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 مقدمه#

 نیا .کنهینم یکار نیهمچ چکسیرو انتخاب نکردم. ه ریمس نیا من
 .شهر منو مجبور کرد نیمنو مجبور کرد. ا یزندگ

موسز  نیا بجز.کنمینم یشدم عذرخواه لیکه بهش تبد یکس بخاطر
کم دارم و منم کم خوادیگفت منو تاابد م اون.باهام باشه تونستینم

از گذشتم فرار کنم و گناهانم به دنبالم  تونمینم اما.کنمیباورش م
شد که تقاص پس خوشحال خواهم االن زمان کفاره دادنه،  اگه.هستن

 .بدم

موضوع زنده  نیاول از ا دیاما با م،یداشته باش یاشانس دوباره ممکنه
 .میایب رونیب
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 اول  فصل

 سال قبل پانزده 

مزخرفه. موقع بستن   یلیخ  یک یآب سرد گرفتن در تار  دوش

نبودم که قبل   عی فکر از سرم رد شد و آنقدر سر  نیآب ا  ریش

زد و پوستم    خی که بدنمو    ییاز سرما  زان،یبه حوله آو  دن یاز رس

 .کنم ی ریدون دون شد جلوگ

 .زد و خشکم  دمیشن  نییاز طبقه پا ییصدا

شب قبل از شروع طوفان از خونه   گهید  ی که دخترا  ییاونجا  از

م چون  نم  دونستنیرفتن،  روز  چند  برن،    تونن یتا  کار  سر 

بودم. احتماال چون   دهیکه قبال نشن  شنومیاز خونه م  ییصداها

ا صدا   ی ادهاب  نیبا  شده.  سست  خونه  شالوده    ی وحشتناک 

اما اونو    یرفتیباهاشون م   دیوجدانم در اومد  تو هم احتماال با

  دم یخونه حاال مال من بود و اجازه نم  نیاز مغزم دور کردم. ا

نباشه.   ای. چه اون اتفاق طوفان باشه  فتهیبراش ب  یاتفاق  چیه
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ا از پس  م  نیما  بر  م  میایاتفاق  با خونه   دونمیاما  که دزدها 

 .کننی م کاریچ یخال

وا  ی اگه ید  ی صدا  دنیشن  ی برا اما فقط سکوت   سادمیگوش 

 .بود

 .فقط تصوراتم بود ؟ی دید

دوش    ی سرعت موهامو خشک کردم. در تعجب بودم چرا برا  با

 .شدن هوا صبر کردم  ک ی گرفتن تا تار

گرم، در    ی هوا  ن یکه بدون برق و با ا  نهی ا  لشی صبر کن، دل   اما

گرم بود و تمام روز رو عرق کرده بودم. اما بازم،    دایز هوا شدرو

 .رمیکردم که از فردا روز روشن حموم م ی ادآور یبه خودم 

  رون یحوله دور خودم از حمام ب   دن یچی در دست و پ  یشمع  با

 دن یاومدم و فقط چند قدم از حموم فاصله گرفته بودم که با د

 .دمیکش غی ها، جاز پله  ی اه یباال اومدن سا

 !رونیاز خونم گمشو ب ؟یکنیم یچه غلط   نجایا_
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گانم رو گذاشته  که شات  ییبه طرف اتاق خواب، جا  سرعتبه

 .بودم رفتم

 .رشی بگ ،یلعنت_

کردم پشت سرم ببندمش؛    یسع  دم،ی در اتاق خواب که رس  هب

برخورد کرد    یکس   ای  ی زی دوباره باز بشه به چ  نکه یاما قبل از ا

 .شد دهیکوب واریو بعد به د

 .گهی. سه قدم دگهی قدم د پنج

نفر منو از پشت گرفت و با صورت به   هیاما    دمی شاتگان رس  به

رم حس کردم.  کم  ی رو رو  ی اگه ی خوردم و وزن آدم د  نیزم

شدم، آرنجمو    وونهیعود کرد و د  دنمینشدن و جنگ   میحس تسل 

 .خودم بلند کنم ی کردم اونو از رو یبه عقب پروندم و سع

اگه اونو   دونمیکردم که م   یزندگ  یکوفت  ی ایدن  نیدر ا  آنقدر

نخواهد    یاز خودم دور نکنم و دستم به تفنگ نرسه، اتفاق خوب
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وقت مردها  لول  هی  یافتاد.  دو  تفنگ  سمتشون    یزن  به  رو 

 .رنی گیم ی جد یل یرو خ  رن،ی گیم

کرد، قلبم    ی اکه آرنجم به اون برخورد کرد و طرف ناله  یموقع

 .دیکوبیم نهیدر س

 .ی تقاصشو پس بد کنمیم ی ! کاریهرزه لعنت_

مشاممو پر    یحال به هم زن  یسک یکهنه و و  گاریزننده س  ی بو

 .کرد

لعنتیلعنت" هرچی.  و  باش  آروم  م   ی .  بجنگ.    رسهیزورت 

 ".دزد  هیتقاص پس بدم. مخصوصا نه    کنهینم  ی کار  چکسیه

. دعا خوردمیو تکون م  دمیچرخی تقال کردنم ادامه دادم. م  به

اندام ح  کردمیم به  اون موهامو   شی اتیکاش  اما  بزنم؛  ضربه 

 .دیکوب  یو سپس صورتمو به کف چوب  دیگرفت و سرمو باال کش

 ی و گونم جور  دمیدیاطرافم م  ینوران  ییزهایتار شد و چ  دمید

 .ر که با آجر زده باشنم. خدا لعنتش کنه انگا کردیدرد م
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 !ولم کن! کمک_

 ی پوند  صدیس  یلیزدن کردم، چون با بودن گور  ادیبه فر  شروع 

 .بکنم  تونستمینم ی اگه یغلط د چیکمرم ه  ی رو

 .ریخفه خون بگ_

پشت سرمو دوباره گرفت و چند بار سرمو   سی خ  ی موها  اون

زم کف  ا  دیکوب  نیبه  دهنم   نکه یتا  در  رو  خون  آهن  مزه 

 .دم یچش

 .ی . لعنتی. لعنتیلعنت

. ومدنینم  رونیبزنم و کلمات از دهنم ب   ادینتونشتم فر  گهید

بعد از طوفان   واورلنزیارتباط مغز و بدنم مثل خطوط تلفن ن

 .بودقطع شده   نا یکاتر

ب  هوشیب  تونمینم معن  ی هوش یبشم.  من   یبه  و  نکردنه  دفاع 

 .ستمین یجنگجوام، و قربان هی . من ادیکار ازم برم  نیفقط هم



 
 

7 

رفت و حولم از دورم کنار    جیکه منو چرخوند سرم گ   یموقع

هوا و  تار  ی رفت  در  کردم.  حس  رو  مطلق،    یکیمرطوب 

 .اما تونستم همه جا حسش کنم  نمینتونستم صورتشو بب

 .ولم کن_

 .کردمیمثل قبل بلند نبود اما بازم تالشمو م غمیج ی صدا

 ی . هر کس در فاصله شش بلوکحیمس  یسیشو هرزه! عخفه_

  .د یشن غشویج ی هم صدا  نجایا

به    صدا د  هیمتعلق  ه  گهیمرد  و  راهرو    کلشیبود.  در  بزور 

رو در چشمام حس  داغ  البته که هجوم خون  بود.  مشخص 

 .بود رممکنی غ یکیدر تار  ی زیهر چ  دنی پس د  کردمیم

رو کردم    ی زمخت دهنمو پوشوند و منم کار  ف یدست کث  هی

 .دستشو گاز گرفتم داد؛یانجام م ی اگه یکه هر زن عاقل د

 .به سرعت دستشو دور کرد 

 !و گاز گرفت! اون هرزه منحیمس یسیع_
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به سمتم حواله کرد، که به استخوان   ی دستش مشت  یکیاون    با

داغون شده   یاالنم بخاطر برخورد با کف چوب  نیگونم که هم

 .بود ، خورد

در خطر از   میاری و هوش  دمیدر اطرافم د  ی شتری ب  ینوران  اءیاش

 .رفتن بود نیب

 .بمون. زنده، بمون دار،یب

با خودم در جنگ بودم، اون گردن کلفت از جاش   کهیحال  در

به پهلوم زد و درد    یسفتش ضربه محکم  نیبلند شد و با پوت

گرفته شد و    هامه یدر دنده هام حس کردم. نفس از ر  ی دیشد

 .جا جمع شد ک یدرد از هر قسمت بدنم در 

 هرزه؟ اد،یدرد خوشت م نیاز ا_

  شتر یدرونم ب  دن ی آرنجم بلند شم و حس ناخوشا  ی کردم رو  تقال

 .در برم تونمیشد. نم
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روح   هیبه سمت جسم کتک خوردم اومد، دستاشو مثل    اون

 . به سمتم دراز کرد

 .باهات خوش بگذرونم خوامیم میبر نکهی قبل از ا_

 .،زنگ زد یبا حس درد ضربان هاموشگ

 .میعجله کن. ما تمام شب رو وقت ندار_

از تجاوز و قتل منو   ی کرد، انگار که کار بهتر  تی شکا  یکی  اون

 .داشت

بازوم فرو   کهیگردن کلفت موقع  مرد انگشتاشو درون پوست 

 .کرد جوابشو داد 

 .میندار ی اعجله  چیخفه شو. ما ه_

 .یکن مشیپس بهتره  تقس_

دسته    سیتقال کردم. امشب قرار ن   شتر یموقع، ده برابر ب  نیا  در

 .بهم تجاوز شه. امکان نداره یجمع
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مدته با   هی.  شهیکارم باهاش تموم شد نوبت تو هم م  یوقت_

 .که آنقدر مقاومت به خرج داده نبودم ی اهرزه 

 .دیمرد خند یکیو اون  دمیپاش کوب  نیزدم و پامو به ب  لگد

 .کشتتیاحتماال م ینکن  نکارویببندش. چون اگه ا_

  ن یزم   ی گرفت و منو رو  یکیاز اون    ی زیچ   والیه   ن یکترینزد

 .نداشتم یوزن چیتخت انداخت انگار که ه ی کشوند و رو

باال   ی رو  دهنشو بخوام  شد  باعث  نفسش  و  گوشم چسبوند 

 .ارم یب

خواه_ رفتار   یآرزو  خوش  باهام  کاش  ب  ی کرد   ،ی ودکرده 

 ی کار  گه ی. حاال دی کردیپاهاتو برام باز م  د یهرزه. همون اول با

 .ی تقاصشو پس بد کنمیم

 .ازم دور شو_

بچرخم که شاتگان رو    ی اگه یو تالش کردم به سمت د دمیغر

 .دادیدر دستانم قرار م
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 .دمیاصال فرصتشو بهت نم_

زور    ی رو  اون به  دستامو  و  تخت چسبوند  به  منو  اومد،  من 

صدا  ی باال که  بود  موقع  همون  برد.  چسب    ی سرم  کندن 

 .دمیشن

 !نه_

دهنم زده شد.   ی چسب رو  نیاول   دنم،یزدن و جنگ  ادیفر  موقع

ز منو  رو    ریهمچنان  دوم  تکه  بود.  داشته  نگه  بدنش سخت 

استفاده کرد. تکه سوم منو    گهی هام به همدچسبوندن مچ  ی برا

 .کامال به تخت چسبوند

از    یزدم اما تکه چسب باعث شد صدام کم بشه و کس  ادیفر

 .نبود دنشیخونه قادر به شن رونیب

  ن ییازد، دستاشو به سمت پ به بازوهام چسب  نکه یمحض ا  به

جا گذاشت و حواسش به  پوستم به  ی رو  یبدنم سر داد، خط
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چپم بهش لگد بزنم. زانوشو   ی کردم با پا   یساق پام بود. سع

 .گذاشت یپام گذاشت و منو درمانده باق ی رو

 !نه_

اما حت  غیج به    یزدم  با هجوم خون  به زور تونستم  خودمم 

 .خودمو بشنوم ی سرم، صدا

 یکیاز پاهامو چسب زد و سپس به سراغ اون  یکیو    دیخند

 .رفت و اونارو به تخت چسبوند

 !لعنت بهت_

 .زدم اما اون نتونست به خاطر چسب صدامو بشنوه داد

  د یخند  ی منو بست، نخود  یلعنت  یقربان  هیمثل    نکهیمحض ا  به

 .پوستم شد ی شدن موها  خیخندش باعث س ی و صدا

 ششم _پارت#

 [11.07.21 23:01] 

 چرا حداقل لباس تنم نبود؟ ،یلعنت



 
 

13 

حت  اشک شد،  جمع  چشمام  ا  یدر  گر  نکه یبا  کردن   هیاز 

بمتنفرم.   ه  ی ا  هودهیکار  و  نم  یکمک  چیبود  اما کردیبهم   .

 .ادیسرم ب یی کامال معلوم بود قراره چه بال

برام رخ بده.    ی زیچ اجازه ندم دوباره  که قسم خوردم هرگز 

رد بشن، که البته چندان هم جز    میجنازه لعنت   ی مگه از رو

  .تصورات نبود

دفاع   یخورده بودم، به تخت بسته شده بودم و کامال ب  کتک

 .بودم

ا  تونمیم .م  نیاز  برم  در  زنده  باتونمی موضوع  فقط  زنده    دی. 

برا برق چ  ی بمونم.  و  تار  ی زی خودم زمزمه کردم    ی کیرو در 

 .دمید

 .چاقو هی

 .نه

 .یلعنت
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 .نه

کارمون باهات تموم شد، بخاطر ضربه آرنجت   نکهیبعد از ا_

هرزه؟ پس بهتره    ی شنوی. می تقاصشو پس بد   مکنیم  ی کار

 .دمیهاتو جر موگرنه لب  ،یباهامون داشته باش یرفتار خوب

نزد  بغض پر کرد و  با چسب رو   کی گلومو  دهنم خفه    ی بود 

 .بشم

م_ خوشت  ازش  همادیآره  احتماال  تحر  نی.  برام   ک ی االنم 

 .مثل تو فقط بدنبال مردن یی. هرزه های شد

 هفتم _پارت#

 [11.07.21 23:01] 

.  کرد یتر نمموضوع رو راحت  نیچشمامو ببندم، اما ا   خواستمیم

م  یحت هم  د  کردیبدترش  قراره   یک  دمیفهمینم  گهیچون 

 .اد یسراغم ب

 .کمربندش  ی . صدادمیشن  نگیج ی صدا
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 .یتونیمگز. تو م  اری. فقط دووم بیلعنت

 .بعدش منو بکشن رنینگ می اگه تصم  البته

 .دم یشلوارشو شن پیباز شدن ز ی صدا بعدش

از رو   عرق  تونستمینم  یغلط  چیبدنم رد شد چون ه  ی سرد 

که اون    ی ها بودم، اون و مرداون   اری بکنم. من کامال در اخت

 .طرف اتاق بود

کمک نکردم اما حاال،   ی ازت تقاضا  اد یز  خدا.  کنم یم   خواهش

بار رو    نی. مجبورم نکن اکنمیدارم. خواهش م   ازیبه معجزه ن

 .کنهیموضوع منو خورد م نیبه دوش بکشم. ا

بود و   ی بعد  ی صدا   ن،یزم  ی رو  نشیافتادن شلوار ج  ی صدا

که بخواد بهم کمک    ی اگه یهمون موقع به خدا و هر کس د

برا معجزه  کردم.  شک  نم  یکی  ی کنه  رخ  ما  ما  دهیمثل    .

 رنی گی م  ادیو    ده یکه اتفاقات بد براشون رخ م   میبود  ییهمونا

 .انی چطور باهاش کنار ب
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موضوع اصال   نی که بهت تجاوز شده. اما ا  ستیبارت ن  نیاول

آسودگ به    م یباعث  بازم  اصال.   م  ادمینشد.  که    شه یانداخت 

  .کرد یزندگ باهاش

 .خودمو آماده کنم دیبا_

موضوع که داره خودشو   نیاصال به ا  خواستم یکرد و نم   یغرش

 .فکر کنم کنهیبرام آماده م

 هشتم _پارت#

 [11.07.21 23:01] 

نشه. آرزو کردم کاش مشکل   کی کردم کاش اصال تحر  آرزو

آماده کنه حت نتونه خودشو  باشه و  اگه    ی فشار خون داشته 

  .مونرو باشه  نیبخواد با مرل

  .باهات خوش بگذرونم یاُه، قراره حساب _

 .رمندا یشانس  دمیبم شده بود و فهم صداش
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  کی ندارن. اونا با خشونت تحر  یبا آمادگ   یمشکل  چ یها ه  والیه

  .شه یم شتری. قدرتشون فقط با گرفتن قدرت تو بشنیم

اما همونطور که بسته شده بودم و    دم،یشن  یتاالپ   ی صدا  بعد

صدا    ن یحس کنم ا  تونستمینم  د،یشنیم  مهیگوشام نصف و ن 

 .از کجا اومد 

 ص یسرمو تشخ  ی باال  لکیه  دنیتصوراتم نبود چون چرخ  جزء

 .دادم

 ؟یتو خوب ؟یارن_

قبل    هیچند ثان  ل یبلند نشد، اون گور  یاز ارن  ی صدا   چیه   یوقت

 .کرد یدوباره، مکث ادیاز فر

 ؟ یهست ی کدوم گور ،یارن_

 ن ی. ایکیدر تار ی ا  گهید  لی. شمادمشیموقع بود که د  همون

  کلش یقدم به داخل اتاق گذاشت، ه  یقد بلندتر بود و وقت  یکی

 .کل درگاه رو پر کرد
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 ؟ی حرومزاده، چرا جوابمو نداد_

تقر  ی اقوه  چراغ  و  شد  ه  بایروشن  اون  کرد.  هم    والیکورم 

 .چشماشو پوشوند

 .یعوض  یروان ستم،ین یچون من ارن_

 نهم _پارت#

 [11.07.21 23:01] 

برد، اما چراغ قوه خاموش شد   ورشیمن به سمت نور    مهاجم

 .زد و خورد بود ی صدا  دمیکه شن ی زیو تنها چ 

درگاه خدا دعا کردم که هر کس که چراغ قوه دستش بود    به

زدم    اد یاون نوار چسب فر  ر یهام باشه. در ز  یک یهمون نور تار

انگار دعام گرفته    ی. ولومدیاما گلوم گرفته بود و صدام در نم

که گفته بود صدام به شش بلوک   ینفر به گفته ارن  هیبود و  

  .بود دهیرس د،ی رسیاونورتر م 
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آدمو   نیبهم بگو تو ا  کنمی.  خواهش مایخدا  م،کنیم  خواهش 

  .ی فرستاد

  هیمعن  نیجوابمو نداده.  که به ا  چوقتیجوابمو نداد. اون ه  خدا

و اگه اون،   کنهی م   داینجات پ   ی ک  نم یصبر کنم تا بب   دیکه با

قرار نباشه کار   دوارم یام  دایباشه شد  ی اچراغ قوه  ارویهمون  

  .باهام انجام بده ی بدتر

خودم    ی اما برا  دیزد و خوردشون طول کش  نیچقدر ا   دونمینم

  .... متوقف شدکهیعمر گذشت. تا وقت  هیبه اندازه 

م  ساکت ا  دمی ترسیموندم،  گند  ی اروی  نکهی از  بلند   دهی نفس 

و دوباره بخواد بهم تجاوز کنه.  اما نور چراغ قوه   ادیبشه و ب

  .دوباره برگشت

 حالت خوبه؟ _
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ب  کل ر  یبدنم  فرو  از چشمام  اشک  و  شد  نور  ختی حس    .

بار اونو    نیشد، اما ا  کینزد  ومد،یهمونطور که اون به سمتم م

   .صورتم نگرفته و کورم نکرده بود ی رو

بدن لختم    ی و روتکه چسب زمزمه کردم و اون گوشه پتو ر  ریز

  .انداخت

ممنونتم. اگه قرار بود بهم تجاوز    ی لیخ  یلیممنونتم. خ  ایخدا

 مگه نه؟ پوشوند،یکنه منو با پتو نم

 دهم _پارت#

 [11.07.21 23:01] 

 .کردم خودمو آروم کنم یعگفتن اسمم س با

 .ا یماگنول_

کار    ستنین  یکه راض   ییهامن موسزم. و رابطه داشتن با زن_

 . باشه؟ینگران باش سی پس اصال الزم ن س،یمن ن

 .دهنم خشک بود یآب دهنمو قورت بدم ول خواستمیم
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 .باشه_

و منم اونارو از هم   دیدور مچم رو بر  ی هابا چاقو چسب  اون

بردم. با گرفتن نور چراغ قوه   نم یس  ی رو  عیجدا کردم و سر

قوزک پام بسته بود   ی که رو  ییهاچسب   یپاهام، به آروم  ی رو

 .د یرو بر

تخت غلت خوردم و به سمت   ی رها شدم، از رو   نکهیمحض ا  به

 .شاتگان رفتم 

 .ی. هیه_

 .ودباال برد و چاقو رو هنوز در دست گرفته ب دستاشو

 ی بی که بهت آس  ومدمیاالن بهت کمک کردم. ن  ن یمن هم_

 .اینکن ماگنول کیبزنم. پس بهم شل

آس  یلیخ آنقدر  که  شن  دهیند  ب یوقته  حوصله  و   دن یبودم 

 .بهم کتک زده بودن یچرت و پرت نداشتم. به اندازه کاف

 ؟ یینجایچرا ا_
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رو چک   ابونهیرو که اونور خ  می میدوست قد  هیداشتم خونه  _

. فکر کردم دمیشن  غتویج  ی بود. صدا  یاما خونه خال  کردمیم

بپرسم اما   دمیکه د  ی آدم  ن یکردم از اول  یکنم. سع  یچک  هی

  گه یمنو بکشه.  د  خواستی م  شتریحرف زدن، طرف ب  ی به جا

 .بود ی داستان چطور هیبق یدونیم

 .رو قورت دادم   فشردیکه گلومو م یبغض

 .یارن_

 ازدهمی_پارت#

 [11.07.21 23:01] 

 ش؟ یشناسی. میآره، ارن_

رو  سرمو رو  قوه  چراغ  طرف  چون  اما  دادم  صورتم   ی تکون 

 .باشه دهینگرفته بود ممکنه منو ند

نم  چکدوم ینه، ه_ اونارو  اشناختمیاز  اومدن    نکهی.    ا یاز کجا 

 ...چرا اومدن. اما
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. همونطور که نی . فقط... اون تفنگ رو بذار زمسین  یمشکل_

زن گفتم،  راض  ییهابهت  من   ستن،ین  یکه  کار  راست 

 . ...ستنین

 .چراغ رو به سمت شونش برد نور

 .سوزه یم یلیخ   نجامیکرده؟ چون ا میزخم_

و    دم یبازوش د  ی شدن خون رو رو  ی موقع بود که جار  همون

 .آوردم  نییتفنگ رو پا

 .کرده تیآره زخم _

 .چراغ به سمتم برگشت نور

کرده. صورتت داغونه. چطوره که    ی تو رو هم زخم  اد یبنظر م_

که   میفکر کن  نی و همون موقع به ا  میهر دو به هم کمک کن

 تکرار نشه؟ یاتفاق نی همچ   گهیتا د ی بعدش کجا بر

 برم؟ _

 .وونستیچپ چپ نگاش کردم که انگار د ی جور
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 .رمینم ییجا چیمن ه_

تفنگ رو به سمتش نگرفتم اما    نکهیبه سمتم اومد و با ا  اون

 .بازم در دستم بود

م_ تنها    ؟یبمون  نجا یا  ی خوای واقعا  نفر  دو  اون  ممکنه  چون 

شهر االن   نیخونه بشن. ا  نینباشن که بخوان وارد ا  ییکسا

 .بودم دهیند ی ز یچ  نیخونه شده. قبال همچ وونهیبه د لیتبد

 دوازدهم_پارت#

 [11.07.21 23:01] 

تنها بمونم در امان نخواهم بود.   نجایبا اونه. اگه بخوام ا  حق

 یکه دارم. اگه اتفاق  هیزیخونه تنها چ  نیاما خواهم موند چون ا

کردن   ینخواهم داشت و کارم به زندگ  زیچ  چی ه  ته،فیبراش ب

با   ی . هر طورکشهیها م  ابونی در خ ا  دیکه شده،  وضع   نیاز 

 .کنم ی ریجلوگ
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با  تونمینم_ کنم.  ول  رو  تنها   دیخونه  کنم.  محافظت  ازش 

 .که دارم هیزیچ

 .جلوم خم شد اون

 هی.  ادیخوشم نم یباش  نجا یکه تو تنها ا  دهیا  نی خب من از ا_

 . ... و انیکه ب قشیو رف یمثل ارن یکی ی طعمه آماده برا 

ن  جملشو الزم  اما  کرد،  بفهمم    سیقطع  تا  کنه  تمومش 

 .هیمنظورش چ 

  .چوقتی . هشمینم ریپذ  بیآنقدر آس   چوقتیه  گهید

.  دفعه بعد به هرکس که کنمیم  کتریتفنگم رو به خودم نزد_

 .کنمیم کیگلوله شل هیخونه بشه،   نیبخواد وارد ا

پوش_ با  االن  نم  دنیچرا  شروع  خوبیکنیلباس  شروع   ی. 

 .خواهد بود
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کس  دوست از  بگ  ینداشتم  بهم   یکس  یحت  ای  رمیدستور 

نجات داد. اما   یآدم منو از مرگ حتم   نیبکنه. اما ا  ی شنهادیپ

 چرا؟ 

  .نمتیبذار بب  ؟یکنیم  کار یچ  نجایا ؟ی هست یتو ک_

که تا به حال   ی چهره مرد   نیباتریچراغ قوه رو به سمت ز  اون

و الغر، پوست تُن گرم، و   دهیبودم انداخت.  صورت تراش  دهید

 .دنیدرخش یکه مثل جواهرات م  ی چشمان سبز

نجات    ی که معلومه، برا  نطوریهمونطور که گفتم، موسزم. و ا _

 .فرستاده شدم نجایتو به ا

 زدهمی س_پارت#

 [11.07.21 23:01] 

 دوم _فصل#

 ا یماگنول

 حال  زمان
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کرد   ی الحظه   از مالقاتش  م  ی که  دروغ  بهت  . گفتهیداشته 

 نیو با عطر چرم مجلل ماش  د،یچ یپ  نیکلمات مونت در ماش

محو شد نگاهمو به موسز   التمی مخلوط شد. همونطور که تخ

 .دوختم

 گه؟ یم  یاون داره چ_

آور بود، وهم  ی اگه یکس دموسز به مونت واسه هر   رهی خ  نگاه

 .کردیلبخند زد انگار که به خودش افتخار م  ی مونت جور   یول

 .انی. االن هردوشون واسه من دشمن به حساب محرومزاده

 خوام یاما من نم  ن،یهست   ی شما دو تا در حال چه باز  دونمینم_

 .تهی رابطمون فراتر از واقع  دونستمیاز اون باشم. م یجزئ

 .در رفتم رهیتکون دادم و به سمت دستگ سرمو

 .ستم ین گهید_

 رو به شدت   نیو در ماش  دمیپر  رونیو ب   دمیرو کش  رهی دستگ

  .ندادم متشیبه ق یت یو اهم دمیکوب
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 شدم؟  زیسوپرا  ی. چرا حتگهی دروغ د هی  گه،یمرد د هی

که در حال اومدنه مبارزه   ی به هم فشار دادم و با درد  دندونامو

چون در دو طرف    دونستمی بهتر م  دی افتضاحه. با  انتیکردم. خ 

 .معامله بودم نیا

 چهاردهم_پارت#

 [11.07.21 23:01] 

عذاب وجدانم بلند شد و دوست   ی کارماست. صدا  نیا  دیشا

 خوام یکه م  ی زیچ  نیبهش بزنم. آخر  یلیاالن س  نیدارم هم

  ن یکنم که احتماال مستحق همچ  ی ادآوریکه به خودم    نهیا

  .امی زیچ

 .قدم برداشتم اما وسط راه مکث کردم  یسمت خونه برن به

 .نه ی نطور یبرگردم داخل. ا تونمینم
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 رون یگنده موسز ب  کل یباز شد و ه  کدفعهی  نیدر ماش   یکی  اون

رو   ابونیخ  طانیسرعت در رو بست و مثل ارابه شاومد و به

 .کرد یط

صورتش سخت و ناخواناست. به سمتم قدم برداشت و    حالت

 .به شکمش زدم یدهنشو باز کرد اما مشت

 .و خودمو آماده جنگ کردم سادمیبه پهلو وا  دست

 چندتا؟  ؟ی بچه دار ؟ ی ازدواج کرد_

 . ... ماما_

 .تکون دادم ی به آروم سرمو

بهم ماما    یرو کم کن  تمی عصبان  ی بخوا  نکهیا  ی برا   ی حق ندار_

رابطه  کردمیفکر م یبار در مدت زمان طوالن نی اول ی ا. بریبگ

فکر   یبه چ  دونمی. و حاال نممی دار  ی. رابطه خوبمیدار  یخوب

 کجاس موسز؟  ت یکنم. پس بهم بگو، زن کوفت
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 شنوه یصدامو نم  یو برام مهم نبود. برن  زدمیم  ادیته حلقم فر  از

حالم    دنیپرس  ی برا  یامیبعدا پ  نکهیو اگه نورما بشنوه، بجز ا

 .کنهینم ی بفرسته، کار

 پونزدهم_پارت#

 [11.07.21 23:01] 

شد و دستاشو دراز کرد و با چشمان    کترینزد  نچیا  هی  موسز

 .بده حیرو توض هیکرد قض   یسع شی وحش

 .شدم دور

 ی ازیمتاهل بودم. ن  ی با مردها  یکاف  بهم دست نزن. به اندازه_

که مونت داشت   ی گیبهم م  ا ی. پس  فتهیاتفاق ب  نیدوباره ا  سین

باز ذهنم  حق  نکهیا  ای  کرد،یم  ی با  هم  قت یکل  االن   نیرو 

 .یگیم

 .سین نیازدواج نکردم مگز. بچه ندارم. موضوع اصال ا_
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آسودگ  یقیعم  نفس کش  یاز  م  دمیخاطر  هنوزم    ترسم یاما 

 .بهش اعتماد کنم

 ؟ یمطمئن_

 .تکون داد سرشو

وابسته بشم. چه    ی اگه یبجز تو به زن د  خواستمی نم  چوقتی ه_

 .چه نه یباور کن

 .به چه مدت  دونهیم یکمتر شد اما ک استرسم

 ؟یبهم دروغ گفت یپس در مورد چ_

 .به اطراف انداخت  ینگاه موسز

 چی ه، ه که دنبالت  ی. اون عوضکنمینم  یسکیر  چ ینه. ه  نجایا_

 .کنه داتیتا پ دمیبهش نم یشانس

 شونزدهم_پارت#

 [11.07.21 23:01] 
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 ره یبرداشت و دستشو به سمت دستگ  نشیبه سمت ماش  یقدم

برا تا درو   ... باز کنه. سپس مکث کرد و   ی در دراز کرد  من 

 .د یچرخ

 .خونه ی باهام برگرد دیبا ،ی بشنو ی خوایاگه م_

 لمیدارم! تمام وسا  ی اگه یهم فشار دادم. انگار که چاره دبه   لبامو

زمان و  اونه  نم  کهیخونه  فکرشو  که  بودم  ساده   کردم یاونقدر 

 .کنه بردمشون یازم مخف ی زیموسز چ

 .بشنوم. همشو خوامی رو م  قتیباشه، اما تمام حق_

 .باشه_

 .شاگرد اشاره کرد ی صندل سمتبه

بودن در    یرفتم و سوار شدم. تازگ  ن یسر باال، به سمت ماش  با

از ب  سی رولز رو اما اصال در حال  نیهنوز  که    ستمین  ینرفته؛ 

 .رمیقرار بگ  رشیتحت تاث

 .روشن کرد یغرش رو با نیسوار شد و ماش موسز
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 .موضوع بکشم نیمونت رو بخاطر ا تونمیم_

 .شدن  دیکه بند انگشتاش سف  ییفرمون رو گرفت، تا جا  محکم

 .اره ی همه در م  یدون، سر از زندگ یچهمه یاون عوض_

ا  دونم؛ی رو گفت که خودمم م  ی زیچ به  موضوع    نیاما اصال 

م  ی اعالقه رو   یزندگ  قتیحق  خوامیندارم.  دستم  کنار  مرد 

 .بدونم

که بهم دروغ   ستین  ینامربوطه. اون کس  هاشزه یو انگ   مونت

ا محض  به  ماش  نکهیگفت.  درآورد    نیموسز  حرکت  به  رو 

 :دمیپرس

بمب سرم   هیمثل    نویو چرا مونت ا  یکنیم  یازم مخف   ویچ_

 آوار کرد؟ 

عالمت توقف سرعتشو کم   نیاول   دنیمنقبض کرد و با د  فکشو

 .د یچی کرد و پ

 هفدهم _پارت#
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 [11.07.21 23:01] 

 .به سمتم گردوند و به چشمام نگاه کرد  سرشو

 . ... میدید گروی که ما همد یاون شب، شب_

 .دیکش ینفس یقطع کرد و به آروم حرفشو

برا_ نبودم.   یمی قددوست    هیچک کردن خونه    ی من  اونجا 

 .دادمیمونت انجام م  ی برا ی من اونجا بودم چون داشتم کار 

چ  سه ذهنم  در  و  زدم  پلک  تحل  ییزهایبار  رو  گفت    ل یکه 

 .کردم 

 ؟ یمورد دروغ گفت نیدر ا_

 .پلک زدم  شتریباز موند و ب دهنم

 .حیمس یسیع_

  ی موضوع حت  ن یکردم بفهمم چطور ا  یخاروندم و سع  سرمو

 .داره   تیاهم
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که تو   نهیمهم ا  ؟ی اونجا بود  یچ  ی تو برا  دهی م  تیاهم  یک_

 .ی اومد

 .ادامه داد اون

ها  چرا اون آدما اونجا بودن هم دروغ گفتم. اون  نکهیدر مورد ا_

که من اونجا   یلیها به همون دلاونجا نبودن، ماما. اون  یاتفاق

 .بودم، اومده بودن

پ  هی تک  یصندل  به باعث  احساسات  و  شد.    شچ ی دادم  معدم 

 .گذاشتم نمیس  ی رو یبیبازوهامو به شکل صل

 ه؟ ی. منظورت چفهممینم_

  ی زیبود که چ  نیا  دادم،یمونت انجام م  ی برا  د یکه با  ی کار_

اومده بودن. هممون   نیهم  ی ها هم برارو از خونت بدزدم. اون 

 .میاونجا بود لیدل هیبه 

 هجدهم _پارت#

 [11.07.21 23:01] 
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بوق    نیماش  هی تقاطع پشت سرمون  باالخره سر  زد و موسز 

که بهم گفته بود،   ییزای من درحال هضم چ  کهی در حال   د،یچ یپ

 .بودم

 مونت اونارو هم فرستاده بود؟ _

 .نه، نه_

 .برد کیرو به سمت تراف نی ن دادن سرش ماشبا تکو موسز

  ارم ی ب  ری که اونا دنبالش بودن رو گ  ی زی من اونجا بودم که چ_

 .ارنیب رشی تا اونا نتونن گ

داشت؟ و چطور من   ی اون خونه بود که ارزش دزد  ی تو  یچ_

 دونستم؟یدرموردش نم

 .جاده بود زل زدم یکه در حال بررس یصورتش، موقع به

 .ویهارد درا هی_

 ؟یچ_
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 .ارم یسر در ب زی کردم از همه چ یرو گرفتم و سع امی نیب پل

 بود؟ یکجا؟ مال ک ؟یلعنت ویهارد درا هی_

 .باال انداخت  ی اشونه موسز

  ی از دخترا مخف   یکیدر طبقه سوم در اتاق    ی مشتر  هیتوسط  _

نشن.    دایاونجا بذاره که پ  زاشوی شده بود.طرف عادت داشت چ 

نم هدونستیدختره  وقتدونستینم  چکس ی .  تا   که ی . حداقل 

ا  هیوارد   به گفتن  و مست کرد و شروع  کرد که   نیبار شد 

 ن یو ا  کنهیم  یرو اونجا مخف   خواد ی م  یچقدر باهوشه و هرچ

 .دیاطالعات بدست مونت رس

 ؟ی شد هی قض  نیا ری درگ  ی پس چطور_

از   یشغل  یلوکسیگانگستر اهل ب  هیچطور    کنمیدرک نم  اصال

ن پادشاه  چ  واورلنزیطرف  تا  کرد  من   ی زی قبول  خونه  از  رو 

 بدزده؟ 

 نوزدهم _پارت#
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 [11.07.21 23:01] 

 .کم و بهم نگاه کرد سرعتشو ییچراغ راهنما ی جلو اون

اونجا    گه ید  یزندگ  هیدنبال  _ اگه  گفتم،  که  بهت  بودم. 

باارزش بودم   ز یچ  هی. دنبال  مردمیم  ی سالگ  یتا س   موندمیم

 .عوض کنه  مویکه زندگ

 .شدیکم داشت حل م ذهنم کم  پازل 

 بهت بده؟ یشغل یو ازش خواست یمونت رفت شی پس پ_

 .کرد  جادیمن مشکل ا  ی برا  ی ز ی چ  نجوریچرا ا  دمی نفهم  هنوزم

 .قاینه دق_

 .کرد حرکت  نی سبز شد و ماش  ییراهنما چراغ 

کار_ ن  ی خودم  دادم.    واورلنزیدر  فکر   هیانجام  بزرگ.  کار 

  ی اون پول رو بردارم برا   تونمیمونت م   دنیبدون فهم  کردمیم

در  نکهیاز اون پول رو بابت ا یخودم. چون حاضر نبودم سهم

 .م بهش بدمشهر خودش پول درآورد
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  :موضوع گفتم دنیفهم با

 .اُه_

 :بغل گفت ی هانه یچک کردن آ موقع

 .آره، اُه _

 دنبالمونه؟ یک_

 .کردم یجلو رو بررس  نهی آ زهی غر ی رو از

 .سین ی. کسکردمینه فقط داشتم چک م_

چ_ بعدش  نمرد  شد؟یپس  موقع  همون  مونت   ؟ی چطور 

 .سین یبه کس ی اگه یچندان آدم دادن فرصت د

داد، حس کردم    ی اگه یبه من فرصت د  یچون وقت  دونمیم  نویا

 .در رفتم امتی از روز ق

 ستم یب_پارت#

 [11.07.21 23:01] 
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پول  ک یاون  _ برابر  ده  تا  داد  مهلت  بهم  بهش    یهفته  که 

همچ من  و  بدم  پس  رو  بودم  دست   یپول  ن یمقروض  در 

 ی اگه یپول، کار د  نیجور کردن ا  ی نداشتم. مجبور شدم برا

 دی نفر اون محموله رو دزد هیجور کنم اما اون کارمم ول شد. 

 یبود به فنا برم. همون موقع بود که تماس کی و فروختش.نزد

سمت  در  از  شب  افت یمونت  همون  طوفان    یکردم.  که  بود 

 .شروع شد نا یکاتر

 خواست؟یپولشو م_

 .کرد یاوقات تلخ  موسز

من پول رو ندارم و    دونستیبود انگار که اون م  ی جور  هینه،  _

با من گذاشت. بهم    ی اگه یجاش قرار د  جورش کنم. به   تونمینم

  ه یتو رو ما  ارم،ی ب  ری داره رو گ  اجی که احت  ی زیگفت اگه نتونم چ

 .کنمیم هیعبرت بق

 .دمیفهمیم زوی داشتم همه چ  باالخره
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 .اومد شی پ ویهارد درا هیقض  نیهم  ی آه، پس برا_

کاتر_ بعدش  و  چ  نایآره؛  و    زویهمه  کرد  داغون  و  درب 

نم  چکدومیه شد  میکردیفکر  همچن  دیآنقدر  اما    ن ی باشه. 

 .بود ی رینظی ب یپرتحواس

خ  یوقت د  د،یچ ی پ  ی اگهید  ابونیدر  نگاه  بهم    ی اگه یدوباره 

 .انداخت

 نیا  ی باشه. فقط رو  یچون فکر کردم اون خونه قراره خال_

که من دنبالش    ی زیدنبال چ   ی اگه یکه کس د  کردم یحساب نم

 .بودم، باشه

 کمی_و_ستمیب_پارت#

 [11.07.21 23:01] 

برا  ختیر  ی هر  دلم بودم دوباره   م،یآرامش درون  ی و  مجبور 

 :بپرسم

 مونت اونارو هم نفرستاده بود؟  یمطمئن_
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که مست بود و رازهاشو در بار    یاما اون طرف  دم؛ی آره پرس_

م ا  یآدم ساکت  زد،ی جار  که  هر کس  و  رو    نی نبود  اطالعات 

ا  دیشن مونت  نبود.  د  دونستیم  نویرازدار  هم   ی اگه یو کس 

 .افتاد یکه بعد از اون چه اتفاق یدونی. مدونستیم

 یرفت ساکت بودم. وقت  یفرع  ابونیموسز از چندتا خ   یوقت

پارک  به  رس  نگیباالخره  درها   میدیخونش  پشت    ی و  اون 

 .تا باهاش روبرو بشم دمیچرخ  میشد، در صندلسرمون بسته 

 ؟یرو نگفت  هیقض نی و چرا کامل ا_

  .دهنشو قورت داد آب

نبودم که بتونم اطالعات اون موقع رو بگم. فکر   یتیدر موقع_

من    ی کردیکه تو فکر م  ده یا  ن یاز وجودم از ا  یبخش  کنمیم

بودم   ی زی هر چ  نکهیبا ا  یحت  ومد،یقهرمانم خوشش م  جوری

 ی فکر کن  خوامیاون آدم باشم برات. نم   خواستمیبجز قهرمان. م



 
 

43 

بد به  حرومزاده   ی منم  وا  ییها  همون  که  خونت   ردهستم 

 .شدن

 دوم _و_ستمیب_پارت#

 [11.07.21 23:01] 

 .دی فکش کش ی رو یدست

ا _ بعد  اتفاقاتچطور  از سر گذروند  یز  بهت    تونستمیم   ی که 

رو قبول کنم که ممکنه جواب   سکیر  نیا  تونستمیبگم؟ نم

  ه یممکن بود    ،ی. ممکن بود بدون محافظ بمونی رد بهم بد

د ا  گه ینفر  بدون  درا   نکهیهم  هارد  من  برداشتم    ویبدونه  رو 

 .بدنبالش  ومدیم

 ؟یبهم نگفت یکه برگشت یموسز. چرا موقع یلعنت_

 .شد رهیخ نیبه سقف ماش اون
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بدم  خواستمیم_ قول  کرد  مونت مجبورم  بگم.  داشتم  . قصد 

قض ...   هیتمام  فقط  من  بگم.  بهت  کنده  پوست  و  صاف  رو 

 .رابطه رو خراب کنم ن یا خواستمینم

 .دنیبا احساسات درخش شیسبز و طالئ چشمان

خ_ خ  یلیبرام  تو  بود.  بایمهم  یلیمهم  م  دی.  . تمگفیبهت 

 .نگفتنش احمقانه بود

 سوم_فصل#

 موسز

ماگنول  منتظر اول  ی برا  ایجواب  واکنش  شدم.   اشه یاعترافم 

 .نبود که انتظارشو داشتم ی زی اصال چ

رو   ی زی چ  ن یمن زن و بچه دارم؟ انگار که همچ  کردیم  فکر

د  ریغبه کس  هر  با  اون  چطور    خوام؟یم  ی اگهیاز  بازم،  اما 

ا  تونستیم گرفتن  نظر  در  با  و  مونت    نیبدونه؟  که  موضوع 

 زنم ی بهش گفت من از اون روز اول بهش دروغ گفتم، حدس م
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در هم   ی نبود. انگشتا  ز یچندان هم سوپرا  شیریگجه ی نت  نیا

 .پاش گذاشت و منتظر حرفش شدم ی قفل شدش رو رو

 سوم_و_ستمیب_پارت#

 [11.07.21 23:01] 

حاال؟ واقعا    ی... ول  ،یچرا همون موقع بهم نگفت  کنمیدرک م_

که اون همه سال قبل    دمیم  ت یاهم  نیمن به ا  یکنیفکر م

 ؟ی چرا تو اون خونه بود

 .جابجا شد  شیو در صندل  دیکش یقیعم نفس

 یتونینفر م  هیکه با    س ین  ی کار  نیبدتر. دروغ گفتن  نیبب_

. بهم اعتماد کن. من جهنم رو از سر گذرونم، موسز.  ی انجام بد

 یقادر نخواهم بود بهت بگم چون حت  چوقتی که ه  ییزهایچ

 گم؟ یم یچ  یکنی. درک مزارم یاز به زبون آوردنشون هم ب

 .که اون از سر گذرونده دستامو مشت کردم  یفکر به اتفاقات   با

 .کنمیآره درک م_
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  ی کنم هر اتفاق وحشتناک  ی کار  تونستمیکاش م  کنمیم  آرزو

حت کنه،  فراموش  رو  گذرونده  سر  از  ا  ی که  ها اون   نکهیبا 

 .کردن  ل یکه امروز هست تبد  ی ز یانگرو به زن شگفت  ا یماگنول

 .صاف کرد و راست نشست گلوشو

 ی کرد  شونیکه مخف  ی دار  ییهازن و بچه   تو  نکهیپس مگه ا_

 . ... چون دو زنه بودن چندان بهم

 .باال آوردم تا حرفشو قطع کنم دستمو

 .خورمی ندارم. قسم م  یزن چیندارم. ه ی ابچه  چیه_

پونزده سال صبر کرد_ برگرد   ی پس چرا   زو یو همه چ   ی تا 

نداره. اما بهم   یخاص  ی معنا  چی دروغ ه  هیچون    ؟یدرست کن

  د یناپد  م یدهه و ن  کی  ی و بعدش به اندازه   یکه برگشت   یبگ

 .موضوع مشکل دارم نیبا ا ؟یبش

 .بدونه و حقشه بدونه خوادیاون م دونستمیم

 بهت گفتم نتونستم پول مونت رو بهش پس بدم؟  ادتهی_
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 .آره _

  چهارم_و_ستمیب_پارت#

 .کردم سی خ لبمو

  یوحشتناک  ی شده کارها   دهیاون محموله دزد  دم یفهم  یوقت_

 .کردم 

 .صورتش ثابت موند حالت

 .زن رو بکشن  هی دستور دادم _

 .شد زتریت رش،ی تکون نخورد اما نگاه خ یحت

ا_ رب  نیو  چه  ا  یطموضوع  دور    نیبه  سال  پونزده  که  داره 

 ؟ ی بود

  ی جا   ی . هر مردرهی انتقام بگ  خواستی معشوقش، ... اون مرد م_

رو بکنم   سکیر  ن یا  تونستمی. اما من نمخواستی م  نویاون بود ا

 .شد دیو سپس ناپد ره یبردن تو انتقامشو بگ نیکه با از ب
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و  کنم    دای تا بتونم اون روح رو پ  دی طول کش  ی اد یزمان ز  مدت

با  نکارویا  یوقت ا  د یکردم،  به  مشخص  زمان  موضوع   نیدر 

  د یچون با دادمی درست انجام م  نکارو یا دی. باکردمیم یدگیرس

مطمئن    ی. تا وقتستمیکه من اون مرد سابق ن  کردمیثابت م

از    م،ید. ما اون موضوع رو حل کرگشتمیبرنم  شت یپ  شدمینم

. میکه هممون سود ببر  میکرد  ی راه خالقانه و کار  هی  قیطر

بر    ی دیتهد  گهیموضوع د   نیکه ا  دونمی حاال از اعماق وجودم م

 نهمه ی. نه بعد از اگشتمیبرنم نصورتیا ری. در غ ستیما ن هیعل

 .*وقت. امکان نداشت

 .گرد و کنجکاو شدن شتریو ب شتر یب ای ماگنول چشمان

برنم  یتا مطمئن بش  د یپونزده سال طول کش_ و    گردهیاون 

 ره؟ ی گیانتقامشو نم

 ازمند یبود که ن   ده یچی مسئله کامال پ  هیهمونطور که گفتم،  _

 .ستین لشیتنها دل نیبه تمام مهارتهام بود تا حل بشه. اما ا
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 پنجم _و_ستمیب_پارت#

 [11.07.21 23:01] 

 .تکون خوردن باشیز  ی تکون داد و موها سرشو

 .بگو شویبق_

 رتر،ی دادم، اونم دو هفته د  لیرو تحو  ویهارد درا  نکهیبعد از ا_

 رکرد یمجازات د  نیانداخت. ا  رونیب  انایزیلوئ  التیمونت منو از ا

 .کارم بود

 .رتر یدو هفته د_

 :ادامه داد یآروم به

 .ی اون، اون دو هفته رو با من موند  شی رفتن پ  ی جاچون به_

از رو  باالخره بار گذشته  هام  شونه  ی موضوع رو درک کرد و 

 .برداشته شد 

 .آره _
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که   ی اون مرد  یدونستیچون م  امیباهات ب  ی و مجبورم نکرد_

 .دنبالته  یمعشوقشو کشت

 .کنمیاعتراف م نوینقشه نبود. ا نیبهتر_

 .انگشتشو باال برد هی ایماگنول

اگه مونت اومدنتو ممنوع   فهمم؛یکه نم  ی زیچ  هیصبر کن  _

 ؟ی کرد  نجارویبرگشتن به ا سکیکرده بود چرا ر

 .رنگش زل زدم یسکیچشمان و به

منو بکشه    ایصبر کنم. به مونت گفتم    خواستمینم  گهیچون د_

قرارداد با هم    هی . ما  شتمگیباهام مالقات کنه اما بهرحال برم  ای

 .میبست

 ؟یرو بهم بگ قتیبود که حق نیاز اون ا یو بخش_

 .کرد ز ی هم سوپرا منو

اما اون   یاحساسات   نقدریا   یاون حرومزاده ک  دونمینم_ شده 

بهت بگم.   خواستمی. منم میبدون  زویمصر بود که تو همه چ 
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موقع   خواستمیم اون  از  اما  بگم.  بهت  شده  مقرر  زمان  در 

 .افتاده ی ادیاتفاقات ز

 ششم_و_ستمیب_پارت#

 [11.07.21 23:01] 

به  ی جا  ایماگنول دستشو  و  گفت  هوم  دادن  سمت جواب 

  نکارو یشد. منم هم   اده یپ   نیدر دراز کرد و از ماش  رهی دستگ

 .کنه  کاریاون قراره چ کردمیفکر م نیکردم، به ا

 نیحالت بمونم چون ماش  نیدر هم  یمدت طوالنبه   سین  الزم 

  .سهیرو دور زد تا روبروم وا

 .فرو کرد  نمیدرون س انگشتشو

موس_ کن،  گوش  ابهم  به  گاسپارد.  بوفارد  که   نیز  موضوع 

نگفت  قتیحق بهم  گفتم، دمینم  یت یاهم  یرو  که  همونطور   .

در حقم   یتونیکه م  سین  ی زیچ  نیدروغ گفتن به من، بدتر

بهم   ز یدوباره درمورد همه چ   ز،ی اما با وجود همه چ  ؛ی انجام بد
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. یماه قراره با دستت منو به اوج کن  کیو بمدت    یدروغ گفت

 ؟ی شنویصدامو م

بدنمو پر کرد و در همون حال بازومو دور زنم   ال،یخ   آرامش

 .آوردم و بغلش کردم 

 :گوشش زمزمه کردم در

 .دمیاشتباه رو دوباره انجام نم نیا یبهتره باور کن _

کردم    دایپ   ادیخوب اعت  یخوبه. چون حاال که به رابطه جنس_

ا دنبال  موض  نیاز  برم  بخوام  که  د  هیوع  بخواد   گهینفر  که 

 .اد یکنه بدم م کمیتحر

 .شل کردم و به صورتش زل زدم  خودمو

موضوع   نی.  به اچکسی . هکنهیبجز من لمست نم   چکسی ه_

  .ی باور داشته باش که فقط به من تعلق دار

 .باز شد ی به لبخند  لبش

 هفتم _و_ستمیب_پارت#
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 [11.07.21 23:01] 

ببر_ بهتره منو داخل  بهم    ی پس  چرا فقط   یکن  ی ادآوریو 

 یبرسون  تیمتعلق به توام. چون اگه چندبار منو به اوج رضا

 .کنه یکمک م تی وضع نیدر آروم کردن ا یلیخ

 چهار _فصل#

 موسز

براچ   گهیخانمت بهت م  یوقت ارگاسم قراره مجازاتت   ی ندتا 

بهش    تیزندگ  نکهیموضوع مثل ا  نیگند باال آوردن باشه، به ا

  ی موندن  ادیرو به    هیقض  نیو ا  ی کنیم  یدگیوابسته هست رس

  .کنمیم  نکارویعمرم ا ی باشه، تا انتها از ی. اگه نیکنیم

نگاه   ایماگنول بازوم حمل کردم و وارد خونه شدم.  با   ی هارو 

شدم و با پاهام در اتاق خواب    الیخی رو ب  ی جولز و تر  یسوال

 .رو پشت سرمون بستم
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کار  ؟ی دار  ازی ن  ی ادآوریبه  _ حاالها    کنم یم  ی پس  حاال  که 

 .یفراموش نکن

کرد و    زیآوردم. همون موقع منو سوپرا  نییتختم پا  ی رو  اونو

 .رهیورد و منو چرخوند تا روم قرار بگ پاشو دورم آ  هی

 .کنهیم ی ادآور یباشم که بهت  یمن اون آدم دیبا دیشا_

 .زد  ی لبخند اون

رابطه گند   نیبه ا  یگرفت  میاگه تصم  یبفهم  نکهیا  ی فقط برا_

 .ی دیاز دست م ویچ یبزن

 :جواب دادم نانیاطم با

 .ماما فته،ی اتفاق نم نیا_

 .. هرگزکنمیولش نم  چوقتیه

 هشتم _و_ستمیب_پارت#

 [11.07.21 23:01] 
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 .فتهیاتفاق نم نیکارم باهات تموم شه مطمئنا ا یوقت_

دستاش    نکهیبدنم رفت تا ا  نیی حرف، اون به سمت پا  نیا  با

پاکمر    ی رو اونارو  قرار گرفت.  که    دیکش   ن ییشورتم  بدنم  و 

 .شده بود، آزاد شد  کی اون تحر ی االن برا  نیهم

 .درشت و سخته یل یدوست دارم. خ ،بدنتویلعنت_

رو  تونمیم ن  ی نگاه  و  گرما  کنم،  حس  رو،    ازیصورتشو 

زل  ی همونطور بدنم  به  شکلکه  به  بدنم  خون  تمام    ی زده. 

که دستشو دورم    ییجا  به سمت  ما یجهتش عوض شد، و مستق

 .آورده بود رفت 

کنم اما   یتیاالن شکا  خوامیهمش مال خودته ماما. البته نم_

م ا  کردمیفکر  رضا  نجامیمن  اوج  به  رو  تو  بار  چند   ت یکه 

 .برسونم

که االن   ی زیو چ  ؛ی رو بد  خوامی م  یکه بهم هرچ  یینجایتو ا_

داشته باش    ادیدهنم باشه پس به   ی که بدنت تو  نهی ا  خوامیم
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 ی خوای که نم  هیدرس  نی. چون ایچرا مال منه. توجه کن موب

 .ی از دستش بد

 .دیشد و منو چش زانوهام خم  نی کرد و ب می جاشو تنظ  اون

 .یعال یلی. و خ سی. خداغ 

بحث    گهیاز دست بدم و د  نویا   خوامیبا اونه. من اصال نم  حق

اکنمینم به  اگه  م  داره،  ازین  نی.  اون   تونهیپس مال خودشه. 

 .که من دارم رو بخواد و داشته باشه یهرچ

 نهم_و_ستمیب_پارت#

 [11.07.21 23:01] 

شکمم   چهی رو به ماه  شینیمنو داخل دهنش گذاشت و ب  یوقت

 .دمی فشار داد، بهشت رو د

 .روحم رو هم داشته باشه تونهیم سونیم  ی مر ایماگنول

داد.همون لحظه داشتم زد و به کارش ادامه    س ی و ل  دیمک  اون

 .فتهیاتفاق نم نیو ا  شدمی م کینزد تیبه اوج رضا
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 یبدنم به کنار   ی خوردم، شونه هاشو گرفتم و اونو از رو   تکون

 .دمیکش

 :جمع کرد و گفت لباشو

 .هنوز کارم تموم نشده_

ارضات کنم، خودم ارضا    کباری  نکهی. قبل از ادمینم  یتی اهم_

 .. نوبت منه ماماشمینم

 .و اونو به تخت چسبوندم دمیچرخ

 . ...اما_

 .سی ه_

 .دمیو بوس دمیدرآوردم و تمام پوست نرمشو پرست  لباساشو

 :گفتم بهش

  .شمیدرست مثل ابر_

 .دوختم شیطالئ ی ابه چشمان قهوه چشمامو
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 .یکنیم کم یتحر ی دار_

 .تازه شروع کردم_

 ی سمت بانداژبه  ی ابه سمت شکمش ادامه دادم، بوسه   راهمو 

 .زده بود، زدم اشه یبخ  ی که رو

 ی س_پارت#

 [11.07.21 23:01] 

 ندارن؟ یمشکل هاته یبخ_

 .دیگونم کش ی تکون داد و انگشتاشو رو سرشو

 .اونا رو حس کنم  تونمینم یحت_

 .یحس کن نویبود ا یقادر خواه بندمیخوبه. شرط م_

 .پاشو با دستم گرفتم نیب

بدن مال منه. مال منه که لمسش کنم. که تصاحبش    نیا_

 .کنم. که به اوج برسونم
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کن مال    ی ادآوری. بهم  هیک  سیرئ   ی پس بهتره بهم نشون بد_

 .هیک

 .از گلوم خارج شد یغرش

 .یبکش اد یبکنم؛ و قراره فر نکارویهم  خوامی البته که م_

 .بهم ثابت کن_

که منو از   ی پارچه تور  ی چالش، دهنمو رو  نی قرار دادن ا  با

 .گذاشتم کردیجدا م ن یریاون بدن ش

. هر دفعه که به بدن تنگ و داغت فکر ادیاز مزت خوشم م_

 .کنمیبهش فکر م یلی. و البته خ شمیسخت م  کنمیم

 .دیاز موافقت کش یپارچه، آه ی دندونام رو دنیکش موقع

 .ادیخوشم م تیاز دهن شهوت ،یلعنت_

 شویس یو خ دمیبدنش کش  ی پارچه به کنار، زبونمو رو بردن با

 .حس کردم
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  ن ی. از اادیبدنت باشه خوشت م  ی که رو  میتو از دهن شهوت_

 .مطمئنم

  شتر ی. بدمیاز بدنشو چش  نچیبتونه جواب بده، هر ا  نکهیاز ا  قبل

 .قراره به اوج برسه  ی بزود دمیفهم نکهی کردمش تا ا کی تحر

ب  ایماگنول بدنش  به  منو  و  برد  سرم  پشت  به   شتر یدستشو 

 .زد ادیچسبوند و اسممو فر

 !موسز_

 کمی_و_یس_پارت#

 [11.07.21 23:01] 

 پنجم_فصل#

 ا یماگنول

فر  خواستمینم جلو  ادیاسمشو  نتونستم  اما  خودمو   ی بزنم 

 .رم یبگ
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بود که    ی . لذت اونقدر قودیتمام بدنم لرز  دم یبه اوج رس   یوقت

. ارمیدستم تختخواب رو محکم گرفته بودم که دووم ب  کیبا  

د م  گمیدست  به موسز متصل  نشد.   کردیمنو  اون متوقف  و 

جا تا  رسوند  اوج  به  منو  دوباره،  و  کامل    ییدوباره  که حس 

 .دارم  ییرها

رو  یوقت از  برم  ی باالخره سرشو  تند   هامهیر  دارهیبدنم  تند 

لبم گذاشت و اجازه داد طعم خودمو   ی . لباشو روکشنینفس م

 .بچشم

مهمون  ومدیم  بهش تازه  که  عطش    یانگار  هنوزم  و  گرفته 

خ   ی ادیز به ادیز  یلی داره.  منو  نگاهش  حرارت  منو.  عطش   .

