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 فصل اول

 :ثریا

 

  توی  قبال  که کسی دیدن با  و گذاشتم مترو داخل رو راستم  پای

  روی اون. بزنند  گندش. زد   خشکم  راه بین بودم، دیده واگن

  نشسته نشستم،می  اونجا معموال من که  جایی  کناری   صندلی

:اومد  خاطرم  به گذشته. بود   

 

! ذاری می  کجا رو  پات ببین هی،-  

 

  که شم  خارج واگن از خواستم اطراف به  نگاهی هیچ بی

  کنترل شلوار و کت  آقای شد  باعث و زدم  کسی به ایتنه

  سختی  به اما بده، دست از رو بود  دستش توی  که ایقهوه

. کرد  حفظ رو تعادلش  

 

؟ ...کوفتی چه-  

. خواممی  معذرت-  
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 اون. دادم ادامه راهم  به سرسری و تند  خواهی معذرت یه با

  نگاه بهم  کردم می  رد  رو واگن چند  از داشتم که  حینی مرد 

  زنگی و شدند   قرمز  در هر کنار کوچک  های  چراغ. کرد می 

  حرکت به شروع از نشونی که اومد  در صدا به بلند  صدای با

 واگن وارد  درها شدن بسته از قبل  یکم  درست. بود  مترو

  رو تنفسم  تا کشید  طول کامل  یدقیقه  یک . شدم هفت  یشماره

 عادی بود، شده نامنظم واگن  چهار  مسیر دویدن خاطر  به که

  از  تا دو. داشت نیاز نشستن  برای  جایی به باسنم  قطعا . کنم

.  بودند  خالی بودند  کنارم  که همی  روی به رو صندلی چهار

  ترجیح  طرفی از و نداشتم دوست رو شیشه کنار نشستن

.  بشینم نفر  یه  کنار دادممی   

 

! ببخشید -  

 رو اشروزنامه  ایستادم، صندلی روی نشسته مرد   کنار پس

.  انداخت بهم نگاهی  و گرفت پایین  

...«بشینم پنجره کنار تونم نمی  من:» کردم پیشنهاد   

 آداب رعایت بخاطر  قطعا. بودند  خالی مقابلش صندلی دو

 اون از یکی  روی باید  خودش  نزاکت  حفظ و  مترو معاشرت

  جای به داد  می ترجیح  مرد  که شدم متوجه اما نشست،  می ها

.  کنه  حفظ رو راحتش صندلی  شدن، جا  به جا  
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.«تونم نمی   هم من:»گفت  و زد  لبخند   

  توی رو  هام هندزفری. نشستم  مرد  مقابل نبود، ایچاره

  به شروع با و کشیدم آسودگی از آهی گذاشتم، هامگوش

  یضربه بعد، یدقیقه  یک . بستم  رو هام  چشم مترو حرکت

  توی  که مردی  به کناریم  مسافر. خورد  امشونه روی کوچکی

  ها  هندزفری  از یکی اکراه با. کرد  اشاره بود  ایستاده راهرو

. دراوردم گوشم از رو  

 

.  باشی  تو کردممی رو فکرش! ثریا-  

 

!صدا اون  

 

.  سالم... اوم-  

 

  تونستم چطور... کن صبر اوه،! بود؟ کوفتی چه اسمش

فراموش کنم؟ میچ. پر سر صدا میچ. 1 من هنوز هم سر این  

 
1 High pitch Mitch with the Itch.  به کسی گفته میشه که در حین سکس با سر و صدا عمل میکنه و ثریا این کلمات رو هم آهنگ اسم اون

 مرد انتخاب کرده.
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  -بود -قراری -بدترین -این. کردمنمی  صحبت  خواهرم باماجرا 

! داشتم تاحاال  که  

 

میچ؟ چطوره، حالت-  

  باری چند .  خوبم واقعا دیدم رو تو اتفاقی که  حاال  خوب،-

  تایپ اشتباه  رو شماره باید . بگیرم   تماس باهات کردم  سعی

. ندادی رو  هام پیام جواب  وقتهیچ تو چون باشم، کرده  

 

! همینطوره  

  این تقریبا. خاروند  شلوار روی  از رو تناسلیش یناحیه

  یه کارش این  احتماال. بودمکرده فراموش رو کوچولو جواهر

 داد  می انجام رو کار  این که  بار  هر اما بود، عصبی عادت

  که بود  کاری  تموم این و کردند  می  دنبال رو دستش هام  چشم

رسرصدا میچ، پ . نشم  منفجر خنده از تا  بدم انجام تونستم  می

خاره گیج. همش می   

 

. آبجی ممنون  
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  باهم صبح امروز بتونیم شاید :»پرسید  و کرد  صاف رو گلوش

«بخوریم؟ قهوه  

.  اورد  پایین رو اش روزنامه دوباره کناری شلوار و کت  آقای

  میچ جلوی تونستم  نمی . کرد  نگاه من به بعد  و میچ به اول

 یاندازه به شلوار و کت  آقای و بدم نشون بیچاره رو خودم

.رسید   می نظر  به خوب کافی   

 

...اوووم-  

 ادامه و گذاشتم شلوار و کت آقای یشونه  روی رو دستم

  قبل یهفته  از  ما . پسرمه دوست دنی، ایشون.  تونمنمی:»دادم

«عزیزم؟ درسته،. ذاریممی  قرار  هم با دوباره  

. شد  آویزون میچ صورت  

. فهمممی اوه،-  

  به و گذاشت زانوم  روی رو دستش. شد  ملحق بهم  تقلبی  دنی

  پس. رفیق شم،نمی  شریک  کسی  با رو اون من:»گفت میچ

.« چاک به بزن  

  کنی، ادبی بی  نباید :»گفتم و شدم خیره شلوار  و کت آقای  به

.«دنی  

.اینه ادبیبی . عزیزم نبود، ادبیبی  حرفم-  
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  هاملب  روی هاشلب  بگیرم،  رو جلوش بتونم  اینکه از قبل و

  فرصت زبونش. نبود  هم  سریع یبوسه  یه فقط این و. نشستند 

  به. نداد  دست از  دهانم سمت  به راهش کردن باز برای رو

 دور خودم از رو اون و دادم هل رو اشسینه یقفسه  سختی

  میچ به رو و کردم پاک دستم پشت  با رو  دهانم . کردم

.«میچ متاسفم،:»گفتم   

 اوووم،... پریدم بینتون  که متاسفم... اوووم. نیست  مشکلی-

. ثریا باش، خودت مراقب  

. میچ طور،همین هم تو-  

  ترش با شد  خارج رس صدا یمحدوده از میچ که ایلحظه

  کردی، رو غلط اون چرا:» کردم  اخم تقلبی دنی  به رویی

«احمق؟  

  و سر رو ذهنت. بودم عزیزت من قبل  یدقیقه دو احمق؟-

.  دلبر بده، سامون  

! پررویی خیلی-  

 و اورد  در کتش جیب  از رو همراهش تلفن و  گرفت  ام نادیده

«داری؟ اشنگه آروم دقیقه یک تونیمی . همسرمه این:»گفت  

!متاهلی؟ تو همسرت؟-  

.« هستی احمقی آدم واقعا تو خدایا،:»شدم بلند   
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  من تا  نکرد  هم  خم  رو ها اون و بود  کرده دراز رو پاهاش

  رو گوشی. پریدم پاهام روی از  هم من پس برم، بیرون بتونم

  بی و داشتم نگه دسترسش از دور رو اون گرفتم، دستش از

 بود، خط  پشت که  کسی  های  حرف به دادن گوش

!« احمقه غول نره یه  شوهرت:»گفتم   

 

  میچ که  مخالفی جهت در و کردم پرت پاش روی  رو گوشی

.  افتادم راه به  بود  رفته  

 

!بود  داده رخ  جهنمی یدوشنبه  همین اتفاق این  

 

  بد   قرار  یک به رفتن: بودند  من زندگی داستان  مزخرفات، این

.بود  دراومده آب از متاهل  که مردی و  

 

  یا  دنی  به نباشم مجبور دیگه تا رفتم ایدیگه واگن سمت به

  ها قدر اون واگن این خوشحالی، کمال در. کنم نگاه میچ

  کنار  خوشبختانه که داشت هم خالی صندلی و نبود  شلوغ

.  افتاد  خونم فشار  یکهو صندلی، روی نشستن با . نبود  پنجره
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  حرکات دادم اجازه و بستم رو هام  چشم ایلحظه برای

.  کنه آرومم مترو نوسانی  

  لعنتی:»گرفت   ازم رو آرامشم  مردی خشن و رو ترش صدای

 یخواسته این. بکن رو کارت  آلن،. بکن رو  کارت فقط

  مجبورم که  وقتی  هم اون بدم پول بهت  باید  چرا زیادیه؟

  بی سئواالتت کنم؟ بررسی  و چک خودم رو  ها کار  یهمه

  داشته چنته تو  حلی راه که پیشم  برگرد   وقتی و بفهم. معنیه

  برای من. باشه داشته رو من  وقت ارزش که ایایده باشی،

  چیزهایی  من  سگ  احتماال. ندارم  وقت احمقانه سئواالت

 بودی گذاشته میزم روی تو که هاییاون از تر هوشمندانه

.«کنهمی  مطرح  

 

!ایعوضی چه  

 

 صدا که ایچهره به گذرا نگاهی تا آوردم باال رو سرم  وقتی

.  بگیرم  رو  امخنده جلوی نتونستم بندازم، بود  اون به متعلق

  رو قدرتش کرد می   فکر چرا که نداشت تعجبی! البته! البته

  مردم احتماال داشت، اون که ایقیافه  با . همه  به  برینه تا داره

  به  هم کلمه، واقعی معنای به هم  زدند،می زانو جلوش همیشه

  جذابیت، از فراتر. بود  جذاب  مرد  اون! کلمه  مجازی  منظور
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...  چرخوندم حدقه توی  رو هامچشم. داد می  پول  و قدرت بوی

 هاشلباس. بگیرم  ازش رو  نگاهم تونستمنمی  هم هنوز اما

 اونچه فهم   که داشت تن  به راهیراه  پیراهن. بودند  تنش قالب

  روی رو قیمتش  گرون کت. کرد می آسون رو بود  زیرش

  پاهای  روی تیزش نوک هایکفش و بود  انداخته پاهاش

  که بود  مردهایی  از یکی اون قطعا. درخشیدند می  بزرگش

  حالی در نداختند،  می برق رو هاش کفش مترو توی  کسایی

  اما. کردهمی حذر افراد  اون به نگاه از اون  حین این در که

  درخشانی عصبی نگاه بود، توجه قابل شخص این در اونچه

 مرد  لحظه  همون در. بود  نقصش   بی یچهره روی که بود 

 شده زده گند  که شد می دیده  کسی مثل. کرد   قطع رو تلفنش

 بیرون گردنش رگ. اشعالقه مورد  و شیرین غذای به باشه

.  کشید  سیاهش موهای  توی رو  دستش عصبانیت با. بود  زده

 نواز  چشم یجاذبه این وجود  با  واگن این به مسیرم تغییر ! آره

 یهمه  به اون که حقیقت   این. بود  خوبی  تصمیم  احتماال

  رو کردن چرونی چشم بود، توجه  بی کامال اطرافش هایآدم

  جذاب جهنمی  طرزی  به بود  عصبی  وقتی. کرد می   تر راحت

! عصبیه همیشه اون که  گفتمی  من به  چیزی یه و. شد می   
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  از تحسین برای  که  بشریت از ایگونه بود، شیر مثل اون

 اون با  نزدیک  تماس  اما بود، بهترین دور ایفاصله

. بشه ناپذیر جبران  صدماتی به منجر  تونستمی   

  بزرگش و قیمت گرون ساعت و بود  داده باال رو هاشآستین

  ور ساعتش با  ناآروم . کرد می خودنمایی راستش دست روی

 از بدخلق حالتی با و کشید می جلو و عقب رو اون رفت،می 

 عصبی  عادتی نظر به.  کرد می  نگاه رو بیرون پنجره

 اون دونستممی   اینکه به توجه با بودنش، عصبی. اومد می 

  کنایه کنهمی خشمگین خودش از رو مردم از زیادی تعداد 

.  رسید  می  نظر  به آمیز  

 

. خورد  زنگ دوباره تلفنش  

 

«چیه؟:»گفت و برداشت رو اون  

  به  مستقیم که بود  باریتون،  بم،  و زیر  بین ایگونه به صداش

 رو جذابش و عمیق صدای داشتم. زد می  ضربه  پاهام  بین

  مرد  یه  با صدایی همچین اومد می پیش  ندرت به. بلعیدممی 

  دست از و داد  راستش  دست به  رو تلفن. بیاد  در جور

.کرد  استفاده صوتیش آلودگی تولید  کار   یادامه برای اشدیگه  
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. کلیک  کلیک، کلیک،  

 

!« کنه صبر  باید  فقط:» گفت  عصبی و کرد  ایغرچه دندون  

!بود  خواهم اونجا  برسم، وقتی: اینه جوابت-  

لورا؟ نبود، واضح حرفم از  قسمت  کدوم-  

کوفتیه؟ چه پس نیست؟ لورا اسمت-  

  تونه  می  کنه صبر تونهنمی  اگه بگو بهش لیندا،... خب  خیلی-

! کنه  ریزی  برنامه دیگه قرار  یه برای دوباره  

 

. گفت چیزی لب زیر  کرد، قطع رو تماس اینکه از بعد   

  حس هااون. کردند می  شیفته  رو من اون مثل هاییآدم

 بهشون  که هایی فرصت  یا ژنتیکشون،  خاطر به کردند می 

  دنیا بودند  گرفته قرار  ها دار پول یدسته توی و بود  شده داده

.نداشت ازدواج یحلقه . بود  هااون مال فقط هم  

 

 خودش، شخص به  خدمت جز کاری ها روز بندممی  شرط

 غذا کار،  قیمت،گرون  اسپرسوهای. نداره دادن انجام  برای
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  یرابطه باکالس، و یک  درجه های رستوران توی خوردن

  گاهی شاید  و براق های  کفش...  کنممی  تکرار و عشق، بدون

.کرد می  بازی بال راکت  هم  

 

  نه البته،. خودخواهه هم تخت توی  حتی بندممی شرط اینکه و

  ویژگیش این خاطر به  و باشم بوده تخت  توی اون با  من اینکه

  هم تونمنمی . نه فعال... البته ها، باشمکرده بیرونش تخت از

  نتیجه در ام،بوده اون مندیقدرت  به  کسی با  تاحاال  که  بگم

  بیشتر. شهمی  چطور تخت توی  اون که ندارم ایتجربه  هیچ

  و بدبخت هنرمندهای امداشته قرار باهاش من  که هاییاون

  زندگی. بودند  زیست محیط داراندوست و هانوپرست گرسنه،

  شبیه بیشتر و. بود  دور جنسی یرابطه  و شهر از من

 رابطهی جنسی  و افسوس بود . یا هم  رابطهی جنسی و گند 2!

 

  گنده مرد  این با بودن روز یه با  کنمنمی  فکر  صورت هر در

مشکلی داشتهباشم! یا، توی  این مورد، مطبگاییلقا3، بهتره بگم   

 ساالر خان.  

 
2  

 کلمات  
City, pitty and shitty 

.برده کاربه و کرده انتخاب گونه طنز رو کلمات این ثریا. اندآهنگ هم انگلیسی توی کردم معنی گند و افسوس شهر،  من که  
 *.^ادبی بی با همراه تاکید. بگایی و مطلقا یکلمه ترکیب 3
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  از قطعا من: داشت ایرادی یک من کوچک فانتزی این

  قلیونی نی  بلوندهای با اون احتماال. نبودم رفیقمون این یدسته

  اهل ایتالیایی دختری  نه . ذاشتمی  قرار فروتن و کالس با

  موهای و کنایه  پر  رفتارهای  سرخ، زبون  با  هارستبنسن

. چندرنگه  

من یه چیزی بین الویرا4 و پوکاهانتس5 بودم، با   یه باسن  

  موهام پایین  هوام، و حال به بسته  بار یکهفته دو هر. گنده

 ارغوانی  آبی موهام  هفته  این. زدممی  متفاوتی رنگ  رو

 کرد می  تا خوب من  با روزگار که بود  معنی  این به که بودند،

 رو خودت باید  تو که  وقتیه قرمز رنگ . بود  خوب اوضاع و

. کنار  بکشی  راهم سر از  

  ازمترو  توقف ناهنجار   یشیهه صدای با  نامنظمم افکار بند 

 ادکلن بوی از ایهاله پاشد،ساالر خان  یکهو. گسست هم

  به هم مرد  اون  بوی حتی . کرد   پر رو اطرافش قیمتش گرون

  پشت در و  رفت بیرون در  از سرعت به. بود جذاب شدت

  تموم نمایش . بود  همین همش.  بود  رفته اون. شد  بسته سرش

  نظر  به دار خنده بود  رفته  که حاال  خب، خیلی. بود  شده

. رسید می   

 
 فیلم   شخصیت 4

Elvira: Mistress of the Dark 
 .کارتونی شخصیت پوکاهانتس،  5
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  سمت  به پس بود، بعدی ایستگاه شدم می پیاده من که  جایی

 بود  شده خارج ازش پیش  یلحظه چند  همین اون که دری

  تا شد  باعث و خورد  هاکی  گوی شبیه  چیزی به  پام. رفتم 

.  کنم  نگاه رو پایین  

  خودش از چیزی یهساالر خان   ظاهرا. رفت  باال  قلبم  ضربان

.بود  انداخته رو موبایلش. بود  گذاشته جا  سرش پشت رو  

!رو  کوفتیش موبایل  

  دستش از احتماال بود، شده پیاده مترو از سریع خیلی اون

 و جذاب باسن تحسین غرق اونقدری هم من ظاهرا. بود  افتاده

.بودم نشده متوجه هیچ که بودم شده شلوارش قالب  

 

  احساس دستم روی  روی گرماش   از برداشتم، رو موبایل

  کردنش نزدیک  به میلم جلوی. داد می رو اون  بوی شئ . کردم

.  گرفتم  رو بینیم به  

  یک زندگیم  اگر. کردم نگاه  اطراف به و پوشوندم رو دهانم

.  بودمی  جا همین باید  دارشخنده  قسمت  بود، تلویزیونی نمایش

  به کسی رسید نمی  نظر به و کرد نمی  نگاه  من  به کس هیچ

  اهمیت بود  من دست مجلل شلوار با  آقایی موبایل اینکه

.داد نمی   
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  حس مثل حسش گذاشتم، پلنگیم مدل پول کیف توی رو اون

  پیاده سمت  به  و شدم خارج ایستگاه از. بود  بمب یه حمل

  ها  پیام اعالن لرزش  تونستممی. افتادم راه آفتابی منهتن  روی

  می امقهوه  به  وقتی تا. کنم احساس رو تماس یه حداقل و

  به رسیدن از  بعد . نبودم اون یدوباره لمس یآماده رسیدم

 کارم  محل تا بلوک دو یفاصله ها،فروش  دست منظم   خیابون

.  کردم پر جوم  فنجون هایجرعه  با رو  

  کشف  گرفتم تصمیم  پس. بودم کرده دیر خاص روز این توی

.  کنم  موکول ناهار وقت به روساالر خان  زندگی  

  شدم متوجه و آوردم بیرون رو موبایل رسیدم، میزم به  وقتی

.  کردم متصل شارژرم  به رو اون پس بود، قرمز باطریش

  شغل ای، افسانه نویس مقاله دستیار عنوان به   موقعیتم قطعا

. کرد می  تصفیه  رو ها حساب صورت این اما نبود، رویاییم

  یروزنامه ستون یه. بود " بپرس آیدا از" صاحب   گلدمن آیدا

 اخیرا آیدا.  گذشتمی  کارش به  شروع از ها سال که روزانه،

 خواسته ازم و بده آموزش شغل این برای رو  من کرده سعی

. کنم استفاده هاجواب بعضی نوشتن  برای دستم از  

  انتخاب رو بودند  شده گرفته پرینت   که هایینگاشته  شرح

 آیدا سایتوب  توی که  هایینظریه به حین همون در و کردم
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 خوندن من شغل از بخشی.  دادممی جواب شدند می  پست

  به تحویل برای هاییگزیده انتخاب و ارسالی هایسئوال

. بود  رئیسم  

  سیاسی لحاظ از و مهم  همیشه آیدا های  نصیحت که وجودی با

 ایتوجه و بود  ها مطلب اصل روی من توجه بودند، درست

  هیچوقت آیدا نتیجه،  در. نداشتم  مزخرفات این و احساسات به

  واقعا  ها، وقت بعضی . نکرد   منتشر واقعا رو من  های پاسخ

  سئواالت از تعدادی به  و بگیرم رو خودم جلوی تونستم  نمی

  پاسخ کرد نمی  دار جریحه  رو احساسات بهشون  پاسخ که

 و داشتند  نیاز  سرنخ یه  به واقعا هاآدم این از  بعضی. دادممی 

  کمک،  به نیازشون  اعالم به توجهی بی  کردممی  احساس من

. نبود  درستی خدمت  

 

 

.  داره  پورن  وسایل از پر انبار یه شوهرم  ام  فهمیده اخیرا

کنم؟ چیکار  

. کویینز تریشا،-  

  مطمئن. کن گذاری سرمایه  خوب ویبراتور یه روی. ایووول

  چیز  همه و کنی  تموم  رو کارت کاره سر شوهرت وقتی شو

.برگردونی بودند  که حالتی همون به رو  
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 دوستم بهترین پسر دوست و  نوشیدم  زیادی  پارتی توی من

 اون به کردن  فکر  از دست تونم نمی حاال.  بوسیدم رو

 ممکنه کنم  می حس  اما دارم، وحشتناکی احساس . بردارم

گفتن؟ برای هست ایعاقالنه حرف . باشم شده  عاشقش  

.بزرگ ایزلند  دنا،-  

. دنا بینمت،  می شنبه  سه. احمقی زن  یه تو. بله  

 

  بله من. کنم ازدواج باهاش خواسته ازم  پسرم دوست اخیرا

  دیده   تاحاال که مردیه  ترین مهربون و ترین شیرین اون. گفتم

  اونچه از داد  بهم اون که الماسی  یحلقه  اینه، مشکل. ام

 به خوام  نمی واقعا. بود  تر  کوچک داشتم  رو انتظارش

  ابراز برای مودبانه راه یه خواممی . بزنم ضربه احساساتش

. بدونم ناامیدیم  

. منهتن لوری،-  

 

 داره، رو  مشکل  همین هم خدا آد می وسط تو بحث  وقتی

  کشید  بیرون خودمتشکر توی  باسن از نامزدت وقتی . شیرینم 

. بده بهش رو  من یشماره  
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  چند  به صادقانه و رک دادن جواب  رسید  می  نظر  به همیشه

  بهم رو داشتم نیاز  کارم  شروع برای  که ای  انرژی ایمیل تا

ساالر خان    گوشی ظهر  تا. گذشت سرعت به صبح. داد می 

  به خودم با رو اون همین برای. بود  شده شارژ  کامال

  سفارش تایلندی غذای دومون هر  برای و بردم غذاخوری

. دادم  

  زمان  دقیقه ده حدود  و رفت اتاق از آیدا ناهار،  اتمام از بعد 

  رمز خوشبختانه. کنم وارسی  رو گوشی تا داد  بهم خصوصی

 تعداد . بود  ها  عکس روی توقف اول، ایستگاه. نداشت عبور

 عکس دیدن  با که کردم  می  فکر  اگر. نداشت عکس زیادی

  امتحان رو ایدیگه  راه باید  حاال کیه،  اون بفهمم تونممی  هاش

  پفی  پف و سفید  کوچولوی سگ  یه از اول عکس. کردممی 

.بود   

  زنی یبرهنه هایسینه  از دوم عکس. اومد  می  تریر  بنظر

  پریده، رنگ  هااون. بود  بینشون  هم شامپاین  بطری یه که بود 

  از بعد . زن هم به حال ایش،. بودند  عملی مطلقا و گرد  کامال

 عکس. بود  کوچولو سگ اون از عکس دیگه تعدادی هم اون

 رسید می  بنظر که بودند  خوردهسال  هایی زن از  بعدی های
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توی کالس رقص جازرایز 6 بودند . چه کوفتی؟ ! سعی  کردم،   

  سلفی یک  آخر عکس. خنده زیر زدم بلند  صدای با  هم باز اما

 موهاش بود، پوشیده عادی لباسی. بود  پیر خانم یک و اون از

  طرزی به اون. داشت لب به  واقعی لبخندی و بودند  بور

  کت مغرور مرد  همون این اینکه باور. بود  جذاب باورنکردی

 جذابش یچهره اما بود، سخت بود  مترو توی پوش   شلوار و

. بود  صحتش به  تاکیدی  

  هیچ با. داشتم  وقت دیگه یدقیقه پنج  میزم به برگشت   زمان تا

 وارد  گرفتم  تصمیم  پس. بود  نشده وارد  گوشی توی ایمیلی

  تماس بود  کرده ذخیره که اسمی اولین با و  بشم  مخاطبینش

. ایوری: بگیرم  

 

 

*** 

 

 

! شده؟ چی. گذرهمی   زیادی زمان. مورگان گراهام خب، خب-

 دوباره و  کردی  تموم رو  مخاطبینت الفبای زودی این به

 
 .قدرت و مقاومت تمرین با ترکیب رقص،  نوعی 6
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  تو هایبازی اسباب  از یکی  من  که یادته تو اول؟ از اومدی

درسته؟ نبودم،  

  دنبال به . شنیدم تماس یزمینه  از رو  ترافیک و بوق صدای

  خفه  شهر صدای و اومد  ماشین در شدن کوبیده صدای اون

  پارک سمت و. لنگستون ساختمون سمت برو:»داد  ادامه. شد 

  قرارم از قبل  خوامنمی  و دادند  شکوفه ها گیالس . نرو هم

.«کنه  پف پوستم  

  تلفن به یادش تازه و کرد  تموم رو اشراننده به توپیدن

« گراهام؟ چیه،... پس:»افتاد   

. ثریاست  من اسم واقعیتش. نیستم  گراهام. سالم... اوم-  

! چی؟... ثر-  

  ایرانی  من البته،. بوده ایران یملکه  اسم این. یا ...َری...ث  -

... کرد می  فکر  پدرم  فقط. نیستم  

  چرا و خوایمی  چی بگو... هست  که هرچی اسمت  حاال-

  باهام  گراهام موبایل از چرا  و. گرفتی رو  ارزشمندم وقت

گرفتی؟  تماس  

 

 رو اسمش. بود  جذاب هم لعنتیش اسم حتی . مورگان  گراهام

! فهمیدم  
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  متعلق مطمئنم . کردم پیدا ورمت  توی رو تلفن این من درواقع،-

  سالگیش بیست اواخر احتماال سنش،. دیدم امروز که  مردیه به

 شلوار و کت  برای  که داشت صافی  یتیره موهای . باشه

 خورده حالت  حلقه حلقه گردنش  نزدیک و. بودند  بلند  زیادی

  بزرگی عتسا و بود  پوشیده راه راه شلوار  و کت یه.بودند 

.داشت  

!بود؟ عصبانی و  گستاج  جذاب،-  

.«خودشه بله،:»کردم تائید  و خندیدم بسته دهان با  

.  ببری باید  کجا رو تلفن دونم  می و. مورگانه  گراهام اسمش-  

.«باشه:»اوردم در کیفم  از  رو قلمم  

هستی؟ یک یشماره  متروی  نزدیک  جایی-  

.نیستم  دور زیاد -  

 شو رد  رکتور خیابون از. شهر  مرکز  برو. خب خیلی. اوکی-

.  جنوبی فری  ترمینال  سمت به  

. بدم انجامش تونممی .  باشه-  

  خیابون توی چپ سمت  بپیچ و  برو هال وایت  به مستقیم  حاال-

. جنوبی  
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  به رو هاش ساختمون کردم  سعی. شناختممی   رو منطقه اون

 رو من آدرس این:»پرسیدم. بود  قشنگی  یمحله.  بیارم خاطر

!«بره؟ نمی  جنوبی یرودخونه به  

  کن فراموش و رودخونه توی کن  پرت  رو موبایل اون! دقیقا -

.  دیدی رو مرد  اون اصال که  

.بود  جالب خب،. شد  قطع تماس و  
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دومفصل   

 ثریا

 

 

.  بدم پس  رو لیموبا صبح امروز بودم گرفته  میتصم  

.  داشتم  رو میتصم نیا! واقعا نه،  

  ایدن دور به و. کنم تموم رو  کالج داشتم میتصم نطوریهم و

  داشتم شهر از من که  یریمس  نیتر دور متاسفانه،. کنم سفر

  بهمترو   یتو  تصادفا  که یوقت . گذشته سال  به گردهی م بر

 خواب رفتم  و توی هوبوکن7 بیدار شدم.

 

 

 یتو. بود  شده  یمخف پولم فی ک داخل منیا یطرز  به لیموبا

 مشغول که  خان ساالر از  تر عقب  فیرد   ک ی هفت واگن

خوندن وال استریت ژورنال 8 بود، نشستم و دزدکی از کنار  

  ریش نیا یدرباره  تا داشتم از ی ن یشتر یب وقت. زدم دشید 

 
7 Hobucken  شهری در ایالت کارولینای شمالی کشور ایاالت متحده آمریکا است 
 یکی از مهم ترین و پرنفوذترین روزنامههای اقتصادی- سیاسی در جهان است.  8
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  کردند،یم مجذوب رو من شهیهم وحش باغ  موجودات. بدونم

. هاآدم با تعامالتشون ینحوه بخصوص  

  به  رو و رفت کراستی و شد  سوار یزن  یبعد  ستگاهیا یتو

 لباسش دامن طول و بود  جوون زن اون. نشست گراهام  یرو

ش بدون پوست و کوتاه ینامناسب  طرز به   و برنزه پوشش 

 روشون یالحظه هم من  یهاچشم ی حت که  یطور. بود  جذاب

.  برنداشت ی ز یخ چیه ریش  جناب حال نیا  با.  کردند  مکث

  و روزنامه خوندن کارهاش، نیب د یرسینم  نظر به اصال

 شده زن اون  یمتوجه  واقعا بزرگش،  ساعت  به هاش ضربه

. باشه  

 

  بهش رو لیموبا گرفتم   می تصم د،یرس ستگاهش یا یوقت

.  نداشت یت یاهم چیه شتریب  روز هی.  فردا البته،. برگردونم

  نیاول یبرا بار، نیا. گذروندم هاشعکس نی ب رو وقتم  یباق

 یاصل موضوع  از شتریب هاعکس ی بررس موقع  ها عکس بار

.شدم  قیدق  نهیزم پس اتیجرئ یرو  

 

  قبال. بود  شده گرفته نهیشوم یجلو  مسن خانم اون با عکسش

  با  نهیشوم یطاقچه  یرو.  بودم نکرده توجه موضوع نیا به

  زوم یعکس  قاب یرو. بود  شده دهیپوش عکس قاب نیدوج
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  د یرسی م نظر به. بود  زن  هی و جوون ی پسر از ی عکس. کردم

  نیهم یتو ی زی چ ای  فرمیونی  و باشه سالش نه  ا ی هشت پسر

  زنه، که کردمی م فکر  من حداقل ای زن،. بود  دهیپوش  ها هیما

  گراهام  پسر داشت امکان. بود  دهیتراش ته از رو موهاش

  یکس  یرو کردن  زوم  با بود  کی نزد . نبودم مطمئن اما باشه،

  باشه،  یپستچ اومد ی م نظر به و بود  یاگهید  عکس یتو که

کردم؟یم یغلط  چه داشتم. کنم  رد  رو ستگاهمیا  

 

 و ستادمی ا معمولم اریس یفروش قهوه  یدکه  یرو به رو

:دادم سفارش  

  ایسو ر یش با دار لیوان شکر،  بدون بزرگ، سرد  یقهوه هی-

.  خوام یم  

  ، یگاه از هر. د یخند  ینخود  و داد  تکون رو سرش لیآن

 داشت یا افاده ی مشتر  یهازن  از پر یصف اون که  ییهاوقت

که به نظر  می رسید  تالششون برای پیدا کردن  استارباکس9 به  

  ی زیچ بلند  یصدا با جان،نی ا ی چار سر از  و دهینرس ییجا

.دادمیم  سفارش مسخره و مضحک  

 

 
 شرکت قهوهی آمریکایی که صاحب بزرگترین کافیشاپها در سراسر دنیاست. 9
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 داشت اعتقاد  که شدمیم رو به رو  نفر هی با  حداقل معموال

گوشت حالل آنیل10 نوشیدنیهای  فرو فرو 11 سرو م یکنه. در  

  با شکر،  و ریش بدون: یداشت انتخاب  تا  چهار  تو نجایا واقع،

  ع یما لیآن. گهید  یکوفت جهنم  ه ی یبر  نکهیا ای   شکر، با  ر،یش

  دستم به  رو میشگ یهم اهیس یقهوه و زهیری م فنجونم  یتو رو

 یصدا و شم،ی م دور خندمی م که همونطور هم من. دهی م

زنی رو  می شنوم که از  آنیل می  پرسه  فرپوچینو12 درست  

نه؟  ای کنهی م  

  مردم  شتریب. داد ی م  یبد  یبو کامال دایآ دم،یرس  دفتر به  یوقت

  ه،ییکایآمر محبوب ی موسسه  هی بپرس دایآ از کردند ی م  فکر

  که  زن، نیا. دونستند ی م رو قتی حق یخاص یعده هی  فقط اما

  راه از کرد یم  ارائه رو نیری ش یهاحتینص  از ییباال دوز

. د یرسیم لذت به کردنشون خوار و مردم به زدن گند   

 

.کن دایپ رو نیلستایس  هتل یشماره-  

  ز یم یرو  که  یسیک. بود  من  با کردنش احوال و حال نیا

 رو داشت قرار بود  داده بهم  کار  یبرا که  یمیقد   وتریکامپ

. کردم روشن  

 
 هر چند بیربط، اما اسم قهوهفروشیشه:/ 10
 نوشیدنیهای میوهای، گاهی با مقدار کم الکل. 11
فرپوچینو برند نماد بازرگانی شدهٔ استارباکس برای خطی از نوشیدنی های قهوه ای درهم آمیختهاست که سرد سرو می شوند. این نوشیدنی  12

 شامل قهوه یا محتویات پایه مثل موز و توت فرنگی است که با یخ و دیگر مواد مخلوط شده و معموالً خامهٔ زده شده روی آن قرار می گیرد 
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  نیا به  فقط من  اما بود، نیا تراز عیسر یلیخ  م یگوش نترنتیا

  قرن داتیتول از استفاده سمت  به کرد ینم قبول دایآ که خاطر

.کردمی نم استفاده ازش برداره قدم کی  و ستیب  

. بردم  دفترش به  رو شماره بعد،  یقه یدق پنج  

کنم؟  رزرو براتون من د یخوای م  د،ییبفرما-  

. اریب  یگانیبا یقفسه  از رو مسافرت یپوشه-  

 

 نداده جواب رو  سئوالم که ییاونجا از و دادم  بهش رو پوشه

.  موندم منتظر همونجا بود   

  تا کوچک  کارت نکهیا تا زد  ورق رو برآمده یپوشه دایآ

 اون یرو اشخدمه  یاسام و هتل  یهایژگیو  که ،یا خورده

.  کرد  دایپ رو بود، شده نوشته  

 

 چطور دونه ینم  تی مارگار بگو بهشون. ریبگ تماس  هتل با-

  به فرش بودم اونجا من  که  یبار  نیآخر. کنه زیتم اتاق

 حموم واری د  ی رو یاهیس یموها و بود  نشده ز یتم یدرست

.بود   

. باشه-  
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  که خوامیم  ی اتاق که کن ذکر  و ار یب رو ت یمارگار اسم-

. ر یبگ فی تخف هم بعد . بشه زیتم یاگهید  خدمتکار توسط  

؟یچ ندادند  فی تخف اگه-  

  زی تم کامال اتاقم  دفعه  نیآخر. کن رزرو رو اتاق حال هر  به-

.بود   

!نبودند؟ فی کث حمام و فرش  که نهیا منظورتون-  

 

  من انگار که ده،یم رونی ب یعصب رو بازدمش  یجور

.  کردم   زیلبر رو صبرش  یکاسه  

  دالر چهارصد  شب هی یبرا  من. استسرگردنه هااون هتل-

.  کنمی نم  خرج  

بشه؟ اخراج نفر  هی د یخوایم   فقط  شما پس-  

  باال رو اش دهیکش مداد  کلفت  یابروها از یک ی یت ینارضا با

:ندازهی م  

؟یباش  اون یجا تو ید ی م  حیترج-  

 

! کنه حتینص اتیاخالق مورد  در  هم د یبا هرزه نیا. بله آه،  

*** 
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  هفته در یروز. بود  چهارشنبه امروز من،  خوب شانس از

  حداقل جه،ینت  در. داشت قرار راستارشیو با معموال دایآ که

  با رو من اون بعد  و کردمی م تحملش روز نصفه ه ی یبرا د یبا

:ذاشتی م  تنها دادن انجام یبرا یطوالن یستیل  

 

  رو هاشرنگ  بار نیا. "د ی جد  یتجار  یهاکارت  سفارش-

." رکیس هی نه گردونم،ی م رو  کار و کسب هی  من کن،  کمتر  

 

  یتو هاشونجواب و روزانه یهانامه . "وبالگ ی بروزرسان-

  از . نکن اد یز و  کم  یزیچ بداهه  فل پ یتا موقع.  زردند  یپوشه

 راسل جک  که  یپسر کردن خوشحال یبرا بپرس دایآ

تریرش 13 رو گم  کرده به دوست دخترش داگی استایل رو  

! "کنهی نم شنهاد یپ  

 

-قبض  ها  رو با  کویک بوک 14 پرداخت کن. "هر  چی تخف یف  

."باشه گذشته ف یتخف  مهلت اگه یحت  ر،یبگ یتونی م  

 
 جک راسل تریر، نام یکی از نژادهای سگ است که خاستگاه آن به انگلستان بازمی گردد.  13
 نرمافزار حسابداری و مدیریت مالی. 14
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یکی  اینفرستاد. توب  ین یبازب ی قراردادها با الورنس رو برا-

زود متوجه شدم  ی لیوجود نداشت  و من خ یدستورالعمل هیچ

  ی نارنج  کیماژ  هیسند با  یچرا. اون تو سرتاسر هر صفحه 

  رشیقابل پذ  ری و غاست. نوشته بود. مسخره  چیزهایی  روشن

 بود.

 ی رو  ی لکه اگه. زمهی م یرو کارتش . "ییشو  خشک به برو-

." نده پول بهشون بود  نشده  پاک موهرم  ژاکت چپ نیآست  

 

! بود؟ یکوفت  چه گهید  موهر  

 

. نده  بهش انعام. "صبح امروز ریالسعیسر  چاپ  افت یدر-

."بود  کرده  رید  قهیدق ده دوباره قبل یهفته   

 

  تا گرفتم  رو خودم یجلو... داشت ادامه و داشت ادامه ستیل

  ی کارمند  به دایآ که یجواب نی آخر ریز وبالگ، یتو رو اون

.  نکنم اسکن بود  اومده شکوه به سشی رئ رفتار  از که

  پخش یاجازه دایآ. "بردم  باال  رو ک یموز یصدا درعوض،

  نقد  یخردها پول از ،."داد ینم   رو کار محل ی تو کیموز
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 تموم   ساعت کی  و. دادم انعام  چاپ لیتحو مرد  به  دالر ستیب

  یگوش با  شتریب یکم  و انداختم ز یم یرو  رو لختم  یپاها

.گذروندم وقت  خان ساالر  

 

  یسازهدست نیآخر. کردم نگاه  پاهام  جنبان یهاانگشت  به

تیگ 15، تتوی دو  پری که  از پابند  روی قوزک پام آویزون 

  ورم  که حاال . پوکاهانتس  مثل درست . کردم نیتحس رو بودند 

  ازش بتونه تا زدمی م مغازه  به  یسر  هی د یبا بود، دهیخواب پام

  به  لمیموبا ی تاید  مصرف . رهیبگ وارید  یرو یبرا یعکس

  لیموبا با  خاطر نیهم به بود، دهیرس اشماهانه  حداکثر

  یوقت . کردم  سرچ  گوگل یتو رو مورگان گراهام خودش،

.  شدم زده شگفت داد  لیتحو بهم   جهینت هزار از شیب گوگل

.  مورگان یمال نگیهولد  بود، شیکمپان تیوبسا جهینت نیاول

 بود، یمعمول یصنف  تیوبسا ه ی. کردم  کی کل نکشیل یرو

  نگیهولد  از ییبلندباال ستیل. منظم  و روح و  رنگ ی ب کامال

  یهابنگاه تا گرفته ی قیحق امالک از رو  زیچ همه و بود  اونجا

 دارسابقه پول یبو تیسا. داد ی م نشون یمال  یگذار هیسرما

.داشت رو  

 

 
 عکسش اول فایل هست. 15
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شرط می بستم دد ی16هنوز دفتر کار بزرگ ی داشت و  هر  

  هم  تیوبسا ج  ی را تم . کرد ی م دنید  اون از گلف  از بعد  جمعه

:  کرد ی م انیب رو کارشون  و کسب ی معن خالصه طور به

  ییدارا ی ک و. شدندی م  تر ثروتمند   ها ثروتمند . ثروت  تیریمد 

.  درسته بله،... کن صبر اوه، کرد؟ی م  تیریمد  رو  من یها

  حساب رو  بزرگم یهانه یس نکهیا مگر. نداشتم  ییدارا چیه من

 هااون که  نداشتم هم  رو یکس حاضر  حال در که. میکرد ی م

!کنه  تیریمد  رو  

 

 عکس نیاول. افتاد  فکم و کردم کی کل ما یدرباره نوار   یرو

از خود  ادونیس17 بود، گراهام جی  مورگان. این  مرد  جدا زیبا  

 و تراشش،خوش  فک ،ین یب جذاب یغه یت. بود  شکوه با و

  گفتی م  بهم ی حس هی! داغ ی رکاکائویش رنگ به  ییهاچشم

.  ی لعنت. دمیسیل  رو لبم. باشه داشته یونانی نسب و اصل ممکنه

 آدرس ساله، نه  و ستیب. خوندم رو شیوگرافی ب اون، ریز در

و و...  و مجرد . وردن در واقع الد  کام  مایس  

 

  ی آقا: بود  آخر یجمله کرد، زده شگفت  رو من که  یز یچ تنها

  قبل سال هشت  تنها  رو مورگان ی مال نگیهولد  مورگان
 

 دخترها به مردهای هات و جذاب میگن. 16
 اسطورهی یونانی، نماد طبیعت و تجدید حیات ساالنهی آن است. با ظاهر مردی زیبا، معشوقهی افرودیته. به منظور مرد زیبا استفاده شده.  17
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  یبرا ی بیرق  به لیتبد  وجود  نیا با اما  کرد، سیتاس

  شهر  در یگذار ه یسرما یهاشرکت  نیمعتبرتر و نیتری میقد 

. است شده ورکیوین  

.کردمی م  فکر اشتباه یدد  مورد  در  کنمی م گمون  

  می ت نوار یرو برد، یک یرو  از دهانم آب کردن پاک از بعد 

  و روئسا از تن  یس از متشکل یاصفحه  تیسا . کردم  کیکل

  ی ژگیو هی در  هم بخش اون یاعضا. کرد   باز رو رانیمد 

  تنها  جز! دهیکش درهم یابروها و یختگیفره داشتند، اشتراک

 لبخند  یصنف عکس یتو و بود  کرده جرعت که  نفرشون کی

!خائن یا بود، زده  

  یزندگ از. بود  ی ابیبازار ریمد  ظاهرا که یکس نگ،یشول بن

  ستم یل سر برگردم که نبودم آماده هنوز اما شدم، خسته  یشرکت

  ر یز از رو  گراهام نیمخاطب تموم دوباره. بدم انجامشون و

  فکر  نیا به  و گرفتم  دهیناد  رو  یوریا اسم. کردم رد  نظرم

 دهیر ریمد  ساالرخان   که ست ین ی زن  تنها احتماال  که کردم

 اسم نیاول ی رو ،یوریا از تر  نییپا یاشماره چند . بهش

!هووووم  بن، : کردم  مکث مذکر مخاطب  

 

: کردم  پ یتا یام یپ و کردم  باز رو هاام یپ یصفحه فکر، بدون  
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! خبر؟ چه : گراهام  

  حرکت راست به  چپ از که  شد  انینما یانقطهسه  یوقت

 داشت اون داد ی م نشون چون. شدم زده جانیه کردند،ی م

.کرد ی م  پ یتا رو جوابم  

 

  یبرا برنامه طبق  دیبا. کنمیم  کار ارائه اون یرو  دارم: بن

.کنم اشآماده  فردا  

 

. کنه ثبتش نگارمروز یتو بگو ندایل  به. خب  ار یبس: گراهام  

  که  کردم نگاه  صفحه  به. بودم دهیشن درست رو اسمش حداقل

 ظاهر دوباره بعد . شدند  محو بعد  و شدند  ظاهر هانقطه  سه

.شدند   

 

  یتو که یزی چ از بعد . برگرده  ندایل گهید کنمی نم فکر: بن

... افتاد اتفاق  روز ید مالقات  

  یرو درست. مید یرسی م  ییجاها هی  به میداشت خب،  خب

.  نشستم میصندل  
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  منظورت. داد  رخ روزید مالقات یتو ی ادیز اتفاقات : گراهام

!کدومشونه؟  

  از که بهش یدیتوپ داد  با که هیوقت منظورم...  اووووم: بن

.رونیب شو  گم دفترم  

 

 هاشی گندکار د یبا  نفر هی. بود  ی تخم یعوض هی  واقعا مرد  نیا

 رو بودم کرده باز  قبال  که یاصفحه. داد ی م سروسامون رو

 راه یمه ین در  کردن،  نییپا باال ی کم  از بعد . کردم  باز مجددا

  ریمد   ن،یکال دثیمر: کردم دایپ  رو گشتمی م دنبالش که  یزیچ

. ی انسان منابع  

 

  جلسه  رو  ظهر  از بعد تموم من. رفتم تند کمی  دیشا: گراهام

  چک یبگ ا.م  بخش از  دثیمر به یتونی م. دارم مالقات  قرار

! ره؟یگی م رو  ماهش  حقوق  ندایل بشه مطمئن و کنه  

 

.شهی م کارت نیا  قدردان اون مطمئنم. البته: بن  

 

  کردم برخورد  مهربون و بانهینج ی لیخ نکهیا از بن بود  ممکن

.بشه مشکوک  
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  یقدردان. بود خواهم قدردان من نکنه تیشکا اگه: گراهام

. نداره برام یتیاهم اون  

 

.  امداده هلش  جلو به  رو یکاف ی اندازه به کنمی م  فکر خب،

  رو یگوش برسونم بهش یاگهی د  ضرر بتونم نکهیا از قبل پس

  بودم منتظر و. دادمی م پس رو  لیموبا فردا.  گذاشتم فمیک یتو

. نمیبب رو یعوض آدم نیا که  
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 فصل سوم

ایثر  

 

 

 

  یمال گروه بودند، کرده نصب راهرو یتو که  ییتابلو طبق

  منتطر  یوقت. بود  کرده اشغال رو ستمیب یطبقه کل مورگان

  تازه که ییجااون از. کرد  ییصدا شکمم بودم، آسانسور

  به زد ی م گند  نیا و هیعصب دمیفهم بودم، خورده صبحونه

.  اعصابم  

  یعصب رو  من  خر کله آدم نیا با شدن رو  بهرو فکر  چرا

کرد؟ی م  

!هاشنگاه  

 نیا و بود  هاشنگاه خاطر  به نیا دونستمی م وجودم اعماق در

  از یبخش هی  اما  نبودم، نگر یسطح یآدم من. بود  مسخره

 نی ا یبرا هاشضعف و غش یجلو تونستی نم که بود  وجودم

  خفه د یبا واقعا االن وجودم از پارت اون. رهی بگ رو یعوض

. شد ی م  
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  ی مسن تاجر و من به و شد   باز کرد، صدا ینگید  آسانسور

  بسته در که  میبود شده وارد  دونفر ما  فقط. داد  ورود  یاجازه

  پرهام  یتتو و نییپا به خاروند  رو هاشتخم مرد  یوقت. شد 

  آهنربا  هی من  چرا. کنم پرت اون از رو حواسم تا  کردم نگاه

!خاروندند؟یم رو بنجلشون ی هاتخم  که بودم یی مردها یبرا  

.  د یرس ستمیب یطبقه  به  زود  یکاف  قدر به آسانسور خوشبختانه،

 خودش ییتنها یتو آزاد  مرد  اون دادم اجازه و شدم خارج

.  بمونه  

 یمال گروه اسم روش ییطال خط با که  یمشک ییتابلو

  نصب  یا دولنگه یاشه یش در یرو بود  شده  نوشته مورگان

  مرتب رو کوتاهم  سرخ لباس و دمیکش  یقیعم نفس. بود  شده

.شدم وارد  در  از. کردم  

. نکن قضاوت . بودم زده پی ت یلعنت نی ا یبرا من آره،  

:زد   لبخند  بهم یموقرمز و جوون رشیپذ  یمتصد   

بکنم؟  بهت  ی کمک تونمی م-  

. نمیبب رو مورگان گراهام  تا  نجامیا من. بله-  

: بخنده بهم خواستی م که  انگار کرد،یم  نگاهم  یجور  

شمان؟  منتظر-  

. نه-  
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.نند یبی نم رو ندارند  مالقات  قرار  که ییکسا مورگان  یآقا-  

  یبرا.   منه دست شونیا مهم یلیخ لیوسا  از  یکی  خب،-

. نمیبب رو شونیا د یبا نیهم  

ه؟یچ اسمتون-  

تا ایثر- ن د  . و   

  مثل نوشتنش د؟یکن یهج رو تونیخانوادگ  اسمت شهی م-

تاس؟ یکلمه ند  و   

تاست -  ون می لیفام.  نه- - ت -د  -ن  -و  .  خورهی م کسره وسطش. د 

. ا  

 

 یهج براشون  رو اسمم که  ییهااون از کدوم هر  یازا به اگر

  گراهام از پولدارتر  حاال گرفتم، ی م ی سنت پنج  یسکه  هی کردم

.  بودم مورگان یج  

تا، خانم. خب  یلیخ- ن د  .  د ینیبش نجایا د یتونی م د یباش لی ما  اگر و 

  رو شما دارند  ل یتما  نمی بب پرسمی م دند یرس مورگان ی آقا یوقت

. ریخ  ای نند یبب  

. ممنون-  

  مورب طور به  که  یی بایز مبل ی رو و کردم مرتب  رو لباسم

  صبح امروز که ییاونجا از . نشستم داشت قرار  زی م کنار
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 نکهیا نبود،  حاضر یشگیهم  متروی یتو  ساالرخان  یآقا

  در. نکرد  زده شگفت  رو من بود  ومدهین کار  محل به هنوز

  هی  فقط  من. کردمی م صبر د ی با چقدر قا یدق که بودم فکر نیا

  گشتمی برم ناهار  وقت از بعد  د یبا و داشتم وقت  روز نصفه

.دایآ شیپ  

  داشتم یوقت و  گشتم ی م رو یمال  یهامجله نیب داشتم صدا یب

  دمید  یوقت. شد   باز  در راه یونهیم در اوردم،ی م  باال رو سرم

  باال  قلبم ضربان اومد ی م بنظر یعصب شهی هم مثل گراهام

 که  ید یسف راهنی پ با بود  دهیپوش یمشک شلوار  گراهام. گرفت 

  مچش دور هم براق ساعت اون. بود زده باال رو هاشنیآست

  دست و بود  یکراوات هاش  دست از  یکی یتو. بود  شده بسته

  یبو شد  رد  کنارم از  یوقت. بود   گرفته رو یتاپ لپ اشگهید 

  به مطلقا اون. خورد  می نیب به ی مشت مثل ادکلنش کنندهمست

 بود  اطرافش که یاگه ید  زیچ هر  و من به و کرد یم نگاه جلو

  یچهره رفت رشیپذ  یمتصد  سمت  به  یوقت. بود  توجه یب

:د یدرخش وضوح به زن اون  

. مورگان یآقا  ر، یبخ صبح-  

  با  که حال درهمون جواب درعوض. نداد  جواب گراهام

" هووم"  شد  د یناپد  سالن آخر در و شد ی م  رد  نور سرعت

  دهیشن یسخت به  البته صد  که اومد، رونیب دهنش از  یفیضع

. شد   
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! که واقعا  

: گفتم  و کردم نگاه زن اون به  

نجام؟یا دنشید  یبرا من  ینگفت چرا-  

:د یخند   

 روشون فشار تا دارند  از ین زمان  به هاصبح  مورگان  یآقا-

  نکه یا گفتن با تو آنی م در از دارن ی وقت تونمی نم. بشه کاسته

.که بهشون  بپرم داره برنامه از خارج یمالقات  هی  

کنم؟ صبر  د یبا چقدر قا یدق  خب،-  

. ذارمی م ونیم در شونیمنش با گهید  یقه ی دق یس-  

! ؟یکنی م یشوخ باهام  یدار-  

. نه  قطعا-  

.  کشهی م طول قهیدق دو من  کار. استمسخره ی کوفت نیا-

. رسمی م کارم به  رید . بمونم  منتظر رو صبح کل تونمی نم  

تا خانم - ... وند   

تا- ن د  .و   

تا- ن د   شماره قانون. برقراره یخاص نیقوان نجایا.  متاسفم. و 

  د ینبا داشتند  یمهم مالقات  قرار صبح مورگان  ی آقا اگر  ک،ی

.  بشن آشفته ورودشون محض  به  



 مغروِر کت و شلواری، ریحانه.

 44 

کنند؟ی م کاری چ قای دق یکن شونآشفته  اگه-  

. بفهمم خوامی نم من-  

. دمی م انجام رو  کار  نیا من پس. خب اریبس-  

 

  پشت  سرعت به موقرمز  خانم  که همونطور و شدم  بلند  جام از

. کردم یط رو سالن د یدوی م سرم  

تا خانم - ن د    االن نیهم.  د یکنیم کاریچ د یدار د یدون ینم . و 

. ام یجد . د یبرگرد   

 

  ی ج گراهام  یرسم یپروانه که  دمیرس یاهیس در به  یوقت

  یهاپنجره. ستادمیا بود، شده نصب اون ی باال مورگان

.بودند  بسته کامال در اطراف  

کجاست؟ شیمنش-  

:کرد  اشاره دفتر  یگوشه در یخال یزی م به زن  

 نم یا پس. نشده حاضر هنوز امروز اما . نهیشیم  نجا یا معموال-

.  کنم شونآشفته االن تونمینم   چرا نکهیا یبرا یاضاف لیدل

.  هیعصب یمنش بابت  از االن احتماال شونیا  
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  کار  مشغول یکنار  اتاق یتو  که یاگهید  کارمند  خانم به بعد 

:د یپرس ازش و کرد  نگاه بود   

نشده؟ حاضر پستش  سر  هنوز ربکا چرا یدونی م-  

.براش نند یگزیجا دنبال. داد  استعفا ربکا-  

: گفت رتی ح با یمتصد   

!هیعال-  

:داد  ادامه و  

د؟یکش طول روز دو اشهمه کارش... اون و-  

:د یخند  زن  

... نکهیا به توجه  با. نبود  بد -  

بود؟ یایعوض آدم   جور  چه ی کوفت مورگان گراهام نیا  

ه؟یک کرد ی م  فکر  

  به.  کردم حس وجودم یتو رو نیآدرنال از یهجوم هوک ی

  یمخابره دستگاه از یادکمه و رفتم  یمنش ی خال ز یم سمت

 دادم فشار  رو بود  اون یرو م.  ج.  گ اسم برچسب که یداخل

: گفتم  و  

 کامال اوز؟  شهر  جادوگر... یهست  یخر چه یکنی م فکر -

. تره راحت  زابتیال ملکه  به یدسترس  مطمئنم  
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 واضحا اما بود، ملموس رشیپذ  یمتصد   نگاه یتو ترس

 نگاه و موند   ی کنار فقط پس. بود  شده رید  یلیخ دونستی م

.  کرد   

: گفت ینافذ  یصدا بعد . ومد ین  یجواب تمام یقه یدق کی حدود   

؟یهست  یک تو-  

تاست ای ثر اسمم- ن د  . و   

تا- ن د  .و   

  یهاآدم یهمه  برخالف. کرد  تکرار واضح طور به رو اسمم

  نزد، یاگهی د  حرف یوقت. کرد  تلفظ درست رو اسمم گهید 

: فشردم رو دکمه دوباره  

  تو ظاهرا انگار اما.نم یبب رو تو تا  موندم منتظر صبورانه من-

  و دند،یترسیم  طفت یل طبع از همه  چون. یر یگی م پاچه بد 

  دارم ی زیچ ه ی من. نجامیا من بگه  بهت نشد  حاضر چکسیه

. یباش دنبالش تو کنم ی م فکر  که  

:اومد  صداش اشدوباره  

واقعا؟ اوه،-  

.دمی نم بهت  رو اون ینکن  باز  رو در اون اگه و. بله-  

تا خانم بپرسم، ازت  یز یچ هی بذار- ن د  . و   
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. باشه-  

سرطانه؟  عالج دنبالشم، من یکنی م گمون  که ی زیچ نیا-  

. نه-  

ست؟  ی کبر یشلب یخودرو-  

!؟یچ  

. نه ... اووم-  

  دنبالش من که د یندار ی زیچ احتماال. ی کنیم اشتباه شما پس،-

 یامعامله  شما با و کنم   باز رو  در خاطر نی هم به که  باشم،

  من جدا ای  د،یکن  ترک رو طبقه  نیا لطفا حاال. باشم داشته

. کنم تونیهمراه رونیب تا  شمی م مجبور  

.  کنم  معامله ی کوفت آدم نیا با نداشتم  قصد  من ! لعنت

 داشته باهاش یکار  چیه بعد  به لحظه نیا از خواستمی نم

  به یادهیا. بذارم همونجا رو  لیموبا گرفتم  می تصم پس  باشم،

  برداشتم رو خودم لیموبا! یخداحافظ یهیهد  ک ی  د،یرس ذهنم

  با هامنهیس نی ب  چاک از یکی:  گرفتم  خودم از عکس تا سه و

. پشتم  از یسوم و پاهام از یدوم ونشون،یدرم فاک انگشت  
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  عمدا. کردم رهیذخ" "بیا برو تو کونم اسم با رو امشماره بعد 

  یتو من نشه  متوجه تا  ندم امچهره  از یعکس گرفتم میتصم

   مترو بودم.

: فرستادم براش یمتن  با همراه رو عکس سه  

. بشه شرمش  ازت  دیبا مادرت   

: گفتم و دادم رشیپذ  یمتصد  به رو یگوش  

. رسهی م دستش به شیگوش شو مطمئن-  

 

. زدم رونی ب اونجا از خشم با توام شکست حس با بعد   

 شده بدتر امحوصله و حال کار سر بودم برگشته که  یوقت از

 از  خارج مالقات قرار هی دایآ که بود  نیا روز  ی خوب تنها. بود 

.  بزنم سروکله باهاش نبودم  مجبور جهیدرنت داشت، دفتر

  ساعت هی و بدم ازیامت خودم به رو  روز هی نی ا گرفتم میتصم

.  بزنم  رونیب  دفتر از زودتر  

  آپارتمانم  به برگشت از  قبل تا  زدم  ایدر به رو  دلم کار،  از بعد 

  یبچگ  از گی ت  و من. نم یبب رو ایدل همسرش و گیت  و برم

  بزرگ گهیهمد  یگیدرهمسا و میبود  هم  یهادوست نیبهتر

  در واقع گ،ی ت نگ  یپرس و تتو  مالک دل و گ یت. میبود  شده

. بودند  هشتم ابونیخ  
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.  بشنوم یاگوشه از رو گ یت سوزن وزوز یصدا تونستمی م

  کار  رو جوهرها یهمه  گی ت. بود   سرگرم  یمشتر  با  گیت

  هروقت. کرد یم  شارژ رو نگیپرس داشت ایدل و بود  گذاشته

 یلیخ اراده یب  بودم یثبات یب یهوا و حال نیهمچ یتو

  خونه یتو امشب بودم  گرفته  م یتصم قبال . شدمی م یاحساسات

  هم کار نیا د یرسی نم  بنظر اما  کنم، قرمز  رو موهام  یانتها

. کنه میراض  

. ی بزن نگیپرس رو  زبونم یرو خوامی م دل،-  

 

:داد  تکون رو  دستش زیآم تمسخر  یحالت با  

.  برو پاشو-  

.بود  آگاه م یروح نوسانات  از یخوب به  

: گفتم   

. امیجد -  

  حال یوقت خوامی نم . یزنی نم نگیپرس وقتچ یه یبود  گفته -

  مقصر  رو من  و یبرگرد  برگشت، یعاد  حالت به احوالت و

.  یبدون  

.خوامی م یک ی حاال. دادم دهی عق ر ییتغ خب-  
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  یبرا بود، دهیشن رو صدامون فاصله اون از که  گیت

. شد  پرت ی مشتر از اشتوجه یالحظه  

  که داده رخ برات یطورگه  اتفاقات امروز حتما. فهممت ی م-

. یکن نگیپرس رو زبونت  یخوایم هوک ی  

: گفتم و دادم رونیب قی عم رو بازدمم  

.درسته ،یطورگه -  

  کردن دایپ از. گفتم  براشون رو داستان کامل  و کردم شروع

.  تلفن  پشت بهم  امروزش یادب یب تا گراهام لیموبا  

:دم یشن سوزن یوزوزها  نیب از رو  گیت یصدا  

  نیا با امروز بعد  هم گهید . کن یخال رو خودت پس،-

 یداد  اجازه بهش  که یی تو. یندار  یسروکار ی ر یک یکه یمرت

. یکن پاک ازش رو ذهنت هیکاف فقط حاال  کنه، غلبه بهت  

  رشمیپذ  عدم چرا دمیفهم  ی نم فقط. بود  گ یت با حق دونستمی م

  قصد  امشب. داشت من یرو  ی ریتاث  نیهمچ گراهام  سمت از

  از رشمیپذ  عدم به مربوط مسائل به ا ی رم یبگ اش دهیناد  ندارم

  نیا ی جا به داشتم انتظار فقط  د یشا. بدم ربطش پدرم یسو

 گذاشتن کنار  از رو من  یزیچ.  بشم خوشحال امروز  ،ید یناام

  ی زهایچ بودم دواریام قبال.  داشتیم وا موضوع نیا یرها و

  دهیرس چیه به  امروز اما  کنم،  کشف  گراهام مورد  در  یشتریب



 مغروِر کت و شلواری، ریحانه.

 51 

  تا و داشت، ت یاهم نقدریا ن یا چرا بفهمم  تونستمی نم. بودم

 خودم از رو موضوع نیا د یبا من بودم، دهی فهم که ییاونجا

.  کردمیم دور  

 

 

. یکن نگیپرس رو زبونم خوامی م هم  هنوز-  

:چرخوند  حدقه یتو  رو هامچشم دل  

... ایثر-  

.بده انجامش فقط. دل ال،یخیب-  

 

  زبونم بود  حرکت در خونه سمت  بهمترو   که یمدت در

  از بعد  ی ژهیو یهامراقبت  ستیل خوندن با. سوختی م

.  رمیبگ رو امخنده یجلو تونستم ی نم نگ، یپرس  

  یزبان  تیفعال هرگونه و بوسه از  کامل، یبهبود   زمان تا

. د یز یبپره گرید   

  نیا باهاش که  نداشتم رو یکس چون. نبود  یمشکل  نیا... بله

  ی کاف قدر به نکات  یهمه . بشم  ک یشر رو ها  تیفعال یسر

.  دمیرس آخر مورد  به نکهیا  تا بودند، آسون  
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  ید یاس ای یالکل یها یدنینوش دنینوش زخم، بهبود   زمان تا

. است ممنوع  

 سمت  به  رو تفنگ رسما  کار ن یا با. بزنند  گندش خب، اریبس

  غم  بتونم داشتم از ین واقعا که  یشب. بودم گرفته نشونه خودم

  کرده نگی پرس رو  زبونم کنم،  غرق مشروب ی تو رو هام

.بودم  

 

  قرمز یپروسه و دراوردم رو  هاملباس دم،یرس خونه به  یوقت

  حالت نیبدتر یتو  نظرم به  که موهام، نوک کردن رنگ

  کردمی م فکر که  یوقت  و. کردم شروع رو بودند، خودشون

  که  یزیچ  نیآخر بره، شی پ قراره چطور شب نیا دونمی م

. افتاد  اتفاق داشتم رو انتظارش  
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 فصل چهارم 

امگراه  

 

 

 

  به  پرهایی تتوی  و چهره بدون یسینه  جفت یه با  من روز

! بزنند  حرف تونستند می  هااون اون، از بدتر  و. رسید  پایان  

 عکس اون با بود   تونسته که لعنتی  چیزهایاون تموم کنار در

.  بذاره برام هم  پیامی  بود  گرفته تصمیم  بگه، بهم بدنش های

  روزم  باقی و  خراب رو حالم که بود  گذاشته برام اسیاماس

... رو امهفته روزهای  باقی هم شاید  داد،  گا به  کامال رو  

 

. بشه شرمش  ازت  باید مادرت   

تا ثریا گاییدمت، ن د  . بود  تو تا حق چون.  گاییدمت . و   

.  پوستم  زیر بود  رفته  بدجور عجیب،  زن این  

  توی و بود  گفته رو اسمش مخابره دستگاه طریق از بار یک

  گوش یه از رو هااسم معموال که  حالی در بود؛ مونده ذهنم

. کردممی در دیگه گوش از و شنیدممی   
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تا ثریا ن د  . و   

تا  کونم  تو برو بیا  ثریا کاملش اسم واقع در خب، ن د  . بود  و   

بود؟ رسیده دستش به موبایلم چطور  

  به پیامش هم باز خوندم، رو متن دوباره  و دوباره وقتی

.داد  ادامه  بهم  زدن ضربه  

 

. بشه شرمش  ازت  باید مادرت   

 

  قبل  یدفعه از  تر عصبی رو من  متن  این پیام، خوندن بار  هر

  تر درست کلماتی دونستممی  وجودم اعماق در چون. کرد می 

. نداشت وجود  اینا از  

  من  از مردم، با امروزانه برخورد  طرز بخاطر باید  مادرم

  روی  رو متفاوتی تعامل  ینحوه  کسی هر. شد می  شرمش

  گرفتم تصمیم  من  مادرم، مرگ از  بعد . کرد می  انتخاب کارش

 شغلم و  مدرسه روی و  کنم  بیرون زندگیم  از رو مردم

  و باشم داشته احساسی خواستمنمی  دیگه من. بشم متمرکز 

  برای راه ترین ساده. کنم  برقرار ارتباط کسی  با  خواستم نمی

 یه بودن عوضی اگر. بود  مردم ترسوندن موفقیت، به رسیدن

. شدممی  سبک اون پیر   من  بود، هنری  فرم   
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  یه این. شد می  تر  آسون کار این شدم،می  موفق بیشتر چه هر

  من ظاهر و موقعیت  با  مردی که بود  العادهفوق راه

  من رفتار یدرباره کس هیچ. کنه  فرار  طریقش از تونستمی 

  فقط همه . نداشت بحثی موردش در یا بود  نکرده اعتراضی

  محل توی کس هیچ ها،سال این  تموم در. بودند  کرده قبولش

تا ثریا  امروز  که طور این  من، تجارت ن د   زده  حرف باهام  و 

  رفتار !  نفر یک حتی.  بود  نکرده صحبت باهام بود،

 بود، کرده متاثر رو من مخابره دستگاه پس از اششجاعانه

  و زد  در پذیرش متصدی اوا، که کردممی  فراموش داشتم

.داد   بهم رو موبایلم  

  با   بودم، نشسته اینجا هنوز من  ساعت، چند   از  بعد  حاال، و

. بود  ثریا  کلمات  عمیق درک ینتیجه   کامال که  ایروحی آزار

  به  پیراهن   از زده  بیرون هایسینه  باعثش که ایآزار دیگه و

. بود   شیطانش رنگ  

.بود  مناسبش  

تا ثریا ن د  . بود  کوچک شیطان یه  و   

  قرار  پس کنم،  تمرکز  کارم روی نتونم بود  شده باعث اون

.  زدم  بیرون دفتر از و کردم کنسل رو عصرم  
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  به که همونطور و نشستم  کاناپه روی برگشتم، خونه به

. نوشیدممی   کنیاک از هاییجرعه دادم،می  ادامه فکرکردن

 که  هایلندم، وست تریر بلکی،. شد  دور ازم چیزی کردم حس

 زحمت خودش به  حتی بود، نشسته  پاهام  روی پیش چندی تا

  روی از عوض در کنم،  بازی  باهاش کنه مجبور رو من نداد 

  افق به ساید   وست آپر در واقع آپارتمانم . رفت و پرید  پاهام

  هایچراغ و بود  شده تاریک هوا حاال. بود  مشرف  منهتن

  بیشتر چه هر. بودند  کرده روشن رو شب آسمون شهر

 خودداریم و رسیدند می  بنظر  بیشتر هاچراغ نور نوشیدم،می 

. رفت می کفم  از بیشتر  

  کار این با اینکه خبر بی ثریا  بزرگ، شهر این توی جایی  یه

  کارش از کرده، تخریب رو من وجود  کشتی  کوچیکش

. بود  راضی  

  خطور ذهنم به شدم، خیره پاش روی  پرهای  تتوی به دوباره

 بوده زشت هیوال یاندازه به اشچهره چون شاید  کرد 

  توی امخنده صدای فکر  این با. بود  نداده نشون رو صورتش

. انداخت طنین خالی یخونه  روح بی و سرد  فضای  

 دفتر اون در کاش. بود  شکلی چه دونستممی  کاش کردم آرزو

 داد  صورتش  توی  تونستممی نتیجه  در بودم، کرده باز رو

.  کونم تو برو بیا  کرد، مکث اسمش روی انگشتم . بزنم

 آشغال حس من  مثل اون تا  کنم  کاری خودش، مثل خواستممی 
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 جواب پس،.  نبودم گذشته به برگشت به قادر  من. کنه بودن

.دادم رو اسش اماس  

 

.  بشه شرمش کنممی  فکر بله،  اما. مرده مادرم واقعیتش،  

.کرد  صدا  دینگی  موبایلم تا کشید، طول ایدقیقه  پنج شاید   

 

. متاسفم: ثریا  

. باشی باید : گراهام  

 

 احساس باید  زن اون موند،می طورهمین ذاشتممی  باید 

  مست  من ولی. شد می  ماجرا  پایان این و کرد می  وحشتناکی

  شده شهوتی لعنتی طرزی به که نبود  هم ذکر  به  الزم و بودم

  من باسن، و  پاها  ها،سینه اون به کردن نگاه  روز کل. بودم

.  بود  کرده تحریک کامال رو  

 

ثریا؟  پوشیدی، چی: گراهام  

ای؟جدی  االن: ثریا  

! بدهکاری بهم کردی،   خراب  رو من روز  تو: گراهام  
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.  منحرف عوضی نیستم، بدهکار بهت هیچی  من: ثریا  

  هاشسینه چاک  از عکسی  که گهمی  رو این زنی:  گراهام

  اولش بزرگند،  خیلی. دانقشنگی هایسینه.  فرستاد من برای

.  باسنه عکس کردم  فکر  

.ایعوضی یه تو: ثریا  

.  بده نشون بهم رو اتچهره : گراهام  

چرا؟: ثریا  

  یا داره همخوانی شخصیتت با ببینم خواممی چون: گراهام

.نه  

چیه؟  منظورت : ثریا  

یمن باشه. فکر نکنم این برات خوش   خب،: گراهام  

.بینینمی رو امچهره  وقتهیچ : ثریا  

  از  سرنخی  یه بهم پس. باشه بهتر اینطور شاید: گراهام

بده.  پوشیدی چی اینکه  

. قرمزه : ثریا  

نکردی؟  عوض رو  لباست اون پس: گراهام  

 کنندمی  چکه بدنم  از که رنگی  هایقطره  با لختم،. چرا: ثریا

! زنهمی نبض تو لطف  به که زبونی و  
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.بود  عجیب  گفتنش  

.انگیزیه شگفت یمنظره : گراهام  

.رفیق  ای، دیوونه جدا  تو: ثریا  

  چک  رو مغزم بدم  باید. ام دیوونه یکم واقعیتش،: گراهام

  چهره بدون آدم  یه مورد  در  داشتم  روز تموم چون کنند،

.  کردممی  بافی خیال  

! رسهنمی بهت من از ایلختی  عکس خب، خیلی : ثریا  

کنم؟ شروع  اول من چطوره : گراهام  

 

  جوابی دیگه پیامم  این از بعد  چون بود، شده شوکه احتماال

. ندم ادامه اون با  بازیم کثیف به دیگه  گرفتم تصمیم. نداد 

 لمسینه  روی  رو  بلکی انداختم، کاناپه  طرف  اون رو گوشیم

. خوابیدم و گذاشتم  

 

*** 
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  کنم، خارج ذهنم از  حدی تا رو  ثریا  گرفتم  تصمیم بعد، روز

.  برگشت  کامل شدت با  بهش فکردائمی  بعد  روز دو اما  

 نیومده  گیرم صندلی هم  من و بود  شلوغ خیلی صبح متروی

  رو اطرافم و بودم آویزون ایمیله  به تعادلم  حفظ برای. بود 

  نکرده دقت مترو توی  مردم به وقتهیچ تقریبا . کردممی  نگاه

.اوردممی یاد  به رو دلیلش حاال، و بودم  

. لعنتی چل   و خل هایآدم  

 دیدم  رو زنی پاهای و خورد  مترو  کف  به نگاهم لحظه، یه در

  تتوی روی  هامچشم  که  حینی در. واگن بود   اونطرف از که

  هایانگشت. تپید می  شدت  به قلبم  بود، ثریا مشابه پرهای

. داشتند   قرمز   الک ثریا مثل هم پاهاش  

! لعنتی  

.بود  خودش  

  موبایلم  هم همینجا از باید . شد می  مترو همین سوار هم اون

.باشه کرده پیدا رو  

  بهتر. بشم ناامید  خواستمنمی . بیارم باال  رو سرم  تونستمنمی 

. دادممی  ادامه رو پردازی  خیال همین بود   

  چه واقعا  زن اون فهمیدممی  باید . بودم مجبور خدایا، اما

. بود  شکلی  
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  باال آرومآروم هامچشم دادم اجازه بعد  شمردم، ده تا  آرومی به

  چرم بند  با  پلنگی، پول  کیف بود، کرده چلیپا  که  پاهایی. بیان

  که رنگی  ارغوانی و بلند  پیراهن بود، کنارش  که مشکی

  نمایش به رو بودم  کرده بافی  خیال درموردشون که  هاییسینه

.رسید  گردنش باالی به  هامچشم بعد . بودند  گذاشته  

 

 لعنتی، 

 لعنتی، 

. لعنتی  

 

  و ابریشمی سیاه، موهای. کرد می  نگاه روش جلوی  به مستقیم 

  سرش باالی  اسبی دم رو بود   رنگ   قرمز انتهاشون که بلندی

. بود  گذاشته نمایش به رو باریکش و دراز گردن و بود  بسته

  جواهری. بود  عالی کمان  یه زیبایی به روشنش  قرمز هایلب

 ی اندازه رنگش ایقهوه بزرگ هایچشم . بود  زده  بینیش به

  فرشته   یک یچهره شیطان، دونید،می   چی شما.  بودند  نعلبکی

تا ثریا  واقع، در! داشت رو ن د  .  بود  انگیز شگفت  و عجیب  و 

  کردممی  سعی قبال اگه. خورد  تکونی هیجان از آلتم

. بود  شده ممکن  غیر  دیگه حاال  کنم، فراموشش  
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  هامونچشم شد، خودش روی نگاهم  یمتوجه و  تشبرگ وقتی

  کی من دونستمی  اون که نبودم  مطمئن. شدند  همدیگه قفل

 نگاهش  سادگی به  ثریا  بعد،. شد   تندتر قبم ضربان. نه  یا بودم،

.  شد  خیره مترو یپنجره  به و گرفت  رو  

ام؟شکلی چه من دونستنمی   

.  بود   موبایلم توی من از عکس  چندتا فقط. دادم  تکون رو سرم

  و بودم رفته مادربزرگم دیدن  به  که بود  وقتی  ها اون از یکی

 نکرده چک رو  هامعکس شاید . بودم پوشیده رسمی غیر لباس

تا ثریا اگر . نه. بود  ن د    رو دهنش احتماال شناخت،می رو من و 

.  کرد می  باز  

. شناختنمی  رو من اون  

  زیباش  یچهره به کردن نگاه  به.  کشیدم آسودگی سر از آهی

  در که بود  کسی همون این  که  بودم حیرت در و دادم ادامه

 خالی صندلی  یه. بود  زده بهم رو  من زندگی  تموم روز  یک

  و گرفتم دستم  رو موبایلم  نشستم، روش خورد،  چشمم به

. اوردم رو اسمس  

 

.بگذره خوش بود  قرار  
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بلند؟  یا کوتاهه موهات : گراهام  

.  کنم   فکر گفتنش به  تونستممی که  بود  چیزی  ترین جالب این

  توی  صبحم امروز  های  فانتزی  از اگر  که کردم فکر  این به

  و باورنکردنی  و بزرگ هایسینه اون به زدن روغن -حموم

 دوباره احتماال گفتم، می  بهش -هااون بین خودم لغروندن

.داد نمی  رو جوابم  

دی؟می  ترجیح رو  کدوم تو: ثریا  

. بلندم مو هایزن  عاشق  من. بلند : گراهام  

  ی شیشه  به اگر فهمیدم اما . کنم نگاه  بهش مستقیما تونستمنمی 

.  ببینم  رو تصویرش انعکاس تونستممی  کردممی  نگاه پنجره

  موبایلش، به کردن نگاه دوباره از قبل و اورد  باال رو سرش

.انداخت من به  نگاهی  

. دارم کوتاهی خیلی  موهای من. کوتاه: ثریا  

 

!دروغگو  

 هاشلب  روی آمیزی  شیطنت پوزخند   پیامش، فرستادن  از بعد 

! کردممی  درستش. بست  نقش  
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  کثیف فانتزی این به داشتم  دیروز  تموم. بد چقدر: گراهام

 وقتی تونیمی که بلنده  موهات قدری  به تو که  کردممی  فکر

.بپیچونیشون  کمرم دور   زدی  زانو پام جلوی  

 

  به و بودم  آمیزش شیطنت پوزخند  اون شدن ناپدید  شاهد 

  اگه بودم مطمئن و شدند  باز هم  از هاشلب. اومدم هیجان

.  بشنوم رو تندش هاینفس  صدای تونستممی  بودم تر  نزدیک

. خورد  وول صندلیش توی دادن جواب از قبل ایلحظه برای  

 

  از  مدت یه که  دارم اکید دستور . تونمنمی. متاسفم: ثریا

.  کنم پرهیز زبونی  فعالیت هرگونه  

 

! کوفتی؟ چه  

 

کی؟  طرف از : گراهام  

. نیست صحیح گفتنش.  کسی  یه: ثریا  

  حرف  دادن تکست آداب  بودن صحیح از  داده کسی: گراهام

. فرستاد پورن عکس غریبه یه برای  که زنهمی  
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  خط رو اعصابم تو. نفرستادم  پورن هاغریبه  برای من: ثریا

 علی اینکه بخاطر  بدم نشون خواستم هم من. کردی  خطی

 من و بیان پایین پادشاهیشون  تخت از  نکردند قبول حضرت

!اندداده  دست  از  چی  بپذیرند رو  

 اعصابت هم  باز خواممی  باشه، این اشنتیجه اگر : گراهام

. اوقات اغلب. کنم خطی  خط  رو  

 به داشت  مترو. شد  خیره بیرون به پنجره از  مدتی برای

  رفتن  برای رو راهش زن  این. شد می  نزدیک من ایستگاه

 توضیحش وجود  با  که دونستممی و بود  کرده  پیدا پوستم  زیر

  یجلسه روی تونستمنمی  زبانی   های فعالیت محدودیت از

.  کنم تمرکز هشتم ساعت  

کی؟ از : گراهام  

. دلیا : ثریا  

  خطور ذهنم به هم  فکرش حتی بود؟ گرا همجنس اون. لعنت

  مرد  یه برای  رو تنش  عکس لزبینی  کدوم. بود  نکرده

فرستاد؟می   

 

گرایی؟ همجنس تو: گراهام  
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 یجلسه اگه. شد   کم  حرکت  سرعت رسیدیم،  ایستگاهم به  وقتی

 پیاده کجا ثریا  بفهمم تا موندممی  مترو توی نداشتم،  مهمی

  از قبل  تا اوردم باال رو سرم  مغزم،  مخالفت باوجود . شهمی 

  رو پیام داشت  و بود  پایین سرش. ببینمش نظری شدن، پیاده

  زیبای  لبخند  یه. بود  صورتش  روی لبخندی اما کرد،می  تایپ

 دوست بیشتر که  ساختگی لبخندهایاون از  یکی  نه . واقعی

  کامل اون با و داشتند  آینه جلوی گرفتن عکس  موقع هامدختر

تا ثریا. نه. رسیدند می  بنظر ن د    لبخندی. زد می  لبخند  واقعی  و 

.  بود  زیبا  بسیار و کج کمی  که  

 

  باعث خوشبختانه،. خورد  فالش موبایلم جدیدی پیام رسیدن با

. کنم تمومش بشه،  ام خیره  نگاه یمتوجه اینکه  از قبل شد   

 

  پیش روز  دو دلیا . نیستم همجنسگرا نه، . هاه  هاه هاه: ثریا

  تا کرد  تاکید اکیدا خاطر  همین  به. کرد  پرسینگ رو زبونم

. ممنوعه زبونی فعالیت  هر  زبونم، کامل بهبودی زمان  

 

. لعنتی  
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  همه فقط اینکار اما کنم، آروم رو خودم تا  بستم  رو هامچشم

  شیرین و ظریف یچهره اون  از تصویری. کرد  روبدتر چیز

  توی نشستمی  آلتم روی  که ایشده پرسینگ  شرور زبون و

.  شدند  باز  هامچشم دوباره و  بست نقش ذهنم  

  بسته از قبل  آخر ی لحظه در بود، شده پرت حواسم کامال

  امروز اطالعات این با.  زدم  بیرون قطار از در، شدن

بکنم؟ غلطی چه خواستممی   
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 فصل پنجم

ایثر  

 

 

 

 دایپ آسمون ی تو یابر چی ه که  یروز بود، یخوب یهوا

  کردمی م یسع و بودم شده رهی خ رونیب به پنجره از. شد ی نم

  برم  و دور قبال . کنم درک رو بود  اومده سرم که  ییبال

  از یبعض  با یحت بودم، دهید  رو یاچهره  خوش یمردها

 گراهام   کینزد  هروقت  چرا پس. بودم گذاشته  هم قرار هااون

  مثل و گشتمی برم قبلم سال زدهیس به بودم، مورگان یج

  کنارم مدرسه، یا یتر کافه  ی تو یگوگول یپسر  که  یزمان

شدم؟ی م پاچه دست و یعصب بود، نشسته  

  که یکشش.  بودم متنفر  بهش  نسبت  بدنم یهاواکنش از من

  کردنش خفه و بود  شده جاد یا خود  به خود  داشتم بهش نسبت

 اومده سرم به اونچه  با تونستمی نم. اومد ی م نظر  به رممکنیغ

  سون،یج به  کششم بودم نتونسته که همونطور بجنگم، بود 

.بدم ادامه رو بودم، گذاشته قرار باهاش  که یخوب  پسر نیآخر  
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  گراهام  با ییارویرو یآماده  کامال قطار یتو صبح، امروز

  یبرا شدند، گه یهمد  یهاچشم قفل  هامونچشم ی وقت. نبودم

  ی کیزیف کشش همون هم اون  د یشا کردم فکر  هیثان از یکسر

  من به  نسبت رو داشتم، بهش نسبت  کنارش بودن موقع  من که

  گرفتن قرار  ری تاث تحت از ینشون چیه یب اون بعد  اما. داشت

 بود  شده من حضور یمتوجه  یسخت به. برگردوند  رو نگاهش

  هامدست هنوز. داد یم واکنشش بودن یعیطب از خبر نیا و

  یمثبت ینکته تنها . د یرس امشیپ نیاول که دند یلرزیم داشتند 

  اثرات د یرسی نم  نظر به حداقل که بود  نیا داشت، وجود  که

 اون. باشه شده  ظاهر امچهره یرو حضورش  از یناش شوک

 نیا داشتم قصد   هم من و بودم ی ک من  که نداشت ینظر چیه

. بدم ادامه رو  یباز  

  از یبزرگ  یادسته . ختیگس  هم از  رو افکارم یرشته دایآ

  نیا یتو یک  واقعا. گذاشت زم یم یرو رو شده باز یهانامه

  پست  یخبر  یهاستون  یبرا و نوشتی م نامه زمونه و دوره

  قرن منم،  ن یا. د یدار نامه اونجاست؟ یکس سالم، کرد؟ی م

.هاه هاه هاه! کمی و ستیب  

 

  کار  ی نترنتیا  ستون یبرا هاپاسخ  یرو یبتون یکنی م فکر -

؟یکن  
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. بدم انجامش تونمی م. حتما-  

  ارائه یدرخور و مناسب ی هاهیتوص یبتون  بار نیا د یشا-

.  یبد   

 میسع:»دادم جواب اما نبود،  مناسب  من یکوفت حال امروز

.« کنمی م رو  

.بده انجامش درست حتما  بار نیا ست، ین یکاف  کردن یسع-  

  وسطم انگشت هم  من  د،یکوب بهم محکم  رو دفترش در  و رفت

.اوردم باال براش رو  

  تا  کردم، هانامه یتوده گشتن  صرف وقت  یساعت کی حدود 

  دایآ سبک به تونستمی م  بنظرم  که کردم دایپ رو  ییچندتا نکهیا

 یهاگلوله اولم، سینو چرت  تا چند  یجه ینت. بدم رو جوابشون

  که شدم متوجه بعد . شدند  آشغال سطل یراه که بودند  یکاغذ 

  قدم. داشت وجود  یروش یعن  ی ها حتینص نوشتن یبرا

 د یبا  کردمیم  فکر  که اونطور رو هاسینو شیپ د یبا اول،

  کامال یاجمله با رو جمله  هر  د یبا بعد،. نوشتم ی م باشن،

  شگفت  طرز  به . کردمی م نیگز یجا امهیتوص اصل با متضاد 

 داواریآ ییهاحت ینص یامرحله دو یپروسه نیا ،یزیانگ

.کرد یم د یتول  
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ز، یعز یدایآ  

.  گرفتم بهم انت یخ موقع رو  پسرم  دوست  مچ من شیپ سال

 تکرار گهی د و بوده وحشتناک اشتباه هی کارش  گفت اون

 مونرابطه به گرفتم میتصم ،یناراحت یکل  از بعد. شهینم

  فراموش ای رمیبگ ده یناد رو  کارش تونمینم اما. بدم ادامه

  فکر. امشده  جذبش  یلیخ  که هست   یمرد کارم سر . کنم

  تا دو. بکنه بهم یکمک ممکنه بخوابم باهاش اگه کنمیم

کنه؟ حفظ  رو رابطه هی تونهیم اشتباه  

.تسیها د یسا نگیمورن پائوال،  

 

:اول قدم  

 

ز،یعز یپائوال  

  جادیا باعث  اما کنه،ینم درست  رو  یزیچ اشتباه  دوتا. بله

  هی یالزمه  قطعا. دنبالش برو پس. شهی م خرخفن یزیدستاو

.  آدی م که جنونه  هاتعهد زدن دور  از  بعد اما تعهده، رابطه

  کی که یکس.  انتخابه ست؛ین  اشتباه انت،یخ.  باش نیب واقع

  هی کن، یتالف. مونهی م  کار انتیخ  شهیهم کرده، انتیخ بار
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  دوست نکهیا از  قبل بعد، و  بزن هات پسرِ  اون با یدور

. کن ترکش کنه تکرار رو  کارش پسرت  

 

: دوم قدم  

 

ز،یعز یپائوال  

  واقعا اگر. کنهی نم درست رو  ی زیچ هرگز   اشتباه دوتا نه،

 وسوسه نیا  از یمتیق هر  به دیبا د،یارابطه  حفظ  به متعهد

 تونندی م هم  یطرف از  اما کنند،ی م اشتباه مردم. دیکن یدور

  کار کردن اشتباه . کنند رییتغ و رندیبگ درس اشتباهات از

 باش مطمئن. باش ییخدا.  خداست کار دنیبخش و انسان

  به خم  یعاشقش واقعا اگر. کنهینم تکرار رو  کارش دوباره

.کن تحمل و ارین ابرو  

 

 

.  بردم دایآ یبرا ین یبازب  جهت رو  ها پاسخ بعد   

. شدم زده  جانیه خورد،  زنگ   میگوش یوقت روز، وسط

  کار نیا که اندازه همون به.  باشه گراهام داشتم انتظار

 شیشهوت و  یعصب یهاام یپ   منتظر واقعا من بود، مضحک
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 رو امشبمون قرار  کامال . شدم د یناام آسپن امیپ دنید  با. بودم

  کنسل به لیتما من یهیاول العملعکس. بودم کرده فراموش

  براش یامی پ و گفتم دروغ عوض،  در اما. بود  قرار کردن

  که  یکس بود، دوستم دوست   آسپن! امشبم منتظر  که نوشتم

  ی خوب پسر واقعا د یرسی م نظر به و بودم دهید  ی مهمون یتو

  از ی امیپ انتظار در خونه، یتو نشستن اون،  بر عالوه. باشه

  ناراحتم  فقط نداشت،  من مثل ی زن به یاعالقه  اصال که یمرد 

.کرد ی م  

 

  عوض رو هوام و حال قرار نیا نکهیا د یام به کار،  از بعد 

. گرفتم   کار به  رو تالشم کل کرد،ی م  

 

  که روشن،  بنفش رنگ به ی راهنی پ با و دمیپوش ی تنگ نیج

  هی. گذاشتیم  ش ینما به رو  هامنه یس چاک دلبازانه و دست

  ی تو و کردم اضافه پم یت  به هم  یسکس یمشک  بند  صندل جفت

  نظر  به خوب یلیخ  ،یلعنت. کردم برانداز رو خودم نهیآ

  من یکرد ی م  فکر  که مورگان، گراهام  دمتییگا. اومدمی م

. ندارم رو گهید  نگاه هی ارزش  

  قرارم  یهاطرف  معموال و کردمی م  یزندگ نی بروکل یتو من

  نقل و حمل  لیوسا. دمید یم  میبود  کرده نییتع که  ییجا رو
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  من که  ییاونجا از و نبودند  کردن دختربلند   مناسب  یعموم

  یخوب زیچ  نداشتم هابهیغر به آدرسم دادن  به یاعالقه  هم

  النگ  یتو رو من خواستیم  آسپن که  ییاونجا از اما. بود 

.دنبالم اومد ی م  د یبا نه،یبب لند یا  

  داشته نجایا یکوتاه  توقف هی د ی با  من ، ینش ناراحت دوارمیام-

. باشم  

. ستین  یمشکل حتما، -  

  نیماش یتو یگو  و گفت ،یمهمون  یتو دارمونید  برخالف

 دادن ادامه یبرا  بودم مجبور  من. بود  کننده معذب  و انهیناش

. بپرسم ییهاسئوال گو  و گفت  

کلوب؟ ی بود  گفته م؟یری م  کجا میدار-  

. ندارم اجرا نه  ساعت تا . طنزه  کلوب هی-  

؟ییاجرا گریباز تو-  

.آره-  

: گهیم و ندازهی م باال یاشونه  

.نشون دو و ری ت هی-  

 نشون  حرفش. کرد  ناراحت رو من واکنشش مورد   در یزیچ

  تا  کردم رو م ی سع من اما . فهی تکل رفع   صرفا قرارمون داد ی م

  به  که ی بار نی آخر از یاد یز  مدت. بدم انجام  رو کار نیبهتر
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  ی سع هم  آسپن د یشا و گذشتی م بودم رفته یکمد  کلوب

.  زهیبرانگ رو  نمیتحس تا بده، نشون  من به رو خودش کرد ی م

  تا انداختم ینگاه دراومد، فمیک ی تو از لمیموبا یصدا یوقت

  از یبخش اما  بودم، متنفر  تیواقع  نیا قبول از. بود   یک نم یبب

. باشه گراهام  خواستیم وجودم  

: گفت. کرد  پارک و شد  نگیپارک وارد  آسپن  

.خوامی م وقت  قه یدق چند  فقط-  

:دمی پرس بذاره؟ تنها  نیماش یتو رو من خواستی م  

م؟ ییکجا  ما-  

توی تاریک ی نگاهی به اطراف  انداختم. 7. ایلون18در سمت  

.  داشت قرار راستمون سمت جنازه عییتش سالن و چپمون  

.مرده  امعمه . خونه شور مرده برم یسر  ه ی د یبا من-  

!مرده؟ اتعمه-  

. دمیفهم شیپ یقه یدق ده آره،-  

: گفت  و شد  خارج  نیماش از  

.ی ا یب من  با یتونی م یبخوا اگر-  

. مونمی م  منتظر نجایا من. اوووم-  

 
 مجموعهی سوپرمارکتهای زنجیرهای. 18
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!بود؟  یکوفت چه گهید  نیا  

  نشسته نیماش داخل نگ، یپارک یمحوطه یتو مبهوت و مات

  عییتش مراسم  به رو من قرار،  عوض قت ی حق در. بودم

  صدا به لمیموبا دوباره یوقت. بود  اورده اشعمه  یجنازه

 ازش حواسم کردن  پرت  یبرا بتونم  د یشا کردم فکر دراومد،

. کنم استفاده  

 

چطوره؟  زبونت:  گراهام  

.ده یخواب ورمش...  بهتره: ایثر  

. بودم نگرانش روز تموم: گراهام  

!نطور؟یا که: ایثر  

 

  تونستیم یعوض جذاب   یآقا  با گوم وگفت . زدم لبخند 

.باشه آسپن با قرارم بخش  نیبهتر  

 

ا؟یثر ،یکنی م کار یچ یدار االن: گراهام  
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  یتو رو جذابش یصدا خوندم،یم رو سئوالش داشتم یوقت

 اونچه برخالف. شدند  خیس  دستم یموها. دمیشنی م گوشم

 نشون واکنش مرد  نیا  به نسبت  بد  بدنم گفت، ی م  مغزم

. داد ی م  

 

.قرارم سر االن من تش،یواقع: ایثر  

 

 داشتم. ومد یدرن م یگوش از ییصدا چیه یطوالن یمدت یبرا

  میگوش دوباره موقع همون اما شد، تموم گهید  که کردمی م  فکر

.د یلرز  

 

  فرض  شهی م یدی م امیپ من به ی دار که ییاونجا از : گراهام

ره؟ ینم شیپ خوب  قرارت کرد  

. استمتکبرانه فرض هی نیا: ایثر  

ه؟یچ  اسمش : گراهام  

؟یبدون رو  اسمش یخوای م چرا: ایثر  

  رو  آدینم خوشم  ازش ییهوک ی که یکس  اسم  تا: گراهام

.بدونم  
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.زدمی م لبخند  یلعنت  یگوش به دوباره که  یمن و  

 

. آسپن: ایثر  

. احمقه هی اون: گراهام  

؟یدیفهم اسمش یرو  از رو نیا تو و: ایثر  

 به تو اون،  با قرار  نیح که دمیفهم ییاونجا از. نه: گراهام

. یدیم امیپ گهید  مرد هی  

 امیپ یاگه ید کس به بودم تو با اگه کنمی م فکر: ایثر

. دادمینم  

  تیگوش یدادینم یتیاهم اصال یبود من  با اگه: گراهام

.  کجاست  

نطور؟یا که: ایثر  

. نطورهیهم قطعا: گراهام  

 

  می تصم و دمیکش یآه. بودم  موافق باهاش ،ی بیعج شکل به

  رو  بودم گرفته  قرار درش که  یباررقب  قرار  اتیجزئ  گرفتم 

.  بذارم اشتراک به باهاش  
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. جنازه  عییتش سالن  به اورده رو من اون: ایثر  

! قرارت؟  یبرا: گراهام  

! عاره: ایثر  

 نیترک ینزد سمت به حرکتت  موقع منتظرم. کن فرار: گراهام

. یبد امیپ بهم مترو  

  تحملش  قرار آخر  تا دیبا. لندهیا النگ یتو عییتش سالن : ایثر

.کنم  

هست؟ هم عییتش سالن از شتریب  یزی چ: گراهام  

. کارش سر ببره رو  من  بعدش قراره. آره: ایثر  

!؟یگفت  یچ : گراهام  

. هرهرهر: ایثر  

. برمتی م آمیم ؟ ییکجا: گراهام  

 

بود؟ ساالرخان ی خوب... نیا  

 

. خوبم من اما. ممنون: ایثر  
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  به آسپن برگشت اون، از بدتر. نداد  ی امیپ گهید  نیا از بعد 

 به دنیرس با . شد  بدتر اون از بعد  زیچ همه . بود  نیماش

 هشدار  بهش یوقت. خورد  یقو یودکا دو قرارم طرف کلوب،

.  دونهیم رو حدش گفت کنه، یرانندگ قراره اون که دادم

  یرو رفتنش از بعد  قه یدق سه. شناختی نم رو من اون ظاهرا

  اتاق به یکوتاه سر  هی زشت، جوک ییچندتا گفتن و جیاست

  خرج دالر سه. زدم رونی ب یدرپشت از بعد  و زدم هاخانم 

  خونه به   تا موندم قطار منتظر  و کردم  یتاکس  یهیکرا

.دمیکشی م خط رو گذاشتن قرار دور یمدت د یبا  د یشا. برگردم  
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 فصل ششم

 گراهام

 

  فکر  با . بود  یکوفت کامال امزدهفلک  یهوا و حال صبح، تموم

  شروع شبید  هوش و حول  از تمیعصبان شدممتوجه  بهش،

  یچهره  و یطان یش بدن با زن اون که  یوقت درست. بود  شده

 بلندش من نکه یا یجا به دهی م  حیترج  گفت  بهم گونهفرشته 

 بود  برده رو اون قرارش ی برا که احمق مرد  اون با  کنم،

. بگذرونه وقت خونه شور مرده  

 شدمی م  قطار سوار شد ی نم شروع گهید  کم ی صبحم  قرار اگر

 یهانه یس عکس به دوباره.  بودم یک  قایدق  گفتم ی م بهش و

  قا یدق شدم متوجه و... شدم ره یخ میگوش یتو زشیانگشهوت

کی بودم؛ یه  استاکر 19نوظهور. و این بیشتر از  قبل گند  می زد  

. دمییگا رو قرارش طرف و خودش. اعصابم به  

 صدا رو ربکا فشردم،  رو یداخل یمخابره دستگاه یدکمه

.بده جواب می منش تا موندم  منتظر و زدم  

!چیه  

. ربکا-  

 
 تعقیب کنندهی انسان و دیگر موارد، به منظور داشتن عالقه یا رسیدن به منفعتی. 19
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 بود  بلند  صدام  یحد  به نبود، مخابره دستگاه  به  یازین نباریا

. بودند  دهی شن  یکوفت دفتر اون کل حتما  که  

. چ یه هم هنوز  

  به محکم  ییهاقدم   با و کردم  پرت زمیم یرو رو یا پوشه

. بود  نشسته اونجا سرخ یموها  با ی زن. رفتم م ی منش ز یم سمت  

؟ی هست ی ک شما-  

. شما ر یاخ روز دو یمنش . هستم نیل-  

 در دونستمی م د یبا من که  انگار د،یکش درهم رو ابروهاش بعد 

.  زد ی م حرف یچ مورد   

شد؟ یچ  ربکا-  

ارم؟ یدرب رو  تهش و سر د یخوای م. مورگان  یآقا دونمی نم-  

 سیسوس کهی ت  هی تست، نون بولقمون،. خوامی م  ناهار.  نه-

.باشه تلخ قهوه، تا، دو نه که، یت هی  فقط. سیل نیآلپ  

. باشه-  

.  ریبگ پول رشیپذ  مسئول از-  

.  نخورد  تکون اما زد،  لبخند  بهم  

. برو ؟یهست ی چ منتظر  پس-  

برم؟  االن د یخوایم اوه،-  
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.  برگشتم  دفترم به و کردم  یغرغر  لب ریز  

  یپاها  از یعکس و خورد  فلش د،یلرز میگوش که بود  عصر

 نداده رو یاول امکیپ وقتچیه قبال اون. داد  نشون  رو ایثر

.بود   

. من  به لعنت  

  جلب رو موافقتش د یبا. بکشه رو من داشت قصد  زن نیا

. نهیبب رو  من تا کردمی م  

 

. بده نشونم شتریب: گراهام  

. آدی م رت یگ که هیزیچ تموم نیا: ایثر  

. کن باز برام رو هااون. یکنی م تیاذ یدار:  گراهام  

. نداره  راه : ایثر  

؟ یشد اتیاخالق بندیپا هوک ی: گراهام  

 نیب دادن نشون و دارم  یحدود  و حد خودم  یبرا من: ایثر

. سختمه  ی قرمزها خط  اون از یکی قطعا تو، به پاهام  

 االن من نکهیا دادن نشون ی برا ی حد چیه  قطعا و: گراهام

  من تصورش با  فقط االن قتش،یحق. نداره  وجود سختم چقدر 

. کرده   سخت کامال رو  
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؟یستین کار سر االن. یعوض: ایثر  

 برام  رو  پاهات عکس  چرا پس.  سرکارم  که یدونی م: گراهام

. یاریب جانمیه به  یدار ی سع  ؟یفرستاد  

.کشهینم  طول ادیز: ایثر  

  صدات بذار حداقل  ،یدینم نشون بهم که رو  واژنت: گراهام

.بشنوم رو  

. ی دیشن رو صدام قبال: ایثر  

  ،یبود ی تدافع حالت  یتو موقع اون یول . آره : گراهام

.بشنوم ی سیخ یوقت رو صدات خوامیم  

؟یسمخ االن من یدونیم  کجا از  و: ایثر  

.کنم حسش تونمی م فقط: گراهام  

... واقعا: ایثر  

. آره : گراهام  

 

 نگه اغواکننده و آروم رو صدام  عمدا. بود  ایثر. د یلرز میگوش

.داشتم  

. زمی عز سالم،-  

. زمیعز نگو بهم -  
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  گرفته صدام. شد ی م  تنم اومدن جانیه به باعث صداش فقط

:شد یم دهیشن  

. یهست  یشکل چه بفهمم  دارمم  ازین . نمتیبب خوامی م-  

 

. کنم لمست دارم  ازین ا،یخدا  

 

.باشه یخوب یدهی ا کنمی نم فکر -  

نه؟  چرا-  

. ستمین تو نوع از  من.  م یباش هم  مناسب تو و من  کنمی نم فکر -  

: دمیپرس و انداختم باال  رو ابروم  

ه؟یشکل چه قا ی دق من نوع و-  

 کت  ی مغرور که یکس افاده؟ پر پولدار یجنده  هی...  دونمی نم-

پرسته؟ی م دهاشیتمج  با رو تو مثل یشلوار و  

:کردم تکرار شد، ر یسراز جونم به  یقیعم یخنده  

آره؟ ،یشلوار  و کت مغرور-  

  پا  مردم یهمه  یرو  یتونی م یکن ی م فکر و یمتکبر  تو آره،-

.  یبد  ادامه راهت به و یبذار  
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- ه ی-فقط.  ا یثر باشم، باهاش خوامی م  من که نفره هی  فقط  خب،-

. تو فر، ن  

؟یشد  ی تخم نقدریا چطور تو-  

  هانیا م،ینشد  زاده نطوریا ما! جوره؟ هی  ی هرکس چرا-

.اند یاکتساب  

؟یشد  استاد  توش تو که هنره هی بودن یعوض پس-  

... چون میعوض  من-  

. بودم مردد   

  رو گاردم  یوقت  که ییهااحمق با  یسروکار خوامی نم چون-

. باشم داشته آن،ی م طرفم  کشمی م نییپا  

؟ یبکش باال رو گاردت  یگرفت  می تصم که افتاد  یاتفاق چه-  

  ی زن یبرا رو دلم یسفره من ا؟یثر  هاته، سئوال پشت  یچ-

. کنم ینم   باز امنکرده رو اون ی حت که  

؟یگی م  بهم رو رازهات ، یبکن رو  من بذارم اگه-  

 

.  خورد  ی تکون جانیه ازبدنم  باهاش، بودن فکر با  فقط  

 



 مغروِر کت و شلواری، ریحانه.

