره ادام رو گرفتم. یلب خداروشکر کردم،گوش ریروبروم ، ز یاتاق خال دنید با

 .دیخود را بگذار غامیبوق پ یصدا دنیلطفا پس از شن-

 هم فشار دادم. یرو پلکامو

هست...چرا ناراحت  گمید یکی!اما یفقط تو باش خوادی...دلم مشهیبرام متفاوت م زیکنار توام ، همه چ یادام؟...من متاسفم. تند رفتم.وقت-

 ...یازم ناراحت باش خوامیامشبم متاسفم!من دوستت دارم ادام،نم یبه خاطر حرفا گمیاونم!بازم م شیادام؟!من هر شب پ یشیم

 شدم و فقط گفتم: الیخیرابرت،ب دنیبهش بگم که با باز شدن در اتاق و د یچ گهیکه د کردمیفکر م داشتم

 !ریشبت بخ_

 .کردیداشت خفم م گارشیس یبو

 کنار تخت گذاشتم. زیم یرو تلفنو

 !؟یکرد یرو خال گاریتا پاکت س ؟چندیشد وونهیرابرت؟!د-

 !رونیبه هم و زد ب دیتنها مهلم نداد بلکه فقط لباس برداشت و دوباره در اتاق رو کوب نه

هستن که نگران حال  ییآدما یحوصله فکر کردن به مشکالت اون رو نداشتم!مطمئنا به قدر کاف گهیافتضاح بود! د یبه قدر کاف امشب

 !ستیمن ن یبه دلسوز  یازیخرابش باشن،ن

بردنش اما االن به نظر خسته  یکجا م قایدق رونیبردنش ب یکه م ییدونم وقتا یاتاق!نم یکه دوباره اورده بودنش توافتاد  یکیبه ما نگاهم

 اومد! یم

 صاحبت چشه؟ نیا یدونیم ،تویکیما یه-

 کردم و گفتم: ینگاهم کرد،پوف رهیخ فقط

 !نیهیجفتتون واقعا به هم شب-

*** 

پاشنه بلند  یزانوم بود. کفشا یداشت،چسب بود و قدش هم تا باال یگرد قهیحلقه بود،  نیشدم.است رهیتو تنم خ یمشک راهنیپ به

فوق العاده  سیسرو هیادام بود توش  هیرو هم برداشتم به اون جعبه مخمل قرمز رنگ نگاه کردم!هد میدست فیرو پام کردم و ک میمشک

 کبود بود. اقوتیاز  بایز

نبود،برگشته بود  نجایاما ا زدمیباهاش حرف م ی!تلفنومدیرو برام فرستاد،خودش ن هیهد نیادام ا روز بعد 3_2اون روزمون  یاز دعوا بعد

 وگاس!

 داره! یخوب یبرام خبرها گفتیماه! برگشته بود! م 1بعد از  حاال

 !هیزدم!عال نهیا یجلو یبودم.چرخ ختهیو گوشواره هاش رو انداختم. موهام رو باز دورم ر گردنبند

 :دمیرفتم. از خدمتکارا پرس نییاروم از پله ها پا اروم

 رابرت کجاست؟- 

 بود! "بار" دمیکه شن یطبق معمول تنها جواب که

!اروم اروم چند تا پله یکن دایرو اونجا پ ایدن یمشروب ها نیبهتر یتونستیخودش م یو دنج داشت.طبق گفته ها یبار شخص هی رابرت

 شیگاریپرم تو دستش.جا س مهین وانیل هیجلوش بود و  متیمشروب گرون ق هیمبل نشسته بود  یرو دمش،یرفتم. د نییبار رو پا یورود

 زد! یفقط پوزخند دنمیپر بود.انگار متوجهم شد.سرشو به سمتم چرخوند و با د

بودم،نه اون اهل  دنینه من آدم پرس ی؟ولیکنیم ینجوریکه ا یکم دار تیتو زندگ یازش بپرسم چ تونستمیشد اگه م یخوب م یلیخ

 جواب دادن!
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 .کردمیحس م ینگاهشو به خوب ینیجلو رفتم،سنگ گهیرو پس زدم چند قدم د فکرام

 !رونیب رمیرابرت؟من دارم با ادام و دوستاش م-

 زد! شیات یا گهید گاریتحولم داد و س یا گهید پوزخند

 !یخونه ا 11تا قبل -

که واقعا هستو تو سرم نکوبه!اما انگار خودش دست بردار  یزی! چنیکردم تا با گفتن ا زبونمو خفه ی!ول؟یخواستم بگم مگه تو بابام یم

 نبود.

 باال انداخت و گفت: ییابرو

 !یباش نجایا دیکه؟واسه خواب با یهست انیدر حر-

 !نه!ده؟یمنو ادامو فهم هیرفتارش برام گنگ بود!؟نکنه قض رییتغ لیبهش نزنم!واقعا دل یرو گاز گرفتم تا حرف لبم

 کنه! دایادامه پ هیقض نینبود که بخواد بزاره ا یکس د،اونیفهم یم اگه

اصال انتظارش رو نداشتم منو نشوند رو  یگفتم و خواستم برم که دستشو دور کمرم حلقه کردو درست وقت "یدمیفهم"جواب حرفش  در

 پاش!

 کردم دستشو پس بزنم! یحرص سع با

 !ولم کن!ه؟یچه کار نیرابرت!ا-

 مست بود! یادی!زیموهام فرو کرد!لعنت یجه سرشو توتو یب

 کنار زد و کنار گوشم اروم گفت: موهامو

 !؟یدیپوش نویادام ا یبرا-

 ....یرابرت...بزار برم،تو مست-

 .دیشد،اروم دستشو رو لبام کش رهیگرفت و صورتمو برگردوند سمت خودشبه رژ لب رو لبام خ چونمو

 اونه؟ یبرا نمیا-

 نیمن کوچکتر ی!تقالهادمیروبروم د یفاصله ا چیه یصورتش رو ب امیشد و تا به خودم ب شتریله فشار دستاش رو کمرم بجم نیا باگفتن

 !دیبوس* یبراش نداشت،فقط م یتیاهم

 شده بود!رابرت چش بود؟! یوحش

 !دیرس یوقت زورم به رابرت نم چی!من هیکردم پسش بزنم.لعنت یسع

 پشت لباس رو لمس کرد... پیز دستش

 شه منم! میمجبوره تسل شهیکه هم یکس نمیبستم تا نب چشمامو

* 

 یلعنت یبود!بلند شدم و اون لباس مشک نی.سرنوشت من تا اخر عمر خمدمیکش یاه تیخودم تو اون وضع دنیکه باز کردم از د چشمامو

 .دمیبرداشتم و پوش نیزم یرو از رو

 مویافتاده بود رو هم نداشتم!گوش نیزم یکه رو یمتیگرون ق سیحوصله برداشتن اون سرو یبرداشتم.حت رو فمیدستم گرفتم، ک کفشامو

 تا اس ام اس!2کال از ادام و  سیتا م 10در اوردم. فمیاز تو ک

 ؟یی،کجا ایلیام-

 اونجا! امیصبح م-

 !دی!نگاهش که بهم افتاد از جاش پردمیبرافروخته ادام رو د افهیرد شم که ق منیرفتم باال! خواستم از نش کیکوچ یاروم از اون پله ها اروم

 

 

 !دیفهم یزیچ شدیتفاوت رابرت نم یب افهینه!از ق ایبه رابرت  گفته بود  یزیچ دونمینم

 چند تا قدم خودشو رسوند با

 ؟یخوب-

 .رو به ادام گفتمکردینگفتم رابرت داشت نگاهمون م یزیبودم!چ یزدم!عال یپوزخند

 خوبم!-

 جمله از پله ها رفتم باال. نیگفتن ا با و
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 .دمیرابرت رو شن یپله ها که بودم،صدا یباال

 که نرفته؟! ادتی!نجاستیا نیهم یجواب بدم آدام!اون دختر برا یکه قرار باشه به کس فتادهین یاتفاق خاص-

بود که حق با  نیقسمتش ا نیکه صورتم رو پر کرده بودن نداشتم.بدار ییرو اشکا یاریاخت چید،هیچک نییقطره اشک از چشمم پا نیاول

 بود! نیمحض هم قتیاون بود!حق

 

 زل زده بودم که ادام گفت: منیگوشه نش انویحوصله به پ یب نجا،یبعد از اون اتفاق بود، ادام اومده بود ا روز

 !؟یبزن یدوست دار-

 گفتم اروم

 داشتم! دذوستیزمان هی-

 و بلندم کرد: رو گرفت دستم

 !یبرام بزن دی!بایپس بلد-

 ادام،حوصله ندارم. الیخیب-

 ذاشت. یها م هیکالو یهدف رو یدستاش گرفته بود و ب نیبه زور نشوندم،دستام رو ب انویپ کیکوچ یصندل یرو

 گوشام درد گرفته بود. شد،یم دیکه تول یمزخرف یصداها از

 ادام ،گوشم!-

 :دیرو اورد کنار صورتم و خند صورتش

 !نهیوضع هم یتا برام بزن-

 زدم: یجون یب لبخند

 ...زنمیباشه!م-

 !کردمیم یکیباهش احساس نزد یلیرو زدم که خ یو اهنگ دمیکش یقیعم نفس
You shout it out 

 یزنیم یزنیم ادیفر یدار تو
But I can't hear a word you say 

 کلمه از حرفات رو بشنوم هی یحت تونمیمن نم اما
I'm talking loud not saying much 

 گفتن ندارم یبرا یادیز زیچ یول زنمیبلند حرف م منم
I'm criticized but all your bullets ricochet 

 بارها سرزنش شدم اما همه گلوله ها از من برگشت خوردن من
You shoot me down, but I get up 

 !شمیمن بازم بلند م یول نیزم یرو یکنیمنو پرت م تو
I'm bulletproof, nothing to lose 

 از دست دادن ندارم یبرا یچیضد گلوله ام، ه من
Fire away, fire away 

 کن کیکن، شل کیشل

Ricochet, you take your aim 
 یکنیم کی..شلینشونه گرفت تو

Fire away, fire away 
 کن کیکن، شل کیشل

You shoot me down but I won't fall 
 افتمینم نیمن زم یول یکنیپرت م نیزم یرو منو

I am titanium 
 وممیتانیت من

You shoot me down but I won't fall 
 افتمیمن نم یول یکنیپرت م نیزم یرو منو

I am titanium 
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 وممیتانیت من
Cut me down 

 یکنیخورد م منو
But it's you who has further to fall 

 

 ینیب یم بیکه اس ییتو نیا یول
Ghost town, haunted love 

 متروکه، عشق شبح زده شهر
Raise your voice, sticks and stones may break my bones 

 هات ممکنه استخوان هام رو بشکنه هیکنا شیرو باال ببر، ن صداتو
I'm talking loud not saying much 

 ندارم بگم یادیز زیچ یول زنمیبلند حرف م یبا صدا منم

I'm bulletproof, nothing to lose 
 از دست دادن ندارم یبرا یچیضد گلوله ام، ه من

Fire away, fire away 
 کن کیکن، شل کیشل

Ricochet, you take your aim 
 یکنیم کی،شلیریگیم نشونه

Fire away, fire away 
 کن کیکن، شل کیشل

You shoot me down but I won't fall 
 افتم یمن نم یول یکنیپرت م نیزم یرو منو

I am titanium 
 وممیتانیت من

You shoot me down but I won't fall 
I am titanium 
I am titanium 

Stone-hard, machine guns 
 پرتاب کن ها ، تفنگ ها، سنگ

Firing at the ones who run 
 کننیم کیکه در حال فراره شل یکس به

Stone-hard, those bulletproof glass 
 ضد گلوله شهیسخت،ش سنگ

You shoot me down but I won't fall 
 افنمینم نیمن زم یول یکنیم کیشل بهم

I am titanium 
 وممیتانیت من

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] 

 

و فرشته  ارمینداشتم تا سرم رو باال ب یبلند شدم.اشکام رو با دستم پاک کردم اصرار انوینفر،بالفاصله از پشت پ هیدست زدن  یصدا با

 عذابم رو تماشا کنم!اما بالخره نگاهم بهش افتاد.
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 زدن مسخرشو که تموم کرد گفت: کرد،دستیم تمیاذ رشیبود،نگاه خ سادهیاز مبل ها وا یکیار کن رابرت

 !یزنیم انوامی!پرسهیبه نظر م یهزار دالر کم کم داره منطق 100اون  کنمیاوه،فکر م-

 نبرده نبود! تیاز انسان ییواقعا بو اون

 داشتم؟ یپول در اوردنش بودن م لهیکه دخترا وس یاز آدم دیبا یتوقع چه

 .دمیدو یبه سمت در پشت میبه ادام گفتم و مستق یاروم ستم،خدافظیخواستم اونجا وا ینم نیاز ا شتریب گهید

*** 

صفحه هم  1 یکه حت دمید یم تیو در نها شدیم یزیخواسته بودم بخونم،اما هر لحظه ذهنم مشغول چ زدم،خودمیورق م کتابامو

 نخوندم!

 !شدیحالم عوض م زدمیم یچرخ هیاگه  دیدرس شدم و کتابمو بستم،شا الیخیب

 داد. یانجام م یکار هیکه در رفت و امد بودن و هرکس  دمیاومدن از اتاق خدمه رو د رونیمحض ب به

 نگه داشتم. شونویکی

 چه خبره؟ نجایا-

 دستشو محکم تر گرفت. یتو جعبه

 !نهیفرداشب جشن هالوو-

با رسومات  یجشن مذهب هی شتریمامانم ب یجشن مورد عالقه من بود!هرچند برا "نیهالوو"خوب بود! یلیرفت سمت پله ها،خ بالفاصه

 برم لباس بخرم! خواستیها بودم!و االن واقعا دلم م تیکاستوم شخص دنیخاص بود!اما من عاشق پوش

 دستش بود. یبرگه رو تو یسر هینشسته بود و  زشیاتاق مطالعه رو باز کردم، رابرت پشت م در

 تو؟ امیب تونمیم-

فاصله  الیخ یب نکهیبودم که خودمم از ا یکه افتاده بود انقدر ازش فرار ییباهاش کار داشتم تعجب کرد!بعد از اتفاقا نکهیمعمول از ا طق

 داشتن باهاش شدم تعجب کردم!

 تو! ایب-

 بهش رو انتخاب کردم. یصندل نیتر کیو نزد دروبستم

 بره! ادشیادم حرفش  شدیبود بهم،نگاه خاصش باعث م زده زل

 جشن فردا... لباس بخرم؟! ی... براتونمیمن...من م-

 مشغول کارش شد. دوباره

 .یبر یتونیاره، با رافائل م-

 بود! یهام واقعا عال یو روزمرگ یحوصلگ یجشن وسط ب نی!انمیبلند شدم تا برم دنبال لباس هالوو یشتریب یانرژ با

 رو به زبون اوردم.اومدن از اتاق برگشتم و به سرعت جملم رونیب موقع

 ممنون!-

 

بود  ییایکتوریبه سبک و راهنیپ هیکاور دراوردم، یاز تو اطیمغازه ها انتخابش کرد بودم رو با احت یتو دنیچرخ یکه بعد از کل یلباس

 داشت. یاب یها یدوز پوریبود و روش گ دیرنگش سف

 یکمد گذاشتم و خودمو رو یلباسم رو تو یشدم!با خوشحال یم ایکتوریدوره و یسیانگل یمثل اشراف زاده هاو مدل مو  میگر کمی با

 دارم! جانیفردا ه یمهمون یاز االن برا دونستمیتخت پرت کردم!م

*** 

العاده شده  د،فوقیرس یبه نظر م ییجادو شهیکه هم ی!پرده رو کنار زدم، باغ پشتنمیجا بش هیتونم اروم  ینم دمیکردم د ییهرکار

 که توشون المپ روشن کرده بودن . گذاشته شده بود. یشده ا یطراح یبود!کنار پله ها کدو تنبل ها

 یدراورده بودن،به درخت ها اسکلت و ارواح یو نارنج یکه هنوز تموم نشده بود،به رنگ مشک یخاص یتا دور استخر رو با نور پرداز دور

 شده بود. زونیاور دنیرس یبه نظر م یعیکه کامال طب

 به سر خونه اومده! ییچه بال نمیتا بب رونیب دمیاز اتاق دو یخوشحال با

 داده شده بود، هیدو تا تابوت تک واریقسمت از د هیدار بودن به  هیپا یشمعدون ها دنیراهرو ها خدمه در حال چ یو گوشه ها واراید کنار

 !دهبودیچیپ اهیپله ها رو روبان س یتا دور نرده ها دو
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 شینصب شده بود و کارگرا در حال نصب بق یو درشت زیر یمشک ینصف چللچراخ بزرگ اونجا خفاش ها ی؛رو یدر اصل یروبرو سالن

 بودن!

 !یسالن اصل و

اتش  یهم مشغول راه انداز یسر هیحلقه ارواح درست کرده بودن و  هیمرده  یاز از عروس ها یموم یوسط سالن با مجسمه ها درست

 وسطش بودن! ینوعمص

 بود! یعال نجایدم،ایکش یفیخف غیج یخوشحال از

 !کاستیتو کل امر نیهالو یها یمهمون نیبهتر یکی نیبودم ا مطمئن

 حاضر بشم! یمهمون یبشه،برا رید نکهیرفته رو برگشتم تا قبل از ا راه

 

 

 !نییگذاشتم و اروم اروم از پله ها اومدم پا چ،یروبان پ ینرده ها یرو دستمو

 بود! یفوق العاده ا بیشده بود ترک یخونه که با شمع نورپرداز کیتار یبا فضا یجانیبلند و ه کیموز یصدا

 باشه! یمرد ژله ا ای یزامب هی!خب اون مطمئنا قرار نبود پوشهیم یرابرت چ نمیکنجکاو بودم تا بب دایشد

 که کردمیم یرو بررس یا رهیقانتل زنج ایمثل خون اشام  یاحتماالت داشتم

 حرفاس! نیذوق تر از ا یب دمیبود فهم یتخت پادشاه هیشب شتریبزرگش که ب یصندل یرو  دنشید با

 شده! لیاص یسیانگل هی هیشب شتریب یبگ شدی!البته میو شلوار معمول کت

 تر باشه! زیانگ جانیه زیچ هیبودم ادام  دواریشده بودم،ام دیاون که نا ام از

 کرده! یکار نیهمچ یک نمی.برگشتم تا ببدمیو چند قدم به سمت جلو دو دمیکش یغیتو گردنم،ج یزیحس فرورفتن چ با

 کردم و گفتم یخنده ادام،اخم یبا صدا اما

 مزه! یب-

 گفت یظیو با لهجه مثال غل دیخند شتریب

-happy Halloween,miss Amelia 

 !(ایلیمبارک،بانو ام نی)هالوو

 فتم گفتم:ر یکه دوباره به سمتش م یدرحال

 !یهست یپیاما خون اشام خوشت یزنیافتضاح حرف م شیتیدرسته به  لهجه بر-

 و گفت: دیصورتش کش یدستش لبه شنلش رو تو با

 !دونمیم-

 که گاز گرفته بود گذاشتم. ییجا یرو دستمو

 !؟یکاشت شیدندون ن یبود!واقعا رفت زیچقدر ت-

 اومده بودم داشتم! ایبه دن ینه،از وقت-

 .مینیخونه رو بب هیو بق میتا باهم بر دمیکش دستشو

 !یاریدرم یو مسخره باز یستیمیدر وا یجلو ی!اگه به تو باشه تا اخر مهموننمیبب ایب-

 میبودن و با وجود لباسا و گر ادیام ز بهیبودم اما افراد غر دهیادام د یتو مهمون اشونویادم اومده بودن ،بعض یبود،کل یبزرگ یمهمون

 د سخت تر هم شده بود.افرا صیتشخ

 دادم. صیشده بود رو تشخ یکه شکل زامب یدر حال رقص رافائل تیجمع ونیم از

 چشماش گذاشتم یبه ما نبود،دستانو رو حواسش

 !ایدن یزامب نیسالم به خوش اخالق تر-

 برداشت و برگشت سمت منو ادام. دستامو

 ؟ی!چطوریسالم ام-

 خوبم!-

 !ادیآدام!واقعا خون اشام بودن بهت م-

 باال انداخت. ییابرو آدام
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 موضوع توافق دارن راف! نیهمه سر ا-

 !میکرد یو باهم مهمونا رو بررس میکنار رافائل موند گهید کمی

 هم  کرده بودن رو نشونیتار عنکبوت تزئ هیکه شب ییها کیو هم زمان اون کاپ ک خوندمیلب م ریز شدیکه پخش م یاهنگ با

و مانستر  یخیو ملکه  ندرالیتفاوت که االن اطرافش پر از س نیکنم.هنوز همونجا نشسته بود،با ا دای.سرمو چرخوندم تا رابرت رو پخوردمیم

 بود! یها

سالش  ۰۸ یتش،وقتیمدت معشوقه رابرت تورنتون معروف باشن!جدا از معروف هیتا فقط  زننیدست م یبودم اون دخترا به هر کار مطمئن

 به خاطر پولش احتماال بازم حاضر بودن باهاش باشن! شدیهم م

 !شهیرابرت شدم،مثل هم الیخیب

 جلوم دراز شد: یبود!دست یدادم. عال شدیکه پخش م یرو به اهنگ اروم حواسم

-may i? 

 (م؟ی)ممکنه باهم برقص

مبل گذاشت.کنار لباسم رو گرفتم و باهم  یر اورد و رو!شنلش رو دلیاهنگ اص هیبا  لیرقص اص هیدست ادام گذاشتم، یرو تو دستم

 به رقص! میو شروع کرد میکرد یکیکوچ میهم تعظ یروبرو میوسط سالن رفت

 !شدیخوشحال م یلیاحتماال خ کنمیدارم رقص مورد عالقش رو اجرا م دید یاگه م مامانم

 بهش زدم. یپسر نسبتا جوون بود،لبخند هیشناختمش... یو پارتنر رقصم عوض شد،نم میزد یچرخ

 اونم برقصه! کردمیشکه شدم!فکر نم کمیکه جلوم بود، یکس دنیاهنگ بود که با د یاخرا بایتقر

 کرد و دستمو پشتش گذاشتم. یکیکوچ میشد،به ناچار دوباره تعظ یاهنگ از اول گذاشته شد و اطرافمون خال دمیتعجب د با
see see 

 کن،نگاه کن نگاه
 Beauty is not hard to define 

 ستیسخت ن ییبایکردن ز فیتعر
It is there inside 

 نجاست،داخلتیهم اون
When you open your eyes 

 یکنیچشماتو باز م یوقت
Hey, don't be blind, be open to see 

 ینیکن بب ینباش،سع ،کوریه
Could she be the girl to help me see 

 نم؟یبب کنهیباشه که کمکم م یدختر تونهیم اون
See the world? 

 نم؟یرو بب ایدن

(See see).. 

 نیکن،بب نگاه
The world 

 ارویدن

[pharrell williams - CC the world] 

بهش نگاه  کردمیم یلبش بود،از اول رقص سع یرو یکیکوچ شدن،لبخندیخودشون اجرا م یبعد قبل یکیشده بودم،حرکات  دنیرقص محو

ذهنم  یبدونه تو خواستمیبد بود ،نم نیتا ته ذهنمو بخونه!ا خوادینگاه م هیبا  کردمینکنم...اما بالخره باهاش چشم تو چشم شدم،حس م

 !گذرهیم یچ

 .کردیداده بود و منو نگاه م هیستون تک هیبه  یبه اطرافم نگاه کردم،به ادام که با اخم گوشه ا دوباره

 یبیبودم حس عج کشینزد یکرد،وقتینم تمیرابرت اذ کیو بودن نزد دنیبود که رقص نیا وفتادیداشت برام م که یوحشتناک اتفاق

 شناختم! یکه نم یداشتم!حس

 !اما رابرت...هیدوست داشتن چجور دونستمیادامو دوست داشتم و م من

 به خودم اومدم،دامن لباسمو گرفتم و دوباره به نشونه احترام خم شدم. تیدست جمع یصدا با
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 حالمو خوبه کنه! تونستیرفتم،باغ اونجا م یبه سمت در پشت میمستق

 ی.دستمو روومدیم یپوشونده بود نشسته بودم ، باد نسبتا سرد چکیشکل که دورشو برگ و پ یقفس مربع هی ریکه ز یمکتین یرو

 .دمیبازوهام کش

 شونم حس کردم. یفکر بلند شدن بودم که شنل ادام و رو یتو

 نشست. کنارم

 

 بهتره... یلی!تماشاش از دور خیرقص یخوب م یلیخ-

 لب ادامه داد: ریز بعد

 راجع به خودتم... دیشا-

 تکون داد. سرشو

 بود. یبه هر حال!شب خوب-

 بود! یواقع نیهالوو یمهمون هیاره،-

 !رهیگیرو رابرت م  LA یتو نیهالوو یمهمون نیهرسال بزرگتر-

 خون اشام واقعا جذاب شده بود. میو نگاهش کردم ،با اون گر برگشتم

 ی.نسبت به ادام به کششمیش گهیشدنمون به همد کیمانع نزد میتونست ینم چکدوممونیشد.ه ی،صورتش جد دیرو که د رمیخ نگاه

 تونستم مقاومت کنم! یوجود داشت که نم

 .دمیارومش رو شن ی.صداکردمیپوست صورتم حس م یمتر یانتچند س یهاش رو رو نفس

 من عاشقتم...-

*** 

 رو هم موکول کرده بودن به فردا. زکردنشیتم یشده بود،حت یخال خونه

 خدمتکار جلوم رو گرفت. هیخواستم در اتاق رو باز کنم که  یم

 تو! نیبر شهینم-

 !نجایبه ا دمیرس یرفت و چجور یادام ک دمیدرست نفهم یکرده بود.حت جمیگ ادیز یخستگ

 چرا؟-

 امشب... سیرئ-

 جملشو تموم کنه. نذاشتم

 ؟؟؟یچ-

 خودش گرفت. هی غیحالت ج بایکلمه تقر نیا گفتن

 .دمیاتاقتونو نشونتون م-

 "برو به جهنم!"دلم گفتم  یدر اتاق رابرت فاصله گرفتمو تو از

 .دمیاتاقمو بهم کوب در

 رو برده تو اتاق من! یا گهیچرا برام مهمه که اون دختر د دمیفهمیدم!نمشده بو شدم،امایناراحت م دینبا

 تخت نشستم. یکه همون دختر گذاشته بود ،عوض کردم.رو ییرو با لباسها لباسم

 کنم... رونیاون دخترو ب خواستیتونستم فکرم رو از اون اتاق منحرف کنم.دلم م ینم

 چه خبره! یسر صبح نمیچشمامو باز کردم،به سرعت در اتاق باز کردم تا بب دادیداد و ب یباصدا

 و هنوز درست تعادلش رو حفظ نکرده بود که لباساش هم پرت شد سمتش! رونیاز اتاق رابرت پرت شد ب بایدختر تقر هی

 خوردم. یکه با داد رابرت سرجام تکون کردمیبه صحنه روبروم نگاه م رتیح با

 !رونیشو باز خونه من گم-

 بود؟ یچ یبرا گهیکارا د نی،ا نییپا دیاز پله ها دو تونستیکه م یسرعت نیشتریبا ب دختره

