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 زینفرت انگ یها ادداشتی

Hatenote 

 :خالصه 

بود، دوخته شده   یمرموز که به لباس عروس   یآب  ادداشتی    کیبا    زی همه چ

لباس عروس خودمو به فروشگاه  رفته بودم  من.یآب زی چ هی شروع شد. 

زمانه که من    نیا   ینامزدم بفروشم. تو  انتیدوم به علت خلوازم دست 

بود که تا به حال  یامیپ  نیباتر یز    نیکردم. ا  دایرو پ    یمیقد  زیچ    هی

 . با حروفاندوسته یپ  تیبه واقع  م ی اها ی خونده بودم: متشکرم که همه رو

 ” Reed Eastwood“ :ده بودکاغذ نوشته ش یرو رنگیآب

زندگ  هیمرد   نیترک یرمانت  مشخصا حاال  تا  رو  یکه  کاش   یایکرده. 

واقع م  نجایا  م یعشق  چون  شد ی متوقف  آقا  ییزایچ  هی..  مورد     ی در 

از   باتشکر.خواههادهیو ز  نیمتکبر، بدب  چش قشنگ کشف کردم. اون  

از   یریجلوگ  یبرا  نیمنه. اما ا  دهیجد  سییمزخرفم، اون رسرنوشت  

آخر پشت  داستان  دل  نیکشف  عاشقانه  نامه ستین  یکاف  ل ینامه   .

داستان   نی. اما اشدهیسپر  یو خوش  ریکه تا به حال به خ  یاعاشقانه 
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مقا ب  سهیدر  آونچه  م  ن یبا  اتفاق    ما   نیب  جو.ستی ن  یزیچ  وفتهیما 

 .کردمی که تصورش رو م یزیتر از هر چو جالب  ترنیریش  تر،هات 

 اول فصل

 شارلوت

 ” ...در مغازه دست دوم شیدرحال فروختن لباس عروس شارلوت“ 

و رغبت نبودم. اشتباه   ل یم  یحد ب  نیتا ا  نقدریا  شی پ  کسال یتا    من

  ی . مادرم و من وقتمون رو ساعت ها توستمیمن پرافاده ن  -دی نکن

کتاب   ی به جست و جو کردن قفسه ها  یدست دوم فروش  ی مغازه  

گرده    یبرم   یبزرگ شدم؛ و به وقت  یشکل  نی. من امیگذروند  یم

شد و مغازه ها عمدتا   یم  وندهخ  ” خواه  کین“   یکه دست دوم فروش

روزها محصول    نیقرار داشتن. ا  ی کارگر  ای  ی آب  قهی  ی هامحله  ی تو

نامیمیقد دوم(  تو  شه یم  دهی)دست  شرق  یو  برا  یقسمت   ی باال 

 .رسهیکسب درآمد به فروش م

 .داشتم یو آروم  یمعمول پ یت نیبروکل ی از بازساز شی پ من



 
3 

فروش   دست ها  یدوم  لباس  با  مشکلم  نبود.   ی عروس  ی مشکلم 

ها داستان  و  شده  م   ییاستفاده  تصور  که  با اون  کردمیبود  ها 

 .خودشون به همراه دارن

 نجان؟ یها ااون چرا

 کیام رو که با  مورد عالقه (Vera Wang) رقص ورا ونگ  لباس

چل  ی باالتنه   تور  ییپایطرح  دامن  حالت   ی شمیابر  ی و  به  نازک 

انتظارات   برداشتم.  یشده بود، از چنگک جا لباس  ختهیآو   ی آبشار

پس از شش ماه منو نامزدم   یداشتم. ول  میرو از زندگ  انیقصه پر

 .میازهم جدا شد

جنس    ییا   گهید  لباس لباس   فیلط  یتور  ک یاز  ممتاز  و 

داماد   - بود   (Monique Lhuillier) ریلیال   کایمون   ی محسورکننده  

شده بود،    دیتصادف خودرو ناگوار جان داده بود. عروس ناپد  کیدر  

کل  چوقتیه به  رو   ک ینکردن.    هیفروش ساالنه هد  ی برا  سایاون 

خودش    هیو سرما  برداشت  شتریسود ب   ی باهوش اون رو برا  داریخر

 .رو با فروش مجدد آون سه برابر کرد
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داستان  هر استفاده شده  اون   ی لباس  به  متعلق  مال من  و  داشت 

 .بود که رهام کرد و رفت انتکاریحرومزاده خ

فروشنده به زبان   زیو به سمت آون دو زن که پشت م  دمیکش  آه

 .کردند برگشتم یمجادله م  یروس

 :دیپرس ینامتوازن و توخال ب،یو غر بیعج ی بلندتر با ابروها زن

 درسته؟ ست،گهیسال د ی از مجموعه   نیا-

 .نشم اما موفق نشدم  رهیها خکردم به اون یسع

 (Marchesa) ارکسام  ی بهاره    ی بله اون از مجموعه  -  فروشنده

 .است

  قه یدق   ستیبه کاتالوگ ها انداخت، هرچند من ب   ی سرسر   ی نگاه  زن

 یبه اونها گفته بودم که لباس از مجموعه  زدمیقدم م  ی وقت  شیپ  ی 

بکر طراح   ی ها  دهیخواهن از ا  یها منشده. فکر کردم اون  دیتول  یآت

 .رنیبگ دهیا

 ...گفت یام م ندهی. مادر شوهر آدی کن داشیفکر نکنم اونجا پ -

 .کردم اصالح
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در   ی زیچ  نیهمچ  ایاز طراحان    یک یام با    ندهیمادر شوهر سابق آ -

 .ارتباطه

 .شد و سپس به مجادله ادامه داد رهی لحظه بهم خ زن

 .باشه -

 :لب زمزمه کردم ریز

 .دیدار  ازین ی شتریبه وقت ب فکر کنم  -

 Custum) دیقفسه با برچسب کاستوم م  کیپشت مغازه،  سمت

Made) کرد اگر اونو    یکردم. لبخند زدم. مادر تاد سکته م  دایپ

  ی به تماشا  یشده بود. وقت  ی بردم که اشتباه عالمت گذار  یم  ییجا

 یکرد، وقت یسرو نم نیرفتم که شامپا یم ی مغازه ا ی تو یراهنیپ

 .شد  یم شونی اتاق پرو بودم اون پر ی ن توکه م

ا  ی خدا کول  روث  در  واقعا  مست   (Rooth Kool-Aid) دی من 

 .بشم   ل یتبد  زیرآمیتحق  ی بود به از اون هرزه ها  کیکرده بودم و نزد
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 دیکاستوم م  ی ها  راهنیرو در امتداد پ  میکه سر انگشت ها  یدرحال

(Custum Made) پشت    د یشا  ی. حتدمیدادم، آه کش  ی حرکت م

 .بود ی جالب تر ی لباس ها داستان ها نیا

انرژ  دهیبرگز  ییها  عروس پسرها  ی برا  ادی ز  ی با  کسل   ی دوست 

بودن که از صبح    ی قو  ی اراده    ی زنا دارا  نیشوهرهاشون. ا  ایکننده  

فعال زنانکردنی م  تیزود  س  ی.  تظاهرات  در    یی مایراهپ  یاسیکه 

 .خواهنی م یچ دونستنی که م  یزنان کردن،ی م

  ی رز به سرخ  ی شده با گل ها   نیمز  د یسف   راهنیپ ”A“ فیرد  در

 ی به ساقه ها  قهیبند بسته شده که در امتداد   نهی. سستادمیخون ا 

. صاحب لباس دوست پسر بانکدارش رو بخاطر دیرس  یقرمز رنگ م

با    یکه وقت   یلباس  نیرها کرده بود و ا  شیهنرمند فرانسو  هیهمسا

 .دیازدواج کرد پوش” Pierre “ رییپ

زن ها به   نیا  ی بتونه برا  ست یممکن ن   ی شده ا  یلباس طراح  چیه

خوان و از گفتن    یم  یدونستن چ  ی چون درواقع اونها م  اد،یکار ب 

نترس پ  دهیاون  اونها  ها  دنیرس  ی بودن.  خواسته   شونیقلب   ی به 

 .از اونا باشم  یکیخوردم. دوست داشتم  یرفتن. به اونها غبطه م
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شده.    ن ییتع  شی اشتباه از پ  -بودم  یدختر معمول  کیآخر، من    در

شدم؟ من    لیآدم دنباله رو تبد  ک یراهم رو گم کردم و به    یاز ک

به مادر تاد رو نداشتم، ا اقرار احساساتم  بود که    یشکل  نیجربزه 

رو تموم کردم که با لباس عروس خسته کننده آغاز    میپرداز  الیخ

 .شد

لحظه    ی برا  دم،ی رس (Custum) قفسه کاستوم  نیکه به آخر  یوقت

 .ستمیمجبور شدم با ی ا

 !پرها

  راهن یپ  نیبودم؛ و ا  دهیبودن که تابه حال د  ییپرها  نیباتریز  اونا

بود. درواقع همون   زیهمه چ  راهنیپ   نینبود، سرخ رنگ بود. ا  د یسف

 (Custum) لباس طرح کاستوم  کی  تونستمیبود که اگر م  ی زیچ

 راهنیپ  نینبود. ا  راهنیپ  کیکردم. فقط    یداشته باشم انتخاب م

کوچکتر و    ی دکلته بود. پرها  یمنحن  کیلباس با    ی خاص بود. باال 

م  فیظر خارج  گردن  خط  س  یاز  قسمت  تور  کامال   نهیشد.  رو 

 نییآورد. پا  یمدل ترمه بوجود م  ی بایدامن ز  کیپوشونده بود که  
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 ییسرود. جادو  ی نغمه م  رهنیپ  ن یپرها بود. ا  یقی اوج موس  رهنیپ

 .بود

 .دی آون د ی از زنا جلو آومد و منو در حال تماشا یکی

 رو امتحان کنم؟  راهنی پ نیتونم ا یم -

 .مغازه رفت  ی تکون داد، جلوتر از من به سمت اتاق پرو انتها  ی سر

احت  متوجه با  و  جا  اطیشدم  از  رو  متاسفانه،    شیلباس  برداشتم. 

 ی استرس و فشار  ی بود. همه    کی کوچ  زیسا  هیمن    ییایلباس رو

 .کرده بود  رمیداشتم درگ رایکه اخ

 تعجب  نهیخودم تو آ  دنیپشت لباس رو باز کردم و از د  پیز  بعد

 .کردم

که به   دیرس  یو هفت ساله به نظر نم  ستیشخص ب  هیمثل    نیا 

 ی به نظر نم  نطوریکارش اونو رها کرده بود و ا  انتینامزد خ  یتازگ

داشته باشه تا    ازین   شیباشه که به فروش لباس عروس  ی کس  دیرس

 .دو وعده در روز بخوره ی از نودل برا ریغ ی ا گهید ی بتونه غذا
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 ن یهستم که به ا  یدرم بوجود آورد که انگار کس  یحس  راهنیپ  نیا

نمدهی نم  یتیاهم  ایدن ب  ی.  در  رو  لباس  درواقع    ارم،یخواستم  اما 

 .خواستم لباسو خراب کنم  یکردم و نم  یداشتم عرق م

 نهیآ   ی بار به خودم تو  نیآخر  ی برا  ارمیلباس رو درب  نکهیاز ا  قبل

 ن یرو تحس  دیکه منِ جد  یالیشخص خ  ی نگاه کردم و خودمو برا

 .کردم یکرد معرف یم

ا  با نفس  به  حالت    ستادمیاعتماد  )به  پشتم  طرف  دو  دستمو  دو 

 :( قرار دادم، گفتمی گرید یخود برا یمعرف

 .هستم نگیسالم من شارلوت دارل -

 .دمیرس  یخبرنگار اخبار بنظر م هیام گرفت، چون مثل  خنده

رنگ به چشمم خورد.    یآب  تکه  هیلباس رو درآوردم،    نکهیاز ا  بعد

 .بود دهیکاغذ بود که به آستر لباس چسب ی تکه ا

 ی ها  زیچ  ،یمیقد   ی زهایچ  ،یآب  ی چبرها  ،یقرض  ی ها  زیچ

ا  یسیانگل  حتی نص  نی.)ادیجد به  و  است  عروس  تازه  به   نیها 

به همسرت باش، دوستان   بندیمعناست که؛ شاد باش، وفادار و پا
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برا  یمیقد همچنان  را  برا  ی ات  ک  همچنان  دار،  نگه   ی خودت 

 باش.( تهداش  زیقناعت ن یهست ی ات به دنبال کمال ماد یزندگ

 بود؟ گهیراه د هی ایرفت، درسته؟  شیپ ی نطوریا

 :کنه دییجمله بتونه اونو تا ن یا دیافتاد شامن  ی که برا یاتفاق

 .(ی بندیو پا ی .)وفادار یآب ییزهایچ -

رو بخونم. در   ادداشتیرو باال آوردم چشمام رو تنگ کردم تا    کاغذ

برجسته نوشته شده بود.   (Reed Eastwood) ستوود یا  دیباال ر

 .دمیکش  یم  خوندمیکه م ی هر کلمه ا ی انگشتم رو رو

 سون یبه آل**

پرداز بودم، مرد دست زن را گرفت  ال یگفت، مرا ببخش که خ  اون

در کنار تو نبودم که    نجایا  نیو پاسخ داد، مرا ببخش که زودتر از ا

 (J. Iron Word) ورد رنیآ ی. جم یکن ی پرداز الیباهم خ

 .ی کرد ل یتبد قتیرا به حق میاها یتو ممنونم که تمام رو از

 تو، عشق

 (Reed) دیر
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ابه تپش    قلبم به حال   یزیچ  نیعاشقانه تر  نیافتاد...  تا  بود که 

  نجا یلباس به ا  نیتونستم تصور کنم چطور کار ا  یخونده بودم. نم

زن ممکن  چطور  شده.  چن  ی تو  ی ختم  احساس   نیذهنش 

لباس همه    نیکردم ا  یفکر م  نی رها کنه؟ اگر قبل از ا  ی قدرتمند

 .بود زیبود... حال بدون شک همه چ زیچ

نمرده    سونیبودم آل  دواریعاشق اون زن بود...اوه نه... ام   ستوودیا  دیر

 دینبا   سهینو  یم  یکس   ی کلمات رو برا   نیکه ا  ی باشد. چون مرد

 .باشه   دهیدست از عشقش کش

 :صدام زد سرپرست

 خوبه؟ زیهمه چ -

 .و به سمت زن فروشنده برگشتم دمیرو عقب کش  پرده

  د یدون  یلباس بودم. م  نیبله... بله در واقع فکر کنم من عاشق ا -

م چقدر  برا  یکه  مارکزا  راهنیپ  ی تونم   (Marchesa) میبرند 

 رم؟ یبگ

 .فروشنده سرش را تکان داد زن
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 .د یکن  یقبول م ی اعتبار. شما کارت میما پول نقد ندار -

 .یلعنت

 .داشتم  ازیواقعا به پول نقد ن  من

 :لباس پردار سرخ رنگ اشاره کردم و گفتم به

 ارزه؟ یلباس چقدر م نیا -

 .می معاوضش کن میتون  ی م یما حت -

ا  وسوسه بود.  )برا  نیکننده  بود،  من  روح  معنو  میلباس   یارزش 

فوق  یالی زد ختوسط نام ادداشتی ن یکردم ا یداشت( و احساس م

برا ام  م   ی العاده  نم  یمن  باشه.  شده  نوشته  خواستم    ی تونسته 

ا پشت  م  یکی  نی داستان  بزنم.  زندگ   یرو حدس  اونو   ی خواستم 

امروز نه اما    دی. شانملباس خلق ک  نیا  ی کنم، داستان خودمو برا

  ی خواستم که قدر دان من باشه، کس   ی م  وی. من مردندهیدر آ   ی روز

و شرط   دیق  یکه ب  یشه و کس  کیمن شر  ی اهایکه بخواد در رو 

عاشقانه    ی نامه    ن یخواستم که چن   ی رو م  ی عاشقم باشه. من مرد

 .سهیبرام بنو ی ا
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  زان یروزانه آو  ادآوری  کیتو کمد لباس من مثل    دیبا  راهنیپ  نیا

 .تونه وجود داشته باشه ی م یقیشد تا )نشان دهد( عشق حق یم

 :بتونم نظرم رو عوض کنم، چند کلمه گفتم نکهیاز ا قبل

 .دارم یمن برش م -

 دوم  فصل

 شارلوت 

 :بعد دوماه

 یداشت. بعد از دوساعت جست وجو  یسیبه بازنو  ازیمن ن  رزومه

به   ی کم  هی  شمیدارم مجبور م  دمیاستخدام، فهم  ی ها   یآگه  نیآنال

 .مهارت هام شاخ و برگ بدهم

تجربه    انیپا  تونستیکه امروز تمومش کردم م   می کوفت  یموقت   کار

. رزومه دیرس یکاغذ خوب به نظر م  ی باشه. حداقل رو  میتیریمد  ی 

  مو یشغل  تیموقع  نیوورد رو باز کردم و آخر  لیداغونمو داخل فا  ی 

 .کردم اضافه یقانون  ار یدست هیبعنوان 
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حاال   (Worman) وورمن شرکا.  حساب  هیو  درست  شد.    یاسم 

کار موقت    یکه تازگ  ی لی، وک(David Worman) وورمن  دیوید

 مه یکرم، ن  مهین  قتایحق  م،یروزم رو براش به اتمام رسونده بود  یس

به   میصندل ی ها و آدرس رو نوشتم، رو خیتار نکهی مرد بود. بعد از ا

اونو بعنوان کسب تجربه    تونستم  نکه یا  ی دادم و درباره    هیعقب تک

 .کنم فکر کردم ستیخودخواه ل یاون عوض ی برا ی کار ی 

 یهفته واسه اون مرد کرم  نیچونم زدم. ا  هی. انگشتمو  نم ی بب  بذار

 ...کرده بودم؟ همم کاریچ

  دش یکه داشتم تهد  یبودم درحال  ده یدستشو از باسنم کش   روز،ید

  م ی تنظ  یبرابر شغل  ی فرصت ها  ونیسیبه کم  تیکاش   هیکه    کردمی م

 .کنمیم

 :موضوعم اونجا باشه. نوشتم  ن یالزم بود ا آره،

 .باال  ی با فشار کار یطیبر چند کار در مح تمرکز

تار  ادمیکرم    هیشنبه،    سه چطور  بود  تمبر   ن یماش   هی  خیداده 

پست تار  یچسبون  خدمات   شیقبل  خیبه  سازمان  پس  برگردونم 
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به موقع بوده و   شیاتیمال  رکردید  یبررس   کنهیفکر م  یدرآمد داخل

 .اضافه بشه دی. اونم باهیخوب زیکنه. چ  تونه ینم مشمیجر

 .زمان محور ط یدر شرا یو رونق بخش تی موفق

  هیفرستاد تا دو تا هد (La Perla) گذشته، منو به ال پرال   ی   هفته

  “  هی  ی برا  یسکس  زیچ  هیخوب واسه تولد زنش و    زیچ  هی  -بخرم

خودم به صورت حساب   ی برا  ییزایچ  هی. ممکنه  “ دوست خاص  

  تونم یروزا نم  نیمن ا  دونهیاون مرد احمق اضافه کرده باشم. خدا م

 .رو بدم ی رو هشت دال  یشورت بند س هیپول 

 یاثبات شده و مشارکت و اشتغال در پروژه ها  یعال  یکار  اخالق

 .خاص

اضافه کردن چندتا جمله    بعد هنر جمالت   گه،یمضخرف د  ی از 

 ی کارا  دیآژانس جد  نیبه به دو ج  مویکار  ی پرکاربرد، رزومه    ی تجار

لبالو از شراب مهمون   وانیوقت فرستادم و خودمو به ل   مهیموقت و ن

 .کردم
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و هفت ساله   ستی . بکردمیم  تیری رو مد  ی زیانگ  جانیه  یزندگ  چه

ن داخل  کرده   هی  ی تو   یتیس  ورکیوی و مجرد  عرق  و  شب جمعه 

ساعت   ی تو  ی تو خونه ا  یراحت  شرتیت  هیدرحال ورزش کردنم و  

واسه   یلیم   چیرفتن نداشتم. ه  رونیبه ب  یلیم   چیهشت؛ اما ه  بایتقر

برق که   هی  ی تو  ی شونزده دالر  یمارتن  هی  دنیچش پر زرق و  بار 

م  ییمردا گرون  شلوار  کت  تاد  گرگ   دنیپوش یمثل  درون  تا 

 کی بوک کل  سیف  ی صفتشونو پنهان کنن نداشتم. پس بجاش، رو

حداقل   -داشتنو چک کنم  هیکه بق   ی گرفتم زندگ  میکردم و تصم

 .گذاشته بودن شیبه نما شونوی که زندگ  ییاونا

شاد از خنده    ی شب جمعه ا  یمعمول  ی اخبارم پر از پستا  ی   صفحه

  ی دوستام که تازگ   کیکوچ  ی غذا و بچه ها  ی عکسا  ،یساعت   ی ها

بدون فکر   یمدت  ختمیریاومده بودن بود. همونطور که شراب م  ایبدن 

پا  سبوکویف و  عکس  نییباال  به  تا  باعث شد    دم یرس  یکردم...  که 

  .ستهیاز حرکت با دمیکشی م  میفحه گوش ص ی که رو یانگشت

از اون و   یبه اشتراک گذاشته بود. عکس  گهینفر د  هیبا    یعکس  تاد

بازو  یزن به  خ  یزن  -هم  ی بازو  م  هیشب  یلیکه  بود.    تونست ی من 
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موها باشه.  آب  ی چشما  ،ییطال  ی خواهرم  پوست    یدرشت  رنگ، 

 ه یکه    ی و همون نگاه پرستش وار احمقانه ا  یگوشت  ی صاف، لبا

  .به تاد داشتم  یزمان

مراسم    هیداشتن به    دیبودن، فکر کردم شا  دهیکه لباس پوش  ی طور

 :رو خوندم رشیز ی . بعدش نوشته رفتنیم یعروس

 (Madeline Elgin) نیالج  نی و مدل  (Todd Roth) روث  تاد

 .کننیاعالم م شونوینامزد

 شون؟ ینامزد

پ  هفتاد روز  هفت  ا  -شیو  م  نکهینه  حساب   - کردمیداشتم 

پا   مونینامزد به    دهیرس  انیبه  قبلش  اون  و  د  هیبود؛    گهینفر 

حت اون  خدا،  بخاطر  بود؟  داده  ازدواج  من   یزن   یدرخواست  که 

 .بهم باهاش گرفته بودم هم نبود انتیخ نیمچشو ح

موس رو حرکت دادم و   ی شده باشه. دستم وقت  ی اشتباه   هی  دیبا

کل  سیف  یاصل  ی صفحه    ی رو تاد  عصبان  کیبوک  از    ت ی کردم 

  .نشده بود یاما البته، اشتباه  د؛یلرزیم
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جواب داده بود. اون   شوییچندتا  یو اون حت  -بود  کیها متن تبر  ده

تو  هی  نیهمچن دستاشون  از  انگشتر    ی عکس  که  رو  هم  دست 

. ی پست کرده بود. حلقه  دادی انگشت زن نشون م  ی رو تو ی نامزد

به خودش زحمت نداده   کمی. من. نامزد سابق درجه  ی. لعنت ی نامزد

که اون   یپرت کردم درحال  تشصور  ی من اونو تو  نکهیبود بعد از ا

  .وض کنهحلقه رو ع دیکشی شلوارشو باال م پیهنوز داشت ز

من از خونش    نکهیدوسال قبل از ا  ی که ما برا  ینبود اون تشک  ممکن

  ن ی مدل  قت،یرو عوض کرده باشه. در حق  میبود  دهیبرم روش خواب

 -بوده  داریخر  هی روث    ی ا  رهیزنج  ی فروشگاه ها  یاحتماال قبال تو

که من ازش استعفا داده   ی کار  نشست،یمن م   یمیقد  زیکه سر م

م  انجام  رو  مجب  دادیبودم  ق  شدمینم  ورپس  به  روز    ی   افهیهر 

 .نگاه کنم  انتکارشیخ

احساسکردمیم  احساس چه  نبودم  مطمئن  مر  ی...  .  ضیداشتم. 

 .ینیگزی. قابل جانیشکست خورده. خشمگ
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  شرفت یعاشقشم پ   کردمی که فکر م  ی مرد  نکهیاز ا  ،یب یطرز عج  به

زندگ به  و  حسود  شیکرده  داده  اشدینم  میادامه  فقط  به   نکهی. 

 .شده بودم واقعا درد داره نیگزیجا یراحت

اصال خاص نبود. بعد از   م یکه ما داشت  ی زیکه چ  کردی م  دییتا  نیا 

چ  نکهیا همه  منو    زویمن  که  بود  خورده  قسم  بودم،  کرده  تموم 

 ز یچ  چیه  نکهیبودم و ا  شی بهم گفت من عشق زندگ  -گردونهی برم

با هم بود  رهیگیجلوشو نم از دو    ای. گال و هدامیثابت کنه ما  بعد 

اون دوباره   -چرا  دمیسه هفته. حاال فهم  زهفته قطع شد. تلفنا بعد ا

 .کرده بود دایپ  شویعشق زندگ

نکرد. فقط احساس غم داشتم.   هیخودمم شوکه شده بودم، گر   یحت

غمگ ز  نیواقعا  درمورد  و   م، یندگبودم.  شان  شغلم،  آپارتمانم، 

ا  گاهم،یجا هم  ییآال   دهی تاد  ازم   شهیکه  رو  داشتم  باور  بهشون 

 .ی قیعشق حق -بود دهیدزد

بستم،    ه یتک  می صندل   یپشت   به چشمامو  و  عم  هیدادم    ق ینفس 

گرفتم نخوام   می. بعدش تصمقیپاک کننده و عم  ی نفسا  دم،یکش
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توه  نیا هرمیبپذ  زویآم  ن یاخبار  چرنده!  اما   یانتخاب  چی.  نداشتم 

  .باهاش کناراومدم 

  ن ی واقع شده اهل بروکل  ریرو کردم که هر دختر مورد تحق  ی کار  پس

زن    هیبعد از جداشدن از نامزد سابقش که قبل از به خونه آوردن  

خواب رفتن و آرامش گرفتن منتظرش نمونده  به تخت    ی برا  گهید

 .ده یانجام م

 .شرابو تموم کردم ی بطر

*** 

 .. مست بودماوهوم

لباس عروس   هی  ی من تو  نکهیا  قتیاگه حرفام واضح نبود، حق   یحت

ز با  درحال  پیپردار  بودم،  نشسته  لباس  پشت  باز  که    یکامال 

م  شهیش  هیاز    مایمستق ناخواسته    دم،ینوشیشراب  بود   هیممکن 

  .رو فاش کرده باشه  یتیواقع

قطراتو قبل از   نی کج کردم و آخر  ی خانومانه ا  ریبه حالت غ   سرمو

کردم. لپتاپم تکون خورد، باعث شد    یخال  زیم  ی رو  ی بطر دنیکوب
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خواب   حالت  سالم   هیاز  بهم  خوشحال  زوج  بپره.  زنده  حالت 

 .کردنی م

 .کنه یهمونکارو باهات م -

 .سمت صفحه تکون دادم شتموانگ

 .انتکاره یخ هی شهیکار، هم انتیخ هیچرا؟ چون  یدونیم -

تو  ی رو  یلعنت  ی پرا داد.  غلغلک  پامو  دوباره    کساعت ی  ی لباس 

که هر بار، قسم    ییاتفاق افتاده بود تا جا  نیا  ی گذشته ده دوازده بار

دوباره با مگس    ی . وقترفتیحشره داشت از پام باال م  هی  خوردمیم

بود.   یچ  دمیبرخورد کرد و فهم  ی زیچ  هیکش زدم روش، دستم به  

داخل لباسو    کردم،ی که لبشو بلند م   یدرحال  .رنگ  یآب  ادداشتی

 .رو خوندم ادداشتیو دوباره  دمیباال کش

 

 

 سون ی به آل"
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پرداز بودم، مرد دست زن را گرفت و پاسخ   ال یگفت، مرا ببخش که خ  او

 ال یدر کنار تو نبودم که باهم خ  نجایا  نیکه زودتر از ا  داد، مرا ببخش

 قتیرا به حق  اهامویتو ممنونم که تمام رو  از  ورد  رنیآ  ی. جمیکن  ی پرداز

 .ی کرد لیتبد

 تو،  عشق

 "دیر

.  کیرمانت   یلیبود. خ  بایز  یلی. خختیفرو ر   ی با آه حسرت بار  قلبم

لباس خاص   نیا  نکهیا  ی دو تا افتاده بود که بجا  نیواسه ا  یچه اتفاق

به    یگرام بشه  داده  دختراشون  به  و  بشه  مست   هیداشته  دختر 

نگاه کردن به   تونستمی تنها شانس بود، اما من نم  نیبود؟ ا  دهیرس

  پ یبوک تا  سیف   ی تحمل کنم. پس تو  وجه  چیصورت تاد رو به ه

 .(Reed Eastwood) ستوودیا دیکردم: ر

با اومد تصور    ورکیوین  ی اسم تو نیدونفر با ا  جیپ یمنو وقت   تعجب

بود. اگرچه لباس    شی مرد احتماال اواسط شصت سالگ  نی. اولنی کن

عروس  ی برا  کمیعروس   سکس  یتازه  اون  سال  و  سن  بود،   یبه 

برا ر  نانیاطم  ی بهرحال  کرد.  ت که  داش  ی زن  ستوود یا  دیدنبالش 
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که اسمش    ییطال  ی سگ شکار  هیبود و   (Madge) اسمش مج

که    یسه تا دختر داشت درحال  ن یبود. اون همچن (Clint) نتیکل

 .کردی م   هیگر  رفتیم   ن ییپا  سایکل  ی از پله ها  شونی کیسال گذشته  

 ی عروس  ی عکسا  خواستیاز من واقعا م  یبخش  نکهیبا وجود ا  یحت

  ج یخودمو شکنجه بدم، به پ  شتری ب  کمیرو دنبال کنه تا    دیدختر ر

 .رفتم ی بعد ستوودیا دیر

پروفا  یوقت حالت    لشیعکس  به  قلبم  ضربان  اومد  باال  رو صفحه 

  .فوق العاده جذاب بود ستوودیا دیر نیبرگشت. ا ی عاد

قدر  قت، یحق  در م  پیخوشت  ی به  کردم  فکر  که  در   تونسته ی بود 

امکان عکس مدل کس   ب یفر  ای  یباشه که محض شوخ  یصورت 

کردم،   کیعکسا کل  ی رو  یاستفاده شده باشه؛ اما وقت  ی افراد مجاز 

جذاب تر.   یکیاز اون    شیکیمرد بودن.    نیاز هم  یا   گهید  ی عکسا

کردم از   کیکل  شکه رو  یعکس  نینداشت، اما آخر  ی اد یز  ی عکسا

  .گرفته شده بود شی زن بود، چند سال پ  هیخودش و  

 .(Allison Baker) کریب  سونیو آل  ستوود یا  دیر  -بود  ی عکس نامزد  هی
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 .کرده بودم دایرنگ و عشقش رو پ یآب ادداشتی ی  سندهینو من

*** 

مکز  لمیموبا ذرت  مثل  رو  یک یداشت  تخت    زیم  ی جهنده  کنار 

رفت برش    یصوت  لیمی ا  ی . دستمو بهش رسوندم و تا رودیرقص یم

 .. واقعا از کنترل خارج شده بودمیلعنت. قه یدق یو س  ازدهیداشتم. 

  

 هیخشک تر بود. به   ابونیدهنم از ب یکردم هضمش کنم، ول یسع

احت  وانیل آب  مسکن،    اج یبلند  ها  ییدسشو   هیداشتم،  پرده    ی و 

برا  ی شده    ده یکش خواب  خورش  ی اتاق  راه  کردن    د یمسدود 

 .وحشتناک درخشان

م  یدرحال آشپزخونه  به  گرسنمو  شکم  مجبور   بردم،ی که  خودمو 

حالت    شدیباعث م   دنینوش   نکهیبا ا  یکردم آب بدنمو برگردونم، حت

آب و قرصا وجود داشت که در جهت    نیب  زی. احتمال تمارمیتهوع بگ 

  .حرکت کنه  ندهیعکس آ

راه برگشتم سمت اتاق خواب، از    ی داشتم دراز بکشم. تو  اجیاحت

دردناک از   ی ادآوردی  هیآشپزخونه رد شدم.    ز یم  ی کنار لپتاپم رو
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شرابو    ی بطر  هیمن    نکهیا  ییاز چرا  -شب تار و مبهم گذشته بود

 .تموم کرده بودم ییتنها

 .نامزد کرده تاد

گند  یدستش عصبان   از امروز حس  و حت   ی بودم چون    ی داشتم؛ 

 هیبودم که بهش اجازه داده بودم    ی از دست خودم عصبان  شتریب

 .خراب کنه مویاز زندگ گهیروز د

 .اه

زوج خوشبخت، البته که مثل   ریمبهم و مه آلود بود، اما تصو  حافظم

 .روز روشن و واضح بود

 ا،یخدا  -وجودم را گرفت  ی مضطرب شدم و وحشت همه    ناگهان

  .ادینم ادمیانجام نداده باشم که   ی کار احمقانه ا چیه دوارمیام

فکرم به در اتاق خوابم    ی حت  رم،یبگ   دهیفکرو ناد  ن یکردم ا  یسع

م  اما  شد،  و   چوقتی ه   دونستمیبرگردونده  احساس  با  نبودم  قادر 

باز    شان یافکار پر و در هم برهم استراحت کنم و بخوابم، لپتاپمو 
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به تاد    دمیفهم  نکهیفتم. از اهام ر  امیبه قسمت پ  میکردم و مستق

 .دمیو به سمت تخت خوابم خز دمیکش یندادم نفس راحت  یامیپ

باالخره احساس انسان بودن کنم    نکهیبعد از ظهر بود قبل از ا  لیاوا 

از شارژر   لمویموبا  ی کارم تموم شد، گوش  ی . وقترمیدوش بگ  هیو  

هام   مایتختم نشستم، به پ   ی شده رو  چیحوله پ  ی و با موها   دمیکش

  نم یکرده بود تا بب  دارمیرفتم. فراموش کرده بودم که تلفنم زودتر ب

 .دارم دیدج  یصوت امیپ کی

د  ی آژانسا  دیشا وقت  ی ا  گهیموقت  بهم    ی شغل  یکه  که  ندارن 

مصاحبه کردن باهام تلف   ی روز رو برا  هی  خواستنی بدن م  شنهادیپ

گوش    ی وقتزدم و برسمو برداشتم تا   (Play) یدکمه پل  ی کنن. رو

 .موهامو شونه کنم   دمیم

دارل - خانم  شلتوننگیسالم،  ربکا   . (Rebecca Shelton)  از

از   دیهستم. من در پاسخ به درخواستتون بابت بازد  ستوودیامالک ا

م برج  هوس  م (Millennium Tower) ومیلن یپنت   ی تماس 

وود   ستیا  ی . آقامیدار  دیوقت بازد  هی. ما امروز ساعت چهار  رمیگ

و   دیمحل رو بگرد  عدشب  نیبود  لیهستن اگر ما  دیدر محل بازد
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با    یاحتماال حوال  د،ی نی بب اگر  امروز؟ لطفا  از ظهر  بعد  ساعت پنج 

باهامون تماس    د یکردن قرار بازد  یقطع  ی برنامتون تطابق داره برا

 .... شماره تلفنمون هستنیریبگ

تخت   ی رو   لمویکه گذاشت رو بر نداشتم چون موبا   ی تلفن  شماره

 ادداشتی. کامال فراموش کرده بودم که آمار مرد  ای انداختم. اوه خدا

مه به عقب برگشتند.    انیه بودم. تکهها و بخش ها از مگرفت  ویآب

اون صورت جذاب. چطور تونستم فراموشش کرده    ی اون صورت. 

کل  ی رو   ادمهیباشم؟   و  کردمیم  کیعکساش  اطالعات  بعد   ،...

وبساشی وگرافیب به  منو  که  ا  ت ی...  اما    ستیامالک  کشوند؛  وود 

 .ادیب  ادمی ویلعنت زی چ هی تونستمینم

جست و جومو گشتم و   ی   خچهیچنگ زدمو برداشتم، تار  لپتاپمو

 .که بهش سر زده بودمو باال آوردم یتیوبسا نیآخر

سهام   ی کارگزار  ی شرکت ها  نیاز بزرگتر  یکیوود    ستیامالک ا  -

امالک را با    نیو منحصر به فرد تر  نیدر جهان است. ما معتبر تر

هر دو   یخصوص  میبه حر  م،ی کن  یمرتبط م   طیواجد شرا  دارانیخر

 ی . چه در بازار به دنبال برامیده  ی م  نانیاطم  ییطرف در حد باال 
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به    ییبا نما  ورکیوین  شهردر    کیپنت هاوس مجلل و ش  کی رو 

ساحل ملک  قصر    د،یباش (Hampton) همپتون  یپارک،  چه 

 ره یداشتن جز  ی خود را برا   ایکوه ها،    ی در دامنه    بندهیفر  یالقیی

ا  یشخص  ی    یایکه رو  ستییجا  ستوودیا  د،ی خودتان آماده کرده 

 .شود یشما آغاز م

که زن در    ییامالک بود، اسم جا  ی جست و جو  ی برا  ی نکیل  اونجا

. به اندازه  ومیلنی کردم: برج م   پی اشاره کرده بود را تا  ی صوت  غامیپ

  ون یلیم   12فروش باال آمد. فقط    ی برا  یمطمئنم، پنت هاوس   یکاف

 (Columbus) کلمبوس  ابانیدر خ   یآپارتمان  تونستمیدالر، من م

داشته باشم.   (Central Park) از سنترال پارک  ی عیبا مناظر وس

 .سمیچک بنو هیبذار برات 

ج  دئوی و   کیداخل    ییسرا  اوهیاز    بعد دو  دکمه   نیو  رو  عکس، 

 یاز ملک قرار مالقات بذارم. درخواست  دیبازد  ی کردم تا برا  کیکل

 :اومد که باالش نوشته بود باال 

حر  ی برا - امن  یخصوص  میحفظ  همه    تی و   ی فروشندگان، 

امالک    دیبازد  ی برا  یدرخواست  لی ملزم به تکم  یاحتمال  دارانیخر
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فروش ما    شیپ  ی   رانهیکه با ضوابط سختگ   یدارانیهستند. تنها خر

 .آشنا هستند با آن ها تماس گرفته خواهد شد

پ   ی خرخر  ضوابط  شما  عال  شی کردم.  .  ستوود یا  ن،یدار  یفروش 

برا نبودم  باال   نکهیا   ی مطمئن  به  و  بشم  مترو  برا  ی سوار    یشهر 

ق  دنید گرون  محل  کافب  مت یاون  پول  باشم، خ  ی رم    ی ل یداشته 

نوشته بودم که واجد    یچ  دونهیاو پنت هاوس. خدا م  دیکمتر از خر 

 .او پنت هاوس شده بودم دیخر طیشرا

خواب   تویوبسا تخت  به  دوباره  و  ببندم  لپتاپمو  خواستم  و  بستم 

 کیرمانت  ی بوک آقا  سیبه ف  گهینگاه د  هیگرفتم    می برگردم که تصم

 .بندازم

 .جذاب بود یلیخ ا،یخدا

 ...اگه شدیم یچ

 .کنم  نکارویا دینبا من

  رونیگرفتن از ذهنم ب  یشکل م   ی مست  نی که ح  ی افکار  چوقتیه

 .خوب نبودن ومدنیم
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 .کارو کنم   نیتونستم ا ینم

 ...اما

 ...چهره اون

 .ادداشتیاون  و

 .قشنگ یل یبود. خ کیشاعرانه و رمانت  یلیخ

  ی دالر  لونیدوازده م  پنت هاوس  هیداخل    چوقتی عالوه... من ه  به

 .بودم دهیرو ند

 .کردم  یکارو م نیا دیواقعا نبا من

با  ی دوباره... من دوسال گذشته رو صرف هرکار  پس انجام   دیکه 

 کرده بودم؛ و اون منو به کجا رسونده بود؟ دادمی م

همنجا یهم  درست درست  منو  بود  یلعنت   ی جا  نی.   - رسونده 

اون   دیآپارتمان مزخرف. شا  نیا  ی نشستن تو  ،ی کاریو ب  یگرسنگ 

شد.    یانجام م   ر ییتغ  هی  ی برا  دی کردم که نبا  ییزمان بود که کارا 

دکمه    ی رو   ی لحظه ا  ی برداشتم و اجازه دادم انگشتم برا  لمویموبا

 .تماس بلغزه ی 
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 .بهش  لعنت

  ی لباس مرتب  -سرگرم کننده باشه  تونستیفهمه. م  ینم  چکسیه

کنم در   ی ثروتمندو باز  یغرب  ی منطقه    ی باالشهر  ه یبپوشم و نقش  

 ی ( ارضا مستوودیا  دیمرد )ر  ی درباره    مویکه دارم کنجکاو  یحال

به ه  ی کنم. چه ضرر ا  ینم  یچ یداشت؟  با    ن یتونستم فکر کنم. 

 ...گنیم یچ ی کنجکاو ی درباره  یدونیحال، م

 .گرفتم تماس

که    یقرار مالقات  د ییتا  ی برا  رهیگیتماس م   نگیسالم. شارلوت دارل -

 ...داشتم  ستوودیا دیبا ر

 سوم  فصل

 شارلوت

  نجا ی هم  یتونیم  نکهیا  ایبه دورو بر بنداز،    یراحت باش و نگاه -

 ی . قرارمالقات قبلی دیم  حیهر کدوم خودت ترج  -یراهرو بمون  ی تو

 .با شما خواهند بود ی و به زود شهیوود داره تمام م ستی ا ی آقا
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پنت    کینشان دادن    ی نفر برا  کی از    شتریب   د یرس  یبنظر م   ظاهرا

ا  یحی هاوس تفر نه تنها  بود.   یحومه    ی تو  ییوود جا  ستیبرده 

مامور شده بود تا به من خوشامد بگه   ی زبانیشهر بود، بلکه خانم م

 .به من داد یبا اطالعات ملک یپر زرق و برق ی ودفترچه 

 :بشه گفتم  دیزن ناپد نکهیاز ا قبل

 .ممنون -

 kelly-green) دمی اسپ  تی ک  نی گر-یکل  فیک  ستادم،ی راهرو ا  در

Kate Spade) ترخ از بخش  که  ت  ی کاال   صیرو   یج  یگمرک 

زدم و احساس   یبه دست آورده بودم چنگ م (T.J.Maxx) مکس

 .شده باشم  یبزرگ اریکردم ممکنه مرتکب اشتباه بس یم

  ی رو از دست م  یبودم. چ  نجایآوردم که چرا ا  یبه خاطر م  دیبا  من

ه  مطمئنا  زندگیچیدادم؟  حداقل   ی.  و  بود  داغون  و  آشغال  من 

نو  میکنجکاو  تونستمیم رنگ    یآب  ادداشتی  ی   سندهیرو در مورد 

خواستم بدونم جه    یرو رها کنم. من فقط م  زیارضا کنم و همه چ

خواستم    یو م  -هردوشون   ی برا  -   هاون مرد افتاده بود  ی برا  یاتفاق

 .باشم  نیخوشب
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م  قهیدق  یس بودم.  صحبت   ی صدا  تونستم یبعد، من هنور منتظر 

هنوز    دیرس  یبه نظر نمفضا رو بشنوم، اما    ی   گهی طرف د  ی خفه  

 .آمدن داشته باشه رون یقصد ب یکس

 .انداز شد نیطن  نیپا در امتداد کف مرمر ی صدا بعد

کاهش شدت ضربان قلبم به سمت   ی زنه. فقط برا یتند تر م قلبم

راهرو به    ان یزوج با ظاهر ثروتمند در م  کیکه همراه    زبان یخانم م 

 .وود ستیا دیزدن نگاه کردم نه ر یقدم م یسمت خروج

در   نکهیرو بغل گرفته بود. قبل از ا  ی دیکه سگ کوچک سف  یزن

 .بشن، به من لبخند زد دیآسانسور ناپد

 وود( کجاست؟ ستیمرد )ا  اون

فراموش کرده    ی کردم که نکنه منو به کل  رتیلحظه، ح  کی   ی برا

همه بس باشه.  خروج  اریجا  در  آنجا  بود.  وجود   یپشت  ی ساکت 

حت با  یداشت؟  من  احتماال  هم  بود  تو  دیاگر  م  ی فقط   ی راهرو 

بزرگ    ی پرسه بزنم و به سمت کتابخانه    یگرفتم کم  میموندم، تصم

بود. قفسه  فضا رو آراسته    انهمرد  ی بود و دکور چوب   کیبرم. اونجا تار
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د  ی ها کتاب سراسر  ز  واریباز  بود.  پوشانده  تا سقف  از کف   ر یرو 

ارزش   دیرس  یوجود داشت که بنظر م   یرانیا   ی   چهیقال  کیپاهام  

تونستم بدست    یسال کامل م   کی   ی از آنچه که من تو  شیاون ب

 .باشه  ارمیب

  ر ی کردن مس  یمست کننده بود. درحال ط   یمیقد  ی کتاب ها  ی بو

کتاب چشمم رو گرفت   نیاز قفسه ها بودم، اول  یکیو خم    چیپر پ

برداشتم   توا  نیف  ی هالکبر  ی ماجراها  –و  مارک   نیاثر 

(Adventures of Huckleberry Finn - Mark Twain) 

 ده یمدرسه شن  ی تو   شی کتاب سال ها پ  نیا  ی آوردم. درباره    ادیبه  

 .ارمیب ادیخودم رو به  یتونستم زندگ  یبودم، اما نم

 .ن یبپرس یداره از ک ی بستگ ،ییکایرمان آمر ن یو بهتر نیاول -

که به عمق وجودتون    ییصدا  د،یلرز  رشیژرف نفسگ   ی با صدا  بدنم

 .کنه   ینفوذ م

 .دم یگذاشتم، به سمتش چرخ  نمیس ی رو رو دستم

 .دیشما منو ترسوند -
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 د؟یتنها بود دیفکر کرد -

ا  -زدم  خیواقعا    -زد    خشکم خو  بش یفر  نکهیمثل  ررو   د یردم. 

نگاه زانوهام  کیاتاق بود. با  نیا ی ز یو رعب انگ یک یبه تار ستوودیا

کردم قد بلندتر   یکه تصور م  ی زیاز چ   یبه لرز افتاده بودن. اون حت

دوخته   شیبرا  یبود که مطمئن بودم سفارش   دهیپوش   یبود و لباس

 کیو متناسب و برازنده بود(. مثل    وختخوش د   اریشده بود )بس

  ن یاندازه بود(. همچن  ارینشسته بود.)بس  نشیس  ی دستکش، بر انحنا 

که هرکس   ی که به تن کرده بود، طور  ی شلوار  ی و بندها  ونیپاپ

مرد   نیا  ی ظاهر( ممکن بود امل بنظر برسه؛ اما رو  نی)با ا  ی گرید

س  ی رو  – سکس  - یعضالن  ی   نهیاون  العاده  فوق  اب(  )جذ  یاونا 

 .بودن

کرد و پرونده   یکه منو نگا م  یدر حال  ستاد،یفقط در آستانه در ا  اون

م  ی ا فکر  داشت.  دست  اما   یادب  یب  ییجورایکردم    یدر  باشه، 

تو من  بگم  ا  چیه  شنامهینما  ای  ویسنار  نیا   ی صادقانه   ی تجربه 

دستش رو به سمت    یدالل معامالت ملک  کیمعموال    اینداشتم. آ



 
36 

 رشیبابت تاخ  نکهیا  ایکنه؟    یدست دادن دراز نم  یبرا  ی مشتر  کی

 کنه؟ ینم یمعذرت خواه

 نش؟یخوند -

 .درونم رو لرزوند گهید کباری صداش

 ؟ یچ -

 Adventures of) نیف  ی هالکبر  ی که دستتونه. ماجرا  یکتاب -

Huckleberry Finn) 

 .مدرسه، سالها قبل  ی کنم... بله تو  یاوه. ام... من دارم...من فکر م -

بهم    ی درونم افتاد، نگاه ناباور  یشد لرزش   یم  کیکه نزد  همونطور

م انگار  بب  تونستی انداخت،  رو  نگاه  نهی درونم جواب سوالش  اون   .

م  یلیخ بودن. کرد. رنگ چشم هاش مثل شکال  ی معذبم  تلخ  ت 

طول بدنم رو از باال   کباریکه    یرنگ   ی قهوه ا  ی   ه یسا  نیتر  قیعم

 .شده بودن تهام سف  نه یگذروندن، س  نییبه پا

 د؟ی باعث شد که اون کتاب رو مخصوصا انتخاب کن یچ -

 :گفتم  صادقانه
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 .یبرجستگ -

 ؟یبرجستگ -

دمه  مق  یداره. اون ب  ی با اتاق هماهنگ  یو قرمزه و به خوب   اهیبله س -

 .دینظرمو جلب کرد...منو به سمت خودش کش

اگر چه    ز،یغم انگ   ی دهنش نقش بست، لبخند  ی رو  یکمرنگ  لبخند

 ی کنه. قدرت و سخت  یداره منو برانداز م  دیرس  ی. بنظر م دینخند

م باعث  ا  شد یاون  کنم.  فرار  رو   نیبخواهم  احمقانه  تالش  همه 

اون    ینیریکه بر اساس ش  یبه کس یشباهت  چیفراموش کن. اون ه

 .داشت رنگ تصور کرده بودم، ن یآب ادداشتی

 .دمیکشی نبود که انتظارش م  ی زیچ نیا

 .د یکنم حداقل شما صادق هست یگمان م -

 .رو تکون داد سرش

 درسته؟  -

 .کرده بودم عرق

 ؟ یچ -
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 .صداقت -

 .د یکش  یگار منو به چالش مگفت که ان  ی طور

 .رو صاف کردم گلوم

 .بله -

اومد و کتاب رو از دستم گرفت، انگشتاش کوتاه منو لمس    جلوتر

بهم دست داد. نتونستم    یحس برق گرفتگ  فیکرد. با اون تماس خف

  رم؛ یازدواج دست چپش بگ   ی چک کردن حلقه    ی خودمو برا  ی جلو

 :نبود. اون گفت  یچیه

 .بود ی زیکتاب بحث برانگدر زمان خودش  -

 .بود؟ دوباره زی چرا بحث برانگ -

 .دونستم یاز اول جواب رو م انگار

اون رو استشمام   لیمشک اص  ی که منتظر جوابش بودم، بو  یحال  در

 ی کتاب ها  گریاد داش رو در امتد  دهی انگشتان کش  دیکردم. ر  یم

 :بمن نگاه کنه گفت نکهی. بدون اد یقفسه کش
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جنوبه. درست قبل از قرن   یاز جو اجتماع  ییکنا  انیب  کی  نیا -

به شکل   ی و برده دار  ی از نژاد پرست  سنده ینو  ی ریحاضره، اما بهره گ

  زیبحث برانگ  نی شده. بخاطر هم  ر یتعب  ی اریمختلف توسط بس  ی ها

 .هیو جنجال

 :نگاهم کرد باالخره

 .ن یدادن، شما متوجه نشده بود ادتونیمدرسه  ی احتماال اونو تو  -

 .دهنم رو قورت دادم آب

نچسب  :(Reed Eastwood) ستوود یا دیکشف در مورد ر نیاول

 .یاز خود راض

 .درسته. توجه نکرده بودم -یاز خود راض نچسب

 .قفسه گذاشت و به من نگاه کرد ی رو سر جاش تو کتاب

 ؟ ی خوند -

 .بود  زیاومد چالش برانگ  یکه از دهنش درم یسوال هر

اما ا  ی نه. من... عادت داشتم رمان ها  - عادتو   نیعاشقانه بخونم، 

 .کنار گذاشتم 
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 .دیهاشو در هم کش اخم

 عاشقانه؟  ی رمان ها -

 .بله -

که اهل مطالعه   یبهم بگو، چطور ممکنه کس   نگیپس خانم دارل -

براش جالب    -یاتفاق   ای  گاهیرمان عاشقانه گاه و ب   ی به استثنا   -ستین

  س یبشه که واضحه ب  یملک پنت هاوس  ی باشه که وارد کتابخونه  

 و پنج درصد کل فضا )منظور ملک( رو اشغال کرده؟

رس  ی زیچ  نیاول ذهنم  به  آوردم   د یکه  زبون  چ  -به  که   ی زیهر 

 .ببره نیمرد رو از ب نیسکوت خجالت آورم کنار ا

کتاب ها   نکهیکنه. ا  ی آدم اضافه م  تی بخونه به شخصبنظرم کتا -

بگ رو  نم  یلیخ  رنیاطرافت  دنجه...  فقط    ی جذابه...    ز ی چ  هیدونم 

از بودن در کتابخانه و   یدر موردش وجود داره )حس خوب  یجالب

 (ردیگ  یدر کنار کتاب ها م

 .بود ی من، جواب احمقانه ا ی خدا
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ب   کنجکاوانه توقع  انگار  داد،  ادامه  تماشام  نگاه    ی شتر یبه  داشت. 

  تش، یمعذب بشم، نه تنها بخاطر جد  یلیشد خ  یاش باعث م   رهیخ

طرف   کیاش به    رهیت  ی جذاب بود. موها  اریبس  نکهیبلکه بخاطر ا

باق برخالف  و  بود  شده  بود.    کامال  شیموها  ی جدا  نشده  مرتب 

 ی رفت. به نظر خطرناک م  یسه روزه اش ور م  شیبا ته ر  نیهمچن

چشم    ی تو  ی زیچ  کیاومد که با لباس متناسبش در تناقض بود.  

به    ینداره من رو خم کنه و به شدت  یگفت که مشکل  ی هاش بهم م

باسنم ضربه بزنه که تا چند روز دردش رو حس کنم. حداقل در 

 .د یبه ذهنم رس  نیا تیاون موقع

  ن ی ذره ب   ریکه اون منو ز  ی ساکت بعالوه طور  ی در کتابخانه    بودن

 .کرد یم  می قرار داده بود و به من زل زده بود عصب

 :دیپرس باالخره

 م؟یجاها رو هم بگرد ی  ه یبق دیبا -

 .هستم  نجایا نیبله... لطفا. من به خاطر هم -

 :لب گفت  ریز
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 .درسته -

فضا ممنون بودم. کتابخانه کم    ریی تغبخاطر    دم،یکش   یراحت  نفس

 .آورد یبوجود م  اهچالیمانند س یکم حس

باسنش به   ی انحنا  ی از پشت به همون اندازه جذاب بود. تماشا  دیر

  یهنگام حرکت با شلوار خوش دوختش در تقابل بود.)شلوارش برا

داخل ذهنم مبارزه    یباسنش تنگ بود.( تالش کردم با افکار جنس

 .کنم 

 .کرد ییراهنما رگذارشیو تاث  بایز ی رو به سمت آشپزخانه  من

 ی ست. همونطور که م  یما کف طبقاتمون از چوب قرمز ماهون -

ذهن آشپزه   ی شده  یطراح -هیخوشگذرون  ی قسمت برا نیا دین یب

وسط   ی   رهیهستن، کانتر جز  ی تیشده. کانترها گران   ی بازساز  رایو اخ

بوش   لیاست  لیهستش. وسا  نیآشپزخانه مرمر برند  از  ضد زنگ 

ن در نوع خودشون هستن، یو گران تر  نیاز بهتر  ز یهستن. همه چ

سف   نت ی کاب دارل  یسفارش   یالک  دی ها،  خانم  شما    نگ،یهستن. 

 د؟یکن  یم ی آشپز
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 .بله در مواقع خاص -

 د ی داشت  یو اگر سوال  دیبه اطراف بنداز  ینگاه  د،یخوبه. راحت باش -

 .دیبپرس 

 .آروم تر شد  یتپش قلبم کم  کرد؟ی با من برخورد م  یمعمول  داشت

صدا  ی آشپزخانه    اطراف زدم،  قدم  ها  ی بزرگ  پاشنه  تق    ی تق 

اش رو مقابل قسمت    ی. ساعد عضالندیچیپ  یاتاق م  ی کفشم تو

تک  ی   رهیجز بدنش    ه یآشپزخانه  منو  داد،  هنوز  مثل چشم هاش 

  ی زندگ   ی رو  یکم  ریاش تاث  یکرد. ظاهرا شکست عشق  ی دنبال م

 .اش گذاشته بود و اون رو پشت سر گذاشته بود 

 :لب گفتم ریز دم،یدزد یکه به اجبار نگاهم رو از اوم م یدرحال

 .خوبه یلیخ -

 هست؟ یسوال -

 .ریخ -

 م؟یادامه بد دیآماده ا -

 .بله -
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  ی عیوس  ی بود، پنجره    کیتار  یمهمان بود. اتاق  تی سوئ  ی بعد  توقف

د  ی منظره    کیکه    یقسمت  ی تو العاده  به   یدن یفوق  رو  شهر  از 

شهر( ساخته   ی وی منظور )و  نیا  ی برا  شتریگذاشت که ب  یم  شینما

 .شده بود

کمد بزرگ لباس رو که   نیداخل ا  ی مهمانه. لحظه ا  تیسوئ  نیا -

حمام   ی دارا  تی . هر سوئد یاون راه رفت رو نگاه کن  ی تو  شهیم   یحت

گرم    ی اختصاص آب  دوش  جکوز  ایبا  وان  ساز  ی بخار،  کف   ی و 

منظره در    نیبهتر  ی اتاق دارا   نیا  دین یب  ی. همونطور که منهیمرمر

 .کل محل است 

  نینداختم، آخر  ی م  ینگاه  زیکه به همه چ  یزمان برد، در حال  یکم

 یکینزد  ی بنظر برسم. در فاصله    ی بستم که جد   یتالشم رو بکار م 

  ی کینزد  نیکه با بدنم متوجه ا  ی کرد، طور  یپشت سرم منو دنبال م 

اون کشش جنس  یم به  نسبت  ا  ی دیشد  یشدم.  از  و   ن یداشتم 

نبودم. اون مرد خو   ا ی   –نبود    دینبود. اون ر  یبموضوع خوشحال 

منو    یکی  نیکرده بودم نبود. ا  یالبافیکه درباره اش خ  ی دیحداقل ر
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 ی و به جا   دمیدور اتاق چرخ  کباری کرد.    ی م  یخال  یاز حس زندگ 

 .انداخت یاولم برگشتم، به من نگاه

 ؟ ی نظر ؟یسوال -

 .بگم  ی زیتموم بشه. چ خواستم یم  فقط

 .بزرگ باشه  یلیمن خ ی برا نجای... آم... که اکنم یفکر م -

حاضر   شهیهم  ی شد، پوشه    نهیتخت نشست و دست به س  ی رو

 .دستش بود ی )موردنظر( هنوز تو

 ...بزرگه یلیخ -

کنم؛    ی کار م  ادیباشه. من... ز   ادیمن تنها ز  ی کنم برا  ی بله فکر م -

 .لذت بردن ازش نخواهم داشت ی برا ی ادیو... زمان ز

 .رهیکامال خ -یعنیشد،  رهیخ بهم

 .یاوه، درسته. آموزش سگ گردان -

 ؟یچ سگ

 د؟یببخش -
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 .انگشت اشاره اش به پوشه ضربه زد با

اطالعاتتون رو   ی و همه    دیشغلتون، شما درخواست رو پر کرد -

.  یسگ گردان  -رسه   یم  ریوقت گ  یلی. اون شغل بنظر خدیفرستاد

 ده؟ ینفر اون رو آموزش م کیچطور 

 .یلعنت اوه

 از خودم دادم؟  یاطالعات چه

 .ساده تر بود   تی واقع  انیدروغ گفتن از ب   ت، یموقع  نیا  ی تو  قتایحق

 .کردم به چرت و پرت بافتن از خودم شروع

گفت - ا   دی همونطور که  پر مشغله   ازین  ی ادیز  التیتحص  ه،یشغل 

 .داره. پشتکار فراوان

 چطور؟ قایدق -

 .سر خودم آوردم ییاست؟ چه بال ی چطور کار یگردان سگ

 ......و آم... اونستهی ا  یو... سگ جلو م  دیستیا  یشما پشت تخته م -

 .کالم از دستم خارج شد ی  رشته
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 :با مضحکه از دهانش خارج شد ی ا کلمه

 گرده؟ یم -

 .بله -

 .شد کیتخت بلند شد و بهم نزد ی از رو  دیر

 دن؟ یم ی پس پول خوب -

کردم، سرم رو تکون   یخودم هضم م  ی که اوضاع رو برا  یحال  در

 .دادم

 .دنینم ر،یخ -

 .د یتر پرس عی رو سر سواالتش

 د؟ یدار  ی پس پس انداز  -

 .ریخ -

ا - به شما    ن ی ده که استطاعت چن  یاجازه رو نم  نیاگر شغلتون 

 د؟یپرداخت پولش دار  ی برا  ی چه برنامه ا  د، یرو داشته باش  ی خونه ا

 ...دارم ی گر ید ی راه ها -
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 .اش سرد شد رهیخ نگاه 

. دیندار  یا  گهیراه د  گهیم  تونیواقعا؟ چون گزارش کارت اعتبار -

که داخلش   دیگلدون هم ندار  کیشما    دیکه بگ   نهیمثل ا  قت یدر حق

 .(دیشارلوت.)آه در بساط ندار  دی کن ییدستشو

 .رو با وقاحت تمام به زبان آورد اسمم

 .چشمام نگه داشت  ی و جلو  دیکش  رونیتکه کاغذ از پوشه ب  کی  اون

 د؟ یاون رو از کجا آورد -

 :گفتم   ی خش دار  ی و با صدا دمی رو از دستش قاپ کاغذ

 د؟ یکرد قیدرموردم تحق -

 :کرد رییتغ ت یبه عصبان شیصدا نت

رو به   ی دالر  ونی لیآپارتمان دوازده م  کیمن    د یکن یواقعا فکر م -

از اون داشته   ی ا  نه یزم   شی پ  چیه  نکه یدم بدون ا  ینفر نشون م   کی

 .دی ساده لوح باش  نقدریا دیتون  یباشم؟ شما نم

 .حس حقارت غرق شدم در
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  ق یگذشته ام تحق  ی در باره    دیتون  یمن نم  ی اما شما بدون اجازه   -

 .د یکن

 .هاش رو تنگ کرد چشم

 نیا  د،یکرد  کی ارسال درخواستتون کل  ی دکمه    ی شما رو  یوقت -

فرار  قتیرسه از حق ی بنظر م ،ی ری. چه غافل گ دی اجازه رو بهم داد

 .د یکن یم

 .رو از دست دادم میتدافع حالت

 د؟ی دونست یپس از همون اول م -

 .دونستم  یالبته که م -

 .از رو بسته بود رشویشمش

 د یاریب   ادیبه    دیرسه بتون   یکه به نظر نم  ییزهایچ  ی   هیبه بق   دیایب -

 .میبنداز ینگاه  دی که داخل درخواستتون وارد کرد

 .نه اوه

 .پوشه رو باز کرد دیر
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 .یشغل: آموزش سگ گردان -

 : سگ ها و گردش قیو عال  عادات

 (Deez Nuts) زناتسیشب در د ریشغل: مد نیآخر

وار    انهیتاز   ی ضربه ا  هیشب   شتریب  – پرتاب کرد    ی رو به کنار  پوشه

 .به پرواز دراومد  اتشیاتاق بود. محتو ی به گوشه 

 نگ؟یخانم دارل دیینجایچرا ا -

 .کردم شیداخل شلوارم ج یکلمه کم  یواقع ی معنا به

 ...نم ی خواستم بب یمن فقط م -

 ...ین یبب -

 .دییسا  یروشنش رو بهم م دیسف ی زد دندان ها یحرف م یوقت

 ...نم ی بله اومده بودم بب -

 .شما

 .د یبدجنس باش نقدریو من انتظار نداشتم ا -

 .بود  یعصب  لبخندش
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ارزش   - با  وقت  به  شما  اهم   کی بدجنس؟  با   د،ید  ینم  یتینفر 

بدجنس؟    دیگ یو به من م  دیشد  نجا یوارد ا  یمشخصات کامال جعل

. در نگیخانم دارل  دیبنداز  نهیبه آ  یکنم الزم باشه نگاه   یفکر م

همونه. چرا   تونی رسه اسم واقع  یبنظر م   ه،یکاف   نی کمال تعجب هم

به من    تونیو دادن اسم واقع  دیت دروغ گف  زهایچ  ی   هیبق   ی درباره  

کنم که ابلهانست. پس نه. اگر من    یمنه، اشاره نم  اقت یاز ل  ش یب

 .گرفتم یحاال با حراست تماس م نیبدجنس بودم، هم

 حراست؟ 

کنه به حراست بره؟ من فقط   یسرزنش کردم. چطور جرات م   اونو

مطمئن شم حالش خوبه   نکهیا  ی اون اومده بودم. برا  دنید  ی برا

حال در  و  خوبه؛  حالشون  اش(  معشوقه  و  )او  آنها  نم  یکه   یکه 

اون واقعا منو آزرده خاطر   ی رفتار زننده    رییتونستم اقرار کنم، تغ

 .کرد

م  - شما  بدون  قتیحق  دیخوا  یباشه.  بودم.    د؟یرو  کنجکاو  من 

 یکه به نظر م   ی ز یچ  ی ... کنجکاو درباره  نجایا  ی کنجکاو درباره  

با اون سرو کار داشتم در تضاده.    رایکه من اخ  یکامال با زندگ  دیرس
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  ز یغم انگ ت یوضع ی خواستم. هفته ها بود که تو یم   رییتغ کیمن 

اسفناک بو  ری گ  یو  کم  کیپس    دم،افتاده  مست    یشب 

غم   ی خواست از آن حال و هوا   یم  یاست کم  نیکردم.)منظورش ا

 دا یرو پ  یسیاسم نو  نیجست و جو کردم و ا   نیرها شود( آنال  زیانگ

 لینه به دال   نم، ی و بب   ام یخواستم ب  ی کردم. م  دایشما رو پ   -کردم

تلف کردن وقت شما. فقط مقدار   ی شوم و سواستفاده گرانه. نه برا

  د یکنه. شا  رییتغ  ی ممکنه روز  زی که همه چ  خواستم یم   د یام  یکم

. من  ستین  تیواقع  یاه یبه س  زی خواستم تظاهر کنم همه چ  یم

خب؟   ارم،ینم  ادی که وارد کردم به    ی اون اطالعات مسخره ا   یحت

قرار مالقات   نیگرفتم تا ا  یکه تماس  نهیا  دونمیکه م  ی زیتمام چ

 – ممکنه سرنوشت باشه    ردمک  یرو بذارم و اون رو گرفتم، فکر م 

 .رو تجربه کنم  ی عاد ریغ ی زی و چ امیب  دیبا که

 .ساکت بود. پس ادامه دادم دیر

از ادیر  کنم،یو من مطالعه م - به شما بگم    تیواقع  نکهی. من  رو 

م عاشقانه مدمی کش  یخجالت  رمان  هنوز  من  فقط    ی.  اما  خونم، 

ها محور  ییکتاب  )اروت  یسکس  تیکه  اونجاکیدارن  از  که    یی( 
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نامزدم   نکهیندارم، چون بعد از ا  یارتباط جنس  یدرحال حاضر با کس

اعتماد کنم    یبه کس  یکاف   ی   دازهتونم به ان  یکرد، نم  انتیبهم خ

هم   ادی. زدیکنم ر  یشن. پس بله من مطالعه م   کیو بذارم بهم نزد

استفاده کنم،    یکوفت   ی خوام از اون کتابخانه    ی کنم و م  یمطالعه م 

که    ستین  ی اگهید  زیکتابم چ  ی داخل قفسه ها  ی از کتاب ها   ریغ

 .دینگرتون نشون بد ندهیآ  ی اخمو دارانیبه خر  دیشما بتون

 .زد( یخم شد )لبخند کمرنگ یدهنش کم

بتون  - اما اگر شما   آرام پز برند کراک پات  کی   ی اون رو تو   دیو 

(Crock-Pot) م   د،یبنداز حق  تونمی من  اما  بپزم؛  رو    قتایاون 

 یلیمن خ  ی برا  ن یاز اون آشپزخانه استفاده نخواهم کرد. ا  چوقتیه

مثل   قایخواهد بود. دق  ایرو  کی  نی اتاق خواب؟ البته ا  نیاما ا   اده؛یز

بحال    ی زیچ  است،یرو  کی  همشتجربه.    نیا  ی همه   تا  من  که 

تجربه   خ  یزندگ  اینتونستم  خاطر  به  من  از  پس   پرداز   الیکنم. 

 .وود ستیا دیکن  تیبودنم شکا

 یجلو  ی  چهیقال ی خشم از اون دور شدم، اما نه قبل از اونکه رو با

 .بخورم زیپام ل
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 چهارم  فصل

 شارلوت 

 ییدستشو  کی  یکرده بودم اشک هام رو تا وقت  یبهش! سع   لعنت

 ی کنم نگه دارم. وقت  دایپ (Millennium) ومینیل یبرج م   یالب  ی تو

  یتا حدود  یکنم حت  ییرفتم که دسشو  یبزرگ م  ی از لژها  یکیبه  

نبود،    یموفق شدم داخل پلکم نگهشون دارم؛ اما اونجا کاغذ توالت

ک و    می دست  فیپس  کردم  باز  دنبال    شروعرو  گشتن  به  کردم 

بودم. دست هام بخاطر    یدر حال  ی دستمال کاغذ که هنوز مردد 

 ستاد یا  ی نم  دنیلرزکه گذرونده بودم از    ی و احساس گناه  ت یعصبان

و تلفنم   زه؛یبر  نیزم  ی رو   اتشیمحتو  ی و گند زدم، باعث شد همه  

ها خورد شد. اونجا بود که درهم    یکاش  یشکست که رو  ی طور

 .افتادم هیگر ه شکستم و ب

اهم  ادیز و فکرم رو درگ  ینم  تیبه مسائل  کنم.   ینم  رشونیدم 

ام   هیشم. گر  هینشستم و اجازه دادم کامال تخل  یتوالت فرنگ  ی رو

  ی طوالن   ی   هیگر  کیباال افتاد نبود.    ی که طبقه    یفقط بخاطر اتفاق 
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اندوه ز از  بود  ی ادیکه  اومده  بزرگ، چاغ و   ی   هیگر  کی  -بوجود 

کردم،    یم   هیتشب  ییترن هوا  کیبه    رواحساساتم    دایزشت. اگر جد

بود که دستاتون    یبخش  نیا ترن  ماز حرکت  باال  با    دیبر  یرو  و 

ما صد  پا  لی سرعت  سمت  به  ساعت  م  ن ییبر  .  دی کن  یسقوط 

که من عادت   ییبود، از اونجا  یخال  ییخوشحال بودم که دستشو

  ی واقعا ناراحت بودم با خودم حرف م  یداشتم که وقت  یوحشتناک

 .زدم

 کردم؟ یفکر م یمزخرف چه

 .احمقم کی ن یمن ع ایخدا ؟یگردان سگ

مرد ترسناک خجالت    هی  ی تونستم کمتر خودم رو جلو  یم  حداقل

شا کنم؟  تار  کی  د یزده  بلند،  قد  که  آدون  ای  کینفر   سیظالم، 

(Adonis)  طرز رفتار نبود؟ کیپروا با  یب 

  شهیو جذاب هم  بیتخوش  یحرف زدن درباره مردها، چرا مردا -

 ها هستن؟ یمثل عوض 
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جواب    کیجواب نداشتم، اگرچه به هرحال    کیمن واقعا انتظار   -

 .گرفتم

لژ صحبت   گهیسمت د  ییداخل دستشو  ییزنونه از جا  ی صدا  کی

 .کرد

 ی کیجذاب بود از    ی که خدا درحال ساختن کالبد مرد ها  یوقت -

پرس فرشتگانش  مرد    ی اگهی د  زیچه چ  د یاز  تا  کند  اضافه  اون  به 

خواست به زبان   ی در نگاه زن بنظر برسد؟ فرشته نم  ی جذاب تر

ب  ی زشت و ب باشد، پس به سادگ  یاحترام  یادبانه  جواب   یکرده 

اضافه شده وارونه   ی قطعه    انهمتاسف  د،یبده   یداد، به او آلت بزرگ

 ی بلند جلو  زیچ  کیبا    افهیمردهان خوش ق  ی نصب شد و حاال همه  

 .انیم  ای شون بدنبدن

 .دمیخند یرجذابیغ ی گرفته  یتو دماغ  ی صدا با

 ؟ یبرام بفرست ی . ممکنه مقدارستیکاغذ توالت ن  نجایا -

 .ظاهر شد ی دستمال کاغذ  ی ورقه  کیدرز در با  ریاز ز یدست

 .دییبفرما -
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 .ممنون -

ا  بعد برا  ی نصف دستمال کاغذ  نکهیار  و خشک   مین یب   نیف  ی رو 

کردم،    زیدستمال خودمو تم  ی   هی کردن صورتم استفاده کردم. با بق

 .جمع کردم  نیزم  ی رو از رو  فم یک  اتیو محتو  دمیکش   ی قینفس عم

 :دمیپرس

 ؟یرونیهنوز اون ب -

  ه یگر  دمی. شن یبله فکر کردم منتظر بمونم تا مطمئن بشم خوب  -

 .یکن یم

 .شمیممنون، اما خوب م -

مخف   یوقت از  رو  گاهمیباالخره  زن  شدم،  خارج  لژ  سمت   ی به 

آ  ی مکتین بود. شا  نهیمقابل  تو  دینشسته   ی هفتاد سالگ  ی حداقل 

دامن و  اما کت  )انگار    یبود که حالت رسم  ده یپوش   یبود،  داشت 

 بود.(  دهیپوش  یرسم نی نچنیخاص لباس ا یمراسم ی برا

 :دیپرس

 دلم؟ زیعز یخوب -
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 .بله خوبم -

 ناراحتت کرده؟ یچ ی گی. چرا بهم نمیرس یخوب بنظر نم -

 .خوام با مشکالتم شمارو برنجونم ینم -

 .راحت تره بهیغر کیوقت ها صحبت کردن با   یبعض -

 .از صحبت کردن با خودم بهتر است  نیکردم ا فکر

 .خوام بدونم از کجا شروع شد ینم  یحت قتایحق-

 .کنار خودش گذاشت یرو به آروم یصندل زن

 .زمیاز اولش شروع کن عز -

 :گفتم  ی گرفته ا  ی صدا با

کشه تا    یهفته طول م  کیبود )  دیخواه  نجایا  ی شما تا هفته بعد -

 کنه.( فی تعر

 :لبخند زد ی گرم به

 .زمان دارم میداشته باش  ازیکه ن ی ه اندازه ا من ب -
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  د یبر  رهیمد ئتیبه جلسه ه  دیرسه قصد دار  یبنظر م  د؟یمطمئن -

 .دیحاضر بش هیریمراسم خ کی  ی تو ای

 م یبودنه، ساعاتت رو خودت تنظ  س یرئ  ی ها  تیاز تنها مز  یکی  نیا -

 نی. واقعا همچیکن  یشروع نم  ی. حاال، چرا با سگ گردونی کن  یم

من    ی زیچ چون  آب  کیهست؟  ممکنه   یپرتغال  یسگ  که  دارم 

 .عالقمند باشه 

رئ  کیاز    شتر یب  ی برا  من با  کردن  صحبت  حال  در   س ی ساعت 

وقت  (Iris) سیر یآ  دمیجد از   یبودم.  کردم،  شروع  اول  از  گفت 

تاد،   دمیام، تموم کردن رابطه ام، شغلم، نامزد جد  ی نامزد  فی تعر

احساس گناهم که    ی   جهیو نت   یدرخواست آپارتمانم در حالت مست 

 .زد نیبا اشک هام زم ییدستشو ی منو تو

گرفته شدم و   ی گفتم که به فرزند   ینامعلوم، به اون حت  یلیدال   به

.  نم یآورده بب  ایکه منو به دن  ی روز مادر  کیخواسته    یچقدر دلم م

روز منو ناراحت کرده که ام  ی زیبا هر چ  قتیکردم که حق  یفکر نم

  قت ی است که روبرو شدن با حق  ن یبکنه )منظور ا  ی کار  ن یبود چن

از غم مشکالت رو کاهش بده   یتونه کم یاونچه هست م  ییو بازگو
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اوصاف خودم رو   نینگاه کرد( اما با ا  ایبه قضا  ی اگهیتا بشه طور د

 .کردم هیتخل  زمیاز اطالعات همراه داستان غم انگ یبا بخش

. من اون مرد رو سرزنش دمیدو  رونیو بعدش من فقط به ب ... -

که باعث شد    نیکنم چون وقتش رو تلف کردم. فقط بخاطر ا   ینم

 .کنم   یاحساس حماقت کنم اونو سرزنش م  میاهایبخاطر داشتن رو

 :باالخره قصه ام رو تموم کردم، اون برگشت و گفت یوقت

منو   - تو  خ  ی ندازیم  یکس  ادیشارلوت  پ  یلیکه   ی م  شیوقت 

 .شناختمش

 یتالش م  یکه وقت  ستمین  ی مجرد  کاریب  نیواقعا؟ پس من اول -

از کوره در    ی خالص بشم بخاطر فشار عصب  تامیکردم از شر مسئول

 .رفتم

 .زد لبخند

 .ی وقت داشته باش یقصه بگم، اگر کم هینوبت منه که  -

 .ندارم ی ا گهید زیاز وقت چ ریدرواقع غ -

 :شروع کرد سیریآ
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سال   - جوان    کی  1950در  دب  17دختر  از  فارغ    رستانیساله 

 ی بازرگان ی رشته   لیرفتن به دانشگاه و تحص ی شد و برا لیالتحص

رفتن؛ و    ی به دانشگاه نم  ی ادیز  ی زنا  نیاز ا  شی. پداشت  ییاهایرو

خوندند    یدرس م  یبازرگان  ی ها در رشته  از اون  یکم  اریتعداد بس

بعد از   ی شب کم  کیرسه.    ی م  نظرکامال مردانه به    ی که رشته ا

خوش چهره و جذاب رو مالقات   یزن جوان نجار  ،یل یفارغ التحص

ا ا  نیکرد.  معاشقه  طول  قیعم  ی دو  و  دختر   دینکش  یکردن  که 

  ، یرو بعنوان منش  یپسرغرق کرده بود. اون شغل  ی ایدن  ی خودشو تو

که نجار براش کار   یتجارت خانوادگ  ی جواب دادن به تلفن ها برا

. عصرهاش رو با کمک کردن به مادر پسر و مراقبت رفتیپذ  کرد  یم

هاش رو پشت سرش گذاشت تا   ا یگذروند و رو  یاز خونه شون م 

 .وزهبس

. زن رفتیکرد و زن پذ  ی مرد خواستگار  1951  سمسیدر روز کر -

زن خانه دار   کی  ییکایآمر   ی ایاز سال بعد رو  شی کرد پ  یفکر م

مرد جوان   سمس،ی بودن رو به سر خواهد آورد؛ اما سه روز بعد از کر 

بعض فراخونده شد.  ارتش  ن   ی به  فراخوانده شده   زی از دوستانشون 
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و خ اون  یلیبودن  با    نکهیا   زا  شیپها  از  بشن  فرستاده  ارتش  به 

حال نجار زن )شوهر زن(   نیشون ازدواج کرده بودن. با امعشوقه

ا  ینم برا   نی خواست  که  خورد  سوگند  زن  پس  بکنه.  رو   ی کار 

کار کردن  با  رو  بعد  و چند سال  بمونه  منتظر  بازگشت شوهرش 

وقت  ی برا بگذرونه.  نجار  پدر  بعد    یتجارت  سال  چهار  باالخره 

برا اون  بازگشت،  خونه  به  با خوشحال  دنید  ی سربازش   ی مردش 

آماده بود. تنها در روز اول بازگشتش، به زن اطالع داد که عاشق  

گستاخ    ی به قدر  یهم زد. حت   رو به  شونیشده و نامزد  گاهیپا  یمنش

رو که به اون داده پس بده تا بتونه   ی بود که از زن خواست حلقه ا

 .بده دشیاونو به دوست دختر جد

 :گفتم 

 ...اوه -

 ی زو ممنو دستش کرد؟ آر  ی نامزد  ی تاد حلقه    دیگفتم نامزد جد  -

 .کردم یحلقم رو به سمتش پرتاب نم چوقتیکنم ه 

 :ادامه داد سیریآ



 
63 

بود که اون دختر    ی کار  نی. ای نکرده بود  نکارویکاش تو هم ا  ی ا -

کرد، حلقه رو به پسر برنگردوند، به مرد گفت که اون رو به عنوان  

. پس از دارهیاش نگه م  یزندگ  ی دستمزد چهار سال از دست رفته  

پ  دوباره  رو  ومقام  قلبش، شان  بهبود جراحات  از  روز  کرد.    دایدو 

  یو فورا حلقه رو فروخت. از پول حلقه برا  تسرش رو باال نگه داش

 .دانشگاه استفاده کرد یبازرگان  ی کالس ها نیاول هیداخت شهرپر

 .. خوش بحالشی وا  -

. او دانشگاهش رو تمام کرد اما  شهیخب داستان اونجا تموم نم -

  ی م   ی شغل سپر  کیکردن    دایپ  ی در تالش برا  ی بد  اریاوقات بس

ه وقت  لیما  چکس یکرد.  کنه  استخدام  رو  دختر  اون  تنها    ی نبود 

منش کار  نجار  یبرا  ی گر  یتجربش  نامزد   یخانوادگ  ی شرکت 

 نکه یا  ی کرد. بجا  شیرا یرزومه اش رو و   یسابقش بود. پس اون کم

منش نجار  ی بگه  مد  ی شرکت  نوشت  بجا  ریبوده،  و   هی ته  ی بوده؛ 

ها و جواب دادن به    متیمثل نوشتن ق   فشیکردن فهرست از وظا

ها و مزاکره کردن در قرارداد ها رو    دهیتلفن ها، آماده کردن مزا 

 ی کیدر    یشغل  ی براش مصاحبه    افته یبهبود    ی فهرست کرد. رزومه  



 
64 

فراهم   ورکیویشهر ن  ی امالک تو  تیریمد  ی ها  شرکت  نیاز بزرگتر

 .کرد

 شغل رو بدست آورد؟  -

  شناخت، یبقش رو م کارکنان نامزد سا   رینه. مشخص شد که مد -

دروغ گفته،    ی با شرکت نجار  فشیدونست که اون درمورد وظا  یم

 .در طول مصاحبه اون رو سرزنش کرد

کون برجسته    ی من با آقا  ی که امروز برا  ی زیمن. مثل چ  ی اوه خدا -

 .اتفاق افتاد

 .قایدق -

 افتاد؟ یخب چه اتفاق -

سال بعد زن   کی کنه.    ی با آدم م  ی جالب  ی ایباز  ا یوقتا دن   یبعض -

رق  کی   ی تو م   بیشرکت  مد  یکار  شرکت  امالک   تیریکرد، 

 ی ، مرد(Mr.Locklear) ریالکل  ی کوچکتر و اون رزومه رو از آقا

مصاحبه اونو سرزش کرد گرفت. اون از مقامش    نی که در طول اول

اون مرد رو به قصد   س گشت. پ  یم   ی خلع شده بود و به دنبال شغل



 
65 

آورد صدا زد؛   یم  ادیکه خودش به    یآوردن گذشته به خوب   ادیبه  

پا پذ  ان یاما در  رو  اون مرد  واجد   رفتی راه  استخدام کرد چون  و 

  می)اگر بخواه  میها که بگذر   نایا  ی استخدام بود و بعد از همه    طیشرا

 .رزومه اش به مرد دروغ گفته بود ی (، درباره می منصف باش

 د؟ یکارش رو د ی  جهیحداقل نت ر یالکل ی واو آقا -

 .زد لبخند

و در   یزن کارش رو ساخت، اون ها به خوب  کی  نکهی. بعد از ا دید  -

  ت یریشرکت مد  تاینها  قتیکردن. در حق  یسکوت کنار هم کار م

شرکت    نیزرگتراز ب   ی کیکردن و اون به    س یامالک خودشون رو تاس

  ی اون دوتا چهل سالگ   رهیمرد بم  نکهیشد. قبل از ا  لیتبد  التیا  ی ها

گرفتن.   جشن  رو  سال   یس تجارتشون  هشت  اونا   شدی م  یو  که 

 .ازدواج کرده بودن

 .دمی لبخندش فهم با

 .رهی الکل سیریفکر کنم اسم شما آ -
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بود که   ی افتاده، سرباز  میکه تابحال برا  ی اتفاق  نی هستم؛ و بهتر -

زن خونه دار بودن    کیهدفم    چوقتیرو بهم زد. من ه  مونینامزد

 ی بودن تو   داریفراموش کرده بودم. خر  اهامویرو  ی نبود. من همه  

 تو بود شارلوت؟ ییایفروشگاه بزرگ شغل رو کی

 .رو تکون دادم سرم

 .سازم یمن به دانشگاه هنر رفته ام. من مجسمه م -

 بوده؟ یک ی که مجسمه ساخته ا ی بار نیآخر  -

 .افتادند  نییپا میها شانه

 .ش یچند سال پ  -

برگرد - به سمتش  که  ساز  ی الزمه  مجسمه  سر   ی )دوباره  از  رو 

 .( ی ریبگ

ا - با  شن.)شغل   یپرداخته نم  میکار صورت حساب ها  نیدرواقع 

 است( ی کم درآمد

  ، یباش  ی که دار  یچطور عاشق زندگ   یاما الزمه که بفهم  دیشا -

  دایپ  ی. پس شغلیخواه  یکه م  ی کن   یکار م   تیزندگ   ی رو  یزمان
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و شب ها مجسمه   یصورت حساباتو پرداخت کن  ی که بتون  یکن یم

 .و آخر هفته ها ؛ی بساز

 .زد لبخند

تو  نیا - از گشتن  رو  تو  ها  نترنتیا  ی کار  ارسال درخواست   یو 

 .داره یدور نگه م یبه امالک واقع یتقلب

 .درسته -

رو   تیموقع  نیافته شارلوت. ا  یاتفاق م  لیدل  کی به    ی زیهر چ -

در   یاز اون خارج بش  ی خوایکه م  ی زیو چ  تیزندگ  یابیارز  ی برا

بگ ارینظر  کار  نی.  م  هیهمون  تنها  تو   ی شاد  ی تونی که من کردم. 

ن  گران،ی. نه درون دیکن   دایرو درون خودت پ  ی قیحق  ست یمهم 

 ه یرو خوشحال کن و بق  ودت. خودت خی د  یم   تی چقدر به اونا اهم

 .دهم یخواهد اومد. من قول م  زهایچ ی 

  یی و ترش رو  یگفت. اونقدر سرم گرم بدبخت   یواقعا راست م  اون

وجود داشتن که عاشقشون   ییزهایبودم که فراموش کرده بودم چ

سفر...    ،ی خودم. مجسمه ساز  ی زهایکردن. چ  یبودم و خوشحالم م
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ا  یدرخواست  نیتر  بیو غر  بیعج بود که خونه رو    نیکه داشتم 

 .کنم   هیانجام دهم ته  خواستم یکه م  ی ها  زیاز چ  یست یاداره کنم و ل

 .سیریممنونم آ  یلیخ -

اون تا   نکهیدادن به ا  تیآغوش گرفتم، بدون اهم  ی تو  قایعم  اونو

 .بوده بهیغر کی  ش یساعت پ کی

 .زمیکنم عز یخواهش م -

که کردم   ی کار  نی نگاه کردم، بهتر  نه یهام رو شستم و به آ  دست

 .ستادی ا  سیریکارم تمام شد. آ  یبود. وقت  ظمیغل  شی پاک کردن آرا

 .شارلوت ادیازت خوشم م -

 :گفتم  ی گرفته ا  ی صدا با

 .خودتون انداختم ادیالبته، من شما رو  -

 .به من داد یت یزیکارت و  اون

 .مال تواه ی دارم. اگر بخوا اریدست کی ی برا یخال  ی جا کیمن  -

 واقعا؟  -
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 .هست تمیز یکارت و ی واقعا. صبح دوشنبه، ساعت نه. آدرس رو -

 .باز مونده بود دهنم

 .بگم  یدونم چ ینم -

آخر هفته   نیکه خودت ا  یقطعه سفال  کینگو؛ اما برام    ی زیچ -

 .اریب  ی ساز یم

 پنجم فصل

 شارلوت 

قد  نیا دفتر  شب   یمیجا،  م  یآشغالدون  کیبه    هی منو   ی نشون 

آشغال   کیماننذ    سیریشارلوت درمقابل دفتر آ  یمی داد.)دفتر قد

 .( دیرس یبنظر م یدون

  ی کارت تجار  ریدونستم، به تصو  یبود م   دهیکه پوش  ییلباس ها  از

 ریالکل  سیریکنم که آ  یاشاره نم  یی طال  ی رنگ با نوشته ها  یکرم

 .تجارت موفق راه انداخته بود کی

 اریلوستر بس  کیانداختم.    یبا ترس نگاه  رشیاطراف قسمت پذ  به

پارک   ابانیکف به سقف مشرف به خ  ی بزرگ درخشان، پنجره ها
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 کی از کل آپارتمان من بزرگ تر بود.    ی کامال باز. الب  ی فضا  -و فضا

منو درحال  ی خانم سبزه   نام  ا  یجذاب  احمقانه  به طرز  به    ی که 

کردم لرزش دست   یم  ی. سعکردپنجره زل زده بودم صدا    رونیب

 .داشتم پنهان کنم ی به سمتش قدم برم  یقتهامو و

ل -   ی تالبوت هستم. من مسئول منابع انسان  زیسالم شارلوت. من 

امروز صبح انتظار اومدنتون    دیگفته بودند که با  ریهستم. خانم الکل

  گه ید  کساعتیحدود    د یجلسه هستن اما با  شونیرو داشته باشم. ا

نکنم و اطراف رو نشونتون بدم و    یباشند. چرا شمارو همراه  نجایا

م ا   مدارک  ی همه    دیتون  یشما  در  رو  پر   انیم  نیاستخدامتون 

 .د یکن

 .ممنون ،یعال اریبس -

از صد نفر    شتریاشغال کرده بود و ب   ریطبقات را امالک الکل  ی   همه

مد چهل  جمله  از  بود،  کرده  استخدام  س  ریرو  آژانس    یامالک، 

و ده ها نفر    یابیبازار  ی از ده شعبه    یکی  ،یو مستغالت واقع  امالک

گفته   ینکرده بود وقت  یشوخ  شیری. آیبانیاز کارکنان پشت  گرید

  ز یبزرگ، به دفتر ل   یبود به کارش ادامه داده بود. بعد از تور گردش



 
71 

پوشه به من داد که   کیدر    ی ادار  ی کاغذ باز  ی دسته ا  زیل  م، یرفت

 .نامم روش نوشته شده بود

 ی کاغذ باز  نیا  ی برم، پس کارت رو رو   یمن تو رو به دفترت م -

استخدام  ی ادار  ی ها قرارداد  ها  تی شروع کن.  برنامه  همراه   ی به 

 ی ، فرم ها(k)401  ی ها  نهیسالمتت اونجاست، اطالعات در گز  مهیب

ه و تا چهارشنبه  پر بش  ازهیکه ن I-9 و W-4 و  می مستق  ی سپرده  

 .اول و پانزدهم ماه هستند خت پردا ی برگردونده بشه. موعدها

 لبهاش زد.)حالت فکر کردن( ی با انگشتش رو زن

م - چ  یاحساس  دارم  م  ی زیکنم  فراموش  امروز   یرو  اما  کنم؛ 

فنجان قهوه تا حاال خورده ام. پس    کیدوشنبه است و من فقط  

 .رفته ادمی دیشا

ازش    دیبزرگ از کل  یحلقه    کیرو باز کزد و    زشی از م  ییکشو  زیل

کردم، در   یکه کارم  ییکردن من به جا  ییخارج کرد، قبل راهنما

 .رو باز کرد و چراغ هارو روشن کرد ی دفتر
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و امروز عصر   دمیدر سفارش م  ی پالک اسم برا  کی. من  نییبفرما -

 .رمیگ  یم  یاضاف دیدسته کل کی

 .دیاشتباه گرفته باش   ی گریشما منو با کس د  دیآمم. فکر کنم شا -

 .د یرو در هم کش ابروهاش

 درسته؟ د،یهست نگیشما شارلوت دارل -

مثل    نیباشم؟ ا  ییجا  نیهمچ  ا یاطاقک    هیداخل    دیبله، اما نبا -

 رسه. کاناپه داره؟ یبه نظر م یی دفتر اجرا کی

 .صورتش نشست ی مسئله تو دنیفهم ینگاه به معن  کی

 .اوه -

 .دیبا دهن بسته خند 

کنم    یکنم و فراموش م  یکار م   نجا یکه ا  یطوالن  ی لیمن مدت خ -

به نظر برسن.   ی رعادیتونن غ   یم   نجایا  ی تو  زهای چ  یچقدر بعض

  ی دگ یرس  ریالکل  ی خانواده    یشخص  ی ازهایبه تمام ن  دیبا  اریدست

و    ؛ی دار  یدسترس  ی ادیز  یکنه. تو به اطالعات محرمانه و شخص
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خواهن    ی. اون ها نمهیصوص خ  یل یخ  شونیزندگ   ریالکل  ی خانواده  

 .ندتش ی بتونه بب  یکه هر کس  ییاطالعات از اتاق خارج بشه جا  نیا

 .رسه  یبنظر م یاوه. باشه. منطق  -

  د؛ یرس   یبنظر م  اریدست  کی   ی برا  ینسبتا بزرگ  ی هنوز فضا   هرچند

  ابان یدر خ  کیو ش  یدفتر خصوص  کی  ی بودم که درباره    یاما من ک 

شغل    کی  -اومد  ی خوب بنظر م  یلیخ   زیکنم؟ همه چ  تیپارک شکا

 یحقوق دائم  کی   رم،یبگ  ادی  سیر یمثل آ  یکه من بتونم از زن  ییجا

  ام یکه با اون ها کنار ب  (Roth) روت  ی بدون وجود خانواده    ا،یبا مزا

خانواده تاد    ی من از کارکردن برا  نکهی)بسوزم و بسازم(. با وجود ا

 یاز مردم طور  یکردم که بعض   یاحساس م  شهیبردم، هم  یلذت م

 ی که تو  ی که دارم بخاطر مرد  یکنن که انگار شغل   ی بهم نگاه م

م من  با    دیخواب  ی تخت  شدن  همخواب  شغل  کی)بخاطر   ی مرد 

 کیاز  شتریب  یلیخ سیر یآ میدرو مالقات کر گهیهمد یدارم(. وقت

به من داده بود و من مصمم بودم که بهش نشون بدم که  شغل 

 .اشتباه نکرده
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  ی دون یم   یالزم داشت  ی زی. اگر هر چیتا شروع کن   ذارم ی راحتت م -

خط   من  کجاست.  من  دفتر  سوال  109که  اگه   یداشت  یهستم 

 .ی ریتماس بگ  یتونیم

 .. ممنوندمی فهم. نه  – صفر – کی -

و با    ستادیا  دیبه مبل رس  یلبخند زد و به سمت در رفت. وقت  زیل

 .دستش به پشت مبل ضربه زد

 یکمی  مکس   –زنانه    ی   هیتوص  ای  حت ینص   – حواست باشه    ،یراست -

ده    یمبل لم م  ی رو   نجایا  ادیروز م  انیقبل از پا  زنه. اون  یالس م

 .آزاره، نترس یکنه باهات سر صحبت رو باز کنه؛ اما ب  یم یو سع

 مکس؟ -

. فقط دوشنبه ها  ستیاطراف ن  نی. اغلب اریپسر خانم الکل  ی نوه   -

آخر هفتش از سه   التیهفته ها. فکر کنم تعط   شتریب   نجا،یا  ادیم

. اون و برادرش بخش فروش امالک کشنبهیتا    شهیشنبه شروع م

انجام   نکارویبرادرش ا   شتریکنن. خب، ب  یکسب و کار رو اداره م

  ی کسب وکار رو اداره م   ییدارا  تیریبخش مد  ری . خانم الکلده یم
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جداگانه هستن، اما تعداد   ی جداگانه با نام ها  ی کنه. اونا شرکت ها

 .میکن   یهر دو شرکت کار م ی کارکنان مثل تو من، برااز   ی ادیز

 .مکس ی هات درباره  هی اوه. باشه؛ و ممنون بخاطر توص -

به   قهیدق  کیرفت.    یم  جیمنو تنها گذاشت سرم گ  زیل  نکهیاز ا   بعد

  یبکشم و سپس کارم رو رو  قیخودم فرصت دادم تا چند نفس عم

 ی و من هرگز درباره    سیر یشروع کردم. آ  ی ادار   ی کاغذ ها   ی توده  

  ت یحقوق موقع  ی . پس مسلما، درباره  میحقوق صحبت نکرده بود

ا  میکار  دیجد بودم.  وقن  یز خوبیچ  نیکنجکاو  که  نشسته   ی بود 

 که در روث  ی زی از چ  نی. هفتاد و پنج هزار دالر! ا دمیبودم فهم

(Roth) بنظر   ایرو  کیمثل    زیبود. همه چ  شتریب  یلیگرفتم خ  یم

  ی دیجد  ریکه مس  یساعت بعد، زن  کی به    کینزد  قای. دقد یرس  یم

 ستادهیضربه زد. ا  دمیمن آغار کرده بود به در دفتر جد  یدر زندگ

 .ودمب

 .ری. آه ... خانم الکلسیری آ -

 .زد یصدا م یاونو با عنوان دوم زیکه ل  دمیفهم
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 . امروز صبح حالت چطوره؟زمیعز س،یریبهم بگو آ -

 .ثباتم یب ینگران بوده که من از نظر احساس دیکردم شا فکر

ا - نم  نجایخوبم.  م   یشکست  قول  سطح دمیخورم.  در  معموال   .

 .هستم ینرمال

 .کرد  یاشاره م یاون به شوخ لبخند

 بردت؟   یبه تور گردش زی . لشنوم یرو م نی خوشحالم که ا -

 .هییبایبله برد. دفتر ز -

 .ممنون -

هنوز   ی ادار  ی ها  ی کاغذباز  نیا  نطوریهم  زیل - داد.  بهم  رو 

 .تمومشون کنم تونمی تمومشون نکردم، امشب م

به دفتر   نییو پا  ی گذاریکارت تموم شد چرا وقتت رو نم  یوقت -

از چندتا  می تونیما م  تلفن بزنم. ییچندتا دی. به هر حال بای ایمن ب 

 ؟ ی دی من رو د ی پسر ی . نوه هامیبگذر هاتت یاز مسئول

بسته   میگذشت یاز طرفشون م  یدفترهاشون وقت  ی هنوز نه، درها -

 .بشه داشونیکم کم پ  دیاما با ستند یگفت اونا داخل ن زیبودن. ل
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.  م یکن  ی م  یمعرف  میشروع به کار کرد  یباشه، پس ما تورو وقت -

 .نمتی بی م گهی د ی چند لحظه 

 .آوردم ادیرو به  ی ز یبود که چ ستادهیکنار در ا اون

 !سیر یآ-

 .سمتم برگشت  به

 بله؟  -

  کل یبزرگ ما  یکه کوله پشت  ییرو باز کردم، جا  ری تحر  زیم  ی کشو

 ف یرو داخلش انداخته بودم و داخل ک (Micheal Kors) کورسم

 .کردم دا یشده رو پ چیروزنامه پ ی بسته 

  د یبهم گفت  ادتونه،یشما ساختم.    ی هفته برا  نیآخر هم  نویمن ا -

 براتون درست کنم؟  نی قطعه سفال کی

کردم   یکه ساخته بودم رو باز م  یگلدان   ی که بسته    یدرحال  سیریآ

زنگ ده و فرسوده    ی با چرخ سفالگر  یبرگشت. از وقت  زمیبه سمت م 

ساختن    ی بار براکرد ده ها    یمجبورم م  نیکردم، هم  یام کار م 

حت  کی آخر،  در  اما  کنم؛  تالش  درست  اون چ  یفرم  که   ی ز یاز 
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آخر هفته   ی اومد. همه    یانتظارش ر. داشتم هم بهتر از آب در م

 ی که گلدان سفال یی کرده بودم، جا ی شده سپر  یرو با گلدان نقاش 

کرده بودم، اما هنوز الزم بود براق    یکوره پخته بودم و نقاش  ی رو تو 

 .داخل کوره برگرده بشه و به

داره، اما   ازین  ی شتر یو پخت ب  یان یپا  لیهنوز تموم نشده. به تکم -

 .شما ساختمش ی که من برا  دیو بدون  دین یخواستم شما بب  یم

 زنبق و سوسن  ی گلدان رو از دستم گرفت. من اونو با گل ها  سیریآ

(Iris -سیریهم اسم آ) کرده    ی( نقاش غی بنفش پر رنگ )بنفش ج

  کهو یاما    دیرس  ی بنظر م  ی نطوری بودم. خوشحال بودم که گلدان ا

 .استرس گرفتم سیریدادنش به آ  ی برا

اطراف   یتجمل  ی هنر  ی که من به قطعه ها  یاز زمان  شتریب  یحت

 .د یدفتر نگاه کرده بودم طول کش

 ش؟ یباشکوهه. واقعا خودت ساخت  نیا -

 .نه یاونو بب ی گلدان رو چرخوند تا همه  سیریآ

 .ستمی. من ماهر و باتجربه نستیکار من ن ن یبهتر نیبله. ا -
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 .سرش رو باال آورد و نگاهم کرد سیریآ

گفت  ش  نیتالشت هستم شارلوت. ا  نیبهتر  دنیپس من مشتاق د -

گلدون.   ف یو فرم ظر  نیگل ها رو بب  یرو  اتیها و جزئ  هی. سازه یانگ

 .یتو خود هنر رو ساخت -ینساخت یسفال  ی تو قطعه 

  د یخوام بدون  یممنون. همونطور که گفتم، هنوز تموم نشده؛ اما م -

 .که کارم رو ادامه دادم و ساختمش

 .رو به دستم داد گلدون

و درباره   رمیم  شی پ  زمیمن پر معناست. من با غرا  یبرا  یلیخ  نیا  -

احساس  ی  بودم.  نکرده  اشتباه  اول  یتو  امروز  که  از   نیدارم  روز 

 .توست ی برا  زهایچ نیبهتر

ا  بعد م  نکهیاز  احساس  کرد،  ترک  رو  رو  یدفترم  ابرها    ی کردم 

که بهم داده بودشون تموم کردم و    زیل  ی هستم. پرکردن فرم ها

اونو با   نکهیتا قبل از ا  رمیدستمال بگ   یرم کمگرفتم ب  میبعد تصم

. چون گلدون هنوز لعابدار چم یدستمال بپ  ی روزنامه بپوشونم اونو تو

کاغذ   ی از رو  دیجوهر داشت که با   ککوچ  ی لکه    کینبود، تهش  
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مال  نم  ده یبهش  باشه.  د  ی لکه    خواستمیشده  بهش    ی اگهیجوهر 

لکه رو قبل    تونمی اگر م  نمیبشه. پس گلدون رو برداشتم تا بب   ده یمال

 .دوباره پاک کنم ی از بسته بند

تا به آشپزخونه برم   دمیدفترم خارج شدم، به سمت چپ چرخ  از

و به سمت    ستادمیبفهمم راه رو اشتباه رفته بودم. ا  نکهیقبل از ا

  ی مکه اول داشتم    ییشروع به قدم زدن کردم. تنها، به جا  گهید

 .نفر برخورد کردم کیگام، درست با  نیرفتم نگاه نکردم، در دوم

با    همونطور برخورد  از  برگشتم    ی   نهیس  کیکه  عقب  به  سفت 

 با یساخته بودمش. تقر  بایگلدون از داخل دستام در رفت. من تقر

آخر هفته ام   ی تعادلم رو بدست آوردم و از افتادن محصول همه  

بود   یکه کردم نگاه کردن به شخص   ی کردم؛ اما اشتباه  ی ریجلوگ

درست قبل   د،یدستانم لغز انیکه با اون برخورد کردم. گلدون از م

 .افتادم نیزم ی با پشت رو  از اون

 ...چه

 .نشست میروبرو مرد
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 حالتون خوبه؟  -

  ی ک یقطعات سرام  انیفقط تونستم در جوابش پلک بزنم، در م   من

 .زده در سکوت فرو رفتم رتیخورد شده ح

 ی صورتش متفاوت بنظر م   ی تو  ییبدون اخم و ترشرو   یبه قدر  اون

 د یشا  -اشتباه کرده باشم  دیکه منو شگفت زده کرد که شا  دیرس

. تا دیرس   یبه نظر م  هیشب   یبود که بطور ترسناک  ی اون فقط مرد

 ی چهره    ی رو  انهیلبخند آروم و موذ  کیخوب بمن نگاه کرد.    نکهیا

 .نقش بست شیبایز

بود. مرد   یاشتباه   چیه نداده  برا  ی رخ  بار دوم قدرت نفس   ی که 

حبس کرد(...مطمئنا   نهی گرفت )نفسم را در سرو از من    دنیکش

 .بود ستوودیا دیر

 ششم فصل

 د یر

رو   زها یچ  یبود. من بعض  نجایبود. اون هنوز ا  دهی فا  یزدنم ب   پلک

 .بودم  دهیند
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 .واقعا خودش بود اون

 .محل شغل و تجارت من ی تو

 .رنگ ینیبلوند پالت ی موها اون

 .یخی یآب  ی چشم ها اون

 (Nordic Barbie) یشمال یبا بارب گهیروز د کی

افتاد، بنظر    ن یباسن به زم  ی رو  من  پشت   که  –  نگیشارلوت دارل – 

د  اد،یم   دهیترس روح  ا دهیانگار  و    ستادم،ی.  کردم  دراز  رو  دستم 

 .بلند بشه نیزم ی کمکش کردم از رو

 ترسونم، چرا همچنان بهم زل زده؟ یم یلیزن رو خ نیمن ا اگر

فکر کردن   ی برا  ی ادیکلمات از دهنم خارج بشه زمان ز  نکهیاز ا  قبل

 نداشتم.)بدون فکر گفتم( 

  ادینم  ادمی  نگ؟ی دارل  زهیدوش  دیکن  یاجرا م  یابانیخ   شینما  دیدار  -

 د؟ یکنیم کار یچ نجایباشم. ا  دهیخر یطیبل وانهیشهر د ی برا

 . ...من ... آه -
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. )حواسش ادیدرب  یجیاز گ   خواستیم   نکهیرو تکون داد مثل ا  سرش

 .اش گذاشت نهیس ی رو جمع کنه( و دستش رو رو

 ؟یکن یچکار م نجای. استوودی... ادیر -

 کنه؟   یداره م ی نوع باز چه

کنم؟   یم  کاریداخل شرکت خودم چ  یپرس  یاز من م  ی تو دار -

 ؟یبهت اجازه داده وارد دفاتر من بش یک

م   دستپاچه پا  د،ی رس  یبنظر  رو  رو    ن ییسرش  دامنش  و  انداخت 

 .مرتب کرد

 .کنم یکار م  نجایمن ا -

افتاد. اگرچه من بهش اجازه    انیرگ هام به جر  ی خون تو  ؟یچ  اون

 ی تا اونو بخاطر به باز  ادیپنت هاوس ب  یداده بودم به قرار مالقات تو

گرفتن و هدر دادن وقتم سرزنش کنم، اما بعد از اون بخاطر برخورد 

شدم؛ اما اون طرز برخوردم رو کامال   مونیو عجوالنه ام پش  دیشد

 .کرد یم هیتوج
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  یکه از ناراحت  یبرات متاسف شدم وقت   یمن درواقع کم  ،یندویم -

خارج از کنترلِ    نجایاما اومدن شما به ا  ؛ی اون روز منفجر شد  ادیز

 ؟ی رد شد یت یاز قسمت امن ی . چطورهیو نابخشودن

رو توش به حرکت درآورد.   ی زیچ  یتیامن  ی من به کلمه    ی   اشاره

صاف کرد و   بود بدنش رو  ده یترس  شی که چند لحظه پ  یهمون زن

من خ برا  رهیبه  با  نیآخر  ی شد.  راه    موندیم  ادمی  دیبار  تنها  که 

 .بود یت یبازکردن زبونش اشاره به بخش امن  ی مطمئن برا

 .به سمتم خم شده بود صداش رو باال برد یکه کم یحال در

  نجا یبردار. گفتم من ا  یتی من با گفتن بخش امن  د یدست از تهد -

 ؟؟ی دیکنم حرفم رونشن یکار م

برا  ی تو  نیریش  ی زیچ  ی بو باعث شد  ا  ی نفسش  کوتاه   ی لحظه 

شا  ی رشته   بدم.  از دست  رو  گل  دیافکارم   Glazed) زدیدونات 

doughnut).   میچند لحظه ا  ی به سرعت تمرکز از دست رفته  

وقت آوردم  بدست  به    یرو  رو  انگشتاش  و  بست  رو  اون چشماش 

  قایدق نیا قعکرد. دروا یم پی... تاداشت نکهیحرکت درآورد مثل ا
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 یتو  ی زیکردن چ  پیتا  -داد  یبود که داشت انجام م  ی همون کار

 .هوا

 .دم یپرس یم دیبا

 ؟یکن  یچکار م ی بخاطر خدا دار  -

 .داد حرف زد یکه به حرکت انگشتانش ادامه م یدرحال

  پ یخواست بهت بگم تا  یکه واقعا دلم م  ییزهایچ   ی دارم همه   -

 ی زیحرف بزنم هر چ   ی مجبور باشم کلمه ا  نکهیکنم تا بدون ا  یم

  ن یهردومون بهتر  ی برا  نی. بهم اعتماد کن، ازمیبر  رونیدلمه ب  ی تو

 .کاره

 .کرد  ی هنوز داشت حرکت م انگشتاش

 .دمیلب خند ریاما ز  رمیخودمو بگ ی تونستم جلو  ینم

 نکهیتا ا  یاحمق به تمام معنا بنظر برس  کیمثل    ی د یم  حیتو ترج -

 گذره؟ یمغزت م ی تو یچ یبگ

 .دیدست از حرکت دادن انگشتاش کش باالخره

 .بله -
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 .کردم مسخرش

 ؟ یرو بزن (Send) فرستادن ی موند دکمه  ادتی -

 .د یخنده دار نرسشارلوت طعنه من  بنظر

بود.    ی حرفه ا  ریکردم غ  یکه داشتم بهش فکر م  ی زیگفتن چ -

ام شغلمو از دست   ی روز کار  نیکنم و در اول  سکی خوام ر  ی من نم

 .بدم

درباره    نمیب  یم - ا  ی که  حرفه  د   ی رفتار   Deez) ناتس  ز یدر 

Nuts) یگرفت ادی ی ادیز یزهایچ. 

