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ساعت درست ده و نیم بود و نشان دهنده 
 .ی یک روز بسیار وحشتناک

مِگان فانده میر به هواپیمایی که در باند 
 پرواز بود، نگاهی کرد. او چه

غلطی داشت می کرد ؟ هواپیمای ایرالین 
 آالسکا تا بیست دقیقهی

دیگر پرواز می کرد و او هم در واقع در این 
 پرواز بود. موبایلش را در



حالیکه زنگ می خورد از کیفش در آورد و با 
 دیدن اسم بهترین

– دوستش بر روی صفحه ی موبایل – بِلِیر
 تمام بدنش منقبض شد ولی

 .با این حال به تماسش جواب داد

 " عکس العملش چطوری بود؟ "

همان لحظه نگاهی به و در  "... خوب بود"
 تابلوی دیجیتالِی گِیت

انداخت. فقط پنج دقیقه ی دیگر تا پرواز 
 .باقی مانده بود

و در حالیکه بلیر صدایش رو  " .. یه لحظه"
 بهم" .پایین می آورد گفت

یا نه !؟ گفتی بگو که بهش " 



 ".بهش گفتم"

داری دروغ میگی، " .بلیر یه لحظه مکث کرد
 این صدات میگه داری

 "دروغ میگی
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صدای " مگان سرش رو تکانی داد و گفت
 "من مثل دروغگوهاس؟

وقتی دروغ میگی نیم اُکتاو صدات باال  "
 میره و آخرش صدات آهسته

 ".میشه



این که من رو اینقدر خوب می شناسی "
ران کننده باشه یا نه؟باید نگ " 

ما از زمان مهدکودک با هم دوستیم  "
که امیدواریه باالخره این باعث  

 " !من اینقدر تو رو خوب می شناسم

شاید سعی کنی که  " .بلیر غرغرکنان گفت
 بحث رو عوض کنی، اما

اگر توی مراسم عروسی خودت نباشی، 
 ".مادرت می فهمه

بلندگوی باالی سرش به طور نامفهوم پیامی 
 در مورد تعویض گیت

اعالم کرد و مگان همان موقع دستش را 
 روی میکروفون گوشی



 .گذاشت

مگان  " و بلیر با ناامیدی همان لحظه گفت
 "!تو باید حتما بهش بگی

تابلوی دیجیتالی می گفت که  " .بهش میگم"
 فقط چهار دقیقهی دیگر

یما مانده استتا مسافرگیری هواپ . 

 "کی مثال؟"

 ".همین امروز بعدازظهر"
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و دوباره  " چرا االن بهش زنگ نمی زنی ؟ "



 بلندگو به صدا در آمد و

" بلیر بریده بریده پرسید  تو االن
؟فرودگاهی " 

 "...بلیر "

 "تو اصال پروازت رو کنسل نکردی، آره ؟"
مگان موهایش را از روی صورتش کناری زد 

 و به سمت جلو خم شد و

بلیر، من یادم  " .صدایش را پایین آورد
 "رفت، صادقانه میگم

 ".دروغ میگی"

من االن به  " اشک چشمان مگان رو پر کرد
 یک دوست احتیاج دارم

 "نه به یک دستگاه دروغ سنجِ لعنتی



حق باتوئه... " .بلیر آهی کشید "متأسفم"
 بهم اعتماد کن، من متوجهام

که چرا طفره میری. ولی مادرت منو واقعا 
 میترسونه و تو بهتر از هر

کس دیگهای میدونی من کسی نیستم که به 
 این راحتیها بترسم. ولی

باید بهش بگی ، مگز. هر چقدر بیشتر 
 طولش بدی این کار برات

 ".سختتر میشه

" ی دونم ، اما می خوام حضوری بهش م
 بگم. تو این موقعیت ، به

 " .سختی کار دیگه ای رو می تونم انجام بدم

 "حاال واقعاً داری میای خونه ؟"
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من باید تا  " مگان نگاهی به گیت انداخت
 دو دقیقه دیگه سوار هواپیما

 ".بشم

بلیر برای چند لحظه سکوت کرد و  ".باشه"
 مگان به خوبی میدانست

که او یک نقشه در سرش دارد. بلیر از آن 
 دسته آدمها بود که در

لحظات بحرانی می توانستی رویش حساب 
 کنی. حتی اگر یک زامبی

سر و کلهاش پیدا می شد، بهترین کار این 



 .بود که به بلیر می چسبیدی

تو باید همین امشب فرار کنی. شاید تو ،  "
 من و لیبی بتونیم بریم

 ".بیرون

 مگان بغضی که در گلویش بود را قورت داد
 ".مرسی "

پس بهترین دوست به چه دردی می "
 خوره؟ موقعی که عملیات رو

انجام دادی بهم زنگ بزن، اگر چه حسم 
کزمیگه که همه ی راه تا مر   

شهر صدای داد و فریاد می شنوم. اگه 
 بخوای تو خونه ی من بمونی یه

 ".تخت خالی برات دارم



 "پس نیل چی میشه؟"

یه سفر سه روزه کاری رفته و تا روز جمعه "
 خونه نیست، هر چند

دوست نداره که شب های وسط هفته رو با 
 ".هم بگذرونیم

  

  

  

6 

 Chei Lady | دامـــــــــــــاد بدلی

اما شما سه ماه دیگه می خواهید عروسی  "
 کنید. هنوز هم قصد ندارید

 "با هم زندگی کنید؟

بلیر این را با  "البته که قصدش رو داریم"



 صدایی که حالت تدافعی

وقتی که حس کنیم بهش  " .داشت گفت
 نیاز داریم حتما انجامش

 ".میدیم

" یدم چی گفتیمن که نفهم مگان غرغری  "!
 .کرد و سرش را تکانی داد

میگن که یه زنی داره سوار هواپیما میشه  "
 تا برای عروسی ش بره

 "ولی نامزدی ش رو پنج هفته پیش بهم زده

 ".شش هفته"

 ".دیگه بدتر، متاسفانه"

کارمند فرودگاه که پشت کانتر گیت بود ، 
 ما" .میکروفون را برداشت



در حال سوار کردن مسافران پرواز شماره 
 به مقصد کانزاس365 ی

سیتی هستیم. در ابتدا مسافران فرست 
 ".کالس سوار خواهند شد

بلیر، من مجبورم برم دیگه، دارند "
 مسافران فرست کالس رو سوار

میکنند. می دونی که قیمت بلیط فرست 
 کالس چقدره، پس بهتره

 ".زودتر سوار بشم

" ره، چون که نوشیدنی رایگانهالکل یادت ن ." 
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مگان چشمانش را چرخاند حتی اگر 
 .دوستش این ژستش را نمی دید

 ".ساعت حتی یازده صبح هم نیست، بلیر "

 اسکرودرایور2بالدی ماری ،1میموسا ،"
.3 های مخصوص اونجا نوشیدنی  

 " !صبح هم وجود داره

هم اکنون  "بلند گو دوباره به صدا در آمد
 در حال سوار کردن مسافران

 ".فرست کالس هستیم

اونا " .مگان کیفش را برداشت و ایستاد
 دارند سوار می کنند، بعدا باهات

 ".تماس میگیرم



تو می تونی مگز. مادرت چه کار بدتر دیگه  "
 "ای می تونه انجام بده؟

حتی نمی خوام  " .مگان لحظه ای لرزید
 بهش فکر کنم. بعدا بهت خبر

سپس تلفن را  ".میدم چه اتفاقی افتاده
 قطع کرد و داخل کیفش

انداخت و با دلهره به گیت نگاه کرد. فکر 
 سوار شدن به هواپیما که او

را عصبی می کرد دلیل دیگری داشت. 
 آشفتگی اش باعث شده بود که

گی وحشت کند، ولی همکارش او از پرواز زد
 به او پیشنهاد داد که

مگان برای پیشگیری؛ قرص درامامین 



 مصرف کند، با وجود اینکه از

خوردن دارو حتی آسپیرین در هنگام سردرد 
 متنفر بود، اما نگرانی ش

1. Mimosa 

2. Bloody Mary 

3. Screwdriver 

  

  

  

8 

 Chei Lady | ـــــــــــــاد بدلیدام

آنقدر بود که در همان لحظه میخواست از 
 هواپیما پیاده شود و صرف

کردن هر لحظه ی پرواز برای مقابله با تهوع 
 و استفراغ آخرین چیزی



بود که واقعا خواستارش بود. بنابراین یک 
 بطری آب از کیفش در آورد

و دو تا قرص از ورقه و سپس هر دو را 
 قورت داد و امیدوار بود که به

 .موقع عمل کنند

او در راهرو پشت یک تاجر که به طرز بدی 
 موهایش را شانه کرده بود

ایستاد، کسی که به نظر می رسید بیست 
 سال ازش بزرگتر باشد. مرد

از باالی شانهاش نگاهی به مگان انداخت و 
اال تا پایینبا یک لبخند از ب  

به نیازهای  " مگان را از نظر گذراند و گفت
 زمان بازنشستگی ات فکر



 "کردی؟

 بازنشستگی؟ "ابروهای مگان به باال پرید

 مگه چند سالته، سی و دو؟ سی و چهار؟ "

 "بیست و نه" .مگان بهش خیره شد

لبخند مرد پهنتر شد و وقتی به سمت جلو و 
 در صف داشت حرکت

ای شروع هرگز دیر نیست، بر  "میکرد گفت
 شاید ما بتونیم در طول

پرواز در این مورد یه گفتگویی داشته 
 باشیم، البته اگر کنار هم

 ".بشینیم
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مسیر زندگی ش این اواخر تغییر کرده بود 
 و این تغییر تقریبا اجتناب

ناپذیر به نظر می رسید. ولی خوشبختانه 
 مرد ردیف جلو نشست و

3 مگان در صندلی باید می نشست. 4 د
 مگان کیفش را به زیر صندلی

هل داد و از پنجره به بیرون نگاهی انداخت 
 و زمانی را به یاد آورد که

یط هواپیما را با هم خریدند تا او و ِجی بل
 برای عروسی شان به سمت

کانزاس پرواز کنند. و وقتی جی اصرار 
 داشت تا جداگانه هزینه بلیط را



پرداخت کنند باید متوجه می شد که این 
 اولین نشانهای است که نباید
 .با یک مرد احمق ازدواج کند

خانم فانده میر به چیزی احتیاج دارید "
؟براتون بیارم " 

مگان به مهماندار زیبایی که در حال لبخند 
 زدن بود نگاه کرد. او واقعا

پرفکت بود، از سر که موهای بلوندی داشت 
 .تا تیپش که مُدِ روز بود

برای یک فرد آموزش ندیده ، لبخند 
 مهماندار دوستانه بود، اما مگان

هجده سال توسط مادر بی عیب و نقصش 
 آموزش دیده بود و این



ان آنقدری طوالنی بود تا یک لبخندِ مدت زم
 ساختگی را در یک نگاه

تشخیص بدهد. یادآوری مادرش در آن 
 لحظه کافی بود تا او را تا مرز

 .دیوانگی پیش ببرد

 "!اوه ... یه میموسا"
4 3D 
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االن براتون  " مهماندار سری تکان داد
 ".میارم



دیگر مسافرانی که در صف بودند از کنار 
 مگان گذشتند و مگان متوجه

شد که تنها صندلی خالی قسمت فرست 
 کالس درست صندلی کناری

اوست. شاید جی فراموش کرده بود تا بلیط 
 را کنسل کند، اما خیلی

 بعید به نظر می رسید، چون جی یک افاده
 ای خسیس بود و از یک

سرمایه گذار بانکی چه انتظار دیگری می شد 
 !داشت؟

به عقیده ی جی یک شب دیوانه کننده 
 یعنی انتقال سرمایه مگان به

صندوق های سرمایه گذاری ای که ریسک 



 باالیی دارند و یک سال

برای یک برنامه ریز مالی چندش آور خیلی 
 .دیر بود

رد و مگان سریع مهماندار نوشیدنی او را آو
 تر از آن چیزی که فکرش

را بکند آن را نوشید و سعی کرد تا بر 
 اعصابش مسلط بشود. زمانیکه

یکی از مهمانداران شروع به بستن در کابین 
 کرد شانه هایش سست

شدند ولی زن مهماندار وسط کارش متوقف 
 شد و دوباره در را باز کرد

و تا آخرین مسافر سوار شود. او جلوی راهر 
 ایستاد و به صندلی خالی



کنار مگان چشم دوخت. مگان تنها زنی نبود 
 که او را نگاه می کرد

حتی توجه ش نسبت به سایرین کمتر هم 
 بود. قدش حداقل صد و

هشتاد و پنج سانتی متر بود و مجبور بود 
 سرش را خم کند تا سرش

 – به سقف برخورد نکند. مهماندار بلوند

راهمانیکه نوشیدنی مگان   
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نگاه یک وری احترام آمیزی به  -آورده بود



 مسافر انداخت، اگر چه او

هیچ توجهی نکرد. و مگان مطمئن بود یک 
 که خالصه – مردی مثل او

می شد در کلماتی مثل قد بلند، تیره و 
 قبال زن ها را دید– خوش تیپ

 .زده است. جی که مطمئناً اینطوری بود

مهماندار دستش را به آرامی بر روی بازوی 
 مرد گذاشت و از پشت مژه

های ریمل زده اش به او نگاه کرد و به 
 آرامی چیزی بهش گفت، آنقدری

آرام که مرد مجبور شد برای شنیدن کمی 
 خم شود و با نگاهی که

ش را به مهماندار کمی خشمگین بود بلیط 



 نشان داد و مهماندار
 .صندلی خالی را به او

مگان یک همسایه داشت، مرد ساک 
 کوچکش را درون محفظهی

باالی سرش گذاشت و در کنار مگان 
 .نشست و کمربندش را بست

بدون هیچ شکی او گزینه ی بهتری نسبت 
 به یک برنامه ریز مالی بود،

که  اما نه خیلی زیاد. مگان حدس می زد
 همسن و سال باشند و به

نظر می رسید، آن روحیه ی بی قید و بند 
 .سیاتلی ها را نداشته باشد

مرد شباهت کمی به جی داشت، اگرچه 



 موهای پرپشت و مواجش به

مرتبی نامزد سابقش نبود. نگاه او اصال 
 متوجه مگان نبود و چیزی که

مگان از نگاه قهوه ای تیرهاش و فکش که 
شرده شدهمحکم به هم ف  

بودند، متوجه شد این بود که انگار در 
 مقابل یک چیز ناخوشایند

  

  

  

12 

 Chei Lady | دامـــــــــــــاد بدلی

مقاومت میکند. او مثل کسی بود که انگار 
 باید یک مأموریت را به هر



قیمتی به سرانجام برساند. در همان لحظه 
 یک دفعه ترسی که همراه

تو  " . با مستی بود در سر مگان پیچید
 مگان قبل از " تروریستی؟

آنکه بتواند جلوی خودش را بگیرد این سوال 
 .را پرسید

و با وحشت و چشمانی که گشاد  "چـــــی ؟ "
 شده بودند به مگان

اد و این نگاه کرد. مگان سرش را تکان د
 حرکت باعث گیجی ش شد

ببخشید، نگاه چند لحظه قبلت یه نگاه "
 ".دیوانه وار بود

و بعد دستش را دایره وار در مقابل 



 صورتش تکان داد تا حرفی که زده

بود را توجیه کند و سپس به سرعت 
 دستانش را بر روی دامنش

انداخت. چه چیزی وادارش کرد که همچین 
 چیزی را بگوید ؟

ی بعد، مهماندار الس زن برگشت و لحظات
 جلوی مرد خم شد و لیوان

خالی مگان را برداشت و همانطوری که خم 
 بود ، برگشت طرف مرد،

به طوری که فاصله شان کمتر از سی سانتی 
 آقای مک میالن " متر بود

و در حالیکه دستش را روی  "نگران نباشید
 بازوی او قرار می داد، ادامه



ترین زمان ممکن بهتون من در کوتاه "داد
 ".رسیدگی می کنم

 او دهانش را کمی باز کرد و نجواکنان گفت
 "متشکرم"

مگان از این متعجب بود که واقعا تعریف 
 رسیدگی کردن " مهماندار از

 !چیست؟ "به او
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خدمهی پرواز شروع به بررسی امنیت کردند 
 و مگان سرش را به



صندلی تکیه داد و انگشتانش را به دسته 
 صندلی فشار داد. موقعی که

هواپیما فرود بیاید، مجبور به انجام کاری 
 خواهد بود که یک ماه تمام

از انجام آن سرباز می زد ... اما چگونه؟ 
 چگونه می توانست با مادرش

ود؟رو به رو ش  

مرد کنار دستش با  "از پرواز می ترسی ؟ "
 نگاهی که به نظر می رسید

 .نگران است این را پرسید
و  "نه فقط از تصادف و سوختن می ترسم"

 این که زمانیکه هواپیما
 .فرود بیاید چه اتفاقی خواهد افتاد
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 فصل دوم

چــــــی  ”... حاال نوبت او بود که سوال بپرسد
 "؟

" نیست هواپیما ترس از چشمهای قهوه ای  ."
 دختر گندمگون لرزان

 .باز شد و برق اشکی در چشمانش درخشید

 " زندگیم "

جاش تقریبا عصبی شده بود. او با افرادی 
 که پارانوئید دارند و نگران

حادثه هوایی هستند سر و کار داشته است 



 ولی امیدوار بود که این زن

گریه نکند و فکرش هم نمی کرد که پیش 
 بینیش درست از آب در

 .بیاد

او هیچ وقت حدسش هم نمی زد که اینجا 
 در این هواپیما، با – باشد

این زن و در این بُرهه از زندگیش. جاش 
 مک میالن از آن دست

بی برنامه باشد. هر قدمی مردانی نبود که 
 که بر میداشت از قبل

برنامهریزی شده بود به جز این یکی. از 
 وقتی که جاش هشت سالهش

بود می خواست که دنباله روی پدرش باشد 



 و یک مهندس بشود. در

شانزده سالگی پدرش را از دست داد ولی 
 این فقدان ؛ تصمیم او را

 محکمتر کرده بود. برادر بزرگترش که در
 حال حاضر مهندس است،

هدایت کسب و کار خانوادگی شان را بر 
 عهده گرفت و جاش وقتی که

از کالج فارغ التحصیل شد به او پیوست. از 
 زمان مرگ پدرشان شرکت
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کشاکش زیادی داشته است و حتی یک 
 چرخش بد در اقتصاد بهشان

ضرر زده بود. اما جاش یک بخش انقالبی 
 در شرکت ایجاد کرد که در

آن از توربینهای بادیای استفاده می شد که 
 با همان مقدار نیروی

بادی، برق بیشتری تولید می کرد. این 
 بخش پتانسیل این را داشت که

ایجاد کند. بنابراین آنها  میلیونها دالر درآمد
 یک وکیل ثبت اختراع

استخدام کردند و هزینهی زیادی را که حتی 
 نداشتند، برای شروع روند

ثبت اختراع پرداخت کردند چون که آیندهی 



 کسب و کارشان به آن

وابسته بود. آنها توانستند توجه چندین 
 سرمایهگذارِ جدی را جلب

ند کنند که به شرکت مهندسیشان کمک ک
 تا به یک سطح جدیدی

دست پیدا کنند. تا اینکه جمعهی قبل ثبت 
 اختراعشان رد شد. یک

شرکت در کانزاس سیتی، میسوری، طرح 
 یکسانی را تصویب کرده بود،

اما چگونه یک شرکت در کانزاس سیتی 
 میتوانست دقیقاً همان بخشِ 

محرمانه را تکرار کند؟ و آیا جاش تصادفاً 
 ً  همچین طرحی را عینا



 .پیشنهاد داده بود

شرکت جاش مجبور شد تا هزاران دالر 
 بیشتر به وکیل بپردازد تا سر

این حکمی که داده شده بود بجنگد. هزاران 
 دالری که نمیتوانستند

از دستش بدهند. بدتر از آن، سرمایه 
 گذاران متوجه این قضیه شدند و

تهدید کردند اگر این موضوع در عرض یک 
افق نامههفته حل نشود، تو  

 .را لغو خواهند کرد
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دو برادر بیرون رفتند تا هم نوشیدنی 
 بخورند هم برای حکم صادره یک

استراتژی طرح کنند ، بعد از چند دور 
 نوشیدن، نوآ اعتراف کرد که سه

ر یک کنفرانس شرکت سال قبل وقتی که د
 کرده بود این طرح را به

 .دوست دوستش نشان داده

 "دوسِت دوستت کی بوده ؟"

 نوآ با کمی نگرانی بهش نگاه کرد و گفت
 اون یه زن بود که من از بار"

هتل همراهیش کردم و بعدش به اتاقم 
 بردم ولی صبح روز بعد اون



رفته بود و کیفم رو هم با خودش برده بود. 
 یک کپی از طرح توی کیفم

 ".بود

جاش در حالی که حسابی عصبانی شده بود 
 یعنی حتی " پرسید

فکرشم رو نکردی که باید در این مورد بهم 
 "بگی؟

نوآ روی بار دوال شد و لیوانی که در دستش 
 بود را چرخاند و شانهای

بودند ، جاش.  اونا فقط کپی " باال انداخت
 من حتی فکر همچین چیزی

 ".رو هم نمی کردم

و  ".حاال ما مجبوریم به خاطرش بجنگیم"



 موقعی که مشتریان بار

بهش وحشت زده نگاه کردند متوجه شد که 
 .دارد فریاد می زند
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" نقدر برای ثبت این اختراع سخت کار ما ای
 نکردیم که حاال سرمایه

 ".گذار فکر کنه سرمایه ش به هدر رفته

 " .نوآ نشست و نوشیدنیش رو سر کشید
 شاید دیگه هیچ چیزی باقی

 ".نمونده که بخواهیم برسرش بجنگیم



انگار فقط جاش بود که نمی خواست این 
 مسئله را رها کند. او در هفت

سال گذشته همه چیزش را برای موفقیت 
 شرکت پدرش به مایه

گذاشته بود. او از زندگی شخصیش راضی 
 بود، اما نه ، اون نمی توانست

برای اینکه قرضهای شرکت را پرداخت کند، 
 همه چیز را از دست و

به آن پایان بدهد . یک راهی باید برای 
 اقامه دعوای باید باشد، حتما

 .هست

هفته ش را صرف تحقیق و او تمام آخر 
 جستجو در مورد شرکت



کرد، شرکتی که ثبت اختراع را PMV مهندسی
 دو هفته زودتر از

 .برادران مک میالن انجام داده بود

PMVشامل سه شریک بود. یکی 

از آنها بازنشست شده و به بلیز نقل مکان 
 که خودش به – کرده بود

شک جاش را برانگیخته بود. دو  – تنهایی
دیگر هنوز فعال شریک  

بودند. اندرو پیترمن دومین مهره اصلی 
 که "درو" شرکت بود و پسرش

سه سال پیش به شرکت پیوسته بود و 
 حقیقتا این زمان پیوستن

مشکوک به نظر می رسید. از تصاویری که 



 جاش در اینترنت پیدا کرده
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بود و در یک قضاوت سطحی می شد گفت 
 این مرد برای کلک زدن به

 .نوآ به اندازهی کافی خونسرد بود

نوآ فکر می کرد که جاش دیوانه است و 
 دیوانه خواهد بود. با اینکه

چهار سال از جاش بزرگتر بود ، اما هرگز 
 هیچ سرمایه گذاری در شرکت

بود . حتی با اینکه به مسافرتهای نکرده 



 دقیقه ی نود همیشه بدبین

بود ولی باز جاش را به فرودگاه رساند. 
 چونکه بلیط هواپیما را در آخرین

دقیقه خریداری شده بود، جاش باید سریع 
 خودش را به فرست کالس

می رساند. درست است که هزینهی زیادی 
 صرف شده بود اما حداقل

و تا آبجو بخورد و می توانست یک یا د
 دقایقی را در پرواز به کانزاس

سیتی استراحت کند و شانس این را داشته 
 باشد که یک برنامه درست

بریزد. یا حداقل این چیزی بود که نوآ تصور 
 .می کرد



جاش هیچ وقت تصورش هم نمی کرد که 
 صندلیاش کنار صندلی یک

دختر گندمگون مضطرب باشد. او یک دختر 
های بلند و تیرهزیبا با مو  

بود که تا پایین شانهاش رها شده و دارای 
 – پاهای بلند و باریک بود

اما در طول  – کامال تیپ مورد عالقه ی او
 یک دقیقهای که نشسته

بود، دختر او را متهم به تروریست بودن 
 کرد و نظری در مورد تصادف

 .و سوختگی داد
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این پرواز احتماال یک پرواز طوالنی خواهد 
 .بود

شاید می توانست به مهماندار مشتاق 
 هواپیما بگوید که او را به قسمت

 .عادی هواپیما ببرد

وقتی هواپیما در مسیر هوایی اش قرار 
 گرفت، مهماندار هواپیما ایستاد

و جاش توجه او را به خود جلب کرد. در 
 واقع کار سختی نبود چون

که مهماندار قبل از پرواز هم همهش 
 چشمش به جاش بود. مهماندار

آقای مک  " مستقیم به طرف جاش آمد



 میالن، کمکی از دستم

 "برمیاد؟

در واقع  " .می خوام5 یه جَک اَند کوک "
 جاش همون آبجویی را که

زن کنار دستش در نظر داشت گفت. 
 داشت او را دیوانه میکرد و

احساس کرد به یک نوشیدنی قوی تری 
 احتیاج دارد تا بتواند حرکات

 .غیرارادی او را تحمل کند

"  " البته ! چیز دیگه ای الزم ندارید ؟

 مهماندار با یک لبخند خیره

کننده به او نگاه کرد. و جاش نامی که به 
 لباس فرمش وصل شده بود



 ."تیفانی" ... را خواند
زن  . "من یک میموسای دیگه می خوام"

 .کنار دستش این را گفت

5 Jack and Coke 
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مهماندار به زور سفارش او را قبل از اینکه 
 به سمت آشپزخانهی هواپیما

برود، تصدیق کرد. موقعی که بازگشت، 
 بیش از حدِ الزم خم شد تا

نوشیدنی زن کناری جاش را در سینی 



 مقابلش بگذارد. سپس

مجموعهای از لیوان یخ همراه با قوطی کوک 
 و یک بطری مینی بار را

 " .بر روی سینی مقابل جاش قرارداد

 دوست دارید که من براتون ِسرو

 "کنم؟

ذاب بود، ولی از آن مهماندار مطمئنا ج
 دست افرادی بود که باید

نگهداری زیادی ازش می شد و بیشتر تیپ 
 .مورد عالقه ی برادرش بود

جاش شاید در یک زمان متفاوت به او 
 عالقمند می شد، اما امروز

نمیخواست که حواسش پرت چیزی دیگری 



 متشکرم، من" .باشد

 ".خودم انجام میدم

از آنجا دور  لبخند مهماندار ناگهان شل و
 شد و جاش احساس بدی

بهش دست داد ، به خاطر اینکه هیچ حسی 
 .نسبت به مهماندار نداشت

او مردی بود با یک مأموریت مشخص و در 
 مأموریتش مشایعت کردن

یک زن جایی نداشت. موقعی که جاش 
 داشت نوشیدنی اش را آماده

می کرد، بدون هیچ هدفی، زن صندلی 
 تو " ، کناری ش از او پرسید
 " به مادرت وابسته ای؟



" جاش به طرف او برگشت و گفت ؟مادرم " 
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" و دستش را بی اعتنا حرکت  ." بله مادرت
 زنی که " داد و ادامه داد

 ."بزرگت کرده

جاش تمام حواسش را به او داد ، هنوز گیج 
 بود. به نظر می رسید که

زن کمی آرامتر شده و جاش مطمئن بود که 
 نوشیدنی باعث شده است

شاید اصال  " .که او قبل از پرواز آرام بشود



 من توسط دو پدر؛ بزرگ

جاش این را گفت و جدی نگاه  "شده باشم
 .کرد

توجه چشمان زن گرد شد مثل اینکه تازه م
 اوه،" چیزی شده باشد
 "واقعا بزرگ شدی ؟

جاش نتوانست پوزخندش را پنهان  ."نه"
 .کند

زن برای یک لحظه به او نگاه کرد و جاش در 
 حالی که منتظر بود سعی

کرد چهره ی او را بخواند. چشمان درشت و 
 قهوه ایش کامال تمرکز

نداشتند. آیا او قبل از اینکه سوار هواپیما 



 بشود هم مشروب نوشیده

بود؟ اما از آن دست آدم ها به نظر نمی 
 .رسید ولی چه کسی میدانست

و ابروهای نازک زن به  " خب تو هستی؟ "
 صورت اغراق آمیزی به

 .طرف باال رفتند
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جاش سوال زن را وقتی  "چی رو هستم ؟"
 که در صندلی تکان خورد

فراموش کرده بود. دامن آبی روشنش تا 



 وسط های رانش باال آمده بود

و همان جا مانده بود و به نظر می رسید که 
 .اصال متوجه نیست

 "اینکه تو به مادرت وابسته ای یا نه "
از خودش متعجب  جاش خنده ای کرد و

 بله ، من عاشق مادرم" بود

 ".هستم

زن لیوانش را برداشت و همان حین مایع 
 درون لیوان به اطراف پاشیده

دوست داشتن " .شد و نزدیک بود که بریزد
 و وابسته بودن دو چیز

و لیوانش را تکان داد تا  "خیلی متفاوت ــه
 بر نکته ای که گفت تاکید



 .کند

جاش این را گفت  ".فکر کنم که حق با توئه"
 و دهانش تکانی

من و مادرم همیشه به هم وابسته "خورد
 ".ایم. بیشتر از من و برادرم

و یک  "تو واقعا واقعا خیلی خوش شانسی"
 جرعه از نوشیدنیاش را

خورد و برگشت طرف پنجره و به ابرها نگاه 
 .کرد

موقعی که او برای چند لحظهای ساکت شد 
ش فکر کرد او دیگرجا  

صحبتی ندارد و صورتش را به طرف صندلی 
 رو به رویش برگرداند و



یک جرعه از نوشیدنی ش را خورد و 
 چشمانش را بست. شب قبل خوب
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شد نخوابیده بود و حاال در این پرواز متوجه 
 .که حق با نوآ بوده است

این رفتار واقعا احمقانه بود. او نه ماشین و 
 نه حتی هتل برای زمانی

 .که در کانزاس سیتی هست رزرو نکرده بود

 واقعا چه غلطی کرده بود؟

انگار نه انگار که می خواست عروسی فانده 



 .میر را به هم بزند

آقای مک میالن، می تونم بهتون کمکی  "
فانی این سوالتی " کنم؟  

رو پرسید. جاش چشمانش را باز کرد و 
 کمی هم عصبانی شد. آیا اینکه

مهمانداران بگذارند مسافران بخوابند یا در 
 حد ممکن مسافران در

خواب را به حال خودشان بگذارند، یک 
 قانون مهم و اساسی نبود؟

 ".نه، متشکرم "
زن صندلی  "ممکنه به من کمی آب بدید ؟"

 .کناری درخواست کرد

مهماندار یک نگاه بد بهش کرد و سپس به 



 .سراغ ردیف بعدی رفت

موقعی که برگشت تا آب را بدهد، نگاهی 
 به جاش انداخت و سعی کرد

آقای مک  " عالقه اش را به آن نشان دهد
 میالن، اگر نظرتون عوض

 ".شد به من اطالع بدید

سوس از و مهماندار با کمی اف "متشکرم "
 .آنجا دور شد

زن صندلی کناری با یک  "آقای مک میالن"
 صدایی زیر نامش را

 "آیا شما از من بچه می خواهید؟" .خواند
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اون  " جاش خندید و به طرفش برگشت
 "خیلی تابلوئه ؟

مگان خرخری کرد و بعد از یک مکثی 
 آقای مک میالن ، شما"پرسید

 "ازدواج کردید؟
جاش انگشتان دست چپش را به سمت او 

 "نه و تو؟" تکان داد
زن نگاهی به حلقه تک نگین الماسش که 

 در انگشت حلقه اش بود

نه، کامال مجرد. و سپس " نگاهی انداخت
 خنده ای کرد و به جاش

 ده ای مشتاق انداختنگاهی همراه با خن



 حدس بزن چرا من دارم به"

 ".کانزاس سیتی میرم

 "نمی دونم"
 "حدس بزن"

 ".می خواهی به یک سیرک ملحق بشی"

و سرش را به  "....نه، دوباره حدس بزن"
 خالف پنجره تکیه داد در

 .حالی که چشمانش نیمه باز بود

برای جاش دوباره این سوال پیش آمد که 
صبحش راآیا این زن تمام   

در بار فرودگاه سپری کرده است. چون این 
 تقریبا غیر ممکن بود که

او فقط با خوردن دو لیوان مشروب 



 .اینطوری مست بشود
 "می خوای به صومعه بپیوندی"
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زن دوباره خندید و دستش را بلند کرد و 
 حلقه ش را به جاش نشان

من دارم میرم خونه برای جشن " داد
 "عروسیم

 "ولی تو که گفتی مجردم"

" مجردم االن خب صاف نشست و لیوان  ".
 من با اون" آبش را قاپید



آدم حرومزاده ی متقلِّب دروغگو شش 
 جاش ".هفتهی پیش به هم زدم

 ".من کامال گیج شدم" سرش را تکان داد

لیوانش را با یک ضربهی خفیفی پایین 
 گذاشت به طوری که آب به

من هنوز به مادرم " .دور و بر پاشیده شد
 ".نگفتم

پس می خوای به مادرت بگی که قصد  "
 ازدواج با یه مرد نامرئی رو

 "داری؟

 "فکر می کنی این اثر داره؟"

 "نه" جاش با دهان بسته خنده ای کرد
زن رو صندلیش لم داد در حالی که کمی 



 شاید حق با تو" قوز داشت

 " .باشه

پس اجازه بده تا دقیقا بفهمم قضیه چیه، "
 تو داری میری خونه برای
 "عروسی ای که قراره ... ؟
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او دوباره صاف  . "شنبه برگزار میشه"
 نشست و خم شد و لیوان جاش

را که تا نصفه از کوک و جک دنیل پر شده 
 بود را برداشت و دو قلپ



ازش خورد، جاش دستش را کشید و لیوانی 
 که تقریبا خالی شده بود

واو، آرامش  ".را از دستش بیرون در آورد
 " !خودت رو حفظ کن

" زیر لبی گفت  اون برای تو نوشیدنی بیشتر
 و از روی صندلی "میاره

به طرف جاش خم شد و سعی کرد که لیوان 
 .را از دست جاش بگیرد

کی  " جاش لیوان را از دسترسش دور کرد
 "؟

"  مهماندار هواپیما دیگه. خانم مک میالن
 و از خنده منفجر " آینده

شد و به لیوانی که تو دست جاش بود 



 اشارهای کرد و با نجوای بلندی
تو قسمت فرست کالس اینا  " گفت

 ".رایگانند

 "قبال بهم گفتند"

"  آینده حتی اگر هم نبود ، خانم مک میالن
 احتماال برات رایگان

 ".میآورد

تو اینطوری فکر می  "جاش با طعنه گفت
 و سپس نگاهی"کنی ؟

به نظرت قبل از اینکه  " سوالی به زن کرد
 از هواپیما پیاده بشم باید
 "ازش خواستگاری کنم؟
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اون " .دختر گندمگون دماغش را جمع کرد
 من رو یاد یه سری

دخترهایی که تو کلوب دختران بودند ، می 
 ".اندازه

 "حاال این خوبه یا بده ؟"

مگان سعی کرد نگاه جدی بیندازد ، اما 
 موقعی که به جاش نگاه میکرد

کامال بد. اون  " .دچار دو بینی شده بود
 ".دخترا واقعا هرزه بودند

فکر کنم " جاش پیش خودش خنده ای کرد
 منو از دست یه طالق



 ".وحشتناک نجات دادی

مگان انگشتش را به طرف جاش گرفت 
 حق الزحمه فراموش" گفت

 ".نشه
صحیح ! ولی اگه ولخرجی نکنی قول میدم  "

 برات نوشیدنی رایگان

 "بخرم. حاال واقعا مادرت اینقدر ترسناکه؟

بدتر از این " . چشمانش با ترس باز شد
 حرفا ... و سپس لیوان آبش را

 ".برداشت و سر کشید

 "خب تو می خوای چکار کنی ؟"

فکر کنم به مامانم  " .شانه ای باال انداخت
 "بگم



" کنی ؟ فکر " 
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این سفر فکر کنم واقعا واقعا خیلی کوتاه "
 و سپس یک نگاه ... "باشه

اون قراره من رو  " مرموزانه ای به جاش کرد
 از فرودگاه برداره و به

محض اینکه اومد دنبالم بهش میگم. 
 لعنتی، من حتی احتیاجی ندارم

 ".که چمدونم رو باز کنم

" جاش این  " فکر نکنم اونقدرا هم بد باشه



 اون درک میکنه،" را گفت
مطمئنا هیچ مادری نمی خواد که دخترش 

 با یه حرومزادهی دروغگوی

 ".متقلب ازدواج کنه

یتونه نه، اون دیگه نم " زن سری تکان داد
 پول رو پس بگیره. پاییز

گذشته قبل از این برنامه ریزی بهم هشدار 
 داده بود....نگاهی به جاش

اون به خاطر نامزدی من عصبانیه  " انداخت
 و بهم گفته بود که باید

جی از پدرم برای ازدواجمون اجازه می 
 گرفت، انگار که یه معاملهی

کاریه. در واقع ما دو ساله که با هم قرار 



 میذاریم بدون اینکه یک بار

جی رو به خونه ببرم. خب همین باعث 
 شده که مادرم حسابی عصبانی

 ".باشه

خب چرا تا حاال به کانزاس نرفتی تا اونو "
 جاش " معرفی کنی ؟

میتوانست تصور کند که اگربا زنی نامزد کند 
 که هرگز مادرش او را

مالقات نکرده است، مادرش چقدر عصبانی 
 .خواهد شد
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جی هرگز نمی تونست " مگان آهی کشید
 از سیاتل دور بشه و در واقع

که اونا جی رو مالقات  نمی خواستم منم
 ".کنند

پس اینطوری که باید خانوادهت اونو توی "
 کلیسا مالقات می کردند ؟

ی تونم مادرت رو درک کنم که چرا حاال م
 ".اینقدر عصبانیه

 " مگان با عصبانیت نگاهی به جاش کرد

 واقعا که آقای مک میالن؟

من تو رو از دسِت بزرگترین اشتباه 
 یعنی خانم مک میالن – زندگیت



نجات دادم بعد تو به من  – آینده در اینجا
 "اینطوری پشت می کنی ؟

و سعی کرد با انگشتانش بشکنی بزند ولی 
 بعد از چند بار تالش

 .بینتیجه بی خیالش شد

با این راهی که تو  " جاش پوزخندی زد
 پیش گرفتی ، من واقعا تعجب

 ".نمی کنم که چرا مادرت اینقدر عصبانیه
خب اینطوری هم قرار نبود پیش بره، در "

 واقع دلیل اینکه ما امروز

کانزاس بریم همین  می خواستیم به طرف
 بود، که خانوادهام چند روزی

 ".رو باهاش سپری کنند تا بشناسنش



 " دستش رو از دسته صندلی برداشت "واو"

 همهش چند روز برای

 "!شناختن داماد جدید
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" میشناسی، همه چیز تو خانوادهی من رو ن
 .تو خانوادهی من قابل بحثه

حاال اون نامزد سابقمه و مادرم مجبوره تا 
 مراسم عروسی بیست و پنج

هزار دالری رو کنسل کنه بدون اینکه حتی 
 بتونه یک پنیش رو پس



و چند نفس کم عمق کشید و  " بگیره
 جاش متوجه شد که او در ُشرُف

 .گریه کردن است

" رو  مقداریش هی! شاید مادرت بتونه یه
 ".پس بگیره

زن بینی ش را باال کشید، و خم شد تا 
 کیفش را از کف زمین بردارد

ولی کمربند ایمنی اجازه نداد که دست او به 
 کیف برسد، همچنین

کمربند از او در مقابل افتادن با سر که 
 واقعا خطرناک هم بود محافظت

 .کرد

" یفت رو بردارمببین، بذار من برات ک " 



 جاش خم شد و کیف او را

 .برداشت و گذاشت روی دسته صندلیش

مگان یک بسته دستمال کاغذی از کیفش 
 در آورد و سعی کرد که یک

برگه دستمال را از بسته بیرون بکشد، و 
 .جاش این کار را برایش کرد

او فین پر سر و صدایی کرد و به سمت 
 میخوای " جاش نگاه کرد

ین قسمتش چیه ؟بدونی بدتر " 
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معموال او مطمئنا نمی خواست و حتما 
 دنبال راهی می بود که از دست

این بحث دیوانه کننده خودش را نجات 
 بدهد ولی خدا را شکر االن

 "چی ؟" واقعا کنجکاو بود و پرسید

 " !من بهت گفته بودم " مادرم بهم میگه که

 بعد در حالیکه اشک

این حرف مورد  " چشمانش را پر کرده بود
 ".عالقه ی اونه

شاید مادرت همچین حرفی بهت نزنه، "
 خانواده همیشه آدم رو متعجب

 "می کنند

 .تو مادرم رو نمیشناسی " سرش را تکان داد
" 



بدون هیچ شکی او در یک موقعیت دشوار 
 بود و جاش پاسخی نداشت

که بدهد و هیچ پاسخی هم نیاز نبود تا 
 بدهد. اختالل حواس ناشی از

الکل اثرش را گذاشته بود و او کیفش را 
 "کجاست؟ " دوباره برداشت

دنبال چی هستی ؟ شاید بهت بتونم "
 "کمک کنم

تینا بهم دروغ گفت. اون قسم خورده بود "
 که دِرامامین نمیذاره که

مریضی کنم ولی االنه که دیگه  من احساس
 ".باال بیارم

 "درامامین؟"



 "شاید باید قرص بیشتری مصرف می کردم"

قرص  " جاش کیفش را از دستش کشید
 "درامامین خوردی ؟ کی ؟
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موقعی که داشتم سوار هواپیما می شدم. "
 آخرین باری که سوار

هواپیما شدم در حال مرگ بودم و وحشت 
 باعث شده بود که احساس

ناخوشی کنم و دلم نمی خواست دوباره 
 ".همچین اتفاقی بیفته



 "چند بار بعد از خوردن قرص ، نوشیدی ؟"

" و یک نگاه رنجیده ی همراه با  " فقط دو بار
 و " ش کردترس به جا

 ".نصفه ی نوشیدنی تو
دوتا و نصفی خیلی زیاده، تو نباید همراه "

 با درامامین مشروب

 ".بخوری

جاش به باالی سرش نگاهی کرد و دکمه 
 احضار را فشار داد. و در عرض

چند ثانیه مهماندار حاضر شد و جاش 
 متوجه شد که خانم مک میالن

می  " فانتزی آینده را احضار کرده است
ید یه کم آب برایتون  و " .... 



سپس نگاهی به زن ناتوان کنار دستش کرد 
 و متوجه شد حتی اسمشم

 .را نمی داند

"  " مگان

برای مگان بیارید، حالش زیاد مناسب  ...."
 ".نیست

مهماندار هواپیما با حالت انزجاری به مگان 
 "َمسته ؟ " نگاه انداخت

 "نه اون فقط به کمی آب احتیاج داره"
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مهماندار آهی از سر اوقات تلخی کشید و 
 بر روی پاشنه ی پاش

 .چرخید

اون از دستت " مگان زیر لبی گفت
 و به صندلی تکیه داد "عصبانیه

 "اون خیلی حسوده"
 "و سپس با غرغر گفت .... "بذار حسود باشه"

 تو نمیدونستی که با
 "درامامین نباید مشروب بخوری؟

سپس چشمانش را بست و به پنجره  ".نه"
 .تکیه داد

مهماندار آب را آورد و به دست جاش داد و 
 جاش بدون اینکه نگاهی



مگان چرا قبل " بهش بیندازد آب را گرفت
 از اینکه چرت بزنی یه کم

پس به مهماندار که و س " آب نمی خوری؟
 در راهرو ایستاده بود نگاهی

 "می تونید یه پتو بیارید ؟" کرد

مهماندار پاکوبان دور شد و لحظهای بعد با 
 پتو بازگشت. در همان لحظه

جاش داشت مگان را قانع می کرد که کمی 
 آب بنوشد و سپس تکیه

مگان را به صندلی داد و پتو را بر روی او 
فسهکشید. متوجه شد که ق  

سینه ی مگان آرام باال و پایین می شود و از 
 اینکه دید نرمال شده



است، حس بهتری داشت. به زودی مگان 
 حالش خوب میشد و

 ! تنفسش عادی
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جاش فکر کرد باید به تیفانی در مورد 
 اوضاع بگوید ولی می دانست

انتظار ابراز همدردی از آن را نباید داشته 
 باشد. حق با مگان بود،

 .مهماندار واقعاً حسود بود

او درگیر وضعیت کنونی شرکتش که تمام 



 و حتی – زندگی کاریش

را شامل می شود ،بود،  – برادرش و پدرش
چگونه و االن نمیدانست  

مراقبت کردن از یک زن برایش در اولویت 
 قرار گرفته است ؟! تنها

چیزی که میدانست این بود که این حس 
 .یک حس واقعی بود

 'Cheri Ladys این رمان متعلق به کانال

Novelsمی باشد و 

به رایگان در اختیار خوانندگان قرار گرفته و 
 پخش و فروش آن در هر کانال دیگر

مترجم مجاز نمی باشد بدون اجازهی . 
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 فصل سوم

بقیه پرواز جاش خالصه شد در نگرانی در 
 مورد زن صندلی کناری اش،

و اینقدر نگرانیش زیاد بود که برای تمرکز بر 
 روی مسائل کاریش

دچار دردسر شده بود. چگونه می توانست 
 اثبات کند که اندرو پیترمن

و بارت فانده میر طرح او را دزدیده اند؟ 
 نباید اینطوری باشد که انگار

آنها طرحشان را دو دستی تقدیم کرده اند. 
 جاش امیدوار بود که



سرنوشت پا در میانی کند و او بتواند قوی 
 بماند. کارمندانش بر روی

تِد  – ب باز کرده بودند، مخصوصااو حسا
کسی که توسط -مورای  

پدرش قبل از تولد جاش استخدام شده 
 مسئول – بود و مِسی دانستون

که هفت ماهه باردار بود. آنها  – پذیرش
 هیچ شغل حاضر و آمادهای

نداشتند که انجام بدهند و منتظر بودند و 
 بر روی او حساب باز کرده

کند ، چه از قضایا با بودند تا از آنها حمایت 
 خبر باشند یا نباشند!؟

مگان هنوز در کنار او خُر و پف می کرد و 



 هواپیما که داشت آمادهی

فرود آمدن می شد با یک ضربهی سخت بر 
 باند فرودگاه نشست. جاش

موبایلش را در آورد و روشن کرد، دو تماس 
 از دست رفته و یک پیام

ی از برادرش داشت و برادرش آخرین کس
 بود که االن می خواست با او

سر و کله بزند. اصال تمام این خراب کاریها 
 تقصیر نوآ بود و جوابش
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که در واقع اعتراف به شکست ! جاش 
 موبایل را داخل جیبش انداخت،

او نمی خواست بدون جنگیدن پا پس 
 بکشد. به طرف زن خوابیدهی

ولی اصال تکان  ..." مگان " کنارش برگشت
 بلندتر " مگان ".نخورد

 .گفت و کمی بازویش را تکان داد

مگان بلند شد ولی چشمانش هنوز بسته 
 "ولم کن " بودند

ما فرود  " و محکم تر تکانش داد "مگان"
یداراومدیم و باید از خواب ب  

 "بشی

زمزمه کنان گفت و خودش  "من خسته ام "



 .را زیر پتو پنهان کرد

می تونی بعد از اینکه از هواپیما پیاده "
 اما جاش ."شدی بخوابی

میدانست که مگان نمی تواند چون به 
 محض اینکه مادرش او را از

فرودگاه بر می داشت باید برای مادرش در 
 مورد اینکه چرا نامزدش؛

ت توضیح بدهد و به معنای این نیامده اس
 بود که مگان برای یک مدت

زمان طوالنی خواب نخواهد داشت. او در 
 این موقعیت چگونه با مادرش

 مواجه می شد؟

مگان حتی با توقف هواپیما در گیت بیدار 



 نشد. مسافران فرست کالس

شروع به بازکردن کمربندهای خود کردند و 
 با هیجانی شبیه به کودکان

در صبح کریسمس تمام محفظههای نوپا 
 .باالی سر به صدا در آمد

جاش دستی به سمت تیفانی تکان داد و او 
 مسافران را به کنار زد تا
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به سمت جاش بیاید. و جاش اشاره ای به 
 به کمک " طرف مگان کرد



 ".احتیاج داره تا از هواپیما پیاده بشه
مهماندار هواپیما نگاه مغرورانهای به طرف 

 مگان انداخت و چشمانش

ما به مأموران امنیتی اطالع می  " را چرخاند
 دهیم تا به این مشکل

 ".بپردازند

مأموران امنیتی ؟ نمیتونید به کسی بگید "
 تا فقط بهش کمک کنه تا

مادرش خارج از از هواپیما پیاده بشه ؟ 
 "اینجا منتظرشه

مهماندار نگاه عبوسانه ای به جاش کرد ولی 
 جاش توانست آن برق

ما با  " .بدجنسی را در چشمانش ببیند



 مستی در انظار عموم به شدت

 ."برخورد می کنیم، آقای مک میالن

اون مست نیست، فقط دچار تداخل "
 دارویی با الکلی که نوشیده ،

 " .شده

" که مصرف کرده ؟ پس اون  خب دارو هم
 ".یه مست الیعقل هست

 " ... بهت گفتم که اون مست نیست"

بعد در حالی که دستش را بر  "نگران نباش"
 روی بازوی جاش گذاشته

تو خیلی خوبی که اینقدر  "بود ادامه داد
 احساس مسئولیت می کنی،

ولی بهتره بری دنبال کار خودت ما مراقب 



 "همه چیز هستیم
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 چطوری جاش نگران این بود که مهماندار
 می خواهد مراقب مگان

باشد، او به سختی این زن صندلی کناریش 
 را می شناخت ولی به

مسئولیت می  دالیلی در قبالش احساس
 لزومی نداره، خودم " .کرد

هواپیما پیادهش می کنم از " 

مهماندار سرش را تکانی داد بعد برای 



 همدردی الکی به لبش تکانی

 " .داد ولی فقط لب و لوچه ش آویزان شد

 متاسفم شما دو تا با هم

مسافرت نکردید و ما نمی تونیم اجازه بدیم 
 یه زن بی هوش و حواس

هواپیما رو ترک کنه، ایرالین در  غریبه با یه
مسئولیت داره این زمینه ." 

اگه خودش بیدار بشه و بگه می خواد با "
 من هواپیما رو ترک کنه،

 "میذارید با من بیاد؟

مهماندار نگاهی به مگان که خر و پف بلندی 
 می کرد انداخت و سپس

 " البته " به جاش پوزخند متکبرانه ای زد



و سپس چرخید و به قسمت جلوی هواپیما 
 .رفت

درِ کابین هواپیما باز شد و مسافران به 
 طرف در هجوم بردند. عقل

جاش بهش می گفت بی خیال شود و برود 
 ولی نمی توانست این کار

 .را انجام دهد
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جاش بازوی مگان را با قدرت زیاد  . "مگان"
 تکان داد و مسافرانی که



برای خارج شدن از عقب هواپیما به جلو 
 می آمدند با کنجکاوی

 .ناخوشایندی به این صحنه نگاه می کردند

مگان ناله ای کرد و سپس به طرف  "چیه؟"
 .جاش برگشت

اگه بیدار نشی و هواپیما رو ترک نکنی، "
 خانم مک میالن احتمالی

یدهآینده به مأموران امنیتی اطالع م ." 

 "اون هرزه؟ " پلک مگان کمی لرزید
" جاش خنده ای کرد  " همون

مگان سعی کرد که از صندلی اش بلند 
 چرا " بشود ولی تلوتلوئی خورد

 "اینقدر هواپیما تکون می خوره؟



هواپیما تکون نمی خوره ، توئی که هنوز "
 ".گیجی

من " مگان دوباره تکیه ش را به صندلی داد
 می خوام یه کم چرت بزنم

 .و صدایش قطع شد " ...

 "مگــــــــــان"

 مگان تکانی خورد و چشمانش باز شد
 "چیـــــــــه؟"

اون هرزه به من گفت اجازه میده تو رو از  "
 هواپیما خارج کنم ولی در

صورتیکه بهش بگی که می خوای با من 
 "هواپیما رو ترک کنی
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 " مگان انگشتش را به طرف جاش تکانی داد

 "اون اجازه نمی ده
من باهاش شرط بستم، حاال بهش میگی "

 "؟

نیش مگان باز شد ولی نگاهش همچنان 
 "اوه .. البته " گیج بود

جاش شروع به بلند کردن مگان از صندلی 
 توی محفظه باال سر " .کرد

 چیزی داری؟

 ".. چی ؟ ... نه"

مگان دوباره داشت از حال می رفت، و 



 جاش سریع ساک کوچک ش

را برداشت و به وسط راهرو انداخت و راه 
 مسافران را سد کرد و باعث

عصبانیت مسافران شد. ساک چرخدارش را 
 روی صندلی جلویی

گذاشت و سپس کیف مگان را از زیر 
اشت و بر رویصندلی ش برد  

 ".دیگه بلند شو بریم ".شانه اش انداخت

مگان جوابی نداد چون دوباره خوابیده بود. 
 جاش روی مگان خم شد و

 "مگـــــــــــان" پتو رو از روی مگان کشید

مگان وحشت زده یک دفعه از خواب پرید 
 به طوریکه سرش محکم به



جاش ناگهان  "!آخ خ" چانه ی جاش خورد
کرد و سرشسرش را صاف   

به سقف باالی صندلی ها برخورد کرد. 
 جاش با نا امیدی دست نگه

داشت و کمی نفس تازه کرد. چطور خودش 
 را در همچین موقعیت
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مزخرفی قرار داده بود ؟ در این لحظه باید 
 مگان را رها می کرد و

میرفت. ولی نمی توانست. نمی توانست 



 .مگان را با تیفانی تنها بگذارد

مردی با عصبانیت که غرغر می  "هی رفیق"
 کرد پشت سرش ایستاده

ما می خواهیم از هواپیما پیاده بشیم  " .بود
 "ها

ا عصبانیت جاش این را ب "فقط یه لحظه "
 گفت و همانطور به طرف

مگان نگاهی انداخت و متوجه شد که مگان 
 بهش خیره شده بطوریکه

 .چشمانش کمی چپ شده است

 " .جاش بازوی مگان را کشید و بلندش کرد

 اول از هواپیما پیاده
میشیم و بعد بقیه کارها رو سر و سامون 



 ".میدیم

" ولی تمام  "!باشه" مگان زمزمه مانند گفت،
 .بدنش لَخت شده بود

جاش خوش شانس بود که راهرو کوتاه بود 
 و به نوعی هم مگان یک

انرژی درونی را در خودش دید که بتواند 
 بایستد و از میان صندلی ها

و راهرو حرکت کند. جاش دید که همه چیز 
 دارد خوب پیش می رود

تا اینکه خانم مک میالن احتمالی آینده 
تجلوی آن ها را گرفت و گف  

خانم، آیا شما با موافقت خودتان هواپیما  "
 را با این فرد ترک



 "میکنید؟
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مگان سرش را تکان داد و قلب جاش لحظه 
 ای ایستاد. اگر مگان نه

می گفت، آیا به اتهام آدم دزدی بازداشت 
 می شد ؟

ندارم... و در حالیکه 6Accord) ( من اکورد
 بریده بریده حرف می زد

 .دارمCivic(7 ) بلکه سیویک" و تلو تلو می خورد

" 



آیا شما مردی  " مهماندار اخمی کرد و گفت
 که قراره باهاش هواپیما

رو ترک کنید می شناسید؟ آیا می خواهید 
اپیما رو باهاش ترکهو  

 "کنید؟

چشمان مگان گشاد شد و سعی می کرد که 
 بر روی زنی که روبرویش

ایستاده است تمرکز کند. و با تُن صدای 
 جدی که ساختگی بود گفت

و سپس  "بله ،من این مرد رو می شناسم"
 چشمکی به جاش زد و به

ایشون آقای مک  " طرف تیفانی برگشت
 میالن هستند و ما اینجا رو



و به مهماندار  ".با هم ترک می کنیم
 هواپیما که نگاه وحشتناکی به او

هیچ بچه  " می کرد ، زبان درازی کرد
 مکمیالن کوچولویی برای تو

بعد سعی کرد بر  "وجود نخواهد داشت
 روی بینی آن زن ضربهی

آهسته ای بزند ولی موفق نشد و به جایش 
یخونکی به گونه اش زدس . 

6 Accord اینجا معنای accord ایهام دارد،
موافقت و همچین یکی از مدل های 

 .ماشین هوندا است

Civic 7هوندا 

  

  



  

43 

 Chei Lady | دامـــــــــــــاد بدلی

جاش گله مانند گفت ، و در  " .... باشه "
 حالیکه سعی می کرد مگان

را از در بیرون بیاورد با دست دیگرش ساک 
 چرخدارش را به حرکت

بیا در مورد مسائل ممنوعه بعدا  " . در آورد
 و منتظر "صحبت کنیم

اجازه ی مهماندار نشد چون ممکن بود 
 وقتی که دارد مگان را از

بگیرد. هواپیما خارج می کند جلوی او را 
 فقط حدود سه متر از در دور

شده بودند که زانوهای مگان ناگهان خم شد 



 و جاش او را به سینه ش

فشار داد و بازوانش را دورش حلقه کرد تا 
 از او در مقابل افتادن

محافظت کند. چشمان جاش به ویلچیری 
 .که دم در ورودی بود، خورد

یکی از باربرها با چشمانی گشاد شده او را 
انداز کردبر   می تونم از این" .

 .جاش پرسید "ویلچیر استفاده کنم؟

نه " مرد سرش را تکانی داد و دسته را کشید
 " .نمی تونید آقا

 ".به خاطر هیچی ممنونم"

 – کارمند ایرالین با دهان بسته خنده ای کرد

 در واقع در پاسخ خندهای



 .کرد

 " .جاش به آرامی او را تکان داد ... "مگان "

ونی ادامه بدی ؟می ت " 

مگان چشمانش را کمی باز کرد و با حالت 
 شل و ولی سرش را به عقب

نه متشکرم  " برد و به جاش نگاهی انداخت
 من بادوم زمینی خرد شده

 "... نمی خوام
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جاش فکر کرد این جوابش حداقل بهتر از 



 هیچی بود. حاال باید به این

فکر می کرد که چطوری هم مگان را با 
 خودش ببرد هم کیف مگان را

هم ساک خودش را تا به سالن پروازهای 
 .ورودی برسد

چمباتمه ای زد بعد شانه اش را به شکم 
 مگان فشار داد و سعی کرد

را حمل کند، مانند ماموران آتش نشانی او 
 به طوریکه باال تنهی مگان

و دستانش آویزان بودند و پاهایش با باسن 
 جاش تماس داشت. این

یک وضعیت بی نهایت نگران کننده بود 
 ولی تنها راهی بود که



میتوانست هم مگان را با خودش ببرد هم 
 وسایل را. سپس دستهی

چمدانش را گرفت و کیف مگان را باالی 
با یکچمدانش گذاشت و   

شتاب و در حالیکه مگان را محکم نگه داشته 
 بود از در گذشت. او هیچ

وقت به کانزاس مسافرت نکرده بود به 
 همین خاطر انتظار یک سالنِ 

انتظارِ کوچک با جمعیت متراکم که منتظر 
 .پرواز بعدی بودند را نداشت

ولی خوشبختانه تا راه خروج فقط پنج الی 
 .شش متر بیشتر نمانده بود

جاش می دانست آنها واقعا تماشایی شده 



 اند و نگاههای خیره مردم
 ... "نامزدمـــــــــه " .مهر تاییدی بود بر این نظر

 جاش با گفتن این

حرف یکی از قوانین مهم خودش را 
 برای خودت هرگز – شکست

ولی می  – توضیح نده چه برسد به غریبه ها
 دانست مردمی که آن

طوری خیره شده اند شاید فکر کنند او آدم 
 حالش " .دزدی کرده است
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و در همان حین پای  " زیاد خوب نیست
 مگان به " مگان را کشید

 ".مردم بگو که حالت خوب نیست

میکرد و دست مگان در حالیکه صحبت 
 من کسیام " تکان میخورد

که بهت کمک کرده و تو رو از دست اون 
 ".زن وحشتناک نجات داده

تو واقعاً  " و بعد پشت جاش را نوازشی کرد
 باسن خوبی داری، من اصال

تعجب نمی کنم که اون زن میخواست از تو 
 . "یه بچه داشته باشه

صورت جاش به خاطر نگرانی و ترس ، سرخ 
ادش نمیآمدشد و اصال ی  



 " .کی آخرین بار اینقدر خجالت کشیده بود

 مگـــــــــــان دور و

وایستاده بچه برمون دست مگان دوباره  ... "
 آویزان شد و جاش مطمئن

نبود که آیا اخطارش باعث شد ساکت 
 بشود یا اینکه دوباره بیهوش

شده بود. مگان زن هیکلی ای نبود ولی 
 جاش چون این اواخر مرتب به

باشگاه ورزشی نرفته بود انگار که جنازهی 
 یک مرده را با خودش حمل

می کند تقالی زیادی برای بردنش می کرد. 
 وقتی از ناحیه امنتیی

خارج شدند مأموران امنیتی نگاه اجمالی 



 بهش انداختند و جاش در

این فکر بود که بعدش با مگان چه کار کند. 
 یک گروه سه نفره که آنجا

د ناگهان به زنی که بر روی ایستاده بودن
 دوش او بود نگاهی وحشت

و انگار  "مشکلی نیست " .زده انداختند
 بخواهد به آنها اطمینان بدهد

 . "نامزدمه "
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ناگهان متوجه شد که یکی از زن ها انگار 



شده ی مگان نسخهی پیر  

 . -اوه لعنتی – .هست

آن زن نگاهی سوالی به زنی که بر روی 
 دوشش آویزان بود، کرد بعد

خم شد و سرش را کمی کج کرد و هی باال و 
 "مگان؟" .پایین شد

مگان دستش را به صورت اغراق آمیزی 
 سالم مامان چرا" .تکان داد

 " هی باال و پایین میری ؟

 " مادر مگان نفسی با عصبانیت کشید

 " مست کردی ؟

جاش در حالیکه قلبش در سینه اش می 
 کوبید به طرف مادر مگان



قدمی برداشت، واقعاً چطوری خودش را در 
 همچین موقعیتی قرار داده

مگان درامامین مصرف کرده و ظاهرا " بود؟
 اثرات قویای بر روی او

 "گذاشته، ولی حالش خوبه

" ؟خورده صچند تا قر  " 

جاش یک لحظه به مکالماتی که با مگان 
 مگان گفت" داشت، برگشت

موقعی که داشته سوار هواپیما میشده دو تا 
 "قرص مصرف کرده

مادر مگان با صدایی که سرزنشگر بود ازش 
 و تو ندیدی که" پرسید

نگاه زن به  ."داره اینا رو مصرف می کنه ؟



 صورت جاش بود و او

ورد بررسی قرار میگیرد. میدانست که دارد م
 جاش حاال متوجه شده
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بود که چرا مگان اینقدر از مادرش وحشت 
 دارد. او طوری دیگران را

می ترساند که فقط زنان عالی رتبه در این 
 سن می توانستند این طوری

باشند. و در همان لحظه یک مرد مسن به 
 طرف آنها آمد و دستش را



اوه، به خاطر " بر روی شانه ی زن گذاشت
 خدا ، نیکول، میشه بیخیال

بشی. اینطوری میخواستی با داماد آینده ت 
 " آشنا بشی؟

ببینید، فکر کنم " .جاش سرش را تکانی داد
 اینجا یه سوء تفاهمی

سوال پیش اما برایش جای  "پیش اومده
 آمده بود که چرا آنها حتی

نمیدانند نامزد سابق مگان چه شکل و 
 قیافهای هست. درست است

که آنها تا حاال آن مرد را از نزدیک مالقات 
 نکردهاند ، ولی چرا حتی
 !عکسش را ندیده بودند؟



پدر مگان نگاهی سنگین به همسرش 
 تنها سوءتفاهمی که" انداخت

ان میخواد مثل اینجاست اینه که مادر مگ
 همیشه کوچک ترین مسائل

و سپس قدمی به  "رو هم مدیریت کنه
 طرف جاش برداشت و دستش

" را به طرفش گرفت  – من پدر مگان هستم

 بارت فانده میر. و

خوشبختم که باالخره تونستم مردی که قراره 
 با دخترکم ازدواج کنه

 "رو ببینم. تو جی هستی درسته ؟

جاش نگاهی خیره به مرد کرد، شوکه شده 
 بود. برای اولین بار در



زندگیش بدون اینکه به خودش زحمتی دهد 
 و برنامه ریزی پیچیده

  

  

  

48 

 Chei Lady | دامـــــــــــــاد بدلی

و خاصی کند در همچین موقعیتی قرار 
 گرفته بود. او از سرنوشت

خواسته بود که پا در میانی کند و حاال همان 
 مردی که می خواست با

 .او صحبت کند جلویش ظاهر شده بود
برای اولین بار در زندگیش گذاشت همه 

 چیز همانطور که می خواهد



 .پیش برود
بدون هیچ سخنی مگان را روی شانه اش 

 تکانی داد و دستش را باال
 آورد و به طرز ناخوشایندی دست داد.

 معلوم بود که آنها نامزد واقعی

مگان را نمی شناسند و چه مشکلی پیش 
 می آمد اگر او از این موقعیت

پیش آمده استفاده می کرد ؟ اصال می 
 توانست به مگان هم این طوری

کمک کند، چون او هنوز آمادگی سر و کله 
 زدن با خانواده ش را

 "در واقع جاش هستم " .نداشت

سردرگمی نگاهی بهش بارت فانده میر با 



 ولی مگان به ما گفته " کرد

 ".بود که اسمت جی ـه

اوه ... خوب جی اسم مستعارمه. شما می  "
 تونید هم جی صدام بزنید

هم جاش ولی معموال من رو جاش صدا 
 ".می زنند

نیکول فانده میر فریاد زد، و  " چـــــــی ؟ "
 .صدایش باال رفت

همهی وسایل عروسی با اسم جی فهرست "
 ".شده
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جی هم " .جاش سعی می کرد که اخم نکند
 خوبه، واقعا این مسئله

 ".اهمیتی نداره
من نمیدونم چرا مگان این چیزا رو به من  "

 زن غرغری کرد " !نگفته

و زن مسنتر از پشت سر مادر مگان مانند 
 خندهی8 گربه ی ِچشایر

پهنی به او کرد انگار که تمام این حرفهایی 
 که رد و بدل می شدند

 .برای او سرگرم کننده بودند

خب " .پدر مگان همسرش را نادیده گرفت
 جاش به کانزاس سیتی



خوش آمدی. ما مشتاقانه منتظر این 
 ".هستیم که تو رو بهتر بشناسیم

بارت فانده میر حتی فکرش را هم نمی کرد 
 که جاش چقدر مشتاقانه

این انتظار را می کشیده است تا او را بهتر 
 .بشناسد

 گربه ی داستان آلیس در سرزمین عجایب8
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 فصل چهارم

موقعی که مگان از خواب بیدار شد، 



 مطمئن بود که سرش از این

کوبشها منفجر می شود. این حالش بدتر از 
 زمانی بود که هنگام سال

مست 9 نوع میالدی از شات های تکیوال
 شده بود و روی میز عسلی

 My Heart will Go"10 " ایستاده و سپس ترانه ی

Onرا برای 

دوست پسرش خوانده بود و درست بعد از 
 یک ساعت، زمانیکه متوجه

شد در آن نیمه شب لیدا مندنز را بوسیده 
 و با یک زبان دراز و در

حالیکه کارش را انکار می کرد و با لحنی 
 اعتراض آمیز آن را یک



بوسهی دوستانه قلمداد می کرد، با او به 
حاال که به آن هم زده بود. و  

فکر میکرد، می دید که دوست پسران 
 متقلب جزء ثابتی در زندگی

دوستیابی و قرار گذاشتن هایش بودهاند. 
 او می دانست که این موضوع

مستلزم بررسی دقیق تر است ولی هیچ 
 راهی برای اینکه خودش را

روانکاوی کند نبود تا اینکه یک قرص 
 ایبوبروفن مصرف کرد. در حالیکه

ر روی شکمش خوابیده بود و گونه ش با ب
 چیزی نرم و مرطوب تماس

داشت نگاهی به دور و برش انداخت. و 



 وقتی سرانجام چشمانش را

کامال باز کرد با نهایت تعجب دید که در 
 اتاق خواب قدیمی خودش

9 

یک نوع مشروب که که تو شات ها کوچیک 
همراه با نمک و لیمو سرو میشه ، یعنی 

دستت میریرند و لیس میزنند  نمک را روی
 بعد یک

نفس تکیوال را سر می کشند و بعد لیمو قاچ 
 شده را می خورند

آهنگی که توسط سلین دیون خواننده 10
مشهور برای فیلم تایتانیک خوانده شده 

 .است
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هست. دیدگانش تار بود تا موقعیکه بر 
 روی تابلوی اعالناتی که به

دیواری به رنگ بنفش کمرنگ وصل شده 
 بود، متمرکز شد. او در

تابستان قبل از شروع دوره ی دبیرستان 
 ش این تخته ی چوبی را

آویزان کرد تا تمام خاطرات دبیرستان را که 
 لیبی و بلیر – با دوستانش

ثبت کند. آن سه تا با دارد بر روی آن  –
 هم عکسهای مختلف زیادی



داشتند از بازی فوتبال بگیر تا اردوها و 
 شب هایی که در خانه های

یکدیگر با هم سپری می کردند. همچنین 
 عکسهای تکی از لیبی در

لباس تشویق کنندگان ورزشی ) چیرلیدر( و 
 بلیر در لباس کارش که

خته برای یک مناظره آماده می شد بر روی ت
 وجود داشت. یک حس

آشنای تاسف و حقارت ناگهان او را در بر 
 گرفت. مگان هرگز نتوانست

جایگاه خودش را در دبیرستان پیدا کند و 
 بخشی از مشکالتش به

تالشهای بیامان مادرش برمیگشت که سعی 



 می کرد مگان را به یک

کپی از خودش تبدیل کند. گویا مادرش 
بورهیچ وقت از اینکه او را مج  

کند تا به خریدهای طوالنی بروند خسته 
 نمیشد تا زمانیکه دبیرستانی

شد و به مادرش اخطار داد که بهتر است 
 این کارها را بس کند. تا آنجا

که لخت ایستادن در کالس قرائت قانون 
 اساسی ایاالت متحدهی آمریکا

را به شرکت کردن در جلسات عذاب آور با 
 مادرش ترجیح می داد. و

رش فقط یک کار را در مقابل اعتراضات ماد
 مگان انجام می داد : او را



 .نادیده می گرفت
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یک روز که مادر و دختر جر و بحثشان بر 
 سر یک برنامه ای که در

 باشگاه پالزا برگزار می شد باال گرفت،
 پدرش دخالتی کرد که اصوال به

ندرت انجام می داد. پدرش به مادرش 
 گفت مگان دیگر چهارده ساله

شده است و این طرف و آن طرف کشاندن 
 مگان باعث می شود که او



را به طرف سیاهی و شکست سوق دهد و 
 به مگان گفت که فقط پنج

دقیقه فرصت دارد که هر چیزی را که الزم 
 دارد بردارد تا او و برادرش

کوین را در یک کمپ شبانه همراهی کند. 
 آنچه او می خواست سپری

کردن بعد از ظهر با لیبی بود و کمپینگ 
 هیچ جایی در برنامه ی آخر

هفته ی او نداشت ، ولی یک محکوم به 
 اعدام هیچ وقت به تعویق

می کند، بنابراین مگان حکمش اعتراضی ن
 پیشنهاد پدرش را قبول

کرد. ولی سورپرایز شد و واقعا این سورپرایز 



 را دوست داشت و دقیقا

 !مطمئن نبود چرا؟

با اینکه هرگز آدم ددری ای نبود، با پدر و 
 برادرش به سفرهای کمپینگ

ماهانه رفت. و این کار باعث عصبانیت 
 مادرش که پایانی هم نداشت

حقیقت باعث شد رابطه ی شد و در 
 بینشان شکرآب شود. و این رابطه

زمانی به بدترین حالت خودش رسید که 
 مگان از دانشگاه میسوری

فارغ التحصیل و راهی سیاتل گردید تا در 
 یک سازمان غیر انتفاعی که

در حوزه ی جلوگیری از جنگل زدایی فعالیت 



 می کرد کار کند. در آن

زی شده یک شورش زمان این فرار برنامه ری
 محسوب می شد. او شغلش
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را دوست داشت و خیلی سریع پیشرفت 
 کرد تا آنجا که به موقعیت

شغلی هماهنگ کنندهی کمک های مالی و 
 جمع آوری کمکها دست

کتش باعث شد پیدا کرد و فهمید که این حر 
 به چیز با ارزشتری دست



پیدا کند و آن رابطهای نزدیک با پدر و 
 برادرش بود. ولی االن هیچ

ایدهای نداشت که چطوری سر از اتاق 
 .قدیمیش در آورده

ناگهان به عقب بازگشت. سوار هواپیما 
 شد، دو لیوان میموسا نوشید و

با آقای مک میالن بر سر مهماندار هواپیما 
رد و در موردگفتگو ک  

نامزدی که دیگر برایش مرده بود صحبت 
 کرد. یک دفعه چشمانش را

با ترس و بیزاری زیادی بر روی هم فشار 
 داد. خودش را تا حد یک

احمق پایین آورده بود. یک دفعه نشست و 



 دستی به گونهی مرطوبش

کشید و فهمید که این خیسی به خاطر آب 
 .دهانش بوده است

عالی بود! مثل اینکه حس های بدتری 
 سراغش آمده بودند ولی حداقل

دیگر آن مرد را هیچ وقت نمی دید. و چه 
 اهمیتی داشت اگر آن مرد

فکر می کرد که مگان یک دیوانه است ؟ 
 بعالوه ی اینکه مگان

نگرانیهای بزرگتری داشت که بخواهد در 
 این مورد فکر کند. سرش را

ر را از ذهنش پاک کند تکان داد تا این افکا
 ولی عوضش یک درد بدی



در سرش پیچید. او باید می فهمید چطور از 
 تختخوابش سر درآورده

است، آخرین چیزی که به یادش می آمد 
 این بود که زیر پتو در
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ما خودش را جمع کرده صندلیاش در هواپی
 بود، اما االن در اتاقش بود

و مادرش باید در مورد او یک چیزهایی 
 فهمیده باشد و اینکه تا االن

باید او را می کشت و جای تعجب داشت 



 که هنوز این کار را نکرده

 .است
مگان به اطراف اتاقش نگاهی انداخت و 

 چشمش به ساعت دیجیتالی

وسیدهاش قدیمیش که بر روی پاتختی پ
 را6:12 بود افتاد، ساعت

نشان میداد. نور خورشید از میان پردهها به 
 درون میتابید ولی چون

تابستان بود متوجه نمی شد که االن شش 
 صبح هست یا عصر؟! بعد

مگان فکر کرد این موضوع هیچ اهمیتی 
 ندارد، باالخره راههای زیاد

دیگری برای عصبانیت وجود دارد. سپس 



کرد و به تختش را ترک  

طرف در رفت و خیلی با احتیاط و آرام آن را 
 باز کرد. صداهای مختلفی

از طبقه پایین شنیده می شد ولی یکی از 
 صداها که به وضوح شنیده

میشد صدای مادرش بود. چون مادرش 
 هیچ وقت قبل از ساعت هفت

و نیم صبح از خواب بلند نمیشود پس 
 یعنی اینکه االن عصر است. با

نگرانی از پله پایین رفت ، او توضیح ترس و 
 خاصی نداشت که بدهد و

هیچ ایده ای هم نداشت چون یک دفعه در 
 این موقعیت قرار گرفته



بود و در مورد فاصله زمانی بین دیدن 
 مادرش در فرودگاه و افتادن در

رختخواب عمال هیچ چیزی نداشت که بهش 
 بگوید. ولی صدایی که از

آشپزخانه میشنید باعث شد که کمی 
 احساس اطمینان خاطر کند
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 – چون صدای مادرش مالیم و دوستانه بود

 – صدای هم صحبتیاش

و این یک خبر خوب برای مگان بود. 



 اهمیتی نداشت که چقدر نیکول
ه میر عصبانی است، موضوع این بود فاند

 که او تحت هر شرایطی مقابل

مهمانانش جنایتی را مرتکب نمی شد، هر 
 چقدر هم آن جنایت توجیه

 .شده باشد

زمانیکه  "مگان خیلی کم به ما حرف زده...."
 مگان به آشپزخانه نزدیک

 ".شد مادرش در حال گفتن این حرف بود

 من نمیخوام شما را با

ته کنمجزئیات خس صدای یک مرد بود و  "
 چرا اینقدر صدایش آشنا

 !بود ؟



نیکول این را اعالم کرد و  "... اون اینجاست "
 بعد با یک نشاط و سرور

دستش را به هم زد. مادرش االن کامال 
 داشت حق میزبانی را به جا

می آورد ولی اشتیاقش بیشتر از چیزی مثل 
 .توجه ِصرف به مهمان بود

مگان ما همین االن داشتیم در موردت  "
 صحبت می کردیم. درامامین

انگار تو رو به دنیای عجیب و غریب دیگه ای 
 "برده بود!؟

سه نفر دیگر کنار جزیرهی آشپزخانه 
 نشسته بودند و پشتشان به

مگان بود و در حالیکه مادرش جلوی گاز 



 ایستاده بود و یک لیوان
رتیب مارتینی هم در دستش بود و به ت
 افرادی که بر روی صندلیهای

اپن نشسته بودند صورتشان را به طرف 
 مگان برگرداندند. مادربزرگش
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یک لبخند پهنی بهش زد و پدرش سری 
 تکان داد و چشمکی بهش

ک لحظه زد و سومین نفر که باعث شد ی
 دنیا دور سرش بچرخد. آقای



مک میالن، کسی که در هواپیما کنارش 
 نشسته بود حاال کنار جزیرهی

آشپزخانه کنار پدر و مادرش نشسسته. 
 چشمانش را محکم بهم فشار

داد و سعی کرد مغزش را دوباره به کار 
 بیاندازد، ولی وقتی چشمانش

را باز کرد او هنوز آنجا ایستاده بود و بهش 
بخند می زد. فقط یک راهل  

حل باقی مانده بود و آن این بود که بدون 
 گفتن حتی یک کلمه به

اتاقش برگردد. شاید اگر بر می گشت و 
 دوباره دراز میکشید و بر روی

دکمه ری استارت میزد، در واقعیت بیدار 



 .می شد

 " مادرش پشت سرش فریادی زد ... "مگان"

 کجا داری میری؟، بیا و

 "نامزدت رو رسما بهمون معرفی کن

زده بود، شاید دچار  توهم خدایا ، او واقعا
 روان پریشِی حادِ ناشی از

 .استرس زیاد و مصرف دارو شده بود
صدای مادرش  "مگان، همین االن برگرد"

 بلندتر از آن چیزی بود که

در شأنش باشد و اگر مگان را تحت فشار 
 قرار می داد میتوانست عواقب

داشته باشد که توان مدیریت کردنش بدی 
 تو واقعا " .را نداشت



بیادبی، این چیزیه که تو پاسفیک غربی 
 "بهت یاد دادن ؟

  

  

  

57 

 Chei Lady | دامـــــــــــــاد بدلی

مگان یک لحظه منقبض شد. نــــــــه! این 
 خود واقعیت بود. مادرش

سی بود که کلمه ی شمال را از شمال تنها ک
 غربی پاسفیک حذف

میکرد. مگان به طبقهی پایین برگشت و به 
 طرف آشپزخانه رفت و

دم در ایستاد. آقای مک میالن صورت مگان 



 را بدون هیچ حالت خاصی

بررسی کرد. او اینجا چه غلطی می کرد؟ به 
 پدر و مادرش چه گفته

 بود؟

 – و انگار که ذهن مگان را خوانده باشد

 یک – شاید هم چهرهاش را
دفعه از صندلی بلند شد و به طرف مگان 

 سالم عزیزم، حال و " رفت

 "احوالت چطوره؟
مگان بهش نگاهی انداخت، زبانش بند 

 آمده بود، چرا اینطوری بهش
 می خندید؟ و اصال اینکارش به کنار، چرا

صدایش کرد ؟ چرا و عزیزم  



 چطوری سر از اینجا در آورده بود؟

موقعی که شما رو از فرودگاه برداشتیم  "
 ؛جاش بهمون گفت چه اتفاقی

مادرش این را گفت ، دوباره  " افتاده
 .صدایش نرم و مالیم شده بود

بهمون گفت پارسال تو پرواز فونیکس "
 دچار پرواززدگی شده بودی به

همین خاطر برای پیشگیری تو این پرواز 
امامین مصرف کردی. تودر   

باید میدیدی جاش موقعی که از هواپیما 
 پیادهت کرد چطوری ازت

 ".مواظبت می کرد

  

  



  

58 

 Chei Lady | دامـــــــــــــاد بدلی

بعد نگاهی تایید کننده به جاش انداخت. 
 منتظر این نماند که مادرش

مهر تاییدی بر روی دوست پسر جعلیش 
 .بزند

 "!؟ ... جـــــــاش یک لحظه، "

آقای مک میالن یک دفعه بازویش را پشت 
 مگان گذشت و دستش بر

روی کفل مگان قرار گرفت، به طرز شگفت 
 انگیزی احساس راحتی و

من به پدر و مادرت  ".صمیمیت می کرد
 گفتم که چقدر تو اصرار



ش منو جی صدا کنیداشتی که به جای جا " 

 .مگان سرش را با سردرگمی تکانی داد

 این یک جوک عجیب "چی؟"
گرگ و  و غریب بود شاید هم تو منطقه ی

از خواب بیدار شده میش  

 !بود؟

عزیز " جاش بهش لبخند صبورانه ای زد
 دلم، فکر کنم هنوز از چیزی

خبر نداشته باشی. پدر و مادرت هر چیزی 
 که الزم باشه در مورد

برنامهی عروسی بهم گفتند. من می دونم 
 که می خواستی این یه

سورپرایز باشه ولی فقط چند روز تا روز 



 عروسی مونده و اینم می دونم

 ".که می تونه روز فوق العاده ای باشه

او اشتباه می کرد ، این یک توهم نبود بلکه 
 یک کابوس بود. یک دفعه

یک خشم و برآشفتگی در وجودش پیچید و 
تش را مشت کرددس . 
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چرا این مرد جوون رو زودتر به خونه  "
 پدرش "نیاوردی ، کوچولو؟

اینو بگم که واقعا برای خانواده ی  " .پرسید



 "ما مناسبه

 چه می شد همه چی سر جایش بود؟

 " " تازه جذابم هست " مادر بزرگش گفت

 بعدش هم می دونم که11.

 ".میگید12ass شما اونو

مگان در حالی که شوکه  "!مامان بزرگ"
 شده بود به این حرف اعتراض

 .کرد

جاش خنده ای کرد بعد مگان را به خودش 
 جالبه واقعا،" نزدیکتر کرد

مگان همین امروز تو فرودگاه همچین 
 دهان "چیزی بهم گفته بود

ز تعجب باز مانده بود و با ناباوری به مگان ا



 .جاش نگاه می کرد

تو تمام  " مامان بزرگ سرش را تکانی داد
 زندگی نفهمیدم که چرا

میگن، مخصوصا اگه ass پشت یه نفر رو
 یکی باحالشو داشته باشه،

 " مگه نمی دونید معنی ش میشه خر ؟

مگان لحظه ای نگاهش را از جاش گرفت ، 
 دیگر داشت از عصبانیت

 .منفجر می شد

11 را به کار patootie اینجا نویسنده کلمه ی
برده که به معنی باسن هم می شود که در 
جمله ی بعدی هم یک اشاره ای می کند، 

 این کلمه به



صورت محاوره ای به دوست دختر یا 
عزیزدل هم گفته میشود و در 

حاتشان به فردی که خیلی هات هم اصطال
 .هست اطالق میشود

12 ass آمریکایی ها به باسن میگن به ass که
 معنای خر هست
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من نمی دونم که چرا تو فکر می کنی  "
 کاری که داری انجام میدی

" .... 



قبل اینکه بفهمد چه اتفاقی افتاده است، 
 جاش دستانش را روی گونه

های مگان گذاشت و بوسه ای به لبانش زد، 
 لبش نرم بود! کف دستش

را بر روی سینه ی جاش گذاشت تا به عقب 
 هلش دهد ولی یک دفعه

قلبش با سرعت زیادی شروع به تپیدن کرد 
 به طوری که بیشتر بهش

ون خونش را می تکیه داد و زمانی که خ
 خورد جاش بدون هیچ

توضیحی او را به طرف خودش کشید و 
 دست مگان شل شد. عضالتی

که زیر انگشتانش بودند بسیار سفت و 



 محکم بودند به طوریکه زانوانش

شروع به لرزیدن کردند، اما بازوان جاش 
 دور مگان حلقه شد و او را

نگه داشت. اگر این یک رویا بود، مگان 
شت از این رویا بیداردوست ندا  

 .شود

جاش سرش را بلند کرد و قبل اینکه 
 صورتش را به طرف خانواده ای

مگان برگرداند ، به مگان نگاه خیره ای کرد 
 و همانطور که بازویش دور

 " .متاسفم " مگان حلقه بود آروم زمزمه کرد

من اینقدر دوستش دارم که بعضی وقت  "
 ها نمی تونم جلوی خودمو



 "بگیرم
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در گاراژ باز شد و مگان برگشت و برادرش 
 را دید که در حال بستن در

ورودی بود و یک ساک کوچک دستی هم 
 .در دستش

غرولند کنان همراه با پوزخندی این را 
 اینجا جای اینکارا".گفت

 "!نیست
مگان خودش را از دستان جاش  "کوین"



 آزاد کرد و به طرف برادرش
رفت و دستانش را به طرف شانه های 

 .برادرش برد

بعد در حالیکه بغلش کرده  "سالم کوچولو"
 بود، چند سانتی از زمین

 .بلندش کرد و چرخاندش

 "کوین! همین االن بذارش رو زمین"

 اگه پاش".مادرش فریاد زد
ی تونه دیگه تو راهرو راه بشکنه روز شنبه نم

 "بره

کوین مگان را بر روی زمین گذاشت و 
 همانطور که نگاه شیطنت

آمیزش بر موهای مگان قفل شده بود ادامه 



 من پاش رو "داد

نمیشکونم، چون وقتی بچه بود یه بار این 
 کار رو کردم و االن دیگه این

 "کار حال نمیده

ی تاب دوباره مگان را بلند کرد و چند ثانیه ا
 داد و قبل اینکه بر روی

زمین بگذاردش پوزخندی بدجنسانه زد و در 
 پیاش چشمکی حوالهش

 .کرد
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مگان این سوال  "تو اینجا چیکار می کنی؟"
 رو پرسید، و شگفت زده

شده بود که چقدر از دیدنش خوشحال 
 .است

شایعات میگن که خواهر کوچولوم به "
 زودی ازدواج می کنه، پس

کوین این را  "اومدم تا نامزدت رو بترسونم
 گفت و سپس موشکافانه به

جاش نگاهی انداخت، و سعی کرد صدایش 
 اقتدار داشته باشد. او قبال

یکی فرد آزار دهنده ای بود ولی االن نه. این 
 از دالیلی بود که مگان

هیچ وقت دوست پسرانش را در زمان 



 مدرسه و کالج به خانه نیاورد ،

چونکه کوین عاشق این بود هر مردی که از 
 یک قدمی مگان رد میشد

را بترساند، اما االن دیگر کسی را نمی 
 باالخره مردی رو که" .ترساند

سه روز دیگه باهاش ازدواج می کنی معرفی 
 " یا نه ؟می کنی 

 " .حرف برادرش یک دفعه او را هوشیار کرد

 بعد " ... در واقع خوب

یک نفسی گرفت، شکمش از خشم و 
 یه " .ناراحتی به هم پیچید

 "چیزی هست که باید بهتون بگم

جاش اینو گفت و کوین را از  "عزیز دلم"



 نظر گذراند و نگاهی نگران

می دونم که هنوز به " به مگان انداخت
 خاطر جر و بحثی که تو فرودگاه

سیاتل کردیم هنوز از دستم عصبانی 
 هستی ولی لزومی نداره که پای

 "خانوادهت رو وسط بکشی
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مگان نگاه خیره ای بهش انداخت. این مرد 
ود و آخر این بازیکی ب  

فقط یک -مسخرهش به کجا ختم می شد؟ 



 چیز را می دانست و آن

چیز این بود که جلوی مادرش فعال نمی 
 توانست این مسئله را کشف

 .کند

دندان هایش روی هم فشار داد، بعد به 
 طرف جاش رفت و مچ دستش

را گرفت و مچش را فشاری داد به طوریکه 
 ناخن هایش بیش از اندازه

مچ او فرو رفتند و او را کشان کشان به  در
 حق با" .سمت راهرو برد

اونه، من هنوز از دستش عصبانیام و ما 
 نیاز داریم که یه سری چیزها

 ".رو سر و سامون بدیم



تو  " مادرش اسمش را فریاد زد "مگان"
 "واقعا بی ادب شدی

مگان توجهی نکرد و جاش را به طبقه باال و 
 به سمت اتاقش برد. و

زمانیکه در را پشت سرشان بست متوجه 
 شد هنوز مچ دست او را گرفته

است و با وجود اینکه بسیار جذاب بود، آن 
 .را رها کرد

نکنه  " مگان این را پرسید "اینجا چه خبره ؟ "
 این یه شوخی
 "مسخرهس

نه! این فقط یه  " جاش سرش را تکان داد
 ".سوءتفاهم بزرگه
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یه سوءتفاهم وقتی پیش  سوءتفاهم؟ "
 میاد که تو مثال سیب زمینی

سرخ کرده سفارش بدی ولی بجاش بهت 
 پیاز حلقه شده تحویلت بدند،

و در واقع اینکه پدر و مادرم فکر می کنند 
سوءتفاهم یک غریبه نامزدمه  

ت بلکه یک فاجعه است، چطور اجازه نیس
 "دادی همچین اتفاقی بیفته؟

بهم بگو  " .از ترس رنگ صورت جاش پرید
 اصال یادت میاد که من تو



 "هواپیما کنارت نشسته بودم

" بعد مگان دستش  ..." معلومه که یادم میاد
 را روی پیشانیش گذاشت

تا بلکه از دست سردرد طوالنی ش خالص 
 تو نشستی و بعدش " .شود

من تو رو متهم به تروریست بودن کردم، 
 بعد کمی مهماندار رو مسخره

سپس به  " .کردم و نوشیدنیت رو قاپیدم
 طور غیر ارادی از خجالت

دیگه  " .تمام ماهیچه هایش منقبض شدند
 ادامه ماجرا تو ذهنم درهم

 "برهمه

موقعی که از هواپیما پیاده شدی رو یادت "



 "نمیاد؟
 "نه"

مهماندار هواپیما می خواست به ماموران "
 امنیتی خبر بده ، به همین

خاطر من بهت کمک کردم که از هواپیما 
 پیاده بشی و چون

نمیتونستی راه بری مجبور شدم تو روی 
 کولم سوار کنم، و چون فکر

می کردم ماموران امنیتی هیچ کمکی بهت 
 نمی کنند تا مادرت رو پیدا
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کنی و مهماندار هم به خاطر تنفر از تو، تو 
 رو توی دردسر خواهد

 ".انداخت
 .مگان فکر کن ، فکر کن

چشمانش را بر روی هم فشار داد تا بلکه 
 من " .اتفاقات را به یاد بیاورد

به طور مبهم یه چیزایی یادمه که بهش گفتم 
 از تو نمی تونه بچه ای

 "داشته باشه و بعد تو منو از اونجا بردی

 نگاهی به جاش انداخت بعد

دستش را بر روی پهلویش گذاشت و ادامه 
 به خاطر اینکه بهم "داد



کمک کردی تا توسط مأموران فدرال 
 دستگیر نشم بی نهایت متشکرم

کنندهی این مسئله که تو ولی این توجیه 
به عنوان سر از اینجا چطوری  

در آوردی، نیست نامزدم !" 

جاش دستانش را به نشانه ی تسلیم شدن 
 باال آورد و با حالتی تدافعی

به چشمان مگان نگاه انداخت و زیر نگاه او 
 مگان احساس سردرگمی

کرد و نبضش تند تند شروع به زدن کرد. 
 البته که این باعث نشد

طره ی آن بوسه شان در ذهنش تازه خا
 !!!شود



تو نمی تونستی راه بری و همهش چرت و "
 پرت می گفتی. و

همونطوری هم که گفتم تنها راهی که می 
 تونستم تو رو از ترمینال

بیرون ببرم بدون اینکه کیفها رو جا بذارم 
 این بود که تو رو روی کولم

سوار کنم. اما مردم فکر می کردند که من 
م از وضعیتت سواستفادهدار   

  

  

  

66 

 Chei Lady | دامـــــــــــــاد بدلی

می کنم به همین خاطر به همه می گفتم 



 که نامزدمی و در همون

حین خانواده ت صدای من رو شنیدند و 
 فکر کردند که من جی هستم

 ".و در اون لحظه من گیر افتادم

همه چیز منطقی بود ولی انگار جاش چیزی 
 را پنهان می کرد. جاش

چشمانش را تنگ کرد و مگان احساس کرد 
 که او دچار شک و شبهه

واقعا خانواده ت هیچ وقت جی رو  " .هست
 "قبال ندیدن؟

مگان با پرخاش جوابش را داد بعد  ... "نه"
 دستانش را روی رانش

هیچ  این مسئله اصال " گذشت و ادامه داد



 "ربطی به تو نداره

" و در همان  ... " حتی یه عکس هم ندیدند ؟
 لحظه پیشانی جاش انگار

که یک فکر جدید به ذهنش خطور کرده باال 
 صبر " رفت و ادامه داد

کن ببینم، اصال چنین فردی وجود خارجی 
 "داره؟

 " دهان مگان از شوک این حرف باز ماند

 "معلومه که وجود داره

" عکسی ازش نداری؟ پس چرا هیچ " 

من ازش  " .از این حرف پشت مگان گرفت
 چندتایی عکس دارم ولی

خیلی زیاد نیست و فکر کنم اونا یه کمی تار 



 "هستند
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تو باید اعتراف کنی که این واقعا عجیب و "
 غریبه ، چونکه شما دو تا

 " .دو سال به صورت خیالی با هم بودید

 " مگان با صدای بلندی نفسش را بیرون داد

 تو اصال کی هستی که
بخوای منو قضاوت کنی ؟ تویی که تمام روز 

 هشیار و آگاه بودی ولی

تو آشپزخانه نشسته بودی و تظاهر می 



که نامزد زن غریبهای کردی  

 "!هستی که تو هواپیما کنارت نشسته بود

االن مگان تو برای من غریبه نیستی هر "
 چند که شاید این یه کمی

مگان دستانش را مشت  ".غیر عادی باشه
 کرد و با خشم غرغری کرد

" و گفت  نکنه تو از این استاکرهای
 چندش هستی؟ از کجا می دونی13

بودم؟ من با جی دو سال دوست " 

از طریق مادرت فهمیدم. موقعی که "
 حالش خوبه خیلی خوش

 "!َمشربه

من " مگان با دستانش صورتش را پوشاند



 هنوز متوجه نشدم چه اتفاقی

بعد دستانش را به کنارش انداخت  " افتاده
 و به سمت جاش نگاه کرد

 "تو اینجا چه کار می کنی ؟ "
بهت که گفتم پدر و مادرت فکر می کنند "

 "من نامزدتم

استاکر به افرادی می گویند که یواشکی 13
 کسی را تعقیب می کنند و دید می زنند
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منظورم اینه که چرا سعی نکردی از اشتباه "



 "در بیاریشون؟

جاش حرکتی به پیشانی اش داد و پوزخندی 
 اینطور که" به مگان زد

میگن یه زنی سه روز دیگه می خواد با یه 
 "داماد ساختگی عروسی کنه

من اونو از " مگان پایش را به زمین کوباند
 ".خودم نساختم

اشت، جاش قدمی به طرف تخت مگان برد
 مردانگی محضش که یک

تضاد بسیار زیادی با رنگ سفید و بنفش 
 .داشت مگان را برآشفت

ببین ، در واقع، شاید گفتن اینکه تو نامزد "
 منی موقعی که تو رو از



ترمینال خارج می کردم بهترین تصمیم نبود 
 مخصوصا که مادرت قرار

بود دنبالت بیاد ولی در اون لحظه نمی 
گه ای به ذهنمدونم چرا فکر دی  

نرسید. من سعی مو کردم که در مورد این 
 سوءتفاهم توضیح بدهم ولی

قبل از اینکه خودمم بفهم اصال قضیه چیه؛ 
 14دیدم توی ناویگاتور

مادرت نشستم و داشتیم به طرف بلو 
 ".اسپرینگ، میسوری می رفتیم

جاش چرخی دور مگان زد و نگاهی بهش 
 مادرت واقعا آدم" کرد

 "!ترسناکیه



 ".بهت گفتم که"

14 

 یک مدل از ماشین لینکلن
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جاش دست مگان را گرفت و روی تخت 
 نشست و مگان را هم به طرف

ببین تو  ".تخت کشاند و کنار خودش نشاند
 به یه نفری احتیاج داری

که به عنوان دوست پسر قالبی ت معرفی 
 "... ش کنی



 "!اون قالبی نیــــــــــــست"
ـــــــــــ و پدر و مادرت فکر می کنند که من "

 دوست پسرتم. ما

 ".می تونیم این کار رو برات انجام بدیم

 ... "در مورد چی داری صحبت می کنی ؟"

 مگان این سوال را پرسید

این حقیقتی که  در عین اینکه سعی می کرد
 از لمس کردن جاش

دچار لرزش شده را نادیده بگیرد. و سریع 
 دستش را از دستان جاش

 .بیرون کشید

جاش از این حرکت رنجید ولی اصال این 
 .رنجیدگی را نشان نداد



ما باید بذاریم خانواده ت فکر کنند من "
 .برای ازدواج با تو اینجا هستم

رفتار می بعد من مثل یه احمق جلوی اونا 
 کنم و با تو به هم می زنم،

اینطوری همه ی سرزنش ها متوجه من 
 میشه و تو از این گرفتاری

خالص میشی. بعدشم باید اعتراف کنی که 
 این یه نقشهی عالیه و

مادرت تو رو نمی کشه و حتی مجبورم 
 " نیستی تُسترها رو برگردونی
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من اصال تستر سفارش ندادم، من فر "
 مخصوص شیرینی پزی سفارش

 ".دادم

واقعا برای یه  " .نگاه جاش شگفت زده شد
 عروسی الکی این سفارشات

رو دادی ؟ واقعا تا کجا می خواستی پیش 
 "بری؟

مگان دندانهایش را روی هم فشاری داد و با 
 من " تعصبانیت گف

نامزد داشتــــــــــم ، اسمش جی کانر هست و 
 یک سرمایه گذار

بانکیه. اون تو مرکز شهر سیاتل تو محله ای 



 که به پاگت ساوند مُشرفه

 ".زندگی می کنه

 " جاش از روی بیزاری سرش را به عقب برد

 ؟!یه سرمایه گذار بانکی

 "جدی که نمیگی؟

" ی قرار گذاشتن با یه سرمایه گذار بانک
 "مشکلش چیه ؟

اگه واقعیت داشته باشه مشکلی نداره ولی "
 اگه اونو از خودت ساختی

باید یه شغل هیجان انگیزتر مثل آتش 
 نشان یا بندباز براش در نظر

 ".میگرفتی

"  آقــــــــــــای و خودت به چه کاری مشغولی ،



 "مک میالن؟

 ".من یه کارآفرینم"

  

  

  

71 

 Chei Lady | دامـــــــــــــاد بدلی

هیچ فرقی هم ندارند. نکنه این یه راهِ بی "
 دردسر و راحته که بگی

نمی دونی با زندگی ت می خوای چه کار 
 "!کنی ؟

پدر و  " جاش توهین او را نادیده گرفت
 مادرت در مورد من چی

 "میدونند؟



" من تازه اونا هیچی در موردت نمی دونند. 
 ".باهات آشنا شدم

نه من. نامزد قالبیت، همونی که از  "
 "!خودت ساختیش

من اونو از خودم  " مگان با فریاد گفت
 ".نساختم

 "پس عکسشو بهم نشون بده"

من مجبور نیستم این مسئله لعنتی رو به "
 "تو ثابت کنم

 .جاش پوزخند پیروزمندانه ای بهش زد

لعنت بر او ، چرا مگان اینقدر به افکار 
 جاش اهمیت میداد؟ خودش را

دید که گوشی موبایلش را از کیف در می 



 آورد و بین عکسها جستجو
اینجا تو بازی  " می کند. ناگهان متوقف شد

 تیم سی هاکس یه عکس

 " .ازمون هست
جاش موبایلش را گرفت و چند ثانیه ای 

 این ؟ این" بهش نگاه کرد
اینه که تو عکستون رو فتوشاپ کردی  مثل

 و سرتون رو تو یه عکس

 ".بد از جیمز فاندر بیک چسبوندی
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" ؟ من  داوسون کریک اون َمرده تو سریال
 االن یه کمی ازت می ترسم

 "!چون می دونی که اون کی هست

دوست دخترم " جاش شانه ای باال انداخت
 تو کالج عالقهای بیش از

حدی به این برنامه داشت و منم باهاش 
 میدیدم. میدونی تو باید

حداقل از یه عکس بهتر مثل برد پیت یا یه 
 کسی دیگه ای که

 ".معروفتره استفاده می کردی

 "اینطوری که واضح نمی شه ؟"
پیشانی ش را باال داد و لبخندی  جاش

 پس اعتراف" مغرورانه زد



 ".میکنی که این الکیه

" مگان نفس  " این عکس الکی نیست
 عمیقی کشید تا کنترل خود را

دوباره به دست بیاورد. و اشارهی کوچکی 
 کرد و با صدای آرومی ادامه

خب صورتش خوب معلوم نیست  " داد
 ".چون دوربین تلفن خش داره

من  " لفن را به طرف مگان انداختجاش ت
 که متقاعد نشدم ولی

و موقعی که مگان دهانش  ".اهمیتی نداره
 را باز کرد تا اعتراض کند

جاش  "ما یه ماموریت داریم " ادامه داد
 مطمئن شد که توانسته است



من خودمو شبیه  " .توجه مگان را جلب کند
 احمقها نشون میدم و با

یجه تو از خشم تو به هم می زنم و در نت
 "مادرت در امان میمونی
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مگان چشمانش را تنگ کرد و سوءظنش 
 چرا تو این " .برانگیخته شد

 "کار رو می کنی ؟

" خنده ای  " چون که من پسر خوبی هستم
 کرد و تمام صورتش از



این خنده درخشید. مگان حاال متوجه می 
 شد که چرا آن مهماندار

هرزه اینقدر مصمم بود تا خودش را آویزان 
 جاش کند. اگر مگان به

انگیزهی جاش شکی نداشت، به راحتی 
 .عاشق خنده اش میشد

 "قانع م کن دوباره"

جاش با لبخندی دوستانه شانه ای باال 
 "دالیل خودمو دارم" انداخت

ه مگان می خواست شروع کند به موقعی ک
 صحبت کردن ، صحبتش

ببین من به خاطر دالیل " را قطع کرد
 خانوادگی به کانزاس سیتی



اومدم و ترجیح میدم اصال اینجا نباشم ولی 
 این به من این شانس رو

میده که کارم رو بدون هیچ تعللی انجام 
 بدم و با هیچ دردسری هم

 " .سرکار نداشته باشم

ی را که از مسائل خانوادگی مگان مردم
 اجتناب می کردند درک میکرد

ولی به نظرش جعل کردن هویت به عنوان 
 نامزد فرد دیگری خیلی
 زیاده روی بود، نبود؟

من از کجا بفهمم تو دزد نیستی؟ یا "
 جنایتکار؟ شایدم منتظری که

نصف شب بشه و نقشهی کشتن ما رو در 



 ".خواب عملی کنی
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تو واقعا ذهن خیالپردازی داری. و همین "
 هم باعث میشه که بیشتر از

قبل نسبت به وجود نامزدت شک کنم. چرا 
 من باید خودمو تو دردسر

 "بندازم؟

"  " و با لحن آزار دهنده ای گفت " نمی دونم

یه قاتل من از کجا افکار  

 "سریالی رو بدونم ؟



اول که من یه تروریست بودم حاال هم که "
 یه قاتل سریالی شدم!؟ به

 "!نظرم تو باید مُختو درست کنی
 .مگان دندان هایش را بر روی هم فشار داد

و دستانش را کنارش  "من کامال بی آزارم"
" .گذاشت  " قول میدم

مگان از وقتی او را دیده بود این مزخرفات 
 را می دانست و تو زندگی

دوستیابیش همیشه با افرادی این چنینی 
 سر و کار داشته و درست

است جی هیجان انگیزترین مرد نبود ولی 
 حداقل می دانست که با او

به آن اوج هیجان می رسد یا حداقل تا 



 زمانیکه جی آنطوری پشتش

ری فکر می کردرا خالی کرد اینطو . 

و شما خودتان وقتی مردانی را امین می 
 پندارید ولی دروغگو و متقلب

 از کار در می آیند چه فکری می کردید؟
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مگان به طرف جاش برگشت و با انگشت 
 اشاره اش به سینه ی جاش

 " .من بهت اعتماد ندارم " خونکی زدسی

و خنده ی جاش اصال لحظه ای از بین 



 و تو مجبورم نیستی " .نرفت

اعتماد داشته باشی. فقط اجازه بده من 
 باهات بهم بزنم و بعدش میرم

 ".پی کارم
- " " خوبه پس بیا تمومش " مگان آهی کشید

 ".کنیم

وای وای وای، " جاش دستش را باال برد
 صبر کن ما قرار نیست که

 ".همین امشب بهم بزنیم

 "چــــی ؟ چراا؟"

ما نمی تونیم. وقتی که اینقدر ما با هم "
 خوبیم یه دفعه باهات بهم

بزنم می دونی چقدر شک برانگیزه ؟ پدر و 



 مادرت اینطوری ممکنه

ببینند و بفهمند که تو دوست پسرت رو از 
 "خودت ساختی

" مگان  ..." رو از خودم نساختم دوست پسرم
 اینو با صدای بسیار آرومی

 .گفت

" و جاش  ..." این یه موضوع قابل بحثه
 جوری این را آرام گفت که

ما باید  " .یعنی متوجه موقعیت هست
کنیم تمرکز روش " 
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مگان نفس عمیقی کشید و آمادهی این 
 بود که سرخوردگی و

عصبانیتش را بیرون بریزد. او اصال یادش 
 نمی آمد که کِی آخرین بار

اینقدر عصبانی شده است. و به دلیل جر و 
 بحثهای زیاد با جی از آن

حالت خونسردی و پرخاشگرانه های 
 ."خوبه" .منفعالنه بیرون آمده بود

 چون این نقشهی " مگان هوفی کشید
توئه؛ فرض رو بر این احمقانهی  

 "میذارم که برنامه هم داری

ما امشب مثل یه زوج عاشق رفتار می "



 کنیم و فردا من رفتارهای

 ".احمقانهام رو شروع می کنم
تو همین االنشم داری کارتو خوب انجام "

 مگان ابروهایش را "میدی

تو داری این نمایش مهربانانه و  " باال برد
یاست طلبانه رو انجام میدیر  

 ".و واقعا هم خوب درخشیدی

دوست داری  " جاش نفسش را بیرون داد
 من بهت کمک کنم یا نه؟

اگه ترجیح میدی که کمکی نکنم االن یه 
 تاکسی خبر می کنم و اون

منو برمیداره و می بره خودت تنهایی همه 
 ".چیز رو توضیح بده



 تو نمی " منقبض شدند شانه های مگان
 "تونی

 "امتحانش ضرری نداره "جاش خنده ای کرد
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 15"تو یه احمقی "

و سپس خنده ی  "همین االنم بهم گفتی"
 اوه، یه لحظه " بلندی کرد

صبر کن، تو بهم گفته بودی که از باسنم 
 ".خوشت میاد

مگان این  ... "احتماال همچین چیزی نگفتم"



 را با یک لحن کنایه

آمیز گفت ولی خودشم نمی دانست چقدر 
 واقعیت دارد. مگان اصال به

یاد نمی آورد چنین چیزی را گفته ولی حق 
 با مادربزرگش بود واقعا او

باسن خوبی داشت. الکل باعث شده بود 
 – که او هر نوع حقایقی را

 .بروز دهد – میخواست شرم آور باشد یا نه

 .تمرکز کن مگان
مگان شروع به قدم زدن کرد. اگر او آدم 

 باهوشی بود به طبقه پایین

می رفت و همه ی حقایق را به خانواده ش 
 می گفت ولی او اینچنین



نبود. بله، مدت ها پیش، قبل از اینکه این 
 مرد وارد زندگی اش بشود ،

ی مگان فانده میر شده طفره رفتن فلسفه 
 بود. حقیقت این است که

بهم زدن با جی وقتی که فهمید او با منشی 
 رابطه – ش رابطه دارد

یک گام  – ای که برای ماه ها پیش بود
 بزرگ برای مگان محسوب

15 هم معنی Ass همونطوری که قبال گفتم
 احمق رو میده هم باسن
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میشد. مگان ایستاد و به طرف مردی که در 
 اتاقش بود چرخید. آیا او

 واقعا می توانست جواب مشکالتش باشد؟

حاال پدر و مادرم واقعا همه چیز رو در "
 مورد من که تو رو با وجود

اینکه اسم واقعی ت جاش بوده ولی جی 
 صدات می کردم، باور

 "کردند؟

 "!هیچی در این مورد نپرسیدم"

ضربه ای که به در خورد و صدای مادرش 
 مگان؟" .باعث مکث او شد

 "اینجا همه چی روبه راهه؟



ناگهان خون به مغز مگان هجوم آورد. 
 مادرش چقدر از حرف های آنها

را شنیده بود؟ جاش به طرف در رفت و در 
 را باز کرد و به کنار مگان

با نگاهی مشکوک در  بازگشت. مادرش
 شما دو تا " آستانه در ایستاد

این باال چی کار می کنید؟ مگان، شما دارید 
 با هم جر و بحث

 "میکنید؟

لحن انکار کننده ش معلوم بود که چه کسی 
 را به خاطر جر و بحث

کردن سرزنش کرده است. جاش دستش را 
 دور کمر مگان خزاند و او



د خانم ببخشی " را به خودش نزدیک کرد
 فانده میر که ما اینطوری یه

دفعه غیبمون زد. ما از قبل یه سری عدم 
 تفاهمهایی داشتیم ولی همه
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چی رو درستش می کنیم. من این اواخر یه 
 کمی نسبت به عشق

 ".زندگیم بی توجه بودم

بعد ضربه ای با انگشت اشاره اش به بینی 
 مگان زد و لبخندی مغرورانه



روانهش کرد به طوریکه جرأت این کار را به 
 مگان میداد که با او

مخالفت کند و سپس جاش به طرف مادر 
 من این " مگان برگشت

چند هفته اخیر درگیر کارم بود و سعی می 
 کردم کارهای مهمی را به

همین خاطر از برنامه سرانجام برسونم به 
 عروسی و ماه عسل دور شده

 "... بودم و بنابراین

ولی مگان می گفت  " مادر مگان اخمی کرد
 شما اینقدر سرتون شلوغه

که حتی فرصت ماه عسل رفتن هم ندارید، 
 من فکر میکردم شما بعد



از آخر این هفته یه راست برمی گردید 
 سیاتل تا صبح دوشنبه

 ".سرکارتون باشید

 هان جاش همین طوری باز ماند و گفتد
 و بعد به طرف مگان "چی ؟"

من چطور  " " با یه لبخند گشاده برگشت
 شوهری باید باشم که حتی

همسرم رو بعد از عروسی یه ماه عسلم 
 بعد یک نگاه خجالتی "نبرم؟

می خواستم در واقع  " به مادر مگان کرد
 این یه سورپرایز برای مگان

 مگان برگشتو به طرف  "!باشه
 "!!!سورپـــــــرایز عزیز دلم"
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مادر مگان دستش را روی سینهش گذاشت 
 و با لحن بشاشی گفت

من به مگان گفتم که شما باید ماه عسل "
 برید ولی اون قسم خورد

که تو اصال نمی تونی بری و اونم ماه عسل 
 نمی خواد. حاال کجای

 "میخوای مگان رو ببری؟

 " ... خب ... ااااه "

" عزیززززم بلـــــــــه ما کجا  " مگان اینو گفت .. "
 "می خوایم بریم؟



" جاش واقعا یک لحظه گیر افتاده بود " اوه
 ولی یک دفعه گفت

" هام انگار بهش همون لحظه ال " کارائیب
 .شد

احساسات مادر مگان  ...."این عالیـــــــــــــــه"
 .فوران کرده بود

"  " کدوم جزیره می خواید برید؟

واقعا واضح بود که جاش  .. "ببخشید ؟"
 .احساس ناراحتی می کند

 "کدوم جزیره ؟"

مگان تصمیم گرفت که به او رحم کند، هر 
 چند هنوز بهش اعتماد

نداشت و مطمئن بود انگیزهی جاش چیزی 



 بیشتر از این حرفها است،

اما جاش او را دو بار نجات داده بود. مگان 
 من شرط " .به او مدیون بود

می بندم که ویرجین آیلند قراره بریم، مگه 
 نه؟ از وقتی که من جاش

رو دیدم بهش گفتم که چقدر دوست دارم 
 ".اونجا برم
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خودشــــــــــــــه! و " جاش با تعجب فریادی زد
 اما " بعد گفت



 "!االن همه ی سورپرایزم خراب شد
 "!اوه عزیز دلم" مگان آهسته و کشیده گفت

 و سپس گونه ش را که

تو همین  " سختترین کار بود نوازش کرد
 طوری پشت سر هم منو

 ".سورپرایز می کنی

جاش دست مگان را گرفت و روی سینه ش 
 جایی که قلبش بود

 !گذاشت. آیا کمی سینه ش ستبر نبود؟

شما دو تا هنوز توضیح ندادید این باال چی "
 "کار می کردید؟

مگان عصبانی شد، با اینکه بیست و نه 
 ساله ش بود ولی مادرش هنوز



او را کنترل کندسعی داشت  . 

