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 مقدمه                     
 

 

 

 

 

 

 من چیزی که مال خودمه رو نگه میدارم و این شامل کایرا کیلگور هم میشه .

 کافی نیس. نگه داشتنش بعنوان بدهی برامه دیگ

 بودن هم دیگه کافی نیس.صاحب بدنش 

 من چیز بیشتری میخوام.

 اون میتونه مقاومت کنه ، اما من هرگز تسلیم نمیشم.

 هیچی مارو ازهم جدا نمیکنه.

 نه دشمنای من. هیچکس. نه اون.

 بدهی اون فقط در یک صورت پرداخت میشه: با قلبش.
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 فصل اول: مونت                

 

 
 

 

 

 

 «قبل بیست و هشت سال»
 

 توی آشغال! برگرد اینجا. بخاطر اینکارت میندازمت زندان._

از بین جمعیت میدویدم، به توریست ها تنه میزدم و به چپ و راست میرفتم تا مردی که پشت سرم میومد 

کامال وقت تلف کردن بود چون حتی نتونستم پول درست و حسابی گیر بیارم یا اینکه  دزدیممنو گم کنه.

 حتی ساعت مچی خوبی بدزدم.

ساعت از بین ببرم و در  همش بخاطر اینکه غذایی گیرم بیاد تا بتونم صدای قار و قور معدم رو برای چند

واورلنز بخاطر این نبود که مثل بقیه اینکارم چندان موفق نبودم. تبدیل شدن به یه بچه خیابونی توی نی

بخوام ادای پانک هارو دربیارم. بخش تاریک این شهر میتونست براحتی تورو در خودش ببلعه و اونقدر سریع 

 اینکارو میکرد که حتی متوجهش هم نمیشدی.

 هیچ دوستی نداشته باش؛ ولی متحد داشته باش. اما حق نداری زیاد بهشون اعتماد کنی.

 بینمت بچه. پلیس ها دارن میان. اینبار کارت تمومه.دارم می_
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اِرنی ، یه احمقی که صاحب مغازه وسایل برقی بود ، تصمیم گرفته بود که هرطور شده از دست من برای 

 همیشه خالص بشه. اما برای اینکار باید اول منو بگیره.

یگه ای جاهای مختلفش رو سه سال بودن توی این خیابون ها ، باعث شده بود که بیشتر از هرکس د

بشناسم. همچنان در بین جمعیت میدویدم، از یه جای تنگ رد شدم و به سمت دروازه آهنی رسیدم . قفله. 

 اصال برام مشکلی نیس.

مثل یه میمون ازش باال رفتم و روی دو پام فرود اومدم. اون عوضی هرگز نمیتونه منو پیدا کنه. دستمو توی 

هایی که قبل از اینکه به ارنی برخورد کنم دزدیده بودم رو درآوردم. باید بندازمشون جیبام کردم و کیف پول 

 بیرون قبل از اینکه کسی بخواد با اینا منو گیر بندازه.

خیابون رو بررسی کردم ، از باال تا پایین قبل از اینکه یکیشو باز کنم. یه بیست دالری توش بود. بد نیس. 

 قبل از اینکه بندازمش دور برای یه ثانیه به کارت شناسائی داخلش نگاه کردم.برای چندهفته سیرم میکرد. 

 راکی مونت. مثل یه عوضی میمونه. آخه کی اسمشو این میذاره؟

 همون لحظه ای که این فکر به سرم زد یادم اومد که الاقل پدر و مادرش برای اون اسم انتخاب کردن.

دم. خوبه. اگه مراقب باشم برای چندماه کفافم رو میده و اگه دومین کیف پول رو باز و یه صد دالری دی

 بخوام ریسک کنم میتونم پولم رو دوبرابر کنم. 

 به کارت شناسائی دومی نگاهی انداختم. الکالن تروپ. بهتراز راکی مونته. 

 دومین کیف رو هم انداختم دور و نگاهی به دور و برم انداختم.

 دارم میبینمت پانک._

 سمت صدای ارنی چرخوندم.سرمو به 

 لعنتی.

شکمش رو دیدم و پشت سرش هم دوتا پلیس داشتن میومدن و من به سمت مخالفشون دویدم. من سریعتر 

 بودم. باهوش تر. حداقل، موقعی که روی سنگفرش خیابون میدویدم اینو بخودم گفتم.

 وایسا بچه._

نگاه کنم لحظه ای سرمو به عقب بردم که صدای قدم هایی پشت سرم میومد و من بجای اینکه به جلوم 

 ببینم چقدر با بقیه فاصله دارم.

 این یه اشتباه بزرگ بود.

 یه مرسدس بنز مشکی از ناکجا آباد محکم بهم برخورد کرد.
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 لعنتی واقعا دردم گرفت.

 با غرشی بزور کف دستامو روی زمین گذاشتم و از روی زمین بلند شدم.

 میزدن و همزمان نزدیک میشدن.د ارنی و پلیس ها داشتن دا

 . من باید هرچه سریعتر از اینجا برم. وایسادم مپاهای لرزون روی

موقعی که سعی کردم راه برم قوزک پام از درد آتیش گرفت و دوباره افتادم و گوشه سپر ماشین رو گرفتم تا 

دم. اولین بار نبود که دنده با صورت نخورم زمین. دنده هام از شدت درد میسوخت و دندونامو بهم فشار دا

. قبل از  هام میشکست پس از روی تجربم میدونستم که چقدر دردناکه . من فقط باید از مهلکه دور شم

 پیدا کنم. چون اگه اینجا بیهوش شم وضع از اینم بدتر میشه.و ر اینکه درد منو از پا دربیاره باید جایی

درحالیکه همچنان سپر ماشین توی دستم بود و زانوم درد  درهای ماشین باز شد )در سمت راننده و عقب(

 میکرد.

 لعنت به آدمهای پولدار توی اون  ماشین های عالیشون و سپرهای سفت و سختشون .

 حق نداری تکون بخوری بچه! تو قراره بری زندان...._

ها و هم صاحب جمله ارنی قطع شد و نقاط سیاهی جلوی دیدم اومدن و سعی کردم تمرکز کنم. هم پلیس

 مغازه وسط خیابون ثابت وایساده بودن.

 یکی از پلیسا گفت:

 . ما این آشغال رو از سر راهتون میبریم کنار.آقای مورلو خیلی متاسفیم قربان_

 میخواین برام توضیح بدین چه اتفاقی افتاده آقایون؟_

 اون صدایی بم با ته لهجه ای ایتالیایی داشت.

 ست کار نمیکرد اما اسمش یه چیزی رو توی مغزم بکار انداخت. باید بدونم. مورلو.مورلو. مورلو. مغزم در

 فقط یه بچه خیابونی دزده. تقریبا دوساله که سعی دارم بگیرمش._

 صدای قهقهه ای بخاطر توضیحات ارنی بلند شد.

 پس یا اون خیلی باهوشه یا تو بی کفایتی. کدومشه؟_

 برای ارنی یا پلیس ها وجود نداشت و این باعث شد بفهمم کیه.در لحن حرف زدن مرد هیچ احترامی 

لعنتی. مورلو همون جانی مورلو بود که درحال حاضر رئیس تشکیالت خانوادگی جرم و جنایت مورلو بود. 

 اونها بر این شهر حکمروایی میکنن. این شهر مال اونهاست.
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اشین مورلو آسیب ببینه و رانندش احتماال هرطور که درنظر بگیرم، یه گند حسابی زدم. من باعث شدم م

همین االن با یه گلوله مغزمو متالشی میکنه درحالیکه پلیس ها داشتن تماشا میکردن و هیچکاری هم 

نمیکردن چون هیچکس نمیتونه بهش نزدیک بشه و حتی اگه راننده منو نکشه میذاره که پلیس ها و ارنی 

با بچه ها مثل بزرگسالها رفتار میکردن و هیچ شکی نیس که ارنی منو بگیرن و بهرحال وضعم خرابه .اونا 

 کاری میکرد که من تا ابد در زندان بمونم و بپوسم.

شدیدا  در اون وضعیتی که جلوی ماشین زانو زده بودم دوتا کفش براق چرم مشکی جلوی دیدم اومد.

و خودمو مجبور کردم که با اینکه میخواستم روی ماشین و اون کفشا باال بیارم ولی جلوی خودمو گرفتم 

 دردهای زیادی رو حس میکنم راست وایسم.

 اسمت چیه بچه؟_

صدای مورلو آروم بود ولی جوری بود که آدمو میترسوند. تا اونجایی که شنیدم، اون مردیه که نباید باهاش 

 دربیفتی.

قایسه با ارنی و پلیس ها به چشماش نگاه کردم، تصمیم گرفتم که هیچ ترسی ازخودم نشون ندم که در م

 خیلی خوب بودم. شرط میبندم که اونها االن از ترس دارن توی خودشون کار خرابی میکنن.

من در این دوسالی که توی خیابونها بودم هیچ اسمی نداشتم. موقعی که دیدم خدمات اجتماعی هوپ و 

 دستینی رو از کلیسا برداشت اسم مایکل آرک رو از روی خودم برداشتم.

من بدون اسم بدنیا اومده بودم و بدون اسم هم زندگی میکردم. اما نمیتونستم که اینو به مورلو بگم و 

 تا جایی که میدونم، اون هنوزم میخواد منو بکشه. مطمئنم که اصال اسم مایکل آرک رو بهش نمیگم.

 من حرفمو تکرار نمیکنم بچه._

 طر درد سرجام سیخ شدم.یه نفر ازپشت سر سیخونکی بهم زد و من سریع بخا

چشمای مورلو همونطور که توی مغزم بدنبال اسمی بودم منو نگاه میکرد. یادم به کارت شناسائی هایی که 

 انداخته بودم افتاد و یه چیزی از خودم ساختم.

. بخاطر آسیبی که به ماشینتون زدم عذر میخوام. عمدی نبود. قصد هیچ بی اسمم الکالن مونته قربان_

 امی ندارم.احتر

 مورلو منو با دقت نگاه کرد.

 الکالن مونت. اسمی قوی برای بچه ای باهوش. این همون چیزیه که تو هستی مونت؟_

 بله آقا._



7 
 

 تو دوساله که پلیس هارو دنبال خودت کشوندی؟_

ن با چشمای باریک شدش جوری بهم نگاه میکرد انگار منتظر بود من دروغ بگم. اما مورلو نمیدونست که م

 چیزی برای از دست دادن ندارم.

 بله آقا._

 ابروهای مشکیش باال رفت.

 پس امروز اونجور که میخواستی پیش نرفت._

 نه آقا. اصال._

 دوباره سعی کردم راست وایسم و از شدت درد دندونامو بهم فشار دادم.

 تو ماشینمو داغون کردی مونت. اینو بهم بدهکاری._

 توی جیبم بود رو از توش درآوردم.سرمو تکون دادم و هرچی پول 

 معذرت میخوام آقا._

 پول رو بهش دادم.

 این تمام پولیه که دارم._

 اون به پولهای تو دستم نگاهی انداخت و خندید.

هم کافی  پالک ماشینن پولی که توی دستته حتی برای تو میدونی این ماشین چقدر پولشه بچه؟ چو_

 نیس.

 .این تمام چیزیه که دارم آقا_

 هرلحظه منتظر بودم که گلوله ای از پشت سرم بهم شلیک شه ولی هیچ صدایی نیومد.

 مورلو سرشو تکون داد.

 چقدر طول کشید که بتونی این پول رو بدزدی؟_

 چند دقیقه. موقعی که توی راه مغازه این چاقه بودم اینا رو دزدیدم._

 هی..._

 ما مورلو دستشو باال برد و اون ساکت شد.ارنی داد زد ، آماده بود که از خودش دفاع کنه ا

 مورِلو دستی روی ریش سیاهش که به نقره ای میزد کشید و منو با دقت بیشتری نگاه کرد.

 چند سالته مونت؟_

 هرچی که اون بیشتر اسممو میگفت بیشتر ازش خوشم میومد. انگار که با همین اسم بدنیا اومده باشم.
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 مو راست کردم .غرور زیادی داشتم.برخالف دردی که داشتم، شونه ها

 پونزده. تقریبا شونزده قربان._

 چون نمیدونستم کی متولد شدم قسمت دوم جمله رو از خودم درآوردم.

 مورِلو دستشو از روی ریشش برداشت و خیره نگام کرد.

 چون امروز حس بخشش بهم دست داده سه حق انتخاب بهت میدم مونت._

 که بشنوم چه حکمی میخواد بده.ساکت موندم ، منتظر بودم 

یک: تورو تحویل پلیس ها بدم که اونها باتو مثل یه بزرگسال رفتار کنن و تورو بندازن زندان .شک دارم _

 یه روزم بتونی اونجا دووم بیاری و کسی بهت تجاوز نکنه.

 یشتر بهم ریخت.سعی کردم واکنشی نشون ندم اما میدونستم اون راست میگه و به همین دلیل دل و رودم ب

دوم: فرانکی بخاطر اینکه ماشینم رو داغون کردی بهت شلیک کنه و ما جسدتو توی همین جای خراب _

 شده ول کنیم که مطمئنا خودت متوجه شدی عاقبتت اینه که همینجا بمیری.

 در این مورد هم درست میگفت اما بازم ساکت موندم.

کنه و بعدش تا وقتی که تا آخرین ه دکتر ببریم که درمانت یا سوم: بشینی صندلی عقب، ما تورو پیش ی _

و خراب نکنی، بخاطر کار خوبت بجای تنی پول ماشین آسیب دیدم رو بدی پیش من کار کنی. اگه موقعیتپ

 زدن جیب توریستها یه کار ثابت میتونی داشته باشی.

 زدن پیدا کرد. حرف تیکی از پلیس ها بالخره جرا

 ن، ما میتونیم به این قضیه رسیدگی کنیم. هیچ نیازی نیس که شما به زحمت..آقای مورِلو، قربا_

 .توجه مورِلو به اون جلب شد و حرفشو قطع کرد

 اگه نظرتو میخواستم بدونم ازت میپرسیدم خوک کثیف. حاال هم خفه شو._

مورِلو، فرانکی نگاهش به سمتم برگشت و من صدای تفنگی رو از پشت سرم شنیدم. حدس زدم باید راننده 

 باشه که آماده کشتن منه یا اینکه میخواد به یکی از پلیس ها تو روز روشن شلیک کنه.

با اینکه از درون میترسیدم، ولی هیچ ترسی از خودم نشون ندادم. تنها تصمیمی که میتونستم بگیرم رو 

 گرفتم.

 .گزینه سوم رو انتخاب میکنم. سه قربان_

 مورلو سرشو تکون داد.

 دس میزدم که تو مثل این احمقها نباشی و درست انتخاب کنی.ح_
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 اون سرشو به سمت پلیسها تکون داد.

 اونو توی ماشین بذار. به دکتر زنگ بزن. بهش بگو بیاد به مالقات ما._

همون لحظه ای که مرد دستشو روی شونم گذاشت ، چرخیدم و دندونامو روی هم فشار دادم که از درد داد 

 نزنم.

 م میتونم برم توی ماشین.خود_

 سوظنی توی چشمای فرانکی دیده شد.

 بیا صندلی جلو بشین بچه._

فتادم. بزور خودمو به در ماشین رسوندم و درو باز کردم و قبل از اینکه درو ببندم در واقع روی صندلی ا

ن بودن و با نشنید چون مورِلو و فرانکی هنوز بیرون ماشی موناشی از درد خداروشکر هیچکس صدای هیس

 ارنی و پلیسها حرف میزدن . صدای حرف زدنشون از طریق پنجره باز ماشین به راحتی بگوش میرسید.