 .لعنت بهت -

پاک    دیکل  سیداره.)بک اسپ  ازین  س یبک اسپ   دینفر به کل  کی اوه   -

 کردن( پیکردن کلمات هنگام تا

کردنش لذت    تیمن. حاال در واقع داشتم از بحث کردن و اذ  ی خدا

کنم   ی ادآوریدرآوردن. الزمه که به خودم    ی باز  وانهید  -بردم  یم

 .اون تخلف کرده بود
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چون    نگ؟یدارل  زهیدوش  ی اومد  نجا یبه ا  ی دوباره بهم بگو چطور -

شرکت    نی. ایکن  یکار نم  نجایکه ا  یخودت هم بطور قطع مطمئن

بدم که اگر تو رو استخدام کرده بودم    نان یتونم بهت اطم  ی منه. م

 .شدم  یمتوجه م

 .بزرگم ظاهر شد و بحثمون رو قطع کرد مادر

 .شرکت منه نیا یاز نظر فن -

 .دیبه سمت شارلوت چرخ 

 .ه امخوام بخاطر رفتار نو ی من معذرت م -

 نوه؟ -

که    یانگشت اشاره اش رو به سمت مادربزرگ گرفت درحال  شارلوت

 .کرد یمادربزرگم و من نگاه م  نی به عقب و جلو ب

نوه    نیا - اون همون کس  ی مرد...  تو  ی شماست؟  روز  اون    ی که 

 !یعوض   ی همان دالل پر مدعا  -درباره اش به شما گفتم  ییدستشو

فکر  - و  بودم  نکرده  چهارتا  دوتا  دو  من  ظاهرا  شارلوت،  متاسفم 

 افته.(  یم  یاتفاق نیدونستم همچ ینکرده عمل کردم.)نم
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بنظر   ریمتعجب و غافلگ  یلیحرف هاش، مادربزرگم اصال خ  رغمیعل

 .د یرس ینم

ه  - نم  چوقتیمن  هم  رو  پرمدعا  یتصورش  که شخص   ی کردم 

 .باشه دیر ی کرده بود فیکه تعر یعوض

 :دمیپرس

 د؟ یزن  یحرف م یچ ی درباره  ؟ییدستشو -

 .دادن حیشروع کرد به توض شارلوت

م  یوقت - برج  ر  وم یونیلیمن  کردم،  ترک  دستشورو  از  تا   ییفتم 

. من دمیرو د  سیریبود که آ  ییاستفاده کنم. همونجا  یداخل الب

نم آ  دونستم یواقعا  مادربزرگ شماست.  ناراحت   سیریکه  که  من 

  ت ی سوئ  دنیکه با شما در طول د  یاتفاقات  ی . من همه  دیبودم د

و صحبت    میاونجا موند  یکردم. ما کم  فی افتاده بود رو براش تعر

به من   سیریو همون موقع بود که آ  -میارتباط برقرار کرد   -میکرد

 .رو داد نجایا ی تو  یشخص اریبعنوان دست ی کار ت یموقع شنهادیپ

 .نه، افتضاحه  اوه
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نبود، اون داشت به    یراه  چیشده بود. ه  دییزن تا   نی. نه. افاجعست

 .کرد یم دای پ  یمن دسترس ی معامالت شخص

 لطفا؟  میچند لحظه داخل دفترم صحبت کن  میتون  یمادربزرگ، م -

 .البته -

از نگاه کردن به شارلوت بهم لبخند زد، اون خم شده بود و    قبل

 .داشت  یگلدون شکسته رو برم ی تکه ها

 ی شارلوت و با بانک اطالعات داده    ی گرد  یچرا به دفترت برنم -

خواستم   یت  ی از بخش آ (Stan) . من از استنی ر یشرکت خو بگ 

.  یازش بپرس  یداشت  یتا اگر هر سوال  ادیمالقاتت به دفترت ب  ی برا

ز گلدون  که  ساخت  ییبایمتاسفم  برام  مجبور   یکه  تو  شکست. 

 .کنم تا انجامش بده  دا یرو پ یکی  تونمی. من م یکن زشیتم ی ستین

رو جمع کردم؛ اما ممکنه الزم باشه    شترشی. من بستین   یمشکل -

 .جارو بزنه زهاروی خورده ر نفرکی

 رهیخ  ی با چشم ها  نکهیشکسته رو قبل از ا  ی بلند شد و تکه ها  اون

 .انداخت یکیسطل آشغال همون نزد کی به سمتم برگرده، داخل 
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 ی نوه    ی رو  یتیتراشه حساس  کینصب    ی استن بتونه رو  دیشا -

 .از اون هارو از دست داده باشه یکیرسه  یشما کار کنه. بنظر م

 .رو گاز گرفتم انگشتام

موقع نصب دستگاه دروغ سنج    ادشونی  دیبا - اون رو  باشه  رفته 

 .به داخل برگردونن م یلعنت

 .بحث سرگرم کننده رو تمومش کنم نی الزم بود ا  واقعا

 ی چشما   ی برگرده و ازمن دورشه رو  نکهیشارلوت قبل از ا  چشماس

که دور   یدرحال  شییطال  ی به موها  یمن درنگ کردن. وقت  ی جد

کردم، احساس   یخوردن نگاه م   یشد و به عقب و جلو تکون م   یم

دونستم درونم از احساس    ی. مدی جوش  یام م  نهیدرون س  یبیعج

عکس    کیتنها    لوتشد. عکس العمل من به شار  یگناه مورمور م 

اونو د  ی العمل منطق به هر حال، حاال   وانهیبود که  اما  بود،  کرده 

منو   یکامل رو داشتم. مادربزرگم به آروم  یعوض  کیمثل    یاحساس

 .تا داخل دفترم دنبال کرد. در رو پشت سر هردومون بهم زدم
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مادربزرگ خودت تو رو    یوقت  رهی م   شی پ  یروز آدم عال  یندویم -

 .از خود متشکر بخونه یعوض

از خود    ی)عوض  ی شیاز اونا م  یکی مثل    یوقت  یخب، تو واقعا بعض -

 (یراض

 .بره یمن لذت م ت یاز عصبان ومد یم  بنظر

 اون خوشکله، مگه نه؟  -

مدل   کیمثل    یو بدن   نیریش  ی لبها   را،یگ  ی اگه چشم ها  مطمئنا، 

ز  وارید  ی رو  1950 عنوان  بگ  بایبا  نظر  در  بی ر یرو    ه یشب  شتری. 

 .دختر ابرقهرمان بود ای (Kryptonite) تیپتونایکر

انکار بود، اما واقعا راه نداشت که   رقابل یشارلوت غ  یجسم  ییبایز

)نم   نیا کنم.  اعتراف  رو  شارلوت    یموضوع  کنم  اعتراف  خواستم 

 .داد یو تحت الشعاع قرار مر  شیی بایبودنش ز وانهی.( دباستیز

 .ام رو درهم کردم چهره

 د؟یاونو خوب جلوه بد دی کن یتالش م دیمادربزرگ... چرا دار  -

 .مون اضافه بشهبه جمع کارکنان   نکهیا  ی برا  ه یشارلوت فرد مناسب -
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 :زدم  ادیکردم، فر ی که به سمت در اشاره م یدرحال

به    ستین ی ازینداره، ن ی تجربه وسابقه کار چیاون زن؟ اون زن ه -

  د ی شناخته شدست. با  ی و دروغگو  وانهید  کیشاره کنم که اون    نیا

برا  یمضحک  ی زهایچه چ  نیدید  یم  دنید  ی داخل درخواستش 

 .پنت هاوس نوشته بود

 :پوزخند زد یبا مسخرگ اون

 .دونم یم ،یگردون سگ -

 ن؟یو به هرجهت استخدامش کرد دیدون یم نویشما ا -

 .رفت  یبه قدم زن کردم، فشار خونم داشت باال م  شروع

. )الزم است آزموده ی دار  ازین  ستییر  شیمتاسفم، اما تو به آزما -

با وجود   یتونیم  ی .( چطورردیقرار گ  یمورد بررس  ت یو کار ها  ی شو

ما   ی و تجار  یاطالعات شخص  نیشتریاز ب  یاون به بعض  یدسترس

 ؟ی خوب رفتار کن

 :نشست، بعد گفت   زمیمبل مقابل م ی رو مادربزرگم
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  کنهیم  کاریداره چ  دونستیکرد نم  یدرخواست رو پر م  یاون وقت -

رو    یحت  – دادنش  اون  ومدینم  ادشیانجام  عقل  هی.  در   یلغزش 

مون شب  کرده بود.( ما همه  ی رو  ادهیز  دنی بوده.)در نوش  دنینوش

افته. من همه   یمن اتفاق م  ی . حداقل برامیمثل اون گذروند  ییها

دربا  ییزهایچ  ی  شارلوت  با  زد  رشکه  نم  میحرف  بهت   گم ی رو 

خصوص اون    ه، یچون  برا  یلیخ  لیدل   کیاما   شیکارها  ی خوب 

انداخت.    یخودم م  ادیکه منو    دمیدر اون د  ییزهایداشت. من چ

سرشار   ی انرژ  یداره و نوع  یاون روح و باطن مصمم  کنم یمن فکر م

 .میدار ازین نجایکه ما ا یاز طراوت و تازگ 

 کنه؟  یم یشوخ داره

 .و طراوت ی از انرژ سرشار

 ی تو  دینور خورش  ی درخشش کورکننده    هینظر من، شارلوت شب  به

اما   -دیشا  ،ی بود. سرشار از انرژ  یو خمار  یصورتتون بعد از مست

 .ند یناخوشا  شتریب
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هارو در مردم   یفرد مهربان و دلرحم بود که خوب  کیمن    مادربزرگ

گذاشتم اما در تعجب بودم   یموضوع احترام م  نی. من به ادید  یم

 .تحت کنترل گرفته شده بود انیجر نیکه اون در ا 

 .کردم دیتاک

 .دروغگوه کیاون   -

)دروغ گفتن    ستین  یشگیهم  ی دروغگو  کیاون دروغ گفت... اما   -

ن او  اشتباه کرد.    کی فرق داره. اون دختر    نی(. استی جزء عادات 

. اون مجبور بهیفرد کامال غر  کیبه    -رو بهم گفت  زیشارلوت همه چ

که من    یمردم  نیاز صادق تر  یک ینبود. اون    ی کار  نی به انجام چن

 .تا حاال مالقات کرده بودم

 .تکون دادم ی سرم رو با ناباور  نه،یبه س دست

 .تونم با اون کار کنم یمن نم -

نم  یشغل  تیوضع - گرفته  و جدل  بحث  به  اون  استخدام   شه یو 

نم   یشغل  تیوضع  ی .)درباره  دیر بحث  پول   یشارلوت  تو  کنم( 

نماگ  ،ی پرداخت کرد  تیشخص  اریاستخدام دست  ی برا   ی ادیز  یر 
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هم من شارلوت رو اخراج   ینفر مشترک استفاده کن   کیاز    ی خوا

 .کنم ینم

. من  کنهی م  دایپ  یمن دسترس   یاطالعات شخص   یاون به همه   -

 در موردش بزنم؟ یحرف دینبا

 ؟یکن یم  یرو مخف ی زیچرا؟ چ -

 -نه، اما -

 کنم؟ یم ی من چه فکر یدونیتو م -

 :رنجش خاطر گفتم  با

 ؟ یچ -

  ن یآتش  نقدریا  ز یچ  چیتو رو در مورد ه  یطوالن  ی مدت  ی من برا -

ند مصر  و  کر  دهی مزاج  کنسرت  از  نه  درواقع    یتو  سمسیبودم. 

 .(Carnegie Hall) هال ی کارنگ

 .خوردم یتکون

 د؟یارین ادمیلطفا اون روز رو به  دیتون یم -
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 میبود که من رو در دوران کوتاه قد نیبچه بودم اون عاشق ا یوقت

ها  ی تو عاشق آهنگ  واقعا  کنه. من  بلند  پسران  کر  شاد   ی گروه 

زمان تا  د  ی بودم  به  وشروع  آغاز شد  بلوغم  کر    دنیکه سن  گروه 

احمقانه کردم. من اون رو رها کردم و مادربزرگم   حی تفر  کیبعنوان  

( در  یقی آلت موس  ی داد )چنگ نوع  هبه چنگ زدن ادام  قت یدر حق

 .صدام رو از دست داده بودم گهیکه من د یحال

 :گفت مادربزرگ

 .رو درون تو روشن کرده یبد، اون دختر آتش ایخوب   -

انداختم، از قبول هر    یاون نگاه  نییپا   کیاز پنجره و تراف  رونیب  به

پوستم نفوذ کرده امتناع    ی در اون جمله که مثل گرما تو  یقت یحق

 .کردم

 ...د یمسخره نباش  -

م   ی رو  مادربزرگم بود.  گذاشته  دست  عمق    دونستمیاعصابم  در 

رو درونم به حرکت درآورده    ی زیموضوع حق با اون بود. شارلوت چ
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کرد؛   انینما  رونی ب  در  تی موضوع خودش رو به شکل عصبان  نیبود. ا

  .داشت ی ریوصف ناپذ جانیاما از درون، حس ه

نما  بله، طول  در  وقتم  دادن  هدر  به خاطر  منو  روز    شیاون  اون 

کرده بود، اما به هرحال به من پرخاش کرد و با خشم از    یعصبان

که   ی گذاشته بود طور  ریمن تاث  ی رفت، اون رو  رونیاتاق خواب ب

  م ی مستق  ریدهم.)بطور غ  حیه اش توضتونستم دربار  ینم  ادیمن ز

تونستم فکر کردن   یگذاشته بود( تمام اون شب نم  ریمن تاث  ی رو

  ی بهش رو درون ذهنم متوقف کنم.)تمام آن شب به شارلوت فکر م

 نکه یخشن برخورد کرده باشم، ا  ی اد یکردم.( نگران بودم که با اون ز

درهم بشکنه.    یبه نوع  یو روان  یسهوا باعث شده باشم از نظر روح

 ور (Manhattan) منهتن  ی تصور کردم که همه    ی من اونو طور

پخش شده    ملی( با رتی و عصبان  یاز ناراحت  ادیز  دنی)بخاطر نوش 

ناجور   ی پاشنه ها  ی خوره، پاهاش رو  یم  ی صورتش سکندر  ی رو

  .خوره  یم  چیکفشش پ 

از  تا، ینها کش  دست  اش  درباره  کردن  د  دم یفکر  فکر   گریو  بهش 

ا تا  برخورد کرد؛ و    شیپ  ی چند لحظه    قایدق  نکهینکردم  به من 
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دوباره خودش رو   بیعج  ی اون انرژ  ی درست مثل همون روز، همه  

است که از   ی زیانگ   جانیو ه  بینشون داد، )منظور همان حس عج 

خودش رو بصورت   هید  کباریشد.(    یم  جادیشارلوت در او ا  دنید

حد بهش اجازه    ن یتا ا  یبهش نشون داد، اما چرا؟ چرا حت  ت یعصبان

 خودش کنه؟ ریدم تا منو درگ یم

 .دیوسط فکر کردنم پر مادربزرگ

برات افتاد واقعا روحت رو کشت،   سونیکه با آل  یدونم اتفاق  یم -

 .دهیشروع جد کیوقت  گهیاما اآلن د

کردم مادربزرگم    یبکشه. آرزو م  ر یتباعث شد قلبم    سونیبه آل  اشاره

 .باز نکرده بود انیجر نیرو به ا سونیآل ی پا

 :ادامه داد اون

من    ،ی رینم  جایکه ه  یی. از اونجایرو عوض کن  دتیالزمه که د  -

تو    دم یم  حیبا استخدام شارلوت اونو برات به وجود آوردم. من ترج

 ی تا تنها تو  نمیبب  رونیرو در حال بحث و مجادله با شارلوت اون ب

 .دفترت
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 یب  ییکردن هوا  پیکه مدل معاشرتش تا  یبا کس  دی تونیشما نم -

 .د یست بحث کن مجادله ی صدا بجا

 ؟ یچ -

 نش؟یدیند ردکیاون کارو م یشما وقت ح،یمس ای -

 :دادم حی لب با خنده توض  ریکنم اما ز یتونستم کمک ینم

بمن بگه   خوادیاون گفت بخاطر ترس از دست دادن شغلش نم  -

احمق وانمود کرد داره هر   هیکرده، پس مثل  یفکر م یواقعا به چ

کارمند   نیا  زه،یری م  رونیهوا ب  ی کردن تو  پیدلشه با تا  ی که تو  یچ

 .دیکه شما استخدامش کرد هی بیمسخره و عج

 .دیخندیسرش رو به عقب خم کرده بود و قاه قاه م مادربزرگ

بعض  ه،یعال  ی  دهیا  هی  نیا - اون    دیبا  استمدارایاز س  یدرواقع  از 

قبل از حرف زدن   میریبگ   ادیقاطعانه    دیمون با. ما همهرنیدرس بگ

باشه.   ی بجاکردن    پیتا  ش یاگه معن   ی حت  م،یفکر کن  حرف زدن 

 .. اون منحصربفردهگمیشارلوت م ی که درباره  ه یزیهمون چ نیا

 .تاب دادم چشمامو
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 .خوب اریاون منحصربفرده، بس -

 .شونه ام گذاشت ی فرو نشست و دستش رو رو اقشیاشت

حس    یکن  یو حداقل سع  یبکن   ی لطف   هیدر حق من    یتونیم -

 ؟ یکن جادیدر اون ا ی دوستانه ا

 .دمیکش ی آه یدگیرنج با

 .داشته باشم  یانتخاب ادیبنظر نم -

 در همپتنونز  ی تون ی . فردا مرمیگ   یبعنوان بله درنظر م  نویمن ا -

(Hamptons) کمک بهت به ملک   ی . فردا شارلوت برایکن  نیتمر

تمام  (Lorena) . لورناادیم  (Bridgehampton) همپتون  جیبر

 هیرو  م،یداد  یانجام م  نکاروی. همونطور که قبال هم است یهفته رو ن

 گه ید  اریحاضر بشه بجاش دست  تونه ی لورنا نم  یشرکت وقت  ی تجار

 .کنه یجاشو پر م دارهاید ای هاشیدر طول نما

 .روز کامل با شارلوت کی. هیعال

بار به   نیآخر   ی برا  نکهیقبل از ا  بلند شد و به سمت در رفت  اون

 :سمتم برگرده گفت
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از   شتر یی. تو ب دونهیقلب شکسته م  کیدرباره    ییزهایشارلوت چ -

 .ی با اون وجه اشتراک دار  یاونچه فکرش رو بکن

آل  هر از  شدنم  جدا  به  بزرگ  مادر  م  سونیوقت   ن یا  کردی اشاره 

  ییبحث جا  نیداد. نه تنها در ا  یرنجوند و عذاب م   یموضوع منو م 

که تالش  ییزهایبه چ کردی منو مجبور م شهینداشت بلکه اون هم

رو   یم تالشم  داشتم  واقعا  من  کنم.  فکر  کنم  فراموششون  کردم 

دادن اون رابطه بهم گذشت    انیا که در پ  ی گذر کردن از درد   ی برا

 .گرفتم یرو بکار م

  ی پنجره به وضع بهتر  از  رونیب  ی ساعت بعد از اون به تماشا  م ین

 نیکردم با ا  یزدم و تالش م  یشستم رو بهم م   ی گذشت، انگشتا

برخورد کنم و   ی کنه منطق  یکار م  نجایکه شارلوت حاال ا  تیواقع

  بیتصادف عج   کیبودن اون    نجای. در آخر اام یموضوع کنار ب  نیبا ا

سر و کله زدن و بحث کردن با هم   بدونبود. اصال امکان نداشت ما  

 .می هر روز کنار هم کار کن میبتون 
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اساس  میتصم قانون  برم و چند  به دفترش   - کنم   میتنظ   یگرفتم 

نظر من کار    ریکه ز  ی که فردا انتظار داشتم تا زمان  ی زیچ  ی طرح کل

 .کنه اجرا بشه یم

 .من ریز

 زیچ  نی. ادمیخودم به خود لرز  ری از تصور بدن کوچکش ز  عایسر

 ی و اهانت به کس  ریبود در مورد تحق ی خنده دار و سرگرم کننده ا

ذهن و   ونیم  ی مثل نبرد  نیجذاب بود. ا  یو بدن  یکه از نظر جسم

 .بشه روزیمقدر بود که جسم پ ی عاد طیجسم بود که تحت شرا

و    یاز معمول  نگینبود. شارلوت دارل  یونرمال  ی عاد  طیشرا   نیا  اما

دور بود و الزم بود من گاردم رو باال نگه دارم و    ی لینرمال بون خ

 .حواسم رو جمع کنم 

گذشت،    یذهنم م  ی که تو  ی زی گذاشتن چ  ونیدرم  ی برا  خودمو

پا سالن  از  کردم،  آماده  در   نیی باهاش  کردن  باز  از  قبل  و  رفتم 

 .دم یکش یق ی دفترش بدون در زدن نفس عم
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و شوکه کرد.    جی کاناپه منو گ  ی برادرم، مکس، با پاهاش رو   دنید

ا برا  ریغافلگ  دینبا  نیالبته  خودشو  اون  که  باشه   ریتاث  ی کننده 

حالت    نیکشونده بود. ا  نجایبه ا  دیجذاب جد  اریدست  ی گذاشتن رو

 .مکس بود ی عاد

 :د یپرس ی سرد به

 ستوود؟ یا ی تونم کمکتون کنم آقا یم -

 .زد  ی پوزخند مکس

اما    ن،یرو مالقات کرد  گهیشما دوتا قبال همد  دونمیشارلوت، م -

بعنوان   گهیکنم، به جهت د  یبذار رسما تو رو به برادر بزرگترم معرف

  س یصفتمون شناخته شده هست.)منظور مکس از رئ  طانیش   سیرئ

 .(هستوودیا دیصفت ر  طانیش

 .شد  یعال

رو   یتیموقع   چی( هدیمرد فاحشه )لقب مکس از نظر ر (Ken) کن

بارب  ی برا ( از دست دی)لقب شارلوت از نظر ر  یشمال  یتور کردن 

 .ده ینم
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 هفتم فصل

 شارلوت 

دوم وارد اتاق شد. االن   دیکرده بود که ر  رییکامالً تغ  ی و هوا  حال

  ی م   ادی بودم ب  ییابتدا  ی مدرسه    ی که تو  یوقت  یخودم رو به شکل 

م خاموش  هارو  چراغ  ناگهان  معلم  که  کالس    ی آوردم  تا  کرد 

باز کنه.  آروم  رو  وخوشحال  ی شلوغمون  سروصدا  تموم    یو  رسما 

 .شدیم

 .کف دستهام دوباره عرق کرد ناگهان، 

آ   کی از  استارباکس  میلکارام  ی اتویماک   سی جرعه  از  مکس   که 

(Starbucks) کردم   یبرام آورده بود خوردم، سع  ابانیطرف خاون

درباره    زیموثر نبود، همه چ  ادیخودمو جمع و جور کنم، اما تالشم ز

م  دیر پاپ  -ترسوندیمنو  قامتش،  و  بندها  قه ی  ونیقد  و   ی اش 

از همه ترسناکتر    شیکه ب  ی زیو نافذش؛ اما چ  رایگ  ی شلوارش، صدا

کردم اون از من متنفره.   یبود که فکر م  قتیحق  نی روبرو شدن با ا

 .کرد شدینم ی کار گهیخب د
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.  یجذاب و خاک -برادرش مکس کامال برعکسش بود گهیطرف د از

بود، مکس دلقک   رستانیدب  کی  ییکایشرکت آمر  ی بجا   نجایاگر ا

 .شد  یمعلم بداخالق م دیکالس و ر

اذ  ی تو  مکس و  آزار  کردن  فراموش    یلحظات  ی برا  دی ر   تیزودتر 

 .کوتاه بود یفراموش نیمدت ا نیکمک کرده بود، اما ا

 .به مکس انداخت  ینگاه عصب  دیر

 ؟ یکن یم کاریچ نجایا -

امد خوش  دمونی به کارمند جد  کنم؟یم  کاریدارم چ  ادیبه نظر م  -

  هیتو بگم.)مکس کنا  ی که بخوام برا  هیزیکه نا مانوس تر از چ  گمیم

 (ستی بلد ن   ییخوشامدگو دیکه ر  زندیم

اومدن. اون   یبنظر م  نیمثل خنجر سخت و خشمگ  دیر   چشمان

که افتاده گفته    ی که که من به مکس درباره اتفاق   ی زیاز چ  یحت

 ی از من بر نم  یاما کمک  د؛یرس  ی مبنظر    ی بودم آشفته تر و عصب

گرفته   میبوده و من تصم  یبود مشکل چ  دهی اومد. مکس از من پرس
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صر و  رک  چ  حیبودم  مشکل  بزنم.  غ  ی زیحرف  ر  رینبود    د یاز 

 .ستوودیا

 کهیزیکوچکتر به من گفته بود که به اون چ  ستوودیا  گهیطرف د  از

ندم. به من نگفته   تیشخصا انجام داده اهم  ایبرادر بزرگش گفته  

 نان یوقت ها خشن هم باشه. مکس بهم اطم یبعض تونهیم دیبود ر

.  ستیکنه بدجنس ن   یکه وانمود م  ی به اندازه ا  د یداده بود که ر 

 یکرده. واقعا سخت بود تصور کن   ی رو سپر  یاون فقط سال سخت

رو نوشته رنگ    ی عاشقانه آب  ادداشتیبود که اون    یاون همون کس

بود که؛   نیکرد ا  یمتعجب م  سونیآل  ی که منو درباره    ی زیبوده. چ

رو بخاطر رفتارش ترک کرده بود؟ قطعا دور از تصور و   دیاون ر   ایآ

ازدواج    باره . من وجدانا بخاطر دونستن دردیرس  یامکان هم بنظر نم

 چی اون ه  نکهیکردم و ا  یناکام و شکست خورده اش احساس گناه م 

 .کنم دایاومده بودم تا اونو پ ی من چجور نکهینداشت از ا یسرنخ

 .شد لیبه سمت برادرش متما دیر
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  ی زیچ  نیهمچ  ا ی  ی و کفش هاتو برق بنداز  ی بر  -دونم ینم  -دینبا -

 هیانجام دادن ندارد کنا  ی برا  یکار خاص  چوقتیه  نکهیمکس؟)به ا

 زند.( یم

 .شد  نهیدست به س مکس

 .انجام دادن ندارم ی برا ی ه و کارنه راستش امروز برنامم آزاد -

 .یشوکه بزرگ -

و   ییخوش آمد گو  ی   ته یکم  سیی که من ر  یدون  ی... مالیخیب -

 .استقبالم

 یمبل چرم  ی تو  شتریو خودشو ب  دیاز قهوه اش نوش  یجرعه ا  مکس

 .فرو برد  اهیس

. من ادیم  ینشیگز  یل یبنظر خ  ییامدگوخوش  ی   تهیجالبه که کم -

که تازه امروز کارشو   دیبه کتابدار جد  میند  ی داخل حسابدار  نییپا

بگشروع کرده خوش برایامد   دن یبه د  ینیریخودش  ی .)مخصوصا 

 نشان دهد.( ی کند و خود یشارلوت آمده تا عرض اندام

 .من اونجاست ی توقف بعد -
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 :به برادرش گفت رهیخ دیر

 .درسته -

به هم    هیهر دو شب  نکهیاون ها مشابه اما متفاوت بودن. با ا  ی دو  هر

اما هردو بس ق  اریبودن و  بودن، مکس موها  افهیخوش   ی وجذاب 

 دیپوزخند مسخره. ر  ک یتر با    الیخیتر و ب  بیداشت، عج  ی بلندتر

 ی از من درخواست م   دینبا  ی. دومی هم همونطور بود و مدام عصبان

اما چ بنظرم جذاب   شهی که هم  یافتنین  ستدر مورد د  ی زیکرد، 

روشن کرد که   میمکس برا  دش،ی . باوجود الس زدن شددهیرس  یم

  شدیباعث م   یبه نوع  نیاگه بخوام بتونم اونو داشته باشم؛ و ا  دیشا

از طرف د تنفر ر  یمن حت  گه،یاخراج شم.  نسبت به خودم    دیاز 

ا با  نبودم،  مرموزش شده    ت یحال من مجذوب شخص  نیمطمئن 

 .بودم

 .با شارلوت صحبت کنم  خوامیخب، من م  -

 :گفت دیر
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واقع - کار  و  م  ی زیبرخالف هرچ  ، یدرباره کسب  درحال   ی گی که 

 .. لطفا مارو تنها بگذاری انجامش بود

ر  یوقت م  دیکه  برادرش  سر  پشت  رو  رو   یدر  تر  صاف   ی بست، 

  ن یمبل نشست. نه ا  ی رو  دیام نشستم. برخالف مکس، ر  یندلص

و از نوک دماغش به من    ستهیبا  نهی داد دست به س  یم  حیبرادر ترج

و پاشنه   ستادمی. اامیتونستم با اون کنار ب  ینم  گهینگاه کنه و من د

 .ام باال رفتم یاز صندل وهوا بلند کردم  ی کفش هام رو تو

 ؟یکن  یچکار م ی دار  یکنیفکر م -

وضع   چپ کرد.  نگاهم  تقل  تش یچپ  رو  د یرو  رو  دستام   ی کردم، 

 .شدم ره یام بهش خ ینیب ی ام جمع کردم و از باال  نهیس

 .کنمیمن دارم بهت نگاه م  -

 .ن ییپا ایب -

 .نه -

  ب یو به خودت آس  یوفتیب  نکهیقبل از ا  ن ییپا  ا یب  نگیخانم دارل -

  یسگ جلو  کی حفظ تعادل با    نی. من مطمئنم سال ها تمریبزن
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  یتون یفکر وادار کرده که م  نیشمارو به ا  تونیموج سوار  ی تخته  

  نانو یاطم  نیبهتون ا  تونمیاما من م   ،یرو با چرخاش برون  یصندل  کی

افتادن و ترک خورد بهتون    زیسطح م   ی جمجمتون تو  نبدم که 

 .زنه  یم  بیآس

 .گستاخ بود یعوض کیمرد مثل  نیمن، ا ی خدا

و با من   دین یبش  د یپس شما هم با  ن،یی پا  امیمن ب  نیخوایاگر م -

 .نی صحبت کن

 .داد رونیرو کالفه ب نفسش

 .نیی پا ایباشه، ب  -

 دن یآمدن به تکان تکان خوردن و لرز   نییخنده، قبل از پا  ی برا  فقط

 ی آقا  ی دونی. خب م رهیتا منو بگ  دیبه طرف من دو  دیتظاهر کردم. ر

 .هم داره. نتونستم لبخندمو پنهان کنم   ی بعد جوانمرد   کیبدجنس  

 .کرد اخم

 .ی از عمد اون کارو کرد -
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دراز   مزیم  گریدر جهت د  یو دستانم را به سمت صندل   دمیپر  نییپا

 .کردم

 ستوود؟ یا ی آقا مینیچرا هر دو نش -

 .با غر غر زمزمه کرد که نتونستم بشنوم، اما نشست ی زیلب چ ریز

دندان هام    ی گونه    دیمروار  ی دیگذاشتم و سف   زیم   ی رو رو  دستام

 .گذاشتم شیراوبراش به نما

 د؟ یحرف بزن  دیخواست یم یچ ی درباره  -

 .سفر کوتاه فردامون -

در سمت شرق به   ینشون دادن ملک  ی گفته بود که فردا برا   سیریآ

نوه اش باشه،    دی کردم ر   یکه فکر نم  ییداره، اما از اونجا   ازیکمک ن

 ی روز کامل با مرد  کیشد،    ی. عالامیهنوز نتونسته بودم باهاشکنار ب 

شروع دوباره رو   ک یکردم که    یفکر م   نجایکه از من متنفره؛ و ا

 ی کردم. در عوض من مرد  ی زیبرنامه ر  دیجد  یشغل عال  نیا  ی تو

 هیکنم تا هر ثان  ی صبر کنه من خرابکار  تونستی رو داشتم که نم

 .رهینگاهم کنه و مچم رو بگ  ن یمثل شاه
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 ؟ یسفر بهم بگ ی درباره  ی خوایم یچ -

رو آماده   ی آوردم و خودکار  رونی( ب فمی)از ک  ادداشتیدفترچه    کی

 .کردم

 ی رو( ترک م  نجای)ا  قای دق  میشروع ما ساعت پنج و ن  ی خب، برا -

 .می کن

 صبح؟ -

بزرگ با مساحت باال   ی دارن از مکان ها  لیبله شارلوت، مردم تما  -

 .کنن  دیروز بازد ییدر طول ساعات روشنا

. من تازه کار هستم،  دی ار کنخودپسندانه رفت  نقدریا  ستیالزم ن -

 .دیدون یخودتون م

 .آگاه هستم، بله قتیحق نیاز ا یمن بطور دردناک -

)تو  چشم رو  دفترچه   ی کاسه    ی هام  در  و  چرخوندم  چشمم( 

که    یکردم. در حال  ادداشتیرو    قه یدق  یساعت پنج و س   ادداشتمی

  رش یرو با دو خط ز قایدق ی هر خط، کلمه  ی کرد، ابتدا یتماشا م

 .اضافه کردم
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 .صبح 5:30 -

 :گفتم 

 مترو مالقات خواهم کرد؟  ستگاهیشما رو در ا  -

 .میریم  نیبا ماش  -

 .باشه -

 ی لندن دارم. وقت  ی تو  ی مشتر  کی تماس هفت صبح با    کیمن   -

  هیساعت اول  ی من معموال برا  م،یر   یم  رونیب  کروزی   ی لورنا و من برا

 م،یدیرس (LIE) ی به ال   ی. وقتی زی چ  نی چن  ا یکنم    ی م   ی سفر رانندگ

کنه    یم  یراه رو اون رانندگ  ی   ه یو بق  میریگ   یصبحانه م  ی مقدار

هامو   لیمیو ا  رمی بتونم تماس هامو بگ   کبه مل  دنی تا من قبل از رس

 .چک کنم

 .کنم ینم یاوه. من رانندگ  -

 ؟ یکن ی نم یکه رانندگ  هیمنظورت چ -

 .انجام بدم   مویتونم نوبت رانندگ  یندارم، پس نم  نامهیگواه  یعنی -
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خانم   ک یکه چرا    دمیبودم. پرس  دهیسوال رو نپرس  نیمن واقعا ا  -

 نامش رو نگرفته؟  یو چند ساله هنوز گواه ستیب

 .باال انداختم شونه

  ی که داخل شهر زندگ  یاز مردم  یلی. خگهیکنم د  ینم  یرانندگ -

 .کنن  ینم یکنن رانندگ  یم

 ؟ ی ریبگ ادیکه  ی تا حاال تالش کرد -

 .خوام انجام بدم ی که م هییکارها ستیل ی تو -

 .وسرش رو تکون داد دیکش ی ا گه یآه بلند د دیر

برام    یخوب. کل سفر کوتاهمون رو من م  اریبس - رونم. آدرستو 

 .دنبالت، آماده باش  ام یکن، م لیمیا

 .نه -

 .باال رف شیها ابرو

 نه؟ -
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ا  زدمیم  حدس ز  نیکه  کس  ادیمرد  طرف  از  گفتن  نه  آشنا    یبا 

 .ست ین

 .نمتونی بیدر دفتر م -

 .خونه دنبالت امیخودت راحتتره که اون ساعت ب  ی برا -

 .نمتون یکنم بب  ی م ی که زندگ ییجا ستمینداره. راحت ن یمشکل -

بخاطر   ی.)از کالفگد یبه صورتش کش  نییدست هاش رو باال و پا  دیر

 شارلوت به سواالتش( ی پاسخ ها

  ی اطالعات   گاهیتونم آدرستو از پا  ی که هر وقت بخوام م  یدون  یم -

 درسته؟  ارم،یکارکنان بدست ب 

 ییجا  دنیکنم و د  ی م  ی کجا زندگ  نهینداره؛ اما دونستن ا  یاشکال -

 .متفاوته زیدو تا چ کنم ی م ی که زندگ

 چطور؟  -

 ...خب -

بودم   دهیکه پوش  ییدادم و به لباس ها  هیبه عقب تک  میصندل  ی رو

 .اشاره کردم
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  ی به معن  نیلباسام لخت هستم، اما ا  ریکه من ز  نیدونیشما م -

 .ستیهامو بهتون نشون بدم ن   نهی س دیبا نکهیا

که چشم    ینا گرفت در حالانح  انهیلبخند موز  کیهاش کامال به    لب

 .اومده بود نییداد پا ینشون م رهنمیکه پ  ی هاش به شکاف

 .ی تو بگ یباشن، اما هر چ ه یکنم اونا کامال بهم شب یمن فکر نم -

نگاه داشت. صاف نشستم   کیکردن من با    یعصبان  ییمرد توانا  نیا

 .قرار دادم ادداشتیدفترچه  ی و خودکارم رو دوباره رو

 ؟ یچ گهید -

 کی  نی. ام یدیهمپتون رو به دو خوانواده نشون م  جیما ملک بر -

م  هفت  مشتر  هیدالر  ونی لیملک  حر  انمونیو  دارن   میانتظار 

  تتو یموقع  ی در ورود   ی جلو   ی طور دیحفظ بشه. تو با  شونیخصوص

ملک به خونه وارد نشه. اگر    دنیدر طول د   کسچی که ه   یحفظ کن 

 منیاتاق نش  ی تو  یولتو مسئ  دنی زود رس  یلیخ  یدوم  ی خانواده  

 .یخارجه معطلشون کن یاصل ی ورود  د یکه از د ییجلو

 .ام یباشه، از پسش برم -
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  یمشتر  ی برا  یآماده فراهم شده تا بتون   ی غذا  منیاتاق نش  یتو -

هر دو    ی برا  دیبخورن. البته با  ی ار یب  ی زیچ  هیکه منتظرن    ییها

وقت ا  ی اریب  ی ز یچ  هیرسن    یم   یخانواده  اما  روش    نیبخورن، 

رسن    یزود م  یل یهست که خ  یدارانیجذب خر   ی برا  هیهوشمندانه ا

 ی من نشون دادن خونه به مشتر  ات  رنیمورد نظر م  منیو به اتاق نش

 .رو تموم کنم یقبل

 آماده؟  ی غذا -

راهنما .(Citarella) تارال یس - فهرست  موجوده.    ی در  فروشنده 

تا درصورت وجود    یدانلود کن  تی گوش  ی اطالعات تماس رو رو  دیبا

 .یهر گونه مشکل به اونا مراجعه کن

 .سمت کج کردم کیرو به  سرم

 شنیم  ییرایهمپتون پذ  جینگر بر  ندهیآ   دارانیکه خر  شهیچطور م -

 .داشت ی ترباال  متی اما من نشدم؟ پنت هاوس من ق 

 .پوزخند زد دیر
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ازت نکنه؛ چون   ییرایپذ  چیبود که من به لورنا گفتم ه  نیبخاطر ا -

 .(ی نبود یواقع ی )مشتر یمتقلب کیدونستم که تو  یاز قبلش م

 .اوه -

 .بله. اوه -

که به منحرف کننده   ی تنگ  زیچ  چیلطفا لباس مناسب بپوش. ه  -

 .باشه نپوش

هم  از من  شدم.  دلخور  نظرش  مناسب   شهیاظهار   ی برا  یلباس 

 .دمی پوش یسرکارم م

 ؟یک ی و... منحرف کننده برا ه؟یمنحرف کننده؟ منظورتون چ -

 .گلوشو صاف کرد دیر

  ک ی  نیبپوش. ا  ی دیکه االن پوش  ی زی. فقط مثل چست یمهم ن -

و... اون   ست؛ین   یخوشگذرون  ی روزه برا  کیسفر    کی و    هیروز کار

 .باشه  تونهی م یهر کس

 ؟ یچ ؟یک -

 .باشه  یهر کس تونهی. م یک ی منحرف کننده برا یتو گفت -
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 .حدقه چرخاندم  ی چشمام رو تو 

 نه؟  ،ی رفتیپسرانه م یتیاز اون مدارس تک جنس یکیشما به  -

 .نکرد ییبه سوالم اعتنا دیر

تو  هی - براق  با  ییدارا  ی دفترچه  تو  موجوده.  پرونده  با    دیداخل 

اگر من در دسترس نبودم به    یکه بتون  یآشنا باش  یامکانات رفاه

 .ی جواب بد ادیب  شی که ممکنه پ یهر سوال

 .کردم ادداشتی

 هم هست؟ ی ا گهید زیباشه. چ -

تو  دستش رو در   بیج  ی رو  تلفن همراهش  و  فرو کرد  شلوارش 

 .آورد

ا - بزن  رو  تلفنت  تغ  نجا،یشماره  برنامه.)بهت خبر    رییدر صورت 

 بدم(

 .به نوشتن کردم شروع

 : شارلوتنام
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 نگی: دارلیخانوادگ نام

ناتس   زیکردن د  پیزدم همانطور که به تا  یدرون  ی : پوزخند شرکت

اما بعدش فکر بهتر  ی فکر م . حداقل فکر  دیس به ذهنم ر  ی کردم 

 .زدم یدرون ی پوزخند کردمی م

 ؟یکنیم ی دار  کاریچ -

 .شد رهیبه تلفن خ د،یگردن کش دیر

 .یچیه -

 دم؟یصورتت د  ی تو   یطان یبرق ش   هیلحظه بنظرم اومد    هیپس چرا   -

 .تلفن رو بهش دادم یدستم رو دراز کردم گوش 

 ی فرشته گونه م   ی خانم لبخند   کی گفت    یم  شهی مادربزرگم هم -

 .داره یخودش نگه م ی تو یطان یزنه و افکار ش

 .ستادیغر کرد و ا غر

 .نیبا هم جور شد یبه راحت سیر ینداره که تو و آ یتعجب -

 .داد، به سمت در رفت انیبه صحبتمان پا دیر ی گریحرف د بدون
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کردم من    ی راه رفتن به تلفنم نگاه م  نی داشتم ح  ی وقت  ،یراست -

گلدون داخل دستات   هیزودتر بهت برخورد کردم. مادربزرگم گفت  

 خوامیم   اریخسارتشو ب  دیخورد شد. برام رس  نیزم  ی بوده که کال رو

 پردازم ی نشویبهت هز

. 

 .رو تکان دادم سرم

ن - اول  ست،یالزم  ساخته   شیمواد  خودم  بود.  دالر  چند  فقط 

 .بودمش

 .شد  دهیکش نییپا ابروهاش

 ش؟یتو ساخته بود -

و سفالگر - قبال  کنمیم  ی بله من مجسمه سازم  به هرحال  . خب 

م وقتدادمی انجام  دستشو   سیریآ  ی .  داخل  من  رو    گهیهمد  ییو 

ادنش  موضوع اشاره کردم و گفتم انجام د  نیمن به ا  م،یمالقات کرد

  یی زهایکرد از نو شروع کنم، به چ   قمیتشو  سیریرو فراموش کردم. آ
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چرخ   ی من آخر هفته رو پا  نیبرابرگردم؛ بنا   کنهی که خوشحالم م

  .ساختنش گذروندم  ی برا ی سفالگر

بوده و خب، اون درست گفته بود. الزم   شی چند سال پ  ی برا  نیا

که خوشحالم    ییزهایچ  ی کنم رو  یدر گذشته زندگ   نکهیا  ی بود بجا

بدم. ساختن اون   رییکه من نتونستم تغ  ی زیتمرکز کنم، چ  کنه یم

 .من بود  ی درست برا ریقدم در مس نیگلدون اول

به من زل زده بود، سپس    ی به طرز خنده دار  یمدت طوالن  دیر

ب  دیچرخ او  ب  ی دون گفتن کلمه  آدم    کی  ن یرفت. ع  رونیاز در 

رفتنش    یبه خوب  د یرسیکه بنظر م  ی متکبر  یآشغال، جذاب، عوض

 .آمده

رنگ   یآب  ادداشتی  کیاز اون، بعد از ظهر همون روز، متوجه    بعد

برا  ریقرار داشت شدم. واقعا غافلگ  زمیم  ی که رو لحظه   ی شدم و 

 یرنگ آب   ینیبخاطر تشابه ع  نیقبل از برداشتنش درنگ کردم. ا

  .کرده بودم  دایپ  یبود که مثلش رو از داخل لباس عروس  یادداشتی
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و   بایز  ادداشتی داشتم اون    بایپشتم نشست. من تقر  ی رو  یلرزش

کردم حس کرده بودم رو   دایبار پ  نیاول  ی برا  یکه وقت  یاحساسات

  .کردم یفراموش م

حد   نیکه اومده بودم تا بدونم که تا ا  ی شعوریمرد ب  تونستمیمن

رمانت   یم احساسات  کی تونه  ر  یو  کنم.  تصور  رو  من   ی دیبود  که 

  .احساس و سرد بود یباهاش روبرو شدم ب

ب  نیا دوست   نی چن  نیا  کباریکه    ی مرد  ی درباره    شتریموضوع 

 .کرد یبوده منو کنجکاوم م نیریو ش  یداشتن

ر  یآب  ادداشتی  کی   .دم یکش  یآه از  بودم.    منظورش.د یرنگ  من 

 در  .( داشتی ا  انهی)فرا واقع گرا  یحس سو رئال  نیا  )مال من بود(

 ستی ا  دیاز دفتر ر  شدیبودن که خونده م  ی باال حروف برجسته ا

 :رو خوندم ادداشتی ی  ه یو بق دمیکش یق یوود. نفس عم

ب  اگرشارلوت،" همپتون   جیبر  یدرباره    یشتریسواالت 

 سی هوا بنو یها رو برام توراحت باش اون  ،یدار

 "دیر
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 هشتم  فصل

 د یر

.  دمی)شرکت( رس   ابونیسر خ  ییزودتر به چراغ راهنما  قه یپانزده دق 

ب اونجا،  زودتر  ا  ی جلو  رونیشارلوت  چون   ستادهیساختمان  بود. 

فاصله اونو تماشا کنم. به    نیچراغ قرمز بود، به من زمان داد تا از ا

 یکینزد  یآب خال  ی به سمت بطر  نکهیساعتش نگاه کرد وقبل از ا

به اطراف  ینگاه  یواشکیافتاده بود بره    نیمز  ی که رو  ی محدوده ا

اطراف رو نگاه   شتریب  یرو انداخت. اونو برداشت و کم  ادهیکنار پ

  ابان یخ  ی گشتن تو  ی بطر  هیکرد؟ دنبال    یداشت م  ی ه غلطکرد. چ

 پول؟   یپنج سنت  کیگرفتن  یمنهتن برا ی ها

رفت، خم شد تا اونو جمع کنه، دوباره   ی اگهید  زیبه سمت چ  دمید

دور شد و دوباره همون کار رو کرد. چه غل... چراغ سبز   یقدم   دچن

پ  راست  سمت  به  خ  دمیچیشد،  به   ی جلو  کطرفهی  ابانیو 

قدم به عقب برداشت،    کی  اطی. شارلوت با حتستادمیساختمانمون ا

گنج    ی زن در حال جمع آور   نیبود. ا  یچه کس  نهی بعد خم شد تا بب 

به م از    ای  اهیس  ی )طال  کروبیآلوده   ی ها   ابانیاز خ  یک یآشغال( 
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مرسدس اس  دنیبود و نگران بود که نکنه سر رس یت یس ورکیوین

 .دمیکش نییام رو پا ی دود  شهیمشکل ساز بشه. ش  560

 ؟ ی آماده ا -

 .اوه بله -

راه   مهین  ی تو  نکهیراست رو نگاه کرد بعد چپ رو، قبل از ا  سمت

 .به سمت بلوک سرگردون بشه انگشت اشاره اش رو باال آورد

 .لحظه هی -

رفت و آشغال   یسطل آشغال م   کیبه طرف    یاونو تا وقت  چشمام

.  ه یکرد. عال   ی انداخت دنبال م  یکه جمع کرده بود داخلش م   ی ها

کنه بلکه   یم زیشهر رو هنگام طلوع آفتاب تم ی ها  ابانینه تنها خ

 .رسه یبنظر م   یکار عال نینگام انجام ادامن ه ریباسنش ز

 .شاگرد رو باز کرد و سوار شد در

 .ر یصبح بخ -

 .. به داشبورد اشاره کردمه یهم هست، عال سرحال

 .هست ی اونجا دستمال کاغذ -
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 .در هم رفت یجیکوچکش از گ ین یب

 .دمیکش ی کالفه ا آه

 .کردن دستات زیتم ی برا -

برگشته بود. شارلوت دست هاش رو باال آورد،    یطان یلبخند ش  اون

صورتم   ی کف دست هاش رو به سمت من گرفت و اون ها رو جلو

 .انداخت یتکون داد، دستم م

 ؟ یدار کروبیترس از م ی ایفوب -

 .کن زشونیفقط تم -

 .بشه یطوالن یروز کوفت کی قرار بود  امروز

کرد   یم  زیمحدوده دور شدم و همونطور که اون دستاش رو تم  از

که از شهر   یاز ما تا زمان  چکدومیبه سمت تونل به راه افتادم. ه

د  ریو در مس  میخارج ش عوارض سمت  قرار    گهی پرداخت  منهتن 

 .نزد  یحرف میریبگ

 ؟ ی از اون مجوزا ندار یکیتو  -
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سرمون که فقط پول    ی بزرگ باال   ی که به تابلو  یدر حال  شارلوت

 .دیکرد پرس یکرد نگاه م ینقد قبول م

ش کردم که استفاده   ی بار  نی. بله اما آخریکیمجوز الکترون  کی  -

 .بود و داخل اون جا گذاشتمش گمید نیداخل ماش

 ه؟ یچز نیهمچ ا ی ی ون کار کی گتون ید نیماش -

 .(Range Rover) رنگ رووره هینه  -

 ؟ ی دار ازین  نیچرا به دوتا ماش -

 ؟یپرس یسوال م نقدریچرا ا -

داشتم سر    یمن فقط سع  ،یادب باش  ی ب  نقدریا  د ی. نباحیمس  ای -

 .حرفو باز کنم 

 سونیبود که روور مال آل  نیا  قتی شد. حق   رهیاز پنجره خ  رونیب  به

 ون یزن در م  نیخجالت آور و افتضاح رو با ا  ی ماجرا  نیبود؛ اما من ا

  ک ی  ی ما بودند، پس برا  نیال  ی جلوتر تو   نی ذاشتم. دو ماش  ینم

پولم   فیک  دمیفرو کردم وفهم  بمیج  ی دستم رو تو  ی دالر  ستیب

 .رو داخل داشبورد انداخته بودم
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 ؟ ی اریپولمو برام از داشبورد در ب فیک شهیم -

 .از پنجره ادامه داد رونیشدن به ب رهیخ به

 ؟یلطفا تو اون جمله استفاده کن  ی چطوره از کلمه  -

خودم و جمع کننده عوارض    نیب  نیماش  کیکننده و با تنها    دیام  نا

حالت    نیاپولم رو برداشتم.    فیمواجه شدم، خم شدم و خودم ک 

و فوق   ییتماشا  یینما  کی(، متاسفانه، به من  شنی)پوز  ی ریقرارگ

پاها از  در    ی العاده  داد.  شارلوت  فرم  رو  و  تراش  خوش  و  برنزه 

ا زدم.  بهم  محکم  رو  بزرگراه   م ی گذشت  یعوارض  زداشبورد  وارد  و 

دنبال   تیف یگرفتم ک   میتصم  م،یشد (Long Island) لندیالنگ آ

 .رو امتحان کنم دمونیجد اریدست ی کار ریکردن مس

 چند اتاق خواب و حمام داره؟  می ن یبب  میخوا یکه امروز م یملک -

به   دیبا  یچرا کس  دونمیپنج اتاق خواب و هفت حمام. هر چند نم -

 .داشته باشه  اجیتا اتاق خواب احتهفت 

 ساختمون استخر چطور؟  -
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با سنگ   ی کوهستان  ی   اچهیدر  کیآب پاش. گرم. به شکل    ی اسپر -

 .آبشار کیشده و  یطراح یواردات ییایتالیمرمر ا

  ییاز توپ ها  یرو انجام داده بود... هرچند که بعض  فشیتکال  اون

انداخت رو به نفع خودم گرفتم.)هرچند بعض  که   ی از موارد  یکه 

 انجام داده بود به نفع خودم برداشت کردم.(

 چند فوت مربع؟ -

اضافه  هیاصل  ی فوت خونه   4,752 - به    یخونه    ی برا  650  ی . 

 .استخر که گرم هم هست

 ها؟  نهیتعداد شوم -

خونه،   - داخل  تا  داخل  رویب  یکیچهار  اون.  گاز  ی از  همه    ی ها 

 .سوز  زمیها ه  یهستند، خارج

 لوازم خانه؟  -

و  (Gaggenau) ، گاگناوا(Viking) نگیکیوا  ییکایآمر  مارک -

  خچالی  ی حرفه ا  ی سر  کی  قتی در حق .(Sub-Zero) رویز-ساب

فر ز  زر یو  آشپزخونه    روی ساب  داخل  بخش   یاصل  یجداگونه  و 
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 یکه شگفت زدتون م  ی زیاستخره؛ و چ  ی خانه    ی تو   گهید  یبیترک

سه   ب  بیترک  خچال،یکنه،   وسیپر  یخودرو  کیاز    شیشده، 

(Prius) ارزه. من چک کردم یم. 

که داخل   دمیپرس  یاشتباه بکنه، پس سوال  کی  خواستمی . مهممم

 .راهنما نبود ی دفترچه 

 انجام شده؟   یتوسط ک یداخل ونیو دکوراس -

گ  نیکروال - گ (Carolyn Applegate) تیاپل  اپل  و   تیاز 

 .(Mason Interiors) سنیم یداخل  ونیدکوراس

  خواستم یم  نکهیمبارزه رو درونم به راه انداخته بود. با ا  نیتر  بیعج

 ن یاز وجودم همچن  یبخش  کیکنم،    عشیاشتباه کنه تا ضا  هیاون  

 .زد که اون کارش رو درست انجام داده بود ی درونم تلنگر 

 ...که یو کس -

 د؟یببخش -

انجام شده؟   یتوسط چه کس  یداخل  ونیدکوراس  یو طراح  ی گفت -

 .باشه  ” که یکس“  خواستیاون م
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 .شدم سرفه کنم تا لبخندم رو پنهان کنم مجبور

 .ی انجام داد  فتویخوبه. خوشحالم که وظا -

.  م یدیهمپتون رس  جیبه امالک بر  دیبازد  نیساعت قبل از اول  کی

 د یبودند. من با  ی مشغول آماده ساز  فاتیشرو ت  ییرایمسئوالن پذ

دادم، پس به شارلوت   یجواب م  لی میزدم و به چند ا  یچند تلفن م

بده و   قیبزنه تا خودشو با اون تطب  ی ملک بگرده و دور  ی گفتم تو

اتاق بزرگ در حال برانداز کردن   ی تو  اونوساعت بعد،    می آشنا کند. ن

 .دمید ینقاش کی

 .پشت سرش رفتم تا

 .ستن ین   یها فروش  یاز نقاش   کدومچیهنرمنده. ه   هیصاحب ملک   -

اون به خونه    یدونست   یبله خونده بودمش. اون فوق العادست. م  -

م  ی ها قصه    یسالمندان  به  و  درباره    ی ره    ی چگونگ  ی مردم 

 ده یاز شن  ی ریده و بعدش تصو  یبا همسراشون گوش م   شونییآشنا

م داستان ع  ی اش درباره   ها  اون  ا  ی م  نه یب یاشقانه  اگر    ن یکشه؟ 

 .کهیرمانت  یلیاز اونا باشه من شگفت زده شدم. خ یکی
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بود، اما   ده یکش  ریرستوران رو به تصو  کیداخل    یزوج  ی نقاش  نیا

که مقابل    یکرده، کس یرو نگاه م  ی ا گهیمرد د  دی رس  یزن بنظر م

 .زد ینشست و لبخند م  یم  زیزن سر م

چشم   یکه زن به مرد متفاوت  یقسمت   که؟یرمانتکدوم قسمتش   -

که   ی قسمت ایکنه،  ی که صورت حساب رو پرداخت م ی داره تا کس

که    یکه زن در حال  شهیمتحمل م  ی ننگ خجالت آور  چاره یمرد ب

در عرض چند ماه    خوادیکه م  شهیهنوز متوجه نم  کنهیم  یوارس

 .همون کارو باهاش بکنه

 ینگاه کردم و در سکوت با اون احمق مشکوک همدرد  ینقاش  به

.  ستیکه اون وفادار ن  یحاال بهتره بفهم  ق،یکردم. بهم اعتماد کن رف

 .شارلوت برگشت و رو به من کرد

 ست؟ین  نطوریا ، یواو. تو واقعا تنوع طب -

 .آدم واقع گرام هیمن  -

 .به کمر زد هاش رو دست
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آم واقع گرا   هی.  یمن بگ  ی مثب درباره    زیچ  هیاوه واقعا؟ پس   -

منف  تونهیم هم  و  مثبت  نقاط  بب  یهم  مردم  در  وقتنهی رو  از    ی . 

  ی نکته منف  نیدیکه در من د   ی زیتنها چ   میرو مالقات کرد  گهیهمد

 .بوده

که داشت؛ و از فاصله   یکفش  ی با پاشنه ها  یشارلوت کوتاه بود، حت 

به   یمیمستق  دیمن د  م،یبود  ستادهیکه نسبت به هم ا  یکینزد  ی 

اون    ی که تو  یکردم از افکار مثبت  یداشتم. فکر نم شیشمیبلوز ابر

 .لحظه داشتم خوشحال بشه. پس برگشتم و قدم زنان دور شدم

 .رسه داخل آشپزخونه باشم  یم ی مشتر نیاول یوقت  خوامیمن م -

*** 

 د ی و تمج  فیتعر  گاهی مصرف هم گاه و ب  یو ب  یعوض  ی آدم ها  یحت

بودم؛ اما    ریسختگ  یلیمن نسبت به شارلوت خ  دی کنن؛ و شا  یم

  جانیشد منو به جنب و جوش و ه  یاون باعث م  ی درباره    ی زیچ

ببرم و   نی اونو از ب  خواستم یداشت که م   ی تی وادار کنه. اون معصوم

 .کامال مطمئن نبودم چرا

 .یدادانجام  یتو امروز کارتو عال -
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شارلوت دراز کردم تا قبل   ی رو قفل کردم و دستمو برا  ییجلو   در

مخ بودن    ی دست از رو  تونستیبره. اون نم  نییاز من از پله ها پا

  ک ی   ی قبول کنه. دستش رو رو  دیو تمج  فیتونست تعر  یبرداره، نم

 .گوشش گذاشت و پوزخند زد

باشدی بود؟ کامال نگرفتم چ  یچ  نیا - خودت دوباره تکرارش   د ی. 

 .ی کن

 .هوشمندانست -

. در شاگرد رو باز کردم و منتظر شدم  م یرفت  نیهم به طرف ماش  با

از پارک درآوردم و به طرف    نی. ماشنهیتا قبل از بستنش داخل بش

 :دمی حرکت کردم و پرس یاصل ریمس

 ؟ یدونست یم تیاپل گ نیکروال  ی درباره  زیهمه چ نیچطور ا -

خونه نشده بود، اما   یداخل  یطراح  ی   فتهیدر ابتدا فر  ی مشتر  نیاول

خونه   را یکه اخ  ی نام افراد مشهور   نیدو ج  کی شارلوت    نکهیبعد از ا

رد  ی ها بودن  سپرده  طراح  همون  دست  به  مجددا   فیخودشونو 



 
135 

 یی بایبه ز  ی نی خوشب  نکی خونه را با ع  ی فضا  دیرسی کرد، زن بنظر م

 .نه یب  یم

با ظراف  نت   یتفروش امروز   جه یکه اون انجام داده بود ممکن بود 

 نطوریهم دیترد  ی بود که ب ی عاد  ر یبده. شارلوت غ  رییرو تغ دیبارد

  ی مادر بزرگم معموال درست م  زیکردم غرا  ی اعتراف م  دیبود، اما با

 سیریبود. آ  ده یکه امروز قرار داشت نرس  ییگفتن. اون تصادفا به جا

م خوب  رو  ا  شناختیمردم  شارلوت   نیو  به  نسبت  شناختش  از 

دادم   ی اجازه م  د یو اساس نداشت. شا  هیشد که اصال پا  ی شروع م

منو تا    ی   هیقضاوت اول  گهید   ی بایز   ییموطال  کی   یاحساساتم برا

 .بده رییتغ ی حد

 .گوگل -

 :گفت 

طراح   تیکه در وبسا  ییرو نوشتم و اون ها  یمن نام مالکان فعل -

 گشون ید  ی ها  ی از مشتر   یبعض   نی کردم. بعد با دقت از ب  ستیبود ل

 ینکلیبر  یستیکر  ی اشاره کردم که خونه    یبه طراح  یگذشتم. وقت 
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(Christie Brinkley) ما چند  طراح  لیرو  بود،    یدورتر  کرده 

  .برق زدن (Wooten) خانم ووتن  ی چشما

نه از خو  ییرو باز کردم و باال آوردم و به اون عکسا  تیمن وبسا  پس

پارچه ها  یستیکر  ی  ملک   ونیمشابه )دکوراس  ی نشون دادم که 

 .مبل انداخته شده بود ی کوسن ها ی همپتون( رو جیبر

 ؛ ی داد  رییاونو نسبت به خونه تغ  ی   هیاول  دگاهیبود. تو د  د یخب، مف -

  یکوچولوشون رو دوست دار  ی وال یه  نکهیو با زوج دوم، تظاهر به ا

 .افسون جواب داد هیمثل 

 .کرد اخم

 .بود  یدوس داشتن ی کردم. پسر کوچولو ی من تظاهر نم -

 .کردیم ادیاون تمام وقت دادو فر -

 .اون سه سالش بود -

 .ی دهنشو ببند  ی. خوشحالم تونستیحاال هرچ -

 .رو تکون داد سرش
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 ی پدر ب  هیشوهر بدبخت و    هیزن بدشانس    هی  ی برا   ی روز   ه یتو   -

 .یش   یحوصله م یصبر و تحمل و ب

 .شم  ینه، نم -

 ؟یسر قرار با زنا خوب -

 .بچه دار شدن ندارم اینه، من فقط قصد ازدواج  -

شده بود.    دیبند انگشتام از سفت گرفتن فرمان داخل دستم سف  بند

به حالت صورتش   عیو سر ینگاه اجمال کیما شارلوت ساکت بود، ا

 یموضوع  هی  ی تا خونه رو  یگفت قصد داشت کل رانندگ  یبهم م 

 .کنه، پس تمرکز رو به سمت کار برگردوندم یبررس

هر دو زوج    ی از طرفم برا  ی ریگیپ  لیمی ا  هیدارم تو برام    ازیمن ن -

  ی و زمان  یملک تشکر کن  دنی. ازشون به خاطر اومدن و دیبفرست 

 .می تلفن صحبت کن ی پا ندهیآ ی هفته  م یکه بتون یکن میرو تنظ

 .باشه -

  ل یاز ن   ر،یتماس بگ  دایهمپتون در فلور  جیبا امالک بر  نطوریهم -

 ی هست  دمیجد  اریبپرس. بهش بگو دست (Neil Capshaw) کپشا
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درباره   بوکا   تیوضع  ی و  ووتن  ی ملک   ’Wootens) خانواده 

Boca) م دارن  کارا  فروشنش ی که  ما  به   ی ادیز  ی بپرس.  رو 

اطالعات خوشحال   کپس اونا از اشترا  م،ید  ی اونا ارجاع م  یندگینما

داشته باشه،    ی داریملکش خر  ی ووتن برا  ی شن. اگر خانواده    یم

همپتون   جیبر  یتابستون   ی باشن زودتر خونه    لیما  شتر یاونا ممکنه ب

 ...رو بخرن

 .کنه  ادداشتیو شروع کرد داخلش  رو درآورد تلفنش

 .دم یتلفن به کپشا، فهم داران،ی خر ی برا ی ریگ ی پ لیمیباشه، ا -

هست که الزمه   یقرار کار  کی فردا    ی برا   ممیداخل تقو  نیهمچن -

  قه یدق   یاونو به چهار و س  ی تونی م  ن ی . ببم یاز ساعت چهار حرکت کن

 .ی و جابجا کن یبرگردون

 ن؟یکن  یمالقات م  یکباشه، ساعت چهار فردا با  -

 .سیری آ -

 .کردن در تلفنش باال آورد پینگاهش رو از تا شارلوت
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  ی برا  -مادربزرگ خودتون  -رمیتماس بگ  سیریبا آ  نیخوایازم م -

 قرار مالقات؟  رییتغ

دست - تو  اون  یمن  ار یبله،  دست  ی کار.  م  ارایکه  قرار   دن،یانجام 

کنسل کردن قرار   ی قرار مالقات ها و حت  رییتغ  گذارن،ی مالقات م

مناسب.   فرصت  به  ها  بخش  یادداشتی مالقات  عملکزد    یکه  از 

 ؟یبوده نگرفت تیشغل

که بشه باهاش مثل کار و   ی اما اون مادربزرگتونه. نه هر رابطه ا -

  د ی . نبانی کن یشما گفتگو م هیکار ی وقت یتجارت برخورد کرد، حت

 ن؟یریخوتون تماس بگ

 چرا؟  -

( ی تاسف( تکون داد و بازدم نفسش را )با کالفگ  ی )برا  ی سر  شارلوت

 .خارج کرد

 .ستیمهم ن  -

تو  یمدت  ی برا   خوشبختانه،  اون  از  رانندگ  ی بعد  کردم.    یسکوت 

آفتاب خانم کوچولو   نکهیبدون ا  م یسبک بود و موفق شد  کیتراف
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به بزرگراه برس انجام بدم  به    بای. تقرمیبه من بگه چطور کارم رو 

 ی شاگرد پاهاش رو رو  یصندل  ی بودم که شارلوت تو   دهیرس   495

از   هیاز ثان  ی کسر  ی من برا  ی مهاهم انداخت و از هم باز کرد و چش 

 ی بعد  زی. چارمیطاقت ب  نیاز ا  شی تونستم ب  ی جاده منحرف شد. نم

 ی زیو دنبال چ  دی کش  یم   غ یشارلوت داشت ج  نکه،یدونم ا  ی که م

 .گشت  ینگه داشتن م ی برا

 !مراقب باش -

کنم تا بفهمم مراقب چه   دایپ  یفرصت  نکهیقبل از ا  ،ی زیغر  بطور

اتفاق  یکوفت هر  ترمز کردم.  بصورت   یباشم،  افتاد  اون  از  بعد  که 

 .آمد یم ادمیاسلوموشن )حرکت آهسته( 

 .کردم  رو نگاه باال 

مقابل ما به سرعت از جاده خارج    کیکوچ  ی موجود پشمالو  کی

 .شد

صدا  نم ی ماش چ  کیالست   غ یج  ی با  به  من  و  شد  که   ی زیمتوقف 

 .بود بهش بزنم نگاه کردم کینزد
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 .سنجاب کی

 .یسنجاب لعنت کی

جونده از جاده عبور کرده   ک یاز من وحشت کرده بود چون    اون

 .بود

  ی ذهنم م  ی که تو  ی زیاز اون چ  یخواستم قسمت  ی. مهیباورنکردن

منو متوقف    یوحشتناک  م یضربه عظ  ی گذشت بهش بدم ک صدا

 یتا بفهمم چه اتفاق دیطول کش قهیدق کی. فقط دمیکرد. از جا پر 

 .افتاده

 نهم  فصل

 شارلوت 

 !یلعنت -

. اون نتونسته  دیخارج بشه، در رو بهم کوب  نی از ماش  نکهیقبل از ا  دیر

ماش حاش  نوی بود  اتفاق  ی   هیبه  هر  کنه.  منتقل  افتاد   یجاده  که 

 .قابل استفاده کرده بود   ریغ نوی ماش

 .زد یتند م قلبم
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 .نداره یاشکال

 .حالمون خوبه ما

 .نطوری هم هم سنجاب

 .حالشون خوبه همه

تونستم   یم  یشدم هنوز شوکه بودم. به طور مبهم  ادهیکه پ   یموقع

بلند قرمز رنگ که از    ی شاس  ی که با راننده    دیر  ی خفه    ی صداها

 .پشت به ما زده بود در حال بحث بود ثبت کنم 

 انجام بدم؟ تونمیم ی کمک چه کار ی برا -

 .دمیپرس  من

 ن یتر   کی . بعدش نزدمیگزارش بد  هی. الزمه  ریتماس بگ  سیبا پل -

آقا   نیا  ی   مهیکش رو جستجو کن تا من اطالعات ب  دکیشرکت  

 .رمیرو بگ

 .پولش در آورد فیاز ک ی زیچ

ما   (AAA) آآآ  نیا - بگو  بهشون  منه.  از   لیما  70کارت  خارج 

 .می هست (Manorville) لیمانورو
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 دک ی ون یراننده کام کیباالخره اومد و   سی بعد، پل م یو ن  کساعتی

 .رسوند یکیمکان  ن یتر کیو ما رو به نزد دی کش رس

طوالن  بعد مدت  مکان   یاز  بب   رونیب  کیانتظار،  رو  ما  تا  .  نه یاومد 

 .خوب نبود  دیبنز ر ی ( درباره خودروکیمتاسفانه، نظر )مکان

 :کرد، گفت یاش پاک م یشانیپ ی روغن رو یکه کم یحال در

و خراب کرده.   دهیی سا  کتو یکه الست  ی سپر عقب کج و کوله دار  هی -

 .کنم رشیبتونم تا قبل از فردا برات تعم دیشا

 .شد دایپ  دیصورت ر ی نگاه نگران تو کی

 .شهر میفردا صبح؟ الزمه که تا شب برگرد -

  شتر ی. ب یکن  دایپ  نجایاطراف ا  یتونی که م  ه یخدمات  ن یتر  عیسر  نیا  -

 .بهت بگن شتریب ایدو روز  دیمردم شا

و انگشتاش رو درون موهاش فرو   دیکش  ی دیاز ناام  یقیآه عم  دیر

 :دم یبرد. پرس

 م؟یبرگرد می خوا یچطور م -
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شهر   نیموندن داخل ا  ی   دهی. اگر از امیامشب برگرد  کنمیفکر نم -

خودرو )آژانس    سیسرو  کیخودت با    ی برا  ی تونی م   ادی خوشت نم

.  ی شرکت حواله کن  ی و صورت حسابشو برا  ی ری( تماس بگیتلفن

  ن ی رزرو کن. ا  یکی نزد  نیجفت اتاق برامون ا  هیصورت،    نیا  ریدرغ

کنم و دو ساعته برگردم   رهاجا  نی که ماش   ستین  ی واسه من منطق

 .ببرم نجایاز ا  نمویماش   امیبه شهر که فردا صبح ب

رو  دیکنم، صاحب مغازه ر کاریچ خوامیم کردمی که فکر م یدرحال

 نکهیبحث درمورد پرداخت صورت حساب صدا کرد. با وجود ا   ی برا

  نجایا  سمیکردم ترک کردن رئ  یداشت آزارم بده، فکر نم   لیتما   دیر

 ی   هیخواستم نشون بدم روح  یباشه. م  یراه خوب  لندیوسط النگ آ

به شغلم اختصاص داده شده ام.   ندارم، بهش نشون بدم م  یمیت

 ک ی ی رشد تو ی برا  ی ادیز ی ها کار ساخته شده ام.( راه  نیا  ی )برا

اثبات خودم    ی برا  یداشتم از هر فرصت  ازیشرکت وجود داره و من ن 

انجام    د یکه با  ی مخصوصا بخاطر شروع افتضاحم. کار   -استفاده کنم

با  یم برا  دیدادم واضح بود.   ی ها  هتل  ی دنبال چند شماره تلفن 

 .گشتم ی م یمحل
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 .دیرس  یبه نظر م دتریبرگشت ناام  شخونیاز پ یوقت دیر

 ؟ یکن  یکه چکار م یگرفت  میتو تصم -

 (Holiday Inn) نیا  ی دیدرهال  یکینزد  نیا  ی من دو اتاق تو  -

 .خودمون رزرو کردم ی برا

 وجود نداره؟  یا گهید ی  نهیگز ن؟یا ی دیهال -

وورت - گنسه  احتماال  که   پالزا  ای (Gansevoort) مطمئنم 

(Plaza) ی دیهستم. هال   ن یا  ی دیاما من عاشق هال  ؛ی دوست دار  

 ه؟یمشکلش چ نیا

 :زمزمه کرد، سپس گفت  ی زیلب چ ریز

 ...نداره یمشکل  چیه ،یچیه -

 .دی کش ی قیکرد و نفس عم  یمکث

 .خوبه. ممنون -

خودمون   ی مثل اسنپ( هم برا  ینترنت یا  ی)تاکس(Uber) اِبِر کی -

 .نجاستیا گهید ی  قهی گرفتم. چند دق



 
146 

 .لبخند زد د،ییسایهم م ی دندان هاش رو یدرحال

 .هیعال -

ا  تونستمیم کل  از  دلخور   یتی موقع  نیبگم  گرفته  قرار  توش  که 

با من برحسب ضرورت   ی شتریفکر گذروندن زمان ب  دی. شاهیوناراض

م ا   یآزارش  عصبان  نیداد.  منو  نسبتا    یم   یهم  امروز  کرد چون 

  ی چقدر خوب کنار هم کار م   نکهی. درواقع من از امی رفت   شیخوب پ

که بود رو متعادل کرد    ی زیچ  تیموقع  نیشگفت زده شدم. ا  می کن

تا ما    دیبود. متاسفانه، راننده اِبِر که رس  ی دیروز واقعا مف  یاز جهت

 ی و من به سخت  دی بود. ر (Mini Cooper) کوپر  ی نی م  کیببره    رو

جا ش  یصندل  ی تو  م یتونست هم  میعقب  به  فشرده  که  همانطور   .

  بهم درازش در تنگنا    ی کرد. پاها  ی لب غرولند م  ریز  مینشسته بود

تند پس  چیو خم بود. پ چیهم نامنظم و پر پ یبود. رانندگ  دهیچیپ

کردم    یبودم. تالش م  دیتند، من تحت فشار بدن سفت ر  چیاز پ

که بدنم با هر برخورد از تماس واکنش نشون   قت یحق  نیا  ی درباره  

 .داد فکر نکنم  یم

 :راننده صحبت کردم با
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  ع یسر دمیقول م د؟ینگه دار (Walmart) والمارت  ی جلو  شهیم -

 .باشم 

 .بود یعصبان  یلیخ دیر

 ؟ ی خوایم ی از والمارت چ -

 .اتاق ی برا یخوراک یو کم ویما ه ی ،یمراقبت شخص لهیتا وسچن -

 .گشاد شدن چشماش

 و؟ یما -

 .داره ده یم سرپوشآره، هتل استخر گر -

 .زدم لبخند

 یچاک ا  دی. باستین  التیتعط  هی  نی... بچه ده ساله؟ ایهست  یچ -

بد  ی برا (Chuck E Cheese) زیچ انجام  برند   کی)م؟یشام 

 ی بچه ها  ی که برا  ییکایآمر  ی ا  رهیزنج  ی و رستوران ها  یسرگرم

 دارد(   تیکوچک جذاب

 .مهربون بود یلیاوقات خ یگاه اون
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 ه ی  نیاز شناکردن لذت ببرن. ا  توننی بالغ هم م  ی آدما  ، یدونیم -

عال خستگ   لکسیر  ی برا  یراه  رفع  و  پر   کیبخاطر    یکردن  روز 

تو  ی تو  یاسترس و زندگ به ندرت فرصت شنا   کی  ی شهره، من 

من    ی حدس بزن  یتون ی م  ی . پس شما به خوبادی م  ش یاستخر برام پ 

ارم. خب، ارزش پول ی هتل بدست ب  نیارزش پولمو داخل ا  خوامیم

 .تو

 .مکث کردم  نیقبل از خارج شدن از ماش

 ن؟ یخوایم ی زیشما چ -

 .نه -

 :در رو بهم بزنم گفتم نکهیاز ا قبل

 .برگشتم  گهید قهیپنج دق -

  د یبرگشتم، ر  نی به سمت ماش  لمیبا وسا  یبعد، وقت  قهیدق  پانزده

 .د یرس یخاطر به نظر م دهیرنج

 .نبود  قهیپنج دق نیا -
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موزر   متیداخل صف با صندوقدار درباره ق   میی. مرد جلودیببخش -

 .کردیدماغ ها بحث م 

 ؟یگیم ی جد -

 .تونسنتم درستش کنم یهم نم کردمیاگر تالش م -

 د،ی رس  یبه نظر م  یکه عصبان  ی . به اندازه ا دیکش  یظیآه غل  دیر

خ ق  یلیهنوز  حت  افهیخوش  عصبان   ی بعض  یبود،  که  بود    یوقتا 

 قهی  شرتیبود، ت  دهیپوش  ی تر  یرسم  ریلباس غ  ی. امروز کمشتریب

پهنش    ی که کامال متناسب و جذب شونه ها  ایدر  یدار به رنگ آب

. دیرس یو جذاب بنظر م  ی سسک  یل یرنگ. خ  یشلوار خاک  کیبود و  

بودم رو   دهیکه خر  یوالمارت گشتم و شکالت  دی خر  سهیداخل ک

رو جدا   یاز شکالت توت فرنگ  ی آوردم. بازش کردم. تکه ا   رونیب

 .صورتش نگه داشتم ی کردم و جلو

 ( ییکای؟)مارک شکالت آمر(Twizzler) زلرییتو -

  د ی رس  یباالخره بنظر م   د،یرو تکان داد با دهن بسته خند  سرش

پذ  تیموقع کمال    رفته،یرو  در  کنه.  تحمل  بود  شده  مجبور  اون 
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بجا تو  نکهیا  ی تعجب،  کنه،  مسخره  منو  و   زلریی دوباره  گرفت  رو 

 یاون فرو م  ی خوب تو  ی کرد. دندان هاش بقدر  دن یشروع به جو

گوشت تنم حس کنم.    ونگازش رو در   تونستمیرفت که من عمال م

 . دمیبه خود لرز

برا   یوقت دستشو  کرد،  س  کی   ی تمومش  )برادرخواست   ی اکت 

  نی ا  ریبار، مشخص بود که ز  نیاول  ی ( دراز کرد. برا ی شتریشکالت ب

شد   یباعث م  نیروشن دفن شده بود. ا  ی   مهین  کیظاهر خفته  

رابطه    دواریام امکان  که  داره.   ی کار  یباشم  وجود  باهاش  بهتر 

ها متوقف شد، اجازه داد با    کیالست  غ یج  ی کوچک با صدا  نی شما

رو گرفت و همونطور که درحال    مونیدهایکل  دی. رمیبر  نیا  ی دیهال

هز ک  نهیپرداخت  ل  فیبود،  دستاش  از  رو  زیپولش  کف    ی خورد 

با  کی افتاد.    نیمرمر ک  دیعکس ک  م  فیداخل  رو  ی پول   ی بود 

آواتار    ای  لیاز پروفا  ی ددادم که عکس نامز  صیافتاد. فورا تشخ  نیزم

 .بوکه سیف

آل  ی خدا   اوه عکس  هنوز  او  همراه   سونیمن.  رو  سابقش(  )نامزد 

 .خودش داشت
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 چرا؟ 

مرد  ی بار  نیاول  نیا همان  شدم  متوجه  واقعا  من  که  که   یبود 

 د یدرونش بود. شا  ی تو  ییرنگ رو نوشته بود هنوز جا  یآب  ادداشتی

  ر ییکه تغ  کردیفقط وانمود م   دینکرده بود. شا  رییتغ   قدریاون واقعا ا

 .کرده

کردم تا اون شک   یتفاوت رفتار م  یب  دیبدونم اما با  شتریبود ب  الزم

 .دونمیکه قرار نبود بدونم م  ی زینکنه من چ

تا ک  ن ییپا  به بردارم، همونطور که   فیخم شدم  پول و عکس رو 

 .کردم  ی احمق نقش باز  کیدادم مثل    یرو به دستش م   زیهمه چ

 ه؟یاون زن ک -

 .چکسیه -

.  زدیقلبم تند م   م یگرفت   شیراهمون رو به سمت آسانسور پ  یوقت

 .م یدر سکوت به طبقه مون رفت 

 .که سه در با اتاق اون فاصله داشت یمنو به اتاقم رسوند، اتاق اون
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پولش با   فیک  ی رو که تو  یاون وانمود کرده بود عکس کس  ن؟یهم

براش ندارد؟ انتظار داشت من   ییمعنا   چیه   کردهیخودش حمل م

 باور کنم؟  نویا

رو کشف کنم باعث    ستوودیتکه از پازل ا  کی  نکهیا  د یبه ام  جانم یه

 .منو تحت فشار قرار بده شتریشد ب 

 .ستین  چکس یاون عکس ه یگی م یوقت  کنمیباورت نم -

 د؟یببخش -

 .زد رونیکلمات مثل استفراغ از دهنم ب  نیا

.  تونهیعکس نامزد  نیکردم. ا  دایبوک پ  سیتو رو داخل ف  کباریمن   -

آل مسونهیاسمش  ربط  دونمی.  من  هم  یبه  بخاطر  اما    ن ینداره، 

 .ی گیدروغ م ی دار دمیفهم

 .. گند زدماوه

 مرگمه؟  چه

 ؟ یتو چ -
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 .دیوار خند وانهید

... رابطه با  ی نکرد  نکارویا  چوقتیه   یبهم بگ  یتونی متاسفم، اما نم -

 .نفر هی

 .ستمین ی حرفه ا یشکارچ هی افراد  ینکردم. من مثل بعض نه  -

 .بپرسم دم یترسی م بایتقر

 .اون زن افتاد یبرا یچه اتفاق -

 .سوالم اعتنا نکرد به

  ی سوال شخص  ن یهمچ  دنیاز حده. )اجازه پرس  شیب  گهید  نیا  -

 ( ی ندار

 اونه؟ ،یهست یشکلنیاالن ا نکهیا لیدل کنمیاغلب فکر م -

 که االن هستم؟ ینیا د؟یببخش -

  ی خوشحال بنظر م   یلی. تو داخل اون عکس خیسرنوشت و تلخ -

 .یرس

 .خواستم بگم  یبود که م  ی زیرنگ چ یآب ادداشتیبعد...  و
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 .فرو برده بودم ی تر قیعم  ی حفره  کیخودمو داخل  من

 .دیرس ی من خوب بنظر نم ی برا نیشد و ا رهیت  چشماش

دار  - م  یاز خط خطرناک  ی تو  )دار   یکن یعبور  از   ی شارلوت.  پاتو 

 .( یکنیدرازتر م متیگل

 ن یا  دیکردم اگه شا  یفکر م  ی وجود کلمات خشنش، به گونه ا  با

  تونم به شکسته شدن قلبم ارتباط داشته باشه   یرو که م   تیواقع

ذهنشو روشن   ایاونو نرم کنه    یکم  دیرو با اون به اشتراک بذارم شا

 .کنه

افتاده... اما من    نیب   یچه اتفاق  دونمیمن... من نم - تو و اون زن 

داره   تیکه برات اهم  یکس  ی   لهیبه وس  دنید  بی مثل آس  ی زیچ

م  ای اهم  ی کنیفک  اگه دربارش   دی. شا فهممیم  ی د  ی م  ت یبهش 

 .یبکش  تیعصبان  نیدست از ا یکم نیبتون  ن،یحرف بزن

 .بلند منعکس شد ی راهرو ی تو صداش
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که خودتو   ی . از لحظه اییتو  کنهی م  ی که منو عصبان  ی تنها کس -

از دردسر   ریغ  یچ یه   ،ی من شد  یزندگ  زونیو آو  ی بهم چسبوند

 .ی نبود

درنگ از خشن بودن حرف   یبست که انگار ب  ی رو طور   چشماش

وارد شده    بیشده بود. آس  رید  یل یخ  گهیشده؛ اما د  مانیهاش پش

ا با  تو  نکهیبود.  دادنش  قرار  احساس   یتیموقع  نیهمچ  ی از 

توه  یم   یشرمندگ  ادامه  پذ  نیکردم،  به من  نبود.   رفتهیکردنش 

من    ،ی. لعنتبگذرونم  ی نطوریو امشب رو ا  نمیبش  نجایقصد نداشتم ا

 .وقت شناس هم نبودم یحت

 .بزنن گندش

  کنم یدخالت نم  گهی. من دکنمیشکل صحبتو تمومش م  نیا  گهید  -

قاره    ی صبحانه    ی رو برا  گهیباهات ندارم. همد  ی و تا آخر شب کار 

 .شهی. ساعت هفت صبح شروع مم یکن یمالقات م ی ا

  

 .تو مهم باشه ی که واسه   ستین  ی زی... چگانهیرا
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جمع شده داخل چشمم رو حس کنم، اما با    ی اشک ها  تونستم یم

چقدر حرفهاش ناراحتم   نه یاجازه ندادم که بب   دی. به ردمیها جنگاون

 .کرده

  .راهرو رفت  نییبه سمت اتاقش پا یکم دیر

کردن کارت اتاقم   دایپ  ی که تو  یمنو درحال  ستاد،یدر اتاقش ا   ی جلو

با چشمک مرت  یقرمز رنگ  ی کرد. چراغ خطا  یناموفق بودم تماشا م

 .زد یم

از صحنه رو   عیراه خروج سر  ؟یکن   یم  یبا من شوخ  ی دار  االن

 .نشونم بده 

شده، از نگاه کردن    ری. تحقدم یشنی پا که به سمت من اومد م  ی صدا

اتاق ازم گرفت و تماس کوتاه    دیبهش امتناع کردم. اون کارت کل

روشن شد. انگار   ینگرفتم. در باز شد، چراغ سبز رنگ   دهیدستش ناد

 .در رو باز کرد

 .تالش تونسته بود در رو باز کنه ن یاون با اول البته

 :کردم زمزمه کردم  یکه هنوز بهش نگاه نم یدرحال
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 .ممنون -

 .متوقفش کردم نکهیاز من دور شد تا ا اون

 .صبر کن  -

تو   من بسته  پاکت    کیبودم.    دهیخر   زلرییسه  از  نشده  باز  پاکت 

داخل شم و در رو ببندم اونو بهش    نکهیوالمارت درآوردم، قبل از ا

 .دادم

 دهم  فصل

 د یر

. دیپریم  نییباال و پا  ختیریکه روم م  یحمام مانند آب  یتو  افکارم

که داشتم    یاحساس گه  تونستی از صابون هتل نم  ی اندازه ا  چیه

 .ببره نی رو بشوره و از ب

رو به دستم    یلعنت  ی ها  زلرییو اون تو  ادیشارلوت مجبور بود ب  بعد

 .کنم  دایپ یعوض کیبزرگتر از  یحت یبده، باعث شد حس

 کنه؟ یم ی کار  نیهمچ یک
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 ده؟ یکرده شکالت م دشیکه فقط مثل گه تهد  یبه کس یک

  ی روشن، مژه ها  ی کنه. چشم ها  یکارو م  نیا  نگ یدارل  شارلوت

 .نهی اندازه خوشب یب نگ یشارلوت دارل  ب،ی پرپشت، نج

ه  و برا  ریغ  ی چکاریمن  تالش  و    ریز  ی از  نجابتش  بردن  سوال 

تا مطمئن    میرو مالقات کرد  گهی که همد  یناراحت کردنش از زمان

 .اده کنه نکردمازمن سواستف خواهدیبشم نم

توسط اون مجبورم کرد تا گاردم رو در افتضاح    سونیرو آوردن آل  به

 .حالت ممکن باال ببرم و از خودم محافظت کنم  نیتر

که افتاده بود   یاتفاق  ی به سوالش درباره    یقیتنها جواب حق  چون

براش همه چ  ازین تا  تعر  زیداشت  او صم  فیرو  با  تر   یمیکنم.)و 

 ن ی که ب ی زیاون چ ی درباره  قتی حق کمیدرجه  شم.( تنها خانواده

م  بود  و من گذشته  با  ینامزد سابقم  ادامه   یطونیا  د یدونستند. 

 .دادمی م

پولم   فیاون عکس رو داخل ک  یدر واقع فراموش کرده بودم حت  من

چطور به    شدیکرده بودم؛ اما متوجه شدم اون عکس باعث م  میقا
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بودم که    یکس  دی. شایاحساسات  فیآدم ضع  کی  ه یشب   -نظر برسم

 .برد نیعشق رو توم از ب شهیر سونیآل نیاز ا شیپ

کنم به    یکه با خودم حمل م  یفکر کرده باشه عکس   دیبا  شارلوت

رو داده تا تالش کنه منو وادار به حرف زدن و درد   نیاون شانس ا

ا حوله  با  کنه.  کردن  دل  پ  ی و  کمرم  دور  و   دهیچیکه  بود  شده 

و فکر کردم به   دمیتخت دراز کش  یآب بود، رو  سی که خ  میموها

ه اما  بخوابم؛  شکل  بسته    ریغ  زی چ  چی همون  اون   زلرز ییتو  ی از 

  ن ی. حداقل ارمیغذا بگ  رفتم تا یم رونیاز اتاق ب دینخورده بودم. با

دل  ی زیچ گفتم.  خودم  به  که  نم  نیا  شی قیحق  لیبود  که    ی بود 

ب فکرم  از  رو  شارلوت  شا  رونیتونستم  رفتار   دیکنم.  بابت  اگر 

 .دمیخواب   یکردم امشب بهتر م  یم   یپرخاشگرانه ام ازش عذرخواه

 ن ییچند در پا  ی قصد رفتن به اتاق شارلوت در فاصله    نکهیاز ا  قبل

 .دمیتر )از اتاق خودم( لباس هام رو پوش

  ی گذشت و پاسخ   هیچند بار در زدم. چند ثان  دم،یکش   یقی عم  نفس

 .نداد ینداد. دوباره در زدم. باز هم پاسخ 
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 یدور بره. با اسانسور به الب   یلیتونست خ  ی نم  نی بدون ماش   خب،

به سالن ورزش انداختم، اما   ییرفتم و نگاه گذرا  نییطبقه پا  ی تو

 .از شارلوت نبود ی اثر چیه

 Ruby) ی وزدیت   یراب  کی  ی رو  ادهیپ  ریدر مس  گهی رستوران د  تنها

Tuesday) خارج   نیا  ی دیهتل هال   ییبود. همونطور که از در جلو

که به    یکرد. در حال  یبرخورد م  شدم، نم نم باران به صورتم  یم

 ی باران رو   زشیرفتم ر   یم  ی باد  نگی طرف پارکطرف رستوران اون

 .شد یجلوه گر م  شتریها ب نی ماش

بود،  روقتیبود. د یصاحب رستوران خال گاهیکه جا دمیرو د داخل

جا اون  ی فقط چند مشتر  نیزمان بستن بود، بنابرا  کیاحتماال نزد 

چشمم به شارلوت   نهیقبل از ا  دی طول کش  هیبودند. فقط چند ثان

فکر   ی که تو  یغرفه نشسته بود، در حال  ی گوشه    ک ی. اون  وفتهیب

. بعد شروع به نوشتن  دیجو  یرو م  رشخودکا  ی انتها  دی رس  ی بنظر م

فکر کردم   دم،یخند   زیر   زیدستمال سفره کرد. ر  کی   ی رو   ی زیچ

اون داشت به من فحش   نکهیباشن و ا  ی نی کلمات سنگ  د، یکه شا

 .داد یم
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  ح یترج  شتریلحظه ب   نیا  ی کنم، اما تو  یعذرخواه  دیدونستم با  یم

هر چقدر که   تونستمی بدونه تماشاش کنم. م نکهیدادم فقط بدون ا

 رم، یبخوام از مقابل اون از خودم محافظت کنم و در مقابلش گارد بگ

  چی ممکن بود. ه  ریغ  نیاما دروغ گفتن به خودم سخت تر بود؛ ا

  ن ی زن متنفر باشه. من فقط از ا  نیا  ازاز وجودم نبود که    یبخش

همه    قت یحق من  به  اون  بودم   ییزهایچ  ی که  تالش  در  که 

کنم   ا  یم  ی رادآویفراموششون  بودم.  متنفر  از   شتریب   نیکرد 

رفتار شاد و سرزنده    ، ی. صاف و سادگدادیمنو آزار م  شیکنجکاو

که شاد    می از زندگ  یشد زمان   یم   دهیاز شارلوت د  شهیکه هم  ی ا

من    مبود به  بود،   یم  ی ادآور ی رو  دردناک  بهش  کردن  فکر  کرد. 

اون   ی از وجودم هنوز هم در آرزو  یبخش  نکهیا  قتی بخصوص حق

 .بود  یو خوشبخت ی شاد

 .گرفتم باهاش روبرو بشم  میسمتش به راه افتادم و تصم به

 شه؟ینم دیتول ی زیرنگ آم ی کتابا گهید -

نوشت، چنان بهش عالقه داشت    ی که داشت م  ی. هرچ دیجا پر  از

 .بودم ستادهیکه متوجه نشده بود که من درست سمت راستش ا
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 .ال رو برگردونددستم اون

 ؟ یکن یچکار م نجایا -

هست؛   ی بخور  یتون یکه م   ی زیساالد و هرچ  ز یم  ه یاونجا    دمیشن -

 .استفاده کنم یدنینوش هیتونم از  یو من م

 .قرص آرام بخش هیو  -

 .رم یگیآبجو م  هیدوتاشو با هم مخلوط کنم. پس  تونمینم -

 .( نشستمیصندل ی )رو مقابلش

 (نمیبش  زیم هیبهت ملحق بشم؟)باهات سر  تونمیم -

شدن و   زون یآو   ی تالش کردنتون برا  دهیا  نیاز ا  ستم یمطمئن ن  -

ح بهم  خودتون  ب   ی تجربه    نیچسبوندن  خوشم    اد یغذاخوردنم 

 .وود ستیا

کرد. گندش    یمن استفاده م   هی. اون از اصطالحات خودم علزونیآو

 .بزنن. حقم بود
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 .بودم یعذر خواه کیپا گذاشتم، من مجبور به  ریرو ز  غرورم

متاسفم که اون اصطالح رو درموردت بکار بردم. قبلترش متاسفم   -

 .شدم  یاز کف دادم و عصبان اریکه اخت

 ی ستی. مجبور ن یدربارش حرف بزن  ی خواینم  یبگ  ی تونستیفقط م  -

 .ی بدجنس باش زیهمه چ  ی درباره 

 .بود  یعصبان  یلیصورتش قرمز شده بود. خ -

 .ی گیدرست م -

 .شارلوت در هم رفت ی ابروها

 .باره  نیاول ؟یکن یباهام موافقت م  ی دار  -

 .وجود داشت  ی ادیز ی بار ها نیمن اول ی امروز برا  -

 ؟یمثال چ -

بگ  شخدمتیپ منو  سفارش  تا  آمد  توانا  رهیخانم  مانع   ی برا  مییو 

 ی برا  م،یدوباره تنها شد  یجواب دادن به سوال شارلوت شد. وقت

 .کرد ی جواب دادن پافشار
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 بار ها؟  نیخب، کدوم اول -

 ...خب -

 .چونه ام رو خاروندم ریز

 .ذارمیم ی وزدیت یراب هیباره که پامو داخل  نیاول نیا

 .دمیخند

  ی نیم  کیبار بود که سوار    نیاول  ی ا  ژهیبه طور و  ن یامروز همچن -

اقامت داشتم.    نیا  ی دیکه داخل هتل هال  ی بار  نی شدم. اول  یون م

 ...تصادف کردم ن یماش هیکه با   ی بار نیاول

 .شد  شوکه

 واقعا؟  -

 .بله با تشکر از تو -

 .کرد یم  یکه رانندگ ی بود  یبا تشکر از من؟ تو تنها کس -

 .ی تو حواسمو پرت کرد -

 .ی دی بود که سنجابو ند ن یطر هم. بخایتو دقت نکرد -



 
165 

تو شده بود. درست    ی . توجه نکردم چون چشم هام قفل پاهادرسته

 .مثل االن که قفل لب هات شده

 .حواسم پرت بوده یکم دیشا -

برا  نکهیاز ا  قبل لحظه در    ی موضوع رو عوض کنم، چشم هامون 

 .شد گهیسکوت قفل نگاه همد

 ؟ ینوشت یم یخب چ -

 .شد  دنمیدستمال گذاشت، مانع فهم ی رو رو دستش

 .واقعا بخوام بهت بگم   ستمیمطمئن ن  -

 چرا؟  -

 .ی منو مسخره کن کنمیفکر م ،یلیبه دال  -

 .گفت نویا ی جد یحالت با

آورده بود )شناخته    ریاحساس گ  یب  یعوض  کیاون واقعا منو    پسر،

 .بود(
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 ی شارلوت. من برا   کنهیباهات واقعا منو شگفت زده نم  زیچ  چیه -

 .مورد کامال آماده ام. امتحانم کن  نیدر ا  ی زیهر چ

ترد  دستمال با  و  برگردوند  رو  داد.    ی جلو  دیسفره  قرار    ک یمن 

 گفت ی م  ستیل  ی فهرست شماره دار بود که اون آغاز کرده بود. باال 

 .ه یفهرست لعنت

 ه؟ یچ نیا ؟ی فهرست لعنت  -

 ه ی  گم ی خودم م  ی فهرست سطل آشغاله؛ اما من برا  ه یمثل    نیا -

کوتاهه    ی کنم. زندگ  یحس م  ی نطوریچون واقعا ا   ه،یلعنت   ی فهرست

وقت    ایدن  نیا  ی عمر تو  ی که همه    م یفکر کن   دینبا   وقتچیو ما ه 

چ  میدار م  ی زیتا  بد  میخوای که  انجام  بهش! میرو  لعنت  پس   .