که    ی زی و هر چ  دنهی و خواستن و پرست  ازی . پر از نکشهیآتش م

 .در صورتش بخونم تونمیدارم رو م ازیبهش ن ای دن نیدر ا

که نشون داده موسز چه   ییهمه کارها  سهیدروغ در مقا  کی

نگاه   یتی شخص درون چشماشه، چ  یداره مخصوصا   ی زیکه 

 ی برا  یرابطه با من برگشته باشه ول  ی مرد ممکنه برا  نی. اسین
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ن  ی باز همچومدهیدادنم  موسز  همچستی ن  یکس  ن ی.    ن ی. 

 .ودهمن نب ی برا یشخص

 :بازتر کردم و گفتم پاهامو

 .دارم  ازیبهت ن_

بدنم    اون به  بدنشو  و  گرفت  لبمو  رسوند،  لبم  به  خودشو 

وقت  و  انگ   یچسبوند؛  تمام  کرد  واضح   هاشزه یتصاحبم  برام 

 .شد

 .متعلق به منه اون

  .متعلق به اونم من

 .بره  شی پ ی نطوریقراره هم  و

 دوم _و_یس_پارت#

 [11.07.21 23:01] 

حال  بعد در  و  تخت  در  اون،  گنده   کهیاز  دورم    ی بدن  موسز 

 .دمیبود، دراز کش دهیچ یپ
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 .بودتنگ شده   نیا ی دلم برا ا،یخدا

بودن.    ابیواقعا کم  ی نطوریا  ی هاتوجه به شغل سابقم، لحظه   با

نداشتم چون   یخوش گذروندن ، رابطه جنس  ی از رو   چوقتیه

 .نوع تجارت بود  هیبرام  شهیهم

 چ یاز همون اول برام فرق داشت. ه   ی با موسز ... رابطه جنس  اما

هفته   یتجارت  زیچ دو  اون  نداشت.  وجود  موردش  که   ی ادر 

 ی لذت با کس  ی برا   تونمیداد که م  ادیباهاش وقت گذروندم بهم  

  .دونستمیرابطه داشته باشم. قبل از اون نم

که مثل کوره   یکردم و حرارت   کتریفکر، خودمو بهش نزد  نیا  با

  .رو جذب کردم شدی ازش ساطع م

دور    یبرنزشو و خطوط  ییکردم، پوست طال  ی بررس  صورتشو

که قبال نداشت. پونزده سال قبل بچه نبود، نه،   دمیچشمش د

تر نشون  اونو پخته   که کسب کرده   یحاال دانشمرد بود. اما   هی

 .دهیم
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در صورتم   ی ریپ   ی هامطمئنم که اونم متوجه نشونه  بهرحال،

زمان و پول صرف کردم تا اونا رو بپوشونم.   یاگه کل  یشده؛ حت

  نکه یبا آغوش باز ازشون استقبال کنم. با توجه به ا  دیاحتماال با

به سن س  ییروزها نبودم  پنج سالگ  ی بودن که مطمئن    ی و 

 .برسم

طور   نمونیاگه اتفاقات ب  فتادیم   یچه اتفاق  کنمیفکر م   نیا  به

راهمون از هم جدا شد با    نکهیا  ی . اگه بجادادیرخ م  ی اگه ید

  شد؟یم ی. رابطمون آنقدر طوالنمیموندیهم م

 دونه؟ یم یک

 سوم_و_یس_پارت#

 [11.07.21 23:01] 

ا  اما . همه ستیدارم که مهم ن  مانیبازم، آنقدر به سرنوشت 

نداره که    ی ادهی فا  چیرفت. ه   ش یهمونطور که قرار بود پ   زیچ

 .نقشه خدا رو عوض کرد
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م  زیچه یمن    اما نمدونمی رو  رها  اونو  دوباره  به   چون  کنم،ی . 

 .شده شدت دلم براش تنگ 

 ؟ ی دیمنو بخش یعنی نیا_

صورتم   ی از رو  یم یضخ  ی سوال رشته مو  نیا  دنیبا پرس  موسز

 .کنار زد

 .یموب یبپرس ستیالزم ن یحت_

 .باال برد، انگار که حرفمو باور نداره ابروشو

 ی تیبه دروغت اهم  ی زن و بچه ندار  دم یهمون موقع که فهم_

البته ا و   کشتمتیم  ،ی دار   دمیفهمیبگم که اگه م  نمیندادم. 

 .جسدتو بده  بیمونت ترت ذاشتمیم

 .خاطر حرفم باال رفتلبش به  گوشه

 ؟یدونستی. میهست یواقعا زن خشن _
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شدم   لیتبد  ینداشتم. به زن  یمورد انتخاب   نیدر ا   چوقتی ه_

م.  کن  شرفت یکه فقط بتونم خودمو نجات بدم. و بعد از اون ... پ

 .تونستم کهیحداقل تا جائ

 .ی انجام داد  ی کار شاهکار_

 .کرد کتریبازوشو دورم آورد و به خودش نزد یآروم به

  گفتم یرو بهت م  یچزودتر همه   دیبابت بخششت ممنونم. با_

 .بودم که تو رو مال خودم کنم نیا ریاما درگ 

 .یبهش گند بزن ی . جرات نداری حاال منو دار_

 چهارم _و_یس_پارت#

 [11.07.21 23:01] 

 .روشن شد یلحظه، صورتش با لبخند پهن نیا در

برا_ ب  ی تو  سال    نی. چندسون یم  ی مر  ایماگنول   ی ری نظیمن 

 ده یموضوع کردم که نکنه همشو در خواب د  ن یوقت صرف ا

 .بودم. رابطمون رو .تو رو 
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 و؟_

درونم    ییگرما  کرده،یفکر که اون چند سال به من فکر م  نیا  از

 کردم یتالش م  نکهیبا ا  ی بودم، حت  نطوری. چون منم هم دیجوش

 .ببرم نی خاطراتشو از ب

 :و زمزمه کرد دیبوس لبامو

بهتره. چون هردومون سنمون باالتر رفته و    یرابطه حت   نیا_

رو نداشتم. حاال انگار به نظر ...   ی زی . انتظار چمیتر شدعاقل

 .ادیم تریواقع

 .زنهی داره حرف م  یدرمورد چ قایدق دونمیم

 .فهممیحرفتو م_

 .دم یخند  نبار یقار و قور کرد و ا معدش

 .نفر گشنش شده هی ی انگار_

 .صرف کرده  مویکردن تو تمام انرژ یراض_
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وقت برد تا بتونم از    ی امتکا گذاشت و لحظه   ی سرشو رو  اون

 .سفت بدنش لذت ببرم  ی هاچه ی ماه

. کامال  ی داررو رو فرم نگه  هانیبکن تا ا  ی خوایکه م  ی هر کار_

 .کنمی م تیازت حما

 .بهم زد یچشمک

 .میدار ینهار چ نمیبب  دیفکر کنم با_

 .پام افتاد ی وو مالفه ر نشستم

 .نه، بذار من نهار درست کنم_

 پنجم _و_یس_پارت#

 [11.07.21 23:01] 

 .یبکن نکارویا  سیالزم ن_

 .مثل من نشست اونم
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م   ایمن  _ کن  میتونیجولز  بد  ای  مینهار درست  از    میسفارش 

  ی تر  خواد ی. بهم اعتماد کن، اصال دلت نمارنی برامون ب  رونیب

.  کنهیبر غذا قبول م  رونی بشه. فقط از ب  کیبه آشپزخونه نزد

 .غذاشو سوزونده 

. مشخصه که بدون من از پس غذا درست سیالزم ن   دونمیم_

برم  آشپز  ی ایکردن  حوصله  االن  نباش،    ی اما  نگران  دارم. 

 .کنمیمسمومت نم

نثارش کردم و موسز   یتخت چشمک  ی بلند شدن از رو  موقع

 .کردم یبازومو گرفت. بهش نگاه

ممکن    دادمیانجام م  یمگز. و اگه کار متفاوت  ی االعاده تو خارق _

 .حسرت منه نیتربزرگ نی. انمیبود زودتر تو رو بب

چجور واکنش بدم.    گه یکه م  ییزهای به چ  دونمیمواقع نم  یبعض

دهنمو قورت دادم   نداشتم، اما آب  ی ارابطه   نی همچ  چوقتیه

  .و سرمو کج کردم
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برا_ ه  رییتغ  ی آرزو  گذشته  از    ی اده ی فا  چیدادن  بذار  نداره. 

  .میحالمون لذت ببر

 .فشار داد و ولم کرد دستمو

مثل تو نخواهد    یزن   چیکشنده. ه  بی ترک  هیو دانش،    ییبایز_

 .چوقتی . ه ایبود ماگنول

 :و گفتم  ستادمیا راست

 .دونمیم_

 ششم_و_یس_پارت#

 [11.07.21 23:01] 

 ششم_فصل#

 موسز

  ره یگ یم  میو تصم  زرهیدر حال گشتن در فر  ایماگنول  کهیموقع

کردم موقع    ینشستم. سع  ی تر  ی روبرو  یصندل  ی بپزه، رو  یچ

 .ارم یب  نییحد ممکن پاحرف زدنم با اون، صدامو تا 
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  ر یگن یحرومزاده رو زم  نیا  دی. باقیرف  ی اطالعات بهم بد  دیبا_

نم میکن اجازه  با مگز داشته   ییروبرو  ی برا  یاون فرصت   دمی. 

 .باشه

 .سرشو تکون داد ی تر

از   ی اسابقه  چی . هگردمی. همه جا رو دنبالش مدونمیم  ق،یرف_

نم به خانوادش   ی زی کنم. هر چ  دایپ  تونمیخانوادش  اونو  که 

  د ی داشته، اونا هم ناپد  ی اشده. اگه خانواده  دیناپد  کنهیمربوط م

  .شدن

که باهاش سر و   هیدیمشکل جد  نیشد چون ا  شتریب  میدیناام

دوره و زمونه چون مردم نظرات و عکساشونو   نی . در ازنمیکله م

صفحه  م  ی مجاز  ی هادر  اشتراک  هر    شهیم  بایتقر  ذارن،یبه 

هر مجرمه. اشخاص اصال به   ی ا یرو  نیکرد. ا  ی ابیرو رد  یکس

 .کننینم   فکربه ضررشون باشه    تونهیموضوع م  ن یچقدر ا  نکهیا
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دزد  ه یاز    ی خوایم در   ؟یکن  ی خونه  مردم  عکس  دنبال 

و    شرت ی ون و ت  ه یباش. بعدش در روز روشن با    التشونیتعط

 .کنهی نگاتم نم یکس حت چیکاله وارد خونه شو و ه

از هر    د یو با  سی پا افتاده ن  شی مجرم پ  هیده  حرومزا   نیا  اما

 .مینگاه کن  هی به قض ی اه یزاو

کن. مونت امروز   قیمقدار درمورد آلبرتو برندون تحق  هیپس  _

و رو شده   ریکه آپارتمان مگز ز  یصبح بهمون گفت زنش شب

مراقب خونه بود.   ی آ یکه اف ب نهیا لی. اون دلدهیبه قتل رس

 .وجود داره ی ارابطه  هی

 هفتم _و_یس_پارت#

 [11.07.21 23:01] 

 .دیباال پر ی تر ی ابرو

 کشته بودنش؟ ی چجور_

 .بودن دهیگلوشو بر_
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 .ه یرحم ی. واقعا ب یلعنت_

 .بودن پیدر حال تا بوردیک ی انگشتاش رو هنوز

 م؟ یقتلش ندار ی برا یمظنون  ای لیدل_

ا  گردنمو از  موضوع که کل    نیتکون دادم و ترق صدا داد و 

 .اد یباعث شده بدنم منقبض بشه بدم م هیقض

  ه یبخاطر اون مراقب خونه بود و حاال زنش مرده.    ی آیباف_

نم  ی زیچ در  از هر چارمی اون وسط هست که سر  که    ی زی . 

 .اریاطالعات در ب یبتون

ترق تروق   ی داد. دستاشو بلند کرد تا صداسرشو تکون  ی تر

 .ارهیانگشتاشو در ب

. در مورد قتل اون زن کنمیاورلنز رو هک م  وی ن  س ی اداره پل_

اونا   نمیبب  گردمی. حتما بهم مربوطه. مکنمیاطالعات کسب م

 دهیفهم  دینه. شا  ا یدر آوردن    ایدر مورد آپارتمان ماگنول   ی زیچ

 .انسان ای نهوایباشن که اون خون ح
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 .تاپش گذاشتمصفحه لپ  ی شدم و دستمو باال بلند

باقی رف  یمرس_ کن.  کار  جادوت  با  به جواب    دی.  سرعت  به 

 .میخالص بش  هی قض نیاز شر ا م یتا بتون میبرس

 هشتم _و_یس_پارت#

 [11.07.21 23:01] 

 :بود داد زد زر یسرش داخل فر کهی در حال  ایماگنول

 کار چطوره؟ قلمآش شله _

 .ماما هیعال_

 .نگاه کردم ی تر به

 گشنته؟ _

 .گشنمه  شهیمن هم_

 .منم_

 .شد داشیپ هوی جولز
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 .مخصوصا اگه خودم آشپز نباشم_

 .آشپزخونه لبخند زد رهیاز پشت جز ایماگنول

 .میدرست کن  اد یپس قراره ز_

__________________________ 

  ره،ی خوش غذا بگ  ی باعث شد کل خونه بو  ای ماگنول  کهیوقت

 .شد  سی اداره پل ستمیوارد س ی تر

 :حرکت انگشتاش گفت با

 .میبرو که رفت_

 .سادم یپشت سرش وا رفتم

 .. چقدر درب و داغونهیلعنت_

 :دیاتاق پرس ی گه یف داز طر  ایماگنول

 ؟یچ_
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انگشتاش همچنان در حال    ینگاهش به سمتش رفت ول   ی تر

  ن ینفر گفتگو کنه و در ع   هیبا    تونهیبودن. اون واقعا م  تیفعال

 .رهیکلمه هم از دستش در نم  هیکنه و  پیحال تا

 .ماما ینیبب ی که بخوا سین ی ز ی صحنه جرم. چ ی هاعکس _

 نهم_و_یس_پارت#

 [11.07.21 23:01] 

 :گفت ی تر

 .حرفشو قبول کن_

متکون  سرشو که  انگار  ا  خواستیداد  لورا    ریتصو  نکاریبا 

 .کنمیکنه و منم سرزنشش نم رونیبرندون را از سرش ب

 .ها خارج شد از عکس  سرعتبه

 نشد؟ دایپ یمظنون_

 .باال انداخت ی اشونه
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تحق_ حال  در  اما  نه.  االن  رفانق یتا  مسئول    قتی.  کاوندر 

 .پروندست

 .سر قابلمه رو روش گذاشت ایماگنول

سعیلعنت_ دوباره  مطمئنم  من   هیقض  نیا  کنهیم  ی.  به  رو 

 .مربوط کنه

برا_ تو  نداره.  حت  ی دار  لیدل  بتت یغ  ی امکان  هم    یو  اگه 

به    هی  ینداشت خوب  ا  هی کارآگاه  در  مشکوک    نیزن  ماجرا 

 . ...کار  نی. اشهینم

کردم تا حد ممکن صحنه جرم رو    یقطع کردم و سع  حرفمو

 .ندم حیتوض

  ن یها معموال همچمرده. زن   هی کار    بندم یمتفاوته. و شرط م_

 .کننینم ی کار

 :دی پرس یآروم به

 انقدر بده؟ _
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 .سرمو خاروندم ی کردم و موها اخم

 .یبهش فکر کن ای ینی رو بب  چکدومی ه ستی ا الزم نآره. ام_

در پرونده زن برندونه اما   دنیهمچنان در حال سرک کش  ی تر

 .نکرد دای پ ی دی مف زیچ

 چهلم _پارت#

 [11.07.21 23:01] 

 ز یوسوسه انگ_مادام#

اثر انگشت موجود در صحنه جرم رو برداشتن اما    کارشناسان 

 دن،ی کش  رونیها ببرندون و زنش رو از اثر انگشت   نکهیبعد از ا

د انگشت  اثر  ه  گهیسه  که  مظنون  جهینت  چیبود  نشون    یو 

  ا ی اثر کفش    چی . هستیاز ورود بزور ن   ی انشونه  چی. هدادینم

 .نشد افتی اطی در ح ینیپوت

  .کرده آماتور نبوده نکارو یکس ا هر

 :پرونده قتل گفت لی اومدن از فا رونیموقع ب ی تر_
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در مورد ورود    نم ی. بذار ببستی ن  ی درد بخوراطالعات به  چیه_

 .دارن یچ ایبه آپارتمان ماگنول

  ق یتحق  لیتکون خوردن و فا  بوردیک  ی به سرعت رو  انگشتاش

. بهش دیکش  رونیرو ب  ایکاوندر در مورد حادثه آپارتمان ماگنول

 :گفتم

  .برو  شیقانون یاول سراغ قسمت پزشک_

بگم سراغش رفت و هر دومون گزارش رو    نکهیزودتر از ا  اون

 .میدید

برداشت    بوردیک  ی شد و دستشو از رو  ی زیاول متوجه چ  ی تر

 .دهنش مشت کرد  ی و رو

 .. واقعا خون انسان بودیلعنت_

 .دمیرو در نگاهش د  یو من ناراحت دی به سمتم چرخ سرش

 :گفت یآروم ی با صدا  ایماگنول

 .ده یمونت گفت که شن نویا_
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سمت خودم کشوندم و بازوهامو  رفتم، اونو به   ای ماگنول  سمتبه

 .دورش آوردم

کرده،   نکارو یکه ا  یو هر روان  ی گرد ی به اونجا بر نم  چوقتی ه_

م فرصت م یسازیکارشو  خودت  کردن  نگران  نده.    ی.با  اون  به 

 .ارزششو نداره

 :لرزش زمزمه کرد با

 بود؟ یاما پس خون ک_

 هشتم _و_یس_پارت#

 [11.07.21 23:01] 

 .ماما. بهم اعتماد کن  د،یفهم می هم خواه  نویا_

سع  قتیحق  بهش ابتدا  همون  از  مغزم  گفتم.  داشت   یرو 

ماجرا رو به هم بچسبونه. ماجرا رو از اول    نی پازل ا  ی هاتکه

 :گفتم
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  ی کی. حاال  شیتالش کرد تو رو بکشه. تو کشت   زیارت   کاردویر_

به اون مرتبطه. پس   کنمیکه فرض م   یدنبال توئه، کس  گهید

نفر اونو استخدام کرد تا تو رو   هی که    شه یشروع م  ن یهمش با ا

 زنش باشه؟  ای بکشه. اون فرد ممکنه برندون 

 .بهم چسبوند شتریخودشو ب ایماگنول

بکنن. بذار    ی کار  نیبخوان همچ   چکدومشونیچرا ه   دونمینم_

نا  نویا با  برندون  اگه  عصبان   ایبگم.  زنش  باشه،  کرده    ی فرار 

 .شهیم

 .باال آورد سرشو

 مگه نه؟ ادیجور در م_

 .دنبال کردم  منطقشو

 بره؟ چرا تو؟  ی ریزاید ای ا یدنبال نا دیممکنه اما زنه نبا_

  دا یاون خونه بنام منه. پ  دوننی چون خونه بنام منه. همه م_

نفر پول    هیکه به    وونست یکردنش آسونه. اما اون هرزه اونقدر د
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فرار کرده که   ی دختر  هیداده تا منو بکشه چون شوهرش با  

 کرده؟ یم یکه بنام منه زندگ ی اقبال در خونه

 .آشپرخونه خشکش زد رهیکنار جز جولز

جور در    یماجرا رو اضافه کن  هیبق  یتو وقت  دهیشده. ا  ری تحق_

رو استخدام کرده تا   زی کرده و ارت  دای. زن برندون اسمتو پ ادیم

وارد آپارتمانت شده و    ز یکه ارت  دی فهم  شهیت. راحت مبکشت

که   یو سراغ کس  دادهیم  تینفر به اون اهم  هیزنده در نرفته.  

در     زی بفهمه هدف ارت  نکهیا  ی برا   دیپول داده رفته. شا  زی به ارت

شد. بوده؟ پس زن برندون شکنجه و کشته   یاون ساختمون ک

 .ادیهمش جور در م

 نهم_و_یس_پارت#

 [11.07.21 23:01] 

چرخ  ایماگنول   سر جولز  سمت  م  د یبه  االن  به    خواستم یو 

 .صورتش مشت بزنم
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 شکنجه اش کرد؟ _

 .دستم صورت نگرانشو به سمت خودم برگردوندم با

 .چکدومشی! بهش فکر نکن. به هیه_

 . ... اما ... اگه اونو شکنجه کرده باشه_

 .هیدر حال تصور چ دونمیو م زد،پلک 

 . ... سر ییپس قراره چه بال_

  ی به لبش چسبوندم تا نتونه جملشو تموم کنه؛ اما نگران  لبامو

نگاهمون در هم    دم،یقب کشع   ی. وقتدمیرو در چشماش د

 .شد قفل

 ؟ی شنوی. مرسهیبه تو نم چکسی دست ه_

 .و چونشو باال آورد  دیکش ینفس

 نیاز ب  میتا بتون  م یکن   دایرو پ  یعوض  نیا  دیاما اول با  دم؛یشن_

 م؟ یبکن نکاروی. چطور قراره امشیببر
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 :و گفت د یفکش کش ی رو   یدست جولز

 .جا نذاشته  ینیماش  زی ارت ایفکرم که آ نیدر ا_

 .فکر کردم م یکه داشت یخوب دهیا نیاول به

  ا یکرده    دایپ  ین یکاوندر ماش  ینیبب  یتونی. میچه سوال خوب_

 نه؟

 کم ی_و _چهل_پارت#

 [11.07.21 23:01] 

تکون   بوردیک  ی ت رو سرشو تکون داد و انگشتاش به سرع  ی تر

رو باال آورد. اگه   زی حل نشده قتل ارت ی پرونده  لیخوردن و فا

 ی قتل حاال حاال ها حل نشده باق  نیبه من بود دوست داشتم ا

 .بمونه

ماش  ی ااشاره   چیه_ ه  ن یبه  کالبدشکاف  یچی نشده.  و   یبجز 

  ه یرو به قض  ایماگنول  خواد ی کاوندر. اون مطمئنا م  ی هاادداشت ی

 .مربوطه ایربط بده. اما فقط مکانش به ماگنول
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  .دمیکش  رهیجز ی تمرکز کردن انگشتمو رو  موقع

  ی نیماش  ست؟ی آورده باشنش ن  کشدکیکه با    ینیماش  چیه_

 .که رهاش کرده باشن

 .یخوب دهیاُه، چه ا_

 .شروع به حرف زدن کرد  ی بعد تر قهیدق چند

کردن    فیتوق  روزی رو د  نیماش  هی.  میداشته باش  ی زیممکنه چ_

 .رها شده بود ابونیخ ی که تو

 فاصله داره؟  ای و چقدر با آپارتمان ماگنول ینی چه مدل ماش _

 .کردیم  ادداشتیکه آدرس رو    دم یحال رفتن به سمتش د  در

 .با آپارتمان فاصله داشته لیفورد موستانگ. دو ما_

 .بهم نگاه کرد  ی لبخند با

 .میممکنه شانس آورده باش_

 :گفت ی با شاد جولز



 
 

86 

 .نیبعدا ازم تشکر کن  نیتونیم_

 دوم _و _چهل_پارت#

 [11.07.21 23:01] 

 :دم ی پرس ی تر از

 فه؟یهنوزم توق_

 م؟ یبش کیقراره بهش نزد ی رآره، هست. پس... چطو_

 .کرد. سر قابلمه رو از روش برداشت  یمکث ایماگنول

اونجا   شناسمیم  س یپل  هیشهر؟    یفیتوق  ی هانی محوطه ماش_

 .کنهیکار م

 .دی ها در اتاق به سمتش چرخچشم  همه

  شتر یب  خواستی م  شهی. همهیک  دونم ی اما م  شناسمشی البته نم_

 .نیباهامون آشنا بشه، اگه منظورمو بفهم

 کنه؟یدر حقت م  یماما. بنظرت لطف میدیفهم_
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 .دادتکون سرشو

ن_ مطمئن  چندان  لطف  مورد  م  ستمیدر  مطمئنا   تونمیاما 

  .و حواسشو پرت کنم امیباهات ب

هشدار رو در   ی ها زنگ   یتیوضع  نیقرار دادن اون در چن  فکر

تواناذهنم به اون  انداخت.  امن   ی ادیز  یی کار  اما  در    تشیداره 

 .تهیاولو

پنهان_ ما  باشه  قرار  بش  یاگه  محوطه  ماجرا    م یوارد  وارد  تو 

 .. پس نه یشینم

 .قرار داد  نشیس  ی رو یبیبه شکل صل بازوهاشو

که    ی که دنبال منه. شخص  هی کردن آدم  دا یپ  ی کار برا  نیا_

 یکنیزن حسود رو شکنجه کرده باشه. تو فکر م  کیممکنه  

 که اون دنبال منه؟  نه یتر از احواس پرت کردن من خطرناک

 .سی رئ زنهیم  یحرف درست_

 .چپ نگاش کردمموافقت کرد چپ  ایجولز با ماگنول یوقت
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 .ادیموضوع خوشم نم نیمن از ا_

 سوم_و _چهل_پارت#

 [11.07.21 23:01] 

 .بالفاصله جواب داد  ایماگنول

ا_ از  . ادیدنبال منه خوشم نم  یموضوع که ندونم ک  نیمنم 

. اما اگه  ینداشته باش  ازیبه وجودم ن  ی حت  دی. شامیری امشب م

 ها ن یدورب  هتونیم  ی بود. ترمن اونجا خواهم  ،یداشته باش   ازین

 نه؟یورود و خروجت رو نب  یرو هک کنه تا کس

  :با موافقت گفت ی تر

 .تونهی م ی آره تر_

کس  هر  به  کردن،  نگاه  بهم  تاشون  نم  یسه  در    خوادیکه 

د  ه یقض  کهیصورت ماگنول  ش یپ  ی اگه یجور    ی دخالت  ایرفت، 

 .باشهداشته 

 .دم یکش یقیآروم و عم  نفس
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.  یشیم  هیوارد قض  نهیگز  نیاما بعنوان آخر  ی ایباشه، تو هم م_

ترت  و جولز خودمون  م  بیمن   ی برا  یسکیر  چی . همیدیکارو 

االنم بهت   نی. کاوندر همکنمینم  فتهیگردن تو ب  رهایتقص  نکهیا

بده،   ری گ  شتریبهش بدم تا ب  گهید  لیدل  هی  خوامی داده و نم  ریگ

 باشه؟

 .زد ی لبخند   ایماگنول

به پختن داره و بعدش    ازین  شتریمقدار ب  هی. غذام  دمیفهم_

 .آمادست

 هفتم _فصل#

 ا یماگنول

و جولز سراغ بشقاب دوم و سوم هم   دن،یآشم رو بلع  پسرها

و بخاطر غذا ازم تشکر کرد اما   دیبوس  مویشونی رفت. موسز پ

 .بخاطر نقشه هنوز ناراحته دم یفهم یبراحت

 چهارم _و _چهل_پارت#
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 [11.07.21 23:01] 

  کنه،یکه از اون سر اتاق بهم م  یبراساس نگاه  ه یعصب  هنوزم 

انجام   ییدستشو  نهیآ  ی روبرو  کاپمویبا دقت دارم م  کهیدر حال

 .دمیم

 .انداختم یکردم و بهش نگاه یدر دست مکث ملیر

نمادینم  ش یپ  یمشکل_ من  دونمی.  نگران  آنقدر  ایچرا   ن ی. 

خ خطرناک   یلیموضوع  فاصله   ی کار  ن یتربا  دادم  انجام   که 

 .یداره، موب

تخت انداخت و    ی اونو رو  د،یکش  رونی از کشو ب  یشرتیت  موسز

 .اومد ییبه سمت در دستشو

ا  یمزخرفات_ نم  نیمثل  عوض  باعث  کنهینظرمو  واقع،  در   .

زودتر برگردم تا مطمئن بشم    تونستم یآرزو کنم کاش م  شهیم

موضوع متنفرم ماما. فکر در    نی. از ا ینکن  ها سکیر  نیتو از ا

 .کشهیخطر بودن تو منو م
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و کلمات   یحرارت فرا گرفت.    یبخاطر صداش  قلبمو  که گفت 

 درموردم نگران بوده؟  رای بجز کا یچند وقته که کس

اونو داخل کرو وار  ملیر  شم یلوازم آرا  فی د جعبش کردم و 

 .خارج شدم ییگذاشتم و از دستشو

که دوست دارم به   ی سمت مچم رفت و منو طوربه   دستش

آدم وابسته به لمس کردنه و از    هیکرد. موسز    کیخودش نزد

منو   نکهی. از اادیمنو لمس کنه خوشم م  شهیهم  خوادیم  نکهیا

 شم،یم   کشی. هر دفعه که نزددارهیبه خودش نگه م  کینزد

م  ی گرما  خوامیم بکنم.  جذب  رو  آدم   تونمیبدنش  که  بگم 

 :. بهش گفتمهیدرتمندق

 .فکر نکن ی نطوریا_

 .باال بردم تا فکشو ببوسم چونمو

 پنجم _و _چهل_پارت#

 [11.07.21 23:01] 
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. حال هردومون خوبه. یینجای. تو هنوز انجامیچون من هنوز ا_

اتفاق در   یهر  داده،  رخ  گذشته  در  کدوممون  هر  واسه  که 

اما منم   ،یکنینم  دا یپ  اجیگذشته بوده. امشب، احتماال بهم احت

نه،   ،ی. چه مدل زنیکنیبخاطر من م  نکارویا  ی چون دار  امیم

نم و بذارم تو  یگوشه بش   هیم بود اگه  خواه  یک یچه مدل شر

 ؟ ی تمام کارهارو انجام بد

 .که در امانه تا الزم نباشه من نگرانش باشم   یکی اون مدل شر_

  که یدر حال  ی و بر  یاگه منو در خونه تنها ول کن  یگیم  یعنی_

ماش محوطه  به  تاتون    ی مشکل  نیریم  یفیتوق  ی هان یسه 

چون    ؟یشیتنها هستم نگرانم نم  نجایچون تمام مدت ا  ؟ی ندار

 .کنمیباور نم نویا

 .دیفرو کردم و اون عقب کش  نشی در س انگشتمو

حاال، تونستم گوشه لبشو   یبه خط شد اما حت  لیموسز تبد  لب

 .نمیکه باال رفته بود بب
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  چ ی که حق با منه. مشتاق تنها گذاشتن من بدون ه  یدونیم_

 .خونمی مصورتت  ی از تو نوی. ایستین  نجایا یحفاظت

خط فکم و    ی بزرگش باال اومدن و انگشتشو ابتدا رو   ی دستا

 .دیسپس درون موهام کش 

 ؟ یسرعت منو دوباره شناخت  نیچطور به ا_

 .به لبم زد ی ابوسه

 :گفتم ی لبخند با

 .شناسمتیچون م_

 .ستمینگرانت ن گهی. دی شو و منو ببوس، زن. تو بردساکت _

 ششم_و _چهل_پارت#

 [11.07.21 23:01] 

طعم موسز کم شد و کل بدنم براش آماده   دنیبا چش   دنمیخند

سرشو باال آورد، هوس رو در   یبوسه. وقت  هیبعد از    یشد، حت

 .میکن یم کیهمو تحر یتالش  چیبدون ه صورت اون خوندم.
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 .دهیدر چهرم د نویموسز ا فقط

تمام شب رو    م،یبرگرد  یفکرو فعال حفظ کن، ماما. وقت  نیا_

 .کنم یتصاحبت م

 .ی کنیم نکارویالبته که ا_

 .تنش چسبوندم نییتنم رو به پا نییپا

 .صبر کنم   خوامیفقط نم_

قدم از خودش   ه یدستش، مچم رو گرفت و فشار داد. منو    دو

 .دور کرد

به خونه   تیموضوع تموم شد و تو در امن  نیا   نکهیبعد از ا_

 .ی اومد

حس خوشم    نی منو مجذوب خودش کرد و از ا  ش یواقع   ینگران

 .ادیم

 ؟ یمنو از دردسر دور کن یبا وعده رابطه جنس  ی خوایم_
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 .د یباال پر ابروهام

 . خوبه؟ یکه مشتاقش هیازین ن ی. البته اگه اخوامی البته که م_

 .زدم ی اقهقهه

که چ_ آماده یموب  یهست  ی اگه ید  ز ی واقعا  کامل  بذار  . حاال 

 .بشم و بترکونم

 .چک کرد ساعتشو

ا_ از    خواد ی. نمی وقت دار  قهیچهل و پنج دق  میبر  نکهیقبل 

 .بود میماما. من و پسرا منتظرت خواه یعجله کن

 .و رفتنش از اتاق خواب رو تماشا کردم   دینرم بوس منو

 هفتم_و _چهل_پارت#

 [11.07.21 23:01] 

  .رو انجام دادم  میجنگ میبرگشتم و گر ییدستشو به
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م  امشب رو  هامون  ممیریگ یجواب  حسش  از  کنمی.  چون   .

خوار  در ترس خسته شدم. وقتشه اون حرومزاده خون   یزندگ

 .میرو نابود کن 

 هشتم _فصل#

 موسز

گذاشت، آماده رفتن بود.   منی قدم به اتاق نش  ا یماگنول  یوقت

دوست داشتم اونو به داخل اتاق خواب برگردونم و در رو روش 

 .قفل کنم

 .دیکش  یسوت جولز

 .ی شد یافزن. واقعا نقطه انحر  ،یلعنت_

 .ه یعال_

 .زددست  یبغلش زده بود به آروم ریکه ز ی وتر یبا کامپ  ی تر

کفشها  نگاهمو در  که  پاهاش  ساق    ی از  به  بود،  بلند  پاشنه 

هاشو پوشونده   یکه برجستگ   ی برهنش، تا به لباس سبز   ی پاها
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شد کشوندم.  کاف  دایبود  اندازه  به  بدنش   ی جذابه.  پوست 

ارائه داره.    ی برا  ی زیه چه چبفهم  دنشیمرد با د  هیمعلومه که  

  شتر ی ب  بخوادآدم    شه یتنشو پوشونده و باعث م  شتریاما لباس ب

 .نهیبب

 .کردم  یرو ط نمونیفاصله ب یحرف  چیه بدون

 :به رنگ خون گفت ییلبا با

 .آمادم _

 هشتم _و _چهل_پارت#

 [11.07.21 23:01] 

به  دوست خون  بچشه.  منو  پاداشتم  و    نییسمت  رفت  تنم 

لبا شدمک ی تحر از  نگاهمو  چشمان   زشیانگشهوت  ی .  به 

 .رنگش دادم یسکیو

خ_ کیخوشگل  یلیتو  دارم  دوست  تا    سهی .  کنم  تنت  زباله 

 .خانومم چقدر جذابه  ننینتونن بب  هاس ی مخصوصا پل  چکسیه
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ز  نکهیا  ی بجا به  لباش  کنه،  اخم  که   ی لبخند  نی باتریبهم 

 .شدزد و به سمتم خم بودم باز شد. چشماش برق   دهیتابحال د

 .یموب ای جذابم. باهاش کنار ب نقدر یزباله هم هم سهیک ی تو_

 .شد لبخند بزنم به نفسش باعث  اعتماد

 .دونمیم نویحق با توئه و ا _

 .هاشو گرفتمرفت و شونه  نیاز ب لبخندم

 .ی بهم بد یقول دیاما با_

 .کج کرد سرشو

 ؟یچ_

وسط. من و جولز خودمون از    ی ایراهکار م  نیتو بعنوان آخر _

. ی ایم  میفتیب  ر ی قراره گ  کهی.  فقط در صورتمی ایپس کار بر م

 حله؟

 .قربانبله _
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رو ازش بشنوم و قبل از   ییزای چ   نیدوست دارم همچ   چقدر

ه  نکهیا بزنه  حرف  پ   ی برا  ی اکلمه  چیدوباره  زدن   دا یحرف 

  .نکردم

. اون ابونیکار برم خ  ی برا  ستینخواهد بود. قرار ن  یمشکل_

ا بهم  پس  بود.  موب  مانیکار خطرناک  باش  امشب یداشته   .

 .شهیتو کارمون حاصل م یشرفتیپ

 :بستش، اضافه کرد  ی باز کرد و داخلشو چک کرد. وقت  فشویک

 نهم _و _چهل_پارت#

 [11.07.21 23:01] 

 ن؟یکامال آمادم. آماده رفتن هست _

 .میاآره ماما، ما آماده _

به  میشد SUV سوار  چهارتامون   هر محوطه و  سمت 

  ی و تر  کردیم  ی . جولز رانندگمیراه افتاد  یفی توق  ی هانیماش

 ی تاپش بود. من در صندلپشت سرش، مشغول ور رفتن با لپ
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پشت سرم. در سکوت حرکت   ایشاگرد نشسته بودم و ماگنول

 .میکردیم

که دور    ی ریو جولز ما رو به مس  میرفت  شیاز راه بزرگراه پ  ما

 .کردمحوطه بود برد و سرعتو کم 

باشه. اما بنظر    نجا یبعنوان نگهبان ا  سیپل  هیاالن حداقل    دیبا_

 .دهیفعال ناپد  رسهیم

 :دی پرس  ایماگنول

 مگه نه؟ ه،ینشونه خوب_

 .خوبه ی به اندازه کاف_

 .عقب انداختم یبه صندل  ینگاه

ا_   ا یاون کجاست    میدونیکه ما نم  دهیرو هم م   یمعن  نیاما 

 .میکارمونو انجام بد عی .  پس بهتره سرگردهیبرم یک
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دق_ چند  بهم  بد  گهید  قهیاگه  کردن    ،ی وقت  خراب  آماده 

االن مشغولشم. و موستانگ    یتیامن   ی هان یدورب بود.  خواهم 

 .هست ۱۱۷در محوطه به شماره  

 .صدا داد ی تر  بوردیک

  دور بلوک بگرد و برگرد و ته کوچه پارک   هگید  کبار یدر واقع،  _

تار  اونجا  همچن کترهیکن.  ماش  نی .  و   ی ترک ینزد  ن یبه 

 .متوجه ما نشه چکسی ه میدواریام

 پنجاه _پارت#

 [11.07.21 23:01] 

 :تگف جولز

 .کنمیدارم روش کار م_

کوچه   اون به  ی اوارد  و  چشمک شد  چراغ  پسمت  . دیچیزن 

قهوه  ی جلو  ها س یپل  نیماش زمخت  که   یرنگ  ی اساختمون 

و   بشن  ساختمون  اون  وارد  بودن  مجبور  شهروندان 
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 رن یرو پس بگ   نشونی ماش  دیپرداخت کنن و کل  هاشونومه یجر

 .پارک شده بود

و    شدک یزد و به کوچه نزد  جولز بلوک رو دور   نکهیمحض ا  به

چک کردم تا مطمئن بشم    زو یپارک کرد همه چ   رو اده یلبه پ 

 .. خوبهیآمادم. تفنگ. گوش

  ؟ی اری رو م لیوسا هیجولز، بق_

 .آورد و سرشو تکون داد رونی ب یگشت و فندک بشویج اون

 ؟ی اآره، آماده _

 .تا به مگز نگاه کنم دمیچرخ میصندل در

 ؟ی ایب دیبا  یک یوندیم_

 .شد تا منو ببوسه به جلو خم اون

 .یشی نباش. موفق م یچینگران ه _

 .وارد گفتگومون شد ی تر
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 . ...با شماره پنج، چهار، سه،  هان یو دورب_

 .دمیرو گرفتم و بوس ا یماگنول  صورت

 .شمیالبته که موفق م_

قبل    نیوقت دار  قهیپنج دق  بای... تقر   رونیب  نی. بر کیدو و ...  _

 .انیرو بفهمن و ب هیاونا قض  نکهیاز ا

 کم ی_و _پنجاه_پارت#

 [11.07.21 23:01] 

  رون ی ب SUV تکون دادم و به سرعت با جولز از  ی تر  ی برا  سرمو

سرعت حصار  شه و بهباها  کیکوچ  یانبر قفل  هی . جولز  میدیپر

چ   ی فلز رو  محوطه  کمدیدور  س.  از  محوطه    هی ثان  ی تر  وارد 

به خودم    ی ادآوریو همزمان که در حال  .  ۱۱۷. شماره  میشد

بودم. متوجه موستانگ    ی دنبال شماره رنگ  نی زم  ی بودم، رو

 .سمت جولز دست تکون دادمشدم و به 

 .رو قطع کرد و من قفل درو باز کردم نی آالرم ماش  اون
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زده و جوراب استفاده شده کپک   ر یمانده مثل پن  ی از بو  یموج

به مشامم خورد. قفل در سمت شاگرد رو باز کردم و جولز وارد  

رفت، بازش کرد و   نیسمت داشبورد ماششد. اون به  نیماش

که    ییهاف یداد. کو سرشو تکون  دی کش  رونیرو ب نیسند ماش

  ن یبه ماش  مربوطکه    یلیرو پر از وسا  میمون آورده بودبا خود

  .میکرد شهینم

 .ولی. الیموبا ی. گوشی . کارت تجاردیرس

و جولز صندوق عقب رو باز کرد.   ختمیر  فمیداخل ک   همشو

ب  یاون ساک دست  و من داخل    دی کش  رونیاز صندوق عقب 

رفته باشه چک   ادمونیکه ممکنه    ی زیهر چ  ی رو برا  نیماش

 .م یبرداشت زو یکردم. اما مطمئنم همه چ 

سرعت صندوق عقب رو بست و من ساعت رو چک  به  جولز

. همون موقع بود که نور چراغ می وقت دار  قهیکردم. هنوز دو دق

 .دمیجلوتر د  فیرو دو سه رد ی اقوه
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 نهم_فصل#

 ا یماگنول

 گذشت،یو م گرفته بودم    میگوش  مریکه با تا  ی اه یبا هر ثان   قلبم

هاست و در حال چرخوندن    نی دورب  ر ی هنوز درگ  ی . تردیکوبیم

که جولز و موسز   یی اند و جامحوطه  ی هست که جلو  ییاونا

 .رفتن

 دوم _و _پنجاه_پارت#

 [11.07.21 23:01] 

 یمشکل  فهمنی اگه فقط همشون رو قطع کنم، اونا حتما م _

ا ب  کننیفکر م  ،ی نطور یهست.  لوازم  از   تشونهیفیک  یمشکل 

 .نطورهی مواقع البته هم شتریکه ب  کنه،یکه کار نم

اما    کردمیم  دای پ  ی حس بهتر  شد یکاش باعث م  کردمیم  آرزو

 .نشد
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گ  ی همونقدر امکان  درمورد  موسز  خطر   رافتادنمی که  به  و 

 .نگران اونم شتریمن هزار برابر ب شد،یافتادنم نگران م 

صرفا    س،یرو پرت کنم جرم ن  سیپل  هیبخوام حواس    نکهیا

. اما موسز و جولز که بخوان وارد  شمیجرم محسوب م  کیشر

 .شه یافتضاح م فتنیب رین؟ اگه گمحوطه بش

ا_ در  همچ   نی چقدر  معموال  دارن؟  مهارت   ی کار   نیکار 

 کنن؟ یم

پرت   یسوال حواس خودمو از نگران  نیا  دنیکردم با پرس  یسع

 .کنم

 .بهم انداخت یبه زور نگاه  ی تر

مشابه    ی ها. قبال تجربهشدمینگران نم  ادیاگه من جات بودم ز_

االن هم  نیهم  بندم یباهوشه. شرط م دایداشتن اما موسز شد

  .به شش قدم جلوترش فکر کرده

 :کردم زمزمه
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 .درست مثل شطرنج_

هم _ اونم  مگهیم  نوی آره،  فکر  مثل شطرنج  ما   ی برا  م،یکنی. 

زوده.    دنیترس  ی . پس هنوز برامیکه در کارمون وارد  نه یهم

 .گردهی برم ی زودبه

  ی که رو  ی اقوهداد با نور چراغ   نانیم اطمبه  نکه یمحض ا  به

افتاد و در حال جلو اومدن بود معدم آشوب    رواده یسنگفرش پ 

 م یادامه بده، مستق  ریمس  نیشد. اگه همچنان به راه رفتن در ا

 .رسهیم دنیکه اونا بر ی به حصار

 سوم_و _پنجاه_پارت#

 [11.07.21 23:01] 

 :گفتم  ی به تر رلبیز

 .میدار  یمشکل هی_

 .رو نگاه کرد  رونیباالخره سرشو باال آورد و از پنجره ب ی تر
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به راه رفتنش ادامه بده وگرنه حصار رو    دی. اون نبایاه لعنت_

 .شهیم س یپر پل  نجای. بعدش ا نهیبیم

 .نوبت منه نکهیمثل ا_

 .زدی آروم باشم ، نبضم تندتند م  خواستمیارادم که م برعکس

 .مگز_

 نم یگوشه بش  هی  س یبگه، اما من قرار ن  ی زیداشت چ  یسع  ی تر

 . ازدهیکه مردم رو در معرض خطر قرار م   رمی بگ   یمیو تصم 

suv ون   دمی پر  رونی ب انگار که   یو پشت  رفتم  بود  اونجا  که 

 .ومدمیم ابونیداشتم از خ

 ن؟یکمکم کن نی تونیافسر؟ م_ 

 ی س ی. پلدیصدام به سمتم چرخ   دنیپوش با شن   فرمیونی  مرد

 .ستمین بهیغر هاس ی که بشناسمش اما چندان با پل سین

 ن؟ی. گم شدنی. خانم زهره ترکم کردحیمس یسیع_
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نگاهش به لباسم افتاد    یزد و وقت  دید  نموییاز باال تا پا  اون

 .شدتوجهش جلب  

نکردم.   یکشدکی  نمویماش  چوقتی. ه جمیمن گم شدم و گ_

کوه زباله   هیکردم.    پارک   ینشانآتش   ریش  ی که جلو  دمینفهم

 .نمی رو بب یاون لعنت یجلوش بود و نتونستم حت

 چهارم _و _پنجاه_پارت#

 [11.07.21 23:01] 

 .سین ی اکه انگار اصال مساله  دمیخند ی نخود ی طور

وقت_ ماش  یالبته  جا  نمیبرگشتم،  و  پارکش   یینبود  که 

 .بود ینشانآتش  ریش هیبودم کرده 

  نکه ی قبل از ا  رسهیآروم شد و گفتنش سخته اما بنظر م  اون

 .شدبهم نگاه کنه سرخ



 
 

110 

ا_ امن  نیواقعا در  اما بخاطر    م ی تونیمردم نم  تی باره متاسفم 

بد ماش  میاجازه  ش  هاشونن یمردم  راه  سد   ینشانآتش   ریرو 

 .کنن

 .دونمیم دونم،یم_

 .دادم در هوا تکون دستمو

ه _ جر  یمشکل   چیو  پرداخت  کن، ن  مهیبا  اعتماد  بهم  دارم. 

  ل ی تحو  نمویاز کجا ماش  دیبا  فهممیگرفتم. فقط نم  ادیدرسمو  

 .کارها نکردم نی. قبال از ارمیبگ

قهوهبه  اون ساختمون  عبور   دی چیپ  ی اسمت  ازش  قبال  که 

 .شه ینم ده ید نجایاما از ا میکرد

انتها_ به  بپ   ی بر   ابونیخ   نیا  ی اگه  راست  به سمت    ،ی چیو 

 . ... که نوشته ینیبیرو م  یساختمون

پ   ی اکنم تونستم گوشه  فکر بب   یمشک  راهنیاز    نم یموسز رو 

کنم و بذارم افسر   سکیر  تونمی که اونطرف حصار رفت اما نم
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با   ی فقط راه رو نشونم بده. پس بازومو دور بازوش آوردم، حت

 .نکرد یتعارف چیاون ه  نکهیا

راهمو   تونمیخودم م  احتماال  ن؟ی ایتا اونجا باهام راه ب  نیتونیم_

پ  دایپ اما  م  ی رواده ی کنم  منو  شب  مترسونهیدر  که    دونمی. 

ب  یاتفاق  نیخواینم م  فته،یبرام  واقعا ممنونتون  نه؟   شم یمگه 

  .افسر

زمقوهچراغ   نور سمت  به  س  نهی اش  به  چشماشو    هام نه یاما 

 .دوخته

 ی اگهید  ی که به جا  نهینگاه کن. بهتر از ا  هامنهی.به س  خوبه

 .ینگاه کن

 پنجم _و _پنجاه_پارت#

 [11.07.21 23:01] 

 . ... محوطه رو د یخب، االن با_

 .هام براش عشوه اومدممژه  ری ز از
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شما رو از کارتون دور کنم. فقط ...    خوام ی. اصال نمیاُه لعنت_

 ی ک  ستیمعلوم ن  چوقتی. هنی. هم ترسمیم  یکیاز تار  خوردهی

 .کنهیداره تماشات م یک  ای رونهیاون ب

  .دمیبرنده شدم چون لبخندشو د دمیفهم

شما رو تا اونجا اسکورت کنم.   شمیباشه خانم. خوشحال م_

با بعدش  افسرها  دی البته  م  یی با  کار  اونجا  کارتونو    کننیکه 

 .ستین نی. شغل من انی مطرح کن

 .ن یهست یجنتلمن واقع هی ممنونم آقا. شما واقعا  یلیخ_

و بازوشو گرفته بودم و به    میشروع به راه رفتن کرد  کهیموقع

مشت   ی روزیاز پ  خواستمیم  م،ی سمت ساختمون حرکت کرد

 .به هوا بزنم

 .چه موسز ممکنه بخواد منو بکشه اگر

 دهم _فصل#

 موسز
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شدم و جولز پشت فرمون نشست  suv وارد  نکه یمحض ا  به

 گفتم

 از اونجا  میتونستیراه حل بود. ما م  نیآخر  نی.اکشمش یمن م_

... . 

 :گفت ایدر دفاع از ماگنول ی تر

  نکارو ی اما اگه منم جاش بودم هم  ق یبگو رف  ی خوا ی م  یهر چ_

. دی دی صار رو مح  داد ی. اگه اون افسر به راهش ادامه م کردمیم

 .کنن یاالن کار م   هان ی. و دوربیخارج بش  یتونستینم گهیتو د

 ششم_و _پنجاه_پارت#

 [11.07.21 23:01] 

 :دیپرس جولز

 س؟ یکنم رئ کاریچ ی خوایم_

 .سایساختمون وا ی کن و جلو  یدور بلوک رانندگ_

 .صورتشو به سمتم چرخوند  اون
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 پارک کنم؟  سیپل یلعنت  ی هانیماش  نیب ی خوایم_

 .الزمه انجام بده. فقط برو اون سمت  ی آره هر کار_

 .رو روشن کرد نیتکون داد و ماش ی به آروم سرشو

 .کنه یم کاریاون بدونه داره چ دوارمیام_

 .میاردویهردومون ام_

 .انداختم ی به تر ینگاه زدیمحوطه رو دور م  کهیموقع

ساختمون رو قطع کن.   ی جلو  نی دورب  لم یاز ف  ی ا   که یدوباره ت_

  .باشه لمیف ی تو ای ماگنول خوامینم

پ  کهیموقع کوچه  نگاه  م،یدی چی در  پل  ی تونستم  که    ی سیبه 

ساختمون   ی و اون رو جلو  دیباهاش راه رفت بندازم که چرخ

 .ول کرد و رفت

 .بهش فرصت بده تا بره هی آروم برو جولز. چند ثان_
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به سمت   ایماگنول  میدیو د  میرفت  ابونیخ  ی به انتها  یآروم  به

قهوه از چرخ  ی اساختمون  رفتنه.  در حال  سرش    دنیزشت 

اسکورتش    سی بود که پل  نیاما منتظر ا  ده،یمشخصه که ما رو د

شک اونو باال    ر،ی عوض کردن مس  دور بشه و با   یبه اندازه کاف

 .نبره

رو متوقف کرد تا    ن یاومد و جولز ماش suv به سمت  ایماگنول

 .اون بتونه سوار بشه

 هفتم_و _پنجاه_پارت#

 [11.07.21 23:01] 

 :دستور دادم ی تر به

 .درو باز کن ی تر_

به سرعت درو   ای حاال هم درو باز کرده و ماگنول  نیاون هم   اما

 .پشت سرش بست

 .میباشه. بر_
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 :گفت یبه محض نشستن در صندل ایماگنول

 ن؟ یکرد دایپ  ی زیچ_

 .نمیتا بتونم صورتشو بب دمیچرخ

 ؟ی کرد یچه غلط_

رفت. پس بهتره   شی درست پ  یکمک. و مشخصه که همه چ _

 .یموب ی رفتارو کنار بذار نیا

 .دیخند  ی نخود ایکنار ماگنول ی تر

 :دمیپر بهش

 هست؟  ی خنده دار  زیچ_

 :با خنده گفت ی تر

 که؟ید  یبدونم، کوتاه شده موب  د یصدات زد و من با  یاون موب_

 .دمیکه تابحال شن هیلقب  نیچون اگه باشه بهتر
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خند  ی تر جار دیبلندبلند  از چشماش  اشک  وقت  ی .  و   ی شد 

 یکال عوض شد و جولز سع  نیمود ماش  د،یهم خند  ایماگنول

 .رهیخندشو بگ ی جلو کردیم

 .زدم ی لبخند   باالخره

کوتاهش    زیچ  چی لقب باشه اما ه  هی  دیبگم؟ شا  تونمیم  یچ_

 .*موضوع سر منه یه. اونم وقت درموردش وجود ندار

 .هم از خنده منفجر شد جولز

 هشتم _و _پنجاه_پارت#

 [11.07.21 23:01] 

و   میخودمونو کنترل کن  میتا تونست  میبلوک دورتر شد  چند

 .داشتم ازی لحظه ن نیو بگم، به ار   قتیبخوام حق

 :دی دوباره پرس ایلحظه شادمون تموم شد، ماگنول یوقت

 ؟ی آورد  ری رو گ م یداشت  ازیکه بهش ن ی زیچ_
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برداشت _ رو  مدارک  ماما.  ماش   می آره  خال  نیو  .  میکرد  ی رو 

  ی نداشت، اما به اندازه کاف   نیماش  ی تو  یچندان   زی چ  کاردویر

با با اون عوض  م یکن  شی بررس  دیداره. حاال  ارتباطش  که   یو 

 ه؟ یوارد آپارتمانت شد چ

جمله    هیزن برندون رو پاره کرد ... . مغزم بق  ی که گلو  یکس  و

  بندم ینگم چون شرط م  شویرو کامل کرد و مجبور شدم بق

  .هم بهش فکر کردن هیبق

 :از پشت سرم گفت ایماگنول

 .میاریب  ریخوبه. وقتشه اون حرومزاده رو گ_

پمیاریم  ریگ_ ما  نباش.  نگرانش  ب  میکنیم  داشی.  از    نیو 

 .مشیبریم

رفت،    ی و خم به سمت خونه محله مارن  چیراه پر پ   هیاز    جولز

اطم اما من ه   بمونیتعق  یکه کس   نانیفقط محض   چی نکنه 

 .دمیند ی انشونه
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 .میخونه و شروع به گشتن بکن   میبر  ای. بقی رف  م یندار  یمشکل_

 .بندازم ی به تر  یتا نگاه دمیچرخ میصندل در

گ  هی_ ام  رمونیتلفن  کرده    دوارمیاومده.  رو  بهمون  شانس 

 .باشه

 نهم _و _پنجاه_پارت#

 [11.07.21 23:01] 

 مصرفه؟  کباری_

مصرف   کباری. تلفن  کنهیفکر م  یبه چ  دونمیکرد و م  یماخ

 .برامون نداره ی اده یفا چیه

 .تکون دادم سرمو

 .نو و خوبه یگوش هی رسهی نه بنظر م_

ا  کنم یتعجب م_ ا  زی ارت  نیکه  آنقدر باهوش بوده که   نکهیبا 

پولشو با خودش سر   فی ک  یگذاشته ول  نیماش  ی تو  شویگوش

 .صحنه قتل برده 
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 .آدم نشون داد نی حرف تنفرشو از ا نیبا ا جولز

نکرد. مشخصه که    شییبه شناسا  یپولش چندان کمک  فیک_

باشه که اون  یمعن نیبه ا دیشدنش نبود. شا دا یاصال نگران پ

م بود.  مغرور  بودنش  ناشناس  ا  تونهیبخاطر  هم   یمعن  نیبه 

 .نبود فشیهست که در ک شی شدر گو ییهاباشه که جواب 

 :گفت جولز

اون  میکه ما بتون  ی کن  دایپ  یکه تو اسم  یباشه باشه، تا وقت_

 .ستین یمشکل چیه  میحرومزاده رو نابود کن

باز شد و داخل    اطیرو فشار داد و در ح  یکنترل در برق  دکمه

 .پارک کرد 

ک   ن یاول از  ف ینفر  دست  سرعت    ادهیپ suv به  به  اما  شدم، 

کنم. ابتدا در سمت    یخودمو به آشپزخونه نرسوندم تا اونو خال

 .مگز رو باز کردم و اونو به سمت خودم کشوندم

 شصت _پارت#
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 [11.07.21 23:01] 

ب   یوقت_ ماش  رونیصداتو  تقر  دم،یشن  ن یاز  .  ستادیا  بایقلبم 

 .ذره هی  یماما. حت ی انجام بد یسکیدوست ندارم تو ر

 .تموم شد یبه خوب یهمه چ_

 .لبام کاشت ی رو ی ابوسه

ابه_ با    ی برخورد   نیبهتر  نیعالوه،  داشتم.    سیپل  ه یبود که 

 .ی نگران شد  یالک

گرمش    یشونیپ   ی درون موهاش فرو کردم و لبمو رو  دستمو

  .گذاشتم

رو   ه یقض  نیا  نکهی. به محض ابرمی زن. تو رو داخل م  میبر  ایب_

در    یچه حس  قایدق  دمیو نشونت م  برمتیبه تخت م  میدیفهم

  .موردت دارم

 .بود ک یشب تار انی در م ی مثل نور لبخندش

 .یقبوله موب_
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 ازده ی_فصل#

 ا یماگنول

رفتبه    یوقت خونه  ر   م،یداخل  مشغول    ی محتوا  ختنیجولز 

  م،یآشپزخونه بود. من و موسز به سمتش رفت  ز یم  ی رو  سهیک

به امو من  ماش  دوارمیشدت  اون  داخل   ی ز یچ  یلعنت  نیکه 

 ی درمورد کس   یسرنخ   قیاز اون طر  میتا بتون  می کرده باش  دایپ

 .م یکه دنبالمه بدست آورده باش

آپارتمانم نوشته شده بود،   وارید  ی که رو  یاز کلمات  ی اخاطره 

  م ی عصبان  یاز همه چ  شتریو ب  ترسونهیبا خون، هنوزم منو م

  .کنهیم

 نیمنو بترسونن و ا  ایکنن    ی مردها برام قلدر   ذارمینم  گهید

آدم که هنوز چهره و اسمش برامون ناشناسه    ه یکه    قتیحق

 وونم ید  به خطر انداختم و منو پر از استرس کرد، داره  مویزندگ

 .کنهیم
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 کمی_و_شصت_پارت#

 [11.07.21 23:01] 

راه  چیه ا  یدو  با  نیدر  اون  نداره،  وجود  و    ره ی بم  دیمورد 

  .که ته جهنم بپوسه دوارمیام

به  موسز تراز کنارم  به هم    ی سمت  و دستاشو  و جولز رفت 

 .قالب کرد 

که درمورد    ییزها ی. وقتشه تمام چمیبکن  نکارویا  دیایپسرا ب _

دار  نیا بچ  میحرومزاده  هم  کنار  بتون  مین یرو  باالخره    م یتا 

 .دهیم  تی به مرگش اهم یک میبفهم

 .رو برداشت یاول گوش ی تر

ا_ تا بب  نیمن حواسم به  توش   ی بدرد بخور  زی چ  نمیهست 

 .نه  ای شهی م دایپ
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انتهابه  اون تاپش در لپ   فی از ک  یمیرفت و س  زیم  ی سمت 

انتها   ز ی وصل کرد و ابتداشو به چ  یرو به گوش   میس  ی آورد. 