همانطوری که گفتم، " .جاش دخالت کرد
 من این اواخر خیلی مشغول

کار بودم، منظورم اینه که این اواخر کمتر 
 وقتمون رو با هم سپری

بعد دست مگان را انداخت و  ... "کردیم
 بازویش را دور مگان حلقه کرد

خب من " و او را به طرف سینه ش کشاند
 فکر کردم شما و آقای

اندهمیر تا زمان عروسی از ما بخواید که ف
 جدا بخوابیم بنابراین تصور

کردم ما تا وقتی این باال هستیم می تونیم 
 زمان محدودی رو تنها با



هم خوش بگذرونیم. منظورمو که متوجه 
 و سپس چشمکی ".میشید

 .زد
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مگان نمی توانست باور کند که جاش 
 همین االن همچین چیزی را به

مادرش گفته است، به همین خاطر 
 ضربهای به ساق پای او زد ولی

لبخند جاش از بین نرفت. صورت مادر 
 مگان یک دفعه صورتی شد و



مگان اصال تعجب نکرد. همه چیز کمال و 
 زیبایی مادرش را زیاد

میکرد. خب مادرش هیچ وقت کولی بازی 
 در نمی آورد به همین خاطر

خجالتش، خجالت بود نه مثل مگان که 
 وقتی از چیزی شرم میکرد

روی صورتش لکههای زشت ظاهر می 
 شدند. او هیچ وقت از پدرش

نپرسیده بود که چرا با یک دختر زیبای 
 جنوبی اهل آتالنتا که هنوز

ی دانست ، هم لهجه جنوبی را افتخار م
 ازدواج کرده است. اما متوجه

شده بود که زندگی کردن در سایه ی 



 .مادرش غیرممکن است

 " مادر مگان آویز الماسش را لمس کرد

 بارت و من عشق جوونی رو

 تفکر قدیمی درک می کنیم و آدمای با طرز
 هم نیستیم، شما دو تا

هم که آدمای بزرگی هستید و چند روز دیگه 
تون موندهفقط تا عروسی  

رو  اون کار و خب ما می دونیم ..... که شما
 انجام می دادید ..... تو

سیاتل. خب جاش، ما ساکت رو تو اتاق 
 " .مگان میذاریم

جاش حلقه ی دستش را که دور مگان بود 
 من " محکم تر کرد



 "... نمیخوام شما رو اذیت کنم
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و بعد یک دستش را جوری تکان  "چرند نگو"
 داد تا حرفی که جاش

فعال این کارهای هانکی  " زده بود را رد کند
 رو بذارید16 پانکی تون

برای بعد و بیایید پایین توی آشپزخونه که تا 
 بیست دقیقه دیگه

 "مهمون ها میرسند

 "مهمون؟ " مگان بریده بریده گفت



واقعا که مگان. " مادر مگان سری تکان داد
 اصال تو یه کلمه از حرفایی

یک آه اغراق  ... "که بهت زدمو گوش دادی؟
 من که" آمیزی کشید

پیش بهت گفته  چند ماه قبال در موردش
 "بودم

بود مگان توجهی نکرده مادرش مادر  .
 شده بود که همهی17 برایدزیال

جزییاتش برنامه  برنامهی عروسی را با تمام
 ریزی کرده بود ، حتی

دستمال سفرهها به پرندههای عشق با 
 اینچ8/7 – اندازههای دقیقی

مزین شده بودند و مگان تا حد 8/5- در



 ممکن سعی کرده بود اصال

 .اهمیتی ندهد و االن از این کار پشیمان بود
من احساس می کردم که ممکنه همچین "

 و به "چیزی اتفاق بیفته

به  " دیوار کنار کمد اتاق اشاره ای کرد
 همین خاطر براتون یه برنامهی

درست کردم که هر دو بدونید تا آخر هفته 
 کجا باید باشید و کِی و به

 "چی احتیاج دارید

کارهای هانکی پانکی یعنی هر چیزی که 16
تو خلوت یک زوج اتفاق می افته از فعالیت 

 های عاشقانه تا فعالیت های جنسی

مادر برایدزیال به مادر عروس میگن که 17



همه چیز رو برای عروسی به طور غیر 
منطقی خواستاره و زیال برگرفته از 

 گودزیالس

  

  

  

84 

 Chei Lady | دامـــــــــــــاد بدلی

جاش به طرف کمد نگاهی انداخت ولی 
 مگان همچنان توجه ش به

ودمادرش ب پس ما باید تا بیست دقیقه  " .
 "دیگه پایین باشیم؟

پر واضح بود که مادرش مایل نیست 
 برنامهی ریخته شده را توضیح



بدهد و مگان باید همه ی آنچه که الزم 
 است را در جزوه یا حتی کتاب

قطوری که کنار کمد بود میخواند یا 
 میدانست. مادرش چرخشی به

نه  " .چشمانش داد که قشنگ معلوم بود
 دقیقا، مهمونا بیست دقیقه

و من خیلی سریع به  می رسند تازه دیگه
 شما طبقه پایین نیاز دارم تا

قدمی به سمت در  ".همه چی رو تموم کنم
 برداشت و دوباره برگشت

و تو مگان .... بهتره که یه لباس جدید  "
 بپوشی و آرایشت رو درست

ه تو دو روزه عیاشوارانه مشروب کنی، انگار ک



 و سپس یک "نوشیدی

ادای اغراق آمیزی از خودش در آورد و از در 
 اتاق قدمش را بیرون

 .گذاشت و به طرف پله ها رفت

نمی دونم کاری که ما انجام می دیم دقیقا  "
 چقدر می تونه وحشتناک

 یا متحیر کننده باشه که مادرت اونو کارهای
میگه هانکی پانکی ." 

جاش گفت. و لرزی به تنش داد انگار که 
 لب مرزی از مرگ فرار کرده

 .است
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مگان اما او را نادیده گرفت و در اتاق را 
 با صدای بلند بست – بست

بعد  – البته نه آنقدر بلند که می خواست
 طرف حمام دوید و در حمام

 .را بست و چراغ را روشن کرد

مگان با ترس فریاد زد.  "اوه خــــدای من "
 ریملها پایین چشمانش

ریخته بودند و موهایش انگار برای یک 
 باربی بود که متعلق به یک بچه

است. فر طبیعی موهایش در طرف راست 
 سرش درست همان جایی

ره تکیه داده بود که در هواپیما سرش را پنج



 به یک گره ی بزرگ

تبدیل شده بود. او با جاش جر و بحث 
 کرده بود و جاش او را بوسیده

 !با این ظاهر – بود

مادرت فکر می کنه که ما امشب با هم  "
 جاش این حرف "می خوابیم

 .را از اتاق خواب گفت

 ."...می دونم، منم تو بحث حضور داشتماا "

نیبعد کمد پارچه های کتا  

را باز کرد و یک کهنه شستشو را برداشت و 
 .زیر آب گرفت

 "خب ما باید چی کار کنیم؟"

نمی دونم، من مسائل بزرگتر از این دارم "



 تا بخوام در این مورد نگران
 "باشم

آرایشت ؟ صادقانه بگم اونقدرا هم بد "
 "نشده بودی
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بد نشدم زامبی آره شاید برای یه " مگان  "!
 .ناله ی کرد

 "حاال تو چرا اینقدر ناراحت شدی؟"

" بعد به خودش تو آینه  ..." به خاطر اینکه
خیلی ---اشاره ای کرد   



بعد اشاره ای به طرف در  ---زشت شدم 
 .کرد

 "خوب ؟"

" رش را تکان داد و مگان س ..." ؟ خـــــــوب
 سعی کرد بغضی که در

مشخصه که  " گلویش است را قورت بدهد
 "تو اصال منو درک نمیکنی

 ".امتحانم کن"
چرا  .من گریه نمی کنم ، من گریه نمی کنم

 باید برایش افکار مرد اتاق

کناریش اینقدر اهمیت داشته باشد؟ به 
 زودی او خواهد رفت و دیگر

هرگز هم دیگر را نخواهند دید. ولی نمی 



 توانست آن حسی که آن
بوسه بهش داد را نادیده بگیرد... اگرچه از 

 روشی که جاش او را مالقات

کرده رنج می کشید ولی آن، چیزی نبود که 
 .به خاطرش نگران باشد

چطوری آن را توضیح بدهد؟ مگان هجده 
 سال اول زندگیاش را به

ش زندگی کرده بود و خاطر انتظارات مادر 
 به همین خاطر هر لحظه

برایش کوتاه بود. آخرین باری که خانه آمده 
 بود پاییز گذشته بود و

مشغول خرید عروسی. سعی می کرد که 
 لباس عروسهایی که انتخاب
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ک تجربهی جادویی باشند می کند براش ی
 ولی با مادرش در آن اتاق

احساس میکرد که کیسهی گونی پوشیده 
 است. همچنین آنها در هیچ

یک از جزئیات از پذیرایی گرفته تا مراسم با 
 هم موافق نبودند و در

نهایت مگان به مادرش اجازه داد هر چه را 
 که نیکول فانده میر

به خانه  میخواهد انجام دهد و االن با آمدن
 وقتی مادرش حقیقت را



بفهمد ناچارا باید با آن حس حقارت و 
 ....تحقیر مواجه شود

 .اشک از چشمان مگان سرازیر شد
او باید جاش را از در خانه به بیرون پرت 

 می کرد و حقیقت را به

خانوادهاش می گفت. چقدر می توانست 
 برایش بد تمام شود اگر

غریبه  – مادرش فکر میکرد که او مردی را
 استخدام – ای جذاب

کرده که نقش نامزد او را بازی کند؟ طبیعتاً 
 در اینجا فکر مادرش در

ارجحیت بود. نــــــــه، جوابش ساده بود. او و 
 جاش باید یک جدایی



 .تاثیر گذار را به نمایش میگذاشتند

 'Cheri Ladys این رمان متعلق به کانال

Novelsمی باشد و 

به رایگان در اختیار خوانندگان قرار گرفته و 
 پخش و فروش آن در هر کانال دیگر

 .بدون اجازهی مترجم غیرقانونی است
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 فصل پنجم

او از بوسیدن مگان هیچ منظوری نداشت. 
 با توجه به این حقیقت که



خودش را به عنوان نامزد مگان معرفی کرده 
 بود، هیچ وقت احتمالش

را هم نمی داد اگر مگان با نقش بازی 
 کردن موافقت کند مجبور خواهد

 .بود که تماس فیزیکی با هم داشته باشند

نده برای اینکه ثابت کند که شرکت بارت فا
 میر طرحش را دزدیده

است این تنها استراتژیای بود که داشت و 
 تنها یکبار این کار را انجام

میداد و دیگر هیچ وقت این افراد را نمیدید. 
 اما از وقتی مگان را

بوسیده بود انگار یک چیزی تغییر پیدا کرده 
 .بود



او نقشهاش را وقتی از فرودگاه به طرف 
 .خانه میرفتند ریخته بود

نیکول خودش را با تعریف کردن آخرین 
 جزییات در مورد عروسی

مشغول کرد و او هم مجبور بود با گفتن اوه 
 و آهان تایید کند و نیکول

هم علم غیب نداشت که متوجه بشود 
 جاش در حال نقشه کشیدن

است تا از همسر او انتقام بگیرد و جاش 
 مجبور بود که اعتراف کند

راتش فرق می کرد. بارت فانده میر با تصو
 او تصور می کرد بارت بیشتر

از این ها بیرحم باشد، هر چند در مورد 



 چراییاش مطمئن نبود و اصال

هنوز ثابت نشده بود که پدر مگان طرحش 
 را دزدیده است ولی تنها
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چندان قویاش به درو پیترمن پسر  مدرک نه
 شریک فانده میر اشاره

می کرد. اما اگر بارت آگاهانه درگیر این کار 
 هم نشده بود ولی باز هم

باید زمانی که این طرح ناگهانی ارائه شد؛ 
 سواالت به جا و درستی



میپرسید و در واقع او هم به نوعی مسئول 
 .بود

و و اینکه عروسی مگان هم این وسط بود 
 طبق گفته های مگان این

عروسی بیست و پنج هزار دالر هزینه در 
 برداشته ولی براساس جزییاتی

که مادر مگان تعریف کرد به نظر خیلی 
 باالتر از بیست و پنج هزار دالر

هزینه شده است و این سوال این جا 
 مطرح میشد که این همه پول از

کجا آمده است و جاش سعی کرد که بارت 
 را در مورد کسب و کارش

مورد پرسش قرار دهد و به عنوان داماد 



 آینده بحث مودبانهای با او
شروع کرد ولی نیکول به بهترین نحو مسیر 

 بحث را از کسب و کار دور

و جاش را از اینکه بحثش نتیجه ای نداشت 
 .عصبی کرد

موردش  یکی از موضوعاتی که نیکول در
 وراجی می کرد مهمانی بزرگی

بود که در عصر همان روز برای مگان و 
 جاش ترتیب داده بود. جاش

امیدوار بود که بتواند به موفقیتهایی دست 
 پیدا کند و با استفاده از

حواس پرتی دیگران در دفتر خانگی بارت به 
 جستجو بپردازد، او از



زبان نیکول شنیده بود که دفتر در طبقهی 
اال قرار دارد و جاشب  

میتوانست با وانمود کردن اینکه به 
 دستشویی احتیاج دارد دفتر را
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پیدا و قبل از آنکه کسی متوجه بشود در آن 
 جستجو کند. او حتی در

را  نظر داشت که کلیدهای قدیمی بارت
 بدزدد تا به دفتر اصلی او

دسترسی پیدا کند ولی جاش نمی توانست 



 به همچین اقداماتی در این

حد جدی متوسل شود. جعل هویت به 
 عنوان نامزد مگان به اندازهی

کافی بد بود و جاش هنوز آمادگی این را 
 نداشت که یک دفعه تغییر

رویه بدهد و هنوز وارد این نقش نشده با 
بزند. و اگر نیازمگان به هم   

بود او باید در این نقش حداقل تا فردا 
 شب باقی می ماند. در همان

لحظه موبایلش که در جیبش بود به لرزه در 
 آمد و وقتی آن را در آورد

به صفحه نگاه کرد ، با تعجب دید که از 
 دفتر محل کارش هست که



سعی می کنند به او دسترسی پیدا کنند ، 
یغامبه همین منظور یک پ  

صوتی برایشان فرستاد. جاش می دانست 
 که برادرش نیست چون که

برادرش همیشه با موبایلش تماس می 
 گرفت ولی ممکن بود که آنجی

باشد، هر چند او  – مدیر کسب و کارشان –
 و برادرش به هیچ کس

نگفتند که کارشان در خطر است ولی 
 احتماال آنجی با توجه به آینده

نگریش متوجه شده که چقدر اوضاع شرکت 
 وخیم است. هر چند او

سعی کرد که از زیر زبان دو تا برادر حقیقت 



 را بیرون بکشد ولی هیچ

کدام از آن دو هیچی بروز ندادند .جاش 
 همیشه فرد قابل پیشی بینی

بود و هیچ وقت بدون توضیح و برنامه سفر 
 نمی رفت، بنابراین به

ش خودش را امروز احتمال زیاد چون جا
 نشان نداده است آنجی بسیار
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عصبانی شده و این مهم ترین دلیل بود که 
 تماس او را نادیده گرفت



چون در حال حاضر توانایی رسیدگی به او را 
 نداشت... و در واقع با

ان فانده میر که در حمام بود این وجود مگ
 .کار غیر ممکن بود

همه ی آینده شرکتش به او بسته بود تا آنها 
 را نجات بدهد، پس چرا

هی به بوسیدن دختر دشمنش فکر می 
 کرد؟ او سرسختانه دنبال

اطالعات بود، بله، ولی ذهن نامردش 
 همچنان به آن بوسه و زمانی که

و آن لب  بدن مگان را به خودش فشار داد
 های نرم و گرم مگان فکر

 .می کرد



 !لعنت بهش
او باید فکر کردن در مورد آن بوسه را 

 متوقف می کرد و بر روی

اطالعاتی که به نجات شرکت مهندسی شان 
 منجر می شد تمرکز

میکرد یعنی همان هدفی که از این سفر 
 .داشت

در چند ساعت گذشته مثل یک هنرپیشه ی 
 – عالی به نظر می رسید

یک راه حل عالی برای معضلش. اما حاال او 
 دچار کشمش درونی شده

 .بود

بعد از اینکه والدین مگان و مادربزرگش او 



 را به عنوان نامزد مگان

پذیرفتند به طرف تسمهی گردان چمدان ها 
 رفتند تا چمدان مگان را

بردارند و وقتی مگان را بر روی صندلی 
 گذاشت سر مگان مثل یک
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عروسک پارچه ای به کناری افتاد و همین 
 باعث شد مگان ناگهان

تکانی بخورد و چشمانش را باز و لحظه ای 
 به جاش نگاه کند و در



همان لحظه مگان زیر لبی به او سالمی کرد 
 و سیخونکی به سینهی

 ."من تو رو میشناسم " بهش گفتجاش زد 

 و جاش به اجبار با صدایی

پس باید  " نرم و خوشحال جواب داد
 ."امیدوار باشم عزیزم

مگان سرش را تکان داد و یک دفعه سینه 
 ی جاش از اضطراب فشرده

شد و قلبش تند تند زد، اما مگان 
 چشمانش را بست و زیر لب غرغری

می  من که گفتم من اون قرمزه رو " کرد
 ".خوام

قرمز چی رو می  " :مادربزرگش پرسید



 "خوای؟

مامان  " نیکول چرخشی به چشمانش داد
 اون داره چرت و پرت حرف

مسته می زنه چون و قسمت آخر را انگار  " .
 که تف کند ادا کرد و

جوری گفت که انگار مگان موسیلینی در 
 .لباس مبدل هست

جاش می خواست از مگان دفاع کند که یک 
 دفعه پدرش به وسط

چمدان مگان چه  " : حرف شان پرید و گفت
 شکلیه و چند تا با خودش

 " آورده؟

جاش مقدار بار مگان را می دانست چون 



 بهش گفته بود که فقط یک

چمدان با خودش آورده ولی آن چه شکلی 
 مطمئنا "... آه" بود ؟

رد نظری بدهد. و چه نمیتوانست در این مو
 چیزی او را مجبور به ادامه
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دادن می کرد ؟ به جز اینکه میدانست نامزد 
 این زن بهش کلک زده

و از مادرش وحشت دارد چیز دیگری در 
 موردش نمی دانست. اوه، و



اینکه می دانست مگان از باسن او خوشش 
 !میآید

 .فکر کن

و  ".خوب ما جداگانه به فرودگاه اومدیم "
 بدون فکر و لحظه ای تأمل

من مگان رو دم گیت دیدم و  " :ادامه داد
 فقط می دونم که یه چمدون

همراه خودش آورده بود ولی مطمئن 
 نیستم که کدوم چمدونش رو

 ".آورده
" بارت گفت، نباشنگران  و با دستش کنار  "

 مگان را نشان داد تا جاش

 ".ما اونو پیداش می کنیم " .آنجا بشیند



در عرض ده دقیقه، بارت یک چمدان 
 صورتی گل گلی را از تسمه

آن را غلطان از در خارج  گردان پایین آورد و
 کرد. در همین حین

نیکول گفت که هر کسی مایل است منتظر 
 بارت بماند ولی او میرود

تا ماشین را بیاورد ولی بعد از پنج دقیقه 
 حوصلهش سر رفت و از

ماشین پیاده شد، جاش حدس می زد 
 نیکول خجالت میکشد که کسی

او را در کنار دخترش که از خود بی خود 
 است ببیند. مادر بزرگ مگان

خودش را تلپی روی صندلی کنار جاش 



 .انداخت و او را بررسی کرد
" ور میکردم نیستیتو اون چیزی که من تص " 
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جاش آب دهانش را قورت داد، و به نیکول 
 کسی که ژستش – زل زد

مثل بچه مدرسه ای هایی بود که بعد از 
 اتمام مدرسه جلوی درب

شیشه ای کشویی می ایستادند. نیکول 
 فانده میر هم آنچه او انتظارش

 .را داشت نبود



" او با صدایی که سعی می کرد بی  " اوه؟
 .تفاوت باشد پرسید

 "تصورتون چطوری بوده پس ؟"
 "لبخنده ت"

 "منظورتون چیه ؟ " .جاش با تعجب پلک زد

مگان درسته با مادرش زیاد صحبت نمی "
یلی صحبتکرد ولی با من خ  

می کرد. اون همیشه سعی می کرد من رو 
 قانع کنه که همه چیز رو

به راهه ولی صداش چیز دیگه ای رو می 
 ".گفت

جاش نگاهی به او انداخت و از حرف های 
 او سر در نمی آورد. مادربزرگ



من به خاطر  " دست جاش را نوازشی کرد
 خنده ی تو خوشحالم. مگان

ارهبه خنده ی بیشتری احتیاج د ." 

که  – و بعد اخمی به سمت مادر مگان
 .کرد – دختر زن مسن هست
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همان موقع بارت سر رسید و جاش را از 
 جواب دادن نجات داد. جاش

سعی کرد که مگان را از خواب بیدار کند و 
 او را بر روی پاهایش بلند



کند اگر چه پاهایش لرزان بود ولی به اندازه 
 ی کافی بلند بودند که

بتواند در صندلی ماشین شاسی بلند 
 بنشیند. تمام راه مگان زیرلب در

مورد شیرینی های زنجبیلی که طرح خانه 
 هستند حرف زد. نگاه

نیکول به سمت مگان باعث تمسخر آمیز 
 شد که جاش در صدد تالفی

بربیاید. اما هدفش که او را به اینجا کشانده 
 بود طبیعتا این نبود و

 .همچنین مشکل او هم نبود

و حاال درست چند ساعت بعد در حالیکه 
 مگان خودش را برای وظایفی



که ملکه برای او ریخته بود آماده می کرد و 
شاو در مقابل درب حمام  

ایستاده بود، متوجه شد که باید همچنان 
 محتاط باشد. او می خواست

نه فقط به خاطر اینکه  – به مگان کمک کند
 مگان می توانست برای

 .او کاری کند
تمام ریمل  "برو به برنامه ریزی نگاه کن "

 ها را از مژه هایش پاک

ما باید بدونیم اون پایین با چی  " کرده بود
 "روبرو میشیم

به سمت کمد رفت و دو تا کالسور را جاش 
 که بر روی جلدش با خط



 " درشت خوشنویسی شده، نوشته بود

 .برداشت "عروسی مگان و جی
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یک جزوه گوشهی باال، سمت راستش 
و و بر روی مگان نوشته بود  

را خواند جی دیگری اسم . 

جزوهی مخصوص جی را باز کرد و ورق زد. 
 آنها در سه روز آینده

دقیقه به دقیقه دارای یک برنامهی فشرده 
 بودند که همه این فعالیت



ها با تمام جزییاتش توصیف شده بود. 
 نوشته ها با ماژیک هایالیت

رنگی شده بودند و در پایین صفحه ی اول 
ها کهدر مورد کلید رنگ   

 .به چیزی مرتبط است توضیح داده شده بود

 اوه .خـــــدای .من
تازه قسمت بد این قضیه این بود که خانم 

 فانده میر تمام سه روز

آیندهی زندگی جاش را برنامه ریزی کرده 
 بود. اگر قرار بود تمام

جاهایی که در این صفحات گفته حضور 
 داشته باشد چگونه میتوانست

 مدارکی که نیاز داشت را پیدا کند ؟



 "چی هست ؟ " مگان او را صدا کرد "خوب؟"

اوه خدایا. صبح جمعه او باید می رفت برای 
 .پدیکور مردانه – مانیکور

 کی اینکار رو کرده تا حاال؟

 "!جـــــــــــاش"
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وحشت تمام وجودش را فرا گرفت.  "... آه"
 این چه جهنمی بود که

 ".. آههه " خودش را داخلش کرده بود!؟
 جاش صفحات را از نظر



مامانت قبال در مورد این برنامه  " گذراند
 صحبت کرده بود. ساعت

 ".هفت عصر کوکتل پارتی کنار استخر

 " کوکتل پارتی؟ "

 "... آره"
 "! لعنتی"

جاش از باالی شانه ا ش نگاهی به مگان 
 انداخت ، همچنان که تحت

 " یعنی بده ؟ " .تاثیر وحشت انگیز جزوه بود

مگان ریمل زدنش را متوقف کرد و نگاهی 
 خوب " به جاش انداخت

نیستش. لباس خوب همراه خودت داری؟ 
 ".یه پیراهن مردونه و کراوات



 "آره" جاش چشمکی زد
 "واقعا ؟"

یک طرفه ای به اون انداختجاش نگاه  . " 

 چرا اینقدر تعجب کردی؟

" بعد یک دفعه از حمام  ." مهم نیست
 بیرون پرید و قبل از اینکه به

 " جاش نگاه کند کنار چمدانش نشست

 پس منتظر چی هستی؟
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جاش کالسور را روی دراور گذاشت و ساک 



 کوچکش را بر روی تخت

 .انداخت و زیپش را باز کرد
مگان در حالیکه یک پیراهن آبی روشن در 

 دستش داشت، حرکتی

 .کرد و نگاهی به لباس های جاش انداخت

 "! هی"

 .بعد ناگهان یکی از پیراهنها رو کشید بیرون

 پیرهن سفید با کراوات "

 "آبی
" منو انتخاب می کنی؟ لباسای یتو دار " 

تو خودت خواستی تا این شوخی رو شروع "
 کنی پس اینم بخشی از

اونه. مادرم انتظار داره که ما لباسامون با 



 هم هماهنگ باشه. داخل دفتر

 "برنامه ریزی ، برنامه های رنگی بودش؟

"  جاش سرش را تکانی داد " یه برنامه رنگی؟
 ".وای خدایا نه "

بعد جاش را در  ".خوبه. لباستو بپوش"
 حالیکه جلوی تخت ایستاده

 .بود ترک کرد و به حمام رفت

جاش می توانست پیراهن و کراوات را با 
 جین بپوشد ولی حدس میزد

که مادر مگان حتما از دست مگان عصبانی 
 خواهد شد. و در عین اینکه

بی محلی و بی توجهی به حرفای مادر مگان 
گرم کنندهمی توانست سر   
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باشد ولی باید طرف او باشد، حداقل تا 
 زمانی که بتواند مدارک الزم را

 .پیدا کند
سریع یک جفت شلوار از ساک در آورد و بر 

 روی تخت قرار داد و

ن بیاید منتظر مگان شد تا از حمام بیرو
 .بعد او لباسش را عوض کند

در همان لحظه صدای خفه ی مادر مگان را 
 که از پایین پله ها صدا

 .می زد را شنید



 "!مـــــــــــگان"

جاش منتظر مگان نشد تا حمام خالی شود. 
 هدفش این بود که توجه

نیکول فانده میر را جلب کند و تا حاال که 
 موفق شده بود و دوست

نداشت که در اولین رویداد از برنامهی بی 
 .انتهای نیکول دیر کند

پیراهنش را در آورد و در حالیکه داشت از 
 پایین به باال دستش را داخل

آستین پیراهن می کرد ، در حمام باز شد. 
 مگان با لباسی تابستانی که

به رنگ آبی روشن بود جلوی در ایستاد. و 
 جاش در حالیکه دست



و نیمه در آستین بود لباس دومش نصف 
 پوشیدن را متوقف کرد. نگاه

مگان باعث شد که لحظه ای نفسش بند 
 بیاید. مگان فانده میر

 فوقالعاده زیبا بود و جی کانر یک آدم احمق

. 
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هم خیره شدند تا آنها برای چند لحظه به 
 اینکه مگان نگاهش را گرفت

 " االن می تونی از حمام استفاده کنی "



 لبانش را به دندان گرفت و
 !گونه هایش گر

ولی سر جایش باقی ماند و  "متشکرم"
 لباسش را پوشید و دکمه

 .هایش را بست

نگاه مگان به سمت تخت رفت و سپس به 
 همون جین"سمت جاش

 " .تنت باشه
" ن کنم مادرت بی نهایت عصبانی ولی گمو

 ".بشه

مگان از میان مژههای بلند تیره اش نگاهی 
 به جاش انداخت و خندهای

 " شیطنت آمیز بر صورتش نقش بست



 ازش متنفر میشه. و این همون
 "دلیلی هست که تو باید اینو بپوشی

" کنی؟ و  عصبانی پس می خوای مادرت رو
 بعدش از ناراحت کردنش

 " می ترسی؟

" بعد کراوات جاش را " نه این فرق می کنه
 تو" از روی تخت برداشت

در نهایت از این نمایش ترسناک خارج 
 میشی ولی من حداقل تا سی

 ".سال دیگه قراره باهاش زندگی کنم
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دن جاش حلقه کرد و مگان کراوات را دور گر 
 جاش در آن لحظه

میدانست که در یک گند اساسی فرو رفته 
 است. سعی کرد با وجود

اینکه قلبش تند می زد به صورت نرمال 
 نفس بکشد. آیا مگان

میدانست در این لحظه که کراوات را دور 
 گردن او گره می زند چقدر

جذاب است؟ مگان کارش را تمام و سپس 
 فکر کنم " یک ارزیابی کرد

 ".خوب شدی

" کنی ؟ فکر  



مگان توجهش را به چمدانش داد و انگار 
 دنبال چیزی داخل آن

 .میگردد به آن نگاهی کرد

 ".ما به یه داستان احتیاج داریم" جاش گفت

 "چی ؟"

ملت ازمون سوال می کنند و ما باید مثل "
 هم جواب بدیم. خانوادهت

می دونند که چطوری با نامزدت آشنا 
 "شدی؟

گان سرش را به طرف او چرخاند و م
 االن تو یعنی " پوزخندی بهش زد

 "اعتراف کردی که اون وجود داره ؟
جاش خنده ای تقریبا بلند کرد. چقدر از 



 اینکه او را در مورد نامزد
 .الکیش عصبانی کرد لذت برده بود
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تو یه عکس تار بهم نشون دادی، درسته؟ "
 اما هنوز وجودش برام سوال

برانگیزه، ولی اگر حقیقت داشته باشه واقعا 
 اون مرد بی نهایت

چرا همچین چیزی رو اعتراف کرد  "....احمقه
 !؟

فقط یک  .... جاش تمرکز کن، تمرکز کن



آنها هفته دیگر مانده بود که  

همه چیز خود را از دست بدهند و او باید 
 آن کاری را انجام می داد که

 .به خاطرش آنجا بود

نه،  " مگان نگاهی به سمت پایین انداخت
 اونا خیلی کم در موردش

 ".چیزی می دونند

خب ما چطوری هم دیگه رو مالقات "
 "کردیم؟

 ".دوستان جورش کردند" -

 "اولین قرارمون کجا بود؟"
" وران شش هفت، مشرف به دریارست " 

" رمانتیکه! و تو اولین قرارمون  و باکالس



 "چی کار کردیم ؟

مگان در حالی که یک جفت صندل دستش 
 بود از جایش بلند شد و

لحن  " پوزخند آزار دهنده ای به جاش زد
 صحبتت با من کوبنده بود

 ".و من تو رو آدم غیرقابل تحملی دیدم
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جاش نگاهی به مگان که چشمانش برق می 
 زد و به او نگاه می کرد ،

واقعا در اولین قرارت با نامزدت  " انداخت



 "همچین اتفاقی افتادش؟

لبخند مگان محو شد به طوریکه جاش را از 
 اینکه این سوال را کرده

نه، ما تو یه بار تو مرکز " ، پشیمان کردبود
 شهر همدیگه رو مالقات

کردیم و اونم گفت که ما با هم تناسب 
 داریم و بعد هر کسی سهم

نوشیدنی خودش رو پرداخت کرد و برای 
 شام در هفته ی بعدش توافق

 ".کردیم

 "!همچین خیلی .... حسابگر بوده"

 "این جی بود که تو در حال حاضر هستی"
نمی دانست چه پاسخی بدهد. بر جاش 



 اساس این اطالعات کمی که
از مگان گرفته بود ،او را در کنار همچین 

 فردی نمی توانست خوشحال

از کی شما دو تا با هم یه جا  " .تصور کند
 "زندگی کردید؟

جاش انتظار یک لحن تلخ را " هیچ وقت "
 از او داشت ولی صدایش

مانند فردی بود که کنار کشیده است. و 
 قبل از این که نظری بدهد

به چه کاری  " .سوال بعدی را پرسید
 مشغول هستی ؟

مگان بر روی تخت نشست و کفش "
 من جمع " هایش را سریع پوشید



آوری کنندهی کمک های مالی برای یک 
 موسسه غیرانتفاعی محیط
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بعد به سمت باال نگاه کرد  "زیستی هستم
 و دسته ای از موهایش که

 بر روی صورتش ریخته بودند را کنار زد
 مامانم این کار رو یه کار"

مزخرف می دونه چون که به خاطر التماس 
 کردن به مردم، حقوق

شغل  میگیرم. اون بهم گفت باید حداقل یه



 .محترمانه انتخاب میکردم

خالصه اینکه، آرزو داشت من یه کار دیگه 
 ".ای رو انجام می دادم

 "حدس می زدم"

اونا می دونند که جی یک سرمایه گذار "
 بانکی هست و ساعت های

 ".طوالنی ای کار می کنه

دیگه چی در مورد جی به اونا گفتی ... " -
 "اممم .... منظورم منه؟

مگان لبخند کمرنگی زد و ایستاد و دامنش 
 این که تو " رو صاف کرد

یه آپارتمان تو مرکز شهر سیاتل خریدی. 
 اون مشرف به دریاس چون



که فکر می کنی یه سرمایه خوبی برای آینده 
 س و من بعد از عروسی

به اونجا نقل مکان می کنم و تو اهل 
 سیاتل هستی ، یک برادر داری و

م زنده هستند و ... اوه ، پدر و مادرت ه
 ".اونا به عروسی نمیان

 "چرا نمیان؟" جاش با تعجب زیاد پرسید

اونا یه کشتی تفریحی رزرو کردند که با "
 تاریخ عروسی تداخل پیدا

کرده و ممکنه به خاطر عروسی نزدیک ده 
 " هزار دالرشون از بین بره
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لعنتــــــی، حاال باید یه  " جاش سوتی زد
 "...کشتی تفریحی باشه

اون یه کشتی بادبانی خصوصی تو دریای "
 مدیترانه ست. و اینکه چون

که ما در ماه ژوئن قرار بوده ازدواج کنیم 
 مامان در حال حاضر یه باغ

ته گیاه شناسی رو رزرو کرده و نمی تونس
 تاریخ رو تغییر بده. مگان به

 نگاه خالی جاش توجه کرد و بعد اضافه کرد
 جایی که قراره مراسم "

عروسی و پذیرایی انجام بشود پاول گاردن 
 ".هست



 "و برادرم؟"

اون به هیچ وجه نمیتونه بیاد چون نمی "
 ".تونه کارش رو رها کنه

واووو ، واقعا قرار نیست کسی از طرف "
 اون احمق تو مراسم عروسی

 "!شرکت کنه؟

یه جمعی از  " .مگان لحظه ای در هم رفت
 دوستان ! که از ظواهر امر

 "معلومه اونا هم نمیان

جاش از چیزی که شنید تعجب نکرد، چقدر 
 بیا امشب " .احمقانه بود

همهش با هم باشیم ، اینطوری کمتر 
قر و قاطی میشه داستانمون ." 
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نگران  " مگان ابروهایش به طرف باال برد
 نباش، من اصال تمایل ندارم

که تو رو لحظه ای تنها بذارم. من نمی دونم 
 تو چرا اینجایی و به همین

 ".خاطر چشم ازت برنمیدارم

جاش به مگان لبخند فریبنده ای زد و 
 دستانش را از کنارش به باال

من بهت گفتم که سعی می کنم از  " برد
 مسائل خانوادگی اجتناب

 ".کنم



 "اما پریدی وسط مسائل خانوادگی من ؟ "
 لحن مگان دیرباورانه تر از

 .قبل بود

مسائل خانوادگی دیگران به مسائل خود "
 ... آدم قابل ترجیحه. بعالوه

و به مگان لبخندی زد ولی بیشتر پوزخندی  "
 جذاب به نظر می رسید

 ".بهت گفتم که این سود متقابل داره "

بخشی از من می خواد اینو قبول کنه ولی "
 هیچ کس به خاطر کسی

که به زور میشناسه خودشو تو دردسر 
هنمینداز  ! " 

صدای خفه مانند مادرش از  "!مگــــــــــــان"



 پایین پله ها که نام

 .او را می خواند از پشت در بسته می آمد
 "شاید چون من پسر خوبی هستم"
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مگان دستانش را به پهلویش زد و 
را باریک کرد و او را برانداز چشمانش  

 ".ولی من اینطوری فکر نمی کنم " کرد

یعنی فکر نمی کنی که "جاش خنده ای کرد
 "من خوبم؟

نه منظورم این نیست. تو مرموزی. ولی "



 ..." بذار بهت یه هشدار بدم

بعد انگشتانش رو دوره کراوات جاش گره 
 کرد و او را به خودش نزدیکتر

کرد به طوریکه صورت هایشان کمتر از سی 
 سانتی متر فاصله داشت

اگه سعی کنی منو بپیچونی کاری می کنم "
 .که از زندگی سیر بشی

 "پیامم واضح بود؟
نگاهی وحشی و بدجنسانه و  – نگاه مگان

 بر خالف– تالفی جویانه

آنچه که مگان می خواست اثر معکوسی 
 داشت.به طوریکه قلب جاش

روع به زدن کرد و سعی کرد تند تند ش



 جلوی خودش را بگیرد قبل از

 .اینکه فاصله را کمتر کند و او را ببوسد
بعد  ". مگان، من اینجام تا به تو کمک کنم"

 دستانش را برای روی

شانه های مگان گذاشت و به آرامی فشاری 
 تو" وارد کرد و ادامه داد

 ".باید آروم باشی

و دستانش را مگان کراوات جاش را رها کرد 
 من وقتی آرومم " .دورکرد

اینکار  امشب که با تو به هم بزنم و همین
 و بعد به".رو خواهم کرد

 .سمت در یورش برد
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 " !اوه ، لعنتـــی"
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 فصل ششم

چرا  "جاش، مگان را در کریدور متوقف کرد
 باید امشب به هم بزنیم؟

 ".فکر می کردم که فعال دست نگه میداریم

مگان سرش را تکان داد. فرصتی نداشت و 
 مادرش خیلی عصبانی



مهمانی مادرم و جلوی همهی  ".خواهد شد
 .دوستاش بهترین جاست

اونجا چشم های زیادی هست که ببیند من 
 بیگناهم و تو یه احمقی و

 ".مادرم منو دیگه سرزنش نمی کنه

 "فکر نمی کنی که خیلی عجولی؟"

صدایی در سرش بهش میگفت که اینجا 
 یک مسئله ی عجیب و غریبی

ی به نظر می رسه که تو نم " .وجود دارد
 خوای اصال بهم بزنی. این چه

مسئلهی خانوادگیای هست که توی کانزاس 
 سیتی باهاش سرکار

داری؟ و اینکه تو برنامههات رو رها کنی و 



 بشی نامزد قالبی من میتونه

برات بد تموم بشه. تو حتی منو نمی 
 شناسی و یه جواب درست و

مگان می توانست  ".حسابی هم بهم نمیدی
ولی هر چیزی را بپرسد  

در حال حاضر مورد لطف جاش قرار گرفته 
 بود و هر دو میدانستند که

 .مگان هیچ اهرم فشاری در این بحث ندارد
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تو تا حاال تو یه  " چشمان جاش نرم شد



 موقعیتی بودی که هیچ راه

داشتی و می خواستی بی خیال همه فراری ن
 چیز بشی و همه چیز رو

و بعد  "به دست سرنوشت بسپاری؟
 چشمانش را به حالت تعجبی

اوه یه لحظه صبر کن،  " تصنعی گشاد کرد
 تو دقیقا می دونی اون چه

طوریه، چون همین االنش هم داری بی 
 و "خیال همه چیز میشی

باعث شد تا مگان عصبانی بشود. بعد 
 دستانش را روی شانه های مگان

باور کنی یا نه، این همه ی چیزیه  " گذاشت
 که برام اتفاق افتاده، تو



میگی که من با نقشهی از قبل تعیین شده 
 کنارت نشستم در صورتیکه

من به این خاطر به کانزاس سیتی اومدم تا 
 آخرین تالش هامو برای

کار خانوادگیای که در حال  نجات کسب و
 نابودی هست رو انجام

 " بعد وقتی دید مگان حرفی نمی زند ".بدم

 مگان، موقعی که من توی

هواپیما نشستم، فهمیدم هیچ راه حلی 
 ندارم و همون موقع تو وارد

زندگیم شدی و قسم می خورم که بدون 
 هیچ هدفی به پدر و مادرت

ت فکر گفتم که نامزدتم. وقتی پدر و مادر 



 کردند که این قضیه واقعیت

داره ، فکر کردم که چه کار احمقانه ای بود؟ 
 هر چی باشه تو هم توی

یه موقعیت داغون بودی و من خودمو به 
 دست سرنوشت سپردم. من

به سرنوشت اعتقاد دارم و همچین معتقدم 
 اگه من به تو کمک کنم

 ".سرنوشت هم به من کمک خواهد کرد
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مگان مجبور بود اعتراف کند که جاش او را 



 به خوبی متقاعد کرده

است، ولی باز هم یک مسئله ای این وسط 
 اگه واقعا کسب و " .بود

کارتون در حال ورشکست شدنه و تو 
 اینجایی تا اونو نجات بدی ، پس

چرا می خوای تو کوکتل پارتی پدر و مادرم ، 
 امشب منو همراهی

آهان  "بعد نفسش را بیرون داد "کنی؟
 شاید تو برنامه ریختی تا روغن

مار به دوستان ثروتمند خانواده م 
 " بفروشی؟

 "چــــــی؟"

اگه  " مگان سیخونکی به سینه ی او زد



 همونطور که خودت گفتی

ی سعی کنی سرمایه گذار بانکی نیستی ول
 که بیمه یا تعطیالت

یا ظروف به درد نخور پالستیکی 18 اشتراکی
 ت رو به دوستان پدر و

مادرم بفروشی، من یه کاری می کنم که 
 تاوانش رو پس بدی،

 "فهمیدی؟

جاش در حالی که دستانش را به هم قالب 
 کرده بود لبخند شیرینی

کامال فهمیدم. ولی عزیز دلم، " .به مگان زد
ال حس دوستشما اص  

داشتنی رو از خودت نشون نمی دی، تو که 



 نمی خوای که مادرت فکر
کنه به خاطر اینکه تو سلیطه ای، باهات بهم 

 ".زدم

" می کنی ــــــــــ جرأت چــــــــی؟ تو چطور " 

دراین نوع تعطیالت صاحب ملک و فرد 18
مسافر به صورت اشتراکی از یک ملک و 

 خدمات استفاده می کنند
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و قبال از اینکه مگان عکس العملی نشون 
 بده، جاش او را بوسید و بدن



او را به خودش فشار داد. این بوسه با بوسه 
 ی قبلی که طبقه ی پایین

اتفاق افتاد فرق داشت. بوسه ی قبلی بی 
نقص نبود و فقط درعیب و   

یک موقعیت نامناسب در مقابل 
 خانوادهاش متقاعد کننده بود ولی این

بوسه همهی آن تظاهری بودن را کنار زده 
 بود. دستهای جاش در

موهایش قفل شد و زبانش لب های مگان 
 را با یک نیاز شدید و با شدت

زیاد از هم جدا کرد که مگان انتظارش را 
 نداشت. یک بخش از عقل

سلیمش بهش می گفت باید مقاومت کند 



 ولی آن بخش دیگرش

 .میگفت مشتاقانه پذیرایش باشد

 ".... اوه ... مگان"
صدای برادرش بود که این جَو پر از شهوت 

 را از بین برد و او را به

دنیای واقعی پرتاب کرد. او در حال بوسیدن 
 مردی بود که فقط در حد

انه چند ساعت آن هم در طبقهی باالی خ
 پدر و مادرش او را شناخته

بود. سعی کرد که جاش را به عقب براند 
 ولی جاش او را تنگتر به

خودش فشاری داد و مگان نگاهی از روی 
 .شانه به او انداخت



کوین در حالی که کیفش در دستش بود 
 باالی پله ها ایستاده بود و به

دیوار نگاه می کرد و به نظر می رسید که 
می کند احساس ناراحتی . 
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بعد نگاهش  "من باید لباسم رو عوض کنم"
 به سمت مگان برگشت

 "ولی شما سر راه وایستادید"

جاش یکی از دستانش را انداخت ولی آن 
 یکی دستش همچنان دور



مگان بود و مگان را کمی از سر راه کوین 
 " .متاسفم" کنار کشید

انگار که مچش رو حین انجام کاری گرفتند 
 که فکرش را هم نمیکرده

است. کوین به سمت آنها آمد و به چشمان 
 جاش نگاهی انداخت

حداقلش میدونم که تو مگان رو دوست "
 داری. اون دوست داره تا یه

ون بده. ولی من تصویر خوبی ازت به ما نش
 و مامان بزرگ با هم صحبت

کردیم و عقالمونو رو هم گذاشتیم و همین 
 یه شک بزرگ برای من در

بعد نگاهش سردتر  "موردت به وجود آورده



 بذار یه هشدار عادالنه " شد

بهت بدم رفیق، اگه من بفهمم که تو به هر 
 طریقی به خواهرم آسیب

د؟زدی، به خدمتت خواهم رسید، واضح بو " 

 کوین " مگان با صدای اعترض آمیزی گفت

 احساِس گناه مگان را "...
به خاطر اینکه کوین را فریب داده بود، در 

 میدونی که دیگه" بر گرفت

 ".چهارده ساله نیستم

 صورت کوین نرم شد و به طرف او برگشت
 مگان تو حتی اگه نود "

سالهتم باشه همیشه خواهر کوچولوی من 
 خواهی بود و من به خدمت



هر مردی که بخواد به تو آسیب برسونه ، 
 ".می رسم
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مگان، جاش را به کناری زد به سمت 
 برادرش رفت و دستانش رو دور

تو این چند ماه اخیر کجا  " داختگردنش ان
 صدایش به خاطر" بودی؟

 .احساساتش به لرزش در آمده بود
کوین ، مگان رو به عقب برد و به سمت 

 مگه " جاش نگاهی انداخت



 "تو این ماه ها چه اتفاقی افتاده ؟
 .صدایش رنگ شومی به خودش گرفته بود

اوه لعنتی این چه حرفی بود که گفته بود؟ او 
 سال ها بود که برادرش

را ندیده بود و حضور تهدیدآمیز او را 
 فراموش کرده بود. البته این خوب

بود به این فکر کنی که یک برادر بزرگتر 
 داری که می تواند در چنین

مسائلی بهت کمک کند ولی در این لحظه 
 باید خودش را از چاهی که

ه بود نجات می داد و مشکل اینجا بود کَند
 که کوین همیشه خط

فکریش جهنمی بود. مگان لبخند اطمینان 



 بخشی بهش زد

من فقط به خاطر  " او را رها کرد "....هیچی"
 برنامهی عروسی سنگینی

که مامان و بابا چیدن یه لحظه احساساتی 
 " شدم

 "آیا اون ـــــ؟"
" ... نه" جاش بعد دستانش رو دور بازی 

 حلقه کرد و به طرفش خم

جاش خیلی خوبه. من یه ماه  "شد
 وحشتناک رو به خاطر یه پروژه
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کاری که دچار یه سری مشکالت شده بود ، 
 داشتم و نمی دونم بدون

 ".جاش چیکار می تونستم بکنم

جاش بوسه ای به باالی سر مگان زد و کوین 
 به آنها نگاهی انداخت و

به نظر می رسید هم چنان حرف های مگان 
 .را باور نکرده است

مادرش بود که اسمش را  " !مگــــــــــــــــــان"
 .فریاد می زد

اون روی پله " مگان زیر لبی گفت " !لعنتی "
 ی سومه و اینقدر صداشو

 ".باال برده



نظر می رسید که کوین نمی خواست این به 
 بحث همین طوری رها

شود ولی با دست پله های پشت سرش را 
 .نشان داد

بهتره بری پایین. چون شخصیت دوگانه "
 ".ش دیگه داره شکوفا میشه

 ".عالیه"

اون شاید میس  " کوین دهن کجی کرد
 جورجیا بوده ولی به عنوان یه

ی دیکتاتور جهان سومی می تونست خیل
 ".موفق تر باشه

مگر مگان این را نمی دانست؟ او می 
 خواست به طبقه ی پایین برود



که جاش با گرفتن دستش مانع شد و مگان 
 نگاهی به او انداخت و

منتظر توضیحی از طرف او بود. چه اتفاقی 
 در پشت سرش افتاد؟

بحثش با کوین باعث نشد که او آن بوسه 
 را فراموش کند. او مجبور
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بود به خودش اعتراف کند که هیچ وقت 
 همچین عکس العملی در

مقابل یک بوسه نداشته است و بخشی از 



 وجودش می خواست تا

خودش را به او بفشارد ، حتی در روی پله 
 ها دوباره آن بوسه را تکرار

کند. یک دفعه انگار ضربه ای به سرش 
 خورد. آن یک احمق بود. جاش

بهترین بوسه ی زندگی مگان را بهش داده 
 بود تا برادرش را از شنیدن

ادامهی بحث شان باز دارد. سعی کرد که 
 دست جاش را از خودش جدا

کند ولی جاش همچنان دست او را گرفته 
 بود ناگهان او را در آغوشش

ی کرد تا مقاومت کند اما گرفت. مگان سع
 جاش به سمت گوش مگان



مادرت " .متمایل شد و در گوشش نجوا کرد
 ".داره ما رو نگاه میکنه

 .مگان خودش را به اجبار آرام کرد

جاش  "واقعا برای اتفاقی که افتاد متاسفم"
 ولی برادرت" ادامه داد ،

تقریبا حرف های ما رو شنید و در حقیقت 
تشاز نگاهی که در صور   

بود و اینکه اون نمی خواست بی خیالش 
 بشه متوجه شدم که بخشی

از جر و بحث ما رو شنیده. من نمی 
 خواستم هتک حرمت کنم ولی

 ".واقعا در اون لحظه چاره ای نداشتم

مگان نجواگونه جوابش را داد،  "... می دونم"



 و برای تصدیق جاش با

ناامیدی ش جنگید. آیا آن بوسه برای جاش 
عنایی نداشت؟ البتههیچ م  

که هیچ معنانی برایش نداشت. آن فقط 
 یک حقه بود. جاش به همان
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اندازه ای که جذاب بود، ممکن بود زنان 
 بلوند زیبای زیادی را مثل آن

مهماندار هواپیما بوسیده باشد. بوسیدن 
 برای او می توانست همانقدر



 .روتین باشد که نخ دندان برای جی بود

 .مادرش گفت "!مگــــــان"

مگان خودش را آزاد کرد و به سمت 
 آشپزخانه رفت و جاش به دنبالش

و خودش را برای یک سخنرانی آماده کرده 
 .بود

راحت بینی مادرش با یک ادا و اصول نا
 واقعا" کننده ای چین خورد

 ---که مگان. این مهمونی برای تو و جی 
 منظورم جاش ترتیب – اممم

بعد سرش را تکان داد و  ".داده شده است
 تا حد امکان سعی کرد

تو چرا به ما نگفتی  " نگاهش آشفته باشد



 که اون اسم جاش را ترجیح

میده؟ تا ما اسمش رو تو همه ی کارت های 
یسیمدعوت بنو ." 

جاش بازویش را پشت مگان گذاشت و دور 
 خانم " پهلویش حلقه کرد

فانده میر تو هر دو مورد همه ش تقصیر 
 منه. چون من از مگان خواستم

در انتخاب لباس بهم کمک کنه که همین 
 باعث شد دیر به طبقه پایین

بیاد و دیگه اینکه مادر و پدرم اسم جی رو 
 ترجیح می دادند و من

میخواستم همونطوری که اونا می خواستند 
 باشه هر چند که توی



 ".عروسی نمی تونند ما رو همراهی کنند
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مگان نمی توانست باور کند که چطور 
 اینقدر خوب این دروغ ها بر سر

شوند و او باید کامال زبان جاش جاری می 
 این را در خاطرش نگه

میداشت. درست بود جاش االن به او کمک 
 می کرد ولی ممکن بود

برای انجامش یک انگیزهی پنهان داشته 
 باشد. چیزی غریزی به او



میگفت که مسئله ای وجود دارد تا جاش 
 بتواند ماموریتش را برای

نجات کسب و کار خانواده ش انجام دهد 
برای یک کم هم ولی حتی  

 .نمی توانست ارتباطی بین شان پیدا کند

به نظرت " .صورت نیکول فانده میر نرم شد
 این بیش از اندازه

فوقالعاده نیست ؟ که اینطوری از مگان 
 دفاع می کنی و اینکه من

 ".اصرار دارم که منو نیکول صدا کنی
بعد کوشید که مگان را به  "...ممنونم نیکول"

کند خودش نزدیک تر  

و گونه ش را به سمت باالی سر مگان 



 من بهش که " متمایل کرد

کمک نمی کنم ولی حداقل می تونم ازش 
 حمایت کنم. اون دخترک

منه که تو دردسر افتاده و به کمک من 
 ".احتیاج داره

مگان دوباره می خواست ضربه ای به ساق 
 پای جاش بزند، چون که او

با زبان بازی داشت از وجودش استفاده می 
 کرد اما مادرش احتماال

 .هشدار می داد
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مادر مگان نگاهش یک نگاه رویا پردازانه 
 و همین باعث میشه" شده بود

ن تو شوالیه با اسب سفید او باشی. ای
 باعث میشه تم شاهزاده کامل تر

 ".به نظر برسه

مگان زیر " ... بیشتر شبیه دلقک دربار ــه"
 لبی گفت، ولی اونقدری

بلند بود که جاش بشنود. در عرض 
 چندصدم ثانیه حرف های مادرش

یه لحظه صبر کنید ، تم  " را تحلیل کرد
؟چیه شاهزاده دیگه " 

 مادرش اخمی کرد و سینی پر از کاسه های



 سفید که مملو از شمع و

اینو بگیر و " گل های سفید بود را برداشت
 بیار بیرون و سر و

بعد سینی را به دست  "سامونشون بده
 مطمئن شو که همه " مگان داد

 ".شون روشن شدند

مامان، تم شاهزاده دیگه چیه ؟ شما پاییز "
 گذشته اصال حرفی از تم

 ".شاهزاده به من نزدید

فعال نمی خواد نگران باشی مگان. من "
 همه چیز رو تحت کنترلم

و بدون گفتن کلمه ای دیگر مِن باب  ".دارم
 توضیح به ناهار خوری



 .رفت و مگان را همراه با سینی تنها گذاشت

" جاش با صدای بسیار آرومی  " مگان
 بیا شمع ها رو" صدایش زد

 ".ببریم بیرون
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چرا؟  " مگان نگاهی بهش انداخت و گفت
 چقدر تو می تونی چاپلوسی

 " مامانم رو کنی ؟

 ".این عادالنه نیست، من از تو دفاع کردم"
 .مگان نگاه نفرت انگیزی به جاش انداخت



 من نیازی به دفاع تو"

 ".ندارم
در این مورد خیلی هم مطمئن نیستم. اوال "

 ،اصال بگو چرا من اینجا

 ".هستم

"  "چرا تو اینجایی؟" .او تقال کرد " دقیقا

صورت جاش در حالیکه سینی را از دست 
 مگان می گرفت بدون هیچ

من اینجام تا به تو کمک  " .احساسی بود
 کنم و تو داری به بهترین

 ".نحو ممکن این کار رو سخت می کنی

 ".من بهت اعتماد ندارم"

که تو هم به اندازه ی کافی روشن شدی. و "



 با توجه به این چیزی که

من می بینم تو دو تا انتخاب بیشتر نداری، 
 یک ما این نقش رو بازی

می کنیم و دو ، اینکه من اینجا رو همین 
 ."االن ترک کنم

جاش حق داشت که همین باعث می شد 
شتهعصبانیت مگان پایانی ندا  

باشد. چرا او نسبت به جاش اینقدر 
 خشمگین بود؟
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مگر اینکه او عضو یک گروه مخفی باشد که 
 به دنبال نیروی تازه است،

هرچند تا حاال که به اندازه کافی بی ضرر 
 .بوده است. و حق با او بود

جاش به او، در وضعیتی که خودش باید 
 یک ماه و نیم پیش بهش

حق با " .رسیدگی می کرد ، کمک کرده بود
 ".توئه. متاسفم

پوزخند آزار دهندهی روی صورت جاش 
 خیلی سخت" .نقش گرفت

ک او برگشت و ی ".بود حاال؟ بی خیال
 راست به طرف در فرانسوی رفت

 .و او را پشت سرش تنها گذاشت



مگان از در پشتی خارج شد و نفسش را 
 بیرون داد و در همان مسیر

 .کنار جاش مات و مبهوت ایستاد

 .زمزمه کنان گفت "چــــــــــه خبررره .... ؟"

خانه یک عرشه ی چوبی چند  ".خدای من"
 طبقه با استخری در لبه

منظره ی حیاط چند سال پیش آن داشت. 
 دوباره تزئین شده بود و از

پاییز گذشته که مگان برای دیدار آمده بود تا 
 االن امکانات بیشتری

اضافه شده بود . یک خانه ی استخر/ کابین 
 در کنارش اضافه شده بود،

و عرشه استخر گسترش پیدا کرده و با 



 باغچه پر از گل و گلدانهای

چندین میز به اندازه گل آراسته شده بود. 
 با19ی میزهای بیسترو

صندلیهایشان اطراف استخر چیده شده 
 بودند، و میز بوفه با تور

19 

 میزهای اغذیه فروشی و مشروب فروشی
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ارگانزای صورتی کمرنگ پوشیده شده بود و 
 تور ارگانزای سفید بر روی



یک طبقه از عرشه کشیده شده بود. اما این 
 چیزی نبود که آنها را

 .شگفت زده کرد

کل این قسمت با یک پارچه سفید نرم 
 سایبان شده و با چراغهای

چشمک زن سفید آراسته شده بود، و یک 
 لوستر عظیم در وسط، باالی

خر آویزان بوداست . 

مادرت فکر میکنه که ما االن ازدواج کردیم "
 جاش "و این یه پذیراییه؟

 .پرسید

نه، اون هیچ فرصتی رو برای اینکه قبل از "
 عروسی منو شکنجه بده،



 ".از دست نمیده
جاش در عرشه استخر قدم زد و  " ... چی"

 یکی از میزهای بیسترو رو

 .انداز و برانداز کرد
ت او را دنبال کرد. این میز مگان با وحش

 هم مانند دیگر میزها با یک

گل رز در یک گلدان کریستال تزیین شده 
 بود، چندین گلبرگ هم

هنرمندانه روی رومیزی سفید تزئین شده 
 بود. یک جام شیشهای

گنبدی شکل که روی گل ها قرار گرفته بود 
 .توجه جاش را جلب کرد
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" جاش " این از دیو و دلبر الهام گرفته شده؟
 این را پرسید و با شگفتی

 .به مگان نگاه کرد

 مگان سرش را با بی میلی تکان داد و گفت
 اون گفتش که تم شاهزاده "

اگر اون این ها " .یک لبخند کوتاه زد "...س
کرده باشه، رو برنامه ریزی  

بهت اطمینان میدم که میزها رو تغییر 
 داده. اون دوستت داره. من

 ".هیوالم

 .جاش سینی شمع را روی میز گذاشت



 اوه، خدایا. اون کاسه سیب"
های قرمز روی میز غذا به سفید برفی اشاره 

 می کنه؟ و اون چراغ

باشه عالالدین برنجی باید برای ." 

 .مگان بدون حرف سرش را تکان داد

 "مگان، جداً، اینجا چه خبره؟"

نمیدونم. " .مگان با ترس به اون خیره شد
 فکر میکنم حدوداً بیست

سالی برای این جشن پیر هستم و من حتی 
 فیلم های دیزنی رو دوست

 ".ندارم. اون هم میدونه
 " .فکر کنم دیگه مردونگی م از دست رفت"

ر مگان در حالی که از در ماد "زیبا نیست؟"



 پشتی بیرون می آمد و

سینی شمع ها را روی میز دید، این را 
 .پرسید
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مگان جواب  ".چرا، این یه چیز دیگه اس"
 داد، و به دکوراسیون نگاه

شفاف در انتهای کرد. یک کفش پاشنه بلند 
 استخر باالی بار گذاشته

شده بود، و با بطری های مشروب نگه 
 .داشته شده بود



مادرش یک قاب عکس تزئین شده را که به 
 جای عکس حاوی کلمات

 .بود روی میز پوشیده شده با ارگانزا قرار داد

 :مگان نزدیکتر رفت تا نوشته را بخواند

 .مگان و جاش، چهارده ژوئن

فکر کنم جاش بهت گفته بود که ترجیح "
 میده توی همه چیز از اسم

 ".جی استفاده بشه

گفته بود؟ من فکر " .مادرش به او نگاه کرد
 کردم منظورش دعوتنامه

هاست. به عالوه، اگر مهمونا قراره اونو 
 جاش صدا کنن و اگر قراره تو

پالکاردها هم جاش نوشته بشه، اینطوری 



 ".کمتر گیج کننده میشه

پدر مگان از در بعدی بیرون آمد، و یک 
 .قاب عکس در دستش بود

مگان وقتی فهمید آن چیست نفسش 
 حبس شد: یک عکس از جاش

 .و او در آشپزخانه والدینش

 "اینو چطوری گرفتید؟"
عکس هایی که تو از خودت " مادرش گفت

 و جاش برای من

همه تار و  – میفرستادی خیلی بد بودن
ه، موهایبدون فوکوس. تاز   
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جاش االن بلند و خیلی جذاب شده. بعد از 
 اینکه جاش تو رو توی

آشپزخونه بوسید پدرت با گوشیش از شما 
 عکس گرفت و حاال ما

 ".میتونیم امشب ازش استفاده کنیم

مادرش یک  ".وحشتناکه" مگان غرولند کرد
 نه، " .لبخند کوچک زد

خیلی هم خوبه. هرچند اون عکس حرفهای 
 که من میخواستم نیست

به تو پیشنهاد  بارها چیزی که من بارها و ...
 "... کردم

منم گفتم که جی نمیتونه کارش رو ول "



 ".کنه

 ".انجام دادنش یه لحظه است ..."
مگان با  "اصال چرا ما به اون احتیاج داریم؟"

 ما هر" .بی میلی پرسید

دومون اینجا هستیم. حضورمون باید کافی 
 هرچند امیدوار بود ".باشه

جاش برای مدت زیادی اینجا ماندگار نشود، 
 بنابراین میتوانست این

 .فاجعه را آخر هفته تمام کند

از باالی شانه ش به جاش نگاه کرد و با 
 اشاره گفت متاسفم، هرچند

چرا. و قبل از اینکه رویش  دقیقا نمیدانست
 را به سمت مادرش برگرداند



جاش یک لبخند همراه با همدردی به او زد، 
 و مگان از حالت راحت

آن تعجب کرد. او نمیتوانست به این 
 موضوع که جی در این موقعیت
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چه کاری انجام میداد، فکر نکند. شک 
 نداشت که او یک دلیل برای

سرزنشش پیدا می کرد. و مشخصا هیچ 
 کاری برای آرامشش انجام

 .نمیداد



مادرش اخم کرده بود، اما نه زیاد، و همین 
 باعث شد برای مگان سوال

پیش بیاید که آیا او این اواخر بوتاکس کرده 
 مراسم نامزدی". است

را دکر مجلل بود. تو نباید چیزی دختر باربا
 ".کمتر از اون داشته باشی

منظورت اینه که این جشن نامزدی "
 ماست؟ ما سه روز دیگه ازدواج

 "!می کنیم

باربارا دِکِر جشن نامزدی ای برای دخترش "
 گرفت که تا ماه ها توی

کلوب های شهر در موردش صحبت می 
 ".کردند



" ن نقل من نمی خوام برای جلو زدن از او
 دهن ".دهن مردم باشم

پس تو همه این کارها " .مگان باز مونده بود
 صدای "رو انجام دادی؟

مگان درحالیکه به چتر باالی سرش اشاره 
 چقدر" .میکرد باال رفته بود

 "برای این ها خرج کردید؟

مادرش  ."خیلی زیاد" پدرش با غرولند گفت
 !بارت" با سرزش گفت

اری و اون باید بسه دیگه . تو یه دختر د
 زیباترین مراسم عروسی رو تو

 ".تمام جکسون کانتی داشته باشه
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مراسم " پدرش گالیه آمیز گفت ."نیکول"
 عروسی قراره توی جانسون

کانتی باشه. و این حتی عروسی هم 
 ".نیست

" رو ببین جزئیات مادرش از کوره در رفت  "!
 و ناامید به اطراف نگاه

من میخواستم پیش خدمت های " .کرد
 واقعی استخدام کنم، به جای

او با  "... اینکه به این بچه ها این شانسو بدم
 دستش به سمت یک

دختر نوجوان با بلوز و دامن مشکی که 



 داشت روی یک بشقاب که بر

های کوچک می  روی میز غذا بود کیک
 اما پدرت ...." چید، اشاره کرد

قبول نکرد. و بعد از نمایش احمقانه ی تو 
 توی فرودگاه ، ما وقت کافی

 ".برای آماده سازی نداشتیم، مگان نیکول

مگان به این فکر  من رو بکش و راحتم کن
 .کرد

برادرش در حالیکه به مادربزرگ کمک 
 میکرد تا روی عرشه ی استخر

بیاید از در پشتی وارد شد. مادربزرگش 
 لباسش را با لباس آبی و سبز

زرق و برق دار عوض کرده بود و با هدبندی 



 با پرهای بزرگ ست کرده

بود. موهایش را شبیه سفیدبرفی درست 
 .کرده بود

کم کم مهمان ها میرسند و شمعها هنوز "
 مادرش در "روشن نشدند

از  حالیکه به سمت در فرانسوی میرفت،
 روی شانه اش نامش را خواند

سپس ایستاد و  "عزیزم، وقت تلف نکن "
 قبل از تکان دادن سرش سر
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 "... من حتی" .تا پای مادربزرگ را نگاه کرد

 صدای او درحالیکه وارد

 .خانه میشد قطع شد

مگان برای انتخاب لباس مادربزرگش پیش 
 خودش لبخند زد ... احتماال

بخشی از انتخابش برای آزار نیکول بوده 
 است. مگان دو شمع از داخل

سینی برداشت و جاش دم گوش او خم 
 قراره ما این وسایل رو" .شد

کجا بذاریم؟ میزهای کوچیک پوشیده از 
 شمع های دیزنی مانند

 ".هستند

 مگان لبخندش محو شد و غرغرکنان گفت



 اهمیتی نداره، فقط یه"
این می توانست یک  ".جایی بذاریمشون

 .فاجعه ی بزرگ باشد

نظرت چیه تو اون ها رو بذاری و من "
 "روشنشون کنم؟

 "خوبه"

مگان یکی را روی میزی که با قرقره نخ و 
 چرخ نخ ریسی عروسکی

گ تزئین شده بود قرار داد. مادربزرگ لن
 لنگان از آنها رد شد و به طرف

 .بار رفت

فکر کنم شمع ها باید داخل استخر قرار "
 ".بگیرند



یک زمانی، مگان مطمئن بود که  "چی؟"
 مادربزرگش در نهایت به

گوشه ای میرود و در کنج تنهایی خودش پیر 
 .می شود
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به استخر با حالت کیش کیش  ."استخر"
 مامانت " .کردن اشاره کرد

همه جا رو برای پیدا کردن این تُنگ های پر 
 زرق و برق و باکالس زیر

 "پا گذاشته و می خواد که اونا تو آب باشند



مگان یک شمع برداشت و کنار گذاشت. 
 شک داشت که حق با

مادربزرگش باشد. ولی قرار دادن همه چیز 
 هم روی میز عقالنی نبود،

و شناور شدن شمع ها هم بیش از اندازه 
 .با تم مادرش سازگار بود

سوال اینجا بود که چگونه با ظرافت اینکار را 
 باید انجام داد. و بعدش

 !دوباره چطوری با ظرافت، پیچاند

مگان بعد از در آوردن کفش هایش کنار 
تخر نشست و پاهایش رااس  

درون آب کرد. جاش دنبالش آمد و سینی 
 .را روی بتن زمین گذاشت



شمع هایی که روی میز قرار دادیم رو به "
 مگان بی درنگ " دستم بده

من اونا رو روشن می کنم و داخل " گفت
 تُنگ هایی که روی آب

 "هست، قرار میدم

او نامطمئن گفت ولی بی درنگ اطاعت 
 " ... باشه".کرد

من " .مادربزرگ راضی به طرف بار میرفت
 تشنمه. یه نوشیدنی برام

سکس آن  درست کن کوین. هنوزم از اون
 عالی ت درست20 دِ بیچ های

 می کنی ؟

 یک نوع نوشیدنی الکلی20
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کوین خندید و رفت پشت بار و چهار تا 
 از موقعی که" .لیوان برداشت

دبیرستانی بودم تا حاال دیگه درست نکردم 
 مامان بزرگ. درست از

وقتی شما منو به عنوان مسئول بار اون 
 مهمونیا استخدام کردین، تو و

 ".بابا بزرگ

تا اینکه مادرت فهمید تو واقعا برای تعمیر "
 خونه به ما کمک

یکنینم  .، با صدای بلند خندید"



کوین  ."اون خلق و خوی ملوکانه ای داره"
 سرش را با یک پوزخند

 "واقعا وحشتناکه" .تکان داد

 ."من به همین خاطر توی دردسر افتادم"

 مامان" مگان اضافه کرد

مطمئن بود که من می دونستم ، بنابراین 
 از اینکه بهش نگفتم حسابی

 ". عصبانی شده بود

 .مادربزرگ اخم کرد و سرش را تکان داد

مادرت و من هیچوقت تو روی هم "
 ."واینستادیم

کوین یک شیشه ی مشروب را به صورت 
 به" .سالم نظامی بلند کرد



 ."خاطرش خدا رو شکر میکنم
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بُهت زده قبل از اینکه شمع را  جاش با نگاه
 درون یکی از جام ها بگذارد

به مگان کمک کرد تا چندین تنگ را در آب 
 .صبر کن" .شناور کند

اگر مامان بزرگ، مادر مادر توئه، چرا لهجه 
 "جنوبی نداره؟

اینم یکی از دالیلیه که مامان، " .مگان خندید
 مادربزرگ رو قایم



ا اونا زندگی میکنه، و حاال که مادربزرگ ب
 .میکنه سختتر هم شده

مامان به همه میگه که اهل آتالنتاست، اما 
 اون فقط دو سال آخر

دبیرستان رو وقتی که بابا بزرگ توی 
 .کوکاکوال کار میکرده اونجا بوده

 ".اون اصالتا اهل آوِرلنده کانزاسه
اون تو یه " .جاش هنوز گیج نگاه میکرد

 مدت کوتاه لهجه ی جنوبی

 "گرفته و همچنان حفظش کرده؟

بیشتر شبیه اینه که داره " مادربزرگ غرید
 ، و"اداشو درمیاره

 نوشیدنیش را از کوین گرفت. جاش پرسید



 "چرا؟"

کوین با دو لیوان در دستانش به سمت آنها 
 .حرکت کرد

البته برای اینکه خودش رو خاصتر از بقیه "
 نشون بده. دلیل همه

اینه. اون ترجیح  کارهایی که انجام میده
 میده یک بانوی نجیبزاده

جنوبی با کماالت باشه تا یک زن با اصل و 
 نسب اهل غرب میانی دیده

 ."بشه
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کوین با یک نگاهی ژرف یکی از لیوانها را به 
 .جاش داد

" میکنم اینو بخوری. بهش  بهت پیشنهاد
 وقتی ."احتیاج پیدا میکنی

خم شد و لیوان دیگر را به مگان داد، چهره 
 .اش را با دقت نگاه کرد

به نظر میاد یه چیزهایی رو در مورد مامان "
 .به جاش نگفتی مگان

برای من تعجب آوره که تو چقدر به داستان 
 ".مامان عالقه داری

کوین همیشه توانایی این را داشت که 
 متوجه گندکاری های او بشود



و می توانست بگوید که کوین مشکوک شده 
 که این بین مسئله ای

وجود دارد. بدیاش این است که او 
 هیچوقت حدس نمیزند که واقعا

چه اتفاقی افتاده است. مگان موقعی که 
 لیوان را میگرفت نگاه خیرهای

نی را سر کشید و نصف نوشید انداخت و
 تالش کرد به خاطر سوزش

خدای بزرگ، کوین. " .گلویش سرفه نکند
 "الکل نود درصده؟

آیس تی النگ آیلنده. و می دونم که به  "
 ".صبر و تحمل احتیاج داری

بعد از  " جاش نگاه نگرانی بهش انداخت



 اتفاق اخیر مطمئن نیستم
 " که باید نوشیدنی بخوری یا نه ؟

خوب نیست که به مگان اصال برات  "
 کوین "اینطوری نگاه می کنی

همان موقع که توجهش را به جاش داد و 
 قبال هم" .سکوت کرد

 " همچین کاری رو انجام داده؟
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 .جاش ایستاد و بهش خیره خیره نگاه کرد

نه، و بعدازظهر هم غیرعمدی بود. اون "



 فکرش رو نمیکرد که با

 ".درامامین نباید مشروب بخوره

و تو به فکرت " .کوین ابرویش را باال برد
 "نرسید که جلوشو بگیری؟

صدایش به طرز قابل توجهی مبارزه طلبانه 
 ..بود

 ".اون نمیدونست که من قرص خوردم"
 مگان بقیه نوشیدنیاش را

س می کرد قبل از اینکه مهمان خورد. احسا
 .ها بیایید، زشت می شود

 "اون با تو نبود؟"
دقیقا " .جاش سرش را تکان داد و ایستاد

 داری منو به چه چیزی متهم



میکنی؟ اینکه سعی کردم خواهرت اُوردوز 
 کنه؟ سه روز قبل از

 ."عروسی، این کار عاقالنه به نظر نمیاد

ی یک قدم کوین با یک نگاه مبارزه طلبانه ا
 .به جاش نزدیک تر شد

وقت مناسب برای اوردز کردن پارتنرت "
 "کی هست، جاش؟

مگان از جایش پرید ، پایش کمی رطوبت 
 بر روی بتن برجای گذاشت،

دستش را روی سینه کوین گذاشت و او را 
 .به عقب هل داد

برو عقب کوین. جاش هیچوقت به من "
 آسیب نمیزنه. وگرنه، چرا باید



م پیشنهاد بده که نوشیدنی نخورم؟االن به " 
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کوین چشمانش را باریک کرد و دوباره به 
 من بهت" .جاش خیره شد

اعتماد ندارم. یه چیزی هست و من میخوام 
 ."تا تهش برم

اگر  . "!کوین! کافیه" مگان با اضطراب غرید
 او بدون دانستن کل

داستان عصبانی باشد، وقتی موضوع را 
 بفهمد چه کار می کند؟ هرچه



زودتر باید این بازی را تمام میکرد و با 
 جاش بهم میزد، اینطوری

جاش کاری نکرده که تو بهش " .بهتر بود
 ."بیاعتماد بشی

من از وقتی که باهاش شروع به قرار "
ازش خوشمگذاشتن کردی   

نمیومد مگان، این مرد یه عوضیه. ببین، 
 شاید من در مورد این موضوع

مدت طوالنی سکوت کردم ولی بدون اینکه 
 نظرمو بگم اجازه نمیدم

 ".باهاش ازدواج کنی

 "!تو تازه اونو دیدی کوین"
صدای اون یواش و  ."دقیقا منظورم اینه"



 "چرا؟" .تهدید آمیز بود

و مردد ماند مگان دهانش را باز کرد اون " .
 به خاطر کارش، سرش

 ".شلوغ بود

انقدر شلوغ که نتونه خانواده ی تو رو "
 "ببینه؟
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مگان احساس کرد نفسش تنگ شده 
 است، موهایش را از روی

پیشانیاش به کناری زد و به مادربزرگش 



 نگاه کرد که کناری ایستاده
است و همزمان با خوردن نوشیدنی اش 

 من" .داشت گوش میکرد

نمیخواستم بیام خونه، کوین. مطمئنا تو و 
 ."همه اینو میدونید

او برای لحظه ای طوالنی ساکت ماند و 
 اون" سپس آهی کشید و گفت،

تو نیست تنها شخص توی خانواده ی 
 ."مگان

مگان دستش را روی بازوی او گذاشت تا 
 حق با" .جلویش را بگیرد

 ."توئه. متاسفم. فقط اینو گردن جاش ننداز
متاسفم که تو رو " .فک کوین منقبض شد



 متهم به این کردم که سعی

 ."کردی خواهرم رو بکشی

به صورت جاش خیره شد، چشمانش آکنده 
 .از مبارزه طلبی بود

" آدم دیوونه ای مثل تو می تونه مطمئنم 
 کارش رو تر و تمیز انجام

 " داده باشه

 "!کوین"

جاش عصبی شد و یک قدم نزدیکتر آمد. 
 فضای بین دو مرد از خشونت

سنگین شده بود. مگان میدانست با 
 کوچکترین جرقهای این بشکهی

 .باروت منفجر میشود
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کوین، فکر میکنم قرار بود بهم یه "
 ."نوشیدنی بدی

کوین همچنان که به جاش خیره بود لیوان 
 مگان را برداشت و به سمت

 .بار رفت

مگان آهی از سر آسودگی کشید، و شانه 
 خود را به سینه جاش تکیه

 ."معذرت میخوام" داد

حلقه شد دست جاش دور کمر ظریف او . 

 برادرت همیشه اینقدر"



 "تندخوئه؟
مگان میدانست که باید او را پس بزند. 

 محبت فیزیکی او برای نمایش

در عموم بود، اما به نوعی میدانست که 
 .آرزوی این آرامش را دارد

 ."فقط جایی که پای من وسط باشه"

اون که بهت آسیبی نمی رسونه، می "
 "رسونه؟

نه، معلومه که نه. ولی هر " .مگان خندید
 کسی که اینکار رو کنه ، ولش

ما " .مگان نگاهی به جاش کرد ."نمی کنه
 باید مطمئن بشیم که اون

 ."نمیفهمه تو واقعا کی هستی



او سرش را تکان داد و به کوین نگاه کرد که 
 داشت نوشیدنی دیگری

 .را میکس میکرد

جدا فکر میکنم الکل برای تو خوب نیست "
زبعد ا  ..." 
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درب پشتی باز شد و مگان با دیدن دختر 
 بلوندی که دامن نوک مدادی

و بلوز سفید پوشیده بود وحشت زده 
 خشکش زد. او به کل بلیر را



فراموش کرده بود. چطور توانسته بود بلیر 
موش کند؟ بهترینرا فرا  

دوستش حیاط را جستجو کرد، قبل اینکه 
 بلیر مستقیما به سمتش

 .بیایید صورتش از ترس درهم رفت

جاش همانطوری که به دوست مگان نگاه 
 می کرد صدایش را پایین

اون کیه و چرا من یه دفعه استرس " .آورد
 "گرفتم؟

اون یکی از دو تا دوستای صمیمی منه. و "
باید بترسیم دومون ما هر ." 

 "من میشناسمش؟" اون خیلی آرام گفت

همه چیز موقعی که من سوار هواپیما "



 ".شدم اتفاق افتاد

 ".لعنت"
با دیدن صورت عصبانی بلیر، مگان 
 .نمیتوانست با جاش موافق نباشد
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هفتم فصل  

جاش زیاد نترسیده بود ولی زنی که به طرف 
 او قدم برمیداشت مثل

کسی بود که می خواست کله ی کسی را 
 بکند. شاید کله ی او را! او



لباسی مناسب کوکتل پارتی نپوشیده بود. 
 یک کت و دامن و پیراهن

سفید که مخصوص محل کار است به تن 
 کرده بود. نگاه آبی یخیش

به جاش دوخته شده بود و همین باعث 
 شد جاش واقعا از اینکه ممکن

است او با پاشنه بلند و باریک کفشش 
 چشمش را از جا در بی آورد،

 .بترسد. جاش کمی به مگان نزدیک شد

تو اینجا چیکار می کنی  " .مگان گفت "بلیر"
 "؟

بلیر  "...ما برای امشب مثال نقشه داشتیم"
 گفت، صدایش ، صدایی



 .یکنواخت بود
آهان، در اون مورد... من یادم رفت "

 ".باهات تماس بگیرم

" بعد جلوی آنها  ..." حاال بعدا بهت میگم
 ایستاد و جاش را از باال تا

ظاهرا تو  " .پایین با چشمانش برانداز کرد
 ".باید خیلی چیزا بهم بگی

بعد صدایش را پایین آورد تا کوین و 
 مادربزرگ مگان صدایش را

نوندنش در مورد اینکه چطوری تو در  " .
 عرض چهار ساعت پرواز یه
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و چشمانش را تنگ  ".نامزد جدید پیدا کردی
 تو همون کسی" .کرد

 "هستی که به مگان دارو دادی؟

مگان اعتراضش را با صدای نسبت  "!نــــــــه"
 بلندی بیان کرد به

طوری که برادرش و مادربزرگش به آنها 
 .نگاهی کردند

آیا آنها این تهمت را شنیدند؟ مگان بازوی 
 بلیر را کشید و به طرف میز

 .غذا رفت

هرچند که بلیر خودش اجازه داد که کشیده 
 بشود ولی صورتش را به



تیپه، آهای خوش  " .سمت جاش چرخاند
 بهتره یه تکونی به خودت

 "بدی و به ما ملحق بشی

جاش می دانست که مجبور خواهد شد از 
 .دست این یکی فرار کند

بخشی از وجودش می خواست که از آن جا 
 دور بشود و خودش را

داخل توالت پرت کند ولی اصال آمادگی 
 انجامش را نداشت . پس از

دیدن این نمایش باشکوه ثروت ، مطمئن 
 کسی – د که پدر مگانش

انگیزه  – که مرد خوبی به نظر می رسد
 بسیار زیادی برای برداشتن



طرح جاش و کسب ثروت از این برنامه 
 داشته است. جاش مطمئن نبود

که آیا در این دنیا به اندازه ی کافی پولی 
 برای خوشحالی نیکول فانده

میر وجود دارد یا نه ؟! مجبور بود که مدت 
ماند تا ببیندطوالنیتری ب  

چه چیزی دیگری می تواند پیدا کند و در 
 این فکر بود که شاید بعضی
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از شرکای تجاری بارت را در این مهمانی 



 باشند و بتواند در یک بحث

مودبانه از آنها اطالعات بیرون بکشد. 
 امشب کمکی بهش بود تا بتواند

تحقیقاتش را هدایت کند. شاید او شانسی 
 وارد این نقش شده بود ولی

همه چیز نشان دهندهی این بود که انگیزه 
 های بیشتری نسبت به آن

چیزی که او در فرودگاه تصور کرده بود، 
 .وجود دارد

حساس کنار نگاهی به دختر گندمگون 
 دستش انداخت. و بعدش فقط

 .... خود مگان بود

اما نه، جاش هنوز هم نباید جایی برود، 



 این بهترین دوست بدجنس،
 .مصیبت بود

مگان از روی شانه اش نگاهی انداخت و 
 سپس به دوستش نگاهی

کی بهت گفته که به من دارو  " .انداخت
 خوروندن ؟ و چطوری در

 "مورد جاش فهمیدی ؟

"  ین. می خواست بدونه که نامزدتکو
چطوری گذاشته جــــــــاش  

که تو پرواز بعد از ظهر اینقدر مست و 
 " !پاتیل بشی

کمر مگان ناگهان زیر دست جاش جا 
 خوش کرد. جاش نا خودآگاه



 .دستش را دور کمر ظریف او حلقه کرد
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او می خواست دستش را بیاندازد ولی 
 تصمیم گرفت در نگاه ها یک

زوج عاشق به نظر برسند اما مجبور بود که 
 اعتراف کند که این تنها

یک -دلیل برای نگه داشتن دستش نیست 
 .حس خوب داشت

زن عصبانی مقابلش به نظر نمی رسید از 
هاین حرکت خشنود شد  



باشد. موقعی که نگاه سرد و اخم آلودش 
 همراه با بازوی جاش پایین

آمد به نظر می رسید که عصبانی تر هم 
 .شده است

. " ؟ چی بهش گفتی مگان در حالیکه فکش  "
 .منقبض شده بود، پرسید

" چی گفتم ؟! اصال چرا در مورد اینکه تو  من
 چرا هیچی به من نگفتی

ا خشم بعدش بلیر ب ... "صحبت نکنیم؟
 دندان هایش را بر روی هم

فشرد. جاش نمی دانست نگاه بلیر که با 
 تنفر به او نگاه می کرد ، چقدر

اینجا  " .دیگر می توانست از این تنگتر شود



 و با تأکید " چه خبرررره؟

بر روی هر کلمه ای که می کرد این سوال را 
 .پرسید

 .مگان چرخشی به چشمانش داد

 ".داستانش طوالنیه"

"  " نه این داستان نمی تونه طوالنی باشه؟

 در طول" .بلیر جواب داد

هشت ساعت گذشته تو مجرد بودی، کدوم 
 داستان عاشقانهی

فوقالعاده ای می تونه تو این مدت زمان سر 
 "و کله ش پیدا بشه؟

 ".همه ش یه سوء تفاهم بود ".مگان گفت
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" ؟واقعـــا اوه، نگاه بلیر همچنان بر روی  "
 یه " .جاش ثابت بود

 "سوءتفاهم ؟ تو یه بی خانمانی؟

 "چــی؟"

از نظر روحی و روانی مریضی ؟ ژیگولی "
 "تروریستی؟21،

دستش را بر روی بازوی  "بلیر بس کن "
 من قبال". دوستش گذاشت

 ".به تروریست بودن متهمش کردم

 "و وقتی گفتش نه باور کردی؟"

در فکر فرو رفت و نگاه آزار  "..در واقع ،  "



 دهنده ای به جاش انداخت

 "فکر نکنم اون حتی جوابمو داده باشه "

 ؟"تو یه حرومزاده متقلبی، نیستی"

جاش متوجه شد هر چی بگوید ممکن است 
 علیه ش استفاده شود به

ر سکوت را ترجیح دادهمین خاط . 

بلیر ، اون طور که تو فکر می کنی نیست. "
 تو حتی قضیه رو هم

 ".نمیدونی
بلیر با لحن تند و تیزی که انگار بخواهد 

 پس" جاش را بی آزارد گفت
 "مگان چرا به من هیچی نمیگی

ژیگول به پسری میگن که بهش پول 21



میدن تا یه زن مسن رو اسکورت کنه یا 
بازی کنه نقش عاشق رو  
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مگان در حال حاضر با کوهی از چرندیات 
 – تم شاهزاده – مادرش

درگیر شده بود و دیگر نمی خواست بیشتر 
 از این با فرضیات بهترین

 .دوستش درگیر باشد

جاش در حالیکه مقابلش قرار گرفته بود با 
 صدایی بسیار بسیار آرام



به جای حمله کردن بهش چرا  " گفت
 ."نمیذاری درست توضیح بده

بلیر نگاهی پلیدانه بهش انداخت ولی لب 
 هایش را روی هم فشرد و

منتظر ماند، در حالی که با چشمانی گشاد 
 شده نگاهش بین جاش و

کرد، مگان بهترین دوستش حرکت می 
 من همونطوری" شروع کرد

که تو پیشنهاد دادی داخل هواپیما چندین 
 بار مشروب نوشیدم ولی

 "قبل از پرواز درامامین مصرف کرده بودم

 "به چی فکر می کردی ؟"

مگان نگاهی نگران  " !معلومه؛ به هیچی"



 و من تو هواپیما " کرد

بیهوش شدم و مهماندار می خواست که 
 من رو به ماموران امنیتی

کسی که کنار من  – بسپاره اما جاش
 نشسته بود و دلیل سفر من رو

به من کمک کرد که از  – می دونست
 هواپیما پیاده بشم، ولی چون

نمی تونستم راه برم، منو کول کرد و چون 
 مردم فکر می کردند اون

، گفتش که من منو ممکنه دزدیده باشه 
 ".نامزدشم

خوب اون موقع اینکار رو انجام داد ولی "
 "االن ؟

  



  

  

144 

 Chei Lady | دامـــــــــــــاد بدلی

من می دونستم که  " جاش کمی خم شد
 خانواده ش به دیدنش میاند

و همه ی اون چیزی که می خواستم این بود 
 که بسپارمش به مادرش

ولی مادرش شنید که من چی گفتم و فکر 
 ."کرد که من جی هستم

و بلیر به صورت زمزمه وار و با یک تعجب 
 ، تو "!اوه" :ساختگی گفت

اسم نامزد مگان رو می دونستی و سعی 
 نکردی که آنها رو از اشتباه



 "دربیاری؟

عصبانیت چینی به پیشانی  جاش از روی
 من سعی ام رو " اش داد

 "!کردم ولی مامان مگان رو دیدی دیگه ؟

آهان یعنی تو " بلیر دست به سینه شد
 میگی که حتی یه فرصت

کوچیک هم نداشتی که همون موقع بگی؛ 
 هی! اینجا یه سوتفاهم بزرگ

 ".پیش اومده و من جی کانر نیستم

اگهانی و مگان در حالیکه با یک ترس ن
 چشمانش از هم باز شده بود ،

هیس! بلیـــــر! ممکنه کسی صدامون " گفت
 "رو بشنوه



بلیر سرش را تکانی داد و با ناباوری به 
 مگان این " دوستش نگاه کرد

کار دیوونیگه! من همچین کاری رو همیشه 
لیبی انتظار داشتم نه از از  

 " !تو
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دستان جاش که بر پشت مگان بود تنگتر 
 شد و مگان را بیشتر به

خود نزدیکتر کرد. مگان به کدامین گناه باید 
 اینقدر این سختی ها را



تحمل می کرد ؟ اول مادرش و االن این 
 عوضی که خودش را بهترین

دوست مگان می نامید! هر چند که برادر 
 روانیش سعی می کرد که

که لحظه  – مراقب مگان باشد و نامزد مگان
 به لحظه بیشتر معلوم

 – میشود یک حرامزاده ی درجه یک است

 .که بهش نارو زده است

جاش حاال می دانست که جی کانرز شایسته 
 مگان نبوده است ولی

تی که بهش هنوز درد و تحقیر ناشی از خیان
 کرده است مگان را آزار

می دهد. مگان االن نیازمند همدردی و 



 تسلی بلیر هست نه خصومت

آشکار او ، کسی که مسلما حقیقت را می 
 دانسته است، با این حال

جاش کلماتی که برای دفاع داشت قورت 
 داد هر چند طعم تلخش بر

زبانش ماند. او نمی خواست در این 
 .نمایش درگیر شود

م چشمان مگان را پر کردغ منظورت  " .
 "چیه؟

این بی پروایی فقط مخصوص لیبی  "
 هست نه تو؛ تو همیشه یه آدم

 "!منطقی و عاقل بودی

نه بلیر ، عاقل و  " مگان سرش را تکان داد



 ".منطقی فقط توئی

 "خب پس چرا این کار رو انجام دادی ؟ "
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برای یک لحظه جاش فکر کرد که مگان 
 حرفی نخواهد زد ولی مگان

بعد از بیست و پنج  " .شروع به صحبت کرد
 سال واقعا این چه سوالیه

که تو ازم می پرسی؟ پس معلومه اصال 
 ".خوب من رو نمیشناسی

االن وقت  " .بلیر نگاه غم انگیزی بهش کرد



مون دوستی نیستآز  ." 

 ".نه نیست ".مگان خیلی آرام گفت "نه"
"  ازدواج پس چی ؟ تو می خوای با این مرد

 کنی تا از درگیری با مامانت

 "خودداری کنی؟

نه! البته که نه. اون با من بهم می زنه. "
 ".اون داره بهم کمک میکنه

 و " .بلیر نگاه زننده ای به جاش انداخت
اطرایشون حتما به خ البته  

 "!خوش قلبی ش داره اینکار رو انجام میده

جاش این را گفت چون دیگر  "می دونی "
 نمی توانست بیشتر از این

اینطور که به نظر می رسه  " .ساکت بماند



 این دور و بر تو تنها کسی
 ".هستی که می تونه اشک مگان رو در بیاره

مگان لبش را گازی گرفت و به جاش نگاهی 
 انداخت و با چشمانی که

تر شده بودند نگاهی پر از قدردانی بهش 
 انداخت و جاش فشار کوچکی

به پهلوی مگان آورد که حاکی از اطمینان 
 خاطر بود. ولی بلیر نگاهی

به جاش انداخت انگار که بخواهد خفه اش 
 .کند
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" به  کمک مگان می دونه که دلیل من فقط
 اون ـه و این به هیچ کسی

به جز خودمون ربطی نداره حتی به تو هم 
 ".ربطی نداره

و بلیر با انگشتش به سینه ی جاش 
 من بهت اصال " سیخونکی زد

 ".اعتماد ندارم
حرف از دست  تعداد دفعات تکرار این

 جاش در رفته بود و این یک

تناقض شدیدی داشت بین آنچه که گفته 
 می شد و هر چیزی که در

این بیست و نه سال گذشته در موردش 



 حرف زده بود. جاش پسر ثابت

قدم، قابل اعتماد و امین مک میالن ها 
 بوده است و می توانست فردی

باشد که به خاطر تصمیمات منطقیش می 
 .شد رویش حساب باز کرد

او همیشه مورد اعتماد همه بوده است و 
 اینکه االن با او مثل

کالهبردارها رفتار می کردند غرورش را 
 بررسی " .جریحه دار کرده بود

 ".کردن جوانب دیگه از توان من خارجه

تو اصال اسمشو  " .بلیر طرف مگان برگشت
؟ می دونی " 

 "جاش"



 "اینو قبال می دونستم. جاش چی؟ "
مگان نگاه محتاطانه ای بهش انداخت، 

 سپس نگاهش به سمت جاش

رفت. لحظاتی قبل، بلیر گفته بود که کوین 
 می خواهد در حد امکان
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جاش بداند و این کامال بیشتر در مورد 
 مشخص بود که کوین و بلیر با

هم در ارتباط هستند. و اگر او به بلیر هر 
 چی را می گفت، احتمال این



وجود داشت که بلیر همه اطالعات گرفته 
 شده را با برادر مگان به

اشتراک بگذارد. و جاش هم نمی خواست 
 که مگان از هر روش دفاعی

حروم شود، که در مقابل دوستش دارد م
 سرش را به نشانه ی موافقت

 .تکانی داد
 "جاش مک میالن "

بلیر قدمی به سمت جاش برداشت به 
 طوری که صورتش کمتر از یک

خب جاش مک  " .اینچ با او فاصله داشت
 میالن، تو به پُست آدم بدی

خوردی، من یک وکیل امور طالق هستم و 



 تخصصم اینه که مردم رو
از هر چی گَندِ خالص کنم. و فردا شب من 

 کوچکترین جزئیات رو در

مورد تو خواهم دونست؛ از گروه خونیت 
 گرفته تا اینکه آیا ختنه شدی

سپس بلیر به طرف مگان برگشت و  ".یا نه
 با انگشت به طرفش اشاره

و تــــو! بهتر نیست یه جوابی برای  " ای کرد
 "سوال اولم پیدا کنی؟

ان از هول و هراس باز ماند ... و دهان مگ
 و آیا این حس گناه بود که

 جاش در چشمان او می دید؟

پیام دریافت شده بود و بلیر به طرف بار 



 رفت و از باالی شانه اش

لیبی تا چند دقیقه  " خطاب به مگان گفت
 ".ای دیگه میرسه
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 . صورت مگان درخشید

اینطور که فهمیدم، لیبی باید " .جاش پرسید
 اون یکی دوست
 "صمیمیت باشه؟

و مگان در حالیکه هنوز به بلیر نگاه می کرد 
 .حرف جاش را تایید کرد



جاش امیدوار بود که لیبی رفتار گرمتری 
 نسبت به برنامه ریزی شان

داشته باشد، چون آنطور که معلوم بود بلیر 
 یواش یواش یک سری افکار

آنی را به نامزد ساختگی ش تزریق می کرد. 
 اصال اهمیتی نداشت که

موافقت او را برای پیاده کردن این حقه در 
 طول شب بگیرد ، بلکه

بیشتر نگران این بود که بلیر آخر بتواند 
 مگان را متقاعد کند که خیلی

او تمام کند سریع با . 

دستانش را گرفت و به چشمان  "مگان"
 .قهوه ای تیره اش نگاه انداخت



لطفا به بلیر گوش نده. من برای آسیب  "
 ".رسوندن به تو اینجا نیستم

وجدانش داشت بر سرش فریاد می کشید؛ 
 چونکه مگان زندگی خودش

را در سیاتل دارد و کسب و کار پدرش هیچ 
دتاثیری بر روی آن نخواه  

گذاشت، هر چند که خودش هم حرف های 
 خودش را کامال باور

نداشت. شاید عامل اصلی یکی از شرکای 
 بارت بوده است و او باید به

نفع پدر مگان عمل می کرد. اگر بارت بی 
 گناه بود ، مطمئنا او
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نمیخواست با یک شریک دزد و دروغگو 
 فعالیت کند. مگان داشت

 – چیزی را در صورت او جستجو می کرد

 شاید اطمینان از اینکه

میتواند به او اعتماد کند؟ ولی جاش 
 نگاهش را از او گرفت و فکری

خاطره ی بوسیدن او  – مزاحم سراغش آمد
 در باالی پله ها در مقابل

برادرش. نیتش بدون هیچ ضرری بود ولی 
 حسی که در آغوش

 ...داشتش



و با توجه به این که او دست های نرم و گرم 
 مگان را در دستش داشت،

می دانست که باید دستهایش را رها کند 
 ولی چون در این جشن

نامزدی مرکز توجه بودند طبیعتا کار بسیار 
 سختی بود و با توجه به

شی بود با اینکارش می اینکه او فرد باهو
 توانست بذر شک و تردید را

 – در میان اعضای خانواده ی مگان بکارد

 لعنتی، برادرش هم که آنجا
ولی شاید می توانست اطالعاتی را که  -بود

 الزم دارد باالخره بگیرد و

نمی توانست با خریت زیاد این ریسک را 



 بکند و آتو به دست مگان

ا او تمام کند. بدهد تا جلوی خانواده ش ب
 در واقع اگر او باهوش بود ،

می توانست با بازی کردن نقش یک 
 دوست پسر شایسته آنها را افسون

کند و اینگونه مطمئنا می توانست تا حد 
 ممکن همان اطراف باشد و

وظیفه اش را انجام دهد. و کلید انجام این 
 کار مگان بود که بهتر از هر

وقعیت کس دیگری می توانست در این م
 این مسئله را حل و فصل

کند، و یعنی اینکه اگر جاش یک دوست 
 پسر فوق العاده می بود، مگان
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دیگر هیچ توجیهی برای پایان دادن این 
 رابطه نداشت . ولی بدون هیچ

د که گام به گام جاش مجبور بو – شکی
 .عمل کند

شاید بهتر  " .جاش دستان مگان را رها کرد
 باشه که بقیه شمع ها رو

داخل آب بذاریم وگرنه مامانت عصبانی 
 ".میشه

مگان آمد که به طرف عرشه ی چوبی استخر 
 برود که جاش او را



مهمون ها یواش یواش دارند " .متوقف کرد
 به طرف عرشه ".می رسند

حرکتی کرد .چندین زوج میانسال در هنگام 
 گفتگویش با بلیر آمده

نمیشه عروس کنار استخر بشینه و  " .بودند
 احتماال لباسشم خیس

و با خنده ای مالیم بهش پیشنهادی را  ".کنه
 چرا شمع ها رو " .داد

به دست من نمیدی که روشن شون کنم و 
 "داخل آب بذارم؟

و لبخند مگان نگاه عجیبی بهش انداخت 
 خجولی بهش زد و سریع

سرش را تکانی داد و به شمع ها نگاهی 



 آنها برای نیم ".باشه" .انداخت
 " .دقیقه ساکت ماندند و بعد مگان گفت

 متشکرم که به من کمک

 ".میکنی

دیگه چی کار  " .جاش شانه ای باال انداخت
 کنم؟ بخشی از کارم اینه

، که مامانت رو در کنارت خوشحال نگه دارم
 و نگاهی به " درسته؟

و اینکار اونو خوشحال می  " .مگان انداخت
 ".کنه
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مگان ابروهایش را  ". ایــــــــن نه فقط این، "
 در هم کشید و با

هر چیزی. و متاسفم بابت  " .تأکید گفت
 رفتار بلیر که با تنفر باهات

برخورد کرد و مرسی بابت اینکه در مقابلش 
 ".ایستادی

من هیچ وقت در مقابل آدم های قلدر "
 ".نمی ایستم

ولی بلیر  " .مگان با تعجب نگاهی انداخت
 قلدر نیست. اون فقط نگرانه

جاش پوزخندی زد و شمع بعدی را در  ".منه
داختاستخر ان  اون " .



دوستته و من نمی خوام تخریبش کنم ولی 
 فکر کنم می تونست جور

دیگه ای قضایا را مدیریت کنه ... مثال با 
 ".کمی محبت

اون همینیه که هست. بلیر از اون دست  "
 آدمایی هست که مقابله

میکنه و قبل از اینکه مشکلی بزرگتر بشه 
 جلوش رو میگیره. اون هیچ

مراقبی نبوده وقت آدم مهربون و . " 

" جاش نگاهی به صورتش  " یعنی مثل تو ؟
 انداخت که در عین اینکه

به جاش نگاه می کرد رنگش به صورتی 
 .تغییر پیدا کرده بود



 "از کجا اینو می دونی ؟ "
جاش لبخندی زد و آخرین شمع را قبل از 

 اینکه در مقابلش بایستند
حسم بهم  " : در استخر انداخت و گفت

 ".گفت

نی با صدایی شاد اسمش را فریاد ز 
 "!مگان".زد

  

  

  

153 

 Chei Lady | دامـــــــــــــاد بدلی

هر دو برگشتند و زنی مو مشکی که به 
 سمت عرشه می دوید و صورتش



از فرط هیجان قرمز شده بود را دیدند. او 
 دامن نازکی که نارنجی و

صورتی رنگ بود و یک تاپ سفید و یک 
 پیراهن نازک و بدن نما که

 .دکمه هایش هم باز بود، پوشیده بود

مگان سینی خالی را به سمت جاش  "!لیبی"
 پرتاب کرد و به سمت

دوستش دوید و او را سخت در آغوش 
 .کشید

باورم نمیشه که " لیبی با فریاد این رو گفت
 و دستش را "!اینجایی

و توجه کوین و مادر بزرگ مگان تکانی داد 
 .را به خود جلب کرد



بلیر حتی برنگشت تا به مثال بهترین دوست 
 دیگرش سالمی کند. و

نامی که جاش پیشتر بهش لقب داده بود را 
 :دوباره بهش اشاره کرد

عوضی. لیبی از آغوش مگان بیرون آمد و با 
 نگاه خریداری جاش را از

جاش حس  باال تا پایین از نظر گذراند.
 بهتری از او گرفت، نه فقط به

خاطر اینکه چون او جاش را کامال انداز و 
 برانداز کرد و او را شایسته

یافت. بلکه اینطور به نظر می رسید که او از 
 برنامه ای که با مگان

 .ترتیب داده است استقبال و حمایت کند



اما مگان با حالت خشک و نگاهی پر 
 مضطرب در صورتش به لیبی

خبری داد ، مثل اینکه به ذهنش خطور 
 نکرده بود که لیبی هم باید
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ببخشیدا، من اینجا  " .در این بازی باشد
 این رو با "هستما لیبی جان

من سه روز  " .صدای بسیار بلندی گفت
 و ".دیگه ازدواج می کنم

گیجی و سردرگمی در چهره ی لیبی نمایان 



 .شد

مگان نگاهی به جاش انداخت، مثل اینکه 
 این یک مسئله ی اورژانسی

 " .هست و جاش بین دو زن حرکتی کرد

 سالم لیبی، من جاش

با صدایی به اندازه ی کافی بلند تا  ".هستم
 .خانواده ی مگان بشنوند

دنت خوش وقتماز دی " ." 

لیبی نگاهش در حالیکه دهانش هم اندکی 
 باز بود بین آن دو چرخید

و صدایش را انگار بخواهد با فردی که 
 کنارش هست صحبت کند پایین

فکر می کردم که این آپریلی که  " آورد



 ".گذشت با جی بهم زدی

مگان کمی خم شد تا نزدیک تر شود و 
 خب اون کار " نجواگونه گفت

جام دادمرو ان ." 

و عوضش ؛  " .ابروهای لیبی به باال رفت
 "قراره با این ازدواج کنی ؟

داستانش طوالنیه. اما این اسمش جاش  "
 هست ولی مادر و پدرم فکر

 ".می کنند که او جی هست

بعدش وقتی تو اون رو  " .لیبی چشمکی زد
 جاش صدا می کنی چطور

 "اونها فکر می کنند که جی هست؟
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مادرش دستی به سمتش تکان  "!مگان"
 داد، و با حرکتی ازش خواست

تا به گروه کوچکی که او با آنها در حال 
 .صحبت بود بپیوندد

مگان دستش را برشانه ی دوستش 
 .داستانش طوالنیه، لیبی " .گذاشت

بعدا برات تعریف می کنم. اما االن مجبورم 
 برم به دوستان افاده ای

مامانم خوش آمد بگم. لطفا، لطفا و لطفا 
 ".همراه ما نقش بازی کن

او به سمت زوج هایی که به آرامی به طرف 



 در پشتی می رفتند، حرکت

کرد و جاش را همراه دوستش که هنوز 
 مبهوت بود تنها گذاشت. تعداد

بیست نفر افزایش یافت. بارت  مهمانان به
 با سه مرد دیگر در حال

صحبت کردن بود و جاش در فکر این بود 
 که به آنها بپیوندد، اما او

باید راهی برای تشویق مگان پیدا می کرد تا 
 او را طوالنی تر در کنار

خودش نگه دارد. وگرنه قبل از اینکه خودش 
 را پیدا کند و حتی قبل

حقیق و بررسی کند ، از از اینکه شروع به ت
 .آنجا بیرون انداخته می شد



او این حس را داشت که لیبی می تواند یک 
 .متحد خوب باشد

چرا ما نمیریم کمی نوشیدنی " پرسید
 و به سمت بار، جایی "بگیریم؟

که برادر مگان ایستاده بود، حرکت کرد. آن 
 طور که مشخص بود همهی

تجاربش در پارتی های پدربزرگ و 
ربزرگ در این عصر به کارشماد  

آمده بود. جاش با لیوانی نیمه خالی ، او را 
 .به آن سمت هدایت کرد
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کوین قبل اینکه لبخندی به سمت لیبی بزند 
 نگاه خیره ای به سمت

چی می تونم به هیپی  " .جاش انداخت
 "مورد عالقه م بدم؟

لیبی چشمانش را چرخاند ولی خنده اش 
 .این حرکتش را خنثی کرد

یه لیوان شراب سفید می خوام. و چند بار  "
 بهت بگم که من هیپی

نیستم؟ می تونیم این لفظ رو بیشتر به 
 ".خواهرت تعمیم بدیم

کوین یک بطری شراب سفید را به دست 
ن یک لیوانگرفت و در درو  



اون برای یه سازمان غیرانتفاعی  " .ریخت
 محیط زیستی کار می کنه

و خط قرمزشه. ولی تو لباس هاتو خودت 
 رنگ می کنی، غذاتو خودت

پرورش میدی و از شیشه های بازیافتی کار 
 .هنری تولید می کنی

 "!هیپی

لیبی خنده ای کرد، صدای شاد خنده اش 
 باعث می شد جاش درست

مگان او را در کنار فک و فامیل وقتی که 
 عصبانی ش تنها گذاشته بود،

کمتر احساس تنش کند. حداقل همهی آنها 
 .احساس دشمنی نداشتند



لطفا! من لباس هام رو برای یه پروژه تو  "
 دبیرستان رنگ کردم و

گلدون گوجه فرنگی تو بالکن آپارتمانم دارد. 
 که این باعث میشه من

بودن موجه 22 به سختی برای کمونیسم
 ".باشم

 عضو جامعه ی اشتراکی22
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اما  ".کوین لیوان را به دست لیبی داد
 کارهای هنری با شیشه های



بازیافتی که درست می کنی. من در مورد 
 .نمایشگاهت از مگان شنیدم

 ".تبریک میگم
 ".متشکرم"

هر چند که بلیر کنار بار ایستاده بود اما به 
 بحث شان گوش میداد و

سرانجام به حرف آمد و نگاهش در نگاه 
 مگان شاید " .جاش قفل شد

این حرف را  ".وگان یا همچین چیزی شده
 با یک لبخند سفت و سخت

 "جاش ، مگان همچین چیزی شده؟ " .گفت

کوین برگشت تا بهش نگاهی بیاندازد. 
 .جاش لحظه ای خشکش زد



 ".نه هنوز کامال وگان نشده " .لعنت به بلیر
 و سپس توجهش را به

 "آب جو داری ؟ " .کوین داد
 "چه آبجویی می خوای؟"

 ".هر چیزی که الکلی باشه "

کوین سردکن را باز کرد و یک بطری ازش 
 بیرون کشید و قبل از اینکه

جاش بدهد درش را باز کرد به دست . 

با نوشیدن می خوای زمانت رو با خانواده  "
 "ی نامزدت صرف کنی ؟

 .بلیر این سوال را با لحنی مغرورانه پرسید
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نیستند خانواده ش نه ، اینا که " و یک  " .
 .جرعه ی طوالنی نوشید

به بلیر توجهی نکن.  " .لیبی خنده ای کرد
 فکر نمی کنم بلیر هیچ

وقت دوست پسرای ما رو قبول داشته 
 و جاش را نجات داد و " .باشه

سپس بازویش را در بازوی جاش انداخت و 
 او را از بار دور کرد، به

سمت دیگر استخر هدایت کرد که از چشم 
بود. جاشمهمانان پنهان   

عرشه را که از بیشتر از ده ها آدم پر شده 
 بود از نظر گذراند و مگان را



در مرکز یک گروه کوچک دید و با اینکه 
 مدت زیادی نبود که او را

میشناخت ولی می توانست بگوید که 
 .لبخندش از سر اجبار است

لیبی با نگاهش سعی کرد بفهمد چه چیزی 
 توجه جاش را به خود

است و سپس یک لبخند دندان جلب کرده 
 .نمایی به سمت جاش زد

 "چند وقته که مگان رو می شناسی؟ "

 ".حدودا هشت ساعت"

 " .شراب در گلوی لیبی پرید و به سرفه افتاد

 ببخشید ، گفتی که

 " هشت ساعته؟



و این معنای این بود که باید یک مختصری 
 از وقایعی که اتفاق افتاده
 .است را تعریف می کرد
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خب تو از سر خوش قلبی به مگان کمک  "
 این را با یک "کردی؟

 .لبخند شیطنت آمیز پرسید
البته، من یه چند روزی وقت آزاد داشتم، "

 "چرا نباید کمک می کردم؟

 ".داری دروغ میگی ".لیبی سرش را تکانی داد



او بارها توسط مگان و بلیر مورد اتهام قرار 
 گرفته بود، اما لیبی جور

دیگری او را مورد اتهام قرار داده بود. 
 نفسش لحظه ای بند آمد. او چه

می دانست؟ جرعه ای دیگر از آبجویش 
 نوشید و در بین شلوغی بدنبال

مگان گشت. او بین دو زن که بی وقفه 
د گیر افتادهصحبت می کردن  

بود و دستش را جلوی دهانش گرفت. 
 جاش وقتی متوجه شد که مگان

سعی می کند خمیازهاش را پنهان کند، 
 نمی توانست جلوی خندهاش

 .را بگیرد



بهترین دوست مگان  .تمرکز کن مک میالن
 همین االن او را متهم به

دروغ گویی کرده بود و او مثل یک پسر 
 دبیرستانی عاشق پیشه عمل

 "برای چی همچین حرفی می زنی؟ " .کرد

به خاطر طرز نگاهی که تو االن بهش "
 داشتی. مثل اینه که تو برای

شش ماه فقط ساالد خوردی و مگان یه 
 ".استیک نیم پزه

  

  

  

160 

 Chei Lady | دامـــــــــــــاد بدلی



با خشم به طرف لیبی برگشت و در معده 
 .ش سوزشی احساس کرد

به خاطر چی من رو متهم می کنی؟ یعنی "
 فکر می کنی من می خوام

 "بهش آسیبی برسونم؟

، و سپس جرعه ای از  "نه" لیبی گفت
 شراب سفیدش را نوشید و به

کامال  " .سمت مگان نگاهی انداخت
 برعکس. من فکر می کنم تو واقعا

داریدوستش  ." 

پس منظورت اینه که من با تظاهر به  "
 اینکه نامزدشم می خوام اونو

جاش این را  " به رختخواب بکشونم؟



 پرسید، مثل اینکه عصبانی شده

بود ، هر چند که فکر اینکه مگان با او در 
 .... رختخواب باشد

خب ، این فکر همین االن در سرش بود، و 
 سخت بود که این فکر را از

ون کندسرش بیر   .آرام باش ، پسر .
 تعجبش از این بود که انگار مگان

فانده میر بدون لباس هایش بود بدون 
 اینکه بخواهد در این حالت به

 .جاش کمکی کند

نه، من فکر می کنم تو واقعا داری بهش  "
 کمک می کنی تا از این

موقعیت سخت خالص بشه و یه جرقه ای 



 بین شما دو تا زده شده و

هی شانست رو امتحان کنی تا تو می خوا
 ".اونو بهتر بشناسی

 "با تظاهر به اینکه نامزدشم؟"
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لیبی شانه ای به سمت باال انداخت و با 
 لبخندی که به او می زد

هی، خوب چیزهای عجیب همیشه "گفت
 ".اتفاق می افتند

 "پس تو موافقی ؟"



صمیمانه بگم بهت، مردی که قرار بود "
 باهاش ازدواج کنه واقعا یه

حرومزاده بود. ولی مگان کور شده بود و 
 تمام مدت این مسئله را رد

می کرد تا اینکه او چیزی بیشتر از اون 
 چیزی که باید ، دید ، اون هم

د که جی و منشی اش بر روی میز زمانی بو
 ".داشتند سکس می کردند

جاش در نتیجه ی تصویرسازی ذهنی اش 
 خشکش زد و فکر کاری

 .که داشت با مگان می کرد، عذابش میداد

 و تو از کجا می دونی که"

 "من یه حرومزاده ی جانی نیستم؟



لیبی آبجوی جاش را از دستش گرفت و 
 همراه با شرابش بر روی میزی

کنارشان بود گذاشت. سپس دست  که
 راست جاش را در دستانش

گرفت و کف دستش را باز کرد. انگشت 
 اشاره ش را بر روی خطوط

این خط عشق توئه.  " .کف دستش کشید
 و ".که عمیق و طوالنیه

 " .سپس به صورت جاش نگاهی انداخت

 عشقت خیلی قوی و

یک عشق واقعی  وفادارانهس. تو احتماال
زن خواهی داشتنسبت به یه   

و وقتی اون زن رو یک روزی ببینی عمیقا 



 ".عاشقش میشی

ولی این اصال شبیه  ".جاش خنده ای کرد
 ".من نبودا
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یک برق شیطنت آمیزی در چشمان فندقی 
 این ".رنگ لیبی ظاهر شد

همون چیزیه که همه چیز رو بهتر می کنه. 
 تو از اون دست مردها

او خط های بیشتری را دنبال کرد،  ".نیستی
 و کف دست جاش را با



نه، تو معموال یه فرد  " .شستش صاف کرد
 منظم هستی. در مورد هر

چیزی فکر می کنی و یه برنامه ی با جزئیات 
 داری و تمایلی به کارهای

 ".شتاب زده نداری

جاش به خودش گفت که او همه چی را بر 
 اساس حدس و گمان

میگوید اما چطوری توانست اینقدر عالی او 
 را توصیف کند؟ به عالوه

قبل از اینکه لیبی کف دستش را ببیند، 
 .نظرش را گفته بود

این خط زندگیته که نشون میده تو از "
 مسیر عادی زندگی ت منحرف



یفتی و میشی. که باعث میشه تو در خطر ب
 عشقت رو پیدا کنی و اون

و  ".کال جریان زندگی ت رو تغییر میده
 نگاهی عجیب و غریب به سمت

تو االن در حال ماجراجویی  " .جاش انداخت
 هستی، جاش

 "مکمیالن؟

جاش سعی کرد که خیلی واضح عکس 
 گویا یه " .العمل نشان ندهد

سوالی فلسفیه. مگه ما همه تو ماجراجویی 
 "نیستیم ؟

 "مزاحمتونم؟ "
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غافلگیری باعث شد که جاش از جایش 
 بپرد، چرخید و دید مگان در

کنارش ایستاده است. می دانست چقدر بد 
 به نظر می رسیدند. لیبی

در حال نوازش دستش بود درعین اینکه 
شم به هم دیگرچشم در چ  

نگاه می کردند. لیبی زن زیبایی بود. 
 موهایش تقریبا مشکی بود که

ترکیبی زیتونی رنگ داشت و چشمان 
 فندقی اش نگاهی عجیب و

غریب داشت. اما با وجود اینکه جاش جلب 



 زیبایی اش شد اما جذبش

من  " .نشد. لیبی مگان را طرف جاش کشید
 همین االن داشتم کف

خوندم دست جاش رو می لیبی با صدای  ".
 .بی خیال این را گفت

بر اساس عکس العمل لیبی ، جاش 
 مطمئن بود که او ته صدای مگان

که حاکی از حسادت بود را نشنیده است . 
 اما او شنیده بود ... و

همانقدری که همه چیزش عجیب بود، این 
 .حسادت را دوست داشت

و موقعی که برگشت تا به مگان نگاه کند 
دی در تمام صورتشلبخن  



پخش شد و مثل یک نیروی غیر قابل 
 .توقف بود

مگان در حالیکه نگاهش را از صورت جاش 
 تو ".می گرفت پرسید

 "هنوزم اینکار رو انجام میدی؟

لیبی  ".البته، این کار فوق العاده دقیقه"
 فقط" .مشتاقانه زمزمه کرد

نیکرز متوجه نشه که من دارم اینکار رو 
 انجام میدم. اگر متوجه بشه
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که من این کار رو دوباره توی خونه اش 
 انجام دادم، من رو طرد

 ".میکنه

 .جاش با تعجب نگاهی به سمتش انداخت

 "نیکرز؟ "
لیبی شانه ای ".نام مستعار مادر مگان ـه"

 این یه نوع " .باال نداخت
هست، چون که  – نیکول – بازی با اسمش

 اون همیشه یه کپه زیر
 ".شلواری ) نیکرز( داره

رازت پیش  " .مگان خنده ی کجکی ای کرد
 من محفوظه. ولی تا زمانی

محفوظه که تو به من بگی چی تو کف دست 



 ".جاش دیدی

سرش را تکانی دادجاش  نه، اول تو. کف  ".
 " دست مگان چی میگه ؟

اینکه مگان عشقش را زمانی پیدا می کنه  "
 " .اصال انتظارش رو نداره

و قبل از سی  " .لیبی چشمکی به مگان زد
 ".سالگی ش ازدواج می کنه

 ".جاش پرسید "تو اینا رو از کجا می دونی؟ "

 تو که حتی کف دستشم
 ".ندیدی

لیبی  ".من قبال کف دستش رو خونده بودم"
 این حرف را به حالت

 .خفه ای گفت



خب چقدر مونده تا سی ساله ".جاش پرسید
 " بشی ؟
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نمی دونی این بی ادبانه س که از یه خانم  "
 "سنش رو بپرسی؟

وهای مگان به صورت شیطنت آمیزی به ابر 
 سمت باال رفت. و یک حس

آرامش در اعصاب جاش جاری شد و 
 خوشحال بود که به خاطر اینکه

لحظاتی با لیبی در ارتباط بود مورد غرض 



 ورزی و لجبازی قرار نگرفته

 .است
لیبی. مگان خنده  "دو ماه" داوطلبانه گفت

 کف دستم نگفته " .ای کرد

که من قبل اینکه سی ساله م بشه ازدواج 
 می کنم. پیشگو اینو

بلیر با نگاهی منزجر به گروه شان ".گفته
 دوباره پیشگویی " .پیوست

لیبی آهی کشید که نشان دهنده ی  ".نه
 این بود که خودش را آمادهی

تو نمی تونی این  " .بحث کرده است
 ".اتفاقات رو نادیده بگیری

ی تونم موقعی که ما حق با توئه، من نم "



 رفتیم سانتا کالی گُن دِیز و

یک ساعت در گرمای سوزان تابستان در 
 صف منتظر بودیم رو نادیده

 .بگیرم

 "حاال کیه که بیش از اندازه اغراق می کنه؟ "

روز کارگر  اون آخر هفته ، " .مگان پرسید
 بود و ما نهایتا ده دقیقه

 ".منتظر موندیم و هوا هم داغ نبود

" ما تو اون صف به خاطر هیچی  خب
 ".وایستاده بودیم
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 " .لیبی چانه ش را باال آورد ".درست نیست "
 اون آینده ی ما رو

گفت، و فقط اون چیزی که انتظار می رفت 
 ".نبود

جاش دیگر نمی توانست جلوی خودش را 
 اون ".بگیرد تا سوال نپرسد

به مگان گفته بود که قبل از اینکه وارد سی 
 سالگی بشه ازدواج

 "میکنه؟

نه اون به هر  " .مگان سرش را تکانی داد
 سه تامون گفت که قبل از

 ".سی سالگی ازدواج می کنیم



 .بلیر دستش را بر روی پهلویش گذاشت

" از اینکه اون شنیددرست بعد   

که ما چی تو صف داریم بهم میگیم. 
 یادتونه؟ ما داشتیم در مورد پیمان

احمقانه ای که زمان بچگی با هم بستیم 
 صحبت می کردیم. اینکه قبل

از اینکه سی ساله مون بشه و بترشیم، 
 ".ازدواج کنیم

لیبی اضافه کرد  ".نه اصال اینطوری نیست "
 اون" .و صورتش جدی بود

ه ما گفت که عروسی مون به مشکل بر ب
 می خوره و با افرادی دیگهای

به غیر از افراد مورد نظرمون ازدواج خواهیم 



 کرد. و از این پیمان نباید

 ".به این راحتی گذاشت

تو که این  " بلیر غرغری کرد و گفت
 مزخرفات رو باور نکردی، باور

 "کردی؟
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 .مگان این را گفت ".معلومه که باور نکرده "

لیبی زیر لبی این را گفت.  "من نمی دونم "
 بعد لیوان شراب سفیدش

تا حاال که درست گفته. تو و  " .را برداشت



 ".بلیر نامزد کردید

من شنبه ازدواج  " مگان نجواگونه گفت،
 و همان ".نمی کنم لیبی

لحظه که این کلمات را گفت ، صورتش به 
 حالت عصبی مانندی در

 .هم رفت

باشه  " .لیبی بازوی مگان را در بغلش گرفت
 باشه، جاش همهی

 ".اتفاقاتی که افتاده، برای من تعریف کرده
 " .و به مگان چشکمی زد

ا تو هرگز نمی دونی چه اتفاقی االن و بعد
 ".خواهد افتاد

 " .بلیر دوباره با حالت تنفر نگاهی انداخت



 عروسی من دو ماه دیگهس

و همه چیز عالی داره پیش میره. متاسفم 
 که خیال بیهوده ات رو ناامید

 ".می کنم

حاال  " .لیبی با لبخند خفیفی نگاهی انداخت
 می بینیم کی راست

سپس جرعهای دیگر از شرابش  ".میگه
 نوشید، تا این بحث را خاتمه

 .دهد
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مگان برای لحظهای نگاهی بین دوستانش 
 انداخت و ناخواسته به

پس شما دو تا تنها  " .خودش تکانی داد
 کسانی هستید که در مورد

جاش می دونید. من ازتون می خوام این 
 قضیه را پیش خودتون نگه

دارید تا زمانیکه جاش امشب با من بهم 
 ".بزنه

توجه جاش جلب شد. این دقیقا همان 
 .چیزی بود که ازش می ترسید

و بودن بلیر در کنار آنها باعث شده بود که 
 صحبت کردن برای مگان

 .سخت تر بشود



با نا امیدی پرسیدلیبی  " چـــــــــی؟ " همین  " .
 "االن؟

صورت مگان به خاطر این تصمیم گیری در 
 این کار باید " .هم رفت

انجام بشه لیبی. و هر چی زودتر ، بهتر. 
 جاش خودش زندگی داره و

 ".باید بره سراغ زندگی خودش

همان لحظه، مادرش از روی عرشه  "!مگان"
 صدایش کرد در حالیکه

دستانش را تکان می داد. مگان نفسش را 
 .با صدای بلندی بیرون داد

وقت انجام وظیفه س . دوباره. جاش یاال.  "
 وقشته که خودت رو به



دوستان مامان و بابام معرفی کنی، من 
 ".پیشاپیش ازت معذرت میخوام

و می خواست دست جاش را در دستش 
 بگیرد که لیبی زودتر این کار

 .را کرد
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برای یک دقیقه احتیاج دارم که با جاش  "
 و جاش را به ".حرف بزنم

کناری کشید و مگان شانه ای باال انداخت و 
 سریع به سمت مادرش



رفت. لیبی نگاهی زیر زیرکی به بلیر 
ندارهاین ربطی به تو  " .انداخت . 