 قربان با تمام احترامی که نسبت به شما دارم..._

تو هرگز اسم الکالن مونت رو نشنیدی. هیچوقت دیگه تکرارش نمیکنی. هیچوقت ندیدیش. فراموش _

االن جزئی از تشکیالت منه و اگه به این فکر بیفتی که دنبالش بری، موقعی که میکنی اون وجود داره. اون 

افرادم پوستت رو قِلِفتی میکنن و میکشنت تماشات میکنم و بعدش هم هرکی رو که دوستش داری رو 

 میکشم. مفهومه؟

 هر سه مرد ،که شامل اون دوتا یونیفرم پوش بودن همون لحظه گفتن:

 فهمیدیم قربان._

 قت اسمی ازش نشنیدیم.هیچو_

 نمیدونم درمورد کی حرف میزنید قربان. ما تازه داشتیم برمیگشتیم پاسگاه._

ترسشون از مورِلو خیلی زیاد بود . یا حتی شاید یکی از اونا توی خودشون کارخرابی کرده باشه. و بعدش که 

 ان نداره.دیدم شلوار ارنی خیس شد فهمیدم که اون واقعا توی خودش ادرار کرده. امک

البته خیلی هم سوپرایز نشدم. شمایل مورِلو ترسناک بود. دستورهاش قطعی بود. هیچ شکی ندارم که اون 

 میتونست اونا رو همین االن بکشه و  تهدیدشو عملی کنه.

هیچوقت اینجور قدرت مطلقی رو از نزدیک ندیده بودم. هیچوقت اینجور ترسی رو توی صورت یه پلیس 

 ندیدم.
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 داره که اینجور به دستوراتت عمل کنن؟ چه حسی

 مورِلو روی صندلی عقب ماشین نشست و فرانکی درو بست.

 از اینکار پشیمونم نکن مونت. چون اگه بخوای به من یا تشکیالتم خیانت کنی زنده دفنت میکنم._

 فهمیدم قربان. پشیمونتون نمیکنم._

 خوبه._

رو نجات داد رو روشن کرد. در یه جایی بین راهی که فرانکی روی صندلی نشست و ماشینی که زندگیم 

 داشتیم میرفتیم، در سکوت از درد بیهوش شدم.

 

 

 

 

  

 

 

 

 فصل دوم :کایرا                   
 

 

 

 «حال»

درد در حالیکه بهوش اومدم برمن غلبه کرد . درماشین باز شد، و دستان نیرومندی از سقوطم جلوگیری 

 کردن.
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کنه، من االن  شچشماتو باز کن آتیش پاره من. چشماتو برای من باز کن. خدا لعنتحواسم بهت هس. _

 تورو از دست نمیدم.

اون صدا. بم. خشن . قبال صدای یه شیطان بود اما دیگه نه. این صدای مردی بود که میدونستم به محض 

 برگشتمون به نیواورلنز دیگه مال اون نیستم.

ت از سرم که به پنجره ماشین برخورد کرده بود، زق زق میکرد. سردرد پلکام از هم باز شد، و اون قسم

عجیبی رو حس میکردم. موقعی که به چشمان تیرش نگاه کردم، ترسش تبدیل به راحتی خیال شد. آتش 

 نگاهش قبال منو میترسوند اما االن بهم حس قدرت میداد.

 مسیحا شکرت._

 دوباره عطر چوب مرکبات رو استشمام کردم.پیشونیشو به آرومی روی پیشونیم گذاشت و من 

 کردی میتونی به این راحتی از دستم خالص شی؟فکر_

کلماتی که گفتم خیلی ناواضح و ضعیف بود و اون اعتماد بنفس همیشگی رو نداشتم. سعی کردم بشینم ولی 

 درد در قسمت راست بدنم افزایش پیدا کرد.

 لعنتی چقدر درد داره. چه اتفاقی افتاد؟_

 مهم نیس تو خوب میشی. به جون خودم قسم میخورم که حالت خوب میشه._

 جوری که اون قسم خورد، و با اون قاطعیتی که داشت، حرفاشو باور کردم.

 نگاهمو از صورتش گرفتم و به پیرهن خونی که تنم بود و شیشه هایی که همه جا ریخته بود دوختم.

 اُه لعنتی._

مو به چشماش برگردوند، اما قبلش متوجه لکه های قرمزی روی لباسش دست بزرگش چونمو گرفت و توجه

 شدم.

 اُه خدای من. ما نیاز به کمک داریم._

 ما حالمون خوب میشه. میفهمی؟ تو باید خودتو جمع و جور کنی . میتونی اینکارو بکنی؟_

 همونطور که جمجمم از درد تیر میکشید سرمو تکون دادم. بغضی توی گلوم جمع شد.

 درد رو از خودت دور کن کایرا. تو میتونی. _

 نفس عمیقی کشیدم.

 من میتونم اینکارو بکنم._

 اصال نمیدونم که دارم بخودم دروغ میگم یا نه.
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 دختر خوب.-

 اون کتشو درآورد و باهاش به پهلوم فشار آورد.

 اینو جوری سفت بگیر انگار که زندگیت بهش وابسته هس. فهمیدی؟_

ت میگه کاری انجام بدی انگار که زندگیت وابسته هس یعنی حق با اونه. یادم افتاد به وقتی الکالن مون

 ترسی که چند لحظه قبل توی چشماش دیدم.

 من دارم میمیرم؟_

بجای غم، خشم درونم جریان یافت . من آماده مردن نیستم. هنوز کلی کار برای انجام دادن دارم. کلی کار 

 با این مرد دارم.

 خشن گفت:مونت خیلی 

 توی لعنتی قرار نیس بمیری. بهت اجازه مردن نمیدم._

 باشه._

 کت رو بیشتر روی پهلوی راستم که درد میکرد فشار دادم و اون دستشو دور کمرم آورد.

 ما از اینجا خالص میشیم . افرادم تو راه هستن. محکم بچسب._

و از ماشین دربیاره و بخودش فشار میاورد سرمو تکون دادم و با هر حرکتی که الکالن مونت سعی میکرد من

 حس گیجی بیشتری بهم دست میداد. اون صدایی داد و من متوجه شدم از درده.

 بس کن. تو صدمه دیدی. نکن..._

 نه تا وقتی که تو در امان باشی. اول تو باید سالم باشی. اونها کدوم گورین؟_

 هی رفت.اون سرشو به چپ و راست گردوند و دوباره چشمام سیا

 سرم چشه؟

 بیخیال سرگیجم شدم چون امکان نداره دوباره بیهوش شم. من قویتر از اینام. 

 دستشو فشار دادم که توجهشو جلب کنم.

 منم تورو از دست نمیدم میفهمی؟ دیگه یه حرومزاده لجباز نباش._

یه ثانیه از بین  نگاهش به من افتاد و تمام حس دردی که توی وجودش حس میکردم بنظر اومد که برای

 رفت و گوشه لبش باال رفت.

 قبوله._

صدای جیغ الستیکهایی اومد و من سرمو چرخوندم. نتونستم چیزی ببینم چون الکالن مونت منو بغل کرد و 
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 پشتش رو به ماشین درحال اومدن کرد. اون مثل یه سپر محافظ انسانی عمل کرد.

 جرات نداری..._

 ر تو باشه ، هرکاری میکنم.خفه شو کایرا. وقتی موضوع س_

 دست بزرگش رو پشت سرم قرار داد و به سینش فشار داد.

ماشین دیگه ای از راه رسید و صدای باز شدن در ماشین ها توی سرم پیچید. موقعی که مونت چرخید 

 صدای قدم هایی رو شنیدم.

 مرسی. خیلی مرسی._

 م.ببینموقعی که چرخید بدنش آروم شد و تونستم اسکار رو 

میترسوند االن فقط حس راحتی خیال رو بهم القا میکرد . اسکار به سمتمون  نوچهره دیگه ای که قبال م

 .دوید ، مثل همیشه ساکت بود اما خشم از تمام وجناتش میبارید

 الکالن منو بیشتر به سینش فشار داد.

 اونو ببر. زندگیت االن به زندگی اون بستگی داره. میفهمی؟_

 رشو تکون داد و الکالن فشارش رو از روم برداشت.مرد ساکت س

 . قسم میخورم خودم تو سردخونه میام دنبالت.جرات نداری بخاطر من بمیری کایرا_

اسکار آغوشش رو برام باز کرد ، آغوشی که اطمینان زیادی بهش دارم اما انگشتام یقه الکالن رو ول 

 نمیکرد.

 من ولت نمیکنم._

 رفتم و تقال میکردم که پیش مونت برگردم.بزور توی آغوش اسکار 

 منو بذار زمین. میخوام باهاش بمونم._

اسکار توی گوشم غرشی کرد و نگاهم به لباسی که تن مونت بود افتاد . سمت چپش کامال قرمز بود . اولش 

 فکر میکردم خون منه ،اما مشخص شد که اشتباه میکردم.

 هت نیاز داره.. اون بیشتر بولم کن . اونو نجات بده_

همونطور که اسکار منو سفت گرفته بود اشک از چشمام جاری شد و همونطور دور و دورتر شدم الکالن رو 

 بیشتر میدیدم.

 دو مرد دیگه به سمتمون اومدن ولی من اونا رو نمیشناختم.

 اونا رو بکش.-
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 فریاد زدم ، جوری که حتی صدای خودمو نمیشناختم.

 ین حرومزاده ها.حق ندارین بهش دست بزن_

 هرکدوم از مردا یه سمت الکالن رو گرفتن.

 اونو سالم نگه دار._

 صداش موقعی که اون دو مرد غریبه بازوهاش رو گرفتن قطع شد.

 نه._

 جیغ زدم، اما اسکار همچنان به سمت ماشین رفت و اصال خبر نداشت چه اتفاقی داره میفته.

 وایسا، تو باید برگردی پیشش.-

که روی بازوهام بود جنگیدم، به شونه هاش چنگ زدم، به درد زیادی که میکشیدم اهمیتی ندادم. با فشاری 

اسکار  ،رو تو ماشینی که نمیشناختم بردنترس باعث شد که درد رو فراموش کنم. موقعی که اونا الکالن 

 منو به سمت ماشین آشنایی برد.

 منو ول کن._

 ی صندلی عقب گذاشت و درو بست قطع شد.داد زدم اما صدام موقعی که اون منو تو

به دستگیره در چنگ زدم، نومیدانه سعی داشتم جلوی مردایی که الکالن رو میبردن بگیرم اما اسکار همین 

با سرعت به سمت خیابون و االنم توی ماشین نشسته بود . قبل از اینکه ماشین روشن بشه درهارو قفل کرد 

 محله فرانسوی ها روند.

ته پیش، اگه منو به سمتی مخالف جایی که الکالن مونت بود میبردن خوشحال میشدم اما این چندین هف

 مربوط به قبل بود. اون راست میگفت. همه چی تغییر کرده.

اشک هام مثل سیل جاری شد .همونطوری که از پنجره مشکی ماشین به عقب نگاه میکردم ، فاصله 

 جان الکالن رو در عقب ماشین سدانی قرار دادن.  د بدن بیمر بینمون زیاد و زیادتر میشد و اون دو

 به محض اینکه به کوچه ای پیچیدیم و دیدم نسبت به مونت رو از دست دادم جیغی کشیدم.

 نه._
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 کایرافصل سوم:                 
 

 

 

 

 

 

دورمو گرفته بود و بوی مواد یادم نمیاد بیهوش شده باشم، اما وقتی در اتاقی بیدار شدم که دیوارهای سفید 

 ضد عفونی کننده میاد فهمیدم که حتما بیهوش شدم.

 توی تخت فورا نشستم و سرم گیج رفت . حرکت بدی بود.

اما با اون گیجی که داشتم، تونستم نگاهی به تخت کناریم که چندپا باهام فاصله داشت و خالی بود انداختم 

. 

ریبه هایی برده شد مثل کابوسی در ذهنم تداعی میشد. من باید اون کجاست؟ فکر اینکه الکالن توسط غ

 پیداش کنم.

برچسبی روی سینم وصل بود که با فشار کندمش. باعث شد که دستگاه کنارم آالرمی بده . هنوز به دستم 

سرم وصل بود ، اما چسب روش رو کندم و آماده بودم که اونو از دستم دربیارم. درهای اتاق باز شد و زنی 

 که تابحال ندیده بودم اومد داخل.

وایسا. اگه اونو دربیاری ما مجبوریم یه سرم دیگه بهت وصل کنیم. اون اصرار شدیدی داشت که ما _

 مراقبت باشیم.

 اون کجاس؟_

 دستمو جوری روی لوله متصل به سرم فشار دادم انگار که یه دیوونه ام که روی مچم چاقو گذاشتم.
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 از اینکه بتونی قدمی برداری اینو از دستم درمیارم.بهم بگو یا اینکه قبل _

دکترها االن پیشش هستن و دارن بخیش میزنن. الزم نیس که حال خودتو بد کنی و یه کاری کنی _

 .بخاطر اینکار از دست من عصبانی بشه

 دستم لرزید.

 بخیش بزنن؟ مگه حالش چقدر بده؟_

 یادم اومد که از سمت چپ بدنش خون میومد.

 اتفاقی افتاد؟ من کجام؟چه _

 خاطراتم حتی از شبی که مست شده بودم محوتر شده بود. شبی که با الکالن در میخونه رقصیدم.

 اون به سوالم جواب داد.

تو توی کلینیکی در مجتمع هستی. ما اینجا خودمون تجهیزات زیادی داریم. به مونت دوبار تیراندازی شده _

ودی و یه پارگی در قسمت راست بدنت داشتی. خوش شانس بودی که بود. تو چندتا بریدگی سطحی، کب

پارگیت عمیق نبود. به بخیه نیاز نداشتی و با یه چسب زخم درست شد. کلی هم آزمایشات مختلف روت 

 انجام دادیم . تو حالت خوب میشه.

 به لباس آبی بیمارستانی که تنم بود نگاه کردم.

 بیشتری داشته باشم؟زخم و بریدگی و کبودی؟ نباید درد _

 اون زن ، که یا دکتر بود یا پرستار خندید.

عزیزم، آنقدر بتو مسکن تزریق شده که نباید هم دردی حس کنی...فقط اون سرم رو از دستت درنیار. ما _

 امروز به اندازه کافی خون تمیز کردیم.

ش خوب میشه مگه نه؟ چقدر طول میکشه که اون خوب بشه؟ جراحات گلولش در چه حد بود؟ اون حال_

 اون گفت خوب میشه. بهم قول داد.

 اون جوری بهم نگاه کرد انگار که یه موجود وحشیم، و االن توی این موقعیت، خودمم همینطور حسی دارم.

اون خیلی بیشتر از تو خون از دست داد. حتی تالشی نکرد که جلوی خونریزیشو بگیره و و بهتر از ما اینو _

 میدونه.

که تکم بیاد آورد که کتشو بهم داد که جلوی خونریزی منو بگیره. حتی اگه به قیمت از دست دادن حافظه ت

 جون خودش تموم شه.

 اون قرار نیس بمیره._
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 این یه سوال نبود. ممکن نیس بمیره وگرنه من دیوونه میشم.

 اما اون پرستار یا دکتر یا هرچی که بود موافقت کرد .

 ر نیس بمیره. اون بیش از حد لجبازه.نه حق با توئه. اون قرا_

 بارقه ای از راحتی خیال وجود پر از ترس منو پر کرد.

 تو مطمئنی؟-

 اون سرشو تکون داد.

اون چندتا دکتر فوق تخصص باالی سرشه. همیشه دور مونت بهترینا هستن. اما اون عوضی لجباز قبول _

 نمیکنه تا وقتی که تو درمان نشدی به اون دست بزنن.

 چی؟_

 اون همه کسایی که باالی سرش هستن رو تهدید کرده._

 این دقیقا همون مردیه که میشناسم و عاشقشم.

 صبر کن .

 عاشقشم؟

 این کلمه مغزمو داغون کرد انگار که کسی با تفنگ به مغزم شلیک کرده باشه.

 این اصال.. ممکنه؟

 ن رفت و اون بهم نزدیک شد.روی تخت دراز کشیدم انگار که برای یه لحظه تمام توانم از بی

 شما حالتون خوبه خانم کیلگور؟_

 من حالم خوبه؟

 که توی زندگیم باهاش مواجه شدم.نمیدونم چه جوابی بدم، االن درحال تقال با بزرگترین شوکی ام

 من دارم عاشق الکالن مونت میشم.

 خطش بزن. دارم نه. عاشق شدم.

 دارین؟خانم کیلگور؟ اتفاقی افتاده؟ شما درد  _

 سرمو تکون دادم.

 نه اینطور نیس .من... فقط..._

 چشماش باریک شد.