 .تاپ وصل بودکه به لپ  یکیکوچ ی انقره

 .زد ی لبخند  بالفاصله

بزود  لیموبا_ اما  شده  تموم  م  ی شارژش  تمام   شهیشارژ  و 

 .م یاریم  ریگ کاردویهامون رو در مورد رجواب

 .دادسرشو تکون موسز

 .می کنیم دایپ  ازیخوبه، بهشون ن_

 .کردیم  یبررس ی گریپس از د  یکیرو  دهایرس  جولز

ز  ق،یرف_ عالقه  دا  ی ادیطرف  هر ی کر یبه خوردن  داشته.   *

 .دادهی سفارش م نوی دفعه هم

  ک ی نزد  کنهیم  یکه زندگ   ییآدرسش کجاست؟ ممکنه به جا_

 .باشه

 دوم _و_شصت_پارت#



 
 

125 

 [11.07.21 23:01] 

 .محو شده اخم کرد ی دها یبه رس  جولز

 ییالگو  نم یتا بب  کنمیم  یان. همه رو بررسمختلف   ی هاآدرس _

 .نه  ایوجود داره 

از کاغذها رو   ی گر ید  ی رفت تا کپه   زی م  ی گهی به سمت د  اون

  .کنه یبررس

رو باز کرد. دستش    یبیج  ی و اون چاقو  ستادمی کنار موسز ا  من

بنظر م  ی انقره و  استخوان ساخته شده    ایاز چوب    ومدیبود 

 ی برد که اون عوض  ی اباشه. بالفاصله ذهنم منو به اون لحظه 

  .سور به سمتم اومد تا منو بکشهبا چاقو در آسان کاردویر

ب  تیوضع  نیا  کل چ  شتر یمنو  م  ی زیاز  فکر    کردم یکه 

  .ترسونده

 .چون بهم نگاه کرد دهیالعمل منو د حتما عکس  موسز

 حالت خوبه؟ _
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 .اومد  ادمیآره فقط _

 .منو تا چاقو دنبال کرد نگاه

د_ آس  گه یاون  بهت  خ  زنه،ینم  یب ی هرگز  که   ی لیماما.  وقته 

نم و  با  یاون  ذارم یمرده  برسه.  بهت  دنبالته دستش  از    دیکه 

 .جسد من رد شه ی رو

 .تکون دادم سرمو

 .نگو نویا_

 .کرد ک یبار چشماشو

 نگم؟ ویچ_

ا  ی از رو_ و ما درموردش   فته یاتفاق نم  ن یجسدت رد بشه. 

 .میزنی حرف نم

 سوم_و_شصت_پارت#

 [11.07.21 23:01] 
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. زنهیوقتا م  یباال رفت که موسز بعض  ی لبش با لبخند  گوشه

 ه یچون جور  نمی صورتش بب  ی که دوست دارم اونو رو  ی لبخند

 .انگار که ... مال منه

 .گمینم گهید  کنهیم تتیباشه ماما. اگه اذ_

 .یمرس_

 .اسلحه اشاره کردم  به

 .هیخوشگل ی چاقو_

 .باال برد و توازنشو تست کرد نمونیاونو ب موسز

 .اما بازم کشندست هی نیمعلومه تزئ_

 .کرد و چرخوندش یمکث

 .هیلعنت  هیهد هیو _

 ه؟یمنظورت چ_

 .با دست لمس کرد  غشویرفتم و اون ت جلوتر
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 .شده  یروش حکاک_

 .زور تونستم حروف روشو بخونم به

 .یباش. تون زیت   شهیهم ،یکیر

 :بلند گفتم ی صدا با

 ه؟یک یتون_

 .کنهیم داشیبرامون پ ی تر یول دونمینم_

 چهارم _و_شصت_پارت#

 [11.07.21 23:01] 

گوش  موسز با  رفتن  ور  مشغول  که  دوستش  سمت  در    یبه 

 .د یبود چرخ زیم ی انتها

 ؟یمگه نه، ت_

بشم. ازاون   یگوش  نیبهم مهلت بده تابتونم وارد ا  قهیچند دق_

  روش اجرا کنم تا ی برنامه ا دیکه الگو داره. با هییقفل ها
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 بازش کنه  

 :دیپرس جولز

 مرد؟  ی مهارتتو ازدست داد قه؟یچنددق_

 ویکار  نیتو چطور همچ   نمیدوست دارم بب  ،یخفه شو عوض_

 .یکنیم

  .رو جابجا کرد دی چندتا ورق رس جولز

چون فکر    کردم،یساده شروع م  ی من اگه جات بودم از الگوها_

روز    کیباهوش بوده باشه، اون هردفعه    کهیمرت  نیا  کنمینم

برا هفته  م  دیخر  ی در  دور   رفتهیشراب  زحمت  بخودش  و 

  .داده ینم دیانداختن رس

گذاشت و بدون توجه به حرف جولز    زیم  ی چاقو رو رو  موسز

 : گفت

بازکرد  یوقت_ م  یتون  هیدنبال    ،ی رمزشو    زنمیبگرد. حدس 

اما مطمئنم    دونمی نم  ،ی.... لعنتدمیشا  ایبرادرش باشه    ایپدر  
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نزد  هیکس بهش  حکاک  کیکه  زحمت  مردها  به   یبوده. 

  .داشته باشن یخوب لیدل  نکهیمگه ا دنیخودشون نم

بطرف   هی  متوجه و  بود  شده  گلوله  که  شدم  زردرنگ  کاغذ 

آب  دمشیخودم کش  با خودکار  آدرسمو روش نوشته بود،   ی. 

باال  اونو  بود.  آپارتمانم  شماره  شامل  که  سابقم  آدرس  البته 

 :گرفتم وگفتم

 .هدفش واقعا من بودم میکه بفهم یواسه زمان نمیا_

 پنجم _و_شصت_پارت#

 [11.07.21 23:01] 

به خودش زحمت حفظ کردنشو نداده، حق با   یاحمق حت_

  .ستیجولزه. مطمئنأ باهوش ن

گفت_ باشه  شدم،  تون  ن یوارد  در    یدنبال  االن  بگردم. 

  .گردمی م نش ی مخاطب
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گوگلشم   ی ستوریهاشو چک کن. ه  امی وپ  دیجد  ی تماس ها_

  .یکه فکرشو بکن یچک کن. هرچ 

 یو گوش  کردیحرکت م  بوردیک  ی به سرعت رو  ی تر  انگشتان

 ی رودوباره برداشت وشروع به لمسش کرد. موسز به سمت تر

 ن یبرداشتم. ا  ی ا   گه یو من تکه کاغذ د  سادیرفت و کنارش وا

ا  یکی بفهمم روش    نکهیچسبناک و حال بهم زن بود وقبل 

  .نوشته شده انداختمش ی شماره ا

  .نداره .فقط شمارشه یشماره هست و اسم هی_

 .دستشو باال برد موسز

 .بهش زنگ زده نمیزار بب ب_

  کنه؟یبرامون مشخص م ویزیموضوع چ نیا_

رو برداشتم وبهش دادم وبه سرعت  دستمو با لباسم    شماره

  .کردم  زیتم

 : گفت ی تر
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  .بهش زنگ زده ی ا گهیبا شماره د ایبهش زنگ نزده،  ای_

  مصرف؟ کباریمثل تلفن _

  .موسز تکون خورد پیخوشت سر

بعض_ نم  هستن   زایچ   یآره،  تو  مربوط   ی خوایکه  اکانتت  به 

  .باشه شونیکیممکنه  نیبشن و ا

  .نداشته ی اد یز ی دوست ها یکیر نیا_

 : گفت ینیبا لحن غمگ ی تر

  چ یه   ام،ی شده داره، فقط پنج تا پ  رهیشش هفت تا شماره ذخ_

 .ستنین یکدوم هم تون

 ششم_و_شصت_پارت#

 [11.07.21 23:01] 

 چشمتو نگرفت؟  یاسم چیه_
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استفاده   یواقع  ی دوست نداشته از اسم ها   کهینه، مرد   یلعنت_

 .شناختتشون ینم دمیشا ایکنه 

بار،صاحبخونه،صورت  _ هرزه  دار،  مغازه  هرزه  اسم  چندتا  ما 

 .میدار  دیسف سمسیو  کر ییتزایپ

 .اسم صاحبخونه رو سرچ کن _

 .دیباریموسز م افه یاز ق  ی دیناام

 ز یاونجا چ کنه،یم یکجا زندگ نیبب_

 .میکن دایپ میتونی م ی شتریب 

 چشم_

تون  ی تر  نکه یا  دنیشن پ  ینتونست  مثل    دایرو  بن    کی کنه 

 .تو تنم موند ی بود و واقعا خستگ گهیبست د

 دیبا  دونمینم  گهید  اد،ین  رمونی گ  یچی از تالش امشب ه  اگه

  .میچکار کن 
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به سمتم برگشت و بازوشو دور شونه ام آورد و منو به   موسز

 .خودش چسبوند

نخواهد    یمشکل  م،یشروع کرد  نکارویتازه ا  م،ی کن یم  داشیپ_

 .شمیتموم نشه متوقف نم یت بود ماما  .تا وق

راحت  دمیکش  یآه حس  نوم  ی و  کل  در  اما  .  دم یداشتم، 

موضوع تموم بشه تابتونم بفهمم  حاال که موسز    نیا  خواستمیم

  .کنم  کاریچ  میبا زندگ دیبرگشته با

واصال   کنمیم  یمردک زنده ست در دوزخ زندگ  ن یا  یتا وقت  اما

 .ادی ازش خوشم نم

بهش فکر کنم، بطرف کپه آشغال ها رفتم    شتریب  نکهیا  ی بجا

پ  در  به جولز  انداختن    گهید  دیکردن چندتا رس  دایو  دور  و 

  .کمک کردم  ییبخت آزما ی ها طیبل
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رو برداشتم وآدرسشو چک کردم. معموال به    نی ثبت ماش  برگه

ا از  ن  ی از جاها  نکهیخودم  افتخار    واورلنزیمختلف  دارم  خبر 

 برداشتم  مویت، گوشکجاس  نیا دونمی. اما نمکنمیم

 هفتم _و_شصت_پارت#

 [11.07.21 23:01] 

 ی بفهمم کجاست، نقشه رو  تونمی م  نمیکردم بب   پیرو تا  آدرس

 .رو نشون داد یمنطقه صنعت هیتلفنم 

ن  نیا_ ممکن  م  ستیآدرس  بنظر  باشه،   ه یمثل    ادیدرست 

 .اونجا باشه ی ا گهید زیچ  هی ایکارخونه 

 .نگاه کرد  ی از اونجا به سمت تر موسز

  ی لیممکنه جعل باشه، درست مثل گواهینامه ش. خ ینشون_

 .کنهی ها رو چک نم ن یبده که سازمان حمل و نقل ا

 .جلو خم شدم به

 !کرده؟یم یکجا زندگ میقراره بفهم  ی پس چطور_
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 !لحظه هیتلفنش دست منه، _

 .رو لمس کرد  یصفحه گوش ی چندبار رو  ی تر

  نم یبب  دیاسشو دارم، با  یپ  یج  ی ستوریمعناست که ه  نیبد_

 ....بره  ییاز آدرس خونه اش استفاده کرده که جا

  .لبخند زد  ی بعد تر قهیدق چند

اسش از اونجا   یپ   یج  ی ستوریکه ه   یآدرس  نیشتریب  نگو،یب_

  .نجاستیا یلیپنج ما  بایتقر یمجتمع آپارتمان  هیشروع شده 

  .وجودموفرا گرفت  جانی ه  باالخره

  م؟یبر_

  .سرشو تکون داد موسز

  ،یکس  ی ورود به خونه    ی امشب نه، امن تر و آسون تره برا_

  .که همه سرکار باشن  میروز بر

  .چرخوندم گردنمو
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 .ی ات دارمورد اطالع نیدر ا  ادیبنظر م _

 هشتم _و_شصت_پارت#

 [11.07.21 23:01] 

 .داد لمیتحو ی کج کرد ولبخند سرشو

مواقع... کارهامون درست انجام   یکارمون نیست. بعض  ن یاول_

 .میانجام بد میتونیکه م ییکارمون روتا جا  دیاما با شهینم

 ی کیممکنه    ست،ین  یگوش  نیدر ا   یآنتون  ای  یتون  چیباشه، ه_

  .کدوم  دونمی لقب ها باشه اما اصال نم نیاز ا

  ست؟یجزوشون ن یروح_

شوخ  یبخش حرفم  بخش  یاز  ای جد  یبود   یعوض  نی.چون 

 .داره  یحس نیهمچ 

 کنم یم  دایپ  ی زی چ  هیمتاسفم مگز،    ستن،یکدومشون ن  چیه_

  .جادوم کار کنم ی تا رو نیبهم بد ی شتری.فقط زمان ب
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تنها چ  کی بعد  م  ی زی ساعت  ر  نه یا  میدونیکه  کجا   یکیکه 

پورن    لم یازف  ی اد یز ی ها  دئویو ش یکه با گوش  کرد،ی م  یزندگ

 .ومدیواقعا از چاقو خوشش م کرد،ینگاه م

سا  ی ها  دیخر از  چاقو   کرد،یم eBay تیکه  شامل  همش 

 .خوشگل بود ی ها غی و ت کی آنت ی ها

 نکه یدال بر ا  یمدرک   چیبود که ه  نیا  مینکرد  دای که پ  ی زیچ

  میبکش  شی انتقام رو پ  هیداشته باشه که قض  ی ممکنه خانواده ا 

 .شدم دی اعتراف کنم به شدت ناام دیوجود نداشت و با

گوش  نکهیا  ی برا کنم  پرت  خودمو  و   مویحواس  کردم  چک 

که قبول    یکنم. وقت  افت یدر  ی ر یزایاز سمت د  ی امیپ  دوارم یام

با اون دختر ها بره قول داد به سرعت خونه رو تخل   ه ینکرد 

 .کنه

وآفتاب گرفتن    جیخل  ریکه همشون از رفتن به جزا  ییها  دختر

 .خوشحال شده بودن
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کردم که جوابمو    ی دآورایبراش فرستادم و بهش    ی ا  گهید  ام یپ

 .نگرانشم یلیبده چون خ

 نهم_و_شصت_پارت#

 [11.07.21 23:01] 

بازوم    ی تلفن رو کنار گذاشتم وسرمو رو  ومد،ین  یجواب  یوقت

 .گذاشتم

 .متوجه شد عیسر موسز

 .یه استراحت کن.وقتش برمیباشه ماما، تورو به تخت م _

آدم ها باشم اما   ن یا  ن یآدم ب  نیتر  ف یکه ضع  ن یاز ا  متنفرم 

 .چند روز گذشته منو نابود کرد 

 :کردم زمزمه

 ..کارت هنوز تموم نشده_
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  ن یوبا ا  یبمون  داریب  ستیاما کارتو تموم شده. الزم ن  دونم،یم_

  رت یخواب گ  ادیز  ،یبخواب  دی. بایدست و پنجه نرم کن  تیوضع

 .ای. بادینم

 ی بزرگشو به سمتم گرفت. گرفتمش و اجازه دادم برا  دست

  .کمکم کنه زیم ی بلند شدن از رو 

موب  داریب  کسرهیچندروز    تونمیم_ سوسول  ،یبمونم   ی آدم 

  .ستمین

قانعش    تونستمی م  شتریب  دمیکشی نم  ازهیوسط حرفم خم  اگه

  .کنم

  .نرم شد چشماش

م_ مثل    یتونیم  بندم ی شرط  سرسخت  هیماما.  .  یتمساح 

  .دارن بخوابن از یسرسخت ها هم ن یاماحت

  .یگینه چون تو بهم م خوام،یباشه، فقط چون م_
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 رفتم ی برداشتم، همونطور که به سمت راهرو م  نی گام سنگ  چند

 : گفتم

  .ها قی رف ر یشب بخ_

 : گفت ی تر

  .مگز ر یشب بخ_

 : گفت جولز

  .ارم یه براتون مقهو 6ساعت  ی طرفا نمت،ی بیصبح م_

 : گفتم لرزان

 .زوده  یلیخ نکهیا_

 هفتاد _پارت#

 [11.07.21 23:01] 

 .قهقهه جولز تا ته راهرو اومد ی صدا
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موسز درو باز کرد و سپس پشت   م،یدیبه اتاق خواب رس  یوقت

 .سرمون بست

 .گذاشتم نشیس ی وسرمو رو دمیچرخ

 .میکنی م دایرو پ   اروی نیبهم بگو ا کنمیخواهش م _

 .صورتم کنار زد واونو پشت گردنم برد  ی موهامو از رو موسز

 .شهیتموم م ی ماجرا بزود نیا ی . همه می کنیم  داشیپ_

 .سبزش نگاه کنم-ییباال آوردم تابه اون چشمان طال سرمو

 فته؟یم یبعدش چه اتفاق_

 منظورت در رابطه باماست؟_

ابروهام به   تونمیخسته ام که نم  اونقدر اما  سرمو تکون بدم، 

 .بله باال رفت ی نشونه 

  ی ومنم به دنبال راه  ی خوایم  ی چه زندگ  ی ریگ یم  م یتو تصم_

 .دادنش به تو خواهم گشت  ی برا
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 .پلک زدم باردو

 .آنقدر آسون باشه تونهینم_

  .با انگشت شصت ووسطش باال آورد  چونمو

م  ی همونطور_ م  ی خوایکه  گفتم   یوقت  شه،یآسون  بهت 

ماما. من   گفتمیوارد انگشتت بکنم قصه نم   ی برگشتم تا حلقه ا

. من ی بر  زارم ینم  ای  کنم یولت نم  گهی. دمیهست  ی شگیوتو هم 

  .خوامی م میتورو هر روز هفته کنارم و در زندگ

  ده؟ یمونت بهت اجازه م ؟یبمونم چ واورلنزیاگه بخوام در ن _

  .موسز منقبض شد فک

ما بهم    دنی مانع رس  چکس ی بدون:  ه  نویاونو بمن بسپار. اما ا_

 .شهینم

 کم ی_و _هفتاد_پارت#

 [11.07.21 23:01] 

 .مونت ی. نه حت گهید چوقتی االن نه ه نه
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اگه    ی دوست دارم حرفشو باور کنم. اما حت  زیاز همه چ   شتر یب

  .دستمه ی روزیموسز درمورد مونت اشتباه کنه، من کارت پ 

  کنم،یم  هیرو وارد قض  رایکا  جادکنه،یاگه مشکل سرراهمون ا_

  زاره ی دارم نم  ازی رابطه ن  نیشاد بودن به ا  ی اگه اون بدونه برا

  .نداشتم  میدر زندگ  ی ادیز  ی چون شاد  اد،یمونت سرراهمون ب

  .بهم زل زد قیعم موسز

 یی تا اونجا  کنمی م   یخودم در زندگ  تیبه مأمور  لیتبد  نویا_

  .باشه ادتیشاد کنم ماما. حرفامو   تویبتونم زندگ

  .رش حلقه کردم و فشار دادمدور کم  بازوهامو

  م ی تونست ی. حاال..... اگه میداشت  یحاال هم شروع خوب  ن یهم_

قتل رو گردن من بندازه و اون   خوادیکه م  یس ی از شر اون پل

بهتر هم    مونیزندگ   م،یبکشتم خالص بش  خوادی که م  ییاروی

 .شدیم

  .دیسرمو بوس ی باال موسز
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  .گردمیبخواب، بعدأ برم  ری . حاال بگکنمیروش کار م_

 ی که از وقت  ییبه اتفاقا  رفتم،یکه به سمت تخت م  همونطور

رفته    نیشد رخ داد فکر کردم. کارم از ب  میکه موسز وارد زندگ

که به شدت   ی خونه ا  شه،یو سپرده هام داره خرج قسط هام م

 ی خونه ا  شه،یدرحال بررس   سیبمونه پل  یمخف  دمی زحمت کش

کشتنم رو   دنفر قص  هیمراقبشه.   FBIشمفرویم ی ریزایکه به د

  .کارشو تموم کنه خوادیم گهی د یکیداشت و 

  .رم ی لبم به رختخواب م  ی رو  ی با لبخند   نهایا  ی همه    برخالف

که پتو هارو کنار زدم و دور شونم   یفکر موقع  نی ا  مه؟یمرگ  چه

  .کرد   یآوردم چطور سلست کارت خوان  ادیآوردم به سرم زد.ب

 "ره ییدر حال تغ زی همه چ"

 دوم _و _هفتاد_پارت#

 [11.07.21 23:01] 

  : فصل دوازدهم #
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 موسز

 .امیمنم باهات م _

 ی پاش گذاشته بود و با زرنگ  ی دستاشو رو   کهی درحال   ا یماگنول

 .گفت نویا کردیبهم نگاه م

موضوع دور   نیاز ا  دیاما با  ،یکمکم کن  ی خوایم  دونمیماما، م_

 .یبمون

ماش  ا،یخدا_ محوطه  به  اگه   ومده ین  یاسقاط  ی ها  نیموسز 

باشم.    تونمی.مختیریبهم م  یبودم همه چ  ه یمراقب خودم 

 ی از خونه ها  تونهیم  کنهیکه فکر م  ستمیمادر مشکل دار که ن

 .کنه ی مردم دزد

 .دم یخند یمثالش حساب  به

کار دو نفرست.   ن یا  ،امایمراقب خودت باش  یتونیم  دونمیم_

توسط کاوندر    تی ری دستگ  ایخودتو در معرض خطر    ستی الزم ن

  .حق بامنه یدونیم ،ی ببرتت قرار بد ییبازجو ی که برا
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جلو  به رو  ی زور  و  نکنم  بلندش  که  گرفتم  شونم   ی خودمو 

مال خودم   نندازمش و به تخت نبرمش و اونو مثل امروز صبح

  .نکنم

  .از لبش گرفتم ی جلو خم شدم و گاز به

م_ رضا  ی چندبار  دیبا   کنمیفکر  اوج  به  امروزصبح    ت یکه 

  .یرو حساب کن ی دیرس

  .ترسوند یچپ نگاه کردنش منو حساب چپ

  ی تونیم  ،ی کرد  یبا اول صبح که منو راض  یکن یاگه فکر م_

  .ی کور خوند  ی و بر یراهتو بکش

  .دم یخنده ترک از

برا  ا،یخدا_ تو  شد  ی زن  ساخته   تونستم ینم  یحت  ،ی من 

  .حدسشو بزنم

  .شد ی جد صورتم
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و کمکش   یمونیم  ی من. با تر  نی. کار من، قوانی ایاما بازم نم_

 .کار هست نیمن و جولز حواسمون به ا ،یکنیم

 سوم_و _هفتاد_پارت#

 [11.07.21 23:01] 

وقت  هیعصبان   ایماگنول چرخوند   یاما  حدقه  در  چشماشو 

 .شه یباالخره آروم م دمیفهم

مردا_ شر  از  منو  م  ییخدا  فکر  چ  کننیکه   دونن یم  ویهمه 

 .حفظ کنه

 .ی دیماما. تو بهم چسب کنهیخدا تورو از شر من خالص نم _

گرفتم و اونو به سمت خودم کشوندم، اون دستاشو به   کمرشو

قرار داد وسپس خودشو به سمتم    نشیس  ی رو  یبیصل  شکل

 .دمشیکشوند و بوس

باش، من تورو در امان نگه    یازم عصبان  خوادیهرچقدر دلت م_

 .ستیقابل مذاکره ن  نیوا دارمیم
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 که توسط  ی بر  ی جوری  ،ی به سمت خونه ام بر  دیباشه، اما با_

FBI شد  ی ر یزاید  ،چونینش  ده ید نداده،  جوابمو   داًیهنوز 

 .نگرانشم

تورو    نقدریا  گهی د  گم یبهش م  م،یری کوچه م  قیاز طر   دم،یفهم_

 .نگران نکنه

 .ازت ممنونم_

 .همچنان اخم کرده بود اما

 .دمشیبوس دوباره

 .میگردی برم گهی چندساعت د_

 .انجام بشه  د یبا نباریبرام سخته، اما ا شهیکردنش هم ترک

 .ی بزار انیاومد منو در جر شی رات پ که ب یبهتره هر مشکل_

 .دمیقول م_
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به سرعت    نکهیا   ی حرف باالخره جواب بوسمو داد وبجا  نیا  با

که باهم   ی بوسه ا  نیکه انگار آخر  دمیبوس  ی منو ببوسه جور

 .عقب رفت، حالت صورتشو خوندم یداشت. وقت میخواه

ن  یاتفاق  چیه_  م،یکنیکارمونو م  عیماما، سر  فتهیب  ستیقرار 

 .مییایم  رونی و ب میریم

 چهارم _و _هفتاد_پارت#

 [11.07.21 23:01] 

م_ رو  هامون  ا  کیو    میریگ یجواب  کردن  نابود  به   ن یقدم 

 .ی نگران نباش  چوقتی ه  گهیتا تو د  میشیتر م   کی حرومزاده نزد

 .شهیحل م یهمه چ_

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به جولز    م،یآپارتمان گذاشت  منی قدم به داخل اتاق نش  یوقت

 : گفتم

  .بوده نجا ینفر ا هی_
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 ؟ی دونی چطور م_

 .به دورو برش نگاه کرد وبه دنبال نشونه بود جولز

موضوع رو مطرح کنم اما ته   نیندارم که ا  یمنطق  لیدل  چیه

 .شد  ی جوریدلم 

 .گهیحس ششمم م_

 ن ی و اول   داد یتعفن م  ی که بو  یآپارتمان  م،یآپارتمان قدم زد  در

  ی عکس  چی.هستی که اونجا ن  هیز یکه متوجهش شدم، چ   ی زیچ

 ز ی چ  چیه  ست،ی ن  ی ادگاری  چیچاقوها ه   رازیوجود نداره، به غ

 .ست ین یشخص

 : از داخل آشپزخانه گفت جولز

و چاقو   دهینوش  یو مشروب م  خوردهیانگار فقط م  اروی  نیا_

 .کرده یجمع م

  ت یو بدن خودش اهم  یجولز چقدر به سالمت  نکهیبه ا  باتوجه

 .متنفره نجاینداره که از اوضاع ا یتعجب داد،یم
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م_ اتاق خواب  سراغ  نش  رم،تویمن  شا  من یاتاق  بگرد،   د یرو 

 .میدیاونجا باشه که ند ی زیچ

اتاق خواب  و من سراغ گشتن داخل کمد    میازهم جدا شد  ما

 ی زی . به چدمینم   یتیاهم   چیرفتم، به کفش ها ولباس هاش ه

 نیاونقدر به ا  که یدرمورد کس   ی زی چ  ازدارم،هریاز گذشتش ن

 .باشه که کشتتش ی بده که دنبال آدم تیآدم اهم

داشت،    یکس  ای دوست  ن  ی کس  نکهیا  ای اونو  پولش    از یبه 

 .کیشر ای داشت.خانواده 

 .کردم  دایجعبه کفش رو برداشتم وفقط توش کفش پ سر

 .کردم دا یپ ی زی که ته جعبه چ   یتاوقت حداقل

 پنجم _و _هفتاد_پارت#

 [11.07.21 23:01] 

 .بالخره_
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کردم.   دایپ   شتری ب  ی چاقوها  ی عکس باال  ی کنان دسته ا  زمزمه

ب ا  ی دگار ای  نیدر  تا  پ   نکهیهاگشتم،  رو  بچه  دوتا   دا یعکس 

فوت بلندتربود اما اونقدر برام    ک ی  یکیازاون    شون یکیکردم،  

فام  هیشب باهم  زدم  حدس  که  بودن  ه  لی هم   یچ یباشن. 

  اضرم مطمئن باشم اما ح  تونمینم  ن یهم  ی پشتش ننوشته وبرا

 .پسرعمو داره ایبرادر  هی کاردویشرط ببندم که ر

آوردم،به سرعت قبل   رونیبغل زدم وازکمد ب  ریجعبه رو ز  کل

 .به حمام انداختم یجولز نگاه ش ی ازبرگشتن پ

 ؟ی کرد  دایپ  یسرنخ_

 .زده نبود و دستشو تکون داد جانیاصال ه  اون

 شد،یبار م  هیکردم که مربوط به    دا یپ  تیچندتا بسته کبر_

  .میکن  دای نجا پاو ی زیچ هی میکه بتون  ادهیاحتمالش ز

  .ه یچی بهتر از ه_

  .رون ی ب میبزن نجایازا ایخوبه، ب_
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  . بغلم نگاه کرد ریبه جعبه ز  جولز

  ؟ی کرد  دایپ ی به دردبخور زیچ_

  .دوارمیام_

نفر در زد و ما نگاهمون درهم قفل شد، به   هیاون لحظه    در

نداشت اشاره کردم،   نیبا زم  ی تراس که فاصله ا   ی ا  شهیدرش

 .میزد  رونیوجولز منتظر نشد و در سکوت از آپارتمان ب 

 ششم_و _هفتاد_پارت#

 [11.07.21 23:01] 

بلوک دورترپارک    کیکه البته    میدیرس  نیکه به ماش  یموقع

 .گذاشتم نیکف پوش ماش ی شده بود، جعبه رو رو

داشت   یک  نمیبب   خوام یآپارتمان ردشو، م  ی ازجلو  نیباماش_

  .زدی در م

  .سی چشم رئ_
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رو   سی گشت پل  نیماش  یفرمان رو چرخوند دور زد، وقت  جولز

  .مینگاه کرد گهیبدون حرف به همد میدید

  اومدن مارو خبر داد؟ یکس یکنیفکر م_

  .سرموتکون دادم 

گورمونو از    ای. بادی، اما اصال ازش خوشم نم  ستمی مطمئن ن_

و بعدش به خونه    میسر به آپارتمان مگز بزن  هی  م،یگم کن  نجایا

  .ستیدرمورد امروز درست ن ی زی چ هی. میبرگرد

 زدهمیس_فصل#

  ایماگنول

  ان،ینتظار داشتم بکه ا  یبعداز زمان  کساعتیوموسز تا    جولز

در مورد ربط دادن نقاط بهم   ی مدت به تر   نی برنگشتن، درا

 ی کمک کردم. تا االن هرچ  کاردویر  یاز زندگ  ییودرآوردن الگو

  نیچندتا هرزست که باهاش رابطه داشتن، ا  م یدیاز اون فهم
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و   خوردهی مبوده که جشن گرفتن رو دوست داشته، مثل خر  

  .نبوده ی ماهر  تکاریجنا

بزور واردش بشن و نتونستن،   خواستن ی که م  ی پس خونه ا_

  ک یکه به    یناموفق بوده و طرف  ییرباکه درمورد آدم   یگزارش

 ن یبدتر  زی بوده؟ ارت  نیکرده و دررفته ا  کیشل  یکینفر درتار

 .دمیکه درموردش شن  هیخالفکار

 هفتم_و _هفتاد_پارت#

 [11.07.21 23:01] 

 .قسر در بره یکی نیاما تونسته درمورد ا_

 .مشغول شد  ی مقاله ا تریبه خوندن ت ی تر 

مظنون   ی مرد_ بعنوان  زنش  خورده،  چاقو  مرگ  تاسرحد 

به دل   ری دستگ امابعدا  ا  ینداشتن مدرک کاف  لیشده     ن یوبا 

 .آزاد شده ستیکه اون مظنون ن ی تئور

 .ی لعنت کاردویر_
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ا  با ساعت  دوباره  کردن  ن  نویچک  الزم  زحمت    ستیگفتم، 

 .وبعدش بازشدن در اومد نی غرش ماش ی بکشم چون صدا

 : میوهمزمان گفت میبهم نگاه کرد ی وتر من

 .اون ها برگشتن_

به خونه    المی بلندشدم، خ  میصندل  ی ازرو اون  راحت شد که 

  ال یرفت هزارجور فکر و خ  رونیکه ب  ی برگشته، چون ازلحظه ا

حالت   دنیکه وارد شد با د  دمی د  یبه سرم زده بود. اما وقت

 .خورد چیصورتش معدم پ 

 شده؟ یچ_

 .چشماشو بست بعد بهم نگاه کرد  هیچندثان

 .ینیدبشیچندتا خبر بد دارم ماما. با_

  .شد خیبدنم  کل

  .میترسونیم ی شده؟ فقط بهم بگو، دار ی؟ چچرا_
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  .به طرفم اومدو بغلم کرد  موسز

  .رفتم  تیمیبه خونه قد_

  حالش خوبه؟ ی ریزاید ؟یچ_

سرشو   یونفسمو نگه داشتم.وقت  دیکوبیم  نمیتندتند در س  قلبم

  .تکون داد نفسم گرفت

 .. بهم بگو موسزیلعنت_

 هشتم _و _هفتاد_پارت#

 [11.07.21 23:01] 

 ی که قراره بگ   ی ز ی هرچ  کنه،یفکر م   ی االن ذهنم به همه چ_

 .ستیبدترازتصوراتم ن 

 .گذاشت می شونیپ  ی جلو آورد و رو سرشو

رفت _ ماما.  اومد  می بده  و  به   رون،یب  میداخل  ناشناس  باخط 

 .می زنگ زد  سیپل
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 .از بدنش رد شد و ترس منو فراگرفت یارتعاش

 براش افتاده؟  یمسیح، چه اتفاق یسیع_

 .سرشو تکون داد  یازم دور کرد وبه آروم سرشو

اما.... اون مرده، مطمئن باش    ،یبدون  ی خوایمطمئن باش نم_

  .بود واون مرده  که یکار اون مرد

شروع   نیاول  ی برا از  ا  بار  از   ،یلعنت  ی ماجرا  نیشدن  اشک 

 .شد ی صورتم جار

 !نه_

س  دستامو به  رو  اونا  وعذاب  وازرنج  کردم  موسز   نهیمشت 

 .دمیکوب

ا_ ن  نینه،  ه  ست،یعادالنه  نکرد.   یباکس  ی کار  چوقتیاون 

 !یلعنت
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از عصبان  یزمان  تا نگه    زدم یم  اد یفر  هی وگر  تی که  منو  موسز 

که خسته شدم پشت سرمو گرفت   یداشت و گلوم گرفت. وقت

 .چسبوند نش یوبه س

ودراون    سادمیوا  یهمونجا ترسان وته  یطوالن  ی لحظه ا  ی برا

 .کردم یلحظه زندگ

 .بند اومد نفسم

تموم    نویا  دیتموم بشه، با  دیموضوع با  نیا  م؟یکن  کاریقراره چ_

خودم    ره،یبم  دی با  کهیمرد  نکرد.  اون  ی چکاریه  ی ریزای. دمیکن

 .کشمشیم

 .بهش انداخت یوموسز نگاه دی لرز  زی م ی رو تلفنم

 ؟یباهاش صحبت کن ی خوای . مرایکا_

لرز  یباخشم  بدنم حال  در  آخر   دنهیسوزان  که    ی زیچ  نیو 

 .کنم یسر اون خال  ی که اون خشم رو رو  نهی ا خوامیم

 .دونمینم_
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اتفاق_ چه  گفتم  بهش  زدم.  زنگ  مونت  به  برگشت   ی درراه 

 ....شده یچ  دونهیافتاده، اون احتماال م

 نهم _و _هفتاد_پارت#

 [11.07.21 23:01] 

 .باهاش صحبت کن ماما. با دوستت حرف بزن_

 .دی لرزیدر دستم م  یتلفنو برداشت وبهم داد، گوش اون

 :گرفته جواب دادم ییصدا با

 .یه_

تو    دونمیمتاسفم. م  یلیخ  دم،یمن مگز. االن شن  ی اه خدا_

 .نیبود کیبهم نزد ی ریزایود

 .بود ختنی ودر شرف اشک ر زدیحرف م دلسوزانه

 .آره _

 .بگم یچ گهی د دونستمینم
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بپرسم. اما.... واقعا   نیازت ا  خوامیو نم  ستیتوحالت خوب ن_

 اروی  نیما. الکالن هم موافقه، ا  ش ی پ  نییایتو و موسز ب  خوامیم

 ست ینکنه دست بردار ن  داتیکه پ  یکه هست تا وقت  یهرک

 .دمیومن از دستت نم

 .وصداش موقع التماس باال رفت شونهیپر اون

 .کنمیفقط بگو آره، خواهش م  کنمیخواهش م _

 .کنهیخودش ول نمرو پشت سر  یچکیمردم ه  دونمیم

 .هم هستن گهید ی دوتا  م،یست یفقط منو موسز ن_

اتاق ندار  ان،یاونا هم ب   ستین  یمشکل_   چکس ی وه  میکمبود 

. ی شهره، لعنت  ی جا   نیواقعا امن تر  رسه،یدستش بهت نم  نجایا

 .نیدر تمام کره زم 

.  دهیموسز نگاه کردم که به دقت به تمام مکالممون گوش م  به

 .ازش بپرسم، سرشو به عالمت موافقت تکون داد نکهیبدون ا

 .میدی باشه ککه، انجامش م_
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م _ الکالن  به  وگمیخداروشکر.  سمتتون    ی .  دستورالعمل  با 

 چ یه   ذارمی. نممی داری. نگران نباش مگز .ما تورو سالم نگه م ادیم

 .دوباره نه فته،یبرات ب یاتفاق

  نکه یتصور ا  د،ازیلرزیرو قطع کردم، دستم هنوز م   یگوش  یوقت

وقت د  یموسز  رفته  آپارتمان  حال  ی ریزایبه  درچه   دا یپ   یرو 

 .شد  ی کرده اشک از صورتم جار

 هشتاد _پارت#

 [11.07.21 23:01] 

 چطور.......... کشتش؟ _

 ...ماما_

 .سرشو تکون داد موسز

 .یبدون ی خواینم گمیم یبهم اعتماد کن وقت_

 .دمیعمق چشماش نگاه کردم و وحشت و غم رو د در

 .اتفاق بخاطر من رخ داده، بخاطر من بوده نیبدونم. ا دیبا_
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 .دستانش صورتموقاب گرفت با

ا_ با دخترها    یمجابش کن  ی کرد  یتو سع  ،ی نکرد  نکارو یتو 

پ بهش  داد   شنهادیبره،  ری پول  اون  موندنشو   نجایا  سکی. 

کرددونستیم درستو  کار  تو  هرکاری .    ی کرد   یتونست  ی . 

  ست،یتو ن  ریتقص  نی. ایرو کنترل کن  یروان  هیکار    یتونی.نم

 .ی نکرد نکارویتوا ؟یفهمیم

خودمو کنترل کنم. قراره خرد    تونستمیونم  دیلرز یبدنم م  تمام

  دم ی کش یقیاستفاده بشم. نفس آروم وعم یهمه ب  ی بشم وبرا

 .ودندونامو بهم فشار دادم

 : گفت موسز

 .بکش قینفس عم گه،ید یکی دختر. نیآفر_

کارم    یوقت  دونمی هنوزم م  نکهی وبا ا  دمیکش  گهی نفس د  چند

  ی رو  ستیقرار ن  گهیتموم شد قلبم تکه تکه خواهد شد، اما د

 نکارو یا  خوام ینم  نه،ی بب  نویا  یکس   ست یولو بشم.الزم ن  نیزم
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د ممکنه  چون  ا  چوقتی ه  گهیبکنم  وانتخابم  پاشم   ن ینتونم 

 .ستین

موضوع فراتر از منه، همه رو در معرض خطر قرار دادم. اما    نیا

 .شهر پشتمونه نی مرد ا نیرحم تر یحداقل ما قدرت وتوان ب

هرچه زودتر    م،ی جمع کن  لوتویوسا   نییایدختر، باشه. ب  نیآفر_

 .بهتره میمونت بر ی به خونه 

 کمی_و_هشتاد_پارت#

 [11.07.21 23:01] 

 چهاردهم_فصل#

 موسز

که داره نجات    یرو از حس  ایبکنم تا ماگنول   ی هرکار  حاضرم

وازا ه  نیبدم  اون  نتونستم  که  متنفرم  زم  وال یموضوع   نی رو 

 .رکنم یگ
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 ا یکه ماگنول   یتاوقت  رآوردمیگ  کاردویکه در کمد ر  ی زیچ  اون

جا حت  یی روبه  که  نزد  طانیخودش  ینبرم  شدن    ک یجرأت 

 .ارم ینم رونیبهش رو نداشته باشه، ب

 .دیستون فقراتم لرز دم،یکه دراون خونه د  ی زی از چ بعد

 ،ی بد. لعنت  یلیبودم. خ  یمزخرف  ی زهایشاهد چ   میدر زندگ  من

اما    دادم یم  ییزها یچ   نیهراز چندبار خودم دستور همچ   یحت

د   ی زیچ  هی شب   چکدومیه  خوام ینم  چوقتی ه  گهیود  دمیکه 

هنم،نبودیبب آ  یشک  چی .  در  قراره  که  کابوسشو   ندهیندارم 

 .نمیبب

پ  سی پل  یوقت رو  جرم  صحنه  ماگنول  دای ها  بدنبال    ا ی کنن، 

  یی اونو به جا خوامی هست که م  ی ا گه ید ل یدل  نمی وا دنگریم

پ  که  ه  داشیببرم  کاوندر    یفرصت  چ ینکنن.  پل  ایبه    س ی هر 

رخ داده    ی ریزای د  ی که برا  یتابتونه عکس اتفاق  دم ینم  ی ا  گهید

 .رو نشونش بده 
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 .چوقتیه  نه،ی رو بب ی زی چ نیهمچ  ست یالزم ن اون

  ا یماگنول   دم یکه د  ی. و زمانمیجمع کرد  لمونویبه سرعت وسا  ما

م جمع  رو  برا  اد یب  کنهیچمدونش  اون  که    ن یسوم  ی آوردم 

وسا کردن  در حال جمع  اعتراض  لشهیهفته  بازم  نکرد.   یاما 

 .که الزم بود رو انجام داد ی سرو صدا نکرد، اون فقط... کار

اون بود االن عقلشو ازدست داده بود،   ی جا  ی ا   گهی زن د  هر

 .سونیم  ا یاما نه ماگنول  ریی باتوجه به اون همه هرج و مرج وتغ

ا  یهرشک  اگه م  نکه یدرمورد  کنه    مویزندگ  تونهیاون  کنترل 

 .داشتم، کامال حل شد

 .و مال منه هیقو داًیشد اون

 دوم _و_هشتاد_پارت#

 [11.07.21 23:01] 
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بعد، جولز به معاون ساکت مونت اجازه داد   کساعتی  درطول

چونشو    دیمن د  یبود ووقت  ی نامه در دست و   ک یداخل.  ادیب

 .باالداد واونو به سمتم گرفت

ا  ست ین  الزم  م  نیبه  چطور  اون  که  ا  م  دونست یفکرکنم 

ا  م،ییکجا آدرس  خودم  اگرچه   نجایچون  دادم.  بهش  رو 

 .. حرومزاده باهوشدونستی م نویاون خودش ا کنمیفکرم

خط  نامه با  مونت  دستورالعمل  کردم،  بازش  و  گرفتم   ی رو 

 : نوشته شده بود

نکنه، بعداز    بتیتعق   یکس  ،ی که قبال اومد  ایب  ی همون ورود   به

  ی ازجلو  نویبده، اون ماش  ی رو به و  دایکل  ی پارک کرد  نکهیا

م  نگ ی پارک کلکس   ده یحرکت  در  . ذاره یم  م یشخص  ونیواونو 

 .کرد ینخواه دایپ  یاجی بهش احت

 .زل زدم  ی خوندن نوشته رو تموم کردم به و یوقت

 .میآماده ا  بایما تقر_
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 .ستهیکه منتظر با رونی سرشو تکون داد و رفت ب اون

 .با نگاهش اونو دنبال کرد جولز

 .اقعا ساکتهو  ارویاون _

ساکت   یتمام مدت دوروبر مونت باش  یاحتماال بهتره که وقت_

 .یباش

 .در اون بود نگاه کردم   ی که اتاق جولز وتر ییراهرو به

 ن؟ یآماده ا_

در    وترشیاومدو کامپ  رونیاز آشپزخونه ب  یدست  فی با ک  ی تر

 .بود گشیدست د

 .من آماده ام  یول دونم،یجولز رو نم_

  لیوسا  ی که آماده بود  یهستن, موقع SUVهام االن در  فیک_

 .برم یم رونیرو ب ا یتو وماگنول

 .شونه جولز گذاشتم  ی رفت، دستمو رو  رونیب  ی که تر  یموقع
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 ....ودرمورد قبل قی رف یمرس_

 سوم_و_هشتاد_پارت#

 [11.07.21 23:01] 

کردم، با   دایرو پ  ی ریزایجسد د  یفکر کردم که وقت  یموقع  به

 .دم یکرد وصورتشو د دایجولز منو پ ی ادیفر

 حالت خوبه؟ _

 .بود نیجولز غمگ  چهره

انگار   کنمیبود. حس م   ی . اون واقعا....  اتفاق بدقی رف  یلعنت_

خودم عالمت مسیح   ی برا  دیبا  کنم یهردفعه که بهش فکر م

 .بکشم

وموقعش که شد بهم خبر بده.    یحرف بزن  دیتو با  دونم،یم_

 .میکنیم دا یحرومزاده رو پ  نیباشه؟ ما ا

 .کرد  ن ییسرشو باال پا یآروم به
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زن، حق   هیبا    ی کار  نیبعداز انجام همچ  ی مرد  چیالبته. ه _

 .زنده موندن نداره

م   دیاس باال  داشت  که  قور   ومدیمعدمو  بغل رو  واونو  دادم  ت 

 .کردم 

 .یگی برادر. درست م  یگی درست م_

 ه یزیچ   قایرهاش کردم، حالت صورتش مصمم بود که دق  یوقت

 : .  بهش گفتمکنم یکه حس م 

خودمو هم بردارم.    لیو وسا  انهی مگز تموم شده    نمی بب  رم یم_

به    نکهی . بعد از اامیم  سی کن من با رولز رو  یرانندگ  suvتوبا

  ن یماش  ی جا برا  هی. مونت  میدی م  ی رو به و  دایکل  م،یدیاونجا رس 

 .مینزار، ممکنه برنگرد نجایا یچ  چیها داره. ه 

میندازم.   ی به اتاق تر  گهینگاه د  هیومن آماده ام اما    دم،یفهم_

 .زارهیجا م ی زیچ هی شهی هم یاون عوض
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حرف بزنه بازم اونا مثل   ی نطوریا ی جولز در مورد تر هرچقدر

  ه ی قراره    میدیبه خونه مونت رس  یوقت  برادرن وخوشحالم که

 .جا باشن

 م یکه امروز شاهدش بود  ی زیچ  دنیبعد از د  دینبا  چکسیه

 .تنها باشه

 چهارم _و_هشتاد_پارت#

 [11.07.21 23:01] 

 ا یماگنول  دمیو من به اتاق خواب رفتم و د  میازهم جدا شد  ما

 .چمدونشو بست نیدوم

 تمام شد؟ _

 .د یو منو در درگاه در د د یچرخ

ا  لمیآره، کارم در جمع کردن وسا_ روزا    نیخوبه، خوبه که 

 .دارمیبرنم  لیوسا ادیز
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  ن یموضوع متنفرم اما فقط فکر کردن به تموم شدن ا  ن یا  از

 .کنهیخوشحالم م هیقض

و    شه یموضوع هم حل م  نیماما، ا  کشهیطول نم  ادیز  گهید_

 .م یشی جا مستقر م هیدر  یبعدش به مدت طوالن

 .دمیلبش د ی رو   یاندک لبخند

 .هیفانتز هیمثل   ی زی چ نیدرحال حاضر همچ _

ا  شه،یم_ آماده  اگه  صبرکن.  جولز    لتویوسا  ی فقط  و  ببرم 

 .ذارهیم نیاوناروداخل ماش 

 .میوما آماده ا  نجاستیا ی و

نشانه   هیوپس داد،    دیکش  ی ا  گهیو کوتاه د  قی نفس عم   اون

ا   گهید از درون م  نیکه چقدر  اونو  ومن   خورهیموضوع داره 

 .کنم یتمومش م

 .میبکن نکارویا ایباشه، ب_

**** 



 
 

174 

 پانزدهم _فصل#

 ا یماگنول

شدن برام    رایمونت وکا   یخانوادگ  ی ها  ی از ورود  یکی  وارد

ه  ستین   ی دیجد  ز یچ قبال  ا  چوقت یاما  باروبنه   نی با  مقدار 

 .ستی ن هیو فقط منظورم اسباب و اثاث ومدمین

که در راهروها    ی و غم تازه ام با هرقدم  ی ریزایمربوط به د  افکار

  ی که با فرش  ییکه به راهرو  یتا وقت   میداریها برم  دنیو چرخ

 .همراهمه میرسیم ییوطال یمشک  د،یبه رنگ سف

به سمتم   رسهیپام به فرش مجلل اونجا م  هنکیبه محض ا   رایکا

 .ادیم

 .یینجایخوشحالم که ا_

 .کشه یحرف، منو تنگ در آغوش م نیگفتن ا با

 پنجم _و_هشتاد_پارت#

 [11.07.21 23:01] 
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نه  اتفاق درحال رخ داد  نیا  شهی متاسفم مگز، باورم نم   یلیخ_

با   د یکه با  ستی. به الکالن گفتم، مهم نمیکنی اما درستش م

  ن یا  ی جلو  دیبه چند نفر لطف کنه. با  ایچندنفرحرف بزنه و

 .شخص گرفته بشه

بهم بده رو قبول    خواستیکه م  یبغلش کردم و آرامش  منم

 .کردم 

 .کردمی چکار م دیبا دونمیمتشکرم ککه، بدون تو نم_

 .زد یهنوزم منو گرفته بود ولبخند کوچک د،یعقب کش اون

نبود_ توهم  اگه  نم  ،ی و  زندگ  دونستمیمنم   د یبا  میبا 

  .میحساب  یموضوع ب نیدر ا  کنمی. فکر مکردمیکارمیچ

و جور     شییدوستم بخاطر نحوه آشنا  نیکه بهتر  قتیحق  نیا

م تشکر  ازم  داره  مونت  با  م  کنهیکردنش  من   دهینشون  که 

هم    رای. خداروشکر که کاستمیرو بلد ن به روش معمول    یدوست

 .ستیبلد ن
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چ_ به  اگه  بدم.  هارونشونت  اتاق   ن یداشت   اجیاحت  ی زیبزار 

داخل  نیتونیم بردار  یتلفن  بگ  نیرو  رو  از  نیریوصفر   .

نترس ب  نیدرخواست کردن  برا  ستی.ما  کارها  ی نفر    ی انجام 

 .و اون ها قادر به کمک هستن م یمکان دار نیا

برد ودرشو باز    ییوطال  دیسف  ،یبا در مشک  یمارو به اتاق   اون

  ن ی که مثل ا  خورمیوقسم م  می کرد و من وموسز وارد اتاق شد

اتاق   وارد  که  شد  هیبود  لوکس  چمیهتل  همه  رنگ   زی.  به 

 .هیو مشک ییطال د،یسف

الکل   خچالی_ مشروبات  از  آ  یپر  گازدار،  آب  و  شراب  ب و 

ته   ن یبخوا  ی وهرچ آماده  آشپزخانه  که    ی زی هرچ  ه یهست. 

شماره صفر رو    ه یروز. فقط کاف  ا یهست. هرزمان، شب    نیبخوا

 .ارهیرو براتون م نی که بخوا ینفر هرچ هیو نیریبگ

 .دی وجولز چرخ ی به سمت تر  اون
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بهم   قهیدق  هیاتاقه.    نیا  هیاتاق شما ته راهروئه، اونجا هم شب_

 .دمینشونتون م نیفرصت بد

 .نشونشون بدم تونمیمن م_

... میدی از راهرو اومد، ماهم به سمت مونت چرخ  یبم  ی صدا

 .در بغل داشت شوی... که پرنسس لباس صورتواورلنزیشاه ن

 ششم_و_هشتاد_پارت#

 [11.07.21 23:01] 

 دخترکوچولوم چطوره؟   داره؟ی ب ی رور_

دو  رایکا ها  اون  سمت  به  سرعت  سمت   دی به  ودستشوبه 

 .دخترش دراز کرد

داشت.اون سرشو در گردن   ی ا  گهید  ی نقشه ها  ی رور  گرچه

 .داد  ییپدرش فرو کرد و صدا

 .کرد  تیحرف همسرش رو اذ نیبا ا مونت
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همه   هی  ی انگار_ دست  از  وحاال  بزنه  چرت  نتونسته  نفر 

 .کردی دستش بود اجراش م  ی اگر کد موشک هسته ا   ه،ی عصبان

 .....آه، دخترکم_

 .کمرشو نوازش کرد رایکا

 پدرشه، مگه نه؟ خواد ی روکه م یوحاال تنها کس _

کودک   هیهمزمان آنقدر ترسناک باشه و  تونهیمرد م   هی  چطور

 .کنهیم  نکارویاما ا ستیغرغرو رو حمل کنه، معلوم ن

 .ادیبهش م یلیخ یب یبه طرز عج  و

نخواهد بود، مگه   یبراش کاف  ی ا  گهیمرد د  چی البته چون ه_

 نه پرنسس؟ 

  ی شک   چیلحن ممکن صحبت کرد. ه  نیبه دوستانه تر  مونت

 .ستی اون مرد دخترشو دوست داره، ن نکهیدرا

لبخند   ی رور من  و  کرد  فوق  ی غرغر  اون  ترزدم،    ن یالعاده 

 .دمیکه به عمرم د هیزیچ
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ورز   نیا فقط بهش عشق  قراره  بشه چون    دهیدختر کوچولو 

نم  اجازه  نزد  ی ا  گهید  ز ی چ  چیه   دهیمونت  بشه،   کی بهش 

 .باشه ی نطوری هم هم  دی. وباچوقتیه

براش افتاده وارد شد و    یکه چه اتفاق  ی ریزایمربوط به د  افکار

 .جلوشونو گرفتم

 .کنهیبهم نم ی کمک چیخودم گفتم االن ه به

نم  ی زیچ  رایکا که  گفت  ارورا  و  مونت  اما    تونمیبه  بشنوم 

 .دمیجوابشو شن

م_ ا  تونهیاون  به  ما  بمونه،  نشون   نیبامن  اتاقشونو  مردان 

 .انهیدوباره بخوابه  خوادیکه بعدش م  مین یب یو م میدیم

م  یکی  دیشا حدس  بخونم،  براش  هم  کتاب   د یبا  زنمیدوتا 

 .صدامو عوض کنم

 هفتم _و_هشتاد_پارت#

 [11.07.21 23:01] 
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فکر کردم   نیبچه خودشو در آغوش پدرش جمع کرد وبه ا  اون

 !چرخونهیانگشتش م  ی رو پدرشو دونهیم ایکه آ

و جولز رو به طرف    ی ومونت، تر  دیپشت سربچه رو بوس  رایکا

تابه من وموسز نگاه کنه، انگار که    دیچرخ  ی ته راهرو برد. تر 

م ب  خواستیچشماش  بزنه  کارونیاز حدقه  عکس    یوقت  رای. 

 .قهقهه زد دیالعمل اونها رو د 

نم_ چ   دوننیمردم  کوچولومون  وپرنسس  الکالن  ه درمورد 

م  ی فکر قسم  ا  دونمینم   خورمیکنن.  به  و   نیچطور  سرعت 

  ی مطمئنم وقت  کنه،یاون دختر پدرشو گوش به فرمان م  یآسان

 .شه یلوس م یلیدوسالش شد خ 

با_ ها  هم  ی برا  دیدختربچه  بشن،   نقدریپدرشون  لوس 

 .خداروشکر که بچه شما هست

 .ادامه داد ی با لبخند  موسز



 
 

181 

حس    نیا  ندهیکه درآ   کنمیبه درگاه خداوند هر روز دعا م_

 .بشه بمینص

 .دستمو گرفت و فشار داد ومن خشکم زد اون

 کنم؟یکه من فکرشو م گه یم ی زیاون چ  صبرکن،

 .زد ی لبخند رایکا

 موسز؟ ی خوای تو بچه م_

 .جواب داد یمکث  چیه بدون

 .بله خانم_

ردم. با لحن  بهم نگاه کرد با حالت شوکه بهش نگاه ک  یوقت

 :گفتم یمحتاط

 ؟ی خوای واقعا بچه م_

  یهم خوبه،همش به خودت بستگ  یکیسه تا دوست دارم اما  _

 .داره ماما
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رو   داشتمینگه م  یدراعماق وجودم مخف  شهیکه هم  ی زیچ  هی

 .حس کردم

 .ادیم شی پ یچ  مینیشروع کنم وبب یک یهم با  دیشا_

 هشتم _و_هشتاد_پارت#

 [11.07.21 23:01] 

 کساعت یبود. لبخندش کامال برعکس    ی موسز پراز شاد  لبخند

م کاش  اتاق شد.  وارد  که  بود  در    ی ریتصو  تونستمیقبل  که 

 .کنم نی گزیجا نویمغزمه رو بسوزونم وا

 .نیموافقهردوتون  رسهی پس به نظر م_

ب  رایکا اتاق  از  برا  رفت،ی م  رونیداشت  شک   نکهیا  ی بدون 

. میموضوع حرف بزن  نیدرمورد ا  میبتون  نکهیتنهامون بزاره تا ا

 را یکا  کردمیهم م  مانیفردا زا  ن یندارم که اگه هم  یشک  چیه

م ترهم  ا  شدیخوشحال  باهم   میبتون  نکهیتا  رو  هامون  بچه 

 .میبزرگ کن 
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 : گفت دیبه راهرو رس یوقت

هاتون رو   لیو وسا  دیتنها باش  زارمیاز چمدون هاتون، م  نمیا_

.اتاق اون مردها ته راهروئه، اگه دکمه صفر رو  د یاریازتوش درب

بد کن   ن یفشار  درخواست  م  ن یو  ها    نیخوای که  اون  اتاق  به 

اگه آماده شام    کنه،یم  یدگیاپراتور به درخواستتون رس  ن،یبر

 .شهیسرو م  ۷ساعت   ن،یهست

 .دستمو رها کرد ومن به سمت دوستم رفتم موسز

کارها_ تمام  از  خوشگلم،  کرد  ییمتشکرم  برامون    ،ی که 

 .میسپاسگزار

 .زد  ی لبخند

مگز، از تمام    فتهیبرات ب  یاتفاق  چ یه   زارمینم  کنم،یخواهش م_

 .رم یگ یتوانم کمک م

 : تنگ در آغوش گرفت و کنار گوشم زمزمه کرد منو
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  زو یقراره درموردش همه چ   می و اون مرد... بعدأ که تنها شد_

ازت سه تا بچه داشته   خوادیکه م  ی در مورد مرد  دیبا  ،یبهم بگ

 .باشه بشنوم

 .فشار دادم کمرشو

 .ینیککه، تو بهتر یمرس_

 .دیکش عقب  بعدازچندلحظه

م_ بب  خوام یفقط  بانمیتوروخوشحال  فقط  حاال    نیا  دی. 