 ".می تونی برگردی و با کوین الس بزنی

من  " .دهان بلیر از تعجب باز مانده بود
 الس نمی زنم، مخصوصا با

 ".کوین

 " .لیبی با بی تفاوتی شانه ای باال انداخت
 اینکه تو در طول دبیرستان

عاشقش بودی مسئله ای نیست که بخواد 
 ".پنهان بمونه

با هم  اون برای ده سال پیشه. ما االن "
 و سپس نگاهش ".دوستیم

بین لیبی و جاش رفت و برگشت و در 



 حالیکه چشمانش را تنگ میکرد

 " .با انگشتش به سمت لیبی اشاره کرد

 سعی نکن ترغیب کننده این

 "!وضعیت باشی، لیبی

 " .لیبی حرکت برو بابایی نشان داد
 ".خداحافظ، بلیر

آنها به تماشای مگان پرداختند و با 
 نگاهشان بدرقه اش کردند تا زمانی

که از دیدگانشان پنهان شد. جاش امیدوار 
 بود که بلیر او را متقاعد به

عجله کردن نکند. لیبی منتظر ماند تا بلیر از 
 جلوی دیدگانش برود، و

سپس بازوی عضالنی او را گرفت و به 



 تو می خوای " .طرفش خم شد
شب با مگان بهم بزنی؟ام و نگاهی نگران  "

 .به جاش انداخت
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لیبی فکر می کرد که او به دلیل دیگری می 
 ....خواهد اینجا باشد

دالیلی که خودش آنها را ثابت کرد. جاش 
 باید احمق می بود که

اهد بیشتر پیشروی کند، مخصوصا از بخو
 زمانیکه بلیر تصمیم گرفته



بود هر جور شده است از دستش خالص 
 بشود و مگان در تالش بود

 ".نه" .که همین امشب بهم بزند
پس اینکار رو نکن.نگاهت نسبت بهش "

 جوری باشه که انگار اون

آخرین زن روی کره ی زمینه ، پس اینکار رو 
کهنکن. من تا اونجایی  

 ".بتونم بهت کمک می کنم

جاش از اینکه داشت از کمک لیبی 
 سوءاستفاده می کرد حس بدی

داشت، اما او به این کمک نیاز داشت تا 
 .پیشرفت داشته باشد

و سعی کرد حرفهایی که لیبی در موردش 



 می گفت و حقیقت بود را

نادیده بگیرد. در مورد اینکه او آنقدر به 
 مگان عالقه پیدا کرده است که

 .بخواهد بهش عتراف کند
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 فصل هشتم

جاش در حال آمدن به سمتش بود و به 
 نظر می رسید، نسبت به قبل

ی تنهایش بگذارد آرامش از آنکه با لیب
 .بیشتری دارد و خوشحالتر است



 دوستش چه چیزی به او گفته بود؟

مادرش از اینکه مگان به او ملحق نشده بود 
 آشکارا عصبانی بود، اما

 " .بلیر مچ دستش را سفت چسبیده بود

 من سعی می کنم که منافع

بلیر این را گفت و  ".تو رو در نظر بگیرم
د دلیلسعی کرد که در مور   

تو چه مرگته  " .رفتار مگان با او صحبت کند
 "؟

من تو رو مثل خواهرم  " .کمر مگان گرفت
 دوست دارم، بلیر، اما این

تصمیم مربوط به خودمه و اگه نمی تونی 
 ".بپذیریش آزادی که بری



 ".مگان این یه تصمیم احمقانه س"

مگان لحظه ای به خودش لرزید اما از 
 به " .تصمیمش پا پس نکشید

هر حال این تصمیم منه و این به این معنی 
 نیست که من با این مرد

 ".ازدواج می کنم و اون با من به هم می زنه
جاش گلویش را صاف کرد و در کنار مگان 

 ایستاد، و آنقدری نزدیک
بود که که آخرین کلمه ای که او گفت را 

 بلیر تو چی ".بشنود
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میخوای؟ و چه چیزی تو رو االن خوشحال 
 می کنه؟ تو می خوای به

پدر و مادر مگان بگی که ما بهشون دروغ 
 گفتیم؟ نمی بینی مگان چه

حالی داره؟ مگان االن حالش حتی بدتر از 
 زمانیه که مادر و پدرش من

ودندرو با جی اشتباه گرفت ب ." 

تو دلیل " .بلیر لب هایش را بهم فشار داد
 این حال و موقعیت االن

 ".مگان هست

من اصال نسبت به این قضیه بی توجه  "
 نیستم. اما االن سعی می کنم



به بهترین نحوی که می تونم از این 
 ".موقعیت خارجش کنم

 "... اگر تو بهش آسیبی بزنی"
جاش با لحن خشکی این  "بله، می دونم، "

 تو گذشتهی " .را گفت
شرارت آمیز من رو پیدا می کنی و می 

 کوبونی تو صورتم، باشه، موفق

باشی. در هر صورت من مرد کسل کننده 
 ای هستم، و تو اوقات سختی

خواهی داشت تا چیزی پیدا کنی تا به 
 ".هدفت برسی

مگان به سختی می توانست باور کند که او 
ست، ولیکسل کننده ا  



مطمئن بود که او نه خالفکار هست نه جز 
 23.دسته ی موتور سواران

بلیر مطمئنا مجبور خواهد شد خیلی 
 جستجو کند تا رسوایی خاصی

در مورد جاش مک میالن پیدا کند. در هر 
 صورت مگان هرگز سعی

در آمریکا دسته موتور سواران جزء 23
خالفکاران قرار میگیرند چون کارهای خالف 

نون انجام می دهند و به همین دلیل از قا
 حمایت های

 .قانونی محرومند
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نکرد که فانتزیش را در مورد اینکه با یک 
 پسر بد قرار بگذار پنهان

کند و جاش جوانمرد، خوش قیافه و با 
 یا هر چیزی – شخصیتی جذاب

داد می زد که مخالف بد بودن  – در مورد او
 است. مگان جذبش شده

بود آنقدری که نمی توانست اعتراف کند. 
 اما خوب می دانست که

نمیتواند این حقیقت را که این ارتباط تا 
 چند ساعت دیگر پایان

مییابد، نادیده بگیرد و او نمی توانست 
 دلبسته ش شود. حس نا امیدی



وجودش را پر کردتمام  . 

اگر  " .بلیر انگشتش را سمت جاش گرفت
 من چیزی پیدا کنم، با

شکایت و دادخواهیهای زیاد جوری بهت 
 ضربه می زنم، که تو از اینکه

 ".سوار اون هواپیما شدی پشیمون بشی

جاش شانه باال انداخت و انگار که تحت 
 هر " .تاثیر قرار نگرفته باشد

 ".کاری دلت می خواد بکن

لیبی ، کسی که فقط نظاره گر آنها بود، از 
 پشت سر جاش خنده ای

حرف خودت رو به خودت  " .بلند سر داد
 برگردوند و جلوت وایستاد



 ".بلیر. االن واقعا ازش خوشم اومد

جاش قبل از اینکه به سمت مگان برگرد به 
 لیبی خندهی

مادرت خوشحال به نظر  " .شطینتآمیزی زد
ریم ونمی رسه، ما باید ب  

 ".نقش یه زوج نامزد را بازی کنم
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 ".آره"
جاش دستش را پشت مگان گذاشت و 

 دورش حلقه کرد و لبخندی



بهش زد، مثل یک دوست پسر مهربان به 
 پس بیا " .نظر می رسید

 ".بریم مادرت رو خوشحال کنیم

 "این یه ضد و نقیض اساسی ــه "
جاش دست مگان را گرفت و از بلیر دورش 

 کرد، و به سمت گوش

مگان خم شد قبل از آنکه به سمت میزی 
 که مادرش و دوستانش بر

همیشه بلیر  " .سر ایستاده بودند بروند
 " ... خیلی

 "عصبانیه؟"

 ".یه چیز دیگه می خواستم بگم"

اون همیشه این مدلی  " .مگان خندید



 نیست. او قبال خوشحالتر و

 ".. بیخیالتر بود، اما االن جدیتر و

 "دیکتاتورتره؟"

در حالیکه آن ها آرام آرام قدم بر می 
 .داشتند ، مگان آهی بلند کشید

صادقانه بگم، اون به معنای واقعی خوب  "
 بود، ولی بعد از کارهای

کالج می رفت  پدرش عوض شد. موقعی که
 متوجه شد که پدرش به

مادرش برای سالهای زیادی خیانت می کرده 
 و خودش این قضیه رو
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شخصا متوجه شد، به همین خاطر در 
 دبیرستان رویای وکیل شدن رو

داشت و این برنامه رو داشت که در یک 
 شرکت حقوقی کار کند تا

اینکه پدرش از مادرش بدون اینکه چیزی 
 براش بذاره طالق گرفت و

پنج سال بعدش هم مرد. حاال اون یه وکیل 
 امور طالق هست مخصوصا

برای زنانی که در ازدواجشون باهاشون به 
 طور ناعادالنه ای بدرفتاری

اونها نمی تونند در میشه و مطمئنه که 
 پروسهی طالقشون به



 ".پیشرفتی دست پیدا کنند

جاش لحظه ای فکر کرد و سپس حرف های 
 .مگان را تصدیق کرد

 ".این یک شغل تحسین برانگیزه"
بلیر با بهترین نیت ها شروع کرد ولی به  "

 مرور خسته شد و تغییر

 ".کرد ولی نه در جهت بهتر شدن

ی انداختند که آنها به روبروی شان نگاه
 مادر مگان به سمت یک زوج

مگان! من  " .مسن دستش را تکان می داد
 می خوام تو و جاش رو به

بعضی از دوستان قدیمیم تو کلوب 
 ".محلیمون معرفی کنم



مگان متوجه شد که مادرش مجبور بوده که 
 به قدمت دوستیشان

اشاره کند، چون که پدر و مادرش فقط پنج 
بسال بود که به کلو  
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 ".وقت نمایشه " .محلی ملحق شده بودند

 زیر لبی به جاش این را

 .گفت

جاش فشار کوچکی به دستش آورد که 
 حاکی از اطمینان خاطر بود و



سپس به آن گروه پیوستند. مگان نگران 
 این مسئله بود که او و جاش

نتوانند هرگز از پس این مسئله بربیایید 
 ولی آنها تمام عصر را خیلی

راحت و آسان توانستند این نمایش را 
 پشت سر بگذارند. جاش یک فرد

معاشرتی فوق العاده بود که دوستان پدر و 
 .مادرش عاشقش شده بودند

ده بود که هنر ایجاد یک بحث مگان شنی
 خوب می تواند توجه افراد را

بر روی یک فرد جلب کند، بدون اینکه فرد 
 اصال زیاد در مورد خودش

صحبت کند. و جاش در این کار استاد بود 



 ، همهی بحث را جوری

هدایت کرد که هیچ جای سوالی در مورد 
 خودش نماند. او یک عالقهی

نشان داد خاصی نسبت به دوستان پدرش 
 و مگان نگران این بود که او

بخواهد با استفاده از این کار روغن مارش 
 را بفروشد ولی او حتی یک

کلمه هم نه در مورد جدول زمانی صحبت 
 کرد نه در مورد گروههای

هرمی. در عوض او از آنها پرسید که چند 
 سال پدر مگان را می شناسند،

یا سرگرمی های بارت چه چیزهایی بوده و آ
 آنها برنامه ریز مالی بارت



را پیشنهاد می کنند یا خیر. جاش لبخندی 
 زد و گفت چون که مجبور

است که برای همسر آیندهش و به 
 متعاقبش بچههای آیندهشان

 .برنامهای بریزد
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در مورد خانواده ی جاش موقعی که 
 آیندهش صحبت می کرد لبخندی

به سوی مگان زد، مثل اینکه آنها در یک راز 
 بسیار سری با هم سهیم



هستند. دلش قیلی ویلی رفت نه به خاطر 
 هر – دورنمای داشتن فرزند

 – چند که آنها را برای یک روزی می خواست

 بلکه به خاطر نگاه

خیرهای بود که جاش به او انداخت، انگار 
 که جاش دیگر نمی توانست

برای عملی کردن ایده ش منتظر شود تا با 
 مگان تنها بشود. بعدش

مگان به خاطر آورد که آنها یک راز مشترک 
 دارند .قبل از پایان امشب

آنها به رابطهشان پایان میدهند. مادرش 
 شاید نتوانسته بود خدمه های

ا به کار بگیرد ولی همین تعداد کم حرفهای ر 



 نوجوانان به خوبی توانسته
بودند از پس کارشان که چرخاندن سینی 

 غذا بود بربیایند و همچنین

با تم پرنسس هم تناسب داشتند. شکل 
 شیرینی های شکری مثل کدو،

چراغ جادو، پری دریایی، و .... آدم کوتوله؟ 
بودند که در سینی های -  

با فینگر فودها چرخانده نقره ای همراه 
 میشدند. خدمههای زیر سن

قانونی نمی توانستند نوشیدنی سرو کنند، 
 اما جمعیت خیلی زود

متوجه شد که بار در جهت مخالف استخر 
 .قرار دارد



بعد از اینکه جاش و مگان دوبار چرخیدن و 
 مادر مگان راضی به نظر

رسید، بلیر و لیبی به آنها دم میز مشروب 
. در حالیکه بلیرپیوستند  

ساکت و ناراضی بود و لیبی برای اینکه این 
 جو بد را از بین ببرد شروع

کرد به سوال کردن از جاش در مورد 
 .خانواده اش
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موقعی که شونزده ساله م بود پدرم فوت "



ن موقع برادرم هنوزکرد، او  

کالج می رفت اما او و مادرم شرکت پدرم را 
 مدیریت می کردند تا

زمانیکه فارغ التحصیل شد و کامال کار را در 
 دستش گرفت. مدیر کسب

 ".و کارمون واقعا یه کمک بزرگ بود

مگان دستش را برروی دست جاش 
 گذاشت. او نمیتوانست تصور کند

که اگر پدرش را از دست میداد دوران 
 .نوجوانیاش چگونه میگذشت

پدرش الگوی زندگیش در دوران 
 دبیرستانش بود و کسی بود که

جلوی خواستههای زنانه ی مادرش ایستاد. 



 پدرش به او گفته که
زیباترین دختر دنیا هست و عقاید مادرش 

 در طول زمان از حالت

طبیعیش خارج شده است و نباید از 
 .دستش عصبانی شد

کوچولو، چیزهایی هست که تو درباره "
 پدرش به "مادرت نمی دونی

اون دوستت داره و روش  " .او گفته بود
 نشون دادن عالقهش این

 ".طوریه

مگان همیشه آرزو می کرد که مادرش یک 
 روش دیگری برای ابراز

 .عالقه ش پیدا کند



، لیبی بر پشت صندلی مگان خم "جاش"
ز اینکه توجهششد و قبل ا  

به طرف جاش برود چشم در چشم با 
 تو و بلیر " .بهترین دوستش شد
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یه چیز مشترک دارید. اونم وقتی در مدرسه 
 ی حقوق بود پدرش رو

 ".از دست داد
تبلیر نگاهی به سمت جاش انداخ پدر  " .

 تو هم به مادرت کلک زد و



قبل از اینکه بمیره اونو بدون اینکه چیزی 
 "بهش بده طالق داد؟

پدرم ،  ".، جاش به آرامی این را گفت"نه"
 مادرم را خیلی زیاد دوست

داشت و منم امیدوارم که یه روزی ازدواجی 
 مشابه ازدواج اونا داشته

 ".باشم

 "بر اساس دروغ و فریب؟ "

جاش برای لحظه ساکت ماند و جوابش که 
 "نه " .آرام بود

بلیر هیچ  " .لیبی با اخمی به بلیر نگاه کرد
 کس به اندازه ی تو نسبت

 ".به عشق بدبین نیست



من واقع بین هستم لیبی. عشق یه "
 ".تصمیم لحظه ایه

تو واقعا فکر می کنی که رابطه ی تو و نیل  "
 لیبی این را "عشقه؟

دور دوستش به حالت سوال کرد و 
 .بازجویانه ای چرخید

لیبی شده بود صدای فکر مگان، چیزی که 
 چند ماه در سکوت بهش

 .فکر می کرد
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من و نیل خیلی با هم جوریم و رابطهمون  "
 بر اساس حقیقت و

 ".سرگرمی های مشابه هست

و این خیلی  ".لیبی با حالت یکنواختی گفت
 ".رمانتیکه

داستان عاشقانه آخرین چیز نیست. "
 عشق همیشه جهش هورمون ها

 " .بلیر به دوستش نگاهی انداخت ".و شهوته

 اگه تو توی رابطههات
دنبال چیزی غیر از عشق بودی ، شاید یکی 

 از رابطههات بیشتر از سه
طول می کشیدهفته  .". 

من یک عشق و سکس پر حرارت کوتاه "



 مدت رو به یک رابطه سرد و

لیبی نگاهی به  ." بی احساس ترجیح می دم
 بلیر انداخت و مگان

 .ناراحتی را در چشمانش دید
و  " .بلیر توجه اش به طرف جاش برگشت

 ما چطوری هر چیزی رو که

تو میگی باور کنیم ؟ تو می تونی خیلی 
حرفا رو از خودت خوب اون  

مادرت، برادرت و  – در آورده باشی
 ".همچنین پدرت

 .مگان هشدار آمیز صدایش کرد "بلیر"
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یک سکوت مضحک در آن گروه حکمفرما 
 شد؛ و یک دفعه جاش

انگار شما دخترا دوست دارید  " .ایستاد
 بدون حضور من صحبت کنید،

پس من میرم یه تماس بگیرم و شما رو با 
 ".همدیگه تنها میذارم

با کی می خواهی صحبت  ".بلیر پرسید
 "کنی؟

جاش موبایلش را از جیبش بیرون کشید و 
 قبل از اینکه نگاهش در

نگاه آنها قفل بشود لیست تماس ها را 
نوآ. از وقتی که برادرم؛ " .آورد  



رسیدم کانزاس سیتی باهاش تماسی 
 نداشتم و باید تا حاال نگران شده

 ".باشه

بذار  " .بلیر موبایل جاش را از دستش قاپید
 ".ببینیم واقعا تو برادر داری

 " .مگان فریاد زد و به طرفش رفت "!بلیر"

 "چه غلطی داری می کنی؟

بلیر در حالیکه جاش  ".محافظت از تو"
ش می کرد نفسش رانگاه  

حبس کرد و چشمان جاش از ترس گشاد 
 شد. بلیر دستش را بر روی

دکمهی سبز فشار داد و گوشی را دم 
 سالم؟ نوآ؟ " .گوشش گرفت



یک  " نسبت شما با جاش مک میالن چیه؟
 دفعه ترس و وحشت در

نه! اون حالش  " .صورت بلیر پدیدار شد
 !خوبه! تصادف نکرده! متاسفم

 " ... اون فقط
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مگان گوشی را از دست دوستش  "!بلیر"
 !خدایا " .گرفت و به جاش داد

 ".واقعا متاسفم

جاش موقعی که گوشی را به سمت گوشش 



 می برد، اخمی کرد و

مگان یک  ".نوآ؟ نه، من حالم خوبه " .گفت
 نگاه عذرخواهانه ای بهش

این شوخی مسخره ایده ی یه نفری  " .کرد
 ".بود

مگان ، جاش را تکانی داد و او به  " !برو"
 جهت مخالف استخر و به

طرف حیاط پشتی رفت ، جایی که افراد 
 .کمتری حضور داشتند

مگان این را بعد از اینکه  "بلیر چه مرگته؟ "
 جاش آنجا را ترک کرد

 ".تو برادرش رو نصفه جون کردی " .پرسید
خب موقعی که  ".بلیر شانه ای باال انداخت



 من گوشی رو گرفتم سعی

 ".نکرد جلومو بگیره
آره، چون یه دفعه با این " .لیبی گفت

 حقیقت مواجه شد که یه زن

 ".می تونه اینقدر حرفه ای گوشیش رو بقاپه

 و براوویی گفت و بلیر

شاید من یه کمی  " .نگاه شرمساری کرد
 "... زیاده روی کردم

 "تو تازه فکر می کنــــــــــــی؟ ".مگان پرسید
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چشم لیبی  ".من فکر کنم اون خیلی جذابه“
 بر روی جاش بود و یک

می  نگاه تحسین برانگیز در چشمانش برق
 باسن خوبی هم " .زد

 ".دارهها

مگان خشک و بی روح این  "خنده داره،"
 مامان بزرگم " .حرف را زد

 ".هم همچین حرفی رو زد

 ".همیشه مامان بزرگ رو دوست داشتم "

 فکر " .لیبی این را گفت

میکنم که تو باید برای به دست آوردنش 
 ".تالش کنی

هیچی چیزی بین مون نیست که بخوام "



 ".براش تالش کنم

فکر می کردم که  ".بلیر خاطر نشان کرد
 شما قراره امشب به هم

 ".بزنید

ولی تالش می کرد که این قضیه را  "... آره"
 به تأخیر بی اندازد و

دوست داشت وقت بیشتری را با جاش 
 صرف کند. اما واقعیت در جلوی

به اینکه جاش چشمانش بود و فکر کردن 
 مک میالن را هرگز نخواهد

 .دید عصبی و وحشت زدهاش می کرد

لیبی نوشیدنیاش را به سمت دهانش برد و 
 به مگان نگاه زیرکانهای



من میگم فردا باهاش به هم  " .انداخت
 بزن. تو کارهای دیگه ای

 ".میتونی امشب انجام بدی
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لیبی، ممکنه تو یه رابطه  " .مگان اخمی کرد
 ی یه شبه رو بپسندی

 ".ولی من نه

خب " .لیبی نگاه سرگردانی به مگان انداخت
 بهتره شما دو تا یه حقیقی

رو بدونید، من در حال حاضر آدم رابطه ی 



 یه شبه نیستم و چهار ماهه

 ".که با میچ هستم

 .بلیر و مگان با تعجب به لیبی نگاه کردند

چیــــــــه؟ من دیگه جوون نمیشم. ما در "
 آستانه ی سی سالگی

هستیم و تا عروسی شما دو تا قرار میذارم. 
 می دونم، شما االن در

موردم چی فکری می کنید ولی این در 
 مقابل فاجعهی عروسی مگان

 ".خیلی هم تعجب برانگیز نیست

 "منظورت چیه؟".مگان پرسید

بلیر غرغری کرد، و بر روی صندلی ش 
 .خودش را به عقب کشید



دوباره مزخرفات پیشگو نه. اگه می "
 دونستم تو اینقدر این قضیه رو

 ".جدی میگیری ، هیچ وقت نمی رفتم

اتفاقیه که  " .لیبی چشمانش را تنگ کرد
 افتاده ، بلیر. می خواهی حاال

، انتخاب این پیشگویی رو باور کنی یا نه
 بعد برگشت طرف ".خودته

مگان، کسی که با اشتیاق به حرف هایش 
 ما یه پیمان " .گوش می داد
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برای ازدواج مون با هم بستیم. من بهتون 
 گفته بودم، عهد و پیمان ها

ه بشندنباید آسون گرفت ." 

ما این عهد رو بستیم چونکه از اینکه "
 برادرت توی شهربازی بعد از

اینکه سوار چرخ و فلک شد هی استفراغ 
 بلیر ".کرد خسته شده بودیم

اگه یادت باشه، ما حتی بعد  " .این را گفت
 از سنگ کاغذ قیچی،

دامادهامون رو هم انتخاب کردیم، تو 
 تراویس مینگ رو برداشتی، که

به نظر میرسه یه روش عالی برای انتخاب 
 .شوهر آیندهت بوده، لیبی



مخصوصا اینکه چطوری مگان در روز روشن 
 داماد بدلی رو انتخاب

 " بعد سرش را به سمت باال برد ".کرد

 راستی چه خبر از تراویس،

لیبز؟ پنج ماهه دیگه تولدته. بهتره بیفتی 
 ".دنبالش

یر هر چقدر بل ".لیبی متقابال جوابش را داد
 دلت می خواهد نفرت انگیز

باش. عروسی مگان که فعال اینو ثابت 
 ".کرده

تو جداً که همه ی این چیزا رو " بلیر پرسید
 باور نکردی؟ تو حتی

 ".نامزد هم نکردی، لیبی



 ".نه هنوز، ولی پنج ماه دیگه وقت دارم"
 در" .لیبی در فکر فرو رفت

ضمن به عروسی مگان نگاه کن. در عین 
 اینکه وحشتناکه ، مرد دیگه

حاضره که  – که مشخصا جذابتره – ای
 ".نامزدش باشه
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عروسی من  " .مگان اعتراض کرد "! هی"
 وحشتناک نیست و به زودی

جاش میره ، و عروسی اتفاق نمی افته و 



 من تازه جاش رو دیدم. و اینم

اضافه کنم که تحت فشار این کار انجام 
 ".شده

خب، عروسی من بدون  " .بلیر اخمی کرد
 هیچ مشکلی برگزار خواهد

شد و برنامه ریز عروسی من هم همه چیز 
 رو تحت کنترل داره و نیل

نگاهی  ".فکر کلک زدن به من رو هم نداره
 متأسفم " .به مگان انداخت

 ".مگز

مگان شانه ای باال انداخت، و سعی کرد 
 دوستانش را متقاعد کند که

خیانت جی برایش تمام شده ولی نمی 



 دانست چقدر قانع کننده عمل

کرده است. در عین اینکه خوشحال بود که 
 از شر او خالص شده است

ولی باز هم از اینکه انگار مثل یک عطر 
ن بی ارزش بوده استارزا  

خجالت می کشید. لیبی دستش را بر روی 
 کی " .دست مگان گذاشت

می دونه؟ شاید اون با جاش روز شنبه 
 ".عروسی کنه

مگان روز شنبه با هیچ " .بلیر عصبانی شد
 کسی عروسی نمی کنه، پس

 ".این قضیه رو تموم کن لیبی
لیبی این را گفت و سپس با  "!وااااای بلیر"



قید کمی از حالت بی  

تو انگار باید کالس  " .نوشیدنی ش خورد
 و ".های مدیریت خشم بری
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تازه  " .ابرویش را به سمت مگان حرکتی داد
 کی می دونه چه اتفاقی

می افته وقتی آقای هات و سکسی لباس 
 جینش رو در بیاره. شاید اون

 ".خوب بود و تو خواستی باهاش ازدواج کنی

 .مگان از وحشت قرمز شد



بلیر  ".مگان امشب با اون نمی خوابه "
 من " .خطاب به لیبی گفت

مطمئنم که نیکرز به هر کدوم اتاق جداگونه 
 میده. هیچ کسی اجازه

رابطه داشته 24 ه ی پرفکتنداره که در خان
 ".باشه

اما نیکرز دوبار  " .لیبی خنده ی ریزی کرد
 لحنش بدون"... باردار شده

 .هیچ کنایه ای بود

گوشه ی لب بلیر به سمت باال رفت و به 
 من " .پوزخندی تبدیل شد

مطمئنم که هر دو بار تو یه هتل پنج ستاره 
 ".اتفاق افتاده



داشته فکر اینکه مادر پرفکتش رابطه 
 .مخصوصا با پدرش تهوع آور بود

اون به  " .مگان این را گفت "... در واقع "
 با این تصور – جاش گفت

که ما می دونیم شما  – که اون جی هست
 باالخره تو سیاتل با هم

سکس داشتید، بنابراین ساکش رو تو اتاق 
 ".من گذاشت

نیکرز واقعا این کلمه  " .دهان بلیر باز ماند
 "رو گفت؟

این جا منظورش به این هست که نیکرز 24
خونه شون رو از همه نظر در سطح پرفکتی 

 قراره داده
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پانکی  – هانکی " .مگان منقبض شد "نه"
 گفت. ولی اون با من تو یه

 ".اتاق می خوابه امشب
لیبی این را با صدای بلندی گفت  "!بلـــــــــــــــه"

 به طوری که

توجه مهمانانی که نزدیک میز بودند به آنها 
 مگان امشب" .جلب شد

 "!قراره با یکی بخوابه

مگان هیسی گفت، صورتش  "!لیبــــــــــــی"
 من " .سرخ تر شد



 ".نمیتونم
اولین حرف " .بلیر غرغری کرد "باالخره"

نطقی بود کهدرست و م  

 ".امروز گفتی
 "چرا که نه ؟ " .لیبی ، بلیر را نادیده گرفت

 ".اون این طرفا زندگی نمی کنه "
"  خوشت خب؟ مشکلش چیه؟ تو ازش

 ".میاد، اعتراف کن

 ".شاید " مگان چشمانش را چرخی داد

تو باید دیوونه باشی اگه خوشت نیومده "
 باشه. اون واقعا خوبه، و

و جذابه و خیلی بینهایت سکسی هست 
 ".مراقبه. و خیلی سکسیه



 ".تو که یه بار اونو گفته بودی "
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لیبی نگاهی به جاش انداخت که موبایلش 
 را در جیبش انداخت و

خب برای  " .داشت به سمت آنها می آمد
 مردی به جذابی اون به نظرم

 ".یه بار گفتن کمه
مگان قرمز شد. حق با لیبی بود و حاال مگان 

 نمی توانست به این که
جاش با همه جاذبه های جنسی ش چه 



 .خواهد کرد، فکر نکند

 'Cheri Ladys این رمان متعلق به کانال

Novelsمی باشد و 

فته و به رایگان در اختیار خوانندگان قرار گر 
 پخش و فروش آن در هر کانال دیگر

 .بدون اجازهی مترجم غیرقانونی است
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 فصل نهم

موقعی که جاش داشت قدم زنان از مگان و 
 دوستانش دور می شد، نوآ



معلومـــــــــــــــه  " .در گوشش فریاد کشید
 اونجا چه خبره؟ منو

 ".تا سر حد مرگ ترسوندی
 ".متاسفم"

روش جدید قر زدن زن هاس؟ اگه هست "
 پس بهت پیشنهاد میکنم

 ".یه روش جدید پیدا کنی

جاش این را گفت و سریع رفت  "نه دقیقا"
 من این سفر" .کنار حیاط

رو براساس سرنوشت گذاشتم و هرگز نمی 
کنی که چه اتفاقیتونی باور   

 ".افتاده
 "داری دروغ میگی"



نه، من توی هواپیما کنار دختر بارت فانده 
 ".میر نشستم

تو  چی؟ " .توجه نوآ به این حرف جلب شد
 می دونستی که اون تو این

 "پروازه؟
من حتی تا زمانی که بارت فانده میر توی "

 فرودگاه کانزاس دستم رو

منگرفته بود دخترش رو نمی شناخت ." 
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 "بارت فانده میر می دونه تو کی هستی ؟"



 ".نه ... اون منو با یه نفر دیگه اشتباه گرفته"

 "کی؟"

جاش دوباره داستان را تعریف کرد و نوآ 
 این قضیه " .یک سوت آرام زد

بیشتر به درد من می خورد برادر عزیزم. تو 
 مطمئنی که می تونی از

 "پسش بر بیای؟
در نهایت تعجب، تونستم از پسش بربیام "

 و ما وسط مهمونی

 ".نامزدیمون هستیم
 "مهمونی نامزدی؟ سه روز قبل از عروسی؟ "

مادرش عجیب و غریبه و دیوونه س. یه "
 زن کلیشه ای عاشق پول و



که تو جمع می خواد خودش یه دیوونه ای 
 رو یه چیز دیگه جا بزنه. و

پولی که برای این مهمونی خرج کرده می 
 تونه خرج یه خانوادهی چهار

نفره رو توی یک سال بده و خدا می دونه 
 برای عروسی چه برنامهای

داره و مطمئنا بارت فانده میر انگیزهای 
 داره و من فکر کنم بتونم

ش یک لحظه جا ".انگیزهش رو کشف کنم
 حرفی ؟ " .سکوت کرد

 " سخنی؟ پندی اندرزی نداری ؟
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لعنتی، نه. حق با تو بود و من اشتباه می "
 کردم. نقشه ی هوشمندانهایه

 ".و من با تمام قلبم قبولش دارم

تصدیق کردن نوآ مثل یک هشدار بود. 
 جاش لحظه ای در مسیری که

 ".شوخی می کنی " .می رفت متوقف شد

نه، مگان فانده میر جذابه؟ یا در حالیکه تو "
 نامزد قالبی ش هستی
 می خوای بلندش کنی؟

 "!چــــــــــی؟ نـــــــــــــه"

"  " پس اون یه دختر زشت و بی ادبه؟

" س، ولی من نمی تونم نه اون فوق العاده 



 با اون چیزی رو شروع کنم

چون که به محض اینکه یه مدرک مستدل 
 گیرم بیاد ، مجبورم باهاش

 ".کات کنم

جاشــی، من چی بهت یاد داده بودم؟ "
 وقتی حتی اینجا نیستی چرا

یه حرکتی نمی زنی ؟ این یه موقعیت عالیه 
 و تو مجبور نیستی نگران

یه تعهد بلند مدت باشی چون تو فقط چند 
 روز اون دور اطراف هستی

و اونم می دونه که تو موقتی اونجایی. چرا 
 "اون کار رو انجام نمیدی؟
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به نظرت وقتی بفهمه فقط به این دلیل  "
م تا یه مدرکی رواینجا هست  

پیدا کنم تا ثابت کنم پدرش یه دزده چه 
 حسی می تونه بعدش داشته

 "باشه ؟

جاش این مسئله  " .نوآ نارضایتمندانه گفت
 اهمیت نداره. تو از اونجا
 "میری، مشکلش چیه؟

شاید چون نمیخواست هیچ چیزی رو با 
 مگان شروع کند و بعد هم گم

میزی و گور بشود. جاش خنده ی تمسخر آ



 کرد. در زندگی ش فقط

سه تا رابطه ی معنا دار تا به حال وجود 
 دو رابطه در – داشته است

کالج، و دیگری هم همین دوسال پیش 
 تمام شد. به خاطر بعضی دالیل،

هیچ حس درستی به هیچ کدام تا به حال 
 نداشته است . شاید ظاهرا

آنها مورد رضایت بودند و هیچ مسئله ای 
سازگاری همناشی از عدم   

وجود نداشت و مادرش هم همه ی دوست 
 دخترهای سابقش را مورد

تایید قرار داده بود، اما او همیشه حس می 
 .کرد که چیزی کم دارد



 !یک انگیزه
جاش خودش را سرزنش کرد. از زمان مرگ 

 پدرش، مشغول گرداندن

بوده  – کسب و کارش – میراث پدرش
 است تا به موفقیت برسد، و در

واقع شرکت بر همه چیز و همه کس در 
 زندگی ش اولویت داشته است
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و همیشه به خودش گفته که باالخره وقتش 
 می رسد تا شخص مورد



نظر را پیدا کند و باالخره زمان درست 
ودتشکیل یک خانواده می ش . 

در چندین ماه گذشته در زمانیکه به نظر می 
 رسید کسب و کارشان

یک موقعیت خوب پیدا کرده است، به 
 خودش این اجازه را داد که

روابط گذشته اش را مورد بررسی قرار دهد 
 و مصمم بود تا این کار

بعدیش باشد. و به نتیجه ی عقالنی رسید. 
 جاش فهمید که همه ی

به روابط قبلی  توجهش را در این دنیا
 معطوف کرده است و این کار تا

به حال اثری نداشته است. شاید برخی 



 معتقد بودند که ارتباطی که او

به دنبالش هست متعلق به افسانهها و 
 دو – داستانهای عامیانه هست

چیز که جاش مک میالن زیاد به آنها 
 ولی در ازدواج – اعتقادی ندارد

قه ای وجود پدر و مادرش یک انگیزه و جر 
 داشت که همیشه در تب و

تابش بودند. و به همین دلیل بود که جاش 
 اعتراف کرد که عمیقا جذب

مگان شده است. او فهمید که نه تنها جذب 
 مگان شده است بلکه نهایتا

آن انگیزه و جرقه ی عجیب و غریب و 
 نامعلوم را پیدا کرده است. با او



ن کار بودن مثل یک آتش سوزاننده بود و ای
 دیوانگی بود چون مگان

را به سختی می شناخت ولی نمی توانست 
 آن را نادیده بگیرد. در عین

اینکه به خاطر حرف های نوآ وسوسه شده 
 بود و می خواست قبل از

آنکه از آنجا برود عالقه اش را به مگان 
 نشان دهد ولی باز هم

نمیتوانست آن کار را انجام دهد. بر اساس 
 آنچه فهمیده بود، زندگی
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مگان پر از افراد بی روحی بود که به او 
 آسیب می زدند و او نمیخواست

نامش جز آنها باشد. و بیش از حد 
ن مورد حس خفگیانتظارش در ای  

 .می کرد

چقدر دیگه مونده تا این کار رو به  "
 .نوآ پرسید " سرانجام برسونی؟

جاش نفسی گرفت و بعد رهایش کرد، و در 
 همان حین هم سعی

میکرد که افکارش را از دختر گندمگون 
 نمی دونم، " .جذاب دور کند

دوستان بارت و اقوامش یک تصویر خوبی 



 از شخصیتش نشون دادند
ولی این به معنی همه چیز نیست. آدمای 

 ناامید دست به اقدامات جدی

می زنند و به نظر می رسه اون یه مرد عادی 
 هست که سرگرمی های

گهگاهی بازی گلف، کمپینگ  – گرونی نداره
 "... و ماهیگیری

 "یه قایق؟ "
 ".یه قایق موتوری بیست ساله"

 "پس این عروسی براش خیلی پرخرجه؟"

من کامال مطمئنم که همسرش مثل ریگ "
 پول خرج می کنه. چون

موقعی که در مورد برنامه ریز مالی بارت 



 پرسیدم یکی از دوستانش با

ایما و اشاره رسوند که بارت اونقدری پول 
 برای سرمایه گذاری نداره و
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یک زن منو به کناری کشید. احمق به نظر 
 می رسید، ولی چیز جالبی

گفت. می گفت شایعه هست که بر روی 
 خانه فانده میرها سرمایه

گذاری تجاری کرده تا کمی پول به دست 
 بیاره تا بتونه خرج عروسی



 ".رو بپردازه ولی بازم به نظر کافی نمیومده

 "پس بارت می تونه مجرم باشه؟"

شاید. من امیدوارم که اندرو پیترمن "
 دومین شریک خودش سر و

کلهاش پیدا بشه ولی فعال که خبری ازش 
 نیست و برای اینکه به اون
 ".مظنون نباشم خیلی دیره

واوو ، من واقعا تحت تاثیر قرار گرفتم ،  "
 فکرشم نمی کردم که تو تا

 ".این حد کلک باشی ، جاشی
ف کردن نوآ هدف خاصی از این تعری

 داشت به طوری که جاش ناگهان

نیکول بهم  " .حس بدی بهش دست داد



 گفت که بارت توی خونه یه

دفتر کار داره که کنار بقیه اتاق ها در طبقه 
 دوم قرار داره. امیدوارم

بتونم امشب بعد از اینکه همه رفتند به 
 رختخواب یه سرکی بکشم،

ولی به گمانم مدارک اصلی در دفتر 
 شرکتش هست و دستیابی بهشون

تو اونجا واقعا سخته. مادر مگان مثل مادر 
 برایدزیالس. اون برای هر

کدوممون برنامه ریزی کرده و وقت من تا 
 موقع عروسی پره و من واقعا

نمی دونم چطوری می تونم برم دفتر فانده 
 ".میر
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اینکه از طرف تو هیچ دوست و فامیل تو  "
 عروسی نیستند براشون

 "عجیب و غریب نیست؟

مگان گفت اون آدم نفرت انگیزی که می  "
 خواسته باهاش ازدواج کنه

دوستای کمی داشته و حتی پدر و مادرش یا 
 برادرش به خاطر اینکه

ز قبل برنامه ریخته بودند هیچ کدوم تو ا
 مراسم عروسی شرکت

 ".نمیکنند



وقتی حتی پدر و مادر اون مرد قرار بوده  "
 عروسی نیان، به نظر خیلی

خیلی خوار و احمق میرسیده. دختر فانده 
 "میر هرزه س؟

نه، تا اینجا که من فهمیدم نه، در واقع،  "
 کامال برعکسشه. واقعا

واسته با اون آدم پست نمیفهمم چرا می خ
 ".ازدواج کنه

اهمیتی نداره ، باالخره می فهمی ولی "
 حقیقت اینه که، اگه تو با

برنامههای عروسی درگیر باشی پس به 
 ".کمک احتیاج داری

 "منظورت چیه؟"



مادرت ممکنه نتونه به عروسی بیاد ولی "
 برادرت می تونه نظرش رو

 ".عوض کنه و فردا سر و کله اش پیدا بشه

جاش با حالت عصبی اعتراض  "!چـــی؟ نه"
 .کرد
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ولی جاش این خیلی خوبه، من نسبت به  "
 تو وقت آزاد بیشتری دارم،

و همچنین هر دومون خوب می دونیم که 
 من بهتر می تونم حُقه و



کنمکلک سوار  تو که  " .نوآ خنده ای کرد ".
 اصال تو این زمینه شوت

 ".هستی، جاشی. اعتراف کن

جاش قدمی برداشت و پشت گردنش را 
 مالشی داد. ظاهر شدن نوآ

میتوانست خطرناک باشد چون یک آدم 
 غیرقابل کنترل و غیر قابل

پیش بینی بود. اما جاش مجبور بود اعتراف 
 کند که به کمکش احتیاج

دارد و در واقع نوآ در وهله ی اول یکی از 
 آن افرادی بود که آنها را در

این موقعیت قرار داده بود. زمان داشت 
 همینطوری می گذشت و جاش



خوب می دانست اگر بخواهد نظرش را 
 عوض کند بیشتر در لجن فرو

باشه، اما باید خودت رو از " .خواهد رفت
 ".دردسر دور نگه داری

ودم رو تو دردسر انداختم؟هی، کی من خ " " 

باالخره با توجه به اینکه چرا االن در این "
 " .... شرایط قرار گرفتیم

 "اوهه، یه بار ــــــــ "
 ".لعنتــی".جاش سری تکان داد "یه بارررر؟"

 این نقشه حتی
دیوانهکننده تر از موقعیتی بود که در حال 

 .حاضر در آن قرار داشت

" تو بهشون  من هیچی در مورد اومدن



 نمیگم چون واقعا نمی تونم فعال
هیچ توجیه قابل قبولی برای اینکه یه دفعه 

 سر و کله ت فردا پیدا
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میشه ، بیارم. مگان می خواد امشب تو 
 مهمونی همه چی رو بهم بزنه

ی خوام با این یکی اونو نگران و دیگه نم
 ".کنم

تو نمی تونی بهش اجازه بدی که باهات به "
 "!هم بزنه



می دونم، و مطمئنم که فعال در امانم. "
 مگان سعی می کنه ظاهر

قضیه رو در مقابل مادرش حفظ کنه و من 
 تا حاال یه دوست پسر عالی

 "بودم

 "زیادی اغراق آمیزه، "

از روی خشم صدایی از بینی اش خارج کرد. 
 اینکه نوآ یک دوست پسر

 " .مهربان به نظر برسد خیلی مسخره بود

 مسئله اینه که اون قبل از

اینکه باهام هم بزنه نیاز داره تا خودم رو یه 
 احمق درجه یک نشون

بدم ، چون اگه من با اون کات کنم 



 اینطوری برای اون بهتره و من
ندارم که امشب اینکار رو انجام اصال تمایلی 

 ".بدم

 ".پس تو فعال در امانی "
من به مگان گفتم که ما باید فردا به هم  "

 بزنیم ولی موافقت نکرد و

یکی از دوستاش که از من خوشش اومده ؛ 
 داره سعی می کنه اون رو

منصرف کنه. فکر کنم بتونم حداقل تا فردا 
 .شب این قضیه رو کش بدم
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اما اگه تو خودت رو تا فردا بعد از ظهر 
 نشون ندی این زمان کافی

نیست و من مجبورم این قضیه را به جمعه 
 موکول کنم که تقریبا

شایدم  " .جاش مکثی کرد ".نزدیک عروسیه
 اون چیزی که احتیاج

 ".داریم رو فردا پیدا کنم

 ".احتماال نمی تونی "
آیا جاش می توانست بی خیال کمک 

 برادرش شود؟ او فقط چهار روز

با اینکه تیشه به ریشه ی معامله ی بزرگ 
 شان بخورد فاصله داشت. و



مجبور بود که از مسیر اخالقی ش منحرف 
 شود تا به آنچه مورد نیازش

از نظرش است دست پیدا کند و این اصال 
 من " .قابل قبول نیست

حتی االن نمی دونم دنبال چی هستم، نوآ. 
 چطوری می تونم اونا رو

 "متهم کنم؟

ببین تو می تونی حول و حوش زمانی که "
 کیف من دزدیده شد به

ایمیل های بارت دسترسی پیدا کنی؟ سعی 
 کن که یه کپی از طرح ها

 ".رو که با نام ما هست رو پیدا کنی

قعا فکر می کنی که کسی میاد اسناد تو وا "



 "مُجرمانه رو نگه داره؟

 ".آره، من انجام میدم"
خب من  ".جاش پشت گردنش را گرفت

 "کجا رو بگردم؟
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بهتره که از خونه ی فانده میر شروع کنی. "
 من شک دارم که اون طرح

ها رو توی دفترش نگهداری کنه. چون در 
 این صورت چطوری میخواد

به همکاراش توضیح بده؟ اما اگر همسرش 



 پیدا کنه، مشکلی پیش

نمیاد... من قسم می خورم که هیچ کدوم 
 از اعضای خانوادهش یک

نمی کنند ثانیه هم در این مورد فکر ." 

جاش مجبور بود اعتراف کن که حق با نوآ 
 اگه بارت همون " .هست

فرد مورد نظرمون باشه این یه شروع عالیه 
 ولی من هنوز نمی دونم در

 ".مورد ظاهر شدن یه دفعه ای تو چی بگم

می تونم نقش یه برادری که سرزده می  "
 خواد برادرش رو سورپرایز

رام بفرستکنه رو بازی کنم. آدرس رو ب ." 

اما چطوری می خوای خودت رو نشون "



 بدی؟ و چطوری فهمیدی من

 "کجام؟

تو نگران اینا نباش. فقط جوری نقش بازی "
 کن که انگار کامال از دیدنم

 "متعجب شدی. حاال آدرس چیه؟

جاش دچار سوءظن شدیدی شده بود به 
 طوری که داشت از این کار

 ".برات می فرستم " .پشیمان می شد
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جاش هیچ امیدی  ".فردا می بینمت جاشی"



 به این تجدید دیدار

 .خانوادگی نداشت

او به مگان و دوستانش پیوست، لیبی 
 جوری به او نگاه می کرد انگار

که جاش بوفه ی رستورانی هست که همه 
 چیز را سلف سرویس دارد

و مثل اینکه اصال حواسش به این نیست که 
 در خانه نیست ، مگان

نگران به نظر می رسید و بلیر جوری وانمود 
 می کرد که انگار جاش

 .وجود خارجی ندارد

جاش این را  ".من باید برم دستشویی "
 گفت و در عرض چند دقیقه



ا فرار کرد. خوشبختانه می توانست از آنج
 این شانس را داشته باشد که

یک جستجوی سریع بر اساس آنچه که 
 برنامه ریزی کرده بود انجام

 .دهد

تو می تونی از توالت  " مگان بهش گفت
 مخصوص مهمان که طبقه ی

 ."اوله، استفاده کنی
و جاش همانطورکه از عرشه عبور می کرد و 

 به سمت در عقب میرفت

احساس کرد که کسی از پشت سر به او 
 خیره شده است به همین

دلیل به عقب برگشت و کوین را دید که او 



 را دید می زند، سری تکان

داد. وارد خانه شد و از دستشویی استفاده 
 کرد و در را باز کرد ، برنامهش

این بود که به طبقه باال برود و دفتر بارت را 
 بگردد، اما زمانیکه به
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سمت پله می رفت صدای خفهای از پشت 
 در اتاق خوابی که در انتهای

سالن بود شنید. لحظه ای مکث کرد، به 
 اطرافش نگاهی انداخت که



ببیند کسی او را در هنگام فالگوش ایستادن 
 می بیند یا نه، وقتی دید

کسی نیست ، کمی خودش را نزدیکتر کرد 
 تا صدای بارت فانده میر را

 .بهتر بشنود

برای  ".نه ... می دونی که خیلی دیر شده"
 چند لحظه ای سکوتی

من  ".حاکم شد و دوباره بارت گفت
 همچین چیزی نگفتم. تو می دونی

من می خوام کمک کنم ... من فقط ....  که
 ".خیلی سرم شلوغه

مشخصا بارت بود که پای تلفن بود اما با 
 چه کسی و در مورد چه



 مسئله ای صحبت می کرد؟

همیشه می دونستیم که یه سری ضرر و  "
 "زیان هایی وجود داشته،

با  " .بارت با صدایی غمگین این را گفت
 وکیل صحبت کن و ببین اون

یگهچی م ." 

آیا او داشت در مورد حق ثبت اختراع جاش 
 صحبت می کرد؟

بلیر از پشت سرش  "چیز خوبی شنیدی؟ "
 .نجواگونه این سوال را کرد
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جاش از جایش پرید و به عقب برگشت، و 
فاوتیسعی کرد چهره ی بیت  

سالم بلیر، من داشتم  " .به خود بگیرد
 ".دنبال دستشویی میگشتم

دستانش را بر روی سینه قالب  "... هووووم "
 به نظر میرسه که " .کرد

و با انگشت شستش  ."از کنارش رد شدی
 به در نیمه بازی که پشت

 .سر او بود اشاره کرد

سعی کرد که صدایش بدون لرزش  "آهااا"
 باشد. موقعی که من از

کنارش رد شدم در بسته بود و خب من 



 صدای بارت رو شنیدم و

میخواستم ازش بپرسم که اون یکی 
 ".دستشویی کجاست

بلیر با نگاهی سخت به او خیره شده بود. 
 در اتاق خواب باز شد و بارت

با صدای متعجب این را  "!اوه" .بیرون آمد
و به نظر عصبی میآمدگفت  . 

بلیر من نتونستم بهت سالم کنم، حالت  "
 "چطوره؟

 "خوبه"

می بینم که با جاش هم آشنا شدی. یا  "
 اینکه از قبل همدیگه رو

 "میشناختید؟



جاش نفسش را حبس کرد و انتظار این را 
 داشت که بلیر او را ضایع

 .کند

نه، این اولین باره که من جاش رو می "
 ".بینم
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اگر بارت متوجه تن صدای بلیر هم شده 
 برای ".بود، اصال توجهی نکرد

 "عروسی مگان هیجان زده ای؟

حتی نمی  " بلیر لبخند زیرکانه ای زد و گفت



 ".تونید فکرشم کنید
 " و نگاهی به پشت آن دو تا کرد "... خب"

 بهتره که من برم بیرون

پیش نیکول، مطمئنم منتظره که به یه چیز 
 و به سمت ".گیر بده

آشپزخانه رفت ولی بلیر از سرجایش جنب 
 نخورد و مسیر جاش را

 .مسدود کرد

داشتی چیکار  " .بلیر چشمانش را تنگ کرد
 "می کردی؟

" ی بهت که گفتم، داشتم دنبال دستشوی
 "میگشتم

بلیر سرش را به آرامی تکانی داد و نگاهش 



 همچنان بر روی جاش بود

نه، تو داشتی یه کاری می کردی، من  "
 حسش می کنم ولی سوال

 "اینکه که چی کار؟
 جاش دستانش را دو طرف بدنش انداخت

 من سعی می کنم که به"

 ".مگان کمک کنم

 "... نه، من "
این را با مگان  ".تو باور نکردنی هستی "

 من " .صدای بلندی گفت

 "بهت گفتم که بهش کاری نداشته باش
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بلیر برگشت طرف دوستش و جاش از 
 کنارش گذشت و کنار مگان

 .ایستاد
بهت که گفته بودم ، به این هیچ اعتمادی  "

 ندارم و موقعی که پشت
در اتاق پدر و مادرت فالگوش وایستاده بود 

 ".پیداش کردم
برای چی فالگوش؟ مامانم که بیرونه و  "

 بابام همین االن از کنارم رد

 ".شد

مگان گوش کن، جاش داشت صحبت "
 ".تلفنی پدرت رو گوش می داد



کرد و امیدوار بود جاش چشمانش رو گشاد 
 که بی گناهی در چهرهاش

من دنبال دستشویی  " .مشخص باشد
 بودم. صدای پدرت رو شنیدم و

به همین خاطر می خواستم ازش سوال 
 .کنم که دستشویی کجاست

بعدش بلیر ظاهر شد و بهم تهمت زد .... و 
 ".مطمئن نیستم برای چی

جاش از دروغ گفتن متنفر بود، اما اینجا بی 
بی شرمانه ای دروغ طرز  

 .گفته بود. گناه بزرگی بود

تو به این مرد نمی تونی اعتماد کنی،  "
 "!مگان



مگان زمزمه وار  "بلیر! صداتو بیار پایین "
 چرا جاش باید " .گفت

فالگوش بایسته؟ امید داشته چه چیزی رو 
 بشنوه؟ می دونی این یعنی

 "پارانویید و دیوونگی؟
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 ".شاید این یعنی پارانویید، اما واقعیته "

تو هر کاری که  " .مگان سرش رو تکانی داد
 از دستت بر بیاد انجام

میدی تا ثابت کنی که من اشتباه میکنم، 



 "درست نیست؟

ی چی میگ " .بلیر نگاهی سردرگمی انداخت
 "تو؟

تو به یه دروغ ساختگی متوسل میشی تا  "
 من این قرار رو به هم

 ".بزنم

عقلت رو  " .بلیر دهانش از تعجب باز ماند
 "از دست دادی؟

تو همین  " .چشمان مگان از اشک پر شد
 االن جواب خودت رو دادی

که من عقلم رو از دست دادم، پس چرا می 
 "پرسی ؟

 .صدای بلیر نرم تر شد "مگان"



بس کن، فقط بس  ".مگان سری تکان داد
 سپس نفس عمیقی ".کن

مادرم  " .کشید و به سمت جاش برگشت
 می خواد که پدر ما رو به

 ".طور رسمی به دوستانشون معرفی کنه

 جاش خواست چیری بگوید

آره، می  " .اما مگان دستش را باال آرود
 دونم ما در مورد هر کدوم از

 "... اونها صبحت کردیم، اما به هر حال
 .صدایش لرزید

اگه فکر می کنی  " .بلیر دوباره عصبانی شد
 من اینجا وایمیسم و همه

 "چی رو بر و بر نگاه می کنم ـــ
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چشمانش  مگان این را گفت، "!بـــرو "
 اگر نمیتونی " .هشدار می داد

ببینی ، پس برو. هیچ کس مجبورت نکرده 
 ".که وایسی

جاش دخالت کرد، گناهش داشت  "مگان،"
 خردش می کرد. او

نمیتوانست اجازه دهد که دوستی چندین 
 دههای آنها به خاطر او

 .خراب بشود

 ."تو اونو به من ترجیح میدی؟ " بلیر پرسید



 موقعی که مگان جوابی

تو مردی رو که  " .نداد، حرفش را ادامه داد
 فقط حدود ده ساعت

میشناسی ش به دوست بیست و پنج ساله 
 ".مون ترجیح دادی

مگان مچ دست  ".نه، بلیر. تو ترجیح دادی"
 جاش را گرفت و او را به

سمت سالن کشید، و بلیر را با سردرگمی 
 .ش تنها گذاشت

فتاده بودجاش به لکنت ا  "مگان، واقعا ــــ".

مگان این را گفت و  " همه چیز خوبه ، "
 منم " .لبخندی زورکی زد

زمانیکه  ".خوبم، بیا بریم تا معرفی بشیم



 آنها به آشپزخانه رسیدند،
بود لرزید.  دست مگان که در دست جاش

 عصبانی و ناراحت بود، حال

 .می خواست بهش اعتراف کند یا نه

را متوقف کرد جاش او "مگان" یه لحظه  " .
 ".صبر کن
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مگان در مقابل او ایستاد و با چشمانی 
 .پرسشگر به او نگاهی انداخت

بسیار آشفته بود و همچنین آسیب پذیر به 



 نظر می رسید. همه ی آن

چیزی که جاش می خواست این بود که او 
 را در آغوش بگیرد و او را

ببوسد و به او اطمینان دهد که همه چیز 
 درست می شود ... اما

نمیتوانست. وقتی همه چیز در هاله ای از 
 ابهام بود، مطمئن نبود که
 .همه چیز درست می شود

به من یک دقیقه فرصت " جاش پرسید،
امگان مطمئن "میدی، باشه؟  

به او زمان می داد چون که فکر می کرد که 
 جاش به زمان احتیاج داد

تا کمی خودش را جمع و جور کند. جاش به 



 خاطر این دو رویی کمی

احساس گناه کرد. این به خاطر منافع مگان 
 بود پس می توانست با

 .این گناه سر کند
جاش ناگهان متوجه شد که هنوز دستان 

ردیکدیگر را گرفتند و فکر ک  

که آن را رها کند ولی به نظر می رسید نمی 
 "بلیر قانع شد، " .تواند

 .باالخره حرفش را گفت

مگان نفسش عمیقی کشید، لبخندی 
 ".مطمئن نیستم " .اجباری زد

 ".لیبی همه چی رو راست و ریس می کنه "
آره ، موقعی که ما  " .لبخند مگان واقعی شد



 با هم دعوا می کنیم او

اون باشه نمی تونه طرف ." 
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جاش قبل از آن که  ".از لیبی خوشم میاد"
 متوجه بشود چه کاری

دارد انجام می دهد، دست آزادش را پشت 
 مگان گذاشت و او را بر

سینه اش فشرد. لمس کردن او همانطور 
 که می توانست مثل یک

تنفس عادی باشد می توانست خطرناک 



 هم باشد اما در آن لحظه به

 .این چیزها توجهی نداشت
مگان در آغوش جاش آرام شد، و گونه اش 

 .را بر سینه ی او گذاشت

آنها برای یک دقیقه همانطور ایستادند و هر 
 ثانیه که می گذشت، جاش

بیشتر و بیشتر حس می کرد این زن 
 نسبت به زن هایی که تا به االن

 .مالقات کرده متفاوت است

اما سوال این بود با این اطالعاتی که دارد 
 چه کاری می توانست انجام

دهد؟ هیچ راهی را نمی دید تا به یک نتیجه 
 .ی مثبت دست پیدا کند



نیکول فانده میر سرش را از بین در پشتی 
ل آوردبه داخ  شما " .

اینجایید! شما دیگه زیادی عاشق پیشه 
 نیستید؟ چون یه لحظه هم

وقت رو تلف نمی کنید. بعدا هم می تونید 
 همدیگه رو بغل کنید. پدرت

 ".می خواد شما رو رسمی معرفی کنه

جاش احمق نبود. معرفی ایده ی نیکول 
 بود، اما در آن لحظه او گل

توانست  پسر نیکول فانده میر بود و نمی
 در این مورد کلمه ای حرف

 .بزند
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 فصل دهم

جاش دستش را انداخت اما دوباره دست 
 مگان را نگه داشت و

انگشتانشان در هم گره خورد. مگان این کار 
 را بیشتر از موقعی که

جاش او را در آغوش گرفته بود دوست 
 داشت. جاش به هر حال

میدانست، مگان بعد از فراری که از دست 
 بلیر انجام داده است

نمیتواند سریعا با دوستان مادرش مواجه 
 شود. مگان از رویارویی با



آنها ناراحت بود ، آنقدری که نمی خواست 
 به آن اعتراف کند و جاش

ای خودش احتیاج بهانه آورد که لحظهای بر 
 دارد ولی مگان گول

نخورده بود و می دانست که جاش این کار 
 .را برای او انجام داده است

در تمام مدتی که جی کانرز را شناخته بود، 
 او هیچ وقت درک درستی

از احساسات مگان نداشت ولی این مرد در 
 کمتر از یک روز توانسته

ی بود خود واقعی او را درک کند. مگان نگاه
 به جاش انداخت ولی

ناگهان احساس خجالت کرد و مطمئن نبود 



 .چرا

جاش بهش لبخند گرمی زد که تا چشمانش 
 این لبخند امتداد داشت

ما می  " .و مگان را از اطمینان سرشار کرد
 خواهیم نیکرز رو خوشحال

 "کنیم، مگه نه ؟

 ".تو سریع می گیری ها " .مگان خنده ای کرد
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جاش جوابی نداد و آنها به سمت عرشه 
 رفتند. همهی مهمانان همچنان



به سمت پاسیو که اطراف استخر بود در 
 حال راهنمایی بودند. مادر

مگان، مگان و جاش را به سمت نرده ای 
 .برد که به حیاط مشرف بود

پدرش کناری ایستاده بود و به نظر خجل و 
 .ناراحت می آمد

مادر مگان گلویش را صاف کرد و با یک 
 صدای ظریف توجه همه را

ما می خواهیم که از همه ی  " .جلب کرد
 -دوستان عزیزمان – شما

به خاطر آمدن به جشن نامزدی تنها 
 مگان نیکول فانده – دخترمان

مکث کرد و او لحظه ای  ".تشکر کنیم – میر



 به مگان خندهای ساختگی

زد، و آن قدر متقاعد کننده بود که نود و نه 
 درصد از افرادی که مالقات

کرده بود را فریب دهد ولی دخترش هرگز 
 فریب نمی خورد. سپس به

بارت هم میخواد  " .سمت جمعیت برگشت
 که چند کلمه ای حرف

 ".بزنه

مگان نگاهی به شصت الی هفتاد چهره از 
زترین دوستان مادرشعزی  

انداخت، کسانی که اطراف استخر ایستاده 
 بودند و تا لبه ی حیاط ادامه

داشتند. او فقط سه چهره را تا قبل از 



 امشب دیده بود. لیبی، یک فرد
رمانتیک نا امید که در حال حاضر صورتش 

 .از هیجان می درخشید
مادربزرگش کسی که انگار جوک خودمانی 

کوین، بهش گفته باشند و  

که هنوز موقعیتش را در کنار بار حفظ کرده 
 و در همان حین نگاهی
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تحقیرآمیز به مردی که کنار مگان ایستاده 
 بود داشت. اگر مگان



میتوانست این وضعیتی که مادرش برایش 
 درست کرده بود نادیده

و البته بازتاب رسوا کننده ی دیزنی  – بگیرد
 منظره ی روبروش – را

واقعا نفس گیر بود. آسمان تاریک شده 
 بود و شمع هایی که بر روی

آب شناور بودند و شمع های در شمعدانی 
 که از سایبان آویزان شده

ویی طالیی داشتند. بودند یک درخشش جاد
 اگر او فردی بود که عاشق

داستان عاشقانه و خیالبافی ، این منظره 
 حال او را دگرگون میکرد، به

همین خاطر تعجبی نداشت که لیبی به نظر 



 .در اوج لذت باشد

او صحبت های پدرش را شنید بنابراین به 
 دخترمان " .طرفش برگشت

 "... و داماد آینده مان

این نمایش به طرز متفاوتی  ناگهان زیبایی
 او را برانگیخت. مادرش تمام

این کارها را بیشتر برای خودش انجام داده 
 بود و این به عنوان جشن

عروسی آیندهی مگان از قبل تعیین شده 
 بود. تمام این چیزها یک

نمایش مسخره بود و همه چیز در مورد آن 
 یک دروغ بود. به طرز

وحشت و  باورنکردنی احساس تنهایی و



 اشتباه کرد .... جاش دستش
را فشاری داد. مگان نگاهی بهش انداخت و 

 خندهای کرد و از آنچه که

در صورت جاش دید تعجب کرد. جاش یا 
 به طرز خارق العاده ای بازیگر

خوبی بود یا اینکه شهوت در چشمانش 
 .واقعی بود
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 ".مگان و جاش ... "

مادرش در کنارش دستی زد و سپس اعالم 



 و ما االن می خواهیم " .کرد

 ".را انجام بدیم25 که مراسم پیمان عروسی

توجه مگان جلب شد و سرش را ناگهانی و 
 .سریع برگرداند

"  " چـــــــــی؟

ک مادرش به پشت آنها رفت در حالیکه ی
 ربان پهن صورتی در دستش

 .بود

چیکار  " .، مگان زمزمه ی بلندی کرد"مامان"
 "داری می کنی؟

من نمی خوام از اون باربارا دکر مغرور  "
 و مادرش موقعی "عقب بیفتم

که دست راست جاش را گرفت این را 



 .نجواگونه گفت
اونها این کار رو توی جشن عروسی  "

 دخترش انجام دادند و همه

داشتنددوست  او دست مگان را بلند کرد  ".
 و کف دستش را بر روی

 .ساعد جاش قرار داد

مگان پوفی  "تیتر جدیدترین اخبار، مامان "
 اون توی جشن" .کرد

 "عروسی دخترش بوده

در این مراسم دست عروس و داماد را با 25
 ربان یا طناب می بندند
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 .مادرش با عصبانت بهش اوقات تلخی کرد

 کشیش اسنایدر اجازهی "

اینکار رو برای عروسی نداد به همین خاطر 
 ما اینجا اینکار رو انجام

سپس ربان را در اطراف مچ دست  ".میدیم
 .جاش گذاشت

 "!مامان"

جاش پوزخندی زد و شانه ای برای او باال 
اخت. در حال حاضر هیچاند  

راه فراری برای مگان وجود نداشت. مادرش 
 روبان را دور دستشان تابی

داد، پیچید پیچید و در قسمت های 



 مختلفی گرهای ایجاد کرد و در

همان حین رو به جمعیت در مورد تعهد 
 ازدواج صحبت می کرد و

اینکه چطور آن باعث می شود تا آنها تا ابد 
وقتی بهم متعهد باشند و  

به قسمت سخت متعهد بودن رسید 
 .صدایش در هم شکست

او این را از  "می تونی این رو نگه داری؟"
 جاش درخواست کرد و

 .انتهای روبان را به دستش داد
جاش مثل کسی بود که تقریبا نزدیک بود 

 از خنده منفجر شود، ولی
زمانیکه مادر مگان دنبال انتهای دیگر بود 



 لب هایش را بر روی هم
فشار داد. دو دقیقه ی بعد، دستان مگان و 

 جاش به طرز ناامید کنندهای

 .به هم گره خورده بود

  

  

  

216 

 Chei Lady | دامـــــــــــــاد بدلی

یش از هم باز مادرش می خندید، و بازوها
 کرد انگار که یک چیز عالی

را به سرانجام رسانده، مثل درمان سرطان 
 .یا ایجاد دنیا در هفت روز

در عوض او که این شلوغ کاری رو ایجاد 



 کرده بود مگان مطمئن بود

چیزی کمتر از یک مداخله ی الهی یا یک 
 جفت قیچی نمیتواند این

 .حرکت را به عقب برگرداند

یک دور کف زدن ضعیف این مهمانان با 
 عملکرد نامأنوس را تشویق

کردند و اگرچه نیکول نا امید شده بود ولی 
 نشانش نداد. مادر مگان

یک عمل  – شروع به باز کردن گره ها کرد
اما موقعی که -ناامیدکننده  

 .زنی به او نزدیک شد، کارش را متوقف کرد

نیکول، ما باید بریم، به خاطر دعوت "
همچین مهمونی کردنمون به  



او نگاهی به  ".زیبایی ازت تشکر می کنم
 مگان و جاش انداخت، و قبل

از اینکه رو به چهره شان کند، نگاهش به 
 دستهایشان افتاد، که مثل

یک هدیه کریسمس ناخوش آیند بسته 
 به هر " .بندی شده بودند

 ".دوتاتون تبریک میگم

" مادرش  " بذار تا بیرون همراهی ت کنم،
 آن زن را مورد خطاب قرار

 .داد

موقعی که مادرش نگاهی به آنها  "!مامان"
 نیانداخت، مگان آهی

 .طوالنی کشید و به جاش یک وری نگاه کرد
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لبخند اذیت کننده ای در صورت جاش 
 یه کم ممکنه ".پدیدار شد

برای این سوال دیر باشه، ولی احساست در 
 مورد این باندپیچی شدن

 "چیه؟

مگان سپاسگزار بود که تاریکی خجالتی را که 
 در گونه هایش ظاهر

ما باید یک  " .شده بود را پنهان می کرد
 ".قیچی پیدا کنیم

ما باید کسی رو پیدا کنیم که برامون "



 .جاش اضافه کرد ".قیچی کنه

و یک  " .ما هر دو راست دست هستیم "
 تکان کوچکی به دستان بسته

 .شده شان داد

مگان متعجب بود که او چگونه اینقدر 
 مطمئن این را می دانست، و

بعد فهمید که او باید به مگان توجه کرده 
 باشد، او دیگر به چه چیزی

 در مورد مگان توجه کرد بود؟

 ".من به خاطر این قضیه متاسفم"

صادقانه فکر کنم این یکی از پنج تجربه ی "
 عجیب و غریب در زندگیم

جی ممکن بود همچین حرفی را بزند،  ".بود



 ولی حتما با انتقاد بیان

می کرد. مگان می توانست بگوید که جاش 
 .واقعا متحیر کننده بود
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علیرغم پیشنهاد مگان برای پیدا کردن 
 قیچی، سعی کرد که یکی از

این  " .گره ها را با دست چپش باز کند
 گرفتاری یه چند روزی طول

من  " .او به خشکی این را گفت ".می کشه
 مطمئنم که ما می تونیم



تو کل ده تای برتر لیستت، رتبه ی اول 
 ".بشیم

یبی به آنها ل "مگان، خیلی جذاب شدی "
 .پیوست و خنده ای کرد

قبلش خیلی خودتو می گرفتی. اوه صبر "
 کن ، شما به هم گره

 ".خوردید

 .مگان نگاهی بهش انداخت

معموال وقتی یک زوج اینطوری باندپیچی  "
 میشن، مادر زن کسیه که

 ".باید آنها را از هم جدا کنه

 .جاش از خنده منفجر شد

مگان علی رغم اینکه  ".خفه شو لیبی"



 خجالت می کشید، با لبان بسته

 ".یه قیچی پیدا کن " .خنده ای کرد

 "... من وسوسه شدم "

 ".قیچی، همین حاال "

لیبی به سمت آشپزخانه رفت، در حالیکه 
 .هنوز می خندید
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مگان نگاهی به اطراف انداخت تا پدرش را 
 پیدا کند، اما متوجه شد که

موقعی که مادرش سخت مشغول گره زدن 



 او به جاش بوده است پدرش
آنجا را ترک کرده. مادربزرگش هیچ جا دیده 

 نمی شد ولی کوین با دو
 .گیالس داشت به سمت آنها می آمد

در حالیکه هنوز به هم گره خورده بودند، 
چند قدم به عقب رفتجاش   

تا به سمت پایین تر خودشان را حرکت 
 بدهد، به سمت عرشه ای که

حاال خالی از جمعیت بود، سپس دست 
 چپش را به سمت یک میز و

صندلی دو نفره که در گوشه ای تاریک قرار 
 .داشت، هدایت کرد

دوست داری بشینی؟ فکر کنم یه چند  "



 ".دقیقه ای طول بکشه

 "حتما "

جاش بر روی میز قهوه نشست، در حالیکه 
 آرنج مگان را گرفت تا تعادل

مگان را حفظ کند تا او بر روی صندلی 
 .مقابلش بشیند

 " .مگان دوباره گفت "من خیلی متاسفم"

 واقعا فکرشم نمی کردم که

 ".اون ممکنه همچین کاری رو انجام بده
کوین سرانجام به آنها رسید و گیالس ها را 

ن دادبه دستشا  این برای " .
تقویت تون هست. راستی نمایش خوبی 

 بود. شما پذیرایی و مهمونی



 "بعد از ظهر هم میگیرید ؟
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اوه، خدایا، خوشحالم که هیچ کدوم از  "
 ".اون افراد رو نمی شناختم

مگان یک قلوپ بزرگ از نوشیدنی ش را 
 قورت داد. جاش نگاهی بهش

انداخت و سپس جرعه ای از نوشیدنی ش 
 .را خورد

در حالیکه بر روی  ".جای نگرانی نیست "
 صندلی کناری مگان



مینشست این را گفت و نگاهش را بر روی 
 .جاش ثابت نگه داشت

 ".شما دوباره اونها رو روز شنبه می بینید"

" ؟شنبه مگان قبل از اینکه جرعه ای دیگر از  "
 نوشیدنی میوه ای که

کوین برایش آورده بود قورت بدهد این را 
 .پرسید

 "عروسی تونه دیگه ؟ "

اوه، لعنتی. نوشیدنی در گلویش پرید و یک 
 دفعه همه را بر روی پیراهن

جاش پاشید. چشمان جاش از تعجب 
 گشاد شد، اما سپس شروع کرد

 .به خندیدن



اقعا متاسفمو " مگان عصبانی شد، می  "!
 خواست پیراهن جاش را بگیرد

که قبل از آن به یاد آورد هنوز نوشیدنی در 
 دستش هست. نوشیدنی

 " .را تمام کرد و گیالس خالی را به کوین داد

 من یه نوشیدنی دیگه

 ".می خوام
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جاش گیالسش را پایین آورد و به دست 
 ".دوتاش کن " .کوین داد



بلند  ".من انتظار یه انعام حسابی رو دارم"
 .شد و به سمت پاسیو رفت

مگان با دست چپش سینه ی جاش را 
 "...من واقع متا " .نوازشی کرد

جاش صحبت او را قطع کرد، پشت سر او 
 را گرفت و دهان مگان را به

دهان خود فشار داد. بوسه اش نرم و 
 ترسان بود و در حالیکه انتظار

داشت مگان او را از خودش دور کند، 
 عوضش به سمت او خم شد و

دستش را از سینه ی جاش باال آورد بر کنار 
 صورتش گذاشت. زبان

حرکت کرد و مگان جاش بر لب پایینی او 



 .نفس نفسی زد
 .مادرش صدایش کرد "!مگان"

جاش سرش را بلند کرد و نور شمع در 
 چشمانش درخشید، و مگان به

خاطر عالقه ی آشکاری که در چشمان او دید 
 سپاسگزار بود. چون این

 .یک نمایش نبود بلکه واقعی بود

مادرت داره صدات می  " .جاش زمزمه کرد
نیه ایمگان برای ثا "کنه  

فقط  " چشمانش را بست و گله مانند گفت
 می خوام که جشن زودتر
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و دستی که هنوز به دست ".تموم بشه
 و" .جاش متصل بود را باال آورد

 "اینکه جدا مون کنند
جاش خنده ای کرد، و خم شد و دوباره 

 گره خوردن " .مگان را بوسید

 ".بهت تجربه ی جالبی بود

مگان! بیا با مهمون هامون خداحافظی "
 مادرش از آن طرف ".کن

 .استخر فریاد زد
مگان خیالش راحت بود که مادرش جهت 

 مخالفشان را برای پیدا کردن

ه آنها، دید می زند و به نظر می رسید، متوج



 نشده است که آنها در

 .گوشه ای نشسته اند

اون انتظار  ".جاش با لحنی ناباورانه پرسید
 داره وقتی ما اینطوری به

هم گره خوردیم با مردم خوش و بش 
 " کنیم؟

فکر کنم اصال یادش رفته که ما به هم گره "
 ".خوردیم

خب چقدر شانس داریم که همینجا پنهان "
 "بمونیم؟

" م، چون که کوین داره شانس زیادی نداری
 ".به طرف ما میاد
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حدسش درست بود، برادرش که با دو 
 نوشیدنی داشت به طرف آنها

می آمد، کنار مادرش ایستاده بود و به 
 سمت آنها اشاره کرد و لبخند

 .دندان نمایی به مگان زد

 ".نامرد روانی "مگان زمزمه کرد
کوین راهش را به سمت آنها ادامه داد، و 

 .همچنان می خندید

مگان غرغری کرد و  "مرسی که منو فروختی"
 گیالسش را از دست

 "االن داشتی چی می گفتی؟ " .کوین قاپید



کوین نوشیدنی جاش را بر روی میز 
لحظهگذاشت و به عقب خم شد و   

ای آنها را از نظر گذراند، لبخندش داشت 
 من " .دوباره از بین می رفت

 ".می خوام شدیدا صادق باشم

جاش نوشیدنی اش را برداشت و سپس با 
 لحن کنایه آمیزی

خوشحالم که تصمیم گرفتی که ".گفت
 تالشت رو بکنی تا صادق

 ".باشی

مگان خیلی غذا کم خورده بود و نوشیدنی 
یع وای که خیلی سر  

حریصانه خورده بود حاال گیجش کرده بود. 



 خنده ی ریزی کرد و کوین

 .نگاه بدی بهش انداخت
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کوین با  ".کانرز، من ازت خوشم نمیاد"
 انگشتش ضربه ای به سینه ی

تو به مدت طوالنی با خواهرم  " .جاش زد
 مثل یه تیکه نجاست رفتار

کردی، و من تصمیم گرفتم که جلوی این 
 ".ازدواج رو بگیرم

در مورد چی  " .مگان سرش را تکانی داد



 " داری حرف می زنی؟

اون یه آدم نفرت انگیز بی عاطفهس که تو "
 رو به هیچ جاش هم

حساب نمی کنه. من باید اینو یه ماه پیش 
گفتم ولی االن دارممی   

 "میگم

، یک دفعه بلند شد و "!کوین"مگان گفت
 جاش هم همراه با او کشیده

تو نمی فهمی در مورد چی داری  " .شد
 "صحبت می کنی

من خیلی خوب هم می دونم که دارم در  "
 ".مورد چی صحبت میکنم

مامان  – من بهت گفتم " .کوین ایستاد



 بزرگ و من در این مورد

. ما می دونیم که اون صحبت کردیم
 دستش را به سمت ".چطوریه

می دونم که اون بیشتر  " .جاش تکانی داد
 وقت ها تو رو توی سیاتل

نادیده می گرفته. من اصال هیچی در مورد 
 این نمایش حقیرانه ی

مهربونی نمی فهمم، ولی هیچ کدوم از 
 مخاطبات عمال این گوشه وکنار

وقعی نیستند، پس این نمایش رو برای م
 ."بذار که به حساب میارنش

بر روی پاشنه ی پایش چرخید و آنجا را با 
 .عصبانیت ترک کرد
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متاسفم. اون  " .مگان برای بار هزارم گفت
 اصال حق همچین کاری رو

 ".نداشت
جاش برای لحظه ای سکوت کرد، سپس به 

 چرا اون " .طرفش چرخید

 ".حق داره

 "_____ برای چی تو "

طبق اون چیزی که  " .کامال آرام گفت "مگان"
 من متوجه شدم، جی

 ".با تو خیلی بد رفتار کرده



 " چطوری اینو فهمیدی؟ "

دالیل زیادی هست بیشتر از اون چیزی  "
 ".که بتونی حدس بزنی

مگان نزدیک شد، صدایش را  جاش به
 من خوشحالم که " .پایین آورد

برادرت هوات رو داره، یه کمی خیلی دیره، 
 .و من به همون اندازه نگرانم

 .صدایش رفته رفته خاموش شد "... اما هنوز

 ".اما اون فکر میکنه تو جی هستی"
بخشی از  " .جاش شانه ای باال انداخت

 ".نمایشه
که همین باعث شد باردیگر دلیل واقعی 

 جاش که چرا اینکار را انجام



می دهد، برایش جای سوال باشد. و کارما 
 و سرنوشت جوابهای
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مزخرفی بودند. اما هنوز هم، عادالنه نبود 
گناه جیکه جاش به خاطر   

شاید ما باید همین االن کات  " .تاوان بدهد
 "کنیم؟

 "چی؟ چراااا؟"

 ".قبل از اینکه تو آسیب ببینی "

جاش دستش را دور کمر مگان خزاند و او را 



 به خودش نزدیک کرد،

من آسیب نمی  " .صورتش را کمی باال آورد
 ".بینم. من یه مرد گندهام

 "... اما کوین "
گان خورد و چهره نفس گرمش به صورت م

 کوین " .اش گلگون شد

به آرامی مگان را  ".به من آسیبی نمی زنه
 بوسید ، سپس لب پایینش

 .را بین دندان هایش گرفت

تمام وجودش سوخت و یک موجی از لذت 
 .در بین پاهایش پیچید

جاش جلوی  ".با من کات نکن، مگان"
 امشب " .دهان مگان زمزمه کرد



 ".نه
او را بوسید، و قبل اینکه دهان مگان را در 

 دهانش بگیرد با زبانش

دوباره به لب او ضربه ای زد، و با زبانش به 
 زبان او زد. موقعی که مگان
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به این حرکت پاسخ داد، او کمی دهانش را 
دهان او جدا کرداز   بهم " .

قول بده دیگه امشب در مورد کات کردن 
 ".هیچ صحبتی نمی کنی



 ".باشه".مگان نفس نفس زنان گفت

دهان جاش دوباره بر روی دهان مگان قرار 
 گرفت، مصرانه و

مطالبهگرانه. مگان سعی کرد که او را بیشتر 
 به خودش نزدیکتر کند،

نداداما اتصال دستانشان به آنها اجازه  . 

جاش  ."لیبی کجاست؟" مگان غرغری کرد
 لذتش را در مقابل لبان او

 .زمزمه کرد

 .مادرش دوباره فریاد زد "!مگان"

من میرم که  " .مگان خودش را عقب کشید
 بهش بگم ما به خاطر

تغییر زمانی خیلی خسته ایم و باید به 



 ".رختخواب بریم

اما  " .جاش سرش را با گیجی تکانی داد
 اینجا که دو ساعت جلوتر از

 ".سیاتله

بهم اعتماد کن. اون همیشه موقعی که ما "
 می خواهیم تماس تلفنی

جاش را  ".بگیریم زمان ها رو قاطی می کنه
 از این سر عرشه به آن سر

عرشه به زحمت کشاند تا اینکه در مقابل 
 .مادرش ایستاد
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شما هنوز  " .با تعجب زیاد گفت "!اوه"
 بندها رو باز نکردید. خیلی

 ".دوست داشتنیه

از بین دندان های به هم فشرده  "مامان"
 ما نمی تونیم " .اش گفت

 ".اینا رو بازش کنیم
به سمت  ".فکر کنم نشونه ی خوبی باشه "

 زنی که کنار دستش

تو اینطوری فکر نمی  " .ایستاده بود برگشت
 "کنی؟

مگان نفس عمیقی کشید، و به سمت 
 .مادرش و مهمانش لبخندی زد



من و جاش به خاطر تغییر زمانی خیلی  "
 خسته ایم. میریم که بخوابیم

 ".و برای تمیز کردن فردا کمک می کنم

 "___اما"

شبت بخیر " مگان از باالی شانه اش گفت
جاش را از بینو  "!.مامان  

 .در پشتی به داخل کشاند

آنها لیبی را در آشپزخانه در حالیکه بر روی 
 صندلی اپن نشسته بود و

از لیوان آب می نوشید و با یک بشقاب از 
 هویج و کرفس تازه ته بندی
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پیدا کردند می کرد، شما که هنوزم " . 
 .باندپیچی هستید. فهمیدم

 امیدوارم که شما دو تا سر کلمه ی امن
 ".بحث کرده باشید26

چرا مگان اینقدر از نقش دوستانش که در 
 آن غرق شده بودند تعجب

لیبی در نقش جوش دهنده ی  – کرده بود
 رابطه و بلیر هم در نقش

نگهبان زندان ؟ این که کارهای همیشگی 
 لیبی ، قیچی" .شان بود

 "کجاست؟

و به جاش چشمکی  "قیچی؟" لیبی پرسید



 زد. یک دستمال گردگیری

از روی کانتر برداشت و سرتاسر کانتر 
 من " .گرانیتی را دستمال کشید

فکر می کردم که شما ممکنه بخواهید یه کم 
 بیشتر با هم وقت

 ".بگذرونید

، مطمئم جاش خیلی خوشحال شد خب "
 از اینکه زمان بیشتری رو با

کوین گذروند. برای یه سری دالیل، اون 
 یه برادر " تصمیم گرفته که

باشه و اعالم کرد که جلوی  "بزرگ نگران
 این عروسی رو خواهد

 ".گرفت



لیبی با تعجب نگاه کرد. بعد سرش  ".هان"
 را تکانی داد تا این قضیه

من حواسم به این قضیه  " .را انکار کند
 ".هست

کلمه ی امن به کلمه ای میگویند که در 26 *
استفاده می شود تا BDSM روابط جنسی

نشان بدهد که پارتنر می خواهد که متوقف 
 .کند
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ببین، ما فردا همه  " .مگان سری تکان داد



 چیز رو راست و ریس

میکنیم، فعال یه قیچی می خوام تا از هم 
 ".جدا بشیم

 .لیبی یک خنده ی تمسخرآمیزی به آنها کرد
 فکر نمی کنم که "

پیوندی که در مراسم نیکرز ایجاد شده باید 
 به همین راحتی از بین

 ".بره

 ".لیبی"
لیبی لب هایش را بر روی هم فشرد، در 

 چشمانش شیطنتی دیده

به طرف  ".این کار باید توافقی باشه " .میشد
 جاش با جدیتی ساختگی



جاش تو هم موافقی که این  " .برگشت
 هر دو "پیوند رو قطع کنی؟

 .آنها شروع به خندیدن کردند
آره، ما رو از هم ".جاش موفق به گفتن شد

 ".جدا کن

ه ای طول کشید تا لیبی آنها را چند دقیق
 جدا کند. مگان دستش را

تکان شدیدی داد. لیبی در حالیکه به دست 
 مگان نگاه می کرد،

انگار نیکرز باید بره بانداژ  " .پوزخندی زد
 کردن رو یاد بگیره. میدونم

خوشحال میشه بهش یاد 27 دومیناتریکس
 بده. تصور کن بابات چقدر



 " .از این قضیه شاد میشه
به زنی که در بی دی اس ام و در ایفای 27

نقش ارباب برده نقش سلطه گر را برعهده 
 .میگیرد اطالق میشود
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 ".ااا، بس کن دیگه " .مگان یکه خورد
تو یه  " .چشمان جاش گشاد شد

 "دومیناتریکس می شناسی؟

من می  " .لیبی شانه ای باال انداخت "آره،"
 تونم یه جلسه خصوصی



 ".برات ردیف کنم، اگه دوست داشته باشی

حسادت به صورت یک موج داغ تمام وجود 
 مگان را در بر گرفت، که

باعث تعجبش شده بود. و این اولین بار 
 نبود که همچین احساسی

آدم حسودی نبود، پس  داشت. او معموال
 قضیه چی بود؟ مچ دست

 "اون سرش شلوغ میشه" .جاش را قاپید
 28."اون همین االن هم گره خورده بود "

جاش پیش خود خنده ای کرد. مگان 
 غرغری کرد و به سمت پله ها

 " .رفت، و جاش را با خودش کشاند

 ".خداحافظ لیبی



جاش ، اگر نظرت عوض شد، بهم خبر "
پشست سرشلیبی  ".بده  

گفت، و در صدایش رگه هایی از خنده 
 .وجود داشت

مگان تا زمانیکه جاش را داخل اتاق نبرد و 
 در را نبست، لحظه ای

نایستاد. جاش به پشتش ایستاد و منتظر 
 .ماند تا مگان حرکتی کند

خنده از صورت جاش رفته بود و چشمانش 
 جدی شده بود. او احتماال

28 استفاده کرده tie up این جا از فعل
نویسنده که معانی مختلف داره و مگان و 

لیبی معنی مورد نظر خودشون از این فعل 



 تو جمالتشون
 داشتند
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یکی از خوش تیپ ترین مردهایی بود که تا 
 به االن دیده بود، اما این

یوانگی بود. مگان حتی او را بیست و چهار د
 ساعت هم نبود که

میشناخت، ولی باز هم .... او را می 
 .خواست

من خیلی کم تو رو  ".مگان در نهایت گفت



 ".می شناسم

 ".می دونم " .گوشه لبان جاش کمی باال رفت

 ".تو هم منو نمی شناسی به هر حال "
 ".درسته"

مگان دو تا نوشیدنی پشت سر هم خورده 
 بود ولی با این حال مست

 " .نبود، مطمئنا آستانه ی صبرش باالتر رفته

 ".من ازت خوشم میاد

 " .خنده اش محو شد و صدایش خشن شد

 ".منم ازت خوشم میاد

چند دقیقه  ".قدمی به سمت جاش برداشت
 پیش بوسه ات الکی بود؟

ه نمایش همونطوری که کوین گفت، فقط ی



 "بود؟

جاش نفسش را از سر ناباوری رها کرد و 
 .سرش را تکان کوچکی داد

 ".خدایا، معلومه که نه "

تو میخواهی که  ".مگان نفس عمیقی کشید
 لیبی یه جلسه با

 "دومینتاتریکس برات ترتیب بده؟

 .چشمان جاش برقی زد و خنده ریزی کرد

 ".نه"
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مگان قدم دیگری به سمت جاش برداشت، 
 فقط دو قدم بین شان مانده

بود. جاش فاصله را کمتر کرد، به آرامی 
 دستانش را به سمت صورت

مگان برد و گونه هایش را دست گرفت و 
 .نگاه عمیقی به مگان انداخت

 .هنوز گیج و سردرگم بود

ما داریم چی کار می  " مگان نجوا کرد
 و دستانش را بر روی "کنیم؟

 .سینه ی جاش گذاشت

 ".مطمئن نیستم "

 ".این دیوونگیه "
 " .می دونم " .لبخندی زد



قبل از اینکه او را ببوسد یک جنگ خاموش 
 .در چشمانش راه افتاد

اولش لطیف و آرام بود، مثل اینکه او به 
ن کار رااندازه مگان از اینکه ای  

 .داشتند انجام می دادند شوکه بود

این رفتار همیشگی مگان نبود. او آدم 
 محافظه کاری نبود و در عین

حال هیچ قانون سفت و سختی هم در 
 مورد اینکه چند تا قرار مقدمهای

برای رابطه ی جنسی باشد نداشت، ولی 
 معموال تا بعد از قرار سوم
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همچین اتفاقی نمی افتاد. مطمئن نبود که 
 آیا می توانست مهمانی

نامزدی امشب را اولین قرارشان حساب 
 کند یا نه ولی بدون شک او

این را می خواست. قبال هیچ اعتقادی به 
 جاذبه جنسی متقابل نداشت،

طرف این مرد  اما یک لمس و یک بوسه از
 .باعث تغییر نظرش شد

پشت سر جاش را گرفت و دهانش را 
 برایش باز کرد، نوک زبانش به

نوک زبان او خورد. مثل این بود که دریچه 
 ی یک سد را باز کرده



است. جاش یک دستش را به پشت او برد 
 و او را بیشتر به خود فشرد

و بوسه اش مطالبه گرتر شد. بدن مگان 
 پاسخ داد. یک موجی از اشتیاق

تمام وجودش را در بر گرفت، می خواست 
باشد، و که به او نزدیکتر  

بدن برهنه ی او را در ریز انگشتانش 
 احساس کند و غیر ممکن بود که

 .مقاومت کند

گره ی کراوات جاش را باز کرد، سپس 
 مشغول دکمه های پیراهنش

جاش دستش را به سمت زیپ  شد.
 پیراهن لباس مگان برد و آن را



 .پایین کشید
آنها از هم جدا شدند، هر دو از نفس افتاده 

 بودند، زمانیکه جاش آستین

لباس مگان را از بازوانش پایین کشید، 
 دستانش را به آرامی بر دنبالهی

پارچه کشید. لباسش پایین پاهایش افتاد، 
 گام بلندی برداشت و

دلهایش را در همان حال از پاهایش در صن
 آورد. در مقابل جاش
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ایستاد در حالیکه فقط یک سوتین و شورت 
 سفید توری پوشیده بود،

با سپاس از پیش بینی که کرده بود نه تنها 
 لباس های زیرش ست

ودند بلکه یکی از آنهایی بود که ارزش دیده ب
 .شدن داشتند

جاش با دیدن او آهی کشید و سپس دوباره 
 دستش را به سمت او دراز

کرد، و دهانش به دهان او فشرده شد. 
 دستان مگان بر روی سینه ی

برهنه ی او قرار گرفت و به دور کمرش 
 حلقه شد، سپس دستانش به

به سمت  سرشانه های او چسبید. او را



 عقب و لبهی تخت هل داد،

سپس به سمت کمربندش دستش را دراز 
 کرد، سریع آن را باز کرد

قبل اینکه دکمه و زیپ شلوار جین او را باز 
 کند. زمانیکه برآمدگی

آلتش را با دستش حس کرد، ناله ای کرد. 
 به جاش چشم دوخت، وقتی

بدن مگان را تحسین کرد چشمانش سرشار 
و زمانیکه از اشتیاق شد.  

مگان انتظار داشت تا جاش او را دوباره 
 ببوسد، ولی به جایش گامی به

عقب برداشت، کشمکشی در چشمانش 
 وجود داشت. نفس عمیقی



ما  " .کشید و با زحمت آن را بیرون داد
 ".نباید این کار رو انجام بدیم

 "چـــی؟ " .وحشت تمام وجودش را گرفت

جاش چشمانش را بست و آب دهانش را 
 من می تونم روی " .فرو داد

 ".... کاناپه بخوابم
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سرش را تکانی داد، سعی  ".نه تو نمی تونی"
 کرد دوباره خودش را

 "... مامانم " .پیدا کند



از کرد انگار که چیزی بخواهد دهانش را ب
 بگوید اما ناگهان بست. مگان

به او پشت کرد، به خاطر رد شدن از طرف 
 تختخواب " .او، تحقیر شد

دو نفره س. ما هر دو می تونیم روش 
 ".بخوابیم

 "... مگان، مشکل از تو نیست"

مگان گفت، اشک ها به چشمانش  "نه "
 .حق با توئه " .نیش می زدند

این فکر بدی بود. اولین کاری که ما فردا می 
 کنیم اینه که کات میکنیم

و بعدش تو می تونی به کارهای نجات 
 برگشت ".کسب و کارت برسی



در نهایت این  " .تا با جاش رو برو شود
 دلیلیه که چرا تو اینجایی،

درسته؟ من فقط یه مسیر خوب انحرافی 
 ".سرنوشت هستم

وار نگاهی انداخت جاش به سمت دی "... آه"
 و دستی به پشت گردنش

نگاهش به سمت در حمام  ".آره" .کشید
 من میرم یه دوش " .رفت

بگیرم. تو که نمی خواهی از حمام استفاده 
 مگان سرش را "کنی ...؟

 ".نه. برو " .تکانی داد
ساکش را برداشت و به داخل حمام رفت، 

 .در راه پشت سرش بست



بود از روی زمین مگان لباسش را که افتاده 
 برداشت و چمدانش را باز

کرد، یک لباس خواب از آن به بیرون 
 کشید. با تشکر از شانس قشنگش
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که آن معتقد به اصول اخالقی منفعت 
 طلبانه بود نه جذابیت ـــ یک

چهرهی کامل از چند دقیقه ی پیش. دوش 
 آب باز شد و او سوتینش

را در آورد و لباس خواب را به تن کرد و 



 سپس با لباس های درآورده

 .شده به داخل ساک انداخت

حاال چطوری امشب می توانست همراه با 
 او بخوابد؟

یک دفعه موجی از خستگی بیش از حد بر 
 او غلبه کرد، بنابراین

به عقب کشید و به زیر آن رفت. روتختی را 
 المپ کنار میز اتاق که

اتاق را با یک درخشش مالیم پر کرده بود او 
 را به ده سال پیش برد،

به زمانیکه در این اتاق زندگی می کرد. 
 زمانیکه یک دختر نوجوان و

جوان بود انتظارات مادرش را نادیده می 



 گرفت. چرا دنبال جی راه

می دانست او آدم افتاد، حتی موقعی که 
 اشتباهی است؟

مادرش جشن ازدواج را در دستش گرفته 
 بود و مادرانگی را بر این پایه

قرار داده بود؛ شاید ازدواج با جی آخرین 
 تالش های ممکن بود تا این

فاصله را از بین ببرد. اما این نشان دهنده 
 ی این بود که مگان حتی

 .در ازدواج کردن هم شکست خورده بود

ا آخرین اتفاقی که به زنانگی اش ضربه ام
 زده بود، رد شدن از طرف

جاش بود. آیا او آرزو می کرد که کاش به 



 خانه ی لیبی رفته بود ؟ در

 حمام به چه چیزی فکر می کرد؟
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 فصل یازدهم

انیکه آب سرد شد و حتی کمی جاش تا زم
 بیشتر زیر دوش ماند. اگر

مگان با آن چشمان مشتاق دوباره به او 
 نگاه می کرد، نمی توانست

تضمین کند که دستانش به ارادهی خودش 
 باشد. و اگرچه تمام



وجودش خواستار این بود که به اتاق کناری 
 برود و هم خودش را هم

او را خشنود کند، اما هنوز نجابت درونش 
 با وجود – را می سوزاند

می خواست با در دست – همه ی دورویی
 داشتن اختیار دستانش، به

او احترام بگذارد. بنابراین کمی زمان برد تا 
 بدنش را خشک کند و یک

جفت شلوار و تی شرت ورزشی بر تن کند. 
 زمانیکه در را گشود، خودش

رد درونی نسبتا حماسی آماده را برای یک نب
 .کرده بود

چند قدم داخل اتاق برداشت. مگان در زیر 



 روتختی جمع شده بود،

چشمانش بسته بود. موهای مشکی بلندش 
 بر روی بالش پخش شده

بود و خطوط نگرانی محو شده بود، و 
 آرامشی بر جای مانده بود که تا

 .به االن در او ندیده بود

 .او خوابیده بود
ی از سر آسودگی کشید. یک مگان نفس

 خوابیده همه چیز را به طرز

غیرقابل باوری آسان تر می کرد. مخصوصا 
 که او هنوز این برنامه را

  

  

  



239 

 Chei Lady | دامـــــــــــــاد بدلی

داشت تا از اتاق فرار کند و خانه را به خاطر 
ر شیادی پدرمدرکی دال ب  

مگان بگردد. در را به آرامی باز کرد و برای 
 .لحظه ای گوش سپرد

صداها در طبقه ی باال می پیچیدند، و 
 صدای مادر مگان را از بین آن

صداها تشخیص داد. پس مهمانی به داخل 
 خانه منتقل شده بود و او

می توانست حداقل داخل اتاق های طبقه 
 ی باال را جستجو کند، اما

قعی که می خواست از در بیرون برود، مو
 صدای کوین را بر روی پله



 .ها شنید

 "مامان بزرگ خسته ای؟ "

نه باباااا، این حتی قابل مقایسه با  "
 مهمونی هایی که من و پدر بزرگت

 ".می گرفتیم هم نبود

مهمونی های مامان می تونه  ".کوین خندید
 "احمقانه باشه

اون بیشتر عالقه داره خودش رو نشون  "
 ".بده تا خوش بگذرونه

شاید به همین خاطره  ".کوین دوباره خندید
 که مهمونی ساعت ده

شب تموم شد. برای شماها همیشه تا خود 
 ".صبح طول می کشید



شاید این دلیلی بود که مادرت وقتی  "
 فهمید ما تو رو مجبور به چه

 ".کاری کردیم حسابی عصبانی شد
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من یه سری ".کوین به حالت تمسخر گفت
 مهارت های زندگی با ارزش

 ".رو یاد گرفتم، مامان بزرگ

نمی گم که من هرگز برات کاری نکردم.  "
 مخصوصا وقتی ارثی که

 ".برات میذارم رو ببینی



مامان بزرگ،  " .کوین قهقه ای بلندی زد
 ".دلم برات تنگ شده بود

تو و خواهرت باید بیشتر به خونه بیایید.  "
 با وجود اون چیزی که شما

فکر می کنید، اما مادرتون شما رو دوست 
 داره، فقط سخت میتونه

 ".نشونش بده
می دونم، ولی وقتی ستاره مرگ تو رو به  "

 خودش جذب می کنه

ه از دستش فرار کنی، پس با سخته ک
 داشتن یه فاصله ی مناسب،

من هنوز  ".لحظه ای سکوت کرد ".ایمنی
 میگم یه قضیه غیرعادی در



 ".مورد نامزد مگان وجود داره

جاش؟ تو امشب قول دادی که یه شانس "
 "بهش بدی

بهش یه شانس دادم.  " .غرغری کرد "آره"
 اما اعتمام بهش کمتر و

نمی تونه هم سنگ دل  کمتر میشه. یه مرد
 باشه هم خونگرم و

 ".مهربون
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ما نمی دونیم که اون با مگان هم سرد  "



 بوده یا نه. فقط مشکوک

 ".بودیم

مامان بزرگ، ما هردوتامون خوب هم می  "
 دونیم. مگان تا حاال با اون

 "خوشحال به نظر می رسیده؟

مادربزرگ  ".نه، اما مردم عوض میشن"
 شاید اون سر " .مگان گفت

عقل اومده و عوض شده. حاال هر چی، من 
 بعد از اینکه دیدمش بهش

اعتمادم بیشتر شد. اون با مگان خوبه، 
امشب کوین. می دونم که  

چارهای نداشتی که به طرز نگاه جاش به 
 ".مگان توجه کنی



بله، اما چه چیزی پشت این تغییر "
 هست؟ یه اتفاقی افتاده و من

 ".کشف می کنم

جاش نفسش را حبس کرد. پس فقط لیبی 
 تنها کسی نبود که متوجه

توجه های او شده بود؟ خب این خوب بود، 
 درسته ؟

ته باشکاری به کار خواهرت نداش " ." 

من خیلی وقته کاری به کارش ندارم. اگر  "
 اون با مگان ازدواج کنه،

 ".بهتره که دوستش داشته باشه

جاش امیدوار بود ، موقعی که کوین 
 حقیقت را می فهمد هزاران



 .کیلومتر از اینجا دور باشد
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تو یه برادر بزرگ خوبی. " ".زن مسن گفت
 فقط مطمئن شو که

 ".انگیزهت درسته
 "یعنی چی؟ "

گناه یه روش مضحک برای به پا در آوردن  "
 آنها لحظه ای ".مردمه

من دیگه به تختخواب میرم.  ".ساکت شدند
 باید استراحت کنم. مادرت



فکر می کنه که قراره عروسی سلطنتی برگزار 
هکن ." 