 گفتم: یبلند یاتاقش با صدا یبره تو نکهی،قبل از ا دمیهم کش یتو ابروهامو

 !میباهم حرف بزن دیبا-

 بگم. خوامیم یچ شنوهیگذاشتم که م نیبه حساب ا نویاتاق و ا یتو برگشت



Roman-City.ir 
 سقوط تابستان رمان

 

https://telegram.me/romancity 51 

 

 بودم. سادهیدرگاه در وا یتو

 چه خبر بود؟ نجایا شبید-

 با بستن سردکمه هاش گفت: همزمان

 باشه؟ یچه خبر یخواستیم-

 اتاق من! یتو یاریاون دخترو ب یحق نداشت-

 اتاق تو؟-

 به سمتم اومد. یبستن سردکمه هاش شد،چند قدم الیخیب

 !یموند شتریخواستم،ب"من"چون  نهی!تنها فرقت اهیل بق!مثیمهمون هیاتاق توئه؟توام  نجایا یباعث شده فکر کن یچ-

من واقعا فرق  کردمی!فکر ممیمرحله رد شد نیوقته از ا یلیکه خ کردمی.فکر مدیکه قصد داشتم بگم از ذهنم پر ییزایجوابش همه چ با

 بکنم! یفکر نیدارم...خودش باعث شده بود همچ

 گفتم: دیلرز یکه م ییباصدا

 من...متاسفم...-

 نره! ادتیگذشتت  چوقتیتا ه یدوباره بشنو دیجمالتو با یوقتا...بعض یرون،بعضیاومدم ب ازاونجا

*** 

.دو ماه یدچار روز مرگ زیشد و همه چ یم نیفوق العاده روت نجایا یاوقات زندگ یوگاس...گاه میبود بر م،قراریبود سمسیکر التیتعط تو

 که دچارش بودم در اورده بود... یرابرت منو از توهم شیماه پ 2...جمالت یتنش چیه یبه سرعت گدشت ب

 متفاوت بودن! توهم

 التیتعط ینبود،خدمتکارا رو مرخص کرد تا برا یخبر چیه ره،امایبگ یقبل یبه بزرگ یمهمون هیسال نو هم قراره  یرابرت برا کردمیم فکر

داد که پالکش اول اسمش بود.اما مجبور  هیهد یو نقره ا فیگردنبد ظر هیادام بهم  سمسیکر ی.براوفتادین یاتفاق خاص چیه گهیبرن و د

 هیکه هد ینقره ا بیاون پالک،صل ی!به جانهیگردنم بب یبود رابرت اونو تو ینگه دارم چون کاف زمیکشو م یتو شهیهمبودم پالکشو 

 انداخته بودم. ریزنج یرافائل بود رو تو

 !میزندگ زیچ نیرشده بود به با ارزش ت لیگردنبد تبد نیا

تعجب  شتریب کردیرو اجرا م سمسینداشت!مطمئنا اگه رسم و رسومات کر یهم بهم نگفت.تعجب یخشک و خال کیتبر هی یحت رابرت

 !کردمیم

 نکهینداشتم از ا یترس گهیشدم.د رهیبهش خ یترس چیه یگرفتم.ب دهینگاه نکردن بهش ناد ی.تمام تالشمو برادمیرو پوش میمشک یپالتو

 حس ناشناخته دارم. هیبگم من نسبت به اون 

 تباه کنم! نیاز ا شتریاحساس ب یاحساس ناشناخته به ادم سنگ دل و ب هیبراساس  مویقرار نبود من زندگ اما

 !خوردیبه من م شتریاونم دوستم داره ب دونمیم شهیادم مهربون که هم هیداشتن  دوست

 کنم. یخواستم زندگ یواقعا نم گهیشد،دیکه از اولش عذاب بود هم سهم من نم یزندگ نیادام از ا اگه

 م؟یبر-

 .دیبه خودش کش متیصدام دست از زدن اون عطر گرون ق با

 ؟یرفتن به اونجا مشتاق یبرا شهیتو وگاس هست که هم یچ-

 ست؟ین یبودن دوستم اونجا کاف-

 من؟...نه! دیاز د-

 تلنگر الزم داشتم! هیر دوباره چرا اون حرفو زدم!انگا دمینفهم

 من... دیاحساسِ، نه از د یادم سنگ دل و ب هی دیاز د نیا-

 بهم انداخت.دستامو تو هم گره زدم. یا رهیو خ یطوالن نگاه

 ...من...دیببخش-

 !ستین یاجیاحت-

 .رونیاز من دروباز کرد و رفت ب جلوتر

 داشته باشم. یهمه وقت ،انرژ نیبعد ا سیمهد دنید یباشم تا حداقل برا الیخ یکردم ب یسع

 اواز خون بود. یو گروه ها یرنگ یو روبان قرمز و چراغ ها سمسیتفاوت که االن پر از درخت کر نیمثه قبل بود. با ا وگاس
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 .ستادیا نیبرج ماش هی یجلو
"Torenton tower 

 !کردیم یزندگ نجایاستفن ا پس

 ادهیقرمز و اسپرتش پ نیهم از ماش نی.ادام از ماشدیبار یپالتوم فرو بردم.برف با شدت م بیج یتو شتریباز کردم و دستام رو ب نویماش در

 براش تکون دادم.صدامو باال بردن و اسمشو صدا زدم: یشد،دست

 ادام؟ادام؟-

 سرش انداخت: یکاپشنش رو رو کاله

 شده؟ یچ-

 بود. دهیبهم رس بایتقر

 ؟یریگیعکس ازم م هی-

 ؟یشد وونهید-

 اره!-

 در اورد. بشیرو از ج شیو گوش دیخند

 !سایوا-

 ...!رنیگیعکس م ابونیوسط خ یسرد و برف یهوا نیا یکه تو میبد وونهیدوتا د هیشب

از رابرت وجود  دنیترس یبرا یزیچ گهیگرفتم.د دهی.اخم وحشتناک رابرت رو ناد دمیرافائل باهم به سمت اون و رابرت دو یصدا با

 !دمیکه د کردمیفکر م دمیبودم!شا دهیاونو هم د یرو نینداشت.من بدتر

 هاوس مخصوص خود رابرت بود!چه خودخواه! ستاد،پنتیاسانسور ا 49 طبقه

 سیمهد د،دنبالیچرخ یتموم شد با سرعت رفتم تو سرم مدام م شییخوش امد گو یبود،وقت سادهیاستقبال از ما وا یدر برا یجلو استفن

 و محکم بعلش کردم. دمیبود،به سمتش دو سادهیوا گهیتا دختر د2بود و کنار  دهیپوش یو صورت دیسارافون سف هی، دمشیبودم،بالخره د

 !سیمهد-

 دادمش.بالخره دستامو از دورش باز کردم. یبه خودم فشار م محکم

 مبارک. سمسیکر-

 توام مبارک! سمسیکر-

 دستم حس کردم. ریرو ز یزیکه چ مینیبش میگرفتم تا بر دستشو

 کردم. کیبه صورتم نزد دستشو

 داشت... یکیکوچ نیکه روش نگ یفیظر حلقه

 نه!!!!-

 شرم و خجالت داشت نگاه کردم نیب یصورتش که حالت به

 ه؟یاون مرد خوشبخت ک-

 گفت یاروم یصدا با

 جرالد!-

 .دمشیکش یخودم م دنبال

 .یکن فیبرام تعر زویهمه چ دیزودباش،با-

 .کردیبا لبخند بهمون نگاه م م،ادامیمبل دو نفره نشست هی یرو باهم

 ...یکرد داشیکجا پ نم؟ازیخب،بگو بب-

 دونمی.نمکنهیو سفارش قبول م ستهیمیاونجا پشت بار وا شخدمتم،جرالدیبار پ هی یتو شویکنم،بقیکار م نجایخب راستش...من تا عصر ا-

 خوش گذرون و مست مزاحمم شده بودن! یاز اون پسرا یکیکه  یاز اون شب دیشروع شد.شا یچجور

 اومده باشه گفت ادشی یمهم زیچ هیانگار که  بعد

 "جرالد"دوستاش روش گذاشتن شییکه از زمان دانشجو هیاسم نیو ا کنهیم یزندگ نجایساله ا یلیسامانه،خ ه،اسمشیرانیاون ا یراست-

 ؟یبهم نگفت یچیچرا پشت تلفن ه-

 بگم. نمتیب یم یبت بگم.منتظر بودم وقت یاونجور نبود که بتونم یموضوع نیخب...ا-
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 نگاه کرد ساعتو

 ؟یایباهام ب یتونیبرم...م دیبار شلوغه،من با یلیروزا خ نیا یدونی!مشهیم 7اوه،داره -

 .نمیبزار بب-

 شدم و به سمت رابرت که با استفن مشغول حرف زدن بود رفتم،از پشت مبل کنار صورتش خم شدم. بلند

 گفتم: اروم

 دردسر درست نکنم! دمی.قول مکنمیم کنه؟خواهشیکه کار م یبرم اون بار سیمن با مهد شهیرابرت؟م-

 به صورتم انداخت. ینگاه

 و حواست بهش هست. یریم ایلیادام.با ام-

 لبم ظاهر شد! یرو یاسمم از زبونش لبخند دنیشن از

 رفته! ادشیمنو  اسم کردمیبهم گفته بود دختره،اون و... کم کم داشتم فکر م انقدر

 از جاش بلند شد ادام

 .سیچشم رئ-

 ؟یام یبر یخوایکجا م-

 هم اماده شده بود. سیدم،مهدیدوباره پوش پالتومو

 .کنهیکار م سیکه مهد یبار-

 برداشت. چشویسو

 خانوما! میباشه،بر-

* 

 دهنم گرفتم. یجلو دستمو

 ؟یشیهمه دود هر شب خفه نم نیا یتو تو سیمهد-

 زد داد

 شنوم! یبلند تر بگو نم-

 خودش صدامو بردم باال. مثل

 ؟یش یهمه دود خفه نم نیا یتو تو گمیم-

 عادت کردم!-

 دایزدم و برگشتم تا ادام رو پ ی.لبخنددیو اروم خند نیینگاه جرالد سرشو انداخت پا ریگذاشت و ز شخوانیپ یدستش رو رو یتو ینیس

 کنم

 .دومیدستش به سمتم م یتو وانیدوتا ل با

 !هیباحال یجا-

 تکون دادم. دییبه نشونه تا سرمو

 رو به سمتم گرفت: وانایاز ل یکی

 اب پرتقال!-

 گرفتم و تشکر کردم. وانیل

 دستش گفت: یتو وانیبا مزه مزه کردن ل همزمان

 م؟یبرقص-

 و گفتم: دمینصف اون اب پرتقال رو سر کش بایتقر

 باشه!-

 .میکرد دایدرحال رقص پ تیاون جمع ونیم ییجا هیو باهم  دیکش دستمو

 .زدمیم غیج جانیو از ه دمیپر یم نییکردم فقط سرجام باال و پا ینم یخاص کار

 .میداد تی،بالخره به نشستن رضا دنیرقص یاز کل بعد

 ام اومد کنارمون نشست سیمهد

 از پروا چه خبر؟ یراست-
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 .دمیکش یجمع شد،اه لبخندم

 ...زدیم غینجات جونش ج یداشت برا دمشیکه د یبار نیاخر-

 وحشت زده گفت: سیمهد

 االن کجاست؟؟-

 زندست. دونمیدونم...فقط م ینم-

 وسط حرفمون دیپر ادام

 م؟یبر نیحواینم12ساعت -

 گفت سیمهد

 .نیبر نیخوایاگه م نجام،شمایا4من تا -

 .نمتیب یپس خونه م-

 خدافظ.-

 .شخوانیکنار پ میرفت سیمهد با

 .نیخوشبخت ش دوارمیخوشحال شدم،ام دنتونیاز د-

 .ختنیها رو سرش ر یکرد و دوباره حجم مشتر یتشکر جرالد

* 

 .دمیدستشه ،کالفه درو به هم کوب یمشروبش تو شهیو دوباره ش دارهیرابرت که همچنان ب دنیاتاقو باز کردم ،با د در

 من برگشتم.-

 رو سر بکشه گفت شهیدوباره اون ش نکهیداد و قبل از ا هیاتاق تک یکاناپه تو به

 خوش گذشت؟-

 دمیرو از دستش کش شهیندادم،ش جوابشو

 !شیکش یکه قبل خواب سر م ستین ریش یبطر نیا-

 اشاره کردم. شهیش یدستم به برچسب رو با

 درصده! 40 یِالیتک-

 شد. زیمخیکاناپه ن رو

 ؟ینگران -

 قفسه گذاشتمش یبستم و تو ویبطر در

 !یکشیخودتو با الکل م ی؟داریگیم یمعلومه چ-

 .نمیو مجبورم کرد کنارش بش دیرو کش دستم

 ا،درسته؟یلیام یکن ینم انتیتو به اعتماد من خ-

 ده؟یتصور کردم که نکنه فهم هیثان هی یبرا

 رو بفهمه و بازم بزاره من و ادام... یزیچ نیمطمئن بودم که امکان نداره همچ اما

 کنم!! ینم انتیمعلومه که خ-

 کرد همونجا کنارش دراز بکشم. مجبورم

 خاطر اعتماد منه! هیهمش  یکه االن دار ییزایچ نیو ا مینره من ک ادتیوقت  چیخوبه...ه-

 هم فشار دادم. یرو پالکامو

 !یدرک کن نویا یدیفهم یروز هیاگه  داوارمیمن با ادام باشم.ام یزاری،نمیکنیفکر نم ی... تو منطقکنمیم نکارویدارم ا نکهیاز ا متاسفم

 تا االن برگشته. سیبود.پس مهد 11کنم. دایاتاقو پ یباز کردم،سرمو چرخوندم تا ساعت تو پالکامو

 عوض کردم. یو شلوار مشک دیسف راهنیپ هیبه دست و صورتم زدم و لباسمو با  یاب

 استفن مواجه شدم! یاتاق رو که باز کردم با چهره درهم ادام و نگاه عصبان در

 ومو باال انداختم.ابر یتا هی

 !ریصبحتون بخ-

 از دست استفن نجاتش داده بودم با خنده بغلم کرد یمن خوشحال شده بود و به نوع دنیاز د یلیکه انگار خ ادام
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 ملکه! ریصبح بخ-

 تکون داد. یسر یبدخلق تیدر نها استفن

 شده؟ یزیچ-

 .ستیمهم ن-

 .دیچ یصبحونه رو م زیداشت م سیمهد

 گرفتم. دستشو

 م؟ی!مگه خودمون دست ندارهیچه کار نیا-

 !نجایکارا اومده ا نیاون واسه انجام هم-

 بود. ستادهیاشپزخونه ا یکنار ورود بیدست به ج رابرت

 نشوندم. یصندل یرو به زور رو سیمهد

به من بگو  یخواست یزی!تو اگه چکنهیشب تا صب رو کار م شمینطوریانقدر خودشو خسته کنه!اون هم ستین یازین نجامیمن ا یتا وقت-

 !دمیخودم بهت م

 .دیعقب کش یصندل هی

 !نیبچ زویباشه،م_

 نشست. زیزد و پشت م یچشمک ادام

 یجا ذاشتینم یاومد!حت یواقعا کوتاه نم شدیبدجنس م ی!رابرت وقتدمیکامل چ زیم هیکردم و  دایپ زویبالخره همه چ یهزار بدبخت با

 رو بهم بگه! لیوسا

 و نشستم دمیعقب کش ویصندل

 ست؟ین ادیز زیم هی یساعت برا مین-

 کردم و گفتم یپوف

 ؟یکن مونمیپش یخوا یم-

 !دیجفتتونو مجبور کنم کار کن تونمینه،چون در هر صورت اگه بخوام م-

 بلند شد. زیو از پشت م دیکوب زیم یرو رو وانشیل سیمهد

 !یممنون ام-

 باهاش بلند شدم. منم

 م؟یحرف بزن یایم_

 حتما!-

 

 میهم نشسته بود ارکن

 افتاده. ییاتفاقا هی...سیمهد-

 شده؟؟؟ یچ -

 ...من با ادامم!یدونیخب من...م-

 دیپرس متعجب

 ...یعنی-

 صورتم گذاشتم یرو دستامو

 .گفتمیبود که بشه با رابرت صحبت کرد بهش م یاگه راه خورمیقسم م-

 دستش گرفت یتو دستامو

 افرادشون... نیتر کی!اونم از نزدستنین انتیخ قیاداما هم ال نیبدتر ی!من از رابرت تورنتون متنفرم!اما حتیام-

 ...من فقط...ستمیدوست دخترشم ن ایمعشوقه  ی!حتستمی.من همسر اون نمیبر نجایراهه تا بتونه از ا هیترکش کنم.ادام دنبال  خوامیم-

 اشتباهه. یریکه م یراه-

 ریوضع بمونم و تحق نیهم یتا اخر عمرم تو دیبا ایندارم. نیجز ا ی!اما بدون چاره ایوقت هم نباش چیکه ه دوارمی. امیمن نبود یتو جا-

 !کردمیم یکار هی مینجات زدگ یبرا دیبا ایشم 
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 با خودته!من نظرمو گفتم. میتصم-

 زد. یلبخند

 ؟یحاال دوسش دار-

 اره...-

 ؟یاون چ-

 اره!-

 .یوفتیدردسر ن یکه تو دوارمیام-

 داشته باشم. یاحساس بهتر کمیباعث شده بود  سیبه مهد قتیحق نیا گفتن

 ؟یخونه باش یروز مونده،قراره همش رو تو 10 التیتا اخر تعط-

 اشاره کردم. دنید یم لمیف جانیرافائل و ادام که باه به

 !میخونه بمون یتو دیانگار که با-

 .دمیرو شن سیمهد یزنگ گوش یبگم صدا یزیچ نکهیاز ا قبل

 گفت. خندون

 جرالده! -

 جانم؟-

 عجله از جاش بلند شد. با

 من!االن چطوره؟ یخدا-

 بند رو از دورش باز کرد. شیپ

 !امیاالن م نیمن هم-

 شرت و شلوار ساده عوض کرد. یت هیقطع کرد و لباس فرمش رو با  ویگوش

 شده؟؟ یچ-

 !مارستانهیجرالد...حالش بد شده،ب-

 ام؟یباهات ب یخوایم-

 نه راحت باش...-

 .دمیدر خونه رو شن یجوابش رو بدم،صدا نکهیا قبل

 و عوض کرده بود! اتمیمثه رابرت ،روح یکنار ادم پر مشغله و دردسر یبودم!زندگ زیانگ جانیاتفاق ه هیسر رفته بود،دنبال  یحساب حوصلم

 بودمش. دهیصبح ند از

 ادام؟رابرت کجاست؟-

 بود گفت لمیکه محو ف نطوریهم

 از هتال بزنه. یکیسر به  هیرفته بود -

 خسته نباشه! گردهیبرم یبودم وقت دواریاتاق تا حاضر شم،ام یتو رفتم

*** 

 گذاشته بودم و منتظر رابرت بودم. زیم یتموم شده بود،سرمو رو کارم

 .رونیرو برداشتم و از اتاق رفتم ب دمیسف ینفر،پالتو هیخوش امد گفتن به  یصدا دنیشن با

 بود. ستادهیا هنوز

 رون؟یب میبر یایم-

 گفت: تینگاهم کرد و در نها باتعجب

 !میبر-

 دختر رو کشت! هیترسوندنم  یکه برا هیهمون ادم نیتونستم باور کنم ا یخودمم نم رون،هنوزیزدم و همراهش از خونه اومدم ب یلبخند

 نشست. دشیسف یرو مرخص کرد و خودش پشت فرمون بنتل راننده

 رستوران... هی ای نو،کالبیم،کازیقراره بر کردمیتر هم شده بود.فکر م ریوگاس با اومدن برف،چشمگ یها ابونیخ ییبایز
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*** 

 

 کمپ مانند نگه داشت. یجا هیکنار  تیبه سمت جاده خارج از شهر رفت و در نها نیماش اما

 شدم. ادهیپ نیاز ماش یکنجکاو با

سن  یبه رو یخوندن. مردم رو یدختر بودن و داشتن م هیبا  یقیبند موس هی که روش کیو سن کوچ جیاست هیبود. یابونیکنسرت خ هی

 .فروختنیم یجمع شده بودن و اطراف اونجا هم خوراک

 دمیفروخت کنار نرفت.همزمان پرس یاون دکه که هات چاکلت م یاز رو نگاهم

 ؟یشناس یگروه رو م نیتو ا-

 تکون داد. ینف یبه معن سرشو

 کنسرته! هی نجایبودم که امروز ا دهیفقط شن-

 چقدر به اون دکه نگاه کردم که بالخره گفت: دونمینم

 !یبگ یتونیم یخوایم یزیچ یوقت-

 عوض شدنش نبود. یبرا یکرده بود،توقع یاخالق زندگ نیسالها با هم رم،اونیلبخندم رو بگ یجلو تونستمیزد و رفت تا بخره!نم طعنشو

 بود! سادهیدکه هات چاکلت وا هی یسرتاپا مارکش جلو یمتفاوت بود،با لباسا یادیمردم ز نیب افشیو ق پیت 

 جلب شد: ومدیم جیکه از سمت است ینیدلنش یبه ملود توجهم
And if you say something that you might even mean 

 که ممکنه منظورت باشه یبگ یزیاگه چ و
It’s hard to even fathom which parts I should believe 

 باور باور کنم. دیبفهمم که کدوم قسمتشو با یسخته حت یلیخ نیا

‘Cause you’re giving me a million reasons 

 یدیم لیتو بهم هزار تا دل چون
Give me a million reasons 

 یدیبهم م لیتا دل هزار
Givin’ me a million reasons 

About a million reasons 
...اما ادیز یلینه خ دیگلوم رو گرفته بود،رابرت عوض شده بود شا خیعذاب وجدان ب ومد،احساسیچاکلت به سمتم مهات  وانیدوتا ل با

 یاگه ترکش کنم برا یحت گفتیو بهم م کردیم یاداوریکه سرم اورده بود و  ییمدام بالها یزیچ هیوسط  نیبود.اما ا یلینسبت به قبل خ

 رو ببره تواتاقش! گهینفر د هیسرشب با من برقصه و خوش باشه و بعد  تونهیکه م هی.اون همون ادمستیاون مهم ن
I bow down to pray 

 شدم تا دعا کنم خم
I try to make the worse seem better 

 بدتر،بهتر به نظر برسه کنمیم یسع دارم
Lord, show me the way 

 نشونم بده ا،راهویخدا

I’ve got a hundred million reasons to walk away 
 رفتن دارم یبرا لیها دل ونیلیم من

But baby, I just need one good one to stay 
 

[Lady gaga - million reasons] 

 تا بمونم. خامیخوب م لیدل هیفقط  زم،منیعز یول

 

 از دستش گرفتم. وانیل

 نجا؟یا میچرا اومد-

 فک کردم ممکنه برات از رستوران جالب تر باشه!-
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 نگاه کردم.واقعا هم بود! جیبه است گهیبار د هی

 بود که رابرت گفت: 1ساعت حدواد  م،یرو اونجا گذروند یساعت چند

 .میبرگرد گهیبهتره د-

 .میگفت یاروم باشه

 داد یرو بهم م یحس بد هیساکت  زد،جادهیاطراف وگاس بود و جاده هاش خلوت بود.دلم شور م بایکنسرت تقر م،محلیشد نیماش سوار

 .کردیهم به استرسم اضافه م ومدیکه پشت سرمون م ینیماش ی،نور چراغ

 که... ینیماش-

 پشت سرمونه. میراه افتاد ی!از وقتدونمیم-

 زده گفتم: وحشت

 دنبالمونن؟؟-

 .ارنیب ریمنتظرن تا منو تنها گ کایادم تو سرتاسر آمر ینداره،کل یتعجب-

 .کردیم ادیاسترسمو ز شتریب کرد،برعکسیارومم که نم حرفاش

 که استرسم رو کم کنه؟ یبگ یزیچ هی یتونینم-

 تو چشمام نگاخ کرد.و با اخم برگشت

 منفجر نشده! نمونیوشحال باش که هنوز ماش۷چرا!-

 .نیماش شهیو شکستن ش کیشل یصدا دنیرو برد باال،با شن نیماش سرعت

 دستام گرفتم. نیو سرم رو ب دمیکش یغیج

 رفت. یاز اون تند نم رشتیب گهید نیماش

 ،ترمز کرد و راه جاده رو بست. دمیرو از روبرومون د گهید نهیماش هیچراغ  نور

 .ستادیجلومون بخوره ا نیبه ماش نکهیقبل از ا هیدر عرض چند ثان نیترمز فشار داد و ماش یپاشو رو رابرت

 .دیکش رونیبازوم رو گرفت و منو ب یباز شد ،دست نیماش در

 حس کردم. میشونیپ یاسلحس رو رو دونستمیکه خوب م یزیسرچ

 !رونیب ایباال و ب ریمغزه دختره رو سوراخ کنم ،دستاتو بگ یخوا یاگه نم-

 نشد! جادیا رییتغ چیه

 شه! میدختر تسل هینداشت رابرت به خاطر  امکان

 غیساق پام،ج یتو یو وحشتناک دیپرتم کرد و با سوزش شد نیزم یزد،همزمان رو ییهوا ریت هیشد و  یکه گرفته بودم عصبان یمرد

 افتادم. نیزم یحال رو یو ب دمیاز ته دلم کش یبلند

 .دمیشن یرو ناواضح م یدر پ یپ یها کیشل یصدا

 داد بزنم حواست به پشتت باشه اما خواستمی،م شدنیم کی.از پشت سر داشتن بهش نزدکنهیم کیکه داره به سمت همون مرد شل دمید

 .دیچرخ یدهنم نم یزبونم تو

  دمید یواضح نم زویچ چیه گهید

 ...گرفتیرمق جونم رو هم م نیزده جاده داشت اخر خیو یبرف یها نیزم

**** 

 دفعه و وحشت زده باز کردم. کیصورتم پلکام رو  یرو یدیسوزش شد با

 .درد پام وحشتناک بود.رفتیم جیگ سرم

 بسته بودن. ریدست و پاش رو با زنج یصندل هیکه کنارم رو  دمیرابرت رو د بالخره

 .رمیکه جلوم بودن باعث شد سرمو باال بگ ییانبار و سوله بود.پاها نیب یزیچ هی

 .کردیگوشه لبش بود و داشت براندازم م یبرگ گاریساله،س 50مرد حدودا  هی

 نشست. نیزم یدوتاپاش رو یرو

 داد. یکید گذاشت و فشار کوچخورده بو ریاز ساق پام که ت یهمون قسمت یرو دستشو

 .هیگر ریزدم و ناخوداگاه زدم ز یبلند غیدرد ج از

 .دیچیاون انبار پ یخندش تو یصدا
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 دوست ندارم! یلیساکت رو خ یبهتره!من جاها ینجوریا-

 همه وجودم رو گرفته بود. یدی،ضعف شد ختیر یصورتم م یرو اشکام

 .سادیرابرت وا یجلو

 !م؟ی!از کجا شروع کنریخب تورنتون کب-

 بود. یتر شد.صورتش کبود و خون ظی،غل ظشیبه پهلو رابرت زد که اون فقط اخم غل یلگد

 پاره شده بود. بایتقر راهنشیپ

 م؟یشروع کن یدیازم دزد دهیکه تو مزا یتا کالب 3از اون  هینظرت چ -

 باال اورد و فقط گفت: سرشو

 !یباهاش دست داد یروز هیکه  یاطرافت،زنت،بچه هات و هر خر یهمه آدما نطوریدستام باز بشه خودت رو مرده فرض کن!هم یوقت-