 .میو بکش مینی حرومزاده رو بب 

 .زد  ی حرفش لبخند نیا پشت

 نهم_و_هشتاد_پارت#

 [11.07.21 23:01] 

 .کرده  تیاخالق مونت به توهم سرا_
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که فکرشو   ی زیتورو از چ   نه،یهم  یاما عشق واقع  نطوره،یهم_

م  ی قو  ی کردیم کارها  کنهیتر  م   ییو  فکر    ی دیانجام  که 

 .وحاال نوبت توئه رممکنهی غ ی کردیم

  !یچه مفهوم ،یواقع عشق

* 

 شانزدهم_فصل#

 موسز

دخترش نشسته    نشونینشست، کنارش زنش وب  زیسرم  مونت

  ی . دخترش لباسکنهیم   زمیموضوع سوپرا  نیچرا ا  دونمیبود. نم

نوشته    دهیپوش روش  م"که  ومن   "نداره  یمشکل  گهیبابام 

 .کنهیهنوزم در شوکم که مونت آنقدر آشکارا ابراز احساسات م

در حلقه    اما ما  م  میهست  یداخل  ی بازم  فکر  اون   کردیاگه 

اطالعات به ضررش    نیازا  ای  می شیم  دیهرکدوممون شامل تهد

 .میبودمرده  می بر رونی از اتاق ب نکهی قبل از ا م یکن یاستفاده م
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نگاه مونت در    ر یرفتار رو دارن اگر چه از ز  نیبهتر   ی وتر  جولز

 .نرفتن

 :گفت ی شراب مونت به تر  ختنیر موقع

 .یتو هکر  هست دمیفهم_

عنوان کنم،   اتمونیعمل   ی فناور  سیخودمو رئ  دمی م  حیترج_

 .از اونه یاما آره هک هم جزئ

 .چونشو باال برد مونت

 ؟ی که انجام داد یهک ن یسخت تر_

 .دنبالم باشه نترپلیا س یکه ممکن بود پل ی زیهرچ _

 .قرار گرفته بود ری تحت تاث  مونت

 جالبه،  _

 .به جولز نگاه کرد و

 ه؟ یو کار تو چ_
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 نود _پارت#

 [11.07.21 23:01] 

ب_ موسزم،    هیشب  شتریاحتماال  مراقب  من  کارمندساکتتم. 

 .میشناسیوقته همو م یلی. خدمی بخواد رو انجام م ی هرکار

 .تکون دادم سرمو

وباهم    میشناسیدهه هست که هموم  کیاز    شتریمن وجولز ب_

 .وستیبعد بهمون پ کسالی ی . تر میکن یکارم

 .نیرو شما سه تا باهم ساخت  ی جالب زنسیب_

 .مینداشت یشغل نیاگربخاطر تو نبود همچ_

 .توجه مونت به من برگشت  کل

 چطور؟ _

ماگنول  ینگاه ا  ایبه  به  اول  نیانداختم،  که  باره   نیفکرکردم 

 .براش خوبه دنشیاما بهرحال شن گمیبهش م
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 ...شدم  دیوتبع  ی نوع کردمم  انا یزیلوئ  التیورودمو به ا  یوقت_

 .به همسرش انداخت  ی ا نانهینگاه خشمگ رایکا

 .ی کرد  ی کار نیالبته که همچ _

 .پاره  شیبودم، آت یاون زمان آدم متفاوت_

 .چشماشو گرد کرد و من به داستانم ادامه دادم رایکا

دره _ که  بودم  تگزاس  به  رفتنم  مرد  وستونیدرراه   ی به 

بار مست کرده    ه یداشت. در  واورلنزین  ی اهال  ی برخوردم، لهجه  

م صحبت  دوباره  شروع  درمورد  و  ا  کرد،ی بود  منم   نکهیبا 

کنارش نشستم   یصندل هی ی دوباره شروع کنم، رو   خواستمیم

  دمشاتم رو خورده بو  نیهاش گوش کردم. دوم  ییگو  اوهیوبه  

 .مرگشو جعل کرده  نا یکه اون افشا کرد دراوج طوفان کاتر

 .بودن  دهیداستان رو شن  نیدن چون قبال اوجولز لبخند ز  ی تر

 ؟ یگیم ی جد_

 کمی_و_نود_پارت#
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 [11.07.21 23:01] 

 .کردی نگام م ی با کنجکاو ایماگنول

 ...آره، اون_

حرف   نیا  دیسمت بچه اخم کردم چون مطمئن نبودم با  به

 : بهم گفت رایرو بزنم.کا

 .پس ادامه بده یگیم یتوچ فهمهیاون نم_

که هم قد ووزن ورنگ پوست   صی تشخ  رقابلیجسدغ   هیاون  _

بودپ ک   دا یخودش  بودو  حلقشوکنارجسد    فیکرده  و  پول 

ا خونه  در  جسدو  اون  بود.  ز  ی گذاشته  رفته    رآبیکه 

 .بودگذاشته بود

 :دیپرس مونت

 دررفته بود؟ یچ ی برا_

زن سابق داشت که ازش   هیزنش. اون حرومزاده    یاز خرج_

د بود  خورده  قسم  و  نم  چوقتی ه  گهیمتنفربود   کنه یازدواج 
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بهش پول   نکهی . اونم از اگرفتی چون هرماه ازشوهرش پول م

  یزندگ  هیگرفت فرارکنه و  میبده خسته شده بود، پس تصم 

 .شروع کنه دیجد

 .قهقهه زد  رایکا

به   نکه یگشو جعل کنه تا امر  دهیم   حیاگه به مردباشه ترج_

 . زنش نفقه بده

ودرباز شد وچند نفروارد اتاق شدن که    دنیخند  ز یسرم   همه

م وس  زنمیحدس  باشن  اومده  آشپزخونه  بزرگ    ی ها  ین یاز 

زمان    هی. در بقدادیهارو م  یکول  ه یغذادستشون بود که عطر ادو

و نفس راحت   ایشدن ماگنول   لکسیر  دنیشام گفتگوکم شدو د

 .منو آروم کرد دنشیکش

بچه رو بلند کرده بود، مونت   رایتموم شدن شام، که کا  بعداز

 .و دستور داد دیبه سمتمون چرخ

 .در کتابخونه بهم ملحق شو یدنینوش هی ی برا_
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 دوم _و_نود_پارت#

 [11.07.21 23:01] 

 .انداختم  ینگاه  ایبالفاصله موافقت کنم، به ماگنول  نکهیا  ی بجا

 : و گفت د یباال پر رایکا

برا_ دارم  با  قهیچنددق  ی مگز، دوست  اول  فقط    د ی بدزدمت، 

 .رو بخوابونم  ی رور

 .بلندشد  یصندل  ی ازرو ایماگنول

 ی برام حواس پرت  تونهی. مکنمیخوابوندنش بهت کمک م  ی برا_

 .باشه ینیریش

به همسرش   ی ز ی و چ دیدخترشو بوس ری بعنوان شب بخ مونت

 .گفت

وبدنمو کش وقوس دادم.   زانداختمی م  ی سفره رو رو  دستمال

افتاد که از آپارتمان    ی به جعبه ا  ادمیکار    نیبه محض انجام ا

 .باخودم آوردم  نری ارت
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آوردم    نر ی ن ارتکه از آپارتما   ی داخل جعبه ا   نی ،بر  ی جولز، تر_

  ه یعکس از اون و    هی.  نیداکنی پ  نیتونیم  یچ  نین ین،ببیبگرد

 .بود. ممکنه برادرش باشه هشیبود که شب گهید ی بچه 

 .د یدرخش ی تر چشمان

وحساب_ درست  عکس  م  ی اگر  رو   تونمیباشه  طرف  سن 

شکل  نم یوبب   ادکنمیز بهمون    یممکنه چه  باشه.حداقل  شده 

چهره    صیبرنامه تشخ  قیباهاش ازطر  میکه بتون  دهیم  ی زیچ

 .کرده نکارو یا هیکجاست، اگه البته اون کس میبفهم

 .شد ی متوجه مکالمه من وتر مونت

ن  نکارویا_ مهم  ک  ستیبکن،  پ  ه،یاون   م یکنیم  داشیما 

 تونهیحوادثه، م  نی نباشه که پشت ا  یاگه کس  ی. حت مشیاریوم

قانع کننده   یلیخ  تونمیدرموردش بده. من م  یبهمون اطالعات

 .باشم
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بست.   ی زیدهنشو بازکرد که جواب بده اماقبل ازگفتن چ  ی تر

  م یبتون  یکنیفکر م"بگه :    خواستیتصور کنم م   تونمیفقط م

اما معلومه   "گه؟یم  ی زیواقعا بهمون چ"  ای  "  م؟یکن  داشیپ

سرم  ادشی وقتمینشست  یک  زیاومد  باش  ی.   میخودمون 

سطح    شیعملکردمون ممکنه آروم باشه اما مونت و امپراطور

 : بجاش گفت  ی هستن. تر ی ا  گه ید تفاوتم

 .هینقشه خوب_

 سوم_و_نود_پارت#

 [11.07.21 23:01] 

د که  بلندشد وبه سمت در رفت، منتظرم نش  ز یازسرم   مونت

م   نهیبب براانهی  رمیدنبالش  دادم.    ی جولزوتر   ی . سرمو  تکون 

 .هی هدف چ  دوننیبگم چون اونام ی شتریزبی چ ستیالزم ن 

 .نیهم  ا،یموندن ماگنول درامان
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راهروها شدم   ی رفتم، وارد هزارتو   رونیمونت ازاتاق ب  سرپشت 

 .که قبال اونو اونجا مالقات کردم دمیرس ی وبه کتابخونه ا 

پرس  اون وبدون  رفت  مشروبش  قفسه  سمت  برام   دنیبه 

ر توختیمشروب  معمول  گناهکار   نیا  ی .بطور  هفت  خونه، 

 .شهیانتخاب م شهیهم

دسته دار    ی ها  ی از صندل  یکی  ی اونو بهم داد، رو  نکه یا  بعداز

 دن یاشغال کردم. بعداز نوش  گشوی د  یکینشست. من    یچرخش

 : دی پرس ی اجرعه 

 چقدر بد بود؟ _

 ؟ ی ریزاید_

 .نوع جوابه هینکرد، که خودش   دییتأ حرفمو

  دوارم یام نم،یبب  خواستمیکه هرگز نم ی زیبد. واقعا بدبود، چ_

 .نمینب  چوقتیه

 .عبوس بود  صورتش
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 شکنجه شده بود؟_

بتونم    باوجود بودکه  ذهنمه سختم  در  که  اون صحنه  تصور 

 .مشروبم روقورت بدم

 .نمرده بود عیآره وسر_

 .منقبض شد فکش

 ...برسه ایو اگه دستش به ماگنول_

 .رسهینم_

 : گفتم  رهی خ ینگاه با

 .فتهی اتفاق نم نیا_

شهر منه واون    نجایهرجور که شده، ا  م،یکنیم   داشیپس پ_

 .از حدش گذشته

 چهارم _و_نود_پارت#

 [11.07.21 23:01] 
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 می بتون  دوارم یوام  کنهیم   ادیسن طرف داخل عکس رو ز  ی تر_

داخل    کهیاون کس  ادهیاحتمالش ز  م،یکن  داشیپ  قیطر  نیازا

  گه ید  لیدل   هی  نم یبود، اکه    نر یروح باشه.ارت   هیعکس هست هم  

فام باشه،  خانوادش  طرفِ  اون  اگه  خانوادش،  ممکنه   لیکه 

 .باشه زی ارت

 .و بهم نگاه کرد دینوش شویسکیو مونت

  یبراش هست. اون دشمنان  یلی دل   هیاگه اونم روح باشه پس  _

 .م یمورد استفاده کن نیازا می تونیم خوان،یداره که مردشو م

 ادش یبپرم وسط حرفش و خوادی زل زدم، غرورم م  میسکیو به

به جز من حق دست زدن به اون حرومزاده   چکسی که ه  ارمیب

م نداره.  بکشمش  خوامیرو  بخاطر    -یخال  ی بادستها-خودم 

 .نداره یت ی کرده، اما اهم  شی وزندگ ایکه باماگنول ی کار

اونو   خوامیم  ره،یفقط اون حرومزاده بم   خوامیم   هیقض  انیدرپا

 ی تمام بد  خوامی کرده خالص کنم. م  رشی بانگی که گر  یازترس
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کردن آدما   دیکه درناپد  هیزخوبیبشه، چ  دیناپد  اشیدن  ی ها

 .ماهرم

 .هرجور که شده_

 : مرد روبروم گفتم به

 .رهیاون بم خوامیم_

 .زد  هیتک شی به صندل مونت

گفت  ی نجااومدیا  یوقت_ قصدت  پانزده    زیسوپرا  یواز  شدم. 

برگشتن   ی دور موندن وسپس تالش برا  ی برا  ی اد یسال زمان ز

م  ی وکار بنظر  اما  دادنه.  ا  یمشکل  چیه  رسهیانجام    ن یواسه 

 .که کردم ی دخالت ،برخالفینداشت هیقض

 .با طمع دودم*خارج شد  ی لبها  نیازب ی ا خنده

 .یمرس  ،یبرام خراب کن  زویهمه چ  ی کرد  یآره تو واقعا سع_

 .لبش باال رفت  ی  گوشه
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براش    قتیگرفتم که حق  میزنم مهمه، تصم  ی برا  ا یماگنول_

 .یگذشت یروت به خوب ی از مانع جلو رسهیمهمه، به نظر م 

 پنجم _و_نود_پارت#

 [11.07.21 23:01] 

که انجام داد   ی که کرد وجور   ی اون مرد روبخاطر کار  تونمیم

که همه چ اونه.خوشحالم  با  اما حق  کنم*،  آشکار    زیخفش 

 .کنم  یازش مخف  ی زیچ   ستیالزم ن   گهیشده، خوشحالم که د

چ _ دار  یل یخ  ز یهمه  تفاهم  باهم  ما  اما  نبوده  اون    م،یآروم 

 .کنم یخراب نم  زوی بخاطرش برگشتم ومن همه چ دونهیم

 ه؟یحل شد نقشت چ هیقض ن یا نکهیبعداز_

روترسوند اشاره کرد   ایکه مونت به اون مرد که ماگنول  ی جور

حق با    دوارمیام  داًی. شدشهیحل م  عیکه سر  کنه یانگار فکرم 

آماده   و  اطالعاته  دنبال  به  اون  سؤالش....  گرچه  باشه،  اون 

 ل یبهش بگم، مونت اطالعات روبه اسلحه تبد  ی زی چ  ستمین
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ن  کنهیم   هم یعل  تابر   ادی ب  رشی گ  ی شتریب  زی چ  ستی والزم 

 .استفاده کنه 

باماگنول  یوقت_ فرابرسه  م  ایزمانش  حرف    زنم،یدرموردشون 

 .ی شنویدر موردشون م ی مطمئنم به زود 

 .باال رفت ونگاه کنجکاوشو بهم دوخت ابروهاش

 .ی اطالعات ند یگرفت میتصم هوی_

حت   زها یچ  یبعض_ که  هم   یهستن  قدرتمند  مونت  الکالن 

 .دونهنفر درموردشون ب نی اول ستیالزم ن 

 .دینوش شوی سکیکردن من و یبا بررس اون

 ی تیتا انجام مامور  ی لوکسیاز گانگستر ب  یاز جزئ  یتوراه طوالن_

 ر ی بگم، موسز تحت تاث  دی. بای در شهرم بدون اجازه من اومد 

راه    ی قدرتمند  زنسی. بدهیرخ نم  ادیاتفاق ز  نی قرار گرفتم وا

 ی که تو ومن درش زندگ ییایالزم در دن  سیسرو هی ،یانداخت
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 ی خوای تمام شد، م  وعاتموض  ن یتمام ا  نکهی. بعد از امیکنیم

 ؟ ی ادامش بد

فکر    کننیکه بهم مراجعه م  یان یکه دارم و مشتر  یشهرت  به

بازهم ماگنول اما    یا  یاون مجبور به زندگ  خوامی. نمایکردم، 

 .جابجا بشه  دیباشه که مدام با 

نم_ د  نمیا  دونم،ی هنوز  م  نیب  ی ا  گهیبحث  واونه،   تونم یمن 

 .انتخاب کنه ذارمی بخواد بهش بدم و م یدرزندگ  یهرچ

 ششم_و_نود_پارت#

 [11.07.21 23:01] 

 .چرخوند وانشیرو درل  یسکیو مونت

ا_ خودخواهانه  شکل  به  گرچه   ن یدرا  دوارمیام  ی موافقم. 

 ی نفربه مهارت ها  هی  یک  ستیمعلوم ن   چوقتی،ه یبمون  زنسیب

احت ب  دا ی پ  اج یتو  فقط  ا  یموقع  میباش  دواریام  ایکنه.   ن یکه 
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استفاده    ایخودت وماگنول  ی مهارت برا  نیتموم شد ازا  هیقض

 .ینکن

که در گذشته   یاما بازم بعداز اتفاقات   گه،یم  یاون چ   دمیشن

شدنمون چندان بدبنظر    دیهردومون رخ داده، باهم ناپد  ی برا

 .رسهینم

** 

 هفدهم _فصل#

 ا یماگنول

رو درتخت    ی که رور   کنمیم  راروتماشایکه کا  ست یبار ن  نیاول

ا   شهیاما مثل هم  خوابونهیم  نیا  خوامیفکر که چقدر م  نیبا 

 .رم ی حس روتجربه کنم، درگ

بدون" با  یچطورقراره  در    ی ندا  "؟یکن  دچکاریبابچه  درونم 

تر  تیموقع  نیبدتر وسخت  داد  نشون  سوال    نیخودشو 

 .دیروپرس
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رور  رایکا اتاق  کناردرگاه  اومد،  سمتم  دورشدوبه   ی ازگهواره 

نوک پاراه رفت، بهم اشاره کرد که   ی زد ورو  ی . لبخند سادیوا

برم، درو بدون صدابست ونفسشونگه داشت،   یی رایبه اتاق پذ

 .دیکش یراحت  دنفسینشن ی زی چ یوقت

ا_ ازخواب   نی خداروشکر،  هم  دنیدختر    خواد ی م  شهیمتنفره، 

 .دوروبراست نی پدرش هم یباشه مخصوصاوقت  داروسرگرمیب

 :دمیرفتن هورمون هام ازدوستم پرس باباال

نشد  چوقتی ه_ چ  هیبا  ی خوایم  ی نگران    ؟که یکارکنیبچه 

 ؟یمادر باش هی دیچطوربا یدونیمن

فکرموبخونه،   تونهی به صورتم جلب شد، گرچه نم  راتوجهشیکا

 .صورتش مهربون شد

ا  ویهمه چ  م،ینیبش  ایب_ موضوع که   نیچقدراز   نکهیدرمورد 

وچقدر نگران هستم که هنوزم   دمی ترسیم  دونستمینم  یچیه

 .گمیخراب کنم بهت م شویزندگ تونمیم
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 ی  نهیشوم  ی که جلو  ییکلوپ طال  یمنو به سمت صندل  اون

 ..هست که ییها نهیجزو شوم اد یکه بنظر م یکیآنت

 هفتم_و_نود_پارت#

 [11.07.21 23:01] 

روشن بوده،   شی توش آت  نکهیراهرو راه داره تا ا  ه یوبه    چرخهیم

 .برد

 : دمی پرس باشک

ا_ نگران  ندون  یهست  نی واقعا  کن  یکه  چکار  اما   ؟یباهاش 

. همه یعال  نی. والدیرو داشت  یدوران بچگ   نیتو...... تو که بهتر

 .یچ

روبروشو   ینشست ومنم صندل  شی صندل  ی چهارزانو رو  رایکا

 .اشغال کردم
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 گفت یگوشته که بهت م  ی تو  ی برن  ی چون صدا  یترسیوتوم_

کرد  ی هرکار نم  ی که  که  بوده.   هیچطورقراره    یدونیاشتباه 

 .یمادر بش

 .پام مشت شده بود زل زدم ی دستام که رو  به

ه_ نم  ی زی از چ  چوقت ی من  ر  دم یترس یچندان  البته    شهیکه 

وقت  شتریب اما  بود،  ا  ی مشکالتم  چقدر    کنمی فکرم  نیبه  که 

 .رایکا شم یبچه داشته باشم وحشت زده م  هی خوامیم

آورد  یوقت باال  نرم رونگاهمو  لبخند  تقر  ی م  آرومم   بایلباش 

 .کرد

بچه رو   ه ی  خوامی چطور م  هیزشت  ی جا  اچهیدن  دونمی م  یوقت_

بودم. من    یخودم چه آدم  دونمیم  یبکنم؟ وقت  ایدن  نیوارد ا

 .ارمیاجازه داشته باشم که بچه ب دینبا دی. شااقتشوندارمیل



 
 

205 

رو  شی صندل  ی ازرو  رایکا روم   ی جلو  هیچهارپا  ی بلندشدو 

نشست. دستامو بادستاش پوشوند و فشار داد تا توجهمو جلب 

 .کنه

هم_ .ا  نیبسه،  م  ستین  ییایماگنول  نیاالن    شناسمیکه 

 دونم ی. نمی بازمانده ا  هیوباهوش و  ی تو قو  یودوست دارم،لعنت

مشکالت شد   یچطورازپس  روبرو  باهاش  اما   ی براومد  ی که 

که    میکرد  یی. هممون کارها ی کرد  شرفت یوپ  ی کرد  نکارو یا

افتخارنم وقت   م،یکنی بهش  ه  یاما  اونها  باشه  بچه   چ یبحث 

عشق ومحافظته    خوانیکه م  ی ز ی . تنها چدنینم  نای به ا  یتیاهم

 .که تابحال مالقات کردم مگز  یهست  یمحافظ نیتر ی وتو قو

 ،یشی نم  ی مادر فوق العاده ا  یفکر کن   ه یثان  هی  ی برا  ی ندار  حق

خودش   یکشیاش عذاب مبر  ی االن هم دار   نی فکر که هم   نیا

 ؟یکنیفکرنم نطوریا رسونه،یمفهومشو م

 هشتم_و_نود_پارت#

 [11.07.21 23:01] 
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 .وترسمو بازگو کردم دمیکش یقیعم نفس

نم_ م  نکارویا  تونمیاما  چطور  بدم.  روا  تونمیانجام   نجا یبچم 

جا  کنم،  نم  ییبزرگ  پسر    تونم یکه  کنم...  فرار    ا ی ازشهرتم 

  یاتاق بش  هیداره که وارد    یچه حس  دبدوننیدخترم هرگز نبا 

 .هرزه بوده هیوهمه بدونن مادرشون 

 .شد  ادیز را ی کا فشاردست

  دینبا  دیشا  اد،یموضوع بدم م  نیاز گفتن ا  یلیخ   نکهیپس با ا_

 .یبکن نجایا  نکارویا

 .بهم فشار داد  لبهاشو

 یکه همه    هی.ارورا دختر مردتوی نگران  کنمیچون من درک م_

م ازش  دشمناش   ترسوندیمنوم  نیا  لیاوا  ترسن،یشهر  که 

زندگ درترس  من  اما  کنن،  استفاده  ازدخترش   ی ممکنه 

 ذارم ی ومن نم  میکامل ندار  یزندگ  هیکدوممون    چی. هکنمینم

 .بزرگ بشه یترس نیدخترم با دونستن همچ 
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ه  ،یسیع_ ا  چوقتیککه....  تو    هیقض   ی نجایبه  فکرنکردم، 

 ؟یکنیچطور کنترلش م

 .دی لبخند زد وغرور وشجاعت درش درخش اون

ارزششو داره .  نیوا میدیحفاظت م ی رویپول بابت ن یما کل_

کاف  ی رور  یوقت اندازه  ک  یبه  بدونه  تا  وپدرش    هیبزرگ شد 

نده.    رییاونو درک کنه و عشقشو تغ  کنمیدعا م  کنهیمچکار  

ب  ی رور ا  دیق  یاونو  ودونستن  داره  اون   نکهیو شرط دوست 

باشه    کهدختر خون منو در رگ هاش داره، اونم پدرشو هرطور  

وهرکار داره  م  ی دوست  الکالن  اون   چوقتی ه  کنهیکه  به 

 .گردهیبرنم

 .داره ی قدرت مادرانه ا نیوهمچ رهی نظ یب دوستم

 .اون دختر باباشه نطوره،یکه هم یدونیم_

 .به باال انداخت یداد و نگاه هیتک هیبه چهارپا اون
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بچه   هیاون قراره    نه،یهم  قتیخدا کمکمون کنه چون حق_

والکالن هم دوست   دونمینومیاالن هم ا  نیباشه، هم  طونیش

نم بخره،  نازشو  با  یدونیداره  عوض  دیچقدر  کنم،    نظرشو 

  کی اسب کوچ  هیتولدش    نی براش به مناسبت اول  خواستیم

خطرناکه،    دونستیسوارش بشه چون م  نکهیبخره، نه واسه ا 

و رور  نکهیا  اسهفقط  چون  کنه  م  ی نازش  اونها    کنهیفکر 

 .خوشگلن

 نهم_و_نود_پارت#

 [11.07.21 23:01] 

دونستن   ارم،بایب  نییکردم صدامو پا  یوسع  دمی ته دل خند  از

کا  نکهیا بغل  رایپرنسس  اتاق  در    خوام ینم  نکهیوا   هیومونت 

 .کنم دارشیب

 ؟ ی پس نظرشو عوض کرد_

 .در حدقه چرخوند چشماشو
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 .آره، بزور _

 اومد؟  رشی گ یبجاش چ_

 .ی اون قصر بزرگ فنر_

خند  ندفعهیا اون   زانی م  ی ادآوریبا    دم،یبلندتر  بودن  بزرگ 

گذاشته شده بود. حدس   اطیقصر که درجشن تولدش وسط ح

 .بود ی اجاره ا  زنمیم

 .دنیم هیپرنسس هد  هیبه  یاز اون چ ری البته،چون بغ_

حرف    ی درمورد مادر بودن و رور  گهیساعت د  م ین  نکهیاز ا  بعد

 .ومن بلند شدم   دیکش ی ا  ازهیخم   رایکا م،یزد

وقت خوابته ککه، بدون شک دخترت سرصبح    کنمیفکر م_

 .کنهیم  دارتیب

اگه    نمت،یبیتنگ شده، بازم صبح م  دنیخواب  ی آره دلم برا_

 .نیفقط درخواست بد نیداشت ازین ی زیهر کدومتون به چ

 .بغلم کرد اون
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دارم  ی تربارحس به  ونیلیم  ،یینجایخوشحالم که توا  یلیخ_

 .یممکن ی جا نیترودر امن  نجایکه توا

ا  قلبم به  و  شد  که   ن یگرم  شانسم  خوش  چقدر  کردم  فکر 

 .دارم یخوب  نیدوست به ا

 .یخوب ی ادیتوز را،یکا یمرس_

االنم موسز    نیمطمئنم هم   امیحرفشم نزن. تا اتاقت باهات م _

بزود  ا یاونجاست   وقترسهیم   ی حداقل  الکالن  ام   ی.  خسته 

 .شهیم داشیوموقع خواب پ کنهیحس ششمش کار م

 .کنهیباهات رابطه برقرار م  دونهیچون م_

 .دیخند اون

بزود_ وموسز  اون  مطمئنم  بهرحال  توئه.  با  حق    ی احتماال 

 .ببرن ش یتا کارهاشونو پ  ختنینقشه ر

'*********** 

 هجدهم _فصل#
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 موسز

رفتم. اتاقشون وجولز    ی تر  ش ی مونت رفتم، پ  شی ازپ   نکهیبعداز

 .دربهم وصله   هی لوکسه وبا    یول  ستیخونه خودمون ن  یبه بزرگ

 صد _پارت#

 [11.07.21 23:01] 

که از    ییداخل جعبه ها  اتیاز اتاق ها،تمام محتو  یکی  داخل

آورد وتر  زقرار یم  ی رو  می آپارتمان  با    ی بودن  درحال وررفتن 

 .لپ تابشه

 ؟ی کرد   دایپ یچ_

ا   موقع اتاق  به  شدن  وخانمم   رشدهی د  دم،ینوپرسیوارد 

 .منتظرمه

  ش ی ظاهر  اتی. از خصوص گهیمرد د  هیو  کاردوی دوعکس از ر_

افزار سنشون   نرم  هاروبا  ان.بازم عکس  معلومه حتماهمخون 

افزار تشخیص چهره استفاده  نرم  نیکردم، بعدش ازبهتر  ادیز
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  ی ادیروح باشه، ممکنه اطالعات ز  اروی  نیاگه ا  ی. حتمیکنیم

 .کنمیدام یکه باشه پ ی زی در موردش نباشه اماهرچ

 .هداره.درکارش مهارت دار یخوب لی دل ی به نفس تر اعتماد

 ؟یچ  گهیخوبه، د_

 .به چاقوهااشاره کرد جولز

  ی که وقت   لهیدل  نیبه چاقوداره که به هم  ی وافر  اروعالقهی  نیا_

که    ی ازتفنگ استفاده نکرد، باتوجه به اتفاق  ارفتیسراغ ماگنول 

د  ی برا زن  فکرم  گه یاون   ت یخصوص  نیا   کنم یافتاد 

 .شونهیخانوادگ

. اگه  میبود، پس چندتا آدم عالقمند به چاقودار  ینکته خوب_

انجام داد، انجام   ی کار  قشیهست که بشه ازطر  ی ا  گهی زدیچ

  ون یاز کلکس  چکدومیه   دینیچاقو، واسطه گر، بب  ونیبده. کلکس

 دا ی پ  ی زی کجا چ  ستیمعلوم ن  خونه؟ی نم  میکه دار  یدارا باعکس
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نممیکنیم  دینبا  بره،ازدستمون    ی زیچ  میبزار  میتونی. 

 .میروفراموش کن اتیاز جزئ چکدومیه

 :گفت ی تر

 .میکنیقطعا تمام اون موارد روچک م _

 ست؟ین  ی ا گهی د زیچ_

 .سرشوتکون داد جولز

ا_ واقعا،  هادرسا  نینه  م  هیآدم  خکننیحرکت   یل ی. 

 .دکنندستینوم

 کمی _و_صد_پارت#

 [11.07.21 23:01] 

 :دم ی پرس ی تر از

 م؟ یکرد دایتلفن پ ی تو یچ_
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شماره حساب    ه ینبود، گرچه    کانش یاز نزد  ی شماره ا   چیه_

در  داکردمیپ هردفعه  سال  پنج  به حسابش   کی.درطول  روز 

  ره ی ج  کاردویمقدار پول. انگار که به ر  کی  قای . دقومدیپول م

 .دادنیم

پوله که م  هی  یوقت  تونه یجا دودباشه آتش هم هست وفقط 

 .کنه ادیشعله رو ز

 اد؟یازکجا م_

 : جواب داد ی تر

 .اتیخارج از کشور وبدون مال ی از حساب ها_

 بود؟ یحساب بنام ک ی دیفهم_

 .میکن دای حرومزاده رو پ  نیا میباشه که بتون یدراهیبا

 .د یکش  یآه ی تر
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س_ حساب،  شماره  ا  ستمشونیفقط  کردم.  هک   ارو ی  ن یرو 

  با ینداره ودرپنهان کردن ردش تقر  یاسم  چ یکه هست ه  یهرک

 .نقصه یب

 .بکنه  نکاروینفرپول داده ا ابهی_

 .کردم دستامومشت

.  میباهوشه، اما ما باهوش تر  پوشونهیکه داره رد هارو م   یهرک_

ازدنبال    گهید  م،یکنی م  دایحرومزاده رو پ   نی. ان یدنبالش بگرد

 ز یارت   یکیاز اون    ی ا  خچهیتار  چی کردن ردهاش خسته شدم. ه

 ؟یبود چ کاردویکه ر یرستانی دردب

 .سرشو تکون داد ی تر

هست که ممکنه بهش    گهینفرد  هی  م،یدیفهم  نکهیبه محض ا_

کردم که تا االن    دایپ   زیکردم .چندتا ارت   نکارویمربوط باشه، ا

بررس  ه  شی مشغول  ا  چکدومشونی بودم.  مشخصات    نیبه 
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.  رفتهیاصال مدرسه نم  اروی  نیا  زنمیپس حدس م  خوردنینم

 .سی رئ  میان که دار یفرصت نیعکس ها بهتر نیا

 دوم _و_صد_پارت#

 [11.07.21 23:01] 

 .بود دواری نگاهش کردم اما اون ام بااخم

  ی رو ازگذشتش پاک کرده باشه وارتباط   یاگه همه چ  یحت_

  ص ی نرم افزار تشخ   ق یازطر  میدبتونیبا برادرش نداشته باشه با

چ نممیاریب  ریگ  ی زی چهره  مردم  روز   فهمنی.  در  چندبار 

 .کنمی م  داشی. من پفتهیها م  نیصورتشون در دورب

 زنم یکه شده.حدس م  ی د هرطوربازم دنبالش بگر   دونم،یم_

 یمیرو درخونه قد  ی ریزاید  یت ی جولز بهت گفته در چه وضع

 .میکرد  دایپ  ایماگنول

 .سرشونو تکون دادن ی انداختم، اون وتر  یجولز نگاه به
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. می طرف هست   یباچ  میکه اگه کاررو تموم نکن  یدونی پس م_

  .اصال امکان نداره  کنم،یرو قبول نم  یسکیر چیه

بهشون   ی شتری فشار ب  کنن یدارن شب و روز کار م  یوقت  نکهیازا

 .به مو بنده  زیاالن همه چ یول  ادیبدم م ارمیب

  ص ی. نرم افزار تشخ کنمیموسز، دارم روش کار م  کنمیدرک م _

 ی زیصبح که بشه چ  دوارمیام  کشه،یمقدار طول م  هیچهره  

 .کرده باشم  دایپ

ا_ م  حرومزاده  نیبعدش  درعرض    خوامیم  م،یکشیرو 

ازا روز،  چند  نه  بشه  تموم  کار  کنترل   نکهیچندساعت  اون 

 .ادیداره بدم م  هیقض ی رو ی شتریب

 .شهی.اون نابود م کنمیم دا یپ  ی زیچ هی_

حق با اون باشه چون   دوارمیام  دایگفت وشد  نو یمصمم ا  ی تر

ا نم  ی نطوریما  اونا  م،یکنیعمل  ما  که    میهست   ییمعموالً 

 .میو روح   میاطالعات دار
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و جولز رو ترک کردم وبه سمت    ی قدمم مصمم بودم، تر  درهر

در حال استراحته رفتم،   ایماگنول  دوارمیکه ام  ییجا  تمونیسوئ

 .وتختمم ای ماگنول ی آماده 

 دم ید  ی زیپشت م  یصندل  ی وارد اتاق شدم اونو رو  یوقت  گرچه

 ی درو بستم بهم نگاه  یبود. وقت  دایروش پ   یکه صفحه شطرنج

بود جمعش کرده بودم    دهیدر دستش بود. د  ی کرد مهره اسب

 .ازش استفاده کرد شهیوفکر کردم م

 سوم_و_صد_پارت#

 [11.07.21 23:02] 

ا_ م  نیبه   ی گم شد  دیگفتم شا  ،ی گردیبرم   یک  کردمیفکر 

 .موضوع امکان داره نیعتماد کن اچون بهم ا

پام فرو رفت واونو درآغوش    ریرد شدم پاهام در فرش ز  ازاتاق

 .گرفتم
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راهمو به سمتت   شهیهزار توئه. هم  هیاگه اون    ستیمهم ن_

 .دمی ضمانت م نویماما. ا کنمیم دایپ

 .داشت   مینخواه   یپانزده سال طولش نده ومشکل   نباریفقط ا_

 .رفت نیی باال وپا نمیس

 چشم_

 .مهره در دستش اشاره کردم  به

 م؟ یکن  ی دست باز هی ی خوای م میبخواب نکهی قبل از ا_

که در حال    یذهنمون رو ازاتفاقات   شهیآره فکر کردم باعث م_

 .دهیرخ دادنه دور کنه، برامون مف

که   یحداقل نه تا وقت  ده،یرو نشون نم  یاسترس  چیه  ظاهرش

  دمیدر چشماش د  ینی. بار سنگ ی کجا دنبالش برگرد  یبدون

د به  داره  م  ی ریزایومطمئنم  اکنهیفکر  از  اصال  موضوع    نی. 

 .ادیخوشم نم

 .میکنیم ی تمام شب رو باز  ی خوایکه م هی زی چ نیاگه ا_
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 .قرار داد  نمیس  ی رو ه یچندثان ی برا شویشونیپ

افتاد. همون   یچه اتفاق  یبهم نگفت  نکه یاز ا  یمتشکرم و مرس_

 خوام،یکه دوست دارم بدونم به همون اندازه هم نم  ی اندازه ا

 .بتونم تحملش کنم  ستمیمطمئن ن

نوازش    شویشمیابر  یمشک  ی پشت سرش بردم وموها  دستمو

 .کردم 

 .ستی ن ینگران ی برا  یچی ه س،ی ه_

چشما  شوی خوددار  یوقت و  شد  دور  آورد،   یسک یو  ی بدست 

از   رو  اسب  مهره  شد،  آروم  رورنگش  و  برداشتم   ی دستش 

مهره    هیتا بق  دی طول کش  هیثان  یصفحه شطرنج قرار دادم. س

قرار داشتن    دیسف  ی که مهره ها  یاون در طرف  نم،ی هارو بچ

 .نشستم یمشک  ی نشست ومنم پشت مهره ها

 چهارم _و_صد_پارت#

 [11.07.21 23:02] 
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 ادمه یوبطور واضح    میکردیجامونوعوض م  ی هرباز  ی برا  شهیهم

 .کرد  ی باز اهیاون بامهره س میکرد ی که باز ی بار نیآخر

 :گفتم ینرم به

 .ادتهیتوهم _

 .بهم دوخت نگاهشو

 ادمه؟ ی ویچ_

 .بودم دیمن سف ،ی کرد ی باز یآخرمون رو، تو بامشک ی باز_

 .گوشه لبش نشست ی لبخند

 .ی گذاشتم ببر  باًی.... تقر بایو تقر_

 .بخاطر اعترافش شل شد فکم

نذاشت  ی نکرد  ی کار   نیهمچ _ تقر  یزن.  من  ببرم،   با یمن 

 .باشه چندروز قبلش ازت بردم  ادمیبردمت، اگه 

 .زد  زبهمیاسرارآم ی لبخند
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 ؟ یمطمئن_

 .کردم و آرنجمو روش گذاشتم کتریزنزدی به م مویلصند

 .آمادم، شروع کن  کردم،یم نیپونزده سال تمر_

**** 

 نوزدهم _فصل#

 ا یماگنول

ا  خودم وعمدا  انداختم  روراه  مبارزه  به  کردم.   نکارو یدعوت 

ا  اجیاحت نگران  ی باز  نی دارم  کنه چون   یتمام  دور  ازم  هامو 

 .امشب مغزم دشمنه

روبرو  دونستمیدمیبا سرباز  ی نشستن  باعث    ی موسز  شطرنج 

افکارفرسودم دور بشه، باوجود اون در اون سمت صفحه   شهیم

  ی برا  ی زی جلوروم، چ  ی اون وباز  نی. برهینم  ییذهنم جا  گهید

ن بهش  کردن  ا  ست یتوجه  به  ا  د یام  نیومنم  به   نکار یدست 

 .زدم
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 پنجم _و_صد_پارت#

 [11.07.21 23:02] 

موسز قبل از گذاشتن مهره اش   نکه یتا ا میتا حرکت زد شش

 .کرد یمکث

 .رفت ادمونیانگار سهوا  م،ینذاشت یشرط چیه_

  ی کی  نشیحرف زدن  درب  ه،یعال  یحواس پرت  هی  ی باز  نکهیا  با

 .مورد عالقمه ی از بخش ها

 ی خوایاالن م   نی هم  ی گنده بک؟ برا  ،ی قراره ببر  یکنیفکرم_

 مگه نه؟ ،یکن  ی شرط بند

 .لشهیاز دال یکی نمینابغه، ا_

. ادیخوشم م  زنهی که با خندم لبخند م  نیواز ا  دم یخند  ی نخود

 مورد توجه نکرده بودم؟   نیچرا قبال به ا

 .ازت ببرم  شمی خوشحالم م ،یرموبپس شرطت روبزا_
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برق زدن وحس کردم ازشرطش خوشم   شیسبز طالئ  چشمان

 .ادیم

تورو    ی زاری م  ایقضا  نیمن بردم، به محض تموم شدن ا  یوقت_

ه  هیبه   بدون  م  یسوال  چیسفرببرم،    ی کنیفقط ساکتو جمع 

 .یشی م مایوسوارهواپ 

کردم. بخوام اعتراف کنم    یابیدادم واونو ارز   هی تک  میصندل  به

 .باشرطش شوکه شدم

 روببرم؟  ی باز نیکنم تاا یدسعیومن با_

 .زد  یعیسر لبخند

 ی که توبخوا  یی. هرجایجاشو انتخاب کن  زارمیم   ی اگه ببر_

 .ماما میریم

 .قبوله_

 ی . اون دستمو گرفت و بجارمیدراز کردم تادستشو بگ   دستمو

 : وگفت دیفشاردادن به سمت لبش بردوبوس
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 .متشکرم _

 ؟یچ ی برا_

بهم  _ داد   هیکه  دوباره  ن  ،ی فرصت  مصمم    ستیمهم  چقدر 

  ن یبخاطر ا  شهی وهم  ی فرصت روبهم بد  نیتوا  ازداشتم یبودم، ن

ا وبخاطر  ممنونم.  ازت  نحوه    قتیحق  نکهیکار  درمورد  رو 

 .ی مون بهت گفتم واون موقع منو از خودت دور نکرد  ییآشنا

 ششم_و_صد_پارت#

 [11.07.21 23:02] 

ا  قبل نگاه کردم،    نکهیاز  به صورتش  بدم چند لحظه  جواب 

را در کلماتش درک    دمیصداقت رو درچشماش د و عواطف 

 .کردم 

بودم چون    یازت عصبان  دایشد  دمت یبار د  نیاول   ی برا  یوقت _

م برات خ  یفکر  کن  یلیکردم  فراموش  منو  که  بود    ی آسون 
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متنفر    ی ادامه داد  توی زندگ  نکهی ازا  ،یکه برنگشت  نهی هم  ی وبرا

 .نتونستم واقعا کنار بزارمت چوقتیاما ه  بودم

 .سرشو تکون داد اون

  ی نبود، دور بودن از تو اصال آسون نبود، نه حت  نینه همش ا_

مگز.    ی رینظ  یزن ب  هیمنو کشت، تو    با یروز، چند دفعه تقر  هی

مثل تورو    گهید  ستی تا بفهمم قرار ن  د یبرام طول نکش  یلیوخ

 .یکنم. تو تک دایپ

 : گفتم هوی

 .خوامی من بچه م_

اما حق  دونمینم  شه ی چون هم  دی شا  قته،یچرا اصال گفتمش، 

م  غ   خواستمی بچه خودمو  م   رممکنی اما   ه ی. مثل  دیرسیبنظر 

وقتو   خوام ینم  گهی د  ه،یو اگه درمورد خانواده داشتن جد  ایرو

 .هدر بدم

 : کردم اضافه
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پ _ نم  یتاوقت  خوام ینم  شم،یم  ر یدارم  کنم.   تونمیکه  صبر 

 .خوامی م یکی ی زودب

 ی شوکه شدن و شگفت  دم،یاز احساسات درون صورتش د  یبرق

 .بود دایدرونش پ   شتریب

 .شرط دارم  هی_

 ه؟ یچ_

با_ بچه  تولد  از  کن  دباهام یقبل  م  ،یازدواج  اون    خوام یچون 

 .بزرگ بشه که من نداشتم ی پسر تو خانواده ا ا یدختر 

 ی چون اون بطور رسم  دمیخندی بهم فشار دادم، باخودم م  لبامو

که تازه به شهر اومده بود قولشو بهم   یگفت که موقع  ی زیچ

 .داده بود

به محض مثبت شدن تست  _ تو منو حامله کن. منم  باشه، 

 .ی در انگشتم حلقه بزار دمیاجازه م  ی باردار

 هفتم _و_صد_پارت#
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 [11.07.21 23:02] 

که باعث شد منم بخندم   شدی نم  نیموسز پهن تراز ا  لبخند

. میا  ونهید  گهیهمد   طیدرنظر گرفتن شرا  ی چون هردومون برا

 کردن؟  ی ازدواج؟ پدرومادر

هارو پاک   تیشخصه که هو  هی  یلغت واقع  یعنی.... اون  اون

مادام بازنشسته    ه یو منم    کنهی و مرگ مردم رو جعل م  کنهیم

وقت ومادر  پدر  کلمه  م  ی برا   یام.  برده  بکار   هیمثل    شنیما 

نقص هم باشه،   یب  دیاما شا  هیمعن  ی . بموننیم  یمطلب اساس

چ  دنبال  به  رفتن  جرأت  ما  ب  ی زیاگر  همه    شتر یکه  از 

 .خواهد شد ی.... چه زندگمیداشته باش مش یخواه یم

روفر  ی باز از  بلند   یصندل  ی اموش شد، موسز  ومنو  بلندشد 

 .کرد

 .میکنیاالن پروژشو شروع م نیپس هم_

 .وتظاهر به مقاومت کردم دمیخند ی نخود
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 ؟یچ مییایپس سفر رو_

 .لبخند زد اون

جر_ باشدمیم  مشویمن  برنده  تو  بود  قرار  بهرحال   ،ی. 

 .بهتره  تیباز میدون یهردومون م

به تخت رسوند. مثل   میعبور داد و مستق  منی ازاتاق نش  منو

 .موجود خاصم هیمن  نکهیا

 .دیتشک نشوند ومنو بوس ی رو  یآروم به

  ست،یبه جز طعم موسز در ذهنم ن  ی زیچ  چی ه   ی وقت  ی بزود

لباسهامو در آورد وبا لبش راهشو به  اون کارشو شروع کرد، 

پا رو  نییسمت  دستامو  داد.  ادامه  وکمرش   ی تنم  شونه 

 ی هاشو بخاطر سپردن. وقت  یتام خطوط و رگ و پگذاشتم، دس

 .شد  رهی بهش زد وبهم خ ی بوسه ا د یبه شکمم رس

 ا؟ یماگنول_

 موسز؟_
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 هشتم _و_صد_پارت#

 [11.07.21 23:02] 

 .یبدون نویا دوارم یشد ام یمادر خواه  نیالعاده ترخارق  تو

قلبم مال اونه و ضربان نداشت، تا اون    بایانگارتقر  اد یم   ربنظ

 .برگشت یجمله ساده وکوتاه به زندگ هیلحظه. با 

 .د ید میخواه  ی بنظرم بزود_

 .سرشو تکون داد اون

 .دمید نویبا چشم دلم ا ه،یشینما جهینت نینه ا_

کمر   ی بدنم کشوندم و رو  ی نعمته و اونو رو  ه یبهم    مانشیا

 .خوابوندم تا بتونم لختش کنم 

تنشو   بنیپاش قرار گرفتم وپا  نی ب  م،یهردومون لخت شد  یوقت

 .در دستم گرفتم 

نشونش بدم   تونمیکنم اما م  انی ندونم چطور حسم رو ب  ممکنه

 .زدم  ی تنش بوسه ا نییپا  ی .با زبونم رو
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 قه یچند دق  ی فقط برا  رمیکنترل امور رو دست بگ  ذارهیم  اون

خودش    ی تنش، اون منو از رو  نییپا  چهی دن ماهبا درشت ش

 .بلند کرد وچرخوند

 .حاال نوبت بچه ساختنه_

 .دمیخشن و گرفتم خند ی صدا با

جلوگیری   لهیاالن وس  ستیکه اونقدر هم آسون ن  یفهمیم_

 .داخلمه

 .باال انداخت ی ا شونه

  ی وقت  ،ی داریرو بعدا برم  لهیوتو اون وس  میکنی م  نیپس تمر_

 .دارم مانی. من افتهیاتفاق م نی زمانش برسه ا

شونه موسز رو   دمیبه اوج رس  یووقت   م یکرد  نی ماهم تمر  پس

صدا تا  گرفتم  ساختمان    غمویج  ی دندون  داخل  افراد  تمام 

 .نشنون

 .میکرد  نیتمر ودوباره
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 .دوباره و

خستگ  یتاوقت از  مرد  حالیب  ،یکه  تنها  دور  که    ی خودمو 

 .دمیچی تابحال عاشقش بودم پ

ا  ن یآخر از  قبل  ا  نکهیفکرم  برم  با  نیبخواب  بفهمم    دیبود، 

 .سه کلمه رو بگم  نیچطورقراره ا

 نهم_و_صد_پارت#

 [11.07.21 23:02] 

 *.ستیکلمه که انقدرا سخت ن سه

 .ی نکرد انشیب چوقتیکه ه  یهست. حداقل تاوقت اما

* 

 ستم یب_فصل#

 موسز

بازو و    یرو زد و من به آروم  تمونینفر در سوئ  هیزود    صبح

  .برداشتم ایپاهامو از دورماگنول
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 رون ی ازاتاق خواب ب  یبه آروم  دمیشلوارک پوش  هی  نکهیا  بعداز

که    دمی رس  منی رفتم، درو پشت سر خودم بستم وبه اتاق نش 

 .شدیه راهرو ختم م ب

 .ی داریخداروشکر که ب_

 .دنهیپر نییقرمزه ودرحال باال پا ی تر صورت

پ _ پ  شی دوساعت  و شد  امیبهت  ا  داًیدادم  گفتن   ن ی منتظر 

 .بودم هیقض

 .دیاز سرم پر خواب

 ؟یچ_

برادر بزرگتر،    هی برادر داره،    هی  زی کردم. مطمئنم ارت  داشیپ_

 .شخص داخل عکس اونه

  دوارم ی.ام  مینبود و هممون حدسشو زده بود  ز یسوپرا  چندان

 .بخواد بگه ی ا گهی د ی زایچ

 ؟ی د ی چجور فهم_
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 .داد   ریدستشو به قاب در گ  اون

پ   واورلنزین  س یپل_ روز  دورب  شی سه  پشت   ن یدر  مداربسته 

اما مشخصاتش   ه یتیفیچراغ قرمز عکسشو گرفته. عکس بد ک

که سنشو باال بردم. عکس ها   هی به عکس  کینزد  یبه اندازه کاف

عنوان در   هیکنم،    دایپ  ی کردم تا بتونم چهره بهتر  بیرو ترک 

پ  کی مقاله کوچ  هی ده سال  فک  چکسی که ه  شیدر   ر بهش 

  ل یمدت اون روزنامه تعط   هیکه پاک کنه چون بعداز    کنهینم

 .شد، اما طرفمون؟  گزارش داده بودن که اون کشته شده

 دهم _و_صد_پارت#

 [11.07.21 23:02] 

 ات یجزئ  نیکنن و ا  یفراموش م  ویزای چ  هی  شهی مردم هم  ول،یا

 .ندازهی م رتی که گ کهیکوچ

 ...ای کشته شده  یبه شکل واقع _
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مرگ  ی برا ی سوال رو بپرسم، حدس زدم تر نیخواستم ا یم

 .شدیزده نم جانیه  اروی نیا هیواقع

اون واقعا کشته شده اما اون مقاله گفته   کننی همه فکر م _

موضوع   نیبود به کارتل مشکوک شدن که کار اوناست. اونااز ا

از  بزنند و  تا در مرز گشت  به عنوان هشدار استفاده کردن، 

 .شهرشون حفاظت کنن

 .سرنخ هی ی برا ی ریراحت شد، بالخره زنج  یحساب المیخ

 ی خداروشکر .اگه اونا مظنون بودن که کارتل پشت ماجرا _

جعل  نیا با  ه یخوب  لیدل  هیقتل  چرا  شد.   یم  دیناپد  دیکه 

 .دهیم  حیرو هم توض  کاردویشدن ر د یناپد نیهمچن

 .سرشو تکون داد  جانزدهی ه ی تر

  ره،ی شخص نم ک یکارتل سراغ    میدونی. چون ما مقایآره دق  _

بوده اون  لیکه درش دخ ی .هرکاررهیسراغ کل خانواده اش م 

 .شده دهی کار به گند کش



 
 

236 

رو بهم   ی دیکه در موردش رو فهم ی زی هر چ ه؟ یاسمش چ _

 .بگو

به جز اون مقاله و عکس    ،ی و به طور خجالت آور  ز یر  ویآنتون _

بود    زشی. همه چاوردم ین  ری ازش گ  ی چیه   س یپل پاک شده 

کرده که باعث شده با کارتل سرشاخ بشه اما    کار یچ  دونمی.نم

تنگه ده روز بعد از    هیاونه، در    زنن یکه حدس م   ی اونا جسد

 . کردن دا یگزارش داده بود پ ش ی همسا نکهیا

ا  به کمبود  ناام خاطر  رو  دیطالعات  اما  که    ی زیچ  ی شدم 

 .تمرکز کردم  میدونیم

 کردن؟ ییچطور اون جسد رو شناسا میدونیم _

 .نه_

 .سرشو تکون داد ی تر



 
 

237 

  نکه یبه ا  شتر یرو پوشش داده بود و ب  یکم  اتیاون مقاله جزئ_

قسم  اما  بود.  پرداخته  کنه  جذب  کارتل  به  را  مردم  توجه 

 که بود، ی ا گهید یهمون آدمه، هر کس نیا خورمیم

 ازدهمی _و_صد_پارت#

 [11.07.21 23:02] 

زندگ  االن ه  شویداستان  اما  بودم  آورده    دا یپ  ی برا  یچی در 

  .ستیکردن ن

 ی ز ی مقاله در مورد برادرش چ  ی تو  کنه؟یفرق م  شیل یچرا فام_

 ننوشته بود؟

 یاما سع  ستم،ی از دو پدر متفاوتن. مطمئن ن  زنم یحدس م _

کنم بفهمم. اون مقاله گفته بود که اون تنها عضو زنده    یم

آتش گرفته بود و   ینیخانواده است. ظاهراً چند ماه قبل ماش

مردن، اما اسمشون رو نگفته بود. همانطور   ی نجوریشون ا  هیبق

 .دمیکه گفتم از روزنامه ارتباطات فهم
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تر  ات،یبدون اسم و جزئ  یحت م   ی با  بنظر   ن یا  اد یهمنظرم. 