 ".شب بخیر مامان بزرگ"

جاش ایستاده بود در حالیکه گوشش را به 
 در چسبانده بود. و برایش

سوال پیش آمده بود که کوین واقعا چقدر 
 یک برادر خوب بود. او به

مدت دو سال بدون اینکه حتی سراغی از 
 خواهرش بگیرد به اینکه

خواهرش خوشحال نبوده شک داشته 
 است. وقتی مگان با آن

رامزادهای که بهش کلک زده در حال قرار ح
 گذاشتن بوده، کجا بوده ؟



شاید جاش بعد از اینکه همه چیز را به 
 سرانجام رساند باید به کوین

در مورد کاری که جی کرده می گفت. او از 
 اینکه کسی انتقام مگان را

بگیرد استقبال می کرد. گوش هایش سعی 
 کردند مکالمات بیشتری را

حداقل صدای باز و بسته شدن بشنوند یا 
 درها را، اما در عوض او فقط

 .در سکوت به سر برد
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لعنتی. اینقدر ذهنش مشغول مگان شد که 
 متوجه نشد که آنها به کدام

اتاق رفتند. و االن به هیچ وجه نمی توانست 
 دفتر را چک کند. هم مادر

بزرگ هم کوین طبقه باال بودند و بیدار، و 
 ممکن بود هر لحظه مچش

را بگیرند. مجبور بود تا زمانیکه همه خواب 
 .هستند صبر کند

ناگهان یک موجی از خستگی او را در 
 .برگرفت، که باعث تعجبش شد

ا حدی در مقابل ورود اگرچه هنوز هم ت
 قریب الوقوع برادرش مقاومت

می کرد ولی مجبور بود که اعتراف کند که 



 بخشی از او خوشحال بود

که نوآ خیلی زود سوار بر هواپیما خواهد 
 شد. ناگفته نماند با وجود

اینکه نوآ طرح را گم کرده بود، اما استاد 
 طفره رفتن بود. هر چند که

کند به برادرش  جاش بیزار بود که اقرار
 احتیاج دارد. و فقط امیدوار

بود که او با یک توضیح قابل قبول برای 
 نشان دادنش، بیاید. شاید او

باید با یک برنامه ی پشتیبان بیاید. فقط در 
 .این صورت باید بیاید

او هنوز امشب را داشت، هر چند حداقل 
 برای نیم ساعت نتوانست



شد کاری انجام دهد که باعث تردیدش 
 چگونه زمان را بگذراند. چون

خیلی خسته بود، تصمیم گرفت بر روی 
 تخت دراز بکشد و استراحت

کند، شاید هم ایمیل هایش را در تلفن 
 چک می کرد. اما مگان هم در

تخت بود. می دانست که باید بر روی زمین 
 بخوابد، می توانست یک

بالش بردارد و از ملحفه ای که در کمد 
استفاده کند حمام دیده بود . 
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اما به جایش در لبه تخت فرو رفت، سپس 
 بر روی پهلویش دراز کشید،

با او رو در رو شد. دستانش بر روی 
 . بالشتش بودند، جلوی صورتش

مگان نگاهی متین داشت که تا عمق قلبش 
 نفوذ می کرد. مگان تکانی

خورد و غرغر آرامی در خواب کرد و جاش 
 در مقابل میل زیادش که

می خواست دستش را دراز کند و دستان او 
 را در دستش بگیرد

مقاومت کرد. چشمانش را بست و از عطر 
 مالیم مگان که رایحه گل



داشت تنفس کرد. عطری که تابستان قبل 
 از مرگ پدرش را و زمانهای

شادتر را به خاطرش آورد. قبل از اینکه 
 زندگی اش خیلی جدی شود

و برادرش یک احمق خود محور. در حالیکه 
 مرگ پدرشان جاش را

مصمم تر از هر زمانی دیگر کرد تا به کسب 
 و کار خانوادگی شان

بپیوندد، اما نوآ مقاومت می کرد تا 
 مسئولیت بپذیرد. هر چند تا زمانیکه

بشود و به طور کامل  جاش فارغ التحصیل
 به کسب و کار بپیوندد،

کارش را به طرز شایسته ای انجام داد، اما 



 بعد از آن نوآ با هر روش

قانع کننده ای از زیر کار در می رفت، و اگر 
 نوآ یک کارمند بود، جاش

 .او را سال ها قبل اخراج کرده بود
جاش حساب کرد نیم ساعتی می شود که 

پسدر تخت دراز کشیده،   

خیلی یواش حرکت کرد تا برود جستجو کند 
 ولی خواب آلودگی بهش
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غلبه کرد. بی خوابی زیاد که ناشی از 



 نگرانیاش نسبت به آینده
کارکنانش بود آخر گرفتارش کرد. زمانیکه 

هچشمانش را بست ب  

خودش قول داد فقط یک دقیقه بخوابد، اما 
 موقعی از خواب بیدار شد

که مگان به سمت مخالفش چرخید و اتاق 
 .تا حدودی روشن شده بود
 .اوه، لعنتی. صبح شده بود

اطراف تخت را کورمال کورمال برای پیدا 
 کردن موبایلش جستجو کرد

و سرانجام با زانویش پیداش کرد. موقعی 
د، نفس راحتیکه ساعت را دی  

بود. وقتش بود که بلند 6:45 کشید. ساعت



 شود و برای هدف اصلیای

که به خاطرش اینجا حضور داشت، شروع 
 .به کار کند

مگان چرخید و با او رو در رو شد ولی 
 چشمانش هنوز بسته بود و

دستانش زیر بالشتش . جاش چند ثانیه ای 
 به او نگاه کرد، و در مقابل

یی که بر روی گونه اش بود اینکه چند تار مو
 را کناری بزند، مقاومت

کرد. مگان موقعی که چرخیده بود قسمتی 
 از ملحفه را کنار زده بود ،

پاهای برهنه اش خم بودند و لباس خوابش 
 تا برجستگی باسنش باال



رفته بود که به او لباس زیر توری ای که 
 دیشب چشمش را گرفته بود

نشان می داد. خاطره ی بوسیدن و لمس 
 کردن مگان منقلبش کرد و

باعث شد آلتش سفت شود. اگر مگان را با 
 بوسیدن بیدار می کرد،

 عکس العملش چگونه خواهد بود؟
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 .نه
را در مقابل او ذره ذره داشت مقاومتش 



 لمس کردن مگان از دست
 .میداد

به آرامی از تخت بیرون آمد و ساکش را 
 برداشت، به سمت حمام رفت

تا لباسش را عوض کند. بعد از اینکه خیلی 
 آرام در حمام را بست،

شلوار جین و یک پیراهن کتان دکمه دار 
 پوشید. از حمام بیرون آمد ،

ل سپس از اتاق مگان خارج شد و به داخ
 راهرو رفت، در حالیکه ایستاده

بود ، به هر صدایی توجه می کرد. سوال 
 این بود، کدام اتاق ، اتاق َمدِ 

 نظرش بود؟



هنوز صبح خیلی زود بود و احتماال همه 
 خواب بودند، بنابراین در

کریدور طبقه ی دوم ایستاد و همه چیز را از 
 نظر گذارند. چهار در

وی اتاق وجود داشت : دو در، طرف راهر 
 مگان بود و دو در دیگر در

طرف دیوار مقابل. حمام مگان با یک اتاق 
 دیگر مشترک بود، بنابراین

باید یک اتاق در کنار اتاق مگان باشد. و 
 این به این معنی بود که دو

دری که طرف مخالف بودند هر دو اتاق 
 خواب بودند یا یکی از آنها

از  حمام بود. از یک چیز مطمئن بود : یکی



 اتاق ها دفتر خانگی بارت
بود. جاش امیدوار بود که آن اتاق در حال 

 حاضر به عنوان اتاق مهمان

استفاده نشده باشد. به طرف دری که 
 روبروی در اتاق مگان بود رفت
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و گوشش را بر روی آن قرار داد. خر و پف 
 های آرام همه آن چیزی را

که باید می دانست به او فهماند. حاال 
 .پنجاه بود – شانسش پنجاه



موقعی که گوشش را بر روی در اتاقی که 
 کنار اتاق اشغال شده بود،

قرار داد، هیچ صدایی نشنید و به سراغ اتاق 
 انتهای راهرو رفت. کسی

این اتاق ها خواب بود، اما کدام  در یکی از
 یکی؟ چونکه نشنید کسی

از حمام و دستشویی اتاق مگان که مشترک 
 بود استفاده کند، به این

نتیجه رسید که به احتمال بسیار زیاد، اتاق 
 مادر بزرگ اتاقی ست که

به اتاق کوین چسبیده. پس تنها دری که 
 باقی می ماند اتاق انتهای

 .راهرو بود



قی کشید، دستگیره ی در را نفس عمی
 گرفت و به آرامی چرخاندش و

به محض اینکه در را باز کرد، آهسته آن را 
 هل داد. در را باز گذاشت

 .و همان موقع دچار اضطراب شدید شد

مادربزرگ مگان لخت مادرزاد کنار تخت 
 بود، دستانش و پاهایش بر

روی زمین قرار داشت و باسن شل و ولش 
روی هوا بود،به طرف باال و   

و نمایی را به جاش نشان داد که با کمال 
 تاسف هرگز فراموشش

 .نمیکرد
مغز جاش می گفت، فرار کن! فرار کن! اما 



 .پاهایش پیش نمی رفتند
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چهره ی مادربزرگ از بین ساق  "!جاش"
 صبح " .پاهایش ظاهر شد

 "!بخیر

من دنبال  " .با شتاب گفت "!متأسفم "
 ".دستشویی بودم

اینجا دستشویی نداریم، ولی بیا با من  "
 ".یوگا انجام بده

جاش چشمانش را محکم بر روی هم فشار 



 آه ... من واقعا طرفدار " .داد
می خواست برگردد و از  " .یوگا نیستم

 .چارچوب در فرار کند

احتماال چون هیچ وقت لخت انجامش  "
 ".ندادی

آره، اما کامال مطمئنم که مورد  " .یکه خورد
 ".عالقه ام نیست

 ".یاال، اینقدر مبادی آداب نباش"

جاش چشمانش را باز کرد و به جهت 
 .... من " .مخالف نگاه کرد

نمیتونم ... من به مگان گفتم ... که براش 
 ".قهوه می برم

این دختر شبیه  " .مادر بزرگ خندید



 مادرشه. اون اصال به بیدار شدن

صبح اعتقادی نداره. برام 8 قبل از ساعت
 سخته باور کنم که اون از

 ".خواب بیدار شده

جاش مطمئن بود که مگان اصال اهمیتی 
 نمیدهد که با مادرش مقایسه

 خب ما خیلی زود به تختخواب رفتیم " .شود

...." 
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چه نوع پوزیشنی رو شما بچه ها این  "



 روزها دوست دارید؟ قبال

زمانیکه نیکول جوون تر بود، پدرش و من 
 کامال شیفته ی کاما سوترا

شده بودیم. اون باعث شد که ما انعطاف 
 ".پذیر بمونیم

جاش سری تکان داد، هنوز به مادر بزرگ 
 نگاه نمی کرد. صورتش سرخ

بله ، خانم. منم مطمئنم که اون  " .شده بود
 ".واقعا کمک کننده بوده

 "خب؟ "

اوه، خدایا. آیا او واقعا انتظار  "خب چی ؟ "
 دارد که جاش جوابش را

 بدهد؟



چه نوع پوزیشنی رو شما بچه ها استفاده  "
 "می کنید؟

منظورش نسل جوان بود یا به سبک  آیا او
 زندگی جنسی او و مگان

اشاره کرده بود؟ به هر حال، هیچ تمایلی 
 نداشت تا در مورد انواع سکس

 .با مادر بزرگ برهنه ی مگان بحث کند

تو میل جنسی ت رو سرکوب کردی،  "
 جاشوآ؟

 "!چــــی ؟ نــــه "

پس چرا لخت نمی شی و به من ملحق  "
 "نمیشی؟

ه ی مگانقهو "  .جاش زمزمه کرد "... 
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سرکوب میل جنسی خیلی چیز بدیه.  "
 دخترم بیشترین سرکوب

کننده ایه که من می شناسم، و ببینش 
 چطوری عوض شده. من به

بارت گفتم اگر یه مدتی اونو به حال خودش 
 رها کنه، اون شاید برای

همه مون که باهاش زندگی می کنیم آدم 
 ".آسون گیرتری بشه

مادربزرگ سعی کرد تا بایستد، و جاش دو 
 دل بود. او می دانست که



به افراد مسن باید پیشنهاد کمک دهد ... 
 اما او برهنه بود. تصویری که

االن به سوزش درآورده چشمانش را همین 
 بود. و عالقه ای نداشت

 .آسیب دیگری اضافه بشود
خدا را شکر، او لبه تخت را گرفت و خودش 

 .را باال کشید تا بایستد

 ".... خب، بهتره که من برم "

جلوی جاش با وضعیتی کامال لیدی گادایوا 
 .ایستاد29 وار

چطوری باسنت رو تو این فرم نگه  "
چمباتمه داشتی، مرد جوان؟  

 میزنی ؟ یا اینکه تو باشگاه وزنه می زنی؟



 " .جاش شروع به سرفه کردن، کرد

 اوه، خدایا. آیا مادر "ببخشید؟
 بزرگ داشت با او الس می زد ؟

بانویی نجیب زاده بوده که بر اساس 29
افسانه ها و به خاطر یک مجازات به صورت 
برهنه و طوری که فقط موهایش او را می 

 پوشانده در
 .خیابان گذر کرده است
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من تو یه کالس هنر ثبت نام کردم،  "



 نقاشی برهنه ها. دوست دارم از

 " .پشت تو نقاشی کنم

جاش قدمی به عقب  "... آه ... من "
 من باید در این مورد " .برداشت

 .با مگان مشورت کنم

 "و اگر اون قبول کنه؟ "

 ".بهتون اطالع میدم "

توانست خودش را به داخل راهرو پرت کند 
 .و در را پشت سرش ببند

سریع به سمت اتاق مگان رفت، یک راست 
 به دستشویی رفت و شیر

آب را باز کرد. به صورتش آب پاشید و آب 
 پاشید و سعی کرد تا تصویر



ر بزرگ مگان که مدام لخت مادرزاد ماد
 جلوی چشمانش می آمد را از

ذهنش پاک کند. ناله ای کرد و سریع آب 
 .پاشید

جلوی در ایستاده  "جاش؟" مگان پرسید،
 بود، و صدایش به خاطر

 .خواب دو رگه شده بود

 .جاش به آب پاشیدن به صورتش ادامه داد

 من همین االن وحشتناک "

ترین چیزی که می تونستم تصور کنم، 
 "!دیدم

 "چی ؟ " .مگان منقبض شد

مادربزرگت. در پوزیشن یوگای سگ رو به "



 ".پایین ، اونم لخت
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اوه عزیزم. مامانم قبال  " .مگان خنده ای کرد
بود که مامانبهم گفته   

بزرگ رفته تو فاز برهنگی، ولی نمی دونستم 
 که با یوگا ترکیبش

 ".کرده

جاش صاف ایستاد، آب به همه جا پاشیده 
 شده بود. مگان یک حوله

به او داد و او صورتش را با حوله پوشاند، 



 سپس حوله را پایین کشید

تا مگان را ببیند. خدا را شکر می کرد که 
ود، انگاررفتار مگان طبیعی ب  

نه انگار که ناغافل شب شان را خراب کرده 
 بود. مطمئن نبود که بتواند

ناراحتی مگان را تحمل کند و سعی می کرد 
 به بهترین نحو خودش را

در مقابل مگان کنترل کند. ممکن بود کاری 
 را انجام دهد که

 .میتوانست بعدا پشیمانی به بار بیاورد

اون ازم خواست  " .حوله را به گردنش کشید
 تو اتاقش باهاش یوگا

 ".کنم



تو  " .چشمان مگان از تعجب گشاد شد
 انجام دادی؟

 "!نه"
مگان با خنده و  ".می تونست جالب باشه "

 تا حاال یوگا، " .کنایه گفت
 "اونم لخت، انجام دادی؟
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جاش سری تکان داد، و سعی کرد تصویر 
 مادربزرگ که در ذهنش

من چیزهایی دیدم  " .میآمد را نادیده بگیرد



 و شنیدم که احتماال تو

 ".سراسر زندگیم منو بترسونه

مگان شانه اش را به چارچوب در تکیه داد 
 .در حالیکه می خندید

بچهی بیچاره. تو قبل از هفت صبح تو "
بزرگ چی کاراتاق مامان   

دیشب با مامان  " نیشخندی زد " میکردی؟
 " بزرگ خوابیدی؟

 .وحشت به سرش هجوم آورد

جاش از اینکه زنی تالش می کرد تا پوزیشن 
 های کاما سوترایش را

توضیح بدهد، اصال تعجب نکرده بود، اما، 
 در این لحظه، بزرگترین



مشکل این بود که چگونه به مگان توضیح 
 بدهد که چرا در اتاق

 .مادربزرگ را باز کرده است

 "دنبال دستشویی و حمام بودم "

 " .مگان از روی حیرت سرش را به عقب برد

 چرا؟ تو می تونستی خیلی

 ".راحت از این دستشویی استفاده کنی

تو هنوز خواب بودی و منم نمی خواستم "
 ".بیدارت کنم
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همه ی دستشویی و حمام های طبقه ی  "
 باال به اتاق خواب ها

 ".وصلند

من دیر اینو  " .با لحن خشکی گفت ".آره "
 فهمیدم. فکر می کردم

 ".اونجا می تونه یه دستشویی دیگه باشه
تو، توی اتاق مامان بزرگ لباساتو عوض  "

 مگان با تمسخر "کردی؟

پرسید، و پیراهن خیسش را و جینش را از 
 .نظر گذراند

من همین جا لباسمو عوض کردم، و برای  "
 اینکه مزاحمت نشم،

نمیخواستم اینجا اصالح کنم یا دوش 



 ".بگیرم

مگان به سمت جاش رفت و یک دستش را 
 به سمت چانه ی جاش برد

و انگشت شستش را بر روی ته ریش او 
 ته ریش یه ظاهر " .کشید

زمخت بهت میده که این باعث میشه 
 با چشمانی ".مامانم عصبانی بشه

که شیطنت در آن موج می زد به جاش نگاه 
 فکر کنم باید این " .کرد

 ".ته ریش رو نگه داری
نفس جاش لحظه ای که مگان لمسش کرد، 

 در سینه حبس شد، همان

وقع متوجه شد مگان چقدر به او نزدیک م



 است. چقدر انگشتش که بر
روی صورتش قرار داشت، گرم بود. جاش 

 دستانش را در دو طرف بدنش

به همان حال نگه داشت، هر چند که همه 
 چیز بر سرش فریاد میزدند
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که مگان را به خودش نزدیک تر کند و او را 
 ببوسد اینقدر که مگان

 .ازش خواهش کند تا بیشتر ببوسد
 "و تو چی ؟ ".جاش به زحمت گفت



مگان سکوت کرد، نوک انگشتش هنور بر 
 .روی صورت جاش بود

 " من چی ؟ " مگان نجوا کرد

 " نظر تو چیه؟ "

 ".من خوشم میاد "

مگان مثل یک آهنربا عمل می کرد. و با 
 لمس نکردن او می خواست

با قوانین فیزیک مبارزه کند. غیر ممکن 
 بود. یک دستش دور کمر

مگان حلقه شد در حالیکه آن یکی دستش 
 بر روی گونه ی مگان لغزید

و سپس در میان موهای ضخیم و سیاهش 
 .قرار گرفت



 "شماها اینجایید " مادر بزرگ گفت،

یش از پشت سر مگان آمدصدا . 

 "تونستی به مگان قهوه بدی؟ "

جاش نگاهی بهش کرد و خجالت زده شد. 
 اوه، خدایا. او هنوز برهنه

 .بود

مگان خودش را از میان دستان جاش آزاد 
 .کرد و چرخید، و فریاد زد

 "!مامان بزرگ! برو لباس بپوش "
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چرا همه اینو بهم میگن؟ من بدون اینکه  "
 حتی یه دونه لباس تنم

باشه به دنیا اومدم و تصمیم دارم 
 ".همونطوری هم از این دنیا برم

خب، به هر  " .مگان به دنبالش راه افتاد
 حال شما قرار نیست امروز

 ".جایی تشریف ببرید، پس لباساتو بپوش

بیرون نرفتنم از خونه میشه یه دلیل  "
 مادر "! بیشتر برای لخت شدنم

من همین طوری  " .بزرگ پافشاری می کرد
 به خوار و بار فروشی

پرایس چاپر رفتم ولی همه جیغ کشیدند و 
 ترسیدند، انگار که



 ".تروریست حمله کرده
من منظورم بیرون رفتن و خرید کردن  "

 نبود، منظورم اینه که، خدا
رو شکر، قرار نیست شما به این زودی به 

 ".دیدار خالقت بشتابی

نگران نباش، مگان. مامانت ازم قول  "
 .گرفته تا موقع عروسی ات نمیرم

اون نمی خواد هیچ چیزی برنامه ای که 
 ".ریخته رو خراب کنه

جاش به خودش آمد و با احتیاط به دنبال 
 مگان از دستشویی خارج

ک رب دشامبر شد. زن مسن تر حاال ی
 کوتاه پوشیده بود و مگان داشت



 .بند رب دشامبر را دور کمر آن گره می زد

من داشتم به این فکر می کردم یه جایی  "
 برم که قدر این مدل انسانی

 ".رو بدونند
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مگان در حالیکه مشغول گره زدن بود، 
 خب همچین جایی ".پرسید

 "هست؟

 ".من پاناما یا بلیز رو مدنظرم دارم "

 " .جاش گفت ".من قطعا با بِلیز موافقم "



 قوانین مالیاتیش برای

 ".آمریکایی هایی ساکن اونجا مطلوبتره
به نظر می رسید مادر بزرگ به پیشنهادش 

 اونا " .عالقمند شده است
 "جامعه ی برهنگان دارند؟

می دونید، من  " .جاش دست به سینه شد
 تا حاال چک نکردم، ولی

چطوره که امروز در این مورد یه جستجویی 
 "کنم و بهتون بگم؟

مادربزرگ مگان لبخندی از سر خوشحالی 
 شاید شما بچه ها " .زد

 ".دوست داشته باشید با من بیایید

گاهی مگان از روی شانه اش به جاش ن "



 سریع انداخت و به او نگاهی

 .آمیخته با ترسی ساختگی تحویل داد
فکر کنم ما همین االن جلوی راحت و  "

 آزادانه بودن شما رو گرفتیم،
من نمی خوام  " .جاش گفت ".مامان بزرگ

 فردی باشم که هی خودش

رو از شما پنهان می کنه. شما می خواهید 
 یوگا رو اونم لخت بین

این زیبایی رو می دونند  افرادی که قدر
 انجام بدید، و طبق چیزی که
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قبال گفته بودید، من خیلی آدم محافظه 
 کاری هستم که بخوام جزئی

 ".از اون افراد محسوب بشم
مادربزرگ سری به نشانه ی تایید تکان داد، 

 احتماال " .به فکر فرو رفت
نذار  " .به طرف مگان برگشت ".حق با توئه

 این یکی از دستت بپره،
 ".مگان نیکول فانده میر. اون خیلی جذابه

من تمام  " .خنده ی مگان از بین رفت
 سعی ام رو می کنم، مامان

 ".بزرگ

دوستانه تر اول از همه یه کم باهاش  "



 چشمکی زد و ".برخورد کن

بهش نگاهی شیطنت آمیز انداخت و 
 .سپس از اتاق خارج شد

می دونی ،  " .مگان در را پشت سر او بست
 ممکنه بعدا اونو تو

آشپزخونه لخت ببینیم، اما اون برای اینکه 
 گره رو باز کنه زمان

صحبت هایش  ". دشواری رو پیش رو داره
تن خنده دار بودند، اما  

صدایش یکنواخت و بدون شوخی بود. 
 جاش می خواست پاسخی بدهد،

 .اما هیچ پاسخی به ذهنش خطور نکرد
من میرم  " .مگان به سمت چمدانش رفت



 یه دوش بگیرم. تو که قبلش

 "کاری تو حمام نداری؟
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جاش به او نگاه کرد که لباس هایش را از 
 .چمدان بیرون آورد و ایستاد

 " .مگان از کنارش گذشت ".نه " .باالخره گفت

 ".مگان، یه لحظه

مگان ایستاد و منتظر به او نگاه کرد. اما 
 .جاش نمی دانست چه بگوید

فقط می دانست که تحمل این را ندارد که 



او او را اینطوری ببیند.  

مگان دوست داشتنی و شیطون را ترجیح 
 می داد و مطمئن نبود چگونه

می توانست او را به آن حالت برگرداند. اوه، 
 می دانست که دیشب همه

چیز را کامال خراب کرد، اما چقدر بد می 
 شد اگر دیشب با مگان فقط

به خاطر خود مگان می خوابید و بعدا مگان 
 دلیل اصلی اینجا بودنش

فهمید؟ او می دانست که برادرش چه را می 
 کار کرده است ... و لعنت،

شاید او باید شهوت جنسی اش را سرزنش 
 کند. اصال اینکه اینقدر مگان



را می خواست به طوریکه هیچ زنی را اینقدر 
 نخواسته است ، انکار

شدنی نبود، ولی وجدانش می گفت او هیچ 
 حقی ندارد که از مگان

د. او داشت از مگان چیزی را در خواست کن
 سوءاستفاده می کرد، و با

توضیحات زیبایی مثل سرنوشت و کارما 
 توانسته بود این کار را توجیه

کند، اما حقیقت این بود که او داشت از 
 بدشانسی های زنی به نفع

خودش استفاده می کرد. او شایستگی مگان 
 .را نداشت

 .همه ی آن چیزی بود که گفت ".متأسفم "
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تو نباید به  " .مگان به او لبخند تلخی زد
 خاطر کاری که نکردی عذر

خواهی کنی. اگر به خاطر تو نبود، احتماال 
 االن به سیاتل برمی گشتم

و یه آدم مطرود بودم . موقعی که من 
ودم، تو به من یه راهسزاوارش نب  

چاره پیشنهاد دادی. فکر کنم تا آخرش دیگه 
 ".سر قولم بمونم

مگان هیچ چیز نمی دانست. مجبور شد 
 .لبخندی کج و کوله بزند



مادربزرگت می خواهد که بدن برهنه ی "
 منو نقاشی کنه، منم بهش

گفتم باید قبلش با تو مشورت کنم. ما می 
 تونیم صداش بزنیم و تو

گی که تو خیلی حسودی و اجازه بهش ب
 نمیدی که اینکار رو انجام

 ".بده

تمام صورت مگان خندید، و یک کم از آن 
 .حس شیطنتش بازگشت

 ".قول"

من می خوام قهوه بخورم، و یه قهوه ساز  "
 تو آشپزخونه دیدم. اگه یه

قوری قهوه درست کنم مامانت عصبانی 



 " میشه؟

احتماال نه، و من حاضرم همه سرزنش ها "
 رو قبول کنم ولی برای منم

 ".یه فنجون قهوه بیاری
جاش به سمت آشپزخانه رفت، نگران بود 

 که مگان درست گفته باشد

و مادربزرگ را لخت مادرزاد در حالیکه پن 
 .کیک درست می کند ببیند

ولی در عوضش، تنها کسی را که در طبقه 
ود. کهپایین دید، بارت ب  
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لباسش را پوشیده بود تا به سر کار برود و 
 در حال ریختن قهوه در

 .فنجان بود

بارت جز اینکه ".صبح بخیر" جاش گفت
 رفتار خوبی با او داشت کار

 دیگری نکرده بود و با وجود شک هایش
 نمی توانست علیه این مرد

غرض ورزی کند، نه هنوز. و تصمیم گرفته 
 بود تا زمانیکه مدارک مفصل

بیشتری به دست بیاورد، قضاوتی نکند. 
 ناگهان یک احساس تنفر

شدیدی او را در برگرفت که باعث تعجبش 



 شد. اگر پدر مگان از مگان

در مقابل خواسته ها و تقاضاهای مادرش 
شاید مگانمحافظت می کرد،   

در همچین موقعیتی قرار نمی گرفت، و 
 شاید مگان با احساس امنیتی

 .که داشت حقیقت را می گفت

 "خوب خوابیدی؟ ".بارت پرسید

اجبارا با لحنی  ".عالی بود" جاش گفت،
 دوستانه که اصال احساسش

 "شما سرکار می رید؟ " .نمی کرد

حدست درسته. نیکول امروز حسابی کار  "
 داره که باید انجام بشه ، اما

قسمت مربوط به من تا عصر انجام نمیشه، 



 یعنی من باید برای یه جمع

 ".خانوادگی بزرگ غذا تهیه کنم

  

  

  

262 

 Chei Lady | دامـــــــــــــاد بدلی

یک حرکتی بزند جاش تصمیم گرفت تا . " 

 من طبق اون چیزهایی که

دیشب در مورد کسب و کارتون شنیدم 
 واقعا جذبش شدم. می تونم

 "باهاتون بیام دفتر کارتون؟

مطمئنم  " .بارت با تعجب به جاش نگاه کرد
 حوصله ات سر میره. کار



بانکداری سرمایه ای نسبت به کاری که تو یه 
 دفتر مهندسی انجام

سرعت باالتری پیش میرهمیشه قطعا با  ." 

نه، مطمئنم که خسته نمیشم. من  "
 یادگرفتن رو دوست دارم و واقعا

عالقه دارم که بدونم پدر مگان برای گذران 
 ".زندگی چی کار می کنه

جاش مکثی کرد، قبل از اینکه ادامه ی 
 حرفش را بگوید، حس گناه

من می خوام با  " .وجدانش را آزار می داد
 دختر شما ازدواج کنم،

جناب، بنابراین این بهترین فرصته که شما 
 ".رو بهتر بشناسم



بارت ثانیه ای او را تماشا کرد، سپس 
 فنجانش را بر روی سنگ گرانیت

تو  " .کانتر گذاشت و گلویش را صاف کرد
 نمی دونی چقدر از شنیدن

همچین چیزی خوشحال شدم. من دارم 
ز یکشنبه راهیدخترم رو رو  

خونه ی بخت می کنم و اگر مردی رو که 
 اون برای بقیهی عمرش

انتخاب کرده، تایید کنم همه چیز خیلی 
 آسونتر میشه. برداشتم این

بود که تو نمی خوای کاری به کار ما داشته 
 ".باشی
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کلمات  ".سوءتفاهم های زیادی وجود داره "
 به سختی از دهانش خارج

می شدند. از خودش به خاطر اینکه داشت 
 به این خانواده خیانت

میکرد، متنفر بود، اما اگر می خواست 
 کسب و کارش را نجات دهد،

مجبور بود این روند را ادامه بدهد. و این 
 چیزی بود که بی اختیار زیر

رفته بودبار آن  اما دوست دارم که امروز  " .
 رو با شما بگذرونم و شاید

شما بتونید دفتر رو به من نشون بدید و در 



 مورد اینکه یه مهندس

 ".چیکار می کنه یه کم برام صحبت کنید

عالیه! تا یه ربع دیگه می تونی آماده بشی  "
 "تا بریم ؟

حتما. اجازه بدید تا من اول فنجون قهوه  "
 ".ی مگان رو بدم

بارت نگاهی به او کرد که جاش نمی 
 .توانست روی آن اسمی بگذارد

 "اون منتظرته، آره؟"
اگر منظور پدر مگان این بود که مگان همه 

 جوره شبیه مادرش است،

قصد داشت که این اشتباه را اصالح کند. 
 .حق مگان این نبود



ظورتون اینه که تو رابطه مون مگان اگر من "
 تصمیم گیرنده ی اصلیه،

فکر کنم هر دوتامون می دونیم که مگان از 
 .اون دست زن ها نیست

من هر کاری رو به خاطر مگان انجام میدم 
 مثل ".اونم به خاطر من

همین کار که او برای مگان قهوه می برد و 
 مگان به مادربزرگ میگفت

را به صورت برهنه که او نمی تواند جاش 
 نقاشی کند، اما هیچ احتیاجی
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 " .نبود که پدرش در این باره چیزی بداند

 اون یه زن فوق العاده ست،
و او  ".و من واقعا خوشبختم که اونو دارم

 می دانست که این عین

هر مردی اگر عقل داشته  – ت استحقیق
 باشد، می توانست با داشتن

 .مگان خوشبخت باشد

آره، من اینو  " .بارت مستقیم به او نگاه کرد
 می دونم. متاسفم اگه

 ".منظورم رو بد بیان کردم

جاش سری تکان داد و قبل از اینکه به طبقه 
 باال برود دو فنجان قهوه



ریخت و به هر دو خامه اضافه کرد. دوش 
 حمام هنوز باز بود و جاش

نمی دانست مگان چقدر دیگر طول می 
 دهد، بنابراین محتاطانه در

حمام را باز کرد، و خوشبختانه یک پرده در 
 آنجا بود که او را پنهان

کرده بود. مطمئن نبود اگر مگان لخت بود 
 و مثل شب قبل مشتاق و

وانست خودش را حریص، چقدر می ت
 .کنترل کند

 .فنجان قهوه را بر روی سکو گذاشت

 .آرام صدایش کرد "مگان؟"
تو اینجا چیکار می  " .مگان متعجب شد



 "کنی؟

من با پدرت به سرکار می رم، و از اون  "
 جایی که تو هنوز داخل

حمامی می خواستم بهت بگم که کی ما 
 ".میریم
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سر مگان از پشت پرده ظاهر شد، در 
 حالیکه سعی می کرد خودش را

چــــی کار می خوای  " .پشت آن پنهان کند
 "بکنی؟



 ".با پدرت می خوام برم سرکار "

 "چرا می خوای با بابام بری سرکار؟ "

اینطوری می تونه دامادش رو بهتر  "
 ".بشناسه

اما ما  " .ظاهری محتاط صورتش را پوشاند
 ".امشب کات می کنیم

او نمی توانست جوری رفتار کند که انگار 
 مسئله ی مهمی است و مگان

آره، اما به نظرت ما نباید  " .را مشکوک کند
 این کار رو جلوی جمع

 انجام بدیم؟ مگه مامانت امشب برنامهی
 شام خانوادگی نداره؟ اون زمان

 ".بهترین موقع اس



مگان لب پایینش را گاز گرفت، به نظر می 
 رسید در فکر فرو رفته

نمی دونم. بهتر نبود تو خونه  " .است
 میموندی و همین صبح به هم

می زدیم؟ اینطوری مامانم زمان بیشتری 
 داره تا همه چیز رو کنسل

 ".کنه

ت میذاره تا تو راستی، فکر می کنی مادر  "
 با من به هم بزنی؟ اون به

احتمال زیاد بعد از نمایش دیشب، به زور 
 موافقت منو میگیره و شاید

بهم دستبند بزنه تا کارهاش رو به سرانجام 
 برسونه. و اگه مادر بزرگت
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به عنوان یه شاهد اون دور و برا باشه، منو 
 لخت می کنه و در حالیکه

دستبند به دست هستم منو نقاشی می کنه 
 و من حتی نمی خوام به

این فکر کنم، موقعی که دستام بسته س 
 ".اون باهام چیکار می کنه

ما به تعداد زیادی شاهد نیاز  " .جاش لرزید
 ".داریم

حق با توئه لعنت بهش. " .مگان هوفی کرد ." 

برات قهوه آوردم، اما یادم  " .جاش خندید



 رفت ازت بپرسم که چطوری

دوست داری. می دونی، به خاطر آوردن 
 قهوه ، پدرت بهم گفت زن

ذلیل، منم در مورد اینکه تو از اون دست 
 زن ها نیستی یه سخنرانی

کوچولویی کردم، چون به نظر می رسید 
 درست نیست که بگم اولین

که با هم بودیم صبحیه ." 

مگان سعی کرد لبخند بزند. برای جاش 
 سوال بود که آیا مگان می داند

وقتی اینگونه می خندد چقدر زیبا می شود. 
 مشخص بود که نامزد

سابق احمقش یک آدم بی شعور بوده 



 ".من خامه دار می خورم " .است

پس روز خوبته.  " .لبخند جاش کش آمد
 .من بهش خامه اضافه کردم

تاثیر خوبی روی  خب بهتره برم، می خوام
 ".پدرت بذارم
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تو مجبوری که تاثیر بدی  " .داد زد "!نه "
 بذاری! در غیر اینصورت،

 ".!کات کردن ما به هیچ جایی نمی رسه

باشه، من تمام سعی ام رو می کنم که تا  "



 حد ممکن یه آدم احمق

 ".باشم

 ".خوبه "

جاش به او نگاه کرد، نمی خواست مگان را 
 .ترک کند

 "دیگه نباید بری؟ " .لبخند مگان کش آمد

 "چرا "

روز خوبی داشته  " .مگان خنده ای کرد
 ".باشی عزیزم

 ".با نیکرز بهت خوش بگذره "

رفتصورت مگان در هم  قطعا تو داری از  " .
 این قرار سود زیادی

سپس صورتش در پشت پرده  ".میبری



 .ناپدید شد
جاش به طبقه ی پایین رفت تا بارت فانده 

 میر را ببیند، احساس

میکرد او مثل زندانی ای هست که به پای 
 چوبه ی دارش می رود. و

این دقیقا همان چیزی بود که می خواست، 
 پس چرا احساس بدی

شت؟دا  
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 فصل دوازدهم



موقعی که مگان به طبقه ی پایین رفت، 
 مادر مگان کنار میز آشپزخانه

نشسته بود، و در حالیکه به چندین کاغذ 
 نگاه می کرد، از قهوه اش

می نوشید و تست سوخاری شده می خورد. 
 تا آنجاییکه مگان به خاطر

داشت صبحانه ی نیکول وِست مینستر 
 فانده میر این بود، که باعث

شده بود هنوز سایز لباسش سایز دو ) 
 باشد، به عبارت دیگر،34( سایز

 اینکه سایز خودش سایز هشت )سایز
 بود یک نا امیدی بزرگ38(

شد برای مادرش محسوب می . 



او قبل از اینکه توجهش دوباره به سمت 
 کاغذها جلب شود نگاه کوتاهی

مگان ما روز خیلی شلوغی  " .به مگان کرد
 در پیش رو داریم. می تونی

 "سریع بری باال و آماده بشی؟

مگان که داشت فنجان قهوه اش را دوباره 
 پر می کرد، وسط ریختن

 ".من آماده ام " .قهوه متوقف شد

رش چینی خورد و به مگان یک دماغ ماد
 .نگاه موشکافانه ای انداخت

 "واقعا؟ "

 " .مگان فنجانش را بر روی کانتر گذاشت

 "ظاهرم چه مشکلی داره؟
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ابروی مادرش باال رفت، و یک آه آزار 
 ما باید برای " .دهنده ای کشید

موهات از آرایشگاه وقت بگیریم. راستی، 
 من فکر می کردم قبل از اینکه

 ".بیای، توی سیاتل به موهات میرسی

 فقط " .تلفنش را برداشت

 ".امیدوارم اونا بهت وقت بدن
 ".من سه هفته پیش موهامو کوتاه کردم "

مادرش یک هوف عصبانی مانندی کشید و 
 بین لیست شماره های



فنش جستجو کرد بدون اینکه حتی نگاهی تل
 چطوره" .به مگان بیاندازد

اول با رنگ مو شروع کنیم؟ موقعی که 
 موهات رو برای عروسی درست

می کنیم، می خواهیم که هایالیت ها 
 فرهای موهات رو نشون بده و

فکر نکنم ضرری داشته باشه که ازشون 
 بخواهیم امتحانی موهات رو

 ".شینیون کنند

گفتمگان  ولی من می خوام موهام باز  " .
 نمی دانست چرا دارد ".باشه

وقتش را با جر و بحث کردن سر این چیزها 
 تلف می کند وقتی



عروسیای در کار نیست. شاید از اینکه به 
 مادرش اجازه می داد که

همه چیز را تحمیل کند خسته شده بود. 
 مادرش لب هایش را بر روی

هم فشار داد و شانه هایش به خاطر 
 مگان ، " .عصبانیت منقبض شد

 ".ما سر این صحبت کرده بودیم
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نه ، مامان. شما در موردش صحبت  "
 کردید، یا درست ترش اینه که،



فقط راه  شما بهم تحمیلش کردی و من
 اومدم تا همه چیز در آرامش

 ".پیش بره
مگان  " .مادرش بریده بریده نفسی کشید

 نیکول، چرا تو اینطوری

 "میکنی؟ چرا ساز مخالف می زنی؟

شاید چون از اینکه موافق و سازگار باشم  "
 ".خسته شدم

مادرش دست مانیکور شده اش را که با 
 انگشترهای پر زرق و برقی

د، تکان دادپوشانده شده بو عزیز دلم،  " .
 احمق نباش. همین حاال بدو

برو باال و لباس هات رو عوض کن و آرایشم 



 ".بکن

 "!من آرایش دارم "

این طور که معلومه ، کافی نیست. شاید  "
 مردم در شهری بارانی،

غمگین و بی روح که تو در اون زندگی می 
 کنی، ظاهر طبیعی رو

خونه ای و  دوست داشته باشند اما تو االن
 سه روز دیگه هم عروسی

می کنی. مردم چه فکری می کنند، مگان ؟ 
 صادقانه میگم. همین حاال

رفتار بچگانه و گستاخانه ت رو تموم کن و 
 همون کاری رو که من

میگم انجام میدی. وقتی برگشتی طبقه ی 



 پایین من تو رو برای

برنامهی اصالح شده آماده می کنم. 
 همونطوری که می بینی من دارم

برنامه رو تغییر میدم چون که بابات جاش 
 ".رو برده دفترش
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آره، من دیدم برنامه رو، فکر نمی کنید یه 
 "کمی زیاده ؟

خصه که تو به این برنامه احتیاج داری. مش "
 حاال برو و موقعی که باال



هستی به مامان بزرگت هم یه سری بزن. 
 اون با ما میاد. دیروز موقعی

که می خواستیم شما رو از فرودگاه برداریم 
 ، دیرمون شده بود چون

 ".که نمی خواست لباس بپوشه

مگان موقعی که به طبقه باال رفت حتی 
جلوی خنده اشسعی نکرد   

مامان بزرگ لباسات رو  " را بگیرد. پرسید
 ، به در اتاق مادر "پوشیدی؟

 .بزرگ ضربه ای زد

موقعی  ".نه چون نمی خوام لباس بپوشم "
 که در را باز کرد مادربزرگ

من با این آرتروزم نمی تونم  " .غرغری کرد



 رب ".گره ها رو باز کنم

 .دوشامبر مگان را تکانی داد

در این  " .مگان نگاه عذرخواهانه ای کرد
 مورد متاسفم. شما جاش رو

ترسونده بودید. من مجبور بودم تا مطمئن 
 بشم شما دوباره تصادفی

 ".جلوش ظاهر نمی شید

 ".اون که قبلش همه چیز رو دیده بود "
 ".گفته بود "

 ".تو باید این پسر رو آزاد بذاری "
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"  قبال هم گفته بودید اما ببینید مامان بزرگ
 اون قراره بقیه –

زندگیش رو به من متعهد باشه و شما به 
 اون چیزی رو نشون دادید

مگان یک وری  ".که ازشون دست برداشته
 شاید یادآوری " .ایستاد

با من و  این حقیقت تلخ باشه ولی اون
 این سخنرانی ".نزدیک به منه

برای مادربزرگش مفید بود، اما چند ساعتی 
 را در مورد اینکه آیا جاش

او را به همین دلیل رد کرده است، غصه 
 .خورده بود



صبح امروز اینطور به نظر می رسید که 
 جاش هیچ تمایلی به ترک او

ندارد، و همین باعث شده بود تا نتیجه 
 گیری ش را دوباره مورد ارزیابی

قرار بدهد. آیا چون جاش مک میالن یک 
 جنتلمن بود او را از نظر

جنسی نا امید کرده بود ؟ او دیشب اینقدر 
 برآشفته بود، همچین ایدهای

به ذهنش خطور نکرده بود ولی حاال به نظر 
 می رسید این ذهنیت

 .درست است

اون " .زن مسن گونه ی مگان را نوازشی کرد
 خیلی خوش شانسه که



تو رو داره. من فقط با یه نگاه اجمالی 
 بهش، می تونم بگم که چی تا

 ".پنجاه سال آینده نصیبش میشه

  

  

  

273 

 Chei Lady | دامـــــــــــــاد بدلی

دراز کرد تا گره را  مگان موقعی که دستش را
 .باز کند، لبخندی زد

مامان میگه شما اگر می خواهید با ما "
 بیایید، باید حتما لباس

 ".بپوشید

 ".اینطوری کولونسکوپی رو ترجیح می دهم "



مامان بزرگ به خاطر من لباس بپوشید،  "
 ".اون امروز خیلی عصبانیه

پیرزن وقتی چهره ی  "کِی عصبانی نبوده؟ "
 مگان را از نظر گذراند،

خیلی خب،  " .اخم هایش از هم باز شد
 .میام، اما فقط به خاطر تو

ولی این حق منه که هر چی دلم می خواد 
 ".بپوشم

قسمت کلیدیش همین پوشیدنه. شما  "
 ".مجبورید یه چیزی بپوشید

مادربزرگ مگان نگاهی به او کرد، و 
ه یکصورتش بشاش شد انگار ک  

فکر هیجان انگیز به ذهنش خطور کرده 



 نگران نباش. من یه " .بود
 ".چیزی می پوشم

 "– من این قیافه رو قبال هم دیده بودم "

 مگان باز کردن گره را تمام

 ".و موافقم– " .کرد و به پیرزن یک لبخند زد

آهان! یه ربع دیگه شما رو طبقه پایین می "
 ".بینم

با مادرش که  مگان هیچ عالقه ای نداشت
 می خواست به سرکوفت

زدن هایش در مورد لباس های او ادامه 
 دهد، در طبقه ی پایین منتظر
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بماند، بنابراین به اتاق خوابش رفت و هر 
 دو جدول برنامه را از روی

دراور برداشت، بر روی تخت تازه مرتب 
 شده نشست و هر دو را باز کرد

و برنامه را ورق زد و از روز پنجشنبه به روز 
 جمعه رفت. حق با جاش

بود. او فردا برنامه ی مانیکور پدیکور 
 داشت. که به اندازه ی کافی

عجیب و غریب بود ولی جی احتماال از این 
 برنامه ریزی استقبال

به زمان اسپا هیچ اشاره ای نشده  میکرد ...
 .بود



این طور که معلوم بود، جاش احتماال 
 همانقدر که او وحشت کرده بود،

از این برنامه وحشت می کرد. مقایسه ی 
 آن دو نفر درست نبود. جی

و جاش هم  – یک رهایی خوب – رفته بود
 امشب با او کات می کرد

ین و احتماال هیچ وقت او را دیگر نمی دید. ا
 افکار مثل ضربه های

چاقویی بود که مستقیما به روانش زده می 
 شد. تلفنش زنگ خورد و

از جایش پرید و گوشی را از کیفش بیرون 
 کشید و سپس ناسزایی

گفت، فقط بیست و شش درصد شارژ 



 داشت و فراموش کرده بود که

گوشی را شارژ کند. سپس نام کسی را که 
 در حال زنگ زدن بود دید

اره ناسزا گفتو دوب . 

 ".سالم، بلیر"

زنگ زدم تا  ".او نیم ثانیه سکوت کرد
 معذرت خواهی کنم. دیشب

 ".خیلی تند رفتم
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 .مگان نمی توانست نفسش را حبس کند



اینکه یه  " .بلیر غرغری کرد ".آره، می دونم "
 رو زیر یه30 لپرکان

 ".رنگین کمان دو قلو ببینی خیلی نادره

 ".در واقع نادرترین اتفاقه "

به هر حال، متاسفم. من تو رو اینقدر  "
 دوست دارم که نمی خوام

ببینم کسی بهت آسیبی بزنه. و یه جورایی 
 در مقابل اینکه چرا فوریه

گذشته موقعی که به دیدنت اومدم به 
نامزد سابقت خدمت اون  

 ".نرسیدم؛ احساس مسئولیت می کنم

من بعد از اینکه تو رو دیدم  " .مگان خندید
 متوجه شدم که اون بهم



کلک زده. بعد تو توی فوریه با چه دلیلی می 
 خواستی این کار رو

 "توجیه کنی؟
با این توجیه که با اکسیژنی که تنفس می  "

 کنه، موجودات با ارزشی

رو از اکسیژن محروم مثل حلزون یا شپش 
 " .می کنه

قفسه سینه ی مگان از این همه عشق و 
 ممنونم " .درک و فهم سوخت

 ".بلیر، منم تو رو دوست دارم

لپرکان یه موجود افسانه ایه که معتقدند 30
در دست انسان ها اسیره ولی وقتی ظاهر 
بشه می تونه سه تا آرزو برآورده کنه و پدید 



 اومدن
رنگین کمان دو قلو هم که کال نادره و در 
کل می خواد بگه که این که بلیر معذرت 

خواهی کرده دیگه جزو مواردیه که هزار سال 
 یه بار می

 تونه اتفاق بیفته
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که تو  با همه ی این اوصاف، می خوام "
 کیف پول اون یارو قالبیه رو

کش بری و مطمئن بشی که در مورد اسم و 



 فامیلش بهم راستش رو

گفته. گواهینامه ی رانندگی ش رو بردار و 
 ".آدرسش رو بخون

مگان می دانست که باید االن از دست بلیر 
 به خاطر اینکه همان رویهی

شب قبل را پیش گرفته است، عصبانی 
عالقهیشود، اما عشق و   

دوستش او را نرم کرده بود و در عوضش 
 .فقط چشمانش را چرخاند

چشماتو برای من نچرخون، مگان فانده "
 میر. شاید ما فقط پشت

 ".تلفنیم ولی من می تونم ببینمش

تو می خوای وقتی گواهینامه  " .مگان خندید



 دستمه قد و وزنشم رو

 "هم بخونم؟

باشه  آره، اگه اون یه هویت قالبی داشته "
 اونا می تونند بهم کمک

 ".کنند تا در این مورد متوجه بشم

بلیر، تو که واقعا نمی خوای اونو چک  "
 "کنی، می خوای ؟

کامال مطمئن باش که چکش می کنم.  "
 فکر کنم دیشب این قضیه

رو روشن کردم که من به این مرد اعتماد 
 ".ندارم

 "و فکر می کنی اون دقیقا چه هدفی داره؟ "

 ".قصدم همینه که بفهمم "
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 ".بلیر، بی خیالش شو "

 ".نه، حاال برام بخون "
 ".نمی تونم، چون اون با بابام رفته سرکار "

 "اون چـــی کاااار کرده؟ "
آروم باش. چه ضرری می تونه داشته "

ه؟باش " 

پدرت روی یه چیز بزرگ داره کار می کنه؟  "
 مثال رقابت بر سر یه

 "حرفه ی بزرگ؟

اوه، به خاطر خدا بلیر، من از کجا باید  "



 بدونم؟ من هیچ وقت با بابام

در مورد کسب و کار صحبت نمی کنم. 
 بعالوه، اونجا یه شرکت

مهندسیه. من و تو تابستونی که مابین سال 
 اول و دوم دبیرستان بود

برای بابام اونجا کار می کردیم و می دونی 
 که چقدر اونجا حوصله سر

بره. حاال هر چی، باید به جاش به خاطر 
 اینکه با بابام رفته سرکار مدال

فرض را بر این گذاشت و برنامه ی  ".داد
 پنجشنبه ی جاش را نگاه

و اگه دوباره فکر کنیم، اون باهوش  " .کرد
 تر از اونیه که من بتونم



براش حدی قائل بشم. چون اینطوری از 
 صحبت کردن با عکاس و

مگان  "صبر کن. چـــــــــی؟ ارکستر؟– ارکست
 شروع کرد به ورق
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زدن صفحات، سعی کرد بفهمد اندازه ی 
 ارکستر چقدر است و کی آنها

اجرا دارند. به هیچ وجه هزینه ی این 
 عروسی فقط بیست و پنج هزار

دالر نبود. اضطراب و ترس ناگهانی باعث 



 .دردی در شکمش شد

اوه خدای من. تو واقعا این مرد رو  "
 دیشب " .بلیر گفت ".دوست داری

کنم ولی االن حقیقت رو نمی خواستم باور 
 ".درباره ت فهمیدم

مگان نفسی عمیقی کشید، سپس به آرامی 
 چی؟" .نفسش را خارج کرد

البته که من دوستش ندارم. ما فقط داریم 
 ".فیلم بازی می کنیم

مکثی کرد،  ".دروغه! تن صدات باال رفت "
 سپس لحن صدایش را آرام

ببین مگز، هیچ کس الکی به یه  " .کرد
 غریبه کمک نمی کنه. اون یه



برنامه ای داره. شاید اون می خواهد که 
 باهات سکس کنه. تو نمیدونی

 "اون ختنه شده یا نه، می دونی ؟
نه! خودت می دونی که من اونطوری "

 هر چند اگر همچین ".نیستم

بعضی -فرصتی داشت می توانست بفهمد
میدانست چیزها را بلیر نباید . 

مگان با ناامیدی با پشتش بر روی تخت 
 فرود آمد، و به خودش یادآوری

کرد، دوستش سعی دارد که از او مراقبت 
 کند. بفرض که نقش ها

 معکوس شده بود ولی نباید هوشیار باشد؟
 ببین، بلیر، منم در مورد"



انگیزه هاش شک کردم ، که این وسط یه 
 چیز عجیب در موردش

بر این، اگر اون می خواست هست . عالوه 
 باهام فقط سکس کنه،
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موقعیت های زیادی برای این کار داشت. 
 اون شب قبل با من روی یه

تخت خوابید ولی حتی برای یه بار هم 
 ".حرکتی نکرد

شاید همینطوره که تو میگی ولی بازم من  "



 ".بهش اعتماد ندارم

که تو قبال این قضیه رو کامال روشن کرده  "
 ".بودی

ته توی این قضیه در میارم، من می تونم  "
 ".، با آدرس یا بدون آدرس

بی خیالش شو بلیر. من  " .کمر مگان گرفت
 بهت هشدار میدم اگه تو

ونو بهم به عنوان کادوی عروسی سوابق ا
 هدیه بدی ، دیگه هیچ وقت

 ".باهات حرف نمی زنم

هدیه ی عروسی؟ فکر می کردم تو قراره  "
 "!امشب باهاش تموم کنی

شوخی بودش. یادم رفته بود که تو از  "



 وقتی وکیل امور طالق شدی

 ".حس شوخی طبعی ت رو از دست دادی

ببین، ما امشب تو شام خانوادگی جلوی  "
کات خانواده ی مامانم  

او به طرف چپش چرخید و و  ".میکنیم
 برنامه رو از زیر کمرش کشید

بیرون، و سپس برنامه ی پنجشنبه شب را 
 هر " .دوباره بررسی کرد

چند که به نظر میرسه شام با فامیل 
 مگان دوباره برنامه را ".باباس

این واقعا عجیبه که مامان یه  " .خواند
 مهمونی برای اونا ترتیب داده

نیکرز نمی تونه اونا رو تحمل کنهچون  ." 
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همه اونو می شناسند. و سعی نکن که  "
 .موضوع بحث رو عوض کنی

بذار من اینکار رو انجام بدم مگان. این تنها 
 کاریه که می تونم انجام

 ".بدم و تو این کار خیلی خوبم

ولش کن، این قضیه فردا هیچ اهمیتی  "
 نداره به هرحال، خیلی زود

 – مطرود و رسوا شده – من سوار بر هواپیما

 .به سیاتل برمی گردم

مطمئنم برای مامانم خیلی فرق نمی کنه که 



 ".کی مقصره

اگه اینطوره پس این مسخره بازی ها  "
 "برای چیه؟

جهنم که چند طبقه اس ، درست مثل  "
 ".رسوایی هم چند طبقه س

خب، اگر جاش مک میالن ازت  "
 سوءاستفاده کنه خودش رو باید توی

 ".پایین ترین طبقه ببینه

دوست  " .مگان نمی توانست لبخند نزد
 ".دارم، بلیر

من فقط می خوام از  " .صدای بلیر نرم شد
 ".تو محافظت کنم مگز

ستت دارم. حاال و منم به همین خاطر دو "



 با همه ی خصومت و تحقیر

به جنگ حرومزاده های دروغگو و خیانتکاری 
 ".برو که خوراک خودتند

مگان تماس را قطع کرد و سپس لحظه ای 
 به صفحه ی سیاه تلفن

نگاه کرد. دلش برای بلیر زمان کودکی اش 
 ، تنگ شده بود. بلیر هنوز
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هم قوی ترین و سلطه جوترین شخصی بود 
 که مگان می شناخت، اما



به یک حدی از بیرحمی رسیده بود که می 
 توانست حتی به نزدیکانش

 .هم آسیب بزند

مگان دراز کشید و برنامه اش را به سمت 
 باال آورد. گل فروشی ساعت

9 رهبر ارکستر 10، سی ساعتصبح. عکا
ناهار رأس ساعت11، ساعت  

برداشتن لباس های ساقدوش ها و 12،
 بعد از1:30 عروس ساعت

ظهر. مگان فقط با یک دور دیدن این 
 لیست خسته شد. ولی حقیقت

این بود که مادرش باعث می شد که این 
 برنامه ده برابر خسته کنندهتر



 اعتبشود. آیا لیبی و بلیر در مورد قرار س
 خبر داشتند. امیوار1:30

بود که آنها موافقت کنند تا بیایند. قطعا 
 مادربزرگ به اندازه ی کافی

حامی معنوی نبود و مگان به افراد بیشتری 
 .برای تیمش احتیاج داشت

 .تلفنش را دوباره برداشت و به لیبی زنگ زد

 سالم لیبز. مامانم بهت"

در مورد برداشتن لباس ساقدوش ها امروز 
 "حرفی زده؟

اوم ... آره. اون هفته ی پیش بهش اشاره  "
 ".کرد

فکر نمی کنم تو قصد اومدن داشته  "



 "باشی؟

نه، چونکه شماها دیگه نامزد نبودید تا  "
 ".اینکه مامانت زنگ زد
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اگر یکی از  "فکر می کنی که می تونی...؟ "
 دوستانش می توانست بی

خیال کارش شود آن یکی معموال لیبی بود. 
 به عنوان یک عکاس حرفه

ای، برنامه ی زمانی لیبی معموال منعطف تر 
 .بود



شانس آوردی، چون که  " .لیبی غرغری کرد
 من امروز هیچ قرارکاری

 "ندارم. چه زمانیه؟
ون عروس شریمز 1:30، ساعت " ." 

یادم میمونه.  " .لیبی نجواکنان گفت ".باشه "
 ".من اونجا خواهم بود

 "!تو بهترینی "
 ".و تو بهم مدیونی " .خندید "می دونم، "

 " .مگان به سقف باالی سرش نگاه کرد

 چطور ازم نپرسیدی که چرا

می خوام لباس عروسم رو بگیرم وقتی نمی 
 "خوام عروسی کنم؟

شاید تو باید این سوال رو از خودت  "



 بپرسی. ساعت یک و نیم

 ".میبینمت ، مگز

منظور لیبی چی بود؟ او تازه جاش را دیده 
 بود ؛ و دوستش نمیتوانست

همچین فکری کند که او با جاش واقعا 
 ازدواج می کند. هزینه ی لباس

پرداخت شده بود، حاال می خواست 
 عروسی باشد یا نباشد. مگان

ره یک روزی واقعا ازدواج می کرد و می باالخ
 توانست از آن استفاده
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کند. او لباس عروس را دوست داشت و در 
 حقیقت، آنچیزی که در

عروسی بیشترین اشتیاق را برایش داشت، 
 .پوشیدن لباس عروسی بود

آگاهی از همه چیز دوباره بهش هجوم آورد، 
 مثل چسب مایع قوی ای

تمام تدارکات – بود که به پوستش چسبیده
 عروسی خریداری و

هزینهاش پرداخت شده بود....و هیچ راه 
 برگشتی وجود نداشت. پدر و

مادرش هزاران دالر پول خرج کرده بودند. 
 گناه دروغ گویی بر وجودش



نرژی ش را گرفت. آیا سایه انداخت و تمام ا
 این فکر و خیال ها ناشی

 از سپری کردن تمام روز با مادرش بود؟
و درست سر موقع، مادرش از دم پله ها 

 "!مگان " .صدایش کرد

مگان بر روی شکمش چرخید، و برای آرام 
 کردنش، غرولندی آرام ولی

طوالنی کرد. امروز فقط با نشانه ای از طرف 
 خدا می توانست بدون

 .سرکوفت های مادرش برای او تمام شود
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 فصل سیزدهم

مگان خسته ، بدخلق و گرسنه بود. و چونکه 
 بالفاصله بعد از خوردن

ناهار رستوران را ترک کرده بود رقت انگیزتر 
 هم شده بود. زمانیکه

ان در سرویس بهداشتی بود مادرش غذا مگ
 را سفارش داد و اگرچه

مگان از او خواسته بود تا چیزبرگر سفارش 
 دهد، ولی وقتیکه که

گارسون برای مگان ساالد فصل با سس 
 رژیمی سرو کرد، مادرش اصال

تعجب نکرد. دهان مگان از تعجب باز 



 ماند، سعی کرد توجه مادرش را

ه کار سختی به خودش جلب کند که البت
 نبود چون مادرش مانند یک

چیزبرگرم  " .پرنده ی شکاری او را می پایید
 "چی شد؟

مگان تو دیگه نوجوون  " مادرش گفت
 .و چنگالش را برداشت "نیستی،

 ".تو هیپی شدی "
مادربزرگ که از صبح ساکت بود توجه اش 

 .به این بحث جلب شد

 " .به چشمان مگان نگاه کرد "مگان هیپیه؟"

 "تو علف هم میکشی؟
مگان نتوانست خنده ی نخودی اش را نگه 



 نه مامان بزرگ، من " .دارد
علف نمی کشم. و برخالف اون چیزی که 

 مامان فکر می کنه من برای

نجات درختان در آمازون اونا رو بغل نمی 
 ابروهایش به سمت ".کنم
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باال رفت و به خودش این اجازه را داد تا 
 جلوی مادرش بر این موضوع

 .پافشاری کند
تعجب آور این بود که مادرش این متلک را 



 نادیده گرفت و ساالدش را
برداشت. موقعی که گارسون آمد تا بشقاب 

 های خالی شان را ببرد،

ا مگان یک تکه چیزکیک سفارش داد ام
 مادرش اصرار داشت که از

برنامه عقب هستند و برای خوردن او وقت 
 .ندارند

در یک نافرمانی ناگهانی، مگان چیز کیک را 
 سفارش داد و به گارسون

گفت برای آن صورتحساب جداگانه بزند تا 
 مادرش نتواند از آن علیهش

 .استفاده کند
حاال مگان در صندلی عقب لینکلن مادرش 



 نشسته بود و با چنگال
پالستیکی از چیزکیکش می خورد و به 

 مادربزرگش که در صندلی جلو

 .بود تعارف می کرد

مگان نیکول، روی صندلی خرده کیک  "
 مادرش با صدایی "نریزی

من همین دو روز پیش  " .جدی گفت
 ".ماشین رو حسابی تمیز کردم

مامان، من بچه ی پنج ساله  " مگان گفت
 و همان موقع یک "نیستم،

تکه کیک برداشت ولی یک قطعه ی خیلی 
 کوچک بر روی صندلی

افتاد. مگان از آینه جلو نگاه کرد که بفهمد 



 مادرش متوجه شده است

یا نه، در همان حال خرده های کیک را 
 جمع کرد ولی بیشتر از اینکه
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حرکتش کمکی کند، فیلینگ خامه ای بر 
 روی چرم ماشین مالیده

 .شد

 .اوه، گندت بزنند
از کیفش دستمال کاغذی درآورد و سعی 

 کرد نخندد. او موقعی که



مادرش به سمت مزون عروس راند، روحیه 
 سرزنده تری داشت. لیبی

 .در پیاده رو ایستاده بود و منتظر آنها بود

دوستت دارم،  " .مگان او را سفت بغل کرد
 "!لیبز

تو بعدا باید منو به نوشیدنی دعوت کنی  "
 چون که درعرض کمتر از

بیست و چهار ساعت دو بار نیکرز رو دارم 
 ، لیبی در"تحمل می کنم

 .گوش مگان نجوا کرد

 ".قول"

قتی مادربزرگ از در آنها وارد مغازه شدند، و
 ورودی قدم به داخل



گذاشت لباس هایش نگاه دیگر خریداران را 
 در مرکز خرید به خودش

جلب کرد. او یک جلیقه ی پولک دار را بر 
 روی یک تی شرت مشکی

با اکلیل Momma's Home Boys" " که کلمات
 قرمز چاپ شده

و 31 بود، پوشیده بود. شلوار کاپری اش
ت قرمزشکفش های پاشنه تخ  

پوشش را تکمیل کرده بود. وقتی فک یک 
 مرد میان سال از تعجب

شلوار کوتاه که تا حدود یک وجب باالی 31
 مچ پا است
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 " افتاد، مادر بزرگ چشمکی زد و گفت،

 شماره ت رو بهم بده تا من

 ".برات یه جلسه ی یوگای لخت ترتیب بدم

 مادر مگان به زور او را به

داخل مزون عروسی کشید و خیلی سریع 
 کنترل اوضاع را در دستش

گرفت، به سمت پیشخوان رفت و به آنها 
 اعالم کرد که برای پرو لباس

آمده اند. متصدی آنها 1:30 شان در ساعت
 را به قسمت نمایش برد و

شینندبهشان گفت که ب . 



بعد از اینکه مادر مگان، مادربزرگ را در یک 
 کاناپه ی راحتی نشاند،

نگاهی به مگان و لیبی انداخت و سپس به 
 بلیر " .در نگاه کرد

 "کجاست؟

اون نمی تونست کارش  " .مگان آهی کشید
 او اینقدر " .رو رها کنه

 .شناخته شده بود که جای سوال نبود

مامان. اون بلیر شغل خیلی مهمی داره،  "
 یک وکیل مسائل خیلی

 ".مهمه

 ".این کار اولویت داشت " .مادرش اخم کرد
مطمئنم زنی که شوهر فریبکارش سعی  "



 داره خونه اش رو از زیر

دستش بکشه بیرون، اینطوری فکر نمی 
 ".کنه
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من فردا بلیر رو می  " .لیبی صاف نشست
 بینم و بهش گفتم که لباسش

 ".رو میگیرم، خانم فانده میر

 "اگر تغییرات اضافی احتیاج داشت چی ؟ "
لیبی دستش را تکانی داد انگار که این 

 اون عالی " .مسئله ای نیست



 ".میشه

برای مگان واضح بود که خنده ی لیبی 
 اجباریست، ولی ظاهرا مادرش

خیلی خب، پس بیایید  " .متوجه نشده بود
 امیدوار باشیم. متنفرم از

اینکه عروسی مگان به خاطر لباس تنگ یا 
 بدقواره ی ساقدوشها خراب

لیبی ریز ریز خندید، اما مگان بر روی  ".بشه
 پای او کوبید تا ساکت

شود. البته که مگان می دانست لیبی به چه 
 چیزی فکر می کند. لباس

نگرانی نیکرز در این موقعیت  کوچکترین
 .بود



کارمندان از پشت ظاهر شدند و صورتش 
 لباساتون توی " .خندان شد

 "... اتاق های پروه. دنبال من بیایید
لیبی تنهایی وارد اتاق پرو شد، در حالیکه 

 کارمند مزون به مگان در

 .داخل اتاق پرو بزرگتر پیوست

 " لباسهای زیر مناسب آوردی؟ "
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مگان در کیفش را باز کرد ویک سوتین 
 بدون بند را همراه با یک کیسه



از آن بیرون آورد. مادرش ، این را قبل از 
 آمدن به فروشگاه به او داده

بود. از اینکه حق با نیکرز بود، مگان 
ی شد، هر چند دلیلی برایعصبان  

مگان فکر می کرد نیازی بهش  -آن داشت
 .ندارد

موقعی که سوتینش را پوشید، کارمند 
 فروشگاه ژپون لباس را به

دستش داد ، و مگان با سردرگمی به آینه 
 من فکر نمیکردم " .نگاه کرد

 ".که دامنم اینقدر پف دار باشه

 ".همین لباس خریداری شده "

شد. او هشت ماه پیش مگان پیگیرش ن



 این لباس را خریده و شاید
فراموش کرده بود. زن زیپ یک کاور را باز 

 کرد و به مگان گفت دست

هایش را باال ببرد تا او بتواند لباس را از 
 اما " .باالی سرش تنش کند

اول رو به دیوار وایسا. بعدش می خوام که 
 به سمت آینه بچرخی و

لش را ببینیاینطوی می تونی جلوه ی کام ." 

مگان هر چه را که او گفت؛ انجام داد، و 
 تعجب کرد که چرا لباس

سنگین تر از آن چیزی هست که به خاطر 
 دارد. موقعی که به سمت

 .آینه برگشت، فهمید چرا



 ".این که لباس من نیست "
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 .چشمان کارمند فروشگاه از ترس گشاد شد

 .متاسفم خانم فانده میر "

 ".این همون لباسه
یعنی چی ؟ هنگامی که مگان لباس دامن 

 پف داری که پوشیده از

رزهای ابریشمی و میلیون ها کریستال بود، 
 به تن کرد، لحن صدایش

زننده شد. انگار پریان بر روی تمام لباس 



 نه، کامال " بودند باال آورده
 " .مطمئنم این لباس نبود

اجازه بده تا زیپ لباس رو باال بکشم،  "
 ".بعدش من چکش می کنم

زمانیکه زن سعی می کرد تا زیپ را ببندد 
 " .انگار عصبی شده بود

 ".تونی نفس عمیق بکشی"می
مگان یک نفس عمیق کشید و زن به 

 .تالشش در پشت او ادامه میداد

من اشتباهی سیندرال شدمانگار که  " یک  "... 
 دفعه انگار چیزی

 فهمیده باشد. مطمئا، مادرش نمی توانست

 "سایز این لباس چنده؟ " ...



 "سایز شیش "

مگان دامن را در دستش گرفت، برای جنگ 
 در رو " .و دعوا آماده شد

 ".باز کن
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زن در را باز کرد، و وقتی مگان با عصبانیت 
 بسیار زیاد وارد قسمت

نمایش شد مثل کسی بود که از ترسش می 
 خواست زیر یک صندلی

 .پناه بگیرد



موقعیکه مگان ظاهر شد، مادرش جیغی 
 اوه! این لباس واقعا" .کشید

 ".زیباس

صندلی تکیه  مادربزرگ، سرش را بر پشتی
 داده بود و خر و پف آرامی

 .می کرد

لیبی بر روی یک سکوی کوچکی ایستاد، 
 چشمانش از وحشت دو دو

زد، هر چند که مگان مطمئن نبود که این 
 لباس همچین واکنشی را

در پی دارد. دوستش یک لباس صورتی 
 کمرنگ دامن پف دار پوشیده

 .بود



مگان پرسید و با یک دستش  "این چیه ؟ "
 دامن را گرفت و بین

خودش و لیبی تکان داد. مادرش نگاهی 
 .سوالی همراه با تعجب کرد

 ".لباس تو"
اما این لباسی نیست که من سفارش  "

 " !دادم

چی رو از دست  " .مادر بزرگ از خواب پرید
 "دادم؟
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 " .مادرش با سردرگمی سرش را تکان داد

 من بهت گفته بودم که

 ".تصمیم گرفتم تم شاهزاده داشته باشیم

 "!تو گفتی برای دکوراسیونه "
فکر کردم تو متوجه میشی که این تم برای  "

 "..لباستم هست
بچرخ ببینم. برای  " .چشمانش را تنگ کرد

امالچی زیپ لباست ک  

 "بسته نشده؟

شاید چون شما یه سایز کوچیکتر از سایز  "
 واقعی ای که من می پوشم

 "!سفارش دادی

 " .به نظر می رسید مادرش عصبانی ست



 بیشتر عروس ها قبل از

 "!عروسی شون رژیم می گیرند، مگان

مگان  "!باشه، پس من عروسی نمی کنم "
 .فریاد زد

دهان همگی شان از ترس باز ماند، انگار که 
 کار یک عروسک گردان

 .بود

 .مادرش پرسید "چی؟"

لیبی به طرف مگان دوید و دستانش را 
 منظور " .محکم در دست گرفت

مگان این بود که با این لباس ، عروسی 
 ".نمی گیره
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اما مگان جانش به لبش رسیده بود و لباس 
 آخرین ضربه ی سهمگین

 ".نه، مامان. اصال منظورم این نیست " .بود

لیبی دست مگان را کشید و او را به سمت 
 اتاق های پرو برد. مگان

نه، االن وقتشه که حقیقت  " .مقاومت کرد
 ".رو بهش بگم

مگان یک موبایل زنگ خورد، و مادر 
 چشمانش را چرخاند و دستش را

من برای حمله  " .به سمت کیفش دراز کرد
 .ی عصبی هیچ وقتی ندارم



لیبی ، موقعی که من می خوام با کترینگ 
 تماس بگیرم، تو حالیش

 .او ایستاد و از در جلویی خارج شد ".کن
 ".مگان ، من واقعا باید باهات صحبت کنم "

 لیبی با لحنی آرام ولی
 .مصر گفت

مادربزرگ مثل کسی بود که انگار در تمام 
 صحنه های یک درامای

تلویزیونی واقعی حضور دارد و آنها را با 
 دقت تماشا می کند بدون اینکه

 .کلمه ای حرف بزند

لیبی دوباره دست مگان را کشید و مگان 
 اجازه داد که لیبی او را به



سمت اتاق پروی که پشت مغازه بود ببرد، 
آنجا چندین صندلی که در  

 .و آینه ی سه بر تمام قد وجود داشت

 "چیکار داری می کنی؟ " .لیبی فریاد آرامی زد
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من دارم کاری رو می کنم که باید همون  "
 اول می کردم. وقتشه که
 ".حقیقت رو بهش بگم

 .لیبی جلویش ایستاد، و مسیرش را مسدود
 وایسا، مگان. به همه ی "



 ".عواقبش خوب فکر کن

این دقیقا کاریه که من باید دیروز بعد از  "
 ظهر وقتی که با یه نامزد

قالبی از خواب بیدار شدم ، انجامش می 
 مگان به سمت صورت ".دادم

نمی تونم باور کنم که االن  " .لیبی خم شد
 من وسط این قضیه

 "!هستم

لیبی گفت و دست  "می دونم. می دونم، "
 مگان را با ژستی تسلی

 .دهنده در دست گرفت

مگان در صندلی فرو رفت و دامن حجیمش 
 اون " .جلوی صورتش آمد



 ".لباس منو کنسل کرد. لباس خوشگل من
لیبی در صندلی کناری مگان نشست، و 

جیم را از مسیرشژپون ح  

 ".می دونم. متاسفم " .کنار زد

این تنها چیزی بود که من تو این عروسی  "
 می خواستم و این قضیه

داره تمام وجودم رو می بلعه و خفه می 
 ".کنه
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م، اما این حرف مگان، من نباید اینو بگ "



اینکه تنها -خیلی غم انگیزه  

چیزی که میخواستی لباست بوده، منظورم 
 اینه که ، حقیقت این نیست

که لباس جدیدت داره خفهت می کنه. هر 
 چند که اینم به نوبه ی

لیبی سرش را تکانی  ".خودش خیلی بده
 داد، امواج موهای مشکی و

پر پشتش بر جلوی لباس تافته اش خش 
 اگر تو برای " .خشی کردند

اون مرد هیچ هیجانی نداشتی نباید 
 موافقت می کردی که باهاش

 ".ازدواج کنی
 ".می دونم " .مگان چشمانش را بست



چه فکری تو سرت بوده؟ اون کامال یه آدم  "
 ".نفرت انگیز بوده

 ".هیچی نمی دونم "

خوب اینو می  دروغه و ما هر دومون "
 ".دونیم

 " .مگان سرش را به پشت صندلی تکیه داد

 به هر حال دیگه اهمیتی

 "نداره. من االن چیکار کنم؟
 "دوست داری چی کار کنی ؟ "

فکر می کنم باید به مامانم بگم که چه  "
 او دوباره بلند ".اتفاقی افتاده

اون شاید منو بکشه، در این صورت  " .شد
های تو می تونی دوربین  



 ".قدیمی بابابزرگ برداری

  

  

  

296 

 Chei Lady | دامـــــــــــــاد بدلی

 " .چشمان لیبی از روی هیجان درخشید

 "حتی براونی قدیمیه؟

 ".آره، حتی اون"
به نظر می رسید لیبی قبل از اینکه پاسخی 

 بدهد دارد به آن فکر

شاید داشت تصمیم می گرفت که  -میکند
 آن دوربین ارزش آن را

 –دارند که اجازه دهد نیکرز مگان را بکشد



 اما موقعی که باالخره جواب
مگان، االن در این  " .داد، انگار شادتر بود

 موقعیت چه اهمیتی داره که

تو حقیقت رو بهش بگی یا منتظر بمونی تا 
 "جاش شب با تو کات کنه؟

دوستش نگاه کرد، صورت بلیر از مگان به 
 پشت اشک هایش تار شده

 ".چون صادقانه نیست " .بود

 " .لیبی دستان مگان را در دستانش گرفت
 و موقعی که نیکرز هم

 .لباس هامون رو عوض کرد، صادق نبود
اگر تو واقعا می خواستی ازدواج کنی و ما 

 مجبور بودیم این لباس ها



نی ؟رو بپوشیم، می تونی تصورش ک " 

مگان سرش را تکانی داد و خنده ی 
 نه. من " .غیرعادی ای کرد

 ".نمیتونم
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پس ما، کاری که اون با لباسامون کرده رو  "
 می پذیریم، و من به نیکرز

می گم که تو با من میای. ما کمی نوشیدنی 
 می خوریم که بهت کمک

می کنه برای امشب آماده بشیم. امشب 



 تجدید دیدار بزرگ خانواده ی
 "فانده میره، درسته ؟

تو از کجا می  " .مگان با تعجب گفت "آره"
 "دونی؟

نیکرز برنامه رو با پست فدرال برای من و  "
 ".بلیر فرستاده بود

ه کار اونهالبته ک " مگان بی اراده لبخندی  ".
 .زد

دنبال آسون ترین روش باش و بذار  "
 جاش بعدا با تو به هم بزنه. و

اینطوری به جای اینکه برهم زننده ی خوشی 
 دیگران باشی قربانی

 ".هستی



مگان  "بر هم زننده ی خوشی دیگران؟ "
 "واقعا؟ " .سرش را باال آورد

پنج هزار  این عروسی یه مهمونی بیست و "
 "دالریه، نیست؟

یادم ننداز. در واقع، از  " .مگان غرغری کرد
 پاییز گذشته تا االن کلی

شاخ و برگ بهش داده و ممکنه هزینه دو 
 ".برابر هم شده باشه

وقتی او و لیبی دوباره وارد اتاق نمایش 
 شدند، مادر مگان برگشته بود

 .و داشت در مورد مرغ غرغر می کرد

یدمادربزرگ پرس  "مرغ ارگانیکه؟ ".
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مادر مگان با سردرگمی چینی به بینی اش 
 ".نمی دونم " .داد

من چند روز پیش یه گزارش ویژه ای تو "
 اخبار دیدم و حاال فقط مرغ

ارگانیک می خورم. اونا به پرندگان هورمون 
 تزریق می کنند. اخیرا مرغ

زیاد خوردم و این چند شب با احساس 
 گرمای شدید از خواب بیدار

 ".شدم

مادر مگان فک هایش را محکم بر  "-مامان"
 برای– " روی هم فشرد،



دهمین بار، اون احساس گرمای شدید 
 نبود. یه نفر اشتباهی

اموش کرده بودایرکاندیشن رو خ ." 

خیلی خب، بازم من مرغ ارگانیک می  "
 "خورم. اونا ارگانیکن ؟

آره، اونا  " .مادر مگان دستش را تکان داد
وایومینگ ارگانیکن و فردا از  

می رسند و بعدا اتاق های هتل شونم چک 
 ".می کنند

مگان نزدیک بود پخش زمین شود. مادرش 
 .شوخی کرده بود

مادربزرگ لبخندی زد. بعد از گذراندن تمام 
 روز با دو زن مسن تر،



مگان بازی مادربزرگ را فهمید. او اصال پیر 
 حتی به – هاف هافو نبود

اندازه ی یک سر سوزن. او داشت نیکرز را 
 .تحریک می کرد

آنها برگشتند سرکارشان. لباس لیبی 
 مناسب بود، پس رفت تا لباسش

مگان سعی کرد تا  را تعویض کند و مادر
 مسئول تغییرات را متقاعد
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کند تا تغییرات لباس را قبل از صبح فردا 



 تمام کند. اول کارمند
فروشگاه مدعی شد که امکان پذیر نخواهد 

 بود، اما مادر مگان راهی را

با  – وال پیش می گرفت ، انجام دادکه معم
 قلدری کردن برای هر کسی

که اطراف او بود. سرانجام، دختر قول داد 
 که لباس فردا ظهر آماده

 .خواهد بود

زمانی که مگان این مجادله را مشاهده کرد، 
 گناه تمام وجودش را در

برگرفت. او احساس بدی نسبت به ناراحتی 
 مادرش نداشت، اما کارکنان

صا، مجبور بودند اضافه کاری کنند تا مشخ



 تقاضای مادرش را انجام
دهند. خواست چیزی بگوید، اما لیبی 

 دستش را بر روی بازوی مگان

قرار داد تا متوقفش کند. با لب هایی که بر 
 روی هم فشرده شده بود،

به آرامی سرش را تکانی داد. جالب این بود 
 که نیکزر، موقعی که مگان

اعالم کرد که با لیبی می رود، هیچ اعتراضی 
 من امیدوار بودم " .نکرد

کارهای موهات امروز تمام می شه، اما اونا 
 نتوستند تا فردا بهت وقت

 ".بدند. پس برو و خوش بگذرون

مگان لحظه ای به مادرش خیره ماند و قبل 



 از اینکه نظر مادرش عوض
شود، رفت. زمانیکه آنها به سمت ماشین 

بی می رفتند، مادربزرگلی  

 .نگاه طوالنی به آنها انداخت
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فقط یادت  ".مادرش از پشت سرش گفت
 باشه ساعت پنج خونه باشی،

 ".مگان

مگان وقتی لیبی در فولکس واگنش از آنجا 
گفتدور می شد، به طور ش  



انگیزی احساس آزادی و سبکبالی می کرد. 
 مگان پیشنهاد داد، به جای

خوردن نوشیدنی، بروند خرید. چون قصدی 
 برای شرکت در هیچ

جشن عروسی نداشت، بنابراین کمترین 
 لباس ها را برای پوشیدن

آورده بود. چند ساعت بعد، لیبی وارد 
 مسیر اختصاصی شد و به خانه

نی که جاش برگشته؟فکر می ک " .نگاه کرد " 

حدس می  " .مگان با تعجب به او نگاه کرد
 زنم که برنگشته. چون

او  ".ماشین بابا تو مسیراختصاصی نیست
 تمام روز در حال فکر کردن



به جاش بود، و نمی خواست اعتراف کند از 
 اینکه جاش هنوز برنگشته

بود، نا امید شده است. اگر جاش امشب با 
 او کات می کرد، فقط چند

ساعت داشتند تا با هم باشند. او تحمل 
 .فکر کردن در این باره را نداشت

فکر می کنی اگر من بیام داخل و یه کم  "
 اونجا وقت بگذرونم، نیکزر

 "عصبانی میشه؟

مگان  ".فکر کنم که عصبانی نمیشه "
ال چرا؟حا " .محتاطانه گفت " 
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حتما باید دلیلش رو بگم؟ دلم برات تنگ  "
 شده. من از پاییز گذشته

تو رو ندیده بودم ... و قبل از پاییز هم دو 
 سال می شد که ندیده

 ".بودمت

یای داخل. متاسفم. البته که تو می تونی ب "
 فکر کنم، بلیر منو هم

 ".شکاک کرده

برخالف بلیر، من آقای جذاب جین پوش  "
 ".رو تایید می کنم

مگان دید که پرده ی اتاق نشیمن تکانی 
 فکر نکنم، ما بتونیم " .خورد



تا زمانیکه جاش سر و کله ش پیدا بشه، تو 
 ماشین بشینیم، و این یعنی

مگان دستش را به  " .اینکه بهتره بریم داخل
 سمت در ورودی دراز

 ".مطمئنم، مامان یه چیزی برام داره " .کرد

آنها از میان در ورودی جلویی وارد شدند و 
 .در جایشان متوقف شدند

در کاناپه غریبه ای بسیار خوش قیافه 
 .نشسته بود

او به آنها لبخندی زد و نگاهی سریع و گذرا 
 .به لیبی کرد. کار همیشگی

گ کنارش نشسته بود و لبخندی مادربزر 
 احمقانه به او می زد. اوه،



خدایا. مادربزرگ کامال تحت تاثیر قرار 
 .گرفته بود
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اما بعدش، مگان فهمید چرا. او موهای 
 پرپشت قهوه ای تیره و چشمان

داشت که از شیطنت برق می زد. تیره ای 
 این مرد کی بود؟

مادرش بود که در صندلی راحتی  ".مگان "
 من" .کنار مبل نشسته بود

یک ساعت تمام سعی کردم باهات تماس 



 مگان نگاهی به ".بگیرم

اوه،  " .کیفش انداخت و سپس به مادرش
 فکر کنم گوشی م خاموش

 و به مرد دوباره نگاه کرد و زمانیکه ".شده
 سعی کرد شناسایی اش کند

به بینی اش چینی داد. چیزی در مورد او 
 بسیار آشنا بود. شاید

چشمانش؟ او که نمی توانست یکی از 
 پسرعموها باشد، می توانست

 باشد؟

چرا اصال بهم نگفتی برادر " مادرش پرسید،
 صدایش "جاش قراره بیاد؟

به خاطر ناراحتی گرفته بود. او از سورپرایز 



 .متنفر بود

اما مگان بیشتر از هر کس دیگری سورپرایز 
 .شده بود

مگان یک قدم به عقب برداشت و  "چی؟"
 .به سینه بلیر برخورد کرد
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و قدمی به سمتش برداشت، و مرد ایستاد 
 من، نوآ، برادر " .دست داد

جاش هستم. خیلی خوشحالم که باالخره 
 دیدمت. جاش خیلی در



مگان دست  ".موردت با من صحبت کرده
 نوآ را گرفت، هنوز شوکه

بود. اما موقعی که صورت او را از نظر 
 گذراند، شباهت را دید. بسیار

ا خب ، این مرد به جاش ربط داشت، ام
 چطوری سر از اینجا در آورده

 بود؟ و چرا؟

نوآ دست مگان را رها کرد و لیبی به او 
 سالم، من لیبی، " .دست داد

لبخند قدرشناسانه ای زد، و  ".دوست مگانم
 دستان لیبی را بیشتر از

مطمئنم " .حد الزم در دستش نگه داشت
 که برادرم در مورد لیبی



 ". دوست مگان هیچی به من نگفته بود

مگان دست از فکر کردن کشید و سعی کرد 
 بفهمد چه اتفاقی در حال

رخ دادن است. نگاهی به مادر بی خبر از 
 جاش " .همه جایش کرد

حرفی از اینکه تو تصمیمت رو برای اومدن 
 به ".تغییر دادی، نزد

چشمان او خیره شد، اما او به سادگی 
 لبخند زد، کامال خودمانی و

واقعا خوب بود بدون تکبر. لعنتی، او . 

 ".این یه تصمیم آنی بود "
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طرف  " .مادر مگان گفت ".و کار خوبی بود "
 جاش تو کلیسا به طور

 ".ناخوشانیدی خالیه
وظیفه  " .نوآ به لیبی لبخندی شرورانه ای زد

که کل جاهای ی من اینه  

خالی هر دو طرف رو پر کنم و خوش 
 ".بگذرونم

 .لیبی با خنده ای جذاب او را تحسین کرد
یک نفر باید روی هر دوی آنها شلنگ آب 

 می گرفت، اما مگان باید اول

با مسائل اضطراری بزرگتری سر و کله می 
 .زد



البته، ما مجبوریم یه راهی پیدا کنیم تا نوآ  "
 رو تو عروسی شرکت

مگان،  " .مادر مگان به مگان نگاه کرد ".بدیم
 واقعا که. خوب بود که

 ".قبلش یه خبر می دادی

مگان دستانش را در دو طرف بدنش 
 من از اومدن اون هیچ " .انداخت

اطالعی نداشتم. حتی نمی دونستم که اون 
جاستمی دونه جاش ک !" 

منظورت چیه که  " .مادرش بهش نگاه کرد
 اون نمی دونست که جاش

 "کجاس؟ چرا اون نباید می دونست ؟

نوآ کنار مگان ایستاد و دستش را دور گردن 



 این عالیه، " .او انداخت
 ".خواهر
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ان مگان گشاد شدچشم  "خواهر؟ " .

 " .... موقعی که تو و جاشی ازدواج کنی "

 .حرف هایش نصفه ماند

 " .سپس برگشت به سمت مادر مگان

 منظور مگستر اینه که من

نمیدونستم که جاش با بارت تو دفتره. 
 "درست نیست، مگستر؟



 ".آره، درسته " .مگان دندان قروچه ای کرد
امیدوارم، بتونیم  " .نیکرز نوچ نوچی کرد

 .برات یه کت و شلوار بگیریم

 ".بهتره به مغازه ی کرایه لباس زنگ بزنم

 ایستاد و به سمت آشپزخانه
 ".عذر خواهی می کنم " .رفت

چشمان مگان تنگ شد، و نزدیک بود سیل 
 سواالت و دشنام ها را روانه

کند ولی به خاطر آورد که مادربزرگش 
 همچنان بر روی مبل نشسته

ت، و هر کلمه ی آنها را می قاپداس . 

به نظر شوکه شدی،  " .نوآ با تمسخر گفت
 امیدوارم، از اینکه من برای



عروسی برادرم اومدم از دست من عصبانی 
 از روی ".نشده باشی

شانهاش به مادربزرگ نگاهی انداخت و 
 .چشمکی زد

مادربزرگ  "من از این یکی خوشم اومده، "
 .گفت، سرش را تکانی داد

از اونجاییکه تو جاش را برداشتی، من می  "
 ".خواهم اونو نگه دارم

  

  

  

306 

 Chei Lady | دامـــــــــــــاد بدلی

مگان با آهی  "مامان بزرگ اون نمیمونه، "



 .این را گفت
مادر مگان تلفن به دست از آشپزخانه ظاهر 

 البته که نوآ تو خونه " .شد
 "میمونه. اون کجا می تونه بره، مگان؟

منظور مگان این نبود، اما االن برداشت 
 مادر مگان این بود، که این فکر

او را به وحشت انداخت. نوآ نمی توانست 
 در خانه شان بماند. در واقع،

مگان نمی توانست اصال به یک دلیل خوبی 
 برای ماندن او در اینجا،

دفکر کن . 

مگان طوری که سعی بر پنهان کردن 
 وحشتش داشت، از روی اجبار



 "جاش انتظار اومدنت رو داشت؟ " .گفت

نوآ الابالی گرانه شانه اش را باال انداخت و 
 نه، " .نگاهی جسورانه کرد

فکر کنم که سورپرایزش می کنم و اون 
 به سمت ".خیلی شوکه میشه

البته ، به خاطر  " .مادر مگان چرخید
وشحالی. چون من بهش گفتهخ  

اون برادر  – بودم نمی تونم بیام، اما هی
 کوچیکتر منه. نمی تونم اجازه

 ".بدم، بدون اینکه کنارش باشم ازدواج کنه
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پس او یکی از آن مردان بود، از آن دست 
 مردانی که فکر می کردند با

لبخندی خیره کننده هر آدمی با دو کروموزم 
 ایکس را می تواند به

پای خودش بیندازد. مگان مردانی مثل نوآ 
 را زیاد دیده بود و تحت

تاثیر قرار نگرفته بود. اما این مسئله ی 
 ... اصلی نبود

او اینجا بود تا جاش  آخر بازی اش چی بود؟
 را خجالت زده کند؟

از طرفی دیگر، ظاهرا لیبی عاشق فریبندگی 
 و " .مزخرف او شده بود



چه سورپرایز دوست داشتنی ای هم 
 و به مگان نگاه یک وری ".هست

کرد که بهش می گفت لیبی نقشه دارد تا از 
 روش های متقاعده

کنندهی خودش جواب بگیرد، که باعث 
مگان شد آسودگی خاطر . 

مادربزرگ  " .من سورپرایز دوست دارم "
 .نظرش را گفت

از آنجاییکه لیبی نقش کسی که محو لبخند 
 سکسی دوستش شده بود

را بازی می کرد، پس یعنی هر سه تای آنها 
 علیه مگان بودند. آیا او

تنها عاقل جمع بود؟ بعد یادش آمد که او 



 تنها فرد این اتاق بود که
ا یک غریبه نامزد کرده تظاهر می کرد ب

 .است
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 .آنها همگی احمق بودند
 .مگان پرسید "بابا و جاش کی میان خونه؟ "

گفت ساعت پنج خونه هستند. کارهای  "
 زیادی تو دفتر برای یه ثبت

مادرش دستش را در  "– اختراع احمقانه
 یا همچین-" هوا تکانی داد،



چیزهای مزخرفی وجود داشت . اما من 
 ازش قول گرفتم که سر موقع

 ".خونه باشه تا بساط شام رو آماده کنه

 – لبخند نوآ پهن تر شد ".هیجان انگیزه "

 انگار که در هر صورتی
شما گفتی،  " .لبخندش امکان پذیر است

 "ثبت اختراع؟
رت گفتم، وقتی نداره که برای یه من به با "

 تیکه آهن هیجان زده بشه
و الکی وقت تلف کنه. دخترش داره ازدواج 

 ".میکنه

اولویت ها. خانواده بر  " .نوآ سری تکان داد
 هر چیز و هر شخص اولویت



 " داره، اینطوری فکر نمی کنید؟

درسته، می دونم  " .چشمان نیکول نرم شد
 منظورت چیه، حتی اگر

نوآ، خیلی  " .لبخندی بر سر اجبار زد "...
 ".خوشحالم که اومدی

 " با توجه به لحن جدی نیکول، نوآ گفت،

 منم همین طور خانم

فاندهمیر. و من واقعا نمی خواستم این 
 ".عروسی رو از دست بدم
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لیبی در حالی که سعی می کرد چهره اش 
 .بی تفاوت باشد، پرسید

 "تم امشب چیه خانم فانده میر؟"
اخم باعث شد پیشانی بوتاکس شده ی 

 می دونی، " .نیکول چین بخورد

سفره ی چارخونه ی سفید و 32هیلی بیلی ،
 "قرمز و بانجوئه

ابروهای نوآ از روی تعجب و تفریح پرید 
 .باال

مامان. خانواده ی بابا اهل  " .مگان غر زد
 اسپرینگ فیلد ، میسوری

هستند. که به سختی هیلی بیلی ها رو می 
 ".شناسند



 .مادرش بی هدف نگاه کرد

منظورتون این نیست که من باید همه ی  "
 لباسامو با خودم

من  " .نوآ پرسید و خنده ای کرد "میآوردم؟
 هیچ وقت تو جشن و

 ".پایکوبی های دسته جمعی نبودم

مگان به ندرت بی احترامی مادرش را 
 نسبت به خانواده ی پدرش

تحمل می کرد؛ و قطعا نمی خواست این 
 بی احترامی را از زبان مرد

32 

لفظیست )غالباً Hillbilly( :هیلبیلی )انگلیسی
تحقیرآمیز( در اشاره به کسانی که در نواحی 
 روستایی، کوهستانی ایاالت متحده آمریکا،



مخصوصاً در آپاالشیا، رشتهکوه اوزارک، 
کوههای اووری و کوههای کروی سکونت 
دارند. این لفظ به دلیل داللتهای شدید 

 کلیشه اش، ممکن

است از نظر آمریکاییان با تبار اپلچی یا 
به « هیلبیلی»ازرک رنجاننده به نظر برسد. 

طور چاپی اول بار در مقالهای در نیویورک 
 جرنال با

هیلبیلی شهروند »یف به کار رفت: این تعر
آزادی اهل آالباماست که در تپهها زندگی 

میکند، مالی ندارد، آنطور که میتواند 
 میپوشد، آن طور

که دلش میخواهد سخن میگوید، ویسکی 



مینوشد وقتی به چنگش آورد، و وقتی 
این « بخواهد تفنگش را شلیک میکند.

 کلیشه از این نظر که

فی دارد دوجنبهای خصوصیات مثبت و من
است، هیلبیلیها اغلب افرادی مستقل و 
متکی به خود دانسته میشوند که در برابر 

 نوسازی جامعه
مقاومت میکنند، ولی در عین حال رو به 

عقب، خشن و غیرمتمدن تعریف میشوند. 
دانشوران استدالل میکنند که این دوگانگی 

 بازتاب دهندٔه

« سفید آمریکای»جدایی هویتهای قومی در 
 است
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غریبه ای که بدون دعوت خودش را در خانه 
 ی پدر و مادرش جا داده

تو حتما یه جفت لباس  " .است، بشنود
 مگان گفت، در "داری دیگه ؟

ر به نظ " .حالیکه با دقت او را نگاه می کرد
 نمی رسه از اون دست

مردهایی باشی که صبر می کنی اینقدر 
 کثیف بشی تا به یه جفت

 ".لباس نیاز پیدا کنی
این  " .مادرش توبیخ گرانه گفت "!مگان"



 "رفتار زشتت یعنی چی؟

 ".هیچی " .مگان از حاضر جوابی دست کشید

 زیرچشمی به نوآ نگاهی

من واقعا نیاز دارم همین االن با  " .انداخت
 ".جاش صحبت کنم

و نوآ در واقع از چیزی که شنید، کامال 
 .خشمگین شده بود
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 فصل چهاردهم

جاش می دانست که در یک گند اساسی 



 فرو رفته، بیشتر از آن چیزی

که بشود فکرش را کرد. برای مثال، تمام 
 روز در دفتر بارت، تظاهر کرد

زمینه  – که هیچی از مهندسی نمیداند
 فعالیتی که تمام زندگی

و  -بزرگسالیاش را به آن اختصاص داده بود
 بدون هیچی داشت آنجا

را ترک می کرد. مطمئنا، همه به خاطر این 
 -اختراعش – ثبت اختراع

اعالم شده هیجان زده شده بودند اما هر 
 موقع در موردش سوال

میکرد، آنها جوری با او رفتار می کردند انگار 
 که او یک کودکستانی



نمی داند. حتی اگر 1+1=2 است که بیشتر از
 یک سرمایه گذار بانکی

هم بود، جاش این رفتار را یک توهین می 
 .دانست

این  شاید اگر نوآ بود می توانست یواشکی
 دور و بر بچرخد و از مسئول

پذیرش بامزه ی بیست و چند ساله 
 اطالعات بیرون بکشد یا دیگر نقشه

های جیمزباند طور، اما جاش کال از مرحله 
 پرت بود، و کل روزش را

 .تلف کرده بود
و بدتر از همه ی این ها، نوآ به جاش پیام 

 داده بود که بگوید مگان



ن دیده است وقتی او را در مبل خانه شا
 حسابی عصبانی شده. نوآ

میدانست چقدر برای جاش مهم است که 
 مورد عالقه ی بارت فاندهمیر
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باقی بماند، و این تنها شانس شان برای به 
 دست آوردن اطالعاتی بود

ه داشتن رابطه شان با که آنها برای نگ
 .سرمایه گذارشان احتیاج داشتند

خدا را شکر، نوآ نقشه را در پیش گرفته بود، 



 و به مگان گفته بود که

جاش هیچ اطالعی از آمدن او ندارد، ولی 
 ظاهرا هیچ شانسی نداشته

است تا مگان را به گوشه ای بکشاند و دلیل 
 آمدنش را بگوید. زمانیکه

در آن ها از نوآ پرسیده پاسخ سه پیامی که 
 بود که چه می خواهد به

مگان بگوید، دریافت نکرد، فهمید که نوآ 
 .تنهایی وارد عمل شده است

اما مگان از اینکه چرا نوآ بدون هیچ خبری 
 دم در خانه اش ظاهر شده

است، تعجب کرده. و چه توضیحی می 
 توانست وجود داشته باشد که



؟به طور غیرعادی ای سطحی نباشد  

 .او باید خیلی تالش می کرد
جشن ثبت اختراع باعث شد که آنها دیر از 

 دفتر خارج بشنود و با این

حال بارت باید برای شام خانوادگی غذا می 
 گرفت. جاش با بهانهای

اینکه برادرش تازه رسیده است، به بارت 
 گفت که قبل از رفتن به

رستوران او را به خانه برساند. جاش، بارت 
 را هنگامی که آنجا را ترک

می کرد تماشا کرد، و از خود پرسید که آیا 
 نقشه را در پیش بگیرد و

بعدا به خانه برود. و در این صورت 



 احتیاجی به مواجه شدن با مگان
نداشت اما اجتناب از اختالف هرگز راه و 

 روش جاش نبود، او باید با
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آن رو در رو می شد. کل این وضعیت 
 برایش غیرعادی بود، اما دیگر

هیچ چیزی برای از دست دادن نداشت. 
 این افکار لحظه ای بر او غلبه

کرد. از دست دادن کسب و کارش یا از 
ام یککد – دست دادن مگان  



 بیشتر آزارش می داد؟

قبل از اینکه بتواند راه حلی برایش پیدا 
 کند، در جلو کامال باز شد و

 " .نیکرز در ورودی بهش خوش آمد گفت

 جاش! از اینکه برادرت

تونست به ما ملحق بشه خیلی هیجان زده 
 ".ام

 " .حداقل یک نفر در این مورد خوشحال بود

 بله! موقعی که اون بهم

د که نه تنها در شهر کانزاس سیتیه پیام دا
 بلکه توخونه ی شماس ،

واقعا شوکه شدم. امیدوارم مزاحمتون 
 ".نباشه



البته که مزاحم نیست. اون برادرته و تو  "
 باید اینجا یه فامیل داشته

 ".باشی

جاش از میان در جلویی خانه ی پدر و مادر 
 مگان گذشت، و خودش

را برای مواجهه با خشم مگان آماده کرد اما 
 او در اتاق نشیمن نبود، و

جاش او را در آشپزخانه هم ندید. از طرف 
 دیگر، نوآ کنار جزیره نشسته

بود و از نوشیدنی ای شبیه لیموناد می 
 نوشید و در عین حاال با مادر

  

  

  



314 

 Chei Lady | ــــاد بدلیدامـــــــــ

کامال  – خدا را شکر – بزرگ مگان که
 پوشیده بود، در حالت صحبت

 .کردن بود

مادر بزرگ نگاهی به جاش کرد و لبخندی 
 جاش، تو خالص " .بهش زد

شدی. نوآ موافقت کرد که مدل برهنه ی 
 ".من بشه

مادر مگان از در پشتی داخل شد و 
 هیچ کس " .چشمانش را چرخاند

ت نمیشهلخ ." 

نوآ چشمکی به مادربزرگ شد و به مادر 
 مگان سری به نشانه ی دانستن



 .تکان داد
 "روزت چطوری بود، جاش؟ " نیکول پرسید

 و لبخندی شیرین بهش

زد. جاش مطمئن بود که طبیعتا تابع و 
 وابسته ی خانم فانده میر

نیست، اما قصد داشت تا از تایید موقت او 
 .به نفع خودش استفاده کند

عالی بود، اما االن خیلی مشتاقم تا مگان  "
 ".رو ببینم

اون با لیبی طبقه ی باال هستند و داره  "
 ".برای شام آماده میشه

 ".من سریع می رم باال و بهش سر می زنم "

موفق " نوآ نگاهی بهش کرد که می گفت



 ." باشی
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جاش از پله ها باال رفت، اما گام هایش 
 زمانیکه نزدیک به طبقه ی باال

شد، آهسته گردید. کل روزش به خاطر 
 عدم پیشرفتش ، به ناامیدی

گذشت، و دانستن اینکه مگان را در پایان 
 روز می بیند، تنها چیزی بود

که بهش کمک می کرد شکست مطلقش را 
 .پشت سر بگذارد



فرض بر این بود که آنها امشب کات می 
 کنند، اما شاید می توانست

مگان را متقاعد کند. این حقیقت که به نظر 
 می رسید مگان از او

ایش می خوشش می آید، شانسش را افز 
 داد. و از آنجاییکه مراسم

عروسی در کمتر از چهل و هشت ساعت 
 دیگر برگزار می شد، بنابراین

باید هر نوع جدایی خیلی زود اتفاق می 
 افتاد، اما کامال مطمئن بود که

می تواند مگان را متقاعد کند که تا فردا 
 دست نگه دارد. ولی االن

د عصبی بود و هر امتیازی که جمع کرده بو



 به خاطر حضور بی مقدمهی

 .برادرش از بین رفته بود

 لعنتی، چرا بهش فکر نکرده بود؟
فکر اینکه مگان او را از در خانه به بیرون 

 پرت می کند ، آشفته ترش

کرد، بیشتر از آنچه که بخواهد به آن اقرار 
 کند. در یک موقعیت بسیار

ناخوشایند قرار داشت و هیچ برنامه ی 
ت ولی یکمشخصی هم نداش  

چیز را خوب می دانست : هر موقع که به 
 دیدن مگان فکر می کرد،
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احساس سعادت را در سینه اش احساس 
 حس آرامش و – می کرد

رضایتی که از زمان مرگ پدرش دیگر تجربه 
 .نکرده بود

  چه غلطی می خواست بکند؟حاال

مجبور بود با این بحران – اول از همه
 مواجه شود. به در ضربه ای زد و

 "مگان؟ " به آرامی گفت،

در باز شد و چهره ی لیبی در آستانهی در 
 ظاهر شد. و در مقابل

 .دیدگانش اخم کرد

 "حالش بده؟ " .جاش نجوا کنان گفت



لیبی در را بیشتر باز کرد و  ".بدتر از بده "
 .قدمی به بیرون گذاشت

 ".اون حمومه، اما خوبه"
جاش به طرف در رفت، ولی لیبی  ".باشه"

 .دستش را کشید

مگان ازت خوشش میاد، جاش. به  "
 ".خاطرش بجنگ

اعتماد لیبی به بار گناهانش افزود، اما با 
 تظاهر کردن به اینکه تنها

مگان بود، به او انگیزه اش ایجاد ارتباط با 
 به عنوان یک متحد نیاز

 ".ممنون لیبی " .داشت، 

من میرم طبقه ی پایین تا با برادرت  "



 ".صحبت کنم

اون سرش به الس زدن با مادربزرگ  "
 ".مگان گرمه
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شاید ما  " لیبی خندید و وارد راهرو شد
 ".بتونیم اونو شریک بشیم

جاش در راهرو به دنبالش رفت و  ".لیبی "
 با".در را پشت سرش بست

او در این موقعیت  "... توجه به اینکه برادرم
 نمی خواست به همچین



مسائلی اشاره کند، اما واقعا از لیبی 
 خوشش می آمد و نمی خواست

یند. نوآ همیشه قلب ها را که او آسیب بب
 می شکست، این همیشه

بذار اینطوری بگم که  " .روش کارش بود
 اون برای عروسی اینجاس و

 ".بعدش خواهد رفت

لیبی ایستاد و به سمت جاش برگشت، 
 جاش، تو " .چهره اش نرم شد

 "یه چیز دیگه ای، اینو می دونستی؟

جاش خشکش زد و نامطمئن از آنچه که 
بودمنظور لیبی  . 

به خاطر  " .از چهره اش شوخی می بارید



 نگرانیت در مورد من، تو واقعا
خیلی خوبی ، اما من یه دختر بزرگم و 

 مردهایی مثل برادرت زیاد دور

و بر من بودند. اگر من عالقه نشون دادم 
 یعنی می دونم وارد چه راهی

اما  " .سپس چشمانش جدی شد ".شدم
 مگان با من و بلیر فرق

مگان خیلی آدم بی شیله و پیله ای  میکنه.
 هست و خیلی از آدما از

و  " .این خصوصیتش سوءاستفاده کردند
 قدمی به جاش نزدیک تر شد

من  " .و نگاهی ناآشنا چشمانش را پر کرد
 نمی خوام تا اینجا پیش
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برم، اما بذار یه چیزی رو بگم، اگر بلیر 
 راست گفته باشه و تو اینجایی

که به مگان آسیب بزنی، بهتره بدونی بلیر 
 تنها کسی نیست که پنجه

 ".تیز کرده
او در مقابل تمایلش به قورت دادن آب 

 دهنش، که مطمئنا باعث میشد

مجرم به نظر برسد، مقاومت کرد. و در 
نش را از هم بازعوضش دستا  

کرد و لبخند آرامی به لیبی زد، و ابروهایش 



 را به طرف باال برد تا

لیبی، هر  " .خلوص نیتش را اثبات کند
 چقدر در توانم باشه بهش

 ".کمک می کنم

 .دروغ نبود ولی کامال راست هم نبود

لیبی لحظه ای او را از نظر گذراند. بعدش 
 آن نگاه غریبه از چشمانش

و لبخند نرمش بازگشت ناپدید شد آره، " .
 فکر کنم تو کمکش

 ".میکنی

دستش را به سمت دستگیره ی در دراز کرد 
 و به اتاق خواب بازگشت،

بعد از بستن در پشت سرش، به در حمام 



 نگاهی انداخت ، تقال کرد که
 .چه چیزی بگوید
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در حمام باز شد و مگان در آستانه ی در 
 ایستاد، لباسی سفید بدون

آستین با گل های صورتی و آبی پوشیده 
 بود و موهای تیره اش بر روی

شانه هایش رها شده بود. حتی داشتن یک 
 سخنرانی کامال برنامه ریزی

شده هیچ کمکی بهش نمی کرد. زیبایی 



 .طبیعی مگان اللش کرده بود

مگان لباس های تجملی نپوشیده بود و 
 آرایش زیاد نکرده بود ، هر

چند که جاش می دانست در آن صورت هم 
 زیبا می شد. او زن زیبایی

بود و اهمیتی نداشت که چه می پوشد ،و 
 در این لحظه می دانست،

یبی او را تحت یک اطمینان عجیب و غر
 تاثیر قرار داده است: واقعا

 .میخواست یک روزی با این زن ازدواج کند

 این دیگر از کجا آمد ؟
اما مهمترین چیز ، دانستن این بود که 

 کمتر از چهل و هشت ساعت



دیگر با او بود و چه کاری می توانست انجام 
 دهد؟ به استثنای نامزد

الت قالبی، لحظه ای که مگان جزئیات مشک
 کسب و کار کوچکش را

می فهمید، همه چیز تمام می شد. و 
 برایش سخت بود که از

خواستهاش بگذرد. آن چیزی که او در حال 
 انجام دادنش بود فراتر از

شخصیتش بود و کارکناش بر روی او 
 .حساب باز کرده بودند

اگر در هر صورتی از این مرحله جان سالم 
 به در می بردند، او مجبور

که بیشتر وقتش را با مگان بگذراندبود  . 
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خشم سرتاسر صورت مگان را پوشانده بود، 
 و جاش خودش را برای هر

چیزی آماده کرد. او باید به عالقه اش به 
 مگان پایان می داد و این

کرد آتش را خاموش می . 

مگان به در اشاره ای کرد، خشم چشمانش 
 من " .را تیره کرده بود

کسی که اون پایین تو آشپزخونه ی مادرمه 
 نمی شناسم ، و تو مجبوری

 ".که توضیح بدی



 .جاش دستانش را به حالت تسلیم باال آورد

 ".فقط بهم یه شانس بده "

مگان دست به سینه شد و به جاش نگاه 
 "اصال اون برادرته؟ " .کرد

آره اون نوآ، برادرمه که بلیر دیشب  "
 ".باهاش صحبت کرد

 "اینجا چی کار می کنه؟ "
 " .جاش آهی کشید و به طرف تخت رفت

 می تونیم بشینیم تا من

 "توضیح بدم؟
مگان نگاهی به تخت انداخت، به نظر 

 نامطمئن می آمد، و سپس

 .بازوانش را تنگ تر در آغوش گرفت



لبه تخت نشست جاش بر من ازش  " .
 ".نخواستم بیاد

 "پس چرا اون اینجاس؟ "
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 اون می دونست من اومدم کانزاس سیتی "
..." 

لعنت . او بر روی پاهایش ایستاد و شروع 
 به قدم زدن کرد. چرا اینقدر

احمق شده بود که به نوآ که اول از هر 
 کسی او را در این موقعیت قرار



داده بود، اعتماد کرد، آیا می توانست 
 ".نگرانم بود " کمکی کنه؟

این یه  " .مگان انگشتش را سمت او گرفت
 " !جواب مزخرفه

مگان، من متأسفم! من ازش نخواستم  "
 از آنجاییکه مگان ".بیاد

ادامه دادسخنانش را قطع نکرد،  اون می  " .
 دونست اومدم کانزاس

سیتی و موقعی که ما دیشب صحبت کردیم 
 از من جایی که اقامت

 ".کردم رو پرسید

 "و تو هم بهش گفتی ؟ "

جاش دست هاش را داخل موهایش کرد. 



 لعنتی. کل این سفر
تصمیمات نسنجیده ی پی در پی شده بود، 

 که دقیقا مخالف طرحی

دش ریخته بود. و بود که جاش برای خو
 جای تعجب نداشت که اینقدر

اون نمی خواست که  " .دست و پا می زد
 من این آخر هفته به کانزاس

بیام، و همونطوری هم که گفتم نگرانم شده 
 ".بود

بیا برگردیم به اون قسمتی که تو بهش  "
 "!گفتی اینجایی
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جاش نشست و آرنج های خم شده اش را 
 بر روی زانوانش گذاشت و

من بهش گفتم  " .با عجز به مگان نگاه کرد
 .که دارم به تو کمک میکنم

و اونم می خواست بدونه چطوری دقیقا 
 "– بهت کمک میکنم

 " شک ندارم که اون می خواسته بدونه، "

 .مگان با کنایه این را گفت

و به همین دلیل بهش گفتم که تو در یه -"
 ".وضعیت بدی بودی

تو بهش گفتی که تو االن جای نامزد منی  "
 "؟



جاش سری به نشانه تایید تکان داد، نمی 
 توانست به چشمان مگان
 ".آره، متأسفم " .نگاه کند

و اونم نپرسید چرا تو داری بهم کمک می  "
 "کنی؟

ا پرسیدچر  " ." 

 "و ؟ "

جاش یک نفس عمیق کشید و سپس به 
 مگان نگاه کرد. او باید واقعیت

را به او می گفت یا بخشی از واقعیت را تا 
 به طور مستقیم تحت تاثیرش

ببین، موقعی که من گفتم  " .قرار دهد
 هیچی قصدی از این اتفاقات



نداشتم دروغ نگفتم، مادرت موقعی که من 
ام روگفتم نامزدتم ، صد  

شنید. من تو حال خودم نبودم .... تو منو 
 موقعی که سوار هواپیما شدم

دیدی، پس موقعی که مادرت فکر کرد من 
 جی هستم، منو وارد
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رویاهای.... نیکرزیش ....کرد ، و خب چیز 
 بعدی که من می دونستم

این بود که تو هنوز روی دوش من بودی و 



 ما به خاطر چمدون ها

سرگردون بودیم. تو اون موقعیت من 
 چطوری می تونستم اشتباه

مامانت رو اصالح کنم؟ من به خاطر کسب 
 و کارم تو یه موقعیت بسیار

ه گفتم تصمیم بدی بودم، و همونطوری ک
 گرفته بودم که همه چی رو

به دست سرنوشت بسپارم، و تصور کردم 
 که اگر عمل خوبی انجام بدم،

کائنات هم پاسخ این کار خوب من رو می 
 ".دن. احمقانه س، میدونم

مگان به سمت دیگری چرخید، و جاش 
 احساس کرد دارد او را از دست



مگان، این آشکاری سازی  " .می دهد
یستحقیقت ن  و جاش از سر ".

اعتراف می کنم ،  " .ناامیدی ناله ای کرد
 موقعی که تصمیم گرفتم

وارد این قضیه بشم، به خاطر دالیل 
 شخصی ام بود اما بعدش با تو آشنا

و دستش را به آرامی به باال آورد و  " .شدم
 با مالیمت بر روی بازوی

با وجود اینکه احمقانه به  " .مگان قرار داد
رسه، ولی من از تونظر می   

خوشم میاد. واقعا ازت خوشم میاد. من 
 هیچ وقت این قدر سریع به

کسی عالقه پیدا نمی کردم ، و هر چند این 



 یه جورایی من رو
میترسونه ولی هنور برای برای پایان دادن 

 بهش هم آماده نیستم،

 " .حداقل نه اینطوری
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 .مگان به جاش نگاهی محافظه کارانه کرد

 تو همه ی این کارها رو به"
خاطر اینکه از من خوشت میاد، انجام 

 و قدمی به عقب برداشت "دادی؟

این دلیل  " .و دستانش به دو طرفش افتاد



 ".نیست
جاش مقابلش ایستاد، دستش را کنار 

تصورت مگان گذاش  مقدم " .

 ".ترین دلیل موجوده
بدن مگان آرام گرفت و و گونه اش را به 

 .کف دست جاش فشرد

جاش ترغیب شد و سرش را پایین آورد، 
 لبانش را بر روی لبان مگان

قرار داد و زبانش بر روی لب پاینی مگان 
 حرکت کرد ، نفس مگان

پسری با دختری رو به  " .صورتش را داغ کرد
بهرو می شود، پسر   

دختر عالقمند می شود. پسر هر کاری که از 



 دستش بر می آید انجام

 " .می دهد تا دختر را تحت تاثیر قرار دهد

مگان صورتش را باال آورد و لبانش بر روی 
 لبان او گذاشت. جاش

دستانش را دور کمر او حلقه کرد و او را به 
 سینه اش فشرد. و قبل از

جام می آنکه متوجه بشود چه کاری دارد ان
 دهد، زبانش، لبان مگان را

از هم جدا کرد و زمانی که مگان لبانش را از 
 هم باز کرد، جاش زبانش

را داخل دهان او کرد، بسیار نرم .... 
 دستان مگان به سمت سر جاش

رفت و او را محکم تر به دهانش چسباند و 



 .بوسه اش را عمیق تر کرد

می خواست که حتی نزدیک تر باشد، و 
یک دستش را در موهایجاش   
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نرم و ضخیم او فرو برد. چند ثانیه ی زمان 
 برد تا جاش متوجه شود

که کسی به در می زند، دهانش را از دهان 
 مگان جدا کرد، سرش را

 .بلند کرد و سعی کرد حواسش را جمع کند

مادرش زمانیکه دوباره به در زد صدایش 



 طبقه ی " "مگان، " .کرد

 ".پایین بهت نیاز داریم

 " .مگان ناله ای کرد و چشمانش را بست

 ".االن میام
 ".طبق معمول اینقدر وقت تلف نکن "

دستان جاش هنور درون موهای او بود، و 
ورتشاو را در چند سانتی ص  

نگه داشته بود. چشمان مگان از هم باز شد 
 و به او نگاه کرد، نگاهش

 "جاش این چیه ؟ " .رویایی بود

چی ؟  " .جاش نگاهی یک وری به او کرد
 مگه تو قبال هیچ وقت بوسهی

 "عاشقانه نکردی؟



 ".خودتم می دونی که منظورم چیه "

فکر کنم مشخص کردم که هدفم تحت  "
هتاثیر قراردادن توئ ." 

 ".یا پرت کردن حواس منه "

آغوشش شل شد ولی همچنان او  " .مگان"
 را نزدیک به خودش نگه

داشت، و هنوز تمایلی نداشت که بگذارد او 
 برادرم اینجاس تا " .برود
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منو چک کنه، و احتماال تو رو هم ارزیابی، 



 درست مثل تهدیدی که

و  ".بلیر کرد تا بدونه من ختنه شدم یا نه
 دوباره به مگان نگاهی انداخت

و از آنجاییکه مگان متوقفش نکرد، او را 
 اون برادر بزرگتر منه " .فشرد

 ".و نگرانمه

به نظر می رسه ، از اون دست مرداییه که  "
خودشهفقط نگران  ." 

او باید ارزیابی دقیق شخصیتی ای که مگان 
 انجام داد را تحسین

شاید اون اینطوری  " .میکرد، ولی امشب نه
 به نظر برسه، اما باطنا،

یا حداقل جاش دوست  " .اون مراقب منه



 داشت باور کند که او واقعا

 .مراقبش است

 " .ما باید امشب کات کنیم " .مگان نجوا کرد

 ".اما من نمی خوام امشب با تو کات کنم "
 دهانش به سمت دهان

من امشب میخوام  " .مگان رفت دوباره
 دقیقا کاری خالف کات کردن

 ".انجام بدم
مگان به عقب رفت و برای اینکه خودش را 

 از دست بازوان جاش رها
ما عروس و داماد  " .کند متوقف نشد

 واقعی عروسی ای هستیم که دو

گزار میشه، جاش. ما مجبوریم روز دیگه بر 



 که کات کنیم ... و باید کامال

 ".جلوی همه اتفاق بیفته
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حق با مگان بود. جاش این را می دانست، 
 و از اینکه به آن اعتراف کند

قط بیا فی ف " .متنفر بود، اما امشب نه
 البداهه این قضیه رو پیش

 ".ببریم

ما مجبوریم امشب کات کنیم، جاش. اگر  "
 ما تا فردا منتظر بمونیم،



کنسل کردن همه چیز مثل یه کابوس 
 " .... میشه

 " .جاش دستانش را انداخت ".حق با توئه "

 اما باید کامال طبیعی باشه،
و بذاری من همه چی رو پیش ببرم. من 

 مثل احمق ها رفتار می کنم،

و موقعی که ما به هم بزنیم، هیچ کس 
 حتی سوالم نمی پرسه که چرا

مراسم عروسی کنسل شد. تو مجبوری که 
 در این موقعیت خودت رو

جاش به خاطر فریب  ".مظلوم نشون بدی
 دادن او تقریبا احساس گناه

حتی اگر کار  می کرد، ولی در حقیقت



 جاسوسی اش تمام می شد، او

با مگان دلگرم می شد و نمی خواست با او 
 اهمیت نداره " .به هم بزند

که چی، سر من فریاد نکش و فرد منطقی 
 ".ای باش

مگان قبل از اینکه با سر تایید کند چند 
 ثانیه ای به پیراهن جاش

نگاهی انداخت و سپس به چهره اش نگاه 
چی میشه؟و بعدش  " .کرد " 

مگان چه چیزی می خواست بشنود؟ که آنها 
 می تواند به سیاتل

برگردند و قرار بذارند؟ آیا واقعا همچین 
 چیزی ممکن بود وقتی



خانوادهاش او را به عنوان جی می شناختند 
 نه جاش مک میالن؟ اگر
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آنها میفهمیدند که جاش به آنها کلک زده 
 است احتماال با ازدواجشان

موافقت نمی کردند، به خصوص که آنها 
 پول بسیار زیادی برای کل این

عروسی دور ریخته بودند. که حتی این 
 آشفتگی و هرج و مرج حق
 .اختراع جز این هم نبود



 ".باالخره یه زمانی می فهمیم چی میشه "
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 فصل پانزدهم

چند ساعت بعد، مگان بدون هیچ دلیلی از 
 دستش عصبانی بود. یک

دلیلش می توانست این باشد که تمام شب 
 نوآ مثل چسب به لیبی

چسبیده بود، که ظاهرا هر دوی آنها را 
 نگران کرده بود. نوآ هیچ وقت

با هدفی جز سکس کردن به دختری نمی 



 چسبید، اما هیچ وقت

دیوانهوار با آن دختر هم الس نمی زد. در 
 این زمان هدفش چه

میتوانست باشد؟ او نمی توانست هیچ 
 اطالعاتی در مورد ثبت اختراع

ن امید جاش از لیبی بگیرد، و بیشتری
 گرفتن اطالعات در مورد مگان

بود. ولی چرا اطالعاتی در مورد او می 
 خواست؟

و اما دلیل اصلی خلق و خوی مگان این بود 
 که، جاش یک دوست پسر

خیلی مهربان بود و برایش غذا و نوشیدنی 
 می آورد در بحث ها شرکت



می کرد و مطمئن می شد که مگان راحت 
اواست و خانواده ی مگان   

را دوست داشتند. بیشتر زنان مشکلی با 
در -این قضیه نداشتند   

و گمان  -حقیقت ازش هم لذت می بردند 
 بر این بود که جاش مسیر

را برای تمام کردن این رابطه هموار می کند 
 اما بعد از رفتار جاش در

چند ساعت اخیر تنها کسی که در این شام 
 خانوادگی انتظار نتیجه را

بود. جاش بیشتر روز را صرف  داشت، مگان
 نگرانی شام امشب کرده
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بود ولی امشب دقیقا خالف آن چیزی بود 
 که انتظارش را داشت. جاش

واقعا از صرف کردن وقتش با خانواده ی 
 بزرگ بارت فانده میر لذت

برد. آنها صادق و بامزه بودند و کامال نقطه 
 ی مقابل نیکول فانده میر

و دوستانش. و همین جاش را متعجب 
 کرده بود که چرا بارت، نیکول

 .را برای ازدواج انتخاب کرده است

ساعت اول اینقدر سرگرم بود که کامال 
 فراموش کرد ، قرار بود تا



ش زمینهای برای کات کردنی که قبال برنامه ا
 را ریخته ، فراهم کند،

اما حتی بعد از فهمیدن اشتباهش، اینقدر 
 حالش خوش بود که بخواهد

آن بخشی را که نقشه ی اصلی اش بود را، 
 حتی برای آرام کردن مگان،

 .بازی کند

او در حال گفتگو با عمو ِجرِمِی مگان در 
 مورد بهترین مکان ماهیگیری

 در دریاچه ی تِیبِل راک بود که مگان
 دستش را دور بازوی او حلقه و

 .ناخن هایش را در گوشتش فرو کرد

سعی کرد  "می تونم باهات صبحت کنم؟ "



 تن صدایش دلپذیر باشد،

 .اما جاش آن دلخوری را در صدایش شنید
عمو جرمی منو برای ماهیگیری تو پاییز  "

 جاش این را "دعوت کرده،

گفت در حالیکه سعی می کرد با لبخند درد 
یش را نادیده بگیردبازو . 