 دچار شوک شدین؟_
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 شاید._

موقعی که به سقف نگاه و به شرایط و حقیقت موجود فکر کردم بالش زیر سرم فرو رفت. شنیده بودم که 

 ع قبلتر اتفاق افتاده؟تجربه هایی مثل تصادف روی افکارت تاثیر میذارن، اما چطور نفهمیدم که این موضو

 "من در دابلین برقص با من برقص الکالن. با"

 لبخندش در اون شب از ذهنم رد شد. همون لحظه بود که عاشقش شدم؟ اصال اهمیتی داره؟

بذارید این برچسب هارو بهتون وصل کنم که دوباره بتونیم تحت نظرتون داشته باشیم. من مطمئنم اگه _

 فاقی براتون بیفته منو میکشه.اون بفهمه من گذاشتم ات

اون چسب روی سرمم رو دوباره زد و به سمت دستگاه حرکت کرد، خم شد که برچسب هایی که کنده بودم 

 رو دوباره بچسبونه اما من اصال توجهی نکردم.

 که البته باعث شد نفهمم اون به سرمم چی اضافه کرد تا وقتیکه حرف زد.

 تو باید استراحت کنی._

 کردی؟چیکار _

 فقط یه چیزی تو سرمت اضافه کردم که آروم بشی.-

 پلکام سنگین شد و دهنمو باز کردم که اعتراض کنم ، اما حس خواب شدیدی بهم دست داد.

 وقتی بیدار شدی اون اینجا خواهد بود._

 

 

 

 

 

 فصل چهارم: مونت             
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یدم هنوز توی مغزم صدا میداد. اونها بهم چی جیغ های کایرا موقعی که توی تخت بودم و از کابوسم پر

 دادن؟ بهشون گفته بودم که توی سرمم چیزی نریزن. من باید بیدار میموندم.

این افکار از وقتیکه اون گلوله لعنتی به شیشه جلو ماشین برخورد کرد همینطور در مغزم مرور میشد. من 

 حق نداری از من بگیریش.خدایا نمیتونم از دستش بدم. 

 کایرا حالش خوبه؟_

 من اینجام._

دست کوچیک کایرا روی دستم فشرده شد. استرسی که توی وجودم بود همون لحظه ای که منو لمس کرد 

 از بین رفت .

من اونا رو مجبور کردم که بیارنم اینجا از اونجایی که اونها منو تهدید کردن که دستمو به تخت اینجا _

 دستبند میزنن که هی نرم و بیام.

صداش آروم بود و بزور شنیده میشد اما با اینحال منو آرومتر کرد. چطوری تونستم اینطور وفاداری از سمت 

 اون بدست بیارم، هیچوقت نفهمیدم. هرگز هم نمیذارم این وفاداری از بین بره.

پوشیده.  هر اینچ از بدنش رو اسکن کردم ، از اون موهای قرمز آشفتش گرفته تا لباس بیمارستانی آبی که

 هیچ نشونی از خون دیگه ندیدم. اون سالمه و در چهرش دردی مشاهده نمیشه.

 خواهش میکنم بهم بگو تو حالت خوبه._

در کابوسم، اون داشت جیغ میکشید چون داشت میمرد و منم نمیتونستم نجاتش بدم. اون جیغ هایی که 

دناک تر بود. میلیون برابر دردش بیشتر از میکشید برام از هرچی درد گلوله که تابحال بهم شلیک شده در

موقعی بود که چندین سال قبل به اون مرسدس بنز برخوردم. وحشتناک تر از هرچی زخم چاقو و زخمهای 
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 دیگه ای که تابحال داشتم.

من حالم خوبه. تو حالت خوب میشه. ما هردومون حالمون خوب میشه. قسم میخورم که دنبال هرکی _

 ردم و اونا رو با دستای خودم بکشم.اینکارو کرده بگ

 سردی خاصی توی صداش حس کردم.

 آتیش پاره خونخوار من. ملکه جسور من.

نباید االن لبخند بزنم ،اما وقتی موضوع درمورد این زنه، هیچی منطقی نیس. وقتی من اونو به درون سایه 

 ی به عواقب کارام نمیدادم.ها و تاریکی آوردم، بغیر از لذتی که خودم بدست میاوردم هیچ اهمیت

. اونقدر خودمو خوب میشناسم که اینو قبول کنم. من فقط هرچی که بخوام رو بدست من مرد خودخواهیم

 میارم.

اما  "تا اونجا که میتونی به نفع خودت عمل کن "این کاری بود که میخواستم با کایرا کیلگور انجام بدم. 

ن بود که تمام دردی که اون میکشید رو ازش دور کنم ، مهم نبود امشب، تنها کاری که میخواستم بکنم ای

 در این راه خودم بمیرم.

هیچوقت به از خودگذشتگی اعتقاد نداشتم. فکر میکردم یجور افسانه هس. اما وقتی موضوع به کایرا کیلگور 

 مربوطه، باورام تغییر میکنن.

 همه چی تغییر کرد.

 ابسته نباشم، چون هیچی تو دنیا دائمی نیس. همه چی موقتیه.زندگی بهم یاد داد که به هیچ چی و

وقتی موضوع سر کایرا باشه، من اینو قبول ندارم. اون مال منه. اون مال من باقی میمونه. حتی قلب تاریک 

 منم نمیتونه شاهد از دست دادن اون باشه. اگه الزم باشه تا آخرین نفس ازش محافظت میکنم.

. اما در لحظاتی که فکر میکردم دارم اونو از دست میا من دوری میکنن ولی من از ضعف بقیه آدمها از شیطان

میدم به ضعفم اهمیتی ندادم. در اون لحظه بود که همه چی روشن شد؛ از دست دادن کایرا باعث از دست 

 دادن قدرتم میشه.

ه و اساس دنیای منو که توی چشمای سبزش هست، تمام پای حرارتیاین زن خشمگین موقرمز ، با اون 

 تغییر داده.

 اون گفت:

 . دیگه نمیخوام این حسو دوباره تجربه کنم. فکر کردم از دستت دادم_

 هیچوقت شیطان منو نمیبره._
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 بهم قول بده._

. اما من الکالن مونت لعنتیم، کسیکه قوانینو تعیین هیچی ابدی نیس، صدای درونیم بهم یادآوری کرد

 که بخوام رو تغییر بدم.  میکنه و میتونم هرچی

 قول میدم._

 خوبه._

 کایرا دستمو بیشتر فشار داد.

 من باید بفرستمت بری. یه جای امن بری تا اونجایی که میتونی از من دور باشی اما...._

 میتونی سعیتو بکنی._

 کایرا چونه لجبازش رو باال آورد.

 اگه آدم خوبی بودم، این دقیقا کاری بود که میکردم._

 رش آروم شد.چه

 این چیز خوبیه که آدم خوبی نیستی._

 در باز شد و یکی از دکترایی که اسمشو یادم نمیاد اومد داخل.

 آقای مونت حالتون چطوره؟_

اولین عکس العملم باید این میبود که دست کایرا رو ول کنم تا مطمئن شم اون نبینه که چقدر بهش عالقه 

 . اما اینکارو نکردم.دارم چون این اقراری بر ضعفم میشه

 بجاش دستشو محکم گرفتم.

 مثل آدمیم که تیر خورده و بهوش اومده._

 میتونم به پرستار بگم که مسکنتونو زیاد کنه. دیگه هیچی حس نمیکنین._

 اون به سمت در رفت و من جلوشو گرفتم.

س کنم. دیگه نمیذارم منو نه. همین االنم زیاد مسکن بهم تزریق کردی. دیگه نمیخوام . میخوام درد رو ح_

 دوباره بیهوش کنی.

 الکالن...._

 صدای کایرا آروم بود و فشار کمی به دستم داد. وقتی منم دستشو فشار دادم ، اون ساکت شد.

مطمئن شو که خانم کیلگور تمام قرص و مسکنی که نیاز داشته باشه بهش برسه اما من مسکنی نمیخوام. _

 بیاد اینجا.وقتی داری میری به وی بگو 
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 دکتر سرشو تکون داد و درحال چرخیدن ، به دستامون که درهم قفل بود زل زده بود.

 یه کلمه از چیزی که امشب دیدی روبه زبون بیار تا..._

من جرات نمیکنم قربان. اگه به چیزی احتیاج داشتین دکمه کنارتون رو فشار بدین. تا هروقت که بخواین _

 ما در خدمتتون هستیم.

قعی که دکتر از اتاق بیرون رفت ، کایرا دستشو از روی دستم بیرون کشید . میخواستم دستشو به حالت مو

 قبل برگردونم، اما اون انگشتشو روبروی صورتم گرفته بود.

 حق نداری مثل یه لجبازِ خودخواه درد رو تحمل کنی. بذار بهت مسکن هارو تزریق کنن.-

برابر حرکتش واکنشی نشون بدم اما احتیاج دارم که موقع توضیح دادن  به سمتش چرخیدم . بدنم میخواد در

 بهش صورتشو ببینم.

اگه بیهوش باشم، نمیتونم ازت محافظت کنم و این اصال ممکن نیس. تو بمن مربوطی. امنیتت، زندگیت _

 توی دستای منه و من فقط بخاطر کشیدن چندساعت درد اینها رو بخطر نمیندازم.

 تیر خوردی. جوری رفتار نکن انگار که با لبه کاغذ دستت بریده. چندساعت؟ تو_

 اولین بارم نیس احتماال آخرین بارم هم نخواهد بود._

 کایرا غرشی کرد. مشخصه که اون ترسی که قبال از سمت من حس میکرد کامال از بین رفته.

 جرات نداری دوباره تیر بخوری._

 نمیتونم اینو بهت قول بدم._

 روغ بگو. یه چیزی تحویلم بده.پس بهم د_

. البته اینو قبال میدونستم و اون هرروز بیشتر اینو بهم ثابت  قهقهه ای از گلوم خارج شد . اون محشره

 میکنه.

دروغ. من دروغ زیاد میگم. مثل یه غریزه هس برام. دم دست ترین چیزه. اما بخاطر کایرا، دیگه دروغ 

 نمیگم.

 خواهد بود.دیگه هیچ دروغی بینمون ن-

 سر کایرا به عقب برگشت و شوکه شدن از وجناتش میبارید.

 رازی که ازت درموردش بپرسم رو بهم میگی؟ این یعنی اینکه هر_

 به سقف نگاه کردم. البته که میخواست به اینجا برسه. اگه اینکارو نمیکرد که کایرا نبود!

من میخوام اینکارو بکنم اما مثل اینکه همه  وجودم باور نمیکنه که زنفس عمیقی کشیدم . بخش بزرگی ا
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 چی عوض شده.

 چی میخوای بدونی؟؟_

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل پنجم: کایرا               
 

 

 

 

 

 غیرممکنه. 

اصال امکان نداره بهم اجازه بده هرسوالی که میخوام رو ازش بپرسم.اجازه میده؟ اما صداقت توی نگاه 

، اگه مثل قبل بودم، سریع میرفتم سراغ سوالهایی که ذهن آشفتم رو  تیرش رو نمیشه انکار کرد. باز دوباره

 درگیر کرده اما االن، فقط به تنها چیزی که فکر میکنم خودش و سالمتیشه.

چون امنیت و سالمتی الکالن از همون لحظه ای که توی خیابون ازم جداش کردن و بردنش تبدیل به 

 اولویت های من شد.

استراحت کن چون باید بعدش بیدار شی و کاری کنی که بقیه مردم این شهر بفهمن که تو باید بخوابی. _

 هیچکس حق نداره با الکالن مونت یا زنش دربیفته.
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دوباره صورتش شوک زدگی رو نشون داد و جوری بهم نگاه کرد انگار که تابحال اصال منو ندیده. شاید هم 

 حق داشت. چون هیچوقت حسم اینجوری نبود.

 م؟زن-

 کردم.چشامو باریک

تو کسی بودی که میخواستی اعتراف کنم مال توام. مشخص شده که تجربه های نزدیک به مرگ و -

 زندگی راه های خوبی برای تشخیص سریع این چیزاست.

 قبل از اینکه حرف بزنه نگاهی بهم انداخت.

دوباره با من سرجنگ پیدا االن مسکن خوردی و تحت تاثیر اونی. به محض اینکه از تخت بلند شی ، _

 میکنی و ازم میخوای که ولت کنم.

لیم رو بهم فشار دادم و دستمو به صورت چلیپا روی سینم گذاشتم، اون احساس دردی که با داروها هم از 

 بین نرفته بود رو مخفی کردم.

میخواستم واقعا اینا همش بخاطر مسکن هاست؟ من قبول نمیکنم .اون حس خواستن، اون اراده ای که 

پنجره ماشین رو موقعی که میبردنش خورد کنم، اونها توهم و مسکن نبود. آدرنالین شاید، اما حقیقت محض 

 بود.

 فک کنم بعدا میفهمیم حق با کیه. من از االن میدونم قراره چی بشه._

 و قراره چی بشه؟_

 اون پرسید و قبل از اینکه بتونم جواب بدم در اتاق باز شد.
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 فصل ششم:مونت               

 

 

 

 

 

 همون موقعی که وی از در اومد تو، از صورتش فهمیدم همه چیزو. وضعیت خرابه . خیلی خرابه.

خیلی وقت پیش فهمیدم که اگه اون بهم پیام نداده ، تنها راهی که میشه ازش جوابامو بگیرم سواالتی با 

 ه نمیدونم گوشیم کدوم گوریه، بله و خیر تنها راهیه که دارم.جواب بله و خیره و بخاطر اینک

 اونها تیرانداز رو پیدا کردن؟_

 الزم نبود دستور اینکارو بدم. جِی به محض اینکه فهمیده چه اتفاقی افتاده خودش دنبال طرف میگرده.

 وی سرشو به عالمت نه تکون داد.

 از دست پلیسها خالص شدین؟_

اید قبل از اینکه اونها به سر بخیابون گزارش این تصادف رو به پلیس داده و من  مطمئنم که یه نفر تو

صحنه تصادف برسن به تمامش رسیدگی میکردم. هیچکس نباید بفهمه چه اتفاقی افتاده. این باعث میشه 

 که اونا فکر کنن اینکار شدنیه و بازم دست به چنین کاری بزنن.

 وی سرشو به عالمت بله تکون داد.

 ماشینو به گاراژ بردین و صحنه تصادف رو تمیز کردین؟_

 بازم سرشو تکون داد.

 گلوله رو پیدا کردین؟-

 اون دوتا انگشتشو بهم نزدیک کرد یعنی اینکه هنوز نه ولی اینکار درحال انجامه.

از کدوم  . گلوله باید اونجا باشه. من ندیدم که خارج بشه. بفهمین قطعات اون ماشین رو از هم جدا کنین_

طرف شلیک شده و تیرانداز رو شناسایی کنین . ما باید بفهمیم کی اونقدر احمق بوده که دست به چنین 

 کاری زده.
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 بازم سرشو تکون داد. وی چرخید که بره ولی من متوقفش کردم.

ول به کارت خوب بود. امنیت اون همیشه باید تو اولویتت باشه. مهم نیس چه اتفاقی بیفته همیشه باید ا_

 اون برسی مثل کاری که کردی.

 کایرا سرشو باال آورد و مکالممون رو قطع کرد.

 اُه نه، من مخالفم._

 بهش نگاه تندی کردم.

 تو حق تصمیم گیری توی این مورد رو نداری. این چیزی نیس که نظرم درموردش عوض بشه._

 ور چیزی رو قبول کنم.نه اینکه به قیمت جون و امنیت خودت تموم بشه. مجبورم نکن اینط-

 وی نگاهشو بین ما چرخوند، شک ندارم که بخاطر موضوع بحثمون شوکه شده بود.

 کاری کردم که توجهش بمن جلب بشه.

 کی بهت دستور میده وی؟-

 وقتی اون سرشو به سمت من تکون داد به کایرا نگاه کردم.

 مهم نیس تو چی میگی ، من کسیم که دستور میدم._

 چرت نگو.-

 یکبار دیگه بهم نگاه کرد و من حرفامو ادامه دادم. وی

هم فقط کادری  آماده باش. هیچکس وارد این اتاق نمیشه مگه اینکه وضعیت اورژانسی پیش بیاد و اونا_

باید باشن که مورد اعتمادن. بهم گفته شده که باید استراحت کنم تا بتونم این شهرو بهم بریزم و بفهمم کی 

 اینکارو کرده.