 .همون آدمه

  ره یخانوادش آتش بگ  نیبده که ماش  یبیتونسته ترت   یاو ن م _

ا موقع  ی نجوریو  قض  یخانوادشو  پ  هیکه  نجات   شی بد  رفته 

 .بده

چون    نجاستیحاال اون ا  میدونی فکرو کردم اما م  نیمنم هم _

پل  قرمز  چراغ  .باالخره   ری گ  س یپشت  موسز  .خودشه  افتاده 

 .میآورد  رشیگ

 .ولیا_

 .مشت کردم دستامو

 دی. بامیبکش  رونیب  گاهشیاز مخف  ای  میکن  داشیپ  دیحاال با _

  ی چ  م یو بهش بگ  میبا مونت مالقات داشته باش  عتریهرچه سر

 .میکرد دایپ

 .س یبله رئ_
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 .رفت یماالن هم به سمت اتاقش داشت  نیهم

 .ارمیتمام مدارکو ب  رمیم _

کنم و بهش بگم    داریمگز رو ب  دیوقت بده .با  قه یبهم ده دق _

داره    ی کابوس لعنت  نیو بزارم بدونه بالخره ا  ی کرد  دایپ  یچ

 .شهیتموم م

پ  ی تر و  بستم  درو  داد.  ادامه  راهشو  داد  تکون   ش ی سرشو 

  دار یدر اتاق خواب رو باز کردم اون ب  یبرگشتم، وقت  ایماگنول

  .کرد  یبود و اومدنمو تماشا م

 چه خبره؟ _

 دوازدهم _و_صد_پارت#

 [11.07.21 23:04] 

پا  کامال لب  نداره،  خوب   خبر  انتظار  اون  رو    ش ین یمعلومه 

 .گرفته ومنتظرهدندون 

 .کرد داشی پ ی تر_
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 .چسبوند  نشینشست و ملحفه رو به س  مگز

 اون مطمئنه؟_

 .کردم وکنارش نشستم یروط نمونیب فاصله

 .چرا  میدونیاما حاال م  د،یطول کش  یخوبه، براش مدت  یکار ت_

 .به چشمام نگاه کرد  یبه عقب وجلو برد وباحالت سوال سرشو

  چرا؟_

در    ش ی ده سال پ  زدنی روحه. حدس م  هیحق با مابود. اونم  _

انگار تمام مدت    هی تنگه مرده، مرگشو به کارتل ربط دادن، 

که مردم بخاطرش باما   هیلیاز دال  یکی  نمیدرحال فرار بوده، ا

م ن  رن،یگ یتماس  آور  شوک  چندان  بفهم  ستیپس   میکه 

 .ه یبودنش چ یمخف لی که  دل یکارتل

 .درحال کارکردن بود ای ماگنول مغز
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  م؟ یاستفاده کن  هیقض   نیازا  میتونی... مخوادیکارتل مردشو م_

بد خبر  بهشون  م  میکه  اونها  کجاست؟  کارشو    توننیاون 

 .بسازن

اگرچه   ه،یخوب  هینداشتم اما نظر  انشو یکه فرصت ب  هیا  ده یا  نیا

کارتل  دایشد باهر  که  باش  یخطرناکه  داشته  چه   ،یارتباط 

 .داشته باشه چه نه یمنفعتبراشون 

 .فشار دادم پاهاشو

تر_ داده،  گرفتنو  درنظر  تابشه   ی ارزش  لب  آوردن  درحال 

 .دهینشونمون م زوی . اون همه چگردهی برم گهی د قهیوچند دق 

 .اصال وقتو هدر نداد مگز

 .شمیو آماده م شمیاالن بلند م_

 زدهمیس_و_صد_پارت#

 [11.07.21 23:04] 

 .ماما رسهی بنظر خوب م_
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 .دمیازم دور بشه خم شدم و لبشو بوس نکهی از ا قبل

 .ازت ممنونم شبیوبخاطر د_

 .به عقب رفت تا به چشمام نگاه کنه  اون

  ی ازم تشکر کن  د ی لذت دوطرفه بوده با  هی  یوقت  کنمی فکر نم_

 .ممنونم تی زاراما از سپاسگ

 .ازت متشکرم نیوبخاطر ا ی داد ی ا  هیتو بهم هد_

 : بود پس گفتم یچهرش سوال هنوزم 

چ  ندمون،یآ_ م  ی زیتنها  بب  تونمیکه  وتو.    نم،یاالن   ه یمن 

 .صبر کنم دنش ید ی برا تونمیونم  هیرقشنگیخانواده. تصو

 : دستمو گرفت اون

 آره قشنگه، مگه نه؟_

 .مزاج برگشت نیآتش ی ایباال داد و ماگنول  ابروهاشو
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  ت یهمشو به واقع میتا بتون  میحرومزاده رو بکش   ن یا  ایحاال ب _

 .میکن  لیتبد

 .دمیمحکم بوس اونو

 .ست هی قض نیبلند شو ولباس بپوش، وقت اتمام ا_

**** 

 کی_ستیب_فصل#

 ا یماگنول

از تخت اومدم پا  یموقع اتاق رو ترک کرد. به   نیی که  موسز 

 .زنگ خورد  میشدم که گوش کی نزد ییشودست

که    لورهیتماس از طرف تا  کردم یو برش داشتم، فکر م  برگشتم

 .حالمو بپرسه.اما نبود. شماره ناشناسه خوادیاز ساحل م 

متوقفم کرد   ی زیوصل بشه، اما چ  ری امگیتماس به پ  خواستمیم

 .و جواب دادم

 الو؟_
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 سون؟یخانم م_

 پشت خطه؟ یک_

 چهاردهم _و_صد_پارت#

 [11.07.21 23:04] 

 ی با شماره ناشناس  یک  دونمیحرف نزدم چون اصال نم  یمیصم

 .دونهیچطور اسممو م ای بهم زنگ زده و

. سونیکرد خانم م  داتیپ  شهی م  یکه به سخت  یهست  یزن_

داشتم    یسع  روزی. ازدواورلنزین  سی لکارآگاه کاوندر هستم از پ

 .رم یباهات تماس بگ 

 .کاوندر ،یلعنت

اتفاق  یموقع  ازاون چه  گفت  بهم  موسز    ی ریزاید  ی برا  یکه 

 ی زای چ  ری اما ذهنم درگ  داشتمی کاوندر رو م  دانتظار یافتاده با

که افتاد    ی؛ مثل حس گناه و وحشت چون اتفاقبود  ی ا  گهید
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بود حرف    دهیکه د  ی زیافتضاح بود، اونقدر که موسز درمورد چ 

 .زدینم

م  دمیکش  یآروم  نفس کردم،  آروم  ازپسش    تونمیوخودمو 

جسداز    هیکه    دونهی. اون فقط مدونهینم  یچی. کاوندر ه امیبرب

 ....کرده که در حال فروشش ام دایپ ی خونه ا

 ...درحال فروشش بودم نه،

مرد  ی ریزاید موجحاال  غل  یه،  احساسات    ر ی شده سراز  انیاز 

وخشم  غم  حس  با  کردم،  جور  و  جمع  خودمو  اما  شد 

 .دمیجنگ   یودرماندگ

پ_ انجام بدم    تونمیچکار م   ن،یکرد  دایخب حاال منو  براتون 

 کارآگاه؟ 

 .ندادم یتیبود اما اهم هیطعنه وکنا درجملم

وبه چندتا سوال درمورد    نیبزن  سیسربه اداره پل   هی  خوامیم_

 .نیقتل پاسخ بد  هی
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نم  دندونامو دادم،  فشار  داشته   نیا  خواستمی بهم  رو  مکالمه 

بازم تالشمو کردم،    یدر برم. ول  رشی از ز  تونمیباشم اما اصال نم

خبرداشته   ی ری زایدرمورد د دیخودمو به حماقت زدم چون نبا 

 .باشم

 .که براش افتاده سوخت ی ازاتفاق چشمام

 .ست ین وقت کم آوردن ناال نه،

 .به کمر زدم دستمو

ندارم    یچیکارآگاه؟ چون ه  میمکالمه رونداشت   نیمگه قبال ا_

 .که به حرفام اضافه کنم

 پونزدهم _و_صد_پارت#

 [11.07.21 23:04] 

 : طعنه گفت با

که به شما   یدر ملک  یکی  نیا  ون،یخانم مس  ی ا  گهیقتل د_

 . مربوطه رخ داد. نه آپارتمانتون
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 کجا؟ _

 .دمیاز جاش خبر دارم پرس  نکهیبا ا یحت

 .رو گفت شناسمیکه قلبا م یآدرس

 ه؟ یافتاده؟ ک یچه اتفاق_

صدا  پشت باز  دم،یشن  یکیکل  ی تلفن  درحال  با   ی انگار 

 .خودکاره

پل  گهید  کساعتی_ ساختمان  اون   ن،وییایب  سی به  موقع من 

 .گمیبهتون م ی شتر ی ب اتیجزئ

من برم اونجا، احتماال چون اگه   خواد ی لعنتش کنه، اون م خدا

ا بتونه   ی ذره  بده  ربط  قتل  به  منو  که  باشه  موجود  مدرک 

 .،چون من اونجا نبودم ستیکنه که ن رمی دستگ

 ...اگه من اونجا بودم ،ی ر یزاید متاسفم

 .برام نداره ی ا دهیفا چیبردم، ه   نیفکرو ازب نیا
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 ....دی..... اگه بودم..... باتونستمیم

 .کمک کنه  ی ریزایبه د تونهی نم یچیه  گهید

دوباره باقطرات اشک سوخت اما خودمو مجبورکردم    چشمام

 گفت؟  یکه حواسم به مکالمه باشه، کاوندر چ

 .سیپل ی آره ازم خواست برم اداره   آه،

 .کارآگاه ام یب تونمینم گهید  کساعتیتا _

 ا ی.  سونیدرخواست دوستانه نبود خانم م  هی  نی ا  د،یآه ببخش _

 .ارمتونیو م  کنمیم داتونیپ  اخودمی نییایم  سی به اداره پل

 .که االن هستم فکر کردم و خنده ام گرفت ییجا به

 .یکن  دامیپ یکارآگاه، عمرا بتون آره

 شانزدهم _و_صد_پارت#

 [11.07.21 23:04] 
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  س ی باشه که پل  یبرگشت. اگه فرصت  ی ری زایبازم ذهنم به د  اما

  دا یکرد رو پ  داشی پ  ی که تر  ی اون، اون مرد   قی ها بتونن از طر

قرار دادن    ی برا  ی جز رفتن وانجام کار  ی چاره ا  چ یکنن پس ه

  ی که تر  ی زیمنم بتونم چ  دیدرست ندارم. شا  ر یاون ها درمس 

  داش یبتونن پ  اونها بدم و    شنهادیداره رو بهشون پ  اریدر اخت 

 .با تمام احتماالت جواب دادم'کنن؟ 

 .تاظهر اونجا خواهم بود کارآگاه_

 د؟یشما آدرسشو بلد زنمی. حدس مونیخوبه خانم مس_

 .مارصفت حرومزاده

کا_ م آره  پل  دونمیوندر،  گور  سی اداره  نوجوان   ی.وقتهیکدوم 

 ی بودم و بهم تجاوز شده بوداونجا رفتم اما انگار اون موقع کس

 .نمتی بی. ظهر مگرفتینم ی رو جد  یآزار جنس
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روقطع کردم، با تپش قلب دنبال موسز گشتم.اون قرار    یگوش

 توی اون هم وضع  دی اما شا  ادیموضوع خوشش ب  ن یاصالازا  ستین

 .نمی بیکه من م نهیبب ی طور

 .ومونت ما

 .ی آ  یو اف ب  سیپل

 .میکارتل، اگه درخطر نباش یحت دیشا

زنده    ی بگرده شانسم برا  ارو یدنبال اون    ی شتریآدم ب  ی هرچ

 ر یالزم نباشه بغ  ی ا  گهید  چکسی ه  دی. شاشهیم   شتریموندن ب

دعا کردم  .به درگاه خدا   ره یبم  یوانگید نیاز اون مرد بخاطر ا

 .رهیکه هرچه زودتر بم

ز  دایپ  ی برا نشد  الزم  موسز  وقت  ادیکردن  دراتاق    یبگردم، 

تر با  اون  بستم  سرم  پشت  رو  اتاق   ی خواب  در  وجولز 

کامپمنهینش دور  همشون  رو  ی تر  وتری.اونها    زه ی م  ی که 

 .ستادهی وجنگ طلب ا  نهی. موسز دست به سستادنیا
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  فته،یاتفاق نم   ن یا  م،یکنیما از مگز بعنوان طعمه استفاده نم_

 .میتکرارش کن تاباهم مشکل داشته باش گهید کباری

 هفدهم _و_صد_پارت#

 [11.07.21 23:04] 

وارد اتاق شدم همشون بهم    یچشم غره رفت ووقت   ی به تر  اون

 .نگاه کردن 

 .نگفتم ی نطوریمن ا_

 : نگاه کردن بهم، به موسز گفت موقع

 شتر یب  م یدونیوما م  نش یبکش  رونیب  ی جوری  دی فقط گفتم با_

 .از همه به مگز عالقه داره

 .حق با اونه_

تندر    هیگفتم ومشاهده کردم که صورتش مثل    نویموسز ا  به

 .شد  کیتار یطوفان
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 ک ی بشه. تو اصال به اون حرومزاده نزد  دایپ  گهی راه د  هی  دیبا_

هم   گهیاگه صدسال د  ی. حتدمی اجازه رو نم  نی ماما. ا  یشینم

 .بگذره

کنارش   یفاصله گرفت وصندل ی تر وتریقدم از کامپ  کی جولز

 .گذاشت ونشست

طرف  نامه یدرمورد گواه  یاطالعات چیداده ه گاهیپا ی مطمئن_

 ن ی ازب  میتونیم  می ازش داشته باش  اسم و درست  هینداشت؟ اگه  

 .مش یببر

که از چراغ قرمز رد شده    یموقع  نشیماش  ی شماره پالک رو_

دزد ه هیبود،  پس  برنامه   ی سود   چی.  از  دارم  نداره.  برامون 

د  صی تشخ واون  ی برا  ی ا  گهیچهره  گرفته شده  که    یعکس 

  ز ی چ  دوارمیام  دای شد  کنم،یکردم استفاده م  ی خودم دستکار 

 .ادیب رمونی گ ی ا گهید

 .دمیسمت موسز چرخ به
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 رفته؟ی از کدوم چراغ رد شده؟ کجا داشته م_

روفشار    دیبرگشت و چندتا کل  وتر یبه صفحه کامپ  ی تر  توجه

 .داد

 .وکارون دلت دارسیپر_

 .داره ازم محافظت کنه روبرو شدم یکه سع  ی مرد با

 ست،یدور ن  ومدی داشت دنبالمون م  میدیکه د  ییاز جا  یلیخ_

شهر    نییسمت پا  شتریدوم.انگار ب  یوزه جنگ جهانم  کینزد

 مونه؟ی . اما کجا مرهیم

 هجدهم _و_صد_پارت#

 [11.07.21 23:04] 

دون_ چندما  یگه  کوچکترش  اما    لیبرادر  داره.  فاصله  ازش 

نم وقت  مونه،یاونجا  رفت  ی برا  یحداقل  کردن  بنظر    میچک 

 .اونجا باشه ومدینم

 .به موسز دوختم نگاهمو
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 اونجا باشه و ردشو بپوشونه؟  تونهیم_

 .بالفاصله تکون داد سرشو

برا   سک یر  یلیخ_ اگه  ومخف  ی داره،  شدن  کردن   یپنهان 

 س یپل   شیسدش پمرده و ج  کاردویر  دونهیردش تازه کاره وم

بفهمن که اون   ی جوریکه اونها    کردی رو نم  سکیر  نیهاست ا

که پشت چراغ   ی درمحدوده ا  بندمیوسراغش برن؛ شرط م  هیک

داره،   اقامت  درهتل  بوده  ز  هیقرمز  که  جلب   یتوجه  ادیجا 

 .کنهینم

 .دنینفهم نوی ها هنوز ا  سیچقدر بد که پل_

 : اضافه کرد پیدرحال تا ی تر

 ؟ی چ میبهشون خبر بد انهیمخف  نکهیدرمورد ا_

نگاه  نیا  به وقتشه قض  یدومرد  بهشون   هیانداختم چون  رو 

 .بگم
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برم تادرمورد   سی به اداره پل   دیکاوندر االن زنگ زد، تاظهر با _

 .چندتا سوال درمورد قتل جواب بدم

اتاق ساکت شد، موسز سرشو به سمتم چرخوند ونگاهمون    کل

 .درهم قفل شد 

 .منقبض شد فکش

 .ی بر  ستیقرارن_

 .برم. بهش گفتم اونجا خواهم بود دیبا_

 .شد  کتریفاصله گرفت وبهم نزد زی از م موسز

نم  سکیر  نیا_ برا  کنمیرو  قبال هم   نویا  ز،ی چ  چیه  ی ماما. 

 بهت بگم؟ دیگفتم، چندبار با 

 .مواقع مجبورم یبحث کنم، اما بعض خوامینم

 .ال شدهنخواهم داشت، قبال هم ازم سو یمشکل_

 .نه_
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 .نداره یتیاما اهم هیجد کامال

اتفاق  نمی بب  ی خواینم_ ومنم   ی ر یزاید  ی برا  یچه  افتاده 

 .رم یاما من م خوامینم

 نوزدهم _و_صد_پارت#

 [11.07.21 23:04] 

 .نگاه کردم ی به تر  هیچندثان

بدم که منو مجرم   شنهادیپ   سی هست که بتونم به پل ی زیچ_

مس در  اونارو  اما  ک  ی ری نکنه  طرف  بفهمن  که  بده    ه؟ یقرار 

 م؟یها استفاده کن   سیحداقل از پل  میتونیم

 دم یوبه سمتش اخم کردم و د  دمیاز سمت موسز شن  یغرش

 .دنی درخشیبه شدت م شیی سبزطال ی که چشمها

  ،ی دیخدا لعنتت کنه مگز. خودتو در معرض خطر قرار نم_

کنه    داتی. که اون نتونه پمیآمد  نجایکه ما به ا  هیلیتنها دل   نیا
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گه د  یواون  با  ر  ی ریزایکه  بده.  انجام  باتو  رو    سک یخورد 

 .فراموشش کن کنم،ینم

 .فرستمیباهاش م لیوک هی_

ومونت   م یدیازپشت سرمون اومد و هممون چرخ  یبم  ی صدا

 .میدی رو در درگاه د

 .رسهی بهش نم چکسیدست ه  رسونتش،یم ی و_

واقعا   ،ی ریهاتو خودت بگ  میتصم  ی که عادت کرد  فهممیم_

 .فتهیاتفاق نم ن یاما ا فهممیم

 یی ها  سی.اون جز پل  گردهینره، کاوندر دنبالش م  ایاگه ماگنول_

پل  ستین منن.   داشیپ  تی.درنهاهیدرستکار  سیکه جاسوس 

 .ممکنه از اون به ضررت استفاده کنه  کنه،یم

 .منو به خودش چسبوند موسز

 .اد یازش بدم م _

 .کنترلش کنم تونمینخواهد بود، م یمشکل_
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نگاه   به مونت  به  داشت  هنوز  اون  اما  کردم  نگاه  صورتش 

نگاه کرد متوجه چ  ی. وقتکردیم شدم که   ی زیباالخره بهم 

 .بودم. ترس  دهیدر چشماش ند چوقتی قبال ه

**** 

 دوم _ستیب_فصل#

 موسز

 ی ادیخفه کنم اما ز  ا یموافقت باماگنول  ی مونت روبرا  خوام یم

موضوع ممکنه قضاوتمو تحت    نیو ا  دمیدارم وسواس نشون م

 .قرار بده ر یتاث

 .ممهسرزنشم کنه؟ اون خانو تونهیم یک

لعنت  پونزده فرصت    یسال  که  وحاال  گذروندم  اون  بدون  رو 

 .رهیاونو ازم بگ  یکس  دمی دارم اجازه نم ی ا گهید

 ست یب _و_صد_پارت#

 [11.07.21 23:04] 
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 .دشیخر  شهیکه نم یکارآگاه مخصوصا

نم  هی  چون لجبازم  چشمم   ی ازجلو  ایماگنول  زارمی حرومزاده 

برا و  ی موقع  نمیهم  ی دوربشه.  ماش  ی که  برا  نیدر   ی رو 

 ی بلند  یشاس  نی در ماش  ابونیاون خ   ی باز کرد، روبرو  ایماگنول

 اده یمونت پ  باخی م  نیمونت پشت سرش از ماش  لیوک  م،ینشست

 .اداره برد ی اونا روبه سمت ورود ی شد. و

 .ادیموضوع خوشم نم نیشدن واصال ازا دیل ناپدها داخ اون

ن   ی. اون عوضسینخواهد بود رئ  یمشکل_ اداره    ستیقرار  از 

کنجکاو    یلیخ  س ی ر  ویببرتش واگه طرفمون آنتون  رونیب  س یپل

 .شهیوکارش تموم م مشیریگ یما م ادیباشه وبخواد ب

خ  توجهمو و  گرفتم  سمت  هم  ابونیازاون  به  هدف    نیرو 

ا  یکردم، حت  یبررس نم  نکهی با  . مشینیبب  میبتون  کنمی فکر 

 .ستم یاونقدرا خوش شانس ن



 
 

260 

دوبرابر خطرناک باشه چون    شهیباعث م   نیباهوشه وهم  اون

 .معلومه بدجنسه

 .راه بندازه ییکرد گفتگو یسمت راستم سع مرد

نباشه اما   ه یقض  ن یمطرح کردن ا  ی زمان برا  نی ممکنه بهتر_

  خوبه؟ ای اوضاع با ماگنول 

  .بهش اعتماد دارم انداختم یلیبه جولز که خ ینگاه

  .ایقضا نی برخالف تمام ا یدونیخوبه، بهتر ازخوب، م_

  .گردوند ابونی لبخند زدن نگاهشو درخ موقع

شن_ م  دنشی از  اادیخوشم  از  بعد  ماجرا  نی.  که   ییهمه 

  .ی که دوستت داشته باشه رو دار یزن اقتیل  میگذروند

  .درشب قبل افتادم   ایمکالمه خودم وماگنول ادیب

  .خوادی اون بچه م_
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به جولز گفتم، صدام آروم و گرفته بود. حرف زدن درمورد    نویا

برام اتفاق    چوقتی ناآشناست، بخصوص چون ه  ی زی چ  نیهمچ 

همچ  فتادهین درمورد  مردا  حرف   ییزا ی چ  ن یوچون  باهم 

 .زننینم

 کمی_و_ستیب _و_صد_پارت#

 [11.07.21 23:04] 

 .دی جولز باال پر ی ابروها

 .موسز ادیچقدر ز ،یلعنت_

 .به شونم زد ی ا ضربه

 .خوشبحالت _

 .دونمیم_

ا  اگه ابرس  نیبخاطر  باال  ینگران  اهی مردک  سرم برداشته    ی از 

 .شدی بهتر هم م گهید شدیم

 ؟ یهست ی زیچ   نیآماده همچ  ی زود نیبه ا_
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 .نکردم یتأمل

. مگز  کنهیفرق داره. اون منو درک م  یالبته، با اون همه چ_

اون خانواده م  ی برا اگه  تا حدممکن   خوادی من ساخته شده. 

ازدواج    بایز  ی . من بااون زن جنگجودمیبهش خانواده م  عیسر

 .کنمیم

 .شونمو فشار داد جولز

 .البته _

 .کرد یمکث

گفت  نیاول  ی برا  یوقت_ چ  ی بار  م  ه ینقشت  چرا   ی خوای و 

 .ی شد ونهیفکر کردم د ی برگرد

 .زدم ی ا قهقهه

  .دمیآره فهم _

 .اما رفیق_
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  .هم شد شتر یب لبخندش

نکردم.وقت  یحت_ شک  بهت  هم  موقع    ی زن یم  یحرف  ی اون 

بعداز خانواده دار شدنت    ی برا  ی وهر نقشه ا  یکن یبهش عمل م 

 .بدون منم جزوشم ،ی دار

پ  نیا  تاحاال رو  تاوقت  دم،ینکش  ش یموضوع   میی نجایا  یاما 

 .دمیپرس

 ؟یخودتو بازنشسته کن  ی خواینم_

برا_ د  ،یموضوع  نیهمچ   ی نه،  وقت   دونمینم  گهیجوونم.  با 

بار   نیخودمو به دردسر بندازم. چرا؟ ا  دیکنم.شا  کاریآزادم چ

 ؟یهست  یدائم یتگبه فکر بازنشس

 دوم _و_ستیب _و_صد_پارت#

 .رفت نییهام باال پا  شونه

  مون یدر زندگ  گه یروزد  هی  ستیالزم ن  گه ید  چکدوممونی ه_

 .میکار کن 
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تاز  ضیتعو م  ییبا روشنا  میزندگ  یکیکامل  نتونم   شهیباعث 

که    ندمونیآ کنم، سخته  بزار  هیرو خراب  درخونه  و    ی پاتو 

 ندم یآ  خوامینم  چوقت ی. هیفروکن  یخطرناک  ی رو در باز   یکی

 گه یانگار که د  ییهویبچه هامون در خطر باشه،    ای  ایبا ماگنول

 .دونمیکه م  هیزی تنها چ  نیها ارزششو نداشتن اما بازم ا  سکیر

 .کرد یسکوتمو بررس جولز

 کنم یدرکت م  ی بر  ی خوای. اگه مقی رف  ر،یمنظورمو اشتباه نگ_

 .می راض کنمیکه م  ی اما من از کار

حوصلت    ندهی. درآ ستمیکه هنوز آماده ول کردنش ن  دونمیم

ا  ره؟یسرنم از  من  مثل  انرژ  نی توهم  همش  ی ری گیم   ی کار   .

 .ستی درمورد پول ن

ها   به آدم  کردم،   دیناپد  میکه کمک کرد  ییتمام  فکر  بشن 

 .هاشون رو در واقع نجات دادم یلیخ
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  ی کسا  ایتوسط کارتل    میاگه ما نبود  س،یو ر  زی مثل ارت  یمردم

شد و   شتر یهمون طور که مهارتمون ب  شدن،ی کشته م  گهید

 می کمک کن  یبه ک  میانتخاب کن   میقادر بود  شترشد یتقاضا ب

ها آدم  بعض  ی بد  ی وهمشون  ناام  ینبودن،  فقط   د یهاشون 

 .نبود

 : به جولز گفتم صادقانه

  م یریکه بگ   یمی چکار کنم.اما هرتصم  خوام ی م   دونم یهنوز نم_

و مگز. اونم االن    ی خواهد بود. تو، من، تر  یگروه  میتصم  هی

 .جزو گروهه

بمون_ توسرکارت  اگه  بعالوه،  م  ،یباشه  اون   بندم یشرط 

 .هیآدم خاص کنه،یکمکمون م

 .نطورهی آره، آره هم_

 تونستمیاداره برگشت و آرزو کردم کاش م  ی به ورود   نگاهم

 .فتهیدر داخل م یچه اتفاق  نمی بشنوم و بب
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 سوم_و_ستیب _و_صد_پارت#

 [11.07.21 23:07] 

 سوم_ستیب_فصل#

 ا یماگنول

 ن یاز رنگ زشت اتاق ها تا کف زم   اد،یبدم م   سی از اداره پل   کال

وب  ی وبو کنندشون  قضاوت  نگاه  سوخته،  .  یعدالت  یقهوه 

داغونن که    ینظام اجتماع  نیاز ا  یها فقط جزئ سی اگرچه، پل

آدمها حفاظت  در  ن  ییکارشون  کمک  به  خوب    ازی که  دارن 

 .ستین

با بارتون   ییداغون داخل اتاق بازجو  یکیپالست  یصندل  هی  ی رو

ت  لدزیف جز  وقت  یحقوق  میکه  نشستم.  بود  از    یمونت 

شدم،اون در داخل    باخیم  نیپنهان مونت سوار ماش  ی امپراطور

ه  نیماش بدون  بود،  نشسته  دادن  چیمنتظر  خودشو   یدست 
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توض  یمعرف برام  و  دق  حیکرد  قراره  که  مالقات    نیا  قایداد 

 .بره شی پ ی چطور

 .مالقات هنوز شروع نشده بود ن یا نکهیجز ا به

 .دوباره چک کردم  مویگوش ساعت

 ربع ساعت از دوازده گذشته،مسخرم کرده؟ _

 .اتاق انداخت نهیبه آ ینگاه لدزیف

 .کنهینه اون داره وقتتو تلف م _

ا  از ا  ی نحوه  فهم  نویکه  مطمئنه    دمیگفت  مارو    هیاون  نفر 

 .کنهیتماشا م نهیازپشت آ

 .میری معطلمون کنن ما م هگید قهیاما اگه پنج دق _

  قه یدرست بود چون در ساعت دوازده ونوزده دق  لدزیف  حدس

 .دراتاق باز و کاوندر وارد شد 

 .ونیمتاسفم که منتظرتون گذاشتم خانم مس_
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گرفت که    لدزی سمت فاومد واول دستشو به  زی به سمت م  اون

 .کرد   میعصبان

 ن؟ی هست ی کارآگاه جان کاوندر. شما ک_

م_ خانم  ف  سون،یمشاور  الدزیبارتون  ماقراره  رو   نی.  جلسه 

در مورد   یاطالع  چیه  سونیچون خانم م  میمختصر برگزار کن

 .نداره ن،یکه پشت تلفن امروز صبح درموردش گفت  یقتل

 چهارم _و_ستیب _و_صد_پارت#

 [11.07.21 23:07] 

نگاهشو به سمتم چرخوند و دستشو به سمتم گرفت.    کاوندر

 .دستشو گرفتم خواستم،یکه نم نیبا ا

م  نیا_ درمورد مرگ خانم    یچی شما ه  سون؟یدرسته خانم 

  ع یبگم قتل فج  دیبا  دمیشا  ای  ن؟یدونینم  نگی هارد  ی ریزاید

 شما؟ ی اون در فاحشه خونه 
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باعث سرفم شد   ی ریزایاسم د  دنیشن اون بالفاصله  از زبون 

 .وارد عمل شد لدزیوخداروشکر ف

کارآگاه. ما ممنون   نیبهش فرصت بد  هیثان  هی   نیتونیاگه م_

امیشیم برا  نی.  م  ی اخبار  مقدار صبر   هیسخته.    سونیخانم 

 .ستین ی ادیز  زیچ

وخوشحالم طرف    ستی ن  نجایا   یسرگرم  ی برا  لیوک   نیا  اوه،

 .منه

چنددق_ کن،    قهی باشه،  م  ی بطر  هیاستراحت    ا ی  نیخوای آب 

 قهوه؟

 .آب، لطفاً _

اشک پشت چشمم رو سوزوند. با رفتن کاوندر به سمت   نبار یا

 .کردم اونا رو به عقب ببرم  یدر سع

 .باز کرد و داد زد درو

 .آب_
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 .درو دوباره بست و

بهم تعارف کرد، گرفتمش و   ی دستمال کاغذ   هی  لدزیف  یوقت

 .دمیچشمام کش ی رو

 متشکرم _

 ن؟ یشناسیرو م  نگیکه معلومه شما خانم هارد نطوری پس ا_

وحس کردم باچشماش منو تحت فشار    دیازم پرس  نویا  کاوندر 

 .از اون، انگار محکومم کرد  شتر ی قرار داد، قضاوتم کرد و ب

پاک کردم،جدا از   رو  زمیجلوش بر خواستمیکه نم ییها اشک

 ی که برا  ی. غم اتفاقستیاصال ادا ن  نیا  کنه،یم  ی چه فکر  نکهیا

 .منه  ری افتاده منو از درون نابود کرد .چون همش تقص  ی ریزاید

نم  نه، ا  تونمیاالن  ه   نیبه  کنم،  فکر  بهم   یکمک  چیموضوع 

مستق کنهینم و  کردم  خشک  چشامو  بجاش  چشمان    می.  به 

 .کاوندر زل زدم 

 پنجم_و_ستیب _و_صد_پارت#
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 [11.07.21 23:07] 

م_ اونو  خر  ن ی.چندشناختمیبله،  ازم  رو  خونه    د،یساله.اون 

 .دادیپولشو بهم م  هیهنوزم داشت بق 

 بود؟ یک نیکه در اون خونه بود ی بار نیآخر_

 .تکون دادم سرمو

 .شتر یب  ایماهه  کیحدودا  دونم،ینم_

 .کاغذ نوشت ی رو رو ی زیچ

 بود؟ یک  نیدیرو د نگیکه خانم هارد ی بار نیآخر_

 .برام تار شد  شی پ هفته

 .چندروز قبل_

 کجا؟ _

گرفتم با   میقبل از جواب دادن مکث کردم و تصم  هیچندثان

 .دمیرو از دست نم  یچیه  قتیگفتن حق
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 .یکالب خصوص هیدر _

منظورم    دونهیاالنم م   نی باال اومد وحس کردم هم  سرکاوندر

 .در مورد مکانش نکرد  یسوال  چی ه   نکه یکدوم کالبه، مخصوصا ا

جونش در    ایداره    یمشکل  نی بهتون داد که فکر کن   یلیدل_

 ترسه؟ی خطره و م

نداشت و    یمشکل  ی ریزایدروغ نبود. د  نیتکون دادم و ا  سرمو

 .دیترسینم ی زی ازچ

فقط   لشیبه اون نداشت. دل  یربط   چیکه براش افتاد ه  یاتفاق

که اصال عادالنه   د،یبود که اون حرومزاده دستش بهم نرس  نیا

مثل سستین گناه  احساس  ر  می .  هامو گرفت وسوال   هیدور 

 .بشه شتریهام ب  هیر ی کاوندر باعث شد فشارش رو ی بعد

 کشتش؟  یک  نکهیا  ای ره؟یاون بم خواستیم  یک نیدونیم_

 .کاوندر چپ چپ نگاه کردم  به
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کس_ م  یاگه  م  شناختم یرو   ن یبنداز  رش یگ  نیتونست یکه 

.اماواقعا   ی . وفوری.باخوشحالدادمیاالن اسمشو بهتون م  نیهم

 ن،یکنیاالن که وقتتونو صرف من م نی. درواقع همشناسمینم

قتل    نیاز ا  نیخوای م  ن؟یخوایم  نویقاتل ممکنه دور بشه، شما ا

 قسر در برن؟ 

 ششم_و_ستیب _و_صد_پارت#

 [11.07.21 23:07] 

 .باال رفت  زدیکه درونم موج م یبا احساسات جوشان صدام

 ؟  یچی ؟هیزنینم یحدس چیپس ه_

آسودگ  ینفس  بایتقر بخش  دمیکش  یاز  اون  کاوندر  که   یکه 

  شی جواب دادن پ   ی برا  لدزیسوالشو جواب دادم، جدا نکرد. ف

 .قدم شد

  شناختن یرو م  یگفتن، اگه کس  سونیهمونطور که خانم م_

م دگفتنیبهتون  سوال  ا  دیندار  ی ا   گهی.  در   شونی که  بتونه 
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  گه ید  ی قرارها  سون یبهتون کمک کنه؟ اگرنه، خانم م  ی بازپرس

 .دارن که بهشون برسن ی ا

 .انداخت و توجهشو بهم برگردوند  لیبه وک ینگاه ثابت  کاوندر

نفردر   ه ی.  سونیبراتون افتاده خانم م  ی ادیاتفاقات ز  دایجد_

م کشته  آپارتمانتون  م  شه،یساختمان  شما  بعدش   نیریروز 

وبا خون نوشته    شه ینفر به زور وارد آپارتمانتون م  هی.بعدش  

ا   سهینویم  وارتونید  ی رو  ی ا مفهومش  قراره    نهیکه  که 

قتل    یازپرساونو با ب DNA شگاهیکه البته آزما  ان،یسراغتون ب

 .که اتفاق افتاده تطابق داده ی ا گهید

برندون    میصندل  در لورا  به  سرعت  به  ذهنم  خوردم،  تکون 

شب  همون  در  گلوش  وارد    دهیبر  یبرگشت.  بزور  که  شد 

 .براش افتاده یچه اتفاق زدیتمانم شدن وموسز حدس م آپار

 گه؟ی کدوم قتل د_

 .کردم ی گفتم ونقش احمق ها رو باز نویا
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با_ ب  دیمتاسفانه  اطالعات  ودادن  گفتن  اجازه  رو    شتریبگم 

ا مگه  کن  یلیدل  نکهی ندارم  فکر  که شما  با   یارتباط  نیباشه 

 .نی جسد سوم دار

 .فتم ینم ریمن گ  یزه، ولبندا ر یکه منو گ نهی دنبال ا کاوندر

ه_ م  یاطالعات  چیاون  خانم  کارآگاه.  و   سونینداره  مستقله 

به اداره شما نداره.    ی عالقه ا  چی داره و ه  یتجارت موفق وقانون

بزاره تا باشما صحبت    هیقبول کرد که از وقت خودش ما  شونیا

 نیموضوع ندار  نیمرتبط با ا  ی ا  گهیسوال د  چ یکنه و اگر ه 

 ...پس خانم

 هفتم _و_ستیب _و_صد_پارت#

 [11.07.21 23:07] 

 .به سرکار خودشون برگردن توننیم سونیم

 .کامال مودبانه کلمه  گورتو گم کن رو بهش گفت لدزیف

 .گهید  زیچ هیفقط _
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از توش در    ی زی برد وچ   ی دستشو به سمت پوشه کاغذ  کاوندر

 .گذاشت  زیم ی مدارک قرارداشت و رو سهی آورد که در ک

 ن؟یدیم  صیتشخ  نویا_

پوش  ییچاقو شده  خشک  خون  با  که  خون   دهیبود  شده. 

 .دم ی. به عقب جهی ریزاید

 .بود کارآگاه ی حرفه ا ریحرکت غ یلیخ_

دق  یاج یاحت  چیه  اما باز  دمیفهم  قاینبود،  راه    ی کارآگاه چه 

 .انداخته

 باهاش کشته شده؟ ی ری زایکه د هیزی.... همون چنیا_

 .درون صدام بود یترس

.  م یکن  داش یپ  م یکه تونست  هیا  له یاز آالت قتاله. تنها وس  یکی_

 نش؟ یدیچرا؟ قبال د

 .که دروغ بگم ادیتکون دادم چون صدام در نم سرمو
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 ی ر یزایدفاع ومحافظت به د  ی برا  نویا  دم،یچاقورو د  نیا  قبال

و چاقو اون  ی دادم  برا  هیهمسان  ازش  ارت   ی که  در    زیکشتن 

 .آسانسور خونم استفاده کردم

**** 

 چهارم _ستیب_فصل#

 موسز

شد و به سمت خونه    باخی سوار م  ا یکه ماگنول  ی لحظه ا  همون

افتاد، م راه  برم وهمونجا ازش سوال    خواستم یمونت  دنبالش 

 .متونیوپرس کنم اما نم

ممکنه    کهیدنبال کس  میتا بتون  میدور کل شهر رو بگرد  هی  دیبا

دوست دارم بکشمش چون اون   کهی. کسمیدنبالمون باشه بر

 .رفت  سیکه خانومم به اداره پل  نهیا لیدل

 هشتم _و_ستیب _و_صد_پارت#

 [11.07.21 23:07] 
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نابود بشه و من اون کس  سی ر  ویآنتون ا  ی قراره    نکارو یام که 

ترس هاکنهیم بخاطر تک تک  ماگنول  یی.  در دل  قرار   ایکه 

م تاوان  م  نیا  کهیکس.دهیداده  خانومم  با  در    کنهیکارو  قسر 

 .رهینم

من و جولز به    م،یدیبه خونه مونت رس  یساعت بعد وقت  مین

ازماش پ  یشاس  نی سرعت  ومی شد  ادهیبلندمون  گاراژ   ی .  از 

رو بهش    نیماش  دیرفت.ظاهراً اون منتظرمون بوده، کل  رونیب

 : دمیدادم و ازش پرس

 اون کجاست؟ _

تکون   میکه ظهر ازش خارج شد  ینگی سرشو به سمت پارک 

 .داد

ن  با برا  ی ازی حس  چشمها  ا یماگنول  دن ید  ی که  خودم    ی با 

رفتم و   نگی داشتم و مطمئن بشم حالش خوبه، به سمت پارک
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  چ یراهروها و پ  ی لعنت  ی درشو باز کردم. سه بار در اون هزارتو

 .کردم دایپ تمونیها گم شدم تا راهمو به سوئ

 .با فشار باز کردم  درو

 ماما؟ یینجایمگز؟ تو ا_

 .نجامیا_

م  ی صدا خواب  اتاق  از  واومدیگرفتش  درگاه  در  . سادمی. 

چسبونده بود و   نشیبود زانوهاشو به س  نیزم  ی رو  ا یماگنول

 .دستاشو دور زانوش آورده بود

فرش نشستم واونو در آغوش    ی عجله به سمتش رفتم، رو  با

 .گرفتم

 ؟یتو خوب زم؟ی شده عز یچ_

 .. سرشو تکون داددیلرزیبدنش م کل

 ....اما نمکیدارم روش کار م_
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 شده؟ یچ_

که کاوندر    یدستامو بخاطر حرف  تونستمیکاش م  کردم یم  آرزو

وخفش کنم.    ارمیوضع کشونده دور گلوش ب  نی زده که اونو به ا

 .تهیخشممو کنترل کردم چون مراقبت از مگز در اولو

 ...آلت قتاله_

 نهم_و_ستیب _و_صد_پارت#

 [11.07.21 23:07] 

 .حرفشو ادامه بده کردیم یوسع دیلرز  دوباره

تصو  اشارش قتاله  آلت  به    یذهن  ری به  که   ادمیرو  آورد 

خون   یتند مس  ی بو  تونمی. هنوزم منمیدوباره بب   خواستمینم

جان و   یو جسد ب  میکه وارد اتاق شد  یرو حس کنم در حال

رو    ریتصو  نی. امیکرد  دایرو  دراون پ  ی ریزایتکه تکه شده د 

 .م بد ایکردم توجهمو به ماگنول یکردم، سع رونیازسرم ب
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 یکه اون کارآگاه لعنت   ی. هرچیماما، توخوب  ستین  یمشکل_

نداره.    یبه تو ربط  چکدومشیانجام داده ه  ایبهت نشون داده و

 .بهت صدمه بزنه  گهی د  چکسیه   زارمی نم  گهی. دیبامن  نجایتو ا

جمع شده در    ی بهم دوخت و اشک ها  سشوی چشمان خ  اون

 .چشمش، چشماشو شفاف تر کرد

کشتنش استفاده کرد، من اونو   ی برا  ی ریزاید  ی اون از چاقو_

 .بهش داده بودم 

 .کرد ریگ  نیمارو زم بای که داشته تقر یگناه حس

 .متاسفم زم،یعز ،یلعنت_

 .تکون داد سرشو

تو نم_ برا  نشویع  یکیمنم    ،یفهمینه،  ازش  کشتن   ی دارم. 

م  ارو یاون   فکر  کردم.  استفاده  آسانسور  اون    یکنیدر 

 اون کارو باهاش کرد؟ نهیهم ی برا  دونسته؟یم

 .و محکم تر بغلش کردم  دی پرس نویبا بغض ا ایماگنول
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ها   س یامکان نداره. پل   دونسته،ی نه اون نم  س،ی . هزمیآه عز_

 .نکردن یقتلش علندر مورد    یچیه

 ؟ یمطمئن_

ازش استفاده    خواسته ی م  یعنیمطمئنم ماما. اگه اونجا بوده  _

 .دونستهیم کنمیکنه، فکر نم

که دور چشماش جمع شده بودن رو پس زد و   ییها  اشک

دوست دارم بخاطر اون، اون حرومزاده ها رو بکشم.همشون رو  

که    ی زن مستقل، توانا و قو  هی   دنیو کاوندر. د  زی ارت  س،ی.ر

. ارهینشسته قلبمو به درد م  نی زم   ی خودشو جمع کرده و رو

 .گفت که ذهنمو مشغول کرد  ی ز یاون چ هویو 

 نفر بوده؟ هیکر کنن که هر دوقتل کار اما نکنه اونها ف_

 یس_و_صد_پارت#

 [11.07.21 23:07] 

 .بود دهی به ذهن خودم نرس نی. ایلعنت
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و    یرو نکشت  ی ر یزای. تو دمینباش  ن ینگران ا  اینه. ب   ،یه  ،یه_

 ه یکه  هیزی اون افتاد چ ی که برا  یاتفاق دونن،یم  نویها ا س یپل

نم ا  تونهیزن  اونها  ماما.  کن  اعتماد  بهم  بده.   نویانجامش 

رو کشته  ی ریزای د یامکان داره فکر کنن هرکس ی.حتدوننیم

 .رفته  کاردویاول سراغ ر

 .دوبار پلک زد اون

 ؟ یمطمئن_

 .تکون دادم سرمو

 .صددرصد_

اگه اونها    "به ذهنم اومد،    یگفتم احتمال  نویا   یوقت  یحت  اما

  ا یاگه به ماگنول  ؟یقتل هارو بهم ربط بدن چ  نیکنن ا  یسع

 "؟یربطش بدن چ 

 چاقوت کجاست؟_

 .بهم دوخت زشوی ت نگاه
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 چرا؟ _

با_ باشه   دینبا  یمدرک  چیه  م،یاز شرش خالص بش  دیچون 

 .مینداشته باش  ینگران چیتا ه مشینداز یماما. دور م 

 .کردم یزودتر م نکارویا دیبا_

 .به شونم زد ی از ناچار  سرشو

 . چرا از شرش خالص نشدم؟ دونستمیبهتر م دیبا_

کردم فکر کردم که درحال   دای رو پ  ا یکه ماگنول  یاون شب  به

 .زدن پهلوش بود هیبخ

بگ_ بهم  اگه  اما  بود،  گرم  ازشرش   یسرت  خودم  کجاست 

 .کار مهارت دارم نی. دراشمی خالص م

.نه اثر  زهیکوارتره، در گاوصندوق کمدم.تم  ابونیخونه خ  ی تو_

خون  یانگشت رد  نه  و  مطمئنم،   نیازا  ،یروشه  موضوع 

 ....دور بندازمش اما  خواستمیم
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ا_ به  من  نباش،  رس  ن ینگرانش  بزار  کنمی م  ی دگیکار  حاال   .

رو پاک کن.   سی اداره پل  ی.آلودگی ریبگ   ددوشی بلندت کنم .با

 .ی ریگی م ی حس بهتر

شدم و به اون در بلند شدن کمک کردم. بازوهاشو دورم    بلند

 .حلقه کردو زمزمه کرد

 کم ی_و_یس_و_صد_پارت#

 [11.07.21 23:07] 

 .متشکرم _

 .دمیسرشو بوس ی زل زدم وباال رشیت ی موها به

 .یازم تشکر کن ی زی بخاطر چ ستیالزم ن_

 .آره. الزمه_

 : سکسکه کردن نگام کرد و گفت درحال
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ا  دونمینم_ اتفاق  ی نبود  نجایاگه  تمام  فتادیم  یچه  خودم   .

ندارم. اما   یچون در درخواست کمک مهارت  دمی کارامو انجام م

 .موسز ستمی واقعا االن خوشحالم که تنها ن

 .در آغوش گرفتمش تنگ

باهم   فتهیب  یقبود ماما.هر اتفا  یتنها نخواه   چوقتی ه  گهید_

  ه ی . ما  رهی م  شی پ  ی نجوریکارها ا  گهی. از االن دمیکن یحلش م

منتظر    ی.به مدت طوالنفتهیب  یبرات اتفاق   دمیواجازه نم   میمیت

 .کنمیفرصت دومم بودم و خرابش نم

حالت    نمیس  ی رو  گونشو همون  به  لحظه  وچند  قرارداد 

وقت مینگفت  یچ ی وه  میستادیا بانوک   ی.  رفت،  عقب  باالخره 

 .از صورتشو پاک کردم یانگشتم قطره اشک

 : دیپرس 

 م؟یقراره چکار کن _
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بررس   ی تر  شرفت یپ  رمیم_ ام  یرو  و  آدرس    دوارمیکنم  اون 

تااز پا   میکشیم  ی آورده باشه وسپس نقشه ا  ری طرفمون رو گ

موضوع که اون هردفعه دو پله از ما جلوتره    نی. ازا میاریدرش ب 

 .میاریب رشی خسته شدم، وقتشه باالخره گ 

**** 

 پنجم _ستیب_فصل#

 ا یماگنول

رفت. اما من در    ی تر  ش یدوش گرفتم، موسز پ   نکهیاز ا  بعد

 .سوزندیمغزمو م یخون ی چاقو ریاتاق موندم و تصو

ا  به نش  نکه ی محض  اتاق  به  شد،  خشک  و    منیموهام  رفتم 

 .چکار کنم  د یبا دونستمینم

 دوم_و_یس_و_صد_پارت#

 [11.07.21 23:07] 
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انجام    ی برا  ی که بخاطر رفتن دخترا پا در هواست وکار  تجارتم

  ادم یاد داشتم رو  وقت آز  نقدریکه ا  ی بار  نیدادن ندارم. آخر

 ی که بهش عادت داشتم بخاطر مرد  ی . شتاب وعجله اادینم

 .به سکون شده لیکه در آسانسور بهم حمله کرده تبد

رو  به انگشتمو  و  رفتم  شطرنج  صفحه  ها    ی سمت  مهره 

هادمیکش زن  به    ی بجا  ی ا  گهید  ی .اگه  فکرشون  بودن  من 

  وندمیاون م  ایکه اگه با موسز رفته بودن    رفتیم  نیسمت ا

 .کنمینم نکاریاما من وقتمو صرف ا شدیم یچ

تو   شهینم برگشت.  گذشته  برا  کی  ی به    م یتصم  ی فرصت 

 .یکن یبا عواقبش زندگ دیوبعدش با ی گرفتن دار

حق  ی زی چ  اما کامال  گفتم  موسز  به  قبلتر  داشت.   قتیکه 

. من  کردمیحل م  د یموضوع رو بدون اون با  نیچطور ا   دونمینم

  دونم ی. اما اونقدر باهوشم که مقته یحق  هی  نیزن قدرتمندیم. ا

  ز ی همه چ  کردی دو روز فرق م  یکیاگه زمان برگشتن موسز  

 .رفت ی م شی متفاوت تر پ یلیخ
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  ن یبه در زده شدکه منو از افکارم منحرف کرد وازا  ی ا  ضربه

 .نشدم ایخول یبابت ممنونم. هنوز مال 

کا  از و  بازکردم  درو  و  شدم  رد  اتاق  د  رای عرض  از  دمیرو   .

 .د یباریم ی صورتش دلسوز 

 حالت خوبه؟ _

 : باال انداختم و گفتم ی ا شونه

 .خوبم  یبه حد کاف_

دلدار  رایکا و  کرد  بغلم  و  انداخت  دورم  قبول    شویبازوهاشو 

 .کردم 

  خوام ی متنفرم. م  یگذرونیرو از سر م  ی زیچ  نی همچ  نکهیازا_

  .تموم بشه

  .دختر  خوامی م نوی منم هم_

  .سفت بغل کردم وسپس عقب رفت اونو
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  ؟ی پس حاال چ_

  .دمیکش یطوالن نفس

حت دونمینم_ چ  دونمینم  ی.  ه  کاریاالن   ن ی درا  چوقتیکنم. 

 .نبودم  تیوضع

 سوم _و_یس_و_صد_پارت#

 [11.07.21 23:07] 

 .زد یلبخند اندوهناک  گم،یم یچ دونستیکه م  انگار

ن_ خوب  اصال  شدن  ا  ست،ی حبس  با  کن،  اعتماد   ن یبهم 

 .موضوع آشنام

دوستم باهاش ازدواج کرده فکر کردم،    نیکه بهتر  ی مرد  به

ام  ه یکه چطور تصم  دوارمیو  موقع  بهم    ی برا  یدرست  م یاون 

 .رسوندشون گرفته باشم

 : ذهنمو خونده، چون گفت  رایکا حتمأ
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ا_ با دن  نیمن  نم  ایوضعو   ی فکرا   گهیمگز،پس د  کنمیعوض 

 .نکن یالک

 ککه؟ یخونی فکر هم م گهی حاال د_

 .در حدقه چرخوند چشماشو

. در واقع اومده  تونمیمواقع م  ی بعض  رسه،ینوبت تو م  یوقت_

 .یدر حقم بکن یبودم که بخوام لطف

 .یبگ هیکاف_

 قت ی. حقکنمیم   رایکا  ی برا  ی جوابشو دادم. هرکار  دیترد  بدون

 .هیساده ا

 ....دی و من والکالن با ستیامشب ن ی پرستار رور_

 .آره _

 .جملشو بگه هینزاشتم بق  یحت

 .کنمیاز دختر کوچولوت مراقبت م ی تا هروقت که بخوا_
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 .رو دندون گرفت نش ییلب پا اون

 ؟ یمطمئن_

 .بگو یبه کمک داشت اجیالبته. هروقت احت_

 .زد  ی کج کرد و لبخند سرشو

 نداره؟  ی با بچه دار یمشکل یکنیفکر م ؟یموسز چ_

 چهارم _و_یس_و_صد_پارت#

 [11.07.21 23:07] 

اومد که در مورد بچه خواستن بهش گفته بودم وصورت   ادمی

 .اون روشن شده بود

 .شه یبراش م یخوب  نینخواهد داشت، احتماال تمر یمشکل_

 .شداز تعجب گرد    رایکا ی چشما

 ؟ ی من.... تو حامله ا ی آه، خدا_

 .دم یدوستمو د  نیشوک زده بهتر افهیزدم چون ق ی ا قهقهه
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 .فتهی اتفاق م نیا ی نه. هنوز نه. اما مطمئنم بزود _

بار بازوهاشو سفت تر دورم قرار   ن یدوباره منو بغل کرد وا  رایکا

 .داد

 .خوشحالم مگز یلیخبر ساله. برات خ نیبهتر نیا_

تنگ در آغوش گرفتم وحس کردم دوست داشتن ازش   اونو

 .خوبه  ی ادیمن ز  ی وبرا هیاعجوبه ا رای. کابارهیم

 .زمی رم عزمتشک_

 .نگام کرد یمنو رها کرد و با شگفت  گهی د کباری اون

 .هی خوشحال خواستمیبرات م شهیکه هم ی زی تنها چ_

 .دارم  باورش

 .دم یککه. قول م کنمیدارم روش کار م_

 .بار خودمو باور کردم نیاول ی برا

 .آورد شودریاومد واون گوش رای کا بیاز سمت ج یلرزش
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 ی شرکت کنم. بزود  ی کنفرانس تلفن  هیدر    دیاالن با   ،یلعنت_

 .یباش ی مراقب رور  ی . متشکرم که قبول کردگردمیبرم

 .یدونیم نوی. اکنمیبرات م ی هرکار_

رفت و منو با افکارم تنها    رونیبرام فرستاد و ازاتاق ب   ی بوسه ا 

 .گذاشت

 پنجم _و_یس_و_صد_پارت#

 [11.07.21 23:07] 

که متوجهش    ی ز یچ   نیبعد برگشت اول   کساعتیموسز    یوقت

 .بود ی دیکه درو پشت سر خودش بست، ناام یشدم موقع

 ماما؟_

 .حال صداش زدم نهیجلوی شوم  یصندل ی ازرو

 .نجامیا_

 .صورتش کاشت ی رو ی . لبخنددیبه سمتم چرخ اون
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 . حالت خوبه؟ دمتینداونجا _

 .رو کمتر کردم  نمونیبلند شدم وفاصله ب  یصندل ی رو از

اومد   یوقت  ؟یتوخوب_ د  ی داخل  صورتتو  تردمیحالت   ی . 

 نه؟ داکنه،مگهینتونست آدرسشو پ

 .رفت و سرشو تکون داد  نیصورتش بود ازب ی که رو  ی لبخند

ا_ م  نینه،  بشه، حت  دونهی حرومزاده  پنهان  از همه   یچطور 

 .ی تر ی ترفند ها

 اتفاق قبال هم افتاده؟  نیا_

  م یکن یکه اطالعات مردم رو پاک م  میهست  ییما معموال کسا_

 د یکجا رو با  ستیکه ن  ی زیکردن چ  دایپ  ی برا  میدون یپس م

 م یعصبان  دایموضوع شد  نیآدم.... اون باهوشه. ا  ن ی. اما امیبگرد

 .کنهیم
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پشت    موسز قدمدستشو  ومن  گذاشت  سمت    یگردنش  به 

م  یحرارت تشعشع  بدنش  از  رو  کنهیکه  ودستمو    ی برداشتم 

 .گذاشتم  نشیس

 نان یکه بهم داد رو بهش بدم : اطم  یکردم همون حس  یسع

 .دی و ام  تیو حما

 ؟یهرطور که شده، مونت چ  م،ی کن یموضوع رو تموم م  نیما ا_

 کنه؟ دایپ  یاونم نتونسته سرنخ

منو در آغوش گرفت انگار که   ی بازوشو دورم آورد .طور  موسز

  گه یندارم. د  هیقض  نیباا  یمشکل  چیازش دور بشم.ه  خوادینم

 .ازش دور بشم خوامینم

 .هنوز نه. اما اون در سراسر شهر جاسوس داره_

 ششم _و_یس_و_صد_پارت#

 [11.07.21 23:07] 

 : قانع کننده گفتم یلحن با
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 .دهیکه کرده رو م ی اون تاوان کار م،ی کنیم  داشیپ_

 .دیسرمو بوس ی آورد و باال  نییسرشو پا موسز

تر _ موقع  اون  تا  اما  م  ی درسته،  ادامه  گشتن  ومن   دهیبه 

 ....فقط

با وقت    دونهیاونم مثل من نم  دمیقطع کردم و فهم  حرفشو

 .آزادش چکار کنه

 .ادامه دادم حرفشو

 .میکن یمراقبت م ی امشب از رور _

 .سرشو به عقب برد موسز

 .تاحاال انجام نداده بودم نویمراقبت از بچه؟ ا_

 .. باهممیریبگ ادیوقتشه هردومون   کنمیفکر م_

* 

 شش _ستیب_فصل#
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 موسز

. بدون  کشمتیرخ بده م   یینجایکه تو ا  یدر زمان  یهر اتفاق_

 .ازت بپرسم ی زیچ نکهیا

 ی بود اما تک تک کلماتشو جد  کنواختیصحبت مونت    لحن

که    ییموخرما  ی که به دختر کوچولو  یگفت، بر اساس نگاه

 .دمیفهم نویبغل مادرش بود، ا

 .اتهیاون دن دم،یفهم_

از رو جنازه من ومگز رد بشه تا بتونه    دینفر با  ه یبگم،    صادقانه

 .برسونه ی خودشو به رور 

 .نگاهشو بهم دوخت مونت

 .یفهمینم یبچه خودتو بغل نکن ی. تاوقتیفهمیتو نم_

 .با اونه، پس بحث نکردم حق

 .دم یقول م فته،یبراش نم یاتفاق چیه_
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 .سرشو تکون داد تیمونت منقبض شد اما در نها فک

 مهفت_و_یس_و_صد_پارت#

 [11.07.21 23:07] 

  ن ی که هست  یپشت در هر اتاق  ی و  م،یگردیما سه ساعت برم_

 .دهیم شی تمام مدت کش

دن  دیبا تمام  که  باشه  من   یآدم  هیدست    اتوی سخت  مثل 

 .پس تحت فشار نذاشتمش ی بسپار

 .دمیفهم_

 ؟ یکنیرو زهرترک م  کننیکه به ما لطف م  ییکسا  ی نکنه دار_

دستشو دور مونت   رایکا  یمونت به سمتش رفت. وقت  همسر 

 .آروم شد و اون بچه رو ازش گرفت شی آورد حالت بدن

آس  چکس ی ه  دوارم یام  دایشد من  االن   ی ریپذ   بی مثل  که 

نب رو  بودم  نقطه ضعف   نه،یشاهدش  که  معلومه  کامال  چون 
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 وونهیزنشه. بدون اونها د  ایدخترش    واورلنزین  ین یرزم ی پادشاه ز

 .شهیم

توض_ موسز  به  داشتم  با  تیوضع   دادمیم  حیفقط   د یچطور 

 .باشه

نخواهد   یمشکل  چ یه  م،یگردیبه خونه برم  گهیچند ساعت د _

 .بود

 .بهم نگاه کرد رایکا

واقعا  یلیخ_ و اگه الکالن   م یقدردانت   ازت ممنونم موسز. ما 

 .رشی بگ دهی به مرگت کرده فقط ناد دیتهد

 .مخالفت کنه خواستی و م دی به سمت همسرش چرخ  مونت

 رفته ؟ ادتی. شناسمتیچپ چپ نگام نکن. من م_

کنارم    ایبهم نگاه کرد و ماگنول  گهید  کباریباال آورد و    چونشو

 .اومد
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کراوات   ی آشفته دخترش زدو رور  ی به موها  ی بوسه ا  مونت

 کنم،یکلمه عموما استفاده نم  ن یپدرشو سفت گرفته بود. از ا

 .بنظرم بانمک بود یول

 .دلم زیعز   یکن ی باز ایبا عمه ماگنول  خوردهیوقتشه _

ماگنول  مونت بغل  در  اونو  و  کرد  دور  از صورتش    ا یدخترشو 

 .گذاشت

 .م یکن ی با قالب هات باز ایدرسته پرنسس، ب_

 .خطاب به پدر و مادرش اضافه کرد نوی ا پسوس

 .قالب  ونیلیباتمام اون نوزده م_

 هشتم_و_یس_و_صد_پارت#

 [11.07.21 23:07] 

اون دختر کوچولو رو به آغوش گرفت    ایماگنول  نکهیمحض ا  به

 .در ذهنم خطور کرد ی ریتصو
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باشه،   نیریقراره ش  مونیاز بچه هامون که دربغلشه وزندگ  یکی

. پونزده سال از  میکنیتلف نم  یوقت  گهید  چکدوممونیچون ه

 .میدی روز هم هدر نم  هی یحت گهیدستمون رفت ود

 .گرفتن دست مونت جلو بردم ی برا دستمو

 .یداشته باش یشب خوب_

 .انداختم رایبه کا ینگاه

 .ما حواسمون به بچت هست_

مونت   رایکا نگاه  ومطمئنا  گرفت  آغوش  در  منو  و  اومد  جلو 

 .کرد رو ازدست ندادم نکارویا یوقت

بدونه    نکهیاز ا  شتر ی. اون بیینجای متشکرم که بخاطر مگز ا_

 .امشب هم ممنونم داره وبابت اجیبهت احت

 .منه ی برا یتیواقعا مز_

دور شد جوابشو دادم وشوکه شدم که هنوز دوتا کشکک    یوقت

 .زانو سالم دارم
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******** 

 کنه؟ یحرکت م  عیچطور آنقدر سر_

رور  دمیچرخ بگ  ی تا  سراتاق  اون  به  رفتن  موقع    رم ی رو 

باال   کهیدرحال  که  بود  دستش  در  قالب  تکون   ی دوتا  سرش 

بخوره    نیممکن بود باصورت زم  نکهی . قلبم با تصور اخوردنیم

 .حلقم اومد ی تو

 .ی بر  ی عجله بخوا  نیکه با ا  ستین  ییآروم باش کوچولو. جا_

  ی اونو از رو   ایشد وماگنول  یقاط  ی با خنده رور  ایماگنول   خنده

 .بلند کرد  نیزم

 نهم _و_یس_و_صد_پارت#

 [11.07.21 23:07] 

انجام دادن   ی کارا برا  یلیکه پرنسس ارورا خ  نهیبخاطر ا  نیا_

 زم؟ یداره، مگه نه عز 
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چندتاشو    ی رور و  اومد  در  دهنش  از  نامفهوم  کلمه  چندتا 

  اد یظر نم. رک بگم، بنگهیم  یداره چ   دونمیاما اصال نم  دمیشن

 .بده یت یخودشم اهم

 .قالب هاشو باهم برداشت ی و رور دیخند ی نخود ایماگنول

 بچه زرنگ؟  ی اونا رو سرجاشون قرار بد  یتونی م نمیبزار بب _

 گاه یبرد که با جا  ی زی دخترک خوشمزه رو به سمت م  ا یماگنول

 رن ی بگ  ادی اشکال رو    خوانیکه م  ییبچه ها  ی برا  یکوچک  ی ها

رور  دهیپوش بود.  قالب    دیبا  دونهیم  قایدق   ی شده  کنه،  چکار 

با دست و پا راه   ی برا  ز یهارو سرجاشون فرو کرد وسپس از م 

د سمت  به  ق  گهیرفتن  کردتا  صبر  کرد.  رو    رقرهاستفاده 

 ی برداشت. از قالب ها   ی ا  گهید  ی بچرخونه و سپس قالب ها

ل  قرار دادن در جاشون استفاده نکرد. اونارو  داخ  ی برا  گهید

 .د یدهنش کرد وتند تند جو

 .چرخوندم ا یبه سمت ماگنول نگاهمو
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 بکنه؟ نکارویقراره ا_

ا_  ن یا  کشتمون،ی و مونت م  شهی که خفه م  نهیاگه منظورت 

 .فته یاتفاق نم

جد   ؟یمطمئن_ اون   مطمئنم  کامال  منم    ی چون  گفت. 