آره، شنیدم، اما من برای یه .... چیزی به  "
 ".کمک احتیاج دارم
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 "چه چیزی؟ ".عمویش پرسید



چشمانش به خاطر ترس گشاد شد.؛ بدیهی 
 بود که انتظار نداشت مورد

 .سوال قرار گیرد

 " .یک لبخند آرامی صورت جاش را پوشاند

 به عموی ".من احضار شدم

هرگز به یه خانوم زیبا  " .مگان چشمکی زد
 نگید که در خلوت چی

 "میخواد. درست نمیگم؟

مگان تو  " .عموی مگان خنده ی مالیم کرد
 ".به مرد باهوشی رسیدی

من دیگه دارم ناراحت  " مگان با گله گفت
 تا اینکه جاش " م،میش

ایستاد و دست او را در دستش گرفت. و 



 دم گوش مگان خم شد و

نجوایی کرد ولی اینقدر بلند تا عمویش 
 فقط تو کجا رو تو " بشنود

 "ذهنت در نظر داری؟

مگان دست جاش را کشید و جاش 
 سکندری خورد ولی خودش را از

تک و تا نیانداخت . خدایا، مگان وقتی 
در بامزه میشدعصبانی بود چق . 

اما جاش این افکار را پیش خودش نگه 
 داشت و به دنبال او در

آشپزخانه رفت و سپس به سمت زیر زمین، 
 .از پله ها پایین رفت
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چرا هیچ وقت به فکرش نرسیده بود به 
 جای اینکه تالشش را بر سر

پیدا کردن دفتر خانگی پدر مگان بگذارد، 
 اینجا را بررسی کند؟ اصال

چرا بهترین جا برای انبار کردن همه چیز را 
 فراموش کرده بود؟

اما زمانی که آنها به پایین پله ها رسیدند، 
 دیگر وقتی نداشت تا اطرافش

کندرا نگاه  اتاق خوابت فضای بهتری برای " .
 قرار مالقات عاشقانه س

تا زیر زمین نم کشیده ی خونه ی پدر و 



 ". مادرت

من تو رو برای بوسه ی عاشقانه، اینجا  "
 "!نیاوردم

از نگاهت مشخصه که تو منو اینجا آوردی "
 تا منو بکشی. اما بهت

هشدار میدم که خوب بهش فکر کنی. چون 
بدن منکه پنهان کردن   

می تونه سخت باشه و فکر کنم لیبی اینقدر 
 با نوآ مشغوله که نمی تونه

 " .بهت کمک کنه

چرا برادرت با بهترین دوست من داره "
 "الس می زنه ؟

جاش دستش  ". اون یه زن زیباست، مگان"



 را بر روی پهلوی مگان

 .گذاشت و او را به خودش نزدیک تر کرد

 ". اما نه به زیبایی تو"
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 ".جاش، این مزخرفات رو بس کن"

لحن  "-من واقعا فکر می کنم تو خوشگلی "
 شوخ صدایش از بین

و نمی دونم چرا نوآ اینقدر مجذوب  " .رفت
 لیبی شده، اما به نظر

میرسه که لیبی دختر باهوشیه و می تونه از 



 ".پس خودش بربیاد
مگان سرش را ناگهانی باال آورد به چشمان 

 منظورت " .جاش نگاه کرد

 "چیه؟

منظورم اینه که برادر من از اون دست  "
 مردهایی نیست که فقط با

یک زن باشه، اما موقعی که لیبی واضح 
 گفت به اون کشش داره، من

گوش زد کردم و اون بهم  حقیقت رو بهش
 گفت نگران نباشم و خودش

 ".میدونه که نوآ چطوریه

تو کی با لیبی  " .مگان چشمانش را تنگ کرد
 در مورد برادرت صحبت



 "کردی؟

عصر بعد از اینکه اومدم و به طبقه ی باال  "
 رفتم اونو دیدم. لیبی توی

 ".اتاقت بود و تو هم توی حموم بودی
 "هوممم "
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جاش هنوز مگان را نزدیک خودش نگه 
 داشته بود و در مقابل تمایلش

به بوسیدن او مقاومت می کرد. هر چند 
 گمان می کرد این بوسه



میتواند حواس مگان را برای موضوع بعدی 
 که او را به همین خاطر به

اینجا آورده است، پرت کند، اما نمی 
 .خواست به روش مگان بازی کند

 "جاش، تو داری چی کار می کنی ؟ "

توی زیرزمین شما وایستادم و منتظرم  "
 ببینم که تو آخر منو میکشی

و جاش وانمود کرد که ضربه ای به  ".یا نه
 سرش خورده و گیج و منگ

و تعجب می کنم که چرا ناتموم  " .است
ه. و اینکه چرا مادرت ازموند  

بابات نخواسته به جای اینکه فضای 
 اختصاصی ش رو باال برپا کنه،



 " .اینجا برپا کنه
تو نمی تونی موضوع بحث رو عوض کنی.  "

 چرا سعی نمی کنی

همونطوری که در موردش صبحت کردیم با 
 ".من کات کنی

 ".تو زیاد بهم فرصت ندادی "
کرد مگان خودش را از دست جاش رها . " 

 ما برای دو ساعت تموم

 "!بیرون از اینجا بودیم

  

  

  

335 

 Chei Lady | دامـــــــــــــاد بدلی



جاش طوری پرسید که امیدوار بود  "واقعا؟"
 .تعجبش قابل باور باشد

فکر کنم چون بهم خوش گذشته و از  "
 خانواده ی پدرت خوشم

 ".اومده
مگان سرش را تکانی داد، انگار سعی می 

 .کرد تا از سردرگمی در بیاید

منم خانواده ی بابام رو دوست دارم اما  "
 تو مجبوری نقشه رو پیش

 ".ببری

تو چه کاری رو از من می خوای تا انجام  "
 جاش پرسید و "بدم؟

من قبال هیچ  " .دستانش را از هم باز کرد



دموقت آگاهانه مثل یه آ  

مگان خرخری کرد و  " .عوضی رفتار نکردم
 جاش با تعجب بهش نگاه

یعنی تو فکر می کنی من ذاتا آدم  " .کرد
 " عوضی ای هستم؟

ابروهایش را در هم  ".نه ... نمی دونم"
 اما ما مجبوریم یه کار " .کشید

کنیم، جاش. ما مجبوریم امشب تمومش 
 کنیم، و این قضیه داره بدتر

 ".میشه

نم، حق با توئه. چطوره من می دو "
 نوشیدنی زیاد بخورم؟ و بعدش

مثل یه آدم مست رفتار کنم و این یه آتوی 



 خوبی دستت میده تا با

 ".من به هم بزنی
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قبل از آنکه مگان سری به نشانه ی رضایت 
 تکان دهد و به جاش نگاهی

بیاندازد، لبانش را بر روی هم فشار داد و 
 .به فکر فرو رفت

آره، خوبه. اگه تو مثل یه آدم احمق رفتار  "
 کنی، خانواده ی من

متعجب میشند که چرا تو مثل دکتر جکیل 



 ".هستی33 و آقای هاید

" نم. بیا شروع باشه، پس من مست می ک
 ".کنیم

و دستان مگان را در دستش گرفت، و 
 تعجب کرد که چرا هیچ اعتراضی

نکرد و او را به سمت پله ها هدایت کرد. 
 زمانیکه آن ها به آشپزخانه

وارد شدند، جاش ایستاد و دستان گرفته 
 .شده ی مگان را رها کرد

قبل از اینکه برگردم بیرون باید برم  "
را گرفت و شکمش ".دستشویی . 

این گوشت خوک تیکه تیکه شده ی پخته  "
 ".شده بهم نساخته انگار



و مگانی طوری به او نگاه انداخت که انگار 
 کامال بهش اعتماد ندارد ولی

این خواسته اینقدر معقول بود که او 
 .بخواهد نادیده بگیرد

مورد غیرعادی دکتر جکیل و آقای هاید 33
 Strange Case of Dr Jekyll and Mr( :)به انگلیسی

Hydeرمانی کوتاه است که توسط 

نویسنده اسکاتلندی به نام رابرت لوییس 
در لندن منتشر 1886 استیونسون در سال

شدهاست. در این رمان دکتر جکیل، که به 
 مبحث دوگانگی

شخصیت عالقهمند است، دارویی برای جدا 
کردن جنبههای خوب و بد انسانیش 



از جنبههای بد، فردی به نام آقای  میسازد.
 هاید پدید میآید که

دست به اعمال جنایتکارانه و حتی قتل 
میزند. در پایان، دکتر جکیل که دیگر نه 

قادر به کنترل آقای هاید است و نه میتواند 
 از قالب آقای

هاید خارج شده و به صورت اصلی خود 
 .یعنی دکتر جکیل درآید، خودکشی میکند

کشمکش درونی بد و خوب هر  این رمان
انسان را به تصویر میکشد. سبک نوشتاری 
رمان بسیار جذاب و غنی است و به عنوان 

 مرجعی

مهم در مبحث دوگانگی شخصیت از آن یاد 



میشود. سرگذشت دکتر جکیل و آقای هاید 
منبع الهام قطعات تئاتر، فیلمهای سینمایی 

 و چندین

 آهنگ بودهاست
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تو مجبور نیستی منتظرم بمونی. در واقع،  "
 اینکه من طبقه ی باال

 .و اخمی کرد ".برم، مطمئن تره

نذار بابا  " .مگان خنده ی عصبی ای کرد
 .چیزی که گفتی رو بشنوه



رو دوست داره و 34 اون باربیکیوی گیت
 این حرفتو یه جور ناسزا

 ".میدونه

با توجه به پارس تمام سگ های اونطرف  "
 پرچین، می تونم بگم که

 ".اونها هم دوستش دارند
اونا  " .خنده ی تلخی صورت مگان را پوشاند

 سگ های مورفی ند و

مامان از اینکه اونا ول هستند ، عصبانیه. و 
 در واقع اون به کنترل

ت تماس گرفته ولی اینطور که حیوانا
 معلومه هنوز سر و کله شون پیدا

 ".نشده



تو واقعا یه لذت خبیثانه ای از ناراحتی  "
 ".مامانت میبری

فکر کنم که بدجنس  " .مگان خنده ای کرد
 ".شدم

باربیکیو گیت یکی از رستوران های 34
 .معروف کانزاس سیتی هست
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جاش این فکر را که او چیزهای شریرانه را 
 دوست دارد، دوست داشت،

ولی نه چیزی را که او در حال حاضر در 



 .ذهن داشت

و به طرف  "تو برگرد بیرون، " جاش گفت
 به محض " .پله ها رفت

و پله ها را دو تا  ".اینکه بتونم ، میام بیرون
 یکی باال رفت تا از دید

مگان دور شود. مطمئن نبود که مشکل 
 گوارشی اش چقدر قانع کننده

بود، اما مجبور بود که با نوآ صحبت کند و 
 اینکه شاید وقتی طبقه ی

باالست ، بتواند دفتر خانگی بارت را پیدا 
 .کند

درب اولین اتاق را که طرف راستش بود باز 
وجه شد که آنجاکرد، و مت  



اتاق کوین است. با حذف اتاق مگان و 
 مادربزرگ فقط اتاق سمت چپی

 .باقی می ماند

در اتاق را باز کرد ، خوشبختانه یک میز با 
 کامیپوتر رومیزی و یک

قفسه ی کتاب و چاپگر را دید. تلفنش را در 
 آورد و به برادرش پیام

من دفتر خانگی فانده میر را پیدا  ".داد
 ".کردم

من اونجا رو  ".چند ثانیه بعد نوآ پاسخ داد
 زودتر پیدا کردم، چون اونجا

جاش می توانست  ".خوابیده بودم، شرلوک
 .عمال طعنه ی او را بشنود



یک کیف بر روی کاناپه ی دو نفره ی تکیه 
 داده شده به دیوار و رو به

 "تو اتاق رو بررسی کردی؟ ".میز قرار داشت
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نه کامال، اما تا زمانیکه تو چیزی رو خراب  "
 نکنی، من تمام شب رو

 ".در اختیارم دارم

اون می  " .جاش نفس سنگینی بیرون داد
 خواد امشب با من کات

 ".کنه



مشخصه که تو نمی تونی، یه راهی پیدا  "
 ".کن

 .پیدا کردن یک راه. حتما، هیچ مشکلی نبود

جاش به طبقه ی پایین بازگشت و یک 
 بطری آبجو از سردکن کنار در

پشتی بیرون کشید، و قبال اینکه دنبال مگان 
 بگردد یک جرعه ی

طوالنی نوشید. مگان کنار گروهی از 
 عموزاده و عمه زاده هایش و

عمههایش ایستاده بود و به نظر عصبی 
جاش از اینکهمیآمد.   

میدانست سرزنش می شود متنفر بود اما 
 نمی توانست به مگان چیزی



را که میخواهد ، بدهد. هنوز نه. االن نوآ 
 اینجا بود، و آنها می توانستند

آن چیزی که برای نجات کسب و کارشان 
 مورد نیاز است را به دست

آوردند، و با مگان ، فردا شب ، در شام 
کرد. او مراسم تمرینی کات می  

میتوانست فردا شب تظاهر به مستی کند و 
 یک حرکت جنسی بر روی

بلیر انجام دهد. موقعی که داشت به آن 
 فکر می کرد ، نزدیک بود با

آبجویش خفه شود، ولی نقشه ی خوبی بود. 
 بلیر غوغا راه می انداخت

و هیچ کس نمی توانست بهانه ای برای 



 .ازدواج مگان با او داشته باشد
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اما االن نمی توانست نقشهی جدیدش را به 
 مگان بگوید. امشب

نوشیدنی زیاد می نوشید تا مسیرش را به 
 پایان بزرگ فردا شب هموار

کند و در حال حاضر باید یک راه حلی برای 
 آرام کردن مگان پیدا

 .میکرد

مشکل دیگرش این بود که وقتی مگان 



 حقیقت را در موردش میفهمید

چگونه جاش میتوانست قلب آزرده اش را 
 دیگر آستانه ی – آرام کند

 .صبرش لبریز شده بود

قوطی دیگری را بیرون کشید و سعی کرد از 
فرار احساسی که دارد  

کند. چگونه اینقدر به مگان دلبسته شده 
 بود؟ او به سختی مگان را

می شناخت اما می دانست که نمی خواهد 
 بگذارد او برود. آب جویش

را تمام کرد و یک قوطی دیگر بیرون کشید. 
 .سوخت برای نمایش

مگان برگشت و او را دید و چهره اش لحظه 



 ای درخشید ... و سپس
ش بطری اش را به درخشش محو شد. جا

 منظور ادای احترام باال آورد

تا به مگان نشان دهد که در حال انجام 
 .وظیفه است

جاش به سمت مگان رفت و یک گربه ی 
 سیاه از میان بوته بیرون پرید

و در مسیر حرکتش تند دوید. سکندری 
 خورد ولی سعی کرد با سر به

زمین نخورد و مطمئن بود که این کار او را 
شان می دهد، هرمست ن  

چند اگر کسی هم توجه می کرد می فهمید 
 این مستی به دور از
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واقعیت است. او در این لحظه نمی 
 توانست با مگان مواجه شود، بنابراین

زی به سمت نوآ که همراه با لیبی کنار می
 .کوچک نشسته بود، رفت

آنها سخت مشغول گفتگو و خنده بودند، تا 
 .اینکه روبروی آنها نشست

چی شده خودتو از بقیه قایم  " نوآ پرسید
 و به صندلی تکیه "کردی؟

مثل کسی شدی که یه شب فوق  " .داد
 العاده داشتی تا اینکه نامزدت



تو رو به زور از اونجا دور کرده. تو االن باید 
 ".یه خنده ی متبکرانه بزنی

جاش به برادرش نگاهی انداخت و جرعه ی 
 طوالنی دیگری از آبجویش

 .نوشید
راهی پیدا کردی که با مگان به  ".نوآ پرسید

 "هم نزنی ؟

جاش بطری اش را پایین آورد و نگاهی به 
 لیبی تحویل داد. لیبی هم

دلسوزانه ای بهش زد خنده ی اون می  " .
 دونه من بهت کمک

 ".میکنم

جاش نمی توانست تعجب خودش را پنهان 



 کند. نوآ به چه چیزی

 اعتراف کرده بود؟
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داداش،  " .نوآ بهش خنده ی مرموزی کرد
هستم. من تو من تا آخرش  

 ".می کشونم35 رو به محراب کلیسا

 .جاش پرسید "چی؟"

چی دیگه می  " .نوآ شانه ای باال انداخت
 تونم بگم؟ من کشته مرده ی

 ".عشق واقعی ام



 " .لیبی با صدا هوایی از بینی اش خارج کرد
 دروغگو. تو تا زمانیکه به

 ".زانو در نیای عشق واقعی رو نمی شناسی

جاش خیالش راحت شد که نوآ هنوز لیبی 
 را فریب نداده است. بسیاری

از زنان ادعا کرده بودند که با چشمانی باز 
 وارد رابطه با نوآ شدند ولی

 .قلبشان شکسته بود

نوآ شانه ای را باال انداخت و دستانش را در 
 باشه، تو " .هم قفل کرد

مچ منو گرفتی. من به عشق اعتقادی ندارم 
می کنم اون چیزیو فکر   

که مردم اونو عشق می نامند همه ش در 



 ".مورد هورمون ها و تنهاییه

آرنج خم شده اش را بر روی میز گذاشت و 
 چون توجه برادرش به لیبی

جاشوا حواست  " .بود به او دستی تکان داد
 رو بده اینجا. جاش توی

این دو سال همه ی تمرکزش رو بر روی 
 شغلش گذاشته و خیلی کم

 ".سر قرار رفته

منظورش مراسم پیوند ازدواج در محراب 35
 .کلیساست
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من قرار میذاشتم، فقط  " .جاش ناله ای کرد
 جزییات رو بهت

و از نوشیدنی اش نوشید، سپس  ".نمیگفتم
 نگاه پرسشگری به برادرش

 ".برخالف یه نفری که می شناسم " .کرد

نوآ با دهان بسته خنده ای کرد و توجهش را 
 به دختر مو مشکی ای

همونطور که  " .که کنارش نشسته بود، داد
 من گفتم، جاش تنهاست

و خودش داوطلبانه به کانزاس اومده که 
زیبا تو اتفاقی با یه دختر  

هواپیما روبه رو میشه. دختر زیبایی که از 



 رهایی نا امیده و جاش فوری

 ".عاشقش شده

جاش چشمانش را به  "!هیسسسس "
 صورت هشدار دهنده ای باز کرد

 " .یواش بگو"
موقعی که جاش داشت به دور و اطراف 

 نگاه می کرد ، لبخند نوآ پهن

 ".آروم باش. هیچ کس نشنید " .شد
اش از خشم در هم پیچید. او به سینه ی ج

 خاطر نوآ در این موقعیت

بود و حاال او با زندگی مگان جوری رفتار می 
 .کرد که انگار بازیچه است
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نوآ داشت به خاطر اهداف خودش از مگان 
 سواستفاده می کرد بدون

 .اینکه دوباره به آن فکر کند
نه. جاش داشت از مگان سوءاستفاده می 

 کرد و می توانست تصور کند

که وقتی مگان حقیقت را بفهمد چقدر ضربه 
 می خورد. جاش امیدوار

بود بدون اینکه مگان حقیقت را بفهمد ، 
به نظر میرسید، برود. اما بعید  

مخصوصا حاال که نوآ درگیر شده بود. نوآ در 
 – یک چیز خوب بود



خراب کردن هر چیز خوب در زندگی جاش. 
 چرا جاش به نوآ اجازه

 داد تا بیاید؟

شاید او باید با مگان همین امشب تمام 
 می کرد و این کار بیهوده را به

حال خودش رها می کرد. امیدش را به 
اده بودشرکت از دست د  

وهمچنین امیدش را به فرصت واقعی با او 
 بودن . جاش آبجویش را

تمام کرد و بطری را بر روی میز قرار داد. و 
 من " .از جایش برخاست

 ".یه بطری دیگه احتیاج دارم

نوآ دستش را بر روی شانه ی جاش 



 گذاشت و او را به سمت پایین

نوآ با  ".غمت نباشه، مرد جوان " .کشاند
ی ساختگی بریتانیاییلهجه   

میرم برات یه بطری آبجو میارم و  " .گفت
 ".همه چی خوب پیش میره
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ایستاد و سگ های عوعو کنان از آن طرف 
 پرچین با هیجان سر و

صدایشان را باالتر بردند. گربه سیاهی که 
 جاش قبال دیده بود حاال به



آرامی بر روی پرچین برای خودش راه می 
 .رفت

انگار نیکرز یواش یواش داره عصبانی  "
 .لیبی خنده ای کرد ".میشه

مطمئنا، نیکول خشمگین بود. او پای 
 همسرش را لگد کرد و نزدیک

ود بود بر روی گلدانی که روی عرشه ب
 بیافتد، که همین باعث شد

یه  " .فریاد زد "!بارت" .بیشتر خشمگین شود
 "!کاری بکن

بارت که با برادرش بر روی عرشه نشسته 
 ازم می خوای " .بود، بلند شد

 "چیکار کنم؟



 "!اونا رو ساکت کن "
موقعی که نوآ از کنار بارت گذشت، به 

 سمت گربه ای که هنوز بر روی

به سمت باال آورده  پرچین بود و پشتش را
 بود، اشاره ای کرد. سپس

سه تا بطری آبجو از سردکن بیرون کشید. 
 لیبی، بیشتر از آنچه که

 .جاش خوشش بیاد، به نوآ با عالقه نگاه کرد
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به همین دلیل باید به تغییر تاکتیکش به 



 .طور جدی فکر می کرد

مگان اصرار داره که همین امشب با من "
 ".کات کنه

نگاه لیبی ناگهان به سمت جاش چرخید و 
 .ابروانش به سمت باال پرید

 "تو که اعتنایی نمی کنی، می کنی ؟ "
 ".نمی دونم، شاید " .جاش آهی کشید

چشمانش  لیبی به سمتش خم شد، در
 ".تو نمی تونی " .ناامیدی بود

جاش کف دستش را بر روی میز گذاشت، 
 دو تا آبجویی که در طول

پنج دقیقه ی گذشته خورده بود باعث شده 
 بود بیشتر احساس غم و



حق با  " .اندوه کند تا احساس هوشیاری
 اونه، لیبی. من، اون رو تو یه

وضعیت عجیب و غریبی قرار دادم. هر 
شتر کش بدم، کنسلچقدر بی  

 ".کردن همه چیز سخت تر میشه

لیبی به او نزدیک تر شد، صورت هایشان 
 کمتر از سی سانتی متر با

تنها آدمی که از کنسل  " .هم فاصله داشت
 کردن این عروسی ضرر

می بینه ، نیکرزه. پول ها رفته ، حاال این 
 عروسی می خواد برگزار بشه

بال مگان می خواد نشه. نذار از اینکه دن
 " .بری ، متوقفت کنه



 ".اما همه چیز دروغه، لیبی "
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لیبی فکش را جلو آورد و عزم و اراده 
 تو " .چشمانش را پر کرده بود

 "اونو دوست داری؟
 "چی؟"

این یه سوال ساده اس. تو اونو دوست  "
 "داری؟

 ".خودت می دونی که دوستش دارم "

پس اگر دوستش داری، امشب باهاش  "



 ".بهم نزن، صبر کن

چقدر دیگه صبر کنم؟ تا موقعی که ما تو  "
 محراب کلیسا وایستادیم

فامیلی اون – 'آیا شما جی ' , و کشیش بگه
 گنگی "لعنتی چی بود؟

اون حرامزاده را از  داخل سرش ، اسم
 .ذهنش پاک کرده بود

 "کانرز"

نام او با یک ریشخندی بر روی  ".جی کانرز"
 .زبان جاش جاری شد

آیا شما، جی کانرز،  ' ,خب کشیش می گه"
 مگان فانده میر را به عنوان

همسر قانونی تان به عقد خود در می 



 خوب،' ... و من میگم ' آورید؟

در مورد اون ... اشاره کنم که من فقط 
 "نامزد بدلی اونم؟

لیبی عقب رفت و به دوستش نگاهی 
 احتیاجی نیست اینقدر " .انداخت

پیش بری. فقط بهش بفهمون که چقدر 
 دوستش داری و اعتراف کنه

 ".که اونم می خواسته این کار عملی بشه
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اون از من خوشش میاد، ولی اگر من  "



 نتونم ازش اعتراف بگیرم که

اونم دوستم داره چی؟ و اینکه من ارزشش 
 رو دارم که به خاطرش

جاش نفس عمیقی کشید و  "بجنگه؟
ً " .نفسش را بیرون داد  من جدا

نظرم اینه که به جای اینکه سعی کنم اینکار 
جام بدم، همه چیزرو ان  

رو رها کنم. اگر اون همون حس مشابه رو 
 نداشته باشه چی؟ اون االن

در این موقعیته تا جلوی عصبانیت مادرش 
 رو بگیره و هیچ راهی هم

وجود نداره تا بتونیم به نیکرز واقعیت رو 
 ".بگیم و محکوم هم نشیم



 .لیبی پاسخی نداد
و در نهایت، اهمیتی نداشت مگان چه 

 احساسی دارد، واقعا اهمیتی
نداشت. هدف نهایی جاش قابل احترام 

– بود  اما– حفظ کارکنانش
ارزش بازی کردن با زندگی مگان را نداشت. 

 شاید می توانست موجودی

اندک حساب شخصی بازنشستگی اش را 
 وصول کند و با استفاده از آن

رین مشکل را برای برای کارکنانی که بیشت
 پیدا کردن شغل جدید

 .دارند، بسته ی غرامت شغلی ایجاد کند

این راه حلی نبود که می خواست، اما می 



 .توانست با آن زندگی کند
به هر حال، اگر قرار بود که همه چیز را رها 

 کند، می خواست که

حداقل یک روز بیشتر از با مگان بودن 
 بیست وچهار ساعت– لذت ببرد
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 ".فردا شب " .قبل از اینکه حقایق را بگوید–

 بلند گفتن آن باعث شد

من  " .که از درستی تصمیمش مطمئن شود
 فردا شب این کار رو انجام



 ".می دم

نوآ بازگشت و یک بطری آب جو را جلوی او 
 فردا شب " .قرار داد

 "میخوای چی کار کنی؟

به نظرمی رسید نوآ  ".با مگان کات کنم "
 وااای، " .کمی عصبی شد

یواش تر، پسره ی عاشق. اگر مأموریتمون 
 رو به سرانجام نرسونیم چی

 "میشه؟

 " .لیبی با نگاهی شکاک به سمت او برگشت
؟چه مأموریتی " 

صورت نوآ را ‘ یک نگاه , اوه ، گندش بزنند
 پوشاند، و جاش ناله ای



کرد. او باید می دانست که نوآ همه چیز را 
 .خراب میکند

اینکه مگان  " .نوآ چشمانش را چرخاند
 عاشق جاش بشه. مگه در مورد

 " چه چیز دیگه ای صبحت کردم ؟

اما تخم شک و تردید در سر لیبی کاشته 
اه زیرکش راشده بود، و نگ  

 .به سمت جاش چرخاند
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بهم اعتماد  " .جاش بطری اش را برداشت



 کن، هیچ کس به اندازه ی

من از این اتفاقات ناگهانی متعجب 
 ".نیست

پس ما توافق کردیم که  ".لیبی پرسید
 امشب هیچ کات کردنی در کار

 "نیست، درسته؟
من انتخاب دیگه ای  " .جاش پکر گفت

 نوآ می خواست اعتراض "ندارم
کند که نیکول که لبه ی عرشه ایستاده بود، 

 شروع به جیغ کشیدن

 " چیکار کردی؟ " .کرد

سه سگ بزرگ ورودی پشتی را شکستند و 
 به سمت میز غذا حمله ور



شدند، و موقعی که سگ ها بر روی عرشه 
 پریدند و بر سر تابه های

گوشت خوک و سینه های گوشت و لوبیا 
 پخته شد و کلم ها ، جوش

و خروش راه انداختند، همه جیغ و داد 
 .زدند

نیکول جیغ  "اونا دارند چیکار می کنند؟ "
 یکی جلوشون رو " .کشید

 ".بگیره
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اما همه یا جیغ زنان فرار می کردند یا در 
 ترسی خاموش به سگ هایی

که به میزها دستبرد می زدند، نگاه می 
 کردند. تابه های غذا بر روی

زمین افتاد و دو شمع ناگهان افتاد و یکی از 
 .آنها رومیزی را آتش زد

گربه ی سیاه به سمت غذاهای پخش شده 
 و رومیزی آتش گرفته شده

دوید ، فیس فیسی کرد و صداهای 
 گوشخراشی ایجاد کرد. یکی از

سگ ها نگاهی کرد و تکه ی گوشت سینه 
 که به دهانش بود را انداخت

و به دنبال گربه ی ترسان افتاد، که گربه راه 



 خروجش را به سمت

باری که  حیاط پشتی که شب قبل توسط
 کوین برپا کرده بود، مسدود

شده بود، پیدا کرد. گربه به گوشه ای در آن 
 اطراف لغزید و سگ سعی

کرد آن را بگیرد، درهمان حال دو سگ دیگر 
 تابه های غذا را از آتش
 .زبانه کشان، دور کردند

بارت! یه کاری  " .نیکول جیغ کشید "!آتیش "
 بارت به سمت "!بکن

ن پالستیکی از روی میز آتش دوید و فنجا
 برداشت و کنار استخر زانو

زد، فنجان را آب کرد و به سمت آتش 



 بیست کیلویی36 ریخت. لَبِرادوی

به یکی از کوچکترین دخترعمه های مگان که 
 دختری حدودا شش

 نژاد سگ36
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ساله بود ، برخورد کرد، و دختر از کنار به 
 داخل استخر سقوط کرد و

یک حجم عظیمی از آب به افرادی که 
 نزدیک استخر بودند پاشیده

 .شد



یکی از زنان خیس شده، شروع به جیغ 
 کشیدن کرد، در همان حال

با وحشت به – که در کنار آنها بود – مگان
 .این غوغا نگاه می کرد

ر بر روی سطح آب ظاهر شد ولی در دخت
 قسمت عمیق آب شروع به

 .دست و پا زدن کرد

فکر  ".جاش با صدایی هراسان به لیبی گفت
 نمی کنم که این دختر
 ".کوچولو بتونه شنا کنه

فکر کنم حق با " .لیبی فریاد زد "اوه، خدایا، "
 گربه ی سیاه" .توئه

دور استخر می چرخید و سگ گرم تعقیب 



د. با شتابش به یککردن بو  

میز کوچک برخورد کرد و آتش رومیزی تا 
 .حوالی میز گسترش یافت

نیکول هواری  "!همه چی رو خراب کردی "
 بر سر بارت کشید، بارتی

که همچنان بر روی شعله های آتش لیوان 
 .لیوان آب می ریخت

در پشتی با شدت باز شد، و صدای بلندی 
 .در خانه پیچید

  

  

  

353 

 Chei Lady | دامـــــــــــــاد بدلی



مادربزرگ با پاهایی از هم باز شده، در 
 ورودی ایستاده بود و یک

کپسول آتش نشانی در دستش گرفته بود و 
 هیچی جز لباس لحظه ی

 "کی گفت آتیش؟ " .تولدش را نپوشیده بود

دختر که هنور در استخر بود حاال به زیر آب 
 رفته بود. جاش کفش

هایش را شوت کرد و به داخل آب شیرجه 
 زد و دختر را ده پا پایین

تر از سطح آب پیدا کرد. جاش ، کمر او را 
 در یکی از دستانش گرفت

و به سمت باال شنا کرد. موقعی که به سطح 
 آب آمدن، دختر بریده



شروع به گریه کرد. بریده نفس کشید و 
 دست و پا می زد و به جاش

که به سمت لبه استخر شنا می کرد و او را 
 باخودش می کشید، ضربه

 .زد

نوآ کنار لبه ی استخر زانو زد، دست های 
 دختر را گرفت و آن را بیرون

کشید. زمانیکه نوآ او را برروی پاهایش قرار 
 داد، دختر تکیه اش را به

 .دست نوآ داد

گهانی فریادی کشید و دختر را رها کردنوآ نا . 

 "!منو گاز گرفت "

جاش کنار استخر چسبیده بود و قلبش تند 



 .تند می زد
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دو تا سگ دیگر با ولع غذا را بلعیدند و به 
 .تعقیب گربه پیوستند

رو به این حیوون ها بدهحواست  " نیکول  "!
 .با سردرگمی فریادی زد

تو می خوای من چیکار  " بارت داد کشید
 و همچنان بر روی "کنم؟

 .آتش آب می ریخت
مادربزرگ جلوی میزغذای در حال سوختن 



 ایستاد و ناشیانه کپسول
آتش نشانی را دستکاری کرد. یکی از 

 برادران بارت به سمت او آمد،

سعی کرد نگاهش را منحرف کرد و در 
 همان حال کورکورانه دستش

 " .را به سمت کپسول آتش نشانی دراز کرد

 مادرم، بدینش به من و

 ".بذارید من انجامش بدم

من خودم بلدم  "مادربزرگ با خشم گفت
 ".چطوری باهاش کار کنم

عموی مگان نزدیک تر شد و در حالیکه 
 همچنان نگاه نمی کرد دستش

حرکتی تصادفا منجر به این – دراز کرد کهرا 



 شد که باسن مادربزرگ

را بگیرد. مرد با وحشت فریادی کشید اما 
 .صورت مادربزرگ خندید

فکر کنم همین االن از باسنم یه نیشگون "
 ".گرفته شد

 " .مادر مگان داد زد "!به خاطر خدا، مامان "

 "!برو یه لباس بپوش
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اما مادربزرگ اهرم را کشید و آن را بر روی 
 زمین پرتاب کرد و سپس



کف ها را به سمت آتش پاشید. زمانیکه 
 آتش خاموش شد، او به

پاشیدن ادامه داد و سگ هایی که به 
 سمتش می دویدند را با کف

پوشاند. آنها ایستادند، سپس به سمت 
 دیگر چرخیدند، به سمت نیکول

حرکت کردند و او را به داخل قسمت کم 
 عمق آب انداختند. او به زیر

آب رفت و دوباره به سمت باال آمد، 
 ریملش بر روی صورتش ریخته

بود، عصبانی تر از آن چیزی بود که جاش تا 
 .به حال دیده بود

بگیره یکی این سگ ها رو " !" 



مردی با یونیفرم خاکی رنگ در ورودی 
 ایستاده بود، و به خاطر خرابی

 .حیاط پشتی دهنش از تعجب باز مانده بود

 کسی با کنترل حیوانات "

 "تماس گرفته بود؟
نیکول از ورودی استخر باال آمد ، در حالیکه 

 قسمتی از موهایش بر

روی سطح آب پشت سرش شناور مانده 
 .بود

ان کنارش زانو زدمگ ".جاش"  "حالت خوبه؟ " .
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فکر کنم مامانت  " .جاش به او نگاهی کرد
 همین االن یه چیزی رو گم

 ".کرد

مگان پوزخندی زد، چشمانش از شیطنت 
 من چند سالیه " .برق می زد

که شک کرده بودم که اون کاله گیس 
 سرش می کنه و این فاجعه

 ".ارزش اثباتش رو داشت
جاش نمی توانست جلوی خنده اش را 

 .بگیرد

نردبون اینجاست. ما بهتره تا اونجاییکه  "
 ".می تونیم از اینجا دور بشیم



 "در مورد چی داری صحبت می کنی؟ "

 جاش پرسید و در همان حال

ه طرف دیگر بود شنا به سمت نردبانی ک
 کرد. مگان کفش های جاش

را برداشت و دور لبه ی استخر راه رفت و با 
 جاش که از استخر بیرون

 .می آمد روبرو شد

منظورم اینه که نیکرز همین االنه که  "
 منفجر بشه و ما باید تا اونجایی

که می تونیم از اینجا دور بشیم حتی بریم 
 .زیر زمین. بهم اعتماد کن

اینو از تجربه های قبلی م می دونممن  ." 

فکر کنم اون همین االنشم از عصبانیت  "



 ".منفجر شده
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مگان دست جاش را ".تو خیلی بامزه ای "
 گرفت، انگشتانش دور دست

اول بیا سریع بریم طبقه ی  " .او حلقه شد
 باال و تو لباست رو عوض

 ".کن

و به برادرش  "پس نوآ چی؟ " جاش پرسید
 .نگاهی انداخت

 ".فکر کنم لیبی می تونه هواشو داشته باشه "



مگان با شتاب از مادرش که داشت برای 
 مأمور کنترل حیوانات

سخنرانی می کرد دور شد. آنها دزدکی از در 
به پشتی وارد شدند و  

سمت پله ها رفتند، و قطره های آب که از 
 لباس جاش می چکید ردی

ما باید عجله کنیم و قبل  " .برجای گذاشت
 اینکه اون بفهمه بریم یا

 ".اینکه گیر بیافتیم
مگان او را به داخل اتاق کشاند و  ".باشه "

 در را بست، از در فاصله

گرفت و در همان حال جاش کیفش را زیر 
یک جفت جینو رو کرد و   



تمیز و یک تی شرت از آن بیرون کشید. به 
 حمام رفت تا لباس هایش

 .را عوض کند

جاش از پشت در  "ما که ماشین نداریم "
 گفت، در همان حال دکمه

های لباسش را باز کرد و پیراهن خیس را از 
 .سرش بیرون کشید

 "چطوری می ریم؟"
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بابام ماشین اکسپلورر قدیمی ام رو نگه  "



 داشته. من یواشکی به

آشپزخونه میرم. وقتی کارت تموم شد بیا 
 پایین تا منو ببینی. اما به

 ".هیچ وجه نذار نیکرز تو رو ببینه

شلوار جینش به پوستش چسبیده  ".باشه "
 بود و تالش می کرد آن

را در بیاورد. تلفن همراهش در جیبش بود 
 و سعی که روشنش کند

 .ولی از اینکه آن سوخته بود تعجب نکرد

جاش به این فکر کرد که کیف پول خیسش 
 را را رها کند، اما نگران

بود که ممکن است کسی آن را پیدا و 
 .هویت واقعی اش را کشف کند



کیف پول را در دستش گرفت و از پله ها 
فت، و مطمئن شدپایین ر   

 .که مادر مگان اینجا نیست تا دیده شود

مگان جلوی ورودی سمت گاراژ ایستاده 
 بود، و به او اشاره کرد که

دنبالش برود. مگان دو تا ماشین را دور زد 
 و از یک در جانبی خارج

شد، جاش درست پشت سرش بود. یک 
 فورد اکسپلورر آبی تیرهی

ه پارک قدیمی، بر روی شن های کنار خان
 .شده بود

این ماشیت بوده؟ چرا من  " .جاش پرسید
 "قبال متوجهش نشدم؟



این از بابام بهم ارث رسیده. موقعی که  "
 تو شونزده سالته، هرکاری

 .که دلت می خواد می تونی انجام بدی

 مگان به چادر ماشین کنار"

مامان  " .خانه اشاره کرد و به جاش خندید
 نذاشت که اون تو گاراژ
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باشه و بابا هم تحمل نداشت که ماشین 
 " .اسقاط بشه . و اونو پوشوند

 ".سوار شو " .مگان در سمت راننده را باز کرد



جاش از در سمت صندلی مسافر باال رفت ، 
 و کیف پول خیسش را بر

چطوری می  " .روی داشبورد ماشین گذاشت
 خوای از اینجا بیرون

 ".بری؟ ماشین ها تو راه ورودی پارک شدند

مگان خندید، خنده ی گربه چشایر مانندی 
 که به جاش می گفت

 " .مگان می خواهد کار بدی انجام دهد

 دوران نا امیدی، جاش، دوران

ماشین را به حالت دنده عقب  ".نا امیدی
ستش را بر رویگذاشت، د  

پشت صندلی جاش گذاشت و از روی شانه 
 نیکرز " .اش نگاهی انداخت



مگان  ".به خاطر چمن هاش عصبانی میشه
 به عقب رفت و روی علف

ها راند و سپس اکسپلورر را وارد نیمه ی 
 پایینی مسیر ورودی کرد و

 .وارد خیابان شد

و در همان  ".آفرین " .جاش سری تکان داد
قب و به سمتحالیکه به ع  

و حق باتوئه.  " .حیاط نگاه می کرد، خندید
 مامانت وقتی جای الستیک

ها رو ببینه خیلی زود بعد از اینکه 
 عصبانیتش در مورد حیاط پشتی

 ".تموم شد، عصبانی میشه
و این همه ی دلیلیه که نباید هرگز  "



 مگان شیشه ی ماشین ".برگردی

از بین را پایین کشید و رادیو را روشن کرد، 
 شهر راند، و به سمت
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زمینهای کشاورزی اطراف بلو اسپرینگز 
 رفت. موهایش در اطراف

صورتش تکان می خوردند و مثل زمانیکه در 
 خواب است، در آرامش

 .به نظر می رسید

 "مقصدی رو در نظر داری؟ "



 " .سرش را به سمت جاش خم کرد و خندید

 آره ، و تو اونو دوست
 ".خواهی داشت

 .جاش به صندلی تکیه داد، و او را تماشا کرد

 " .بهت اعتماد دارم "

چند دور  ".مرسی " .صورت مگان جدی شد
 زد و سپس وارد یک

جادهی فرعی شد و به سمت یک دریاچه ی 
 .کوچک راند

ش می خواست ازش بپرسد که آن ها به جا
 کجا دارند می روند، اما به

مگان گفته بود که بهش اعتماد دارد. می 
 توانست بعدا در موردش



 .بپرسد

مگان چند دقیقه ی دیگر راند، وارد جاده ی 
 .شنی شد و پارک کرد

 ".این جاست"
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جاش در را باز کرد و متوجه شد که آنها در 
 .یک کمپ خالی هستند

جیرجیرک ها و زنجره ها با صدای بلندشان 
 شب را پر کرده بودند در

ای  حالیکه هوا خیلی گرم نبود و چند درجه



 .دمای هوا خنک تر بود

مگان از ماشین خارج شد و به سمت پشت 
رفت، در پشتی را ماشین  

بابام، من و کوین رو موقعی که  " .باز کرد
 بچه بودیم برای کمپینگ

 ".می آورد اینجا، و البته نیکرز نمی اومد

ما االن اردو  " .جاش با تعجب پرسید
 ".اومدیم

و یک  ".هنوز نمی دونم " مگان پاسخ داد
 سردکن کوچک به جاش

 " .داد و سپس یک پشته پتو بیرون کشید

همین طوری که داریم بیا  

 ".میریم تصمیم بگیریم



جاش برای یک لحظه از اینکه هیچ برنامهای 
 .وجود ندارد خوشحال شد
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 فصل شانزدهم

مگان از روی غریزه به اینجا آمده بود. اینجا 
 جایی بود که وقتی در

زمان دبیرستانش مادرش خیلی آزار دهنده 
 .می شد ، به اینجا می آمد

با وجود اینکه سال ها به اینجا نیامده بود 
 اما هنور احساس آرامش و



امنیت می کرد و حتی این حس با جاش 
 بیشتر هم بود که باعث تعجب

قبال هیچ وقت هیچ کس را به مکان بود. او 
 .خاص خودش نیاورده بود

و  ".بیا این مسیر رو به سمت پایین بریم "
 چراغ قوه ی کوچکی را که

 .به دسته کلید وصل بود را روشن کرد

 ".این چه کاربردیه ".جاش گفت
برای بابامه. وقتی دبیرستانی بودم اون  "

 ".بیش از حد محافظه کار بود

هوش. اون که دنبالمون مثل بابای بابا "
 37بچه هایی که به پارکینگ

 "رفتند، نمی افته که؟



نه. اون نمی  " .مگان خنده ی آرامی کرد
 دونه که من تنهایی برای

خودم اینجا می اومدم. ما در امانیم. تازه 
 فکر کنم اون االن حسابی

اینجا یا منظورش اینه که تو پارکینگ بچه 37
صوال استعاره از این ها گم میشن یا اینکه ا

داره که یه سری زوج ها تو پارکینگ تو 
 ماشین

 .سکس اینا می کنند
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او مسیر خاکی که به یک  ".سرش گرمه
 مکان مسطح منتهی می شد،

 ".اینجاس " .دنبال کرد
جاش پشت سر مگان نفس نفسی زد و 

 کلمن را بر روی علف ها

 ".شگفت انگیزه " .گذاشت

مگان لبخند مغرورانه ای زد. آنها  ".ممنون "
 بر فراز پرتگاه کوتاهی که

مشرف به دریاچه بود ایستاده بودند. خط 
 ساحلی چوبی در جهت

مخالف دریاچه ی کوچک قرار داشت و هیچ 
 چراغ برقی هم دیده

. اما شاهکار واقعی ، چشم انداز نمیشد



 آسمان بود. با نور کم اطراف
دریاچه، ستارگان درخشان تر از آن چیزی 

 بودند که مگان معموال آنها

را دیده بود. او پتوها و دو بالشت را به 
 یه دقیقه " . دست جاش داد

مگان گفت و یک کیسه ی  "اینا رو نگه دار،
 خواب و سپس یک ملحفه

 .را پهن کرد

صدای  "مجهز اومدی، " جاش نجوا کرد،
 خشن و گرفته اش، لرزه ای

 .به پشتش انداخت

من همیشه دوست داشتم اینجا دراز "
 ".بکشم و به ستاره ها نگاه کنم



و بالشت ها را از جاش گرفت و آنها را بر 
 .روی رختخواب موقتی انداخت
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مگان می دانست این کارش مثل این بود 
 که عمداً جاش را به اینجا

آورده است تا اغوایش کند و شاید تا حدی 
 درست بود. ولی جاش چه

فکری می کرد؟ برای اولین بار، هیچ اهمیتی 
 .نداد

 ".من ستاره ها رو دوست دارم "



قطه ای در و میان رختخواب نشست و به ن
 کنارش ضربه ی مالیمی

 ".سردکن رو با خودت بیار " .زد

جاش سردکن را برداشت و پیش از آنکه 
 کنار مگان بشیند با چهره ای

محتاط او را نگاه کرد و سپس آن را کنار 
 .کیسه ی خواب قرار داد

 "توی سردکن چیه؟"
 ".بازش کن و ببین "

من  " .جاش سرپوش را برداشت و خندید
 قبل از این فاجعه سه تا از

اینا خوردم. و مطمئن نیستم بتونم یکی 
 ".دیگه هم بخورم



به جلو خم شد و  ".هر جور که مایلی "
 شکمش را بر روی ران جاش

گذاشت و یک بطری از سردکن خارج کرد، 
 سپس نشست و دوباره

پاهایش را چهار زانو کرد. دامن لباسش تا 
،باالی ران هایش لغزیده بود  

و نگاه جاش تا لبه ی دامن کشیده شد. 
 مگان دوباره لباس را مرتب

کرد و بعدش تصمیم گرفت دیگر بهش 
 اهمیتی ندهد. او از محافظه
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کاری خسته شده بود و می خواست کمی 
بهزندگی کند. بطری را   

برام بازش  " سمت جاش گرفت و پرسید،
 "می کنی؟

جاش به بطری نگاهی انداخت انگار که دو 
 دل است سپس آن را از

از آبجو  " .مگان گرفت و در بطری را پیچاند
 جاش "خوشت میاد؟

 .پرسید، مثل اینکه آشفته بود

دوستش دارم. بلیر و لیبی بیشتر شراب  "
 خور هستند اما به من فقط

بلک رِیوِن بِرِوینگ IPA هر روز هفته آبجوی



 " .سیاتل رو بدید

شوخی  " .جاش لبخند دندان نمایی زد
 ".میکنی

اینکه من آبجو  " مگان با تعجب پرسید
 و بطری را از "دوست دارم؟

 .دست جاش گرفت

نه. اینکه تو بلک ریون بروینگ رو دوست "
 داری. اونجا یکی از جاهای

 ".مورد عالقه ی منه

گان جرعه ای نوشید و به عقب و بر روی م
 آرنج هایش تکیه داد، سرش

کی می دونه؟  " .را بر روی بالشت گذاشت
 شاید ما همزمان اونجا بودیم



 ".ولی هیچ وقت نفهمیدیم
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ان برگشت و نگاه جاش به سمت پاهای مگ
 برای برداشتن یک بطری

دستش را به سمت کلمن دراز کرد ودر 
 بطری را باز کرد و یک جرعه

 .ای طوالنی نوشید
 " تو توی سیاتل بزرگ شدی؟ ".مگان پرسید

 ".آره"
 "هیچ وقت به تغییر مکان فکر نکردی؟ "



 ".نه، کسب و کار پدرم اونجاست "
مگان جرعه ای دیگر نوشید، با دقت نگاهی 

 به جاش انداخت و سوال

کسب و کار کارآفرینانه ی  " .بعدی را پرسید
 "پدرت دیگه؟

شانه های جاش منقبض شد و جرعه ای 
 دیگر نوشید. برای آدمی که

آب جو را رد کرد بود ، تمام کردن آبجویش 
 .خیلی سریع بود

 "تو و نوآ به هم نزدیکید؟ "
به سمت صورت مگان چرخید و به نگاهش 

 نظر می رسید برای پاسخ
 ".نه خیلی " .دادن سردرگم است



اما اون اینجا اومد تا تو رو هر جور شده  "
 ".پیدا کنه

به نظر می رسید که جاش دارد بر روی 
 نگرانم " .پاسخش فکر می کند

 ".بود
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 "نگران تو یا یه چیز دیگه؟ "
به نظر می رسید جاش یکه خورد و مگان 

 قبل اینکه جرعه ای دیگر

بنوشد ، خنده ای کرد. چشمانش را بست و 



 اجازه داد مایع خنک از
گلویش پایین رود. او تمام شب هیچ 

 نوشیدنی نخورده بود چون
نمیخواست کنترلش را بیشتر از انچه که 

 قبال از دست داده بود بر

روی موقعیتی که داشت از دست دهد. با 
 غذای خیلی کمی که خورده

بود و با یک معده ی بسیارعصبی، آب جو 
 خیلی سریع تاثیرش را بر

هوش و حواسش گذاشت. و در حالیکه 
 بخشی از وجودش فریاد می زد

د، اما باقی تا گارد خودش را حفظ کن
 وجودش می گفت این گارد را



بیانداز. او می دانست که جاش انگیزه ی 
 باالتری برای کمک بهش

دارد، اما این را هم می دانست که جاش 
 ازش خوشش می آید و در

 .این لحظه، این اهمیت داشت
 .چشمانش همچنان بسته بود "آروم باش، "

 ".من اهمیتی نمی دم "

 "چرا اهمیتی نمی دی؟ "

صورتش را به سمت جاش چرخاند، 
 .چشمانش ، نگاه او را جستجو کرد

 ".چون بهت اعتماد دارم ... تا یه حدی "

از کجا می دونی که من ارزش این اعتماد  "
 "رو دارم؟
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مگان نشست و بطری را بر روی چمن های 
 کنار کیسه ی خواب

گذاشت. سپس به سمت جاش خم شد، 
 صورتش فاصله ی کمی با

چون من می تونم قلبت  " .صورت او داشت
 .رو ببینم، جاش مک میالن

 ".تو عمداً به من آسیب نمی زنی
جاش سرش را تکانی داد، درد موجود در 

 نگاهش، مهرتاییدی بود بر
انشک مگ چطور می تونی اینقدر مطمئن  " .



 "باشی؟

انگشتانش بر روی گونه های جاش قرار 
 گرفت و در همان حال چشمان

تو عمداً بهم آسیب  " .او را جستجو می کرد
 "می زنی؟

نه حتی اگه بهم کمکی هم  " جاش نجوا کرد
 می کرد، نمی زدم.این

 ".آخرین چیزیه که می خوام
می لبان جاش را لبانش ، به آرا ".می دونم "

 لمس کرد، و جاش بدون
اینکه حتی نفس بکشد همینطور بی حرکت 

 .ماند

سرانجام جاش نجوایی کرد، مثل  "مگان، "



 .اینکه نگران بود
مگان به عقب رفت و به چشمان جاش نگاه 

 من همه ی زندگیم " .کرد

بهای گزافی رو پرداخت کردم، جاش ، اجازه 
 دادم دیگران منو هدایت

اما از هزینه کردن خسته شدم. می کنند، 
 خوام این هزینه رو پس
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بگیرم. من می خوام اون چیزی که منو 
 .خوشحال می کنه ، انجام بدم



من تو رو می  " .به سمت جاش لبخندی زد "
 ".خوام

 .نگاه جاش محزون شد
 "تو هم منو می خوای ، جاش؟ "
 ".مگان، این کار آسونی نیست "

این یه سوال ساده  " .مگان به آرامی خندید
 ی آره یا نه هست، هیچ

استدالل و منطقی مجاز نیست ، حداقل 
 دستش ، روی " .امشب نه

گردن جاش قرار گرفت و انگشت شستش 
 .گونه ی او را نوازش می کرد

و می خوای؟من " " 

جوابش، فشار لبانش بر روی لبان مگان 



 بود و در حالیکه او را به

سینهاش فشار داد، دستانش را در موهای 
 او فرو برد. زبانها و

بدنهایشان در هم پیچید و در همان حال 
 جاش ، مگان را بر روی ران

های خودش نشاند و پاهای مگان دور کمر 
 .جاش حلقه شد

و جاش کنترل را به مگان به او چسبید 
 دست گرفت و دستش به پشت

مگان لغزید و باسن مگان را در دست 
 گرفت و به آلتش فشار داد. گرما

تمام بدن مگان را در برگرفت و ناله ای کرد 
 و باسنش را تکانی داد،
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دست هایش به زیر تیشرت جاش رفت. 
 نوک انگشتانش بر روی عضالت

 .محکم سینه ی او لغزید

جاش به عقب رفت و تیشرتش را از تنش 
 بیرون کشید، و به عقب پرت

کرد. موقعی که می خواست دوباره مگان را 
 ببوسد، مگان دست هایش

را بر روی شانه های او قرار داد و او را به 
خواممی  " .عقب هل داد  

 ".ببینمت



جاش در زیر نور ماه بی نقص تر از شب 
 .قبل بود که او به خاطر میآورد

دستانش را بر روی شکم تراشیده ی او 
 حرکت داد، و تا کمر

شلوارجینش پایین رفت. با کف دستش، از 
 روی شلوار جین ،

برآمدگیاش را مالید و موقعی که جاش به 
 خودش پیچید احساس

 .قدرت کرد

ای کرد و در چشمان او نگاه کرد جاش ناله . 

 فکر کنم که نوبت من "

 ".بود

 .مگان دستانش را به اطرافش انداخت



 ".ادامه بده"
جاش نشست و دستانش را به سمت کمر 

 مگان دراز کرد، لبانش را بر

روی گودی گردن او گذاشت، زبانش به 
 صورت دایره های وسوسه

انگیزی بر روی پوست او می رقصید، و 
از لذت را در سرتاسر موجی  

بدنش ایجاد می کرد. زیپ لباس مگان را 
 پایین کشید، و پوستش را
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در معرض هوای خنک تر شب قرار داد. 
 مگان لرزید و در همان حال

جاش استخوان ترقوه ی او را گاز آرامی 
 گرفت و خنده ای کرد. صورتش

را بلند کرد و به چشمان مگان نگاهی 
 انداخت و در همان حین به

آرامی دستش را باال آورد، با انگشت 
 شستش یقه ی لباسش را گرفت

و سپس لباس را از روی دستانش به پایین 
 .کشاند

 مگان خاموش نشست و جاش دستان او را
 آزاد کرد، لباس کتان دور

کمرش افتاد. نگاه جاش تا سوتین توری 



 آبی کمرنگش پایین آمد، اما
به جای اینکه سینه های او را همانطوری که 

 مگان می خواست در

دستش بگیرد ، دستانش را به کنارش 
 انداخت. مگان نفسش را حبس

کرد. آن حس قدیمی عدم اعتماد نفس 
 وجودش را در برگرفت. آیا

جاش نظرش را تغییر داده بود؟ آیا متوجه 
 کمبودهایش شده بود؟

اما نگاه جاش به سمت نگاهش آمد، و 
 حس شهوتی که مگان در آن

دید، نگرانی هایش را از بین برد. جاش 
 سوتین او را در آورد و دهانش،



دهان او را دوباره پیدا کرد، بی تاب و 
 .پرشور

 دست هایش در موهای جاش پیچید، او را
 به خودش نزدیک کرد، در

همان حال دستان جاش به سمت سینه 
 اش حرکت کرد و انگشت

شستش نوک سینه ی او را لمس کرد. و 
 زمانیکه یک نیاز شدید از

اعماق وجودش فوران کرد، نفسش را 
 .حبس کرد
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جاش به بوسیدنش ادامه داد، زبانش 
 دهان مگان را لمس کرد و

دستانش بین دو پای او قرار گرفت، و با 
 انگشتانش شورت خیس او را

مالش داد. مگان خودش را به دستان جاش 
 فشرد و ناله ی آرامی کرد

و انگار که از دستورالعملهای ناگفته ی مگان 
 پیروی می کرد،

و و بین لبه انگشتانش به زیر زیرپوش ا
 .هایش رفت

وقتی انگشتان جاش داخلش شد و با کف 
 دستش برآمدگی اش را



مالش داد، چشمانش را بست و نفسش 
 کوتاه و سریع شد. او نمیتوانست

باور کند که اینطوری تحریک شده است. او 
 چیزی بیشتر از دستان

جاش می خواست و بر روی زانوهایش بلند 
 شد و دستش را به زیر

 .دامنش کرد و لباس زیرش را درآورد

جاش یک دستش را دور کمر مگان حلقه 
 کرد و بوسه ای به شکمش

زد و دوباره او را بر روی ران هایش نشاند و 
 نوک سینه هایش را با

دهانش گرفت. و زمانیکه دست آزاد جاش 
 دوباره بین پاهایش رفت ،



 " کمرش را به عقب خم کرد. مگان گفت

ار بود کهو امیدو ".جاش  

صدا کردن نام او، همه ی چیزی که 
 احساس کرد و نیاز داشت را بهش

 .منتقل کرده باشد. او به جاش نیاز داشت

جاش ، مگان را به سمت عقب برد و بر 
 روی زانوانش نشاند و دستش

را کورکورانه به سمت شلوارش برد و 
 شلوارش را درآورد، و سپس او را
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به سمت پایین آورد تا بر روی باالی رانش 
 بنشاند. گونه های مگان را

در دستش گرفت، و قبل از اینکه او را به 
 .ببوسد به چشمانش نگاه کرد

مگان دیگر مایل نبود بیشتر منتظر بماند، 
 دستش را دراز کرد و آلت

ر دستش گرفت و فشاری داد. جاش او را د
 ناله ی آرامی کرد و خودش

را در به دستان مگان فشرد. ناله اش و 
 نیازش مگان را بیشتر تحریک

کرد. او مگان را می خواست. انگشت 
 شستش را بر سر آلت او کشید و

جاش منقبض شد و نفس عمیقی کشید و 



 انگشتش را بین پاهای مگان
رضاء شدن بردبرد، او را تا آستانه ی ا . 

حس نیاز شدید بیشتر شد و جاش او را به 
 عقب برد و سرش به بالش

برخورد کرد. جاش بین پاهای او رفت و در 
 .مقابلش زانو زد

جاش بی حرکت ماند و چشمانش  ".لعنتی"
 را از روی درماندگی بر

 ".من کاندوم ندارم " .روی هم فشار داد

مگان دستش را داخل رو  ".من دارم "
 بالشتی زیرسرش کرد و از داخل

 .آن یک مربع فویلی بیرون کشید
جاش آن را از دستش گرفت و سریع تر از 



 آن چیزی که فکرش را
میکرد آن را باز کرد و آن را بر روی آلت 

 .سفت شده اش کشید
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مگان به او نگاهی کرد، دستش را به سمت 
 او دراز کرد، همین حاال

بهش نیاز داشت. جاش بر روی یک از آرنج 
 هایش پایین آمد و با دست

آزادش لگن او را بلند کرد و قبل از اینکه 
 آلتش را وارد او کند، با آلتش



تحریکش کرد و سپس به طور کامل 
 .داخلش شد

ای کرد، لگنش را باالتر آورد، و به  مگان ناله
 او کمک کرد که عمیق تر

فرو کند. دهان او ، دهانش را پوشاند و 
 .حرکتهایشان سریع تر شد

وقتی شور و اشتیاقشان زیاد شد، جاش 
 دهانش را جدا کرد، نفسش

گردن مگان را سوزاند و او را تنگ تر در 
 آغوش گرفت و عمیق تر و

 .سریعتر فرو کرد

اهایش را دور کمر جاش حلقه کرد و مگان پ
 خودش را سمت باال آورد



و با هر فرو کردن خودش را به جاش می 
 فشرد، تا زمانیکه باالخره به

اوج رسید ، و زمانیکه اوج لذت جنسی تمام 
 وجودش را گرفت، آه و

ناله ی بلندی کرد. جاش او را تنگ تر گرفت 
 و قبل از اینکه ارضاء

شود، دو ضربه ی دیگر زد. مگان لگن او را 
 گرفت، او را برای لحظه ای

نزدیک به خودش نگه داشت تا اینکه بر 
 روی پهلویش چرخید ، و

مگان را در آغوشش گرفت به طوریکه سینه 
 به سینه یکدیگر بودند، و

 .او هنوز داخل مگان بود
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مگان به صورتش نگاهی کرد و جاش بهش 
 با شگفتی و شادی لبخندی

 "مگان فانده میر تو تا حاال کجا بودی ؟ " .زد

 ".اینطور که معلومه همین گوشه و کنارها "
 'Cheri Ladys این رمان متعلق به کانال

Novelsمی باشد و 

قرار گرفته و  به رایگان در اختیار خوانندگان
 پخش و فروش آن در هر کانال دیگر

 .بدون اجازهی مترجم غیرقانونی است
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 فصل هفدهم

جاش به پشتش دراز کشیده بود و مگان بر 
 رویش بود و دستان جاش

دورش حلقه شده بود. سر مگان در انحنای 
 آرنج جاش آرمیده بود و

کف دستش بر روی سینه ی جاش بود و 
 نوک انگشتانش را بر روی

جناغ سینه ی جاش به آرامی می چرخاند. 
 آنها بر روی پرتگاهی مشرف

به دریاچه برهنه بودند. اگر چه شب بود و 



 کسی می توانست آنها را

ش نمی توانست بگذارد اتفاقی ببیند، اما جا
 مگان برود. حاال آنها واقعا

آن کار را انجام داده بود، و با قطعیت می 
 دانست که واقعا چقدر مکمل

یکدیگر هستند، و آرزو می کرد که فقط می 
 توانستند این همه غم و

اندوه را پشت سرشان جا بگذارند و با هم 
 به یک جایی فرار می کردند،

را می شناخت نه جایی که نه کسی آنها 
 .مشکالتشان را

من می خوام هر  " .مگان آه دلپذیری کشید
 چیزی رو در مورد



عروسیای که کمتر از دو روز دیگه برگزار 
 میشه فراموش کنم و فقط

 ".در این لحظه بمونم

 .دستان جاش دورش تنگ تر شد

تنها چیزی که در این لحظه  ".مگان گفت
 توی زندگی ام منطقیه ، تو

 ".هستی
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 "چطوری ؟ "

نمی دونم، فقط می دونم که هستی. و  "



 بیشتر از هر چیزی دیگه ای

سرش را بلند  ".این حس رو درک می کنم
 کی " .کرد و لبخندی زد

اینقدر شدید عاشق مردی میشه که در 
و چهار ساعتعرض بیست   

 "مالقاتش کرده؟

خیلی از آدم ها تو همون نگاه اول عاشق  "
 ".میشن

 ". مگان با تعجب چشمان را بر روی هم زد

 پدر و مادرت تو نگاه اول

 "عاشق همدیگه شدند؟

جاش یه دسته از موهای مگان را که بر روی 
 سینه ی عریانش افتاده



اینطور که خودشون گفتند.  " .بود برداشت
 و اونها بیست و یکسال با

 ".هم با خوشحالی زندگی کردند

و  "خب، این عشق در نگاه اول نیست، "
 دوباره مقابل لبان جاش

و با  ".بیشتر شبیه شهوته " .لبخندی زد
 اشتیاق جاش را بوسید که

 .نشان می داد چقدر جاش را می خواهد

که داشت آیا حق با مگان بود؟ یعنی حسی 
 چیزی بیشتر از شهوت

نبود؟ اصال مجبور بود برچسبی به حسش 
 بزند ؟ فقط می دانست که

عروسی پیش رو احتماال به معنی پایان 



 دادن رابطه ی جدیدشان است
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 " رانه ی او و نوآ اینو کارآگاه بازی خیانتکا ...

 ً ً  " را به " احتماال  "قطعا

 .تغییر می داد
اما بیشتر از هر زمان دیگری امید داشت 

 که مگان او را ببخشد، نه

اینکه او سزاوار بخشش باشد، نه. چون 
 حتی لیبی هم بهش گفته بود

که مگان آدم بی شیله و پیله ای است. 



 شاید مگان نا امیدی او را درک

می کرد. خب، جاش مطمئن نبود چطوری 
 این آشفتگی ای که ایجاد

کرده را درست کند، اما در این لحظه به 
 هیچ راه حلی نیاز نداشت. و

چون دیگه احتماال از دست دادن مگان 
 باالتر از این نبود، او باید

انتخابش را می کرد : یا به خاطر از دست 
 دادن مگان شروع به عزاداری

ینکه تا آنجا که می توانست هر می کرد یا ا
 لحظه اش را با او صرف

 .می کرد

 .او دومی را انتخاب کرد



مگان را به پشت چرخاند و مگان موقعی که 
 جاش صورتش را به سمت

خب خانم  " .گردنش آورد، خنده ای کرد
 فانده میر، برنامه تون چیه ؟

 "به خونه ی پدر و مادرت برمیگردی؟

 ".اوه، خدایا، نه "
 " پس ما زیر این ستاره ها اردو برپا کنیم؟ "
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 ".اگر تو ایده ی بهتری داری، نه "
جاش بر  ".می نمی تونم تنهایی فکر کنم "



 اما " .روی آرنج باال آمد
یا با در هر صورت ما باید یا لباس بپوشیم 

 پتویِ تو خودمون رو
بپوشونیم. بلکه تو مثل مامان بزرگت، 

 ".طرفدار برهنگی باشی

من طرفدارش نیستم،  " .مگان قهقهه ای زد
 اما لباس پوشیدن وقت

برق  "تلف کردنه، اینطور فکر نمی کنی ؟
 داخل چشمانش ، نبوسیدن

 .مگان را غیرممکن کرده بود

تو نظر منو اثبات  " .مگان گفت "دیدی؟ "
 کردی. تازه ، این مکان

فقط از طرف کمپ قابل دسترسه و هیچ 



 کس نمی تونه اینجا اردو

 ".بیاد االن، چون ماشینم اونجا پارکه

جاش پتو را برداشت و بررویشان کشید، و 
 به سمت عقب به مسیری

 .که از آن آمده بودند نگاهی انداخت

م. تو جاش، ما در امانی " .مگان دلخور گفت
 .به طرز وحشتناکی مقیدی

شاید مامان بزرگ راست میگه که تو کوته 
 ".فکری

 "تو فهمیدی که این مثل یه چالشه ....؟ "
هر جور که دلت می  " .مگان خنده ای کرد

 خواد فرض کن. در هر

صورت ، ما از دست چشمان کنجکاو در 



 امانیم. مگه اینکه ما راکن های
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ابروهایش  ".غول پیکر رو هم حساب کنیم
 تو " .را به سمت باال داد

که برحسب اتفاق تو جیب هات غذا نداری، 
 "داری؟

 ".نه "
 ".پس همه چیز خوبه "

مگان بر روی پهلویش چرخید تا مقابل 
 خب در " .جاش قرار بگیرد



مورد خانواده ات بهم بگو. مثل خانواده ی 
 "من هستند؟

دلخور نشی، مگان، فکر نکنم هیچ  "
 خانواده ای مثل خانواده ی شما

 ".باشه

 ".منصفانه بود " .مگان خندید

چرا به مامانت اجازه می دی که اینقدر  "
 خنده ی مگان "آزارت بده؟

محو شد، و جاش از اینکه این سوال را 
شد، اما اوپرسید پشیمان   

توی هواپیما تو بدون  " .کنجکاو بود که بداند
 لحظه ای فکر کردن با

مهماندار هواپیما برخورد کردی. شغلت 



 مبارزه با جنگل زداییه. تازه تو

 "– می خوای با راکون های وحشی بجنگی

 اما" صدای جاش نرم شد،
و یه دسته ای  ".جلوی مادرت نمی ایستی

 موهای مگان را پشت
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این یه تناقضه برای زنی  " .گوشش گذاشت
 که من شناختم ... و

همچین بقیه دیدند. من فقط اینو درک 
 ".نمی کنم



مگان با دندان های باالیی اش لپ پایینی 
 اش رابه دندان گرفت، سپس

جاش، جواب  " .به چشمان جاش نگاه کرد
 دادن به این سوال آسون

 ".نیست
 ".خب سعی کن "

مگان نفس عمیقی کشید و آن را بیرون 
 داد، برای یک هزارم ثانیه

 .ناراحت به نظر رسید
جاش گفت و دستش را بر روی  "متأسفم، "

 این" .دست مگان گذاشت
 ".به من مربوط نیست

نش را پیچ و یک لبخند کج و معوجی دها



 این دقیقا درسته،" .تاب داد
نه ؟ عدم توانایی من برای مقابله با مادرم 

 که تو رو توی همچین

 ".موقعیت عجیب و غریبی قرار داده

 " .جاش لبخندی زد و خم شد تا او را ببوسد

 من یه جورایی از موقعیتی

 ".که االن توش قرار دارم، خوشم میاد
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مگان او را به خودش فشار داد و سینه اش 
 به قفسه ی سینه برهنه ای



نمای  – او چسبید. جاش دوباره تحریک شد
 منحنی های بدن عریان

 .مگان دیوانه اش می کرد

منم یه جورایی از موقعیتی که توش  "
میادهستم خوشم   و لبانش، ".

خنده دارترین  " .لبان جاش را لمس کرد
 مسئله اینه که ، موقعی که

من بچه بودم ، اون متفاوت بود. او می 
 خندید و شوخی می کرد. بیشتر

مواقع یه مامان عادی بود. اما موقعی که 
 من وارد دوره ی راهنمایی

شدم، عوض شد. مثل اینکه یه چراغ روشن 
رگیررو خاموش کنی. او د  



و  " .وسواس بی نقص بودن همه چیز شد
 اما " .لبخندی زورکی زد

 "هیچ چیز کامل نیست، می دونی که ؟

او در همان حال به مگان نگاه کرد و با 
 استدالل مگان مخالف بود. او

تقریبا به همان کاملی که می توانست تصور 
 رسیدن به " .کند بود

کمال سخته و حفظ کردنش هم غیر 
 ".ممکنه

دقیقا.ً این دلیلیه که اون همیشه  "
 کمبودهای منو می دید. من با دید

جدید او از کمال وفق پیدا نکردم و اولش از 
 بحث کردن خیلی ناراحت



می شدم. در واقع، همه مون ناراحت می 
 شدیم. من و کوین از اینکه

مادرمون رفته و جاش رو زنی که به 
 شوهرش خیلی وابسته است گرفته،

خیلی ناراحت و گیج بودیم. کوین خودش را 
 با ورزش سرگرم کرده بود

  

  

  

383 

 Chei Lady | دامـــــــــــــاد بدلی

و بابام کمپ می رفت و ماهیگیری می کرد 
 و برای یه مدتی فقط من

بودم که با اون به طور مداوم درگیر بود. 



ی کردم و دیگهولی عقب نشین  

این کار رو انجام ندادم. و بعد از یه مدتی، 
 فهمیدم که آسون ترین راه

اینه که باهاش نجنگم. همیشه هر کسی با 
 او مخالفت نمی کرد، برنده

بود. همیشه. او اینقدر ما رو کوبونده بود که 
 از تالش کردن دست

برداشتیم. من به سیاتل اومدم تا ازش دور 
به بابام باشم. و روزی که  

گفتم می خوام نقل مکان کنم اینقدر داغون 
 ندیده بودمش. فکر کنم

ذاتاً می دونست که من نمی تونم دیگه 
 ".بیشتر از این، کنار باشم



 "اما لیبی و بلیر پس چی ؟ "
 " .آسیب های جانبی "

مادر جاش همیشه حامی و با محبت بود. 
 اگر او مثل نیکول می شد

قضیه را مدیریت چطوری می توانست این 
 کند؟ چه اتفاقی افتاده بود

که نیکول را در مقابل خانواده اش قرار داده 
 بود؟

 ".دیگه در مورد مادرم صحبت نکنیم "

 دستش را بر روی موهای جاش

لغزاند و صورتش در مقابل صورت جاش 
 قرار گرفت، چشمان مگان

تو امشب یه  " .درشت و درخشان بودند



 ".قهرمان بودی

 "برای چی ؟ "
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احتماال فکر کنی هیچ کسی تو اون دیوونه  "
 بازی بهش توجه نکرده ،

اما من توجه کردم. تو دختر عمه ی منو 
 نجات دادی. اون افتاد و تو

 ".پریدی داخل آب و اونو نجات دادی

سرش را تکانی داد، خجالت زده شد جاش . 

 چیزی نبود. هر کس "



 ".دیگه ای بود اینکار رو انجام می داد

 ".اما تو فقط انجام دادی "
فکر کنم بعد از اینکه اون دست نوآ رو گاز  "

 گرفت، نوآ آرزو می کرد

 "همون ته استخر ولش می کردم

مگان سرش را به عقب برد و قهقهه زد. و 
یجه رسیدجاش به این نت  

که صدای خنده ی او شادترین صدایی بود 
 .که تا به االن وجود داشته

در هر صورت، تو اونو نجات دادی.  "
 .همچنین منو هم نجات دادی

تعجب می کنم که تو لباس های اَبَرقهرمانی 
 ".زیر لباسات نپوشیدی



اما  " .نیشخندی زد "من پوشیده بودم، "
 پارچه اسپندکس آب میره

و منم مجبور شدم به سر دوش توی حموم 
 آویزونش کنم. امیدوارم

 ".کسی اونجا نره و راز منو نفهمه
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مگان دوباره قهقهه زد، پاهایش را دو طرف 
 کمر جاش گذاشت و بر

روی شانه روی او خم شد، موهایش از 
 .هایش به سمت پایین ریختند



اگر ما برگشتیم، تو اونو برای من می  "
 "پوشی ؟

ما برگردیم؟ اگر " " 

 ما می تونیم با هم " .لبخند مگان مالیم شد
 فرار – فقط من و تو –

کنیم و هیچ وقت به پشت سرمون هم نگاه 
 ".نکنیم

افکار مگان همان افکار خودش را انعکاس 
 داد که نمی توانست لبخند

 .نزند
موقعی که ما سفرمون رو پایان دادیم،  "

 این پایان تو سیاتله یا ما یه
 "جایی تو یه جزیره استوایی می مونیم؟



بستگی داره. جزیره لختی های مامان  "
 "بزرگ هم شاملش می شه ؟

 ".خدایا، نــه "

ب تو چقدر تو درست کردن هوووم ... خ "
 "نوشیدنی نارگیلی خوبی؟

موقعی که این سوال را پرسید ابروهایش با 
 .شیطنت به سمت باال رفت

موقعی که جاش می خواست جواب بدهد، 
 مگان او را بوسید تا از پاسخ

این یه سوال انحرافیه،  " دادن باز داردش
 " .پس اول خوب فکر کن

شستسپس دوباره قهقهه زد و صاف ن . 
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جاش هم نشست و باسن مگان را گرفت و 
 .بر روی ران هایش قرار داد

نزدیکی به او دیوانه اش می کرد و باعث می 
 شد حواسش از بحث پرت

فکر کنم تو از نارگیل متنفری،  " .شود
 واحتماال باید جواب بدم که من

 ".درست می کنم38 کیلر مارگاریتا

می دونستم تو  " .مگان دوباره خندید
 ".باهوشی

سوال در مورد هوش من حل شد، اما  "
 فکر کنم اینکه نامزد بدلی ات



 ".باشم بهترین ایده ای بود که تا حاال دادم

ست کرده باشممن یادم نمیاد درخوا " ." 

 .مگان نیشخندی زد

من پیشنهادات زیادی دادم که تو ممکنه  "
 اصال توجهی بهشون

 ".نکردی
چشمان مگان با تعجب ساختگی ، گشاد 

 تو فقط حرف می زنی، " .شد
 "نه ؟

خوشحال میشم تا بهت  " .جاش خندید
 ".ثابت کنم

شوخی درون چهره ی مگان محو شد. 
 صورت جاش را در دستانش



فت و بوسه ای عمیق و رخوت انگیز به او گر 
 زد که تا عمق روح جاش

نفوذ کرد و اشتیاقی را بیدار کرد که جاش 
 باور داشت خودش هرگز

 نوعی نوشیدنی38
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نمی توانست این کار را انجام دهد. دستش 
 را دور مگان حلقه کرد، و

کف دستش بر روی کمر مگان از هم باز 
 فکر" .کرد تا او را نزدیک کند



کنم می تونم بقیه زندگی ام رو با تو 
 بگذرونم و هرگز چیزی بیشتر از

 ".این رو نمی خوام
مگان دوباره او را بوسید، ایندفعه با شدت 

ر عرض چندبیشتری. د  

دقیقه، جاش دوباره وارد او شد، اینبار مگان 
 را بر روی ران هایش نگه

داشته بود. پتو را با پاهایش پایین کشید، و 
 برای مگان لباسی جز نور

ماه و عرق بر جای نگذاشت. دستان مگان 
 در شانه های جاش فرو رفت

و چشمانش را از روی لذت بست و به 
 کمرش قوس داد، سعی کرد با



هر حرکت، عمیق تر به او به فشار دهد. 
 چند رشته از موهایش بر روی

شانه اش افتاد، اما باقی موهایش پشت 
 سرش آویزان بودند. جاش

لگنهای او را گرفت، در همان حال مگان با 
 شدت بیشتر با او سکس

میکرد و در این لحظه ی ایده آل جاش از 
 دو چیز مطمئن بود. یک،

ین زنانی بود که تا به مگان یکی از زیباتر
 االن شناخته بود، و دو، هیچ

راهی نبود که از او دور شود. وهیچ راهی 
 برای صادق بودن با مگان،

تصور نمی کرد، و چون در روز گذشته 



 مشغول بافتن تارهای پیچیده

به هم بود، او در عمِق عُمِق مصیبت قرار 
 گرفته بود. تنها به یک معجزه،

 .امید داشت
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اما اهمیتی نداشت چی می شد، مگان 
 امشب برای او بود و او

 .نمیخواست دقیقه ای را تلف کند
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 فصل هجدهم

مگان در آغوش جاش بیدار شد. انتظار 
 داشت که از این حقیقت وحشت

زده شود، اما خوابیدن در کنار او طبیعی 
 .ترین حس در جهان بود

جاش به پشت خوابیده بود و یکی از 
 دستانش را بر روی چشمانش

 .قرارداده بود تا جلوی نور خورشید را بگیرد

می او قفسه ی سینه جاش را که باال و پایین 
 شد تماشا کرد، جاش

 – قفسه سینه ی خیلی خوبی داشت

 عضالت سختی که فقط با کمی



مو پوشیده شده بود نه با موهای خیلی 
 زیاد. لبه ی پتو تا باالی میان

تنه اش آمده بود و او می توانست یک 
 قسمت جزئی از شکمش را

ببیند. مگان می دانست چه چیزی در زیر 
 پتو قرار دارد، و خاطرات

ب قبل دوباره زنده شد و او را سوزاند، ش
 اما نه از سر خجالت. حتی

برای یک دقیقه هم از خوابیدن با جاش 
 پشیمان نشده بود. آنچه بعدش

اتفاق می افتاد پیچیده بود. او از جاش 
 .خوشش می آمد. خیلی زیاد

کشش جنسی بهش داشت. خیلی زیاد. 



 جاش را می خواست جوری

ز آن طور نخواسته که هیچ کس دیگر را هرگ
 بود. جاش او را می خنداند

و باعث سبکبالی اش می شد، اما وقتی به 
 فردا می اندیشید بخشی از

 .وجودش از ترس منقبض می شد
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آیا آنها فردایی داشتند؟ بعد از اینکه جاش 
 از او جدا شود و خانوادهاش

جاش را به سیاتل راهی می کردند. 



 بازگرداندش به زادگاهش تصویب

می شد. مگان آنقدر باهوش بود که متوجه 
 بشود جاش مردی تا برای

همیشه است. اما آنها اینطوری برای مدت 
 زمانی طوالنی به فریب تن

چگونه می توانست ازش – ددر می دادن
 متأسفم،" خالص شود و بگوید،

 ؟" همه ش یک اشتباه بزرگ بود

، جاش خواب آلود زمزمه کرد، "هی"
 .چشمانش را کمی باز کرد

میدونم احتماالً تو به کتاب ها و فیلم های "
 گرگ و میش عالقه داری،

اما اینکه کسی یه نفر دیگه رو که خوابه تمام 



وراییشب نگاه کنه، یه ج  

 ".ترسناکه
فکر می کنی من تمام شب در حال تماشا  "

 و صورتش "کردنت بودم؟

را به کنار گردن جاش فشرد، دهانش نرمه 
 .گوش جاش را لمس کرد

 "فرصت زیادی برای خوابیدن داریم ؟ "

 جاش پرسید و بر روی

 .پهلویش چرخی زد تا با مگان رو در رو شود

 ".نه چندان "
خوبه که تو قرص مصرف  " .جاش خندید

 می کنی وگرنه ما مجبور

بودیم نصف شبی دنبال کاندوم بیشتر 



 چشمانش به آرامی باز ".بگردیم

 " .شد و خنده ای سرتاسر صورتش را پوشاند

 ".صبح خیر
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بخندی زدمگان هم متقابالً ل  ".آره، خوبه " .
تو یکی از اون آدمای خوشحال صبح  "

 "نیستی که، یا اینکه هستی؟
چون اگه باشی، ممکنه  " .جاش زمزمه کرد

 مجبور باشم همین االن

 ".این نامزدی قالبی رو تموم کنم



بذار حدس بزنم، تو تا یه فنجون قهوه  "
 "نخوری هیچ کاری نمی کنی؟

و آره، قهوه اکسیر در واقع، دو تا فنجون. 
 ".خدایان ـه

چشمان قهوه ای مگان از روی شیطنت به 
 تو االن خودتو " .رقص افتاد

 "خدا صدا کردی؟

تو توی فعالیت های دیشب مشارکت  "
 ".داشتی، پس تو بگو

مگان قهقهه زد و صورتش را به قفسه سینه 
 ی او فشرد. دردی قلب

جاش را پر کرد، او را نزدیک تر کرد، و 
 موهایش را نوازش. مجبور بود



یک راهی پیدا کند. آیا آنها می توانستند 
 صادق باشند و به خانواده ی

مگان حقیقت را بگویند، و آن را به یک 
 داستان خنده دار تبدیل کنند؟

از یک چیز مطمئن بود: مادر مگان هرگز 
 آنها را نمی بخشید. انتخاب

ادر مگان برای مگان مهم بود، اهمیتی م
 نداشت که او چه ادعایی

میکرد. و حتی مشکلی که در مورد کسب و 
 کار بارت فانده میر وجود

 .داشت را حساب نکرده بود
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 .چه مخمصه ی پیچیده ای

چطوره من تو رو برای  " جاش گفت
 و سعی "صبحونه بیرون ببرم؟

 .کرد که لحن صدایش را آرام نگه دارد

یعنی ازم درخواست کردی که  " پرسید،
 مگان "بیرون قرار بذاریم؟

 .صدایش خاموش شد

جاش به عقب رفت، چانه ی مگان را که به 
 .او نگاه می کرد، باال آورد

مگان فانده میر، به من افتخار میدید شما  "
 رو تا خانه ی بین المللی

 "پن کیک همراهی کنم؟



 ".خنده اش چشمانش را درخشان کرد

 چطوری می تونم همچین

درخواست شجاعانه ای رو رد کنم؟ اما بهت 
 هشدار بدم که من صبحونه

پس – ترس بزرگ مادرم – خیلی می خورم
 انتظار نداشته باش که

لت سفیده تخم مرغ و قهوه ی تلخ فقط ام
 ".سفارش بدم

جاش سعی کرد حالت چهره اش را جدی 
 من اجازه نمیدم " .نگه دارد

تو کوچیکتر از بشقاب نمونه ی صبحونه 
 ".سفارش بدی

این حقیقت که تو می تونی یکی از آیتم  "



 های مِنو رو نام ببری من

رو یه کمی می ترسونه. موافقم که برای 
ات بیرون بیام اماصبحونه باه  

 ".باید مکانش رو من انتخاب کنم
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جاش بلند شد، پتو را پایین کشید و  ".قول "
 هردویشان را از کمر به

هر چند  " .باال در معرض دید قرار داد
 ممکنه من اول یه چیز دیگه

 ".بخوام



 ".بعدا.ً من به غذا احتیاج دارم "

او چهار دست و پا نشست تا دنبال لباس 
 هایش بگردد و جاش

نمیتوانست نگاهش از باسن برهنه ی او 
 .بگیرد

 " .مگان از روی شانه اش به او نگاهی کرد

 "دیشب برات کافی نبود؟

– من دیشب زیاد پشتت رو نگاه نکردم "

 هرچند نمی تونم از چیزی

پس منو – که خوشبختانه دیدم شکایت کنم
 به خاطر تحسین کردنش

 ".سرزنش نکن. تو باسن خیلی جذابی داری

آره؟ خب، اگر من  " .مگان نیشخندی زد



 لباس زیرمو پیدا نکنم تو
 ".میتونی بیشتر ببینی

 ".فکر کنم تو دیشب باالی پتو پرتش کردی "

آره، خب، ما دیشب یه کمی شلوغ کاری  "
کی می دونه کجاکردیم.   

 "می افته؟

 ".خب االن بلند میشیم و نگاه میندازیم "
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و سرش  ".نظریه ی خوبی بود " مگان گفت،
 را به سمت آب حرکت



مطمئنم ماهیگیرها هم از این منظره  " .داد
 ".لذت می برند

جاش سرش را چرخاند و ناگهان یک  "چی؟"
 .قایق ماهیگیری را دید

مگان را روی تشک خواباند و او را با پتو 
 .پوشاند

مگان خندید، و او را به پایین به سمت 
 فکر کنم " .خودش کشاند

 ".دیگه خیلی دیره تا نجابت منو حفظ کنی

شاید همینطوره، اما تو نجابتت رو به من  "
برنامه ای دادی، منم هیچ  

 ".ندارم که اونو با کسی تقسیمش کنم
لبخند دندان نمایی زد و دهان  "... اوووه "



 .جاش را به دهانش فشرد

وقتی همه چی رو به مالکیت خودت در  "
 ".میاری، خوشم میاد

پس باید بقیه روزم دوست داشته باشی،  "
 چون می خوام یه دوست

پسر واسوسِی دختری بشم که یا دوستش 
ه یا ازش متنفرهدار  ." 

 " .مگان پرسید "و من کدومشون میشم؟ "

 کسی که دوستش داره یا

 "ازش متنفر میشه؟
 " .جاش صورت مگان را در دستش گرفت

 بهت اجازه میدم که پایان

 ".روز بهم بگی
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مگان ضربه ی شدیدی بهش زد و او به 
 مگان بوسه ای آرام و هیپنوتیزم

کننده ای زد که اولینی از هزاران اولیِن این 
 تعهد ساختگی بود. دستان

مگان در موهای جاش فرو رفت، و او را 
 .محکم نگه داشت

جاش سرش را باال آورد و لبخندی واقعی به 
 من بهت قول " .مگان زد

صت نگاه کردن به صبحونه دادم و فر 
 .پیرمردهای ماهیگیر دریاچه ندارم



 " .و دارم از وظایفم سرپیچی می کنم

 ".من که اصالً شکایتی نکردم "

جاش به دریاچه نگاه کرد. آنها آنقدری پایین 
 ً  رفته بودند که احتماال

در دید ماهیگیران نبودند. به اطراف تشک و 
 علف های دور و برش

راه خوبی که ما  خب هیچ " .نگاهی انداخت
 رو به لباسامون برسونه

 "نیست؟
 ".خب تنها راهش رو قبال دیدی "

جاش لباس مگان و شلوار جینش را دید و 
 تیشرت و " .دیگر هیچ
 "لباس زیرم کجاس؟



غرغر شیرینی  "تی شرتت رو فراموش کن، "
 سوتین و شورت " کرد،

ست من هشتاد و هفت دالر برام هزینه 
 ".برداشت

 "چطوری قیمتشون رو اینقدر دقیق یادته؟ "
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مگان ناخودآگاه منقبض شد و پشتش را 
 .دوباره به سمت جاش چرخاند

 ".من همین دیروز اونا رو خریدم "

و  "همین دیروز خریدی؟ " جاش پرسید



چیزی که خیالشبیشتر از   

 .را می کرد، امیدوارتر شد

آره، و موقعی که  " .مگان از جاش رو گرفت
 اونا رو خریدم امیدوار بودم

که شاید ببینی شون، پس تو هم برای 
 برگردوندشون یه جورایی

 ".مسئولی

 ".... خب، تو که راست میگی "

تو می خوای دوباره من رو تو اونا ببینی  "
 ".دیگههه

می تونم انکارش کنم، اما می تونه یه  "
 شلوار جینش را ".دروغ باشه

پوشید و زیپش را باال کشید و سعی کرد 



 خیلی مواظب باشد چون که

و تو هم هیچ جوره  " .لباس زیر نداشت
 به سمت ".باورش نمی کنی

کناره ی درخت رفت و سوتین مگان را چند 
 قدم آنطرف تر دید و آن

سر از اینجا درآورده ؟چطوری  " .را برداشت " 

 .غرغری کرد ".اون راکون های لعنتی "

 ".شوخی می کنی "
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نه ، من که بهت گفته بودم اونا کسایی  "



 هستند که تو باید در

 ".موردشون نگران باشی

مگان بر روی کیسه  جاش، سوتین را کنار
 خواب گذاشت و تی شرتش

را طرف دیگر مسیر درختی دید. بعد از 
 تکاندن آن، تی شرت را برتنش

کرد و تصمیم گرفت هیچ تالشی برای پیدا 
 .کردن لباس زیرش نکند

او قطعاً نمی خواست لباس زیری که ممکن 
 بود راکون های غول پیکر

آن را در تمام طول شب جویدند دوباره 
وشدبپ . 

مگان سوتینش را بست و دستانش را بلند 



 کرد تا لباس را از سرش

 .تنش کند، همان موقع جاش خشکش زد
آه، مگان ... تو چقدر از حشره ها می  "

 "ترسی؟
 "منظورت مورچه ها و پشه هاس؟ "

 ".نه ... بیشتر مثل کنه ها "
جیغی کشید و به روی پاهایش  "چـــی؟ "

 پرید و سرجایش این ور و

 "!دورش کن! دورش کن " .آن ور چرخید

جاش به سمتش دوید و او را در آغوشش 
 پس " .گرفت تا آرامش کند

تو هم از مامانت می ترسی هم از حشرات 
 خونخوار. من می تونم یه



 " .الگوی مشترکی ببینم
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مگان  " .جاش! این اصال خنده دار نیست "
 فریاد زد، و سعی کرد

 "!دورش کن " .خودش را آزاد کند

آروم باش. اون فقط یه کنه ی خیلی ریزه.  "
 ".من االن برش میدارم

مگان نفس عمیقی کشید، و سعی کرد آرام 
 "کجاست؟ " .باشد

 ".نزدیک زیربغلت "



مگان جیغی از روی ترس کشید و پاهایش 
 با سرعت در همان جا

حرکت می کردند و به خاطر وحشت 
 .آشکارش جاش به خنده افتاد
 "!خندیدن به من رو بس کن"

 .جاش لباس مگان را تا کمرش پایین کشید

 من بهت نمی خندم، "

 ".من با تو می خندم

مگان صورتش را چرخاند تا به جاش نگاه 
من جاش، " .کند  

 "!نمیخندم
می دونم. متأسفم. تو فقط خیلی بامزه  "

 ".شدی



هیچ چیز بامزه ای در مورد کنه ها وجود  "
 "!نداره

دست  ".باشه، آروم وایستا تا من بگیرمش "
 مگان را باالی سرش برد

و پوستش را بررسی کرد، و تعجب کرده بود 
 من " .که آن رفته

 ".نمیبینمش
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 "منظورت چیه که نمی بینیش؟ "

 ".اون رفته "



مگان به جاش نگاهی کرد ، نگاهش 
 کنهها " .خشمگین شد

همینطوری نمیرند، جاش. اونا صبر می 
 کنند تا اینکه حسابی خون

بمکند و سپس می افتند. اون باد کرده به 
 "نظر می رسید؟

خدا بهش کمک کند، او نمی توانست 
 بخندد وگرنه مگان او را

اعتراف می کنم که در طول ده  " .میکشت
 ساعت گذشته من بیشتر

از سهم عادالنه ام چیزهای بادکرده ای دیدم 
 ".اما کنه یکی از اونا نبود

کشید، مگان جیغ  "پس اون کجاست؟ "



 .دوباره سرآسمیه شد

 ".آروم، مگان. اون فقط یه کنه کوچیکه "
فقط یه کنه ی کوچیک؟ اون یه موجودیه  "

 که نیشش رو عمیقا فرو

و موقعی که جاش قهقهه زد  "– می کنه
 اگر تو " .نگاهی بهش کرد

به این رفتارت که مثل یه پسر دوازده ساله 
 اس ادامه بدی، تو رو با

یذارمراکن ها تنها م ." 

با وجود اینکه سعی کرد صدای قهقهه ی 
 خنده اش درنیایید ولی

 " .نمیتوانست پیش خودش آرام بخندد
 متأسفم، من سعی ام رو



 ".میکنم
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مگان بدون اینکه جوابی بدهد، لباسش را 
 بر روی زمین انداخت و سعی

من  " .کرد از روی شانه اش نگاهی بیاندازد
 ".نمی تونم پشتم رو ببینم

جاش شانه های او را گرفت و بر روی 
 زانویش خم شد تا صورتش هم

من نگاه می  " .سطح با صورت مگان شود
 کنم و مطمئن میشم که



نداره، باشه؟ قول میدمهیچ کنه ای وجود  ." 

مگان نفسش را به داخل کشید و آن را رها 
 ".باشه " .کرد

جاش بوسه ی نرمی بهش زد و شانه هایش 
 را رها کرد، سپس به

پشتش رفت تا بررسی اش کند. چونکه او 
 برهنه بود و هیچ چیزی جز

سوتین نپوشیده بود و ماهیگیرها هم رفته 
 بودند، وقت تلف کرد و از

ی روبه رویش بیشتر از آنچیزی که  منظره
 همین االن به مگان اعتراف

 .کرده بود، لذت می برد

بعد از دیدن پشتش و پاهایش، به سمت 



 پهلوهایش و جلویش رفت و

 " .سپس اعالم کرد که کنه ای وجود ندارد

 هیچ چی نیست. مشکلی

 ".نداری
 "پس کجا رفته؟ "

لباس مگان را از روی زمین  ".نمی دونم "
رداشتب  فکر کنم اون " .

نچسبیده بود و موقعی که تو لباست رو می 
 جاش ".پوشیدی افتاده
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چند قدم آنطرف تر رفت و لباس را قبل از 
 آنکه به مگان بدهد، تکان

 .داد

مگان پاهایش را داخل لباس کرد و آن را تا 
 لگنش باال کشید تا اینکه

شروع یه جیغ کشیدن کرد، و لباس را با 
 شتاب تکان داد. دامن لباس

دور پاهایش پیچید و موقعی که شروع به 
 لغزیدن کرد جاش خیزی به

طرفش برداشت و جلوی سقوط او را به 
 .سمت زمین گرفت

رفت داخل لباسم داشت راه می " دامنش  "!
 را پرت کرد، و نفس



 .عمیقی کشید

به چشمان  ".باشه، من االن اونو میگیرم "
 مشکلی " .مگان نگاه کرد

 ".نیست
مگان سری تکان داد، سعی کردن کنترلش 

 را به دست بگیرد. جاش

به سمت لباس پرت شده ای که چند قدم 
 آنورتر بر روی زمین بود

که حرکت کرد، و همان موقع متوجه شد 
 ماهیگیرها برگشتند و هر دو

تا مرد روی قایق کوچک ایستاده اند و با 
 .دهانی باز آنها را نگاه میکنند

آنها به نظر خیلی پیر می آمدند به طوریکه 



 جاش نگران بود آنها

 .تعادلشان را از دست بدهند و بیفتند
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جاش، جلوی مگان رفت و او را از دید آنها 
 پنهان کرد. دستانش را باال

همه چی  " .گرفت و به مردها اشاره کرد
 اینجا رو به راهه. فقط یه کنه

 ".بود

یکی  ".پس حتما باید چند تا کنه بوده باشه "
 از مردان غرولند کنان



می آمد گفت، صدایش از فراز آب . 

مگان دور جاش پرید، اما جاش او را 
 با بدنش ،– سرجایش نگه داشت

 – بدن او را از دید ماهیگیرها پنهان کرد

 همان موقع مگان فریاد زد،

و  "!کنه ها موضوع خنده داری نیستند "
 انگشت اشاره اش را به

بسمت مردان نشان داد تا بر روی حرف 
 اونا می تونند " .تأکید کند

و بکشندشما ر  ." 

جاش برگشت، دستان او را گرفت در عین 
 حال مطمئن شد تا حد

 " .ممکن از دید آنها همچنان پنهان است



 .باشه، آروم، بانوی عذاب کنه

به اون مردها یه فرصت بده. تو به اونا 
 بزرگترین ترسی که احتماال در

 ".بیست سال گذشته داشتند، دادی

تین مگان وقتی فهمید که هیچی به جز سو
 نپوشیده دوباره جیغ کشید

و بر روی زمین خودش را انداخت تا پتو را 
 .بردارد

جاش دوباره لباس مگان را برداشت، آن را 
 تکان داد و دوبار آن را چک

من اینو نمی  " .کرد و به دست مگان داد
 "!پوشم
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پس تو لیدی گودیوا هستی ؟ شایدم تو  "
 می خوای جا پا جای مامان

اگر لباس  " .و ناخودآگاه لرزید ".بزرگ بذاری
 نپوشی، مطمئن نیستم

اونا تو خانه بین المللی پن کیک بهت 
 ".سرویس بدن

 ".ما به خانه بین المللی پن کیک نمیریم "

پس ما جای دیگه میریم، چون من بهت  "
 قول صبحونه دادم، مگان،

لعنت بهش، من دارم تو رو برای صبحونه 
 "!می برم



جاش از پشت سرش صدای موتور شنید. 
 موقعی که برگشت، دو تا

قایق دیگر را در گذرگاه دیده، هر کسی که 
 بر روی قایق بود شیفته

 .نمایش جاش و مگان شده بود

یاال، مگز. ما  " .جاش کنار مگان چمباتمه زد
چی داریم و نیکرزتماشا  

 " .حتی اینجا هم نیست که ازش لذت ببره

 موقعی مگان پاسخی نداد،

اطمینان میدم که هیچ  " .جاش ادامه داد
 کنه ای وجود نداره. من

 ".دوبار چک کردم. بهت قول میدم

مگان نفس عمیق دیگری کشید و رهایش 



 کرد، چشمانش را به سمت

جاش باریک شد و همان زمان انگشتش را 
 اگر" .به سینه جاش کوبوند

من حتی نشونه ای از فضله ی کنه روی 
 لباسم ببینم، خدمتت

 ".میرسم
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من حکم صادره رو می پذیریم ... ااا،  "
 ".منظورم عواقبه

دهان مگان از روی نارضایتی جمع شدند، 



 اما به جاش اجازه داد که
لباس را از سر تنش کرد. موقعی که 

 ایستاد، جاش زیپ لباسش را باال
کشید و سپس با قدم هایی موزون به 

 سمت لبه ی پرتگاه که بیست پا

حاال همگی  " .باالتر از سطح آب بود، رفت
 می تونید برید خونه، شما

ی هوس بازمنحرف ها ." 

او آنقدر نزدیک لبه بود که جاش را عصبی 
 می کرد. جاش به پشت

مگان رفت، یک از دستانش را دور کمرش 
 .لغزاند و او را به عقب کشاند

خب بهشون گفتی دیگه، چرا حاال دیگه  "



 "نمیریم ؟
مگان با قدم های موزون به سمت پتو رفت 

 و کفش هایش و سردکن

یچ صحبتی از را برداشت، سپس بدون ه
 مسیر پایین رفت. موقعی که

جاش رختخواب را جمع می کرد، شورت 
 مگان را زیر تشک دید. آن

را برداشت و در جیب شلوارش چپاند و بار 
 و بندیل را در آغوشش

 .گرفت و به دنبال مگان با عجله رفت

حالت مگان علناً اعالم می کرد که او یک زن 
 در مأموریت است و به

نظر می رسید بخشی از برنامه اش هم این 



 .است که جاش را ترک کند
اما جاش به او رسید و مگان همان موقع در 

 پشتی ماشین را باز کرد و
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سردکن را داخلش کذاشت. جاش 
شترختخواب مچاله شده را پ  

ماشین چپاند و به سرعت در را بست و 
 مگان را قبل از اینکه در راننده

را باز کند، در مقابل ماشین محصورش 
 .کرد



می دونم تو االن عصبانی هستی، اما یه  "
 لحظه صبر کن و قبل از

 ".اینکه ما بریم یه نفس عمیق بکش
 .مگان بهش نگاهی انداخت

متأسفم، وقتی که ترسیده بودی بهت  "
ندیدمخ ." 

 ".من نترسیده بودم "

میگن یه زنی ترجیح داد لخت مادرزاد با  "
 تماشاچی های پیرمرد

مواجه بشه تا لباسی که ممکنه کنه ی ریز 
 ".داشته رو بپوشه

لبخندی به زحمت در گوشه های لبش 
 .ظاهر شد



من همین جا بهت قول میدم که تمام  "
 سعی رو کنم که دیگه هیچ

زه نده بدن زیبای تو کنه ای به خودش اجا
 رو لمس کنه تا زمانیکه من

 ".تو رو می شناسم
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چشمان مگان از روی شیطنت به رقص 
 این کار نباید خیلی " افتادند

هم سخت باشه، چون که ما مجبوریم 
 ".امشب کات کنیم



چگونه مگان می توانست اینقدر راحت آن را 
 بگوید؟ این تفکر عریان

 .قلبش را می فشرد

اما او مصمم بود که بهترین روز زندگی اش 
 بسازد، اما برنامه ی لعنتی

البته تا زمانیکه شاِم تمرینی  " .نیکرز هم بود
 ابروهایش ".بیرون نباشه

 .را باال برد تا بر روی خطر تأکید کند

یدمگان خند تو می تونی شمشیر شکست  " .
 دهنده ی کنه تون رو

 ".غالف کنید. شام تو رستورانه

جاش دستانش را در دوطرف سر مگان 
 گذاشت و خم شد تا او را ببوسد



و موقعی که لب های مگان با لب های 
 جاش برخورد کرد، دستانش را

 .به سمت گونه های جاش برد

موقعی که جاش عقب رفت در چشمان 
شک دیده می شد ولیمگان ا  

مگان جلوی ریختن آنها را گرفت و لبخندی 
 .زد

تو بهم یه صبحونه بدهکاری.  ".مگان پرسید
 "میایی؟
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جاش در ماشین را باز کرد و آن را برای 
 من همه " .مگان نگه داشت

دنبالت میام جا وقتی مگان نگاهی سوالی  ".
 .بهش کرد، با عجله گفت

 ".هی، من صبحونه دوست دارم "

این توضیح نه چندان جدی که خیلی راحت 
 بیان شد شاید مگان را

فریب می داد، ولی خودش را که فریب نمی 
 .داد
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 فصل نوزدهم

مگان از گوشه ی چشمش جاش را بررسی 
 کرد و سعی کرد، بداند آیا

جدایی اجتناب پذیر امشب همان قدر که او 
 را آزار می دهد، جاش را

هم آزار می دهد. جاش آنقدری گاردش را 
 پایین آورده بود که بفهمد

او هم انجام اینکار را نمی خواهد، اما واقعا 
 هیچ راه دیگری وجود

نداشت. مگان نتوانست به مادرش واقعیت 
 را بگوید و اگر گزینه ی اول

و دوم را حذف می کرد فقط گزینه ی سوم 
 آنها عروسی– باقی میماند



 .می کردند

ماشین را روشن کرد و تلفنش را از کنسول 
 ماشین برداشت، و از دیدن

آن همه تماس از دست رفته و پیام اصالً 
 تعجب نکرد. او و جاش بدون

اینکه به کسی بگویند کجا می روند، بیرون 
 .رفتند. همه ترسیده بودند

نیکول فانده میر به طورحتم از بقیه عصبانی 
 تر بود، اما نه به همان

 .دلیلی که دیگران عصبانی بودند

هایی تماس  – او لیست را باال و پایین کرد
 از پدر و مادرش و چند

تماس و پیام از لیبی ، یک تماس هم 



 همین امروز صبح از بلیر و یکی

هم در ساعت دو بامداد که به وقت 
 پاسفیک نیمه شب بود، دریافت

 .کرده بود
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 .جی

ش در هم پیچید. مگان از قفسه سینه ا
 زمانیکه به جی گفته بود

عروسی بهم خورده است و از آپارتمانش 
 شش هفته پیش بیرون آمد ،



دیگر باهاش صحبتی نکرده بود. چرا جی 
 سعی می کرد با او تماس

 بگیرد؟

به جاش نگاهی انداخت، که نگاه سوالی 
 اش به مگان می گفت او متوجه

 "همه چیز رو به راهه؟ " .واکنشش شده

 " .مگان سری تکان داد و لبخندی زورکی زد

 آره. من فقط از تعداد
تماس ها و پیام های از دسته رفته دست و 

 پاچه شدم. نوآ سعی کرده

 "باهات تماس بگیره؟

دیشب تلفنم با من  " .جاش اخمی کرد
 رفت تو استخر و روی کانتر



 ".حمومت منتظر تشییع جنازه اشه

باید برات یه تلفن جدید بگیریم پس ما " ." 

جاش همچنان در حال تماشا کردن  ".آره"
 مامانت پیام " .مگان بود

جاش پرسید و  "تهدید آمیز برات فرستاده؟
 .به نظر نگران می آمد

مگان هوفی کرد، و پیام ها را باال و  "پیام؟ "
 نیکرز پیام " .پایین کرد

 ".نمیده
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 "پس چرا اینقدر عصبی شدی؟ "

من باید به یه نفر می گفتم که ما کجا می "
 خواهیم بریم. لیبی و بلیر

 ".ترسیدند
پس پنج دقیقه برای زنگ زدن به اونا "

 اختصاص بده و بهشون بگو که
همه چی خوبه. صبحونه می تونه منتظر 

 ".بمونه

اما مگان حال اینکه به سواالت هیجان انگیز 
 لیبی و اتهامات بلیر پاسخ

بدهد، نداشت. به جایش، یک پیام گروهی 
 .برای آنها فرستاد

من خوبم. جاش و من نیاز داشتیم که دور 



 بشیم و منم تلفنم رو تو

یم ماشین جا گذاشتم. و االنم داریم میر
 .صبحانه

بلیر پرسید صبحونه؟؟؟ تو میخوای با یه  .
 آدم ربا صبحونه بخوری؟

 اون *حاال هر چی، *من .مگان آهی کشید
 .رو دزدیدم

بلیر با  مطمئنم که اون اصال شکایتی نکرده،
 .سرعت نور پاسخ داد

بلیر، من االن چشمامو نچرخوندم. و می 
 خوام صبحونه بخورم. ساعت

تشش تو سالن می بینم . 

 تو واقعا جدی هستی؟



من جزئیات رو  .یک پیام از لیبی ظاهر شد
 ♥ !!!می خوام
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نکن تشویقش  .بلیر پاسخ داد !

 مگان پرسید. نوآ خوبه؟

 نوآ کیه دیگه؟
 .برادر جاش

موبایل مگان سه ثانیه بعد زنگ خورد. 
 مطمئناً ، بلیر بود. مگان گوشی

را سایلنت کرد و به داخل کنسول پرتابش 



 .کرد

 "مشکلیه؟ "

مگان  ".چیزی نیست که از پسش بر نیام "
 ماشین را بر روی دنده

عقب گذاشت و از محل پارکینگشان خارج 
 .شد

 "نباید با مادرت تماس بگیری؟ "
به رانندگی اش ادامه داد و تلفنش را  ".چرا "

 .برنداشت

من نوآ رو تو خونه ی پدر و مادرت ول  "
 در پاسخ به برآشفتگی " .کردم

نگران نباش. اگه  " .مگان، خنده ای کرد
 کسی بتونه از پس مامانت بر



بیاد، اون برادر منه. اما باید باهاش تماس 
 بگیرم و یه بررسی کنم و

 ".ببینم چقدر اوضاع بده
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اما شاید  " .لبخندی زورکی زد ".اوه. بده "
 تازه ، .ایده ی خوبی باشه

 ".تو بهتره که اونو چک کنی
جاش تلفن مگان را برداشت و شماره ی نوآ 

 را وارد کرد، بعد گوشی را

اشتدم گوشش نگه د . 



سالم، نوآ. فکر کردم بهت بگم که ما از  "
 ".مرزهای ایالت بیرون نزدیم

مگان اینجا کنارم  " .جاش اخمی کرد
 ".نشسته، پس حواست باشه

جاش خوشحال به نظر نمی رسید ، همین 
 باعث شد مگان کنجکاو

 .شود که برادر جاش چه گفته است

 "اوضاع تو خونه ی فانده میر چطوره؟ "
 جاش مکث طوالنی کرد و بعد

و یک سکوت طوالنی تر  ".آهان " نجوا کرد،
 و "باشه " در پی اش با

 " شکسته شد. سر انجام جاش گفت، "واوو "

 اوه ، لعتنی. اصال به این



و یک دستش را در  ".فکر نکرده بودم
 باشه، ساعت" .موهایش فرو کرد

تماس را قطع کرد  ".یازده اونجا می بینیمت
را پایین آورد و از و تلفن  

 .شیشه جلوی ماشین به بیرون نگاه کرد

 "خب ...؟"

جاش تکانی خورد و صورتش را به سمت 
 طبق گفتهی " .مگان چرخاند

برادرم، که آماده ی شاخ و برگ دادنه ، 
 مادرت نزدیک بوده که سکته
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کنه. پدرت هم دو تا قرص زاناکس داده 
 .بهش و اونو تو تخت خوابونده

مادرت هم صبح بیدار شده و جوری رفتار 
 کرده انگار اون حادثه هرگز

 ".اتفاق نیفتاده
 ".شوخی می کنی "

 ".نه "
تماس های از دست رفته ام رو چک کن  "

 ".و ببین تماس گرفته

جاش تلفن مگان را برداشت و مگان یاد 
 تماس از دست رفته ی جی

افتاد. اگر او پیام گذاشته باشد چه می شد؟ 



 دیگر خیلی دیر بود تا

جاش را متوقف کند. حقیقت گفته شده 
 بود، و او به جاش توضیحی

بدهکار نبود اما با این وجود احساس 
 .ناخوشایندی داشت

یشب پنج اون د " .جاش به لیست نگاه کرد
 بار تماس گرفته و یه بارم

امروز صبح و سه تا پیام صوتی داری. می 
 "خوای بهشون گوش بدم؟

به نظر می رسید که این یک راه چاره ی 
 پیش پا افتاده است ولی

خودش را دید که سرش را به معنی تایید 
 ".آره " .تکان می دهد



جاش به اولین پیام گوش داد، شانه هایش 
عصبی به را با یک حالت  

جاش  " خب، " .سمت گوشه هایش باال برد
 گفت و همان موقع دکمه

اون پیام تقریبا پیچیده  " .ی حذف را فشرد
 بود اما لُِب کالم این بود
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که فوراً با مامانت تماس بگیری. این پیام 
 نیم ساعت بعد از رفتن ما

 ".گذاشته شده بود



 "... باشه "

جاش به دومین پیام گوش داد، و قبل از 
 اینکه گوشی را پایین بیاورد

با خنده ای که دیگر محو شده بود، مبارزه 
 .کرد. این یکی را حذف نکرد

زاناکس فکر کنم این پیام رو بعد از اینکه  "
 خورده گذاشته چون مثل

 " .کسی بود که انگار مسته

مگان با عصبانیت هوایی از بینی اش خارج 
 مامانم هرگز تو " .کرد

 ".زندگی اش یه روز هم مست نبوده

خب، اون یقیناً مثل یه مست به نظر می  "
 رسید اما به اندازه ای که



 ".تو توی هواپیما خنده دار بودی ، نبود
زبان درازی کرد مگان به جاش . 

اون ازت خواسته که  " .جاش خنده ای کرد
 باهاش تماس بگیری و از

اینکه تو این موقعیتی که بهت نیاز داره 
 رهاش کردی شدیداً سرزنشت

و برای تأکید روی سه کلمه ی آخر از  " .کرده
 نقل قول سر انگشتی

اما بعدش ازت خواسته که  " .استفاده کرد
یتیباهاش تماس بگیری اهم  

 ".نداره چه موقع چون نگرانته
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اون  " .مگان با حرف های جاش جدی شد
 باید موقع گفتن این حرف

 ".گیج بوده باشه

مگی، اون مادرته. اون دوستت داره حتی  "
 اگه ندونه که چطوری بهت

 ".بگه

 "مگی ؟ " .مگان نگاه خیره ای بهش کرد

بامزه اس. و تو  " .جاش شانه باال انداخت
 هم در حالیکه هیچی جز

سوتین نپوشیدی و برای پیرمردها در مورد 
 خطرات کنه ها سخنرانی

یک  ".می کنی خیلی خیلی بامزه میشی



 خنده ی گشاده سراسر

 ".به هم میان " .صورتش را پوشاند

ش گفت که هیچ کس مگان عمالً به جا
 اجازه ندارد او را مگی صدا بزند

زمانی این یک قانون شد که یک پسری –
 موقعی که کالس اول بود

صدا زد و مگان هم 39 او را استگی مگی
 – دندان جلویی او را خرد کرد

اما درنگ کرد. چه اهمیتی داشت؟ آن پسر 
 تنها کسی بود که یک

روزی از این نام توهین آمیز استفاده 
 میکرد. بعالوه ی اینکه، زمانیکه

 .او، آن اسم را می گفت، حق باهاش بود



 "پیام دیگه ای نبود؟ ".مگان پرسید

 (مخفف دایناسور استگوسور39 )
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جاش مکث کرد و در صندلی اش تکان 
 چرا، یه پیام دیگه از " .خورد

مادرت. اون حدود چهل و پنج دقیقه ی 
 ".پیش تماس گرفته

 ".پیام رو گوش بده "
جاش پیروی کرد و تلفن را بعد از سی ثانیه 

 پایین آورد بدون هیچ



 .عکس العملی

 "خب ؟ "

جاش نفسی گرفت، ناباوری در تمام 
دصورتش را پوشان  اون " .