 .میبود همرد بایما امروز تقر نهیمنظورم ا

 .از خنده بترکم  شدیباعث م نظرش

حالت    نیدر بهتر  س؟ین  زیاغراق آم  کمی  نیا  م؟یمرده بود  بایتقر -

 م یبگ  ی خوایخم شدن سپر بود. م  رواریواکنش زنج  ه ی  نیممکن ا

 سنجاب؟ لهی... مرگ به وسهی مرگمون مثال چ
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کدوم از   چیباشه. ه   نیبدتر از ا  تونستی! مهیمنظورم چ  یدونیم -

امروز به   ی تجربه    ی . پس همه  رسهینوبتمون م  ی دونه ک   یما نم

انداخته   ق یکه به تعو  زایچ  یانجام دادن بعض  ی داد درباره    زهیمن انگ 

 .کنم بودم فکر 

 هستن؟  تیاهم بیبه ترت نایا -

. من تازه شروع کرده بودم. دنیکه به ذهنم رس  یب ینه فقط به ترت -

 .فکر کنم شمیواقعا به بق  دیبا

برات نباشن... چون    زهایچ  نیمهمتر  نایا  دوارمی...امگفتم یداشتم م  -

 .بهیقطعا عج -مرد برهنه هیساختن مجسمه  -کیشماره 

برا - برا  بیتوعج  ی ممکنه  اما  برسه،  از چالش    یکیمن،    ی بنظر 

که تابحال به    شهیم  ییپروژه ها  نیتر  زیانگ  جانیو ه  نیتر  زیبرانگ

 .شهی م ایرو هیفرصت   نیهنرمند انجام دادم. ا هیعنوان 

انداخت  یگلدون  ادیموضوع منو    نیا بود  که    یگلدون  -که ساخته 

 د یرس یداشتم، بنظر م  ادیکه به    یزیمن باعث شدم بشکنه. از چ

 .اون واقعا استعداد و مهارت داره
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 .... جالب بودشتریب  یدو حت شماره

 بارون؟  ریز بهیغر هیرقص با  -

. با د یخوندم به ذهنم رس  کباریکه    ی رمان عاشقانه ا  ی از رو  نیا  -

نفر غر برا  بهیدو  زنو  ب  ی شروع شد و مرد  بعد  دیکش  رونیرقص   .

 هیبا    ی رقص تصادف  کنم یکرد. فکر م  دنیاونا شروع به بار  ی باران رو

و مادر   یق یباشه. موس   کیرمانت   ستیالزم ن  یباحال باشه، حت  بهیغر

اونا   ی که هر دو  ی محض  قتی. حقاره یهم م  ناردو نفر رو ک  عت یطب

پ بهم  هستن  ا  یم   وندشونیزنده   ای  یاس یس  دیعقا  نکهیده. 

ه  تیاهم  هیچ  شونیمذهب  اونا  همد  یچینداره.   ی نم  گهیدرباره 

شگفت    ی که اونا در اون لحظه    نهیکه مهمه ا  ی زیچ  ی دونن. همه  

که هر کدوم زنده هستن   ی که تا لحظه ا  یهستن، کس  یکی  زیانگ

 .کننیهرگز فراموشش نم

 ...تا امسال باهات تانگو برقصه  ادیداره م یپس فرد نامعلوم -

 .... اگه جراتشو داشته باشم دنبالش کنم دیشا -
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  ی ک   یفهم  یم  یاما چطور   ؛ی من شک ندارم که تو جراتشو دار -

برا  ی لحظه   بکش  نهیا  ی مناسب  رو  ماشه  انجام ؟ی که  کارو  )اون 

 (؟ی بد

  ی تو زایچ یلیکه خ هینطوری. ایدون  یمن باور دارم که فقط تو م  -

 .وجود داره یزندگ

 دو مورد؟  نیفقط ا ن؟یخب هم -

بق - نرس  شی خب،  به ذهنم   ی . شما مزاحم طوفان ذهن دنیهنوز 

به    دی. من بای ( من شددنیرس  جهیبه نت  ی روش تفکر برا  ی)نوع

 .باشم   دهیشماره نه رس 

 چرا نه؟  -

م - اما حس  تاست،  ده  واقع  در  با  یخب،  برا  یکی  دیکنم    ی رو 

  دونم یرو هنوز نم  زهایچ  یبذارم، چون احتماال بعض  یخال  شهیهم

 .. پس تاحاال نه تاخوامیم

 ی بودم نبود. تو  دهیکه قبال تا حاال د  ی کس  چیه  هیزن واقعا شب  نیا

م  یلیخ بنظر  موارد،  بعض  دیرس یاز  در  و  بود  از سنش  تر   یعاقل 
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آمده بود.)مثل بچه ها    ایبه دن  روزیبود که د  یمثل کس  گه،یموارد د

 (بود.

باهاش موافق    یکن   یاحساس امروزت زندگ  ی موردش که برا  هی  ی تو

 چیافته و پ  یبه خطر م  تی زندگ  یک  یفهمینم  چوقتیبودم، چون ه

 .آد یبه سمتت م  یو خم و مشکالت زندگ

کردن،   یشهر زندگ  ی حومه    ی متاهل تصور کرده بودم، تو  خودمو

  ی ل یخ  تمیموقع  ت،یکردم. در واقع  یسگ رو از حاال انتخاب م  یاسام

و    یکنم زمان مواجه شدن با مشکالت زندگ  یمتفاوت بود. فکر م

منتظر    نکهیا   ی که بجا  ینبرد وقت  نیا   ی و موفق شدن تو  دنیجنگ

 .شم به استقبالشون برم جرشم از فشار مشکالت از درون منف

 شارلوت؟ یاهل کجا هست -

 ن یتر  یطوالن  ی برا  رهیبه خودش بگ  ی جد  ی چهره ا  نکهیاز ا  قبل

 .مدت ممکن مکث کرد

 .دونم ینم -

 .بود ی و بالغ یلفظ  ی سوالم به نوع -
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 .کردم حیتصر

 ؟ یدونینم ه،یاما منظورت چ -

 :و گفت دیکش  یقیعم  نفس

بود، بعدشم چون من واقعا   زیآم  هیخب، سوالتون کنا - و دوپهلو 

 .اهل کجام دونمینم

 فرزند خونده؟ -

 .آره -

 نامعلوم بود؟ یندگفرزند خو هی -

 .نامعلوم بود دنی که فهم ییتا اونجا بایتقر -

 :از پنجره کرد، بعد گفت رونیبه قطرات باران ب  یکوتاه نگاه 

رها کرده بود.   یمحل  ی سایکل  ی منو تو  یمن رها شده بودم. کس -

در   ی بخش رو زده و فرار کردن، منو جلو  شیکش  یاونا زنگ خونه  

 .گذاشته بودد ی ورود 
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قبولش   نویا  تونستمیم   یسخت  به شد،  منقبض  بدنم  کنم.  باور 

پاسخ دادن بهش آماده شده    ی نبود که من برا  ی زیبود و چ  نیسنگ 

ه  نم  ی برا  یحرف   چیباشم.  نبود.  درک کنم چطور   تونستم یگفتن 

ترک   ی خودم درباره  بچه اش رو رها کنه. احساس    تونهیم  یکس

 .دی رس یز به نظر میبا اون ناچ سهیشدن و تنها موندن در مقا

 .ی متاسفم. وا -

 .نباش -

 .دیرس  یکرد، متفکر بنظر م مکث

پدرومادر فوق    هیمن با    تینبود. در نها  زیغم انگ  ی تراژد   ه ی  نیا -

ا اما مشخصا، دونستن  بودم؛  پ  نکهیالعاده  تا    ششونیچطور اومدم 

 ه ی  کنم یفراموش کنم؛ و احساس م  تونمیکه نم  هیزی بمونم درواقع چ

( میاز وجودم رو از دست دادم. به هر حال )مادر واقع  یمیبخش عظ 

شده بوده، اما    دی کامال ناام  دی. بابخشمش  ی که هست، م  ی هر کس

  داش یپ  خوادیکامال مطمئن بوده که من در امان هستم. فقط دلم م

م  بعدش  م  تونمیکنم  که  بگم  درصورت  ی بهش  که   یبخشمش، 

 .کنه ی احساس گناه م
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.  ی جالب  دگاهیماجرا( منو نابود کرد. چه د  نیاو )نسبت به ا  واکنش

با من کرده بودن   ی کار  نیبگم اگه پدرمادر من هم چن  تونستمینم

 .احساس رو داشتم نیهم

 دن ی کمک به فهم  ی برا  یکارآگاه خصوص  کیتاحاال به استخدام   -

 ؟ ی موضوع فکر کرد 

  چوقت ی... کمه؟ هیبپردازم... چ  نشویتونستم هز  ی البته... اگه م  -

 .استطاعتشو داشته باشم  تونمینم

ا  واقعا شدم.    مونی( پشدنشیبود و فورا )از پرس  ی سوال احمقانه 

همه به   ایدر دن  نکهیفراموش کردن ا   ،یاز قشر ثروتمند باش  یوقت

 .ندارن آسون بود یدسترس ی زیهر چ

 .عادالنست  یبه اندازه کاف -

 .گذاشت  زیم ی رو  ی دالر ستیاسکناس ب کی

 .برم  دیمن با -

 چرا؟  -

 .شهیبسته م گهیساعت د میاستخر تا ن -
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 .کنم  یپولتو بردار. من صورت حسابو پرداخت م -

 .اذب باشم، اما ممنون یخوام گستاخ و ب   یخب، من نم -

 .اش برداشت ی دالر ستیب

 .کردم شیگرفت تا صدا  شی راهش رو به سمت در پ شارلوت

 .شارلوت -

 .برگشت

 بله؟  -

 ؟ ی هارو داد زلرییچرا بهم اون تو  -

 ه؟یمنظورت چ -

و باهات بد برخورد کردم، تو   دمی... من سرت داد کش نهیمنظورم ا -

داد  ،ی بود  یعصبان شکالت  بهم  بعدش  ه  یاما   یاتفاق  چیانگار 

 .وفتادهین

 :کنه، بعد گفت یموضوع فکر م نیبه ا دیرس  یم  بنظر
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 ی ربط  چیاون موضوع ه   دونستمی. می ناراحت بود  نمیبب   تونستمیم -

بود که   نیا  ختی تو برانگ   ی که سوالم تو  ی زیبه من نداره بلکه چ

  - نکردم  ت یعصبان  یی. من به تنهای مجبورت کرد دربارش فکر کن

اصطالح   از  استفاده  از  عصبان ” زونی آو“ جدا  من    تتی.  سمت  به 

انتظارشو داشت اما در واقع مقصود )شما    م،معطوف شده بود، من 

( من نبودم؛ و راستش به همون اندازه که من درباره  تیعصبان   ی برا

... چ  ی  باشم  ممکنه کنجکاو  ه   ی زیتو  به من  افتاد  اتفاق    چی که 

 .نداشت یربط

 .از ابروهام رو باال بردم یکی

 ؟ ی من کنجکاو ی درباره  نقدریچرا ا -

 .نگاهم قفل شد ی رو نگاهش

 ی د  یکه نشون م  یکه تو رو مالقات کردم، کس  ی چون از لحظه ا  -

 .ی ستین

 ؟ ی د یرس ی ا جهینت  نیسرعت به همچ نیچطور به ا -



 
176 

بدون    یچون به سادگ  دم،یپرس  شتریب   یلیسوال خ  کیاز    ظاهرا

 .جواب دور شد

*** 

راه برگشت به اتاق به استخر   ی خودم گفتم من قصد ندارم تو  به

سوار آسانسور شدن از استخر    ی بروم، اما مجبور بودم به هرحال برا

 .بگذرم

 .نگاه کوتاه  کیفقط  دیشا

  ی برم و سالم م  یکرد، فقط سرم رو داخل م  یداشت شنا م   اگر

 .کنم 

به   ی ورود   رونیآد، ب   یم  رونیشکاف در ب  ریکردم بخار از ز  احساس

  ی نگاه   ی ا  شهیش   ی و از پنجره    ستادمیا  ده یسمت استخر سرپوش

برا  ی انداختم. شارلوت همه   رو  موها  ی استخر    ی خودش داشت. 

 ییا یدر  ی پر  کی  ادیخورد. اون منو    یآب تکون م  ی تو  شییطال

 ی کرد. تو  یحرکت م  تو با دق  یکه به نرم   یانداخت، درحال  یم

صورتش کنار بزنه، بهم   ی از رو  سشویخ  ی تا موها  ستادینقطه ا  کی

 ه یشب  نیاش ارائه داد. ا   نهیس  قیو کوتاه از شکاف عم  یاجمال  ینگاه
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پا  نی باتریز  ی آب بود که رو  ی تماشا شد.   یم  ریسراز  ن یی کوه به 

س از  سرعت  به  رو  هام  ا  هاشنه یچشم  خاطر  به  نه   نکه یگرفتم، 

بب  خواستم ینم ا  نم، ی اونو  بخاطر  ا  نکهیبلکه  گونه  احساس   ی به 

روحش   یحت  نکهیبهم دست داد از ا  ی زیچندش آور و شهوت انگ

 .دمیکشی هم خبر نداشت که درحال تماشاش بودم. خجالت م

 .کردن به عقب و جلو در طول استخر رو از سر گرفت شنا

تو  ییتوانا  به کردن خودش  گم  در  م  ی اون  غبطه  خوردم.    ی آب 

شدم که به داخل   یوسوسه م  شترینگاهش کردم ب  شتریب  یهرچ

 .)استخر( بپرم

 .دم یبلند بلند به فکرم خند درواقع

کن  دیتونیم اون   نکهیا  د؟یتصور  به  و  استخر  داخل  بپرم  فقط 

 وندم؟ یبپ

  ی زیشد. از قرار معلوم تنها چ  ی م  ی احتماال دچار سکته قلب  شارلوت

بودم مطمئن  اش  درباره  آخر  نکهیا  -که  بپرم،  استخر   نیداخل 

 .خواهد بود که اون ازم انتظار داشت انجام بدم ی زیچ
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هم  قایدق  م  ن یبه  آرزو  که  بود  جرات   کردمیخاطر  اونقدر  کاش 

 .کار رو انجام بدم نیداشتم که ا

تاث  کیکوچ  ستیل  دیشا تحت  منو  که  بود  بود،   ریاون  داده  قرار 

شده ام از محدوده    ک ی اما ناگهان احساس کردم تحر  ستم؛یمطمئن ن

 ...و شلوارم -شده(  یجنس کی زده )دچار تحر رون یآرامشم ب ی 

 ازدهم ی فصل

 د یر

 .ل نوار جست و جو نوشتمداخ نگ،یدارل شارلوت

 .بوک نشده بودم سیوارد ف  یشش ماه بود که من حت حداقل

شب   مهیمن نبودن؛ اما بعد از ن  ی مورد عالقه    یاجتماع  ی ها  رسانه

تونستم بخوابم. در کمال تعجب، تخت به اندازه    یبود و من هنوز نم 

برام رزرو کرده بود    میشغل  اریکه دست  ی اتاق هتل اقتصاد  ی تو  یکاف

ب احساس  تنها  بود.  دال   یم  ی قرار  یراحت  به  و   ینم  یلیکردم 

 .تونستم بخوابم 
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تجاوز کرده بود و منو   میخصوص  میکه شارلوت به حر  ییاونجا  از

بران کنم. با عکس هاش لطف رو ج  نیدنبال کرده بود، فکر کردم ا 

چند ساعت   ی که پست کرده بود برا  یعکس  نیشروع کردم. آخر

  یاستخر هتل با کم  ی از نما  یعکس  -ی عکس هنر  کی  -بود  شیپ

شنا کردن ادامه بده.    هنوشته بود که فقط ب  رشیروش. در ز  لتریف

شد.   یخالصه م  یکوچک در نگاه شارلوت به زندگ ی اون سه واژه 

 وانهیمنو د یمنف  تیموقع کی ی نکات مثبت تو  دنیدر د شییتوانا

 ن یجهت ها ا یتونستم قبولش کنم اما در برخ یکرد، هنوز نم یم

 .کردم  یم نیرو تحس دگاهید

 کیدر    ی تیموقع  نیچن  ی افتادن تو  ریشدن سپر )تصادف( و گ  خم

در حال م  یهتل سه ستاره؟  غرولند  به مسائل   ی که من  و  کردم 

آ و  کننده  مناراحت  فکر  تخت  مشکالت  و  دهنده  کردم،   یزار 

 ی وزدیت  یداد و از استخر هتل و راب  یشارلوت زنگوله اش رو تکون م

 !کرد یم یخوشحال

بعد  ی رو ا  کیکل  ی عکس  کوفت  گهید  نیکردم.  ا  یچه  ...  نیبود؟ 

گذاشته باشه.    نجایعکس رو گرفته باشه و ا  یواشکی  د یمنم؟ اون با
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 یاونو نم  یبجز من حت  چکسیعکس فقط دست من بود، پس ه

لعنت دست  من  البته،  اما  تشخ  یشناخت؛  دادم.   ی م  صیخودمو 

اونو چنگ زده   کم انگشتام دور فرمان حلقه شده بودن و چنان مح

  ی فرمان لعنت  دنیکش  رونیب  ی در تالش برا  دیرس  ی بودم که بنظر م

داخل    ی رگ ها  اهیبود و س  دیام سفاز جاش بودم. بند بند انگشت

رو خفه    ی دست و ساعدم برجسته شده بودن چرا داشتم فرمان لعنت

عکس نوشته بود   ریکه شارلوت ز  ی کردم؟ چشمام به نوشته ا  یم

 :افتاد

 .رهاش کن بره -

م  یمرگشه؟ درحال  چه من  از  رسانه    یکه عکس  در  و    ی گرفت 

  ی داشت، حت  یو دق و دل  تیعصبان   یکرد کم  یپست م   یاجتماع

داشتم   ل یاون من بودم. رهاش کن بره. م  د یفهم  ینم   چکس یاگه ه

 .خوب اریبرم و رهاش کنم، بس شیتر در راه رو پ نییسه اتاق پا

من پست کرده    ی درباره    نگیممکن بود خانم دارل  ی زیچه چ  گهید

 ی گلدون نقاش  کی از  یکردم. عکس  کیکل  ی عکس بعد ی باشه؟ رو
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 ن یمربوط به عکس ا  ی بنفش روشن بود. نوشته    ی اشده با گل ه

 :بود

  یرو  اسی  ی ها )نام گل ها  سیر یخودت رو خلق کن. آ  ی شاد -

 .بود( رو خلق کن سیر یگلدان آ

برا  یاحتماال همون گلدون  نیا مادربزرگم ساخته بود و    ی بود که 

گلدون    نیعکس زوم کردم. واو. اگه ا  ی دستاش زده بودم. رو  ریمن ز

 بایاون گلدون واقعا ز  -رو شارلوت ساخته بود واقعا مهارت داشته

 .بود

زن بزرگتر بود که فکر   کیکلوزآپ از شارلوت و    ک ی  ی بعد  عکس

فشرده شده بود و   گهیمادرش باشه. لپ هاشون به همد  دیکردم شا

 :بود که نیعکس ا ی بود. نوشته   ضی لبخندهاشون عر

 .بخاطر توست که من هستم -

زن  ی بعد  عکس و  ساحل    یشارلوت  در  که  بود  سالش  و  همسن 

 ی ریحص  ی دو تکه و کاله ها  ی وها یما  ایها    ینیبودن، بک  ستادهیا

ها و چترهاشون رو باال    یدنیکه نوش  یبودن درحال  ده یپوش   یبزرگ
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پر انحنا تر و   -داشت  ی. شارلوت عجب بدنینگه داشته بودن. لعنت

نبود.    یالغرمردن  سونیمثل آل  وندختربچه. ا   کیو تاب تر از    چیپر پ

آل س  سونیبرخالف  تقلب  ی ها  نهی که  و  گرد  کرده    یکامال  پف  و 

 ی برا  دیو زنانه داشت. شا  ی عیکامال طب  ییها  نه یداشت، شارلوت س

 ریز  تونستن ی چقدر م  نکه یعکس زوم کرده باشم، از ا  ی رو  یلحظات

داشته باشن شگفت زده    ی تر   فیمن احساس نرم تر و لط  ی دستا

 .مشد

 .یلعنت

 .بود ی بد ی  دهیا نیا

نسبت به   نیاز ا  شتریبوک خودم برگشتم تا ب  سی ف  ی صفحه    به

نشم   خودیخود ب( از  ییبلوند )موطال  ی دختر بچه    کیو تاب    چیپ

 نینبود. آخر  دنید   ی برا  ی شتری ب  زیاز کف ندم. اونجا چ  اریو اخت

در   قیقا   کی  ی و من رو   سونیکه پست شده بود از آل  ییعکس ها

من گرفته بود   یگوش  ی رو  هک  یعکس  نیتابستان گذشته بودن. آخر

به    ی م  نشیو تحس رو  م  یم  ادیکرد  نظر  به   ی آوردم. خوشحال 

ممیدیرس فکر  لحظه  اون  من  حداقل  بود  ی.  خوشحال  . میکردم 
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احمق  یلعنت آل  ی بودم. طور  یچه  و خ  سونیبه  بودم  زده    ره یزل 

چهره   ی رو  ی بود و مسبب گرما  دی کردم انگار اون خورش  ینگاهش م 

کرم ضد   ی خودمو تو  دیدونم، با  ی بود م   شدههم سبب    یام. کم

 .چون در شرف سوختن بودم کردمیآفتاب فرو م

پست نکرده    زیچ  چی. چرا از اون موقع تا حاال هدمیکش   یقی عم  نفس

 بودم؟

کردم؟ من در دفتر ساعت    یپست م  دیبا  یدوباره، چه کوفت  پس

 دینفر؟ شا  کی  ی بر برا   رونیب   ین یچ  ی از غذا  یشب؟ عکس  ازدهی

 عکس از سگم و من؟  کی

 لیوسا  ی   هیبق  یسگم رو هم ازم گرفت، وقت  سونی. درسته آلاوه

 .کرد یرو جمع م شی گه

و تماشا کنم. شروع به بستن لپتاپ   ستمیاز با  شتریتونستم ب  ینم

جلو اما  صفحه    یکردم  به  بجاش  و  گرفتم  شارلوت    ی خودمو 

. بدون  دیطول کش  ریاخ  ی از عکس ها  شتریب  شیبرگشتم. بارگذار

به دنبال چه چ  نکهیا به متوقف    یم  ی زیبدونم  گشتم هنوز قادر 
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کردم،   کیکل ی عکس بعد یکردن خودم از جست و جو نبودم، رو

 .ی بعد  ،ی سپس بعد

م  یعکس در  شارلوت  به خودش   یکس  ی بازوها  ان یاز  رو  توجهم 

  یشده بودن و بازوها   دهیپوش  یجلب کرد. اونها همه با لباس رسم

شارلوت کوچک  کمر  دور  به  حال  مرد  همد  یدر  م  گهیکه   ی رو 

دستش رو دور گردن مرد حلقه   کی قفل شده بود. شارلوت    دن یبوس

دراز شده بود با انگشت    نیبه سمت دورب  گرش یکرده بود و دست د

 :عکس افتاد  ی جدا شده بود. چشمم به نوشته    گهیکدیکه از    ییها

 .بله رو گفتم  -

انگشتش.    ی سنگ رو  ینیبازب  ی از برگشتن به سمت عکس برا  قبل

د نپوش  گریاون  شا  دهیحلقه  من   وانهید  ی خانم کوچولو  دی بود.  و 

از اون هر   ری... غ میداشت  هانیا  ی بعد از همه    یمشترک  زیواقعا چ

 .م یدو تکه قرمز رنگ رو دوست داشت ی ویما ای ینیما اون بک ی دو

*** 

توقف   یهتل گشتم. کم  نیی روز بعد، به دنبال قهوه در طبقه پا  صبح 

در    ی و از باال   دمید  کیکوچ  یکردم، شارلوت رو داخل باشگاه ورزش
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 ی   نهییکرد؟ تو اتاق آ  یداشت م  ینگاه کردم. چه غلط  ی ا  شهیش

 یاون توپ ها  ی تنها بود. ودر حال ورزش کردن نبود. رو  کیکوچ

ورزش باال   یبزرگ  بود،  حال  د،ی پر  یم  نییپا  و  نشسته  که    یدر 

 زلرییشکالت تو  کیکرد و    ی رو تماشا م  واریبه د  زانی آو  ونیز یتلو

 .دیجو یم

ب  سرم دختر   نیا   ا،ی. خدادمیلب خند  ری صدا ز  یرو تکان دادم و 

 .بود ی مغز نخود یلیخ

 یچه کس  نهی تا بب  دیدر رو باز کردم، سرش به اطراف چرخ  یوقت

و   دیبرد. اون به باال پر  ی م  ن یتعادلش رو از ب  دیبا  نیداخل شده و ا

به گوشه   با کمر  بعد  ی بعد  بخاطر پرش  برخورد کرد،  با   ی توپ 

 .پهن شد نی زم ی باسنش رو

 .یلعنت

 .سمتش رفتم و دستم رو دراز کردم به

 حالت خوبه؟ -

 :سخت و گرفته گفت  ییاش ضربه زد و با صدا نه یدست به س  با
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  ی اشتباه   ی بخاطر تو به لوله    زلروییتکه از شکالت تو   کیفقط   -

 .نییقورت دادم رفت پا

 منه؟ ری تقص نیا  ی بخاطر من؟ چجور -

 .ی تو منو ترسوند -

 .ابروم رو باال بردم کی

ه شارلوت. مردم هتل  کی داخل    یعموم  یسالن ورزش  کی  نجایا  -

کار عموم   ی امکانات برا  ی چطور  نکهیرفت و آمد کنن. ا  خوان ی م

 .نداره  ازیشده ن  نییتع شیقرار مالقات از پ رهیقرار بگ اریدر اخت

بهش داد که سخت    ی دیدراز شده ام رو فشرد و تکون شد  دست

از چ برا  ی ز یتر  که  برا  ی بود  موقع  بود. همون   ی بلند شدن الزم 

  ن ییباال و پا  ی بار چشمم به لباسش افتاد. آنقدر غرق تماشا  نیاول

 ن یاحمقانه شده بودم که قبل از ا  یاون توپ ورزش  ی رو  دنشیپر

 .متوجهش نشده بودم

 ؟ی تنت کرد هیچه کوفت نیا -

 .نگاه کرد  نییپا به



 
187 

 یدیجد  ی از لباس ها  ی بهم داده. اونا انبار (Betsy) یبتس  نویا  -

از مشاغل محل  یاهدا شده رو نگهدار  ی موارد اضطرار  ی برا  یکه 

 مایکه مهمونا چمدونشونو داخل هواپ  ی مثل وقت  ،ی دونیکنن. م   یم

 .کنن یگم م زایچ نیو ا

 ؟یبتس -

ورود ما رو به هتل چک کرد؟ اون خودشو   رشیکه داخل پذ  یزن -

 .پالک کارت از اسمش داشت کیکرد و  یبهت معرف

میهرچ حداقل  بود،  جالب  شارلوت  لباس  اون    شدی.    کی گفت. 

لوگو    یمشک  شرتیت ب  ا یبا  اپل  شرکت   (Applebee) ینشان 

پوش   نییتز  شیجلو بود  با    دهیشده  که  ورزش  کیبود   یشورت 

  شد ی شد که تا کمر م  ی جفت م (Men’s Gold) شرکت منز گلد

بود؛    فتادهزانوهاش ا  ی تا کرد( رو  ایهنوز اونو لوله کرد )جمع کرد  

 ی کفش ها  -بود  شیبخش مجموعه پاپوش ورزش  نیاما جذاب تر

سا  دیسف   یکتان  چهار  که  راه  نوشته    زیراه  با  بود،  هتل    ی بزرگ 

 .شیدر جلو نیا ی دیهال

 .ستی. مطمئن نیداخلش استفاده کن  زاتیاز تجه یتون ینم -
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 .داد یرو چرخ چشماش

 .کردم یتوپ ورزش م ی داشتم بجاش رو نی. بخاطر همدونمیم -

 .دو ابروم باال رفت هر

 ن ییو باال و پا  ین یش   یتوپ م  ی ورزش؟ منظورت همونه که رو  -

 ؟ ی خور  یکه شکالت م  یدر حال ی پریم

 .به کمر شد دست

 .کردم  یکردنم تموم شده بود و داشتم استراحت متازه ورزش  -

 ...زلرییتو ی با خوردن شکالتا -

ها نگاه    زلرییتو  ی بسته    ی مطمئنم اگه به اطالعات محصول رو -

 دیبعد از ورزش گتور  یدنیاز نوش  یبطر  کیبا    سهیدر مقا  نی کن

(Gatorade)  ندارن  یفرق چیه. 

داره.    میو پتاس   تی کنه و الکترول  ی م   نیرو تام  یآبرسان   دیگتور -

 .هستن  میشکر مستق زلر ییتو ی شکالتا

 .من اخم کرد به
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 .ی آزاردهنده ا یلیتو خ ا،یخدا -

نداشت  ی برا  یدوباره حرف  ظاهرا باز    م یگفتن  چون شارلوت در رو 

 .رفت رونیب ی اگهیکرد و بدون حرف د

*** 

سپر    تیامن  کیاما جواب داده بود. مکان   د،یرس  یبه نظر م   احمقانه

  ده یکش  کیشده بود و به الست  زونیترک خورده و خرابم رو که آو

م   شدی م اونو  وقت  د، یخراش  یو  اما  بود،  کرده  شهر    ی درست  به 

 .بره   یندگیداشت به نما  ازیو بدنه ن   ی صافکار  ی برا  ن یماش  می برگشت

ا  قایدق نقطه  به  م  ی داشتم  بزرگراه  د  دمیرس  یاز   ی باز   روزیکه 

گدان   اتفاق   (Squirrelgeddon) گدان  رلییاسکو  ا یسنجاب 

 :دمیتکون دادم، از مسافرم پرس شیادآور یافتاده بود. سرم رو از 

از عرض جاده بدوه   ییموش صحرا   کیخوام    یساحل امنه؟ نم -

 .خسارت برام تموم بشه گهیکه به ارزش ده هزار دالر د

 .به من رفت  ی غره ا چشم
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گرفتن   ریز   ی سنجاب، فردا درباره    کی   ای  ییموش صحرا  کی امروز   -

 .خونمیتو م ی درباره  ابانیدر حال عبور از خ ریخانم پ کی

 .رو پنهان کردم پوزخندم

 ت ی قبل  سی شارلوت، با رئ  نم،ی بب. بگو  ی دار  ی قو  لیتخ  ی تو قوه   -

 .ی شده بود  کارینداره که ب یتعجب ؟ی حرف زد ی طورنیهم ا

. داشتم  یصورتش درهم رفته. لعنت   دمیبه اطراف انداختم و د  ی نگاه

  یاظهار نظرم به نقطه حساس  دیرس  یکردم، اما بنظر م یم  یشوخ

شده بود جواب   ره یاز پنجره خ  رونیبرخورد کرده. همونطور که به ب

 .داد

 Roth) روث دپارتمنت استور  ایفروشگاه بزرگ روث    ی تو  سمیرئ -

Department Store) کث  کی ل  فیخوک  مرد  اون    اقت یبود. 

 .رو داشت کی دست انداختن کوچ  کیبدتر از  ی روش برخورد 

محکم شد )قلبم فشرده   ی گره ا  ای ام غده    نه یس  ی کردم تو   احساس

 .شد( نگاهم به شارلوت افتاد و دوباره به جاده برگشت

 بهت صدمه زد؟ -
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به هرحال. اگر چه من   ،ی کن  ینه. نه واقعا. نه اونطور که فکر م -

منش س  کیرو    شی مچ  موقع   Bobbing for) زدن  بی شب 

Apples) فور    نگی هم نبود.)باب  نیهالوو  یگرفتم و حت   زشی م  ریز

باز   کنند یشود و در آن تالش م  یبرگزار م  نیکه در هالوو  ی اپلز 

 ( رندیگاز بزنند و بگ  ترا با دهانشان بدون استفاده از دس بیس

 ؟ی دی( رسشیتو وسط ارضا )توسط منش  -

 .شده بود رهیپنجره خ رونیهمچنان به ب 

 .آره -

 ؟ ی کرد  کاری. چیلعنت -

 .دیکش آه

 .تو صورتش پرت کردم موی نامزد ی حلقه  -

 .گفته بود یتا بفهمم اون چ دیلحظه طول کش چند

 نامزدت بود؟ ستیرئ -

 .بود سمیرئ  سیمن نبود؛ اما رئ  م یمستق سیخب، اون رئ -
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 .. متاسفم یلعنت -

 .هاش رو باال انداخت شونه

 .تا بعدش دمیفهم یبهتر که قبل عروس -

 .نهیهم  قت یحق  دونستمی از اول هم م که

 ؟ی مشغول بود ی به چه نوع کار نیاز اقبل  -

فروشگاه روث در بخش بانوان بودم.   ی تو داریخر ار یدست  کیمن  -

ا (Todd Roth) نامزد سابقم تاد روث  نیبود. خانوادش صاحب 

 .هستن ی ا رهیفروشگاه زنج

استعفا - مرت  ای  ،ی داد   خودت  برا  یعوض  کهیاون  قدرتش   یاز 

 اخراجت استفاده کرد؟

که نشان از مالطفت   ی)بخاطر مدل حرف زدن  زمیلفظ محبت آم   به

 .از شارلوت داشت( لبخند زد ی و درک و طرفدار 

 ی نامزد   نکهیاون و خانوادش بعد از ا  ی برا  تونستمیاستعفا دادم. نم -

در واقع من هرگز از اول هم به    ن،یرو بهم زدم کار کنم. عالوه بر ا

برا به هرحال.  نوع شغل عالقه نداشتم،  نگران بودم،    ندمیآ  ی اون 
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گرفتم.   یرو در نظر م  ی اگهیقبل از استعفا دادن شغل د  دیبا  دیشا

رسوندم    انیمزخرف به پا  ی پاره وقت و موقت  ی من ماه ها رو با کارها

 .کرد تمیاذ یلیخ یظر مالاز ن نیو ا

 .مسئله متاسفم  نیبابت ا -

 .لبخند زد نیغمگ

 .ممنون -

  تونستم ی م  نکهیبا وجود ا  ی خوب نبودم، حت  ی ابراز همدرد  ی تو  من

رو از    تیاحساس  کیشارلوت مرتبط باشم. تو فقط شر  تیبا موقع

.  یرو نداشت  یاز اول کس  چوقتی رسه ه  یتو بنظر م   ؛ی دست نداد

کرد خالص   یوقت رو جلب  توجهش  و  زنگ خورد  شارلوت  تلفن 

دق چند  زدن  حرف  دوباره  از  قبل  تا  ی ا  قهیشدم.  کردن    پیبه 

 .گذروند

 شنهاد یپ  کی  دای ملک فلور  ی برا (Wooten) ووتن  ی خانواده   -

ن با    کیگفته   (Neil Capshaw) کپشاو  لیدارن.  نقد و  معامله 

 یتماس با آقا  کی صبح جمعه    ی برا   نطوری. من همعهیاتمام سر  کی
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رو همونطور    سیریکردم و قرار مالقاتتون با آ  میووتن براتون تنظ

 .دادم ریی تغ دیکه خواست

هم نشده    ازدهی  ی به داشبورد نگاه انداختم. هنوز حت   ی لحظه ا  ی برا

عصر   روز یمن د  نکهیکارها رو انجام داده بود، با ا   ی بود و اون همه  

 .انجام کارها رو داده بودم ستین لدرست قبل از تصادف به او

 .. ممنونمهیعال -

 .برگردوند فشیرو به ک تلفنش

 دفتر؟  میریم  میمستق -

. می به شهر برگشته باش  کی تا قبل از    دینداشتم. با  یبراش برنامه ا -

کار  ممی تقو  ی رو برم    ی تا ساعت سه  بخوام  فکر کنم  ندارم، پس 

بعد   ی   هیبق  یتون یو لباسمو عوض کنم؛ اما تو م   رمیخونه دوش بگ

 .بوده  یروز طوالن یبه اندازه کاف   روزی. دی ریبگ  یاز ظهر رو مرخص

 سیری. آشنهادتونیاما ممنون از پ  رم، ینگ  ی مرخص  دم ی م  حینه ترج -

وقت کار گفته  تا  م   ی چند  و  بدم  انجام  روع کنم.  ش  خوامیبرگشتم 
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خ م  یلیاگرچه  خونه    یدلم  برم  سر  هیخواست   رم، یبگ  عیدوش 

 .برگردم دفتر نکهیقبل از ا نطور،یهم

و سپس بعدا که برگشتم دفتر    کنمیم  ادتیپ   یباشه. هرجا خواست -

 .نمت یب یم

 .ساکت شد ی لحظه ا ی برا

  ادیز  ن؟ی کن  ادهیآپارتمانم پ  کینداره اگه منو نزد   یبراتون اشکال -

کنه و باعث    یآروم کار م  یلیاما مترو ظهرا خ  ستم،یاز دفتر دور ن

 .برگردم دفتر و شروع کنم  عیسر خوامیبرسم، من م  رید شهیم

 .ستین  یالبته. مشکل -

د  یدرحال چرا  که  اونو  منطق  نم  روزیکه  بذاره    ی صبح  خواست 

 :آوردم، گفتم یم ادیدنبالش برم به 

 نمت؟ یکه لخت بب   یباهام نداشته باش   یحاال مشکل  گهیفکر کنم د -

 .در هم رفت صورتش

 ؟ یچ -

 .آروم باش -
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 .دمیخند

اون روز تو    اسیندادم. داشتم از ق  یمن بهت درخواست همخوابگ -

  ی کن  یم   یکجا زندگ  بدونم  نکهیبا دونستن ا  ی( مشکلیکه )گفت

 .کردم یاستفاده م  ،ی ندار

و چهار ساعت گذشته مَجازا خودش    ستیکنم در ب  یاگرچه فکر م 

 یرو م  شییجدا  اتی. جزئ نطوریرو لخت بمن نشون داده بود، هم 

  زها یچ  یبعض  یگرفته شده بود، حت  ی اون به فرزند  نکهیدونستم، ا

اش رو درباره  زیهمه چ  نکهیوارش رو هم. ا  وانهید  یلعنت  ستیدر ل

م  دونستمیم آزار  م   دادی منو  باعث  احساس   شد یکه  بهش  نسبت 

 .کنم تیمیو صم یکینزد

 .اوه -

 .داد هیمسافر به عقب تک یصندل ی و دوباره رو دیخند شارلوت

نداشته باشم که لخت   یباهاتون مشکل  گهیآره، فکر کنم حاال د -

 .می نی بب
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بق  بعد اون  صحبتامون،  تو  یرانندگ  ریمس  ی   هیاز  رو  شهر   ی به 

د طرف  از  من،  بود.  تو  یب  گه، یآرامش  با    ی شک  نبودم،  آرامش 

 ی شارلوت با من مشکل  نکه یگذشت... ا  یذهنم م   ی که تو  ی افکار

 .نمشینداشت لخت بب 

 دوازدهم فصل

 شارلوت

 .بودساکت   یبطور ترسناک دفتر

نه خ  زود اما  باشم قفل در جلو  یلیبود،  انتظار داشته   ییزود که 

اگه شب گذشته تا هفت مونده باشم   ی مجموعه دفترو باز کنم. حت

بودم. پس    ده ینرس  سیر یآ  ی پروژه    ستیبه ل  خواستمیکه م  ییتا جا

جهش   هیروز    ی اومده بودم تا تو  قهیدق   یامروز سر ساعت شش و س

 .وفتهیداشته باشم و کارام جلو ب

همه   زدن  از  انداز  ی بعد  راه  و  اتاق   وترم،یکامپ  ی چراغا  بطرف 

تا   که منتظر    یقهوه درست کنم. درحال  ی قور  هیاستراحت رفتم 

تصم بکشه،  دم  کم  میبودم  ر  یگرفتم  غذا  ز یسر  داخل    ییمواد 
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رف  ظ  هی  د یرسیکنم. بنظر م   زیبودم تم  دهیرو که دوشنبه د  خچالی

رو  پرتغال  طبقه    هی  یآب  از  ر  خچالینقطه  و   زیسر  بوده  کرده 

برگه   چکسیه چند  بود.  نداده  کردنشو  پاک  زحمت  خودش  به 

کاغذ اسپر  ی دستمال  و   Formula)409  وال یفرم  ی برداشتم 

طبقه رو    نیب  ی   شهیبرداشتم و خم شدم تا ش  نکیس  ریاز ز  (409

 واریعطر قهوه هوا رو پر کرده بود. د  ی کنم در همون حال بو  زیتم

کم  خچالی  ی عقب پاک   شغالآ  یهم  )و  بود،  شده  سفت  پرتغال 

 رونیبه سمت ب  یقفسه کم  دنی( که من فقط تونستم با کششدینم

بهش برسم.    یعقب  وار یکل دستم داخل و باال آوردن د   دنیو کش

بود که من توش بودم، بدنم خم بود    ی حالت  ای  شنیپوز  قایدق  نیا

حالد داخل    یر  در   یم  زیتم  خچالویکه  برجسته  باسنم  و  کردم 

 .پشتم ترسوندم  ییجا  هیمرد از  هی ی صدا یوقت ش،ینما رضمع

 ؟یکن  یم ی دار  یچه غلط -

باال قفسه ا  دمیجا پر  از به    کردمی م  زشیکه داشتم تم   ی و سرم 

 .خورد

 .یاوخ! لعنت -
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که متوجه شدم نه تنها سرمو ناکار    ستمیکردم با  یتالش م  داشتم

کرده   ریگ  خچالیداخل    ی زیچ  هیموهام که به    یکردم، بلکه باال 

 .کردم یبود و جدا م

 چخبره شارلوت؟ -

 .بود یم  دیر دمیبا البته،

و   قیقبل از حرف زدن نفس عم  د،ید  یکه داشت م  ی زیچ  تصور

 .دمیکش ی زیتم

 .کردم ریمن گ -

 ؟ یتو چ -

 .کرده بود اشاره کردم ریکه موهام گ ییتکون دادم، به جا دستمو

 ؟ ی نگاه بنداز هی یتون یکرده. م  ریگ ی زیچ  هیموهام. به  -

زمزمه کرد که من نتونستم بفهمم و بعد اومد و پشت    ی زیلب چ  ریز

باسن من خم شه    ی خم شد، مجبور شد رو  نیی. به پاستادیسرم ا

 .کرده بود ریگ یموهام به چ نهی تا بب
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 شیکه چرخوند  ده یچ یپ  یموهات دور اهرم  ه؟یچه کوفت  گهید  نیا -

 .ی ببر نییتا قفسه رو باال و پا

  قتا یکن. حق   یچیق  کشویت  هی  ی اگه مجبور  ای  ؟یبازش کن  ی تونیم -

 .س ین  یحالت راحت ای شنیپوز نیا

و حرکت   یچرخیکه تو م  ی نطوری. وول نخور. اسا یوا   نطوریهم -

 .کنهیسفت ترش م یکن یم

دستشو    هی  دیکه ر  ی حرکت موندم در حال  یب   تونستمیکه م   ییجا  تا

  ی هرچ  یگره خوردگ  ی دستش رو  یکیسرم گذاشته بود و اون    ی رو

نبود، با توجه به    یکرد. کار آسون  ی کرده بودم کار م  ر یکه بهش گ

 کباره یاز حد بدنش آگاه بود؛ اما    شی ب  یکیبدنم درواقع به نزد  نکهیا

ثان   ستادم،یاز حرکت ا تا منو آزاد   دیبراش طول کش  هی فقط چند 

 .کنه

شده    دهیموهام به شدت کش  ی   شهیاز سرم که ر  ییکه جا  یحال  در

 .ستادمیا  دادم،ی بود رو مالش م 

 .ممنون -
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 .شد نهیدست به س  دیر

 بوده؟ یچ انیمنم بدونم جر -

 ر یگ   دیو موهام با  کردمیرو پاک م  ییموادغذا   زیداشتم لکه سرر -

 .افتاده باشه 

که    یدون ی. میکن  زیتم  خچالوی  نجایا  ی تو صبح قبل از هفت اومد -

 .میدار زکاریخدمه تم

منتظر بودم جوش   ی قهوه درست کنم؛ اما وقت  نجاینه من اومدم ا -

 .بودمش رو پاک کنم   دهیکه قبال د  ی لکه ا  تونمیبنظرم اومد م  اد،یب

  ایو ماگ    دمیپس چرخ  ده، یدم کش  دادی ساز بوق زد، نشون م  قهوه

فنجان   کیرو برداشتم و    نجایکه آورده بودم ا  ی دسته دار   وانیل

 .رو باال نگه داشتم  ی قور دم،یچرخ دی. به سمت رختمیر

 ؟ ی دار وانیل ایماگ  -

 میداری نگه م  نتی که داخل کاب  یمصرف فوم   کباری  وانینه. من از ل -

 .کنم  یاستفاده م 

 .کردم اخم
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با  یلیخ  ستیز  ط یمح  یبرا  زایچ  نیا -  وانیل   ایماگ    هی  د یبدن. 

 .ن یریبگ

 :لوچ چپ چپ نگام کرد ی مثل آدما دیر

 ؟یبگ  نویبهت گفته ا سیری آ -

 نه. چرا؟  -

  یمصرف فوم   کباریفنجون    هیباز کرد،    نتو ی کاب  د،یسرم رس   ی باال   به

 .رو از دستم گرفت ی برداشت و قور

  بی موضوع ترغ  نی کرده و من رو درباره ا  لهیچون سال هاست پ -

 .کنه یم

 .بهش زدم  ینیریقهومو مزه کنم لبخند ش نکهیاز ا قبل

 .ی بهش گوش بد رییتغ ی برا دیبا دیشا -

داخل اتاق استراحت تنهاش    ره،ی تفکر رو در نظر بگ   نیدادم ا  اجازه

 .گذاشتم 

*** 
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ر  یدرحال رو   دیکه  اول  درجه  در  برادرش  و    ی و  امالک  فروش 

ت  که    سیر یآ  ی امالک تجار  یتیریمد   میمستغالت تمرکز داشتن، 

که ساختمان   یانیمشتر  ی صاحبش بودن و برا  ستوودیا  ی خانواده  

کارفرما    ی تجار  ی ها هرچند   یم   نییتا  ریمد  ا یداشتن  کردن. 

رابطه  با صاحبش   ایمعبر بود که برادرا اگه فروخته بودنش  نیچند

 .داشتن تیریمد ی برا یداشتن ساختمان ی ا

بانک اطالعات از   هی  ی جمع آور  سیریآ  ستیل  ی از پروژه ها  یکی

نظافت  ی همه   م  یفروشندگان شرکت  استفاده  تا   کردنی که  بود 

صرفه    هیامالک چندگانه با    تیریمد  یبتونه مناقصه رو برا  سیریآ

اون کارو انجام بده، من    نکهیا  ی درخواست کنه. برا  نه،یهز  ییجو

فولدرها   دیبا د  ی به  م  ستم یس  اخلجداگونشون  و   شدمیوارد 

 ه یمکس    ی ها  لیکه فا   ی. در حالاوردمیاطالعات هر ملک رو در م

اکسل که   ی صفحات گسترده  فاجعه بون، با اسناد به فرمت وُرد و  

گذار نام  بدون  و  جا  مشخص   یستمیس  لیفا  ی همه  و  واضح 

انتظار داشتم   دیر  ی ها  لیپخش بودن. فا  شیسرجا همونطور که 

داشت که با آدرس   ی مرتب و منظم بودن. هر ملک فولدر جداگونه ا
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شده بود و داخل هر فولدر، فولدر   ی ساختمان نام کدگذار  ابونیخ

اصل  ریز  ی ها فولدر  ا  یمجموعه  منطق   ی جداگانه  که    ی بودن 

مثال    یسازمانده  بودن،   نتننسیم  شونیکیشده 

(Maintenance) شتر یشده بود که من ب   ی نام گذار  ی نگهدار  ای 

 .کردم دایداشتم اونجا پ از ین هک یاطالعات

کنم.   ی اتو جمع آور همه اطالع  بایتا تقر  دیطول کش  یساعت   چند

اطالعات   ر   هیتنها  فولدر  از  بود: خ  دیملک    1377  ابانیگم شده 

بار   یبعد از چک کردن فولدر ملک برا .(Buckley 1377) یباکل

 ی هاشون نام گذارچک کردن چند تا فولدر که با آدرس  ی دوم، برا

کل بودن  مثال    کی نشده  پرسونال  شونیکیکردم؛  اسم  با   ساده 

(Personal) نیدوج  هیشده بود. داخلش    ی نام گذار  یشخص  ای 

که ممکن   ی زیهرچ  ی فولدر بودن. من عنوان هارو برا  رمجموعهیز

مثل   ییکردم و فولدرها  یبود اشتباه ثبت شده باشه با دقت بررس 

پوشه به    کی  یکردم، اونجا حت  دایو ... پ   یقراردادها، حقوق  ،ییدارو 

بود. کنجکاو شدم، رو موس کل  ی نام گذار  یروسع  ماس   ک یشده 

 ی . برانمیکه فولدر باز شده بوده رو بب  ی بار  نیچپ کردم تا آخر
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ببندمش و به    خواستمیاز شش ماه بود که باز نشده بود. م   شتریب

ر دفتر  م  دیسمت  بپرسم  ازش  تا  اطالعات    دونهیبرم  کجا ممکنه 

وورد تنها اشتباه    ل یفا  هی  دمیکنم که د  دا یمونده رو پ  یساختمان باق 

 .گذاشته شده بوده (Bucket) باکت لیثبت شده بود. اسم فا

برا  یدربارش نم  ی فکر  چیه چک کردن محتواش روش    ی کردم، 

 ست یل  دیکردم بدجور شوکم کرد. ر  دایکه پ  ی زیکردم. چ  کیکل

 .کرده بود خودشو درست یلعنت

*** 

 .بکشم  رونیرو از ذهنم ب دیر ستیتونستم فکر ل  یصبح، نم تمام

اصال    نکهیا  قت یحق   شترینبود؛ اما ب  ستشیل  ی لزوما محتوا  نکهیا  با

ساخته بود ذهن منو وحشت زده کرده بود.    یلعنت  ستیل  هیاون  

  ده یبهم خند  کنمیکار م  ستمیبهش گفتم دارم رو ل  یکه وقت  ی مرد

خودشو ساخته بود؟ و من زمان    یختنیدور ر  ستی حال ل  نیبود. با ا

رو چک کرده بودم. اون ساعت هشت شب گذشته ساخته    لیفا  ی رو

د. اون هنوز بعد از ساعت ده بو  یکم   شی بروزرسان  نیشده بود و آخر

  تونمی ساعت هفت رفتم. فقط نم  یمن حوال  یداخل دفتر بوده وقت
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کرده.   یخودش کار م   ستیل  ی ساعت ها داشته، رو  ی تصور کنم برا

بُعد شخص   یلیخ بُ  دی. مطمئنا رومد یبه نظر م   شی تیدور از    عد دو 

که   ی و بُعد  دادینشون م   ایدن  ی   ه یکه به من و بق  ی بُعد  -داشت

  ی بایز  ادداشتی که    ی مرد  تونستمی کرده بود. من کامال م  شیمخف

 یی زایاز چ  یختنی دور ر  ستیکه ل  یرنگ رو نوشته بود درحال  یآب

اما مسلما نه   نم،ی داشت بب  ارهیبدست ب  یزندگ  ی تو   خواستیکه م

  ی با من بود. پس دوباره، لحظات کوتاه  ا وقت  شتریکه ب   یمهربون   دیر

اما اون لحظات   دم؛ یدیم   گهید  دیر  هیبودن که حس کردم داشتم  

 .موند ینم ی باق یمدت طوالن ی برا چوقتیه

با    ساعت تو  هیناهارم  ها  ی سبد  راهرو  داخل  فروشگاه    ی دستم 

  ی ن یزدم، غرق فکر بودم. اومده بودم س   یقدم م  ی چند دالر   یحراج

  ز یتاچسه    -یکی نقره، کاغذ توالت و دستکش پالست   ی پز  ینیریش

بردارم، اما   -کردمی استفاده م  ی با خاک سفالگر  یکه وقت   ی اضافه ا

مشت خرت و    ه یرو بدون    ی رچند دال   یفروشگاه حراج  چوقتیه

کردم. سبدم چند تا بسته   ینداشتم ترک نم  ازشونیکه واقعا ن  یپرت

کاغذ کاسه پالست   هی  ،ی دستمال  تا  و    ، یکیچند  مو  تا کش  چند 
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ازشون گذشت اگرچه   شدیارزون بودن و نم  یلیکه خ  هیادو   ی مقدار

ماگ    ی به قفسه    ی . وقتشنیاستفاه م   یواسه چ  دونستم ی نم  یحت

بردارم که    دیواسه ر  شو یکیگرفتم    م یتصم  دم،یرس  یفصل   ی وانایل  ای

 .قهوش استفاده نکنه ی مصرف برا کباری وانیاز ل گهید

به ماگ    یدرحال   ی قلبا  ن،یبا طرح کدو تنبل هالوو  ی وانایل   ایکه 

ها    والیفست  ن،یولنتا مراسم    کی)(Menorah) منورا  ایمنور 

هفت    یمذهب رو  ایکه  شمع  دعا   ی نه  و  کرده  روشن  شمعدان 

م  خوانند یم ماگ   یوقت   دم،ی( در جلو دست کش رندیگ   ی و جشن 

 سمس یکرا طرح  یکردم. تِم    ی رو برداشتم خرخر  یقرمز رنگ خاص

بودن که ژاکت و    ییاز پسرا   یگروه  شیجلو  یکارتون  ریبود و تصو

. نتونستم خوندنیرو م  سمسیبودن و سرود کر  دهی شال گردن پوش

بگ   ی جلو به چ  رمیخودمو  نخرمش،  بعنوان شماره سه   ی زیو  که 

 هیکردم. خوندن داخل    ی نوشته بود فکر م  شیختن یدور ر  ستیل

 .گروه کر

رو    ستیاون ل  دیر  دیکه شا  دیبه ذهنم رس  نیبعد از ظهر، ا  اواسط

باهام شوخ  ی رو تا  بود منو مسخره   یسرور گذاشته  کنه. تونسته 
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متحول شده و    ده یمن شن  ستیل   ی در باره    نکهی بعد از ا  ایکنه؟  

راحت   تونستم یخودشو درست کنه؟ نم  ست یگرفته ل  میواقعا تصم

بپرسم که من موظف شدم که    نی ا  ی و دوستانه برم و ازش درباره  

 سرک بکشم. ش یشخص ی ال یداخل فا

م  آخر  تونستم، ی خب،  اما  ا  ی بار  نی البته،  خ  نکارویکه   یلیکردم 

تصم  یعصبان پس  ماگ  میشد.  با  العملشو  عکس  که  که   یگرفتم 

ل  دهیبراش خر اون  اگه  بسنجم.  و    ستیبودم  باشه    ه یرو گذاشته 

درباره   مسخره  تو  ی بخش  براش   هی  ی خوندن  مردونه  کر  گروه 

تو اونو  بتونم  باشه، ممکنه  بب  ی درست کرده   ی . حوالنم ی صورتش 

 یفنجون برا  هی  ی قهوه تازه و فقط به اندازه    ی قور  هیساعت پنج  

 درست کردم.   دشیداخل ماگ جد سمیرئ

  ی دسته کاغذ نگاه م  هیداشت به    دیدفترش رو زدم ر  در باز  یوقت

طرح رنگ پوست    نکشیزده. ع  نک یع  دمیدیبار بود م  نیکرد. اول

که واقعا به   -بچه درس خونا  نکیمدل ع   -بود  یلیمستط   ،یالکپشت

 Clark) کالرک کنت  هیاون مثل    ا،ی. خداومد یم  دش یصورت تراش
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Kent) ی مطالعه باشه، چون وقت  ی فقط برا  دیو جذابه. با  یسکس  

 .باال رو نگاه کرد از چشمش برش داشت

 ؟یالزم داشت ی زیچ -

تو ذهنم شکل گرفت.    ی حرفه ا  ری اون لحظه، چند تا جواب غ  ی تو

شد    یافکارم رو کنار زدم و با ماگ پر از قهوه که ازش بخار بلند م

 .کرد یروم هنوز داشت باهام مقابله م ی جلو ریجلو رفتم. تصو

 .ی قهوه بخور یکمی یکردم بتون  فکر -

و   به من  سمت  برگشت  بعدش  ماگ،  به  بعدش  کرد،  نگاه  من 

 .انداخت زیرو م نکشویع

 نم؟یبب ،ی کرد دای ماگ پ هیبرام  -

حراج - فروشگاه  رفتم  درواقع،  دالر   یآره،  و    ی چند  ناهار  وقت 

د  شویکی که  برداشتم  ل  گه یبراتون  استفاده    کباری  وانیاز  مصرف 

 .ی نکن

 .ی لطف کرد -

 .زدم لبخند
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به    دوارمیخارج از فصلشونه. ام   یفصل   ی از کاالها  ن ینداره. ا  یقابل -

 .ی ند تیاهم ی ماه جوال  ی تو سمسیروح کر کمی

بب  ماگ جلوشو  عکس  بتونه  تا  چرخوندم  رو  نه ی رو  صورتش    ی و 

 .بدم  صیداشت تشخ یتمرکز کردم که بتونم هر عکس العمل

  ره یخ  یماگ مدت طوالن  ی رو  سمسیآوازه خوان کر  ی به پسرا  دیر

کرده بودم.    رشی زد، واضح بود که غافلگ  یپلک م  یجیشد. در گ 

ن  دمیاز خنده از طرفش، فهم  ینشون   چیبدون ه اون   تسیممکن 

برا  ستیل رو  ی رو  من  کردن  اگه   ی مسخره  باشه.  گذاشته  سرور 

 .آورد یدر م ی کرد و مسخره باز  یم یبود شوخ نطوریا

 :دقت بهم نگاه کرد و گفت با

 ؟یرو برداشت یکی نیچرا ا -

 ...آه

 .نه اوه

عصب  تی موقع  تونستمیم پ  ی خنده  برام  داشت  رو    ومدیم   شیکه 

به    تیموقع  ی وقتا که تو  یحس کنم. بعض  سوال   ه یجواب دادن 
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  شد یکه شروع م  یو وقت  دم؛یخندیگرفتم، فقط م   یسخت قرار م

 .متوقفش کنه  تونستی نم یچیه

 .خوب نبود نیا

غش غش به خنده افتادم که کم کم به   د،یجواب دادن به ر  ی بجا

چشمام جمع شده   ی دراومد. اشک تو  یو عصب  کی ریستیحالت ه

 .بود

 .متاسفم   یلیمتاسفم. خ -

وضع تا    نیگفتم. ا  نویمتوقفش کنم ا  کردمی م  یکه سع  همونطور

کش  قهیدق  کی  بایتقر م   -دیطول  ر  دمیخندیمن  ناباور  دیو   ی با 

 .کرد یتماشام م

 :دیپرس باالخره

 خنده داره شارلوت؟  نقدریماگ ا نیا ی درباره  یچه کوفت -

 .من ی خدا اوه
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  ی ختنیدور ر  ستیکرده بودم و ل یکنم که فضول  ی من اعتراف م   ای

 ی من آرزو  کنهی اون فکر م  ایکردم    دایسطل آشغالشو پ  ستیل  ای

 .گروه کر )سرود( اونو به مسخره گرفتم

بخندم.    یکس  ی اهایظالم نبودم که به رو  نقدریا  چوقتی! من ه هرگز

شتن من  مسخره کردن و سرکار گذا  ی برا  نیفکردم ا نه،یمنظورم ا

بوده،   یاون واقع  دمیگذاشته بوده. حاال که فهم  ستویکه اون ل  -بوده

انگار چ  ی تونستم طور  ینم  چوقتیه که  اون    ی زیرفتار کنم  که 

بخاطر قرار گرفتن   شتری. خنده من ب ودهواقعا آرزوش کرده مهم نب

کرده بودم.    ریبود که توش گ  ی ناموزون و آزاردهنده ا  تیموقع  ی تو

 .دونستینم نوی... اما اون که ادمیخند یداشتم به خودم م

 .گفتم  یبهش م  قتوی حق  دیراه وجود داشت. با هی فقط

 .. سوء تفاهم شده دیببخش -

 ؟ ی بد  حیتوض شهیم -

 یبرخوردم. اون  تیختنیدور ر  ستی ل  ای  ستیبه باکت ل  یمن... اتفاق -

 .ی کرد رهیسرور شرکت ذخ ی که رو
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جوابش شدت    ین یب   شیتلخ شد. ضربان قلبم از پ  د یر  ی چهر  حالت

 .گرفت

 :داد، بعدش گفت  رونیب  نفسشو

 .بود شارلوت  یسرور بودم، بله اما اون فولدر شخص ی من رو -

 .درسته -

  ه یماگ راه  نیو ا  یگشت ی اجازه م  یمن ب   یشخص  ی ال یتو داخل فا -

 ؟ ی که کشف کرد ی زیبه مسخره گرفتن چ ی برا

در وهله اول   تونستمی... من فقط نمنی. بب ی دینه! کال اشتباه فهم -

منو   ستی. تو لیدرست کرده باش   ست یباکت ل  هی باور کنم که تو  

مجبور بشم اعتراف کنم    خواستمی . من نمی مسخره کرد  ییجورا ی

  ی چیکه ه  کردمیفکر م  نکهیرو باز کردم، با وجود ا  لیکه اون فا

نم اسمش    یباشه، حت  یصوصخ  تونست ی داخل سرور شرکت  اگه 

. اشتباه کردم، به  خوامیگذاشته شده باشه؛ اما معذرت م  ” یشخص“ 

سرکار گذاشتن    ی عمدا برا  ستویل  نیا  دیهرحال من فکر کردم شا

باش  گذاشته  سعنیمن  ا  یم  ی.  با  العملتو  عکس  ماگ    نیکردم 
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نه؛ اما معلوم شد   ایشک و سوء ظنم درست بوده    نم یبسنجم که بب 

-یآواز بخون  ی خوایچون تو م  دمی کردم. من نخند  اشتباه  یلیکه خ

که خودمو توش انداخته   یتیدرک کن. من به موقع نویاصال. لطفا ا

شاخه به اون   نی بود؛ و حاالم از ا  ی . اون خنده عصبدمیخندیبودم م

 .. متاسفم پرمی شاخه م

به    دیماگ نوش   ی از قهوه    ی که جرعه ا  یدر اونجا و درحال  نشسته

که از    دی رس  یجه لبخند کمرنگش شدم. بنظر مشد. متو رهیمن خ

 .من غرق لذت شده بود ی تماشا

 :باالخره حرف زد، گفت  یوقت

 ؟ یدون یم  ،یتو واقعا رو اعصاب -

 :زدم، گفتم یزورک لبخند

واقع - کرد  ت یپس...  شروع  تو  چون   ی بساز  ستیل  هی  ی داره؟ 

 بود؟ یواقع ستیاون ل ؟یکن نکارویا یخواستیم

باال رو نگاه    ی. وقتدیهاشو مال   قهی رو سر جاش گذاشت، شق   ماگش

 :من خشک شد و گفت یرو رشیت هیقهوه ا ی کرد چشما 
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 .بله -

 واقعا؟  -

 نگفتم بله؟  -

رو  ی صندل  هی  ی رو  جلوش دستامو  به    ی نشستم،  و  گذاشتم  هم 

 .دادم هیتک زشیم

 ؟ یکن نکارویباعث شد ا یچ -

بعض - اومدن  بوجود  باعث  م  ی زایچ  یتو  من    ،یشیخوب  خب؟ 

ل  چوقتیه نکردم،    ستتینگفتم  مسخرش  هرگز  بوده.   ایاحمقانه 

 ی داد زه ی. پس بله، تو بهم انگیکنیفک م ادی مثل اونچه که بنظر م

 .خودم فکر کنم ی مشابه برا  ستیل هی ی که درباره 

که    ی تر  یاون ثابت کرده بود مرد احساسات  گه،ی د  کباریزدم.    خی

کردم در اول تصورش کرده بودم   دایرنگ رو پ  یآب  ادداشتی  یوقت

 .اون تو بوده ییجا هیباشه 

 .. فوق العادستی وا  -

 .به چشماش داد  یمن تاب اق یبه اشت دیر



 
216 

 .س یو فوق العاده ن زیاونقدرا هم شگفت انگ  ستی باکت ل ی  دهیا -

.  اد یشما ازم خوشتون ب   کردمیفکر نم  یکه... من حت   نهیمنظورم ا -

 .باحاله  یلیگذاشتم؟ خ ریحال... من روتون تاث نیدر ع

 .اتاق قدم برداشت   ی   گهیسمت د  هیبلند شد،    شیصندل  ی از رو  هوی

 .م ینش یزده و احساسات  جانیه  یلیخ ایب -

پروندس   هی  یکرد درحال بررس  یداشت وانمود م   دیرس   یم  بنظر

 .ره یمکالمه رو بگ نیا  ی جلو  نکهیا ی فقط برا

چرا  ی بهم بگ شهی. م ی کرد ادداشتی زیفقط چند تا چ دمیپس، د-

.  ه یکوه کامال منطق  هیواسه من صعود کردن    ؟ی اونا رو انتخاب کرد

ا م  نه،یمنظورم  خ  یتصور  کر   زه؛ی انگ   جانیه  یلیکنم  گروه  اما 

 ن؟ یخونیمردان...آواز م

 .داد، بعدش به سمت من برگشت رونیب  یقیعم  نفس

 شه؟یدر برم، م شهیسوال نم نیا ری از ز -

 .ی ندار ی شانس چیه -

 .د یقهوشو سر کش ی  هیبرگشت و بق  زشیم یبه سمت صندل دیر
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جوونتر   ی... وقتخوندمیم  گم،یبهتره    ای.  خونم یبله شارلوت، من م -

رو رها کردم.    یشد و سرگرم  نی گزیجا  مینوجوون  زهیبودم؛ اما غر

 ریتصو  نکهیبزرگ نشم، بجز گفتن ا  اتیوارد جزئ  دم یم   حیمن ترج

خالصه و جمع و جورش کرده... بعدم   ی اد یماگ کوچولو ز  نیا   ی رو

اگه   خو  ه یترسناک.  بشنو  ی درباره    ی استموقع  خوندنم    ، ی آواز 

نوار   ییچند تا  نی دربارش بهت بگه. همچن  شه یخوشحال م  سیریآ

 .من شناخته شدن براش دیتهد لهیکاست هم ازش داره که وس

 .پرسمیازش دربارش م رمیواقعا؟ حتما م -

 .هیعال -

 ...یدونیم -

 .زدم لبخند

ل  هی - برا  ستیباکت  نکن  ی اگه  تالش  بهش  کردن    ی ب  یعمل 

 .ی دوتاشونو برات بد ای یکی  بی. بذار کمکت کنم ترتدستیفا

 .من کامال آمادم  -
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.  یکمکت کنم دنبالشون کن  تونمی دارن. من م  ازین   زهیهمه به انگ -

...  میباش  (Bucket- List) یباکت  ی رفقا  هیشب   یبه نوع   م یتونیما م 

که قبال  Fuck it- List) یتیفاک ا  ستیل  ی به زبون من، رفقا  ای

 .(ترجمه شده بود یلعنت تیل

م  اون بنظر  بد  پ“ فاک    ی رفقا“   هیشب  -ومدینوع  به    م ی شونی. عرق 

 .نشست

 ی چ  نجایشارلوت؟ ا  ی به خودت زحمت بد  نقدری ا  ی خوایچرا م -

 اد؟ی تو م ریگ

نسبت   یبه من کمک کن  ی. خب، فکر کنم، تو مجبور بشیچیه -

  ت ی باعث موفق  می تون یکنم. ما م   دایپ  یدرست  ی ریبه اهدافم جهت گ

 .می بش گهی همد یوخوشحال

 .با خنده به عقب خم کرد سرشو

 .رمیآروم بگ  کمیباشه، بذار  -

 نه، یکه بهت کمک کنم؟ منظورم ا  نیحداقل بهم اجازه بد  شهیم -

 ؟ی ریگیوجود من بهره نم تی. چرا از مزی منو استخدام کرد
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 .پوستم مور مور بشه شدیاومد، باعث م  نییپا صداش

 استفاده کنم؟ تتیاز مز ی خوایازم م -

 .بدموقع وارد شد ی در همون لحظه  سیریآ

 .دیشد و خوشحال خند نه یبه س دست

م - خوشحالم  دار  نمیب یاوههه...  باالخره  دوتا  وقت   نیشما  باهم 

 .ن یگذرون یم

 :گفتم صاف کردم، گلومو

 .سیر یسالم آ -

 :گفت دیبه ر خطاب

.  دم یخارج از همپتون شن   نی تصادف ماش  نیا  ی من تازه درباره   -

 افتاد؟ یچه اتفاق قای . دقیتو بهم دربارش نگفت 

  ره یتصادف زنج  هیسنجابو نجات بده و    هیکرد جون    یشارلوت سع -

 .ارهیبوجود ب ی ا

 .شارلوت رسونه یتو رو م ینت یخوش ط نیخب، ا -
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واسه    دیبا  یکیبگم؟    تونمیم  یچ - سنجابا  کنه.  مراقبت  ازشون 

 .عاشق منن نیهم

 .رفتم ی ا گهیباال انداختم، بعدش سر موضوع د شونه

 دوست داشته آواز بخونه؟ دیداره که ر قتیحق س،یری آ -

 .کرد ریرو غافلگ سی ریسوالم آ انگار

باور کنم که دربارش بهت اعتراف    تونمیداره، اما نم  قتیآره، حق -

  یکس   خواستیو نم   کردی عمل م  ی دربارش سر  ی ل یخ  دیکرده. ر

 .دربارش بدونه

 .دیکش یبست و آه چشماشو

  خواستم ی. م یمردونه عال  ریز  ی صدا  هیصدارو داشت،    نیباتر یاون ز -

براش فراهم کنم.    خواستیکه م   ی قی و آموزش موس  التیهر تحص

 .تاسف و شرمه که ادامش نداد هیما

 .موضوع رو عوض کرد عیسر دیر

 من صاحب افتخار حضورتون شدم مادربزرگ؟  یواسه چ -
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شارلوت بره بهش برسم. من    نکهی بودم قبل از ا   دواریام  قتش،یحق -

شرکت رو به خونه    ی ساالنه    یتابستون  ینگرفته بودم مهمو  میتصم

  دا یپ   ازیمنتقل کنم، خب به کمکش ن (Bedford) داخل بدفورد  ی 

 .رو بده زایچ یبعض ب یکه ترت کنمیم

 هی  کرد،ی م  یزندگ (Manhattan) داخل منهتن  سیریآ  نکه یا  با

بود   ییشهر داشت. اون جا  ی هم داخل حومه    یخانوادگ  ی خونه  

رو   یبزرگ  ی خانواده    ریالکل  ی و خونواده    ستوودی ا  ی که خانواده  

رو جشن   التیکه که تعط  ییکرده بودند و جا  یدور همه جمع م

از سال رو که به سفر دور   یهم بخش  دیر  ی گرفتن. خانواده    یم

  ستوودیا  ی کردن. ظاهرا خانم و آقا  یم  یاونجا زندگ  رفتنینم  ایدن

از    دایداخل فلور  ی گرفته بودن زودتر بازنشست بشن و کم  میتصم

از زحمت    ی ادی مقدار ز  سیریآ  که یلذت ببرن، در حال  شونیزندگ

داخل شرکت به   تشویشرکت رو به دوش داشت که تا حاال مسئول

 :گفت  دیواگذار نکرده بود. ر  ی ا گهیکس د

 اجاره   یمهمون  ی داخل شهر برا  ییجا  هیکردم امسال    یمن فکر م -

 .میکرده بود
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اخ  ممیتصم - دوسال  بدفورد  ملک  شد.  عوض  واقعا   ریدربارش 

و    دیچند تا چادر بزرگ سف  ی به کارمون اومده. ما به اجاره    یبخوب

رو کردن  پذ  ی جابجا  ی کار  .  م یکن   یم  دایپ  ازین  ییرایسوروسات 

 .ه یهم اون آخر هفته داخل شهره، پس زمان مناسب (Jerad) جرد

 .نگاه کردم سیریآ به

 جرد؟  -

رو   کایخواهرم. اون فقط دوبار آمر  ی نوه    -پسر خواهرزادم از لندن -

به تو    ی مقدار  هیدر طول اقامتش    خوامیم   قتشیپس من حق  ده،ید

به خوب   هیتک باشم  تو شارلوت که مطمئن  به  بسپارمش  و    ی کنم 

 .شهی ازش مراقبت م

 :. غرولند کردومدیخوشش ن  دهیاز اون ا  دیر انگار

 داره؟ اجیپرستار بچه احت  هیچرا جرد به  -

نداره. من فقط فکر کردم اون و شارلوت   اجیاون به پرستار بچه احت -

به خوب  تونن یم به    تونه ی برن و وقت بگذرونن. اون م  شی پ  یباهم 
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جاها ببرش  بده،  نشون  رو  شهر  اطراف  باحال  ی جرد  و    - خوب 

 .رنیروزا جوونا م  نیکه ا یی جاها ،ی دونیم

م - همه    شمیخوشحال  جاها   ی به جرد  و  عالقمو    ی پاتوقا  مورد 

 .نشون بدم

عز - م زمیممنون  عاشقشون  جرد  مطمئنم  ا  شه،ی.  فکر   نجوریتو 

 د؟ یر یکنینم

مرگ   ی چشم قره    ه یجز    ی زیچ  دیمنتظر جوابش بودم، اما ر  من

 .نداد لشیرو هدف گرفت تحو سیریبار که آ

 زدهمیس فصل

 د یر

 .کار اصرار داشت نیبه ا ی لیخ مادربزرگم

 یمردا   نیاز مشهورتر  یکی (Jared Johansen) وهانسنی  جرد

آ بود؛  لندن  بلوند  میتصم  ی وقت  سیریمجرد  به  اونو   ی گرفت 

وادار کردن من بود    ی کامال برا  نی . ادونست یم  نوی)شارلوت( ببنده ا

 .شارلوت نداشت   ی به تناسب جرد برا  یربط  چیکنم و ه  ی کار  هیکه  
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روز    جرد بازرگان  هیدر  معامالت  شبا    یواسطه  و  دخترباز    هیکاال 

 عیسر  یپرسرعت و حت  ی نای ماش  ی برا  دیشد  لیم  هیبود. با    اشیع

 .نبود  یراه چیتر از زنا، ه

دختر خوشکل   هی گول زدن    ی شانس برا  هیکه    ومدیاون داشت م 

 .مثل شارلوت داشته باشه و گولش بزنه

کنجکاو و اندام پسرکشش و  ی شارلوت، چشما تی نگاه به جذاب  هی 

  د ی. تنها ام نهی بینقص تابستونش م  ی اونو بعنوان شکار ب عایجرد سر

ظاهرش    ی گرش رو ورا  لهیبود که شارلوت بتونه درون ح  نیمن ا

 .نهی بب

زمان  یسال  چند آخر  یاز  اون  آمر  نیکه  به  بود   کایبار  اومده 

توانا  گذشت،ی م جرد  ن  شییاما  اطراف  گذار  و  گشت   ورکیویاز 

با توجه    کردی تالش م  کرد،ی م  ی داشت باز   سیریبود. آ  شتریب   یت یس

درباره   ی کار  هیمنو وادار کنه    گهی بار د  هیکه ازم داشت    یبه شناخت 

و اونم  بدم،  انجام  همچ  یقت شارلوت  سمت    یتیموقع  نیکه  به 

 .دمیخودمو کنار کش  ی باز نیا ی اما من از همراه ومد؛ یشارلوت م
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که اون   یوقت  ی من از همه    د،یکه جرد رس   ی طول بعد از ظهر  در

داشتم؛   یاطالع کم  کردنیم  ی و ولگرد  زدنیو شارلوت باهم الس م

  س ی )مثل ف  یکه منظورم دنبال کردن رسانه اجتماع  یو با اطالع کم

محل هاشون   ی دربار  ی نقشه مجاز  ی بوک، تلگرام و.( شارلوت برا

نما موزه  توقف در  و ش  ی سفالگر  هنر  شیکه شامل   ی نیریمدرن 

 .شد یم یفنجون  ی کایک ی برا  (Magnolia) ایمگنول یفروش

بهش عالقمنده شده بودم.    نکهیبرام مهم بود متنفر بودم، ا  نکهیا  از

که گذروندم   یمدت طوالن  نیاز ا  شتریب  شدیاون باعث م  نکهیاز ا

ب  اما  بودم؛  متنفر  کنم  بودن  زنده  ا  شتریاحساس  از  همه،   ن یاز 

مادر بزرگ من که    ی خواهرزاده    ی با نوه    دیکه شارلوت شا  قتیحق

بود که با من بود متنفر بودم.    یاز وقت   بهترو دختر باز بود    اشیع

ا خ  نیاعتراف  حق   یلیموضوع  اما  بود؛  اون   داشت.  قتی دردناک 

ها  ی روز  هی  تونستیم بچه  شارلوت  زندگ  ی به  و  که    یکوچولو 

 .داشته بده اقتشویل

  - ستوودیفرار کنم، مراسم ا  یاز مهمون  کردمی که آرزو م  همونقدر

باور امیب   جانینبود که بتونم باهاش به ه  ی زیتابستونه چ  ریالکل  .
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گشتم،    یم  یراه  هیدنبال    یفرار کردن از مهمون  ی من برا  ن،ی کن

  ی لیخ  یکه صاحبش خودت باش  یشرکت   یاما آزاد شدن از مهمون

که اونجا باشم و لبخند بزنم بلکه    رفتیسخته. نه تنها ازم انتظار م 

  یو از کارمندا قدردان  کردمی م  یبعد از ظهر سخنران  دیبا  نیهمچن

دوش من   ی رو رو  فه یوظ  نیا  شی . مادربزرگم چند سال پکردمی م

سخنران خانواده بودم.    نیبه گفته اون، من بهتر  قرار داده بود؛ چون

و اون   کردمی م  یاجشب از سال بود که من با کارمندام ور  هیفقط  

. بعالوه ساختیم   ی بعد از ظهر خسته کننده ذهن  هی  یهرکس  ی برا

شروع بشه   نکهیقبل از ا   یشارلوت وجرد که باهم بودن و من حت

 .واقعا مشتاق تموم شدن اون شب بودم

*** 

ملک    یباال   ی که ممکن بود در اتاق خواب مهمان طبقه    ییجا  تا

  ی نگاه م  نییجشن در پا  تیمعطل کردم، از باال به فعال  میخانوادگ

برپا   ی محوطه    ی بزرگ جلو  رایکردم. پنج چادر بس بزرگ چمن 

زنده پخش    یقی جاز موس   یق یباند موس  کیکه    یشده بود درحال

نگاه    یم رو  آفتاب  غروب  مهمونا  که   یدرحال  کردن،ی مکرد. 
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پ ف   شی خدمتکارا  که  رو  م  نگریغذاها  سرو  بودن  با  کردنیفود   .

رفتم، از خودم بخاطر از دست دادن فرصتم نسبت   ی ساعتم ور م

  ی  جهیبرم و با نت  نیی کردم به طبقه پا دایشدم و جرات پ مونیپش

ناخوشا و  کننده  در    ندیناراحت  و جرد  شارلوت  بشم.  روبرو  کارم 

بار ) ن  سرو قسمت  با  قرمز رنگ   یمشروب( بودن. شارلوت داشت 

باز  کیبار مشروبش  ازکردی م  ی داخل  داشت  جرد  بلند    ی صدا  . 

 ی خم شدن سمت گوش شارلوت وقت   ی بعنوان بهونه برا  یقی موس

فقط    نی. اشناختمیحقه رو م  نی. من اکردیاستفاده م  زدیحرف م

نزد  هی به شارلوت  بود که  با ه  کیبهونه  کلمه   رشه. عمال داشت 

 .دی مکیگوششو م

از کارمندا    یزدم، ازشون رد شدم و به سمت گروه  دنیبه ند  خودمو

 .رفتم  یصحبت کوتاه ی برا

سخنران  بعد کردن  تموم  اطراف   م،یاجبار  یاز  کردن  حرکت  به 

فهم دادم،  ادامه  که   دمیچمنزار  برسم  نقطه  اون  به  تونستم  که 

  گه ید  چکسیدرباره صحبت کردن با ه  یبدون داشتن نگران  تونمیم

افتاد، متوجه    یوقت چشمم به شارلوت مبنوشم. هر    مویدن ینوش  ی ا
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بنظر    قت،ی. در حقکردی که اون داشت درست به من نگاه م   شدمیم

چ  یلیخ  دیرسینم م  ی زیبه  حرف  دربارش  داشت  جرد   زدیکه 

 .مشتاق باشه اصال 

 .افکارمو پاره کرد ی شد و رشته  دایپشت سرم پ هوی مکس

( بنظر  ی قهرمان افسانه ا  کی)نام  (Goldilocks) الکس  ی گلد -

 .بدجور حوصلش سر رفته

 .داد خی وودکا با  هی بهم

که جرد در تالشه    یآش مزخرف  قا یخب، خداروشکر انگار اون دق -

  ده یکه جرد بخوردش م  ی.)گول مزخرفاتخورهیبه خوردش بده نم

 رو نخورده.(

فرستادن   رونیب  -خودش کرده بود   شیپ  یکال مادربزرگ چه فکر -

 امروز شارلوت با اون؟ 

 .چپ به برادرم نگا کردم چپ

دور و بر چه خبره. چند   نیا  یدونیتو هم م  یدر تعجبم که حت -

 .بودمت دهیند ی روز
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 :گفت  مکس

 .کنم یدنبال م نستاشویمن ا -

 .دونستمیم دیبا -

 .اره یحرص منو در م نی ا ،یحاال هرچ -

 .مشت حوالش کنم هیخواستم  هوی

 .ی به شارلوت عالقمند شد ییجورا یتو  دونستم یمن نم -

 .بهتر بشناسمش  دیمن نبا -

 .باشه  دهیچشمامو د  ی تو  تیعصبان  دیبا

 ؟یاالن منو بکش  نیهم ی خوایانگار م  ی ای بنظر م ی جور  هیچرا   -

 ؟ یزنیحرف م یچ ی درباره  -

بگم بهش عالقمندم، صورتت صدو هشتاد    خواستمیم  ی به زود -

 ؟ی بهم بگ ی هست که بخوا ی زیکرد. چ رییدرجه تغ

قرار عاشقانه با کارکنان    نیو قوان  است یس  ی که درباره    ستیالزم ن -

 .کنم ی ادآوریبهت 
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 .گفتم  دمیکشیکه وودکامو سر م یدر حال نویا

 .میرابطه با کارکنان ندار تیو قانون ممنوع استیما س -

 .میبه بعد دار نیاز ا  -

 نکهیدادم دستش و فورا قبل از ا  وانمویل  ،یاز خود راض  ی لبخند  با

  ک یقرار بده که اونو از نزد   یدار  تیمعذور   ی هر مکالمه    ی منو تو

منع کنم، ازش دور شدم.   یمنطق  حیشدن به شارلوت بدون توض

از عالقم   کردی داشتم و مکس داشت شروع م  ی ا  دهیچیاحساسات پ

مجبور    خواستمی بود که نم  یموضوع  نی. اارهیبه شارلوت سر در ب

بزنم، مخصوصا وقت با مکس دربارش حرف   یشارلوت کس  ی بشم 

 .بشم رشیگیپ ی نبود که بتونم بطور جد

چون شارلوت داشت   رفتمیرو م   یاشتباه   ریبود که داشتم مس  واضح

 .ومدیبه سمت من م 

 نجاستیکه ا  یشما امشب به هرکس  ایتصور منه،    نیا   ستوود،یا -

 من؟  ریغ نیسالم کرد

 .چشم باشه ی و تو عیکارام ضا نقدریکردم ا ینم فکر
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 .ی کردیمنو تماشا م  یکه تمام شب داشت  ییتو بهم بگو، از اونجا -

 :گفت  شارلوت

 .سالم ،یحاال هرچ -

 .سالم -

 .صاف کردم گلومو

 روزت چطور بود؟  -

 .پر مشغله -

ک   هیآره؟   - کاپ  با  یفنجون   کیک   ای  کیعالمه  کسل    دیخوردن 

 .کننده باشه

 ؟یدونیشما از کجا م -

 .زد یبشکن

 .نیبود نستاگراممیا جی آه... شما تو پ -

پ - نم  - برعکس  ه،یعموم  جت یخب،  کردن   ریز  - دونمیاوه،  رو  و 

 .نفر هی یشخص ی الیفا
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 .دیخند شارلوت

 .ا یزنیشمام خوب آدم طعنه م  -

 .ایروت س گهیم گیبه د گیفکر کنم د -

 .حرفمونو قطع کرد جرد

 .نمتی بی پسر خاله! خوشحالم م -

بلند، جرد خوش ق  یآب  ی بورش، چشما   ی موها  با  افهیرنگ و قد 

 .نبود نطوریکاش ا ی بود. ا

 .جرد -

 :شدم گفتم دیکل ی دندونا نیب از

 گذره؟ی . سفر کوتاهت چطور مدمتیوقته ند یلیخ -

 .کرد ییرایامروز واقعا خوب از من پذ نجای. شارلوت ایعااال -

 .جون خودت آره

 .عمال با چشماش لختش کرد د،یبه سمت شارلوت چرخ جرد

 شه؟ ی م  م،یبرقص ایب -
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 .خورد شد، اومدم ازشون دور بشم اعصابم

 .ذارمیتنهاتون م -

 .من گذاشت و متوقفم کرد ی بازو ی رو دستشو

 .میقرار بود صبحت کن   ی مسائل کار  ی ما درباره    ی صبر کن. گفت -

 زد؟ یبهم چشمک م شارلوت

م  نگیدارل  شارلوت تالش  داشت  وضوح  برا   کردی به  من   یاز 

درک   چوندنیپ وجود  با  اومد  خوشم  کنه.  استفاده  جرد  با  رقص 

 .شدیبه ضرر خودم م یاحساس نیهمچ نکهیا

 .گرفتم باهاش همدست بشم میتصم

دربارش جلسه   م یرفت یم   م یاوه آره، پروژه سنجاب. درسته. ما داشت -

 .میبذار

 .دیرس یسردرگم بنظر م جرد

 االن؟  یجلسه کار هی -

 :گفت  اتیبدون تلف کردن وقت واسه شرح جزئ  شارلوت
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. واسه می که الزمه قبل از فردا دربارش حرف بزن  ییزایچ  هیفقط   -

 نداره؟ یتو که اشکال

باهام برقصه به هرحال. بعدا    گهید   باری  خواست یم  سیرینه اصال. آ -

 .شارل   نمتیب یم

 .جرد از گوش رسمون خارج شد، به من نگاه کرد یوقت

وقت - م  یمتنفرم  همراه  ” شارل“   کنهیصدام  که  ازت    م یممنونم 

فقط    زنمیازش دور بشم. حدس م  کم یداشت    ازی. من فقط ن ی کرد

داره اتفاق   نمونی ب  ی زیچ  هی  کنهی چون باهاش مهربون بودم فکر م

  ن ی به مادربزرگتون توه  خوامیاما کامال در اشتباهه. من نم  وفته،یم

با پسرا  یکنم، ول ناخ  ییمن  مان  وناشونکه  شده    کوریاز من بهتر 

نم قرار  نذارمیباشه  الزم  ماش  سی.  درباره  کنم، همش  و    نای اشاره 

خ م بزر   یلیگاراژ  حرف  انگلستانه  داخل  که  کمترزدیگش    نی . 

 .ندارن برام یتیاهم

 .شد  شتریب شمیاحترام شارلوت پ نطور،یهم و
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نفسمو داخل بردم   قای کردم تا واقعا به درونم راهش بدم، عم یمکث

 رونیب   ی فضا  ییروشنا  ریسرکوب کنم. شارلوت ز  نمویس  ی تادرد تو 

ستاره   پر  آسمون  نفس  ی و  م  ریگشب  لباس   هی.  دیرس  ی بنظر 

تر نبود.    رهیت  یلیکمرنگ تنش کرده بود که از پوستش خ  یصورت

با    -نداختی رقاص باله م  هی  ادیکه باال بسته بود، منو به    ییبا موها

  ی پوشوندن برجستگ  یبرا  ی کار  چیرقاص شکم. اون لباس ه  هیبدن  

 .پسرکش شارلوت نکرده بود ی ها

 نکه ی. درعوض، قبل از اشدمیو دور م رفتمیهمون لحظه م دیبا من

 .افتاد نشیکلمات از دهنم خارج بشن چشمم به شکاف س 

 رم؟یبرات بگ گهید یدنی نوش  هی تونمیم -

 .دوس دارم یکیاوهوم  -

 .گردمیاالن برم -

تا بار ازم   ریبه چشمم خورد که کل مس  زیآم  طنتیپوزخند ش  هی

 .جدا نشد
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آشنا  اگرچه، با صورت  م   ییلبخندم  به سمتم  محو شد،    ومدیکه 

 .قلبمو پاره پاره کرده بود  شیکه دو سال پ یکس

 .سونیآل

 چهاردهم فصل

 شارلوت 

 .چشمامو باور کنم تونستمینم

 .. داخل بارسونیآل د،یبود. نامزد سابق ر خودش

 کرد؟ ی م کاریچ نجایا  اون

طور  ن یبهتر  میکنجکاو  حس بود  وجودم  نامحسوس   ی بخش  که 

 .شدم کتریبودن نزد ستادهیکه اونا ا ییدادم و به جا رییراهمو تغ

تر بود. اون قد بلند    ره یداشت که از من ت  ییطال  ییموها  سونیآل

 ی جلو  تونستمیخوشکل بود و نم  یلیاما خ  د؛یر  ی به بلند  بایبود، تقر

 .کنترل کنم دمیدیبار باهم م  نیاول  ی اونا رو برا نکهیحسادتمو از ا 
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  قتا یحال، حق  نیبودن، با ا  گهیعاشق همد  یلیدو تا آدم که خ  ی برا

 .دن یرسیبودن بنظر معذب م گهیهمد کیاون لحظه نزد نکهیاز ا

تر از    ی افتاده قو  نشونیب  یواقعا چه اتفاق  نکهیبه دونستن ا  ازمین

م   شهیهم انگار  دوختم  بهشون  رو  نگاهم  از   خواستمی بود.  بتونم 

 .رو بفهمم ی زیچ هیتماشاشون 

م  دیر بنظر  کوتاه  مد،ویمضطرب  صحبت  هم  با  که    ی همونطور 

 .کردی م ی قراریبا ساعتش ب  دیر کردنی م

 .داد رونیبعد نفسشو ب  د،یکش  یقیعم  نفس

 .یرسیخوب بنظر م -

 :برقرار کنه گفت یارتباط چشم نکهیبدون ا دیر

 .ممنون -

برپا    یکه اتفاق  کردم ی م   یداشتم به سمت خونه پدر مادرم رانندگ -

  نم یکنم، بب   یسالم  ه یو فکر کردم نگه دارمو    دمیکردن چادرا رو د 

 .حالت چطوره
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 نکهیبود. مثل ا  دهی نپوش   یکراوات  یرفت کراواتشو صاف کنه، ول  دمید

 .کنه  کاریبا دستاش چ  دونستینم

 یراه  هی  دیبهم گفت ر  زمینبود برم مزاحمشون بشم، اما غر  جاش

 .داشت ازشی. نه نخوادیفرار از اون مکالمه م ی برا

  ستوود، یا   ی متاسفم، آقا  شمیمزاحم صحبتتون م  نکهیاز ا   یلیخ -

زود   دی. من بامیاما ما واقعا الزمه در باره پروژه سنجاب حرف بزن

شانس استفاده کردن از اطالعاتتونو از دست    خوامیبرم و واقعا نم

 .بدم

 .انداخت ینگاه نمونیب سونیآل

 ؟ یچ ی پروژه  -

 .کنه هیگر ا یکه بخنده  دونستینم دیر انگار

خ - بله،  با  یلیآه  من  ا  د یمهمه.  رس  نیبه  کنم.    یدگ یموضوع 

 گهیموقع د  هیبازم    دیخوشحال شدم. ما با  دنتیاز د  یلیخ  سون،یآل

 .می و وقت بگذرون می ن یرو بب گهیهمد

 .خوشحال شدم  دنتیمنم از د -
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تا از جشن   میدنبال من اومد، به راه رفتن در سکوت ادامه داد   دیر

 .میراه رفته بود یلی ما می . انگار دست کم نمیدور شد

ملک چند   یرونی داشتن؛ و سراسر محوطه ب  یبزرگ  یلیخ  نیزم  اونا

 .روشن بود یی چراغا ی هکتار

که در امتداد ملک قرار داشت   کیکوچ  اچهیدر  هی  کینزد  باالخره

 .وست یهم بهم پ   دیو ر  نیزم  ی چمنا نشستم رو  ی . رو میتوقف کرد

 .کردی سرمن نگاه م  ی به آسمون باال  زدیکه حرف م همونطور

 فرار از اون مکالمم؟ ی برا  یراه هیدنبال  ی دیچطور فهم -

باهاش حرف    یوقت   ی ومدیمعذب و ناراحت بنظر م  یلیچهرت. خ -

. بخودم رونی. فکر کردم حداقل تالش کنم ازش بکشمت ب ی زدیم

باهاش موافقت   یست یمجبور ن  گهیم، د گفتم که اگه اشتباه کرده باش

 .ی کن

 .ممنون -

 باشه؟ نجایقرار بود ا  -

 .نه تکون داد یسرشو به معن فقط



 
240 

 اومده بود؟ یواسه چ -

خانوادگ - بود  جاده  نیی پا  نیهم  شیملک  کرده  توقف   هیست. 

داخل،   ادیو احتماال اجازه داده ب  شناستشیم   یکنه. نگهبان  یسالم

 .فکر کردن دعوت شده بوده

افتاده، اما    یچه اتفاق  نشونی دوباره بپرسم ب  خواستیدلم م  یلیخ

باهام    یافتاد وقت  یچه اتفاق  لندیاومد داخل هتل النگ آ  ادمیبعدش  

 .برخورد کرد و پاچمو گرفت

به    ی شده بود. در کمال تعجب، اون تا حد  رهیبه ستاره ها خ  دیر

 .ازش بپرسم جواب داد یحت نکهیدون اکه تو سرم بود ب یسوال

بهم صدمه زد وقت  - که قصد   ی ا  ندهیمتوجه شد آ  یاون بشدت 

  کم یباشه    کردیتصور م   شهیکه اون هم  ی زیبا چ  می داشته باش   میدار

بهم نشون داد که عشقش   ات،یمتفاوت بود. بدون وارد شدن به جزئ

 .بوده   یقطعا شرط

 .میندار یبه اسم عشق شرط ی زیچ -

 ، ی گیدرست م -
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 :گفت 

  ی که ب  کردمی درک کنم. فکر م  نو یمن سخت بود که ا  ی اما برا -

کس    ی ریبگ  ادی  دیعشق برنگرده، با  یو شرط دوسش دارم. وقت  دیق

  ست یکه قرار ن  گه ی. عقل بهت م یرو دوست نداشته باش  ی ا  گهید

 .ده یراحت گوش نم یلیاما قلب خ ،یدوسشون داشته باش  گهید

 ؟ ی هنوز دوسش دار -

 .ان دهیچیاحساساتم پ یول  ،ی نه اونطور -

حال،    نی شکست و دلم به حالش سوخت، اما در ع  دیر  ی برا  قلبم

آل ا  سونیبه  واقع  نکهیبخاطر  غبطه    افتیدر  یعشق  بوده  کرده 

 .دونستمیم نویدوستم نداشت. حاال ا چوقتیخوردم. تاد ه

 ی بوده واقعا تصور   یشرط  دیر  ی برا   سونیعشق آل  نکهیا  دونستن

  دم یرنگ رو د  یآب   ادداشتیبار    نیاول  ی برا  ی که ازشون داشتم وقت

ب از  مبردیم  نیرو  فکر  داشتم  ه  کردمی .  واقعا  رو   یچیمن 

 نکهیا  دنیبود. همزمان، د  دهیترس  ادیز  یاما از فوضول  دونستم، ینم

  دی و بهم ام  کردی قلبم رو گرم م   د بو  ریاون هنوز با احساساتش درگ
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ب  دادی م اون  حق  ییمردا  رونیکه  که  عشق    قتایهستن  به  قادر 

 .باشن دنیورز

تر از    یجذاب تر و سکس  ی زیزل زدم. خدا، واقعا چ  دیر  مرخین  به

زن دوستش داشته باشه وجود   ه یکه خواسته    یپیمرد خوش ت  هی

 داشت؟

 .برداشت چمن

 .خودشو نشون نداده بود یکاشک  کنمیواقعا آرزو م -

 .بود رهیخ نیزم ی بلند و مردونش رو ی به انگشتا  چشمام

روبرو شدن باهاشو    ییتوانا  دیکرد، چون با  نکارویخوشحالم که ا  -

بود.    یخوب  نی. تمرنیو ازش بگذر  نی تا حرکت کن  نیکردی م  دایپ

شده   جیواقعا گ ن ی شما رفت یوقت  ن؟یدیچهرشو د ی بعالوه، نگاه تو

 .ارزششو داشت نیبود؛ و ا

 .سنجاب ی پروژه  -

 .دیلب خند ریز

 .خندم گرفت  منم
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تعر  ی پروژه   - رفیسنجاب.  تجارت  ناموجود،  فوق   ریپذ  سکی : 

بد که  بهتر  لهیوس  نیمحرمانه  موقع  نیبعنوان  هر  از  فرار   تیراه 

 .کنهیعمل م ی عذاب آور و ناراحت کننده ا

 .دیکش یآه

م  من نوش   تونستمی واقعا  احساس   یدن یاون  هنوز  اما  بنوشم،  رو 

 .برگردم  کنمینم

 .جام بلند شدم  از

برا  ی خوایم - برم  نوش   ی من  م  رم؟ی بگ   یدن یخودمون    ی تونی تو 

 .ی بمون نجایهم

 .نه -

 .نی رو زم نمی پام گذاشت، باعث شد بش ی رو دستشو

 .میساکت نشست  یمدت ی برا

 متعلق به شماست؟  اچهیدر  نیا -

 .از ملکمونه یآره. بخش -
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 .ی وا  -

. خب، مطمئن نبودم دیبه ذهنم رس   زیشگفت انگ   زی چ  هیلحظه    اون

داخل ذهنم   ی باشه؛ اما چرخ دنده ها  زیشگفت انگ   دیاز نظر ر  دید

. ظاهرا ذوق و شوقم به وضوح مشخص بود و  دنیچرخیداشتن م 

 .ارمشینبود به زبون ب  ازین

 شارلوت؟  گذرهیتو سرت م یچ -

وار   وانهیکار د  هی   خوادیانفجارم. دلم م   ی انگار آماده    کنمیحس م -

 .بکنم 

 االن؟  -

  م ی لعنت  ست یل  ای  ست یل  تیبه فاک ا  گهید  زیدوتا چ  دایمن جد -

 نیداره که ا  نوی. حس ااچستیدر  هیشامل    شیکی اضافه کردم؛ و  

 .االن بهم داده شده ن یفرصت هم

 اچست؟یدر هیشامل  ،یمنظورت چ -

شب   چوقتیشب شنا کن. من ه  ی تو  اچهیدر   هیبرو لخت داخل   -

.  وفته یاتفاق م  نیدوباره ا  یک  دونهی . خدا مستمین  اچه یدر  هیداخل  
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نم اما  سرنوشته؛  طور  خوامیانگار  بترسونم  رو  ترج  ی تو   ح یکه 

 .کردمینم نکارویا  ی دادی م

واقعا اون داخل    ؟ی رو نکرد   یکار افتضاح  نیکه همچ  ی تو جد -

 ستته؟ یل

 .خورمیقسم م -

 :گفت  یشوکه کرد وقت منو

 .ی انجامش بد دیبا کنمیپس فکر م -

 واقعا؟  -

 .شه یم  بیو غر  بی شب عج  نیا  ی برا  انیپا  نیمناسب تر  نیآره. ا -

انجام بده؟   ی کار  نی جرات داشته باشه همچ  یکس  ی کنیفکر م -

 .رنمیبگ خوامیمن نم

 .کنم یو نگاه نم دم؛یم  یشک دارم؛ اما زود باش. من نگهبان -

 انجام بدم؟ ی کار نیهمچ  یکنیم قمیتشو   ی واقعا دار -
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داشته   تونمیکه م  یحواس پرت  ی اما من به همه    وونم،ید  یگیم -

تو باشه. هنوز    ی باز  وونهیاگه به شکل د  یدارم، حت  ازیباشم امشب ن

ن مهمون  ست یحسش  بخوب  ی به  بهتره  پس  وقتمون    یبرگردم،  از 

 .گردونمی . من االن رومو برمم یو وقت بگذرون می استفاده کن

لباسامو از تنم درآوردم قبل   عیبرگردوند. همونطور که سر  صورتشو

ا  از خوشحال  نکهیاز  آب  داخل  در کمال   دمی کش  غیج  یبپرم  که 

 .تعجب گرم بود

 !بدنم داخل آب فرو رفت، داد زدم، امنه برگرد یوقت

دستا  دیر ج  ی با  درحال   ستادهی ا  باشیداخل  منو  همونطور  بود 

خ و  م  زیجست  تماشا  آب  و کردیدور  نخورد  تکون  جاش  از   .