 لبخندی به کایرا نگاهی انداختم. با

 وی سرشو تکون داد و به سمت در رفت.

به محض اینکه در پشت سرش بسته شد، نفسی کشیدم و ریه هام سوخت ولی بازم دستمو دراز کردم و اون 

 دستمو گرفت و فشار داد.

قعیه. همچنین من خیلی غیر وا_اون با من سرِجنگ نداره و تالش نمیکنه از پیشم بره _کل این تجربه ی 

 که به حرفهاش گوش میکنم.

 من بهت اجازه نمیدم..._

 با نگاهی حرفشو قطع کردم.
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 فکر میکردم تو میخوای من استراحت کنم تا آماده انتقام گرفتن بشم._

 ابروهاش رو به عالمت تعجب باال برد.

 تو واقعا میخوای به حرفم گوش کنی؟_

 فقط به یه شرط._

 بدون تردید گفت:

 ط نام ببر.فق_

 هم استراحت کن. تو_

 میخواست بامن مخالفت کنه ولی بجاش گفت:

 من مواظب هستم. تو استراحت کن._

وی بیرون مواظبه . هیچکس نمیتونه از اون رد بشه. پس خواهش میکنم استراحت کن لعنتی. من تورو _

 . من برات کلی نقشه کشیدم ،زن.کامل و سالم میخوام

 تماشا کرد تا اینکه بالخره جوابمو داد.کایرا منو چند لحظه 

 و اگه من استراحت کنم توهم استراحت میکنی؟_

 آره._

 قبوله._

 اون دستشو دراز کرد و منم به عالمت قبول کردن حرفش، دستشو فشار دادم.

یجوری، وسط این هرج و مرج ، موقعیتمون تغییر کرد. دیگه من اون آدمی نیستم که مجبورش کنم به 

 هام عمل کنه چون چاره دیگه ای نداره . االن ما باهم برابریم. همراهیم.خواسته 

این یه حس جدید و متفاوته، چیزی که باید منو شدیدا بترسونه ، اما اصال حس ضعیف بودن بهم نمیده. 

 درواقع، هیچوقت آنقدر حس قدرت نکردم.

 درحالی به خواب رفتم که همچنان دستم توی دستش بود.
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 کایرافصل هفتم:                 
 

 

 

 

 

 

با اینکه با داروهای مسکن به خواب رفته بودم ، من اول بیدار شدم. فکر میکنم بدنمو مجبور کردم از خواب 

 بیدارم کنه چون باید مطمئن میشدم که الکالن هنوز نفس میکشه.

گی توی صورتش معلومه، حتی با دیگه اصال به جراحتم اهمیتی نمیدم. االن بیشتر از همه نگران اونم. خست

 اینکه خوابه.

من قسم خورده بودم که تا به هنگام مرگم ازش متنفر باشم. که هیچوقت چیزیو که میخواد بهش ندم. که 

دیوارهای غیرقابل نفوذی دور قلبم بسازم، حتی اگه اون با افکارم وربره و بدنمو مجبور کنه که بهم خیانت 

 کنه.

رها رو نابود کرد. موقعی که چرخید و از خودش بعنوان سپری محکم مایه گذاشت، الکالن مونت اون دیوا

 کامال برام مشخص شد که من برای اون چه اهمیتی دارم و این قبل از این بود که بفهمم اون تیر خورده.

وقعی بود اما اگه بخوام کامال روراست باشم، در واقع اونموقع نبود که دیوارهای قلبم فرو ریخت. نه، اون م

که فهمیدم اون داشت منو میبرد دابلین، فقط بخاطر اینکه به آرزویی که تمام عمرم داشتم برسم حتی با 

 اینکه هیچ سودی برای خودش نداشت.

ممکنه هنوز فرصتشو پیدا نکرده باشم که سوالمو ازش بپرسم، اما حاضرم روی هرچیزی که دارم شرط 

 میکنه همش برای الکالن مونت جدیده.میبندم  این فداکاری هایی که داره 

در اتاق دوباره باز شد و وی اومد داخل. یه تغییر دیگه، چون اونو دیگه بعنوان اسکار نمیشناسم. اون دیگه 
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 مردی نیس که توی دزدیدن من کمک کرده، بلکه کسیه که حاضر شد زندگیشو بخاطر من به خطر بندازه.

 زمزمه کردم.

 همه چی روبراهه؟_

م که جوابمو نمیده، و حتی با اینکه ماگنولیا گفت بخاطر اینه که الکالن زبونشو بریده صددرصد میدون

مطمئنم که اشتباه میکنه. وفاداری که وی نسبت به رئیسش نشون میده ناشی از ترس نیس. ناشی از 

 احترامه.

 وی سرشو تکون داد و چیزی رو به سمت من گرفت.

 کیفم. و توی دست دیگش؟ تلفنم.

 اون دوتاشو کنارم گذاشت و سرشو به سمت تلفنم تکون داد.

 به صفحه نمایش نگاه کردم وچندتا تماس از دست رفته از پدرم و پیام از تمپرنس دیدم.

 لعنتی. ساعت یک بعداز ظهره و یه روز از اون حادثه گذشته.

 بیشتر از اونچه فکرشو میکردم خوابیدم.

شترش بخاطر عوض شدن ساعت  بخاطر پروازمون، مسکن ها و نبود من گذر زمان رو از دست دادم و بی 

 هیچ ساعتی توی اتاق بود.

 قفل صفحه رو باز کردم و اول پیامهارو خوندم.

تمپرنس: تلفنهامون یکریز داره زنگ میخوره. از طرف پدرت، روزنامه ها، صنعت توریست ،همه میخوان 

پروازت سر نود دقیقه بود اما من باید بالخره یه چیزی بدونن. میدونم Gwscدرمورد بردن جایزه از 

 تحویلشون بدم، رئیس. تواین مورد به دادم برس.

 تمپرنس: حالت خوبه؟ کجایی؟

 . پدرت گفته آماده هس با پرواز فردا بیاد اینجا. تمپرنس: کایرا خواهش میکنم جوابمو بده

 تاریخ آخرین پیام برمیگرده به یه ساعت پیش.

ن نمیخوام حاال حاالها پدرم به نیواورلنز حتی نزدیک بشه. نه با این وضعیتی که االن درگیرشم. لعنتی. م

اما هنوزم نمیخوام اونا بیان  الکالن قسم خورد که خانوادم رو در امنیت کامل نگه داره و من باورش دارم

 اینجا.

 به وضعیت خط دهی گوشی نگاه کردم و دیدم اصال خط نمیده.

 هی انداختم.به وی نگا
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 باید چندتا تماس بگیرم و پیام بدم. باید کمکم کنی. باید جلوی پدرمو بگیرم که نیاد اینجا._

وی نگاهی به مونت که توی تخت خوابیده بود انداخت و دوباره بهم نگاه کرد. وفاداریش کامال مشخص 

 بود.

. بهم اعتماد کن وقتی میگم اگه من فقط چند دقیقه زمان نیاز دارم. خواهش میکنم. این موضوع مهمیه_

 موضوع مهمی نبود از کنارش جم نمیخوردم.

یه چیزی باعث شد که اون حرفمو گوش کنه؛ یا تن صدام یا جمله ای که گفتم ، اون سرشو تکون داد و یه 

 ."یه ثانیه صبر کن "انگشتشو باال آورد و فک کنم به این معنیه که 

 ند ثانیه با پرستاری که قبال بهم گفته بود سرمم رو درنیارم برگشت.اون از اتاق بیرون رفت و بعد از چ

 به چیزی احتیاج داری؟چیزی شده؟_

 پرستار از من به الکالن نگاه کرد.

 ازت میخوام که سرمم رو دربیاری. باید چندتا تماس بگیرم. خیلی مهمه._

 اون چشماشو باریک کرد.

 مونت اینکارو تایید کرد؟_

باشی که به اون توضیح بدی چرا یه دستور ساده رو انجام ندادی؟ چون در این وضعیت  تو میخوای کسی _

 ، بهت قول میدم که نافرمانی از من ، نافرمانی از اون محسوب میشه.

 لحن صدام جوری بود که هیچکس نتونه باهام بحث کنه و خودم پراز اعتماد بنفس بودم.

 اون چندلحظه ساکت موند و بعدش گفت:

 لحظه بهم فرصت بدین تا سرمتون رو دربیارم.چند _

احترام توی صداش انکار نشدنی بود. با حرکات سریع برچسبهای روی قفسه سینم رو کند و سرمم رو 

 درآورد.

دیگه بهش نیازی نداری اما بهتره بهش بگی که خودت بهم گفتی درش بیارم وگرنه بعدا مجازاتم  تو_

 میکنه.

 . به اون رسیدگی میکنم.در این مورد نگران نباش _

 به وی که ساکت کنارم وایساده بود نگاه کردم.

 برو یه نفرو بیار که سرجات وایسه. کسی که میدونی جونشو برای الکالن میذاره._

 و سرمو به سمت تخت الکالن تکون دادم.
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 وی سرشو تکون داد و یه بار دیگه انگشتشو به عالمت صبر کردن باال آورد.

 ادم با اینکه اعتراف نمیکنم ولی پاهام داره میلرزه و وی برگشت و راهو نشونم داد.روی پام وایس

 دو مردی که بیرون در وایساده بودن رو اول تشخیص ندادم بعد فهمیدم که اونا رو قبال دیدم.

 اونا همونایی هستن که الکالن رو با خودشون بردن.

 بکشم. حالیتونه؟ یه لحظه فقط اون رو ول کنین تا هردوتون رو خودم_

 بدون هیچ تردیدی تهدیدشون کردم، و شوک روی صورتشون خیلی خنده دار بود.

یجورایی دستور دادن حس خیلی بهتری نسبت به شنیدنش داشت. در این لحظه من حاضرم هرکاری که 

میفروشم که  تابحال نکردم رو انجام بدم. بدنمو فروختم که دوستان و خانوادم رو نجات بدم . االن ، روحمو

 الکالن رو از هر آسیبی دور نگه دارم.

 یکی از اونا جواب داد.

 بله خانم. مگه از رو نعشمون رد شن._

 سرمو تکون دادم و اونا سر پست خودشون برگشتن.

 دیگه یه زندانی نیستم. من مصاحب پادشاهم.

 تو کدوم گوری بودی ؟ من کلی وقت سعی داشتم باهات ارتباط برقرار کنم._

 تمپرنس در جواب سالم و احوالپرسی من اینا رو تحویلم داد.

 چون گوشی رو به گوشم چسبونده بودم سرم درد گرفت، اما بیخیال این درد شدم.

اومد. متاسفم که نتونستم تا قبل از این باهات تماس  یه تاخیر غیرقابل انتظاری در سفرم از دابلین بوجود_

 بگیرم.

 نستم همچین بهانه مزخرفی رو به شکل جدی بگم و صدام نلرزید.بخودم افتخار میکنم که تو

 به شکل کامال مشکوکانه ای گفت:

 تاخیر؟_

منو در جریان تمام اتفاقاتی که افتاده بذار تا بتونیم حلش کنیم و بعدش باید چندتا چیز بهت بگم. چیزهایی _

 که نمیتونی به هیچکس بگی. تکرار میکنم به هیچکس.

 روم شد.دستیارم یهو آ

 کایرا، این چیزایی که میخوای بهم بگی ربطی به راننده ای که چند هفته است میاد دنبالت و میبرتت داره؟_

این اصال سوپرایزم نکرد که اون متوجه وی راننده من شده ، بیشتر از این سوپرایزم که چرا تا االن چیزی 
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 نگفته.

 عدش به بقیش میرسیم.آره ولی اول باید درمورد تجارتمون حرف بزنیم. ب_

تمپرنس لیستی از چیزایی نام برد که توجهمو به خودش جلب کرد ، از اون جایزه ای که بردم و باعث شد 

کل شهر و رسانه ها بخوان ببیننش و درواقع زندگیمو هم نجات داد چون موقعی که گلوله از بدن الکالن رد 

 که من به تمپرنس نخواهم گفت.شد به اون برخورد کرد. که البته اینا چیزایی بود 

رئیس، رسانه ها یه بیانیه میخوان و یه تاریخ فروش ویسکی برای مردم . صنعت توریسم، بخاطر رسانه ای _

شدن این مساله میخواد بدونه چقدر سریع میتونیم تورها رو شروع کنیم. پدرت میخواد بدونه با چه پولی 

 ا میخوان بدونن کی میتونن ویسکی هارو بگیرن.و تمام توزیع کننده ه GWSCرفتی به مراسم 

یه نفس آروم و عمیق کشیدم که بتونم به ضعفم غلبه کنم و دو ثانیه مکث کردم تا تمام اطالعات رو آنالیز 

 کنم و مثل یه رئیس جواب بدم.

عرضه  یه بیانیه بنویس . به رسانه ها بگو که روح نیواورلنز به زودی به صورت ویژه و محدود شروع به_

 ویسکی میکنه و ما برای هرکدومشون یه بطری میفرستیم که خودشون بتونن درموردش قضاوت کنن.

 یه لحظه مکث کردم.

به جف دوون بگو ما داریم ترتیب مقدماتی رو میدیم که براساس کارخونه مشهوری در دابلینه و بزودی بعد _

توریم. همچنین بهشون بگو ازشون توقع داریم که با از اینکه اقدامات امنیتی رو زیاد کردیم آماده برگذاری 

 رسانه ها هماهنگی کنه که اونا اولین کسایی باشن که جاذبه اخیر نیواورلنز رو تجربه کنن.

 ازش خوشم اومد رئیس. همشو دارم یادداشت میکنم._

بگو که اونا رو در  باشه .درمورد توزیع کننده ها، مطمئن شو که اوناهم بیانیه ما دستشون میرسه و بهشون_

 اولویت قرار میدیم ، اما ما توقع پرداخت نقدی و فوری ازشون داریم همونطور که خودمون خوش قولیم.

 اُه چه بیرحم. خوشم اومد._

نوک زبونم بود که بگم از بهترین آدم یاد گرفتم ، اما جلو خودمو گرفتم. دوباره فهمیدم که الکالن چقدر منو 

عث شد به خودم باور داشته باشم و اینم یکی از سوراخ هایی بود که باعث شد دیوار دور تغییر داده. اون با

قلبم فرو بریزه و اعتماد بنفسی که االن دارم اصال اتفاقی نیس. لبخند زدم ، بیشتر از روزی که پشت میز 

 ریاست نشستم حس رئیس بودن میکنم.

 که منو یاد مساله بعدی انداخت.

 دگی میکنم. تحت هیچ شرایطی نمیخوام پدرم ، مادرم یا خواهرام بیان اینجا.خودم به پدرم رسی_
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 تمپرنس دوباره اونطرف خط ساکت شد.

 این مربوط به همون چیزایی میشه که قراره بهم بگی؟_

برای لحظه ای، به چیزی که میخواستم بگم فکر کردم .اما تمپرنس باید آماده بشه. براساس چیزی که من 

ونت میدونم، تا زمانیکه تهدیدی اون بیرون برعلیه الکالن هس که منجر میشه تهدیدی برعلیه از الکالن م

 من باشه، الکالن عمرًا بهم اجازه بده که به زندگی نرمال خودم برگردم.

چون گفتنش به کس  آره و ازت میخوام قسم بخوری که مثل یه بودا این راز رو پیش خودت نگه داری._

 ه که زندگی خودت به خطر بیفته.دیگه ای باعث میش

تمپرنس بجای اینکه با سواالتی پشت سرهم منو گیج کنه پشت تلفن ساکت شد. من اگه جای اون بودم از 

 خودم میپرسیدم که دارم از کجا زنگ میزنم و چرا تا االن نمیتونستم جواب بدم ولی اون سوپرایزم کرد.

بد )سیاهه یا سفید( اما برای خیلی از ماها زندگی بین این میدونم که تو فکر میکنی زندگی یا خوبه یا _

دوئه)خاکستریه( . هرچی که بهم بگی بینمون میمونه. همین االنشم چیزایی میدونم که ممکنه جونمو به 

خطر بندازه و میدونم که چطور دهنمو بسته نگه دارم. این اولین بار نیس توی زندگیم که زندگی کسی که 

 دگی خودم به خطر میفته.دوسش دارم یا زن

 جوابش ممکنه اون چیزی نبوده باشه که انتظارشو داشته باشم اما بهش نیاز داشتم.