میخواست بهت یادآوری کنه که امروزت 
 کامال پره. و گفت که من

باید کت و شلوار رسمی بگیرم و فکر کنم 
 برادرم رو ساعت یازده تو

مغازه می بینم، که نوآ قبالً بهم در موردش 
 گفته بود. بعدش، ازت

خواسته که باهاش به پاول گاردن بری ، اما 
 بعدش من باید تو ساختمان

ستری باهات دیدار کنم تا گواهی دادگ



 ".ازدواج مون رو بگیرم
 ".اوه، گندش بزنند ".مگان غرولندی کرد

صدایش شادتر از مگان  ".آره، می دونم "
 اون یه سری کارهایی " .نبود

و  ".از قبیل رنگ کردن موهات لیست کرد
 .به سمت مگان چرخید

 "چرا می خوای موهاتو رنگ کنی؟"
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مگان به آرامی و در حالیکه لبانش را بهم 
 فشار می داد، سرش را کج



مادرم به خاطر اینکه قبل از اینکه  " .کرد
 بیام، تو سیاتل سالن

آرایش نرفتم ، شوکه شد. وقتی بهش گفتم 
 من درست سه هفته پیش

موهام رو کوتاه کردم، بهم گفت موهام باید 
 هایالیت بشه تا فِرها تو

 ".شینیون خودشون رو نشون بدند

تو داری  " .جاش شوکه به مگان نگاه کرد
 ".باهام شوخی می کنی دیگه

دستش را به سمت یک حلقه از موهای 
 مگان دراز کرد و آن را باال

موهات خیلی عالیه، مگان. تغییرش  " .آورد
 ".نده



چیزی گرم که با غم و اندوه درآمیخته بود 
 قبلش را پر کرد و اشتیاق

زیبایی را شکل داد. چگونه همچین چیز 
 فوق العاده ای را توانست در

 یک لحظه حس کند ؟

 ".ممنون " .مگان به نرمی گفت

من می خواستم کت و شلوارها رو نادیده  "
 بگیرم اما مامانت گفت که

بود. و انگار من و  برادرت هم اونجا خواهد
 نوآ هم کت و شلوار پدرت

 ".رو باید بگیریم و براش ببریم

 ".لعنتی "
 ".آره"
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 ".متأسفم ".مگان گفت

دستانش دستان مگان را پوشاند و  ".هی "
 چه " .به مگان لبخندی زد

خوب ، چه بد، من تا امشب به این نامزدی 
 متعهدم. یعنی اینکه این

 ".همه چیز رو شامل میشه

اما جی هزینه ی کت و شلوارش رو  "
 خودش پرداخت کرد. و مطئمنم

اون آدم ناخن خشک سفارش رو کنسل 
 ".کرده



 ".من هزینه کت و شلوار رو می پردازم "

ن نه، نپرداز. ای " .مگان گلویش را صاف کرد
 شلوغ کاری منه و من

 ".هزینه اش رو پرداخت می کنم

بیا بریم  " .جاش دست مگان را فشار داد
 صبحونه و اونجا رو یه

منطقهی آزاد و بدون بحث و گفتگوی 
 ".عروسی اعالم کنیم

 ".موافقم "

گفت و گوی آسوده ای که آنها در طول 
 صبحانه در آن شریک شدند

یگر عالی ثابت کرد که چقدر آنها برای یکد
 هستند. جاش شوخ و



خندهدار بود. آنها بدون وقفه در مورد 
 بزرگ شدنشان و فارغ

التحصیلیشان از کالج صبحت کردند و 
 فهمیدند که از زندگی شان چه

چیزی می خواهند. جاش اقرار کرد که 
 تصمیمش برای ملحق شدن
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به کسب و کار پدرش بعد از مرگش محکم 
 تر شده بود، اما گاهی اوقات

حس می کرد زمانیکه بچه بوده بدون 



 داشتن انتخاب تصمیم گرفته

است. جاش در مورد مشخصات کاری که 
 انجام می داد هیچی نگفت و

به نظر می رسید که می خواست همانطور 
رف زدن ادامهخودش به ح  

 .دهد و مگان هم چیزی نپرسید

اگه تو به کسب و کار پدرت  " مگان پرسید
 ملحق نشده بودی، چه

در حالیکه به  "کاری میخواستی انجام بدی؟
 صورت جاش نگاه

 .میکرد

جاش با حالت آگاهانهی نصفه و نیمه بی 
 ".نمی دونم " .اعتنا گفت



مگان ساعدش را بر روی میز گذاشت و به 
جاش خم شد سمت  حتی" .

برای یه ثانیه هم باورش نمی کنم. هر کسی 
 یه رویایی داره، اهمیتی

نداره که چقدر از نظر یه نفر دیگه نامعقول 
 ".یا احمقانه باشه

سر به سر مگان  "و رویای مخفی تو چیه ؟ "
 گذاشت، و دستانش را

اگه تو خیلی  " .میان دستان خودش گرفت
 مشتاقی برای منو بشنوی،

رای خودتو بگوب ." 

 .مگان خنده ی شرورانه ای بهش زد

 ".می خوای تو آمریکن آیدل برنده بشی "
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من همچین خیال باطلی رو  " .مگان خندید
 ندارم. استعداد موسیقی

 ".ندارم
 ".می خوای از کوه اِوِرست باال بری "

به هیچ وجه. مثل یه کابوسه.  " .مگان لرزید
 از سرما متنفرم. یکی از

مزایای زندگی تو سیاتل اینه که با وجود اون 
 همه بارون به ندرت برف

 ".می باره

 ".بی خیالش شدم. بهم بگو "



 ".احمقانه است " .لبخندش مالیم شد
ونه احمقانه اگر اون رویاته پس نمی ت "

 انگشتانش را دور ".باشه
 .انگشتان او فشرد تا تشویقش کند

مگان آب دهانش قورت داد، به نظر عصبی 
 می خوام ، مامانم " .می آمد

منو همونجوری که هستم بپذیره به جای 
 اینکه سعی کنه به اون چیزی

 ".که می خواد من باشم ، تغییرم بده

 "چطور این می تونه احمقانه باشه، مگان؟ "

چون من نباید همچین آرزویی رو تو وهله  "
 ".ی اول بخوام

 .جاش برای چند ثانیه به چشمانش نگاه کرد



 بهت گفته بودم که "

کسب و کارم تو دردسر افتاده، یه دردسر 
 بزرگ، و االن خودم رو مواجه
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با یه تصمیم گیری خیلی سخت می بینم. 
 من دو تا انتخاب دارم که

هیچ کدوم از این انتخاب ها خوب نیستند. 
 اگه من اولی رو انتخاب

کنم، ده تا از کارمندها شغل شون رو از 
 دو تا از اونا– دست میدن



اوقات سختی برای پیدا کردن یه شغل 
 و اما اگر دیگری– دید دارندج

رو انتخاب کنم، کسی که خیلی برای من 
 مهمه احتماالً تو این مسیر

آهی کشید و خوشحال به  ".آسیب می بینه
 .نظر نمی رسید

تو توی یه دو راهی ناخوشایند واقعی  "
 فرد مهم برای "هستی، هان ؟

او. نوآ؟ این می توانست دلیل آمدن 
 برادرش باشد؟

 ".آره "
به همین خاطر با من فرار کردی؟ اجتناب  "

 "از تصمیم گیری؟



نه.  " .جاش برای لحظه ای بهش نگاه کرد
 واقعا در این نقطه دیگه

هیچی وجود نداره که انجام بگیره به جز 
 انتخاب من. مگه اینکه من یه

 ".معجزه دریافت کنم

و تو مجبوری که تا آخر این هفته  "
 موقعی که "تصمیمت رو بگیری؟

جاش سرش را به معنی تایید تکان داد، 
 تو تصمیمت " مگان پرسید،

 "رو گرفتی؟
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صدایش گرفته بود، و مگان با  ".نه "
 دستانش دستان او را پوشاند،

شستش بر روی بندانگشتان جاش عقب و 
شدجلو می   همونطور که " .

گفتم، من این سفر رو به سرنوشت واگذار 
 کردم و تو جوابی هستی که

گرفتم. و این دلیل خوبیه که فکر کنم این 
 ".چیزیه که به اون معنیه

 " .وحشت تمام صورت مگان را در برگفت

 "من؟

من ترجیح میدم تو ناکجا آباد هم با تو  "
 باشم. تو هدیه ای از طرف



موقعی که مگان  ".سرنوشت به من بودی
 خواست اعتراض کند، جاش

بیا یه قولی بدیم. از  " .جلویش را گرفت
 صحبت کردن در مورد مامان

تو و کسب و کار من دوری کنیم و تا اون جا 
 که می تونیم یه امروز

 "شاد بسازیم

مگان به طور اغراق آمیزی لب و دهانش را 
 اجتناب " .پیچ و تابی داد

صحبت کردن در مورد کسب و کار تو  از
 ".خیلی آسون تره

ها! تو قطعا  " .جاش لبخند بدجنسانه ای زد
 هیچ تمایلی به بودن تو



 ".خونه نداری

به  " .مگان به حالت از خود راضی گفت
 خاطر این، من تو رو نمی برم

 ".تا تلفن جدید بگیری
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من به کی می  " .صدای جاش مالیم شد
 خوام دیگه زنگ بزنم ؟ تنها

فردی که می خوام باهاش باشم اینجا 
 ".باهامه

بیا از اینجا  " .مگان با خنده ی ریزی گفت



 ".بریم بیرون، رومئو

اما ما مجبوریم ساعت یازده کت و  "
 ".شلوارها رو بگیریم

 .لبخند مگان تبدیل به یک خنده کشدار شد
 ".می دونم "

جاش صورتحساب را پرداخت کرد و آنها از 
 رستوران خارج شدند، و

جاش دستش را دور کمر مگان حلقه کرد، 
 او را به سمت خودش

کشید. به سمت گوش مگان خم شد و نجوا 
 می دونی نشستن " .کرد

مقابل تویی که لباس زیر نپوشیدی چقدر 
س آدمو پرت می کنه؟حوا " 



مگان قهقه زد، اما موجی از شهوت وجودش 
 ما باید " .را در برگرفت

 ".دوش بگیریم و لباسامون رو عوض کنیم

مادرت گفت امروز میره گل ها رو بگیره و  "
 کیک رو چک کنه و بعد

یه توقفی داره تا مطمئن بشه کت و شلوار 
 ".همه خوب به نظر میرسه

نیم تو خونه ی خالی پس ما یک ساعت و  "
 وقت داریم تا دوش بگیریم

 "و لباس عوض کنیم؟
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جاش کنار ماشین مگان ایستاد، و او را به 
 و کارهای " .سینه اش فشرد

و مگان را با شدتی بیشتر از حد  ".دیگه
 انتظار بوسید، اما مگان شکایتی

 .نکرد
قطعا  ".در مقابل لبان جاش زمزمه کرد

 جاش جدا "چیزهای دیگه،

بهم بگو  " .شد و در ماشین مگان را باز کرد
 ما چقدر به خونه ی پدر

 ".و مادرت نزدیکیم

جاش یک ناله بلندی کرد و مگان  ".نزدیکه "
یت، دهنها " .خندید  



 ".دقیقه

 ".تالفی ها بسیار دردناکه، مگان فانده میر "

و آنها دردناک بودند اما لذت بخش هم 
 بودند. جاش از این حقیقت که

مگان پشت فرمان می نشیند و بدون 
 شورت است بهره برد و دستش

را بر روی ران مگان کشید و لبه دامنش را 
 بلند کرد و دستش را باالتر

 .برد

 ".خدایا، تو خیلی خیسی ".ناله کرد

مگان نفس نفسی آرامی کشید و همان 
 موقع انگشتان جاش شروع به

مالیدن کردن تا او را به اوج برساند اما کامال 



 به اوج نرسید. همان موقع

که ماشین را در مسیر ورودی پارک کرد، از 
 میل جنسی شدیدی که
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داشت پرشور و حرارت شده بود و به هیچ 
 چیزی جز اینکه جاش را به

داخل خانه ببرد و لباس هایش را در بیاورد 
 .فکر نمی کرد

دست جاش را گرفت و او را از پله ها باال و 
 داخل اتاق برد. او را به دیوار



هل داد و دستش را به سمت شلوار جین 
دراز کرد. جاش موقعی که او  

داشت مگان را تماشا می کرد لبخندی 
 شیطانی صورتش را درخشان

 ".تو خیلی مصممی " .کرد
تو تمام راه تا اینجا منو دیوونه کرد. حاال  "

 همان موقع ".نوبت منه

مگان شلوار جین او را پایین کشید و بر روی 
 زانوانش نشست و به او

خارج کند کمک کرد تا پاهایش را شلوار . 

جاش به سمت پایین و او نگاه کرد، 
 چشمانش پوشیده از شهوت و میل

شدید بود، همان موقع مگان آلت او را 



 .لیس زد ، سپس به او نگاه کرد
نگاه جاش با نگاه مگان تالقی کرد و موقعی 

 که مگان دوباره آلتش را

لیس زد ناله ی آرامی کرد. پشت سرش را 
تشبه دیوار تکیه داد و دس  

را به سمت موهای مگان دراز کرد، با مشت 
 های شلش موهایش را

کشید و همان موقع مگان آلت او را داخل 
 دهانش کرد. مگان سرعت

 .داد و او خیلی زود بی قرار شد

جاش مگان را داخلش آغوشش کشاند، او 
 را عمیق بوسید، زیپ لباسش

را باز کرد و از شانه هایش پایین کشید و 



زمین انداختلباس را بر  . 
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لبانش را از لبان مگان کشید و به سمت 
 من " .گوشش رفت و گفت

خیلی دو دلم. بخشی از وجودم تو رو زیر 
 دوش حموم می خواد و

 ".بخشی دیگه تو تخت

 " .مگان دهانش را به دهان او فشرد

 ".تختخواب
جاش ران های او را گرفت و جوری بلندش 



 .کرد انگار که وزنی ندارد

پاهاش را دور کمر جاش و دستانش را دور 
 گردنش حلقه کرد و به

عقب رفت ، و در همان حالی که جاش این 
 فاصله ی کوتاه را تا تختش

ر روی می رفت او را بوسید. او را یک وری ب
 تشک خواباند و باالی

سرش بود و همانطور که همچنان لب 
 هایشان به هم متصل بود با

دستش سینه مگان را گرفت. و خواست بر 
 روی پهلویش بچرخد اما

مگان نمی خواست که منتظر بماند، او 
 .جاش را همین االن می خواست



مگان زمزمه کرد. دستش را به سمت  "نه، "
را به پایین دراز کرد و او  

 .درونش هدایت کرد

جاش دعوت او را پذیرفت، لگنش را بلند 
 کرد و عمیق و با یک ضربه

داخلش شد. مگان قوسی به کمرش داد و 
 باال آمد جاش را عمیق تر

می خواست ، نیاز بیشتری داشت. پاهایش 
 دور کمرجاش تنگ تر شد

اما جاش آنها را شل کرد، و یکی از آنها را 
یش را بربلند کرد تا زانو  
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روی شانه اش قرار دهد. زمانی که سرعتش 
 بیشتر شد مگان نفس نفس

کشید و بدنش پاسخ داد، او بیشتر می 
 .خواست

جاش به مدت یک دقیقه او را نزدیک نگه 
 داشت، اما مگان محکم

چسبیده بود و با رها شدنش می جنگید، 
 آن را برای آخرین بار

میخواست، می خواست با جاش به اوج 
 برسد. دستان جاش سینه های

مگان را پوشاند و با انگشت شستش و 
 اشاره اش نوک سینه اش را فشار



داد و این کار برای اینکه مگان را تا آستانه ی 
 به اوج رسیدن ببرد،

له ی بلندی کرد، کافی بود. مگان نا
 انگشتانش را پشت جاش فرو برد

و همان زمان حرکت جاش دیوانه وار شد و 
 او هم به اوج رسید و

 .ضربهی محکمی زد و ناله ای کرد

جاش بر روی مگان از حال رفت، پاهای 
 مگان را باز کردن و به پهلویش

چرخید و مگان را هم با خودش چرخاند. او 
 را بوسید، زبانش به دنبال

زبان مگان بود و دستانش در موهای او فرو 
 .رفت



 " این یه جورایی ماه عسله که ما داریم، "

 مگان در مقابل لبان او

 .لبخندی زد
 ".تو، مگان فانده میر، کامال بی نقصی "

مگان با خنده  ".تو خودتم خیلی بد نیستی "
 .گفت
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جاش گفت به  ".منظورم دقیقا همینه "
 عقب رفت تا به چشمان مگان

و االنم – ما اینو .... انجام دادیم " .نگاه کند



 ".داریم می خندیم

 "جاش تو چرا کلمه ی سکس رو نمیگی؟ "

 .مگان سربه سرش گذاشت

 ".تو واقعا خیلی مبادی آدابی "

این فقط یه سکس تنها نبود، مگان، و تو  "
 اینو می دونی. این حتی

نزدیک به اون چیزی که من تا حاال تجربه 
 احساسی ".کردم هم نبود

بی حد و مرز قبل از اینکه محو بشود در 
 .چشمان جاش سوسو میزدند

 ".اما شاید برای تو اونطوری نباشه "
عکس  " .مگان با شگفتی سرش را تکان داد

پنج دقیقه ی پیش العمل  



من برای آشکار کردنش کافی نبود؟ این 
 نه– برای من نرمال نیست

 ".برای منی که با افراد مختلف سکس داشتم

 ".همچنین برای من "

حرفش نصفه ماند و همان  "... من هرگز "
 موقع دستش را به آرامی بر

روی گونه ی جاش قرار داد، انگشت 
 شستش بر روی خط لب باالیی

ر حرکت بود. این چیز بین آنها جاش د
 خاص بود و ارزش حفظ کردن

شاید فقط ما باید به مامانم همه  " .داشت
 چیز رو بگیم و هر اتفاقی

 ".که می خواد بیفته، بیفته
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تو  " .تردید در چشمان جاش فریاد می زد
 واقعا می خوای اون کار رو

 "انجام بدی؟
 "ایستادن مقابل مادرم؟ "

و گفتن حقیقت. می تونی اینکار رو انجام  "
 بدی و با عواقبش زندگی

 "کنی؟

 "یعنی چی؟ " .مگان به آرامی عقب رفت

اگه مامانت همین االن بیاد داخل اتاق و  "
رو بگی،تو بهش همه چیز   



 "فکر می کنی اون چی کار می کنه؟

اول از همه اگه ما رو اینطوری یه وری  "
 .ببینه، خیلی عصبانی میشه

آدم های عادی موازی با لبه ی تخت  مگان،
 مگان ".سکس می کنند

 ".نه عمود بر آن " .فریاد زد
جاش دستش را بر روی شانه مگان 
 گذاشت، و ترقوه اش را مالشی داد

دودالنه زدو لبخندی   "و بعدش ، " .

 "اون چی میگه؟ " .سیخونکی زد
چیز خوبی  " .مگان شانه ای باال انداخت

 ".نیست
آره، من هم تقریبا همچین حدسی می  "



 زنم. اما اون دقیقا چی کار

 "می کنه؟
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اون منو طرد می کنه و بابام و داداشم و  "
 مامان بزرگم رو از صحبت

 ".کردن با من برای همیشه منع می کنه

 "اون واقعا همچین کاری می کنه؟ "
اون دقیقا همچین کاری رو برای یه اشتباه  "

 . کوچیکتر انجام داده

اون یه خواهر داره. موقعی که من راهنمایی 



 بودم، اونها با هم دعوای

مقانه ای کردند. مامان گفت از همه ی اح
 چیزهایی که بوده دستمال

توالت بهترینش بوده و اونا از اون موقع با 
 هم صحبت نکردند. مامان

بزرگم حتی وقتی مامانم اون دور و برا 
 .هست بهش اشاره ای نمی کنه

و هر دفعه از مامان بزرگ در موردش می 
 پرسم، میگه این داستان

ست که در موردش حرف مرتبط به اون نی
 بزنه. و این کار رو باید

مامانم اگر یه زمانی خواست تا در موردش 
 مگان ".بگه، باید انجام بده



کی خواهرش رو به  " .سرش را تکانی داد
 خاطر چیزهای خیلی مسخره

 "طرد می کنه؟

 .جاش شوک زده به مگان نگاه کرد

 ".من می دونم تو داری به چی فکر می کنی "

 او بر روی یکی از آرنج
چرا من باید به افکار اون  " .هایش بلند شد

 اهمیت بدم؟ اما من
نمیخوام همه ی خانواده ام رو از دست 

 بدم. من بابام و داداشم رو

دوست دارم. و در حالیکه می دونم مامان 
 بزرگ همچنان با من تماس
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میگیره، و تا به االن که مامان بزرگم با پدر و 
 مادرم زندگی می کنه

اونو ) خاله اش ( دیگه هرگز ندیدم. بابام 
 ... اون منو دوست داره، اما

مطمئن نیستم که به اندازه ی کافی دوستم 
 مگان نشست، معده ".داره

گفتن همه چیز بهش،  " .اش عصبی شد
ن رو به معنای واقعی کلمهم  

 ".یتیم می کنه

جاش کنارش نشست، و دستانش میان هر 
 از همه " .دو دستش گرفت



 "اینها بهترین نتیجه ی مورد نظر چیه؟
بهترین؟ ما فردا همراه با اونایی که هنوز  "

 فکر می کنند تو جی هستی،

سرش را تکانی داد و ناامیدی  ".ازدواج کنیم
 اش را با نفسی سنگین

اما از اونجاییکه فکر نمی کنم که  " .دور کرد
 تو نام خانوادگی ات رو

در آینده ی نزدیک تغییر بدی، پس بهترین 
 سناریو اینه که تو با من

امشب بهم بزنی و مامانم بقیه زندگی اش 
 رو صرف خجالت زده کردن

گزاری که خونه من می کنه. و هر عید شکر 
 میام، ازش خواهم شنید



که من دست تنها پنجاه هزار دالر اونها رو 
 بی اعتنا شانهای ".برباد دادم

ولی حداقلش یه جایی  " .باال انداخت
 خواهم داشت که برای شام

 ".شکرگزاری برم
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نه، مگان مجبور بود یک راه حل دیگری 
 برای این مشکل پیدا کند، اما

موقعی که به چهره ی نگران جاش نگاه کرد، 
 مطمئن نبود که راه حلی



وجود داشته باشد. و فقط خودش را 
 .سرزنش کرد

 'Cheri Ladys این رمان متعلق به کانال

Novelsمی باشد و 

به رایگان در اختیار خوانندگان قرار گرفته و 
 پخش و فروش آن در هر کانال دیگر

 .بدون اجازهی مترجم غیرقانونی است
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 فصل بیستم

جاش مجبور بود اعتراف کند که هیچ 



گانشانس موفقیتی ندارند. م  

برای اینکه فرصتی به جاش بدهد، مجبور 
 بود که کل خانواده اش را به

راحتی کنار بگذارد. آنها به سختی یکدیگر را 
 می شناختند اما

میدانست که مگان می توانست همان یک 
 نفر باشد. جاش به چیزی

که پدرش بهش در سال دوم دبیرستان 
 گفته بود، فکر کرد. قلبش به

توسط عشق  خاطر رد شدن دعوتش
 دیرینش شکسته بود ، به همین

دلیل پدرش او را برای پیتزا بیرون برد. آنها 
 در مورد همه چیز با هم



صحبت کردند تا اینکه وقتی وسط خوردن 
 شیرینی پای شان بودند،

 " همه ی آن چیزی که پدرش گفت این بود،

 دخترهای زیادی اون

بیرون هستند، جاشی. تو ممکنه با گروه 
ازشون قرار بذاریزیادی   

ممکنه با تعداد کمی قرار بذاری. اما یه 
 روزی، باالخره تو اون یه نفر رو

 ".پیدا می کنی
پدرش به او لبخندی زد که حاکی از آگاهی 

 نسبت به همه چیز بود و

موقعی  " .دستانش را با دستمال تمیز کرد
 که تو انتظارش رو نداری



احتماال عاشق میشی حداقلش که برای من 
 .همچین چیزی اتفاق افتاد

زیست 101 تو کالج مادرت وارد آزمایشگاه
 شناسی شد و در موردش
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چیزی وجود داشت که باعث می شد 
یحواسم پرت بشه. ما هم گروه  

بودیم و من خیلی سخت می تونستم بر 
 روی کاری که باید انجام

میدادیم تمرکز کنم و قبل از اینکه از کالس 



 بیرون بریم ازش خواستم

قرار بذاریم. ما یک سال بعد نامزد کردیم، 
 در حقیقت در اون لحظه

میدونستم که یه روزی با اون ازدواج می 
 کنم. و هر روزی که باهاش

منو مطمئن تر می کرد.  سپری می کردم،
 اون به من طوری خاصی

نگاه می کرد .... و دلم آب می شد. می 
 خواستم تمام رویاهاش رو تحقق

ببخشم و تو می دونی چی شد؟ من 
 سرتاسر زندگی ام دارم سعی

میکنم و هرگز هیچ کس رو به اندازه ای که 
 مادرت رو دوست دارم،



و  ".دوست نداشتم و نخواهم داشت
ه بعد از گفتن این حرفبالفاصل  

یه روزی تو  " .یک تکه ی دیگر پیتزا برداشت
 اون یه نفر رو پیدا

میکنی و اون لحظه ای که پیداش کردی، 
 خیلی مشتاقم که

 ".ببینمش

جاش از حرف های پدرش عصبانی شد ، 
 فکر می کرد که پدرش آن

تجربه ی ناخوشایندی که داشته است را 
 درک نمی کند. اما حاال

میدانست... و از اینکه پدرش دیگر نمی 
 توانست هرگز مگان را مالقات



 .کند ناراحتش می کرد
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خاطره ی حرف های پدرش به او اراده تازه 
 پس تو واقعا " .ای داد

ی؟میخواهی امشب با من به هم بزن " 

نه تو با  " .مگان سرش را به آرامی تکان داد
 اشک ".من به هم می زنی

دیگه  " .چشمانش را پرکرد وسپس ایستاد
 نمی خوام بیشتر از این در

موردش صحبت کنم. می خوام که توی 



 زمان باقی مونده با هم

 ".خوشحال باشیم

جاش ایستاد و او را در آغوشش فشرد. آنها 
او شانس کمی داشتند، اما  

 ".باشه " .هنوز کور سوی امیدی داشت

پس بیا  " .مگان لبخندی از سر اجبار زد
 برای امروز وانمود کنیم که

تا ابد وقت داریم و در مورد اینکه چه اتفاقی 
 .امشب می افته فکر نکنیم
 "خاطرات شاد. موافقی؟

 ".آره " .جاش لبخند مالیمی بهش زد
مگان دست جاش را گرفت و فشرد، 

 .لبخندش دوباره واقعی و شاد شد



 ".حاال بیا با من یه دوش بگیر "

باشه، اما همین االن بهت هشدار بدم که  "
 من واقعا آب داغ رو دوست

 ".دارم

  

  

  

436 

 Chei Lady | دامـــــــــــــاد بدلی

از خوشحالی شرورانه ای برق چشمان مگان 
 پس تو اهل " .می زد

دوش آب سرد نیستی. من می تونم 
 باهاش کنار بیام هر چند فکر

 ".نمیکنم امروز بهش نیاز پیدا کنی



جاش قهقهه زد، ولی قلبش همچنان درد 
 می کرد ولی به یادآورد که

در آینده ی قابل پیش بینی اش، چندین 
 .دوش آب سرد وجود دارد

اش فکر کرد که غیر ممکن است اولش ج
 آن سرزندگی سابق را دوباره

بازیابند، اما وقتی با او بود خیلی زود آن 
 خوشی برگشت. آنها به نوبت

هم دیگر را شستند و به گیجی جاش به 
 خاطر اینکه ژل دوش را به

جای نرم کننده برداشت خندیدند و تا 
 زمانیکه آب سرد شد همدیگر

ه مگان در حال زدن را بوسیدند و همچنانک



 موهای پاهایش بود، جیغی

کشید. و جاش با گفتن اینکه زنان پیشگام 
 در شرایط نامساعدتری

بدنشان را اصالح می کنند، سر به سرش 
 گذاشت و مگان هم بهش

 .گفت که بیرون برود

می دونی که واقعا تو داری به نفع من کار  "
 قبال" .خندید "می کنی ؟

بهت گفته بودم که چه حسی نسبت به 
 ".دوش آب سرد دارم

خب، پس دراین صورت بهت اصرار می  "
 ".کنم که بمونی
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جاش خندید و به عقب رفت و به وان تکیه 
 داد. مگان با تعجب بهش

ی خیسش در اطراف نگاه کرد، موها
 تو واقعا " .صورتش آویزان بودند

 "موندی؟

من تعهدات ازدواج قالبی ام رو خیلی  "
 .جدی گرفتم، مگان فانده میر

او لبخندی زد و دست به  ".امر، امرتوئه
 سینه شد، و به دیوار تکیه داد

تا خودش را از جریان آب سرد دور نگه 
 .دارد



توجهش مگان خنده ی نخودی کرد و دوباره 
 را به زدن موهای بدنش

داد. منظره ی بدن برهنه ی مگان که بر 
 روی پاهای کشیده اش خم

شده بود جاش را دوباره تحریک کرد. خدایا، 
 در عرض بیست و چهار

 ساعت چند بار می توانست سکس کند؟

نمی دونستم، موندن  " مگان زیر خنده زد،
 زیر دوش آب سرد جزء

 ".تعهدات ازدواج محسوب میشه
تعهدات ازدواج قالبی من شامل عهدهای  "

 ".غیرمعموله

نگاه مگان به سمت جاش رفت، و حین 



 و " .اصالح با تیغ متوقف شد

 "اون تعهدات چی می تونند باشند؟
جاش شانه ای باال انداخت، و چهره اش با 

 عذرخواهی ظاهری در هم

تا بفهمی تو باید باهام ازدواج کنی " .رفت ." 
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مگان زدن موهای پاهایش را تمام کرد و 
 ایستاد، با نگاهی اغواگر به

 .سمت جاش چرخید

 .خدایا، او مگان را می خواست



چشمان مگان به آلت تحریک شده ی جاش 
 خورد، سپس نگاهش به

دوش آب  " .سمت صورت جاش بازگشت
 سر جزئی از تعهدات محسوب

 "میشه؟

 ".احتماال "
مگان دستش را برروی قفسه سینه ی جاش 

 گذاشت و به چشمانش

نگاه کرد، اما نگاه بازیگوشش به او می 
 .گفت که این عشق بازی نیست

 ".پس تو از اینم نباید عصبانی بشی "

قبل از اینکه بفهمد مگان چه کاری دارد 
 انجام می دهد، مگان سر



دوش متحرک را از روی دیوار برداشت و 
 .آب سرد را به سمتش پاشید

جاش فریادی کشید و سعی کرد که از وان 
 بیرون بپرد ولی مگان

 " .دستش را گرفت و شروع به خندیدن کرد

 فکر می کردم دوش آب

ت بودسرد گرفتن با من جزء تعهدا ." 

بعد از اینکه ما تعهدات ازدواج قالبی مون  "
 رو رد و بدل کردیم، از

 " .پیروی کردنشون خوشحال میشم
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با یک دستش، دسته ی دوش را دست 
 مگان بیرون کشید و با دست

قفسه سینه اش فشرد. او دیگرش او را به 
 سردوش را دید که جاش بر

می خوای  " .روی کاشی دیوار قرار داد
 "باهاش چی کار کنی؟

اگر  " .جاش ابروهایش را باال و پایین کرد
 من مرد تالفی جویی بودم،

باید تو رو می خوابوندم و به طرفت آب می 
 ".پاشیدم

نگاهی امیدوار  "و اگر تالفی جو نباشی ...؟ "
 .چهره اش را دربرگرفت



و برای  ".حدس می زنم تو هرگز نفهمی "
 چند ثانیه آب را به سمت

مگان باز کرد و مگان فریاد کشید. و در 
 حالیکه همچنان مگان را نگه

داشته بود، او را به سمت پهلویش چرخاند 
 و دستش را به سمت شیر

آب دراز کرد، آب را بست و سر دوش 
بر روی دیوار قرار داد متحرک را . 

مگان بین  "تو تاوانش رو پس میدی، "
 خنده هایش گفت. جاش او را

به دیوار فشرد و بوسید، بازیگوشی به شور 
 و حرارت تبدیل شد. مچ

دست مگان را رها کرد، کف دستش را به 



 کف دست او فشرد، و

انگشتانشان در هم گره خورند. جاش دست 
 مگان را به دیوار فشرد در

حالیکه دست آزاد مگان در موهای خیس 
 جاش فرو رفت و او را به

خودش نزدیک کرد. آلتش به شکم مگان 
 فشرده شد، مگان دستش را

 .به سمت او برد و آلتش را مالشی داد

در مقابل لبان  "تو مرد پرشوری هستی، "
 .جاش تبسمی کرد
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صدایش اوج  ".فقط با تو " جاش گفت
 گرفت. دستش را به سمت وسط

 " .پاهای مگان برد و مگان نفس نفسی زد

 تو واقعا می خوای این کار
مگان پرسید و  "رو دوباره انجام بدی؟

 .پاهایش را برای او بازتر کرد

جاش نفسش را حبس کرد، به خودش 
 گفت آرام تر، اما به نظر میرسید

بهت گفته بودم  " .که مگان فکر دیگری دارد
 که انتخاب سختیه که تو

رو یا تو رختخواب داشته باشم یا زیر دوش. 
 و این چیزیه من موقعیت



 ".برد/برد بهش میگم

پس تو دوست داری که هم کیک رو  "
 "داشته باشی هم بخوریش؟

جاش دست مگان را رها کرد، سپس باسن 
 او را گرفت و او را بر روی

و  ".من قطعا عاشق کیکم " .دیوار باالتر برد
 دهانش را به سمت دهان

مگان برد و مگان به او کمک کرد که واردش 
 شود. پاهایش را دو کمر

جاش حلقه کرد و دستانش را دور گردنش، 
 و هنگامی که جاش شروع

را محکم نگهش داشت به حرکت کرد او . 

می تونی تصورش رو بکنی  " جاش پرسید



 چند بار منو تحریک

و به داخل او ضربه زد. مگان لگنش  "کردی؟
 را خم کرد تا عمیق تر

تصور  ".برود. مگان نفس نفس زنان گفت
 " خوبی دارم،

هیچ کدامشان زیاد طاقت نیاوردند. ناله 
 های آرام مگان او را تا آستانهی

سیدن برد اما ادامه داد تا مگان هم به اوج ر 
 به اوج برسد. موقعی که
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مگان ناله ی بلندی کرد و حلقه اش را دور 
 او محکم تر کرد، صورتش

در میان گردن مگان پنهان کرد و انگشتانش 
 را در باسن او فرو کرد و

قبل از اینکه مگان به اوج برسد سخت تر و 
 .عمیق تر ضربه زد

جاش به مگان تکیه داد و مگان به آرامی در 
 اگر " .گوشش خندید

مهماندار هواپیما می دونست که تو چقدر 
 شگفت انگیزی، احتماال

رو نگه داره سخت تر می جنگید تا تو ." 

جاش نوک بینی اش را به گردن مگان 
 مالید، که باعث شد مگان به



اون هرگز منو بدست نمی  " .خود بپیچد
 آورد. توی اون پرواز تو همه

 ".توجهم رو به خودت جلب کرده بودی
 "و االن؟ " .مگان پرسید

 " .جاش به عقب رفت تا چهره ی او را بنگرد

 من تماما متعلق به تو

، مگانهستم ." 

لبخند شیرینی به  ".خوش به حال من "
 جاش زد و جاش از اینکه او

لحظه ای – آدم دمدمی بود حیرت کرده بود
 لطیف و آسیب پذیر،

لحظهای بعد تخس و بعدش اغواگر و 
 .خواستنی



چشمان مگان بر روی چیزی در پشت جاش 
 دوخته شد و از ترس

گشاد شد، به همین خاطر جاش از روی 
نگاه کرد که بفهمدشانه اش   
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چه چیزی او را ترسانده است. مامان بزرگ 
 داشت آنها را از میان درز

پرده نگاه می کرد و یک دوربین کوچک هم 
 .در دستش گرفته بود

پیرزن  ".می دونستم تو باسن خوبی داری "



 .گفت

حرف های مادربزرگ، مگان را از آن خلسه 
 .ی شیرین بیرون کشید

مامان بزرگ! تو اینجا چی کار می کنی؟ تو "
 "داری عکس میگیری؟

من همه آه و ناله ها و سر و صداها رو  "
 شنیدم. فکر کردم روح داریم

و می خواستم ازش عکس بگیرم. تصور 
 کردم که ما شانس اینو داریم

مایش شبح فایل های مرده باشیمکه تو ن ." 

ما روح نداریم! از اینجا برو بیرون، مامان  "
 "!بزرگ

 "می تونم از باسن جاش عکس بگیرم؟ "



 "!نه "
جاش به خودش آمد و پرده ی حمام را 

 کشید، به سمت صورت مگان

 "فکر می کنی اون چقدر دیده ؟ " .برگشت

نمی دونم، اما از دیدن نقاشی سیاه قلم  "
تت که بر روی دیوارشپش  

 ". زده شده ، تعجب نمی کنم

 "... اوه، خدایا "
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تازه می تونه بدتراز این  " .مگان قهقهه ای زد



 هم باشه. اگر تونسته

 ".باشه جلو رو دیده باشه

اگر مادربزرگت خونه است ، نمی تونه به  "
 این معنی باشه که مامانتم

خونه است؟ مگه اون معموال همه جا مامان 
 "بزرگت رو نمیبره؟

 "... اوه، نه " .خوشی اش از بین رفت
جاش او را رها کرد و مگان بر روی دیوار به 

 سمت پایین لیز خورد. و

 " .برای اینکه خیال مگان را راحت کند، گفت

 فکر نمی کنم که مامانت

اینجا باشه، مگی. طبق اون چیزیکه تو پیام 
 صوتی گفت، صبح خیلی



 ".شلوغی داشت

 ".باشه "

جاش گونه های او را در دستش گرفت، 
 صورت او را به سمت صورتش

چرا برای درست بودنش به  " . متمایل کرد
 پیام صوتی اش گوش

نمیدی، منم سریع لباس می پوشم و میرم 
ررسی کنم. باشه؟یه ب " 

مگان سرش را به نشانه ی تایید تکانی داد و 
 .به نظر نگران بود

عزیز دلم، حتی اگه اون اینجا باشه، دنیا  "
 به آخر نرسیده که. اون قبال

 ".هم انتظار سکس کردن ما رو داشته
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که به اندازه ی سگ  – اما اگر مامان بزرگ "
 پیر هجده ساله ناشنواس

صدای ما رو شنیده باشه، پس قطعا –
 مامانم هم شنیده. دیگه نمیتونم

 ".باهاش چشم تو چشم بشم

من حواسم  " .جاش به آرامی گفت "مگان، "
 ".به این قضیه هست

مگان دوباره سری به نشانه ی تایید تکان 
د، به نظر آرام شده بوددا . 

 ".باشه، مرسی"



جاش از زیر دوش بیرون آمد و به مگان 
 من میرم ساعت " .حوله داد

رو یه چک کنم. اگر بخواهیم ساعت یازده 
 برادرم رو ببینم، فکر کنم

 ".باید عجله کنیم

 .مگان پرسید "در هر صورت اون کجاست؟ "

 "چرا اینجا نیست؟ "

آ را به خاطر آورد. ناگهان مأموریت امروز نو
 چگونه توانسته بود فراموش

کند؟ این چه چیز احمقانه ای ست؟ دو روز 
 با زنی جذاب و زیبا او را

در شرف مغلوب شدن و تعطیلی کسب و 
 کارش قرار داده بود. اما



میدانست، که هر کاری انجام می دهد تا 
 مگان را در زندگی اش نگه

دارد. گفتگوی امروز صبح با مگان به او 
 فهماند که میراث پدرش را

اولویت قرار داده بود و چشمانش را بر روی 
 همه چیز بسته بود. خواه

راهی پیدا می کرد که مگان را در زندگی اش 
 نگه دارد یا خیر، او باید
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به طور جدی ارزیابی مجددی می کرد که با 



 بقیه زندگی اش چه کار

 .کند

اما او قصد داشت بر روی هر مشکل 
 جداگانه تمرکز کند و مگان در

 .اولویت بود
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 فصل بیست و یکم

ن از وان بیرون آمد و پیام های صوتی مگا
 مادرش را گوش داد. حق با

جاش بود. مادرش صبح قبل از اینکه بیرون 



 برود، همه ی روز را برنامه

چیده بود. جاش با آنکه پیام صوتی جی را 
 دیده بود هیچ اشاره ای

بهش نکرد. مگان در آستانه حذف آن بدون 
 گوش دادنش بود ولی

 .کنجکاوی جلویش را گرفت

مگان، می دونم که چند روز دیگه عروسی  "
 مون باید برگزار بشه و

متوجه شدم چقدر افتضاح باهات به هم 
 زدم. می خوام فردا شب تو

رو برای شام بیرون ببرم و ما می تونیم در 
 موردش صحبت کنیم. باهام

 ".تماس بگیر



 مگان با ناباوری به تلفنش نگاه کرد. واقعا
 جی فکر می کرد که به همین

 راحتی ست ؟

سوال دیگری پیش آمد که باعث مکثش 
 شد. اگر جاش وارد دنیایش

نمی شد آیا به جی بازمی گشت؟ نه. دیگر 
 به هیچ وجه نمی توانست

به او دوباره اعتماد کند. جی کانر شایسته 
 زندگی رقت آوری هست که

خودش باعثش بود. مگان پیام صوتی او را 
رد، و امیدوار بود کهپاک ک  

 .عدم واکنشش ، پیام را رسانده باشد
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جاش به حمام بازگشت و همان موقع مگان 
 موبایلش را کنار موبایل

سوخته ی جاش بر روی کانتر گذاشت. 
 جاش با شانه اش به چارچوب

خبر خوب اینه که مامانت  " .در تکیه داد
 اینجا نیست. مامان بزرگ

گفت از اینکه برای انجام کارها باهاش 
 بیرون بره اجتناب کرده و

بهانهاش هم این بوده که فکر می کرده به 
 خاطر اینکه دیشب این دور

 ".و بر لخت گشته مریض شده



 ".خوبه ... فکر کنم " .مگان اخمی کرد

و خبر بد اینه که مامان بزرگ با ما می  "
 خواد به فروشگاه اجارهی

کت و شلوار بیاد. چونکه من اونو توی 
 اتاقش با یه سه پایه و زغال

طراحی دیدم، پس موافقت کردم که بیاد. 
 فکر کردم اینطوری میتونم

مانع جاودانه شدنم درهنر توسط اون بشم 
 ... دست کم برای همین

 ".لحظه
ه زدمگان قهقه به نظر می رسه که ما یه  " .

 ".اسکورت داریم
اگر  " .جاش هیجان زده به نظر نمی رسید



 بگم که این ایده منو هیجان

زده کرده دروغ گفتم، اما تا زمانیکه مامان 
 بزرگ لخت و پتی نیست یا

اینکه سعی نمی کنه که لخت منو ببینه، اون 
 ".واقعا بامزه اس

خیلی دوستش دارم من خیلی " ." 
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ببین، من واقعا باید ایمیل هامو چک  "
 کنم، اما تلفنم سوخته. میتونم

 "از کامپیوتر دفترخانگی استفاده کنم؟



مگان با تعجب نگاه کرد. چرا به آن فکر 
 آه ... حتما. هر" نکرده بود؟
 ".چند که اون رمز عبور داره

 "احیاناً تو اونو نمی دونی ؟ "
احتماال  " .خنده سرتاسر صورتش را پوشاند

 همون رمز عبوریه که بابا

 . .برای همه چیز استفاده می کنه

"Lovebug4meو برای جاش 

بابا عادت داشت تا منو  " .آن را هجی کرد
 ".الوباگ صدا کنه

جاش نگاهی عجیب و غریب در چشمان 
 مطمئنی که " .سوسو می زد

اون از اینکه از کامپیوتر استفاده می کنم، 



 "عصبانی نمیشه؟

 ".نه، البته که نه "
به  " .جاش در راهرو این پا آن پایی کرد

 نظرت چقدر طول می کشه

تا آماده بشی؟ ما حدود چهل دقیقه وقت 
 ".داریم تا اونجا باشیم

باید بیست الی بیست و پنج دقیقه دیگه.  "
 و ".موهامو درست کنم

یک دسته از موهای مرطوبش را که بر روی 
 شانه هایش آویزان بودند

یه ربعی طول می کشه که کارم  " .بلند کرد
 ".تموم بشه
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 " .جاش نگاهی به تلفن مگان کرد ".عالیه "

 می تونم موبایلت رو قرض

بگیرم؟ من باید با مدیر کسب و کارم 
 ".تماس بگیرم

 ".البته "
جاش سریع یک بوسه به مگان زد، سپس 

 تلفن را از روی میز برداشت
 .و بدون کلمه دیگری ناپدید شد

֍֍ 

جاش بر روی صندلی دفتر بارت نشست و 
وتربه صفحه ی نمایش کامپی  



رومیزی بارت نگاه کرد. رمز عبوری که بارت 
 فانده میر برای همه چیز

استفاده می کرد را می دانست. پیامدهای 
 آنچه که او می توانست با

 .این معلومات انجام دهد، تکان دهنده بود
البته که مگان می توانست اشتباه کند، اما 

 جاش روز قبل آن آدم را

ز لحاظ فناوری در حین کار دیده بود. بارت ا
 ماهر نبود و یعنی این که

او احتماال تا زمانیکه مجبور نشود رمزهای 
 .عبور را تغییر نمی دهد

پسورد را در صفحه ورودی وارد کرد، در 
 همان حالیکه منتظر بود تا



ببیند آیا آن کار می کند یا نه ، معده اش 
 پیچی خورد. اگر رمز عبور

رگ اخالقی اشتباه باشد، او را از تصمیم بز 
 .اش خالص می کرد
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اما رمز عبور پذیرفته شد، و صفحه نمایش 
 به پیش زمینه آسمانی

پرستاره که پر از آیکون بود تغییر پیدا کرد. 
 خیال جاش راحت شد، اما

هنور مطمئن نبود که آیا می خواهد حریم 



 خصوصی بارت را با چک

کردن ایمیل و پوشه های سند از بین ببرد 
 یا نه، اما هیچ وقت اینگونه

تصمیم گیری نکرده بود. جاش زمانیکه کاری 
 از دستش برمی آمد

هرگز با بی تفاوتی تصمیم نمی گرفت. او 
 ترجیح می داد گزینه هایش

یک اقدام را به خوبی را سبک و سنگین و 
 برنامه ریزی کند. و به

همین دلیل از وقتی که مگان وارد معادله 
 شد سردرگم تر شده بود. او

هرگز در زندگی اش اینقدر دچار تردید 
 نشده بود. مگان نقطه ضعفش



 .بود

اول از همه، او واقعا نیاز داشت که ایمیلش 
 را چک کند. کامپیوتر دو

مرورگرها با  تا مرورگر داشت. یکی از
 چندین تب باز بود که یکی از تب

ها شامل ایمیل بارت بود و مرورگر دیگر 
 بسته بود. جاش مرورگر دوم

را باز کرد و حساب کاربری ایمیلش را وارد 
 کرد و از دیدن پنجاه تا

ایمیل که منتظرش بودند تعجب نکرد. او 
 دو روز پیش سیاتل را ترک

ر به خاطر کرده بود، ولی از روزهای پیشت
 جستجوی اطالعاتی در مورد



از بسیاری از چیزها PVM شرکت مهندسی
 غلفت کرده بود. و تعجب

نکرد که ایمیل سرمایه گذار شرکت را در 
 باالی لیست ببیند. صبح

جمعه بود و مهلتش دوشنبه تمام می شد. 
 مطمئنا سرمایه گذار آخرین
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اطالعات را می خواست. جاش می توانست 
 بهش بگوید که این وضعیت

 – در آستانه ی حل و فصل شدن است



 براساس آن چیزی که

میدانست احتماال نوآ در دفتر بارت به یک 
 – پیشرفت بزرگی داشته

اما جوابش به خودش این بود که وضعیت 
 همانطور است. با وجود آنکه

او یک مدرک دلگرم کننده داشت اما 
 مطمئن نبود که می تواند موفق

شود. به محض اینکه می توانست باید 
 .آخرین اطالعات را می فرستاد

سرمایه گذار خوشحال نخواهد شد. او مرد 
 عمل بود که مورد احترام و

بودقدردانی جاش  . 

وقتی جاش یک ایمیل از مدیریت کسب و 



 کارش، آنجی، که در ساعت

چهار صبح فرستاده بود را دید، نفسش 
 بود و "فوری " گرفت. عنوانش

 .وقتی آن را خواند دچار نگرانی شدید شد

 جاش،

می دونم که خارج از شهری، هر چند که نوآ 
 بهم نگفت که کجا ... یا چرا او هم اینقدر

.می دونستم اگر باهات تماس عجوالنه رفت
 بگیرم حتی اگه دیر وقت باشه بازم

تو جواب میدی ولی چون تو هیچ کاری از 
 دستت بر نمیاد پس منطقی به نظر

نمی رسید که تماس بگیرم. اما باز هم می 
 خواستم که هر چی زودتر بهت خبر



 .بدم
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تد مورای یه حمله ی قلبی داشته. همسرش 
 تماس گرفت و گفت که اونا تد رو

به هاربِرویو بردند. اون باید عمل قلب باز 
 انجام بده و حداقلش برای یه ماه یا

بیشتر سرکار نمیاد. مریلین گریه کرد و به 
 خاطر پرداخت هزینه بیمه پس از افزایش

نرخ سال گذشته تشکر کرد. اگر تو سهم 
 شرکت رو افزایش نداده بودی، اون



پوشش بیمه ای نداشت. و اگه همه چیز 
 آروم گرفت، مریلین تصمیم داره که

برات از اون رول های دارچینی معروفش 
 .بپزه

می دونم سنم اینقدری هست که جای 
 مادرت باشم، و هر چند هیچ وقت باهات

دم، اما امشب یه استثناء اونطوری رفتار نکر 
 قائل میشم. جاش، من بهت افتخار

می کنم. تو مسئولیت همه چیز رو به گردن 
 گرفتی وقتی که برادرت این کار رو

نکرد. می دونم خودت رو فدا کردی، حتی 
 اگه هیچ کسی متوجه نشده باشه. تو

می تونستی به راحتی بی خیال بشی، اما در 



وعوض ادامه دادی. و ما هر د  

خیلی خوب می دونیم که برای یه مرد پنجاه 
 و هفت ساله شروع یه شغل جدید

چقدر سخته. اگر تو فراتر از توانت پیش 
 .نرفته بودی احتماال تد بیچاره بیکار می شد

فقط می خواستم بدونی که کارت مورد  من
 .بی اعتنایی قرار نگرفته

 آنجی
یک بغضی گلوی جاش را سوزاند و جاش 

وی گریه اشسعی کرد جل  

را بگیرد. او از وقتی که بچه بود تد را می 
 شناخت. آن مرد مثل یک

عمو برای جاش و نوآ بود. بخشی از 



 وجودش می خواست زیر همه چیز
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بزند، سوار هواپیما شود و برود به او سر 
 بزند. اما ایمیل یادآور هدف

اصلی سفرش بود. او اینجا می توانست 
 برای تد مفیدتر باشد. کسب و

کار پدرش چیزی نبود که بتواند آن را پشت 
 سرش جا بگذارد چون که

به زندگی با مگان فانده میر فکر می کرد. 
 لعنتی، به احتمال خیلی



زیاد پدر مگان در بخشی از این حقه بازی 
 که منجر به بیکاری آینده

 .تد می شود، دست داشته است
جاش تقریبا نیمی از زندگی اش را مشغول 

 فدا کردن زندگی

شخصیاش بوده تا کسب و کار را از 
 کشمکش نجات دهد و حاال زمان

تغییر جریان نبود. چون زندگی ها غیر قابل 
 پیش بینی هستند. با

ارادهی جدیدی که پیدا کرده بود، پوشه های 
 سند را باز کرد و در

همهی عناوینی که می توانست منجر به 
 مقصر شناخته شدن بارت



فانده میر شود، جستجو کرد. هرچند جاش 
 مشکوک بود که این مرد

نمی تواند آنقدر حیله گر باشد که خودش 
 به تنهایی این کار را انجام

بخشی از این  دهد ، اما می توانست
 دسیسه باشد. از این گذشته ، بارت

می توانست کمترین ارتباط را داشته باشد. 
 اما جاش نمی توانست

تماس تلفنی ای را دو شب پیش اتفاقی 
 .شنیده بود، نایده بگیرد

بارت پوشه های زیادی در کامپیوتر داشت 
 که بیشتر از حد انتظار

جاش بود، اما بیشترشان به اسم مشتری 



ا و حاوی گزارش بودند. پسه  
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از چند دقیقه جستجو، جاش تصمیم گرفت 
 وقتش را صرف جستجو

 .کردن در ایمیل های بارت کند

مشخص شد که بارت دو حساب کاربری 
 یکی برای کسب و کار،– دارد

خصی. جاش اول اکانت کسب و یکی هم ش
 کار را چک کرد. او

جستجویش را با بررسی کردن ایمیل های 



 فرستاده شده و دریافت

شده در زمان جمع آوری طرح ها در آن 
 بخش شروع کرد سپس به

بازه زمانی ای که آنها درخواست ثبت طرح 
 را داده بودند، رفت. موقعی

که او هیچ چیز مهمی پیدا نکرد، به روز 
 چهارشنبه و روزهای پیشتر

رفت. چند ایمیل تبریک بود که خبر از 
 تصویب جواز ثبت اختراع می

داد، و چند ایمیل در مورد عروسی در پیش 
 روی مگان بود و بقیه هم

 .مرتبط با مشتری

 پس دلیل آن تماس تلفنی چه بود؟



مان هنوز نوآ گفت که احتمال می دهد مجر 
 برنامه ها را داشته باشند

مگر اینکه آنها را برای اینکه کسی با مدارک 
 مجرمانه مواجه نشود، در

دفتر نگه نمی دارند. اگر بارت همین کار را 
 با ایمیل هایش کرده باشد

چی ؟ اگر او می خواست شواهد را از 
 شرکت پنهان کند، حساب کاری

 .شخصی اش امن تر بود
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جستجو بیشتر از آنچیزی که برنامه ریزی 
 کرده بود، زمان برد. بیست

دقیقه گذشته بود و مگان امکان داشت هر 
 .لحظه آماده ی رفتن شود

جاش به حساب کاربری شخصی رفت، و 
 خدا را شکر کرد که بارت

ی کمتری در این حساب کاربری ایمیل ها
 دارد. که همین باعث شد

در یک نگاه ایمیلی که از همه مهم تر بود را 
 ببیند. فرستنده هرمان،

مور، و اسنایدر، وکالی دادگستری بود. او بر 
 روی آن کلیک کرد و

 .شروع به خواندن کرد



 آقای فانده میر،
پس از بررسی پرونده هایی که شما ارائه 

ما احساس می کنیم شماکرده اید،   

 – مصون از دادرسی

 "جاش؟".مگان به نرمی گفت

جاش سرش را سریع باال آورد و سعی کرد 
 .یکه خوردنش را پنهان کند

لبخند روی صورت مگان بهش فهماند که راه 
 فراری ندارد. نفسش را

حبس کرد و دوباره شدیداً تحت تاثیر 
 زیبایی اش قرار گرفت. او لباس

دیگری پوشیده بود، یک لباس صورتی 
 کمرنگ که با موهای تیره اش



 .در تضاد بود

 .تمرکز کن، جاش
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 "نمی خواستم بترسونمت، " مگان گفت،
 .وارد اتاق شد

جاش بر روی تب ایمیل خودش کلیک کرد، 
 سعی کرد آرام عمل کند

 .تا مگان متوجه نشود
تو باید تو کارت خیلی مصمم باشی. برای  "

 مشکلت راه چاره ای پیدا



 "کردی؟

موقعی که مگان کنارش آمد، و دستش را 
 بر روی شانه اش گذاشت،

 .آب دهانش را قورت داد
ه در واقع، بیشتر در مورد قضایا ب "

 ".شفافیت رسیدم

نوک انگشتان مگان به سمت گردن جاش 
 رفت، و عضالت منقبض

و این خوبه،  " .پایین گردنش را ماساژ داد
 مگان به طور "درسته؟

 .دلپذیری پرسید

جاش چشمانش را بست در حالیکه با 
 کشمکش درونی می جنگید. آیا



با دانستن این قضیه که او و نوآ قدرت 
رند کهانجام هر کاری را دا  

شرکت پدر مگان را به پایین بکشانند، می 
 توانست با مگان اینگونه

 ادامه دهد؟
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تا به االن، همه چیز ضمنی بوده است. او 
 هیچ ایده ای نداشت که چه

ته چیز دیگری آن ایمیل ممکن است گف
 باشد، اما احساس می کرد که



 .آن اولین تکه از مدرک محکم شان است
جاش زمزمه کرد، نمی توانست  ".چرا "

 ".خوبه " .مستقیم نگاه کند

 "پس چرا غمگین به نظر میرسی؟ "

جاش بهش نگاه کرد، سعی کرد تن 
 گاهی اوقات " .صدایش تغییر نکند

پاسخی که دریافت می کنیم همیشه اون 
 چیزی نیست که ما

 ".میخواهیم

صحبت در مورد کتمان حقیقت زندگی 
 .خودش بود
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 فصل بیست و دوم

در راه مغازه ی اجاره ی کت و شلوار، مامان 
در موردبزرگ بی وقفه   

نقاشی از پشت جاش، جستجویش در مورد 
 جامعه ی برهنگان بلیز و

لباسی که مادر مگان برایش انتخاب کرده 
 یک پیراهن صورتی–بود

صبحت – مروارید دوزی شده از مد افتاده
 کرد. نیکرز ؛ ملکه ی مادر

انگلستان را که همچین چیزی پوشیده، 
 دیده بود و اصرار داشت که

 .این لباس مناسب تم هست



من ترجیح میدم قبل از اینکه پام رو توی  "
 راهرو بذارم تمام مراوریدها

اما می ترسم  " .مامان بزرگ گفت "رو بکنم
 مامانت سکته بزنه و

 ".عروسی تون خراب بشه

 .چشمان مگان گشاد شد

 "این چیزیه که این عروسی رو خراب کنه ؟ "
 جاش بدون هیچ حس

یشگی زمزمه کرد و به عقب شوخ طبعی هم
 نگاه کرد که مطمئن شود

مادر بزرگ صدایش را نشنیده باشد، اما 
 مادربزرگ بحث را به سمت

 .کیکی که نیکرز سفارش داده بود، تغییر داد



مگان سری به نشانه ی تأیید تکان داد و هر 
 چند لحظه یک بار آهانی

می گفت، اما بیشتر توجهش بر روی جاش 
د. برایمتمرکز شده بو  
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جاش بعد از خواندن ایمیل هایش در در 
 دفتر پدرش، باید اتفاقی افتاده

باشد. او در خود فرو رفته و سرد بود. آیا او 
 از کاری که آنها انجام داده

مئناً بودند پشیمان شده بود؟ اما مط



 همچین چیزی نبود. به هیچ وجه

امکان نداشت که او بتواند اینقدر زیاد 
 .تظاهر به شادی و خوشی کند

و به یاد آورد که تنها نگرانی جاش فقط 
 نامزدی الکی شان نیست. در

واقع آن در مقایسه با تصمیم قریب 
 الوقوعی که جاش با آن مواجه بود،

یک موضوع بی اهمیت به حساب می آمد. 
 جاش بهش گفته بود که

فرقی نمی کند چه تصمیمی بگیرد در نهایت 
 یک نفر آسیب می بیند،

بنابراین اگر او اطالعاتی دریافت کرده بود 
 که او را به سمت یکی از این



گزینه های هدایت می کرد، از پا در می 
 آوردش. جاش مک میالن مرد

رساندن به مردم با  خوبی بود و آسیب
 .روحیه اش سازگار نبود

مگان دستش را دراز کرد و به زیر دست 
 جاش برد و انگشتانشان را در

هم فرو برد. جاش ابتدا هیچ عکس العملی 
 نشان نداد و مگان

میخواست دستش را عقب بکشد که جاش 
 انگشتانش را دور انگشتان

 .مگان حلقه کرد و محکم فشادر داد

مگان خارج از مغازه پارک کند، تا زمانیکه 
 جاش همچنان ساکت بود،



هر چند به مادربزرگ کمک کرد از پشت 
 ماشین خارج شود و
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مادربزرگ به محض اینکه بر روی پاهایش 
 ایستاد، خودش را از دست

 ."من خودم می تونم راه برم " .جاش رها کرد

من قصد کمک به شما رو  " جاش خندید
 ، اما در گوش ".نداشتم

 " .مگان خنده ای اجباری به نظر می رسید

 احتماال خیلی بهتر از من



 ".می تونید راه برید

مادر بزرگ در همان حالیکه به سمت در 
 می رفت غرولند کنان

"گفت  ." کامال موافقم

جاش خواست به دنبالش برود که مگان 
 دستش را گرفت و او را به

عقب کشاند. مگان به دست های حلقه 
 شده شان نگاه کرد سپس به

جاش، می دونم که  " .چشمان نگران جاش
 تو مشکالت بزرگتری

نسبت به عروسی احمقانه ی من داری. می 
 خواستم بدونی که اگه

 مجبوری بری تا کسب و کارت رو مدیریت



 کنی، آزادی که بری، نذار

 ".من مانعت بشم

جاش لحظه ای مگان را از نظر گذراند 
 سپس او را در آغوشش کشاند

و لب هایش را به لب های او فشرد. یک 
 دستش دور کمر مگان حلقه

شد در حالیکه دست دیگرش در موهای او 
 فرو رفت، تا او را محکم

 .مقابل دهانش نگه دارد
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شدت بوسه اش مگان را ترساند. آیا جاش 
 داشت با او خداحافظی

 میکرد؟

اما جاش عقب رفت و دستانش را به 
 سمت گونه های مگان برد، و

گوشه های لبش با لبخندی به سمت باال 
 اول از همه من اینجا " .رفت

ارم. بیا بریم کت و شلوار رو یه کاری د
 ".بگیریم

جاش یک دستش را پشت مگان گذاشت و 
 او را به داخل مغازه هدایت

کرد. مادربزرگ که در مغازه سرگردان شده 
 بود، یک صندلی پیدا کرد



 .و در آن فرو رفت

مگان مثل یک دستگاه رادار، فورا مادرش را 
 .در پشت فروشگاه دید

کوین و نوآ با او بودند و آنها مثل دو تا قوچ 
 نر آماده شاخ زدن به هم

بودند. ظاهرا کوین خصومت یکسانی را 
 نسبت به دو برادر مک میالن

داشت. اما نوآ جلوی خودش را گرفته بود. 
 مگان متوجه شد نوآ از آن

دست مردانی ست که می تواند در یک 
 کمپ کوتوله های آدمخوار رها

نهایت به عنوان خدا مورد  شود و در
 .پرستش قرار بگیرد



مادرش موقعی که نزدیک شد، اخم 
 .سرزنش کننده ای بهش کرد

مگان، خوشحالم می بینم که تونستی "
 مسئولیت آوردن جاش رو

برای گرفتن کت و شلوارش برای عروسی 
 ".فرداتون به عهده بگیری

بیا امیدوار باشیم که  " .دهانش را چینی داد
وسی ت حضورتوی عر   
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پیدا می کنی. من پنجاه و شش هزار دالر 



 خرج نکردم که همه ش به

 ".باد بره

پنجاه و شش هزار دالر؟ هزینه عروسی 
 بیشتر از آن چیزی که مگان

پیدا کرده به آن پی برده بود، افزایش زیادی 
 بود. عصبانی شد و

گونههایش گر گرفتند. جاش مسائل 
 مهمتری داشت تا در این عروسی

دروغین شرکت کند و او باید به این 
 .ظاهرسازی پایان می داد

از دست دادن عروسی م؟ خنده داره که  "
 تو باید اونو یادآوری کنی ،

 "– مادر



دست جاش کیپ شد و او را محکم به 
 مگان حتی " .پهلویش چسباند

فکر از دست دادن عروسی رو هم نمی کنه. 
 "درست نمیگم، مگی؟

کوین با خشم بادی در بینی  "مگی؟ "
 اون بهت اجازه داده " .انداخت

که مگی صداش کنی؟ هر وقت مگی می 
 گفتم اون سعی می کرد با

 ". عصبانیت منو بزنه

کردم؟ سعی می " مگان پوزخندی زد و یکی  "
 .از ابروهایش را باال برد

تو هنوزم نمی خوای اعتراف کنی که من  "
 "!هر دفعه می زدمت



من خیلی شدید زد و خورد نمی کردم،  "
 تو یه " .کوین گفت "مگی،

دختری، موردی که تو اصال بهش توجه 
 ".نکردی
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من هنوزم می تونم تو رو خیلی راحت  "
 "!شکست بدم، کویو

نوآ با نیشخندی بامزه یک به دوی آنها را 
 "کویو؟ " .تماشا می کرد

مادر مگان چرخشی به چشمانش داد، 



 کوین همیشه " .عصبانی بود

دخترهای زیادی رو تو دبیرستان به خودش 
 جذب می کرد اما دوست

دخترهای کمی داشت. مگان یه روز اونو با 
 مقایسه کرد و بعد40 فابیو

به آنها توبیخ  ".از اون بهش میگه کویو
 شما دو تا " .کننده نگاه کرد

بزرگتر از اونی هستید که که مثل بچه ها با 
 پشت ".هم سر و کله بزنید

آنها کرد تا به بحث خاتمه دهدرا به  حاال  " .
 ما باید یه کت و شلوار

برای نوآ بگیریم. چون اونم قراره توی 
 عروسی شرکت کنه باید جور



 ".باشه

مگان مادرش را نادیده گرفت، به برادرش 
 زبان درازی کرد و کوین به

او انگشت وسطش را نشان داد. باعث 
 ناامیدی بود که مامان بزرگ

ش برده بود، او عاشق وقتی نشسته خواب
 بود که مگان و کوین نیکرز را

 .حسابی عصبانی می کردند

دست جاش همچنان دور کمرش بود و 
 وقتی قفسه سینه جاش از یک

خنده ی فروخفته به لرزش درآمد متعجب 
 .شد

 یک بازیگر معروف40
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چطور قراره نوآ  " .مگان از مادرش پرسید
 توی عروسی باشه؟ من فکر

می کردم که تو نسبت ساقدوش عروس و 
 ".داماد رو کامال می دونی

پسرعموت وینس رو راهنمای عروسی  "
 ".کردم

از نظر  " .نوآ جهت ایستادنش را تغییر داد
 من اشکالی نداره که بین

 ".حضار بشینم

و  "من وسوسه شدم، " مادر مگان گفت،



 توجهش را به ویترین کفش

مخصوصا چونکه طرف جاش به طور  " .داد
 شوکه کننده ای خالیه. اما

فکر کردم چیزی که مهمه اینه که جاش 
 برادرش رو کنارش داشته

 ".باشه. اوه، فروشنده اینجاست

مردی که یک کت و شلوار مشکی دستش 
تاق پشتی ظاهر شدبود از ا . 

نوآ خندید، به وضوح تحت تاثیر قرار نگرفته 
 .بود

و  "فکر کنم این اندازه ات باشه، " مرد گفت
 کت و شلوار را به برادر

من قبال کت و شلوار داماد رو  " .جاش داد



 جاش را از ".بیرون آوردم

 "شما دامادید؟ " .باال تا پایین برانداز کرد

 " .جاش قبل از تایید کردن، تردید داشت

 ".آره
مگان سعی کرد تعجب خودش را از اینکه 

 جی سفارش را کنسل نکرده

بود، پنهان کند. همچین اشتباه فاحشی 
 .کامال مخالف شخصیت او بود
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ود مطمئن نبود که چقدر آن با این وج



 بهشان کمک می کند. جاش

قد بلندتر و پهن تر از جی بود، بنابراین 
 امکان نداشت که کت و شلوار

اندازه ی جاش شود. مگان فکر کرد که این 
 مسئله واقعا اهمیتی ندارد

 .چون که جاش به هر حال آن را نمی پوشید

تو  " .متأسفانه، فروشنده سرش را تکانی داد
اتل اونا باید اندازهسی  

هاتون رو اشتباه گرفته باشند. مطمئن 
 نیستم کت و شلواری که من

 ".درآوردم اندازه تون بشه

در مورد چی دارید  " .مادرمگان جا خورد
 "صحبت می کنید؟



می تونم بگم که شلوار به اندازه ی کافی  "
 بلند نیست و فکر نکنم که

 ".کت اندازه ی شونه های پهنش باشه

لطفا بهم بگو که تو کت و شلوار اندازه  "
 ".اش داری

االن ماه ژوئنه، خانم  " .مرد نگران نگاه کرد
 فانده میر. و ما شانس

آوردیم که برای برادر داماد یه کت و شلوار 
 داشتیم. یه چک میکنم

 ".ولی نمی تونم هیچ قولی بدم

بهتره این قضیه  " .مادر مگان فریاد کشید
نهرو مدیریت کنی وگر   

 "!اخراج میشی
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 " .مامان بزرگ صاف در صندلی اش نشست

 او "دارم؟41 ما شام رولت
من گشنه  " .پرسید و به نظر هیجان زده بود

 ".امه
کوین خندید ولی نه دوستانه، و نگاهش 

نشانه گرفتمستقیما جاش را  . 

 " !سر کسی قطع نمیشه... فعال "

من کت  " .فروشنده به نظر عصبی می آمد
 و شلوار برادر عروس رو هم

اگه می  " .به سمت کوین چرخید ".درآوردم



 تونید برید و امتحانش
کنید تا مطمئن بشیم اندازه هستند. 

 او " .مخصوصا با این ... وضعیت
شما هم می  " .به سمت نوآ سری تکان داد

 تونید با اون برید و کت و
 ".شلوارتون رو امتحان کنید

نوآ نسبت به مردان دیگر کمتر هیجان زده 
 به نظر می رسید. فروشنده

من باید اندازه ی  " .به سمت جاش چرخید
 شما رو دوباره بگیرم تا

متر را  ".ببینم چه کت و شلواری داریم
 برداشت و خیلی سریع

رفتاندازههای جاش را گ اون اندازه ها  " .



 فروشنده "کامال پرت بودند،

و همانطور که حدس می  " .به آرامی گفت
 زدم، کت و شلواری که ما

 ".داریم اندازه نیست

واژه ای که برای اخراج شدن و قطع شدن 41
سر به کار برده شده یکسانه که به معنی 

 رولت هم می شود
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شما چطور می تونید اینقدر بی کفایت  "
 لحن صدای نیکرز "باشید؟



این یه چیز  " .یک لحن بسیارسردی بود
 ساده است و شما فقط اعداد

 ".رو یادداشت می کنی

کارمند مضطرب شروع به لرزیدن کرد و 
 گناه کرده عزم و اراده ی مگان

را از بین برد. مرد بیچاره اندازه های جی را 
 داشت نه جاش. و حق با

او بود. جاش قد بلندتر و پهن تر از نامزد 
 سابقش بود. و امکان نداشت

مامان. بس  " .که کت و شلوار اندازه باشد
 کن. تقصیر اون نیست که

 ".اندازه ها اشتباه هستند
 "منظورت چیه ؟ " .نیکول دست به کمر شد



خواست جواب دهد اما جاش  مگان
 پهلویش را سفت چسبید و گلویش

خانم فانده میر، منظور مگان  " .را صاف کرد
 اینه که ما حدس می زنیم

 ".بوده42 فروشنده تو سیاتل دیسلکسیک

چرا اونا یه  " .نیکول با ناباوری پرسید "چی؟ "
 آدم دیسلکسیک رو

 "استخدام کردند تا اندازه ها رو بگیره؟
همون حرفیه که من گفتماین  " جاش با  ".

 در واقع " .عصبانیت گفت

به مگان گفتم که به اون اعتمادی ندارم، اما 
 مگان اصرار داشت که من

42 

یا خوانشپریشی که به Ddyslexia( ) دیسلکسی



آن اختالل رشدی در خواندن هم گفته 
میشود، عارضهای است که در آن مغز نمی 

 تواند
به درستی تصاویر معینی مانند اعداد و 

 .حروف را پردازش کند
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او به  " .بیش از حد واکنش نشون دادم
 سمت مگان نگاه کرد و دهانش

 .را با ناراحتی در هم کشید

ند. چرا دهان مگان از روی تعجب باز ما



 جاش داشت او را قربانی

میکرد؟ بعد متوجه شد که جاش داشت 
 مسیر را برای به هم زدنشان

هموار می کرد. این فکر باعث تپش قلبش 
 شد، به طرز عجیبی که

 .نزدیک بود وحشت کند
با این حال، اگر جاش انتظار داشت 
 مادرش طرف مگان را بگیرد، اشتباه

توجه شدی جاش، مطئمنم االن م " .می کرد
 که مگان تو ریاضی زیاد

 ".قوی نیست

دست جاش سفت شد و مگان مطمئن بود 
 که او می خواهد چیزی



 " .بگوید، اما فروشنده از پشت ظاهر شد

 !خبر خوب، خانم فانده میر

ما کت و شلواری رو که اندازه اش باشه 
 ".داریم

نیکول دستش را بر روی قفسه سینه اش 
 گذاشت و انگشتانش با

گردنبند مراوریدی که دور گردنش بود بازی 
 ".خدایا شکرت " .کرد

باید اینو امتحان کنی تا مطمئن بشیم  "
 ".اندازه ته

جاش به مگان نگاه کرد. برای اولین بار از 
 زمانیکه این تظاهر را شروع

 .کرده بودند، مردد به نظر می رسید
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مگان از روی ترس دل پیچه ای گرفت. آیا 
 جاش می خواهد همین

االن با او کات کند؟ او می دانست این کار 
 باید تمام شود، اما حتی بعد

از آنکه در پارکینگ در موردش گفت، هنوز 
 آمادگی این را نداشت که

 بگذارد جاش برود. بر روی انگشتانش بلند
 من " .شد تا او را ببوسد

 ".می خوام ببینم تو تنت ببینمش

 ".ما باید ببینیمش " .مادر مگان گفت ".آره "



هنوز نامطمئن به نظر می رسد،  "... باشه "
 اما به دنبال فروشنده به

 .پشت فروشگاه رفت

مگان شانه هایش را به عقب داد و حاال که 
 با مادربزرگ تنها شدند

 .منتظر سرزنش مادرش شد

از اینکه می بینم تو هنوزم  " مادرش گفت
 اینقدر بی مسئولیتی باعث

رنجم میشه، مگان، امیدوار بودم ازدواج 
 ".فردات باعث بشه تو بالغ بشی

مگان به یک جواب فکر کرد، اما هدف چه 
 بود ؟

صادقانه بگم ،  " .لحن مادرش نرم شد



 مگان. دیشب بعد از اینکه تو و

اش غیب تون زد خیلی نگران شدم. درک ج
 می کنم که چرا شما

رفتید، اما حداقلش می تونستی تماس 
 ".بگیری تا بدونم حالتون خوبه
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مگان به چشمان مادرش نگاه کرد و یک 
نصداقت غیرمنتظره ای در آ  

دید. از وقتی که یادش می آمد این اولین 
 بار بود که مادرش امنیتش



را به خوب دیدن شدن در مقابل افراد دیگر 
 حق " ترجیح داده بود

 ".باشماست. متأسفم

چشمان مادرش از روی تعجب گشاد شد. 
 مگان دلیل یکه خوردنش را

او هرگز حاضر نبود داوطلبانه – می دانست
 از مادرش معذرت خواهی

 .کند

 .شاید هر دو آنها داشتند عاقل تر می شدند

کوین و نوآ از اتاق های پرو خارج شدند، هر 
 دو کت و شلوار مشکی

رسمی پوشیده بودند. توجه مادرش به 
 مردها جلب شد، و از درزها و



لبه پاچه های شلوار ایراد گرفت. اما جاش 
 وقتی چند لحظه بعد از اتاق

اعث حبس پرو آمد تنها کسی بود که ب
 .شدن نفسش شد

او یک کت و شلوار رسمی مشکی با یقه 
 .های براق مشکی پوشیده بود

پیراهنش سفید بود و با یک پاپیون سفید 
 رنگ ست شده بود. جاش

در درگاه ایستاد، عدم اطمینان در چهره 
 .اش بیشتر از قبل مشهود بود

او یک مرد خوش تیپ بود. مگان در همان 
را دیدلحظه ی اولی که او   

آن را فهمید، اما چیزی در قلب جاش بود 



 که باعث جذب شدنش به

 .او شد
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در همان زمان که نگاه جاش به دنبال نگاه 
 مگان بود، مگان به سمت

او قدم برداشت، نمی توانست دوری کند. 
قدم مانده، در مقابلیک   

جاش متوقف شد و دستانش را بر روی یقه 
 اش گذاشت. مگان

تو زیباترین مردی هستی  " نجواکنان گفت



 "که من تا به حال دیدم،

 .و اشک چشمانش را پر کرد

چشمان جاش چیزی را در چشمانش 
 اما مطمئن – جستجو می کرد

نبود چه چیزی. به جاش یک لبخند نرم 
 اطمینان بخش زد و برق به

 .چشمان جاش بازگشت

آنها برای چند ثانیه همدیگر را نگاه کردند تا 
 .اینکه کوین غرغری کرد

 ".برای ماه عسل هم نگه دارید "

غم در چشمان جاش سوسو زد، اما فقط 
 برای یک لحظه بعد دستانش

او را به آرام به را دور کمر مگان حلقه کرد و 



 .قفسه ی سینه اش فشرد

جاش  ".به خانم جوان چند لحظه وقت بده "
 اون" .به برادر مگان گفت

مغلوب چهره ی خوش قیافه ی جذاب من 
 ". شده

نوآ خندید، ولی مگان حتی بهش یک نگاه 
 سرسری هم نکرد. تنها مرکز

توجهش جاش بود. او نمی خواست جاش 
 را از دست دهد. چه کاری

 باید انجام می داد؟
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آقایان برگشتند تا کت و شلوارهایشان را در 
 آورند و بعد از چند دقیقه

 " .آن لحن رک مادر مگان بازگشت
 خوشحالم که تو در نهایت لطف

د تا کار کردی و پذیرفتی که بیای چون چن
 داریم که باید انجام بدیم

و به طرز ناامید کننده ای عقبیم. برات یه 
 برنامه ی به روز شده تو

 ".ناویگاتور دارم. بیا بریم
بریم؟  " .مگان چرخید تا با او روبرو شود

 "پس جاش چی؟
 ".اون با برادرش میاد "



نه.  " .مگان سرش را تکان داد، مصر گفت
 هر کاری بخوام انجام بدم

 ".اونم همراه من میاد
 ".امروز، روز قبل از عروسی ته، مگان "

 مادرش با اوقات تخلی غرولندی

پس فردا، تو می تونی همه ی زندگی  " .کرد
 ت رو با اون بگذرونی، اما

امروز من بهت نیاز دارم. اینکه بی 
 مسئولیتی تو به لیست کارهایی که

کارهای بیشتری رو اضافه  باید انجام بشه
 کرده، بهمون هیچ کمکی

 ".نمی کنه
چطوری غیب شدن دیشب من به لیست  "



 "اضافه شده ؟
مگان،  " .مادرش چشمانش را چرخاند

 منظورم شب گذشته نیست. من

دارم در مورد وزنت و موهات صحبت 
 .و ناگهان تکانی خورد ".میکنم
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ما خوش شانس بودیم که استایلیستم  "
 برای امروز بعد از ظهر بهت

 ".وقت داده

مگان با ناباوری به مادرش نگاه کرد. 



 وزنش؟ مادرش جدا دوباره

 مطرحش کرد؟

 "وزن مگان چه مشکلی داره؟ "

او برگشت تا جاش را که از اتاق پرو دوباره 
 ظاهر شده بود، و حاال

شلوار جین و پیراهنش را پوشیده بود، 
 ببیند. در صدایش ته رنگی از

 .تهدیدی واضح وجود داشت
مامان بزرگ دوباره بلند شد و مگان احتمال 

 می داد پیرزن برای اینکه

از جر و بحث با نیکرز اجتناب کند خودش 
اب زده است. زنرا به خو  

 .باهوش



به طور تعجب آوری ، مادرش کمی خجالت 
 اون" .زده به نظر می رسید

خب .... بیشتر عروس ها قبل از  ...
 عروسی شون وزنش رو کم می کنند

و چون مگان وزنش رو کم نکرده بود 
 لباسش خیلی براش کوچیک

 ".بود

چشمان جاش گشاد شد و یک سکوت 
 میخکوب کننده که متعاقب

رف های مادرش بود. موقعی که او ح
 صبحت کرد، صدایش کنترل شده
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و محکم بود ، که نشان دهنده ی اقتدار 
 بیشتری در صدایش بود که

کم کردن وزن  " .مگان تا به االن شنیده بود
 ؟ چرا مگان باید وزنش

رو کم کنه؟ اون بدون اینکه عجیب و غریب 
 باشه، بی نقصه و من

منحنی های بدنش رو همینطوری که 
 هستند دوست دارم. و برای

جاش فاصله ی بین شان را  "– موهاش
 ".موهاشم عالیه– " کمتر کرد،

به مادر مگان نگاهی کرد، نگاهش جای هیچ 
میگذاشتبحثی را باقی ن . 



این زنی که کنارمه زنیه که من می خوام  "
 باهاش ازدواج کنم، دقیقا

همینی که هست. نمی خوام اون تبدیل به 
 عروسک باربی های مشابه

هم بشه، پس شما جرأت انجام این کار رو 
 ".ندارید

مادرش با شگفتی به جاش خیره شد، 
 دهانش باز مانده بود. او کاری را

مگان قبال فکر می کرد  انجام داده بود که
 غیر ممکن است. او نیکول

 .فانده میر را وادار به سکوت کرد

 .مامان بزرگ پیش خودش خنده ای کرد

دست مگان را گرفت، انگشتانش در 



 انگشتان مگان گره خورد و محکم
پس حاال وقت  " .نگهشان داشت

 استایلیست می تونه کنسل بشه، چه
بدیم؟ کاری دیگه ای رو ما باید انجام " 

تو جدول برنامه ها  " .مادرش از بهت درآمد
 ".هست
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 "این فقط یه عروسی لعنتیه، " جاش گفت
 و سعی کرد جلوی

نه یه نشست جهانی.  " .عصبانیتش را بگیرد



 چه کاری رو من و مگان

 ".باید امروز انجام بدیم؟ فقط ضروری ها

صورت مادرش قرمز شد، هر چند مگان 
 مطمئن نبود که آیا به خاطر

اون  " .خشم است یا خجالت. شایدم هر دو
 باید لباس عروسش رو

بگیره و مطمئن بشه که بعد از تغییرات 
 اندازه اشه. شما دو تا باید

 ".گواهی ازدواج تون رو بگیرید

این یادآوری ناگهانی یخ کرددست مگان با  . 

به نظر می رسید که اراده و عرت نفس 
 .مادرش داشت برمی گشت

همونطوری که تو پیام امروز صبح گفتم، "



 من ساعت دو تو پاول گاردنز

قرار دارم تا همه چیز رو برای فردا با برنامه 
 ریز یه بازبینی کنم . ترجیح

میدم مگان برای این کار بیاد، اما ساعت 
ه تو خانه ی دادگستریس  

 ".پلت کانتی به هر دوتون نیاز دارم

".مگان پرسید  " چرا اینقدر مختصر و مفید؟

مگان همه چی  " .اخم مادرش عمیق تر شد
 تو جدول برنامه ریزی

هست. تو اصال به خودت زحمت دادی که 
 "بخونی ش؟

مگان متوجه شد ، سکوتش بهترین پاسخ 
 .است
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من  " .مادرش دوباره چشمانش را چرخاند
 با یه عکاس اونجا قرار دارم

 ".تا از شما عکس بگیره
 "از گرفتن گواهی ازدواج مون عکس بگیره؟ "

 ".یه لحظه ی مهم برای ثبت شدنه "

مگان سرش را تکان داد، حرفی برای گفتن 
 .نداشت

جاش بدون حرف اضافه یک راست رفت 
 پس مگان " .سر اصل مطلب

باید لباسش رو بگیره و ما باید شما رو 



 ساعت سه تو خانه ی دادگستری

مشخص بود که جاش  ".مالقات کنیم،
 توقف در پاول گاردنز رو به

 " ".عنوان یک کار واجب از سر باز کرده بود

 "کار دیگه ای هست؟

شما باید قبل از اینکه مغازه بسته بشه  "
 بارت رو تو دفترش ببینید

تا کت و شلوارش رو بهش بدید و مطمئن 
 ".بشید که اندازه شه

چشمانش سرسخت شد و به فروشنده نگاه 
 .کرد

مسئله ی کت و شلوار جاش تقصیر این  "
 ".مرد بیچاره نیست، مامان



 "... به هر حال "

 "من حواسم به این قضیه هست، " نوآ گفت

 و قدمی به جلو برداشت

تو امروز  " .و به شانه ی جاش ضربه ای زد
 رو با عروس آینده ات

بگذرون. من کت و شلوار بارت رو بهش 
 ".میدم
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 .مادر مگان نگاه مشکوکی کرد

خانم فانده میر، من دوست  " نوآ گفت



 و ".دارم این کار رو انجام بدم

یک لبخند دندان نما زد که مگان مطمئن 
 بود او به بیشتر زنان که

حسابش از دستش در رفته این لبخند را 
 .زده است

 "... تو مطمئنی "
خب، بس کن  " .لبخند نوآ پهن تر شد

وتا بچه ی دیوونهدیگه. شما د  

برید برید با گرفتن لباس عروس و گواهی 
 ازدواج تون خوش

او به آرامی چرخید تا مادر مگان  ".بگذرونید
 .پوزخندش را نبیند

 ".ما شما رو ساعت سه و نیم می بینم "



 جاش دست مگان را گرفت و

 .او را به سمت در جلویی کشاند
مامان بزرگ پشت  "!بدویید، بچه ها "

گفت سرشان  تا جایی که " .
 "!میتونید فرار کنید

مادرش از پشت سرش صدایش  "!مگان "
 ".نذار لباستو ببینه " .کرد

 "مامان، بعدا می بینمت، " مگان گفت

 جاش از در خارج شد و تا

زمانیکه درب ماشین را برایش باز کرد، 
 .نایستاد

مگان در همان حالی که بر روی صندلی 
 تو" .راننده می نشست، گفت



 ".مامان منو بدجوری ترسوندی، ممنونم
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جاش لبه در ماشین را محکم گرفت و 
 شاید " .چشمانش تیره شدند

باید میذاشتم خودت این قضیه رو مدیریت 
 می کردی، اما اون منو

و سرش را با ناباوری  ".خیلی عصبانی کرد
 اون جداً فکر " .تکان داد

 "می کنه که تو باید وزنت رو کم کنی؟

مگان به چهره اش نگاه کرد، مغلوب حس 



 حمایتی که از او ساطع

اهمیتی نداره. فقط بیا  " میشد، شده بود
 بریم لباس رو بگیریم، و

لبخند شرورانه ای  " .بعدش ناهار بخوریم
 فکر کنم اشتهام " .بهش زد

 ".زیاد شده

 ".به نفع منه "

فروشگاه لباس عروس فقط ده دقیقه  "
 فاصله داشت و آنها یک پیمان

ناگفته ای داشتند که درباره ی مشکالت 
 .آینده شان صحبتی نکنند

مگان در مورد همه ی کشکمش های که او 
 و برادرش در زمان کودکی



با هم داشتند و اینکه همه دوستانش حتی 
لیر بر روی برادرش کراشب  

 .داشتند، صحبت کرد

جاش با یک لحن کنایه  "ناراحت نشی، "
 اما نمی تونم " آمیز گفت،

تصور کنم که بلیر روی کسی کراش داشته. 
 در عوضش به نظر می رسه

 ".اون زمانیکه اونها رو له کنه خوشحال تره
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من بهت گفتم بودم که اون همیشه  "



 اینطوری نبوده. او هدف و مقصود
موقعی که جاش پاسخی نداد،  ".خوبی داره

 در مورد " .مگان گفت

وارد  ".بزرگ شدن با برادرت بیشتر بهم بگو
 پارکینگ فروشگاه لباس

عروس شد و جاش دستش را دراز کرد و 
 انگار داستان " .تبسمی کرد

 ".نوآ باید منتظر بمونه
 ".می تونی موقع ناهار بگی "

جاش به دنبالش به سمت فروشگاه رفت و 
 .در را برایش باز کرد

فروشنده ی زن مگان را شناخت و لبخندی 
 زد، احتماال چون مادرش



ما لباست رو آماده کردیم  " .این اطراف نبود
 . برو به اتاق پرو و من

ماونو برات میار  ." 

جاش به دور و اطراف نگاه کرد، و در 
 چشمانش هنگام نگاه کردن به

لباس های از جنس ارگانزا، ساتن و تور، 
 .دقت و هشیاری وجود داشت

جاش تو مجبور نیستی اینجا  " .مگان خندید
 باشی. می تونی تو ماشین

 ".منتظرم بمونی

 ".نه، می خوام تو رو توی لباست ببینم "

واضحی اونو ممنوع کردمامانم به طور  " ." 

  

  



  

480 

 Chei Lady | دامـــــــــــــاد بدلی

از کی  " .جاش بهش لبخندی شرورانه ای زد
 تا حاال تو حرف مامانتو

 "گوش میدی؟

حرف جاش گاردش را پایین آورد. تمام 
 زندگی اش سرپیچی کردن

مخفیانه یکی پس از دیگری بود به جز رشته 
 ی تحصیلی اش، که غیر

ممکن بود تصمیمانی مثل به کالج رفتن و 
 تغییر محل زندگی به سیاتل

را پنهان کند. او با قصد و غرض ، سرپیچی 
 اش را پنهان نکرده بود



بلکه او می خواست از کشمکش خودداری 
 کند. مگان هیچ مشکلی

گران بایستد. پش نداشت که در مقابل دی
 چرا نمی توانست با مادرش

 مقابله کند؟

و لبخندش محو  "مگان؟ " جاش پرسید
 .شده بود

مگان دستانش را دو گردن جاش حلقه کرد. 
 نمی توانست باور کند که

داشت آن چیزی را که در نظر داشت 
 بررسی می کند. آیا این مردی

که فقط دو روز آن را می شناخت، ارزش 
داشت؟ آنریسک کردن   



چیزی که در مورد جاش احساس می کرد او 
 را می ترساند ولی فکر از

 .دست دادنش ، بیشتر می ترساندش

بازوی جاش دور کمر مگان حلقه شد و 
 پشت سر مگان را در دستش

 "هی، حالت خوبه؟ " .گرفت
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مگان به عقب رفت و چهره ی جاش را 
 جستجو کرد، مطمئن نبود

شاید دنبال نشانه ای – دنبال چه می گردد



 از بودن او در کنارش، اینکه
در واقع سرنوشت آنها را کنار هم در 

 هواپیما قرار داده بود. آیا پیش

بینی پیشگو می توانست حقیقت داشته 
 باشد؟

می خوای بی  " جاش نجواکنان گفت،
 چشمانش نگران "خیالش بشی؟

 ".ما که نمی خواهیم واقعا ازدواج کنیم " .بود

نه، من فقط  " .مگان به اجبار لبخندی زد
 خودش را از ".گیج بودم

بشین تا اونو بهت  " .دستان جاش رها کرد
 ".نشون بدم

 .چشمانش ، چشمان مگان را جستجو کرد "



 "مطمئنی؟ "

حال خوبش برگشتدستور داد،  "بشین، " . " 

 من بعد از اینکه با این

 ".هیوال سر و کله زدم، میام بیرون

 ".باشه "

مگان زن فروشنده را دید که با ژپون منتظر 
 تو سوتین بدون " .بود

 "بند داری؟

 ".نه" .مگان اخمی کرد
 ".نگران نباش. مادرت یه ست بهمون داده "

البته که اون اینکار رو  " مگان زیر لب گفت
 .".کرده
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لباستو در بیار و سوتین رو بپوش.  "
 بعدش من بهت کمک می کنم تا

 ".لباس رو تنت کنی
مگان وقت را تلف نکرد و لباس را در آرود و 

 سوتین را پوشید. زن

فروشنده چند لحظه ی بعد بازگشت و 
 بهش کمک کرد تا دامن پفی

 .را از سرش به تن کند

فردا مطمئنم موهات رو درست می کنه،  "
 پس ممکنه تو بخوای با پا

دامن رو تن کنی، ولی در هر صورت باید از 



 ".سرت تنت کنی

، فقط نصفش را گوش  ".باشه" مگان گفت
 داد. هیچ کدام اهمیتی

و هرگز به هیچ وجه دوباره این نداشتند. ا
 .لباس را نمی پوشید

 " .فروشنه لباس را از رخت آور جدا کرد

 زن پرسید در "آماده ای؟

 .حالیکه لباس را مقابلش نگه داشته بود

به همون اندازه ای که من همیشه آماده  "
 ".بودم

فروشنده نگاه سوالی ای بهش انداخت اما 
 سکوت کرد. چند دقیقه ای

ید تا لباس را از سرش تنش کند و طول کش



 .بندهای پشتش را ببندد

فروشنده در را باز کرد و به او کمک کرد تا با 
 آن دامن حجیم از در

مطمئنی که می خوای  " .ورودی عبور کند
 .زن پرسید "داماد ببیندت؟

بعضی ها معتقدند که این بدشانسی  "
 ".میاره

  

  

  

483 

 Chei Lady | دامـــــــــــــاد بدلی

من تو عمرم به اندازه ی کافی بدشانسی  "
 آوردم. می خوام ریسک



 .دامنش را برداشت " .کنم

جاش در صندلی نشسته بود، زانوهایش را 
 بر روی هم انداخته بود و

پاهایش را دراز کرده و دست به سینه بود. 
سمتموقعی که مگان وارد ق  

نمایش شد، جاش صاف نشست ، نگاهش 
 مگان را از سر تا انگشتانش

 .پاهایش شخم زد
مگان بر روی سکوی کوتاه ایستاد و دامن 

 .پفی را رها کرد
جاش همچنان چشمش به او بود اما چهره 

 .اش هیچی نشان نمی داد
 "بده، آره؟ " .مگان ابروهایش را باال داد



 " .جاش سرش را تکان داد و ایستاد

 ".برعکس

کرد، بینی اش با  مگان به دامن حجیم نگاه
 .حالت انزجار چینی خورد

من شبیه سیندرال یی شدم که انگار قبل  "
 از اینکه مجلس رقص بره

تا شاهزاده را اغوا کنه، دستش رو تو پریز 
 برق کرده . حاال به تنها

چیزی که االن نیاز دارم یه جفت دمپایی 
 شیشه ایه. هر چند متناسب

با تم شاهزاده خانمه، و اگر نیکرز خوشحاله 
 باشه، پس قراره همه

 .خوشحال باشند



 "اما تو خوشحال نیستی؟ "
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چه اهمیتی داره؟ به هر حال قرار نیست  "
 ".عروسی ای برگزار بشه

اشت درزهای لباس را بررسی فروشنده که د
 می کرد با شنیدنش سرش

با تعجب باال آورد اما از گفتن هر نظری 
 .خودداری کرد

اگر تو از این لباس متنفری  ".جاش پرسید
 "پس چرا خریدیش؟



اول از همه، من واقعا از این لباس متنفر  "
 نیستم. لباس خوشگلیه. اما

اون چیزی نیست که من می خوام و اینو 
ش ندادم، مامانم سفارشسفار   

یک نفس عمیق کشید تا جلوی گریه  ".داده
 اش را بگیرد، اما زمانی

 " که صبحتش را ادامه داد، صدایش لرزید،

 ظاهرا لباسی که من انتخاب

– کردم با تم – لباسی که من عاشقشم
 شاهزاده تناسب نداشته، بنابراین

 ".اون این یکی رو سفارش داد
 ".شوخی می کنی "

 ".کاش شوخی بود "



 ".ولی این درست نیست "

مگان شانه اش را به حالت نصفه و نیمه بی 
 اعتنا باال انداخت تا خودش

را متقاعد کند این قضیه اهمیتی ندارد، هر 
 چند که هنوز آزرده خاطر

 ".همینی که هست " .است

 "کدوم لباس رو تو انتخاب کرده بودی؟ "
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 " .مگان با تعجب سرش را ناگهان باال آورد

 ".االن اهمیتی نداره



برای من اهمیت داره، کدوم رو انتخاب  "
 کرده بودی؟ می خوام

 ".ببینمش

یک موج گرمایی در قفسه سینه اش پیچید، 
 و مقاومت کرد تا جاش را

من حتی نمی دونم آیا  " .در آغوش نکشد
 ".اونا هنوز دارنش یا نه

،  "ما هنوز داریمش، " زن فروشنده گفت
 .صاف ایستاده بود

و از  "تو از کجا می دونی؟ " مگان پرسید
 .روی شانه اش به او نگاه کرد

یادم نمیاد پاییز گذشته موقعی که اون  "
 لباس رو امتحان کردم تو



 ".اینجا بوده باشی
ا موقعی که مادرت سفارش من نبودم. ام "

 رو عوض کرد من تلفن رو

جواب دادم. برای کنسل کردن لباس اول 
 خیلی دیر بود، اما مادرت

چنان فریادی سر مدیر کشید تا اون اجازه 
 داد لباس جدید رو سفارش

بده، ما ضرر کردیم و امیدواریم که لباس 
 اصلی رو بفروشیم. هیچ وقت

عروس را  ندیده بودم که مادر عروس لباس
 اینطوری بدون اطالع کنسل

کند. و چندین هفته موضوع صحبت 
 فروشگاه بود. اگر ما می تونستیم



بهت دسترسی پیدا کنیم باهات تماس می 
 ".گرفتیم

 "شما هنوز اونو دارید؟ ".مگان پرسید
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 .زن به نشانه ی تأیید سری تکان داد

 "می تونه امتحانش کنه؟ " .جاش پرسید

اما شما نمی تونید  " .زن گفت "... حتما "
 معاوضه کنید. چون این

لباس در حال حاضر با اندازه های شما 
 دستکاری شده. و هزینه اش



 ".غیر قابل بازگشته

من فقط  " .جاش گفت ".مشکلی نیست "
 ".می خوام تو تنش ببینم

این یکی هم زیبا به نظر می  " زن گفت
 ، دامن را پفی داد و "رسه،

اما اگر شما می  " .سپس از سکو پایین آمد
 خواهی اون یکی رو ببینید

 ".من درش میارم

، و دستش را به  ".ممنون " جاش گفت
 .سمت مگان برد

چرا داری اینکار رو انجام  " مگان پرسید
دی؟می  و کنارش پایین "

 .آمد



 "تو نمی خوای دوباره اونو امتحان کنی؟ "
من اهمیتش رو نمی  " باید انجام می داد؟

 ".فهمم

آره، او عاشق آن لباس بود، اما تمام این 
 نمایش از کنترلش خارج شده

بود. مادرش معادل حقوق یکسال را خرج 
 این عروسی کرده بود ، برای

دو فردی نیست چه ؟ مگر یک عروسی تعهد 
 که نه تنها همدیگر را
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دوست دارند بلکه اینقدری خالصانه همدیگر 
 را بخواهند که تا پایان

عمر متعهد باشند؟ اگر جی اینجا بود این 
 عروسی کمتر از یک نمایش

مسخره نبود. او فکر می کرد که عاشق جی 
 است، اما حاال حتی مطمئن

نبود که به او عالقه داشته است. او خجالت 
 می کشید به خودش اعتراف

کند، اما حقیقت همین بود. دیدن جی در 
 حالیکه با منشی اش بر روی

میز سکس می کرد بهترین اتفاقی بود که 
 .برایش رخ داد

این آشفته بازار جز اینکه حقیقت را تو 



 متوجه شد، اما این را هم

میدانست که لباسی که انتخاب کرده بود 
 برایش چه معنی دارد. این

لباس نمادی برایش بود که یک روز 
 ازدواجی متفاوت با ازدواج پدر و

مادرش داشته باشد. او تقریبا با جی گند 
 باال آورده بود، اما داشت

و مردی میفهمید که چه چیزی اهمیت دارد. 
 که جلویش ایستاده بود

در باالی آن لیست قرار داشت، حتی با 
 اینکه فقط چند روز بود که آن

 .را می شناخت

 " .جاش لبخند متقاعد کنندده ای بهش زد



 ".منو ببخش

مگان به اتاق پرو بازگشت و منتظر شد تا 
 زن برگردد و بهش در تعویض

لباس کمک کند. لباسی که انتخاب کرده 
ک تر بود و به جایبود سب  

دامن پفی لباس سیندرالیی، دامن 
 ابریشمی کم چین راسته با یک

دنباله کوچک داشت. یقه ی لباسش یقه 
 هفت بود که قفسه اش سینه
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اش را نشان می داد بدون آنکه خیلی یقه 
 خیلی باز باشد. لباس اول

دکلته بود ولی این لباس یک آستین 
 ابریشمی کوتاه بدون سرشانه

 .داشت

فروشنده  "این لباس بیشتر بهت میاد، "
 هنگامی که داشت زیپ لباس

تو به یه تور دیگه  " .را باال می کشید گفت
 ای احتیاج داری. فکر نکنم

که مادرت انتخاب کرده بهش بیاد. یه تاجی 
 لحظه وایسا. تو ذهنم یه

 ".چیزی دارم

او چند لحظه بعد بازگشت در حالیکه یک 



 شانه که متصل به تور عروس

بود در دستش داشت و با دقت آن را باالی 
 سر مگان قرار داد. زن گفت

اما در صدایش  "این خیلی بهتره، "
 واقعا " .پشیمانی وجود داشت

ت آوره که مادرت اینو انتخاب نکرد. خجال
 ای کاش ما می تونستیم

 ".تعویضش کنیم
مشکلی نیست. به هر حال من قرار  "

 فروشنده ".نیست ازدواج کنم

 .خواست چیزی بگوید، اما مگان دخالت کرد

 داستانش طوالنیه. جاش "

 ".فقط جا پر کنه



زن بدون هیچ تالشی آن را پذیرفت، که 
ن پیشجای سوال برای مگا  

آمد که او در کارش چقدر داستان عجیب و 
 خب،" .غریب شنیده است

 ".بیا بریم پیش داماد بدلی تا ببیندت
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و یک دفعه در شکمش  "باشه، " مگان گفت
 .احساس درد عصبی کرد

حق با فروشنده بود. این لباس خیلی 
 بیشتر بهش می آمد. در حالیکه



فکر نشان دادن لباس دیگر به جاش را نمی 
 کرد اما این یکی برایش

اهمیت داشت. اگر جاش از آن خوشش 
 نمی آمد چی ؟

جاش به پشت بود و نگاهش به بیرون از 
 پنجره ی فروشگاه بود اما باید

یده باشد صدای چین های ابریشمین را شن
 چون که به آرامی برگشت

 .تا او را ببیند
مگان چند قدم به سمت جاش برداشت و 

 سپس متوقف شد، تا عکس

 .العمل را در چهره ی جاش ببیند
او باید نگرانی را در چشمانش دیده باشد 



 چون که فاصله ی بین شان

را کم کرد و دستش را پشت سر مگان برد و 
 لبان مگان را به لبانش

. آن یک بوسه نرم، مالیم و اطمینان فشرد
 بخش بود. موقعی که جاش

سرش را باال آورد، چشمانش بر گرما پر 
 خدایا، مگان، تو " .شده بود

 ".زیبایی

مگان سرخ شد، و کمی از دست خودش 
 عصبانی شد که نظر جاش

 .معنا و مفهوم زیادی داشت

 "مادرت یه احمقه، " جاش زیر لب گفت،

و یک دست مگان را گرفت  



این لباس خیلی  " .قدم به عقب رفت
 ".بیشتر بهت میاد
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فروشنده که پشت مگان ایستاده بود لبخند 
 این کامال " .محزونی زد

 ".مناسبه. انگار این لباس رو برای تو دوختند

مگان باالی سکو رفت و به خودش در آینه 
 .نگاه کرد

یک گروه از زنان وارد فروشگاه شدند و با 
 هیجان گفتگو می کردند و



قرار بعدی  " .نگاه زن فروشنده نگران شد
 من االن اینجا هستند و

 ".مشاور دیگهمون مریضه

مشکلی نیست. کارم  " .مگان لبخندی زد
 از سکو پایین ".تموم شد

مک جاش را نادیده گرفت، در آمد و ک
 احساساتش دچار سردرگمی

شده بود. نمی توانست بر احساساتی که در 
 سینه اش می جوشید

نامی بگذارد، اما بر یکی شان می توانست 
 نامی بگذارد، راهش را رو به

جلو با غم و اندوه ادامه داد. او نمی دانست 
 آیا این حس بخاطر



شد یا به مردیست که احتماال ازش دور می 
 خاطر لباسی ست که

دیگر نمی توانست بپوشد، چون بعد از 
 پوشیدن آن برای جاش،

میدانست که دیگر هرگز نمی تواند آن را 
 .برای مرد دیگری بپوشد
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 فصل بیست و سوم

موقعی که به ماشین برگشتند، جاش به 
 مگان گفت که نظرش عوض



 .شده است و می خواهد یک موبایل بگیرد

مگان به خودش گفت که این معنای خاصی 
 ندارد، اما باز هم احساسش

می کرد. ولی با این وجود، آن فاصله ی 
 قبلی از بین رفته بود. او در

مقابل یک موبایل فروشی که کنار یک مرکز 
د بود، توقف کرد وخری  

جاش را همراهی کرد تا یک موبایل 
 جایگزین انتخاب کند. جاش

یا با گرفتن  – یکسره او را لمس می کرد
 دست مگان یا با حلقه کردن

دستش دور مگان. و مگان با گفتن حرفی 
 که امروز صبح جاش در مورد



دوست پسر مراقب گفته بود؛ که او یا 
هعاشقش می شود یا متنفر ، سرب  

 .سر جاش گذاشت

و تو تا االن  ".جاش با خنده پرسید
 "کدومشون هستی ؟

 " .مگان با شیطنت ابروهایش را باال برد

 بعداً بهت میگم، اما فعالً که

 ".هیچ شکایتی ندارم

جاش دستش را دور کمر مگان خزاند و او را 
 به خودش نزدیک تر کرد

 .و چشمانش را جستجو کرد
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 "شما دو تا خیلی دوست داشتنی هستید، "

 دختره فروشنده با شور و

دیدن زوج های عاشق خیلی  " .شوق گفت
 ".شگفت انگیزه

مگان انتظار داشت جاش خودش را عقب 
 بکشاند و اعتراض کند، اما او

مگان را نزدیک تر کرد و یک بوسه ی 
 .شیرین بر پیشانی اش زد

عاشق؟ همچین اظهارنظری خیلی زود بود، 
 اما نمی توانست انکار کند

که دارد با سرعت به همان سمت می رود. 
 چه می شد اگر آنها امشب



به هم نمی زدند؟ چطور می توانست با آن 
 زندگی کند؟ اما چیزی بهش

آینده ، اگر به معنای می گفت فکر کردن به 
 از دست دادن زمان حال

 .باشد، اشتباه است

آنها فروشگاه را ترک کردند و مگان او را به 
 یک مرکز خرید روباز

کوچک کثیف برد، و حاضر نشد به جاش 
 بگوید که آنها به کجا میروند

 ".گول ظاهر رو نخور " .تا اینکه پارک کرد

 مگان گفت، و به یک تابلو

شخصیت های کارتونی محو  اشاره کرد.
 .شده تابلو را مزین کرده بودند



مردی سوار بر اسب که پرچم مکزیک را 
 حمل می کرد کنار مردی با

سبیل دسته دوچرخه ایِ ماراکا به دست ، 
 قرار داشت و مرد سوم در

 ".حال گاز زدن یک تاکوی بسیار بزرگ بود

 بهترین غذای مکزیکی ای

ی آمیگوسه. اونا که من تا به حال خوردم، تر
 همچنین مارگاریتاهای

 ".فوق العاده درست می کنند
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تو مجبور نیستی که متقاعدم کنی، ما  "
 االن اینجاییم و من دارم از

گشنگی میمیرم. پس بیا بریم سر یه میز 
 ".بشینیم

پانزده دقیقه ی بعد سفارشاتشان آماده شد 
 و مگان که یک مارگاریتا

را تمام کرده بود بعد از اینکه جاش 
 اطمینان داد که او به سمت خانهی

دادگستری رانندگی می کند، دومی را 
 سفارش داد. دوباره سرخوشی

و شادی قبل شان بازگشت تا اینکه موبایل 
 .مگان زنگ خورد

تگی گفتمگان با یک اخم ساخ احتماال  " .



 مامانمه برای اینکه مطمئن

اما موقعی که  "بشه من دوباره فرار نکردم،
 صفحه ی موبایل را دید،

خنده اش جمع شد. چرا جی دوباره داشت 
 تماس می گرفت؟

 "مادرته؟ "

مگان گوشی را به حالت سکوت گذاشت و 
 آن را به داخل کیفش

مهم نیست. داشتی می گفتی  " .انداخت
عی که بچه بودید برادرتموق  

با کلید اسمتو رو روی ماشین مامانت 
 ". نوشته

جاش برای لحظه ای او را از نظر گذراند و 



 مگان کنجکاو شد که آیا

جاش شک کرده است ، اما جاش 
 .داستانش را ادامه داد

آنها نهارشان را تمام کردند، مگان دومین 
 نوشیدنی اش را تا ته نوشید

ستنی داغ بودند که و در حال خوردن ب
 جاش موبایل را از جیبش بیرون
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کشید و به صفحه نمایشش نگاه کرد. 
 .قاشقش را بر روی میز گذاشت



 ".نوآس. بهتره جوابشو بدم "
اما توقع نداشت  "حتما. البته، " مگان گفت،

 که جاش میز را ترک کند

 .و به بیرون برود

چرا جاش با برادرش در مقابل او صحبت 
 نکرد؟ اما قبل از اینکه بتواند

با دقت به آن فکر کند موبایلش زنگ خورد. 
 موبایل را بیرون کشید، در

نظر داشت تا از نبود جاش استفاده کند و 
 به جی بگوید که برود گورش

اما اصال جی نبود، بلیر بود را گم کند. . 

مگان جواب داد، لحنش شیرین تر از 
 ".سالم، بلیر " .معمول بود



 ".لطفاً بهم بگو که نظرت رو عوض کردی "
 "در مورد چی؟ "

مگان می  ".در مورد شام پیش از عروسی "
 توانست بگوید که بلیر تمام

 .سعی اش را می کند تا مودب باشد

م، اما مامانم روی من پاستا پیشنهاد داد "
 مرغ پافشاری کرد و نیکرز

رو می شناسی که، هیچ وقت نظرش رو 
 ".عوض نمی کنه

طعنه اش سنگین تر  ".خیلی خنده دار بود "
 جداً، " .از همیشه بود

 "مگان. تا کی می خوای ادامه بدی؟
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بلیر، امشب همه چی تموم میشه. آروم "
 ".باش. همه چی تحت کنترله

آروم؟ تو با مردی خوابیدی که به پدر و "
 مادرت در مورد اسمش دروغ

گفته ... مردی که کمتر از سه روزه می 
 شناسیش. دیگه به شام پیش

از عروسی ای که قرار نیست برگزار بشه 
 اشاره نمی کنم. چرا من باید

 " آروم باشم؟

 "کی گفته من باهاش خوابیدم؟ "

خواهش می کنم. بهم توهین نکن. می  "



 ".تونم اینو تو صدات بشنوم
تعجبی نداشت که بلیر یک وکیل طالق 

 فوق العاده بود. او مثل دستگاه

روابط جنسی من  " .دروغ سنج انسان بود
 به هیچ کس جز خودم ربط

 ".نداره
ی که تو بی شاید اینطوره، اما موقع "

 مسئولیت هستی، به عنوان یه

 ".دوست بهم ربط داره تا تذکر بدم

مگان ساکت ماند، اگر به خودش زمان نمی 
 داد تا آرام بماند نگران

آنچه که می خواست بگوید بود. چند ثانیه 
 ای از سکوتش گذشت، اما



بهتره  " .هنوز به خودش اعتماد نداشت
 قبل از اینکه حرفی بزنم که

 ".پشیمونم کنه، قطع کنم

اما برای آرام  ".مگان " لحن بلیر نرم شد
 .کردن مگان کافی نبود
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مراسم پیش از عروسی ساعت شش تو  "
 پاول گاردنزه. می خوای بیای

می فهمممی خوای نیا. اگه نیایی هم من  ." 

 مگان قبل از اینکه بلیر



بتواند پاسخی دهد، قطع کرد. به موبایل 
 خیره شد، فکر کرد که آیا

خیلی به دوستش خیلی سخت گرفته است. 
 اگر جایشان عوض می شد

او چه کار می کرد؟ احتماال بلیر را راضی می 
 کرد که یک سنجش

 .روانی انجام دهد

جاش در صندلی لغزید، خوشحال تر از 
 .مگان به نظر نمی رسید

مگان  "همه چی با نوآ خوب پیش میره؟ "
 .پرسید

جاش اخم کرد اما سعی کرد که لبخندی 
 خوبه. فقط " .اجباری بزند



 ".مسائل برادری بود

مشخص بود که جاش دارد چیزی را از او 
 پنهان می کند، اما به او چه

 ربطی داشت ؟

جاش به موبایل در دست مگان اشاره ای 
 یه تماس از دست " .کرد

 "رفته ی دیگه؟

 ".بلیر " .مگان شانه ای باال انداخت

 ""این طور که فهمیدم خوب پیش نرفته؟ "
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یه بار دیگه ، اون کامال مشخص کرد که  "
 کاری که ما انجام میدیم رو

ید نمی کنهتای ." 

تو نمی  " .جاش برای لحظه ای سکوت کرد
 تونی واقعا اونو سرزنش

کنی، می تونی؟ اون سعی می کنه که 
 ".دوست خوبی باشه

کامالً دیدگاه قبلی  "تو طرف کی هستی؟ "
 جاش نسبت به بلیر تغییر

 .کرده بود

من طرف هیچ کسی رو نمی گیرم. اما تو  "
 با اون چند سال دوست

 "بودی؟ ده سال؟



 ".بیشتر از بیست سال "

دوستی ت رو به خاطر یه آدم احمقی مثل  "
 ".من بی خیال نشو

مگان با دهان باز به جاش نگاه کرد. این 
 طرز رفتار دیگر از کجا آمد؟

 "برادرت چی گفته که تو اینقدر ناراحتی؟ "

نباید  " .کیف پولش را درآورد ".هیچی نگفته "
یددیگه بریم؟ ما با  

 ".بریم گواهی ازدواج رو بگیریم

مگان دستش را داخل کیفش کرد و یک 
 .کارت اعتباری بیرون کشید

جاش، بهت گفته بودم که پول ناهار رو  "
 ".من میدم
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. مگان، فقط اجازه بده من پولشو بدم "
.لطفا  ً  لحنش تندتر از آنچیزی "

بود که قبالً در برخورد با مگان استفاده می 
 ً  کرد. با این وجود او واقعا

چه درباره ی جاش می دانست؟ شاید این 
 .رفتار طبیعی اش بود

نه. شاید او مدت کمی ست که جاش را می 
 شناسد، اما می دانست

اتفاقی افتاده است. و این اتفاق باید هنگام 
تماس تلفنی افتاده باشدآن  . 



 ".باشه. من باید برم دستشویی "

مگان به دستشویی رفت و موبایلش را چک 
 کرد. بلیر تماس نگرفته

بود ، اما یک دفعه احساس کرد که نیاز دارد 
 .با لیبی صحبت کند

موقعی که لیبی پاسخ داد ،  ".سالم، لیبز "
 من فقط نیاز" .مگان گفت

 ".به شنیدن یه صدای دوستانه داشتم

امروز نیکرز بد بوده؟ اون باید به خاطر  "
 غیب شدن دیشب حسابی

عصبانی شده باشه. موقعی که نتونست 
 دیشب شما دو تا رو پیدا کنه ،

خیلی خیلی عصبانی شده بود. بیچاره نوآ 



 مورد مواخذه قرار گرفت. و

وقتی نوآ نتونست به موبایل جاش 
ا کنه نیکرز بیشتردسترسی پید  

 ".عصبانی شد

متاسفم که تو رو با همچین دردسری تنها  "
 گذاشتم. و مرسی که

 ".مراقب نوآ بودی
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هی، اگه تو با جاش فرار کردی و یه شب  "
 خوبی باهاش داشتی پس



داشته. و هیچ مراقبتی از نوآ هم ارزشش رو 
 در کار نبود. بدون هیچ

 ".اغراقی، اون یه بازیگره
 "پس هیچی بین شما دوتا نیست؟ "

 ".چی؟ من با میچ قرار میذارم "

 "... می دونم، اما "

نه، مگان. بین ما هیچی نیست. ما  "
 دوستیم. اما با وجود اینکه دوستیم

 ".ولی از الس زدن خوشمون میاد

اما نوآ به نظر آدمی نمیاد که بتونه با یه  "
 "زن فقط دوست باشه؟

این کامال یه دیدگاه قضاوت گرانه اس،  "
 ".نیکرز کوچک



می دونم، حق با توئه، اما تو باید اعتراف  "
 کنی که بیشتر از سهمت با

همچین مردایی برخورد داشتی. چند تا از 
 اونا در داشتن دوستان زن

 " ب بودند؟بدون رابطه جنسی خو

 ".تو نوآ رو نمی شناسی"
 ".پس من اونو اشتباه شناختم "
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لیبی برای لحظه ای مکث کرد، سپس 
ً  " .خندید  نه، تو اونو دقیقا



درست شناختی. اما قبل از اینکه حرفی 
 دیگه ای بزنی، فقط بگم که

 ".دوستی ما براساس یه اتحاده

 "چه اتحادی؟ "

هدف نگه داشتن تو و جاش در کنار  "
 ".همدیگه اس

 ".من به آینده هیچ امیدی ندارم "

 "چرا ؟ "

ببین، امروز من دارم تو لحظه زندگی می  "
 کنم. اون هدیه ای بود که

عطا شده. اقرار می کنم که من سهم بهم ا
 بیشتری از جاش می خوام

ولی تو این بازی متغیرهای خیلی زیادی 



 وجود داره که نمی تونم روی

چیزی حساب باز کنم. ما نمی تونیم 
 فراموش کنیم که مامانم چه

عکس العملی به همه ی این مسائل نشون 
 میده ، با توجه به اینکه این

با خاله هیثر رو یادت  یه کار محاله. درگیری
 ".میاد

لعنتی. من فراموشش  " .لیبی آهی کشید
 کرده بود. تو توی یه دردسر

 ".اساسی افتادی
اما  " .مگان مغلوب شده گفت ".می دونم "

 اهمیتی نداره. جاش تمام
حتی مقابل نیکرز  – صبح فوق العاده بود



 اما اون یه– ازم حمایت کرد
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تماس از نوآ داشت، و االن خیلی سرد رفتار 
 می کنه. نمی تونم به این

فکر نکنم، نوآ حتماً یه چیزی گفته که باعث 
 شده نظر جاش در موردم

 ".تغییر کنه
غیر ممکنه. نوآ می خواهد که شما دو تا  "

 ".باهم باشید

این عجیبه، تو همچین فکری نمی کنی؟  "



 به نظر نمیرسه نوآ از اون

دست مردهایی باشه که نقش یه واسطه 
 برای جفت کردن رو بازی

 ".کنه

جاش برادر کوچیکترشه، و می دونه که تو  "
 باعث خوشحالی ش

میشی. همه اش همینه. از مشکوک بودن 
 زیاد دست بکش، یا تو داری

 ".مثل بلیر میشی

خنده دار بودخیلی  " ." 