 مشتش گرفت: یرابرت رو تو قهیمرد خم شد و  همون

 !دیاالن وقت التماسه نه تهد-

 صورتم گرفتم. یبستمو جلو یول کرد و برگشت سمت من ،از ترس دستا قشوی

قصر  هی شونیاون همه کثافت کار ریز تیموفق در نها ی!همه اون تاجراینداشت یرابرت؟...نقطه ضعف کردیتو رو متفاوت م یچ یدونیم-

 هیبه داشتن  ازین نیا رهی!اما انگار سن که باال مینیشد ضربه نب یباعث م نی!ایخانواده و بچه داشتن!اما تو تا االن خودت بود هیگرم با 

 !یادم معمول هیچه  ری!چه تورنتون کبهمه هست یاخانواده بر

 صورتم برداشت: یرو از رو دستام

 ...دوست دخترت؟هیک نیخب؟ا-

 کرد. یا انهیموز خنده

 خونت؟! یتو یکشوند دیرو با تهد شیکش هیبگو؟ ؟راستشویازدواج کرد یزنت!...چطور دمیشا-

 داد! یهنوز داشت به چرت و پرت گفتنش ادامه م یچجور کهیمرت نیدونم ا ی.نمکردیرابرت داشت زهره ترکم م نگاه

 جاناتان؟؟جاناتان!!-

 اومد تو. رونیاز ب یا گهید مرده

 تا برگه دستش بود. چند

 رابرت گرفت. یرو جلو اونا

 نیبه کشتنت دارم و سرکوب کنم و بزارم با ا دایکه شد یلیاون م دمیقول م یکه مال منه بهم برگردون یزیو چ یرو امضا کن نایاگه ا-

 .تیسر زندگ یبرگرد گریج

 کرد! ینمنگاهشونم یاومد که رابرت قصد داشته باشه اون برگه هاروامضا کنه!حت یبه نظر نم اصال

 به جاناتان کرد و دست راست رابرت و باز کرد. یاشاره ا مرده

 صورتش خم شد یجلو

 ؟یامضا کن یخوایخب؟م-

 شد! یداشت خفه م بایمشتش گرفت که تقر یتو یاون مرد و طور قهیبا دست ازادش  هیاز ثان یر کثرد رابرت

 طرفه؟ یدونه با ک یخرده پا که نم هیاحمق؟ یهست یتو ک-

 اون مرد از دست رابرت نجاتش دادن. یمحفاظا

 ...یخوایم ینطوریباشه... اگه ا-

 دنش،مگه چند تا حون داشت!شروع کردن به ز یمحافظاش اشاره کرد.چند نفر به

 ارهیاون همه ضربه دووم ن ریز دمیترس یم

 .نیاز سرش بردار ا،دستیعوض دیولش کن-

 به هق هق افتاده بودم که دست از سرش برداشتن. گهیشد.د یادا م غیبا ج کلماتم

 گردنش خم شده بود. یهوش سرش رو یب

 نحو ممکن دوباره به هوش اومد. نیبه بدتر دنیکه روش پاش یسطل اب با

 !یصحنه رو از دست بد نیتونستم بزارم ا ینم-

 شدم. یم دهیبلندم کرد و دنبالش کش نیزم یسمتم و طناب دور پاهامو باز کرد از رو اومد
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 نظرت عوض شه. دیبرم،شا یبا خودم م نویفعال ا-

 :دیکش یرو پاره کنه. داد م رایهر لحظه ممکنه اون زنج کردمیکه فک م دیکش یخودشو م انقدر

 دستتو از اون بکش *روم زاده!-

 !نمشینب گهیکه د دمیترس ی.واقعا مکردمیداشتم نگاهش م رونیب میکه از در اون انبار اومد یلحظه ا تا

 که همونجا پارک بود پرتم کرد. ینیماش یکنه،تو دنیکه بهم خورد باعث شد بدنم شروع به لرز یسرد باد

هاله مات  هیکه فقط ازش  یلحظه ا نیکرده بودم. سرمو چرخوندم و تا اخر ریدونفر گ نیتقال نداشتم ،درد پام بدتر شده بود. ب یبرا یجون

 ...رمی. نتونستم نگاهمو رو از اون انبار بگشدیم دهیشب د یکیتو تار

 اد؟یم بقرار بود سر ییچه بال کردم،ینگاه م میبود ستادهیکه جلوش ا یترس به خونه بزرگ با

 .یسمت در ورود دنمیکش یبسته م یدستا با

 ...ادیسرم ن ییوجود نداشت که بال یضمانت

 .دمیاون مرد رو شن  یکف خونه پرت شدم.صدا یسنگ ها یرو

 بزنه،هنوز زوده واسه مردنش! هیبخ نویا یپا اریدکتر ب هیبرو -

 .سیچشم رئ-

 .دمیخودمو عقب کش کمی ینشست.با بدبخت نیزم یرو کنارم

 .ستمیکس مهم ن چیه ی!براستمین یچیمن برم،من ه نجا؟بزاریا یچرا منو اورد-

 و اشکامو پاک کرد. دیصورتم کش یرو دستشو

 .دمیترس شتریبه تنم نشست و ب یلرز

 !شهیمعلوم م یبه زود-

 نبود! یام کار سخت یلیمن خ تیکرد بلندم کنه،با وضع یاومد وسع یخدمتکار زنه

 داشت! لهیتفاوت که مثل زندان راهرو و م نیبود،با ا نیزم ریمثه ز ییجا هیکردمو پتو رو محکم تر دورم گفتم. یبلند عطسه

سرم  ییتو خواب بال نکهیبدم،درد پام بعد از پانسمان کمتر شد ،اما از ترس ا  صیدرست تشخ تونمیروز  گذشته،نم 1 کنمیم فکر

 ته بودم.هم نذاش یهم رو هیثان هی یحت ارن،چشمامویب

 و به زور بلندم کرد. دیاز محافظا بود،دستم رو کش یکیباز شد، در

 .زدیقدم م یمنو گروگان گرفته بود،وسط سالن عصب شبیکه د یمرد اون

 مشتش گرفت. یرو تو قمیبه سمتم هجوم اورد و  دنمید با

 زد: داد

 ؟یهست یتو ک-

 شو در اورد و به سمت قلبم نشونه گرفت. اسلحه

 دفاع از خودمو هم نداشتم. ایتوان فرار  یاومد.من حت یازم بر نم هیرجز گ یکار

 بکشم. هیدست از گر هیچند ثان یکه به صورتم خورد.باعث شد برا یلیس

 رو ندارم. ایمسخره باز نیمن حوصله ا-

 کرد. یمحافظاش اشاره ا به

 خوره! یبدردمون نم نین،ایباهاش بکن نیخوایم یهرکار نیببر-

 شده بودم. دیکامال ناام گهیاالن د ادینجات جونم ب ینفر برا هیممکنه  کردمیتا االن،فکر م اگه

 .نمیهم اروم نش هیثان هی یبرا یشد حت یهمه و همه باعث م فشونیکث ی، از نگاه کردنشون تا خنده ها کردمیو تقال م دمیکشیم غیج

 یو سع دمیکش غیکه تنم بود اومد. ج یراهنیو نفسام نامنظم شده بود،دستش به سمت پ زدیاتاق پشت سرمون بسته شد.قلبم تند م در

 کردم فرار کنم.

 .کردمیم هیدستش گرفته بود.بلند بلند گر یتو دستامو

 منو بکش... ایکمکم کن  ای ایخدا

 س بزنم.اون اشغال رو از دورم پ یکردم دستا یدلم زنده شد و سع یتو یدی. امومدیم یانداز ریت یصدا

 .دیچیفضا پ یتو کیشل یشد و بالفاصله صدا دهیکوب واریاتاق محکم به د در

 .دمیبه سمتش دو عیرابرت ،سر یاز محافظا یکی دنید با
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 .رمیبگ دهیو ناد ستادمیو شلوار جلوش وا دهیپوش مهیتنه ن میفقط با ن نکهیا ت،یموقع نیا یکردم تو یسع

 نگاهم کنه گفت: میمستق نکهیا بدون

 .میشد یم دیکردنت نا ام دایاز پ میداشت گهی؟دیا،خوبیلیام-

 اروم تکون دادم. سرمو

 رو دور شونه هام حس کردم. یکیکوچ یپتو

 .ایدنبالم ب-

 در ، یبه جلو دنیسرش راه افتادم.با رس پشت

 .دمید زدیو که با تلفن حرف م ادام

 اومد. نییدستش از کنار گوشش پا دنمید با

 .دمیرو محکم دورم گرفتم و به سمتش دو پتو

 باز کرد و محکم بغلم کرد. دستاشو

 .هیگر ریو دوباره زدم ز دیدوبارش تمام مقاومت از هم پاش دنید با

 .دیموهامو بوس یرو اروم

 جات امنه. گهیتموم شد.د یچ ست،همهین یزیچ-

 گفتم: دهیبر دهیفشار دادم و بر نشیبه س شتریب سرمو

 ...کردمیاز دستت دادم،فکر م شهیهم یبرا کردمیفکر م-

 ...ستین یزی،چیاروم باشه ام-

 .مینشست نیماش یپشتم گذاشت و باهم تو دستشو

 سمت راننده باز شد،رافائل بود. در

 .میچقدر نگرانت بود یدونی.نمی!خداروشکر که خوبایلیام-

 بهش زدم. یجون یب لبخند

 .نمتیب یخوشحالم که دوباره م-

 هوش شم! یشد ب یداشت باعث م یخواب یشونه ادام گذاشتم وچشمام رو بستم . ب یرو سرمو

* 

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؟

تا از امروز به بعد تو را در کنار خود داشته باشم. در  نم،یگز یخود بر م یکالرک، بعنوان همسر قانون ایلین رابرت تورنتون، تو را امم-

کنم.  شیبه تو عشق بورزم و تو را ستا نکهیا یبرا ،یو سالمت یماریو ثروت، درهنگام ب یها، در هنگام تنگدست نیها و بدتر نیهنگام بهتر

 که مرگ ما را از هم جدا کند. یتا زمان وزمراز ا

! آیا این مرد را به همسری می پذیری تا طبق قانون خداوند در پیمان مقدس زناشویی با هم زندگی کنید؟ در ناخوشی و تندرسی ایلیام-

 ارجش خواهی نهاد و با چشم پوشی از دیگران تا وقتی که زنده ای خود را وقف او خواهی کرد؟

ما زنده  یهر دو کهیکنم تا زمان یم ادیشاهدان سوگند  نیکنم، در مقابل ا یکالرک، تو را بعنوان همسر وفادار خود انتخاب م ایلیمن ام-

انتخاب کردم همانطور که تو مرا با تمام نقاط  تیکنم. من تو را با تمام ضعف ها و قوت ها یورزم و از تو مراقبت م یبه تو عشق م میهست

داشتم به سراغ تو خواهم  اجیبه کمک احت کهیبه تو کمک خواهم کرد و زمان یداشت اجیبه کمک احت کهیزمان ،یقبول کرد قدرتمضعف و 

 خواهم کرد انتخاب کرده ام. یعمر با او زندگ انیکه تا پا یآمد. من تو را بعنوان کس

 خداوندا این حلقه را متبرک دار ! این زن و مرد زیر سایه تو وفاد...-

 ...ی؟امیام-

 من! ی...خدازدمیحد ممکن چشمامو باز کردم،نفس نفس م نیاخر تا

 گشتم! یم سایو کل یبه اطراف چرخوندم،انگار هنوزم دنبال پدر روحان سرمو

 ؟یدید یکابوس م یا؟داشتیلیام-

 !نمیبب ویزیچ نیخواب همچ یادام نگاه کردم.من چطور تونستم حت یچشما به

 ...ستیممکنه...اون اهل ازدواج ن ریغ نیا
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 که اون مرده گفت! هیگذاشتم.حتما کار مزخرفات شونمیپ یرو دستمو

 !میباهم ازدواج کن دیمن تورو دوست دارم ادام!ما با-

 رافائل باعث شد تعادلم بهم بخوره. یها و ترمز ناگهان کیالست غیج یصدا

 کرد و گفت: یخنده مصلحت ادام

 ؟یگیم یمعلوم هست چ یام-

 به رافائل گفت: رو

 تب داره. یتر برو،ام عیسر کمیراف؟-

 دوباره شروع به حرکت کرد. نیماش

 اروم گفت  ادام

 به رابرت بگه... %1دوست ماست اما اگه  ؟رافائلیام یختیکه انقد به ر یدید یچه خواب-

 دستم گرفتم. یرو تو چونش

 !رونیب یاریو منو از اون خونه م یکن یم دایپ یراه هی-

 بدم. هیکرد تک مجبورم

 .میزنیراجع بش حرف م ست،بعدایاالن حالت خوب ن-

بگذره وحشت  یزیچ نیهمچ الممیتو خ یحت نکهیا نم،ازیادامه اون خواب رو بب نکهیاز ا دمیترس ینداشتم دوباره چشمامو ببندم،م جرئت

 کابوس بود! هیمثل  رشتیهم نبود ب ایرو هی یحت نیاحمقانه بود.ا یپرداز ایرو هی نیداشتم،ا

*** 

رابرت  لیتا منو تحو کردیم میهمراه سایراهرو کل یبودم و رافائل تو دهیپوش دیچشمم بود، لباس عروس سف یاون خواب جلو یها صحنه

 تورنتون به عنوان همسرم بده!

مسخره به  یواقع ریغ یادیز نایبود.همه ا ستادهیا یبود،کنار پدر روحان دهیپوش یمهمون،رابرت کت و شلوار مشک یبزرگ و کل سایکل هی

 .دیرس ینظر م

 .میدیرس-

 نزنم! خی نیاز ا شتریبه سمت در رفتم تا ب تونسمیکه م یسرعت نیشتریکردم با ب یباز کردم و سع در

 ،خودش بود.رابرت! دمشیکه به محض ورود د یکس نیاول

 .نهیشد که منو دوباره زنده بب ینگاهم کرد.انگار باورش نم نییباز از باال تا پا کرد،چندیسرجاش مونده بود و نگاهم م ثابت

 صورتش بهتر شده بود یرو یها یو پانسمان کرده بودن و کبود زخماش

براش افتاده  نیمثه ا یبارها و بارها ممکنه اتفاق نکهینسبت بهش عوض شده بود،فکر ا دمیکرده بودن.د رشیزنج یبار به صندل نیاخر

 .کردیفعال م دایو شدر میباشه،حس دلسوز

 رو محکم تر دورم گرفتم. پتو

 باعث شد بهم بربخوره! کمیدوباره بدون حرف برگرده سمت بارش  نکهیاغوش مهربون رو ازش نداشتم اما ا هی توقع

 واقعا براش مهم نبود چرا دستور داد دنبالم بگردن؟ اگه

 رو چک کنن. تمیخواستن وضع یرکدوم مکه ه یبودم که دورم پر شد از خدمه ا سادهیاون وسط وا مبهوت

*** 

 ومدیم دم،ادامیبهتر شده بود،از صبح تا االن رابرت و ند میکه بهم زده بودن سرماخوردگ ییاتاق نشسته بودم،به لطف امپول ها یتو تنها

 تا حالم زودتر خوب بشه! کرویدرست م یمقو یهم برام غذا ها سی.مهددیپرس یو حالم رو م زدیبهم سر م

 گرفتم! شیخونه استفن رو در پ کیبار کوچ ریمس میتموم شد!در اتاقو باز کردم و مستق طاقتم

 کردم! یم دایپ یدستش الرژ یتو یاون بطر دنیداشتم به صحنه د گهید

 ؟یزنیافتاده که با من حرف نم یاز صبح که برگشتم چه اتفاق-

 سرخش برگشت و نگاهم کرد. یچشما با

 افتاد؟ برات یاونجا چه اتفاق-

 مبل روبروش نشستم. یرو

 کردن... میزندان-
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 .دیرو دوباره سرکش یبطر

 گه؟ید-

 گرد شده بود. چشمام

 ؟یمست-

 .دیصورتش کش یو دستشو رو دیکوب زیم یرو ویبطر

 سرت اوردن! ییاونجا چه بال گمیم-

 باال رفته بود. صداش

 که... کردیتا منظورشو بفهمم.اون فکر م دیطول کش کمی

 !دمیکش یهمه مدت هنوز ازش خجالت م نیبعد از ا یدونم چجور ینم

 مبل بلند شدم. یرو از

 خستش مانع از رفتنم شد. صداش

 سوال من جواب داشت!-

 و گفتم:چشمام رو بستم  دم،برگشتم،یکش یقیعم نفس

 دامیپ وفتهیب یکه اتفاق نیقبل از ا-

 !کردن

 بود! نینگران ا دم،پسیرو شن قشینفس عم یصدا

 تموم کردن بحث مسخرمون گفتم. نطوریعوض کردن حال هواش و خم یبرا

 نم؟یرو بب نجایپنت هاوس ا شهیم-

 بهم دوخت. از سرجاش بلند شد. رشویخ نگاه

 .ایدنبالم ب-

 !دنیخر دهیمزا هیکه مشخص بود هرکدوم رو از  یمتیفوق العاده ق لیو وسا ای. اشکردمیدهن باز به خونه روبروم نگاه م با

 اتاق رو باز کرد. هی در

 برا جالب باشه. نجایفک کنم ا-

 بازو کامل باز کردم و رفتم تو. مهین در

 نصب شده بود. یبزرگ یاسلحه ها وارید یرو

 بودن! ییطال

 اشاره کردم. شونیکی به

 طالس؟؟ نیا-

 سرشو تکون داد. یعیطب یلیخ

 مختلف اسلحه بود که همشون از طال ساخته شده بودن. یپر از مدل ها ییها نیتریاتاق و سرتاسر

 ؟؟یدیخر نارویچطور همه ا-

 صورتش گفت: یرو یور هیلبخند  با

 من ساختن! یبرا-

 نصب شده بود،افتاد. وارید یدر رو میکه مستق یینگاهم به تابلو تازه

 نقاش مورد عالقم بود. یاز تابلو ها یکی

 !هیکپ گفتمیم نانیبود با اطم یا گهیهرکس د اگه

 اصله؟ نمی...انیا-

 ؟یکنیفکر م یخودت چ-

 نبود! یچیه Laقصر تو  هیداشتن  کردمیم حس

 .دمید یاونو م یواقع یداشتم زندگ تازه

 اکثر کالبا و هتل ها و امالک وگاس مال اونه. گفتیم رافائل

 !گفتیم یرافائل چ کردمیداشتم درک م االن
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 ؟یکنینم یزندگ نجایچرا هم-

 .رونیاتاقو بستم و اومدم ب در

 !شترهیب یلیکه به خون من تشنن تو وگاس خ ییتعداد کسا-

 از قبل متعجب شم! شتریب شدنیباعث م ینبود اما هرکدومشون به نوع ونیاز کلکس یخبر گهیاتاقا رو باز کردم،د هیدر بق یکنجکاو با

 ؟ینیاب گرم رو هم بب یو چشمه ها یغار مصنوع یدوست دار-

 که باز مونده بود گفتم.: یاتاقو بستم.با دهن نیراخ در

 !؟یدار یتو غار مصنوع-

 !شدیم دارینحو داشت ب نیکه سالها سرکوب شده بود،حاال به بدتر یتونستم اون ذات کنجکاو و ماجراجوم رو سرکوب کنم،حس ینم

**** 

 با ارزش شده بود! یلیگردنبند برام خ نیا ییجورا هیارم،ی.امکان نداشت از گردنم درش بکردمیادام نگاه م ییبه گردنبند اهدا 

 یکار چینداشتم!ادام ه یسخت بود اما چاره ا سیتموم شد،دل کندن از مهد زشیانگ جانیبا تمام اتفاقات ه التیبود،تعط نیولنتا فردا

 !کردیفرار و رفتن نم یبرا یمن تالش دی!از دکردینم

 .شیزندگ یعادت شده بود تو هیبه  لیو بودن با من تبد دنمیاومدن به د کردمیم حس

 رابرت! یاز طرف و

 !گهینم یزیمن با ادام رابطه دارم اما چ دونهیم کردمیاوقات حس م ی.گاهکردیم جمیگ

فوق العاده شلوغ  ی!همه در رفت و امد بودن  و خونه طبق معمول قبل هر مهمونرهیبگ یمهمون هی خواستیم نیبه مناسبت ولنتا رابرت

 شده بود.

 شد! یخوب م یلیبردم خ یرافائل م خواست،اگهیلباس م دلم

 کردم. دایکنن پ کاریچ گفتیاز کارگرا م یسر هیپرس جو،رافائل رو که داشت به  با

 راف...رافائل-

 سمتم. برگشت

 ؟یشده سراغ من رو گرفت ی!!چایلیام-

 د؟یخر میباهم بر یای!به هر حال!مادتمیبه  شهیمن که هم-

 ؟یرینم سیچرا با رئ-

 اخم کردم ،سرمو خم کردم و خودم رو لوس کردم: سیاوردن اسم  رئ با

 م؟یبر ینم ینیرافااائل -

 .میبگم بعد باهم بر سیبه رئ-

 .دمیهم کش یتو شتریب ابروهامو

 با من! سیرئ میبر ای.ب سیرئ س،یرئ ی!هگهید الیخیب-

 تکون داد. سرشو

 از دست تو! یباشه ،ول-

 ساده موهام رو هم باز گذاشتم. نیشلوار ج هیهمراه  دمیرنگ پوش یساده بادمجون راهنیپ هیرفتم حاضر شدم  یخوشحال با

 .رونیاز خونه زدم ب عیسالن منتظرم بودم،نامحسوس بهش اشاره کردم و سر یتو رافائل

 گفتم: میکه شد نیماش سوار

 !پس انتخاب مکانش با تو!ستمیرو بلد ن ییمن که جا-

 !نهیاون لباس رو به رافائل گفتم هم دنیبا د تی! در نهااوردمیدر م یرادیا هی یو در اخر از هر لباس میدیچرخ یم دیخر مرکز یتو

 یفیظر پوریبود روش با گ یفیلط ریداشت. پارچش از جنس حر یباز یهفت قهیلباس قرمز بلند دنباله دار بود.از پشت و جلوش  به

 پوشونده شده.

 رو بده. ییرو پرو کردم و در باز کردم تا رافائل نظر نها لباس

 ه؟یراف به نظرت چجور-

 ...نتیبب ینجوریا سی!رئی!محشر شدایلیام هیاوه عال-

 امروز به رابرت؟! نیداده ا یریادامه حرفشو بزنه !چه گ نذاشتم
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 !گهیم یچ دنمیکنجکاو بودم بدونم ادام با د شتریب خودم

 !رونیب ایب ستیاز فکر رئ کمیراف ، گهید الیخیب-

 .رونیب میو اومد میحساب کرد لباسو

 یبود و به محض ورودمون انچنان نگاه منیبرم باال اما از شانس بدم رابرت تو نش عیرو باز کردم و خواستم بدون جلب توجه سر یورود در

 بهم انداخت که واقعا حساب کار دستم اومد!

 زد ،من موندم و رابرت! میج عیکه سر رافائل

 !؟یکجا بود-

 گفتم: اروم

 !دیخر-

 !یخودت ول بچرخ یاجازه داده باشم برا ادینم ادمی-

 نگفتم که باز داد زد. یزیچ

 به من نگاه کن!-

 سرمو باال اوردم و باهاش چشم تو چشم شدم،چونمو گرفت تو دستش. دهیترس

 !یخونه رو ندار نیرفتن از ا رونیحق ب سیخبرا ن نیاز ا گهی!دیچند وقته به حال خودت گذاشتمت هار شد-

 یبودم که واقعا نم دهید ضشویضد و نق یچند وقت رفتارا نیا ی!؟ انقدر توکردیانقدر شلوغش م دیخر هیچش بود؟!به خاطر  رابرت

 یروز اوله و بعصهمون ادم نیباور کرد ا شهیکه نم شهیاوقات انقدر مهربون م یقراره بداخالق باشه!گاه یقراره خوب باشه و ک یدونستم ک

 نبوده! شتریب توهم هی اشیخوبکه فکر کنم شهیمیوقتا هم جور

 ...دمیگردنم رس یتو بینگاهش رو گرفتم به صل رد

 گفتن بهش نداشتم! یبرایزیشدم.چرد کنارش حرف از  یب

 طرف و اون طرف گذاشته بودن .. نیقرمز رو ا یخونه رز هادکور  یبود از صبح دوباره همه جا شلوغ بود برا یروز مهمون امروز

پاشنه بلند قرمزمو هم پام  یو  و صندل ها دمیاومدم لباسو پوش رونی.از حموم که بادینبود.ادام هم بهم گفته بود شب م داشیهم پ رابرت

خاص و خوشرنگ  یباشه.گردنبند و گوش واره ها شهیاز هم شتریب کمی شمیدفعه ارا نیداشتم ا مینشستم تصم شیارا زیکردم.پشت م

از اون دختر ساده که مامانش تو  یاثر نهیا یبه خودم کردم.تو ینگاه یقد نهیبود رو هم انداختم بلند شدم تو ا دادهکه ادام بهم  یاقوتی

 عوض شدم؟! نقدریا ی.من از کدمیداشت ند یخونه نگهش م

 بود! کیرمانت یادیداشت!ز یجو خاص یمهمون رفتمیم نییپله ها اروم اروم پا از

 چرخوندم دور تا دور سالن. چشم

از طرز نگاه کردنش بازتاب  ی!اشراف زاده و پولدار بودن حتشهیزده بود مثل هم یرسم پیمخصوصش نشسته بود،ت یصندل هی یرو رابرت

 !شدیم

 !پیخوشت شهی.اونجا بود مثله همدیدر رس یکه نگاهم به جلو گشتمیدنبال ادام م 

 ستادمیبود اسپرت و خاص!همونجا ا نطوریهم شهیبود!هم دهیرنگ پوش دیسف شرتیشلوار کرم روشن با ت هیبه سمت باال داده بود  موهاشو

 من به سمتم اومد. دنینگاه کرد بالخره با د کمی،دورو اطرافشو 

 به سمتم گرفت. یقرمز رز

 مبارک! نیولنتا-

 رو از دستش گرفتم. گل

 ممنون!-

 !یشد یعال-

 .نییزدم و سرمو انداختم پا یلبخند

 !یشد پیخوشت یلیتوام خ-

 دیبه موهاش کش یدست یحالت خنده دار با

 واقعا؟!-

 گرفت: یناراحت ژست

 من کو؟ یپس کادو-
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 .ایلبخند رو بهش گفتم باهام ب با

 نشستم. انویرفتم قبال باهاشون هماهنگ کرده بودم.پشت پ یقیبه سمت گروه موس-

 فوق العاده اروم.... یملود هیها حرکت دادم و شروع کردم به زدن  هیرو کالو دستمو

زد و روش  یپوزخند کنمینگاهش م دید یبه خودم اومدم،ادام با افتخار بهم زل زه بود. چشم چرخوندم رابرت وقت تیدست جمع یصدا با

 .میباهم خوب باش میتتونس یوقت نم چیرو برگردوند.بلند شدم و به سمت ادام رفتم.منو رابرت ه

 به سمتم گرفت یاز خدمتکارا پاکت یکیکه  دمیخند یبه حرکات ادام م داشتم

 شماس خانوم. یبرا-

برگه هر  اتیبرگه بود.با خوندن محتو هیروش نبود اروم بازش کردم.توش  یاسم چینگاهش کردمو پاکت رو از دستش گرفتم ه یاستفهام

  شدمیذوق زده م شتریلحظه ب

 !هیمطمئن بودم کار ک بایماه!تقر 3اقامت موقت به مدت  برگه

 و گفتم  دمیکش هیداشت بفهمه اون برگه چ یسع یادام رو که با کنجکاو دست

 تو باغ. میبر-

 بغلشو گفتم دمیکردم. پر دایدنج که پ یجا هی

 .ستمین یقانون ریمهاجر غ گهید شه؟منیادام باورت م-

 چند لحظه متعجب زل زد بهم  ادام

 ؟یچ-

 رو دادم بهش بعد از خوندش گفت: برگه

 !هیعال-

 کرد. نگاهم

 .میبر نجایاز ا میتونیم نکهیا ینی؟یچ ینی نیا یدونیم ایلیام-

 نگفتم. یزیزدم و چ یلبخند

 !یبر یتونیم ی!هر جا بخوایتو مشکل اقامت ندار گهیحاال د-

 گرفت: دستامو

 .کنمیدرست م زویماه بهم وقت بده!من همه چ 1-

 تر ادامه داد اروم

 !میریم شهیهم یشک کنه. بعد از اون برا نیاز ا شتریماه اعتماد رابرت رو جمع کن!نذار ب هی نیفقط تو ا-

 یقیشدن صورتش رو حس کردم. نفس عم کیراجع به رفتن حرف نزده بود.نزد یوقتت انقدر جد چیتو شک حرفاش بودم ، اون ه هنوز

 مرش حلقه کردم و فکرام رو پس زدم سرنوشت من با ادام بود.دستام رو دور ک د،یموهام کش یتو

من اون  یاون صحنه خشک شدم.خدا دنیبا د کردمیکه داشتم اطراف رو نگاه م نطوریهم یمهمون یتو میدوباره برگشت قهیاز چند دق بعد

 رابرت بود؟

 ادی!از حرص زکرد؟یم یکار نیداشت همچ یچرا انقدر حرصم گرفت!اون به چه حق دمیدختر مو بلوند بود!نفهم هی دنیدر حال بوس رابرت

 !دمشیبردن عطشم سر کش نیاز ب یو برداشتمو برا زیم یرو وانیاون ل

 که به سمتم اومد. دمی!ادام رو دربودید یمونیپش یبرا یکردم.ول کاریچ دمیسوزوند.تازه فهم گلومو

 با خودت؟! یکرد کاریچ ا،یلیام-

 یکه خوردم تا چه حد قو یزیدونستم چ ینم یکردم،حتیاز حد م شیب یو احساس سرخوش شدیاز کار گذشته بود.بدنم داشت داغ م کار

 بوده!