گاه بود،  دوخته  من  به  نگاه   گشتیبرم  یچشماشو  سرشو  پشت 

 .باشه   ومدهین چکس یتا مطمئن بشه ه کردی م

 :داد زدم سرش

تفاوتا   یکی  نی... اینی بیم - ا  هی  نیب  ی از  باکت    ستیل  تیفاک  و 

اهیختگی برانگ  ای  یناگهان عامل    -ستهیل فاک   شتر یب   ستیل  تی. 
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  نهی ا  ستیل  تیاز شعار فاک ا  یکننده لحظه هست. بخش  کی تحر

 ه یکار  نیو ا  ؛یازش استفاده کن   د یکه اگه شانس به سمتت اومد، با

 .کنمیک من دارم م

  ن ی داشت. همچن  یملک حس سرخوش  نیا  ی بودن در شب تو  لخت

با توجه   د،ی رسیبنظر م  زیآم  طنتی ش  یلیبود چون خ  زیانگ  جانیه

هام از   نه ی بود. س  ستادهیفقط چند قدم دور تر از من ا د یر نکهیبه ا

 .موضوع سفت شدن نیفکر به ا

شمردم. احتماال در طول    متیخودم افتخار کردم که لحظه رو غن  به

به خود   ی کار  نی همچ  دیرسیکه با تاد نامزد بودم بنظرم نم  یمدت

  ییکردن با جدا  دایبکنم. در اون حالت، نجات پ  ار یاخت  یخود و ب

 .کنم ییماجراجو   شتریتر کرد، بلکه باعث شد ب ی نه تنها منو قو

 :شدم، گفتم یراض نکهیاز ا بعد

 !رونیب امیدارم م -

که    یدر حال  دمی پوش  سمیبدن خ  ی روشو برگردوند. لباسامو رو  دیر

 .دادی که کرده بودم داشت کامال خودشو نشون م ی کار تیواقع
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 ؟ ی شد  سیهمه خ نیچرا تو ا  میبد حیچطور توض -

 .دیپرس دیر

 د؟یر ی بد حشیتوض ی خوایچطور م دونم،ینم -

 .دمیخند زیآم  طنتیش

 چالشه؟  هی نیا  نگ؟یدارل ی ذاریرو دوش من م نویا  ی دار  -

 .شیریبپذ ی اگه بخوا -

مهمون   یوقت م  م،یبرگشت   یبه  بنظر   سونیآل  دی رسیخوشبختانه، 

 .محل رو ترک کرده باشه 

و سردرگم، مخصوصا مکس و جرد.   جیگ  کردن،ینگاهمون م  مردم

 .زدیکه داشت لبخند م  سیری از آ ریهمه مات و مبهوت بودن غ

 برات افتاده شارلوت؟ یچه اتفاق -

 .دیپرس سیریآ

 کردم یتالشمو م  نینگاه کردم و منتظر جوابش شدم، بهتر  دیر  به

 .از دست ندم مویکوفت ی که خونسرد
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 .جواب سوال مادربزرگش رو داد باالخره

.  میکردیم  ی رو  ادهیپ  ی صحبت صحبت کار  ی شارلوت و من برا -

  ک ی. هوا تار اچهیبه سمت در   دوهیم   می سنجاب مستق  نیا  نهیبیاون م

 زشیعز  یزندگ  ی کوچولوش رو برا  ی بود و جونده داشت دستو پا

 عدش یشناور بمونه.    کردی م  یسع  د،یکوب یو به آب م  دادی تکون م

عمل کنه، بدون فکر کردن   یگرفت مثل شارلوت واقع  میاون تصم

و سنجابو نجاتش داد... آزادش   اچهیوسط در  دیدرست پر  ع،یو سر

 .نجات داد  شویکرد، زندگ

اسکار بود، چون اون داستان مسخره رو   زهیجا  افتیسزاوار در   دیر

 .داد لینقص تحو  یکامل و ب تیبا جد

 .ی داریدست از شگفت زده کردن من برنم چوقتیشارلوت، تو ه -

 .گفت  نویا  سیریآ

 .زهیشگفت انگ  یلیبله، اون خ -

 .لبخند زد دیر
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تا    منتظر و   نیریش  ی خراب کردن جمله    ی برا   ی زیچ  هیموندم 

 هی  ی برا  زیشگفت انگ   یلیخ  “ مثل    ی زیچ  هیقشنگش اضافه کنه،  

 .نکرد نکاروی؛ اما ا ” وونهیآدم د

*** 

  ح ی. اون منو با تفرونمیبزرگ رو مد  تی موفق  هی  دیبه ر  کردمی م  حس

به   دونستم یکرد. حاال که م   یبعدش همراه  یعال  ی و باز  میا   اچهیدر

داشت،   یچقدر احساس عال  ستمی مورد از ل  نیسرانجام رسوندن اول

 .بهش کمک کنم  ستشیباکت ل  ی داشتم که تو  زهیانگ  شتریب   یحت

کُر    ی داخل دفتر موندم تا گروه ها  روقتیتا د  ی بعد  ی   چهارشنبه 

 .رو جست و جو کنم ورکیوین التیا

گروه    یمنتظره رو داشت وقت  ریغ  تیموفق  هیبه    دنیمثل رس  یحس

کردم.    دایرو پ  (Brooklyn Tabernacle) نیکُر تبرنکل بروکل 

 ای  رنیپذیم  ی دیجد  ی اعضا  ایفرستادم که بپرسم آ  لیمیا  هیفورا  

 .نه

  ی آزمونا  ی برا  خی داد و چند تا تار  لمو یمیجواب ا   عایگروه کُر سر   ریمد

 .شون بهم داد یآت یسینام نو
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عکس    ی چطور  دیفکر بودم ر  نیموارد رو چاپ کردم، تو ا   ی   همه

 .دهیالعمل نشون م

 ه یاطالعات داخل    ی رفتم دفترش، اونجا نبود، پس منم همه    یوقت

 :گذاشتم ادداشتی هیبا  زشیم ی پوشه رو

 !میانجامش بد  ای. ب میحساب شد یب -

*** 

از   گهیرنگ د  یآب  ادداشتی  هیدفتر تا    دمیروز بعد، زودتر رس  صبح

 .کنم دایپ زمیدرست در وسط م  دیر

مو    شدیباعث م   دم،یرنگ رو د   یآب  ادداشتیبرگه    نیوقت من ا  هر

که داخل لباس   یرنگ  یآب  ی کاغذ  ادداشتیبشه و اون    خیبه تنم س 

 .ادیب ادمیکردم رو  دایعروس پ

 .رو برداشتم و خوندمش  ادداشتی مشتاقانه 

 :زیشارلوت عز -

 دوستت دارن؟  یلیچرا سنجابا خ ی دونیم
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فندوق  چون معنا  ای.)ناتس  یتو  در  مغز   ی فندوق  و  چل  و  خل 

م  یفندوق کار  به  ا  نیهم  ی برا  رودیهم  با  برداشت    هامیشارلوت 

 (کندیم

 دیر

 تکون دادم و با خودم زمزمه کردم، سرمو

 ستوود؟ یا  یعاشقانست که تو االن نوشت   ادداشتیمدل    هیمثل    نایا -

 .دمیخند

 .زهینفرت انگ ادداشتی ه ی هیشب  شتریب -

 پانزدهم  فصل

 د یر

 .دادن نداشتم  شینما قصد

من    نکهیا  قتیبود که به خودم گفته بودم. حق  ی زیکم اون چ  دست

با    هی ه  ندهیآ  یفروشنده    هیقرار مالقات  کابل  بخش   لینگردر 

(Cobble Hill) و ه  نیبروکل بودم  امتحان    یربط  چیگذاشته  به 
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م  یابیاستعداد برگزار  روز  همان  در  دورتر  بلوک  دوازده    شد یکه 

 .نداشت 

ن   ی   جلسه و  ساعت شش  رانندگ  م یمن  و  شد  به سمت    یتموم 

بزرگ    ی سایکل  هیباعث شد درست از   (Smith) تیاسم  ابونیخ

 هیپارک کرده بودم و داشتم    دونستم،یکه م  ی ا  گهید  زیرد بشم. چ

 .کردمی مخ دنبال م یگوسفند ب  هیگله از مردم رو مثل 

 .دیبه تبرنکل خوش اومد -

 .بروشور دستم داد هی لبخند گرم  هیمرد مسن تر با  هی

به اشتراک گذاشتنش    نجایاز طرف خداونده. ا  ی ا   هیاستعداد هد -

 .ی . امشب موفق باشگردونهیرو بهت برم  هیاون هد

باعث احساس آرامش    دیمرد با  ی که ژست دعوت کننده    یدرحال

داشته باشم. دلم   یاحساس برعکس  قایباعث شد دق  شد،یدر من م 

که تا    ییجهنم در برم؛ اما از اون جا  نیفرار کنم و از ا  خواستیم

خودم سرکوب   ی به فرار کردنو تو  ادمیز  لیاومده بودم، تما  نجایا
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چهره   ی عقب نشستم و همه    یلی خ  فی در رد  یصندل  هی  ی کردم، رو

 .رو تماشا کردم سایکل ی جلو  ی ها فی داخل رد نزدهجایه ی ها

 نم؟ی نداره من کنار شما بش یاشکال -

که من نشسته    یفیکه باهام حرف زد داخل راهرو آخر رد   ی پسر

  ف ی تا رد  یس  دیانداختم. با   سایاطراف کل  ینگاه  هیبود.    ستادهیبودم ا

 .بود یمن م ی جلو یخال

 .خوند صورتمو

کننده   ریمزاحم و تاخ  چیکه ه  ییجا  نمیدوست دارم کنار در بش -

 .و آشوب درست کنه  اهویکه ه  ستین ی ا

جلوتر رفتم تا جا براش باز بشه.    یصندل  هیرو تکون دادم و    سرم

بود، مردم هم از هفت  اما آزمون بعد  بودن،  همه رو متوقف کرده 

 .هنوز کارشونو شروع نکرده بودن رندگانیگ

 .باشمت دهیدور و بر د نیفکر نکنم قبال ا ؟یدیجد -

 ...توقف کردم که جانیمن فقط ا -

 کرم؟ یداشتم م یچه غلط نجایا
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 .چک کنم رو ییزایچ هیتا ... -

 ؟یخون یپس تو نم -

 .خوندمیم   شیوقت پ  یلی... خ نهینه. آره. نه. آره. منظورم ا -

 .تکون داد سرشو

 سا؟یکل  ی ایب  یباعث شد توقف کن یچ -

  ی زمان  هی. من فقط اشاره کردم  سای کل  امیبودم نگه داشتم که ب  نگفته

 .اون کارو نکردم گهیو د خوندمیآواز م

 گه؟ ید ی سایکل هی رمینم ی دیاز کجا فهم -

 .زد لبخند

 ؟ یرفتیم -

 .دمیکنم اما کوتاه خند  ی کار نتونستم

 .رفتمینه. نم -

 .اشاره کرد یپشت  ی مکتاین  به
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دارن    لیتما  گردن،یبار بعد از مدت ها برم  نیاول  ی مردم برا  یوقت -

 .ننی عقب بش ی فایرد

 .تکون دادم  ی سر

 .کنه یفرار رو آسونتر م -

 د؟یچقدر طول کش -

 خوندم؟ یکه آواز م یاز زمان -

 .تکون داد سرشو

 .ی خدا بود  ی که داخل خونه   ینه. از زمان -

که قدم   ی بار  نی . آخردونستمیفکر کردن بهش هم جوابو م  بدون

 ی بودم. برا  سونی بود که با آل  یگذاشته بودم وقت   سایکل  هیداخل  

  ا ی سایشدمون با شماس کل ی زیجمع و جور کردن مالقات برنامه ر

بود و   مونی. مال دوهفته قبل از روز عروسمیرفته بود  سایخادم کل

آهنگا منتخب  و  ب  ییمتنا  بود  ی راکه  کرده  انتخاب  رو   میمراسم 

  ی شب  میخدا رفته بود  ی که به خونه    ی از قضا، روز.  میبهش داده بود

 .رو انتخاب کرده بود ت یحیمس نیشده بود که د
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 .شده یمدت هی -

 .هسم  (Terrence) من ترنس -

 .دستشو دراز کرد مرد

 .یخوش برگشت -

 .هستم دیر -

 .خوردم یتکون

 .درواقع برگشته باشم  ستمیو مطمئن ن -

سفر - م  یقدم   نیاول  هیبا    ی هر  مشهیشروع  آزمون   ی خوای. 

 ؟ ی گروه کر بد یابیاستعداد

  نم ی نگرفتم. فکر کنم امشب تماشا کنم و بب  یقطع  م یهنوز تصم -

پ هفته    هی.  رهیم  شیچطور  هم  دوم  برگزار   گهید  ی آزمون  شب 

 مگه نه؟  شه،یم

 .درسته -

 .داخل شد رکاریتعم فرمیونیمرد با  هیباز شدن و  سایکل ی درها
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 :اشاره ترنس، اون گفت به

از   تونمیاومده. م   ش ی پ  نیرزمیبخار داخل ز  گی د  ی برا  یمشکل  هی -

برا چندتاتون  ها  ی کمک  قفسه  دادن  دوش  لیفا   ی تکون    زه یکه 

اونجا مغازه درست کرده استفاده کنم. اونا   نییمارگارت برامون پا

 .رو مسدود کردن ستمی به س یدسترس

 .رگشتتکون داد و به سمت من ب ی سر ترنس

 .شده یانجام نم ی کار داوطلبانه ا نجایا چوقتیه -

 .به شانه ام زد یو دست ستادیا

 .یبرس  یکه دنبالش ی زیبه چ دوارمیام -

*** 

تنها آزمون شب    ی نگرفته بودم که برا  میروز بعد، هنوز تصم  چند

  نم یآنال  میداخل تقو  یبرگردم؛ اما وقت  نیتبرنکل بروکل  ی تو  گهید

قرار مالقات گذاشته شده بود. برنامه    هیشب    ی که برا  دمیرفتم، د

داد که شارلوت اون قرار مالقاتو وارد کرده، اگرچه    ینشون م  زیر
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رو اطالعات  ه   مانز  ی تنها  بود که   ی چیمسدود شده چنتا حرف 

 :شدیتلفظ نم

- SFBGITS 

 .تماس گرفتم شیرو باال آورم با داخل تلفن

 :زنگ دوم جواب داد با

- Bonjour, Monsieur Eastwood. Je peux vous aider?( چه

 ( ستوود؟یبهتون کنم ا تونم ی م یکمک

 ...چه گهید نیا

 شارلوت؟  -

- Oui(بله. ) 

  ن یآنال  ستشویل  تی اونروز فاک ا   یبرام روشن شد. وقت   انیجر  بعدش

زبان فرانسه اضافه شده بود. قبال تو اتاق   ی ریادگی  کرد،ی دنبال م 

 ی با هندزفر  خوردیکه ناهارشو م  یبودمش، درحال  دهیاستراحت د

ز خودش  منطق  ی زیچ  هیلب    ریبا  حاال  مکرد.  تکرار  بنظر    یرو 
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. اون داشت به عبارات نگیدارل  رلوتشا  ی برا  ی. خب، منطقدی رسیم

 .کردی م نیو حرف زدنشونو تمر دادی گوش م

 .بلد بودم ی فرانسو کمیمن   خوشبختانه، 

- Ne tenez-vous pas la langue anglaise assez? 

 :ترجمه

 که؟ ی نبرد ن یز با توی سیزبان انگل  یبه اندازه کاف -

خند  یگوش  ی رو بسته  دهن  با  و  پوشوندم  حت  دم،ی رو   ی چون 

 .نه  ایخودم درست بوده   ی که ترجمه   دونستمینم

 .داد جواب

 اومم. ها؟ -

 .دمیخند زیر

 .که به ذهن من اومد  هیزیچ نیا -

 .میریادگیمن هنوز درحال  -

 ...کردمیفکر نم  چوقتیمن ه -
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نفرو به    هی  خواستیفقط دلت م   ای  ،یتماس گرفت  یلیببند. به دل -

 ؟یمنو گرفت یو به صورت خودکار داخل ی ریمسخره بگ 

برا - باز  یخاص  لیدل  ی راستش،   ی تماس گرفتم. خودت مسخره 

 .ی درآوردن رو برام آسون ترش کرد 

 ؟ی خواستیم یچ -

چهارشنبه ساعت هفت هست.    ی برا   ممی قرار مالقات داخل تقو  هی -

 ه؟یچ نیا  یدون یم .SFBGITS نوشته شده

برا -SFBGITS .البته - خوندن  آسمان(.   ی )آواز  در  بزرگ  مرد 

 .هیما نفهمه چ ریغ چکسیشده نوشتمش که ه  ی کدگزار

 .تکون دادم  سرمو

 .نهیاز تو، منظورت ا ریغ -

 ؟ ی کردی م نیتمر یداشت  ؟ی زده ا جانی . هیحاال هرچ -

 .شارلوت کنمی داخل آزمون شرکت نممن  -

داشتم انجامش بدم، امکان نداشت بذارم اون   میتصم  نکهیبا ا  یحت

اون آزمون    ی دربارش بفهمه. من سال ها آواز نخونده بودم و آدما
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  از یبتونم امت  یواقعا خوب بودن. من شک داشتم که حت  یابیاستعداد

توجه  ای  یقبول موفقرمیبگ  یقابل  شانس  تنها  با  اگه  بعالوه،   تم ی . 

محل نشستنشو داخل   کردم،ی شرکت م  یابیداخل آزمون استعداد

نما  ف یرد هر  م  شیاول  احتماال همه  کردمیتصور    ی کارمندا  ی . 

  ده یاز ساختمان ند  چوقتیکه من ه   ییدارایسرا  ییچندتا  هیدفتر و  

 .کردیبودمشون رو هم دعوت م

 .حرف زد تصور کنم  یاخم چهرشو وقت تونستمیم

 ؟یکنیچرا شرکت نم -

  ست ین   یمعن  نیم به ادرست کرد  ست یل  هیمن    نکهیفقط بخاطر ا -

برا دارم  ا  دنیرس  ی که  مثل  ر  ه ی  نکهیبهشون  برنامه   ی زیرقابته 

 .کنمیم

 .اوه -

 :لحظه ساکت بود. بعد دوباره گفت هی ی برا

 ؟یکنیچرا شرکت نم -

 .من خط بزن شارلوت میفقط اون قرار مالقاتو از تقو -
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 .باشه -

در  نکهیبخاطر ا یاحساس بد کمی رو گذاشتم،  یگوش نکهیاز ا بعد

باز کردم،    مویبودم بهم دست داد. پس تقو  یآدم عوض  هیمقابلش  

رو خوندم و شروع    گهید  ی هفته    ی ادآورایقرار مالقاتا و    ی همه  

ترجمه کردم تا روشون کار   ی به فرانسو  یسیکردم همشونو از انگل

 .کنه

 .قرارمالقات نوشته شده بود هی

 د ییتا  ی بعد از ظهر. تماس برا  5ساعت    سیریآ  یمایفرود هواپ -

 .4کردن راس ساعت 

 :ترجمه کردم ی فرانسو به

- Le vol d’Iris atterrit à 17h. Appelez pour confirmer à 16h. 

 :گرفتم چندتا کار از خودم براش بگذارم تا انجام بده   میتصم  بعدش

- Prendre rendez-vous avec rétrécis. 

 :ترجمه

 .فشرده و جمع و جور بذار قرار مالقات -
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 .سمیبود که تالش کردم بنو ی ز یاون چ حداقل

 .که نوشته بود ی ا  گهید ادآوری

. بعد  شهیتموم م (Victoria’s Secret) سکرت  ازیکتوریفروش و -

پرداخت گرفتن چک  نما  ریغ  هی  یاز  ز  شیقابل  جد ری)لباس   دی( 

 !سفارش بده

و چند    ستیشارلوت قطعا تنها آدم ب.  دمیخند  یکی   نیبلند به ا  بلند

)به  ” شیقابل نما  ریغ“   ی که از کلمه    شناختمیبود که م  ی ساله ا

خوب    ی ترجمه    هی. براش  کردی ( استفاده مریلباس ز  ی کلمه    ی جا

 .نوشتم

- Commandez des pantalons et des soutiens-

gorge. "ن ی شورت مامان دوز سفارش بده و سوت." 

اومده   کردم،ی م   فیبا خودم ک  داشتم انداختنش خوشم  از دست 

 .دمیرس ی به قرار مالقات بعد نکهیبود تا ا

 .9با فرد ناشناخته راس ساعت  یقرار احساس -
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اون طورا    نکهیدرونمو به جوش آورد. با وجود ا  ی ا  رمنتظره یغ  خشم

  ی آدم عوض  هینداشتم، سوزش داخل گلوم خوب نبود.    ی حس خاص

شارلوت   دی)منظور ر (Goldilocks) الکس  ی از گلد  ومدیداشت م

خرسا   ی اجازه به خونه    یب  ییدختر موطال  ی هست که به قصه  

 .نه.( سواستفاده ککنه یاشاره م شهیوارد م

همه   ریمن... محافظه کار بودم. در اعماق وجودم، ز  -نبودم  حسود

باور داشت دفن شده بود.    انیپر  ی که به قصه    یزن  ایوونگیاون د  ی 

رابطه    کردی که شارلوت توش کار م  ی داخل شرکت  ش ینامزد عوض 

برقرار کرده بود و شارلوت هنوز چرت و پرت    یو جنس  یاحساس

به شنا کردن ادامه بده    نکهیمثل ا  کردی بوک پست م  سیداخل ف

. رنیگیدرس نم  چوقتیآدما ه  یخودتو خلق کن. بعض  یو خوشحال

شده   چیآشغال کادو پ  هیرو که داخل زره براق مثل    شیاون شوال

 د؛یدیفنا داد نم  اونو کامال به   نکهی بود تا بعد از ا  یحلب   لیداخل فو 

 ی وقت  اساحس  نی . اکردی م  یکور بود منو عصبان  نقدریاون ا  نکهیو ا

سکرت کوچولوش   ایکتوریفروشگاه و  دمیبه مراتب بدتر شد که فهم
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در قرار بزرگش با فرد ناشناس   شیبا خوش گذرون  مایممکنه مستق 

 .در ارتباط باشه

*** 

 .زمیبذارش رو م -

رفتم. بوش رو حس کردم که به سمت   رونینگاه کنم ب  نکهیا  بدون

  شد یو باعث م  داد ی آزارم م  یلیبود خ   ی زیو تنها چ  ومد؛یدفترم م

عصب  کی تحر م  نکهیا  - بشم  ی و  رو  اشناختمیبوش  بو   نکهی.   ی از 

 .ومدیخوشم م داد ی که م یلعنت

گذاشت    زیم  ی که روش کار کرده بود رو برام رو  یگزارش  شارلوت

 .ستادیدر ا ی آستانه  ی . فقط تورونیره بکه ب دیو چرخ

 د؟یکردم ر یمن کار اشتباه  -

از بعد    -کردمیبرخورد م   یخاص  طوریکه باهاش    شدیم  ی رو  چند

 .رو باز کردم مشیکه اشتباه کردم و تقو ی از ظهر روز

 .ادهینوچ، فقط مشغلم ز -

 ارم؟یب ی زیچ  ی برات قهوه ا -
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 .نوچ -

که روش   ی و نگاهمو از اصالح بروشور  ارمیسرمو باال ب  نکهیا  بدون

 .بردارم به در اشاره کردم کردمی کار م

 .ی در دفترمو بهم بزن رونیب  ی ریسر راهت که م یتونیاما م -

انداختم و برگشتم عقب به    زیدر بسته شد، خودکارمو رو م  یوقت

 قه یچند دق.  ده یاونو م  ی االن بو  یدادم. کل دفتر لعنت   هیتک  می صندل

و   باز کردم  لپتاپمو  کنم، پس  تمرکز  بودم  نتونسته  هنوز   هیبعد، 

 .آزاردهندم زدم  اریبه دست لیمیا

 نگی: شارلوت دارلبه

 .: تو موضوع

م  یلیخ عطر  شمی ممنون  مقدار  حمام   ی اگ  خودتو  باهاش  که 

قدم قبل   ستیمن ب  ییایبو  ی ها  رنده ی. گی داخلش کم کن  یکن یم

 هی. بعالوه،  کننی فعال م  موی آلرژ  ی اتاق سنسورا  هیبه    دنتیاز رس

 .ظرافت و لطافت رو داشته باشه نیبهتر دیزن با
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س   نفسمو م  رونیب  نه یاز  اصل   تونستم ی دادم،  کار  روبه    م یتمرکزم 

تا چند دق و آروم   میمال  ی که صدا  یوقت  ش،ی پ  ی   قهیبرگردونم. 

  ن یسکرا  ی صفحه    نکهیبود دراومد. قبل از ا  ده یکه رس  دیجد  لیمیا

 .ه یک دونستمیروشن بشه م   وترمیکامپ وریس

 ستوود یا دی: ربه

 تو ییایبو ی ها  رندهی: گموضوع

حساسن. تا حاال   نقدریتو ا  ییایبو  ی ها  رندهیشرم آوره که گ  نیا

آلرژ  تیخودتو در معرض موارد حساس  ی کرد  یسع قرار    کی زا و 

بشه    یطیکمکت کنه که در شرا  دیشا  ؟ی ببر  نیاز ب  رشویتا تاث  ی بد

پر  ایدن  ؟یبه باغ لگد بزن نکهیا ی بجا   یرز رو بو کن ی و گال یستیبا

برخورد و  نیبهتر  دیمرد با هی. بعالوه، استاز خانوم ییاز دسته گال

 .رفتار رو داشته باشه

**** 

ا  عصر از  قبل  بعد،  شارلوت   ی برا   نکهیروز  دفتر  کنار  برم،  شب 

 نه یبه دستش برسونم که بتونه گزارش هز  دیتا چند تا رس  ستادمیا

  کردم ی هشت بود و من فکر م   کیمنو آماده کنه. نزد   ی   انهیماه  ی ها
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به در دفترش   هنک یاون تازه رفته باشه. صداش منو درست قبل از ا

 .برسم متوقف کرد

 خواب چقدره؟ نی کاب هی متیو ق -

 :و بعدش سکوت

 چقدره؟ نیداخل کاب ی تخت ها یهمم. باشه؛ و بزرگ -

 .شتر یب سکوت

ندار  ی ز ی. چی وا - نفر  نفره    هی  دیشا  ن؟یمناسب دو   ی تخت دو 

 ؟ ی زیچ  نیهمچ ای نییکو زیسا یمعمول

 .دیخند

  ستم یانتخاب هست. االن آماده ن   هی  شهیباشه. خب، فکر کنم هم -

 .ممنونم بخاطر اطالعات یلیکه رزروش کنم؛ اما خ

و    خواستمینم استراق سمع کنم  اما   یواشکیداخل سالن  بشنوم، 

بگ   یعوض  ی جلو   تونستمینم قدم رمیبودنمم  دفترش  داخل   .

 :گذاشتم و گفتم  زشیم ی رو رو نهیهز ی گذاشتم، نامه 
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شرکت   - تلفن  از  برااستفاده  ر  ی سرکار  و    التیتعط  ی زیبرنامه 

 .شارلوت ستین ی حرفه ا یلی . خیخوشگذرون

شدش و  کیبار ی شدم، چشما شی ن یب نیشد. متوجه چ  رهیخ بهم

و بامزش    شدیگونه هاش مشخص م  ی که رو  یرنگ   یصورت  یداغ

 .خودم نگه داشتم  شی. عاقالنه، اون فکرو پکردی م

 .برداشت و هولش داد سمت من زشیم ی تلفنشو از رو شارلوت

نه تلفن شرکت؛ و    کردم،ی داشتم از تلفن همراه خودم استفاده م -

  زیتنها چ  ،یتموم شده. پس از نظر فن  شیسه ساعت پ  میروز کار

 .ه یصندل نیا کنمیاز اموال شرکت که دارم ازش استفاده م

 .کردم میقا پوزخندمو

 الت یمان گذران تعطز   یتازگ  دونستمینم  ؟ییجا  هی   هیسفر کوتاه   -

 .ی کرد دایپ

تو ربط  شیچیه - برا   یبه  اما فقط داشتم   یلیسفر ر  هی  ی نداره، 

م  ییاروپا کاراگرفتم ی اطالعات  مورد  در  دارم  دوست  من  که   یی. 
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 زایوقتا تصور اون چ  یکنم و بعض  یپرداز  الیانجام بدم خ  خوامیم

 .ده یو مف کنهیکمک م

ز  ی چ  گرفتم توسکان  ریشد.  ترت  روزی. دیآفتاب  رابطه    هی  بیاون 

  ریمس  ی خواب رو   نیکاب  هیبار داخل    نیاول  ی مرد برا  هیعاشقانه با  

  دونست یاضافه کرده بود. اگه م  ستشیل  تیتا فاک ا  ایتالیقطار از ا 

از   نهیمنظورم ا  کردی فکر م  کردم،ی سرور دنبال م  ی رو  ستشویمن ل

جا ل   ی بودن  باکت  م  ستشیشخص  ندادم   اد، یخوشم  نشون  پس 

چ  دونم یم درباره  م   یداره  جاش،  زنهیحرف  به   گهید  ریمس  هی. 

 .جهنم  رفتیم م یکه مطمئنا مستق یانتخاب کردم. اون

  ی بافال یو کمتر خ  ی صرف کار کردن کن  ی شتریاگه وقت ب  دیشا -

 .یبمون ی شد یو تا هشت شب مجبور نم یباش  دتریمف   ،یکن

برا  چشماش بهم خ  هی  ی گشاد شدن.  بعد کشو  رهیلحظه   ی شد، 

ب  فشویباز کرد و ک  زشویم بشدت   نکهیقبل از ا  د،یکش  رونیازش 

دسکتاپش. لبتابشو خاموش کرد،   ی رو  دی کوب  فشوی کشو رو ببنده ک

ک  ستادیا رو  فشویو  رو   یبه زحمت  قدم  بعدش  انداخت.  دوشش 

بودم حرکت کرد. ازش انتظار   ستادهیکه هنوز کنارش ا  ی بسمت در
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عقب رفتم، از له   اط یقدم با احت  هی  سته،یبا  دیبهم رس  ینداشتم وقت

 .کردم ی ریشگ یشدن پ

د  بجاش، انگشتاش  و  آورد  باال  دستشو  بست،  وار    وانهیچشماشو 

 .شروع به نوشتن داخل هوا کردن

 .مغز ی. احمق بدمت یی. ساواقعا

ها  یوقت  و عصبان  شی نی ب  ی پره  آت  ت یاز  م   شیازشون   شد یخارج 

 .قشنگ بود  یلیخ

 نتریا  ی باشه با زدن دکمه    یلیتخ  کردمی که فکر م  ی زیهر چ  اون

ب باز کرد و   د،یکش  یقیبرد، نفس عم   نی)داخل هوا( از  چشماشو 

 .از دفتر خارج شد ی ا گهی د ی بدون کلمه 

تاب خوردن    رفتیم  رونیرو که به سمت ب  یمن تمام راه  ممکنه

 .باسنشو تماشا کرده باشم 

 .میداشت اج یاحت ی لعنت یروانشناس ی دومون به مشاوره  هر

 شانزدهم  فصل

 دیر
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ب   بعد از دور  شتری از گذشت  روز  به طور ک  ی از چند   ،ی لکردنش 

بطور   ییدوتا   ی ناهار کار   هی  ی تو  سیریآ  یوقت بهمون  با شارلوت 

ا  ریغ دور   شتریب  وستنیپ  ی منتظره  اون  مت  ی از  نبود.    و ی ممکن 

 ی عموم  ی، حسابدار حقوق(Matthew Garamound) گاراموند

از حضورش ناراحت   نکهی. با امیمون، برادرم و من قبال نشسته بود

سالم   ی به معن  ی . سرستادمیا  ومدیم   زمونیبه سمت م  ی بودم، وقت

در همون حال    دم، یکش   رونیکنارم رو ب  ی خال  یتکون دادم، صندل

 .انجام داد سی ر یآ  ی گاراموند همونک ار رو برا

 .شارلوت -

م - من  م  یصندل  ی رو  خوامیراستش،  طرف  اون  مکس   ز یکنار 

نم  یاگه اشکال   نمیبش باشه. دلم  آزار   ینداشته  باعث  خواد عطرم 

 .بشه کتیآلرژ تیحساس

 .تنگ شد سیر یآ  ی چشما

 .ی ندار ی تو که به عطر آلرژ -

 .کردم دایپ ی آلرژ   دایجد -
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نشون داد و    شوی وات  ونیلیم  کی  یآزاردهنده    یلبخند گوه  مکس

 .بکشه  رونیب یصندل هیتا  ستادیا

 .منه  یبرادرم باعث خوش شانس ی اریبدب -

 .دی کش یقیطرف شارلوت خم شد، چشماشو بست و نفس عم به

 .ی دیم ی فوق العاده ا ی بو -

و   ی حرفه ا  ریرفتار غ  ی درباره   می که پنج نفرمون نشست   همونطور

مشخص شد که شارلوت   عایزمزمه کردم. سر  ی زیلب چ  ریزنندش ز

ارتباط چشم از  م  یداره  اجتناب  فکر کردم    کنهیبا من  اولش  که 

بهم فرصت    نیا  کرده، یبه سمت من نگاه نم  دمیفهم  نکهیتا ا  هیعال

کننده    وانهید  یبشم. اون لعنت   رهی داد که به صورتش خ  ی نامحدود

متوجه و   ی ا  گهید  زینگاهمو به چ  دی. باکردیبود و حواسمو پرت م

با دقت نگاه   مونی عموم  یپس به حسابدار حقوق  کردم،ی متمرکز م

 .توش کشف کنم ی زیچ  خواستمیکه انگار م  ی کردم طور

بود. موهاش    یاز مادربزرگم بزرگتر م  یده سال   دی گاراموند با  و یمت

کراوات با طرح    هی  شهیرنگ بود، پوستش برنزه بود و هم  ی نقره ا
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درهاشو باز کرده    سیریکه آ  ی. اون از زماندیپوشیم  کایم آمرپرچ

شرکت بوده و هر چهار نفرمون چهار    ی عموم  یبود حسابدار حقوق

دو هفته بعد از   - میشدیجمع م  ورهمدفعه در سال مثل ساعت د

رو فقط    شی پ  کماهیربعمون در    هی  ی هر ربع ساعت. جلسه    انیپا

نوع کارا شرکت    نیا  ی رو برا  اریدست  هی  چوقت یو ه  میگذرونده بود

 .میاورد یو نم  میداد ینم

دستاشو   و یمونو گرفت، مت  یدن یسفارش نوش  شخدمتیپ  نکهیاز ا  بعد

 .به هم قفل کرد و گلوشو صاف کرد زیم ی رو

ا  - از  احتماال  شد  نکهیخب...  هم جمع  دور  امروز  تعجب   میچرا 

 .ی کرد

ما   نکهیشد و زمزمه کرد، با وجود ا  لیبه سمت شارلوت متما  مکس

 گه، یم   یچ میبشنو می تونست یکامال م

 .شگفت زدم ی زد یچه ادکلن نکهیراستش من از ا -

 .قفل شده جواب دادم ی دندونا با
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که    یکارمندا رو به وقت  تیکه تالش واسه آزار و اذ  هینظرت چ -

 ؟یمحدود کن ی مبل داخل دفتراشون لم داد  ی رو

من  ینگاه   ویمت درحالبه  انداخت.  مکس  بودم،   یو  کرده  اخم  که 

 .کهیبود که انگار لطفا بس کن داداش کوچ ی طور هی افمیق

 .یبله خب حاال هرچ -

 ادامه داد، گاراموند

بدن چون من،   بشویباهم ترت  خوامیو شارلوت م  سیر یامروز از آ -

 .متاسفانه، چندتا خبر بد دارم براتون

 .شده ضیفکر کردم مر هوی

 مت؟  یخوب -

 .اوه -

 .خوند فکرمو

و   - کار  درباره  آره. خوبم. خبرم  ن  یکیآره،  کارمنداست.    ی ملیاز 

 .(Namely Dorothy) یدوروت
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 ؟ یدوروت -

 .دمیو در هم کش ابروهام

 ضه؟یمر یدوروت -

 .بدست گرفتسر رشته کالمو  سیریآ

. همه حالشون خوبه. چرا من از اول شروع نکنم؟ همونطور  دینه ر -

م که    ن،یدون  یکه  بودم  خواسته  شارلوت  از  از   ستیل  هیمن 

تم آور   ی زکاریفروشندگان  تعداد  ی جمع  بتونم  من  که  از    ی کنه 

باهاشون کار م  ییشرکا  ی بزرگتر  فیمتحد کنم تا تخف  می کن یکه 

از پروژه، بهش گفتم همه    ی. بعنوان بخشمیریخدماتشون بگ  ی رو

  ست یهر فروشنده در شصت روز گذشته رو ل  یپرداخت  ی فاکتورا  ی 

 .کنه

 .کنهیداره روش کار م میدونستیخب، بله م -

 -خب. اون متوجه چندتا فاکتور شد که اشتباه پرداخت شده بودن -

مثال،    ی تو  ییجابجا  هی برا  هیتعداد؛  بود،    16.292  ی فاکتور  دالر 

برا بود.    16.992  ی هنوزم  شده  پرداخت   ی برا  گش ید  یکیدالر 
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  چکدوم یدالر براش پرداخت شده بود. ه  3.200دالر بود و    2.300

ز کمتر    -نبودن  ادیمقدار  برا  ازهمه  دالر  اما   ی هزار  فاکتور؛  هر 

بعدشم به من گفت.   د،یداخل چهار فاکتور مختلف د  نویشارلوت ا

اندازه    بایتقر  یحاال، دوروت اندازه    ی به   ی من سن داره و اون به 

زند  یمدت پسرا  فکر    یمنو همراه  نیکرد  یگکه شما  کرده، پس 

باهاش    ازین  یتر  ی قو  نکیبه ع  دیکردم شا تا   حرف داره و رفتم 

 .بزنم 

 .شده یبعدش چ دمیمادربزرگم در هم رفت و فهم صورت

از معامالت   یخواستم به بعض  ویرفتار کرد. بعد از مت  بیواقعا عج -

 .کنه  ی دگیرس

 .که مادربزرگ ساکت شد ادامه داد ییجا گاراموند

 دمیکردم و فهم  یمن معامالت دوازده ماه گذشتش رو حسابرس -

کرده. مثل   شیبالغ بر پنجاه و سه فاکتور متفاوت پس و پ  ی تعداد 

  ی نبودن و تو  یبزرگ   یلیخ  ی کرد، اشتباها  دا یکه شارلوت پ  یاون

خطاها   نیا  اما  ومدن؛یاز اعداد بنظر م  ی ساده ا  ییجابجا  هینگاه اول  

از   شیهرگز به نفعمون نبوده. در کل، اون پنجاه و سه پرداخت ب
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کنکاش   تری عمق  یو دو هزار دالر اضافه پرداخت شده بود. وقت   یس

بررس فهم  یو  متفاوت   دمیکردم،  حساب  دو  با  پرداخت  هر  که 

 هیاما    د،یرس یمقدار درست به دست فروشنده م  -ساخته شده بود 

متفاوت    ی پول بدون چک و کاغذباز  ییجابجا  ی حساب جداگونه  

 .شده  یم ختهی حساب ر هیشده بود و همشون به  ساخته

 .دمیکش قینفس عم هی

 .رفته یم یرآبیداشته ز یدوروت -

 .سر تکون داد گاراموند

اما    - قراره. من به زمان شروع برنگشته بودم  نیاز ا  هیمتاسفانه قض -

 .گردهیبرم ریسال اخ ها به چند یبررس نیا

 .مثل خانواده بود برامون ی. دوروت حیمس ای -

 .جمع شد سیر یآ ی چشما  ی تو اشک

 .داره ضی پسر مر هیاون   -

 ی نمک م  ی داخل گلوم مزه شور  کردم، ی اون خبر رو هضم م   داشتم

 .داد
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  یخش دار  ی که چشماش پر از اشک بود، با صدا  یدرحال  شارلوت

 :گفت 

 برتشیبچه ها نادره. اون داره م  ن ی ب  دایشد.  میتومور چشم بدخ -

 .شهیپوشش داده نم  مهیکه توسط ب   یشیدرمان آزما  ی برا  ایالدلفیف

 .واال  دونمینم -

 هیبود که مچ    زیچ  هی  نیکرد. ا  رییناهار بعد از اون بشدت تغ  حالت

که بود گرفتن مچ   ی ا  گهید  زیاما کال چ  م، یریگ  یکارمند دزد رو م

داشته.    یخوب  ی   جهیکرده و نت   یکار م   نجایا  ی ادی که مدت ز  یکس

  م ی اومده فکر کن   ش یپ  تیبه وضع  کمی  میدار  ازین  نکهیهمه مون با ا

  ی دگیچطور به مسائل رس  نکهیبحث درباره ا  ی راآخر هفته ب  نکهیوا

 .میتوافق کرد می دور هم جمع بش می کن

 .سمت من برگشت سی ریناهار، آ آخر

 یشارلوت رو برگردون  شهیقرار مالقات دارم م  هیشهر    ی من باال  -

 دفتر؟

 .مادر بزرگ باهاش حرف نزده بود، جواب داد نکهیبا ا مکس
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 .برش گردونم تونم ی من م -

 .دفتر ی ایامروز سه شنبست، تو معموال نم -

 .کتم رو بستم  ی  دکمه

 ؟ی که انجام بد ی ندار ی ا گهیکار د ایماساژ  -

رو  بشیدستاشو داخل ج  برادرم و  به   ی فرو کرد  پاهاش خودشو 

 .عقب و جلو تاب داد

 .بعد از ظهرو آزادم ی نوچ. همه  -

 م؛یکرد  یدوستانه م  ریسر دفتر رفتن باهم رقابت غ  می داشت  هنوز

بود. دستمو    یمثل آزار جنس  ی رفتار  می داشت  ازی که ن  ی زیچ  نیآخر

 .پشت شارلوت گذاشتم

 .نمتی بی. پس داخل دفتر ممیدار  یواقع  ی ما بحث کار -

*** 

به   یبرگشت رانندگ  ریاول مس  ی   قهیپنج د  ی مون برا  چکدومیه

 .م یگفتن نداشت ی برا یشهر حرف  نییسمت پا

 .رو شکستم نمونیجو و سکوت ب ی سرد باالخره،
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 .کردن تناقض حسابا خوب بود دا یپ ی کارت تو -

 .دیشد و آه کش رهیپنجره خ رونیب  به

 .افتضاحه قت،ی نداره. درحق یحس خوب  ادیز -

بهت    ی که بهش اعتماد کرده بود  یکس  نکهیا  دنی فهم  چوقتیه -

 .ستیکرده جالب ن   انتیخ

هسش که   نیستی کر  ی اما من درباره    دونم؛ی. باور کن، مدونمیم -

 .دارم ی حس بد

 ن؟یستیکر -

داخل یدوروت  ی نوه   - فقط  سرطان  و  سالشه؛  شش  فقط  اون   .

ن ب ستیچشمش  به  ها  ماه  اون  تومور   ی ماری.  درمان  از  گذرونده 

کرده.    دایگسترش پ  ایداخل شش هاش که به چشمش متاستاز  

 ی کردن تو  یزندگ  تو خونه موندن با معلم سرخونه و  ی جا  دیاون با

وقت مامانش  با  مثل    یهتال  هن  هیاونو  با   ای  ی دخوکچه  همستر 

و  یحرفه ا  ریغ  سبالیب  کنیباز  بره،یطرف اون طرف م  نیخودش ا

 .ود ب یم کیکوچ ی مخصوص بچه ها 
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اما داخلش بود که    مالم، یم  نمویس  ی رو  ییمتوجه شدم دارم جا  هوی

 .انداختم ی. به شارلوت نگاهدیصدمه د

 ؟یدون یم شیماریدر مورد ب ادی ز نقدریچطور ا -

 .هاشو باال انداخت شونه

 .می زنیما باهم حرف م  -

 چهار هفته؟   ایسه   -یچقد وقته داخل شرکت  ؟یزنیحرف م -

کنم. درباره    دایتونم دوست پ   یکه نم  ست ین  نیا   شیخب؟ معن -

  ز یم  ی رو (Boy scout) اسکات  ی بو  فرمیونی  ی عکس بامزش تو  ی 

 ؟ یدونیم ی زیچ یدوروت

 .دونستم اما از موضوع تفره رفتم ینم

 ه؟یموضوع چ -

چقدر بامزس اظهاز نظر کردم   نکهیا  ی خب، روز دوم من درباره   -

قصشو بهم گفت.    کردی م   هیکه گر  یو درحال  د یو اون بغضش ترک

 .م یناهار رفت ی بعدش باهم برا  قهیچند دق

 .کرد مکث
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 .که اونو به دردسر انداختم م یحاال من کس -

به   یاون موضوع ربط - اون خودش خودشو  نداره شارلوت.  تو  به 

م درک  انداخت.  بد  کنمیدردسر  احساس  کار    ی که  تو  اما  داره؛ 

 .ی درستو انجام داد 

به سکوت گذشت.    ی شد تا مدت  رهیاز پنجره خ  رونیبه ب   شارلوت

د احساسات  به  نسبت  شدت  به  قابل   گرانیاون  که  بود  حساس 

. اگرچه شهیبه کار وارد م  یخسارت  هیاوقات    یبود اما گاه  نیتحس

تمام    ،یزنیکه سرطان داره حرف م  ی بچه ا  هیدرمورد    ی دار  یوقت

  تی. کل وضعرنیم  نیحدس و گمان و شرط و شروط و قواعد از ب

 .د یاسف بار و وحشتناک بود. باالخره پرس

 ؟ یکن کاریچ یبا دوروت ی خوایم -

 .شارلوت نگاه کردم و دوباره سمت جاده برگشتم  به

 ؟ ی کردیم کاریچ ی من بود ی اگه جا -

 .جوابش فکر کنه ی تا درباره  دی طول کش یمدت
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که کرد   ی داره. کار  ازیشغل ن  نی. اون واقعا به اکردمینم  اخراجش -

نم اما  بوده،  اشتباه  چ  دونمیکامال  با  تاحاال    ن ی ا  هیشب  ی زی من 

  ستن، ینباشه مواجه نشدم. آدما کامل ن  ی چاره ا  چیکه ه  ت یموقع

  یدرست  ی که انجام دادن با تمام کارا  یاشتباه   دیوقتا ما با  یاما بعض 

  یادیمدت ز  ی. دوروتمیو بسنج  میترازو قرار بد  ی رو که انجام دادن  

ز مدت  و  کرده  کار  هم   هیاد یبراتون  نوش  و  به دخترش  داره  که 

 .کنهیکمک م

برا  من بعدش سکوت   یمدت طوالن  ی سر تکون دادم. هر دومون 

 .میکرد

عم  اون تفکر  از  دومونو  هر  باالخره  که  بود    رون یب  قمونیشارلوت 

 .تم برگشتسم هی. دیکش

( هستم، به  ی)که برام انجام داد  یفرانسو  ی من قدردان ترجمه   -

ازت تشکر نکردم. خداروشکر گوگل هست،   چوقتی هر حال. من ه 

شورت مامان    هیممکنه من تصادفا    گهید  یهر چ  ایوجود،    نیبا ا

 .باشم دهیروم خر شی پ  میواقع ریسفر کوتاه غ ی دوز برا

 .به چشماش داد یتاب
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 .ی کرد یکه کارمو بررس نمیب یم

 .دمیدهن بسته خند با

 .کنم ینکردم(. خواهش م ی )کارde rien و -

ا - نقطه  سر  رو  فرانسه  درس  چرا  حاال  فرد “ که    ی خب  با  قرار 

 ؟ی کرده بودم متوقف کرد ی زیرو برنامه ر ” ناشناش

 گفتم،  چونم، یسوالشو بپ کردمیم تالش

 ه؟یمنظورت چ -

. مثل ی ترجمه کردن برناممو درست سر اون نقطه متوقف کردتو   -

همونجا    ی گرفته باش  میمونده به آخر باشه و تصم  یکیبود که    نیا

قرار “   ی برا  یسیانگل  ی ترجمه    چی بود. ه  ی. اون تصادفیتوقف کن

 وجود نداره؟ “ ناشناس 

 بدم؟ حیرو توض یکی نیخواستم ا یم ی . چطوریلعنت

 رونیب   ی   دهیرو متوقف کردم چون اخب، شارلوت، من ترجمه  -

از اون باهاش   شتری. بکنهیم  یمنو عصبان  یمرد تصادف  هیرفتنت با  

 .ادامش ندادم گهیحال نکردم. پس د
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 :دم یانداختمو پرس یباز کردم، بهش نگاه فکمو

زمان    ی قرار ناشناس؟ تو  هیسر    ی بر  ی خوایچرا م  ،یحاال هرچ -

ا و  ها  نیحال  راه  به  تو  آدما    ی برا   ی ادیز  ی سن،  کردن  مالقات 

ن  ی. کسی دار  یدسترس تو  ا  ازیمثل  به    زا یچ  نیبه متوسل شدن 

 .نداره

 مثل من؟  یکس ه،یخب باشه... منظورت چ -

 .بدم  ح یتوض شتریخواست واسش ب   ی که ازم م البته

شخص  یکس - و  جذابه  ناشناس    یاجتماع  ت ی که...  قرار  به  داره 

شهر. تو قبلش  نی ا ی خطرناکه، مخصوصا تو یلینداره. خ یاجیاحت

 .یکن یبررس  یمالقات کن ی خوایکه م  یسابقه کس دیبا

که باهاشون    ییکسا  ی سابقه    ؟یکن یکه تو م   ی کار  نیمثل تو؟ ا -

که از من رو قبل از   ی مثل اونطور  ؟یکنیرو چک م  ی ریسر قرار م

 ؟ی کرد یبررس ومین یلیپنت هاوس م دیبازد

اول  ی با انجامش ندارم؛ اما من در وهله  ینه خب. اگر چه مشکل -

 .قرار ناشناس نرفته بودم هیبه 
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 .یحاال هرچ -

 :گفت 

مدمینپرس  چوقتیه - روز  اون  اگه  داخل   یدونست  ی.  داشتم 

بودم، چرا   گفته  دروغ  بهم  درخواست  هاوس  پنت  دادن  نشون  با 

 ؟ ی موافق کرد

م - وقتم   یدرس  هیبهت    خواستمیچون  دادن  هدر  بخاطر  بدم، 

 .کردم رتیتحق

 ؟یشی م تمیاز اهانت کردن به آدما اذ -

 .اگه سزاوارش باشن؟ آره -

حس    هوینگاهشو رو خودم حس کنم. کراواتم    ینی تونستم سنگ   یم

 .شلش کردم کمی. کنهی بهم داد که انگار داره خفم م نویا

 ه؟ یچ -

 .گرفتم پاچشو

 ؟یسر قرار رفت ی به بعد با کس سونیاز آل -
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  ن یاز ا  تونستمیافتاده بودم و نم  ریگ   نی ماش  نیشد. داخل ا  یعال

و قرار گذاشتنام    کیرمانت  یاز زندگ  خواستیسوال فرار کنم. دلم نم

 .واسه شارلوت حرف بزنم

 .نداره  یو ربطبه ت -

  زیرفته بودم، اما چ یمعن  یقرار ب  یی بود که سر چندتا نیا قت یحق

 .نبود ی شتریمهم ب

  شه، یمسائل من به تو مربوط م  یکن یفکر م  ادیخب، انگار بنظر م -

و مشاوره درباره قرار گذاشتن من    حتیاول قبل ارائه نص  دیخب شا

 .ی فکر کن

 .داد رونی ب  قشویعم  نفس

 .کد بود  هیبه هرحال قرار ناشناس فقط  -

 ؟ یکد واسه چ -

سر قرار؛ و قبل    رفتم یمردم بفهمن داشتم با مکس م   خواستمینم -

که شرکت قانون و   دونمیرو م  قتیحق  نی... ایبگ  ی ز یچ  نکهیاز ا
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  ی کردن با کارمندا منع  جادیدرباره قرار گذاشتن و رابطه ا  یاستیس

 .نگذاشته 

 ؟یچ

کرد.    دایپ  شیبه سرعت داخل رگ هام افزا  نیآدرنال  ی ادیمقدار ز  هی

 کیوسط تراف  کایالست   غیج  ی با صدا  نی ماش  دیپام به ترمز رس  یوقت

که    ی کار  نیا  ی تو   ادهیبود به دو عابر پ   کیمنهتن متوقف شد، نزد

 .کردم برخورد کنم

 ؟ یچ -

 .دم یبه وضوح و بلند صداشو شن  نکهیزدم، با ا داد

 .دمیشن   یم  یاما من به سخت  ومد،یم  نایبوق ماش   ی سرم صدا  پشت

 :تکرار کرد اون

 نکهیو تو هم بهتره قبل از ا  رون؛ی ب   میریمکس و من فردا شب م -

به سپر د  هی  ی تو  هی از    نویماش  ی بنداز  رمونیگ  گهیتصادف سپر 

 .یجاش تکون بد

 .داشتم  ی نگه م ابونیکنار خ  نویماش  دیگفت. با یم راست
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دلوکا  نید  هی  ی جلو  ی قانون   ریغ  پارک ، (Dean & Deluca) و 

برا بودم.  داده  قرار  معرض خطر  در  از   ی خودمو  قبل  لحظه  چند 

 به چشماش زل زدم  ی و جد می به سمتش بچرخم و مستق نکهیا

 .رونیب  ی ریشارلوت، تو با مکس نم -

 ...چرا که نه؟ اون  -

 ...شارلوت -

 ت یلحن هشدار دهنده از دهنم خارج شد. از عصبان  هیبا    اسمش

 .شد یخارج م شیانگار از گوشام آت

 بله؟  -

 .زد لبخند

 .من براش سرگرم کننده بود   تیعصبان  انگار

بمونه   یتونست اهل ینم نیاز ا شتریجونور حسود بود که ب هی مثل

 .شکافت تا ازش خارج بشه یو داشت بدنمو م 

 .ی ری. نمرونی تو. با. مکس. ب -
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 یکارام، منتظر عکس العمل اون بودم. نم  ی برا  یحیتوج  چیه  بدون

برادرم منع شده بود چرا اونو از سرقرار رفتن با    نکهیا  لیتونستم دل

 نو ی. من فقط اکردمیواقعا خشممو درک نم  یرو بگم چون من حت

حت  یم که  نم  ی   دهیا  یدونستم  رو  مکس  و  تونستم   یشارلوت 

 .خودم هضمش کنم ی تحمل کنم و واسه 

  نیکه شامل اصرارش بر ا  شیکیجروبحث بزرگو داشتم،    هی  انتظار

که    یکس  ی درباره    هیمنطق  ریو غ  ریناپذ  هیبود که من کارم توج

 :گفت  یکرد وقت ریباهاش سر قرار بره؛ اما منو غافلگ خوادیم

شرط قرارمو با مکس کنسل    هی. من به  ه یخوام بهت بگم چ  یم -

 .کنمیم

 .قلبم آروم تر شد ضربان

 ؟یچه شرط -

 .حتما انجامش بدم دیهست، با  یچ هر

تبرنکل هم    نیداخل بروکل  یابیآزمون استعداد  نی فردا شب آخر -

 .کنم یمن قرارمو با مکس کنسل م  ی . اگه برشهیبرگزار م
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شوخحیمس  ای حتما  موطال  تی.  حاال  اخاذ  یی گرفته.    یداشت 

 کرد؟ ی م

 ؟ی دیبهم رشوه م ی دار  -

که االن    هیموجه  ریغ  ی تر از رفتار مردساالر  یرشوه دادن منطق -

ه  ی دار بدون  من  م  یحیتوض   چیمقابل  فکر   نطوریا  ،ی د ی نشونم 

 ؟ یکنینم

وه  یراه  چیه بودم  نشسته  عقب  من   کردم ینم  ی کار  چینبود 

ب  یدرحال برادرم  با  اون  جواب  رفت،یم  رونیکه  تنها  که   یپس 

 .رو دادم تونستمیم

 .باشه -

باشه، با رفتن به    ای  ،یباشه، تو با حرف من درمورد رشوه موافق  -

 ؟ یموافق یاب یآزمون استعداد

 . حله؟ رمی موافقم؛ اما من تنها م  نیباشه، با رفتن به بروکل -

 .د یرسیبنظر م یخوشحال و راض یلیخ شارلوت

 .بله -
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 .خوبه -

شدم همونطور که به    کیرو به حرکت درآوردم و وارد تراف  نی ماش

 تیو رضا  میلبخند مال  هی.  میداد   یبرگشتمون به دفتر ادامه م  ریمس

صورتش نقش بسته بود و قبل از بستن چشماش گردنشو   ی مند رو

 .داد هیتک  یبالشتک صندل ی به عقب رو

 یدوروت  ی نوه    ی از صحبت درباره    ی سوار  نی ماش  ریمس  نیا  چطور

ناگهان موافقت  رس  یبه  کُر  گروه  کردن  امتحان  به  برام   دیمن 

معمول،   تیشارلوت معمول بود. آزار و اذ   نینبود؛ اما ا  یباورکردن

بعض هم  یمُصر،  اما  باهوش  زشهیوقتا  شارلوت  شارلوت بای...   .

برادرمم رد    کیکه از نزد   یت. شارلوت خوشکل لعنیخوشکل لعنت

 .شدینم

اما   -االن  ی برا  دیشا  -رمیقرارش با مکس رو بگ   ی تونستم جلو  من

کنم. به   شی کنم و امر و نه  کتهیرو بهش د   شیحق نداشتم زندگ

داشتم و    ازیزن ن  نیاز ا  یحواس پرت  هیبودم. من به    ده یهدفم رس 

  م، یدیشهر رس   نیی به پا  ی . وقتعایسر   کردم،ی م  دایپ   ی راه حل  هی  دیبا

 نیبرگشتن به دفترش عجله داره. در هم  یشارلوت برا  ومدیبنظر م
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درباره   سیریراهرو رفتم تا با آ  نییبه سمت پا  مای حال، من مستق 

وقت  ی زیچ  ی  از  کار  یکه  بود  ی ناهار  کرده  ترک  به ذهنم    میرو 

 .بود حرف بزنم   دهیرس

 .قطع کرد شویچشمش به من افتاد تماس تلفن تا

ا - شما  خوبه،  کردم  نیینجایمادربزرگ،  فکر  قرار .  سر  هنوز 

 .ن یمالقاتتون باش 

 .به سمت جلوش دور زد  زشویو م ستادیشد ا بلند

 .نداشتم یمن قرار مالقات -

نم  نکهیا  ی برا  بهونشو  برگردونه   تونستیچرا  ناهار  از  رو  شارلوت 

فهم  ادشی که  بود  اونجا  بود؟  مالقات   دمیرفته  قرار  اون  ممکنه 

داده باشه.    بیوادار کردن من به رسوندن شارلوت ترت  ی برا  یساختگ

ندادم   ت یدوست نداشتم دربارش با اون حرف بزنم. پس بهش اهم

 .و رهاش کردم

 ن؟یدیتازه رس -

 :دیپرس 
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 د؟ ی. چقدر طول کشنیشما زودتر از من برس کردمیفکر م -

 .میبه مشکل خورد کمی. شارلوت و من میما تازه اومد -

 .لبخند زد  انهیموز

 .وفته یشما دوتا م نیب ی اد یز ی اتفاقا ادی. بنظر م نمی بیم -

 .آره

 .شدمیاز عوض کردن موضوع خوشحال م  نشستم،

 .میحرف بزن یدوروت ی درباره  دیما با  ن،یگوش کن -

 .فکر کنم  ی ا گهید زیآره. کل روزو نتونستم به چ -

با - دزد  دیما  درباره  بگ  ی باهاش  بزن  میریتماس  حرف  اون م یو   .

 .در بره رش یاز ز تونه ینم

 ...یول  د،یر دونم،یم -

 .نیبه من گوش بد  -

 .باشه -

 .ومدیبزنم نگران م  خواستم یکه م ی از حرف بعد  بنظر
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م  یدرحال فکر  با  کنم ی که  کار   دی اون  ما  رو   ی بدونه  کرده  که 

  اده ی. اون داره زمی اخراجش کن  می ... فکر نکنم مجبور باش میدیفهم

اتفاق افتاد.    نیا  نکهیبوده تا ا  ی و اونک ارمنده وفادار  کنه؛یم  ی رو

نا    تونهیاون چطور م  تیتو موقع  یکیبفهمم    تونمی من م به روش 

 یدر خطرن کارا  زانشونیعز  یوقتو سخت عمل کنه. آدما    دانهیام

ما دزدکنن یم  ی بیعج از  اون  نکنم قصد صدمه    ی .  اما فکر  کرده، 

 .بوده یمرگ و زندگ  تیموقع هی زدن به مون رو داشته. واسه اون 

 .حرفام تو صورتش مشخص بود رینگاه تاث هی با

 ه یبه قض  ی طور  ن یکه ا  کنمیموافقم و خوشحالم و بهت افتخار م -

 .ی کنینگاه م

فهم  یوقت  از اتفاق  دهیکه  چه  م  یبودم  بوده،    دونستم یافتاده 

آ  کاریچ  خواستمیم و هم  ریآدم خ  هی   سیریکنم.  ا   شهیبود   ن یاز 

داشت که نه تنها    ی حس خوب  نیبوده. ا  یبابت برام سرمشق خوب

خانواده کمک کنم بلکه باعث افتخار مادربزرگمم   نیبه ا  تونستم یم

 .شده بودم

 .صورت حساب درمانون رو خودم بپردازم خوادیمن دلم م -
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 .خورده کهی دیرس یم  بنظر

 .بشه ادیز ی لیخ  تونهی پولش م ؟یمطمئن -

نوه داشته باشم که   هی  ایبچه    هیتصور کنم   تونمیبله مطمئنم. نم -

  یکار  نه،یم تا نجاتش بدم. منظورم انداشته باش  یدرحال مرگه و پول 

 ؟ ی انجام بد ی نخوا ضتیمر ی نوه  ی هست که تو برا 

 .مکث کرد کردی چشمم نگاه م ی همونطور که تو مادربزرگم

 .ست ینه. نه ن -

 هفدهم  فصل

 شارلوت 

و از نفس افتاده بودم، شماره تلفن   یبه دفتر برگشتم عصب  یوقت

 .به سرعت گرفتم تونستم یمکس رو هر چقدر م

 .زنگ برداشت نیاول با

 ...رو  ی زیچ  نیکردم که استحقاق همچ  کاری. چکمی خب، سالم عل -

 .مکس -
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 .قطع کردم حرفشو

. تو از جلسه یدر حق من بکن  یلطف  هیدارم تو    ازیگوش کن. من ن  -

 ؟ ی که زده بود ی حرف نزده بود دیناهار بعدازظهر به بعد با ر ی 

 شده مگه؟   ینه. من اصال برنگشتم دفتر. رفتم خونه. چ -

 .دمیکش یاز سر آسودگ  یگذاشتم، آه نمیس ی رو دستمو

من به برادرت دروغ گفتم. بهش گفتم که فردا شب باهات قرار  -

 .داشتم

 .ر کردمکس گوشمو پ ی خنده  ی صدا

 یموضوعو روشن کنم. من از روز اول سع  نیاوه... باشه. بذار من ا -

 ،ی کرد   ی. تو هم هر دفعه درخواستمو رد مرونیداشتم تو رو ببرم ب

 م؟یذاریکه ما باهم قرار م ی گیبه مردم م ی اما حاال دار 

 .گفتم  دیخب... آره؛ اما فقط به ر -

  ؟ یکن  شیعصبان  یداشت  ی... سعیشارلوت. واسه چ  ی ا  وونهیتو د -

 .نیبیو غر بیشما دوتا به شدت عج
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. موضوعش ییجورا  هی  - بهش بدم  ی درس  هی  کردمیم   یداشتم سع -

 .رفتن با تو منع کرد رونی. به هر حال اون منو از بدستیچیپ

 .هی زیعجب آدم چ -

 .دیخند زیر

م   ی زیاگه چ - گفت،  ا  کمی  شهیبهت  ش  نیبا  همراه  و   یموضوع 

 .بهش گمیم  گهیموقع د هی قتویاحتماال حق  ؟یهماهنگ باش

و دست رو نقطه ضعفش    ارمیهر وقت بتونم حرص برادرمو درم -

 ی بهش بگم تو کس  تونمیکارو کنم. م   نیا  شمیخوشحال م  ذارم،یم

 اگه به روم آورد؟  ی کردیولم نم ی که دنبال من بود ی بود

 .ینکن  نکارویا دمیم حیترج -

 .دی خندیگوش من غش غش م تو

 .باشه -

که من راحت دربارش   ستین  ی زیکردم. چ  ی معامله ا  هی  دیمن با ر -

مذاکره کنسل کردن قرار بود. پس منم    ی   جهیحرف بزنم، اما نت 

 .کنمی دارم کنسلش م
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. بابا تو  یکنیوجود نداشته رو کنسل م  چوقت یکه ه  ی قرار  ی دار -

 .دارمت یهست گهید

 .طلبت  یکی بله؛ و ازت ممنونم، به هرحال.  -

 ه؟یشام چ گهینظرت درمورد هفته د -

 .یظالم یلیخ -

 .ی آدمو بخاطر تالشش سرزنش کن هی یتونینم -

  یبرادرا  ی نشستم، درباره    زم یم  ی رو  م،یتلفن رو قطع کرد  یوقت

 .کردمیفکر م ستوودیا

  ی ل یخ  دونستمی بود و م  یبود، اما پسر خوب  الیخی و ب  اشی ع  مکس

تره    وونهیو دوسش داره. مطمئنا مکس برادر د   دهیم  تیاهم  دیبه ر

  ی بستگ  قشونیتره، به سل  پی بود و ممکنه بشه بهش گفت خوشت

عج اون  غر  ب یداره.  من،    بیو  نظر  به  اما  مطمئنا؛  بود،  هم  تر 

تر و جذاب تر بود. در   یسکس  دیسرسخت ر  ر،ینفوذ ناپذ  ت یشخص

از  قت،یحق نم  یسکس  نیامروز  تر  جذاب  و  داخل   یوقت  شدیتر 

و دستور داد که از مکس دور بمونم. تاد   دیبسمتم چرخ  نشی ماش
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ا  چوقتیه من  بود؛ در  نطوریبه  نکرده   ن یهمچ  افتیتوجه خاص 

مواقع    یلیخانما در خ  یکه بعض   یداشت. درحال  یحس خوب   یتوجه

 عیمرد بهم زور بگه و سر  هیکه اجازه ندم    دنکرده بو  هیبهم توص

درباره    هیکنم اما قض  ی کار  نیچیهم  تونستمیمن نم  نم،یدمشو بچ

م   دیر  تیحما  ی  ز  د یخورش  نکهی . اشدیبرعکس    ره یخ  شییبایبه 

دستورو   یاسپرسوش وقت  ی به رنگ قهوه    ی خوب بود، چشما  شدیم

 (Ralph Lauren) از ادکلن رالف الرن  نی ماش  نکهیا  ایصادر کرد،  

 .مست کننده و خوشبوش پر شده بود

رو به روش    ش یکه اون سف و سخت  کردی بشدت بهم التماس م  بدنم 

وجود   یسنگر نامرئ  ه یوضوح    هیکنه؛ اما    یمن خال  ی رو   ی ا   گهید

 .من و خودش قرار داده بود نی ب دیداشت که ر

*** 

که به حالت    یرنگ   یآب  ادداشتیروز بعد، وارد دفترم شدم تا    صبح

 .کنم دایبود رو پ زمیم ی رو ستادهیا

 ستوود یا دیطرف ر از

 :شارلوت
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 ی . کتابچه  گم یم  ک ی تبر  ی که بر پا کرد  ی دیبخاطر سُنت جد  بهت

منع    دیسرور بخاطر اضافه شدن قانون جد  ی راهنما کارمندا رو رو

  ن، ینگاه کن. عالوه بر ا  رییالکل/ ستوودیداشتن رابطه با کارمندان از ا

ا از  رئ   نکهیقبل  به  بد  ستیدوباره  طوالن  ی رشوه  و  فکر    یسخت 

ا همچن  نیکردم.  د  ی راب  نیهم  درضمن.  مونه.  معامله   ریاتمام 

که شده با    کبارمی  ی برا  یعنیو گرفتم که  خودم  ی . من قهوه  ی اومد

 .ی ایبه بعد سر وقت ب نیکن از یعالمه خامه پر نشده. سع هی

 دیر

گرفتم عکس العمل   م یتصم  شد،ی بخار از سرم بلند م  ت یعصبان  از

ب  برندست. پس  ندم که فکر کنه  خودمو   ی صبح جلو  شترینشون 

انجام کارهامو حذف کردم )به کار   ستیداخل ل ی ها  تمیگرفتم و آ

 .خطشون زدم( ستیو به عنوان کار انجام شده از ل دمیهام رس

ا  بعد عصبان   کمی  لی اوا   نکهیاز  و  گرفتم  کرد،    تم یآروم  فروکش 

که امشب آزمون    ییکردم به دفترش برم و از اونجا  دایجسارت پ

ازش حما  یابیاستعداد و  کنم  درک  رو  حالش  داشت    ت یتبرنکل 

 .کنم  یو عاطف یاخالق
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بور باهاش داخل دفترش بود،   ی با موها   بایز  یکمال تعجب، زن  در

م مقابل  در  ب  زشینه  درست    شتر یمثل  بلکه  ها،  کننده  مالقات 

بوده    ی مشتر  یست یبا  یپس م  کرد،ی که کار نم  نجایکنارش بود. ا

 .دیخندیهرهر م گفتیم یداده بود و به هر چ هی تک دیباشه. به ر

بلند کف قرمز و   ی اون کفشا  دنی پوش  با فوق العاده گرون پاشنه 

بود، معلوم بود به اندازه   چدهیکه دور گردنش پ ی دیمروار  ی رشته 

ر  یکاف که  همونطور  داخل   د یپولداره.  رو  زن  نظر  مورد  امالک 

 .بود دیبدن زن مقابل بدن ر دادی بهش نشون م وترشیکامپ 

پ  ی   خاطره تاد و  به داخل دفتر  تو  دایوارد شدن  اون    ی کردنش 

  ی سکس داخل ذهنم فلش زد. احساس افتضاح  شنیپوز  ایحالت  

رابطه   ی که همه    یو بفهم  یداشت که طرف کور و غافل ماجرا باش

  نیبه درد ا  شهیسراب بوده. اون تجربه هم   هیفقط    تیاحساس  ی 

لحظه   کیدر    تونهیم   زیباشه که همه چ  ی ادآوریکه مثل    خوردیم

 .کنه  رییتغ

از ترس و وحشت رو تجربه   ییو داشتم احساس آشنا  نکهیا  قتیحق

خ  کردمی م ر  میاحساس  طی شرا  ی ایگو  یل یکه  ما   دیدرمورد  بود. 
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نبود  یحت با همم  ا  میهنوز  رو   انتیاز خ  ی که من داشتم نشونه 

 .کردمی حس م

 .بار حضورمو اعالم کردم  نیاول  ی معدم بهم خورد، برا  هویدر زدم،    تا

 .سالم -

 :گفتم 

 ی با قرارتون برا  زی هنوزم همه چ  نمیبب   کردمیفقط داشتم چک م -

 .ن ینداشته باش اجیاحت ی زیبه چ نکهیامشب طبق برنامه ست و ا

 .باال رو نگاه کرد دیر

 .ندارم اجیاحت ی زیبله، طبق برنامه ست؛ و نه، به چ -

 .گرفت دهیتوجهشو به سمت زن برگردوند و منو ناد بعد

 .خب پس  یلیخ -

. چند قدمبه جلو  زدمیحرف م  واری گفتم، اساسا داشتم با د  نویا  من

 .کردم یمعرف دیبرداشتم، خودمو بهمهمون ر

 . شما؟دیر اریمن شارلوت هستم، دست  -
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. ستوودیا  ی آقا  یخصوص   ی مشتر  هی -(Eve Lennon) لنون  ویا  -

 .چندتا ملک نشونم بده  خواد یاون امروز م

 .منو مخاطب قرار داد دیر باالخره

زنگ   (Le coucou) کوکو  یبه ل  شهیم  ،یشارلوت، حاال که هست -

بد  یبزن خبر  بهشون  دق  ی و  پانزده  اونجا؟    میریم  گهید  ی   قهیما 

 .دو نفر آماده کنن  ی برا زی م هیبهشون بگه 

 .سمت زن برگشت به

 .ناهار ی واسه  میریاول م -

 .لبخند زدم یزورک

 .البته -

ا  بعد درگاه  کمی  نکهیاز    نکشو ی ع  ییهوی  دیر  ستادم،یا  ی کنار 

 :لحن ممکن گفت نیادبانه تر یبرداشت، به من نگاه کرد و با ب

 .ی بر ی تونیتو م -

 گرفته بود؟  شیشوخ
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 !چقد لطف داره  داد؟ی رفتن م ی بهم اجازه   داشت

 ز یبا اکراه و خاطر مکدر به سمت دفترم برگشتم تا م  نکهیاز ا  بعد

تا   آشپزخونه  داخل  رفتم  کنم،   یبرا  ی شتریب  ی قهوه    کمیرزرو 

باهام حرف   دیکه ر  یدرست کنم. هنوز از مدل  دمیدرمان سردرد شد

اول پاکت   -ذاشتمیو اونر م  نوریرو ا  زایبودم، داشتم چ  جیزده بود گ

 .همزن رو دشرو باز کردم، بعشکر 

 .باشه دهیلرزونم رو د ی انگشتا دیاونجا بود و با سیریآ

 .ی ایخوبه؟ آشفته بنظر م زیشارلوت، همه چ -

 :دمیهم زدم، پرس قهومو

 ه؟یلنون ک ویا -

 ؟ یپرسی. چرا مموننیلنون سال هاست مشتر ی خانواده  -

  یی زایچ  هیداشته    دیداخل دفترش بود و حس کردم شا  دیبا ر  ویا  -

به من    نیبود. به هرحال، ا  دهیچسب  دی. اون به رگذشتهیم  نشونیب

 .نداره یربط

 .دمیفهم یرو م سیریپر از حرف آ ی چشما
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باهاش کار   ی مربوطه... چون تو هر روز مجبوراما هست... بهت   -

و بهت مربوطن.   ی کنیما کار م  یزندگ  قی حقا  ی و تو با همه    یکن

 .بهت ربط داره، شارلوت  شتریب دیر

 .کرد مکث

 ؟یندار ،ی دار یتو بهش احساسات -

 ...ی نه اونطور -

 ی جلو  ستیدادم، فکر کردم واقعا الزم ن   رونیکردم و نفسمو ب  مکث

 .کنم یکنم و احساساتم رو مخف تظاهر سیریآ

باهام گرم   یلی. اون خشهی... همبهی عج  نمونیب  زی. همه چدونمینم -

رفتم داخل دفترش و   یوقت   نیدونی. مکنمیو سرده. واقعا درکش نم

 گفت؟ ی اون زن اونجا بود بهم چ

 ؟ یچ -

اجرا    تونستمویکه م  دیحالت حرف زدن ر  نیبم کردم، بهتر  صدامو

 .کردم
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لطف    یلیخ  ” .ی بر  یتونیم  ” گفت.  ی نطوریا  قایدق  ،ی بر  یتونیم -

 .کرده

آزرده شدم ناراحت شد. با    دیچقدر از حرف ر  دید  نکهیاز ا   سیریآ

 .نمیبش زایاز م یکیسر بهم اشاره کرد که باهاش سر  

 .داد هی تک ش یصندل به

که واقعا هست    ی اون کس  ن یداره ب   یجنگ درون  هی ام...  درمورد نوه -

و   خوادیکه واقعا م  ی زیچ  ن یباشه... ب   دیبا  کنه یکه فکر م  یو کس

ا  ی داره. بعض  اقتشویل  کنه یکه فکر م   ی زیچ از    ی سر  هی  نکهیوقتا 

بهت    تونمی که من م  ی زیچ  هیداره؛ اما    یلیدال   دهیکارهارو انجام م

تو رو دک کرده   دیو اگه ر  ست؛ی بهتر از تو ن  لنون  ویکه ا  نهیبگم ا

باشه، داره از اون زن به   کشیو گذاشته اون زن نزد  ی وفرستاده بر

  تونه ینم  ی ا  گهیکه طور د  ییزایدرمقابل چ  یسپر انسان  هیعنوان  

 .کنهیدرمقابلشون مقاومت کنه استفاده م
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 هجدهم  فصل

 د یر

ب  بدجور موضوع داشت از   نیادبانه برخورد کردم و ا  ی با شارلوت 

 .وردمخیدرون م

پاهاشه از دفترم رفت. معموال   نیسگ با دمش که ب   هیمثل    اون

 .دفعه برنگشت نی. اگشتیبار برم  هیحداقل 

 ی بود به اندازه    دهیشارلوت اومد داخل بهم چسب  یوقت  و یا  نکهیا

ا  یکاف با  بود.  نم  نیب   یچیه   نکهیبد  شارلوت  و    گذشت، یمن 

معذبش کرده بود؛ اما من به    ویبگم گرفتن مچ من با ا  تونستمیم

سه تا ملک رو نشون بدم،   ویداوطلب شده بودم که به ا  یخاص  لیدل

عالقه  چیبه شارلوت که من ه وعموض نینشده بودم؟ نشون دادن ا 

به    مویو احساس  یجنس  التیتما  نکهیا   ی بهش ندارم و تالش برا  ی ا

 .کنم  تیهدا گهیسمت د هی
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ا  بعد و    نکهیاز  دادم  دست  از  برادرم  با  قرارش  مورد  در  کنترلمو 

رد گم    هیشدم واکنش نشون دادم، حس کرده بودم    یعصبان  ی ادیز

 .الزمه یکن

پاشو از   کردی درحال حاضر داشت تالش م  یرد گم کن   سیاون ک 

 .من بماله ی کوکو به پا ی داخل ل زیم ریز

بود که    یون مدل زنهم  قای. چون اون دقخواستمیرو م   ویکاش ا  ی ا

از    شتریب   یچیه  دونستم یکه م   یکس   - داشتم  ازین  می زندگ  ی من تو

که درون ذهن و    ی. کسخوادیازم نم  متیگرون ق  ی زایسکس و چ

نم چ  یکس  خواست،یقلبمو  برا  ی زیکه  طوالن  یرو    ی مدت 

 .خواستینم

به ازدواج و بچه دار   ی عالقه ا  چیدوتا طالق داشت و ه   ی تجربه    ویا

عال  نداشت.  اما هم  یشدن  ناهار مقابلش نشستم،   نی بود؛  که سر 

 .بود ی ا گه ید ی بودم و فکرم جا شونیو پر  جیاز حد گ ش یب

 م؟ی نی بب میبر میخوایخب حاال کدوم ملک رو اول م -

 .دیپرس اون
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 .متوجه کلماتش نشده بودم یول  دش،ید  چشمام

 هوم؟  -

 :کرد تکرار

 م؟یبر می خوایاول کجا م -

فکر  (Tribeca) بکایتر  ی طبقه    نیخب. داشتم به باالتر  اریبس -

 .تره  کینزد نجایچون از همهش به ا کردمی م

 .براقشو نشون داد دی سف ی دندونا

 .هیعال -

سرو  ویا  یوقت بره  شد  تصم  یبهداشت  س یبلند  گرفتم   میخانما، 

کردم و    کیکل  نستاگرامیا  ی تلفنمو چک کنم. برخالف عادت، رو

از امروز نبود، منم بدون   ی دیجد  زیشارلوت رو باال آوردم. چ  لیپروفا

  ش ی پ  ی هفته    هیپست از    هیگشتم،    شی پ  ی هفته    ی عکسا  نیفکر ب

تلو  هیکه   از  د  ونشیز یعکس  باال   یرحالبود  پاهاشو    ز ی م   هی  ی که 

پاش کرده   یروفرش  یراحت  ی ها  ی گذاشته بود. دمپا  ی قهوه خور

چهارشنبه    هیشبه.    9:00عکس نوشته شده بود، ساعت    ریبود. ز
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م ناشناس  یچ  یعنی   نیدون یشب.  قرار   Blind) تید  ند یبال  ای! 

Date) یونیز یتلو شینما نیبهتر. 

خودش قرارگرفت. ساعت    ی ذهنم مثل پازل سرجا  ی تو  زیچ  همه

که    قت یحق  نیداخل برنامش. ا  ” قرار ناشناس   “ کردن    شب. وارد  9

با اعتماد بنفس داخل دفترم تا بهم    ومد یفرصت ن   نیمکس در اول

قرار با شارلوت واسه خودش جور کرده. فکر کرده بودم   هیبگه که  

  ی عصبان   ی مکس و بقدر  بارهدر  ی ز یچ  نیممکنه همچ  ریغ  یلیکه خ

اندازه کاف  یبودم که حت ا  یبا مکس به  تا از  کار    نیبرخورد کنم 

 .دست بکشه

 .دروغ گفته بود شارلوت

  یقرارش با مکس رو کامال از خودش درآورده بود تا منو راض   اون

بدتر بود،    یچ  دونستمیبرم. نم  یاب یکنه امشب به آزمون استعداد  

با رفتن موافقت کنم    نیا  قتیحق تا   ا یکه اون منو گول زده بود 

م  نکهیا العمل   دونستهیاون  عکس  چه  مکس  با  گذاشتنش  قرار 

 .ارهیدر من بوجود م  ی زیآم دیتهد
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که من سه    ی بعد از ظهر در نظرم مه گرفته و تار بود طور  ی   ه یبق

روبرو شدن با شارلوت تمرکز    ی رو  تونستمیکه کال م  یرو وقت  دیبازد

 .نشون دادم ویکنم به ا

 کیساعت تراف  یرو به آپارتمانش برگردوندم، تو  ویا  نکهیاز ا   بعد

بودم که اگه هنوز شارلوت    دواردی رد شدم، ام   نا یماش  ن یاز ب  نیسنگ 

 .از دفنر نرفته بهش برسم 

 ی چراغ مطالعه    هیاز    ی کیکوچ  ییبود، تنها روشنا  کیتار  دفترش

باومدیم  کیکوچ  ی زیروم امروز کارو تعط  دی.  کرده   لیهمه واسه 

نشسته بود، بنظر   وترشیشن، اما شارلوت سر کامپ باشن و رفته با

 .تا کار کنه چرخهیم  نترنتیداره داخل ا دی رسیم

 .دیاز جاش پر کمی ستاد،یدم در ا دیمنو د یوقت

  ی بر  دیاالن؟ آزمون ساعت هفته. با  یباش  نیراه بروکل  ی تو  دینبا -

 .اونجا

 .نه -

 .شد یکه در پشت سرم بسته م یگفتم درحال  نویا
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 .رمینم ن یمن به بروکل -

 .ستادیا نه یو دست به س دیپر شی صندل ی از رو  شارلوت

 .میکرده بود ی معامله ا هیفکر کنم  -

 شارلوت؟  یکن یباهام م   ی چه باز ی دار  -

 ه؟یمنظورت چ -

گفت بهم   - بتون یدروغ  تا  م  ین یبب   ی... چرا؟  از دست    دم؟یعقلمو 

 نطوری. ایکنیم  افتیاز طرف من در  یچه عکس العمل  یدونست یم

 ؟ی دیرو آزار م هیو بق  یرس یبه مقصدت م 

 .صورتش به وضوح مشخص بود ی گناه تو احساس

 بهت دروغ گفتم؟ مکس بهت گفت؟ ی دیچطور فهم -

 .هیعالاونم باهات همدست بوده پس؟  -

 ...نه...من فقط ازش خواستم که... ام -

 .حرف بزنه  تونستیمن من افتاده بود و نم به
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 ی باز کردم و جلو  نستاگرامشویدرآوردم، پست ا  بم ی از ج  مویگوش

 .صورتش گرفتم 

مکس    نکه،یبعالوه ا  ” قرار ناشناس سر ساعت نه.  “ کردم.    دایپ  نویا -

فرصته   نیاون دنبال اول  .دارهیسر صدا نگه نم  یرو ب  ییزایچ  نیهمچ

. حاال همش  رهیصورتم بکوبه و حالمو بگ  یرو تو  ی زیچ  نیکه همچ

 .رسهیبنظر م  یمنطق 

اون آزمون    ی شانس امتحان کردن خودتو تو  خواستمیمن فقط نم -

 .نی. همی گروه کُر از دست بد  یابیاستعداد

چهره    از پش  ی حالت  ناراحت  دیبار  یم  یمونی شارلوت  قصدم   .

که   یدروغ  ی بهش بگم درباره    خواستمینبود. من فقط مکردنش  

فهم گفته  خدا  دم؛ی بهم  تو  ا،یاما  وادارم   ی نگاه  داشت  صورتش 

 .فراموش کنم و... ببوسمش  زویهمه چ کردی م

 .ببوسمش  خواستیم دلم

 نیصورتشو از ب  ی لباشو بچشم و اون نگاه دمغ تو  خواستیم  دلم

 ن یزم  ی ست از لب ها رو  هیکه اگه    دونستمیوجود م  نیببرم، با ا
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بود. اون فقط صورت   نگیشارلوت دارل  ی من ممنوع بود، لبا  ی برا

بدن سکس و  کس  شیقشنگش  اون  روحمو    ینبود.  درون  که  بود 

فقط از    د ی. من باوفتهیب  ققرار نبود اتفا  چوقتیه  نیو ا  خواستیم

.  لحظه غرق شده بودم  نیا  ی . بجاش، کامال تورونیب   رفتم یاونجا م

  ی م  داریدرست از پشت سرش داشت پد  دیخط افق شا  نیخاص تر

 رفت یم  نییشارلوت که باال و پا  ی   نهیخاص تر ازس  زیچ  چیشد، اما ه 

عکس العملس که در مقابل من    ش،ی شونیپ  ی نبود، قطرات عرق رو

 .من قابل لمس بود  ی برا  تشینشون داده بود. جذاب

  ش ی و عطر لعنت میبود  ستادهیقدم از هم ا  کی   ی به اندازه    بایتقر  ما

 .استشمام کنم تونستم یبود که م ی زیتنها چ

 .به سکوت گذشت یطوالن ی  لحظه

 ؟یکنیم کاریباهام چ ی دار  -

کلمات  ریز کردم،  غرولند  مثل    یلب  ه  هیکه  بدون    چیسکسکه 

 .شدیروشون ازم خارج م یکنترل

 ؟ یکنیم کاریبا من چ ی تو دار -
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 .زمزمه کرد نویا  اون

بود که من    ی نگاه کردم و اون لحظه ا  ن ییبه پا  یلحظه ا  ی برا -

با مارک فروشگاه و  دیپاکت خر  Victoria) سکرت  ایکتوریزنانه 

Secret) دمید  زشیکنار م  نیزم ی رو. 

 .گرفته بود صدام

 ه؟ یچاون   -

  یاواسط روز واردارم کرد برم استراحت کنم تا ذهنمو خال  سیریآ

 .دیبود، منم رفتم خر یکنم. امرور روز آخر حراج

 ؟یکن  یذهنتو خال یداشت ازیچرا ن -

 .ی و ناراحتم کرده بود یچون تو عصب -

وقت   ی خدا عصبان  یمن،  از  م  ی رو  ت یدندوناشو  فشار  داد   یهم 

 ی زایشد. برام جالب بود بدونم اون دندونا چه چ  یو جذاب م  یسکس

 .فشار بده  تونهیرو م ی ا گهید

 .. بسهیلعنت

 .رفتم  کتریحال نزد نیا با
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خودت    ی واسه    ی شرکت رفت   ی زمان کار  ی تو  یچ  گه ینشونم بده د -

 .ی دیخر

آب دهنشو قورت داد، بعد به طرف پاکت رفت. خم شد و   شارلوت

رو  رونیب  اتشویمحتو برچسب  کاغذ  ی آورد،  کند.    ی دستمال  رو 

 ریجفت لباس ز  ن یدرست مقابل من برگردوند، بازش کرد تا چند

 .نشونم بده ی رنگارنگ تور

 ی دوخته شده باال   یشمیگل رز ابر  هیرنگ با    اه یس  ی شورت تور  هی

 .کرد بند کمر نظرمو جلب

دستم نگه داشتم، از    ی اونو تو  دم،ی کش  رونش یب  رایلباس ز  ی تو  از

نرم و تصور س  ی حس  تور  با پوست کرم    یاه یو ظرافت  در تضاد 

رنگ شارلوت غرق لذت شدم. انگشتم سمت بند بلند پشت شورت 

تصور کردم اون بند چطور داخل شکاف باسن   یحرکت کرد، حت

 ی اد. انگشتامو روینظر مشارلوت ب  یبرجسته و خوش تراش و عال

شورت حرکت دادم، تصورم رو گسترش دادم، داشتم داخت دستم 

وجود شارلوت رو   یهمه    خواستمی همونطور که م  زدم،یچنگش م 

 .ببلعم
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حالت خلسه فرو   هی  ی انگار که تو  کرد،ی داشت نگاهم م   شارلوت

 .رفته بود

بودم و ازش   سشی رفتم. من رئ   شی از حد پ  ش یب  دونستم یمن م   و

و    کردم؛ی . داشتم نوازشش منمیبب  رشویخواسته بودم که لباس ز

چقدر سفت شدم. رسما    نهیبب   تونستیم  کرد،ی نگاه م  نوییاگه اون پا

از دست   مویعقل لعنت  ومدیم  شیشارلوت پ  ی درباره    ی زیچ  یوقت

 .دادمی م

 !. برودادیسرم بهم هشدار م ی تو ی اریاز منطق و هوش ییصدا هی

 .گرفتم بهش گوش بدم  میتصم

 .ریشب بخ -

گفتم و به سرعت از   نویدادم ا  یکه شورتشو دستش م   همونطور

 .دفترش خارج شدم

فکر کردم برم   ی بطور جد   اد،یب  نییآسانسور رو زدم تا پا  ی  دکمه

مشروب    هیسمت   ا  یو حساببار  وجود  با  کنم،   یحت  نکهیمست 

 .مشروب بخورم ومدیم   شیکم پ  یلیخ



 
321 

 .توقف کردم  نیپل بروکل   ی رو  بایهدف روندم تو تقر  یب  کمی  بجاش،

*** 

ن  یوقت شدم  و   یمیوارد  بودند  کرده  شرکت  آزمون  در  حضار  از 

 ی صندل  ک ی  ی قبل، خودم رو  ی کارشون تموم شده بود. مثل دفعه  

سال    یبه دور و برم انداختم در ط یعقب نشستم و نگاه  فیدر رد 

به    تیبا موفق   نی بخش از بروکل  نیرو در ا   ی ادیز  ی ها، من کارها

 .مشناختی م  یبه خوب رومنطقه  نیانجام رسونده بودم، پس ا

  - کرد  دایساختمون خاص انتقال پ  نیبه ا  سایبودم که کل  نوجوون

متروپول  (Loew’s Metropolitan Theatre) لئو  تن یتئاتر 

  نیا  ی تو  یچهارده سالم بوده باشه وقت  زدهیحدود س  دیسابق. من با

آ  دیجد  ی بازساز   هیمکان   و  در   کباری  سیریرو شروع کردن. من 

نگه    ابونیخ  ی م. اون گوشه  یرد شده بود  نجایطول اون زمان از ا

چ همه  تا  و    ی درباره    زویداشت  پدربزرگ  بگه.  بهم  ساختمون 

برا اومده بودن، وقت  نیاول  ی مادربزرگم  ابنجا  به   نجایا  یقرارشون 

 نکه یاز ا  یلیکه انگار خ  کردیم  فی قصشو تعر  ی هنوز تئاتر بود. طور

  ه داشت برد  یکه سه هزارو ششصد صندل  ی ئاترپدربزرگم اونو به ت
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 - تئاتر کشور در اون زمان  نیبزرگتر  -قرار گرفته بوده  یتحت تاث

خاطرش    ی ادآور یرو ساخته. به    سایپدربزرگم اون کل  ی کردیفکر م

 .لبخند زدم

 ر یتحت تاث  نقدریچرا اون ا   نمیبب   تونستمی م  کردم،یرو که نگاه م   باال 

  یسقف ها  ی بخش رو  نتیو ز  دهیچیپ  ی قرار گرفته بوده. طرح ها

  ی که در باال   ی طبقه ا  م یشده بودند و ن   یکه مرمت دست   هیچند ال 

و عظمت   ی معمار  بتی. من در هرسوندیارکستر قصه ها را به اوج م

بود   یطوالن  یکه مدت  ی زیبودم، چ  نشستهو شکوه تمام ساختمان  

بود.    ی برا نکرده  توقف  اانجامش  جلو  نکهیتا  به سمت    ی توجهم 

فوق العاده و قدرتمند   ییبا صدا  ی شد. زن  دهیصحنه کش  ای  جیاست

 َ) نیدربرابر آرتا فرانکل  تونستی. م ی. لعنت خوند یصحنه آواز م  ی رو

Aretha Franklin)  بگ ا  ره یقرار  باهاش رقابت کنه.  باعث    نیو 

تا داخل    نجایا  امیفکر کردم ب  یسوال ببرم که حت   ریشد عقلمو ز

آدما   نیا  یوجه به خوب  چیشرکت کنم. من به ه  یابیآزمون استعداد

رو تماشا   شینما  نیحال اونجا نشسته بودم تا حداقل ا  نینبودم. با ا

 .کنم 
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ا  قهیطول پونزده دق  در داخل    ی کار  ی ها  لیمیاستراحت، داشتم 

 .آشنا متوقفم کرد ی صدا هیکه  کردمیمرتب م  مویگوش

 .ی دار ازین نایتو به ا -

  ن یکه آخر  ی داوطلب مسن تر  دم، یرو نگاه کردم، ترنس رو د  باال 

د  ی بار بودم  اومده  چنتا  دهیکه  داد.    یی بودمش،  بهم  کاغذ 

 .گرفتمشون

 ن؟یچ نایا -

 .سایدرخواست وزارت کل -

 .که ن روش نشسته بودم باال داد  یمکتیبه سمت ن چونشو

به    ازی من ن  ریپ  ی بودم و سگا  نجای. کل روزو اطونیلعنت به ش -

 .استراحت دارن

که بهم داده    ییتر رفتم تا براش جا باز کنم، اما برگه ها  اونطرف

 .بود و گرفتم سمتش

 .شمیملحق نم  سایممنون؛ اما من به کل -

 .اوردیپس گرفتن برگه ها باال ن ی برا یدست
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. ی گروه کُر امتحان بد  ی تا برا  یباش   سایکل  ی از اعضا  یکی  دیبا -

اما   ؛ی انجام بد  دی و غسل تعم  ی ری رو بپذ  سایکل  تیالزمه که عضو

اجازه   بهت  باشه  اگه درخواستت در حال پردازش  امتحان   ی اونا 

و   کنمی. فقط اون کاغذا رو پر کن، من واست مهرش مدنیدادن م

 .ی بر  یتو هم خوبه که آماده بش

 .کنمی من داخل آزمون شرکت نم -

 .چپ چپ نگام کرد ترنس

به کل  ی دیتو امتحان نم - ا  ،یشیملحق نم  سایو  برا  نیبا   ی حال 

 ؟ ی اومد یچ ی . پس واسه یینجایهفته ا کیبار در  نیدوم

 .دمیتکون دادم و به خودم خند سرمو

جام چون    نی. من است یدرست ن  نی. صبر کن، راستش، ادونمینم -

  لم یوادارم کرده برخالف م  ییموطال  ای (Goldilocks) لوکز  ی گلد

 .نجایا  امی رفتار کنم و ب

 .آه -

 .صورت ترنس نشست  ی رو دنیفهم ی از رو ی نگاه
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 .یکه ازت خواسته خودتو امتحان کن یزن؛ و کس هی -

 :مسخره گفتم  به

 هیطور  نیغالبا ا  -خوب خودمو امتحان کنم  یلیخ  شه یاون باعث م -

 .که عقلمو دست دادم

 .زد لبخند

که تو    شهیباعث م  نیو ا  نه یبی م  ی که هست  یکس  یاون تو رو برا  -

 .. اون زنو از دست نده یباش ی مرد بهتر  ی بخوا

 .ستین  یکن یکه فکر م ی نطوریا -

 .شونم گذاشت  ی دستشو رو ترنس

  نیداخل ا  ینیبش  ،یباش  نجایا  یخواستیاگر بخاطر اون زن نبود، م -

 سا؟یکل

 .فکر کردم  بهش

 .نه، احتماال نه -

 ؟یرفتار کن  گرانیبا د  دیچطور با  یباعث شده بود از خودت بپرس -
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که   ستمیمطمئن ن   ادیز  ش،ی سرم اومد. چند ماه پ  یتو   یدوروت  فورا

 .اخراجش کنم  خواستمینم

  اد یداره که بنظر م  زهاینگاه به چ  ی تو  ی اون روش منحصربفرد -

نظر کنم؛    دیمورد تجد  هیاز    شی ب  ی باعث شده بود در قضاوتم رو

  کیساده و نزد  ان یدوست در ب  هی  د یاز کارمندامه، شا  یکیاما اون  

 .شتریکلمه. نه ب 

 .چونشو خاروند ترنس

مرد مجرد جوون خوش   هیامشب با    تییمو طال  گفتمی اگه بهت م -

 ؟یار بوده چجذاب سر قر کلیه

دندونام   ی ترنس درست رو  ی شدن و چشما  دهیی بهم سا  دندونام

 .دیلب خند ری متمرکز شدن. ز

م  یهمون - فکر  درگ  کردم،ی که  باهاش  م ی ر یهنوز  شرط   بندمی. 

که    ستین  ی بار  ن یآخر   نیکه، ا  نهیحدسم ا  نیو همچن  ؛یفهمیم

 .یشیم دهید  مکتین نیا  ی رو

 .و دستشو دراز کرد ستادیا
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 ی رمردیاز پ  حتیاما تا اونوقت، درخواست رو نگه دار و چنتا نص -

قادر به انجامشون   یدونینم  یکه تو هنوز حت  ی ادیکه از اشتباهات ز

بگ  یهست گرفته  کسریدرس  موهبت  ی.  ناد  یکه  به    رهیبگ  دهیرو 

و ازش   اره یتا اون موهبت رو بدست ب  شه یم  دایپ  ی ا   گهیفرد د   ی زود

 .استفاده کنه

 نوزدهم  فصل

 شارلوت 

 کمکتون کنم؟ تونمی. چطور مستوودیدفتر ا -

هدستم جواب دادم و همونطور که منتظر بودم    لهیوس  هیرو    تلفن

  میبعد  زیخ  ی رو برا  ی ا  گهیحرف بزنه گام بزرگ د  رندهیتماس گ

اون دور و بر نبود که جواب   چکسی برداشتم. ساعت ناهارم بود، اما ه

آورده بودم رو خورده بودم   زمیکه سر م  ی تلفن رو بده، منم ساالد

زانو و خم شدن به    ی و حرکت نشسته رو  زیانجام خ  ی و بعدش برا

 ی برا  تونهی م  کای جمهور آمر  س یجلو داخل دفترم ادامه دادم. اگه رئ

 .تونم یکنه، تو روحش، پس منم م دایورزش کردن وقت پ
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 :گفت  ی با تند رندهیگ تماس

 اون اونجاست؟ -

پنجه   ی نطرف خط بود جمع کردم و روکه او  یاز رفتار زن  موین یب

  ی محکم و سفت  زیخ  ی برا  نییپام به سمت عقب و دور تر در پا  ی 

 .فشار دادم

برنم   ستوودیا  ی آقا  ر،یخ - امروز  بعدازظهر    تونم ی . مگردنیتا آخر 

 وقت مالقات کمک کنم؟ هی  نیی بهتون با تع  ای رمیبگ غاتونویپ

 .دیکش ی خط نفس تند و بلند اونطرف

 کجاست؟ -

 .ستادمیا زهامیخ نی . بیعوض ی  کهیزن عجب

متاسفم. من اجازه ندارم اون اطالعات رو فاش کنم؛ اما خوشحال  -

 .بهتون کمک کنم غامیگرفتن پ  ایقرار مالقات  هی  میبا تنظ   شمیم

 .رهیتماس بگ سونیبهش بگو هر چه زودتر با آل -

 :دم یبه هرحال پرس یول دونستمیم جوابشو
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 لطفا؟  هیبدونم و بپرسم موضوع کارتون چ  تونویممکنه نام خانوادگ -

  ن یشک داشتم اون آه بخاطر ا  ییجورا  ی اگرچه    - گهیآه بلند د  هی

ناهارش درحال اون داره سر ساعت  تلفن جواب   یباشه که  به  که 

ب   کنهی و تالش م  ده یم کنه    ی ادب اون طرف خط صبور  یبا فرد 

 .کنه یورزش هم م

 .و عنوان کارم ماه عسلمونه (Baker) کریب -

 .کننده بود جیگ یکمیاطالعات  نیخب، آخر -

 .آمم... باشه  -

 .اومد  کیت ی صدا

 :لب گفتم ریتلفن رو روم قط کرد. ز یعوض  کهیزن

 .نیداشته باش  یخب، شمام روز خوب -

  ی قی موس  ی وصل کردم، صدا  فونمیآ  یرو به گوشاز اون، هدستم  بعد

 .برداشتم ی دیانتقام جد ی رو برا ی بعد زی رو بلند کردم، خ

 .باال  چونه
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 .باال رفت   نهیس

 .به عقب صاف

 .بلند گام

 .کنهیبه سمت سقف اشاره م   پاشنه

 ...و

روان  ا،یحفظ کن. خدا  حالتتو واسه چ  یاون زن مشکل    یداشت. 