 یه روز باید بهم بگی این حرفی که زدی یعنی چی اما االن وقتشو نداریم._

 باشه رئیس. برسیم به موضوعاتی که مهمه._

 من نمیتونم برای یه مدت بیام دفتر._

 دی که آرزو کنم کاش یه کدی واسه کلمه آدم ربایی انتخاب کرده بودیم.االن یه کاری کر_

 اصال نتونستم جلوی خودمو بگیرم که نخندم و بدنم به این خنده واکنش نشون داد و درد گرفت.

آره ،احتماال باید همینکارو هم بکنیم اما امروز نه. یه تصادف کوچولو برام اتفاق افتاد و یه تهدید امنیتی _

 هم..

 تمپرنس وسط حرفم پرید و لحن صداش هم وحشت زده بود.

 تصادف؟ تو خوبی؟ چه اتفاقی افتاد؟_

من خوبم فقط... عواقب این تصادف فراتر از منه. من نمیتونم همه چیزو بهت بگم بجز اینکه ازت میخوام _

 .یه مدت نیستمیه مدت بجای من اونجا رئیس باشی. تو باید شخصًا امور رو بدست بگیری موقعی که من 

 حس میکنم یه چیزی هس و از این موضوع خوشم نمیاد._
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 آب دهنمو قورت دادم و سعی کردم که مثل یه رئیس که قویه و دردی نداره رفتار کنم.

من جام امنه و مطمئنم که اتفاقی برام نمیفته. اما برای اینکه این اتفاق بیفته و جام امن باشه، ازت میخوام _

 رو دقیقا انجام بدی. هرچی بهت میگم

 باشه بیخیال این سواالتم میشم. میدونم هرچی کمتر بدونم به نفعمه. بهم بگو میخوای چیکار کنم.-

 پنج دقیقه طول کشید تا دستوراتم رو به تمپرنس بدم، در حین اینکه بهش قول ترفیع دادم.

 توی چک حقوقی بعدیت جبران میکنم._

 مطمئنی؟_

 آره._

دارم بجز اینکه... میتونم بهت بگم مواظب خودت باشی؟ میدونم همه چیزو بهم  ام روچیزایی که میخو_

نگفتی ، اما اونقدر بود که فهمیدم یه مشکل جدی داری. اگه این به چیزی که فکر میکنم مربوط باشه 

 خواهش میکنم مطمئن شو داری چیکار میکنی.

 حواسم بهش هست ولی بازم ممنون._

 د.چند ثانیه ساکت مون

 باشه . بهتره به پدرت زنگ بزنی. -

 باشه.مرسی از اینکه گوش دادی._

 من هنوزم دنبال یه کد واسه آدم رباییم._

 بهت قول میدم یه چیزی درمورد شاردونی یا پروسکو باشه._

 تمپرنس قهقهه ای زد.

 پس بعدش میفهمم واقعا تو دردسر افتادی.-

 دقیقا._

خیره شدم و توی این فکر بودم که چجوری قراره تماس بعدی رو  وقتی گوشی رو قطع کردیم به تلفنم

 کنترل کنم.
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 فصل هشتم :مونت             
 

 

 

 

 

 

 

 اون کدوم گوریه؟ _

موقعی که چشامو باز کردم و دیدم کنارم خالیه و لوله سرم رو آویزون دیدم، با اطمینان میتونم بگم زَهره 

 ترک شدم.

 ه سرعت اومدن داخل.در باز شد و زد و دی ب

 اون کجاست؟_

 به صورت دستوری گفتم و اونها تحکم توی صدامو تشخیص دادن.

 با وی. اون میخواست چندتا تماس تجاری و خانوادگی بگیره._

اولین غریزم این بود که به محض دیدنش بگیرمش و روی پام بذارمش و چندبار اسپنکش کنم چون بدون 

 اما چیزی نگفتم. اینکه بهم بگه از اتاق رفته

 کجا؟_

 طبقه باال ، چون به دستور شما این پایین سیگنال نیس قربان._

وی میدونه که اگه کایرا تحت نظر اون اتفاقی براش بیفته مجازاتش مرگه و اون مرد ثابت کرده که حاضره 
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 جونش روهم برام بده. ازش توقع دارم که واسه کایرا هم همینطور باشه.

 بیار پایین. همین االن اونو_

 اما رئیس ، خانم کیلگور بهمون گفتن که ما نمیتونیم شما رو بدون محافظ بذاریم. اون گفت...-

 موقعی که زد ساکت شد ازش خواستم ادامه بده.

 اون چی گفت؟_

 گفت اگه شما رو بدون محافظ بذاریم مارو میکشه._

اد من دستور میده برام سوپرایزه. قسمتی از لبخندی روی لبم شکل گرفت. این حقیقت که کایرا االن به افر

چیزایی که قبل خوابم بهم گفت بخاطر مسکن ، آدرنالین یا شوک بوده باشه اما بنظر  وجودم مطمئن نبود که

میرسه من اشتباه میکردم. کایرا داره نقشی که فکرشو هم نمیکردم قبول کنه رو قبول میکنه و بدون اینکه 

 کارو میکنه.من بهش فشاری بیارم این

 و شما باور کردین.-

 دوتا مرد سرشونو تکون دادن.

 اون خیلی جدی بود قربان._

 لبخند زدم.دختر آتیش پاره من.

 یه نفرو باال بفرس تا اینکه بهش بگه میخوام اینجا باشه._

 در با صدایی بازشد.

 میخواستی اینجا باشم؟ اینم از من._

ز بزرگتر از خودش بود ورنگ آبی زشتی داشت هنوز هم مثل ملکه با اینکه اون لباسی که تنش بود دو سای

به مردها اشاره ای کرد و اونا از اتاق بیرون رفتن و درو پشت سر خودشون بستن و اون به  ها بنظر میرسید.

 سمت تخت من اومد.

 تونستی به کارهات رسیدگی کنی؟_

نس توضیح دادم. اون در غیاب من رئیسه و با تا اونجایی که تونستم آره. تا حدی چندتا چیز رو به تمپر_

 پدرم صحبت کردم که نخواد بیاد.

 اشاره کایرا به پدرش یه لحظه وجودمو سرد کرد.

 االن زمان خوبی برای خانوادت نیس که بخوان بیان این شهر. _

 میدونم. و اونها هم نمیخوان بیان. هنوز کسی رو داری که ازشون محافظت کنه؟ از همشون؟_



37 
 

ره. اونها تا وقتی که من دستور بدم تحت حفاظت من هستن. کاری که اصال نمیخوام بیخیالش بشم. من آ_

 بهت قول دادم و قصد ندارم زیر قولم بزنم.

کایرا بین تختامون وایساد. فهمیدم که انرژیش داره ته میکشه. من ممکنه موقع درد کشیدنم ، همچنان به 

خاطره که هیچوقت چاره دیگه ای نداشتم. اون هرگز مجبور نیس مثل من  کار خودم ادامه بدم اما این بدین

 باشه.

 ممنونم._

 الزم نیس ازم تشکر کنی._

 دستمو دراز کردم که دستشو بگیرم.

 بیا اینجا._

 به آرومی اونو نزدیک خودم آوردم و درد ناشی از زخم گلوله رو نادیده گرفتم.

 من توی تخت جا نمیشم.-

 چرت نگو._

الت لجوجانه ای گرفت اما بازم اومد و تا جایی که جا بود تونستیم کنارهم دراز بکشیم. وقتی دوباره لبش ح

 .صحبت کردم صورت کایرا یه اینچ تا صورتم فاصله داشت

 تو گفتی هیچوقت منو ترک نمیکنی اما االن، تنها از خواب بیدار شدم._

 فاظتی.کار ضروری بود. قبل از رفتنم مطمئن شدم تو تحت ح_

 سرمو تکون دادم.

 این کار تو نیس._

 تو اینکارو برای من نمیکردی؟_

 این فرق میکنه._

 چشماش باریک شد.

نه نیس.نمیدونم چی شد که مارو توی این مخمصه انداخت ، اما میدونم که ما از این مخصمه خالص _

 میشیم.

نبودم. اما طوری که اون این کلمه رو  ما. این کلمه در قلبم طنین انداخت. من هیچوقت جزئی از هیچ مایی

 گفت، از اینجور وضعی که پیش اومد فهمیدم اون تنها زنیه که ممکنه درکنارم باقی بمونه.

 تو میتونی به افرادم دستور بدی اما هیچوقت امنیت خودتو زیر سوال نبر. این یه محدودیت شدیده._
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 باشه._

 اون بطور شگفت انگیزی اینو قبول کرد.

 عامله دیگه باهات میکنم.یه م_

 .دستشو در دستم فشار داد و من معتاد این شدم که اون بطور داوطلبانه و آسون منو لمس میکنه

 منتظرم شرایطت رو بشنوم الکالن._

بخاطر اینکه اسمم رو برد لبخند زدم. کاری که عموما بخاطر راحتی خودم انجامش نمیدم )خندیدن خودش 

 لبخند زدنم عادت کنم.رو میگه( اما شاید به 

 شرایط : حتی وقتی که من در دسترس نیستم، بیهوشم یا در خطرم، من به افرادم دستور میدم._

 وقتی اون دهنشو باز کرد که اعتراض کنه با ادامه حرفام نذاشتم چیزی بگه.

 اره.اما اینو براشون مشخص میکنم که هر دستور دیگه ای از سمت تو براشون حکم دستور من رو د_

 چند ثانیه دهنشو بست و بعد جواب داد.

 میتونم اینو قبول کنم._

دوماً. وقتی بهت میگم بخاطر امنیت خودت کاری رو انجام بدی، همون لحظه انجامش میدی. فکر کنم _

 خودت متوجه شدی که موقعیت هایی که جونت بخطر میفته وقتی کنار منی زیاده و چیز غیرعادی ای نیس.

 فهمیدم._

 نکردنش و موافقتش برای این چیزا حس جدیدی رو در قلبم ایجاد کرد؛ امید به آینده. بحث

 بالخره میتونم ....توی تخت شانسمو امتحان کنم._

 میخوای بهم دروغ بگی که اینکارو دوست نداری؟_

 اون سرشو تکون داد.

 نه. اما هر از چند وقتی من باید رابطمون رو تحت کنترل بگیرم.-

 ید.خواهیم د_

 بالخره لبخندی روی لبش دیدم.

 یه چیز دیگه._

 چی؟-

 منو ببوس._

اون لبشو گاز گرفت و بعد دهنشو روی لبم گذاشت و من آروم آروم جوابشو دادم. وقتی عقب کشیدم ، مزه 
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 لبش هنوز روی زبونم بود.

 اون گفت:

 تا وقتی که خوب نشدی هیچکدوم از دستوراتتو نمیدی. _

 وقتی تو خوب شدی.-

 کلماتشو تصحیح کردم.

 قبوله._

دم عمیقی کشیدم و باز دم آرومی بیرون دادم. نمیخوام موضوع رو عوض کنم اما وقتشه. قبل از اینکه 

خودمو در وجودش غرق کنم و به احتماالت آینده فکر کنم ، باید به سواالتش جواب بدم و حقیقت رو بهش 

 بگم.

 یه و ببینم که اون از من فرار میکنه.وقتشه به کایرا نشون بدم چقدر روحم شیطان

 که دقیقا کاریه که باید بکنه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل نهم: کایرا                   
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 االن وقتشه که سواالتتو بپرسی._

عوض کردن موضوع بحث توسط الکالن بعد از مذاکرمون خیلی غافلگیرانه بود و من تالش کردم بفهمم 

 پیش کشید. اما چیزی نگفتم. حس میکنم همین االنشم جوابشو میدونم. چرا یهو خودش این موضوع رو

 این یه آزمایشه. آزمایشی که مشخص میکنه من در این موقعیت میمونم یا از این اتاق فرارمیکنم و میرم.

در این لحظه، مطمئنم که اگه من بخوام اون منو از قراردادمون آزاد میکنه. یه چیزی درون اون هم تغییر 

 ده . حسش میکنم.کر

 پرسیدم:

 میترسی از اینکه از جوابات بترسم و بخوام برم؟ _

 این اولین سوالته؟_

 تقریبا. میخوام مطمئن شم که من میفهمم چرا بحث رو به اینجا کشوندی. _

 چشمای تیره الکالن به چشمام دوخته شد.

ی که میخوای بپرسی یه جواب اشتباه نکن کایرا. من آدم خوبی نیستم. اگه توقع داری از هر سوال_

 پرهیزکارانه بگیری، قراره نومید بشی. اولین فکری که درمورد من کردی همیشه درست ترین فکره.

حرفش باعث شد یاد اولین گفتگومون توی دفترم افتادم. اولین حسم ترس بود ، اما حس های دیگه ای هم 

 داشتم. اون تمام توجهمو جلب کرد و بدنمو به اوج برد.

شهرتش منو ترسوند اما قبل از اینکه بدونم در خطرم ، انرژی خاصی رو درمن بوجود آورد. در واقع، اون 

اولین تاثیری نبود که روم داشت. چون این موضوع قبل از این بود که من بدونم اون کیه. اون شب بالماسکه 

 .شبی بود که اون زندگیمو تغییر داد و منم درموردش نمیدونستم.

این بود که اون مردی بود که تمام زندگیم بدنبالش بودم و کسی تاثیر واقعی الکالن مونت روی من اولین 

 هس که میخوام تا ابد باهاش باشم.

پس مهم نیس که قراره چه جوابایی بهم بده، من به خاطره اون شبم چنگ میزنم و به بقیه چیزایی که ثابت 

 میکنه من درست فکر میکنم.

 نم.میتونم تحملش ک_

 پس هرچی میخوای بپرس._
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اینجور بود که انگار اون میخواست ثابت کنه من در اشتباهم و این بیشتر منو لجباز کرد. شاید این 

روانشناسی معکوسه. یا شایدم دوباره با مغزم ور میره. اما فکر نمیکنم اینطور باشه. فکر میکنم الکالن برای 

 دگیش بذاره.اولین بار میخواد منو در جریان حقایق زن

 باشه پس بیا با یه سوال ساده شروع کنیم. تو به شوهرم پول دادی که ناپدید بشه و مرگشو جعل کنه؟_

 هیچ پشیمونی توی جوابش نبود.

 آره اما تو اینو میدونستی._

 تو اونو کشتی؟_

 فت:الکالن برای به ثانیه ساکت شد و با خودم فکر کردم که جوابمو میده. بعد از چند ثانیه گ

من هیچوقت بهت نمیگم که کسی رو کشتم یا نه. نه بخاطر اینکه بهت اعتماد ندارم، بلکه نمیخوام بارِ _

 سنگینی روی وجدانت حس کنی .

لبمو جویدم چون این اصال جوابی نیس که انتظارشو داشتم . فکر میکردم رک بگه آره اما جوابش خیلی 

 کردم که با این جواب منو در امنیت بیشتری قرار داد.پیچیده بود. جوابش خیلی صادقانه بود و حس 

بعدش فهمیدم که الکالن مونت فقط دنبال این نیس که از بدنم محافظت کنه . اون سعی داره که از روحم 

هم در برابر گناهانی که اون مرتکب شده محافظت کنه.وقتی که این موضوع رو درک کردم موجی از 

ن میگه آدم خوبی نیس اما صدبرابر بهتراز آدمیه که همین االن درمورد احساسات وجودمو فرا گرفت. او

. اما من باید بدونم که ممکنه برت یه روزی برگرده یا  کشتنش ازش پرسیدم. هیچ شکی دراین مورد ندارم

باشم . من باید بدونم که میتونم زندگیمو پیش ببرم بدون اینکه ترسی داشته  اینکه برای ابد از زندگیم رفته

 از اینکه گذشتم سراغم بیاد.

 کایرا؟_

 اسممو که صدا زد فهمیدم مدت طوالنی ساکت بودم.

 هنوز گیر سوال اولی؟_

 سرمو به آرومی تکون دادم.