 گفتم: یو وارفته ا دهیلحن کش با

 برقصم! ببخامییادااااام؟من م-

 و بردمش وسط. دمیبالفاصله دستشو کش و

 نگاهم خورد به رابرت و اون دختره که رو پاش نشسته بود. دادمیکه مستانه به خودم و ادام چرخ م همونطور

از اورده بودم دختره  دونمیکه نم ی!با زورشدیم شتریسمتشون حرکاتم دست خودم نبود.اثر الکل داشت روم ب دمیادامو هل دادمو دو بایتقر

 رو به اون دختره گفتم: دمیکش یرت رو مبه صورتش زدم همونطور که دست راب  یمحکم یا یلیرابرت بلند کردم و س یپا یرو از رو
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 کن! دایبرا خودت پ گهید یکیماله منه **** خانوم!برو  نیا-

 زل زده بود بم! شیسمت رابرت که با اون نگاه موز برگشتم

 !ه؟یچ-

 گفت: کردیکه داشت مسخرم م یتو بغلش با لحن دیبرم که دستم رو گرفت و منو کش خواستم

 .یرقصی!پس حاالم خودت باهام میاون ****خانومو که پروند-

 و برد وسط . دینگفتم دستمو کش یزیچ

 
Put your loving hand out baby 

 
Beggin, beggin you 

 کنم یدارم التماست م کنم،یم التماس

 

Put your loving hand out darling 
 زمیرو به نشانه عشق بلند کن عز دستت

Ridin’ high, when I was king 
 بودم یکه واسه خودم کس یکردم، وقت یم ریها س باال باال

Played it hard and fast, ’cause I had everything 
 داشتم زیکردم، چون همه چ یرفتار م عیو سر تند

 
Walked away, wonderin’ then 

 از دست رفت و من موندم یچ همه
But easy come and easy go 

 رهیساده هم از دست م ادیکه ساده بدست م یزیچ اما

And it would end 
 آخرش باشه دیبا نمیا و

 
So ah, any time I need ya, let me go 

 یریو م میذاریدارم، م اجیآه، هر موقع بهت احت پس
Any time I feed ya, get me low 

 یکن یم رمیتحق دم،یموقع بهت حال م هر
Any time I see ya, let me know 

 یکن یم یرو بهم حال زایچ نیا نمت،یب یهر موقع م 
But I planted that seed, just let me go 

[Madcon - beggin] 

 فقط بذار اجراش کنم. دم،یکش شینقشه رو از پ نیمن ا اما

 

سرم ،ترس رو از  یترسناک زل زده بودم.مست یاب یاون چشما یتو یهراس چیه یب دمیرقص یاون اهنگ نسبتا تند باهاش سالسا م با

 !دمشیو ب*وس ستادمیلحظه ا هی یپرونده بود!تو

 ادام ازم جدا شد. یصدا با

 باهات صحبت کنه. خوادیوگاس م یتو نویاون کاز دیاومده راجع به خر کالسی؟نیینجایرابرت؟ا-

 .دمینگران ادام رو د نگاه

 .ستادیکه با خودش ببره اما با حرف ادام  ا دیراه افتاد دست منو هم کش رابرت

 من بمونه،حواسم بهش هست. شیپ ایلیبزار ام-

 رونداشتم! شیمعن دنیفهم ییاون لحظه اصال توانا یبه ادام انداخت که تو ینگاه خاص رابرت
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خنده  یدر اتاق بودم که صدا یبود و اکثر مهمونا رفته بودن. خسته از کنار ادام بلند شدم و از پله ها باال رفتم ،جلو یمهمون یاخرا بایتقر

 کردم . یقاط یدوباره اون دختره حساب دنی.درو باز کردم و از ددمیرو شن یا

 !رو بهش داد زدم:ارهیبه سمتشون رفتم. دختره قصد داشت لباساشو درب عیسر

 !رونیاز اتاق من گمشو ب-

 داده بود. هیتک واریتفاوت به د یب رابرت

 جاش تکون نخورد. از

 سمت در. دمشیو کش دمیچیدور موهاش پ دستمو

 مگه با تو نبودم.-

 اخ موهام،ولم کن!-

 داد زدم. رونیتوجه به اون، دختر رو هل دادم ب یباال. ب ومدیکه داشت از پله ها م دمیکردم.ادام رو د دروباز

 !رونیخونه گمشو ب نیاز ا-

 .ستادمیو با چند تا قدم بلند خودمو رسوندم به رابرت رو به روش ا دمیمحکم به هم کوب درو

 افتاد. نیسرشونه هام برداشتم.لباس کف زم یرو از رو ناشیاست نییپا دمیلباسو کش پیبودم!ز یداغ داغ بود !تو اوج مست بدنم

 گفتم: کردمیکه دستامو دور گردنش حلقه م نطوریهم

 !یاریاتاق من ب یرو تو یکس یحق ندار گهید-

*** 

 چشمام رو باز کردم یدیاحساس سر درد شد با

 .!..یاخ لعنت-

شم  داریمن ب نکهیقبل ا شهی!همکرد؟یم کاریچ نجایا نی.ادمیباال تر کش کمیرابرت روبرو شدم.متعجب مالفه رو  رهیزدم که با نگاه خ یغلط

 انداختم و با لکنت گفتنم: نیی.تحمل نگاهشو نداشتم سرمو پاکردینگاهم م رهیداده بود و خ هیتخت تک یرفته بود.به پشت

 کردم؟؟ کاریچ شبی....دشی...دادینم ادمی شبیاز د یزیاممم...من چ-

 گفت  یسمتم خم شد و با انچنان لحن خاص به

 کارا! یلیخ-

به  دفعهیصبر کنم بره؟!که  ایبا مالفه بلند شم  ایکه ا کردمیفکر م نیداد منم داشتم به ا هیاون مالفه فرو رفتم...به تخت تک ریز شتریب که

 عقب دمیو خودمو کش دمیکش ینیسمتم خم شد. ه

 ؟؟! کردیم ینجوری.چرا انییپا وفتمیبود از تخت ب کینزد گهیعقب د دمیجلو که بازم خودمو کش دیخودشو کش شتریب

 واقعا ؟؟! شدیروزش شب نم کردینم تیمنو اذ اگه

 چته؟-

 !سین میزیمن؟من چ-

 کنار گوشم گفت گهیطرف د هیخوندم صورتمو چر ک،یجلو، سرشو  که اورد نزد دمیدستشو انداخت پشتم و کش دیخند

 !دهیماه با من خواب7_2تو  یجا گهید یکی کنهیندونه فک م یهر ک -

 گردنم فرو برد. یتو سرشو

 دمیفهمیکرده بودم اما االن که م یهرکار یتو عالم مست شبیتخت پاشدم. د یاز رو عینبود مالفه رو دورم گرفتم و سر زیتعلل جا گهید

 کنم!  انتیبه ادام خ تونستمی.نم

 تخت بلند شد.  یسمت حموم رفتم که از رو به

 برم. خامیمن م -

 به سمت در کج کردم راهمو

 رونیب رمیپس من م-

 کرد. تمیبه وضع یا اشاره

 !؟ینجوریا-

 تخت نشستم. یو رو دمیکش یاه

 .رمیبعد م یایتو ب کنمیباشه صبر م-
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 ندارم. ی!من مشکلمیبا هم بر میتونیم-

 حرص باال رفته بود داد زدم. یکه از رو ییچش بود؟!با صدا نیبود؟!باز به سمتم اومد!اه ا حیوق نقدرینگفتم. چرا ا یزیچ

 بست نبوده انگار! شبید-

 زد! یشخندین

 تازه برام روشن شده! زایچ یسر هی-

 بود؟! یبهش زل زدم...منظورش چ جیگ

 !ه؟یمنظورت چ-

 گفتم! یکل یچیه-

 حرف در حموم رو بست. نیگفتن ا وبا

*** 

 .میراه برگشت بود یمربوط به اقامتم رو انجام بدم.تو یکارا هیادام رفته بودم تا بق همراه

 ادام؟-

 جان؟-

 !م؟یصبر کن دیبا گهیچقد د-

 داد. شویفولدر تو گالر هیداد دستم و ادرس  شویحاضره...گوش زیصبر کن!همه چ گهیسه هفته د-

 خونمون باشه! قراره ینیب یکه م ینیا-

 بود! یخونه همون شکل یبا کل ابونیخ هیداشت و تو  اطیو بامزه نگاه کردم ح ینقل یاون خونه  هی

 !ورکیوین یاز محله ها یکیتو -

 ذوق زو به ادام گفتم: با

 !هیعال نیمن!ا یخدا یوا-

*** 

درس  یاتاق برا هیبهم نداشته باشه! یکار یهفته ا 1از رابرت هم خواهش کرده بودم  یدرس بودم!حت ریدرگ دایامتحاناتم بود و شد موقع

 جشیدادم و به نظر خودم نت یکی یکیبود!امتحانام رو  یپرت کردن حواس از درس کاف یبرا ییخوندن برداشته بودم.چون رابرت به تنها

 ....شدیخوب م

 با ادام بودم! مونیخونه نقل یتو ورکیویتو ن گهیهفته د 2من  رفتیم شیخوب پ زیهمه چ اگه

 رفتن وجود نداشت! یبرا ییسر رفته بود.زمستون بود و جا حوصلم

 دره اتاق رو باز کرد و اومد تو. رابرت

 که بهتر بود! یکارینشست.حرف زدن با رابرت از ب زشیم پشت

 رابرت؟!-

 رو ببند کرد و به صورتم نگاه کرد. سرش

 ه؟یچ-

 ه تو کجان؟!...اممم.خانوادگمیم-

 مردن!-

 تعجب و تاسف گفتم: با

 متاسفم!-

 تکون داد. یسر

 گذاشتم. شیبرداشتم و کنار صندل یصندل هیتخت بلند شدم و  یرو از

 !؟یزنیرابرت!چرا تو اصن با من حرف نم-

 سمتم. دیو چرخ زیگذاشت رو م خودکارشو

 بگم مثال!؟ یچ-

 .دونمیاز تو نم یزیمن چ یول یدونیمنو م یزندگ زیخب تو همه چ-

 .دیبه صورتش کش یشده بود...رابرت کالفه دست یتو اون لحظه چجور افمیق دونمینم
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 مقدمه گفت: یب

بابامه!تو  کیمعشوقه مامانم شر میدی!بالخره ورق رو شد و فهمگفتینم یزیحفظ خانواده چ یبود اما برا دهیبود!بابام فهم انتکاریمامانم خ-

 و با مادرم رفت! دیاز اموالمونو باال کش یسر هیبابا کالهبردار از اب دراومد  کیدار شر رویهمون گ

 !یاشفته ا هیبهت حرفاش بودم...چه زندگ تو

 کرد : یمکث

 صبحش بلند نشد. گهید دیشب که خواب هیشد! وونهیدو سه ماه بعد جسد مادرم رو برامون فرستاد!بابام د-

 چشمام زل زد. به

 !ختیمارو بهم ر یکار متنفرم!مادرم زندگ انتیخ یو زنا انتیاز خ نیهم یبرا-

کردم.اموالمونو ازش پس  دایپ ختیبهم ر مونویکه زندگ یا کهیماه تو شک بودم،تو شک از دست دادن!اما به خودم اومدم...اون مرت 1-

 نفرو کشتم! هیکه  یبار نیسالم بود!اول 20کردم.اون موقع  کیگلوله به مغزش شل هیگرفتم و 

 برم! شیسروصدا از زندگ یب خواستمیبه رابرت نداشتم.م یمن که تعهد یبه تنم نشست.چشمامو بستم.لعنت یگفتن حرفاش لرز با

 سخت بوده. یلیواقعا متاسفم...حتما خ-

 سال گذشته بود. 15هم بلد نبودم بهش بدم!هرچند که  یبودم!دلدار دهیترس کمیبپرسم... یدونستم چ ینم گهید

 شدم و گفتم: بلند

 خوابمیم گهیمن د-

 تکون دادو به کارش مشغول شد... یسر

 امکان نداشت بتونم ذهنم رو کنترل کنم! وحشتناکش فکر نکنم یبه زندگ کردمیم یسع که خوابم نبرد،هرچقدر هم هرچند

*** 

 از خدمتکارا گفت رابرت کارم داره. یکیکه  کردمیم نیخودم تمر ینشسته بودم و برا انویپ یپا

 گفت دنمیبود با د ستادهیوسط اتاق ا رابرت

 ساحل. میریفردا صبح م-

 کرد! یکارا نم نی! قبال از ادیباال پر ابروهام

 باشه!-

 بره! خوادیباال اندختم.حاال که م یشونه ا الیخ یحال ب نی.با امیرفت ینم رونیب یمدل نیا بایتقر

 *** 

 بهش بهش بگم! یزیتونستم چ یلحظه هم اون نگاه ترسناکشو از روم برنداشته.از ترس نم هیشدم. داریکه ب یوقت از

 .دمیرابرتو شن یکه صدا دمیپوش یلباس م داشتم

 اون لباس قرمز رو بپوش .-

اون لباس خاص  خاستیبودم.دلم م دهیبودم،پوش دهیبار ادام رو ب*س نیاول یبرا یبود که وقت یراهنیبهش اشاره کرد ،ردشو گرفتم.پ و

 !دهیفا یرابرت بود و کل کل باهاش ب نیا یبمونه.ول

 رو هم برداشتم. میدود نکیپام کردم ع یرنگ یصندل تخت مشک دمیپوش لباسو

 حرف راه افتاد. یرابرت خودش نشست پشت فرمو!با تعجب در جلو رو باز کردم و نشستم اونم ب دمیکه د نمیعقب بش خواستم

بهار بود و همه جا حال و  کیخوب استفاده کنم.نزد یتا از اون هوا نییرو دادم پا نیماش شهیزد،شینم یروند.حرف یم یجاده ساحل یتو

 .رمیخونمون بگ یتونستم تولدم رو با ادام تو یم دیداشت!شا یخوب یهوا

 گوشم گذاشتم. یاون اهنگ گوش گر کن!رشته افکارم پاره شد و دستمو رو یصدا با

 و خاموشش کردم. ستمیدستمو بردم سمت س یناراحت با

 رابرت!کر شدم!-

 قلبم گذاشتم. ی.دستمو  رونیماش ی.با ترمز ناگهانمیکرد یرو تو سکوت ط ریمس هیاخم کردن هم نکرد!بق یبرا یتالش ینداد!حت جوابمو

 شو. ادهیپ-

 راهنشوی.پزدیساحل قدم م ی.رابرت توومدیام م یبود اما باد خنکو گرم  یاون ساحل بکر و دست نخورده نگاه کردم.خلوت بود.هوا افتاب به

 الشیخ ی.بایکنار در یکه گذشت رفت سمت تپه ها کمیشده! وونهید کردمیتنش بود.کم کم داشتم فکر م یرکاب هیدراورده بود و فقط 

 سمت اسکله... تادمشدم و منم راه اف
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و  کردیدستش رو دود م یتو گاریسرمو اوردم باال،س یا رهیبا احساس نگاه خ کردمینگاه مرو  انوسیداده بودم و اق هیاسکله تک ینرده ها به

 .کردیهم زمان به منم نگاه م

 دور داد زدم: از

 !م؟یبر-

 هدف برگشت و دوباره مشغول قدم زدنش شد! یب دهیتوجه به سوالم انگار که اصال نشن یب

 .زدمی.دستامو به زانوهام گرفته بودم ونفس نفس مدمیدو رویهمه مس دمیبهش رس ینگران شده بودم.تا وقت کمی

 که اوردم باال گفت: سرمو

 !یبگو...متاسف-

 گفتم: متعجب

 !!؟یچ-

 ...!یبگو...متاسف-

 رابرت؟حالت خوبه؟!-

 دیازش بعرفت مجبور بودم دنبالش بدوم چون اصال  نیو با سرعت به سمت ماش نیرو پرت کرد رو زم گارشیبهم انداخت.س یا گهید نگاه

 نبود منو جا بزاره!

 !کردیداشت پرواز م بایتقر نیروند که ماش یبه خونه با سرعت دنیرس تا

 شد. ادهیرو باز گذاشت با سرعت پ نیفقط ترمز کرد در ماش میدیرس یوقت

 رونیب دنمیشم که دو تا دست  کش ادهیباز کنم و پ نویدر ماش خواستمیم

 که گرفته بودم گفتم: یرو به محافظ تیو با عصبان برگشتم

 ؟یسرتو به باد بد یخوایولم کن احمق!م-

 توجه به حرفم دستمو از پشت گرفت و به سمت خونه هلم داد. یب

 نداشت. یا دهی..اما فارونیدستمو از دستاش بکشم ب کردمیتقال م تیعصبان با

 زدم. یغیصحنه از ته دل ج اون دنیبا د می.وارد که شد منیخونه رو باز کرد و هلم داد تو.رفت سمت نش در

 تونستم به چشمام اعتماد کنم! ینم یحت

 افتاده بود. نیزم یو کبود رو یبا صورت و بدن خون ادام

 اما اون محافظا محکم تر گرفتنم. ششیخواستم برم پ یم

 زدم: داد

 !این،لعنتیولم کن-

 بهم زد. یجون یسرش رو باال اورد و لبخند ب آدام

 که خونسرد وارد شد، رو بهش گفتم: دمیو د رابرت

 چه خبره؟! نجایرابرت؟ا-

 بزنم! غیج گهیبار د هیبه صورتش زد که باعث شد  یمحکم یلیتوجه بهم رفت سمت ادام.دستش رو برد باال و س ینداد.ب جوابمو

 زده گفتم: رتیح

 ادام!-

 دستشو برد باال! گهیبار د هی

 :دمیکش ینیه

 ؟؟؟یروان یکنیم کاریچ-

 توجه به من رو ادام گفت: یب

 اشغال خائن!-

 تر داد: بلند

 چشم رو! یب-

 به پهلوش زد.  یمحکم لگد
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 مرگه! قیکه ال یکثافت هی یکثافت!تو-

 .دیکشی. آدام داشت درد مهیگر ریز زدم

 که ادام بود نگاه کردم. ییبا بهت به جا کیشل یصدا دنیشن با

 شد سمت اسلحه تو دست رابرت دهینگاهم کش 

 بهت گفتم: با

 ادام!-

 زدم: غینگاه کردم بلند تر ج خوردیسر م نیزم یکه رو ی.به خونومدین یجواب

 ادام!!-

که ازش خون  شیشونیجون و اون سوراخ وسط پ یاون جسم ب دنیکه ادام افتاده بودن. با د یهمون سمت دمیول شد.با سرعت دو دستام

  ومدیم

 افتادم. نیزم یزده رو بهت

 !هیشوخ هی نیا کردمیود،فکر مقفل شده ب ذهنم

 رو تکون دادم. بدنش

 ادام...ادام بلند شو!-

 بغلم. یسمتش و سرشو گرفتم تو دمی.خودمو کش

 ...یادام؟بلندشو لعنت-

 .کردمیم هیبلند گر بلند

 ...پاشو!منو تنها نزار...میریباهم م یگفت-

 گذاشتمو از ته دل زار زدم. نشیس ی.سرمو روومدین یجواب

 ادامِ مهربون من!-

 !نیهم رم،فقطیبم خواستیزور از کنار ادام بلندم کردن،دلم م به

 که از رابرت خوردم هم جهت نگاهم رو عوض نکرد. یتودهن یخشک شده به جسمش زل زده بودم.حت یاشکا با

 !مثل مادرم!یه*ر*زه خائن بود هیتوام -

 واقعا نحسم!ذهنم مرور شد من  کردم؟تویجون عشقم نگاه م یجسم ب به

 هم تو گوشم خورد! یلیس نیدوم

 اشغال... یتو ی!ولیش مونیهمه فرصت بهت دادم تا پش نیا-

 دور دستش اما من هنوز چشمم به اون جسد بود! دیچیپ موهامو

 گرفت و مجبورم کرد نگاهش کنم چونمو

 !یهروز عمرت عذاب بکش دی!بایستیمردن هم ن قیال یه*ر*ز*ه حت یتو-

 برن؟ یبودم ادام رو کجا م نیچشمام بسته شد و من  به فکر ا یبود که رو یاز اون پارچه ا بعد

 ادرویپ واریکجام به د نکهیتوجه به ا یشد.ب دیچشمم ناپد یاز جلو نی.ماشابونیچشمام برداشته شد و هل داده شدم تو خ یاز رو پارچه

 دادم. هیتک

 !یحس چیه یبسته بودم.ب خی.کردیکار نم ذهنم

***** 

 سال بعد[1]

 کردم. یقبرستون رو ط ریمس یشتریکهنم فرو بردم.و با سرعت ب شرتیسو بیج یتو شتریب دستمو

 گردنم! یتو بیرو لمس کردم...صل میادگاریاون سنگ، از دور تنها  دنیاروم از قبر ها گذشتم؛ با د اروم

 سنگ نشستم. کنار

 بار هزارم نوشته هاشو خوندم یبرا

-in memory of  adam Morgan 

 ادام مورگان( ادی)به 

1990 - 2012  
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 بغض گفتم: با

 !کنمیشدنت دعا م دهیبخش یبرا شهی!من همیکه خوب باش دوارمیسالم!ام-

بهم کار  یکنم.کس کاریچ دونمی!نمستیقابل استفاده ن گهیموندم د یهم که م ییسابقس و جا یسرد شده!سرما ب یلیادام...هوا خ-

 .شناسمیشهر رو هم بزور م ی!من حتهدینم

 رو بازم تکرار کردم. میتکرار یِو حرفا دمیبه سنگ کش یدست

 ششیکه سال ها پ یسی.تو به رئمیکرد انتی.به اعتماد! به اعتماد رابرت خمیکرد انتی.خمی.ما مقصر بودکنمیدارم بهش فکر م هیمن هر ثان-

 !کشهیو عذاب وجدان داره منو م یستی...تو نشمیهاش بهم کمک کرده بود.دارم خفه م تیکه با وجود تمام اذ یو من به کس یبود

 اوردم! یهوا دووم نم نیروز هم تو ا 1 ینجوری.اگشتمیم دیکار جد هیدنبال  دی.بارونیقورت دادم و بلند شدم.از قبرستون زدن ب بغضمو

هم که اعتبار داشت  یوقت یوقت بود که باطل شده بود و.حت یلیبرم!برگه اقامتم خ تونستمیکه نم یو ادار یشرکت ها و مراکز رسم سراغ

 نداشتمش!

نشستم ذهنم دوباره برگشت  یگوشه ا ی!عصبخواستنیهم نم ینظافت چ یکدوم حت چیمحلمون همه کافه ها و رستوران هارو رفتم ه تو

 کرد! رونمیکه رابرت ب ی!روزیسمت اون روز لعنت

*** 

*** 

 *گذشته*

 .دمیرابرت رو شن یصدا

 !"کیوست لِ"برو -

 !شناختمیرو نم ییرفتم اصال جا یم نیمن به جز خونه و مدرسه و چند تا رستوان که همش رو هم با ماش شناختمیهارو نم محله

 رو! ادهیچشمام برداشته شد و پرت شدم تو پ یدستمال از رو امیو تا به خودم ب ستادیا نیمدت ماش هی بعد

 چه خبره! دمیفهم یلحظه انقد تو فکر از دست دادن ادام بودن که درست نم ناو

نداشتم  یتیذهن چیگرفتم و به اطرافم نگاه کردم!ه واریام رو از د هیتازه به خودم اومدم.تک دمینفرو شن هی یشد و صدا کیاطرافم تار یوقت

 که کجام!