عصب انقدر  بود  چ  یمجبور  همه  اون  باشه؟  ناراحت   -داشت  زیو 

مرد  راهنیپ پولدار،  و  نامزد جذاب  براش    ی پردار،    ی ادداشتایکه 

دارم؟   یو ناراحت باشم. من چ  ی عصب  دی. من بانوشت یعاشقانه م 

 ی مرد  چیببندم، ه  پشویز  تونستمی( که نمسونیلباس شوم اون )آل

شده بود که   لیتبد  ی به مرد  کشی و نامزد رمانت  ستین   م یزندگ  ی تو

انگ  ی ها  ادداشتیحاال   واالمرتبه   ی رو   ی زی نفرت  کاغذ  همون 

 .نوشت یم

 .اره یپت

 .یآدم عوض چه
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ن  دور حداقل  دفترم  بر  داشت    یساعت   م یو  پاهام  و  کردم  ورزش 

حرکت   نیگرفتم دست از ورزش بکشم، آخر می. تصمشدیم میتسل

قطرات   میورزش تا  داشتم  نگه  و حالتمو  بستم  رفتم، چشمامو  رو 

 .شد ریو پاهام شکل گرفت و سراز میشونیپ ی عرق رو

از    یب یحس عج  د،یحفظ تعادل و توازن شد  قهیدو دق  ای  کیاز    بعد

 تماشا شدن داشتم. چشمام باز شد تا بفهمم اشتباه نکرده بودم. در

ر و  بود  باز  کامال  خ  د یدفترم  د  رهیبهم  با  بود.  مهمون    دنیشده 

 .خوردم  نی باسنم زم  ی ناخونده، تعادلم رو از دست دادم و درست رو

 .برخورد کنم کنارم بود نی با زم نکهیعمال قبل از ا دیر

 شارلوت. چته؟ حالت خوبه؟ ح،یمس ای -

هدستم    ی دستا  ریز  از و  کردم  آزاد  خودمو  سمتم،  شدش  دراز 

 .روبرداشتم

ن - خوب  اومدستمینه.  سرزده  تو  مرگ   ی .  سرحد  تا  و  داخل 

بخورم    یشیو باعث م  یکن یناراحتم م  ستیو دفعه اولتم ن  م؛یترسوند

 .نیزم
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 .باال رفتن ابروهاش

. منم به خودم  ی. در زدم. تو جواب ندادنجایا  ومدمیمن سرزده ن  -

با    شتر یب  کمیاگه    دیبگذارم. شا  زتیم  ی رو  ی زیچ   هیم  اجازه داد

زودتر متوجه   ،ی در ارتباط بود  گذرهیم  ایدن  ی اونچه که دور و برت تو

 ؟ ی کردی م کاریچ ی. به هرحال داشت ی شدیحضورم م

 .زیخ یحرکت ورزش -

 چرا؟  -

 .نیشل و ول نشه، بخاطر هم  یمحل ریتا باسنم مثل پن -

 .لب گفت و سرش رو تکون داد ریز ی زیچشماشو بست، چ دیر

.  ی دیرو کال انجام م   زیخ  ینبود که چرا حرکت ورزش  نیمنظورم ا -

کار   نیا   ی بود، چرا دار  نی. منظورم ادونمیورزش م  ی تئور  ی درباره  

 ؟ی دیرو داخل دفترت اونم وسط روز انجام م

 .بلند شدم و دستا و دامنم رو تکوندم نیزم از

 .داره، پس منم دارم یجمهور وقت کاف  سیچون اگه رئ -

 .هی منظورت چ دمی من اصال نفهم -
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 .چشم غره رفتم بهش

 (?What did you need, Reed)د؟ی ر ی خوایم یچ -

  ر ی غ  ی ها  هی. قافرمیخودمو بگ  ی ناراحت بودم، نتونستم جلو  اگرچه

  یلیزدم که فک کردم خ  ی زیخنده ر  هیخنده دار بودن.    ی عمد

 .کرده باشم  مشیخوب قا

 .باز بهم نگاه کرد مهین ی با چشما دیر

 نه؟  ،یکنیبا خودتو سرگرم م هیقاف هیبا  -

 .بود یآره. حدس خوب  -

بانمک    تونمیبهش جوالن دادم که چقدر م  اریلبخند تمام ع  هی  با

 .باشم 

م  یچرخ اما  بب  ی گوشه    تونستمیبه چشماش داد،  که    نمی لباشو 

 .کش اومده 

فاکتورا - و  ال   ییصورت حساب  کارکه  روشون  برات   یکن  ی زمه 

 .ذارمیم
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داشتم همه   بایرفت و بعد به طرف در برگشت. تقر  زمیسمت م  دیر

 م یروزانم عصب   یورزش   ناتیتمر  نی که ب   یدرمورد تماس تلفن  زویچ

 .کردمیکرده بود رو فراموش م

زنگ زد من    ی. چون وقتیتلفن داشت  هی  ی رفته بود  یاومم... وقت -

 .نکردم لیمیا اتویناهارم بودم برات جزئ زیوسط خ

 بود؟ ی ک یفقط بهم بگ  یتونی. مستین یمشکل -

 .نمیشدم تا عکس العملشو بب رهی دقت بهش خ با

 .کریب سونیآل -

 .ختیاخم صورت جذابشو بهم ر هیمنقبض شد و  دیر فک

 .ممنون -

 .خراب ترش نکنم نیاما نتونستم از د؛یبه سمت در چرخ دوباره

 .گفت بهت بگم درمورد ماه عسلتون بوده -

*** 

ازش    یداشتم. حت  دیدرمورد رفتارم با ر  ی ساعت بعد، حس بد  چند

نه و بعدشم با چند    ایبده    یرفته تست خوانندگ  شبیکه د  دمینپرس 
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براش سخت و دردناکه نمک  دونستمیکه م یخبر در مورد موضوع

صورتش بتونم )عکس   ی تو  نکهیفقط واسه ا  دم،یزخمش پاش   ی رو

کردم چون بخاطر اون تلفن  رفتارادبانه  ی. اساسا، بنمیالعملشو( بب

 .شده بود میحسود  سونیاحمقانه از طرف آل

سبز   ی رو خاموش کنم، نقطه    وترمیکامپ   گهیامشب د  ی اومدم برا  تا

 دمیشرکت روشن بود رو د  یداخل  لیمی ا  ی کنار اسمش که رو  یرنگ

فکر    نیاز ا  شتری ب  نکهیبود. بدون ا  لشیمیهنوزم داخل ا   یعنیکه  

 .کنم بهش، با استفاده از چت نوشتم

برم.   کردمی م لی امشب کارمو تعط ی : سالم. تازه داشتم براشارلوت

قهوه    کمیهست که بتونم برات انجام بدم؟    ی برم کار  نکهیقبل از ا

 گه؟ ید زیهرچ ای

 .بعد، جوابش باال اومد قهیدق کی

 .نه، ممنون. من خوبم : دیر

 :بعدش نوشتم دم،یجویناخونمو م قهیدق هی ی برا

 ازت بپرسم؟ ی زیچ هی شهی: سرت شولوغه؟ مشارلوت
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حرکت   ی سر  هی. فقط دارم تو دفترم  ستی: اصال سرم شولوغ ندیر

 .دمی انجام م یورزش

 .گشاد شدن چشام

 : واقعا؟ شارلوت

 من آخه؟ میچجور آدم یکنی : البته که نه شارلوت، فک مدیر

 .خنده ریبلند از جوابش زدم ز  ی با صدا درواقعا

 ...: پس... درمورد اون سوالشارلوت

 .(زمیعز ی )به معن نگی: زود بپرس دارلدیر

با    م یبود و مردم اغلب درطول زندگ  نگیدارل  مینام خانوادگ   البته؛

خانوادگ م  م ینام  وقت  زدن؛یصدام  خوندم،   نیآخر  یاما  رو  جمله 

مث    - صدا کرده باشه  زمیمنو عز  دیخونده بودم که انگار ر  ی طور

  .زدلمیعز  زکم،یعز نم،یریعسلم، ش  ای یهان

صدام کنه    ی خوشم اومده بود اونطور  نکهیخودم لبخند زدم، از ا  به

 زمیداره عز  یرو وقت  دیبم ر  ی کنم صدا  یبستم تا سعو چشمامو  

 .نوشته باشه لمویبا حرف بزرگ اول فام نکهیبدون ا کنهیصدام م
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صفحه   ی رو   دیاز ر  دیجد  امیپ  هی دوباره چشمامو باز کردم،    یوقت

 .بود

صدات   نگیدارل  ت ی که من بعنوان نام خانوادگ  یبفهم  دوارمی: امدیر

 .زیبعنوان لفظ محبت آم نگیزده بودم... نه دارل

و لذتبخش بودن. به    یشد افکارمون دوست داشن   ی وقتا م  یلیخ

گرفتم به    میکرد، تصم  یم  میو عصب  کشتم یفکر م  نیکه ا  ی قدر

 .روش خودش جوابشو بدم

 م؟ یمن چجور آدم یکنی. فک م دی: البته که نه رشارلوت

 (قرار گرفتم ریتحت تاث)دیر

 ...: به هر حال، درمورد اون سواال شارلوت

 .حرفمو که نوشتم قطع کرد ی ا  گهید امیبا پ دیر

 : پس حاال شد سواال، نه سوال؟دیر

 .گرفتم  دهیناد اونو

 رفت؟ شیچطور پ شبت ید ی: تست خوانندگشارلوت
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بود    شی و چهار ساعت پ  ستیب  بای. تقرشدمی: داشتم نگرانت مدیر

 .ی بود دهیو تو تاحاال نپرس

 شی. خب حاال چطور پی ... چه ناز. تو نگران من بودی : وااا شارلوت

 بعد؟ ی مرحله  ی که بر ی رفت؟ قبول شد 

 .ندادم ی: رفتم؛ اما تست خوانندگ دیر

 چرا؟  ؟ی: چشارلوت

 یی. به چندتا از آدماستیکارم خوب ن  ادی: صادقانه بگم، من زدیر

شرکت کنن گوش دادم و   یکه اومده بودم داخل تست خوانندگ

تا خودمو به اون نقطه    خوادیم  یکه پشت کار و سخت کوش   دمیفهم

 .انجامش داشته باشم ی برا یقی برسونم که شانس حق

اما بنظر م   دیام  نا با رفتنش کم  ومدیشده بودم؛    قا یعم  یحداقل 

 تیاون موقع  ی درمورد خودش و خواسته هاش و احساساتش و تو 

 .فکر کرده

و   یقیچند تا درس موس  ی هست. رو  ی سال بعد  شهی: همشارلوت

 !کار کن یخوانندگ
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شادیر هم  دی:  بقدر  نکارویبخوام  شارلوت.  ازت  ممنونم  و    ی کنم؛ 

  ، ی شد  تیانجام بدم و روش فکر کنم اذ  نکارویمن ا  نکهیبخاطر ا

بدن لذت    یکه اومده بودن تست خوانندگ  ییکسا  ی واقعا از تماشا

 .بردم

  ی. خوشحالم که تونستم که از مهارت هاکنم ی: خواهش مشارلوت

 .واقع بشم دیکنم و مف  ی دیمف ی آزاردهندم استفاده 

 خونه؟  ی ری. چرا نمروقتهی: ددیر

بخواد،   یجواب واقع  هیکه    دیپرس یازم م   یداشت سوال  کردمی نم  فکر

 .دادم  وترمیجوابشو با حرف زدن با کامپ  ایبلند    ی حال با صدا  نیبا ا

 .خونه رفتن ندارم ی برا  ی چون عجله ا -

 ازت بپرسم؟  گهیسوال د هی  تونم ی : مشارلوت

 ی ساعت هفت شبم که وقت  یخصوص ی البته. من عاشق سواال : دیر

 .شهیمزاحم کارم م  کنمیدارم کار م
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مشارلوت حدس  آم  زنمی:  طعنه  هرحال   زیمنظورت  به  اما  بود، 

برا  خوامیم ر  ی بپرسم.  برنامه  عسلتون  بود  ی زیماه  کجا   نیکرده 

 ن؟یبر

چراغ سبز رنگ قرمز شد، نشون    قه یجواب نداد. بعد از چند دق   دیر

. به وضوح  نهیشرکت خارج شده و آفال  لیمیداد که اون اکانت ا  یم

فراتر گذاشتم.    نمونی ب  ینامرئ  ی مشخص بود که دوباره پامو از مرزا

جمع و جور    زموی رو تموم کردم و م  وترمیپس خاموش کردن کامپ

ا از  غافلگ  دردم    دیر  نکهیکردم.  شد  ظاهر  بودم،    ریدفترم  شده 

 .ن یزم وفتادمیدفعه ن نی هرچند حداقل ا

  زون یشونش آو  یرو  شویچرم  فی دستش انداخته و ک   ی رو  کتشو

 .کرده بود

 .ییهاوا -

 :گفت 

 .ییهاوا  می رفتیماه عسل م ی برا میداشت -

 حالت بوده باشه  یب  افمیق دیبا
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 .ابروش رو باال برد هی

 اد؟یخوشت نم -

 یبعض  ی . من فقط... من تو رو براهیقشنگ  ی جا  ییمطمئنم هاوا -

 .ادینم  پتیبه ت ییخاص تر شناخته بودم. هاوا کمی زایچ

 .چونشو خاروند  ی رو ی تازه درومده  شیته ر دیر

 اد؟ ی م  پمیبه ت یچ -

 .روش فکر کردم کمیاز جواب دادن  قبل

 .قایآفر ی تو یسفر اکتشاف  هی دی. شاقایآفر -

 .زد لبخند

واسه ماه عسلون    خواستمیبود که من م  ییهمون جا  قایدق  نیا  -

 .میبر

 موافق نبود؟ سونیآل دمیفهم -

  ی چشمه    هیشامل    یعال  التیتعط  هیدرمورد    سونیآل  ی   دهینه. ا -

 ی ساحل درحال  ی آب گرم پنج ستاره با ماساژ روزانه و برنزه کردن تو
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نوش نارگ   ینوشی م  ی ا  وه یم  ی ها   ی دنیکه  ن  ییالیبا    ی که داخلش 

 .شهیداره م ی چتر ی ها

 ؟ی کرد خواستیکه اون م ی کار پس تو هم  -

  ،ییمن سازش کردم. انتخاب اولش بدتر بود. حداقل داخل هاوا  -

 .کنم   ی صخره نورد  ره یگی ساحل آفتاب م  ی داره تو  ی وقت  تونستم یم

 ؟ یکنیم ی تو صخره نورد -

 .کردمی قبال م -

 ؟ ی ادامه نداد گهیچرا د -

 .سرشو تکون داد دیر

 .شارلوت ریشب بخ -

*** 

خاطر که هر وقت    نیبود. نه فقط به ا  سیریکار کردن با آ  عاشق

از تجارت رو   ی دیجد  ی جنبه ها  داد ی شرکت م  ی پروژه ا   ی منو تو

باهاش حس   یواقع  ی ارتباط زنانه    هی  ن یبلکه همچن  گرفتمیم  ادی
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رفته، باور داشتم که    ش یاوضاع چطور پ  دی ازم پرس  ی . وقتکردمی م

 .مردم شتری جوابمو بشنوه، برخالف ب خوادیم

 میبار رو تموم کرده بود  کیسه ماه    یمال  ی شماره ها  ی گردآور   تازه

 :دیکه پرس میبفرست  ی حسابدار  ی تا برا

ا - از  شارلوت؟  چطوره  کار  سر  راض  نجایاوضاع  حاال  تا   ی بودنت 

 ؟یهس

پاسخ   یبود که مجبور نبودم برا  یاز تنها سواالت  یکی  نیا  احتماال 

 .داد به اون فکر کنم

ا - واقعا خوشحالم آنجامیمن عاشق  بود که   نی. منظورم اسیری. 

م  که،  بگم  ر  دونمیبهت  من  استخدام  و    ی کرد  یبزرگ  سکیبا 

شغل رو   نیا  یدرست  لیو دال   زهی انگ  ی راستش، احتماال اولش برا

نکردم اقبول  بجز  زن  دونستمیم  نکهی،  م  ی بود   یتو   خواستم یکه 

اما من دارم چ باشم؛  ا  رمیگیم  ادی  ی اد یز  ی زایکنارت  شغل   نیو 

 زویهمه چ  خوامی. م رمیبگ   ادی  شتری ب   خوامی. مده یبهم م  یحس خوب

 !رمیبگ ادی
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 .دیبا دهن بسته خند سیریآ

ا- که  اشتزمیعز  شنوم یم   نویخوشحالم  مون  همه  ما  حس    اقتو ی. 

هنوز   ؟ی. هنرت چی دیبخش  روی . تو واقعا به دفتر روح و ن م یکن یم

 ؟ یکنیروش کار م ی دار

 شه یکردم. من هم  دایپ م یزندگ ی تو گاهشویجا کنمیبله؛ و فکر م -

تمام روز کار کردن با گل بوده؛ اما االن   مییایکردم شغل رو  یفکر م

 یاستراحت و فرار از خستگ  ی اون کارو برا  یکه وقت  فهممیدارم م

 .برم ی لذت م شتریب  دم یهام انجام م

 گذره؟یو نوه هام؟ اوضاع با اونا چطور م ه؛یعال نیا -

. اون واقعا خوش مشرب و دوست هیبا مکس عال   ز یخب، همه چ -

 .هیداشتن

  نکش یع  ی آورد و از باال   نییپا  شی نیمطالعش رو تا نوک ب  نکیع

 .بهم نگاه کرد

 ام؟نوه  یکیو اون  -

 .باال انداختم   شونا
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  ی و من با نامزد سابقش صحبت کوتاه  نیانداختم زم روزی خب، د -

 اد یبگم که اوضاع ز  دیماه عسلشون داشتم پس احتماال با  ی درباره  

 .رهینم شیخوب پ

 .دوبار پلک زد سیریآ

 دوباره بگو؟ -

 .دمیخند

 ی وقت . فقط  نیننداختم زم  یکیزیاون به طور ف   یخب، از لحاظ فن -

منو ترسوند؛ و صحبت    دادمی انجام م  زیخ  یداشتم حرکت ورزش

نامزد سابقش شامل سر و صدا با  و حرف زدن   ادشیز  ی کوتاهم 

 .گوشم قطع کنه  ی تلفنو تو نکهیادبانش قبل از ا یگستاخانه و ب 

 .لبخند زد  سیریآ

 .گهید سونهیآل -

 نیو امشب اول  سایمن مجبورش کردم دوبار بره کل  ،یاما از طرف -

  نکهیبا ا  یبگ   یبتون   زنمیپس حدس م  رم،یگ یرو م  یدرس کوهنورد
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هم    ی رو  ی در جهت مثبت  ییجورا  ه یما    کنه،یاون هرگز قبولش نم

 .میاثر گذاشت

تو  یتجربه کن  کمیفکر کنم الزمه    زمی عز  ؟ی کوهنورد  سا؟یکل -  .

 .یهرزه رفتار کرد رو جا انداخت  هیمثل  سونیآل نکهیمنو بعد از ا

زبان    ی من شروع شد. به بهونه    ستیل  تیخب، همش با فاک ا -

الهام   ستیدرست کردن ل  ی برا  ی من. تو درواقع کمک کرد   ی فراسو

  س یمون داخل سرو  ی بشم. بعد از صحبت طوالن  قیو تشو  رم یبگ

ا  یبهداشت  گرفتم   میمن تصم  ،یعال  دیشغل جد  نیزنانه و دادن 

 .بدم  نجام ا خواستمیکه م ییزایدرست کنم از چ یستیل

 .آرزوها( ستی)ل ستیمثل باکت ل  -

ن  نکهیا  ی بله. به استثنا  - پس    رم،یبم  ایزود  نیبه ا  ست یمن قرار 

 .ست یل ت یفاک  گمیمنم بهش م 

 .خالقانست. ادامه بده  -

  ستمیل  ی درباره    دیکنم، به ر  یکوتاه م  شویطوالن  ی خب، قصه   -

 .خودشو شروع کرده ستیکه اونم ل  دمیشب فهم هیگفتم و 
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 .کرد رییتغ سیری صورت آ ی تو  ی زیچ هی

 درست کرده؟ ستیباکت ل هیمن  ی نوه  -

بود که درباره   ی نطوریباور کنم؛ اما ا  تونستمی. منم نمدونمیبله. م -

. پس  دم یمحرمانش درمورد آواز خوندن در گروه کُر فهم  ی ایرو  ی 

تبرنکل آزمون   نی که گروه کُر بروکل  دمیکردم و فهم  قیتحق  کمی

 .درموردش گفت دیو به ر کنهیبرگزار م یابیاستعداد

 .دیرس یشوکه بنظر م سیریآ

 و اون رفت؟ -

  یداره رو  ازیآزمون شرکت نکرد چون ن  ی اون رفت. دوبار؛ اما تو -

رفت هم خوب بود؛ و منم  نکهیهم کنمیصداش کار کنه، اما فکر م

 ستم یگفت کوهنورد بوده باال رفتن از صخره رو به ل  نکهیبعد از ا

هم کردم.  م  شهیاضافه  مثل    خواستیدلم  کنم.    ه یامتحانش 

 .رسهیبنظر م  کخشن و ناسازگار و ترسنا  یسرگرم

 ؟ ی صخره نورد تبرتیم دیر -
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  ا یو از دور    م یکنیمدارا م  گهیبا همد  میاوه. نه. من گفتم ما دار -

ممیذاری م  ریتاث  گهیهمد  ی رو   میرمستق یغ فکر  از   کنمی.  ما 

ز فاصله  باش  ی اد یقرارگذاشتن  که می داشته  کرد  اشاره  فقط  اون   .

باشم   دهیبوده و من فکر کردم دربارش فهم  شیسرگرم  ی کوهنورد

فهم باشم.  مطلع  آ  هی  دمیو  خ  زادکالس  دوم   ابونیداخل  شصتو 

 .شهیهست که امشب ساعت هفت شروع م

 .اون باهات سفت و سخت نباشه ی. خب تا وقتفهممیم -

 ریسخت و نفوذ ناپذ  کنهیتالش م  نکهی. سرگرم کنندست، استین -

 ی وارید  هیکه    نهیا  نم یب یکه م   ی ا  گهید  زیباشه براش سخت تره، چ 

تا مردم رو از خودش دور نگه   دهیدور خودش کش  دیهست که ر

بابت    سونیدارم به آل  ل یاما م  ست،یبه من مربوط ن   نیا  دونمیداره. م

 .بزنم یل یکرده س دیکه با ر ی هرکار

 .نقش بست  س یری صورت آ ی لبخند گرم رو هی

بهم؟ نسبت بهش   یکن یم   یلطف  هی.  ی منو دار  ی نوه    ی   تو شماره -

که اگه بهت اجازه بده بهش    دمینشو. من قول م   م یو تسل  اریکم ن
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 ی دوست  هیاگه فقط    یارزه. حت  یتالشا م   ی به همه    ،یبش  کینزد

 .ساده باشه

 .رو تکون دادم سرم

 زی م  ی پخش شده رو  ی کاغذا  م،ی کار اون روز رو تموم کرد  یوقت

آ بخ  سیریدفتر  و شب  کردم  مرتب  آ  ر یرو  راه    نیب  سیریگفتم. 

 .رفتنم متوقف کرد رونیب

 شارلوت؟  -

 بله؟  -

تو گوش   میکه بخوابون  میکرد  دایپ   نوی. اگه ما شانس ازیچ  نیآخر -

 .ی صف پشت سر من باش ی تو دیتو با سون،یآل

 .از گوش تا گوش باز کردم شموین

 .سیریآ ی داشته باش ی . شب خوبستین یمشکل -
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 ستم یب فصل

 د یر

از   ی برا  ی دیجد  ریگرفته بودم مس  میروزا تصم  نیا  ظاهرا خروج 

 .کنم یدفتر ط

دفترو ترک کرده   یمشابه   ریاز مس  ریهرشب هشت سال اخ  اگرچه

 ،یطوالن  ی رفتن از راهرو  نیی رفتن از دفترم به چپ، پا  رونیب   -بودم

حاال بصورت   -رفتن و خارج شدن  یاصل  ی به طرف ورود  می مستق

م راست  به سمت  دور   رم،یخودکار  و  راست  بعدش  بعدش چپ، 

  رمو یتا مس  چرخمیهزارتو م  هیموش داخل    هیمثل    یاطاقک مکعب

بود و هرگز   ی تر  یطوالن  ری. دوبرابر مسباز کنم  رشیبه سمت پذ

  ی ط  یرد شدن از دفتر شارلوت راه اضاف  ی که برا  کنمیاعتراف نم

که امشب در دفترش بسته بود    دمید  ی حال وقت  نیبا ا  کردم،ی م

 .درونم بوجود اومده بود ی ندیناخوشا ی دیناام

  ی تر از مال شارلوت بود و وقت نیی مادربزرگ تنها چند اتاق پا دفتر

 .اومد رونیکه کتش دستش بود ب یاون درحال شدمیرد م
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اما چراغ   ستادم،ی. قبلش ا یباش   نجایهنوز ا  کردمی. فکر نمدیاوه. ر -

 .دفترت خاموش بود

قرارمالقات داشتم اما برگشتم دفتر چندتا پرونده   هیشهر    نییپا -

 ن؟ یالزم دار  ی زیصبحم بردارم. چ دیبازد ی برا

 ادته؟ ی آمم. راستش آره. هلن دوستمو  -

 ؟ (Bradbury) ی بردبر -

 .آره -

تازگ - نوش  نورد  یخب،  چنتا  کنهیم  ی صخره  ظاهرا  لوازم   ییو 

و هلن رو    گستی د  ی هفته    شی. تولد هجده سالگدهیدست دوم خر 

بزرگتره. فکر    ایعروس   شتریکه از ب  رهیگ یم   یمهمون  ، یشناسیکه م

  د یجد ی کوه نورد ی  لهینوش چنتا وس ی اگه برا شهیکردم خوب م

.  کنه یرو هم راحت م  لن ه  الیخ  نیبخرم. مطمئنم ا  هیبعنوان هد

 .بخرم یچ  دونمیفقط...نم
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بعد از  یکمک کنم. چرا فردا وقت  ییزایچ هیانتخاب  ی تو تونمیم -

هفته    ی برا  میتونینشونت ندم و م   نیآنال  تیظهر برگشتم چندتا سا

 .میسفارش بد زیچ گهید ی 

 .فرداست یمنظورم فردا بود. مهمون  گه؟ید ی اوه. گفتم هفته  -

 .کردم زیر چشمامو

 هفتست؟  نیبزرگ ب یمهمون -

. به  هیجد یلد واقعگرفتن در روز تو یمهمون ی آمم... آره. هلن رو -

هست که    یفروشگاه  هیگشتم و    ی محل  ی هرحال، من دنبال مکانا

 ریمس  ی تو   ییجورای  -شصتو دوم  ابون یخ  ی تو  فروشهیلوازم لوکس م

 .خونته

 .تکون دادم سر

ب  ای (Extreme Climb) مبی کال  میاکستر - .  ت ینها  یصعود 

م کالسادونم یجاشو  اونا  م   ی کوهنورد  ی .  سفرا  کننیبرگزار   ی و 

 .کننیم ی زیهم برنامه ر یگروه

 .لبخند زد و انگشتشو سمت من گرفت مادربزرگ
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 .خودشه -

 .ساعتش نگاه کرد به

قرار   هیشهر ساعت هشت    نییساعت هفته و من پا  بایاالن تقر -

  شه ی. نگرانم بهش نرسم. م بندهیمالقات دارم. فروشگاه ساعت نه م 

انتخاب   یمنیکاله ا  ه یبرام    ی راه خونت بر  ی بهت زحمت بدم که تو

 ؟ یکن

 ارم یو فردا براتون م  خرمیم  ی زی چ  هی. من  ستین   یالبته. مشکل -

 .دفتر

 .کرد بغلم

که خوشت اومد   ی دید   ی زیچ  ییاونجا  یو اگه وقت  یماه  یلیخ -

 .ی بردار  دیهم با

 .آمم. باشه  -

 .دیر یداشته باش  ی عصر فوق العاده ا -

 .نطوریشمام هم -

*** 
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  ب یکه من غا  یدو سال   نیدر ا  بی کال  میاکستر  ای  تینها  یب  صعود

  کیمناستیژ  یآکادم  ینکرده بود. باشگاه ورزش  یچندان   رییبودم تغ

تمرکز   ی صخره نورد  ی کالس ها  ی رو  شتر یب  یغرب  ی   انه ی نخبگان م

از ده   شیو اگرچه اونا ب  یرشته ورزش  نیداشت تا فروشگاه لوازم ا 

به چهل   شونیکیداشتن،    یآموزش  واریهزار فوت مربع صخره و د

 .شلوغ بود شهیفضا هم د،یرسیفوت م

بار شروع   نیاول  یآورد. وقت  ادیبود منو به    رشیکه داخل پذ  ی مرد

رو رفته   شونیکوهنورد  ی سفرها  ییتا  کردم چند  ی به صخره نورد

 .بودم

 درسته؟ ستوود،ی ا -

 .می هم دست داد با

 .ست یتو ن ی . متاسفانه از من به خوب ی دار یخوب ی حافظه  -

 .زد لبخند

بودمت.    ده یدورو بر ند  نیوقته ا  ی لینداره، جو هستم. خ  یاشکال -

 ؟ ی دید بیآس
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 .اومد شیپ ی وقفه ا هینه. فقط  -

جد  یابیباز  ی برا - مبتد  ؟یبرگشت  دیدرس  مال  .  است یامشب 

اما   ؛ی باهاشون باال بر  وارویپنج فوت د  ستویب  خوادیاحتماال دلت نم

بچه ها بگم نشونت    ه یبه    تونمی بازه. م  ی پشت  ی باالرونده    ی اگه بخوا

 .بدن

واسه   یمنیکاله ا هینگه داشتم تا   نجای. فقط اگهیشب د   هی  دیشا -

 .انتخاب کنم هیهد

 (Petzl Trios) وسیمارک پتزل تر  دیجد  یمنیامروز کاله ا تازه   -

 .میآورد یبا قاب مشک

 .دیکش سوت

براهیتوپ  زیچ - تو بخوا  مده، ین  رونیب  ییرونما  ی . هنوز  اگه   یاما 

 .ش ی نی بب ارمیبرات ب  شویکی تونمیم

 .شه یم یآره. عال -

دق - م  قهیچند  اگه  بده.  وقت  تو  ی خوایبهم  مدت   ی ا   ی خودتو 

که   میدار   ییرو تماشا کن. چندتا  ایبرو کالس مبتد  یسرگرم کن
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سرگرم کننده    دی به پشت بسته باشن. تماشاشون با  شونویمنیکاله ا

 .باشه

 .دمیخند زیر

 .کارو بخوام بکنم نیهم دیشا -

ناپد  یوقت ب  دیجو  نگاه کردن   یشد،  نگاه کردم.  برمو  هدف دورو 

زده   جانیتالششون ه  نیاول  ی برا ای  رفت،یباال م  وارایکه از د   ی فرد

بار   هی  دیبا  دیآورد چقدر عاشق ورزش بودم. شا  ادمیشدن، به    یم

 .کردمیامتحانش م  گهید

ها دور د  ی تعداد  بچه  زن  ایمبتد  واریاز  بودن،  از    یجمع شده  که 

م  وارید نگاه  اون تقرکردنی باال رفت رو  باال   بای.  کوتاه   وارید  ی به 

و شورت   یو پنج فوت  ست یصعود ب  یفوت  ستیب   بایبود، تقر  ده یرس

قلب رو پشت کونش نشون    هیبود که فرم    دهیپوش  یغیج  یصورت

 ن ییاز پا  هیکه )بق  یبزرگ  ی لبخندا  یلیکه دل  کردمیداد. فکر م  یم

ناله    ی صدا  نکهیبود. تا ا   نیهم  نزدیصعود اون( م  ی درحال تماشا

 .دمیشن ی ز یر ی 



 
357 

که   ییصدا  د، یرس  یم ی بعد  خ یبه م  واریوقت زن باال رونده از د  هر

  ه یشب  ییجورای.  اوردیاز نجوا، ناله و آه از خودش درم  ی بی عج  بیترک

و مسابقه   (Venus Williams) امزیلیونوس  به    س،یتن  ی در 

نبود،   ی تر بود. واضح بود کارش عمد  یسکس  یلیخ  نکهیا  ی استثنا

م داشت خودشو  تر  دیکش یچون  به سخت  و  شکل ممکن    نیباال 

که صداش   شدی برسه؛ اما اون باعث نم  وارید  ی به باال   کردیتالش م

 .بده ی کمتر  یو شهوان یحس سکس

داغش عضومو راست کرد.   ی دستشو دراز کرد و آه و ناله    دوباره

بودم. زمان    دهیکه اون صدا رو شن  یوقت بود از وقت  یلیخ  ،یلعنت

به فکر    ی ذهنم درباره    شد یباعث م  نیا  ،یلی. به دال یطوالن  یلیخ

تخت موقع    ی تو  ی ادیز  ی . مطمئنم اون سر و صداوفتهیشارلوت ب

هم بود.    یپروا و مهار نشدن  یب  ی سکس درست کرده بود و لعنت

ترجمه   نطوریا  یهرکس   ی وار احتماال برا  وانهید  ی اون ناله ها  ی همه  

 ی ترقه    ایفشفه    هیو قدرت    ی تخت خواب مثل انرژ  ی که تو  شدیم

 ( کندیآه و ناله م   ی سکس  یلی. )در تخت خواب خشهیآزاد م  یجهنم
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مخصوص  وارید ی و چنگ زدن باال  شتریب  دهیبا چند قدم سنج زن

 دی بلند. خودشو باال کش  ی رو نگه داشت، ناله    خیم  نیباالرفتن آخر

از بچه ها که چند قدم دور تر   یرو زد. گروه  وارید   ی و زنگ باال 

فرد   نی. بلندتردنیدست زدن و هورا کش  کردنیم   یچشم چرون

 :گروه گفت 

من   ر ی. مطمئنم اون زرونیب  میبرم ازش بخوام بر  خوامی. میلعنت -

 .کنهی اون باال سر و صدا م ی به اندازه 

 هیشدن به باسن    ره یو خ  ستادنیاونجا ا  - بهتر از اون نبودم  نکه یا  با

اون    هیشب   دیکه شا  کردمی فکر م  ی ا  گهیکه به زن د  یزن درحال

 .کرد  میاظهار نظر مرد عصبان  -تخت سر صدا کنه ی تو

کنان   وهویو    دیکش  غیبه سمت صعودکننده برگشت که ج  توجهم

هوا تکون داد که انگار االن    ی تو  ی کرد و دستاشو طور  یخوشحال

 .به کوه اورست صعود کرده

 .صدا اون

 .نه اوه
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 .صدا اون

 .نه اوه

 .یلعنت

 ...تونهینم اون

 .کرد یخوشحال گهیبار د هی زن

 ...اون اما

 .شناختمیم غویاون ج ییهرجا من

  تونستم یاومدن کرد. با تعجب تماشا کردم، هنوز نم  نییبه پا  شروع

 .باور کنم خودش بود

 شارلوت؟  -

 .شدیعمال اکو م کردم،ی بود که فکر م ی زیبلندتر از چ صدام

کامال تمرکزشو از دست بده    نکهیبه من نگاه کنه، قبل از ا برگشت

  ی لحظه مکث کرد تا نفس  هی  نیبخوره زم  دهیچیپ  تیوضع  هی  ی و تو

 .تازه کنه
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 !آخ... آخ -

 !یلعنت

 .بعدش زانو زدم دم،یطرفش دو به

 ؟یخوب -

چشما  یجیگ   با کرد،  نگام  و  آورد  باال  م   یآب  یسرشو   ی رنگش 

 .دنیدرخش

 .ختستیآشفته و بهم ر یوقت یمن، چقدر خوشگله. حت ی خدا

 ؟ یکنی م کاریچ نجایتو... تو ا -

 ؟ی پاتو تکون بد یتون یم -

 .دهیقوزک پامو و پامه؛ اما همه جام صدمه د شتریب -

 .از کارکنا دورمونو گرفتن دوتا

 ؟ ی دار  ازیکمک ن -

 .دراز کرد  دستشو

 .شمینه خوب م -
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 :دیپرس شونیکی

 ؟ ی. مطمئنم یآمبوالنس خبر کن  میتون یم -

 .آره -

 .من برگشت سمت

 ؟ یکنیم کاریچ نجای. تو ای جوابمو نداد  -

موضوع   نیحرکت کنه انقدر نگران ا   یبه سخت  تونستیم  یوقت  چرا

 بود؟

ربط - آ  یواقعا  ا  سیریداره؟  براش   یتیمامور  هیتا    نجایفرستادم 

 .انجام بدم

مبهیعج - دارم  که  بودم  گفته  بهش  من  من  نجایا  ام ی.  از  چرا   .

 نخواست؟

 .خودمو دارم  ی ها هیفرض  من

خودش جمع    ی کرد دوباره قوزک پاش رو تکون بده، تو  ی سع  یوقت

 .شد
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 .آخ -

 ؟یستیبا ی تونی. م مارستانی ب  برمتی بهتره ببرمت چکاب. م -

 :داد، گفت  رونیب  ینفس

 .نمی بذار بب -

 .ستهیبا یکمکش کردم به آروم گرفت،یکه دسمو م یدرحال

کش  یسع  یوقت  شارلوت عقب  بالفاصله خودشو  بره  راه  و   د یکرد 

 .دیبخودش لرز

 .ستیخوب ن -

 .داد  هیکه خم بود به من تک همونطور

 .منتظرش گذاشتم  ی ورود  کینزد ارمیب نمویرفتم ماش  یوقت

 :بشه، گفتم   نیکردم سوار ماش کمکش

ا-  نکه ی. قبل از ای راحت کنترلتو از دست داد  نقدریتعجب کردم 

ب  نیا م  وفته یاتفاق  تماشات  ا  -کردمی داشتم  از  بفهمم   نکهیقبل 

 .بود ریو چشمگ رگزاریتاث یلی. حفظ تعادلت خییتو
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مطمئنم تمرکزم   ،ی کردی تماشام م  یداشت  دونستمیخب، اگه م -

  کنترلمو از دست  میترسوند  ی اسممو گفت  یو چون وقت  خورد؛یبهم م

 .ی دادم. قرار نبود تو اونجا باش

 :رو دور زدم، بعدش گفتم  نی راننده ماش  یطرف صندل به

. کامال گروه  یفکر کن  ی تر  ده یلباس پوش  دنیبه پوش  ی بخوا  دیشا -

 .ی خوشحال کرده بود تی مردا رو بخاطر شرت کوتاه سکس

 ؟ ی از اون مردا بود یکیتوهم  -

 ی پاشو راحت تو  نکهیقبل از ا  شویباال داد، بعدش صندل   ابروهاشو

 .قرار بده عقب برد نمی ماش

 ...آره، منم بودم جهنم

 .اعتراف سوالش در رفتم ریز از

 .دیخند

 .ستوودیسکوتته ا ی جواب تو -

 :گفتم  کردم،ی حرکت م یچیمارپ کیتراف ی که از تو  یدرحال
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که   نهیکه الزمه انجام بدم ا  ی زیچ   ی شارلوت. همه    ستمیمن رئ -

تحس بخاطرش  داشتم  بگم  تو  م  کردم ی م   نتیبه  هم  تو   ی تون یو 

 .ی ریمنو بگ  ی جنس تیبعدش بخاطر آزار و اذ

 .تاحاال هم نکردم -کنم یبا تو نم ی کار نیهمچ چوقتیمن ه -

منو به دام بندازه. آدم   کردی نم  ی باور داشتم. شارلوت سع  حرفشو

طلب  گاه  یفرصت  نبود.  م  ی هم  بتونم    کنمیآرزو  تا  بود   ه یکاش 

 .کنم  دایتوش پ یواقع ی خطا

  ن یماش  ی بود که با شارلوت تو  یچالش  شهیکردن به جاده هم  نگاه 

 .داشتم

 .نگاهش کردم یچشم ریز

من بهت گفتم صخره    نکهید از اهان؟ اونم درست بع  ،ی صخره نورد -

  ی مجذوب کس  التیکه تما  نم یب یست. مخالقانه   کردم؟ ی م  ی نورد

و   ی اتفاق  یکه بهم بگ  نهیشدن در تو هنوز کامال موثره. منظورت ا

 بوده؟  یتصادف
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.  رمشیندارم بپذ  یمشکل  چی. هی رو داد   دهیا   نینه اصال. تو بهم ا -

ارزششو داشته باشه، از    دیبا  ومده،یفکر کردم اگه تو ازش خوشت م

و خوشت    ی بریلذت م  یکم  یلیخ  ی زا یتو از چ  ادیبنظر م   ییاون جا 

 .ادیم

 .دمیلب خند ریز

 ه؟ یبر چه اساس هینظر نیا -

 یخونه. فضا و وقت کم  ی ریو بعد م  یکنیکار م  یطوالن   یتو روزا -

 .ی دار گهید  ی کارا ی برا

 کنم؟یم کاریخونه چ رمیشب م نکهیبعد از ا  یدونیاز کجا م -

ب - از  برنامه    نیشتری خب، من  فکر    ی بخش کل  روزانت مطلعم. 

فوق   ی تایفعال  ی برا   ی ادیزمان ز  یکه دار  یبر اساس ساعات  کنمیم

کار    یلیخ  یآخر هفته هم حت  ی دا یبازد  ی برنامه وجود نداره. تو برا

 .یکن یم

 .نگیدارل زدمی ازت جلو بزنم، م  خواستمیاگه م -
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درسته؟ خوبه،    ک، یکوچ d بزرگ نه D با  مه،ینام خانوادگ  نگیدارل -

 .ادیبزرگ خوشم م  ی ها D من از

 .که گفته بود ینیفقط ا منظورش

 ی خوایکه م  ی زیچ دیشا م،یبعد  یزندگ  ی مطمئنم شارلوت؛ و تو -

 .رو بهت بدم

 کم ی و   ستیب فصل

 شارلوت 

ن  دیر داخل  اورژانس  اتاق  به  رو   نیتریپرسب  -برد  ورکیویمن 

(Presbyterian). ستاده یا  رونیدکتر وارد اتاق شد اون ب  یوقت 

 .رهیبگ   یتماس تلفن هیبود تا 

.  ه یفقط رگ به رگ شدگ   دهینشون م  تیولوژ یعکس راد  ی   جهینت -

 .نگیدارل زهیدوش یخوش شانس یلیخ

 .قرار داد ی پرستار ی مراقبت ها ی کاربرگ رو رو اون

 بکنم؟  دیبا کار یخب من چ -
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و چوب   یمراقب پاهات باش و راه نرو. برات کفش طب  ی دو روز  -

 .گذارم یبغل م ریز

  ی بره کمکم کرد پامو داخل کفش طب  رونیاز اتاق ب  نکهیاز ا  قبل

 .بگذارم

 .از راهرو به داخل اتاق اومد از کنار دکتر رد شد نکهیبعد از ا دیر

 :دمیپرس

 ن؟ییپا امیاز تخت ب یکمکم کن  شهیم -

 .نگاه کرد، بعد سرشو باال آورد  میکفش طب به

 .البته -

 .ممنون -

ا  دستشو عاشق  خودخواهانه  گرفتمش،  کرد،  ساعت    نیدراز  دو 

که    ی رو لمس کرده بودم تا کل زمان  دیر  شتریگذشته بودم که ب

 شناختمش یم

 دهیژول  یکمی. موهاش  ومدیبنظر م  یمخصوصا هم که االن سکس 

با کت شلوار    میباز کرده بود. اون از سرکار مستق  قشو ی  ی بود و باال 
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اومده بود، اما در طول عصر، کم    ت ینها  یبه صعود ب  قه ی  ونیو پاپ

 .دمخسته بو دیکم خسته شده بود. من عاشق ر

 گفت؟ یدکتر چ -

 ...هیگفت اون  -

 .نگم  قتو ی گرفتم حق می شدم، تصم مردد

باشه حداقل چند... هفته به پاهام استراحت    ازین  د یاون گفت شا -

 .بدم

از پشت شونه   کردی آماده م  مویکه داشت کاربرگ مرخص  ی پرستار

  گفتم یکه داشتم چرت و پرت م   د یبهم نشونش داد. فهم  دیر  ی ها

بود.    قتی واسه نگفتن حق  یبدون فکر آن  میتصم  هیاما خرابش نکرد.  

دروغ   میبهبود  ی مورد انتظار برا  یچارچوب زمان  ی درباره    نکهیاز ا

  هش ی ذهنم توج  ی تو  تونستم یاما م   م، داشت  ی گفته بودم احساس بد

. دمکریبه خودم کمک م دیشدن به ر کی نزد ی کنم که داشتم برا

توجه م  یعاشق  ازش  داشتم  برا  گرفتمیکه  فقط  و  تموم    ی بودم 

 .توجه نسبت به خودم آماده نبودم نیشدن ا
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 .. باشهیلعنت -

 .گفت و چونشو خاروند نویا

 کنم؟  تونم یم  کاریکمک بهت چ ی برا -

 .آپارتمانم می برسون یتون یم -

 .خونه متیببر  ایخب. ب اریآره. بس -

*** 

به اطراف    ینگاه  دیر  میوارد شد (Soho) سوهو  ن ییبه خونم پا  تا

 .انداخت

 .... دنجهیلیخوبه. خ -

 .. خوشحالم که خوشت اومدهکهیآنت یداخل ونیدکوراس -

نکردم. سل  حرفشو ار  فیمن ظر  ی   قه یباور  بود و خب  زنانه   دیو 

ند  ی نطور یا  ستوودیا خونشو  داخل  تابحال  اگرچه  بودم،   دینبود. 

براق و   ره، یچطور بنظر اومده نظر خودمو داشتم: ت  نکهیا  ی درباره  

 .مدرن
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  شتریمثل ب   شیداخل   ونیآپارتمانم داخل شهر بود، دکوراس  نکهیا  با

گلدار    یتان ک  ی با روح و روشن بود. من روکش کوسنا   ی کشور با رنگا

 .پرده ها رو با هم ست کرده بودم یمیقد ناتیمبال و تزئ ی رو

چند   دیرسیبشه مردد بنظر م  منمیکامل وارد اتاق نش  نکهیاز ا  دیر

 :. گفتستادیقدم مونده به در ا

 .ی ریبگ  یاز کارمرخص ی خوایهرچقدر م یتون یم -

فقط از پاهام    تونمیسرکار. م   امیممنون؛ اما من هنور قصد دارم ب -

 از یممکنه ن   نحال،یکار نکشم و بهشون استراحت بدم؛ اما با ا  ادیز

 .ببرتم دفتر ی باشه کس

 .بدم بشویترت تونمیم -

ا  همچنان به  م  ی ورود  کینزد  ستادنشیکه  دستاشو   دادی ادامه 

 .فرو کرد باشیداخل ج

 گرسنته؟  -

 .یلیآره. خ -

 .و ببرم  ارمیواست شام ب  تونمیم -
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 ؟ ی باهام غذا بخور یمونیم -

 بمونم؟ ی دار اجیاحت -

 .آره. واقعا دوس ندارم تنها باشم  کنم یحس م -

 .دیبعدش آه کش  د،یرسیبنظر م  متفکر

 .مونمیم کمیپس  -

 :دادم، گفتم رونیب نفسمو

 .ممنون -

 ( ؟ی خوریم ی)چ؟یهس یچه مود ی رو  -

 .باشه خوبه یهرچ -

 .شارلوت ستین  دیمف نیا -

 .درست کن  یخوایم یهرچ -

مشرف    منیسمت آشپزخونم رفت که به نش  هویشد و    دیازم ناام  دیر

 :دم ی. پرس شدیم

 ؟یکنیم کاریچ ی دار  -
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 .ی دار یتو آشپزخونت چ نمیبب رمیدارم م -

بود. حس عج  ی نتایکاب   ی تو  دنیمشغول سرک کش  دیر   ی ب یمن 

 .داشت

 !من ی داخل آشپزخونه  دیر -

 هیو  هیپوست کنده، ادو ی کنسرو گوجه  هی ،ی رشته ا ی پاستا اون

 .دیکش رونیب  اهیپرورده س تونیز یترش شهیش

 .پشت شونش بهم نگا کرد از

 ؟یتازه دار ریس -

 .دارم ینگهشون م نکیس ریآره. ز -

 شراب قرمز؟  -

 .شراب اون گوشه ی قفسه  ی رو  -

 .امیاز پسش برب  تونمیباشه، م  -

 .گشاد شد چشام

 ؟ی غذا بپز  ی خوایولقعا م -
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 چرا که نه؟  -

 .کننیم ی که آشپز ی ازونا باش کردمیفکر نم -

 .ی صخره نورد باش  کردمیفکر نم -

 .ستمین یظاهرا صخره نورد خوب -

 .نبودم  ی... تا وقتی داد ی خوب کارتو انجام م یداشت -

 :زد، بعدش گفت یلبخند نادر اما واقع هینگاهم کرد،  برگشت

 .کنمیم ی آشپز یکمیخودم   ی واسه  -

 .قرار گرفتم  ریتحت تاث -

رفتن ندارم،    رونیدوباره ب  ی خونه، اغلب حوصله    رسمیشبا م   یوقت -

کردن خوشم    ی وقتا از آشپز  یدادم. بعض  ادی  ی پس به خودم آشپز

 .ادیم

باال    نی با آست  یاون وقت   ی کاناپه لم دادم، تماشا  ی اوج افتخار رو   در

غذا مواد  م  ییزده  خورد  چشمم  کردی رو  به  بدنش  حرکت  هر   .

و پاستا   زدیهم م  خت،یریم  تونیروغن ز  یلذتبخش بود مثل وقت

 ی خوب  یلیخ  ی بو  ی . عطر قوکردیم   نییباال و پا  تابهیرو داخل ماه
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احاال قبال داخل آشپزخونم به مشامم که ت  ی زیبهتر از هرچ  داد،ی م

شبانه    میمال  میبود. پنجره رو باز کرده بود، گذاشته بود نس   دهیرس

رو   ی کس  چوقتیه   نکهیوجودمو پر کرد. با ا  ی دیداخل. غم شد  ادیب

مرد دورو برم دلم   هیداشتن    ی کنه، واقع برا  ی نداشتم که برام آشپز

. برخالف نامزد دادی م  شغذا سفار  رونیتنگ شده بود. تاد فقط از ب

 فیبود، دستاشو کث   دهیباال بزنه نترس  ناشویآست  نکهیاز ا  دیسابقم، ر

 .موضوع درموردش بودم نی . عاشق اکردی م

 .دو نفر غذا درست کرده ی برا نمیبب   تونستمیم

 ز؟ ی سر م  امیب دیبا -

 .ارمیبمون. من برات غذا رو م یه هستنه. همونجا ک -

قهوم    زیم   نییاز شراب پا  وادیل  هی  دی. رشد یتازه داشت بهتر م  امشب

 .گذاشت و بشقابمو دستم داد

 هست؟ یچ  نی. ارسهیفوق العاده بنظر م -

پوتنسکا  ی پاستا - ام (Puttanesca) تند  کردم.    دوارم یدرست 

 .یرو تحمل کن ی تند کمی یبتون 
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 .تحمل کنم تونمیم  کمیاز  شتریب -

 .زد. قطعا شل کرده بود گهیلبخند د هی دیر

 .نم یبب ی برخورد نیبخودم صدمه بزنم اگه همچ  شتریب دیبا -

 .زدم چشمک

 .مقابل من نشست یصندل ی رو

  ت یکه برات افتاد احساس مسئول  ی بخاطر اتفاق بد  ی من تا حد -

 .دمیکارو برات انجام م نیپس خوشحالم که ا کنم،یم

 .دم یاونجا ترس  دنتیبودم که با د  ی. من کسی تو فقط اسممو گفت -

 :پاستا خورد، بعدش گفت  کمی

  ک یرو تحر   گهیاعصاب همد  یبیغر  بیعج  ی با واکنشا  دایما جد -

 مگه نه؟  م،یکن یم

رنگ   یآب  ی ادداشتایبرام    یوقت  ی... حت ادیآره، اما من خوشم م  -

کل کل کردن باهات    قهی. از هر دقی فرستی م  زینفرت انگ  کیکوچ

 .برمیلذت م
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جو  هی  ی برا  دیر از  کش  دنیلحظه  تقردی دست  بنظر    نطوریا  بای. 

 .براش دردناک بوده. گلوشو صاف کرد دنشیکه شن  ومدیم

 .ارم یب بذار برات دستمال -

 .بلند شدنشو گرفتم ی جلو

 .نه. خوبم -

 .سرجاش نشست

 .شارلوت یبگ ی ز یچ هی ی خوایم ادیبنظر م  -

 .بشه  گذشتی ذهنم م ی که تو ی زیمتوجه چ تونستیم دیر

کرده بود. به من ربوط نبود،    ریکه ذهنمو درگ  یبود. سوال  ی زیچ  هی

 .دمیالبته، اما بهرحال ازش مپرس

تماس گرفته    نینرفت   چوقتیکه ه  یماه عسل  ی درباره    سونیچرا آل -

 بود؟

گذاشت و برخوردش با بشقاب صدا   نییمکث کرد و چنگالشو پا  دیر

 .داد
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و تفرجگاه پولمونو   میمقدماتو پرداخت کرد   ی همه    ی   نهیما هز -

 یکی  ی موندن تو  ی برا  ی کارت اعتبار  هی. فقط بهمون  گردونهیبرنم

که من اون   کردیوقفه اصرار م   یب   سونی. آلده یاز شعبه هاشون م

 .کنمیباشم که ازش استفاده م  یکس

 حق توست؟ ن یا کنهیچون اون تمومش کرد. پس احساس م -

  ت ی اهم  یب  تونمی نم  .گستیکارت تا سه ماه د  ی آره. ظاهرا انقضا -

  ی بذاره منقض   ایباشم و وقتشم ندارم. بهش گفتم ازش استفاده کنه  

 .بشه

 .فرصت استفاده کن  نی. از ادیازش استفاده کن ر -

 :گفت یگرانه و با ناراحت سرزنش

 .کردمیاگه وقت داشتم هم از اون کارت استفاده نم یحت -

همه   نکهیاحتماال اگه منو تاد هم قبل از ا  د،یبه فکردم رس  نیا  هوی

منم    میکرده بود  ی زیسفر کوتاه برنامه ر  هی  ی خراب بشه برا  زیچ

 سونیبه آل  دیاحساسات ر  نکهیاحساسو داشتم. باتوجه به ا  نیهم

که    ییکه اون نخواد به جا  دیرسی بنظر م  یبودن، منطق   ی چقدر قو
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که بهش    یرفتن   شنهاد یاز پ  ییهوی بره.    اشه قرار بود ماه عسلشون ب

 .بهم دست داد ی دادم حس بد

 .کردم  ی . متاسفم که فضولی گیمتوجه شدم. درست م  -

 .باال داد ابروهاشو

 ؟یمتاسف  -

 .راستش نه -

 .زدم لبخند

نم - هنور  اتفاق  فهممیاگرچه  بهم   یچه  تو  چون  افتاد،  واسش 

مرتکب    ی اشتباه بزرگ  کنمیموجود، فکر م  قیبا توجه به حقا  ، یگینم

 .شده باشه

 .فاجعه نجات داد هینه نشده. اون خودشو از  -

برداشت تا به آشپزخونه    مویاز جاش بلند شد و بشقاب خال  کهوی

 .برگردونه

 بود؟ ی . موضوع چخب
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ا  قبل نش  نکهیاز  اتاق  کش  یکمیبرگرده    منیبه  ردیطول  به   دی. 

به   یاز قاب عکسام کم  یکیسمت پنجره رفت و قبل از برداشتن  

 .شد  رهیخ رونیب

 :دی بغلم رو برداشتم و به سمش رفتم. پرس ریز چوب

 پدر و مادرتن؟ نایا -

 .بهم بود پشتش

 ؟ یعیبراق طب  یمشک ی موها ؟ی دیچطور فهم -

 .کردم یشوخ

ونانس - فرانک  هستن.  بهترنگیدارل  یآره  که   ی پدرمادر  ن ی. 

 .بخوام  تونستمیم

اما آره، واضحه   رسن،یبنظر م  یخوب  ی عکس...آدما  نیاونا داخل ا -

 .که باهات فرق دارن

 ر یحرف غافلگ   نیو منو با گفتن ا  نتم یسمت من برگشت تا بب  به

 .کرد
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روز    دمید - د  زیچ  هیاون  ا  گهیجالب  فاک  اضافه   ستتیل  تی به 

 .ی کرد

 آره؟ ،یکشیسرک م  ستمیبه ل -

رو  ی زیچ - دارل  ی که  منه  مال  منه  بزرگ.   D هیبا    -نگ یسرور 

 .ستین  دنیو سرک کش یفوضول

 .اضافه کردم که عقبشون انداخته بودم ییزا یچ هیآره،  -

 .ی از کجا اومد یبفهم ی خوایم -

 ی   ه ینسبت به بق  ی لیخ  ستمیاضافه شده به ل  تمیاون آ  دونستمیم

 .فرق داشت تمایآ

کانون   ییجورای  ” قرار بوده باشم   یک “ واقعا    نکهیا  دنیاواخر، فهم  نیا

 -خودمو فراموش کرده بودم  یکمیبا تاد بودم    یتوجهم شده. وقت 

سبک    یسع شغلش،  با  شدن  سازگار  و  اومدن  کنار  واسه  کردن 

 کرد؛ ی که منو خوشحال م  ی زیچ  ی به استثنا  اش،یسرگرم   ش،ی زندگ

از کجا اومدم بفهمم   نکهیا  نستنبدون دو  تونستمی نم  قایو من دق

 .هستم  یک
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  نکه یاضافه کردم، با ا  ستمیآره. من اونو به ل  خواد،ی روز، دلم م  هی -

آرزوهاست تا از جنس فاک    ستی ل   ای  ستیل   باکت  شتریاون واقعا ب

دقستیل  تیا نه  بتونم    هیزیچ  قا ی.  مرحله    هیکه  به  عمل   ی روز 

 .لذت بخش تره ی تمایاز آ  ی ضرور تمیآ هیبرسونمش، نه واسم 

 نکه یهستن... از ا  یست. اونا هرک شجاعانه   نیا  کنمیخب، فکر م -

 .شنیشگفت زده م ی کرد ریی چقدر تغ ننی بب

و چل   وونمیمن د  ی کردی تو فکر م  کردمی داشتم فکر م ممنون و   -

 .شدم

 .ی دار میادیز  یدوست داشتن ی ایژگی... اما ویکه هست  وونهید -

 .ممنون -

 :دیدر سکوت گذشت تا پرس ی لحظه ا چند

 ؟یدون یم ی شد دایکه پ ی چقدر مورد روز  -

 Saint Andrew’s) یپسی پوک  یبی سنت آندره ب   ی سا یکل  ی تونیم -

Church Baby Poughkeepsie) اطالعات   ی . همه  یرو گوگل کن

ها روزنامه  پ  یمیقد  ی گزارشات  هم  ؛ یکنیم  دا یرو  من  قدر    نی و 
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خبرساز نبوده. و ارزش    ادیموضوع ز  نی. اون زمان ادونمیدربارش م

 .منو اونجا رها کرده ی ک دونهینم چکسیانتشار نداشته؛ اما االن، ه

 .زه یشگفت انگ -

 .فکر کنم -

حس کنه من واقعا دوست ندارم دربارش حرف بزنم   تونستیم  دیر

کرد. عوض  موضوعو  چ  ن یا  دیشا  و  که    می زندگ  ی تو  زیتنها  بود 

وجودم،  اعماق  در  نبودم.  درموردش  کردن  صحبت  مشتاق 

شدگ  دونستمیم رها  و  شده  ترک  زندگ  یمشکالت  اما   ی داشتم؛ 

 .دهاز حل کردن مشکالت راحت تر بو شهیکردن در انکار هم

 ؟یکن یم ی و مجسمه ساز ی خب، کجا سفالگر -

 .ادیبغلمو برداشتم و سرمو به طرفش خم کردم تا دنبالم ب   ری ز  چوب

 .دمینشونت م ا،یب -

 .ی طرف اونطرف بر نیا یه دیتو نبا -

 .س ین یمشکل -
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  ست ین  گهید یاتاق خوابم بود ول ی که از نظر فن یبه سمت اتاق  اونو

  یاتاق خواب واقع  هیاون اصال    دیفهم  نکهیاز ا   دی کردم. ر  تیهدا

 .دی رسیت بنظر م نبوده مات و مبهو

وسط اتاق قرار داشت.    ی پهن بود. چرخ سفالگر  نیزم   ی پارچه رو  هی

داده شده   هیتک  واریشده بود، به د  ده یتختم که با آت و آشغال پوش 

از آثار رنگ شده و رنگ    ییپر از قفسه ها  طیبود. دور و اطراف مح

 .نشده بود 

 ؟یخوابیکجا م -

نش - اتاق  داخل  . شهیم  لیتبد  یعال  یلیتخت خ  ه یبه    منیمبل 

اتاق خواب   هیروز    هیکردم.    لیتبد  ی هنر  ی فضا  هی اتاقمو به    رایاخ

 .باشه دیکه با هیزیچ نیخواهم داشتم، اما ا ی اتاق سفالگر هیو 

اطراف تعجب کرده   دنیشده بود، از د   رهیکه به آثارم خ  یحال  در

 .بود

 ؟یرو خودت ساخت نای ا ی واقعا همه   -

 .اوهوم -
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 ؟ یهنر رفت ی که به دانشکده  ی بار گفته بود هی -

مدرسه    کی   ی برا - به  آ  یطراح  ی سال   Rhode) لندیرود 

Island) پراو ترک  (Providence) دنسیداخل  اما  رفتم؛ 

 .کردم لیتحص

 چرا؟  -

 ی که برا  ستین  نیهنرمند بودن ا  ییبایاز ز   یکه بخش  دمیفهم -

بگ  قرار  قرار   یو وقت  ؛ی ری خلق کردن تحت فشار  تحت اون فشار 

 یی جورایرفت. من    نیاساسا از ب  تمیداده شدم، همونجا بود که خالق

چه   نم یبندازم و بب   ی چرخ سفال گر  ی دوست دارم گِل خام رو رو

گلدان    کیکاسه به    کیرمنتظره  ی. اغلب بصورت غوفته یم  یاتفاق

بعض   شهیم  لیتبد برعکس.  به  وق  یو  کارم  ب   کهیت  هیتا    ی آشغال 

 .با یز زیچ هیبه  گه،ید ی و وقتا شهی م  لیمصرف تبد

همون - برا  یمثل  بود  سیر یآ   ی که  شدم    ی ساخته  باعث  من  و 

 خوبت بود، مگه نه؟  ی از کارا  یکیبشکنه. اون 

 .متاسفانه، آره -
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 .مشخصه -

اتفاق    یبود. نادر بود، اما وقت  هیهد   هیمثل    دیزد. لبخند ر  لبخند

از خود   دیکشیکه طول م  ییها  هی ثان  ی افتاد، کامال منوبه اندازه    یم

 :دی. پرسکردی م خودیب

ا - ب  ی قطعه  و  باشه  عالقت  مورد  که  داشته   شتریهست  دوسش 

 ؟ یباش

 .ی شیم ریغافلگ -

 کیکوچ  ی کاسه    هیاتاق حرکت کردم تا    ی به ست گوشه    یآروم  به

 .بردارم

اما اگه    رسه،یبنظر نم  یخاص  زیچ  یلی. اولش خیکی  نیراستش، ا -

نگاه کن   قیدق باهاش آشنا بش  یتر بهش   ی ق یبه طر  ی نی بیم   ، یو 

خوش   یول  ست؛یپر زرق و برق ن   که،یمتوازن و متعادله. کوچ  یعال

 .سهیو نف  عیآب و رنگه. واقعا بد

 .آره -
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درحال  نویا عم  یگفت،  م  قا یکه  نگاه  چشمام  رفتن  کردی به  باال   .

 .اتاق محسوس بود ی دما

نم - من  بگم  ا  دونستم یصادقانه  دار   نقدریتو  خی مهارت   ی لی. 

 .رگذارهیتاث

 .ستوودیا دیقرار گرفتم ر ریتحت تاث ،ی وا  -

 .ست یانجامش آسون ن -

 .ستین -

عاد  ی   چهره بود. چشماش   دیر  ی سخت  آروم شده  و  نرم  کامال 

تو م  ی چشما  ی داشتن  تو  کردنی منو کاوش  اون لحظه   ی و من 

نشدن   زیچ م  نمونیب   ی قو  ی لیخ  یوصف  بدنش  کردمی احساس   .

روم خم شه و   یبه راحت  تونهی که م  دادیحسو م  نیبود و ا  کمینزد

بدجور دلم   نخاطر بود که م  نیحس فقط به ا  نی ا  دیببوستم. شا

به سطح  خواستیم ما  ببوستم. امشب    ده یرس   تیمیاز صم  ی اون 

رو هم   مونیجسمان  ازین  نیهم  دیکه قبال وجود نداشت. شا  میبود
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  ی نفسشو حس کنم وقت   یکم  تونستمی کرده بود. م  دتریشد  یحت

 :گفت 

 .ی و به پاهات استراحت بد ین یبش ی بهتره بر -

 

 و دوم ستیب  فصل

 دیر

 .کردمی م  یضیمر احساس

که    یطلسم  ایوار شارلوت    ی ممکنه به خاطر گرد پر  کنمیم  فکر

 .اتفاق افتاده بود کردیمن اجرا م ی داشت رو

نبود   نیچند روز گذشته به دفتر رسونده بودمش. مشکلم ا  یط   من

نم برا  نیا  خواستم یکه  بود.  برعکس  کنم؛  آمد   ی کارو  و  رفت 

ه ت  یطوالن   ی صبحگاه درحال  جانزده یر  بودم  خوشحال  که    یو 

مسخرش به رفتن به دو   ازی ن  ایخندش    ی . برادمی بلع  یعطرشو م 

  ی برا  یکیاون    هوه،ق  ی برا  یکیصرف صبحانه،    ی مختلف برا  ی نقطه  

 .بودم جانزدهیکلوچه خوشحال و ه ای نینوع خاص ماف  هی
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داخل   نیا برنداشته.  سرم  از  دست  تصادف  شب  از  احساس 

  ب یآس   م،یزدیدرمورد راز تولدش حرف م  م یداشت  ی آپارتمانش، وقت

  دهیند  چوقتیکه قبال ه  دمیرو داخل چشماش د  یو ضعف  ی ریپذ

وقت و  هنر  یبودم؛  اتاق  به  استعدادش   شی منو  بخاطر  واقعا  برد، 

 .زده و متعجب شدم جانیه

اون   ی نتونستم از فکر کردن درباره    دم،یبه خونه رس  یشب وقت  اون

بکشم و   باره    یساعت  کیدست  آندره چرچ    ی سایکل  ی در  سنت 

 .داخل گوگل جست و جو کردم یپسیپوک  یب یب

بامزه تر بود    گنیاز زمان حال شارلوت دارل  زیچ  ک یفقط    احتماال 

شب  تپل  و  بچگانه  قرمز  صورت  اون   چروب  ی فرشته    هیو 

(Cherub) ممکن بودعکسو  شی هفت سال پ  ستویورژن خودش ب .

 .برم یبا خودم به گور م قتوی حق نیو پنهاش کنم؛ و ا نتیپر

راز   هی  -کرده بود  فشیبود که اون توص  ی زیهمون چ  قایدق  داستان

 ده یچیپارچه پ  ی سبد تو   هینوزاد داخل    ه یکامل.    ی کشف نشده  

رها شده بود.    سایمحل رفت و آمد کل  ی شده بود و جلو   دایشده پ 

رو زده بود و فرار کرده بود، رها کردن شارلوت    ساینفر زنگ کل  کی
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  ز یاز هرچ  ش یموجود، پ  طیشرا  رپس د  سا،یکوچک در دستان کل

 .به دستان پدر و مادر خوندش سپرده شده بود  تاینها

  ی مدت  ی دختر کوچولو بوده، اما داستان خبر برا  ییبایبخاطر ز  دیاش

قبل تر تا   یلیخبر ها قرار داشته، مشکالت شارلوت از خ  تریدر ت

کرده    دایگرفته شدنش ادامه پ  ی شش ماه بعد از به فرزند خوندگ

 .بودن

اون   کردم،ی که تو دفترم نشسته بودم به شارلوت فکر م  همونطور

راه افتاده بود. متوجه شدم    کردیکه چندتا بسته حمل م  یدرحال

. امروز صبح،  یلنگ زدن   چیبدون ه  -رهیخوب داره راه م  یلیاون خ

 .نبود ی نطوریا

 .همم

 .کردهی م ی باهام باز ییجورایتعجبم شد که اون داشته  باعث

 .بدم   امیپ گرفتم بهش میتصم
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ادیر به  باتوجه  از   نی چطور هم  نکهی:  بدون مشکل  و  راحت  االن 

شد  ی جلو رد  م   ،ی دفترم  خ   ادی بنظر  پات  فکر    یلیقوزک  بهتره. 

 .نداشته باشه برسونمت اجیفردا احت کنمیم

ناهار آپر وست    ی : ههه. فکر کردم تو قرار بوده سر جلسه  شارلوت

 .یباش (Upper West Side) دیسا

 .: کنسل شد دیر

  د ی مف   ی لی. به دفتر رسوندنا خرمی : آه، خب، آره، بهتر راه مشارلوت

تو   ی صبحا  ی جذاب و جنتلمنانه    تی که از شخص  یبودن. درحال

حاال از خودم دفاع    تونمیم   کنمی. فکر میگ یدرست م   ومد،یخوشم م

 .بهبود فراتر از انتظارات من بود ی کنم. دوره 

 کهیبه طور  ادیز  ی لیفراتر از انتظارمه، خ  یمنم به خوب  ی : واسه  دیر

باورنکردن م  ی کامال  مرسهیبنظر  که  خوشحالم  هرحال،  به    نم ی بی . 

د حاال  کنم  فکر  بهتره.  خشکشو  یبتون   گهیحالت  از    ییلباسامو 

پ ی ریبگ چندتا  با  راهنی.  که   نری کل  تیاستر  ن یونیاز    د یدادم 

(Union Street Cleaners) رمیبگ. 
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  ی ک یتکن  فیاز توص  یمثل قهوه گرفتن بخش  ییپادو  فیوظا  نکهیا  با

 یی زایچ  میازش بخوا  ودیم   شیکم پ  یلیشارلوت بودن، ما خ  یفن  ای

 .مثل اونو انجام بده

( و در انجام ی ادار   ی انجام کارا  ی داخل دفتر )برا  تاشیمسئول   شتریب

م  دایبازد پ.  شدیخالصه  توسعه  داشت  شرکت  داخل   دا ی نقشش 

 یی. منم داشتم کال با درخواست گرفتن لباسام از خشکشوکردی م

 .ذاشتم یو سرکارش م اوردمیحرصشو درم

 . آمادن؟رمیبگ ییاز خشکشو  راهناتویپ شم ی: خوشحال مشارلوت

  ییلباسامو از خشکشو  تونم ی . خودم مکردمی م  یداشتم شوخ   :دیر

 .ی تو اونکار انجام بد ستی. الزم نرم یبگ

 .: اوهشارلوت

لحظه بعد، پشت در دفترم ظاهر شد. صورتش گل انداخته بود   چند

 .گذشت یذهنش م ی تو یبزرگ زیچ هیکه انگار  دی رسیو بنظر م 

 تو؟ امیب  تونمیم -

 .یبپرس یست یمجبور ن -
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ع  نستمتو یم بود.  و    نکمویبفهمم قطعا شارلوت مضطرب  برداشتم 

 .گذاشتم  زیم ی رو

 چه خبر؟  -

به آروم   درو پاشنه    شد یم  کینزد  زمیبه م   یبست و همونطور که 

 .داد ی هاش صدا م

 خوبه شارلوت؟ زیهمه چ -

 .آره -

 .د یدامنش کش ی دستاشو رو  کف

ازت مضطربم؛ اما به خودم گفتم   یزیچ  هی  دنیمن فقط از پرس -

 .دمیانجام م نکارویهرطور شده ا

 ...خب اریبس -

 ......خب یباش لی... که اگه ما کردمی داشتم فکر م -

 .حرفتو بزن -

 .به پاهاش نگاه کرد شارلوت
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رفتن    ی برا  شتری ب  خوامیکه م   گفتمیاواخر، داشتم به خودم م  نیا -

تالش کنم، مشکالتمو حل   خوامی م  یزندگ  ی که تو  ی زیدنبال چ

بخوا اگه  م   ؛ی کنم،  شما خوشم  شرکت  از  واقعا  من  .  ادیو خب... 

از مسائل    ی وقتا جدا  ی بعض  یباش  لیکه اگه ما  کردمی داشتم فکر م

 رون؟یب میبر ی ای با من ب ی کار

 .داد رونیب  شویطوالن  نفس

 .سر قرار -

 .حبس شد  نمیس ی کردم نفس تو حس

 .انتظارشو. نداشتم. ابدا. من

 .باهاش برم سر قرار کردیداشت ازم درخواست م شارلوت

 .یدنیبود؛ و شجاع؛ و بشدت پرست وونهید

خدا  خواستم یم  و آره.  م   ی بگم  دلم  چقدر  آره    خواستیمن،  بگم 

 .خواستم یم یطوالن یلیمدت خ هی ی که تو ی ز یاز هرچ شتریب

اندازه ا  بش یفر  تونمیکه نم  دونستمیم  اما که از    ی بدم، به همون 

. به همون اندازه که دور و بر اون  بردمیباهاش لذت م  یوقت گذرون



 
394 

 کردمی که فکر م  بایفوق العاده ز  ی . به قدرکردی بودن خوشحالم م

 .اون بود

 .کنه ین یندادنم باعث شد اون عقب نش جواب

گفتمو فراموش کن. چرت و پرت گفتم.    ی. هرچدیمن ر   ی اوه خدا -

هفته لذت بردم و فکر    نیا  ی من واقعا از اوقات کنار هم بودنمون تو

که    یکنیبهم نگاه م  ی وقتا طور  ی ... و بعضیجذاب  یلیکردم تو... خ

اون تجربه    ی و همه    ی حسو داشته باش  نیانگار ممکنه تو هم هم

... و من هیکسهنوز س  یبی... بطور عجشب  هیسخت داخل دفترم که  

 دیفقط فکر کردم که شا

  ی کس  چیبا ه  تونمیشارلوت. متاسفم. من فقط حاال نم  تونمینم -

که بخوام بازش کنم؛ اما گفتن    دنیچیپ  یلیخ  لشیقرار بذارم. دال 

. فکر کنهینم  یو بحال تو هم فرق  کنه ی بحال من نم  یفرق  چیمن ه 

 .یبدون نویا دی.بای تو فوق العاده ا کنمیم

 .باشه -

 .دادی مرتب سر تکون م فقط
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 م؟ یدرخواستو فراموش کن نیا شهیباشه. پس م -

 .کامال فراموشش کردم -

 .و در اصل فرار کرد دیچرخ

که انگار داشت از  زدیم  ی دفترمو ترک کرد، قلبم طور  نکهیاز ا  بعد

کرده بود.   ی کار  ن یداشت که همچ  ی. چه جراترونیب   زدیم  نمیس

گفتم، اون حرفمو اشتباه برداشت    یچ  ستیکه مهم ن   دونستمیم

ممکن بود   ریداشتم. غ  یکرد. حس افتضاح  می عصب  نیو هم  کردی م

 .بگم آره  تونستمی م خواست یم مدل  ادیه بفهمه چقدر زتونسته باش

منو   نکهیو جذاب بود. دونستن ا  یسکس  یلیخ  یشجاعتش... لعنت  و

که قرار نبود بتونم    رمیسخت تر بپذ  یحت   شدیباعث م  خواستهیم

 .داشته باشمش 

مانع شدن    ی خودمو برا  ی جلو  تونستمیبعد از ظهر شد، نم  نکهیهم

  ی راه  هیکه اگه    کردمی . داشتم فکر مرم یشارلوت بگ  دنید  بیاز آس

باشه که بتونم باهاش    یاگه راه  ام، یمشکل بر ب  نی باشه که از پس ا



 
396 

که بعنوان قرار عاشقانه   ییوقت بگذرونم اما جا  ی خارج از ساعت کار

 .نشه یتلق

م   در وجودم،  م   دونستم یاعماق  گول  خودمو  اگه   زدم؛یداشتم  اما 

  دادم، یکه باهاش تنها باشم قرار نم  یتیقعمو  ی خودمو تو  چوقتیه

 داشت؟ یوقت گذروندن باهاش چه اشکال

وجود هرطور   نیچرند بود، اما با ا  نیا  دونستمیاز ته قلبم، م  دوباره،

 .بود به سمت دفترش حرکت کردم

 لحظه باهات صحبت کنم؟  هی تونمیشارلوت، م -

 .دی رس  یگارد گرفته و محافظه کار بنظرم  یخاص بطور

 ...باشه -

 :آوردم و گفتم  زشیم ی رو جلو یصندل

و داشتم فکر   کردمی فکر م  ی دیکه قبال ازم پرس  ی ز یداشتم به چ -

با من به    ی قرار، اگه دوست داشته باش  ی به جا  دیاگه... شا   کردمی م

 .بعنوان دوست شتری ب  -یوقت بگذرون ی ا گهیشکل د

 ه؟یمنظورت چ -
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 ی باعث بهتر شدن حال شارلوت بخاطر جواب رد   کمیشماره    تیالو

سطوح   یدرخواست در برخ نیا دونستم یکه قبال بهش دادم بود. م

م   دهیچی پ  تشی موقع  یبود، حت   ده یچیپ م  شد؛یتر  به   خواستمیاما 

همه   باشم، حت  هیصداقت جسورانش  داده  معن  یپاداش    شی اگه 

 .بود ی زیسرنوشت وسوسه انگ

رو    ستمیباکت ل   یتما یدوتا از آ  ی من کمکت در بر اومدن از عهده  -

  یچون تو آدم ماهر  -ی دوست داشتم، مثال شروع کردن صخره نورد

باز   ی داخل فضا  ی . دارم درمورد کوه نوردنهیو همش هم  یهست

م ازنمیحرف  ادروندکس  نی.  داخل  با  (Adirondacks) مکان 

م   ی راهنما شدست.  داده  بفرستم.    عاتشواطال  تونمیآموزش  برات 

جدا البته. خوشت    ی . با اتاقاشهیشبه م  کی.  میشنبه بر  نیا  می تونیم

 اد؟یم

*** 

در دفترمو جمعه شب بستم تلفنم زنگ خورد. بعد از ساعت    یوقت

لباس عوض   ی شارلوت امروز برا  ی د و دفتر ساکت بود. حتهفت بو

رفتنم    رونیمانع ب  شدیباعث نم  نیکردن سر وقت رفته بود. اگرچه ا
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بتونم از   نکهیبشم اونم فقط بخاطر ا  ممیرمستق یسخت و غ  ریاز مس

 .دفترش رد بشم

  بمیرو از ج  رفتیم  برهیدفترمو قفل کردم و تلفنم که داشت و  در

دکر.  دمیکش  رونیب جاش  صفحه   ی رو (Josh Decker) اسم 

 ی د   یپ  ی ان وا   ی بازنشسته    ی از کارآگاها  یکیروشن شد. جاش  

(NYPD) خصوص کارآگاه  بررس  ی به  رو  ی ها   یکه   ی سوابق 

 .کرده بود رییکارمندامون و برعهده داشت تغ

  ق ی امالک بدون تحق  یمامور واقع  هیکه    ش یما چندسال پ  متاسفانه، 

و اون مامور امالک از امالک    میدی سارت د خ  میاستخدام کرد  یکاف

پولدارمون   ی ایمشتر  ی به آپارتمانا  یدسترس  شیافزا  ی برا   ستوودیا

 ی ل یخ  ی اآلن هم سابقه    نیکرد. هم  ی استفاده کرد و اقدام به دزد

بود که ما   نیوقتا مثل ا  یکه بعض  میبخاطرش داشت  ی گسترده ا

بود  یرقانونیغ کرده  حر  میرفتار  به    ی پنهان  یخصوص  میو 

 .میاجازه وارد شده بود یکارمندامون ب

 جاش. چه خبر؟ ،یه -
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نکرده. کارکردن تا   ی رییتغ  چی مثل قبل سخت و کسل کننده، ه -

 (Beverly) یتن بورل   ی پس من واسه نخوردن ظرف ماه  روقتید

 .بهونه دارم هی

 ؟ یغذا رو نگه داره چ ی  موندهیاگه برات باق -

 نکهیقبل از ا  شهی و من هم  کنه؛ی کارو م   نیهم  شهیاوه، اون هم -

بار    هیساختمانم.  رونیب  یندازمش داخل آشغال یوارد خونه بشم م 

گربه   یدفترم بخورونمشون، اما حت  رونیب  ی کردم به ولگردا  یسع

 .خوردنیرو نم یتن بورل یماه ی گرسنه ظرف غذا ی ها

 .دمیلب خند ریز

 رفته؟ شیچطور پ (Erickson) کسونیار قاتیتحق -

 .داده بودم یدروغ یمخف دیجد تیمامور هیبه جاش  من

پاکه.   - کامال  ترک  هیاون  بخاطر  دانشگاه    دنیکش  ی بیبار  داخل 

 .شده که از از حذف شده بود  ریدستگ

که از سوابقش پاک    ست ین  یمعن  نیبه ا  نیحذف شده، هان؟ ا -

 .نم ی همه بفرما، دربارش بهم بگو بب نیشده؟ با ا
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هست،    یاثر انگشت   هی  شه ی. هممیبه اسم پاک شدن ندار  ی زیچ -

 .پسرم

پا  رمیمس   ی تو  دمیسمت چپ چرخ  به به طرف در   نییبه  راهرو 

آخر  یخروج به  رفتم،  رس  نیدفتر  که  بسته  کم    دمی در  سرعتمو 

  ستادم یا .(CHARLOTTE DARLING) نگیکردم. شارلوت دارل

 یز یاز چ  یدر اتاقشو خوندم. اسم  ی رنگ رو  ییاسم طال  ی و تابلو

 .متعجبم کرد  داضافه کرده بو  ستشیل  تیداخل فاک ا  یکه به تازگ

بپرسم... فکر م -   ه ی  یخون  نیوالد  ی بتون  یکنیجاش... بگذار ازت 

 ؟ یکن داینفرو پ

  ش یسال پ  ستی. اون بکردم  دای رو پ  یزن  هیپدر    شیچند ماه پ -

خانمان بود،    یدر طول دانشگاهش اسپرمشو فروخته بود و االن ب

 .کردی م  یزندگ نیپل داخل بروکل هی ریداشت ز

داشتم   ی ا  قهیدق  کیکه    یشدم درحال  رهی. به اسم شارلوت خواو

 .کردمیاسمشو کاوش م
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م  ی کار  هی - دارم.  پ  یکی  خوامیواست  ا  دایرو  موضوع    ی کنم. 

و محتاطانه    زیتم  خوامی. پس م ستوود یخارج از امالک ا   -هیشخص

مادربزرگم   به  بشه.  د  ا ینگه داشته  نگو. مخصوصا    ی ا  گهیهرکس 

 هست؟ ی. مشکلمونی ادار ی کارمندا

برام   تی اکانت شخص ای  ی کاربراسم وسط من محتاطه. از حساب   -

 .بهم بده  اتویکن و جزئ لشیمیا

 .باشه. ممنون جاش -

 .دمیاسم کش ی تابلو ی رو قط کردم و انگشتمو رو تلفن

م  - بتون  رسهیبنظر  شارلوت   یهست  یتوواقعا ک  میبفهم  م یممکنه 

 .نگیدارل

 و سوم   ستیب فصل

 شارلوت 

صبح زنگ زد که ببرتم، همه    قهیدق  یشنبه ساعت پنج س  دیر  یوقت

بزرگ  هیمبل مثل    ی لباسام رو  ی  از   یتل  قبل  بودن.  جمع شده 

 .فشار دادم رویغامگ یپ ی بزنم باز شه دکمه  نوییدر پا نکهیا
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 .باال قهوه بخور  ای. بشهیم رید کمی -

 زیچ  هیوار دنبال    وونهیآپارتمانمو باز کردم و برگشتم د  ییدرجلو 

برا مبگردم  دنیپوش  ی مناسب  برسم  خواسمی .  بنظر   د یشا  - خوب 

 کردمی م   یبنظر برسه داشتم سع   خواستمیاما نم  -یسکس   کمی  یحت

  ازیلباس مورد ن   ی برا  یدردسر اضاف  هیبنظر برسم. بعدشم    یسکس

 .مناسب باشه وجود داشت  میلعنتکه واسه باال رفتن از اون کوه 

به   دیر و  شدم  رد  کنارش  از  سرعت  به  زد.  در  شدن  وارد  قبل 

داشتم و به سمت    ی که صورت آشفته ا  یآشپزخونه رفتم در حال

متوجه حالم شده باشه    دیرفتم تا کش موم رو بردارم. با  ییدستشو

 .که گفت محتاطانه بود یچون کلمات

 .خانوم  دیخورش ریصبح بخ -

 .ندارم بپوشم یچیه -

 .کرد و سرشو تکون داد نگاه   نیبه زم دیر

 .ی باهاش راحت باش یمدت طوالن ی بپوش که تو ی زیچ هی -
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ز  بهش لباسامو  کمد  برگشتم  و  رفتم  غره  کنم.    ریچشم  رو   هیو 

و خود   ستادیفنجون قهوه واسه خودش درست کرد و اومد دم در ا

 .تا تموم شه   ستادیبه تماشا ا  لمیمنو واسه جمع کردن وسا  ی ریدرگ

االنشم پر بود تکون   ن یقهوشو سمت من و چمدون من که هم  ماگ

 :داد، گفت

 درسته؟ م،ی شب قراره اونجا باش هیکه ما فقط  یدونیم -

ا  بهش  پسرا  واسه  رفتم.  غره  بود.    یلیخ  زایچ  نیچشم   ه یراحت 

بود؛ که به هرحال،    دهیمتناسب پوش  شرتیت  هیو    ریشلوار عرق گ

 .اومده بودن گهیخوب بهم د یلیخ

 .بردارم یچ دونمینم -

 .زد پوزخند

  ده یصخره پوش  وار یکه واسه باال رفتن از د  یکیاون شورتک کوچ -

 .خوب بودش ی بود

 .به کمرم گرفتم دستمو

 داد؟ ی لخت بود همه جامو نشون م یلیخ یفکر کردم گفت  -
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 .من بدجور دوسش داشتم  -بود  یهرچ  - چونشو خاروند که  ریز  دیر

  ی ست، پس من از نظر فنبپرسم. امروز شنبه   ی زی چ  هیبذار ازت   -

 درسته؟ ستم،ین  ستیرئ

 ؟ یبرس  یبه چ  ی خوای. مستنین  مینوچ، آخر هفته ها جزء روز کار -

  ه، یعی. طبکننیمراقبت م  گهیدرسته؟ دوستا از همد  م،یو ما دوست -

 درسته؟

 ...ستوودیحرفتو بزن ا -

جهت که   نیاز ا  کردیم  ییداشت خودنما  تیخب، شورتک سکس -

واسه    دیخاطر که تو نبا  نیباسنت داخلش افتاده بود. نه لزوما به ا

 هیاگه از    قت،ی. درحقی دیپوشیاون شورتک رو م  وار یباال رفتن از د

 یبه تنگ   یتنگ و حت  ی لباسا  گن یبهت م   ، یبپرس  ی کوهنورد حرفه ا

  ه یاما از اونجا که دوستت،    ؛یبپوش  ی بود  دهیکه تو پوش  یشورتک

 ی خوا  یپس اگه نم  ،ی دار  یبهت بگم که باسن عال  دیبا  ست،یمرد ن

 ه ی  ی کنن، ممکنه بخوا  ی پات هستن باسنتو بررس  ریکه ز  ییمردا

 .گشاد تر باشه کمیکه   یبپوش ی زیچ



 
405 

 .انحنا گرفتن ابروهام

دوست،   هی. فقط بعنوان  ی زدینم  دیپس تو باسنمو بعنوان مرد د  -

 هوم؟

 .شد نه یبه س دست

 .درسته -

 درسته؟ ی ریتو امروز پشت سر من از کوه باال م -

آره. کوهنورد با تجربه تر معموال عقبو داره. اون   نه، یروشش هم -

 دیکه با  ییجاها  ی و تو رو هم رو   نمیجلو رو بب  تونمیمن م  ی طور

 .کنمیتو برخورد نم هیکنم؛ و اگه من افتادم،  ییراهنما ی ریبگ

. اون االن کمکم کرده  رمیرو بگ  می طان یپوزخند ش  یبود جلو  سخت

 .بپوشم یچ رمیبگ میبود تصم

 .لباس عوض کنم رمی. م گردمی. زود برمهیکمک خوب -

بنفش روشن بود    ی وگایلباس    هی کمد لباسام    ینیی پا  ی کشو  داخل

 هی  ی بودمش. تو  دهینپوش  چوقتی بودمش؛ اما ه  دهیکه پارسال خر

  دم یخونه، فهم  دم یرس   یا وقتکم نور عاشقش شده بودم، ام  ی مغازه  
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بلکه برق و    دهی تنمه و بهم چسب   ت یپوست دوم ف  هینه تنها مثل  

 داره. یی بایدرخشش ز

و مقدار   دادی نشون م  نموی س  نییبگم که کل پا  گهید  ست یالزم ن 

پست  یادیز و  شکاف  ورزش  ایبلند  یاز  لباس  بعنوان  نشون   یرو 

واسه ورزش کردن   دنیپوش  ی از حد برا  شی . فکر کرده بودم بدادی م

 ن یا  دیکه ر  ییکرده بودم؛ اما از اونجا  مشیکه بکار بره و قا  یسکس

مطمئن بودم که منو توش   د،مر  هی دوست بود نه    هی آخر هفته فقط  

چک کردم  نهیآ ی و خودمو تو  دمشی پوش نکهی. بعد از ازنهینم دید

  واریاز د  مغیج  یخوردم. شورتک صورت  دنمویدر حد ترک  ی خنده  

  ب یلباس تنگ چسبون عج  نیبا ا  سهیدر مقا  ی کوهنورد  ی صخره ا

 .دیرس یمعمول موقر بنظر م  ریو غ

تفاوت عمل    یتالشو کردم تا ب  نی بهتر  من،یبرگشتن به اتاق نش  با

خونمو   وارید   ی رو  ی و قاب عکسا  دینوش یداشت قهوشو م   دیکنم. ر

شد و دوباره نگاه   ری. چشمش که به لباسم افتاد غافلگکردی نگاه م

 .دهیدرست د نهی کرد بب

 ؟ یپوشیم نویا -
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 اد؟ یآره. خوشت م -

 .جلوشه یچرخ دخترونه زدم تا نشون بدم که پشتشم به تنگ هی

  دن؛ی م  شنهادیها پ  ی که حرفه ا  هی زیچ  نیا  یتنگه، اما تو گفت  کمی -

فکر کردم فقط دوستم    ،یکه کل روز تو پشت سر من  ییو از اونجا

 .مرد هینه  -کنهیشورت تنگ به کونم نگاه م  نی ا  ی کل روزو تو

*** 

نم  چیه  واقعا ر  کردمیفکر  شکل  دیروز  بشه،    خواستیم   یچه 

فقط خودمون دوتا رو تصور    کنمی تازه کار. فکر م   هیبا    ی کوهنورد

حال  کردمی م م   یدر  باال  اورست  کوه  از  امروز  به    م،یریکه  نسبت 

که ثبت ناممون   یآزاد. چون گروه  ی صعود در هوا   ی ریادگی  تیواقع

 ادیما کل صبح رو صرف    بود،  ایمبتد  ی همه    ی کرده بود واسه  

مثل ثابت کردن طناب    ی کوهنورد  ی کایتکن  ی   هی گرفتن اصول اول

پ  ی رو و  کاربردن   دنیچیسطح صخره  به  و  طناب دوال دور کمر 

 ی . برامیتوازن و عدم سقوط کرده بود  جادی ا  ی برا  ی طناب کوهنور

کوهنورد کرد  ی ناهار درس  متوقف  ا  میرو    ی کس  چیه  نکهیبدون 

 .باال رفته باشه ن یقدم در طول تمر ج از پن شتریب
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افتضاح - واسه   یکن  ی واقعا کوهنورد  یتونیم   یدارم، وقت  ی حس 

 .ی افتاد ریآموزشا گ نیا  ی همه   دنیشن

همه پاکت ناهار آورده   ی برا  میتور همراهشون بود  ی که برا  یشرکت

صاف بزرگ دورتر از   ی صخره    هی  ی تا رو  م یو من رفت  دیبود و ر

 .میغذا بخور مین یگروه بش

که    هیورزش  نیبود که از کوه باال نرفته بودم. ا  ینداره. مدت  یاشکال -

خطر    نکهیتا ا  یکن   تیتوش رعا  اطو یحتشرط ا  خوادیقطعا دلت م

 .ست یپس مرور دوباره آموزشا بد ن ،یکن

پن   چیساندو  هی بوقلمون برداشته بود و   دیباز کردم. ر  ریگوشت و 

 .ومد یمال اونم واقعا خوب بنظر م 

 م؟ینصف نصف کن ی خوایم ؟یگوشت دوست دار -

 .حتما -

 .بزرگترو برداشتم ی  کهیت من

 ،ی که تاحاال امتحان کرد  هیزیچ  ن یخوشمزه تر  نیمن. ا  ی اوه خدا-

 من فقط گرسنمه؟
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 .لبخند زد دیر

ساعت   تونمیآزاد واقعا گرسنت کرده. من م ی هوا  یتو  ی کوهنورد-

  ن یباال برم و اصال گرسنم نشه. با ا  دهیسرپوش  ی صخره ا  واریها از د

بخاطر   دی. باشهیباال برم، گرسنم م   نجایا  ی کوها  یکیحال اگه از  

 ی برا  یمصنوع  ی از چفت نشدن به سنگا  یاضاف  جانیتازه و ه  ی هوا

 .چنگ زدن باشه

  ی در طول جلسه آموزش  یچند قدم   ی. من به سخت گفتیم   درست

 .بود  زیانگ  جانیه یلیصبح باال رفته بودم و همونشم خ

 گذره؟یم ی کردیم ی که کوهنورد  یچه مدت از زمان -

 .دو سال بایتقر کینزد د،یشا -

 ؟یباعث شد دست ازش بکش یچ -

رفته بود و   نیکرد. آرامشش از ب  رییتغ  دیصورت ر  ی تو  ی زیچ  هی

ساکت   هویسوال ساده    هیتو صورتش بوجود اومد و از    ی حالت عصب

 :شد. گفت 

 .وقتش بود -
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 .نداشت، بهش فشار آوردم ییکه امروز راه فرار به جا ییاونجا از

 ه؟یتر چ قیجواب دق هیمبهمه. نظرت درمورد  -

داخل دهنش فرو کرد. حتما واسه   چشویبزرگ از ساندو  ی   کهیت  هی

. نگاهمو روش نگه داشتم، گذاشتم دیخریجواب دادن داشت زمان م

داشت    یکه تماشاش وقت  ی متوجه بشه منتظر جوابشم. بعالوه، طور

  ی سکس  یلیواقعا خ  شدیم  نییگلوش باال و پا  بیس   دیجویغذاشو م

 .بود

بوجود اومده،    میزندگ  ی تو  ی ادیز  راتییدر طول سال گذشته تغ -

  یتو  ی تر  نییپا  گاهیجا  ییجورا یکردن    ی خب فکر کنم کوهنورد

 .کرده بود دایپ می زندگ

 سون؟ یبخاطر آل نهیمنظورت ا -

 .آره گه،ی د ی زایچ نیب -

 بودن؟ یچ  گهید  ی زایچ -

 ...شارلوت -

 .دیبهم غر ی با لحن هشدار دهنده ا دیر
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  هیکار  نیا  ادته؟ی م،یشارلوت شارلوت نکن. ما قراربود دوست باش -

 .ذارنیم  ونی. با هم درمزنن ی. اونا حرف مکنن یکه دوستا م 

حرف بزنن    شونیزندگ   ی کنار هم درباره    نن یشیدختر و پسر نم  هی

 .زوج باشن نکهیبگن مگه ا گهیو رازهاشونو بهم د

 .صاف کردم کمرمو

 .دوست پسرم هیپس وانمود کن من  -

 .افتاد، بعدش برگشت سمتم نمی به شکاف س دیر چشم

 .رممکنهیغ -

 .دم یکش ی بلند آه

واسه    ی وقت   یدونیم - م  گهیهمد  ی مردم  دل  و    ی چ  کننیدرد 

 شه؟یم

نما  دیر راه  از  من  پس  نداد،  به    شیجواب  دستامو  دادم.  ادامه 

توپ داخلش   هیکه انگار داشتم    ی محکم فشار دادم طور  گهیهمد

 .داشتمینگه م 
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واردش    تونهینم  چکسیقابل نفوذه. ه   ریکه بسته و غ  هیکس  نیا -

 .ازش خارج بشه تونهی هم نم  یچیبهش نفوذ کنه؛ اما ه ایبشه 

طرف اون طرف نگهشون داشتم   نی ا   ی از هم باز کردم و طور  دستامو

 .بگذاره داخلشون ی زیچ هینفر  هیکه انگار منتظر بودم 

ای نی بیم - بش  نی.  مجبور  ممکنه  تو  ب  ه ی  ی بگذار  یبازه...   ادینفر 

 ییآدما  دهیاجازه م  نیهمچن  نیاما... ا  ،یداخل که انتظارشو نداشت 

 .برن -ی انداخته بود ریرو که داخلش گ

 .از جاش پاشد هویشد، بعدش  رهیبهم خ  دیر یطوالن زمان

ا  رمیم - از  بزنم. قبل  از ظهر ساعت    ی جلسه    نکهیقدم   کیبعد 

 .شروع بشه برگشتم

*** 

برگشت؛   دیکه ر  میبعنوان گروه دوباره دور هم جمع شده بود  تازه

آدم   نیدوج  هی  ی جلو  تونستمیبوده. نم  نیکه فکر کردم نکتش هم

 .)که حرف بزنه( ارم یبهش فشار ب
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مطمئن بود که    یهی... اما اون بطور عاقل اندر سفتونستم یم  خب،

 .خوامینم

حرف    میکه قرار بود انجام بد  ی صعود   نیاول  ی درباره    یمرب  یوقت

 ی ربط  چیه  نیو ا   سوختی. پوستم م ستادیدرست پشت سرم ا  زدیم

  ی ادیز  ی لیخ  ریمرد تاث   نینداشت. ا  رونیب  طیمح  ی هوا  ی به دما

  ن ینبودم که همچ  ی من داشت؛ و مطمئن بودم که من تنها آدم  ی رو

بدن اونم نسبت به   ییوقتا  هی  دونستمی. مکردی رو حس م  ی زیچ

م نشون  العمل  عکس  ادهیمن  فرقش  تنها  من    نی.  که  بود 

که برا مهم بود حرارت بدنم    یباهاش بجنگم. من از کس  خواستمینم

حال هنوز   نیدرست مثل اون؛ با ا  سوختمیباال رفته بود و داشتم م 

 . گذشتی داشت م یچ نمونی بفهمم ب  خواستمیم

و    کردمی رو حس م  دادیگرمش که پشت گردنمو غلغلک م  نفس

.  رفتمیرو م  یاشتباه  ریداشتم مس  دی. من با ردیبه ذهنم رس  ی زیچی

با وادار کردنش به حرف زدن، در دلشو وا    کردمی داشتم تالش م

 ر ی سخت و تنگ غ  یلیبشم؛ اما اون خ  کتریکردن به روم بهش نزد

تو و  بود  نفوذ شده  م   یهر تالش  ی قابل  بست  بن  به  .  رسوند یمنو 
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 هی  ی بود. حت  دهیفا   ی کال راه بدست آوردنش از حرف زدن ب  دیشا

اون تونسته  یسی به نف  ی ضعف داره که سنگ ی نقطه  هیالماس هم 

  ی ارتباط کالم  یتو   دیر  متیمال  ی شکافته و از هم باز بشه. نقطه  

نسبت به من بود. استعدادم از کار    شیکیزیف  ی اون جاذبه    -نبود

 .بود  شتریبکه داشتم  ی با ابزار محدود ردنک

اونو لمس کرد   ی جلو  یقدم به عقب برداشتم که باسنم به آروم  هی

 .حرکت ظاهرا معصومانه هی - و سرمو برگردوندم تا زمزمه کنم

 .کردم یفوضول ی ادیاون موقع ز دیببخش -

 :گلوشو صاف کرد و در جوابم زمزمه کرد دیر

 .نداره یاشکال -

  نا یقی  دیقدم ازش دور نشدم؛ و ر  هیکوتاهمون    ی از مکالمه    بعد

 مت یمال  ی منفذ نقطه    ی رو  یبهم گفت که وقت  ی زیعقب نرفت. چ

بود که متوجهش    یزیچ  نیآخر  متیو مال  یمرد کار کردم، نرم  نیا

 .شدم

*** 
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 !من! من انجامش دادم ی اوه خدا -

ا  بعد د  نکهیاز  نوک  و  باال  به  م  ی وار یخودمو  باال  ازش   م یرفتیکه 

 .دمیپر  نییو باال و پا ستادمیرسوندم، ا

 .زدیم یلبخند واقع هیدرست پشت سرم بود و  دیر

 .کارت خوب بود  -

د  نکهیا  با س  واریاحتماال  فالت  یفقط  تا  توقف    یفوت  اون  در  که 

انگار از کل کوه صعود کردم و   کردمی ارتفاع داشت، حس م   میکرد

 :زدم غیباال رفتم. دو تا دستامو باال بردمو ج

 !لکممممارمو هیمن  -

 .دیخند دیر

 ؟ یچ هی -

 .یدونی مارمولک. م هی -

 .دهنم بردم ی و تو رونیزبونمو ب ی بار چند



 
416 

.  کو یمارمولک گ  هی -(Geico) کوی گ  ی غایاز تبل  یمارمولک  ی زا یچ -

 درسته؟ رن،یباال م وارایاونا از د

 .سرشو تکون داد دیر

اما  کو،یمارمولک گ هیتا  ی بود یزن عنکبوت  یشب  شتریخب، تو ب -

 ادمیبود.    نطوریهم  یمدت  هیمنم    ی حسشو درک کنم. برا  تونمیم

 .دهیبه آدم م ی رفته بود چطور حس زنده بودن

  خوام یم  ی داره؟ من تماما لباس زن عنکبوت  نیهالوو  ی دفتر مهمون -

 !یبپوش یلباس مرد عنکبوت دی بپوشم. تو هم با

 .رو کنترل کنم  می معن  یو ب یربط تصادف یب ی حرفا  تونستمینم

 !باحال بود یلیمن. خ ی اوه خدا  -

 نظر ی.  می کنیاستراحت م  ی ساعت تا صعود فالت بعد  م ین  خوشحالم

که   ییآدما  ی که همه    یدرحال  ،ی باال بر  واریاز د  عیممکنه سر  ادیم

 .یهس ی پر انرژ یل یتو خ ،یگذاشت  پشت سرتونو جا

م  نم یبب   تونمیم - ا  ادیاعت  تونهیچطور  بشه    ز یچ  هیکار.    نی آور 

جدا شد وحشت   نیکه پاهام از زم  ی ا  قهی. دقوفتهی اتفاق م  یکیزیف
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 دم یپری فقط دو فوت باال بودم و اگه م  دونستم یم  نکهیزده شدم، با ا

و قلبم محکم    شدیرگام پمپاژ م   ی . خون تودمیدی نم  بی آس  نییپا

احساس    هیپامو باال تر ببرم و    هیکردم    بوراما خودمو مج  د،یکوب یم

ا  العاده وجودمو گرفت. مثل  کوه    ی قله    ی بود که من تو  نیفوق 

رفتم،  که  جلوتر  کنم.  صعودش  بودم  مجبور  و  بودم  شده  غرق 

با ابن وجود من کمتر به عاقبت سقوط اهم   ت یخطرناک تر شد، 

حتدادمی م و  برسم  باال  به  بودم  مشتاق  فقط  م  ی.    خواستم یاگه 

 ؟یداشت یحس  نی. تو هم همچرمیخودمو بگ ی جلو  تونستمینم

صورتش کمتر   ی تر شد و شاد   ی شد، صورتش جد  رهیبهم خ  دیر

 .شد

 .آره -

تنم   وگامی  ی تنه    میتاپ برش ن  یروشنمو رو  شرتیی سو  داشتم

  ی اما صعود داخل عضالتم گرما رو متراکم کرده بود و دما  کردم،ی م

. شدیم  ریبودم، عرق ازم سراز  ستادهی بدنمو باال برده بود. حاال که ا

ا  کردمی ورزش م  یوقت ا  هوی.  وفتادیاتفاق م  نیهم  از  از    نکهیبعد 

 پ ی. زکردمی م  ختنیشروع به عرق ر  قایهو عمی  ستادمیا  یحرکت م
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حرف    شرتموییسو که  وهمونطور  آوردم،  درش  تنم  از  کردم،  باز 

 .دور کمرم گرش زدم زدمیم

م - به هر چ  تونمیکامال  فکر کردن  از    یا  گهید  زیتصور کنم که 

سخت    دی. باونهمیوجودم م  ی تو   ی احساس تا چند روز   نیناتوانم اما ا

 هان؟ ،یو از فکر کردن بهش دست نکش یدور بش نجایباشه از

 .ی کن شویکال فکر لعنت  یتونینم -

رس  دیر  ی صدا بنظر  وقت  د یبامزه  نگاهش    یو  و  آوردم  باال  سرمو 

عرق کردم کنده    ی   نه یچرا. چشماش از شکاف س   دمیکردم، فهم

فهمشدینم تقر  دنشی .  نفسم  شد  اندازه    بایباعث  و   ی به  زحمت 

  ده یباال رفتن از صخره کش  ی واسه  ش یپ  ی  قهیکه چند دق  یسخت

  د ی نقطه ضعف ر  ن یچنموضوع هم  نیهام خارج بشه. ا  هیبودم از ر

نزد  ه یآورد.    ادمیرو   بلند   ی پنجه    ی شدم رو  کتریقدم بهش  پام 

 .شدم تا گونشو ببوسم

 .دیر ،ی شد  م یباهام سه نویممنون که ا -

 .پلک زد ی رد و چندبارصاف ک گلوشو
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 .کنم یخواهش م -

گفت امروز تموم شد. من    مونیمرب   ،ی بعد  روبخشیاز صعود ن   بعد

گفت    یمرب   یاما وقت  م،یامروز ثبت نام کرده بود  ی فقط واسه    دیو ر

برگزار شه، ر  هیفردا صبح زود   بود  قرار  رو   دیصعود حد متوسط 

 .کردم ثبت نام کنه  قیتشو

م  ،ی بر  دیبا - صبحگاه   دیشا  ایبخوابم،    خوامیمن  ماساژ    ی واسه 

دلباز و  ماه  یدست  از  قبال  من  بدم.  خرج  استفاده   چهیبه  هام 

امروز قرار بوده دوباره بکار    دونستم ی نم  ی بعد نه حت  یول  کردمی م

اما تو کل روز رو   رم؛یگی. مطمئنم بهرحال بدن درد مرمشونیبگ

رو   یحگاه . برو صعود حد متوسط صبی صرف مراقبت از من کرد

 .ی انجام بده. تو استحقاقشو دار

ا  قبل پ  نکهیاز  رفتم  بگه،  نه  وسا  ی مرب  شیبتونه  داشت   لشویکه 

ثبت    ی صعود صبحگاه  ی دوستمو برا  خوامیو گفتم م  کردی جمع م

 .نام کنم

 کرده؟  ی دوستت قبال کوهنورد -
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 .د یتموم کرد و وسط صحبت ما رس  لشویجمع کردن وسا دیر

اون   - انگ  هیبله.  پر  اما    زهیکوهنورد  استراحت   یمدت  هیبوده،  رو 

 .انداخته نشی کرده و وقفه ب

 .مالقات کنه  یغرب  ی رو ادهیپ ریمس ی باشه. بهش بگو مارو ورود  -

 .برگردوندم دیزدم و به رومو سمت ر شخندین

 .مالقات کن یغرب ی رو  ادهیپ ریمس ی ورود ی اونا رو تو  -

 .ما نگاه کرد نیبه عقب و جلو ب  یمرب

 بود؟ دی اوه منظورت ر -

 .بله -

 .نیدوست، من فکر کردم شما دوتا زوج بود هی یگفت -

 .نگاه کرد دیر به

م - شروع  صبح  راهنماشهیهفت  من    ی صبحگاه  ی دکوهنور  ی . 

ه ستم ین وقت (Heath) ثی.  امروز  وسا  یراهنماست.  و   لیداشت 

 .شیدیزودتر د کردی م ادهی رو پ میکه استفاده کرد یزاتیتجه
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 .سرشو تکون داد و سمت من برگشت دیر

 ست؟ یواست مهم ن یمطمئن -

 .خودمو مشغول کنم. نگران من نباش کمی م دایپ یزیچ هیاصال.  -

 :لحظه مکث کرد اما بعدش گفت هی یمرب

  گه ید  زیچ  ایتور    ی . نه واسه  ی رو  ادهی پ  رم یم  کشنبه ی  ی صبحا  من

و طبی ا من  فقط  وقت یواسه سرگرم  عت، ی.  تو  ی. چرا    ی دوستت 

 ؟یشیبه من ملحق نم بره یبه سر م ی کوهنورد

 .آمم -

 .زده رونیکه ب دمیانداختم و رگ گردنشو د دیبه ر ی نگاه

 .خسته بشم ی رو  ادهیواسه پ کنمیممنون از دعوتت؛ اما فکر م  -

عقبش برد    بیذستشو داخل ج   ی مرب  د،یتوجه به اخم مرگبار ر  یب

  ه یو با    دیکش  رونیب  تیز یکارت و  هی.  دیکش  رونی پولشو ب  فیو ک

 .سمت من گرفت هیالس زدن(   ی )برا کیلبخند رمانت 

رو - م  ی تلفنم  باش  ی رو  ادهیپ   هی  م یتون ی کارته.  و    م یکوتاه داشته 

 .درموردش فکر کن م؟یبعدش صبحونه بخور



 
422 

 .اومم. باشه. ممنون -

 د یچرخ  شه،یساکت بود. مثل هم  رفتیم  ن یبه سمت ماش  یوقت  دیر

واسه   رو  اول در مسافر  قبال که    ی و  مثل  باز کرد. فقط درو  من 

م  یمعمول  نکارویا مثل    دادی انجام  نزد.  بهم    یلعنت  زیچ  هیبهم 

  ی ناجور و ناراحت کننده تا وقت   ت یو وضع  یحوصلگ  ی. ب دشیکوب

 شتر یادامه داشت و ب   مچنانه  کردی م  یدر سکوت به هتل رانندگ 

 ی طور  نکهیشده بود. مثل ا  یدلخور و عصب  یاز چ  دونستمیشد. م 

 خوادینبود که بتونه حسادت واضحشو پنهان کنه؛ اما کنجکاو بودم م

صحبت کردن نکردم.    ی هم برا  یتالش   چیکنه. پس ه   کاریباهاش چ

 .کنه  دایادامه پ یبه نگران  یگذاشتم ناراحت

هتل پارک کرد و باالخره دهن به حرف زدن باز کرد. خب،    داخل

 .براش باشه ی مناسب تر حیضغرغر کردن ممکنه تو

 .فردات مراقب باش یرو ادهیپ ی تو -

 اونکارو کنم؟ خوامیمن م  کردیفکر م واقعا

 که بگم قراره برم؟ ی دیشن -
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 .یکارتشو گرفت -

 .کردمی م تی داشتم ادبو رعا -

 .دادن مرداست  بی ادب و نزاکت شامل الس زدن و فر  دونستمینم -

 .زدن رونیاز حدقه ب چشمام

فکر کنم تو مشکل   وونم؛ید  یگیدادن مردا؟ تو م  بی الس زدن؟ فر  -

ازش    ی تو درمورد کوهنورد  ی . من براستوودی ا  ،ی دار  یو روح  یذهن

ه به  من  کردم.  نم  چیسوال  مطمئنا  و  نزدم؛    خواستمیوجه الس 

 .رمی اس بگباهاش تم

 .فکر نکنم اون متوجه شده باشه  -

 .دمشونیپام کوب  ی هوا تکون دادم و رو ی شدم. دستامو تو د یام نا

 .)گ***دمت(دمت ییسا  ه؟یچ یدونیم -

 .عقب  دمیباز کردم اما بعدش چرخ نو یماش در

بگ  دیشا - تماس  باهاش  زرمی بخوام  مدت  واقعا  کارو    نیا  هیادی. 