 .کنمیسرزنشش نم

پهن  ایماگنول رور  یلبخند  و   ی رو  ی زد ومن کنارش نشستم 

 .بود نیزم

 .بود یمواظب بچمون خواه نقدری توهم هم_

 .دم یدرچشماش د  یدرخشش

 .وار حق با توئه. متأسفم  یلعنت_

 .داشت اجیبه شاد بودن احت اون

  اد ی. اگه هنوز کلمات بد از پدرومادرش یموب ستین یمشکل_

هم   رایکا  رمیمن فحش م  ی. وقترهیگینم  ادینگرفته از توهم  

 .گهیبهم م نویهم
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د  ی رو  یوچال  دی چرخ  ی رور قالبدمیچونش  سمتم   ی.  به 

 .گرفت

 !تو_

 چهل_و_صد_پارت#

 [11.07.21 23:07] 

ا  بهم وبه  گرفتم  روازش  قالب  پس  داد.  تااالن    نکهیدستور 

 .فکر نکردم گرفتیداشت گازش م

 .اشاره کردم گرفتیکه اون قالب درش جا م یسوراخ به

 بذارمش؟  نجا یا ی خوایم_

از مادرش به ارث برده   نویچونشو تکون دادکه البته ا  چندبار

 .گفت  یوبه آروم

 .تو_

 .باشه_
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دست زد. سپس    جانیبا ه  ی رو سرجاش گذاشتم و رور  قالب

 .به سرعت به سمتم اومد وخودشو دربغلم انداخت

م  همونطور بدن  نگهش    شویاتورینیکه  صاف  چسبوند  بهم 

 : داشتم. به چشمام نگاه کرد و گفت

 .مو! مو!. باال. باال_

 .ندارم فشیتوص ی برا  ی کلمه ا چیشدم. ه  محوش

 .کرد دایپ  ینمونت برام مع داتیتهد حاال

**** 

 هفت_ستمیب_فصل#

 ا یماگنول

و   دادیکه دستاشو تکون م  ی خشکش زده بود و به رور  موسز

شدن رو   فتهیشده بود. ش  رهیکه باال بره خ  کردیدرخواست م

د نم  دمی درصورتش  اون  معلومه  بچه    نیا  دونستی.کامال 

  .کنه  ی دلبر تونهی م عیچقدرسر
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ا  یلیدل  تنها م  نیکه  درا  نهیا   شناسمینگاهشو  منم    ن یکه 

ا تا  بودم  د  رایکا  نکهیمرحله  رور  دمیرو  تنها  ی والبته   یی به 

 .قلبمو تصاحب کرد

آروم   موسز شاد  یبه  از  اونم  بردو  باال  رو   غ ی ج  ی پرنسس 

 .بود بای. لبخندش واقعا زدیکشیم

 کم ی_و_چهل_و_صد_پارت#

 [11.07.21 23:07] 

موسز   ی داخل معدش بود رو باال آورد و رو  ی.... هرچ نکهیتاا

 .حرکت آهسته  هی. مثل ختیر

 .خورده نقدریا یکوچک نیچطور بچه به ا دونمینم

 :زد موسزداد

 ..یلعنت_
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با اسلحه به داخل هجوم آورد. تانصفه   ی با شدت باز شد و و  در

شده وبالفاصله عقب گرد کرد و لبهاشو   یچ  دی راه اومد وفهم

 : بهم فشار داد تا بلند نخنده. گفتم

 .کنه زی تم نجاروی ا ارینفرو ب  هیلطفا _

 .پنهان کنم دنمویدهنم گرفتم تا خند ی جلو ودستمو

 .بهم انداخت ینگاه  یو شوک زدگ ی با ناباور موسز

 . مگه نه؟ختهیگوشم هم استفراغ ر ی تو یحت_

 .ومدیم نییحرف زدن از صورتش پا  موقع

حوله از    هی. من حواسم بهش هست. تو برو  نطوره یآره هم _

 ز ی برو وهمونجا خودتو تم  تمونیحموم بردار و به سمت سوئ

 .مونمیکن. من باهاش م

در بغل گرفتم    ی رو بهم داد و به سمت حموم رفت. رور  بچه

 : گفتم رگوششیو ز

 فرشته خوشمزه؟  ی خورده بود یمگه چ_
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با زبون خاص خودش شروع به حرف زدن کردواصال کلمه    اون

 .دم یکه خورده باشه نشن  ی زیچ ی برا ی ا

حساب  موسزصورتشو و  کرد  وقت  یپاک  که  کردم    ی تعجب 

 .اوردیاون صحنه باال ن دنیازد  کردی صورت خودشو پاک م

 : وارانه گفت زمزمه

 چطور ممکنه؟  نیا ،ییه_

دن_ انگ  ی ایبه  آمد  زیشگفت  خوش  نوپا  هنوزم  دیکودکان   .

 م؟یباهم از بچه مراقبت کن  ی خوایم

با وجود   ی . حتدمیسوال از جوابش ترس   نیا  دنی محض پرس  به

  ن ی . اگه موسز با اولخوادی چه ماون همه باال آوردن بازم دلم ب 

 .کنم کاریچ دونمیپا پس بکشه واقعا نم ینشونه سخت

 دوم _و_چهل_و_صد_پارت#

 [11.07.21 23:07] 
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بود تمام لباسش پر   ستادهیا  یکه در حمام صورت   یدرحال  اما

 .لبخند زد  دیچکی استفراغ بود واز گوشش م از

 .باتو بکنم نکارویا خوام یآره ماما، البته که م_

 .هرلحظه بترکه ترسمیوم  دیتپی تندتند م قلبم

  .ی بر یاما دفعه بعد، تو اونو باال م_

وقت انقدر    چیزدم وه  ی رفتن موسز ازاتاق قهقهه ا  رونیب  موقع

 .شاد نبودم

  ی نفر   نیچندساعت بعد اومدن، مونت اول   رایمونت وکا   یوقت

نشسته    یدوصندل  ی بودکه وارد اتاق شد. ازمن وموسز که رو

به   مایرد شد ومستق  میبود  ی ودرسکوت درحال ورق باز  میبود

بود رفت. فقط در    دهیدرش خواب  ی که رور  ی سمت گهواره ا 

 .که لمسش کرد تنش بدنش کم شد یزمان
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حرومزاده خونسرد   کی   ممکنه در نودونه درصد موارد  مونت

ه اما  ب  یشک  چیباشه  دخترشو  که  چ  شتریندارم  همه    ی از 

 .بودن لذت بخشه  هیقض نیدوست داره،شاهد ا

  یی از اتاق راهنما  رونیهردومون رو بغل کردو مارو به ب  رایکا

  م یکردن اون دختر کوچولو حرف بزن  داریبدون ب  میکرد تا بتون

 .وبه محض خارج شدن درو پشت سرمون بست

 .سته یوام  کیسرش کش  ی اگه بزارم، الکالن تمام شب رو باال_

 .لبش بود ی رو  ی تکون داد و لبخند سرشو

 رفت؟ ش یچطور پ _

 .دوستم از من به موسز وبالعکس نگاه کرد نیبهتر

 .رفت  شیپ  یعال_

 .شده بود  زیموسز نگاه کردم که حمام کرده بود وتم  به

موسز باال    ی بود و رو  فیمعدش ضع  ی رور  لی اما به چند دل _

 .آورد. اگرچه بعداز اون حالش خوب بود
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 سوم_و_چهل_و_صد_پارت#

 [11.07.21 23:07] 

 .نداره  یتب دمیچک کردم و د  چندبار

 .گنده موسز چشماش گرد شد  کلیموقع چک کردن ه  رایکا

 .نکرده  نکارویاه نه، اون.... اون ا_

وآروم   وستیرفت و مونت به ما در راهرو پ  سهیاز خنده ر   موسز

 .درو بست 

 .داد دستور

 افتاده؟ یچه اتفاق_

 خیامور قرار داد وشونه مونت س  انیاونو در جر  یبه آروم  رایکا

 .شد

بهش زنگ    دیچک کنه، همون موقع با  ادیب  گم یه دکتر م ب_

 .ی زدیم
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 .بهم انداخت ی کننده ا د ینگاه تهد و

 .بازوش گذاشت ی دستشو رو  رایکا

برا  ی رور_ که  هردفعه  خوبه.  حالش  نداره.    ن یهمچ  ی تب 

وقتا باال    یگفت. بچه ها بعض  نوی هم  میبهش زنگ زد  ی زیچ

 .الکالن ارنیم

 .سخت نگاهمون کرد ی با چهره ا  مونت

 ....یسکیر  چیه  خوامینم_

 .میکنی نم سکیر _

 .داد ه یبهش تک رایکا

مشکل  بوسمشیم   رمیم_ کردم  حس  زنگش    ی واگه  هست 

 باشه ؟  م،یزنیم

 .کرد یغرش مونت

 .باشه_
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  ی رحم باشه اما اون بچه خوش شانسه که پدر  یممکنه ب اون

 .دهی م تیبهش اهم  نقدر یداره که ا

 چهارم _و_چهل_و_صد_پارت#

 [11.07.21 23:07] 

 رزبون یرو از ز  میبود  ی که با رور  یکه موقع  یتمام اتفاقات  مونت

بزنه   ی به رور  ی رفت سر   را یکه کا  ی تاوقت  دیکش  رونیموسز ب

 .و برگشت

کا_ حالش  باون  حاال،  خوبه،  برن    نیا   میبزار  ا یمال  دونفر 

 .بخوابن. ازهردوتون ممنونم

 .به سمتم برداشت و دستاشودور گردنم آورد یقدم رایکا

 .ازت ممنونم زم،ی عز یمرس_

م  کامال مونت  رو   رایکا  خوادیمطمئنم  کرد  روبغل  موسز  که 

 .حسشو کنترل کرد ییازش جدا کنه اما به طرز معجزه آسا
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من وموسز دست به دست هم به   میگفت  ریشب بخ  نکهیا  بعداز

به محض    م،یحرکت کرد  میکه بطور موقت ساکنش  یسمت اتاق

 .در آوردم  رهنموی داخل شدن، پ

 .رمی نوبت منه که دوش بگ_

شونه هام   ی انحنا  ی پشت سرم اومد، دستان بزرگش رو  موسز

برا شصتش  انگشتان  واز  گرفتن  ماه  ی قرار  هام    چهی ماساژ 

لمسش    ریمعمول باشه اما ز  زی چ  هی  ادیکمک گرفت. بنظر م

 .از تنم رفت یذوب شدم وحس خستگ

با کش آوردن گردنم به سمت راست و چپ زمزمه    همزمان

 کردم 

 .چقدر حسش خوبه ا،یخدا_

کش  یوقت. نفس  بدنم  کردم  بادست   گهید  کباری  دیحس 

 .گردنم زد  ی رو  ی فشارداد و بوسه ا چموی ماه
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به   لیاگه البته ما  دم،یم  بیترت  ی باز  هی  ر،منی برو دوش بگ_

 .ی هست ی باز

 .بدنش ذوب شدم ی ودر گرما دمیبازوانش چرخ نیدرب

 .رونی ب امی. االن میبا تو آمادم، موب ی باز ی برا شهیمن هم_

 .اومدم رونیبعد، با حوله از حمام ب قهیاز ده دق کمتر

که مطمئنم از    ییمشروب کهربا  وانیدرحال بردن دول  موسز

 .هی برند هفت گناهکاره، به سر باز

 پنجم _و_چهل_و_صد_پارت#

 [11.07.21 23:07] 

 نه یدو س  نیکه ب  ی گره حوله ا  ی سبز درخشانش رو  چشمان

  س ی گرگ گرسنه لبهاشو ل   هیهام قرار داشت قفل شد و مثل  

 .زد
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  ی شطرنج لخت ی باز  هی دیبا ی باز نیا کنمیحاال که فکرشو م_

ازمن بهتره    تیکه باز   ییتنته. از اونجا  نیباشه.باتو که فقط هم

 .منصفانه ست نیا

 .شونه چپم کامال مسئول جوابمه ی رو طانیش

 ی باز  تونمیم  اهنوزمیرو باختم    ی حوله رو بندازم باز  یوقت_

 کنم؟

 .دیبا هوس درخش  چشماش

 .ی ادامه بد تیآه. بهتره به باز_

 ؟ ی ایازپسش برم یکنیفکر م_

 .امی برب ی دیکه تو ارائه م ی زیاز پس هرچ  تونمیم_

 .شلوارش براش راحت نبود گهی باز کرد انگار که د پاهاشو

 .بکن  تویباز نیبهتر_
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ها رو ازدستش گرفتم    وانیاز ل  یکیاومدم و  زیناز به سمت م  با

 .و رنگ مهره رو انتخاب کردم

 .شروع شد ی پس باز_

** 

 هشت _ستیب_فصل#

 موسز

ذره هم    هی  یمرد احمق صدا کنن، اما حت  هیممکنه منو    االن

که    یدر حال  ای ماگنول   ی که به باالتنه    ی. نه وقتمدینم  ت یاهم

 .زل زدم زنه،یم شویداره حرکت بعد 

 ششم_و_چهل_و_صد_پارت#

 [11.07.21 23:07] 

 چ یه  ست،یمهم ن  نیلباسام فقط جوراب و شلوارم مونده وا  از

نشستم   ایماگنول  ی که روبرو  یوقت  ست،نهین  ی باز  نیدر ا  یباخت
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لبخند د  ی رو   ی که  با  وهربار  پا  دنیلبشه  و    دن یپر  نییباال 

 .شدی م  کیتنم تحر  نییباالتنش، پا

 .خوب باشه تونهی چقدر م یزندگ

 .رور لبخند زد زن ش هیزد، مثل  شویاون حرکت بعد یوقت

 .یبه لخت شدنت ادامه بده موب _

 .بکنم  نکارویا شمی خوشحال م_

 .انداختم زیکنار م  ی کپه ا ی از جورابامو درآوردم و رو یکی

ا_ اعتراف کن  ی آماده  نت  ی که  معکوس   جه ینقشه ات بدجور 

 ی شد  رهی به باال تنم خ  ی نجوریا  ی داشته؟ چون مطمئنا وقت

 .یکن ی باز یتونینم

ا  لبهام  ی رو   ی سرمو تکون بدم لبخند  نکهیباز شد و قبل از 

 .لبم نقش بست
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بردن از نظر   یفکرکن  نکهیداره به ا  یمعکوس؟ بستگ  جهینت_

مفهوم  چه  ا  یمن  چون  ا  یینجایداره،  نشستم  من   نیکه 

 .که تابحال داشتم ه یا دهیا نیبهتر

تکون داد، من دستمو   شتریاز ته دلش باالتنش رو ب  ی ا  قهقهه

کر  ادراز  مهره  و  تکون   ی دم  به صفحه  کردن  نگاه  بدون  رو 

 .دادم

نم  یسع  یحت_ نمیکنیهم  ا  ی حرکت  نیهمچ  یتونی .    ن ی با 

 .یمهره بکن

م   ی صندل  ی ازرو  دور  قدم  دو  شدم،  واونو    دمیچرخ  ز یبلند 

 .دمیدرآغوش کش

 هفتم_و_چهل_و_صد_پارت#

 [11.07.21 23:07] 

اما من برنده کل    ه،یبرنده اون باز  یک  م یدونیپس هردومون م_

 .شبم
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کردم    تیبردم وبه اتاق خواب هدا  رونیب  منی از اتاق نش  اونو

. درو پشت سرمون بستم ومدیاز آباژور م  یاما نور کم  کهیکه تار

 .و اونو به سمت تخت بردم

برد_ رو  کل شب  م  واقعا  بچه   یعنیکلش    ؟یکنیحساب  با 

 واستفراغ و همش؟ 

امواج  نیخوشب  بنظر اما  نگران  ی بود   ا یماگنول   ی در صدا  یاز 

باال آوردن بچه مونت    دنی. بعداز ددهیدادم. اونم ترس  صی تشخ

که ممکنه من نظرمو درمورد بچه عوض کرده باشم.   را،یوکا

 .کنهیکه اشتباه م نجاستیا

حلقه   میکه در زندگ  ستین  نیر از ابزرگت   ی افتخار  چیماما، ه_

نظرمو    یمشکل وسخت  نیدستت کنم و بهت بچه بدم. با اول  ی ا

که    یاما تا وقت  زن،یاز همه چ   ی. بچه ها مخلوطکنمیعوض نم

 .من آماده ام م،یموضوع باهم باش نیمن وتو درا

 .آروم شد ا یماگنول  صورت
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  ؟یگیم ی جد_

  .قرار بدم ش یشونیپ ی رو مویشونیآورم تا پ   نییپا سرمو

بهتره   ادیب  رمونی دختربچه گ  هیواگه    گمیم  ی البته که جد _

بدنگاهش    ی پسر  چیه  کنمیم  ی چون کار   یکه برامون دعا کن

که روش عکسمو زده باشن   کنمیم  دیتول  ییها  شرتینکنه. ت

  ست یطرفن و به ب  یپدر منه تا بدونن باک  نیکه نوشته باشه ا

 .نشن کیهم نزد  شیمتر

 هشتم _و_چهل_و_صد_پارت#

 [11.07.21 23:07] 

باچ  ایماگنول  ی نخود  خنده هم    ییزهایدرونمو  که  پرکرد 

 .ندندیانتظارشو نداشتم و هم خوشا

 .آرامش  د،یام

دختر    هیکه حداقل    دوارمی. من واقعا امیموب  ی ا  وونهیتو د_

 .ادیچون از دختر داشتن خوشم م میاشداشته ب
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 .شد ی لحظه ساکت موند و چهرش جد چند

 .و من دوستت دارم _

م   قلبم م  زدیتندتند  م  دونم یو  کنه.   تونهیخانومم  حسش 

فشار داد واجازه دادم حرفاش در    شتریدستاشو دور گردنم ب

 .ذهنم تکرار بشه دوستت دارم، دوستت دارم، دوستت دارم

بودم تا اون کلماتو از زبونش بشنوم وفقط منتظر    یطوالن  مدت

تا خودمو جمع و جور کنم، دستامو دورش   دیطول کش  هیده ثان

 .رو در آغوش فشردم  ای آوردم و ماگنول

خ_ خ  یلیمنم  زن.  دارم،  باادیز   یلیدوستت  زودتر    دی. 

 ....گشتم یبرم

 .قطع کرد مویمونیبا تکون دادن سرش پش ایماگنول

  ی .ما در زمان حال زندگمیکشی بابت گذشته عذاب نم  گهید_

 .میکنیوفقط روبه جلو حرکت م میکنیم

 .تورو دارم  اقتیکردم که ل  کاریچ دونمینم_
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زمزمه   ی نطوریهم گوشش  دم  بودم،  کرده  بغلش  سفت  که 

 .کردم 

 .ی رافتادیمگه مهمه؟،  چون حاالبا من گ_

 .باال آوردم  سرمو

  دم یکه شن  یین....تا اونجابچه درست کرد  نیدرسته، پس ا _

 .تا درست انجام بشه یکن  نیتمر دیبا

 .دم یشن نوی اتفاقا منم هم_

شب کلمه   هیکدوممون در بق  چ یتخت گذاشتم و ه  ی رو  اونو

 .که مفهوم داشته باشه مینگفت ی ا

کمرش آوردم و    ی دستمو دور انحنا  دمیکنارش خواب  یوقت  و

 .رهیم ش یدرست پ  زیمطمئنم همه چ 

اما امکان   میعبور کن  هیقض  نیکه از ا   میقراره چکار کن  دونمینم

 .کردم رو رها کنم دا یکه تازه پ ینداره بهشت

 نهم _و_چهل_و_صد_پارت#
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 [11.07.21 23:07] 

 .جنگمیم نیا ی برا

 .خودمون ی برا

 .مون  ندهیآ ی برا

 .کنمیولش نم ادیب نیآسمون به زم چون

* 

 نه_ستیب_فصل#

 ا یماگنول

  ی جواب  چیو هنوزم ه  میبود  رایدر خونه مونت وکا  گهی روز د  دو

مهارت    ایکه آ  کنم یلحظه دارم کم کم شک م   نی. درامیندار

سوال    نینه. اگرچه هرگز ا  ایخوبه    گفتیآنقدر که موسز م  ی تر

نپرس ادمیرو  مخصوصا  منو    نکهی.  مرده  که  حرومزاده   اون 

 ییترفندها  امقبال اطالعاتش رو پاک کرده وحتما تم  خوادیم

 .دور بمونه رو بلده  نیکه از دورب
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ها   دکنندهینوم   یلیخ  بازم، روز، شب  در طول  ست. حداقل 

با بدن بزرگش از ذهنم دور    یموسز تمام شک و نگران هارو 

 .کنهیم

ل  میخوابیم  یوقت  وهرشب منو  ماون حتما  بعض کنهیمس   ی. 

دوست   نویا  چسبونه،ی م  نشیمنو به س  نکهیا  ایمواقع پاهامو،  

 .دارم 

ا  وحرف  از  بعد  شد،  داشتن  دوست  بهم   نیاول   نکه یاز  بار 

 .حاال گفتنش برامون آسون ترشده میدوستت دارم گفت

آشکار    هینداشتم وبرام مثل    ی رابطه ا   نیهمچ  چوقتی ه  من

 .مونهیم ی ساز

 .منو دوست داره اون

 .دوسش دارم من

در   سیر  ویکه از دست آنتون  یتا وقت  میدار  ی ا   ندهیباهم آ  و

 .امان باشم
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 یدر حال بررس  ی تلفنم زنگ خورد، موسز با جولز و تر   یوقت

 .ان گهیسرنخ د هی

 پنجاه _و_صد_پارت#

 [11.07.21 23:07] 

اسم سلست شوکه شدم.   دنیرو چک کردم و باد  شینما  صفحه

رفته بود شماره    ادمی  یبهم زنگ نزده. حت  چوقتیه   رزنی اون پ

 .میهامونو رد وبدل کرد

وقت الزم    چیوه  دمش یدی بازم چندبار در هفته معموال م  اما

 .نبود بهم زنگ بزنه

 .پاسخ رو فشاردادم دکمه

 خوبه؟ یسلست، همه چ یه_

ا_ زنده  تو  ا  ،ی پس  به  داشتم  کم  ببخش.کم  فکر   ن یمنو 

 .زدیداشت گولم م زمیکه غر کردمیم



 
 

329 

 ن یا  نی. براهمرمیسخت درگ   هی من زنده ام، با ..... چندتا قض _

 .دور و بر نبودم 

ا  یحسش کنم. حت  تونمیم_ هرروز حسش    دمتیند  نکهیبا 

که حالت    نمتیتا بتونم خودم بب  ی ای. منتظر بودم بکردمیم

 .زنگ زدم  نیهم  ی خوبه، امااز منتظر بودن خسته شدم، برا

نگران   یموج بخاطر  حرارت  گرم   ی صدا  یاز  درونمو  سلست 

  کنه یم   نکارویا  کردم یفکر م  شهی . همدهیم  تیکرد.اون واقعا اهم

 .ستی درذهنم ن یشک چیال هاما حا

سلست.واقعا بابت زنگ زدنت    شنومی خوشحالم که صداتو م_

تا وقت .فقط....  امانم  مشکلمو   یمتشکرم، من حالم خوبه. در 

 .شمینم  یآفتاب ییجا  ادیحل نکنم ز

 .کنه یم  دایمفهوم پ "کارت "موضوع  نیپس ا_

 .خشنش باعث شد منو نگران کنه  ی صدا
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ب  چند در    نی لحظه  زدن  قدم  درحال  زدچون  خشکم  راه 

 .بودم تمونیسوئ

 ؟ یچه کارت_

بکشم   رونیب  تت یوضع  ی برا  یکارت  خواستمی م  دایشد_

 .کردم  نکارویومطمئن بشم جات امنه پس ا 

 .کرد  خیتنمو س ی موها ینگران

 کارت چی بود؟_

 .ختهی مرد به دار آو_

  ن یا  ق یمفهوم دق  خواستمی شد و م  جادیا  لحظه سکوت  چند

 .ادیب ادمیکارت 

 ک ی_و_پنجاه_و_صد_پارت#

 [11.07.21 23:07] 

که   ی اون مرد  تونمیفقط م  ومد،یکارت برام نم  نیمعموال ا  اما

 .شده بود رو تصور کنم  ختهیشاخه درخت بدار آو هیاز 
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 ه؟ یچ قش یدق یمعن_

 .دیکش یقینفس عم سلست

 ر یگ  ییجا  ایشدن    یشدن، قربان  میبه تسل  یبه شکل سنت_

. اما بازم  رهینم  ییجا  زونهیکه آو  یکردن اشاره داره. اون تا وقت

  ت ی وضع  نیخارج شدن از ا  تیاون قابل  گنیمنابع م  یدر برخ

 .رو هم داره

 داره؟ یمن چه معن ی اما برا_

پرس   به احتماالت  دمی سرعت  به  م  یو  ذهنم  به  فکر    ومدیکه 

 .کردم 

 یمعن   نیهم  تونهیم  ،یشینم  یآفتاب  ییمدت جا  هی  یتو گفت_

به چه    ی چون هنوز انتخاب نکرد  یروهم بده. در زمان معلق

 .ی بر  ی خوایم یجهت

 تونه؟یم_
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 ی کنه چون احساس بد  ی که سلست برام شفاف ساز  خوامیم

 .گرفته بانمویدارم که گر

 .ستنین قی دق  چوقتیکه کارت ها ه  یدونی م تونه،یآره م _

 .دهنم کامال خشک شده دمی دهنمو قورت دادم. فهم آب

 ؟یشدن چ  میوتسل یدرمورد اون  قسمت قربان_

 .ی فداکار  ایشدن   میتسل تینها_

 .زدی کرد انگار که داشت با خودش حرف م زمزمه

وارد چه موضوع_ که الزمه خودتو   ایماگنول  ی کرد  یخودتو 

 ؟یکن یقربان

ب  یخون  ی چاقو  ر یتصو  بالفاصله رو  داد  نشونم  کاوندر    اد ی که 

 .آوردم

 ی زی برام افتاد. اما چ  یبهت که گفتم در آسانسور چه اتفاق_

ا نگفتم  م  هیکه    نه یکه  ا  خوادی نفر  ازم    ن یانتقام  رو  موضوع 

 ....تقاصشو پس بدم، اون خوادی م ره،یبگ
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فرزندم....رفتار  _ ن  گهینفر د  هیآه  تو  تو قصد بدست ی کار    ی . 

 . مگه نه؟ی . از خودت محافظت کردینداشت

 دوم _و_پنجاه_و_صد_پارت#

 [11.07.21 23:07] 

در آسانسور بهم حمله   زی ارت  کاردویم که رفکر کرد  یشب  به

  امن ینکشتمش.    ی . باقصد بدره یکرد و قصد داشت جونمو بگ

کار  ا ی  مردمیم  دیبا تنها  سلسته.  با  حق  کردم    ی اون.  که 

  ن یمحافظت از خودم بود. ازش نخواستم بهم حمله کنه. من ا

بکش   دادم.  نشون  واکنش  بهش  فقط  نکردم.  رو   ا یانتخاب 

 .کشته شو

 : لست گفتمس به

 .کردم که زنده بمونم  ی نداشتم. فقط کار  ی بد  تین  چینه، ه_



 
 

334 

نفس عم _ ببخش.حت   یقیپس  و خودتو  اگه خودتم    یبکش 

بد رو به    ی که انرژ  یکنیرو حمل م  ی زیچ  ی دار   ،ینفهم  نویا

 .. ببخش و فراموش کنیرهاش کن دی. باکشونهیسمتت م

 .دونستمینم_

به مرگ   چوقتیذهنمو پر کرد اما ه   ی ری زایگناه مرگ د  مسلما

صرف فکر کردن بهش    ی ادیزمان ز خوام یفکر نکردم، نم زی ارت

 .بکنم

ن  ازین  ن یهم  ی برا_ من  اجازه  به  تو  بزنم،  زنگ  بهت   از یبود 

وجود    ییقدم ها  شدیم  ی ادآوری بهت    دی. فقط باای ماگنول  ی ندار

موضوع   نی. ای بهشون جهت بد  دیوبا  یداره که هنوز برنداشت

پکا تو معلق  دایرت هم مفهوم  بعدش    دیبا  یدونیونم  یکرد. 

 .خودتو آزاد کن  دن،ی. بابخشیکن کاریچ

 .بکنم نکارو یا تونمیم_
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ا  یحت گ  نکه یبا  درگلوم   رون ی ب  دیوبا  رکردن یکلمات 

بق  نکارویا  اوردمشونیم به  وقت  هیکردم.   نیا  یاحساساتم 

 .کنمیشد فکر م  دهیکابوس برچ

قدرتمندیتونیتوم_ راهتو   ی قو  زیچ  هی. فقط  یهست  ی . زن 

 .ی کن نکارویا یتونی. می تر ی اما تو از اونم قو کنهیسد م

 .رفت ینم نییگلوم پا ی دهنمو قورت دادم اما بغض تو آب

 .دمیشنیم نویا دیمتشکرم سلست. با_

 ی . کارزارمتیبه حال خودت م  گهی. حاال ددونهیسلست م_

 .رو انجام بده دیکه با

 سوم _و_پنجاه_و_صد_پارت#

 [11.07.21 23:07] 

 : لب گفتم ر یتموم شدن تماس ز موقع

 .ممنونم_
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فکر کردم    نیحسم بود به ا  یدر انگشتان ب  یکه گوش  همونطور

به سمت   . چندقدم شناسهیکه چطور سلست آنقدر خوب منو م

برا  ودر سکوت  نشستم  وروش  برداشتم  از   یجان  ی تخت  که 

 .بردم طلب بخشش کردم نیب

به ذهنم خطور نکرد خودمو بخاطر اون شب ببخشم و   هرگز

دوشم برداشته    ی از رو  ی کار حس کردم بار  نیبه محض انجام ا 

 .شد

سلست خوندم تا خداوند اونو در سالمت و    ی برا  ی گرید  ی دعا

 .نگه داره  تیامن

ا  یوقت جد  ستادمیکه  هدف  جر  ی دیانگار  رگهام   ان یدر 

ها  دیداره.با د  ی قدم  بردارم.  جلو  رکود   ی خبر  گهیروبه  از 

  نم یمنتظرجواب بش   نکهی رخ بده چون از ا  یاتفاقات  دینیست. با

 .میاریب  ریو خودمون جواب گ میبر دی خسته شدم. با
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شا  مجتمع گشتم،  موسز  دنبال  به   کمک   ی برا  ی کار   دیرو 

اون حرومزاده بتونم انجام بدم تا هممون   داشدنی کردن به پ

 .میبر مونی سرزندگ میبتون

 .وقتشه

** 

 یس_فصل#

 موسز

درو باز کرد و به اتاق جنگ ما وارد شد لبهام   ایماگنول  یوقت

 .که به چشماش نگاه کردم  یباز شدتا وقت ی به لبخند

 ده؟ش یچ_

 .تکون داد سرشو

  ی . به چمیموضوع رو تموم کن  ن یفقط...  آماده ام تاا ،یچی ه_

  م؟ یبکش  رونیب  گاهش یآدم رو از مخف   نیا  میتا بتون  میدار  ازین

 .ستمی. من بزدل نمیبش یتا ابد مخف میتونینم
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کرده پس   دایپ  ی دیاطالعات جد  ی تر  دونهیاصال نم  ایماگنول

 .کرده کش یآنقدر تحر یچ دونمینم

 چهارم _و_پنجاه_و_صد_پارت#

 [11.07.21 23:07] 

 : گفت ی تر

  م یتابتون  میکنی م   دایپ   یمحکم  ی . سرنخ هامیست ی مامنتظر ن_

.احتماال چندان با مهارت هام می حل کن  تیرودر امن  هیقض  نیا

که    نهیاما کارم خوبه .فقط موضوع ا  یقرار نگرفت  ری تحت تاث

رو که    یکرده تا از همه پنهان بشه. هرکس  ی آدم همه کار  نیا

باال دستمزد  بپوشونه  پاشو  رد  تا  کرده  . رهیگیم  ییاستخدام 

 .چرا انقدر بدگمانه میدیحداقل حاال فهم

 .جلب شد ی به تر ا یماگنول توجه

 ن؟یدیازش فهم  یچ ه؟یمنظورت چ_

 .اون به سمتم اومد  یمکث  چیبه سمتش گرفتم وبدون ه  بازومو
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ه_ قانون  چوقت ی اون  شکل  آمر  یبه  وتقر  کا یدر   با ینبوده 

 .کردهیخدمت م وی کاریس هیمطمئنم اون بعنوان 

 ه؟ یچ گه ید ویکاریس_

نقشه   هیباهوش بود.    یلیخ   اروی   نیکارتل. اما ا  هیآدم کش  _

 کنه یکه معموال کار نم   ی نقشه ا  رون،یتا از کارتل بکشه ب  دیکش

وقت کرد.اونقدر    ی اما  کار  نقشش  کرد  جعل  خودشو  مرگ 

کارتل که  بود  خوب  پ  ی نقشش  م  ششیکه  فکر    کردیکار 

براش   کردنیم جسد  جورکردن  البته  کردن.  باورش  و  مرده 

 .داشت یهاش دسترس یلیبود چون به خ سونآ

  ی بودم اون بفهمه به اندازه کاف  دواریدوختم ام   ی به تر  نگاهمو

  ه ی و زن قدرتمند  ستین   ینازک نارنج  ا یاطالعات داده. ماگنول

 .آدم رو بشنوه  ن یا  انهیوحش  ی کارها   حاتیتوض  ستیاما الزم ن

 م؟ی کن  داشیپ کنهیموضوع کمک م نیچطور ا_

 .دیرو پرس ی دالر  ونیلیم کیسوال  ایماگنول
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کارتل در ارتباط بوده و اسم کارتل    هیاون با    می دونیحاالکه م_

از    میتونیاحتمال داره اونا بخوان برش گردونن. م م،یدونیرو م 

 .کمک کنن توننیم می نی وبب میرابط مونت استفاده کن 

 .شدم  وونهیبهم نگاه کرد انگار که د ی طور ایماگنول

تا ته    میخوایخطرناکه، واقعا م  یلیموضوع خ  ن یفکر کردم ا_

 م؟یاه رو برر نیا

 پنجم _و_پنجاه_و_صد_پارت#

 [11.07.21 23:07] 

 ؟ یستی. تو حاضر نمیتمومش کن نویا میهممون حاضر _

و دوست داشتم کنارش    دیپرس  ییسوال رو باتندخو  نیا  جولز

 .نثارش کنم ی باشم و پس کله ا

تموم   نویا  میخوای . ما هممون منی. با همتونم. آروم باش یه_

 .میکار کن  م یکه دار ی زیبا چ دیاما با میکن

 .نگاه کردم ایچشمان ماگنول به



 
 

341 

م  نیا_ مطرح  مونت  روبا  تونستکنمیموضوع  اگه  راه   می. 

 نی از ا  شتریب  زارمی. اما نممیکنیم  نکارویا  میکن  دایپ  یمتفاوت

که    ی،ازهر راه  م یکنیتمومش م  نویباشه.ا  رشی درگ   مونیزندگ

 .شده

 .بهم فشار داد وسرشو تکون داد لبهاشو

 .تموم شدنش انجام بده ی برا ی باشه .هرکار_

 .ازم دوربشه که تلفن در دستش زنگ خورد خواستیم

 .خوندم. نورما شو یصفحه گوش ی اسم رو ایبا ماگنول همزمان

 دا ی همچنان ادامه پ  دوارم یداشتم، ام  ی تا االن که صبح جالب_

 .کنه

ا  به گفتن  پ  نیمحض  معدم  دل  چیحرف،  واصال   لشویخورد 

بندازم   ایبازومو دور ماگنول  خوادی دلم م  یلیخ  نکهی. با ادونمینم

 .اما گذاشتم ازم دور بشه تا بتونه تلفنشو جواب بده
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لبخند  ایماگنول احوالپرسبا    ی با  عمش  البته   یپرستار  کرد. 

 .دینکش یچندان طول

ا  هیثان  پنج چرخ   نکهیبعداز  کرد  خ  دیسالم  بشه    رهیتابهم 

 .وچهرش اندوه زده شد

 اون.... اون مرده؟_

روکم    نمونیب  . به سرعت فاصله ختیاز چشماش فرور  اشک

 .کردم واونو درآغوش گرفتم

 .گذاشتم  کریاسپ  ی ازدستش افتاد، اونو گرفتم ورو تلفن

 .نورما از پشت خط اومد  ی صدا

اما   نیکه باهم اختالف داشت  دونمی. مایمتاسفم ماگنول  یلیخ_

 .اون دوستت داشت

 ششم _و_پنجاه_و_صد_پارت#

 [11.07.21 23:07] 

 .فرورفت  شرتمیهق هق کرد و انگشتاش درت   ایماگنول
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 چطور؟ _

ن_ باشناخت   ستمیمطمئن  از عمت دارم همونطور   یاما   ی که 

 .بود در خواب مرد دهیکه نقشه کش

 .صاف کردم و حرف زدم  گلومو

  ی نشونه ا  چیمرده؟ ه  یعیطب  ی سالم نورما. موسزم. مطمئن_

 بزور وارد شدن نبوده؟ ایاونجا بوده   یکس نکهیاز ا

چ_ نه،  اوم  موسز،  سالم    ی .وقتدمیند  یع یطب  ریغ   زیاوه... 

اومده باشه،   یکس  ومدیخونه درش قفل بود. بنظر نم  دم یرس

 ؟یپرسیم یچ ی برا

 .تا بتونه اشکاشو پاک کنه  دیصورتش کش  ی رو  یدست  ا یماگنول

احتماالت    یخاص  لیدل_ تمام  به  داره  فقط  اون  نورما.  نداره 

 در تخت بود؟ ی کرد  داشیپ ی. وقت کنهیفکر م

باور    ی مثل فرشته ها، اگه بخوا  بایآره بود، در آرامش بود. تقر_

البته میکن آماده   ی.اما ناراحت نباش، برنی کنیکه نم  دونمی. 
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فکر   بود.  شده  خسته  برسه.  مرگش  زمان  بود  منتظر  بود. 

روش    ی زیچ  هی.  دونستیواقعا قبال سکته کرده بود وم  کنمیم

 .بهحالش خو گفتیم نکهیباا یگذاشت حت ر یتاث

لرز  ایماگنول بگ  تونستمیو کاش م  دیدربغلم  ازش  . رمیغمشو 

 .دهی کش یسخت یزن به اندازه کاف نیا ا،یخدا

 نو یا  شه یآماده بود، هم  دونمی. میزنی حرفو م  نی متشکرم که ا_

 .گفتیم

روح لجباز داشت پس اصال شگفت زده    هیاون    ،گفتی آره م_

 .زجر بکشه مرد  نکهیخودش قبل از ا طی نشدم که باشرا

 : دی پرس  ایماگنول

 اونا تو راهن؟ ؟ی زنگ زد یبه ک_

 هفتم _و_پنجاه_و_صد_پارت#

 [11.07.21 23:07] 
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آره اول به اورژانس زنگ زدم وبعد به خواهر زادم که در آتش  _

قبل از    ی خوایخواهند بود، اگه م  نجایا  ی . همه به زودهینشان

 .....ش ین یاونا بب

 .سرشو تکون داد ایماگنول

اونطور  دونمینم_ اونو  بخواد  منمیبب  ی دلم  آتش   خوام ی. 

  م ی در زندگ  گفتیمدام بهم م  نکهیداشته باشم وا  ادیب  شویوجود

 .اشتباه کردم 

 .جواب دادن نورما، اونو بخودم فشار دادم  موقع

  ری پ  ی حفظ کن. نورما  ی نجوری آه عسلم، پس خاطراتتو هم_

 روز ید  یبرن  یبدون  نکه یا  ی وبرا  کنه یم  یدگیرس  ز یبه همه چ 

کتاب خواست  برا  ی برا  یازم  هاش  درخواست  مراسم   ی تمام 

داد   ر ییرو تغ   یاز سرود مذهب   ی ا  کهیکنم.اون ت  دایپ   عییتش

 .کنم یم دای پ ازی بهش ن ی وبهم گفت نگهش دارم چون بزود
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تا    دی رو فراگرفت وچند لحظه طول کش  ایبدن ماگنول  یلرزش

 .آروم شد

  ی رو کنترل کنه. حت   یهمه چ  خواسته ی داده. م  ر ییالبته که تغ_

 .ردنش م ی برا

کتاب   خوامیبود. خدا بهش آرامش بده. م  ی نطوریا ریپ  یبرن_

اونقدر   کیبه کش  شویکپ  هیرو به سردخونه بدم وبگم   بدن. 

جنازه با جاز داشته باشه،   عییتش  هی  خواستیلجباز بود که نم 

 .بود یمهم نبود نظر تو چ

 .مجبورش کنم خواستمیمنم نم_

م  یدونیم_ فکر  ام  کنم یعسلم  ا  دواری درخفا    نکارو ی بود 

شاده    ی ادیواسه اتفاقات ناراحت کننده ز  گفتی م   شهی.همیبکن

اگه حضارش    ی . حتهیمراسم  ن یمناسب همچ  کنمی اما فکر م

 .کم باشه

 .بهم نگاه کرد ایماگنول
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 دفن بشه؟ یک  خواستیم م،ی زنی بعدا درموردش حرف م_

. میارمقدار وقت د  هیروز شنبه، چون االن پنجشنبه هست  _

 .نباش یچی نگران ه  کنم،ی م سی رو راست و ر زی همه چ

 هشتم _و_پنجاه_و_صد_پارت#

 [11.07.21 23:07] 

تورو _ بودکه  اون خوش شانس  نورما.  تورو دوست داره  خدا 

 .داشت. منم خوش شانسم

. انگار دارم  ازهیامت   هی  نیخدا تورو هم دوست داره فرزندم، ا_

شد. اون مطمئن  ابونیخ نیکه وارد ا نمی بینوه ام روم نیماش

 .زارمتیم  انیبره. درجر ش ی خوب پ یکه همه چ شهیم

 .متشکرم نورما _

وگوش  تلفن شد  رو  ایماگنول  یقطع  و    نیزم  ی دوباره  افتاد 

 .همزمان بازوشو دورم انداخت 

 .می به اتاقمون برگرد ایحواسم بهت هست ماما. ب_
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 .نگفت ی چی با شتاب درو برامون باز کرد و اون ه جولز

خط    کیتونست راه بره ودر    ای ماگنول  میوارد راهرو شد  یوقت

فقط   نه،یبیجلوشو نم بندمیشرط م ی. ولفتری راه م میمستق

 .رهی راه م

پ   یوقت به موها  میدی چیدرراهرو  افتاد که   رایقرمزکا  ی نگاهم 

پا    ی صدا  دنی. با شنخوردیشونش تکون م  ی جلوتر از ما رو 

چشماش   رهی کنارم راه م  ی نجوریا  ا یماگنول  دید  ی برگشت. وقت

 .گرد شدن

 : دیسرعت به سمتمون اومد و پرس به

 افتاده؟  یاتفاق_

 .سرشو تکون داد ایماگنول

 .روبراهه یهمه چ ست،ین ی زینه چ_
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 نیعادت کرده بگه خوبه. ا  شهی هم   دمیموقع بودکه فهم  همون

ضعف نشون بده    نکه یاز ا  ترهیقو  ی ا  گهی زن، که از هر آدم د

 .دوستش باشه نیاگه روبروش بهتر  یمتنفره حت

 .دیفهم  رایکا اما

 شده؟ یچ_

دوستش جنگ راه   ی که انگار برا  ی بهم انداخت جور  ینگاه

 ا یمنم    ایبدونه مسئول حال خراب ماگنول  خوادیو م   ندازهیم

 .نه

 نهم _و_پنجاه_و_صد_پارت#

 [11.07.21 23:07] 

اجازه دادم جمله   ای شد وبه ماگنول  ی لحظه درسکوت سپر  چند

 .تر شد ی جد  رای سرهم کنه و با گذشت هرلحظه کا ی ا

 .موقع خواب فوت کرد. االن بهم زنگ زدن یبرن_
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که در    یگفت برعکس آشوب  نویرسا ومحکم ا   ی با صدا   ایماگنول

 .درونش داره

 .متاسفم ی لیخآه مگز، _

 .درآغوش گرفتنش اومد ی برا رایکا

م  دونستیم  یبرن_ هم  رهیم یداره  چ  شه ی.اون  رو    یهمه 

جنازه با جاز داشته   عییتش  هی  خواستیوالبته که نم  دونستیم

 .شاد باشه چکسیروز مرگش ه خواستیباشه. نم

 .کاماللحنشو عوض کرد ایماگنول ی صدا درد

 .خواستیالبته که نم_

رو نوازش کرد. بعد از   ایو کمر ماگنول  حرف زد   یمبه آرو  رایکا

 .چندلحظه سرشو باال آورد وبهم نگاه کرد

برا  ی کار_ م  ی هست  بدم؟رستوران  انجام  نهار   تونهیکمک 

تام رو  چ  نی مراسم  همه  م  یکنه،  راحت  برات  . میکنیرو 

 .یکه تو نیاز داشته باش  ی زیهرچ 
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 .اومد رونیاز آغوشش ب ایماگنول

برن _ به تک    یهمه چ  بیترت   ینورما گفت  احتماال  رو داده، 

  چاره یب  ی دیروز کتابشو به نورما  یفکر کرده، حت  اتی تک جزئ

 آخر ماجراست؟   نیا دونستهی داده، چجور م

 .بهم نگاه کرد  ای سرشو تکون داد و ماگنول رایکا

 دونسته؟ی چطور م_

 شصت_و_صد_پارت#

 [11.07.21 23:07] 

با  چوقتی ماما، ه  دونمینم_ باور کنم   دیدراون سن نبودم.اما 

کنترل   ی روش برا  هی  نیا  دمیشا  ا ی  دوننیمواقع آدم ها م   یبعض

 نویا  یتا به انتها بوده.درهرصورت اون حاضر بود. برن  زی همه چ

 .مشخص کرد

 .سرشو دوبار تکون داد وچشماش پر اشک شدن ایماگنول

 .دراز بکشم خوامی م کنمیفکر م_
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 .البته _

 .بغلش کرد  گهیبار د هی رایکا

 .فقط بهم خبر بده  ،ی کرد  دایپ  اجیاحت ی ز یاگه به هرچ_

 .دیشونم کش ی رو یو دست دیرو بوس ایگونه ماگنول رایکا

 .ازش مراقبت کن_

 .بکنم نکارویهم  خوام یم قایبله خانم، دق_

در پشت    ایماگنول بستن  به محض  و  بردم  اتاق  به سمت  رو 

 .سرمون منو ول کرد وتلوتلو خوران به سمت تخت رفت 

 ....ماما_

 ی تخت، کنارش رو   ی نشستن برو  ی تکون داد اما بجا  یدست

 ی شست وسرشو درپتو باالسرش فرو کرد . صدادوزانو ن  نیزم

 .درآورد  نهیهق هقش قلبمو ازس

**** 
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 کی_یس_فصل#

 ا یماگنول

کنارم زانو زد وبازوشو دورشونه هام آورد اما    نی زم  ی رو  موسز

 .دنمی که درحال ازهم پاش ینه وقت  ارم،یسرمو باال ب تونمینم

 ی که انگار قبال حسش نکرده بودم، مثل چنگال ها  ی طور  غم،

  خشمگین درونم

 کمی_و_شصت_و_صد_پارت#

 [11.07.21 23:07] 

چشمامو باز   دمی ترسی. مکردیو منو  تکه تکه م   افتی  انیجر

 .نداشتم ی حس درد نی قبال همچ چوقتی کنم چون ه

 .چقدر داغونم نهیموسز بب خوامینم

برن  خدا به   ی ریمیم   ی دار  یدونستیتو م  ،یلعنتت کنه  ومنو 

 ی. بهم نگفتی دوستم دار   یکه بهم بگ  ی نکرد  کی خودت نزد

. یشونزده سالم بود متاسف  یانداختنم ازخونه وقت  رونیب  ی برا
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ترکم کرد لعنتت کنه که  ا  ،ی خدا  که   ی بود  ی تنها خانواده 

ول بودم  مهم  برات  من  تا   ی نکرد  انشی ب   چوقتیه   یداشتم. 

 .داشتم  اجیچقدر بهشون احت دونستمی لحظه نم نیبد

انگ   ی صدا رقت  هق  پ  زمیهق  فضا  به    دی چی در  منو  موسز  و 

 .کرد کتر یخودش نزد

دوستت داشتم ومنم بهت نگفتم   یلیخ  ،یلعنتت کنه برن  خدا

که مهم   ییزایوچ  میغرور احمقانمون نشد  الیخ یچرا فقط ب

 م؟یبودن رو بهم نگفت

 .کن. حواسم بهت هست  هیماما. گر نجامیمن ا_

 .دادیدرگوشم زمزمه کرد و منو به عقب وجلو تکون م موسز

 .نگفت متاسفه یحت_

 .باچندتا سکسکه کلمات رو ابراز کنم تونستم

  چوقت یکرد وه   رونیشونزده سالم بود منو از خونه ب  یوقت_

 .مونهیبهم نگفت ازش پش
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با   شویزندگ  ی که اون زن تمام روزها   یدونیتو م  زم،ی آه عز_

اون دوستت داشت، در اعماق    ی دونیکرد. م  یزندگ   یمونیپش

 .یدونی م نویوجودت ا

اشک صورتشو    ی تکون دادم و پلک زدم تابتونم از ورا  سرمو

 .نمیبب

نم  چوقتی ه_ همچ   دونستمینگفتش.  لحظه   نیمنتظر 

 .شنومشینم چوقتیه  گهی. اما االن ددونستمی..نممیا

 دوم _و_شصت_و_صد_پارت#

 [11.07.21 23:07] 

 : منو در آغوش گرفت موسز

کرد _ برای توحسش  کرد.  حسش  اون  نبود    نیهم   ی .  الزم 

 .ی و خبر دارت دونستیبگه، اون م ی زیچ

کردن. آره حسش کردم. باوردارم اون   سی خ  شرتشویت   اشکام

 .اعترافشو بشنوم خواستمیبود. اما بازم م  مونیپش
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ونم   گذرزمان دادم  ازدست  رو   دونمیرو  نشسته    ی چقدر  زانو 

اشکام خشک شد موسز هنوزم منو در آغوش   یبودم اما وقت

 .گرفته بود ومنو ازتنها بودن نجات داده بود

تخت نشست. به چشمان سبز    ی و اونم اومد کنارم رو  بلندشدم

 .زل زدم  شییطال

 .که داشتم و حاال اونم رفته هیاون تنها خانواده ا_

حسش    یول  ختی فرونر  نباریپشت چشمامو سوزونداما ا  اشک

که   ستمین  ی آنقدر قو  نباریا  گفتی. بهم مکردی م  تمیکردم. اذ

 .شهیاگه اجازه بدم غم برنده م  گفت ی. بهم مامیازپس همش برب 

باهاتم. من وتو باهم    انی. تا پانجا یماما. هم  ی تو خانواده دار _

م  می کنیم  یزندگ اگه   قیرف  م،و یریمیو  خانوادتن  هم  هام  

دی بخوا اونا  برا  کنن یم  وونتی.  ا  ی اما  اون    را،یوکا  نجانیتو 

 ستیمهم ن  ی خواهر. تو خانواده دار   هیدوستت داره مثل    یلیخ
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. شهینم  یکینزد  باعثخون    ت،ی . در نهانیستی اگه هم خون ن

 .دوستت داره  یو ک  ی دوست دار ویکه ک نهیهمش درمورد ا 

که گفت فکر کردم.    ی زیچشمام رو پس زدم و به چ  یسیخ

 .وین کمنو دوست داره و م یک  نکهیدر مورد ا

 .دوستت دارم _

پر  هوی دهنم  با  دونم ی نم  د،یاز  اما  لحظه    ن یدرا  د یچرا 

 .گفتمشیم

 ن ی دوستت دارم. باهم ا  یلیماما. منم خ  ی دوستم دار  دونمیم_

 کیو بعد    کساعتشویبعد    قشو،یدق  هی.اول  میکنیوضع رو رد م

 .روزشو

 سوم_و_شصت_و_صد_پارت#

 [11.07.21 23:07] 

 .دی کوبیگرفتم، سرم م موینیب پل
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اون فقط زنده   خورم یباورکنم اون مرده. قسم م  تونمیفقط نم_

 .مخالفت کنه  گمی که م ی زیوهرچ  کنمیم ی بود که با هرکار 

 : گفت یبالبخند کم موسز

 .کردیمخالفت نم داد،ینم  تیاگه اهم _

داشتم فکر   یچندسال بابرن  نیکه در ا  یی تمام جروبحث ها  به

 .دادی م تی اهم یلیپس خ  نه،یکردم. اگه نشونش ا

بود که    ییبشم. روزها  ریدلتنگ اون خفاش پ  یقراره حساب_

م بهم   قتیحق  کردمیفکر  لعنتش کنه، عاشق  اما خدا  نداره. 

 .شهیتنگ م نمیا ی اعصابش بودم. دلم برا ختن یر

نزد  موسز خودش  به  رو   ک یمنو  و  نشوند   ی ترکرد  پاش 

 .وبازوهاشو دورم سفت قرار داد

م_ تنگ  دلت  که  وقت  شه،یالبته  د  نیا  یاما  افتاد    گه یاتفاق 

 .زوده زانی مرگ عز شهینداره. هم یتیاهم
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موقع  نشیبه س  گونمو دادم  اجازه  و  که درحال    یچسبوندم 

 .جذب گرما و قدرتشم منو نگه داره 

 ؟یگرفت  ادیدست دادن مادربزرگت همشو از، از _

 .صورتمو کنار زد و پشت گوشم برد ی جلو ی موها موسز

اگه بعدش   یداد حت  ادمی  ی ادیز  ی زهایموضوع چ  نیآره، ا_

بدکش  راه  از    یلیشدم. خ  ده یبه  وقته که خانواده هم خونمو 

خودت   ی که برا  ی که خانواده ا   دونمیم  نه یهم  ی دست دادم. برا 

 نیاندازه مهمه، چون االن فقط هم  نیبه هم  ی دیم  لیتشک

 .برام مونده

تا اشکامو پاک کنه بهش    دیگونم کش  ی که انگشاشو رو  یموقع

 .نگاه کردم

داد _ دست  از  اونو  که  خانواده    هیخوشحالم    یول  ی متاسفم 

 .کردمیم  کاریچ دیحاال بدون تو با  دونمی. نمی کرد   دایپ  دیجد

 چهارم_و_شصت_و_صد_پارت#
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 [11.07.21 23:07] 

بده   دیبود که بهم ام  ی شد، اونقدر  دهیلبش د  ی رو  ی لبخند

  دا یتا ابد ادامه پ  کنمیکه درقلبم حسش م   کیحس تار   نیکه ا

هم  کنهینم ب  نی.چون  گرفته  دربر  منو  که  از   شتریحاال 

 .کنهیترم م ی قو ی زیهرچ 

 .ماما. حواسم بهت هست می کنیعبور م  تی وضع نیما ازا_

موسز نشسته   ی پا   ی من که رو  م،یموند  تیوضع   نی هم  ودر 

 .به خواب رفتم کهیبودم، بازوهاش که دورم بود،تا وقت

* 

 دو_یس_فصل#

 ا یماگنول

بود و باران   ی و ابر  ی هوا خاکستر  یجنازه برن  عیی روز تش  صبح

بار  ی زیر شخص  دنیدرحال  بطور  خوداون  احتماال    ی بودکه 

  .ازخداوند درخواست کرده بود
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 یسنت  ی . درمورد مراسم عزادارادیازش برم  ییکارها  نیهمچ 

م م  کردیفکر  که   ی ادآوریبهمون    خواستی وصددرصد  کنه 

 .جشن گرفتن ی برا ی نه روز  هیفاتیروز تشر هیامروز 

بود که    نیکرد ا  زیمنو سورپرا  زی از همه چ  شتریکه ب  ی زیچ

که    دم یرو د  ادهیبلند درکنار پ   ی شاس  نیموقع رفتن چهار ماش

و اشخاص بود  لباس مشک  یپارک شده  سوار شدن  وبه    ی با 

 .سمت آرامگاه حرکت کردن

 .متوجه مکثم شد موسز

تصم_ ومونت  ا  م یگرفت  میمن  بزا  نیکه  هارو  . میرمحافظ 

جنازه بدونه    عییدرمورد تش  سی وجود داره که ر  ی ادیاحتمال ز

تورو سالم    م یدینقشه کش  هی.  کنمینم  یسکیر  چیومن ه که 

رمیوبرگردون  میبرسون ب  س ی.اگه  ما  سراغ  نابودش   ادیبخواد 

 .میکنیم
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فکر نکردم. صادقانه بگم؛ به جز    سیهفته اصال به ر  درطول

 .فکر نکردم  ی ا گهید  زیبه چ یمانیغم و پش 

وقت گذروندم، با موسز    ی و رور  رای کردم، با کا  هیگر  دم،یخواب

 کردم، شطرنج  ی عشق باز

 پنجم _و_شصت_و_صد_پارت#

 [11.07.21 23:07] 

  ی . حتامیکردم تاهرروز از فکرش در ب  ی ردم و هرکارک  ی باز

 ی بادخترهام درموردش حرف نزدم اما موسز وپسرها به همه چ

دادن وقول دادن    حیسفرشون رو توض  ریکردن، تاخ  یدگیرس

 .افتادن به همشون کمک کنن  اب یآب ها از آس  نکهیبه محض ا

 ی نکردم واجازه دادم موسز همه کار  ی کار  چی هفته ه   نیدرا

هارو تقبل    تی مسئول   ن یبزرگتر  ی واونم حت  رهی وبه عهده بگر

ب مرد  اون  با  دونمی ونم  رهینظیکرد.  اون    کار یچ  دیبدون 

 .کردم یم
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 ی بهم اعتراف کنه. دروغ  خواستی فکر کردم که نم  یدروغ  به

 .که اساس رابطمون بود. حق با من بود

که   دمیکه ازش د  ی با هزاران کار  سهیدروغ درمقا  کی  چون

 . ستین  یچیه  هیدراصل  اون ک کردیثابت م

رو سروسامون دادن تا بتونم بدون   زیاون ومونت همه چ  وحاال

به پشت سرم نگاه کنم ومنتظر    کباری  هیبخوام هرپنج ثان  نکهیا

 .ام یجنازه ب عییبه مراسم تش رمی بم خوادیباشم که م ی مرد

ها بلند    یاز شاس  یکیسوار    کردیکه داشت کمکم م  یموقع

 :بشم زمزمه کردم

 .متشکرم _

تر  جولز وکا  نیدرماش  ی و  مونت  هستن.  سرمون   رایپشت 

اوله اما    نیدرماش  یک  دونمیمون سوار شدن. نم  ییجلو  نیماش

که برام مهم    یباشخص   خوام یکه م  ی. خانوادم موقعستیمهم ن
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که بدونم مردم   ه یکنار منن. حس خوب  میکن  ی بود خداحافظ

 .که باهامن دنیم تی اونقدر بهم اهم 

باا  تمام م  قتیحق  نی هفته،  ه  زدمیسروکله  قرار    چوقتیکه 

  تونم یکه م   کنمی رو بشنوم وباالخره فکر م  یبرن  ی حرفها  ستین

  ی وبدون  یرو رها کن  یسخته که کس  ا،ی. اما خداام ی باهاش کنار ب

 .شی ن یبینم چوقتیه  گهید

نر  مراقب   دم،یکش  ی قیعم  نفس اشک  هزمیبودم   چوقتی . 

 .بودم  ختهیهفته اشک نر  نیدرتمام عمرم به اندازه ا

 ششم_و_شصت_و_صد_پارت#

 [11.07.21 23:07] 

واز    دهیخودشونشون م  ی توقعشو ندار  ی رحمه و وقت  یغم ب  اما

که    نهیامروزم ا  دی. تنها ام کنهیم   زی منو سورپرا  رانهیشر  ی راهها

 .داشته باشم  یمناسب   یخداحافظ  یوبتونم با برن  امیازپسش برب
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ما   ییجلو  نیسرعتشو کم کرد و ماش  نیبعد، ماش  قهیدق  سه

 .پارک کرد  ابونیدرکنار خ 

 قه یچنددق  میبش  ادهیپ  نکهیماما. قبل از ا  ی هروقت تو آماده ا_

 .میت داروق

سردخانه وقبرستان نگاه کردم   ی ا  شهیبه ساختمون ش  ازپنجره

 .بکنم  نکارویا تونمیم  دمیکش یقیونفس عم

 .متنفره  نی . ازامیرو منتظر نذار یمن آماده ام. بزار برن_

  رون ی ب  نیزد و درو باز کرد. از ماش  ی لبخند دلسوزانه ا  موسز

سر با  گرفت.  سمتم  به  وبازوشو  سمت    ی اومد  به  باهم  باال، 

 .میراه افتاد   ی ورود

ومونت جلومون بودن وکنار در منتظر بودن و چهارمرد    رایکا

ه م  دهیند  چوقتی که  اسکورت  ترشدنیبودمشون  وجولز    ی . 