 87 

  هر  باشم، داشته سکس باهات زی م یرو االن  نیهم اگر-

. گمی م بهت رو  یبشنو یبخوا که  یکوفت  

. نهی هم قایدق  منظورم قا، یدق-  

 

  تونستمی م م،یکرد ی م  بحث میداشت حدودا که یوجود  با  یحت

 دونستمی م  ییجا ه ی از. کنم حس صداش یتو  رو یطبع شوخ

 لذت گو و  گفت از و زد یم لبخند  داشت من  مثل هم اون

. برد ی م  

: گفتم و کردم  صاف رو گلوم  

  تفنگ نیا به چطور تو. تو ی زندگ سر  میبر  ای ب. خب  یلیخ-

؟یشد  لیتبد  کشنده یکوچولو  

.بودم نی هم شهیهم من-  

.  داشتم باور رو  حرفش حال، هر  به. دمیخند  بسته دهان با

  نه؛  کنه، یباز نقش نکهیا نه  د،یرسی م نظر به سرزنده واقعا

.بود  شیواقع خود  واقعا نیا  

ا؟ یثر ،یکنی م کار یچ یزندگ گذران یبرا-  

کنم؟ ی م کاریچ  یکنی م فکر -  
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.هیسخت سئوال-  

.  انداختم زمی م یرو رو  پاهام و خاروندم رو امچونه  

  و ها نهیس نیا  با...  دارم ازت که ی کم اطالعات اساس بر-

  نیا از یکی  یتو د یشا خوامی م فکر   زت،یانگ شگفت یپاها

 کلوب های شبانه و دود  گرفته،  رقاص  گو-گو20 باشی. 

  ی  هیما  من دفتر . ی گفت  درست  رو کیتار  بخش  خب،-

  که ه یمزخرف  رکاهیز  آب یهاآدم اون از سمی رئ و هیافسردگ

. ه یکس هر کون تو سرشون  

. بزنه د ید  رو تو باسن نهیبش مرده که نهیا از بهتر  نیا-  

 

  ،یهست وونهید  حسود  هی تو کنه  فکر  نکهی ا از قبل! حیمس

. کن درست رو  حرفت  

 

: گفت.  نشد  وقت اما  

  تو سرش اتاقش یبسته  یدرها پشت و... زنه هی مرد، اون

  خسته شغل  هی. کنمی م  کار پند  ستون یبرا من . مردمه کون

. کنم پرداخت  رو هاقبض  د یبا  فقط است،کننده  

 
 نوعی رقص، در کلوب های شبانه انجام میشه. با چکمه و پوشش های دیگه... 20
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ستونه؟ کدوم.  باشه جذاب ی لیخ کنمی م فکر   که من-  

  کارم سر ی کن ی سع ممکنه. نه  ای بگم،  بهت د یبا  ستمین مطمئن-

.  یکن  بمیتعق  

  بهم چطور اول بار  ستی ن ادت ی حرفت؟  ست ین مسخره-

م؟یشد  ی معرف  

. بپرس دایآ از-  

.ام دهیشن ش رواسم قبال  کنمی م حس-  

.کنهی م کار داره ستون  نیا هاستسال-  

.خوند یم  رو فیرد  نی ا مادرم! درسته  

 

؟ یکنی م کاری چ اونجا تو خوندش،ی م  مادرم-  

  جواب رو تیوبسا یهاپرسش  یبعض و کنم یم  کمک  دایآ به-

. دمی م  

:دمیخند   

؟یکنی م حتینص رو مردم  تو پس-  

سخته؟  کارم  ن یا باور  یکجا-  

.ازمندم ین اندز و پند  یی چندتا من-  

.  باشه-  
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؟ ینیبب رو  من کنم  تیراض د یبا چطور-  

  رو زهایچ  ی سر ه ی بهتره ها  وقت یبعض. کن اعتماد  بهم -

  ز یچ هم  با ما بودن از کنمی نم  فکر. یبد  ادامه ی ا حرفه

. بشه بمونینص یخوب  

چرا؟-  

. یکنیم استفاده من از سکس یبرا فقط  تو-  

 

  یجاذبه. نه  ای بود  درست حرفش نمی بب کردمی م فکر  د یبا

 وجودم اعماق در اما. بود   ماجرا از یبخش  هی فقط یجنس

. بود  هاحرف  نی ا از تر  قیعم اون، با امرابطه نیا دونستمی م

 ای و بود  اومده کجا از احساس نیا بفهمم  تونستمی نم  فقط

  تونستمی نم که بود  انداخته جونم به یآتش ا یثر. بود  ی چ شیمعن

  اهدافم از یکی  تنم   ریز  ایثر کردن  لخت. کنم  خاموش رو اون

.  بفهمه تا  گفتمیم  بهش رو نیا  د یبا. نبود  قصدم  تنها اما بود،  

.  ستین یعوض  ه ی مثل کردن رفتار  حرفم  نیا  گفتن از قصدم-

  بخوام  که یکس  هر کون تونمی م  بخوام، که ی وقت هر من اما

. ستین نیا موضوع. بذارم  

ه؟ یچ پس-  

.دونمینم  قا یدق خودمم-  
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: گفتم   صادقانه بعد  و  

. بفهمم که خوامی م اما-  

: د یکش عقب بعد  و کرد  سکوت هیثان چند   

. برم د ی با کنمی م فکر -  

گفتم؟ من  که  هیزیچ نیا-  

. برم د یبا االن-  

م؟ی بزن  حرف دوباره میتونی م  یک پس  خب، یلیخ-  

.  دونمی نم-  

.کرد  قطع  رو تماس بعد،  

تا ایثر ن د    به  لم یتما. کرد  قطع  من یرو رو  تماس یلعنت  یو 

. بود  کرده گرفتارم کردنش، دنبال  

 

! گراهام کن آروم رو  تیکوفت آلت  

 

  تی کفا  یب ن یل بفهمم شد  باعث و افتاد  قور  و قار  به اممعده

  به که همونطور. بود  برنگشته ام قهوه و چیساندو با هنوز

 دره جهنم  کدوم من  یمنش:»دمیپرس شدم،ی م  ک ینزد  زشیم

.«برگرده ناهارم  با  بود  قرار ه؟یا  
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.گردهی برنم گهید  بده اطالع یندگینما  به  ترسمی م-  

 

.بود  یعال  

 

  برگشتم، دفترم  به . بود   گرفته درد  سرم  بهم،  نی کاف دنینرس از

.  زدم  رونی ب و برداشتم رو ژاکتم  

.  د یرس ذهنم به یعال یادهیا. بازکردم  ز یم یرو  رو تاپم  لپ

 که د یام  نیا به  گرفتم میتصم و اوردم باال رو دایآ تیسا

  به شروع . کنم طرح یسئوال د،یرسی م  ایثر دست به سئوالم

. کردم پیتا  

 

ز، یعز یدایآ  

.  کنم خارجش   ذهنم از تونمینم  رسهی م بنظر که هست  یزن

  فرستهی م برام رو  باسنش و پاهاش  هاش،  نهیس عکس اون

  ذهنم به  که ی لیدل تنها. ده ینم نشونم رو صورتش اما

  رو اشچهره   ترسهیم و زشته واقعا اون که نهیا رسه، یم

  جلب  رو دنمید یبرا موافقتش تونمی م چطور.  بده نشون بهم

 اون که ینگر  یسطح اون به مردها یهمه بفهمه تا کنم،

  ستند؟ین کنهی م فکر
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.  منهتن ،یشلوار و  کت مغرور  

 

  رو مزخرفم  چیساندو و بستم رو تاپم لپ دم، یخند  خودم با

  ییهاکوفت نیهمچ شد ی م  باعث  یحت زن  نیا. کردم  تموم

  ییتا چند  کنم، باز  رو تاپم  لپ دوباره نکهیا  از قبل.  بخورم

 یخانه  یتو  رو میم اوضاع و دادم جواب رو  ی کار تماس

 یتو بپرس، دایآ از  از یجواب. کردم چک سالمندان

.بود  کرده جاخوش هامی افتیدر  

 

ز، یعز یشلوار و  کت مغرور  

  کرده تصور خودت  یبرا رو یاشتباه ریتصو ممکنه کامال

.  نداره  وجود خانم نیا یزشت   بر دال یمدرک چ یه. یباش

  دیشا نکه،یا و . باشه نداشته یربط تو به فقط نیا ممکنه

  قتیحق نیا یمتوجه  تا یکن نگاه خودت  به نهیآ یتو یبخوا

 یچهره  کی  از بدتر  اریبس زشت،  تیشخص  کی که یبش

. زشته  

 

  و هوش از. رفت  باال امخنده یصدا و شد  خم عقب  به  سرم

  دنشییگا یبرا  تونستمی نم. بودم  رتیح در  زن نیا ذکاوت
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  با،یز صادق،  بامزه، اون که  قت ی حق نیا بر عالوه. کنم  صبر

 اون بودم، باهاشون که بود  ییهازن   تموم برخالف و جذاب

 دهید  کارمحافظه و ریپذ  بی آس نظر به  که داشت هم  یبخش

  شتر یب د یترسیم   من از چرا نکهیا مورد  در خواستمیم. شد ی م

  ی تیشخص یهای ژگیو از اصال های کنجکاو طور نیا. بدونم

 اما بود، کننده نگران موضوع نیا که یوجود  با. نبودند  من

.بدونم موردش در رو زیچ  همه  داشتم ازین  

 

*** 

 

  سبک هی واقعا توجه، جلب بدونمترو  یتو کنارش نشستن

 د ینبا اون و  دمییپای م رو ایثر  یرک یرزیز داشتم. بود  یهنر

می فهمید، حالم  شبیه اندونه گویی  21بود  که حرفه اش حرف  

.بود  بسته یهالب  با زدن  

  رو کارم نامحسوس د یبا و بود   چالش ک ی واقعا صبح، امروز

  فاجعه یطرز  به اون که خاطر نیا به  فقط نه. دادمیم ادامه

  که  تتو، از پر ی مرد . نبود  تنها اون چون. نه  بود، جذاب بار

.  بود  نشسته کنارش نبود، ایثر  یدسته و نوع از  من  از شتریب

 
اندرونه گویی، هنری نمایشیت که هنرمند با آبهای بسته حرف میزند و مخاطب گمان میکند صدا از اطراف ایجاد شده. به این هنر شکم  21

شود.گویی هم گفته می  
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  رو گردنش خواستی م دلم من و دند یخند یم و زدند یم حرف 

  به  خونم واقعا دش،یبوس و شد  خم  سمتش به  ی وقت. کنم خرد 

  کردم،ی م نگاه  بهشون یدزدک که ییاونجا از. اومد  جوش

 بلند  مرد  اون بعد . رو هاش لب ای د یبوس رو اشگونه دم ینفهم

 رو وجودم حسادت. زد  رونیب  مترو از و شد  جدا  ایثر از شد،

  شده دفن ظاهرم یپوسته  ریز  قبال که یحسادت برگرفت؛ در

  یلیخ یلیخ  قت، ی حق در. شد یم دهید  کننده کور حاال و بود 

  پیتا  رو یامیپ چطور دمینفهم اصال که  یجور کننده، کور

. کردم  

 

ه؟یخر  کدوم مرد اون  

 

  تکون رو سرش آروم یلیخ بعد  بود، زده خی دیرسی م  نظر به

  بای تقر ش،یشگی هم یدهیپر  رنگ پوست. کرد  نگاه من به و داد 

  نگاه مچ فورا و آورد  باال رو  سرش. زد یم  گچ  ید یسف به

.  بودم  یک من دونستی م . گرفت رو امرهیخ  

  م؟یشد ی م مشترک  متروی  ه ی سوار ما دونستی م شهیهم

  انگار بود، من  به  قطعا نگاهش شک،  بدون. کردم فکر شتریب

.  کردند یم نگاه  د یبا رو کجا  قایدق دونستند یم  هاش  چشم که

.  کرد ی م من نشناختن به وانمود  مدت نیا تموم  
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  گهید  دونستمینم . باشه دهید  نت قیطر از رو  من عکس د یبا

.  نداشتند  یتیاهم گهید  هانیا اما دونست،ی م  موردم در یچ

  که بود  ی زن با  من  ییرو ایرو  داشت، تیاهم  که  یز یچ تموم

  باز یداخل یمخاطره دستگاه پشت رو بزرگش دهان یوقت از

.  بود  کرده نفوذ  روحم و بدنم ذهنم، به بود، کرده  

  بعدا،. نداشتم شدن ادهیپ قصد  اما. بود  من یبرا یبعد  ستگاهیا

  با جدال هی نیا. شدمی م ادهیپ گهید  یهاستگاهی ا از  یکی یتو

  که دهیفهم اون قطعا شدم متوجه. بود  یعصب یره یخ یهانگاه

.  دونستمی م رو اون ت یهو هم من  

 ستگاهشیا به یزود  به  د یبا. ستاد یا و شد  بلند  هوک ی

  پشت  درست و شدم، بلند  اون  از ت یتبع  به هم  من. مید یرسی م

  رمیتصو انعکاس  به درها  یشه یش از ایثر. ستادمیا سرش

.بود  شده رهیخ  

 یگربه  مثل. پوشوند  رو دهانم یخودراض از یلبخند 

چشایری 22بودم که باالخره موش  کوچولوش رو گرفته  بود .  

.  بودند  انینما اشچهره یتو یسرگرم  از ینور کم یپرتوها  

  خارج دنبالش به هم  من و زد  رونیب شدند،  باز درها یوقت

 و میداشتیبرم  قدم  آروم یلیخ دو هر . رفتم دنبالش و شدم

 
 گربهی جذاب در آلیس و سرزمین عجایب، با لبخندی که سی و دو تا دندونش رو بیرون انداخته. 22
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  مردم، تیجمع یوقت. می کن کاریچ ا ی می بر کجا مینبود  مطمئن

  د یناپد  باال  یطبقه  یتو و رفتند  باال یبرق  ی هاپله بر سوار

  رو کمرش  ناگهان. میشد  تنها ستگاهیا یتو  بای تقر ما شدند،

.  کنه  نگاه من به و برگرده کردم مجبورش و گرفتم   

  رو بدنش لرزش تونستمی م و رفت ی م نییپا و  باال ایثر  ینهیس

. بود  دو یمسابقه  یتو انگار هم  خودم قلب.  کنم احساس

  داشت من یرو اون که  یری تاث  همون هم من نکهیا دونستن

.  بود  کننده کی تحر  یزیانگ شگفت  طرز  به داشتم،  برش رو

.  کننده کیتحر  یلیخ یلیخ  

  داشت قرار  بهم ک ینزد  که تنش ی گرما با دشی سف پوست یبو

  ه ی مثل درست. بود  کرده بلند   رو آلتم عمال و بود  شده ب یترک

. شدمیم دهید  نوجوون  

 

  و عقب  به  یقدم اون برداشتم، قدم  سمتش به  یآروم به  یوقت

 اشنگه  عقب . برداشت پشتش ی مانیس و بزرگ ستون سمت به

  رو هام  لب و دمیچیپ هاشگونه  ی رو رو هام دست داشتم،

.گذاشتم هاشلب یرو  

 

  زبونش،  کشف  دنبال رفتی م  مشتاقم زبون که  ینیح در

.  شد  محو اطرافم در یهست  تموم. کرد  باز  برام رو دهانش
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 بود، شدنش  میتسل از نشون و د یکشی م دهانم  یتو که ییهاآه

 گرم  یهانه یس. ببوسم رو اون تر قیعم تا داشتند وا می  رو من

  گرفته   قرار امنهی س یرو به رو  یکیالکتر ییپتو مثل پرش، و

  ی گرما مقابل زبونش، یحلقه  فلز  یسرما حرکت. بودند 

  فکر. کرد ی م جاد یا تنم یتو  رو یی ها اسپاسم من، زبون

  ی تو تونستمی م  م،ینبود  یعموم  ی فضا یتو  اگر کنمی نم

  از  شتریب رو  یز یچ چیه. بشم متوقف دنشیبوس یمرحله

.خواستمی نم ستگاهیا نیا از اون بردن  

: کرد  صاف رو گلوش و کرد  دور خودش از رو من  

؟یشناختی م  رو من چطور-  

 

:گفتم  و کردم نوازش رو نشیریز  لب شصتم،  با  

  جواب بود، یک  د یبوس رو تو که یمرد  اون ینگ  بهم یوقت  تا-

.دمی نم  

 مرد، اون. بود  امگونه  یرو  زدن نوک هی نبود، بوسه اون-

. داشت  قرار  باهام صبحونه ی برا که بود  گیت دوستم  

آره؟ دوست،-  

.خوبمه  یها دوست از یک ی هم همسرش. متاهله اون-  

نبود؟ نتونیب  یزیچ چ یه اونجا پس-  
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.  نبودم بدهکار بهت  یحیتوض  من بود  هم اگه اما. نبود  نه،-  

  و کرد  پاک رو بود   متورم من  یحمله  از هنوز که رو لبش

: گفت  

. منم  نیا یدونستی م  کجا از  بگو بهم  پس-  

  از که یعکس یتو تتو اون. نابغه پاهات، یرو ی پرها-

 ازشون تتیهو کشف ی برا هم من. بود  یفرستاد  برام  پاهات

  هم تو ظاهرا داشتمت،  رنظریز  بود  یروز چند . کردم استفاده

. یکرد ی م رو  کار نیهم  من مورد  در  

 

  رو دهانم. نکرد  حاشا  رو شناختی م  رو من مدت  تموم نکهیا

: کردم تر   کینزد  بهش  

  ام یپ که بود  یلیدل نیا ؟یداشت دوست رو ی د ید  که ی زیچ-

  شناختمت،  بار نیاول یوقت ؟یداد یم ادامه  رو من به دادن

. یلعنت ی باش با یز نقدریا شد ی نم  باورم  

... زشتم  من یکرد ی م فکر  که هاحرف  اون تموم  پس،-  

.  ایثر ام،شده جذبت یباورنکرد  ینوع به  من. بودند  مزخرف -

  یمشابه حس هم تو گهی م  بهم بدنت االن،  نیهم درست و

.  یدار من به  نسبت  
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 آدم ه ی تو.  ستین مهم یاافه یق خوش  چقدر  تو نکهیا-

. یخطرناک  

  چقدر بخوام  رو یز یچ هی من  یوقت یندار  ی نظر چیه تو-

  چ یه از خوام،ی م اونچه به دنیرس ی برا. شمی م خطرناک

  تو از شتریب رو ی زیچ چ یه االن،  و. کنمی نم غیدر زیچ

  از  ،یندار بهم یاعالقه  یبگ  بهم صادقانه اگر اما. خوامی نم

  نیا اگر. رسهی نم بهت من از یخبر  چیه گهی د  و رمی م نجایا

  نیزم به  یعصب رو هاتبوت یدار االن تو  که قت یحق

  رو من حس هم تو دهی م نشون باشه، نداشته یعلت یزنی م

.یدار  

. کنم  فکر نطوریا تو مثل  یمرد  به خوامی نم من-  

 

 جور  چه من کرد ی م فکر . بود  کشنده واقعا هاش،حرف دنیشن

  کرده رفتار   آشغال مثل مردم با  بارها  ممکنه م؟ی مزخرف آدم

. نبودم که آدمکش و یجان ... خدا خاطر به  اما باشم،  

  

  مرد  نیبهتر  من  ممکنه.  ایثر بگم،  بهت رو  یز یچ هی بذار-

  در.  نباشم تو  مناسب  مرد  نیبهتر  یحت  ای ن،ی زم یکره  یرو

  که  ی زیچ منکر یتونی نم تو اما. ستمین که دونمی م  قت،یحق

. داره وجود  نیا انیپا  یبرا راه  هی تنها. ی بش نمونهیب  
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ه؟یچ اون و-  

. تو داخل شدنم دفن-  

. افتهی نم اتفاق نیا-  

  ی لعنت یحلقه اون دنیچرخ خواب من ، یلعنت شب   هر-

  که  یهست یز یچ اون تموم تو.  نمیبی م  رو آلتم دور زبونت،

 که  یوقت اون یحت  تو قت، ی حق در . کنم   فکر بهش تونمی م من

  که یبود  یز یچ تموم هم بودم دهیند  رو قشنگت  یچهره من

  دست از من  دنت،ید  از بعد  اما. کنم فکر  بهش تونستمی م

. فتم ر  

: گفتم و کردم نوازش رو اشگونه دوباره  

.بگذرون وقت  باهام   فقط-  

 یخوای م هم  باز  بخوابم، باهات خوامی نم  بگم بهت من اگه-

؟ین یبب رو من  

: گفتم و کردم بازشون بعد   بستم، رو هامچشم  کوتاه یلیخ  

. ذارمی م احترام اتخواسته به-  

  بدنم  گهید  ام کرده عهد . امدهید  صدمه میزندگ  یتو بارها  من-

.  بشم آگاه قصدشون از نکهی ا مگر  نشم، کی شر ی کس با رو

 نخواهد  کار  در یسکس چیه  ،ی باش من  با یخوای م اگه پس،

  من یخوایم . خب یلیخ ؟ی بزن  حرف  باهام یخوای م. بود 
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  واقعا  نیا. شهیم  تموم  نجایهم نیا اما. خب یلی خ ؟یبشناس رو

؟یخوایم  تو که  هیزیچ  

  تونمیم اونچه  به... حاال یبرا اما. خوامیم رو زیچ  همه من-

.قانعم  برسم  بهش  

فته؟یب اتفاق نیا قراره  یک  خب،-  

  یواقع قرار ه ی به و کنمی م بلند   رو بایز  خانم شما،. امشب-

.  برمی م  

! یکی رمانت مرد  چه-  

.  باشه  ادتی هام حرف  اما. رمیم سکس بدون  قرار هی  به من-

. کنمی نم  ییگدا ازت رو  اون من برسه،  وقتش که  یوقت  

 

*** 

 

  پا از  رو من اون، از یام یپ یبرا  انتظار و صبر روز،  یباق

  گرفتم م یتصم بار،   مشقت یانتظار از بعد  جه،ینت در. دراورد 

. سمیبنو بپرس دایآ  از یبرا  یامیپ  

 

ز، یعز یدایآ  
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 خوادی نم کرده اعالم واضحا که نمیبیم رو یزن  دارم من

  یچ  داره دونهینم اون که نهیا موضوع. باشه داشته سکس

  یز یچ ایآ که کنمی م فکر نیا به دارم . دهی م  دست  از رو

  کنه؟ عوض  رو نظرش که هست

.منتهن ،یشلوار و  کت مغرور  

 

  هام  ی افتیدر یپوشه  یتو یجواب ساعت،  کی حدود  از بعد 

.شد  ظاهر  

 

ز، یعز یشلوار و  کت مغرور  

 خوانیم هازن  یهمه  یکن احساس ممکنه کنمی م حس

  داره   وجود یل یدل زنمی م حدس. کنند باز برات رو پاهاشون

 تونهی م تو با سکس داشتن کنهی م احساس زن نیا که

 اون کن ی سع. باشه دردناک براش ممکنه. باشه مضر براش

  تو کن ثابت. بده بهش ی لیدل بهت، اعتماد یبرا ، یبشناس رو

  آب  دوش هی ی رو  بهتره هم، نیب نیا در. یگذاره یسرما هی

. یکنیم دایپ از ین بهش آدیم  بنظر . یکن یگذار هیسرما سرد   
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 فصل هفتم

ایثر  

 

م؟یبر میخوای م کجا : ایثر  

 

.  بشم آماده تا بودم زده رونی ب سرکار از زودتر ی ساعت کی

. بودم کرده کپه تخت یرو رو هاملباس نصف  از شتریب

 لباس املحظه یهوا و حال به  توجه با و ی ضربت معموال

  پوشش سبک من،  یبرا. نبودم پسند  سخت من. دمیپوشی م

  از ییردپا کردندنبال  صرفا نه  بود، میشخص  تیهو نشانگر

گرایشهای کارداشیانها23. به  هم ین خاطر این موضوع 

  من  کردم،یم  امتحان  رو میکوفت لباس نیدهم  داشتم که یلعنت

.  بود  گرفته سخره به رو  

 

  عوض  رو نظرت نکهیا مگر.   رستوران متاسفانه،: گراهام

 امخونه به یگذرون خوش یبرا  یبد  حیترج اگر . یباش کرده 

.  شمی م ترخوشحال  ،یایب  

 

 
 کیم کارداشیان، بازیگر و مدل. 23
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  میعصب اشرندانه نظرات  نیا با بود، یاگه ید  کس اگر

  من جواب. شد ی م لبخندم باعث گراهام یلیدال  به اما کرد،ی م

. بود  چوندنشیپ شهی هم دنم، ییگا بر ی مبن دعوتش به  

 

. باشه شده  عوض نظرم دیشا تش،یواقع: ایثر  

 

 تونمی م اما دفترمم، یتو هنوز من. بده رو آدرست : گراهام

. برسم یکنی م ی زندگ  درش تو  که یجهنم هر  به  قهیدق ده   سر  

  اون کردمیم  فکر که اندازه همون به . دمیخند  شید یناام به

  که  یصداقت یدرباره یداشتن دوست ار یبس یزیچ خودپسنده،

  معموال. داشت وجود  بود، من  با بودن یبرا اشخواسته در

  ضعف ینشونه ،ید یناام دادن نشون اون، مثل ی مرد  یبرا

  گرفتنش ی باز به   یبرا یبد  احساس شد ی م باعث نیهم. بود 

! بایتقر البته،. باشم داشته  

 کنمی نم فکر. بود امشب  خوردن  شام یدرباره   منظورم: ایثر

.  باشه یخوب یدهیا  

  داشته انتظار  نشه، داتیپ قراره اگه. نگو مزخرف: گراهام

. بزنند  رو اتخونه در  باش  

.کنمی م ی زندگ کجا من یدونینم یحت تو: ایثر  
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.کن امتحانم. میرکیز مرد  من: گراهام  

 م؟یری م کجا . بده  بهم رو  آدرس فقط . آمی م خب، ی لیخ: ایثر

.بپوشم یچ بدونم دیبا  

.بپوش رو تنته االن  ی هرچ: گراهام  

 

.انداختم  ینگاه  نییپا به  

 م؟ یببر قراره کجا ؟یصورت یبند شورت  و پورِ یگ نِ یسوت:ایثر

؟یلخت کلوب  

.داد  جواب تا د یکش طول قه یدق پنج  

 

.نزن بهم رو  یلعنت یهافحر  نیا: گراهام  

؟یستین یصورت  طرفدار : ایثر  

  ،ی برندار باهام کردن یباز از  دست   اگر. هستم اوه، : گراهام

  نظر  به یداشتن دوست  باسنت یرو دستم هنر  یهاهیسا

. اومد خواهند  

اسپنک24 چیزی  نبود  که بهش عالقه داشته باشم.  حتی کلمه ای 

  به  رو باسنم بهش فکر  وجود  نیا با اما.  نبود  هم ید یکل

 
 درباسنی، که جهت تنبیه و... استفاده میشه. 24
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. شدمی م  کیتحر اس اماس هی با  داشتم من . انداختیم سوزش

  رو یگوش یمکث  چ یه یب. بود  خطرناک مرد  نیا. حیمس ای

. کردم فرو کمدم ی تو رو سرم دوباره و انداختم تخت  یرو  

 چشمم بود، شده چپونده کمد  پشت که یکوتاه  یمشک راهنیپ

  با. بودم دهیخر عزا مراسم  یبرا رو لباس نیا. گرفت  رو

  با قرارم  یتو شب، اون رو  لباس نیا د یبا کردم  فکر خودم

  که اوردم، رونیب لباس یرهی گ از رو اون. دمیپوشیم آسپن

. خورد  فالش ید یجد  یورود  امیپ از لمیموبا  

 

 که کنمی م برداشت  نطوریا  من. ینداد یامیپ گهید:  گراهام

  باسنت یرو دستم یهاضربه درمورد یباف  یفانتز سرگرم 

. یهست  

  به ساده یسئوال لیتبد  یتو یای عاد  ریغ ییتوانا مرد  نیا

.  داشت فیکث یزیچ  

 نیا که. بپوشم ی چ بفهمم تا کنمی م تالش یسخت به من: ایثر

  کجا دم؛یپرس که یاصل سئوال  به گردونه ی برم رو  ما باز

م؟یبر قراره   

. کردم رزرو یچیزنک  یبرا: گراهام  

ن؟یبروکل یتو: ایثر  
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 اسم نیا به رستوران هی فقط. نیبروکل یتو . آره : گراهام

  قبول که ییاونجا از و یکنیم  یزندگ اونجا  یگفت تو. هست

. کردم  انتخاب رو تو کی نزد یی جا دنبالت، امیب ینکرد  

  امتحان رو اونجا داشتم قصد. خب  یلیخ باشه،. واو: ایثر

  مثل برات دفتر از اومدن رونیب ییجورا هی  بهرحال،. کنم

.باسنته یتو ی درد  

.  یباسنم یتو ی درد مثل تو چون. بود مناسب : گراهام

.نمتیبی م هفت  ساعت  

 

  واقع مترو ستگاه یا یبلوک می ن  و کی یفاصله در رستوران

  که  دمید  رو یاهیس لیاتومب ،یفرع   یتو دمیچیپ  یوقت. بود  شده

 آنک ی در اما  چرا، دونمی نم. بود  کرده پارک ساختمون کنار

  بهم  حسم . نم یبب رو اومد یم رونیب اون از که ی کس تا  شدم خم

. گراهامه  شخص، اون گفتی م  

 در و شد  ادهیپ پوش  فرمیونی  یراننده. کرد ی نم اشتباه حسم

.  شد  رو ادهیپ وارد  نیماش از گراهام و کرد  باز رو عقب

  شلوار و کت. د یباری م مرد  نیا یکله  و سر از  قدرت ا،یخدا

  تن به بود  دهیپوش صبح امروز اونچه از متفاوت  ،یگرون

 شلوار و کت به که بود  اون قطعا ،ید یترد   چیه یب. داشت

 اون به  که نبود  یتجمل شلوار و کت نیا. د یبخشی م ارزش
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 سلوار و کت دنیپوش ینحوه بلکه د،یبخشی م یبرتر  مرد 

 رستوران  یجلو بنفس اعتماد  با و بلند  قد . بود  اون توسط

  و عقب، هاششونه بود، پهن و بزرگ اشنهیس. بود  ستادهیا

. داشتند  قرار  نیزم یرو  محکم  هم،  از فاصله  با پاهاش

 کرد،ی نم  یباز شیگوش با  یحت و کرد ی م نگاه جلو به م یمستق

.  کنه یخوددار  یچشم یتماس از تا زد ی نم زل  پاهاش به ای

  شستش انگشت و بود  شلوارش ب یج یتو هاشدست  از یکی

 شده زونیآو رون یب که شستش.  بود  گذاشته اون رونیب رو

.داشتم دوست رو بود   

 نگاه  یاگهید  سمت به  باالخره ی وقت و کردم صبر یاقه یدق چند 

  رو نگاهم  مچ  و برگشت   یوقت. افتادم راه رو ادهی پ یتو کرد،

. دمیکش  خجالت گرفت،   

 

  کرد،یم نگاه رو داشتمی برم که ی قدم هر  که ییجااون از

  بخش اما شه، دور و کنه فرار خواستی م وجودم از یبخش

 به. بود  دهیپسند  رو اشرهیخ  نگاه یسخت به وجودم یگهید 

 و دادم باسنم  به  ی تکون کردم،  آروم رو اعصابم پس ! یسخت

.  بودمیم  سگ د یبا . نشم گربه نیا موش   گرفتم میتصم  

 

:دادم تکون رو  سرم و ستادمیا روشروبه  
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. گراهام-  

: گفت من یصدا تن د یتقل با و داد  تکون رو سرش هم اون  

. ایثر-  

  مطمئنه، یفاصله حفظ با ها،قه یدق یقه یدق نیتری طوالن یبرا

  گراهام  بعد . م یکرد  نگاه گهیهمد  به و میستاد یا رو ادهیپ یتو

:د یغر  

. یلعنت-  

  از و د یچیپ دستش دور رو موهام از  یمشت اومد، سمتم  به و

 خواستی م که  ی تیموقع یتو رو سرم  تا کرد  استفاده هااون

.د یبلع رو دهانم دهانش،  بعد   و بده قرار  

  درست نیا اما. کنم مقاومت کردم یسع  هیثان از  ی کسر یبرا

  د یخورش یگرما  مقابل مقاومت یبرا  یخی قطعه  تالش مثل

  کننده کور نور  یجلو عوض، در. ناممکن قدرهمون. بود 

  بود، دهیچینپ تنم  دور نرم رو اشگهید  دست  اگر. شدم ذوب

  مغزم هربار . بشم نی زم پخش تا بود  ی خوب فرصت

!خائن. شد ی م  میتسل بدنم  اما کنه،  مقاومت مقابلش خواستی م  

:اومد  حرف  به  هااون مقابل کرد، رها  رو دهانم باالخره یوقت  

  با روز  هی اما ،یخوای م که  هیزی چ تموم نیا  که یوجود  با-

.  باشه ادتی رو نیا.  یکنیم درخواست ازم التماس  
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:اورد  سرجا رو حواسم و  هوش تکبرش،  

. ی شد  پر بنفس اعتماد  از تو-  

. کنم پر  رو تو دمیم  حیترج  شتریب-  

! فیکث خوک-  

  س یخ فیکث  خوک هی یبرا!  ه؟یچ خودت مورد   در نظرت-

؟یشد   

  عقب رو بود  دهیچ یپ کمرم دور که دستش حصار کردم  یسع

.  کنه بغلم  تر  محکم شد  باعث فقط  کارم اما بزنم،   

 

.ستم ین  سیخ من-  

: گفت و انداخت  باال رو ابروش  

.داره وجود  دشیتائ یبرا راه ک ی  فقط-  

. مورگان کنار، بکش-  

  م، یتسل ینشونه به رو هاشدست  و رفت عقب ی قدم گراهام

 دهید  هاشچشم یتو  یسرگرم و طنتیش از یبرق. برد  باال

. شد ی م  

  من که اونطور و بود  ک ی تار  یچیزنک رستوران داخل

 دهیپوش یسنت  لباس که  یژاپن  یزن. نبود  داشتم رو انتظارش
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 حس درش که  کرد  تیهدا یطوالن یسالن به رو ما بود 

  فرش یی ها سنگ تخته  با رو ادهیپ. ی باز طیمح یتو یکرد ی م

  به  رو ییایآس ی باغ گذرگاه یتو زدن قدم  حس که. بود  شده

 و داشتند  قرار بلند  یی بامبوها ر یمس طرف دو. کرد ی م القا آدم

  یبزرگ  جلوس محل به. بودند  شده روشن ییهافانوس  با

.داد  ادامه راهش به همچنان راهنما  خانم اما م،ید یرس  

 با دهیپوش ،یخصوص ی اتاقک به  رو  ما زن راهرو، یانتها در

 سفارش   گرفتن  از بعد . رسوند  میضخ مجلل   یهاپرده

  گفت و داد  نشون بهم رو زیم داخل ی زنگ هامون،یدنینوش

 استفاده ازش میتونی م بشه،  مزاحممون یکس میخوای نم اگر

  که داشت رو حس  نیا. د یکش رو هاپرده و شد  د یناپد  بعد . میکن

  دو فقط نه  م، یبود  دنبا یتو  یهاآدم  تنها نفر  دو ما انگار

. شلوغ و  کیش یرستوران ی تو یمشتر  

: گفتم   

. بهیعج اما قشنگ نجایا-  

  دست هی با دقت  یب  و یسرسر و درآورد  رو  کتش گراهام

: گفت و ز یم یگوشه کرد  پرتش  

. مناسبه-  

! بم؟یعج من یگی م یدار-  
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؟یکن بحث باهام سرش یدار قصد  آره، بگم  اگر-  

. احتماال-  

. آره پس،-  

:دمیپرس و شدند  درهم ابروهام  

؟یکن  بحث  باهام یخوای م تو-  

: گفت  و کرد  شل رو اون د،یکش رو کراواتش یگره  گراهام  

. کنهی م یحشر  رو من  کار نیا امشده متوجه-  

:دمیخند   

. یدار  ازین مشاور  به  کنمی م فکر -  

. باشه تو  با حق  کنم فکر  مدت، نیا بعد -  

پیشخدمت با  نوشیدنیهامون برگشت. جامی ها یبال25رو به  

.داد  قرار من  یرو به رو شراب یجام و گراهام،  یرو  

گراهام هندریک  و تونیک 26سفارش داده بود . همونطور که 

: گفتم خوردم،ی م رو شرابم  

. مسنه ی مردها انتخاب  ک یتون و نیج-  

 
 مشروب الکلی،  آمیزه ای از ویسکی یا براندی با نوشیدنی گازدار مانند سون آپ. 25
 یه مارک جینه. 26
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  هاشلب به رو اون چرخوند، جامش یتو رو  خی گراهام

.  کرد  نگاه بهم  دنشینوش از قبل  و کرد  کینزد   

  ریز بخواد  دلت د یشا ، یکنیم  بحث  باهام یدار  باشه ادتی-

. یکن  نگاه رو زیم  

: گفتم و شدند   درشت  هامچشم  

.ی کنی م یشوخ-  

: گفت و انداخت باال رو ابروش زد، یامغرورانه پوزخند   

  هرحال به. نییپا  یببر رو سرت یبخوا د یشا. بدهادامه-

.یبنداز ی نگاه که  یریمی م  یدار میدونیم هردومون  

  ی کم و میکرد  تموم رو مونیدنینوش دومون هر  نکهیا از بعد 

 مونی واقع یگو  و گفت نیاول باالخره گرفت،  آروم اعصابم

  یحلقه و سکس مورد  در که  ییگو  و گفت. میداد  شکل رو

.نبود  زبون  

  کار مجللت دفتر اون یتو  روز در ساعت چند ... خب-

؟یکنی م  

  بزنم  هشت ساعت کنمی م یسع  و رمی م هشت  ساعت  معموال-

.رونیب  

. هفته  در ساعت  شصت شهی م! روز؟ در ساعت دوازده-  

. ینکرد  حساب رو  هاهفته  آخر-  
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؟یکنی م کار هم رو  هاهفته  آخر تو-  

.هاشنبه -  

است؟ شنبه ک ی لتیتعط روز  تنها-  

. کنمی م کار هم  شنبه کی عصر هاوقت  یبعض  تشیواقع-  

  دایپ وقت لذتت و یخوش یبرا یک پس. هیوونگید  نیا-

؟یکنی م  

. برمی م لذت کارم از من-  

: کردم مسخره  

  که  ییهاکارمند ... هاموندم روز اون کف تو ی نکن فکر -

  باز  از  که ییتو و دند یترسیم  ازت همشون اومد ی م نظربه

.یزد ی م سرباز  در کردن  

:داد  جواب  و کرد  پایچل اشنه یس یرو رو هاشدست  

.بود  شلوغ سرم-  

 

: گذاشتم امنه یس یرو رو هامدست  هم من  

 شدم سوار مترو تا  دو من ،یدونی م. بود  شلوغ سرم  هم  من-

  حاضر یحت  تو و. برگردونم  بهت رو لیموبا اون شخصا تا

.  یکن  تشکر  ازم و رونیب ی ایب ینشد   
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. اومدمی م وگرنه بود، در پشت یز یچ چه دونستمی نم من-  

 اشبرنامه  از تو بخاطر  که یکس. بود  در پشت آدم هی.  آدم هی-

  ییموها  با ساله، شصت متاهل  زن ه ی من اگر یحت. بود  زده

.رونیب یاومد ی م ازم تشکر یبرا د یبا  هم بودم یآب  

:د یکش یآه  

. ا یثر م،یامشغله پر مرد  من-  

 یبود  پرمشغله اگر . یرونیب  شب هفت  ساعت وجود  نیا با-

؟یکرد ی م کار  هشت ساعت  تا د ینبا  

. شمی م قائل یاستثناعات یضرور  موارد  یبرا-  

!رسونهی م  رو تونی بزرگ-  

:انداخت  باال رو ابروش  

نه؟  مگه  ،یکن  نگاه رو زیم  ریز یخوای م-  

: رمیبگ رو امخنده  یجلو نتونستم  

  گروه سیرئ  ه ی تو. بگو بهم  خودت یدرباره گهید  ز یچ هی-

 هان یا یهمه. نوشهی م یتجمل یهایدنینوش  که ی کار معتاد 

. بفهمم  قطار ی تو مشاهداتم از تونستمی م رو  

؟یبدون یخوای م  یچ-  

؟یدار برادر و خواهر-  
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.امبچه تک  من.  نه-  

.  کردمی نم  هم رو فکرش اصال گفتم،  ینیه خودم  با  لب ریز  

؟ یگفت یچ-  

. یچیه-  

؟ یچ تو-  

. زنم ینم  حرف باهاش حاضر درحال  اما . خواهر هی-  

ه؟یچ لشیدل و -  

.جاهالنه بد   قرار هی-  

بود؟ داده رو  قرار ن یا بیترت اون-  

. عاره-  

  بود  یچ برد؟ خونه شور مرده به  رو تو که ی مرد  همون با-

!داالس؟ اسمش،  

 اون خودم.  نکرد  جور آسپن با  رو من اون نه، و. آسپن-

  باهاش  که یمرد   با رو من  خواهرم. اوردم بار به  رو فاجعه

. چ یم کرد، آشنا  کرد ی م کار  

!دم؟یفهم  درست نرفت،  شیپ خوب و-  

: گفتم   و کردم دشیتائ  رهیخ ی نگاه با  
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 صدا جی گ خارهی م همش چ،یم پرسرصدا رو اون من-

.  زدمی م  

: گفت و زد  سر یاخنده  

.آد ی نم نظر به  خوب اد یز-  

.نطورهیهم-  

: د یپرس و کرد   نگاهم چپچپ  

داشت؟ خواهم مستعار اسم  هی هم  من فردا-  

؟یباش داشته  یکی یخوای م-  

 جیگ خوارهیم  همش چ،یم پرسرصدا مثل یز ی چ قراره اگه-

. نه باشه،  

؟یدار ینظر  خودت... خب-  

: گفت  و کرد  فکر یاهیثان یس حدود   

ن. اورگا درشت مورگان  -  

.چرخوندم کاسه یتو  رو هامچشم  

: زد  یچشمک  

. یکن چک  رو  زیم ر ی ز یتونی م یبخوا وقت  هر-  

  یسع شدند،یم  ختم پاهاش نیب  به  که ییهاراه  یهمه وجود  با

. بدم ادامه شناختش یبرا تالشم  به کردم  
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؟یدار یخونگ وونیح-  

. سگ  هی-  

  اد ی به رو بودم دهید  شیگوش کاوش  یط که ییکوچولو سگ

: گفتم و اوردم  

  دوست که یباش  ییهااون از آد ی م نظر  به ؟ یسگ نوع چه-

دارند  یه نژاد  ترسناک نگه دارند . مثال گر یت د ی ن27یا نیپلین  

ماستیف 28. چیزی  که معرف اونچه برای د یدنش  من رو  

  سگ: یدونی م.  باشه  کنم، نگاه رو زی م ریز  یکنیم وسوسه

...  ب  آلت   بزرگ،  

:کرد   قطع رو حرفم   

. ست ین آلت یاندازه از یتجسم سگ یاندازه-  

 

  یبرا عکس، ی تو یبامزه یکوچولو سگ  اون پس خب،

.بود  خودش  

 
ین یا دانمارکی بزرگ از انواع اصلی سگ های نگهبان، که اصلیتی آلمانی دارد. در این سگ قدرت و نیرومندی و زیبایی توأم  27 یت د  ر  گ 

مشاهده می شود. بر خالف نامش اصلیت این نژاد آلمانی است و هیچ ربطی به دانمارک ندارد. استاندارد این سگ عبارتست از: حداقل قد  
 در نرها ۸۰ و در ماده ها ۷۲ سانتیمتر و وزن در حدود ۶۰ کیلوگرم. 
از انواع سگهای نگهبان بهشمار میرود. منشا این سگ کشور انگلستان است. از نظر ویژگیهای ظاهری دارای مویی کوتاه و بدنی قوی و   28

عضالنی و سنگین میباشد. با وجود این به عنوان سگ نگهبان و سگ ورزشی مناسب میباشد. سر این حیوان عریض و چند ضلعی بوده، پوزه 
کوتاه است. گوشها کوچک و آویزان میباشد اما نباید گوشهای آنها را قطع کرد. دم این سگ بلند است. این سگ به ورزش و تحرک زیادی 
نیاز دارد. این سگها دارای رنگهای زرد، نقرهای و حنایی میباشد اما در تمام موارد پوزه، گوشها و بینی سیاه است. ارتفاع سگ نر ۷۵ 
 سانتیمتر و وزن آن ۷۵ کیلوگرم میباشد.
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  مردها که بودم خونده ییجا  هی بار  هی من چون واقعا؟-

.آلتشونه زیسا یدهنده نشون که خرند ی م ییهاسگ ندونسته  

  اون یوقت ش،یپ سال دوازده مادرم . بود  مادرم مال من  سگ-

. مرد  بود، کوچک یتوله هی  

. متاسفم-  

:داد  تکون رو سرش  

.  لندهیها وست ر  یتر نژاد  از ی بلک. ممنونم -  

!اهه؟یس  رنگش ؟یبلک-  

.بود  د یسف عکس یتو یکوچولو سگ  

.دهیسف تش،یواقع-  

  پشت یاگهید  لیدل ای بودن؟ طنز  بخاطر ؟ یبلک چرا پس-

 اسمشه؟

:داد  جواب و شد  خشک  

. ستی ن یاگه ید  زیچ-  

.کرد  سرو  رو شاممون شخدمتیپ لحظه، همون درست و  

 

  که خاطر نی ا به صرفا  بودم، داده سفارش تویبون  یماه من

  گراهام و جسوره افراد  مناسب غذا نیا بود  شده گفته منو یتو
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ساشیمی29سفارش  داده بود . بشقاب هردومون بیشتر شبیه  

.  غذا یظرف تا بود  ی هنر یاثر  

.متنفرم  بخورمش  نکهیا از باست،ی ز یلیخ نیا-  

 صبر خوردنش یبرا  تونم ینم  باست،یز یل یخ نیا. مخالفم -

.  کنم  

  شام با یارتباط چیه نظرش  گفتی م  بهم اشمغرورانه لبخند 

.  نداشت باشیز  

.خوردم وول میصندل یتو  

.  بود  ی نکردن باور من یغذا. م یکرد  خوردن به شروع دو هر

. شدند ی م آب دهان یتو های ماه  

. هیعال یلیخ  ن،یا... اوووم-  

  غذام از یاتکه برداشتن و بشقابم  به دستش رسوندن با  گراهام

  یغذا بشقاب  ک یشر یکسان ه یشب اون. کرد  زیسوپرا رو من

.شد ینم دهید  شدند ی م یکس  

  به  یسر آروم و داد  قورت رو  یماه  که کردم نگاه رو اون

  از یاتکه  و بردم جلو رو  دستم من بعد . داد  تکون موافقت

. زد  لبخند  که  برداشتم، رو غذاش  

 
 غذای ژاپنی که از خوراکهای دریایی خام به صورت ورقه شده تشکیل شده. 29
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  بهم عییتش سالن مرد   و یخارش چیم اون مورد  در تو  خب،-

؟یری م قرار  سر اد یز  تو. ی گفت  

  ی اد یز یهااحمق نسبتا خودم،  سهم به  اما. اد یز  گفت  شهی نم-

.امدهید  رو  

بودند؟ احمق همشون-  

 به اما بودند،  یخوب یهاپسر هااون از یبعض. همشون نه-

.خوردند ی نم من درد   

چطور؟! خوردند؟ی نم تو بدرد -  

: انداختم باال یاشونه  

  انگار ... یدونی م. نداشتم بهشون رو یاصل حس اون فقط-

.نبودند  دوست ه ی جز  یزیچ  

؟یکرد  میتنظ اتندهی آ م یتقو ی برا یاگهید  قرار  تو-  

: دمیکش یاخانمانه  خرناس  

  یسادگ به کالج، یپرافاده پرفسور هی مثل تو! ام؟ندهیآ م یتقو-

. یمفهوم ییهاحرف   به  ید یرس فیکث  یهاحرف  از  

کرد؟ ناراحت رو تو نیا-  

: کردم فکر  بدم خواستمی م  که یجواب به یالحظه یبرا  

.استکننده سرگرم شتریب شدم، ناراحت گفت  شهی نم-  
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ام؟کننده سرگرم من-  

. یهست . آره آره،-  

.کننده سرگرم نگفته  بهم  کس چیه قبال  مطمئنم مطلقا-  

  شینما  به ظاهرت در تو که یاحمق اون مردم شتریب چون-

. نند یبیم رو یذاری م  

. احمقم  ه ی  از فراتر  یزی چ داخل از من دهی م نشون که-  

:بودند  شده گه یهمد  قفل هامونچشم دادم، رو جوابش یوقت  

  از شتر یب یز یچ تو. نطورهیهم که دارم باور  ،یلیدال به-

.  یهست جذاب  ظاهر با  یاحمق  

: گفت خودش  به اعتماد  از پر و زد  یشخند ین  

. جذابم من ی کنی م فکر  تو-  

  خودت به که،  نهیا منظورم. کنمی م  فکر نطوریا که معلومه-

 دهیفهم خودت االن تا  کنمی م  فکر. یدار نه یآ تو. کن نگاه

  سخت  د ینبا اتندهیآ یهاشب  یبرنامه  م یتقو کردن پر. یباش

. باشه  

!؟یانابغه  نقدریا شهیهم تو-  

.البته-  

: کرد  یغرولند  و داد  تکون رو سرش  
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  قرار  هر از رو اون دارم دوست ات،ندهیآ  میتقو درمورد -

. یکن پاک من،  با جز البته ،یاگهید   

  ازم  که نیا نه ،یگی م  بهم تو و میاولمون قرار وسط فقط  ما-

!نذارم؟ قرار  یا گهید   کس با ،یبخوا  

: گفت و نشست  سرجاش صاف  

  قرار  هم با شناخت یبرا که. یخوابی نم  باهام یگفت بهم  تو-

پابرجاست؟ هنوز اصل نیا. میذاری م  

. هست-  

  د ینبا هم یاگهی د  کس کنم،ی نم  رو تو من اگه پس . خب  یلیخ-

. بکنه  رو نکاریا  

.  ک ی رمانت چقدر-  

.شکنهی م رو نوقرارمدارهام نقضش  که هیعامل نیا-  

  رو یاگهید  کس هم  تو کنه؟یم صدق دومون هر  یبرا نیا و-

؟ینیبی نم  

.البته-  

.کنم  فکر موردش در بده اجازه-  

: د یپر  باال ابروش تعجب،  از  

!؟یدار کردن فکر  به  ازین-  
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. گمی م  بهت رو جوابم. دارم-  

  مورگان یج  گراهام که بود  یبار نیاول نیا  ،ی شک چیه یب

. کرد ی نم  ادهیپ ی زن یرو رو هاشروش  

  ایدل. دمیشن فم ی ک یتو از رو  میگوش یصدا بعد،  ساعت چند 

  چکم خواستی م و بودم قرارم نیاول سر دونستی م که بود 

  ساعت   و امانم در بدونه تا  فرستادم براش یع یسر امیپ . کنه

  یتو که شد یم   ساعت سه از شتر یب. کردم چک  رو لمیموبا

 که  بود  ی بار نیاول نیا مدت، نی ا در و میبود  نشسته رستوران

.  بودم گرفته دست  رو میگوش  

.بود  تو با  حق ز یچ هی مورد  در  خب،-  

.  منه  با حق موارد  شتریب  یتو. ی کن دقت  شتر یب د یبا-  

:دادم  تکون رو سرم  

  ت ینیب خودبزرگ با خودت اما  کنم،  فیتعر  ازت خواستمی م-

. یکرد  خرابش  

 مورد   در که ه یوفت یبرا  ی نیب خودبزرگ دارم باور-

. نمیب واقع کنم،ی نم اغراق من . یکن اغراق هاتییتوانا  

نه؟ آد،ی م  بهت یشلوار و کت مغرور  اسم قتای حق-  

: د یپرس و  گرفت امدهیناد   

بود؟ یچ  فتی تعر-  
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  بهم  م،یداد ی م  ام یپ بهم   میعییتش سالن قرار نیح  که شب اون-

 میگوش دادمینم  یتیاهم اصال بودم  قرار سر  تو با  اگر ی گفت

  نشده متوجه یحت  اومد  یامکیپ  برام  که االن نی هم تا. کجاست

.ام وردهین رونیب رو اون بودم  

  قبض گراهام بعد، ی کم. کرد  خوشنود  رو گراهام حرفم  نیا

  اتاق به یکوتاه  مدت  یبرا من و کرد  پرداخت رو رستوران

  واقعا که قتی حق نیا و شستم  رو هامدست. رفتم هاخانم 

.  خورد  سرم  به  یپتک  مثل برسه ان یپا به قرارمون خواستمی نم

  متعجبم  که کرد   پر رو وجودم ز یانگ غم یاحساس فکر، نیا با

.  کرد   

 کرده پارک جدول کنار گراهام  اهیس نیماش رستوران، رونیب

  منتظرم گراهام و ییدستشو بودم رفته   من که ی موقع د یبا. بود 

.  باشه زده  زنگ اش راننده به بود   

  کنمی م  اصرار ، یایب مانهخو به  من با یخوای نم  اگر-

. اتخونه  برسونمت  

 

. کناره نیهم مترو ستگاهیا ست، ین یمشکل-  

:انداخت بهم یاآزرده نگاه  
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  نه شدنه، نیماش سوار فقط نیا.  ایثر بده، فرصت  من به  کمی-

 من یدونی م گهید  االن کنمی م  فکر   و. آلتم یرو شدن سوار

. ستمین ی الیسر قاتل  

. یشعوری ب  یلیخ تو-  

  به  رو من و گذاشت کمرم از ی کوچک قسمت  یرو رو دستش

  با حق. نکردم بحث  باهاش. کرد  تیهدا نیماش باز  در سمت

  گراهام آوردم،ی م در  یباز شقکله  من که  یزمان. بود  گراهام

  یحس هی. بود   کرده موافقت  بودم خواسته من ی چ هر  با یلیخ

  هی مرد، نیا بودن ریپذ  انعطاف اندازه ن یا گفتی م  بهم

.  بود  ییاستثنا فرصت  

 

  رو من  در یکینزد  تا گراهام  م،ید یرس  امخونه به  یوقت

. کرد  عتیمشا  

نمت؟یبب تونمی م یک دوباره-  

.  مترو یتو دوشنبه  کنمی م فکر  پس. است شنبه فردا  خب،-  

؟یخوری م  من با  رو شام دوباره فردا-  

. دارم برنامه فردا  یبرا-  

:شدند  منقبض هاشآرواره  

؟ یک با  -  
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 اشرهیخ نگاه.  میشد  رهیخ گهی همد  به یطوالن  و میکرد  شروع

  ای م، یورد ین کم کدوممونچیه ی وقت قه،یدق چند   بعد . بود  خشن

  افتاد، یاتفاق  چه  بفهمم  نکهیا از  قبل و د یغر لب  ری ز یحیمس

.  گرفت  قرار  دهانم یرو دهانش و د یچسب  در به  پشتم  

 رو من زنده زنده داشت قصد  انگار د،یبوسی م  رو من یجور

  نیب رو می نییپا  لب هام،لب  کردن رها  از قبل. بخوره

  که  ییهالب با. محکم هم اون د،یکش و گرفت هاشدندون

: گفت دند،یلرزی م هاملب  مقابل  

. ا یثر نذار، دمم  رو پا-  

افته؟ی م یاتفاق  چه چرا؟-  

. نکنم تو با  رو کار  نیا دارم یسع و  کنمی م ی تالف-  

. باشم قدردانش د یبا  دمیفهم و بود  صادق اون  

  فردا  که هییجا نیا. زادمه خواهر تولد .  خواهرم یخونه  به-

. جاماون شب  

: گفت و داد  تکون رو سرش  

. ممنونم -  

  پشت رو در و  گرفتم  کار  به رفتن داخل یبرا  رو عزمم  تموم

 نطوریا که  یبار نیآخر. دادم ه یتک  در به رو پشتم .  بستم سرم

  وقت چیه د یشا. اوردمی نم خاطر  به رو بودم آزرده و داغ
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  یی جا که  ییکارها فکر . بود  گناهکار  دهانش. نبودم طورنیا

  شدت از رو  من بده، انجام تونستیم زبون اون با گه،ید 

  یزیچ نیا اما. رسوند ی م یوونگید  مرز  به شدن، ک یتحر

.بود  هاحرف  نیا از شتریب  

  به  تا داشت کنترل و تسلط خودش یرو  اون که یجور

  تا  که بود  یز یچ  نیتر یسکس بذاره، احترام من یهاخواسته

 رو بود  دهیخواب من درون که ی ز یچ مرد  نیا. بودم دهید  کنون

.  داشتم از ین ارگاسم هی و شراب ی جام به. بود  کرده ک یتحر

  م یبشناس رو گهیهمد  م، یبر شی پ من  حرف طبق بود   قرار اگر

  دست به رو  کارها خودم بود  الزم   م،یباش نداشته سکس و

.  رمیبگ  

  لخت شب هر من. دراوردم رو هام لباس تخت،  یتو

  به  رفتنم با همزمان. بود   یانیعر شب   امشب، اما دم،یخوابی نم

. خورد  زنگ م یگوش تخت،  

بود؟ هم یتلفن سکس منظورت قرمزها،  خط یتو-  

  ترک با  که بدنم ی دما. بود  ازین   از پر  گراهام دار   خش یصدا

  قطعا . رفت باال دوباره بود، اومده ن ییپا در، پشت کردنش

... اما بده، شی افزا رو ییزهای چ من ی برا تونستیم صداش  

.  شهی م یارابطه نوع هر د ی شا محتمال  که. ممنوعه سکس-

... و ی تلفن ،یدهان  سکس زش،یآم  
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:د ینال  

  یحلقه  فلز   اون و. بچشمت  خوامی م ا،یخدا... یدهان سکس-

  هم رو فکرش یتونی نم. کنم احساسی خودم رو  رو زبونت

  یحلقه  به چشمم  هاتصحبت  نیب بار  هر  امشب که  یبکن

  که  انگار. بود  سخت  خودم کنترل چقدر افتاد یم   زبونت یرو

ا؟ یثر ،ی د یپوش یچ . یکرد ی م  سرزنشم اتکلمه  هر با  

 

!صدا اون  

  ضبط رو ا یثر ، ید یپوش یچ گفتن   موقع رو صداش داشتم ازین

 و دوباره تونستمی م  ازهامین  زدن باال  موقع  جه،ینت در. کنم

.  کنم  ارضا رو خودم و یپل رو اون دوباره  

  تخت یرو و کندم  رو هاملباس تازه. دمینپوش ی چیه تشیواقع-

.اومدم  

؟یخوابی م لخت تو-  

. اوقات  یبعض-  

:د یغر  

. کن لمس رو خودت-  

  رو دستم دو هر  امشب کنم یم  فکر  اما . داشتم رو قصدش-

. کنمی م  قطع اول پس باشم، داشته ازین  



 مغروِر کت و شلواری، ریحانه.

 131 

ا؟یثر  ،یکن وونهید  رو من یدار قصد   وقته چند -  

گراهام.  ر،ی بخ شب-  

  قطع رو تماس گراهام،  جواب یبرا موندن منتظر بدون

  خاطر  به یک یزیف  طور به بدنم که یوجود  با   هم اون. کردم

 خودم کردن  باز یآماده هنوز البته،. بود  گرفته درد  مرد  نیا

  رو دستم تختم، یی تنها یتو ی وقت ا،یخدا. نبودم اون یبرا

:  بود  نیا کنم  فکر   بهش تونستمی م  که ی زیچ تنها  بردم،  نییپا

.بود  اون دست نیا کاش  
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 فصل هشتم

 گراهام

 

  شنبه روز تموم هم  باز اما. نه داشتم، رو انتظارش نکهیا نه

 وونهید  رو من داشت قصد  وندتا ایثر . دمینشن ا یثر  از یخبر

  ی ب من. نبودم یت یموقع نیهمچ یتو چوقتی ه قبال  من . کنه

  تا شدمی م ریگی پ رو خواستمیم  که ییاجسورانه اقدام رحمانه

  کنند  یخوددار تونستند ی نم ها اون و دادمی م  یشنهاد یپ نکهیا

  من یبرا زن  هی کردن دنبال اما. شدند ی م میتسل ناچار  به و

  قرار  یبرا خودشون که بودند  هم  یکسان  البته،. داشت یتازگ

 هااون یزهیانگ از شب، هر آخر در اما. اومدند یم دنبالم اول

  یارتباط تملق،  شراب،  و شام خواستار هااون. شدمی م مطمئن

  نبود، سخت هان یا فهم. بودند   یخاص یزندگ  سبک و یتجار

. حاال تا  

وندتا؟ ا یثر  ه،یچ تو یزهیانگ و قصد   

  شتریب  کرد،ی م یعصب رو  من شتریب  زن  نیا چه هر

  شتریب  نتونستم گهید  و بود  شب  ده ساعت. شدمیم خواستارش

  لیتبد  یتخم  یافسرده هی  به  داشتم. کنم  مقاومت اون از

.شدمی م  

 



 مغروِر کت و شلواری، ریحانه.

 133 

چطوره؟   جشنت: گراهام  

 

  که ی کس مالقات   از ا یثر نکهیا. داد  جواب  بعد  یقه یدق چند 

  کردن  چک ال یخیب که بود  ومدهین وجد  به اونقدر بود  باهاش

. شد  آرامشم باعث بشه، لشیموبا  

 

  خوشم هادلقک از بودم گفته.  خونه راه  تو مترو، یتو: ایثر

آد؟ینم  

. جهیرا یایفوب هی نیا کنم فکر  اما. یبود نگفته: گراهام  

.  بود ده ینترس هم کمی یحت  خواهرم یکوچولو والیه: ایثر

؟یبود کاره یچ امشب  

 

  دستم، یتو  یاکیکن و زم یم یرو مدارک از یانبوه با  تنها

 چهارده یکار روز  هی امروز،. بودم نشسته من ینش اتاق یتو

 افتاد،ی م  سرم به  بهش زدن زنگ فکر   که هربار. بود  ساعته

  هامچشم باالخره و. کردمی م فرو  کارم یتو رو  مین یب باز

.شدند  میتسل لمیم از زودتر  
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.کردمی م کار وقت  رید  تا: گراهام  

  بدون کار،  همش ؟یدیشن رو یمیقد المثلضرب اون: ایثر
 تفریح... 30

.کنهیم خرپول پسر  هی رو  گراهام: گراهام  

  بردن لذت  وقت تو اگه داره  یسود چه پول  اما. د یشا: ایثر

. یباش نداشته  رو ازش  

 

  مادربزرگم از اونقدر رو کلمات نیا. خوردم  رو امقهوه  یباق

.  نبودند  شمارش قابل که بودم دهیشن  

 

؟ی کرد فکر خواستم که  یزیچ درمورد :  گراهام  

؟یکنی م اشاره امنده یآ میتقو به ی دار: ایثر  

 بده قول بود  نکرده قبول و بود  رونیب امشب ا ی ثر نکه یا! نابغه

. کرد ی م وونهید  رو من داشت کرد،ی نم نگاه مردها یباق  به

 قرارمدارهامون خوردن بهم  عامل نیا بودم گفته  بهش شبید 

  صفر  می تصم کنم وادار رو اون کردمی م یسع موقع،اون. بود 

  ست یب گذشت از بعد  اما. رهیبگ من یتوجه مورد  در یصد  ای

 
30 All work and no play makes Jack a dull boy. 

داده. رییتغ لشی. قسمت دومش رو گراهام باب مشهیکردن کسل م یبچه بدون باز گهیالمثله که مضرب هی  
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 داشتن یبرا  یکوفت راه چیه  بودم مطمئن ساعت،  چهار و

  که بودم من نیا معموال. نداره وجود  زن نیا  با  باز یارابطه

 داشت خودم یهاراه  کنم گمون.  کردمی م  زیپره سرسپردن از

.شدی م ادهیپ روم  

. آره : گراهام  

  و یآی م یاجتماع مراسم هی  به من با تو چطوره؟ نیا: ایثر

  اون از بعد.  آمی م تو انتخاب به مراسم، هی  به تو با هم من

.هستم منم ،ینیبب رو من یخواست هم  هنوز اگر  

 

 هاشدوست  با یگذرون  وقت نکهیا کرد؟ی م فکر  یچ به داشت

  و میدار فرق  هم با  اد یز یلیخ  اون و من بفهمم شد ی م باعث

 ها؟ه یما نیهم تو  یزی چ هی ای  م؟یبش  زوج هم  با ست ین ممکن

 ی توجه  مردم حرف به من. نبود  من ی زندگ سبک مناسب اون

.بود  گرفته باال  دست یاد یز رو نی ا ایثر و نداشتم  

 

  رو تو که ه یزیچ نیا اگر اما. هیضرور ریغ  کامال: گراهام

  یمراسم به میتونی م ی ک. دمی م انجامش کنه،ی م خوشحال

   م؟یبر تو انتخاب به یاجتماع
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 یمغازه   یتو جشن هی ا یدل و گیت. شنبهپنج شب : ایثر

.  اونجاست افتتاح سالگردِ  نیاول نیا.  دارند تتوشون  

گراهام: شب جمعه. ضیافت روبان صورتی31 توی موزه ی 

.کنمیم  ت یحما ازش من که هیاه یریخ مراسم  نیا. مت  

  لباسم  با تا کنم رنگ  رو موهام  نوک دیبا هاه؟  افت،یض: ایثر

. بشه هماهنگ  

قراره؟   هی نیا: گراهام  

.بله  تا،  دو: ایثر  

 

  طبق. دمیخواب هفته اون  قبل  یهاشب از  بهتر شب، اون

.  رفتم  مادربزرگم دنید   به  کشنبهی ظهر  از بعد  معمول،

  یغذاها از یکی  بعد  و ببرم  د یخر  یبرا رو اون کرد  مجبورم

  یغذا تنها  نیا معموال. کرد  درست برام رو امعالقه مورد 

.بود  هفته طول  در من یخونگ  

  به و شدم داری ب قبل یروزها  از زودتر دوشنبه، روز صبح

  سمت  به که همونطور. دمی دو لیما هفت  ل،یما چهار  یجا

  ایثر دنید  منتظر چقدر شدم  متوجه رفتم،یم  مترو ستگاهیا

 هم اون و شد  رد   مترو م،ید یرس اون ستگاهی ا به  یوقت. بودم

 
 نماد بینالمللی آگاهی بخش دربارهی سرطان سینه. 31
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  می منش به  بعد . شدند  درهم  هاماخم و زونیآو هاملب. نشد  سوار

  داد یم انجام د یبا  دنمیرس  از قبل که  یی کارهاستیل تا  زدم  زنگ

  رو کارها یهمه بتونه نداشت امکان دونستمیم . بدم بهش رو

  رو مید یناام بتونم  تا داد ی م بهم یابهونه حداقل اما بده، انجام

. کنم  یخال نفر هی سر  

  رو خودم پنج،  ساعت نکهیا تا. بودم بداخالق یلیخ روز اون

  پیتا  ام یپ بپرس، دایآ  از یبرا داشتم که  افتمی یدرحال

.کردمی م  

 

ز، یعز یدایآ  

  چک رو مترو  دنشید یبرا روز  هر من که هست  یزن

  از عمدا اون کنمی م فکر من. نبود اونجا اون امروز. کنمیم

  شیجنس یجاذبه با تونهینم گهید چون کنه،ی م  یدور من

  باهاش رو  راهم  من بذاره  و بشه میتسل نگرانه و بجنگه

بشم؟ مطمئن تونمی م چطور. ببرم شیپ  

 تبتلی 32از منهتن.

 

. شد  ظاهر هامی افتیدر یجعبه یتو ی امیپ بعد، یقه ی دق ستیب  

 
 تبتل، کسی که به صورت داوطلبانه مجرد بمونه، یا پرهیز جنسی کنه، این کار میتونه به دالیل مذهبی انجام بشه. 32
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ز،یعز تبتل  

  داشته باور ممکنه اونچه  برخالف . کن کنترل رو  خودت

 نیا ممکنه. چرخه ینم تو یهاخواسته رامونِ یپ ایدن ،یباش

  یهاقرص کنترل یبرا زودهنگام مالقات قرار  هی زن

 تو مثل یعزب  مرد  ممکنه یگاه . داشته دکتر با  یضدباردار

  فرصت نیا از یباش تونسته اگر  البته،. بشه  کار  نیا قدردان

  دیبا د یشا. یبشکن رو ازدواجت عدم عهد  و  یکن استفاده

  هی یبرا اون، از  بهتر ا ی. یبش گهید یمترو  هی سوار یمدت

 نیا به. یبزن تیشخص پزشک به ی سر هاش یآزما  یسر

  مترو زیآم اسرار  زن نیا  با بودن یبرا ی فرصت که دیام

. یباش  آماده دیبا  ،یباش داشته  

 

 

  نشده مترو سوار چرا که کردمی م فکر  نیا به  رو روز  تمام

  ارضا جز  یز یچ به کردن  فکر  شب،  کل یبرا حاال،. بود 

. بود  ممکن ریغ اون داخل شدن  

 

*** 
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 احساس. نشد  مترو سوار اصال ایثر بعدش، روز دو یط

 رو من قرارمون  موقع تا بود   گرفته میتصم  ایثر کردمی م

  اال و. بود  تتو ی مغازه مراسم شب  امشب، شکر رو خدا. نهینب

. بدم دست از رو  میکوفت  عقل بود  ممکن  

  خارج کنترل  از احساساتم . شدمی م منفجر  داشتم لیدل چند  به

  تونستمی نم نی ا از شتر یب گهید  کردمی م احساس و بودند  شده

 تونستمی م  که بود   نفر هی  فقط. زمی بر خودم یتو رو  زیچ همه

.  باشم صادق باهاش میشخص ی زندگ اتیجزئ مورد  در

  به  اما. زدمی نم زنگ   بزرگم مادر به  هفته وسط چوقتیه

  از امشب نکهیا از  قبل دارم از ین کردم  یم احساس ،یلیدال

  تا کنم صحبت باهاش  بذارم شی نما  به رو کامل احمق هی خودم

  زم یم  یرو یکاغذها یهمه .  برگردونه درستم راه به رو من

  خورد  زنگ  بار  سه تماس. برداشتم  رو تلفنم  و زدم  کنار رو

.داد جواب بعد  و  

خوبه؟  حالت گراهام؟-  

. م یم خوبه، ز یچ همه-  

. یزد ی نم زنگ   من به هاشنبه پنج  معموال-  

.دونمی م-  
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  شیپ درست ی زیچ. یبود  آشفته  هم شنبهک ی شده؟ یچ-

ره؟ی نم  

. خوبه زیچهمه -  

ه؟ یچ پس،-  

: دم یپرس و گرفتم یق یعم نفس  

م؟ یبد  آدم من-  

ه؟یحرف چه نیا-  

  من به آدی م  نظر به . نمیبی م من  که هست یزن...  هی-

. کنمی م تعجب  باشه داشته براش یقانون لیدل اگه و. اعتمادهیب

  خوب کس چ یه یبرا من د ی شا. ستم ین خوب  براش من د یشا

. ستمین  

: گفت و د یخند  میم  

  با اما. زدلمیعز ،یار یدرب یباز  یعوض یدار دوست تو-

  جواب یوقت برخورد  روش  نیا ،یگفت  که  یز یچ به توجه

  گه،ید  طرف  از . یباش  کارت و کسب ریدرگ که دهی م

  رو نیا تو قطعا  و متفاوته کامال  یباز هی هاخانم  با برخورد 

.یدونی م  

 چطور دونمینم   یحت.  متفاوته  کامال  یکی نیا... اما دونم،ی م-

  هیشب اصال ما. نداره یای معن چیه واقعا نیا. بدم حشیتوض
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  یموها و گرمهخون ه،ییایتالیا. نهیبروکل اهل اون. می ستین هم

  با. باشه بدجنس تونهی م  ها وقت یبعض  یحت. داره رنگه چند 

 بگم  تونمی م اما. بکشم دست ازش تونمی نم هم  باز ... وجود نیا

.  برسم بهش چطور دونمینم. نداره اعتماد  من به اون که  

: گفت  و دراورد  یمانند  خرناس یصدا میم  

؟یباش باهاش نداده اجازه که  نهیا منظورت-  

.نداده رو محدوده اون تو  یکار چیه یاجازه اون نه،-  

 عادت دارند یم  نگه  بسته رو پاهاشون که  ییهازن  به فقط  تو-

  خود  به احترام با  یخانم عنوان به ی زیچ ،یدونی م. یندار

.دارم دوست رو دختر  نیا کنم  فکر. هست هم  

:داد  ادامه و د یکش یآه  

 خود  د یبا تو. ینی بب رو مردم ی واقع یرو تا کشهیم طول-

 یتو اون آخر  در. تحمل و یباش داشته صبر  و ی باش تیواقع

.نهیبی م رو یواقع  

  باشم یسم اگه  ؟یچ نباشم  خوب  براش یواقع من اگه اما-

؟یچ  

زده؟ یحرف نیهمچ  یک-  

... ا ی هستم عشق قیال گهید  دونمی نم-  
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  ینشونه ،ید ی م  تیاهم بهش  تو که  قتیحق نیا خود  گراهام، -

  قعاشوت. میقشیال  ما یهمه  باشه، درست آدمش اگه. هیخوب

 ژنهویو33 شد ی، اینطور نبود ؟

.داد ی م شیافزا رو اممعده د یاس اسمش  کردن  ذکر فقط  

.میرسوند   کجا به  نیبب-  

کنم؟ ی م فکر یچ یدونی م-  

؟یچ-  

  رو ز یچ همه کنترل یکرد  تالش سخت یلیخ  تو کنمی م فکر -

.  ینی نب بیآس تا ،یبود  یاشتباه افراد  با عمدا. ی ر یبگ دست به

.  یعاجز یاگهی د  کار انجام از تو شهی م باورت داره کم کم و

. شهی م باورت داره هاتدروغ واقع، در  

.د یشا-  

ه؟یچ اسمش... دختر ن یا کنمی م فکر -  

. ایثر-  

.قشنگه  هوم،... ایثر-  

.  چرخوندم مچم دور رو ساعتم  و بستم  رو هامچشم  

 
33 Genevieve 

.نهیبب تونهینفر م هیکه  یدختر نیتر نیریاش شخالصه ل، یاص با، یز ده، یچیپ یدخترمعنیشم قشنگه، اسم مونث.   
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 باش داری ب زنگ   هی دختر نیا کنمی م فکر...  حال هر  به-

  رو زیچ  همه  میتونی نم شه یهم ما ی بفهم  که  توعه، یبرا

  اتفاقات بذار. شو همراه آب انیجر  با فقط. می کن کنترل

  به... تر مهم  همه از و شو کنترل الی خیب. انیب شیپ خودشون

. نباش احمق خدا، خاطر  

  شکست  با آخر در اما دارم،  نگه بسته  رو دهانم کردم  یسع

:دمیخند  صدا با و خوردم  

. میم مونه،ی م  ادمی رو هانیا-  
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 فصل نهم

ایثر  

 

 

 حس اما بود،  سخت یلیخ قبل  روز دو یط گراهام از یدور

  قتیحق. کردمی م رو  کار نیا د یبا خودم یخوب  یبرا کردمی م

  تماس هر. کنم اعتماد  خودم به تونستمی نم من که بود  نیا

  من که نیا. بده  هل پرتگاه یلبه به  رو من تونستی م یکوچک

  خودم به فکرش با هاشب  و کردمی م  فکر اون به  روز تموم

 اونچه تموم  یرو از. بود  بد  یکاف یاندازه به دادمیم لذت

  من و. رفتی م اون شدم،یم  م یتسل که یالحظه دونستم،ی م

  که بودم نیا عاشق. برسه  انیپا به رابطه نیا خواستمی نم

  در دمیپرسیم  خودم از و کنهی م  کاریچ ای گهی م  یچ بدونم

  سکیر  ها یزود   نیا به تونستمی نم. افتهی م  یاتفاق چه ندهیآ

  یبخش از . بدم دست  از رو، اون ا ی رو، احساسات ن یا و کنم

 ما دنیخواب از  بعد   ممکنه کرد یم احساس هنوز که وجودم از

.  بودم متنفر بزنه،  بش یغ اون هم با  

 بودم، آماده براش من افتاد ی م  اتفاق نیا وقت وجود،هر نیا با

.  نداشتم اعتماد  خودم به واقعا بودم اون بر و  دور یوقت چون

  نکنم، سکس اون با  حاالها حاال بودم داده قول که یوجود  با
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  نیتریتور و باشند  شده ویش  پاهام یخوب به  شدم مطمئن اما

  بودن بروز از ن یهمچن. دمیپوش هم رو داشتم  که  یریز لباس

. شدم مطمئن  هم میضدباردار  

  مغازه یقفسه ی باال  که ییهاجام  یتو رو رم  و پرتقال  آب

  ایدل اما نبود، ی رسم یلیتعط که یوجود   با. ختمیر بودند 

  که ی نیح در. بود  کرده زونیآو رو سمسیکر قرمز  یهاچراغ

  گ یت. خوند یم  آهنگ  یمارل باب  د،یچی م رو غذاها شیپ ایدل

  نیآخر یرو جشن،  یبرا مغازه بستن از قبل داشت هنوز

 بود  شده مستقر  موقت یبار  یاگوشه  در. کرد ی م  کار یمشتر

 عهده به  رو یج  ید  و بار  یمتصد   نقش ،یلرو دوستمون، و

  ییهاپروانه هام،دوست با  گراهام مالقات فکر از. بود   گرفته

  رفتن  راه به  تونستمی نم حال نیا با. اوردند   هجوم شکمم  به

.  نکنم  فکر شیدالر ونیلیم شلوار و کت با نجا،یا اون

 به اون اوردن  خاطر  به بودم دوارمیام. شد ی م  یجالب یمنظره

  خاطر به هااون. اموونهید  من نکنند  فکر گی ت و ایدل نجایا

  به. بودند  محتاط درخشانش ت یشخص از من  ییابتدا فیتعر

  یفته یش چرا بدم حیتوض  بهشون و برگردم شد ی م یسخت

 صدا اسم نیا به  رو گراهام هنوز هااون. بودم  شده خان ساالر

.کردند ی م  

  قهیدق پنج حدود  گراهام. کردمی م چک  رو لمی موبا یپ  ید  یپ

 تنها اون اما اومدند یم داشتند  کم  کم  مردم. بود  کرده رید 
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  با  گرفتم م یتصم.  کنم  فکر بهش  تونستمیم  که  بود  یزیچ

  پرت رو خودم حواس شکالت  یمقدار با خودم کردن مشغول

: دمیشن رو ایدل یصدا موقع همون. کنم  

  ساالر همون  یسکس فوق   کنت کالرک اون بگو بهم  لطفا-

. رمیبگ  دعوا باهات سرش  ممکنه چون. ستین خان  

 

  کنترل  از قلبم  ضربان در،  چارچوب  یتو گراهام،  دنید  با

. شد  خارج  

!من. یخدا. اوه  

. بود  دهینپوش لباس بودم دهید  ازش مدت نیا که جوراون اصال

 نیآست راهنیپ هی  عوض  در. نداشت تن به  یشلوار و کت چیه

 به بود، دهیچسب هاشعضله به که بود  دهیپوش یمشک کوتاه

  به رو صافش ی موها که ی جور. رهیت ینیج شلوار همراه

 اون و. داد ی م نشون تر جوون رو اون داشتند  قرار  پشت

  بهش واقعا زدن نک یع ا،یخدا. داشت چشم به هم  ینکیع

.داشت ریتاث  من یرو  هم  حد  از شیب  کمی و. اومد ی م  

 نشون واکنش داشتی م بر سمتم به  که یقدم  هر  به بدنم

  یدرحال. اورد ی م درم  پا از داشت عطرش یحهیرا. داد ی م

  بهم گراهام  کنم، مهار  رو م یدرون حاالت  کردمی م  یسع که
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  گردنم یرو رو هاشلب و د یکش آغوشم به  ی نرم به. د یرس

. داد  قرار  

.ایثر بود، شده  تنگ برات دلم ی ع یفج طرز  به-  

 من دراوردن  پا  از ی برا پوستم مقابل اشخسته یصدا دنیشن

 من  ی پاها نیب و بود  نشده شروع شبمون هنوز  ی حت. بود  ی کاف

.  ببرمکنجی   به رو اون تا بودم آماده. بود  شده سیخ  

!ر یبگ رو خودت  یجلو. حیمس ای  

  نگاه بهم نکیع یشه یش پشت از گراهام  یاقهوه  یهاچشم

  باال رو نگاهش دوباره و کرد   نگاه هامنهیس  چاک به. کردند 

  همرنگ یلباس و بودم کرده بنفش رو موهام  نییپا من. د یکش

  رو موهام از یادسته. باشند  ست هم  با  تا بودم دهیپوش رو

  زمزمه گوشم یتو و دشونیکش یآروم به  گرفت، دستش یتو

:کرد   

!آره؟ بنفش، -  

: کردم  صاف رو گلوم  

.آره-  

ه؟یچ  بنفش یمعن  خشمه، ینشونه قرمز   یگفت  بهم -  

؟یزد  نک یع چرا-  

.بده رو من جواب اول-  
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.  بغرنجه یمسئله ه ی ا ی یسردرگم  ینشونه  بنفش-  

: زد  مغرورانه لبخند   

. فهمم ی م-  

؟ یزد  نکیع چرا خب،-  

  اما بودم، نگران درموردت. امدهینخواب خوب ی لیخ قتش،ی حق-

  هامچشم نخوابم درست یوقت.  بدم  بهت فضا یکم خواستمی م

. لنزه از تر راحت  نکیع.  شنی م خشک  

  که میبود  رهی خ  هم یهاچشم  به که شد ی م یاقه یدق کی داشت

: زد   بهم رو ارتباطمون ایدل  

... ستین خان ساالر شونیا اگه-  

! لعنت  

  شده سرگرم و داد  دست ایدل  با شدند، گشاد  گراهام  یهاچشم

: کرد  ینگاه بهم  

 نطوریا خوامی م. دهیرس نجای ا به خودم از قبل  شهرتم انگار-

  روم کلمه ی واقع یمعن  به  رو لقب نیا ا یثر  که  کنم فکر

.  دار ه یکنا نه گذاشته،  

...  زدم زنگ بهت  دنتید  از قبل  که ه یوقت  یبرا نیا-

. بود  دستم لتیموبا که  یموقع به گردهی برم  
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د؟یرس ذهنت به اسم نیا چطور قایدق و -  

 