)سر قرار( تو    رونیب  میازت خواستم بر  ی وقت  دونه،ی نکردم؛ و خدا م
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 ی. پس ممکنه بتونم بخوب ی و باهام مخالفت کرد  ی که رد کرد   ی بود

 .کنم که بتونه باهام سکس کنه  دایرو پ یادامه بدم و کس

قبلش کرده بود    دیکه ر  یفاصله گرفتم و به شدت  کمی  نیدرماش  از

 .بهم  دمش یمحکم کوب 

به سمت آسانسور   عیمحکم و سر  ی و قدما  ت یعصبان  نکهبایاز ا  بعد

 :رفتم صدام کرد

 !شارلوت -

انگشت    رفتمیبرگردم جوابشو دادم، همونطور که راه م  نکهیا  بدون

باال از  سا  یوسطمو  آوردم.  باال  من ستوودیا  دیر  دمت،ییشونم   .

 .ممیتسل

 و چهارم ستیب فصل

 دیر

 .خراب کرده بودم گهید باری

اتفاق    هی  نیبود ا  ونیدرم  نگیشارلوت دارل  ی پا  یوقت   دیرس یم  بنظر

  کنم یم  ی کار  هی   ای  گمیم  ی زیچ  هیبودم    یباشه. چون عصبان   ی عاد
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م ناراحت  اونو  پش  کنهیکه  بعد  ها  بعدش ساعت  و   شمیم  مونیو 

از خودم متنفر م   ی بخاطر کار . معموال، اون درباره شمیکه کردم 

کرده    جادیا   ی روال عاد  هی  ییجورایکارش خوب بود. ما    زایچ  نیا

چون   ایشده بود    میحسود  گهیمرد د  هیبخاطر ارتباطش با    ای  -میبود

در   یفشارش بدم و بهش نشون بدم چه حس  واریبه د  تونستمینم

 .شده بودم  دیکرده نا ام جادیمن ا

شده بود. خونش به جوش   یبهش برگشته بودم و اون عصبان  بعدش

م  دومیم ناراحت  م  شد یو  منو  گناهم  احساس  من خوردیو   .

. اگرچه اتاق میکرده بودم و ما دوباره دوست شده بود   یعذرخواه

کنار  ی تو اتاق  درست  من صدا  میهتل  و  اونطرف   نطرفیا  ی بود 

م  رو  م  ی وقت  دم،یشن یرفتنش  وانمود  زدم  نبوده.   کردیدر  داخل 

 چیخونده شده، اما ه   دادیفرستادم که نشون م  امیبراش پ  نیهمچن

تماسم به اتاقش بود و    نی. حاال دومومدیهم ازش نم  یجواب لعنت

 .خوردیو زنگ م خوردیتلفن فقط زنگ م 

  دم یدش فهمرو جواب دادم و بع  ی کار  لیمیا  ییگرفتم، چندتا  دوش

  ن یآخر ی برا ،یداشتم. تو راهم به سمت بار الب  ازی ن  ی دنینوش  هیبه 



 
426 

نبود، جواب نداد. بعد از   رکنندهیبار در اتاق شارلوت رو زدم. غافلگ

حرکت داخل    ی در سکوت، صدا   ستادن یپشت در اتاقش ا  قهید  کی

شن فر  دم، یاتاق  از  نزد  صتپس  با  و  کردم  کردن   کیاستفاده 

 .به در صحبت کردم می شونیپ

  دونم ی. مرمیواسه خوردن بگ   ی زی چ  هی  نییپا  ی طبقه    رمیم  میدار  -

 ک یاست  هی  ی بهم ملحق شو و برا  ی. اگه دوست داشت م یآدم عوض  هی

 .یکن دامیکجا پ یدون یکن، م اد یشراب سرم داد و فر وانیل هیو 

 .قدم از در اتاقش دور شدم و بعد برگشتم چند

 .شارلوت یبهم ملحق ش دوارمیام -

  م ی رفت، پس تصم  نییراحت پا (Scotch) مشروب اسکاچ  نیاول

چند   کیاست  هیسفارش دادن    ی رو سفارش بدم و بجا  یگرفتم دوم

جا ان گوشه خودمو جا داده    هیاز بار بخورم.    ین یمشت بادوم زم

داخل. هر بار  ادی م  یک نم ی اشم که بتونم ببب ی بودم که مقابل ورود

انگ   د، یرسیم   یکس رقت  قلب  میضربان  باال  بعدش   رفت،یزم 

از   گهید   ی جرعه    هیاون نبوده و غم و اندوهمو به دنبال    دمیفهمیم
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سوم فرستادمی م  نییپا   ییکهربا  عیما از  بعد   ک ی  ی تو  وانیل  ن ی. 

 .بخوابم  کمیگرفتم از شام بگذرم و  میتصم م، یساعت و ن 

در اتاق   رونیشدم. ب  ادهیاز آسانسورتلو خوران تو طبقمون پ  عمال

شامش رو   ی اتاق بود. پوشش فلز  سیسرو  ی برا  ین یس  هیشارلوت  

 دا یکامل دست نخورده پ  زبرگریچ  هیخورده و    یچ  نمی برداشتم تا بب

 .چوب پنبه هی و ...  رونشیقاشق ب هیبا  کیزکیچ کهیت هیکردم. 

 .میهم غذا خورد هیکنم شب  فکر

برا  گهید  بار ی  دمیکش  قینفس عم  هی تا شانسمو  زدم   نکهیا  ی در 

بدم  مویعذرخواه دست  از  دادنشو   -بشنوه  جواب  انتظار  اصال 

 ی و باز شد، معذرت خواه  دیقفل در چرخ  ینداشتم؛ اما داد؛ و وقت

 .ذهنم بود ی تو زیچ نیکردن ازش دورتر 

و شورت    ی مشک  ی بند تور  نهی س  هیاونجا بدون لباس فقط با    تشارلو

 .بود ستادهیا

  د یخوشت اومده بود، فکر کردم شا  یلیخ  دیداخل پاکت خر  نیاز ا -

 .شی نی تن بب ی رو یدوست داشته باش 
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  ش یکمربند شورت بند  ی باال   ی گل رز قرمز کوچولو  ی رو   چشمام

که   ییرا یشد. بعد از اون روز داخل دفتر که بهش گفتم لباس ز  زیر

 ی بودو نشونم بده، هفته ها شارلوت رو با اون لباس درحال  دهیخر

پوش برام  برا  ده یکه شب  دندونام  از  بودم.  تصور کرده  گاز    ی بوده 

خوشگلش استفاده   ی پاها  ی تور  ی   ارچهگرفتن گل رز و پاره کردن پ

  ی حت   تونست یقبال تصور کرده بودم نمخودم    یاما هرچ  کردم؛ی م

 .باشه کینزد شیواقع ری هم به تصو کمی

س  رهیخ  قتایحق  شارلوت در  نفس  کردنش،  بغل  بود.    نم یکننده 

م کرمشد یحبس  سراسر  پوست  اون  اون   کدست،ی  ی عیطب   ی. 

 دهینازک پوش  اه یتور س   کمیپسرکش خوشکل که فقط با    ی انحناها

آزاد شدن از اون    ی تپل برا  ی ها  نهی شده بودن. لعنت به من. اون س

 رونیب   تونستمیم   ندرد گرفته بودن و ... م  کیکوتاه کوچ  نیسوت

  ف یلط  ی ها  نهی. س نمیرو بب  ریحر  ی اون پارچه    نی رو از ب  شونیزدگ

که واسه مورد توجه قرار گرفتن التماس   یصورت  با،یو آبدار، سفت، ز

 .کردنی م
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چشم از بدنش    ادیز  تونستمیاما نم  کردی داشت نگام م  دونستمیم

 :بردارم و به صورتش نگاه کنم. زمزمه کرد

 ؟یکن یفکر م یچ -

درحال  هی  شارلوت زد،  کننده  اغوا  و  آروم  م  یچرخ   ستاد یا  یکه 

کامل بندازم،    ی به باسنش در جلوه    ینگاه خوب و طوالن  هیتونستم  

بند بود. تصور کردم جا  ی بجز  اومده  باال  باسنش  از شکاف   ی که 

باسنش ممکنه    ی ایکرم رنگ برجستگ  یدو تا قلمبه    ی دستم رو

 .بشه ی چ هیشب

  گه ینگاهمون قفل همد  نتم،یبرگشت تا بب   می و مستق  یبه آروم  یوقت

 ی زیاز هرچ  شتری نمونده بود. ب   یودم باقوج  ی تو  ی ا اراده  ی چیشد. ه

پوستشو بمکم.   خواستمیخواسته بودم دلم م  م یزندگ  ی که تاحاال تو

م رو  خواستیدلم  و  بزنمش  مک  سخت  و  جا    ی سفت  پوستش 

تنش فرو   ی دندونام تو  یوقت  وآه و نالشو که اسمم  ی بندازم، صدا

ا بشنوم.  با مال  ن یرفته   متیبه مال  یحت  رفت، ینم  شیپ  متیکار 

 .شدیهم نم کینزد
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... بدنت، صورتت.  زتی. همه چیلعنت   یخوشگل  یلیتو خ  -شارلوت -

 .رونتیدرون و ب -تو

حرف زدن ازم درومد. هجوم   ی به زور برا  نمیسخت و سنگ   ی صدا

 .بدنم آسون نبود نییخون به سمت پا دیشد

 .ینوبت توعه که لخت بش -

 :گفت 

 .ی وعه که از خودت نشونم بدمن خودمو بهت نشون دادم؛ نوبت ت -

اون چ  لبخند که  بود  بامزه  کردم  فکر  اولش  داشت   ی زیزدم،  که 

بگه رو خراب کرده بود و اشتباه گفته بود. بعدش...    کردیتالش م

 .به سکسکه افتاد. پشتش خندش گرفت

که دور و  ییبا زنگ خطرا یحت رم، یبگ دهیکردم وجدانمو ناد یسع

جر م   انیبرم  وحشتناک  پنبه   هیاما...    خواستمش؛یداشت.  چوب 

 .اتاقش سیسرو  ینیداخل س

 .خراب شده. سکسکه و خنده  صحبت

 .برداشتم  زویم  ی شراب رو   یخال  ی شونش نگاه کردم، بطر  ی باال   به
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 ؟ ی شرابو خودت خورد  ی بطر ی همه  -

 .نگه نداشتم  یچیه -

 -سکسکه -

 .سیرئ ی برات آقا  -

 .یلعنت

 .یلعنت

 ی زیبودم و چ  دهیبهش رس  بایکارو کردم. من تقر  ن ی هم  بایتقر  منم 

ر. بدست آورده    خواست یاومد دلم م  می که به زندگ  ی که از لحظه ا

منو    نیاون چقدر مست کننده بوده. ا  نمی فهم  یتا وقت  نهیبودم. هم

فراموش کرده بودم که به هر    دی رسیبرگردوند. بنظر م   تیبه واقع

 .باشم هاونو داشت تونمیحال نم

شفاف فقط به نگاه کردنم ادامه   یا  شهیش  ی با اون چشما  شارلوت

رفتن از اونجا به طرف اتاقم   ی اندکم برا  اقی و اشت  ل ی. با مدادی م

 باش یشدن به بدن ز  ره یموفق شده بودم. فقط به خ  مهینصفه و ن

 .دادمیادامه م
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قسم بخورم که دلت    تونم یو من م   دیر  یکنیوقتا نگام م  یبعض -

 .در کونم  یبزن خوادیم

که    ی کار  فیتوص  ی برا  ی قو  ی کلمه    ی کاف  ی خواستن به اندازه   -

 .تسیبا باسنت بکنم ن  خوامیم

 .دادمی داشتم کنترلمو از دست م گفتم؟ی داشتم م ی. چیلعنت

  نیکه از ب  ی طور  می ختگی. برانگکردی نگاه م  نوییداشت پا  شارلوت

بهم خ بود کامال  ب   انت ی خشتکم مشخص شده  بود،  از   شتریکرده 

 ی چکاری. تو دردسر افتاده بودم و هدادی شق شده نشون م   تیواقع

 .دربارش انجام بدم تونستمینم

اگه   یحت  شه،یمن خوشحال م  دنی ( از د دیتنه ر  نیی )پا  یکیانگار   -

روشن   ی بتونم برا  دیمتقاعدت کنه. شا  ی ا  گهیتالشت به جهت د

 .بکنم ی کار هی فیکننده و بالتکل جی گ طیشدن شرا

 .دستشو به پشتش رسوند شارلوت

 کرد؟ ی م کاریچ داشت

 .وفتهیب  نیزم ی باز کرد و گذاشت رو نشویسوت



 
433 

 .. نه. نهنه

بود. آب دهنمو   شیخوشکلش حاال کامل در معرض نما  ی ها  نهیس

سخت به  دادم،  ل  ی جلو  تونستمیم  یقورت  مقابل  در   س ی خودمو 

 یهاش سفت شده بود و پوست دورشون تو   نه ی. سرم یزدنشون بگ

  . بعدش نگاهم دی کشیم   ریو ت  سوختیم  زشیر  ی قسمت دون دونا 

  ی ها  نهی سافتاد.    نشیوسط شکاف س   زیر  ی تعداد کک مکا  هیبه  

 ی کونایلیبودن، برعکس س   زونیآو  یعیگرد و بطور طب   با،یشارلوت ز

 .سونیسفت آل

. نفس نفس  نم یبب   دنشونویپر  خوامیبپر. م   نییبرام باال و پا  شارلوت

 :زنان گفت

 .لمسم کن -

 .کلمه دستامو پشتم بردم  یواقع ی معنا به

نم  ی نطوریهم  تونمینم - مطمئنا  اما  شارلوت؛  کنم    تونم ی لمست 

 .هم لمست کنم یمست  یوقت
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تو به وضوح   ه؟ی چ  رهیگیجلوتو م  شهیکه درمورد من هم  یمشکل -

اما از کشف   ،ی داد  سونیمثل آل  ی. تو تمام قلبتو به کس ی خوایمنو م

تا کجا   نکهیا  دنید  ،یکن یدر حد کم هم با من امتناع م   یحت  زایچ

حلش    تونمی . من مهیبره. فقط بهم بگو مشکل من چ  شی پ  تونهیم

 .کنم 

ا  ی خدا از  ترد  نکهیمن،  که  کنه  فکر  دودل  دیبذارم  ه  یو    چیمن 

نداشته متنفر بودم. خب، ربط داشت، اما اصال اون   سونیبه آل  یربط

 .دنبو کردی طور که شارلوت فکر م

.  ده یداره تعادلشو از دست م  دیتر شد و بنظر رس   کیقدم نزد  دو

ا از  قبل  کرد.  حلقه  گردنم  دور  دستو  شارلوت  بتونم   نکهیپس 

 .لبام بودن ی هضمش کنم، لباش رو

اومد. حس   رونی بدم از درونم ب  صش یتشخ  تونستمیکه نم  ییصدا

همه   انگار  که  شارلوت   ژنیاکس  ی کردم  دهن  داخل  بدنم  درون 

 .احاطم کرده بود دنشی بوس ی برا  ازمیکه ن یرفتن درحال

موهاش چنگ شده بودن. لباشو با    ی تو  زمیعز  یزندگ   ی برا  دستام

 .لبام پوشوندم
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ود.  و مست کننده ب  نیریش   د یاز شراب سف  ی شارلوت با سنبل  ی   مزه

چند لحظه داخل دهنش حرکت کنه و بلغزه و   ی گذاشتم زبونم برا 

 .بود ادیز یلیتحمل کردن خ ی فشار برا

اشتباه بزرگو    هی  ی تالش ازش دور کردم تا جلو  نی آخر  ی برا  خودمو

 .رم یجبرانش کنم رو بگ شدی نم  چوقتیکه ه

دلم    نکهیپشت دستم، آب دهنشو از لبام پاک کردم، نه بخاطر ا  با

رو  خواستینم دهنش  دستم    ی آب  برعکسش.  درست  باشه.  لبام 

 .دیلرزیداشت م

شارلوت خم   ومد،یشده بنظر م  ری هاشو پوشونده بود و تحق  نه یس

تا سوت بعد پوش   نشوی شد  از هر وقتدشی برداره،  تا    ی. احتماال  که 

سرزنشش    تونستم ی . نمدیرس یر تر بنظر مبودمش دلخو  دهیحاال د

 .نداشت یبراش مفهوم  نایکدوم ا چیکنم. مطمئن بودم ه

 :زدیچشماش برق م زدیم ادیکه فر همونطور

 !برو -

 .تونم ینم -
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 ؟ یچ -

 .و حالت بده ولت کنم  یناراحت ی نطوریا  یوقت تونمینم -

 :گفت تی به طرف تخت بره با عصبان نکهیقبل از ا 

 .ستوودیلعنت بهت ا -

 هیبگم که داشت گر  تونستم یکرد. نم  میبالشتش قا  ی تو  صورتشو

شده بود. ممکن بود که احتماال   هوشیراحت وسطش ب  ای  کردی م

ا   یحت امادین   ادشیمراوده رو    نیفردا   ادش یبودم    دواری. حداقل، 

 .ادین

با دستا  یعوض  هی  مثل دراز   ستادهیا  بمیل جداخ  ی احمق  بودم، 

 .کردمیشکمشو تماشا م ی رو دنشیکش

دق  بعد چند  رو   قه،یاز  و  خوردم  تکون  جام  تختش    ی لبه    ی از 

اتاق   آوردم.  باال  پاهامو  باالخره  بعدش  داشت    کمینشستم، 

بود    دهیبه سمتش برگشتم، همونطور که اونجا دراز کش  د،یچرخیم

تماشاش کردم، صورتش داخل بالشتش فرو رفته بود، نفسش هنوز  

 .بود  نیسنگ 
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 :صحبت کردم یآروم به

 کنم؟یم کاریشارلوت. دارم با تو چ -

 وسته یهنوز پ   میختگ یلخت باسنش افتاد؛ برانگ   ی به نصفه    نگاهم 

 .سفت بود. بدنم درد گرفت

 .دهینم  یمعن چیه چکدوشیه  دونمیم -

 .اووردیاون ته توشو درنم  نکهیکردم، با دونستن ابه درد و دل    شروع

نم  یلیخ - هرحال  در  زدم.  صدمه  بهت  که   گهید  دونمیمتاسفم 

اشتباه   یاقیاشت یو ب  ی عالقگ یتو باشم. هراسمو با ب  کیچطور نزد

که    نهیا  قت ی. حقهینبرد دائم  هیبرعکسشه،    قایدق  قت، ی. در حقر ینگ

با احساسم نسبت به تو مبارزه   یمدت طوالن  هی  ی من برا داشتم 

ا  کردم؛ی م انجام    هی رکا  نیسخت تر  نیو  تا حاال مجبور شدم  که 

 ا ی. تو روستم یکه من مرد مناسب تو ن  دونمیبدم؛ اما صد درصد م

  اقتیآدما؛ و تو ل ی همه  نیپرداز ب ایرو نیشارلوت. بزرگتر ی پرداز 

 .عقب نگه نداره  یزندگ ی هرگز تو رو تو ی رو دار یبودن با کس

 .دمی کش قینفس عم هی بستم،ی که چشمامو م یدرحال
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که کار درستو انجام بدم. اگه بلغزم   کنمیمن دارم سخت تالش م -

بذارم    خوامینم  چوقت یو به خودم اجازه بدم که تو رو داشته باشم، ه 

 پرورونمی م  نویا   ی ایذهنم رو  ی . من تو شهیعادالنه نم  نیو ا  ؛ی بر

 ا یبه دن   ی تیاهم  چی . هشهیم  ی که حل شدن و گم شدن در تو چطور

ذهنم باهات   ی که تو  ییکارا  ی اگه همه    ماال من، احت  ی ندادن. خدا

  خوانه ی. دلم م یکن  رمیدستگ   یخواستیم   ی دیفهم  یانجام دادم رو م

تر  وونهید قدر  ن یوار  به  همش  بکنم.  باهات  رو  و   کینزد  ی کارا 

دور از دسترسه.   یلیخ  ت،یبچشمش، اما در واقع  تونمیملموسه که م

  اقتت ی. تو لزنم یبه هرحال، متاسفم. متاسفم که امشب بهت صدمه م

  ه ی  ی روز   هیو تو قراره    ؛ی رو دار   ایدن   اقتی. تو لناست یاز ا  شتریب

 ل یتبد  نیزم  ی مرد رو  نیش شانسو به خوشحال ترخو   ی حروم زاده  

 .ی کن

بهم    گهیمرد د  هیفکر منقبض شد. تصور شارلوت با    نیاز ا  نمیس

اونو داشته   تونستمیشدم؛ اما نم  ض یکه جسما مر  دادیحسو م  نیا

 .بذارم بره ی چطور رمیبگ ادیداشتم  ازیباشم و ن
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بوده.   قیخواب عم  ی مطمئنا بودم تو  بایآروم شده بود. تقر  تنفسش

نفس    خواستم،یاز لونه کردن صورتم داخل موهاش نم   شتریب  یچیه

تا هش با خودم کنار اومدم.    مویاری بکشمش  از دست بدم. بجاش، 

رفتم که بتونم   کتریآهسته نزد  کردم،ی که بالشمو صاف م   یدرحال

 .م حداقل بدون لمس کردنش بوش کن

ت  چشمامو گذاشتم  و  آرومبستم  به  ور   ی تو  یوش  غوطه  عطرش 

 .بشم

 .بهش برسم  خواستم یبودم که م کینزد  یبه خوشبخت همونقدر

 و پنجم ستیب  فصل

 شارلوت

نگاه   پلک تختم  مخالف  سمت  به  کردم،  باز  چشمامو  و    ی زدم 

رو ترک کرده بود    نجایا  شبید  دیکه ر  ی زمان  تونستمیانداختم. نم

 .ارم یب ادیبه  تونستم یرو نم یچ ی. هارمیب ادیبه 



 
440 

نفس    دهیبر  دهیباعث شد بر  شدیساعت نشون داده م  ی که رو  یزمان

خواب ظهر  تا  ر  دهیبکشم.  چرا  مرگمه؟  چه  تماس   دیبودم؟  باهام 

 کنه؟ دارمی نگرفت تا ب

معذرت   یخاطره    هی و  گوشم  داخل  زدنش  آروم حرف  از  مبهم 

ذهنم مونده بود، اما اگه همش خواب و   ی ازم تو  شبشید  یخواه

 ...ن یبفهمم. همچن تونستمیبود نم الیخ

بوس   گهیهمد بوس   دبم؟ یرو  کردم  نم  م،یبود  ده یفکر    تونستم یاما 

 .کرده باشم  الیمطمئن باشم اگه اونم تصور و خ

شد.    ریبه وجودم سراز  یاحساس پوچ  زدیسرم نبض مکه    نطوریهم

 .ناشناس بود ی زنگ خورد. شماره  م یگوش

 سالم؟  -

 .هستم (John) سالم شارلوت. جون -

کرده بود منو با خودش همراه کنه    یسع  روزیبود که د  یمرب  جون

 .رونیو ببره ب

 ؟یبدست آورد ی شمارمو چطور -



 
441 

 .ثبت نامتون بود  ی برگه  ی رو  -

 بهت بکنم؟  تونمیم یاوه. چه کمک -

ر - ب  دیدوستت  شد  منتقل  مرب مارستانیاالن  رسوندتش.    شی. 

 .یحالش خوبه ول

 .قلبم باال رفت ضربان

 ؟ یچ -

 .داشته یصبح گاه  ی کوهنورد دیاومد که ر ادمی بعدش

  رشیو افتاده. پاهاش از ز  رفتهیآره. امروز صبح داشته از کوه باال م -

ا ب   ی قانون شرکته که مشتر  نیدر رفتن.  ببره  تا هر    مارستانیرو 

 .م ین یبب وفتهیچشممون م ی جلو یاتفاق

 ؟یحالش خوبه ول یگفت -

لنگ    کم ی. فقط  ز یو همه چ  رفتی آره. داشت بدون مشکل راه م -

 .هیروند عاد هیفقط  نیا گم،ی. دوباره م زدیم

 مارستان؟ یکدوم ب -
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 .(Newton Memorial) الیممور وتونین -

 اونجا؟ یمنو برسون یتون یم -

 :گفت دیترد با

 .آم... حتما. آره -

  مارستان یتا ب  یلیاستراحتگاه منو مالقات کرد و چند ما  رونیب  جون

روند و منو رسوند. اصرار کردم منو بذاره و بره، بهش گفته بودم  

اسنپ و هر وقت اون آماده   می زنگ بزن  میتون ی و من م  دیبودم که ر

 .هتل میبرگرد مارستان یبود از ب

. دمید  نهیمعا  ی از اتاقا   یکیرو داخل    دیر  اد،یز  ی ار جست و جو  بعد

. مطمئن نبودم که حضورمو اعالم کنم،  زدیداشت با دکتر حرف م

  دن یشن  ی برا  تونستمیانتخاب کردم. نم  ستادنویدر ا  رونیبجاش ب

 .کنم ی گفت و گوشون کار

مثل قبل داشتم. اگه    ی که... من احساس فوق العاده ا  نهیموضوع ا -

سفر کوتاه رو   نیا  گشتنیداشتن برم   یعضالن  ی انقباضا  دونستمیم

 .کردمی نم ی زیبرنامه ر
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 ...ی پس عالئمشو تجربه کرده بود -

 .هستم هیمراحل اول ی بله اما اونا زود گزرن. من هنوز تو -

چندگانه   - شدن  سفت  م   ی خب،  و   ی نطوریا  تونهیبافتا  خائنانه 

چند ماه    ایکه تو ممکنه چند هفته    نهیا  قتینابکارانه باشه؛ و حق

فقط بازگشت عالئم رو داشته    ،یبگذرون   ی ماریبدون عالئم و نشانه ب 

 ؟ ی گذشته تجربه کرد ی چند هفته  ی تو ی ا گهید زیباشه. چ 

 .نه ف،یخف ی  جهیاز چندتا سرگ ریغ -

 ؟ ی اومد (Adirondacks) رونداکسیتنها به آد -

با   - ا  هینه  نمنجامیدوست  اون  ه   مارستانمیب  ی تو  دونهی.   ی چیو 

 .دونهینم (MS) درمورد ام اس

با   - ا  هینه  نمنجامیدوست  اون  ه   مارستانمیب  ی تو  دونهی.   ی چیو 

 .دونهینم (MS) درمورد ام اس

 اس؟  ام

 ... ام اس داره؟دیر

 .ام اس داره دیر
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 ؟یچ

. همونطور که به  دیچرخیداشت دور سرم م   مارستانیراهرو ب  انگار

قلبم آماده    کردمی حس م  دمیدویآسانسور م طرف راهرو و به سمت  

 .به هوا داشتم ازیبود که بترکه. ن

 مارستان یچمن محوطه ب  ی پاهام جلو  نی رفتم، با سرم ب  رونیب   یوقت

 .زانو زدم

 .بکش   نفس

کنسل شد.    ی. عروسومد یداشت با عقل جور در م  ییهوی  زیچ  همه

ر بودن  گفته  برا  لیدال   دیهمه  داشته. چر  نیا  ی خودشو    ییاکار 

 ستیل  ای  ستیبا من باشه. باکت ل  دادیبه خودش اجازه نم  نکهیا

 !من ی قبل از مرگ. اوه خدا ی آرزوها

 .قبل از مرگ ی آرزوها ستیل

 ی تو  چوقتی. هد یلرزیم  کردمی م  هیدستام گر  ی تو  یهام وقت  شونه

بودن نداشتم.   ی ا   گهیآدم د   ی برا  یاحساس دردناک  نقدریا  می زندگ

مثل    ومدیم  ادمیپشت سر هم داشت به    ی ا  گهید  ی زایهمزمان، چ
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پشت نگاهم فلش    ومد یداشتم بنظر م   دیکه تا حاال با ر  ی هر لحظه ا

 .شدیرد م دمیو از د خوردیم

 ی زیچ  ی مردد بودم. همه    دیگفتن احساساتم نسبت عشق ر  ی برا

که قبال احساس کرده   ی زیچ  چوقتیبود که ه  نی ا  دونستمیکه م

برا بودم.  نکرده  تجربه  طوالن  هی  ی بودمو    دونستم یم  یمدت 

به ر فراتر رفته.   ی عاد  یفتگیو ش  ییدایاز ش  دیاحساساتم نسبت 

برداشتن   ی برا  ومونوداشت جل  دیچرا ر  کردمی درک م  قتا یحاال حق

بعد م گرفتیم   ی قدم  واقعا   تونستم ی.  که  بدم  اجازه  خودم  به 

به  نسبت  برا  احساساتم  از درک   نیاول   ی اون  تجربه کنم. من  بار 

 .زیبودم. همه چ  دهیرس زیبه درک همه چ یچیه

 .کردهی داشته ازم محافظت م کردیفکر م دیر

عقب نگهت    یزندگ  یکه هرگز تو  یباش  یبا کس  یدار   اقتیتو ل -

 .نداره

 از کجا اومده بود؟ اون

 بهم گفته بود؟ نویا  اون
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بود. د   ی تو  ییجا  هیاون جمله    گفته    نویا  شبیذهنم دفن شده 

 بود؟

اون   یرنگ فکر کردم. وقت  یآب  ادداشتیلباس و    ی درباره    بعدش

روشه.    شیپ  ینوشت روحشم خبر نداشت چ  سونی آل  ی برا  ادداشتوی

رفته وتباه شده بودن؛   نیبعد انگار از ب  یمدت  دیر  ی اهایو رو  دایام

 اما چرا مجبور بودن )از هم جدا بشن(؟ 

 نشده بود؟ میترکش کرد تسل سونیمطمئنا اون فقط چون آل 

 .نبود دیآدم ترسو بود که هبچوقت واقعا عاشق ر هیاون زن   

اعصابم رفته بود. اون   ی کرده بود واقعا رو   دیبا ر  سونیکه آل  ی کار

 ی تاحاال جمله    چوقتیاس اش؟ هرو ترک کرده بود بخاطر ام    دیر

باور    نکهیبه گوشش خورده بود؟ با فکر به ا  ی و سالمت  ی ماریدر ب

عشق   راهنش یرنگ دوخته شده به داخل پ  ی آب  ادداشتیداشتم اون  

نبود.   شی ب  یتوهم  انیپر  ی داد. قصه  ی و شرطو نشون م  دیق   یب

که در   یو شرط  د ی ق  یعشق ب  ی معنا   سونیبود که آل  نیا  قت یحق

 .دونستهیرو نم کردهی بلغور م ی ظاهر تو
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ب  ی برا  ی دیشد  ازین منو  بود.   شی اطالعات  کرده  گرفتار  اندازه  از 

ام اس    ی درباره    نترنت یا  ی که تو  ی زیامشب، قسم خوردم هر چ

 .کنه  ی زیکه مغزم خونر  یوجود داشت رو بخونم تا وقت

بده    دیام  دیکه وجود داشت تا به ر  یکردن هر ذره اطالعات  دایپ  به

 .داشتم  ازین

گفتگو  ی تماشا و  یونیزیتلو  ی اون  مونتل   Montel) امزیلیکه 

Williams)   اون ام اس داشت و به ارمیم  ادیمهمونش بود رو به .

  ه ی.  دیرس یمردم سالم تر بنظر م  شتریمشغول بود و از ب  یوزنه بردار

باشم.   د یداشتم تا ام ازیوجود داشته باشه. به اونجا ن دیبا ی راه فرار

حکم کنه و    شی موضوع اجازه بده به زندگ   نیبه ا  تونست ینم  دیر

 .ره یبدست بگ   شویکنترل زندگ 

که درباره   گفتمیشد. اگه بهش نم   ریاشکام از چشمام سراز   دوباره

کنار همدچط  دونمیم   شیماریب  ی  امروز  بود  قرار    م؟ یبمون  گهیور 

برا نداشت  قصد  هرگز  وضوح  به  درباره    ی اون   صیتشخ  ی من 

تا چ  مارشیب ه  ی زیبگه  ا  خواستینم  چوقتی بدونم.  بگه.   ن یبهم 

 .دونستمیبود که م ی زیتنها چ
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و طوالن  دیبا م  یسخت  فکر  نم  کردم،ی درموردش    خواستم یچون 

 .ناراحتش کنم

که من   ی به من بگه. طور  طشوی حقو داشت که بتونه شرا  نیا  اون

 .بود شی خصوص میحر رعمدیبودم نقض غ  مدهیفه

 .شده بود، انگار کل وزن بدنم روش بود نیسنگ  ی لی. خقلبم

نگه    دیمنو ببره، ازش خواسته بودم به ذ  ادیجون زنگ زدم تا ب   به

 .رفته بودم مارستانی که اصال من به ب 

اتاقم برگشتم و فورا وب ام د  به  ی استراحتگاه برگشته بودم، به 

(WebMD)(که در درجه اول به عنوان ناشر   ییکایشرکت آمر  کی

شناخته    نیآنال انسان  رفاه  و  به سالمت  مربوط  اطالعات  و  اخبار 

 نشون ی باال آوردم. مقاله بعد از مقاله ب  میشده است( رو داخل گوش

که    یزمان کوتاه  ی تا تو  کردمیم  موتالش  نیشتری گشتم، داشتم ب

ر برگشتن  از  قبل  درباره    دیتا  اس    ی داشتم  بارمیبگ  ادیام    دی. 

گرفتم    م یبشم، تصم  کینزد  ی ماریچطور قرار بود به ب  دمیفهمیم

تلفنم زنگ خورد،   یرو بهش نگم. حداقل، االن نه. وقت  دونمیم  نکهیا

 .رو برداشتم یگوش
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 ؟ ییکجا د،یر -

 چطوره؟امروز حالت  -

 ؟ ی نکرد داریگرسنمه، اما خوبم. چرا امروز صبح منو ب  کمی -

 .یبخواب یداشت  ازیبهم اعتماد کن، ن -

 .کرد مکث

با - کن،  کوهنوردیبدون  دیگوش  طول  در    ز ی ل  یصبحگاه  ی ... 

احت محض  فقط  ب  اطیخوردم.  و  مارستانیبردنم  خراش  تا  چند   .

 .اما حالم خوبه. برگشتم به اتاقم ؛ی کبود

 :رفتار کنم، گفتم رشدهیردم غافلگ ک یسع

 حالت خوبه؟ یمطمئن -

 .شهی شهر حالم خوب م میآره برگرد -

 م؟یگردی برم یک -

 .ی هر وقت تو آماده باش -

 :گفتم 
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 .زود برم خوادیدلم م -

اتاقت بگذرونم؟    ی تو  ی ا  قهیدق  ست یب  هیمن    هیباشه، نظرت چ -

 .به جاده  می بعدش بزن میناهار بخور کمی می تونیم

 .خوبه -

*** 

که دهنمو باز کنم،    دمیترسی برگشت به منهتن آروم بود. م  ریمس

گرفتم اصال   میکردن احساساتمو نداشتم. پس تصم  یمخف  ییتوانا

 .نزنم یحرف چیه

رو به   دیر  کردیغروب م  التیداشت از مرز ا  دیکه خورش  همونطور

 .من کرد

 حالت خوبه؟ -

 .نگاهش کردم باالخره

 .آره، خوبم -

 ی سپر  ی شتریبپرسه سکوت ب  نکهی. قبل از ادیرسیبنظر م   متفکر 

 .شد
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 اد؟یم  ادتی ی زیچ شبید ی درباره  -

 .شبید

 ادم یاتاقم    ی تو  ارانمونیبرخورد مستانه و ناهوش   اتیاگه جزئ  یحت

مثل    یچیه  د،ومیم که  از ظهر  بعد  امروز  آور  تعجب  اتفاق    ه یاز 

 .رفتیو تار بود فراتر نم ره یمنظره کامال ت

 .و قطعه قطعه کهیت کهیت -

 .آروم بود صداش

 ... بوسه؟ادیم ادتی -

 .بود یواقع پس

 .با ابهام -

 .دیداخل دهنش کش  آروارشو

 .ی . اگه تعجب کرده بودوفتادین ی ا گهیاتفاق د چیه -

 .تعجب نکردم -

 .بود  مینگران  نیکمتر یموضوع نیا
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ب - زود   کم ی. من  ی شد   هوشیتو  بعدش صبح  برد.  موندم. خوابم 

 .رفتم

 ؟ ی چرا موند -

 .از ترک کردنت نداشتم. تو حالت بد بود یحس خوب -

 .ی خب، ممنون... که موند -

  م یتونیاما نم  رم،ی گ یاومدن به اتاقتو گردن م  تیمسئول  ی من همه   -

 .م یباش ی اونطور گهید

 ی که تو  یاشک  تونستم یبه تکون دادن سرم ادامه دادن؛ و م  فقط

بود   نی. بخاطر همیاحساس کنم. لعنت   زدیچشمام داشت حلقه م

باهاش حرف بزنم. سر چرخونده بودم سمت پنجره    تونستمی که نم

ا  دواریام  کردم،ی نگاه م   رونویب از   نکهیبودم متوجه  کامال کنترلمو 

 .شده باشه دست دادم ن

 تیر  ی از بان  “ تو رو عاشق خودم کنم    تونمینم  “ آهنگ    یوقت  دیر

(Bonnie Raitt) صدا شد  کلمات   ویراد   ی پخش  کرد.  بلند  رو 
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  ی لیچون تو کنترل خ  اوردیم  ادمی به    ادیز  یلیرو خ  دیبا ر تمیوضع

 .یداشت گهینفر د هیاحساسات  ی رو ی ادیز

.  نهی بب  دمیکه من د  ی اونطور  ندشویرو واردار کنم آ  دیر  تونستمینم

. آهنگ به د یرسیو فهم در مورد خودش م  صیتشخ  نیبه ا  دیاون با

 .کردینم  یکمک چی نامساعد من ه تیوضع

 .شارلوت به من نگاه کن  -

 .نهی سمتش برگشتم، تونست اشکامو بب یوقت

 ؟ یکنیم هیگر ی نکن. چرا دار  هیگر  ؟یچته لعنت -

 .ی تو ام اس دار چون

 .داره تیموضوع برام اهم نیکه ا ی چون تو باور دار و

 :از هم باز کردم، گفتم دستامو

حساس شدم.  . من فقط  ستین  ی که تو گفت  ی زیدرمورد چ  نیا -

. “ تو رو عاشق خودم کنم    تونمینم  “ که داره...    تیر   یآهنگ بان  نیا

 .نهیغمگ

 .گفتم دروغ
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 .و زمان عادت ماهانم هم هست  -

راحت  دیر تا  یبه  سر  دادن  تکون  م  دییبا  بنظر  اون   دی رسیکرد. 

 .ازم قبول کرد ی شتریسوال ب دنیبدون پرس حویتوض

و   دادیت کم کم آزارم مدلم نگه دارم داس  ی تو  زو یهمه چ  نکهیا

روز کامل و   هی  ینگذشته بود. نه حت   دنمیچند ساعتم از فهم  یحت

 .خودم هضمش کنم و راز نگهش دارم ی واسه   تونستمینم

 .تا خونه در سکوت بود یرانندگ ریمس ی  ه یبق

کرد، فورا با اسنپ تماس   اده یمنو دم آپارتمانم پ  دیر  نکهیاز ا  بعد

 .ببره سیر یآ ی گرفتم تا منو به خونه 

 .باال برم ی و گذاشت به طبقه   شناختیخونش منو م نگهبان

 .ختنیر رونیکه درو باز کرد، کلمات از دهنم ب ی ا لحظه

 ؟ یدونیم -

 .ورود دادم  ی که به شونش خوردم، به خودم اجازه  یحال در

 .شد ی پر از نگرا چشماش
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 شارلوت؟  هیچمنظورت  -

 :تازه کردم، گفتم ینفس

 .ام اس -

 .چشماشو بست و به سمت مبل رفت سیریآ

 .نی بش ایب -

 .دستام گرفتم  نیو سرمو ب  نشستم

 .کنم  کاری . بهم بگو چشهی م  کهیت کهیقلبم داره ت س،یری آ -

 .زانوم گذاشت  ی رو دستشو

 اون بهت گفت؟  -

 .دم یفهم یبدونم. تصادف یچینه من قرار نبود ه -

 .شد  شوکه

 چطور؟  -

 دی. ررونداکسیآد   ی تو  ی کوهنورد  میما رفت   کنم، یقصه رو کوتاه م -

اون اتفاق افتاد   یحالش خوبه، اما افتاد و الزم بود چکاپ بشه. وقت
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اون   نیب  ی . گفت و گومارستانی. من رفتم دنبالش ب میما باهم نبود

 ی من حت  دونهی. اون نمدمیشن   دیاز اونچه که با  شتر یو دکترشو ب 

 .خبر دارم هک ایاونجا بودم 

 دمیدوباره بخاطر اشکام د  گرفتم، ی دستام م   نی که سرمو ب  یدرحال

 .تار شده بود

  دونم، یفقط وانمود کنم که انگار نم  تونم ی کنم. نم  کار یچ  دونم ینم -

 .بشه  یاگه بفهمه از دستم عصبان ترسمی اما م

 .سر تکون داد دنیفهم ی به نشونه   سیریآ

 .ادیبهش وقت بده. جواب درست به سمتت م کمی -

 .باال آوردم و نگاهش کردم سرمو

تو هم - بود.  تو  با  اون دال  یگفتیم  شهیحق  برا  لیکه   ی خودشو 

اما داشته،  بودن  ه  تودار  همچ  چوقتی من  رو   ی زیچ  نیتصور 

 .کردمینم

 .دیکش  یقیعم  نفس
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بار    نیاول  ی وقت  د ی. رستی... ام اس حکم اعدام نیدون یشارلوت... م  -

بود. اون    نی داده شد )ام اس داره( واقعا محتاطانه خوشب  صیتشخ

د  ی متخصصا   نیبهتر رو  همه    دی منهتن  اطم  ی و  بهش    نان ی اونا 

کامال    تونن یم  ی ماریب   نیاز مردم با وجود داشتن ا  یلیدادن که خ

.  ستنیخوش شانس ن  ادیز  شونیکم  ادکنن؛ فقط تعد  یزندگ  ی عاد

.  رهیگ یجزء کدوم دسته قرار م  دیر   میوجود نداره که بفهم  یواقعا راه

فکر   تونه ی که نم  دی فهم  سونیآل  یاما وقت  کنه؛یفقط زمان مشخص م

خ سنار  ی لیبخش  تحم  ای  ویبد  رو  فکر  ماجرا  از  )نتونست  کنه  ل 

  قت یق نتونست ح  دیحالت ماجرا دست بکشه(، ر  نیکردن به بدتر

  دگاه یموضوع بهش د  نی . همادیو باهاش کنار ب  رهیبپذ  تیاون موقع

 دگاهید   نیکدوم از ما نتونسته بود اونو از شر ا  چیداد، ه  یمتفاوت

  شهیم  یچ“ ...  یبعد منف   یخالص کنه. اون شروع کرد به تمرکز رو

قادر نبود برشون   گهیاز دست داد که د  ی ادیز  مانی. اون ا“ اگه ها  

 .گردونه

 ...دوست داشت سونویاون واقعا آل -

 .بودم  دهیبود که از اول فهم ی زیچ نیا
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. نبود(  دینبود )فرد مرد نظر ر  دیداشت؛ اما واضحه که اون آدم ر -

با    تونمی گرفته که نگذاره عاشق بشه شارلوت. من نم  میاون تصم

عق  نانیاطم اون  که  بگم  م  دشیکامل  ا  شهیعوض  به   نینسب 

عشق   ی ام بدون تجربه کردن لذتاکردن نوه   ی موضوع؛ اما فکر زندگ

 .اد یاندازه به درد ب  ی قلبم ب  شهیمخودش باعث    ی و خانواده    یواقع

  چوقتیه  دیاحتمالش بود ر  نکهی تصور ا.  سوزوندیچشمامو م   اشکام

ب  هم  منو  قلب  کنه  تجربه  رو  عشق  دوباره  درد   ینتونه  به  اندازه 

 .اوردیم

 و ششم  ستیب فصل

 د یر

برگشته بودم درون شارلوت  رونداکسیاز آد  ینبود که از وقت یشک

 .گم شده بود ی جد زیچ هی

  ن یا  دمیفهم  یو وقت  کردیم  ی چند روز گدشته، داشت ازم دور  ی تو

کمک   ی که برا  ختمیکار بوده، کنجکاو شدم. برنامه ر  نیواقعا بهتر
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و فوق العادم در تمام دوره    ییتماشا  ی از ملکا  یکی  دیبازد  ی بهم تو

 .ادیب میکار ی 

ماش  اصرار تا  بود  ن  رهی بگ   ن یکرده  من  همراه   همپتونز  ادیو 

(Hamptons) زمان برنامه  بهونه درمورد  و  علم    ش ی، چندتا عذر 

م من  اما  ا  نیا  دونستمی کرد؛  بخاطر  بهانه  و  که    نیعذر  بود 

اما   کرد؛ی خوشحالم م  دیموضوع با  نیبا من تنها باشه. ا  خواستینم

گ  پر  جیمن  و  سردرگم  بود  شونیو  امشده  بخاطر  که   نی.  بود 

 .مطمئن باشم  تونستم یرابطمونو رد کرده بودم؟ نم ی تو شیشرویپ

بود   کیبه آب نزد  یلیخ (Easthampton) ستمپتونیا  ی   خونه

تو  ب  انوسیاق  ی عمال  بود.  گرفته  ملک  ونیلیم   ستیجا  به   یدالر، 

اروپا با بهتر  ییسبک  تا سقف    یموارد واردات  نیکه  از کف گرفته 

دست    ی فروش بمونه )رو  ی برا  ادیود زشدده بود و قرار نب  یطراح

و من کامال انتظار    می( ما سه تا قرار مالقات در راه داشتبردنشیم

از سه طرف فرصت داشتن   یکیقرارداد تا قبل از فردا که    هیداشتم  

 .فکر کنن بسته بشه شونیرقابت ی شنهادایپ ی درباره 
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تا واقعا بعد از    می تموم شد، شارلوت و من فرصت داشت   دیبازد  یوقت

 .م یبار صحبت کن  نیاول ی همه روز برا  نیا

کفشاشو    میزدیآروم آروم قدم م  یکه داخل ساحل شن  نطوریهم

 .درآورد

 .دیسوال بپرسم ر هیبذار ازت   -

 ...باشه -

برق چشمات   نیا  شینما  ی تو  اقتو یاشت   من از  ملک حس کردم، 

گتسبش  ی درباره    یوقت سبک  حرف  (Gatsby) یباهت  اون 

اما    ؛ی دوسش دار  یلیباشکوه... که تو خ  ییبایظرافت و ز  ،ی زدیم

 خونه؟  نیا ی تو  ، یکن یزندگ نجایا  ی خوایواقعا م

 .بدون فکر بود عیجواب سر هی

 .آره خواستم،یواقعا م -

کنم چون    یزندگ  نجایا  خوامینم  گفتم ی اگه من بهت م  شدیم  یچ -

بزرگ    ی لیطوفان خ هیکه از احتمال اتفاق    کهیبه آب نزد ی به قدر

 وحشت کردم؟ 
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 .ی شد وونهیتو جدا د گمی من م -

 .خم کرد سرشو

 واقعا؟ چرا؟  -

 د؟یرس یحرفا به کجا م نیبا ا داشت

ا - انگ  نیچون  امت  هیملک  نیزتریخونه شگفت  من  تا حاال   از یکه 

همه   ی نخوا  ،یکن  یتوش زندگ  ی نخوا   نکهیا  ی داشتم. برا  ششوینما

کن   ی  تجربه  روزانه  عظمتشو  و  ا  یشکوه  باره    نکهیبخاطر    ی در 

 .مسخرست  ،یطوفان نگران هی ل یپتانس

با  یکنیفکر نم - قشنگ    ی خونه    نیاز لذت کامل ا  دیترسم منو 

 محروم کنه؟

 .کنمینه فکر نم -

 .کرد اضافه

 .ادیهرگز ن دیچون طوفان شا -

 .درسته -
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 دیکه با  ی رو نشون بده... پس باور ندار  یخونه زندگ  نیخب، اگه ا -

 .ی کن یترس زندگ ی   هیبر پا توی زندگ

صورتش باعث شد مکث کنم. دست از راه رفتن   ی تو  ی جد  نگاه 

  ی طور  هی.  بردیاون طرف م   نطرفیموهاشو ا  انوسی اق  م ی. نسدمیکش

درست نبود. شارلوت به    ی زیچ  هی شده بود...    رهیکه به چشمام خ

 .بود ده یاون سوالو از من پرس یلیدل هی

 .میخونه حرف نزده بود ی درواقع درباره  ما

بود؟    ده یدرونم به جنب و جوش درومد. فهم  ن یاز آدرنال  یموج  هو،ی

پزشک  ی طوری سوابق  بود   دایپ  یدسترس  میبه  ممکن  بود؟  کرده 

غ  میماریب  صیتشخ  ی درباره   نه.  از همه  رممکنه یبدونه؟   ی . من 

 .نگه داشتن اون اطالعات استفاده کرده بودم  یخصوص  ی قدرتم برا

دارل  نیا  اما داشت   نگیشارلوت  ما  که  حرف   میبود  موردش  در 

 .ممکنه بود ی زی. هرچمایزدیم

 .دم یفهمی م دیبا

 ؟یزنی حرف م نجایا یچ  ی درباره  ی شارلوت واقعا دار -
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 :گفت یجوابمو نداد. بعد به سادگ فورا

 .د یر دونمیمن م -

 و؟ی... چ یدونیتو م -

 .ی ام اس دار دونمیم -

  یتو  ی مشت کار  هیکردم قلبم اومد تو دهنم. کلماتش مثل    حس

توانمو از دست دادم و ضعف بهم    ی شکم بود. حس کردم... همه  

 .شده  رهیچ

 :دمیپرس

 .ی دیفهم ی بهم بگو چطور  -

 .قرمز شد صورتش

تا تو   مارستانینشو. من رفته بودم ب یتصادف بود. لطفا عصبان  هی -

بب وقتنم ی رو  م  یداشت  ی .  حرف  دکترت  ب   ی زدیبا  در   رونیمن 

 .کنم  ی نتونستم کار  دمیشن یکه م ی زیچ ی بودم. واسه  ستادهیا
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بهش    خواستمیبودم و م   یاز دستش عصبان  ی اراد   ریکه غ  یحال  در

انجام   ینکرده بود. کار اشتباه   ی. اون فوضول شدیبپرم، منصفانه نم

 .بود ینگاهش خالصانه و واقع ی تو ینداده بود؛ و نگران

 .گونش گذاشتم ی رو ستمود

 .شم یپ  نی بش ایب -

مشرف بود    انوشیکه به اق  یبزرگ  ی دنبالم به سمت صخره    شارلوت

 .اومد

 ؟ی ستین  ی عصبان -

 .نه تکون دادم  ی دادم، در سکوت سرمو به معن   رونیب   قمویعم   نفس

 .یبش یعصبان  کردمی خداروشکر. فکر م -

ا  میبخش  ه ی - بدون  الشیخ  یدونیم  نکهیاز  الزمه  اما    ی راحته؛ 

 .شارلوت ده ینم رییتغ  ویزیدونستنت چ

 .کردم و قیعالمه تحق هیگوش کن. من   -

 :قطع کردم حرفشو
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 .بذار حرفمو تموم کنم  -

 .خب یلیخ -

احساس    شهیکه باعث م  یاطالعات  ی برا  نترنتویاحتماال ا  دونمیم -

پ   ی بهتر کرد  رویز  یکن  دایدربارش  می رو  احتماال    دونم ی.   هیکه 

ب   ون یلیم اند  ی ها  ه یانی شرحو    نه یا  قت یاما حق   ؛ی دار  شانهیمثبت 

نم ناد  ی زیچ  تونمی که... من  رو  لحظاترمی بگ   ده یکه هست  که    ی. 

حس    یبا پاهام ب  شهیتار م  دیکه د  یدارم، لحظات  یمشکل حرکت

قدرت عقل و تفکرم دارم از دست   کنمیکه حس م  یی. وقتاشنیم

 .وجود دارن ی. اونا زودگذرن، ولدمیم

 .هام فرستادم تا خودمو آروم کنم هیبه ر انوسویاق ی هوا کمی

تو  هیزیچ  ی همه    نیا - داره  االن  م   ی که  زمزمه  اما    شه، یگوشم 

پبرا  تیموقع  نیا  ی روز  هیکه...    نهیا  قت یحق همادی م  شی م    ن ی . 

نگران رو   ینداشتن  کاف  ه یدوش    ی درمورد سرباربودن  برام  .  هینفر 

کنم شارلوت.    یزندگ   وفته یممکنه اتفاق ب   نکهیبا دونستن ا  تونمینم

در حق من انجام داد ترک کردن من قبل   سونیکه آل  ی تنها لطف

 .مرحله بود  ایبه اون نقطه  دنیاز رس
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 .باال برد صداشو

با تو   یزندگ  کردیکرد که فکرد م  یبزرگ  یلیاشتباه خ  سونیآل -

ه من  نداره.  اونطور  چوقتیارزششو  رو  باهاشون    ی مسائل  تو  که 

 ه یچطور    کنمیوجه درک نم  چیه  هی.  دیر  نمیبینم  یکن یبرخورد م

و باور    ره یکه عاشقشه رو نپذ  یزمان محدود بودن با کس  ت یف ینفر ک

 نیا  ی و کنارش بگذار  ی بگذر  یکس   از  ی نکنه. پس باز، اگه تو بتون

اتوبوس تصادف    هیبا    تونم ی. فردا مست یکامل ن  ی. زندگستیعشق ن

 !اتفاق افتاد نیهم بایامروز تقر قت، یکنم. در حق

که   ی موضوع بخندم. اصال خنده دار نبود، اما طور  نینبود به ا  قرار

 .ره یگ اون گفتش باعث شد خندم ب

 :ادامه داد  شارلوت

انجام بدم مجبور    تونمیکه نم  ی . کارفهممیمن ترساتو م  ،یعنی  نیا -

 نی. اگه ای نگاه کن  کنمیکه نگاه م  ی کردن توست که به مسائل طور

م  هیطور واقعا حس  تو  م  ، یکنیکه  هم  یبدون  خوامیپس    شهیتو 

 .که منم ی دار یدوست هیحداقل 
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 .از جاش بلند شد هویبه گوشش نگاه کرد و  بعدش

 .برم دیبا -

 ؟ ی ریم ی کجا دار  -

 .نجاست یکه گرفتم ا ین یماش -

 .ستادمیا

 .شهر ی گرد یتو با من برم  کردمیفکر م -

 .نه زنگ زدم آژانس -

 .جلو و عقب رفت   یجیبا گ نگاهم 

 .خب اریبس -

 .اصرار داشت بره، شارلوت حالش خوب نبود نکهیا با

 :گفت  یتار کردن وقت دشویاشکاش د ومد یم  بنظر

 .بود تی ر یحق با بان -

بودم گذاشته    ستادهیا  انوسیکه کنار اق  یرفت، منو درحال  بعدش

 .بود و رفته بود
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 .بود  تیر یبان با  حق

 .بود  تیر یبا بان  حق

 .اومد. آهنگ ادمی هوی عدی  داد؟یم  یچه معن نیا

 .یتو رو وادار کنم عاشقم بش تونمینم -

. کردمیشارلوت فکر م  ی به حرفا  قایساحل موندم، عم  ی تو  یمدت

  م ی سرم بود. تصم  ی االن تو  یبگم که اون آهنگ لعنت  ستیالزم ن

با  ی بده. مسائل طور  رییتغ  دمویگرفته بودم نگذارم عق  د یبود که 

مدت با من بودن رو در    یطوالن  ی امدایپ  تونستیباشه. شارلوت نم 

 ی ها  شهیش   نی رو از ب  ایفقط دن   ونو متوجه بشه چون ا  ره ینظر بگ

 ی آدم منطق   دی)عاشق شده بود(. من با  دیدی قرمز به رنگ گل رز م

  امد یپ  جه،ینت   نیمطمئن بودم اون داشت بهتر.  بودمیمعادله م  نیا

گرفتار    ی منو به طور بلقوه ا  کرد،ی ممکن رو تصور م   ی   ندهیآ  ای

  د،یدی نم  وتصور نکرده بود    لچریو  ی محصور شده رو  ایتخت    هی  ی تو

درست غذا    ای  هیارتباط برقرار کردن و حرف زدن با بق  ی ناتوان تو

  ی را خارج از محدوده  حالت ماج  نیبدتر  نکهیا  قتیخوردن؛ اما حق

 .موندیاحتمال نبود به جا م
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م  یمیتصم  سونیآل فکر  که  بهتر  کردی گرفت  و   نیبراش  کاره 

نت  نیکمتر بعنوان  رو  نم  جه یخطر  اون  گرفت.  نظر   خواست یدر 

با    ی شوهر باشه  آزاد  ی ماریب   هیداشته  با  که  کننده  و    ی ناتوان 

ا داشت.  تداخل  برا  ی زی چ  نیآرامشش  من  که  شارلوت   ی بود 

 ستشیل  تیا  اکف  یاهایرو  ی کردن همه    یزندگ  ییتوانا  خواستم،یم

 .که اونو عقب نگه داره ی زیچ چیبدون ه

گ   تلفنم اسم تماس  م  رنندهیزنگ خورد،   تونستم یرو چک کردم، 

 .یکه جاش بود، کارآگاه خصوص  نمی بب

 .برداشتم  تلفنو

 .هستم دیر -

روستوودیا  - دارم  من  دارل  قاتیحقت  ی ...  تو  نگیشارلوت   ی که 

 دا یپ  ی زیچ  هی. فکر کنم  کنم یم  یبررس   ی برعهدم گذاشت  ی پسیپوک

 .کردم
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 و هفتم   ستیب فصل

 د یر

 .خوب بودم ی راز نگهدار ی تو شهیهم من

اطالعات   ی از هفته گذشته جاش درباره    ،یلیبه دال   نکهیوجود ا  با

به    تونستم یم   یشارلوت باهام تماس گرفته بود به سخت   ی مادر خون

که جاش   یخود دار بودن تا وقت  دونستم یشارلوت نگاه کنم. البته، م

  ی کنه کار درست  دییکرده بود رو تا  دایکه پ  یاطالعات  ی بتونه همه  

به   ییاز اون اطالعات حرفا  یلیبود. مخصوصا که خ بود که دهن 

به شارلوت   خواستمیکه م   یدهن گشته بود. ممکن نبود که اطالعات

 .موثق باشه  رینشده و غ  دییبدم تا

شارلوت قرار    دونستمیبود که نم  نیا  قتی حق  نیهم همچن  بعدش

ما    ی نشون بده. هر دو یکه من کرده بودم چه واکنش  ی بود به کار

.  مینبود  بهیغر  گهیهمد  یخصوص  مین به حرنسبت به تجاوز کرد

ا باشه. وارد رسانه    م یحر  دیرسیبنظر م  نکه،یجالب    یهر دومون 

و درعوض اون   کردم؛ی م  ازب  ستشویل  تیو فاک ا  شدمیم  شیاجتماع
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برام   کر  هیهم  که شخص  دهی خر  سمسیماگ   یایرو  نیتر  یبود 

نگذاشته بودم رو نشون   ونیباهاش درم چوقتیکه ه  میدوران بچگ

 ش یواقع  تیکردن هو  دایکردن درمورد مادرش، پ  قی اما تحق  داد؛ی م

که چ به سطح جد  زایو سرگذشتش  م  ی دیرو  زدن  گند  . بردی از 

 .که من روشنش کرده بودم خوب نبوده ی زیگفت که چ شدینم

  ی دادم که بفهمم امشب ک امیامروز بعد از ظهر، به شارلوت پ لیاوا 

از دفتر بره. جواب داد ساعت شش، پس من تا شش و داره    میتصم

رو که الزم بود فردا روشون    ییمنتظر موندم تا پرونده ها  قهیدق  یس

باز کردن در   ی برا  می اصل  دیکار کنه به دفترش برسونم. از دسته کل

 .داخل باشه  یانتظار نداشتم کس دم،دفترش استفاده کر

 .شارلوت هنوز اونجا بود  فقط،

 ؟یزن ی. در نمیلعنت -

  نشو یتا سوت  دیکش   نیی پا  عیکمرش بود سر  ی که رو  یراهنیپ  اون

 .بپوشونه



 
472 

کنم، با نگاه    ی ا  گهیادب بپرخم و رومو سمت د  ی اونکه از رو   ی بجا

 .سر جام خشکم زده بود رهیخ

 .و در قفل بود ی ریساعت شش از دفتر م ی . گفت دیببخش -

 .قفلش کردم که بتونم لباس عوض کنم  -

 .پلک زدم، باالخره خودمو جمع و جور کردم چندبار

 .دیببخش -

ب  برگشتم شارلوت   رونیبرم  که  بشه  بسته  تا  بکشم  درو  اومدم  و 

 .صدام کرد

 !صبر کن -

 .نمشیباز گذاشتم تا نتونم بب  مهین درو

 شده؟یچ -

 .کنهیم ر یگ شهیببندم؟ هم پویز نیا ی... کمکم کنشهیم -

 .ذهنم تا ده شمردم ی باال نگاه کردم و تو به

 ؟ی دیاالن لباس پوش -
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 .آره -

بار   نیاول  ی که شارلوت برا  ی زیه چباز کردم و نگاه انداختم ب  درو

بقدر  ده یپوش ز  ی بود.  لباس  تضاد  پرت   یمشک  ی تور  ریحواسم 

کرم پوست  با  م  شی رنگش  شارلوت  که  بود  لباس   تونستیشده 

 .دلقک بپوشه و من متوجهش نشم

رو   یسع نگاهمو  اون   ی کردم  نشدم.  موفق  اما  دارم  نگه  صورتش 

که مقدار    ی باز  ی   قهیبا    - بود  دهی که پوش  یکوتاه  ی مشک  راهنیپ

 یلیرد شدن ازش خ  ی برا   -دادینشون م   نشویاز شکاف س  یادیز

  ی که پاها  دیرسی زانوهاش م  ی باال   ینچیبود. به چند ا  ریمقاومت ناپذ

جفت   هیکه انگار داخل    دادی مانتها نشون    یب  ی موزونش رو طور

بودن، کفشا  زیکفش نوک ت بلند. خ  ی سر خورده  دلم    یلیپاشنه 

 .فشارشونو پشتم حس کنم خواستیم

 .دهنمو قورت دادم آب

 ؟ ی ریم ییجا -
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 راهنیپ  پیطرف زد. نصف ز  هیپشتشو بهم کرد و موهاشو    د،یچرخ

رنگ متوقف شده    اهیس  ی تور  نی شارلوت بسته شده بود، سر سوت

 .بود

 .شده رمیاالنشم د نیهم ؟ی ببند پمویز یتون یم -

نفس    هی  دم،یکش  یقی نفس عم  ستادم،یرفتم و پشت سرش ا  بطرفش

 .از عطرش قیعم

 ؟ ی ریم ی خوشگل شد؛ اما کجا دار -

 .می دوست باهم بنوش هی دنید رمیدارم م -

  دهیپوش   ی کوتاه مشک  راهنیپ  هیخشک شد. اون    پشیز  ی رو  دستم

العاده م  یلعنت  ی بو  هیبود و   ا  دادی فوق  با  از   ییجورایحال    نیو 

 .جوابش شوکه شده بودم

 دوست؟  هی -

 .بهم برخورد کرده (Mack Truck) مک ونیکام هیکه  انگار

 ...نداره یشده. پس اکه اشکال  رمی آره؛ و د -
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باال بکشم، هرچند که تمام   پشویتونستم ز  ،ییبطور معجزه آسا -

رو پاره کنم و   یلعنت   راهنیبود که اون پ  نیا  خواستم یکه م  ی زیچ

 .بره  رونیب یبا دوست   ستیبهش بگم اون قرار ن

 .به طرفم و لباسشو مرتب کرد برگشت

 رسم؟ی چطور بنظر م -

 .ی مال من باش  رسهیبنظر م ؟یرس یبنظر م  چطور

 .مو باز کنم مشت گره شد گردمیتالش م اطیاحت با

 .ی گفتم که. خوشگل شد -

به چشماش نگاه    تونستیخودم حس کردم اما نم  ی رو  رشویخ  نگاه 

 .رونیتا ازونجا برم ب  دمیچرخ قه،یدق کیکنم. بعد از 

 .شارلوت  یداشته باش یشب خوب -

*** 

که   ی احمق، رفتم به بار  هیاما نرفتم. مثل    رفتم؛یبه خونه م  دیبا

چه    دونمی. نممیرفت یبه اونجا م  سونیرفقام و من قبل از مالقات آل

 .بود   ی لعنت  ی فکر احمقانه    هیکه بود،    ی کرده بودم، اما هرچ  ی فکر
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کم    یکاف  ی به اندازه  شیاثر مست  دم؛یرو سر کش  ی دن ینوش   نی سوم

 کردی گه بده اما هنوز کار م ی شده بود که مزه  

دالر  هیگشتم،    بمویج  ی تو واسه صورت حساب    ی اسکناس صد 

 :بار حرف زدم ی بار انداختم و با متصد  زیم ی رو

 .خوامیم گهید  کی -

 .قیرف  ایکنیم ی رو  ی اد یز ی دار ؟یمطمئن -

کوتاهشو   یسکس  راهنیپ  پیازم خواست ز  وونشمیکه بشدن د  یزن

 .بود ده یقرار پوش ی باال بکشم امشب اونو برا

 :تکون داد ی بار سر  ی متصد

 .ارمیم گهید  یکیبرات  -

 ی   هیچارپا  ی زن رو هی شدم،یکه تو غم و غصه هام غرق م یدرحال

 .کنار من سر خورد و نشست

 .یتو باش کردمیفکر م د؟یر -

درحال  زیر  چشممو سع  یکردم،  کجا    کردمی م  ی که  از  بفهمم 

 .دمشیبفهمم کجا د  تونستمی. چهرش آشنا بود، اما نمشناسمش یم
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 اد؟ینم ادتیمنو  -

 .کرد اخم

. خب... دوست سابقش، فکر کنم  سونیدوست آل -(Maya) ایما -

 .گفتش ی نطوریبشه ا یاز لحاظ فن

 ی. به اندازه کاف کردمیاز اونجا شروع م  دیافتاد. با  نشیبه س  چشمام

ها ممه  اما  بود،  ه   ی خوشگل  که  بود    تونست ی نم  چکسیبزرگش 

اون   ی عادت داشت همش درباره   سونیاومد آل  ادی فراموشش کنه.  

اون   نکهیباشن، ا  کیو ف  یهاش تقلب  نهیس  دیبا  نکهیا  -کنه  یوراج

باشه  هی  دیبا ا  -رقاصه  و   ی جلو  شهیحال هم  نیبا  مهربون  روش 

که    یبوده باشه که زن  ی نشونه ا  نیاول  دیبا  نیخوش برخورد بود. ا

 .شرف بوده. من بشدت کور بودم یب  ذاشتمیداشتم باهاش قرار م

 هیحس    ی برا  روی راه بودم و کل مس  ی   مه ین  ی مست شدن تو  واسه

درست   یکرده بودم، پس حت  یافسرده ط  ی آدم شکست خورده  

 ا یکه توجهمو جلب کرده بود رو پنهان کنم. ما  ی ز یچ  تونستمینم

 .هاشو جلو داد نه یس ی انگار واسش مهم نبود. با غرور و طناز
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 اد؟ یم ادتیحاال منو   نمیبب -

 .فرو دادم وانموی ل ی گرفتم و محتوا دیند حرکتشو

 دوست سابق؟ -

با هم دعوامون شد. از اون وقت تا حاال باهام   شیاوهوم. چند ماه پ -

 .میحرف نزد

که مبخواستم حرف زدن درمورد    ی زیچ  نیتکون دادم. آخر  ی سر

 .بود سونیآل

 :گفت  ایبار برگشت و به ما  ی متصد

 ارم؟یبرات ب تونمیم یچ -

 .خوادیاون م یو هرچ خوام؛ی م لندی سرد النگ آ ی چا هیمن  -

 .من اشاره کرد وانیل به

 .مهمون منه شویبعد وانیل -

 .ست ین ی ازین -

 .میریگی جشن م میما دار ینباشه. ول دیشا -
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 .نگاه کردم  بهش

 م؟یریگی م می دار  یچه جشن -

 .میهرزه خالص شد سونیهر دومون از دست اون آل -

*** 

از حد    شی بلند شد. مطمئنا ب  هیچهارپا   ی تلو تلو خوران از رو  ایما

 .میزده بود یدنینوش

 .خانما یبهداشت سیبرم سرو دیبا -

 :خنده گفت با

 .برام نگه دار مویصندل -

 .باشه -

نوش  نیآخر پ  مین  هی  کینزد  یدنی درخواست  بار   شیساعت  بوده. 

ز   یخال  بایتقر تالش  صندل   ی اد یبود.  داشتن  نگه    شی واسه 

نقطه    نیا  یمدت طوالن  ه ی  ی تموم کردم. برا  دموی . نوش خواستینم

. هیخوب  یلیخ  سی در واقعا ثابت کرده بود ک   ای. مامیاز بار نشسته بود

نداشتم، اون   سونیآل  درموردبحث    ی برا  یلیم   چیکه من ه   یدرحال
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کرد. از قرار معلوم نامزد   فیدعواشونو واسم تعر  ی همه    اتی با جزئ

با   قرار   ایبا ما  ی رفته بود که چند دفعه ا  رونیب   ییاروی  هیسابقم 

 .دنیدیرو م گهیاونا همد دونستهیم نکهیگذاشته بوده، با وجود ا

م  الکل بوجود  زا  توهم  و  برهم  درهم  افکار  به    اورد؛یمعموال  اما 

که    یبه زن  یبود. هرچ  ارانهیامشب واسه من واضح و هوش  ،یلیدال 

  ی پ   شتریب  کردم،ی فکر م  شتریازش خواسته بودم باهام ازدواج کنه ب

که    ی با رها کردنم لطف و محبتو در حقم تموم کرده. زن  بردمیم

عشق    گنیشناخته بودمش. م   یداشتن  وستوفادارو د  کردمی فکر م

 .کوره، اما از قرار معلوم در مورد من، کر، احمق و کور بود

 نیم تا متوجهم بشه. لعنت به آخربار دست تکون داد  ی متصد  ی برا

 .خواستمیم  گهید یدنینوش هی. من یدنیدرخواست نوش

نامزد سابقم، شارلوت... فقط من    ا، یما  - ذاشتنیداشتن قرار م  همه

 - داشتم  ازیبود که من ن  ی زیچ  نیا  دیروزا عذب بودم. شا  نیگاو ا

 .سکس کردن
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 راهن یپ  هیکه    ین یخوش ب  یدرمورد چشم آب  زویهمه چ  شدیم   باعث

سکس  یمشک با    یدرحال  دیپوش یم  یکوتاه  امشب    یعوض  هیکه 

 .بره  ادمی رونهیب

بدون اون نگاه   ی برگشت. واقعا خوشگل بود، حت  یی از دستشو  ایما

تو ز  ی مشتاق  از  ها  ریچهرش.  م   ی مژه  لبخند   - زدیپرپشتش 

ا  یچشما قهوه  م  شیدرشت  نگفته چشمک  بجازدیکه   نکهیا   ی . 

اون    ستاد،یبه طرف من اومد کنارم ا  نه،یبش  شیچهارپا  ی برگرده رو

 .بزگشو به بازوم فشار داد ی ممه ها

 .ی خوب بود  سونیآل ی برا ی اد یتو ز کردی فکر م شهیمن هم-

 .لباش نگاه کردم به

 اوه آره؟  -

 کنم؟یفکر م یبه چ گهید یدونیم -

 ؟یبه چ -

 .رونم رفت ی رو دستش

 .ستیخونم ن ی ایباهام ب نکهیاز ا یانتقام چیه نکهیا -
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آل  کامال بود.  اون  با  م  سونیحق  ما  دیفهمیاگه  با    دمیخواب  ایمن 

رو   سونیپوز آل   خواستمیمن نم  -بود که  نی. مشکل اشدیم  وونهید

که اونجام واقعا دلش    یو درحال  رم؛یازش انتقام بگ   ایبه خاک بمالم  

ا  خواستیم من  خونه،  بره  شده  هرجور  اون  خودم   ی تو  نویبا 

 .دمیدینم

 .با دستم پوشوندم  دستشو

 یاما پا   زه؛ یوسوسه انگ   شنهاد یپ   نیچقدر ا  یدونیو نم  یتو خوشگل -

 .رو دوست دارم(  گهید یکیوسطه )من  گهید یکی

 ؟ین ی بیرو م یکس -

 .تکون دادم  سرمو

 .کردمی م  انتیداشتم خ کنمینه؛ اما من بازم حس م -

پاش بلند شد و    یپنجه    ی شد، بعدش رو  رهیلحظه بهم خ  هی  ایما

 .دیگونمو بوس 

هرزه    دوارمیام - آله یخوشبخت  ی بدونه چه  مطمئنا    سونی. چون 

 .دونستینم
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*** 

ساعت    ی جلسه    نکهیداشتم. بعد از ا  ی روز بعد واقعا حس گوه  صبح 

آخر در  رو  برگشتم    قه یدق  نیهشتم  و  کردم    ی ساعت  کیکنسل 

 .به دفتر رسوندم مویبخوابم، عذرخواه

بود. تا   رشیپذ  ی مرسوله تو  لیمسئول تحو  هیوارد شدم    نکهیهم

 .دردناکم گلومو سوزوند ی معده  دیحرف زد اس

 .نگیشارلوت دارل زهیدوش ی مرسوله برا -

وهمو  رشیپذ  مسئول کرد  امضا  دوازده براش  ده  به  من  که  نطور 

 .شدم از صندوق پول خوردا بهش انعام داد  رهیشاخه گل رز زرد خ

 .احمقم  یلیخ من

 !یاحمق چه

 .احمق عزب )مجرد( هی

 ی کار  هیشارلوت داشت    یبرگشته بودم وقت  ی شب سکس انتقام  به

 ه ی. جون خودت، با  ادیب  رشیگل رز گ  ی تا چند صد دالر  کردی م

گفت. بخار از   یداشت دروغ م   دونستمی. مرونیدوست رفته بود ب
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با   ین یب برا  رونیب  دیو گوشام  باشه  بشدت حس    هوی   نکهیا  ی زده 

 .کردم گرمم شده 

تماس با شارلوت   ی تلفن رو برداشت. بنظرم اومد برا  رشیپذ  مسئول

 .بود

  ل یبهش تحو  نگیمن اونا رو ببرم دفتر خانم دارل  خوامیزنگ نزن. م  -

 .بدم

سطل آشغال و درست از کنارش   ی کردم دسته گلو پرت کنم تو  فکر

که   یصورت شارلوت موقع  دنیدرمقابل د  تونستمیرد شم، اما نم

تلفن   ی وارد دفترش شدم پا  یمقاومت کنم. وقت  دمیگال رو بهش م

 .بود

 .واسه تو  یمرسوله پست -

  رون ید رو بشده وصل بو  دهیچیکه به زر ورق دسته گل پ  یکارت

 .از لحنم مشخص بود شخندی. طعنه و ردمیکش

اونجا - از  کار  ییبفرما،  مشغول  رو   ی که سخت  کارت  برات  بذار 

 .بخونم
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سع  همونطور اون  رو   کرد ی م  یکه  رو  تماس  عجله  شخص   ی با 

رو    کیکوچ  ی اونطرف خط تموم کنه و تلفنو بذاره من پاکت نامه  

 :باز کردم. گلومو صاف کردم، خوندم

گذرون - ام  یعال  یوقت  زود  دوارمیبود.  به  دوباره  .  نمتیبب  ی باز 

 .(Blake) کیبل

 .منفور کامل زیرقت انگ ی  کهیمرت هیمثل  ک؟یبل

 .دور زد تا کارتو از دستم بکشه زشویتلفنو گذاشت و م شارلوت

 .اونو بده به من -

 .سرم نگهش داشتم  ی و باال  دمشی کش رونیاز اون دستم ب کارتو

بهت حقوق ندادم.    یو نوش و وقت گذرون  شیشارلوت من واسه ع -

 .فکر کنم اشتباه کردم

 .قرمز شد صورتش

 ی ربط   چیکنم به تو ه   ی و اوقات فراغتم هرکار  م یوقت شخص  ی تو -

 .رهندا
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 دا یبا کارت تداخل پ  تی شخص  یبوده. اگه زندگ  نجای اشتباهت هم -

 .کنه، مطمئنا بهم ربط داره

 .به کمرش زد  دستاشو

 .با کارم نداره یتداخل می خصوص  یزندگ -

ا - امروز    ی مرسوله    نیگرفتن  م   هیگل  حساب  به  .  اد یتداخل 

 .گذارهیم ریکارت تاث ی رو  نیو ا شهی حواست پرت م

 .ییکه حواسش پرت شده تو  یفکر کنم کس -

مهمان کنار  یصندل ی قدم رو رفت و از رو زشیاز پشت م شارلوت

  ی باال رفت. کارتو از دستم گرفت و صورتشو رو  ستادمیکه ا  ییجا

 .کردی رو لمس م گهیداشت همد بایتقر هامونین ی من خم کرد. ب

 .ستوودیا ادیحسادت بهت نم -

 ستم یمن حسود ن -

 .بهم فشردم دندونامو

 .صورتش نقش بست  ی رو یطانیش  م،یلبخند مال هی
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 ست؟ یبرات مهم ن  افستیچقدر خوش ق  کیواقعا؟ پس اگه بگم بل -

با   -اون پوزخند مغرورانه رو از صورتش پاک کنم  خواست یم  دلم

 .داد زبون داخل دهنشهول 

 ...نکن ی شارلوت، با من باز -

 ؟ ی باز -

 .کردیرو لمس م  گهیهامون همد  ینیب  گهیخم شد، حاال د   کترینزد

 حرف بزنم؟ کیدرمورد بل ی خوایپس نم -

 !(نیبخاطر خدا )بس کن  -

و کل کلمون رو قطع کرد.    اد یداد و فر  ی مادر بزرگ مسابقه    ی صدا

تامون داخل دفتر شارلوت   بهم پس هر سه  زد  درو پشت سرش 

 .م یحبس شد

سر   ادتونیداد و فر  ی صدا  تونهیکل دفتر م  ه؟یمشکل شما دوتا چ -

 .رو بشنوه گهیهمد

کرد.    وونهیزن منو د  نیموهام فرو بردم. ا  ی بهش. دستامو تو  لعنت

 کنن یند حرف زدن تو دفتر م شروع به بل   یکه به آدما وقت  می من آدم
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ب   گمیم که بهش بگن ساکت شه.    ینه آدم  -نییپا  ارنیصداشونو 

کرده بود    خ یکه منو توب  ی بار  نیمادربزرگم، نه کمتر. آخر  ی   سلهیبو

وقت  مال  سر    یاحتماال  من  و  مکس  که  باز  هیبود   ی تو  ی اسباب 

 .میدعوا کرد یدوران بچگ

 .شارلوت شروع به حرف زدن کرد اول

بلند    نقدریمتاسفم. متوجه نشدم که صدامون ا  یلی . من خسیر یآ -

 .بوده

 :گفت یبا بدخلق مادربزرگ

 .ن ییپا ایب  یاز اون صندل -

 .شده بود ناراحت

 ده یخم  ی . هر دومون با سراستادی و کنار من ا  نیی اومد پا  شارلوت

 .میکه در راه بود منتظر بود یخشم ی برا

 .دی بزرگ ش دیهر دوتون با -

 .توجهشو معطوف به من کرد اول
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  ی دوست دارم. هرچند بعض  یلیو من تو رو خ  یمن  ی تو نوه    د،یر -

کارت   هیدست بد )منظور تشب  هی بهت    ی. زندگیش یوقتا کله خر م

داشته(، آره؛ اما به    ی اریبد ب  هی( بهت داده )برات  یبه زندگ   ی باز

  هی  یعنی  نی. ای ریو شکست و بپذ  یبش  میکه تسل  ستین  یمعن  نیا

عم کار  یبکش   قینفس  تمام  دار  یمزخرف  ی اتاو  دستت  تو    یکه 

جد  ،یبکش کارت  چهارتا  و  گود  وسط   کمیبردار.    دیبندازشون 

کنار نکش    قویر  فی آدم ضع  هی)ت*م( جربزه داشته باش پسر. مثل  

 .نشو میو تسل

 .کرد میسمت شارلوت معطوف کرد و صداشو مال توجهشو

عز - تو  زدلم،یو  چم یکنی م  یزندگ  یت یس  ورکیوین  ی ما  دوتا    ز ی. 

 شهی: قطارا و مردا. چون هممیدنبالش بدو  م یست یهست که مجبور ن

 .بگذاره یاول ی حاضره که مارو جا گهید یکی

در رفت. از    ی   ره یو سمت دستگ  دیپاشنش چرخ  ی رو  مادربزرگ

 .انداخت، ادامه داد یپشت شونه به عقب نگاه
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به    قهیدق  هیو    بندمی و درو پشت سرم م  رونیب  رمیمن االن دارم م -

. بعدش از شما دوتا انتظار دارم طبق معمول دمیشما دوتا وقت م

 .نیسرکارتون برگشته باش 

  ق ینفس عم  هی.  مینگاه کرد  گهیرفت، به همد  سیریآ  نکهیاز ا  بعد

 .دمیکش

 .رفتار کردم ی متاسفم که اونطور -

 ی حرومزاده    هیتو رو    نکهیشد؛ و منم از ا  رفتهیپذ  تیعذرخواه -

 .متاسفم دونستمیخودخواه م

 .دمیکش نییپا ابروهامو

 .ی نکرد  نکارویتو ا -

 .زد لبخند

 .ی گیکه م  نطورهی اوه. خب، پس فکر کنم هم -

 .رمیخندمو بگ ی جلو نتونستم

 .شارلوت ی ا وونهیتو د -
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 .دراز کردم دستمو

 م؟یدوست -

 .دستم گذاشت  ی تو کشویکوچ ی از دستا یکی

 .میدوست -

 .سمت در رفتم و بازش کردم، اما شارلوت متوقفم کرد به

 د؟ یر -

 .دم یچرخ سمتش

 .وفتادیاتفاق ن کیمن و بل  نیب  یچی. هام یمن راحت بدست نم -

بهتر  در بود که احساس  ب  ی تالش  به وجود  اما فقط    اره،یدر من 

 .کنم دایپ ی باعث شد حس بدتر

جملش جا انداخته بود   ی که اون تو  ی ناگفته ا  ی من کلمه    چون

 .دم یرو شن

 .هنوز -وفتادهی اتفاق ن کیمن و بل نی ب یچیه -

 و هشتم  ستیب  فصل
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 شارلوت

ها  نمیا - هادسون  یمالگزارش    ی خالصه  ملک  به   مربوت 

(Hudson) ی که خواسته بود. 

رو  سیر یآ  زیم  ی پرونده گوشه    هی رو  کاغذا  اون  کل    ی گذاشتم. 

 .پخش کرده بود زشیم

 ایزود  نیکه به ا  ومد یهفت عصر بود، بنظر نم  بایتقر  نکهیوجود ا  با

 .قصد ترک دفترشو داشته باشه 

 .زدلمیممنون عز -

 .گفتمیم ی زیچ هی دیاما با رونیبرم ب دمیتکون دادم و چرخ سر

 س؟ یری آ -

 .باال آورد نگاهم کرد سرشو

 همم؟  -

غ - کامال  متاسفم.  امروز صبح  بابت  د  ی احرفه   ریواقعا  و   گهیبود 

 .دمی . قول موفتهیاتفاق نم
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ا  ر یغ  بصورت تو  ،ی منتتظره  آ  ی اشک  زد.  حلقه   سیریچشمام 

 .از چشمش برداشت نکشویع

 .م یحرف بزن ایدرو بزن بهم شارلوت. ب -

بزرگ روکش   یاز چهار صندل یک ی ی بلند شد و رو زشیپشت م از

 .دفترش بود نشست  ی انتها گهیشده که مقابل همد

 .نیبش -

همون  ن یمضطرب نشده بودم. ا سیریقبال دور و بر آ چوقت یه  من

 سیسرو  ی مالقاتمون تو  نیاول  ی   قهیسه دق  ی بود که من تو  یزن

 ییبود. تا جا  ختهیر  رونیخانوما کل شجره ناممو براش ب  یبهداشت 

 ی برا  میدرون  لی عرق بود و مجبور بودم با م  سیکه کف دستام خ 

 .مهم مبارزه کن ی دستام تو چوندنیپ

  ن ی ب   یبهم بگ   یکه هرچ  ی دونیم  ؟یدربارش حرف بزن  ی واخینم -

 درسته؟  مونه،یمن و تو م

 .دونمیم -



 
494 

درباره   - گال  ی مرد  ی بهم  اون  بگو.    ی که  فرستاد  واست  قشنگو 

 یسخت رد بش   تی موقع  نیاز   ی خوایم   دیپاره شده؟ شا  کهیقلبت ت

 .واست مهمه دیر دونمیم ؟ی ریاما هنوز با خودت درگ

 .آره. نه. آره -

 .لبخند زد  سیریآ

 .بگو بفهمم ی جوری راحت باش و  -

 .فرستادم  رونیبازدم بلندشو ب   هی دادم و   نمیداخل س  قایعم  نفسمو

که من   هیپسر  هی  کیپاره نشدم. بل   کهیت  ای  ستمین  ریبا خودم درگ -

  م ی و رفت  رونیبا دوستم رفتم ب  شبی. من دشناختمیاز دانشگاه م

  رون، یازم خواست باهاش برم ب. اون  میحرف زد  یکمی.  کیبل  شیپ

عوض کردن نظر    ی از تالشش برا  شتر یب   ی زیاما من گفتم نه. گال چ

 حیواسش توض  نویا  قایدق  دید گال رو د یر  یمن نبودن؛ اما من وقت

حسود  کرد،  برداشت  اشتباه  اون  ا   شیندادم.  از  من  و   نکه یشد 

 .حس کرد خوشم اومد ی اونطور

 .فهممیم -
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م - شروع  ما  وقت  نزد  می کنیهر  ا   م،یبش  کیبهم   وارو ید  نیاون 

 .کشهیم

که روش نشسته بودم    یصندل   ی دسته    ی کردم خط فرض  یسع  من

 .رمیرو بگ

کردم وادارش کنم از حد و مرزا رد بشه با... خب، اون نتونه    یسع -

نم من  بذار  خوامیپس  فقط  اما  هر    دیبترسونمتون؛  اون  که  بگم 

لخت شدن.    مهی با ن  کباری  یکه کرده بودم رو رد کرده، حت  یتالش

رفتم که بهش گفته بودم داشتم با مکس    شیپ  ییتا جا  یمن حت

 .سر قرار رفتمیم

کردن حسادتش اونو وادار به عکس   کی تحر  ی کردیچون فکر م -

 کنه؟ یالعمل نشون دادن م

 .شده بودم سرم رو تکون دادم  رهیخ نیکه به کف زم یدرحال

  دهینشون نم  ی که عالقشو بدون باز  ی مرد  گمی ب، معموال من مخ -

من   ی نوه    ی ریدرگ  میدونیکه ارزش وقتتو نداره؛ اما ما م  هیکنیباز
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  ی سربار کس  نکهی . اون از ارهیآروم بگ   خوادیکه نم   ست ین  نیبخاطر ا

 .ترسه یکه اون داره م یطیبشه که عاشقشه با شرا

که اون خودش    نهیا  قتیاون سرباره؛ اما حق  کنهیفکر م  دی. رنیهم -

  می اونو تقس  یو وقت  کشهیبه دوش م  تشویسربار داره که بار مسئول   هی

 .شهی کنه کنترل و تحملش آسونتر م 

 .شد ره یبهم خ سیریآ

 مگه نه؟ ،ی تو واقعا عاشقش شد -

 .دیصورتم لغز یرو یکه سر تکون دادم قطره اشک گرم نطوریهم

 .متوجهش بشم   تونمیاون مهمم. م ی که منم برا دونمیم -

م - مهم  ، یگی درست  هر دویبراش  مثل    ی .  ازدواج    هیشما  زوج 

الس   نی هست  یرستانیدب  نکهیمثل ا  ن،یجنگیباهم م  ریپ  ی کرده  

. نوه  نیدار  نانیکل عمرتون بهم اطم   ی و مثل بهتر دوستا  نیزن یم

از خودش دور   ترسهی از عاشقت شدن م  نکهیمن تورو بخاطر ا  ی 

 .االنشم عاشقته   نی هم  چون  کنهی . اون تو رو از خودش دور مکنهینم

 کنم؟ کاریمن چ -
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.  یکن  نکارویکردن بهش ادامه بده. هر چند الزمه ا  یبه کم محل -

م ام   ادیاون  نشده    رید  ادیز  کنه یم   نکارویا  یوقت   دوارمیجلو. فقط 

 .باشه

 .و دستمو گرفت دیخودشو کش سیریآ

  گه یسخت د  ی مبارزه    هی  ی تو  ی دار  دیو با ر  ی دید   بی تو قبال آس -

و به    اریفشار ب  دی. به ری قرار بد  تینره خودتو اول  ادتی.  یجنگ یم

کش چالش  به  از  اما  بکشش،  نکش    دنیچالش  دست  خودتم 

 .شارلوت

*** 

آ  ی درباره    شتریب  یهرچ با  م   سیریصحبتم    شتر یب   کردم،یفکر 

 اوردم،یبه خودمم فشار م   دی. من باگه یداره درست م   شدمیمتوجه م 

که سال ها کنارشون گذاشته بودم    ییزا یکارا و چ  ی کار کردن رو

. پس قسم خوردم حداقل گرفتمشونیو از سر م  دادم یرو ادامه م

هر مورد کار کنم و   ی و رو تهخودم هر هف  ست یل تیمورد فاک ادر

که    یباشه. درحال  تونهیم  کیچقد کوچ  ستیببرمش، مهم ن   شیپ

کرده    ش یکرده بودم و داخل کشوم مخف  نتیکه پر  یستیدنبال ل 
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م برا  وانیل  هی   گشتم،یبودم  ر  ی شراب  رو  ختمی خودم   ز یم  ی و 

آ به  نشستم،  با  یتمیآشپزخونه  اول  فکر   دیکه  کنم  کار  روش 

 .کردمی م

 .مرد لخت رو بسازم هی ی  مجسمه

 .بارون برقصم ی تو بهیغر هی با

 .رمیبگ ادی ی فرانسو

 .بشم و برونمش لیف سوار

 .شنا کنم اچهیدر هیبرم داخل  شب

 خط بزنم، مگه نه؟ تونمیرو م یکی نیا خب،

 .کنم دایرو پ میخون نیوالد

قطار داخل    لیر  یخواب رو  نی کاب  هیبار داخل    نیاول   ی مرد برا  هی  با

 .کنم  ی عشق باز ایتالیا

بزرگراه    ریمس  ی عقب اسنپ تو  ی که صندل  یدرحال  شیپ   ی   هفته

جاده رو تماشا   ن ییپا  دریبزرگ پرواز با گال  زاتینشسته بودم و تجه

 .اضافه کرده بودم  ستم یبه ل دیمورد جد هی کردمی م
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 .رمیبگ ادیهجده چرخ رو  هیروندن  چطور

تصم  یدرحال داشتم  بدم   گرفتمیم   می که  انجام  کدومو  اول 

م برم  شیکی.  دمیجویدرخودکارمو  مدام  که  روش.   گشتمیبود 

 .صادقانه بگم، االن وقتش بود

 .کنم دایرو پ میخون نیوالد

کنجکاو بودم. مادرم و پدرم    میکی ولوژیب  نیعمرم درمورد والد  تمام

گرفته شدم راحت    ی که من به فرزند  قتیحق  نیدرمورد ا   شهیهم

بزنم.    کردنی م  قمینداشتن و تشو  یبودن و مشکل دربارش حرف 

 نیبودم که اگه دربارشون حرف بزنم ا  دهیترس  شهیکه هم  ییتاجا

تو که    جادیا  نمیوالد   ی حسو  کاف   انگارکردم  واسم  نبودن،    یاونا 

ب   قتیدر حق  یدرحال کاف  ش یاونا  وقت    یاز حد  و  بودن  برام  هم 

 ،یی جورایبخواد بودن.   تونستیبچه م هیکه  ی زیگذاشتن. اونا هرچ

برن پسش  از  هنوز  من  ه  ومدهیاگرچه،  و    ابقهیدرمورد    یچیبودم 

  نیداستان والد  خواستی. دلم م دونستمینم  میخونوادگ  ی   خچهیتار

دلم    نیبودن؟ همچن  گهیبدونم. جوون بودن؟ عاشق همد  مویونخ

بوده  خواستیم خوب  اوضاعم  بفهمن  که   یمیتصم  نکهیا  -بذارم 
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من    نکهیبود که برام گرفته بودن و ا  یمیتصم  نیگرفته بودن بهتر 

 .خوب بزرگ شده بودم یلیخ

و   دمی کش  قینفس عم  هی  کردم،یشرابمو تموم م   وان یکه ل  یدرحال

 .تلفن رو برداشتم 

 .زنگ خورد  کباری

 .بار دوم ی برا بعدش

 .سر زنگ سوم جواب داد مامانم

 .سالم مامان -

 خوبه؟ یشارلوت؟ همه چ -

بعد از ظهر مثل ساعت    کشنبهی. من هر  دم یصداشو شن  ی تو  وحشت

 .تماس گرفته بودم، اما االن جمعه شب بود ی کر

 .هیعال زیآره. همه چ -

 ؟ ی شده امروز عصر زنگ زد یاوه، باشه. خب، خوبه. چ -

 ...اومم -
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چ  ی   درباره درمورد  بعدش  اما  کردم؛  فکر  حرفم  که    ی رینگفتن 

 -گفت فکر کردم سیریآ

 .خودتو به چالش بکش -

انجام بدم   خوادیکه دلم م   ییاز کارا  ست یل  هیمن راستش دارم   -

قبل از مرگ   ی آرزوها  ستیل  ایمثل باکت    ییجورای .  کنمیدرست م

)که منتظر    ستمی ن  ریپ  ای  ضیکه من مر  ییاما نه به اون معنا، از اونجا

 .مرگم باشم(

 دلم؟ زیخوبه عز یهمه چ یمطمئن -

درباره    از به صحبت  شروع  و  بودم  شده  خارج  ساختن   ی برنامه 

ل  ایآرزوها    ستیل با  ست یباکت  بودم.  اون   دونستمیم  دیکرده 

م نگران  و  باشهیمضطرب  توض  دی. خودم  اون   ای  دادم،ی م  ح یبهتر 

 .شد ینگران م

تاد و   یوقت  ییجورایواقعا خوبه مامان. من فقط...    یآره، همه چ -

 ش یزندگ  ی تو  ییجورایبودم.    یفراموش کردم ک   میمن با هم بود

 ی تو  خواستیکه دلم م  ییو کارا  زایشده بودم و چ بیترک  ایادغام  
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از   ستیل  هیانداخته بودم. پس منم    ق یانجام بدم رو به تعو  می زندگ

  ارم یب  ادیبدم درست کردم تا خودمو به    نجاما  خواستمیکه م  ییکارا

 اد؟ یبنظر م  یکنم. منطق یخودم زندگ ی برا  یتا زندگ

ا  - و  م  ی نطوریاوهوم؛  و جو  ادیبنظر  انگار جست  و   یدرون  ی که 

 ی دار   یگ یم  شنومی . خوشحالم که می درونت انجام داد  ی ادیز  یروح

م  ی رو تمرکز  امیکنیخودت  ز  چکدومیه  دوارمی .  کارا    اد یاون 

 .یخطرناک نباشن ول

 .ستن ین -

 .شناختیساکت موند. منو م یمدت طوالن ی برا مامان

کمکت    ستتیل  ی تو  ی زیچ - توش  بتونم  باشه  ممکن  که  هست 

 کنم؟ 

 .دمیکش گهید  قینفس عم هی

 .آره مامان... هست -

  کشنبه ی. چرا  کردمی سفر کوتاه به شهر فکر م  هی داشتم درباره   -

 هوم؟ می رو در رو با هم حرف بزن میتون یبعدش م  شت،یپ  امین
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 .خوبه -

 ه؟یظهر چ یباشه، نظرت درمورد حوال -

 .هیعال -

که   یحرف نزدن در مورد موضوع  یبرا   م،یبا هم حرف زد  گهید  کمی

معمول   ی . ازم سواال وفتهیاتفاق م  ی به زود  میدونستیهر دومون م

از  .  می در مورد شغلم، دوستام، مسائل مال  -دیرو پرس درست قبل 

 :گف  میتماس رو قطع کن نکهیا

دربارش.    یکن  یکه احساس کن  ی نکرد  ی بد  چکاری تو ه  -شارلوت -

 .ی تو دوستم دار دونمیمن م 

 .شدم آروم

 .ممنون، مامان -

*** 

داشتم روزمو    می دفتر، تصم  دمیدوشنبه، زودتر از معمول رس  صبح

به  و  کنم  ترک  دفترو  از  وقت  سر  بتونم  که  تا  کنم  شروع  زودتر 

 .سمیاسم بنو  ی کالس مجسمه ساز  ی هنر ها برم تا برا  ی برا  ی مرکز
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قهوم تموم بشه حواسم به   دنیکه منتظر بودم دم کش  یدرحال  اما

ازرو حت   م یگوش  ی خوندن  که  شد  حسگر    یپرت  نشدم  متوجه 

نفر    هی  نکهیکارش تموم شده بود و ا  دادی عالمت داده بود، نشون م

 .بود ستادهیاومده بود پشت سرم ا

 .ی باش سبالیطرفدار ب کردمیفکر نم سبال؟یب -

 نیزم  ی خورد و رو  زیاز دستم ل  می گوش   دم،یکردم و از جا پر  وحشت

 .افتاد

 .میتو که تا حد مرگ ترسوند -

 .برداشت مویخم شد و گوش دیر

 .واسه تو یحت  ، یو نگران ی پریم نییباال پا ی ادیتو امروز صبح ز -

 .انداخت م یبه صفحه گوش ی نگاه

 ؟ ی امشب بر ی باز ی برا ی خوایم -

 ؟ ی چه باز -

 .زد پوزخند
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 .سوالو حدس بزن ی جوابا -

و شروع   دیکش  رونیب   نتیداد دستم، ماگ هامون رو از کاب  مویگوش

 .قهوه کرد ختنیبه ر

لوگو  یوقت - آشپزخونه  داخل  آستروس  ی اومدم   هاستون 

(Houston Astros) تو داشتدمید  تی گوش  ی رو  رو   ی.  آمارا 

 مگه نه؟ ،ی خوندیم

 .اوه. آره -

 .ابروش رو باال برد هی

 ؟یسبال یطرفدار ب -

 .نه واقعا -

 ؟ی شرط بند -

 ها؟  -

 ه یبره به    خوادینم  سبالهیب  ی که درحال خوندن آمارا  ی نفر  هیچرا   -

 قمارباز؟ هی ای سبال،یطرفدار ب هی ،ی باز
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 .زنیمن فقط... بنظرم آمارا شگفت انگ -

 .مضخرف نگو   گفتیدرآورد که م یشکلک دیر

 .کنم یم نکارویمن ا ؟یچ -

 ی کردن قهوه هامونو تموم کرد و ماگ منو دستم داد. قهوه    درست

 .کردی چمام نگاه م ی تو  میخودشو مزه مزه کرد، مستق 

 شارلوت؟ هیچ تیواقع لیدل -

حال   نیدروغ گفتن بهش نداشتم، با ا  ی برا  یلیدل  چی. ه دم یکش  آه

تما درمورد  زدن  پ  لمی حرف  والد  دای به    شه یهم  میخون  ن یکردن 

  انت یحس کنم که انگار داشتم به مادرخوندم خ  شدیباعث م  یلیخ

مکردمی م کلنجار  خودم  با  درگ  رفتمی.  ا  ریو  با  مادرم    نکهیبودم، 

 .نداره  یکالداده بود اش نانی بهم اطم شبید

 .بود دهیمنو خونده بود، پس فهم  ستیل تی قبال فاک ا دیر

د - خوندگ   روزیمن  فرزند  درمورد  مامانم  ت  میبا  زدم.   بایقرحرف 

  ی دی. تنها اطالعت جددونستمیکه بهم گفت رو م  ییزا یاز چ  یلیخ
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کردن،   دایخونه پ  میتیمنو داخل    یبود که وقت  نیکردم ا  دایکه پ

 .شده بودم دهیچیهاستون آستروس پ ی پتو هیمن داخل 

 .دیلرز دیر ی تو چهره  ی زیچ هی

 هاتسون آستروس؟  ی پتو هی -

 .تکون دادم سر

دنبالش گشتم و    نترنت یپس تو ا  ه، یچ  هیلوگوش شب  دونستمینم -

ذهنم سرگردون شده   یکردم. فکر کنم وقت  داشیپ  میت  تیسا  ی رو

 .آمارا جذب شدم ی به خوندن همه  

ا  ره یخ  بهم  با  م   نیشد،  انگاربنظر  نگاش  از   دیرسی حال  تمرکزشو 

 :گفتم   ی. به شوخکردی رفتار م   بی قطعا داشت عج  دیدست داده. ر

 ی زیچ  یدوست  می تونی و ما نم  یهست (Yankees) ایانکیطرفدار   -

شده    چیآستروس قنداق پ   ی پتو  هیکه من داخل    ییاز اونجا  م؟ی باش

 بودم؟

 .برم  دیمن با -

 .گفت  ییهوی
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 .شده رمیت دارم د قرار مالقا هی -

 و نهم  ستیب فصل

 د یر

 .تگزاس بزرگ بود ی رهبر

تموم کرد. من   عا یگذروندن دو هفته داخل هاستون رو سر  جاش

 یچطور به شارلوت بگم چه اتفاق   نکهیا  دنیفهم  ی برا  ی شتریوقت ب

از سرش بندازم   شویواقع  نیکردن والد  دایو چطور فکر پ  وفته یداره م

 .موضوعو بفهمم نیتا بتونم واقعا مطمئن بشم چطور ا

 ی زیچ  هی  -براش درست کنم  یحواس پرت   هیگرفتم    میتصم  پس

با احتماال  م  د یکه  فکر  دکردمی بهش  جد  دمی.  شارلوت   دایکه 

سرور   ی رو  ستشیل  تیچرخ رو به فاک ا  18  هیروندن    ادگرفتنی

 .اضافه کرده بود. فقط شارلوت

جمعه بعد از    هی   ییجورای  یینها  یگرفته بودم حواس پرت  میتصم

  ع یشرکت توز  هیرو از    یچرخ واقع  18  هی  ی اجاره    وفته،یظهر اتفاق ب 
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ماش  تیریمد اونا  تو  نوی کردم.  داخل    یخال  ی محوطه    هی  ی برام 