 تره! نییدو تا کوچه پا ستگاهی؟ایخوشگله؟تازه کار یه-

 ساله بود.5-24پوست  اهیپسر س هیسمت صدا  برگشتم

 !کردمینگاه م ابونیشده اون خ یطرح زده شده و نقاش یها واریندادم.با وحشت به د جوابشو

 ؟ینکنه معتاد نمیبب-

 !ن؟یکوکائ ای نییهرو یزنیم ی!چخورهیها نم یبه کراک افتیق-

 مواد فروش بود؟ نیتا قدم رفتم عقب!ا 2 دهیترس

 . زدیکه داد م دمیپسره رو شن ی. صدادنیرو بهش کردم و شروع کردم به دو پشتم

 ندارم! تیبابا ،کار سای!واسایوا یه-

 گفتم. یشدم.اخ نیپام و تا به خودم اومدم پخش زم یاومد جلو یزیچ هیلحظه  هی دمیدویکه م نطوریهم

 سرم بود. ینشستم اون پسره هم باال یبا حالت زار سوختیم دایشده بود و شد دهیاسفالت کش یلختم رو یدردم گرفته بود پاها یلیخ 

 شد؟ یچ-

 .دمیپسره رو شن یو بلند شدم خواستم برم. که باز صدا دمیبه لباسم کش یپاره شده بود. دست کمی راهنیندادم دامن کوتاه اون پ جوابشو

 ؟یخانمان یب نمیلحظه! بب هی سایبابا وا-

 گفتم:  ادیحرص ز با

 فک کن اره!-

 ابروشو انداخت باال. یتا هی

 !؟یستیکه ن ستگاهیا یجزو اون دخترا نمیبب-

 !هیچه کوفت گهید ستگاهیا-

 خراب! یدخترا یجا-

 زدم. غیج یرابرت عصب ادی با
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 !ستمینه ن-

 اورد جلو. دستشو

 ام!و تو؟ دیویباشه بابا!اروم!من د-

 داشته باشه.دستشو گرفتم و گفتم: یاومد که قصد خاص یصورتش نگاه کردم واقعا به نظر نم به

 !ایلیام-

*** 

 *حال*

 .کردیرو درمون نم یزیگذشته چ یاداوریبلند شدم، ابونیاز کنار خ ختهیبه هم ر یاعصاب با

 .دمیرس دیویتا بالخره به خونه د کردمیها رو رد م کوچه

 بودو کنار زدم .صدامو بردم باال زونیدر اون سوله او یکه جلو یا پرده

-dav?? 

 !؟؟یهست دیوید یه-

 شده بود اومد. دهیپوش یبشکه و ورقه اهن یکه جلوش با کل یاز قسمت پشت صداش

 .نجامیا-

 گفتم: یبغلش کردم و با ناراحت دنش،ید با

 کرده! بیتخر یکه توش بودم رو شهردار ییکه جا یدونیجا بهم کار ندادن!م چی!هدیوید-

 نشستم. واریمبل فرسوده کنار د یرو

 دنبالش! میری.کار رو هم باهم میمن بمون شیپ یتونیم یکه تا هر ووقت بخا یدونی.مشهیدرست م یناراحت نباش دختر.همه چ-

 .مونمیم نجایمدت ا هیپس من  ویممنون دِ-

 .دیخند

 بهتر! نیاز ا یچ-

 که گوشه لبش گذاشته بود رو روشن کرد. یگاریمبل نشست،س یرو کنارم

 نگاهش کردم و گفتم. رهیخ

 ره؟یم نیی...واقعا از گلوت پا؟نهیبکش ییتنها ادیواقعا دلت م-

 .دمیکش رونیب زیاز پاکت رو م گاریس هیباال انداختم و  یشده نگاهم کرد،شونه ا کیبار یچشما با

 !میبوده؟کشور مادر یچطور رانمیا یتو یوقت بهت گفته بودم که زندگ چیسال ه هی نیا یتو-

 .دمیکش یقیو روشن کردم و نفس عم گارمیس دیویفندک د با

خانوادم به تنگ اومدم از خونه فرار کردم!خنده  یاز دست رفتار ها یدونست!وقت یرحم اطرافش نم یاز جامعه ب یچیدختر بودم که ه هی-

 ها افتادم. یقاچاقچ ریتا ک دیروز طول کش۲،۲فقط  یداره ول

 شکه گفت: دیوید

 آدم؟ یها یقاچاقچ-

 داد. یتکون دادم،بغض گلوم رو فشار م یسر

 بود خونه و مدرسش بود تنگ شده! دهیکه د ییکه تنها جا یاون دختر ساده ا یدلم برا-

 بغلم کرد و گفت: دیوید

 .یشیم تیکمتر اذ ینجوریگذشته بمونه،ا ینکن بزار گذشته تو تیخودتو اذ-

من  یگذشته لعنت یتو ینقطه روشن چی!هه؟منیک ریتقص یکنیرده؟ادام مرد.فکر ماالن ولم نک نیعواقبش تا هم یبزارم؟وقت یچجور-

 !ستین

 روبروم خاموش کردم. یگاریجاس یبود رو تو دهیرس لترشیکه به ف یگاریس

 جوابش رو پس بده! دیاونو کشته!اون با گهینفر د هی!یام ستیتو ن ریمردن ادام تقص-

 انداختم. دیویبه صورت ناراحت د ینگاه

 !یکنیم رونمی!تو رو هم ناراحت کردم!االن بویدِ الشیخیب-

 و گفت: ختیبهم ر موهامو
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 !وونهید هیچه حرف نیا-

 جاش بلند شد. از

 فروشه!مواظب خودت باش! رون،وقتهیب رمیمن م-

 

 و وقت کار بود! شدیشدن هوا،پارک ارتور شلوغ م کیکه رفته بود.با تار شدیم یساعت 1 دیوید

 شد سمت اون قفسه. دهیمثل خوره رفته بود رو مخم!نگاهم کش یفکر

کشو رو  هیرفتم سمت اون قفسه.در  "الیخیب"کردم دستام رو مشت کردم و با گفتن ی!من قول دادم!دوباره نگاهیاونور کردم.نه لعنت رومو

 نبودن! گاریکه در اصل س کردمیها با عالمت خاص نگاه م گاریباز کردم.به اون س

 رفتم،یخلسه فرو م یتو شتریب دمیکش یکه م یکه اونجا بود روشنش کردم.با هر پک یمبل نشستم و با فندک یبرداشتم.رفتم رو وشونیکی

 کردمیبودم لحظه بعد حس م یلحظه  ته خوش هیشده بودن.  یخوب و بدم قاط یکجاست حس ها نجایرفته بود که ا ادمیکامال  گهید

 ...داشتم ازیبود که ن یزیچ یلحظه ا ی.همون حس خوشنمیزم یادم رو نیتر نیغمگ

 

بلند شدم و رفتم  یکردم!با کرخت کاریاومد چ ادمی. تازه کردینگاهم م یکه با ناراحت دیوید دنیچشمامو باز کردم و با د زد،ینفر صدام م هی

 ششیپ

 لحظه... هیکن  و،باوریدِ-

 !ینکش گهید ینگو!تو قول داده بود یچیه-

 دارم که دلم بهش خوش باشه؟ یمن نگاه کن؟واقعا من چ تیه وضعب دیوید-

 نگاهم کرد. ازرده

 کردم و گفتم. بغلش

 !قیمنظورم به جز تو بود رف-

 گرفت: دستمو

 !نی.تو و آدام قسمت هم نبودیبگذر دیبا تیزندگ یوقتا تو یا،بعضیلیام-

 زدم و ازش فاصله گرفتم. یپوزخند

 ورکیوین یخونمون تو ینبودم!االن مدت ها بود که تو نجای!اگه ادام زنده بود من االن امیبود دیگرفت شا ینفر جونش رو ازش نم هیاگه -

 !میکردیم یزندگ میداشت

 دونش رو گوشه لبم گذاشتم. هیدراوردم و  بمیج یرو از تو گارمیگرفت،پاکت سگلوم رو بغض

 بزنم.نگرانم نشو. یدور هی رمیم-

 !نمتیبب یتونم اونطور ی.نمیش یمواد لعنت نیا ریتو دوباره اسخوام  یباش!نم ی،قویام-

 بشه! گهید یزایسرگرم چ دینداشته باشه با یدل خوش یبرا یزیادم چ یکه وقت ینیب یم یکنم،ولیرو م میسع-

* 

 گهیدونه د هینداشتم! یچاره ا یاون بده! ول دیرو با یخرج همه چ دمیکشیبودم خجالت م کاریبودم. هنوزم ب دیویبود خونه د یهفته ا هی

 نیبار ترک!ا 1شده بودم! اونم بعد از  ریدوباره درگ یکالفه شده بود.ولم کرده بود گفتنش سخت بود ول گهید دیویبرداشتم.د تایاز اون لعن

 که از دست دادم! ییزایافتم و تمام چ یگذشته م ادی دجورروزا ب

 !میادم زندگ نیمهربون تر یبا رابرت و غصه ناتموم برا یزندگ یتو خونه پدر و مادرم تا حت یزندگ از

 شده بود! دیکه سف یسوراخ ادام و صورت یشونیپ ریگوشمه،تصو یدست رابرت بود تو یکه تو یاسلحه ا کیشل یصدا هنوزم

 خودم جون بدم! یتا برا ابونیکرد گوشه خ که رابرت پرتم یلحظه ا ریتصو

 اومد تو. دیویبزنم که د شیتو دستم رو ات یجوانا یخواستم رول مار  یم 

 زدنش شدم و دوباره گذاشتمش سر جاش. الیخ یکه بهم انداخت،ب ینگاه با

 داد و گفت: هیتک وارید به

 که خودش مشغوله... ییجا کیکرده،نزد دایکار برات پ هی گهیم ایویاول-

 نبود! یاومد دختر بد یم ادمیکه  ییبود و تا جا دیویدوست دختر د ویاول

 گفتم: خوشحال
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 برم؟ دیبا ی!کهیعال یلیواقعا؟خ-

 باشه... یخوب یجا ستمیمطمئن ن یلیخ ست،منین نیموضوع ا-

 تو هم گره خورد. ابروهام

 ه؟یمگه چه کار-

 .یریمردم و بگ یو سفارش ها یستیوا شخوانیپپشت دیت،بایمثل کار قبل-

 به بازوش زدم. یمشت

 !رمیبده باشه اخه؟فردا م تونهیکار م نیا یکجا-

 !ستین یراض یلیخ دیفهم افشیشد از ق یتکون داد،اما م یسر دیوید

 ادرسش کجاست؟ یراست-

 وسط شهرهه...-

 داشته باشه! یمشکل چیه دینبا گهیپس  د-

 !دمیم حیدو رو و پست فطرت اون اطراف ترج یرو به آدما نییپا نیا یمن خالفکارا-

 !یکنیشدم که فکر م یمن نترس تر از اون-

 ...رونیرفت ب "یدونیهر جور خودت م"کرد و با گفتن  یپوف

*** 

 زانو. یحلقه تا باال نیاست یساده و صورت راهنیپ هی.دمیبودمش پوش دهیتازه خر شیکه داشتم و چند وقت پ ییلباس ها نیاز بهتر یکی

رفتم و  یداغون م افهیو ق پیبا ت دیبا دمیپوش ینبود و اگه اونو نم یشد اما واقعا چاره ا یم دهیخوردن کوتاه تر د نیبه خاطر چ دامش

 بردم! یم نیتنها شانسم رو از ب

 شدم. ادهیگرفته بودم پ دیویکه از د یادرس کینزد ستگاهیمترو شدم و ا سوار

بزرگ بودن و  یتجار یوسسه هاانداخته بودن،اکثرشون شرکت ها و م هیها سا ابونیهمه خ یبلند رو یبه اطرافم انداختم،برج ها ینگاه

 مرکز شهر هم محل کار بود!

 از برج ها بود نگاه کردم،خودش بود! یکی نییکه پا یاز هر لحاظ معمول یکافه ا به

 و راه افتادم سمتش. دمیکش یقیعم نفس

 شخوانیرو هل دادم و به سمت پ د،دریرس یشلوغ به نظر نم یلیدختر جوام زده شده بود!خ هیمربوط به استخدام  یاگه  شهیپشت ش از

 را افتادم.

 :دمیکه پشتش بود پرس یدختر نسبتا خوشگل از

 ه؟یک نجایا ریکار اومدم...مد یمن برا-

 زد و به در ته کافه اشاره کرد. یرو باال اورد،لبخند سرش

 .زمیاونجا عز یبر دیبا-

 که اشاره کرده بود رفتم. ییگفتم و به سمت جا یاروم ممنون

 جواب موندم. دنیبه در زدم و منتظر شن یومار تقه

 گفت: یکه م ییصدا دنیاز شن بعد

 تو! ایب-

 .دمیکه د یشکه کننده ا زیچ نیباز کردم و اول درو

 نشسته بود! تیریمد زیبود که پشت م یجوون پسر

 سانگ باشه؟ یاقا نیبداخالق و مزخرف ع رمردیپ هیشد به جاش  یبه شانسم فرستادم.نم یلعنت

 رو راحت کرد ، گفت: المیخ کمیکه  یاشاره کرد و با لحن جد زشیم یجلو یها یبه صندل پسره

 .نیبش-

 دادن سابقه کارم منتظر نگاهش کردم. حیاز توض بعد

که بتونه کارش رو   میدار اجینفر احت هیما به  ست،پسیسوزن انداختن هم ن یجا برا نجایاستراحت اداره ها ،ا میکافه شلوغه،تا هی نجایا-

و کارتون رو شروع  نیریبگ لیرو تحو نجایفرم مخصوص ا نیتونی!مستین ین،مشکلیدیرو م طیشرا نیا نیکنه؛اگه به من تضم تیریمد

 !نیکن
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 !امیکه از پس کار برم نیمطمئن باش-

 اومدم. رونیاشاره کرد ، با امضا کردنش، از اونجا ب زشیم یقرداد رو به

 شد! یمن محسوب م یکار برا نیدالر،بهتر ۷۸ یبعد از ظهر و روز ۵صبح تا  ۰ یدالر و ساعت کار ۰ یساعت با

 کیهم نزد نجایتا به ا رمیاطرافش بگ یها ابونیخ ای زیگالد یاپارتمان تو هینقل مکان کنم و  کیاز وست ل تونستمیدالر م ۲۸۸۸ یماه با

 باشه!

 اومدم. رونیکه تکونم داد از فکر ب یدست با

 ؟یریگ یلباست رو نم-

 شروع شد!... میروز کار نیو اول ستادمیوا شخوانیگرفتم و پشت پ لیبند و کاله رو تحو شیپ

*** 

 گذاشتم و از پله ها باال بردمش. دیوید یچشما یرو رو دستام

 !میوفتیاالن جفتمون از پله ها م یام-

 !میدی...رسای!حواسم هست!بیوفتینم-

 .ستادمیطبقه دوم وا یم تودر اپارتمان یجلو

نسبت بهش  یحس خوب یلیخ ییجورا هیدالر کامال مناسب من بود و  ۰۸۸ یو اجاره کنم،با ماه نجایحقوقم تونستم ا نیاز گرفتن اول بعد

 !دادیداشتم!واقعت حس خونه رو بهم م

 تو. ادیباشاره کردم دیویرو باز کردم و به د در

 بود! یمن کاف یبرا نمینداشت،اما هم یادیز هیوس

 !یام هیعال نجایا-

 ذوق گفتم: با

 !یمرس-

 جشنمون کامل شد! تیاومد و در نها تزایبا چند تا پ ایویبعد از اونم اول میجشن گرفت یموند و با هم حساب یچند ساعت دیوید

 رفتن و دوباره خودم موندم و خودم! ایویو اول دیویشب،بالخره د اخر

 قراره باهام بمونه! شهی...انگار حسرت گذشته همدمیکش یرابرت و قصر بزرگش افتادم!اه ادی.دادم هیرنگم تک یمبل صورت به

* 

 هاشون دادن. شخوانیپ یمخصوصش گذاشتم،و رو یظرف ها یها رو تو قهوه

 سنت! ۵۸دالر و ۲ شهیم-

 براش نامفهوم بوده! متیانقد ق یک نمیو اوردم باال تا بب سرم

 اومد. رونیاز دهنم ب "یه" هیشب یزیم،چیمشتر دنید با

استفن  لیتحو یو باالجبار لبخند کرد،دوباره برگشتم یخوآن،صاحب کافه که داشت نگام م دنیبرگردونم تا از اونجا فرا  کنم،اما با د رومو

 دادم.

 سنت،اقا! ۵۸دالر و  ۲-

 یها یاز صندل یکی یها رو برداشت و روزد ،قهوه  یپوزخند "خودتانعام شیبق "گذاشت و با گفتن جمله شخوانیپ یرو رو یدالر۵

 کافه نشست.

 گرفته؟ یک یبرارو  گهیبودم که قهوه د نگران

 اداره کار داشته سخت نبود! ایشرکت  هیبا  نکهیا کرد؟جدسیکار م یچ نجایااون اصال

 !نجایا ادیب دیهمه کافه با نیا نیشانس که ب نیبه ا لعنت

 !حداقل رابرت نبود...دمیکش یکه روبروش نشست،نفس راحت یمرد ناشناس دنید با

 !نمیکدومشون رو بب چیه گهیخواست د ینم دلم

 ؟یشناخت یاون پسره رو م-

 .دمیکش یکوتاه غیگذاشتم و جقبلم یرو رو دستم

 دوباره جملش رو تکرار کرد. خوآن

 گفتم. دیو با ترد برگشتم
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 شناختمش! ینم یبرام اشنا بود ول افشی...قیعنینه...-

 چشمام نگاه کرد. یتو میمستق

 !نطوریکه ا-

 و کاله رو در اوردم و گفتم. شبندیباشه پ دهیرس یکه به ازاد یپرنده ا نیداد،ع یرو نشون م ۵ساعت که عقربش  دنید با

 برم!خدافظ. دیمن با-

 گفت: یخوآن که م یرو برداشتم؛که با صدا کمیکوچ فیک بالفاصله

 اوردم. مانیا میرسونمت ،واقعا به بدشانس یم

 به سمتش و گفتم: دمیکافه چرخ وسط

 دوستم! دنید رمی...من دارم مستیواقعا الزم ن-

 برمت... ینداره،م یفرق-

 !هیگر ریبود بزنم ز کی.نزدکردیم تمیاستفن اذ رهیخ نگاه

 داده بود منو برسونه؟! ریحاال چرا گ نیا

 .رونیمقاومت کردن شدم و از در رستوران زدم ب الیخ یب تینها در

 قلبم گذاشتم. یپارک بود،دستم رو رو ابونیخ گهیکه طرف د یدیسف یبنتل دنید با

 واقعا از اونجا فرار کنم! یا گهیدادم قبل از هر اتفاق د حیبود!ترج یاستفن برام کاف دنید

 و برگردم. ستمیزد ،مجبور شدم وا یخوآن که داشت اسمم رو داد م یکه با صدا دنیکردم به دو شروع

 رو باز کرد. یشد و در عقب ادهیافتاد،رانندش پ دیسف ینگاهم به بنتل یدینام با

 و گفت: دیبهم رس خوان

 .ارمیب نگیرو از پارک نیرفتم ماش ؟منیچرا رفت-

نه!اما  ای دیدونم منو د ی.نمدهیو اتو کش کیش شهینکرده بود.مثل هم یرییتغ چیشد،ه ادهیپ نیبود که از ماش یتوجهم معطوف کس تمام

 که جلوش پارک کرده بود رفت. یراست به طرف برج کی

 رو اورده بود! نیرو از رابرت گرفتم،خوان ماش ن،نگاهمیبوق ماش یصدا با

انداختم و به خوآن گفتم بره نشنال  دیسف ینگاه رو به بنتل نیرو باز کردم و نشستم،اخر نی،در سمت سرنش دمیکش یقیعم نفس

 که آدام رو دفن کرده بودن! یی،جایسِمتر

*** 

 یحس چی.اما من واقعا هادیدونستم از من خوشش م یازار دهنده شده بود،م یلیخ دایخوآن جد یرو تازه گرفته بودم،رفتار ها حقوقم

 ذاشت! یبود،البته اگه م سیرئ هیبهش نداشتم.ازش متنفر نبودم اما دوسش هم نداشتم؛ صرفا برام 

 گرفتم و با دست ازادم،ضربه به در سوله زدم. گمیدسته د یرو تو ینیریش جعبه

 !ی...منم...امو؟یدِ-

 زور در رو هل دادم و رفتم تو. کمی دم،باینشن یجواب نکهیمنتظ موندم و بعد از ا قهیدق چند

 ییازوم اروم به سمت جا دم،یرو شن یفیضع یناله ها یکه صدا نی!اما بعد از استیخونه ن دیوجود ساکت بودن سوله احتمال دادم شا با

 رفتم. ومدیکه صدا ازش م

 :دمیکش یبلند غیاون وضع شکه شده ،ج یتو دیویدِ دنیخون بعد از ادام حساس شده بودم و حاال با د به

 شده؟ یچ دیویمن د یخدا-

 شکمش برداشت. یاز رو دستشو

 چا...اق...و خوردم.-

 دستم رو پرت کردم و هراسون گفتم: یجعبه تو هیگر با

 ببندمش.  یزیچ هیبزار با -

 زدم: غیکردم  و ج هیگر شتریاطرافم نگاه گردم و ب به

 کنم. کاریچ دونمیمن اصال نم-

 .ادیکمک ب یاز دوستاش زنگ زدم تا برا یکیبه  داشتمیرو برداشتم و همونطور که باند و الکل  رو بر م دیوید یگوش

 و نامفهوم از پشت تلفن گفتم: هیگر با
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 ...دیوی....چاقو...دانیبرا-

 حال شده بود . یاز دستم افتاد و کنارش نشستم. چشماش ب ی.گوشدمیداد دوستش رو شن یصدا

 زخمت رو ببندم. خامی!منیبب و؟؟منویو؟؟دِیدِ-

 .داد زدم:ومدیزخم و شستمش و باند رو بستم. اما هنوز از زخم خون م یرو ختمیرو ر الکل

 کجاس؟؟ انیبرا نیا یلعنت-

 .دمیحالشو شن یب یصدا

 ... خون ازم....رفته...یلینکن خ تی...خو...دتو اذایلیام-

 گفتم: هیگر با

 وونه؟ید یگیم یچ-

 کردم. یکمک م دیویبردن د یبرا انیرو بلند کرد.به برا ویدِ یمردونه ا یدستا

 مش؟یبر یکجا م-

 !میبر میتون یکه نم مارستانی.بزنهیم هیاز دوستام. براش بخ یکی شیپ-

 ینم یکار چیشد و من ه یم فیداشتم،صداش ضع یبد دم،حسیترسیزدم،میحرف م دیویمدام با د انیبه مکان مورد نظر برا دنیرس تا

 تونستم بکنم!

 زد. یم هیرو بخ دیویکه داشت شکم د کنمینگاه م ییاسترس به دستا با

جون شد،همزمان شد با  یکه  تو دستام ب ییبود و دستا دهیترسوند!رنگ صورتش پر یمنو م دایشد نیشد و ا یسرد م دیوید یدستا

 "خون ازش رفته بود! یلیمن متاسفم،خ"جمله دنیشن

گذاشتم  نشیس یبود! سرم رو رو زیبرام عز یلینفر که خ هینفر رو نگاه کردم.  هیبار جون دادن  نیدوم یروحم برا یو ب یاشک یچشما با

 و از ته دلم زار زدم.

 .اوردمیم یاریهمه بدب یباشم!برا کینزد یتونستم به کس ی! انگار من نمشد؟یم یجور نیا چرا

 کنه... یدرد رو اروم نم نیا یچیه دونستمیکردم.اما خوب م هیگر بلندتر

* 

 *دو هفته بعد*

 سیرو گذاشته بودن نشستم. به مربع با طرح ال ادهیکه کنار پ یمکتین یرفتم جلو تر رو کمی. رونیاز اون کالب زدم ب یاحساس خفگ با

 یتو مهینصف ون ی!با وجود لباس هایاریب ریشد گ یبود که م یروان گردان نیتر یکف دستم قو کیکف دستم زل زدم.مربع کوچ

 راه برم! تونستمیم یخورده بودم که به سخت درکردم،انق یتنم،سرما رو حس نم

 !مردمیزبونم...م یروبزارم نویبود ا یخونم،کاف یحجم از الکل تو نی.با ادمیروش کش ینقاش یرو رو دستم

 صورتم نشست.گذاشتمش رو زبونم و چشمامو بستم داشت. یرو یلبخند

 همشون نشون جذب شدنش بود! دمیکش یکه م یکوتاه و پشت سرهم یباال رفتن ضربان قلبم و حس کنم.نفس ها تونستمیم

 یم کردمیبود!حس م یرنگ یوار وانهیکه اطرافن بود به طرز د یزیچشمامو تا ته  باز کردم هر چ کردمیمغزم حس م یرو تو دیشد ضربان

 !ومدیکه ازش دور شده بودم به نظرم واضح م یکالب کیموز یبشنوم.صدا وارویدرو د یتونم صدا

. دستم رو دمیخند یاراد ری!غشدنیو از اسمون شکافته شده رد م کردنیشب پرواز م یاهیداشتن تو س یصورت  اءیاسمون زل زدم. اش به

که وسط  دمیفهمیطرفم انگار نم ومدیداشت م یزیچ هی.ابونیوسط خ دمیزدم و دو غی.جهیگر ریسرم فشار دادم و زدم ز یرو

 هیداد که به نظرم شب یمانند غیج یبود.جلوتر اومد صدا نمش،ماتیرو بب ادیکه به سمتم م یزیچ تونستمی. نمسادمی!همونجت واابونمیخ

 داد زدم: دمیاون چهره  به سمتش دو دنیترسوندم .با د یترسناک هم نم یاون شکل ها یحت گهیاسب بود! د ههیش

 ادام!-

تونستم  ینم گهیقلبم گذشتم اما د یکه روبروم بود دوباره باعث وحشتم شد،دستمو رو یاهیشد. موجود س دم،محویبهش رس یوقت

 حسش کنم.

 یکردم،خنده ها یم دیبودم...احساس غم شد نیبود،اما من غمگ ریی. اطرافم هر لحظه در حال تغدمیدو یهدف م یزدم و ب غیج

 بود! هیناخوداگاهم برام مثل گر

 ریمنتقل شده ز ایتمام اون دن کردمیپاهام گذاشتم،چشمامو بستم،حس م ینشستم و سرمو رو نیزم یبرداشتم،رو دنیدست از دو بالخره

 بستم! یپلکا
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 برام محو شد! زیهمون حالت موندم تا بالخره همه چ یتکون خوردن نداشتم.انقدر تو ییتوانا گهید

* 

 چشمامو باز کردم.دستمو به سرم گرفتم: یال

 اخ!-

 داشتم. یدیو ضعف شد یاحساس خستگ کردیدرد م دایشد سرم

 کجاس؟! گهید نجایبه اطراف جمع شد.ا حواسم

نبود که توش رفت و  یمحدوده ا نجایام اما ا"کیوِست ل"حدس بزنم هنوز تو  تونستمیاشنا نبودن...م ادیاطراف ز یو ساختمون ها واراید

 امد داشته باشم.