-تو من رو یاد  آقای  بیگ 34 توی نمایش سکس و  شهر  

.  خان ساالر یآقا یشد   پس. یندازی م  

:گذاشت کمرم پشت رو دستش گراهام  

شرم؟  یب ی سامانتا ؟ی هست  یک تو و-  

: دمیپرس  زده شگفت  

؟ید ید   رو لم یف نیا تو-  

.د ید ی م  مادرم-  

: زدم لبخند   

.استبامزه -  

  من هم  هنوز ، یشناختی م رو  من بهتر   کمی که یی حاال. خب-

ندازم؟ی م مرد  اون اد ی رو تو  

.د یدار  ییهاشباهت  ه ی پس ،یدار راننده تو. خب-  

:انداخت شی شونیپ به  ینیچ  

 
34 Mr. Big 

:نهیا اون اصل و شده برداشته اسم نیهم از هم گراهام مستعار   اسم. هست sex and the city لم  یف یهاتیشخص از  
Mr. Big prick 

.رسونهیم هم رو مطلب اصل و تره محترمانه ساالرخان خب، که. درشت آلت یآقا یمعن به  
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! نه؟ ست، ین یسکس ما  شهر یتو وجود، نیا با-  

 رو دستش د،یبوس رو امگونه طونیش. رفتم  بهش یاغره چشم

  نیا. گرفت  شکل تنم یتو یلرزش که د یکش نیی پا کمرم یرو

. بشه یطوالن بود  قرار  شب  

 ها،مهمون  از گهید  یتعداد  و  یلرو به گراهام  یمعرف از بعد 

  یرو از  رو گار یس گیت . نه یبب  رو گیت  تا بردم رو اون

:اومد  جلو گراهام، با دادن دست ی برا و برداشت هاشلب  

چطوره؟ حالت... خانساالر -  

:چرخوند  حدقه یتو رو هاشچشم  گراهام  

. ی باش گیت  د یبا تو.  میعال-  

 مثل اون اما نه، ا ی گفته بهت ایثر دونمی نم... هرحال به-

  که ی پدر یحت  ای نداره یخون  برادر چون. مونهی م خواهرم

  من ی کن تشیاذ  اگه باشه، شی زندگ نگران ارزن هی یاندازه

.یبدون  خواستم. کنمی م  پاره رو کونت  که میکس نیاول  

:داد  تکون رو  سرش دنیفهم ینشونه  به و یآروم به  گراهام  

.هست  بهش حواست که ممنونم -  

: زد  خنده از ی پوزخند  گیت  
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  بپرسم  ازت  خواستمی م.  میکرد   یساز  شفاف رو نیا که خوبه-

  فاز  تو گهی م  بهم ی حس هی اما... یخوایم تتو هی یی نجایا تا

! ؟یستین نایا و جوهر  

! هستم-  

  یجور. خاروند  رو اش چونه  بعد، و زد  بهم  ی چشمک گراهام

: کرد یم  فکر ی زیچ به  داشت انگار که  

  یخوب به  هم رو  تتو ر یتعم. باشم مند  عالقه ممکنه تش،یواقع-

د؟ید ی م انجام  

ه؟یچ منظورت قا یدق. آره-  

. بود  اشتباه هی اون. خوامشی نم گهید  که دارم  تتو  هی من-

  نشیگزیجا  گه ید  زیچ هی و  کنم  پاک رو جوهرش خوامی م

. کنم  

!نبود  ممکن اصال یلعنت داشت؟ تتو اون  

. بندازم  ینگاه  هی بذار-  

  به  د یچسب نگاهم. میبر دنبالش ما تا داد  تکون  رو دستش گیت

. شد یم دهید  ز یانگ شگفت  نیج اون یتو که  گراهام باسن

  بودم فکر نیا  یتو و بندازند  چنگ  بهش خواستند ی م هامدست

.داد ی م نشون یواکنش چه  کردمی م رو  کار نیا اگر که  
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  پشت رو هامهمون یصدا م،یشد  ساکت  ی  پشت اتاق وارد  یوقت

  از رو راهنشیپ ی آروم به گراهام ی وقت. میجاگذاشت سرمون

 و شد  نامنظم  تنفسم  شدند، شونیپر موهاش و دراورد  سرش

  ینهیس اون که بود  ی بار نیاول نیا. گرفتند   شدت هامنفس

  یورا یزیچ  کلشیه یی بایز. دمید ی م رو نامسطح یاعضله

  بدنش یرو  یجد  یلیخ اون که بود  واضح.  بود  من تصور

.  بردارم پکش کسیس از رو  نگاهم تونستمینم . کرد ی م کار

 درباره اونچه یهمه اون. بود   برنزه و صاف  کامال پوستش

.  داشت رو اون از شتر یب یحت و بودم، کرده ی باف الیخ اش

.  افتادند  سوزش به لمسش یبرا  دانهینوم یاز ین از هامدست

  بعد  و کرد  دنبال رو نشیج شلوار یباال  یموکه یبار نگاهم

  چپ  سمت تتو:  نشست ریتصو  اون یرو و رفت باال  دوباره

  که  یاسم. کردم  تنگ رو هامچشم. بود  شده حک  اش تنه مین

.  ختیر فرو  قلبم. ویوژنه : بود  نیا بود، شده نوشته جااون

 که یسئوال گرفتم میتصم  مخصوصا و دمیبلع رو حسادتم

.  نپرسم رو بدونم رو جوابش تا مردمیم داشتم  

بود؟ یخر کدوم ویوژنه  

 

  از که  یزیچ. سوختند ی م داشتند  هامگوش کردمی م حس

  یفرد  وجود  بود،  بدتر گراهام بودن خراب مورد  در ینگران
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  بدنش یرو  رو اسمش که مهم قدراون بود، اون یبرا مهم

.  کنه  هک  

:د یپرس و کرد  حس رو م یناراحت کرد، نگاه  بهم گیت  

ه؟یک ویوژنه -  

:داد  جواب من  به  رهیخ گراهام  

  اشتباه کی تتو نیا گفتم،  که طورهمون . سابقم  دختر دوست-

. بود   

  شتریب من شد ی م باعث و بود   یطبع شوخ حس فاقد  اشچهره

 بود  افتاده دختر نیا و گراهام نیب که  یاتفاق  یدرباره  قبل از

  که ییهاطرح  انواع که اورد  رو یکتاب گی ت. بشم کنجکاو

. داد یم نشون رو بپوشونند   رو اسم اون حروف تونستد ی م

.  کرد   انتخاب رو یاله یقب  یدهیچیپ طرح کی  گراهام  

  سوزن یصدا به و بودم ستادهیا اونجا شده زم یپنوتیه من

  بهم  گاهیب و گاه  گراهام که  ییهاوقت  فضا تنش. دادمیم گوش

  یجور تونست گ یت آخر در.  بود  حد  از شی ب کرد ی م نگاه

 اونجا هم اول از اسم اون انگار که کنه  رنگ رو تتو اون

  گراهام  یتونیز پوست یرو د یجد  یتتو. بود  نداشته وجود 

  رو زبونم  خواستی م دلم قت،یحق در. شد ی م دهید  جذاب یلیخ

.  بکشم اون یرو  
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 راهنش یپ گراهام  نکهیا از قبل و  کرد  بانداژ رو  تتو ی رو گیت

.  گفت  بهش رو خود  از مراقبت  یهاالعملدستور بپوشه، رو  

کنم؟  میتقد  د یبا چقدر.  مرد  ممنون،-  

. ی من مهمون رو نیا نه، اوه-  

!شهی نم  که نطوریا-  

  خوام،ی م ازت که  هیزیچ تموم نیا. باش دخترم مراقب   فقط-

.خوامینم یاگه ید  زیچ  

: کرد  نگاه  بهم گراهام  

. بکنم رو کار نیا تونمی م-  

  من گذاشت، کمرم از یکوچک  قسمت  یرو رو دستش گراهام

. می رفت یاصل سالن  سمت به بعد  و کرد  تیهدا  در سمت  به رو  

:د یپرس  

ارم؟ یب یدنینوش  برات تونمی م-  

. جاستاون هاجام -  

 

  نفس کی دومون هر برگشت، یدنینوش جام دو با  گراهام

  چاک یرو سرخ عیما از یاقطره.  مید یسرکش رو مونیدنینوش

  کنم، خشک  رو اون بتونم نکهیا از قبل خت،یر امنه یس نیب
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  پانچ یقطره.  نشست امنه یس پوست  یرو گراهام بلند  انگشت

: گفت و د یسیل انگشتش یرو از رو  

. فی کث دختر-  

 اون ینکردن  باور ی طرز به  قبل  از. زد  بهم  ی سخت یضربه

 امشب یاندازه و شدت به  خواستنم هرگز اما خواستم،ی م رو

  من، به نگاهش طرز  نک،یع ش،یمعمول  یهالباس. نبود 

  از شتریب اونچه اما. بود  حد از ش یب برام دنش،ید  لخت اونطور

  به  نسبت حسادتم کرد،ی م  وونهید  رو من داشت  یزیهرچ

. شد ی نم  کم و بود کرده خوش جا وجودم یتو که بود  ویوژنه

  به  لیم و یطلب انحصار از کنترل  قابل  ریغ  و گانه یب یحس

  زنگ  هی من العملعکس. بود  شده داریب  من در تیمالک

 شدم یاجاده  رهسپار  و رفتم   فرو ی اد یز قبال من. بود  هشدار

.شد ی م یمنته ب یآس به که  

  ذهنت یتو  یچ بگو بهم .  ای ثر ، یرفت  فرو  فکر یتو-

. گذرهی م  

  میزندگ یتو.  کرد  نفوذ  بدنم به  تابان یدرخشش مثل یزیچ

  به  وقتچ یه. بودم نداده نشون واکنش یمرد  نی چن به وقتچیه

  یوالیه وقتچی ه مسلما و. نبودم دهیترس و مشتاق اندازه نیا

. بود  نکرده بلند  وجودم از رو زشتش سر حسادت،
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  خودم داشتم ازی ن و بشه حال نیا یمتوجه  گراهام خواستمی نم

. کنم  آروم رو  

. گردمیمبر -  

  نکهیا از قبل.  افتادم راه مغازه پشت سمت به و گفتم  رو نیا

  من  بعد،. گرفت رو  کمرم محکم  یدست بشم،  دور اد یز بتونم

  به  رو  پشتم.   بست سرم  پشت رو  در کشوند، گی ت دفتر  به رو

  برم رو فرار راه طرف دو از بازوهاش توسط و داد  هیتک در

. بست  

:د یغر  

  افتاده اتفاق نجایا اونچه از یهست  یکس  تنها تو  یکنی م فکر -

؟یشد  آشفته و جیگ  

.  کنم حبس رو نفسم  کردم  یسع  و موندم ساکت  

  نکرد  یسع اصال هم  گراهام و نبود  اونجا ییروشنا چیه

 تونستمی م  یسخت به  دفتر،  یکا یتار  یتو. کنه  دایپ یچراغ

  و امنه یس مقابل اشنهیس حضور تونستمی م فقط.  نم یبب یزیچ

: کنم احساس هاملب  مقابل زد ی محرف  یوقت رو هاشنفس  

.  کنم لمست که   دارم ازین . یکنیم وونهید  رو من یدار تو-

.  بار  ه ی فقط...  بچشمت بذار لطفا  
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  امنه یس به رو سرش  هام دست  با . کردم خم  عقب به  رو سرم

.  داد  سر یاناله و د یکش زبون رو امنه یس چاک که  فشردم

 نوک و کرد  ان ینما رو امنهیس د،یکش نییپا  رو لباسم  یباال

  که د یمکی م رو اون شدت با  یجور. گرفت دهان به رو اون

  نبض ازین حس  از پام   نیب یهاچه یماه. بزنم  غیج شد ی م باعث

 خودم درون رو اون که  یوجود  با یحت. بودند   گرفته

 ازش رو  روم کهوی. بودم زده وحشت اما خواستمی م

. کردم خودم پوشوندن به شروع و برگردوندم  

 رو دستش و  کرد  فرو گردنم  ی تو رو شینیب  زنان نفس  نفس

: کرد  تر کینزد  خودش به رو من . گذاشت قلبم  یرو  

.  یخوایم  رو  من تو. کن گوش  قلبت ضربان به. ایخدا-

! چرا؟ ،یترسی م  من از عی فج  اما. کنم احساسش تونمی م  

: کردم زمزمه  

.دونمی نم-  

: گفت و گذاشت هامگونه  یرو  رو هاش دست رفت،  عقب  

  رو تو که اومده سرت به  یچ . لطفا بزن، حرف  باهام -

کرده؟ شکاک نطوریا  

. نم یبب  بیآس ترسمی م فقط من-  

؟ینیبب  بیآس ی ک از-  
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 اومد ی م کجا  از ترس نیا نکه یا فهم هم  خودم ی برا یحت

 دار خدشه رو  اعتمادم که  یپسر دوست یحت  من. بود  سخت

 نیا. نداشتم هم  باشه شده قلبم شکستن باعث  ای باشه، کرده

 نشده عاشق اصال قبال من. اومد ی درنم جور عقل با اصال

.  بودم  

  اما داشت یتازگ  برام داشتم، گراهام  به که یاحساس

  تنها. کنم  اعتراف موضوع نی ا به گراهام  یجلو خواستمی نم

  با  ینحوه به پدرم  که بود  نیا داشتم، نانیاطم  بهش که  یزیچ

  گرفتم  میتصم پس.  بود  ارتباط در من د یپارانوئ نیا یشهیر

  از ترس یحدود  تا که  کنم  فی تعر گراهام  یبرا رو یداستان

  بگم  تونستمینم وجود  نیا  با. داد ی م حیتوض رو شدنم رد 

  ی زیهرچ گفتن اما. کردمی م  درک رو نیا واضحا هم خودم

  با  قبال رو حس نیا کنم  اعتراف اون به  که بود   نیا از بهتر

.بودم نکرده  تجربه کسچیه  

 

  با پدرم آخر در. شدند  جدا مادرم و پدر بود  سالم ده من  یوقت-

.  داشت دختر تا سه و بود  وهیب  ترسا . کرد  ازدواج مونهیهمسا

  مدرسه ه ی به من  با و بود  من همسن  هااون از یکی

  هااون پدر پدرم، که هم بعدش. بود  انا یبر اسمش... رفتی م
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. گذروند ی م خواهرم و من  با ی کمتر وقت جهی نت در و شد  هم

 ی برا مدرسه یتو  یدختر و پدر  رز  رقص   و  جشن مراسم هی

  رز نیدوج هاپدر. شد ی م برگزار من سال و همسن یدختراها

.  گرفتند ی م عکس رقص نیح و دند یخری م دخترهاشون یبرا

  اون اد،یب ممکنه اگه خواست  ازش و زد  زنگ  بابا  به مادرم

  جشن ی تو رفتم،  مدرسه به دم،یپوش لباس هم من. نداد  جواب

.  انا یبر با ... اومد  اون. اد یب که بودم دواریام و شدم حاضر

  از  بزرگ یادسته هاشدست از  یکی  یتو. بود  اونجا انایبر

  گرفته رو بابا دست اشگهید   دست با و بود  ی صورت رز گل

 باهاش  مامان  یوقت. رفتم خونه به کنون ه یگر من. بود 

.  رفتنم اونجا مشتاق  من دونستهی نم گفت اون کرد، برخورد 

  انا یبر یبرا و اونجا اون حضور مرده، انایبر پدر  چون گفت

  هرحال،  به . کردمی م درک من کردهی م  فکر  گفت. بوده مهم

  اعتماد  یتو چرا ید یپرس. گراهام نداره تو به  یربط چیه نیا

.  رسهی م ذهنم  به که  هیزیچ  تنها نیا و دارم مشکل کردن  

 

 سخت یابوسه  و گرفت قاب  رو  صورتم هاشدست با دوباره

.  گرفت  آروم  بدنش مقابل  بدنم. گذاشت هاملب ی رو محکم و

 رو من شتریب  کاش یا کردم  آرزو د،یکش عقب یوقت

. د یبوسی م  
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  رو زها یچ یل یخ و افتضاحه نیا افتاده، اتفاق  نیا که  متاسفم-

. دهیم حیتوض  

. ممنون...  آره-  

 ممکنه  که نداشت، ازم  یخبر  وقتچ یه پدرم. فرزندم تک  من-

... دونمی نم.  باشه شدن رد  و بودن  از بهتر  

مادرت؟ و یبود  خودت فقط پس،-  

.آره-  

شد؟ فوت چطور اون-  

.بودم نوجوون من ی وقت ه،یر سرطان از-  

. متاسفم-  

. ممنون-  

:داد  ادامه و  کرد   یمکث بعد   

 خودم به وقتچ یه خوردم قسم اون از بعد . بود  سخت-

  رو یکس دوباره خواستمی نم. ندم رو شدن یکس جذب یاجازه

 بودن نطوریا بزرگ   ل  یدل مادرم مرگ. بدم دست از اونطور

  نیبهتر امزه یانگ حال، نیع  در. مردم ال  یخ یب  و سرد . منه
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  نیا خب،. بشم  افتخارش باعث تا بود  گهید  یهاراه در بودن

.داشت  باهم  رو یبد  و یخوب موضوع  

  داشتم ازین جوابش به که یسئوال تا شدمیم آماده داشتم یوقت

: د یچیپ هم  به اممعده بپرسم،  رو  

؟یشد  مند عالقه ویوژنه  به تو-  

: گفت یسادگ به  

.آره-  

:د یکوبی م  محکم قلبم  

؟یبود  باهاش مدت چه-  

. مین و سال دو-  

. فهمم ی م-  

  گذاشت، امچونه ر یز رو دستش انداختم، نییپا رو سرم  یوقت

: میشد  چشم یتوچشم  یکی تار  یتو تا اورد  باال رو سرم  

. بپرس ازم ا؟ یثر ،یبدون یچ یخواستی م-  

افتاد؟ اون و تو  نیب  یاتفاق چه-  

 

.  کرد ی م کار من با دانشکده از اومدن رونیب از بعد  ویوژنه -

  داستانش. کردمی م  فکر نطوری ا من  ای بود، یجد  ما یرابطه
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  ام یل دوستم با رو  شرکتم اول من  قتیحق  در. هیطوالن

  ی کار یرابطه من و ویوژنه ام، یل. انداختم راه ورثنسیگ

  پشت هااون که  دمیفهم من باالخره   و. میداشت باهم یکینزد 

 رو خودش شرکت و رفت امیل  بعد . داشتند  باهم ی اناتیجر سرم

 خودش با  هم رو ویوژنه و  منه  یرقبا از ی کی االن که زد 

.  برد   

!واو  

 

. متاسفم . بگم  ی چ دونمی نم یحت . وحشتناکه-  

. یباش که نداره یلیدل.  نباش  متاسف-  

.رسونده بیآس تو  به نیا دونمیم  اما دونم،ی م-  

!نه؟ مگه . تو  با نجام،یا االن من-  

داره؟ اون به  ی ربط چه نیا-  

  می زندگ یتو ی زیچ اگه . باشم  نجایا جز  ییجا خوامی نم چون-

  رو نیا هم من. نباشم  نجایا االن من بود  ممکن کرد،ی م  رییتغ

  افتهی م اتفاق مانیب چهاون رو،  اتفاقات  نیا.  ا یثر فهمم، ی نم

 نیا خوامی نم که دونمی م  فقط. بدم یقول  چیه تونمی نم من ... و

.بشه متوقف  انیجر  
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!نطوریهم  هم من  

 

... ما کنند  فکر  هیبق نکهیا از  قبل م،یبرگرد  بهتره-  

م؟ یکنیم  سکس میدار-  

.آره-  

  همونجا از و د یخند  ینخود  فشرد،  گردنم  یرو رو دهانش

: گفت وار هیکنا  

!ناکرده یخدا-  

. من با  تیصبور از ممنون-  

: کرد  غرغر  

. نباشه یدرست یکلمه  یصبور د یشا-  

.د یشا-  

 یاسقلمه  که ببرم  رونیب اتاق از رو اون تا  گرفتم رو دستش

  میشونیپ به رو شیشونیپ برگشتم، یوقت . برگردم تا  زد  بهم

:داد  هیتک  

. رمی نم یی جا من. کنم یم  صبر یبخوا  تو وقت  هر  تا-  
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. ممنون-  

 رو جشن ی باق. میبود  تر  آروم یلیخ صحبتمون،  از بعد  دو هر

.  میکرد  یسپر اطرافمون یگوهاوگفت  به دادن گوش آروم با

  هیتک اون به من و بود  دهیچی پ  کمرم دور رو  بازوش گراهام

  بار نیاول یبرا و اد یب  شیپ یچ  قراره دونستمی نم. بودم داده

. نباشه کارم  در  یلیتحل و هیتجز گرفتم میتصم  
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 فصل دهم 

ایثر  

 

 کبار ی. دند یرسیم   دفتر به دسته به دسته بودند  رزها  بعد، روز

  یدسته ساعت  هر. زرد  یبعد   بار و قرمز گهید  بار  ،یصورت

  رو کار نی ا داشت چرا بفهمم شد  باعث نیا. اومد یم د یجد 

  رز جشن و  پدرم درمورد  که بود  یداستان خاطر به. کرد ی م

  یرزها ریز  که  یکارت  رید  یلیخ. بودم کرده ف یتعر براش

 و بود  نیسنگ  قلبم . ریتاخ  با: خوندم و دمید  رو بود  افتاده اول

.   بود  شده پر شناس رقابل یغ ی زیچ با هوک ی  

 

 بود   قرار. برم باهاش بود  قرار که بود  ی افتیض  زمان   امشب

  کل و بشه برگذار من یراحت یمحدوده از خارج مراسم نیا

.  بود  دربرگرفته  رو من ید یشد العادهفوق یعصب حال روز

. کردم انتخاب برگدورف از یرسم  لباس دو ناهارم وقت یتو  

.  بود  زم یم یرو یهند  یغذا ی بشقاب برگشتم،  دفتر به  یوقت

.بود  آور تهوع ی کار یبو  

 

نجا؟یا اومده چطور غذا نیا دا؟یآ-  
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 خودت کردم فکر. توعه ی برا گفت . آورد  رو نیا ک یپ-

.یداد  سفارش  

. متنفرم ازشون من که یدونیم  گرفتم، یهند  ی غذا تو یبرا-  

.برداشتم رو  لمیموبا. کرد  خطور ذهنم به ی فکر بعد   

 

نه؟  ، یداد سفارش   یهند یغذا من یبرا تو:ایثر  

. آره : گراهام  

چرا؟: ایثر  

  که دمید  ؟یدار دوستش کردمی م فکر چون: گراهام

. یبخر  یخواستیم  

  ؟یکنی م بیتعق رو  من تو چطور؟...  اوووم: ایثر

  شده تنگ برات دلم.  ظهر  از بعد روز  هی یبرا  فقط: گراهام

 یبرا و کنم  زتیسوپرا گیب  یآقا مثل امیب خواستمی م. بود

  مدنس ماساال  از  عجله با که  دمید  بعد. رونی ب ببرمت ناهار

.  ی داشت برنامه قبل از  شدم متوجه و یزد رونیب  

  یهند یغذا.  بودم گرفته غذا دایآ یبرا. هاه  هاه هاه: ایثر

.  سوزونهیم  رو من یمعده   

.کنم کار  میاستاکر یهامهارت  یرو  د یبا: گراهام  
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.  رسونهیم رو لطفتت نیا حال هر به: ایثر  

 

. فرستاد  برام  یاگه ید  امیپ گراهام  ظهر، از بعد   

 

  افتخار به رو  افتیض اسم هااون ام دهیشن من ،یه : گراهام

. اندداده  رییتغ من  

جدا؟: ایثر  

. هیآب ِ بزرگ یهاتخم اسمش حاال: گراهام  

. هاه  هاه هاه: ایثر  

.دنی م هم بوپروفنیا و پکسی آ بگ،سوگ ها  اون: گراهام  

. یا وونهید تو: ایثر  

. هستم تو، یبرا: گراهام  

دنبالم؟ ی آی م یک: ایثر  

ام؟یب اتخونه  در یجلو دارم  اجازه واقعا!  یلعنت: گراهام  

. بله: ایثر  

. مین و هفت ساعت  پس: گراهام  



 مغروِر کت و شلواری، ریحانه.

 168 

  لباس  تا دو چشمم  من. دارم  ازین دتیتائ به لباسم یبرا: ایثر

  رو کدوم امنکرده  انتخاب هنوز  اما. گرفته رو دورف برگ از

.بپوشم  

  کنم،ی م مخالفت باشه  که یچ  هر   با من که یدونی م: گراهام

.نمیبب لخت رو تو بتونم که خاطر نیا به فقط  

چطوره؟ تتوت: ایثر  

  رو  خودم مال من میبکن یباز هی میتونیم  خوب،: گراهام

. من به  رو خودت مال هم تو و بدم نشون بهت  

. یخبر  یب ازشون تو که  دارم ییتا  چند  من: ایثر  

! باخبرم المصب موضوع نیا از : گراهام  

  دمیم  اجازه بهت ،یباش  یخوب  پسر امشب  اگه: ایثر

.ینیبب رو شونیکی  

  ز یم ریز  ذارمیم  ،یباش یخوب  دختر  تو اگه هم من  و: گراهام

. یکن نگاه رو  

. هاه  هاه هاه: ایثر  

  رو من تتوهات با . وندتا ایثر ، یهست ی شرور  زن  تو: گراهام

برسم؟ المصبم کار به چطور  حاال.  یانداخت دست  

:   :( ایثر  
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  لباس تا دو. بخرم رو لباسم تا رفتم برگدورف به کار،  از بعد 

  شتریب رو کدوم بودم  نگرفته میتصم و بود  گرفته  رو چشمم

  تا موندم منتظر و گفتم  رو اسمم پرو اتاق یتو. دارم دوست

.  برگرده هامانتخاب با فروشنده  

 

. زم ی عز ایب-  

: گفتم و کردم اشاره مجلل سبز لباس به  

. ستین  من مال ن یا اما ممنون،-  

 

  اما گرفت، رو  چشمم  امروز که بود  یلباس نیاول نیا واقع، در

 اشنه یهز پرداخت  پس از تونستمی نم  عمرا که  بود  یطرح از

  یرو گهید  لباس دو اون مت یق برابر   ده حدودا  متشیق.  ام یبرب

. شد ی م  رفته هم  

 

. کرد  اضافه ستیل به شوهرتون عصر  که هیهمون نیا-  

شوهرم؟-  
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  د یشا. دمینپرس  رو اسمش. متاسفم. شوهرتونه  کردم  فکر من-

  سالن به که  ستند ین نطوریا ی اد یز  یمردها پسرتون؟ دوست

. کنند  پرداخت رو اون پول ا ی انیب زنونه لباس فروش  

پولش؟ پرداخت-  

  ینه یهز کرد،  اضافه ستیل به  رو لباس نیا که  یجنتلمن یآقا-

  هر گفت  رمونی مد  به  نیهمچن. کرد  پرداخت هم رو سبز لباس

. بذارند  شونیا حساب  به هم  د یداشت شما که یاگهید  د یخر

 رو اشنه یهز و  انتخاب لباستون با مناسب هم ی سبز  یهاکفش

.کردند  پرداخت  

 

.  شد  د یناپد  یالحظه ی برا و گذاشت پرو اتاق یتو رو هالباس

  من  که کرد  باز  رو ینیلوبوت  کفش  یجعبه  در برگشت، یوفت

.نداشتم رو دشی خر ی برا یمال استطاعت عمرا  

. فرستادم  یامی پ هام،لباس دنیپوش از قبل  

؟یکنی م دی خر هاخانم یمغازه  از معموال تو: ایثر  

  خودم با که یی دهایخر اون د یبا. بود بار نیاول نیا: گراهام

.ینیبب رو  بردم  

؟ یدیخر  هم یاگهید یزها یچ تو: ایثر  
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  نگاه بهم یجور  ری ز لباس یمغازه  یتو خانمِ .  آره : گراهام

.بپوشم رو هااون خواستمیم من انگار کردیم  

  یچ ؟یرفت هم  ریز لباس یمغازه  به . هاه  هاه هاه: ایثر

؟ یدیخر  

  خودمم . دید ی نخواه هایزود نیا به که ییدها یخر: گراهام

 نکهیا مگه. د ید  نخواهم رو هااون تن  یرو ها یزود نیا به

. یباش  کرده عوض رو  نظرت تو  

 

  و حیتفر باعث ریز لباس بخش  از گراهام د یخر یدهیا

  ید یناام با که  کردم تصور رو  گراهام. بود  شده من ک یتحر

  اما بود، متنفر نکار یا از. د یکشیم موهاش یتو رو دستش

.بذاره هم کنارش تونستی نم  

.  کنم قبولش تونمی نم من اما. قشنگه یلیخ سبز   لباس: ایثر

.گرونه یلیخ اون  

  یندار دوستش  اگر. رفته  فروش به یقطع نیا: گراهام

.  کن اهداش  

.د یارزی م  یدالر هزار سه بایتقر لباس! ؟یجد   

 

. یدونیم  رو نیا و یاوونهید تو: ایثر  
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اته؟اندازه : گراهام  

.امنکرده  امتحانش هنوز: ایثر  

 

.  شدم لباس ی پرو ریدرگ ی لحظات هم من و نداد   یامیپ  

 

؟ییاونجا هنوز: ایثر  

؟ییپرو اتاق  یتو: گراهام  

. آره: ایثر  

  که  داشتم، پرو اتاق  یتو تو،  از  یکوچک یفانتز من: گراهام

. یکردی م نگاه خودت انیعر  بدن به نهیآ از  

؟ ...و: ایثر  

؟یبدون میفانتز از شتریب یخوای م: گراهام  

... د یشا: ایثر  

  ی حال در .  بشم ملحق  بهت پرو اتاق  یتو دارم  دوست:  گراهام

  بازند،  هم از هاتانگشت و  هستند نهیآ یرو  هاتدست  که

  یدیپوش رو من یانتخاب یهاکفش  هنوز که ینیح.  کنم خمت

. یکن نگاه خودمون به نهیآ   از تو و بچسبم بهت پشت از  
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  واقعا و کردم نگاه نه یآ به. شدم  ساکت که بودم من  بار، نیا

 بود، داغ نطوریا الیخ نیا اگه . دمید  خودم پشت  رو گراهام

.  بشم ذوب من داد ی م  رخ واقعا اتفاق اون ی وقت بود  ممکن

  نیا با رو خودم  نداشتم یسع یحت گهید ... برسه  که وقتش

.دراومد  لمیموبا یصدا باالخره،. بزنم  گول حرف  

 

.یکنیم  کار یچ  یدار دونمی م: گراهام  

.ساالرخان نمت،یبی م امشب: ایثر  

 

 متوجه و بود   دستم یدست فی ک  هی دم، یرس آپارتمانم به  یوقت

  کینزد  من یوقت. بود  شده پارک رونیب یاهیس نیماش شدم

.  گراهام یراننده. شد  ادهیپ یپوش  فرمیونی  یراننده شدم،  

.  برسه شما  به نیا خواستند  مورگان یآفا  وندتا، خانم -  

.داد  بهم رو یاشده موم  مهرو ی الیمان پاکت و  

ه؟یچ نیا-  

  یبرا و برسونم رو نیا داشتم دستور من. خانم  دونم،ی نم-

. نجامیا نیهم  

:کرد  باز  رو نیماش در و داد  تکون  یسر محترمانه   
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. خوش وقت-  

  باز ی برا یسع  از قبل تا موندم  منتظر  پس بودند،  پر هامدست

  هام،لباس دراوردن از بعد . برسم باال یطبقه  به  نامه کردن

 یابسته داخلش.  کردم باز  رو پاکت  نیاول و نشستم تخت  یرو

  مو رنگ. بود  سبز رنگ به ن یآلپ چیر ال مارک ی مو رنگ

.  اومدی م لباس به  

.  داشت ین یریش   یجد  یجنبه  مورگان ی ج گراهام  

  از سبز یمو رنگ. کردم باز  رو  یبعد  پاکت ی کنجکاو با

مارک بتی  دان د ر35 بود  که یادداشتی به اون چسبیده بود : 

. یچ ای آد ی م هاپرده به  فرش رنگ  نی ا ستمین  مطمئنم  

  نیا اگر کردم فکر خودم ا ی. زدم یگوش تا گوش لبخند 

. یکنیم دایپ رو خودت راه یزود   به یبد  ادامه رو رفتارت  

 

*** 

 

  از  قبل. زدند  رو  در زنگ  م،ی ن و هفت  ساعت سر درست

: دم یپرس آپارتمان، یدراصل کردن باز یبرا دکمه دادن فشار  

؟یمنهتن  تبتل  شما-  
 

 رنگ برای موهای زیر بغل و اون پایین مایینها.  35
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. بله متاسفانه،-  

.موندم منتظرش و کردم  باز رو امخونه  در قفل  دم،یخند   

 

  آسانسور نیب یراهرو  نفس، به  اعتماد  با و عی سر ییهاقدم  با

  باالتر  رو قلبم  ضربان قدمش، هر . کرد  یط  رو آپارتمانم  و

می برد . تاکسیدوی36 تیره ای پوشیده بود  و احتماال زیباترین  

  نیا با که نداشتم شک. بودم دهی د  چشم به تاکنون که بود  یمرد 

.  باشه منتهن یتو ک یتراف  یبان تونستی م  گراهام  ظاهر،

.  دمیسیل رو هاملب  

  با رو صورتم  گراهام که بودم ستادهیا اونجا افتاده آب دهان با

: فشرد  و گرفت دست کی  

.  یبکش رو من یدار قصد   نگاهت نیا با-  

  که  یزمان  تا داد، ادامه جا رو اشبوسه و د ی بوس رو من بعد 

. نموند  یباق  احساسم بودن دوطرفه در یشک چیه  

: گفتم. برگردوندم تیواقع به رو خودم کرد، رهام یوقت  

.  تو ای ب بپوشم، لباس د یبا-  

 
 لباس مردانهی رسمیه،  که میشه از تفاوتهاش با کت و شلوار استفاده از ساتن رو توی قسمت هایی مثل برگردان یقهاش اشاره کرد. و بیشتر  36

.شبه جشن   مخصوص  
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 یضدباردار  د یتمد  ی برا دکتر با مالقاتت  درمورد  ی وقت از-

. کنم  فکر شدن داخل جز یز یچ به امنتونسته ی گفت بهم  

 دوست رو فشی کث یکلمه  هر  انهی مخف که یوجود  با  یحت

  و رفتم  یاغرهچشم بودنش یعوض بخاطر هم  باز داشتم،

: گفتم   

. بپوشم لباس تا خوامی م وقت قهی دق هی  فقط-  

کنم؟ کمکت یدار دوست-  

: گفتم و کردم اشاره آشپزخونه یتو یصندل ک ی به  

.کن صبر . نیبش-  

.  ستم ین که گدا! سگم؟ من-  

  نیا. دمیپوش  رو سبز لباس و شدم پنهان خوابم اتاق یتو

  گراهام  یوقت. داشتم تاحاال که  بود  یلباس نی ترگرون لباس،

  ر یغ در. گفتینم دروغ شده دهیخر یقطع لباس نیا گفتی م

  کردمی م اعتراف د یبا اما . دمیپوشی نم رو اون صورت نیا

  که  یلباس یپا  به بودمکرده انتخاب که ییهالباس اون یی بایز

.  د یرسینم بود  دهیخر گراهام  

  ی باال در خودش یجا  از مطمئن  که گراهام  خالف بر

  من داشت،ی م بر  قدم نفس به  اعتماد  با یی غذا یرهیزنج

  لباس. رفتم رونی ب اتاق از یعصب یای کشت یخرابه همچون
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  چیه یب و بود  دهیکش آغوش  به رو  تنم یمنحن هر. بود  یعال

 گذاشته شینما  به  تمام ییبایز به  رو پوستم از  یحدود  ،یزشت

  کردم،  نگاه نه یآ به. نبودم راحت من وجود  نیا با. بود 

  من ... شد ی م  منعکس اونچه اما. بود  با یز ریتصو انعکاس

.  نبودم  

.  شد  د یناپد  کامال  گراهام یچهره دنید  با  داشتم که  یشک هر

 شیگوش با و بود  نشسته آشپزخونه ز یم ی  صندل یرو اون

. ستاد یا د ید  رو  من یوقت و کرد ی م  یباز  

 

. یشیم دهید  یباورنکردن  المصب،-  

  مقدار نیا تو ام نکرده باور  هنوز من. هینکردن باور لباس-

. ی کرد  نهیهز  لباس نیا یبرا  

. دهیپوش رو  اون که ه یزن. ا یثر  ست،ین لباس مورد  در نیا-  

.ممنون  لطفته، نظر-  

.  توعه رنگ قطعا  سبز-  

:کرد  لمس رو موهام و اومد  جلو  

. یباش کرده  ست پت یت با رو موهات شی آرا که  نمیبی نم-  

  نمیریز یموها آخر و بودم کرده یفرانسو ونینیش رو موهام

. بودم گذاشته رنگ  رو  
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: زدم لبخند   

  قبال . باشم د یسف  یشونیپ گاو مثل اونجا خوامینم  اما. امکرده-

  گهی م بهم  یحس هی اما ام،نبوده  یمراسم نیهمچ یتو وقتچیه

.  بود  خواهم من اونجا سبز  مو زن  تنها  

؟یندار دوست رو موهات  یبسته شیآرا-  

.  باشند  ن ییپا  به رو و باز دارم دوست شتر یب تشیواقع-  

. نمیبب  بذار  برگرد،-  

  و کند  رو  موهام یهاسنجاق گراهام  کردم، اطاعت یوقت

  تا  کرد   مییراهنما. شدند  ریسراز نییپا  به بلندم یموها امواج

: گفت  و بزنم یچرخ  

  به  یربط چیه  نیا و ی متفاوت تو  بسته  چه باز، یموها با  چه-

.نداره هم موهات  رنگ  

نداره؟ ت یاهم برات-  

  به  هیبق  که  میهاوقت  عاشق . مغرورم یعوض  ه ی من ت؟یاهم-

.کنند ی م حسادت دارم من اونچه  

. کنم درستش تا بده فرصت  قهی دق هی  فقط-  

  واقعا. کردم صاف  رو موهام  و رفتم یبهداشت سیسرو به

  برگشتم،  ی وقت. دمیپسند ی م  شتریب  رو موهام آزاد  شیآرا

:د یپرس.  گرفت  رو دستم دو هر  گراهام  
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اند؟ ست خب،-  

.  بودند  رنگ هم با یتقر. گرفتم لباسم  از ی قسمت مقابل  رو موهام

: گفتم   

.اند رنگ   هم بایتقر . آره-  

. زدمی نم  حرف لباس مورد  در-  

  ست رو هاپرده اما  ممنونم، در دان یبت بابت. نه اوه،-

.امنکرده  

! بد  چه-  

: زدم یپوزخند   

  رو نییپا اون یباش داشته دوست د یشا کردمی م فکر  واقعا؟-

. باشم کرده  ست هم  

؟یکرد -  

:دمیبوس رو هاشلب  یآروم به  

  کامل رو جااون من. نداره وجود  کردن رنگ  یبرا ی زیچ-

.امکرده اصالح  

 

*** 
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 هاتوجه  کامال ما : گفتی م درست کامال مورد   کی  در گراهام

  ییهازن  از کی  ی حت داشتم شک البته،. میبود  کرده جلب رو

  یمتوجه دند ییگای م  رو من کنار مرد  داشتند   چشمشون با که

 سمت  به رو من  که ی نیح گراهام. باشند  شده من ی موها رنگ

.د یرسی م نظر  به  توجه یب کرد ی م تیهدا بار  

 

.یدار هواداران باشگاه هی تو آد ی م نظر  به-  

.  هیرقابت یلیخ  من کار  و کسب.  نفرته کلوب ه یشب  شتریب نیا-  

  ما  به  یگستاخ با   رفتن راه نیح  در که گرفت  رو  یزن هامچشم

  ما حرکت هر سرش و داشت تن  به  یقرمز  راهنیپ. بود  رهیخ

:کرد ی م دنبال رو  

.  حرصه هیشب نفرت  از  شتریب-  

  خودش به شتریب رو من و کرد  دنبال رو نگاهم خط گراهام

: کرد  کینزد   

. کن یدور یکی اون از-  

:شد  من  شتریب  یرگیخ  باعث فقط نظرش اظهار نیا  

چرا؟-  

  نسبت رو دتید  زنم یم خودم  که یی گندها از شتر یب خوامی نم-

. کنه دارلکه  من به  



 مغروِر کت و شلواری، ریحانه.

 181 

  من  که یشراب و خودش یتجمل  یدنینوش گراهام بار،  یتو

  جهت  نکاریا  با. داد  سفارش رو بودم داده سفارش قبل یهفته 

  منتظر. کرد  داشتم دوست من  اونچه به یااشاره ،یادآوری

. انداختم ینگاه رو اتاق اطراف  

 اومده نجایا  شگاهینما یبرا قبال. بود  یاالعادهفوق مکان  مت

  سقف .  بودم نشده خاص سالن نیا وارد  وقتچ یه اما بودم،

  زیچ همه نیا  باور. بود  خودش درخور یهنر شکلش یگنبد 

  از  و مراسم یبرگزار  محل مردم،  نیا باور. بود  سخت یلیخ

!مرد   نیا شتر یب همه  

.داد دستم  به رو م یدنینوش گراهام  

کنه؟ی م جمع پول چقدر حدودا هیریخ نیا-  

.د ی رس ونیلیم پنج  به گذشته سال-  

  ما با  که یپوش  قرمز  زن. بپره  گلوم  یتو میدنینوش بود  کینزد 

.اومد  بار  سمت به سالنه سالنه بود، رهیخ  

. گراهام سالم،-  

 و بود  مختصر و کوتاه جوابش. داد  تکون رو سرش گراهام

:شد   منقبض  بدنش کردم احساس من  

. یوریا-  
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. زدم زنگ  بهش  من که  یزن همون. لعنت اوه،  

 

؟ یکن ی معرف دوستت به رو من یندار قصد -  

: گفت و کرد  تر  کینزد  خودش به رو  من گراهام  

  ما  م،یبر رقص   یبرا میخواستی م  االن نیهم ما. نه  تش،یواقع-

. ببخش رو  

 

  دور با. کرد  دور زن اون  و بار  از رو من ناگهان گراهام

 اشونرابطه مورد  در اما شد، راحت المیخ اون از شدن

 و یخال  رقص  سالن اتاق، طرف ک ی در. بودم کنجکاو

  چهار  یشماره زیم  کنار راهمون سر . داشت قرار  ی بزرگ

.   گذاشت زی م یرو رو هامون یدنینوش گراهام و میستاد یا  

.  کرد  تر  کینزد  خودش به رو من  گراهام  رقص،  نیزم یرو

  ی جور. نکردم تعجب بود  بلد  دنیرقص اون نکه یا دنیفهم از

  مناسب قطعا کرد،ی م تیهدا رو من قدرتمندش  دست با که

.بود  جوشسلطه تیشخص  

 

د؟یدار هم با  یاگذشته تا دو شما  پوش، قرمز اون... خب-  
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. ستین  یکنیم  فکر  تو که  یاون نیا اما آره،-  

؟ید یینگا رو اون تو یعن ی ؟یچ ی عنی-  

: انداخت باال رو ابروش و برد   عقب رو سرش  

حسادت؟-  

  یز یچ گه،ی د  یکس با اون بودن فکر . برگردوندم رو سرم

  سمتم به گراهام. داشتی م وا جنبش  به درونم  رو ی منطق ریغ

: برد  فرو گلوم یتو رو  شینیب و شد  خم  

  به متعلق تو  ی عنی نیا. دارم دوست رو یحسود  تو نکهیا-

.  دارم   تو به  نسبت رو حس ن یهم قای دق هم  من. یمن  

  گهیهمد  یرهی خ یطوالن یمدت. شدند  نگاهش قفل   هام،چشم

:اومد   حرف  به دوباره نکهیا تا میبود   

. نخورده بهش  هم انگشتم  یحت. امدهینخواب یوریا با  من.  نه-

 خوشش گردونمی م باهاش رو  کار  و کسب که یروش از اون

.آد ی نم  

.اوه-  

 

: گفت  گوشم  کنار یخشن یصدا با و شد  خم  
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  من یشد  اصالح یگفت بهم یوقت  از. دنییگا مورد  در اما و -

.  امکرده سخت  

  رو  من داشت، قرار کمرم  ی نییپا قسمت یرو  که دستش با

  باسنم کنار  رو نعوظش تونستمی م.  فشرد  خودش به  محکم

 حواسم و هوش  تموم به باره  کی  به مرد  ن یا. کنم احساس

  به  مختص یمردونه یبو صداش، ازمند ین تن. بود  کرده حمله

  ا،یخدا... انمیعر پوست یرو دستش لمس حس خودش،

  کنترل رقص  سالن یتو بدنش که   یجور. بچشمش خواستمی م

  شیحکمران  فکر  به رو من  بود  گرفته دست به رو من بدن

 بدون ییپستو ها،  یکینزد  نی هم یی جا. نداختی م  تخت یتو

  نیهم درست. بودم مطمئن نیا از من و داشت وجود  قفل

 خودم عوض، در اما. بود  آسون یکار شدن اون م یتسل حاال،

  در دنیبلع به  د یتهد  رو من که  یمه همون از  کردم وادار رو

.  بکشم  نفس کرد یم خودش  

 

  که نطوریا. ی باش داشته دکتر با  ی مالقات نبارهیدرا د یبا د یشا-

بنظر می رسه تو همیشه شقی .  انگار زیاد ی ویاگرا37مصرف  

! نه؟ ،یکرد   

 

 
 قرص جنسی، کمک کننده به نعوظ بهتر. 37
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  کمک چ یه به توعم بر و دور یوقت  بدم نانیاطم بهت  تونمی م-

  دکترم  و. ا یثر ندارم،  ازین آلتم شدن بزرگ یبرا یخارج

  شیپ روز چند  نیهم واقع،  در. کرده تیزیو رو من رایاخ

  شکستن یبرا  رو خودم  و گرفتم یپند  سینو مقاله هی از. بود 

  هم رکمد   اثباتش  یبرا و پاکم  من . کردم آماده تجردم عهد 

.دارم  

؟یآورد  خودت با رو مدارکت. یآی م  نظر  به مشتاق-  

  یرو یدست و د یکش  عقب گراهام  اما کردم،ی م یشوخ من

. د یکش لباسش یداخل ب یج یجا  

:دمیخند  ینخود   

؟یدار  ،یندار مدرک خودت  با واقعا که  تو ؟یایجد -  

بودن با تو رو  از شتری ب رو ی زیچ من.  هستم  که البته-

 دست از رو تیموقع نبودن، آماده خاطر به فقط. خوامنمی 

 وراون و ورنیا خودم با رو هانیا که روزه سه. دمی نم

.  برمی م  

  یاگهید  آهنگ.  بود  یداشتن دوست یبیعج شکل به اعترافش

 هامونبدن و  م ید یرقص سکوت یتو  یمدت یبرا و شد  شروع

.  کردند  حرکت هم هماهنگ    

: دمیکش یآه و دادم هیتک اشنهیس به  رو سرم  
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.  نداشتم رو انتظارش بگم، صادقانه. دارم دوست رو نیا-  

:د یکش بهم رو شینیب  

.  متنفرم  زایچ  نیا از معموال. طورن یهم منم -  

  به که د ینکش یطول و بود  اومده ن ییپا گاردم  مرد  نیا مقابل

  محافظت  خودم از و ببرم باال رو اون کردم یادآوری خودم

. کنم  

 

 

 

  -ده یبرا حداقل  که میبود  نشسته  ی بزرگ گرد   زیم  پشت ما

  که یافراد  به  رو من  گراهام. داشت جا گهید  مهمون دوازده

  از یتعداد  هم هنوز اما کرد، ی معرف بودند  نشسته  کنارمون

. بودند  یخال ها یصندل  

گفتم؟  درست ا،ی ثر ا؟یثر ،یاکارهیچ تو  خب،-  

  در و مسن یمرد . بود  نشسته من  چپ سمت هارلو، برکستون

  پوست یرو که یانقره ییموها با افه،یق خوش حال نیع

  که یمرد   با داشت گراهام .داشتند  قرار اشسوخته  آفتاب

.کرد ی م  صحبت کار و کسب  مورد  در بود  گهید  طرف  
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.بپرس دایآ از اسم  به کنم، یم  کار پند  ستون  ک ی ی برا من-  

. یعال چقدر  ،یاسندهینو هی تو-  

  انجام یااحمقانه  یکارها  یسر هی سندهینو یبرا من. قای دق نه-

  یبعض به دادن جواب دهی م اجازه یگاه اون و دمی م

. کنم امتحان رو  رسه یم بهمون که  ییهانامه  

. دم یفهم-  

؟یکنی م کاریچ شما-  

. میداروئ ی کمپان  ک ی مالک  من-  

!؟ییدارو یقانون یفروشنده تو-  

:د یخند  لب ریز  

. هستم کنم  گمون-  

؟ یدکتر ی عنی-  

.  هستم-  

  هی رسهی م نظر  به  ،ی کن صحبت گراهام با ی بتون د یشا پس-

.داره  یپزشک مشکل  

:وستیپ گومون و گفت   به گراهام موقع همون  
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  حرف من مورد  در د یدار دوتا شما دم،یشن رو  اسمم من-

د؟یزنی م  

:داد  جواب برکستون  

  گفت،ی م  بهم  یدار که یپزشک مشکل مورد   در داشت ایثر-

گراهام؟  کنم، کمک  بهت  بتونم که  هست  یزیچ  

 شیدنینوش یجرعه نیآخر و کرد  نگاه من  به چپ چپ  گراهام

:د ینوش رو  

؟یدار درد  شق ی برا یدرمان دونم،ی نم-  

 به رو خودش  یجا ی جیگ بعد  اما شد، جیگ  مرد  نگاه اولش

  گفت  یراحت به ما یسه  هر اون از بعد . داد  مانهیصم یاخنده

  من یصندل پشت  گراهام  دست مدت نیا کل.  میکرد یم گوو

 رو هشت عدد   مثل یشکل وستهیپ و آروم هاش انگشت و بود 

  لذت و گرفتم آروم  باالخره. کرد ی م  می ترس لختم یشونه یرو

  زن از یرد   زیم طرف اون  نکه یا تا  کردم، شروع رو بردن

  و گراهام.  نشست ما  مقابل  قای دق یوریا. دمید  پوش قرمز 

  تکون هم ی برا یسر سکوت در بود  یوریا با که یمرد 

. بود  مردونه  یکارها از یکی  هم نیا دادند،  

: زدم  هیتک گراهام  به  

. میبخور غذا دوستت  با قراره انگار-  
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.ریبگ اشدهیناد -  

 نگاهش ی دزدک که یوجود  با یحت. بود  آسون گفتنش

 ، یلیدال به . کردمیم احساس رو نگاهش  یرگی خ اما کردمی نم

  یتالش چیه  ز یم سر یوریا.  بود  من یناراحت باعث زن نیا

. نکرد  یکس  با گو وگفت   با داشتن یبرا  

 

  رو خودم. برم هاخانم  اتاق به تا  خواستم معذرت  شام از بعد 

  یبرا ممکن راه نیبهتر  به و  کردم حبس توالت اتاقک  یتو

 گروون لباس نکهیا بدون هم اون کردم،  فکر رفتن توالت

  ا ی فتهیب پولم ف ی ک بخوره، توالت یصندل به بشه،  سیخ متم یق

  فکر.  بخورم یسکندر میسانت دوازده پاشنه یها کفش با

.  باشه  یتر آسون یلیخ کار نیا کردمی م  

 در، شدن باز  یصدا. بود  یخال  کامال اتاق شدم  وارد  من یوقت

  که دمیشن رو  ییهاپاشنه تق تق یصدا و شدنش بسته بعد 

  بهم یحس  هی. ستادندیا بودم داخلش من  که یاتاقک  کنار ییجا

  و رفتم  رونی ب  دم،یکش ی قیعم نفس. دره پشت ی ک گفتی م

  داشت یوریا. شد  ورحمله  بهم  ی قرمز یه یسا باالفاصله

 من، اومدن رونیب  با اما کرد ی م د یتمد  رو رژلبش نهیآ یجلو

.شد  متمرکز  من یرو اشرهیخ نگاه  
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.ی ست ین مورگان گراهام  یباز  اسباب نیآخر تو-  

  توالت یتو هاخانم  کردن دنبال توعه؟ زدن ضربه روش نیا-

قرارشون؟ از  ییبدگو یبرا  

 رو سرخش ک یمات در بعد  و د ییما هم  یرو رو هاشلب

. گذاشت  

  ه ی زن جنس به مرد، اون مورد  در دادن هشدار با  من-

. کنم یم ارائه سیسرو  

  خوشت کارش و کسب یاداره یقه یطر از تو ه؟یچ موضوع-

!؟ید ی م هشدار من  به یآیم پس آد،ی نم  

 

: شدند  باز  هم از معوج و کج یلبخند  با هاشلب  

  کارش و  کسب راه از فقط  که گفته؟ بهت که  هیزیچ نیا-

آد؟ی نم خوشم  

  خبریب اون از  من و دونستیم  یزیچ اون که احساس نیا از

  شستم  رو هامدست عوض در.  نگفتم  یز یچ. بودم متنفر  بودم

  هنوز شد  تموم کارم  یوقت . اوردم رونیب رو  خودم لب رژ و

  پایچل امنهی س ی رو رو هامدست. بود  ستادهیا اونجا یوریا

: گفتم و کردم  

؟یبگ بهم   تا ی ریمیم   یدار که هیچ بده، ادامه خب-  
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  انعکاس بتونه  تا ستاد یا سرم پشت رفت،   عقب یقدم چند 

  و کرد  نگاه هامچشم  به  میمستق. نهیبب نهییآ یتو  رو رمیتصو

: گفت  

  رو من گذاشتن وقت ارزش  تو کنم، ی م رو فکرش که  حاال-

  گراهام  از یبخوا د یشا ای.  یفهمی م خودت تی نها  در .یندار

  فنا  به رو من دوست نیبهتر  شوهر ی کمپان داره چرا یبپرس

.دهی م  

  کردن آروم صرف  یاقه یدق ک ی  ،یوریا رفتن رونیب از بعد 

 دایپ  قطار یتو  رو  گراهام یگوش که  یروز اون. کردم خودم

  احمق یهرزه ه ی مثل درست زدم،  زنگ یور یا به و کردم

  یهارقابت  یپا  بذارم رو هشدارش خواستمی م.  کرد  رفتار 

  نیا ینوع به . تونستمی نم جورهچ یه اما ،یتجار   یها ب یرق

.دیرسی م  نظر به  یشخص کارش  

:بود  منتظرم توالت رونیب گراهام  

.اومد  دنبالت یوریا دمید  رواله؟ ز یچ همه-  

. خوبه-  

  شتریب  که داشتم ازین  من. گرفتم رو مم یتصم قدم،  چند  از بعد 

.  بدونم  

بپرسم؟  ازت  ی زیچ تونمی م-  
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.البته-  

ه؟ یک یوریا ی میصم دوست-  

  عقب رو هااون و د یکش موهاش یتو رو دستش گراهام

: فرستاد   

.ویوژنه  منه، سابق دختر دوست ،یوریا ی میصم دوست-  
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 فصل یازدهم 

 گراهام

 

 کرده ریی تغ یز یچ هاخانم  سیسرو  به ا یثر رفتن از بعد  شبید 

 خودش با  فقط و بود  زشیآم طعنه خود  ا یثر اون، از قبل. بود 

 اون، از بعد . بود  کرده افسون رو داروساز مرد  اون بودن

  مید یرس آپارتمانش به  یوقت. بود  رفته فرو خود  در و ساکت

  یشگیهم آتش اون اشبوسه و نکرد  دعوت داخل به رو من

  تا موندم منتظر. بود  داده دست از رو سوزوند ی م رو  ما که

  عصر و. نداد  رخ  ی اتفاق چی ه. افتهی م  یاتفاق چه فردا نم یبب

 یخالصه  از یاتوده و بودم نشسته دفترم  یتو نجا یا من شنبه

 یزندگ وارد   یطوفان با  زن ن یا یوقت از. بود  مقابلم هاشرح

. بودم داده دست از رو تمرکزم  بود، شده من  

  زمیم یرو سرجاش رو  اون بعد  و برداشتم رو لمیموبا

  یلعنت حرکت  نیا گهید  بار  ستیب سه ساعت  تا . برگردوندم

! بودم انداخته راه بود  یباز  یتخم چه نیا. کردم  تکرار رو

. کردم پیتا  ی عیسر متن  خودم، به غرولندم  نیا بعد  باالخره  

 

  قرار هنوز. می برد در به سالم  جون  مراسم تا دو از : گراهام

؟سرجاشه مدارمون و  
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 به  شروع یلعنت  یهانقطه  نکهیا  تا  شدم رهیخ یکوفت  لیموبا به

  بعد  و گرفت باال اضطرابم پش،یتا  به شروع با. کردند  حرکت

  یچ به. داد  ادامه ام یپ پ یتا به دوباره بعد  و  شد  متوقف ایثر

وندتا؟ ای ثر یکنی م  فکر  

؟یخوایم  تو که هیزیچ نیا یمطمئن: ایثر  

.فرستادم رو جوابم  یمکث چیه یب  

  شیآزما نیا. خواستمیم اول  روز   از که هیزی چ نیا: گراهام

. بود تو یده یا کوچک  

.میعصب  االن من: ایثر  

  ی برا یز ی چ چه به  ایثر  بزنم حدس و نمیبش  نکهیا یبجا

 اول بوقسر   اون و زدم زنگ  بهش کرد،یم  فکر  فرستادن

:دمیپرس. داد  جواب  

گفت؟ یچ  بهت زن اون-  

؟یوریا-  

بود؟ هم  یاگه ید  کس مگه-  

. امگفته   بهت  قبال-  

.  امانداخته جا رو ی زی چ من. بگو  بهم دوباره-  

.آد ی نم  ادمی رو  قشی دق کلمات-  
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. بگو  بهم رو  ادتهی ی چ هر-  

 اومد  کردمی م ییدستشو داشتم یوقت اصل در.  خب  یلیخ-

  به یلطف داره تو  یدرباره من به دادن هشدار  با گفت و داخل

.کنهی م هاخانم   

خب؟-  

  رو وقتش کردن تلف ارزش من  گفت. ستی ن یاگه ید  زیچ-

  گفت   بهم بعد .  فهممی م رو موضوع خودم تی درنها و ندارم

 شوهر  یکمپان ینابود  جهت  در یدار چرا  بپرسم  ازت

. یکنی م حرکت دوستش  

  مرد  اون. بودمگفته  بهت ویوژنه   و امیل یدرباره  قبال  من-

. منه ب یرق  

: گفت  بعد  و کرد  سکوت یاقه ی دق کی  

. کردم  سرچ  گوگل یتو رو  امیل و تو اسم  امروز من-  

: دمیپرس و مداد  هیتک میصندل به دم،ی کش یق یعم نفس  

؟ ...و-  

  یسع خاصمانه تو چطور نکهیا مورد  در مقاله مشت  هی و-

.داشت وجود  یر یبگ کنترلت  تحت رو اون ی کمپان یدار  

. درسته-  
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  برابر دو بایتقر رو بازار  متیق تو گفتند ی م هامقاله  یهمه -

  چرا اما دونم،ی نم  نسیز یب یدرباره  یاد یز ز یچ من . یکرد 

  یزن  به هنوز  تو که  ستین نیا  بخاطر نیا ؟یکرد  رو کار نیا

 رو اسمش که  یزن همون ؟یدار یاحساس دهیدزد  تو از که

؟یبود  کرده  تتو بدنت یرو  

نه؟یا بحث آهان،-  

 تو رو  من جاکی  یتونی م  کنمی م  حس. گراهام م، یعصب من-

. یکن حل خودت  

.امکرده رو امی سع-  

.  هیچ منظورم یدونی م  اما. نطورهیهم آره،-  

بزنم؟  ب یآس بهت من یترسی م تو-  

: گفت و د یکش یآه  

.آره-  

.  پمبروکه عیصنا سهام درصد   سه و ست یب مالک ام یل یکمپان -

  اسم  با رو اونجا سهام درصد  هشت و ستیب من پارسال

  دست به  رو امیل ی کمپان اگه. دم یخر پوشال یبند بسته  شرکت

 شهیم درصد   ک ی  و پنجاه پمبروکم سهام خودم سهم با ارم، یب

 رزشا خودش منفعت  نیا. دهیم  من به رو سود  کنترل  قدر و

.  امیل نه  پمبروکم، دنبال من. داره رو امیل  یکمپان دوبرابر
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 نیا بوده من اسبق کارمند  ام یل چون کنمی م  فکر لگرانیتحل

.  هیدشمن ی رو از کار  

؟یستی ن ویوژنه عاشق هنوز تو پس-  

. شمیپ  یایب یتونی م  یباش ل یما اگه  و. نه-  

 کامال داده  رخ  ما ن یب که ی اتفاق از زنمی م  حدس. متاسفم-

.امدهیترس  

کردم؟ درک رو یچ  من یدونی م اما. طورن یهم هم  من-  

؟یچ-  

.  افتهی م اتفاق دادنه، رخ حال در که  یزیچ  نه، ای ی بترس-

  باسنت  چرا پس.  می ریبگ رو جلوش میتونی نم ما  از کدوم چیه

  یریگجهی نت بخاطر  رو در رو و دفترم یتو یشکی نم رو

؟یخوای نم معذرت تیشخص  

  یباز یمنش-سی رئ و زتیم یرو من انداختن  ی برا یکد  نیا-

 کردنه؟

: گفتم  ناله با  

. جانیا بردار بیا  رو  باسنت-  

 اون یبرا حداقل من یدائم رنج نیا نکهیا از. د یخند  ینخود 

.بودم خوشحال بود  مفرح   
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. مورگان  نه،-  

. ایثر بردار، دست من  چوندنیپ از-  

. ستم ین خونه ام، یب تونمینم  واقعا. کنم ینم  رو  کار نیا-  

؟ ییکجا-  

  سمت   یساعت  چند . کنم ی م کمک ایدل به  یتجار شو   ه ی یبرا-

. میالتیا شمال  

: گفتم و کردم لب ر یز یغرغر  نامفهوم   

د؟یگرد ی برم یک-  

 از ایدل و کشهیم طول  هوا یکا یتار تا شینما . صبح-

  ورنیا یکل قراره بعالوه،. داره وحشت یکیتار یتو یرانندگ

 هاشچشم آخر در و بده انجام نگیپرس و بره وراون و

  روبه  که یهتل  یتو میدار قصد   خاطر نیهم  به. شنیملوچ

.  میبمون شهی م اجرا درش شینما که  هیابونیخ یرو  

؟ی کن کار یچ رو روز  کل قراره-  

  و دمی م انجام رو  نگیپرس قبل یضدعفون.  ارشم یدست من-

.رم یگی م رو ترسوهاجوجه دست  

  نحال یا با اما. نه  ای بدونم، رو جوابم خوامی م که  نبودم مطمئن

: دمیپرس  
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؟یکن یضدعفون  رو ا یچ قراره-  

 

  ها،نهیس نوک ها،زبون  ها،ناف  ها،ی نیب ها،گوش  معموال-

.هاآلت  

.بگو دوباره-  

. هیدرمان  یحرفه  هی نیا-  

  رو مردم یهاآلت تو نکهیا از شهی م  باعث نیا. آره-

 ایدل خود  مطمئنم !  کنم دایپ  ی بهتر حس یکنی م یضدعفون

.داره رو ی پزشک یدکترا  

. ستین  یبزرگ یمسئله باش،آروم-  

.توعه با حق آره،-  

منه؟ با حق-  

.  البته-  

  امروز  که یکس  م،یمنش یبرا و گرفتم عقب  رو  یگوش یکم

: زدم داد  بود  ومدهین  

نجا؟ یا یا یب قه یدق ه ی یتونی م زابت؟یال-  

دته؟یجد  ی منش زابت؟یال-  

.  بشورم رو هاشنهیس خوامی م و آره-  
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!دوباره د،یخند  من  به المصب زن نیا. د یخند  ینخود  ایثر  

است؟بامزه نقدریا یچ-  

  یب. امدهید  رو  هاتی منش با تو برخورد  طرز اول همون من-

  که هاشنهیس  ، یکن  زیتم رو پاهاش دهی نم اجازه اون شک

.خود  یجا  

 

.بود  اون  با حق  متاسفانه  

:د یپرس  

نمت؟ یبی م  یک-  

. شب فردا-  

. باشه-  

. دنبالت آمیم  شش ساعت-  

.  غرفه یتو اومد  االن نیهم گنده مرد  هی. برم  د یبا االن. حله-

.دارند  از ین یک ی  دست گرفتن  به  همه از شتریب آدما جور نیا  

 

 اون که  ینیح  که  کنمی م تصور رو ی وقت دارم حاال . هیعال-

 نوک  تو کنه،یم   یچرون چشم  درشتت یهانهیس رو داره مرد 

. کنهی م شق هم اون و یکنی م یضدعفون رو آلتش  
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.هیعال لتی تخ یقوه واو،-  

. ای ثر فردا،-  

. خان مغرور  بعد،  تا-  

. کردم  افتی در ی امکیپ تماس، کردن قطع از بعد  قهیدق چند   

 

. سرجاشه  قرارهامون و  قول آره، : ایثر  

 

*** 

 

 بود  زده یوریا موضوع که ی گند   از رو ایثر ذهن بود  الزم

  ی زیچ چیه د یرسی م  من به  یوقت بدم نشون ایثر به  و کنم پاک

 دنید  جز  یزیچچ یه یرو امشب. نداشت وجود  دنیترس یبرا

  زدم؛  رونیب دفتر  از زودتر پس  کنم،   تمرکز  تونستمی نم  ایثر

 رو خودم  شرکت  اگر. بود  شده یعاد  کار نیا رایاخ که

.رونیب بودند  کرده پرتم حاال  تا  قطعا نداشتم،  

  قصد   که ییپاستا  یبرا رو جات یسبز و برگشتم آپارتمانم به

  آشپز وجه چی ه به من . کردم  خرد  داشتم، رو  کردنش درست
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ماهر و خبره ای نبودم، اما م ی تونستم پاستاهای  آل دنته38 رو  

  برنامه بدونه  تا بودم داده امیپ  ا یثر به  قبال.  کنم درست یعال

  بعد . پختم ی م خودم یخانه  یتو رو شامش من.  داشته ی رییتغ

  ایثر  به د یبا. بود   یدرست رییتغ  نیا افت،یض  افتضاح اون از

  میزندگ یهاجنبه از  شتریب دونستن و طمیمح به ورود  یاجازه

.دادمی م رو  

 رو بود  نصب  آشپزخونه وارید  یرو که  یونیزیتلو تازه

 کرده انتخاب آریوی د  ستیل  از یش ینما و بودم کرده روشن

  قبل  تا برداشتم یاحوله. بود  ایثر . خورد  زنگ  لمیموبا که بودم

. کنم خشک اون با رو  هامدست تماس، دادن جواب از  

.خوشگله سالم،-  

... سالم-  

:د یپرس و کرد  یمکث  

آد؟ی م  کجا از آهنگ یصدا-  

.ونیزیتلو-  

 

. لعنت  

 
 اصطالحی است که در زبان ایتالیایی برای پختن پاستا،  سبزیجات، برنج یا حبوبات به کار میرود. 38
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   دمیفهم زود  ی لیخ و کنم کم رو دستگاه یصدا کردم  یسع

.شد ی م ز یلبر داشت صبرم. کرد ی نم کار صدا یدکمه  
 -بیمارستان  عمومیه؟!39

: گفتم  دروغ  

. نه-  

. هست آره،-  

. گرفت  رو  مچم   شرف،یب  

: گفتم  و دمیخند  شرمنده  

. یگرفت  رو مچم. هست  باشه،-  

 -تو اپراهای صابونی  40رو میبین ی؟

.رو  یکی  نیا فقط-  

... میندار یمشترک  نظر نقطه چیه  ما کردمی م  فکر من و-  

: کردم خجالتم  میتسل رو خودم و  صاف رو گلوم  

؟ینیبی م  هم تو-  

. نه اونقدرها گهی د ... تشیواقع-  

 
 درام تلویزیونی طوالاانی   پزشکی،  آمریکایی. 39
اصطالحی که برای سلایر تلویزیونی بکار میره. در این موارد قبل از پایین خوش با تکیه بر احساسات غم ملودرامی رو تا جا داره کش  40

:/دنیم  
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  ی رستانیدب هاموقع اون دم،ید ینم  مادرم یماری ب از  قبل تا  من-

 بود  افتاده تخت  یتو  یوقت. بود  ع . ب  یفته یش اون. بودم

  نیا و مید ید ی م  و رفتمی م  کنارش ظهر از بعد  سه ساعت

  گرفتم،  رو داستان یدنباله من نکهیا تا . داشت ادامه کارمون

  ییجورا ه ی. دادم امهاد دنشید   به هم اون از بعد  و شدم جذبش

.ارهی م ادمی به  رو مادرم  

 

: گفت  بعد  و کرد   یسکوت ایثر  

. ارزشمنده واقعا نیا... نیا... گراهام-  

: کردم عوض رو بحث  پس شدم، یاحساسات کهوی  

هستم؟ یچ ونیمد  رو  زدنت زنگ -  

. یبگ  بهم ارمیب بتونم که بود  ی زیچ اگه خواستمی م-  

. زمی عز قشنگت،  باسن جز یچیه-  

. ارمیب ی زیچ هی خوامی م جدا،-  

.دمی م  رو یچ همه  بیترت  من-  

.رم یگی م شراب پس  خب، یلیخ-  

 

!شق کله یدختره  
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. دنبالت آد ی م ساعت سر امراننده-  

. خب  یلیخ-  

: کردم زمزمه  رو اسمش بعد  و کردم مکث یالحظه  

... ایثر-  

بله؟-  

. کنم  صبر دنتید  یبرا  تونمی نم یلعنت-  

 

*** 

 

  بگم دربان به رفت  ادم ی که بودم زیم یسازآماده غرق اونقدر

  دربان یوقت.  بفرسته باال  یطبقه  به  مایمستق رو وندتا ایثر

 بده، اطالع بهم رو مهمون  حضور تا گرفت تماس باهام

: گفتم   بهش. بذارم سرش به  سر یکم گرفتم میتصم  

. وندتا خانم  به بده رو  یگوش لطفا-  

:گفت  اومد، خط ی رو ایثر  یوقت  

بله؟-  
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  هم من یجلو  ی حت ا یثر. کرد   جاد یا آلتم یتو یجهش صداش،

 شق باعث بود   نییپا یطبقه  ای ثر نکهیا دونستن فقط اما نبود،

. شد ی م شدنم  

خانم؟  کنم، کمکتون تونمی م چطور-  

: د یپرس نشیب و داد  سر یاخنده  

ه؟یعموم مارستانیب نجایا-  

 

.نابغه یکوچولو  

 

  یگوش.  باشه تونهی م  یکن  یباز رو شرور پرستار  نقش اگه-

. زمیعز  باال، بکش رو  باسنت و دربان به بده رو  

  سمت  به رو  ایثر دادم دستور برگشت،  تماس به  دربان یوقت

 بود  مسجع و بلند  در به اشضربه. کنه ییراهنما آسانسورها

  به که طورهمون. کرد  کردن پارس به شروع کهوی یبلک و

: گفتم  سگم به رفتمی م در سمت  

. شینیبب  تا باش منتظر  حاال. آره آره،-  

 رشینفسگ  ییبایز دنید  با لحظه اون و کردم   باز رو در

.شد  قبل  از ترعیسر  قلبم  ضربان  
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. داشتند  یع یطب ییهاتابوچیپ و بودند  رها آزادانه موهاش

  که ی زمرد  سبز بلوز. بودند  رنگ  سبز هنوز  موهاش یانتها

 پوشونده کامال رو گردنش اما بود، نیآست یب  بود  کرده تن به

  موهاش رنگ  با لباسش. داشت قرار اون یباال یونیپاپ و بود 

  ینقاش پاهاش ی رو انگار براقش یمشک شلوار. بود  هماهنگ

  یهاپ یت با  سهیمقا  در امشبش پ یت کل، در. بود  شده

  و. بود  کارانهمحافظه یاکننده خسته طرز  به ش،یشگیهم

 انگار بودند، نشده شیآرا بارن یا هم سرخش  شهیهم یهالب

. خورد  خواهم رو هااون بعدا دونستی م که  

  خودم با  داشتم، نگه  کنارم  رو هامدست  یزیانگغم  طرز به

  وارید  به رو ای ثر و ارمیب دست به رو میخوددار تا دمیجنگی م

. نکوبم  

 

 و نبوسمش  خوردم قسم  کنم، متوقفش نتونم نکهیا ترس از

. دمیکشی م  عقب ممکن یجا  تا  د یبا پس . نکنم لمسش یحت

 اعتماد  بهم  تونهی م بدم نشون بهش که بود  ن یا یبرا امشب

  ینف بود، شده وارد  تازه  یوقت هم اون روش  دنیپر که  کنه،

. بود  موضوع نیا  

. تو ایب-  
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  باالفاصله. کردم احساس رو  گلش یحهیرا شدنش، داخل با

: گفتم. کرد   ایثر اطراف دنیپر ن ییپا و باال  به  شروع سگ  

. یبلک  کنار، بکش-  

 بود  همراهش که  یشراب یبطر  باشه، شده جذبش  که انگار

  تموم  یبلک. کرد  بلند  رو یبلک و شد  خم داد، من  دست به رو

.د یسیل رو شیصورت  

!خواستمی م. لعنت  

: گفتم  و گرفتم   ازش رو یبلک  

  یکن دورش خودت از د یبا  که یاکنه اون  یکرد ی م فکر -

! منم؟  

.مورگان ی آقا ،یخوب  یلیخ شما-  

: گفتم صادقانه  

. کنمی م  رو م یسع دارم-  

: گفت و پوشوند  رو دهنش هاشدست با  

  مارستانیب دنید  از  بعد ! دمیفهم   االن ،یبلک. من یخدا اوه،-

.  شد  گذاشته ی بلک یرو اسم نیا یعموم  

. درسته-  

: گفت  و کرد  اشاره امچهره  به  
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؟یهست  ،یستین شرمنده که تو-  

. نه-  

.اند شده قرمز   هاتگوش آخه-  

. بزنند  گندش  

  که بخصوص. گراهام  ه،ینی ریش ز یچ نیا کنمی م  حس من-

  ونیم در من با  که  ممنون. ندازهی م مادرت اد ی رو تو شینما

.شیگذاشت  

  ه ی تو. باشم گفته  ی کس به مورد  نیا در تاحاال  کنمی نم فکر -

.وندتا ،یدار سراغ من کردن یاحساسات یبرا یراه  

 

: زد  یینما دندون لبخند   

. خوبه-  

: گفتم دمیکشی م نیزم  یرو واررهیدا رو پام که طور همون  

  مارستانیب اطالعات م ینیبب  ا یب. میموضوع ن یا یرو هیمدت-

حد خوبه.  درچه تیعموم  

: زد  بهم رو لبخندش نیترب یدلفر چالشم، قبول  با  همزمان  

. بگو-  
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  مارستان یب  با یارتباط  که هست من مورد  در گه ید  معرف هی-

.داره یعموم  

رسه؟ی م بهم   یچ بزنم  حدس درست اگه-  

. یریگی م  من از مخصوص ماچ هی-  

آره؟ مخصوص، ماچ هی آره؟ اوه،-  

. کنمتی م هم کولوچو ییراهنما هی-  

. خب  یلیخ-  

. استه یقاف  هم اورگان یکلمه  با نظر  مد  یکلمه-  

... تیخانوادگ اسم ... مورگان خب،  یلیخ... نیا دوباره اوه،-  

: گفت  و  گرفت رو موضوع لحظه در  

  گرفته یعموم مارستانیب از هم  اسمت من،  یخدا. درسته-

.شده  

  من وسط اسم ی ج  اما. هیتصادف کامال  یاسم تشابه  نیا البته،-

.  سونهیج ینشونه  

:داد  تکون رو سرش موضوع دنیفهم با  

. داستان تیشخص مثل درست... مورگان سونیج-  

.استرکانهیز نیا کرد ی م  فکر  مادرم-  

.بوده باهوش مادرت آد ی م نظر  به-  
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...  یزندگ  از سرشار زرنگ،   بامزه، باهوش،...  بود -

. تو مثل درست تش،یواقع  

  که یونینیسو د یسف شراب و  رفتم ی تیگران شخوانیپ  سمت به

 و دادم دستش به ستالیکر  یجام . کردم باز رو بود  آورده

: دمیپرس  

بدم؟ نشون بهت رو اطراف تونمی م-  

  ی گشت م،ید ینوشی م جرعه جرعه رو شرابمون که همونطور

  به رو خوابم  اتاق یبرق ینهیشوم ایثر . میزد   آپارتمان یتو

 رو اون که  یروز  یبرا تونستمی نم . داشت دوست ژهیو طور

  که آخر در.  کنم   صبر دمییگای م نهیشوم همون مقابل درست

  یرو به رو و م یبرگشت منینش اتاق به  م،یزد  ی کامل یگشت

. میستاد یا بود  مشرف  منهتن افق به  که یسراسر  یپنجره  

:گفت  و شد  رهیخ  شهر  یدنید  یها  ییروشنا به  

. داشتم رو یامنظره  نیهمچ ی آرزو شهیهم-  

:کردمی نم نگاه اون جز یز یچ به من  نیح نیا در  

. ی ایب  نجایا یتونی م یبخوا وقت هر  توعه، یبرا  منظره نیا-  

آره؟ ام،یب نجایا تونمی م بخوام  وقت هر  که-  

! نبود  یکرد  فکر تو که  یاون منظورم-  
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  یامودبانه استیس ی بیعج طرز به امشب تو. دونمیم اوه،-

 سونیج گراهام اومده، سرت  به  یچ. ی گرفت شیپ رو

 مورگان؟

 ی ز یچ به امشب  کنمی م یسع آد؟ی نم  خوشت مودب من   از تو-

... افتاد  افتیض یتو  که ی اتفاق اون بعد . نزنم  گند   

 صداقت عاشق من . یخوب یهست که طور نیهم تو. یخوب تو-

. احساساتتم و افکار مورد  در تو  

  متورم  باعث که  گرفت، رو  میپشم وریپل و شد  خم  سمتم  به

.شد  آلتم شدن  

  هم از داشتم زدنش، حرف  با  همزمان کردمی م حس

:دمیپاشی م  

 یاگه ید  زیچ هر  به رو اتگستاخانه صداقت من  قت، ی حق در-

  اگه یحت  ،یبگ بهم رو قت یحق خوامی م شهیهم. دمی م حیترج

  متوجه کنم ینم  فکر .  برنجم  من  کار نیا با ممکنه که  یبترس

. دارم ازین  قتیحق به اندازه چه تا  من یبش  

. دارم از ین تو به اندازه چه تا  من یبش متوجه  کنمی نم فکر -  

.  بودم رفته دست از من بودند، من یرو هاشدست  که حاال

: گفتم   
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  قت یحق تو داد، خواهم بهت رو یبخوا تو یچ  هر من و-

؟یخوایم رو مطلق  

.یخوای م یچ تو بگو بهم . آره-  

 االن؟ نیهم درست ؟ی زندگ  از خارج  مورد؟ چه در-

.بگو قیدق و واضح و منظورت  

؟یخوای م واقعا رو ی چ حاال،  ن یهم درست ق،یدقا نیا یتو-  

؟یشی نم دلخور ازم جوابم یبرا بعدش-  

...  یکنی م فکر  بهش که باشه اونچه واقعا اون که  ییجا تا-

. نه  

:بود  شده کلفت صدام  

.خوامی م  آلتم یرو رو  زبونت  من-  

 

!آره  

 

:دند یلرز  بندهیفر  یطرز به هاشمژه  

؟ یچ گهید -  

  کنم، لختت خوامی م ، یکرد  دهنت یتو رو من  که  نیا از بعد -

. بخورم رو  تو دنت، ییگا از  قبل اتشه یش یرو  یهادست با  
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؟ یچ گهید -  

. بشم ارضا تو داخل خوامی م-  

بعد؟-  

. میبخور پاستا  تخت  یرو  لخت... بعد -  

  به  ایثر . شد  یجد  لحنمون دوباره بعد  و مید یخند  یکم دو هر

: گفت  و کرد  نگاه منینش اتاق اطراف  

شد؟ ک یتار  هوا یک-  

 

  تو جز یشد  اتاق وارد  تو یوقت  از. نشدم متوجه. دونمی نم-

.  قتهی حق نیا . امدهیند  یزیچ  

. گراهام من، با بودنت صادق  بابت  ممنون-  

  یرو هاشانگشت گذاشتن از قبل  که بود  یحرف  نیآخر نیا

  نیا ظاهرا! لعنت خب، . گفت اون کردن  باز و لباسش ونیپاپ

  و کرد  باز  رو راهنشیپ یهادکمه  ایثر. بود  صداقتم پاداش

  از رو اهشیس   نیسوت یوقت. افتاد  نیزم یرو شیاطلس بلوز

  یکیتار وجود   با  یحت. دند یجه  رونیب هاشنهیس  کرد، باز جلو

  یشده سفت نوک دنید  یبرا  شهر  یهاچراغ  ییروشنا هوا،

.  بودند  یکاف  سرد، یهوا  یتو هاش،نهیس  

: گفتم و دادم رونیب رو  لرزونم نفس  
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.  کنم گرمت  بذار-  

  ی رو دهانم ی وقت. دمیمک رو اشنه یس رحمانهی ب  و شدم خم

.  کرد  یاناله نشست، پوستش  

  د یکش  باال رو اون کرد، فرو  ورمیپل یتو رو هاشانگشت  ایثر

  زبونش فشردم، اشنه یس به رو  امنه یس. د رک رونیب  سرم از و

 شده سخت کامال االن. دمیمک ی آروم به و گرفتم دهن به رو

  بعد،. مشد ی م فشرده شکمش  به ها پارچه  سمت اون از ،مبود 

  نیآخر گرفت،  قرار  شکمم نیی پا که  کوچکش دست احساس

.  برد  نیب از هم رو وجودم کنترل  یهاکهیت  

. زد  زانو نیزم  ی رو ناگهان  

! بود  تموم  کارم  

  قلبم  د،یکش رونیب رواون  و  کرد  باز رو شلوارم پی ز یوقت

  یسرعت نیهمچ تصور اون از شیپ  که د یتپیم   یسرعت یرو

 یرو یارهیدا ی آروم به زبونش یحلقه  با  یوقت. کردمی نم رو

 احساس د،یکش  بود، دهانش یآماده و سیخ قبل  از که ،شسر

  به تونستمی م  فقط که احساس، نیا از. ستاد یا زمان  کردم

.  شد  خم عقب  به  سرم کنم اد ی ازش کامل یسعادت عنوان  

. نهیهم  

.بهشته همون نیا  
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  لحظه در از یریجلوگ یبرا دانه،یناام یتالش در هامضهیب

  از  شتریب دمی فهم. شدند  سفت  قشنگش یگلو یتو شدن ارضا

  که  ییحاال چون بودم، افتاده دردسر به  کردمیم تصور اونچه

 اجازه نداشت امکان داشت، یاحساس چه حس نیا دونستمی م

. بکشه عقب  بدم  

  تونستمی نم که بود  نیا کنم،  فکر   بهش تونستمی م اونچه تموم

  نچیا هر خواستار چقدر  نکهیا کنم،  صبر شدن ا یثر داخل یبرا

  ا یثر خواستمی م من. بودم  تنش  یفرورفتگ هر و بدنش از

  من یبرا قبل از  اون... که بود  نیا قتیحق اما.  باشه  من یبرا

!بود  معرکه خرشانس،  یلعنت من. بود   

. زمیعز آروم،-  

 نداشت راه اصال. لعنت . کرد  خوردن زنگ  به شروع لمیموبا

 به اممعده خورد،  زنگ  خونه تلفن باالفاصله یوقت . بدم جواب

  تنها  م یم. بود  بزرگم  مادر از تماس دونستمی م چون د، یچیپ هم

.  داشت رو امخونه  ثابت خط یشماره که بود  یکس  

: رفت ریگ  غام ی پ یرو تلفن  

  یاجتماع مددکار نچ،یل ای کامبر من  مورگان؟  یآقا-

  یتو و داشتند  یبد  واقعا سقوط شونیا. هستم مادربزرگتون

.  بدم  خبر شما  به تا  زدم  زنگ.  هستند  چستر وست  مارستانیب  

. نبود   مفهوم ام یپ  یباق  
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  رو زن  یهاحرف یوقت و د یکش رونیب دهانش  از رو  آلتم ایثر

  قبال ای کامبر اما  برداشتم، رو  تلفن و دمیدو. د یپر  جا از د یشن

.بود  کرده  قطع رو تماس  

  جیگ واقعا کردم  نگاه ا یثر به  یوقت و شلوارم یتو  برگشتم

:بودم  

. برم  مارستانیب  به د یبا-  

: گفت  و د یپوش رو لباسش مهیسراس ایثر  

.آمی م  باهات  هم  من-  

 شده داریب خواب از ظاهرا  که  سگم خوردم، یبلک به عمال

  دعا. د یکشی م نیزم  یرو رو شی باز اسباب داشت چون بود؛

  از ی کی به لیتبد  م،ی زندگ یها  شب نیبهتر  از یکی  که کردم

. نشه م یزندگ یهاشب  نیبدتر  
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 فصل دوازدهم 

ریاث  

 

  تهوع حالت از اممعده مارستان،یب  سمت به  راهمون تموم

. د یچیپیم   هم به  یبیعج  

. گراهام  چارهیب  

 

  روش به رو به   میمستق و بود  واضح هاشچشم  یتو ینگران

  پس بود، یمرخص رو شب ی باق گراهام یراننده. بود  رهیخ

 وست  مارستانیب  تا و بود  نشسته یوامیب فرمون پشت خودش

.  کرد   یرانندگ چستر  

: گفتم و گذاشتم پاش یرو رو دستم  

. شهی م خوب حالش اون-  

: گفت روش روبه از برداشتن چشم بدون  

.آره-  

  به  ی وقت. مید ی رس  چستر وست مارستانیب به  بعد  ساعت  کی

.  گرفت  رو دستم گراهام  مید یدویم  یورود  سمت  
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: د یپرس زی م  پشت زن از  

نمش؟یبب  تونمیم  کجا . مورگان  لیل نجاست،یا من  مادربزرگ-  

:داد  جواب زن  

. هفت و پنجاه و ستیدو اتاق-  

  یبو. بود  خردکن اعصاب  شدت به آسانسور یتو حضور

 وارد  ی وقت. زد ی م بهم  رو حالم مارستانیب یضدعفون یماده

 من. بودند  ستادهیا لیل تخت  کنار یپرستار  و دکتر  م،یشد  اتاق

  یهاعکس ی رو از رو شیآب  یموها با مسن زن باالفاصله

  و د ید  رو گراهام  رزنیپ  یوقت. دادم صیتشخ گراهام لیموبا

.شد   گرم قلبم زدند،  برق هاشچشم  

 

نجام؟یا من  گفت بهت  یک گراهام، -  

خوبه؟ حالت. زد   زنگ ای کامبر-  

. کنه  نگرانت خواستمی نم-  

افتاد؟  یاتفاق  چه . کرد  رو درست کار اون-  

.  چرا آد ینم  ادمی  اما. افتادم و خوردم زیل من. آد ی نم  ادمی-

.  شکسته املگنچه گنی م  

: گفت و اورد  جلو رو دستش دکتر یآقا  
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. هستم اسپورک دکتر من  مورگان،  یآقا-  

م؟ ی کن صحبت رونیب میتونی م لحظه چند  دکتر،-  

.البته-  

  من و رفت  دنبالشون هم  پرستار رفت، رونیب  دکتر با  گراهام

  نگاه در به و بودم ستادهیا هنوز. گذاشتند  تنها  لیل با رو

: پروند  جا  از رو من صداش که کردمی م  

. یباش  ایثر  د یبا تو-  

  من از گراهام ی عنی  کرد، متعجم دونستی م  رو اسمم نکهیا

. بود  گفته  ششیپ  

: نشستم  تخت  کنار  یصندل یرو و زدم لبخند   

.  لی ل وقتمخوش دنتید  از درسته،-  

  ییبایز ه ی تو. شده رت یدرگ نقدریا گراهام چرا فهممی م  حاال-

.  شهی م دایپ ندرت به که یدار  یع یطب و گنگ  

. لطفته نظر-  

:گفت  فشیضع و  خسته یصدا با  

  یبرا دوباره فرصت ممکنه. گراست خلوت یلیخ  گراهام-

  فشار  بهت  یلیخ یاول بار  اگه پس نده،  بهم رو  تو  با شدن تنها

.ببخش اوردم  
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: گفتم  و دادم قورت  رو مآب دهان نداشتم، رو یی بازجو انتظار  

. باشه-  

. باشه یعوض واقعا تونهی م  دفعات به امنوه که دونمی م-  

 

:دم یخند  و دادم رونی ب رو امشده حبس نفس  

.شدم موضوع نیا یمتوجه سرعت  به اول دارید  ی تو. بله-  

.بهش  ی زد  گند  هم تو امدهیشن و-  

. درسته-  

 نشون ظاهر  در  که یاون واقعا گراهام . یدونی م  اما خوبه،-

.ستین دهی م  

. نم یبیم  رو شیواقع خود  دارم  کم  کم-  

  زمان. خودش تو ختیر رو ز یچ همه مرد، مادرش  یوقت-

   که  یوقت و بشه  خارج انزواش کنج  از تا د یکش طول یاد یز

.د ید  صدمه آورد  دست  به  رو فرصتش  

و؟یوژنه -  

:شد  شوکه لیل  

... گفته  بهت  اشدرباره  پس،-  
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  سابق قیرف  با االن اون که دونستمی م. دونمی م  کم هی آره،-

. ام یل گراهامه،  

  که  یشرفت یپ هر . بود  یبد  تی وضع جهات  یار یبس از. آره-

. کرد  نابود  رو بود  کرده جاد یا ا یلیس دخترم مرگ از بعد 

  کس  یرو به رو قلبش در بتونه گراهام نبودم  مطمئن  قتشیحق

. فتهی ب تو با اتفاق نیا ممکنه  کنمی م  حس اما. کنه  باز یاگهید   

  منفجر قلبم  قراره کنم  حس شد ی م باعث هاشحرف دنیشن

:بشه  

. بگم یچ دونمی نم-  

  تو که بشم مطمئن خوامیم   ففط.  یبگ  یزی چ ست ین الزم -

 خودش اونچه از  شتریب  یزهایچ یلیخ اون مورد  در یدونی م

  رو فکرش  اونچه از شتریب  انگار. داره وجود  دهیم نشون

 تو نده اجازه بهش فقط. خوبه نیا که ،یدونی م تو کردمی م

.رهیناپذ  شکست اون که  کنه  متقاعد  رو  

  رو من بهم  اون که  ترسمی م نیا از شتری ب  من قتش،ی حق-

. بشکنه  

  تجربه  یچ یه از بهتر یلیخ نیا. نترس دنید  صدمه از-

  تو. نداشتنه یچ یه از بهتر هم موقت یشاد  یحت . نکردنه

  به نیا. ترسمی م  مرگ از که  من  مثل ، ینیبب  بیآس یترسی م

.  کنم  ی زندگ آخر روز  تا ستی ن  قرار  من که ست ین  یمعن نیا  
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:گذاشتم دستش یرو رو دستم  

. هاتحتینص بابت  ممنون-  

:تو اومد  گراهام لحظه همون  

. رسهی م مشامم به دردسر  یبو. اوه اوه،-  

 

:د یدرخش ل یل یچهره دوباره شد، اتاق وارد  گراهام  یوقت  

 دنید  از  حاال اما نجا، یا یا ین کردمی م آرزو یا یب  نکهیا قبل  تا-

. باشم نکرده خراب رو شبتون دوارمیام. خوشحالم ایثر  

: گفتم  خالصه  

. میخورد یم   پاستا میداشت... فقط ما... نه-  

 شیمعن خودمون فقط  که انداخت بهم یمختصر و قیدق نگاه

. مید یفهمی م رو  

:د یپرس لیل  

گفت؟  یچ من  یدرباره  دکتر-  

 اتنگه  روز دو ،یدار ازین یجراح عمل  به کنهی م فکر -

  ایکامبر با . یشی م منتقل یتوانبخش مرکز  به بعد  و دارنی م

. یباش شیآسا در و یتیالو در شم  مطمئن تا  کنمی م صحبت  

. بشه وارد  بهت استرس من بخاطر خوامی نم-  
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 آد ی نم ادتی  یحت تو. بخوره  ضربه سرت  به بود  ممکن-

  که خوشحالم اما. نگرانم من البته،. افتاده اتفاق نیا چطور

. می م فتاده،ین نی ا از بدتر ی اتفاق  

: گفتم   

. نطوریهم منم -  

.  میموند  لیل شی پ یاگهید  ساعت ک ی شهر،  به  برگشت از قبل

  وقت کل و گذاشت کیکالس  یآهنگ گراهام نیماش یتو

  من  م،ید یرس منهتن به باالخره  یوقت . کرد  سکوت رو یرانندگ

: کردم صحبت که بودم ینفر نیاول  

خوبه؟ حالت-  

...  فقط...  خوبم من...  آره-  

؟یچ-  

.  لمه یفام تنها مادربزرگ دم،ید  صدمه حد   از  شیب امشب-

  کس خوامینم  مادرم، رفتن از بعد  و بود  فرزند  تک مادرم

. ارنیهوش آدم ه ی افکار هانی ا. بره یاگهید   

.داشت یخواه رو خودت یخانواده ی روز ه ی توهم-  

:کرد  رمیغافلگ نداشتم رو انتظارش که یسئوال با  

ا؟یثر  ،یخوای م  بچه تو-  
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: بگم رو م یواقع جواب تونستم  فقط  

. ستمین مطمئن-  

؟یست ین مطمئن-  

  که ی فرصت یتو دوارمیام. مطمئنم درصد  صد   بگم  تونمی نم-

.  بشم مطمئن دارم یری گ م یتصم یبرا  

؟یدار پدرت با  که هی تیوضع بخاطر یدار که  یشک-  

  کنم ی نم فکر  فقط .  امنکرده یاد یز زیآنال واقعا  اما. یتاحدود -

.باشه من یهانه یگز  یتو شدن مادر  

 انتظار که نبود   یچزز نیا د یشا. داد  گوش جوابم به  متفکرانه

  بگم دروغ گراهام به خواستمی نم من  اما داشت، رو دنشیشن

. داشتم شهیهم که بود  یاحساس نیا و  

 

: دمیپرس و کردم  نگاه بهش  

خونه؟ یبری م  رو من-  

. نداشتم رو قصدش-  

:د یپرس و نشست اشچهره یرو ید یناام از یموج  

خونه؟ یبر  یخوای م... چرا-  

... افتاد  لین  یبرا که ی اتفاقات یهمه  با کردم فکر فقط من-  
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  باشم، تنها  خوامی نم من  نه، باشم؟ تنها خوامی م  یکرد  فکر -

  تخت  یتو تو امشب خوامی م.  امخسته بودن تنها  از من. ایثر

  یوقت خوامیم ... فقط.  م یبکن ی کار ستین الزم. یباش  میکوفت

  تو اگه خوام،ی م  من که  ه یزیچ نیا. کنم بغلت خوابمی م

.  یباش نداشته یمشکل  

  نیا از شتریب رو زیچچیه  اما  دم،یترسیم  که یوجود  با

:خواستمی نم  

. آره باشه،-  

 یجلو پس بپزه، رو پاستاش نکرد  فرصت اصال گراهام

  کنار رو غذا یکاغذ  ظرف. میگرفت  غذا و میداشت نگه چوانیس

 غذا خوردن  نیح در و می نشست منینش نی زم ی رو م،یزد 

. میکرد   نگاه رو یعموم مارستانیب  

: گفت گراهام  

. کنم عادت کار  نیا به تونمی م-  

  لحظات نیا در.  خورد  رو دهانش داخل نودل صدا و سر با و

.د یدرخشیم اشچهره یرو یاپسرونه  یدلبر  از ییپرتو  

 

  که بود  یشب نیاول امشب که شدم متوجه. شد  فشرده  قلبم

 یدرباره سئوالش قبل یکم . بودند شده یجد  نمونیب  یزهایچ
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  یبرگشت راه چی ه که بودم دهیفهم اما بود، ترسونده رو من بچه

 دمید ی م و سپردمی م آب  انیجر به  رو خودم د یبا.  ستین

  که همونطور. ببرند  کجا  به خودشون با رو من قراره هاموج

  یاتجربه  وقت چیه نکهیا تا ینیبب بیآس بود   بهتر گفت لیل

.  ینکن  

. برد  خوابش اتاق به  رو من عی سر گراهام  ،یکار  ز یتم از بعد 

  نگاه بهش اورد ی م در سرش از رو ورشیپل داشت که  ینیح

 بود  داده انجام پهلوش یرو  گی ت که  ییتتو ن یتحس با . کردم

 دلم ی د یناام  با. دمیسی ل رو هاملب و کردم  نیتحس رو

 یبهداشت سی سرو سمت به. کنم  مزه رو پوستش خواستی م

  یرنگ یآب شرتی ت. برگشت  یمشک  یراحت شلوار با  و رفت

. کرد  پرت سمتم  به رو  

 

. یبخواب  من شرتی ت با خوامی م-  

  مشتاقانه  بودم  بلوزم یهادکمه کردن باز مشغول که  ینیح

  خیم هاشچشم و بود  افتاده آب دهانش انگار. بود  امرهیخ

.  دمیکش سرم  یرو  رو شرتی ت. بودند  شده امنهیس  

  پف شکوه با تخت یتو بدنم  فورا و بزرگش  تخت یتو رفتم 

. رفت فرو شیپف  
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  یلیخ. گرفت بازوهاش نیب  رو من و د یکش  دراز من پشت

  آروم،. دهیخواب شدم متوجه و شدند  آروم هاشنفس زود 

.برد  خوابم هم من بعد  یکم . بچه  هی مثل درست  

 

*** 

 

  با  گراهام.  کرد  دارمیب یز یچ که بود  صبح چهار ساعت

.بود  دهیچرخ سمتم  به  بازش یهاچشم  

 

. دارم دوست رو کردنت نگاه خواب یتو-  

: گفتم حالمی ب و جیگ یصدا با  

. بخوابم تونمی نم یکن ی م نگاهم  یدار بدونم اگه-  

:د یخند  ینخود   

کرد؟ دارتیب  یچ-  

. ششمم حس د یشا دونم،ی نم-  

کنم؟ ی م فکر یچ  به یدونی م-  

؟ یچ به-  
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. ی کن نگاه رو پتو ریز یخواستی م  کنمی م فکر -  

  که حاال وجودت فیکث یزادهحروم اون کردمی م  فکر من و-

.کرده ترک رو تو شده شب  

. ساکته که ی وقت یحت نجاست،یا شهیهم اون. اصال-  

  قفل رو هاشانگشت . کرد  ذوب رو من لبخندش و د یخند 

: گفت و  کرد  هامانگشت  

.  کنهی م  ینیسنگ روت  یزیچ  کنمی م فکر جدا حال، هر  به-  

؟یدونی م  کجا از-  

. هاتچشم  از-  

. بترسم دنید  بیآس از  د ینبا من  گفت بهم مادربزرگت-  

  هی تونمی م من  اما. یکن گوش  بهش د یبا. عاقله زن هی اون-

بگم؟  بهت رو یراز  

.آره-  

. ا یثر ،یندازی م وحشت به  رو من تو-  

. نطوریهم  هم تو-  

.دونمیم  من  فقط  که هیلیدل به نیا اما-  

ه؟یچ اون و-  

.باشه یواقع یارابطه تونهی م نیا-  
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. یواقع  یرابطه هی  

: کردم زمزمه  

  از و بذارم کنار رو فردا یدرباره ینگران رمی بگ  اد ی د یبا من-

. ببرم لذت امروز  

:د یبوس رو اون و گرفت  دهانش یجلو رو  دستم گراهام  

  اگه اما . افتهیم  یاتفاق  چه روزش یفردا دونهی نم چکسیه-

  که  ستین نجایا  جز  یی جا چیه بشه، آخرالزمان  فردا باشه  قرار

  د یبا اونچه تموم نیا که.  تو کنار نجا، یا. باشم اونجا بدم حیترج

. گهیم  بهم  رو بدونم  

 

  از متفاوت یاحساس فشرد،  هاملب یرو رو هاشلب  یوقت

 احساس. بود  دانهیناام با یتقر و تر داغ داشت،  قبل  دفعات تمام

. بود  کرده آزاد  من بدن یتو رو بدنش یهاتنش تمام  کردمی م

 دهیشور یزیچ  به زود  یلیخ بود   هات و آروم اول که  یزیچ

 رو اون به ازم ی ن تونستمینم  گهید . شد  لیتبد وار وانهید  و

  هامی ناامن تموم بدم اجازه گرفتم م یتصم آگاهانه کنم، کنترل

  من تخت، یتو  نجا،یا. بشن دور ازم لحظات نیا یبرا
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  تیاهم که بود  یزیچ اون تموم نیا و کردمیم  تیامن احساس

.داشت  

 

 بازوهاش با  و دمیکش  باال بخونه، رو ذهنم تونستی م  که انگار

  و موند  حرکتی ب  یطوالن یمدت  یبرا. کن محصور رو من

  رو سرم. بود  من یاجازه دنبال که  انگار. کرد  نگاه بهم فقط

  یتو  که  یز یهرچ با  یباز  یبرا بدونه تا دادم تکون

  رو هاشچشم یالحظه یبرا. بودم آماده داره فروشگاهش

.کرد  باز رو هااون دوباره و بست  

 

  کنار به رو رم یز لباس داشت مشیعظ دست که ی زمان کل

  و دست نیب من که همونطور. بود  هامچشم  یرهیخ لغزوند ی م

 نیب رو، اون  یبرا آماده کامال و سیخ من   دم،یلرزی م پاهاش

. کرد  چفت  پاهاش  

: گفت و فشرد   ب َهم رو هاشآرواره  

. حاال  ن یهم. باشم  تو داخل که دارم ازین. ایثر لعنت،-  
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  بهم رو شخود  همون با و بود  تنش شیبوکسور شورت هنوز

 امپائین تنه  سمت  به رو اون و فشردم رو باسنش. د یکش

. شد  کی تحر شدت به جهینت در. دمیکش  

  مقابل رو انش یعر بدن یگرما و دراورد  رو  رشیز لباس

 تونستم  که  ییاونجا تا نداشتم، تحمل گهید . کردم احساس خودم

  به رو اون و زدم  چنگ بدنش به . کردم  باز  هم از  رو پاهام

  نفسم شیبزرگ تحمل یبرا ناآماده. کردم  تیهدا خودم سمت

.  د یبر  

: گفت لب ر یز ،آرومی در حرکت بود  به  که همونطور  

... لعنت... احساسش تو،...  لعنت ... اوه-  

. کنه  نگاه بهم تا برد   عقب رو سرش  

 

  حاال تا. بودند  شده گشاد  هاشچشم  مردک و بود   رهیخ من به

 اون. بود  نکرده نگاه بهم نطوریا رابطه ن یح یمرد  چیه

  ی زیچ  تنها و رو  روحم  هم و جسم  هم  د،ییگایم  رو من داشت

  رو من شهیهم  یبرا کار نی ا که بود  نیا دونستمی م  من که

. کرد  خواهد  نابود   



 مغروِر کت و شلواری، ریحانه.