 نه من فقط ...داشتم فکر میکردم._

 و؟_

 من باید بدونم اگه اون بخواد برگرده. حوصله دونستن جزئیات رو ندارم فقط میخوام تموم شه._

 ت الکالن موقع جواب دادن آروم بود.صور
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 تو دیگه الزم نیس تا ابد نگران اون باشی._

 همین االنم احساسات زیادی درونم جریان داشت و راحتی خیال هم بهش اضافه شد.

 زمزمه کردم :

 مرسی._

 اون از جوابم سوپرایز شد.

 چرا برای اینجور چیزی ازم تشکر میکنی؟_

 ی که زنده ام قیافشو ببینم.چون دیگه نمیخواستم تا وقت_

 هرگز نمیبینی. سوال بعدی._

تا قبل از اینکه سوال بعدی رو بپرسم چند دقیقه دوتامون ساکت بودیم. یه سوالی هس که نمیتونم بیخیالش 

 بشم و نپرسم.

 چجوری شب بالماسکه نوشته من بدستت رسید؟_

 دیداً عصبانی شدم اما هنوزم میخوام بدونم.اولش که فهمیده بودم اون شب الکالن باهام بوده نه برت، ش

 مهم کسی هس که برام آورد..چجورش مهم نیس _

 شد احتماالتی به ذهنم بزنه و استرسم هر لحظه زیادتر بشه.باعث  اون بدقت به سوالم جواب داد و

 کی؟_

 ماگنولیا میسن._
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 هم: مونتفصل د                                  

 

 
 

 

 

موقعی که دیدم رنگ صورت کایرا پرید آرزو کردم کاش میتونستم این حقیقت رو ازش مخفی نگه دارم. اما 

قبلش بهش قول داده بودم که هیچ دروغی بینمون نیس و این چیزیه که اون باید بدونه. بغیر از این حقیقت 

 که مطمئنم االن حس خیانت بهش دست داده.

وشته رو بهت داد؟ چجوری؟ چرا؟ نمیفهمم اون چرا اینکارو کرد. تو گفتی فکر میکردی من ماگنولیا اون ن_

 یه هدیه ام. اصال هیچ معنی ای نمیده.

 آرزو میکردم کاش جواب خوبی برای سواالش داشتم اما هیچوقت ماگنولیا رو مجبور نکردم جوابی بهم بده.

 نمیدونم هدفاش چی بود اما فکر کنم یه هدف داشت._

 اما..._

اندوهگین. کلمه ای که میتونم کایرا رو باهاش توصیف کنم. دستاشو محکم گرفتم و فشار دادم،  نمیخواستم 

 این موضوع باعث بشه اختالفی بین ما باشه.

ماگنولیا یه مادامه . اون با کاری که داره و دخترای مختلفی رو که برای آدمهای خاص میبره قدرتشو زیاد _

 میکنه.

 را باید منو توی این قضیه بیاره؟اما چ_

صداش میلرزید و پاهاش رو از روی تخت برداشت و قبل از اینکه بتونم متوقفش کنم از تختم دور شد. 

و گذاشتم قدم میخوام اونو بگیرم و نذارم راه بره اما اون عادت داره موقع راه رفتن فکر کنه. اینو میدونم 
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 بزنه.

 خفی کنم ... اما نتونستم. اون لیاقت دونستن حقیقت رو داره. فقط اگه میتونستم اینو ازش م

 اون میدونست که یادداشت قرار بود به برت برسه. اون...._

 کایرا حرفشو قطع کرد و حدس میزنم که میخواد به جایی برسه.

 اون بهت پیشنهاد داد اینو بنویسی؟_

 اون سرشو تکون داد.

میخوام قبل از اینکه  گفتگومون تموم بشه یه چیزی روشن گیجی و پریشونی در صورتش مشخص بود. 

 شه: که من از اینکه اون نوشته بدستم رسید خیلی شکرگزارم.

 دستمو دراز و دستشو گرفتم و دست خودمو دورش آوردم.

 بهم نگاه کن کایرا._

 نگاهش به من افتاد.

رین چیزی بود که برام افتاد. باعث شد توجهم بغیر از اینکه چطور یا چرا ماگنولیا اینکارو کرد این اتفاق بهت_

 به تو جلب بشه. بدون اون، هیچوقت نمیفهمیدم وجود داشتی. 

 اون آب دهنشو قورت داد و سرشو تکون داد.

بخاطر این نیس که حالم بده. باور کن بخاطر این نیس. هیچوقت حاضر نیستم برگردم به اون شب و _

 اتفاقات اون شبو عوض کنم.

 مو فشار داد.اون دست

. قوی تر از اتفاقاتی که مارو حرفهاش باعث شد امید به آینده در قلبم زیاد بشه. ما رابطمون بیشتر از ایناست

بهم رسوند . اهداف ماگنولیا دیگه برام مهم نیستند اما من میدونم که اونا برای کایرا مهمند و درک میکنم 

من نمیتونم جوابی که نمیدونم به اون بدم اما چیزی دارم که یه چرا اون به جواب احتیاج داره . بدبختانه ، 

 مقدار اطالعات بیشتره و امیدوارم به درد و رنج کایرا اضافه نکنه.

یه پیک اون نوشته رو برام آورد و من گول خوردم. ماگنولیا گفت که یه آدم خاص رو برام آورده و مطمئنه _

ه من هیچکس رو که قابل مقایسه با اون باشه پیدا نمیکنم و من از هدیش خوشم میاد. اون تضمین کرد ک

 اون کامال حق داشت. تو غیرقابل مقایسه و فراموش نشدنی هستی.
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 کایرافصل یازدهم:                

 

 

 

 

 

 

شوکی که از فریب  الکالن دستمو محکم فشار داد. قدرتی که بهم داد رو دریافت کردم حتی با اینکه در

 بهم وارد شده روبرو هستم. ماگنولیا

قبل از این لحظه، نمیدونستم این ممکنه که دو احساس کامال متفاوت داشته باشی. من از این موضوع که 

ماگنولیا الکالن رو در مسیر زندگی من قرار داده شاکرم اما حس اینکه انگار از پشت بهم خنجر زده و خیانت 

 کرده باشه هم غیرقابل انکاره. 

من تصویر مردی که از شیطان ترسناک تر بود رو رسم کرد و با اینحال منو در مسیرش قرار داد.  اون برای

 اون که نمیتونست بفهمه رابطه ای بین من و اون تشکیل میشه . میتونست؟

 من فقط... نمیتونم درک کنم.

بدیل به یه هرزه من نمیدونم که بهترین دوستم قصد داشت یه جفت خوب برام پیدا کنه یا اینکه منو ت_

 کنه.

 الکالن دوباره دستمو فشار داد و با اون یکی دستش چونمو گرفت.

دیگه هیچوقت اینجور چیزی درمورد خودت نگو. اون با هردومون بازی کرد کایرا. مثل یه شعبده باز. بهت _

دوست دارم ، که گفتم اون تو کاری که انجام میده بخاطر دلیلی عالیه. اون منو میشناخت. میدونست چی 

حتی بیشتر از خودم. بعدش اون تورو توی مسیرم قرار داد. زنی که میدونست برای من لحظه ای نخواهد 
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 بود. تو اون مخدر نهایی بودی. اون منو بعد از یه رابطه تبدیل به یه معتاد کرد و اون حق داشت.

م دقیقا بعد از اون شب همین حس رو دهنم برای دهمین بار در این چند دقیقه باز شد و نه بخاطر اینکه من

 داشتم. بیشتر میخواستم. بیشتر نیاز داشتم. لعنتی من با کسیکه فکر میکردم اون بود فرداش ازدواج کردم.

 . اصال معنی نمیده.بازم اهدافش رو درک نمیکنم_

میشه بهترین هارو و این دقیقا چیزی بود که منو گیج کرده بود. این بازم یکی از صفات ماگنولیا بود که ه

 برای من میخواد ؟ یااینکه داشت با زندگی من بازی رولت روسی میکرد؟

. ماگنولیا هیچوقت کاراشو بدون دلیل انجام نمیداد و با همین  کاش جوابی برای سوالت داشتم اما ندارم_

چیز مهم دیگه ای هم کاراش به اینجا رسید. اون باهوشه و من همیشه بهش احترام میذاشتم. اما تو باید یه 

 بدونی.

 منتظر اعتراف دیگه ای شدم که مطمئن نبودم بتونم باهاش کنار بیام.

 چشمای تیرش مهربونتر شد.

 دوروز بعداز بالماسکه، هنوز داشتم بهت فکر میکردم. به اینکه تو با همون رابطه بهم همه چی دادی._

موقع به یاد خیانتی که بهم شد افتادم. که حتی  کلماتش حس خوبی درمن ایجاد کرد با اینکه حتی در همون

 بخاطر این خیانت با برت بهم زدم.

 من رفتم پیش ماگنولیا و بهش گفتم که بازم تورو میخوام . به مدت طوالنی. به شکل کامال اختصاصی._

 تو اینکارو کردی؟_

 شوکه شدم.

 الکالن سرشو تکون داد.

م دادی خیلی خاص بود. اون به هدفش رسید. اون میدونست که البته که اینکارو کردم. چیزی که تو به_

 من در دام تو میفتم.

 دوباره گیج شدم.

 تو فکر میکنی که اون ازم انتظار داره که براش کار کنم؟_

 اینو هم نمیدونم اما وقتی درباره شرایط و اینکه چطور میتونم بدستت بیارم باهاش صحبت کردم ..._

 رایط چروک دادم اخمی کرد.وقتی دماغمو با کلمه ش

ا داراییم بودن. دارایی که مال من بودن. هآتیش پاره من ، من اینطور آدمی بودم و اینکارا رو میکردم. زن_

 قابل استفاده بودن. و وقتی که میرفتن سریع از ذهنم بیرون انداخته میشدن. من نمیتونم اینو تغییر بدم.
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 .الزم نیس که از این قسمتش خوشم بیاد_

 چشماش به من دوخته شد.

 کسی که بودم تا وقتی که باتو آشنا شدم._

 اون اینو گفت و هرکلمه رو با تاکید زیادی بیان میکرد.

 نمیتونستم از ذهنم بیرونت کنم. تو در زندگیم نفوذ کرده بودی . تو همه چیزو تغییر دادی._

رو تغییر نمیداد. اما این تقصیر الکالن نیس  اعترافش آرومم کرد اما این حقیقت که ماگنولیا بهم دروغ گفت

 و من بخاطرش اونو مقصر نمیدونم.

 پس وقتی پرسیدی چه اتفاقی افتاد؟_

ماگنولیا گفت تو فقط یکبار اینکارو انجام میدی. بخاطر پول فقط مجبور شدی و بخاطر یکشب توافق _

 کرده بودی.

 حس کردم که فشار روی قلبم کاسته شد.

 است منو تبدیل به یه فاحشه کنه.پس اون نمیخو_

 الکالن سرشو تکون داد.

نه ،ممکنه من نفهمم اون چرا اینکارو کرد اما فکر میکنم موقعی که گفت تو فقط یکبار اینکارو انجام _

 میدی صادق بود.

من میخوام باور کنم اما نمیدونم دیگه چه فکری درمورد بهترین دوستم بکنم. هیچوقت فکر نمیکردم اون 

 ادر به انجام چنین کاری باشه پس سخته که االن باورش کنم.ق

 چجور میتونی انقدر مطمئن باشی؟_

 چون من بهش گفتم که تورو برای یه شب دیگه میخوام و مبلغ پیشنهادیم هم باال بود و اون قبول نکرد._

گنولیا نمیتونست دوباره، حرفهای مردی که قبال ازش میترسیدم آرومم کرد اما بعدش فهمیدم که چرا ما

 درخواست اون رو قبول کنه.

اون نمیتونست قبول کنه چون من با برت ازدواج کرده بودم. بخاطر اتفاقاتی که شب بالماسکه افتاده بود با _

 برت ازدواج کرده بودم. فکر میکردم اون تویی و باعث شد مهمترین تصمیم زندگیم رو بگیرم.

 الکالن نفس عمیقی کشید.

. وقتی اون بهم گفت که تو با یه مرد دیگه ازدواج صبحش پیشش رفته بودم دم کاش فرداآرزو میکر_

 کردی و از من دور شدی شدیدا عصبانی شدم.
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 من هیچوقت با اون ازدواج نمیکردم اگه میدونستم..._

 بازوی دیگش رو دور مچم آورد و منو بیشتر به سمت خودش کشید. اون صورتمو به سمت لبش کشید.

 هیچوقت ولت نمیکنم. مگه بمیرم.من _

 اون لبش رو لبم گذاشت و منو بوسید.

این مرد کل زندگیم رو بدون اینکه بدونه تغییر داد. وقتی اون دستشو از روی چونم برداشت به چشماش نگاه 

 کردم.

 اگه تو بخاطر برت مجبور شدی منو ول کنی پس چطور.._

 به خودمون دوتا اشاره کردم.

 تاد؟این اتفاق اف_

 هیچی دور از دسترس من نیس کایرا. هیچی._

خودمو مجبور کردم که به غرورش لبخند نزدم. در وسط این اعترافات و احساسات، یه چیزی کامال 

 مشخصه: اینکه الکالن هیچوقت بیخیال چیزی که میخواست نشد. در این مورد، اون چیز من بودم.

 موقع افتاد تو انجامش دادی. ز اونپس تو... تو اینکارو کردی. هر اتفاقی که ا_

 البته و واسه این موضوع سخت تالش کردم._

حتی نمیتونستم در این مورد چیزی بگم چون اتفاقاتی که افتاد باعث شد من عاشق اون بشم. نمیتونم تصور 

 کنم که اگه مسیر زندگیم تغییر میکرد چه اتفاقی واسه ما دوتا میفتاد.

ماگنولیا گفت که قوی باشم و نذارم اون منو کنترل کنه . که چطور تسلیم نشم.  به این فکر کردم که چطور

آیا اون میدونست که با اینکار باعث میشه اون بیشتر بهم عالقمند شه؟ هرچیزی که اون تابحال بهم گفته 

ه در ذهنم تبدیل به سوال شده. وقتی در ذهنم سواالت دیگه ای پیش میاد، الکالن به حرف زدنش ادام

 میده.

من مجبورش کردم که اسم تورو بهم بده، ردتو گرفتم و فهمیدم که با کی ازدواج کردی. از اون روز تحت _

 نظر گرفتمت. نقاط ضعف برت رو فهمیدم .فهمیدم گولت زده و بعدش صبر کردم....

 اون حرفشو قطع کرد، منو شدیدا کنجکاو کرد که بفهمم میخواد این قضیه رو به کجا بکشونه.

 برای چی صبر کردی؟_

 برای تو که خودت بفهمی اون دقیقا چه آدمیه. اجبارًا عقب کشیدم که تو خودت کارتو انجام بدی._

 چرا صبر کردی؟ اینجور صبور بودن بتو نمیاد._
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 سعی کردم درموردش توضیح بدم اما نتونستم.

 چون تو متفاوت بودی._

 با اینکه هنوز گیجم پرسیدم.

 من در ضعیفترین وضعم باشم که بتونی بیای توی زندگیم؟ چون میخواستی که_

 اون سرشو تکون داد.

 نه میخواستم توی قویترین حالتت باشی._

 اما من داغون بودم...._

نه داغون نبودی کایرا. زندگیت داشت به روال خودش برمیگشت. بهم نگو که همه شجاعتتو جمع نکردی _

 برای اینکه به این موضوع خاتمه بدی.

 مل. انتخاب اینکه بخوام طالق بگیرم تصمیم آسونی نبود. روی این تصمیم تا دوبار پلک زدم. اون حق داره

 شدیدا کردم اشتباهی چه اینکه به اعتراف هنوزم داشتم، مدتی کوتاه ازدواج اینکه با حتی. کردم صبر و کردم

 .آوره رنج برام

کارت رو فهمیدی. وقتی  انجام دقیق زمان چجور میده توضیح دقیقا که. شدی منتظر و وایسادی تو پس_

 که رفتم سراغ وکیل.آپارتمان گرفتم. کارهارو روبراه میکردم...

موقعی که این پازل رو کنار هم میچیدم دوتا انگشتمو روی شقیقم گذاشتم. اگه االن سردرد نداشتم این 

 موضوعی که فهمیدم باعث سردردم میشد.