 .پارک کردن (Hoboken) هوبوکن

ر  ادیز   میدیرس  یوقت شارلوت از  بود.  نگذشته  هوا  شدن  وشن 

 .میبود چرا ما اونجا بود دهینفهم

 ی . چرا ما تودیملک جد  هی  دنید  میریم  میدار  یفکر کردم گفت  -

 م؟ی هست یمحوطه خال نیا

 :رو خاموش کردم، گفتم  نی ماش

. به همون ی شرکت سخت کار کرد  ی واقعا برا  ری دو ماه اخ  نیا -

رابطه   که  هستم. حس    ستمیرئ  دست،یچیپ   مونیشخص  ی اندازه 

چقدر قابل   -ستی بعنوان رئ  -بهت نگفتم  یواقعا به قدر کاف  کنمیم

 .یهست ریتقد

متروکه داخل   نگی محوطه پارک  هیداخل    ی اریمنو ب   ی مجبور بود -

  م، یهست (Jersey) یاگه داخل جرس  ؟یرو بهم بگ  نایهوبوکن تا ا

 .ادیشام بهتر به کار م هی

 .نیاونجارو بب -
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 .بزرگ افتاد ی شارلوت به سکو نگاه 

 .ونهیکام هی -

 .چرخ 18 هی. ی ونینه هر کام -

 .بوده یافتاد منظورم چ  شیدوزار  بالخره

 .ی کردی منو م یجاسوس یتو داشت -

  ت ی چرخ( رو به فاک ا  18بد )  ی از اون پسرا   یکی روندن    رایاخ -

 ؟ ی اضافه نکرد ستتیل

 .کرد و صورتش از هم باز شد لیتحل هیبه تجز شروع

 برونم؟  شونویکیتا  نجامیمن ا ؟یگیم ی جد -

 ی جاده، مخصوصا چون که تو حت  ی تو  مشیببر  می تون ی خب، ما نم -

  یکیفکر نکنم    ن ی . همچنی هم ندار  یمعمول  ن ینامه ماش  یگواه  هی

محوطه   نیا  ی خودتو تو  ی تونی مردن باشه؛ اما م  ی از ما امشب آماده  

 .ی سرگرم کن
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باشه که استخدام    یاون مرب  کردمی که فکر م  یکس  نکهیتوجه به ا  با

  نی بود، با سر بهش اشاره کردم تا دنبالم از ماش   دهیکرده بودم رس 

 .بشه  ادهیپ

 .ایب اال ی -

 یچرخ راه افتاد که کنارش کلمات ج  18همراهم سمت    شارلوت

 ا ی (JB LEMMON DISTRIBUTION) وشنیبیستریلمن د  یب

بلند   شیبا ر  دهیمرد ژول هیشده بود.   دهیکش ی ب یج  ی مویل عیتوز

 .شد  ادهیتر پ یمیقد (Ford Taurus) فورد تورث هیاز  د یسف

 .برو بچ ریعصر بخ -

 .نگاه انداخت نییشارلوت از باال تا پا به

 .ی شارلوت باش دیتو با -

 .بله آقا -

 ؟ یروندن ی هستم. آماده  (Ed) من اد -

 .پاهاش بلند شد   ی پاشنه ها  ی نگاه کرد و لبخند زد، بعدش رو  بهم

 !آمادم -
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که اسمش اد   یکه مرب  یراننده نشست درحال  یصندل  ی رو  شارلوت

رو من پشت سرشون خم   یصندل   ی بود،  نشست.  کنارش  مسافر 

 .دیرس یخواب راننده بنظر م  ن یکه بنظر کاب  ی زیچ  ی تو  نیی شدم پا

 .عاتتهیچک کردن ما  ی که الزمه انجام بد  ی زیچ نیاول -

 .عالمه آب خوردم هیاوه، من خوبم. امروز  -

 .دیخند

 .دم ی. نشونت من یدارل ونن،یکام  ی جلو  عاتیما -

 گوشش زمزمه کردم؛ ی تو

 بگمش؟ ی نطور یاز حاال ا دیمنم با ن،یدارل -

 .رفت دنبالش ونیکام رونیب عایبرگردن شارلوت سر  نکهیاز ا قبل

 ی ا یب  دی. بای کن  میتنظ  نجایا  ی دای کل  نیبا ا  تویحاال، الزمه صندل -

 .ی رو نسبت به کاپوت داشته باش دید نیباال تا بهتر

  یکه به شارلوت لم داده بود از سمت صندل  یتیداشت از موقع  قطعا

تجربه داشت اعصابمو   نی. کل اکردی کاملو م  ی مسافر سو استفاده 

 .ختیریبهم م
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  نکارو یا  نکهیاما قبل از ا  ،یروشن کن   تویزلیموتور د  یتونیحاال، م -

 .یکالجو فشار بده و مطمئن شو که دنده دو هست  ،یکن

صدا  شارلوت کرد.  روشن  د  ی موتورو  موتور  فضا   ی تو   یزلیغرش 

 .و دود به هوا بلند شد  دیچیپ

 ه ینقل  لیوسا  ی   هی که بق  یکنینگاه م  رونویب  ی حاال، وانمود کن دار -

 .کالجو ول کن  ی. اگه مشخصه، به آرومی نیبب  انویکه دارن م ی ا

 .با دقت دنبال کردن دستور العمالشو ادامه داد شارلوت

تا باال ببر. بعدش کالجو   1200گاز بده. سرعتو حدود    کمیحاال   -

 .ریول کن، کالجو بگ

داشت   برونه  ی روز  هی  ونارویکام   نی از ا  یکیکه جدا قصد داره    انگار

 ی دستا  ی دستاش رو   ی . چشمامو فقط رود یپرسیم  یازش سواالت

 ن ینگه داشته بودم. هم  کردنی شارلوت همونطور که دنده عوض م

  م ی شونیپ  ی بزرگ شروع به حرکت کرد قطرات عرق رو  ونیکه کام 

 .بودم  زهیهدف و انگ یآدم ب هیدرحال شکل گرفتن بود. من 

 !ووهو -



 
514 

 .دیکش  غیمحوطه زد ج  ی دورشو تو نیکه اول نیهم شارلوت

 .پارک گذاشت یجا  ی رو تو ونی کام ،یرانندگ  یساعت  م یاز ن بعد

بزرگ رها   ی سکو  یکه شارلوت و من رو تو  یشد، درحال  ادهیپ  اد

 .کردی م

 .دیبود ر زیجدا شگفت انگ  نیا -

 .خوشحالم که خوشت اومد -

شروع شده بود به تجربه   یوقت کش  زم یمکان  هیکه بعنوان    ی زیچ

با اون درش سه  لیتبد  ی ا شدم. شوق    میشد که خوشحال بودم 

خط   ی کمک کردن بهش برا  ن یبود. همچن  ی مسر  شهیشارلوت هم

 .دادیبهم م   یحس خوب ستشیاز ل گهیمورد د  هیزدن 

از بزرگراه    یفیرفت و آمد ضع  ی ساکت بود. تنها صدا  ونیکام  داخل

 .دی رسیفاصله به گوش م نیدر ا

که من نشسته بودم    ییگرفت از پشتش بره باال، جا  میتصم  شارلوت

رو  کش  یتخت  ی و  صندل  دهیدراز  پشت  درست  که  راننده    یبودم 
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کاب رو  نیداخل  جلو  رفتم  سرعت  به  کنار   یصندل  ی بود.  مسافر 

 .راننده

 :بلند کرد باال برد پاهاشون

ا - کام  هینجوریپس  راننده  کنم    کنن، یم   یزندگ   ونایکه  فکر  ها؟ 

کشور، توقف کردن و    ی باشه، سفر کردن تو  یشغل باحال  ییجورا ی

 .مختلف ی جاها ی تو دنیخواب

 :گفتم هیکنا با

خوابشون ببره و خودشونو به کشتن بدن...    نکهیخطر ا  ی به استثنا -

 .فکر کنم بتونه... سرگرم کننده باشه

 :بالش بطرفم پرتاب کرد، بعدش گفت هی یشوخ به

 .تنها سفر کنم خوامیمن نم دن،یتنها انجام م  نکارویاونا ا البته، -

داخل تخت جمع کرد تا خودشو راحت تر کنه، واضح بود   خودشو

 یول کنه. خدا ونو یکام  ایزود  نیقصد نداشت به ا چیکه شارلوت ه

دارم   دونستمیکنارش دراز بکشم. اگه م  خواستیمن، چقدر دلم م 

لونه    برمشیم رو  ی به  با  18  ی سکس  به    دیچرخ،  مطمئنا 
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. هرگز به ذهنم خطور کردمی دوباره فکر م ونیکام نیا  ییماجراجو

 .تخت خواب اونجا باشه   هینکرده بود که 

به داخل گرداب    میبودم، تصم  دهیمسافر چسب  یصندل   به گرفتم 

 :دینشم. پرس   دهیکش

 م؟ یوقت بگذرون نجایا  یکمی میتون یم -

 .باشه  یخوب ی   دهیفکر نکنم ا -

 .آرامش بخشه  یلیچرا نه؟ خ -

 شهر بهتر باشه.  میبرگرد نکهیفکر کنم ا -

 :ی گانیبا

 ؟ ی چون کنار من بخودت اعتماد ندار -

 .گرفتم موضوعو عوض کنم   میبجاش تصم  چوندم،یسوالشو پ  جواب

 ک؟یقرار با... بل هیمثل  ،یباش  ییجا دینبا -

 .دیزبونم چرخ ی فحش با کراهت رو هیمثل  اسمش
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 شدیم   تی... حسودیپرس یاما چرا م   رم؛ ینم  رونیب  کی نه... من با بل -

 کرده بودم؟ نکارویاگه ا

باق   خواستمینم ساکت  خواستم  فقط  بگم،  دروغ  بمونم.    یبهش 

 .کامال روشن شده بود  شیپ ی بهرحال، حسادت من چند هفته  

  ی منو داشته باش   یتون ی که م  یدونی م  ی بشه وقت  تی حسود  دیچرا با -

 د؟ یر

 :خشم گفتم  با

 .داشته باشمت تونمینم -

 .ی ترسی. تو فقط م یتونیاوه، اما م -

 .بسه -

که واقعا   ی زیچ  ی شدم گفتم، هرچند همه    دیکل  ی دندونا  نیب  از

باهاش    ذارهیکه م  ییبود که بهم کارا  نیا  دن یشن  خواستیدلم م

 .دمیبکنمو بگه. سرمو تکون دادم و آه کش

 شارلوت؟  ی تو از کجا اومد  -
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جواب بدم   تونمی که من نم  ی. درحالیپرسیازم م  نویهم  شهیهم -

تو وارد شدم.   یزندگبه    ی چطور  دونمیم   قایاصالتا از کجا اومدم، دق

 .که هرگز بهت نگفتم  ی زیچی. ی دونیهست... تو نم ی زیچی

 بود؟  یچ منظورش

 ...که  ستمین  نیمن دنبال ا -

 بگم؟ میرو مالقات کرد گهیچطور همد نکهیبرات داستان ا شهیم -

 .میرو مالقات کرد گهیهمد ی چطور  دونمیم -

که من    ی کردیفکر م   شهی. تو همیدون یاما نم  یدونیم   یکن یفکر م -

.  وم یونیل یبرج م  دیرفتم بازد  یوقت  کردمی باهات م   ی باز  جوریداشتم  

 .داستان وجود داره نیا ی برا  ی شتریب زیچ

ا  شهیهم  من افتاده تعجب    زایچ  نیا  ی چطور همه    نکهیاز  اتفاق 

  چوقت ی. هنه یشد که اومد اونجارو بب  ی بار چجور  نیکرده بودم، اول

 .وسط کم بود نیا ی زیچ هی. د یرسیبنظر نم ی کامال منطق

 ی شد  میچطوره وارد زندگ  نکهی. ای کنیپس چرا برا روشنش نم -

 نگ؟یشارلوت دارل
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 .تخت کنارش ضربه زد ی رو ییجا

 ؟ین یکنارم بش نجا؟یا ی ایم -

 .نکنم نکارویا دمیم حیترج -

 لطفا؟ -

 ی تخت رفتم. وقت  ی کنارش رو  ییبه طرف جا  ،یلیم  یاکراه و ب  با

بب تا  چرخوندم  همد  نمشی صورتمو  کنار  هامون  قرار   گهیشونه 

 .داشتن

 .میدیرو د گهیخب، شارلوت. بهم بگو چطور شد که همد -

 :گفت ی سرد  یلیحالت خ با

 .سرنوشت بود -

 .دمیخند زیر

 ...سرنوشت -

 .آره -

 تو؟   یدونیاز کجا م -
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فروش  هیبه    موی عروس  رهنیپ - دوم  دست  بودم    یفروشگاه  برده 

با    دهیسرخ گلگون پوش  رهنیپ  هیکه اونجا عاشق    یبفروشم. درحال

 .پر شدم

 .با پر ده یپوش  رهنیپ

  قا یموضوع جالب نبود. آب دهنمو قورت دادم، دق ن یا گهید ،ییهوی

. اگرچه ظاهرا شناختمیرو م  زدیکه داشت دربارش حرف م  یلباس

از    دنید قبل  عروس  عروس  هیلباس    اورد، یم  یبدشانس  یمراسم 

 .کنم  دییاصرار کرده بود که من انتخابشو تا سونیآل

که انتخاب کرده   یمرسوم بود، لباس  ریمتعارف و غ  ریکه غ  یدرحال

 .بود بایز ی زیبود بطور شگفت انگ

 :کردم زمزمه

 .شناسمیلباسو م -

 بهت نشونش داده بود؟ ش؟یبود دهیپس تو د -

 .آره -
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  ی نوشته بود  تی نوت پد شخص  ی که تو  یرنگ  یآب  ادداشتیمن   -

بود که من اسمتو    ی کردم. داخل دوخته شده بود. اونطور  دایرو پ

  .دمیفهم

تنها   ادداشتیواقع من لباسو بردم خونه چون اون کلمات داخل    در

مبادله هم بود. من هنوز   هی  ی. پس اون حتده یاعتبار خودمو بهم م 

 ادداشتیکه اون    ی مرد  ی . درباره  زونهیکمد لباسم آو  ی دارمش. تو

 .بود بایو ز ایر یساده و ب  یلیرو نوشته بود کنجکاو بودم، چون خ

  ی وقت  گرفتم،ی. لبمو گاز مدمیشنی داشتم م  یباور کنم چ  تونستمینم

 .اون گفتن قصه رو ادامه داد ساکت موندم

  د یچنتا نشونه وجود داشت که شا  دمت،ید  سبوکیف  ی تو  یوقت -

ن  چوقت یه  یعروس از قبل همه    وفتاده یاتفاق  بوده. به هرحال، تو 

ا  ی زیچ از  بعد  ا  نکهیکه  و  گرفتم  باهات  مالقات  افتاد قرار  تفاق 

بطور حتم هی دونیم نداشتم همه چ  چی. من  که    ی طور  زیانتظار 

 ی زیاون چ  فهممی و حاال م  زد؛یمکه؛ اما لباس منو صدا    ر ییهست تغ

فقط    شتریب ن  هیاز  الزم  بود.  ا  گهید  ستیلباس  داخل    نکهیبه 
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باور دارم   شهیمواجه شدم اشاره کنم. من هم  سیریبا آ  ییدسشو

 .کنم  دایکه قسمت بود تو رو پ

 . یلعنت

و   نگیشارلوت دار   ی . من درباره  رمیاون لحظه دستشو بگ  نتونستم

  یی جادو  زیچ  هی  شه یکرده بودم. هم  یوارش شوخ  یپر  ییگرد جادو

ظاهر شده    میزندگ  ی که اون حاال تو  ی درموردش وجود داشت، طور

قصه    نیکه ا  کردمی اعتراف م  دیوارونه کرده بود. با  زویبود و همه چ

  ی منطق  یلیحال، خ  نیاما در ع  کرد؛خود    یمنو از خود ب  یکمی

 .دیرس یبنظر م 

 .صاف کردم گلومو

 .بگم یچ دونمینم -

 ؟ یستین یاز دستم عصبان  -

 باشم؟ یازت عصبان نیبخوام بخاطر اچرا  -

 اجازه وارد شدم؟  یب ت یخصوص  میچون به حر -
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عصبان  تونم ینم - ا  یازت  وجود  با  ا  ی طور   نکیباشم.  به    نجا یکه 

اونم   ی جون تازه داد   میو به زندگ   ی من اومد  ی ا ی... به دنی دیرس

 .داشتم ازیکه واقعا بهش ن  یوقت

 .یکن یمنو از خودت دور م یو حاال تو دار  -

 .و بحثش تموم شدست   میقبال حرف زد  نیشارلوت... ما درمورد ا -

 :شد، بعدش گفت  ساکت

شروع   زیچطور همه چ  نکهیاز ا  دن، یرغم صدمه د  یعل  ، یدونیم -

ن  پشمون  اون  ستمیشد  من    ی لیخ  ادداشتی.  کرد.  کمک  بهم 

 یداد که عشق و احساس وجود داره... زمان   دیخوندمش و اون بهم ام

 هیاگه اون    یو افسرده بودم. حت  د یو عشق نا ام  ی که من از زندگ

 .برم  یاز زندگ دی برگ جد هی هتا ب کنهیتوهم بوده، هنوزم کمکم م

ب   یلیخ و  نم  ایر  یصادق  من  چرا  بههش    کمشوی  تونستم ی بود. 

 .توهم نبوده هیبهش بفهمونم که همش   خواستمیم؟ مبرگردون

 .شارلوت ی من اشتباه نکرده بود ی تو درباره  -

 :تامل گفتم یب
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که من قادرم   هیدرک و فهم  ی بود. فقط تو  ی صادقانه ا  ادداشتی -

نسبت   سونیعشق آل  نکهیا  نم،ی اونچه که بوده بب  ی برا  تیموقع  هیاز  

  ی و جور نبود. پس عشق   کسانیبه من با عشق من نسبت به اون  

بود؛ اما    یآل اشتباه  دهیا  ی   هیکه من نسبت به اون داشتم بر پا 

وجود   ی ... تا حدیشناخت   ادداشتی  وناز ا  ی کردیکه فکر م   ی مرد

 .داشته

 .دمی کش یو منقطع قیعم  نفس

  ه ی خودمم    داشت. من   ی زیچ  هیواسته تو    ادداشتیجالبه. اون   -

 ی نوشته بود، اما برا  سونیکه آل  یادداشتیکردم.    زون یآو   ادداشتی

 ای ر  یب   ی لحظه    هی رو بهم زد،    ی نامزد  ی کامال متفاوت. وقت  لیدل  هی

 ی اومد دفترم، رو  مونیهفته قبل از عروس  هینبود.    یواقع  یمیو صم

با ازدواج   ی من بود نشست و گفت که وقت  ابل که مق   ی مهمان  ی صندل

م فکر  کرد  موافقت  من  برا  کردهی با  ازش    یباق   ی قراره  عمرش 

 قهیحرفشو زد تا چند د  یمراقبت کنم، نه برعکسش. فکر کنم وقت

  .شوک بودم ی بعدش تو
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 ه یبره،    نکهیداشت؛ اما قبل از ا   ی سرد و حالت کار   یلیخ  زیچ  همه

روش    دشویبرداشت و شماره تلفن جد  زمویم  ی رو  ی از کاغذا  کهیت

از قبل   امکانات    دیتلفن جد  هینوشت. ظاهرا  از  گرفته بوده چون 

 مییباال   ی کشو  ی کاغذو تو  کهی. من اون تکردی تلفن من استفاده م

درباره   نکهینگه داشتم. نه بخاطر ا  کنمدت مم  نیتر  یطوالن  ی برا

که   یاسخاطر که احس  نیتلفن زدن بهش فکر کردم، بلکه به ا  ی 

 . ارهیب ادمیاون لحظه داشتمو به 

 .رو نگاه کردم نییتکون دادم و پا سرمو

  هی  ی رو  دنیمثل نمک پاش  یحس  دم،ید   ادداشتویهر روز که اون   -

بار   نیآخر  ی کشو رو باز کردم، برا  ش،یزخم داشت. پس دو روز پ

نگاهش کردم، مث توپ چمالش کردم و انداختمش داخل سطل  

باعث شد اونکارو کنم.    یآخرش چ  ستمیمطمئن ن  یآشغال. من حت 

 .فکر کنم فقط گذر زمان بود

با هر   رهیرو فرا گرفت شارلوت بهم خ  ونیسکوت کام   یوقت شد. 

 نیبودن باهاش داخل اتنها    شتری و ب   شتریکه گذشت، ب  ی ا  هیثان
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که در هوا   یاحساسات  ی با وجود همه    کردم،ی رو حس م  ونیکام

 .معلق مونده بود، خطرناک بود

 :گفت 

 .دمش ی االنم پوش نیهم کنمیبه تو فکر م  پوشم،ی هر وقت اونو م -

. زدیداشته حرف م  یچ  ی تا بفهمم درباره    دیطول کش  هیثان  چند

 .دتش یاالنم پوش نینبود هم  رهنیپ ی درباره 

 .اوه

 ش؟ی ن یبب ی خوایم -

 .آره

 .آره

 .آره  ،یلعنت

 .نه -
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دامنشو باال آورد و پاهاشو باز کرد گوش نکردنو انتخاب کرد،  یوقت

 داد، ی من با رز قرمز رنگو نشون م   یکه شورت مورد عالقه    یدرحال

 .منو بکشه کردی م یبه وضوح، داشت سع

ا  - فکر  پوشمیم  نویهر وقت  نوازش    کنمیم  به دستات  تورشو  که 

 .کشهیو بهش دست م  کنهیم

 .گرفته بود صدام

 .پاهاتو ببند  -

م - فکر  م  هی منو    نکار یا  یکنیچرا؟  هرزه  م  کنهیزن    خوام یچون 

ن   هینشونت بدم؟ چون من واقعا   سن    نی. من در استم یزن هرزه 

ادامه بدم، فقط    تونستم یم   کنمیآرزو م  نکهیسکس نکردم و با وجود ا

 .باهاش سکس کنم خوادیمرد وجود داره که دلم م  هی

 .به سرعت داغ شد بدنم 

 .نیی پا اریدامنتو ب -

دلت بخواد.    نویا  ادیکنم؟ چون بنظر نم  نکارویا   خوادیواقعا دلت م -

  ه یزیچ  نی. واقعا فکر نکنم ایو چشم ازش بر نداشت  ی تو عرق کرد
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و بدنت داره   گهیم  زیچ  هیت  . فکر کنم ذهنت داره بهی خوایکه م

 .بندمیاما باشه، من پاهامو م کشدت؛یم ی ا گهیبه سمت د

که فکر    یآروم شد، درحال  کمیهمون وقت که ضربان قلبم    درست

 .اووردیکردم اون پاهاشو بسته باشه، حاال داشت شورتشو در م

 .خط نگاهم باال آورد یاونو رو شارلوت

 ش؟ یخوایم -

 .آره

 .آره

 .آره  ،یلعنت

 .نه -

 .نجایا -

داخلش   دستمو انگشتام  بسته شدن  از  قبل  رو  و شورت  کرد  باز 

 گذاشت. 
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خاطر که    نیداخل مشتم شوکه شدم. نه فقط به ا  ی حس مرطوب  از

اون شورتشو بهم داده بود، بلکه اون شورت مرطوبشو بهم داده بود. 

 .تنم تکون خورد نییپا

 کی که داشتم تحر  یدستاشو دور زانوهاش حلقه کرد و من  شارلوت

 .کردیرو تماشا م دادمی و وا م شدمیم

  قا یفرو بردم و عم  ی تور  ی پارچه    ی تو  موین یمقاومت نداشتم، ب   توان

کنندش؛ و همون   کی تحر  ی عطر زنونه    دم،یبو کش  نشویریعطر ش

بود که باالخره منو نابود کرد و مقاومتمو شکست،    ی زیبود. اون چ

 .برده بود  نیعدم بروز احساساتمو از ب واریدارو که د هیمثل 

 .خواستم یم  شتریب

 ی شکمش گذاشتم، درحال  ی به سمتش چرخوندم، سرم رو رو   بدنمو

سع نشون  کردمی م  یکه  عقل  ی هر  سالمت  و    ی از  بدم  نجات  رو 

وجود نداشت. همونطور که سرمو سمت پاهاش   یچی بشم. ه  اریهوش

 .چشمامو بستم، زانوهاشو از هم باز کردم بردمیم  نییپا

 .دیو مضطرب خند یعصب د،یکش یآه شارلوت
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 :گفتم دم یبوسیوقفه داخل روناشو م  یکه ب  همونطور

 خنده داره؟ یکنیفکر م -

 -آره. من -

هسته درون زنونش که کامال    ی رو  ی که دهنم به سخت  ی ا  لحظه

  ی . همونطور زبونم تودیلخت بود فرود اومد، دست از حرف زدن کش

م کردش  باد  تپل  لذت    دیچرخیگوشت  صافش  و  نرم  پوست  از 

. ممکن بود پشت گردنم قلقلکش بده و حس خارش درش بردمیم

ناراحت باشه.    دیرس یکنه، اما انگار واسش مهم نبود و بنظر نم  جادیا

 .بدن لرزانش مدرکش بود

 م یزندگ  ی تا حاال تو  چوقتیه  گفتم، ی بار، همش به خودم م  هی  فقط

داخل   بودم  فکر   هینخواسته  چون  کنم.  مرطوب  حساسو  نقطه 

بدن زنونه،    نیمزه، ا  نیدوباره نداشتنش شنکجه آور بود. ا  چوقتیه

انتها  نیا تو  ی خواسته    ی زن...  بود.  تو  ی من  قلبم،    ی استخونام، 

 ه یشدن مثل    الشیخ یشده؛ و ب  همن ساخت  ی شارلوت برا  دونستمیم

من   ی بود که اونو برا  یمیصورت از طرف کائنات عظ  ی تو  یلیس

 .فرستاده بودن
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 .از دستم بره ذاشتمیچطور داشتم م دونستمینم

 .نم تصور ک   تونستمیکه تا حاال م  یهست  ی زیتو خوشمزه تر از اونچ -

خودش   ی تر تو   ق یدور سرم حلقه کرد، شارلوت منو عم  دستاشو

از مدت زمان  ی فشار داد. همون زن بعد  دنبالش    یطوالن  ی که من 

داشت. انتظار    یواقع  ریاومده بود مقابل دهنم. حس غ   ی هویبودم  

  دن یترک  ی آماده    می ختگیبه اوج برسه. برانگ  ی زود  نینداشتم به ا

 .بود

 :گفت 

 .متاسفم -

بود که تا حاال تجربه کرده   ی زیچ  نیباتریز  نینکن. ا  یعذرخواه -

 .بودم

 .میهر دومون توافق دار زایچ یخب، پس درمورد بعض -

پاهام    ن یگفت که بلند شد تا شروع کنه ب  یدرحال  نویشارلوت ا -

 .خودشو قرار بده

 .نوبت توعه -
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 .نه -

مرکز حساس    نکهیا  با و  زدم  باسنشو چنگ  بودم،  کرده  اعتراض 

شلوارم   ی سخت خودم که داشت تو  یختگ یلختشو به برانگ   ی زنونه  

 .فشار دادم کردی تقال م

درحال  دهنم گرفت،  دربر  م  یاونو  چشمامو  حس    بستم،ی که  از 

وقت  ییگرما م  دهیروم دراز کش  ی که  که   ی. درحالبردمیبود لذت 

عبور   شیشمیابر  ی موها  نیانگشتامو از ب   دمش،یبوس  ی سخت تر م

 .رمیبگ  نکارویا  ی چطور جلو دونستمیاگه م یدادم. لعنت

 :لبش لب زدم ی رو

  ن یاز ا  شتریب  ی کار   می تونی . ما نممونهیشلوارم م  ی تو  می ختگیبرانگ -

رو   یلعنت   زیچ  هی  ریپذ  بیآس  ی لحظه    نیا  ؟یفهمی . ممیانجام بد

 .ده ینم رییتغ

اما اعمالم ضع  کلماتم  فیممکنه سرسخت و جسورانه بوده باشه، 

رو به باال هل دادم. اونا    نش یاز سرش درآوردم و سوت  رهنشویبود. پ

  رونداکس یبودن که من دربارشون از آد   ییبایز  ی ها  نهیهمون س
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ه  یالبافیخ بودم.  رو  ی وقت   چیکرده  رو  دهنم  و  نکردم  تلف    یرو 

طور  نشیس و  سخ  ی گذاشتم  و  فکر    دمش یمک   یم   تسفت  که 

 .رونی ازش شهد بکشم ب کردمی م یداشتم سع ی کردی م

 .قرار نبود به نفع من تموم بشه  نی ا  کردم؟ی م  یداشتم شوخ  یک   با

 .زنگ زد، اما ردش کردم تلفنم

 :دیپرس

 ؟ی جواب بد ی خوایم -

 .نه لعنت بهش  -

 .زدمی مک م  نشویکه محکم تر س یکردم، درحال غرولند

برا  یوقت تالش  چند  وجود  با  داد،  ادامه  خوردن  زنگ  رد   ی به 

خودم رو از شارلوت جدا کردم تا اسم تماس    یلی م  ی کردنش، با ب

 .سین ی اضطرار تیوضع هیرو چک کنم و مطمئن شم  رندهیگ

  نکه یمگه ا  -زدی بهم زنگ م  ی. چرا هیبود، کارآگاه خصوص   جاش

م   زیسه چ رخ  ب  نیهم  داد؟ی بزرگ داشت  منو  واقعموضوع    ت یه 
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همچنان   داشتمیرو برم   یبرگردوند. شارلوت همونطور که من گوش

 .خشتک من نشسته بود ی رو

 سالم؟  -

 .بود ی جد لحنش

و هرچه زودتر   یو جمع کن   لتیبار و بند  ی ... ممکنه بخواستوودیا  -

 . نجایا ی ایب

 ام یس فصل

 شارلوت 

  گفتیاونطرف خط داشت م   رندهی که تماس گ  ی زیکه به چ   همونطور

تنش هنوز   ن ییدردسر افتاده. پا  ی تو   دیر  ومدیبنظر م  دادی گوش م

. من هنوز رو ابرا بودم، دیلرزیضربان داشت و داخل شلوارش م  رمیز

 .دبو ی که ظاهرا موضوع جد یرغم تماس تلفن یعل

اشتباهه قلبم به سرعت شروع به    ی زیچ  هیواقعا حس کردم    یوقت

 .کرد دنیتپ

 :قطع کردم حرفشو
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 چه خبر شده؟ -

رو  همونطور کردن  تمرکز  سخت  به  داشت    یاطالعات  ی که  که 

 .انگشت اشارشو باال آورد دادیادامه م گرفتیم

 .ی کن لی میاطالعاتو هر چه زودتر برام ا  نی ا  ی الزمه همه  -

 .کرد مکث

 .خوب. کارت خوب بود جاش. ممنون -

 .موهاش کرد ی انداخت و انگشتاشو تو ی کنار هی تلفنشو

 .می حرف بزن دیلباس بپوش، شارلوت. با -

 وفته؟یداره م یچه اتفاق -

 .دستپاچه بود  دیر

 .لطفا. فقط لباستو تنت کن  -

 .باشه -

 :گفت دم،یلباسامو پوش  نکهیاز ا بعد
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 خوامیقراره ناراحتت کنه؛ اما من م   نیبهت بگم و ا  ی زیچ  هی  دیبا -

 .خوب بوده تمی من ن ی که بدون

 ...خب اریبس -

من تو رو جزء مهم   وفته، یما م   نیب   ی چه اتفاق  سیشارلوت، مهم ن  -

 ی ایازش م  ییبه جا  ی وقت  خوامی. ازت م دونم یم   می افراد زندگ  نیتر

باشآرا  رسهیم باش  ی مش داشته  بهت    خواستی. دلم میو خوددار 

والد تا  کنم  م یکن  دای پ  تویواقع  نیکمک  ا  دونستمی.  اگه    ن یکه 

ممکن بود سال ها برات   شد، یموضوع واسه خودت تنها گذاشته م

کارآگاه    هی. من  یکن   داشونیپ   ستم،یطول بکشه که مطمئن هم ن

برا  اریدر اخت  یخصوص اونو  ا  ی دارم و تمام وقت   نیدنبال کردن 

 .موضوع گذاشتم 

 ؟ یمن. تو چ ی اوه خدا  -

  یادی. اون زمان زکردهی موضوع کار م  نیا  ی رو   ی چند هفته ا  جاش

 .و هاستون گذرونده  یپس یهر دو محل پوک ی تو

 هاستون؟ -
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 .آره -

 کرده؟ دایپ یچ -

وجود    ی دختر  هی  ، یبش  دا یتو پ  نکهیهفته قبل از ا  هی  ادیبنظر م  -

ا  بچه  که  دن  ی داشته  به  ه   ارهی م  ایرو  امن   چوقت یکه    ی تیشماره 

 نکهی. دختر نوجوون قبل از اشهیبهش اختصاص داده نم  یاجتماع

امن  ی برا ب  یاجتماع  تی شماره  بده  ترک   مارستانیدرخواست  رو 

کرد.   دایاز دخترکو پ  یافتیدر  یپزشک  ی از فرما  یکی. جاش  کنه یم

  شاونشویخو  نیکتریداده بوه، اما نزد  یاسم جعل  هیخودش    ی اون برا

کرده بوده و اون اسم   ستیل (Brad Spears) رزی به عنوان برد اسپ

جا  یبررس اون  پ  ی شده.  رو  واقع  دایبرد  اسم  بهش  که   ی کرده 

شده بوده رو بهش گفته. اسمش    دیدوستشو که سال ها قبل ناپد

هست. اهل تگزاس  (Lydia Van der Kamp) ون در کمپ  ایدیل

 .کردهی م  یمخف نشیاز والد شویبوده و ظاهرا داشته حاملگ

 .قلبم شدت گرفت ضربان

 مادرمه؟ ایدیل -
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 .سر تکون داد  دیر

 ی مکاتبه ا  ی که دوستا  ایدیبرد و ل  اروی  نی. ارسهی بنظر م  نطوریا  -

از دست خانواده    ا یدینامه با هم در ارتباط بودن( بودن که ل  قی)از طر

. اون پدر بچه نبوده، اما  ورکیوی ن  ادی و م  کنهیفرار م  شی مذهب  ی 

بوده که اون مونده    نیداشته. برنامه ا  ایدیبا ل  یو تاک  کیت  هیبرد  

که   هیبخش  نیو بعدش باهم فرار کرده بودن. ا  ادیب  ایبوده تا بچه بدن 

عوض شده    شی قلب  میتصم  ایدیل  ،یلی. به دال شهیمبهم م   زایچ  کمی

ب  از  اون  ا  مارستانیبوده.  و    نکهیبدون  گرفته  رو  بچه  بگه  برد  به 

بعدش، تو   کمی.  دونهیکه اون م  هی زیچ  ی همه    نیشده و ا  دیناپد

هاستون   ی ون در کمپ تو  ایدیه لی. جاش  ی شد  دایپ  سایکل  ی تو

بوده. همون وقتا،    هیناح  نیا  ی اسم تو  نیکرد. اون تنها فرد با ا  دایپ

گفت با    یبهم  تو  پ  ی پتو  هیکه  بود  دایآستروس  همی شده   ن ی. 

 .کردی م دییموضوع ارتباط تگزاسو تا

 .دستم دهنمو پوشوندم با

 .من ی اوه خدا  -
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حرف    ایدیل  ی تگزاس بوده و با بچه ها  ی از اون زمان، جاش تو -

 .زده

 بچه ها؟ -

 خواهر برادر داشتم؟ من

 .زد ی ا مهیلبخند نصفه ن دیر

اعتراف   رایکردن که مادرشون اخ  دیی آره، اون دوتا پسر داره. اونا تا -

رها کرده بوده. ما    سایبچه رو داخل کل  ه ی  شینوجوون  ی کرده که تو

برا   شیآزما م   م،یندار  ی زیچ  چیه  دییتا  ی خون  فکر    کنم یاما من 

 .میکرد دایبشه گفت که ما مادرتو پ

 .بوده یبدونم اون چه شکل خواستیدلم م 

 ؟ ی دار یازش عکس -

 .رمیبرات بگ تونمی م ینه متاسفانه، ندارم. ول -

چند بار سرمو تکون دادم،  اناتیجر نیا  ی همه  دنیمنظور فهم به

 :گفتم 

 ...باشه -
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 .بهم مردد شده گهید زیچ  هیگفتن  ی که برا کردمی م حس

 هست؟ میشتریب زیچ -

 .چشماشو بست د،یکشیم  یقیکه نفس عم یدرحال

 .شارلوت ره،یمیاون داره م -

 . شهیم  یکه انگار داره از هم متالش  کردمی حس م  ی قلبم طور  ی تو

 ؟ یچ -

بهم داد.   ی کردم خبر نگران کننده ا  افتیکه در  یاون تماس تلفن -

  بره ی التهاب روده رنج م  ایکرون    ی ماریب  هی  ی از عارضه    ایدیظاهرا ل

نوبن  و  سخت  بهش  اون    ب یآس  ادیکه  مثل   ی زیچ  هیزده. 

گرفته که منجر   ییصفرا  ی مجار  یگرفتگ   ای  زینژتکال  نگیاسکروز

 ی برا  یزندگ  تیحما  ی االن تو   ونو ضعف در کبد شده. ا  یبه ناتوان

 .که زنده بمونه  ره یشده هست و انتظار نم دی قطع ام ی مارایب

 .جوونه یلیاون خ ره؟یمیداره م مادرم

 ؟یچ یعنی نیمن. ا ی اوه خدا  -

 .مکث کرد اون
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 .تگزاس میریم میتو و من دار یعنی -

 کمیو  ی س فصل

 دیر

بود؟ اون    یمتنفر بودم، اما چاره چ  تیوضع  نیا   ی قرار دادنش تو  از

 .شدیم مونیبوده پش  ومدهیبه تگزاس ن نکهیعمرش از ا  یباق ی برا

تو   نطوریهم کننده    ی گرما  ی که    مارستان یب  ی جلو  ی ناراحت 

ابر  ه ی  م،یستادیا ا  یآسمون  افزودگ  نی به  شوم  و    انیشا  یروز 

 .بود  یمناسب

 .ستایا  ی از ورود یکم ی در فاصله  شارلوت

 .ستم یمن هنوز واسه داخل رفتن آماده ن  -

 .می ستیبا رونیب نجا یا ی خوایهرچقدر م میتون یم -

 :شونش گذاشتم، گفتم ی رو دستمو

 رم؟ یبگ ی زیبرات چ -

 .فکر کنم خوام،یآب م کمی -
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 .ایکافه تر میبر ایب -

  ی دنینوش  هی  ی فقط برا  یتونی. م ستمیبا  رونیب  نیا  نجایا  خوامینه م  -

 نجا؟ یا ش یاریو ب  ی ریبگ

 .البته -

  ی نبود. ک   یو آروم  ی مود نرمال و عاد  ی امروز شارلوت رو   مطمئنا

 سرزنشش کنه؟  تونستیم

 گه یشاهدش بودم اون د  رونیراه برگشتن به ب  ی که من تو  ی زیچ  با

 .ثابت شده بود 

بود. داشتم با دو تا   دنیآسمون باز شده بود و بارون درحال بار  در

برم  ی بطر د  گشتمیآب  مرد  دمیکه  با  داشت  حال   ی شارلوت  در 

من گذاشته بودمش و رفته بودم اون   یبود وقت  گاری س  هی  دنیکش

  یی با دستا  کردنی به عقب و جلو حرکت م  ی. وقت د یرقص  ی م  رونیب

 .زدنی و قهقهه م  خندده بود داشتن لب که بهم گره خور 

 بود؟  یچه کوفت گهید نیا

 .رو گرفتم ه یقض هوی بعدش
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 بارون. ریز به یغر هیبا  رقص

  یاز موردا   گهید  یکیفرصت استفاده کنه و    نیگرفته بود از ا  میتصم

ا  فاک  بزنه.    ستشویل  تیداخل   ی بیعج  ی لحظه    ییجورا  هیخط 

ا  ی برا انجام  م  نکاریانتخاب  رو  شارلوت  اگه  اما    ن، یشناخت یبود، 

 ی. احتماال به حواسپرترهیم  ی زیکه ازش انتظار هر چ   نیدونست یم

ا استرس  ن  نیاز  بود.    ته داش  ازیلحظه  کرده  استفاده  فرصت  از  و 

 .حسادتم وارد ماجرا نشه کردمی م  یداشتم سع

 .دیکش  دنیدست از رقص شمیم ک یکه نزد دیمنو د یوقت شارلوت

واسه خوشحال و سرگرم کردنم خوب   یکاف  ی مرد به اندازه    نیا -

 .دادم حیرو براش توض ستیل تیبود. من فاک ا

 .نگران نباش -

 .زد لبخند

 .نداشتم  تیکردم. قصد آزار و اذ ی ازدواج شاد من  -

 .مشخص کرده باشه  دیکه تو صورتم با ی نگاه

 .نکردم ی زیآم ن یبرداشت توه -
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 .سمت مرد برگشت به

 .داشتم ازیممنون. واقعا بهش ن  -

 .باعث افتخارمه -

 .گوشش حرف زدم ی تو م،یشدیکه دور م همونطور

 بود؟ یاسمش چ -

 .ردیم ن یهدفو از ب. دونستنش دونمینم -

 .دمیتکون دادم و خند سرمو

 .آبت  ایب -

 .ممنون -

 .دیرو باز کرد و نصفشو الجرعه سرکش  ی بطر شارلوت

 .دمیو بعدش سمتش چرخ میدر معطل کرد رونی ب ی ا قهیدق چند

 ؟ ی آماده ا -

 .دلش نگه داشت ی تو د،یکشیم  یقیکه نفس عم یدرحال

 .آماده نبودم  نقدریتا بحال ا -
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ا  بعد ا  یبه راحت  م، یلباسامونو چلوند  نکهیاز  با گفتن   نکهیو فقط 

ون در کمپ داده شد.   ا یدیبهمون اجازه ورود به اتاق ل  م،یلشیفام

چ  ی برا  چکسیه درباره  کردن  زحمت  ی زیسوال  نداد.   یبخودش 

با بچه هاش برخورد کن  میمطمئن نبود به    یاما وقت  م،یکه قراره 

 .تنها بود تارپرس هیاون با  م،یدیاتاق رس

 .زد ی لبخند دوستانه ا زن

 .سالم -

 .سالم -

خ  نویا  شارلوت نگاه  ب  ی رو  رش یگفت،  ها  یهوشیزن  لوله   ی که 

 بود ثابت موند.  دای زده از دهنش بوضوح پ رونی( بژنی)اکس

 ن؟یینجایا ایدیل زهیدوش دنیشما واسه د -

 .بله -

. من فقط دارم ملحفه  ن یه ی. شما دوتا بهم شبیدخترش باش دیبا -

 .کنمیتختشو عوض م ی 

 .دیپرس شارلوت
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 م؟ یگی م یبشنوه ما چ  تونهیم -

ب  - به شدت  اون  ن هوشه یخب،  معلوم  واقعا  م  یچ  ستی.   تونهی رو 

 .تونهیرو نم یبشنوه و چ

اتاق تامل کردم تا به شارلوت   ی پرستار رفت، من گوشه    نکهیاز ا  بعد

 .رفت ایدی فضا بدم. به سمت کنار تخت ل 

 یاحتماال بخاطر اضطراب و نگران د،ی رسیاز سنش بنظر م  رتریپ زن

  ی زندگ  ومدی. اون به چندتا لوله متصل بود، انگار بنظر مشیماریب

  تونستم ی من م زا،یچ نیا ی ازش رخت بر بسته باشه. با وجود همه 

 .نم ی از شباهتش به دخترش رو بب ینشون

 .کنه دایشارلوت وقت دادم تا شهامت حرف زدن پ به

نه. اسمم شارلوته   ای  ی صدامو بشنو  یتونیم   دونمی... نمایدیسالم، ل -

فهم درموردت  تازه  من  راستش،  هستم.  دخترت  من...  تا .  دمیو 

رسوندم. من    نجایهر چه زودتر با عجله خودو به ا  یض یمر  دمیفهم

مالقات کنم. متاسفم که    یمتفاوت  طیتو رو تحت شرا  کردمی تصور م

  تونم ی . مستیمنصفانه ن  نی. ایجوون  یلیاتفاق افتاده. تو خ  نیبرات ا
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به همد بب  گهیشباهتمون    ی خی  ییرنگ طال  فهممی. حاال منم یرو 

 .موهام از کجا اومده

برداشت   ی نطوریو من ا  زدیبه من نگاه کرد. چشماش برق م  شارلوت

آرامش    ی برا  کردمی فکر م  ستم،یکنارش با  میبر  گهیکردم که بهم م 

ادامه   ایدیکه به صحبت کردن با ل  نطوریداشت. هم  ازیگرفتن بهم ن

 .دستشو گرفتم دادی م

  ی بگم. هر احساس گناه  بهت   ی زیچ  هیتا    نجامیبه هرحال، من ا -

تو ممکنه درمورد ترک من  باش  سایکل  ی که  و    ،یداشته  رها کن 

کرد. من    رییتغ  رفتیکه انتظار م  ی طور  زیازش دست بکش. همه چ

. پس حس نکن  پرستمشونیدو تا پدر مادر فوق العاده دارم که م

بد کار  بود ی کرد  ی که  تصم  ی . جوون  گرفت  یمیو  فکر   یرو  که 

برا  نیبهتر  ی کردی م نه چسای انتخاب کل  ی بوده. ممنون  و   ی زی... 

 .گهی د یتصادف ی با جا نیپمپ بنز هی...  دونم یمثل... نم

.  ی صدامو بشنو  یبتون   دوارمیدر اونجا ازم خوب مراقبت کردن. ام  اونا

  دوارم یاستحقاق در آرامش قرار گرفتن رو داره و من ام  یهر کس

منو   نیانتخاب کرد  نکهیا  ی آرامش به تو داده شه. ممنون برا  نیا
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موضوع قدردان و سپاسگزارتم؛   نیا  ی برا  شهی. من همی اری ب  ایبه دن

 .دوستت خواهم داشت   ی دیبخش  ی بهم زندگ  نکهیبخاطر ا   شهیو هم

 ایدیجون ل  یتخت کنار بدن ب  ی لبه    ی سرشو رو  یبه آروم   شارلوت

 .رو گرفت و نگهش داشت  ایدی گذاشت. دست ل

 .دی جا پربعد، شارلوت از   قهیدق چند

 ؟ ی د یاونو د -

 ؟ یچ -

 !االن دستمو فشار داد نیهم -

 .فوق العادست ،ی اما اگه تو حسش کرد دمش؛یمن ند -

 .د یباشه که صدامو شن   یمعن نیبه ا دوارمیام -

. واقعا دلم دوارمی شونه هاش قرار دادم. منم ام   ی دو دستمو رو  هر

بار   نیاول  ی مالقات مادرم برا  تونستمی. نمسوختیشارلوت م  ی برا

بود و من واقعا  ی قو  یلیرو تصور کنم. اون خ یطیشرا  نیتحت چن

 .کردمی بهش افتخار م
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 ی هویبود    دهیبارون رقص  ری که با شارلوت ز  رونیاون ب  ی گاریس  مرد

 بود؟  نجایدر ظاهر شد. اون چرا ا ی در آستانه 

 :دمیپرس

 کمکتون کنم؟  تونمیم -

 ن؟ی برگردون  یمادرمو به زندگ نی تونی داره. م  یبستگ -

 .دیپرس  نویا شدیکه وارد م نطوریهم

 .خشکش زد شارلوت

اون کارآگاه رفت ما    یشارلوت. از وقت  ،یهست  یتو ک  دمیحاال فهم -

فکر کردم که آشنا   رونی. اون بمی ه بودهر روز در مورد تو حرف زد

ورژن   هیبوده که    نیفقط بخاطر ا  فهممیاما حاال م  ،ی ومدیبنظر م

مامان تر  همدی جوون  قبال  ما  کرد  گهی.  مالقات  ولمیرو  من    ی... 

 .هستم... برادرت  (Jason) سونیج

شارلوت   ی چشما  ی اشک تو   کردیرو بغل م  سونی که ج  نطوریهم

 .حلقه زد

 .من. سالم ی اوه خدا  -
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  یکمی  کردیداشتم دور شارلوت حلقشون م  یوقت  سونیج  ی دستا

لبخند زد، اما در نظر اول، بنظر آدم    ی بخار  هی  ی . به گرما دیلرزیم

 .ومدیم یفیشر

غر  بی عج  یلیخ  واقعا با  ب یو  باشه، چون   د یبود.  رفته  پدرش  به 

برادر شارلوت    یپسر مو مشک   نیا  کردیبه ذهنم خطور نم  چوقتیه

 .بوده باشه

 :دیپرس شارلوت

 تخت بوده؟ ی چه مدت رو  -

 .ماه هیحدود   -

 هست؟ ی دیام -

 .کرد اخم

 نیست. ما ب مرحله به دستگاها وابسته  نیا  ی نباشه. تو  ترسم یم -

 .م یسخت موند میچند تا تصم

نگاه    سونیبرگشت، بعدش به ج  ایدیبه سمت جاش کنار ل  شارلوت

 .کرد
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 .متاسفم یلیخ -

دربارت بهمون گفته بود.    رایاون دوستت داشت، شارلوت. فقط اخ -

ازش متنفر    دیشا  کردی دنبالت بگرده چون فکر م  دیترس یمامان م 

 .ی قلبش براش مهم بود ی اما تو ؛ یباش

اشکاش به شدت    شدیم   رهیشدش خ  دایکه به برادر تازه پ  نطوریهم

 .شدن ریشروع کردن از صورتش سراز

باهاش وقت بگذرونم؛   خوامیبمونم؟... تا... من... من م   تونم یمن م -

 نداره؟  یبرادرم. اگه اشکال یک یو با تو؛ و اون 

 .زد لبخند

  ز یچ  چیبه ه  ا یدن  نیا  ی تو  تونمی. راستش، نم ادیمامان خوشش م -

داشتن   نجایامروز ا  ی شتریمامان آرامش ب   ی که ممکنه برا  ی ا  گهید

 .تو فراهم کنه فکر کنم 

 چقدر وقت داره؟ -

رفت و دست    -مادرشون  -تخت مادرش  ی   گهیبه سمت د  سونیج

 زن رو با دستاش پوشوند.  ی  گهید
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چند ساعت.    یحت   دیوقت نداره. چند هفته... چند روز... شا  ادیز -

. هممون میجر و بحث داشت  یزندگ  یخارج کردنش از حام  ی ما برا

 .نمونده بود  یاالنم وقت نیکه هم م یحسو داشت نیا

 .به شارلوت نگاه کرد 

. اون منتظر می. ما هممون منتظر تو بودرسهیبنظر م  یحاال منطق -

 .تو بود

*** 

همونطور که   زدیخوابالودش پلک م  ی که با چشا  یدرحال  شارلوت

 :باال رو نگاه کرد، زمزمه کرد

 .سالم -

پ   چند کنار مادرش خودشو جمع کرده   یصندل  ی رو  ش،ی ساعت 

دو صبح بود، به وقت تگزاس. دستاشو   بایبود و خوابش برده بود. تقر

 .د یکش یبزرگ ی  ازهیداد و خم یتا پشت سرش کش و قوس

 دم؟یخواب چند ساعت -

 .ی. چند ساعتی دینخواب یطوالن ادیز -
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 رفت؟  سونیج -

و خوب   بیمرد نج  هیدرست بود. اون به    سونیبرداشتم از ج  نیاول

وقت   رییتغ خواب   یکرد.  ساعت  دیشارلوت  شناختن    ی برا  ی چند 

  ، یو دو سالگ  ستیسن ب   ی . تومیباهم وقت گذرونده بود  گهیهمد

سال تو  یچهار  دوران   ی رو  عشق  با  و  بود  کرده  خدمت  ارتش 

وقت  رستانشیدب بعالوه  بود.  کرده  وخ  ا یدیل  یازدواج  تر   میحالش 

 ایدیبود که چند ماه گذشته کنار و همراه ل  یشده بود اون تنها کس

 .. سرمو تکون دادمدادی م  ایدن ی معن ی بوده و مادرش بوضوح برا

  ی وقت   خواستیم نم. دلره یقهوه بگ  کمیبرامون    نییپا  ی رفت طبقه   -

 .برم  ی دور  ی جا یجی و گ یشیم  داریب

 .بهم زد  ینی غمگ لبخند

باشم که   ی چطور تونستم تک فرزند  روزیشدم که تا د  جیگ  نیاز ا  -

و امشب اونطرف کشورم و   ختمیریقهوه م  ورکیویتو ن  سمییر  ی برا

 اره؟یقهوه م  سمییر ی برادرم داره برا 

 .دراز کردم و زانوشو فشار دادم دستمو
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 .هیمرد رند باز نیآره، ا -

 ؟ ی دیخواب ی زیچ -

 ن یاتاق هتل هم  ه ی  ی کردی تو خر و پف م  ینه هنوز؛ اما من وقت -

 .خودمون رزرو کردم  ی برا یکینزد

 .ابروشو باال برد هی شارلوت

 نه فعل جمع؟ ،یکی اتاق هتل؟  هی -

 .ی تنها باش خوامیبا دو تا تخت. نم  تیسوئ هی -

 .گوشم زمزمه کرد ی سمتم خم شد و تو به

 برات باال بزنم؟  رهنمویمن دوباره پ ی بود دواریام د ی... شانکهیا ای -

به اتاق برگشت، منو از مجبور شدن به جواب دادن سوالش    سونیج

 نجات داد. 

 ر یدرمورد چطور رزرو کردن چند تا اتاق درگ  میساعتو ن  کی واقع    در

بودم، بدنشو    دهیزنو لخت د   نیبودم. آخرش، فکر کردم من که قبال ا

از خط   یلیما  کیزن شده بودم.    نیبودم و کال مدهوش ا  دهیچش

  ن ی داشت ب  یو وقت  دادم ی که بهش آرامش م  یدرحال  -رد شده بودم
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تر   قیعم  نیکنارش موندم از ا  زدیم   ا سخت دست و پ  ی لحظه    نیا

خودم درموردش کنکاش    یخودمو حسمو بفهمم و تو  تونستمینم

 .کنم 

طرف   دیدستم داد، بعدش چرخ  ی دنینوش   ینی قهوه از س  هی  برادرش

 .شارلوت

مدل  دونهی - چه  نبودم  مطمئن  گرفتم.  برات  شکر  و  خامه   یبا 

پس فکر کردم  مش،یخوریم نیری مان سبک و ش. من و مای خوریم

 .باشه ی زی چ نیهمچ ای یارث قتیسل دیشا

 .زد لبخند

 .. ممنونهیعال -

 .نشست اونطرف تخت سونیج

.  ی بخواب  کمی  دی اما احتماال با  ،یچقدر بمون  یدار  م یتصم  دونمینم-

 هی  ی اتاق ندارم. من با همسرم تو  ادیز  کم یآپارتمان کوچ  ی من تو

قدمت    یمامان بمون  یخونه    ی اما اگه بخوا  م؛ی کنیم   یزندگ  ویاستود
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پونزده    دی. شاستیدور ن  نجایاز ا  ادیدارم و ز  داشویسر چشم. من کل 

 .دهجا ی باال  قهیدق

 .هتل رزرو کرده برامون هی یکینزد  نیقبال هم دیر یممنون. ول -

 .ی دار یشوهر خوب -

 .من نگاه کرد به

  ه یمثل    ی خواب بود  یبخوابه. وقت   کم یبتونه    کنمیاگرچه فکر م -

م  نیشاه تماشات  داشت  و  بود  بهت  همون    کردیحواسش  به  و 

 .د یرسینگران بنظر م   یاسترس داشت  ی بود  داریب   یکه وقت   ی اندازه ا

که من هرگز به رابطمون اشاره نکره   ییبود از اونجا  دهیذهنم نرس   به

 .بودم

  ش یریگ  جهیمن تمام وقت کنار شارلوت بودم، نت   نکهیتوجه به ا  با

 .بود  یمنطق 

 -. اونست یشوهرم ن دیاوه ر -

 .رفتیبا خودش کلنجار م شارلوت

 .سمهیرئ -



 
557 

 .ابروشو باال برد و قهوشو مزه مزه کرد هی سونیج

 ست؟یرئ -

 .کنم یشرکتش کار م ی . من توورکهیوین ی تو سمیآره، اون رئ -

 رونیاون ب  دنیما رو در حال رقص  ی وقت  دی رسیکه بنظر م  ی اونطور -

تماشات  ی خواب بود ی که وقت ی کرد ممکنه منو بکشه و طور  دایپ

 .... من فکر کردمکردی م

 .به من انداخت و سمت برادرش برگشت  ینگاه شارلوت

 .دستیچی... پنیا -

 .زد ی پوزخند

 . یگ ی که م هینطوریا کنمیتصور م -

 شنهاد یدوباره بهمون پ  سونیج  م،یقهومونو تموم کرد   نکهیاز ا   بعد

اون   یوقت   د،یرسی شارلوت مردد بنظر م  نکهی. با ام یبخواب  کمیکرد  

موافقت کرد، چون اون    میده صبح فردا برگرد  یحوال  دیگفت ما با

 .مارستانیب  رفتنیم مارایب ادتیع ی بود که اونا برا  یزمان
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کم    مارستانیرزرو کرده بودم فاصلش تا ب  میکه من تو گوش  یهتل

 یکه هر دومون تو   یبود. تا وقت  عی بود و رزرو کردنش راحت و سر

سوال   دنیرسنبود که من شروع به پ  یمشکل  میاتاق ساکت تنها شد

جا با دو   هیبا رزرو کردن    ی ا  رکانهیکار ز  نکهیا  ی از خودم درباره  

 .نه ایدادم  انجامخودمون  ی تخت بزرگ برا

 :گفت  شارلوت

 .رمیبگ عیدوش سر هی رمیمن دارم م -

و چهار ساعته داره. چرا   ستیب   سیسرو  ی هتل منو  ؟ی گرسنه ا -

وقت  ی برا  ی زیچی از  تو  ندم؟  ن   یخودمون سفارش  رو   ورکیویکه 

 .ی نخورد یچ یه میترک کرد

 .. ممنونمیبخور دیباشه. آره. فکر کنم با -

 ؟ ی دوست دار  یچ -

 .ی خوریخودت م یهرچ -

تو  ی افتاده    ی ها  شونه غم  و  منو    ی شارلوت  داشتن  صداش 

 .کشتن یم
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تا سفارش چ -   ی سرخ کرده    ی ن یزم  بیدوبل، س   زبرگریپس دو 

 و دسر؟ کیش  لکیم هیبزرگ، 

 .مطمئنا -

 ی اون واقعا همه    کردمیهرچند فکر نم  -کردمیم   ی شوخ  داشتم

 .نه  ایحواسش هست  نمی اون غذا رو بخواد. پس امتحان کردم بب

دوبل    یخوک و سنجاب کباب  ی پا  هیسفارش    ن یباشه. من همچن -

 .دمیهم سفارش م 

 :نگاهش کردم، جواب داد یوقت

 .خوبه -

 .گفته بودم یمن االن چ دونستینم اون

وقت   سیسرو درست  ب  یاتاق  حمام  از  رس  رونیشارلوت  .  دیاومد 

 ی لیدوش گرفتنش خ   ا یبود    عیسر  ی لیخ  سیمطمئن نبودم که سرو

بشقاب   نیاول  ی رنگ رو از رو   ی بوده. سرپوش نقره ا   دهیطول کش

 .برداشتم

 سزار؟ ساالد مرغ  -
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 .ظرف رو برداشتم  نیسرپوش دوم  گذاشتم،یکه سر جاش م  یدرحال

پاستا با وودکا و    ینوع   (penne alla vodka) پنه آال وودکا   ای -

ا  ی پاستا در  که  ا  ایتالیپنه  خ  االتیو  است.    ی لیمتحده  محبوب 

وقتا    ی و بعض  ازیخرد شده، پ   یگوجه فرنگ  اد،یز  ی معموال با خامه  

 هشینخود درست م  ایگوشت خوک  س،ی سوس

 .ستی. واقعا گرسنم ندیببخش -

بود   دهیرنگ هتل رو پوش  دیسف   می. شارلوت روبدوشام ضخدیکش  آه

موها باال   هیداخل    سشیخ  ی و  پ   ی حوله  بود.   دهیچیسرش  شده 

همش   ریبزرگ نبود، اما ز  تیشروع کردن قبول واقع  ی شارلوت برا

 ی الص و رک و پوس کنده الحظه بطور خ  نیا  ی دفن شده بود، تو 

ا  نمویس  ی رو  ی . نقطه اومدی بنظر م  کیکوچ با   نکهیمالش دادم، 

 .بود  نمیدرد داخل س

 .نجایا ایب -

 .نکرد د یبغلم اومدم ترد ی تو ی باز کردم و اون برا   دستامو
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هم  چشماشو و  بودم    نطوریبست  گرفته  آغوشم  در  تنگ  اونو  که 

 . پشتشو نوازش کردم.دیکش ی ا گهید قینفس عم

 .یبخواب کمی دیدو روز. با ایبوده.  یروز طوالن هیامروز   -

 .حرکت کردن نکرد اما سر تکون داد ی برا  یتالش چیه

 .نهیمنظورم ا ،یباهام دراز بکش ؟ی منو تو بغلت نگه دار شهیم -

 .البته -

پ  م ی رفت  گه،یباهمد و  درآوردم  کفشامو  خواب.    یرسم  رهنیاتاق 

  رپوش یاز درآوردن شورت و ز   هویآوردم،    رونیمردونم رو هم از تنم ب 

 .دمیدست کش  دم یسف

. پتوهارو کنار زدم،  می ختگیداشت، نه برانگ  ازین   تمیبه حما  شارلوت

و بازومو دورش گذاشتم. حوله رو از سرش باز   دمیتخت خواب  ی تو

درست   نمیس  ی رو  سشویبغلم خودشو جمع کرد، سر خ  ی کرد و تو

 .قلبم گذاشت ی رو

ازش بکنم؛   یکالم  تیحما  ییجورای  -بگم   ی زیچ  هی  خواست یم  دلم

ا تو  نیاما  انگار کلمات  باشن.   ریگلوم گ  ی حسو داشت که  افتاده 
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  ه یداشت انجام دادن و سرش رو با    یعیکه حس طب  ی بجاش، کار

 .نوازش کردم گم یدستم و گردنش رو با دست د

 :فکرم خوابش برده بوده، اما زمزمه کرد قه،یده دق بایاز تقر بعد

 کیکوچ  ی تکه  هزار    هیقلبم    نکهی. با ادیر  ه،یهد  نی ا   ی ممنون برا -

بره و    یبدون خداحافظ  ییهویشکسته و خرد شده چون اون قراره  

  ن ی انگار اول  کنمی حس م   ،یبیبطرز عج  شناسم،یمن هرگز اونو نم

حس کرده بودم    شهیوجودمو دارم، من هم  ی باره که همه تکه ها

 .وجودم گم شده بودن ی از تکه ها ی تعداد  هی

 .و محکم تو بغلم گرفتمش دمیسرشو بوس  ی باال 

م - آرزو  فقط  من  شارلوت.  به    کنمیخوشحالم  مربوط  مسائل  که 

 .باشه ی ا گهیطور د تونستیم  شی سالمت

بمونم و از حس   داری گرفتم ب  میبعد، به خواب رفت. تصم  قهیدق  چند

انگ العاده شگفت  ببرم. حالم   نیب  دنشیخواب  زیفوق  بازوهام لذت 

که   یزن  ای  دنیاز دراز کش  رینکردن بغ  ی کار  چیخوب بود. ه  یلیخ
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م وانمود  و  بود  گرفتارش شده  ا  کردمی قلبم  بوده    م یزندگ  نیکه 

 .بود زیشگفت انگ  یلیخ

 .باشه نیا م یزندگ خواستیدلم م ی زیاز هرچ شتریب  من

 ی مرگ زن   ی درحال تماشا  یاحساسات  ی شارلوت غمزده    دنید  اما

بود که   ی روشن و پر نور  ادآوریواقعا مالقاتش کرده بود    یکه تازگ

 .من باشه  یزندگ تونستینم نیکه ا دادی حس رو م نیبهم ا

وجودش رو داشت و من دوست    ی تکه ها  ی زن باالخره همه    نیا

بگ  شویکینداشتم   ه  رمیازش  بود  ممکن  به پس   چوقتیکه  قادر 

 دادنش نباشم. 

 و دوم یس فصل

 شارلوت 

 کشه؟ یدرد م -

حرف    ایدیاتاق ل  رونیهمونطور که با دکترا ب  ستادی پشت سرم ا   دیر

 یسخت  ماتیگفته بود با تصم  سونی. جفشردیشونه هامو م  میزدیم
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پزشکا در   میت  شنهادیپ  دنی مواجه شده بودن، اما امروز صبح شن

 .یکرد. واقعا واقع شیواقع یزندگ تیرسوندن حما انیمورد به پا

 .تا آروم و ساکتش کنه میدیآرامبخش و درد م یما بهش دارو -

 گفت،  (Cohen) کوهن دکتر

ا - از  کن  نکهیقبل  افزا   میدستگاه تنفس رو جدا   شیدز داروهارو 

 .کنه یاحساس نم ی درد چیکه اون ه هینطوریپس ا م،یدیم

 :دیپرس سونیج

م  - تواناکشهی چقدر طول  اون  داره که خودش نفس    شویی... اصال 

 بکشه؟

وجود دارن، اما بطور معمول،    ییاستثناها   شهیگفتنش سخته. هم -

ب مورد  وضع  ی ماریدر  ندار  یپزشک  ت یدر  انتظار  ما    م یمادر شما، 

 .کمتر دمی از چند روز باشه. شا شتریبراش ب

م  سونیج داد.  قورت  دهنشو  تالش    نمیبب   تونستمی آب  داشت 

ر  کردی م بزنه.  که    ی و من طرف چپ سه دکتر  دیاشکاشو عقب 

ب  ی برا ا  ماریمالقات  بودن  تنها سمت    م، یبود  ستادهیاومده  برادرم 
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دستشو گرفتم. بهم نگاه    ستادم،ی ا  سونیراستشون. رفتم و کنار ج

 .تکون داد و گلوشو صاف کرد ی کرد، سر

. فردا رهیم   ایفورنی از کال  رونیکه به کالج ب  میدار  گهیبرادر د  هیما   -

م اکنهیپرواز  مورد  در  باهاش  کنم  صبر  دارم  دوست  موضوع   نی. 

 .مادرش بدم دنید ی فرصت برا هیبهش   نیحرف بزنم و همچن

 .البته -

 .گفت  کوهن

ما  - کن.  جمع  هم  دور  خانوادتو  و  باش  راحت  و  نکن  عجله 

  ت یموقع  نیا  ی . مادرتون راحت و آرومه. توم یکنیتون نمدستپاچه 

نداره.   ی بهبود جد  هیبه    یمعقول مناسب   دیام  چیمادرتون االن ه

 قت یتو و خانوادت حق  ی داره و زمان الزمه برا  تیپس زمانه که اهم

 شتر یب  ده،یکشیداشته درد م  ونرو روشن کنه. اگه حس کردم که ا

دربارش   کمیو    ن یدو روز راحت باش  ای  کیتالش کرده بودم؛ اما  

 .نی فکر کن
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کارت   هیفرو کرد و    دشیکت سف  ی   نهی س  ی رو  بی ج  ی تو  دستشو

که پشتش    یخودکاردرآورد. درحال  هیکارت و    نسیزیب  ای  ی تجار

 .داد سونیاونو به ج نوشت،یم ی ز یچ هیتند تند 

تماس   ه یفقط    ن،یدار  یخونوادت هر سوال  ا یتلفنم پشتشه. اگه تو   -

بگ موقعنیریباهام  هر  برای.  صبح  فردا  چ  یبررس  ی .   زیهمه 

 .گردمی برم

 .م یگفت ی گریبعد از د یکی هممون

 ممنون.  -

سالن،   ی صحبت بدون حضور دکترا تو  قهیاز گذروندن چند دق  بعد

 کمی  سونی. حس کردم که جمیبرگشت  ایدیهر سه مون به اتاق ل

 ی رو  اده یپ  ادی خواستم باهام ب  دیداره تنها باشه، پس از ر  ازیوقت ن 

 .رم یگی و به برادرم گفتم که ناهار م

 ر ی مس  ی که تو  نطوری بود. هم  دیشد  مارستانیب  رونی تگزاس ب  ی گرما

هر   ومدیبنظر م  میرفتیراه م  گهینار به کنار همداطراف ساختمان ک

 .می دومون غرق در فکر باش
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 .رمیتماس بگ سیریبا آ دیبا -

 :گفتم  من

فقط چند ماه اونجا   یگرفتن دارم وقت  یاز مرخص ی حس افتضاح -

 .رو ترک کنم  نجایا تونممی بودم، اما نم

.  یحرف بزن   ی مگر بخوا  ی ریباهاش تماس بگ  سیالبته؛ و الزم ن -

م اون  و  بودم  تماس  در  باهاش  ا  دونهیمن  از  قبل   نکهیچخبره. 

ما    سیریآ کنه  استخدام  رو  طوالن  هیتو  موقت  مدت   ی کارمند 

تماس گرفتم   کردی که اون باهاشون کار م  یندگیپس با نما  م،یداشت

برا   نمی که بب نه. فکر   ایروزه در دسترسه    یس  تیمامور  هی  ی اون 

 .ی دار ازیمان ن ز کمیبه  نجایکردم ا

 .نگاه کرد  بهم

 .و بعدش -

 .ممنون -

 .رو تکون دادم سرم
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.  دیازت تشکر کنم ر  زیهمه چ  ی چطور برا  دونمیصادقانه بگم نم -

 ی کنارم موندن، برا   ی آوردنم، برا  نجایبه ا  ی کردنش، برا  دایپ  ی برا

وقت  کردنم  ه خوابم یم  یبغل  ممکن    نایا  چکدومی .  تو  وجود  بدون 

 .شدینم

دست از تشکر کردن ازم بکش شارلوت. اگه نقشا برعکس بود، تو  -

 .موضوع مطمئنم  نی. از ای کردی من م ی برا  نکارویهم هم

اما من   م؛یدور زد  ادهیپ  مارستانویدوبار ب  یسکوت آرامش بخش  در

واسم    دیکه ر  ییاون کارا  ی نتونستم از فکر کردن در مورد همه  

ها انجام داده بود دست بکشم. کامال حق با اون بود که اگه نقش 

که باعث    کردم؛ی کمکش کنم، م  تونستمی عوض شده بود و من م

 .ببرم  یسابقمون پ  ی شد به ارزش رابطه 

دم که تاد برام از از چهار سال با نامزد سابقم، خوش شانس بو  بعد

شدم سوپ جوجه آورد؛ و مجبور شد    ضیمر  یوقت  اینیرستوران چ

من رد بشه. اون حاضر    ی از رستوران سر راهش به سمت خونه  

بده و وقتشو واسه من بذاره چون من به    رییتغ  شویشده بود زندگ 

نزد حت  ازین   کمیبودنش  من  خودش   یداشتم.  که  نبودم  مطمئن 
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من    ی وقت  د یاون با  -حرف زده بود  سیریبا آ  ایهتل رو داده    بیترت

 ی توجهشو وقت  ی خواب بودم کارا رو انجام داده باشه تا بتونه همه  

 .بودم بهم بده داریب

کردن   نیی وقتشو صرف باال پا  میباهم بود  یشده بودم که وقت  متوجه

که تاد قادر نبود   گهید  زیگذروند. چ  ینم  ش یگوش  ی نوشتن تو  زیچ

عجب آدم احمق و   سونمیآل  نیمن، ا  ی واسه من انجامش بده. خدا

ب   دی. رهیسبک مغز  ی حت  -گذاشتیم  هیو شرط ما  دی ق  یکامل و 

  ی )عشق( ببنده، برا  مانیپ  بشنسبت به من که قصد نداشت با قل

 .( دونهیم یبدتر )ک ایعاقبت بهتر 

م  ی ا  گهید   زیچ  متاسفانه،  فکر  بارش  اون   نیا  کردمی در  که  بود 

بود که من قبال   نیا  دمیکه فهم  ی ا   گهید  زیچقدر سخاوتمنده، چ

کاف اندازه  به  اخت  یوقتشو  ر  اریدر  بودم.  ال  دیگرفته  ده    ی معموال 

هفته ها   ی . سفر کوتاهمون براکردهی دوازده ساعت در روز کار م

 .ندازه یاونو عقب م 

 .ندارم یخودم مشکل. من یبرگردونده بش ورکیویبه ن  دیتو با -

 .شارلوت ذارمی من تنهات نم -
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 .ست ین  ی ... من خوبم مشکلگمیواقعا م -

 .ی باز گه خورد گفتیکرد که م ی صورتشو طور  دیر

  س، یحالت خوب ن  میروز عاد  هی  ی از گفتنش متنفرم، اما تو تو -

 .نگیدارل

 .دمیخند

  تیازم حما  شهی و واسه هم  یبمون  نجایا  یتونیدرسته؛ اما تو نم -

 .هفته ها طول بکشه  تونه ی. م کشهی چقدر طول م  می دونی . ما نمیکن

کش   کم ی.  ستادیا  دیر م  دیطول  راه  تنها  داشتم  بفهمم  .  رفتم یکه 

 :برگشتم عقب، گفت یوقت

 باهات بمونم؟  نجایا خوادیدلت م -

کار انجام   یلیاالنشم خ  نیسر کار. تا هم  ی بر  دیالبته؛ اما تو با -

 .ی داد 

 .کنم تیریاز کارامو از راه دور مد یل یخ تونم ی من م -

 .ی تونیرو، نم داینه بازد -
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 .نجامیا  ی دار  ازیکارمند دارم که جامو پر کنن. تا هر وقت که بهم ن -

 .دستشو سمتم نگه داشت 

من   - راستشو   دمیم  حیترجو  اگه  ببرم،  لذت  دستت  گرفتن  از 

 .ی بخوا

  نمون یب   ی دستش گذاشتم و ذو قدم راه رفتم تا فاصله    ی تو  دستمو

بعدش    دم،یپام بلند شدم، گونشو بوس  ی انگشتا  ی رو کم کنم. رو

 گوشش زمزمه کردم، ی تو

)زن - آل کهیاون  بر   هی... کامال  سونی(  احمق خاک  آدم سبک مغز 

 .سره

*** 

ون در کمپ   ایدی ل م،یبود دهیما به هاستون رس نکهیروز بعد از ا  نه

ساعت   تو   11:03در  مرد.  رکشنبهیروز    هی  ی شب   سون،یج  د، ی. 

  ی به سادگ  یوقت  ی و من همگ (Justin) نی جاست  کترم، یبرادر کوچ

ساعت   و چهار  ستی. کمتر از بمیکنارش بود  دیکشی نفسشو م  نیآخر

 .د یکرده بودن طول کش داازش دستگاه تنفس رو ج یاز وقت
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دکتر   نکهیمنو آماده کنه. بعد از ا  تونستینم  زیچ  چیلحظه ه  اون

 یاومد داخل و چند کلمه ا   شیکش  هیاونو قانونا مرده خوندش،  

کرد وداع  باهاش  نوبت  به  ما  بعدش  وقتمیگفت.  وداعمو   ی.  من 

  ن ی بمونه، اما من حس کردم انگار ا شمیداد پ شنهادیپ دیر گفتم یم

 .دادمی انجامش م  ییهاخودم تن دیبود که من با ی زیچ

 زدمیکه حرف م  نطوریبودم روحش هم  دواریرفته بود، اما ام  اون

 .بتونه صدامو بشنوه

  ی خوشحالم که باهات آشنا شدم. احتماال دار   یلیسالم، مامان. خ  -

م م  وونمید  کمیمن    یکنیفکر  دارم  آشنا شدم  “   گمیکه    ” باهات 

. اما من شناختمتو  ی نبود  داریبودم تو ب  نجایکه ا  یکه کل زمان   یوقت

مالقات کردم، که تو بزرگشون   می باهات آشنا شدم، چون با دو برادر 

اونا دوست دی کرد و مدل مردا  یاشتن .  مهربونن  که هستن    ییو 

که پدر و مادرشون خوب بزرگشون کردن و براشون    هیگواه زنده ا

  ی که ممکنه شانس صحبت کوتاه یکردن. پس در حال ی پدر مادر

اونا شناختمت. و تو   ق ینداشته باشم، من باهات آشنا شدم و از طر

 .ی فوق العاده ا یلیواقعا خ
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 .گونمو پاک کردم ی قطره اشک رو چند

و منو رها    یبش  الم یخیبرات آسون بوده باشه که ب  دینبا  دونمیم -

  .ی کن

 ی که منو تو  ی انگار روز  ی کردیحس م   شهیگفتن تو هم  برادرام

از قلبتو با خودم بردم. خب، منم االن   کهیت  هیمن    ی رها کرد  سایکل

ت  نیهم تارگ   ی ا  کهیحسو دارم.  قلبم که  بودم   داشی پ  یاز  کرده 

  ن یتو آخر  یوقت  کهی. اون ترهیو از دست م  شهیدوباره داره گم م 

و    مینی بیرو م  گهیدوباره همد  ،ی روز  هیشد.    دیناپد  ی دینفستو کش 

 .میریگیدر آغوش م

 .دم یبوس بار نیآخر  ی شدم و گونشو برا خم

و    کنهیفرشته خواهم داشت که داره تماشام م  هیتا اونوقت، من   -

 .مراقبمه

ب  نیآخر  یحت رو    رونیبار  اتاقش  از    ی حت  ای  ومد، ینم  ادمیرفتنم 

  .میترک کن مارستانویب نکهیکردنم با برادرام قبل از ا یخداحافظ
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ر  ریمس  ی تو به هتل،  م  دیبرگشت  فکر کنم  دیپرسی مدام حالمو   .

کردنش و از دست دادنش همش باهم   دایبا پ   نکهی خوب بودم. فکر ا

نکرده بودم    هیگر  گهیهفته آرامش گرفته بودم. د  ه ی  یط  یبه سخت 

اما    شونیناراحت و پر  ی بیو بطرز عج   دا یپ  ن یب  یتفاوت  هینبودم؛ 

ب و  آرامش  وجو  یکردن  شدن  وقت  دحس  تا  اتاقمون   یداره.  به 

مثل    هوی  زیکه همه چ  رمینبود و من رفتم دوش بگ  ی زیچ  می بزگشت

سرم خراب شده( با   ی رو  ایضربه بهم وارد شد )حس کردم دن  هی

 .بودم ستادهیدوش ا  ریلباس ز

که لباسام بخاطر وزنش   یبود، درحال  ی و جار  دیکوبیداغ پشتم م  آب

آو  گر  ی . چشما کردیم  زونیازم  به  و شروع  دادم  فشار   ه یبستمو 

  ادیبدنمو از فشار ز   هیو بغض و هق هق گر  دیلرزیام مکردم. شونه ه

  ی س  ستیب   نیکه اول   یی. تا جانداخت یبه رعشه م  اوردیبه درد م

نشد؛ اما بعدش چوب پنده از سر   ارجخ  ییصدا  چیاول ه   ی   هیثان

از گر   د یبغضم ترک  هویدر رفت )   ی بطر منفجر شدم( و همه    هیو 

خودشو نشون داد. سخت   میو حس درد و گر  ختیر  رونیب  زیچ

و   دیاز گلوم جوش ی زار  هیناله و گر  ی کردم. واقعا سخت. صدا  هیگر
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  ی . به کاشادینبود که از من درب  ییصدا  هیشب  یحت  نیخارج شد. ا

 .دادم تا خودمو باال نگه دارم هیتک  وارید

 ی تا وقت  دیکه در حمام باز شد، اما حضور ر  دمیشن   یمبهم  بطور

مشخص نشد. از    ستادیا  یوان حمام م  ی ت پشت سر من تودرس

 .پشت دستاشو دور کمرم حلقه کرد

 .کن(، من هواتو دارم  هی)گر رونیب زینداره، بر یاشکال -

بود   ستادهیکه پشتم ا  ی به مرد  واریدادم، وزنمو از د   هیپشت تک  به

  .فشار دادم نشیجابجا کردم و سرمو به س 

ل  -کردم  هیگر  زا یچ  یلیخ  ی برا مرگ شدن  مادر    یب  ا،یدیجوون 

ه  برادرام،  بشنوم    تونستمی نم  چوقتیشدن  چشماشو   ایصداشو 

العادم  ی مادرخونده    -مادرم  نم،ی بب چ  ی کس  -فوق  همه   زویکه 

درصد قلبمو بهش بدم    99که تونستم    ییتا جا   دادیدرست انجام م

د  کی چون   زن  گشیدرصد  به  ه  یمتعلق  که  نشناخته    رگزبود 

 .بودمش
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دست منو باال نگه داشته بود و با    هیبود، با    ستادهی حاال اونجا ا  دیر

 ی طوالن   یمدت  ی . براکردی نوازش م  سمویکامال خ  ی موها  یکیاون  

 .کرد خیتا آب  میموند ی همونطور

  ره یاشکام خشک شد، دستشو دور بدنم رسوند و دستگ   یوقت  باالخره

 .دراومد ژشیق ی صدا چوندشیپ یتا آبو ببنده. وقت  چوندیرو پ

 .ارم یلباسارو از تنت درب نیبذار ا -

 .سر تکون دادم دم،یلرزیکه م یدرحال

که از    سویخ  نی رو باز کرد. ج  نمیشلوارج  ی زانو زد و دکمه    جلوم

 :گفت متیبه طرف باال بهم نگاه کرد و با مال د،ی کش  نییپاهام پا

 .رونیب اری. پاتو از شلوار بریشونه هامو بگ  -

 دادم،ی که بهم گفته شده بود رو انجام م  ی ک همون کار  یدرحال

 .پامو یک یآوردم، بعدش اون  رونیب  نیپامو از شلوار ج هی

درب   ی همه    خوامیم - خشک   ارمیلباساتو  لباس  بهت  بتونم  تا 

 بپوشونم. باشه؟

 .سر تکون دادم دوباره
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ز  دیر پا  سمویخ   ریلباس  پاهام  من    دیکش  نییاز  ازش    هیو  قدم 

 .به آموزش دادنش اریبار بدون ن نیحداقل ا  -گذاشتم رونیب

 .باال   ریدستاتو بگ -

رد،  باز ک  نمویسوت  ی و دکمه    دیکش   رونیاز سرم ب   سمویخ  شرتیت

م  یدرحال صدا  نیسنگ  ی لباسا  ذاشتیکه  وان   یشلپ  ی با  کف 

  نچم یا  هیگذاشت من هنوز    رونی اون از وان قدم به ب  ی. وقتوفتهیب

دور من   نکهیحوله برداشت و قبل از ا   هیاز جام تکون نخورده بودم،  

 .از هم بازش کرد چتشیبپ

 ؟یخوب -

 .د یپرس دوباره

 .سر تکون دادم شتریب

 .پتو ریتخت ز ی لباس گرم بپوشونمت و بذارمت رو. بذار ایب -

 .لب به حرف زدن باز کردم باالخره

 .ی شد س یاما توهم خ -

 .ارمیاز تو راحت شد لباسامو درم المونیخ نکهیبعد از ا -
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 .تکون دادم سر

 .کنمینه من صبر م  -

کردن   یدرحال بررس  ومد یتا چشمام باال اومد و بنظر م  دیر  نگاه 

 .که خواستم هیزیچ

کنه.    غیازم در  یچیلحظه ه  نیا  ی تو  خواستیکرد، نم  دیترد   اگرچه

 .چشماشو بست و سر تکون داد

 یتحمل  رغابلیرو بطور غ  سیخ  ی کرده بود که لباسا   خیهوا    هیتهو

خشک،    ی شدن داخل حوله    دهی چیبا وجود پ  ی. حت کردیسرد م

. دادی نشون نمزده باشه، اما    خی  دیهم با  دی. ردمیلرزیهنوز داشتم م

  ی توده    ی باز کرد و گذاشت رو  شویخال  سیخ  رهنیپ  ی دکمه ها

 ی کارو کرد. رو  نی نازکشم هم  یرهنیرپی. با زوفتهیکف وان ب  ی لباسا

به   گهید  باریمکث کرد، قبل از بازکردنشون    نشیشلوار ج   ی دکمه  

 نکهیکه منتظر بودم تا ا  یشدم، درحال  رهیمن نگاه کرد. بهش خ

داد.   ادامه  ها  یکی اون  پاچه  پا  ی از  پاش  از   دی کش  نییشلوارشو 

  ی کیگذاشتن اون    رونیقدم از شلوار ب  کیبعدش قبل ازخم شدن و  

 .دیکش  نییپاچشو پا
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 .داشته دیترد  نقدریچرا ا دمیفهم ستاد،ی بلند شد ا یوقت

اون شورت پاچه دار باعث شد قلبم به تاپ و توپ   ریز  شی برآمدگ

 .وفتهیب

صورت   یشق شدش داخل پارچه نگاه کرد. اخم  یزدگ  رونیبه ب  دیر

 .قشنگشو دربرگرفت

 .ادیبر نم ی از دستم کار نیمتاسفم. من... من درمورد ا -

 .نباش -

 .کردم زمزمه

 .شده بودم  دیازت ناام ی نشده بود  ی جور  نیاگه ا -

آب دهنشو قورت داد و دستشو   گشت،یم  ی زیصورتم دنبال چ  ی تو

تا دستشو تو پاچه دارش کرد    ی دراز کرد شست دو  کمر شورت 

 .گرفتش 

ز  یوقت تو  رشویلباس  نفسم  درآورد  تنش  حبس شد.    نمیس  ی از 

حمام داشت    ی کامال مشخص شد. مهم نبود که فضا   شی ختگیبرانگ
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 ی گرما   هی  م،یبود  ستادهیا  سیعالمه لباس خ  هی  نی و ما ب  زدیم  خی

 .کرد و پخش شد دایپ  انیکل وجودم جر  ی تو یناگهان

درحال  ی چشما   دیر وجب    یمنو  جذابشو  و  صاف  پوست  کل  که 

اده  فوق الع  نیبه ا  ی بدن  چوقت ی. من تا حاال هکردیتماشا م   کردی م

اما    ک،یپهن، کمر بار  ی عضالت محکم، شونه ها  -بودم  دهیند  ی ا

ناپذ  یکنندگ  کی تحر  نیا دنبال    ری انکار  نگاهمو  که  بود  خودش 

  .بردیخودش م

 :دیغر دیزدم، ر  سی ل اریاخت یلبامو ب  یوقت

 .بهم نگا نکن  ی شارلوت. اونجور ،یلعنت -

 .سمتش دیپر چشمام

 ؟ ی چجور  -

که حالت    یکن  ی که باعث شه کار  یگفتم زانو بزنانگار که بهت   -

صورت   ی رو  خوادی که دلم م  ی لبخند  شهیبهتر بشه. انگار که باعث م 

 .شهیتنگ م یل ینازت برگرده خ
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گرفتم    ی بودم( کپ  دهیکه د  ی زیمژه هام )از چ  رینگاه کردم ز  نوییپا

 .و ثبتش کردم

 لبخند بزنم؟  شهیباعث م یچ گهید یکنیفکر م -

 ...شارلوت -

 .داد هشدار

 ی . تنش تومیکرد. هردومون حسش کرد  ریی)حالمون( تغ  مودمون

 .شد جادیهوا ا

بهش به بغل    ازمیاز ن  تونست ی کامال احمقانه بود که احساساتم م 

 .رهی بگ   یشیکردنم پ

بودم،    ی که بطور منطق  یوقت مطمئن بودم درحال حاضر متزلزل 

اتفاق   نمونی که ب  ی زیبودم که بخاطر هر چ  کامال مطمئن  نیهمچن

 کردیم  کی تحر  شویآت  ی جرقه    ی زینبودم. هرچ  مونیپش  وفتادیم

 .سوختنو حس کنم  خواستمی مهم نبود؛ من م 

امتحان  هی نزد  یقدم  بهش  ه  کتریبرداشتم  ممکنه    چوقت یشدم. 

 هی  ی تظاهر کنم برا  خواستیقلبشو بهم نده، اما من حداقل دلم م
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بوده. نزد   ش، یپ   ی هفته    نمون یب   یکیروزم که شده اون مال من 

 شدیراحت م  وفتادم،یداشتم م  یوقت   ستمیکه گرفته بودم با  ی طور

حس کنم.    شمی داشتم بق   ازیم. نیزوج بود  هیحس کرد انگار ما واقعا  

 .دیکوب یم  نمی س ی قفسه  ی وارهیقلبم به د

م - مدیر  خوادت یدلم  دلم  فقط  که    ی زیچ  خوادی.  کنم  رو حس 

 .امشب دردآور نباشه

برگردم باال رو نگاه    نکهیافتاد قبل از ا  ش یختگیبه برانگ  رمیخ  نگاه 

 رو مالقات کنه.  گهیکنم و نگاهمون همد

 .ل درد متفاوتهمد  هی  نیممکنه دردناک باشه، اما ا  زیچ  نیخب، ا -

گاو نر بود که   هی. اون مثل  دیدود زبانه کش  دیدماغ ر  ی پرده ها  از

دروازه قفل دار    هیشنل قرمز درحال تاب خوردن از پشت    هیداره  

.  نمی حصارو کامال باز کنم و قدرتشو بب  خواست ی. دلم مکنهیتماشا م

ا تا بند حوله  بود رو چنگ    دهیچیکه دورم پ  ی دستشو دراز کرد 

 .افتاد نیزم ی بزنه، شلش کردم رو
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بدنم حرکت    ی و رو  کردی که چشماش کل تنمو وجب م  همونطور

 .عضله داخل فکش منقبض شد. صداش سخت بود کردی م

 .ی ستیشارلوت. تو متوجه ن  خوادینم نویتو دلت ا -

گذشته،    ی . من متوجهم. بعد از هفته  دیجاست ر  ن یاشتباهت هم -

  ش ی نه روز پ  نارویا   دادمی م  حی. چون ترجفهممیم  یبهتر از هرکس

پا دردش  به  که  مادرم  ه  انیبا  تا  باشم  داشته  کامل    چوقتیداد 

  - سخت تر باشه  ایکه زمانمون کوتاه تر    ستینشناسمش. برام مهم ن 

 .خوامیم  مویباش اشتهد می تونیکه م ی ز یمن فقط هرچ

 .رفتیم نییباال و پا  نیسنگ  نشیس

. فکر کن که اگه خوش شانس  ی نابود شد   نطوریتو بخاطر نه روز ا -

 .بعد از نه سال باشه نینباشم ا

  گهیبردم، پس پوستمون همد  نی رو از ب   نمونیب   ی فاصله    ی   ه یبق

 .نگاه کردم دیرو لمس کرد و جسورانه به ر

 .میداشته باش  میتون ی م یاون نه سال چ ی فکر کن ما برا -

 .خم کرد سرشو
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 .تونمیبهت صدمه بزنم شارلوت. نم  تونمیمن نم -

نشون دادن   ی . برالغزهیو م  کنهیکردم دوباره داره ازم فرار م   حس

 .پنجره شروع به بسته شدن کرد یبلند مدت زیهر چ

ه  دیر فکر   ی زیچ   چیقول  نداد، چون  بهم  باشه  تعهد  که درمورد 

 .داشتم بتونه به قولش عمل کنه  ازی که من بهش ن ی طور کردینم

 قه، ی. به هر طرشهی م  یداشتم، مهم نبود چ  ازی من امشب بهش ن  اما

  گرفتم، یم  دادویکه از خودش بهم م  یفرم. من هر قسمت  ایشکل،  

 .اگه قلبش نبود یحت

. کمکم کن  دیدارم ر  ازیپس فقط امشب رو بهم بده. من بهت ن  -

 .فراموش کنم

 .التماس کنم متاسف نبودم نکیا از

 .شب  هیفقط  -

م  رهیخ  بهم درگ  تونستمیشد.  خودش   شیدرون  ی ریخود  با  که 

 . نمیدرگرفته بود رو بب
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به شکل    تیعوض کردن وضع  ی کردن و انجام دادن ممکنه برا  اراده

خم شدم و آهسته   نمونیتر از کلمات باشه، ب   ی رورمورد عالقم ض

با مال رو  متیو  بعدش دمیکش  ش یختگ یبرانگ  ی انگشت شستمو   .