جاش از تو خوشش میاد، مگان و تو هم  "
 از اون. من طرز نگاه کردنت

رو به اون می بینم. و هرگز ندیدم که تو به 



 مرد دیگه ای این طوری

نگاه کنی و نوآ گفت برای جاش هم این 
 ".مسئله صادقه

همه چی خیلی سریع داره اتفاق می افته،  "
 لیبز. من باید چیکار

 "کنم؟

  

  

  

502 

 Chei Lady | دامـــــــــــــاد بدلی

فعال هیچ کاری نمی خواد بکنی.  "
 سرنوشت شما رو کنار هم دیگه

قرار داده و در کنارهم دیگه هم نگه خواهد 



 داشت. پیشگو هم اینو

 ".گفت

لیبی همیشه رویا پرداز بود، در حالیکه بلیر 
 در همه ی موقعیت ها

منطقی بود. هر دو خصیصه به طور مداوم 
 در مگان در حال جنگ

بودند. او مطمئن نبود که سرنوشت حالل 
ً – همه چیز است  و قطعا

اما این – پیشگوهای قالبی را باور نداشت
 دفعه امیدوار بود که حق با

 .لیبی باشد
جاش خوش بگذرون. فقط از  برو با "

 .ماجراجویی لذت ببر، مگز



 ".استرس نداشته باش. همه چی حل میشه
خب، سرنوشت فقط تا امشب رو وقت  "

 ".داره

لیبی با صدای جدی  "بی خیالش نشو "
 احساس" .غیرعادی گفت

میکنم اگه تو بی خیالش بشی بقیه عمرت 
 ".از این کار پشیمون باشی

گان ازش می دقیقا همان چیزی که م
 .ترسید
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 فصل بیست و چهارم

جاش صورتحساب را امضاء و رستوران را 
 ترک کرد، سپس با سرعت

به پیاده رو رفت و منتظر مگان شد. تماس 
 نوآ او را دچار تناقض کرده

بود. به امید یک تصمیم بهتر، دوباره آن 
 .مکالمه را در ذهنش مرور کرد

موقعی که او و نوآ در اتاق پرو در فروشگاه 
 کت و شلوار بودند به نوآ در

مورد رمز عبور بارت و آن ایمیل مشکوک 
 گفته بود. بالفاصله که تماس

حق با  " نوآ را جواب داد، برادرش گفت،
هراون بود. رمز عبور روی   



چیزی جواب میده ... همه چیز اال ایمیل 
 شخصی اش. راهی هست که

بتونی مگان رو امتحان کنی تا بفهمی آیا 
 اون رمز عبورِ جایگزین دیگه

 "ای رو می دونه یا نه ؟
نه، اینم اتفاقی بود، و حتی اگه من تو یه  "

 مکالمه ی عادی هم

مطرحش کنم، شک دارم که بدونه. مگان 
ریه که بارتگفت این رمزعبو  

برای همه چیز استفاده می کرده ... پس ما 
 ".تو دردسر افتادیم

شاید ما اینجا  " .نوآ قهقهه زد "آروم باش، "
 ناموفق بودیم، اما به این



معنی نیست که من دست خالی بیرون 
 ".اومدم

معلوم شد نوآ در عرض دو ساعت بیشتر از 
 او که یک روز کامل را در

بود، پیشرفت داشته  دفتر بارت صرف کرده
 جاشی، هیچ وقت " .است
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نمی تونی دست  " .نوآ خندید ".کارآگاه نشو
 راستت رو از چپت

 ".تشخیص بدی



 ".هی، من رمز عبور رو گرفتما "

که خودتم قبال اعتراف  " .نوآ فقط قهقهه زد
 ".کردی خیلی شانسی بود

به کی کلک  " .جاش با لحن خشکی پرسید
 زدی تا تونستی اون چیزی

 "که نیاز داشتی رو بگیری؟

تو فکر می کنی من موقعی که چاپلوسی  "
 می کنم می تونم یه نفر رو

خیلی سریع در عرض یه روز اغوا کنم، و 
 درضمن توی یه دفتر کار،

ست که من انجام دادماینکاری نی ." 

 "خب چطوری تو اون کار رو انجام دادی؟ "

 ".لبخند و پرسیدن سواالت درست "



عالیه. همون چیزی که می خوای. و واقعا  "
 می خوام بدونم چه چیزی

 ".کشف کردی

فکر کنم حق باتوئه که بارت بخشی از این  "
 ".قضیه است

قلب جاش شکست. حتی با وجود اینکه به 
 نظر می رسید آن ایمیل

یک مدرک بسیار محکم است ، امیدوار بود 
 چرا " .که اشتباه باشد

 "همچین چیزی رو میگی؟
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ل دفتردار لو داد که بارت از شرکت پو "
 ".اختالس کرده. هزاران دالر

تعجبی نداره. نیکول فانده میر پنجاه و  "
 شش هزار دالر برای عروسی

ای که مگان حتی نمی خوادش ، هزینه 
 ".کرده

آروم پسر. تو نزدیک بود تو فروشگاه با  "
 عصبانیت سر نیکول فریاد

 ".بکشی

 ".حقش بود "

خب، خشمت رو کنترل کن. تو باید توی  "
زن خوب بمونی دید اون ." 



نوآ پاسخی نداد و یک درد عصبی در  "چرا؟ "
 .معده ی جاش پیچید

نوآ؟ چرا من باید تو نظر اون زن خوب  "
 "بمونم؟

تو نمی تونی امشب با دختر فانده میر  "
 ".کات کنی

یک ترکیب مقاومت ناپذیری از آرامش و 
 دلسردی وجودش را در بر

 "چرا نمی تونم؟ " .گرفت

چون پسر شریک بارت، درو پیترمن، برای  "
 عروسی فردا میاد. من

ازش یه عکس با نامزدش تو دفتر شریک 
 " .بارت دیدم



خب این معنی خاصی میده؟ من باید  "
 واقعا به این که چه کسی تو

جاش  "لیست مهمان هست توجه کنم؟
 هنوز سعی داشت تا مشخص

کند آیا تعویق این کات کردِن اجتناب 
کار خوبی است یا نهناپذیر  . 
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نامزد پیترمن همون زنیه که من باهاش  "
 شبی که طرح ها ناپدید

 ".شد، خوابیدم



 ".لعنتیییی "
به نظر می رسید نوآ از خودش  ".دقیقا "

 راضی بود، و جاش

را سرزنش کند. این یک نمیتوانست او 
 کشف بزرگ بود. البته که نوآ

کسی بود که طرح رو برای نامزد درو پیترمن 
 .گذاشته بود

اگر درو پیترمن طرح رو دزدیده، چطوری  "
 بارت فانده میر وارد بازی

 "شده؟

بارت پول زیادی از شرکت گرفته و شرکت  "
 برای اینکه سرپا بمونه به

 ".این طرح نیاز داشته، درست مثل ما



 ".لعنت. و اون مدرکیه که بهش نیاز داریم "
 این باید باعث

خوشحالیاش می شد، ولی همه اش باعث 
 .حال تهوعش شد

آره، افتضاحه واقعا، اما یا شرکت اونا یا  "
 شرکت ما، و اونا عادالنه بازی

نکردند، تو کدوم رو انتخاب می کنی، 
 "جاشی؟

ی خوب میدونی که من کدوم رو تو خیل "
 ".انتخاب می کنم
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 " .نوآ نجوا کرد "شاید آره ، شایدم نه، "
 خالصه اینکه ما باید تا فردا

این دور و بر باشیم. من نامزدش رو گیر 
گیرممیندازم و ازش اعتراف می  

 ".که طرح ها رو دزدیده

 "چطورررری می خوای اینکار رو انجام بدی؟ "

من روش خودم رو دارم. تو هم حاال باید  "
 .از روش خودت پیش بری

دختر فانده میر رو متقاعد کن که تا فردا 
 ".نمایش رو ادامه بده

ما امروز بعد از ظهر گواهی ازدواج رو  "
 ".میگیریم، نوآ



 ".شنیدم "

من کامال مطمئنم که باید برای درخواست  "
 باید کارت شناسایی ارائه

 ".داد. مادر مگان اونجا خواهد بود

 ".حواست بهش باشه "

 ".امیدوار کننده بود "
ببین، جاش. می دونم این کامال برخالف  "

 توئه ، اما واضحه که تو از
اون دختر خوشت میاد، پس به بازی ت 

 مکث کرد و ".ادامه بده

ایش نرم شدصد رفیق، می دونم به  " .
 عنوان برادر گند زدم و چیزی

که ازت می خوام انجام بدی از مجموعه 



 همه ی اون گندها، افتضاح
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 تره ، اما ما بهش نیاز داریم. به تد فکر کن
 آره ، من درباره تد خبر–

دارم. اگر روز دوشنبه درها رو ببندیم اون 
 "کجا خواهد بود؟

جاش پاسخی نداد. نیازی به پاسخ دادن 
 .ندید

شاید تو به اون پایان خوشی که واقعا  "
 حقته نرسی، جاش، اما برای



االن ما نیاز داریم که تو به این بازی ادامه 
 ".بدی

نمی کنم  فکر ".صدای جاش در هم شکست
 ".که بتونم

می تونی و خواهی تونست. حاال مجبورم  "
 ".برم. تو مراسم می بینمت

این مکالمه باعث تحلیل جاش شد، و او 
 مگان را تنبیه کرد. حق مگان

هیچ کدام از این ها نبود. نه مادرش، نه 
 نامزد سابق دغلکارش، و

مخصوصا نه جاش و ویرانی که با خودش 
 .آورده بود

ر حالیکه منتظر مگان بود تا بهش حاال، د



 ملحق شود، با وجدانش دست

و پنجه نرم می کرد. او با بررسی وضع 
 موجود، سه انتخاب داشت: یک،

همین االن به مگان همه چیز را می گفت. 
 دو همین امشب در مراسم

شام پیش از عروسی طبق نقشه ی اصلی 
 که آنها ریخته بودند با او به

قشه ی دیوانه وار نوآ را هم می زد. یا سه، ن
 دنبال می کرد. اما بعدش

چه اتفاقی می افتاد؟ باید قبل از عروسی 
 مگان را ترک می کرد؟
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مگان موقعی که از رستوران خارج شد 
 صورت جاش را از نظر گذراند،

 سعی می کرد تا خلق و خوی جاش احتماال
 .را تشخیص دهد

پیشانیاش از روی نگرانی و احتیاط در هم 
 رفته بود. جاش سوگند

خورد که تا حد ممکن به مگان آسان بگیرد ، 
 اما او هیچ تصوری از این

امر نداشت. بنابراین از حسش پیروی کرد 
 که به معنی بازگرداندن

 .شادی قبل شان بود

فاصله بین شان را کم و مگان را در 



 آغوشش کشید و او را با اشتیاق
بوسید، ولی ترس عمیق از دست دادن 

 مگان باعث شد که اشتیاقش را

 .از دست بدهد
مگان قفسه سینه او را چنگ زد، سعی کرد 

 که او را نزدیک تر کند،

همان زمان دست جاش محکم دور کمرش 
 حلقه شد و دست دیگر

نش قرار گرفت. او کوبش جاش پشت گرد
 قلب مگان را حس کرد و

دانستن اینکه چقدر مگان را تحت تاثیر قرار 
 داده است فقط باعث

تحریک بیشترش شد. اما آنها مقابل مردم 



 در پیاده رو ایستاده بودند،

با توجه به اینکه دیگر زمان ناهار نبود، به 
 اندازه ی کافی خودشان را

بودند. جاش در معرض نمایش قرار داده 
 سرش را بلند کرد، و از اینکه

مگان هم به اندازه ی او از نفس افتاده بود 
 .خشنود بود
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جاش گفت و با دستش گردن  ".متأسفم "
 من از " .او را نوازش کرد



عصبانیتم رو سر دست نوآ عصبانی شدم و 
 ".تو خالی کردم

 ".جاش، مشکلی نیست "

چرا هست، ولی دیگه قول میدم که تمام  "
 سعی ام رو کنم چند روز

 ".باقی مونده بی شعور نباشم

 ".تا امشب ".مگان گفت
او به جای جواب دادن، کلیدها را از دست 

 بیا بریم " .مگان گرفت

 ".گواهی ازدواج رو بگیریم

جاش در همان حالیکه به سمت خانه ی 
 دادگستری رانندگی می کرد،

دستش را دراز کرد و انگشتانش را در 



 انگشتان مگان قفل کرد. مگان
چرخید و بهش لبخند مالیمی زد و چیزی 

 گرم و پرتالطم در سینه

اش حس کرد. دستش، دستان مگان را 
 محکم تر فشرد در حالیکه

رد سعی می کرد تا از آنچه حس ک
 سردرآورد. او هیچ وقت در

نگهداشتن دست خیلی عالی نبود و همیشه 
 یک حس آویزان و محدود

بودن، می کرد. اما در اینجا نه تنها 
 برانگیخته شده بود، بلکه ازش لذت

 .می برد
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اده از نقشه ی تلفن مگان با استف
 همراهش، مسیر را به او نشان داد ،

تا اینکه کمی بعد از ساعت سه و نیم وارد 
 پارکینگ ساختمان سنگی

مامان به خاطر اینکه  " .خاکستری رنگ شد
 ما دیر کردیم عصبانی

 ".میشه

 ".فقط چند دقیقه اس "

همین چند دقیقه برای عصبانیت بیش از  "
 "حدش کافیه

موقعی که آنها وارد ساختمان شدند، جاش 



 دوباره دست مگان را گرفت،

 .خوشحال بود که مگان هم مشتاق است

هنگامیکه وارد دفتر ثبت اسناد شدند، مادر 
 مگان بر روی یک صندلی

وینیل عتیقه نشسته بود، و انگشتانش بر 
 روی بازویش ضرب گرفته

بودند. جاش از اینکه او بر روی یک صندلی 
و رو رفته و احتمال رنگ  

بسیار زیاد کثیف نشسته است، تعجب 
 کرد، اما شاید او ابتدا با یک

دستمال ضد باکتری آن را تمیز کرده است. 
 یک مرد خیلی ناراحت که

به نظر می رسید در دهه سی سالگی اش 



 باشد کنارش نشسته بود و

یک کیف دوربین بر روی زمین جلوی پایش 
 قرار داشت. او به هر دو

نگاه خیره ای کرد، و سپس به گوشی 
 .موبایل در دستش نگاه کرد

مامان،  " .مگان با یک لحن شاد گفت
 ".دوباره سالم
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 " .نیکول لبانش را محکم به هم فشار داد

 ".دیر کردید



دیر کردیمفقط چند دقیقه  " ." 

وقت طالس. دفتر ساعت چهار تعطیل  "
 ".می کنه

 "خب چرا ما اینو زودتر انجام ندادیم؟ "

 ".عکاس فقط این موقع می تونست بیاد "

توجه مگان به سمت مردی که حاال پشت 
 مادرش ایستاده بود جلب

شد. دستش را به سمت او دراز کرد، به 
 احتمال زیاد به عنوان پیشنهاد

سالم، من مگانم. ممنون که  " .صلح
 عصبانیت های مادرم رو تحمل

 ".کردید

مگان چشمکی زد و مرد خندید و متقابال 



 چشمک زد، به وضوح

 .روحیهاش شاد شده بود

 " .جاش دستش را به سمت مرد دراز کرد

 او هیچ ".من جاشم، داماد
منظوری از اضافه کردن این بخش نداشت، 

 اما از طرز رفتار عکاس با
ن خوشش نیامدمگا . 

این چه کار احمقانه ای بود؟ او هرگز روی 
 دوست دخترهای قبلی اش

غیرت نداشت . اما مسائل مهم تری از 
 تجزیه و تحلیل خودش داشت

مثال این حقیقت که او نه تنها برای ثبت –
 یک گواهی ازدواج بسیار
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واقعی اینجا بود، بلکه باید نام خانوادگی 
 اش را از دو فرد دیگری که در

 .این اتاق کنار مگان بودند پنهان می کرد
آنها به سمت پیشخوان رفتند و درخواست 

 را پر کردند، و عکاس از آنها

عکس گرفت. مگان به نظر عصبی می آمد، 
 اما جاش بیشتر نگران این

بود که کسی از نام خانوادگی واقعی اش 
 .مطلع و هویتش برمال شود

یک متصدی درخواست و گواهینامه ی 



 رانندگی شان را گرفت. و گفت

و به  ".هزینهاش پنجاه و یک دالر میشه "
 .آنها نگاه منتظری انداخت

 شما کردیت کارت " .جاش پرسید
 "میگیرید یا دبیت کارت؟43

فشاری داد زن با بی میلی دهانش را . " 

 فقط پول نقد. پول خرد معادل

همین مبلغ. تو سایت خیلی واضح اعالم 
 ".شده بود

مگان به جاش نگاهی کرد، چشمانش گرد 
 شد. امید جاش از اینکه

مگان آماده باشد، نا امید شد و از اینکه 
 نیکول عدم آمادگی شان را



پیش بینی نکرده بود و قبال صورتحساب را 
کوباندهروی پیشخوان ن  

بود، شگفت زده شد. ظاهرا او هم حد و 
 .اندازه های خودش را داشت

اما نیکول از در خارج شد و احتماال به 
 دستشویی رفت و عکاس هم

 .احساس کرد نیازی نیست پول قرض بدهد
کارتی که به Credit Card(: ) کردیت کارت43

یک حساب بانکی متصل است و حتی در 
ب میتوان با صورت عدم موجودی در حسا

 آن
 .پرداخت را انجام داد

کارتی که به یک Debit Card(: ) دبیت کارت



حساب بانکی متصل است ولی فقط به 
میزان موجودی در حساب میتوان با آن 

 پرداخت و
خرید انجام داد. این کارت بیشتر شبیه 

 .کارت اعتباری ساده قدیمی است
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مگان و جاش شروع به گشتن کیف های 
 پولشان کردن، و روی هم

توانستند معادل همان مبلغ را جور کنند. 
 سنت25 موقعی که آنها



مابقی را پیدا کردند، جاش آهی از 
 .سرآسودگی کشید

 ".فکرشم نمی کردم بتونیم جورش کنیم "

 مگان در حالیکه سرش را

تکانی می داد و کیف پولش را می بست 
 .این را گفت

می تونی حالت چهره ی مامانتو تصور  "
 "کنی؟

 ".تمایلی ندارم "
متصدی گواهینامه هایشان را بازگرداند و به 

 آنها گفت که االن
 .بازمیگردد

من دقیقا باید از چی عکس  ".عکاس پرسید



 "بگیرم؟

موقعی که اونا در حال پر از  " نیکول گفت،
 ".کردن درخواست بودند

به نظر می رسید از زمانیکه به اتاق انتظار 
 دفتر کوچک بازگشته بدخلق

 .شده است

من عکس گرفتم، حاال می تونم  " او پرسید
 و به ساعت روی "برم؟

 .دیوار نگاه انداخت

خوبه،  " .مادر مگان چشمانش را چرخاند
 ".برو
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مرد کیف را برداشت، حتی صبر نکرد که 
 دوربین را سرجایش

بازگرداند. اما متصدی در راه برگشت با 
 گواهی ازدواج بود که نیکول

 .عکاس را متوقف کرد

می خوام موقعی که اونا گواهی رو  "
گیریمیگیرند ازشون عکس ب ." 

مامان، شاید باید تا فردا صبر  " مگان گفت،
 و نگاهی عصبی به ".کنی

جاش انداخت. مگان باید به همان چیزی 
 که او فکرش را می کرد، فکر

کرده باشد. اگر آنها از گواهی ازدواج عکس 



 می گرفتند، برای نیکرز

یک فرصت خوبی بود تا نام واقعی اش را 
 موقعی که ما واقعا " .ببیند

 ".اونو امضا کردیم
مادر مگان به مگان نگاهی خشمگین 

 اوه، ما از اونم عکس " .انداخت
میگیریم. تو دیگه شانس اینو نداری اینقدر 

 ".عکس زیادی داشته باشی

 .متصدی با فرم به پشت پیشخوان بازگشت

 بیایید بگیریدش، آقای"

 "– مک

جاش دستش را به سمت کاغذ دراز کرد، و 
 " .حرف او را قطع کرد



 ".متشکرم

مادر مگان نگاه عجیب و غریبی به متصدی 
 اولش چی صدای " .کرد

 "؟– کردی
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مگان دخالت کرد، دستش را دور  "مامان، "
انه های مادرش گذاشتش  

و در حالیکه شانه هایش را می فشرد او را از 
 چطوره" .متصدی دور کرد

 "من و شما با هم عکس بگیریم؟



به نظر شوکه شده  "واقعا؟ " نیکول پرسید،
 .بود

نیکول پرسید،  "البته، " نیکول پرسید،
 لحنش مالیم بود. جاش از اینکه

چقدر این زن مسن خوشحال به نظر می 
 .رسید، متعجب شده بود

عکاس سرش را تکان داد و اخم کرد. دو روز 
 پیش شاید او هم همچین

عکس العملی نشان می داد، اما حاال 
 فهمیده بود که نباید اجازه بدهد

 .که چیزی او را آزار دهد

جاش – عکاس چند عکس عجله ای گرفت
 وسط عکاسی قبل از اینکه



مگان دستش را از دور مادرش پایین 
 .بیاندازد به آنها پیوست

 "متشکرم، آقای ...؟ "

عکاس گفت و کیفش را از روی  "استیو، "
 .صندلی برداشت

 ".ممنونم، استیو "

و در  "فردا می بینمتون، " استیو گفت
 حالیکه داشت از در خارج

 .میشد دستی تکان داد
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جاش، لرزش آرام مگان را دید و می 
 دانست که به خاطر حس گناه

است. چگونه می توانست موافقت او را 
 برای اینکه این کار را تا فردا

 انجام دهد، جلب کند؟
قبل از اینکه از در خارج شود، نیکرز از سر 

 تا پای مگان و جاش را نگاه
دو ساعت  " .کرد، نارضایتی اش برگشت

 دیگه مراسمه. شما دو تا بهتر

عجله کنید برید خونه اگر می خواهید رأس 
 ".ساعت شش تو باغ باشید

او گوشه ی تا شده گواهی در دست جاش 
 را گرفت و کشید، اما جاش



ردرهایش نک  "من تا فردا نگهش میدارم " .

 .جاش به عقب کشاند ".نه، مشکلی نیست "

 ".من نگهش میدارم "

فکر کنم بهتره که  " .نیکول محکم تر کشید
 ".من نگهش دارم

جاش نمی خواست وارد جنگ کشیدن با 
 مادر مگان شود، ولی به هیچ

وجه من الوجوه نمی خواست اجازه دهد 
دواجنیکول فانده میر گواهی از   

را که شامل نام کاملش، نام صحیح، بود را 
 با خودش ببرد. او کاغذ را

 ".نه نیکول، اصرار می کنم " .عقب کشید
متصدی که پشت پیشخوان ایستاده بود، 



 .دهان از تعجب باز مانده بود

خودش را تکانی داد تا از این حیرت خارج 
 اگر شما اونو پاره " .شود

دش دوباره کنید، مجبورید برای یه جدی
 ".هزینه بپردازید
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جاش و مگان به سختی با گذاشتن پول 
 روی هم برای گواهی اولی را

هم پرداخت کرده بودند. جاش آن را محکم 
 کشید و رآزادش کرد. نفس



نیکرز وقتی به عقب لغزید بند آمد، اما قبل 
 از آنکه بیافتد خودش را

 .راست کرد

مگان فقط با چشمانی گرد شده مسابقه ی 
 .کشتی را تماشا می کرد

جاش کاغذ را به قفسه سینه چسباند و 
 مگان ، مامانت راست " گفت

میگه، بهتره ما دیگه بریم تا سر موقع به 
 ".مراسم تمرین برسیم

ری به نشانه تایید تکان داد، هنوز مگان س
 ساکت بود، به سمت در

هجوم آورد و دست جاش را کامال محکم 
 نیکول هنوز یک " .گرفته بود



– سانت هم از جایش تکان نخورده بود

 ظاهراً شوکه شده در جایش

اما زمانیکه آنها با عجله – خشکش زده بود
 سمت در رفتند به خودش

 .آمد
، ولی اون کاغذ رو هرکاری می خوای بکن "

 ".گم نکن

قدم های جاش وسط راه آهسته شد، و 
 .مگان نگاه سوالی بهش انداخت

اون می دونه ما آدم های بزرگی هسیتم  "
 کفرش "دیگه، نمی دونه؟

آدم بزرگ های حرفه ای و  ".درآمده بود
 ".کامال مفید
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مگان هنگامیکه درب راه پله ها را باز می 
 هــی، تو تازه " .کرد خندید

 " با مامانم آشنا شدی؟

جاش دنبالش رفت و اجازه داد که در پشت 
 اون " .سرش بسته شود

منو متهم به گم کردن گواهی ازدواج مون 
 کرد. کی گواهی ازدواج شون

 "رو گم می کنه؟

مگان ایستاد و دستش را دور گردن او 
 گذاشت، و لبانش را بر روی لبان



وقتی اینطوری عصبانی میشی  " .او فشرد
 ".خیلی بامزه میشی

 " .جاش خندید، مگان را به سینه اش فشرد

 "بامزه، هان؟

موقعی که مگان به سمت او نگاه کرد یک 
 خنده ی شیطنت آمیز

لحن سرتاسر صورتش را پوشاند و با یک 
 باشه، " جدی ساختگی گفت،

تو وقتی داشتی با مادر پنجاه و هشت ساله 
 ی من سر اون کاغذ کشتی

 ".میگرفتی خیلی سکسی به نظر می رسیدی

 " .جاش سرش را به عقب برد و قهقهه زد

 .این کار اصال آسون نبود



 ".اون پنجه های آهنین داره
خب، من خوشحالم که تو مقاومت کردی  "

ی. موقعی کهو برنده شد  

اون سعی کرد که بگیردش من تقریبا جون 
 دادم. می تونست یه فاجعه

 " .بار بیاد
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خنده ی جاش جمع شد و چشمان مگان را 
 اگه مادرت " .جستجو کرد

 "اونو میگیرفت چی؟



 ".اما نگرفتش " .مگان جدی شد
 "اگه می فهمید که من جی نیستم، چی ؟ "

 موقعی که به تماشای

مگان که مبارزه درونی اش بر روی چهره 
 اش نقش بسته بود پرداخت،

نفسش را حبس کرد. مطمئن نبود که چرا 
 این سوال را پرسید، جزء

اینکه هنوز یک امید خوشبینانه ی احمقانه 
 داشت که راهی برای

کار پیدا می کنند در حالیکه همه  انجام این
 چیز گفته و انجام شده

 .بود

مگان چشمانش را بست و پیشانی اش را 



 .به شانه ی جاش تکیه دارد

 ".جاش "

دستش بر روی کمر مگان لغزید و به حالت 
 دایره مانند آرام پشتش را

مشکلی نیست. بهش جواب نده.  " .مالید
 حرفش نصفه "... من فقط

 .ماند

ونممی د " ." 

بیا  " .جاش به عقب رفت و به او لبخند زد
 بریم برای مراسم تمرین

 ".عروسی مون آماده بشیم
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 ".منظورت کات کردن مونه دیگه "

جاش پاسخی نداد. او به اندازه ی کافی به 
 مگان دروغ گفته بود. و دیگر

 .تمایلی نداشت بیشتر از این دروغ بگوید

 'Cheri Ladys این رمان متعلق به کانال

Novelsمی باشد و 

به رایگان در اختیار خوانندگان قرار گرفته و 
 پخش و فروش آن در هر کانال دیگر

نی استبدون اجازهی مترجم غیرقانو . 
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 فصل بیست و پنجم

چند ساعت بعد، جاش به دالیل بسیاری 
 سرخورده شده بود . او و مگان

انتظار نداشتند که این میزان از ترافیک در 
 روز جمعه رانندگی شان به

سمت خانه ی پدر و مادر مگان را به تأخیر 
 بیندازد. نیکرز درست چند

دقیقه بعد از آنها رسید، تا به همراه دیگران 
 .برای عصر آماده شود

زمانیکه آخرین دستورش را فریاد زد همه در 
 اتاق نشیمن جمع شدند،

انگار او همراه با کوین عضو تفنگداران 



 دریایی بودند. مگان به خاطر

ه شام کات کردنشان که می توانست فکر ب
 مثل یک بمب مخرب باشد،

عصبی شده بود وقتی نیکرز اعالم کرد که 
 جاش باید هر چیزی که

متعلق بهش است را بسته بندی کند چون 
 نمی تواند امشب را در

خانهی فانده میر سپری کند، بی نهایت 
 .عصبانی شد

 "چـــی؟ "

نیکرز با لحن پرافاده و  "مگان، "
دخواهانه اش گفتخو  امشب، " .

شب قبل از عروسی ته. و شما نمی تونید 



 ".امشب رو با هم سپری کنید
من یه زن  " .مگان پایین پله ها ایستاد

 بالغم! می تونم خودم تصمیم

 "!بگیرم
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مادرش قاطعانه لب هایش را بر روی هم 
 دیگه این تصمیم " .فشرد

گرفته شده. و من و پدرت یه اتاق برای 
 ".جاش تو یه هتل گرفتیم

شما نمی تونستید بدون  " .مگان فریاد زد



 اینکه از ما بپرسید همچین
 "!تصمیمی رو بگیرید

جاش به او افتخار می کرد که سرانجام 
تیموضع گیری کرده است ، ح  

اگر این دلیلی باشد که او به بیهوده بودن 
 .اینکار پی ببرد

مگان فکر می کرد امشب با جاش کات می 
 کند، که در اینصورت او به

هیچ وجه نمی توانست در این خانه بماند. 
 اما جاش نگران بود که مگان

همه چیز را افشاء کند. این اتفاق هنوز نمی 
 توانست رخ دهد ... نه

و نوآ به گرفتن جوابی که آنها وقتی که او 



 نیاز داشتند بسیار نزدیک
 .بودند

جاش دستش را بر روی بازوی مگان 
 مگان، اشکالی نداره " .گذاشت

". 

مگان برگشت تا او را ببیند، اشک در 
 نه، " . چشمانش جمع شده بود

 ".جاش، اینطور نیست

در آن لحظه ، جاش ناگهان متوجه شد چرا. 
احتمگان از رفتنش نار   

بود. همین و بس! قبل از اینکه گناه کرده 
 خوشی اش را زائل کند یک
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موجی از آرامش سرتاسر وجودش را گفت. 
 گرچه از اثبات اینکه مگان

می خواست بیشتر با او باشد، خوشحال 
 بود، اما از اینکه او را اینطور

 .ناراحت ببیند متنفر بود
اشکالی  " .جاش مگان را در آغوش کشید

 و در حالیکه ".نداره، مگی

پشت سرش را نوازش می کرد در گوشش 
 ما همه چیز رو " .نجوا کرد

 ".حل و فصل می کنیم. قول میدم

د، و در این لحظه مگان به او چسبیده بو



 جاش چیزی بیشتر از فرار با

او نمی خواست. اما نمی توانست فرار کند 
 هر قدر هم که این اتفاق او

را می کشت. به خاطر کار اشتباه یک فرد 
 دیگر کارمندانش در دردسر

 " .افتاده بودند و به کمک او نیاز داشتند
 جاش از باالی سر "نیکول،

قبل از اینکه  مشکلی نداره. " .مگان گفت
 بریم من وسایلم رو جمع

 ".میکنم، و نوآ بعداً منو به هتل می رسونه

نوآ می تونه امشب اینجا بمونه یا اگر  "
 دوست داری می تونه با تو

 ".بمونه



نوآ کنار مبل ایستاده بود و این قشقرق به 
 .پا شده را تماشا می کرد

جاش نگاهی به سمت برادرش کرد و او 
کوچکی دادسرش را تکان  . 

آنها طرح اصلی را پیدا نکرده بودند، و 
 احتماال نوآ می خواست زیرزمین

را بگردد. پیدا کردن اسناد می توانست به 
 معنای باخت شرکت

  

  

  

525 

 Chei Lady | دامـــــــــــــاد بدلی

باشد. این امر می توانست PMV مهندسی



 دلیل کافی برای متقاعد

کردن سرمایه گذارشان باشد تا دست نگه 
 من مضطرب و عصبی" .دارد

میشم و اگر نوآ با من بمونه نمی تونه اصال 
 ".بخوابه

مامان بزرگ گوشه ای به تماشا کردن 
 ".من باهاش میرم " .ایستاده بود

ی مامان تو نم " .نیکرز چشمانش را چرخاند
 تونی با جاش تو هتل

 ".بمونی

اون بهم قول داده بود که برای جستجوی  "
 جامعه ی برهنگان بلیز

بهم کمک می کنه. اون هنوز انجامش 



 ".نداده
جاش نمی توانست جلوی خنده اش را 

 .بگیرد

اگر من همراهی ش کنم شرط می بندم  "
 که کمتر به خاطر عروسی

مضطرب بشه. ما می تونیم جلسه یوگا 
اشته باشیم. یوگا برای استرسد  

 ".معجزه آساس

جاش کامال مطمئن بود که به خاطر مسئله 
 .ی دیگر مضطرب است

کوین  "جاش، برای چی تو عصبی هستی؟ "
 که به چارچوب در

آشپزخانه تکیه داده بود و دست به سینه 



 .بود، با عصبانیت پرسید

 "برای ازدواج با خواهرم شک داری؟"
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جاش عصبانی شد ولی سعی کرد که 
 کنترلش کند. او بردار مگان بود

در نهایت، و او باید تا آنجا که می توانست 
 کوین" .خوب رفتار می کرد

وقتی ازدواج کردی، ما در موردش صحبت 
 کنیم. اون موقع شاید تو یه

 ".ایده ای داشته باشی



او مگان را به اتاقش در طبقه ی باال برد تا 
 مگان آماده شود و خودش

بتواند وسایل را جمع کند. مگان کمی آرام 
 شده بود ولی می توانست

بگوید او هنوز هم از عصبانیت دارد می 
 ما باید راه به هم زدن " .لرزد

 ".با تو رو پیدا کنیم

رد، و او را به دستش را دور مگان حلقه ک
 شاید ما " .خودش فشرد

 ."بتونیم اونو به تعویق بندازیم

چطوری ما اون  " .مگان خودش را آزاد کرد
 به تعویق بندازیم؟ فردا

عروسیه. جاش، ما مجبوریم که به هم 



 ".بزنیم

جاش مردد بود، و مخصوصا از آنجاییکه 
 مگان پریشان خاطرشده بود،

نگران بود در مورد تحت فشار قرار دادنش  . 

 اگه ما به هم نزنیم چی "
 "میشه ؟

مگان خشکش زد اما به صورتش ماسک بی 
 "یعنی چی؟ " . تفاوتی زد
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جاش او را روی تخت نشاند و کنارش 



 .نشست و دستش را گرفت
ببین، چه ما ازدواج کنیم چه نکنیم، هزینه "

 ی عروسی پرداخت شده،

 "درسته؟

 " .مگان با سردرگمی سرش را تکانی داد

 "... خب ... آره، اما

کمی درمانده تر از آنچه که  "یه لحظه، "
 فقط " .تمایل داشت گفت

 " به من گوش بده، باشه؟

 .مگان با تردید نگاه کرد ".باشه "

ات نکنیم چی میشه؟اگه امشب ما ک " " 

 مغزش تالش کرد تا یک نقشه

طرح کند. او می دانست که به یک نقشه 



 احتیاج دارد، اما هنوز به اینکه
 .کدام واقعا اثر دارد فکر نکرده بود

اگر من قبل از عروسی با تو کات نکنم  "
 "چی میشه ؟

تو می خوای منو تو  " .مگان با ترس پرسید
 "محراب کلیسا قال بذاری؟

به این فکر کردی که چقدر می تونه  "
 "تحقیرآمیز باشه؟

جاش به همچین راهی فکر نکرده بود. 
 چشمانش را برای ثانیه ای بر

باشه، چی میشه اگه ما  " .روی هم فشرد
 هنگام عروسی اینکار رو انجام

بدیم؟ هزینه اش قبال پرداخت شده. و هر 



 کسی می تونه مرغش رو

 ".بخوره
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 ".اما بعدش ما ازدواج می کنیم "
فقط در  " .جاش نفس زنان گفت "نه، "

 صورتیکه گواهی ازدواج

فرستاده بشه خانه ی دادگستری. که من 
 اونو از کشیش می گیرم و

 ".اطمینان میدم که همچین اتفاقی نمی افته
ما همه فکر می کنند که ما ازدواج کردیما " ." 



 سرش را دوباره تکان

دور این کار رو خط بکش. اونا فکر  " .داد
 می کننند که من با جی

 ".ازدواج کردم
پس بهشون بگو طالق گرفتی یا فسخ  "

 با جوش و خروش " شده. یا،

گفت، سعی می کرد راه حلی پیدا کند، 
 راهی که برای خودش و هر دو

تو می تونی  " .معضلش زمان بیشتری بخرد
 به همه بگی که ازدواج

مون قانونی نبوده چون ما جنگ و جدل 
 داشتیم و به جای فرستادن

 ".گواهی ازدواج اونو پاره کردم



مگان ایستاد و چرخید تا با او  ".جاش "
 این " .مواجه شود

 ".دیوونگیه

 .جاش بر روی پاهایش در مقابل مگان پرید

ممیدون " ." 

من نمی فهمم چرا ما امشب فقط کات  "
 "... نکنیم
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واقعا می  " .جاش او را به آغوش کشید
 خوای تا چند ساعت دیگه



 "تمومش کنی؟
 ".هیچ ربطی نداره "

جاش صورت مگان را هر دو دستش قاب 
 .گرفت و مگان هم با دستانش

چرا. ربط داره. نکته اصلی همینه. تو می  "
 خوای با من کات کنی ؟

 "آره یا نه؟
مگان نفس سنگینی را رها و به پایین نگاه 

 ".نه " .کرد
جاش او را سخت بوسید، سپس خودش را 

 عقب کشاند، از این هیجانی

منم نمی خوام. پس  " .شدنش تعجب کرد
 ".بیا به هم نزنیم



یعنی  " .مگان دوباره سرش را تکان داد
 پیشنهادت اینه که ما در حین

 "عروسی اینکار رو انجام بدیم؟

مگی، بهت گفته بودم که این سفر رو به  "
 سرنوشت واگذار کردم. شاید

این سرنوشتمونه. شاید قراره ما این کار رو 
 ".انجام بدیم

جاش میتوانست بگوید که مگان  "... اما "
 هنوز کامال تسلیم نشده

است، اما او بذرش را کاشته بود و مگان 
 بالدرنگ این ایده را از سرش
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بیرون نکرده بود. در حقیقت، بیشتر از 
 آنچه که انتظارش می رفت

 .منعطف بود

 ".فعال تصمیم نگیر. فقط بهش فکر کن "

اما من دیگه وقت برای فکر کردن بهش  "
 ".ندارم

چرا وقت داری. تو حداقل دو ساعت یا  "
 ".بیشتر وقت داری

می  " .جاش چشمان مگان را جستجو کرد
 دونم به نظر زمان طوالنیای

نمیاد، اما براساس غریزه ات پیش برو، 
واهی این کارباشه؟ ببین می خ  



 ".رو انجام بدی یا نه

و اگر من تصمیم بگیرم که تو با من  "
 "امشب به هم بزنی ؟

پس  " .جاش صورت مگان را دقیقا نگاه کرد
 ما مقدماتش رو فراهم

 ".میکنیم. کافیه فقط لب تر کنی

֍֍֍ 

به بلیر، جاش  علی رغم عدم عالقه اش
 خوشحال بود که او به مراسم

فقط به این دلیل که  تمرین رسیده است،
 آن مگان را خیلی خوشحال

می کرد. موقعی که دوستش خودش را 
 نشان داد ، انقباض در

شانههایش فروکش کرد، اما بلیر به هر دو 



 گفت که حواسش جمع

 .است
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این به معنی این  " بلیر خیلی آرام گفت
 نیست که کاری که دارید

، فقط به  "انجام میدید رو نادیده میگیرم،
 خاطر اینکه به اندازه ی کافی

از نیکرز فاصله نداشت. در پارکینگ گروه 
 منتظر افراد پراکنده ای

بودند که آخرین دقیقه آمده بودند تا همه با 



 .هم وارد محوطه ها بشوند

ان، بلیر را به گوشه ای در پارکینگ مگ
 کشاند، ولیبی و جاش هم پشت

 .سرشان راه افتادند

پس تو اینجایی که  ".مگان طعنه زد
 ".جاسوسی منو بکنی

 " .یک برق شریرانه چشمان بلیر را پر کرد

 ".کامال درسته

 ".من می تونم باهاش کنار بیام "

 .لیبی گفت ".تو همیشه خیلی بدبینی ،بلیر "
 مثل اینکه تو به ازدواج "

او به افرادی که برای  ".هیچ اعتقادی نداری
 مراسم تمرین جمع شدند



نگاهی انداخت که آن افراد شامل تعدادی 
 از عمه زاده و عموزاده ها و

به هر  " .عموها و عمه های مگان بودند
 "حال، نیل کجاست؟

 " .پل بینی بلیر از روی نارضایتی چینی خورد

اره. مانیل هنوز سرک  

بعدا همدیگر مالقات می کنیم. دوست 
 "پسر جدید تو کجاست، لیبز؟

میچ ، همینه  " .با لحن نیش دار پرسید
 "دیگه؟
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 " .لیبی با یک لبخند بردبارانه بهش نگاه کرد
 میچ هم ما رو تو رستوران

 ".مالقات می کنه

باغ ها به طور موقت کلسیای کوچک را در 
 اختیار عروسی دیگری که

در عصر برگزار می شد، قرار داده بود، 
 بنابراین آنها به سمت یک محوطه

چمن کاری شده در کنار ورودی اصلی 
 هدایت شدند. نیکرز به همه

وسی گفت که چه زمانی و کجا باید برای عر 
 حضور پیدا کنند، هر چند

جاش بعضی از دستورالعمل ها را قاطی 



 کرد. او می توانست کلیسا را

در طرف دیگر حوضچه ببیند و اتفاقی 
 چیزهایی در مورد اتاق طبقه ی

پایین شنید، اما آنقدر بر روی مگان متمرکز 
 شده که بخواهد به آن

توجهی کند. وقتی همه در جایگاه هایشان 
ند، مگان وحشتقرار گرفت  

زده و حیرت زده شده بود و جاش دقیقا می 
 دانست چه چیزی مگان

را آزار می دهد. احساس اینکه یک کار 
 بیهوده است. یک مراسم تمرین

ساختگی عالوه بر یک عروسی جعلی، با 
 توجه به این حقیقت که آنها



به همدیگر احساس بسیار واقعی دارند همه 
 چی را بدتر کرده بود ... و

هیچی ایده ای در مورد اینکه رابطه شان به 
 پایانش نزدیک شده است

یا نه، نداشت. لعنتی، این امر او را هم 
 عصبی کرد، اما مگان در این

لحظه غیر قابل پیش بینی شده بود و 
 اضطرابش آنقدر مشخص بود که

 .توجه مادرش را هم جلب کرد
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در حالیکه مگان در کنار پدرش  "مگان؟ "
 ایستاد، نیکول پرسید

بلیر و لیبی داشتند برای تمرین  "مگان؟"
 قدم گذاشتن به راهرو آماده

می خوای بهمون تو مراسم  " .می شد
 تمرین ملحق بشی؟ معلومه تو

 ".توی عوالم دیگه ای هستی
ز شد انگار می خواست چیزی دهان مگان با

 بگوید. سپس یک نفس

عمیق کشید و بازوی پدرش را رها کرد. چند 
 قدم به سمت مرکز

محوطه چمن کاری شده برداشت، دست 
 هایش را در مقابل صورتش



به هم زد، چهره اش بی رنگ و روتر از حد 
 .معمول بود

 ".در واقع یه چیزیه باید بهتون بگم "

در انتهاینگاهش را به جاش که   

راهرو خیالی با نوآ و کوین کنار پیاده رو که 
 به باغ ها منتهی شد

 .ایستاده بود ، داد
چشمان جاش گرد شد و سرش را به آرامی 

 .تکان داد
 .مگان به پایین به سمت دستانش نگاه کرد

 "... من ... این "

قلب جاش در سینه اش ایستاد. چگونه می 
 توانست او را متوقف کند؟



جلویش را می گرفت؟ اصال این یک  باید
 بازی نبود که در حال بازی

کردنش بودند. او هدفمند داشت زندگی او 
 را دگرگون می کرد. اما

حقیقت باید گفته می شد، مسائل کسب و 
 کارش به کنار، او هنوز

آمادگی این را نداشت که این زن را از 
 دست بدهد. مطمئن بود دیگر
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هرگز هیچ کسی را همانند او پیدا نخواهد 



 کرد. او حتی نمی خواست

 .تالش کند
لیبی با سرعت به سمت مگان رفت 

 دستش را دور شانه ی او حلقه

فکر کنم مگان دچار ترس پیش از  " .کرد
 عروسی شده است. ما همه

دونیم قدم رو تو راهروی کلیسا به چه  می
 صورته. چطوره اینو بی خیال

 "بشیم و بریم شام بخوریم؟

" کوین گفت،  " .و از جاش و نوآ دور شد " نه،

 فکر نمی کنم همه اش

 .به مگان نزدیک نزدیک تر شد ".همین باشه

 مگان تو مجبور نیستی "



با این آدم به دردنخور ازدواج کنی. یاال، بیا 
م خونهبری ." 

یا – مگان بدون جواب دادن به برادرش
 به– حتی نگاه کردن به او

جاش چشم دوخت، چشمانش با اشک 
 های ریخته نشده شیشه ای

 .شده بود

جاش نفسش را حبس کرد و مشت هایش 
 را گره کرد در حالیکه در

 .سکوت به مگان التماس می کرد

نیکرز جایگاه خودش را به عنوان رأس گروه 
 رها کرد و به سمت مرکز

محوطه قدم رو رفت، و موقعی که پاشنه 



 های کفشش داخل چمن فرو

رفت از تحکمش کاسته شد. پاهایش را به 
 صورت اغراق آمیزی حرکت
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می داد انگار که می خواست زمین را 
 به هم زدن عروسی؟ " .بشکافد

کوین، عقلتو از دست دادی؟ همیشه ازت 
 ".انتظار داشتم منطقی باشی

، بلندتر از آنچه که  "منطقی ؟ " جاش گفت
 این " .هدف بودش



 "کارها چه معنی ای میده ؟

بارت، که چند قدم عقب تر از مگان 
اش وحشتایستاده بود، چهره   

زده شده بود. همه چیز داشت به سرعت از 
 کنترل خارج می شد، و

جاش می توانست به راحتی حدس بزند که 
 بعدا چه کسی بارش را به

 .دوش خواهد کشید

کوین سرانجام به مگان رسید و دست مگان 
 را گرفت و او را به سمت

مامان،  " .خودش کشید، صورتش سرخ شد
 ما همه برای مدت

طوالنیای خودمون رو عقب کشیدیم و بهت 



 اجازه دادیم تا این خانواده
 ".ره به صالبه بکشی. بسه دیگه

به صالبه کشیدن این  " .نیکول جیغ کشید
 "خانواده؟

 " .کوین دستش را به سمت جاش چرخاند

 مگان با این مرد ازدواج

 ".نمی کنه
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البته که مگان باهاش  " .نیکول فریاد زد
 چهره اش با "!ازدواج می کنه



ترکیبی از تعجب و خشم کج و معوج شد. 
 موقعی که پاشنه ی کفشش

بیشتر فرو رفت، تلو تلوی خورد و به کنار 
 .کشیده شد

چند لحظه ای طول کشید تا جاش باقی این 
داز کندمعرکه را بران . 

مامان بزرگ ، که در یک صندلی تاشو در 
 کنار گروه قرار گرفته بود ،

همه چیز را با چشمانی که از هیجان می 
 .درخشید ، تماشا می کرد

عموزاده و عمه زاده های مگان عقب 
 محوطه چمن کاری ایستاده بودند

و در یک آن مسحور و ناراحت به نظر می 



 رسیدند. به نظر می آمد بلیر

جوم آورد تا مگان را دور کند ، اما لیبی ه
 راهش را مسدود کرد. کشیش

پشت سرش ایستاده بود ، و به 
 طورخردمندانه از گفتن هر حرفی

 .اجتناب کرد
نوآ جاش را تکان داد تا او را از گیجی در 

 آورد و سپس دم گوشش خم
مجبوری که این وضعیت  " شد و نجوا کرد،

 ".رو تموم کنی. حاال

اما آیا او باید انجام می داد؟  ".می دونم "
 بخشی از وجودش

میخواست این بازی ادامه پیدا کند تا 



 بگذارد مگان بدون هیچ دخالتی

 .انتخابش را کند
دست  "خب، مگان؟ " مادرش پرسید،

 هایش را به کمرش زد و مثل

 " .یک بچه زرافه به عقب و جلو تاب خورد

 به برادرت میگی که به صف
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داماد برگرده و تا ما تمرین رو تموم کنیم و 
 سرش را "بریم برای شام؟

 " .تکان داد، انگار که در آستانه ی انفجار بود



 البته اگر جاش به کوین
انگشت  ".اجازه بده که کنارش بایسته

رنچ شده اش را بهمانیکور و ف  

رفتارت  " .سمت کوین نشانه گرفت
 ".اسفناکه

نگان مگان از مادرش به برادرش رفت و 
 سپس در نهایت بر روی جاش

ثابت شد، اشک از چشمان بر روی صورتش 
 جاری شد و از چانه ی

 .لرزانش چکید
قلب جاش با یک درد در هم پیچید و 

 نفسش را برید. او نمی توانست
این کار را با مگان کند. نمی توانست بهش 



 .آسیب بزند. مگان نه
و قدمی به سمتش  "مگان، " جاش گفت

 برداشت، صدایش در هم

تو به تنهایی  " .شکست اما اهمیتی نداد
 بهترین چیزی بودی که وارد

 ".زندگی ام شدی

مگان دست کوین را رها و جاش را نگاه کرد 
 و همان موقع یک رد

بر روی گونه هایش جاری شد.  اشک تازه ای
 مشت های کوین گره

شدند ولی جاش اجازه نداد که او جلویش را 
 بگیرد. او به آرامی قدم

هایش را به سمت مگان ادامه داد، و نیکرز 



 تو وارد زندگیام " را دور زد
شدی و اونو زیر و رو کردی. تو باعث شدی 

 همه چیز و همه کس برام
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جای سوال باشند، اما موقعی که بین همه 
 ی اونها جستجو می کنم،

 ".تنها چیزی که برام مقعوله توئی

جاش در مقابل مگان ایستاد، چشمان 
 مگان با سردرگمی و غم چشمان

 .او را می نگرید



گونه های مگان را در دست گرفت و با 
 انگشت شستش اشک ها را

مگی، گریه نکن. ما هر کاری رو که  " .زدود
 .تو بخوای انجام میدیم

فقط کافیه یه کلمه بگی. اگه می خوای این 
 کار رو همین االن تموم

کنیم، ما می تونیم تمومش کنیم. من نمی 
 خوام باهات بجنگم. اما اگر

بدیمبخاهی که ادامه  او یک بغض را  "... 
 قورت، و این حقیقت که

می تونم  " .شنوندگانی را دارند نادیده گرفت
 قبل از اینکه تصمیمت

 "رو بگیری احساسم رو بگم؟



مگان با سر تایید کرد، اشک های جدید رها 
 شدند، نگاهش حتی بیشتر

 .قلب جاش را می آزرد

نمی تونم تصور کنم که بدون تو از این  "
بازار دور بشم. نمیدونمآشفته   

چطوری این اتفاق افتاد. فقط می دونم که 
 اتفاق افتاد. می دونی

همونطوری که گفتم من همه چیز رو به 
 "دست سرنوشت سپردم؟

مگان تایید کرد و لب پایینش را مکید تا 
 جلوی لرزش چانه اش را

 .بگیرد
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جاش بهش لبخندی زد و دستش را گرفت 
 و در میان دست خودش

ما قراره با هم باشیم. اینو می  " .نگه داشت
 دونم. من نمی خوام بدون

تو به سیاتل برگردم. بی خیال ما نشو، 
 ".باشه؟ از من دست نکش

لبانش را بر پیشانی مگان فشرد، و صدایش 
 .را پایین آورد تا زمزمه کند

این به تو بستگی داره، مگی. اینکه من  "
 .برم یا اینکه ما ادامه بدیم

من فقط می خوام تو شاد باشی. چی 



 "خوشحالت می کنه؟

یک لبخند مالیم دهان مگان را به سمت 
 تو باعث خوشحالی " .باال برد

ی باهاتم دیگه هرگز منی، جاش. وقت
 خوشحال تر از این نمی تونم

 ".باشم

آسودگی تمام وجود جاش را در بر گرفت و 
 نفسی را که حبس کرده

پس چه کاری می خوای در  " .بود رها کرد
 این مورد انجام بدی؟

 "میخوای تو رو از این آشفتگی دور کنم؟

مگان به دور و اطراف و خانواده اش نگاه 
عیت بازدیدکرد و سپس به جم  



کنندگان بوتانیکال گاردنز که در پیاده روی 
 محوطه تمرین شان به

صف شده بودند. با دهان باز جوری نگاه 
 می کردند که گویی با اپیزود

روبرو شده 44 مزخرفی از تلویزیون واقع نما
 اند. سرانجام، نگاه به سمت

44  Reality تلویزیون واقعنما )به انگلیسی: (

television نواع برنامه های زندٔه تلویزیونی از ا
است که بخشهایی از زندگی آدمهای واقعی 

 را

 دنبال میکند
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و دور  " .جاش بازگشت، دوباره بدخلق شد
 شدن از یه مهمونی پنجاه

 ".هزار دالری؟ اینکه زندگی تو نیست

جاش او را بوسید، خوشحالی اش ترسی را 
 که بر قلبش سایه انداخت

بود، تحت الشعاع قرار داد. او مجبور بود 
 که کامال صادق باشد، اما نه

هنوز. فعال نه. اگر صادق باشد ممکن است 
 مگان را از دست بدهد و

 .هنوز آمادگی این ریسک کردن را نداشت

گان دستانش را دور گردن جاش حلقه م
 کرد، به او چسبید و او را



 .بوسید

از جمله غریبه ها و – جمعیت نظاره گر
 همه– دوستان و خانواده

گفتند  "یوهو " تشویق کردند و یک دور همه
 که بدون شک لیبی

 .پیشگام بود
موقعی که جاش سرش را بلند کرد متوجه 

 شد دو نفر همراهی نمی

بلیر. آنها کنار هم ایستاده  کنند: کوین و
 بودند، طوری بهش نگاه می

کردند انگار او دشمن درجه یک ملت 
 است.. او می توانست با دشمنی

– شان تا زمانیکه سعی نمی – حتی تنفرشان



 کردند مگان را از او

 .بگیرند، کنار بیایید
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 " .، جشن رو به هم زد "خب، " نیکرز گفت

 حاال که این چرندیات

مورد توجه قرار گرفته، ما می تونیم مراسم 
 "تمرین رو تموم کنیم؟

بعدا  " .انگشتش را سمت کوین گرفت
 ".خدمتت میرسم

جاش به انتهای دیگر محوطه چمن کاری 



 شده کنار نوآ بازگشت، و

تمام مدت تیرهای تنفر را به سمتش  کوین
 پرتاب کرد. جاش که از

نگرانی خالص شده بود، نفس عمیقی 
 .کشید و خودش را ریلکس کرد

نمی توانست باور کند که نزدیک بود مگان 
 .را از دست بدهد

نمیتوانست باور کند که چقدر احساس 
 .وحشت می کرد در آینده

 نوآ ضربه ای به شانه اش زد و خم شد تا
 نجات خوبی " .نزدیک شود

 ".بود، جاشی

خشم در وجودش پیچید و قبل از آنکه در 



 موردش فکر کند، هیسی

نوآ این بازی نیست. مگان برای  " .کشید
 ".من مهمه

یک غم و اندوه غیر معمول صورت نوآ را 
 می دونم که برات " .پوشاند

 ".مهمه

جاش چشمانش را به هم زد، کلمات را 
 .فراموش کرد
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جاش، می دونم ... تو این دختر رو "



 دوست داری. متأسفم برای اون

ما  " .نوآ گلویش را صاف کرد "... چه که من
 یه راهی پیدا می کنم تا

 ".درستش کنم

جاش در کل بیست و نه سال زندگی اش 
یاد نمی آورد که نوآ طرف به  

عشق و عاشقی باشد. او فکر می کرد که 
 فوران احساسات است که

دورهاش سریع می گذرد. اما وقتی از شوک 
 درآمد، متوجه کلمه ای که

 .نوآ ازش استفاده کرد شد: عشق
جاش خواست اعتراض کند، اما کوین که 

 دورتر از آنها جایی که



تاده میتوانست تضمین کننده باشد ایس
 شما " .بود، نزدیک تر آمد

پسرا، در مورد خواهرم دارید حرف می 
 "زنید؟

 " .جاش سرش را تکان داد، کمرش گرفت

 ".نه
اگر این عروسی واقعی بود ، وسوسه می 

 شد کوین را به پارکینگ

دعوت کند تا درباره این موضوع بیشتر 
 بحث کند. اما به خود یادآوری

واقع برای  کرد که دشمنی برادر مگان در
 جی بود. مطمئنن نبود که

آیا او را بر زمین بزند یا به خاطر اینکه 



 سرانجام به دفاع از مگان

 .پرداخته، تشویقش کند
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کوین نزدیک تر شد و یک قدم مانده 
 .من بهت اعتماد ندارم " .ایستاد

یه چیزی اینجا عجیبه. و قبل از اینکه مگان 
 بزرگترین اشتباه زندگی

 ".اش رو بکنه، ثاتبش می کنم
این آخرین  " .نیکول فریاد کشید "!کوین "

 ".اخطاره. برگرد سرجات



نیکزر شروع به تمرین عرف کرد و از 
 آنجاییکه به نظر می رسید بیشتر

و باشد، وقتش را کار جاش ایستادن در جل
 داشت تا به حرف های

برادرش فکر کند. آیا نوآ توانسته بود او را به 
 درستی درک کند؟ او

واقعا مگان را دوست داشت. او به مگان 
 طوری میلی جنسی داشت که

هرگز قبل از آن به زن دیگری این طوری 
 کشش جنسی نداشت، اما

عشق؟ چگونه می توانست در عرض چند 
ی شود؟روز عاشق کس  

آنها مراسم تمرین را به پایان رساند و به 



 رستوران رفتند. مادر مگان

یک اتاق خصوصی در رستوران استیک که 
 به خانه شان نزدیک تر

است، رزرو کرده بود. به خاطر تاخیر ناشی 
 از آن همه نمایش درام، نیل

 .و میچ منتظر گروه در رستوران بودند

اش وقتی همه به سمت اتاق رفتند، ج
 دست مگان را گرفت و او را در

جلویی به سمت عصر تابستانی گرم کشاند. 
 به نظر می رسید تقریبا
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آرام شده است و از آنجا که از همه ی افراد 
 برادر مگان با آنها سوار

شده بود، آنها فرصت نداشتند خصوصی 
 .صحبت کنند

جاش او را به سمت پایین پیاده رو هدایت 
 کرد و سپس هر دو دست

من نگرانت  " .مگان را در دستش گرفت
 "بودم. حالت چطوره؟

 ".بهترم " .مگان بهش لبخند مرددی زد

 "پس ما این کار رو انجام بدیم؟ "

کردبرای لحظه به چشمان جا با دقت نگاه  . " 

 ".فکر کنم آره



او دهانش را به سمت دهان مگان برد، و 
 یک بوسه آرام بهش زد. موقعی

که مگان آهی کشید و به او تکیه داد، سینه 
 .اش از چیزی انباشه شد

ناگهان متوجه شد که اگر قرار بر حمایت 
 کارکنان یا او باشد، مطمئن

نبود که کارکنانش را انتخاب می کند. او 
ظر داشت به خاطرجداً در ن  

زنی که کمتر از چند روز می شناخت کسب 
 و کار سی ساله را رها

 .کند. و این تصمیم ترساندش

مگان به عقب رفت و لبخند مالیم بهش زد 
 بهتره" .که دلش را آب کرد



 ".قبل از اینکه مامانم سکته کنه بریم داخل

اما او دوباره مگان را بوسید،  ".حق با توئه "
 در این لحظه نمی خواست

 .بگذارد او برود
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شاید من  ".در مقابل لبان جاش زمزمه کرد
 بتونم امشب تو هتل باهات

 ".بمونم

رگ مامان بز  " .جاش خندید ".نمی دونم "
 قول داده آخرین شب



مجردی را یه تجربه ی به یاد موندنی کنه. و 
 همچنین در مورد

پوزیشنهایی که می خواد به من نشون بده 
 صحبت کرد.همه یا اون

چیزی که یادمه در مورد یه شتر و یه نوزاد 
 ".بود

مگان قهقهه زد، یک صدای ملودیک خاصی 
 که سعی کرد به خاطرش

بد پیش رفت آن را  بسپارد که اگر همه چیز
 بیرون بکشد و یادآوریاش

 .کند

بقیه وقتی وارد اتاق شدند نشسته بودند، 
 اما هیچ کس از دیر آمدن



آنها تعجب نکرد. آنها احتماال تصور کردند 
 که مگان و جاش قبل از

مراسم تمرین کشمکش داشتند و باید آن 
 .مسائل را حل می کردند

ی نکرده خوشبختانه کوین و بلیر دست به یک
 بودند تا مگان و جاش را

در صندلی های جدا بنشانند. سه تا میز 
 وجود داشت. یکی برای پدر و

مادر مگان و عمه ها و عموها بود، دومی 
زاده و عموزاده ها، برای عمه  

کوین و مامان بزرگ بود و آنها سر میز 
 سومی با نوآ، بلیر و نیل، و لیبی

و میچ نشستد. جاش صندلی را برای مگان 



 بیرون کشید و مگان بهش
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لبخند شیطنت آمیزی زد. اطمینان از اینکه 
 چقدر به مگان نیاز دارد

– باعت تعجبش – نه اینکه فقط بخواهد
 .شده بود

وه ی برخورد بلیر با خودش جاش از نح
 متعجب شده بود. بعد از چند

دور نوشیدن، گاردش را پایین آرود و به 
 نظر می رسید واقعا خوش



میگذراند، البته نه با نامزدش. نیل یک مرد 
 متواضع و آرام بود و جاش

اصال نمی توانست کششی بین او و دوست 
 پر جوش و خروش مگان

را روی میز ببیند. بلیر پای شغل معتبرش 
 معامله به وسط کشانده بود

اما نمی توانست کشف کند که نیل چه 
 .چیزی را پیشنهاد داده است

میچ و لیبی به نظر می رسید بیشتر به هم 
 می آیند. میچ بامزه بود و

به لیبی اهمیت می داد و به نظر می رسید 
 که لیبی واقعا او را دوست

ص دارد. اما جاش که به ندرت ادعادی تخص



 در عشق یا جفت و جور

کردن دارد، به نظرش رسید چیزی این 
 شاید همان– وسط کم است

جرقه ی اساسی که خودش فقط با مگان 
 حسش کرد. نوآ هم احتماال

متوجه شده بود. او تمام مدت شام را در 
 کنار لیبی به گفتگو با او صرف

کرد. اگر میچ تهدیدی را حس می کرد، 
شهرگز اجازه نمی داد. جا  

نگران این بود که کوین برای صحبت با آنها 
 بیایید و این جو دوستانه

را خراب کند، اما او سرجایش ماند، و به 
 نظر می رسید به فرستادن



نگاه های شیطانی به سرتاسر اتاق قانع 
 شده است. جاش خوشحال بود
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از اینکه از خانه فانده میرها رانده شده 
 است. اگر کوین نصفه شب وارد

اتاق مگان می شد و بالش را بر روی صورت 
 فشار می داد، اصال تعجبی

 .نمی کرد
چگونه جاش مک میالن، پسر نجیب، در 

 این مدت زمان کوتاه اینقدر



 دشمن تراشی کرده بود؟

طول خوردن دسر، جاش خم شد و به در 
 من باید " .مگان بوسه ای زد

 ".برم دستشویی، االن برمیگردم

باشه، اما  " .مگان لبخند کنایه آمیزی زد
 تضمین نمی کنم موقعی که

 ".برگشت چیزکیکت هنوز اینجا باشه

جاش خندید. احساس خوشبتختی می کرد 
 که مدت ها همچین حسی

یسک کنمفکر کنم باید ر " .نداشت ." 

موقعی که به درگاه رسید، به عقب نگاه کرد 
 و دید که چنگال مگان

باالی بشقاب دسرش قرار گرفته. جاش 



 خندید، سرش را تکانی داد و

به سمت دستشویی مردان رفت. بعد از 
 اینکه کارش را تمام کرد و از

دستشویی بیرون آمد، از دیدن بلیر که در 
 راهرو منتظرش است

 .متعجب نشد

 ".بلیر ".جاش گفت
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 ".آدم حقیر "
جاش سعی کرد جلوی پوزخندش را بگیرد. 



 وقتی بلیر کامال عالقه

قلبی مگان را به طور واضح در اختیار داشت 
 نباید از عصبانی کردنش

 .لذت می برد
 "تو همه ی اینا رو سرگرم کننده می دونی؟ "

 ".نه واقعا، نه " .خنده اش جمع شد
 ".من باید خصوصی باهات صحبت کنم "

جاش در نظر داشت نادیده اش بگیرد، اما 
 اگر امیدی به رابطه بلند

مدت با مگان داشت، بلیر هم بخشی از 
 ".باشه" .این رابطه بود

نیمکت  بلیر از در جلویی خارج شد و بر روی
 بُتونی در همان نزدیکی



نشست. جاش متوجه شد که او کیف چرمی 
 بزرگش را با خودش آورده

است تا اینکه یک پرونده بیرون کشید و 
 کیف را کنار بر روی زمین

گذاشت. او بر روی صندلی بتونی ضربه ای 
 زد. بشین. بیا ببین چی

 ".دارم اینجا

قلبش جاش تو دهانش آمد. چه چیزی می 
ست در آن پروندهتوان  

 داشته باشد؟

  

  

  

549 



 Chei Lady | دامـــــــــــــاد بدلی

پس تو تهدیدت رو عملی  " جاش گفت
 و کنارش نشست و "کردی،

 .سعی کرد لحنش را آرام نگه دارد

کامال مطمئن بودی که من انجامش  "
 .پرونده را باز کرد ".میدم

در آن، آخرین عکسش ، عکسی که دو سال 
سیاتل تایمز پیش در  

گرفته بود، که همراه با تیکه ی کوچکی در 
 مورد شرکت جاش گوشه

 .ای چسبانده شده بود ، وجود داشت
 ".جاشوآ توماس مک میالن "

تو نام میانی منو پیدا کردی. واقعا یه  "



 ".کارآگاه نخبه ای

ن من می تونم همه ی ای " بلیر گفت
 چیزهای خسته کننده رو لیست

و او را نادیده گرفت، لحنش  "کنم،
 خودمانی و شاد بود. او واقعا شاد به

نظر می رسید که این مطمئنا نشانه ی بدی 
 مثال تاریخ تولدت، " .بود

 " ... نام والدینت، جایی که تو مدرسه رفتی

به نظر نمی رسه تو از اون دست زن ها  "
 باشی که وقت شون رو تلف

 ".کنند

بلیر با یک لبخند درخشنده ای به سمتش 
 تو منظورم رو " .برگشت



 ".گرفتی
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جاش شانه ای باال انداخت ، خودش را 
کرد تا بی خیال رفتارمجبور   

کند هر چند حس می کرد همین االن است 
 چرا ما " .که باال بیاورد

 "سراغ قسمت خوبش نمیریم؟

 ".آره، بیا بریم سراغ قسمت خوبش "
 موقعی که کاغذها را ورق می زد

مثل دختر مدرسه ای های سر به هوا به 



 مگان میدونه " .نظر می رسید

 "تو مهندسی؟
او می توانست این را نادیده بگیرد ولی 

 ".نه" هدف چه بود؟
 "چرا بعد؟ " .چشمانش برق زدند "...همممم "

 اما فرصتی به جاش
نداد تا پاسخ دهد، عوضش چندین 

 مطبوعات منتشر شده و صورت

 .های مالی شرکت جاش را زیرو رو کرد

جاش صفحه ای را از دسته ی کاغذها بیرون 
 کشید، خشمش داشت

ودش را نشان می دادخ چطور این چیزا  " .
 رو گیر آوردی؟ اینا محرمانه



 ".هستند

بهت گفته بودم که من همه چیز کشف  "
 نگاهش به سمت ".می کنم

وسط پاهای جاش رفت و دوباره به به 
 .سمت صورت جاش برگشت

 ".ختنه شدی " .بلیر آواز مانند گفت
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مشخصه که فکر می کنی چیز مهمی پیدا  "
 کردی، پس چرا حرف

 "اصلی ت رو نمیگی؟



 " .لب و لوچه اش آویزان شد "اوه، جاش، "
 من می تونستم یه قتل تر

و تمیز انسانی رو انتخاب کنم، اما چه لذتی 
 برام می تونست داشته

باشه؟ پس ترجیح دادم اول باهات بازی 
 .چشمانش را تنگ کرد ".کنم

من دوست دارم به خود پیچیدن  "
 ".کالهبردارها رو تماشا کنم

جاش بر روی پایاهاش بلند شد، سعی کرد 
 که عصبانیتش را کنترل

؟بازیه برای تو این یه " .کند " 

بلیر به سمت او نگاه کرد، به وضوح 
بازیه،همهش  " .سرخورده بود  



 ".جاشوآ. تو، و همه باید بدونند اینو

جاش سرش را تکان داد، به رستوران اشاره 
 مگان نه، اینطوری " .کرد

 ".نه
بلیر هم برخاست، سرش را به آرامی کج 

 کرد، و حاال چشمانش یخی

 .چرا همین طوری " .و خشمگین بود

اینطوری. تو از دوست مخصوصا  

پدرش  من استفاده کردی تا اطالعات طرح
 ".رو بدزدی

اون  " .جاش فریاد زد "!دزدیدن طرحش "
 "!طرح منو دزدیده
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نه،  " .بلیر سرش را تکان داد، به او نگاه کرد
 جاش. هر چقدر می خوای

 ".اعتراض کن. اون اول طرح رو ثبت کرده
با وجود گرمای شب دلهره باعث شد 

 .احساس سرما کند
سه سال پیش اومد سراغم و بهم گفت  "

 که یه طرح انقالبی داره که

شرکتش می خواد ثبت اختراعش کنه. من 
 نمی تونستم بهش کمک

کنم، اما دوستی داشتم که می تونست ، 
 بنابراین معرفی اش کردم. من



ده با تیمش توی دانشکده ی حقوق آشنا ش
 بودم، و حاال اون برای یکی

از بهترین شرکت های ثبت اختراع در 
 کشور کار می کنه، هاورتی و

قدمی به سمت  ".سایمونز در بوستون
 تو اختراعت رو " .جاش برداشت

ثبت کردی، اما یه هفته خیلی دیر بوده. و 
 حاال اینجایی تا اطالعاتی رو

بدزدی که بارت و شرکتش رو در شرایط 
ر بدیبدی قرا  ." 

اگه تو خیلی می دونی پس خوبم می  "
 دونی که اگه من نتونم ثابت

کنم طرحم دزدیده شده کار شرکتم روز 



 دوشنبه صبح تموم میشه و

 ".ده تا کارمند شغل شون رو از دست میدن

 ".اوووهه. اونا شغل جدید پیدا می کنند "
اونا آدم های بی نام و نشونی برام  "
را دراز کرد، دستش ".نیستند، بلیر  

بعضی  " .بهش التماس کرد که درک کند
 هاشون توسط پدرم سی
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سال پیش موقعی که درهای شرکت رو باز 
 کرد استخدام شدند. اونا



 ".خانوادههایی دارند

آدم ها همیشه شغل شون رو از دست  "
 نیشخندی ".میدند، مک میالن

 ".اما زندگی می کنند " .زد
تو  " .جاش سرش را با ناباوری تکان داد

 چطوری با اون آدم دوست

انگشتش را به  "داشتنی و حساس دوستی؟
 سمت در رستوران نشان

 .داد

 " .بلیر گفت "تو روش حساب کردی، نه؟ "

 تو در موردش تحقیق
کردی و می دونستی نامزدیش به هم خورده 

 بعد بلیط صندلی کناریش



توی هواپیما رو خریدی تا ازش استفاده 
 ".کنی

جاش دوباره سرش را تکان داد، چشمانش 
 نه، " .از وحشت گشاد شد

 ".نه
آرهههه. تو با هدف کنار اون نشستی و  "

 مثل یه کالهبردار منحرف

صورتش از سر تنفر در  ".باهاش بازی کردی
 تو از آسیب " .هم رفت

پذیری اش سوء استفاده کردی و از مگان 
 ".استفاده
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جاش قدمی به عقب برداشت، سعی کرد 
 وحشت نکند. اگر بلیر نسخه

گان تعریف تحریف شده اتفاقات را برای م
 می کرد چه میشد؟ بدتر از

آن، اگر مگان حرف های بلیر را باور می 
 کرد، چه؟

به خدا  " .بلیر با انزجار سرش را تکان داد
 قسم، اگه من یه اسلحه

داشتم، وسوسه می شدم که بهت شلیک 
 ".کنم

 " .جاش دستش را داخل موهایش برد

 تعجب می کنم االن تو نرفتی،



ه اتاق پر از آدم مطرح تا ادعات رو برای ی
 کنی. به نظر میرسه، میخوای

تمام نقصهای منو تا حد ممکن بین عالم و 
 ".آدم پخش کنی

این خیلی فراتر از کاستی  کاستی ها؟ "
 چشمانش را تنگ ".هاس

من واقعا به مگان اهمیت میدم و به  " .کرد
 هیچ کس جز خودش

حرفی نمی زنم. او به اندازه کافی تو این دو 
 ".ماه اخیر نگران بوده

 .جاش به آرامی دعایی نجوا کرد

فکر کنم  " .بلیر با صدای تلخی خندید
 بتونیم یه معامله ای با هم



 ".کنیم، جاشوآ مک میالن

 "چه معامله ای ؟ " .ترس قلبش را از جا کند
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او با سرعت به سمت پیاده رو رفت، 
 دستانش پشتش بود، و پرونده

مطئنم ما می تونیم  " .همچنان در چنگش
 به یه توافق که مورد رضایت

 ".هر دومونه دست پیدا کنیم

ادامه بده.  " .جاش کامال شک داشت
 بدیهیه که شرط و شروطی تو



 ".ذهنت داری

تو سر من ؟  " .بلیر خنده ی غرورآمیز کرد
 اوه، نه، جاشوآ، من یه

او سند دیگری از  ".وکیلم. من ملکه کاغذم
 پرونده بیرون کشید و به

 .دست جاش داد

این چیه  " .جاش آن را دستان لرزانی گرفت
 "؟

یه توافق نامه برای اینکه امشب از اینجا  "
 ناپدید بشی و دیگه هرگز با

 ".مگان صحبت نکنی

 ".نه "
چیزی در  ".اینقدر عجوالنه تصمیم نگیر "



 صدایش توجه جاش را جلب

 .کرد

 "چرا من باید اینکار رو کنم؟ "

 " .بلیر پرسید "افتخار به انجام کار درست ؟ "

 چی ؟ کافی نیست؟

میدونم تو به پول یه سرمایه گذار احتیاج 
 داری تا شرکتت رو سرپا
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مکث کرد، نگاهش در نگاه  ".نگه داری
 من " .جاش رخنه کرد



رابطهایی داریم تا برات سرمایه گذار پیدا 
 کنند. یکی شون ازت بدون

 ".ثبت اختراع حمایت می کنه

او آن  ".مزخرفه " .جاش سرش را تکان داد
 کاغذ توهین آمیز را بر

حتی اگه تو می  " .روی زمین انداخت
 تونستی هم هیچ معامله ای در

 ".کار نبود

جاش برگشت تا به داخل ساختمان برود، 
 اما بلیر مقابلش آمد و راهش

جاش، عجول نباش. فکر می  " .را سد کرد
 کردم که می خوای

 ".کارمندهات رو نجات بدی



ن عاشق مگانم، بلیر. نه، اینطوری نه. م "
 نمی تونم ازش دور بشم. نه

 ".اینطوری
 .هر دو از اظهارنظرش دهانشان باز ماند

اما جاش می  جاش عاشق مگان است؟
 دانست آن گفته حقیقیت

دارد. هر چند غیر ممکن به نظر می رسد، 
 .اما او عاشق مگان شده بود

عاشقشی؟ سعی می کنی کی رو گول  "
ته؟بزنی؟ این برگ برنده " 

 " .با انزجار از او دور شد "!چی؟ خدایا، نه "

 می تونی اون معامله ی

لعنتی رو برداری و سوار جاروت بشی و بری 



 ".به جهنم
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یک فکر سمج در ذهنش آمد : باید قبل از 
 .بلیر به مگان می رسید

صدای آرام  ".برادرت باهاش موافقت کرد "
 بلیر در فضای آن شب

 .پیچید
جاش میخکوب شد و چشمانش بر روی هم 

 .افتاد
اوه، آره. نوآ نمی تونست به این سرعت  "



 " .این معامله رو امضاء کنه
ده است جاش برگشت و دید که بلیر خم ش
 .و کاغذ را برداشته است

 "متوجه امضای اون نشدی؟"

جاش پاکوبان برگشت و سند را از دستان 
 بلیر قاپید. مطمئنا، آن پایین

خط خطی محرز نوآ بود. خشم بهش هجوم 
 .آورد

 .نوآ بهش خیانت کرده بود
 .دوباره

جاش کاغذ را از وسط پاره کرد، دوباره پاره 
 .کرد و در هوا رهایش کرد

این چیزیه که من در مورد معامله ات فکر  "



 می کنم. و من سر پیشهاد

و به سمت در  ".برو به جهنم– اول هستم
 .جلویی رستوران رفتم

اگر تو به مگان آسیب بزنی،  " بلیر فریاد زد
 و صدایش "راحتت نمیذازم،

در هم شکست. این اولین نشانه از 
 احساسات واقعیاش بود که جاش

پا در این معرکه گذاشته بود،  از وقتی که او
 .ازش شنیده است
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لحظه ای که وارد شد، با  ".برو پی کارت "
 سرعت به سمت اتاق

خصوصی رفت و در را باز کرد. او اینجا بود. 
 نوآ هنوز کنار لیبی در

صندلی اش نشسته بود انگار نه انگار که 
 اتفاقی افتاده است و در حالیکه

میچ به تلفن نگاه می کرد یک لبخند لوند بر 
 .صورتش داشت

زمانیکه در را به سمت دیوار رها کرد کل 
 .اتاق به سمتش برگشتند

 "جاش؟ " .چشمان مگان با تعجب گرد شد

 .نفسی زد و برخاست
 "حالت خوبه؟"



توجه اش را به نوآ داد. لذت  جاش دوباره
 موجود در صورت برادرش

تبدیل به عبارتی شد که به وضوح خوانده 
، اوه گندش بزنندمی شد . 

 .نوآ ایستاد و میز را دور زد تا مانعش شود

 ".جاش، بیا بریم بیرون ".نوآ گفت

جاش به سمت برادرش رفت ولی وقتی 
 صدای بلیر را پشت سرش

در درگاه ایستاد  شنید متوقف شد. او حاال
 بود و لبخندی جسورانه در

آره، جاش. چرا با نوآ  " .چهره اش بود
 بیرون نمیری و منم می خوام با

 ".مگان یه گفتگویی کنم



چه اتفاقی  " .مگان به جاش و بلیر نگاه کرد
 "افتاده؟

تنها چیزی که حس می کرد این بود که به 
 .یک گوشه ای برود

  

  

  

559 

 Chei Lady | دامـــــــــــــاد بدلی

کوین کنار صندلی اش ایستاد، آماده ی 
 برای توقفB 45 اجرای پلن

اینقدر جاش را بزند تا  – عروسی مگان بود
 در– خونین و مالین شود

حالیکه چشمان مامان بزرگ از هیجان برق 



 می زد. بارت بیچاره نگران

ن درامای در حال فوران بود. نیکرز دومی
 شوک زده ساکت مانده بود،

شاید این به دلیل گیالس خالی شراب 
 .جلوی نیکول باشد

نوآ با احتیاط چند قدم به سمتش برادرش 
 جاش بیا بریم " .برداشت

 " .بیرون و من همه چیز رو توضیح می دم

 .جاش را به سمت در کشاند

به هیچ اما جاش قدم از قدم برنداشت. 
 وجه اجازه نمی داد اول بلیر به

 .مگان دسترسی پیدا کند

او به سمت نوآ برگشت، یک موج از آزردگی 



 از ناکجاآباد تمام وجودش
را احاطه کرد. البته که این اولین باری نبود 

 که برادرش او را بر زمین

 .زد، اما به دالیلی این یکی بدتر بود

 .جاش به سختی گفت "چطوری تونستی؟ "

چشمان نوآ مملو از احساساتی توصیف 
 موقعی که امضا " .ناپذیر شد

کردم .... نمی دونستم ... متأسفم، اما 
 ".شاید اینطوری بهتره

،مثل جهنمه " جاش چرخید و مشتش را به  "
 .صورت برادرش کوباند

به یک نقشه یا برنامه ی جایگزین و 45
 .پشتیبان می گویند
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نوآ به عقب لغزید و دستش را جلوی 
 چشمش گرفت و اتاق دچار هرج

 .و مرج شد

 " .نیکرز سرانجام وارد عمل شد و فریاد زد
 یکی بهم میگه اینجا چه

کنار  "!خبره. همین حاال. تند و سریع
 .صندلی اش ایستاده بود

جاش به سمت مگان برگشت و دست 
 لرزانش را به سمت مگان دراز

او  ".لطفا " .التماس کرد "با من بیا، " .کرد



 مردد به سمت جاش گام

برداش و لحظه ای مکث کرد و بعد 
 .سرعتش را زیاد کرد

کجا برید؟ برید؟ ".نیکرز جیغ کشید " 

ا او به جاش بلیر مسیر مگان را سد کرد، ام
 نگاه سردرگمی کرد، انگار

که دیگر مطمئن نبود که او را می شناسد. 
 جاش به خدا متوسل شد

که بلیر متوجه شود چقدر در اشتباه است ، 
 اما عدم تردیدش ناپدید

 " .شد، سریع جایش را به یک عزم راسخ داد

 اینکار رو نکن مگان. یه
 ".چیزهایی هست که تو نمی دونی



انه به مگان گفتجاش ناامید  ".مگان، لطفا ".

نگاه مگان بین هر دو می چرخید، سپس 
 متاسفم، " .بلیر را به کنار زد

 ".بلیر
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مگان به سمت جاش رفت و وقتی مگان 
 دستش را گرفت نزدیک بود

گریه ای از سر آسایش خاطر کند. مگان را 
 به بیرون و روی صندلی

مسافر اکسپلوررش هدایت کرد. سپس در 



 صندلی راننده نشست و

بدون هیچ سخنی آنجا را ترک کرد، می 
 خواست تاحد ممکن هر

 .دویشان را از این واقعیت دور کند

 'Cheri Ladys این رمان متعلق به کانال

Novelsمی باشد و 

ایگان در اختیار خوانندگان قرار گرفته و به ر 
 پخش و فروش آن در هر کانال دیگر

 .بدون اجازهی مترجم غیرقانونی است
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 فصل بیست و ششم

موقعی که جاش از رستوران فاصله گرفت ، 
 مگان وحشت زده شد اما

نه به خاطر امنیت خودش. او می دانست 
 که جاش هرگز به او آسیبی

وارد نمی کند. در حقیقت، حس می کرد 
 این یک تالش برای نجات او

از چیزی ست، فقط نمی دانست جاش از 
 او در مقابل چه چیزی

 .محافظت می کند

فاقی افتاده؟جاش، چه ات " " 

دستان جاش دور فرمان محکم شد و 
 سرش را تکان داد، و زمانیکه آب



 .دهانش را بلعید فکش منقبض شد

باشه، ما مجبور نیستیم االن در موردش "
 صحبت کنیم. کجا می خوای

 "بری؟

به  " .جاش برای چند لحظه ای سکوت کرد
 ".مکان مون

چگونه دو کلمه ی کوتاه می  .مکان ما
د او را سرشار از رضایتتواستن  

باشه. ما سعی مون رو می  " و امید کنند؟
 کنیم. االن جمعه شب تو

ماه ژوئنه و ممکنه قبال اون جا گرفته شده 
 ".باشه

 ".به هر حال بیا سعی مون رو بکنیم"
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دستانش بر روی فرمان آرام گرفت. مگان 
 سعی کرد از آن گرفتگی

گردنش خالص شود. نوآ چه کاری کرده بود 
 که خشم برادرش را این

گونه برانگیخته بود؟ بلیر برای وادار کردنش 
 چه کاری انجام داده بود؟

چون این کارها همه از دست بلیر ساخته 
 .بود

 جاش دستش را دراز کرد و دست مگان را
 گرفت و با شدت فشرد که



باعث نگرانی مگان شد، اما ساکت ماند. 
 برای سوال پرسیدن فرصت

 .بود. آنها تمام شب را در اختیار داشتند

سرنوشت با آنها یار بود. محل کمپ خالی 
 بود و رختخواب های دیشب

همچنان در پشت ماشین بودند. بعد از 
 اینکه جاش پارک کرد، مگان

رفت تا رختخواب را به سمت صندوق عقب 
 درآورد. جاش باهاش تالقی

کرد و زودتر به رختخواب چنگ زد. هر دوی 
 آنها در سکوت به سمت

پرتگاه رفتند. جاش، بالش را به دست مگان 
 داد و خودش کیسه خواب



و ملحفه را پهن کرد و سپس پتو را بر روی 
 تشک گذاشت. مگان

بالشها را انداخت و منتظر به سمت جاش 
. تمام شب بابرگشت  

احساسات بیش از حدی از غم و شادی و نا 
 .امیدی و هیجان گذشت

اتفاق بزرگی افتاده بود و مگان به اندازه ی 
 کافی فرد حسی بود تا

متوجه بشود این یک لحظه ی تعیین کننده 
 در رابطه شان است. خواه
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آنها به جلو پیش می رفتند یا تمامش می 
 کردند. فکر از دست دادن

 .جاش خفه کننده بود

مگان بهش خیره شد، غرق در جذابیت او. 
 جاش می توانست دست بر

مهماندار هواپیمای – روی هر زنی بگذارد
 الس زن این را ثابت کرده

اما جاش اینجا با او بود، با خرابکاری – بود
 اش و هر چیزی که

احاطهاش کرده بود دسته و پنجه نرم می 
 کرد. علی رغم دردسرهای

بیشمار، این مرد بسیار جذاب، با مالحظه و 



 شوخ طبع تصمیم گرفته

 .بود که در کنار او باشد

آسمان پرستاره پشت سرش بود و نور 
 مهتاب به او یک درخشش

ی داد. در چشمانش درد و آسمانی م
 پشیمانی وجود داشت و مگان

کاری را انجام داد که به جاش نشان می 
 دادکه به خاطر او اینجاست

 .همانطور که او به خاطرش اینجاست

دستانش را به آرامی به سمت گونه ی 
 جاش برد و دهانش را به دهان

 .خودش فشرد

جاش دستانش را گرفت و سعی کرد او را از 



ور کندخودش د  ".مگان " .

دستش را پشت جاش برد و او  ".هیسس "
 را سرجایش نگه داشت و

 .زبانش لبان جدا شده او را لمس کرد
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جاش ناله ای کرد، دهانش را برای او باز 
 کرد و دستانش بر روی کمرش

قه کرد و او را به خودش نزدیکتر. زبان حل
 مگان او را تحریک کرد و او

ناله ی دیگری کرد، هر چند که مگان می 



 توانست احساس کند او
 .جلویش را می گیرد

مگان دستش را به سمت دکمه های 
 پیراهن جاش برد و در همان

حالی که او را می بوسید، دکمه ها را 
 کورکورانه باز کرد. جاش به عقب

رفت و با دقت به چشمان مگان نگاه کرد. 
 موقعی که مگان گونه اش

را در دستش گرفت ،دهانش را باز کرد 
 .انگار که چیزی بخواهد بگوید

اما مکث کرد و به جایش مگان را بوسید، 
 لب پایبنی مگان را میان

لبهایش گرفت و دندان هایش به آرامی در 



 امتداد آن پوست نازک
ی آرامی کرد و پیراهن  کشید. مگان یک ناله

 جاش را دستانش مشت

کرد. نیاز شدیدش بیشتر شد و دستش را 
 به سمت زیپ پیراهن مگان

برد، و آن را با یک حرکت سریع پایین 
 کشاند تا اینکه دور پاهای مگان

افتاد. مگان کارش با دکمه های او ادامه داد 
 و موقعی که جاش آخرین

مگان کارش دکمه را باز کرد لبخندی زد، تا 
 را تمام کند کامال بی تاب

شده بود. مگان پیراهن جاش را باز کرد و 
 کف دستش را بر روی قفسه



سینه ی او قرار داد. هنگامی که دستان 
 مگان به سمت پایین ُسر

خوردند عضالت شکمی اش با لمس او 
 .منقبض شدند
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مگان به سرعت هم کمربند و هم زیپ 
 شلوار جاش را باز کرد و بعد آن

را از باسنش پایین کشید تا اینکه بر روی 
 پاهایش افتاد. نگاهش بر

روی صورت جاش بود، به عقب به سمت 



 تشک رفت، و جز شورت و

سوتین چیزی دیگری بر تن نداشت. جاش 
 لباس زیرش را بر روی

زمین انداخت و دنبالش رفت. دستش را 
 پشت سر مگان برد، دهان او

را را به دهان خودش فشرد، و مگان را با 
 شدت بیشتری از آن چه که

انتظارش را داشته باشد طلب کرد، و موجی 
 از اشتیاق را به پایین

فرستاد. دستان جاش به پشت رفت و 
 سوتینش را باز کرد و آن را از

ید و سپس شورتش را دستانش بیرون کش
 در آورد. حاال هر دوی آنها



 .برهنه در زیر نور ماه ایستاده بودند

او این مرد را می خواست، و البته نه فقط 
 هرچند که آن را– بدنش را

هم شدیدا می خواست. او می خواست به 
 خانه اش در سیاتل برود و

 .یک زندگی با جاش آغاز کند

تمام این فکر مگان را ترساند. چگونه می 
 توانست با این سرعت اینقدر

مطمئن باشد؟ همیشه دخترانی که ادعا می 
 کردند در اولین قرار عاشق

شده اند را مسخره می کرد، اما حاال او 
 داشت عاشق می شد و یک

پایان افسانهای را با این مردی که سه روز 



 پیش با آن آشنا بود،
روزسه  .میخواست . 
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اما آن جاش بود. جاش نجیب و عزیزی که 
 .باعث خنده اش می شد

کسی که باعث شد دوست داشته شدن را 
 حس کند. او به جاش بیشتر

از آن چه که به جی قبال اعتماد کرده بود، 
هیچ کسی اعتماد داشت و  

بیشتر از خودش از این کار شگفت زده 



 .نبود
او این مرد را به معنای واقع کلمه می 

 خواست و می خواست که با

عملش آن را به جاش ثابت کند. او بر روی 
 زانوانش نشست و آلت او را

داخل دهانش کرد، با زبانش ضربه ای به 
 آن زد، و به صورت دایره وار

 .حرکت داد

و  "اوه، خدایا، مگان، " کردجاش ناله ای 
 موهای مگان را در مشتش

گرفت و زمانی که مگان شروع به مکیدن 
 آلت او کرد، ناله ها و تند تند

نفس کشیدن جاش یک اشتیاق شدیدی را 



 در رگ هایش جاری

میکرد و مستقیما به میان پاهایش می 
 فرستاد. مگان او را با زبانش

ر روی تحریک کرد تا اینکه کف دستش را ب
 سر او گذاشت و او را به

عقب برد و سپس بر روی زانوانش مقابل 
 مگان نشست ، به طوری که

سینه هایشان کمتر از چند سانتی متر با 
 .هم فاصله داشت

جاش به به صورت مگان خیره شد و 
 دستانش گونه های مگان را نوازش

کرد و داخل موهایش رفت و چند رشته از 
 موهایش را در مشت هایش



گرفت. نگاهش در نگاه مگان قفل شد 
 سپس چانه ی مگان را به آرامی
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متمایل کرد. بوسه ی کنار دهانش کاشت و 
 یک ردیفی از بوسه بر روی

خط فکش زد سپس به سمت گردنش 
 حرکت و نقطه ی حساس را

 .پیدا کرد و باعث پیچ و تاب خوردنش شد

مگان را به عقب برد و به آرامی بر روی 
 تشک خواباند، سرش بر روی



بالشت قرار گرفت. با زانوانش ضربه ی 
 کوچکی به زانوان مگان زد،

مگان آنها را از هم باز کرد تا او بتواند آنها 
 .بین پاهای مگان قرار دهد

خم می شد  مگان او را در حالیکه به سمتش
 ، تماشا کرد. شهوت و

شور موجود در چشمانش لرزشی را به تیره 
 ی پشتش و سپس مستقیما

 .به میان پاهایش روانه کرد

صورت جاش به سمت گردنش رفت و 
 لبانش پوست حساس آنجا را

لمس کرد. تا جناق سینه ی او به صورت 
 دایره وار زبان زد سپس به



حرکت آرامی به سمت سینه اش زبانش را 
 داد تا نوک سینه ی او را

تحریک کند. سپس آن را میان دندان 
 .هایش گرفت

مگان به نفس نفس افتاد و به صورت غیر 
 ارادی باسنش را بلند کرد،

اما جاش به سمت سینهی دیگر رفت و به 
 شکنجه ی لطیفش ادامه

مرطوبش را  داد. نسیم سبکی پوست
 نوازش داد، باعث شد موهای

وند. دهان جاش پایین دستانش راست ش
 تر بر روی برآمدگی سینه

هایش رفت. زبانش و لب های جاش 



 مسیری را تا شکمش لیس زدند
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و مکیدن. پوستش از آتش نیاز سوخت. 
 جاش شکنجه هایش را تا میان

ران هایش ادامه داد باسن مگان را بلند 
 کرد، لمبرهایش را در کف

دستش گرفت و صورتش را مقابل لبه های 
 او قرار داد، نفس گرمش

باعث شد یک لرزش مور مور کننده به 
 پایین شکمش روانه شود. همان



موقع که زبان جاش شروع به نوازش 
 کردنش کرد، با آسودگی خاطر

دت لذتی که تمام ناله بلندی کرد، و از ش
 وجودش را گرفته بود شگفت

زده شد. کمرش را قوسی داد به سمت 
 جاش بلند کرد، سعی کرد

نالههایش را خفه کند. بعد یک دقیقه ی 
 عذاب شیرینش، او کورکورانه

موهای جاش را گرفت و او را به سمت باال 
 کشید، مطمئن بود اگر

جاش تمامش نمی کرد، ارضا می شد و او 
ت که وقتی جاشمی خواس  

داخلش هست ارضا شود. جاش سرش را 



 باال آورد و قفسه سینه اش را

بر روی شکمش مگان لغزاند، موهای سینه 
 ی جاش بر بروی قسمت

حساس نوک سینه اش کشیده شد که 
 باعث به نفس نفس بی افتد و

 .کشاله های رانش به جاش بفشارد

جاش وزنش را بر روی آرنجش که کنار سر 
د انداخت و بهمگان بو  

مگان که سعی می کرد نفس بکشد نگاه 
 کرد. دستش چند رشته از

موهای او را که بر روی گونه اش افتاده 
 بودند کنار زد. سپس خم شد

و او را نرم و مالیم بوسید، زبانش در امتداد 



 لب پایین مگان حرکت
 .میکرد، طعم او در دهانش
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مگان به خاطر نیاز از خود بی خود شده 
 بود، باسنش را بلند کرد، با

این حرکت آلت جاش میان ران هایش 
 فشرد شد. او کنترل بوسه را

در دست گرفت، بی تاب جاش و رها شدن 
 بود. دستان جاش به پایین

رفت و با انگشت شستش نوک سینه های 



 .مگان را لمس کرد

مگان نفسش را حبس کرد و از اشتیاق زیاد 
 .کمرش را قوس داد

، با صدای بلند فریاد زد، این کلمه "جاش"
 نشان دهنده ی نیاز جنسی
 .جریحه دار شده اش بود

جاش دستش را به سمت باسن مگان برد، 
 او را بلند و دهانه ی او را با

آلتش تحریک کرد. مگان زیر او حرکت  نوک
 کرد و تشویقش کرد که

کامال وارد شود. کف دستانش ، کف دستان 
 مگان را که کنار سرش بود

پوشاند و انگشتانشان در هم قفل شد، 



 سپس وارد او شد، و با یک

کندی عذاب آوری حرکت کرد. وقتی جاش 
 بیرون کشید، از درد رها

دوباره آن  شدن به ستوه آمده بود و جاش
 .ورود آرام را تکرار کرد

 ".جاش"

جاش حرکت باسنش را سریع تر کرد و 
 وقتی جاش خم شد تا او را

ببوسد مگان از آسودگی و لذت به نفس 
 نفس افتاد. پاهایش را دور کمر

جاش حلقه کرد و باسنش را به سمت باال 
 متمایل کرد تا او عمیق تر

 .برود
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فشار وارده تا زمانیکه مگان در هم بشکند، 
 بیشتر شد تا اینکه او نام

جاش را بلند فریاد زد. جاش دهان مگان را 
 با دهانش پوشاند و صدایش

را خاموش کرد. او در آستانه ی ارضاء شدن 
 بود، چند ضربه ی بیشتری

یق تر فرو کرد و در دهان زد سپس عم
 مگان ناله ای کرد. دستان مگان

باالی کمر جاش حلقه شد تا او را نزدیک به 
 خودش نگه دارد، با زبان



بی زبانی به جاش می گفت که نمی خواهد 
 .هرگز این لحظه پایان یابد

جاش به آرامی باسن مگان را بروی تشک 
 قرار داد ، اما از رویش کنار

نرفت. وقتی که مگان را آرام و عمیق 
 بوسید، مگان فهمید که هرگز در

زندگی اش با کسی چنین احساس پیوندی 
 .را نداشته است

 ".منو فردا ترک نکن ".مگان زمزمه کرد

من هرگز به خواست خودم تو رو ترک  "
 ".نمی کنم، مگان

یعنی  " .مگان صورت جاش را از نظر گذراند
 "چی؟



در مورد من عوض بشه شاید تو نظرت " ." 

 "چرا باید نظرم عوض بشه؟ "

جاش بهش لبخند مالیمی زد اما لبخندش 
 .پر از غم و اندوه بود

اتفاقی که تو رستوران رخ داد به نوآ و بلیر  "
 "ربط داره؟

  

  

  

572 

 Chei Lady | دامـــــــــــــاد بدلی

ت جاش رنگ تعجب گرفت، لحظه ای صور 
 بر روی پهلویش چرخید و

مگان را هم با خودش چرخاند. پتویی که 



 کنارش بود را برداشت و تا

 .کمر هر دویشان را با آن پوشاند

در موردش چی  " .جاش سرانجام پرسید
 "می دونی؟

هیچی. فقط می دونم نوآ باید یه کار  "
 وحشتناکی انجام داده باشه که

باعث شد تو اونطوری بزنیش، و حدس می 
 زنم همه چی زیر سر بلیر

باشه چونکه وقتی تو از دستشویی برگشتی 
 بالفاصله پشت سرت سر و

 ".کله اش پیدا شد

نوآ  " .بدنش زیر بدن مگان منقبض شد
 ".بهم نارو زد



این  " چه معنی می توانست داشته باشد؟
 به تصمیم کسب و کارتون

 "مرتبطه یا به من؟

دست جاش در موهایش پیچ خورد و محکم 
 ".هر دو " .شد

 ".و پای بلیر هم این وسط بوده " هر دو؟

بلیر  " .چشمان جاش مملو از احتیاط شد
 دوست داره، مگان. اون

میخواهد کاری را انجام بده که فکر می کنه 
 برای حفظ امنیت تو باید

 ".انجام بده
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مگان خودش را بر رو آرنج هایش باال 
 چه کاری رو انجام " .کشید

 "داده؟

یک لبخند مهربانانه چشمانش را پر کرد و 
 دستش را از موهای مگان

پایین آورد اما به بازی اش با چند رشته 
 .موی رها شده ادامه داد

اهمیتی نداره. اون فردا بهت میگه. "
 با دقت به چشمان ".مطمئنم

من فکر کردم که اول  " .مگان نگاه کرد
 خودم باهات در موردش

صحبت کنم، اما تصمیم گرفتم که اون اول 



 بهت بگه. من نوع روایت

اونو می دونم و تو هم نوع روایت منو بهتر 
 میشناسی. تمام چیزی که

تو قبل از اینکه ازت می خواهم اینه که 
 تصمیمت رو بگیری به چیزی

اونچیزی که من – که ما داریم فکر کنی
 شدیدا می خواهم حفظش

 .کنم

 جاش در مورد چه چیزی صحبت می کرد؟

اما اگر تو تصمیم گرفتی که منو باور کنی  "
 و برا ین باور باشی که من

بهت اهمیت میدم، هنوز می خواهم که در 
بیامراسم فردا شرکت کنم.   



 ".آخرین نمایش نیکرز رو انجام بدیم
تو واقعا می خوای توی مراسم عروسی  "

 "شرکت کنی؟

آره، نگران نباش. من طبق نقشه پیش  "
 میرم و بهش میگم که گواهی

ازدواج رو گم کردم. تو خالص میشی ولی 
 نیکرز همچنان مهمونی
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– فانتزی اش رو برگزار می کنه. ما -من و تو
 تکلیف این قضیه رو بعدا



 ".مشخص می کنیم

هنوز هم این یک فکر دیوانه وار بود، اما به 
 دالیلی خیلی هم دیوانه وار

به نظر نمی رسید. او این کار را به خاطر 
 ".باشه " .جاش انجام می داد

ان را در میان دستانش گرفتدستان مگ . " 

 صبح من تو رو می برم

خونه، فردا بعد از ظهر سرموقع به باغ میام 
 تا نقشم رو بازی کنم. اگه

تو تصمیم گرفتی که تو این مراسم شرکت 
 کنی، می خوام قبل از

عروسی و قبل از اینکه وارد راهرو بشی 
 ".باهات صحبت کنم



 ".– اما "

 ".لطفا "
کرز اگه بفهمه که تو قبل از نی " مگان گفت

 عروسی لباسم رو دیدی

سعی کرد که جدی  ".حسابی عصبانی میشه
 باشد. اما جدیتش دوامی

نیاورد، و لبخند بزرگی در صورتش ناگهان 
 روی من حساب " .ظاهر شد

 ".کن

 " .تبسمی سرتاسر چهره جاش را پوشاند
 ".این دختر منه

روی  به این امید که واقعا باشد، سرش را بر
 قفسه سینه ی جاش



 .گذاشت
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 فصل بیست و هفتم

مگان و جاش شب را زیر ستارگان سپری و 
 تا طلوع آفتاب معاشقه

کردند. آنها برای صبحانه رفتند و سپس 
 جاش به سمت خانه ی پدر و

 .مادر مگان راند

لحظه ای که جاش در مسیر ورودی پارک 
 کرد صورتش را به سمت



حس می کنم که باید تا دم  " .مگان چرخاند
 ".در همراهیت کنم

جاش سر به سرش گذاشت و دست او را 
 .در دست خودش گرفت

بهم اعتماد کن، تو  " .مگان خنده ای کرد
 نمی خواد االن اینکار رو

 ".انجام بدی
شل شد لبخندش شاید من باید باهات  " .

 بیام. تو نباید خودت تنهایی

با عواقب اتفاقات شب گذشته سر و کله 
 ".بزنی

مگان خم شد و او را بوسید، لبانش بر روی 
 لبان جاش به آهستگی



من عاشق اینم که می خوای از من در " .کرد
 مقابل مادرم محافظت

کنی. اما فکر کنم وقتشه که خودم مقابلش 
 ".بایستم

و این یعنی اینکه تو نمی خوای تو عروسی  "
 "شرکت کنی؟
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مگان مکث کرد، و با دقت چهره جاش را 
 نه، به نظر عجیب " .نگاه کرد

حاال تو فکرشم و یه جورایی می میرسه ولی 



 خوام انجامش بدم. تو

 "چی؟

 " .جاش برای چند ثانیه ای هیچ پاسخی نداد

 من هر چی رو که تو

بخوای می خوام، مگان. از این جا به بعد، 
 تصمیم گیرنده توئی. اگه تو

این عروسی رو می خوای، ما انجامش 
 میدیم. اگر نظرت عوض شد و

همه چیز بشی و  تصمیم گرفتی که بی خیال
 سوار هواپیما بشی

 ".برگردی سیاتل، اینکار هم می تونیم بکنیم

 جاش درنگی کرد و آب

و اگر تصمیم گرفتی  " .دهانش را قورت داد



 که دیگه منو دوباره نبینی،

تو فقط کافیه بهم پیام بدی و بگی برو به 
 ".درک

من نمی تونم این  " .مگان لبخند اجباری زد
کنمرابطه رو تموم  . 

 ".شمارهات رو ندارم

چگونه همچین چیزی ممکن بود؟ چگونه می 
 توانست با این مرد

پیشامدهای زیادی را تجربه کند و هنوز 
 شماره اش را نداشته باشد؟

شاید چون آنها هر دقیقه را نزدیک به هم 
 .سپری کرده بودند

 ".موبایلت رو بهم بده "



مگان موبایل را از کیفش بیرون کشید و 
 روشنش کرد و رمز عبور را

 .وارد، سپس آن را به دست جاش داد
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جاش شماره اش را وارد کرد و تلفن را به او 
 تو عروسی " .بازگرداند

 ".می بینمت

دستش را به سمت دستگیره ی در مگان 
 دراز کرد، اما جاش دستش

را گرفت و او را به عقب کشاند و طوری او را 



 بوسید که انگار هرگز قرار

جاش،  " .نیست هم دیگر را دوباره ببینند
 ".تو منو می ترسونی

 ".شاید چون منم ترسیدم، مگی "

 ".بهم بگو که قراره بلیر چی بهم بگه "

داد جاش سرش را تکان می خوام که  " .
 خودت تنهایی تصمیم

 ".بگیری

مگان از ماشین خارج شد و به سمت خانه 
 رفت، و قبل از اینکه از در

چند تا – وارد بشود موبایلش را چک کرد
 تماس از دست رفته و پیام

صوتی از طرف مادرش و همچنین تماس 



 ها و پیام هایی از طرف بلیر،

لیبی و برادرش وجود داشت. همچنین یک 
 .پیام از طرف جی
 .باهام تماس بگیر

مگان دکمه ی حذف را فشرد. هرگز نمی 
 خواست صدای آن عوضی را

 .بشنود

قبل از اینکه دستش را دراز کند تا در بزند، 
 .در جلو باز شد
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 " .صدای مادرش سرد بود "تو کجا بودی؟ "

 من تا سرحد مرگ نگرانت

شده بودم. دیگه نزدیک بود که به پلیس 
 ".زنگ بزنم

 "پلیس؟ برای چی به پلیس زنگ بزنید؟ "

جاش تو صورت برادرش کوبوند و بعدش  "
 تو رو جایی که خدا میدونه

کجا بوده برد. من واقعا خیلی نگرانت شده 
 صدای "... بودم، مگان

 .مادرش در هم شکست

 .اوه، خدایا. او واقعا نگران بوده است
مگان شوک وارده را نادیده گرفت و مادرش 

 .را در آغوش کشید



متاسفم، مامان. من خوبم. فقط ما هر "
 دوتامون نیاز داشتیم تا دور

هم می  بشیم. من عصبی بودم و جاش
 دونست که به زمان نیاز دارم تا

من و اون تنهایی یه سری چیزها رو سر و 
 ".سامون بدیم

در را پشت سرش بست و سپس مادرش را 
 به داخل اتاق نشیمن که

مادربزرگ در آنجا نشسته بود و گندمک می 
 .خورد، برد

به محض آنکه آنها قدم به اتاق نشیمن 
 گذاشتند، کوین فنجان قهوه

ت از آشپزخانه بیرون آمد. قهوه اش به دس



 را بروی میزی که کنار کاناپه

کوین  "اون تهدیدت کرد؟ " .بود گذاشت
 پرسید، رگ گردنش باد کرده

 .بود
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مگان مادرش را رها کرد و برگشت تا کوین 
درا ببین  "!چی؟ نه " .

من نمی فهمم این  " مامان بزرگ گفت،
 و " همه هیاهو برای چیه،

همچنان با صدای بلند گندمک هایش را 



 مگان می خواسته " .می جوید

آخرین شب رو به عنوان یه زن مجرد سپری 
 و یک مشت دیگر ".کنه

تو نمی تونی اونو  " .از گندمک ها برداشت
 برای خواستن یک سکس

 ".مجردی خشن سرزنش کنی

 "!مامان " .صورت نیکزر قرمز شد

فکر نمی  " .مگان قهقهه زد "مامان بزرگ، "
 کنم سکس مجردی خشن

با مردی که می خوای باهاش ازدواج کنی 
 ".مهم باشه

من نمی خوام  " .کوین عصبانی تر شد
 هیچی در مورد سکس وحشی



خواهر کوچیکترم بشنوم. مخصوصا با اون 
 ".عوضی خشن

جاش هرگز به  " .مگان سرش را تکان داد
 من آسیبی نمی زنه. برادرش

یه کاری مرتبط با کسب و کارشون انجام 
 داده که جاش اونو به عنوان

 ".یه خیانت می بینه

 " .کوین ناباورانه پرسید "کسب و کارشون؟ "

 فکر می کردم که او یه

سرمایه گذار بانکیه. اون صاحب یه بانک 
 "لعنتیه؟

، گندش بزننداوه . 
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مامان بزرگ بی توجه بحث را تغییر داد و 
 من یه خبر شنیدم " گفت

که شما بچه ها به خاطر کتاب پنجاه سایه 
 عالقهBS خاکستری به

 ".دارید. می دونی، من اونو خوندم

 ابروهایش را برای مگان باال برد و
تو و  " .یک مشت دیگر گندمک برداشت

 جاش به شالق و اتاق رنگی

 "عالقه دارید ؟

 .نیکرز شوک زده فریاد زد "!مامـــــان "
مگان با وجود ترس و بیزاری، خندید. 



 نگاهی به کوین که نزدیک بود
 اون " .بساط صبحانه اش را برهم زند، کرد

BDSM 46 ههست ن  

، BS47  هر چند ممکنه بعضی ها همون
BSسعی کرد که ".بگن 

شما که واقعا توقع ندارید من  " .جدی باشد
 جلوی مامانم در مورد

 "رابطه ی جنسی ام با جاش صحبت کنم؟

مامان بزرگ مقداری گندمک در دهانش 
 این باعث میشه یه " .ریخت

کمی وا بده. شاید اون و بابات باید 
 ".امتحانش کنند

 ."!مامان بزرگ " ین فریاد زدکو

46 B/D (Bondage and Discipline), D/s (Dominance 



and submission), and S/M (Sadism and 

Masochism) : 

سادیستی عالیق با یکنفر آن طی که 
میگویند )آزارخواهی( مازوخیستی و 

)دگرآزاری( سادیستی رفتارهای به خالصه 
 صورت به

را پذیر سلطه گر سلطه فرد رابطه، طول در 
دارد Sub) / سلطهپذیر ( که میگذارند قرار

 سلطهگر ( مازوخیستی عالیق که یکنفر با
/(Dom 

و دادن، آزار و کردن تحقیر از گر سلطه( 
طرف دو هر و بوده توافقی کامالً رابطهای 

این .دهد قرار روانی و جسمی آزار و تحقیر 
 مورد



این به راضی و میبرند لذت  هستند اعمال .
 )دیدن آزار و شدن تحقیر از پذیر سلطه

47 Bottom/Submissive : پذیر سلطه/مغلوب 
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شانه ای باال انداخت و دوباره دستش را 
 من " .سمت جعبه دراز کرد

فقط میگم که یه کم چاشنی تو اتاق خواب 
کمی وا بده باعث میشه یه . 

یا اون می تونه یه تعداد از این وسیله ها رو 
 تو زیرزمین بذاره، اون



 ".پایین یه اتاق برای سیاه چال است

 .مگان از خنده منفجر شد

هر چند نگران اینم که اگر بارت از شالق  "
 استفاده کنه ممکنه دچار
مامان بزرگ  ".بشه48 ل کارپالسندرم تون

 دستش را باال آورد و شروع

کرد به حرکت دادن مچ دستش و آن عمل 
 .را تقلید کرد

 "!مامان ".نیکرز فریاد زد

مامان بزرگ برای آخرین بار دستش را 
 تکان داد و گندمک ها در

سرتاسر اتاق به پرواز درآمدند و مقداریش 
 به صورت نیکرز برخورد



 .کردند

خآخخخ " نیکرز جیغ کشید و صورتش را  "!
 ".چشمم " .پوشاند

اینقدر اغراق  " .مگان غرولندی کرد "مامان، "
 نکن. فقط چند تا دونه

 ".گندمک بود

سندروم تونل کارپال افتادگی و فشرده 48
شدن عصب در داخل تونل کارپ می 

باشد. این سندروم همچنین به سندروم 
 تایپیست ها معروف

 !است
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این فقط چند دونه گندمکی بود که به  "
 موقعی که ".چشمم خورد

اشک از چشم ش بر روی گونه اش جای 
 شد تلو تلوخوران از کنار مبل

اما  ".باید چشمم رو شستشو بدم " .گذشت
 موقعی که بر روی کف

زمین سکندری خودرد پاهایش بر روی 
 مقداری از گندمک های افتاده

بر روی زمین چوبی رفت و شانه اش را به 
 چارچوب در کوباند. فریاد

بلندی کشید و نزدیک بود که بی افتد. که 
 کوین با عجله به سمتش



رفت و او را بر روی پاهایش نگه داشت، اما 
 .او دوباره ناله ی بلندی کرد

 " .مگان پرسید و به طرفش دوید "مامان؟ "

 "حالت خوبه؟

اما به محض اینکه به او رسید فهمید که 
 حالش خوب نیست. شانه اش

 "!بابا " .با زاویه ی عجیب بیرون زده بود

 فریاد زد و سپس به کوین

 "بابا کجاست؟ " .نگاه کرد

چشمان کوین از حدقه بیرون زد و رنگ از 
 من ... من " .صورتش پرید

"... 

خودت رو به غش و  " .مگان غرولندی کرد
 ضعف نزن و منو نپیچون،



کوین. من موقعی که بچه بودیم و مجبور 
 شدم دستم رو بخیه بزنم

 ".فراموش نکردم

اگه می خوای غش کنی، از این روش "
 مامان بزرگ با " غش کن،

دستش جایی را که او غش کند را نشان 
 داد. بیشتر گندمک ها سرتاسر
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بهتره  " .کف زمین پخش و پال شده بودند
 سرت به مبل راحتی بخوره



 ".تا میز قهوه
این گندمک ها رو کنار  " .کوین فریاد زد

 احتماال سعی می کرد "!بذار
مثل یه اسلحه  " .توجه را از خودش دور کند

کشنده اسی  ." 

نیکرز  ".هیچ کسی غش و ضعف نمی کنه "
 از میان دندان های به هم

و پدرت رفته مغازه تا برای  " .فشرده گفت
 من یه جفت جوراب شلواری

 ".بخره

مامان، دیگه هیچ کس جوراب " مگان گفت
 و ".شلواری نمی پوشه

 .مادرش را به سمت صندلی برد



 ".من می پوشم "

لحظه ای که  "حق با من بود " .مگان گفت
 مادرش را نشاند برگشت

به بابا زنگ بزن. ما باید  " .تا به او نگاه کند
 ببریمش بیمارستان. من

اگه می تونستم انجامش می دادم ولی 
 ".ماشینم دست جاشه

 " .به نظر می رسید کوین کبود شده است

 تو ماشینت رو دادی به
 "اون؟

. تازه، تا ده اون باید یه جوری بیاد کلیسا "
 ساعت آینده یا همین

 ".حدود، اون ماشین جاش هم میشه
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کوین با این تذکر اخمی کرد و سپس نگاهی 
 به مادرش کرد و سایهای

 .از کبودی کم رنگ در صورتش ظاهر شد
مادر مگان سعی کرد دستش را تکان دهد 

 اما به خاطر درد فریادی
کشید. او به مگان یک چشمی نگاه کرد. 