 233 

 های اوننفس جز رو یزیچ یصدا. بود  ساکت کامال اتاق

  یوقت و شد   چنگ موهام دور تر محکم دستش. دمیشنی نم

. شدم کنترلش دادن دست از ی متوجه شدند  نامنظم هاشنفس  

:گفت  و د ییسا بهم رو هاشدندون  

...! یلیخ...  ی لعنت. ایثر-  

 

 شدن منقبض  موقع که بودند  یز یچ یتمام  کلمات نیا

 احساس رو  ارگاسمم  د یبا. کردمی م حس شدور  هامچهیماه

 ترمحکم . داد  ی اومدناجازه خودش به ت ینها در و باشه کرده

ز  ضربه  

. شد  ارضا درونم و کرد   یبلند  یناله د،  

 یطولدن یمدت یبرا. د یبوس  رو گردنم  یجا  یجا دهیفروپاش

  تونستم شد، خارج  یآروم به  یوقت. موند  یباق من داخل

  من. کنم احساس رونم یداخل یلبه یرو رو داغش انیجر

  به نیا از قبل چون داره، یاحساس  چه کار نیا دونستمی نم

  باکره. بودم نداده رو شدن ارضا درونم یاجازه یمرد  چیه

  به نیا د یشا. اولمه بار  کردمی م حس یاگونه  به اما نبودم،

  بودن با شه،ی هم برخالف  که بود  ی تیمیصم و اقیاشت خاطر

  برم   که خواستم یم د یبا  یتیموقع  نیچن یتو.  داشتم مرد  نیا
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  گراهام یمونده  ی باق خواستمیم . بود  برعکس  قای دق اما حموم،

.  بمونه ی باق درونم  

  یز یچ کردمی م  فکر  نیا به من و د یبوسی م رو  من ی نرم به

  اهام یرو یتو که  هست کردم  تجربه  که یت یواقع از تر  باال

.  رفتم  خواب  به دوباره نکهیا  تا!  کنم؟ تجسم  

 

*** 

 

.  بود  دنبالم مطلق  و کامل یمه  وقت تمام کار، سر بعد  روز

  لمیف داشت ذهنم . نکردم  ثبت رو دایآ یهاگفته از کدومچیه

  ی سپر. کردی م  پخش باز خودش یبرا  رو گذشته شب

  تیابد  مثل گذروندمی م د یبا اشدوباره دارید  از  قبل  که یساعات

.بودم شده مواد  معتاد  انگار خدا، خاطر به. دیرسی م  نظر به  

  کردن چک با اما ،دونهمی   ساکت  روز تموم کردمی م  فکر

. شد  ثابت بهم  خالفش بپرس دایآ از لیمیا  

 

ز یعز یدایآ  

  ی شلوار و کت مغرور  اسم با ممکنه. سابقم منهتن تبتل من

  یهاکمک شما  که ییاونجا از. یاریب بخاطر رو من هم
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  با رو  دمیجد تیموقع باشه  خوب  دیشا گفتم دی کرد یانیشا

  دارمیم اذعان یخوشحال با: خوش  خبر.  بذارم ونیدرم شما

 خوامی م دارم،  رو  اون که حاال:  بد خبر. ستمین تبتل گهید من

 به اون دنییگا فکر تونمینم. باشم داخلش روز  از هیثان هر

  باالخره نکنه که نگرانم. بذارم کنار رو  مختلف ی ها روش

  شما از سئوالم  پس . بشه خسته  من ریناپذ یر یس یاشتها از

ه؟یادیز رابطه زانیم نیا: نهیا  

.منهتن خرشانس-  

 

ز یعز منهتن خرشانس  

 کنمی م  فکر. گمی م کیتبر تجردتون به دنیبخش انیپا بابت

 ی بستگ تخت یتو شما ییتوانا زانیم که سئوالتون به جواب

  گمون من که  -شما  عملکرد بودن مطلوب  فرض  با. داره

  از. دیباش داشته یمشکل کنمی نم فکر  -نطورهیهم کنمیم

  شما  دختر  دوست  که گستاخانه فرض نیا با  ممکنه یطرف

.  باشه شده منحرف فکرتون نامطلوبه رابطه  در حد  از شیب

. دیرینگ کم دست رو  زن کی  یجنس التیتما  

 

 چه اشراننده  بگه  و بزنه  زنگ  بهم عصر گراهام بود  قرار

 نیا. آد ی م دنبالم گراهام آپارتمان به من رسوندن  یبرا یساعت
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  رو یگوش.  بود  بیعج بود  نزده زنگ بهم یطوالن  یمدت که

.  گرفتم رو اششماره و برداشتم  

:داد  جواب  

... ایثر-  

.  بود  خلق کج و عبوسانه صداش تن  

!بود؟ شده ی کوفت چه  

 

مرتبه؟  زی چ همه. بودم  تماست منتظر-  

:داد  رونیب  تلفن ی رو یطوالن رو بازدمش  

. ستین نطوریا متاسفانه  نه،-  

:افتاد  تپش به  قلبم  

شده؟ خبر  چه-  

. د یرس بهم  ییخبرها یسر ه ی قبل ی کم-  

؟ ییخبرها  چه-  

. امهیل یدرباره-  

شده؟ یچ.  ویوژنه شوهر  سابقت؟ قیرف-  

: موند  ساکت یطوالن یلحظات  
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.مرده اون-  
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 فصل سیزدهم 

 ثریا

 

 

  با کردن  صحبت از بعد   شب ید  که یاینگران و یدلواپس

.  نذاشت تنهام هم خواب یتو بود، گرفته  رو  بانم یگر  گراهام

  همش صبح، تا. گرفتمینم  آروم و بودم  آشفته  شب تموم

  شبید  گراهام. شدمی نم بند  جا کی  انتظار از و بودم یعصب

 قصد  اون. رهی م  دفتر به ی مسائل یبررس ی برا بود  گفته

  دست به رو  امیل ی کمپان یتجار ی مانورها قیطر از داشت

 اونچه اوردن دست  به یبرا نداشت قصد   اما اره،یب

  نکار، یا گرچه،.  کنه استفاده مرد  نیا مرگ از خواستی م

  گراهام ها،صفت  الشخور. کرد ی نم متوقف رو گرانید 

  انتشار  از بعد  صبح،  امروز که یکار نیاول گفت،یم نطوریا

  به دنیرس یبرا موضوع، کردن رو و ریز کردند ی م اخبار

 و استفاده یجلو  یقی طر به داشت ی سع گراهام. بود  یسود 

  یهابرنامه و رهیبگ رو هیقض نیا از گرانید  ییسودجو

.بندازه عقب رو خودش  

 رو مونیشگیهم  یمترو یتو  دنشید  د یام واقعا که یوجود  با

.  شدم د یناام نبودنش از هم باز نداشتم،  
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چطوره؟  صبحت امروز حال: ایثر  

. دفترم  یتو هنوز من.  خسته: گراهام  

؟یموند اونجا رو  شب کل که نهیا منظورت : ایثر  

. آره : گراهام  

  که هست  یکار . باشه سخت برات دیبا نیا. متاسفم: ایثر

بدم؟ انجام برات بتونم  

  رو  یسخت طیشرا  یروز چند  من. باش صبور فقط: گراهام

. گذروند خواهم  

 

  اخبار نیا ری تاث تحت چطور  گراهام بودم دهی نفهم تاحاال اگه

 خود  اون که اومد  دستم موضوع واکنشش نیا  با گرفته،  قرار

  نه، ای آد ی برم دستم  از یکار دمیپرس  یوقت. نبود  شیشگیهم

.نداد  رو پاهام کردن باز ا ی زشی م ریز  دنیخز شنهاد یپ  

 

.البته: ایثر  
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 یدکه یجلو شهیهم مثل و شدم ادهی پ. مید یرس  ستگاهمیا به

.  د یرس  ذهنم به  یفکر که ستادمیا لی آن یفروش قهوه  

  برام  پرتقال آب تا دو و یروغن نون دوتا قهوه، تا دو شهی م-

؟ یکن درست  

  انجام با شد ی م باعث  اما نبود، هاخوراک ن  یبهتر قایدق نیا

  رو من  که یمرد . باشم داشته یبهتر  حس اون یبرا یکار

  یهند  یغذا دارم، دوست کرد ی م  فکر چون و بود  کرده دنبال

  ی کار حداقل قهوه  و ی نیریش نون  تکه  کی. بود  فرستاده برام

.اومد ی برم  دستم از که بود   

  که  گذاشتم غامی پ و گرفتم تماس دایآ با. رفتم ستگاه یا سمت به

 شرکت  به بعد  قهیدق ست یب. شدم مترو سوار بعد  و آمی م رترید 

 رونیب آسانسور از ستمیب یطبقه  یتو. دمیرس مورگان یمال

  داشتم. ند کرد  میعصب درها یرو ییطال حروف ناگهان. اومدم

  جاد یا شکمم  یتو گراهام  کنار بودن زمان که ییهاپروانه به

  که یامنطقه  یتو بودن اما. کردمی م عادت شدند ی م

  یی فرما حکم اون یرو نیآهن ی مشت با  گراهام دونستمی م

  متنفر  موضوع نیا از من و. شد ی م وحشتم  باعث کرد،ی م

.بودم  
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 راه رشیپذ  یمتصد  سمت  به و کردم  صاف رو هامشونه

  یگوش  که یروز اون که  موقرمز، جوون خانم همون. افتادم

. بود  شخوانیپ  پشت بود، اونجا برگردوندم رو  

بکنم؟  بهتون  ی کمک تونمی م-  

. نمی بب رو گراهام  خوامی م  من. بله-  

:د یپرس و انداخت پام  تا  سر به  ینگاه  

مورگانه؟ یآقا  منظورت گراهام؟-  

. مورگان ،یج  گراهام،. بله-  

د؟یدار مالقات   قرار-  

 

!نه  ی باز مسخره نیا دوباره نه،  

 

  که بگو بهش فقط. نهیبب رو  من که خواد ی م  گراهام  اما . نه-

. نجاست یا ایثر  

.فتهی ب وقفه کارشون نیب خوانی نم مورگان  یآقا-  

 هامون،کنش  به توجه با  و. یدار یافهیوظ تو دونمی م. نیبب-

 ی تو اما. ید ی م  انجام  خوب هم  رو کارت احتماال کنمی م  فکر
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  به  کارش، نیب انداختن وقفه  با.  کن اعتماد  من  به مورد  هی نیا

.   یافتی نم یدردسر به  نجام یا من نکهیا اعالم خاطر  

... کامال شونیا... متاسفم-  

!خدا خاطر به اوه،  

  من بگو بهش  فقط ؟یاوک م،یکنی م سکس هم با اون و من-

.داخل برم دارم قصد   من هرحال به  هم  ینگ  نجام،یا  

: گفت  و زد   پلک دوبار زن  

د؟یببخش-  

: گفتم  و دادم هی تک شخوانیپ به  

... ذارهیم رو آلتش طرف ،یدونی م . م یکنیم  سکس هم  با-  

ا؟ یثر-  

  با داشت. انداخت وقفه میآناتوم درس نیب  گراهام، یصدا

  به  رفتن یبجا. اومد ی م  سمتم به سالن نییپا  از بلند   ییهاقدم

.  ی لعنت. برسه بهم تا موندم  منتظر و دمیچرخ فقط سمتش،

. بود  زده نکیع دوباره  

 

. یقشنگ  زیسوپرا چه-  

.کنهی نم  فکر  نطوریا رشتیپذ  یمتصد -  
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 به. خوردند   یتکون هاشلب شده سرگرم  و د یپر باال ابروش

 اشچهره ی رو کار  یجد  ماسک   برگشت، کارمندش سمت

: گفت و بست  نقش  

.ندارند  ازین مالقات  قرار  به وندتا خانم -  

  رششیپذ  مسئول  سمت به دوباره و انداخت من به  ینگاه

: برگشت  

. وقت  چیه-  

  ازش تازه که یی جا سالن، نییپا  سمت به و گرفت رو آرنجم

  گراهام دفتر رون یب ز  یم پشت که  یزن. کرد  تمیهدا بود  اومده

.  ستاد یا میشد ی م کی نزد  که ما دنید  با بود  نشسته  

 

: گفت گراهام  

. ربکا  کن،  کنسل رو من نه  ساعت تماس-  

. زامیال من-  

. ی چ هر  حاال-  

  محض  به . بست سرمون پشت رو در گراهام و میشد  داخل

  با گراهام  و گرفت  قرار در مقابل من بدن شد،  بسته در نکهیا
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 یاقهوه ی  کاغذ  یجعبه . کرد  موم  و مهر رو دهانم دهانش،

 یتو داشتند   از ین هامدست . افتاد  دستم  از ینی ری ش نون رنگ  

  ی نیح در. د یبوسی م سخت و  یطوالن رو من.  چند یبپ موهاش

 بدن داد،ی م انجام من یرو انهیجوسطله یرقص زبونش که

  و ید یناام حس فورا.  فشرد ی م در به رو من سختش

. شد  منتقل  بهم شیچارگیب  

 

  بتونه  تا کرد  بلند  رو پاهام از یک ی برد، نییپا رو دستش

  اوه،.  ارهی ب  فشار  بهم ،یدرست یجا  در قای دق  و تر، قیعم

.ایخدا  

 

. گراهام-  

 

. کرد  یاناله  

 

. گراهام-  

 دنیلرز به شروع بودم گرفته رو هاقهوه باهاش  که یدست

.  کرد   



 مغروِر کت و شلواری، ریحانه.

 245 

.بذارم ن ییپا رو هاقهوه  د یبا من-  

: کرد  پچ پچ  هاملب  مقابل  

.بندازشون پس-  

.خودش یجستجو  سر  برگشت زبونش دوباره و  

. گراهام-  

.  دمیخند  مونوستهیپ  بهم  یهادهان یرو  

: گفت و داد  رونیب  وار سیه رو نفسش یناکام  با  

. دارم از ین  بهت-  

  کنار  بذارم رو  هاقهوه یبد  اجازه من کردن له از قبل شهی م-

بندازم؟  دفترت  اطراف به ینگاه  هی هم د یشا و  

: گفت و داد  هیتک  میشونیپ به  رو شیشونیپ  

؟یپرسی م ازم  ای ید ی م اطالع بهم رو اتبرنامه  یدار-  

  هست،  نه پاسخش باشه، یسئوال امجمله اگه نکهیا به  توجه با-

. دمی م اطالع بهت  دارم پس  

 

.د یکش  عقب اما کرد، یغرولند   
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  گی ت مراسم ی تو شب اون ستمین مطمئن.  هاتمنک یع عاشق-

. باشم گفته بهت  

. ندازمیم دور  رو لنزهام  پس-  

 رو امهیاول یهانگاه که همونطور و افتادم راه  زشیم  سمت به

. گذاشتم زی م یرو رو  هاقهوه نداختمی م اطراف به  

  منهتن افق خط  به جهت دو از  دفترش یسراسر یهاپنجره

  از  یکی ی رو به  رو یبزرگ ی ماهون زیم . بودند  مشرف

  وتر یکامپ تا دو بلکه ،یک ی نه. داشت قرار یاشهیش یوارهاید 

  یهاپرونده زش،یم ی باال. داشتند  قرار  زشیم  ی رو هم  کنار

  قرار  زیم یرو باز اسناد  از یانبوه و بود  شده پخش  یمختلف

.  بودند  یبررس دست در نکهیا مثل داشتند،  

  فقط. مونمی نم اد یز. شلوغه سرت  انگار اما. قشنگه  دفترت -

. اماومده قهوه  و ینیریش نون خوردن یبرا  

. یبکن رو  کار  نیا ینبود  مجبور. ممنون-  

. بدم انجامش خواستی م دلم-  

 اما بود، جذاب هنوز. انداختم گراهام به رو کاملم نگاه نیاول

: گفتم. اومد ی م  نظر به شونیپر و خسته  

.یآی م  نظر  به خسته-  

. مونمی م زنده-  
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: گفت  و کرد  یااشاره جلوس یمحوطه به  

  چیه شبید  از قتشیحق . بخور  من  با رو صبحونه. نیبش  ا،یب-

.  امنخورده یچ  

  به رو یصندل  دو با ، یبزرگ ی چرم یکاناپه  دفتر اونطرف

 یاشه یش یخور  قهوه  زیم توسط که داشت  قرار اون یرو

. بودند  گرفته فاصله  هم از نشونیب  

 شونیبند  بسته و اوردم رونیب  رو هانون من و نشست  گراهام

. کردم باز رو  

 

  خودم یچ هر ،یدار دوست  یچ دونستمی نم  که  ییاونجا از-

. دمیخر داشتم دوست  

. خورمی م ی بد  بهم  تو یچ  هر من-  

... صورت نیا در-  

 

: بست نقش اشچهره یرو یف یکث شخند ین  

  پرسنلم  تموم که  یوقت تا مبل نی ا یرو ندازمتی نم  نکن فکر -

 بفهمند  تو یه  دختر مذهبی 41هستی! 

 
 دختر مذهبی،  اشاره به کلماتی که حین رابطه میگن داره. مثل اوه مای گاد و... 41
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  به  و رم یبگ رو خودم یجلو  تا  چپوندم دهانم داخل رو نونم

 د یکش طول یا  قهیدق هم اون دنیبلع و دنیجو. نطلبمش مبارزه

  بعد . رمی بگ کنترل تحت  رو شهوتم تا داد  فرصت  بهم و

: دمیپرس  

؟ یریبگ رو بدها آدم یجلو یتونی م  تو... پس-  

. ایثر  بدهام، آدم از  ی کی خودم من-  

 رو ه یبق یسواستفاده یجلو تو. ه یچ منظورم یدونی م-

. یریگی م  

  از یمتعدد   یها  هیال ما،  کار   یتو. استدهی چ یپ. نه  و. بله-

.  کنم ی م کار هااون ی رو دارم االن من. داره وجود  تیمالک

اما به نظر  می رسه لیام از تاکتی ک پویزن پ یل42   برای  

  به  ک یتاکت نیا. کرده استفاده ناخواسته داریخر  هی بازداشتن

  سهامشون ی افزوده ی ها متیق تا دهی م اجازه ها دار سهام

  رو ها  سهم ارزش   نیا  که بدن ارائه کمتر مت یق  با رو

  یبرا ندهیآ در رو ت یمالک تیجذاب  و دهیم جلوه تر  کمرنگ 

. کنهی م کمتر صاحبانشون  

.داشته فرار یبرنامه هی  امیل پس-  

 
42 poison pill: اقدام تدافعی برای جلوگیری از خریداری شدن شرکت توسط یکی از رقبا 
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. قا یدق-  

 

 واگذار یاعتماد  قابل  یسهام  شرکت  به  رو هااون اگر-

.بود  یعال کرد ی م  

. نکرده رو  کار ن یا کنمی م فکر -  

:داد  تکون رو سرش گراهام  

. نه-  

.آد ی م  نظر به  برهمدرهم  و دهیچیپ-  

.نطورهیهم-  

؟ یکنیم   چه ت یتجار ر ی غ یکارها با-  

! ؟یرتجاریغ ی کارها-  

.یداد  دست از رو دوست هی تو-  

.سابق دوست هی-  

:دادم تکون سر  

  باهاش کارتم  و  کسب تو  که ییجااون از اما. سابق دوست هی-

  ت یاهم بهش تی زندگ  از یزمان یبازه  هی معلومه یانداخت راه

.یداد ی م  

. کرد  ریی تغ ز یچ همه که یدونی م  اما. آره یادوره هی-  
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.داشته  یقلب  یحمله که  دمید  اخبار یتو صبح امروز-  

  به و شده منحرف جاده از. افتاد  براش اتفاق ن یا نیماش یتو-

  مرده امیل ده،یرس سیپل که یزمان . کرده برخورد  یدرخت

  ویو ژنه.   نبوده نیماش یتو یاگه ید  کس خوشبختانه. بوده

  حال چون اما باشه،  نیماش ی تو هم دخترش بوده  قرار  گفت

... صورت نیا ریغ در. مونده خونه نداشته یخوش  

 

.د ید  رو امچهره  یرو نگاه  

 

  مورد  در تا زد  زنگ . کردم  صحبت ویو ژنه با  امروز من-

 موارد  اون  یرو  قبل از من اما بخواد، کمک ی کار مسائل

. بودم کرده کار  

. یمهربون تو دونستمی نم-  

  کمک بهش دونستیم ویوژنه. بود  ی تجار تماس  ه ی. ستم ین-

  بهتره ما یهردو یبرا. برده سر دو یامعامله چون کنم،ی م

.ندن کاهش  رو سهام  ارزش تا می ریبگ رو ی ماباق یجلو که  

  به داشتم من که بود  مسخره  و. بود  یمنطق. دادم تکون سر

 داده دست از  رو شوهرش روزید  که  کردمیم   حسادت یزن

. بود   
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چطوره؟  بزرگت مادر-  

 یتو بذارم  اگه که برسونه  خبر بهم  گفته  ا یکامبر به-

.  بکشم خط رو دورش د یبا بمونه مارستانیب  

.نه اوه،-  

 دوباره ی عنی کنهی م رفتار  نطوریا ی وقت. خوبه نیا تشیواقع-

.ترسونهی م  رو من  مهیمال و عیمط  یوقت. شده خودش خود   

  به  لیتبد  داشت سرعت  به مادربزرگش  و گراهام  یرابطه

  در شما. شد یم اون مورد  در امعالقه مورد   موارد  از یکی

  یاد یز  یهاحرف اشهخانواده  مراقب نطوریا  که یمرد  مورد 

: دمیپرس . داشت یخواه گفتن یبرا  

چستره؟ وست مارستانیب  یتو هنوز-  

. کردم  منتقل ژهیو یجراح مارستانیب  به رو اون من-  

درسته؟ هفتاده، یشماره ابونیخ یتو  مارستان یب نیا-  

.نطورهیهم-  

  ناهار  موقع چرا. داره فاصله کارم  محل تا بلوک تا چند  فقط-

. ی کار غرق  نجایا تو که واضحه! نزنم؟ بهش  یسر هی  

: گفت و د یکاو رو امچهره  گراهام  

.ممنون. شهی م یعال-  
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.ست ین یامسئله-  

؟یمونی م من  با  امشب تو-  

تو؟ یخونه  یتو-  

  تا ببره نیبروکل به دفترت  از  رو تو تونهیم امراننده. آره-

  یوقت . برسوندت امخونه  تا بعد   و یکن جمع رو لتیوسا

  برنگشته موقع اون تا  اگه. نمت یبی م اونجا شد  تموم  کارهام

.یش وارد  ذارهی م  نگهبان بودم  

. باشه-  

 من هاموننون کردن تموم از بعد . میزد   گپ  باهم  یمدت

: گفت. کردم جمع رو هاشآشغال  

  د یبا که  ییکارها  از یستیل با دایآ نکهیا ا ی دفتر، برگردم د یبا-

  کنه،ی نم رو  نکاریا واقعا ... آره آره. رسهیم   سر بشن انجام

.دارهیم  نگه اونجا شب نه ساعت  تا رو من  حتما اما  

  نکهیا از قبل من و د یبوس  رو من یخداحافظ ی برا گراهام

 جلوش بشه،  خارج دستمون از  کنترلش  که می بر شیپ اونقدر

.  گرفتم رو  

؟یآی م  مترو با تو یعنی  پس باشه،  من با اتراننده اگه-  

.آره-  

. یاشراف ر یغ چه-  
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  حاال . مید ید  رو  گهیهمد  تا دو ما  چطور میکن  فراموش نذار-

. کنمیم استفاده مترو از صبح روز  هر من  

؟یکرد ی نم استفاده قبال  که  نهیا منظورت حاال؟-  

:نشست اشچهره یرو یلبخند   

  ی روز کردم استفاده مترو از هاسال  نیا یتو که  یبار نیاول-

 بود  رفته امراننده هفته اون. کردم  گم  رو تلفنم  که بود 

. التیتعط  

نه؟  ،یشد  مترو سوار هابار  موقع اون از اما-  

. دارم نکار یا یبرا  یلیدل حاال-  

 بود  وجودم یتو  گراهام  با تماسم از بعد  شبید   از  که یانتظار

  به اعتماد  از شتریب رو زیچ  چیه. بود   گرفته  آروم ی کم حاال

  هم  هنوز اما خواستم،ی نم بود  رشد  حال در نمونیب اونچه

 و بود  نترس و  مطمئن کامال  گراهام. بود  ترسان  من از یبخش

 استفاده خودم به قلب  قوت دادن ی برا هایژگ یو نیا از من

  و. بودم متنفر   امدهیترس و فیضع بخش اون از  من. کردمی م

 دور خودم از رو حس نیا چطور دمیفهم  که بود   یزمان نیا

. کنم  

 

*** 
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مورگان؟ خانم -  

  تخت  یرو لی ل. کردم اتاق داخل رو  سرم و کردم   باز رو در

. د ید ی م ونیزیتلو و بود  نشسته  

.کن صدا لیل رو من و. زمیعز  تو، ا یب. تو ایب-  

 و داره عالقه  یخوراک چه به  نمی بب تا بودم داده ام یپ گراهام  به

  درسته. بودم دهیخر ی ماه یلهیف چیساندو براش دونالد مک  از

  کم یغذا نیا حال نیا با اما بود، گفته رو غذا ن یا یبد  گراهام

 ارزش43مورد  عالقهی لیل بود . 

  از گراهام. یکن  ی همراه باهام  امروز یبتون د یشا کردم فکر -

. کنمی م کار های کینزد  نی هم هم من. دفتره ریدرگ روزید   

شنوم؟ی م یماه چیساندو یبو دارم-  

: زدم لبخند   

.نطورهیهم  حتما-  

  یکیپ  و کیش ی هارستوران از نیا چون کنهیم  فکر   گراهام-

  شصت هیعاد  پرس  حالت  چهارم هی که ییغذا  بابت  که  ستین

 دوست رو پسر نیا. ست ین یخوب یغذا رند یگی م پول دالر

 
 کمارزش میتونه به خاطر چرب بودنش گفته باشه. 43
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  باسن یتو رو مغرورش سر  تونهی م هاوقت  ی گاه اما دارم،

.داره نگه خودش  

: افتادم خنده به یشلوار و کت  مغرور لقب   به فکر  با  

.داره یخودپسند   یجنبه  هی هاوقت یبعض اون-  

 پس. داشت  قرار  اتاق یگوشه ی چرخ یرو  یخوراک ینیس

 خودم یغذا بعد  و ل،یل یغذا اول. دمیکش ترکینزد  رو اون

.گذاشتم اون یرو رو  

؟ یکنیم  نگاه یصابون  یاپرا یدار-  

 -روزهای  زندگی ما 44. دخترم  من رو معتاد  این  فیلم  کرد . 

:دمیخند  ینخود   

.کرده لم یف معتاد  هم رو پسرش اون-  

؟یدونستی م رو نیا تو-  

.آد ی نم در جور  تش یشخص با ییجورا هی. آره-  

  از پر مرد   نیا نه، ا ی یکن باور. نبود  نطوریا ی روز هی-

 رو مادرش اون. بود  نطوریا من  یایلیس با. بود  احساسات

  به احتماال . گذشت  سخت یل یخ مرد، اون یوقت . د یپرستی م

  به اون ،یبفهم  رو منظورم اگه. نطورهیا االن که لهیدل نیهم

 ونبهش که  هم ییهااون. نشد  مند عالقه  ی اد یز یهازن
 

 اسم اپرایی که میبینه. 44
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  ر یتقص نیا البته، که. بودند  یز یچ انتظار در داشت،عالقه

. نبود  من یایلیس  

 

 بعد  که یزن نیاول. کرد ی م اشاره ویوژنه   به داشت دونستمی م

 اجازه بود، کرده باز براش رو قلبش در مادرش، مرگ از

 بودم، دهیند  رو  زن  نیا تاحاال من . کنه سقوط گراهام بود  داده

: دم یپرس. بودم  متنفر ازش حال نیا با اما  

.  استجمعه عملتون گفت بهم گراهام چطوره؟ حالتون-  

  اما بدن، مسکن بهم  تا تالشند  در مدام هااون اما. خوبم من-

 آلود  خواب هانیا وجود  با. ندارم هاز یچ نی ا به ی ازین من

  ست یب رو  ریپ یهاآدم دارن دوست هااون کنمی م فکر . شمی م

  هم یدرخواست نتونند  جهینت  در تا بخوابونند،  یساعت چار

. بکنند   

  من  که بود  یمارستانیب اتاق نی بهتر نیا. کردم  اتاق به  ینگاه

  اما داشت، جا  یماریب تا شش  یبرا اتاق. امبوده توش تاحاال

  اتاق، یگوشه. داشت قرار اون  یتو تخت  هی ففط وجود  نیا با

  حیتوض. گرفت رو  نگاهم لیل. داشت قرار ی قشنگ گل دسته

:داد   
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 تر  گل دسته هی برام  شنبه  سه هر. اند مگراها  طرف از هااون-

  یبزرگ  باغ قبال  من. وقت سر  و قیدق. فرستهی م تازه و

. بود  شده توانم از  شتریب  بهش یدگیرس اما داشتم،  

.شهی م بفکر یلیخ بخواد  که یوقت گراهام-  

  حد  ژن   کنمی نم فکر   فکر،  به و فکری ب. داره دوجنبه  گراهام-

.اصال باشه کرده افتیدر رو وسط  

. ینشوند  سرجاش  رو اون حتما-  

! برسه خدمتش  و نهی بب هست که اونطور رو اون د یبا نفر هی-  

:دمیخند  بسته دهان با  

.نطورهیهم  حتما-  

  باهاش رو نکار یهم  هم تو  گهی م هاوقت  یبعض گرچه-

.هیخوب  زی چ نیا بگم تونمی م... یکنی م  

  هم به یاد یز یهاجنبه  از ما د؟یکنی م فکر نطوریا شما-

.  میخوری نم  

.مهمه  تاست دو شما دل تو اونچه. نداره یتیاهم-  

. لیل... م  خانم  ممنون-  

  هاشصحبت از و موندم اونجا ناهارم  ساعت  از شتریب

  هاداستان. بردم لذت یصابون  ی اپرا یهاتیشخص یدرباره
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 رو  اونها گراهام  نکه یا به تونستمی نم. بودند  ذهن از دور یلیخ

  یوقت. بود  عملگرا و یجد  یلیخ اون چون  نکنم،  فکر دهید 

. گرفت رو دستم لیل برم،  خواستمی م  

 

 دوست رو اشخونواده و داره وفا کامال . هیخوب مرد  اون-

. کنهی نم دل بده، دل ی وقت اما. قلبشه  محافظ یلیخ اون. داره  

. ممنون-  

  چند  و کن آرومش. یبد  سامون سرو یتونی م رو اشه یبق-

 رو موضوع  زود . هیباهوش پسر . سرش تو بکوب  هم یبار

.رهیگی م  

. بدم انجامش تونمی م نطوره،یا که  حاال-  

 

*** 

 

  دم یبلک. نبود  خونه اون دم،یرس  گراهام  آپارتمان به  من یوقت

  ن ییپا و باال  یاوونهید  یکوچولو سگ مثل و د ید  رو من در

.  د یپر  

. قیرف سالم،-  
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  هنوز من.  صورتم دنیسیل به کرد  شروع اون و کردم بلندش

  پف یکوچولو سگ هی صاحب خان ساالر شد ی نم باورم  هم

.  باشه  رنگ د یسف یپف  

. می باش نجا یا تنها تو و من  یمدت هی  قراره  یانگار-  

  یصدا با جز.  انداختم آپارتمان بزرگ   باز  یفضا  به  ینگاه

.  بود  ساکت  یخوفناک  طرز به  طیمح ، یبلک یهازدن  نفسنفس

 گراهام شلوار  به  بایتقر تورمون بودم، نجایا که  ی بار نیآخر

 یفضول  یکم  تا  کردم استفاده فرصت نیا از پس شد، محدود 

. کنم  

 نیزاید  یاحرفه نجایا یشک  چیه ی ب. بود  رینظی ب آپارتمان

 زدند یم داد  طیمح براق یانقره و ی سرب یهارنگ. بود  شده

  با تونستی م طرح نی ا. بود  یمجرد  یخونه  نجایا که

 پا یچل نهیس یرو رو بازوانش و ستادهیا فضا  یتو  که صاحبش

کرده بود، توی جیکیو45منتشر بشه. اما به  همون اندازه که 

  نجایا که  یکس از  ی نشون چیه. داشت  کم یزیچ بود، با یز نجایا

. خورد ی نم  چشم به کرد ی م یزندگ  

  تخت  صفحه  ونیزیتلو. رفتم   منینش اتاق سمت به کنجکاو

  یمشک یقفسه اون ریز. بود  شده نصب واری د  یرو ی بزرگ

  چطور بفهمم  تا د یکش طول یاقه ی دق کی . داشت قرار  یبراق

 
 ژورنال ماهانهی آمریکایی دربارهی پوشاک،  مد و کاالهای لوکس و... 45
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 ید یوی د  از یامجموعه داخلش. شهی م باز رهیدستگ بدون

.ندهیگو و شاد  لموریگ گلف، یپادو. بود  ها  

.هاه  

.  رفتم ی بعد  یقفسه  سمت به و دادم ادامه جستجوم به  

.  ی ورکیوین یهادسته و دار و زبرگیگت افتخار،  

.هوووم  

! ؟یهست یطرف کدوم.  مورگان ر،یبگ  رو  آخر میتصم  

  مختلف ییغذا  یهاظرف  از پر  خچال ی. شدم آشپزخونه داخل

. بود   کینسکوئ مارک یفرنگ رتوتی ش یبطر سه و  

 

.هاه  

 

  چک. موند  رهی خ تخت  ی پا دراور   به چشمم  خواب، اتاق یتو

 اما بود،  زیچ هی  خچالی گشتن و هاید یوی د  یمجموعه کردن

  به. بود  قرمزها خط از گذشتن تختش کنار  ی کشو به تجاوز

  کنم، دایپ جستجو یبرا  ینیگزی جا مورد  تا کردم نگاه اطراف

  یکاغذ  کهیت ی حت  نه ،یعکس  نه. بود  ثمر یب  کامال  تالشم اما

.  نبود   زیم ی رو قبلش روز یهالباس ب یج  کردن یخال از

.شدند  یپاتخت قفل  هامچشم دوباره  



 مغروِر کت و شلواری، ریحانه.

 261 

: گفتم خودم به بلند   

. نه-  

: گفتم بهش و گرفتم  صورتم یجلو کردم، بلند  رو یبلک  

  قیرف  نه مگه  اشتباهه، بگردم  رو گراهام دراور ی تو که نیا-

 کوچولو؟

. زد  س یل رو دماغم و اورد  رونیب رو زبونش یبلک  

.  رمیگی م نظر  در بله رو نیا-  

.  بود  مورگان ی ج گراهام خود   ه یشب شتریب جادارش کمد  داخل

 تعداد  و طرف  کی بودند، رهی ت اکثرشون که شلوارها، و کت

  زیچ  همه. بودند شده دهیچ گهید  طرف شرت ی ت ینامشخص

. بود  شده ی ابی سازمان  منظم  و مرتب  

. بر سر حوصله چه  

 

.  شدند  یپاتخت قفل  هامچشم باالفاصله. برگشتم خواب اتاق به

  هنوز  که یبلک.  بود  کرده ریتسخ  رو مغزم انگار یکوفت نیا

: گفتم و کردم نوازش رو بود  بازوهام  نیب  

...کوچولو نگاه هی  فقط د یشا-  
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بلکی رو بهم خر خر  کرد . سگها خرخر  م یکردند؟!46 

نبود؟ نطوریا شد،یم  هاآدم  گفتن بله معادل خرخر  

.دمی نم تکون هم رو یزیچ  یحت... کوچولو نگاه ه ی فقط  

 

.  کردم باز  رو کشوش اماشاره انگشت  با . رفتم   دراور سمت به

  حتما داخلش که شفاف  یشهیش ه ی ،یمخمل یابسته داخلش

  قرار نشده باز  کاندوم یابسته و بود  کنندهروان مثل یزیچ

. داشت  

. کردمیم   جا به  جا رو ز یچ دوتا یکی د ی با  د یشا... یاوک  

: زدم  حرف  یبلک با دوباره  

ق؟یرف است،بسته  نیا یتو  یخوب زیچ  یکنی م فکر -  

. داد  جواب که نبود  یبلک نیا اما  

. فهی ک ی تو یخوب زی چ که دونمی م-  

  دم، یپر جا از. ترکوند  رو امزهره  گراهام قیعم یصدا

.  شد  هوا یروونه  یبلک و خوردند  یعیسر  تکون هامدست

. اومد  فرود   تخت یرو درست خوشبختانه  

: گفتم  و شد  چنگ  امنه یس یقفسه  یرو دستم  

 
 چون خرخر رو برای گربه ها میگن اینطور گفته. 46
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.یترکوند  رو امزهره-  

 داده ه یتک چارچوب به و بود  ستادهیا در یآستانه در گراهام

:بود   

. ید ینشن  رو اومدنم یصدا که یبود  تیفضول مجذوب اونقدر-  

. کردمینم  یفضول من-  

. انداخت باال رو  ابروش گراهام  

: گفتم دوباره  

. کردمی نم-  

! باشم؟ گذاشته باز  صبح از رو  کشو د یبا پس-  

:شدم نه یس به دست  

.باشه نطوریهم د یبا-  

: بست رو اون اومد، دراور سمت به. د یخند  بسته دهان با  

  یفضول هم تو و امگذاشته  باز رو اون صبح من اگه پس-

.  هی چ  فیک  یتو یبدون یخوای نم  پس ،یکرد ی نم  

. وجه چیه به-  

. بکش خجالت-  

فه؟ یک ی تو یچ چرا؟-  



 مغروِر کت و شلواری، ریحانه.

 264 

. ببوس رو من-  

فه؟ یک  یتو یچ  یگی م بهم  بعد -  

: د یچیپ کمرم  دور رو بازوهاش  

.بگو خوشامد   بهم  یحساب و درست حاال . دمی م نشون  بهت-  

   نبود  ی کار نی ا که  انگار چرخوندم، حدقه یتو  رو هامچشم

 جذابش  ی مزخرف طرز  به یچهره دنی د  بار  هر  با که

.  بدم انجام خواستمی م  

  بتونم  نکهیا از قبل  اما. نشوندم هاشلب یرو ی پاک یبوسه

 اجازه و د یچیپ دستش دور رو  موهام از یادسته  برم، عقب

. بکشم  کنار ، یحساب و درست یابوسه افتیدر بدون نداد   

 

: زد  لب هاملب یجلو  

دونستم؟ی نم و یبود  هم فضول-  

: کنم  نگاه بهش بتونم تا بردم عقب رو سرم  

. بفهمم رو  تو تونمی نم اما.  ستمین معموال-  

؟ید یفهم  یچ اونجا از-  

 مورد  دو هر به معموال نفر هی ؟یداخل جنگ لم یف ا ی طنز-

.  نداره عالقه  
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: گفت   سرگرم  و مات گراهام  

.دارم دوست رو هردوشون من-  

-سه لیتر نسکوئ یک 47رو چی می گی؟ ایضا توت  فرنگی طور 

.بودند   

. دارم دوست نمیا-  

.واضحه-  

.داره دوست هم  یبلک و-  

؟ید ی م کیکوئ سگت به  تو -  

.آره-  

  ناناز یکوچولو سگ  هی ساالرخان. نه یهم موضوع...  نیبب-

. شهی نم  کی شر باهاش رو دارش رطعمیش قطعا و نداره  

.  ستمین یر یک ی کرد  یتصور تو که  یاونطور من د یشا-  

: برد  نییپا اشتنه نییپا تا  و گرفت رو هامدست  

  که اونطور واقعا اما  دارم، بزرگ آلت هی  فقط من د یشا-

. ستمین یری ک یکرد  تصور  

ه؟ی چ ت یمنش اسم-  

.نیال-  
 

 برند نوشیدنی مخلوط و شیر طعم دار و... 47
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.بودم اونجا من.  گفت  بهت  صبح نیهم. زایال-  

  ی اد یز مدت که ی خوب یمنش کردن دایپ. میاپرمشغله مرد  من-

. سخته کنه  کار بتونه  

. یار یدرب یساالرباز تو که سخته یوقت فقط-  

 ریغ ام،نبوده  تو با  اما. یگیم   تو که باشم  نطوریا من د یشا-

نه؟یا  

: دمیکش یآه  

است؟بسته اون ی تو یچ  خب،-  

 باهاشون رو تو خوامی م  که هییهاطناب توش بگم  بهت  اگه-

؟یگ ی م ی چ ببندم،  

  و انداختم باال شونه  بعد  کردم،  فکر درموردش یاه یثان یبرا

: گفتم   

. کنم  عادت  بهشون بتونم کنمی م فکر -  

 

: فرستاد  رونیب دانهیناام یآه با رو بازدمش  

. بخرم طناب د یبا. لعنت-  
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  فکر که  من. ه یفروش ابزار به ی کوتاه سفر  مستلزم  کار نیا-

  ی حت ا ی ،یباش کن د یخر خود  یهاآدم اون از  یک ی تو کنمی نم

. کجاست اشمغازه یبدون کنمی نم فکر  

 

  قرار صورت  یرو که  یبازاسباب  یهاتوپ اون از  یکی-

  ی کی گفتم ی م بهت اگه چطور؟  ی کن  صحبت ینتون  تا رند یگی م

گشاد؟ دهان ،ی گفتی م ی چ فهیک یتو هااون از  

بند؟ دهان-  

. زنمی م حرف ی چ یدرباره دارم یدونیم  من از بهتر -  

: کردم  زمزمه و دادم هیتک  

  یبجا  اما. دارم رو ندهیگو و شاد  لموریگ گلف،  یپادو هم  من-

  یتو لم یف ییتا چند  ممکنه یداخل جنگ  بار  کسالت  یهالم یف

.  باشم داشته یمتفاوت ژانر  

:کرد  یغرولند   

؟یدار مستهجن  لمیف  انبار هی یگی م بهم  یدار-  

.د یشا-  

. شد ی نم  نیا از تر یعال  کردمی م خودم مال  رو تو اگه-  

.آد ی نم  خوشت وراجم دهان از تو کردمی م فکر -  
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 رو اون من  بعد  و. کنهیم  سخت رو من  تو وراج دهان-

  ی کوفت یفروش ابزار دونمی نم  من توعه، با حق. کرد  خواهم

  یزی چ تونمیم  مطمئنم . شمیاند چاره مرد  هی من  اما کجاست،

. ببندم باهاش  رو پاهات  و دست مونرابطه موقع  تا  کنم دایپ  

 هاشحرف  به دادن گوش اما بود، انداختنم دست فقط قصدش

  نیا گراهام و بود  کرده کیتحر رو من من،  بستن یدرباره

:د ید  صورتم  یرو رو هیسا  

. ا یثر  ،یلعنت-  

. لطفا آره،-  

 

  ساعت چند  و . داشت ازین گراهام که بود  یز یچ تموم نیا و

  لباس بود، یچ بسته داخل دمی فهم  باالخره که  بود  یزمان  بعد،

 ینه یهز پرداخت یبرا که  یعصر که هاهمون. ریز

 اون. بود  دهیخر  بود، رفته  برگدورف  به افتمیض یهالباس

  دور ی برا گرفتم قول گراهام  از اما دم،ینپوش رو هااون شب

.  کنه پر ی تر جذاب یزها ی چ با رو دراور تجسسم بعد   

 رو امگونه دهیپوش لباس گراهام که  یحال در بعد،  روز صبح

: زدم پلک مهیسراس. شدم داریب خواب از  کرد یم نوازش  

موندم؟ خواب ،یه-  
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 زودتر خواستم و دارم یشلوغ  روز. امشده داریب زود  من  نه،-

. کنم  شروع رو  کارم  

  نییپا به ملحفه  شد  باعث  که دمیکش سرم یباال  تا رو هامدست

  صبح  یهوا یسرد . بشن انینما انمیعر یهانهیس و بخوره سر

: گفت گراهام. کرد  سفت  شدت به رو هامنهیس نوک  

. بمونم خونه شمی م مجبور وگرنه نکن، رو کارنیا-  

. د یکش امنه یس نوک یرو رو انگشتش دو  

.هوووووم-  

:داد  هشدار  

! ایثر-  

  لمسش یخوای نم  رو واکنشم اگه. داره یخوب  حس ه؟یچ-

.نکن  

:داد  تکون رو سرش  

  دوست اما دادم، کار  وقت ری د  تا ؟یمونی م نجا یا هم  امشب-

  تختم  یرو  رو قشنگ  یمنظره نیا خونه آمی م  یوقت دارم

. نم یبب  

؟ یکنی م کار وقت رید  تا-  

: کردم نگاه رو  رونیب خواب اتاق  یپنجره از  
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  از بعد  تا  یختیر   برنامه تو و ومدهین  باال هم  آفتاب هنوز  یحت-

. ی کن کار  هوا یکیتار  

  امشب . کنم یدارزنده  شب مرحوم یبرا د یبا رو امشب  نه،-

  از بعد  تا احتماال پس دارم،  جلسه شب  نه تا  هفت  ساعت از

.  بمونم دفتر یتو اون  

.اوه-  

؟ یینجایا برگردم   یوقت-  

  یی تنها د ینبا. می ترح مراسم  به  ام؟ین  باهات امشب  من چرا-

  دوست یکمپان -موضوع نیا کنم تصور تونمی نم. یبد  انجامش

  اون، نیغمگ همسر و یدار رو اون د یخر قصد   تو که  سابقت

  ه ی د یبا تو. باشه ند یخوشآ -بوده هم  سابقت  دختر دوست که

. یباش داشته همراه  

؟یکنی م  من یبرا رو  نکاریا تو و-  

: اند شده مقدر برام   هم با  ها نیا اواخر نیا انگار گرچه . البته-

.  نیترف مجلس و قرار  

: د یبوس رو من مت یمال با و د یخند  بسته دهان با  

. ممنون و. دنبالت آمی م  مین  و شش ساعت-  
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.  موندم تخت  یتو یکم شدن بلند  از  قبل گراهام رفتن  از بعد 

  شب بود  قرار امشب... رمیبگ  رو افکارم یجلو تونستمی نم

. بشه یجالب  
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 فصل چهاردهم 

 گراهام

 

  به د یبا زدن  پرسه طرف اون و طرف نیا لیدلی ب  یبجا

. بود  اسناد  از یانبوه از  پر کارم  زیم . دمیرسی م  کارهام

  د یبا که بود   هامی افتیدر صندوق یتو لیمیا ییصدتا حداقل

  پند  ستون یبرا داشتم من عوض در و دادمیم جواب بهشون

. کردمی م  پیتا  امیپ یاساله شصت  

 

ز، یعز یدایآ  

  شدن  بسته به اشعالقه ذارمی م قرار باهاش رایاخ که یزن

  بار  یبرا دیبتون د یشا که بودم فکر نیا در.  کرده انیب رو

. دیبکن بهم آماتورانه  اسارت مورد در هیتوص نیچند اول

  خزدار  یهادستبند  یهاهیما تو  یزیچ  شما ای مناسبه؟ طناب

  رد  احتمال که  یرنگ یانقره  کراوات ای د؟یکنی م شنهادیپ رو

  قصد که کنم اشاره  دیبا باشه؟ کمتر دست  یرو انداختنشون

  یوقت پس کنم، فرو کوچولوش واژن یتو رو  صورتم دارم

  فشار  چه،یپیم  خودش  به تخت ی رو متعدد  یهاارگاسم  از

. بود خواهد روش  یادیز  
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.منهتن مورگان، فی ط پنجاه-  

 

  هامی افتیدر صندوق یتو جوابش تا د یکش طول قهی دق ستیب

  یهاه یکنا و که یت از پر  و یطوالن یجواب انتظار. بشه ظاهر

 تونستمی م  که دونستمی م بهتر  د یبا خودم. داشتم رو شیشگیهم

. باشم داشته رو وندتا  ا یثر با  یکار  هر  انجام انتظار  

 

 

ز، یعز پنجاه  

  چک  رو پارتنرتون تخت کنار  دراور  کنم شنهادیپ تونمیم

  رو اشعالقه دیکنی م مالقات که  ی خانم که ییاونجا از ؟یکن

  بازار  به یلی وسا دی خر یبرا ناهار از  بعد دی شا کرده،  انیب

! باشه رفته  

 

.داشت رو من  کشتن قصد  زن  نیا که دونستمی م  رو نیا فقط  

 یداخل یمخابره دستگاه قی طر از م یمنش بعد،  ساعت  کی

: گرفت تماس باهام  

.د یدار  یتلفن  تماس ه ی سه خط یرو  مورگان؟  یآقا-  
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! ستم؟ین یکس  یپاسخگو کارم  ن یب نگفتم-  

.  هیضرور کارشون گفتند  اما. بله-  

خواد؟ی م یچ  و هیک-  

.دمی نپرس... اوووم-  

. کن گوش-  

.  کنه لعنتش خدا الن؟ بود؟ یکوفت  چه اسمش  

  ه، یتلفن یهاتماس به یدگیرس  شما یفه یوظ از یاعمده بخش-

گم؟ی م درست  

. بله-  

 بدون شما  فته،ی ب کارم  نیب یاوقفه  خوامینم  من  یوقت و-

  یتلفن تماس  هی انیجر در  رو من طرف اسم دونستن

!؟ید ی م  انجام درست رو کارت  یدار ،یذاری م  

... من-  

:شد ی م  زیلبر داشت صبرم  یکاسه  

. هیچ شیضرور کار بفهم و کن دایپ رو رندهیگ  تماس اسم-  
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: خورد  زنگ  مجددا یداخل یمخابره دستگاه  بعد  یقه ی دق کی  

ه؟یچ-  

  به گفتند  تماسشون علت مورد  در خطه، پشت ویمور خانم -

.شده فوت شوهرشون بگم  شما  

:برداشتم  رو تلفن  

.ویوژنه -  

. دارم از ین کمکت به گراهام، -  

.بودم گفته  بهت  روزید . کنمی م کار  روش دارم-  

. دارم  ازین هانی ا از شتریب به-  

  زمیم یرو  رو هااون و برداشتم چشمم  از رو هامنک یع

. گرفتم  ی قیعم دم  و دم یکش صورتم ی رو رو هامدست. انداختم  

 داشتم ویوژنه  با یشخص یامکالمه که ی بار نیآخر از هاسال

  یعوض کامال  من  یعموم یباورها  برخالف اما گذشت،ی م

  بر یسالگ کی   و یس سن یتو رو شوهرش  تازه اون. نبودم

 رونی ب رو نهیک  ی بازدم با. بود  داده دست از ی قلب  یحمله اثر

: دمیکش نفس رو د یجد  یدلسوز و روندم  

و؟یوژنه  بدم، انجام  برات تونمی م  کاریچ-  
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  رو  نکاریا تونمی نم  کنم، اداره  رو  یکمپان خودم خوامی نم من-

. بدم انجام  

 یدار اعتماد  بهش که یکس بود  سختت اگه. یتونی م که البته-

. باشه کمکت  تا کن استخدام رو  

. گراهام دارم، اعتماد  تو  به من-  

  یبرا  زبونم، گرفتن  گاز. داشتم  اعتماد  المصب  یتو به  هم من

:بود  سخت کلمات نیا وردنین زبون به  

  تجارت یدرباره  که یبتون  یستین  یتیموقع یتو االن تو-

. یکن  گفتگو  

  صحبت  تجارت یدرباره که بتونم م یتی موقع یتو  شهیهم من-

 اشتراک درش که  هیزیچ تنها  نیا. ینطوریهم هم  تو. کنم

.میداری م نگه   عقب رو احساساتمون ستد  و داد  سر. میدار  

  متوجه درست رو  نیا االن یتونی نم  و. یکنیم  اشتباه یدار-

کنم؟ کمک بهت چطور یخوای م تو  اما. یبش  

.  بشه ادغام مورگان ی مال نگیهولد  با  ما یکمپان  خوامی م-  

  بخرم؟ رو ورثنسیگ یگذار  هیسرما یکمپان من یخوای م-

؟یکنیم واگذار رو اون کامال  
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 نگیهولد  و  ورثنسی گ یگذار هیسرما  یکمپان ب یترک نه،-

  شرکت خوامی م من. شد  خواهد  یقدرتمند  می ت مورگان یمال

. کنم اداره تو با رو  

د؟یببخش-  

  ه ی دوباره م،یکن ادغام رو شرکت دو خوامی م. ید یشن درست-

. می باش میت  

  شوهرت تازه تو اما ... باشم  مالحضهیب خوامینم و،یوژنه -

 دنبال گشتن از قبل  د یبا یکنی نم  فکر.  یداد دست از رو

  ؟یکن یعزادار کم ی د یشا ؟یبگذرون زمان  کمی  د،یجد  ی میتهم

. یکنی نم فکر درست االن  

:د یکش یآه  

.میبود  شده جدا ام یل و من-  

. نداشتم خبر-  

. گرفتم  اشساله  سه و ستیب  اریدست کردن ن یح رو مچش-  

. متاسفم دنشیشن از-  

از همون   یبد  یدست هر از  ی کنی م فکر یدار. یستین  نه،-

.  نطوریهم منم   گیری.دست پس می   

: کردمی نم فکر   نیا به من تعجب،  کمال در  
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  دخترت  حتما.  یعذاب در تو هم  هنوز هاحرف  نیا یهمه  با-

  تا بشه  تموم هادار سهام  با  کارم بذار. داره اجیاحت بهت االن

  از بعد  میتونیم .  بشه حفظ  قدرتت و رند یبگ یاد یز  سهام نتونند 

  صحبت  تجارت یدرباره  یکن  فکر قیدق یکرد  فرصت  نکهیا

.  میکن  

  یچ  که امگرفته رو  ممیتصم  قبل  از من  م،یکن صحبت االن-

.خوامی م  

. بمونه منتظر تونهی م  تجارت. اتخونواده شیپ برو و،یوژنه -  

 

  خانم با ده ساعت جمعه  تو. کن  چک  رو متیتقو اما باشه-

.  بکستره باب  ار یارجاع قرارت اون طبق. یدار قرار مورو

  یهفته دو من... ویمور... مورو. منه با  ست،ین نطوریا اما

 داشتم قصد   حال هر به. بودم کرده میتنظ رو  قرار نیا شیپ

. شتیپ  امیب  

.ویوژنه نمت، یبی م امشب مراسم  سر-  

 

  شب جمعه ! البته. کردم  چک  رو مم یتقو تماس، قطع از بعد 

.  بود  شده ثبت  مورو خانم  با مشاوره قرار ید ی جد  موکل یبرا

  بودم مجبور. بکستره باب  طرف از نیا بود  شده اشاره و
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  رو ید یجد  موکل  یکس  یوقت معموال،. برم  شیپ لشیم طبق

 اشدرباره یاطالعات و زدمی م  زنگ داد ی م ارجاع  بهم

  امکان که دونستی م. بود  باهوش ویوژنه اما. گرفتمی م

  باب با رابطه  در. بزنم  زنگ  بکستر  باب به من نداشت

 اون. نداشت وجود  یاقه یدق ده تماس  اسم  به یز ی چ چیه بکستر

  و گرفت ی م  حرف به تلفن پشت  رو من تموم  ساعت سه

  قطع رو تماس بتونم  شام قول  گرفتن  بدون نداشت هم امکان

. کنم  

 

  به  یمدت یبرا  گرفتم  میتصم. بود  رممکنی غ کردن  تمرکز

  کمک  بهم  شه یهم یبردار وزنه و دنیدو. برم باشگاه

  سه. ببخشم سروسامون رو اون و پاک رو ذهنم تا کردند ی م

. بود  دوران  در سرم  هم  باز و بودمدهیدو لیتردم یرو لیما

.شدند ی م  رد   ذهنم از تصادف به  میزندگ  از ییهاصحنه  

 

  تختم، یرو شده مچاله صبح،  امروز که ایثر یهاچشم

  بهم کنمی م نگاه  بهش د ید  یوقت  و. شدند  باز  هم از مهیسراس

.زد  لبخند   
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 مونییدارا تی ریمد  سهام مجموعه که  یشب در ویوژنه  و من

 باز  ینی شامپا یبطر  د یرس دالر ارد یلیم ک ی به  بار نیاول یبرا

. میکرد   

 

  یحلقه لغزوندن با همزمان  که  من یرو روبه زده زانو  ا،یثر

.کرد ی م نگاه  هامچشم  به نییپا  از آلتم کالهک   یرو شیانقره  

 

  سفر از زودهنگام نکهیا از بعد  و،یوژنه  دفتر به زدن سر

 رو د یجد  قرارداد  بستن بودم آماده و برگشتم م یتجار کوتاه

 آلت که  یحال در کردم دایپ زده زانو رو اون  و. رم یبگ جشن

. بود   حلقش یتو امیل  

 

 دم،یدوی م تر ع یسر چه هر  اما . دمیدو تر عی سر و تر عیسر

.شدند ی م پخش  سرم ی تو یشتر یب سرعت با ریتصاو  

 

  یهاقطره و کرد ی م سوراخ رو پوستم که  گیت  سوزن به نگاه

.پوشوندند  رو ویوژنه اسم که جوهر  
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 یلیالتحصفارق  از  بعد  هفته سه  بازو، تو بازو  ام،یل و من

. میکرد ی م نگاه دفترمون یتابلو نیاول به میداشت  

 

 داده هیتک مارستانیب تخت به ف ینح و سست... مادرم. مادرم

.خوبه حالش کنه وانمود  کرد ی م یسع و بود   

 

بود؟ ی کوفت چه نیا  

 

. دمیدو تر عیسر  

 

. ا یثر پر  یتتوها  

 

.بود  نشسته  زمیم یلبه یرو ویو ژنه  

 

. د یدوی م لیتردم  ی رو کنارم امیل  
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. د یدوی م کنارم  داشت یلعنت ام  یل. کردم نگاه  چپم سمت به

  کردم  فکر یالحظه  یبرا که بود  واضح یقدر به رشیتصو

. خودشه واقعا  

 بودم، دهیدو حد   از شیب بودم، کرده تموم رو دنیدو که  یموقع

  حالت به رو هامنفس   تا گرفت وقت  تموم یقه ی دق پنج پس

  با  و شدم خم   زنم، ی م نفس نفس که همچنان . برگردونم  یعاد 

 چکه وجودم کل از عرق. دادم هیتک زانوهام به هامدست

  درست چرا. لعنت  لعنت،  لعنت،. بستم رو هامچشم . کرد ی م

  همه ناگهان  د،یرسی م نظر به ساده نقدریا یز یهرچ که  یوقت

  کرد؟ شدن دهیچیپ  به  شروع زیچ

  یهشدار احساسات نیا اما نداشتم، ینظر چیه زمان اون در

. بود  یاتفاقات  دادن رخ بابت  

 

 

*** 

 

.  کردمی نم استفاده هم دارو و  قرص نبودم، یالکل چندان من

  قرار  یتنش پر ت یموقع یتو یوقت  و. بود  سکس من ب یع تنها
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  ه ی مثل درست. شد ی م  هم شتر یب رابطه به ازم ین گرفتم، ی م

.طانیش  

 کردن به د ینبا  جنازه عییتش سالن به رفتن ریمس در دونستمی م

.  رم یبگ رو  خودم یجلو تونستمی نم  اما کردم،ی م  فکر  ایثر

 مهیسراس و  جیگ کامال کوتاهش یمشک لباس اون ی تو ایثر

 خوشش موهاش بستن باال  از دونستمی م نکهیا با. شد یم دهید 

  کرد ی م فکر  احتماال. بود  کرده  رو کار نیا اما اومد،ی نم

  ن، یهمچن. بپوشونه رو موهاش یانتها رنگ  که ازهین دوباره

  ی ریپذ  بیآس اون اگه من، به  لعنت. شد ی م دهید  هم یعصب

 که شد ی نم باعث بود  اشتهذ گ شینما  معرض به  که ینادر

 نیب یوارهید . بکنمش  قبل از شتر یب یااحمقانه  طرز به بخوام

  وضعم  به یکمک  نیا اما بود، شده دهیکش کامال راننده و ما

 نشوندنش و کردن بلند  یوسوسه لحظه به لحظه. کرد ی نم

.شد ی م  قبل از  تر ی قو پاهام  یرو  

: گفت که باشه خونده رو ذهنم د یبا  

  بهم، ی کن حمله یخوای م انگار که یآی م نظر به  جور هی-

. مورگان  

  تنها م،یری م  میدار که  ییجا دونستن وجود  با  بگم  بهت  اگه-

  و شورتت  دنیکش ن ییپا کنم فکر  بهش  تونمی م که  یزیچ
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  دست از شتیپ  رو احترامم صورتمه، یجلو شدنت ارضا

دم؟ی م  

: کرد  یشوخ  

.  نشدم  متعجب  پس.  یف یکث یزادهحروم  هی دونستمی م  قبل از-

.  باشه برات ید یجد  ابتذال تونهی م نیا اما  

 

  استرس یوقت... که نهیا د یفهم یخواه درموردم که ی زیچ-

 اونچه از  رو ذهنم سکس. شمیم   یحشر کارهک ی  باشم  گرفته

  یکمک  که هی زیچ تنها  نیا واقعا. کنهی م منحرف دهی م آزارم

.  کنهی م وضعم به  

مورگان؟  یآقا ، یمن  کمک  دنبال شما . فهمم ی م-  

  عیمط یباش داشته قصد  نکهیا مگر مورگان، ی آفا نگو بهم -

  یرو رو تو االن نیهم شمی م خوشحال نطوره،یا اگر . یباش

.م یبد  انجام  رو یباز  نیا میتونیم  یبخوا تو اگه. بنشونم زانوم  

  افکارم یسررشته و شدم اششده باز  هم  از یهالب  زم  یپنوتیه

: کردم گم رو  

. بکنم رو دهانت االن نیهم خوامی م ا،یخدا-  

:خورد  ی تاب و  جیپ جاش سر  

االن؟ نیهم-  
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  رو اسمش میتونی م. کنم کار  روت دهانم  با خوامی م و. آره-

. میبذار  استرس یهیتخل  

 

: گفتم. افتاد  قهقه به  

  صورتم دفن  با من چون اومده، بامزه نظرت در خوشحالم-

.  ندارم فاصله  شتریب قهیدق ده لباس اون ریز  

.  میبرس سالن به  ممکنه لحظه هر. شهی نم-  

 شده کلفت و محتاج صدام سروندم، لباسش ریز  رو  دستم یوقت

:بود   

.شهی نم نطوریا ، ی باش کردن رید  موافق تو اگه-  

؟یایجد -  

 امراننده به  تا برداشتم  رو یگوش ا،یثر به دادن جواب ی جا به

: بزنم  زنگ  

  ه ی. م یستین جنازه عییتش سالن به  رفتن یآماده قای دق ما س،یلوئ-

.  هیکاف  قهیدق یس حدود .  بزن دور اطراف نیهم ،یمدت  

. حتما. مورگان ی آقا ست،ین یامسئله-  

 که داد  تکون برام رو سرش یناباور  با  و گرفت گاز رو لبش

  من.  بشه شتر یب  هم قبل از یحت  آلتم یبرجستگ شد  باعث
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  نیا پس . برم یعزادار مراسم  به متورم  یآلت با تونستمی نم

.بود   یفور یامسئله  

 

 لباس یپارچه . بود  شده داده هی تک  یچرم یصندل به ا یثر پشت

 رو هااون و  زدم زانو پاهاش ن یب زدم،  باال زانوهاش از رو

  هام دندون با  رو پورشیگ شورت یآروم به. کردم  باز هم از

  احساس زبونم  ی رو رو پارچه  رطوبت تونستمی م . زدم  کنار

.  کنم  

.بود  شده سی خ من، به لعنت  

 داد،ی نم دست از شدنیسیل یبرا رو ی فرصت چ یه زبونم یوقت

  استفاده زبونم  نوک از تنها . د یچیپی م خود  به  من ر یز باسنش

  یحد  در  فقط و دمیبلعی م رو ا یثر اون، کل با  بلکه کردم،ی نم

  حاال  تا. بکشم ینفساون  یرو بتونم  که شدمی م قف متو

! وقتچیه بود، نشده س یخ برام نطوریا چوقتیه  

 

 رو هااون و برد  فرو موهام نیب رو بلندش یهاناخن  ایثر

  از شتریب تونستمی نم  گهید  دمیفهم که بود ش رو  دهانم. د یکش

  دم، یکش رونیب. بردم فرو داخلش رو هامانگشت. بدم ادامه نیا

 اشخسته و براق یهاچشم  به همزمان و کردم فرو دوباره

: شدم رهیخ  
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. بگام رو تو دارم  از ین واقعا-  

:کرد   پچ پچ  لب ریز  

...  لطفا آره،-  

. کنم  عادت  وندتا ایثر التماس به  تونستمی م قطعا. اوه  

 یصندل یرو خودم. کردم جا به جا یصندل  یرو  رو ایثر

  باز  رو شلوارم پی ز. گرفت قرار  من یرو اون و نشستم

  چرم . فتند یب  نییپا مه ین نصفه هاشپاچه  دادم اجازه و کردم

 سوار من یرو تا د یکش طول ه یثان چند  فقط. بود  سرد  من  ریز

.  دند یچرخ  عقب به حدقه یتو  هامچشم کارش نیا با و شه

  نییپا  و باال من یرو که  ینیح  و بود  رفته باال کمر  تا لباسش

.  بود  گرفته  قرار د ید  معرض در انشیعر باسن شد،ی م

  همون به  ا،یثر داخل رفتن فرو حس. بودم هاشچشم  یرهیخ

 ونینیش . بود  ینکردن باور  بودم کرده تصور که اندازه

  کمرش یرو  موهاش حرکاتش با همراه و شدند  باز موهاش

  به.  نکرد  یاعتراض افت،یض  شب  مثل درست. شدند  ریسراز

. نبود  اون یعالقه  مورد  مدل  نیا که دونستمی م حال هر  

 داخل یرانندگ آزمون مثل  م،ی داشت رابطه هم با   که قبل یدفعه

  و خالص ،یشهوان تر،خشن  بار  نیا. می رفت ش یپ آهسته شهر

.  م یداشت که بود  یسکس نیترناب  خودش نوع در  
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  هر  از تر سخت  شد، خارج دهانش از یف ی خف یناله  یوقت

. اومدم ادمه،ی که ییارضا  

 

  یلیخ حس بود،  همراهم روز تموم که یاسترس کردن رها

 بود  نتونسته دم،یشد  ورزش  یحت نه  ز،یچچی ه. داشت یخوب

  حالم مسکن بود، کرده آرومم بودن اون   درون که نطوریا

  و ناگوار یادآوری ام،یل مرگ.  نبود  نیا فقط  موضوع. باشه

  ی زندگ. بود  داشت تیاهم اونچه و خودم مرگ از دردآور

  بهش نطوریا  تا نبود  وقت  یاونقدر و بود  کوتاه  یلیخ یلعنت

. م یبزن گند   

: گفت د،یکشی م  عقب من یرو از که همونطور  

. میاشلخته یلیخ دومون هر  حاال-  

.ینبود  االن  از  تر قشنگ  من ی برا وقت چی ه قسم، خدا به-  

 

  آشفته موهاش زد،ی م برق  صورتش. داشت قتی حق حرفم 

  نبودم مجبور  نکهیا از. مرگ  با مواجه در ناب، لذت. بودند 

  بابت. بودم سپاسگزار  یلیخ  بگذرونم  ییتنها  به رو شب نیا

 رو شیشیآرا لوازم یجعبه . بودم سپاسگزار کامال بودن زنده

:شد  رهیخ  نه یآ به و د یکش رونیب  فشیک از  
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 -از ملکه گر یس تبد یل به رزنا  رزانادانا شدم.48

:انداخت خنده به رو  من حرفش  

. المصبم نیا عاشق من و-  

  سیسرو از ا یثر تا داره نگه زیسیم یجلو  گفتم  سیلوئ به

  از ین نیهمچن.  کنه مرتب  رو  ششیآرا و کنه استفاده یبهداشت

  کرده رید  مراسم یبرا  رسما حاال. بخره ید یجد  شورت داشت

.  میبود   

  باال اضطرابم سطح دوباره م، ید یرس عییتش سالن به  یوقت

  رو  پشتم. بود  بسته  یاسب دم رو موهاش حاال ایثر . گرفت 

: گفت و کرد  نوازش  

. شهی م درست ز یچ همه-  

. بود  من با  نجایا ا یثر که شکر رو خدا  

  از پس چون باشه، سخت  امیل یمرده بدن دنید  فقط نبود  قرار

  نیتر دردناک د یشا اما. دمید یم  هم رو ویوژنه یطوالن یمدت

  نیآخر اد ی به رو من  ها نیا یهمه  که بود  قتی حق نیا بخش،

  مرگ موقع: بودم نشسته  میترح سالن ی تو که نداختندی م  یبار

. مادرم  

 

 
 تضاد دو شخصیت از نظر زیبایی و عکسش. 48
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 دهیکش صف در رونیب بدخلق، ی  مشک استری پل از ییایدر

  لیتعط  یجا به منهتن،  یرتبه   باال  قشر ثروتمند  رانیپ. بودند 

 شیافزا درمورد  ادبانه یب داشتند  مزخرفاتش و کار کردن

  مقابلم که یمردم یورا تونستمی نم. کردند ی م  بحث سهامشون

.  نه . نم یبب  یزی چ نجایا خواستمی م  نکهیا نه.  نمی بب یزیچ بودند،

. برم   ا،یثر درون امنم، مکان به. برم  امخونه به خواستمی م من  

: کردم  پچ پچ  ا یثر گوش یتو  

 یبهداشت سیسرو هی  رمی م دار، نگه  صف یتو رو جامون-

. کنم دایپ  

. باشه-  

  خارج صف   از. بودم نگران ذاشتمی م تنهاش نکه یا از یکم

 تا  کردم دنبال رو  یرانیا یهاچهیقال از شده فرش  ریمس شدم،

  در دم،یشاش  مسابقه  اسب مثل نکه یا از بعد . دمیرس توالت به

  به  که دمید  رو سی فل ام، یل مادر که   بودم ایثر شی پ برگشت راه

. داد ی م یدلدار بود  راهرو یتو  که ییکوچولو دختر  

  چهار خورد یم  بهش بود  من  سمت به  که بچه  دختر پشت از

  قبال. بود ی م  ویو ژنه و امیل دختر  د یبا. باشه داشته رو یسال

  با  امیل که دونستمی م فقط. بودم دهیند  رو اون چوقتیه

  هم،  با شونیباز عشق از من اطالع از بعد  ی کم یفاصله

 ز ی چ همه فقط خبر نیا موقع اون. بود  کرده حامله رو ویوژنه
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 یدلسوز جز  یز یچ لحظات، نیا در اما. بود  کرده بدتر رو

 احساس بود  داده دست  از رو پدرش که ی دختر یبرا

.  بودم آشنا درد  نیا با  خوب یلیخ  من. کردمی نم  

 اما بود، دهیترس و ریمتح  متعجب، من دنید  از سیفل  نظر به

  و رم یبگ  سر از رو راهم اون به  احترام یادا بدون تونستمی نم

.  شم رد   

: گفتم   

. متاسفم  امیل بابت. سیفل سالم-  

. کردم احساس وجودم یتو رو ی تهوع حالت و  

 

 از قبل و داد  تکون  یسر فقط ی سادگ به. شد یم دهید  شونیپر

 راه به دنبالشون. گرفت  محکمتر رو  بچه دختر شدن، دور

  بچه دختر سر از  رنگ یمشک  ی پوم پوم شدم متوجه که افتادم

. افتاد  چهیقال یرو  

  اونها به تا برداشتم قدم  تر تند  یکم .کردم  صاف رو گلوم

: گفتم  و برسم  

. افتاد  ازش یزیچ  هی د،یبخشی م-  

  ی برا برگشت، دختر ی وقت. برداشتم  رو پوم  پوم و زدم زانو

  بگم بود  قرار اون از بعد  که یحرف . دمید  رو اون بار نیاول
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 داده دست از  رو تنفسم قدرت کامال. بودم کرده فراموش رو

  و یسردرگم حس جز نبود، کار  در یاکلمه چیه ... بودم

  به داشتم  کردمی م فکر  بودم، خبری ب اگر چون. یناباور

.کردمی م نگاه مادرم صورت  
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نزدهم افصل پ  

ایثر  

  بود؟ دهیکش طول نقدر یا که کرد ی م یغلط چه داشت گراهام

  و کرد یم  حرکت داشتم  انتظار اونچه از عتر یسر صف

.  بود  برنگشته هنوز گراهام  

 و جوون مرد   دنید  چقدر. نمیبب  رو باز  تابوت  تونستمی م حاال

. بود  کننده ناراحت بود  دهیخواب اونجا که یاچهره خوش

 نیا سزاوار اما بود، رسونده  ب یآس گراهام به امیل دونستمی م

 اشافه یق خوش یچهره و بلوند  یموها تونستمی م. نبود  حادثه

  در بودم دوارمیام قتا یحق . شدیم دهید  آروم  کامال. نم یبب رو

.  باشه بهتر ییجا  

 که داشتند  قرار   تابوتش اطراف یمنظم د ی سف یهاگلدسته

.  دوست همسر، پسر،: بود  شده نوشته هااون یبنرها  یرو

  ییروشنا اطراف به  هم یرنگ یکرم بلند  یهاشمع

  احتماال نیا. بود  شده برپا یی بایز  به مراسم. دند یبخشی م

.  د یخر پول با شد ی م  که بود  ییهامراسم ن  یبهتر  

 وجود  گراهام  از ینشون چیه  هنوز . کردم نگاه سرم پشت به

. نداشت  

.افتادند  زن اون به هامچشم  بعد   
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  نیتر کینزد  یرو و شد یم دهید  دار شتنیخو و خونسرد 

.  بود  نشسته تابوت به یصندل  

.ویوژنه  

  وجودم یتو یطلب انحصار از ید یجد  موج و  شد  منقبض بدنم

  یبلوند  یموها هم ویوژنه ام،یل مثل درست. گرفت  شکل

  هم من و بود  شده ر یدرگ کن و  یبارب  با  پسرم دوست. داشت

. بودم برتز  عروسک ه یشب شتریب  

نه؟  مگه بود، من پسر دوست اون. پسرم دوست  

 از مانندش، ن یبالر الغر بدن اون با و،یوژنه  حال،  هر به

 یوجود  با. بود  بایز اون. بود  من برخالف  کامال  یکیز یف نظر

 از بودم دواریام اما نداشتم، رو  نیا از کمتر یز یچ انتظار که

.باشه یمتوسط سطح در افهیق نظر  

 اممعده دنی چ یپ هم به باعث که نبود  اشچهره فقط نیا اما

 که بود   یکس با شدن رو در رو  شتریب موضوع. شد ی م

  مطمئن من و. بود  عاشقش. بود  داده بهش رو دلش گراهام

  نیا تا د یشا.  باشه داشته من به  یحس نیهمچ گراهام نبودم

  رو حس نیا اندازه چه تا  بودم نشده متوجه  چوقتیه لحظه

.  داشتم اجیاحت اون به ای خواستمی م  
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  گفتند ی م ت یتسل بهش  که ی مردم با ویو ژنه که همونطور

  به که  ییهاچشم . کردم نگاه هاشچشم  به کرد،ی م صحبت

 هااون. کردم نگاه  هاشلب به. شدند ی م رهیخ گراهام  یهاچشم

 و دند یبوسی م رو  گراهام یهالب که بودند  ییهالب همون

  که کوچکش یهانه یس به  نگاهم بعد .  زدند ی م ساک رو آلتش

  من یهانه یس. شد دهیکش بودند  شده ی مخف شیمشک راهنی پ ریز

  هیثان ونمیلی م ک ی یبرا شد   باعث  نیا که. بودند  تر بزرگ

  و رفتند  تر  نییپا هامچشم  اونکه  تا باشم،  داسته یخوب حس

. موندند  کشی بار ی پاها یرو  

  حسادت حس چه نیا. ا یثر کن،  تموم  رو تیخودآزار. حیمس ای

. بود  کرده  پر رو وجودم که  بود  ی مزخرف  

  و زد  لبخند  م ی عقب زن کردم،  نگاه سرم  پشت  به دوباره یوقت

:د یپرس  

؟یشناختی م رو  امیل چطور-  

.  مورگانم  گراهام  با من تشی واقع. شناختمی نم... اوم-  

و؟یوژنه سابق نامزد -  

: دمیپرس و دادم قورت رو گلوم ی تو گرفته شکل یتوده  

نامزد؟-  
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.  بله مورگانه، یمال نگیهولد   از  مورگان گراهام همون اگر-

.  کنند  ازدواج بود   قرار اونها ویو ژنه و امیل ازدواج از قبل  

 

  باهاش بود خواسته اون  از  گراهام. د یچی پ هم در اممعده

کنه؟ ازدواج  

شما؟  و. مورگانم  گراهام همون با  من. بله.  البته. درسته-  

  از ی گاه. هستم ویوژنه  و ام یل یهیهمسا من. فراست هلن-

. کنمی م ی پرستار ییکلو  

دخترشونه؟ ییکلو-  

  مادرش و پدر برخالف  و. باست یز. سالشه  چهار اون. بله-

. استرهیت موهاش  

: انداختم باال یاشونه  

.آد ی م شی پ  یگاه  خب،-  

  به امتوجه م،یبد  ادامه رو مونمکالمه میبتون  نکهیا از قبل

  در  سمتم به ت یجمع نیب از که  شد  جلب گراهام از یاهیسا

  جیگ کامال و بود  شده رهیخ روش  شیپ به مبهوت. بود  حرکت

 اونچه از شتر یب اتفاقات  نیا د یرسی م نظر به. شد یم دهید 

.بودند  اورده فشار  گراهام به کردمی م  رو فکرش  
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خوبه؟ حالت-  

  یزیچ  گفت ی م بهم  حسم اما داد، تکون  سر یآروم به

.  بود  اشتباه وحشتناک  

  براش  و میبزن زانو امیل تابوت بر که د یرس ما  نوبت باالخره

  و یربان  یدعا . گرفتم  امنهیس  یجلو رو هامدست. میکن دعا

  دهان از که ی کلمات  یوقت و. خوندم رو مقدس م یمر بر درود 

. خت یر قلبم دم،یشن رو شدند  خارج گراهام  

:کرد   زمزمه   لب ریز  

. زادهم وحر-  

  شینیی پا لب. نکرد  ه یگر اما بودند، اشک از مملو هاشچشم

  جیگ ش یناگهان خشم  از و کردمی م نگاه بهش همونطور. د یلرز

 چندان نه یوهیب  سمت به و میشد  بلند   هم با دو هر. بودم شده

  ی تازگ به  که  یکس یبرا ویوژنه .  میکرد   حرکت  نیغمگ

. شد یم دهید  خوب  یاد یز بود، داده دست از رو شوهرش

 دور رو هاشدست. درخشدند  هاشچشم  د،ید  رو  گراهام  یوقت

.  کرد  تر  کینزد  خودش به  رو گراهام و کرد  حلقه گردنش  

 

!هرزه  

.گراهام اومدنت، بابت ممنون یلیخ-  
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.  کرد ی م نگاه اون به و بود  ستادهیا ففط گراهام  

بود؟ رفته  ادشی زدن  حرف شوک از  

:داد  ادامه ویوژنه  

 مونجلسه سر جمعه . ممنونتم  بدونی اونچه از  شتریب-

. نمتیبی م  

 جلسه؟

نه؟ی بب  رو گراهام بود  قرار ویوژنه  

  یمعرف رو من یحت گراهام و میبود  داشته نگه  رو صف ما

  ،یطوالن ی کاف قدر به  یزمان از بعد  باالخره. بود  نکرده

  که ی من ی متوجه  و گرفت  گراهام از رو  نگاهش ویوژنه

.شد  بودم، ستادهیا اون راست سمت  

 

: زد  یمصنوع یلبخند   

؟ی هست ی ک شما-  

... دوست  . امیثر من-  

.  کردم یمکث  

: گفت  محکم  ی لحن با و اومد  حرف  به  گراهام  باالخره  

. منه  دختر دوست. منه-  
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.  د یچ یپ کمرم دور رو دستش و  

:کرد  تکرار ویوژنه  

.دختر دوست-  

: کرد  د یتائ و د یچسب  تر محکم رو  کمرم گراهام  

. بله-  

  ،یذاری م قرار  یکس  با حاضر  حال در بود  گفته بهم یوریا-

. هیجد  یارابطه بودم  دهینفهم اما  

. یجد  یل یخ. هست بله،-  

 

.بود  خوب دونستنش. باشه  خب،  یلیخ  

 

. ای ثر شدم، خوشحال دنتید   از یلیخ  خب،-  

. متاسفم  یلیخ اتداده دست از  بابت . نیهمچن-  

.  بود  گراهام... میاصل منظور که  

 

  یکوفت  چه. بود  رهیخ ویوژنه به ی بار مرگ نگاه با  گراهام

بود؟ شده یعصب ی ناگهان نقدریا گراهام چرا بود؟ انیجر در  
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.  کرد  حرکت امیل یخانواده از  یبعد  عضو سمت به  یتند  به

 دست اونجا افراد  ی تمام با صف،  یانتها به دنیرس از قبل

. میداد   

: گفتم و دمیکش یآسودگ سر از یآه  

م؟ یکنی م کاریچ حاال. بود   دردناک خب،-  

  دایپ رو کلمات تونستی نم اما بگه،  یز یچ خواستی م انگار

: کنه  

... ایثر-  

. بزن  حرف  باهام گراهام؟ خبره، چه ه؟یچ-  

 که . کنم یخال یک ی سر رو خودم شهی م باعث.  تونمی نم االن-

. یدرست مکان  نه و ه یمناسب  وقت نه  

 

  یبایز یکوچولو دختر شدن ظاهر  با که د ینکش طول یلیخ و

 رهیخ اون به ها چشم  یهمه  ام،یل تابوت سر  بر  ،یارهیت مو

 عمدا کردمی م  گمون  من! ییکلو.  گرفتم رو جوابم من و شدند 

  کردمی نم فکر اصال. باشند  داشته نگه دور نجایا از رو اون

.باشه بوده نجای ا مدت تمام اون  
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  یجنازه یرو که  یدختر ناک   اندوه یصحنه به  هنوز  تیجمع

  که بابت  نیا از  شد  باعث نیا. بود  رهیخ کرد ی م ه یگر پدرش

  کارش به  یکار بودم گرفته  میتصم  من و بود  زنده هنوز پدرم

. کنم  گناه احساس باشم، نداشته  

 

: کردم  زمزمه گراهام  به رو  

.زهیانگغم  یلیخ-  

.  فرستاد  رونیب یآروم به  رو بازدمش و گرفت  ی قیعم دم  

  اول بار ی برا تونستم و برگشت  ییکلو لحظه، همون در

 رو اون بعد  و.  شد  حبس امنهیس  یتو نفسم .  نمیبب رو اشچهره

 شدن روشن به شروع  ذهنم یهاچراغ. دادم رونیب  یسخت به

  به ناباور  ینگاه  با اون کردم، نگاه گراهام  به  یوقت. کردند 

.بود  رهیخ ییکلو  

گراهام؟  ،یبود  دهیند  رو اون چوقتی ه قبال-  

 و داد  تکون رو سرش بود، دخترک یرهیخ هاشچشم  هنوز

:داد  جواب یسادگ به  

. نه-  

.  شد  یمنطق  نظرم در گراهام  ب یغر و بیعج رفتار  ناگهان

. بود  پدرش مثل درست کوچولو دختر نیا چون  
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. گراهام پدرش،  

  ییکلو یکیولوژیب پدر  گراهام. نداشتم یشک چیه مورد  نیا در

 چطور اتفاق نیا. کرد  بکار شروع سرعت به مغزم . بود 

 ممکن بودند؟ نگفته  گراهام  به  یزیچ هااون چطور بود؟ افتاده

  امیل مال نکهیا با دختر اون نکهیا باشه؟ تصادف هی بتونه بود 

.  دونستمی م  رو جواب قلبم ی تو باشه؟ گراهام هیشب بود،

  کتک رو یکس  ا ی کنم ه یگر خواستی م دلم دونستمی نم  ناگهان

. بزنم  

 

: گفت  و د یکس رو بازوم  گراهام  

  از  بشه میمونیپش باعث  که  بکنم  یکار  نجایا نکهیا از قبل  د یبا-

. م یبر نجایا  

  خراب اعصاب به توجهیب  که  یکس . کردم نگاه ویوژنه  به

 یهادندون و زد ی م حرف  صف ی تو مردم با  داشت گراهام

.گذاشتی م شینما  به رو شیعال د یسف  

 

: گفتم   

. میبر . باشه  باشه،-  



 مغروِر کت و شلواری، ریحانه.