 از سرجام بلندشدم. یجمع شده بودن.دست و پامو جمع کردم و باسخت ابونیخ گهیکه طرف د یاون گروه گنگستر رهینگاه خ از

 زدن بود! خیسرما رو حس کنم،استخونام در حال  تونستمیاطراف نبود.ماون  یا گهید کس

 دمیشونو شن یکی یرد شدن،صدا موقع

 !ست؟یبود ن دیویهمون دختره که با د نیا-

 بلند شد. دییچند تاشون به نشونه تا یصدا

 تر کردم. عیرو سر قدمام

 به خودمو شانس گندم فرستادم. یلب لعنت ریشدن دستم،ز دهی.با کشوفتمیب رشونیخوام گ یبودم که نم مطمئن

 ؟یکنیم کاریمحدوده ما چ یتو تو ،یه-

 رونیکردم بازومو از دستش بکشم ب یسع

 !رمی!راهمو گم کردم.دارم مدونمینم-

 مرده!درسته؟ دیوید دمیشن-

 درهم شدن چهرم جوابشو گرفت. از

 بودن گفت سادهیوا یا رهیرفقاش که دا هیسمت بق دادیکه هلم م نطوریهم

 ؟یما بمون شیپ یایکه رفت به درک!چرا نم ویدِ-

 تالش کردم. شتریاوردن دستم ب رونیب یبرا

 من خودم جا و مکان دارم!-

 یانداخته بودن دستبند به دست تو رمیکه گ ییکه تمام پسرا دینکش یدن،طولیهمشون شروع کردن به دو سیپل ریاژ یصدا دنیشن با

 خودم هم حس کردم. یدستا یدست بند رو رو یبخوام تکون بخورم ،سرد نکهین.قبل از انشونده شد ابونیون گوشه خ

انگار بالخره  شیفاصله گرفتن از رابرت و زندگ یبرا یسال پنهون شدن و سع 1بود که حفظش کرده بودم!بعد از  یا دم،شمارهیام تنها

 دردسر افتادم! یتو

من بدون شناسنامه و  تیشده بود!با وضع دایمثبت بود،اثرات روان گردان هم توش پ ادیاعت شیدادم،جواب ازما یبا استرس تکون م پامو

 پاسپورت،امکان نداشت بزارن برم!

 که داشتم تماس گرفتن،استفن! یبا تنها شماره ا خودشون

 !ادیسرم م ییاومد،معلوم نبود چه بال ینم اگه

 کردم بلند شم. یبسته بودن،سع یکه به دستم و صندل یتوجه به دست بند یچهره اشنا،ب هی دنید با

 بهم انداخت، در اتاق و زد و رفت تو! یتاسف بار نگاه

 بود! یکه اومده بود کاف نیهم

 سرباز اومد دستمو باز کرد و منم فرستاد تو اتاق. هیرفت تو، نکهیبعد از ا قهیدق چند

هام دست استفن،رنگم  شیجواب ازما دنیکنم سمت اون محله ها نرم و مواظب خودم باشم! با د یبهم کرد که سع هیچند تا توص افسر

 !دیپر

اون گذشته  دادمیم حیدخالت کنن!ترج میزندگ یکرده بودم،امکان نداشت بزارم بازم تو ادیقدمامو ز رون،سرعتیازش از اونجا زدم ب جلوتر

 رو دفن کنم!

 و قدمامو اهسته تر کردم. دمیکش یاز سر اسودگ ینبود.نفس ینگاه کردم،کسبود،پشت سرم رو  ینسبتا خلوت کوچه

 کردم. یبازوم حس م یرو تو یقیشد و سوزش عم دهیچ یدور گردنم پ یدست
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دستم فرو شده بود  یکه تو یبه سرنگ بزرگ میوحشت زده و اشک یِدهنم رو گرفت خفه شد. با چشما یکه جلو یبا دست غمیج یصدا

 کردم. ینگاه م

 چشمام تار شد و پلکام با درد بسته شد. یجلو زیکم همه چ کم

*** 

 !یقو یهوش یماده ب یکرد،حت دایپ شهیم یرو به راحت یزیکشور هر جور چ نیا یتو نکهیبودم از ا متنفر

 حس! یتونستم تکون بخورم،چشمام باز بود و بدنم ب ینم

 یحسم و از رو یکردم بلند شدم،با تالش کم کم بدنم ب یداشت!سع یمیدکور اروم و مال نمیبب تونستمیکه م ییخونه بودم،تا جا هی تو

بخوام  نکهی.قبل از ادمینفر رو به وضوح شن هی یدعوا و داد ها یکجاست! به سمت در که رفتم صدا نجایا دمیفهم یم دیتخت بلند کردم.با

 یکه رابرت بهم انداخت،هول شده قدم یزیکننده بود.رابرت!با نگاه ت شکه یشخص رو به رون به قدر کاف دنیشد!د ودشدرو باز کنم، خ

 به عقب برداشتم.

 به استفن داد زد. رو

 استفن! هیثان 30فقط -

برم.ما  خاستمی. حوصلشونو نداشتم،مدمیرو فهم سیاداره پل یماجرا نشیرابرت داد که از ب لیچرت و پرت تحو یسر هیتند تند  استفن

 خواستم از کنار استفن رد شم که بازومو گرفت .!میباهم نداشت یکار

 اخم گفتم: با

 دستمو ول کن!-

 نداد.رابرت گفت: یجواب

 ؟یریم ییجا-

 !موندیرو دلم م ستیبه تو مربوط ن گفتمینم اگه

 نداره! یبه شما ربط-

 به خودش گرفته بود گفتم: غیکه تن ج ییاعصاب با صدا ی.بدمیاستفن کوب نهیرو محکم به س گمید دست

 !یولم کن لعنت-

 .دمیکوب یهمون اتاق و فورا درو بست.مشتم و به در م یهلم داد تو دوباره

 ن؟یخوا یاز جونم م یبرم،چ نیبزار-

 اتاق رفتم یبه سمت پنجره تو دیجوابمو نداد.نا ام یاما کس دمیدونم چه قدر به در کوب ینم

 !میباش LA ینبودم که هنوز تو مطمئن یبود.حت بهیکامال غر نجایا

 قرار بود تهش به اسارت تو خونه رابرت ختم شه؟! شهیدادم.هم هیپنجره نشستم و سرمو به پاهام تک کنار

 رو بهش گفته سخت نبود! ییاستفن طبق معمول همه چ نکهیبود!البته حدس ا دهیاون از کجا فهم اصال

 کنه! ینم انتیهمه وقت،هنوزم به اعتماد رابرت خ نیاز ا بعد

 خود، بخوابم! یانتظار ب یدادم به جا حیداشتم.ترج یاحساس کوفتگ دم،هنوزمیتخت دراز کش یو دوباره رو برگشتم

 شده بودم  و در اتاق هنوز بسته بود! داریبود که ب یساعت ۲

رفته من  ادشونیکردم  یداشتم فکر م کم کم گهیبخورم!د ییهوا هیو  رونیب امیخواست ب یدر اتاق بالخره باز شد،خدمتکار ازم م یوقت

 !نجامیا

 یمبل رو به روش نشستم و ب یرو یان میتصم هی ی. طدمید منی.رابرتو تو نشدمیچرخ یخودم م یبرا ییالیاون خونه بزرگ و و یتو

 :دمیمقدمه پرس

 !؟یکجاس؟منو کجا اورد نجایا-

 دستش رو بست و گذاشت کنار. یزل زدن بهش، کتابه تو قهیچند دق بعد

 !یامیمَ -

 .دمیکش غیج بایتقر

 !نجا؟یا یاورد LAمنو از  یبه چه حق-

 ؟! میَرفته من ک ادتی نکهیمثه ا-

 برداشت کردم؟! ینطوریمن ا ای!یسال گذشته هم منو ازاد کرد یاره ول-
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 ؟یبکن یفکر نیباعث شده همچ یازاد ؟!چ-

 مکث گفت: هیاز چند ثان بعد

 پوستت از کجا اومده بود؟! اهیاون دوسته مهربون و س یدفکر کر-

 مبل بلند شدم. یزده از رو شک

 ! امکان نداشت...اون دوستم بود!د،نهیوید

 .ختیاوضاع بهم ر دیوید یخوب بود که بامرگ ناگهان زیهمه چ-

 بهم انداختو ادامه داد: ینگاه

 به حال خودت! یول شد یهفته ا هیو تو -

 تا برگه برداشت و تو هوا تکونشون داد! پرت کرد به سمتم3-2کنارش  زیم یرو از

 !نیشد ا جشینت-

 هام! شیهارو برداشتم.جواب ازما برگه

 تنها دوستم جاسوس بوده؟! دمیفهم یمثبته وقت ادمیاعت شیداشت که جواب ازما یتیدرک!چه اهم به

 راه افتادم سمت در خونه. ناراحت

 چشمم فقط تونستم بهش بگم: یبودم اومد جلو دهیسال کش هی اون یکه تو ییایبدبخت تمام

 ؟یچطور تونست-

 بود!بلند داد زد: یاز حد عصبان شیب

 یزده بود یهر گند یحواسم بهت باشه؟!مواظبت باشم؟!چطور چشمم رو رو یکه  کرد یانتی!چطور تونستم با وجود خیگیاره راست م-

 بستم؟!

مقصر  نباریا دونستمیسال تمام به کارم فکر کرده بودم م هیبار منم داد نزدم.بغض نکردم.فقط درک کردم..من  نیاول ینگفتم برا یزیچ

 .نییمنم!فقط سرم رو انداختم پا

 به مراقبت اون نداشتم! یازین م،منیبرس نجایخواست دوباره به ا ینم دلم

 تر: نییانگار اروم تر شد  و صداش رو اورد پا رابرت

 !یاورد یروز ام دووم نم 1من  تیبدون حما-

 گفتم: اروم

 مگه مهمه؟!-

 شد.صداش رفت باال. یعصبان دوباره

 اره مهمه!-

 بود چون با اخم راه افتاد سمت در مونیکه زده بود پش یاعتراف بهش زل زده بودم!انگار خودشم از حرف نیاز ا شکه

 !یترک کن نجایاوردمت ا-

 دادم... مقاومت و بهت زده فقط سرمو تکون یب

 "دووم اوردن من مهم بود!"

 * 

 *گذشته* 

  ؟یدار دنیخواب یبرا ییجا-

 ادامه داد.  کردیکه دستمو ول م همونطور

 من.  شیپ یایشب ب یتون یم یاگه بخوا-

 اخم نگاهش کردم!  با

 ندارم!قصدم کمکه!  تیکه گفتم کار ؟منیکنیبابا تو چرا همش بد برداشت م-

  ؟یبه من کمک کن یبخوا دیاصال چرا تو با-

 ... یستیمحله فرق داره!مثه ما ن نیا یکارت با ادما کنمیچون حس م-

 اخه؟!  یدونیم یبه خودم زدم . تو چ یدلم پوزخند تلخ تو

 نه؟  ای یایحاال م-
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 به اون محله و کوچه هاش کردم.  ینگاه

 ! میبر-

داره و با اون تو  انیبه اسم برا یمیدوسته صم هیفوت کردن .  شیساله پ 4سالشه و مادر و پدرش 25 نکهیاز خودش گفت ا ریمس یتو

 ان.   نیکار کراک و کوکائ

 ! ستنین نجایسالمه و خانوادم ا 19فقط گفتم  دمیدینم یلیندادم . دل حیاز خودم توض ادیز

جدا  یبشکه و ورق فلز یسوله رو با کل هیاز  یواقعا خونه هم نبود قسمت یعمق فاجعه رو درک کردم!اونجا حت دمید دویویخونه د یوقت

 کرده بودن! 

 * 

 بودم! ستادهیوا منیخدمتکار به خودم اومدم.تمام مدت همونطور خشک شده وسط نش یصدا با

 اتاقتونو نشونتون بدم.  ن،یایخانوم با من ب-

 ! دمیم ،بلند بلند خندکه اومد تو ذهن یزیچ نیاون دکور و اول دنیدرو باز کردم از د یوقت میدیاتاق که رس یجلو

 نشده؟  فیلط قشیسل یادیز ستونیرئ-

روشن  یبا چوب خاکستر یقد نهییشده بودن .آ دهیپوش یصورت زیر یبا گلها دیسف یواریها با کاغذ د وارید د،یبود تخت سف یدلباز اتاق

 . شدیبالکن بزرگ باز م هیکه به  یکنار در

 . خوابنینم نجایا سیاتاق شماس خانوم. رئ نجایا-

 حرف در رو بست و رفت!  نیدنبال ا به

نبودنش  نجایا لیدل کردمیاعتراف نکرده بود که براش مهمم صد در  صد فکر م شیپ قهیچند دق نیتا منظورشو بفهمم!اگه هم دیکش طول

کوتاه  اید؟یشروع جد هیبزارم! یچ یتونم به پا یم نویدونستم ا یواقعا سخته! نم گذرهیتو سرش م یچ نکهیا  صیتنفره!اما  االن تشخ

 !...ر؟ییاومدن و تغ

 بودم!  دهیراجع بش شن رانمیتو ا یحت هیشهر فوق العاده ا یامی. مرونیاز محافظا اومدم ب یکی با

 کردمیفکر کردم که اگه فرار نم نیاحساسم. به ا یمادر و پدر ب یدار دو طبقمون. برا اطیخونه ح ی...دلم براش تنگ شده بود. برارانیا

سوالو از خودم  نیبارها ا یبود که زودتر از شرم راحت شه! مگه من چم بود؟برا نیبود؟! مامان احتماال به فکر ا یسرنوشتم چ

 ! فتادیمهرم به دلشون ن یچشمشون بزرگ شدم ول یکه جلو م!انقدر بد بوددمیپرس

 بد بود!  شهیفرارم، هم لیاون روزا  و دال یاداوریپامو پرت کردم. یبا حرص سنگ جلو زدمیساحل قدم م یتو یغم و ناراحت با

مواد تو خونمه و  راتیتاث ای هیدونستم فشار عصب یرفت نم یم جینشستم ،سرم گ دمویدرو به هم کوب نیاعصاب رفتم سمت ماش یب

 بعدش؟ یِخمار

 یوبم وحشت هم اضافه شده بود!با حال.به احساسات خستیخونه ن ریمس رهیکه م یریمس کردمی،حس م کردمیرو نگاه م رونیپنجره ب از

 : دمیخراب پرس

 ! سیخونه ن رهیمس نی؟ایریم یکجا دار-

 دادم.  هیتک یحال به صندل یب

 بودن دستور دادن برم دنبالشون...  ییجا سیخانوم. رئ-

رابرت رو از فاصله  یچقد گذاشت. فقط صدا دمی. نفهمدیکش یم ریکردم. دست خودم نبود حالم خراب بود.چشمامو بستم،بدنم ت بغض

 . دمیشن یکینزد

  ؟یا؟خوبیلیام-

گردوند کشورم  یاونه! اگه رور اول منو بر م ریتقص زیاونم بود. اون ادام رو کشت. اصال همه چ رینداشتم برگردم نگاهش کنم. تقص حال

 نبود! نیا تمیاالن وضع

. نشد بگم...رابرت اروم بغلم کرد منم بغلش دیهش بزنم اما با باز شدن دهنم بغضم ترکخواستم حرفام رو ب رونیب دمیاز دستش کش دستمو

 . دیموهامو بوس یکردم. سفت به خودش فشارم داد، اروم رو

 شده؟  یچ-

 خونمون تنگ شده...  یدلم برا-

رو  زیبودنم. گول خوردنم،باند قاچاق دختر.همه چکه برام افتاده بود از ناخواسته  یاز اتفاقات میاز بزرگ میگوش کرد و من گفتم. از بچگ اون

 حرف زدن ندارم... یبرا ییحس کردم نا گهی!انقدر گفتم تا دکایامر دمیبه سرم اومد تا رس ییچه بالها نکهیکردم ا فیتعر
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 * 

بهش  یلبخند یاون صندل یرابرت رو دنیجام زدم با د یتو ی. غلطدمیبه چشمام کش یو دست دمیکش یا ازهیباز کردم,خم چشمامو

 تخت کنارم نشست.  یاز جاش بلند شد و اومد رو دارمی. بدید یزدم. وقت

 در جوابش تکون داد.  یسالم کردم. سر یاروم یصدا با

 حالت خوبه؟! -

ادما هم  نیذهن من اون بد بود...اما بدتر یسخت!تو کمیبود و قبولش  دیبرام جد نی. ازدیمهابا حرفاشو م یو ب یترس چیبدون ه گهید

 نفر خوب باشن!  هی یجا و برا هیتونن  یبالخره م

 خوبم. -

 مکث کرد: کمی

  ران؟ی...ا؟یاهل کجا بود-

 نشستم.  خیس سرجام

 ؟!  یچ-

 ! میرینم ؟یخای.اگه نمینی...شهرتو ببرانیا میریم-

 که بتونم بازم برگردم تهران!  شهیخوبه!اصال باورم نم یلینه!نه!خ-

 . رونیرفت ب "کار دارم یسر هیمن "تخت بلند شد و با گفتن  یرو از

 !  دیکش یم ریاشفته بود و استخونام همچنان ت ذهنم

اومده بودم در اورده  نجایکه باهاش به ا ییلباسا بیشده بود. از ج یکشوش مخف یکه تو یزیو چ  شمیارا زیشد سمت م دهیکش نگاهم

خواست  نیتونستم ا یو نم خواستیوار بودن.اما بازم دلم م وونهیکه دفعه قبل داشتم ترسناک و د یی! حساکیبودمش. اون مربع کوچ

 رو سرکوب کنم!  دیشد یذهن

دوباره ادام انقدر  دنیباشم.اما اون حس د ندمیدنبال ا دیفراموش کنم.با دی. چشمام رو بستم باخاستمیبود که بازم م یزیادام. چ دنید

 ذهنم غلبه کرد! یتو یبود که به هر فکر یقو

بودم که رابرت اومد!انقدر وحشتناک شده  دهیاز محافظا با هزار ترفند گرفتم نصفه شم نکش یکیاز  گاریس هیگذشته بود. امروز  یدوروز

د و دلم حوصله تو اتاق نشسته بودم. دم غروب بو ی. بدبخت اون محافظه رو هم اخراج کرد!بوفتادمیبود که واقعا داشتم به غلط کردن م

 . کردمیرگام حس م یتو دایرو شد  نیو کوکائ نیکوتیبه ن ازین یبود ول یبدگرفته بود حس 

 ثابت موند!  شیارا زیم یکشو یاتاق چشم چرخوندم و نگاهم رو یپنجره نشستم.تو کنار

 !کردمیکارو م نیا دیمشت شد. نه!نبا دستام

 رها شم!  یلعنت ازین نیکه از دست ا خامیم یزیچ هیفقط  کردمیشد که احساس م یاون حس انقدر قو قه،یاز چند دق بعد

 ! عیما یکه کردم خوب نگاهش کردم!ال اس د داشیپ

 !زدنیروش م یو کارتون یشنیمیان یطرح ها یسر هی تیجذاب یبرا

 داشتم!  یانگار واقعا خودآزار ی. ولکنمیدارم م کاریچ دونستمیبود که م نیا جالب

 موهبت بود!  هیمثل من مردن  یکس ی!هر بار باهام بود...اما برارمیممکنه  بم نکهیا ترس

 نشستم و چشمامو بستم... واریزبونم گوشه د ینکردم گذاشتمش رو معتل

 :حاتیتوض

 .یماده توهم زا و فوق العاده قو د،ی( معروف به اسدیام لیات ید کیزرژی)مخفف ال یاس د ال

و به صورت  زنیریجذب دارن م تیکه قابل ییورقه ها یرو رو عیما یال اس د شتریمروزه باما ا شهیماده به صورت کپسول مصرف م نیا

 رسوننیبه فروش م یرنگ یکوچک با طرح ها یمربع ها

 ساعت بعد ادامه داره 11-17و تا  شهیبعد از مصرف شروع م قهیدق 45ساعت تا  میاز ن یال اس د اثرات

 کشنده است!  یاس د ال

 اشتباست! نیاما ا ستیکشنده ن ایاور  ادیاعت یال اس د سنینو یها م تیسا اکثر

سکته  ایماده دچار مشکالت  نی( (هم ممکنه بعد از مصرف ادیجوانا)و یدارن) معموال به مار ادیاعت یطوالن یکه مدت ها یافراد یحت

 بشن یقلب
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و  کننیماده صرفا توهم زاس اونو مصرف م نیا نکهیو ا شهیکه گفته م ییها زیمصرف نکردن به خاطر چ یزیکه تا به حال چ یافراد

 شنیم یبه مغز دچار مرگ مغز دنیرس ای یبه قلبشون دچار سکته قلب دنیمعموال به محض رس

خطرناک  یو دست زدن به کارها یهم باز هم احتمال خودکش ننیرو بب یال اس د یاصطالحا رنگ یایاگه افراد زنده بمونن و دن یحت

 .ادهیز یلیخ

 هنگام مصرف: رایتاث

فشار  شیافزا ع،یسر یهاضعف عضالت و لرزش، رفلکس ،یخستگ ،یحسیب جه،یانگشت شمارن و شامل سرگ هیاول یکیزیف راتی))تأث

آن  یکیزیف میعال نیتر. مهمشوندی)اختالل تعادل(، تهوع و تشنج م یحرکت یهامهارت دنید بیبدن، آس یخون، ضربان قلب و دما

و اغلب هم قابل کنترل  دیایب شیپ ستند؛یکه معموالً خنده دار ن یممکن است در برابر اتفاقات هاههقهق نیاست. ا یناگهان یهاقهقهه

 .ستندین

 

 :شوندیظاهر م یکیزیپس از اثرات ف یاندک یمهم در قوه درک، فکر و خلق با فاصله زمان راتییتغ

 

 است. "آگاه "بودن آن یاقعو ریکننده از غواضح که مصرف یداریو شن یداریتوهمات د -

 

از  یمسئله به برخ نی. اطیمح یایاش نیدچار نقصان شدن درک زمان، فواصل و وزن )احساس معلق بودن با تحت فشار بودن( و فاصله ب -

 .کندیرا دچار وحشت م گرید یکه برخ یدر حال بخشد؛ی( مuniqamystica) طیبا مح یگانگیاحساس  یافراد نوع

 

 .شودیم فیصداها توص دنیها و درنگ دنیاحساسات که اغلب به صورت شن یختگیدرآم -

 

 .بخشدیم یبزرگ یمعناها تیاهمکم یزهایبه چ ای شودیم تیخاطرات با واقع بیروند افکار که باعث ترک یکاهش کنترل بر رو -

 

و زوال  شودیمشکل م گرانیو خود از د یگریموضوع از د کیاست. جدا کردن  عیشا یواقع یهادر موضوع تیو موفق شرفتیاحساس پ -

 .کندیم شرفتیپ تیشخص

 .((رسدیها از جمله مغز مو به همه بافت شودیدستگاه گوارش جذب م قیبه سرعت از طر یداسال -

 کابوس هاشونه نیبدتر دنید شهیافراد م یاتفاقات که سبب خودکش نیتر عیشا یکی

انقدر ادامه  نی! و اننیترس و کابوسشون تنها بب نیترس دارن ممکنه خودشونو با بدتر ییزایچ نیهمچ ایروح  ایکه از جن  یافراد مثال

 بزنه! یخالص شدن دست به خودکش یتا فرد برا کنهیم دایپ

 !شهیمنجر به تصادف و باز هم مرگ م%90که  ابونهیدر خ یمصرف ال اس د گهید عیشا مورد

 و جالب باشه! بیعج یها زیمکنه چم %10 ای 5تنها  یال اس د یایدن از

 !شهیماده صحبت نم نیدرصد کشنده و وحشت اور ا 90راجب اون  معموال

 یجنبه روان یبه ال اس د ادی)اعتکننیم دایپ ادیماده اعت نیو به ا موننیزنده م ییاز افراد هم که به طرز معجزه اسا یاون درصد کم یحت

 شنیدچار مشکل م ی( در زندگننیرو بب زهایکه باز هم اون چ کننیم دایپ نیبه ا ازیافراد ن یعنیداره 

 .کنهیم جادیبراشون مشکل ا یاریودر هوش مونهیم ادشونی ننیبیکه افراد موقع توهم م ییزهایچ

)توهم( کوزیمثل )سا ییها یماریب یو روان یو مشکالت مغز یروان یها کیو ت یماده هم اختالالت عصب نیاز ترک ا بعد

 .ادیب شیافراد پ یحاد( ممکنه برا ی)جنون دائم( وافسردگیزوفرنیاسک

 سهیخطرناک و مضر هستن(قابل مقا ی)که خودشون به قدر کاف یمعمول یو اصال با توهم زا ها هیماده فوق العاده خطرناک یاس د ال

 !ستین

جذاب  % 5و دونستن همون  یاطالع یب جشینت تونهیفقط م کننیم یمعرف یزیچ نیاز افراد خودشون رو طرفدار همچ یسر هی نکهیا

 ماده باشه! نیا

 *** 

 کل*  ی*دانا

  "کجاست؟ ایلیام":دیاز خدمه داد و پرس یکیکتش رو به  یخستگ با
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 ! سیوقته تو اتاقشونن رئ یلیخ-

که قرار بود چند ماه  یگرفت.کار یم زایاونم  و  یبرا دیبا شیجعل تیسفارت بود!به خاطر هو یافتاد سمت اتاقش فکرش مشغول کارا راه

 خسته کننده بود! یادیز نیروز خالصه کرده بود و ا هیطول بکشه رو تو 

 داده بود و چشماشو بسته بود!  هیتک واری. به ددشیرو اروم باز کرد ،د ایلیلباساش در اتاق ام ضیاز تعو بعد

 ! ده؟یکرد! خواب تعجب

 سمتش،کنارش نشست و اروم تکونش داد.  رفت

  ا؟یلیام-

 دفعه چشماش رو باز کر.  هی ایلیام

 افتاده! یگشاد شده حدس زد که چه اتفاق هیقرمز و قرن یاون چشما دنیاز د رابرت

نداشته باشه!خواست  ازیکه مصرف کرده به فکر ن یزیچ صیتشخ یبود که برا دهیهمه جور مواد و روان گردان رو  د یطوالن یسالها انقدر

 ! ستیاومد که اون االن تو حال خودش ن ادشیبگه اما  یزیچ

 نفهمه دورو ورش چه خبره! دادیم حیمشروباش رو برداشت. ترج نیاز بهتر یکی،  رونیزد ب کالفه

 از مجازات کاراش باشن!  یکیبخش کوچ دیو تمام دردسراش شا ایلیبفهمه ام تونستیم

ها دستاشو هم تو هوا تکون  وونهینشسته بود فقط االن مثه د نیزم یبود. هنوز همونطور صامت رو یکه ام یهمون اتاق یتو برگشت

 ! دادیم

 !کردیاز حد بهش اعتماد م شیب دینبا

 !ستین یثابت کرده بود ادم قابل اعتماد اون

 .دشینفس سر کشبک هیچند ثان یرو باز کرد و برا یدستاش گرفت،بالخره در بطر نیزدن!سرش رو ب عیحاال شروع کرده بود به ج یلیام

 !دید یرو درست نم یلیام یحت گهیشد. انقدر که د یکم کم خال یذهنش ،بطر یتو یو فکرا ایلیبا نگاه کردن به ام 

**** 

 * ایلی*ام

 دهیکه رو مبل خواب دمیخون تو رگام خشک شده. از جام بلند شدم رابرت رو د کردمی. حس مکردیرخوت چشمامو باز کردم. بدنم درد م با

 ارهینفر ب 2 یاز خدمه رو نگه داشتم و گفتم صبحونه برا یکیهوش شده! در اتاقو باز کردم. تو سالن  یبود که ب نیا هیشب شتریبود. البته ب

 یدونستم چ ینم ینه؟حت ایمصرف کردم  دیاس دهیناشتم که فهم یا دهیگشنم بود!بعد شستن دست صورتم برگشتم به اتاق. ا یلیاتاقم.خ

تخت  یرو دیبود، با ترد ستادهیوسط اتاق ا نهیشده بود دست به س داریبرگشتم به اتاق، ب ی! وقتکنه؟یباهام م یچه برخورد ایبهش بگم 