 .چشمانش قرمز و نیمه باز بود

 ".هیچ کس بیمارستان نمیره "

مامان! شونه ات مثل یه شونه ی  "
 عروسک باربی که انگار از جاش



 ".دراومده شده. تو باید بری بیمارستان

رای رفتن به بیمارستان من فرصتی ب "
 ندارم. کارهای زیادی مونده تا

 ".انجام بشه
 "!به بابا زنگ بزن " .مگان به کوین نگاه کرد

کوین کنار درب جلو ایستاد و از پنجرهی 
 کنار در به بیرون نگاه کرد و

 " .به نظر می رسید آماده ی فرار کردن است

 من مجبور نیستم زنگ

د شدبزنم. ماشینش همین االن وار  ." 

چند لحظه بعد، درب جلو باز شد و پدر 
 مگان در ورودی ایستاد و

چه اتفاقی  " نگاهش به سمت جمع رفت



 "افتاده؟
در رفته. اون باید بره  شونه ی مامان از جا "

 ".بیمارستان
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مادرش سرش را تکان داد و دندان هایش 
 من وقت " .را روی هم فشار

 ".بیمارستان رفتن ندارم

بارت به شانه ی همسرش نگاه انداخت و 
 .رنگ صورتش پرید

 "!بابا، تو دیگه از حال نرو "



مادرش چشم سالمش را تنگ کرد. جای 
 تعجب نداشت که با همان

در  " .یک چشم هم شاخ و شانه بکشد
ی فانده میر زن ها آدم خانواده  

 ".های قوی تری هستند

من حالم  " .پدرش نفس عمیقی کشید
 ".خوبه

مگان با توجه به چهره ی رنگ پریده ی 
 پدرش چندان هم مطمئن

 ".ما باید اونو ببریم بیمارستان " .نبود

مادر مگان شروع به  "... من نمی خوام "
 .حرف زدن کرد

اد زدمگان فری "!چرا شما باید بخوای " حاال  " .



 ساکت شو و با ما به

 ".سمت ماشین بیا

مادرش شوک زده نگاه کرد، همانطور که 
 بقیه در اتاق شوکه شده

بودند. هیچ کس با نیکول فانده میر اینگونه 
 .صحبت نمی کرد

  

  

  

586 

 Chei Lady | دامـــــــــــــاد بدلی

االن وقت لجبازی کردن نیست! اگه تو  "
 اینطوری بیای عروسی، باعث

بیزاری همه میشی. اگر شما االن بری 



 بیمارستان ، شاید سر موقع اونجا

 ".باشی تا بهم کمک کنی لباسم رو بپوشم

 ". من ... باشه "

مگان چشمانش را بر هم زد، مطمئنا حرف 
 مادرش را اشتباه شنیده

به این خیال اعتماد بود، اما تصمیم گرفت 
 باشه. بابا و کوین " .کند

اونو ببرید. مامان، چه کار دیگه ای باید برای 
 " عروسی انجام بشه؟

در نتیجه پدرش و برادرش اوی ناتوان بی 
 میل را از صندلی بلند کردند

و به سمت در هدایتش کرد و مگان 
 .کنارشان راه می رفت



ان نیکرز اخمی کرد چون آنها با کمک هایش
 دست و پایش را بسته

ما باید مطمئن بشیم که کیک  " .بودند
 تحویل داده میشه و گروه

ارکست سمت غربی میشینند نه شرق. 
 کارکنان باغ می تونند هر دو

مورد رو مدیریت کنند. فقط مطمئن شو که 
 همه چیز طبق برنامه

 .ه"پیش میر

 ".می تونم انجامش بدم "

ر بری کلیسا. تو باید دو ساعت و نیم زودت "
 تو جدول برنامه ها هست،

 ".هر چند می دونم که نخوندیش
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برای یک لحظه، مگان آرزو کرد که کاش 
 .خوانده بود

آنها او را  ".آرایشگر ساعت یک اونجاست "
 از در خارج کردند و به

اما حتما غذا بخور،  " .سمت پیاده رو بردند
 مگان. شاید تو خیلی هیجان

زده و عصبی باشی و غذا نخوری اما از یه 
 طرفی چون قراره مدت

 ".طوالنی سرپا وایستی ضعف می کنی

 ".باشه، مامان "



بارت ماشین را دور زد تا سوار صندلی 
 راننده شود و کوین به مادرش

افر قرار گیرد. کمک کرد تا در صندلی مس
 .نیکول دست مگان را فشرد

عزیز دلم، خیلی متأسفم. می خواستم  "
 امروز برات یه روز فوق العاده

 ".باشه، اما همه چیز رو خراب کردم

شما هیچ چیزی رو  " .مگان کنارش خم شد
 .خراب نکردید، مامان

 ".همه چی عالی پیش میره. قول میدم

ش از مادرش سرش را تکانی داد، اشک های
 گوشه چشم سالمش سرازیر

 .شدند



چند ساعت  " .مگان پیشانی اش را بوسید
 ".دیگه می بینمتون

کوین و مگان ماشینی را که دور می شد 
 تماشا کردند، هر دو شوکه

 .بودند
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آیا اون چیزی که فکر می کنم ".کوین پرسید
 "واقعاً اتفاق افتاده ؟

 "کدوم بخشش؟ "

 ".تمام این شلوغ کاری بغرنج "



او دست کوین را گرفت و او را به  ".آره "
 یاال، ما " .سمت خانه کشاند

 ".یه عالمه کار داریم که باید انجام بدیم

 "ما؟ "

تو که فکر نمی کنی که من همه رو تنهایی  "
انجام بدم،خودم باید   

 "همچین فکری می کنی؟

پس تو واقعا می خوای با این مرد ازدواج  "
 "کنی؟

مگان در ایوان جلویی و یک قدم باالتر از 
 کوین ایستاد تا چشم در

می دونم تو می خوای ازم  " .چشم بشوند
 مراقبت کنی و فکرشم



نمیکنی که چقدر این حس فوق العاده اس 
 اما جاش اون مردی که

فکر می کنی نیست. هر چی که تو در مورد 
 جی کانرز از حقایق ناگفته

تا گوشه و کنایه رو می دونی همه رو 
 فراموش کن. جاش اون مرد

 ".نیست
 "چرا نیست؟ " .کوین چشمانش را تنگ کرد
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رم که بعدا برات توضیح بدم، اما امیدوا "



 ".االن باید بهم اعتماد کنی
مگان نفس عمیقی کشید و سپس به قفسه 

 سینه ی کوین سیخونکی

من امروز بعد از ظهر با جاش ازدواج  " .زد
 می کنم پس همین حاال

اون نقشه های شیطانی برای به هم زدن 
 ".عروسی رو تمومش کن

وی مبل و از مامان بزرگ از ر  ".همینــــه "
 .میان درب گشوده گفت

 " .مگان به سمت کوین خم شد و نجوا کرد

 و مسئولی که مطمئن

بشی مامان بزرگ لباس هاش رو می 
 ".پوشه



!اِاِا "  ً " 
و باید کت و دامن صورتی مامان برده  "

 بشه. من باید یه دوش

مگان به سمت راه پله ها رفت. ".بگیرم
 کوین به اعتراضاتش ادامه داد

و مگان در اتاقش را بست، احساس بهتری 
 .نسبت به خودش داشت

هنگامی که در حال دوش گرفتن و شستن 
 موهایش بود، دوشی را که

با جاش گرفته بود مجسم کرد و فکر 
 .جدیدی به ذهنش خطور کرد

اگر او واقعا می خواست در این عروسی 
 شرکت کند، باید همان لباسی



میتی را که می خواست بپوشد ... اه
 .نداشت چقدر پول باید هزینه کند

موقعی که کارش را تمام کرد، با حوله 
 خودش را خشک و شماره ی

 .لباس عروس فروشی را از موبایل پیدا کرد
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 " .موقعی که فروشنده پاسخ داد ، گفت

، مگان فانده میر هستمسالم . 

چند بار این هفته برای امتحان کردن لباس 
 به مغازه اومدن و یه لباس



 ".جایگزین گرفتم

اوه، آره، شما رو یادمه. مادرت همون  "
 ".بانوی اژدهامانند هست

مگان مکث کرد. درک می کرد که چرا زن 
 همچین حسی دارد، اما بعد

نب از دیدن جنبه ی انسانی مادرش، از جا
 .او احساس عصبانیت کرد

آره، همونه ... به هر حال  " .سرانجام گفت
 مادرم، لباس اصلی من رو

 ".تغییر داد
 ".اوه، می دونم"

می  " .مگان نفس عمیقی کشید "....خبببب "
 دونید آیا هنوز اون



لباس موجوده یا نه؟ دوست دارم اون 
 ".لباس رو بخرم

اما شما قبال یه لباس گرفتید. مطمئنم که  "
 شما دیروز لباس تون رو

 ".تحویل گرفتید
می دونم، اما می خوام بدونم اون یکی رو  "

 هم دارید. می دونم که

نمیشه تعویضش کرد. فقط می خوام 
 ".بخرمش

 ".متاسفم خانم فانده میر " .فروشنده گفت

 صدایش ازروی پشیمانی

مما اونو فروختی " .گرفت ." 
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 " .مگان سعی کرد کلمات را هضم کند

 مطمئنید؟ من همین دیروز

 ".امتحانش کردم
اوه. آره. اون لباس خیلی اینجا معروف  "

 بود و همین امروز صبح

 ".فروخته شد

همین امروز صبح؟ چرا دیروز آن را نخرید؟ 
 اما همه ی پشیمانی های

عالم نمی توانست این حقیقت را که لباس 
 فروخته شده است را تغییر

 ".باشه. خب ... متشکرم " .دهد



قبل از اینکه تلفن را قطع کند فروشنده 
 روز خوبی داشته ".گفت

 ".باشید

مگان بر لبه ی تخت نشست. فروخته شد. 
حرف آخر بود، اما بهاین   

خودش گفت که ناراحت نشو. او مصمم بود 
 که این بهترین عروسی

ساختگی را رقم بزند و مطمئنا برای محق 
 شدن به اندازه ی کافی گران

 .بود

بلیر چندین بار متوالی تماس گرفته بود. 
 مگان می دانست نادیده

گرفتن تماس بلیر فکر خوبی نیست، اما از 



وستششنیدن آنچه که د  

مجبور بود بگوید ترسیده بود و می خواست 
 تا حد ممکن این مکالمه

 .را به تعویق بیاندازد
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مگان همه ی ساندویچ هایی که مادرش 
 آماده کرده و در یخچال

کوین گذاشته بود را خورد. سپس او و 
 همراه با لباس عروسش و

کفشهایش و لباس هایی برای بعد از 



 پذیرایی، سوار ماشین کوین

شدند. شک داشت که آیا چیزی را فراموش 
 کرده است یا نه و ناگهان

آرزو کرد که کاش مادرش آنجا بود تا به 
 همه چیز نظارت می کرد. این

افکار او را اینقدر که شوکه کرد که موقع 
مادربزرگ درسوار کردن   

صندلی مسافر جلو دنبال دستگیره در می 
 .گشت

مگان در صندلی عقب کنار کیف لباس 
 عظیم نشست که به ناچار

مادرش برایش تداعی می کرد. چند لحظه 
 پیش پدرش تماس گرفت



و به آنها گفت که مادرش هنوز توسط دکتر 
 معاینه نشده و حاال مگان

نگران بود که پدر و مادرش اصال به مراسم 
 .عروسی نرسند

آنها تمام راه را تا باغ ساکت بودند، حتی 
 مادربزرگ به طور قابل توجهی

ساکت ماند. آنها وارد پارکینگ شدند، کوین 
 به مادربزرگ کمک کرد

تا از ماشین خارج شود و مگان وسایل را 
 بردارد. به محض اینکه مگان

اشت، به طرف اتاق تعویض همه چیز را برد
 .لباس عروس رفت

یک صدای بدخلق  "مگز، یه لحظه وایستا، "



 .از پشت سر صدایش کرد
کوین  " .معده اش به جوش و خروش افتاد

 ، به هیچ وجه نمی خوام

 ".باهات جنگ و دعوا کنم
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دیگه دعوایی در  " .کوین سرش را تکان داد
 ".کار نیست

 "واقعا؟ "

یک لبخند طعنه آمیزی در  "... خب "
 همه " .صورتش پدیدار شد



 ".نمی جنگند
 ".خوبه " .مگان متقابال خنده ای کرد

من فقط می خوام بدونی که من به چیزی  "
 که گفتی فکر کردم و

تصمیم گرفتم به انتخابت احترام بذارم. اگه 
 تو می خوای با اون عوضی

 ".ازدواج کنی ، من جلوت رو نمیگیرم
مگان  ".تقریبا حرفی که زدی اشتباه بود "

 اما قبولش " .خندید
 ".ممنون " .گونه ی کوین را بوسید ".میکنم

مگان به اتاق رختکن، یکی از اتاق های 
 زیرزمین زیر کلیسا رفت و

وقتی فهمید اولین نفر است که رسیده 



 است خوشحال شد. بعد از امروز
صبحش، نیاز داشت که کمی به حال 

 .خودش باشد

اتاق با یک مبل راحتی و چندین مبل پشت 
 بالدار مبلمان شده بود که

در مقابل یک دیوار سرتاسر پنجره دار 
 مشرف به باغ گل قرار گرفته

یگری قرار بودند. یک آینه قدی در گوشه ی د
 داشت و مگان می دانست

درب طرف مقابل به حمام منتهی می شود. 
 او بر روی یکی از صندلی
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های پشت بالدار نشست و از پنجره به 
 بیرون خیره شد و سعی کرد تا

رامبخش ناآرامی اجازه دهد این فضای آ
 .هایش را تسکین دهد

 "مگان؟ "

او برگشت و مادربزرگ را دید که در ورودی 
 ایستاده است. او در این

پیراهن صورتی رنگی که نیکرز انتخاب کرده 
 بود، پیرتر از همیشه به

 .نظر می رسید
 "می تونم بیام داخل؟ "

 " .مگان از صندلی بلند و اتاق را طی کرد



 البته مامان بزرگ. خوشحالم
او به پیرزن کمک کرد که در  ".که اینجایید

 صندلی کنار صندلی

خودش بنشیند ، و آنها با یکدیگر نشستند 
 .و به منظر نگاه کردند

روز زیبایی برای  ".مامان بزرگ گفت
 ". عروسیته

مگان آهی کشید. خورشید  "اینطوره ، نه؟ "
 در آسمان می درخشید

به طور رضایتبخشی کاسته شده و دمای هوا 
 بود که برای پذیرایی در

فضای باز عالی بود. آرزو می کرد که کاش 
 .این عروسی واقعی بود



متأسفم که همه  " .مادر بزرگ آهی کشید
 چیز رو خراب کردم. مادرت

"... 
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مگان مادربزرگ را درآغوش گرفت و سرش 
 .را بر روی شانه اش گذشت

خدای من! مامان بزرگ تو چیزی رو  "
 خراب نکردی. به داستان هایی

 ".که بعدش میگیم فکر کن

مامانت هرگز اجازه  " .مامان بزرگ خندید



 ".نمی ده فراموشش کنم
و این می تونه  " .مگان خندید ".درسته "

 ".ترسناک باشه
می دونم شما دو تا اختالف نظرهای  "

 خودتون رو دارید اما یه دختر

باید مادرش رو روز عروسی ش کنارش 
 ".داشته باشه

 ".اون سر موقع میاد اینجا. من میدونم "
پیرزن با مرواریدهایش بازی کرد و سپس 

 یک چین روی دامنش را

می دونی ، برای رفتارهای  " .صاف کرد
همادرت دلیلی وجود دار  ." 

مگان صاف نشست و صورتش را به سمت 



 پیرزن که دستش را روی

 .دستش گذاشته بود، چرخاند

امیدوار بودم که اون باالخره یه روزی بهت  "
 میگه اما هرگز اینکار رو

نکرد. مادرت خیلی سخت می تونه بهش 
 نگاهش را به باغ ".اقرار کنه

برات سوال پیش اومده که چرا  " .انداخت
خاله هیثر رودیگه هرگز   

دوباره ندیدی ... می دونم مامانت داستان 
 مسخره ی دعوا سر دستمال

دهانش با یک خنده  ".کاغذی رو بهت گفته
 .ی ضعیف به باال رفت
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مگان دست مادربزرگ را در دستش گرفت، 
 حس می کرد چیزی که

قراراست مادربزرگ بگوید مهم تر از چیزی 
 باشد که او همیشه انتظارش

 .را داشته است

البته که اون داستان حقیقت نداره. هیثر  "
 همیشه به پدرت عالقه

داشت، اما پدرت همیشه به مادرت چشم 
 داشت. امید داشتم که هیثر

یی اش پایان میده و صادقانه فکر به شیدا
 .می کردم که تسلیم شده



اما موقعی که تو یازده ساله ت بود، یه 
 روزی، مادرت اومد خونه و پدرت

 ".و هیثر رو با هم دید

مگان با سردرگمی پرسید. اما  "با هم؟ "
 درک منزجر کننده ای جایش

 ".اوه، نه " .را گرفت
تو اونا  " .مادربزرگ سرش را تکان داد

 نفس ".رختخواب مادرت بودند
 " .عمیقی کشید و سپس آن را رها کرد

 مادرت داغون شد. و این رو

باالترین حد خیانت دید. خواهرش و 
 شوهرش در رختخواب اون. یادته

تو و کوین یه هفته اومدید پیش من و بابا 



 "بزرگ موندید؟

 ". آره"
همون موقع بود که این اتفاق افتاد.  "

تصور می کنیهمونطور که   

مادرت تحمل نکرد. اون و پدرت عهد 
 بستند که با هم بمونند و پدرت

واقعا متاسف بود. بارت همه سعی اش رو 
 کرد تا همه چیز رو درست
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کنه، هر چیزی که مادرت می خواست رو 



 فراهم می کرد و همچنان

میکنه. اما نیکول مطمئن بود چون اون 
 کافی نبوده بارت بهش خیانت

کرده. مادرت همیشه فکر می کرد هیثر از 
 او زیباتر بوده. و از اون روز

تمام سعی اش رو می کنه که عالی باشه و 
 تو این راه هم خودش را هم

و بدبخت کردهاطرافیانش ر  ." 

مگان چشمانش را بست تا اشک هاش را 
 نمی تونم باور " .پس بزند

 ".کنم که بابا به اون خیانت کرده

اون برای همیشه قسم خورد که این برای  "
 بار اول و آخر بود و من



 ".باورش کرم.. هیثر خیلی شبیه لیبی بود

مگان خواست اعتراض کند، اما مادربزرگ 
ددستش را فشاری دا  نه، " .

لیبی هرگز سعی نمی کنه شوهر زن دیگه 
 ای رو بدزده، مخصوصا از

کسی که براش مهمه. اما لیبی بدون هیچ 
 سعی و تالش توجه مردها

 " .او آهی کشید ".رو به خودش جلب می کنه
 .هیثر هم مثل اون بود

اون هیچ وجدان دردی نداشت و بارت 
 اولین مرد متأهلی بود که

د و مطمئنم آخرینش نبود. دنبالش راه افتا
 به عنوان مادرش، سعی



کردم کارش رو نادیده بگیرم تا قضیه ی 
 برای ".نیکول پیش اومد

از موقعی که مادرت  " .لحظهای سکوت کرد
 بابات رو اول به خونه آورد

سعی کرد اونو تور کنه. مطمئنم اون موقعی 
 که بارت مقاومتش رو از
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صدایش  ".دست داده بود، گرفتارش کرده
 من " .غیرقابل انعطاف شد

به هیچ وجه از کاری که بارت کرد چشم 



 پوشی نکردم، اما پشیمونیش

 ".رو باور دارم

آره، چون مچش  ".مگان با نفرت گفت
 ".گرفته شد

ن واقعا مادرت رو شاید، شایدم نه. اما او "
 ".دوست داره

مگان بعد از خیانت جی  ".مامان بیچاره "
 می توانست با مادرش

همدردی کند. و حاال آرزو می کرد که ای 
 کاش هفته های قبل حقیقت

 .را می گفت. مادرش احتماال درکش می کرد

 و اون واقعا از اون موقع "

 "تا حاال دیگه با خاله هیثر صحبت نکرد؟



هیثر چند سال پیش تو یه تصادف نه، و  "
 مُرد، و اونها شانس این رو

مادربزرگ آه  ".نداشتند که آشتی کنند
 اون دوستت " .سنگینی کشید

داره، مگان. فقط براش سخته که اجازه بده 
 .هر کسی بهش نزدیک بشه

اون همیشه منتظر اینه که اونها بهش 
 ".خیانت کنند

آیا مادرش تصمیم های مگان را به عنوان 
 خیانت می دیده است؟

و اینکه به خاطر این قضیه از پدرت  "
 عصبانی نباش. هر چند که تو

اصال نمی دونستی ولی این اتفاق حدود 



 بیست سال پیش رخ داده. این

اتفاق برای گذشته اس و دیگه برای اونها 
 اهمیتی نداره. بهم اعتماد
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کن، پدرت بهای سنگینی رو به خاطر 
 مامان بزرگ " .گناهش پرداخته

 " .بر روی پاهایش ایستاد و غرولندی کرد

 دیروز فرصت نکردم حرکت

یوگای لختم رو انجام بدم و حاال همه ی 
 ".بدنم خشک شده



احساسی دهان مگان با  با وجود آزردگی
 خنده ی مالیمی رو به باال

 .رفت

 " .مادربزرگ چرخید و مکثی کرد ".مگان "

 پسری که می خوای امروز

باهاش ازدواج کنی بهتر از اونیه که قرار بود 
 ".باهاش ازدواج کنی

مگان ایستاد، حتما باید حرف مادربزرگ را 
 .اشتباه شنیده باشد

 "چی؟"

ار دهنده ای زداو به مگان لبخند آز  می  " .
 .دونم اون مرد جی نیست

من با اون احمق چند ماه پیش تلفنی 



 صحبت کردم. مردی که امروزی

 ".می خوای باهاش ازدواج کنی اون نیست

مگان خواست اعتراض کند، اما چه اهمیتی 
 چند وقته که " داشت؟

 .شوک زده پرسید "می دونید؟

 ".از همون لحظه ای که تو فرودگاه دیدمش "
 "و شما هیچی نگفتید؟ "
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مامان بزرگ شانه ای باال انداخت، سپس 
 لنگان لنگان به سمت در



می خواستم ببینم آخرش چی  " .رفت
تاداو در ورودی ایس ".میشه . 

می تونم بگم که اون یه مرد خوبه و می "
 دونستم تو باالخره حقیقت

 ".رو میگی

ما واقعا نمی خواهیم ازدواج کنیم، مامان  "
 بزرگ. همه ی اینا یه سوء

تفاهمه. من ترسیدم به مامانم بگم که با 
 جی بهم زدم. او خیلی پول

 "– خرج کرده

مجبور نیستی که توضیح بدی. اما  "
 امیدوارم بعد از عروسی بی خیال

اون باسن  " .چشمکی زد ".این پسر نشی



 ".خیلی خوبی داره

مگان می خواست او را مطمئن کند که هیچ 
 برنامه ای برای رها کردن

جاش ندارد، اما درنگ کرد. او باید این 
 خاطرجمعی را برای بعد از

اشت. فقط امیدوار افشاگری بلیر، نگه می د
 بود زمانیکه افشاگری بلیر

 .تمام شد قلبش نشکند
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 فصل بیست و هشتم



چه  " .لیبی مبالغه آمیز فریاد "اوه مگان، "
 ".خوشگل شدی

مگان به تصویرش در آینه خیره شد. لیبی 
ای آرایشش کمک وبر   

آرایشگر همین االن موهایش را تمام کرده 
 بود. مدل موهایش شینیونی

نبود که مادرش می خواست. جلوی 
 موهایش را در پشت گردنش با

گره شلی بسته بود و باقی موهایش به 
 صورت فرهای درشت پشتش

 ".هنوز لباسمو نپوشیدم " .رها شده بود

اگه مامانت سر موقع اینجا نباشه چی  "
 "میشه؟



مگان آرام خندید، اما معده اش به خاطر 
 اون سر " .استرس پیچ خورد

موقع اینجاس. بابا گفت اون جنجال راه 
 انداخته و پافشاری می کنه که

درمان یه شونه ی در رفته و یه قرنیه آسیب 
 دیده نباید اینقدر زیاد

 ".طول بکشه

دون آنکه با پدرش رو برایش سخت بود ب
 در رو شود، تلفنی صحبت

کند، اما خودش را مجبور کرد که خشمش 
 را کنار زند. او می دانست

– که پدرش بی شک عاشق مادرش است

 وقتی داشت وضعیت کنونی



نیکول را نقل می کرد در صدایش منعکس 
 و اینقدر عاقل– شده بود

بود که متوجه بشود که همه چیز همیشه 
ید مطلق نیستسیاه و سف . 
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او فقط باید برای درک این مسئله به 
می کرد خرابکاری خودش نگاه . 

اما هنوز یک سنگینی بر روی قلبش وجود 
 داشت. پدرش آن مرد

 .کاملی که همیشه باورش داشت نبود



فکر می کنی اون واقعا چشم  ".لیبی پرسید
 "بند می زنه؟

شاید داره آرزو می کنه که ای کاش تم  "
 دزد دریایی رو برای عروسی

 ".انتخاب می کرد
هر کی بتونه به شیکی  " .لیبی قهقهه زد

 دزدان دریایی باشه، مامانتم

 ".می تونه

مگان غمگین به در نگاهی  "می دونم "
بلیر بیادفکر نکنم  " .انداخت ." 

لیبی دستانش را بر روی بازوهای مگان 
 بلیر میاد. ما با هم " .گذاشت

 ".عهد بستیم



 ".اون پیمان "
بله، پیمان عروسی. ما قول دادیم موقعی  "

 که سی ساله شدیم عروسی

کنیم. و در عروسی هم دیگه شرکت کنیم و 
 اولین افرادی باشیم که

هم دیگه رو تو لباس عروسی در روز 
وسی می بینیمعر  ." 

 ".لیبی ما نه ساله مون بود "
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اما هنوز برامون معنی داره، حاال میخواد  "



 بهش اقرار کنه یا نه. اون

 ".اینجا خواهد بود
مگان عصبی  ".دیگه وقت لباس پوشیدنه "

 .اون ازم متنفره ".شده بود
امروز هیچ کدوم از تماس هاش رو جواب 

 ندادم و دیشب به حرفش
 ".گوش ندادم. اون نمیاد

اون ازت متنفر  " .لیبی از کنار بغلش کرد
 نیست. بهش چند دقیقه ای

 ".وقت بده. میاد

آنها چند لحظه ای ساکت ماندند و مگان 
 .شروع به قدم زدن کرد

لیبی چرخید سرانجام، ایستاد و به سمت . " 



 تو از اینکه من و جاش تو
این عروسی شرکت می کنی تعجب 

 "نکردی؟
 ".نه "

 "واقعا؟ "

نه. این احساس درستیه و تو  " .لیبی خندید
 هم ازش آگاهی وگرنه

االن اینجا نبودی. تو و جاش خیلی بهم 
 ".میایید

مگان  "– اما اگه بلیر بود می گفت "
 " صدایش را با اخم پایین آورد،

مگان اول قرار بذار. اینقدر با عجله کاری –
 مثل ازدواج با کسی که به



 ".سختی می شناسی، رو انجام نده
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من اینطوری صحبت  " .در با شدت باز شد
 با گام هایی ".نمی کنم،

سریع از میان در گذشت و یک کیف لباس 
 بسیار بزرگ از شانه اش

صدای من اینقدر بم نیست.  " .آویزان بود
 هر چند که بقیه اش از نظر

 ".منطقی درستند

 .مگان جلوی لباس او را چنگ زد ".بلیر "



تو تماس ها، ایمیل ها ، پیام های صوتی  "
 و حتی کبوترهای نامه بر

 ".منو نادیده گرفتی، مگز

بلیر نه تنها آمده بود بلکه از نام مستعارش 
 استفاده کرد. مگان لبخندی

 ".من هرگز کبوتر نامه بر دریافت نکردم " .زد

پس  " .بلیر اشاره ای به او کرد "!آهااا "
 اعتراف می کنی که تو سه

تای دیگه رو دریافت کردی ولی نادیده شون 
 ".گرفتی

زی می بلیر، تو داری نقش یه وکیل رو با "
 کنی ولی من اینجا به یه

 ".دوست احتیاج دارم



خب تو مجبوری که برای چند دقیقه ای  "
 این وکیل رو تحمل کنی،

چون باید در مورد یه چیزی باهات صحبت 
 کنم. اگر لحظه ای که من

قسمت خودم رو گفتم باز هم احساس 
 کردی مجبوری این نقشهی

احمقانه رو انجام بدی، من صد در صد به 
اطر تو اینجا خواهم بودخ ." 
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 " .اشک ها به چشمان مگان نیش زدند



 ".ممنونم

او کیف لباس را در  ".فعال ازم تشکر نکن "
 رگالی که لباس عروس

مگان در آن بود و شکوه ارگانزاهای 
 خیرکننده را به نمایش میگذاشت،

آویزان کرد. بلیر زمانیکه نگاهش به آن افتاد 
 متوقف شد و دهانش از

تعجب باز ماند. به لباس عروس اشاره کرد 
 و سپس به مگان و دوباره

 "واقعا؟ " .به لباس

مگان شانه ای باال انداخت، قبال همه چیز را 
بودپذیرفته   "نیکرز " .

راستی اون  " .بلیر به اطراف نگاهی انداخت



 کجاست؟ توقع داشتم اونو

اینجا در حالیکه ما رو با شالق سوارکاری و 
 سوت به خط می کنه

 ".ببینمش

اون اینجا نیست. بعد از اینکه مامان  "
 بزرگ امروز در مورد اینکه آیا

عالقه داریم یا نه سوال BDSM من و جاش به
یگه نمیخوامپرسید د  

مگان  ".هیچی در مورد شالق اینا بشنوم
 اون با یه شونه از جا " .لرزید

در رفته و یه قرنیه آسیب دیده االن 
 بیمارستانه. و به زودی اینجا خواهد

 ".بود



 "شوخی می کنی؟ "
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من بیشتر دوست دارم بدونم  ".لیبی گفت
 مامان بزرگ چطوری در

 ".می دونهBDSM مورد

اون گفتش که  " .مگان چشمانش را چرخاند
 تو کتاب پنجاه سایه
 ".خاکستری خونده

خب این توضیح  " .لیبی از خنده منفجر شد
 ".دهنده ی همه چیه



 .مگان غرغری کرد و دچار تشویش شده بود

گودر موردش بهم ب " ." 

خودش را آماده اتفاقات ناخوشایند کرده 
 .بود

چه اتفاقی برای  " .بلیر ابروهایش را باال برد
 "مادرت افتاده؟

داستانش طوالنیه، اما  " .مگان آهی کشید
 فعال داستانی که تو قراره

بهم بگی کنجکاوم کرده. و حاال آماده ام که 
 وقتی بلیر با ".بشنومش

تعجب چشمانش را بر هم زد، مگان 
 می دونم که تو چیزی " گفت،

خیلی مهمی رو می خوای بگی. جاش بهم 



 در موردش گفت، اما نه با

جزئیات. تو در موردش تحقیق کردی، نه؟ 
 حتی بعد از این که صراحتا

 ".بهت حکم کردم که اینکار رو نکنی

تمام آن جنگ و دعوا از بلیری که در تمام 
ا آسیب پذیرتراین سال ه  

 " .از مگان به نظر می رسید، رخت بست
 مگان از من چه توقعی

داشتی؟ من نمی خواستم بایستم و ببینم 
 که تو توسط یه احمق دیگه
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آسیب می بینی، مخصوصا وقتی که 
تونه رد شدنشآخرینشون نمی   

رو توسط تو قبول کنه. قسم خوردم ، اگه 
 جی یه تماس آزار دهنده ی

 "... دیگه بگیره

 "داری در مورد چی صحبت می کنی؟ "

اون آدم بی وقفه از جمعه صبح با من  "
 تماس می گرفت تا اینکه

سرانجام بعد از شکست در شام تمرینی 
 دیشب بهش گفتم که تو

کانزاس سیتی هستی و این یعنی اینکه تو 
 نمی تونی برای شام باهاش



بری بیرون و دیگه اون زنگ زدن هاش رو 
 تموم کرد. به نظر می رسید

وقتی شنید که تو اینجایی واقعا تعجب کرد. 
 گفتم تنها راهی که تو

باهاش بیرون میری اینه که سوار هواپیما 
 بشه و تو رو اینجا توی

نه و جلو پاهات به زانو بیفته. کانزاس پیدا ک
 خدا رو شکر ، به نظر

میرسه که نتیجه داد و خوشبختانه از اون 
 موقع دیگه صدای تلفنم

 ".درنیومده

چرا بهش همچین چیزی گفتی؟ حتی اون  "
 اگه آخرین مرد روی



زمین هم باشه باهاش بیرون نمی رم. 
 مخصوصا بعد از آشنا شدن با

 ".جاش

عال نباید فکر کنی که آره ... خب، تو ف "
 دستش را " .جاش بی گناهه

چی بهت  " .به کمرش زد و سرش را باال داد
 "گفته؟
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بهت گفتم که. اون هیچی بهم  "مگان گفت
 نگفته. بعد از اینکه دیشب



ند متوجه شدم تو یه تو صورت برادرش کوبو
 !اوه، خدایا– کاری کردی

نمی دونم  " .و ناگهان به یاد چیزی افتاد "
 نوآ کجاست یا دیشب کجا

 ".مونده

من جواب هر دو تا  " .دهان لیبی کج شد
 ".سوال رو می دونم

 " .مگان خشکش زد و چشمانش را تنگ کرد

 "تو چطوری می دونی؟
بلیر با تعجب جلوی  "!تو اینکار رو نکردی "

 .دهانش را گرفت

چیه؟  " .کمر لیبی با حالت دفاعی صاف شد
 اون هیچ جایی برای رفتن



 ".نداشت و واقعا عصبانی بود
 "پس میچ چی؟ " .بلیر گفت "!لیبی "

 " .لیبی با سردرگمی پرسید "چی اون چی؟ "
 – اوه! تو فکر می کنی

بیزاری تمام  " .نه! من به میچ خیانت نکردم
ورتش را پوشاندص  تو " .

 "که همچین فکری در مورد من نمی کنی؟

 .حرف بلیر نصفه ماند "... یه موقعی "

– من بچه بودم " – به زور نوزده ساله ام بود

 و اون بهم گفت که با

دوست دخترش بهم زده. اون به دوست 
 دخترش خیانت کرد، اما من
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هیچ وقت آگاهانه خیانت نمی کنم. 
 مخصوصا بعد از اینکه مگان فهمید

 .حرفش نصفه ماند "... اون مرتیکه

مشکلی  " .مگان دست لیبی را گرفت
 نیست، لیبی. من همه چی رو

می دونم. و به خاطرش متشکرم. در غیر 
 اینصورت، ممکن بود من با

یکه ازدواج کنماون مرت  .و به خودش لرزید ".

بین من و نوآ هیچ چی نیست. اون  "
 دیشب فقط به یه دوست احتیاج

 ".داشت



بلیر پرسید و توجه اش را به  "یه دوست؟ "
 این جور مردها " .لیبی داد
 ".به دوست احتیاجی ندارند

و همین هم  " .لیبی گفت "آره، می دونم، "
 گیج کننده بود. ما تقریبا

ه ی شب رو صحبت کردیمهم انگار که  " .
 احساس کرد آنها می خواهند

 " .بهش یورش بیاورند، چشمانش گرد شد

 چیه؟ حقیقته. و اون هرگز

حتی سمت منم نیومد. صادقانه بگم، 
 ".فکرکنم اون تنهاست

بلیر در سکوت چند ثانیه بهش خیره شد 
 .سپس سرش را تکان داد



" نها؟ حاال هر چی. یه پسر مک میالن ت
 ".همزمان در دو جای مختلف

یه  " .نگاهش را به سمت مگان برگرداند
 سری چیزهایی هست که تو

باید بدونی. باور نمی کنم که اون قبل از 
 اینکه من بیام پیشت هیچی

 ".بهت نگفته باشه
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نه، بلیر، اون بهم گفت به  " مگان گفت
 چیزی که تو قراره بهم بگی



 ".گوش بدم و بعدش تصمیمم رو بگیرم

مگز، اون داره باهات  " .بلیر آهی کشید
 ".بازی می کنه

نه، بلیر. اون به قضاوت من اعتماد کرده.  "
 اون گفت اگه من نخوام

م احترام میذارهدوباره ببینمش، به انتخاب . " 

 " .نفس عمیقی کشید
 ".پس بهم بگو

بلیر به لیبی که همچنان ساکت بود نگاهی 
 لیبی " .کرد. مگان گفت

می تونه بمونه. اونم هم بخشی از این 
 ".قضیه است

مگان پیروی کرد و  ".فکر کنم باید بشینی "



 زمانیکه بلیر در مورد ثبت

اختراع، کسب و کار جاش و اینکه مطمئن 
 نبود که آیا جاش اتفاقی

کنارش نشسته است یا با نقشه با حال 
 تهوع اش مبارزه کرد. و موقعی

که بلیر داستانش را تمام کرد، هر سه زن 
 .در سکوت نشستند

مگان ایستاد و به سمت پنجره رفت و به 
 .بیرون و گلهای باغ نگاه کرد

رک بود. او می دانست بخشی از آن قابل د
 که شرکت جاش در دردسر

افتاده است. جاش بهش گفته که دو 
 که یا کارکنانش– انتخاب دارد



شغل شان را از دست می دادند یا او به 
 کسی که برایش مهم است

 .آسیب خواهد زد
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مگان فکر می کرد آن فرد، نوآ است. اما 
 آنطور که معلوم است خودش

 .بود

 پس چرا جاش به این نمایش ادامه داد؟

چون هنوز اطالعاتی که مورد نیازش است را 
 ندزدیده است. اگر این



نمایش را رها می کرد، نمی توانست 
 جستجو کند. وقتی فهمید که

رمزعبور پدرش را به او که باعث دسترسی 
 اش به همه ی فایل های

الکترونیکی پدرش می شد داده است، 
 احساس حماقت کرد. چه کار

 کرده بود؟

 . می خواست باال بیاورد

– سپس به مردی که شناخته بود فکر کرد

 مردی که هرگز چیزی را

برای منافع شخصی نمی دزدد. او بیش از 
 اندازه صداقت داشت. شاید

به خاطر دالیلی که گفته شد اینطور به نظر 



 نمی رسید ولی نمیتوانست
شب اولی را که جاش از سکس کردن با او 

 امتناع کرده بود نادیده
– بگیرد. جاش او را می خواست اما – بدجور

 چون می ترسید که بهش

 .آسیبی بزند، خودداری کرد
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اما در مورد احساسات االنش چه؟ وقتی 
 هردقیقه ای را که با هم سپری

کردند دوباره مورد بررسی قرار داد، به یک 



 جواب می رسید. احساسی

هر دو به یکدیگر – که جاش به او داشت
 .واقعی بود– داشتند

چرا جاش از نوآ عصبانی  " .در نهایت پرسید
 به سمت بلیر "بود؟

 .چرخید

 "از کجا بدونم؟ "
مگان در حالیکه ابروهایش را باال داده بود 

 دوباره " .به بلیر خیره شد

سعی کن. می دونم که تو بخشی از این 
 ".قضیه ای

 ".چرا من باید تو روابط اونا دخالت کنم "

 ".بهم بگو "



می دونی که چقدر  " .بلیر آهی کشید
 دوستت دارم، مگان. شاید بیشتر

کاری که  مواقع به زبون نیارم، اما معتقدم
 می کنی مهمه، نه حرفایی

 ".پس من دست به کار شدم .که می زنی
حرف هایش را کامال  "تو چیکار کردی؟ "

 .کنترل می کرد

من یه سند آماده کردم و بعد از ارائه ی  "
 مدرک کلیدی ام، به جاش

یکی از – فرصت دادم. یه سرمایه گذار یه
 مراجعین طالقم که واریزی

دیگه پیدا کردم – کالنی رو وصول کرده بود
 تا جای سرمایه گذاراصلی
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رو بگیره، اما به شرطی که، قول می داد تو 
 رو ترک کنه و دیگه هرگز

 ".با تو صحبت نکنه

تو چی کار  " .مگان احساس منگی کرد
 "کردی؟

اون از امضاء کردن سرباز زد. می دونم  "
 که جاش حق ثبت اختراع رو

می خواد و اگه تا هفته ی بعد پول جور نکه، 
 مجبور میشه شرکت رو

ا هرگز این پیشنهاد رو قبول تعطیل کنه. ام



 نکرد، با وجود تمام ناله و
شکایت هاش در مورد اینکه چقدر این 

 تعطیلی باعث ویرانی
 ".کارمندهاش میشه

مگان دستش را بر روی پشت صندلی 
 .گذاشت تا به او کمک کند نیافتد

اون کسب و کارش رو به خاطر من رها  "
 ".کرد

ی دونم م " .بلیر ابروهایش را در هم کشید
 که اینطور به نظر می رسه

 ".ولی تو که نمی دونستی

نه بلیر. می  " .مگان سرش را تکان داد
 دونستم. می دونستم که چقدر



سرسختانه می خواست کارمندهاش رو 
 نجات بده. اون به دلیل دیگهای

به این سفر نیومده بود. شاید باور نکنی، 
 ولی امکان نداشت که اون

نار من بشینه مگه اینکه بتونه تو هواپیما ک
 سایت ایرالین رو هک

میکرد. جاش بهم گفته بود که این سفر رو 
 به سرنوشت واگذار کرده

و نشستنش کنار من قطعا کار تقدیر بوده. 
 .اون بهم اهمیت میده

  

  

  

614 



 Chei Lady | دامـــــــــــــاد بدلی

اگه  " .صدایش در هم شکست ".میدونم
 اهمیت نمیداد، اون توافقنامه

رو امضاء می کرد و و با اطمینان کامل می 
 انگشتانش را به ".رفت

امروز صبح بهم گفت  " .گیجگاهش فشرد
 ... پیشروی تو این عروسی

و با اون به من بستگی داره. اگه نمی 
 خواست با من باشه این کار رو

دوستان نگاه کرد مگان به ".انجام نمی داد . " 

 بهم بگید که اشتباه

دهان بلیر زمان که حرف های  ".میکنم
 مگان را مورد بررسی قرار داد،



اعتراف می کنم موقعی  " .پیچ و تابی خورد
 که اون توافق نامه رو پاره

پوره کرد گیج شدم. فکر نمی کردم اینقدر با 
 عصبانیت عکس العمل

ری بدون نشون بده در حالیکه انتظار انکا
 ".تأمل رو داشتم

چرا اون از  " .مگان چانه اش را باال برد
 "دست نوآ عصبانی بود؟

نوآ  " .حس گناه در صورت بلیر پدیدار شد
 اون توافق نامه رو قبال امضاء

کرده بود. قبل از مراسم تمرینی اونو گیر 
 ".آوردم

مگان بر روی صندلی نشست، بیشتر 



 .احساس منگی می کرد
اوه، بلیر. چطوری تونستی اینکار رو انجام  "

 به لیبی که آن "دادی؟

طرف اتاق نشسته بود نگاه کرد تا عکس 
 العملش را ببینید. نگاه عجیبی

درصورت دوستش بود و وقتی کلمه ای 
 حرف نزد، مگان چشمانش را

تو قبال می دونستی.  " .به سمت او تنگ کرد
 و این چیزی بود که تو

در موردش صحبت کردید با نوآ تمام شب ." 
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اون  " .لیبی شانه اش را باال انداخت
 عصبانی بود. موقعی که امضا کرد

 ".نمی دونست که جاش عاشقت شده
اون چی  " .مگان از روی صندلی باال پرید

 "شده؟

بی باال رفتابروهای لی نمی دونستی که  " .
 "جاش عاشقته؟

 "... نه "
 " .بلیر با فشار از بینی اش هوا خارج کرد

 لعنتی، اون موقعی که دیشب
کاغذ رو پاره کرد بهم گفت. اما موقعی که 

 گفت قبول نکردم. فکر



میکردم برای پیچوندن منه . اما دوباره مورد 
 بررسی قرار دادمش و

بدبین تر از اون چیزی هستم که شما دو تا 
 رو کنار هم بذارم. فرض

وجود 49 کنیم که هیچ شرایط مخففه ای
 نداره، کدوم مردی میراث

خانوادگی اش رو به خاطر زنی که یه جورایی 
 دوستش داره رها

 "میکنه؟

 ".اوه، خدایا. من باید باهاش صحبت کنم "
 مگان به سمت در رفت اما

سد کردبلیر راهش را  . 

صبر کن. موقعی که داشتم میومدم اینجا  "



 ".جلوی منو رو گفت

 "چی؟ اون اینجاست؟ "

 اصطالح حقوقی برای تخفیف در مجازات49
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البته که اون  " .بلیر چشمانش را چرخاند
 اینجاست. بهم گفت اگه هنوز

بعد از اینکه باهات صحبت کردم خواستی 
 که توی عروسی شرکت

 ".کنی، می خواهد که یه چیزی رو بهت بدم

 "و تو قبول کردی؟ ".مگان شوکه پرسید



بلیر شانه ای باال انداخت، به نظر رنجیده 
 مجبورم اقرار کنم، " .می آمد

ت کنم، متقاعد قبل از اینکه باهاش صحب
 شده بودم که اون صد در

صد مقصره. اما بعد از صحبت باهاش ... 
 می تونه دروغ باشه اگه اعتراف

 ".نکنم که فهمیدم نظریه ام یه نقایصی داره
 "و این یعنی چی؟ " .لیبی گفت

 " .بلیر اخم کرد، آزرده به نظر می رسید

 ".شاید اشتباه کرده باشم

؟ چطور ممکنه چی ".لیبی طعنه زنان گفتی
 بلیر عقل کل اشتباه

 "کنه؟



 ".برگرد به االن " .مگان سرش را تکان داد

اون االن تو سالنه. همونطور که گفتم، ازم  "
 خواست اگه تو بعد از

شنیدن روایت من از اتفاقات ازش متنفر 
 ".نیستی چیزی رو بهت بدم

 "و تو موافقت کردی؟ "
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من آدم بی  " .بلیر شانه ای باال انداخت
 عاطفه ای نیستم و همونطور

هم که گفتم یه کاستی های تو نظریه ام 



 او اتاق را ترک " .وجود داره
کرد و با یک جعبه ی سفید که تقریبا اندازه 

 .ی خودش بود بازگشت

م حمل کردنش اینقدر اگه می دونست "
 سخته، هزینه ی حمل رو

 ".میگرفتم

وسایل آرایش را  "این چیه؟ " .مگان پرسید
 از روی میز بزرگ کناری

 .زد تا جعبه را بر روی آن بگذارد

نمی دونم. من فقط پیکم. بازش کن تا  "
 ".بفهمی

دست مگان در حین اینکه انتهای پاپیون 
 سفید را کشید و آن را باز



ید. موقعی که سرپوش جعبه را کرد، لرز
 برداشت، دهانش از تعجب باز

 .شوک زده نجوا کرد " .این لباسمه " .ماند

 "چه لباسی؟ ".بلیرگفت

 " .لیبی با حیرت گفت ".لباس اصلی اش "
 اما چطوری؟ نیکرز که

 ".سفارش رو کنسل کرده بود

اونها گفتند که برای کنسل کردن دیر  "
 بوده. و هر دو لباس به فروشگاه

تحویل داده شده بود اما نمی تونستند 
 ".تعویضش کنند

یک کارت باالی لباس بود، که مگان را را 
 .بیرون کشید و خواند
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 مگی

می دونم که این لباس چقدر زیاد برای تو 
 معنا داره. اگه تصمیم گرفتی که توی

این عروسی شرکت کنی، باید حس کنی که 
 زیباترین زن جهانی، هر چند برای

چون  – من اهمیتی نداره که تو چی بپوشی
 همین االنش هم زیباترین زن

 .جهانی

 جاش

 " .لیبی تور کوچکی را از باالی آن برداشت



 این رمانتیک ترین چیزیه
 ".که تااالن وجود داشته

مگان گوشه ی لباس را گرفت و آن را از 
 نمی تونم " .جعبه بیرون آورد

 ".باور کنم که جاش لباسم رو خریده

این هنوزم به این معنی  " .بلیر ناله کرد
 ".نیست که اون بی گناهه

آره، چون مردی که  " .لیبی زیر لب گفت
ه بذارهسعی کرده سرش کال  

 ".براش یه لباس سه هزار دالری خریده

مگان لباس رو جلویش گرفت و تصویرش را 
 نمی تونم " .از نظر گذارند

 ".باور کنم که جاش اینکار رو کرده



لیبی در حالیکه تور را به جعبه باز می گرداند 
 خب، منتظر " .پرسید

چی هستی؟ بیا لباس رو بپوش. کمتر از یه 
هساعته دیگه عروسی ." 
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ی بعد، لیبی و بلیر لباس  بیست دقیقه
 های پفی زشت شان را پوشیدند

و تور مگان را بر روی موهایش قرار دادند. 
 بعد به عقب رفتند و او را

 .تماشا کردند



باور نمی  " .اشک چشمان لیبی را پر کرد
 کنم که تو داری ازدواج

 ".میکنی

 ".من واقعا ازدواج نمی کنم "

از دیدگاه من که اینطور به  " .بلیر گفت "
 ".نظر می رسه

این واقعی نیست. همه اش به خاطر  "
 نیکرزه و اون حتی اینجا نیست

 ".که ازش لذت ببره

اون میاد، مگز.  " .لیبی بازوی مگان را فشرد
جلوشهیچی نمی تونه   

 ".رو بگیره

تقه ای به در خورد و بلیر رفت تا جواب 



 دهد و سرش را از میان در

اون میخواد  " .بیرون برد. با اخم چرخید
 لبخند ".باهات صحبت کنه

و فکر  " .ظریفی آن ظاهر خشن را محو کرد
 کنم چون تو این لباس

عروس رو پوشیدی یعنی می خوای باهاش 
 بلیر ".هم صحبت کنی

ی صورتی لیبی را کشیدارگانزا به هر حال  " .
 این عادالنه نیست که تو

لباس پری شاهزاده خانم رو بندازی تو زباله 
 دونی ولی برای ما همچنان
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چشمانش با یک برق  ".سرجاش باشه
 اما من " .شیطانی می درخشید

به زودی ازدواج می کنه تالفی کردن خیلی 
 ".سختهه

آنها از اتاق بیرون رفتند و در را برای جاش 
 باز گذاشتند. او خوش تیپ

بود. جاش کت و شلوار مشکی ای که دیروز 
 امتحان کرده بود، پوشیده

بود، اما امروز متفاوت به نظر می رسید. 
 عصبی بود اما چیزی دیگری

مگان نمی توانست به آن وجود داشت که 
 اشاره کند. جاش مردد، در



با  ".می تونم بیام داخل " .درگاه ایستاده بود
 .صدایی گرفته پرسید

مگان سری به نشانه ی تایید تکان داد، به 
 .صدایش اعتمادی نداشت

جاش وارد اتاق شد و در را پشت سرش 
 بست. آشکارا به مگان خیره

ند. نجوا شد و چشمان از حیرت گرد شده بو
 ".خوشگل شدی " .کرد

مگان به نرمی لبخند زد، زیر بهت بی 
 شرمانه ی جاش احساس خجالت

دیروز منو تو این لباس دیده  " .می کرد
 ".بودی

نزدیک  ".نه اینطوری " .جاش سرش را تکان



 تر رفت و چند قدم مانده
بهم نگفتی برو به  " .به او جلویش ایستاد

 جهنم و اینو به عنوان یه

 ".نشونه ی خوب در نظر میگیرم

 ".چند تا سوال دارم "
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باشه. هر  " .لبانش را بر روی هم فشرد
 چیزی که می خوای بپرس. با

 ".صداقت کامل

تو می دونستی  " .مگان نفس عمیقی کشید



هواپیمام.؟ که من تو اون " 

جاش سرش را تکان داد، چشمانش این 
 نه. من " .ادعا را رد می کرد

خبر نداشتم ... من حتی نقشه ای نداشتم، 
 فقط می دونستم دختر

بارت فانده میر می خواد ازدواج کنه. اما 
 اعتراف می کنم که من با

هدف اینکه مدرکی دال بر اینکه شرکت 
 پدرت طرح منو دزدیده پیدا

سوار هواپیما شدمکنم،  ." 

 "طرح تو؟ "

این ایده  " .نگاهش در نگاه مگان قفل شد
 ی من بود و نوآ و من بر



روی تشریفات اداری و تامین بودجه ثبت 
 اختراع کار می کردیم. نوآ

هنگام شرکت تو یه کنوانسیون یه مجموعه 
 کپی اضافی از این طرح

 ".داشت ... و اونا رو گم کرد

 "گم شون کرد؟ "

اون با یه زنی خوابید و  " .جاش اخم کرد
 موقعی که صبح روز بعد بلند

 ".شد، کیف و طرح ها گم شده بودند
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مگان نمی توانست باور کند که پدرش تا 
 این حد خودش را درگیر

شد، اما تا دو ساعت همچین چیزی کرده با
 پیش ، او می توانست قسم

بخورد که که پدرش نمی تواند به مادرش 
 از کجا " .خیانت کند

 " میدونی که این تصادفی نیست؟

چون وقتی نوآ دیروز تو شرکت پدرت بود،  "
 . عکس اون زن رو دیده

 ".او نامزد درو پیترمن ـه " .جاش مکث کرد "
 " .دهان مگان از تعجب باز ماند "میریام؟ "

 می دونستم که درو

فریبکاره ولی نمی دونستم که نامزدش با 



 "... برادرت خوابیده

 "پس باورم کردی؟ "
البته که باورت کردم، اما هنوز نمی فهمم  "

 که چطوری تو نامزد بدلی

 "من شدی؟

هر چیز دیگه که بهت گفتم حقیقته. من  "
متو رو از هواپیما حمل کرد  

و موقعی که به مردم می گفتم نامزدمی 
 مادرت شنید. سعی کردم از

اشتباه درش بیارم اما بعدش پدرت 
 خودش رو معرفی کرد ... و من

فهمیدم که بهم فرصتی داده شده تا به هر 
 دو تامون کمک کنم. من



واقعا این سفر رو به سرنوشت واگذار کرد و 
 به نظر می رسه که این

رت کادو پیچ شده بهم هدیه ی بزرگ به صو
 دست های " .داده شد
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هرگز نمی  " .مگان را در دستش گرفت
 خواستم بهت آسیب بزنم یا

 ".تحقیرت کنم. باید باورم کنی

پس اینکه اون اول  " .مگان سری تکان داد
 نمی خواستی با من به هم



بزنی به این خاطر بود که تو اون چیزی که 
 می خواستی رو پیدا نکرده

 "بودی؟

 ".اون اولش، آره "
 ".و بعد نوآ اومد کمکت "

 ".اون موقع ایده ی خوبی به نظر می رسید "
و دیروز؟ موقعی که تو از کامپیوتر پدرم  "

 استفاده کردی ...؟
ه ی این بودم که بذارم کسب و کارم آماد "

 تعطیل بشه. بعد از اون

شبی که با هم بودیم، نمی تونستم از 
 ".دستت بدم

 ".اما یه چیزی تغییر کرد "



ایمیلم رو چک کرد و یه یادداشت از مدیر  "
 کسب و کارمون، آنجی،

دریافت کردم. اون بهم گفت یکی از 
 کارمندانی که بیشتر از سی سال

وده ، دچار حمله ی قلبی شدهتو شرکت ب ." 

 آب دهانش را قورت داد
و دستش را دراز کرد تا دستان مگان را 

 اون روی من حساب " .بفشارد
باز کرده، مگان. اگه من کسب و کارم رو 

 تعطیل کنم اون چطوری زنده
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میمونه؟ حس من مثل این بود که مجبور 
 بودم بین نجات اون و دیگر

افراد شرکتم و خوشبختی خودم انتخاب 
 کنم. من خیلی برای این

کسب و کار خودم رو قربانی کردم، اما نمی 
 .خواستم تو رو رها کنم

حتی فکر کردن بهش هم قلبم رو به درد 
 "... میاره

کرد و او را بوسیدمگان فاصله شان را کم  . " 

 ".تو من رو رها نکردی
جاش چشمانش را روی هم فشرد و مگان را 

 در آغوشش کشاند و قبل



از اینکه او را رها کند برای چند ثانیه آرام 
 تو مدرک محکمی " .بوسید

 "علیه پدرم داری؟

نه، فقط  " .گناه در چشمان جاش سوسو زد
 ".ضمنیه

اسخ مگان مردد بود، نمی دانست که پ
 .سوال بعدی را می خواهد یا نه

 " .اما او از پنهان کاری خسته شده بود
 "پدرمم درگیره؟

جاش پاسخی نداد و او نفسی بیرون 
 .فرستاد و سعی کرد گریه نکند

اما یک  ".مگان، ما نمی دونیم. اینم ضمنیه "
 جورایی پدرش درگیر



شده بود و این فکر تقریبا داشت او را می 
ن چطوریجاش او " .کشت  

پول این عروسی رو داده؟ پدر و مادرم 
 ".همچین پولی رو ندارند

 ".نمی دونم "
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مگان لب هایش را بر روی هم فشرد و 
 سری تکان داد و نفس عمیقی

پس ما باید برای نجات کسب و  " .کشید
 "کارت مدرک جمع کنیم؟



 "تو می خوای بهم کمک کنی؟ "
 تو آدمایی رو داری که بهت وابسته اند، نه؟ "

 ".. خب ، آره ... اما "

 "تو نقشه ای داری؟ "
سرش را تکان داد، و فهمیدن اینکه مگان به 

 خاطر او اینجا بود و

میخواست به او کمک کند، قلبش را می 
کستش  درو پیترمن و " .

نامزدش احتماال به این عروسی میاند. نوآ 
 اون زن رو به یه گوشه

میکشونه و سعی می کنه تا ازش اعتراف 
 بگیره که طرح رو دزدیده و

با دوربین فیلمبردای ضبطش می کنه. اگه 



 ما بتونیم ازش اعتراف

بگیریم، همه چیز بدون هیچ مشکلی پیش 
 ".میره

خواد از اون اعتراف  و نوآ چطوری می "
 "بگیره؟

اون روش خودش  " .صورت جاش قرمز شد
 ".رو ... داره

مگان مطمئن بود که روش خودش را  "اوه"
 .دارد
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لیبی قبول کرده که بهش کمک کنه. اون  "
 .همه چی رو ضبط میکنه

وقتی چشمان مگان از تعجب گرد شد،  "
 نوآ دیشب با " .جاش گفت

اون مونده. و به نظر می رسه اونا بهترین 
 ".دوست همدیگه هستند االن

 "شنیدم. و تو و نوآ چی؟ "

ما روش کار می کنم. اون  " .جاش اخم کرد
کنه داره تالشش رو می ." 

پس اگه لیبی و نوآ می خواهند اعتراف  "
 بگیرد من باید چه کاری

 "انجام بدم؟ می خوام بهت کمک کنم؟
 " .چشمان جاش نرم شد و به او لبخندی زد



 کار تو آسونه. تو فقط

 " .خودت باش

 "و کار تو چیه؟ "

کنار تو بایستم و خوشبخت ترین مرد تو  "
 ".این دنیا باشم

چهره اش گلگون شد. آیا حق با لیبی و بلیر 
 بود؟ آیا جاش واقعا

 عاشقش بود؟ آیا او عاشق جاش بود؟

به خاطر این  " .مگان به لباسش نگاه کرد
 ".ممنونم

اگه قصد داشتی تو عروسی شرکت کنی،  "
 می خواستم در حد ممکن

او با  ".امروز برات شگفت انگیز باشه



 سرعت قدم برداشت و سپس در
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من یه هدیه ی  " .مقابل او ایستاد و گفت
 دیگه دارم ، اگه تو اونو

 ".بپذیری

 ".باشه " چرا جاش اینقدر عصبی بود؟

دستش را به سمت جیب کتش برد و یک 
 .حلقه ی نقره بیرون آورد

گویی پیچیده حکاکی شده بود. انگشتر با ال
 دو تا الماس کوچکتر اما با



اندازه ی خوب یک الماس بزرگتر در طرفین 
 " .در برگرفته بودند

نمیخوام جلوی دوستان مادرت بایستم و تو 
 این مراسم با انگشتر جی

کانر بر روی انگشتت حضور پیدا کنم. نوآ با 
 مامانم دیشب تو راه مراسم

بعد از اینکه فهمیده – تمرینی تماس گرفته
 با امضای اون کاغذ لعنتی

و ازش خواسته – همه چی رو خراب کرده
 ".شبانه انگشتر رو بفرسته

این یه  " .او انگشتر را مقابل مگان گرفت
 تیکه از ست عروسی

مادربزرگم بوده. و من فکر کردم ما می 



 تونیم حلقه ی نامزدی جی رو

با حلقه ی من عوض کنیم. و همچنین 
قه عروسی هم هستحل ." 

 " .جاش با دقت به چشمان مگان نگاه کرد

 و شاید موقعی که این

مراسم تموم بشه تو بخوای حلقه ی نامزدی 
 ".رو همچنان بندازی

وقتی جاش زانو زد دهان مگان از تعجب 
 مگان فانده میر، " .باز ماند

نشستن کنار تو توی هواپیما بهترین اتفاق 
ربرای من بود و موقعی فک  

می کردم تو رو از دست دادم، داغون شدم. 
 نمی خوام بدون تو زندگی
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کنم و نمی دونم چطور اینقدر سریع 
 عاشقت شدم، اما شدم. و می دونم

شاید این خیلی زوده و شباهتی به من 
 نداره اما عاشقتم. با تمام وجودم

می دونم که می خوام بقیه زندگی ام رو با 
 تو سپری کنم. با من ازدواج

 "می کنی؟

 .مگان بین اشک هایش خندید

جاش که  "اینا اشک های خوشحالی ند؟ "
 همچنان بر روی زانوهایش



ک های لطفا بگو که اینا اش " .بود، پرسید
 ".خوشحالی ند

 .مگان با سر تأیید کرد

و این یعنی بله؟ تو منو منتظر گذاشتی  "
 مگی و این زمین هم خیلی

سفته ولی اگه بخوای سینه خیز میشم اگه 
 مجبور بشم. من هر کاری

 ".رو انجام میدم تا خودم رو به تو ثابت کنم

 ".بله. بله "

جاش ایستاد و مگان را در آغوش کشید و 
وقعی که مگان همه چیزتا م  

 .دور و برش را فراموش کند او را بوسید

موقعی که مگان به چشمان جاش نگاه کرد 



 منم " .لبخندی زد

 ".عاشقتم
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کامال مطمئن بودم. تو  " .جاش قهقهه زد
 همین االن قبول کردی که

 ".واقعا باهام ازدواج کنی
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 فصل بیست و نهم

جاش عصبی تر از آن بود که انتظارش را 
 داشت. این یک عروسی

داماد  ساختگی بود که برای نامزد االنش و
 دیگری ترتیب داده شده

 بود، پس چرا اینقدر عصبی بود؟

عروسی ساختگی یا غیر ساختگی، به طور 
 شگفت انگیزی واقعی به نظر

می رسید مخصوصا که یک عروسی واقعی 
 درآینده نزدیک شان وجود

داشت. او می دانست مگان نگران اینست 
 که پدر و مادرش سر موقع

ش مادر خودش نرسند و آرزو می کرد ای کا



 هم حضور داشت. تمام

کاری که می توانست انجام دهد این بود که 
 دست مگان را بگیرد و

کنارش بایستد. مگان و جاش پشت 
 کلیسای شیشه ای و در باغ گل ،

خارج از دید مهمانانی که نشسته بودند، 
 منتظر ایستاده بودند. لیبی،

بلیر، نوآ و کوین با آنها بودند. جاش 
ود که دشمنی آشکارخوشحال ب  

کوین کمتر شده بود هر چند که خیلی هم 
 دوستانه نبود. نوآ مثل یک

احمق لبخند می زد انگار چیزی در چنته 
 دارد و لیبی از آنجاییکه حاال



با نوآ بهترین دوست بودند و احتماال از آن 
 اطالع داشت، به نظر

شنگولتر از حد معمول به نظر می رسید. 
 جاش برادرش را به کناری

 .کشاند
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و در حالیکه  "اینجا چه خبره؟ " .جاش پرسید
 با دقت نگاهش می کرد

 .منتظر جواب شد

کشید نوآ دستش را از دستان او بیرون . " 



 چیه؟ نمی تونم برای ازدواج

 "برادر کوچیکترم هیجان زده باشم؟

نوآ، این  " .جاش دم گوش او خم شد
 صاف ".عروسی واقعی ما نیست

اما به خاطر فرستادن حلقه های  " .ایستاد
 آب ".مامان بزرگ ممنون

این خیلی معنای  " .دهانش را قورت داد
 زیادی داره، مخصوصا از

اونجاییکه اون ، این حلقه ها رو برای تو 
 ".گذاشته بود

تو و مگان  " .نوآ بر روی بازوی برادرش زد
 سزاوار اون حلقه ها و

از  " .خوشحالی که همراهشون میاد، هستید



 روی شانه ی برادرش به

توی انگشتش خوب به  " .عروس نگاه کرد
 ".نظر میرسه

جاش با دقت برادرش را نگاه کرد سپس 
مه کردزمز   اون بعد از " .

مراسم حلقه رو همچنان تو دستش 
 میندازه. من ازش درخواست ازدواج

 ".کردم و اون قبول کرد

جاش از برادر بدبینش انتظار تعجب 
 بیشتری را داشت اما صورت نوآ با

این بهترین خبریه  " .لبخندی شاد درخشید
 ".که در این مدت شنیدم
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که اعتقاد داری عشق واقعی وجود – تو "
 فکر می کنی پیشنهاد– نداره

ازدواج من به زنی که فقط چهار روزه می 
 شناسم بهترین خبر تو این

 "مدت زمانه ؟

نوآ شانه ای باال انداخت، به لیبی نگاه کرد و 
 چی " .سپس به جاش

می تونم بگم؟ من متقاعد شدم که این یه 
 عشق واقعیه. و مجبورم

اعتراف کنم که تو رو هرگز اینقدر خوشحال 
 جاش،" .جدی شد ".ندادم



تو استحقاق این خوشحالی و حتی بیشتر از 
 ".اینا رو داری

 ".ممنونم، نوآ " .بغضی گلوی جاش را گرفت

نوآ شانه ای باال انداخت و هنگانی که 
تش را صاف می کرد،داشت کروا  

خنده ای مغرورانه به آرامی در تمام صورت 
 سعی ام رو " .پخش شد

می کنم اینجا حضورت رو تحت الشعاع قرار 
 ".ندم

 "با این چشم سیاه و کبود؟ "

نوآ با چشم کبودش چشمکی زد ، در حالیکه 
 هنوز لبخند می زد،

این فقط به  " .خودش را عقب کشید



اضافه جذابیت تموم نشدنی ام،  

 ".می کنه

نگاه جاش به مگان خورد، و بار دیگر 
 چه باطنی– مبهوت زن زیبایی

ما دوتایی  " .شد که برای او بود– چه ظاهری
 ".مون بیشتر میدرخشیم
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نوآ دستش را بر روی شانه ی جاش 
 .گذاشت و نگاه جاش را دنبال کرد

فکر کنم در این مورد حق با توئه، برادر  "



 ".کوچولو

نیکول – بارت و نیکول دقایقی بعد رسیدند
 با یک دست آویزان در

طرف راستش و یک چشم بند در طرف 
 چپش، تحت تاثیر مسکن ها

 بود. لحظه ای که مگان پدر و مادرش را
 دید، تمام آن فشار روحی از

وجودش رخت بست و او را با تب و تابی 
 درخشان بر جای گذاشت. او

جلوتر حرکت کرد تا صف عروسی را راه بی 
 .اندازد

 ".برای آروم نگه داشتنم ممنونم، االن خوبم "

 مگان دستش را دراز



کرد و بوسه ی آرامی بر روی لبانش 
 آقای مک میالن، تو رو " .گذاشت

ی محراب عروسی می بینمتو ." 

مادرش با چشمانی بدون تمرکز به دور و 
 مگان " .اطراف خیره شد

 "االن اونو آقای مک میالن صدا کرد؟
درست پس از آن راهنما به آن سمت آمد 

 تا او را به صندلی اش
راهنمایی کرد. جاش می خواست به سمت 

 کلیسا برود اما موقعی که

د و به سمت دید نیکول راهنما را کنار ز 
 دخترش تلوتلو خوران میرود،

ایستاد. احتماال خاطر اینکه مگان اجازه داده 



 بود جاش لباسش را ببیند،

می خواست برایش سخنرانی کند. این 
 عروسی شاید واقعی نبود، اما

اجازه نمی داد مادر مگان بیش از آن همه 
 .چیز را خراب کند
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راهنما با حس اینکه مادر مگان تحت تاثیر 
 دارو است، بازوی سالمش

را گرفت تا راهنمایی اش کند اما نیکول 
 .دوباره او را نادیده گرفت



جاش قصد داشت تا دخالت کند اما موقعی 
 که حرف های نیکول را

مگان، تو دختر  " .شنید دست نگه داشت
 خوبی هستی. من میخواستم

یه عروسی فوق العاده داشته باشی اما یه 
 مادر وحشتناکم و این قضیه

رو می دونم. سعی کردم اینطوری حالت رو 
 خوب کنم، اما بدون توجه

به مشکالت پیش رفتم و همه چیز رو هم 
 ".خراب کردم

مگان سرش را تکان داد،  ".نه، مامان "
میدرخشید اشک در چشمانش . 

او به جاش نگاه کرد و جاش به او لبخند 



 اطمینان بخشی زد. داروها
باید باعث شده باشند که نیکول از خودش 

 گرما و محبت بروز دهد و

خیال جاش راحت شد. مسلما نیکرز به 
 بهترین نحو مقدمات عروسی

را فراهم نکرده بود اما باز هم به عنوان یک 
 .ژست قابل تقدیر بود

این زیباترین عروسی تا به  " گفتمگان 
 و دستش ".االنه. ازتون ممنونم

 .را بر روی شانه ی سالم مادرش گذشت

جاش با اطمینان از اینکه حال مگان خوب 
 است، در جایگاهش در

محراب کلیسای تمام شیشه ای که دید به 



 باغ ها داشت، ایستاد. نیکرز

خودش سر نیمکت ها را با آویزهای اورگانزا 
 – تزئین کرده بود. گل ها

– گل های رز از سفید تا صورتی کمرنگ

 همه جا بودند. جاش متنفر
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بود که به آن اقرار کند اما جنون عروسی 
مطلوبی داشت نیکرز نتیجه . 

کلیسای کوچک شیشه ای به خودی خودش 
 زیبا بود و فراوانی گل ها



 .آن را خیره کننده کرده بود
کوین بر روی محراب کنار او ایستاد و نوآ در 

 جایگاه بهترین مرد . نوآ

می  " خم شد و در گوش جاش نجوا کرد،
 دونم نیکرز نگران این بود

سمت  او به ".که طرف تو خیلی خالی باشه
 یه " .راست اشاره کرد

 ".سورپرایز برات اینجا داریم

توجه جاش به اولین ردیف جلو جلب و با 
 .دیدن مادرش شوکه شد

اشک چشمان مادرش را پر کرده بود و 
 بهش لبخند گرمی زد. جاش

به طرف نوآ برگشت، بدون هیچ سخنی 



 .درخواست یک توضیح کرد

تو نمی تونستی بدون مامان ازدواج کنی. "
 اون هر دوتامون رو

وقتی جاش نگاهش را برنگرداند،  ".میکشت
 موقعی " .نوآ ادامه داد

که ازش حلقه ها رو خواستم، ازم دلیلش رو 
 پرسید و منم بهش همه

چی رو گفتم. اون شبونه حلقه ها رو فرستاد 
 اما هواپیماش به سختی

 ".به موقع به زمین نشست

اما این  " .جاش نزدیک گوش نوآ خم شد
 ".عروسی واقعی نیست
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 ".اینو به خودت بگو " .نوآ پوزخندی زد
 موسیقی را به50 کوارتت زهی

مارش عروسی تغییر داد و قلب جاش را به 
 تپش انداخت و اول لیبی و

 .سپس بلیر قدم به راهرو گذاشتند

سپس بارت قدم به راهرو گذاشت و مگان 
 بازویش را گرفته بود. او در

لباس ابریشمین سفید و با آن موهای تیره 
 اش که در پشت سرش

– آویزان بود، زیبا شده بود. یک تور کوتاه

ه فروشنده پیشنهادهمانی ک  



باالی سر مگان وصل شده بود. – داده بود
 او یک دسته گلی از روی

های صورت کمرنگ حمل می کرد. چشمان 
 همه در کلیسا به او بود

اما چشمان مگان زمانی که به سمت جلو 
 می آمد بر روی جاش ثابت

ماند. عشق موجود در چشمانش نفسش را 
 را بند می آورد و بار دیگر

ا سپاسگزار بود که این زن متعلق به از خد
 اوست. وقتی مگان بهش

نزدیک شد قلبش گرم شد و پیش از آنکه 
 متوجه شد، آنها در مقابل

 .همگی ایستادند



موقعی که کشیش اعالم کرد که زمان عهد 
 بستن است، جاش حرفش

آه ... من پیمان خودم رو  " .را قطع کرد
 ".نوشتم

50 گان یا قطعٔه کوارتت زهی به گروه نوازند
موسیقی نوشته شده برای چهار ساز زهی، 
معموالً شامل دو بخش برای ویلن )ویلن 

 اول و دوم(،
یک بخش برای ویوال و یک بخش برای 

ویولنسل گفته میشود. معموالً ویلن اول 
ملودی باال را اجرا میکند و ویلن دوم نتهای 

 .پایینتر

همچنین این امکان وجود دارد که 



برای چهار ساز زهی اما نه با آهنگسازی 
ترکیب فوق مثالً سه ویولن و یک باس )و یا 

 یک ویوال یا
ویولنسل( قطعه بنویسد. کوارتت زهی یکی 

از متداولترین گروههای مجلسی در 
موسیقی کالسیک میباشد و بسیاری از 

 آهنگسازان از اواخر
عالقه زیادی به نوشتن قطعات برای 18 قرن

داشتهاند این آنسامبل موسیقی . 
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ابروهای مگان شیطنت آمیز باال رفت و 
 جاش دستش را داخل جیبش

 .برد و یک دستمال سفره بیرون کشید

کشیش نامطمئن گفت. جاش  " باشه، "
 می دانست نیکزر به آن گفته

است تا به مراسم عهد و پیمان سنتی پایبند 
 باشد و این کار رد کردن

 .مراسم پیش نویس شده بود

جاش دستمال سفره را باز کرد و به لیست 
 در دستش نگاهی انداخت

و دوباره مورد بررسی قرارش داد. نگاهش 
 به سمت نگاه مگان رفت و

مگان لبخندی زد و بی صدا دلگرمی ای که 



داشت، برای صحبت نیاز  

 .بهش داد

مگان، بهت قول میدم تا موقعی که آب  "
 سرد بشه باهات زیر دوش

 ".بمونم

 .مگان نخودی خندید

بهت قول میدم موقعی که با درامامین  "
 اوردوز کردی از هواپیما حملت

کنم ولی به مامان بزرگ اجازه نمی دم از 
 " .باسن لختم عکس بگیره

در  به سمت حضار برگشت و مادربزرگ را
 " .ردیف جلو پیدا کرد

 ".ببخشید، مامان بزرگ
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مادربزرگ خطاب بهش  " .مشکلی نیست "
 نوآ قراره مدلم " .گفت

 ".بشه

جمعیت با صدای بلند خندیدند و قهقهه 
 .زدند

جاش به سمت مگانی که مشخص بود در 
 تالش است تا صورتش را
 .معمولی نگه دارد، برگشت

قول میدم موقعی که هوا سرد و  " ادامه داد
 بارونیه سگ رو به پیاده



 ".روی ببرم

مگان زمزمه کرد ولی آنقدری  "یه لحظه، "
 بلند بود که فقط آنها

 "تو سگ داری؟ " .بشنوند
نه،  " وا کرد،جاش نزدیک تر خم شد و نج

 "تو چی؟
نه ، اما یکی می  " .مگان سرش را تکان داد

 ".خوام

پس من یکی میگیرم و می برمش پیاده  "
 جاش صاف ایستاد ".روی

و اگه تو قول  " .و به پایین لیستش نگاه کرد
 بدی که منو همیشه کنار

خودت نگه داری منم قول میدم همیشه 



 ".برات شیر بیارم

 .مگان شروع به خندیدن کرد

قول میدم که لباس های کثیفم رو  "
 همیشه تو سبد بندازم و همیشه

سپس به مگان  ".پاهات رو گرم نگه دارم
 من اونجا خواهم " .نگاه کرد
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و شریک بشم و بود تا باهات خوشی هام ر 
 همیشه اونجا خواهم بود تا

اشک هات رو هنگام غم و غصه هات پاک 



 کنم. از تو در انتخاب هایی

مگه اینکه – که میکنی حمایت خواهم کرد
 اون در مورد نخودفرنگی

اما قطعا برای هر چیز دیگه ای اونجا – باشه
 جاش دستان ".هستم

اهمیتی نداره که چی، قول  " .مگان را گرفت
 .میدم تا ابد عاشقت باشم

می خواهم ازت به خاطر اینکه زندگی ام رو 
 زیر و رو کردی تشکر

تو مثل  " .به چشمانش نگاه کرد ".کنم
 شانسی هستی که یه بار در

خونه ام رو زده ، مگان فانده میر. ممنونم 
 که به من شانس دوباره



 ".دادی

لب پایینش را مگان دست او را فشر د و 
 من هیچ پیمانی " .گاز گرفت

 ".ننوشتم، جاش
 ".عیبی نداره "

 " .مگان نفس عمیقی کشید و آن را رها کرد

 نمی دونم بدون تو این
چند روز چی کار می کردم و تا وقتی که اونو 

 به من نشون ندادی

نمیدونستم چه چیزی رو از دست دادم. به 
 خاطر اینکه اینقدر ناگهانی

دگی ام شدی متشکرموارد زن ." 

 .جاش خندید
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و جاش ازت ممنونم که تسلیم سرنوشت  "
 شدی. نمی تونم بقیه

 ".زندگی ام رو بدون تو تصور کنم

جاش دستان او را گرفت و فشرد و وقتی 
 مگان با عشق بسیار زیاد

بهش خیره شد سعی کرد با انگیزه 
 بوسیدنش در همان لحظه و همان

 .جا بجنگد

آنها به سمت کشیش برگشتند که با تعجب 
 به آنها خیره شده بود و



چشمانش گرد شده بودند. چند لحظه ای 
 طول کشید تا هشیار شود

تتته پته کنان گف شما می تونید حلقه " .
 .".هاتون رو رد و بدل کنید

جاش از مراسم شام تمرینی می دانست که 
 کشیش برنامه دارد تا

چیزی را از بَر بخواند، اما پیمان غیر 
 ارتدکسی او را کامال شوکه کرده

بود. بعد از آنکه انگشتر را از جیبش بیرون 
 کشید، انگشت مگان را

گرفت بلند کرد و حلقه را سر آن این  " .
 حلقه مادربزرگمه. پدربزرگم

اینو مخصوص برای اون طراحی کرده بود و 



 اونا برای پنجاه و دو سال
به مادرش در میان  " .با هم زندگی کردند

 حاضرین نگاه کرد و کنجکاو

بود بداند مادرش چه فکری می کند اما او 
 بهش لبخندی عاشقانه زد

 و اشک هایش را از گونه هایش زدود.
 جاش به سمت مگان برگشت و

آرزو کرد که ای کاش این عروسی برای هر 
 دوی آنها ترتیب داده شده
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امیدوارم  " .که آن عروسی واقعی بود– بود
 ما هم ازدواجی به استواری

 ".و طوالنی بودن آنها داشته باشیم

 .حلقه را درون انگشت مگان لغزاند

من حلقه ندارم، فراموش  " .مگان نجوا کرد
 ".کردم حلقه بگیرم

من یکی دارم.  " .کوین گلویش را صاف کرد
 مامان نگران این بود که

تو فراموش کنی به همین خاطر انگشتر بابا 
 غرغری "بزرگ رو بهم داد،

برداشت و حلقه را به دست کرد، قدمی 
 و محض اطالعت، " .مگان داد

این عجیب و غریب ترین عروسی ای 



 هست که من تا حاال توش شرکت

کوین اینقدر آرام گفت که فقط آنها  "کردم
 .بشنوند

جاش لبخندی زد. برای آنجا بودن شان 
 .هیچ چیز سنتی وجود نداشت

 چرا عروسی شان متفاوت بود؟

ر و صدای کمی در مگان حلقه را با س
 انگشت جاش انداخت و کشیش

که مشخص بود مشتاق است این بی سر و 
 سامانی زودتر پایان یابد،

من شما را آقا و خانم مک میالن  " گفت،
 ".اعالم می کنم

نیکرز از بارت پرسید، و اینقدر بلند  "کی ؟ "



 چرا" .بود که همه بشنوند

 "کشیش اونا رو اینطوری صدا کرد؟

نه اینقدر اثر داروهایخوشبختا  

مسکن اینقدر زیاد بود که این اشتباه را 
 .فراموش کرد
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 ".شما می تونید عروس را ببوسید "

جاش مگان را در آغوشش کشاند و او را  "
 بوسید، و زمانیکه کلسیا از

 " .صدای کف زدن پر شد سرش را بلند کرد



 ".ما انجامش دادیم

 " .مگان به جاش لبخند رضایت بخشی زد

 ".ما واقعاً انجامش دادیم
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 فصل سی ام

جاش چندین دور عکاسی با عکاس مست 
 که وسط فریاد دستوراتش

سکسکه می زد ، کیکی که نزدیک بود نقش 
 زمین شود و نیکرزی که

به خاطر از بین رفتن اثرات مسکن ها با 



 حالت مارپیچی تلوتلو میخورد

را تاب آورد. خوشبختانه به نظر می رسید 
 نیکرز فراموش کرده است

را به کار برده که کشیش نام واقعی اش 
 است، ولی در هر صورت همه

 .اوقات خوشی را داشتند سپری می کردند
 .امروز بهترین روز زندگی اش بود

موقعی که بارت او را به درو پیترسون و 
 نامزدش میریام در صف

خوشآمدگویان معرفی کرد، جاش متوجه 
 شد که کامال هدف اصلیاش

 را برای انجام این عروسی نمایشی به طور
 .کامل فراموش کرده است



پشتش منقبض شد و خودش را مجبور کرد 
 تا دست آن مرد را تکان

دهد. مگان رفتار گرمی نداشت و به زور به 
 .هر دوی آنها سالم کرد

پدرش نگاه سردرگمی بهش انداخت، اما 
 مهمانان بعدی جلو آمدند و

 .درو و نامزدش به سمت میزشان رفتند

دم آنورتر بود، جاش به سمت نوآ که چند ق
 نگاه کرد. آنها به هم با سر

اشاره ای کردند؛ سپس نگاه نوآ درو را تا 
 .صندلی اش دنبال کرد
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چند دقیقه ی بعد، موقعی که جاش به 
 صورت مادرش نگاه کرد

او در طول عروسی  شکمش در هم پیچید.
 خوشحال به نظر می رسید،

 اما حاال چه می خواست بگوید؟
 "... مامان "

او دستش را دراز کرد و جاش را محکم به 
 میخواستم " .آغوش کشید

ازت بپرسم که مطمئنی یا نه، اما االن دیگه 
 خیلی دیره. عالوه بر این،

خوشحالی ای که در تو هست بهم میگه تو 
 ".راضی هست



 ".متأسفم " .جاش آب دهانش را قورت داد

مادرش آغوشش را رها کرد و به چشمان 
 برای چی " .جاش نگاه کرد

 "متاسفی؟

 ".برای اینکه زودتر بهت نگفتم "

بر اساس اون چیزی که نوآ بهم گفت،  "
 دیگه زودتر از این امکان

دست جاش را گرفت، اشک در  ".نداشت
 تو" .چشمانش حلقه زده بود

شبیه پدرتی. حتی در عاشق شدنخیلی  ." 

صورتش امیدوار شد و متوجه شد که مگان 
 با ترس و نگرانی دارد آنها

را تماشا می کند. جاش دست او را در 



 دستش گرفت و به سمت مادرش
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مامان، این مگان فانده میره ...  " .چرخید
 ".شگفت انگیزترین زن جهان

البته بعد از  " .به سمت مادرش چرخید
 ".شما

تو االن دیگه ازدواج کردی،  " .مادرش خندید
 و من این لقب رو واگذار

 ".می کنم

خانم مک میالن  " .مگان دستش را دراز کرد



 ... خیلی خوشحالم که
 ".اومدید
آمده ی او را نادیده مادر جاش دستان کش 

 نه" .گرفت و او را بغل کرد
 ".خانم نه مک میالن. منو مارال صدا کن

چند لحظه بیشتر او را در آغوشش فشرد و 
 جاش آهی از سر آسودگی

کشید. پس مادرش به خاطر این عروسی 
 فی البداهه از دست هیچ

 .کدامشان عصبانی نبود

چرا  " .مادرش لبخند شکوه گرانه ی بهش زد
 تو اونو مگان فانده میر

 ".صدا می کنی؟ اون االن مگان مک میالنه



 نگرانی چشمانش را پر کرد
البته، مگه اینکه، تو  " و با عجله ادامه داد،

 قصد داشته باشی اسم زمان

دوشیزگی ت رو داشته باشی. می دونم که 
 این روزها زن ها این کار رو

 ".می کنند
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مگان خندید و دستش را دور کمر جاش 
 حلقه کرد، کنار سرش را به

سمت شانه ی جاش خم کرد و به صورت 



 نه، من " .جاش نگاه کرد
 ".آهنگ مگان مک میالن رو دوست دارم

منم  " .جاش خم شد و او را بوسید
 ".دوستش دارم

برای شناختنت نمی تونم  " .مادرش خندید
 بیشتر از این صبر کنم،

مگان. هر کسی که بتونه باعث رضایت 
 پسرم همراه با خوشحالی خیلی

زیاد بشه ، بسیار مورد استقبال خانواده ی 
 نگاهش " .ما قرار میگیره

به سمت نوآ که داشت با لیبی شوخی می 
 فقط نوآ اگه " .کرد، رفت

ب پیدا کنهبتونه یه زن خو ." 



 .جاش با لبخندی از بینی اش هوا خارج کرد

 من دیگه نمی تونم "

 ".بیشتر از این صبر کنم

نیکزر مثل همیشه در پذیرایی پا را فراتر از 
 .حد معمول گذاشته بود

شام زیر سایه بانهای ارگانزایی پر از گل و 
 .لوسترهای شمعی سرو شد

بعد از شام مهمانان به سمت پیست رقص 
ه درمحوطه چمن کاریک  

شده بود رفتند و همراه با موزیکی که گروه 
 موسیقی می نواخت

رقصیدند. در ساعات پذیرایی، بار رایگان به 
 تغییر جو رسمی به جو شاد



و شنگول کمک کرد، اما نوآ هنوز حرکتش را 
 انجام نداده بود. سرانجام،

جاش دید که میریام به سمت ساختمان 
هامدیریت که دستشویی   
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آنجا بود می رود. نوآ سی ثانیه بعد به 
 دنبالش رفت و لیبی هم پشت

سرش. حس سنگین مسئولیت که او را به 
 ستوه آورده بود سرانجام از

بین رفت. جاش مگان را در پیست رقص 



 .زیر آسمان پر ستاره چرخاند

گروه موسیقی ای که نیکرز به کار گرفته بود 
 به طور تعجب آوری خوب

بودند. جاش می دانست باید با مهمانشان 
 نشست و برخاست کند، اما

نمی توانست خودش را متقاعد کند که این 
 لحظات فوق العاده ی با

دست دهد مگان بودن را از . 

بعد از چند دور رقصیدن، مگان متوجه شد 
 که توجه جاش به سمت

تپه ی کوچکی رفته است و او به اطراف 
 "نوآ کجاست؟ " .چشم انداخت

 " .جاش به مگان نگاه آگاهانه ای انداخت



 رفته که مدرک اثبات مون

 ".رو بگیره

 "فکر می کنی که بتونه اونو بگیره؟ "

 ".آره " .جاش تبسمی کرد
خطوط نگرانی پیشانی اش را  "بابام چی؟ "

 .چینی انداخت

بذار ببینیم  " .مگان به جاش نگاه کرد ".هی "
 میریام به نوآ چی میگه،

 ".بعدش نتیجه گیری کن

گواهی  " .مگان با سر تایید کرد ".باشه"
 "ازدواج رو از نوآ گرفتی؟
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جاش به کشیش گفته بود که خودش 
 مسئولیت فرستادن گواهی

ازدواج را برعهده میگیرد، اما دید که کشیش 
 پاکت مهر و موم شده را

به دست نوایی داد که تمام شب از دادنش 
 .نه، اما میگیرم " .فراری بود

 ".قول میدم

 "جاش! اگه نوآ گمش کنه چی ؟ "

جاش از رقصیدن دست کشید و اورا 
 بوسید، باعث شد نوآ و هر چی

چقدر  " .مربوط به اوست را فراموش کنند
 دیگه ما باید این چیزا رو



جاش پرسید، لبانش، لبان  "تحمل کنیم؟
 من خیلی " .او را لمس کرد

مشتاقم که ماه عسل مون رو شروع کنیم. 
 هر چند، همین االن فهمیدم

ر مورد اینکه امشب کجا که هیچ ایده ای د
 ".بمونیم ندارم

همونقدری که عاشق  " .مگان نخودی خندید
 عشق بازی زیر آسمون

پرستاره هستم، همونقدر هم امشب به 
 ".تختخواب نیاز دارم

یک برق خبیثانه ای چشمان جاش را پر 
 همه ی این صحبتها " .کرد

در مورد تختخواب فقط باعث میشه که 



 بخوام تو رو همین االن از این

 ".جا ببرم

 ".آقای میالن، صبر داشته باش "
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نگاه جاش به سمت تپه ی کوچک برگشت. 
 مجبور بود تا منتظر بماند

نقشه ی نوآ چه نتیجه ای میدهد و ببیند که . 

ده دقیقه بعد، نوآ از ساختمان مدیریت 
 ظاهر شد و جمعیت را جستجو

کرد. جاش سری تکان داد، به مگان یک 



 .بوسه طوالنی زد

این کار رو ادامه بده، من می خوام از  "
 .بقیه پذیرایی ام صرفنظر کنم

" 

اینو یادت باشه ها. من  " .جاش لبخندی زد
نوآ صحبت کنم باید با ." 

 ".باشه "

مامانت توی پنج دقیقه ی گذشته نگاه  "
 های بدی بهمون کرد. چرا

نمیری ازش دلجویی کنی و بعد از اینکه 
 صحبتم با نوآ تموم شد، میام

 ".می دزدمت

 ".قبوله "

جاش راهش را از میان جمعیت باز کرد و 



 با نوآ در کنار چادری که

نیکرز برای پذیرایی اجاره کرد بود، روبرو 
 .شد

جاش در حالیکه نگاهش بر روی مگان بود، 
 ".گرفتی ش " .پرسید

به راحتی آب خوردن. بچه ی پیترمن اونو  "
 وادار به این کار کرده

بوده. پدرش نمی خواسته اونو عضوی از 
 شرکت کنه، اونم به یه چیزی
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نیاز داشته تا اونها نتونند ردش کنند. ما 
 همزمان تو یه کنفرانس بودیم

و پیترمن در مورد اون طرح می دونسته 
 .چون من دهن لقی کرده بودم

دوست دخترش باهاش بوده و دیگه بقیه 
 ".داستان رو می دونی

م جالبهبعدش برا " .جاش اخم کرد ." 

درو طرح ها رو به پدرش میده، و  "
 متقاعدشون می کنه این طرح ها

 ".برای خودشند

پس هیچ کسی دیگه ای نمی دونسته که  "
 "اون طرح ها دزدی اند؟

 ".نه، فکر نکنم "



پس اون ایمیل وکال تو ایمیل شخصی  "
 "بارت چی؟

من ایمیل ش رو هک  " .نوآ خنده ای کرد
 ".کردم

 "چی؟ کی؟ "

وقتی تو و مگان موقع شام به هم هی  "
 نگاه های عاشقانه تحویل

میدادید، من با ترکیب های مختلف سعی 
 ام رو کردم تا تونستم رمز

 ".رو بشکونم

 "ترکیب چی؟ "
 ".نام مستعار بارت برای مگان "
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 "و ...؟ " .عقالنی بود

اینطور به نظر می رسه که بارت رد شدن  "
 درخواست ما رو فهمیده

بود و متوجه شده که درو به طور غیرقانونی 
 اون طرح ها رو به دست

آورده. و با توجه به اینکه مدیرهای دیگه 
 هیچ آگاهی قبلی نسبت به

این جرم نداشتند، داشته بررسی می کرده 
 ببینه این کار چه عواقبی

 ".برای شرکت داره

 ".و این یعنی اینکه بارت بی گناهه "



 ".در این مورد؟ آره "

 .جاش ابروهایش را با حالت سوالی باال برد

هنوز مسئله ی پول برداشتنش از  "
 شرکتش هست که این مشکل

 ".خودشونه و به ما ربطی نداره

یعنی ما برنده  " .جاش ناباورانه پرسید
 "شدیم؟

مسلما، تو برنده  " .نوآ به مگان نگاه کرد
 ".شدی

لیبی درب کناری ساختمان را به طرف 
 بیرون هل داد و بیرون آمد و

 .لبخندی شیطنت آمیز بر صورتش بود
 "ترتیب اون کار رو دادی؟ ".نوآ پرسید



 .لبخند لیبی فراخ شد
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مردی قدم به مهمانی گذاشت و با نگاهش 
 جمعیت را اجمالی از نظر

گذراند. به نظر می رسید در اوایل دهه ی 
 سی سالگی اش است و

موهایی تیره و هیکل متوسطی داشت. 
 شلوار جین و تی شرت یقه دار

پوشیده بود که مشخص بود به این عروسی 
 تعلق ندارد. چیزی در مورد



 .او باعث شد جاش عصبی شود
اما چیز دیگری به او می گفت که لیبی و نوآ 

 ترتیب " .نگران تر هستند
 "چه کاری ؟

 ".هدیه عروسی شما " .لیبی گفت

چرا یه دفعه  " .تمام توجهش را به لیبی داد
 اینقدر احساس ترس

 "کردم؟

 ".هیچی دلیلی برای ترسیدن وجود نداره "

 این دقیقا " .نوآ گفت
 ".همون چیزیه که تو می خوای. مگان

قفسه سینه ی جاش در هم پیچید. آنها چه 
 " کاری انجام داده بودند؟



 ".من االنم مگان رو دارم

نوآ با رضایتی که از  ".این دائمی تره "
 خودش داشت به بازوی جاش

هی ازدواج تون رو فرستاد. لیبی گوا " .کوبید
 بهت گفته بودم که این

 ".یه معامله ی واقعیه
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وحشت وجودش را گرفت. مگان چه چیزی 
 خواهد گفت؟ آیا مگان فکر

 " می کند که او هم بهش کلک زده است؟



 "!اونو برگردونید
اون  " .نوآ خندید ".جاشی، امکانش نیست "

 صندوق پست عمومیه و

 ".شکستنش یه جرم فدرالیه

 ".این مشکل رو حل کن "
 ".اون کار انجام شده. مشکلم حل شده "

جاش به سمت جمعیت برگشت و سعی 
 کرد گزینه هاش را کنار هم

دیگر بچیند. مطمئنا اگر او از نوآ و لیبی 
ف می گرفت، مگاناعترا  

 .نمیتوانست علیه ش موضع گیری کند
توجه ش به آن مرد در حاشیه جمعیت 

 جلب شد. جاش او را از نزدیک



با دقت بررسی کرد، و به این فکر افتاد که 
 او را جایی دیده است، سپس

متوجه شد که او شبیه بازیگر سریال 
 .داوسون کریک است

ت مرد در حاشیه ایستاده بود و بدنش سخ
 شده بود انگار به دنبال

 جنگ و دعواست. چگونه او را می شناخت؟

جاش به سمت لیبی چرخید، قبلش حاال 
 اون مرد " .تند تند می زد

 "کیه؟
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مرد راهش را بدون هیچ مالیمتی از بین 
 جمعیت باز کرد و مستقیما

 .به سمت مگان رفت

اون  ".نفسش برید ".اوه، خدایا " .لیبی گفت
 ".جی ـه

جاش شروع به دویدن کرد،  "!لعنتی "
 موقعی که مردم را به کنار میزد

 .ضربان قلبش را در گوشش می شنید

مگان در حال گفتگو با مادرش و چند تن 
 دوستان مادرش بود، و

مشخص بود از خطری که در کمینش است 
 .بی خبر است



جی اول به مگان رسید، بازوی مگان را 
 کشید و او را چرخاند که با او

 .روبرو شود

در حالیکه  "اینجا داری چه غلطی می کنی؟ "
 هنوز دستش را گرفته

 .بود فریاد زد

مگان از تعجب ناله ی بلندی کرد و سعی 
دست او خودش راکرد از   

 .آزاد کند اما جی محکم گرفته بودش
جاش سرانجام به مگان رسید و کنارش 

 ایستاد، دستانش در کنارش
همین حاال دستت رو بکش  " .مشت شدند

 صدایش آرام بود اما ".کنار



 .یک تیزی کشنده ای داشت
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نیکرز از پشت سرش ظاهر شد، و از او به 
 عنوان خراب کننده عروسی

می دید و کسی که دخترش را داشت تحقیر 
 .می کرد خشمگین شد

 "فکر می کنی که کی هستی؟ "

آب دهانش به  "من کی ام؟ "جی فریاد زد،
 من جی " .هوا پرتاب شد

 "!کانرزم. داماد



تعجب جمعی در میان جمعیت صدای 
 .پخش شد

 "تو این جا چه غلطی می کنی، مگان؟ "

 .دست مگان را کشاند

جاش می خواست این آدم به غایت 
 مزخرف را کتک بزند، اما مرد باید

 " اول مگان را رها می کرد. جاش گفت

 و یه "بهت دارم هشدار میدم،

 ".مگان رو همین حاال ول کن " .قدم جلو آمد

 "تو فکر می کنی که کی هستی؟ "
 ".من همسرشم. حاال، اون، رو، رها، کن "

جاش گزینه هاش را سبک و سنگین کرد تا 
 اینکه مرد با دهانی باز به



سمتش برگشت. او می توانست با مشت 
 جی را بزند، اما نمی خواست

مگان این وسط درگیر شود. متوجه شد که 
 کسی به پشت سرش آمد

تش نگاه کرد، از دیدن و موقعی که به پش
 نوآ که هوایش را داشت

 .تعجب نکرد
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رنگ از رخ مگان پرید و نگاهی به مادرش و 
 سپس به نامزد سابق



جی، بیا بریم یه جایی خصوصی  " .انداخت
 تر، و همه چی رو بهت

ح میدمتوضی ." 

نگاهی بسیار خشمگین در صورت جی ظاهر 
 اوه. بسیار خوب، " .گردید

از بین جمعیت  ".تو می خوای توضیح بدی
 حرکت کرد و مگان را با

 .خودش کشاند

موقعی که دنبالشان می رفت، دستش را به 
 سمت لیبی و بلیر تکان

به  " .داد و آنها سریع به سمت شان آمدند
 ".پلیس زنگ بزنید

 ".قبال زنگ زدیم " .بلیر تلفن را باال آورد



جی تا زمانیکه به سکوی بتونی در حاشیه ی 
 باغ نرسیدند لحظه ای

نایستاد. جاش از اینکه حداقل آنجا یک 
 جورایی خصوصی بود خیالش

راحت شد. نه به خاطر اینکه آن یک لحظه 
 ی خصوصی بود، نه. شش

فرد داشتند صدمه ی جی به مگان را 
 کوین به– می کردندمشاهده 

جمع پیوست و به نظر می رسید که خودش 
 می خواهد جی کانرز را

بکشد. یک نگاه به صورت مگان به جاش 
 می گفت که چقدر او تحقیر

 .شده است



خشم جی افزایش پیدا  ".شروع کن، مگان "
 کرده بود و دست مگان

 "این دلقک کیه؟ " .را تکان شدیدی داد
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جاش خشمگین شد و به سمت آن مرد 
 فاقد شعور خیز برداشت ، اما

 " نوآ دستش را گرفت و زیر لبی گفت،

 ".هنوز نه

 " .مگان نفس عمیقی کشید تا گریه نکند

 به سمت مادرش ".جاش



 ".جاش مک میالن " .نگاه کرد

موقعی که نیکرز فهمید گول خورده است، 
 تمام چهره اش خشمگین

 .شد

جاش. کی شما دو تا  " .جی با پوزخند گفت
 "با هم خوابیدید؟

مگان با وحشت پرسید. سپس  "چــــــــی؟ "
 ترس جایش را به

نه،  " .عصبانیت داد و او به جی نگاه کرد
 جی. من مثل تو خیانتکار

 " !حروم زاده نیستم

ش هفته پیش کات کردیم، مگان، و ما ش "
 تو داری ازدواج می کنی



– " دستش را به سمت جاش تکان داد، "–  با
 این آدم به درد نخور. تو

 "میگی که با اون نخوابیدی دیگه اصال؟

 دستش را دوباره محکم تکان

 .داد و مگان به خاطر درد از جا پرید

 .کاسه صبر جاش دیگر داشت لبریز می شد

گه اصال بهشولش کن ا "  

 ".اهمیتی میدی
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منظورت اینه بهش همونطوری که تو  "



 بهش اهمیت میدی، اهمیت

 .خنده ی تلخی کرد "بدم؟

جاش دستش را باال  "من دوستش دارم، "
 آورد و خودش را از دست

و حتی فکر آسیب زدن بهش  " .نوآ آزاد کرد
 هم نمی کنم، اما تو داری

بهش آسیب می زنی. پس بذار بره و ما 
 مثل آدم های بالغ با هم حرف

 ".می زنیم

جی سرش را تکان داد، و به نظر می رسید 
 االن متوجه افراد دیگر که

این به بقیه  " .به دنبالشان آمده بودند شد
 به ".شما هیچ ربطی نداره



همه به جز تو از اینجا  " .جاش اشاره کرد
 ".برند

 .چهره ی نیکرز از عصبانیت پیچ و تابی خورد

 تو آدم رذل داری با "
دخترم با خشونت رفتار می کنی. همین 

 ".حاال ولش کن

جی نگاهش را به مادر مگان داد، و 
 .چنگالش را از روی غریزه شل کرد

لگد  مگان از فرصت استفاده کرد به پایش
 زد و آرنجش به شکمش

کوبید و دستش را فریادی خشمگین آزاد 
 کرد، و دستش را باال آورد تا

 .او را بزند



جاش ثانیه ای را تلف نکرد. به سمت جی 
 خیر برداشت و او را به زمین

 .کوباند و نوآ مگان را دور کرد
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تو پسره ی مادر به خطا! دیگه انگشتت به  "
 به فک " !همسرم نخوره

تو هرگز شایستهی مگان  " .جی مشت زد
 جی، جاش را به "!نیستی

عقب هل داد سپس بر روی پاهایش 
 ایستاد و به شکم جاش مشت



 .کوباند

 مگان "!اونو رها کن " .مگان فریاد زد "!جی "
 سعی کرد به سمت آنها

برود اما نوآ او را به عفب کشاند. جاش دو 
 تا مشت دیگر زد بعد دو تا

مرد از هم جد شدند و به هم چپ چپ 
 .نگاه کردند

جاش نفس  "تو چی می خوای، کانرز؟ "
 می خوای " .نفس زنان پرسید

مگان بگه که بهت خیانت کرده؟ چرا؟ چون 
 حس می کنی مثل یه

ون بره؟احمق گذاشتی ا مشتش را گره  "
 این " .کرد و آن را پیچاند



دلیلی ـه که به کانزاس سیتی اومدی، 
 درسته؟ چون فهمیدی تو کامال

یه احمق بودی که به مگان خیانت کردی؟ 
 حاال که اون ترکت کرد

نمی تونی مسئولیتش رو قبول کنی و 
 ".سرزنش کردن اون آسونتره

قدمی نزدیک تر شد و نوک انگشتش را به 
 اما" .قفسه سینه ی جی زد

تقصیر توئه! تو دوسال فرصت داشتی که 
 باهاش درست رفتار کنی، اما

تو اینقدر احمق بودی نفهمیدی که چی رو 
 ".داری

اون مال تو  " .صورت جی سخت شد



 ".نیست
 ".ما ازدواج کردیم. قبولش کن "
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جی به جاش مشت کوبید و جاش به عقب 
 .رفت و از جا کنده شد

ناگهان صدها فواره ی آب به طور مستقیم 
 از زمین آب را تا ارتفاع

شش متری به سمت باال افشاندن. آنها باال 
 و پایین شدند و افشانه های

و دو مرد را کامال خیس آب کم و زیاد شد 



 آب کرد و همچین سکوی
 .بتونی را

جی دوباره به جاش مشت زد و جاش قدمی 
 به عقب برداش و مشتش

 .به هوا خورد

مادر مگان فریاد زد، اقتدار  "!بس کنید "
 .موجود در صدایش محرز بود

هر دو دست نگه داشتند و به سمت او 
 برگشتند، هنوز در میان نوسان

 .های آب ایستاده بودند

جی کانرز، تو فقط پنج ثانیه فرصت داری  "
 تا از جلوی چشمام دور

بشی و دیگه هیچ وقت با دخترم دوباره 



 چشمانش ".تماس نمیگیری

و اگه تو اینکار رو انجام بدی،  " .را تنگ کرد
 تو رو در تمام پاسفیک

غربی تحت تعقیب قرار می دم و قسمتی از 
که احتماال بدنت رو می بُرم  

 ".ترجیح میدی داشته باشی ش

نگاهش به سمت مگان رفت، چشمانش 
 جی، ما تموم " .سوالی شد

 ".برو " .مگان بی تردید گفت ".کردیم
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آقای کانرز،  " .صدای نیکول غیردوستانه بود
نت از همین حاال شروعزما  

 ".شد

مگان تو یه روزی پشیمون  " .فریاد زد
 ".میشی

 ".بهتره اینو به خودت بگی "

 .او از پله ها باال و به سمت ورودی باغ رفت
بارت کنار جمع ظاهر شد، نفس نفس می 

 "چه اتفاقی افتاده؟ " .زد

نیکرز شوهرش را نادیده گرفت و توجه اش 
 " .به سمت جاش رفت

 ".آقای مک میالن
جاش چانه اش را باال آورد و در کت و 



 شلوار خیسش لرزید، سعی کرد

مثل پسر بچه ی مدرسه ای که به دفتر 
 مدیر فرستاده شده به نظر

 ".بله، خانم " .نرسد

 "چند وقته که دختر منو می شناسی؟ "

 ".چهار روز "

 "چهار روز؟ "

 ".بله، خانم "

ی؟توی هواپیما باهاش آشنا شد " " 
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 ".بله "

 "و شما ازدواج کردید؟ "

 ".بله "

 " .مگان خودش را از دست نوآ آزاد کرد

 مامان، من می تونم توضیح

 ".بدم

تو می تونی توضیح بدی که چرا بهم گفتی  "
 ".این مرد جی کانرزه

مگان تردید کرد و به جاش نگاه. جاش 
 سری به نشانه ی دلگرمی تکان

 .داد

مگان نفس عمیقی کشید و به سمت 
 من با جی " .مادرش چرخید



شش هفته پیش به هم زدم، و ترسیدم که 
 ".بهت بگم

تو واقعا فکر می  " .مادرش پرسید "چرا؟ "
 کنم من می خواستم تو با

کنی؟مردی که بهت خیانت کرده ازدواج  " 

تو مدام بهم  " .مگان به نظر آشفته می آمد
 می گفتی که چقدر هزینهی

عروسی کرد و نمی تونی اون هزینه رو پس 
 ".بگیری

خشم مادرش جایش را به غم و اندوه داد و 
 .شانه هایش آویزان شد

 "تو واقعا فکر می کنی من هیوالم؟"

مگان خواست چیزی بگوید اما دهانش را 



 .بسته نگه داشت
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پس تو ترجیح دادی با یه غریبه ازدواج  "
 کنی تا بهم بگی که نامزدت

 "بهت خیانت کرده؟

 ".ما ازدواج نکردیم. این واقعی نیست "

جاش یکه خورد. همه چیز داشت زشت تر 
 می شد. تا آنجا که ممکن

بود. قدمی به سمت مگان برداشت و از 
 فواره ها دور شد، آب از موهایش



مگی، ما  " .بر روی صورت چکه می کرد
 ".ازدواج کردیم

ما چی  " .از گیجی چینی به پیشانی اش داد
 "؟

 " .چشمانش به چشمان او التماس می کرد

ج کردیمما ازدوا ." 

 "چی؟ " .مگان چشمانش را بر هم زد

گواهی ازدواج پست شده و ما دیگه نمی  "
 ".تونیم برش گردونیم

 "چی؟ چطوری؟ "

لیبی دستش را باال گرفت و یک نگاه بی 
 .گناه در صورتش ظاهر شد

 ".کار من بود"



نوآ قدمی برداشت و کنار لیبی ایستاد، انگار 
 که خودش برای مجازات

ندپیش کش ک  ".و من " .

جاش هیچی در این باره نمی  " .لیبی گفت "
 دونست و درست همون

موقعی که جی سر و کله اش پیدا شد بهش 
 ".گفتیم
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جاش می دانست که مجبور است که همه 
 این " .چی را کنترل کند



اهمیتی نداره. به نظر من این عروسی دیگه 
 نمی تونست واقعی تر از

این باشه. من خوشحالم که اونا پستش 
 کردند، اما باید اول باهامون

با دقت به صورت  ".مشورت می کردند
 مگان نگاه کرد و امیدوار بود

متوجه شود که او چه احساسی دارد، اما 
 .مگان همچنان ساکت بود

ریسک کند و قدمی به جاش تصمیم گرفت 
 سمت نیکرز برداشت،

دستش را دراز کرد انگار می خواهد 
 من " .وضعیتش را شرح دهد

مگان رو دوست دارم و تا پیش از این با 



 هیچ کس مثل اون آشنا نشده

بودم و می دونم دیوونگیه. می دونم. اما 
 ".واقعی هم هست

نیکرز برای چند ثانیه ای او را تماشا کرد 
مت مگان چرخیدسپس به س . 

 ".ما می تونیم این ازدواج رو باطل کنیم "

نوآ و  "چی؟ " .جاش با سرآسیمگی پرسید
 لیبی نیز اعتراض خود را

ابراز کردند. اما جاش اینقدر پریشان خاطر 
 بود که نفهمید آنها چه

 .گفتند

تو می  " .دهان مگان از تعجب باز ماند
 "خوای اینکار رو کنی؟



آن چهره ی جدی  ".البته که اینکار رو میکنم "
 اش بازگشته بود و

آماده ی این بود که دوباره مسئولیت آن را 
 .دوباره برگردن گیرد
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نمی خواد خودت رو درگیرش کنی. من  "
 خودم مراقب همه چی

ستمه ." 

مگان به جاش و مادرش نگاه کرد و نفس 
 و اگه بخوام " .عمیقی کشید



 "درگیرش بشم چی؟

جاش بر روی زانوهایش که از سر آسودگی 
 .ناتوان شده بود، خم شد

 .زیر لبش نجوا کرد ".اوه، خدا رو شکر"

مگان به خاطر خدا  " .چشمان نیکرز گرد شد
 چرا می خوای اینکار رو

 "کنی؟

 ".چون دوست دارم "

 "چطوری؟ تو به زور می شناسی ش؟ "

 ".نمی دونم، فقط دوستش دارم "
 "پس تو با جاش مک میالن ازدواج کردی؟ "

مگان به جاش لبخند امیدبخشی زد که 
 .بله " .نفس جاش را بند آورد



 ".گمان کنم که ازدواج کردم
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 موخره

دو ماه بعد، مگان مک میالن در آپارتمان را 
 باز کرد و از اینکه خیلی

 "!جاش " .دیر کرده باشد، ترسید

 ".تو اتاق خوابم "
مگان در را پشت سرش بست و کیفش را 

 بر روی میز ورودی رها کرد

سپس به سمت سالن رفت. جاش بر روی 



 چمدانش که داشت زیپش

 .را می بست خم شده بود

من سرکار گیر افتادم و فکر کردم دیگه  "
 صدایش ".بهت نمی رسم

در هم شکست و حس مضحکی داشت. 
 جاش ممکن بود به سمت

کانزاس سیتی پرواز کند و او را برای دو روز 
 .نمی دید

گان جاش صاف ایستاد و به سمت م
 برگشت، حالت نگاهش از سر تا

نوک انگشتانش را مور مور می کرد. چگونه 
 می توانست همیشه با

چنین تعجبی او را نگاه کند انگار که بار اول 



 است که او را می بیند؟
جاش او را به آغوشش کشاند و بوسید. 

 موقعی که سرش را باال آورد،

چند تا از تارهای موهایش را از صورتش 
دکنار ز   فکر کنم این سفر " .
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رو باید به تعویق بندازم و بذارم موقعی که 
 تو چهارشنبه می تونی

 ".بیای

مگان به خاطر نفع او  "نه، مسخره نباش، "



 تو مجبوری فردا " .گفت
به خاطر جلسه ی بزرگی که با سرمایه گذار 

 .جدید داری اونجا باشی

این ایده ی تو بود که کسب و کارتون با 
 .کسب و کار پدرم ادغام بشه

پس مجبوری اونجا باشی که بر همه چی 
 ".نظارت کنی

تو مهم تر از جلسه ی کاری هستی، مگان.  "
 تازه، نوآ می تونه کنترلش

 ".کنه

ی از بینی اش خارج کردمگان با فشار باد . " 

 نوآ؟ اون به زور می تونه
 ".خودش رو اداره کنه



 ".در هر صورت اونم فردا اونجا. با من میاد "

چرا؟ اون که از جلسه  " .مگان خبر نداشت
 ".های کاری متنفره

 ".احساسم میگه این به لیبی ربط داره "
 ".چی؟ اما اون هنوز با میچ ـه "

ید، نفسش را گرفت جاش دوباره او را بوس
 و تمام افکار مرتبط به نوآ و

لیبی را دور کرد. زانوانش ناتوان شدند و 
 جاش دستش را دور کمرش

 " .حلقه کرد و او را به قفسه سینه چسباند

 واقعا فکر می کنم که باید
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او با صدایی  ".این سفر رو به تعویق بندازم
 خشن در گوشش زمزمه

فکر نمی کنم بتونم دو روز ازت دور  " .کرد
 بمونم. بیشترین زمانی که

 ".از هم دور بودیم دوازده ساعت بوده
 " .مگان به او نگاه کرد و لبنخد اجباری زد

 بعضی آدم ها مثل بلیر فکر

 ".می کنند این حال به هم زنه

به که ما مثل اونا نیستیمخو " ." 

مگان به قفسه سینه ی جاش نگاه انداخت 
 و چند چروک واضح در

خودش را مجبور  ".نه " .لباسش را صاف کرد



 کرد که صدایش قاطع

تو باید بری و من نمی تونم امروز  " .باشد
 باهات بیام چون فردا جلسه

دارم. طبق برنامه ای که ما ریختیم من 
وسی آخرچهارشنبه برای عر   

 ".هفته ی بلیر پرواز می کنم

جاش آهی کشید و بوسه ای طوالنی بر روی 
 مسئول " .لبانش کاشت

 ".بودن خیلی گنده

بیشتر از این نمی تونم  " .مگان قهقهه زد
 ".موافقم باشم

من خونه ی پدر و مادرت میمونم تا  "
 موقعی که تو رو از فرودگاه



بعد  بردارم بعد ما تو هتل می مونیم. چون
 از دو شب دور بودن،

نمیتونم قول بدم که تو رختخواب ساکت 
 ".بمونم
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جاش دوباره او را بوسید، آرزو می کرد کاش 
 زمان داشت تا هر دو

 .تایشان را برهنه کند
بهم یه  " در مقابل لبان مگان زمزمه کرد

 ." لطفی کن



 .مگان آهی کشید ".هر چی باشه "

اگه مردی خواست کنارت توی هواپیما  "
 بشینه و پیشنهاد کرد که به

 ".عنوان نماینده ی من باشه، ردش کن

یادم  " .مگان بهش لبخند شکوه آمیزی زد
 نمیاد دفعه ی اول همچین

زد قهقهه ".چیزی گفته باشم من نمی تونم  " .
 زندگی ام رو جور دیگه

 ".ای تصور کنم
بوسه ی نرمی به  ".منم نمی تونم، مگی "

 لبانش زد، و او را سرشار از
 ".منم نمی تونم " .عشق و خرسندی کرد
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