 303 

  مبهم و مات  گراهام  حرکت اول یقه ی دق ده. میبرگشت  نیماش به

  به  و بود  شوکه هنوز احتماال. بود  رهیخ رونیب  به پنجره از

 میبود  دهید  که  یزیچ مورد   در تا باشه آماده د یرسی نم نظر

  قرار فشار  تحت رو اون خواستمی نم هم من  و. کنه صحبت

.  بدم  

: برگشت من سمت به باالخره  

.  منه  تصورات فقط  نیا که بگو-  

.  بود  تو مثل درست کوچولو دختر اون. ستین نطوریا نه،-  

  پردازش رو موضوع کرد ی م  ی سع هنوز زد،  پلک  یپ  در یپ

: کنه  

 دونستهی م مدت نیا تموم ویوژنه  چطور منه، دختر اون اگه-

نگفته؟  یزی چ بهم و  

. ی بپرس ازش د یبا کنمی م  فکر.  ندارم  اما داشتم، یجواب کاش-  

: گفت و د یمال رو اشقه یشق  

. کنم فکر د یبا-  

. کنمی م درک من ی باش تنها  امشب یبخوا اگه-  

. نه-  

:داد  ادامه د یتاک با  
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.  یباش باهام  تو  با دارم  ازین-  

. باشه-  

 

  یتو رو من عوض در . مینداشت ی جنس یرابطه شب، اون

  ینیسنگ  بود، داریب رو شب  شتریب. داشت نگه آغوشش

   تک تک و بود  وجودش یتو  که یآشکار  ینگران  هنگفت

 رو دنیخواب د،یکشی م بودنش داریب زمان  که ین ی سنگ یهانفس

. بود  کرده  ممکن ریغ  

 هوک ی مونرابطه  یالیخیب و ی شاد  یروزها دیرسی م  نظر به

. کرد ی م  رییتغ ی جد  یلیخ داشت اوضاع. بود  دهیرس  انیپا به

  باشم، اونجا گراهام  ی برا خواستی م دلم که اندازه همون به

  بود  م یحفاظت سنگر  ت یتقو خواستار انهیمخف هم من از یبخش

. بکنم یکمک تیواقع نیا به  تونستمی نم و  

 

*** 

 ویوژنه   با جمعه، روز  قرار از  قبل  تا گرفت   می تصم گراهام

 تا دهی م فرصت ویوژنه  به داره کرد ی م  فکر.  نشه رو به رو

  یسپار خاک مراسم ،ییکلو یدرباره بهش حمله از قبل

  به هم خودش  کنمی م  فکر. کنه برگزار امیل ی برا یاستهیشا
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 بشه آماده ریناپذ  اجتناب  قت یحق  نیا یبرا  تا داشت از ین زمان

 رو خودش اون. بودند  یچ شیقانون حقوق که  رهیبگ  میتصم و

  تصاحب  یبرا  داشت یسع هنوز و بود  کرده سرگرم کار  با

.  کنه  یز یر برنامه ام یل شرکت  

 

  طیشرا نیا تحت که  م،یباش هم  از دور یشب چند  گرفتم میتصم

  ی د  یپ شب  دو گراهام، یلی م یب وجود  با . بود یخوب یدهیا

  یتو  شب گفتم گراهام  به و  ختمیر برنامه  ایدل و گ یت با  یپ

.خوابمی م  خودم آپارتمان  

 

  تتو سالن منی نش اتاق کردن   پاتوق جز یابرنامه  چیه قتا،یحق

  از ین تیوضع نیا یدرباره  هامدوست نظر به واقعا. مینداشت

. داشتم  

. کردند ی نم  باور رو داستان نیا هااون  

  رو نگشیپرس مصرف  بار  کی  یهاسوزن که همونطور ایدل

: گفت داد،یم  سامون و سر  

 اومده رونیب یعموم  مارستانی ب دل از  که هییماجرا هیشب نیا-

. باشه  
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  حرفش یتو  یشوخ از ینشون چ یه. گرفتم  گاز رو زبونم

. د ید ی م رو شی نما نیا گراهام بودم نگفته چوقتیه من. نبود   

 نق و آورد  باال   رو پاهاش کرد، خاموش رو  گارشیس گیت

:زد   

  یهابچه  تموم برنامه  هیشب شتریب ، یریبگ رو  منظورم اگه-

.  منه  

:چرخوندم حدقه یتو  رو هامچشم  

. ممنون یلیخ-  

:داد  ادامه گیت  

  که  فرض نیا مرد، نیا چطور  که  نهیا فهممینم من  که ی زیچ-

.  نگرفته نظر در رو  باشه اون یبچه دختره ممکنه  

.بوده دهیند  رو اون وقتچ یه گراهام-  

 نبوده؟ بلد  کتاب  حساب نه؟ ده،ی شن که شیباردار مورد  در اما-

  هست احتمالش حداقل حداقل، حداقل، که نخورده فکرش  به

  باشه؟ اون یبرا

 

: گفتم پس کنم،  دفاع گراهام از ازهی ن کردم احساس  
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 رو  یباردار قیدق  زمان  گراهام. زدند ی نم  حرف هم با هااون-

. امهیل از که  کرده فرض  فقط و دونستهی نم  

 

:کرد  روشن یاگهید  گاریس گیت  

  در و... بووووم  و یکنی م باز  چشم کهوی روز هی.  مزخرفه-

. یشیم یادهیرس راه از تازه یخونواده صاحب لحظه  

 

  ترس نیبدتر  فقط  گی ت. انداختند لرزه به  رو من کلماتش

.  بود اورده زبون به شمرده شمرده رو من مطلق  

: گفت و برگشت شوهرش سمت به  بودم، ناراحت د یفهم ایدل  

 هااون.  ستین بچه اون با  گراهام . نزن رو  حرف نیا-

.  ستند ین اون یخانواده  

: گفتم   

.  باشم نکرده فکر  بهش هم خودم که ست ین نطوریا کن باور-

  یمرد  ی پا گهید  حاال و بوده زن اون عاشق اون نکهیا فقط نه

  قا یدق من . هست هم دخترش مادر  حاال. نه ست، ین ونیم در

کنم؟ی م کاریچ وسط نیا  
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  ن ییپا افکارم  یلبه از رو من  تا کرد  رو تالشش ن  یبهتر ایدل

:بکشه  

 اون. بمونه ویوژنه  با خواد ینم   گراهام.  یتر جلو ازش تو-

.  گفته  دروغ بهش سال  نیچند  دهیفهم نکه یا از بعد  هم  

: دمیکش یآه  

  کرده نییتع  قبل از بندمی م شرط . گره لهیح  و بایز زن نیا-

  قبل ویوژنه . کنه استفاده خودش نفع  به  تیموقع نیا از چطور

 مطلع ییکلو موضوع از عزا مراسم  یتو گراهام  نکهیا از

  با  تجارت یدرباره  تا ختهیر رو  یمالقات یبرنامه  بشه،

  یکمپان  اب   رو امیل ی کمپان داره قصد .  کنه  صحبت  گراهام

.کنه ادغام گراهام  

 

:گفت  یدار رگه  یصدا با  گیت  

 رو های کمپان از شتر یب ییزهایچ داره قصد  بندمی م شرط-

.  کنه ادغام  

 داد تکون رو اون یشوخ و خنده با  و رفت گی ت سمت به ایدل

: گفت و  

  ؟ی کن بس شهی م-

: برگشت  من  سمت  به بعد   
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  ی سخت به. دهی م تیاهم تو به  واقعا گراهام آد ی م نطر  به-

.بره  فرو ویوژنه  ات یچرند  یتو اون کنمی م باور  

 

:گهی م و پرهی م حرفش نیب  گیت  

  رو نزی پاپ یمر  نقش ای ثر کنم تصور تونمیم  یسخت  به من-

.  کن نگاه وضع  نیا به. بزنه کله  و سر بچه اون با و کنه اجرا

  با  اگه ای ثر هم باز  نرسه،  دختر نیا مادر به گراهام  اگه یحت

. شهی م گهید   ی کی یبچه کردن بزرگ ریدرگ بمونه مرد  نیا

.  گرفت   نظر  در د یبا که  هیز یچ تنها نیا  

 

.داشت یمتعدد  یهاهی ال مشکل، نیا. بود  اون با حق  

 

: گفت و زد  لبخند  ایدل  

  دختر یموها  میتونی م ما. شهی م یخوب  ی نامادر  ایثر-

. م یکن نگیپرس رو هاشگوش  و م یبذار رنگ رو کوچولوعه  

 

: فرستاد  رونیب  رو گارشیس نیسنگ دود  گیت  
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  بابا  د یبا فقط  کنمی م  فکر  کنم؟ی م فکر یچ  به یدونی م-

.  خداحافظ و ی کن شنهاد یپ رو  می تی دخترک یآن  و وارباکس

.منه نظر  تنها نیا  

 

.  کردم  عوض رو موهام ی انتها رنگ  باالخره شب، اون

  بود  رنگ کی  تنها . بودند  سبز هنوز  افتیض شب از هااون

.  بود  متناسب  یفعل ت یوضع با که  

! قرمز  کد   
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 فصل شانزدهم 

 گراهام

 

 

 

 

 

 دور ازم و خورد ی م  زیل دستم از داشت ای ثر کردمیم احساس

  هاشدوست با رفتن رونیب  بر ی مبن  ایثر  که ییهابهونه. شد ی م

 و. نبودند  شتریب پرت و  چرت یمشت داد،ی م  لیتحو بهم

  سرزنش  رو ایثر  بگم تونستمینم  ی حت که بود  ن یا زیچ نیبدتر

 تونستمی م چطور. بود  برعکس تی موقع کن تصور. کردمی م

 بود  اورده ایدن  به رو یاگهید  مرد  یبچه اون نکهیا دونستن با

.  خورد  بهم  حالم افکارم از کردم؟ی م  رفتار چطور. امی ب کنار

... کنم تصورش تونستمی نم داشتم، نبارهیا در  یبد  حس یلیخ  

 

.  شم داریب اون از تونستمی نم که بود  یکابوس ه یشب هفته نیا

 بود  یشکل همون به اوضاع برگشت خواستم،ی م اونچه تموم
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 ساده یلیخ  زیچ  همه جهینت در. بود  عزا مراسم از  قبل که

. شد ی م  

 

  فکر  تونستمی نم  اما داشتم، دادن انجام  یبرا  یاد یز  یکارها

:  کنم تموم رو بودند  کرده نفوذ   ذهنم به  که یزن  دو به کردن

. ییکلو و ایثر  

.  بودم بدهکارش اد یز یلیخ پس بود، من دختر واقعا اون اگر

. نبودند  اون ر یتقص ایقضا نیا از کدوم چیه  

! گراهام نده، انجام  یکار موعد  از قبل  

 

  رو نیا من  از یبخش هنوز  داشتم، ازین کی ژنت شیآزما به

.  کرد ی نم باور د،یرسی نم  بهم  هم مدرک تا و بود  نکرده باور

  یهمه کردن  برطرف از قبل بدم اجازه خودم به تونستمی نم

 یاحساسات بود، من دختر اون نکهیا از شدن مطمئن و هاشک

.  بشم  

: کرد  پاره  رو  افکارم طناب میمنش یصدا  

.  نهیبب رو شما تا نجاستیا ویمور خانم -  
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: گفتم و دمیکش  یقیعم  نفس زدم،  ساعتم به یاضربه  

.  داخل بفرستشون-  

 بود  خودش یبرا  دفتر  انگار که  یجور ویوژنه و شد  باز در

 اون، ی زمان. بود  نطوریهم واقعا ی زمان  هی. د یخرام داخل به

  وقت  دفتر نی هم ی تو شب از یپاس  تا  ها، ساعت من و امیل

  مقابلش پاهاش  االن که ی زیم نیهم  ریز  یزمان. میگذروند ی م

.  بود  زده یشمار یب یهاساک من یبرا بودند   گرفته قرار

  نسبت  من که ی سابق عشق نکهیا جز بود، روزید  نیهم انگار

. بود  شده  لیتبد   نفرت همچون ی حس به حاال داشتم اون به  

: گفت و گذاشت  زمیم یرو رو  ید یسف  یجعبه  

  با . دمیخر رو اتعالقه مورد  کیککاپ  ایلونمگ   از برات-

... دوستش چقدر  ادمهی.  ینی زم  بادوم یکره  

: دمیغر  

منه؟  از اون. کن  تموم  رو کی ک مورد  در مزخرفاتت. لعنت-  

:شدند   گشاد  هاشچشم  

؟یچ-  

منه؟  دختر اون. یی کلو. گفتم ی چ ید یشن-  

 چطور. شد یم دهید  شوکه کامال و شدند   سرخ هاشگونه

باشه؟ نداشته رو ییگو و گفت نیچن انتظار ممکنه  
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: دادم ادامه من نداد، یجواب یوقت  

  من یکرد   فکر واقعا و؟یوژنه  ،یشد  متعجب نقدریا چرا-

پرسم؟ی نم ازت یسئوال مراسم یتو اون دنید  بعداز  

. گراهام دونم،ی نم-  

؟یدونی نم که  ه یچ منظورت-  

  چطور دونمی نم . داشتم وحشت لحظه نیا از  سال پنج من-

. یکن درک که بدم حیتوض تو  یبرا رو ذهنمه یتو اونچه  

  راهش. دارم  وقت رو یکوفت  روز نیا کل من... خب  یلیخ-

. کن دایپ رو  

: گفتم  داد، ادامه سکوتش به باز  یوقت  

  همزمان  امیل و  من با  تو. کنم یم  شروع من پس...  خب اریبس-

درست؟ ،یداشت رابطه  

. درست-  

؟یاحامله ی د یفهم  تو  هم از ما شدن جدا از بعد  مدت چه-  

. بعد  ماه هی-  

بود؟  وقتت چند -  

.ماه دو-  

: کردم  پرت اتاق سمت اون به رو خودکار تیعصبان از  
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؟یبکن  یغلط نیهمچ ی تونست چطور-  

.  ختیر رونی ب دهانم  از کلمات با  همراه دهانم آب همزمان و  

:افتادند  راه هاشچشم  اشک  

بدم؟ حیتوض من یبذار یتونی م-  

.  نمیهم دنبال قت، ی حق در-  

:گفت  بعد  و بست رو هاشچشم یالحظه یبرا  

 نیا. بودم واقعا . گراهام  بودم، شما یدو  هر عاشق من-

.  بودم عاشقتون واقعا اما رسوند،ی م رو من یخودخواه

  یدو هر با بودن.  باشه دار ادامه ابد  تا رابطه نیا خواستمی م

  تو که ه یوقت یبرا که دونمی م.  بود  جهان دو هر  ن  یبهتر شما،

  با گهید  تو و  من  بودم گفته امیل به من . ید یفهم رو موضوع

  شما یدو هر  با  همزمان من دونستینم اون. میخوابی نم هم

  نگفته  بهش  رو نیا خالف چوفت یه هم  تو ظاهرا. بودم

. یبود   

  حرف  شما  با ندرت  به  گرفتم رو شماها مچ  نکهیا از بعد -

.  زدمی م  

  رو قلبم هم  امروز نیهم تا نیا. آگاهم کامال . دونمی م-

. شکنهی م  
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  جمع رو افکارش تا شد  رهیخ رونیب  به پنجره از یاقه یدق چند 

:اومد حرف  به دوباره باالخره بعد،.  کنه جور و  

 ی نیا از تر روشن اشچهره  رنگ اومد، ایدن به  ییکلو  یوقت-

 نبود  معلوم باالفاصله. نداشت ی اد یز ی مو. هست االن که بود 

 دونستمی م شد، تر بزرگ اون یوقت. نبود  امیل  ای من  هیشب که

  م یتصم اون. توعه هیشب ییکلو چقدر بود  شده متوجه که

  می رفتگ میتصم دومون  هر. رهیبگ دهیناد  رو نیا گرقت 

 اوضاع زمان اون. میببند   قتیحق نیا یرو رو چشممون

  از شتریب رو ییکلو امیل و. بود  بد   یلیخ تا سه  ما  نیب یرابطه

 اون که احتمال نیا با تونستی نم. داشت دوست شیزندگ

.  بشه مواجه نبود  اون دختر  

فهمم؟ ی نم وقتچ یه یکرد   فکر   ؟یچ من-  

 

 صادق بخوام  اگه و. توعه مال اون دونستمیم  شه یهم دلم ته-

  بعد  امیل  و من یرابطه. بود  میخوشحال یه یما  نیا باشم،

  ی بزرگ اشتباه دم یفهم. شد  تلخ و تند  سرعت به ازدواجمون

  بهت رسوندن  بیآس بابت و بودم  عاشقت یلیخ  هنوز. امکرده

.  متاسف  

  از رو قت یحق  نیا یتونست چطور تو  فهممی نم.  گمیم دوباره-

؟یدار نگه  ی مخف من  
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  یزندگ خواستمی نم  نکهیا جز  ندارم، یابهانه  و  عذر چیه من-

  گفت یم  بهم وجودم از  ی بخش و. زمیبر بهم  رو ییکلو

  رو بد   تر، بد  و بد   نیب من. بکنم  ام یل با رو  نکاریا تونمی نم

  تو برگردم  اگه دونستمیم چون موندم،  امیل با  و کردم  انتخاب

  همون زیچ مه ه هم  باز  گذاشتم پس. یکنینم  قبول رو من

  کردمی م ی سع  فقط  من. باشه داشته انیجر بود  که طور

.  کنم  حفظ رو آرامش  

. شدند  ریسراز هاشچشم  از یشتریب یهااشک و  

:گفتم  و نشدم  نرم  

.  میری بگ  کی ژنت تست فورا خوامی م-  

  ی چ هر . گراهام کنم، بحث باهات  باره نیا در خوامی نم-

...  شیآزما... ییکلو با گذروندن وقت . دمی م  بهت یبخوا

  ،یپدرش تو شد   ثابت اگه که نهیا خوامی م اونچه تموم.  یهرچ

  کنه، درک بهتر بتونه و شه تر  بزرگ اون تا ی کن صبر  کمی

 و داده دست از  رو شناختهیم  که ی پدر تنها تازه اون. لطفا

.خرابه حالش االن  

  به  نیا اگه. کنه تیاذ  رو اون  که کنمی نم  یکار چوقت یه من-

 اون به موضوع گفتن  تر  رید  با  یمشکل من اونه، مصلحت

.ندارم  
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  تو به ندارم قصد  چوقتیه. دمی م  تیاهم تو  به  واقعا من-

.  کن باورم  لطفا. برسونم بیآس  

  رو ها  کار من. بشه گرفته  هفته هی ظرف در  تست خوامی م-

. هستند  قیدق جینتا  بشم  مطمئن بتونم تا دمی م انجام  

 

: د یپرس گرفت، فرا رو صورتش کل یرو  وحشت ناگهان  

نه؟ مگه ، یکن دور من  از رو اون یندار قصد   که تو-  

. کنمی نم دور مادرش از  رو بچه ه ی چوقت یه من-  

: گفت و کرد  ی نیفن یف ویوژنه  

. ممنونم -  

  تک تک خوامی م منه، دختر اون شد  مشخص اگه-

؟یمتوجه . باشم داسته رو حاالش تا تولد  روز از هاشعکس  

: گفت د یترد  یب  

.البته-  

 

*** 
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  دنییبو. بود  ایثر دنید  خواستمیم  که  یز یچ یهمه شب، اون

  از انگار بود   یجور بدنم حس... ایثر کنار  دنیخواب... ایثر

 دور اون از روز  چند  فقط.  بودم کرده اجتناب مواد  ن  یتریقو

  ازین هی فقط  نیا. د یرسیم  نظر به  عمر ه ی مثل اما بودم،

  و ها طعنه  ش،یطبع شوخ  حس دلتنگ من.  نبود  یجسمان

.بودم هاشخنده  

 

  مارستانیب از  تازه و بودم رفته می م مالقات  به. بود  وقت رید 

  ای بود  داریب ایثر  ساعت اون نبودم  مطمئن یحت. بودم برگشته

  فکر  بدون. بود   مرخص رو  شب  یباق ام،راننده س،یلوئ. نه

.  رفتم گاراژ  سمت به  و برداشتم رو ژاکتم  

 بودم نداده هم  یام یپ یحت و بودم نزده  زنگ بهش اون از قبل

  بهش  تونستمی نم اما. بود  سک یر آپارتمانش به  رفتن و

.  امین بگه  بهم  تا بدم  فرصت  

  نیهم یبرا. نداشت وجود  ینگ یپارک آپارتمانش کینزد 

  لیس بارون ری ز رو  آپارتمانش به مونده بلوک دو شدم مجبور

  زنگ  دم،یرس در به باالخره  یوقت . کنم یط ادهیپ آسا

. دادم فشار  رو آپارتمانش  

: گفت جیگ  

ه؟یک-  
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: گفتم. بود  شده صداش تنگ دلم. بستم  رو هامچشم  

.  منم زم، یعز-  

. وقته  رید ... گراهام-  

:دادم هیتک وارید  به  رو میشونیپ  

.دونمی م-  

.  شد  راحت المیخ . کرد  باز رو در یاگهید  حرف چیه یب

  بود، آب سیخ  ژاکتم و موها.  رفتم  باال تا دو  تا دو رو هاپله

  کرد، باز  رو در یوقت. بودم شده دهیکش آب موش نیع احتماال

  ا ی کنه،  رونمیب خواستی م  دونستمی نم. بشم وارد  نذاشت فورا

  رو م یتصم نیا ا یثر. کنه دعوتم داخل به داشت قصد 

 من بودم، اورده بار  به  که یافتضاح اون از بعد . گرفتی م

  یلحظات یبرا.  بذارم فشار  تحت رو اون که نداشتم ی حق چیه

  رنگش د یسف نازک خواب لباس یتو اون. کردم درک رو ایثر

 حداقل. کردند  سالم  بهم هاشنه یس نوک. بود  ناآماده کامال

  یموها با  یحت اون. بودند  خوشحال من دنید  از هااون

. شد یم دهید  یعال هم اشدهیژول  

. بود  قرمز موهاش نوک  

 

.  یآب سیخ. تو  ایب. ایخدا اوه،-  



 مغروِر کت و شلواری، ریحانه.

 321 

  که  ینیا از شتر یب تونستمی نم. بارون بخاطر ممنون ،یلعنت

.  بشم  گزارسپاس  یزیچ  بابت بودم االن  

 یاحوله با بعد  و شد  د یناپد  یالحظه چند  بست، رو  در ایثر

: برگشت  

. بهم بده رو ست یخ ژاکت. نجا یا ایب-  

.  بود   خشک هنوز رشیز راهن  یپ اوردم، در  رو مییرو لباس

.  موندمی م بارون  یتو  شتریب د یبا  

مرتبه؟  زیچ همه شده؟ خبر  چه-  

. ستین درست زیچچیه . نه-  

نرفت؟  شیپ خوب ویوژنه   با قرارت -  

  همزمان اون. هییکلو  پدر امیل نبوده مطمئن که کرد  اعتراف-

  متوجه ما شدن   جدا از بعد  و بوده رابطه در ما  یدو هر با

. بده آانید  تست ییکلو هفته نیا کرد  قبول. بارداره شده  

. بگم یچ دونمی نم-  

: گفتم  و کردم نگاه هاش  چشم به  

. یکنی نم ترک رو من بگو-  

 

:د یدزد  رو نگاهش  
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  جیگ یلیخ  من. هیرقطعیغ  یلیخ  زیچ همه  االن... گراهام-

.  امشده  

 االن و شده خارج کنترل از ذهنم. دارم یحس  نیهمچ هم  من-

ا؟ یثر ه،یچ اون یدونی م.  مطمئنم  ازش که  زهیچ ه ی فقط  

  یهامژه نیب  از و اورد  باال رو نگاهش بود، رهیخ  نیزم به

:انداخت نگاه  بهم اهشیس  

ه؟یچ-  

  یتو باسن سرا. باشم  تو با خوامی م. خوامی م  رو تو من-

  من یندار قصد   تو که بدونم  دارم از ین و امرفته فرو عشقت

. ی کن ترک رو  

:زد  یکوچک لبخند   

."امشده عاشقت پا  تا سر" یبگ  که نهیا درستش کنمی م فکر -  

 

. ی چ هر  حاال-  

  قفل بدنش پشت رو ها اون و دم یچیپ  کمرش دور رو هامدست

: کردم  

. یکن ترک رو  من یندار قصد  خاطر ن یا به بگو بهم -  

. فتهیب قراره یی ها اتفاق چه میدونی نم  ما-  
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.خوامی م یچ دونمی م من-  

.  کنند ی م  رییتغ زهایچ  نیا... گراهام-  

  زن  چیه به رو  حرف  نیا چوقتیه. ا یثر دارم،  از ین تو  به من-

. بودم نزده میزندگ یتو یاگهید   

: کردم زمزمه و چسبوندم شیشونیپ  به  رو میشونیپ  

.  دارم اجی احت بهت-  

: گفت  و داد  تکون سر  

. باشه-  

  چشم  تا اوردم باال رو اون و  گرفتم هامدست  یتو رو سرش

: م یشد  چشم یتو  

.نکن  یدور ازم مزخرف روز چند   نیا از  شتریب-  

.داشتم برنامه  ایدل و گ یت با  من-  

: گفت .  مزخرفه: گفت ی م که  انداختم بهش  ینگاه  

. خب  یلیخ-  

:کرد  اعتراف و چرخوند  حدقه یتو رو هاشچشم  

. کردمیم  یدور ازت-  

  مراسم از بعد   بار نیاول یبرا.  دمیبوس رو هاشلب  و شدم خم

.  بود برداشته دنیچرخ  از دست ای دن انگار ن،یتدف  
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؟یبمون نجایا امشب یخوای م-  

. برم یکن  مجبورم کن  یسع-  

 

  به باالخره بود، شده دهیچیپ  ایثر دور که بدنم با شب، اون

  خواب وقت  رید  تا  هم صبح  یحت. رفتم فرو  یقیعم خواب

. کرد   دارمیب میگوش زنگ یصدا  نکهیا تا موندم  
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 فصل هفدهم 

ایثر  

 

 خوشبختانه. بود  خط پشت یک  دمیفهم صداش تن یرو از

  نکه یا به اهرظت یب  تونستمیم  جهینت در بود،  گراهام  به  پشتم

 رو گو و  گفت کل کرد ینم  تیاذ  رو من دایشد  مسئله نیا

 اون ی وقت صبح، هفت  ساعت یاگه ید  زن که نیا. کنم گوش

  بد  ی کاف قدر به  زد ی م زنگ  بهش بود، دهیخواب من  تخت یتو

.بود  یا  گهید  زیچ اشبچه مادر  رفته هم یرو اما بود،  

  تماس   که نبود  ییمردها دسته اون از گراهام شد؟ی م یچ

 نیا. رهیبگ دهیناد  داشت عهده به رو اشبچه  حضانت که یکس

 اون از گراهام  دختر داشتن نگه  دور با هاسال  که هرزه

  از لحظه هر در تونستی م حاال بود، داده فنا  به رو شیزندگ

  اون که نداشتم شک  ن، یهمچن. بزنه  بهم  رو شیزندگ نظم روز

.  کنه استقاده خودش نفع به موضوع نیا از خواستی م  

  یشگاهیآزما از ده ساعت صبح دوشنبه تا دمی م  یب یترت-

. تونخونه  انیب یخصوص  

 



 مغروِر کت و شلواری، ریحانه.

 326 

 طرف اون از رو صدا تونستمیم. داد  گوش و  شد  ساکت بعد 

  یجمله چند . بفهمم رو کلماتش تونستمی نم  اما بشنوم، خط

  نکهیا از قبل درست بعد  و شد  بدل و رد  نشونیب یاگهید 

: د یپرس یآروم یصدا با  کنه،  قطع رو تماس  

چطوره؟ حالش-  

. اومد  درد  به  براش قلبم  

  یوقت .  دادم مهلت گراهام  به و  موندم ساکت  یاقه یدق چند  بعد،

:بود  اون به  پشتم هنوز  اومدم، حرف به باالخره  

خوبه؟ حالت-  

: د یبوس رو امشونه و کرد  بغلم پشت  از گراهام  

  رو  کی ژنت تست ب یترت تا بود  زده زنگ. متاسفم. خوبم من-

. بده  

: گفتم و شدم چهره به چهره باهاش تا  برگشتم  

.  توعه عاشق هنوز اون-  

: گفت و انداخت نیی پا رو نگاهش  

. باشه عشق قیال ویوژنه  کنمی نم فکر -  

. باستیز اون-  

.رسهی نم  تو یقشنگ  یپا  گرد  به-  
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.باهوشه اون-  

. باهوشم مرد  هی  از شتر یب من-  

 با ویوژنه  که  افتادم یاگهید  موضوع اد ی نکهیا تا . زدم لبخند 

:بود  شده بلند  دستم رو اون  

.بوده نامزدت اون-  

.بود  جواهر که یت هی فقط تعهد، بدون-  

 خودآزار بخش از د یشا. اومد  کجا از سئوال نیا دونستمی نم

: دمیپرس  حال  نیا با من؛  

؟یکرد  ازدواج یتقاضا ازش و ینشست زانو یرو-  

... ایثر-  

. بدونم د یبا-  

چرا؟-  

. بدونم د یبا فقط . ندارم یادهیا چیه-  

.  داشت یتجار یجنبه بودن، ک یرمانت از شتریب . قتا یحق  نه-

 من اون رو به ت یفانی 49 بردم و اون حلقهاش رو انتحاب کرد .  

.اوه-  

 
 شرکت کاالی لوکس آمریکایی که در زمینهی جواهر آالت هم فعالیت داره. 49
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  ناهار  سر روز هی. نکرد  تعجب  اد یز می م م،یشد  جدا ما  یوقت-

. ندادم ویوژنه به رو اون ینامزد  یحلقه  به  چرا د یپرس ازم

  کی  و ستیب یوقت. بود  نکرده خطور هم  ذهنم به ی حت قتا یحق

  هیکس به متعلق  نیا گفت و داد  بهم  رو اشحلقه م یم شد، سالم

  و ساده مادربزرگم یحلقه . دمی م بهش رو  قلبم  آخر در که

 واضحا م یم رابطمون خوردن بهم از بعد  تا  گذشت. کوچکه

  نیب که نداشتم  یشک  .گرفتم  رو مطلب من و کرد  گوشزد  بهم

  یسنگ و  داشت من یبرا ی اد یز ی معن که یاساده نگیر

 داشته رو درخشانش سنگ دادی م حیترج ویوژنه  درخشان،

 یحلقه نداشتن یابر  یکاف لیدل نیا که دونستمی م  من و. باشه

  یدرباره فکرش مورد  در اونچه اما. بود  اون به  بزرگم مادر

. نرفت رونی ب ذهنم از وقتچیه بود  گفته   بهم ویوژنه  

. هیواقع ی  کوفت  یهرزه هی مثل اون. واو-  

:بود  خوب اشخنده یصدا دنیشن.  د یخند  گراهام  

  رو زیچ  همه. ای ثر عاشقشم، تو در من  که  هیزیچ نیا-

  رو اتبرنامه  ن یا که یاول بار.  یگی م ، ینیبیم  که همونطور

  ی سخت به حال  نیع در اما . شدم یعصب یکرد  ادهیپ من یرو

. شدم هم  سنگ  

  باز  براش رو  فمیکث ش  ین و  حلقه گردنش دور رو هامدست

: کردم  
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  ش یمنش اسم یحت  که ی کس ،یهست یشلوار و کت   مغرور تو-

.مونهی نم ادشی  

 

.  کنه  کاری چ د یفهم سرعت به بعد  و کرد   نگاهم  چپ  چپ

: گذاشت گردنم  یرو رو هاشلب  

.ی گفتی م یداشت-  

  هم  برت و دور افراد  یمتوجه  یحت تو اوقات، اغلب-

.یشی نم  

نطور؟یا که-  

 به رشونی مس یرو هاشلب و بود  خشن و گرفته صداش

.  رفتند یم جلو و گرفتند ی م گاز  پوستم  گوشم، سمت  

 رو پاهاشون د یبا اتافه یق خاطر به  فقط هازن ی کنی م فکر  تو-

. کنند  باز  برات  

  با همزمان. کرد  نوازش رو  لختم رون و رفتند  نییپا دستش

: گفت  گوشم یتو ما یمستق پاهام، کردن باز یبرا بهم اشسقلمه  

. ایثر  کن،  باز برام  رو  پاهات-  

  اما. کردم رو ی سع واقعا. نکنم رو کار  نیا کردم  یسع

...صداش  
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  که بشنوم رو  صدات دارم ازی ن . ا یثر کن  باز برام  رو  پاهات-

.  یکنیم صدا  ناله  با رو اسمم  

... یتونی م که  یمطمئن  یلیخ-  

 از من. داد   قرار  پاهام نیب رو هاششونه تخت، نییپا  رفت

  بدنم،  قسمت  اون یرو درست گرمش  نفس و  بودم سیخ قبل

  باز براش رو پاهام سرعت به . زد یم وجودم یهمه  به آتش

. کردم  

 

*** 

 

 داشتم مونرابطه  به صبح که  یاعتماد  و نانیاطم تموم عصر

  ناهار  از بعد  م یتا یبرا دای آ. کرد  دنیپاش هم  از به شروع

 ییجلو مرد  بانک،  ریمس یتو.  کرد  محول بهم ییهات یمامور

  ییکلو سن هم اشبچه  دختر  احتماال. بود  دخترش همراه   من

 رفتم ی م چاپخانه   سمت به  یوقت  هفت، یشماره  قطار  یتو. بود 

 بود  دستشون یرو رو دخترشون. بود  نشسته من مقابل  یزوج

  لحظات نیا هااون یبرا احتماال. دادند ی م تکونش تکون و

  من و بود  برعکس من  ی برا اما نبود، ی باارزش آنچنان

  نگاه که  رو طرف هر. دمید ی م رو خوشحال یاخانواده

.دمید ی م رو ادآورهای کردم،ی م  
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  انتظار، گاهی جا ی تو روزم،    ت یمامور نیآخر انجام از بعد 

  شماره یمترو. بودم ستادهی ا جنوب مقصد    به  مترو منتظر  

  یمترو یرهیدا  ی رو ینوشته. د یرس راه از شمال عازم هفت  

  از قبل  درست. نز ییکو: کرد   جلب رو امتوجه هفت  یشماره

. دمیپر مترو  یتو فکریب درها شدن بسته  

  

  قبل سال هشت از رو اون من کردم؟ی م یغلط چه داشتم

  یتو گهید  داشت امکان ی حت دونستم،ی م اونچه از. بودم دهیند 

  ستگاهیا از ستاد،یا که شمال عازم  قطار.  نکنه ی زندگ نزییکو

  به  که کردم  فکر   نیا به. شدم خارج کی و  شصت ابونیخ

  واقعا یمدت . برگردم  بودم اومده ازش که ییجا و عقب

 بود، زده خشکم جام  سر . کردم فکر موضوع  نیا به یطوالن

 دور ازم  افتاد، راه مترو آخر در و شدند ی م رد   کنارم  از مردم

.  موندم رهیخ اون به من و شد   

 

.  داشت فاصله مترو ستگاهیا از بلوک شش حدود  فقط اشخونه

  یرو گراهام اسم و خورد   زنگ تلفنم  سوم، بلوک   کینزد 

  رفت، تماس رد   یدکمه  سمت  به انگشتم. شد   ظاهر امصفحه

  اونجا رفتمی م.  بودم زده بهش  قبل شب  که افتادم یحرف  اد ی اما

.  کردمینم یدور ازش  نیا از شتریب و  
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. سالم-  

چطوره؟ روزت. خوشگله سالم-  

.  بشه  سبز چراغ تا بودم منتظر و ستادهیا ادهی عابرپ خط کنار  

  تا بذارم پا  ری ز رو شهر کل کرده مجبورم دایآ. شلوغ-

.  بدم  انجام رو نشیفرام  

  راه من و شد  سبز چراغ ام جمله شدن تموم از بعد  درست

 و شد  دایپ اشکله و سر آباد  ناکجا از  یتاکس هی هوک ی . افتادم

  یبدنه یرو.  کرد  ترمز  من  یپاها  ینچیا ک ی در درست

: گفتم  و دمیکوب رنگ زرد  نیماش  

. یری م  کجا کن نگاه. احمق ،یه-  

ا؟ یثر-  

  رد  پاهام  یرو از بود  مونده کم یتاکس راننده ه ی. متاسفم بله،-

.  شه  

؟یمنهتن یتو هنوز-  

. نه تشیراست-  

  تموم داشتم نیبروکل ی تو که یاجلسه االن نی هم. خوبه اوه،-

. می بخور نهار هم با  تا دنبالت آمی م  ؟ییکجا. شد   
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: کردم سکوت یاقه یدق  

. ستم ین نیبروکل  یتو من-  

؟ ییکجا-  

. نزییکو-  

.  ی تتیمامور انجام  مشغول هنوز دونستمی نم. اوه-  

. ستمین تش،یواقع-  

:دادم ادامه و دادم قورت  رو دهانم آب  

. نم یبب  رو پدرم دارم قصد -  

 لشیدل. بکنم  رو  کار  نیا خواستمی م چرا د ینپرس ازم  گراهام

  گفتم  بهش و میزد   حرف  هم با  رو راه ی باق. بود  واضح کامال

  با . غذا یبرا م ی بر تا دمی م  امیپ  بهش دادم انجام رو  کارم یوقت

  فقط  پدرم یخونه با شدم متوجه  و ستادم یا جام سر  تماس، قطع

بگم؟  یچ خواستمی م . داشتم فاصله در دو  

  که باشه شده یساعت  م ین د یبا اما  کردم،ی نم حس  رو زمان گذر

  از احساساتم .  بودم رهیخ اشخونه در به و بودم ستادهیا اونجا

  ی حرف چه نکهیا از یادهیا چیه جدا و بودند  شده خارج کنترلم

  د یبا  که بودم مطمئن وجود  نی ا با. نداشتم داشتم، گفتن یبرا

  حرکت خونه  در یآستانه  سمت به. دادمی م انجام  رو نکاریا

  انتظارم، مدت  در. زدم  در و دم یکش یقی عم نفس. کردم
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 لحظه در نکرد،  باز  رو در یکس. گرفت باال  قلبم  ضربان

  در که  گشتمی م بر داشتم کرد، پر رو وجودم یآسودگ حس

.  شد  باز  

کنم؟  کمکتون تونمی م-  

: گفت  و شدند  درشت هااون بعد  کرد، زیر رو هاشچشم  ترسا  

. نشناختمت که د یببخش. ا یثر. من یخدا ،یوا-  

: دمیپرس و زدم لبخند  یزورک  

نجاست؟ یا پدرم-  

  نیا ترک از شتریب  رو زیچ چیه و بودم کرده  وحشت ناگهان

.  ست ین بگو لطفا نه،  بگو لطفا . خواستمی نم محل  

  رفته  در لوال از که  کمد  در با داره و باالست یطبقه . آره-

.بخوره شکست کنمی م  فکر . جنگهی م  

:رهی م کنار و زنهی م  یگرم لبخند   

  دنتید  نجایا از. یینجایا تو  بگم بهش  تا باال  رمی م. تو ایب-

.  شهیم زده هبجان یلیخ  

 

  با  یتفاوت چیه بودنم  نجایا حس  .  ستادمیا در یآستانه در درست

  که. نداشت اول بار یبرا به، یغر هی یخونه به ورود  حس
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 با وارهاید .  بود  به یغر هی یخونه. بود  نطوریهم هم اساسا

.  پدرم د یجد  یخانواده. بودند  شده دهیپوش یخانوادگ یها عکس

. بودند  دهیخند  و زده لبخند  هاعکس  قاب یهمه یتو هااون

  د ینبا. نداشت وجود  اونجا خواهرم ای  من از هم  عکس ه ی یحت

 سر میذهن جدال بودم دهینشن بود  هاسال  که ییصدا. اومدمی م

. زد  بهم رو نجا یا از فرار  

. ایثر-  

:د یپرس که بود  پله راه وسط پدرم  

مرتبه؟ ز یچ همه-  

.دادم تکون سر  

خوبه؟ مادرت حال-  

: گفتم. کرد ی م میعصب اون  

.خوبه حالش اون-  

 

  ش یپ از نانیاطم و اومد  سمتم  به بلند   ییهاقدم  با وندتا فرانک

  که کردم  فکر یالحظه یبرا. کرد  قبل از بدتر رو متزلزلم

  شدنم نهیس  به دست با  انگار اما. کنه  بغل رو من خواد ی م

: گفت. ستمین  لیما شد  متوجه  
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  کن، نگاهش. گذشته یاد یز  زمان. هیند یآخوش زیسوپرا-

. یقشنگ.  یشد  آنت عمه  هیشب. یشد   بزرگ یحساب  

.  مادرمم  هیشب من-  

:داد  تکون سر  

.  ی هشیشب. توعه با حق آره،-  

. بوده کرده رفتار مهربون پدرم با بود  گذشته  که یسال هشت

  فام   نقره یمو رگه چند . بود  کرده رد  رو یسالگ پنجاه اون

  پوست اما بودند، کرده خوش  جا  شیمشک یموها انبوه نیب

  با  سالم، یمرد  اون. بود  نکرده رییتغ چندان  رنگش یتونیز

  نیهم و کرد یم  کار دو میبود   بچه  ما  یوقت. بود  دهیورز یبدن

.بود  داشته نگه خوب رو اون  

. نیبش  و تو ایب-  

.  رفتم آشپرخونه به دنبالش و کردم  حرکت پشتش مردد 

:د یپرس  

قهوه؟-  

. حتما-  

  میبود  بچه  ما ی وقت. داد  یسکوتیب بهم و ختیر قهوه ماگ دو

 از خانواده  اما. میبخور قهوه داد ی نم اجازه  چوقت یه مادرم

 نیا بر هااون. بودند  کرده مهاجرت یلیسیس از  هاوندتا سمت  
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  ماگ  یبتون که  ی شد  بزرگ یااندازه به تو اگه که بودند  باور

  نیا. یکن پر قهوه از رو وانتیل د یبا ، یریبگ  دستت یتو رو

  پدرم  از خاطراتم نیبهتر. کرد یم صدق هم  شراب جام  یبرا

  مامان و میبود  آشپزخونه یتو  ما  که گشتی برم یزمان  به

  اونجا، بابا و  من. کرد ی م ترک رو اونجا سرکار رفتن یبرا

 و قهوه  من  رفتن مدرسه از قبل و مینشستی م ز یم پشت

  ها تابستان من  یحت . میزد ی م گپ  و میخورد ی م یسکوتیب

  از بعد .  نمی بش زی م پشت اون با  تا شدمی م داریب زود  صبح

  بودم، زونیگر ز یم سر نشستن از ها صبح  من  بابا، رفتن

  انا، یبر با حاال  بابا که فتم یب  فکر  نیا به شد ی م باعث چون

.خورد یم قهوه دشیجد  دختر  

 

؟ی چطور خب،-  

خوب-  

 

 هم  باز اما بودم، شده ظاهر اشخونه  در دم من. داد  تکون سر

  یقه یدق چند . زدمی م پس رو  کرد ی م شروع که  ییگو  و گفت

: کرد  یسع دوباره بعد   

؟یکنی م  یزندگ نیبروکل یتو هنوز-  
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.آره-  

: د یپرس بعد، یقه یدق چند . داد  تکون سر  شتریب  

؟یکنی م  کاریچ تیزندگ  گذرون یبرا-  

.  کنمی م کار روزنامه پند   ستون   ه ی یبرا-  

.رسهی م  نظر  به جالب-  

. ستین نطوریا-  

: د یپرس که گذشت یاقه یدق چند   

؟یذاریم  قرار ی کس با-  

  با بود، کرده  خطاب دخترش  دوست رو من گراهام شب اون

.  بودم نگفته بلند  یصدا با رو  حرف  نیا تاحاال من وجود  نیا  

. دارم پسر دوست-  

ه؟یجد  تونرابطه-  

  کی  فقط. بود  یجد . کردم فکر  سئوال نیا به  یاقه یدق یبرا

  نیتر یجد  نیا اما م،یبود   شناخته رو گهیهمد  که بود  ماه

:دادم جواب.  بود  حاال نیهم  تا  من، یرابطه  

. هیجد -  

. زد  لبخند  پدرم  

: گفتم   
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  یزی چ حاال تا و داره دختر ه ی  سابقش نامزد   از دهیفهم تازه-

.دونستهینم اشدرباره  

 

  بعد .  بست رو هاشچشم کوتاه.  شد  خشک هاشلب یرو لبخند 

 کرده درک  رو ز یچ همه که انگار هاشچشم کردن باز از

  عیسر رو بازدمش و د یکش ی قیعم نفس. داد   تکون سر باشه

: فرستاد  رونیب  

  یی کارها. ایثر امکرده میزندگ  یتو یاد یز  اشتباهات من-

. کنمی نم افتخار بهشون که امکرده  

. مادرم  به  انتیخ مثل-  

:داد  تکون سر  

. مادرت به  انتی خ مثل . درسته-  

  ترک رو  خودت یهابچه  چطور. یکرد  ترک رو  ما تو-

؟یکرد   

. کنمی نم  افتخار بهشون که امکرده یی کارها من.  گفتم  که  بهت-  

؟یشد  مونیپش-  

.رسوندم بیآس بهت  که  مونمیپش آره،-  
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  یکرد  که ی انتخاب از . دمیپرس من  که ستین ی زیچ نیا-

  خودت یدخترها به زن هی دادن ح یترج از ؟یشد  مونیپش

 خودت یخانواده ریغ یاخانواده با بودن از ؟یشد  مونیپش

؟ یکرد  فکر  گذشته به  چوقتیه ؟یشد  مونیپش  

.  ا یثر ست، ین نطوریا-  

: رفت باال صدام  

  کاش  یبگ و ی کن  فکر گذشته به شده. بده رو سئوالم جواب-

کردم؟ی م ی متفاوت انتخاب  

 

:داد  جواب صادقانه  اما انداخت، نییپا رو نگاهش شرمنده  

. نه-  

.  د یکوب ی مشت شکمم  به  یکس انگار  

؟یداشت دوست رو مادرم   چوقتیه-  

.داشتم دوستش یلیخ. داشتم-  

؟ یچ نداشت دوستت ترسا اگه-  

؟یپرسی م  ازم یچ یدار-  

؟یموند یم   مادرم با  نداشت، دوستت متقابال هم ترسا اگه-  
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  رسهی م نظر  به  که نطوریا. ا یثر بدم،  رو جوابت تونمی نم-

.  ستین  

د؟یبود  خوشحال مادرم و تو-  

.میبود   ی زمان هی. آره-  

.ترسا از قبل  تا-  

. هاستحرف  ن یا از تر دهیچیپ  موضوع. ستی ن منصفانه  نیا-  

:شدم بلند   

.بود  اشتباه هی نیا. اومدمی م د ینبا-  

:ستاد یا و شد  بلند  پدرم  

. ایثر بود، من طرف از  همه  اشتباهات-  

 

  زبون به رو شیبعد  کلمات  و شد  رهیخ هام  چشم به م یمستق

:آورد   

.  دارم دوستت من-  

 احساس. شد ی م آشکار داشت ز یچ همه قبل روز چند  از

   رو  من کردمی نم فرار اگه و بود  راه در یسونام کی کردمی م

  ی خفاش مثل. کردم   رو کار نیا پس. د یکشی م خودش ر یز به

  امکان. کردم فرار اشخونه از خت، یگری م  جهنم از که
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  کنار  از. نهیبب  رو هامه یگر مرد  نیا بدم اجازه نداشت

  شش و کردم  باز رو در دم،ی کش پر شونیخانوادگ یهاعکس

  پر  رو هامچشم  اشک. رفتم نییپا تا دو تا دو رو یورود  یپله

 امنه یس یقفسه و بسته گلوم  سوخت،ی م هامچشم بود، کرده

  از  تر عیسر  چه هر شدن دور مشتاق اونقدر. بود  شده تنگ

  توجه هم رفتم ی م داشتم که  یسمت به  یحت  که بودم، اونجا

  فرو قبل رو بود  ستادهیا در دم  که یمرد  لیدل ن یهم به . نکردم

.دمیند  آغوشش ی تو رفتن  
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 فصل هجدهم 

 گراهام

 

  گفتم  امراننده به  بدونم، رو پدرش یخونه آدرس نکهیا از قبل

  وندتا هی فقط قسمت اون یتو خوشبختانه. بره نز ییکو  سمت به

  تک تک در بودم  مجبور صورت نیا ریغ در بود، ساکن

  خوب دارشید  گفتی م  بهم  میدرون یندا. بزنم  رو هاخونه

 بود  داخل ایثر دونستمی نم . دمیرس ویاون کاتالپا  به. رهی نم شیپ

  در که د ینکش طول اد یز. موندم  منتظر  نم یماش داخل پس نه،  ای

  ابونیخ سمت  به  سرعت با و  زد  رونی ب ایثر  شد، باز ییجلو

 اون و شدم ادهیپ  نیماش از موقع  به  زحمت  به . کرد  حرکت

 روحشیب نگاه اون با. بود  دهیند  رو من واضحا. گرفتم رو

.نه ی بب رو ی زیچ بتونه اصال نبودم مطمئن چندان  

: گفتم   که  کرد، تقال  بازوهام نیب اول  

. ا یثر منم، -  

  و شدند  پر اشک از هااون که  دمید . شدند  متمرکز هاشچشم

 دورش تر محکم رو دستم. شد  آب بازوهام بعد  اون بعد 

: گفتم بهش. داد  ه یتک من به  رو وزنش کل اون و دمیچیپ  

.  دارمت زم،یعز دارمت-  
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  افتاد  لرزش به بدنش شدند، خارج دهانش از یناراحت  یهاناله

  قلبم جسما .  افتادند  راه قشنگش صورت یرو هااشک بعد  و

 که دردش یصدا دنیشن و دنشید  نطوریا با. داد ی م آزار رو

  هم از رو امنهیس  ی کس انگار د،یرسی م گوش به قیعم نطوریا

 فشرد ی م و زد یم  چنگ  هاشدست با رو امتپنده قلب د،یدری م

.بشه خارج  بدنم از یزندگ بود  مونده  کم  که یی جا تا  

  رو اون تونستمی م که اونجا تا  در مقابل ستادهیا یاقه یدق چند 

  یمرد  بردم،  باال رو نگاهم  یوقت . داشتم نگه آغوشم در سفت

. کرد ی م نگاه ما به و بود  ستادهیا در یآستانه در که دمید  رو

  فرانک شک ی ب اون که دادم صیتشخ نگاهش یرو از و

: گفتم . بود  رفتن  وقت. بود  وندتا  

.  نیماش داخل م یبر ایب-  

  عقب یصندل ی رو کردمیم  کمک  ا یثر به داخل که  ینیح

  عقب  به من  اما. ننداخت عقب  به  هم نگاه  ک ی ی حت نهیبش

 رو شدنمون دور و داد  تکون  سر یسادگ به  پدرش. برگشتم

.  کرد  نظاره  

  باالخره یوقت . شد  یط سکوت در نزییکو از مونیسوار

   و داشت نگه امشونه یرو رو  سرش کرد، فروکش اشه یگر

 بود   من ریتقص روزش و حال  نکه یا از. بست رو هاشچشم

 زده گند  بود  نمونیب  که یچ  هر  به یعال کامال. بودم متنفر 
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 رسونده بیآس مونرابطمه  به تنها  نه ویوژنه  با تمیوضع. بودم

 رو دوباره  هم رو ایثر  یزندگ ی میقد  یهاطانیش که بود،

  شتریب  یبرا که  ی مرد  به رو  من داشت اون  حاال. بود  کرده

 رو موهاش. داد ی م ربط بود  کرده د یناام رو اون عمرش

: شکستم رو  سکوت باالخره  و کردم نوازش  

. منه  ریتقص همش. متاسفم-  

بگه؟  یچ داشتم انتظار.  دنشید  به رفتم  چرا دونمی نم-  

. یکن درک رو هاشانتخاب  یدار یسع  تو. هیع یطب کامال نیا-  

... کنمی م فکر -  

کنه؟  کمکت که  نگفت یز ی چ اما ،یناراحت که دونمی م-  

 ای موند ی م  مادرم  با نبود  کار  در یی ترسا اگه نگفت بهم .  نه-

. نه  

 

.  می ریبگ قرار هم  مقابل تا شدم جا  به جا میصندل ی تو. لعنت

: گفتم   

  رو  تو اگه یحت باشم، نداشته چه  و باشم داشته دختر  من چه-

.  میبرگرد  بهم ویوژنه  و من نداشت امکان اصال بودم دهیند   

.یبود  اون عاشق یزمان   هی تو اما-  
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: گفتم. شد  رهیخ  نیماش  کف به  

. کن نگاه من  به ا، یثر-  

  من  یهاچشم قفل  هاشچشم دوباره و داد  تکون رو سرش

.شدند   

 

  بهم یحت  و کرده انت یخ من  به دوستم نیبهتر  با  که ی زن-

.  سال چند  مدت به  هم اون. باشم  داشته بچه ممکنه  من  نگفته

  هم تجارتم یتو ی حت من. اند مهم  من ی برا یوفادار و اعتماد 

  برسه  چه  کنم،ینم استخدام رو  کنم اعتماد  بهش نتونم  که یکس

  شیپ  یچ ستی ن م مه. بسازم رو  میزندگ باهاش بخوام نکهیا به

. میگرد ی برنم  هم به ما آد،ی م  

 

  دقت  با و یآروم به پس بودم،  محتاط م یبعد  کلمات گفتن یبرا

:اوردم زبون  به و انتخاب رو هااون  

  شما ی زندگ ریدرگ هم ازدواجش وجود  با تونستی م  پدرت-

 ستم، ین  پدرت یجا  من. کنند ی م  رو کار نیا شهی هم مردم . باشه

.داشته یپست  انتخاب اون گمی م یبپرس من از اگه اما  

:کرد   قطع رو حرفم  امراننده س،یلوئ لحظه همون  
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  به میدار ن؟یبروکل  ای میگرد ی برم منهتن  به  مورگان؟  یآقا-

. میشی م ک ینزد  یوپارک بلک یخروج  

:کردم نگاه ا یثر به  

تو؟ ای  من یخونه-  

:شد  راحت  المیخ دخترم  نگاه درخشش برگشت از  

. یکرد  جلوه خواه ادهیز   و متوقع یلیخ  سئوالت نیا با-  

  رو یسخت  ظهر از بعد  تو. هستم یمحترم مرد   فقط من-

  رو حالت  کردن بهتر یبرا  عالج  نیبهتر من و یگذرون

.  شناسمی م  

. یشناسی م که البته-  

. رمیگی م ی جد  کامال رو اون من و منه یفهیوظ نیا-  

باشم؟ داشته ی بهتر احساس واقعا شهی م باعث یچ یدونی م-  

. بگو بهم -  

.  بودنت  جنتلمن نه تو،-  

  رو  نگاهم. شدم سخت  و رفت باال  یلبخند  از هاملب یگوشه

: گفتم حال همون در و نگرفتم  هاشچشم  از  

.سیلوئ من، آپارتمان به-  

: کردم زمزمه  گوشش یتو بعد   
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   مودبانه کامال رو تو داشتم قصد  من شد، حرفش که  حاال-

 من کردن زده  شگفت از  دست چوقتیه تو.  کنم تصاحب

 در  دم رو  محترم یآقا اون شمی م خوشحال. ایثر  ،یداری برنم

. بکنم رو تو ف یکث روش چهار به و بذارم  

 

*** 

 

  یعاد  حالت به  ای ثر و من ن یب ز یچ همه بعد  روز چند  یط

 من داشتن بچه از شینگران د یرسی م نطر  به. برگشت خودش

  کردمی م  کار گرم   رو سرم من روز، یط در.  بود  شده کمتر

  کار ایثر  به دنیبخش لذت یرو شب  هم اندازه همون به و

  تا رو خودم کردن ترک بر ی مبن مشیتصم د یبا. کردمی م

  به  یجنس یبخش لذت و. کردمیم دشوار بود   ممکن که  ییجا

.بود  نقشه یتو امعالقه مورد  بخش اون،  

 

  دفترم به شگاهیآزما از صبح هفت  ساعت دوشنبه، صبح

 ویوژنه  با  هم بعد  ساعت چند . رند ی بگ رو آمانید  تا اومدند 

  جهینت  یبرا من.  کنند  یبردار  نمونه ییکلو از تا داشتند  قرار
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  چهارشنبه باالخره و بودم کرده یاد یز  ینهیهز  عیسر  یریگ

. نه ا ی بودم، پدر  هی دمیفهمی م  

 

 

.پدر  

  یتازگ  برام  فکر نیا نداشتم، رو شیکی خودم  که ییاونجا از

  داشتم قصد  من  منه، مال اون شد ی م ثابت  اگه شک  یب. داشت

  نیا دونستمی نم که یوجود  با  یحت . بشم  شیزندگ ریدرگ

  که ییکوچولو دختر با بالغ مرد  هی. د یرسی م  نظر به چطور

کرد؟ی م کاریچ بود  شده دخترش شبه کی  

 

 که یاجلسه یبرا و شدمی م  خارج  شهر از د یبا شب دوشنبه

  حاضر اونجا داشتم، بوستون یتو زود   صبح شنبه سه

 داشتم فرودگاه یتو من و داشت ر یتاخ پروازم. شدمی م

  روزنامه  یتجار  بخش  با ا،یثر  از قبل. خوندمی م روزنامه

 کردن چک از  قبل  روزها، نیا . کردمی م شروع رو اممطالعه

ناظربازار 50 از آیدا بپرس رو چک می کردم. قبال اپرای  

 
 مرتبط با اخبار تجاری. 50
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  سرعت به. روزانه پند  ستون خوندن هم  حاال و بود  یصابون

.شدمی م یناناز  دخترک هی  به لیتبد  داشتم  

 

ز، یعز یدایآ  

  دیجد یپدرخونده اما. داشته یادوباره ازدواج مادرم  رایاخ

 شیپ یهفته سه  تا من که داره،   ساله  نوزده پسر هی من

  و بود خونه از  دور کالج یبرا الک. دبودمیند رو اون اصال

 که نهیا مشکل. کنه ی زندگ ما  با رو تابستون تا  اومده حاال

  یجنس  کشش یرو از.  امشده  الک جذب شدت  به من

  با که نیا. استطرفه   دو حس نیا که مطمئنم  کامال ادمون،یز

اشتباهه؟ باشم امبرادرخونده   

.منهتن گرچن، -  

 

ز، یعز گرچن  

  د، یندار یخون ی رابطه  هم با شما ی فن لحاظ از که یوجود با

  به مردم از یل یخ و . داره وجود یخانوادگ ارتباط هم باز اما

  یرو  از . داد  نخواهند نشون خوش ی رو شماها نیب یرابطه

  با بودن یکنیم  فکر تو که کنمی م گمون نطوریا من اتنامه

 بهت که  یگردی م یکس  دنبال تو و ست،ین درست الک
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 من یهیتوص. بده رو  باورهات مقابل کردن  علم  قد یاجازه 

  ایقضا ی باق و یباش روراست  خودت با که نهیا تو به

.  شد  خواهند روشن خودشون  

 

.دادم امیپ ا یثر به  

 

  رو  تو هم یبود امخواهرخونده  تو اگه یحت  من: گراهام

.  دمییگایم  

؟یخوند رو ستون  تو. هاه  هاه هاه: ایثر  

  جواب تو رو  هابخش  کدوم بفهمم دارم  دوست.  آره : گراهام

. یداد  

ام؟داده  جواب  من رو کدومشون یفهمی م چطور: ایثر  

.بفهمم تونمی م فقط  دونم،ی نم: گراهام  

بودم؟ نوشته من  رو امروز جواب: ایثر  

رم؟یگی م  زهیجا  بدم  جواب درست  اگه: گراهام  

. دادم  بهت رو اتزهیجا  شبید  کردمی م فکر: ایثر  
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  بود، من دور دهانش ی وقت شبید . بود  نطوری هم آره،. لعنت

  رو زبونم  هم من که بودم فکر  نیا به  قهی دق چند  یبرا

  یرو ی فلز سرد  یگو حس بفهمه  بتونه اون  تا کنم   نگیپرس

  جلسه سر متورم زبون با دوشنبه اگه. چطوره سشیتوریکل

  رو عقلم  یکل به من کردند ی م  فکر  کارمندهام شدمی م حاضر

  بار  هر  با جلسه  سر امروز که  نیهم و. بودم داده دست از

.بود  بد   یکاف  قدر  به زدمی م  لبخند  فکرم شدن منحرف  

  کار یچ داشتم من شد  متوجه ا یثر ندادم، جواب فورا یوقت

.کردمی م  

  

ست؟ین نطوریا ،یکنیم  فکر شبید به ی دار تو: ایثر  

  فرودگاه بخواد دلم شهی م باعث نیا و. نطورهیهم: گراهام

  جلسه، در  شرکت  عدم. نشم حاضر  جلسه  سر  و کنم ترک رو

 برای داشتن فعالیت دهانی 51؟!

 یبرا یجواب امروز من حاال  خب، یلیخ... یعوض: ایثر

نه؟ ای بودم نوشته چارهیب گرچن  

. کلمه کی یحت  نه: گراهام  

 
51 Blow off for blow job. .آواهای مشاابهی دارند 
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 یشه یش یقوط  که یزن اون چطور؟ روزی د.  هیعال: ایثر

بود؟ ده یدزد رو رشیپ یعمو  

  ی جزئ یها ی دزد با که هییهاآدم  از  پر هازندان:  گراهام

.اندکرده  کار نیا به شروع  

 یاجمله  تنها قایدق نیا ؟یدیفهم چطور. من یخدا  یوا: ایثر

.  داشت اشنگه دایآ  که بود، من جواب از  

. شناسمتیم تو  رو  من: گراهام  

. ترسناکه  کم هی نیا: ایثر  

 

  هم  من المصب  یروزها نیا یتو. بگو بهم اشدرباره

  دستم یتو  تلفنم یصدا که شد ی م بلند  داشت پروازم. امدهیترس

  ا یثر طرف  از گهید  ام یپ هی  هم نیا کردم فکر اول. شد  بلند 

 لبخند  لمیموبا شی نما  صفحه یرو ویوژنه  اسم دنید  با اما. بود 

  به  نیا بعد  اما ندم،  جواب کردم فکر اول. شد  خشک  لبم یرو

. باشه ییکلو موضوع د یشا که د یرس ذهنم  

 

.ویوژنه -  

چطوره؟  حالت. گراهام-  

مرتبه؟   زیچ همه ییکلو با رابطه در. مشغولم-  
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.خوبه اون-  

؟یداشت کار یچ پس-  

: کرد  فوت تلفن یرو دار صدا رو نفسش  

 خوامی نم. یکن  صحبت من با  مودبانه یری بگ  اد ی د یبا تو-

.باشه من به  تو یهاکردن پارس نیا شاهد  دخترمون  

  یجه ینت ست؟ین  نطوریا ، یرفت  جلو شیپ شیپ کم ی دخترمون؟-

.  رسهی نم صبح چهارشنبه تا شیآزما  

  که دونمی م قلبم   یتو. استتهیفورمال فقط کار نیا من  یبرا-

. توعه مال اون  

  ه ی رو اطالعاتت اندک نیا یتونستی م د یشا. تو ی خوب چقدر-

  چهار... مثال... دونمی نم.  یبذار اشتراک به باهام  تر  زود  کم

چطوره؟ شیپ سال  

.نزن داد  من سر  بسه،-  

. نزن  زنگ من به  بسه،-  

  شناختم، ینم  رو اون اگه. د یکش ید یناام سر از یاگهید  آه

  جفت  ه ی هم اون. داره تخم زن  نیا که بخورم  قسم تونستمی م

!سرش از تر بزرگ  رو، بزرگش  
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. کنم  قطع د ی با. دارم پرواز  من کن، گوش-  

؟یری م  کجا-  

.ویوژنه   کنم،ی م قطع. نداره ی ربط  تو یکوفت  نسیزی ب به نیا-  

  چهارشنبه خوامی م.  زدم زنگ  که داشت لیدل. کن صبر-

. باشم اونجا ی ریگی م رو تست جواب یوقت  

. نه-  

نه؟ که  ه یچ منظورت-  

  سال چهار د یبا د یشا. داره رو بله متضاد  یمعنا  نه مشخصه،-

  باز براش رو پاهات  گفت یم  بهت دوستم نی بهتر  یوقت شیپ

.  ی گفتی م  رو نیا یکن  

... گراهام-  

  مثبت  خط دنید  ی برا منتظر خوشحال   یخونواده ه ی ما.  نه-

  سال چهار تو نمیبب که  منتظرم من. می ستین تست جواب یرو

  صورت، هر  در. نه ای ید یدزد  ازم  رو من دختر  یزندگ از

  کیشر  من با رو اون تو و ست ین یحساس یلحظه نیا

.شد  ینخواه  

. دفترت  به آمی م  چهارشنبه من-  

. ی نکن رو کار  نیا دمیم  هشدار بهت-  
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 بعد  و د یرس گوش به تماس پشت  کی تراف از  یگنگ یصدا

:زدم صدا. شدند  خاموش صداها  و سر ناگهان  

و؟یوژنه -  

 

. بود  کرده قطع من  یرو رو تماس هرزه اون  
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 فصل نوزدهم

ایثر  

 

  با . رهیبگ رو آانی د  تست یجه ینت  گراهام امروز بود  قرار

 خواستمی م اما  باشم، اونجا بود  نخواسته ازم حایصر نکهیا

  ظهر از  قبل جهینت بود  گفته . کنم  زیسوپرا رو گراهام

  یمرخص سرکار  از رو صبح کل من جهی نت در د،یرسی م

.  گرفتم   

 بود  شده وقتش تم،یحما دادن نشون  یبرا یاگهید  حرکت  یط

  رنگ رو موهام ی انتها. کنم  عوض رو موهام قرمز   رنگ

  خوب  یمعن  به  رنگ نیا دونستی م گراهام  که گذاشتم، یآب

  نیا که دونستمی م  نه،  ای کردمی م  باور. بود  می زندگ رفتن  شیپ

 آسوده و راحت خودمون بابت  از رو گراهام الی خ حرکت

. کرد ی م  

  تکه دو لیآن از  مورگان، یمال نگیهولد  سمت به  راهم سر

 نون بیگل52 و آبمی وه خریدم.  

 
 نوعی نان دوناتیشکل است که خمیر آن را به شکل حلقه درست کرده اند. 52
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  شدن رد  زحمت یحت گهید  و  گذشتم یاشهیش  یدرها نیب از

  مال شرکت  که  انگار عوض در. ندادم خودم به رو رشیپذ  از

.  رفتم  پسرم  دوست دفتر  سمت  به  بود، خودم  

:دم یشن سرم  پشت از  رو یعیسر  حرکت یصدا  

وندتا؟ خانم -  

: گفتم  و برگشتم  

  گهید  و م یهم با که میداد  حیتوض گراهام و من کردمی م فکر -

.  ستین من حضور  اعالم به  یازین  

: گفت رشیپذ  مسئول  

. شدم راهت سد  ن یهم یبرا-  

ه؟یچ  پس باشه،-  

 شما از خوانی م نجایا یکارمندها  از ییتا چند  اوم، ... خب-

. کنند  تشکر  

:دمی پرس و انداختم ن یچ رو میشونیپ  

؟یچ  بابت تشکر؟-  

. اند شده یمتفاوت  جور هی نهیبی م  رو شما شونیا ی وقت از-

.  شده تر راحت باهاشون داشتن کار  و سر و... تر خوب

  یکار هر اما. یچ ا ی ،یدار ییجادو مهبل هی شما دونمی نم
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  راحت  رو ما  یهمه ی زندگ شما. بده اشادامه یکنی م یدار

. ی کرد  تر  

 

 بودند  نشسته اطراف ی ها اتاقک یتو  که یافراد از یتعداد 

 و شدند  روش دنباله یباق  کرد، شروع نفر  ک ی. زدند  دست

  مردم نیا نیتحس مورد   هام،دست یتو یکاغذ  یهاجعبه  با من

.  بودم  گرفته قرار  

!کردم؟ی م  می تعظ د یبا حاال  

 

 چون باشه، دهی شن رو اهویه و  ها زدن کف  یصدا گراهام د یبا

. شد   باز  دفترش در  

... خب  چه-  

 لبخند  و شد  تر  میمال اشچهره یرو نشسته اخم  من، دنید  با

:زد   

 دست چرا ام؟داده دست  از رو ی زیچ نجایا من... ایثر-

زنند؟ی م  

:زدم بهشون یچشمک و کردم  نگاه کارمندها به برگشتم،   

. کردم  فیتعر براشون جوک هی فقط من-  
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من؟ دفتر داخل یآی نم  چرا یش ینما خانم خب،  ی لیخ. دم یفهم-  

 چسبوند، اون به رو  من گراهام شد، بسته سرمون پشت در

:گفت  بعد  و کاشت هاملب  یرو ی محکم یبوسه  

 حضورت. من  مثل درست... هستند  تو یوونهید  همه-

.  بود  یعال یزیسوپرا  

. بذارم تنهات مسئله نیا یتو خواستمی نم-  

: گفت و گذاشت  من یشونیپ یرو رو شیشونیپ  

  طرف از اما. یباش  نجایا خواستمی م واقعا من ... یدونی م-

.  نه  ای کنهی م  ناراحت رو  تو کار نیا نبودم مطمئن گه،ید 

  خوشحالم یلیخ اما  بدم، قرار  فشار  تحت رو تو خواستمی نم

.یاومد  که  

. باشم داشته کار و سر یناراحت با  د یبا کنمی م  احساس خب،-  

: کرد  لمس رو هامگونه  

  رو نکاری ا یتونی م نباش، فردا نگران و اب یدر رو حال-

؟یبد  انجام  برام  

: گفتم و دادم  تکون رو  سرم هاشدست  مقابل  

. کنمی م رو امی سع-  
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  گلمونیب یهانون  و مینشست گهیهمد  کنار  رو ی بعد  ساعت  مین

 و بود  کرده دراز زشیم یرو  رو پاهاش گراهام. میخورد  رو

  یهاپنجره از.  بود  تر  آروم داشتم رو انتظارش من اونچه از

 و بودند  دهیرس اتاق به د یخورش درخشان  ی پرتو دفترش،

  کرد،ی م تماشا رو من خوردن که ی نیح گراهام، یهاچشم

.  باشه خوب حالش  د یرسی م نظر به. دند یدرخشی م  

  برسه بهت قراره که  یخبر از. یرسی م  نظر  به خوب-

؟یترسی نم  

  حالم  نجا،یا ی ا یب نکهیا از قبل بگم  صادقانه ه؟یچ یدونی م-

  همه ، یینجایا من  یبرا تو نکهیا دونستن. خورد ی م بهم داشت

.  فتهیب  ی اتفاق چه ستی ن  مهم. کنهی م متفاوت  رو زیچ  

. کنم  بهتر  رو  حالت تونستم که خوشحالم-  

.  زم یعز ، یکنی م  بهتر من  یزندگ یتو رو زی چ همه تو-

.  رو زیچهمه  

  یابوسه متی مال  با و گرفت   رو  دستم کرد، دراز رو دستش

 یداخل یمخابره دستگاه از  ییصدا بعد  و. نشوند اون یرو

: انداخت وقفه لحظاتمون نیب  

  اما ندارند، مالقات قرار . نجانیا ویمور خانم  مورگان،  یآفا-

. نجانیا شونی ا میبد  اطالع شما به دارند  اصرار حال هر به

.  نجانی ا ی چ بابت د یدونی م شما گنی م  
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: د یچیپ درهم اممعده دم،یکش رونیب دستش از رو  دستم یوقت  

نجاست؟یا ویوژنه -  

:د یمال رو هاشقه ی شق ید یناام با و بست رو هاشچشم  

.  اد یب نجا یا به تست  یجه ینت یبرا خوامی نم  گفتم بهش. لعنت-

. دهینم گوش اون که دونستمی م د یبا  

. یکن رونیب رو اون یتونی نم تو  خب،-  

. تونمی م که  باش مطمئن-  

  خوشحال هم یلیخ من  یکن رونشیب یبخوا اگه  کن باور-

  دختر ییکلو  ی بفهم بعد  و یبکن  رو  کار نیا  اگه اما شم،ی م

  کنه؟ تر آسون رو کارها کارت نیا قراره چطور توئه،

 زودتر  چه هر و  یبزن  کله و سر اون با  د یبا ،ینخوا ای یبخوا

. بهتره  ،یریادبگی  

:داد  تکون سر خودش یبرا و رفت فکر به  قایعم  

. توعه با حق-  

: گفت و  فشرد  رو دکمه  

. داخل بفرستش-  

. بود  شده تموم  ما بخش آرامش یصبحونه رسما  
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 غذامون یکاغذ  یهای بند  بسته کردن  جمع سرگرم   رو خودم

.  کنم پرت امَرَونده شیپ  وحشت از رو حواسم  تا کردم  

  سرش پشت رو در یآروم به و شد  داخل ویوژنه  شد، باز در

 و یمداد  نوک یدامن. بود  دهیپوش لباس کارانه محافظه. بست

 د ید  درمعرض رو بازوهاش که  رنگ  ی کرم نیآست بدون بلوز

.  پنج یشماره شنل  ... بود  آشنا عطرش یبو. بود  داده قرار

  و الغر پای ر ی کل ،یونیزیتلو ی مجر هیشب  که شدم متوجه

.  داشت شباهت  زن اون به  واقعا. بود  زاندامیر  

 ور  ساعتش با و  بود  ساکت. ننداخت بهش ینگاه ی حت گراهام

  فکر. بود   یعصب یعادت ن یا بودم دهیفهم حاال  تا.  رفتی م

.نبوده نطوریا اما بود، کرده عادت ترک بایتقر کردمی م  

: گفت و شد   چشم  تو چشم من با اول ویوژنه  

. یینجا یا هم تو دونستمی نم  نا،یسور-  

  یجه ینت  که یوقت  گراهام،  از ت یحما ی برا. بله و. هستم ایثر-

. نجام یا رسه،ی م شیآزما  

: گفت و نشست یصندل یرو  

.یدونیم  رو  زیچ همه  تو پس...  خب-  

.میداری نم نگه  ی مخف  هم از رو یز یچ گراهام  و من. بله-  
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  رو تو یخوب یاومد  نجایا به  اون یبرا نکهیا. خب  یلیخ-

. رسونهی م  

:زد   حرف باهاش  گراهام  باالخره  

  تو دمی م حیترج من  که قت یحق  نیا یدرباره ما کردمی م فکر -

. میکرد  صحبت  یاین  نجایا به امروز  

  با رو  تایریس گوش تو  مطمئنم. گراهام  باشم، نجا یا د یبا من-

 ی برا امروز هم  من  اما. یکرد   پر هستم یبد  آدم چه من نکهیا

.اماومده نجایا به  تو  از تیحما  

:بود  عبوس  گراهام یصدا  

  نقدریا شیچ. ای -رَ -ث  . تا یریس نه  نا،یسور نه است،یثر اسمش-

 سخته؟

  یبرا خب؟ ام،ی عصب کم ی االن  من. متاسفم ...  ا یثر... ایثر-

.  باشم  یحام کنم ی م یسع  هم من  فقط. امومدهی ن یدردسرساز

  اما کنم، ی نم انکار . منه ریتقص اوضاع نیا تموم  که  فهممی م

  رو اوضاع کنمی م ی سع فقط. بدم  رییتغ  هم رو  گذشته تونمی نم

  رو  عمرم یباق اشهب قرار  اگه و. کنم  تیهدا ی درست سمت به

. کنم یم رو  کار  نیا کنم،  کار  نیا صرف  

  واقعا ا ی نکهیا  نیهمچن. کنه هیگر خواستی م دیرسی م  نظر به

  نیبهتر اسکار یزه یجا افتیدر یستگیشا  ای بود، ناراحت
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  نییپا موضعش از گراهام  نحالیا با . داشت رو ی گریباز

.ومد ین  

  از  گراهام و شد  برقرار کننده  ناراحت یسکوت یاقه یدق چند 

  نیب خودکار چرخوندن سراغ به ساعتش با  وررفتن

. رفت هاشانگشت  

 

 کنان غرولند  و کرد  پرت  اتاق یگوشه  به رو خودکار بعد 

: گفت  

دن؟ی م طولش نقدریا چرا بهش،  لعنت-  

  کار  به حالش کردن  راحت یبرا رو تالشش  نیبهتر ویوژنه

: گفت و د ی کش پاهام به رو  نگاهش گرفت،   

هستند؟ یبرند  چه  از دارم، دوست رو هاتکفش -  

  اما ست،ی ن ی زیچ نیهمچ  ای لوبوتن برند . کورس کلیما-

.آد ی م خوشم ازشون من و راحتند  هااون  

:زد  لبخند   

.آد ی م خوشم ازشون هم  من-  

  زدن قدم  به شروع. شد  بلند  و  د یکش عقب  رو شیصندل گراهام

  دست از رو شیخونسرد  داشت د یرسیم   نظر به و کرد 

: کنم  آروم رو اون کردم  یسع پس. داد ی م  
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  وقت  یکم  هنوز پس درسته؟ ظهر، از قبل گفتند  هااون-

. دارند   

: گفت و آورد  در رو لشیموبا  

. زنمی م  زنگ  شگاهیآزما به-  

.گذاشت بلندگو یرو رو  تماس بعد  و  

:داد  جواب یخانم  

. د ییبفرما کالور، شگاهیآزما-  

  از ی تماس ظهر از قبل بود  قرار. هستم  مورگان گراهام  بله،-

  هفته نیا که یتست  بابت باشم، داشته شما شگاهیآزما طرف

 بوده یباق زمان  تا  قهیدق  سه فقط ما. د یبود  گرفته ازمون

 آرنولد . بدونم رو جه ینت االن ممکنه اگه خوامیم . میدار فاصله

  تا کنند ی م  رتنظا شخصا شونیا که کردند  اشاره شوارتز

  من الزمه  اگه. رسهی م  من به صبح امروز جهی نت بشن مطمئن

. دارم هم رو دادند  بهم شونیا که یاژهیو یهیتوص  

.دهیمف دونستنش. آقا بله،-  

 دعا سکوت در. گفت خانم اون به  رو اطالعات گراهام

  اون پدر گراهام که داشتم رو یامعجزه  انتظار و کردمی م

  یبد  آدم شد یم   باعث کارم  نیا نبودم مطمئن  و. نباشه دختر

  که  اونجا تا بودم، نشده مطلع جی نتا  از که  یزمان  تا. نه ا ی باشم
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  یتو اگه شد ی م  یچ . بودم دواریام بود، من به مربوط

  مثل  که یشخص داشت؟ وجود   هم  یسوم مرد  هااون یرابطه

  یز یچ هر. بود  گراهام هیشب ا ی. داشت یارهیت   یموها گراهام

نه؟ مگه  بود، ممکن  

 یصدا آورد ی م  دست به  رو اطالعات خانم اون که همونطور

:د یرسی م گوش  به نه یزم پس  از برد یک یرو  ییهاکیکل  

  یجه ینت رسهیم  نظر به . مورگان یآقا د،یکن صبر لحظه چند -

  شما  به اعالم ی برا یکس کردند  اعالم ی وقت اما حاضره، تست

 انوسی اق یزمان یمنطقه  یرو  رو مبنا رهیگیم  تماس باهاتون

  نمیبب د یبا فقط. ستمهیس یرو  االن جهینت. اند گذاشته آروم

. ریخ ای  م یدار رو شما به  جهینت یارائه  به مجاز  پرسنل  

: کرد  زمزمه  لب ری ز گراهام  

. ح یمس ای-  

 

 هااون به چطور اوضاع دونستند ی نم چیه یغرب ساحل مردم

 عجله توان تموم  تا دونستند ی م  اگر که.  داشت یبستگ

. کردند ی م  

:کرد  نگاه  من به و داد  رونیب رو  نفسش ویوژنه  

. خردکنه اعصاب یلیخ نیا-  
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  هر  در اما بزنه، حرف  من با کرد ی م  یسع چرا دونستمی نم

. بودم کرده دایپ دادن جواب ی تو  یخوب مهارت من صورت

 داشتنش آرامش. برگردوندم گراهام  سمت به رو امتوجه

 نگران یلیخ اون. د یرسی م نظر به دور یاخاطره مثل درست

 خواستی م اون از یبخش کنمی م  فکر. دیرسی م  نظر به

  از اون، یگهید  بخش  که یحال  در باشه، اون دختر ییکلو

 که ییکوچولو دختر که  ییاونجا د،یترسی م عکس یویسنار

.  د یچیپ  بهم درونم. بود  شده پدر یب دونستیم خودش یبرا

  یاتفاق  چه ،یداشت دوست رو  یکس ی وقت که  بودم تعجب در

.  یکرد ی م احساس رو شخص اون ترس جسما که افتاد ی م

  حاال . بود  هم من درد  اون، درد . بود  من ترس گراهام،  ترس

.بود  شده  ادغام من یزندگ با اون یزندگ  

 

 که همونطور اما دارم، دوستش بودم نگفته گراهام به من

  یقه یدق چند  به امندهیآ کل کردمی م احساس بودم نشسته اونجا

  ما یرابطه  که  دمیرس جهینت نیا به  پس. داره ی بستگ یبعد 

. باشه یواقع ی زیچ د یبا  

  پنجاه منهتن، تبتل خان، ساالر  مورگان،  یج  گراهام من

. داشتم دوست رو یشلوار و کت  مغرور نیا مورگان،  یهیسا

  یهمه  از که بودم نیا عاشق.  بودم هااون یهمه عاشق من
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  من از که بودم نیا عاشق.  کرد ی م  ریتقد  من اتیخصوص

  باعث بار نیاول ی برا که بودم نیا عاشق. کرد ی م  محافظت

. اون یبرا باشم،   نفر کی  ی برا شخص نیترمهم بود  شده

  بود  ممکن شی آزما نیا یجهی نت به  توجه با که بود  نیا مسئله

 شه یهم دخترش. باشم  شخص نی ترمهم  نتونم نیا از  شتریب من

  که بود  یزی چ  نیا. گرفتیم  قرار تیاولو  و راس در د یبا

.  د ینفهم چوقتی ه وندتا فرانک  

 

:شد   پخش بلندگو از یمرد  یصدا  

  از یکی  برد،  من. صبرتون بابت  ممنون  مورگان؟  یآقا-

  االن. خوامی م  عذر ریتاخ  بابت و هستم شگاهیآزما رانیمد 

. گمی م  رو جهینت  

:داد  قورت سخت رو گلوش آب گراهام  

. خب اریبس-  

 از اومده دست  به جینتا درصد  ۹۹/۹ حداقل نوشته نجایا-

 شما بودن پدر نیبنابر. دارند   مطابقت هم با شما یهاشیآزما

.  هیقطع  

  یطوالن رو نفسش و داد  قرار  دهانش مقابل رو دستش گراهام

.  کرد  یخال اون یرو آهسته و  
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:داد  ادامه مرد   

 براتون رو  شما شیآزما  یجه ینت  از یکپ  کی  امروز ما-

 بابت مجددا.  برسه دستتون به فردا د یبا. کرد  میخواه فدکس

.خوامی م  عذر ریتاخ  

 

. زد  هیگر  ریز و پوشوند  رو صورتش ویوژنه  

: گفت یسادگ به  گراهام  

. ممنون-  

.  شد  رهیخ  من یهاچشم  به می مستق و کرد   قطع رو تماس  

 تالش و دادم  تکون بار  چند  رو  سرم . بمونم آروم کردم  یسع

  ش یپ خوب زی چ همه  که کنم  متقاعد  رو خودم  و گراهام  کردم

: زدم لب سکوت در . رفتی م  

. ست ین یمشکل-  

  من. نبودم مطمئن حرفم نیا از چندان درون، از اما

  حاال که بود   ی زی چ نیا. داشتم دوست رو اون که دونستمی م

. باشه  یکاف داشتنمدوست بودم دواریام فقط. دونستمی م گهید   
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 فصل بیستم

 گراهام

 

 در ،یاقهوه  یماسه  سنگ ینما با و،یوژنه  یطبقه سه یخونه

.بود شده واقع من آپارتمان از یل یما سه یفاصله  

 مکث  یکم شدن وارد  از قبل و  ستادمیا یآجر ساختمون یجلو

  چیه گهید  دم،ید ی م  رو یکلوئ یرسم طور  به  یوقت . کردم

.  نبود   یبرگشت  

  برام کلمه  نیا هم هنوز وجود ن یا با. بودم  پدر ه ی حاال من

.بود  ی خارج یمفهوم  

  یشام  قرار دارمونید  نیاول تا بودم کرده توافق ویوژنه  و من

 یخانوادگ دوست هی عنوان به رو من اون. باشه یمعمول

  به توجه با  و ی زیر برنامه  بدون بود   قرار. کرد ی م ی معرف

 اون واقع در م یبد  حیتوض یکلوئ به شد، زمانش یوقت طیشرا

  با  و. ن یزم یرو  یکی اون و بهشت   یتو یکی داره؛ پدر تا دو

  میتونستیم شد  تر راحت دهیا  نیا با اون یوقت زمان، گذشت

  خوشبختانه. م ی کن اصالح منصفانه رو هینظر اون کمک کم

  کنه، راحت من  ی برا رو کار نیا بود   گرفته  میتصم ویوژنه

. شد ی م جور جر  براش صورت نیا ریغ در  
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 اما بود،  نجایا من  با امشب هم  ایثر  خواستمیم بدجور

  ،شناختممی  مرحله به مرحله رو دخترم اول که بود  تری منطق

  یمعرف  مردم به رو اون و کردممی  شیزندگ وارد  رو ه یبق بعد 

  از رو هشناختی م شه یهم که ی پدر تنها تازه ی کلوئ. کردممی 

.بود  شکننده  یلیخ هنوز اون. بود  داده دست  

 

  قرمز در یرو  یفرنگ   توت یهاوهیم و هاشاخه با  یگل یحلقه

  در، شدن باز از  قبل و زدم  رو زنگ . بود  شده نصب خونه

.  دمی کش یق یعم نفس  

:کرد  اشاره داخل به سرش با و زد  یلبخند  ویوژنه  

. گراهام  تو،  ایب-  

  ی خاکستر  ای یانقره  د، یسف رنگ به  یچ همه هم خونه داخل

  داشت، من یخونه  به یاد یز شباهت اشخونه یطراح. بود 

 امقه یسل چقدر که اورد ی م ادمی به و. بود  مدرن و زی تم و تر

 روشن  ،یرنگ  یرنگ  یزهایچ  به  یلیخ رایاخ. بود  کرده  رییتغ

.  بودم شده جذب باطراوت و  

  نیهم یبرا بود، کرده پر رو هوا معطر یهاهیادو یبو

: دمیپرس  
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ه؟ یچ یبو نیا-  

-پد  تای های  53خونگی که  براش درست می کردم  رو یادته؟ 

.امپخته  امشب  ی برا که همونه  یبو. بود  اتعالقه مورد  یغذا  

  نگم  بهش و  رم یبگ رو خودم یجلو تا گرفتم  گاز رو زبونم

.  ندارم اد ی  به امیل یبرا اون زدن ساک از قبل از ی اد یز زیچ

. نبود  من یهازدن  شین  یبرا شب  ن یا حال هر به  

.  ممنون-  

. ی کن یراحت احساس نجایا خواستم فقط-  

 ویوژنه  که بود  نیا شد،ی م من ی ناراحت باعث که  یز یچ تنها

.  کرد ی م یباز رو خوشحال یکدبانو نقش  

کجاست؟ اون-  

  اجازه باشه بهتر کردم  فکر. کنهی م  یباز اتاقش یتو یکلوئ-

  نه،ی بب نجایا رو  تو ی عیطب طور به و رونیب اد یب خودش میبد 

 بدگمون خوامی نم. میکن  یمعرف  بهش رو تو باالفاصله نکهیا نه

.بشه  

   اومده ایدن یوقت از و داده بشیفر دروغ به مادرش  نکهیا به

 مشکوک کرده، امتناع بوده،  یک شیواقع پدر نکه یا گفتن از

 بشه؟

 
 نودل تایلندی. 53
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  رو اون تو. م ید ی م انجام رو  بهتره یکنی م فکر   یکار هر-

.نبوده من  انتخاب  نیا... البته که . یشناسی م من  از بهتر  

.دونمی م-  

: رفت آشپزخونه سمت به  و کرد  صاف رو گلوش  

ارم؟ی ب یدنینوش برات باش،  راحت-  

 بود  آشپزخونه مجاور  که من،ینش اتاق یتو یایصندل یرو

: گفتم  و نشستم  

. نوشمی نم ی زیچ چیه االن خوبه،  آب شام یبرا-  

 -مطمئنی؟ کنیاک دارم، مرلت 54هست و... 

: گفتم  و گرفتم باال  رو دستم  

.ندارم دنینوش قصد  امشب-  

. بگو بهم  یکرد   عوض رو نظرت  اگه... باشه-  

:گفت  ین یریش یبچگونه یصدا  

. شناسمی م  رو تو من-  

 
 اسم نوشیدنیهای الکلی رو داره ردیف میکنه... 54
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  از  یمین پرپشتش و بلند  یموها . دمید  رو یکلوئ  و برگستم

  داشت تن به  یصورت یخواب لباس. بود  پوشونده رو صورتش

 و یه تد ی 55به دستش بود . 

: شدم بلند  میصندل از و شد  کج یلبخند  از لبم  

؟یشناسی م  رو من-  

. ییبابا مراسم  ی تو... یکرد  دایپ رو سرم  سنجاق تو-  

 افتاده سرش از  امیل مراسم سر که  یپوم پوم  من. بود  درست

.  بودم برداشته رو بود   

: زدم زانو مقابلش  

.کلوچه ،یباهوش تو-  

ه؟ یچ اسمت-  

. گراهام-  
 -مثل تردک گراهام؟56

.آره کنم، ی م فکر -  

. یهست یباهوش تردک-  

: گفتم  و دمیخند  بسته دهان با  

 
 خرس عروسکی. 55
 نوعی بسکوئیت ترد. 56
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. یکلوئ ،یابامزه یلیخ تو-  

: انداخت وسط رو خودش ویوژنه  

 شیپ اومده شام یبرا.  باباست و من دوست گراهام... یکلوئ-

. ما  

مرده؟ من یبابا  یدونی م تو-  

 دوست یلیخ رو تو اون دونمیم . ناراحتم  برات یلیخ و. آره-

. داشت  

 اورد  رو اون و  برداشت رو یعکس  قاب و رفت  زیم  سمت به

  نگاه یکلوئ به عشق با  امی ل ،یفور عکس  یتو.  من شیپ

 هااون اطراف سقوط حال  در  یزی پائ یهابرگ و کرد ی م

.  نبود  یشک  چیه بود  یکلوئ  عاشق امیل نکهیا در. بودند 

  نکاریا عکس ی تو یکلوئ لبخند  دنید  اما کنم،  یتلخ خواستمی م

. کرد یم  رممکنیغ رو  

.هیعال واقعا دوتا شما  عکس نیا-  

. یمرس-  

 

  در و کنم دای پ  بهش گفتن یبرا  رو  یبعد  حرف کردم  یسع

: دمیپرس آخر  

؟یپوشی م خواب لباس زود  نقدریا شهیهم تو-  
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.هاوقت  یگاه-  

.دوختند ی م منم زیسا  کاش. رسند ی م  نظر به  راحت-  

: گفت و انداخت نیچ رو کوچولوش ینیب  

. استاحمقانه  نیا-  

.شد ی م  نطوریهم کنمی م فکر . آره-  

:گفت و داد   من  به رو یتد   

 -نگاه... تد ی  گراهامز.57مثل شیری نیهای  کوچولو.  

.د یخند   دل ته از بعد  و  

: گفتم و دمیخند  اشخنده از  

. باهوش دختر-  

: گفت  آشپزخونه از ویوژنه  

.استآماده شام-  

  بزرگ ینیس. بود  دهیچ  یخور ناهار  زی م یرو رو غذا

 کرده آماده که  بود  ی جاتیسبز و برنج نودل از  از پر یلیمستط

 از یسید  بود  یکلوئ یصندل  کنم گمون که  هم ی قسمت. بود 

 
 بسکوئیت خرسی شکل. 57
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  طرح  ی بشقاب ر یز. بود  شده گذاشته جاتیسبز  ب یترک و مرغ

 دورا، دختر جهانگرد 58بدجور تابلو بود . 