 دادم خودش حرف بزنه!  حیبهش بگم!پس ترج یچ دونستمی!نمدهیکرده بود که مطمئن شدم فهم یاخم ننشستم. برگشت سمتم، انچنا

 پس!  یکنیهنوزم بهش فکر م-

 ! ؟یک نگاش کردم!به متعجب

هم فشار  یبا رژ لب روش اسم ادام رو بزرگ نوشته بودم!چشمامو رو دمیکش یاتاق رو نشون داد! و من فقط اه یقد نهیدستش ا با

 ! یدادم...لعنت

 ! کردیداشت لهش م بایمشتش گرفته بود و تقر ی. رابرت چونم رو توباز کردم عیچشمامو سر شه،یچونم داره خورد م نکهیاحساس ا با

 گفتم:  یفیضع یگرفتم و با صدا دستاشو

 رابرت فکم! -

 گفت: ینسبتا بلند یصورتم تکون داد و با صدا یجلو زیام دیرو ول کرد و تهد دستش

 ! یکن رونیرو از سرت ب ی! پس به نفع خودته فکر اون عوضیبا من باش دیبا یزنده ا ی!تا وقتیندار یتو انتخاب-

 ! زدیگاز گرفتم!پشت سر مرده هم بد حرف م لبمو

 که به خاطر ترس ازش بود گفتم:  یتعلل با

 ! کنمیمن...من...به اون...فکر...نم-

 وار ادامه داد.  دیتهد همونطور

 !  یستین یباشه!البته تجربه کامال به من ثابت کرده تو ادم قابل اعتماد نطوریبهتره که هم-

 شد و احازه وارد شدن داد! المیخیزده شدن در ب با
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و  بیعج ریبترسم. تصاو کمی شدی.باعث م شدیذهنم مرور م یبودم تو دهیکه د ییزهایاومد چقدر گشنمه.موقع غذا چ ادمیاوردن غذا  با

 چشمام گذاشتم و داد زدم : ینرفتن دستام رو رو رونیذهنمو گرفته بودن سرمو تکون دادم اما بازم ب یوحشت اور

 بسه! -

  بیعج یاونا هنوز اونجا بودن!اون شکل ها اما

 و وحشت زده رابرت گرده خورد.  یبه تنم افتاد و نگاهم به نگاه عصبان یلرز شدیکه بهم وارد م ییتکون ها با

 چت شده؟! -

 بود؟!  یچ نای. ادونستمیتو هم گره زدم.خودمم نم دستامو

 . دونمینم-

 کرد و چند قدم عقب رفت.  ولم

 کنم!  کاریت چباها دونمینم-

 گذاشت و گفت: شیشونیپ یدستش رو رو هی کالفه

 کنم!  کاریساله باعث شده ندونم چ ۱۰دختر  هیهمه سال  نیبعد از ا -

 گفت: تیعصبان با

 ی!چون از  همه چیدونی!نه تو که نمشتره؟یعوارضش ب یدونیباز ترکش سخت تره؟م یدونی؟میرو مصرف کرد ایچرا دوباره اون لعنت-

 !شیخوایلحطه م یکه تو یهست یزی! فقط به فکر همون چیراحت

که  نیکوتیبه ن ازین ایدرک کنه؟! تونستیم د؟یویدلم ؟ مگه قبال نگفته بودم!؟غم از دست دادن ادام و د یرو ی!از غصه هاگفتم؟یم یچ

 ! شدینم ینجوریا دادیاگه بهم م گارینخ س هی!دن؟یرو ترک م یکس ینجوریشد!اصال مگه ا یاون روز عامل اصل

 ! رفتمیمن سمت اون نم یدادیبهم م گارینخ س هیاگه -

 گرد شد.  چشماش

 ! یشد حیوق یلیخ-

 ! دیفهم یبستم!رابرت واقعا منو نم چشمامو

 . زارمیحواسم بهت هست!برات مراقب م شتریبه بعد ب نیدر هر صورت از ا-

 رو نداشتم! یزیچ نیرابرت بود و من جرات گفتن همچکه اون  فیبکن!اما ح یخایم یداشتم بگم به درک هر غلط دوست

 تهران؟!  میریم یک-

 ،پنج شنبه! گهیهفته د-

*** 

 ی!سعدادیبهم نم گارمینخ س هی یگذشت؛ رابرت روش خودش رو ادامه داد و حت یو مزخرف یمونده تا سفرمون به کند یروز باق7-1

. زدمیسر م دیویو به ادام و د رفتمیحتما م دیبا میبرگشت یتنگ شده بود.وقت یال ا یاز تهران دلم برا شتریحواسمو پرت کنم.ب کردمیم

بودم رابرت  دهیکه فهم نطوریوقت بود حل شده بود.ا یلیبرم دانشگاه؟!مشکل اقامتم که خ ذاشتیدانشگاه هم دوست داشتم برم!رابرت م

 بودم!   نجایگرفته بود و شهروند ا ییکایکال برام شناسنامه امر

فرق داشت!اما  زیبودم همه چ رانیتو ا یدارم؟وقت  میزندگ یبرا یهدف ؟چهیبرم دانشگاه بعدش چ یفکر کردم که اگه حت نیا به

 شده بودم! ریپ یرو نداشتم و اول جوون زیچ چیحاال؟واقعا حوصله ه

 صبح اماده باش!  1فردا ساعت  یبود!بالخره شب پنج شنبه رابرت گفت: برا زایچ نیچند روز مرور هم نیتو ا کارم

 تهران.  میرفتیهم م ینداشتم!از دب ی!که اصال ازش خاطره خوبیدب میرفتیم یامی.از مکردیسفر م شیشخص یمایهواپ با

 نه!  ایبه خونمون سر بزنم  میرفت یدل بودم که وقت دو

 !صد در صد مطمئن بودم!  شهیباهام نم یاصال برخورد خوب دونستمیم

**** 

 بهار بود و هوا فوق العاده خوب! لیبه صورتم خورد اوا یز شد و بادبا در

 حجاب داشته باشم!  دیبا نجایا رفتیم ادمیداشت  بایسرم درست کردم!تقر یشال رو رو 

 ! رهیمانتو برام بگ یها هیتو ما یزیچ هینبود!اما قبل از رفتمون بهش گفته بودم  انیکه در جر رابرت

 نداشتم!  یمناسب پیت یلیرنگم خ یچسب اب نیج دیو شال نازک سف ینازک اب بایتقر راهنیاون پ با

 ! دیچرخ ابونیتو خ شدینم یلیلباسا خ نیبا ا دیخر میرفتیم دیبا
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از هتل  یکیکه اسم  میریکجا م دمیمنتظرمون بود ، از رابرت پرس یدود یها شهیرنگ با ش یمشک نیماش هی میشد ادهیکه پ مایهواپ از

 معروف تهران رو گفت!  یها

ادم هم زبون با من  یکل رونینبود اون ب ی.هرچکردمیشلوغ تهران و هم وطنام نگاه م یها ابونیو من با ذوق به خ میرفتیسمت هتل م به

 وجود داشت!  

 براش جالب بود فک کنم!  یلی!خکردینگاه م ابونایمتعجب به خ کمیهم  رابرت

!انقدر بهم زل زدن که رابرت اخماشو کردنیمردم با تعجب نگامون م شتری، ب میگرفت لیون رو تحواتاقم دیهتل و  کل میدیرس بالخره

 آسانسور!  یتو هم و منو جلوتر از خودش هل داد تو دیکش

 کرد.  میبرگشت سمتم و بررس یاخم بد با

 ! کردن؟ینگات م ینجوریچرا ا-

 نامتعارفه!  کمیو ظاهرم  پیدادم که ت حیگرفته بود!براش توض خندم

 چون بازم اخمش رو حفظ کرد!حقم داشت!  دیکنم درست نفهم فک

رو  ی!من توقع داشتم چرنیگ یو افتاب م کشنیو دراز م ندازنیفرش م ابونیکنار خ ینیکیبزرگ شده بود که با ب یکشور یتو اون

 بفهمه؟ 

 و بعد از اون هم هرجا من بخوام! دیخر میو قرار شد صبح بر میهتل موند یشب رو تو م،یبود دهیعصر رس یطرف ها چون

*** 

 بعد از اونم که پولشو نداشتم!  دیخریم ینرفته بودم!خونه رابرت که خودش همه چ دیوقت بود خر یلیخ کردم،یهارو نگاه م نیتریذوق و با

 ؛به رابرت ادرسِ خونمون رو دادم!   رونیچند دست لباس ب دنیاز خر بعد

 رو باز کردم.رابرت دستمو گرفت.  نینکرده بود.در ماش یرییسال تغ 2بود!بعد از  یسر کوچمون توقف کرد.هنوز همون شکل نیماش

 کجا؟ -

 ...خونمونه! نجای...انجایا-

 پارک کنه و منتظر بمونه. نویول کرد به راننده گفت ماش دستمو

 

 

*** 

 

Dalai Lama[ ,12.01.17 20:42] 

که داشت به سمتم  ی!جلوتر رفتم که حس کردم مرددمیدارمون رو د اطیطبقه ح 2از دور خونه  کردمیم یرو ط از رابرت کوچه جلوتر

بود به اسم  یبه سمتم کس ومدیکه داشت م ینی!استادمیسال از عمرم!مات سر جام ا 11از حد اشناس!اشنا به اندازه  شیب افشیق ومدیم

 پدر! 

به  نکهیدفعه قبل از ا نی.بگه صورتم سوخت! دستش باال رفت اما ایزیخودش چ اینمو باز کنم ده یحت نکهی.قبل از ادیبهم رس بالخره

 گرفتش!  یا گهیصورتم بخوره دست د

-Hey!What the hell are you doing??  

 ( ؟یکنیم یچه غلط ی! داری)ه

 .رونیب دیبه پدرم زل زده بود!بابام دستشو از دست رابرت کش یبا اخم بد رابرت

-It's not your business. 

 نداره(  ی)به تو ربط

 برگشتم رو به رابرت گفتم.  گفتمیم یزیچ هیبهتر بود  رهیبحثشون باال بگ نکهیمونده بودم.قبل ا نشونیب

-rabert...this man is my father ! 

 اقا پدرمه!(  نی)رابرت،ا

 بود!  یتر شد اما همچنان عصب اروم

 بهم گفت.  یبه فارس بابام

 توجه به سوالش رو به رابرت گفتم:  یکنم!ب فیبراش تعر یزینداشتم چ ه؟؟دوستیمرد ک نی؟ایهمه مدت کجا بود نیا-



Roman-City.ir 
 سقوط تابستان رمان

 

https://telegram.me/romancity 92 

 

-that's better we go, i don't wanna stay here any more ! 

 بمونم!(  نجایا خامینم گهیم،دی)بهتره ما بر

-what does he say? ! 

 ( گه؟یم ی)اون چ

-doesn't matter!let's go ! 

 ( میبر ایست،بی)مهم ن

بهم  نکهیبلند شد اما بازم قبل ا یهم دست نباریشد.مجبور شدم برگردم ا دهیاومد و دستم کش یزن غیج یقدم رو که برداشتم صدا نیدوم

 بخوره رابرت گرفتش!

 شده بود! داد زد: یعصبان یلیخ گهیکردم!انگار د نگاش

-next time, anyone try to slap this girl, I'll kill it ! 

 . کشمشیدخترو بزنه ،خودم م نیکنه ا یسع یکه هرکس ی)دفعه بعد

 چند قدم رفت عقب!  مامانم

 بود که االن بخواد باشه؟  ی!قبال چکننینم یباهام برخورد خوب دونستمیم

دلم نشکسته بود!فقط  گفتمیفورا توش نشستم،دروغ بود اگه م دمیرو که د نیماش.دمیکه اومده بودم رو تا سر کوچه دو یریو مس برگشتم

بودم که  یدختر فرار هی!من فرار  کرده بودم،فقط سین یدلشون هم تنگ نشده بود؟!البته انتظار یحت یعنیکتکم بزنن؟ب خواستنیم

 راه افتاد رو به رابرت گفتم:  نیبعد رابرت هم نشست.ماش  حظهابروشون رو برده!چند ل

بار هم که شده حس داشتنش رو  هی خادیممکنه داشته باشه!دلم م یاصال چه حس دونمیوقت خانواده نداشتم!نم چی!من ه؟ینیب یم-

 تجربه کنم! 

 ! ومدینم ممیگر یحت گهیزل زده بودم ،د رونی.منم با غم به بمیکردیسکوت حرکت م ینگفت.تو یزیچ

 ! ین حساب کنم یرو یتونیم-

 زدم.  یگفته بود!لبخند ینه!ول ایگفته  یزیچ نیاروم گفت که شک کردم همچ انقدر

 خودش اروم گفتم:  مثل

 ممنون! -

*** 

بغلم  دنمیباشن؟با د مونیشد اونا پش یعوض نشده بود؟ نم یزیزل زده بودم.چرا چ واریبودم و به د دهیتخت دراز کش یعصر فقط رو تا

 از دست رفتاراشون فرار کردم؟انقدر که خسته شده بودم؟ دنیوقت نفهم چیه یعنیکنن و بگن دلشون برام تنگ شده؟!

 نجایبه ا یدلبستگ گهیبگم د تونستمیبودم.واقعا م دهی.حاال که رفتارشون رو بعد از رفتنم ددمیکش یقیزدم و نفس عم یغلط

 ! ستیو منتظرم ن خوادینممنو  نجایا یکس گهینداشتم.مطمئن بودم د

 : دمیرابرت رو شن یصدا

  ا؟یلیام-

 شدم.  زیمخیتخت ن یرو

 ! ؟یاومد یک-

 . ننتیبب خوانیکه م یالب ینفر هستن تو 2االن!لباس بپوش  نیهم-

 ! هینبودم که منظورش ک مطمئن

 ! ؟یک-

 در منتظرتم!  یلباستو بپوش جلو-

  ؟یجواب بد یریمی.م دمیحرص کش یاز رو ینفس

مدت مجبور بودم اون پاشنه بلند  نیکفش اسپورت بود اما تمام ا شتریمن ب قهی.سلدمیپوش رهیت یاب نیرنگ رو با ج یمشک یو مانتو شال

 مزخرف رو پام کنم!  یها

 ! دادیم حیرو توض زیچ یسر هیکه بود  یهرچ ایدر بود و داشت به اون محافظ ، راننده  یرو باز کردم، رابرت جلو در

 هم خدم و حشمش رو راه اندخته بود!  نجایا

 من امادم! -
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 بده،گفتم: یدونستم جواب یم دیبع نکهیراه افتاد سمت آسانسور دنبالش رفتم.با ا یوقت

 !نم؟یبب دیرو با یک-

 به ساعتش نگاه کرد و با توقف اسانسور جلوتر از من راه افتاد! فقط

 و دنبالش راه افتادم. دمیکش یاه

 ! وفتهیب یاتفاق بد زارهیبرگردم و برم  اما رابرت نذاشت! بهم قول داد که نم یدر الب یاز جلو خواستمیاون دو نفر م دنید با

 زدن نداشتم! اروم کنار گوش رابرت گفتم  یبرا ی.من حرفمینشسته بود روبروشون

 ! ؟یبراشون گفت یزیچ-

 حد که تو... نیدر ا-

 کرد. یمکث

 ! یدوست دختر من-

 ...! ایبگه؟!معشوقم  یچ یبستم!توقع داشت چشمامو

 گفت: یمادرم چشمامو باز کردم به فارس یباصدا

  ؟یبود نیا شیهمه مدت پ نیا-

 کرد!   یحرفش پدرم اخم با

 اره! -

 ! ه؟یخارج-

 ! ییکایامر-

 بهش انداخت. ینگاه مادرم

 اهل کجا؟ -

 لس انجلس -

  دیباال پر ابروهاش

 !؟یشد که تو سر از اونجا دراورد یچ-

 بدم!   حیدوست نداشتم توض"شد که سر از اونجا در اوردم؟ یچ"شدم! دیناام یبگم از مادرم به کل تونستمیم واقعا

 ..کردینگاهم نم یروش رو اونور کرده بود حت پدرم

 به رابرت گفتم  اروم

 بگم؟!  یبا تو اشنا شدم!چ یچجور پرسنیم-

 بهم کرد.  ینگاه

- i bought her ! 

 (دمشی)خر

 رو بگه؟! زیبود انقدر واضح همه چ یازی!ننییانداخته بودم پا سرمو

 

Dalai Lama[ ,12.01.17 20:42] 

 (دمشی)خر

 رو بگه؟! زیبود انقدر واضح همه چ یازی!ننییانداخته بودم پا سرمو

 :گفتیپدرم که  م یصدا با

 .کشمتیم-

 وحشت زده بلند کردم.  سرمو

 رابرت گرفتنش!   یکه محافظ ها کردیبه سمت رابرت حمله م داشت

 ! ؟یاز کشور خارجش کرد یچجور-

 خاص خودش گفت: یداد زد.رابرت با همون خونسرد پدرم

-she was in dubai  

 بود(  ی)اون دب
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 ا بخوام!نبود که واقع یزیبعد از رفتنم سرم اومده چ ییاونا بدونن چه بالها نکهیلرزم.ا یدارم م کردمیم حس

 .دمیرفته مادرم رو شن لیتحل یصدا

 با توئه؟ سیمهد-

 کردم. سیبا زبونم خ لبامو

 !کنهی...اون...تو وگاس کار ماون-

 کشت! ی،اون منو م کردنیرابرت پدرمو ول م یبودم اگه هر لحظه محافظا مطمئن

 شده بود رو رابرت با جملش شکست. جادیا نمونیکه ب یسکوت

-of course she has American citizen now  

 ,she hasn't any problem any more  

 نداره!(  یمشکل گهی...دکاسی)البته اون االن شهروند امر

 دن؟یکنن؟که هوام رو دارن و منو از دستش نجات م دیکردن رابرت رو تهد ینم یسع یبود! چرا مادرو پدرم حت یبد جو

که معلومه  نجوری!ایکامال تموم شد گهیمن د یبرا یو ابرومو جلو دوست اشنا برد یکه از خونه رفت یون روزدختر جون!تو از هم نیبب-

 ! یجات هم بد نبوده!برگرد همونجا که بود

 بود؟ نیبودم که تو ذهنشون ا ییادما تیشد تو صورتم!من دنبال حما دهیکوب یلیس نیمادرم ع جمالت

 ابرو باعث شد من از اون خونه برم! نی!همابرو

 نگاهش رو بهم انداخت و رفت! نیبلند شدن، پدرم جلوتر رفت مادرم اخر یحرف چیه یب جفتشون

 وجود نداشت! ی!پس راه برگشتکردمیحقارت م احساس

 نگو! ،یخوایاگر نم یبهت گفتن!ول یدوس دارم بدونم چ-

 :  دمیصداش به سمتش چرخ با

 دورش حلقه کردم بغضم بالخره شکست. دستامو

 ! ییکه برام مونده تو یواقعا تنها کس گهیبود که االن د نیخالصه همه حرفاشون ا-

*** 

به  میحوصلگ یاز ب یبخش دونستمیببره.م رونیمنو ب کردیم یحوصله نداشتم اما رابرت سع ادی.من که زمیهم تهران موند گهیروز د 2

خونه  گهید نجاینداشتم.ا نجایبه ا یدلبستگ گهی. دکردیحالمو بهتر م       یخودش تا حد نی.امیبود برگردخاطر ترک کردنه.امشب قرار 

 !نجایشد تا ا یتنگ م شتریب وگاس یمن نبود،دلم برا

 * 

مونده! با  ادمیسال رو انقدر خوب  ۱دونستم چرا اون  یشد،نمیخاطرات عذاب اور داشت برام زنده م یسر هی!میدر عمارت رابرت بود یجلو

 کردمی!حس موفتهین منینگاهم به نش یاز پله ها رفتم باال تا حت عیهمراهم بود درو باز کردم و رفتم تو سر شهیهم دایکه جد یحوصلگ یب

زم هجوم خورد.با شرفتهی!چشمم به اون دره بزرگ و پنمیافتاده بب نیزم یخورده و  رو رینگاه کنم ممکنه هنوزم ادام رو  که ت ااگه به اونج

از درا رو باز کردم و  گهید یکیتوجه بهش  ی!بدمیکوبیدر م نیو مشتام رو به هم دمیکش یم غیکه ج یخاطرات رو حس کردم،اون شب

 ! ندمیناخوشا یروزا یاور ادیبود! یاور ادینکردم.خودمو پرت کردم رو تخت و چشمامو بستم.ذهنم دنبال  مبه اتاق دقت ه یرفتم تو.حت

 * 

 *گذشته*

 7تا  دیداده بود با ریهم گ کهیمرت نی.امروز عجله داشتم و اکردمیکرده بودم.قهوه درست م دایکافه کار پ هیبود که تو  یماه 4-5

 شده بود. کی!زمستون بود و اون موقع هوا کامال تاریبمون

امروز  رو از دست اخلتق گندش  کردمیاومد!فقط دعا م یگند اخالق بود که موقع حقوق دادن جونش در م ینیچ رمردیپ هیکافه  صاحب

 !ارمیشانس ب

 کهیمرت نیاگه ا یکرده بود و امروز قرار بود برم اونجا!ول دایکه ادام رو دفن کرده بودن پ ییبالخره جا دیویروز تالش، د 10ماه و  5از  بعد

 !ذاشتیم

 کافه نسبتا خلوت نگاه کردم در اتاقش رو زدم. به

 تو؟  امیب شهیسانگ م یاقا-

 ! ایب-
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 و گفتم. ستادمیدر ا یکردم همونجا جلو دروباز

 کار دارم لطفا!  ییبرم؟ جا 5من ساعت  شهیسانگ م یاقا-

 ! یبمون 7تا  دیگفتم که با-

 به جاش!  مونمیم 9خب فردا تا -

 !برو سر کارت! یفهم ی!مگه نمشهینم-

 . زشیکافه رو در اوردمو پرت کردم رو م بند و کاله شیپ کنمیم کاریچ دمیلحظه انقدر داغ کردم که نفهم هی تو

 ! کنمیکار نم نجایا گهیپس من د-

 یخونه رابرتو امکاناتش م ادیاوقات  یکار شده بودم!هنوزم گاه یاز کار ب یراحت نی.به همرفتمی.اروم اروم تو کوچه راه مرونیب زدم

 داشتم!  زیهمه چ نکهیافتم!ا

 گرفته بودم و در اوردم و شمارشو گرفتم. دیویکه از د یداغون یگوش

  و؟یالو دِ-

  ا؟یلیام  ییکجا-

 رو نگاه کردم. ابونیخ اسم

 "یشمال وریر" -

 از بچه هارو گرفتم همونجا بمون تا برسم. یکی نیماش-

 باشه! -

کنم و انصافا هم  یبود که از سرکار اخراج م یدفعه ا نیچندم نیکار!ا یکجا برم برا گهیدونستم د یدادم،واقعا نم کهیت واریبه د همونجا

 نبودم! ریتقص یخودم ب

 رو باز کردم و نشستم. نیگرفتم،در ماش واریام رو از د هیکه رو به روم بود،تک ینیبوق ماش با

گه!خورم به  یم یچ دمیشن یمن واقعا نم زد،امایحرف م یگاه دیویحرف فقط به جاده چشم دوخته بودم،د یبه قبرستون ب دنیرس تا

 داشتم. یذهن یریدرگ یقدر کاف

 داشتم،ارامش رو از وجودم گرفته بود! میادم زندگ نیکه نسبت به منفورتر یحس دلتنگ یاز طرف و

 

Dalai Lama[ ,12.01.17 20:42] 

 قبرستون رفتم. یرو کنار گذاشتم و به سرعت به سمت ورود الیو خ ستاد،فکریا نیماش بالخره

بهم خورده بود!بعد از  یکه اسم ادام مورگان روش هک شده بود انگار تلنگر یسنگ دنید خوندم،بایگ ها رو تک تک مسن یرو یها نوشته

 !کنار قبرش زانو زدم.ستین گهیادام د ماه چشمام باز شده بود که انگار واقعا  5

 نیکردم که رابرت همچ یفکرشو هم نم یبود،حت ادیز یلیندارم! درد قلبم خ ختنیر یبرا یکردم تا بالخره حس کردم اشک هیگر انقدر

 کنه! یکار

 !دمید یکه خودم انجام داده بودم رو اصال نم یسخت بود!انگار کار یلیبرام خ زیروزا قبول همه چ اون

 * 

به ساعت انداختم ،  یشد!تنها نگاه یکه روش بود داشت منفجر م یباز شد رابرت اومد تو ، حوصله بلند شدن نداشتم. سرم از فشار در

 گذشته غرق شده بودم!  یتو یادیز یساعت ها دادیشب! نشون م یکیبود و با توجه به تار 11

کابوسم بودن!بلند شدم و مثل  نیبدتر یکه زمان یی!چشمایاب ی.منم زل زدم به اون چشماکردیتخت نشست. داشت نگام م یرو کنارم

 و اروم براش خوندم: شدیذهنم مرور م یکه تو زیخودش نشستم اون اهنگ اروم و غم انگ

-Can you make it feel like home, if I tell you you're mine? 