تا با   میوهر شش نفرمون به داخل رفت  ومدنیپشت سرمون م 

 .می نورما و برادرزادش مالقات کن 



 
 

366 

ا  به بخاطر کمکش    نکه یمحض  و  کردم  برادرزادش سالم  به 

که جلوشونو   ییتشکر کردم، نورما دستاشو باز کرد و اشک ها

 .گرفته بودم چشمامو سوزوند

 .نمتی بیخوشحالم که م یلی آه فرزندم. خ_

 .که دربغلش بودم زمزمه کرد همونطور

.  خواد یاون اشکهاتو نم  ،یکن  هی گر  ر یپ   یبرن  ی برا   ست یالزم ن_

 .یدونیم نویتوکه بهتر از من ا

 .پس زدم چون بدون شک حق با نورماست اشکامو

 .اونارو متوقف کنم تونمینم دای انگار که جد_

 .تکون دادم و گوشه چشممو با دستمال پاک کردم سرمو

 .شونم گذاشت ی کف دستشو رو نورما

خوب_ زن  تو  نی مر  ایماگنول  یهست  یچون  به   ازی.هروقت 

 .قط بهم زنگ بزنف ی داشت ی ادآوری
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 هفتم _و_شصت_و_صد_پارت#

 [11.07.21 23:07] 

نباشم اما حداقل    دیمف  گهید  ی زها یسن بخاطر چ   نیدرا  ممکنه

 .موضوع خوبم نیا ی برا

 .بغلش کردم یدور کمرش آوردم و حساب دستامو

کارها_ براش کرد  ییازتمام  تنها کس  ی که   یممنونم.توواقعا 

  .ومد یکه ازش خوشش م یهست

 .دیخند یحساب نورما

  ش یب  یگول بزنه. برن  یموضوع تونست همه رو حساب  نیدر ا_

بق به  حد  ادادیم  تیاهم  هیاز  از  بعد  واز   نکهی.  زدن  گولش 

کرد وفقط   یاحساساتش سواستفاده کردن، احساساتشو مخف

 .دادیبا مخالفت باهات اونو نشون م

اومدم وسرمو به حالت شوکه شدن به عقب   رونی آغوشش ب  از

 .بردم
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 .کنمیباور نم نویلحظه هم ا کی یحت_

 .آورد رونیب ی زیچ  بشیزد و از ج  ی لبخند نورما

  ی که برا  یدر کتاب  نوی ا  شیممکنه کمک کنه. کش  نیپس ا_

پ بودم  داده  بهش  برن  دا یمراسم  ا  یکرده،  اونجا    نویحتما 

 .گذاشته

برن  ی تو  نامه کردم،  نگاه  رو  خودش   یدستش  خط  بادست 

 اتیمحتو  نکهیاز وجودم از ا  یاسممو روش نوشته بود. بخش 

چ  د  هیداخلش  بخش  اما  افتاد،  وحشت   دواره یام  گرمیبه 

 .حرفاش باعث آرامشم بشه

 .دید دموی حتما ترد رمانو

 .بخونش ی آماده بود یوقت_

 .سرم جلب شد ی توجهش به باال سپس

 .آقا  نمتونیب ی خوشحالم م_
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وجود موسز پشت سرم آرامش بخشه و اون دستشو    حرارت

 .دراز کرد و دست نورما رو گرفت

ازد_ ترت  داریمنم  که    ب یدوبارتون خوشحالم خانم. متشکرم 

 .قدردانتونم  ن یاز اونچه که بدون شتری. بنیرو داد  یهمه چ

 .به موسز زد یدرخشان  لبخند

 هشتم _و_شصت_و_صد_پارت#

 [11.07.21 23:34] 

برن  نیا_ مخصوص  چ   یدرخواست  همه  به  من  که   ی بود 

رو  یدگیرس بارش  تا  ماگنول  ی کنم  هفتهین  ایشونه    چوقت ی. 

 .باشه یبار اضاف هیمثل  خواستینم

تقر  نیا  یوقت نامه  اون  گفت  رو  سوزوند.   بایکلمات  دستمو 

همه   ی جلو  خواستمیهمون لحظه بازش کنم اما نم  خواستمیم

 .گذاشتم  فمیخرد شم پس اونو داخل ک

 مگز؟ _
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حفاظت    یی آشنا  ی صدا گارد  و  اومد  سرمون  پشت  از 

با دست بهشون اشاره کرد   رایاما کا  رنیجلوشو بگ  خواستنیم

 .و اونا کنار رفتن 

 ....تمپرنس؟ توچطور_

 .بودنشه نجای ا لیدل  کهیانداختم، به کس ینگاه رایاونور کا از

بخاطر    خواستم یاما من م  اد ینتونست ب  نیبهم گفت. ک  رایکا_

 .امیتو ب

خفه کردن احساساتم    ی باعث شد بخوام برا  گه یآغوش د  هی

 .بجنگم

 .ی که اومد یمرس_

 .البته _

شونه   ی که مونت رو  یمنو تنگ در آغوش گرفت تا وقت  اون

 .میدیموسز زد و هممون صداشو شن

 .می وقتشه که بر_
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بوس  از گونشو  و  دراومدم  همدمیآغوشش  دختر    شهی .  ازاون 

 دا یشاد بودنش پ  ی برا  یکه تونست راه  ن یا  واز  ومدیخوشم م

 .کنه خوشحالم 

  ش یکه کش  یبازومو گرفت و منو به سمت محوطه کوچک  موسز

  نکه ی کرد. به محض ا  تیبود تا مراسم رو انجام بده هدا  ستادهیا

رس  اونجا  حت  م،ی دیبه  کرد.  ا  یشروع  حرفاش   دبهیبا  نکه یبا 

 .فمه یگوش بدم ذهنم متوجه نوشته داخل ک

بگ  ی خواستیم  یچ بود  یچراوقت  ؟یبرن  یبهم  زنده   ی هنوز 

بدرفتار  ی بخوا   گهید  کباریاگه    ؟ینگفت قسم   یکن  ی باهام 

 .که بسوزونمش  خورمیم

 نهم_و_شصت_و_صد_پارت#

 [11.07.21 23:34] 

به   ی بخاطر افکارم رعد و برق  یبرن  نکهیفکر کردن به ا  موقع

 .نشد نطور یخندم گرفت. اما ا بایتقر فرسته یسمتم م
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کرد و چند صدا که    یشروع به خواندن سرود مذهب  ش یکش

  شهیوصدا از ساختمون ش  وستی نورما بود به اون پ  نشیآشناتر

 .فراتر رفت  میکه درونش بود ی ا

دعا هم خوانده شد به جلو    نی مراسم تموم شد و آخر  یوقت

 .رم یرو بگ   شیرفتم تا دست کش

برنشی متشکرم جناب کش_ اگه    ی راض   یبود حساب  نجا یا  ی. 

 .بود

 .دیخند ش یکه کش  دمیتعجب د با

ن_ مطمئن  م ستمیچندان  که  مطمئنم  کار    ی آخرا  گفتی. 

 .بوده باشه یراض میدواری مشکل داشت اما ام تمشیر

 .زدم ی بازوشو دور شونه هام آورد و لبخند موسز

 جانیحتما ه   ی بود. بعالوه برن  ییبای. سرود زدم یاصال نفهم_

باجاز راه ننداختم. ما قدردان   یمراسم  نجایچون ا  شدیزده م 

 .می هست یهمه چ
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ا_ چهارنفره  دسته  اون  پس  موس  ی اُه،  باآالت    ک ی  یقیکه 

 نبودن؟ یبرن ی برا دمشونی د شی پ قهیدق

بودن،   ستادهیا  لشون یشدم که با وسا  ییومتوجه مردا  دمیچرخ

 .که از اونها جدا شد به سمتمون اومد ولبخند زد  ینورما موقع

 ؟ی کرد کاری نورما..... تو چ_

 .زد ی لبخند رزنیپ اون

هممون   کنمیآهنگه.فکر م  هیبهم نه بگه. فقط    تونهیاون نم_

 .می ون لذت ببردرقلبم ی مقدار شاد هیاز  میبتون

به خوندن   نشی منوبه س  موسز مردها شروع  اون  و  چسبوند 

وماهم پشت    شدی م  شتریکردن که کم کم صداش ب  ی نوحه ا

رفت قبرستون  به  زمانمیسرشون  تا  خ  ی.  ترانه  اونها    ی لیکه 

کردن هرکس   یطوالن تموم  بود دست   یرو  قبرستون  در  که 

 .کردی م شیرو ستا  یسیوع زدیم
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  نجا ی. مخصوصا انمشیبب  خواستمی نفر که اصال نم  ک یجمله    از

 .وحاال

 هفتاد _و_صد_پارت#

 [11.07.21 23:34] 

 سه_یس_فصل#

 ا یماگنول

موز  همونطور دسته  پا  ن یسیکه  رو  ادواتشون  آوردن    نییها 

 .به خودش گرفت یحالت دفاع عیسز سرشدم و مو  خیس

 شده؟ یچ ه؟یچ_

 .و به سمت اون مردها اشاره کردم  دمی چرخ یآروم به

ا_ مرد  نجاستیکاوندر  اون  د  ی و  قبال  باهاشه....  . دمشیکه 

 ه؟ یکدوم خر
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بررس  موسز رو  د  یقبرستون  و  پل  دمیکرد  مرد    سیاون  و 

. خوش خوردیها نم  سی زد که موبلوند بود وبه پل  دیکنارشو رود

 .بود کلیو خوش ه  افهیق

 کرد؟ی م بتیتعق ش؟ ی دیکجا د_

 .تکون دادم سرمو

 .دمشید ییجا هی خورمینه اما.... قسم م_

به سمت موسز چرخ  ادمی  هوی و  ندمی اومد  اونا   ستین  ی ازی. 

 .ننیشوکه شدنمو بب

 ه یهمسا  هیگفت    . اوندمیها،کنار خونه جد  ی درمحله فرانسو_

 مگه نه؟ سه،ی. اونم پلخواستیکافه رو م  هی . آدرس دهیجد

ورا  موسز ب  ی از  اونا که  به  ماش  نیشونم  و  ا  نیما   ستادهیها 

 .انداخت یبودن نگاه

از خودش مطمئن باشه   دیکه هست، با  یکاوندر دنبال هرچ_

 .نشون داده نجایکه خودشو ا
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 مگه نه؟ م،یازش فرار کن میتونینم_

م  دوار یام  دایشد که  البته  بگه  موسز  که  اما   میتونیبودم 

 .گهی نم دونستمیم

بااون   گه ید  ستی دوست دارم بگه آره والزم ن  یلیخ  نکهیباا_

 .مینداشته باش ی اما احتماال چاره ا یصحبت کن یعوض

 هست؟ یمشکل_

 رهی نگاه کردن به من، نگاه خ ی شد وبجا  کیبهمون نزد مونت

 .دومرد رو دنبال کردموسز به اون 

 ک ی_و_هفتاد_و_صد_پارت#

 [11.07.21 23:34] 

 : در جواب گفت موسز

 .دردسر اعصاب خرد کنه  خوردهیفقط  ستین یمشکل_

 .دوخت شونیکینگاهشو به  مونت
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ملک    نجا یکنن. ا  رونیاونا رو ب  گمی. به اسکورتمون مسیپل_

 .هیخصوص

م  ییصدا و قسم  اومد  با صدا  ی ندا  خورمیدر مغزم   ی درونم 

 .خودشو نشون داد یبرن

  ی ل ی. توکه دلایماگنول   اد یب  ش یپ   یدر مراسمم مشکل  خوام ینم

  مگه نه؟ ،ی فرار از قانون ندار ی برا

که جواب بله منو بشنوه.   ستین   نجایکه ا  هیخوب  زیچ  احتماال

 کردم یکه داشتم از خودم دفاع م  یمرد رو درحال  هین من  چو

پل دنبالمه. چون  برادرش  ا  خوادی م  س یکشتم. چون    ن ی فقط 

 .روبه من بچسبونه هیقض

 ی گفتی روم قتیحق  دیبا پس

 : گفت موسز

ومارو    ارنیب  ی ا  گهید  ی هاروسر ورود  نیماش  م یبگ  میتونیم_

 .م یامروز بکن نکاروی نداره که ا یل یسوار کنن، دل 
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کن_ تمومش  بزار  نممینه،  فرار    خوامی .  ازش  کنه  فکر  اون 

 خوام ی ومطمئنا م  امیگناهکار به نظر م  شتر یب  ی نجور یا  کنم،یم

در خونه من   دیکه با  دونست یو چطور م  ه یبدونم اون مردک ک

 .ادیب

 .میریم نیبه سمت ماش رایانتخاب توئه. من وکا   نیپس ا_

 .دوستمو باخودش برد مونت

به مونت   ی رفتن وکاوندر جور  ن یکه اونها به سمت ماش  میدید

کنه. اما مونت   ر یدوست داره اونو دستگ   یلیزل زد انگارکه خ

 .کاوندر ی برا یلمسه. حت  رقابلیغ

 .نه چندان من،

 دوم _و_هفتاد_و_صد_پارت#

 [11.07.21 23:34] 
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بنظر    م،یریباهرقدم که به سمت اون واون موبلونده م  کاوندر 

لقب رو روش    ن یهمون روز ا  ،ییکای.تماما آمررسهی مغرورتر م

 کنه؟یم یچه غلط  نجایگذاشتم. ا

 .کردنتون سخت بود  دای . واقعا پسونیگاسپارد، خانم م  ی آقا_

 م؟یاومد  نجایا نی فکه واسه مراسم تد یدونیم_

 :بازم ادامه داد ی باخشم کامال آشکار موسز

 .مراسم آرومه  هیکه _

 : باال انداخت ی شونه ا کاوندر

پ_ نم  امیتو  جواب  که    چیوه  ی داد یهامو  هرجا  کدومتون 

 .دادمی کارمو انجام م دی.پس بادینبود میرفتیم

 .شد رهیخ بهم

 .سونیخانم م  گمیم تیبابت از دست دادن عمتون تسل_

 ؟یهست ی کدوم خر گهیتو د_
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 : دمیمردک بلوند پرس از

 ،یرو بپرس  گهی کافه د  هیازم آدرس    ی خوایچون مطمئنأ نم_

 ؟ی خوایم

 .ی آ ی، از اف ب ی مأمور پومرو_

 .وبهم نشون داد دیکش  رونیب  بشیرو از ج  نشانش

 زدن؟ یم دیاونا هم منو د  ایخدا  ،ی آ یب اف

ا  یحت د  نکهیبا  در ظاهر چ  شمی م  وونهیدارم  نشون   ی زی اما 

اونقدر گر ه   هیندادم.  پوچ  یچیکردم که در ظاهر  به    یبجز 

 .ذارمینم شینما

 خواد؟ یم یچ  ی آ یاف ب_

بودم االن اون    ن ی زد و اگه داخل ماش  ی روزیلبخند پ   کاوندر

 .کردمیم ری مرد رو ز
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چندتا موضوع مشترک باهم   یبررس  ی برا  ی آ  یخب ما واف ب _

زن   هیمرگ    نگ،یهارد  ی ریزای. مخصوصا قتل د میکردیکارم

 .سونیوقتل اون مرد در آپارتمان سابق خانم م گهید

 سوم _و_هفتاد_و_صد_پارت#

 [11.07.21 23:34] 

شناسا  که در  بر  شیی اتفاقا  مشکل   زهایچ   یلیخ  م،ی خوردبه 

 .اد یهستن که جور درنم

آپارتمان سابق   کنمیآپارتمانش؟ فکر م_ منظورت ساختمان 

 .کننیم یهم اونجا زندگ گهی نفر د نیکه چند استیماگنول

 .کرد  حیرو تصح سی حرف پل  موسز

 .حق با توئه_

 .سرشو تکون داد کاوندر

که حداقل دوتا    م یدار  لیکه... ما چندتا دل  نهیجالب ا  زی اما چ_

از اون قتل ها بهم مربوطن،شاید هرسه تاشون. دوستامون در  
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مدارک رو   میمنابعشون هستن که بتون  یسازمان درحال بررس

 .میتاثابت کن میجمع کن

ا  قبل جلو  نکهیاز  بگ  یبتونم  دهنم    نیا  رمیزبونمو  از  کلمه 

 .دررفت 

 بهم مربوطن؟_

 .کون دادسرشو ت  کاوندر

سالح  _ همون  اونجا  هی  ایآره.  تا  قتاله.  مشابه  که   ییسالح 

 .کرده باشه  نکارویا ی ا ره یقاتل زنج  هیممکنه  میدونیم

 .ازشدت شوک باز شد دهنم

  گه ینفر د  هیمشابه. اگه    ای  کسانیقتل. همشون با سالح    سه

م  یداستان  نیهمچ  سر  گفتیبهم  قاتل  به  فکر    یالیمنم 

 .کردم یم

.  م یدوقلو داشت  ی خنجرها  ی ریزا یحق با اونه، من ود  ی تاحدود

 گهید  یکیاز    سی در آسانسور استفاده کردم ور  شیکیمن از  
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چطور قتل سوم رو به   دونمی. اما اصال نمی ریزا یمرگ د  ی برا

فرض کنم اون شخص لورا برندونه.   دیکه با  دن،یربط م   نهایا

که اونم با   هیعنم  نی... که بددی گلوشو بر  سیکه.... ر  ن یبجز ا

 .یچاقو مرده. لعنت 

 :گفت  ی پومرو مأمور

 .سونیخانم م  نیشد زی سورپرا یلیانگار خ _

 چهارم _و_هفتاد_و_صد_پارت#

 [11.07.21 23:34] 

 .بهش جلب شد توجهم

  م یچرا تصم  دونمیآره شوکه کننده و هشدار دهندست. نم_

  سپارم یکه دارم عمم روبه خاک م  ی وروز  نجایا   نییای ب  نیگرفت

 .نیبهم بگ نویا

 .دیرسی مقدار شرمزده به نظر م هیحداقل  ی پومرو

 .دادینم تی کاوندر اصال اهم یول
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. حاال  نجایا  مییایکرد الزم نبود ب  داتی پ  شدیتر م اگه راحت _

 ....رو  گهیاداره وچندتا سوال د نییایباهامون ب میخوایمهم 

 ؟یکنیم  یشوخ ی دار_

 .حرفشو قطع کرد موسز

هم_ اون  مرگته؟  چه  باآخر  نیتو  خانوادش    ن یاالن  عضو 

ببر  ی خوای کرد و توم  یخداحافظ اداره؟ دوباره؟ اصال   ش یکه 

م  نداره.  صبرکن  اروزی تافردا    یتونیامکان  تابتونه   ،یبعدش 

 ؟ی شنوی. مادیباغمش کنار ب 

باش _ زدنت  حرف  مواظب  گاسپارد.درموردت   ی آقا  یبهتره 

نم  دیوبا  م یکرد  قیتحق فکر  جزئ  کنمیبگم    ات یتمام 

هم در موردت   گهید  ی . از اداره هاادیمشخصاتت باهم جور درب

 .پرسمیم

دار_ دوست  ا  ی هرچقدر  کارمون  ما  اما  کاوندر.    نجا ی بگرد 

 .تمومه



 
 

385 

 .ازوشو دورم حلقه کرد ومنو از بغل دومرد دور کرد ب موسز

 سون؟یخانم م_

  ی ازرو  ی. به آروممیصدام زد و هردومون مکث کرد  ی پومرو

 .انداختم یشونم نگاه

 ه؟ یچ_

همکار _ کاوندر  کارآگاه  با  ب   نینکن  ی اگه  خودش    ی آ  یاف 

 تونمی م  یبراحت  نی. اگه برامون سختش کنپرسهیازتون سوال م

 .رمیبگ ی آ  یاز اف ب تونویری مجوز دستگ

 .بازوم متوقفم کرد ی بچرخم اما لمس موسز رو خواستمیم

 پنجم _و_هفتاد_و_صد_پارت#

 [11.07.21 23:34] 

 . . کاوندر شمارشو دارهریتماس بگ لش یبا وک_

 .م یبلند رفت  یشاس نیو به سمت ماش  میدیچرخ

** 
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 چهار _و_یس_فصل#

 موسز

بازومو گرفته  ایداشت وماگنول انیدرونم جر تی و عصبان خشم

 .میرفتیم نیبود وبه سمت ماش

م   چطور تش  کننیجرأت  ب  عییدرمراسم  پ   انیجنازه    داش یتا 

م ا  نیهم  تونمیکنن؟   بخاطر  رو  اونا  رو    ایماگنول  نکهیاالن 

 .ناراحت کردن تکه تکه کنم

بهم فشار دادم و درو باز کردم و کمکش کردم وارد   دندونامو

دارم. چون اجازه   هینقشه ثانو ه ی شهیکه هم نهیهم ی بشه. برا

 .هینشانشون چ  دمی نم تیاونا ببرنش. اهم  دمینم

 .رو گرفتم  ای راننده دروبست دست ماگنول  نکهیمحض ا به

 ماما؟ یخوب_

برق   یرنگش با خشم وناراحت  یسک یشد. چشمان و  رودرو  باهام

 .زدیم
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 .دینکش شی با صاعقه اونا رو به آت یتعجب کردم برن_

خودشو   کردیم  ی. سعدی نفس کش  ی باال آورد وبه تند  چونشو

  ش ی کنار من هم با ناراحت  یجمع و جور کنه ومتنفرم که حت

 .جنگهیم

  ی نداره که عصبان  ی. اشکالیکن  هینداره که گر  یاشکال  یه_

درسته. درموردشون نگران نباش. به  ی که دار ی. هرحسیباش

 .دم یقول م کنم،یم یدگیرس  یهمه چ

 ست ین  و مهم  شنوهیصدامو م  دونمیسفت فشار داد، م  دستمو

  ه یکه فقط به خودش تک  هیچقدر دوستم داره اما مدت طوالن

 .تابتونه بهم اعتماد کنه کشهیکرده وطول م

 ششم _و_هفتاد_و_صد_پارت#

 [11.07.21 23:34] 

 ی تکون و آب دهنشو قورت داد، ازپنجره کنارش نگاه  سرشو

 .انداخت رونیبه ب
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خورش  بارون و  بود  شده  ب  نیازب  دیتموم  درحال   رون ی ابرها 

 .آمدن بود

  دینورخورش   دوارمیخوندم وام  یی دعا  ،یبرن  ا،یولعمه ماگن  ی برا

ا به جا  ی نشونه  باشه که  اون  م  ییاز طرف  بره   خواستیکه 

چه    ایماگنول   ستیوازاونجا مراقب خانوممه. چون مهم ن  ده یرس

بودم. درسته که   ی زی من در اون خونه شاهد چ  کنه،یم  ی فکر

بخاطر    خصوصابود    ادیز  ی ها  ی مونیبا پش  یبدعنق  رزنیاون پ

که اونو دوست    دمید  یبوجود آورد ول ایماگنول ی که برا ی درد

 .داشت

اون نامه    دیبا  کنمیفکر م   یبحرفم گوش نده ول  ای ماگنول  ممکنه

 دوارم یبگه.فقط ام  یچ  خواستی م  یبشنوه برن  دیرو باز کنه. با

 .اشتباه نکرده باشم

 ؟ی که نورما بهت داده رو دار  ی هنوزم اون نامه ا_

 .تم چرخوندبه سم سرشو
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 .فمهیآره داخل ک _

با  ن یهم  گمینم_ روبهت    ی زی چ  دیاما.... شا  ش یبخون   د یاالن 

 .یگشت یبده که کل روز دنبالش م

 .هم قرار داد وبا دندون گازش گرفت   ی رو لبشو

 ....بهم بگه پس   ی زیچ  خواستهی م  قیطر  نیاز ا  یآ... اگه برن_

برد، اما همونطور    فشیو دستشو داخل ک  دیکش  یقیعم  نفس

 .دمیشن  شیاز سمت گوش ی ا  برهیو گشتیکه دنبال نامه م 

بجا  چشماشو و  چرخوند  حدقه  گوش  ی در  دنبال    ش ی نامه 

 .گشت

ا  به از صورتش    یبه صفحه گوش  نکه یمحض  رنگ  نگاه کرد 

 .دیپر

 : به خودم گرفتم یحالت دفاع عیسر

 شده؟ یچ_
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د  ترس چشماش  گوش  دمیدرون  سمتم    ی وصفحه  به  رو 

 .چرخوند، اسم روشو خوندم

 .ی ریزاید

 هفتم _و_هفتاد_و_صد_پارت#

 [11.07.21 23:34] 

 ه؟؟؟؟یچه کوفت گهید نیا_

 .جمع شد ایدرچشمان ماگنول اشک

 ...یضیمر  یشوخ نیهمچ یچطور ممکنه؟ اون... ک_

 .به ذهنم زد عیسر جیونتا قیکردم وحقا سرعت فکر به

 .یلعنت

 .بلندگو ی جواب بده. بزارش رو_

 چرا؟  ؟یچ_
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  ک ی تکون بخوره ونزد  شی زد و وحشت باعث شد درصندل  پلک

دارم   د ی. چشماش گرد شد و فهمفتهیازدستش ب   یبود گوش

 .کنمیفکر م یبه چ

 من. خودشه مگه نه؟ ی آه خدا_

ر  تلفنو پاسخ  ودکمه  گرفتم  اازدستش  از  قبل  تماس    نکهیو 

 :قطع بشه فشار دادم. دستور دادم

 ؟ ی خوایم یچ_

 .خوامیم یچ یدونی االنم م نیهم_

ا  یزمخت  ی صدا لهجه  ته  داد.  صحبتش    نیرو درب  ی جوابمو 

 .دادم صی تشخ

. چشم دربرابر چشم. دی رس  خوادی که م  ی زیبه چ  عیسر  ذهنم

 .اما اصال امکان نداره

 .زدم  تیبه خر خودمو

 .یبهم بگ دیپس با_
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 ن یبرادرم زنده بشه اما چون ا  خوام یم  ؟یاحمق  نقدریا  یعنی_

 .خوامی اون زن رو م فته،یاتفاق نم

 .نه_

 ؟ یاه، مطمئن_

که همه    میدیشن  ییصدا  ایهمون موقع بود که من وماگنول  و

 .داد ر ییرو تغ  یچ

 .بچه هیگر ی صدا

 هشتم _و_هفتاد_و_صد_پارت#

 [11.07.21 23:34] 

 پنج _و_یس_فصل#

 ا یماگنول

 .زد. مثل سنگ شد  خی هوی قلبم

 .من ی من. آه خدا ی من. آه خدا ی خدا آه
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 .شه یممکنه. امکان نداره. نم ر یاحتمال درذهنم بود اما غ  هی

 ل یتبد  غیبه ج  هیگر  ی که صدا  هیاطمینانم باگذشت هرثان   اما

 .رفت  نیشد ازب

 .من ی خدا آه

 .نه

 .درست نباشه هیقض نیا  کنمیوزمان التماس م  نیزم به

االن هم قبول کرده مخالفت    ن یکه قلبم هم   ی زیبا چ   مغزم

  ن یودر همون زمان مرد پشت خط خندید و مطمئنم ا  کنهیم

 .طانهیش ی صدا

رودارم که دوست قدرتمندت به شدت خواهانشه    ی زیمن چ_

که از   یندارم که با گذشت هرساعت  هیقض  نیبا ا  یمشکل  چیوه

 .فرستمیتکه تکه بدنشو م ن یدستوراتم بگذره واطاعت نکن 

 .حرومزاده  ی تو_
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درمورد   ی نطوری منفجر شدم و نتونستم ساکت بمونم که ا  هوی

 ی ا  گهید  ی چون هربچه    زنه،یبدن ارورا حرف م  ی اعضا  دنیبر

 .به خواستش برسه تونستیرو که گرفته بود نم

  که یشد. هرزه. همونطور که دوستت رو ت   داشیآه باالخره پ _

ت  کهیت خودتم  آروم  کنمیم  کهی ت  که یکردم  مطمئنم  تر  و 

 .یکن  ی زی مثل برادرم خونر زارمی. مدمیانجامش م 

 .رسهیدستش بهت نم چوقتی ه_

 .کنهی گفت و مطمئنم اون ازم مراقبت م  نویا موسز

 .کنهیاشتباه م اما

 .گهیجون د ی جون برا هی

 .برادرش ی جون من برا نه

 .ی رور ی جون من برا بلکه

کوچولو  چون دختر  زندگگناههی ب  نیریش   ی اون  فرصت   ی . 

 هی  دمی کردن رو نداشته. اجازه نم
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 نهم_و_هفتاد_و_صد_پارت#

 [11.07.21 23:34] 

 .اون بمونه شی لحظه پ هیاز   شتریانتقام ب  ی با چاقو یروان

م _ فکر  ن  یکنیواقعا  منفور  به    ه ی  واورلنزیپادشاه  رو  فاحشه 

ترج  کهیکس خودشه  خون  و  گوشت  زنت    ده؟بایم  ح یاز 

اونو در عوض بچش    ی ا  هیکن چون در عرض ثان  ی خداحافظ

 نیشما به ا  کنمی. فکر مدونمی. منم میدونیم  نوی. توادهیبهم م

 .نیگ یو مات م شی حرکت ک

 .تونستم حرف بزنم ی جوریگرفته اما   گلوم

 وکجا؟  یک_

 .کنمیخرد شد و بهش اعتراف نم صدام

 .مرد قراره منو زجرکش کنه  نی. اایخدا

 ن یخشمگ  یدستمو گرفت وسرشو تکون داد و با چشمان  موسز

 .بهم زل زد. تونستم حرف نگاهشو بفهمم
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 .یکنینم ی مبادله ا نی. همچ یجسدم رد بش ی مگه ازرو"

  ی برا دیدرس جد هیآه پس فاحشه هاهم شرف دارن؟ واقعا _

  ی . اما چندان فرق ییوفا  یهرزه ب  هیفقط    کردمیکر ممنه. ف

 .....و من ایخودت ب کنه،ینم

 .بصورت شعر خوند شویکلمات بعد بایتقر

اعضا_ صورت  ی اون  پاش برمینم  شو یبدن  و  دست  .چقدر 

نداره. بعد از چندساعت    ی ازی. اما به ده تا انگشت ن کنیکوچ

 .زنهیم غیکه قطع شدن ج

 وکجا؟  یک_

بهم زل زده انگار    ی اگه موسز جور  یبار به زور گفتم حت  نیا

 .خفم کنه  خوادیکه م

ظهر.    د،یها، کنار اسپالن  ی محله فرانسو  ی مرکز تجار  ی انتها_

قدم بزن.    ژه یدر قسمت و  ار،ی. مادرشو بی وقت دار  قهیچهل دق

 ی . اگه بخوا کنمی م  دا یومنم تورو پ  کنهیم  دایاون بچش رو پ 
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کنه هرسه    ی بخواد کار  تیمرد زندگ  نکهیقبل از ا  ،یکن  ی کار

 .کشتن ندارم  ی برا  یمشکل چی. شک نکن. هکشمیتاتون رو م

 هشتاد _و_صد_پارت#

 [11.07.21 23:34] 

 : به هم فشردش کلمات رو گفت ی دندون ها نیازب موسز

 .یمرتیکه حرومزاده روان_

ازکنترل خارج شده.   گهیاالن د  یول  کنمیآه، خشمتو حس م_

کادوپ  ی آقا رو  هرزه  اون  تحو  چ یمونت  بهم   ده یم   لیشده 

 .میدونیم نویوهممون هم ا

 .داشته باشه ی شتر ی ب ریکلماتش تاث  خواستی کرد و م یمکث

چون همونطور    ؟ یکن  یبچه رو قربان  هی  ی عالوه، واقعا حاضرب_

  ه ی  ی اونو رو  نکهیآمادست. ازا  شهیوهم   زهی من ت  غیت  ی دیکه د

 .ادی.بهرحال از بچه ها خوشم نم ترسمیبچه استفاده کنم نم
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مو    هی  ی . اما حق ندارامیمن م  ،یبهش صدمه بزن  ی حق ندار_

اون   یباهام بکن ول  ی خوایم  ی . هرکار یازسراون دختر کم کن

 .گناهه یب

وصبر جزو صفاتم    ادیخوشم م  ختنینکن. من از خون ر  رید_

 .ستین

 .میبهم زل زد نیقطع شد و من وموسز درماش تلفن

 .اول صحبت کرد  راننده

.هم  ی خدا_ م   نیبزرگ  زنگ  مونت  به  بازنمیاالن  اون    د ی. 

شهرو به   نیا  رهی بزرگ. اگه اون دخترشو پس نگ  ی بدونه، خدا

 .حیمس یسی. ع کشهیتش م آ

 .د یکش رونی تلفنشو ب موسز

تلف   ی برا  یوقت  چیکن. ه  یخودم حواسم هست، تو رانندگ_

کردن   دایپ  ی . مارو به خونه مونت ببر وسپس برامیکردن ندار

 .میریبچه م
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*********** 

 شش _و_یس_فصل#

 مونت

به مشامم خورد وتک تک حس ها  یمس  ی بو بدنم   ی خون 

. تمام  ستیدرست ن  ی زیچ  هیبه خودش گرفت.    یحالت تدافع

 .کرد ی بدنم حسش م ی سلول ها

پ  رایکا سمت  به  بردم.اونو  سرم  پشت  واونو  گرفتم   ،ی رو 

 .رانندمون کشوندم

 ک ی_و_هشتاد_و_صد_پارت#

 [11.07.21 23:34] 

رو ول کن و اونو در امان نگه دار    ی دینم   صیتشخ  کهیهرکس _

 .کشمت یوگرنه م

  الکالن؟_

 .اسممو صدا زد اما ترس رو حس کردم فقط
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 .صورتش گذاشتم  ی ودستمو رو دمیچرخ

 .بمون  نجایدوستت دارم، حاال ا_

 ....یچ_

پرس  رایکا م   دنشیسوال  چون  کرد  قطع  به    د ینبا  دونهیرو 

وقته اونو    یلیاما خ  ستیبدون خطر ن  مونی. زندگارهیزبونش ب

 .کنم ینم نکاروی درخطر ننداختم واالن هم ا

راهرو رفتم،    ی به انتها  فشردم،یکه تفنگمو در دست م  همونطور

بشه.   گاهمیجرأت کرده وارد مخف  یتصمیم داشتم بفهمم ک

 .دقته یکه آنقدر احمق و ب هیک

 .رنیمیامروز م نی هم اونا

جسد شدم.    هیبالفاصله متوجه رد خون    دمیچی پ  چیسرپ  یوقت

 .دیچ یاز خشم و فقدان درونم پ یموج

 .که مثل برادرم و معاونم بود ی و
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  دم،یبدنش د  ری ز  ی زانو کنارش نشستم و خون قرمز  کی  ی رو

 .خودمو مجبور کردم واکنش نشون ندم

 نا یداشت هم   انیکه در سرم جر  ی کن، بکش. تنها افکار  دایپ

 .بودن

 .متاسفم، برادر _

انگشتام پلکشو بستم و به حرکت ادامه دادم، چهار جسد   با

اتاق  گهید به  منو  نون  مثل خرده  ه  یکه  که    چوقت ی کشوند 

 .د یدیبجز عشق م ی زی چ دینبا

اراده    د یکوبیم  نمیضربان قلب، چکش در س  ی بجا وبرخالف 

بود رو با   دهیکه با خون پوش  ی در   رهی که دارم، دستگ  ینیآهن 

 .ترس گرفتم و بازکردم

 دوم _و_هشتاد_و_صد_پارت#

 [11.07.21 23:34] 

 .خودمو آماده کردم  زی چ  نیبدتر ی وبرا ومدین ییصدا
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دستگ  یموقع درونم   رهیکه  درد  بازکردم،  ودرو  دادم  روفشار 

 .دیچ یپ

 ..... منکنمیشهرو خاکستر م نیا من

  ی واردشدم مغزم خال   ی رور  یکه به اتاق خواب صورت   یموقع

افتاده بود و سرش   ن یزم  ی جون رو  یپرستارش، ب ،یشد. بتان

کج شده بود. به سرعت به سمت گهواره رفتم   ی بد  هیدرزاو

 .بود یاون خال یول

ازهر نشون  اتاق   ی چی ه  یدختر کوچولوم گشتم ول  ی برا  یرو 

 .نبود

 .ست یمرده و دخترم ن پرستارش

 !نهههههههههههههه_

** 

 هفت_و_یس_فصل#

 را یکا
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ک  میگوش صدا  دیلرز  فمیدر  همزمان  رو   ادیفر  ی و  الکالن 

فردمیشن خشم    ادشی.  کرد.   هیادی زبا  پر  ازترس  قلبمو  که 

تر م  ی زیچ  نیترسناک  لرزه    کی روح    تونهیکه  به  رو  مادر 

 .افتاد انیدرونم به جر ارهیدرب

 بچم کجاست؟ _

  ی ندادم که دستان  ی تیراهرو رفتم واهم  ی به سمت انتها  اد یفر  با

بازومو از    یکه حت  دمینم  یتی. اهم رنیداشتن جلومو بگ  یسع

 دن ی وبه محض د  دمیرس   چی. به پخوامی. من بچمو مارنی جا درب

 .خورد  چیمرگ معدم پ ی بو دنیوشن

 .. محرم اسرار خاموشماسکار،دوستم

 .الکالن_

فر  باتمام هم   ادیتوان  اما  ب  نیزدم  جسد  به  جون    یاالنم 

 .دمیرس ی نفربعد
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ز  ریترسناک گ  لمیف  ک ی که در  انگار باشم. مقدار   ی ادیکرده 

 ی ه از روک یخون و مرگ. با هرنفس

 سوم _و_هشتاد_و_صد_پارت#

 [11.07.21 23:34] 

 .شدی م شتریشک درونم ب دم یکش یم ترس

 .ی رور_

از همه   شتریکه ب  ی زی بار دعا کردم چ  نیزدم، ا  اد یفر  دوباره 

شده که اگه    ی ر ینکنم. مغزم پر از تصاو  دایرو پ  ترسمیازش م

 .کنم ینم دایکنن هرگز بهبود پ  دا یپ قتیحق

د  ی رو خون  خاکستر  دمیدراتاقش  صورت  سپس  رنگ   ی و 

 .الکالن رو 

که در صورت همسرم بود   یترس  دنیخشکم زد. با د  سرجام

 .در بدنم متوقّف شد یخون رسان

 .خدا ی خدا، وا ی وا_
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که در اعماق روحم    یم از غمشد وصدا  ی از گونه هام جار  اشک

 .گرفت کردم،یحسش م

 ....اون کجاست؟ بچم کجاست؟ نکنه اون_

 .حرفامو بزنم هینتونستم بق یحت

 .تونهی. نمرهیبم تونهینم بچم

گرفت.    الکالن بازوهامو  دوتا  و  اومد  سمتم  به  سرعت  به 

 .بود که به قفل وصل شده باشه ی انگشتاش مثل دستبند

 :دمی پرس  دوباره

 کجاست؟ اون _

 .در حال التماسم که برگرده شتریب اما

بودم حرف   دهیکه تابحال ند  ی اون با لحن شکنجه شده ا  یوقت

 .ستادیزد قلبم ا

 .ستیاون ن_
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**** 

 هشت _و_یس_فصل#

 ا یماگنول

 دن؟ یرو جواب نم یچرا گوش_

کا  یحال  در با  تماس  درحال    م،یومونت هست  رایکه هممون 

 .ترس مغزمون رو مختل کرده 

 !رو جواب بده مرد یاون تلفن لعنت _

 چهارم_و_هشتاد_و_صد_پارت#

 [11.07.21 23:34] 

 .پشت تلفن سرمونت که هنوز جواب نداده بود داد زد موسز

 .. جواب بدهرا یزود باش کا_

 شوی اون گوش شهیباعث م نکار ی تکون دادم، انگار که ا مویگوش

 وونهید  هیبگم    دبهش یاصال بدونم چطور با  نکهیجواب بده، نه ا

م که  خون  به  بم  خواد یتشنه  بچه    ی بجا  رم،یمن  دنبال  من 
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که حس کردم اشک    یفته. بخاطر گناهاون ر  چاره یمعصوم و ب

 .شد ی از صورتم جار

زندگ  ایخدا کل  از  قرارباشه  االن    مونیپش   میاگه  باشم، 

 .مونمیپش

احساسات رو ازم    ن یا  تونهینه غم، نه عشق، نه تنفر نم  ،یچیه

از زمان  ی زیچ  چیبکشه. ه   رونیب تاوان   گناهیب  هی که    یبهتر 

ها و اشتباهاتت رو  تک شکست تک   ده،ی گناهان تو رو پس م

 .فهمونهیبهت نم

جواب تلفنمو    رایدعا کردم کا  رم،یکردم تماس بگ   یسع  دوباره

 .بده

 .به سرم زد ی فکر وسپس

 .دم یچرخ  خوردیتکون م ی اد یسمت موسز که با خشم ز به

 ؟یمن. اگه خونه باشن چ  ی آه خدا  ؟یاگه اونا االن بدونن چ_
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ز  راننده از چراغ   ادتر یسرعت حرکتشو  کرد وموقع رد شدن 

که اون   یجلو رو گرفتم درحال  ی. صندلزدیقرمز مدام بوق م

  ادهیو پ   شد یها رد م  ی محله فرانسو  تی پرجمع  ابونیداشت از خ

 .رفتنیها ازجلوش کنار م

 .ی. لعنتی. لعنتیلعنت_

زنگ زد تا باالخره... مونت جواب داد. مونت    گهیچندبار د  موسز

بودم   ده یکه تابحال ازش شن  یلحن   نیوترسناک تر  نیبا سردتر

 .جواب داد

دخترم کجاست بهم بگو وگرنه آنقدر بهم زنگ    یدونیاگه م_

 .نزن

 .میترس و درد درون کلماتش رو حس کرد ما،

  ی . ظهر، مرکز تجارمیگردونیاونو برداشته، ما برش م   س یر_

 خواد ی. اون مدی. کنار اسپلن ها یحله فرانسوم

 پنجم _و_هشتاد_و_صد_پارت#
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 [11.07.21 23:34] 

  .مبادله کنه ا یبا ماگنول  بچتو

 .روده هامو ذوب کرد  دمی که از اونطرف خط شن  ی ادیفر

نجات جون   ی منو برا   ی ا  هیمونت در عرض ثان  سه،یبا ر  حق

موضوع قسر در   نیاگه ازا  یحت  ی. لعنتدهیدخترش به اون م

برا   م،یرفت گذاشتم،   نکهیا  ی منو  قرار  خطر  معرض  در  اونو 

 .کشهیم

نم  اصال رو    کنمیسرزنشش  تفنگ  خودم  باشه  من  به  .اگه 

 .زارمی دردستش م

 .سمتت میی ای م میما دار_

شده بود،   جادیا   ادیکه بعد از اون فر  یوسط اون سکوت  موسز

 .حرف زد

  ی ت یکه اهم  یواگه بگ   موننیامروز زنده م  سی همه به جز ر_

 نکهیقبل از ا  ،ی د یرخ بده نم  ای ماگنول   ی که قراره برا  یبه اتفاق
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م خودم  بدم  نجات  رو  مکشمتیدوتاشون  صدامو   ی شنو ی. 

 .م یریم ش یمونت؟ با نقشه من پ

که کرد.   ی دیشوکه بودم. تهد  یشدم و حساب  رهیموسز خ  به

کرد بخاطر من مونت رو   دیکه داد. اون االن تهد  یماتومی اولت

 .کشهیم

دخترم صحبت    ی در مورد زندگ  م یلعنت بهت گاسپارد. ما دار_

 .میکنیم

. بهت  رهی مینم  س یامروز به جز ر  چکس ی . همیگردونیاونو برم_

 .دمیقول م

سپر  ه یچندثان وه   ی در سکوت  ماش  چکسیشد  نفس    ن یدر 

که   یکه قراره اجرا بشه. هرچ  می هست   ی . منتظر دستوردینکش

زندگ کل  بگه  تغ  مونیمونت  حتدهیم  رییرو  تصم  ی.    م یاگه 

شهر حمام خون راه بندازه، کل شهر روهم    ن یکه درا  رهیبگ

 .دهیم  رییتغ
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 . انجامش داده  رای قبال کرده و بخاطر کا نکارویا

 .رهیزنده در نم  چکسی بیفته ه  ی رور ی برا یتفاقا اگه

  ت یزندگ  ،ی ریمنو از پس گرفتن بچم بگ   ی جلو  ی اگه بخوا_

 .تمومه گاسپارد

 ششم _و_هشتاد_و_صد_پارت#

 [11.07.21 23:35] 

  ه ی   میتقد  یرو دودست  ا یاما من ماگنول  م،یگردونی ما برش م_

االن بهم   نی. همکنمینم  کنه،یم  یکه اونو قصاب  یمردک روان

  ا ی ماگنول   ای  یکنیم  ی قول بده، به جون زنت، که باهام همکار

 ی دونیوم  خوادیرو م   ایاون ماگنول  ؟یفهمی. مارمی نم  شتیرو پ 

م ه  تونمیکه  کنم،   داش ی پ  گزهر  گهید  چکدومیناپدیدش 

 .نیکنینم

 !. باهردوتونمنیبس کن_
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گوش  رایکا  ی صدا درد  یازپشت  از  و  صدا  ی اومد  در   ی که 

 .وجودمو خورد  ی باتر   دیدادم، شرم مثل اس  صی گرفتش تشخ

  چوقت ی ه  دونستمی.... اگه مکردمیمتاسفم ککه، فکر نم  یلیخ_

 .متاسفم یلیمن، خ ی .اه خداومدم ینم شتیپ

که   نهینم ابک  خوام یکه م  ی هق گلومو پر کرد وتنها کار  هق

بش قو  نمیدوزانو  اونقدر  چون  کنم  ا  ستمین  یودعا   نیکه 

 .موضوع رو تحمل کنم

  چکس ی وه  ادی. بچم به خونه م میکن یتو برگرد، ماباهم کار م_

 حرفمو؟ نیدی. تمام. شنکشهینم مویم یدوست صم

  ی قراره چ  قایبهمون گفت دق  رای کا  س،ی امپراتور  هیمثل    درست

کورسو هم  ی دیام  یبشه.  که  کرد  روشن  االن   نیروحمو 

ب  ییآدمها  یزندگ برام  خراب   ت یاهم   نیشتری که  دارن  رو 

 .نکردم

** 
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 نه_و_یس_فصل#

 موسز

وارد    اطی اما هنوزم با احت  میازدست دادن ندار  ی برا  یزمان  چیه

که البته حق داره،   هی آدم وحش  هی. مونت االن  شمیم  ریلونه ش

تا بتونم   کنمیم  ی هرکار بکشمش، اما    خوامیاصال نم  نکهیوبا ا

 .واون دختر کوچولو رو نجات بدم   ایماگنول

درک   نکهیباا  یتادوباره از دستش بدم. حت   اوردمیبدست ن  اونو

 .حالته نیچرا االن مونت درا کنمیم

 هفتم _و_هشتاد_و_صد_پارت#

 [11.07.21 23:35] 

ماگنول  باگرفتن تسل  ا،یدست  خودشو  اون  مطمئنم    م ی کامال 

رور  کرد یم  س یر ا  ی تا  وجودم  دراعماق  بده.  نجات    نو یرو 

  ی درد   ای  دهیازدست م  شوی. اگه بدونه که اون بچه زندگدونمیم

 .کنهیزنده موندن رو انتخاب نم چوقتیه  کنهیتحمل م
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 .فتهیاتفاق امروز ب  نیا زارمینم اما

 .نداره امکان

از پشت   ییپا  ی صدا   میشدیم  ک یکه به درگاراژ نزد  همانطور 

همه    ی اسلحه به دست ،آماده برا  دم،ی. چرخمیدیسرمون شن

آروم شدم. جولز به   دمیرو د  ی جولز و تر   یبودم اما وقت  یچ

 : دینگاه کرد وپرس ای من وماگنول

دزد_ مونت  بچه  گفت  رانندمون  برگشت،  شده،   دهی درراه 

 ه؟ یواقع

باهم    ی استراتژ  هی  د ی. بامیوقت ندار  ن،ییایداره. ب  قت یآره حق_

 .می تا رفتنمون وقت دار ساعتمی . بزور نمینیبچ

 : دیپرس  ی تر

 بود؟  سیکار ر_

 .تکون دادم سرمو

 : با تکون سرش گفت جولز
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اون تو   میتونی. ما نم خوادی رو م  ای. اون بدجور ماگنول یلعنت_

. امکان کنهیم   مشیبرگشتن بچش اونو تقد  ی . مونت برا میبر

 .بره  شی نداره خوب پ

 .دیریتا همتون بم نیفرار کن  نیکن یسع_

 .جلومون اومد یکیمونت از تار ی صدا

موضوع رو به خونه   نیا  نکهیهمتون رو بخاطر ا  نکهیقبل از ا_

 .نی بکشم وارد بش  نیمن کشوند

 !بس کن_

  ی چراغ ها  ریبود ز  ی که از صورتش جار  ییبا اشک ها  رایکا

 .شد داشیکه روشن شدن پ ی کم نور

 هشتم_و_هشتاد_و_صد_پارت#

 [11.07.21 23:35] 

آدمها_ امروز  با  ی ادیز  ی بعداز  که  دفنشون    دیهستن 

 ن ییایهمه ب  م،یکن یرو بهش اضافه نم  ی ا  گهید  ی .جسدهامیکن
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.  رهیم یامروز نم  چکسیوه  میگردونیداخل. ما دخترمون رو برم

 .بگم  نویدوباره ا  نینذار ا،یخدا

 .رایمتاسفم کا یلیخ_

دورش   ا یماگنول وبازوشو  رفت  دوستش  سمت  به  سرعت  به 

 .آورد

  ذارم ی . نمرمیمن م  رم،ی متاسفم. من م  یلیمتاسفم، خ  یلیخ_

توبه منه. تقاص   نیا  خورم،ی. قسم مفتهیبراش ب  یاتفاق  چیه

 .خورمیقسم م اد،یبه خونه م ی . روردمی گناهامو پس م 

ترک    دم یشن   ایداغون ماگنول   ی که در صدا   ی دی بخاطر نوم  قلبم

مونت   یموضوع اصال باعث نشد چهره سنگ  نی رداشت، اما اب

 .کنه رییتغ

 شه؟ یاالن اوضاع خراب م نیاهمی م؟یری م شی بانقشه من پ_

 .ماشه تفنگه ی وانگشتام همچنان رو دمیمونت پرس  از
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فکر    انگشتاشو درموردش  داره  که  معلومه  و  داد  فشار  بهم 

 تونم ی نه. اما من م  ای  میریاالن هممون بم  نیکه ما هم  کنهیم

بچش بزرگ بشه، ازدواج    خوادیمرد م   نیذهن مردم رو بخونم. ا

 .نهیخودشو بب  ی کنه وبچه ها

 .دیکش یقیعم نفس

که تاحد ممکن همه رو زنده نگه   میری م  شیپ  ی مابا نقشه ا_

جانبمیدار هراتفاق  اما  چ   ی رور  فتهیب  ی.  بهش    هیزیتنها  که 

 .دم یم  تیاهم

 ی وبرا   رفتیو همزمان جلو عقب م  چپ چپ نگاهش کرد  رایکا

 .نداره یت یکرده بود. اما اهم هی تک ایبه ماگنول سادنیوا

 ...اد یم ایبا ماگنول رای. حاال، اون گفت که کاکنمیقبول م_

 .جسدم رد بشه ی مگه از رو_

 .دیوسط حرفم پر مونت

 نهم _و_هشتاد_و_صد_پارت#
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 [11.07.21 23:35] 

م  نویا_ تلفن   ی خوای گفت.  زن   یبه  ومال  داره  االن  که   هیکه 

راه   نیا  یبهش بگ  ی خوایم  ؟یکرده زنگ بزن   کهیت  کهیبدنشو ت

که چاقو کنار دخترت گذاشته؟   یاونم درحال  یکن یرو قبول نم

د   د یتهد  یوقت ما  اگه  که  اطاعت    ا ی  میکن   ریکرده  دستورشو 

تانشون    شاز بدن  ی به فرستادن تکه ها  کنهیشروع م   م،ینکن

 ه؟ یبده جد

  ن یاالن ا  دونمیصورتش بود نم   ی رو  ی قبال خشم کشنده ا  اگه

اما شگفت زده شدم که چطور تا االن  ده یم یحالتش چه معن 

نمرد پشتش  مطلق  قدرت  چرخمیاز  مونت  نزد  دی .  به    ک ی و 

 .مشت زد ی پالستر  وارید نیتر

م_ ترمیالکالن من  بچمو  واون  تاخدا کمکم کنه    که یت  کهی. 

 .نکنه

م  دیچرخ  مونت دستش   پشت  از  خون    خت،فکش یریو 

 .منقبض شده بود یحساب
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 گفت؟ یچ گهیاون حرومزاده د_

. به سمت دیکنار اسپلن  رن،یم  ی مرکز تجار  ی اونها به انتها_

رو و   ایو اون ماگنول  کنهیم  دایرو پ   ی رور  رای. کارنیدکه ها م

 .برتشیم

 .وسط حرفمون دیپر جولز

  تونه یم  کنهی. چطور فکر مشهیازاونجا خارج نم   ا یاون با ماگنول_

 .میبکن  نکارو یا   م یتونی. مستیبا اون قسر در بره؟. اصال ممکن ن

 .به خودش زحمت نداد به سمتش نگاه کنه یحت مونت

 .میدار ازینقشه بهتر ن هینقشه داره. ما به  هیاون _

*** 

 چهل_فصل#

 ا یماگنول

 ؟ی دیفهم  ؟یچکار کن  دیبا یدونیم_
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 یی الط_دستاشو دور صورتم آورد وبه اون چشمان سبز  موسز

 .باهوش نگاه کردم

 نود_و_صد_پارت#

 [11.07.21 23:35] 

 : دادم جوابشو

 .کنم. حواسم هست کاریچ  دیبا دونمیم_

اون حرومزاده   نکهیوبعد از ا  ی گرد یبرم   شمیکه پ  یدونیو م_

 داشت. درسته؟  میخواه  یعال  یزندگ هیمرد 

اما مطمئن    نهیموافقت منو بب  دیتکون دادم چون اون با  سرمو

کوچکتر  ستمین اگه  دارم.  باورش  پ  ی ز ی چ  نیکه   ش ی اشتباه 

 .هیبره، جون من درمقابل جون رور

 دی سلست کارت مرد معلق رو برام کش   یوقت  دم یفهم  باالخره 

 .داشت یچه معن

 .یینها ی فداکار
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کردم   یوسع  دمی خودخواه بودم.تقال کردم وجنگ  میزندگ   تمام

. دروغ گفتم.  ارمی مال خودمه رو بدست ب  کردمی که فکرم   ی زیچ

دزد  انتیخ آدمهادمیکردم.  به  داشتم   یی.  دوستشون  که 

 .مرتکب گناه شدم ادمهیکه   ی زیازچ   شتریکردم وب  انتیخ

 .موضوع شد نیبه ا یمنته وهمش

نجات   ی برا  دیروبا  میدارم واگه زندگ  ی رستگار  ی برا  یفرصت

 .شمیم میتسل یبدم با خوشحال ی جون رور

تنفر  ی شک  چیه حس  و  نم   ی ندارم  حس  .  کنمیدرقلبم 

کنم    ی ریشده  اگه بتونم ازش جلوگ  نیمنجر به ا  ماتمیتصم

زجر بکشه،   شتری لحظه ب  هی  ی برا  یاون بچه حت  دمی اجازه نم

 .خودم داره ی برا ییچه بها ستیمهم ن

 .وجودمو فرا گرفت الی خ آرامش

راه   هیبرم.    زارهی به موسز بگم چون هرگز نم   نویا  تونمینم  اما

هدر   ی برا  ی. باورش دارم اما باور دارم که زمانکنهیم  دا یپ   گهید
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  ا ی انگشتش    هی  ی باشم که رور  یلیدل  خوامیو نم  میدادن ندار

 .رو ازدست بده ی ا گهید  زی چ ایگوشش 

 .رو داره بایز یزندگ هی  اقتی بچه ل نیا

 کی_و_نود_و_صد_پارت#

 [11.07.21 23:35] 

ا  اگه همچ   نیاز  منم  رفتم  در  قسر    رم ی گ  ی زیچ  ن یموضوع 

 .داشته باشم اقتشوی ل قتاًیحق ی حت دی.شاادیم

بررس  موسز احساسات   یصورتمو  با  چشماش  و  کرد 

 .دنیدرخش یم

اعتماد دار  ی دیبهم بگو که فهم_ بای ماما. بهم بگو بهم    د ی. 

 .کلمات رو از زبونت بشنوم نیا

 .بهت باور دارم  دم،یفهم_

 .نفسم بند اومد ی ا ولحظه
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 ،ی گمشدم بود  مهین  شهیدوستت دارم. تو هم  ادیز  یلیوخ_

.  دمی ترسیم  یول   دونستمیم  نوی موقع اموسز. از همون ابتدا. اون 

 ......میکه ما دار هیتمام زمان ن یبزدل. واگه ا ه یبودم.  فیضع

دهنشو باز کرد که حرفمو قطع کنه اما سرمو تکون دادم   موسز

 .و ادامه دادم

با_ ا  دینه  که   ییروزها  میکه دار  هینتمام زما  نیبگمش. اگه 

عمرم بودن. دوستت دارم موسز. مهم    ی روزها  نیبهتر  میداشت

اتفاق   ستین همفتهیم  یچه  هم  شهی .  دارم.  هم   شه یدوستت 

 .دوستت خواهم داشت

 .ماما ،یلعنت_

 .دنیبشه دستاش لرز کیبهم نزد خواستیکه م یموقع

آنقدر    میودار  می که باهم داشت   ی فکرا رو نکن. تمام زمان  نیا_

 نو ی. پس داخل مغز لجبازت افتهیاتفاق ب  نیا  ذارم ی. نمستین

پ رور  ی گردیبرم  شمیفروکن.  م  ی و  خونه  به  سالم  .  ادیهم 
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باور   نویوارد ذهنت بشه. ا  ی ا  گه ید  زی چ  چینذار ه  ؟ی دیفهم

 .کن

احساسات  هردو با شدت  داشت    انیکه درونش جر  یبدنمون 

 .د یلرزیم

 .میباورت دارم و دوستت دارم. حاال بزار اون بچه رو نجات بد_

 .لبام گذاشت طعم موسز رو حس کردم ی لباشو رو  یوقت

 دوم _و_نود_و_صد_پارت#

 [11.07.21 23:35] 

 کی_و_چهل_فصل#

 را یکا

که شونه هامو گرفته   یموقع  عتیرحم طب  یب  ی روی ن  شوهرم،

 : بود گفت

 .دمی انجام م نکارویا ی خوایم  نویتوا نکهیمن فقط بخاطر ا_
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 .دور بازوهاش قرار دادم دستامو

وبادونمیم_ ممیبکن  نکارویا  دی.  چطور  وگرنه  باخودم   تونمی. 

 دوستمو بادخترم مبادله کنم؟   نیکه جون بهتر  یوقت  امیکنارب

 .ستیمبادله ن هی یحت_

 .کرد یغرش

که   ستین  یشک  چیخراب بشه، ه  یهمه چ  ت یواگه درنها_

 .برام مهمه شتر یب یجون ک

تااوناروبه عقب ببرم    اشک اما پلک زدم  درچشمام جمع شد 

ا نم  نوازتهیچون  اما من  فکرکنم    ی نطوریا  تونمیدلش گفت. 