 

:د یپرس ویوژنه  

؟یآی م آب فقط  یگفت  گراهام، -  

.نطورهیهم-  

؟یخوای م  رو تیشگیهم  یفرنگ  تون ر یش تو. یکلوئ-  

 

؟یفرنگ   توت ریش  

. نداشت امکان  

 

: برگشتم  یکلوئ  سمت به  

. می فرنگ  توت ریش  عاشق من ؟یفرنگ  توت  ریش-  

. عالقمه مورد  یدنینوش نیا-  

؟یمدل چه-  

. کیکوئ-  

 
 یا دورای محقق، یه کارتون تلویزیونیه. 58
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  اون پس. بودم نخورده کینسکوئ ویوژنه  یجلو وقتچیه من

.بود  ی زیانگ شگفت تطابق چه نیا دونستی نم  

 

  یدنینوش نیهم یبزرگ  نیا به ایدن کل  یتو. وارهوونهید  نیا-

.  هست  هم من یعالقه مورد   

: دمیچرخ ویوژنه   سمت به  

  عوض یفرنگ  توت  ریش با رو درخواستم  تونمی م هم  من-

 کنم؟

:شد یم دهید  ریمتح ویوژنه  

.البته-  

 بدون و آشکارا  بار نیاول یبرا  دخترم، حضور در خواستمی م

  از رو  یفرنگ توت ریش داشتم. بخورم  کینسکوئ ریش خجالت

. کردمی م  خارج خفا  

: گفت و  د یچرخ مادرش  سمت  به یکلوئ  

.ی بد  بهش  هم یقوقول  ین  هی د یبا-  

.بخواد  کنمی نم  فکر اوه،-  
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 وونهید  انگار که  کردم نگاه ویوژنه  به یجور  ،یکلوئ بخاطر

: گفتم  و خواستم؛ی نم ی ن من کرد ی م  فکر که بود   

. خوامی م که البته-  

  یچیپچ یپ یصورت ی ن هی بعد  و داد  تکون رو سرش ویوژنه

  رو میدنینوش اون با که من دنید  از  یکلوئ. گذاشت من یجلو

.برد ی م لذت خوردمی م  

  با رو ریش نیا  یوقت دونستمینم  چوقتیه. یکلوئ ،یدونی م-

.شهی م  بهتر اشمزه  چقدر ی بخور ین  

 

:د یکش  یغیج یکلوئ  

.دونمی م-  

  عادت بهش تونستمیم. بود  ملموس هاشچشم داخل یشاد 

  من  مثل یکس  کردن رفتار   بچگونه  فقط دمید ی م  نکهیا. کنم

 نیا. داد ی م  بهم یخوب حس آورد،ی م هاشلب به خنده نطوریا

  یخوب به اما بود، دهیچش  رو زیعز درد   یتازگ به دختر

.  بود  کرده افتیدر رو مادرش مهر و بود  اومده کنار  باهاش

 مادر ویوژنه  د یرسی م  بنظر. کردمی م قبول رو نیا د یبا حداقل

.  باشه یخوب یلیخ  
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 نودلم دنیکش هورت نیح من ی تماشا از یکلوئ شام، طول در

 یکلوئ خندونن دوباره و دوباره  یبرا فقط و فقط.  برد یم لذت

  اما بود، ساکت ویوژنه . دادمیم  انجام یلوچ لوچ  رو کار نیا

 اشچونه  ریز رو دستش داد،ی م  گوش ما به  جمع یحواس با

 و گذاشته عقب یقدم اون. کرد ی م  نگاه ما به و بود  گذاشته

. می کن برقرار ارتباط هم  با یکلوئ و من بود  داده اجازه  

 

 رو هاشدست تا واداشت رو یکلوئ ویوژنه  شام،  از بعد 

 چطور بود  قرار  شب ی باق دونستمی نم.  بزنه مسواک و بشوره

:د یپرس و سرم  پشت اومد  دوباره یکلوئ که بگذره،  

؟یخوابیم  نجا یا شب تو-  

  دستور یبعد  مورد . مونمی م گهید  کم ی اما . خوابمی نم . نه  نه-

  ه؟یچ جلسه

؟یچ-  

. بفهمه  بچه هی که  کنم صحبت یجور گرفتمی م اد ی د یبا  

؟ یکن کاریچ شام از بعد  یدار دوست-  

. کنم  ک یپ  و کیش-  

؟یکن  ک یپ  و کیش-  

.آده-  
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داره؟ الزم یچ-  

. لباس فقط-  

 

:دمیخند   

لباس؟-  

.آره-  

 ویوژنه  به. بود  رفته   یزیچ دنبال به احتماال . رفت  و د یدو بعد 

  برام رو هانیا یهمه  بود  الزم انگار که  یطور کردم، نگاه

: کردم تکرار کنه، ترجمه  

ها؟لباس-  

  ی باق و یپرنسس یهالباس از پر  قفسه هی اتاقش یتو یکلوئ-

 خوابشلباس یرو رو هااون داره دوست. داره رو هالباس

  ه ی. بچرخه باهاشون شهی م خسته  که یزمان  تا و بپوشه

.  خوابشه قبل  فات یتشر نیا ییجورا  

 

  یتاج با پردار بلند  لباس هی حاال. د یدو  سمتم  به یکلوئ

  شال بزنم، یپلک  بتونم نکهیا  از قبل و. بود  دهیپوش یکیپالست

.  گرفت قرار گردنم ی رو یپر  
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.بپوشه  لباس خانم  هی مثل نخواد  گراهام  ممکنه  ،یکلوئ-  

  تماس در امزنانه  بخش با د یبا نه، یا منظورم. ست ین یمشکل-

.بود  هامکار  ستیل ی تو نیا باشم؛  

:داد  دستم به رو اون و برداشت  رو  تلفنم یکلوئ  

. ریبگ ما  از عکس هی-  

 اون یاراد  ر یغ طور به و گرفتم  یکلوئ و خودم از یعکس

 کردم  نگاه هیقض به گود  رونیب  از  بعد . فرستادم  ایثر  یبرا رو

 و بود  شده  رید  گهید  اما کنم، لغو رو  امیپ  گرفتم میتصم و

.بود  شده ارسال عکس  

  د،یقاپی م من گردن دور از رو  شال که همونطور یکلوئ

: گفت  

. گردمی برم-  

  تنها  منینش  اتاق یتو رو ویوژنه  و من و  رفت  اتاقش به

  یرو سرش  پشت و شده جدا لباسش از پر  تا چند . گذاشت

.  افتاد  فرش  

. گراهام ، ی هست یعال یکلوئ با  واقعا تو-  

.  داشتم رو انتظارش که  هیزیچ  از تر  یعیطب ی لیخ... حسش-  

. دخترته اون چون نطوره،یا که البته-  
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  به دوباره یکلوئ م،یبد  ادامه رو گو و گفت  میبتون  نکهیا از قبل

  د یسف خز با  قرمز، سمسیکر لباس بار نیا.  اومد  من سمت

. بود  سرش  یرو بلند  کاله هی و بود  دهیپوش  

؟ یبرف شاهدخت   تو-  

. سمسمیکر   پرنسس من-  

: گفت و گذاشت من  سر یرو رو بلند  کاله  
 -تو هم اسکروج ی. 59

  یدرست نقش که باشند  دهیعق  نیا به  مردم از  یلیخ کنم  فکر -

.یکلوئ ،یداد  ارجاع بهم رو  

؟یچ-  

: زدم لبخند   

. یچیه-  

  دختر  هی با  صحبت حال در که کردمی م یادآوری خودم به د یبا

.  بودم مهین و سال چهار یبچه  

  نکهیا تا د یکش طول یساعت  کی هالباس کردن  عوض یباز

.  بره تختش به د یبا  گفت یکلوئ به ویوژنه  

 
 شخصیت فیلم سرود کریسمس. پیرمردی بدخلق و ناخن  خشک که با اطرافیانش بد رفتاره.59
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  به. گذشته خوابت زمان  از ساعت م ین هم االنش ن یهم-

. بگو ری بخ  شب گراهام  

  عادت کلمه نیا به هنوز.  من دختر  . اومد  سمتم به دخترم

  مادرم  هیشب حد  از شیب اون  ا،یخدا. ستاد یا مقابلم. بود  نکرده

  یادآوری بهم موضوع نیا. شد ی م عاشقش  حتما مادر. بود 

  م یم اطالع به  رو خبر  نیا تا شدمیم آماده د یبا که کرد 

.  برسونم  

  و نکنم بلند  رو  هامدست تا  رمی بگ رو خودم یجلو تونستمی نم

  تموم  اما بترسونم، رو اون خواستمی نم. نکشم رو هاشگونه

  و بدم انجام رو کار نیا و کنم نوازش رو اون خواستمی م شب

.بود  فرصتم نیآخر نیا  

. دلبر ر،ی بخ شب-  

نجا؟یا یآی م  هم باز-  

.یکلوئ  ،یکن  حساب روش یتونی م-  

  از کلمات  نیا از ترخالصانه و درست یحرف  چیه  حاال تا

  خالص  من شر  از تونستی م اگه عمرا. بود  نشده خارج  دهانم

.بشه  

 

*** 
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  انتظارش تونستمی م اونچه از  بهتر یلیخ یل یخ قطعا امشب

.  بود  رفته  شیپ  باشم، داشته رو  

  اصال ایثر  شدم متوجه لمیموبا چک   و نیماش  به برگشت  با

  سرعت به و بود  نداده رو  بودم فرستاده که یعکس جواب

.  کرد  عوض ینگران با رو جاش درونم  یگرما احساس

 نبود  نطوریا ایثر. شد  ضعف و  ینگران حس غرق بدنم  ناگهان

. نده رو هامام یپ جواب که  

. بودم احمق هی من  

.بودم  ار یع تمام  یعوض احمق هی من  

.  فرستادمی م ا یثر یبرا رو عکس اون د ینبا وقتچیه  

  به ای ذاشتمی م تنها رو اون د یبا امشب. گرفت باال  قلبم  ضربان

رفتم؟ی م نیبروکل  

  ستم ین مطمئن  هنوز. کن پارک آپارتمان یجلو فقط س،یلوئ-

. رمی م کجا  

  ی گوش شد، متوقف  آپارتمانم یجلو ن یماش که لحظه همون در

. د یلرز ا یثر از ی پبام اعالن با  
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 یتو لمیموبا. بودم نشده  امتیپ یمتوجه حاال  نیهم تا: ایثر

  دوست یپر شال یتو تو. بود شارژ  یتو اتاق، یکی اون

  کنم فکر.  رفته شیپ خوب  زیچ  همه  خوشحالم.  ی شد یداشتن

  فردا. کنمی م سرما احساس کمی. بخوابم زودتر  امشب

.بوس. میکنیم صحبت  

 

. دمیکش یآسودگ  سر از یطوالن یآه بود، داده  جواب نکهیا از

.  خوندم رو امیپ دوباره و دادم  هیتک یصندل یپشت  به  رو سرم

 خوب حالش بود  گفته .  نه ا ی برم  نیبروکل به  نبودم مطمئن

  تماس  اما گرفتم، رو اششماره و برداشتم رو یگوش.  ستین

  به  ای  گرفت،ی م  دهیناد  رو تماسم داشت. شد  منتقل ری گ غامیپ به

  یوقت. بود  کرده لنتیسا رو شیگوش د یشا بود؟ رفته خواب

.  گفتن پرت و  چرت به کردم  شروع  بذارم امیپ خواست صدا  

 

  فقط. ستین خوب حالت که  متاسفم. خوشگله سالم،-

  از احتماال تو. بشنوم  رو صدات دنیخواب از قبل خواستمی م

 آماده یوقت خوامی م. رفت  شیپ خوب امشب. ید یخواب قبل

  فکر.  یبدون رو  ی زیچ هی د یبا  ا،یثر اما. ینیبب رو اون یشد 

  ادهآم نکاریا ی برا تونستمی م  نبود، تو خاطر  به  اگه کنمی نم

  سال چند  که ست ین ی همون هستم، االن من که  یمرد  نیا. بشم
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 پدر اون یبرا  امیل پدر. بودم یبدبخت آدم من. بودم شیپ

  اون من تو، خاطر به  حاال اما. امشده متقاعد   من. بود  ی بهتر

  ،یاد ی ز یزهای چ تو چون. سزاوارشه یکلوئ که  شمی م یپدر

.یداد  اد ی من به  مهمه، یزندگ  یتو اونچه از  

 

. کردم  مکث  

 

. لعنت  

. بگو بهش االن ن یهم. یدار دوستش بگو بهش  

 

... من ا، یثر-  

 

. پیب  

 

.بود  کرده قطع من  یرو رو تماس یعوض یگوش  
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 فصل بیست و یکم

ایثر  

 

  نییپا رو  نیماش یپنجره  یشه یش گراهام  نکهیا از  قبل تا

  پارک  آپارتمانم یروادهیپ کنار که  نشیماش یمتوجه  ،بکشه

 خودش به رو  امتوجه جذابش، یصدا. بودم نشده بود، شده

: کرد  جلب  

خوشگله؟ ،یش سوار یخوای م-  

: رفتم رهیت  نیماش  سمت به  

  ،یکنی م شنهاد یپ شما  رو یسوار طور چه.  داره یبستگ-

 ساالرخان؟

  شد  م یریگ غافل باعث  که عی سر یحرکت با کرد،   باز رو در

  نکهیا با. نشوند  پاش یرو رو من و داخل  د یکش رو بازوم

 بودم، نخورده رو امقهوه فنجون نیدوم هنوز من و بود  صبح

.بود  اب یکم نی ا. اورد  لبم به لبخند  اشگوشانهی باز حرکت  اما  

: گفتم خنده  با شدم،یم دهید  ها یادخترمدرسه مثل احتماال  

؟ یکنیم  کار یچ نجایا-  

. کار  سر  برم رو  خانمم اومدم-  
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.  یشی م دهید  هانیغازنش  هیشب  خانمت؟-  

. بود  اومده خوشم لفظ نیا از خفا  در البته، که  

  ی وقت. د یکش نفس قیعم و کرد   یمخف  گردنم  یتو رو صورتش

  تنم  از تنش کردم احساس شد، پخش پوستم یرو بازدمش

.  شد  خارج  

  نبود، خوب حالت موقع اون. بود  شده تنگ برات دلم شبید -

؟ یبهتر امروز  

  خوب خواب هی  اما ام،شده ضیمر  کردمی م فکر. بهترم واقعا-

.  کرد  بهتر  یلیخ رو حالم  

  کنه؟ بهتر رو حالت تونهی م یچ گهید  یدونی م-

 بود  داشته نگه سرجام  رو من  و بود  زانوم کنار راستش دست

  که یدامن و  .شد ی م کینزد   رونم  به داشت اشگهید  دست و

.  بود  کرده راحت رو  شیدسترس هم بودم دهیپوش من  

 

  بهتر  رو من حال تونهی ماون  تو؟ ساالر  بزنم، حدس بذار-

 کنه؟

  اما.  باشه نطوریا تونهی م قطعا  ،یکرد  اشاره بهش که  حاال-

. منه  فکر یتو  که ست ین یز یچ نیا قتا یحق  

ست؟ ین-  
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:داد  تکون رو سرش یآروم به  

  اتافه یق  که کردمی م ی باف الیخ نیا مورد  در داشتم قتا،ی حق-

 خواستمی م و. ه یسکس جهنم قدر  به چطور یشی م  ارضا یوقت

  فکر  داشتم. کنم تماشات کینزد  از تا  کنم دایپ رو فرصتش

  دفتر سمت به  ری مس یتو امروز دارم دوست که کردمی م

  حد  زا شیب هستم  داخلت یوقت. بکنم  انگشت  با رو  تو کارت

. بخونم رو اتچهره  بتونم  که پرته حواسم  

... یبخون  رو امچهره یخوای م تو-  

  و کردم، اشاره دامنم یکل یمحدوده به و چرخوندم رو انگشتم

:دادم ادامه همزمان  

... که  یوقت-  

. آره کنم، یم  انگشتت دارم-  

.   بود  یجد  مرگ حد  در اون.  کردم نگاه گراهام یهاچشم  به

:گفتم  اشراننده به مون،یچشم ارتباط قطع بدون  

.سیلوئ لطفا  ورک،ی و کم ی و  هفتاد  ابون  یخ-  

 

 وارید  تا داد  فشار  رو یادکمه شرارت و شوق ن یب یلبخند  با

 گشاد  هاش  چشم  و کنه جاد یا حائل راننده و  ما  نیب یاشهیش

  رو معمولش یشلوارها و کت از  یکی  کار یبرا اون. شدند 
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  قدرت  تاجر همون شکل به رو اون از نچیا هر  که بود  دهیپوش

  که  یکار تنها  لحظات، نیا در اما. داد یم نشون بود  که یمند 

. بودم من بود، کرده تمرکز اون یرو اون  

 

  من  یوقت پس. کرد ی م  کیتحر رو من  گراهام، به نگاه خود 

  از  کرد، باز هم از رو پاهام و داشت نگه پاهاش  یرو رو

 اونچه آوردن دست به  یبرا نبود  الزم. بودم س یخ براش قبل

  قابل  طرز به. بکنه  ی اد یز کار بود  اومده نجایا  به خاطرش به

.  نشد  خجالتم  باعث  من، به مدتش تمام  نگاه حس ،یامالحضه

  شده سرمست من  به  نگاه با اون نکهیا دونستن با عوض، در

. بود  گرفته باال  حسم بود،  

 

.  شد  تموم  من کار که میبور دهینرس  هم نیبروکل پل  به ی حت ما

:دادم هیتک اشنه یس به رو  سرم  و دمیکش ت یرضا از یآه  

. متروعه از  بهتر یلیخ نیا-  

:د یخند   

  و حمل نوع نه ،یباش کرده اشاره من سیسرو به دوارمیام-

. نقل  

.البته-  
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  سرم یرو یابوسه و داد  فشارم  د،یچیپ دورم رو هاشتسد 

:نشوند   

 در تو  یبرا هفته  ساعت چهار  و ستی ب سیسرو نیا-

.  یاریب  زبون به  هیکاف.  ایثر دسترسه،  

  پخش بدنم ی تو که یآرامش  از و موندم ساکت یق یدقا یبرا

  دو هر. بردم  لذت گراهام یبازوها نیب بودن و بود  شده

 شدم متوجه م یشد  منهتن وارد  نکهیا از بعد . میبود  ساکت

  که بابت  نیا از  و مینداشت دفترم به دنیرس تا یاد یز  فرصت

  گناه احساس بودم  دهینپرس یز یچ گذشته شب  یدرباره هنوز

.  کردمی م  

  برام  شبید  که شالت اون با تو و یکلوئ عکس عاشق-

.  رفته ش یپ خوب اولت دارید  انگار. شدم یفرستاد   

. استالعادهفوق اون-  

  به  هاش، صحبت نیح تا  برداشتم اشنه یس یرو  از رو سرم

 هاشچشم زد ی م  حرف یکلوئ  از داشت یوقت. کنم نگاه اون

:دند یدرخشی م  

  رو امگونه . باستیز  و زن طعنه و. استبامزه و باهوش اون-

:کرد  نوازش  



 مغروِر کت و شلواری، ریحانه.

 394 

. توعه هیشب  یلیخ تشیواقع-  

. قشنگه و باهوش مادرش-  

  فکر  نیا به  خونه رفتمی م داشتم ی وقت شبید  بگم  بده یلیخ-

؟یبود  اون مادر تو کاش که کردمی م  

.  یلیخ-  

:دادم ادامه و کردم یمکث  

.هست  هم نیریش  و صادقانه اما-  

. ینیبب رو اون تو تا  کنم  صبر تونمی نم-  

:بود  وحشتناک برام  

. باشم کار نیا یآماده ستمین مطمئن-  

  یتو رو درد  من اما داد، تکون درک از  ی سر گراهام

.  دمید  هاشچشم  

  فقط  من. بشنوم تو از اون یدرباره رو  زیچ همه خوامی م اما-

 رو  ییابتدا یزهایچ واقعا  من. م یبر شیپ آروم د یبا کنمی م  فکر

 رو خودمون یرابطه  هنوز ما و دونمی نم هابچه یدرباره  هم

. مینکرد  مشخص  هم  

:کردم احساس رو  بدنش انقباض  

. م یکرد  مشخص رو مون  رابطه قبال  ما-  
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... که نبود  نیا منظورم-  

. ایثر  دم،یفهم. ست ین یمشکل-  

 

*** 

 

ز، یعز یدایآ  

 رو اون من.  مهه باهم هستیما  چهار پسرم دوست و من

 مشکل. داره دوست  رو من  گفته بهم هم اون دارم، دوست

 خواسته مثل  یخاص  احساس من شهینم باعث اون که نهیا

  من دنید مشتاق  چوقتیه اون. بکنم بودن  مطلوب ای شدن

  مونیجنس تی فعال یکننده شروع من اوقات اغلب و ستین

  اما کنم، صحبت باهاش باره نیا در کردم  ی سع  من. هستم

 به کنمی م حس  که احمقم من. نکرد عوض رو یزیچ نکاریا

دارم؟ ازین شدن خواسته  

. یتیس یجرس   ستا،یکر-  

 

  فکر  که  ییهااون و کردمی م ی بند  دسته رو روزانه یهالیمیا

.  ذاشتمی م کنار دارند، رو لشیپتانس کردمی م  
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   ز، یعز یدایآ

  همخونه هم  با شیپ اه م شش برد،  پسرم، دوست و من

  از  رو  کارش اون نامه، اجاره  یامضا از بعد  هفته  هی. میشد

... داد  دست  

 

ز، یعز یدایآ  

... داده   دست  از  رو شیجنس  التیتما شوهرم  آدی م نظر به  

 

   ز، یعز یدایآ

 نهیا مشکل ذارم،ی م  قرار مالحظه با و بافکر ی مرد با من

... و استشلخته اون که  

 

   ز، یعز یدایآ

...  و بره  در   کفم از می زندگ عشق  بدم  اجازه ترسمیم  

 

.  بکوبم  زیم به  رو سرم  خواستی م دلم شد، تموم  کارم یوقت

  کرده یخداحافظ گراهام  از اونجور نکهیابابت  از  ،قبل از
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  نیا تموم خوندن با حاال  و. داشتم یمزخرف احساسم بود 

  قدرنشناس چقدر قتا یحق بودم شده متوجه روابطاین  مشکالت

  رو من تا بود  اومده نیبروکل تا رو راه همه نی ا گراهام. بودم

  دلتنگم چقدر نکهیا گفتن با  فقط رو های آزردگ ی   همه برسونه،

  ارگاسم  هی بگم  که نبود  ذکر به  الزم بود، برده نیب از بوده

 در خودش و بود  کرده می تقد  بهم  هم رینظ ی ب یصبحگاه

  کار یچ من و.  بود  نکرده افتی در یجسمان لذت چیه عوض

  خسته . کنه دایپ یافتضاح حس بودم شده باعث بودم؟ کرده

. ایثر ،ینباش  

 

  یحت که خواستمی م یاونقدر رو اون من که بود  نیا مسئله

  و. باشه ممکن گهید  انسان هی خواستن نقدریا کردمی نم فکر

  ونیم در یابچه  که حاال  یحت. ترسوند ی م رو من  فکر نیا

  و نشستم میصندل یرو دوباره. دمیترسی م قبل از شتریب بود 

  یاد یز مدت.  کنم  تصور رو  گراهام بدون یزندگ  کردم  یسع

 گهید  چون.  کنم احساس رو میزدگ وحشت تا د ینکش طول

  دوست چه بفهمم  شد  باعث کارم  نیا نیهمچن و. تونستمی نم

.  بودم  یمزخرف دختر  

 

. بردارم رو لم یموبا تا  کردم دراز  دست و گرفتم یق یعم نفس  
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.نمیبب رو یکلوئ خوامی م. متاسفم  صبح امروز بابت: ایثر  

 

  در. کردند  حرکت به شروع کوچک  یهانقطه سه باالفاصله

. نه ای بود  آشفته  صبح یماجراها از هم اون بودم فکر نیا  

 

؟یمطمئن : گراهام  

  رو  زیچ همه  خوامیم من و توعه از یبخش  اون: ایثر

.بدونم تو درمورد  

  منتظر صبرانه ی ب و نکردم افتیدر یزیچ یاقه یدق چند 

. بودم جواب  

 

. ایثر ممنون، : گراهام  

.ممنونم تو از  من . نه: ایثر  

؟یچ   بابت: گراهام  

. یهست که ی مرد نیا بخاطر: ایثر  
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  تا . بعدش روز دو یبرا حداقل بودم، آروم نسبتا اون از بعد 

 ویوژنه  با  ناهار قرار برا  رمون،یمس یتو که  شنبه روز

.میبود   

 

*** 

 

درسته؟  آم،ی م هم  من  یگفت ویوژنه  به تو-  

.آره-  

. نکرد  یاعتراض اون و-  

 نبود  هم ی ازین و. نداد  یجواب و شد  منقبض گراهام  فک

.  بگه  یزیچ  

: دمیکش یآه  

. باشم اونجا من خواد ینم اون-  

.خواد ی م یچ اون نداره یتیاهم-  

.هییکلو مادر اون. داره که البته-  

 

  د بو برقرار یسبک  کی تراف م،یبود   نشسته گراهام نیماش پشت

  قبل  از . میداشت فرصت قرار  زمان  تا یساعت  مین حدود  ما و
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 من خواستینم ویوژنه  نکهیا دونستن و بود  خرد  اعصابم

. بود  آورده درد  به رو  سرم بدتر  باشم اونجا  

:فشرد  و  گرفت رو دستم  

 شیآسا و رفاه به کمک  یبرا یدرست یدلواپس ویوژنه  اگه-

  تو به د ینبا اون که  کردمیم  موافقت باهاش داشت، ییکلو

.  مهمه من یبرا نیا و نداره اما . بشه ی معرف  

ه؟یچ دلواپس پس-  

:گفت  و شد  منقبض فکش دوباره  

.  ست ین مهم -  

  نیا به  بشتر. ندادم ادامه اما بدونم، خواستمیم  که یوجود  با

  حرفمون سیلوئ و م یکرد  توقف سوم ابونیخ  یتو ما که لیدل

:بود  کرده قطع رو  

  شصتم ابون یخ ریمس و  ابونهیخ یتو لی چرثق  ه ی انگار-

.  استبسته  

:داد  جواب گراهام  

.میشی م ادهی پ ما ست، ین یمشکل-  

  و کرد  چک رو ساعتش اول ن،یماش از شدن خارج  از بعد 

  پشت  از یوقت. کرد  دراز من  به کمک  یبرا رو دستش بعد 
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  سرم  پشت رو  در کنم،  حرکت نداشت اومدم،  رونیب نشیماش

: د یپرس و بست  

رستوران؟ ی تو می بر زودتر یخوای م-  

م؟ی نزن اطراف نیا  یگشت  هی چرا-  

 

  ی تو یرو ادهیپ  از بدتر موندن، منتظر و نشستن نظرم  به

 یویاستد  به  مون،یزن  قدم نیب. بود  زااسترس ،با یز یروز

. م ید یرس استپز، د یسا وست  اسم، به  یرقص  

ره؟ی م یکلوئ که  هییجا نیا-  

  از ید یجد  یدوره ی تازگ  به یکلوئ بود  گفته گراهام به ویوژنه

  سه ی تیپیسرند  رستوران یکینزد  در رو رقص یها کالس

.  بود کرده شروع  

.دونمی نم-  

 ریتصو یانه ییآ یهاشهی ش اما م،یکرد  کم رو سرعتمون

  از بعد . د ید  رو داخل شد ی نم وند کرد ی م منعکس رو خودمون

  پشت از یازنونه یصدا م،یشد  رد  اونجا از  ما که نیا

.شد  بلند  سرمون  

 

. گراهام-  
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  داشته نگه باز رو ویاستد  در  که مید ید  رو ویوژنه  و م یبرگشت

.بود   

.ویوژنه -  

:داد  ادامه بعد  و داد  تکون  سر گراهام  

.  ا یثر ادته،ی  که رو شونیا-  

: گفت  و زد  یلبخند  ویوژنه  

. خوشحالم دنتید  از چقدر. ادمهی آره،-  

!نطورهیهم که البته  

  اتاق از یتونی م تو اما مونده، کالس  اتمام تا  قهی دق ستیب-

 اون و اشطرفه  کی اششه یش واقع در. شین یبب تماشا

. یکنی م نگاه رو کردنش نیتمر  یدار تو فهمهی نم  

. دادم تکون سر  من و کرد  نگاه من به  گراهام  

 نشسته شترشونیب. بود  نیوالد   از پر  تماشا اتاق و،یاستد  داخل

  کالس به شهیش از  یحت و زدندی م  گپ گهیهمد  با و بودند 

.  رفت  شهیش  سمت به د یترد  با گراهام . انداختند ی نم  ینگاه

 لباس که بود  یاساله  پنج چهار یهابچه  دختر از پر کالس

  دنبال ،یصورت رنگ یایدر ونیم. بودند  دهی پوش باله رقص 

 دختر  نیتر نیتحس قابل  یکلوئ اگه یحت . گشتم یکلوئ
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کوچولوی اونجا نبود  هم با  توتوی60 سبز  فسفر ی  که پوشیده 

. اومد ی م چشم  به راحت بود،  

 

 دوارمیام. زنهیم  باز سر شدن هابچه   یباق رنگ هم از اون-

. بذاره کنار رو عادتش نیا  

: گفت و کرد  نگاه کوچولو دختر  به یفتگ یش با  گراهام  

.  نکنه  رو کار نیا دوارمیام-  

. شدند  تنگ  هاشچشم و د یرس من به ویوژنه  نگاه  

 اون ریز و بود  دهیپوش یرنگ یکرم شلوار  و کت ویوژنه

  خانمانه،  که اومد ی م  چشم به  یرنگ  یآب نی آست یب راهنیپ

 دایپ نجایا رو ی زن چیه  مطمئنا اما بود، کیش و گرون

.  باشه دهیپوش نطوریا که یکرد ی نم  

  ی وقت ها،شب  شنبه سه قبال اون. هیکلوئ د یجد  کالس نیا-

... پدرش  

: کرد  اصالح رو اون و شد  بود  زده که  یحرف یمتوجه بعد   

.  رفتی م ابونیخ سمت اون باشگاه به  که ام یل با همزمان-

  کردم  فکر من و شد  تموم شی پ یهفته  چند  اشدوره نیآخر

 
 دامنی که برای تمرین رقص پوشیده. 60
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  مجبور اون تا هاهفته  آخر یبرا میبنداز ور هاش کالس بهتره

. فتهی ب یمیقد  روند  اد ی  به نباشه  

. داد  تکون  سر گراهام  

: گفت  و اومد  ما سمت  به یاحامله زن  

درسته؟ ، یتهس یکلوئ  مادر شما-  

. بله-  

 یکلوئ مقابل و برداشت شکمش  ی باال از رو دستش زن

: گرفت   

  کالس از قبل  شیپ یهفته  آنا. نیکاتر هستم، آنا  مادر من-

  کردم  فکر.  داشتی برنم یکلوئ یدرباره زدن  حرف از دست

. د یباش  باهم اوقات  یبعض بتونند  هابچه د یشا  

. شهی م نکاریا عاشق یکلوئ  مطمئنم. حتما-  

  یکلوئ حرکت هر و بودند  شده شه یش خیم گراهام، یهاچشم

.  کنه نگاه نیکاتر به تا برگشت  اما کرد،ی م دنبال رو  

: گفت و  زد  یلبخند  زن  

  نطوریا شماعه، نیع درست اون. یباش یکلوئ پدر  د یبا شما-

ست؟ین  
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  نامشخص ویوژنه . شد  رهیخ ویوژنه  به و موند  ساکت  گراهام

: کرد  ی معرف  

.هستند  مورگان  گراهام شونیا ن، یکاتر-  

  که  ییاونجا از کرد، نگاه من به و اورد  جلو رو دستش زن

: د یپرس بودم،  ید یجد  یچهره  

؟یابچه پرستار شما-  

  من کمر دور رو دستش کرد،  اریهوش رو گراهام حرف نیا

: گفت و کرد  حلقه  

.بنده دختر دوست. هستند  ایثر شونیا-  

  از هاشچشم و  بود  من یرهیخ ویوژنه  اما نشد، هوجمت گراهام

! فاحشه. دند یدرخشی م  از لذت و سرگرمی  

 

 میخواستی نم م، یزد  رونیب اونجا از یکلوئ کالس اتمام از قبل

  یتو رو اون می گفت ویوژنه  به  و میینجایا ما  بفهمه اون

  طیمح  از یبهتر حس ابونیخ ی تازه  یهوا. مین یبیم رستوران

: بکشم نفس بهتر تونستم باالخره. داشت داخل اون  

. ومد ین خوشش من از اون-  

. نامطمئنه  ظاهرش از شهیهم اون. کنهیم یحسود   بهت-  
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.قشنگه اون اون؟-  

: شد  متوقف ابونیخ  یتو گراهام  

. تو برخالف درست. هیمعمول اما جذابه، اون که البته-  

:داد  ادامه و  گرفت هاشدست نیب  رو صورتم اومد، جلو  

.یاالعادهفوق تو-  

  شک  یب کرد،ی م  نگاه من به که اونطور و  بود  یجد  کامال

رد.کی م داریب من درون رو یزیچ  

  یسرند  وارد  کنون زیخ و جست  یکلوئ بعد  یقهیدق پونزده

 رممکنیغ و بود  نکرده عوض  رو رقصش لباس. شد  سه  یتیپ

 ویوژنه  کوتاه، ی مکث از بعد . ینزن  لبخند  و یکن نگاه بهش بود 

 راهش  کنان زی خ و جست یکلوئ بعد  و کرد  اشاره ما  متس به

. داد  ادامه  ما سمت  به رو  

: زد  لبخند  و داد  تکون رو سرش. ستاد یا و  شد  بلند  گراهام  

.  یکلوئ-  

.تردک-  
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  گرفت رو منظورش گراهام . قدش بزنه  گراهام با  تا  د یپر باال

 گراهام  سبک زدن قدش... نیا. زدند  هم  به رو هاشوندست و

: کردم تکرار و دادم ه یتک نشست، دوباره یوقت. نبود   

تردک؟-  

:کرد  زمزمه هم گراهام  متقابال  

. دارم مستعار  اسم ه ی من ظاهرا،. گراهامه همون واقع در-  

  درست. نشست زانو دو و رفت باال شیصندل  یرو از یکلوئ

:بود  نشسته  من مقابل  

ه؟ یچ اسمت-  

. ی کلوئ خوشبختم، دنتید  از.  استی ثر اسمم-  

ا؟ یثر-  

. گفت درست اول تالش اب  

. درسته-  

 هم من خواد ی م دلم ، یمامان. دارم دوست رو  موهات من-

. کنم  یشکل نیا رو موهام  

:آورد  باال  رو منو ویوژنه  

. ستمین موافق من-  

؟یگراهام همسر تو-  
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نه؟-  

...دخ دوست تو-  

:داد  حیتوض و د یپر دخترش یکنجکاو نیب دوباره ویوژنه  

  یرو درست  حاال  چطوره. دلم زیعز گراهامه، دوست ایثر-

؟ینیبش تیصندل  

  تر  راحت نطوریا. نمیبش زانوهام یرو دارم  دوست من اما-

. دارم یدسترس لیوسا به  

  من  د ینرس دستت و یداشت ازین  یزی چ به اگه ن،یبش درست-

.دستت دمی م  

  یرو درست رو باسنش و  کرد  غنچه رو هاشلب یکلوئ

.گذاشت یصندل  

: د یپرس گراهام از ویو ژنه  

  رو میاومد  نجایا به دونوان حساب به دنیرس بعد   که بار اون-

ادته؟ی  

.  نه-  

 داره، خاطر  به ود ی مشخص.  بود  عیسر و تند  گراهام جواب

  ویو ژنه. کنه دور موضوع از رو اون کرد ی م  یسع اما

: گفت  لبخند  با  منو، به رهیخ و آورد  نیی پا رو نگاهش  
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. یاورد یم  اد ی  به شب اون از  بعد  مطمئنم اما. بد  چقدر-  

؟ یکن انتخاب  یخوایم   یچ تردک،-  

ه؟یچ تو  انتخاب. یکلوئ  دونمی نم هنوز-  

  فکر، در غرق یاچهره  با و  کرد  درهم رو صورتش یکلوئ

: زد  شین یب به رو اشاشاره انگشت  

.  خوامی م سرد  چاکلت هات  من-  

؟یبود  اومده نجا یا قبال-  

.  نجایا میاومد ی م  بابا با  رقص کالس از  بعد  هفته هر-  

  من از  مایمستق رو یبعد  سئوال و د یپر اشچهره از حس

:د یپرس  

؟یشناختی م  رو من یبابا  هم  تو ا، یثر-  

...اوووم-  

  یجا  به و گذاشت زانوم یرو  رو دستش زیم  ریز  از گراهام

:داد  جواب من  

.یکلوئ نه، یبب رو پدرت نتونست اون-  

داد؟ی م سفارش  یچ  هفته  هر  من یبابا  یدونی م تو-  

؟یچ-  
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 و انداخت نی چ  رو شینیب هش با دهیشن ییبو که  انگار ییکلو

: گفت  

. قهوه-  

.  ننداخت اون به  ینگاه  یحت گذاشت، نییپا رو  منو گراهام  

. یکلوئ خوام،ی م رو ی گفت تو  که  یهمون منم -  

  که  یجور نشست، یکلوئ ییهالب ی رو یبزرگ یلیخ لبخند 

. نم یبب رو کوچولوش د  یسف یهادندون اون کل تونستمی م  

  هات  هم من ره، یبگ رو هاسفارش تا اومد   شخدمت یپ یوقت

. داد  سفارش قهوه  فقط ویوژنه . دادم سفارش سرد  چاکلت

  یزیآمرنگ   ی منو ک ی و یرنگ  مداد  از پر یقوط ویوژنه

.شد  هااون مشغول باالفاصله اون و داد  ییکلو به کودکانه  

تردک؟ ه،ی رنگ چه اتعالقه مورد  رنگ -  

. یآب-  

 شد  رهی خ من یموها ی انتها به  شده کیبار  یهاچشم  با  گراهام

:د یپرس و  

تو؟ مال-  

  نیا گفت  یمامان  اما کنم، سبز  رو اتاقم خواستمی م من.  سبز-

. ستین دخترکوچولوها اتاق محاسن رنگ  
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:کرد  اعالم ویوژنه  

 دخترکوچولوها اتاق مناسب سبز  رنگ گفتم من. مناسب-

. ستین  

  شیزی آم رنگ  کار  سر و انداخت باال یاشونه یکلوئ

.  برگشت  

:د یپرس ویوژنه  

؟یمشغول  یکار چه به تو... ایثر  خب،-  

.بپرس دایآ از اسم   به.  کنمی م  کار پند   ستون ه ی یبرا-  

روابط؟ ی برا ییهاحت ینص و پند -  

.شهی م شاملش هم اون-  

: زد  یمصنوع یلبخند   

. مونهیم  ادمی رو نیا بودم  یحتینص دنبال یوقت بعدا-  

.دادم تکون سر  

 

د؟یشد  آشنا هم  با  چطور شما-  
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  امیپ  ما به روابط  مشاور گرفتن ی برا گراهام  شیپ سال چند -

.داد   

:شدند  گشاد  ویوژنه  یهاچشم  

کرد؟ رو نکاریا اون-  

  بنظرم اما  بردم،یم  لذت کامال العملش عکس از که یوجود  با

: گفتم  پس. نکنم اسکلش یلیخ بود  بهتر  

.  میشد  ناشآ مترو یتو ما. ذاشتمی م سرت به سر داشتم-

 من و گذاشت جا  رو لشیموبا گراهام. ییجورا  ه ی البته... خب

.  کردم دایپ رو اون  

بود؟ شده مترو سوار گراهام-  

. بود  شده روز اون-  

.  فشرد  رو  زانوم گراهام  

:داد  اطالع یکلوئ  

 سوار  هم با  ی یبابا و من . شهی نم مترو سوار ی مامان-

. میشد ی م  

  صحبتم کرد ی م  فکر من  که یاونقدر دیرسی م  رظن به

  سر  برگشت دوباره. کرد ی نم  ناراحت رو اون امیل یدرباره

 یرو برگردوند  رو شیرنگ انگشت بعد  و شیز یآم رنگ
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  یحالت بود، کردنش فکر سبک نیا بود  مشخص کامال. شینیب

: د یپرس. ی دنیپرست کامال  

د؟یآیم من تولد  جشن به  شما-  

 تولد   روز یحت اون. د یکش درهم چهره گراهام  که شدم متوجه

  که داشت وجود  یاد ی ز یزهایچ. دونستی نم  هم رو دخترش

.  بشه مطلع هااون از بود  الزم  

:دادم جواب من  

ه؟یروز چه تولدت-  

. یم ماه  نه  و ستیب-  

؟ یریگی م یجشن  جور چه-  

؟یآی م. گونه پرنسس جشن هی-  

: کردم نگاه ویوژنه   به یکمک  انتظار در  

  ی تو م،ی ریگیم مونیتابستون یخونه  یتو  رو جشنش-

.  پتونمه  

: د یپر حرفش نیب یکلوئ  

. یبمون ما  با  یتونیم تو. بزرگه  اونجا-  

: گفت  ویوژنه  
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  شه، ملحق ما به خواد ی م بپرسم گراهام  از داشتم  قصد  من-

.یکلوئ  

. شد ی نم  من شامل دعوت نیا کرد  مشخص واضحا  

: نذاشت جواب یب رو مزخرفاتش گراهام  

  م، ی کن شرکت جشنت یتو  میدار دوست یل یخ ا یثر و من-

. دعوتت از ممنون. نه ا ی می ایه بشیم   مین یبب. ییکلو  

  هنوز که خوندم گراهام یهامش چ از د،یرس رفتن زمان  یوقت

  به  یواقع وزهن نیا! اون دختر. نبود  دخترش ترک یآماده

.  د یرسی نم نظر  

  من  به ی عیسر و تند  یخداحافظ  بغل یکلوئ رستوران، رونیب

  شد  خم ابونیخ  یتو  گراهام. د یچرخ  گراهام  سمت به بعد  و داد 

  بعد  و رهی بگ قرار سطح  ک ی در یکلوئ با هاشونچشم  تا

:د یپرس  

بر؟لد  ،یبخوا تولدت یبرا که  هست یخصوص به  زیچ-  

  شینیب یجلو رو اشاشاره تشانگ آسمون، به رهیخ یکلوئ

  یهاچشم  به  ما یمستق اورد، نییپا رو سرش یوقت . گرفت 

استهزای از یاطالع چیه ،داد  رو جوابش و کرد  نگاه گراهام  
 تقدیر نداشت. 

برگرده.خوام بابایی ی م - 
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 فصل بیست و دوم

 گراهام

 دور یلیخ  ی  خاطره کی  از ویو ژنه  هفته، چند  گذشت   با

  تماس در باهاش  منظم طور به که بود  شده یآدم به لیتبد 

. شد یم دایپ دفترم یتو اشکله  و سر یقبل اطالع   بدون   و بودم  

  ی  دکمه نکهی ا از قبل و برداشتم صورتم یرو از  رو نکمیع

: دمیکش  صورتم یرو رو  دستم بدم، فشار  رو تلفن  

. داخل بفرستش-  

  زم، یم طرف   اون و شد  دفترم  وارد   خرامان خرامان ویو ژنه

. نشست مهمان ی  صندل یرو  

. می بزن حرف  د یبا-  

خوبه؟ یکلوئ-  

. خوبه-  

و؟ی و ژنه  یکن یم کاریچ نجایا پس-  

. میبزن  حرف  هم  با  د یبا که  گفتم-  

 کوه هی مشغول   دوباره. برگردوندم هامچشم  یرو  رو نکمیع

  که ی موقع و شدم داشت قرار  زم یم  یرو جلوم، که  یا برگه

: نگرفتم  باال رو سرم اومدم حرف  به  
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  مالقات وقت ه ی یمنش از خروجت راه   تو. شلوغه سرم-

. ریبگ  

:نخورد  تکون اما د،یکش یآه  

.هیخانوادگ داد  یرو هی یکلوئ تولد    ی  مهمون-  

... و-  

. یباش اونجا د یبا تو-  

 حضور اونجا ما  که گفتم  بهت م یکرد  صحبت  که یشب اون-

.داشت میخواه  

. ستین خانواده از ی جزئ زن اون-  

. ستین نه،  هنوز-  

: د یرسیم  نظر به زده وحشت ویو ژنه  

 ؟یگی م  یزی چ نیهمچ هی یدار ؟یباش یجد  یتونی نم تو-

  هی االن تو د؟یشناسیم رو گه یهمد  که وقته چند  دوتا شما

  د ینبا پدر، هی  عنوان   به. یکن  توجه بهش د یبا  که یدار دختر

.  یکن  ی معرف  ،یشناسی م یسخت به که  یکس به رو دخترمون

.بشه اون یدلبسته ممکنه یکلوئ  

. آگاهم موضوع نی ا از کامال  من-  
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  باهم  از وقت  چند . د یشناسیم رو گهیهمد   زور به  شماها-

ماه؟ دو ماه؟  کی گذشته؟ بودنتون  

.  شناسمیم تو از بهتر رو اون من-  

. میبود  هم  با سال سه حدودا ما-  

  رو یهست انجامشون به قادر که  ییزهایچ و  تو هنوز من و-

.  شناسمی نم  

. ستی ن عادالنه نیا-  

 عادالنه تو  با حد  از شیب  کنمیم فکر من. برعکس اتفاقا"

  تو. یداشت رو  اقتشیل که  یزی چ اون از شتری ب. امکرده رفتار 

  از سال چهار از  شتریب رو  من ،ید یخواب دوستم نیبهتر  با

  داتیپ دفترم یتو خبر  ی ب حاال  و یکرد  محروم دخترم داشتن  

ً یعم من  که یکس به و شهی م   نیتوه دم،ی م  تیاهم بهش  قا

. یکنی م  

. ستین تو واسه یدرست آدم   اون-  

؟یهست  تو. بزنم حدس بذار-  

.گراهام م،یسطح هم ما . آره... خب-  

. دم یینگا رو ی وریا هرگز من. کنمی نم فکر -  

.شد  مسلط  خودش به عیسر اما د،یلرز خودش به ویو ژنه  
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:بود  داشته نگه صاف رو پشتش زد ی م حرف  کهیدرحال  

.دمشید  روز اون.  داره زبون نگیپرس هی اون-  

.داره یا العاده خارق  حس   آلتم دوره و. آره-  

:شدند  ک یبار چشماش  

. ارهینم دوام-  

.دارم دادن انجام واسه کار  یکل. ویو ژنه  رون،یب برو-  

. کنم  محافظت دخترم از  کنمیم یسع دارم فقط من-  

.دخترمون-  

. گفتم  رو نیهم منم -  

:کردم اشاره در به  

. رونیب-  

: گفت یدگیرنج با و شد  بلند   

. ندادم هشدار بهت ینگ  اما باشه-  

 

. بردم رونیب شام یبرا رو ایثر من شب، اون  

  نیا آخر   من، همراه   ا یثر نکهیا سر   ویو ژنه  با من  که حاال

  توافق به داشت خواهد  حضور یکلوئ تولد   جشن ی تو هفته،
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  ایثر کردن    قانع بود  مونده ی باق  که ی زیچ تنها بودم، دهیرس

 در  رو هاش َشک هم االنش نیهم اون. بود  اومدن باهام یبرا

.بود  کرده ابراز اومدن مورد    

  فکر. دمینکش وسط شاممون زمان   طول   رو موضوع من

  کنم خوشحال شراب  و خوب یغذا با رو اون که بهتره کردم

. بکنم رو  تالشم شب ی  هیبق در و  

  بودم دهانم  با رسوندنش ارگاسم به مشغول   رو ساعت نیآخر

  پشت  پهلو به من م، یکرد  ی باز عشق  که ی بار نیدوم از بعد  و

.دمیکش دراز سرش  

 گهید  که گرفتم  می تصم د،یکش لکسیر و راحت  آه   هی اون یوقت

.بود  وقتش  

  بدنم و دمیبوس رو اشبرهنه  یشونه بودم، سرش پشت هنوز

: دمیچیپ بدنش دور رو  

. یا یب باهام هفته  آخر نیا اگه داره ارزش واسم یلیخ-  

. گراهام دونم،ینم-  

: شدم کترینزد   

.ی باش  باهام اونجا که دارم  ازین-  

  که میدونی م ما  یهردو و. یبگذرون وقت  دخترت با  د یبا تو-

.اد ینم خوشش  من از ویوژنه  
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 خوامی م. یدار  رو هاتد یترد  و  شک که دونمی م. مهمه برام-

  ریی تغ زهای چ یسر  هی نکهیا وجود  با  هم هنوز ما  که نم یبب

. میباش هم با میتونی م کرده،  

... گراهام-  

: کردم درخواست ی نرم به  

لطفا؟-  

. باشه-  

.ندادم یتیاهم من  اما د یرسیم نظر به  گرفته گارد   

  دستش به شده که یهرجور که بودم خودخواه یااندازه به

. ارم یب  

  آخر  یتو گذاشتنت وقت ارزش که کنمی م  یکار . ممنونم -

. دمی م قول. باشه داشته رو هفته  

*** 

 

 

. کردمی م فکر دادنش انجام مورد   در یمدت که بود  ی زیچ هی  

  از بهتر   یوقت   بودند، داده رخ رایاخ که  یراتییتغ  تمام   وجود   با

. کردمی نم دایپ سخت  کار   نیا دادن   انجام یبرا االن،  
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 گ یت یتتو سالن    یجلو هشتم ابون  یخ یتو رو من  سیلوئ یوقت

.داشتم جانیه کرد، ادهیپ  

.اومد  در صدا  به  در یباال  ی زنگوله  کردم، باز   رو در یوقت  

.د یرسی م مشام به  تنباکو و نی دارچ ب خور   یبو معمول، طبق    

.بود  اونجا یمارل باب  

  کالجم ی روزها اد  ی رو  من ی بیعج طرز به بودن نجایا

.نداختی م  

. کرد  یپرس احوال باهام  و گذاشت  کنار رو  گارشیس گیت  

 

  دم، ید  مالقات  ست  یل یتو رو  اسمت ی وقت. خان ساالر یآقا-

کرد؟ اتوونهید  ا یثر آخرش شده؟ ی کوفت چه.  دراوردم شاخ  

نه؟  مگه ام، یم  دارم من  ینگفت ا یثر به  که تو-  

 

: گفت ایدل  

  که ی گفت  واضحا ،یریبگ  وقت تا  یزد  زنگ   یوقت. نه-

  درسته م،یکنی نم خرابش ما پس باشه،  زیسورپرا هی یخوای م

گ؟ یت  

:کرد  تیهدا وارید  ی گوشه ی  صندل سمت  به رو من  گیت  
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؟یدار یخوای م که  یزیچ واسه یادهیا-  

  تا کردم  یسع قتی حق در. خوامی م  یچ دونمی م قا یدق. آره-

. بکشم  برات رو طرحش  

: گفتم و دمی کش رونیب  بمیج  از کاغذ  تکه هی  

  هی بهت  نیا اما ست، ین تو مال  یخوب به  من ی  طراح مهارت  -

.دهی م ذهنمه تو یچ نکهیا مورد  در دهیا  

  تالشم به شده  چپ یهاچشم  با  و کرد  روشن  گار یس ه ی گیت

:کرد   نگاه تتو طرح  هی دنیکش یبرا  

. شناسمی م رو نیا-  

:د یخند  بسته دهان   با  

 دراز چرا.  میبد   انجام رو بهترش  میتونی م  کنم فکر . خب-

؟یکشی نم  

: کردم نگاه بهش کرد،ی م آماده رو سوزن اون کهیدرحال  

گفته؟  بهت  گذره یم نمونیب ی چ نکهیا مورد   در ی زیچ  ایثر-  

: کرد  فوت رونیب به رو گارشیس دود    

مامانه؟  و بچه  ش  ینما مورد   در منظورت-  

 دختر هی امدهی فهم رایاخ من نکهیا مورد  در تو ظاهرا. یاوک-

.یدونی م دارم  
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 ی کوفت چیه من هم  باشه زده حرف باهام موردش در اون اگه-

. قیرف گم،ینم  بهت ازش  

.اسمنصفانه -  

. بکشم  حرف ازش خواستمی نم  من لعنت،  

  شروع رو یطراح اون کهیحال در سوزن  نوک   رفتن   فرو

.سوزوند  رو امنه یس کرد،  

  ی برا عمرم ی تو کردمینم   هم رو فکرش ش،یپ سال چند 

. بزنم تتو بار نیدوم  

 بودن یع یطب حس    هی نکار،یا دادن   انجام ییجورا هی اما

.داشت  

.د یرسی م نظر  به بدنم زدن    طرح از شتر یب یلیخ نیا  

.بود  عشق گر   یتجل  که  یهنر بود، هنر  کار نیا  

  قبل  با که  بود، من مورد  در  زهایچ یلیخ  ا یثر ی برا حاال

.داشتند  تفاوت  

  کار سکوت  ی تو که گ یت به کردن  نگاه قهیدق  نیچند  از بعد 

: گفتم  ییهو ک ی کرد،یم  

. گ یت  دارم، دوستش من-  

: برد  باال رو هاش دست و کرد  متوقف  رو سوزن با کار اون  
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؟ یگی م من به رو نیا یدار چرا. اوه... اوه-  

. نداره یمیصم دوست   یاد یز تعداد  اون. یدوستش تو چون-  

؟ یگفت خودش به  رو کلمه سه اون حاال  تا-  

  نکهیا حس   نکهیا و. گمی م اما نداشتم رو درستش فرصت  .  نه-

  کنمی م فکر و کنمی م درک رو یندار اعتماد  بهم  هنوز تو

  مدت  من که ی بفهم   ر،یاخ یها  شرفتیپ وجود   با تو که  مهمه

.امافتاده عشقش دام  ی تو که هیاد یز  

  بهت شخصا  من . بگم  پرت  و چرت  بهت  ستین  قرار  ن،یبب-

  باشه، نشده تو ر  یدرگ قایعم اگر ایثر  نظرم به اما ندارم اعتماد 

د  حداقل   من پس ده،یم  تیاهم بهت  اون اگه . رهیگیم تیج 

. بذارم احترام قضاوتش به  و کنم قبولش که  مجبورم  

.ممنون  صداقتت بابت  خب، ... یاوک-  

  نشکن رو قلبش.  باش داشته خاطر  به رو گفتم   که ی زیچ  فقط-

. آرمی نم نییپا رو خوشگلت  صورت   من و  

: دمیبلع ا یثر بخاطر   رو خشمم  

 واضح و بلند   کامال یکرد  د ی تهد  رو م یزندگ که  یبار نیاول-

. گیت  شدم، هاتحرف  متوجه  
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  و چرت  بود، ایثر دوست   ن یبهتر  جز یکس  اروی نیا اگه

 یبددهن بهش خواستمی نم اما کردم،ینم قبول رو هاشپرت 

. کنه  

  روش زی تم  چسب   هی کرد،  تموم رو تتو  کار   گی ت یوقت

.چسبوند   

.کنم  صبر ا یثر به دادنش نشون ی برا تونستمی نم  

:اومد   سمتمون به ایدل  

 خوشحال آسخ، یکنی م ییماجراجو یدار تو  که  ییاونجا از-

. بزنم نگیپرس رو ت ییجا هی  واست یینجایا ی وقت تا که  شمیم  

آسخ؟-  

.ساالرخان  یآقا-  

.،البته اوه-  

 سه  که اسکناس، مشت  هی و چرخوندم کاسه یتو  رو هامچشم

 شخوانیپ یرو رو کردمی م پرداخت  د یبا که  بود  یپول برابر  

. کردم  پرتاب  

:گذاشت دخل یتو و برداشت رو پول اون  

ه؟یچ نظرت  آلت؟ پرسنگ  ...  خب-  
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   انتهاش تا نوک از آلتم طول    در کننده محافظت لرزش   کی

.شد  پخش  

.آخ  

: گفت  همسرش به  گیت  

.ایدل قدم،  به  قدم-  

:انداخت باال شونه اون  

. نکردم رو امی سع که  بگم  تونمی نم.  باشه-  

*** 

  از بعد  کننده زی سورپرا مالقات   هی  یبرا کهیدرحال  بعد، شب  

  ی مخف رو جانمیه تونستمی م ی سخت  رفتم،بهیم  ا یثر  ش  یپ کار

  رو تتوم  ت ینها در تونستمی م من و شد ی م برداشته بانداژ. کنم

. بدم نشون بهش  

  زمان   االن هفته،  نیا آخر    یتو یکلوئ تولد  جشن   وجود  با

. بود  ایثر  به تتو دادن   نشون یبرا یخوب  

. مهمه من  یبرا چقدر اون که بندازه ادشی تونستی م نیا  

  با همراه خبر بدون    گرفتم م ی تصم و کردم کار  وقت  رید  تا

. برم سراغش به اشعالقه مورد  ی  کیمکز رونبر  یب یغذا  
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  بیعج حالتش  کرد، باز  رو در یوقت اما شد  من  ی رایپذ  ایثر

.دیرسی م  نظر به  

. تو ا یب. نمت یبب نداشتم انتظار... گراهام-  

 و دادم س ر نیی پا به  رو دستم دم، یکش خودم سمت به رو اون

: گرفتم چنگ به رو باسنش  

؟ یستین خوشحال دنمید  از-  

. ستین نطوریا نه،-  

- : دادم قرار اشآشپزخونه ز  یم یرو رو غذا ی کاغذ  پاکت  

  و نجایا به اومدن واسه تونستمی نم. دارم زیسورپرا هی استو

. کنم   صبر بهت دادنش نشون  

هست؟  یچ-  

: گفتم و درآوردم  رو کتم  

 از  رو اتعالقه مورد    ذرت   ک  ی ک برات. میبخور غذا اول ایب-

.آوردم ییجو عمراً  رستوان    

.بود  ساکت  شام طول   در ایثر  

.نبود  درست  قطعا  ی زیچ هی  

بود؟ یعصب هفته نیا آخر   جشن بخاطر   اون بدونم خواستمی م  

: گرفتم رو بشقابش  
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م؟ ی بزن حرف دهی م آزارت که  یزیچ مورد  در یخوای م-  

: گفت رفت، طفره دادن جواب از  

. ه یچ زتی سورپرا بگو بهم اول. واقعا نه-  

 بود، خلق کج نجوریا اون ی وقت اونم بهش، تتو دادن   نشون

داشت. یبیعج حس     

 بودم کرده صورت رو لحظه نیا من که  یاونجور قایدق نیا

  قصد  چون. کنم  مشی قا نیا از شتر یب تونستمی نم گهید  اما نبود،

  هرحال به. کنم  دورش بد  حال   نیا از دنشییگا با بعدا داشتم

.د ید یم رو من ینه یس یاونجور  چه ،ینجوریا چه اون  

  انجام خواستمی م بود  وقت  یلیخ  که بود  یزی چ نیا... یاوک-

. اد یب خوشت دوارمیام. دادم انجام رو  سخت کار   باالخره. بدم  

  ا یثر ،  کردمیم  باز رو راهنمیپ  یهادکمه یآروم به کهیدرحال

. گرفت  گاز رو  لبش انتظار از  

.د یکوبی م  قلبم  

شد؟ی م  یچ چندشه کرد ی م  فکر اگه  

. لعنت  

.بود  شده رید  یای لعنت  طرز به  

. کرد یم نگاهم  کردم،ی م  پاره رو چسب من کهیادرحال  
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: گفتم بودم، مضطرب ی ب یعج طرز به  

.قرمزه کم ی هنوز-  

:پوشوند  هاشدست با رو دهانش  

... نیا... گراهام. من یخدا اوه-  

؟یدار دوستش-  

:دند یدرخش هاشچشم  

.ستالعاده فوق-  

:کرد  نگاه پاش به اون  

. دارم من که هیهمون قا یدق-  

.داد  انجامش گی ت. البته-  

  نگاه رو بود   گرفته جا منه یس ی رو که یی تتو کهیدرحال

. د یکش تتوم اطراف رو انگشتش کرد،ی م  

.بود  شده نوشته امنه یس یرو که بود   ایثر اسم  

  ایثر که  پر، طرح   همون از تر   کوچک ورژن هی کلمات  ر  یز

.بود  شده دهیکش داشت، پاش یرو  

  از بعد  من اگه.  اسمته از یعال  ی  نشونه هی پر که  کردم فکر -

 تونستی م داستانمون بودمت نشناخته دمت،ید  دوباره نکهیا

.  باشه  االنه که  ین یا از متفاوت  
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: گفتم من  که کرد،ی م نگاه بهش ترس  با سکوت یتو هنوزم  

  اطراف   ییجا چ یه دارم که ی تتوا یکی اون نکهیا ،یدونی م-

  تماما  که  ی هست یزن  تنها تو. ست ین یتصادف ست،ین قلبم

. ی قلبم صاحب  

.یدار دوسش بگو بهش  

بود؟ سخت گفتنش یایلعنت طرز به چرا  

.باشه نداشته دوستم اون که دم یترسیم چون  

.د یچرخی م تتو اطراف   هنوز دستش  

  کردن جلب  یبرا و کردنش متوقف یبرا رو هاشانگشت

: گرفتم دستم با اشتوجه  

... دوس من... ایثر-  

.امانداخته عقب من گراهام، -  

 

؟یانداخت عقب  

 

؟یچ-  

. انداختم عقب  من-  
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؟یانداخت عقب رو یچ ه؟یچ  منظورت ؟یانداخت عقب  تو-  

. ترسمی م . افتاده عقب. رو ودمیپر-  

: زدم  پلک  بار نیچند   

؟یباش  باردار ممکنه یکنی م فکر -  

  ودمیپر چوقتیه من اما  دهی بع . کنم ی م مصرف  قرص من-

 و انداختم نگاه  میتقو به.  نگرانم  خاطر نیهم به. افتاد ینم  عقب

.شدم اشمتوجه امروز  

  نظر  به ی منطق  کامال بشی غر و بیعج حالت   حاال  خب،

.د یرسی م  

 داشته وجود  اتفاق نیا هیتوج ی برا یا گهی د  لیدل ممکنه-

 باشه؟

  ری تاخ باعث هاوقت  یگاه تونهی م استرس که امخونده من-

  که ه یزیچ نیآخر نیا. باشه نیا لشیدل که دوارمیام پس،. بشه

. یدار ازین بهش االن تو  

؟ی من  نگران تو-  

  کنار بچه هی داشتن   با  یدار تازه  تو! هستم که البته. آره-

. ه یاد یز یلیخ گهید  نیا. یآی م  

:داد  ادامه و گرفت هاشدست یتو رو صورتش  
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. هیاد یز  یمزخرف طرز  به-  

  خودم سمت به  و نییپا صورتش یرو از رو هاشدست

: دمیکش  

 موردش در اما ستین آلدهیا یل یخ شیزمانبند  که  موافقم  ا، یثر-

  ی زیچ یکنی م  حمل رو من یبچه  تو نکهیا فکر. نکن اشتباه

 شیآمادگ تو کنمی نم  فکر . نداره همراه به برام یخوشحال جز

  به  من باشه، افتاده اتفاق  اگه  اما... نه ... یباش داشته رو

. کنمی م  نگاه بهش برکت  هی عنوان    

: کرد  نگاه بهم  

واقعا؟-  

. واقعا ، آره-  

: کردم تکرار  و زدم لبخند  گرفتم، قاب رو هاش گونه  

. واقعا-  

  انیب  از یحت من چون ،یگفت ینجوریا نکهیا بابت  ممنون-

.بودم دهیترس شدت به  هم کردنش  

  یی تنها به رو ی ز یچ بار   دوباره ی ستین مجبور  هرگز . نترس-

. یبکش دوش به  

. بدونم که  داشتم ازین  
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: دمیپرس  

م؟یبد  تست  میتونی م-  

  یلیخ خوامینم  هرحال به. نه ای دارم رو شی آمادگ دونمینم-

  آخر   تا . باشه داشته اشتباه ی  جهینت  ممکنه بدم، انجامش زود 

  پشت  رو یمهمون نکهیا محض  به... کنم یم  صبر  هفته نیا

. مید ی م انجامش بعد  م،یگذاشت سر  

. یبخوا تو  یهرچ-  

 کرد ی م دعا دعا اون که بخونم تونستمی م اشچهره  یرو از

. نکنه  حمل وجودش یتو رو  من ی  بچه که  

کردم؟ یم آرزو رو خالفش که بودم وونهید   
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 فصل بیست و سوم

 ثریا

 

 

  به  همپتون ستیا سمت  به صبح شنبه  در یرانندگ ساعت دو

  توجه با. بود   یکیتراف  نیکمتر یب  و آروم یباورنکردن ینحو

  مصادف یجنگ شدگان کشته ادبودی  با هفته  خرآ نیا نکهیا به

 فصل اول تازه. داشتم رو نیا  از بدتر ی زیچ انتظار بود، شده

  یورکیوین شتریب د یشا پس بود، شده سردتر نطوریا هوا و بود 

  شروع رو  شهرشون از خارج یآخرهفته  مراسم  هنوز ها

. بودند  نکرده  

 داده حیترج و داده یمرخص  سییلو به رو هفته آخر گراهام

  ن ییپا رو هاپنجره اون. کنه یرانندگ خودش  همپتون تا بود 

.بودند  حرکت در باد  یتو آزادانه موهام پس بود، دهیکش  

 

  به من. بود  خوب یزندگ. میبود  زده یآفتاب  نکیع ما یدو هر

  هر  ای امماهانه عادت ریتاخ ندم اجازه بودم داده قول خودم

 ویوژنه  با امروز داشت امکان که یالوقوعب یقر برخورد 

  ملک  کینزد   گراهام . کنه  خراب رو امهفته   آخر باشم داشته
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. بود  کرده رزرو غذاخوردن  و استراحت یبرا یهتل ویوژنه

  جشن به مای مستق  کنه،  رید  خواستی نم  گراهام که اونجا از

  در دهیچیپ یهاهیهد   با عقب یصندل  کل. میرفتی م

  گراهام ظاهرا. بود  شده پر روشن رنگ  با ییکاغذکادوها

 داده دست از که  یکلوئ یتولدها  تموم ازهین  کرد یم احساس

  اسباب کل تا بود  داده دستور  شیمنش به اون.  کنه جبران رو

.  کنه  یخال رو اس. آر  زیتو یهای فروش  یباز  

  اجاتیاحت و ازهاین به اشتوجه  عمال گراهام  یرانندگ طول در

   ست؟ین سردم  ا ی دارم از ین آب خوبه، حالم د یپرسی م. بود  من

  رو  من یباردار احتمال خوب نقدریا گراهام نکهیا از واقعا

  یزیانگشگفت پدر اون. نشدم زده شگفت بود  کرده قبول

  یتو شیزندگ یتو اون. بود  کرده ثابت  رو نیا قبال و شد ی م

  گهید  طرف از. بود  شدن پدر  یآماده که داشت قرار  یانقطه

  احتمال جهینت در. نه ای خوامی م  بچه نبودم مطمئن هنوز من

. بود  وحشتناک  یکلوئ ی فعل تیوضع به توجه با  من یباردار

  ی نگران و یدلواپس حس از  مملو یتیوضع یتو  ما شک  یب

.میبود   

:د یپرس و برگشت من  سمت به  گراهام لحظه کی  

؟یاومد  همپتون به حاال  تا-  
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. اند  داشته برام رو اونجا حکم یکن و یوروک. چوقتیه-

  نه و داشتم  رو فرصتش نه اما برم خواستی م دلم شهیهم

. رو پولش  

  یگالر و مغازه یکل اونجا. اد یب خوشت ازش کنمی م فکر -

.م ی بزن اونجاها یگشت  هی د یبا فردا. داره کوچک  

  گهید . کنهی م خوشحال رو من م یزد  رونیب شهر از  نکهیهم-

. می بکن کاریچ ستین  مهم  

.  ببرمت   یواقع الت یتعط هی به  یزود  به خوامی م من  خب،-

  که  ییجا به. کنه فروکش د ی با بار  و کار  یسخت ندهیآ دوماه

...  اروپا  ،ییهاوا بارتز،   سنت... کن فکر یبر یخوای م

. کنم یم اجاره جت  هی من. داره وجود  یاد یز  یهاانتخاب  

  چون ،ی کن انتخاب خودت یتونی م اما . یتجمالت یآقا  باشه،-

  یتیاهم درهرصورت. امنبوده نجاهایا از چکدومیه یتو من

. باشم تو با خوامی م فقط  من. نداره هم  

:دهیم  فشار  رو دستم  

  رو زنهی م که  ییهاحرف  واقعا من  که یهست  یزن نیاول تو-

.  دارم باور  

  مواقع یگاه بود  پولدار چقدر گراهام نکهیا کردن فراموش

  رفتار راحت و ساده من بر و دور اون چون. بود  آسون
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 یجا دهی م حی ترج که کرد یم  اصرار هاشب  شتریب. کرد ی م

 من و بخوره غذا خونه کف  باکالس، یهارستوران به  رفتن

  نکهیا ای بود  خودش لی م واقعا نیا که بود  سوال برام

  و ی خاک رو خودش ا ی ارهیب دست  به رو من دل خواستی م

  جت  به من  قتای حق. بده نشون بود  اونچه از تر  فروتن

  قت، ی حق رد  .نداشتم از ین مت یق  گرون التیتعط ای یاختصاص

. دادمیم  حیترج رو ساده ی زهایچ من  

  درهم شدت به اممعده بزرگراه، از خروجمون با  همزمان

.د یچیپ  

  ،یباد  یهوا با  ی یرهایمس ی تو  یرانندگ قهی دق  ستیب از بعد 

  نما  بزرگ   یخونه.  میشد  متوقف ویوژنه  ملک ینماآب  کنار

 شده یمخف  ییبایز بلند  یهانی پرچ با یحدود  تا ویوژنه  چوب  

.بود   

 

  با  خونه که نم یبب تونستمی م اه، یس یهنآ یهادروازه پشت از

 اطرافش که و ایوان جلویی  یهالل یهاپنجره و د یسف ینما

  حرف  تونستی م خونه اگه. بود  بزرگ چقدر بود  دهیچیپ

 ،یگذاشت  حدت از فراتر  ا پ رسما  تو: گفتی م  حتما بزنه،

. ین یبروکل یهرزه  
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  گرفت  میتصم و گذاشت یباق  نیماش داخل رو ایهدا گراهام

  ی خاکستر لباس در دهیپوش یزن .  ارهیب رونیب رو هااون بعدا

  من. گفت آمد خوش ما  به یدنینوش  ینی س با یورود در یجلو

  کامال. گذاشتم  سرجاش رو اون باالفاصله اما برداشتم،  یکی

  م یباردار یبرا  ،یکوچک هرچند  احتمال   که بود  کرده فراموش

. داشتم از ین الکل به امروز  من. یلعنت. داشت وجود   

: گفت زن اون  

 شنی م ی منته اطیح  به که یفرانسو  یدرها سمت به  می مستق-

.  د یبر  

  با و کرد  احساس رو اضطرابم گراهام . میافتاد  راه هم  کنار

.گذاشت  کمرم پشت رو  دستش کارانه،  ه ظمحاف یحالت  

ورودی تقریبا به رنگ بنفش بود. سالن   

 لبخند بود، ستادهیا دشیسف و بزرگ یآشپزخونه داخل ویوژنه

: گفت  و زد   

.یاومد  گراهام، -  

  ما به  تا زد  دور رو اشآشپزخونه ی تیگران یرهیجز باالفاصله

  رو  گراهام خواستی م انگار شد یم دهید  یجور. بگه خوشامد 

  یجلو که کرد   حس رو گراهام شیتشو احتماال اما کنه،  بغل
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محکم من  هنوز  و هیچ به دست گراهام که .گرفت رو خودش

 رو نگه داشته بود توجه نکرد.

 

: گفت و موندند  ثابت گراهام  یرو هاشچشم  

.  کنهی م یباز هاشدوست از  تا چند  با داره رونیب ییکلو-

.  ادتهی رو آلندرل برت. اند پراکنده اطراف نیهم هم  بزرگترها 

.  هستند  هم  یلزل و مز یج. نجاستیا لورا همسرش، با اون  

  بود، گرفته من  گرفتن دهیناد  به میتصم ویوژنه  که ییاونجا از

: گفتم و کردم صاف رو صدام خودم من  

. یدار ی قشنگ  یخونه-  

.بود  گراهام  انتخاب خونه نیا واقع در. ممنون-  

  یزیچ اما بده، یحیتوض اون تا دم یچرخ گراهام سمت به جیگ

. فشرد  خودش به رو من تر  محکم  عوض در. نگفت  

:داد  ادامه ویونهژ  

  رییتغ اوضاع  نکه یا از قبل...  بود  مونیتابستون یخونه  نجایا-

. کنه  

:اومد  حرف  به  باالخره گراهام  
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  با من  نکهیا تا...  بود  ما یدو هر  اسم به خونه  نیا یزمان هی-

.  فروختم امیل به رو سهمم  یخوشحال  

:گفت  و کرد  نگاه اطیح به  یمنته  یدرها به بعد   

.  یکلوئ  شیپ  می بر د یبا-  

  سمت  به رو من ویوژنه  با گومون و گفت بردن شیپ بدون و

. کرد  تیهدا درها  

  سمت. بود  شده واقع یپشت اطیح وسط بزرگ  استخر کی

  در و داشت قرار  یروشن سبز  ی ها چمن با یس یتن نیزم  چپ،

  از شتر یب که شد یم دهید  یپوش چمن یمحدوده راست سمت

 اون یتو دارشون دنباله یهالباس با بچه  دختر تا دهوازد  -ده

دستگاه پشمک    و یپرنسس ی  قصرباد  هی. کردند یم ووجه وجه

 اونجا هم  یموقت   ییبایز سالن. داشت قرار اونجا هم  سازی

  ها پرنسس مثل موقتا رو موهاشون بتونند  دخترها تا بود 

  رو کارها نی ا یهمه ویوژنه  قطعا.  کنند  دسته سرشون یباال

. بود  داده انجام  

  ییکلو  تا گشتی م رو هابچه نیب هاشچشم  با  داشت گراهام

. کنه دایپ رو  

گراهام؟ بوده، تو یخونه  نجایا... پس-  
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  میکرد   نامزد  ما  نکهیا از بعد . کوتاه مدت  هی یبرا  فقط ...  آره-

  بود  خبر چه دمیفهم   یوقت بعد،. زدم هردومون  نام به رو نجایا

  یجا  یجا ویونه ژ یهانشونه.  بکنم  باهاش یکار خواستمی نم

  و بفروشم امیل به  رو نجایا که بود   تر راحت  برام. بود  نجایا

.  کنم  تموم رو  زیچ همه  

  برات ازش دنیکش دست حتما.  بوده تو انتخاب خونه نیا اما-

. بوده سخت  

  ش یمعمار. داشتم داشت یلیخ رو  بآ به شیکی نزد  من...  آره-

.استکننده مسحور هم  

. یدار یخوب یقه یسل تو. نطورهیهم  قطعا-  

:کرد  نجوا گوشم  کنار و شد  خم  سمتم  به  

.نطورهیهم  گفت  شهی م-  

 

  یونهیآش یروز ه ی نجایا نکهیا دونستن کردمی م اعتراف د یبا

  ترکننده ناراحت رو موندنم نجایا بوده، ویوژنه عشق و اون

. کرد ی م  

  کارانهمحافظه یهمگ چطور دمید  و کردم  نگاه اطراف به

 خوب کوتاهش نیآست شرتیت  با  گراهام. بودند  دهیپوش لباس

  ی موها یانتها و یآب بلوز با من  شه،یهم مثل و. شد یم دهید 
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 افتاده کرم . بودم ت یجمع نیب د،یسف یشونیپ گاو مثل همرنگش

  کردم عهد  اما  بدم،  رییتغ رو  موهام رنگ  تا جونم یتو بود 

  فرمون نکنه فکر گراهام  تا  بمونند  ی باق یبآ هااون بذارم

. امشده خارج  لیر  از  و رفته در  دستم از یزندگ  

:د یدو سمتش  به م یمستق د،ید  رو گراهام یکلوئ یوقت  

. گراهام تردک-  

  باز، یهادست با گراهام سمتش، به یکلوئ دنیدو با  همزمان

 آغوشش یتو رو خودش دخترک ی وقت و نشست زانو یرو

 و شهی م  پرت   زمبن به داره که  کرد  یباز نقش انداخت،

: گفت  

.دلبر مبارک، تولدت-  

: گفت و کرد  نگاه من  به  ،د یکش عقب یوقت ییکلو  

. ایثر سالم،-  

. ییکلو سالم،-  

:دمی پرس و شدم خم  

؟یبد   بغل هم من به شهی م-  

  یآروم یبوسه دخترک و مید یکش آغوش  در رو دیگخهم

 اون. بودند  چسبناک هاپشمک  از هاشلب . کاشت امگونه  یرو

: گفت  و کرد   حلقه  گراهام گردن دور رو بازوهاش دوباره  
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؟ یکن ی باز باهامون یآی م-  

  قه یدق ه ی چرا. یبخوا تو  که یهرچ توعه، تولد  امروز. البته-

خب؟  اونجا، امیم زود  زود  هات؟دوست شیپ یری نم  

. د یدو هابچه  سمت به و داد  تکون رو سرش  مشتاقانه  ییکلو  

:د یپرس و ستاد یا سرپا  گراهام  

بذارم؟ تنهات  هاگرگ  با یاقه یدق چند   یندار یمشکل-  

  هیبق با یی تنها تونمی م  من. میینجا یا یکلوئ خاطر به  ما. البته-

. بزنم کله و سر  

  یتو کرد، جاد یا گردنم  یتو یارعشه که  ،یآروم یصدا با

:کرد  زمزمه  گوشم  

.دمی م قول.  برات کنمی م جبران ناجور بعدا-  

 رو هادستورالعمل که او به من و د یدو یکلوئ سمت  به  گراهام

  در رو وقتش  کامال  گراهام . کردم  نگاه  گرفتی م دخترک از

.  گذاشت هاکوچولو دختر دنبال و قرار داد   دخترش اریاخت

  والیه  کی نقش داشت و د یدوی م دخترها دنبال دوون دوون

  نیزم به رو خودش که  یگراهام  به .کرد ی م ی باز رو

.  دمیخند  برن در دستش از هااون داد ی م اجازه و نداختی م

 مورد  پوش یصورت  یادسته توسط اون  که بود  نیا مثل

.  بود  گرفته قرار حمله  
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  نیبدتر مرد، نی ا یبچه بودن باردار  د یشا نکهی ا به تونستمی نم

 نگاه اون  به  شتریب  یچ هر. نکنم   فکرباشه ن هم ایدن زیچ

 اون با  میزندگ میتسه استاروخ  که  دمیفهمی م شتر یب کردم،ی م

  از  یبخش شهیهم ویوژنه  شد؛ینم  ساده وقت چی ه نیا اما .بودم

.موند ی م ی باق یزندگ نیا  

 

  یبرا افتاد، اتفاق سرم  پشت یاگوشه از  که یامکالمه

.  کرد  پرت  هابچه و  گراهام  از رو حواسم یالحظه  

. اونجاست که  مورگانه گراهام نیا-  

  پدر گراهام  نکهیا نه؟ ،یدونی م رو داستان که تو. آره-

ه؟یکلوئ ی واقع یکیوژیب  

  ایدن یتو شه یهم زهایچ نی بدتر گمی م یبپرس من از اگه-

.مونند ی م ی باق  یمخف  

.دونند ی م خودش جز به  همه ظاهرا،-  

. وحشتناکه-  

 و خوشگل مرد  تا دو و زن  ه ی. باشه نطوریهم  کنمی م فکر -

... نیا  مثل پیتخوش  

. سیال تو،  یهاکتاب  از یک ی مثل درست-  

.دونمی م قا، یدق-  
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  امیل بخاطر رو اون ویوژنه  نکهیا از بعد  گراهام کنمی م فکر -

 واقعا اون. گرفت  کناره مردم ی لیخ از یمدت  هی کرد  ترک

 دوتا اون یبازعشق یدرباره یوقت ظاهرا. بود  ویوژنه عاشق

  یشه یش نصف و نجایا اومده اون. شده شکسته دل یلیخ دهیشن

.  شکسته رو خونه  نیا یهاپنجره  

؟ی کنی م یشوخ-  

. نه-  

  یحت شده اون تا  کنم انتیخ یاستندل به نطورهیا اگه. واو-

.بده نشون بهم رو احساسات نیا نصف  

 یتو شدن وهیب. داده پس رو  اشتباهاتش تقاص ژنه  ، یگناه-

  رفتار  احمقانه م یجوون یوقت ماها یهمه ... سال و سن نیا

. نبود  همصمخ نیا سزاوار اون م،یکنی م  

 نجاستیا کوچولو دختر نیا یبرا گراهام  نمیبی م نکه یا خب،-

.هی خوشحال یهیما  

  قرار  هم با دوباره کوچولوشون دختر خاطر به هااون موندم-

 خواهند  هم با  یقشنگ  یهابچه هااون. نه ای گذاشت خواهند 

.  ساخت  

  مگه ز، یانگ غم داستان نیا یبرا شهیم خوش انی پا هی نیا-

 نه؟
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 خواهد  من طرف از شهی م گراهام سهم که یخوش انی پا تنها

.هرزه بود،  

 دو اون یهاحرف  به فکر  گرفتار  قدراون بعد،  یقه یدق چند 

 تا بود  ستادهیا پشتم  که  یگراهام یمتوجه که بودم شده زن

  حرف یهازنک  خاله اون عوض در. نشدم ببوسه رو گردنم

  رونیب  حلقه از هاشونچشم  عمال و بودند  شده متوجه  زن  مفت

  شینما با هااون خوش -ت یدرنها - انیپا ی فانتز. بود  زده

  احتماال که  ی من با شیشخص احساسات از  گراهام یعموم

.  د یپاش  هم از کنمی م  کار های پارت یتو کردند ی م فکر هااون  

: گفتم و برگشتم سمتشون به رم،یبگ رو خلوم  یجلو نتونستم  

.کرد  ر ییتغ داستان طرح خب،-  

.د ینپرس ازم ی زیچ اما  انداخت، بهم یج یگ  نگاه گراهام  

:د ی پرس و کرد  یبررس رو صورتم  

چطوره؟ حالت-  

:دادم جواب و نشوندم هاملب  یرو رو شادم لبخند  نیبهتر  

. خوب-  
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 رو کادوهاش  رمی م کنه،  باز رو هاشهیهد  خوادی م یکلوئ-

. ارمیب نیماش از  

. کمکت  آمی م-  

  یهمه  میتونست  تا  میبرگشت و می رفت  بار سه گراهام و من

 ویوژنه  م،ی برگشت ما  یوقت.  م یکن منتقل خونه به رو هاهیهد 

  ز یم یرو  رو بود  یه لباس پف پفی مثل که  ی بزرگ کیک

 جمع اون دور ییهامگس  مثل هابچه  دختر یهمه. بود  گذاشته

. بودند  شده  

  زمانش یوقت. بود  کرده استخدام یاحرفه  عکاس کی ویوهژن

 رو دستش اون کنه، خاموش رو هاششمع  ییکلو تا د یرس

 عکاس. بندازه عکس باهاش و  اد یب تا داد  تکون گراهام  یبرا

  به  ییکلو با ویوژنه  و گراهام گرفتن عکس ی برا  ییهاژست

  چون د،یچیپیم  هم  به رو اممعده منظره نیا. بود  داده هااون

  حرف اشدرباره هازن اون اونچه بازپخش به وادار رو ذهنم

  با گراهام  خواستمی نم  من که نبود  طورنیا. کرد یم بودند  زده

 ویوژنه  کینزد  نطوریا نکهی ا اما نه؛ بندازه، عکس دخترش

 هااون کرد ی م  فکر احتماال عکاسشد. م می ادلهره باعث بود 

  رو من  هم، با هااون یسه هر دنید . بودند  شوهر و زن  هم با

  نبودم، ماجرا ن یا یتو من االن اگه که نداختی م فکر  نیا به

  باشم تونسته  که بود  نیا مثل ریتصو نیا افتاد؟ی م یاتفاق  چه

 نبد   رخ تونستند ی م که  یاتفاقات  نیبلور یگو به یاجمال ینگاه
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  گشت؟ی برم زن اون به گراهام نبود، من خاطر به  اگه. بندازم

  من اگه بود  ممکن اما کرد،ینم  رو کار نیا بود  گفته  بهم اون

  ممکن من. بشه یاگهید  جور اعضاو بودم شی زندگ  از خارج

 و پدر یهردو داشتن راه سر  دخترک، نیا مانع تنها من بود 

.  اومد  ذهنم به خودم  ی بچگ. بودمیم  هم  با مادرش  

 

بودم؟ یکلوئ ی ترسا من  

  کی ک از یکی سرام بشقاب دو با   که  گراهام ی متوجه  افکارم

  کی  درجه کودکانه یمهمون نی ا ظاهرا. شد  اومد،ی م سمتم  به

. کنند  استفاده یکاغذ  یهابشقاب  توش که  بود  یاون از تر  

: گفت و زد  یشمکچ  

. عالقته مورد  ه،یشکالت-  

  ی حت. بگم رو اشتهام دادن دست از لیدل بهش نداشتم رو دلش

  خونه  هی من نکهیا درک از م،ی ناراحت  امیالت به قادر   هم شکالت

  هم کنار  که همونطور پس.  نبود  بودم، یپنهان  کن خراب

  نگاه کرد یم  باز رو اشیهدا که  ،یکلوئ به و میبود  ستادهیا

.  دمیبلع فرو  رو کی ک یهاتکه  م،یکرد ی م  

  داشتم از ین واقعا کادوها، کردن  باز  از بعد  یمن و ساعت  کی

  جز الکل که  اونجا از. کنم  استفاده یبهداشت سیسرو از
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  ن یکافئ بدون یقهوه  و آب جز  من نبود، زم یم ی رو یهانه یگز

  کردن سرهم پرت حواسش گراهام. بودم نخورده یزیچ

 از که  ی من یمتوجه و بود  یکلوئ یهای باز  اسباب از ییچندتا

.  نشد  شدمیم دور اونجا  

 که  یی جا از یکامل د ید  باال،  یطبقه یبهداشت سی سرو یپنجره

  با چطور داد ی م اد ی یکلوئ به داشت و بود  ستادهیا گراهام

.بود  داده به من کنه،  یباز  جستونک  

 

  نیریش یچهره به  نگاه با بودند، تضاد  در  هم با احساساتم

  فشرده قلبم  بود،  گراهام یچهره از ی قیدق انعکاس که ،ییکلو

  سقف  ک ی ری ز ی زندگ از یناش یاافسانه  یخوشحال من. شد 

  بودم؟  گرفته بچه نیا از رو مادرش و پدر با بودن

  احتماال بودم، عاشقش من  که یمرد .  کردم نگاه گراهام  به بعد 

 رو اون من. نبود   هم مطمئن خودش به من عشق از یحت

. داد ی م گناه احساس من به نیا و. خواستمی م خودم یبرا

  ی مرد  تنها اون خواستم،ی م یابچه  اگه من بودم مطمئن کامال

.  باشه امبچه پدر خواستی م دلم که بود   
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  لباس به . نشستم توالت یرو  و گرفتم پنجره از  رو هامچشم

. روشن خون.  دادم صیتشخ رو اون فورا و کردم  نگاه  رمیز

.  ختی ر فرو دلم. بودم شده ود یپر من  

  ی د یناام محس برعکس،   اما کنم، آرامش ساساح داشتم ارظانت

 اون تا  که کرد  آشکار رو ی قتیحق موضوع نیا. بود  مطلق

 رو اون یبچه من از یبخش: نبود  اشمتوجه حواسم لحطه

 آماده بچه داشتن یبرا کامال خودم اگه یحت خواست،ی م

  کنم، یراحت احساس نکهیا یجا  به . بودم عاشقش چون. نبودم

 االن خود   تا  که بود  یزیچ دادن دست از نشون خون نیا

.خواستمی م رو اون بودم نشده متوجه  

 

  اتفاقات اطیاحت محض و بود  ی مشک  لباسم رنگ خوشبختانه،

  ید یام با. داشتم  تامپون و اضافه یتنکه  فمیک ی تو رمنتظرهیغ

 از داشتم، یبهداشت سیسرو به رفتن موقع  اونچه از کمتر

  رو اخبار نیا د ی با امشب دونستمی م  نیهمچن. شدم خارج اونجا

.  دادمی م گراهام  به  

  به . ستادمیا ویوژنه   و امیل یعروس عکس مقابل سالن، یتو

  زمزمه لب ر یز و کردم نگاه ریتصو داخل ام  یل یهاچشم

.  یگذروند  سر  از  رو یطیخ بازار  آشفته  مطمئنم پسر،: کردم

.ی باش  یبهتر یجا یتو دوارمیام  
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  دنید  با داشتم، یبد  روز  االن نیهم تا  کردمی م  فکر اگه

  نیبدتر که شد  حضوا برام بود  منتظرم هاپله ن ییپا که ویوژنه

. مونده هنوز اتفاق  

.ویوژنه -  

ا؟ یثر ،یآی م. دارم  یحرف هی-  

  و کرد  اشاره بهم بده، دادن جواب فرصت من به نکهیا بدون

  بابت االن  که  یاحساس با رفت.  یفرانسو ی درها  سمت به

  نیا در داشتم، بودم شده متوجه یبهداشت سیسرو یتو اونچه

  کنم، صحبت باهاش خواستمی م  که یکس نیآخر اتظلح

 اون و رفتم  دنبالش سگ توله  ه ی مثل حال نیا  با. بود  ویوژنه

.  بست سرمون پشت رو در  

 

: گفت و کرد  اشاره رنگ  یاقهوه چرم  یکاناپه  به  

. نیبش-  

  روشن رنگ  و  توطرا با که  خونه یهاقسمت ی باق برخالف

 داخل کتاب  یهاقفسه . بود  مردونه و کیتار اتاق نیا بود،

  السیگ چوب  جنس از یبزرگ زیم و بودند  شده هیتعب وارید 

  و رفت   زیم سمت  به ویوهژن.  بود  گرفته جا  اتاق سمت  کی

.کرد   باز رو یاقفسه   
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 رو هااون. اورد  رونیب  جام دو با  همراه یبلور الکل یبطر

.  گرفت  من سمت  به رو شونیک ی و کرد  پر  

. ممنون نه،-  

.  ی کن دایپ ازین بهش ممکنه. رشیبگ-  

.  داشت غرض  و لج ،یمهربون از شتریب سختش لبخند   

 

 از. نبود  کردن یخوددار یبرا یلیدل چیه گهید . بهش لعنت

  از الکل. رفتم باال  فسن  کی  رو جام  نصف  و گرفتم  دستش

. رفت  نییپا و سوزوند  رو  شکمم تا گلو  

  هم با یازنونه  گفت و گپ  ه ی تا دو ما وقتشه کردم فکر -

. میباش داشته  

  فکر  و. یانداخت ریگ اتاق یگوشه  رو من خاطر  ن یهم به-

  د ینبا گراهام  که  ی کن  صحبت یز یچ مورد  در یخوای م کنمی م

. بشنوه  

.  بمونه هاخانم  نیب فقط  بهتره  زهایچ ی بعص. درسته-  

.ویوژنه  مطلب اصل سر برو خب، یلیخ-  

:دادم ادامه و رفتم  فرو مبلم  یتو من  
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  نجایا از زودتر م یبتون تا رونی ب زی بر رو دلته یتو ی چ هر-

. رونیب  میبر  

. رمی نم  هیحاش پس  خب، یلیخ-  

: گفت و نوشید  رو مشروبش  

.یبردار دخترم پدر  با رابطه از دست خوامی م-  

د؟یبخشی م-  

؟ید ینفهم رو حرفم   از بخش کدوم-  

. بکنم  کاریچ ی بگ من به یندار حق تو-  

  یم یمستق ر یتاث شما اعمال.  یکنی م اشتباه تو که  نجاستیا-

. استخونواده کی قیال اون. داره  من دختر یرو  

. نداره ییکلو به یربط چ یه من، با  گراهام یرابطه-  

.یخودخواه تو. داره که البته-  

  بهش  بعد  و ید یخواب گراهام فاب   قیرف  با تو. پسندم خود  من-

  یاون  و. نکنه ترک  رو تو شوهرت تا تهدختر پدر اون ی نگفت

. منم خودخواهه که  

. میکنی نم  صحبت من یدرباره  ما-  
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  از رو من یدار یسع فقط  تو. یکنی م اشتباه جهنم بقدر-

.  ی اریب بدست رو اون ی کن یسع  یبتون  تا یکن  دور گراهام

.  نداره دخترت به توجه و یئکلو شیآسا به  یربط چیه نیا  

گفت:  و کشید  آه زیآم اغراق  

. یستی ن مادر تو.  ایثر ،ی فهمی نم تو-  

 

  و یبهداشت سیسرو یماجرا. کردم احساسش لحظه همون

: گفتم . زن نیا فیلط چندان نه  یادآوری حاال  

.ستم ین مادر  نه،-  

 

 داشته رو خودش یخونواده  تا  هیکلوئ یبرا  فرصت هی نیا-

شغل   ه ی. میدار یاد یز یهااشتراک وجه گراهام  و من. باشه

  و میکرد  شرکت رو ی مشترک ی اجتماع محافل  م،یدار مشترک

.م یدار بچه  هم با  

.نداره دوست رو تو اون-  

:د یخند  ویوژنه  

  نیا به  باور ؟یتونی م ، یباش لوح ساده نقدریا ی تونی نم واقعا-

  روزه،یپ زیچ  همه  بر عشق گهی م که  یالیخ    یآرمان یدهیعق

.منظورمه  
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... اما  نه،-  

  د یناپد  تو اگه. هستم اشبچه  مادر من و میخوری م  هم به  ما-

  براش  زشیم ری ز و گشتمی برم من هفته  چند  از بعد  ،یشد ی م

.یداشت وجود  ییتو کرد ی م فراموش  یحت اون و خوردمی م  

  قرار خودشون سطح نیباالتر در عواطفم. دمیچیپ خودم به

  یمحکم  مشت  مثل ، گراهام زی م ریزدر اون تصور و داشتند 

  گوسفند   که یگرگ   مثل درست ویوژنه . زد  ضربه بهم که بود 

... کشتنش یبرا رفت و  زد  لبخند  بود  انداخته ر یگ  رو یعاجز  

  گهیهمد  ینشست روش تو که یاکاناپه  اون یرو  درست ما-

  ه یاتاق تنها  نجایا. بود  اون دفتر  نجا یا حال، هر  به. مید ییگا رو

  ریی تغ رو ونشیدکوراس مونرابطه خوردن بهم از بعد  که

. ندازهیم  اون اد ی به رو  من نجایا. ندادم  

.د ینوش رو جامش یباق و انداخت باال یاشونه  

 