. سرش دیدرخش د یر  ی . چشمادمیسیشستمو آوردم سمت لبام و ل

 :دیعقب رفت و غر

 .فاااک یلعنت -

د  هوی به  ر  واریپشتم  رو  دیحمام خورد.  بدنم   ی دستاشو دوطرف 

 .کنترل کنم دنموینفس کش تونستمیگذاشت و من انگار نم یکاش

 ؟ ی خوایکه م هیزیچ نیا -

 .د یمک نموینوک س هیاومد و  نییپا سرش

 .محکم

 .ناله جواب سوالشو داد هیاز هم باز شدن و  لبام

 .دیدوندوناش کش نیدردناکمو با زور ب ی  نهی اومد و س نییپا

 .جوابمو بده  ؟ی خوایکه م هیزیچ نیا -

 .حست کنم خوادیمن... من دلم م  -
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  یرو  ی پوزخند شرور  اوردیباال م  دنمید  ی که سرشو برا  نطوریهم

 .صورتش نقش بست

 ی برا  کنمیم  ی من کار  ؟یشب حس کن   هی  ی منو برا  خوادیدلت م -

 .یچند روز حسم کن

 می خوردیهمو م  ی که لبا   یدهن من فشار داد، در حال  ی رو  دهنشو

 .حبس شد  نمونیس  ی نفس تو

پ  ی تو  موهامو برا  چوندیمشتش  ازشون  و    ی و  سرم  کردن  خم 

استفاده کرد. پوستم مقابل پوستش، محصور    قیعم  دنیبوس ترم 

هنوزم    -دستش محکم گرفته شده   ی موهام تو  وار،یشده مقابل د

ا  یکاف با  بودن  ب  نینبود.  رو  هرچ  ش یمرد   ایدن  ی تو  ی زیاز 

 .نهی ت بود همکه درس ی زی. انگار تنها چخواستم یم

دور    هر و  بردم  باال  پاهامو  کردم،  حلقه  گردنش  دور  دستمو  دو 

تنشو بهم فشار داد، اصطکاکش   ن ییکمرش حلقه کردم. محکم پا

هوش و حواسمو از دست بدم.   شدیتنه خودم باعث م  نییمقابل پا

 کردی م  نییپشت سرهم خودشو باال پا  دیمکیکه زبونمو م  نطوریهم

 ی تو  چوقتی. ه دی چشمام به پشت سرم چرخ  دیمالی و خودشو بهم م 
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 ادیز  نقدریا  وینشده بودم، هرگز کس  کیتحر  نقدریا  میزندگ  ی همه  

به دوش   یربط  چیه  نویپاهام داغ شده بود و ا  نی نخواسته بودم. ب 

 .حمام نداشت

 :لب گفت  ریمقابل دهنم ز دیر

 .خوامتی . لخت م ی ریشگیپ لیبدون وسا -

 .ن، آره قبولهم ی خدا  -

اندازه    لبهاشو  به  و  کرد  جدا  به    ی کاف  ی ازم  بتونه  تا  رفت  عقب 

 .چشمام نگاه کنه 

و    کردی همونطور که خودشو مهار م  زد،یکه نفس نفس م   یدرحال

صورتش با هوس مبهوت و مدهوش بود. انگار    کردی منو برانداز م

که گفته   ی زیکه من واقعا با چ  شدیداشت مطمئن م   ومدیبنظر م 

 نداشتم.  یبود مشکل

 .دادم نانی اطم بهش

 .خورمیم ی ریقرص جلوگ -
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دردناک، چشماشو بست و من فکر کردم که   ی چند لحظه    ی برا

بررس درحال  کامال    یممکنه  اما  باشه؛  بودم.  دوباره  کرده  اشتباه 

 .سرشو تکون داد

اول - همد  ی بار  نیاز  د  گه یکه  بودن    ی درباره    میدیرو  درونت 

دور پنت   ،ی بود  ده یکوتاه پوش  یلباس مشک   هیکردم. تو    یالبافیخ

.  ی کردی معصوم رفتار م   ،ی رفتیراه م  دادمی که بهش نشون م  یهاوس

 .خمت کنم و بخاطر تلف کردن وقتم بزنم در کونت  خواستیدلم م

بود    ی زیهمون چ  قایدق  نیممکن بود. ا  ریکردن لبخندم غ  یمخف

که   یاون روز باهام بکنه. به وضوح حس  خواستهیم  شدیکه حس م

آوردم که با کت    ادیخطرناکش بهم دربارش داده بود رو به    ی انرژ

اون زمان   نویبودم ا  قشنگش در تضاد بود. فکر کرده  ونیشلوار و پاپ

 .تصور کرده بودم

با همه   نهیگز  هیاون    کردمی. من فکر نمی کردیم   نکارویا  دمیبا -

 .لوکس باشه که اونجا ارائه داده بود یامکانات رفاه

 .ی گرفته بود لیتحو کیکه اون گال رو از طرف بل ی روز  -
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 .نکبت بار به زبون آورد نینفر هیمثل  اسمشو

 ی عوض  کهیکه اون مرت  یرفتم خونه و با فکر کردنت از پشت درحال -

 ی بود  شهیو مقابل ش  ی و  تو خم شده بود  کنهیپنجره نگاه م  هیاز  

بب  بتونه  دوتا دستام    نتت یتا  با  اما من صورتتو  رفتم،  ور  با خودم 

مرد    هیبا    حد از فکر تو  نی. تا انتتینتونه بب   یپوشوندم تا اون حت

 .متنفرم  گهید

بودم که جذب من شده    دهیباعث شد دهنم باز بمونه. فهم  اعترافش

ازش    کردمی بهم داشته، اما هرگز فکر نم  یاحساسات  نکهیا  ی بود، حت

م اعتراف  اون   کنهی بشنوم  بودم  که همونقدر که من غرقش شده 

 .به جسارتم دامن زد نیغرق من شده بوده. ا

 ی از شونه هاش به سمت موهاش حرکت دادم، انگشتامو تو  دستامو

 .مرطوب موهاش فرو کردم ی رشته ها

 ...و  رمیباهاش تماس بگ  تونمی . مم یکن  نکارویا   ی اگه بخوا  می تونیم -

 .حرفمو قطع کرد دیر

 .حرف نزن. امشب نه گهیمرد د هینزن. درباره تماس گرفتن با  -
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تو  نییپا  دستشو و خودشو  درحال  یبرد  گرفت،  به    یمشتش  که 

 رمو یکه دوباره مچ نگاه خ  ی. درحالکردی م  تشیسمت بدن من هدا

 .گرفت، با لمس لبامون حرف زد یم

 .یمال خود خودم یلعنت ی امشب... امشب تو -

 .اما محکم داخلم هلش داد متیجلو آورد و با مال پشتشو

 .چشمام بسته شد ار،یاخت یب

 .باز کن شارلوت  -

 .سخت و خش دار بود صداش

 .باز کردم و نگاهمون قفل هم شد  چشمامو

 ی صورت قشنگتو وقت  خوادی. دلم منمتی باز نگهشون دار. بذار بب -

دربارش   ی پرداز   الیکه از خ  ی زی ها چ. تننم یبب  ی دار  مویختگیبرانگ

 .هیواقع یزندگ ی تو  دنشیبهتره د

 .دیو تو لغز  رونیب ی بار چند

 .ی دی م  یخوب یلی. تو حس خیلعنت -
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 زدم.  لبخند

 .ی دیم یتو حس... بزرگ  -

داخل  شیختگیبود. برانگ ی رینفس گ ی هم لبخند زد. منظره  دیر

  ا یبه دن  یتیاهم  چی ه  دیرس یلحظه در زمان، بنظر م  هی  ی من و برا

 .نداده

 .کنه  ممونیتا باسنمو گرفت و باال آورد تا تنظ  دیلغز  نییپا  دستاش

تر درونم باشه.    قیعم  یتا حت  دادی کم باسنم بهش اجازه م   بیش

 .محو شد یقیلبخندش با تمرکز عم

 .یلعنت -

نقطه حساسم    دنیآورد و شروع به مال  نییدستشو دراز کرد پا  یوقت

طول    ادیقرار نبود ز  چکدوممونیکردم. ه   ی با دو انگشت کرد ناله ا

شروع    دیکرد. ر  دنیبکشه. بدنم مور مور شد و پاهام شروع به لرز

 .شو درون من جا دادنکرد سخت تر و سفت تر خود

قسمت از منو درون خودت  هی شهی پرت کنم. که هم خوادیدلم م -

 .ی داشته باش
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 .قشنگه یلیحال، خ  نی در ع فه،ی کث یلیمن. خ ی خدا

رس   یوقت اوج  تو  دمیبه  ناخونام  کردم.  ناله  فرو   ی اسمشو  پشتش 

کرد و من هوش   عیرفت، بدنم شروع به ارتعاش و لرزش تند و سر

از دن  میو حواس و آگاه   ه ی  ی اطرافم از دست دادم. ما تو  ی ایرو 

به چشمام   دی. رمیدور بود  ایدن  ی   هیفقط ما دوتا، از بق  م،یتونل بود

از خودشو بهم بده. ما    شتریب   یلیداد خ   زهنگاه کرد و به خودش اجا 

رو   ی زیچ  نیکه من هرگز قبال چن  میبهم متصل بود  یدر سطح

تو روحمون  و  بدنامون  ذهنمون،  بودم؛  نکرده    ی هماهنگ  ی تصور 

 .بود  یکامل و عال

دست نگه داشت.    دیبدنم شروع به لخت و سست شدن کرد، ر  یوقت

 .بدنش سخت شد شدی همونطور که رها م

 .ی چهارم جوال  ی باز  شیبود. بهتر از آت ییتماشا یسادگ به

و    دم یبوسیبه داخل و خارج رفتن ادامه داد، م  یمدت طوالن   ی برا

ستون    کردمی بودم. حس م  بایکه چقدر ز  گفت ی پشت سر هم بهم م

ب از  بودم جون    نطوریرفته، هم  نیفقراتم  نفسمو حبس کرده  که 

  - استخون ترقوم رو، گونه هامو   د،یگردنمو بوس  دیدوباره گرفت. ر
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اون  یحت ب  تیمیلحظه حس صم   پلکامو.  نزد  یمیحر  یو    ی کیو 

 میکردی م  یزندگ  یکیحباب کوچ  هیداشت، انگار که داخل    ی ادیز

 .کردی محافظت م رونیب ی ا یکه ما رو از دن

 ی لبا  ی گذاشت. لباشو رو  نیاومد و منو رو پاهام زم  رونیب  باالخره،

 .دی من کش

 .امشب، شارلوت ی ممنون برا -

  ی و دوست داشت   نیریش   -گفتن بود  ی خطر برا  ی ب  زیچ  هیظاهرا    نیا

امشب   ی داشت برا  دی. ردیترک  کی که اون حباب کوچ  یی. تا جایحت

 .شدیمتفاوت م  زیچون فردا همه چ کرد،یازم تشکر م

 و سوم یس فصل

 د یر

 کردم؟  یچه غلط من

چ  خواستینم  دلم پش  ی زیاز  بود  افتاده  اتفاق  بشم.   مونیکه 

ا  هیاون    یعنی  یمونیپش بوده،  اشتباه  نکهیاشتباه  کار  کرده    یما 

برعکس    یشارلوت و من اتفاق افتاد... حس  نی که ب  ی زیو چ  م؛یبود
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اونقدر حس   یچیه   ارمیب   ادیبه    تونستمیکه م  ییاشتباه داشت. تا جا

  ی نبود که کار احمقانه ا  یمعن  نیبه ا ونکار درست نداده بود؛ اما ا

 .نبوده

 .شب هی

  ن یا  نکهیبا وجود ا  یشبه نبود و حت  هی  ی از اون مدل زنا  شارلوت

بهش صدمه زده    شتری. من فقط آخرش بمیبود که گفته بود  ی زیچ

بود   رفته  صمیحر  یکه از نقطه حساس مردانگ  یبودم. حاال اون خون

 .ازش آگاه بودم یو به مغزم برگشته بود، بطور دردناک

تا خوابش    نیا بودم  بغلش کرده  از شب اول که  نه شب گذشته، 

استدالل کرده بودم.    نطوریبرده بود، با به تخت رفتنم بعد شارلوت ا

مهم نبود چقدر چقدر خسته شده بودم، صبر کرده بودم تا سرد  

 ی کار  نیکمتر  نی خوابم برده. ا  مبل  ی بشه و بعدش تظاهر کردم رو

حفظ کنم؛    نمونیب  یکم  ی فاصله    هیبود که تونستم انجام بدم تا  

کار از  بعد  کردن  کار  به  تظاهر  و  لپتاپم  برداشتن  تازه    ی اما  که 

بود کرده  ضا  یحس  مظعیتمومش  و  مزخرف  کار   ی کار  ع یمثل 
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که هر دومون با عوض کردن  ی خجالت آور یداشت. حرکت ناگهان 

 .میتختمون تمومش کرد

داخل اتاق    نییکو   زیسا  ی از دو تخت دو نفره    یکی شارلوت از    یوقت

سر   ی حوله برا  هی  کردم،ی که معطل م   یدر حال  رفتیخواب باال م

چمدونم کردم تا وقت    ی شروع به گشتن تو  یبرداشتم. وقت  سمیخ

 .د یکش ی بخرم، شارلوت آه بلند

کنار    دنیتا از خواب  یکن یمرتبشون م  ی اریم  رونی اتو بلباس  ی دار -

 ؟ ی تخت در بر ی من رو

 .دونستیاون م البته،

 .قبل از نشستن لب تخت برداشتم شرتیت هیو  دمیصدا خند یب

 .بخوابم دیکجا با  دونمینم -

 .زد شخندین

 ...که  یگیتو نم -

 .یباهوش لعنت -

 .دیتخت، ر ی رو ایب -
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 .پتو رو عقب زد 

 .هیکی نی... منظورم استین  یشک  چیکه ه ییاونجاو از  -

 حش یوجود نداشت که ترج  ا یتو دن  ی ا  گهید  ی جا چی ه  قت یحق  در

حمام بود.   ی ساعت تو  کیاز    شتری شب ب   هی  -بدم؛ و لعنت بهش

چراغ رفتم و قبل   دیدوم بخواد. سمت کل  یدفعه    ی مجبور نبود برا

 .تخت رفتن خاموشش کردم ی کنارش رو

  شه یکه به همون اندازه که هم  میقرار داده بود  یحالت  ی تو  خودمونو

 .بود  یعیطب  کردمشی لمس م

. بازومو  دیو شارلوت به سر شونم چسب دمیپشتم دراز کش ی رو من

 .کردیموهاشو نوازش م  ی دورش حلقه کردم و دستم باال 

 :گفت  قهیاز چند دق بعد

 د؟ یر  ی به خدا اعتقاد دار -

ماه   به از تشخمدت  بعد  دق  م،یماری ب   صیها  اون سوال  فکر    قیبه 

کرده بودم. مطمئن نبودم که باورش داشتم؛ اما بعدش متوجه شده 



 
597 

باور داشتم    قتیدرحق  یعنیبودم که    دهیاور نکردنش ترسبودم از ب

 .وجود داشته دنیترس ی برا ی زیچ هی

 .آره باور دارم -

 ؟ ی به بهشت اعتقاد دار  -

 .کنم یفکر م -

 سگا هم اونجان؟  یکنیفکر م -

 هیبه    می. فکر کرده بودم دار ی لبخند زدم. شارلوت عاد  یکیتار  ی تو

فلسف م  ی درباره    ی بحث  وارد  و جهنم  بهشت  اون   م یشیوجود  و 

 .نگران بود رنیسگا کجا م نکهیا ی درباره 

 ؟ یهست که درموردش نگران ی. موضوع خاصرنیاوهوم م -

 .(Richard Stamps) استمپس چاردیر -

 ؟یک -

استمپس   چاردیهفده سالم بود مرد. اسمش ر   ی. وقت رمیسگ پ -

 .بود
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 نبود؟ ی اسمش ا یبخاطر کس -

 ...ییجورای -

که منحصر به   ی وجود داره. قصه ا  ی قصه ا  هی  دمیاکراهش، فهم  از

 .فرد شارلوته

 اد؟ ی حرف بزن. اسمش از کجا م نگیدارل  رونیب زیبر -

 که؟یکوچ d بزرگ با D با -

 ک یکوچ d مثل  ی زیچ  ی زیچ  ستیحمام، قرار ن  ی بعد از ماجرا -

 .م یحرف بزن

 :. گفتدنشمیخند ی من، من عاشق صدا ی . خدادیخند ی نخود

 ؟ ی نخند ی دیقول م -

 .قطعا نه -

 .زد نم یبه س  یمحکم ی  ضربه

 یی . از اونجام یگرفت  ادیرو    کایآمر  یوقت مهدکودک بودم، سرود مل -

از کلمات بزرگ بودن،   یلیو خ  میکه تازه شروع به خوندن کرده بود
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حفظش کرده   نکهیداد. واقعا از ا   ادیبار بهمون    هیخطو    هیمعلممون  

 نمویشب، پرچم والد   هیو خوشحال بودم. پس    کردمیبودم افتخار م

  ستادم یباز کردم و بعد از شام ا  وون یا  ی پرچم رو  ی   لهیاز داخل م

 .تا نشون بدم چقدر باهوش بودم

 ...ادامه بده -

تار  ی تو نشست.  م  کیتخت  اما  سمت   تونستمی بود،  که  دستاش 

 .نمیبب رفت رو نشیس

  ی جمهور  ی و برا  کنمیم  عتیب  کای آمر  ی متحده    االتیمن با پرچم ا -

لوا  کیاستمپس،    چاردیر تحت  نشدن  ی ملت  جدا  با    ،یخداوند، 

 .همه ی و عدالت برا ی آزاد 

 .خنده ریز زدم

 استمپسه؟ چاردیاون متعلق به ر ی فکر کرد -

بامزست.   - فکر کردن    ک یکوچ  یبه شوخ  ییجورایپدرمادرم هم 

: اسم اون گفت ی بابام به مامانم م   ی شد. وقت  لیتبد  نمون یب   یخودمون

تو  اروی د  یمهمون  ی که  م  یچ  میدیاون شب  مامانم  :  گفت ی بود؟ 
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با    م یتولد هفت سالگ   ی مامان بابام برا  ی استمپس. پس وقت  چاردیر

غافلگ  هی کوچولو  ا  رمیسگ  ر  سمشکردن،  استمپس    چاردیقطعا 

 .گهید شدیم

 .قطعا -

 ؟ی دستم انداخت -

 .دمیخند

 ی سگا  ی بهشته شارلوت. مطمئنم همه    ی استمپس تو  چاردی ر -

هم به اسم   (Lady) ی دیو ل (Spot) مثل اسپات  ییبا اسما  گهید

 .شهیم شونیسگت حسود باحال

 .قلبم گذاشت ی دفعه سرشو رو نی. ادیدراز کش  شارلوت

 .با مامان باشه دوارمیام -

 .هست، خوشکله، هست -

ساکت بود. فکر کرده بودم خوابش برده   یمدت طوالن  ی برا  بعدش

استمپس فکر    چاردیاز ر  شتریب  ی زیباشه؛ اما ظاهرا داشت درمورد چ

 .کردی م
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 ره؟یجوونه بم  یلیکه خ یکس ذارهیچرا خدا م -

ز - درباره  ی ادیزمان  کردن  فکر  صرف  و    نیا  ی رو  کردم؛  سوال 

واقعا جوابشو بدونه   یکس  ستمی. مطمئن ندونمیکه نم  نهیجوابش ا

 ی بهتر ی بهشت جا دیفکر کنم که شا نینه؛ اما دوست دارم به ا ای

 نیاوقات ا   یگاه  ی ول  ست،ین  هیتنب  هی  شهیباشه و مرگ هم  نجایاز ا 

 .کنهیو رنجشون دور م ردکه آدما رو از د هیا هیهد

 .سرشو بلند کرد و نگاهم کرد شارلوت

 .موضوع  نیدرمورد ا هی. طرز فکر قشنگی وا  -

 .با دستم گرفتم لپشو

 .که بجا موندن سخت تره ییآدما ی برا نیجاش خوبه. ا ایدیل -

م   تونم ی نم  یحت - باهاش کنار  بردرام چطور دارن  .  انیتصور کنم 

باهاش خاطره    یقلبمه و من حت  یتو  ی حفره ا   هیانگار    کنمیحس م

 .هم نساختم ی ا

 .هوا معلق بود  ی تو احساساتش

 .و فشارش دارم دمیسرشو بوس  ی باال 
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ترت  کمی - فردا  م  بیبخواب.  رو  روز طوالن  میدیکارا   م یخواه  یو 

 .داشت

 .دیکش ازهیخم

 .باشه -

 :شروع به چرت زدن کردم، زمزمه کرد یوقت درست

 ؟یخواب د؟یر -

 ...بودم -

 .بگم  گهید زیچ هی خوامیفقط م -

 .کرد مکث

خاطره که ممکنه   هی  ی بهتره سال ها صرف نگهدار  کنمیفکر م -

خاطره ساخته   هی هرگز اصال    نکهی بزنه بشه تا ا  بیاوقات آس  یگاه

 .نشه

*** 

 .مهم نبود ر،یدوسش داشتن. مردا، زنا، جوون، پ مردم
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من از پشت   کردی زوج مسن صحبت م  هیشارلوت داشت با    یوقت

که قبل از شروع شدن   یی. تنها آدماکردمی نگاهش م  ییرایاتاق پذ

مالقاتشون کرده بود دوتا برادراش بودن. تا امروز،   ی مراسم سوگوار

اومدن،   ی احترامشون به سالن مراسم سوگوار  ی ادا  ی آدما برا  یوقت

 ه یصحبت کوتاه با    قهیاز چند دق  بعدو    شدنیهمه باهاش آشنا م

 .شدنیلبخند دور م

ا  امروزو م  ستادنیبا  بودم،  کرده  شروع  به    خواستمی کنارش  اگه 

دست از دور   ،یداشت کنارش باشم؛ اما بعد از لحظات   از ین  تمیحما

  دیجد  ی در کنار خانواده    یمیتا بهش حر  دمیکش  دن یو برش پلک

شارلوت شب گذشته پرواز کرده    ی شدش بدم. مادرخونده    دایتازه پ

و بعدش دسر  میخورد یوقت رید امبود تا در کنار دخترش باشه. ش

داخل    یمجله    یرستوران متفاوت که مادرش دربارش تو   ه ی  ی رو تو 

  ی مزاج  یدمدم  نکهیا  دنیفهم  ی برا  یپرواز خونده بود که زمان کاف

ترب از  طب  تشیشارلوت  جدال  ترب  عت یدر  سرچشمه   ت یمقابل 

 .رهیگ یم
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 ی روسر  هیکه من نشستم اومد.    یفیبه سمت رد  نگیدارل  ی نانس

پاک کردن   ی گره رو از دور گردنش باز کرد و ازش برا  یب  یشمیابر

که قبال   ی زیچ  -کنار من قبل از نشستن استفاده کرد  یخال  یصندل

 .دادی انجام م نهیبش ییجا نکهیبودم شارلوت هم قبل از ا دهید

 .چونم به شارلوت اشاره کردم با

 ؟یهست ی قو نقدریا ی . چطوردهی انگار داره خوب کارشو انجام م  -

 ه یندارم. خوشحالم که    یاما من خوبم مشکل  به،یبودن عج   نجایا -

تنها شدم.    ایدیسرش شلوغ بشه هم با ل  یلیخ  نکهیلحظه قبل از ا

 .تشکر ازش داشتم ی برا یاد یز لیمن دال 

 .تکون دادم سر

با ا  ی مطمئن نبودم شارلوت امروز چطور - موضوع کنار    نیقراره 

 .رسهیخوب بنظر م نیداشته؛ اما همچن یسخت ی . هفته ادیب

 .ی ریگ یم ادی. هی اه. اشتباه بزرگ  -

 .کردن نبود یگفت، اما واقعا درحال شوخ نویا  یبا شوخ  ینانس
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که    ست ین  یحس نیصورت دخترم گولت بزنه. ا  ی نذار لبخند رو - 

م نشون  کردن  تالش  زمان  طول  نگران   دهیدر  دربارش  منو  که 

 .کنه یم

.  کردمی که دوباره لبخندشو تماشا م  یشارلوت نگاه کردم، درحال  به

 .حالش خوب باشه ومد یبنظر م 

 ه؟یمنظورت چ -

 .تامل کرد ینانس

دوتا صم - م  یمی شما  اونجا  ن یایبنظر  از  باهمد  ییو  کار    گهیکه 

بخاطر من    یبتون  دی. پس شایاز من دور و برش  شتریتو ب  ن،یکن یم

 .حواست بهش باشه

 ...باشه -

ن - رهاشدگ  کمیشارلوت    یول  ،ی بدون  ستمیمطمئن   ی مشکالت 

 ری گرفته شده غ  یبه سرپرست   ی بچه ها  ی موضوع تو  نینهفته داره. ا

ن   ریو غ  جیرا هر    ی ها  ینگران  ی نشونه    ییجورایاما    ست؛یمعمول 

 هیروح ی ضربه  هی یمتفاوت باشه. ترک شدگ یلی خ یتونی م یکس



 
606 

 - شهیاسترس م  تالل اخ  یروح  ی و مسبب مشکالت بعد از ضربه  

 .شنیآدما متوجهش نم شتریب

 :گفتم 

 تیو اذ  بره ی م  جی ر  یمدت  یمن متوجه نشدم اون از مشکالت طوالن -

 .شهیم

به دفن و سرپوش    لیداره. شارلوت فقط تما  یمشکالت  یهر کس -

از حس کردن و درک   ار یاخت  ی گذاشتن رو خودش داره و بعدش ب

 .کنهیو عمل م کنهی که واقعا داره اجتناب م یاحساس

 ی مت سکس خواستن توکردن به س  هیمثال از گر  ار؛یاخت  ی. بیلعنت

 .ره یم شیحمام پ

برا  نیسخت تر -   ی که بخاطر از دست دادن کس  ییآدما  ی زمان 

 .تموم شده زیکه همه چ نهیمعموال بعد از ا برنی رنج م

 :گفت   ینانس

  گه یبا همد  یخونوادگ  وند یپ  ایمهمان نوازانه    ی شب زنده دار  چیه -

  ی به معنا  -شهی و رفت م   شه یبه خاک سپرده م  ز ی. همه چمیندار
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همه    یواقع بعدش  مجازا.  و  عاد  انتیاطراف  ی کلمه  حالت   ی به 

ن  گردنی برم آماده  هنوز  تو  ایست یو  ب  نجاستی.  من    ن یشتریکه 

 .داشتشارلوت خواهم  ی رو درباره   ینگران

 بکنم؟  تونمیم کاریکمک چ ی برا -

 .پامو نوازش کرد ینانس

 شتریکه قراره ب  یشخص   ی وقتفقط براش اونجا حضور داشته باش.   -

تو کنارت  همه  سر   یزندگ  ی از  پشت  رو  تو  باشه  داشته  حضور 

باش   کمی  ی دار  لیتما  گذاره، یم مرتیترسو  اون  با  رابطش    که ی. 

.  موننیتاد، هم بهش کمک نکرد تا مطمئنش کنه آدما م   ،یعوض

  وند یتداوم پ  میبکن  تدر حق شارلو  میتونیکه که م  یلطف   نیبهتر

 هیداره قبل اعتماد و تک  ازیاز همه بهمون ن  شتریب   یوقت  -هیمنطق 

 .به هر شکل ممکن   م،ی گاه باش
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 و چهارم  یس فصل

 د یر

قبل از رفتنمون   هیشب   ز یچ  چیبرگشته بودبم، اما ه  ورکیویبه ن   ما

 .کرده بود رییتغ زیبه تگزاس نبود. انگار همه چ

 ی که تو   ی زیپاک کردن ذهنش بعد از هرچ  یمدت برا  هی  شارلولت،

 ی مرخص  هیبه    یلیهاستون از سر گذرونده بود و تحمل کرده بود خ

داشت. دفتر بدون حضورش اون دور و بر کامال خسته   اجیاز کار احت

  ی تو  نشیبا والد  یمدت  هیگرفته بود    میروح بود. تصم  یکننده و ب

 ی مرخص  هی  نی. اکردم   تیحما   دشیاز ا  بمونه و من کامال  یپسیپوک

که قصد داشتم ازش استفاده    یبود، مرخص  ی ضرور  ی ناخواسته ول

 .کنم کاریحرف از اون بود چ یکنم تا بفهمم قراره وقت

کنه و   هیگرفته بود به خانوادش تک  میشدم که اون تصم  خوشحال

بخاطرش اونجا باشم.    خواستینبود که دلم نم  نینه من. منظورم ا

قادر بودم بهش آرامش بدم خوشحال و مشتاق   نکهیا   ی از ته دل برا 

  ی که ما تو  ی دور و برش بودن، اونم بعد از کار  یکیزیبودم؛ اما ف
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انجا  ی اتاق هتل تو . شدیم  ی رو  ادهی ز  یلیخ  میداده بود  متگزاس 

استفاده بود و   ی ب  میاون دور و برم بود هوش معقول و منطق   یوقت

به انجام    ی گرفته بودم که برا  یبزرگ  ماتینداشت؛ و من تصم  ییاراک

 .داشتم  ازیرسوندنشون به عقلم ن 

  شدیذهنم تکرار م  ی مادر شارلوت که تو  ی دفترم، به حرفا  ی تو  تنها

 .دادمی گوش م

استمرار و تداوم   ی در حق شارلوت بکن  یتونی که م  یلطف   نیبهتر -

گاه و مورد   هیداره تک  ازیاز همه بهمون ن  شی ب  یوقت  -)حضور( ه

 .اعتماد باش

به دخترش   تونستمی که من م  دونستیاحتماال نم  نگیدارل  ینانس

تک و  مداوم  مدت  هیحضور  کوتاه  بودن  حال    یگاه  زمان  در  بدم، 

تو بعدا  بودن،  اونجا  م  ی زندگ  ی بخاطرش  شارلوت  ضرر  .  شد یبه 

.  هیواسش چ  زیچ  نیبهتر  دونستیخودش م  کردیشارلوت فکر م

با من به   تشیتجربه بود. وضع  یو ب  اریاون جوون، سر زنده، هوش 

  دهیم  حیباشه نبود. اون گفته بود ترج  کردیکه اون فکر م  یسادگ

داشته باشه تا کال اونو نداشته باشه.   یبا کس  ی مقدار زمان محدود
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نم االن  احتماال  تصم   ی برا   تونستیاون  گفتن ره یبگ  میخودش   .

باشن. اگه    یآسونه که همه در سالمت خوب  یوقت  ی زیچ  نیهمچ

  ی ها توسال  ی و اگه وخامت و بدتر شدن کند من برا  شممن سالم نبا

 خواهد داشت؟ یحس نیکنه هم همچ دای ادامه پ شی زندگ

م  دیبا وقت  یمراقب  کرد  یبودم.  بزرگ  هیاز    میسکس   ی محدوده 

 .م یپامونو فراتر گذاشت

که من    یسکس بدون مراقبت و کاندوم  ز،یشگفت انگ   ،ینکردن  باور

 .کنمیزندم فراموش نم یهرگز تا وقت

داشتم    نویشب باشه و من فرصت ا  هیگفته بودم فقط قراره    بهش 

 .منفعتش خراب نکنم  ی برا زویحرفم بمونم همه چ ی که رو

مدت با شارلوت بمونم، الزم بود   یطوالن  ی قرار باشه برا  نکهیا  مگر

دفعه رو   هیقانون    کباریهرگز دوباره باهاش سکس نداشته باشم. ما  

ام یشکست که  خجشینت  شدیم  نی...  ازش  برگشتن  سخت    یلی. 

 .شدیبهم عالقمند م  شتریب  یبگم که اون حت ستی. الزم ن شدیم

 خواستم؟یبهم عالقمند بشه، نم خواستیمن دلم م اما
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خودخواهانم به   لیتما  نیزننده بود. به شدت ب  بی آس  زیچ  هی  نیا

ن   رشیپذ درمقابل  تصم  ازمیشکستم  و  شارلوت  هوشمندانه    میبه 

 .بذارم بره درمونده بودم نکهینسبت به ا

گفتنش نفرت داشتم. واقعا از گفتنش نفرت داشتم، اما به برادرم   از

. کردی م  ریابرا س  ی از اوقات تو   یم یمکس ن  ی داشتم. کله    اجیاحت

 ی زندگ  ی حلقه    ی و وجودش تو  فتهیاون غرق خودش بود و خودش

لوت  به شار  یانتخاب خودم بود که وقت  ی تا حد  نینبود. ا  یمن الزام

  هو ی  یبهش نزنم؛ اما وقت  ینکنم و حرف  ابراش در دلمو و   دی رسیم

 شهیاون هم  شد،یم   ریتو ش   ریو اوضاع ش  ختیری بهم م   زیهمه چ

آخر قبل   ی نود و لحظه    ی   قهیدق  ی تو  حتینص  ی بود که برا  یکس

 .کردمیبهش مراجعه م زیاز گند زدن به همه چ

فرصت   نیگرفته بود، بهتر  یمرخص  یمدت  هیکه شارلوت    ییاونجا  از

البداهه   یف ی جلسه  هی ی دفتر برا ی بود که از مکس بخوام منو تو

هفته نبود که اون   ی روز عاد  هی. اگرچه  می تا حرف بزن  نهی بب  ی و فور

معموال با حضورش مارو مورد لطف خودش قرار بده، مکس بعد از 
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 بیتتر  ژهیسفر و  هیگذاشتم    ی فور  یصورت  لیمیا  هیمن براش    نکهیا

 .نهی داد تا منو بب

جعبه دونات ودوتا قهوه سالنه سالنه وارد دفترم شد، چون   ه یبا    اون

. مکس کردی م  هیظاهرا دونات هارو توج  ی درخواست فور  تیاهم

آت    ی مقدار نامحدود  تونست ی بود که م  شناختم یکه م   ی تنها فرد

و سفت و خوش فرم نگه   یعضالن  کلشویوآشغال بخوره و هنوز ه

 .داشته بود

 :گاز از دوناتش زد و با دهن پر گفت  هی

که فقط باها   ی بار  نیآخر   ؟ی زیچ  نیهمچ  ای  ی ریمی م  ی پسر... دار -

 .ارمیب ادیبه  تونمیرو نم  یحرف بزن

بودم ام اس داشتم بود.    دهیفهم  نکه ی. بعد از اارمیب   ادیبه    تونستم یم

  یفور  یدور هم  ی که از مکس خواسته بودم برا  ی بار  نیآخر   بایتقر

 :منو مالقات کنه. گفتم 

 .داداش ن،یبش -

 ه؟یموضوع چ -
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 .درمورد شارلوته  -

تا    ی . مادربزرگ بهم گفت بهش کمک کرد ی کرد  ی درحقش بد -

واقع پ  ی تو  شویمادر  د  دایتگزاس  مرد.  مادره  که  . ه یوونگیکنه 

 کنه؟ی شارلوت چطور داره باهاش سر م

گرفته بود. سفر کوتاه    ی مرخص  یکم ی  ورکه،یویشمال ن   نشیبا والد -

خسته کرد و از نفس انداخت، در   یلیمنو هم خ  ییجورایتگزاس  

 .مورد هیاز  شتریب

 :تنگ کرد چشماشو

 ؟ ی نکرد ، ی شارلوتو کرد -

 :بود تا اضافه کنه  یانکارم براش کاف عدم

 .یخوش شانس ی حروم زاه هیتو  -

 :گفتم  دم،یکش  یقیعم  نفس

 .یبفهم نویدارم تا بخاطرمن ا ازیمکس من بهت ن -

 رو بفهمم؟ یچ -
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  چوقت یشارلوت بشم، ه  ریدرگ  خواستمی. من هرگز نمه یچ  یدونیم -

 .ر کردمش. بدجومیماریکنم، بخاطر ب ی رو ادهیز  نقدرینخواستم ا

 .نم ی بیموضوع نم  نیبا ا ی . من کال مشکلش یبشدت کرد -

 .برداشت و به من داد گهیدونات د  هی

که تاحاال   ی زیچ  نیبهتر  الیخیب  ی بهت بگم چجور  ی خوایازم م -

  ی کنینزنه؟ فکر م  ی کوفت  ب یآس  چیه   نیو ا  ی برات اتفاق افتاده بش

براش   یجواب آسون  م؟ی جادوگر لعنت  هی  ی ها  هیتو ما  زیچ  هیمن  

 گم؟یدرست نم ،ی وجود نداره چون تو عاشق دختره ا

 :اعتراف کردم دم،یکش  یقیعم  نفس

 .شتر یاز عشقم ب یلعنت -

. قبول کرده.  دونهیدرموردت م  زویپس باهاش بمون. اون همه چ -

 .دیباهاش بمون ر

ترکش کنم؟   ی چطور  ؟یچ ادشیاحساس گناه ز ؟یاگه نتونم چ -

 .رهاش کنم ی بهم بگو چطور



 
615 

. ی تمومش کن  ای  ، یوجود نداره. اگه باهاش باش  ی حد وسط شاد  -

 ی نوشابه خوردن بردار   ای  دنیکش  گاریکه دست از س  نهیفقط مثل ا

  ،یدوستش باش   یکن ینم  یو سع  ی کن یدنبالش نم  گه یچون مضره. د

لعنت  ای م  ،یبش  شی قهرمان  دومون  هر   هیفکرا    نیا  دونبمیچون 

ا از  از گفتنش    ؛ییزاین چیمشت چرند و مزخرفه. تو فراتر  و من 

تصم اگه  اما  بش  نیا  الیخیب  ی ریبگ   میمتنفرم،  واقعا   یموضوع 

. تو به اشتباهت  دستیفا  یب  ی گوه کار  نی. انی باهم کار کن  ن یتون ینم

منصفانه    نیو ا  نی کن یتمومش م   یمشابه   تیموقع  ی و تو  ی دیادامه م

و باهاش روبرو   یدست از وقت تلف کردن بردار   دی. پس باست ین

بهتره    ی ش  الشی خیو ب   ی ریازش فاصله بگ  ی دار  می و اگه تصم  ؛یبش

باور شهی. اون حالش خوب میباش  دیشغل جد  هیواسش دنبال    .

 .زدن زخماشن سیهستن که عاشق ل ی اد یز ی کن، مردا

ا  نیآخر  دونستمیم بخاطر  امتحانم کنه.   نیجملشو  تا  اضافه کرد 

. حرفاش و کلماتش تند بودن، اما کنهیم  وونمید  ن یهم  دونست یم

درمورد   یدارن. حد وسط  قتیحق  شیکوفت  ی که حرفا  دونستمیم

 .کال نباشم  ایشارلوت وجود نداشت. اگه من باشم 
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  ه ی. ممنون. به  ی نبود  یچیه  ی مکس تو اگه رک و صادق نبود  -

 .شم(  داریداشتم )تا از خواب غفلت ب   ازیصورتم )تلنگر( ن  ی تو  یلیس

*** 

تو  اون تنها  خ  ی شب،  افق  به  د  رهیآپارتمانم،  مطمئن    گهیشدم، 

بود   نیدرموردش مطمئن بودم ا  ی ز یبکنم. تنها چ  د یبا  کار ینبودم چ

 ی . تماشامی فقط دوست بمون  م یتونستیکه شارلوت و من واقعا نم

نبود   ی لحظه ا  چی . هشدیدردناک م  یلیخ  شی رفتنش با زندگ  شیپ

 .نخوام میاز نفس بعد شتر یرو ب نگیکه من شارلوت دارل

ن  یوقت از  بعد  تقر   مهیتلفنم  خورد،  زنگ  رد  بایشب  ش  داشتم 

 .اونه دم یتا د کردمی م

 .رو برداشتم یگوش

 ؟یکنیم ی دار  کاری وقت شب( چ نی)ا روقتهید -

 .بخوابم تونستمینم -

  ی وقت  گفتی م  قایکه دق   ی امتحان  د،یمنحصربفردش لرز  ی از صدا  تنم

 ییجدا  هیبودم. فکر کردن به    فیاون وسط باشه من چقدر ضع   ی پا
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  دن یشن  یحت  ایدر حال نگاه کردن بهش    یسخت از شارلوت وقت

  شه یاطرافم باشه، هم نکهیبدون ا  یصداش نبودم آسون تر بود. حت

 .هم سخت بود میبود همکه با  یتنها فکر کردن درمورد شب

 .ی ریگ یم  یخواب یب ای  اینسامنیا ی ماریب ی متاسفم دار -

 :دیپرس

 کردم؟  دارتیب -

 . اوضاع تو خونه چطوره؟ی کرده بود نکاروینه؛ و مهم نبود اگه ا -

م - ا  ی زیگم شدم و چ  کنمیحس  انگار  نمونده،  ول  نیازم    ی جام 

از    یادیز  یلیبدم. مقدار خ  حشیواقعا چطور توض  دونمی. نمستم ین

اهل کجام و از کجا اومد شد. حاال    نکهیا  ی صرف کنجکاو  می زندگ

مادرم.    از فوت  شتریاونه، ب  شتر یاما ب  کنم؛ ی حس م بو یخالء عج  نیا

که    هیینقطه جا  نیاما ا  مم، یندگعصف ز   ی نقطه    ی تو  کنمیحس م

 نکه یهستن، فقط ا یروم چ شیها پ نهیانتخابا و گز دونمینم یحت

فکر کردن   ی الزم واسه    ی حال انژ  نیکنن. با ا  رییتغ   دیبا  ییزایچ  هی
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  شتر یب   ی و کشفش رو هم ندارم. حت  دن یفهم  ایکدومش    چیبه ه 

 .برم رونیاز تخت ب خواد یروزا دلم نم

م  هیافسرگ  نیا  - از    شناسمش، یشارلوت. خوب   ی دوره    هیچون 

شدم،   ض یمر  نکهی حالت گذر کردم، مخصوصا بعد از ا  نیا  یطوالن

.  رفتیم   شیپ  ویسنار   نیحالت ممکن ا  نیذهنم سمت بدتر  یوقت

م خوب  م شهی حالت  قول  بهت  بادمی.  فقط  بش  دی.  رد  و    یازش 

 .شی بگذرون

 :دیپرس

 ؟ یکنیفکر م  یچ ش یزمان ی به طور خاص درمورد دوره  -

ا  خواستمینم  اگرچه تغ  نیجهت  به سمت خودم  کنه،    رییمکالمه 

 .بازش کنم و درمورد خودم بگم کمیشروع کردم 

ا - افتاده تصور کنم،    نکهیتازه شروع کرده بودم به  خودمو از کار 

بدتر   مویافسردگ  نی ل اون؛ و ا مث  ییزایحرکت کردن، چ  ی ناتوان تو

 .کردیتر م میو وخ

 :سکوت بود  کمیحرف بزنه  نکهیاز ا قبل
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هرچقدر که   دنیم  حیواقعا عاشقته، اونا ترج  یاگه کس  ،ی دونیم -

  ی تو عاشق کس  یکال نباشه، درسته؟ وقت  نکهیباهات باشه تا ا  شهیم

از خودشون مراقبت کنن    تونن ینم  ی مراقبت ازشون وقت  ی حت  ،یهس

 .و مزاحمت تیمسئول هیباعث افتخاره، نه  

 ن یکه اون همچ  کردمی بود، کم کم داشتم در واقع باور م  افتضاح

که عاشقشم رو    یزحمت دادن به کس  تونستمیداره. فقط نم  یحس

.  دنیدیرو م  تی اونا چطور به موقع   نکهی، صرف نظر از اتصور کنم

 .موضوعو تموم کنم  نیداشتم ا ازی فشرده شد. ن نمیس

برگرد - اول  میبذار  تو.  تابه حال همچ  نیسراغ  که   ی زیچ  نیباره 

 اومده؟ شیبرات پ

 .وفتادهیقبال اتفاق ن چوقتیبرام ه ی زیچ نیآره. همچ -

م - بهت  و    گنی آدما  بلند شو  از جات  کن، ذهنتو    ی کار  هیفقط 

  صیتشخ  ی تونی نم  یفکر نکن، اما تو حت   ی زیخاموش کن و به چ

نبا  یچ  ی بد )که  کن  گهید  د یهست  فکر  ای بهش    ه یفقط    نی(. 

. کنهیدنبالت م   ی و خالء هست که بطور آزار هنده ا  یاحساس پوچ

. شهیو رد م  گذرهی گذروندش. م  ییاوقات، فقط الزمه به تنها  یگاه
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ارزش و قدرت از   ،ی خوایم  یچ  ی شیمتوجه م  شه،یذهنت پاک م

 .یگردونیدست رفتت رو برم

 اوضاع اداره چطوره؟ -

 .تو بشدت عذاب آور و فالکت باره  بدون

 .. تگرانش نباشی دی از دست نم ویزی. چستی ن یخبر خاص -

 ؟ ی ر یگی روز م یس ی کارمند موقت واسه  هی یگفت -

 .ی وقت دار ی خوایتر. هرچقد م یوالناگه الزم باشه ط -

  کنم یداشته باشم. دارم فکر م  ازی ن   ی شتریراستش ممکنه زمان ب -

 .برم مسافرت کمی

 .منقبض شد شکمم

 ؟ ی کجا بر ی خوایم -

 .نگرفتم میهنوز تصم -

واسه سفر کوتاهت،    یهرچ  -پول  - یداشت  از ین  یشارلوت، اگه هرچ -

 .لطفا بذار بدونم 
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به پولت احت - نه  انداز  یاجینه.  به   ی در حقم خوب  یکاف  ی ندارم. 

 .ی کرد

 :مکس کرد، بعدش گفت کمی

 .یبخواب ی به هرحال، بهتره بذارم بر -

 .بمونم داری کل شب رو ب تونمیم ی دار ازیاگه بهم ن  -

 .. الزمه تالش کنم خودم بخوابمستین یمشکل -

 .خبر نذار ی. لطفا منو از خودت بریباهام تماس بگ بازم -

 .د یر ری. شب بخکنمیم نکارویهم -

 شارلوت؟  -

 بله؟  -

چرا اسمشو صدا کرده بودم، چرا فقط نذاشتم بره.    دونستم ینم  یحت

بگم   تونستمی م  خواستیکه دلم م  ییزاینبود که بتونم چ  ی نطوریا

 .ارمی رو به زبون ب

 .کشهیداره منو م ین یب یم  بی و آس یشیم تیاذ  ی دار  نکهیا



 
622 

 .. بذار من ازت مراقبت کنم ایبه خونه ب  باهام

 .دارم دوستت

 .دارم، شارلوت دوستت

 :گفتم  یسادگ به

 .مراقب خودت باش -

 و پنجم  یس فصل

 شارلوت 

پنج هزار    ی پرداخت فور  هیتازه    دادینشون م  لمیمیا  شنیکیف ینوت

بود که من تاحاال   یپول  نیشتریبود. اون مطمئنا ب  دهیبرام رس  ی دالر 

 .کرده بودم افتیدر کجای

حداقل    - بود  شتریب  ی لیارزشش خ  راهنیبود. پ   دهیطول نکش   ادیز

ن  -هزارتا  ستیب پول  به  زود  من  هز  ازیاما  تا  سفر   ی   نهیداشتم 

بودم، اما به   دهیخر  طارویکوتاهم به اروپا رو بپردازم. خب، قبال بل

که   ی کارت اعتبار  نیداشتم تا صورت حساب سنگ  اج یپول نقد احت
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م موعدش  ماه  راه  دیرسیآخر  تنها  بپردازم.  م  یرو   تونستم ی که 

 .فروختن بود مت یق ریکنم ز عیضمانت پول سر

نگران بود که من   ی اندازه انگفته بودم به شهر برگشتم. به    دیر  به

بودم تا به   نجایا  ی باشم. فقط بقدر  یپسیپوک  ی تو  نمیهنوز با والد

 .قبل از پرواز آخر هفتم جمع کنم  لمویهرحال لباس بپوشم و وسا

رم بشم، پرواز کنم    ی سوار قطار شبانه    نکهیگرفتم قبل از ا  میتصم

 پریسلا  ی خودرو  هیبه گشتن شهر بگذرونم.    ی چند روز  هی  سیپار

(Sleeper) ستم یل  تیکه طبق فاک ا  ییویسنار  نیرزرو کردم. ا 

بود که انگار قراره بهش    کینزد  یجور  یانتظارشو داشتم نبود، ول

 .برسم

جدا   راهنیرو از پ  دیرنگ ر  یآب  ادداشت ی  اطیبا احت  نکهیاز ا  بعد

 .خوندم ی ا قهیچند د امشویدستم گرفتم و پ ی کردم، کاغذو تو

 -سونیآل به
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پرداز بودنم ببخش؛ و مرد با دستش زنو    ایرو  ی گفت، منو برا  زن“ 

  ا ینبودم تا باهات رو  نجایزودتر ا  نکهیا  ی گرفت و جواب داد، منو برا

 ” ببافم ببخش

 ورد  رونی. آیج -

 .ی کرد لیتبد قتیبه حق  اهامویرو ی همه  نکهیا ی ممنون برا -

 عشق تو،  

 دیر

اون قادر به دوست   دیاون عاشقم بشه؛ اما شا  کردمیآرزو م  چطور

رو   ادداشتیکه    یرو موقع  سونیکه آل   ی نباشه طور  یداشتن کس

اندازه که  بود. همون  اون سخت شده  داشته.  بوده دوست  نوشته 

باهاش    تونستم ینم   نه، یبب   دمیدیکه من م  ی رو طور  زایآرزو داشتم چ

با    روقتیتا د  رو ی روبرو بشم. مقاومتش خستم کرده بود. چند روز

ه  یحس  یب و  کردم(  ه  دنیجنگ  یبرا  ییروین  چی)سر    ی چیبا 

 .ستوودیا دیبا ر  ینداشتم، حت
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احت  همونطور با  مسطح    یجعبه    هی  ی تو  رهنویپ   اطیکه  بزرگ، 

 هول  یلیل  ی لباس برا  نیبودم که ا  دواریکردم، ام  ی بسته بند  دیسف

(Lily Houle) مد و(Madison) سونیاهل   سکانسنی، 

(Wisconsin) ی جادو  ی   رندهی حاال گ   یلی. ل ارهیب  یخوش شانس 

 .خوردی بدرد من نم گهید  دیرس یلباس بود که انگار بنظر م 

 راهنیپ  نیعوض کرده بود. ا  موی زندگ   رهنیپ  نیکردم چطور ا  فکر

 ی زیچ   چوقتیاگه اون و من ه  یآورده بود و حت   م یرو به زندگ   دیر

  رییتغ  مویاون زندگ  م،ی از اونچه قبال اتفاق افتاده بود نداشت  شتریب

قبال   چوقتیبه ارمغان آورده بود که ه  یداده بود. اون برام احساس

 تم یها و هو   شهی به ر  یبهم داده بود که وقت  ی ا  چه ینداشتم و در

 .کردم ی م  دایپ ازیبهش ن  دمی رسیم

نگاهو به لباس انداختم، آماده   نی در جعبه ببندم آخر  نکهیاز ا  قبل

قصه   تا  پ   ی تو  انویپر  ی بودم  عشق  بگذارم.    هی  با،یز  راهنیتخت 

و عاشقانه نبود. عشق بودن   زیکلمات شهوت انگ  یحت  ای  ادداشت،ی

نه    دنشی(، دیزندگ  ی نایی)باال و پا  ایو آسون  یسخت  ی تو  یبا کس

لحظات بود. عشق   نیبلکه در بدتر  ،یزندگلحظات    نیبهتر  ی فقط تو
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برا  ییجا اگه ر  ی طور  یکس  ی بودن  م   دیکه من  اجازه   داد ی بهم 

واقع  خواستمیم مادر  به  بود.  باشم  عشق   میکنارش  کردم.  فکر 

 .در موردش بخشش بود ن یهمچن  یقیحق

تسل  نیا داشتم  انگار  که   کرد،ی م   نمیغمگ  شدمیم  دیر  میحس 

اما اگه اون   م؛یهاستون گذرون بود  ی که تو  ی مخصوصا بعد از شب

دلم واسه    تونه؟یم   ی سکس فوق العاده نتونسته مارو بهم برسونه، چ

خ  ی  دلم  جور   ی واسه    ادیز  یلیبدنش،  بود   ی حسش  کرده  که 

 .داخلم تنگ شده بود

 یکی  یکیزی. بطور فداشتی نگه م  داریبهش منو تا آخر شب ب  ازمین

بود احساس   م،یشده  لحاظ  از  خ  یاما  هنوز  و   یلیاون  بود  مراقب 

رد شدن   تونستم ی هنوز دور بود. چند بار م اوورد،ینم  ن ییگاردشو پا

تنها باشم تا در کنار    دادمی م  حیمرد رو تحمل کنم؟ ترج   هیتوسط  

ن  دیر ا  یافتن یدست  باز  نیباشم،  گربه  و  کردن    ی باز  ی موش 

)شرکت(  ی از کار کردن تو خواستینم. دلم  شدیتموم نم چوقتیه

  ی بزرگ  ماتی. تصمشدم یاحتماال مجبور م  یدست بکشم، ول  ستوودیا
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روشنم کنه )و  یسفر خارج نیبودم ا دواریگرفتن داشتم و ام  ی برا

 .کمک کنه( ماتمیگرفتن تصم ی بهم تو

*** 

  ریبود، به دنبالش نون و پن   ریشامل نون و پن  سی پار  ی اول تو   روز

 .شتریب

نشسته بودم،  (La Fromagerie) ی ال فرومجر  ی که جلو   یلدرحا

 ی اضاف  ی پنج پوند  هیاز    شتریب  یسفر به سود هر چ   نیدر ا  نکهیاز ا 

نون باگت به    هی بودم شگفت زده شدم. قرار نبود از داخل    دهیرس

اطم اون محض  برسم،  ا  نانیجوابم  با  )باگت(   نیبود.  تنها  وجود 

 نیو ا   داد؛یبدم رو نشون م  انجام  خواستمیکه من م   ی خوردن کار

برا که  کوتاه همونقدر  درمورد    ی چکاریه  ی سفر  بود  ندادن  انجام 

 .دار و هدفمند بود یمعن زی چ هیبه  دنیرس

 کردن ی و قهوشونو مزه مزه م  دنی کشیم گاری که س ییها  یسیپار  با

 ادگرفتن ی  ی تالشم برا  نیکه برخالف بهتر  زدنیحرف م  یو به زبان

 ی متوجهش بشم احاطه شده بودم. درحال  تونستمیواقعا نم   ی وفرانس
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که    ی ا  وهیو م  ری از بشقاب بزرگ پن  کردم،ی م  ریس   ی ایدن  ی که تو

 .بردمیسفارش دادم لذت م

مجبور به سوار   نکهیکه ممکنه قبل از ا  ییگرفته بودم تا جا  میتصم

 .کنم دنید ی ادیز ی بشم از کافه ها  ایتالیقطار شدن به مقصد ا

 نیبه ا  شترینکردم، ب  ییتنها بودم، احساس تنها  نجایکه ا   ی اونقدر

که دور و برم بودن از خلوت و   ی ا   گهید  ی آدما  ی خاطر که همه  

نشسته بود،    ی که گوشه ا  ی مثال، هنرمند  بردن؛یلذت م  شونییتنها

آرامش   نیبودم؛ و ا  ییاز تنها یخوب  ی دسته  ی . تود یکشیم ی زیچ

 .بخش بود

از   ی برا  ییتماشا  ی ادآور یدر دور دست بعنوان    فلیبرج ا  ی   منظره

 ییلحظه و فراموش نکردن شکوه جا  کی در    کباریبشقابم    دنیباال د

بجا بود.  داشتم  قرار  مون   هی  ی که  توهتل،  ب  یب  ریا  ی دن   یان 

(Airbnb)  صبحانه توسط    س یآپارتمان کوچک با سرو  ای)رزرو اتاق

آنال بصورت  کنیمسافر  داخل  جرمن   وارتر(   پرس  -دس  -سنت 

(Quartier Saint-Germain-des-Prés)  ،کردم انتخاب  رو 

از برج دور    ادیکه ز  یدنیجذاب و د  یگیاما همسا  کیاتاق کوچ  هی
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 یسایکل دنیتا به د گرفتمیم  یمرخص   کمی مینبود. فردا تور خوراک

 .لوور برم ی و موزه   (Notre Dame) نتردام

  -باشه  دیاز پشت سر ر  تونستیافتاد که انگار م   یبه مرد  چشمام

 نکهیبلند قد. قلبم انگار از قکر ا  ده،یکت شلوار پوش  ، یمشک  ی مو

 .باشه به تپش افتاد نجایباهام ا  شدیچقدر فوق العاده م

. ناگهان، به ذهنم  خوند یکه روزنامه م  یتنها نشسته بود، درحال  مرد

 ی دنبال همه    ،ی اطلس عبور کن  انوسیاز اق  یتونی که تو م  دیرس

پرت تو  ی بر  ایدن  ی ایحواس  کن  ی تا درد  اما  ی قلبتو سرکوب   هی... 

 ه ی. چند لحظه بعد،  زهیبهم بر  زیبود تا همه چ  یکاف  کیکوچ  ادآوری

رنگ به مرد ملحق شده بودن. از    یصورت  رتزن و دوتا بچه با صو

کوچولو رو در   ی بلند شد و خم شد تا دوتا فرشته    شیصندل  ی رو

مرد کال واسه من   کردم،ی . هنوز از پشت تماشاشون مره یآغوش بگ

که   -و بچه هاش بود  دیکه شاهدش بودم ر  ی بود؛ و صحنه ا  دیر

 ی . زندگ اشهبود که ممکن بود داشته ب  یزندگ  نیبودن ااگه ترساش ن

 .که اگه بخاطر ترساش نبود من ممکن بود داشته باشم
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بودم   ی صورتم کردن. من منظره ا  ی شدن رو  ریشروع به سراز  اشکا

 .ی دیدیم دنیو جو هیگر نی که ب

خوراک  درست مقصد  به  تا  شدم  پا  که  وقت  برم،    ی بعد  یهمون 

گفت که   ی به فرانسو  ی زیچ  هیشد.    کیهنرمند اون گوشه بهم نزد

که داشت روش کار   ی نتونستم بفهمم، بعدش چشمک زد و پرتره ا

 -کلمه  یواقع  ی به معنا   -رو دستم داد. به سرعت دور شد  کردی م

 .بگم   ی زیچ بداشته باشم در جوا  یفرصت نکهیقبل از ا

از   ریتصو  نیتر  ب یعج  نینگاه کردم و نفسم بند اومد. ا  نییپا  به

 .خودم بود

خاطر که   نیشده بود، بلکه به ا  ده یبد کش  نکهینه بخاطر ا  بیعج

 ی. تودم یرسیبود که من امروز بنظر م  ی همون طور  قایاحتماال دق

دهنم باز بود.    دمیبلعینون م   کهیت   هیهمونطور که تند تند    ،ینقاش 

ب  از حدقه  م  رونیچشمام  بنظر  اشک  از  پر  بود،  فردا دیرس یزده   .

  بت یمص  نی. ادادمی م  زایبه مونا ل حواسموو  دمیدی آرامشو بخودم م

 .دستم نقطه مقابلم )مخالف( بود ی تو
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فکر کردم،   ،کردمی نگاه م   رهیخ  رهیخودم خ  ی که به پرتره    همونطور

  بت یمص   می حسم به زندگ  نکهیا  قتیرغم حق  یکه عل  دیبه ذهنم رس 

 دایدر من پ  ی با ارزش هنر  ی زیچ   هی  بهیغر   نیبار و افتضاح بود، ا

روش    ییجورا یکرده. با تنها بودن و لذت بردن از زمان حال، من  

ب  ریتاث و  بودم  بودم.    هشگذاشته  به عکس   شتریب  کم یالهام داده 

هرچ   رهیخ م  ی طوالن  یشدم.  نگاه  بهش  دختر    کردم،ی تر  کمتر 

 ی زن   شتریو ب   دمی دیکه در حال نون خوردن بود رو م  ی گمشده ا

کرده و از دست داده    دای که تازه مادرشو پ  ی . کسدمیدیمستقل رو م 

ا با  م  نیبود،  بخرج  استقامت  هرحال  به  بر  -داد  ی وجود   عکس و 

نم  ی عاشق مرد به هرحال  داشته    تونستیبود که هرگز  باشدش. 

درحال موند.  پن   یزنده  شاخوردیم  ریکه  ا  هی   نیا  دی.  به    نیدرس 

تنها و درحال تجربه    -مضمون بود که من همونقدر که هستم خوبم

من خودم    دیکه سر راهم قرار گرفت. شا  می زندگ  یتو   ی زیهرچ  ی 

 .هیهستم خوب و کاف یهرچ

 .خودمم من
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درحال  ی تو متوجه شدم  لحظه،  ممکنه    یاون  طول    یمدت  هیکه 

 -افتاد  یو من چه اتفاق  دیر  نی ب  ستیمهم ن   شمیبکشه، واقعا خوب م

 .نقص   یکامال ب -بودم ی چون من خودمو خواهم داشت؛ و من قو

*** 

 Rue du) رو دو کامرس  ی تو  ک یبوت  هیار    ادهیپ   یبعد، اتفاق  روز

Commerce) عروسا لباس  دو  ی که  مدست  سر    فروختی م 

 .درآوردم

مغازه در معرض   یجلو   نیتریکه پشت و  یراهنیچشم از پ  نتونستم

قرمز پر    راهنیکه پ  ی کننده بود، نه اونطور  رهی. خرمیبود بگ   شینما

آل ا  سونیدار  از   ی پوریش  لیاستا  راهنیپ  نیبود.  )دامنش  داشت 

ش  نییپا مثل  م   پوری باسن  کلوش  و  سفشودیگشاد  رنگ،   د ی(، 

داشت   ییبایکمربند ز  یبود ول  ی ساده ا   لیاز پولک بود. استا  ده یپوش

 .خوردیو جلوش گره م کردی که خاصش م 

همه   کیبوت  ی تجربه    -فکر کردم  م یگذشته، به لباس عروس آخر  به

چقدر از اون زمان اتفاق افتاده بود، چقدر    ش، یاون چند ماه پ  ی 
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رشد کرده   میفاقات زندگبه همراه ات  قمیکرده بودم. سال  رییمن تغ

 .بود

باق   یلیخ  ی کار کردن تو  ی مونده بود. پا  ی نامطمئن و نامشخص 

ا فکرا  گشتمیبرم  ای  موندم،یم  ستوودی)شرکت(   ی ادیز   ی مدرسه؟ 

وقت ترد  یدرمورد  و  وجود شک  با  داشتم.  برگشتم  خونه    دام، یبه 

چ ط  ی شتریب  یلی خ  ی زا یاونجا  که  که  داشتن  ها   یوجود  مدت 

 .خوامیم یچ  می مطمئن شده بودم که از زندگ

که    ی مرد  اقت یبود مطمئن بودم که من ل   ده ینترس  نقدریاون ا  اگه

  دیام   الیخیب  دیکه نبا   دونستمیعاشقم باشه رو داشتم؛ و م  دیمثل ر

مادرم هم رفته بود تا    یبشم. حت  میتسل  دیبهش بشم و نبا  دنیرس

  یزندگ   - هرچند کوتاه  - داشته باشه  ی شاد  یکنه و زندگ  دایعشقو پ

 .از رها کردنم از سر گذرونده بود بعدکه  ی زیچ  ی بعد از همه 

مدل    نیاختم. امغازه به لباس اند   ی   شهینگاهو از پشت ش  نیآخر

نه به ندازه   - بود که احتمال داشت امروز من انتخاب کنم  یراهنیپ

پر   راهنیساده. اگه پ  نیاون لباس پر دار پر زرق و برق و نه همچن

 .دادی... منو نشون میکی نیآل غلط رو نشون داد، ا دهیا  هیدار 
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 .ادیبا درخشش ز فیاما ظر ساده

 و ششم یس فصل

 د یر

که اون بود   ییروز وانمود کنم درمورد جا  ی نبود هر لحظه    آسون

. قول داده بودم به شارلوت ستمیکنجکاو ن  کردی که داشت م  ی کار  ای

  تونستم ینکنم؛ اما نم  جادیسفر کوتاهش اختالل ا  ی فضا بدم و تو

هنوز    نکهیا  ایاون سالمه و جاش خوبه    نکهیاز ا  میکنجکاو  ی جلو

بود   نیا  دونستمی اونچه که م   ی . همه  رمیگناراحت و افسردست رو ب 

بود و قصد داشت دو هفته    ایتالیاز فرانسه و ا  دیکه اون درحال بازد

برگشتش رو هم نا معلوم گذاشته بود. شک    خیاونجا باشه. تار  ی ا

 .نه  ایرو داشت  ستوودیداشتم که اون اصال قصد برگشتن به ا

م  هر تر  دشوار  سرکار  تمرکز  کارشدیروز  تقر  ی .  که  کردم   بایرو 

تصمکردمینم  چوقتیه و  رفتم  پارک  سنترال  به  ناهار  سر    م ی: 

و فکر کنم. همونطور که غرق   مکتین  هی  ی رو  نمیگرفتم فقط بش 

 ی. حتدنیوزی دورو برم م  ی زییپا  ی افکارم درباره شارلوت بودم، برگا
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بود که    زیانگارائه بده، شگفت   دیشهر با  نیکه ا  ییزهایهمراه با چ

زمان  تونستیم  ی چجور  یزندگ  کی برسه  نظر  نفر    کیکه    یبه 

 .شهیم  دیناگهان ناپد

چقدر اون آدم کال واست   یکه متوجه ش  ییبه جا  ی کنم تا وقت  فکر

 شونیخال  ی )به جا  ستین  ی زیترکت نکنن چ  یتا وقت  - یمهمه نرس

 .(ی برینم یپ

کس  ی ار یهوش  ناگهان، حضور  وقت   یاز  شد.  حس  برم  و   ی دور 

که کنارم   دمید  لچریو  ی رو رو  یسمت چپم، پسر جوون   دمیچرخ

 .خودشو جا داده بود یصندل ی رو

ورژن    تونستینوزده سالش بود و م  ایحول و هوش هجده    احتماال 

خوش تراش بود.   یو صورت استخون  یمشک  ی جوونتر خودم با موها

 .پی بچه خوشت

 .تکون دادم  ی سر

 .سالم -

 .اعتنا بود، برگشت سمتم یب  قبلش
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 .سالم -

 :بگم، گفتم ی شتر یب زیکردم انگار الزمه چ حس

 هوم؟ ه،یروز خوب -

 .اوه... آره -

زد، انگار هزارتا کار بهتر وجود براش    یحیمل  ی   مهینصفه ن  لبخند

 .وجود داشت تا صحبت کردن با من

 :دمیپرس

 ؟ی بریاز هوا لذت م ی فقط دار -

 ی )قرار مالقات (Tinder) ندریقرار ت  هینه... اوه، راستش، منتظر   -

طر از  دوست  قیکه  افزار  آنال  ندریت  یابینرم  گذاشته    نیبصورت 

 .( هستمشودیم

 اوه؟ 

 کرد ی متوجه نگاه متعجبم شده باشه که چپ چپ نگاه م  دیبا

 )دل نداره(؟ کنهینم ی باز لچرهیکه رو و  یکس یکنیفک م ؟یچ -
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 .نگفتم ی زی چ نیمن همچ -

 .گفت نویآره، خب، نگاه تو چهرت ا -

 .نگاه کردم ی اونطورمتاسفم که  -

به سکوت گذشت. آسمونو نگاه کردم، بعدش سمتش    ی ا  قهیدق  چند

 .برگشتم 

 اد؟یهان؟ به کارت م ندر،یپس ت -

ها - جوجه  تعداد  آره.  م  ییاوه  باز  خوانیکه  باور   ی باهام  کنن 

. با هم ارتباط  زنمیاولش با چهرم گولشون م   نه،ی. منظورم ای کنینم

بعد   نمیشیم  لچری و   هی  ی من رو  فهمنیو بعدش که م  می کنیبرقرار م

مقت یحق   دنیفهم فکر  لعنت   ی کنی.  رفتن؟  حق  ،یدر  در    قت ی نه. 

م  نهیهم رو جوش  معامله  ادهیکه  مثل  نجات    نهی.  منو  دارن  که 

 خوام؛یکون م  کمی حال، من فقط    نیمزخرفا. در هم  نیاز  ای  دنیم

. پس  ادیبه کار م  یهرکس  ی برا  ن ی. هر بار. پس اارم یو بدستش م

.  یکنیخودت حفظش م  ی و برا  ی ر یگ یاون نگاه متاسف رو بخودت م

 .کنم یکه امروز سکس م می من کس
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 .داد هیتک

 .لچریو ی سکس رو -

 .لچریو ی رو سکس

بچه   نیا  چوقتیبهم گفت که ه   ی زیخنده سرمو عقب بردم. چ  از

. اون دوستمون بد  نم ی شیپ  دیعقا  ی برا  شتری. بکنمیرو فراموش نم

 .بود یعوض

سگ    هیکه با    یزن جوون جذاب مو قرمز درحال  هیلحظه بعد،    چند

 .شدن کینزد رفتیکوچولو راه م

 .یباش  (Adam) آدام دیتو با -

 .د یبه سمتش کش خودشو

 .ی حضورا خوشکلتر هم هست ی تو حت ...(Ashley) یاشل -

 .شد  سرخ

 .ممنون -

 :نگاهم کرد، بعدش به دختر گفت ی پوزخند مختصر با
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 م؟ یبر -

 .حتما -

 .تکون داد  ی سر کباری آدام

 .بود مرد  یصحبت خوب -

 .آره. مراقب خودت باش -

 .شدن تماشاشون کردم دیاز نظرم ناپد یوقت تا

کابوس من بود    ن یکه اساسا بدتر  یبه سبک   یپسر، زندگ  نیاز ا  نمیا

ثابت کرد که اون   نیاگوه خوشحال تر بود.  ی خوک تو  هیو اون از 

و    دادی . اعتماد بنفسش رو نشون مزهیهمه چ  یزندگ  ی نگرش تو

 نهیاز ا  شتریب  اقتشیرو از دست نداده بود چون باور داشت ل  ی زیچ

 .بشه  میکنه، نه قا  یندگو اون انتخاب کرده تا ز

که واقعا   گذاشتیرو جلوت م  ی زی چ  ایاوقات دن  یبود که گاه   جالب

 .ی نی زمان مناسب بب ی تو یداشت ازیبود که ن ی زیچ

 .شارلوت بودم  هیمن شب خدااا،

 :اشارمو سمت آسمون گرفتم، گفتم  انگشت



 
640 

 .متقاعدم کرد بای. تقریتو خوب -

*** 

 :دم یپرس رفتم،یبه ساعتم ور م  سیریدفتر آ  ی که تو یدرحال

 ؟ی دیشن ی ز یاز شارلوت چ -

ول - فا   ینه  برنامه    یلیبرام  تو  ی از   یاورژانس  طیشرا  ی سفرشو 

 .فرستاده که من بدونم کجا بوده

 و؟  -

نگاه - فهم  یخب،  و  انداختم  از    هیقراره    دمیبهش  شبانه  قطار 

 .رهی چند روز بگ  یط  ایتالیفرانسه به ا

 پر؟یاسل ی منظورت... مثل خودرو  -

 .آره -

 .عبوس شد چهرش

 .که درحال تنها سفر کردن باشه ستمیمطمئن ن ادیز د،یر -

 .قلبم باال رفت ضربان
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 ؟ی حرفو بزن نیا شهیباعث م  یچ -

 .ممکنه باهاش باشه کیدارم. فکر کنم مرده بل یحس هیفقط  -

 .اومد ادمی بعد

 .ستشیل تی فاک ا ی تو تمیآ

 پریاسل  ی خودرو   ن یکاب  هیبار اول داخل    ی مرد برا  هیبا    ی باز  عشق

 .ایتال یسمت ا رهیکه م ی قطار ی رو

 ؟یدرست باشه چ سیری کم وحشت کردم. اگه حرف آ کم

 ؟یشارلوت تنها نباشه چ اگه

برا  شارلوت  نبود.  جمع  حواسش    میتصم  هیگرفتن    ی اون 

 د یبه اشاره نبود، اون نفهم  ازیبود. ن  ریپذ  ب یآس  یل یهوشمندانه خ

سفر   نیبه ا  کی بهش داشتم. اگه شارلوت با بل  یمن واقعا چه حس 

  اره ی و آزار دادنش در ب  دنیرفته بود تا لج منو بخاطر باهاش خواب

  ک یبا بل  زیهمه چ  قا ی دق  نکهیا  بهسرد شده بود و هرگز   رایاخ  ؟یچ

 .تموم شده اشاره نکرده بود
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  نست، دوینم  یچی من ه  یزندگ  ی رو   شیرگذاریتاث  زانیاز م  شارلوت

بهش نگفته بودم.   چوقتیعمق احساساتم نسبت بهش، چون من ه

 ی زیچ  تیموقع نیاون در ا  نکهیفکر کردن به ا   ی برا   تونستی م  یک

لعنت   ی برا کنه؟  سرزنشش  نداشته  دادن  دست  اوضاع    ،یاز  اگه 

 .بودم  پریلقطار اس  هی ی تو کیبرعکس بود، منم با بل 

به خودم و شارلوت مزخرف تحو  من و   دادم یم  لیماه ها داشتم 

م  مردزدمیگند  باور داشت  اون  تقر  ادداشتیکه    ی .  نوشته    با یرو 

 گهیاگه اون با مرد د  یبود که... حت  نیا  قت ی رفته بود؛ اما حق  گهید

قطار عشق   ی باشم که باهاش تو  یکس  خواستمینباشه، من م   ی ا

 .کنه یم ی باز

 د؟ی حالت خوبه ر -

 .زدمیداشتم تند تند حرف م  اال ح

با شارلوت خراب    زویواقعا همه چ  ترسمی . مستمی نه. نه، خوب ن -

. تونمیکنم، اما نم  یبدون اون زندگ  تونمی م  کردمیکرده باشم. فکر م 

شده باشه.    رید  یل یدرست کردن اوضاع ممکنه خ  ی برا  گهیحاال د

 ن یاول  ی مرد برا  هیبا    ی عشق باز  ستشیل  تیفاک ا  یتمایاز آ  یکی
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پس    که،یبل  اروی نی. اگه اون با اپرهیاسل  ی وخودر  هی  ن یکاب   ی بار تو

 .جام پاشدم و قدم زدم از.قطار بخوابه ی باهاش تو خوادیم

هنوز زیادم دیر نشده رید. شارلوت میخواد با تو باشه. حتی اگه   -

بخاطر اینه که تو از خودت روندیش. تو اون  طبا مرد دیگه ایه، فق

باید بر پیشش بهش بگی چه  ی کسی هستی که اون میخوادش. 

 .حسی داری 

 . سریع برگشتم 

 ؟اگه با اون باشه چی -

پس هرطور شده اینکارو میکنی. نمیتونی بذاری بره و بی خیالش    -

 . بشی

 خدای من، داشت راست میگفت.

فکر    - این  و  خودشه  اون  مادربزرگ.  خودشه،  اون  نمیتونم.  نه، 

 . ناپذیره روحشتناکه...اما انکا

پس برو! تا سوار قطار بشه وقت زیادی برای اینکه بهش برسی   -

 .نداری 
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برسم که اجازه بهم بده سوار قاطار شارلوت   ی قادر نبودم به پرواز

 .بشم سیداخل پار

 ز یکه داخل ون شدیم  یکه داشتم تا به قطار برسم وقت  یشانس تنها

  شی یبرسم بهش که طبق برنامه مقصد نها  من  و  سته یسر راه رم با

ا بود.  ا  نیهمونجا  من  نیبه  که  بود  م  یل یخ معنا    تونستم یخوب 

  ی تو ی برسم و بفهمم که شارلوت قبلش آرزوشو در مورد عشق باز

  ز یقطار برسه ون  یکرده، چون وقت  یعمل  کیبا بل  پریاسل  هی  نی کاب

 .صبح شده گهید

  ز یون  ی تو  یوقت .کردم  یازش استفاده م  دیبود که من با  یفرصت  نیا

با تازه  اومدم،  ا  دیفرود  م  ستگاهیبه  ادمیرس یقطار  به  من   نی. 

خواهم داشت تا کمکم کنه راهمو   نترنتیا  لمیموبا  ی رو که  قتیحق

  نترنت یا   ،یلیبه دال   یبودم. ول  کرده کنم بسنده  دای پ   ستگاهیبطرف ا

 .نداشتم

حرف   یسیکنم که انگل  دایرو پ  یچک یه  تونستم ینم  م،یزندگ   بخاطر

 ایتکست    تونستمی نداشتم، هنوز م  میس  یب  نترنتیا هنکیبزنه. با ا

 .بدم ی متن امیپ
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اونم   رهیبگ  میبه مکس اعتماد نکنم جد  چوقتیتوجه خودم، ه  قابل

  نکه یا  ی برام ترجمه کنه. بجا  ییای تالیرو به ا  ی زیچ خوامیاز م   یوقت

تو نزد  نم، ی بب  قطار ستگاهی ا  نیتر  کینزد  ی خودمو   نیتر  کیبه 

 خونه گردنشو بشکنم.   دمیرس   یباشه وقت  ادمی .دمی فاحشه خونه رس

که    ی )دست گل  یانحراف  ر یمس  نی برگشت، ا  نترنتمیا  نکهیبا ا  یحت

ساعت عقب انداخت. مکس    میمکس به آب داده بود( منو حداقل ن

 .شدمیم کی. واقعا داشتم بهش نزدیلعنت

ا  باالخره ون  ستگاهیبه  لو  ایزیقطار   (Venezia Santa Lucia) ساییسنتا 

 ی تا سکو بود و من مجبور بودم بفهمم چطور  شونزده . اونجادمیرس

کنم. ظاهرا   دایرو پ  شهیم   متوقف نجایشارلوت که ا  ی قطار شبانه  

 .مسافرا بود یبعض  ییتوقف و مقصد نها نیاول زیون

تا رم مس  ییاونا م  رشونویکه  م  ی تو  دادنیادامه  نه  موندنیقطار   .

قطار بود نداشتم، بلکه    نیا  ی واقعا تو  شارلوت نکهی از ا  ی تنها سرنخ

 ری. اعصابم خورد خاکشنه ایهست    ارویشارلوت با اون    دونستم ینم

م  معدم .بود با    باالخره .کرد  یدرد  انگل  هیداشتم  که    ی س ینفر 

به کدوم سکو   قطارش بفهمم  تونستمی من م  زدم،یحرف م   دیفهمیم
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 ستگاهیا  ی   گهیبعدش به سمت د  دم،یبه رم رو خر  طمی . بلرسهیم

 .رفتم تا کنار خط آهن منتظر بمونم

بهش بگم؟ حس    یکرد. قرار بود چ ی داشت به سرعت کار م ذهنم

دوتا سناریو مختلف   ی متفاوت برا  یدو تا سخنران  دی کردم انگار با  یم

  داشتن، یوا م  انی به غل  م رو  هنی کردم. احساسات داشتن س  ی آماده م

ا   چیاما ه نم  ی کلمه  به مغزم  امدیرسیانگار  اگه   دواری. فقط  بودم 

 .انجام بدم  یکار منسجم و منطق  هیفرصتشو بدست آورم بتونم 

شد. با    ستگاهیصبح، قطار وارد ا 11:05به موقع، سر ساعت   درست

خارج شدن و   ییجلو  لیآدما از اتومب  تیجمع  نکهی تپش قلبم، هم

 .تماشا کردم گرفتنیچمدوناشونو پس م

  ی صندل   هیذاشتم،  رو دست راهنما دادم، قدم به داخل قطار گ  طیبل

ب  دایپ کنم که   ی کار  خواستمیمنتظر موندم. نم   صبرانه  یکردم و 

  ی دردسر بندازم، فکر م  ی تو  قطار متوقف شده خودمو  نکهیا  نیح

باش اگه در حال حرکت  ا   م ی کردم    رونیب  پرتم کنن  نکهیاحتمال 

 .کمتر باشه 
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  ن ییابلند شدم تا به پ  میصندل  ی قطار دوباره به راه افتاد، از رو   یوقت

 ییجوا  ایها بود برم. تک تک در هارو زدم.    نی کاب  تی که موقع  ییجا

 کردن  ی م بهم سالم نکهیا ای شدیداده نم

ز  یبعض  کسا  نبود  مانهیصم  ادیوقتا،  دارل  ییبا  شارلوت   نگیکه 

 قطار بود؟  نیاون داخل ا  اصال .نبودن

نکنم تا اونو با   داشیپ  دمیم   حینکته مطمئن بود که ترج  نیا  کامال

 .کنم دایبعد از سکس پ تیموقع ی تو ییجورای گهیمرد د هی

اتاق   ستاد،یلحظه ا  هی  ی آخر رفتم قلبم برا  ل یبه طرف اتومب  یوقت

خال ی ناهارخور بلوند    ی فرشته    هیاز    ریبغ  بود،  ی.   ایخوشکل 

نون    ای  ی فرانسو  اون نشسته بود، کروسانت  ی که گوشه    ییموطال

 پنجره رو نگاه  رونیو ب خوردیشکل م  یهالل یچیپ  چیپ  ینیریش

 .تنها  کرد یم
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 و هفتم  یس فصل

 شارلوت

شبانه به اشتباه بود. کل شب رو نتونسته بودم بخوابم. حرکت    قطار

هر    ی شده و جلو  ب یذهن مشغول خودم ترک  با  تکون دهنده )قطار(

 .رو گرفته بود یگذاشتن هم ی چشم رو

که تصور   ی زیچ  ایتالیبطرف ا  پریاسل  لیاتومب  هی  ی کردن تو  سفر

ا نبود.  بودم  بود   ییتنها  ی   تجربه  به  نیکرده  برا   دلم  .آزاردهنده 

 خونه تنگ شد. 

ر  برا  شد  دیدلم  غمگ  همونقدر  .تنگ  حق  یم   نمیکه   قتیکرد، 

صبحونه    کمی  ی گرفته بودم برم قسمت ناهار خور  میتصم  .داشت

 ینشستم و کل سالن رو واسه    پنجره  کنار  یصندل  هی  ی بخورم، رو

په کروسنت و   ،ی فرانسو  ی خودم داشتم. با توجه به عالقم به غذا

دادم  هی سفارش  ش  ی حال  در   .قهوه  از  م  شهیکه  از   ینگاه  کردم، 

  ی شدم. نگاهم تا وقتشگفت زده    ( شهی)پشت ش  ییایتالیا  ی بایمناظر ز

 پنجره ظاهر شد  ی بود رو دیر هی شب ادیز یلیکه خ ی انعکاس مرد

 ...موند رهیخ رونیب یزراع ی نای زم به
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 ت یاالتیخ  تونستیم  اتیعالمه خوردن لبن  هی  .شده بودم  یاالتیخ

وقت  پلک  کنه؟ و    یزدم.  برگشتم  به سمت چپم  بود،  اونجا  هنوز 

 د؟یمن، ر ی خدا اوه د؟یر .گذاشتم قلبم ی رو دنشیدستم و از د

 .دیلرزیشده بود دهنش داشت م  ره یبهم خ ستادهیهمونطور که ا

 ؟ییتنها -

ب   تونستمینم زبون  به  رو  دادم  ی به سادگ  ارم،یکلمات  تکون   .سر 

  د، ی رسیبنظر م   ختهی. سخت و بهم ررفتیم  ن ییهاش باال و پا  شونه

به اروپا   یبا کوله پشت  ادهی(، انگار پ دهینتراش   رو  ششینکرده )ر  ویش

  ده یگشاد با چکمه پوش  یرسم  ریکه شلوار بگ غ  یاومده بود. در حال 

 بود؟  ایخواب و رو هی نیا .بود

 :گفتم 

 .جنگ ی ریم ی دار رسهیم  بنظر

 .فکر کنم بودم  -

 .داد رونیب  یقیعم  نفس

 .یهست نجایا گهیمرد د هیکردم با  یکر مف -
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 مرد باشم؟  هیمن با  ی کرد یچون فکر م ی همه راه اومد نیتو ا -

 .آره -

 .چشماشو بست

ا - نم  نهیمنظورم  نه.  فکر مدونمیکه    یا  گهید  زیبخاطر چ  کنمی. 

 .گفتن دارم شارلوت ی برا حرف یل یاومده باشم. خ

 یینجایباور کنم ا  تونمینم -

 .کنارم نشست و منو بغل کرد یصندل هی ی شد، رو کینزد باالخره

 .کردم هی فشارش دارم، شروع به گر محکم

 .دیدلم برات تنگ شده بود ر یلیخ -

 .دیگردنم نفس کش ی تو

 .اوه، قشنگم. منم دلم برات تنگ شده بود -

 :داد و نگاهم کرد، گفت کهیعقب ت به

 .بود (Bonnie Raitt) تی ر یحق با بان -

 ه؟یمنظورت چ -
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 .شد رهیچشمام خ  ی تو هیثان نیچند ی حرف بزنه برا نکهیقبل از ا

برعکسش هم   هیعاشق    یکس  یباعث ش  یتونینم - اما  بشه؛  نفر 

نفر نشه.    هیعاشق    ی باعث شه کس  تونه ی نم  هم   یچی . ه کنه یصدق م 

 ی باهمه    ی. ولشارلوت  سخت تالش کردم عاشقت نشم   ی لیمن خ

 .قلب و روحم دوستت دارم

 .شد دتریدستمو دور گردنش حلقه کردم شد یوقت اشکام

 .دوستت دارم یلیخ د،یمن، ر ی خدا  -

 :دیگوشم حرف زد، پرس تو

 پرت؟ یاسل ن یداخل ماش میبر  میتون یم -

 .شدم جانیه غرق

 .آره -

  نم ی و به سمت کاب  میبلند شد  امونیصندل  ی از رو   عیدومون سر  هر

پشت سرمون بسته شد، لباش لبامو در بر    در  که  ی ا  هی. ثان م یرفت

اگه   د  کیگرفت.  م  گهیبار  باش   م یتون ی نمما  گفتی بهم  از   میباهم 

نم بر  نم  ومدمیپسش  ب  تونستم یو  اام یباهاش کنار    ن ی. من عاشق 
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دوباره بدون اون   خواست یهم دلم نم  هیثان  کی  یبودم و حت  مرد

 کنم.  یزندگ

مقابل شکمم فشار    کیرش  دادیتخت هل م  ی همونطور که منو رو

 .اوردیم

 .گفتن دارم ی برا ی اد یز  ی حرفا -

 .گفت  نویلبام بود و کامال منو در بر گرفته بود ا ی که رو همونطور

 .داخلت باشم. لطفا  گمیدارم م یاما الزمه وقت -

 .نفس زنان، سرتکون دادم  نفس

 .قبوله -

ب  نمیسمت شلوار ج  دستاش پام  از  تا  بکشتش. کمک   رونیرفت 

جدا بشه از پام   ی ا  هیثان  ی برا  یحت   لباش  از  لبام  نکهیکردم بدون ا

 .بکشمش رونیب

بودم.    خیس  یل یختو کصم  جا بده    کیر راست شدشو  نکهیاز ا  قبل

  ا یبود. همونطور که به اون سر دن  درونم  ضربه محکم  هیاون کامال با  
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ا   ی کردم. من فکر م   یم   کنه داشت  نکارویسفر کرده بود تا فقط 

 .سفر کرده بود  نیکردم بخاطر هم

که   نطوریهم  ششیچنگ شد. ته ر  شونشی پر  ی موها  ی تو  دستم

درونم قرار   نکهیهم  .دادیپوستمو خراش م  خوردیم  دهنمو  صانهیحر

 :گوشم زمزمه کرد ی گرفت تو

متاسفم که    یلیدوستت دارم و خ   یلیدوستت دارم شارلوت. خ -

ه رمیبگ   چطور جلوشو  دونم ینم نم  چی.  بگ  تونمیجوره  . رم یجلوشو 

  ی حت   یکنارم باش  دارم  ازیخودخواهم. بهت ن   ی حروم زاده    هیمن  

 .دارم  اجی خراب کنه. من بهت احت تویروند زندگ نیاگه ا

زندگ - داد  مویتو  نم  ینجات  دلم  زندگ  خوادیو هرگز  تو   یبدون 

 .کنم 

 .یشیمجبور نم کشم،یکه نفس م یتا زمان -

م  یوقت تر درونم حرکت  متوقف شد.   یمحکم  کرد حرف زدنش 

  یی جورای  ی. قطار در حال حرکت بود، ولخوردیتکون م  رمونیتخت ز

 ن ی. اولمیدادیحرکتش م  میکه انگار ما داشت  دادیحسو م   نیهنوز ا
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وجود  ی کالم چی ه ی زده کرده بود، ول جانیتگزاس منو ه  ی بارم تو

رها شدنم بدون    ایدفعه چقدر خوب بود. اوج    نی نداشت که بگه ا

 غیاون حالت خلسه وار ج  ی اومد. همونطور که تو  اعالم  ایاخطار  

 .بشه به لرزه افتاد رها نکهیبدنش قبل از ا دم، یکشیم

 د یر  که  دونستمیخاطر م  نانیحاال با اطم  نکهیبار بخاطر ا  نیا  دیشا

 .داشت یمتفاوت  مال منه حس

 د؟یر هیواقع نیا -

 :و گفت  د یداخلم، گردنمو بوس همچنان

که   ی زیچ  ی که تابحال تجربه کردم. همه    هیزیچ  ن یتر  یواقع  نیا -

م  مشارلوت  نهیهم  خوامیمن  دلم  دلم   خوادی.  کنم،  ازدواج  باهات 

و  ی خوایکه تو م هیزیچ نیاگه ا ی منو داشته باش  ی بچه ها خوادیم

 .بدم یکه تا حاال آرزوشو داشت ی زیبهت هرچ خوادیدلم م

 :دی بشه. پرس ریباعث شد واقعا اشکام پشت سر هم سراز حرفش

 زدم؟   یحرف اشتباه -

 .دیخوشحالم ر یلینه. خ -
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  ی تو  ی. خوشحالمیو لبخند زد  مینگاه کرد  گهیهمد  ی به چشما  فقط

  د یکش  رونیازم ب  یکرد. به آروم  ی منعکس م  خودمو  حال  حالتش

 .زدی حرف م پوستم  بازوهاش گرفت، مقابل   نیو منو ب 

آل  ،یدونیم - با  اونچه که  به  برام   سونیمن هرگز واقعا  از تو  قبل 

ترکم   چوقتینگاه نکردم. اگه ه  یاله   موهبت  اتفاق افتاد بعنوان به

تا  که    هیزیاز هرچ  فراتر  . عشقم به تومیدینم  کرد، هرگز تورو  ینم

 .ست ین  سهیقابل مقا  چی حس کردم شارلوت. ه  یحاال نسبت به کس

قسمتی که داشتم بخاطرش گریه می کردم جایی بود که به بچه   -

دالیلی، ترسیده بودم که شاید تو از بچه داشتن   ها اشاره کردی. به

میخواد با من بچه داشته باشی،    بترسی. شنیدن اینکه تو میگی دلت

 مثل رویاییه که به حقیقت پیوسته.

 گفت: 

ما واقعا هیچوقت در بارش حرف نزدیم، ولی من همیشه احتمال    -

 . میخواست میدادم تو دلت بچه

 آره، ولی نه بیشتر از اونی که تو رو میخوام. -
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خب، من میخوام هر دوش رو بهت بدم. میخوام با یه مقدار معینی    -

فکر کنم که دارم تصمیم درست رو میگیرم. میدونی    از ایمان به خدا

و اونا هستم؛ اما هیچ چیز بیشتر    من نگران تواناییم در مراقب از تو 

 دلم نمیخواد.از داشتن یه شارلوت کوچولو 

 چشمام دوباره پر از اشک شده بود.

 خیلی خوشحالم رید. -

 منم همینطور.  -

 قبل از حرف زدن بوسیدم. 

که چند روز   هی. نظرت چنمیصبرانه منتظرم تا رم رو با تو بب   یب -

 س؟ یپار میبرگرد می بعدش هم پرواز کن

 .گشاد شد چشمام

 واقعا؟  -

 .( نبودمسی)پار چوقتی. ه نمی رو( بب سیبا تو )پار خوادیدلم م -

کردم.    دایشاپ پ  یعالمه کاف  هینشونت بدم!    زایچ  یلیخ  تونمیم -

 ر؟یپن عالمه نون خوب و هی
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 .زده شدم جانیهان؟ خب، حاال واقعا ه ر،یپن -

 .ذهنم مرور کردم ی رو تو شی ساعت پ  میکردم اتفاقات ن شروع

 مرد هستم؟ هیبا  نجایمن ا  ی باعث شد فکر کن  ی... چیه -

 .نجاستیبا تو ا کیفکرو تو سرم انداخت که بل  نی . اون ا سیری آ -

خوب    یلیخ  سیریخندم گرفت. آ  بستم،یکه چشمامو م  یحال  در

گفته بود تا رید   نوینرفتم. اون ا  رونیب  کیکه من با بل  دونست یم

 .بود بشه. اون کامال اونو گول زده شیحسود

 .باشه ازش تشکر کنم ادمی دیبا

 و هشتم   یس فصل

 رید  

 سه ماه بعد 

حواسمو پرت   شهی شارلوت حضور داشت هم  یکامندا وقت  ی   جلسه

و    مهم  .کرد  یم خودم  آپارتمان  کردم  منتقل  اونو  من  که  نبود 

 .خوابمی هرشب باهاش م
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تمرکز    تونستمینم  ی ا  گهید  زیچ  چی ه  ی وقت اون اطرافم بود، رو  هر

اون امروز،  اما  قو  حس  کنم؛  دق  ی مخصوصا  من  و  بود    قا یشده 

 چرا.  دونستمیم

 ه یهمش    میاتاق بود  هی ی هر وقت شارلوت و من باهاش تو  سیریآ

دائم رو   صورتش  ی رو  یلبخند  شارلوت  قبل  از  بزرگم  مادر  بود. 

م  یجزئ خونواده  شام  دونستیاز  سر   بدفورد  ی تو  کشنبهی. 

(Bedford)   گروه کر منو   یمی ضبط شده قد  ی صداها   ش،یپ  ی هفته 

م  رونیب بود.  درگ  تونستمی آورده  برا  ریباهاش  گذاشتم  اما   ی شم، 

 .شارلوت پخششون کنه

  تونه ی نم  زیچ  چیاز عشق شارلوت به خودم مطمئن بودم که ه   ی بقدر

ا از  نبود چقدر شرم آور    نهی بب  منو  چطور  نکهیمنو  بترسونه، مهم 

 . باشه

و   گفت یم   کباریگزارشات سه ماه    ی داد و درباره    یادامه م  حسابدار

 .بودم  دهیرو هم نشن گفتیاز حرفش که م کلمه  هیش یت من راس
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پوشه    یحال  در محتاطانه  فا  ی رو   ی که  شامل  که   ل یلپتاپمو 

ل   ی نوشتار م  ست یل   ای  ستیباکت  باز  رو  بود    ه یردم،  ک  یآرزوهام 

 .نگیدارل  اضافه کردم: ازدواج با شارلوت یخط کی تمیآ

نتونست    نکهیرو بستم، با ا  ی نوشتار  لینگاه کرد و من فورا فا  بهم 

ولنوشتمیم  ی چ  داشتم  به هر حال من  نهی بب م  ی.  کردم    یحس 

فهم قا  دیانگار  کار  بودم  یمکیکه  شد،   یوقت   .کرده  تموم  جلسه 

   .خودکارمو برداشتم و رو نوت پدم تند تند نوشتم

 ستوود ی ا   د یاز طرف ر "

   شارلوت، 

 " سی کن. دستور رئ  ل ی از ظهر تو تعط   بعد 

  بهش   .که جلسه تموم شد به طرفش سر دادم  نیرو هم  ادداشتی

 .نگاه کرد و چشماشو تنگ کرد

 . رئیس؟ ی دار  کاریچ -

 لکسیخونه ر  میبر  ایبعد از ظهر مو کنسل کردم. ب  ی من جلسه ها -

 .می کن
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آدم معتاد به کار    هیاز    نم یب یخوشحالم که م   ؟یهست  یک  گهیتو د -

 .ی کرد شرفتیپ ادیز

 . انجام دادن دارم؛ مثال، تو ی برا یبهتر ی روزا کارا نیآره، خب، ا -

 ********* 

اومده بود که من    رونیآپارتمان، شارلوت تازه از حمام ب  می برگشت

داشتم نشون   نمیکه تو آست  ی ری غافلگ  چندتا  گرفتم بهش  میتصم

 .بدم

صاحب )ملک(   ادته؟یهمپتون رو    جیبر  ی باهم تو  دمونیبازد  نیاول -

چطور زوجا   دادیکه نشون م  دیکشی م  ییها  پرتره  به هنرمند بود که

 رو مالقات کردن؟  گهیهمد

 .باحال بودن  یلیکردم خ یفکر م ادمهیآره،  -

 ی کیخب... من باهاش ارتباط برقرار کردم و ازش خواستم برامون   -

 .بکشه

 .باز موند  دهنش

 ؟ یکنیم یشوخ ی دار  -
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 ...کنه یدر بارش فکر م شتریب  دیانگار بنظر رس بعدش

 ک یرمانت   قا یقاون مالقات د  م؟ی... ما چطور همو مالقات کردسای وا -

 .شهیبرعکس. داره جالب م کامال تجربه نبود؛ نیتر

 .روش دادم  یخاص  ریی. پس بذار بگم به تغدونم یخب اونو خودم م -

بردم سمتش  ی گوشه    بطرف کردم،  بلند  رو  پرتره  و  رفتم    .اتاق 

بازش کردم. خودم   یشده دورش رو کندم، به آروم  ده یچیکاغذ پ 

اندازه    خواستمیم  چون  بودمش  دهیهنوز ند شارلوت   ی درست به 

 .بشم  ریغافلگ

 !من ی اوه خدا  -

شروع   اریاخت  ی. دهنشو با دستش پوشوند و ب دیکش   غیج  شارلوت

 .هم از خنده روده بر شده بودم خودم .کرد دنیبه خند

کار خارق العاده انجام داده بود که من و شارلوت    هینقاش    هنرمند 

  م ی سگ جلومون. ما داشت  هیبا      دادینشون م  یاسک  تخته  هی  ی رو رو

بکار برده شده    یکه در نقاش  surf هامیا)  میکرد  ی م  یسگ گردان

مالقات خودش رو سگ    نیکه شارلوت در اول  نی بود با توجه به ا
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بود. من    یشارلوت عال  ی   تفسیر از چهره(کرده بود  یگردان معرف

هنرمند داخل   یواقع  ی عکسا   به  کنه.  کار  باهاشون  تا  بودم  داده 

 من پشت تخته بودم،  ،ینقاش 

ب  جونمو که  شارلوت  به  زده  وحشت  و  بودم  گرفته  بغل   ی سفت 

بود و   زونی کردم. زبون سگ آو  ی نگاه م  دیخندیم   ایبه دن   تیاهم

بود و تا   کیکالس  ی   وهی. به ش ومدیشده بنظر م   ر یچشماش تسخ

 نشون داده  میکن یکه قرار بود زندگ ییدستور عمل هرجا شهیهم

 .دیخندی به شدت غش غش م  .بود  شده

 .بهم داده  یکه تابحال کس هیا هیهد نیجدا...... بهتر نیا -

 :گفتم 

 .تموم نشده قایامروزم دق ی ها هیهد -

 اوه؟  -

همد  دستامو برا  دم،یمال   گهیبه  آماده   ی بعد  ی ر یغافلگ  ی خودمو 

 .کردم
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بعنوان آخر - تو فقط    ی فکر م  یبررس  نیخب داشتم...    ه یکردم، 

 .ی که هنوز انجامش نداد ی دار  ستتیل تیفاک ا ی تو گهیمورد د

کرد به عقب و جلو   ی بهش فکر م  د یچشماش انگار که با  مردمک

 .دیچرخ

 ...مرد لخت هی ی ساختن مجسمه  -

 .آره -

 .لبخند زدم مضطرب

 .به هرحال... من دوست دارم مدلت باشم -

 ؟یگیم ی جد -

 .کامال -

 دونستم یشارلوت بود. نم  ی هنر  ی من حاال فضا  یخواب اضاف  اتاق

 امروز  یکه اون حت

بودم که   دواریکار داشته باشه، اما ام  نیانجام ا  ی مناسبو برا  ابزار

 .داشته باشه 
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 .روش خوب هی.... اما به هیوونگید  نیا -

 .زدیلبخند م  داشت

 .عاشق ساختن مجسمتم -

 .خب، پس من مرد )لخت( توام -

 .یکن نکارویا ی خوایباور کنم تو واقعا م  تونمینم -

مرد   هیلخت    ی تو مجسمه    که بخوام  ستین  نجوریچرا که نه؟ ا -

 درسته؟  ،ی رو بساز گهید

 .منظورتو بفهمم تونمیفکر کنم م  -

. پس  شهیتهش به سکس ختم م   ییجورایو من کامال مطمئنم که   -

 . منتظرشم  من مشتاقانه

 .یستیاونجا با یمدت هیکه قراره  یدونیم -

 .کارم نیا هیپا ی اد یمدت ز ی برا -

 .صورتش نقش بست ی لبخند پهن رو هی

 .دیپس منم هستم ر -



 
665 

 .اون فقط به امروز اشاره نکرده بود دونستمیم

  یجاخال  سونیگفتم آل  یکه به آپارتمانت اومدم، وقت  یشب  نیاول -

 ادته؟ یداده 

 .آره -

 :چشماش نگاه کردم، گفتم  ی شونه هاش گذاشتم و تو  ی رو  دستامو 

کس - جاخال  یمن  که  نم  یبودم  شارلوت.  کنم    تونم ی داد،  تصور 

ازدو باهاش  نفهم  یم  جاداشتم  هرگز  عشق   ده یکردم.  که  بودم 

 ه یفراتر از هر حس  دارم  که به تو  یبوده. حس  رونیهنوز اون ب  میواقع

 ام اس...   یداشتم. حت  میزندگ ی که تاحاال تو

 دیبا  قایدق زیهمه چ

برا  ی اتفاق م  ی طور اگه هنوز    ی افتاد که  باشم.  تو  با  تا  افتاد  من 

  شه ی. من همدادمینم  رییرو تغ  ی ز یچ  چیه  گشتم یداشتم دنبال تو م 

آل چون  سونیاز  ممنونم،  کردنم  ترک  من    فهممیم  حاال   بخاطر 

عشق و محبت دارم تا اونچه که تابحال    ی برا  ی تر   قیعم  تیظزف

. فقط  شدیم   زیغم انگ  دنشیکردم امکان داره. هرگز نفهم  یم  فکر
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منم تو   ی من تو منو خوشحال کرد  که   ی بتونم همونقدر  دوارمیام

 .رو خوشحال کنم 

  ن یکه ا  دونمی. نمی کرده بود  ایزن دن  نیتو قبال منو خوشحال تر -

 بود، راهنیپ ی جادو

واقعا هرگز    ی زیچ  هیخدا،    ایسرنوشت،    ای آورد.  تو  به طرف  منو 

کرنت و مال تو شدن شک کنم. من   دایپ  ی نبود که تو  ی لحظه ا

به    یداشت  یوقت  ی حت  کردم،  یعشقت به خودم رو حس م  شهیهم

م بجنگ  ی کرد  ی شدت تالش    بود که من   ی زی چ  نی. ایبا حست 

. من  دیر  شم،ینم  التی خیب  چوقتی کرد تا ازت دست نکشم. ه  حفظ

 ؟ یفهمی باشم. م خوامیچون م نم،یا ی   هیوقته پا یلیخ

 .زمیعز فهمم،یحاال م -

 .خوبه -

 .زدم لبخند

 داخل اتاق هنر؟ میریم -

 .بعد از شما -
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وسا  شارلوت کردن  جمع  به  شروع  و  کرد  روشن  رو  و    لیچراغا 

 .ابزارش کرد

ن  - فقط  من  م   میمعموال،  ا  سازم؛یتنه  عاشق  ز  نمیاما  کمر    ریکه 

 کنم.  و امتحانر (تنه نیی)پا

 ؟ ی دار ی گل کاف  ؟یکن ی ریمو با گل قالب گه تن نییپا ی خوایم -

 .زدم چشمک

 .بسازم تونمیم -

تنها راه عادالنه    نی. ااریبلوز تو در ب  ،ی خوایاگه انقدر سخت منو م -

 ی زیچ  هیکه    ستمیلخت با  نجایساعت ا  کی  باشم  که من مجبور  هیا

من، مجبور   یلذت و سرخوش  ی برا  .هم من واسه تماشا داشته باشم

افتادن س  ی شد، با ساختن مجسمه   با   خوشکلش  ی ها  نهی من و 

 .موافقت کنه

ا  از خ  نقدریتماشاش  و  مبهوت  بزرگ   کهیت  هیبودم.    رهیمتمرکز 

کاردک   هیمثل    یزیگذاشت و از چ  ی فلز  ی   لهیم  هی   ی خاک رس رو

 .اده کردصاف کردن دورش استف ی برا
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 :گفت  اولش،

 .گردمی. برم ارمیآب ب کمی دیبا -

کردم. من    یبود که من نقشمو عمل م  ی خودش بود. همون لحظه ا

   .ستادمیا یکار محکم م نیا ی برا دیبا ییجورا ی

   .ستیبا محکم

 .ستیبا محکم

شده نبود.   نیاتاق، تضم  ی خوشکلش تو  ی ها  نه یشارلوت و س  بدون

تو ک  شلوارم  بیج  ی دستمو  و  رو   یمخمل  کیکوچ  ی   سه یکردم 

 ی حلقه آخرش گره زدم. اونو رو   ه یآوردم، نخش رو بصورت    رونیب

از بدنم مثل   سشی و گذاشتم ک   دمی سفت و سختم کش  ختگس یبرانگ

 .باشه زونیآو هینیتزئ ی   لهیبه وس نکهیا

تفاوت و آرومم رو از سر گرفتم و منتظر    یبرگشت، حالت ب  یوقت

 .نگاه کرد نوییبعد، پا ه یثان چند .شدم متوجه شه
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 ه؟ یاون چ -

 ه؟یمنظورت چ -

 .زونهیکه از بدنت آو  اهیس زیاون چ -

 :گفتم  دادم،یکه خندمو فرو م یحال در

 ؟یزن یحرف م یدر مورد چ دونمینم -

 .کج کرد سرشو

 ..دیر -

 .نگاه کردم نوییپا

 .... آرهنیاوه! ا -

 .تکون دادم  سرمو

 .ی نیو بب نجایا ی ای چرا خودت نم -

رو ازم   یمخمل  ی   سهیک  اطیبا احت  نکهیپاک کرد و قبل از ا  دستاشو

 .شد کینزد یجدا کنه به آروم

 د؟ی داخلشه ر یچ -
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 .گرفتمش ازش

  ستتو یل  تیلخت من حاال فاک ا  ی که ساختن مجسمه    یدر حال -

مهم به مال خودم    یلیمورد خ  ه ی  یشانس  امروز  من   کنه،ی کامل م

 .شهیکامل نم  می زندگ که بدون اون  ی اضافه کردم، مورد

با الماس   ی نامزد  ی رو باز کردم، حلقه    سهیزانو نشستم و ک  ی رو

 .آوردم رونیرو ب یراطیق شکل دو یگالب

دارل - م  نگ،یشارلوت  ل  ی آرزو   یکن یکمکم  باکت  به    ستمیآخر 

 ؟یشیم  زنم ونده؟ یبپ  قت یحق

. باعث شد مکث  دیلرزیدستش کردم دستم م   ی حلقه رو تو  یوقت

لرزش   هی نیا نکهیلبخند زد، باور ا نانیاطم با کنه. منو نگاه کرد و

  لرزش   هیفقط    نیا   که  باشه رو رد کردم و خودم رو متقاعد کردم

 .نه. لعنت بهت  االن .عصبیه 

 .شدن ریگونه هاش سراز ی رو اشکاش

 !شمیه! بله البته، م بل -

 .هوا بلند کردم ی برهنمو رو ی بایتماما لخت بودم، ز هنوز
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 ۔ ی کرد لیتبد نیزم ی مرد رو نیتو االن منو به خوشحال تر -

 .ی کرد نکارویباور کنم تو بدون دونستن من ا  تونمینم -

 .سخت نبود -

 .مخالفم -

 ی انیفصل پا

 شارلوت 

 و شش سال بعد  ست یب

بلند از   هیپا  ی رو که با گلدان ها  ییروستا  ی الیدرخشان و  ی لوسترا

از سقفا    ی آبشار  ی بود روشن کرده. پارچه ها  شده  آراسته  بایز  ی گال

 .مثل جو قصه کرد یم رو کامل انیپر ی قصه  ختهی آو

  ی دست از آرزو تونستم یبودم، نم  رهیرقص خ نیکه به زم یحال در

 .بکشم  نهیرو بب  جشینت  یبود تا عروس  نجایا  سیری آ   کاش  ی ا  نکهیا

  م یکرد  یبا حسم مقابله کردم، همونطور که دخترمون رو تماشا م

ر به دست  و   (Tenley Iris) سیریآ  یتنل  رسوندم،  دیدستمو 
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 ی زیشگفت انگ  ی ا یچه دن   "، رقص با  (Jake) کیج  دش،یشوهر جد

 (Louis Armstrong) از لوئس آرم استرانگ "

داشت  یب  یتنل رو  پدرش  ژن  موها  یمشک  ی چشما  -شک   ی و 

مون،  یمشک پسر  با  موها(Thomas) توماس  تر  و   ییطال  ی ، 

جلب شد.    یاصل  زیرو از من برده بود. توجهم به م   شیآب  ی چشما

کنار عموش مکس نشسته بود، توما همونطور که خواهر بزرگش که 

تا بناگوش باز   ششیکرد ن   ی رو تماشا م  دیرقص یم  ش یجد  رشوه  با

آخر   ی برا (Brown ) اونو از براون  شدی. خوب مدیخندیبود و م 

 .میکرد  یهفته دعوت م

با خانواده   ن،ی و جاست  سونیاتاق، دوتا برادرم، ج  ی   گهید  ی   گوشه

 ی تو   التیبعد سال ها و گذروندن هر تعط  ما  .هاشون نشسته بودن

 .  میشده بود کتریتگزاس بهم نزد

پدرم ک  نتونستم   چوقتیه م  یبفهمم  برادرام  مادرم    گفتن ی بوده. 

پسر گفته  از   ی بهشون  که  به    گذشته ی م  شهر  بوده   ییجا  هیتا 

حت شه.  ساکن  و  کنه  ر  ی مهاجرت  کارآگاه  وجود   نیا   ی رو  دیبا 

 .میدنکر داشیپ چوقتیپرونده، ما ه
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 .هیاعالم کرد که وقت رقص پدر دختر  یجیرقص تموم شد، د  یوقت

 .شدن خی دستم س  ی موها

 .نگاه کردم  دیبه ر

 ؟ ی آماده ا -

 :گفت دیترد بدون

 .آره -

پدرش دراز   سمت  (رقص  ی تقاضا  ی شد و دستشو )برا  کینزد  یتنل

که   یبلند شد. در حال  لچرش ی و  ی از رو  اطیاحت  کرد که آهسته و با

زود   ستادیا  یپاش م  ی رو  کل  یوابسته نبود، وقت   یشوهرم به کس

 بود  خواسته  دلش  دونستمیکرد. م  یم  دایپ   ازیبه زود به استراحت ن

زودتر    سایکل  ی تو  ششیرقص نگه داره. نما  نیا  ی برا  شو یانرژ  ی همه  

 . یو جسم  یازش گرفته بود، حس ی اد یز ی انرژ  شمیجوریهم

با   خواست یدلش م  شهیهم که  یشیباالخره نما یوقت  شوهر قشنگم 

اجرا کنه انجام داد،   یگروه کر در طول جشن عروس  ی خوندن تو
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کوتاه   یقسمت تک خوان  هی  یکرد. اون حت  ریهمه مون رو غافلگ

 .هم داشت

آروم   در به  ام اس  ها،  و    یطول سال  اراده  اما عزم  شدت گرفت، 

 ی بودن، وقت   یخوب  ی نبرده بود. روزا  ن یرو از ب   دی ( ری )قو  هیروح

خوب نسبت به    یروزا  یو بطور کل  ستیتر از بق  ی کرد قو   یحس م

 کردن.  یم ین ی بد سنگ ی روزا 

 نبود که ما زمان ی ز یام اس چ یول 

 " یوقت  .که دلم خواسته بود ییتا جا میانکارش کن میبتون یطوالن

 (Cass Elliot) از کس الیوت  "و تصور کن    کی کوچ  ی ایبه رو

 .تعجب کردم کرد، شروع به پخش

عادت   دیخاطر اون آهنگ رو انتخاب کرده بود که ر  نیبه ا  یتنل

دختر کوچولو بود واسش اون آهنگو بخونه. در  هیاون   یداشت وقت

آهنگ به جلو و   تمیر  که دستاشون بهم گره خورده بود، با   یحال

  کردن.  یعقب حرکت م

 در توانش بود انجام داده بود ی اون هر کار
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 نکهی( ست. من از اشیبا ام اسو ناتوان) نشون نده در حال مبارزه    تا

ا  دیر انجام  به  باور نکردن  کار   نیقادر  ا  ی بود بطور   ن یمتاثر شدم. 

به    دیکه ر  ی مورد  نیداد، مخصوصا که آخر  یم  ی ادیز  یلیخ  یمعن

ا  ستیل بود  کرده  اضافه  توبود  نیآرزوهاش  تنل  با  رقص    روز   ی : 

 .بود زی رقص همه چ نیا پس .شیعروس

رقص تموم شد مهمونا مخصوصا    یرو تار کردن. وقت  دمید  اشکام

  یدست تو  دیو ر  یسر وجد اومدن. تنل  و  کردن  یخوشحال  یلیخ

 .م یهم فرو رفت   آغوش  ی دست به طرف من اومدن و هر سه تامون تو

 برگشت.  لچرشیو ی صندل ی بعدش بالفاصله رو دیر

انرژ  دونستمیم  از  اونس  هر  از  برا  که  ی اون  رقص   ی داشت  اون 

ن استراحت  به  بود  به رقص  ازیاستفاده کرده  امروز  اون    با   داشت. 

  .رفته بود  دادیبود که تا بحال انجام م  ی زیچ  نیدخترش که آخر 

  ی و تنها مو من ر  د یر  یدور شد، در حال  ی در چشم بهم زدن  یتنل

 :شدم تا ببوسمش، گفتم  خم  .گذاشت

 .ی فوق العاده انجامش داد -
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 .بهم لبخند زد طنتیش  با

 برسونم؟ انیبه پا یدوس دارم امروزو با چ یدونیم -

 ؟ یچ -

 .ی باهام باش نیا ی رو  -

 .کننینم  رییتغ چوقتیه زایچ یبعض

 لچر؟ یو ی سکس رو -

که   ی پسر  ی قصه    دیاز خنده. ر  میدیهر دومون ترک  .زدم  لبخند

پ  یلیخ تاث  ی تو  ش ی سال  روش  پارک  رو   ریسنترال  بود  گذاشته 

 یشوخ  "  لچر یو  ی سکس رو"  ی کرده بود. ما اغلب درباره    فی تعر

استفاده کنه؛ و ما   ی که اون مجبور بود از صندل  ییوقتا  میکرد  یم

دامن لباس    یتنل  .وقتا  یلیخ  م،ی کرده بود  لچریو  ی رو  واقعا سکس

  دست انداخته بود و در همون حال با عجله  یرو رو  شیبلند عروس

 .من اومد بطرف

نم - من  مامان.  ا  خوامیهی،  برقصم.    رهنمیپ  ی تو  ادداشتی  نیبا 

 ش؟ی ریواسم بگ شهی . موفتهیبراش ب  یاتفاق هیممکنه 
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 .البته -

رو ازش جدا   ادداشتی  اطیرو برداشتم باال گرفتم، با احت  کشیت  اون

تنل  یآب  زیچ  هی  بعنوان  .کردم بود    یرنگ،    ی آب   ادداشتیخواسته 

داده بود رو براش با سنجاق وصل    بهم  مونیروز عروس  دیکه ر  یرنگ

بودم    دهیپوش  خودم  که  یرهنیکه داخل پ  یادداشتیهمون    کنم  

 .وجود داشت

 .مامان  یمرس -

ک نگاه    یحال  در  .دیبدوه و بره خم شد و پدرشو بوس  نکهیقبل از ا

و   ی رو  دیر پرغرور  نگاه  به  بود،  دوخته  اتاق  طرف  اون  دخترش 

  ی دست  فیک  ی اونو تو   نکهیاز ا  قبل.صورتش لبخند زدم  ی تو  افتخار

که   همونطور  بذارم،  نشانم  بخاطر    خوندمیم  رو  ادداشتیجواهر 

 .آوردم
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 ستوود یا دی طرف ر از"

 .گمشدم، شارلوت  ی مهیو ن یاقع تنها عشق و به

خالصه    یشاعر ندارم؛ اما تالش برا  هی به کمک    ازیعشقم به تو ن  انیب  یبرا
  ن یبزرگتر  یکنه. حت  انیاحساساتم رو ب  تونهیچند جمله هرگز نم  یکردنش تو

 ی زیقلبم رو امروز بطور سحرآم  یعشق تو  زانیم  تونهینم  هم هرگز  اهایرو
. عشق من یهم فراتر  اهامی رو  نیتر  گسترده   و  نینشون بده. تو از بزرگتر

  .ی. هستزیهمه چ تو  .تهینها یبه تو ب

 "رید  تو، عشق

 

The End...

 