که پول رو برداره و بزنه به چاک، با اینکه میدونست تو بعدش میخوای بیای  و اون عوضی موافقت کرد_

 سراغ من؟

 الکالن سعی نکرد حتی انکار کنه.

 من هرکاری که کردم برای بدست آوردن چیزی که میخواستم بود._

 پس همه این قضیه، از همون اولش هیچ ربطی به پول نداشت..._

 پشت گوشم زد.اون با دستش حلقه موی جلو چشمم رو 

 نه کایرا. از اول موضوع درمورد تو بود. _
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 فصل دوازدهم: کایرا            

 
 

 

 

 از اول موضوع درمورد تو بود._

جوری که اون این جمله رو گفت باعث حس چیزی در بدنم شد.اما اون چیز ترس نبود. نه، ترس نبود. یه 

هیچکس تابحال انقدر که اون منو میخواد منو نخواسته. اون چیز کامال متفاوتی بود . اون اطمینانی که 

خودش اینو اعتراف کرد. من مثل ماده مخدر برای اون بودم. اون میتونست همون روزی که فهمیده بود من 

 با برت ازدواج کردم منو با خودش ببره اما اینکارو نکرد.

. اون گفت که ماگنولیا باهوشه، اما خودش الکالن مونت فقط یه آدم بیرحم نیس، اون الگویی در پشتکاره

 . فهمیدم که من فقط تکه کوچکی از پازل بزرگی بودم که اون راه انداخته بود. استاد استراتژیه

 تو داشتی با زندگی من بازی میکردی و من حتی نمیدونستم که منم جز این بازیم._

 .بفهمم معمای این مرد چیههیچ عصبانیتی پشت حرفهام نبود. هنوزم دارم سعی میکنم که 

 زندگی مثل یه بازی شطرنجه کایرا. هرروز از زندگیت ، تو با کارات آیندتو تعیین میکنی._

 و ماگنولیا منو تبدیل به پیاده )سرباز(این بازی کرد . _

 نه._

 الکالن سرشو به آرومی تکون داد و گونمو دوباره گرفت.

من. تو هیچوقت یه پیاده نبودی. ازهمون روز اول تو وزیر بودی. اینجاشو داری اشتباه میکنی آتیش پاره _

 قدرتمندترین مهره بازی.

 چی؟_
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 یهو آرزو کردم موقعیکه پدرم در بچگی بهم شطرنج یاد میداد بیشتر توجه کرده بودم.

 یه شاه بیشترین ارزش رو داره اما بدون وزیر ، اون هیچ قدرتی نداره. باهم اونا شانس بیشتری برای_

 پیروزی دارن.

 اون مکث کرد ، گونمو جوری گرفت انگار که من عزیزترین چیزیم که اون تابحال لمس کرده.

من هیچوقت به چیزی در زندگیم دلبسته نشدم چون فکر میکردم دلبستگی هام باعث بوجود اومدن نقطه _

 ضعفی میشدن که برای دشمنام نقطه قوت بود.

م چقدر در اشتباهم. تو بهم قدرت دادی و به خدا سوگند که نمیذارم دیگه تا وقتی تورو پیدا کردم نمیدونست

 هیچکس تورو از من بگیره.

لحن جدی صحبتش باید باعث ترس من میشد اما بهم آرامش داد. و بعدش چیزی گفت که احساسمو 

 بیشتر کرد.

تمام سواالتتو از من و در حالیکه نمیذارم هیچکس تورو از من جدا کنه، االن بهت پیشنهاد میدم که _

بپرسی. قضاوتتو کنار بذار .تصمیم خودتو بگیر. باید بدونم که میتونی زندگی در کنار من رو قبول کنی چون 

 اگه نتونی، باید راهی پیدا کنم که تورو ول کنم.

 ممکنه.نمیدونستم تا این حد  این پیشنهاد متفاوتش قلبم رو درهم فشرد درحدی که

 داری االن بپرس.اگه سوال دیگه ای _

 مغزم با سرعت میلیون مایل در ساعت کار میکنه اما نمیتونم به چیزی فکر کنم که نظرمو تغییر بده .

 بجز...

یادم به داستان بیرحمانه ای افتاد که ماگنولیا درمورد اون بهم گفته بود .اون یه زن رو مجبور کرده بود که 

دست خودش رو با همون شیشه ها برید. نمیتونم تشخیص  روی شیشه های شکسته برقصه تا اینکه اون زن

بدم که این ماجرا تا چه حد شایعه هس در حین حال نمیتونم این موضوع رو به زبون بیارم تا بفهمم که 

 حقیقت داره یا نه.

 الکالن حتما گیجی رو توی صورتم دید که دستشو برداشت.

 سوالتو بپرس کایرا. این یه دستوره._

کشیدم و شجاعتمو جمع کردم . نمیدونم چیکار کنم اگه اشتباه کنم و این موضوع حقیقت نفس عمیقی 

 داشته باشه.

 ماگنولیا یه داستان راجع بتو بهم گفت._
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صورتش جدی شد و قیافش مثل مجسمه سنگی شد .همون قیافه ای که نمیتونستم تحمل کنم و ببینم. 

 انگار که اون انتظار بدترین چیز رو داشت.

ستان های زیادی درمورد من وجود داره. تو باید یه مقدار دقیقتر توضیح بدی . بعضیهاش واقعیت دارن و دا_

 بعضیهاش شایعه و افسانه ان.

 تنها راهش اینه که بگمش. پس گفتم.

 اون داستان درمورد زنیه که مجبورش کردی روی شیشه های شکسته برقصه. این حقیقت داره؟_

داشت و اون فاصله کم بین ما تبدیل به هزاران مایل ت خاصی دور شد صورتش حالموقعی که چرخید و ازم 

 شد.

 حقیقت داره._

 

 

 

 

 

 فصل سیزدهم :مونت                      

 

 

 

 

احساساتمو کنار گذاشتم، در یه ثانیه منتظر این واقعه بودم. لحظه ای که کایرا بگه نمیتونه با هیوالیی مثل 

انم و امکان نداره اون بتونه با کسی مثل من که توانایی انجام هرکاری رو داره من باشه. من خود شیط

 بمونه.

مطمئنا اگه بخوام اونو ول کنم تمام انسانیتی که برام مونده از بین میره اما نمیتونم برخالف خواستش بمونه. 

 نمیگیرم.االن نه. ما رابطمون فراتر از این حرفاست. اگه بگه که میخواد بره، من جلوشو 
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 د.نگرانی توی چشماش معلوم ش رنگ صورتش پرید و

 ه مردی مثل من لیاقت چیز دیگه ای رو داره؟یمن ترسش رو نمیخوام، اما آیا 

سکوت سنگینی بینمون جریان داشت تا اینکه کایرا، ملکه ای که نمیدونستم چقدر بهش نیاز دارم تا وقتی 

 ینی نکرده بودیم، حرف زد.که هردومون توی وضعیتی افتادیم که پیش ب

 بهم بگو چرا._

این یه سوال نیس، یه دستوره که فکر نمیکردم اون بده. انتظار نداشتم که به دلیلی که اینکارو کردم اهمیت 

 .بده

 مهمه؟_

 آروم سرشو تکون داد اما من دیدم.

کاری بکنی. باید باور کنم باید اینطور  مهمتراز هر چیزیه که تابحال پرسیدم. خواهش میکنم بهم بگو چرا_

 که حتما دلیلی داشتی.

صداش خش داشت و من حاضرم تیر بخورم تا اینکه صداشو اینطوری بشنوم. من هیچوقت کارامو برای 

کسی توضیح نمیدم.اما میدونم که این یه مورد استثناست و اگه اینکارو نکنم برای همیشه اونو از دست 

 میدم.

 م صورتشو موقعی که دارم داستانمو میگم ببینم.رومو برگردوندم و نمیخواست

حدودا ده سال قبل، یه پسری کنار خیابون جکسون میرقصید. تقریبا هرموقع که ازاینجا میرفتم اونو _

 میدیدم. همون پسر، هرروز.

 مردم فکر میکنن وقتی تو رئیسی ، به جزئیات توجهی نمیکنی اما این کامال اشتباهه. وقتی تو قدرت رو مثل

. این یکی از اون جزئیات نبود. این نباید برام من در دست بگیری، جزئیات تنها تفاوت بین زندگی و مرگن

 معنی خاصی داشته باشه که هرروز یه بچه رو میدیدم ، اما یه چیزی درموردش بود.

 مکث کردم، سعی کردم صورت اون بچه رو بیاد بیارم و خودمو مجبور کردم که ادامه بدم.

عه که میدیدمش عجیب غریبتر میشد. اون باید مدرسه میرفت یا من اینطور فکر میکنم. اون بیشتر از هردف_

 .زده بود  بیرون بود و استخوون هاش هفت سال سن نداشت. مطمئن نبودم . اون خیلی الغر-شش 

 مدر خاطرات فسی کشید اما من نگاش نکردم.بخاطر توضیحی که درمورد اون پسر دادم کایرا وحشت زده ن

 غرق بودم.

یه روز بالخره وایسادم و به مدت شش ساعت روی یه نیمکت نشستم، اونو تماشا کردم که سبدی _
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روبروش بود و توریستها پول توش مینداختن. هراز چند ساعت، یه مرد یا یه زن میومد و پولها رو جمع 

های خالفکارها بودم که انواع اعتیادها و  میکرد و اون بچه همچنان به رقص ادامه میداد. اونقدر توی محله

 نوع مواد رو تشخیص بدم . معتادهای شیشه شناسائیشون سخت نیس.

 اُه خدای من._

 کایرا اینو زمزمه کرد، چون معلوم شد که میفهمه داستان به کجا میخواد بکشه.

اطر بیاد آوردن همچنان چشممو روی نقطه ای روی دیوار روبروم دوخته بودم، چون عصبانیتی که بخ

 خاطرات درونم ایجاد میشه چیزی نیس که بخوام اون ببینه.

 فقط بهم بگو اونها..._

 اون حرفشو قطع کرد و آرزو کردم کاش میتونستم بهش بگم داستان قرار نیس اینطور پیش بره.

ر بذاره ، یه نوع مخدر هس که از شیشه ساخته شده و میتونه هجده تا بیست و چهار ساعت روی بدن تاثی_

وقتی اون پسر رقصش روی خیابون آروم میشد، اونا سبدش رو برمیداشتن و میبردنش یه مقدار اونورتر. 

 اونروز من اونهارو تعقیب کردم و دیدم که اون زن ، مادر لعنتیش ،بهش شیشه تزریق میکرد.

 شنیدم. صدای بغض دار کایرا رو

 نه ..اون چطور میتونست؟_

رهای وحشتناکی با بچه هاشون میکنن و اصال امکان نداره بشه همه اون بچه ها رو بعضی از والدین کا_

 نجات داد.

 اصال نمیتونم درک کنم..._

 نباید هم درک کنی. اینجور اتفاقی اصال نباید بیفته ولی میفته._

 پس تو چیکار کردی؟_

ر لعنتیش و کسی بود که ما اون بچه، مادرش و اون عوضی که دوست پس چندتا از افرادمو خبر کردم._

 بهش مواد میرسوند رو گرفتیم.

 نگاهمو از دیوار برداشتم و همونطوری که دارم به بیرحمیم اعتراف میکنم به صورت وحشتزده کایرا دوختم.

اون بچشو مجبور کرد که روی قسمتی از پیاده رو که سطح شیشه ای داشت برقصه پس من هم کاری _

 یاد.کردم که همین بال سرخودش ب

کایرا دستشو جلوی دهنش گرفت انگار که میخواست با اینکار جلوی باال آوردن خودشو بگیره و منم 

 سرزنشش نمیکنم.
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عدالت خیابونی با یه مشت یا چندروز رفتن به زندان درست نمیشه. عدالت خیابونی چیزی فراتر از چشم _

یم کایرا. وحشتناک. بیرحم. بدون ذره ای دربرابر چشمه. عدالت وحشتناکیه. بیرحمانست. من اینطور آدم

 پشیمونی.

حس تنفر توی صورتش باعث شد برای لحظه ای آرزو کنم کاش آدم دیگه ای بودم. مردی که لیاقت اونو 

داره اما نیستم. شرایطم طوری بود که توی جهنم بزرگ شدم. با تنها راهی که بلد بودم تو خیابون ها دووم 

 پلکان تشکیالت جانی مورلو.آوردم، با باال رفتن از 

 توقع داشتم که به سمت در بدوه. بجاش اون یه سوال غیر منتظره ازم پرسید.نگاهمو ازش گرفتم و

 اسم اون بچه چی بود؟_

 روبیو._

 به مالفه سفیدی که توی مشتم بود نگاه کردم و توجهم رو به هر سمتی بغیر از اون معطوف کردم.

 بازم، اون نرفت.

 برای اون پسر افتاد؟ چه اتفاقی_

 خودمو بی احساس گرفتم و سعی کردم لحن صحبتم هم همینطور باشه.

مطمئن شدم که توسط یه خونواده خوب به سرپرستی گرفته بشه. خونواده ای که دوباره بهش آسیب نزنن _

تم. چون میدونستن مجازات اینکارشون چی خواهد بود. پول تحصیل در یه مدرسه خصوصی رو براش پرداخ

االن توسط کالج های ورزشی واسه بسکتبال معرفی نامه گرفته ولی میدونه که میتونه هرجایی که خواست 

 واسه تحصیل بره.

 .کایرا دستمو گرفت و من صورتمو چرخوندم که ببینمش

 اون زمزمه کرد.

 تو نجاتش دادی._

 کردم. شمن موقعی که مادرش دست خودش رو برید وایسادم و تماشا_

 رف زدنم جدی و بی احساس بود درست مثل خودم.لحن ح

 حق نداری منو مثل یه قهرمان بدونی چون تنها چیزی که نیستم قهرمانه._

 برق چشمان سبز کایرا رو دیدم.

من به یه قهرمان لعنتی نیاز ندارم الکالن. من به مردی نیاز دارم که از دفاع کردن از مردمی که نمیتونن _

 ترسه. هرچی میخوای بگو اما من به این میگم عدالت و شرف.از خودشون دفاع کنن ن
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 چشامو باریک کردم.

 تو نکته اصلی رو فراموش کردی._

 اون سرشو تکون داد و چونش به حالت لجبازی جمع شد.

نه ، تو نکته اصلی رو فراموش کردی. تو اینو نمیفهمی اما من میفهمم. حاضرم روی تمام زندگیم شرط _

چه تنها کسی نیس که تو از سرنوشت بدتر از مرگش نجاتش دادی. دقیقا چندتا بیگناه دیگه ببندم که اون ب

 رو اینجوری نجات دادی؟

 

 

                                         ***************** 

 

 

 

 «هجده سال قبل»
 

 بشدت سیا سازمان که کارتل بازنشسته و قدیمی سایرئیس منو فرستاده بود که مالقاتی با یکی از رو

ق مواد از جنوب کشور انجام میشد باید قاچا میکرد فک که هرکی. باشم داشته ویالیی در رو بود دنبالش

تمام این شهر لعنتی رو چک میکرد. جنگ برعلیه مواد یه جوک بود. چون این جنگ رو ما شروع کردیم و 

 جنگیه که هیچوقت تموم نمیشه.

و یکی دیگه در برگشتم بردارم. یه تبادل پول و اطالعات . یه چیزی که از  من قراربود بسته ای رو بیارم

. درطول ده سالی که  جانی مورلو یاد گرفتم این بود که اطالعات میتونه ارزشش از هرچیزی باالتر باشه

اما  گذشت، من از پله های ترقی تشکیالتش باال رفتم. تنها راه خارج شدن از این تشکیالت اینه که بمیری.

از اونجایی که من جایی برای رفتن نداشتم، قصد داشتم که همچنان در این تشکیالت بمونم و خودمو غرق 

 گناه و کثافت کنم.

بعد از اینهمه وقت دیگه مورلو بهم اعتماد کرده بود. و جالب اینه که خودمم دلیلشو نمیدونستم. این مردی 

خوره و جوری رفتار میکرد انگار که من کار دیگه ای بغیر که اینجاست و به آرومی تکیالشو داخل باغش می
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 از اینجا بودن ندارم هم انگار فهمیده بود.

 تو بسته رو داری؟_

 برای دومین بار اینو پرسیدم. مثل مورلو، عادت ندارم حرفمو دوباره تکرار کنم.