: گفتم   

 گراهام  حق در تو که  یی کارها ی همه  از بعد  یکن ی م فکر  اگه-

 رو اون درست واقعا پس گرده،ی برم تو به اون ،یکرد 

. ینشناخت  
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  از  شتریب  که گراهام ی زندگ یتو که  یزن اون. بگو بهم  ا، یثر-

ه؟یک داره ارزش براش  یاگهید  هرکس  

. مادربزرگش-  

  از غم سوگ در هنوز اون سال، ده از شیب گذشت از بعد  و-

 نیا یخونواده  یبگ  بهم صادقانه یتونی م. مادرشه دادن دست

ست؟ی ن ز یچ همه مرد   

: گفت و ستاد یا  

  یتو صبح هر  تونهی نم اما ره،یبگ دهیناد  رو تو تونهیم اون-

  رو  ستین اونجا دخترش که شدن داریب خواب از یاخونه

.رهیبگ دهیناد   
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 فصل بیست و چهارم 

 گراهام

 

خوبه؟ حالت-  

  صحبت لندلآ برت با داشتم که شد ی م یاقهی دق پنج و چهل

  بآ ی رو از داشت که کردم دایپ اطیح یتو رو ا یثر. کردمی م

  و دمیچیپ دورش رو هامدست. کرد ی م نگاه آفتاب  غروب به

.ستادمیا سرش پشت  

 

. خوبم من-  

.  کردند  لمس رو  تختش شکم هامانگشت  کنم،  فکر  نکهیا بدون

  نیپائ رو صدام پس بودند، جوش و جنب  در اطرافمون مردم

: گفتم و اوردم  

  بایز بدن نیا داخل تو، درون  من یبچه  ممکنه نکه یا به فکر -

. هینکردن  باور باشه، رشد  حال در  

... گراهام-  

  تو  کنمی م فکر  من اما. یباش آماده یکنی نم فکر تو. دونمی م-

 وجودم از یبخش کنم اعتراف  اگه. یشی م یاالعاده فوق مادر
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 نطوریا ؟یشیم  ی عصب ازم چقدر ،یباش باردار تو دوارهیام

.  یندار من با موندن  جز  یراه چیه  

.  دمیبوس رو گردنش و زدم کنار رو موهاش  

بپرسم؟ والئس هی تونمی م-  

.یبخوا که  یز یچ هر-  

  بزرگ  هم با رو اون یخواستی م تو بودم  حامله من اگه-

م؟ یکن  

!اصال؟ ی کرد  مطرح رو یوالئس نیهمچ  چرا البته،-  

  امروز،. میاحساسات و خسته فقط االن کنمی م گمون. دونمی نم-

. بوده  یطوالن یروز  

.  رونیب  متیببر نجا یا از وقت  اسرع در بذار پس . خب  یلیخ-

. یباش افتاده پا از هرحال به د یبا گهید   

  گه ید  که گرفتم  می تصم کرد، غروب کامال  آفتاب نکهیا از بعد 

.بود  زدنمون نوریب وقت  

  اون انگار و بودم دهید  دنیکش  ازهیخم نیح رو یکلوئ بار دو

  با اون. بده کش  رو جشنش ن یا از شتر یب نداشت م یتصم هم

 و بودند  نشسته یابچگونه  زیم  پشت سالش و سنهم  یدخترها

.  کرد ی م درست  ی زیچ یصورت  یباز  ر یخم با  
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  دمیکش رونیب ای ثر یبرا کوچک یصندل ه ی ،یچشمک  با راهمه

: دم یپرس. م ینشست دو هر و  

؟ یکنی م درست یچ یدار-  

. ی برف آدم هی-  

؟یصورت ی برف آدم هی-  

  کرد  نگاه بهم یجور، برداشت رشیخم دادن ورز از دست

:داد  حیتوض و بودم زده یمضحک  حرف که انگار  

.  دختره یبرف  آدم نیا-  

:د یپرس ایثر  

؟یکلوئ  ،یبرد  لذت  جشنت از-  

  رو هفته  آخر کل من تولد  جشن. نشده تموم  جشنم  اما آره،-

.  کشهیم طول  

:کرد  د ییتا و د یخند  ایثر  

نه؟ مگه نطوره،یهم-  

: گفت و داد  تکون سر سرعت به یکلوئ  

  کیپنک و  ی فرنگ  توت ری ش م یش داریب یوقت  صبح فردا-

. میخوری م یشکالت  

: گفتم من  
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  نظر  به خوشمزه. میبد  دست از رو نیا قراره که  می متاسف-

.رسهی م  

 

؟یخوابی م  وقت ر ید  تا ؟یبد  دستش از د یبا چرا-  

. دلبر م،یمونی نم نجایا امشب  ما اما. نه  تش،یواقع-  

؟یبخور  من  با رو صبحونه یخوای نم-  

. خوامی م که البته-  

  هم سر رو هامی باز  اسباب ی باق قراره  یک صبح  فردا پس-

  سرهم رو  میی ایرو یخونه و نیماش تو گفت  مامان کنه؟

. یکنی م  

آره؟ گفته،اون-  

.لطفااااااا-  

  من . بگم  نه  دخترم به چطور نبودم مطمئن کردم، نگاه ا یثر به

 کردن د یناام فکر و بودم شده رو  به رو هابچه  با  یسخت به

 واقعا  که نبود  یز یچ میبود  دهید   رو گهیهمد  تازه  یوقت ،یکلوئ

 و وشوند پ هاشدست با  رو  دستم ای ثر. باشم آماده براش

.  فشرد   
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 زود  صبح فردا  میتونی م گراهام و من ؟ییکلو چطوره نیا-

  تونهیم اون هم بعد . میبخور تو با رو صبحونه و نجایا میایب

.  کنه سرهم  رو هاتی باز اسباب  

واقعا؟-  

  لبخند  با دوباره من  بعد  زد، من  به یاکننده دلگرم لبخند  ایثر

: گفتم  و برگشتم  یکلوئ  سمت به  

. دلبر واقعا،-  

  ما  در یجلو تا ویوژنه  بعد .  میکرد   مردم با  یعیسر یخداحافظ

: گفتو  کرد  یهمراه رو  

  یلیخ د یگرد ی برم دوباره صبح فردا تو نکه یا از یکلوئ-

 اتاق نجایا.  د یمونی نم امشب که بده یلیخ. استزده جانیه

.داره ی اد یز یها  

: گفت  و کرد   معطوف ایثر به رو اشتوجه  

  با شدن داریب سقف  ه ی ریز صبح عاشق اون که دونمی م-

. نشناسه رو اون هنوز اگه یحت پدرشه،  

چنده؟ ساعت صبحونه-  

 اون. بشه ملحق ما  به تا  افتهی م راه  شهر از صبح یوریا-

  و نه  ساعت صبحونه وقت چطوره پس. برسه  نه ساعت د یبا

باشه؟  مین  
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. مت ینیبی م صبح فردا. خوبه-  

. گراهام  فردام،  منتظر-  

  نیپائ رو صداش و اشتذ گ  بازوم  یرو رو دستش ویوژنه

:اورد   

  من که دونمیم. داره  رو  تو که شانسه خوش یکلوئ-

  بهم  میبتون اون  بخاطر دوارمیام اما ام،کرده یبزرگ  اشتباهات

  و... بشناسه رو پدرش ییکلو  دارم دوست واقعا من. میبرگرد 

.باشه  داشته یواقع یخونواده هی  

 

*** 

 

 وارد  از بعد  یحت  و هتل سمت به کوتاهمون یرانندگ نیح

.  بود  ساکت کامال یاالعادهفوق طرز به ا یثر اتاقمون، به شدن

  و کردم کینزد  خودم به رو اون م،یرفت خواب  تخت به  یوقت

  ب یترغ رو اون ی زبون چرب و نوازش و ناز با کردم  یسع

: بکنم بود  قشنگش سر اون یتو اونچه گفتن  به  

. یستین خودت امشب تو. بزن حرف  باهام -  

  یتو و داشت قرار قلبم کی زد ن یی جا ام،نهیس یرو سرش

. کردمیم نوازش رو شیشمیابر  یموها  یکیتار  
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 بده آزار رو اون تونستی م که یمزخرفات  ستیل روزها، نیا

  مالقات صرف یاخونه  یتو رو  هفته خرآ ما.  بود  تینها  یب

 دختر دوست که  یحال در م،یکرد  بودم دهید  تازه که  یدختر با

 دوست سمت از یاحتمال فرصت  هر  با من باردار احتماال

  چه دمیپرس ازش چرا اصال. شدی م شمرده خوار سابقم  دختر

!  رفته شی پ درست ی چ دمیپرسی م د یبا داده؟ رخ  یاشتباه

  با  یحت. بود  اون با حق. بود  آسون برام جوابشحدس  گرچه

  من بود، انیجر در اطرافمون که  یمرج  و هرج یهمه وجود 

 بوده خوشنودتر االن از  که ارمی نم  خاطر به  رو ی زمان چیه

.  میبود   خوب ما.  باشم  

. امخسته  فقط-  

 یهرزه  سابق دختر  دوست با ما  نکه یا به یربط چیه نیا پس-

  ها  یتازگ من که  یکوفت وعضمو  نیا ای م،ید ی گذرون وقت من

  من. نداره تو  یاحتمال یباردار ا ی دارم دختر ه ی امکرده کشف

دادم؟ دست از  رو یزیچ  

:د یکش یهآ بعد  و د یخند  صدا یب  

  یبرا با دو تا هرزه، والیفست   هی مثل یزیچ  چیه آره،. اه-

.ینداد  دست از رو صبحونه  

 از قبل دنیخواب از. شد  ساکت دوباره ا یثر حرف نیا از بعد 

  ما  اما بودم،  متنفر یاحتمال یهاسوتفاهم  ای هایدلواپس رفع
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  استراحت به ایثر  و میبود  گذرونده سر از رو  یطوالن یروز

 و رومآ تنفسش قه،یدق ده حدود گذشت از  بعد . داشت ازین

  رو اون یکیتار  به رهیخ. دهیخواب اون دمیفهم و شد  کنواختی

  هم به ی ازین واقعا ما  دم یفهم و داشتم نگه  بازوهام ن یب محکم

  که ی کلمات اوقات ی گاه. شتیمندا اون سر بحث و روز زدن

  از ین  همه از شتریب که بودند  ییهاهمون موندند،ی م یباق   ناگفته

.  داشتند  شدن انیب به  

. ایثر دارم، دوستت-  

: کردم زمزمه  امخفته یبا یز به رو  

.دارم  دوستت یلعنت-  

 

*** 

 

  چنده؟ ساعت-

  رو بدنش یرو که یاپارچه  ت،اشذ گ سرش یرو رو دستش

  که  یرکاب یباال از هاشنهیس نوک و رفت  نییپا بود  پوشونده

  پشت در سکوت پنج، ساعت  از من. شدند  معلوم بود  دهیپوش

  تونستمی نم اما بودم، کارهام  انجام  حال در اتاق یگوشه  زیم
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 بدون پوست یرو نشستن  یبرا رو  مشتاقم یهالب یجلو

.  رفتم تخت  سمت به آهسته پس رم،یبگ بود  مقابلم که یپوشش  

  از یخط  و زدم  باال رو  یرکاب  دم،یکش  نییپا  رو پارچه

: کردم فی رد  شکمش یرو رو هابوسه  

. یرفت  هوش از واقعا  تو. باشه می ن  و هشت د یبا-  

.  زدم سیل رو هاشنه یس از یک ی یبرجستگ یرو رفتم  باال  

...اوووم-  

: د یپرس. گذاشت اثر آلتم یرو  مایمستق صداش  

بود؟ چند  ساعت صبحونه و-  

. کنمی م  ل یم رو صبحم یغذا دارم االن نیهم که من-  

.  گرفتم دهان به رو اشنهی س و گرفتم  باال کامل  رو  یرکاب

.  شدند  موهام  چنگ هاشانگشت . سخت  

... گراهام-  

... هوووم-  

 چرخوندم اون  ی رو رو زبونم  رفتم،  اشگهید  ینه ی س سمت به

: کردم نگاه صورتش به و  

  رو تو ید یم  حیترج خوشگله؟ بکنم،  برات تونمی م  کاریچ-

م؟ یکن یباز  موشک م یقا ساالر با ای ا ی بخورم  
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  با  . شدند  بسته هاشچشم  رفتم، اشنه یس سراغ دوباره  من یوقت

  لحظات  ممکنه کردم  فکر  شد  خارج هاشلب نی ب از که یاناله

. گراهام باش، مسلط خودت به . بگذرونم رو پسرنوجوون هی  

  حرف به اون یهالب  مقابل هام لب  با و رفتم   باال بدنش یرو

:اومدم  

.  ا یثر باشه، تو داخل االن ازهی ن من  از یبخش ه ی جه؟ینت  خب،-

؟ ...ای زبونم  ر؛یبگ  میتصم  

.  برگشتم باز  و کردم  بارون بوسه رو گوشش تا هالب  ریمس

  نییپا  کمرش یرو نداره، دادن جواب قصد  گرفتم جه ینت یوقت

 رو امجه ینت  تا کردم بلند  سر اش،تنه  ونیم به دنیرس  با و رفتم 

 داشتند  هااشک. خورد  شکمم به یلگد  انگار که بگم  بهش

.خوردند ی م سر صورتش یرو  

 

... چه  ا؟یثر-  

. شدم ود یپر من-  

...  زدلمیعز اوه،-  

.دادم هی تک شیشونیپ به  رو م یشونیپ و بستم  رو هامچشم  

: گفت  و کرد  پاک رو هاشگونه  
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 خواستمی نم... واقعا... حال هر به ... من. ست ین یمشکل-

  رو  تو من. شدم هانیا یهمه  ریدرگ ناخواسته  من. باشم حامله

  کنم فکر . شد  ی خواه یخوب پدر چه  دمیفهم و  دمید  دخترت با

. باشم اون از  یبخش خواستی م دلم فقط  

 و امروز د یشا.  بخوام نیا از شتر یب من  که ستین یز یچ چیه-

  میخواه هم از  ییهابچه  یروز  هی ما  اما. نباشه وقتش فردا

. داشت  

؟ یباش مطمئن نقدریا یتونی م چطور-  

. ندارم یشک چی ه من  ،یباش تو وعضمو  یوقت-  

  هی کنم یم حس دردناکه؟  نقدریا چرا نیا. گراهام ا،یخدا-

 که  نداشتم رو اون چوقتیه نکهیا با دادم، دست از  رو یزیچ

...  بدم دستش از بخوام  

 رو اون همونطور من و کرد   ه یگر یطوالن ی مدت یبرا ایثر

 داشتم امنه یس یتو اون یناراحت بابت  از  که یدرد . داشتم نگه

  به  مجبور دفعات به. کنم تحمل بتونم که بود   یاون از شتریب

  به شد، آروم باالخره  یوقت شدم.  احساساتم لیس زدن پس

  فکر دمیترسی م  اما عاشقشم،  بگم  بهش خواستی م دلم شدت

. امزده رو حرف نیا بوده ناراحت اون نکهیا  بخاطر فقط کنه  
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  و ییکلو شیپ برم  صبحونه یبرا  من  تا یمونی نم نجایا چرا-

  یدار از ین بهش االن که ی زیچ نیآخر  تو برگردم؟

. عهویوژنه  

. کنم یخداحافظ یئکلو  با خوامی م اما-  

 فاصله  لیما چند  فقط ویوژنه  یخونه با چطوره؟ نیا خب،-

  هم تو صبحونه، یبرا  رمیم  و رم یگی م یتاکس  من. میدار

  با  یبهتر  یکرد  احساس یوقت. ی بمون تخت  یتو  کمی یتونی م

. یکنیم  یظخداحاف یکلوئ با  و من دنبال یآی م نیماش  

:داد  تکون سر  

 رو ویوژنه و  ی وریا اد یز یلیخ  بتونم کنم ینم  فکر. خوبه-

. کنم  تحمل  

.  میکنی م رو  کار نیهم پس-  

 و برگردند   من سمت  به هاشچشم  تا  کردم کج رو اشچونه

: گفتم   

   خب؟ دم،یم  قول. میشی م  رد  انات یجر نی ا یهمه از ما-

  نگه رو هاقول  یبعض شهی نم  اما دونستم،ی نم موقع اون

.داشت  
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پنجمفصل بیست و   

ایثر  

 

  با  تنها. بود  کور و سوت یلیخ  هتل اتاق ،گراهام رفتن  از بعد 

. ذاشتممی  سرجاش رو اون و داشتمی مبر رو یگوش  افکارم

  به خواستمیم .  کردم تکرار رو  کار نیا یبار دوازده حداقل

  یطرف  یب  نظر  بتونه که نبود  ی کس واقعا بزنم؟  زنگ یک

  یاد یز م یآبج ای  مامان یبرا تمیموقع . بده بهم تمیوضع یدرباره

 اون که اونجا از اما ،بود  ایدل. بود  خونه تیموقع  به  کینزد 

 اعتقاد  خوش  انیپا  به واقعا بوده، گ یت  با یسالگ چهارده از

 دختر دوست هی  کوچک،  یبچه هی گرفتار  اون قت  یحق. داشت

 کرده فراموش رو اون که  یپدر با شدن بزرگ ا ی مکار سابق  

.  نبوده نهیغمگ  یاد یز خونه ترک از هاسال که یمادر و  

  تم، یموقع یدرباره  یقت ی حق یحتینص به  دنیرس یبرا

  فکر  وقت  چیه که  یکار کردم؛  انتخاب رو راه  نیتررممکنیغ

.کردم روشن رو  تاپملپ . بدم انجامش کردمی نم  

 

   ز، یعز یدایآ
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  قرار امشده   عاشقش قایعم  که  یمرد با ماهه دو  حدودا من

  سابقش  دختر  دوست  از دیفهم اون قبل یهفته  چند  .ذارمیم

  انتیخ بهش زن اون اصل در اما ه،یفیکث داستان.  داره  بچه

  نذاشت هاسال  و گفت غدرو بچه  یواقع پدر مورد  در   کرد،

.  بشناسه رو اشبچه اون  

  یحرفه  یتو و هباهوش و بایز سابقش  دختر دوست البته،

  از شتریب دو اون موضوعات شتریب در. هستند میسه یکار

  و. دارند  مطابقت  هم  با م،یهست همساز  هم با ام که یاون

  رو من واضحا زن اون بگم موضوع کردن بدتر جهت صرفا

.  برگرده سابقش پسر  دوست به خوادی م که  کرده روشن  

  هم من و  دهی م تیاهم من به واقعا اون که نهیا مشکل

.  بزنم بیآس بهش خوامینم  

  عقب موقرانه دیبا. دارم  ازین  طرف  یب رظن هی به واقعا من

  از  سابقش دوست  با رو اشرابطه  اون بدم اجازه  و بکشم

  یاونقدر من باشند؟ یواقع یخانواده  هی بتونند تا ره، یبگ سر

. بدم انجام براش  رو  یفداکار نیا که دارم  دوست رو اون  

 

. نیبروکل ترسا،  

 



 مغروِر کت و شلواری، ریحانه.

 471 

 دایآ نداشتم ارظانت. گذاشت حالم ی رو یبد  ری تاث نامه نوشتن

 راتشظن اون، از  بدتر یحت . بده ارائه بهم یعقالن یادهیا

  کمک  نامه نوشتن خود  نظر به اما. بودند  خالص مضخرف

  موضوع به دور ید ید  به  احساساتم تموم دنی کش کنار با کرد 

. برسم  

 

  گرفتم ی نم  میتصم  من نکهیا تا  کنم درک کرد   کمک  واقعا نیا

  ی کار به وادار رو من تونستینم ویوژنه  کنم، ین ینش عقب

. کنه  

  رو نگآه یصدا هرزه اون یخونه  سمت  به رم یمس یتو

 لحظه نیا  در. خوندم آواز بلند  یصدا با و  بردم باال  خفن

  هدفون مراسمات قبل  هاورزشکار چرا بودم کرده درک کامال

 رو هاشونوحشت  و ها شک داشتند  از ین هااون. ذاشتند ی م

.  بزنند  کنار  

  به و کردم پارک شدم، وارد  ساختمون بزرگ نگ ی پارک به

  بایز همپتون یتو خونه نی ا. شدم رهیخ مجلل یخونه اون

  نیماش از. داشت تعلق نیبروکل به  قطعا من باسن اما بود،

  به  ینگاه. اومد  رونیب ی زن و شد  باز  در  که شدم ادهیپ گراهام

  ی ب صورت ی رو آروم ومآر یطانیش یلبخند  و انداخت من

. شد  پخش نقصش  
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. یاومد  که خوب چه . رایسم-  

  شیباز وارد  تا  نشوندم هاملب  ی رو رو لبخندم نیبهتر هم من

: بشم  

.  نمت یبی م  که خوب چه ،ینسلیآ-  

  نیا با  که کرد، روشن یگاریس. شد یم دهید   سرگرم  یوریا

:د یپرس و کرد  متعجب  رو من کارش  

  معموال  گراهام. امشده شوکه بود؟ شیپ یهفته هشت هفت -

. ندازهیم رونیب رو هاآشغال هاشنبه  سه هر  

  ی کی گنج  نفر، هی آشغال: گنی م  یچ مردم که یدونی م-

.استگهید   

 رهیدا یحلقه شش با رو دود   بعد  و گرفت دم  یطوالن یوریا

 دویگ عمو که  نود  یدهه از من.  فرستاد  رونیب  کامل مانند 

  برداشته کی استرا یالک  لتریف بدون گاریس دنیکش از دست

.  بکنه رو کار  نیا یکس بودم دهیند  بود   

. شهی م سرطانت باعث گاریس ،یدونی م-  

:کردم زمزمه  و شدم خم  سمتش به  

.چروک و نیچ و-  
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 خاموش یبزرگ گندون کنار رو گاریس گه،ید  پوک دو از بعد 

:کرد   

  ا ی یعال ساک. رسهی م درک به و شهی م خسته  ازت  باالخره-

  عاقبت  یکنی م  هئارا بهش روزها نیا که یاگهید  سیسرو هر

.  شهیم  یمیقد   روز هی  

  ینا با اما نه،  ای داره قتی حق نیا پرسمیم  شوهرت از-

  زنمیم حدس امدهید  تو از که یاداده قورت  عصا تیشخص

. دهیند  خوش روز هاستسال  چارهیب مرد   

 

  کامال خونه ی وریا یهاکفش  تق تق یصدا جز خونه، داخل

: بود  ساکت  

کجان؟ ه یبق-  

  مهمون به که  البته. ختیر قهوه  فنجون هی خودش یبرا اون

 شد  رهی خ بهم  ماگش ی باال از  انهیموذ   ینگاه با . نکرد   تعارف

:د یپرس و  

خوشحاله؟ یخونواده منظورت-  

. هیئکلو و گراهام رمظومن-  
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  یشنا  یهیافتتاح یبرا رو قشنگشون یبچه  ییبابا  و ی مامان-

. اند برده ساحل به فصل  

. یعال چه-  

  ثلم  دند،یخر رو خونه نیا ویوژنه  و  گراهام  یوقت-

...  م یکن  فکر بهش ا یب. کردند یم سکس انوسیاق  دم هاخرگوش

.شده حامله همونجا رو دخترشون د یشا  

 

  ن یبهتر کردم تالش  باز. بود  ی مزخرف آدم  واقعا هرزه نیا

  اما. زده بیآس بهم  نکنه  فکر  تا بدم ارائه رو خوبم ریتصو

  و گراهام  فکر  ی  حسود  از تونستمی نم که  بود  نیا قت یحق

. داشتند  یجنس یرابطه هااون که بود  واضح. ام یب در ویوژنه

 تصور رو بوده چطور روابط  اون نکهیا نداشتم از ین  من فقط

.  کنم  

  به اون از تر  ن ییپا و اطیح به  که ییکشو یاشه یش یدرها از

 ارد ی صد  ویوژنه   و گراهام. شدم رد  شدند یم  ی منته ساحل

  شور با یکلوئ و بودند  لخت مه ین دو هر. بودند  من از دورتر

  یبار مشقت طرز  به واقعا.  کرد ی م بپر  بپر نشونیب ذوق و

  ی تو گهید  یزن  با بودم عاشقش  که  یمرد  یگذرون خوش دنید 

  آهسته حرکت  ی رو دمید  انگار که یجور. بود  دردناک ساحل

  گرفت رو مادرش و پدر دست که ییکلو به د،بو شده میتنظ
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  یسوار موج  یبرا هم  دست در دست اونها و کردم نگاه

  حس. کن و ی بارب با یامروز والیپرس نورمن هی. دند یدو

. شد   احساستم شکست باعث  یبصر  

 

 نگاه هااون به امشونه  یرو از  و شد  کمینزد   پشت از یوریا

: گفت  و کرد   

 صورت  ی رو لبخند  به. بشن یخوشحال یخونواده چه-

.کن  نگاه گراهام  

  آب یتو ویوژنه و یکلوئ با و د یخند ی م. زد یم  لبخند  گراهام

.  د یرسی م رظن  به یراض واقعا اون. کرد یم شلوپ و شلپ  

:د ینوش رو اشقهوه از یاجرعه یوریا  

.کن خراب خونه-  

 

  در  تا دمیرخچ  ی وقت. شدم داخل و کردم  باز  رو یاشهیش در

  رو در من  یوقت و زد ی م لبخند  روزمندانهیپ یور یا ببندم، رو

. نخورد  هم ی جزئ یتکون  ،بستم  روش یجلو محکم  یرو  

 

*** 
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 رو  من دست یرانندگ  نیح گراهام خونه،  به برگشت ریمس در

: د یپرس. گرفت   

چطوره؟ حالت-  

. بهترم-  

. نبوده  راحت برات  دونمی م. یاومد  باهام  که ممنون-  

  شگفت دخترک اون. یگذروند  وقت دخترت با خوشحالم-

. هیزیانگ  

: گفت و د یدرخش  گراهام  یچهره  

نه؟ نطوره،یهم-  

 

  تو د یبگ یکلوئ به  نیا یبرا تونبرنامه  یدرباره ویوژنه  و تو-

د؟یکرد   صحبت یپدرش  

.  م ینگ بهش  یزی چ هایزود  نیا  به بهتره کنهیم  فکر ویوژنه -

 خوامی م یوقت  تا  میبگذرون وقت باهم  د یبا  ما کنهی م فکر اون

  هفته  نیا کرد  شنهاد یپ. باشه شده راحت باهام  قبل  از بگم  بهش

. برم ناهار یبرا یدوباره  
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!کرده  شنهاد یپ که البته  

 

: گمی م  

.هیخوب  یدهیا احتماال-  

 

  ما یدو هر  مطمئنم  من. نبود  یطوالن اصال گومون  و گفت

  میدونستینم کدوممون چیه  هنوز اما م،یکرد  حس رو نیا

  کرد  یسع گراهام وجود  نی ا با. می کن درست رو نیا چطور

:بده کش  رو حرف  

؟یکنی م  یفکر  چه همپتون ی درباره خب،-  

باشم؟ صادق یخوای م-  

.البته-  

 یهمه  ها،خونه انوس،یاق. باستیز اندازش چشم کنمی م فکر -

  ی برا که ست ین یی جا نجای ا اما. یساحل تفرجگاه یهاقیقا

  مثل... یاد یز  مردم . کنم تصورش بتونم تابستونم گذروندن

.  همند   
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 مورد  مکان چوقتیه نجایا. دادنشه حیتوض یبرا  یخوب راه-

  مردم که  ییهافصل  یتو نجایا قتا یحق. نبوده  هم من یعالقه

 دادمی م حیترج شهیهم  من. متفاوته  کامال کنند ی م  سفر کمتر

  یرها یگ یماه  و کشاورزها هنوز. امیب نوامبر ا ی اکتبر ماه

 توش  یمحل مردم ط فق ی وقت نجایا. کنند ی م یزندگ  نجایا یاد یز

.متفاوته یلیخ هستند   

 رو خونه  اون چرا پس ست،ین اتعالقه  مورد  شهر اگه-

؟ید یخر  

 اون م،یباش صادق میبخوا اگه و. خواستیم ویوژنه رو اون-

  نظر به  یمهم  تیموقع  یلیخ همپتون  یتو داشتن خونه موقع،

. د یرسی م  

 

ست؟ی ن نطوریا گهید -  

:داد  جواب و داد  فشار  رو  تمسد  گراهام  

.اند کرده ر ییتغ من یهاتیاولو-  

 کجا یخوای م  ،ی بخر یتابستون یخونه  هی یبخوا  حاال اگه-

 باشه؟

:داد  جواب فورا  

. نیبروکل-  
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:دمیخند   

؟یبگذرون نیبروکل یتو یخوایم  رو تابستون-  

  کجا  ست ین مهم گهید . گذرونمیم تو داخل رو تابستون من-

. باشم  
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 فصل بیست و ششم 

 ثریا

 

 

 

 ی خونه به ئیکلو با  شام صرف  یبرا  گراهام شب،  چهارشنبه

  ذهنم  مقابل شدن مانع و خونه  یتو نشستن. بود   رفته ویوژنه

 اتاق ی تو تا سه اون ر یتصو نکنه تصور نکهیا یبرا

  دادم حیترج پس . بود  سخت بود، چطور زیم سر ،یغذاخور

 و ایدل یتتو یمغازه  به  برم خونه به  میمستق نکهیا ی جا به

تیگ سر ی بزنم  تا برای نوشیدن سوشی 61و سکی62 بیرون  

  قدر به  من و هامغازه بستن وقت و بود  مین و  نه  ساعت. میبر

 یآماده  که  زدمی م حرف دار کش و بودم دهینوش ی کاف

.  باشم خونه به  برگشت  

  رفتم و زدم  شارژ به رو میگوش درآوردم، رو  کارم  یهالباس

  زنگ یصدا  بستم،  رو  هامچشم که لحظه همون. تخت یتو

 نداده  امکیپ  بهم رو شب کل گراهام که اونجا از. شد  بلند 

 به. اومده خونه به  دنمید  یبرا راهش سر اون  کردم فکر بود،
 

سوشی خوراکی برنجی در آشپزی ژاپنی است و آمیزه ای است از برنج پختهٔ ژاپنی با چاشنی سرکه، چندین گونه خوراک دریایی،   61

 سبزیجات و تخم مرغ که به صورت سرد خورده می شود. 
 نوشابه ی الکلی ژاپنی که از تخمیر برنج به دست می آید62
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  باز  رو در سر  قفل  فشردم،  رو فونیآ دکمه  رفتم،  در سمت

.  موندم در پشت  ،هاشقدم یصدا دنیشن  ر ظمنت و کردم  

.  کردم  باز رو در و زدم لبخند  زدن، در محض  به  

  محو لبخندم فورا شد  باعث بود، در پشت  که یمرد  دنید 

.  بشه  

؟ یکنی م کاریچ نجا یا بابا؟-  

:د یپرس  و گرفت اشنه ی س یرو برداشت، رو کالهش  

تو؟ ام یب تونمی م-  

. حتما-  

  بدونم  تا بفرسته برام یانشونه خواستم خدا از صبح، امروز

  که بودم فکر نیا به.  کنم کاریچ  گراهام با  امرابطه درمورد 

 ای بود  فرستاده  برام ریالسعیسر ک یپ  با رو وندتا فرانک خدا

 نه؟

: دمیپرس و  رفتم  آشپزخونه  نت یکاب نهیس به  

ارم؟یب  برات یدنینوش  هی تونمی م-  

 هاوانیل برداشتن  از بعد  گذاشتم و بودم مضطرب و یعصب

.  بشه کوفته  نتی کاب به  یبلند  یصدا با شیچوب  در نت،یکاب از  

: گفت و نشست ز یم پشت  یهایصندل از ی کی  یرو پدرم  
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. خوبه آب-  

 

بوی الد  اسپایس63 آشپزخونهام رو پر کرده بود  و من رو به  

. برد یم یبچگ دوران  

: گفتم   

. باشم داشته ازین ی تر  یقو زی چ  به کنم  فکر -  

.کردم باز رو مرلوت یبطر در و  

.  خورمی م یدار یهرچ  صورت نیا در... پس  خب، یلیخ-  

. شرابه-  

. دادم دستش به  رو یکی و  ختمیر وانیل دو ی تو رو عیما  

:گفت  و زد  لبخند   

-خوبه. هیچوقت  فکر  نمی کردم امشب با دخترم از جام  وینو64  

. ببرم لذت  

: مطلب اصل سر رمی م  

بابا؟ کشونده، نجایا  به رو  تو یچ-  

 

 
 عطر پدرش. 63
 شراب به ایتالیایی. 64
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.  فرستاد  رونی ب یطوالن و آروم رو نفسش و د ینوش یاجرعه

: گفت و شد  یجد  اشچهره  

  انجامش چوقتیه اما  کردم،یم  فکر  دنتید  به که بود  یمدت-

. کنم ناراحت رو تو خواستمی نم چون دادمی نم  

؟یاومد  امشب  چرا پس-  

.دهیرس زمانش انگار فقط-  

. بگو رو یاومد  گفتنش یبرا که ی زیچ-  

  ید یپرس ازم م یمستق سئوال هی ،یاومد  دنمید  به که روز اون-

  ترسا اگه یبدون یخواستی م تو.  بدم یجواب چه دونستمی نم که

  با  من نداشت، وجود  ییترسا اصال ای نداشت دوست رو من

 آماده سئوال نیا یبرا موقع اون. نه ا ی موندمی م مادرت

.نبودم  

؟یدونیم رو جوابش حاال-  

  که بود  نیا یینها یجه ینت. کردم فکر یلیخ گذشته روز چند -

 داشت وجود   یخوب شانس نبود، وسط ییترسا اگه دارم باور

  نیا به اعتراف. م یباش هم  با  هنوز مادرت  و من امروز تا

  خاطر به رو ترسا تو خوامی نم چون سخته، برام موضوع

. یکن  سرزنش میشخص یهاانتخاب  و من  یکارها  
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  مونیپش یکرد   که ییهاانتخاب  از ی گفت بهم تو روز اون اما-

  ،ی ستین متاسف ما به رسوندن  ب یآس از تو یعن ی نیا. یستین

. سخته واقعا موضوع نیا قبول  

  صدمه از و دارم دوست رو  تو من. نبود  نی ا منظورم نه،-

 مونیپش شدم  ترسا عاشق نکهیا از اما. متاسفم بهت رسوندن

. ستمین  

  یکن ادعا یتونی م چطور ،یکرد   ترک رو ما  اونطور یتقو-

؟یداشت دوست رو ما  

: گفت و داد  هی تک هاشدست به  رو سرش بابا  

 وجود  داشتن دوست از یمختلف انواع. ستین های سادگ نیا به-

. داره  

.باشه اول تیاولو د یبا هاتبچه  به عشق-  

  و بست رو هاشچشم باشند  زده آتش رو اون  کلماتم که انگار

: کرد  یمکث اد ی ب حرف به دوباره نکهیا از قبل  

  نازل آدم سر به رمنتظرهیغ  یز یچ یزندگ هاوقت  یگاه-

  د یبا ما  و. ینبود  شاهدش چوقتیه تاحاال  که  ی زیچ کنه،ی م

  ا ی میباش صادق خودمون به  نسبت میخوایم  م یریبگ  میتصم

 بودم، نشده آشنا ترسا  با  من اگه. میدار دوستشون که ییهااون

  رو  فاوتت نیا چون. بودم خوشحال کامال  مادرت  با احتماال
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 باهاش یقو یارتباط و شده آشنا اون با چونولی . دونستمی نم

  چه کردمی م ول رو اون اگه دونستمی م بودم، کرده  برقرار

.نداشت وجود   یبازگشت راه چیه. دادمی م دست از  رو یزیچ  

  یجنبه  صرفا نیا نداشت؟ مامان که داشت یچ  ترسا قا یدق و-

داشت؟ یجنس  

  فقط نیا. مشکله دادنش حیتوض.  ستین نطوریا اصال،-

  و مادرت  با نه قبال  که جاذبه ی نوع. ا یثر کششه، از یادرجه

 رو اون تونستمی م. بودم نکرده تجربه  یاگهید  کس چ یه با نه

 نیا. نکنم رو نکاری ا که کردم  انتخاب. رمیبگ دهیناد 

. کنمی نم  انکار. بود خودخواهانه  

 

. یستین  شمونیپ تو اما-  

 من. داد  جواب  بهش  بشه نه و آره ه ی با  که ستین یسئوال نیا-

  اما د،ید ید  بیآس من یکارها  بخاطر خواهرت  و تو که متاسفم 

  که یاگهید  ز یچ. ستمین مونی پش کردم دنبال رو  قلبم  نکهیا از

  گرفتم، شیپ رو خودخواهانه یراه  که نهیا مونم یپش بابتش

  بابت  نیا از و د رسون بیآس شما به  همه از شتر یب که یاون

. متاسفم   

. نه  ای  بکنم رو  نکاریا تونستمی م  بودم تو یجا اگه دونمی نم-  
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. یهست من به  نسبت یبهتر آدم تو پس-  

  یبود  نکرده یاخودخواهانه انتخاب اگه ی گفت  بهم االن نیهم-

 ازت بودند ن  مجبور هاتبچه هاسال. یبود   مادرم  با امروز

  داشتم االن که  یاعتماد  مشکالت من مثال،  یبرا. باشند  دور

  مارستانیب یتو  یافسردگ از  نبود  کی نزد  مامانم. نداشتم رو

  یراض االن یاندازه به یدمونی م اگه د یشا . بشه  یبستر

. بود  نیا از بهتر اتخانواده وضع اما ،ینبود   

 

: شد  یجار  هامچشم  از اشک  

. میکرد  تحمل رو تو  یکارها یجهینت  ما اساسا پس-  

  لیدل ز،یچ  همه  یجدا. ایثر متاسفم، واقعا  بابت  نیا از و-

. نهیهم گفتن  اومدنم نجایا یاصل  

  نیا یهمه کردم یسع و دادم  تکون رو سرم  یآروم به  فقط

: کنم پردازش رو اطالعات  

  اما  نه، ا ی هستم تیخواه معذرت رشیپذ  یآماده دونمی نم-

  و گپ نیا از.  یکرد  رو کار نیا خوشحالم و هستم قدردانش

  ازین  ییراهنما به اواخر نیا.  گرفتم  اد ی یاد یز  ی زهایچ  گفت

.داشتم  
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 که بار اون ش؟ی نیبی م  که هیپولدار مرد  همون  بهمربوط  نیا-

 اون. انداخت  بهم  یبد  نگاه کرد  سوار رو تو  ما  ابونیخ یتو

  هم با ی اد یز اشتراکات ما ظاهرا. باشه تو مراقب واقعا د یبا

.دارم دوست اد یز یلیخ رو تو  من  نه ای ینوبد   تو چون. میدار  

: گفتم و دم یکش باال رو می ن یب ام،ه یگر نیب  

 د،یدار یاد ی ز  یلیخ اشتراکات گراهام و تو ه؟یچ یدونی م-

. یکن  درک احتماال  اونچه از شتریب  

 

. هستم  ترسا  االن من و  توعه، گراهام  

.  بودم یزمان من که هیهمون یکلوئ  

  و میخورد  هم  رو شراب دوم جام  بره، امخونه  از  نکهیا از قبل

  ی ایتالیا از گراهام با  مکوتاه  سفر  ی ط که ییزهایچ  از یکم

.  اوردم براش بودمم دهیخر کوچک  

 فقاتو اما بود، نشده درست بابا و من ن یب یزی چ وجه چیه به

  از یکی  با امرابطه حداقل. م یباش تماس  در  هم با  میکرد 

.  کرد ی م حرکت درست ری مس یتو داشت م یزندگ یمردها

 یدرباره  یشتر یب  زجر باعث من ی برا بابا دارید  متاسفانه، 

. شد  گراهام  
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.  دند یباری م وارید  و در از هانشونه شب اون  

 و داره ییباال تب  یکلوئ بگه تا بود  زده زنگ بهم گراهام

 از و بخوابه تونستی نم ظاهرا. گرفته یبد  گوش عفونت

  از ذهنش تا بخونه داستان براش و بمونه بود   خواسته گراهام

 فردا ما و باشه دخترکش مراقب گفتم  بهش. بشه منحرف درد 

.  د ید  میخواه رو گهیهمد   

 فردا بود   قرار که یجواب دایآ دمیفهم  و شدم نیآنال موقع همون

 پاسخ هااون از ی کی. کرده ارائه رو  بشه منتشر  روزنامه یتو

  نک یس از رو وانمیل اون خوندن از قبل. بود  من لیمیا به

.  کردم  یخال اون یتو رو شراب یبطر  یباق و آوردم رونیب

.  کنم آماده رو خودم تا دمی کش یق یعم نفس  

 

ز، ی عز یترسا  

  ی شد مرد  نیا یفتهیش  شما که  اندازه همون به کنمی م فکر

  شرط  یهمه  باشه، کار  در  یابچه  یوقت. یدونی م رو جواب

.  رنی م کنار  هاط یشرا و  

 به علت شونیا سابق   دختر دوست  یکرد اشاره  که همونطور

  دهیرس جهینت نیا به  اظاهر و  بوده اشونرابطه خوردن هم

  بخاطر  که نهیا خوادیم اون که  یزیچ کرده؛  اشتباه که

 انیپا به که  قتیحق نیا. کنه جبران رو خطاش اشونبچه
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  تنها بلکه -نبوده  مرد نیا میمستق میتصم اشونرابطه  دنیرس

 اون کنم باور  شهی م باعث -بوده  زن اون یگمراه یجهینت

.  باشه داشته ی احساسات خانم اون به تونهیم  هم  هنوز  مرد

  نیا که ،هستند سازگار  هم با  کامال دو اون دی کرد اشاره شما

  زمان  گذشت  با نظرم به. استآزاردهنده  شیپ  از شتریب یحت

.  اومد  خواهد شیپ شما  یبرا یاآشفته تیموقع  

  ب یآس قصد  که  دیکرد اشاره  موضوع نیا به  شما نیهمچن

  شما کنه احساس اگر  دیشا. دیندار رو مرد  اون به رسوندن

 شما  از  عیسر ادیز احتمال به د،یکرد خطا  حقش در   یقیطر به

  مرد  یپا کنه فکر یکن ی کار یتونی م شما مثال،. بکشه دست

. وسطه یاگهید  

  دایپ رو بنه و  بار بدون یمرد  و دیبد انجام رو درست  کار

  ر یدرگ به نوبت یوقت ید. بد پس اشخونواده به رو اون. دیکن

:    دارم  شعار  ک ی من دارند،  بچه  که  رسهیم  یمردان با شدن

عیت داره. ارج عواطف  بر عقل  

 

  داشتم کم  کم خودم  که  یریگجهینت به دایآ. د یچی پ  هم به اممعده

 جوابش خشونت هضم هم  باز  اما کرد، کمک  دمیرسی م بهش

.بود   سخت برام  
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 چطور  اما بود، یدرست راه کردن فرار که دونستمی م

کنم؟ دور بود  افتاده برام  که یاتفاق  نیبهتر  ازخودم  تونستمی م  

 که نداشت وجود  یراه چیه: بود  کرده اشاره دایآ نیهمچن

  به من  کنه فکر  نکه یا مگه برم،   یسادگ به من  بذار گراهام

  هرگز گراهام  که بود  یزیچ  تنها   انتی خ. کردم انتیخ اون

 که بود  دردناک چنان اون دادن ب یفر تصور.  کرد ی نم تحمل

 یاگهید  راه  قتایحق وجود، نیا با. انداخت سوزش به رو پوستم

  کنم نگاه هاشچشم ی تو من نداشت راه اصال مسلما. دمید ی نم

 رو اون کردنش  یعصب با  د یبا من . ندارم دوستش بگم  بهش و

  فقط کار نیا  یبرا و کردمیم مونرابطه زدن بهم  به وادار

.  داشت وجود  راه کی  

  ترکم اون تا کنم  تظاهر  انتیخ به خواستمی م که بودم وونهید 

 از و شرافتمندانه یکار  خوب، یبچه   هی یبرا نیا ای کنه؟

  رو بودم فکرش  به اونچه تونستمی نم  بایتقر بود؟ یخودگذشتگ

. کنم  باور  

  گرفتم  میتصم، رفتم  راه وارآشفته  رو شب کل  نکهیا از بعد 

  رو  خودم بار نیآخر یبرا فردا،.  کنم طرح رو ی باز ینقشه

 دادمی م اجازه خودم به و بردمی م لذت دم،ی بخشیم اون به

 یدور ازش  بعد،.  باشم داشته دوست رو اون آخر بار  یبرا

  کس یپا  بدم نشون تونمی م چطور بفهمم  آخر در تا کردمی م

 نکهیا  با کردم یادآوری خودم به. وسطه هم یاگهید 
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  اما بدم،  ر ییتغ رو خودم یکودک دوران و برگردم تونستمی نم

.داشتم رو یکلوئ یزندگ  رییتغ قدرت  

  نکار یا تونستمینم . باشه دردناک جهنم  قدر  به بود  قرار  نکاریا

 یسع دونستمی م  که بود  نفر کی  فقط. بدم  انجام ییتنها  به رو

  به  یامیپ و  برداشتم رو  تلفنم. کنه  بحث  باهام سرش کنهی نم

. فرستادم  گیت  

 

. دارم اجیاحت کمکت به  
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 فصل بیست و هفتم

 گراهام

 

 

.نبود  مرد  ای زن ی برا نانه،یوالد  یکارها نیا  

  یجور همون من بودم، پدرش  من نداشت خبر  یکلوئ نکهیا با

  مطمئن. کردمی م  رفتار دونستی م  اگر که  کردم فتار می ر

 صدر در رو من و  نهیبی م  رو من روز هر شدمی م

. دهی م قرار هاشتیالو  

  ض یمر یابچه  با  چوقتی ه چون بود، سخت یلیخ شبید 

  من اگه هیخوب یدهیا کرد یم  فکر ویوژنه . نداشتم سروکار

 یروز بود  قرار  اگر. رمیبگ  ی شیپ یکلوئ از  مراقبت  یتو

 یتو چطور دونستمی م د یبا  باشه، من یخونه یتو دخترم

. کنم  بت مراق ازش یمار یب و یسالمت  

.  بخونم  کتاب براش و کنم  بغلش من خواستی م  فقط یکلوئ

. سوختند یم و داشتند  چرک هاشگوش  چارهیب دخترک

  ی کار چیه موندن نجایا جز چون کردم،ی م یدرموندگ احساس

. باشه داشته  ی بهتر حال بشم باعث تا اومد ی نم  بر دستم از

  ثابت که شدی م وابسته من  به قبل از شتری ب روز هر اون



 مغروِر کت و شلواری، ریحانه.

 493 

  و پدر یرابطه  ما،  نیب یفاصله سال چند  نیا وجود با کرد ی م

.بود   یباق  نمونیب  یفرزند   

 واروونهید . بود  دهیفهم  کامال نمورد یا در ایثر  شکر رو خدا

 اندازه همون  به. بود  شده شروع م یخمار. بودم شده دلتنگش

  ازین اندازه همون به بگذرونم،  ت قو دخترم  با داشتم دوست که

 رو اون رو داشتم  ازین. نم یبب  رو  دخترم دوست امشب داشتم

 جذاب یموها اون داشتم ازین . کنم  احساسخودم  دور دهیچیپ

  موقع  که ییصدا داشتم ازین.  رمیبگ مشتم  یتو  رو یپرکالغ

.  ی لعنت. بشنوم رو د یجهی م رونیب هاشلب  از درونش اومدنم

 دوستش چقدر گفتمی م بهش شه یهم ی برا بار  کی  داشتم ازین

.دارم  

  یآنت. بود  شده بهتر ی کم یکلوئ چون بود، ار ی  من با شانس

 خوردن از بعد . بودند  کرده  ی اثرگذار به شروع هاک یوتیب

  ا یثر یخونه سمت  به  مایمستق ،یکلوئ با  هنگام زود  یشام

  گفت  اون اما ببرم،  خودم یخونه به رو اون خواستمی م . رفتم 

  امشب  که کردم یشوخ من و.  اون شیپ برم  من دهی م حیترج

.  اومدمی م خواستیم  اون که هرجا  

  فرو گردنش یتو  رو صورتم فورا  کرد، باز   رو در یوقت

  رو من سخت بو نیا. دمیکش نفس رو ونالش عطر و کردم

.  کرد ی م سخت  
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: گفتم پوستش مقابل  

؟یشد  باتریز نقدریا چطور. بود  شده تنگ برات دلم لعنت،-  

  باعث بود،  یآب رنگ  به هنوز موهاش یانتها نکهیا دنید 

  تن  به که  یرنگ  یآب بلند  راهنیپ. شد ی م خاطرم یآسودگ

  همون به. بود  دهیکش آغوش در تنگ  رو هاشنهیس اشتد 

  و بدم جر تنش یتو رو لباس اون خواستیم دلم که اندازه

 و هاشخنده لبخندش، ی برا دلم رم، یبگ دهن به  رو هاشنهیس

. بود  شده  تنگ واقعا زشی آم طعنه حالت  

  شدن غرق با م، ینبود  دور هم از  ی اد یز مدت ما  نکهیا با  یحت

  مهم بخش گرید  از ایدن ایدن کردمی م احساس پدرانه حس یتو

  اما داشتم، دوست رو دخترم من. اممونده دور شیزندگ

. بود  ای ثر با امخونه  

: دم یپرس و دمیکش نیپائشکمر  یرو رو دستم  

؟یاگرسنه -  

. خوردم یز یچ ه ی منم پس یخورد  شام  ییکلو با  یگفت .  نه-  

: دمیپرس. داد ی م آزارش ی زیچ دیرسی م  نظر به  

؟یهست  یزی چ فکر به-  

: گفت و کرد  درنگ مردد   

. نه-  
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  م، یبخور یدنینوش میتونی م ؟یکن  کار یچ یخواستی م بشام-

.یخوای م  تو که م یبکن  رو ی کار هر  ای م ینیبب  لمیف  

م؟ یبمون نجای هم  فقط شهی م-  

  یبرا تو یهمه داشتن   از یتیشکا  چوقتیه من که یدونی م-

.امنداشته خودم  

چطوره؟  امشب یکلوئ-  

 درد  و نوشت نیسل یپن براش دکترش. بهتره یلیخ حالش-

.شد   کم  ی ریچشمگ طرز  به گوشش  

.شنومی م رو نی ا که خوشحالم-  

  جام دو یمتوجه و چرخوندم نک یس سمت  به  رو هامچشم

 دو. افتاد  راه به  درونم نیآدرنال از ی موج. شدم ف یکث شراب

بوده؟ نجایا یخر  چه  جام؟ تا  

 

: دمیپرس  

؟یداشت مهمون-  

:داد جواب و شد   سرخ صورتش  

. بود  اومده پدرم...  تشیواقع... اووم-  
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  به  نکهیا از هم  و شدم خاطر آسوده هم  همزمان حرفش نیا از

.  دمیرنج بود  نگفته  من  

واقعا؟-  

. اومد  اطالع بدون. آره-  

  نیا با یعاد  ط یشرا یتو دونستمی م  چون. ختی ر یهر  قلبم

  ی برا تونستینم  پدرش دنید . اومدی م من سراغ به ا یثر اتفاق

: دمیپرس دونستمی م رو  جوابم نکهیا با.  باشه ساده اون  

؟ینگفت  بهم نبارهیا در  ی زیچ چرا-  

  هرحال، به.  بشم  مزاحمت خواستمی نم. یبود  ی کلوئ با تو-

  فکر  من  که  قدرها اون. م یزد  حرف فقط  ما... بود  خوب

.اشخونه رفت  هم اون از بعد . نبود  بد  هم کردمی م  

گفت؟  بهت یچ-  

 اون زدن  هم با  رو امشب وقت خوامی نم ه؟یچ یدونی م-

 یخوب داری د . م یخوب واقعا... پدرم و من . کنم تلف موضوع

. بود   

؟ یکن صحبت باره نیا در یخوای نم ی مطمئن-  

. خوبم من-  

. باشه-  
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  شیشونیپ یرو رو میشونیپ و  دمیکش خودم سمت به رو اون

: گفتم. گذاشتم  

  یبرا د یبا ما د یشا کردم؟ی م  فکر ی چ به داشتم یدونی م-

  ی برا رو تو که ی نیسرزم خوامی م. می بر ایتالیا به التمونیتعط

  از میتونی م.  نبودم اونجا چوقتیه من. ببوسم رو آورده من

 آمالفی65 هم د یدن  کنیم. نظر تو  چی ه؟

 

. باستیز  ایتالیا نم ئمطم-  

.ینداد  جواب سئوالم به تو-  

:گفتم  و کنم یبررس رو صورتش  تا دم یکش عقب  

  اونجا به  میستی ن بورجم.  یستین  زده جانیه من  یاندازه به تو-

. م یبر یاگه ید  یجا  هر به میتونی م. میبر  

: گفت  و گذاشت صورتم  یرو رو دستش دو هر  

. منه یشانس  خوش از برم  تو  با  که هرجا . یاالعادهفوق تو-  

. زد ی نم لبخند  وجود  نیا با  

 

بود؟ شده ی کوفت چه  

 
 شهرکی در ایتالیا. 65
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 پدرت یمطمئن. یآیم  نظر  به ناراحت خوبه؟ حالت-

نکرده؟ ناراحتت  

. خوبه  حالم من-  

. کنمی نم  باور-  

  به  من یبرا رو هشدار زنگ یجد  یجد  نیا و موند  ساکت

. اورد  در صدا  

: گفتم و  کردم نوازش رو دستش پشت  

  ،یبذار ونیم در  من با  رو یز ی هرچ یتونیم  که یدونی م-

  تو یبرا ویوژنه  و یکلوئ ی ماجراها نیا دونمی م نه؟ مگه

 کنهی م تتیاذ  داره ی زیچ  هر یوقت  دارم  ازین من. نبوده راحت

  تا. خودت داخل یز یبر رو اون نکهیا نه  ،یبزن  حرف باهام

  ت سین ی زیچ ، یندار نگه خودت ی برا رو زی چ همه  تو یوقت

.  م یکن حلش مینتون ما که  

 شهی م . االن هیابر هوام و حال  فقط. ستین گفتن  یبرا ی زیچ-

م؟ی بکش  دراز میبر  

:دمیکاو رو صورتش دادن، جواب از قبل  

.البته-  
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  خواب اتاق سمت به  ما رفتن  با  انگار ا، یثر حیتوض رغمیعل

  همونطور. کردم  باز رو کراواتم. کرد یم دنبالمون شوم یابر

  تخت  یرو  فقط ایثر اوردمی درم رو راهنمی پ داشتم من که

  بودم قتی حق نیا عاشق من. کرد ی م نگاه رو من و بود  نشسته

  یکم نگاهش نیا قتایحق اما.  بود  انیعر من   یفته یش اون که

  قطعا  امشب ای ثر. بود  یرعاد یغ ا یثر طرف از و بیعج

.نبود  خودش  

: گفتم  و کردم پرت  یصندل یرو  رو راهنمیپ  

  بهتر  ی برا یراه  ه ی د یبا پس ، یبزن  حرف  یخوای نم که تو-

. کنم  دایپ حالت کردن  

  یتتو یرو  رو دستش یآروم به و اومد  سمتم به شد، بلند 

:د یکش بود  شده هک قلبم  یرو که اسمش  

  یحت . یکرد   من  یبرا یلیخ  رو کار نیا تو  که نه یا قتی حق-

گفته باشمش. یکاف  قدر  به  کنمی نم فکر  

  یزندگ به رو من تو. ی ارزش با یلی خ من  یبرا تو-

  ی برا تونمیم  من که  هیکار  نیکمتر نیا. ایثر  ،یبرگردوند 

  با شهیهم چطور تو دهیم نشون نیا. بدم  انجام احساسم انیب

  جسما میتونی نم یکلوئ ای  کار بخاطر  که  ییهاوقت  یحت ،یمن

  پشتم  و ی من یبرا  تو نکهیا دونستن آخر، در. م ی باش هم  کنار

. ارمیب دووم من شهی م باعث  که ه یزیچ یدار رو  
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:د ی پرس که بود  رهی خ تتوم  به هنوز  

؟ یکنی م یباز  عشق م باها-  

داشت؟ سئوال یجا اصال-  

. کنم استفاده ازش و م یبر شی پوم آر امشب خوامی م اما . نه-  

. برم شی پ آروم تونمی م-  

  جهنم   قدر به من اما کنه،  حل رو  زیچ  همه تونستی نم سکس

  که  یباروحشت وضع از رو اون تونستی م  که بودم مطمئن

  بدم نشون بهش  بدنم با خواستمی م. بکشه رونیب بود  درونش

  می باش هم  با مجازا و لفظا ما  ی وقت تا  که  دارم، دوستش چقدر

.  میبگذر ازش هم با می نتون که مونهی نم ی زیچ چیه  

  دانهیناام بایتقر  ی اقیاشت و شور با و رسوند   بهم رو خودش

  یحلقه  م،یافتاد  تخت یرو ی وقت. کرد  دنمیبوس به شروع

 د یکش خودش سمت  به رو من  شد، بسته گردنم دور بازوانش

:کرد   التماس. کرد  باز رو پاهاش و  

.کنم یم خواهش-  

  به شدم مجبور باالفاصله گشوده و انیعر عقاب اون دنید  با

  رو  رفتن شیپ کند درخواست  ا یثر که  کنم یادآوری خودم
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بدن  اون به سخت مستخوای م فقط لحظات نیا در چون داشت،

.  بتازم ناز  

  رونیب گوشم یتو رو نفس ن یباتری ز شدم، داخلش یوقت

  سکس نیب دم یفهم  و کردمیم   حرکت محکم  و آروم. فرستاد 

 نیآتش ییسودا سر از پرشور یباز عشق و  لجام یب مطلق

  تا ی باش یکس  عاشق د یبا واقعا. داشت وجود  ی مشخص تفاوت

  که  بودم ایثر عاشق ی جور واقعا من  و. یبرس  یدوم به یبتون

  به تا بود  زمانش. نداشتم یکس  چیه به نیا مشابه یحس چیه

.بگم اون  

 

 گوشش یتو و نکنم  له رو اون مشتاقم بدن با  کردمی م یسع

: کردم زمزمه  

.  ای ثر دارم، دوستت یلیخ-  

: کردم تکرار و کشیدمخودم رو جلو  دوباره رفتم، عقب  

. عاشقتم -  

. داد  رو جوابم  بدنم  تیهدا با و اورد  باال  رو بدنش  یسادگ به

  رو بهم  رو یاکلمه  سه یجمله اون خواستی م دلم شدت به

  من نکه یا تا بود، ساکت  درعوض اون اما. برگردونه بهم

. کردم احساس رو اششونه یرو یسیخ  
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.  کرد ی م هیگر داشت  

 

شده؟ ی چ زم، یعز-  

 اون که بود  داشته برم  توهم واقعا. گرفت باال  قلبم  ضربان

نکنه فکر   خوبه؟ و برهی م  شیپ خوب رو  زیچ همه داره

ی مشکالتش باز شده؟کردم گرهمی   

: گفت  لب ریز  کردم، آروم رو حرکاتم  یوقت  

.بده ادامه کنمی م خواهش. گراهام  نسا،یوا-  

 

 اونچه از  تر  سخت و بردم باال رو سرعتم شدم، د یناام

  گرفتن نبض  با  همزمانتم پیش رفتم.  داش رو انتظارش

 درونش سخت. د یکش لذت سر از  یغیج  ،مدور هاشچهیماه

.اومدم  

. شد ی م نیی پا و باال  سخت اموننه یس و میزد ی م نفس  نفس  

  با داشت انگار موند،  رهیخ هامچشم  ی تو یطوالن ی مدت یوقت

  کینزد   گفت، آخر در  که یز یچ و رفتی م  کلنجار کلماتش

.  بکشه ینابود  به رو من بود   
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  شهیهم یبرا اما باشه، نشده تتو قلبم  یرو  تو اسم  ممکنه-

  کردمی م فکر  دهه دو از شتریب  من. شده حک  من  روح یرو

  ی کرد  ثابت بهم که ممنون.  ستمین شدن داشته دوست قیال

.یداد  رییتغ  رو  میزندگ تو.  کردمیم اشتباه  

 

  انتظار من که ند نبود  یاکلمه سه اون هانیا نکهیا وجود  با

  از شتر یب یحت  جهات از یار یبس از اما  داشتم، رو دنشیشن

. بود  هم اون  

  بار وانهید  بار هر  م،یکرد  یباز  عشق گهید  بار  سه شب اون

  به  من یبازوها نیب ا یثر  عاقبتکه  ی حال در. قبل یسر  از تر

. داشت نگه داریب رو من یشوم حس رفت،  خواب  

 

 

*** 

 

.  داشتم ینگران ی برا یخوب لیدل من شد  مشخص بعد  یهفته 

  من ستتونی نم نکهیا لیدل یبرا خوب داستان ه ی شب هر  ایثر

. کرد ی م  سرهم نهیبب رو  

. داشت اج یتاح کمک به خواهرش  
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.بره د یخر  به داشت قصد  مادرش  

. داشت برنامه ایدل و گ یت با  

، از رفتار  کردمی م  فکر برخوردمون نیآخر به  که بار  هر

.  شد یم  اضافه وحشتم  و ترس به  ثریا  

  یتو من  که  یرییتغ درمورد  کلماتش که اندازه همون به

  یحت اون نکهیا کرد،ی م متاثر رو من امکرده جاد یا شیزندگ

. داد ی م آزارم بود  نکرده استفاده عشق یکلمه  از هم  بار کی

  تر  تیاهم حائز  غفلت نیا گذشت،ی م که یساعت  هر با

. شد ی م  

.  نبود  عاشقم اون د یشا  

  توش و ته د یبا من و بود  غلط ن یب نیا ی زیچ صورت، هر در

 از ین بهش  ایثر ظاهرا که ییفضا  کردم ی سع. اوردمی م در رو

  قت ی حق نیا تا  شدم  متمرکز ییکلو ی رو. بدم بهش رو داشت

. کنم رونیب ذهنم از رو کرد ی م یدور من از ا یثر که  

  ترک رو من  برای من، یانتخاب حق چیه یب  اون که نیا با

 داشیپ  تا موندم  منتظر آپارتمانش مقابل هفته آخر بود، کرده

  قدر به  اما. باشه  ایدل و گیت  با دوباره  زدمی م حدس. بشه

  شب،  نه ساعت که نبودند  یکس هااون بودم مطمئن  جهنم

.زد یم   قدم ابونیخ نی پائ از داشت دستش یتو دست  
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 فصل بیست و هشتم

ایثر  

 

.  افتاد  اتفاق عیسر  یلیخ  زیچ همه  

  و من که اونجا  از. میکرد  ترک رو گ یت یمغازه مارکو و من

 بودم مشکوک م،یبود  دهیند  رو گه یهمد  قبل چند  یط گراهام

.  بده نشون یخود  خبر یب هاشب  نیا از یکی  بود  ممکن که

  م،ینشستی م  دورهم ما. بود  قبل  شب  مثل امشبمون، یبرنامه 

  من یدارید  با  گراهام م ینی بب میموند ی م منتظر و مید ید ی م  لمیف

  من  کرد،یم رو نکاریا اون اگه. نه  ای کنهی م زده  شگفت رو

  گفتم ی م بهش  و نهی بب آپارتمانم داخل رو مارکو دادمیم اجازه

  به زدن صدمه قصد  و دمیدی م  رو یکس من  متاسفم، یلیخ

.نداشتم رو اون  

 

  د یبا و بودم نشسته مارکو کنار  مترو یتو. نبود  سخت باورش

  گراهام و خودم  از شتر یب یلیخ  مارکو و من کردمی م اعتراف

 یموها مدل اش،برنزه یتونیز پوست با . م یبود  زوج هیشب

  و گردنش دور  لیف  عاج ییایتالیا گردنبند  ،ی خیس خیس اهیس

  ت یهئ اتاق یتو  که  یمرد  از شتریب عضالتش یهایبرآمدگ

.  بود  شور یجرس از  ید  یپال ه یشب کرد،ی م یحکمران  سهیرئ
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 پیت اون  گراهام  از قبل کنم ی م اعتراف تمام،  صداقت با

 بود  یاد یز  مدت ما . مارکو خود  نه البته،. بود  من آلدهیا

. میشناختی م رو گهیهمد   

  با  ما یهمه  بودم  بچه  یوقت از . بود  گی ت یعمو  پسر مارکو

 رو اون گذشته سال چند  یط  نکهیا با  ی حت. میبود  دوست هم

  که کنهی م  درحقم  رو لطف نیا اون ستمدونیم ،بودم دهیند 

  به رو مارکو گی ت ی وقت دوشنبه. پسرمه  دوست کنه وانمود 

  رو اوضاع نکه یا از قبل ی حت اون کرد، دعوت اشمغازه

. کرد   موافقت بدم حیتوض براش  

 

:د ی پرس و فشرد  رو زانوم مارکو  

خوشگلم؟ خوبه، حالت تو-  

. می عصب فقط-  

  رو بگم قراره من دنشید  صورت در  که یزیچ یخوای م-

م؟ی کن مرور  

.  نه-  

:زدم لبخند  یزورک  

. گه ید  میکرد  ش یزیر برنامه -  
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  که بود  یگراهام بودم، دهینچ  برنامه  براش من که ی زیچ اما

 به. بود  ستادهیا اونجا آپارتمانم به من دنیرس  از قبل یحت

  خوشبختانه. کرد ی م نگاه لشیموبا به و بود  داده هیتک نشیماش

  هو کی . دمید  رو اون من نه، ی بب رو من اون نکهیا از قبل

 بود  دادن رخ حال در یچ نکهیا دونستن با و  شدم مضطرب

  باال رو  سرش یوقت . گرفتم  رو مارکو دست  سرعت به

  چشم  به رو  شکستم رو قلبش که یالحظه واقعا من گرفت، 

  یهیسا دنید  با یاه یثان هاشچشم بلوک، به دهی نرس  یحت. دمید 

  تتو و رهیت بلند، قد  مرد  اون که  ی زمان بعد  و. دند یدرخش من

  به هاشچشم نور د ید  رو بود  من دست در دست که دار

.شد  خاموش سرعت  

 

  که یی زهایچ. شد  یخال کامال  دلم ،هاشچشم  یتو درد   دنید  با

  هزار به کینزد  بارها، و  ها بار  رو بگم  اون به بود  قرار

  تند   پا ا م سمت به  یطوفان یوقت  اما بودم، کرده نیتمر بار،

. نبودم زدن حرف به  قادر کرد   

 

ه؟یکوفت چه  نیا ا؟یثر-  
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  نگاه گراهام  یهاچشم  به  تونستمی نم. شدم رهیخ رو ادهیپ به

  حرف  به شروع بداههلا ی ف و  بود  خبر چه د ی فهم  کورما. کنم

.  کرد  زدن  

-تو باید  گرنت 66 باشی. ثریا بهم  گفت احتماال  قبل  از اینکه  

 دایپ اتسروکله باشه داشته رو باهات  کردن صحبت  فرصت

.شهی م  

  خبره؟ چه ا؟یثر  ؟یزنی م حرف  ی چ یدرباره-

.  زد یم داد  داشت عمال لحظه نیا در گراهام  

 

  شب ید  نیهم ما.  بگه  بهت داشت قصد  ا یثر. باش آروم ق، یرف-

. میکرد  صحبت اشدرباره شام سر  

نجا؟یا خبره چه. بده رو جوابم ! ا یثر شب؟ید  شام؟ سر-  

  به  گراهام نکردم، نگاه بهش همچنان و ندادم جواب  من یوقت

  نقش هم نقشش در رفته  فرو  یمارکو عتایطب و. اومد  سمتم

  به و ستاد یا من مقابل  قا یدق. کرد  یباز  رو محافظ پسر دوست

: گفت. شد  رهیخ گراهام  

 
 اشتباه تایپی من نیستها، مارکو خواسته بگه اسمش رو دقیق یادش نیست حتی. 66
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  ی برا رو هاتدست . دمی م هشدار بهت  بار ک ی فقط ق، یرف-

  یتو نجایا خوامی نم. نزن دست من دختر به و دار نگه خودت

.  کنم صاف  رو تخوشگل بچه باسن اون ابونیخ  

تو؟ دختر-  

  عقب به ی قدم  گراهام. داد  رخ عیسر یلی خ ز یچ همه بعد 

  خت،یر یمشت  یتو رو روشین  تموم  بعد  و برگشت برداشت،

 ،شد  بلند  که یشکستن یصدا. نشست مارکو فک   یرو که

  کردم   فکر یالحظه یبرا. د ی کش باال  گلوم تا رو اممعده د یاس

  بلند  اونقدر قلبم  ضربان. ارمیب باال  ابونیخ وسط نجا یهم قراره

.  بشنوم رو صداش تونستمی م که بود   

  فکش یرو رو دستش برداشت،  عقب به قدم  چند  مارکو

  و گیت یهاجدال با من اما. بده نیتسک رو درد  تا بود  گذاشته

  فک ه ی مثل یکوچک  ز یچ دونستمیم و بودم شده بزرگ مارکو

 نشونیب  بتونم نکهیا از قبل. بود  نخواهد  نزاع نی ا انیپا شکسته

 بهم  مرد  دو. شد   ور حمله گراهام سمت  به مارکو رم، ی بگ قرار

 بود  شده پارک  اونجا که ی نی ماش مقابل مارکو و خوردند 

.  زد  گراهام به یاضربه  

. د یکن تمومش-  

. کنم  صحبت  تونستم باالخره  

! نه مارکو،. کن  تمومش لطفا،-  



 مغروِر کت و شلواری، ریحانه.

 510 

  با بعد . بندازه  کنار رو مارکو تونست یق یطر به  گراهام

  بند . ستاد یا من مقابل شد،ی م نیپائ و  باال که یانهیس

 نکهیا بدون. اومد یم خون ازشون و بود  شده پاره هاشانگشت

. رم یبگ رو شی خون دست تا  کردم دراز رو دستم بکنم، ی کرف  

 

گراهام -  

: گفت و د یکش کنار  رو دستش ره، یبگ آتش لمسم از که انگار  

. ای ثر بگو،-  

.انداختم  نییاپ  رو نگاهم  

. حماقتم یخدا من و یهست یعوض انتکار یخ هی   تو بگو. بگو-

  هنوز نم، یبیم   دارم هامچشم  جفت  یجلو نکهیا با یحت چون

. کنم  باور خوامی نم هم  

 

.  کنم  نگاه بهش تونستمی نم . شد  ری سراز صورتم یرو اشک

. بود  دردمند  و آروم صداش اومد، حرف  به دوباره یوقت

:شد یم دهید  آشفته  

.  کن نگاه من به . ا یثر کن، نگاه  من به-  
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  اشک یهاشمچ  با  کنم، جمع رو شجاعتم  مستتون ی وقت باالخره

  زبون به رو مطلق  قتیحق  و شدم رهیخ هاشچشم  به  بار

:آوردم  

. گراهام  متاسفم،  یلیخ-  

  یب و شد  نشیماش  سوار بست، رو هاشچشم یالحظه یبرا

  تماشا رو اون. شد  دور اونجا از بگه یاگهی د  یکلمه نکهیا

 اونجا نشیماش از  یاثر گهی د  نکهیا تا  کردم، ه یگر و کردم

.دمیند   

بودم؟ کرده  کاریچ من االن  

 

*** 

 

.  ارین در یباز  زنک زن-  

.  بودند  گرفته قرار عموش پسر صورت یرو  گ یت یهادست

  میشد  آپارتمانم  وارد  مارکو  و من  نکهیا از بعد  قهیدق پونزده

 که بودم نشده متوجه  یحت. شدند  ظاهر اونجا هم  ایدل و گیت

. بود  زده زنگ  هااون به مارکو  
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.  بشه انجام اورژانس یتو  د یبا کار نیا کنمی م فکر واقعا-  

 نیا بودن یهی بد  یدرباره  نظرم داشتم که بود  یدوم بار نیا

  یدگیرس ارستانمیب  یتو د یبا مارکو  یشکسته  فک به  که مرا

. بودم آورده زبون به رو شد ی م  

 

  ی وقت بار  سه. امکرده  رو نکاریا هم  قبال من. ست ین یمشکل-

. بود  شده احمقانه نگ یبوکس کیک اون ریدرگ اون  

:داد  مارکو دست به رو بود  آورده خودش با که  ی جک یبطر  

.  شهی م خوب یبخور گهی د  یجرعه  هی-  

  بسته  یهاچشم  با و داد  قورت رو  یبطر  عیما رهچایب یمارکو

:ستاد یا عموش پسر  مقابل  

.امآماده-  

... کی. سه یشماره  با-  

. لعنت-  

  سیسرو سمت به من و سرداد  یآور رعب ینعره  مارکو

. آوردم باال  واقعا بار نیا و دمیدو یبهداشت  

: گفت و د یخند  گیت  برگشتم،  یوقت  

. یهست یدختر چه تو بود  رفته ادمی-  
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  بهم. یداد  انجامش کی عدد  یرو  و سه یشماره با  یگفت  تو-

. ینداد  رو اتاق از کردن فرار  فرصت  

  یوقت  یخر کدوم. دادم انجامش ک ی یشماره با  که البته-

  یشماره با داره رو استرسش و هست سه عدد   منتظر طرفش

ده؟ی م انجامش سه  

دونستم؟ی م  د یبا یگور کدوم از من-  

  یفرنگ نخود   سهیک هی اتشهیپ عاشق پسرک یبرا شهی م-

زم؟ یعز  ،یایب  

 

  اما  گشتم، زده خی  یزیچ دنبال به  و کردم باز رو زریفر در

:نبود  اونجا هم  یجاتی سبز چیه یحت  

. خورمی نم یفرنگ  نخود  من-  

؟یدار  یچ گهید -  

  گی ت. آوردم در یچیساندو یپاکو چوکو  یبستن  جعبه هی

:داد  عموش پسر به و برداشت جعبه  یتو  از رو شیکی  

  و کت  یآقا هی که ییدخترکوچولو یبرا چیساندو ه ی. هیعال-

.آورده نییپا رو فکش یشلوار  

 و د یلرز خودش به اشگونه  مقابل  خی یبستن حس از مارکو

: گفت  
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.  بود  یخوب مشت  پسر خوشگل ه ی یبرا-  

: گفت دل  

.  نرفت  شیپ نقشه طبق درست  اوضاع انگار-  

  باالخره نکهیا تا د یکش آغوش در بازوهاش نیب رو من و

  یعمو پسر ی برا داشت گی ت  موقع همون. اومد سر امه یگر

. اورد ی درم  یباز  دکتر اشچارهیب  

 

  ی تو رو ما اون. میبود  دهینرس هم آپارتمانم به  یحت  ما. اصال-

.گرفتم  رو  مارکو دست  و دم یترس هم من و د ید  ابونیخ  

.  یباش داده بهش یخوب ریتصو د یبا-  

:دمی کش یق یعم نفس  

.  دل د،ید  بیآس یلیخ اون. بود  وحشتناک-  

کرده؟ باور یکنی م  فکر.  شهیم نطوریا  که یدونستی م-  

 

  صورتم یرو صدا یب  هاماشک دوباره و دادم  تکون رو سرم

: شدند  یجار  

  انجامش یبرا یاگه ید  راه کنمی نم  فکر راستش. کرده باور-

  مرد  دست یتو من دست د ید  نکه یا با ی حت. باشه داشته وجود 
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  هنوز ،کرد  صدا خودش دختر رو من مارکو و بود  یاگهید 

.  داشت مانیا خودمون به یلیخ اون. بود  من د یتائ  دنبال هم

 هم بود  هاشچشم یجلو درست وعضمو  ی وقت یحت

  شدم آشنا باهاش  که یروز  از . کنه قبول واستخی نم

  ی تو که بودم دهیند   رو یمرد  چوقتیه اون قبل. بود  نطوریهم

  بخش نیباتر یز نیا. باشه  محکم نطوریا تشیحما و عشق

.بود اون یوجود   

 

  من باز ایدل کردند، دنیلرز  به  شروع هامشونه دوباره یوقت

:گفت  و د یکش آغوشش یتو رو  

 یخواستیم تو. داد  خواهد  وشکوچول دختر به رو نیا اون-

  گراهام بخش اون. یبد  انجام دخترک اون ی برا رو نکاریا

.کرد  نخواهد   رییتغ  
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 فصل بیست و نهم

راهامگ  

 

! کاربه -  

 

  ؟اینقدر سخت بود  ستهیشا یافراد  پیدا کردن روزها نیا

:زدم داد  بلندتر و دمیکوب مخابره داخلی  ی دکمه یرو دوباره  

! کاربه -  

  رو من یصدا گذشته ی  قه یدق ده یط در  نداشت امکان

  دفتر   نیا  م  وتم گرچه در اتاقم بسته بود، اما .باشه دهینشن

د. باشن دهیشن  رو من یصدا د یبا  یکوفت  

.  رفتم  میمنش  دنبال به  ،یپاسخ چیه بدون    

  امروز انگار که د یرسی م نظر به  یجور و بود  یخال زشیم

  شدم دفتر وارد  شیپ ساعت سه  یوقت  که گرچه نبوده، نجایا

.بود  نشسته نجایا  

  دست یتو رو کاغذ  از یا توده با  خودم به زدن غر درحال  

. کردم تند  پا رشیپذ   سمت  به داشتم،  
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کجاست؟  کاربه -  

؟ یک-  

. ستین زش یم پشت  دوباره. م یمنش-  

.زاستیال  منظورت. اوه-  

کجاست؟. یهرچ  حاال-  

. مورگان یآقا داد  استعفا صبح امروز اون-  

کرد؟ کاریچ اون-  

.داد  استعفا-  

  ستهیشا  و قیال  یها آدم کردن   دایپ گهید . حیمس یسیع-

.  شده رممکنیغ  

 

  یرو رو بودم داشته نگه  دستم یتو که  رو ییکاغذها یدسته

. کردم  پرتاب رشیپذ  ز  یم  

. دارم الزم نایا از گهید  ی  کپ تا  پنج-  

 

: شد  نواخته اتاقم در به  یا ضربه کوتاه، یمدت گذشت   از بعد   

ه؟یچ-  
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  به رو بودم خواسته ازش که رو ییها یکپ رشیپذ  مسئول  

در دست داشت. روزنامه یا دسته همراه    

 

بذارم؟ کجا هارو یکپد یدار دوست-  

  

  اشاره انگشتم با  کنم، بلند  کارم ی رو از رو سرم نکهیا بدون  

: کردم  

. قفسه یرو-  

  پس د ینکرد  افتیدر لتونیمیا از  رو هاتون روزنامه  هفته نیا-

.آوردمشون براتون  

.خوامشونینم-  

 

 متوجه و بودم  داشته نگه نییپا رو  سرم هنوز  بعد، قهیدق چند 

. دفترمه یتو هم  هنوز رشیپذ  مسئول شدم  

 رور نکایا بخواد   دلم نکهیا نه ؛ البته کردم توجه بهش کشان، آه

.بکنم  ،شده رهیخ  بهم و ستادهیا زمیم کنار   که اون دن  ید  اما 

. نذاشت برام ی ا گهید  انتخاب  
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ه؟یچ-  

. اواست اسمم. اوا-  

.دونمی م-  

مورگان؟ ی آقا بگم  یز ی چ هی تونمی م-  

 

: انداختم ز یم یرو  رو خوردکارم  

  یبگ یخوایم  یهرچ  پس یشد  کارم   مزاحم م ه االنش نیهم-

. کن تمومش و رونیب  زیبر رو  

 

:کرد  د ییتا  سر با  

. کنم یم  کار  شما یبرا که دوساله من-  

 

 واقعا؟

؟ ...و-  

؟د یداشت یمنش چندتا مدت نیا یتو د یدونی م-  

  تلف رو  وقتم  یدار تو که  ییاونجا از اما ندارم یا دهیا-

. یکن  روشنم قراره که  ذارمی م  نیا بر رو  فرض ،یکنی م  
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. دوتا و چهل-  

  زهیانگ شگفت یا ی لعنت طرز به  ،ی بزرگ نی ا به شهر   یتو-

. سخته چقدر کردن دایپ  خوب کمک   که  

رن؟ی م اونا چرا د یدونی م-  

. باشه داشته یت یاهم برام که ستمین مطمئن-  

  رفتار ظالمانه اونا نسبت  معموال شما چون  رنیم اهاون-

.د یکنی م  

 

:د دنی پر  باال ابروهام  

اوا؟ ه،ینجوریا-  

. مورگان ی آقا هست، بله-  

 یدار دوساله که یگفت  االن نیهم  ؟یینجایا هنوز چرا تو پس-

. یکنی م  کار نجایا  

 

:انداخت باال شونه اون  

  روز تمام  من  که  یزمان  از عالوه به. بود  شما  ه یشب پدرم-

  اهروز شتر  ی ب. مینداشت یاد ی ز برخورد  باهم  ما رشمیپذ  یتو
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  ی متوجه یحت و د یشیم   رد  من کنار  از سرعت  به شما

. خوبه من واسه کهد، یشی نم حضورمم  

 ی کنی م ی سع یدار ه؟یچ اهحرف نیا ی  همه از  منظورت و-

  ی  هیثان ده تا  چون ؟یکن تموم رو  من با تاساله دو یهمکار

.شد یخواه موفق کنم   فکر گهید   

  ماه چند ... خب...  که بود  نیا حرفا نیا از منظورم. قربان نه-

 شش حدودا تون،یمنش زا،یال. د یکرد   رییتغ  به شروع  شما شیپ

 رو شغلش  که  د یرسیم نظر به  قتیحق در و بود  نجایا ماه

.داره دوست  

 

  قشیتشو دادن ادامه به و نگفتم یز یچ اما شدم،  رهیخ بهش

. کردم  

 

  مورگان    یآقا ی کله و سر دوباره یوقت ش،ی پ روز  چند  تا-

  که  یزیهرچ  اما افتاده ی اتفاق  چه دونمی نم. شد  دایپ یعصبان

 اون دوباره زود  ی لیخ که دوارمیام و. متاسفم بابتش هست

. م یریبگ پس رو یواقع خوب    مورگان   یآقا  

 

خوب؟  مورگان   یآقا  
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.بود شده دایپ شکله سرو که بود  یعوض هی اون  

 

اوا؟ شد، تموم  حرفات-  

  شما که  بگم خواستمی م  فقط.  کردم ناراحتتون اگر  متاسفم . بله-

د. یستین خوشحال گهید  حاال و. د ید یرسی م نظر به خوشحال  

 

  کار  ی تو رو خودم دوباره کردم یسع و برداشتم رو خودکارم

.  کنم غرق  

. گرفت رو موضوع نباریا اوا  

: دمیپرس رفت،ی م رونیب داشت کهیدرحال  

افتاد؟  یاتفاق  چه پدرت واسه-  

د؟یببخش-  

. بود  من هیشب  پدرت  یگفت -  

.کرده  ریی تغ حاال و کرد  مالقات مینامادر با اون. اوه-  

  محکم  سرت  پشت در نذار و قفسه یتو بذار رو ها  روزنامه-

. شه بسته  
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                           **** 

 

  دفترم ی جرهن پ از و کردم  پر یدنینوش وانیل ک ی خودم یبرا

.  شدم  رهیخ رونیب به  

.بود شده ک یتار  

  ترک آفتاب  طلوع از قبل رو  خونه گذشته، روز سه یط در

. گشتم ی برم شب  مهین و کردمی م  

.کردم ی نم خوابم کمبود  ی برا یکار و بودم خسته  

  از داشت یکی ز یف طور به  ،کردمی م حمل خودم با  که یخشم

. نداختمی م پا  

.د یجوشی م هام  رگ یتو خون  

. بودم خشم از  پر و دهید  انتیخ شده، رد  ن،وشیپر  

  درون گرم    قلب    ن  یگزیجا که   رو سردم یها  چهیماه درد 

  ایثر دن  ید  از بعد  درست که  ی قلب. فشرد ی م بود، شده امنهیس

.بود  کرده امنهیس یتو شدن  ذوب به شروع  

.بودم دهید  انتیخ قبال  

.د بودن  نامزدم و دوستم نیبهتر  امیل و ویو ژنه  لعنت،  
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  رو م یزندگ یها آدم از دوتا من  افتاد، اتفاق ی لعنت اون یوقت

  دست از رود بودن میزندگ بخش نیبزرگتر ها سال یبرا که

.دادم  

  نیا به  یشباهت چیه دادن دست از و فقدان اون حال نیا با

.نداره  

.نداره وجود  یا  سهیمقا چیه نه،  

.بود  کامل ی  رانیو هی نیا  

  یوقت که بود  ییها دادن دست از از دسته اون هیشب حسش

. اد یم سراغت به  رهیمی م یکس  

  کنار بود  کرده باهام  ا یثر که  ی کار با بودم نتونسته هنوز

.بود  کرده ما  با که  ی کار... امیب  

  ی ب نیهمچ انجام به قادر   کردمی نم مرو ه فکرش  هرگز

. باشه ییایی وفا  

.بود صادق و گشاده  شدم عاشقش من که  یزن  

  واقعا رو اون اصال ایآ  که افتم یب فکر  ن یا به شد  باعث

م؟اختهشنا  
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  ،  گذشته روز   سه  مثل درست و رفت،  برهیو بمیج یتو میگوش

  رو ا یثر اسم و ارم یب  رونیب بمیج از رو میگوش که داشتم د یام

.  نبود  اه خبر نیا از که  البته اما، نمیبب اشصفحه  یرو  

.بود  رفته اون  

:دادم جواب و دمیبلع رو وانیل اتیمحتو  

.ویوژنه -  

؟یبود  کجا افته؟یم داره یاتفاق چه. گراهام-  

.بود  شلوغ سرم-  

 قرارتون شیپ دوشب. کرده دنیپرس والئس به شروع یکلوئ-

  رهیپذ  بیآس یلیخ امیل دادن   دست از  از بعد . ی کرد  کنسل رو

  ییجورا ه ی. گراهام داره ازین بهت اون. داره  از ین ثبات  به و

.شده دلبسته االن  

 

. بستم رو هام  چشم  

  د یام تا رو یکلوئ که بود  نیا خواستمی م که ی زیچ نیآخر

.  کنم  

 رو من اون خواستمی نم چون ه بودم،کرد   کنسل رو قرار

. یعصبان و ناراحت:  نه یبب ینجوریا  
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.  بودم پدر  هی االن من اما  

. ومدمای م خودم به شده که م ه دخترم بخاطر د یبا  

 

.شهی نم تکرار گه ید . متاسفم-  

افتاده؟ واست یاتفاق چه-  

. کنه  نگرانت که ست ین ی زیچ-  

داره؟ ربط دخترت دوست به  که  هیزیچ-  

 

: گرفتم  دهیناد  رو سوالش  

  ببرم رو یکلوئ بعدش و امیب  صبحانه یبرا فردا چطوره-

 مدرسه؟

.شهی م یعال-  

 

. گرفت  شکل  نمونیب یسکوت  قه یدق ک ی یبرا  

 

 من . گراهام شده  تنگ برات دلش که ست ین یکس  تتها  یکلوئ-

. یباش اهبر دورو نیا تو خواد ی م دلم مه  
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.ویوژنه  نمتون،یبی م هفت ساعت فردا-  

 

  قفسه یرو رو  میخال وانیل کردم، قطع رو تلفن نکهیا از بعد 

.گذاشتم  

  مه هنوز، بود  گذاشته اونجا اوا که یا روزنامه ی توده

.د بودن همونجا  

  هرس بپر دایآ از  بخش   که ی ا روزنامه  شهر، ی  روزنامه

.شد یم  چاپ ، اونجاروز  

.شدم  رهیخ بهش و  برداشتم رو روزنامه  نیباالتر  

  نبودم  قادر کردم،ی م  اجتناب رفتن روزنامه  بر   و دور از عمداً 

  ال  یدن ا یثر کلمات   کردن   دنبال ی براکه  کنم اعتماد  خودم به

. نگردم بپرس دایآ از ستون    

 رو اون یها  نوشته که بود  نیا داشتمز این که ی زیچ نیآخر

  انت یخ و عشق مورد  در یی ها هیتوص چارهیب افراد   به که

. بخونم رو کرد ی م  

.عمراً   

. بشم خالشیب  کردم ی سع و کردم  پرت رو روزنامه  
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. اد یم خوشت  کت یپنک یتو موز ی ها تکه از  تو گفت  مامان-  

 

  میداشت و میبود   نشسته یناهارخور اتاق   یتو من و یکلوئ

. میکردی م  تموم رو مونی فرنگ رتوتیش و صبحانه  

 آماده رفتن کار سر  یبرا تا بود   رفته باال ی طبقه  به ویوژنه

.بشه  

  .شکالت یها خرده  از رنطویهم و اد یم خوشم آره-

  و موز  کیپنک برام  بودم تو همسن که  یمدت تمام  مادربزرگم 

.کرد ی م  درست شکالت  

 

: کردم زمزمه و شدم خم  دخترم سمت به  

؟ یبدون رو یراز هی یخوای م-  

.داد  تکون رو سرش تند  تند  اون  

 

  و. کنهی م درست اهاون از برام اهوقت  یبعض  م ه هنوز-

. د ترن خوشمزه م ه مامانت یاهک یپنک از یحت هااون  
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.  د یخند  یکلوئ  

.بود  ایدن یتو دارو نی بهتر من یبرا شاخنده یصدا  

  شنومی م رو شاخنده یصدا  دارم ی وقت تونستی نم  یچیه

. رهی بگ رو زدنم لبخند  یجلو  

 داشتم  که یاحساس لبمقا در ازش تا کردمی م ی دور دخترم از

. بذاره ریتاث روش بدم حال  که بودم نگران کنم،  محافظت  

  یکلوئ ی  واقع  ی خنده؛ بود  نیا عکس بر  قتیحق نحال،یا با

.بود  رداریواگ که بود   

  حکم  براش که رو  یکس شیپ ماه   چند  نیهم گرانبها دختر   نیا

.زد یم  لبخند  هنوز و بود داده دست از رو داشته پدر  

. تونستمیم  هم من بکنه،  ور  نکاریا تونستیم اون اگه  

.بود  بخش الهام دخترم  

 

: گرفتم  قاب رو شاگونه  و کردم  دراز رو دستم  

دلبر بود، شده تنگ  واست دلم-  

. دنمید  یبود  ومدهین  بود  روز چند -  

  تکرار گهی د  اما. بودم یاتفاق ه ی ر  ی درگ. متاسفم ،دونمی م-

.شهی نم  
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بزرگت؟ مامان ی  خونه میبر  صبحانه یبرا  روز هی شهی م-  

 

. بود  هم خوب  یها دهیا از پر  بلکه بود  بخش الهام  تنها نه اون  

 اون و امگفته  بهش تو مورد  در من . شهی م نکاریا عاشق اون-

. نهیبب تورو تا نداره صبر  

اد؟یب  هم ایثر شهی م-  

 

.شد  فشرده اون اسم   شدن آورده زبون به  با مانهیس  

. ارم یب  ذهنم یتو  رو نچهارنفرمو ر  یتصو تونستمی م  هم هنوز  

. می زندگ ها زن  ن یتر مهم  از تا سه و خودم  

.داشتم دوستش که  ی زن و بزرگم  مامان دخترم،  

  دخترم  به خواستمی نم اما، بود  سخت ازش کردن صحبت

: بگم دروغ  

  تو و من د یشا  اما. اد یب باهامون تونهینم اون.  یکلوئ متاسفم-

م؟ ی بر باهم ییدوتا هفته  نیا آخر میبتون  

 

 یغذاخور سالن به برگشتن  یبرا رو لحظه نیا ویوژنه

. کرد  انتخاب  
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؟یای عصبان ای ثر دست از تو-  

 

 ویوژنه   بای کوتاه یلحظه ،بدم  رو دخترم جواب  نکهیا از قبل

.شدم چشم  تو چشم  

 

  شیپ خوب  اهبزرگتر نیب  اهزیچ  یسر هی اهوقت  یبعض-

بینند.نمی  رو گهیهمد  گهید  اهاون و رهی نم   

 

  ازش من  نرفت؟ شیپ  خوب ایثر و تو نیب زایچ  یسر  هی چرا-

.ومد یم خوشم  

:دمیکش قیعم  نفس هی  

. ومد یم خوشم ازش منم -  

. کردم  عوض رو بحث و انداختم ساعتم به  ینگاه مین  

 

 یدار دوست اگه کردم  فکر. شهی م  رتید  م ینکن عجله اگه-

؟یندار یمشکل مدرسه، برسونمت امروز  
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  یرو  از هاروظرف نیآخر ویوژنه  و من کهیدرحال

  تا  رفت  سرعت  به یکلوئ م،یداشتی برم ی زناهارخوریم

.برداره ور لشیوسا  

 

  مورد  یها یغذا از ی کی دارم شمون؟یپ یآی م شام  امشب-

. انایگیپارم کنی چ کنم، ی م درست رو تاهعالق  

 

  و من  نیب یچ  نکهیا مورد  در خواد یم ویوژنه کردمی م  فکز

ثریا اتفاق افتاده صحبت کنه. وقتی دیدم بیخیال شده، خیالم  

 راحت شد.