 ( ؟یکنیاحساس غربت رو ازم دور م نیا ای...آی)اگه بهت بگم که تو متعلق به من هست

-It's like I told you honey  

  زمیکه بهت گفتم, عز یهمون جور درست

- don't make me sad, don't make me cry  

 ننداز  هینکن ، من و به گر نیو غمگ من

-Sometimes love is not enough and the road gets tough  
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  شهیو خم م چیو جاده ش پر پ ستین یوقت ها عشق کاف یگاه

-I don't know why  

 چرا  دونمینم

-Keep making me laugh  

 کن که شاد باشم یکار فقط

[Born to die - lana del rey] 

 

تا مدتها به نظرم وحشتناک بود حاال به نظرم  یچم شده بود..صورت دونمیلبخند گوشه لبش بود. نم هیشب یزیچ هی. کردینگام م هنوزم

 ببوسش!  گفتیته قلبم م ی. حسکردمینگاهش م رهی! داشتم خومدیجذاب م

 حسس کنم! تونستمیفرق داشت...م نباریا اام سیبار هم ن نیاخر دونستمیبار نبود. م نیاول

 بود که خودمم مطمئن نبودم وجود داره! یتیدنبال واقع دیبه چشمام انداخت!شا ینگاه

 ...کنهیدفعه فرق م نیو دستامو دور گردنش حلقه کردم. چشمامو بستم و مطمئن شدم که ا دمیجلوتر کش خودمو

 * 

نفر  هیچشمام گرفتم  یزدم!دستامو رو غیبودن. ج نجایو وحشتناک هنوزم ا بیغر بیعج یچشمام رو باز کردم. اون شکل ها یشونیپر با

 وونهی. دهیگر ریکه داشتم زدم ز ینبود...از حس ترس نجایا یزیچشمام برداشت. هراسون به اتاق چشم دوختم. چ یبا زور دستام رو از رو

 شده بودم؟

 مهیصورتم قرار گرفت باعث شد نگاه وحشت زدم رو به رابرتِ ن یکه جلو یصاب و قر وانیتونستم کنترل کنم،ل یبدنم رو نم لرزش

 بندازم. اریهوش

 .بیوحشتناک و عج یفکر کنم جز اون شکل ها زیبه همه چ کردمیم یاب خوردم،سع کمیو با  قرص

 هم افتاد... یکه هورده بودم اثر کرد و پلکام رو یکرد ارومم کنه،بالخره قرص یبغلم کرد و سع دم،رابرتیتخت دراز کش یرو دوباره

 *** 

. اما با حس دمیاتاق خجالت زده مالفه رو باال تر کش یتو گهیتا مرد د 2استفن و  دنیحرف زدن چند نفر چشمام باز شد. از د یصدا با

 لباس تنمه مالفه رو پس زدمو سر جام نشستم. نکهیکردن ا

 :دمیاز اون مردا و شن یکی یصدا

 ! ؟یشد یداریبالخره ب-

 همون مرد گفت: دوباره

 ! یصدام کن انیرا یتونیبه بعد دکترتم!م نیخانوم من از ا ایلیخب ام-

 ظهره!  1و ساعت  ستیهم سر صبح ن یلیکه خ دمیبودم که سر صبح تو اتاق من چه خبره!اما با نگاه به ساعت فهم نیا ریهنوز درگ من

  ن؟یخوایم یچ نجای...شما ادیببخش-

 .رونیرفتن ب گهیکرد و با اون مرد د یعذرخواه استفن

 !موند.انیاون دکتره... را اما

 ...یداشت یحمله عصب شبیبه من گفتن د-

 نصفه موند!  حرفش

 ! نم؟یبش شهیم-

 اتاق نشست. یمبل تو یکه گفتم رو  یحتمن با

   اد؟یم ادتی؟یدید یچ شبید-

 ! بیعج یفکر کردم...اه!اون شکل ها کمی

 شدم و چشمامو باز کردم بازم اونا اونجا بودن!  داریب یوقت دمید یبیوحشتناک و عج یخواب شکل ها یتو شبیاره!د-

 به تنم نشسته بود. ادام دادم . یوحشتناک لرز یزایاون چ یاداوریکه از  یحال در

 بودن؟!  یاونا چ-

 مبل بلند شد... یرو از

 کردم!  دارتیاومدم رو سرتو ب یفراموش نکن نکهیمن به خاطر ا دیببخش-
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 "یداریتوهمِ ب" شهیترش م قی. دقیکردیمصرف م دیکه اس یاز موقع یذهن یها ریخاطرس...تصو یسر هی نایا نیبب-

. ذازمیکنترلشونه. فعال تنهات م یما برا یوقت درمان نشه. اما سع چیه دم،ممکنهیبهت نم یالک دی!امیکنترلشون کن کنمیمن کمکت م-

 ! زنمیبهت سر م بازم یول

 سر من!؟  یفرستاده باال نویکرده که ا یبودم!رابرت واقعا چه فکر دهیند یمدل نی!هوف!ارونیبستو رفت ب در

 هیچ دوستمینم قایترس!دق ایقبل. نه خجالت بود نه غم  یزدم!حسم متفاوت بود. با تمام دفعه ها یشب گذشته لبخند یاور ادی!با رابرت

 خوب بود! یول

 

 

دست لباس اسپرت  هیکردم. یتوش دو که احتماال خدمه گذاشته بودن رو بررس یاتاق درشو باز کردم. لباسا یسمت کمد تو رفتم

رژ لب قرمز هم زدم و تموم!دختر  هیباال بستمشون  یاز اون ماجرا گذشته بود!دم اسب یسال خورده ا 1بلند شده بود. گهیبرداشتم.موهام د

 رو پس بزنم و بخندم! یدائم یحوصلگ یکردم اون ب یحسش کنم. سع تونستمی!مدخودم بو هیشب نهیا یتو

 .رونیبره ب خواستیکه م  دمیکه رابرت رو د رفتمیم نییاز پله ها پا داشتم

 از همونجا داد زدم. شهیحساب م یباز یکول نکهیتوجه به ا یب

 رابرت...رابرت!-

 .نییپا دمیپله ها رو دو هیکه متعجبه!بق نمیبب تونستمیبرگشت سمتم از همون جا هم م عیسر

 شد. مونیبگه اما انگار پش یزیبه سرتا پام انداختم دهنش رو باز کرد چ ینگاه دمیبهش رس یوقت

 جزو اخالقش بود!  رهیرو بگ هیحال بق نکهیا ییجورا هیپرم! یبگه و بزنه تو یزیچ هی خوادیدرصد مطمئن بودم م 90

 صبر نکردم. گهید

 (  ی)قبرستان مل ؟ینشنال سِمتر یمنو ببر هشیرابرت؟م-

 به ابروهاش داد.  ینیچ

 نه! -

 . دیوید شیبرم پ خوامی!مکنمیخواهش م-

 ! د؟یویفقط د-

 مرده!  گهیرابرت...ادام د-

 رو برداشت.  دشیکل کرد،یکه خدمتکارش کتش رو تنش م همونطور

 بخور. یزیچ هیبرو -

 توجه به حرفش گفتم:  یب

 م؟یریم-

 گفت: رونیب رفتیکه داشت از در م همونطور

 اماده باش! 4ساعت-

 و بغلش کردم.  رونیب دمیکه خدمتکار در حال بستنش بود دو یدر یال از

 ! یمرس-

 .فقط دستام رو از دورش باز کرد و برگشت سمتم.دمید یصورتشو نم حالت

 مواظب خودت باش! -

 خالفش رو کامال بهم ثابت کرد! یرو دوست داشته باشن!اما زندگ یکس ایه بشن تونن دوست داشت یبد نم یادما کردمیفکر م شهیهم

 *** 

باهم حرف نزده  گهید شیسال پ ۱!از دهینشون م یچه واکنش سیدونستم مهد ی.نمکردم یدستم نگاه م یتو یبه گوش یدودل با

 کنم. جادیا یخواستم براش مشکل ی.نممیبود

 بهش زنگ بزنم... شدیزنگ زدن شدم.روم نم الیخ یگذاشتم و ب زیم یتلفن رو رو دوباره

 ذوق زده شده بودم! یپله ها بود حساب نییکه پا یکس دنی.با درونیباز کردم و رفتم ب درو

 رفت بپرسم کجاست! یم ادمیداشتم که  یریبودمش،انقدر درگ دهیبرگشته بودم ند یوقت از

 رفتم. نییتند پله ها رو پا تند
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 سمشو صدا زدم:زده ا ذوق

 راف؟؟رافائل!-

 تعجب کرد! دنمید از

 !یکنیکار م یچ نجای...تو ایام-

 برات تنگ شده بود. یلی!دلم خهیقصش طوالن-

 ؟یینجایتو ا دونهیم سیرئ-

 گذاشتم. میشونیپ یدستمو رو کالفه

 ؟یکجا بود نمی!بگو ببیتو واقعا از ماجرا عقب-

 گرفتم... لیتحو وستون،محمولهیرفته بودم،ه-

 گفتم. یاهان

 انگار دل تو اصال واسه من تنگ نشده بود.-

 گفت. دیبوس یموهام رو م یو رو کردیکه کامال مهربانانه و پدرانه بغلم م یدرحال

 یکار نیتو همچ کردیاخر...باور نم میبود،زده بود به س یشاک یحساب سیچقدر نگرانت بودم،اما رئ یدونی؟نمیگیم یزیچ نیچطور همچ-

 ؟یبا ادام فرار کن یخواست یتو واقعا م ی! امیبکن

 .نییانداخته بودم پا سرمو

 اره...-

 نگفت. یزیچ گهید

 !میریجشن به خاطر برگشتنت بگ هی میتونیانجامشون بدم.بعدا م دیکار دارم!با یسر هیمن -

 زدم. یلبخند

 باشه!-

 ش کردم.خدمه برسن خودم باز نکهی.قبل از ادمیرو شن یزنگ در ورود یصدا

 به قبل. گشتمیفشرده شه!دوباره داشتم بر م یدر بودن باعث شد قلبم از حس دلتنگ یکه جلو یو پسر دختر

 من شکه نشدن! دنیاز د یلیاونا خ انگار

 در رفتم کنار. یجلو از

 و جرالد همراه استفن اومدن تو. سیمهد

 کنم! کاریچ دیبا تیموقع نیدونستم تو ا ینم

 فقط تونستم بگم. تیتالشم رو کردم و در نها همه

 سالم!-

 خودم گفت نیخشک ع سیجوابمو داد و مهد یبا مهربون جرالد

 سالم.-

 .میرفته بودن و فقط خودمون مونده بود هیبق

 شده بود. یاشک چشمام

 دلم برات تنگ شده بود.-

 از من بغلم کرد. جلوتر

 معرفت! یمنم دلم برات تنگ شده بود ب-

 تونستم اشکامو کنترل کنم. یبغلش کرده بودم.دست خودم نبود نم محکم

 !یبامن در تماس باش یتونستیاما م یرفته بود نجایا ؟ازیبهم نداد یخبر چیچرا ه-

 شد.متاسفم! ریزود،د یلینداشتم!بعد از اونم...خ یمن...اون روزا حال خوب-

 با جدا شدن ازم گفت: همزمان

 .یداد یبهم خبر م دیبا یکل داشتمش ی!وقتمیما مثه خواهر بود-

 عوض کرد. شهیگذشته رو نم-

 گرفتم. دستشو
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 م؟یراه بر ای مینیبش-

 خستم. کمی م،منینیبش-

 .میهم نشسته بود کنار

 خب؟!-

 کنم! یاور ادیسال رو  هیخوام دوباره اون  ینم سیمهد-

 !یبدونم کجا بود دیبا-

 نجام؟یبهت گفت من ا یاول تو بگو ک-

 معلومه که رابرت خبر داد!-

 :دیکردم ، دوباره پرس یپوف

 ؟یدیجوابم رو نم-

 و مواد فروشا! ایمحله قاچاقچ-

 دهنش گرفت. یجلو دستشو

 داره؟! قتیدم،حقیشن یزیچ هیمن!...من از استفن  یخدا-

 ؟یچ-

 !یمعتاد شده بود نکهی...انکهیا-

 هم فشار دادم. یرو رو پلکام

 اره!-

 رو فشار داد. دستم

 چرا؟-

 شد! یهم م نیبدتر از ا دیمن بود شا یجا یخواد!هر کس ینم لیدل-

 دادم. رونیرو ب قمیعم نفس

 بار... نیاول-

 !انگار قرار نبود دست از سرم برداره!شدیم یاور ادیداشت  دوباره

*** 

 *گذشته*

سر زدن به مردگانشون اومده بودن هم برام  یکه برا ییو مرداکدوم از اون زن  چینگاه ه یکردم.حت یخفه کردن هق هقم نم یبرا یتالش

سوراخش رو به خاطر  یشونیخوردن و جون دادن و پ ریقرار نبود صحنه ت زشونیسنگ قبر عز دنیکدومشون با د چیمهم نبود. قطعا ه

 .ارنیب

 پارک پرت کردم. یها مکتیاز ن یکی یخودم رو رو بالخره

 !کردیم فیتعر تشونیفیداشت از جنساش و ک یترس چیه یکه کنارم نشسته بود و ب یوز وز پسر جوون یصدا

 انداختم. مکتین یتوش رو رو یدالر ۵۸فرو بردم ،  بمیج یبرد. دستم رو تو یحوصلمو سر م داشت

 فراموش کنم! خوامیم-

 بود. مکتین یرو یکیرنگ کوچ دیبسته سف هیعرض چند ثان در

 و دفعه اولته یعروسک یلی!اما چون خدنیا فقط بت کراک ناخالص مت ۵۸با  یدونیکه م دونمیم-

 رو هل داد سمتم. بسته

 پک امروزت رو مهمون من باش!-

 .دمیرو دو ری.تا خونه کل مسرونینکردم،بسته رو برداشتم و با سرعت از اون پارک زدم ب اشیبه چرب زبون یتوجه

 لرزونم درو باز کردم. یدستا با

 .ختمیر نیزم یرو با عجله رو زیم یرو لیوسا

 کردم. یخال زیم یرو رو بسته

 دتش؟یبود کش یچجور

 بردم. زیم کیلرزونم بالخره لولش کردم و سرمو نزد یمونده و دراوردم،با دستا یباق یدالر ۱فرو بردم  بمیج یتو دستمو
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 من خوب بود. یببره برا دمایعذاب وجدان و  غصم رو از  تونستیکه م یسوخت...اما هر درد یو مغزم م ینیب کل

 ولو شدم و چشمام رو بستم. نیزم یرو

 صورتم شکل گرفته بود. یرو یلبخند

شده بود که  جادیخلسه فرو رفته بودم.انقدر حس اعتماد به نفس درونم ا هی ی.تودمیشن یرو واضح نم ومدیکوچه م یکه از تو ییصداها

 محکم به رابرت تورنتون بزنم. یلیس هیاالن برم و  نیهم تونستمیم

 من بودم! شیپ قهیچند دق ونیپاک شده بود.انگار نه انگار که دختر گر زیچ همه

 حس کنم. تونستمیکاذب رو م یخوشحال

 بدنم...! یهدف هورمون ها یب ترشح

*** 

 *حال*

 ؟یام-

 تکون دادم. سرمو

 بود! نیهم-

 ،راهت اشتباست... گفتمیبهت م ادتهی-

 ذاشتم.نصفه گ جملشو

کاال در  هیشدن مثه  دهی!فروخته شدن و خردمیکش یبفهمه من چ تونهینم چکسیمتنفرم!ه حتی.از نصسیخوام مهد ینم حتینص-

 یکنم.کس یزندگ یعیادم طب هی نینزاشتن ع ی!حتسین یچیه نمیسال ازم بزرگتره...ا ۱۷،۱۱نفر که  هی ری!افتادم گسین یچیمقابلش ه

معتاد در حال  هینبود!االن  نیکردن االن وضع من ا یکردن!اگه منو تو اون محله ها ول نم ختکه دوسش داشتم رو کشتن.خودمو بدب

 تونستن رفتارشونو باهام بهتر کنن... یم کمی...فقط کمیترک نبودم...اگه مادرو پدرم 

 صورتم گذاشتم. یرو دستامو

شدم به  لی؟تبدینیب یبا اون بمونم!منو م دیعمرم با !اون گفت من تا اخرزنمیموضوع حرف نم نیوقت راجع به ا چیه گهیولش کن...د-

 جا نگهم داره! هیبه زور  یکیرم!عادت کردم  یاگه در قفس رو باز بزارن نم یکه انقدر همه تو اسارت گرفتنش حاال حت یادم

 موضوع بحث کنم! نینگفت.خودمم دوست نداشتم هر دفعه باهاش سر ا یزیچ گهیانداخت و د نییپا سرشو

 شکمش گذاشت. یرو دستشو

 ...یراست-

 مکث ادامه داد. کمی با

 !یشیخاله م گهیماه د ۷خب تو احتماال تا -

 گفتم یناباور با

 !یکنیم زیمنو سوپرا شهیتو هم-

 شکمش  گذاشتم: یشوق دستم دو رو با

 !نهیریفک کنم اون کوچولو چقدر ش تونمیاالن م نی!از همزمیخدا من عاشق بچم!عز یوا-

 تناقض داشت گفتم. دایشد شمیپ هیکه با حال بد چند ثان یذوق با

 ؟؟یاسم براش انتخاب کرد-

 زوده! یلیهنوز خ یام-

 !"مکس"ذوق نباش!اوووم بزار فک کنم!اگه پسر بود  یب-

 و سرشو تکون داد. دیخند

 یلیما خ شیبودن پ ی!چون انگار برامیاومد،ماهم با اغوش باز قبولش کرد ییهویخب اون  ی!ولمیبچه دار ش مینداشت میراستش ما تصم-

 عجله داره!

 و به تبعش منم بلند شدم. سیاومدن جرالد مهد با

 زم؟یعز یکجا بود-

 خوب شده!نه؟ زیدور و اطراف!انگار همه چ نیهم-

 اره!-
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 ن و ممکنه خسته باشن.راه بود یاومد که اونا از تو ادمی تازه

 از خدمه رو صدا زدم. یکیبلندم  یصدا با

 ن؟ین؟کاتریکاتر-

 محض اومدنش گفتم: به

 هم باشه! "مکس"حواست به  دیبا یمامان هیتو  سین؟مهدیستیشما دوتا خسته ن-

 خبر گفت: یب جرالد

 !ه؟یمکس ک-

 و به سمت پله ها برد. دیدستشو کش سیمهد

 کرده! نییزودتر از خودمون جنس و اسم بچه رو تع یام-

*** 

 رنگم رو هم برداشتم. یاسپرت مشک ی.کفش هادمشیبرداشتم و پوش یبلند نیاست یمشک راهنیپ

رابرت شده! از  اریبودم استفن بعد فوت ادام تنها دست دهیکه فهم ینطوری.ارونیرابرت منتظرمه از اتاق اومدم ب گفتیاستفن که م یصدا با

نشون  یبه دخترا هم توجه ی!استفن واقعا خشک و مزخرف بود!حتکردیم یعمارت رابرت زندگ یو االنم با ما تو نجایوگاس اومده ا

 با من داره! یتونستم بفهمم چه مشکل یچ وقت نمی!و البته هدادینم

همه مدت که  نی!بعد از  ابیعجا نیسرزم نیع قصر رابرت واقعا جذاب بود یبود باغ جلو نیکه ماش ییباز کردم و راه افتادم سمت جا درو

 ! ومدیخونه بودم هنوزم به نظرم کشف نشده و جالب م نیا یمن تو

 بودمش متعجب گفتم: دهیوقت بود ند یلیخاص و خوش رنگ رابرت که خ ،سوسماریکیما دنید با

 اد؟یام قراره با ما ب یکیما-

 بزارنش. نیماش یاشاره کرد تا تو رابرت

 کنه! یهم نوع هاش زندگ نیبراش بهتره،که ب ینطوریا گنیوحش بدمش،م اتیح یمامورا لیقراره تحو-

کم داشته باشه و تا به  یزیچ یکیدونستم ما یم دیبوده بزرگش کرده ،بع کیکوچ یلیخ یرو دوست داره و از وقت یکیدونستم که ما یم

 شد عوض کرد. یتنها بود رو نم نجایا نکهیشده باشه اما ا تیحال اذ

 شدم. نیزدم و سوار ماش یلبخند

 بود! دهیکه من نشسته بودم رس یرابرت بود و ادامه بدنش هم به سمت یبا اون اندازه نسبتا بزرگش رو پا یکیما

 نگاه کرد. رونیو به ب دیکش یکیسر ما یدستش رو رو رابرت

 !مشینیبب میبر میتون یبراش بهتره و هر وقت دلت تنگ بشه م ینجوریا-

 تکون داد. یسر

 ...میدادم و منتطر موندم تا به محدوده حفاظت شده برس هیتک نیناش یصندل یپشت با

*** 

 رابرت باهاش راننده به سمت قبرستون راه افتاد. یو خدافظ یکیدادن ما لیاز تحو بعد

 ناراحته! یا گهید زیاز چ ای یِکیدادن ما لیبه خاطر تحو دونستمیزد،نم یاصال حرف نم رابرت

که سنگ  ییراه افتادم سمت جا ییشدن نداره.پس خودم تنها ادهی.رابرت که مشخص بود قصد پمیشد ادهیپ نیقبرستون از ماش یجلو

 .دمیقبر ادام بود.سنگ قبر و از دور د

 زدم و کنار قبرش نشستم  یتلخ لبخند

به من  میمستق ریغ  بایکه اوضاعت خوب باشه...ادام...رابرت تقر ارمدوی!دلم برات تنگ شده بود!امومدمین یکه چند وقت دیسالم!ادام،ببخش-

 نیبا ا گهید خوامیسرنوشت من با اونه.نم کنمیتقال نم گهیبا اون بمونم.دست از تالش برداشتم!د دیگفته که چرا منو نگه داشته!و چرا با

 بجنگم!

 نویاسم ا دونمی.چرا مقاومت کنم؟!نمکنهینم تمیاذ گهیفقط شکسته!حاال که اونم باهام خوبه و د جشینت ریتقد نیبا ا دنیکه جنگ دمیفهم-

 . یداشته باش یخوب یزندگ ایاون دن یتو دوارمی...ام؟ادامیبذارم؟خدافظ یچ

 کنار سنگ بلند شدم.  از

 برم...خداحافظ!  دیبا-

 باز کردم و سرمو بردم داخل. نویود.در ماشنشسته ب نیماش یکه رفته بودمو برگشتم.رابرت هنوز تو یراه
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 از من گفت :  زودتر

 تموم شد؟ -

  د؟یوید شیپ میبا هم بر یاینه...م-

 یوقت نیی.راننده درو باز کرد، اومد پاستادمیدر قبرستان منتظرش ا یتکون داد.جلوتر ازش راه افتادم جلو یسر تیمکث کرد،درنها کمی

 . میباهم راه افتاد دیبهم رس

 . میبود ستادهیسنگش ا یجلو

از  یلی! مطمئن بودم هنوز خکردیرو م نکاریرابرت مسخرم کنه که صدرصد هم هم دمیترسیم یهم حرف بزنم ول دیویداشتم با د دوس

 من مهمه در نظر اون مسخرس! یکه برا ییکارا

 :دمیکنار گوشم شن صداشو

 ! ؟یبود یمیباهاش صم یلیخ-

 ذهنمو پس زدم و اروم گفتم: یتو یفکرا

 بهم کمک کرد!  یلیسال خ هیاون  یاره.تو-

 . دونستیازش م یبدونم چ خواستمیبا رابرت حرف بزنم.م ویداشتم راجع به د دوس

 ! اگه تو کار مواد نبود هنوز زنده بود دی.شاهیاون واقعا پسر خوب دمیاما بعدش فهم دمیمهربون بود...دفعه اول ازش ترس یلیاون خ-

 نه؟!  ایبودم که بپرسم  مردد

  ش؟یشناخت یتو از کجا م-

 ! دمیند کیاونو از نزد یتو...من حت شیکنه و بفرستش پ داینفر قابل اعتماد پ هی!به استفن گفته بودم دونمیازش نم یادیز زیچ-

 . میگفتم و به رابرت گفتم بر یسالش بود!خدافظ اروم 24نشستم.فقط  دیویسنگ قبر د کنار

 *** 

 ! میکجا قراره بر قایاما نگفته بود دق میریبود خونه نم م،گفتهیراه بود یوقت بود که تو یلیخ

 . ستادیا نیماش بالخره

 شو!  ادهیپ-

 .نجایا میچرا اومد دمیفهمیبودم.نم جیو قبرستون بود!گ سایکل هی دمیکه د یزیهم چ ناریشدم تا بفهمم کجام. ا ادهیپ عیسر

راه رفتن  ینشم و برا دهیکش ینجوری.قدمامو تند تر کردم که ا شدمیم دهیشد که دستم رو گرفت.دنبال رابرت کش یجمع دست حواسم

 !دمیدو یهمپاش داشتم م

 شهی! همهیفوق العاده پولدار ی.باالشون مجسمه دو تا فرشته بود و معلوم بود مال ادماکردمیتا سنگ قبر بزرگ و با شکوه نگاه م 2اون  به

 یب یسنگ ینخوام به اون چشما شدیکه باعث م دادنیحس ترسو م هی!بهم انیگر ی!مخصوصا فرشته هاومدیبدم م یه ها سنگاز فرشت

 روحشون نگاه کنم.

 سنگ ها خورد!  یرو یبه نوشته ها چشمم
In memory of Edward torenton   

1950 - 2001  
and his loving wife sara torenton  

1953 - 2001  

 او سارا تورنتون(  یادوارد تورنتون و همسر دوست داشتن ادی)به 

 من!اونا مادو پدر رابرت بودن!  یخدا

 اشاره کرد؛  and his loving wifeکه نوشته بود  یقسمت به

کرد انجام بده!انقدر براش مهم بود که  یسع شهیکه پدرم هم هیزیتمام چ نیمونه!ا یخانواده م یتورنتون ها فقط تو ی!رازها؟ینیب یم-

 براش جونشو هم داد.

 :دمیبرداشت کنه پرس یاز سوالم ممکنه چ نکهیتوجه به ا یب

 !دونم؟یم نارویشم که ا یتورنتون حساب م هیحساب منم  نیبا ا-

 گفتم!  یچ دمیکه بهم انداخت تازه فهم یدار ینگاه معن با

 ! یممکنه باش-

 ازشون نبود! یوقت بود خبر یلیداد که خ لمیخاص خودش رو تحو یاز اون لبخند ها یکی
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 .دیکش یاسم پدرش دست یسنگ قبر نشست رو کنار

 ! کنهیاون انقدر متواضعانه رفتار م دمیدیبار بود که م نیاول دیشا

 نبود!  یپدرم واقعا ادم بد-

 شد. بلند

 بود!  طانیاون!واقعا ش یول-

 مونث( ری)اشاره به ضم

 دستاش قفل کردم. یمشت شده بود.دستم رو بردم سمت دستشو دستامو تو دستاش

 تونستم گفتم. یکه م یلحن نیزدم و مهربون تر یلبخند

 وقت تنهات نذارم! چیه دمیقول م-

 از دستش دراورد. دستامو

 ! دادیرفتار م رییشده بود.هر لحظه تغ یعصبان

 پره! باشه چون تو تمام چوب خط هات  ینطوریبهتره که هم-

 گفت و جلو تر از من راه افتاد!  نویا

 ! کردم؟یرفتاراش عادت م نیبه ا دیو دنبالش راه افتادم.با دمیکش یقیعم نفس

 بود.  ستادهیدر ا یجلو

 .ستادمیا فیکنارش بالتکل دمیکه رس بهش

 با من...!  ای زنهیبا خودش حرف م دمیفهمی.شروع کرد به حرف زدن.نمکردینگاه نم بهم

نداشت!اما با گذشت زمان ثابت کرد که واقعا  یفرق هیتا مدت ها برام با بق دمشیبار د نیاول یاب!وقت یبرف بود.به پاک یدیاون به سف-

شد هر بار منصرف شم که در  یباعث م دمید یاون م یکه من تو یتیمعصوم یکه خوب باشه،بد هم باشه!ول یهمونقدر تونهیفرق داره!م

 کنم! یگلوله تو سرش خال هی هیبق ثهجواب تمام کاراش م

 نبود.نفرت جاشو پر کرد! یاز اون پاک یخبر گهیروو کشت.د تیاما گذشت زمان اون معصوم-

 سمتم  برگشت

 گونم گذاشت.ارومتر از قبل گفت  یرو دستشو

 ... نمشیبب تونمیمن هنوزم م یکشته شد ول تیاون معصوم نکهیبا ا-

 گفتن نداشتم،نگاهمو ازش گرفتم. یبرا یحرف

 . هیبفهمم منظورش چ تونستمیبه حرفاش نداشت!اما م یربط مایکه گفتم مستق یا جمله

- I do ! 

 (گنیها موقع ازدواج م یحیکه مس یا کنم،جملهی)من قبول م

 اون جمله رو بگم. ای وفتهیاتفاق ب نینبود که بخوام ا ییقبرستون جا هیدر  یجلو

 بود؟! هیمثل بق میقسمت از زندگ مگه کدوم یول

بدتر از  تونهیم دونستمیکه نم یا ندهیبراش نداشتم.ا یا دهیا چیکه ه یا ندهی.به سمت امیرفتیم نیگرفتم باهم به سمت ماش دستشو

 گذشته ام باشه...! 

 جلد اول* ادامه دارد...   انی*پا

3 january 2017 
1395/10/14  12:33 

Dalai lama 
 تمام کمک هاش... یبرا زمیعز یاز جود ممنون

 
 
 
 

 

 