 .ستمین یآدم نطوریچون ا

الکالن به دنبال    ی. وقتمیکنیرو متعادل م  گهی همد  ی نطوریا

ام که   ی که آنقدر قو  هینقش  نی. واشمی شکاره، من بخش انسان

.  دهیوسطه که بچم رو دزد  ی مرد  ی که پا  یاجرا کنم. اما نه وقت
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  شم یومطمئن م  شمی عدالت م  ی به بانو  لیاون، من تبد  ی برا

 .رهی جرأت کرده بهش دست بزنه، بم نکهی بخاطر ا

 .خودسر ی رو ی و ن بهم داد. قدرت نویالکالن مونت ا چون

 .هیصحبت کردم صدام قو یوقت یحت

 ی دی دستم به بچم برسه و اون حرومزاده رو د  نکهیبه محض ا_

صورتش    نکهیا  ی برا به  بزنه  دست  بچمون  به  کرده  جرأت 

 .. برام قسم بخوریکن کیشل

 .دمیصورتش د ی رو ی لبخند هیحال، سا تی وضع  برخالف

 ی ماده ا   ریواسه بچمون مثل ش  دونستمیمن. م  نیزن آتش_

گلوله   هی. من  ریوحق باهامه. برو دختر کوچولومون روبگ   یهست

 .اون حرومزاده نگه داشتم ی که اسمشو روش حک کردم برا

 سوم_و_نود_و_صد_پارت#

 [11.07.21 23:35] 

 .. اما قولش باعث شد بدرخشه اهنی مثل ذغال س چشماش
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 .دوستت دارم الکالن_

کش  منو خودش  سمت  به    دی به  و  قرارداد  دورم  بازوهاشو  و 

 .خودش چسبوند

خ_ کا  یلیمنم  دارم  توزندگ   رایدوستت  رور  یمیمونت.   ی و 

م خدا  وفقط  ا  دونه یقلبمه.  برخالف  چقدر   هنکیکه 

 .تشکر کنم ایبابتش از ماگنول   دینم،بایخشمگ

بهم خ  ازم تکون   رهیدور شد وهمونطور که  بود سرشو  شده 

 .داد

 چی. هردورو نجات بدم، اما هکنمیم  مویتااونجا که بتونم سع_

 .ه یبا رور تی. اولودمینم یقول

 .ی هردورو نجات بد کنمیاما بهت التماس م ه یبا رور تیالو_

 .االن وقتشه یول کنمیخواهش نم عموما

 .لطفاً_

*** 
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 دو_و_چهل_فصل#

 ا یماگنول

ها   ی رو در محله فرانسو ادهیپ  ی دست در دست تو   رایوکا  من

جلز   ی به دوازده بود. صدا  قهی موقع ساعت پنج دقاون   م،یرفت

  ن یهوارو پر کرده بود اما درا  نی ریش   ریخم  ی و بو  سیولز سوس

 .ختنیلحظه اونا معدمو بهم ر

 : گفتم قهیدق یس نیبار در ا نیهزارم ی برا

 .متأسفم_

 .بس کن_

 .کردیوپر از اراده به اطراف نگاه م یبا چشمان وحش اون

 چهارم _و_نود_و_صد_پارت#

 [11.07.21 23:35] 

. سرنوشتش کامال معلومه. االن وونستید  یروان  هیکار    نیا_

ا  هی تو  حق  اما  متحرکه.  ،برادرشو    نیمرده  زن  اون  نبودکه 
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سع که  کنه  مجبور    یاستخدام  برادرشو  تو  بکشه.  تورو  کنه 

از ا  ی خواستیشغل روقبول کنه. نم  نیکه ا  ی نکرد   نکه یقبل 

  .ستیتون  ری تقص نی. ایبخواد بکشتت ازخودت دفاع کن

 .چشمان سبزشو بهم دوخت د،یبه سمتم چرخ و  ستادیا

ا_ ه  یزندگ  ی نطوریاگه  بودم،  پول    یبه کس  ی چکسی نکرده 

 .منو بکشه دادتاینم

 .دستمو ول کرد وشونه هامو گرفت رایکا

م  نیآخر  ی برا_ ن  گم،ی بار  فداکن  ستیالزم  تقص یخودتو    ر ی . 

که    کنمیروسرزنش م   ی روان  هی. من  کنمی. سرزنشت نمستیتون

از گوشت و   کهی دوستامو درخونه خودم به قتل رسوند و کس

چون حقشه. تو قراره   ره ی. امروز قراره بمدیخون منه رو دزد

 .ایاگنول بهم اعتماد کن م ،یداشته باش یشاد و طوالن یزندگ

اما    رهیکلم فرو م  ی تو  ستیتکون داد انگار که مطمئن ن  منو

 .رهیم
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 .باورت کنم خوامیم_

اون_ به  امروز ه  لعنت  اضاف  چیخواستن.  بعدا    یزمان  ندارم. 

 .میکنیدرموردش بحث م

و حرکتشو    رمیخودمو بگ  ی جلو  تونمی برام تکون داد ونم  سرشو

 .تکرار کنم

 .باشه_

 .رم یخوبه. حاال قراره بچمو پس بگ _

 دم یکه د  ی. هرآدممی. باهم متحد شدمیشد  ی مرکز تجار   وارد

ارورا وصورت نازش    ییخرما  ی رواسکن کردم و به دنبال موها 

 .قاتل گشتم کیوصورت 

اما ه  هی  ه ی.  دمیند  ینیتکنس  چیآمبوالنس درراه پارک شده 

 .دمیهم ند یسیجلوش پارکه اما پل سی پل نیماش

 پنجم _و_نود_و_صد_پارت#

 [11.07.21 23:35] 
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 بود؟ دهیپوش یبگو چه لباس گهی د کباری_

 هو یکه حق با منه ومغز آشوبگرم    کنمیم  دایپ   نانیاطم  دارم

 .باشه یمتفاوت زینگرفته که دنبال چ  میتصم

 .سرشو چرخوند و جواب داد رایکا

 .دیسف ی خط دار صورت  رهنی. پیساق پوش صورت هی_

کردم و    یمردم و فروشنده هارو بررس  ی تمام صورتها  دوباره

 .بدنبال دخترمون بودم

شماره    ی بهتر  ییراهنما  تونستینم  ا،یخدا حداقل   ه یبکنه؟ 

 دکه؟

ا  نه که   هیمرد  نیوا  شدیآسون م  ی لیخ  ی نجوریالبته که نه. 

 .ازهمه باهوش تره میدیکابوس شروع شد فهم نیا یوقت

 .مینیبیاونو نم ای ی ما رور_

از دا  ی صدا که داخل گوشم قرار   یخل هدفون کوچکموسز 

 .مونت درست کرده بودن، اومد  ی داشت وآدمها
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  ن یدید  ی زی . اگه هرچنی. بازم بگردنیاما به راه رفتن ادامه بد_

 .نیچکار کن نیدونیم

کار  اون چنددق  هیمنظورش  اون  در  هممون  که   ی ا  قهیکه 

 م ی رو نجات بد ی تا رور  م یدیچ ی واستراتژ میدورهم جمع شد

 .میموافقت کرد رم،یومن نم

اگه    دونهیبفهمم. اون م  زارهیموسز االن وحشت کرده، نم  اگه

 .کنمیخراب بشه اصال درمورد فداکردن خودم تعلل نم هیقض

 .....کنمیفکر م_

کشباف داشتن جلو    لیکه وسا  ی سرشو به سمت دکه ا  رایکا

 .شد  دی برد وبعد ناام

 .ستینه، اون ن_

 ششم_و_نود_و_صد_پارت#

 [11.07.21 23:35] 

 .میبازم بگرد ای . بمیزوداومد قهیهنوز چنددق _
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.به  میکردینگاه م  هیوبه بق  میدکه ها وشنبه بازار ردشد  نیازا  ما

 .همه جا

چاقو به   ی توقع داشتم مرد  دم،ی نفر بهم برخورد کرد وچرخ   هی

چشم توچشم شدم که اونروز که    ی اما بااون بچه ا  نمیدست بب

فرانسو محله  سع  ی در  بودم  ک  یها  همون   فمویداشت  بزنه. 

 .که موسز برگشت ی روز

 .ستین یامروز نه بچه.اصال زمان خوب_

که برات    بهم پول داد  یآدم  هیازت بدزدم.    ی ز یچ   خوامینم_

 .ارم یب ی نوشته ا

به سمتم گرفت ودستمو به سمتش گرفتم تااونو ازدستش    اونو

 .ارمیدرب

 ؟ی دیدختر کوچولو ند هی ؟ینداشت؟ باشلوار صورت ی بچه ا_

 .دیسواالت رو ازش پرس   نیا  رایکه کاغذ روباز کردم کا   همزمان
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باکاله وع   هینه فقط  _ بهم گفت به سمتت   یآفتاب  نکیمرد 

 .امیب

 : کاغذ رو خوندم ی رو تهنوش

 .202دکه _

بپرسم اما اون    ی ا  گهیباال آوردم تا از اون بچه سوال د  سرمو

 .رفته بود

 نوشته؟ یچ_

درخش   بهش چشماش  خوندنش  بلند  وموقع  دادم  . دینشون 

 : در گوشم گفت ی تر

مونده   یکیراهرو، دکه    ی انتها  چ،یبرو و به چپ بپ  میمستق_

 .به آخره 

  د ینشون دادم کجا با  رایآدرس سرمو تکون دادم وبه کا  بابت

 .. اون زمزمه کردمیبر

 .حسش کنم  تونمی . منجاستیخدا. بچم ا ی وا_
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اما باهر   افتی  انیدرروحم جر  دیحق با اون باشه. ام  کنمیم  دعا

  ک ی نگرانم که    می کنی حرکت م  202قدم که به سمت دکه  

 .شمیم کینزد انمیقدم به پا

 هفتم_و_ودن _و_صد_پارت#

 [11.07.21 23:35] 

ا  خوامیم کنم  با  انیجر  نیباور  اما  بشه  خودمو   دیقراره حل 

که آلت قتاله   ی خون آلود   ی موضوع آماده کنم. چاقو  نیا  ی برا

 .انداخت در مغزم جرقه خورد زیم ی بود وکاوندر رو 

رفت نذار اونا آلت قتاله رو   شی بد پ  ه یاگه قض  کنم یم  خواهش 

کس اون  نذار  بدن.  موسز  پ  ینشون  منو  که  . کنهیم  دایباشه 

 خواهم داشت؟   یرو نخوندم؟فرصت یچرا اون نامه برن ا،یوخدا

که پشت دکه    یدر آغوش زن  ی . رورمشیدیموقع ما د  همون

  .خوردیتکون م ومد،یه نظر مب جیبود و گ  سادهیوا

  .اوناهاش، اونجاست_
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کار به سمتش    نیموقع ا  رایرفت نشونش بدم اما کا  ادمی  بایتقر

  .دیدو

  .نجاست ی! مامان ازمی! عزی رور_

جاشو    ی واون زن  جور  دیبهشون رس  رایباال اومد و کا  سرزن

 .که از بچه مراقبت کنه  خواستیعوض کرد که انگار م 

دو  به گروه  دم یجلو  به  ناکجا   ستیتور  ی و  از  ناگهان  که 

  ه یرد بشم وبق  نشون یکردم از ب  یشد برخوردم. سع  داشونیپ

  .رو هل دادم که از سرراهم کنار برن

پا   یسپس، موج   و در  درد  وهم  نییاز  کردم   نی کمرم حس 

ورو کنم  توقف  شد  ب  ی باعث  زانو  درد   ای.خدافتمیدو  چقدر 

  .داشت

  .ی بر یآسون نیه اب  ستی سگ ماده احمق. قرار ن_

بود   ده یوکاله پوش  نکی بچه با ع  فی درست مثل توص  چهرش

  ست ی. گروه توردمی بود فهم  دایکه در جملش پ   ی اما من از تنفر
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 ی چه اتفاق  نهیبب  یکس  زاشتنیعمل کردن و نم   واریها مثل د

  .افتاد

 .حرف بزنم  تونمیو نم رهیو نفس گ  زیت  درد

 هشتم _و_نود_و_صد_پارت#

 [11.07.21 23:35] 

بدنم   ی اتی. نکنه به عضو حیسی ع  ایخدا. اون بهم چاقو زد.    ی وا

  .کنهیدرد م یل یزده؟، چون خ

 گذاشت؟   چری.... ولهی  ی شونم قرار داد ومنو رو  ریبازوشو ز  اون

  دم یاما اصال نفهم  دمیداد موسز رو ازداخل گوشم شن  ی صدا

 .گهیم یچ

اون منو داره. همین    دونهی. حتما مدهیرو شن  سی ر  ی صدا  حتمأ

برد،   لچریمنو با و  سی که همونطور که ر  فمیضع  نقدر یاالنم، ا

ون انتقالم داد و درو    هیروان گذاشتم وبه داخل    تخت   ه ی  ی رو

 .رونمیو ح  جیبست، گ
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 .رخ داد  هیثان یدرکمتر از س زی چ همه

م  ی اد یفر  ی که کج شد صدا  سرم گوشم  از  بخاطر    ومدیکه 

 .ها قطع شد ی افتادن هندزفر 

 .ام ی ز یخونر درحال

که با مرگ روبرو شدم.   ستین  ی بار  نیچون اول  دونمیم  نویا

 .که حقمه ستین ی بار  نیاول نیهمچن

 .شد  اهیس  یکه کال همه چ  یکم کم تارشد تاوقت   دمید  ی جلو

**** 

 سه_و_چهل_فصل#

 را یکا

 :زن پشت دکه گفت دم یبه دخترم رس یوقت

 .گردهی. اون گفت االن برمشیداشته باش یتونینم_
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دزد_ دخترمه.  اون  هم  دهی عمرا.  بود.  بده   نیشده  بهم  االن 

م قسم  بدن   یاتفاقات  ی برا  خورمیوگرنه  رخ  برات  قراره  که 

 .ستم یمسئول ن

بود    دونمینم دستشو    ی رور  نکهیا  ایبخاطر لحن حرف زدنم 

 .رو بهم داد  ی برام دراز کرده بود اما باالخره رور

ا  به خ  نکهیمحض  آرامش  آوردم  دخترم  دور    ال ی بازوهامو 

 .وجودمو فرا گرفت

 .ای. مامان دلش برات تنگ شده بود. خدازمیآه عز_

 نهم _و_نود_و_صد_پارت#

 [11.07.21 23:35] 

  دونسته یکه نم  دادیم  حیکه اون زن داشت برام توض  یموقع

نکرده تمام بدنشو چک کردم.   ی اشتباه  چکاریو ه   دهیاونو دزد

کلمه از حرفاشو گوش دادم چون برگشتم تا به   هیاما به زور  

 .خوبه یبگم همه چ ایماگنول
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 .نبود نجایا ای ماگنول اما

 .وخون در رگهام منجمد شد  دمیموسز رو شن ادیفر ی صدا

** 

 چهار _و_چهل_فصل#

  موسز

 !نه_

که   ی ادیکردن منبع فر  دایپ  ی بودن برا  کمونی که نزد  یمردم

ن  دنی چرخ   دنیشن مهم  برام  نستیاما  در  مونت  راه   مهی. 

داخلشه درحال   ایوبچشه واون ون که ماگنول   را یبه کا  دنیرس

 .دورشدنه

 !ارشیب_

که درحال مراقبت   ابونیاز خ  ییزدم، حس کردم درجا  ادیفر

هم  جولز  که  بهتره  ام.  درمانده  شاس  نیبودم  سوار   ی االنم 
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همچ  قرارنبود  بره چون  وبه سمتش  باشه    ی اتفاق  نیبلندش 

 .فتهیب

اون   زارمیگردونم. نم  دبرشیدارم. با  از ین   ی ا  گهی د  ی   لهیوس  به

 ی صدمه بزنه.صدا  ایحرومزاده دوباره به ماگنول  وونهیمردک د

 .باهاش کرده ی کار هی. دمی رو شن   دیکه از درد کش ی ناله ا

و در    دمی شدم. لعنت بهش. به سمت در دو  رهی آمبوالنس خ  به

 .روش بود  نیماش دیراننده رو باز کردم وسوار شدم. کل

هرکس  یپزشک  ی ها  نیتکنس م  یبخاطر  اومدن   تونن یکه 

 .کنن چون جون خانمم وسطه دایپ ی ا گهید نیماش

ا  به کردم،    نیماش  نکه یمحض  روشن  دست    س یپل  هیرو  با 

 .دیتکون دادن به سمتم دو

 ست یدو_پارت#

 [11.07.21 23:39] 

 .نگران شدن دارم ی برا ی مهمتر ی زایحرومزاده. چ متأسفم،
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رو  ی بجا پامو  عقب،  مهم   ی دنده  برام  واصال  دادم  فشار  گاز 

زدم ودر    مییجلو  سی پل  نیاالن به سپر ماش  نی که هم  ستین

 .رفتم

م  ی همه چ  یوقت  ر ی دستگ  هیقض  نیمنو سرا  تونهیتموم شد 

 .کنه

  ر ی آژ  دیرو ها رد شدم و کورکورانه به دنبال اون کل  ادهی پ  ازکنار

بودم که بتونم روشنش کنم وهمه از سر راهم برن کنار.    یلعنت

باالخره روشن    ر یآژ  رفتم،یم  دی نیهمونطور که به سمت اسپل

تراف باز شد واون   ر یمس   هیکمتر شد و باالخره    کی شد.  برام 

  دم،و ی چی پبردم و    رونیکوچک ب  ی ورود  هی  قیرو از طر   نیماش

 .ون داشته باشم ی رو ی د یتا د کردم یتالش م یبه سخت

  کجا رفت؟ یلعنت اون

  چرخوندمیپشت تقاطع رد شدم وسرمو به همه جهت م  تقاطع

 .کنم  داشیتا بتونم پ
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  ن یماش  هیبود به سپر پشت    کی رد کردم، نزد  گه ی د  ابونیخ  هی

 .رمیفرمون رو چرخوندم تا جلوشو بگ  یبرخورد کنم و به سخت

 .. ون، درست جلومهدمشیموقع د همون

 .امروز نه حرومزاده، امروز نه_

 ؟ی کرد داشیپ_

 ی اومد که هندزفر  ادمیو    دمی شن  میرو در گوش  ی تر  ی صدا

 رفته؟   ادمی ی زیچ  ن یگوشمه، چطور همچ ی تو

 .ندممیو کل آ می عشق زندگ بیدرحال تعق  آره،

 .....آره، تازه وارد_

 .گشتم ابونیتابلو خ  دنبال

حتماً   ،یشدم. اون جلوتر از منه. لعنت  لیدل  تی هنر  ابونیخ_

 .رهیداره به سمت بزرگراه م

 .ام یدارم م _
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 کم ی_و_ست یدو_پارت#

 [11.07.21 23:39] 

و چندثان  گه ید  ی صدا  هی کش  هیاومد  اون    د ی طول  بفهمم  تا 

 .مونته

 .دنبال اون رمی منم م  ا،یتو برو دنبال ماگنول_

 .ومدیزده بنظر م  جانی ه یلیخ

 حالش خوبه؟ ؟ی کرد دایبچه رو پ_

 .ادیمرده به حساب م  هیاون مرد  یخوبه. ول  ی رور_

 .ادهیانتقام مثل اون ز ی چون عطشم برا  موافقم دایشد

بهتره عجله کن_ اگه فرصتش گ  ی پس  خودم   ادیب  رم یچون 

 .کنمیکارو تموم م

 .توراهم_
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  ی در مرکز تجار  سی . اون پل  شدی م  دهیاز جلوتر شن  ری آژ  ی صدا

 .خبر داده  هیبه بق دمیرو دزد نیماش نکهیاحتماال بعد از ا

که بتونم   ی اما بازم به اندازه ا  زه،یبهم بر  ز یقراره همه چ  یلعنت

 .ستیبرسم مهم ن ایبه موقع به ماگنول

فهم  سیر آمبوالنس  دهیحتما  به    یکه  سرشه  پشت  که 

 د ی چی چون ون بدون کاهش سرعت به چپ پ  رهینم   مارستانیب

 .رد شد  کی تراف نیوازب

 .نه ی وا

دور خودش    ونیکام  هی وباعث شد  کرد  برخورد  ون  بغل  به 

 .دو چرخ کج شد ی رو نیارج بشه. ماشبچرخه واز کنترل خ

 .ور نشو کی ور نشو.  کی کنم یم  خواهش

  ی مانیس  نیزم  یجواب موند و ون به بغل رو  یدعاهام ب  اما

 .افتاد

 .ام یماما. دارم م  اری ب دووم
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 دوم _و_ست یدو_پارت#

 [11.07.21 23:39] 

 پنج_و_چهل_فصل#

 ا یماگنول

  لچر یکردم وهمزمان و  دایبه زور پ   ی اریبه هوش  ی کیاز تار  راهمو

د  هیاز   طرف  به  ون  رو  گه یطرف  منو  و  کرد    ن ی زم  ی پرواز 

 ست ین  ی زیگشتم تا ثابت بمونم اما چ  ی زیانداخت. به دنبال چ

بتون دسترسکه  بهش  ا  یم  محض  به  باشم.   نکهیداشته 

 .دوباره غلت خوردم و سپس.... اون ضربه م،یدیچرخ

 .طرف برخورد کرد کیسمت عقب پرت شدم وسرم به  به

  ک ی. اما تنها  فتهیکه بدنم داره از کار م  دونمیمبهمه و م   دمید

 .در مغزمه زیچ
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  گه ید  کباری  نکهیقبل از ا  تونمیکنم. نم  یبا موسز خداحافظ  دیبا

زمان  که  متاسفم  بگم  بهش  برم.  دارم،  دوسش  بگم  بهش 

 .میباهم نداشت ی شتریب

جلو  ییصداها نم  ی از  و  اومد  کنم.    تونمیون  تمرکز  روشون 

 .ندارم یکاف ی انرژ

 .دم یکه دور مغزموفرا گرفته بود شن   یمه  نیرو از ب  ر یآژ  ی صدا

رس  کمک ه  د؟ی بهم  دختر  چکسی اما  کمک    ی به  من  مثل 

 .کنهینم

که به مدت    یدروغ   گفتم،یکه به خودم م  هیمیدروغ قد   هی  نیا

 .کمک درخواست نکنم ی برا یاز کس شدیباعث م یطوالن

 .نداره یتیاهم گهید دونم یحاال م  اما

 .ادیموسز داره م چون

 .دوستم داره موسز

 .کنهیمنو ول نم دنیبدون جنگ موسز
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 .اون بجنگم  ی برا دیبا

ها  دم ید  در فرا    یینقطه  بدنمو  درد سراسر  و  مشاهده کردم 

 .گرفته اما هنوزم دووم آوردم 

 سوم_و_ست یدو_پارت#

 [11.07.21 23:39] 

 شش_و_چهل_فصل#

 موسز

 .ایدنبال ماگنول  رمیم_

ب  داد از آمبوالنس  ت  دم یپر  رونی زدم و  در دستم    ی ری وهفت 

بکشه اما   رونیب  نیخودشو از ماش  سیهنوز که ر  دمیبود. ند

 .دوممه تیاون الو

 !مگز_

  دم ی کشیم ادیسمت در عقب رفتم و همزمان که اسمشو فر به

 .کردم بازش کنم یسع
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 .قفله

 .خدا لعنتش کنه_

بهم   ایندارم، ماگنول  ی ادیاما وقت ز  ومدیهنوز م  ریآژ  ی صدا

.  میبر  نجایبا سرعت هرچه تمام تر از ا  دیداره و ما با  اجیاحت

 .رهی بم نجایکنن وبزارن ا ر یکه منو دستگ   کنمینم سکیر

ضربه زدم ودستمو داخل    نیتفنگم به پنجره عقب ماش   باته

 .بردم تا درو از داخل باز کنم

صدا  بازش همزمان  و  الست  دهیکش  ی کردم  پشت    کیشدن 

 .دمی سرم شن

 .من پشتتم، هواتو دارم _

افتاد. اون خودشو    ا یوچشمم به ماگنول  دم یرو شنجولز   ی صدا

 .هیون خون ی در کف ون جمع کرده وهمه جا

ا_ ب  نجامیمن  لحظه  چند  فقط  ب  شتری ماما.  حالت  اریدووم   .

 .شهیخوب م
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دروغ گفته باشم.    ترسمیم  گمی کلمات رو م  نیا  نکهیبا ا  یحت

 .داره  ی ادی.از خوب بودن فاصله زستیاون خوب ن

 .میببر نجایاونو از ا دیبا_

 چهارم _و_ست یدو_پارت#

 [11.07.21 23:39] 

 .آمبوالنس و به خونم ببرش ی اونو بزار تو_

 :زد  ادیاز جهنم ظاهر شد فر طانیش هیمثل  مونت

. من انیمنحرف کنه ودنبالت نها رو    سی نفر بسپار پل  هیبه  _

 ی مارستانیآماده باش دارم. اونا بهتر از هرب  یعال  یپزشک  میت  هی

 .هستن، برو

ب  ا یماگنول ون  بخاطر دمی کش  رونیرواز  شد،  واردش  مونت   .

 .سیر

  زی از همه چ  شتریکه ب  یزن  دم،ی نم  یتیاهم  چی ه   گهیمن د  اما

 .داره  اج یداره رو دارم واون به کمکم احت تیبرام اهم
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 : زدم  ادیسمت عقب آمبوالنس رفتم و به سمت جولز فر به

گاز    ی . جورمونمی با اون م  نیکن؛ من در عقب ماش  یرانندگ_

 .داره یبهش بستگ تیبده انگار که زندگ

وماگنول  اون داد  تکون  ماش  ای سرشو  واز    نی روعقب  گذاشتم 

 .دستاش متنفرم ی و سرما  ی رنگ پوست خاکستر

با_ ماما.  بمون  بمون  دیباهام  داریباهام  مگز،  لطفاً  لطفاً.    می. 

 .شهی. حالت خوب می دار ازیکه بهش ن مت یبریم ییجا

 : کلمه به زبون آورد هیرنگش باز شدن و یب ی ها لب

 ؟ ی رور_

  س ی آورد. مونت داره از دست ر  رشیگ  رایاون حالش خوبه. کا_

. دوستت دارم. حلش زمیزنباش ع  یچی . نگران هشهیخالص م

 .میکنیم

تر شد اما به   کی ها نزد  ریآژ  ی حرکت کرد و صدا   آمبوالنس

 .دمینم ت یاونا اصال اهم
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 .استیماگنول  تیبا اهم  زی چ تنها

** 

 هفت_و_چهل_فصل#

 مونت

 راننده رو گرفتم و  قهیوهمزمان  شدی پاهام خرد م ر یز شهیش

 پنجم _و_ست یدو_پارت#

 [11.07.21 23:39] 

که عکسشو اون   ه یهمون شکل  قای. دقدمیکش  رونی از ون ب  اونو

 .هکر نشونم داد

 .سیر_

 .دی با شناختنم درخش چشماش

 .لعنت بهت مونت_
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که از خون منه    ی . به دخترم دست زدی در افتاد  ی با آدم بد_

بهتر  یکیو کشتد  نی از  تقاص  یوستامو  جونت  با  بخاطرش   .

 .ی دی پس م

انداختم و خون از    نیزم   ی و اونو رو  دیبهمون تاب  دینورخورش

 .از خون بودن س ی زد. لباساش خ رونیسرش ب

 .داره اقتشوی. لخوبه

دوست    نکهیوبا ا  شد یم  کتر ینزد  ری آژ  ی صدا  هیگذشت هر ثان  با

دخترم اونو شکنجه    نیدوستم ودزد  نیدارم بخاطر کشتن بهتر

 .بدم اما وقت ندارم

 .صورتم تف کرد ی خم شدم واون خون رو   کنارش

 .کشتمیبچتو م دیبا_

که دخترم   ییتنفس در هوا  اقتیندارم. اون ل  از ین  یکاف  زمان

 .رو نداره کشهینفس م

 .تفنگ رو داخل دهنش چپوندم لوله
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 .حرومزاده  ناستیاز ا  شتریب  اقتتیل_

 .ادم وسپس ماشه رو فشار د 

 .ی رور  بخاطر

  .رای کا بخاطر

 .ا یماگنول بخاطر

 .یبتان بخاطر

نجات دخترم   ی در تالش برا   دونمیم  یشک  چیکه بدون ه  ،ی و  و

 .جونشو ازدست داد

 .بخاطر اوناست نیا

 .و ازاونجا دور شدم  ستادمی. ا  دیترک  سرش

 ششم_و_ست یدو_پارت#

 [11.07.21 23:39] 

 هشت_و_چهل_فصل#
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 موسز

  ریکه تحت تاث یهرآدم  ،یکی یکی

 .که منتظرم اومد یامروز بوده وارداتاق انتظار کوچک اتفاقات

که اسمشون  گهی وبچشون وچندنفر د را یمونت، کا ،ی تر جولز،

 .دمیبهشون نم یتی استشو بگم اصال اهمور دونمیرو نم

 .دمیم ت یکه اهم هیزیتنها چ  ایماگنول

  دوارم یام  داًیشد  شه،یم   شتریسکوت اتاق ب  هیگذشت هر ثان   با

 .افراد مثل من دعا کنن نیتمام ا

 .بگذرونه ریعمل رو به خ دیبا اون

دق  یوقت  سیر زد  چاقو  چ  دونست یم  قایبهش    کار یداشت 

خون از دست    اد یز  یلیاش زد وخ  هیبه کل  می . مستقکردیم

نم حت  خوامیداد.  که  کنم  تنها  یاشاره  به  تصادف   یی اون 

 .به کشتنش بده تونستیم
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ب  ی رور مادرش  کا  دار ی دربغل  و  کرد.    رایشد  بغل  اونو سفت 

 .خوشحالم که حالش خوبه یلیخ

 .دوباره دعاهام رو تکرار کردم پس

کردنه،    یزندگ  ق ی. اون الریاونو ازم نگ  کنمیخواهش م  ا،یخدا

ل  هی  ی بخوا  یشانس دوباره رو داره. هرچ  هی  اقتی جنگجوئه. 

 .دمیبهت م

از دکترها    یکی  کردم یباخدا م  گهیمعامله د  هیکه داشتم    یموقع

 .باالخره وارد اتاق شد

 .ستادمیپاهام ا ی رو  ی ا ه یثان در

 .بهم بگو حالش خوبه کنمیخواهش م _

 .تصورتش برداش ی ماسک از رو اون

 ....اما میگرفتیم دیبا یسخت میما تصم_

 .سمت جلو رفتم به
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 هفتم_و_ست یدو_پارت#

 [11.07.21 23:39] 

 .بهم بگو حالش خوبه_

 .وسرشو تکون داد دیکش یقی نفس عم دکتر

ا_ وخطر   نجایتا  بگذرونه  سر  پشت  رو  عمل  تونسته    ی که 

خ  کنه،ینم  دشیتهد ما  که میدواریام  یلی اما  مخصوصا   .

 .م یرو از بدنش خارج نکن  هیکل  میگرفت  میبگم تصم  خواستمیم

 ؟یچ_

 : زدم و گفتم پلک

 .اما اون چاقو خورده_

 .خاروند وگردنشو کش داد سرشو

 ه یبرجسته نشون داده که کل ی ها  مارستانیب قات یآره وتحق_

اش سرجاش    هی بهتره که کل  ماریداره،وب  ی ادیز   میقدرت  ترم 

ا  یباشه حت ا  دهیصدمه د  نکهی با  بردار  نکهیتا  به  میازجاش   .
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  عن یداره چون زخم هاش وس  ازین  ی ادیاستراحت و مراقبت ز

 .شهیم وب. اون خمیدواریام ی لیاما همونطور که گفتم ما خ

 .بلند شدو به سمتم اومد   مونت

 ی . هرکارسین   یکه داره مشکل  ی ا  نهیو هر هز  یدونیم  نویا_

 .انجام بده یتونیکه م

حاضر    ش ی که چند ساعت پ  دی لرز  ی مرد  ی برا  یاز قدردان  فکم

 .بودم بکشمش

 .یمرس_

 .و بهش نگاه کردم دمیچرخ

 .متشکرم _

  .شد  رهیگناه بهم خ یاهیبه س یچشمان با

تحت   زی که همه چ  ینه موقع  ره،ی میوز نمامر  گهید  چکسی ه_

 .کنترل منه
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 هشتم _و_ست یدو_پارت#

 [11.07.21 23:39] 

 ز یانگ_وسوسه _مادام#

 نه_و_چهل_فصل# 

  ایماگنول

تا ا  یانگارکه تا ابد در مه  کردمیم  حس   نکه یغوطه ور بودم 

باز   وچشمامو  بکشونم  باال  به  خودمو  تونستم  باالخره 

کردم   ی کنم.چندبار پلک زدم، متوجه نور کم اتاق شدم وسع

تشخ  ییآشنا  زیچ چندثان  صی دراطرافم  طول   گهید  هیبدم. 

که برام مهمه چشم   ی زیدرست شد وبه تنها چ  دمیتاد  دیکش

  .ختمدو

  ت ی وضع نیاما دربدتر  ده،یخوابکنار تختم   یصندل  ی رو  موسز

پام بزاره    ی دستشو رو  هیبه جلو خم شده تا بتونه    _ممکن  

  .آرنجش استفاده کرده تا خودشو باالبکشه یکیوازاون 
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  .افتی انیدستش درونم جر دنیباد یاز قدردان  یموج

  .نجاستیاون ا ،یمرس ایخدا

  .پلک زدم تااشک چشممو پر نکنه تندتر

  .باهم ،میزنده ا  هردومون

 یام، و راستشو بخوام بگم تا وقت  یخودم در چه وضع  دونمینم

  .می. چون ما موفق شدستی که نمرده باشم چندان مهم ن

  .نرمم جابجا شدم وموسز بالفاصله نشست دیملحفه سف ریز

 ماما؟_

ا  ی صدا  با از خواب  روم    نیگرفته  رو گفت وچشماشو  کلمه 

 .متمرکز کرد 

 : کنم، گفتم ی ادآوری خوامی که م  یدرحال

 .تموم شد یهمه چ_
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اتاق رو روشن کرد و    دمی لب موسز د  ی که رو   ی لبخند کل 

 .دیتپ  ی قلبم ازشاد

 البته که تموم شد. حالت چطوره؟_

 .پام فشرده شد  ی باال آوردم اما دست موسز رو بازومو

 م نه_و_ست یدو_پارت#

 [11.07.21 23:39] 

بهت   ی ادیاونها مسکن ز  نکهیبا ا  یخودتو تکون نده، حت  ادیز_

 .ی کردن بازم ممکنه احساس درد بکن ق یتزر

اتفاقات در مغزم    ری از تصاو  ییاز درد همراه با تکه ها   یخاطرات

عروسک    هید. ون تصادف کرد. مثل  بهم چاقو ز  سیزنده شد. ر

 .ی پرت شدم. رور 

 ....تونست بهش برسه؟ اون  رای. کای آه خدا. رور_
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ر_ ا  س یاون حالش خوبه. کامال سالمه.  نزد.    ی بهش صدمه 

اتفاق   خنده یم  ی جور که  رور فتادهین  یانگار    اد یب  یچی ه  ی . 

 .ارهینم

 :بالش افتاد. زمزمه کردم ی رفت و سرم رو نیازب  استرسم

 .یمرس ایخدا_

 .حرف موسز تمام نشده بود اما

اون گرفتت چندسال ازعمرم کم شد.    ی.... وقتایاما تو، خدا_

 تونستم یو نم  ی د ی صدمه د  دونستمی. مرمینتونستم جلوشو بگ

 .به سرعت بهت برسم

رفت و خاطرات گذشته داشت از من دورش   ن یازب  لبخندش

 .کردیم

 .رو گرفتم و فشار دادم محکمش  دست
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جونمو   گهید  دمی و دوستت دارم. قول م  نجامیمن هنوز ا  ،یه_

ه  ی برا شد  ی ا  گهید  چکسیبچه  موفق  ما  .  یموب   میندم. 

 .ستین یمشکل

بچه    به درمورد  بخش  د  هیاون  دستشو   دیخند  گهینفر  اما 

چشما اون  با  کرد.  قفل  انگشتام  در  انگشتاشو  و   ی چرخوند 

 .که عاشقشونم بهم زل زد ییطال_سبز

 دهم_و_ست یدو_پارت#

 [11.07.21 23:39] 

 ن ی. تمام ایکه بدون  ی زیازچ  شتریدوستت دارم.ب  یلیمنم خ_

بهت بگم از    خوامی بهم داد. پس م  ی چشم انداز خاص  هی  ایقضا

. مخصوصا  کردمیفکر م   یخراب شد به چ  یکه همه چ  یوقت

 .یداربشیکه کنارتختت نشسته بودم، منتظر بودم ب یوقت

 .باشه_

 .ه یحرفش چ نمی بودم بب منتظر



 
 

464 

دستها  موسز به  و  شد  ا  ی خم  بوسه  متصلمون  زدو    ی بهم 

 .چشمام نگاه کرد  به گه یکباردی

 ه یبق  ی برا  خوامی .معتریباهات ازدواج کنم. هرچه سر  خوامیم_

 .متعلق به توباشم میزندگ

 ....موسز_

 .دی تپیم ی زمزمه کردم وقلبم با شاد اسمشو

 .شد کتریبهم نزد اون

  ی شک  چیبدون ه  ،یبدون  خوامی . میتومال من باش  خوامیوم_

م دارم.  دوست  وبرام    خوامی تورو  کنم  نگاه  حلقت  به  هرروز 

 .بشه ی ادآوری

دوهفته    نیکه درا  دمینم  یتیدر چشمام جمع شدواهم   اشک

  میازمجموع دو دهه از زندگ  شتریشده ب  میکه وارد زندگ  ی ا

 : کردم. دهنمو باز کردم تا جواب بدم اما ادامه داد هیگر
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ا_ درمورد  ربا  هیقض  نی تو  رفتار    یلیخ  ییآدم  شرافتمندانه 

. اما  کردمیکارو م  نیچرا. منم جات بودم هم  دم ی. فهمی کرد

نم  نیازا خوشم  فکرت  م  ادیطرز  فکر   یب  تیزندگ  یکن یکه 

آدم  اونجور  قبال  چون  چون   ی بود  یارزشه  بود.  اون  وکارت 

  ی رو دار  ی. تو ارزش همه چکنهیرو عوض نم  قتیحق  یچیه

وقت  ا،یاگنولم تا  م   یباارزش  یبفهم  یو  خ دمیادامه  تو    ی لی. 

 .ییگرانبها

 ازدهم ی_و_ست یدو_پارت#

 [11.07.21 23:39] 

ه  یسکیر  نیهمچ  تیبازندگ  چوقت ی ه  گهید  چوقت،ینکن. 

 .تحملش کنم تونمینم

 .حرفشو تموم کرد، صداش گرفته بود یوقت

 : شد و گفتم  ریگونه هام سراز ی از رو اشک

 .چشم قربان_
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ازرو  ن یاول  دنیباد  موسز بانوک    شی صندل  ی قطره  بلندشد. 

 .انگشتش اونو گرفت

  ه ی گر  گهیاما د  ادیخوشم م  یزنی صدام م  ی نجوریا  یچقدر وقت_

. شهیدر پ  مونیزندگ   هیروز خوبه چون بق  هینکن ماما. امروز  

 .مرده سی و ر میما آزاد

 .کرد  اشکهام رو متوقف سی درمورد ر اخبار 

 واقعا؟ اون.... مرده؟ _

که    ییکه تمام نقشه ها  هیمعن  نیبه ا  نی. که اشهی هم  ی برا_

 .یآماده باش دوارمیقراره اجرا بشن. ام  ختمی برات ر

 بدم؟  ی درمورد نقشه هات نظر تونمیم_

 .زد  میشونیبه پ ی بوسه ا موسز

اونا فکر  .FBI نی ازت سوال بپرسن، همچن  خوانی ها م  س یپل_

 .قتل هارو به تو مربوط بدن نیتمام ا  توننیم کننیم

 .باز موند دهنم
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 هرسه تاش؟ ؟یچ_

نم  ،یه_ بهت  دستشون  باش.  وکرسه یآروم  مونت   لی. 

باز کاغذ  با  رو  و  ی سرهمشون  کرده  م   ه یگرم    ی مقدار طول 

 .انیکشه تابتونن از پسش برب

 دوازدهم _و_ست یدو_پارت#

 [11.07.21 23:39] 

 : کردم زمزمه

 اما هرسه تاش؟_

 .و زن برندون ی ری زای. دسی آره، برادر ر_

 ...اما من که_

م  دونمیم_ مطمئنا  کن  میتونی و  ثابت  نم  می دوتاشو    زارم یاما 

برا برات تصم  ی ببرنت  اونجا بخوان  تا  که   رنیبگ  میمحاکمه 

جواب    دیقتل بوده. پس با  ای  یرو در دفاع از خودت کشت   زی ارت

 .ی سوالمو بد هی
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 ؟یچ_

 .کمرنگ بودم  ی غرق شدن در اون سبز  درحال

 ؟ی بهم اعتماد دار_

 .مکث جواب دادم  بدون

 .البته _

نم_ بش  نم یبش  خوام یخوبه، چون  اونا  باالخره   نمیومنتظر  تا 

آزاد   سیر اونها  همه  از  تورو  ما،  کنن.  مربوط  ها  قتل  به  رو 

. نگران نباش، تو  میزنیبرات رقم م   دیجد  یزندگ  هیو  میکنیم

 .یشیم اطمونی آناناس از ح دنیوچ یانوسیاق  میعاشق نس

مرگمو    خوادیکنارهم برو. م  ریتمام تصاو   دنیدرحال چ   مغزم

. میبر  ییبهشت استوا  هیکنه....وقراره به    دیپدجعل کنه و منونا

داشت اما بعد از تمام    یجام بود سوال  ی ا  گهید  یاگه کس  دیشا

 .جوابم ساده ست میکه از سرگذروند یاتفاقات

 م؟یبر یک_
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 .دمیرو فهم  خواستمیکه م یلبش جواب ی لبخند رو از

 زدهم یس_و_ست یدو_پارت#

 [11.07.21 23:39] 

ا_ ماما. سپردم دخترا  نکهیبه محض  بهتر بشه  که    ییحالت 

برم  کردنیکارم  شتیپ ترگردنیازساحل  برنامه    هی  یط  ی . 

چ   ی زمانبند همه  مشتر   زیشده،  به  واونها  کرده    ی رومرتب 

 .هاشون خبردادن

 .وجودمو فرا گرفت ی سپاسگزار

 .... اون خونهی ممنون که ازشون مراقبت کرد   یلیخ  ،یمرس_

 .ننیبینم یچیکردن. دخترها ه  زی عده اونجارو تم هی_

چ  ساکت به  و  باق  ییزهایشدم  وضع  به  که   یفکرکردم 

 .طلب بخشش کردم  ی ری زایروح د ی وبرا  گردهیبرنم

مجان  لور یت   خوامیم_ باشه.  داشته  رو  دخترهایخونه   ی . 

ب  ی برا  توننیم   ی ریزاید پول  تا  بمونن  اونجا   ی شتریچندماه 
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به    لیاونجا روتبد  خواستیم  شهیهم  لوریتا  یول   ادیب  رشونیگ

 .اسپا کنه

 .وسرمو تکون دادم دمی خند یآروم به

فاحشه خونه قراره به   ه یکه    وونستیمقدار د  ه ی  کنم یفکر م_

 .تالششو بکنه دمی بشه اما اجازه م لیتبد ی ا گهی د زیچ

وهرچ_ هرکس  با  ر ییتغ  تونهیم   ی زی ماما،  فقط    د یکنه. 

به  ی ر یبگ   مشویتصم و  بدم  انجامش  بگو چطور  بهم  نفر   هی. 

 .روش کار کنه گمیم

 .متشکرم _

که االن عاشقشم،   ی از مقدار  شتریکه بتونم ب  ستمین  مطمئن

 .دوستش داشته باشم

 .ی شد دار ی ب نمیبیخوشحالم که م_

شن   ی صدا درگاه  از  رو  کرد   دمی مونت  قطع  رو  که حرفمون 

 .وتمام بدنم به لرزه افتاد 
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. اونا مارو به خونشون رایباعث ضررش شدم، ضرر اون وکا  من

 .رو به اونجا کشوندم   سیدعوت کرد ومن ر

 .کنهیم ین یدوشم سنگ ی کار رو  نیا گناه

 چهاردهم _و_ست یدو_پارت#

 [11.07.21 23:39] 

 .نگاه کردم و صادقانه حرف زدم رشیچشمان ت به

موضوع روبه خونه ات کشوندم   نیا  نکهیا  ی متأسفم مونت. برا_

خ زدم  م   یلی وضرر  آرزو  م  کنمیمتاسفم.    تونستم یکاش 

 .متأسفم یل ی. ختونمیدرستش کنم اما نم

صورت  موسز در  آمادست  که  انگار  خورد،  تکون  که    یکنارم 

تحملش   تونمیبپره. اما م  نمونی مونت حرف دلخواهشو نزنه ب

 .کنم

 .موند  یمونت ثابت و آروم باق صورت
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 الیخی رو ب یکنی موضوع حس م  ن یکه سرا یهرعذاب وجدان_

 .شو

 .بالش گذاشتم  ی رو سرمو

 ....اما تو_

 .جملمو کامل کنم یادامه بدم چون نتونستم حت نتونستم

 .به داخل اتاق گذاشت یقدم مونت

برا_ حت  ی من  بودم  ارورا حاضر  به   ی برگردوندن  روهم  پاپ 

سر    یتونینبود. وتو نم  یلکتر بدم. موضوع اصال شخص  بالیهان

باش  س یر  هیقض ماجرایمسئول  وارد  تو  ه   ی شد  یی.   چیکه 

 .ینداشت ی ر یتقص  چیبه تونداشت. ه یربط

 .من برادرشو کشتم ه؟یمنظورت چ_

ا_ اش شده   ر یشوهرخائن و زن تحق  هیماجرا بخاطر    نیتمام 

خون قطره  هر  مسئول  اونا  ر  یبود.  و    ختی ر  سیکه  هستن، 

نتا  دایآلبرتو برندون رو پ  یوقت کارهاشو   جیکنم تقاص تمام 
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ازپ  نی. درواقع همدهیم اومدم که   یکی  شی االن  از دوستات 

پ برام  اونو  حت  دایقراره  کارها  یوقت  ی کنه.    رندون ب  ی گفتم 

 .گرفت زه یکنه انگ ریی تغ تی باعث شد زندگ 

 دوست؟  هی_

 پانزدهم _و_ست یدو_پارت#

 [11.07.21 23:39] 

 .شطرنجت بود ی همباز  کنمیفکر م_

مونت داره درمورد رودز،   دمیبه موسز دوختم و فهم  نگاهمو

در کالب باهاش آشنا شد، حرف    ی بد  طیموسز در شرا  کهیکس

 .نشد ز ی اطالعات سورپرا نیاما اون چندان با ا زنهیم

رودز بنظر    نی. اکنهینم  ت یماما. اصال منو اذ  ستین  یمشکل_

درآ  ادیم م  د یمف  ندهی قراره  قبال  احتماال  از    تونستمیباشه. 

 .کمکش استفاده کنم

 .نهیدر کارش بهتر گهیاون م_
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 .هستم  نیبهتر_

 .شد داشی مرد از پشت سر مونت پ اون

 .ارزششو داشت یول دم ی وسط حرفتون پر دی ببخش_

  ی ندیناخوشا  زی بهش نگاه کرد و در چهره اش سورپرا  مونت

 .شدی م دهید

 تو؟ ی اومد ی . چجور یباش نجایاالن ا دینبا_

 .زد  ی پوزخند رودز

امن _ مشکالت  تو  با  ی دار   یتیو  کن  د یکه  که   ،یحلش  اگه 

نفوذ بشه. نگران نباش. مشکلت رو حل    رقابلیغ   نجایا  ی خوایم

  نجا یوارد ا  تونهینم  ی که کارمو تموم کنم کس  یموقع  کنم،یم

 .ی بهم بدهکار یکی.  ریلطف درنظر بگ  هی نویبشه. ا

اونم مثل من شوکه   دم یو فهم  میوموسز به هم نگاه کرد  من

 .کنهیمونت سر خم نم ی شده که رودز جلو

 شانزدهم _و_ست یدو_پارت#
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 [11.07.21 23:39] 

 ز یانگ_وسوسه _مادام#

به موسز   یبه تختم برسه نگاه  نکهیبه سمتم اومد، قبل از ا  اون

 .انداخت

 .خواهر بهش فکر کنم  هیمثل    دم ی ادر؟ قول مبر  ی دی اجازه م_

 .فقط لبخند زد موسز

 از یبهش بگو، به اجازه ام ن  ی خوای م  ی. هرچقیرف  یواقعا نترس_

 .صاحب خودشه  ای. ماگنولی ندار

براش    ییکارها  هیحرفش،    نیکه حالم بهترشد بخاطر ا   بعدا

 .کنمیم

 .زانو نشست  هی ی کرد ورو یرو ط نمونیفاصله ب رودز

 .شدی کمتر م  ا یدن یروشن ی مگز.اگه نبود  یخوشحالم خوب _

 .متشکرم _
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بوس  پشت ا  دیدستمو  از  قبل  برگرده   نکهیو  به سمت موسز 

 .اونارو فشار داد

فقط بزار باهاش   یخودته. هرازچندوقت  اریاون کامل دراخت_

 .شطرنج بکنم. کارش خوبه  ی باز

 .دمیلب موسز د  ی رو ی لبخند

تونست_ خواست   یبکن  دامونیپ   یاگه  باز  یهروقت   ی باهاش 

 .کن

 .چالشتو قبول کردم _

 .د یبهم زد وسپس به سمت مونت چرخ یچشمک رودز

ب_ خودم  جزئ  ست یل  هیو    رمی م  رونیوحاال  برات   ی اتیاز 

 .عوض کردم تی تیامن ستمیکه درمورد س فرستمیم

 .خبرم کن  یداشت اجیبه کمکم احت اگه

 .حرف، رفت و سرمو تکون دادم نیا وبا
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 .شد رهی خ شی خال ی به جا مونت

 .قراره برامون مشکل ساز بشه_

 هفدهم _و_ست یدو_پارت#

 [11.07.21 23:39] 

 .دمیخند ی نخود

 .هیآره، اما مشکل خوب_

 .چپ چپ نگاهم کرد موسز

 .خوامیم کتوید یمن فقط تو وموب که یدونیم ه؟یچ_

 .ده یاالن وقت رفتنم رس کنمی و فکر م_

 .رفتنش، خندمون بدرقه اش کرد رونیب موقع

* 

  موخره

 ا یماگنول
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 بعد  کسالی

ا  س،ی ه_ همچنان  ب  ،یکن  هیگر  ی نطور یاگه  رو   دار ی مامان 

  دار یدوبار بخاطرت ب  شبیکه د  یدونی مرد بزرگ و م  یکنیم

 .شد

 .دمیکه در کمدمون بود، شن  ی تور ی مان  قیموسز رو ازطر  ی صدا

 ی و پشه ها  دیوزیباز م  ی ا  شهیاز در ش  یگرم و مرطوب  مینس

رو به    انوسیشور اق  حه یورا  دادنیکنار تختمون صدا م  ی دیسف

 .همراه داشتن 

اومدم و به سمت ربدوشامبر    رونی کش آوردم وازتخت ب  بدنمو

 .نداخته بودم رفتم ا یصندل ی که شب قبل رو  ی ریقرمز حر

که   امویرفتم تا کل دن  ی برهنه آروم به سمت در کنار  ی پا  با

نورخورش طلوع  تبد  ینارنج  دیدر  هنر  لیرنگ  شاهکار   ی به 

  .نمیشده بب
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پسرمونه وهمزمان در    ی در حال آهسته زمزمه کردن برا  موسز

 .واونو در آغوش گرفته زنهیطول اتاق قدم م

 هجدهم_و_ست یدو_پارت#

 [11.07.21 23:39] 

 .دم یکه تابحال د هیمنظره ا نیباتریز نیا

م  اما فکر  روز  کنمی بازم  ا  ی هر  در  استوا  نجا،یکه    یی بهشت 

که من    دوننیوفقط م  دونهیاسممو نم  چکسیخودمون، که ه 

  .زهی چ نیبهتر  شم،یم  داریام، ب ی گر ایلماگنو

هم اگه   یبرن  یمون روشنه.حت   ندهیندارم و آ  ی گذشته ا  چیه

زنده بود موافق بود. نامش به من، که در اون ازم خواسته بودکه  

شونزده ساله بودم انجام داد ببخشمش    یکه وقت  ییبابت کارها

برم عقب  به  زمان  کاش  آرزوشه  و  داره  دوست    گشت یومنو 

 .زمهیم ی تاکارشو جبران کنه، داخل کشو
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ب  دیچرخ  دیصداموشن  یوقت  موسز لبخند   ی رو  ر ینظیو 

 .صورتش قلبمو ذوب کرد

ا  یزن  چیه ازا  نقدریتابحال  نشده.  داشته  موضوع   نیدوست 

 .مطمئنم

 .ی کرد دارشیب ق؟ی فر ی دیآه. د_

 .ستین یمشکل_

 .گشوده به طرفشون رفتم یدستان با

 .لحظه رو ازدست بدم هی ی حت خوامینم_

راک نشستم تابه   یصندل  ی آبراهام رو بهم داد ومن رو  موسز

 .پسر گرسنم غذا بدم

 : به ساحل نگاه کرد وگفت ستاد،یکنار پنجره ا همسرم

 .ادیبرات دارم. امروز م زی سورپرا هی_

 .سرمو باال آوردم دی هام چسب نهی که آبراهام به س همونطور
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 ؟ ی زیچه سورپرا  گهید ندفعهیا_

 .دیفقط خند  موسز

 .دید یخواه_

 نوزدهم_و_ست یدو_پارت#

 [11.07.21 23:39] 

کنار استخر نشسته    یمکتین  ی ساعت بعد، من و آبراهام رو   سه

  د یخورش  دینور شد  ی سرمون بود که جلو  ی باال  ی چتر  م،یبود

  .گرفتی روم  بیکارائ

 .شدی آوردکه به ساحل ختم م اطمون یرو به ح  یصندوق جولز

خ  ی وتر  جولز در  ام  خونه  به  خانه  کوارت  ابونی مدام  و  ر 

 .مهمانمون دررفت و آمدن

قانون  اون بطور  هردوتاشون   یخونه  داره.  تعلق  به جولز  االن 

که خبرمرگم   یبه دخترها کمک کردن. مخصوصا ازوقت   یلیخ

تدیبهشون رس ازوقت  شرفتیپ  لوری. کار  که   یکرده،مخصوصا 
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از اون شهر   ای  کردنیکارم  ی ریزاید  ی که برا  ییتمام دخترها

 راون که من وموسز د  یمیبهش ملحق شدن. خونه قد  ایرفتن  

شد آشنا  تبد  می باهم  وخ  لیاالن  شده  اسپا  بهشون   یلیبه 

 .کنم یافتخار م

 .بهش بگم تونستمیکاش م کنمیآرزو م فقط

دادتا مرگ دوتامون رو جعل   بی که موسز ترت  یات یبعداز عمل   اما

 .کنه، امکان نداره

تر   طبق ودوربباکم  ی گفته  تلفن  داد،   ین ی ک هک  انجام  که 

باورنکرد. درخواست کردتا    دیکاوندر خبر مرگمون رو شن  یوقت

با بمب منفجر شده بود واجسادمون رو   نمونیالشه ماش که 

که لورا برندون   یکشبه آدم   قاتشیتحق  دیفهم  یو وقت  نهیبب

 .قبل از مرگش استخدام کرده مربوطه ، شوکه شد

 .بسته شد ی آ  یکاوندر و اف ب ی براموقع کل پرونده  همون
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 خته یر  یبه سمت قاتل اصل  ی که تر   ییخرده نون ها  باکمک

 میبود دواریکه ما ام دیرس ی ا جه یبه نت قایدق هیبود، قوه قضائ

 .برسه

 ستیب_و_ست یدو_پارت#

 [11.07.21 23:39] 

مرتبط شد واون پرونده ها    ی ریزایبه قتل لورا برندون ود  سیر

 .بطور دائم بسته شدن

اصال متهم شناخته نشد وحاضرم شرط ببندم هرگز هم    مونت

. ودر مورد مرگ کنهیحکومت م  ی نطوری. مونت اشهیمتهم نم

اونطور که تر  زی ارت آپارتمان سابقم،   گفت،ی م  ی در ساختمان 

 .برسه اشیآخر بازنشستگ ی کاوندر اونو ول کرد تا به روزها 

.  م یماهنوز زنده و سرحال  دوننیبطور قطع م  رایمونت وکا  فقط

 .البته اونا و رودز 
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  ی کرداما تاحاال دوبار برا دامونی اون چطور پ دونهیخدا م فقط

 .شطرنج اومده ی باز

کرد    ییکردنمون ازش بازجو  دا یدرمورد پ  نکهیبعد از ا  موسز

باز پذ با آغوش    ی .رودز بهش گفت که تمام راه ها رفتی اونو 

 دامون یپ  تونهینم  ی ا  گهید  چکسی کردنمون بسته شده وه  دایپ

البته چ  ا  هیخوب  زیکنه که  راره  ق   رایمونت وکا  نکهیباتوجه به 

 .ننمونیبب ی کنار  رهیدر جز  التی واسه تعط

به   ی تر  یمیصم ی دارم که بچه هامون دوست ها  ی ادیز  دیام

. چقدر  ننیبیهمو م  کبار ینسبت خودمون بشن. اونا چندماه  

دارن که بدون به خطر   یخوبه که مردهامون مهارت و پول کاف

 .انیبر ب نکاریاز پس ا چکدوممونیانداختن ه

 ام یوپ  زنهیبگم. اون هنوزم زنگ م  دیدرمورد سلست هم با  و

خاموش نشده.  چوقت یکه ه ندازهیم م یشماره قبل ی رو یصوت

به    ی جور  ،ی . و به لطف تردونهیاما م  دونهیچطور م  دونمینم
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م  پ  اد ینظر  که  ه   ام یانگار  کس  چوقتیما  تا  نشده   ی خونده 

 .مشکوک نشه

 کی_و_ستیب_و_ست یدو_پارت#

 [11.07.21 23:39] 

 : دم یجولز پرس از

 ه؟ یتوش چ_

م  ای.  گهیبهت م   س یرئ_ ا  ی. کلدهینشونت  دارم، نصف   نایاز 

 .جا گرفتن نریکانت

کنجکاو ترم، آبراهام رو برداشتم وبه سمت   شهیاز هم   شتر یب

برداشت و برگشت تا به احتمال   رشوی جعبه رفتم. جولز چرخ ز

 .ارهی رو ب ی بعد ادیز

 آورده؟ یچ ندفعهی پدرت ا یعنی_

 .دهیبهت نشون م ،ی بهش وقت بد  قهیاگه پنج دق _

 .اومد  رونیب ی با اهرم ویخودش از پاس موسز
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 .بشه  یراره روز جالبپس ق  ازهیاگه اهرم ن   ا،یآه خدا_

برام    ی که از لبهاش خارج شد باعث شد زندگ  ی خنده ا  ی صدا

 .بره ش ی پ  کردمیکه تصور شو م ی زی تر از چ نیریش

  ه ی که شب  ی زیبعد، کل اون جعبه باز شدو موسز چ   قهیدق  چند

 .کرد انیبود رو نما یمشک ی مجسمه ا

 ....یچ نیا_

حرفمو قطع کردم. با دهان باز    دمیکه باال بود رو د  یتاج  یوقت

 .به موسز نگاه کردم

 .مهره شطرنجه  هی نیبهم بگو ا ا،یآه خدا_

 .تا بناگوش باز شد و به سمتم اومد ششین

البته که مهره شطرنجه. سفارش دادم اونا رو بزرگ درست  _

 .م یشن حرکتشون بد ی راحت رو  میکنن تا بتون

 .زده شدم  جانی ه یحساب
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  م؟ی کنیم لیشطرنج تبد نیما ساحلمون رو به زم_

  ؟ی ندار یباهاش مشکل _

نداشته   یبهم مشکل  هاتی که تو با باختن در تمام باز  یتا وقت_

 .یباش

تر    کیمن و آبراهام آورد وخودشو بهمون نزد  بازشو دور   موسز

  .کرد وکنار گوشم زمزمه کرد

. شمیبرنده م   شمیم  داریماما، هرصبح که کنارت از خواب ب_

  .کنمیحساب م ییو مات نها  شیک نویا

 

 