  بهتر رو بودن نیوالد  نقش   نیا میتونستی م ویوژنه  و من د یشا

. می کن فا یا داشتم رو انتظارش که  یزیچ از  

. ممنونم. شمی م خوشحال-  

 

                         *** 

  که  رنگ یآب راهن  یپ هی بود، آماده کامال ویوژنه دم یرس یوقت

.بود  دهیپوش بود  تنش  ت  یف  
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  باعث  نمایزا دیرسی م  نظر به  اما ،بود  یی بایز زن   شهیهم اون

.ن بش زتر یانگ شهوت بدنش یها  یبرجستگ شده  

 راه  سر که رو  ،مرلوت ،شاعالقه مورد  یها  یبطر  از یکی

.دادم بهش بودم، دهیخر  

 وعده یبرا من یرایپذ  گذشته ی  هفته نیچند  یط در اون

  که بود  نیا بکنم تونستمی م که ی کار حداقل بود، ییغذا یها

. نشم  ظاهر یخال دست  

 

رون؟یب  یریم  امشب یدار-  

؟ید یپرس چرا . نداشتم ور شاه برنام نه،-  

. یرسی م خوب... نظر  به-  

 

:زد  لبخند   

. ممنونم -  

.کنم یم خواهش-  

  یبطر در و ه نآشپزخو تو یا ینم  چرا. بزنم هم رو پاستا  د یبا-

؟یکنی نم باز  رو شراب  
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 د یکش رونیب نتی کاب  یتو از رو  یستالیکر السیگ دوتا ویوژنه

  باز رو یبطر  در   من بود، مشغول  گاز ی پا کهیدرحال و

. کردم  

 

باالست؟  یکلوئ-  

  اون ،یلیام دوستش، ن یبهتر. ستین خونه هنوز اون راستش-

  یلیام مامان   قبل کمی. شوناهخون کرده دعوت  یباز یبرا رو

ا  ی بمونه اونجا شام یبرا تونهی م اون که د یپرس  و زد   زنگ

هاش دچار مشکل  اخیره من توی نه گفتن به خواسته .نه

  وابسته من هب  اواقع اون ،ام. از پارسال بعد از فوت لیامشده

 اشهدوست از چکدومیه با خواستی نم گهید  بعدش،. شد 

  یلیام با خوردن شام یبرا اون که شدم متوجه.  کنه یباز

  ی وقت تا  مطمئنم .بمونه تونهی م  که گفتم  بهش پس  مشتاقه

. برگشته مه اون میبخور رو شاممون  

 

  متنفر  کنه ی باز اشهدوست با خواستی نم  یکلوئ نکهیا از

.بودم  

  ی مشابه حالت ن یهمچ یتو م ه من بود، ضی مر مادرم  یوقت

.بودم  
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  کردنش ترک از که شدمی م متوجه و  کردمیم  نگاه عقب  به

.  دمیترسی م  

  اتفاق ای کنه  رییتغ بود  ممکن ی زیچ ه ی رفتم،ی م  ییجا اگه

.  افته یب  

. بود  کرده یکلوئ یبرا یخوب  انتخاب ویوژنه  

 

. یهست  ی خوب مادر تو-  

 

.بود  کرده تعجب  فمیتعر از  

  یلیخ برام  تو جانب از حرف نیا دنیشن . گراهام ممنونم -

.ارزشمنده  

 کرده فراموش.  م یزد  حرف  کار مورد  در شتری ب شام، طول در

  که  یزمان  از ها  سال .راحته اون با  زدن حرف چقدر که بودم

  نکهیا از بعد .  بود  گذشته میداشت هم با یواقع  ی مکالمه  کی

. ختمیر  شراب جفتمون  ی برا ،م یکرد  تموم رو غذامون  

 

: گفت  ویوژنه  

. خوبه نیا-  
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. کردم د ییتا  

 

بپرسم؟  ازت یشخص سوال هی  تونمیم-  

ره؟یگی م ت رودنیپرس سوال یجلو نه بگم  بهت  اگه-  

 

:زد  لبخند   

افتاد؟ ی اتفاق چه ا یثر و تو ن یب .نه  احتماال-  

. نزنم  حرف موردش در  دمیم  حیترج-  

. مامتوجه-  

 

  د یشا. د داشتن وجود  سرم  یتو یاد یز جواب    یب یها سوال

:بشه دای پ جواب ییچندتا براشون که بود  دهیرس وقتش  

بپرسم؟  ازت  یشخص سوال هی تونمی م-  

 

:د دنیپر باال ابروهاش  

.یبخوا  که ی زیهرچ-  

؟ یمطمئن-  
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.ارم یب یاول از تر ی قو مشروبیه  برامون بذار-  

 

  نیدوم من ،بود شده د یناپد  آشپزخونه یتو ویوژنه  کهیدرحال

. کردم  تموم رو مشروبم وانیل  

. برگشت اکیکن السیگ دوتا با اون  

 

م؟ ینیشی نم ییریپذ  یتو چرا-  

 

  کاناپه یرو بعد درآورد، رو  دارش پاشنه یها  کفش ویوژنه

. شد  ملحق بهم  

شدیم.  مشغول شرابمون با یمدت  یبرا م،یبود  ساکت هردومون  

: مبود  رهیخ نیزم   به ، کردم صحبت به شروع  ت ینها در یوقت  

؟یش دهیکش ام یل سمت به که  شد  باعث یچ-  

 کرده مشغول رو ذهنم سال  وقت شتر  یب که بود  یسوال نیا

 دوباره افکار اون د بودن شده باعث  واضحا ری اخ اتفاقات  .بود 

.د برگردن  

 

: د یکش صدادار نفس   هی  
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 جوابش. دمی پرس خودم از رو سوال نیا بار ها ونیلیم منم -

  بهم امیل که یتوجه  از .بودم خودخواه من . ستین آسون یلیخ

  یتو و بود  شلوغ سرت  اونقدر تو .ومد یم خوشم داد یم نشون

 دهیناد  کردمی م  حس من که یبود  افتاده ری گ شغلت  یارتقا

 ونچعه، تو ریتقص بگم  که ست ین ینجوریا. شدم  گرفته

  تو که یلیدل؛ باشم   تو جهان   مرکز   خواستمی م  فقط من.  ستین

  بلند  تخت  از صبح هرروز بخاطرش یباش داشته دوست

  سازگار هم با ها لحاظ یلیخ از ما  نکن، برداشت اشتباه .یبش

  من اما. بود  یعال سکسمون و میداشت رو شغلمون. میبود 

 شد  اعث ب امیل.  مه باشبود  تیزندگ عشق که نکردم حس هرگز

  از بعد  که بود  نجایا مشکل. باشم داشته یحس ن یهمچ هی من

 اون شدم متوجه بودم  امیل با  من و می زد  هم به  باهم ما نکهیا

 تو. شدمی م  بلند  تختم  از بخاطرش روز هر که نبود  یلیدل

.یبود   

 

  شیپ سال چهار. انداختم ینگاه ویوژنه  به  بار نیاول یبرا

.  زنهی م حرف  یچ مورد  در داره که بفهمم  تونستمینم اصال

  رو ا یثر که یوقت تا. بوده  میزندگ عشق اون کردمی م  فکر

  یتو گهید  اون که گذشته روز چند  نیا یط.  کردم  مالقات

  بلند  تختم  از تا ردمکی م مجبور رو خودم د ی با  ،نبود  میزندگ

. بشم  
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: کردم د ییتا  سر با  

.یبود  صادق باهام  که ممنون-  

. بدم  انجام تونستمی م که بود   یکار حداقل-  

 

:شدم بلند  و دم یبلع رو السمیگ  ی مونده  یباق  

؟یخوای م  توام. دارم از ین هم  گهید  یک ی  به کنم  فکر -  

. ممنونم .  نه-  

 

 بودن لکسیر احساس شتری ب شد  باعث الکل یبعد  الس  یگ

  یها موضوع سمت  به رو بحثمون من و ویوژنه . باشم داشته

  منتظر و  رفته  فرو  مبل یتو یراحت  به من و م ید یکش تر  سبک

.شدم دخترم اومدن  

گراهام؟ -  

 

  نگاه هاش چشم  به  که یوقت تا و بود  کرده رییتغ صداش

، تردید دادشت: کردم  
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 نیا خوای م اما ماگفته   بهت قبال ور  نیا که دونمی م.  متاسفم-

  نمیبب دهید  بیآس رو تو ، از اینکهقلبم  ته از  که یبدون ور

  و برگردم عقب به  تونستمیم کاش  کردمی م  آرزو و متنفرم

. رمیبگ پس رو ماخودخواهانه میتصم  

. ممنونم -  

  در ا هزیچ یل یخ داشتن بچه. امشده تر بالغ زمان اون از من-

  ک ی ی ایدن مرکز در ندارم ازی ن گهید . داده اد ی  بهم خودم مورد 

. منه مال اون چون  باشم  گهید  نفر  

. نمیبی م دارم-  

 

  تا شدم بلند  ،کرد ی م تمیاذ  داشت واقعا الکل که  بعد  ساعت  کی

 یدنینوش  دفترم ی تو برم  نکه یا از قبل.  برم ییدستشو به

  چهار و شام  طول در شراب الس یگ تا دو بودم، خورده

  خوشم ازش که نبوده یحس  چوقت یه یمست.  اکیکن السیگ

  که بود  یزی چ معموال نیست  سرجاش مغزم  نکهیا حس. اد یب

  هام  شونه. داشت یخوب حس امشب، اما  .داشتم نفرت  ازش

  به هم  کردمی م حمل خودم با  که یخشم و د بودن تر لکسیر

.شده تر  سبک د یرسی م نظر  
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  کردن پر دنبال  به شد، تموم  ییدستشو ی تو کارم نکهیا از بعد 

. خوردم تلو تلو ییرایپذ   به برگشت ریمس یتو و رفتم  السمیگ

  رو وانمیل نصف. بود  سکوت جا همه و نبود  اونجا ویوژنه

  ه یتک کاناپه یپشت  به رو سرم  بستم، رو هام  چشم و دمیکش سر

  قه یدق چند  کنه  دارمیب ویوژنه  یصدا نکهیا از قبل احتماال. دادم

.بود  برده خوابم یا  

 

  و زد  زنگ کردمی م عوض لباس داشتم که  ی وقت یکلوئ-

  یلیخ. یا نه بمونه  یلیام ی  خونه رو امشب تونهی م د یپرس

 از دوارمیام. متاسفم . بگم نه بهش  نتونستم. بود  زده جانیه

. یباش نشده ی عصبان دمینپرس تو از اول نکهیا بخاطر دستم  

  هرحال به. روقتهید  .خوشحالم منم خوشحاله، اون یوقت  تا-

. برم  د یبا  

 

.خوردم تلو تلو  یکم و شدم بلند  کاناپه یرو از  

 

  ای  تاهرانند  با بعدش. نکنم  درست قهوه کم ی واست اول چرا-

. بهتره مترو از ، ریبگ تماس  ی تاکس هی  
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.  هیخوب ی دهیا-  

 

  کردم  پرت  عقب به دوباره رو خودم بود، راحت ی لیخ کاناپه

  انجامش ادمهی که بود  ی کار نی آخر نیا. بستم  رو هام  چشم و

  مهین  یتو بع  ساعت چند  ویوژنه یصدا که  یوقت تا ،دادم

.کرد  دارمیب شب  

 

گراهام؟ -  

...هووووم-  

. برد  خوابت-  

. لعنت-  

 

: دمیکش  صورتم یرو رو هام دست  

. رمی م  االن. متاسفم-  

 

  چراغ اما ،بود  کی تار اتاق و بود  شده انداخته پتو هی روم

 تا د بودن کرده روشن رو فضا ی کاف ی اندازه به راهرو یها

. نمیبب روبروم رو ویوژنه  بتونم  
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 دهیپوش شد ی م  تنگ  کمر  یرو  که  یشمیابر بلند  ربدوشامبر هی

.بود   

...  اما.  یبمون که دمیم  حیترج  شتریب-  

 

  د،یترد  با. کرد  باز رو لباسش یجلو و آزاد   رو لباسش کمر  

  یرو از  رو ی شمیابر ی پارچه و د اومدن  باال هاش دست

.انداخت نیی پا هاش شونه  

  ؛بود  ستادهیا من یجلو اون و  افتاد  پاهاش یجلو ربدوشامبر

. برهنه  کامال  

 

  کاناپه  یرو  نکه یا یجا به   که کردم  دارتیب د یام نیا به-

. باال  ی  طبقه یا یب ،یبمون  
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 فصل سیم

ایثر  

 

 

 وجود  با. بپرم خواب از کرده عرق شد  باعث بد  خواب   هی

  گراهام مورد  در اما  ارمش،یب  اد ی به واضح تونستمی نم نکهیا

.بودند   برهنه که بود  ویوژنه و  

.بخوابم دوباره تونستمی نم که بود  کننده  ناراحت یلیخ  

   که  یشک وحشتناک   حس با همراه کمیتار اتاق   یتو کهیدرحال

  نگه  داریب شب هر  رو من مارکو و گراهام  افتضاح از بعد 

 و شد ی م رد  نی ماش کی  یگاه  از  هر بودم؛ نشسته  داش،ی م

.افتاد ی م اتاق یتو  ازش ی کم نور  

 

بودم؟ داده انجام  رو  درست کار  

؟یچ باشه  نکرده تموم ویوژنه  با اگه  

؟یچ  باشه یچیه بخاطر اشهمه اگه  
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  بطور نطوریهم. کردند  حمله ذهنم به دوباره افکار اون

  کردم؛ی م فکر کنهی م  کاریچ داره و کجاست  نکهیا به وستهیپ

داد؟یم رو ویوژنه  ب  یترت داشت مثال عنوان به  

 اگه شد ی نم تعجبم  باعث بود، دردناک من از اون شدن   دور

 شده بشینص  که یدوم فرصت  و تیموقع نیا از ویوژنه

. بکنه رو کامل سواستفاده  

 

.شد ی م تکرار  ذهنم یتو اشهمه  کلماتش نیآخر  

 

." کن نگاه بهم"  

 

  نیتر احمق ای ن یتر جانفشان احتماال  من. شد  فشرده امنهیس

 دادن دست از درد  نکهیا وجود  با. بودم  نیزم  یرو زن

  هرگز   داشتم شک  و کنه فروکش یسادگ به نبود  قرار گراهام

 که شد ی م اما رم؛یبگ رو اون به نسبت  اقم یاشت یجدو بتونم

بشه؟ تر آسون  

.بود  نکرده  هیقض  نیا به یکمک  هم زمان گذر وجود، نیا با  

  دونستمی م  من نه، چه شد ی م کی شر  یباکس رو غمش اون چه

. داشت دوستم واقعا اون. داغونه رونیب اون ییجا گراهام  
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 وجود  با داره، دوستم هم هنوز که بودم مطمئن ،ییجورا هی

.  کردم دشیناام من نکهیا  

.رهی نم نیب از یآسون اون به ارهیب دوام که یعشق ساختن  

 عشقمون  هنوز هم  زمان  گذشتن با  که بودم مطمئن واقعا

.سرجاشه  

 

  شدند، انینما امپنجره  یتو از  د یخورش یها اشعه نیاول یوقت

  سگ بوق تا   صبح سر از شه یهم ایدل. برداشتم رو میگوش

. بود  داریب  

  می تصم بگه بهم   که داشتم ازی ن  نانیاطم هی به  وستهیپ طور به

 بهش اومد  رم یگ که  یفرصت نیاول ی تو گرفتم، رو درست

. زدم  زنگ  

:داد  جواب  

؟یدینخواب دوباره-  

 رو  نیا یانرژ ی حت. داغونم  من. هست  یزی چ هی. دونمی م-

. کنم  قرمز  رو موهام نوک که نداشتم  

. یافتاد  دردسر ی تو تو دونمی م من  که هیجور  نیا حاال،-  

  یی هوی ام یدن تمام  که انگار پوشمی م ی آب دارم هم هنوز واقعا؟-

!نشده نابود   
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-گوش کن، بر ی ت رنگین  کمان 67، د یشب داشتم با  تیگ  حرف   

 دور نجایا از د یبا یمدت واسه  ما که بود  موافق اون و زدمی م

. میبش  

 

: کردم وحشت  

! یبذار تنها  رو من  االن یتونینم   گ؟یت و تو-  

  خارج  شهر از د یبا  تو. دخترونه سفر ه ی مثل. تو و من ... نه-

.گراهامه ادآورهی نجایا  ی زیهرچ . یبش  

م؟ یبر قراره  کجا قا یدق-  

  رو ونرتیلیم پسر دوست گهید  تو  که ییاونجا از  خب،-

  هرحال به اما م؛ ی کن فکر پولش مورد  در د یبا واضحا ،یندار

. دارم براش یعال حل  راه هی  کنم فکر  

... یاوک-  

  قتیحق در کنه؟ی م کار  ژاپن ی تو بیا   برادرم که  گفتم  بهت-

.شده تموم ژاپن ی تو کارش االن  

 

 
 شخصیت اصلی کارتونی به همین اسم. دختری شجاع که مسئول جایگزینیتاریکی با نور و درخششه. 67
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  کنم،  درست قهوه تا رفتم آشپزخونه سمت به کشون ازهیخم

: گفتم حال درهمون  

ژاپن؟  یبر یخوای م-  

  یتو انوسیاق  ک ینزد  درست سوئیت  هی صاحب ب یا  ! نه-

  اونجا یمجان میتونی م. هیخال. هرموسا ساحل. است یفرنیکال

 هاشون متیق و انداختم ها  تی بل به نگاه هی  شبید . میبمون

ه؟یچ نظرت. دالر صد یس رنج یتو  بود، یمنطق  

 

  ترس یتو زدن پا و دست و  موندن نجایا از بهتر   یزیهرچ

  بخاطر رو بودم رفته سفر به که  ی بار نیآخر  تونستمی نم. بود 

. ارم یب  

:بود  آسون مشیتصم  

. ایفرنی کال می بر ا یب. م یبد  انجامش ایب ه؟یچ یدونی م-  

 

                    *** 
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 دنید  ی ایرو شهیهم من ن،یبروکل یتو شدن بزرگ با

  یونیتلوز ی ها برنامه  یتو که  یطیمح.  داشتم رو ا یفرنیکال

.دمید ی م  

  اما بودم،  ییایفرنیکال دختر   کی  ی ها شهیکل مخالف من اگرچه

 یالیخیب اون  تمام   و کنم  تماشا رو آرام انوسیاق داشتم دوست

.  کنم تجربه رو بود  همراه کای آمر غرب ی  زندگ با  شهیهم که

.نهیبروکل مخالف   قطب نجایا د یرسی م  نظر  به شهیهم  

 

  که همانطور.  بود  آب  مقابل درست ا،یدل برادر   ب،یا   سوئیت

 گوش ها  ماسه یصدا به  و بودم نشسته ها  ماسه یرو

 و بود  دهیخواب داخل ایدل. ذاشتی نم تنهام گراهام  فکر دادم،ی م

  بشه سانل یشلوغ از قبل  سکوت   و ییتنها از داشتم من

. بردمیم رو استفاده تینها  

. شد  جلب بودند  ساحل یتو که ی کسان تنها  سمت به ماتوجهه

  حالت   به هم  کنار  کوچولو دختر کی همراه به زن  کی

 یی وگای کالس بخاطر من  که یحالت. بودند  نشسته بچه  حرکت

. شناختمش رفتم ی م که  

 به دند یکشی م نفس که کهیدرحال بود، بسته هاشون چشم

.دادند یم گوش انوسیاق یصدا  
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  هرگز  معموال  که کردم  رو یکار  ذهنم، کردن آروم از ناتوان

.کردمی نم  

.شدم  کینزد  بهشون  

: دمیپرس  

بشم؟  ملحق بهتون اگه نداره یاشکال-  

 

: گفت  زن  

  ماسه یرو.  میداد  انجام رو کردنمون گرم  نی تمر ما. اصال-

.بکن رو م یکنی م هرکار و نیبش ها  

 

  گراهام  مورد  در زا استرس افکار خواستم بستم، رو هام  چشم

  و تنفسم یرو  ی سادگ به کردم یسع و بشن دور ویوژنه و

. کنم تمرکز اطرافم یصدا  

  و دقت با  که دختر  و مادر نی ا یکارها  ساعت، مین  از شتریب

. کردم دنبال رو دادند یم  انجام هم با همراه ،یهماهنگ  
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 ازشون رو نیپائ صورت با  سگ حرکت مثل ی مختلف حرکات

  اد ی رو  من یکم هااون که  قتیحق  نیا به  کردم ی سع. گرفتم اد ی

. نکنم  فکر نداختند ی م یکلوئ و ویوژنه  

.بود  بزرگتر گراهام دختر   از یکم  فقط دختر نیا  

 

  یشتریب آرامش احساس قطعا  شد  تموم کارمون نکهیا از بعد 

.کردمی م  

 

:داد  بهم و آورد  رونیب  ی آب یبطر فشیک  یتو از زن  

؟ییبرا دورو نیا اهل-  

.آمی م ورکیوین از نجام، یا که استهفته  هی . قت ی درحق نه-  

 

: گفت  و د یچرخ  مادرش سمت به دخترکوچولو  

!ورکیو ین برم خواستی م دلم شهیهم-  

. مت یببر  میبتون پدرت  رو من گهید  سال د یشا-  

 

: کرد  پر رو کوچولو دختر یها  چشم جانیه  
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واقعا؟-  

:دمیپرس ازشون   

سفر؟  د یری م اد یز یخانوادگ-  

  همسرم . آره هفته،  آخر کوتاه  الت  یتعط یبرا ها،وقت  شتریب-

. میکیشر مادرش با  رو یکلوئ ی  سرپرست من و  

 

: بشم  خفه  آب با بود  کینزد   

؟یکلوئ یگفت -  

: دمیچرخ  دختر  سمت به  

ه؟یکلوئ اسمت-  

:زد  لبخند   

.اوهوم-  

.هیخوشگل اسم  -  

. ممنونم -  

: دم یپرس دم،یچرخ زن  سمت به  

؟ یهست ینامادر ه ی تو... پس-  

.آره-  
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... کردمی م فکر. یوا-  

م؟یکینزد   هم  به چون منه؟ دختر اون که-  

.آره-  

  ی خون نسبت باهام  چون  فقط. دخترمه اون. باتوعه حق آره،-

. بدونمش کمتر  دخترم از شهی نم لیدل نداره  

 

: گفت  یکلوئ  

. دارم مامان دوتا که شانسم خوش-  

 

: کردم د ییتا سکوت در  

. یهست آره،-  

.داره باله ن  یتمر  یکلوئ . م ییبدو میبر د یبا  ما  خب،-  

 

: کرد  دراز سمتم به رو دستش  

. هستم  ناتاشا  من  هرحال به-  

: گرفتم رو دستش  

. ایثر-  
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 از دوارمیام . ا یثر شدم، خوشحال یلیخ باهات ییآشنا از-

. یببر  لذت هرموسا ساحل ی تو اقامتت  

 

: گفت و د یپر ن ییپا  باال یکلوئ  

! نمت یبب  ورکیوین یتو گهید  سال د یشا-  

 

: زدم لبخند   

.ممنون  وگای کالس یبرا بازم. د یشا-  

 

  چه امروز تصادف     نکهیا به و  بودم نشسته ها  ماسه ی رو تنها

  من  ییجدا به که  یی روزها یتو.  کردمی م فکر داشا ی ا یمعن

  ترک    کنه هیتوج تا گشتمی م یا نشونه دنبال شد، ختم گراهام و

  با  اما گشتم،ی نم یلیدل دنبال اصال امروز. درسته کار   گراهام

.شد  دهیکوب سرم  یتو ی پتک مثل  قتیحق حال نیا  

 

.یکلوئ  

 

. نبود  یاتفاق اصال اون  
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  ی نامادر ممکنه بچه اون که  بودم نکرده توجه نیا به  هرگز

  دست از تا نهیبب نشیوالد  از یکی آوردن   بدست عنوان   رو

.دادنش  

. دادند یم جهت  هام ی ریگ  میتصم به خودم ی  شخص ات  یتجرب

  مادر   کی مثل تنها بشناسه، رو من  نکرد  یسع  هرگز  ترسا

. کرد  رفتار  دوم  

 و  پدرم که  ییکارها یتو رو من تا نکرد  تالش چوقتیه اون

. کنه کیشر دادند ی م انجام  باهم دخترهاش  

  چوقتیه چرا . باشه نطوریا تونستی نم ی کلوئ و من نیب

بودم؟ نکرده فکر  بهش ینجوریا  

  یبرا داشتم  حاال و بودند  کرده کورم گناه و  استرس، ترس،

.  کردمیم نگاه متفاوت یا هیزاو  از رو زیچ  همه بار نیاول

.بود   شده رید  یلیخ گه ید  که  ییحاال  

 

                           *** 

 

  یتو ظهر از بعد  گذروندن   از  بعد  من و ای دل ظهر، از بعد 

.میکرد ی م  لکسیر هوا ی هیتهو دستگاه ری ز میداشت ساحل  
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  با  هامام یپ صفحه وارد  و برداشتم رو میگوش  ی قبل فکر بدون

  هم با شروع زمان از ها ام یپ اون به ینگاه. شدم گراهام

.انداختم بودنمون  

  شبش که بود  یروز صبح   بود  فرستاده  برام که  ی امیپ نیآخر

. گرفت مارکو با  رو من مچ  

. دارم دوستت: بود  گفته  یسادگ  به  امشیپ یتو  

 

.  کردمی م کار یچ داشتم قهی دق چند  نیا یتو دونستینم ایدل

.  بودم نترنتیا  یتو گذار و گشت مشغول کرد ی م فکر  احتماال

  به شد، ختند ی ری م هام  چشم  از  که یی ها اشک متوجه یوقت

.زد  چنگ دستم از رو میگوش ناگهان و اومد  سمتم  

 

  ازت رو نیا! نه یهم ؟یکنی م نگاه  گراهام  ی  میقد   یها  امیپ به-

  ایفرنیکال تا راه همه نی ا. کنم یم خاموشش و رمیگی م

. ی بکن رو  یلعنت  کار   نی ا که اوردمتین  

! ی ری بگ رو می گوش ینجوریهم یتونی نم تو-  

 

: گفت  
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. کن نگام -  

: گفت و داشت نگه رو یگوش پاور  ی دکمه  

. یریگی م پسش  ورکیوین یتو-  
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کمی و یس فصل  

 گراهام

 

  برهیو شدم،یم  خارج  دفتر  از داشتم  نکهیا محض به میگوش

. رفت  

 

.ویوژنه  سالم-  

؟ینداد  رو  هام ام یپ جواب   چرا-  

.داشتم یشلوغ روز  -  

  ی زیچ مورد  در  د یبا. نجایا یا یب  یبتون کار  از بعد  دوارمیام-

. میبزن حرف افتاده اتفاق  نمونیب که  

. نمیبب  رو یکلوئ امیب  تا راهم  یتو هم  االنش نیهم-  

. مت ینیبی م ید یرس  یوقت. باشه-  

 

  با  که بود  یشب اون تکرار   بودم مودش یتو که ی زیچ نیآخر

.داشتم ویوژنه  
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 شب   دو بودم،  کار گرفتار   شدت به گذشته یهفته چند  یط در

  رید  تا چون بودم کرده نظر صرف دخترم دنید  از رو گذشته

.بود  گذشته یکلوئ خواب   زمان از و بودم کار سر وقت  

.افتهیب  اتفاق تونستی نم گهید  نیا  

  برگردم، دفتر  به گهید  ساعت  چند  نکهیا از قبل  داشتم برنامه

. بخورم شام  یکلوئ با  

.د یکوبیم  ن یماش ی شهی ش یرو بارون  

  طور به خونه، به برگشت  ر یمس  یتو هاشب شتر یب با یتقر

  یا ه یثان یبرا شدم،ی م ا یثر ی ها امیپ صفحه  وارد   یزیغر

 احساس   اون بعدش. میزد  هم  به  هم با  کردمی م فراموش

  نکهیا از. شد ی م پخش اممعده یتو د یاس مثل  تلخ، و افتضاح

  نیب که  یاتفاق  از  بعد .  بودم یعصبان داشتم اعتماد  بهش اونقدر

  اما. داشتم انمیاطراف  به رو اعتماد  ن یکمتر افتاد، امیل و ویوژنه

 نشده اشمتوجهه یچجور . داشتم اعتماد  ا یثر به وجودم تمام با

 بودم؟

.ومد ینم در جور عقل با  ی کوفت ی  هیقض  نیا تمام    

 

  متوقف  ویوژنه  رنگ یاقهوه  ی خونه یجلو کهیدرحال

: گفتم  م،یشد ی م  
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  خواستم یوقت . سیلوئ بمونم، اونجا چقدر  ستمین مطمئن-

.دمی م  امیپ بهت دفتر برگردم  

 

 زونیآو گرفت، رو کتم   کرد، یپرس احوال سالم باهام ویوژنه

  یباز لباسش یها د یمروار با و بود  ستادهی ا  انه یناش کرد،

:کرد ی م  

... شب اون مورد   در-  

م؟ ینزن حرف موردش در دم یند  رو دخترم  ی وقت تا شهی م-  

 

:کرد  نگاه  نیزم به  

. اتاقشه ی تو اون. باشه-  

 

:کرد ی م ی باز شیعروسک یخونه  با داشت یکلوئ  

.بود  شده  تنگ برات دلم. گراهام تردک-  

 

: گفتم دم،یکش آغوش به رو اون و شدم خم  

.باهوش یکلوچه بود، شده تنگ برات دلم منم -  
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؟ی ناراحت هنوزم-  

ه؟ یچ منظورت-  

. ا یثر مورد  در-  

؟یپرسی م چرا-  

. ستین بود، معموال که  یبزرگ  اون به لبخندت-  

 

  خبرش  یب جا  همه از  پدر   به ظاهرا،. بود  باهوش یلیخ اون

.بود   نرفته  

  که  کنه فکر  دخترم  که بود  نیا خواستمی م که ی زیچ نیآخر

 بوده اون ر  یتقص ممکنه  نکهیا ای افتاده من یبرا  یجد  ی اتفاق

  ت ینها در و کنم دایپ دادن جواب یبرا  یراه کردم ی سع. باشه

.صداقته جواب، نیبهتر گرفتم میتصم  

 

  نیا یول. استیثر مورد  در... آره ،یکلوئ ناراحتم کم ی من-

  از رید  یلیخ . امومدهین نجایا گذشته روز دو  که ستین یلیدل

 بدون یا گهید  روز   دو چیه ذارمی نم اما  گشتم،ی برم سرکار

باشه؟ بشه، سر تو دن  ید   

.کرد ی م  کار روقت ید  تا یلیخ  هم من یی بابا-  
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 چقدرش و بوده کار واقعا چقدرش که کردم فکر  نیا به

.بوده ی باز یعوض مشغول  

 

نه؟  مگه کرد،ی م کار . آره-  

؟یکنی م  تموم رو بودن ناراحت یک   تو پس،-  

  توام با  ی وقت هم االنش نیهم ه؟یچ یدونی م اما. ستمین مطمئن-

. دارم ی بهتر حس  

  از بعد . داشتم کردم  مالقات  تو  با  که  یموقع من  که هیحس نیا-

  باعث  بودم ناراحت هنوزم نکهیا باوجود  تو مرد، میی بابا نکهیا

. باشم داشته یبهتر  حس یشد   

 

. توام یی  بابا من  

.دارم دوستت یلیخ و  

 

: دمیبوس رو شیشونیپ و دمشیکش خودم کینزد   

. بکنم برات  یکار نیهمچ تونستم که خوشحالم-  
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  میکرد   یباز شی عروسک ی خونه با یکلوئ و  من  یمدت یبرا

.  شه ملحق بهمون تا زد  زانو و شد  وارد  ویوژنه   که ی وقت تا

  مشتاقه دونستمیم بود، شده ره یخ بهم که  کنم حس تونستمی م

.  م یبزن حرف زها یچ یسر  هی مورد  در تا  

.  بودم نگران باهاش  شدن تنها  دوباره از من شب، اون از بعد 

. افتهیب تونستی نم  یخاص اتفاق و بود  خونه یکلوئ گرچه  

 

:  گفت   شه خارج اتاق از نکهیا  از قبل ویوژنه  

. استآماده گهید  قهیدق  پنج تا  شام-  

 

 و خودمون یبرا ریانج یتزایپ  و یخونگ یتویپروش ویوژنه

. کرده درست یکلوئ یبرا ساده ریپن  یتزایپ  

  نیا بهش من و داشتی م نگه پر  کابربن از  رو السمیگ اون

  در کردن صحبت به نیا دونستمی م چون دادم،ی م رو اجازه

  کمک زد  میخواه حرف موردش در که  یزیهرچ مورد 

.کرد ی م  
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  قصه براش و بردم دنیخواب  یبرا رو یکلوئ نکهیا از بعد 

  یباق و بود  مونده منتظرم  آشپزخونه یتو ویوژنه  خوندم،

. خورد ی م رو  شراب ی مونده  

 

: گفتم کنه،  باز رو دهانش بتونه  نکهیا از قبل  

. م یبزن حرف  موردش در ستین از ین واقعا-  

. شد  خود یب خود   از هوی. کنم  یعذرخواه دوباره د یبا من-

 امخونه  یراحت  ی رو که تو دنید . اومد  سرم به  یچ دونمی نم

  ما  نکهیا هم و اون هم. برد  ها  گذشته به رو من فقط ،ید یخواب

...میبود  خورده  مشروب یلیخ  

 رو منظورت تو. یدونی م رو نیا تو و نبود  الکل بخاطر-

. ی کرد  انیب واضح وقته یلیخ  

.  گراهام  یبرگرد  خوامی م  ار،یهش  ه ی مست چه.  توعه با حق-

 دوباره تا  باشم داشته رو فرصت  نیا تا کنمی م  الزمه   یهرکار

. کنم خوشحالت  

  تا کنه  ی کار بود  قرار بهم تن لختت دادن نشون یکرد  فکر -

؟ یکرد  کاریچ تو شه؟ فراموشم  زیچ همه  
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  من کرد،  باز جلوم  رو ربدوشامبرش شب اون ویو ژنه  یوقت

  رو لباسش که دادم دستور بهش  و دم یپر باال  مبل یرو از

.د یرسی م نظر به شوکه العملم عکس از واقعا اون. بپوشه  

 

  که ی زیچ شم؟ی م  میتسل زدم،  هم به  ایثر  با چون یکرد  فکر -

  به  تونمینم  گه ید  من که رو  قت یحق نیا افتاد  اتفاق ا یثر با

  من  نکهیباا و. ژن ده،ینم ریی تغ رو  کنم اعتماد  بهت یسادگ

  حد  در ، یباش ع یسر ی  کردن انتقام هی یتونی م ی تو کنمی م  فکر

  مادر با بودن ی برا یرغبت  چیه اگه من که مطمئنم  مرگ

. کنمی نم رو اون هرگز  باشم نداشته امبچه  

  ی  زندگ تا میدار شانس هی ما . گراهام  یکنی نم فکر  درست تو-

 دوروبر شهی هم ی برا تونمینم  من . م یبد  رییتغ  رو دخترمون

. باشم تو  

. کنم رهیذخ رو زمانت  بذار-  

: شدم خم جلو به  

. بردار موندن منتظر از دست-  

 آسون نقدریا یتونی م چجور.  یگ یم ی چ یدار یدونی نم تو-

؟یببند  رو در نیا  
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 هم رو دشیکل و ی بست رو در. ویوژنه  یبست رو در نیا تو-

.دور یانداخت  

!کردم  اشتباه من-  

 

: گفتم   

. یکنی م  دارشیب. شیه-  

  و دمیکش قیعم نفس  ه ی بستم،  آرامش حفظ یبرا  رو هامچشم

: گفتم   

 عنوان به تو،. بود  خواهد  من یزندگ عشق  شهیهم یکلوئ-

 داشتن ی برا شانست تو اما . یمن احترام مورد  شه یهم مادرش،

 از  یکن  انتیخ بهم ی گرفت میتصم  که یروز رو من با یاندهیآ

  د یبا. بذاره احترام خودش به دخترم خوامی م من. یداد  دست

. باشم براش خوب مثال ه ی خودم، احترام داشتن نگه با  

 

  سمت به مکالمه، نیا از شتریب یاذره کردن  تحمل از ناتوان

.دمشیپوش و رفتم  بود  زونیآو که  ژاکتم  

  فردا. ممنون  شام واسه. دفتر برگردم د یبا ،رونهیب امراننده-

. گردمی برم شب  
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                          *** 

 

 

  که یآباژور از ی کم نور    جز به بود، کی تار کامال دفترم

.شد ی م  پخش اطراف به بود  زمیم یرو  

  کنم  فکر  بهش تونستمی م  که ی زیچ  تمام ساعتم، رفتن   جلو با

  طعنه  بهم اتاق طرف  از که بودند  ی لعنت یروزنامه  مشت هی

.زدند ی م  

  که رو دهیا نیا بارها  و بارها من  گذشته، ی  هفته طول   در

  ا یثر فکر  طرز  یبرا یاحتمال سرنخ کی کردن دایپ یبرا

  رو  کنم رو و  ری ز رو بپرس  دایآ از بخش یها  جواب یتمام

  بحث  و یکلوئ به  میناراحت اعتراف بخاطر. بودم کرده رد 

. کردمی م شدن تر  فی ضع احساس ، یوژنه  با امشب  

 

  ک ی مثل  و دادم قرار  زمی م  یرو هارو روزنامه   ی همه

  یبررس مورد  رو بپرس دای آ از یها ستون  ی همه وونهید 

  چیه جواب، نیدوج از شتری ب  کردن   یبررس بعد . دادم قرار

.  دیرسی نم  نظر به یرعاد یغ زیچ  
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.دمیرس ستیب  ی شماره جواب به نکهیا تا بود  نجوریا  

 

 دوست با  د یبا نکهیا درمورد  ،یدوراه کی مورد  در زن  کی

 چون بود؛ دهی پرس نه،  ا ی بزنه  هم به عاشقشه قا ی عم که پسرش

. برگرده اشبچه  مادر   شی پ تونستی م مرد  اون نکاریا با  

. بچه بخاطر    

.بود  ما زدن   هم  به  از قبل کم ی  که ،  کردم نگاه  خشیتار به  

  و من  نیب که  بود  یاتفاقات  از یاخالصه  قایدق  اتیجزئ  ی  هیبق

.بود  افتاده اتفاق ویوژنه  

.کرد  امنه یس یتو دنیکوب به شروع ی چکش مثل  قلبم  

 

.نیبروکل ترسا، : اسم  

 

  ا یثر که داشت وجود  یشک چی ه اگه. بود  شینامادر اسم ترسا

. بود  هامبرشک  ید یتائ دایآ جواب نوشته، رو سوال نیا  

  شنهاد یپ و بزنه هم به پسرش دوست با که بود  نیا دایآ هیتوص

  به داره انگار بده جلوه رو نی ا یجور" ترسا"  که بود  داده
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  بدبخت   پسر   دوست اون تا کنه،ی م  انتیخ پسرش دوست

. بکنه  دل ازش بتونه تر  راحت احمق  

 

بر عواطف ارجعیت داره. عقل: بود  کرده هیتوص دایآ  

 

  ز یچ همه. کردم پرتاب  اتاق طرف همون  به  رو روزنامه

.ومد یم در جور عقل با داشت  

 

.بود  گفته  دروغ ایثر  

 وانمود  داشت. ذاشتی نم قرار آشغال اون با واقعا اون

.کرد ی م  

  ی تو چوقتیه . شد  لیتبد  یشاد  به دا،یآ جواب   از تمیعصبان

  بود  گفته  دروغ بهم نفر  ک ی نکهیا از حد  نیا تا  میزندگ

.بودم نشده خوشحال  

 

: خوندم رو سوال اول   دوباره  

  قرار ام،شده   عاشقش قایعم  که یمرد با دوماهه حدود  من

. ذارمیم  
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.بود  شده عاشقم اون  

. قایعم  

 

 هی بعد  د،یشد  آرامش هی  بعد  شدم، فلج شوک از اولش زدم، خی

.انداختنش ر یگ یبرا د یشد  اقیاشت  

.قیعم  یلعنت  یطرز به. زم یعز عاشقتم،  قای عم هم من  

. گرفتم  تماس  باهاش و  برداشتم رو می گوش سرعت به  

. رفت  ریغامگ یپ یرو بعد  و داد  ادامه خوردن بوق به  

. زدم زنگ دوباره  

.اتفاق همون  

. نوشتم  امیپ  

؟ییکجا  

 

.دادم امیپ دوباره. ومد ین یجواب و د یکش طول قه یدق پنج  

؟یاخونه. نمتیبب دیبا  
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  سیلوئ با و  برداشتم رو کتم  شتر،یب کردن    صبر از ناتوان

. اد یب دنبالم تا گرفتم  تماس  

  یجواب چیه  م،ید یرس نیبروکل یتو  ایثر آپارتمان به  یوقت

. می نگرفت  

.خاموشند  ها  چراغ  که نم یبب  تونستمی م کردم، نگاه پنجره به  

 

بود؟ یگور کدوم  

 

: د یپرس سییلو گشتم،ی برم نیماش به کهیدرحال  

م؟ یبر کجا-  

. گی ت ی تتو یمغازه.  هشتم ابانیخ-  

 

.ستاد یا منتظر رونیب سیلوئ م،ید یرس یوقت  

  نیماش اون کجاست  ایثر  گفتی م بهم  گ یت نکهیا محض به من

. داشتم ازین آماده و حاضر رو  

 

:فرستاد  رونیب رو گارشیس دود  گیت  
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  میخوای م. روقتهید  ؟یکنی م  یغلط چه نجایا ! یشلوار کت-

. میببند   

کجاست؟ -  

. ست ین نجایا-  

: کردم  تکرار تر بلند   

کجاست؟ -  

. ا یفرنی کال رفته ایدل با-  

ا؟ی فرنیکال-  

. باهم ییدوتا. اند رفته  دخترونه سفر  هی  به هااون. آره-  

دارند؟ اقامت کجا-  

  ی  لعنت سابق   پسر   دوست تو.گمی نم بهت  یایکوفت  ز یچ چیه-

!یاون  

 اصال،. دهی نم جواب رو شیگوش . رم یبگ تماس هتلش با د یبا-

. بزنم حرف  ا یثر با  د یبا بگو بهش.  ایدل بزن زنگ  

. نه-  

 صورتش به یا کننده ناراحت طور به شدم، کینزد  بهش

: شدم کینزد   
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  نیا تو  یوقت که یندار یادهیا  چیه. گیت ، بده اطالعات بهم -

. هستم  ییکارها  چه انجام به  قادر حالتم  

 خوشگل ،ی هست یی کارها چه  به قادر تو دونمی م من اوه،-

. یکرد داغون رو  مارکو امپسرخاله فک   تو. پسر  

 

.داده یسوت گ یت دیرسی م  نظر به  

.عموش پسر  

.کردهی م یباز  نقش داشته  

 

نه؟  مگه ست،ین پسرش دوست اصال اون-  

. نگفتم رو نیا من-  

  زشیچ  همه دونمی م. گی ت خوندم، رو دایآ ی  لعنت  ستون من-

  ، ینکن چه  ی کن اعتراف چه. بوده کرده یز یر برنامه  رو

. کجاست اون یبگ  بهم   د یبا. دونمی م  رو قت یحق  

  تو که یپول با  ا؟یفرنیکال یبر  تیشخص جت با یخوای م-

  از. یکن استخدام یخصوص کارآگاه هی کنمی م  شنهاد یپ ،یدار

. اد ینم رتیگ ی زیچ من  
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 شده ی مخف مغازه گوشه  که یکوچک جعبه  سمت به کهیدرحال

: زد  جرقه  سرم ی تو یفکر  رفتم،یم بود   

 خوشحال هاسیپل بندمی م شرط علف؟ ؟یکرد   می قا ی چ نجایا-

.بدونند  موردش در شنی م  

... یکنی نم رو  نکاریا تو-  

  نظر به . کنمی م  ا یثر به دنیرس  یبرا  یهرکار  حاضر درحال-

بکنم؟  یشوخ رسهی م  

.اند یطان یش ت یلعنت یهاچشم  ا،یخدا-  

. گی ت کجاست، اون بگو بهم -  

 

  سمتم  به و سهی بنو کاغذ  یاتکه یرو رو آدرس نکهیا از قبل

  نییپا باال شیگوش  یتو رو اطالعات تیعصبان با  کنه، پرت

:  کرد   

.هرموساست ساحل یتو ایدل  برادر   سوئیت-  

 

: رفتم  در سمت به  عقب عقب  و چسبوندم امنهیس به رو کاغذ   
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  ا یثر ینجوریا.  کنمی نم انتیخ  بهت . رینگ خودت به . ممنونم -

  سک یر هیقض  نیا یرو من و زنهی نم حرف باهام گهید 

.زنم  اون عاشق یای لعنت طرز به چون کنم،ی نم  

.آسخ ،یهرچ  حاال-  

 

 اون. کرده باورم گیت د یرسی م نظر  به بار،  نیاول یبرا

 خودش به رو لبخند  کی  فرم دهانش و داد  تکون رو سرش

: گرفت   

.یشلوار و کت ،ینکن تشیاذ  بهتره-  

 

 

                         

*** 

 

. باشه نداشته ر یتاخ یبعد  ی  تجار پرواز   بودم دواریام  

  یگوش. نبود  اونجا چکسیه دم،یرس یفروش چیساندو به  یوقت

  ت،ینها در. رفتی م ر یغامگی پ یروا یدل مثل هم  ایثر
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  هااون گ،ی ت یگفته  طبق. گردهی برم اون که دونستمی م

.  بمونند  نجایا ندهیآ روز چند  تا  داشتند  برنامه  

  که بدونه بذارم  گرفتم میتصم و رفتم ساحل نییپا  سمت به

. نجامیا  

  کردم، باز رو دلم یسفره و  کردم بهش دادن امیپ به شروع

.داد ینم  رو هامام یپ از چکدومیه جواب اون که گرچه  

 که  یعضالن مرد  ه ی به ییجورا  هی و نداشتم یتوجه  اطرافم به

.کردم برخورد  زد یم قدم کوچولو  ی بزغاله هی با  

ه؟ یکوفت چه  

 

:گفت  شییایاسترال ی لهجه با اون  

. مرد  ،ی ری م یدار کجا باش مواظب-  

. ستین سرجاش مغزم  امروز. مرد  متاسفم-  

خوبه؟ حالت-  

. گردمیم   نفر هی دنبال-  

 

:داد  تکون یآگاه با رو سرش اون  

. زن هی-  
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؟یدونی م  کجا از-  

 ساحل نیا یتو. یندازیم خودم ش  یپ سال چند   اد  ی رو من تو-

 واسه نیا بودم؛ شده وونهید   میاوبر عشق از زدم،ی م پرسه

 اشهمه  باشه،  ریتقد  اگه یدونی م. بود  روشن انم یاطراف یهمه

.شهی م درست  

؟ یبریم راه  رو بزغاله  هی... یدار تو چرا-  

  بهت ،یبزن  قدم باهامون  یبخوا اگه. هیطوالن داستانش-

  یخال زن اون از رو ذهنت مدت هی واسه. دمیم اطالعات

. یکن داشیپ  تا... کن  

 

  ی تو حاال و بود  فوتبال سابق    ستاره. بود  تمنیب چنس اسمش

 وسط چطور نکهیا داستان بهم.  کرد ی م یزندگ هرموسا ساحل

 رو شده آشنا ،یاوبر همسرش، با نبراسکا یتو آباد  ناکجا

 در و بودند  رفته یا جاده سفر  ه ی به  باهم هااون. کرد   فیتعر

  در زیچ همه اما. بودند  شده جدا هم از یمدت از بعد   تینها

.بود  شده تموم خوب  تینها  
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 در جفتمون شباهت  . گذاشتم ونی درم باهاش رو  داستانم هم من

  ن یتر رمحتملیغ یتو رو هامون زن هردومون که بود  نیا

.میبود  کرده مالقات مکان  

 

  ه ی. ستین  یتصادف هان یا. مرد   کن، فکر موردش در-

  نبراسکا ناکجادآباد   وسط   کاگویش از پرنسس  هی و ییایاسترال

...  تو و. منه  ی  روح جفت اون  نحال، یا با. شنی م وصل هم به

  ،یلیبنابردال. یکنی نم استفاده مترو از معموال  که ی گفت تو

 داشته اعتماد  ریتقد   به د یبا. یکرد  رو نکاریا صبح اونروز

 االن که نداره  یتیاهم. استشده نوشته شیپ از اشهمه . یباش

 شده کخ هرجور باشه، شده  مقدر اگه گه،ید  دوسال ای باشه

. افتهیم اتفاق  

 

: انداخت ینگاه شی گوش به چنس  

  خانومت  با یچ  همه اگه. یهست یخوب مرد  تو.  کنم  عجله د یبا-

  ترک رو شهر  نکهیا از قبل رو اون د یبا رفت، شیپ خوب

.ی اریب ما  ی خونه به عصرونه هی یبرا یکن  
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  تا که بود  یافراد  نیتر کیزماتی کار از  یکی احتماال  پسر نیا

.بودم کرده  مالقات حال هی  

 

: زدم لبخند  بهش امروز یتو  بار نیاول یبرا  

. شمی م مزاحمت احتماال-  

 

:زد  امشونه یرو یا ضربه اون  

.قیرف  ی باش موفق-  

 

 خودش از بلند  یصدا هی بزغاله ،یخداحافظ  عنوان به انگار

:دراورد   

.ـــــــــــــــــــعبَ -  

 

  رو سرم شد،یم دور وونیح اون با  که چنس به  کردن نگاه با

.دادم تکون ی شگفت  یرو از  

  ام یپ  که ستم ین مطمئن  هنوزم فرستادم، ا یثر یبرا  گهید  ام یپ هی

.باشند  دهیرس دستش به  می قبل یها  
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. زدی م قدم یلعنت یبزغاله  هی با داشت  که  برخوردم ی مرد به  
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مدو  و یسفصل   

ایثر  

 

  نمیبب تا بود  من یبرا  یفرصت  نیا. گرفت ی م دوش داشت ایدل

 که ه بود کرد   موافقت اون. نه ای  کنم دایپ رو  میگوش تونمی م

. کنه  خاموش هم رو خودش مال  

  هامون یگوش بدون که بود  ساعت چهار  و ستیب از شتر یب ما

. شدمی م وونهید  داشتم واقعا من و م یکرد ی م یزندگ  

.بود  آسون نقدر یا که کنم  باور تونستمی نم گشتم،  رو فشیک  

. بود  گذاشته مکان نیدترید  یتو یتو رو اون یسادگ به ایدل

.کردهی م د ینبا  ظاهرا که باشه، کرده اعتماد  بهم یلیخ د یبا  

  نیاسکر یرو  اپل آرم  کردمیم  روشن رو یگوش کهیدرحال

. شد  انینما  

. ختیر فرو  قلبم  

.داشتم رفته دست از تماس  و امیپ نیچند   

.بودند  گراهام  طرف   از هااون ی همه  

بود؟ افتاده ی اتفاق  
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  اول از داشتم، استرس کهیدرحال  و کردم باز رو امیپ نیاول

: کردم خوندن به شروع  

 

؟ییکجا  

 

؟یا خونه. نمتیبب دیبا  

 

.دمیفهم رو ز یچ همه من.  یگفت دروغ تو  

 

  انجام رو درسته  یکردیم  فکر که  یکار یداشت یوقت تو

 یتونی نم. ی کرد فراموش رو  مهم ی لیخ زِ ی چ ه ی ،یدادیم

.ی ریبگ رو باشم داشته دوستت نکهیا یجلو  

 

 نیهم اون. کنهی م حسش  دخترم نباشم، خوشحال من اگه

 با نتیوالد اگه یکنی م فکر دونمی م. کرده حسش هم االنش

  فکر نیا به  تاحاال اما ،یداشت  یبهتر یِ زندگ بودندی م هم

  طور  به  پدرت اگه باشه؟ هم نیا از بدتر  تونستی م که  یکرد
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  و افسرده  گهی د  زن هی بخاطر  اما داشت،یم  حضور یکیزیف

؟یچ بودی م ناراحت  

  ی تداخل چیه تو به نسبت من  عشقِ  که دیفهم خواهد  دخترم

 نهیزم نیا یتو پدرت . نداره دارم اون به نسبت که یعشق به

  بهم تو. گرفت  خواهم درس  اون اشتباه از من. کرده اشتباه

. میدیم  انجامش باهم ما. یکنی م کمک  

 

  به شروع کنترل از  خارج قلبم  خوندم، رو یبعد  ام یپ که  یوقت

. کرد  دنیتپ  

 

. شتیپ آمی م دارم . هرموسام  ساحل یتو من  

 

.کنم داتیپ تونمی م کجا بگو. یستین  خونه تو. لعنت  

 

. گردمی برم دوباره  
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 کنم فکر بهش تونمی م که  یز یچ تمام. ساحلم  یتو من

  بهته زدن محکم یدرکون هی و دنتیبوس کردنته، بغل دوباره

. بهتره  حالم تو بدون  یکردی م فکر نکهیا بابت  

 

 دهان با شد   باعث اما ومد،ی نم  در جور عقل با ام یپ نیآخر

: بخندم بسته  

 

. زدی م قدم یلعنت یبزغاله  هی با داشت  که  برخوردم ی مرد به  

 

 

                      

 

     *** 

  امیپ مورد  در  و دمیپر  حموم ی تو ییهوی  یوقت چاره،یب یایدل

  داشتم انتظار. بود   شامپو از پر  سرش گفتم، بهش گراهام  یها

  ها یگوش از نکردن استفاده  یبرا قولمون که بشه یعصبان

  شست، رو خودش نکهیا از بعد . نشد  اما بودم گرفته  دهیناد  رو

  نیب یلباس دنبال  چمدونم یتو و اومد  رونی ب دوش ریز از
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  لباس یجا به بتونم  تا  گشت امشده نشسته روز سه یها لباس

. بپوشم هامیراحت  

 

خوبه؟ حالت-  

  من . گرفتم ی م میتصم واسمون د ینبا . کردمی م اشتباه من-

 دور دخترش از رو اون من. گراهامه با حق. دل عاشقشم

  بهش یکلوئ  ی  زندگ یتو رو  یا گهید  شخص   من . کنمی نم

  از یبخش خوامی م. ستم ین ترسا من. داره دوستش که دمی م

 دادن   دست از بخاطر    فقط دمی فهم  شبید . باشم یکلوئ ی  زندگ

 دوستش که رو ییکوچولو دختر  من. نبودم  ناراحت  گراهام

.دادم دست از  هم رو داشتم  

؟ یکن کاریچ یخوای م-  

. کنمی م التماس بخشش یبرا  و زنمی م زانو-  

 

:دیخند  کوتاه ایدل  

  التماس یزیچ واسه یتونی نم ،ی بزن زانو اگه. َمرده هی اون-

.شهی م پر  یل یخ دهنت. یکن  
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 و شورت با  و درآوردم رو هام  لباس. داشت یمنظور هی اون

.  کنم زیتم رو خودم تا  کردم تند  پا حموم  سمت به نیسوت

  رو مهم یها قسمت   و  هامبغل  ری ز صورتم، که همانطور

: کردمی م  صحبت هم  ایدل با شستمی م  

  زی چ همه دوارمیام. بدهکارم بزرگ یعذرخواه هی  بهش من-

 درک اون د یرسی م نظر  به. باشم نکرده خراب واسمون رو

  همه  بتونم دوباره دوارمیام فقط.  کردم  رو نکاریا چرا کرده

. کنم  درست رو زیچ  

 

. داد  ه یتک ییدستشو در   به الید  زدم،ی م مسواک کهیدرحال

 داشت دست  ی تو که رو لباس یتعداد  شد، تموم  کارم یوقت

: گرفت سمتم  به رو  

 کمک . شنیم دهید  اشقه ی  از هات نهیس. بپوش رو هانیا. ایب-

.شه درست دوباره ز یچ همه کنهی م  

 

: دمیپوش رو شلوارم زدم،ی م لبخند  کهیدرحال  

. شد  شروع هانهیس نیا از زیچ  همه ،یدونی م-  
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ها و-   من  همسر   چون اد،یم خوشم نم یا از. پات ی رو ی پَر 

  کرد  کمک  که  زد، تتو خان  ساالر  یآقا بدن   یرو  که یکس

.بشه حل ا یثر پازل    

 

  برهنه  پاهام.  کنم نگاه پام  به  شد  باعث تتوم از زدن حرف

  ی رو رو تتو ن یهم هم  گراهام.  شدم رهیخ پرها به من و بودن

 اون بدون   که  کنم فکر تونستم ی چجور. بود زده اشنهیس

  و میبود  باهم  ماه ه ی از شتریب بهتره؟ما هردومون یبرا بودن

 اون. بود  زده بدنش یرو ی دائم بصورت رو من اسم اون

 بود  یایشلوار  کت نیمغرورتر و ن یمتکبرتر  ن، یترک یرمانت

.بود  یعال  من یبرا اون و امداشته میزندگ  ی تو تاحاال  

 

  ایدل. بزنم  عطر کمی تا برگشتم  حمام به ده،یپوش لباس و زیتم

:داد  ادامه کردنم  دنبال به  

 داشیپ دوباره تا یشی م منتظر ا ی یبد  ام یپ بهش یخوای م-

 بشه؟

کنم؟  کاریچ د یبا یکنیم  فکر . دونمی نم-  
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  صبر دنشید  واسه نیا از شتریب اگه. د یکوبی م  سرعت به  قلبم

.بشه  منفجر  بود  ممکن  کردم،ی م  

  رو هام صندل و کردمی م شونه رو موهام من کهیدرحال تیدل

  گ یت  با و برداشت رو شیگوش اون. بود  ساکت دم،یپوشی م

  قطع  یوقت . دادم گوش حرفاش به مه ین نصفه. گرفت تماس

:زد  شخند ین بهم  کرد،  

.دارم آسخ برگردوندن   ی برا نقشه هی-  

نقشه؟ -  

؟یدار اعتماد  بهم -  

. دارم که البته-  

. اریب در دوباره رو  هاتلباس پس-  
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سوم و یس فصل  

 گراهام

 

  کی  به داشتم، فاصله داشت اقامت ا یثر که  ییجا با بلوک چند 

 بود  شده یغذاخور به لیتبد  که  یم یقد  رنگ   قرمز واگن  

. برخوردم  

 قهوه فنجون هی و داخل برم که  گرفتم میتصم زنان، لبخند 

 هاساعت بعدش و امبوده سفر  حال در رو روز تمام. رمیبگ

.  بشنوم  رو ایثر  برگشتن   خبر  تا بودم مونده منتظر ساحل یتو

  ت ینها در که ی وقت  تا کرد ی م کمک  که بود  یز یچ  نیکافئ کمی

  مقاومت رم،یبگ  بازوهام نی ب دوباره رو زنم امبرنامه  طبق

. کنم  

: گفتم شخدمتی پ به خوردم،ی م  سر  اتاقک داخل به کهیدرحال  

.خوامیم  بزرگ اه  یس ی قهو وانیل هی-  

 

 شده ساخته مجددا نکار یا یبرا  رستوران یداخل یفضا کل

 نخورده دست یداخل اعظم   بخش ، یخور ناهار عنوان به. بود 

.بود  مونده  
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  یتو میگوش  که بودم نشسته  قطار  ی  واقع ی  صندل ک ی یرو

  شد  باعث  میگوش  نیاسکر یرو ا یثر اسم   دن  ید . د یلرز بمیج

  دم یفهم  یوقت و  کردم بازش . برگرده یزندگ به   هوی بدنم تمام

. شدم زیسورپرا ست،ین ی متن ام  یپ  

.چندتا  قتیحق در  ای بود  عکس هی  

.هاش  منتظره  ریغ یلیخ اون از یکی  

  یپاها از  ریتصو هی باش،ی ز یهانهیس نوک از عکس هی

. یکردن باسن   اون از ریتصو هی و جذابش  

  که  ییها عکس بود، اممونیپ تبادل   نیاول هی شب عکس تا سه

. گذاشت  جا  میگوش یرو  زد، رونی ب دفترم از یوقت اون  

  یسبز  به که بدنش  یرو یها  خط یرو از تونستمی م  فقط

. بودند  شده گرفته  رایاخ  ها عکس نیا که بفهمم زدند ی م

  قابل بطور اون و بود  اشنهیس شکاف  نیب وسطش انگشت

  کردم  رهیذخ فونمیآ یتو رو عکسش. نبود  عکس یتو یتوجه

.دادم امیپ بهش فورا و  

 

  دارم. منند مال  باسن و پاها نه،یس نوکِ  اون ؟ ییکجا: گراهام

.رمشونیبگ امیم  
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 برام دژاوو هی بودم، جوابش منتظر  و بودم نشسته کهیدرحال

  نجایا من. داشت حق قطعا اشبزغاله با اروی  اون. افتاد  اتفاق

 نوک اون عکس   به  بودم، نشسته قطار واگن  نیا یتو بودم،

 بود  کرده س یسرو رو دهنم که ی زن باسن    و پاها ها، نهیس

.  کردمی م نگاه  

.دوباره  

  داشت که  یاتفاق نیا. نبود  یتصادف  یز  یچ جی ه یزندگ یتو

  مقدر  م،یباش زده گند  توش که  هم هرچقدر  افتاد،یم برامون

. افته یب اتفاق برامون که بود  شده  

 

. گردمیبرنم گهید ساعت  چند تا. رونمیب ایدل  با: ایثر  

 

  االن داشتم ازین.  دمیکش موهام ن یب ید یناام با رو هامانگشت

 د یبا حداقل نبود، امکانش یکیز یف بصورت اگه . نمشیبب

. نه ا ی مینظر هم دونستمی م  

 

.  کنم صبر نیا از شتریب تونمینم. بامنه حق  بگو بهم: گراهام

؟یکرد من و یکلوئ بخاطر  رو  کار نیا و ینکرد انتیخ تو  
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.بود  دهنده آزار بده  جواب نکهیا یبرا  کردن صبر  

 

  یپسرعمو اون. بامنه که کنه وانمود خواستم  مارکو از: ایثر

.امنکرده  انتیخ  تو به واقعا چوقتیه من. گهیت  

 

. یزد ی م حرف باهام د یبا: گراهام  

 

. بود احمقانه. دونمیم رو نیا االن: ایثر  

 

 یرو هیتنب یبرا زگرک تو بعدا قراره  من  و  بود: گراهام

.کنم اسپنکت و خم پاهام  

 

قول؟: ایثر  

 

  اما. زدلم یعز بدم،  بهت رو زای چ یلیخ قولِ  خوامی م: گراهام

؟یگردی برم یک. بکنم رو نکاریا رو در  رو دمی م حیترج  
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؟ییکجا تو.دمیم امیپ بهت برگشتم یوقت. ستمین مطمئن: ایثر  

 

.امنشسته  قطار واگن یتو اونورتر، بلوک چندتا: گراهام  

 

قطار؟: ایثر  

 

  جا  چیه تو بدونِ  من. رممکنهیغ. نباش  نگران: گراهام

.رمینم  

 

قول؟: ایثر  

 

.ایثر کنه،ی نم دور  تو از رو  من زی چ چ یه: گراهام  

 

 بود  گفته  ای ثر. نشستم قطار اون یتو ساعت دو از شتریب

. شد ی م  زیلبر داشت من صبر   و دهی م خبر  بهم برگرده یوقت

  میگوش ت یدرنها که ی وقت تا  رفتم راه نشستن، شتر یب از ناتوان

. رفت  برهیو  
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.برگشتم  من:ایثر  

 

.راهم تو: گراهام  

 

 ی  دکمه. بود  شش واحد  ششم،  ی  طبقه یتو ایدل برادر   ت  ییسو

  چراغ. موندم  منتظر صبرانه  یب و دادم فشار رو آسانسور

  هر  شماره یآروم  به  طبقه هر از  رفتن  باال با  در یباال  یها

  نهیس داشت انگار ی لعنت ز  یچ اون. کردند ی م روشن رو طبقه

  نتونستم . برسه ن ییپا به  تا بود مونده هنوز  و رفت ی م زیخ

  طبقه شش از طبقه کی  کردم، دایپ رو ها  پله. کنم  صبر  شتریب

  کم  سرعتم  از د یبا سوم،  ی طبقه  به دنیرس با . رفتم  باال رو

 داشت قلبم .  رفتم  باال دوتا تا دو رو ها پله جاش، به اما شد ی م

  د یبا. نکردم کم   سرعتم از نحالیا با زد ی م رونیب امنهیس از

 رو راه ی  ه یبق ششم،  ی  طبقه یابتدا در. دمیرسی م بهش

  به  و کردم باز  رو در ، دمیرس اون ی  طبقه به  یوقت. دمییدو

. رفتم سالن یانتها  به سرعت  

.د یجوشی م هام  رگ یتو دمیرس ششم واحد   به یوقت نیآدرنال  
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  ممکن ریغ شدن لکسیر اما بکشم،  قیعم نفس  کردم  یسع

و رفت ی م نییپا و باال ینیسنگ  به امنهیس. بود    از ین بد  یلخی 

. نمیبب رو اون  داشتم  

 

.  موندم منتظر و زدم در  

. زدم خی لحظه هی ی برا شد، باز  در تی درنها یوقت  

 

. ایثر  

.بود  العاده فوق  یا ی لعنت طرز به اون ا،یخدا  

 و بود  ستادهیا پررنگ یصورت  نیسوت و شورت ه ی با در کنار

 دراومده  یصورت رنگ  به  شدن ست یبرا موهاش نوک

. بودم دهی ند  یایی بایز نی همچ م یزندگ یتو  هرگز. بودند   

. کردم نگاهش فقط  و ستادمی ا اونجا کامل ی  قهیدق  هی یبرا  

: زدم  حرف ت یدرنها بعد،  

داره؟ یای معن  چه پررنگ یصورت-  

 

: کرد  نگاه هامچشم یتو اون  

معنیه که من عاشقتم. نیا به. عشق-   
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  ه یگر مرز   به کردم فکر  لحظه، ک ی یبرا. شدند  بسته  هامچشم

  لهیتخ د یبا احساساتم و بودم خوشحال ی لعنت یطرز  به . دمیرس

.شدند ی م  

 

.تو امیب ترسمی م-  

 

: رفت هم  یتو یا لحظه صورتش  

چرا؟-  

  ی لیخ بکنم، باهات خوامی م که  هست هاکار  یلیخ چون-

. کنم  رفتار  مهربون نتونم ترسمی م و کنمی م حس االن زهایچ  

 

: شدند  سرخ ی کم هاش گونه  

 خودت خوامی م . ی کن رفتار مهربون تو خوامی نم من-

  رقابل یغ طرز  به وجه هی  با همراه متکبر  س  یرئ  هی.یباش

  شرط  و د یق یب رو دخترش قراره  که ی پدر. ن یریش یانتظار

 هی و نذاره سرش پشت رو اون هرگز و باشه داشته دوست
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  کمی داره ازی ن تاوقت  یبعض  که  تخت یتو جو سلطه پارتنر  

. گراهام خوام،یم  رو تو  ی همه  من . باشه خشن  

 

: بستم  سرم  پشت درو و گذاشتم قدم داخل به  

  هام،دست دهانم،. باشه داشت، یخواه رو اشهمه تو اوه،-

. آلتم بدنم، هام،انگشت  

 

 ن  یب. دمشیبوس داشتم که  یزیچ  تمام  با و گرفتمش آغوشم یتو

:کرد  یعذرخواه بارها  و بارها اون بوسمون،  

  درست کار   دارم کردمی م فکر. کردم که  یکار ی برا متاسفم-

. دم یم انجام رو  

. زمیعز یزن ی نم پسم  گهید  که بده قول  بهم  فقط. دونمی م-  

.دمی م قول-  

 

  زشیسورپرا دنشیکش آغوش یتو و پاهاش کردن بلند  با

: کردم  

 حدس ،ی کرد  باز  رو در ها لباس نیا با  که  ییاونجا از-

. ستین خونه ایدل زنمی م  
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  یخونه رو امشب. داره لی فام هرموسا ساحل یتو اون-

. مونهیم اشدخترخاله  

  ه ی د یشا. بفرستم براش تشکر عنوان به هیهد  ه ی بنداز ادمی-

. نیماش  

 

 اون ی وقت و افتادم راه راهرو  یانتها به خواب اتاق دنبال به

:شده بانداژ پاش که شدم متوجه گذاشتم، ها  ملحفه  یرو رو  

شده؟ ی چ نجایا-  

. کردم  درست رو تتوم-  

رو؟ پَره اون-  

 

  ر ییتغ رو بودم زده امنه یس یرو  من  که رو ییتتو اون اون،

بود؟ داده  

 

.آره-  

 

.برگردوند   رو بانداژ یآروم به و شد  خم  
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  رییتغ  رو تتو اون شدم متوجه  کهیوقت تا کردم  حبس رو  نفسم

  من که  یاون مثل درست. بود  کرده اضافه بهش. بود  نداده

.بود  شده نوشته باالش اسم هی داشتم،  

. گراهام  

 

  از گرفتن نفس  یبرا ی وقت. دمشیبوس و شدم خم ،یحرف بدون

.کرد  اشاره پاهاش به  هاش چشم با  م،یشد  جدا هم  

؟ی ن یبب رو دادم انجام که  یراتییتغ  هیبق یخوای نم-  

 

: کردم  چپ رو هام  چشم  

شتر؟یب یتتو-  

. اریب درش بده، ادامه-  

 

.آورد  باال رو پاش  و گرفت گاز رو لبش  

 

  ی برا زن نی تر یعال اون که داشت وجود  شک یاذره اگه

  از هم  رو شک ی مونده یباق بود  کرده اون که  یکار منه،

:آوردن هجوم  بهم احساسات شدم، رهیخ  بهش.  برد  نیب  
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. خوشگله. بگم یچ دونمی نم-  

 

.بود  شده نوشته پر ی جا من  اسم ریز   هم یکلوئ اسم  

 

 زوده دونمی م. رو دخترت نطوریهم و گراهام، دارم دوستت-

.  باشم اون ی  زندگ  از یبخش خوامی م  اما م یبر ش یپ آروم د یبا و

  با ز یچ همه فقط چون. بود  تو  با حق. باشم  کتیشر خوامی م

 خوامی م. نشه هم االن که شهینم  لیدل نرفت، ش یپ خوب پدرم

 کلوچه براش ها  هفته آخر  . ببرم رقص  کالس از رو اون

  فوق پدر   از و کنم تماشا رو شدنش بزرگ خوامی م. بپزم

... گراهام  ندارم، دوست رو  تو فقط من. رمیبگ اد ی اشالعاده  

 

: کردم پاک رو اشگونه یرو شده دهی چک یها اشک  

.دارم دوست هم  رو یکلوئ-  

 

  یرو از ی بزرگ  بار  کردمی م  حس کلمات، اون دنیشن با

  نیا. داشت دوست رو  دخترم و من اون. شد  برداشته دوشم

 هی داشتن حس  بودنم بچه زمان از دوباره که بود  یبار نیاول

. داشتم رو خانواده  
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  باهات  نتونم که بودم نگران بابتشون  که احساسات یکل با  من-

 رو  من تو ییجورا ه ی اما... اومدم نجایا به  کنم  رفتار مهربون

  از شتریب ... خوشگله دارم دوستت هم  من.  یکرد  نرم

  تو داخل   دارم ازین گرچه کنترلم، تحت بهتر  االن. یزیهرچ

...بگو بهم .  باشم  

 

: کردم هام لباس آوردن در به شروع  

 خشن یلی خ بعدا و کنم یباز  عشق باهات االن یخوای م-

بعدا؟ واسه باشه یباز عشق  و بکنمت خشن  االن ای  بکنمت  

 

 و دراوردم رو  هام لباس عیسر. نداد  جواب بالفاصله اون

  بردم، فرو  میبوکسور شورت ی  لبه ریز  رو هامانگشت

. کردم نگاه بهش جواب یبرا و شدم متوقف  

 

ا؟یثر  ه،یچ جواب-  

 

  هر بودم، آماده اون یبرا کامال.  دمیکش ن ییپا رو شورتم

.کرد ی م که  یانتخاب  
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:د یسی ل رو هاش لب  

. یباز عشق بعدا. کردن اول-  

. ه یخوب انتخاب-  

 

  از  قبل درآوردم، رو شورتش من نشست  تخت  ی لبه اون

.کردم حس رو پاهاش نیب  یسیخ کنم  بلندش نکهیا  

 

.کن  حلقه من  کمر دور رو  پاهات-  

 

  هیتک وارید  به رو کمرش بردم، وارید  سمت به رو خودمون

شروع از دست ندادم. کردن   فرو  ی برا رو یزمان  چیه و دادم  

 

. لعنت-  

 

  سر بلند  یناله ه ی دم،یکشی م خودم سمت  به رو اون کهیدرحال

.دادم  
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 بودم داخلش یبار  نیآخر از هفته  دو فقط و بود  ز یانگ شگفت

 به شد ی م  باعث داشتم اقیاشت براش من که  یجور. بود  گذشته

.میبود  دور هم از ها مدت  برسه نظر  

  برام بدنش که  بشم مطمئن  برم، شیپ آهسته کردم یسع اولش

  و خودم که گفت  بهم و کرد  ناله اون که  یوقت اما. استآماده

. شد  عوض داستان داره، دوست درونش در رو آلتم  

   هم سر  پشت برخورد  بخاطر  یی جورا هی شدم. خشن و عیسر

  یسع  یوقت اما  نزنم بیآس بهش که بودم نگران وارید  به بدنش

.  باشه هم  تر  سخت  یحت  که کرد  التماس ،باشم تر  آروم کردم

  رو ، تویدار دوستش که  یزن  نکهیا دنیشن از بهتر زیچ چیه

. ستین خواد ی م تر  محکم و دوست  

  اد یفر همون حین  در وومدیم ا  سخت و یطوالن یلیخ دو هر

. میزد   

. اند دهیشن رو صدامون ها هیسایهم  که بودم مطمئن  

.بشنوند  هااون که خواستمی م  من لعنت،  

  کاریچ من با زن نیا بدونند  ی لعنت یایدن نیا  تمام خواستمی م

.کرده  

 

:دمینال  هاش لب یجلو  



 مغروِر کت و شلواری، ریحانه.

 604 

.وندتا  ا یثر عاشقتم  یا  یلعنت طرز  به-  

  نکهیا از قبل  کنم   فکر.  یشلوار و کت  دارم دوست منم -

.شدم  عاشقت  نمت یبب  

: زدم شخند ین  

.بوده هاام ی پ  پشت   از  زمیانگ شگفت ت  یجذاب بخاطر حتما-  

  عکس. یبود  ار یع تمام ی  عوض هی  هیشب شتریب   تو قت،یدرحق-

  ریز  کنم فکر  شد  باعث یداشتی م نگه تیگوش یتو که  ییها

.داره وجود  بایز  مرد  ه ی یظاهر ی پوسته اون  

  به   م ینیبب رو  هم  نکهیا از قبل صبح امروز  که  ییهاعکس-

 اون جبران یبرا  د یبا د یشا. دارم دوست شتریب  رو د یرس دستم

. یبد  بهم  هاعکس اون از روز  هر یداد بهم   که یغم  

.راحته . بکنم رو  نکاریا تونمی م-  

.  نهیهم اشهمه  که  نگفتم-  

؟یخوای م هم ساک شتر یب بازپرداخت یبرا. بزنم حدس بذار-  

. اد یم یخوب  شروع نظر  به-  

 

:دند یپر باال ابروهاش  

بشه؟ جبران م یبده تا کشهی م طول چقدر قا یدق شروع؟-  
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: گرفتم  قاب رو اشگونه  

.  تا  شصت گم یم-  

. امیب بر  پسش از تونمیم کنم  فکر روز؟ شصت-  

  تا هارو زدن ساک وجذاب  یها عکس اون. ا یثر سال،-

. خوامیم ندهیآ سال شصت  

 

:شد  یجد  اشچهره  

. اد یب خوشم  ازش نیا از شتریب که نداره وجود  یز یچ چیه-  

  نیا. یندار هم  یا گهید  انتخاب حق قت یحق  در چون خوبه-

. یکنیم  ترک رو من تو که  بود  یبار نیآخر و نیاول  
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 موخره 

 

 

ایثر  

 اون و میبود  نشسته هم کنار سه  یتیپی سرند  یتو یکلوئ و من

  بهم گراهام . دینوشی م رو سردش چاکلت هات صدا با داشت

  جاز کالس  به  می م بردن از بعد  چون بود، ی عصب. داد  امیپ

  ریگ  کی تراف یتو  بود، گرفته سر  از باز  یمدت  از  بعد  ز،کهیرا

  شیپ یعال امشب خواستی م  گراهام  که  دونستمی م. بود  کرده

 و خرسنده و  یراض یکلوئ دادم اطمئنان بهش  من اما بره،

.  ستین عجله یبرا یلیدل  

  ،یکلوئ یبرا اما. بود  یعصب اون چرا دمیفهم ی م من البته،

  رونیب ما  با که  بود  ییهاشب  ی باق مثل گهید  شب  ک ی هم نیا

. خورد ی م شام  

: دمیپرس  

بخورم؟  قلوپ  هی تونمی م-  

. چرخوند  من دهن سمت به رو  ین و داد  تکون سر  
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.  یدار دوستش تو چرا نداره ی تعجب. خوبه یلیخ اوووم،-  

 

: کرد  اعتراف و گذاشت هاشدست یرو رو اشچونه ییکلو  

. شد  یعصبان  دستم از صبح  امروز ی مامان-  

:دمی پرس پر دهن با  

چرا؟-  

. تو مثل خواست،ی م یصورت  یموها دلم من-  

 

! باشه من عاشق د یبا ویوژنه  

؟یکرد  کاریچ اوه، اوه-  

. کردم  رنگ رو موهام هامآبرنگ  با-  

 

  لبخند  قلبا و  نهینب تا رم، یبگ رو امخنده یجلو امکرده یسع

. کرد ی م  متاثرم باشه من مثل داشت دوست  اون نکهیا. زدم  

  هرحال به . یکن رنگشون نکن یسع دوباره ،یکلوئ-

 درسته؟ ده،ینم  جهینت کار نی ا ید یفهم  احتماال که همونطور

  برات خودم ،یخواستی م  یصورت رنگ  هنوز  اگه ، یروز هی

.کنمی م رنگشون  
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: گفت یبشاش یچهره  با  

واقعا؟-  

  ی رو رو گراهام صورت تونستم ی م که بودم یزمان عاشق

.  نمیبب اون یچهره  

. ها یزود  نیا  به  نه اما البته،-  

 

  دنبال یباز  لباس یبعد  یهای سر  یبرا سپردم  خاطر به

  الت یتعط یتو یکلوئ و من.  باشم  یصورت لباس  یهامغازه

 خوش یلیخ موند ی م گراهام و من  شیپ که  که یاهفته  آخر

 یسع و بود   من یهالباس دنیپوش عاشق اون. میگذروند ی م

 از ویوژنه  اگه بودم مطمئن. بره راه  من یها  کفش با کرد ی م

  یب خود  از شد ی م مطلع هم  میکرد ی م  ما که  ییکارها نصف

  طور ناظم  ای ریگسخت  از شتری ب  من یکلوئ یبرا. شد یم خود 

. بودم باحال تر  بزرگ خواهر  هی هیشب بودن،  

 ساحل  ی تو گراهام با موندوباره وند یپ  از بعد  ماه چند 

  گراهام آپارتمان به و شدم خارج  نیبروکل از  من هرموسا،

  خودم از یطیمح داشتن من  که یوجود  با. کردم  مکان نقل

 اصرار که  رم یناپذ   یریس مرد  وجود  با  داشتم، دوست رو

 داشتن نگه بگذرونم اون تخت  یتو رو  شب هر داشت

.نبود  یمنطق  خودم آپارتمان  
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  راحت یزندگ  گهید  حاال  بگم، صادقانه و شدم میتسل من پس

 دو ن یب فقط  گراهام جا، سه  عوض حاال چون بود؛ شده تر

  یخونه و یکلوئ یخونه:  بود  برگشت و  رفت  در ریمس

.خودمون  

  زهایم نگاهش با دستپاچه شد، رستوران وارد  گراهام  یوقت

.  گشت  ما  دنبال به رو  

: گفتم و زدم لبخند   

.یاومد  باالخره-  

. ی لعنت کی تراف-  

: کرد  سرزنشش یکلوژ  

. گراهام تردک ناسزاست، یلعنت-  

: گفت یکلوئ به  گراهام  

.  یقند  تییبسکو بده،  من به  قند   کمی-  

. اورد  جلو یابوسه یبرا رو اشگونه و  

  عرق. نشست و کاشت  من ی هالب  یرو یپاک  یبوسه بعد 

  من  به. کرد  پاک رو صورتش کل یدستمال با و بود  کرده

.  گذاشتم زانوش یرو  رو دستم کف  من و کرد  نگاه  
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: زدم لب  

.دارم دوستت-  

  نکهیا از بعد . شدند  ظاهر شیشون یپ یرو عرق د یجد  قطرات

  زیر  زی ر به شروع گراهام  اورد، منو و آب براش شخدمتیپ

 جلو و عقب به  شروع یوقت . کرد  یاگهید  دستمال کردن

 بعد  و داشت رو انجامش قصد  دونستمی م کرد، ساعتش کردن

. کرد  صحبت به شروع  

 

: گفت  

  در امشب د یبا که  هست یی زها یچ هی.  یکلوئ خب، یلیخ-

. کنم   صحبت باهات موردشون  

 

  یهاچشم  با و داد  ادامه شیدنینوش دنیکش فورت  به یکلوئ

. شد   رهیخ گراهام  به  اهشیس درشت  

:داد ادامه گراهام  

.امکرده یمخف  ازت رو ی زیچ  هی من-  

ات؟خونه یبرد  رو هامی باز اسباب از ی کی اشتباه به-  

:داد  سر یعصب یاخنده  
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.پدرته مورد   در نه،-  

ه؟ییبابا درمورد  یچ-  

:فرستاد  رونیب رو اون و گرفت  دم یآروم به  گراهام  

  دست از دونمی م. بود  تو عاسق اد یز یلیخ...  امیل پدرت،-

 انواع اما مونه،ی م ی باق تو  پدر شهیهم اون.سخته دادنش

  شتریب تونند ی م هابچه  ها،وقت  ی بعض. داره وجود  پدر  یمختلف

 اون. یمال دوستت، مثل مثال، ی برا. باشند  داشته پدر هی از

. اند کرده ازدواج هم با که داره پدر تا دو اما نداره، مادر

  از یک ی هم من  قت یحق  در... که نه یا بگم دارم  ی سع که  یزیچ

. توعم یپدرها  

 

: گفت  بعد  و بود  ساکت یکلوئ  

  گفته   بهم یمامان ؟یبود  کرده ازدواج مرده که  من ی بابا با تو-

.  هستند   یگ هااون یعنی داشتن پدر دو  

. نه-  

  یجلو میتونستینم چکدوممونیه کرد، نگاه من به  گراهام

:داد  ادامه گراهام.  م یریبگ رو امونخنده اندک  

  با . م یبود  هم با ویوژنه  و من. بودم مادرت  با اون از قبل  من-

  و مادرت بعد .  بودم اطالع یب  نیا از  من موقع اون حال نیا
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  پدرت و شد  تو  عاشق امیل. کردند  ازدواج هم  با  ام، یل پدرت،

  از بعد  درست من و توعه پدر  تنها که داشت باور اون. شد 

  دم یفهم دم،ید   رو صورتت یوقت . شدم تو یمتوجه امیل مرگ

. دخترکم است،هکنند   جیگ نیا دونمیم . ی من مال تو  

 

: گفت و گذاشت اشچونه یرو رو دستش گراهام  

  دختر  تو که نهی ا بخاطر نیا م؟ی هست هم هیشب چقدر ما  ینیبی م-

.  یمن  

گر   سمت به رو دستش یکلوئ  

 

:کرد   ی بررس و لمس رو اشچهره و  کرد  دراز اهام  

. شناسمی م  ییجا  هی از رو  تو کردمیم  فکر شهیهم-  

:زد  لبخند  گراهام  

  نیا به نیا نه؟ م،ید ید  رو گهیهمد  که یالحظه  همون از. آره-

. م یمرتبط هم به   ما که خاطره  

؟یمن  یبابا  واقعا تو-  

:گفت   یلرزون یصدا با  گراهام  

. هستم-  
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.واو-  

 بعد . کرد  پردازش رو  زیچ همه و موند  ثابت یالحظه یکلوئ

  گراهام. د یپر گراهام  یبازوها نیب یقبل  اطالع چیه یب

 دهید  خاطر آسوده و خوشحال کامال و بست رو هاشچشم

.شد ی م  

 

.  بردم لذت هااون محکم بغل ریتصو از  و نشستم  فقط

  گرفته یدرست می تصم ما دادی م نشون یکلوئ العملعکس

 کرده آشفته رو ما اساسا ویوژنه . م یبگ بهش  امشب که میبود 

 داد  قول گراهام اما  باشه، نجایا امشب خواستیم اون. بود 

 هااون یدو هر  شیپ خونه، به یکلوئ برگردوندن از بعد 

.  نهیبش  

. داشت وجود  گو  و گفت  نیا زمان  یبرا یلیدل واقع، در  

  من به یسئوال ینگاه یکلوئ یشونه  یرو از  گراهام  یوقت

  اعالم رو صدام یب  موافقت و دادم تکون رو سرم انداخت،

.  بده ییکلو به رو ی بعد  خبر  گراهام  تا کردم  

  بهت  میخوایم  که م یدار هم یاگهید  حرف  ای ثر و من  خب،-

. میبگ  

:شدند  گشاد  جانی ه از هاشچشم  
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د؟یببر ورلد  یزنید  به رو من د یخوای م-  

: د یخند  گراهام  

خب؟ م، یری م یروز  هی اما . نه-  

: گفتم  و شدم حرفشون وارد   

؟یداشت برادر ای خواهر ه ی کاش ی گفتی م  چقدر ادتهی-  

!آره؟-  

:د یچ یپ من دور رو  بازوش گراهام  

  دار بچه میدار ا یثر و من.  افتهیم داره اتفاق نیا... خب-

. یشیم  بزرگه خواهر  ی دار تو یعنی  نیا که. میشی م  

 شیصندل یرو  ی وقت اما  نگفت، ی زیچ یکلوئ اول یلحظه در

  از یآه گراهام  و من کرد، دنیپر نیپائ و باال  به شروع

:اومد  من سمت به و د یپر نیی پا یصندل از. مید یکش یآسودگ  

کجاست؟ اون-  

. نجاستیا-  

: د یپرس. گذاشت روش رو دستش اون و کردم اشاره شکمم  به  

اد؟یب رونیب  یصورت یموها با  قراره-  

:دمیخند   
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 کوچولو پسر ای دخترک اون م یفهمی م گهید  ماه شش اما . نه-

. هیشکل چه  

 

: کرد  زدن حرف  به شروع شکمم  یرو  

. خواهرتم من . ییاونجا که  ییتو ،یه-  

  یوقت. میزد  لبخند  و میکرد  نگاه گهیهمد  به   گراهام و من

  میخودار بود   ک ینزد  ممنون،:  گفت  و کرد  نگاه من به یکلوئ

: گفتم . بدم  دست از رو  

. ینیریش  من با  نقدریا که  تو  از ممنون. کنم یم خواهش-  

  ی رو به رو قلبش  در گراهام دختر اگه بود،  نیهم قت یحق و

  با  میتونستی م چقدر گراهام و من دونستمی نم کرد،ی نم  باز من

 کرده  فراهم رو امکان نیا اون یذات یمهربون.  می اریب دوام هم

.بود   

:د یپرس و اومد  ما سمت به شخدمتیپ  

مرتبه؟  زیچ  همه نجایا-  

: زد   اد یفر افتخار  با یکلوئ  

  من  دارم، بابا  تا دو من و بشم  بزرگه خواهر قراره من آره،-

. هستم  یگ  
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 شیهمکالس نیوالد  یدرباره مادرش اونچه یکلوئ واضحا

  فکر اشتباه به و بود  نشده متوجه درست رو بود  گفته  بهش

 براش رو نیا بعدا د یبا. هیگ قطعا پدر،  دو با یآدم هر کرد ی م

.  میداد یم حیتوض  

... هیداشتن دوست و باحال نیا کرد ی م  فکر  شخدمتیپ  

:داد  حیتوض و د یپر حرفش  نیب گراهام  

.  خوشحال یعن ی ی گ یکلمه ،یدونی م-  

: گفت  و زد   لبخند  بود  من شکم یرو سرش  هنوز که یکلوئ  

. هستم یگ یلیخ  یلیخ  من پس،-  

 

*** 

 

 گراهام

 

بعد  ماه  هفت  

 

ز، یعز یدایآ  
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.  گذشته یمدت ام،زده  لیمیا تو یبرا که  یبار نیآخر از

  خرشانس منهتن، تبتل ،یشلوار  و  کت مغرور تو ممکنه

 همه  هانیا. ی اریب خاطر به مورگان  یهیسا پنجاه ای منهتن

 هی من بگم که  خوشحالم  امشب خب،. من: هستند نفر کی

 به االن نیهم   من. درسته. منهتن دمالِ یر: دارم د یجد اسم

  نهیع به شدم متوجه  و کردم نگاه یبهداشت  سیسرو ینهیآ

. اونجا  رفته چطور  نپرس ازم. مهیشونیپ یرو یگوه

 نیا از  میزندگ یتو چوقتیه من ه؟یچ  ماجرا ی باحال یدونیم

 شیشونیپ یرو عن با مرد  نیا. درسته. امنبوده  تر  خوشحال

. خوشحاله یامعرکه  بطرز  

 اون تو. نهیا  بفرستم برات رو امیپ نیا شد  باعث  که یزیچ

  مترو یتو که کردم  اشاره هالیمیا یتو  که ی رکیز خانم

.  کردم باردار  رو اون من. استیثر اسمش ادته؟ی رو امده ید

  من. اورد  ایدن رو  من  پسر شیپ ماه کی اون شه؟ی م باورت

  مو مورگان هی اون و امانداخته دام به رو اون شهیهم یبرا

!  پسر ه ی. دایآ دارم،   پسر هی من. اورده  برام ییایتالیا یمشک

  مطمئنم کامال. قراره نیا از میشونیپ یرو گوه موضوع پس،

  گوه آره، . کردم عوض  رو پوشکش که شهیپ  یچند مال نیا

  چون...  امنکرده  پاک رو اون هنوز  من. اونجاست  هنوز

  روزه   شش من خوشحالم؟ یامعرکه  طرز به... که بودم گفته

  تونندی م هاآدم  دونستمینم یحت!  دایآ روز،  شش. امدهینخواب
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  براش حاال. میتونی م ظاهرا اما بمونند، زنده خواب بدون

  طرز به من چون خوبه؟ زیچ  همه  چرا یدونی م. دارم  مدرک

  هست   زیچ هی وجود  نیا با. خواب  بدون. خوشحالم یامعرکه

  باهاش  دهینم اجازه  من  به ا یثر. داره  کم من  یزندگ که

  از بعد ی اضاف وزن دیبا کنهی م فکر اون. کنم ازدواج

 تنش قالب باشیز  د یسف عروس  لباس تا کنه، کم  رو مانشیزا

  ماه شش یبرا  ما . بشه  رد  سا یکل یراهرو  از  بعد و باشه

  هم گهید  روز هی تونمینم من  اما م،یکرد یزی ر برنامه گهید

   معتبر یبرا ما دونمی م . باشه همسرم اون خوامی م. کنم صبر

  من اما م،یندار ازین کاغذ تکه کی م بهیدار که  یزی چ کردن

  به چون خوام،ی م  رو زهایچ نیا یهمه  من . خودخواهم

  متقاعد یبرا... نهیا تو از من سئوال پس،.  عاشقشم شدت

کنه؟ ازدواج من با  فردا تا بکنم تونمی م کاریچ اون کردن  

. منهتن دمالیر-  

 

  که  ییایثر به . شد  بلند  ا یثر لیموبا یصدا و  زدم رو ارسال

 بلکه دا،یآ  لیمیا حساب به  نه االن، نیهم  که  یامیپ داشت

.  کردم  نگاه خوندی م رو بودم فرستاده خودش یبرا ما یمستق  

  درشت با و بود  نشسته تخت ی رو من کنار درست اون

. داد ی م ریش زولورن پسرمون به داشت قشنگش یهانهیس  



 مغروِر کت و شلواری، ریحانه.

 619 

  ارسال و کرد  پ یتا شیگوش یرو  یجواب بعد  د،یخند  خودش با

.کرد   

. د یلرز لمیموبا  

 

ز، یعز دمالیر  

 یبرا منهتن خوابی ب اسم دیشا  شما،  ربطیب امیپ به توجه با

  فکر .  یشد  نعشه و فعال ی لیخ شما...  باشه بهتر شما

  پسرت" یخوشحال یامعرکه  طرز به " شما که ینیح کنمیم

.  کنه لیتبد اسپز ای یزامب به  رو تو تا داره یم اتنگه داریب

  اندازه نیا به صورتش یرو  عن با کس چی ه حال،  هر به

  تو گفتم، که همونطور. کن پاکش لطفا  اما نشده،  ترجذاب

 و یکلوئ هامونبچه  یبرا  ایدت ی رو پدر نیبهتر قطعا

 گهید مثال هی تیشونیپ یرو  عن نیهم. ی هست زولورن

  عاشقت االن یاندازه  به چوقت یه. اثباتشه یبرا یبرا

  شدن  یقانون اگه شمی م متوجه دارم  کم کم. امنبوده

  من که هیکار نیکمتر نیا مهمه، تو یبرا نقدریا مونرابطه

  تا میبر محضر به فردا. بدم انجام  ازت تشکر یبرا تونمیم

.  بشم مورگان خانم من  

 

.  منهتن از مورگان خانم ،یشگیهم عاشق   
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. میریم مترو با فردا: ن.پ  

 

 

. انیپا  

   ،شنبه

16. 8.98 

بامداد. 3:16ساعت   