 بشین. دوست ندارم هی ببینم باالی سرم راه میری._

 لحجه دار بود.انگلیسی حرف زدنش هنوزم 

روی صندلی کنار پیرمرد نشستم، و انگشتام رو روی شلوارم گذاشتم. ممکنه این فکر به سر بقیه بزنه که 

توی گرمای نیواورلنز من توی این کت و شلوار ایتالیایی دست سازم درحال عرق کردنم، ولی خیاط مورلو، 

 جورجیو، فقط از پارچه های عالی و سبک استفاده میکنه.

کسی ده سال پیش بهم میگفت که قراره در آینده بجای شلوار و پیرهن پاره، کت و شلوار بپوشم، حتما  اگه

مسخرش میکردم . پنج سال پیش، بعد از اینکه وفاداریم روبه مورلو ثابت کردم، مورلو منو عضو حلقه داخلی 

 تشکیالتش کرد و جورجیو اولین کت و شلوار عمرم رو برام دوخت.

روی پوستم چیزی بود که هیچوقت فکر نمیکردم بهش عادت کنم اما االن برام عادی شده.  حس ابریشم

بالخره فهمیدم که چرا مردایی که کت و شلوار میپوشن حس اعتماد بنفس و قدرت بیشتری میکنن. این 

 دقیقا احساسیه که اولین بار خودمو روبروی آینه با کت و شلوار دیدم بهم دست داد.

وز اولین روزی بود که مورلو یه معلم برام استخدام کرد که التی حرف زدن های منو از سرم همچنین اونر

 بندازه و جوری در یادگیریم سریع بودم انگار که استعدادش توی خونم بود.

بنظر میاد که مرد باهوشی باشی آقای مونت. مورلو تورو بعنوان دومین جانشین خودش برای تشکیالت _

 ینطور نیس؟انتخاب کرده . ا

 آقا ، با تمام احترامی که براتون قائلم، من برای اطالعات اینجام. من باید جایی برم._

 پیرمرد مکزیکی سرشو تکون داد.

 من هیچوقت به روشهای شما آمریکایی ها عادت نمیکنم. در فرهنگ من ، همه چی فرق میکنه._

 نه در تشکیالت آقای مورلو.اینجا، ما وقت زیادی واسه منتظرموندن نداریم. حداقل، -

اون پیرمرد نامه کنارشو برداشت، همون نامه ای که حاوی اطالعاتی بود که درمورد توزیع کننده های مواد 

شهر و کارتل بود. قدرت اونها روز به روز زیادتر میشد و ما درنهایت مجبور میشدیم که باهاشون معامله 

 عضی مواقع غرور اون باعث میشد که خیلی کارهارو انجام نده.کنیم. مورلو احتماال موافقت نمیکرد اما ب

 وقتی پیرمرد نامه دستش بود دستمو دراز کردم اما اونو بهم نداد.
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 بهم بگو آقای مونت، تو آدم خوبی هستی؟_

 کمی به سوالش فکر کردم.

 این چه ربطی به کار ما داره؟_

 فقط کنجکاوی یه مرد پیر رو ارضا کن._

 ای تیرش نگاه کردم و حقیقتو گفتم. به چشمای قهوه

 نه نیستم._

 به چند دلیل انگار این جوابم اونو راضی کرد. لبخندی روی صورتش دیدم.

 به صداقتت احترام میذارم._

 لبخندش به همون سرعت محو شد.

ولی به رئیست احترام نمیذارم. اون مردمو میترسونه و بر همین اساس تشکیالتشو میگردونه. اما به _

 . قدرت واقعی و توانایی نگه داشتن قدرت به احترام مردم هم نیاز داره. هیچکس احترامی نمیذاره

حرفاش منو تحت تاثیر قرار داد و من فهمیدم که اون داره حقیقتو میگه. بازم صورتم جدی بود چون من به 

 مورلو وفادار بودم ولی به اون پیرمرد نه.

 ، هیچ ربطی به من نداره. هر مشکلی که با آقای مورلو داری_

 پیرمرد سرشو تکون داد.

 اگه بهت بگم که اون به دخترای کم سن و سال عالقه داره چی؟_

 .دندونامو بهم فشار دادم .انگار که اون پیرمرد نقطه ضعفمو میدونست

 تا وقتی که اونا قانونی و به دلخواه خودشون بیان پیشش ،به من هیچ ربطی نداره._

که مورلو به چه دخترایی عالقه داره .هرچی جوونتر و بلوندتر، بهتر. من قبلش مطمئن شدم  من میدونستم

که اونا قانونی و به اختیار خودشون اینجان و بزور آورده نمیشن. ممکنه آدم خوبی نباشم ولی منم محدودیت 

 های خودمو دارم.

 و اگه اونا قانونی و به اختیار خودشون نیان چی؟_

 دشدم و بهش نگاه کردم.از سرجام بلن

 برو سر اصل مطلب پیرمرد چون من اینجا حوصله بیست سوالی رو ندارم._

 احترام و صبرم ته کشیده بود.

 اون به کتم اشاره کرد:
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 خیاطت یه دختر داره. اون جوون و بلونده .چند سالشه؟_

زمان سیا کاری با اون این حقیقت که اون از اینجور چیزی خبر داشت مشکوکم کرد که چرا تا حاال سا

 نداشته.

 میخوای به کجا برسی؟_

نگاهش کردم و از این موضوعی که میخواد بگه اصال خوشم نیومد. قسمتی از مغزم به این فکر افتاد که 

شاید اینجوری میخواست وفاداری منو بسنجه. شاید این یه تست بود. شاید این یه چیزیه که با مورلو نقششو 

 کشیده بودن.

اهمیتی به دختر خیاطت میدی، حواست بهش باشه. چون بنظر میرسه اینروزا مورلو به قانونی بودن اگه _

 چیزی اهمیت نمیده.

فکر اینکه مورلو به گرتا، دختر چهارده ساله جورجیو ، همون سنی که هوپ داشت وقتی که جری میخواست 

 کرد. بهش تجاوز کنه ،دست میزنه، دقیقا همون حس کشتن رو در من بیدار

 توی لعنتی چی میدونی؟ و چرا داری اینارو بهم میگی؟_

 پیرمرد غرغر کرد.

 شاید منم مردایی که به بچه ها صدمه میزنن رو دوست ندارم. شنیدم که تو این مورد مثل همیم._

 نباید در مورد گذشتم اطالع داشته باشه. این غیرممکنه. اون

 جیبم گذاشتم.نامه رو از دستش بیرون کشیدم و اونو توی 

 تجارت کردن باهاتون خوب بود._

 همچنین آقای مونت . انتظار دارم بزودی ببینمت._

 

                                              *** 

 

 

 

 حرفهای اون پیرمرد مکزیکی منو چند روز درگیر خودش کرد.

فتم. بجاش منتظر موندم. امیدوار بودم من نامه رو به مورلو دادم ولی هیچی از چیزهایی که شنیده بودم نگ
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 که اون پیرمرد اشتباه کرده باشه.

وقتی مورلو جورجیو رو برای خرید مواد اولیه به ایتالیا فرستاد، یه حس بدی وجودمو فرا گرفت . گرتا و 

جورجیو در محوطه ملک تشکیالت زندگی میکردن . جورجیو زنشو از دست داده بود و مورلو بهش اطمینان 

 اده بود که در نبود جورجیو از دخترش مراقبت میکنه.د

منو همش بدنبال کارهای مختلف میفرستادن و این غیرممکن بود که کنار در اتاق گرتا مثل دستینی بخوابم 

یا اونطور که مواظب هوپ بودم مراقبش باشم. میخواستم که اون پیرمرد اشتباه کرده باشه ولی حس ششمم 

. تنها اتاقی  . موقعی که برگشتم از مجموعه راهروهای مخفی وارد دفتر مورلو شدممیگفت اون راست میگه

 بود که بدون اجازه نباید وارد شی و من اینکارو کردم، حرکتی که میتونست باعث از دست دادن جونم بشه.

 اما غریزم گفت که باید اینکارو بکنم.

موهای گرتا رو گرفته بود و داشت اونو روی میزش  نمیخواستم باور کنم دارم چی میبینم. دست بزرگ مورلو

خم میکرد. آلتش از شلوارش بیرون زده بود و لباس گرتا پاره شده بود. گریه و ناله گرتا گوشمو پر کرد و 

 فشار خونم باال زد.

بجای گرتا و مورلو، یه لحظه هوپ و جری رو دیدم. اون حس کشتن درونم غلیان کرد و اصال صبر نکردم 

 به عواقب کاری که میخوام بکنم فکر کنم.که 

تفنگمو از غالفش بیرون کشیدم و به آرومی از کنار در حرکت کردم ، لوله تفنگو قبل از اینکه بتونه حرکتی 

 کنه روی سر کچل مورلو گذاشتم.

 دستتو از روی بدن اون بردار._

 صدام تن آروم با رگه ای از خشم داشت.

 داری چه غلطی میکنی بچه؟-

 ورلو به حالت دستوری اینو گفت و صداش جدی بود.م

 همین االن از اینجا گمشو بیرون یا اینکه خودم میزنم میکشمت._

 دستتو از روی بدن اون بردار._

 هرکلمه رو با تاکید زیادی گفتم.

 تو قراره بمیری بچه. و من امید زیادی برای تو داشتم.-

 وشه چشمم صورت ترسیده گرتا رو دیدم. منظورم گرتاست، دور شد. از گ_مورلو از هوپ

 بهم بگو این اولین باره که تا بحال بهش دست زدی و من بهت شلیک میکنم._
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 گاییدمت بچه. تو حق نداری منو زیرسوال ببری. من میتونم سرتو بعنوان وزنه کاغذ روی میزم بذارم._

 گرتا؟_

 ود.بهش نگاه نکردم و همچنان تمام حواس و نگاهم سمت مورلو ب

 اون جوابمو نداد.

اینکه سر خودت بعنوان وزنه کاغذ  همین االن بهم بگو مورلو. بذار باور کنم که قبال بهش دست نزدی یا_

 اینجا گذاشته میشه.

 رئیسم بالخره فهمید که من جدیم.

دن با من بزور به دختره دست زدم. اون خودش اومد اینجا و التماسم کرد که باهام باشه. میخواست طعم بو_

 یه مرد واقعی رو بچشه.

 اون داره دروغ میگه._

 ی خش دارش اینو گفت.گرتا با صدا

 اگه این موضوع رو به کسی بگم منو میکشه.اون گفت _

 با لحن مرگباری پرسیدم.

 چندبار؟_

 هروقت که پدرم میرفت._

 به این هرزه احمق گوش نده . اون فقط میخواد جلب توجه..._

 لو ساکت شد.ماشه رو کشیدم و مور

موقعی که کارم باهات تموم شه آرزو میکنی کاش با این گلوله مرده بودی. گرتا، از اینجا برو بیرون. برو _

 داخل اتاقت و درو قفل کن و نذار هیچکس بیاد تو.

 اون دوید و به سمت در رفت و دستگیره رو فشار داد که من االن فهمیدم قفل بوده. 

یگفت. من اهمیت نمیدم که چرا اون میخواست مورلو بمیره اما میدونست اون پیرمرد مکزیکی درست م

 اینکارو میکنم. اون منو بازی داد ولی این جز کمترین نگرانی هامه.

همونطور که تفنگ رو پشت سر مورلو نگه داشته بودم، چاقو ضامن دار شش اینچیم که توی جیبم بود رو 

 ی زیادی رو ریخته بود و االن نوبت خودش بود.درآوردم. این چاقو برای مورلو خون آدمها

 قراره خیلی آروم بمیری عوضی کثافت._

 تو نفر بعدی هستی مونت._
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ضامن چاقو رو زدم و تیغش بیرون اومد. وقتی چاقو رو توی یکی از کلیه هاش فرو کردم، چهرش پراز درد 

 شد.

امروز، این تشکیالت مال منه. هرکی  نه ،تو داری اشتباه میکنی چون من قراره صاحب همه چی شم. از-

 باهام مخالفت کنه مثل تو میمیره.

 چاقو رو درآوردم و توی کلیه دیگش فرو کردم ، و خون همین االن هم داشت کت خوشگلشو کثیف میکرد.

 قرار نیس خیلی آسون و راحت بمیره.

کاغذ گذاشته شده بود. بقیه وقتی کارم با مورلو تموم شد، سر قطع شدش روی یه گوشه میز ، روی چندتا 

بدنش روی یه صندلی کنار صندلیم گذاشتم. صندلی مالقات کننده نه رئیس. بعدش، به اعضای باال رتبه 

 تشکیالت زنگ زدم که باهاشون درمورد تغییراتی صحبت کنم.

 تحول و انتقام بدون ریختن خون امکان پذیر نیس.

 

 

 

 

 

 

 فصل چهاردهم :کایرا               

 

 

 

 

 «حال»
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اما الکالن مونت اونطوری که فکر میکنه منو  از صورتش اینو فهمیدم که اون ازم توقع داره ردش کنم ،

 نمیشناسه. و ظاهرا، منم خودمو اونطوری که فکر میکردم نمیشناختم.

خوام داستانی که ماگنولیا تعریف کرد حالمو شدیداً بد کرد. داستانی که الکالن بازگوئیش کرد باعث شد ب

 بیشتر باال بیارم ولی بدالیل کامال متفاوتی.

 من اصال ازش نمیترسم. حتی یه ذره.

ونت هیچوقت تبدیل به یه بالخره ، در این نقطه از زندگیم دارم میفهمم که اون واقعا کی هس. الکالن م

. مطمئنم که  یکنهکتابهای داستان نمیشه اما تضمین میکنم که روبیو از اون بعنوان ناجیش یاد م درقهرمان 

 چند نفر دیگه هم هستن که اونو ناجی خودشون میدونن.

الکالن مونت بر اساس قوانین خودش زندگی میکنه. درمورد کاراش متاسف نیس. اما این بدین معنی نیس 

 که شرافتی نداره.

 ه زده باشی.تو عدالت رو اونطور که میدونستی اجرا کردی. فکر نمیکنم هیچوقت عمداً به بیگناهی صدم_

بخودت دروغ نگو و تظاهر نکن که نجات دادن چندتا بچه تمام کارایی که انجام دادم رو خنثی میکنه. اگه _

 بری به جهنم، مطمئنم نمیتونی روحی پلیدتر از روح من اونجا پیدا کنی.

 ه.اون واقعا به حرفاش اطمینان داره. اینو توی صورتش دیدم ولی فکر میکنم اون اشتباه میکن

میخوای بگم پَسِت میزنم؟ پس به چشام نگاه کن و بگو که اگه اتفاقی افتاد منو قربانی میکنی که خودتو _

 نجات بدی.

 چشمای تیره الکالن قبل از اینکه گرد بشه تو شوک فرو رفت.

 سعی داری چیو بهم ثابت کنی؟_

 بهم بگو ._

 بهش دستور دادم .

 یه کاری کن باور کنم._

 روی صورتش دیده شد.ماسکی از تنفر 

 امکان نداره._

لبخند پیروزی که روی لبم نقش بست احتماال به پیچیدگی احساساتیه که درونم جریان داره اما من اهمیت 

 نمیدم.

تو برای من حاضری بمیری. قبال اینو بهم نشون دادی. تو  برای نجات من جلوی من وایسادی اونم جایی _
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تو برسن و باید ه نکه خودت به درمان احتیاج داشتی نذاشتی دکترا اول بکه داشت تیر شلیک میشد . با ای

من میرسیدن. اگه میخوای کاری کنی که باور کنم تو هیوالیی ، باید کارای بیشتری انجام بدی چون ه اول ب

 تنها چیزی که میبینم مردیه که میتونه کنارم باشه.

 صورتش شوک زده بود.

بورت کردم هرکاری میخواستم انجام بدی. اینو تبدیل به یه داستان عاشقونه منِ لعنتی با ترسوندن تو مج_

 نکن کایرا. چون مطمئنم که اینطور چیزی نیس.

اون سرشو برگردوند و این بار، من دستمو دراز کردم و یکی از حرکتهای مورد عالقش رو انجام دادم. با 

 دم برگردوندم.دستم گونه زبر ته ریش دارش رو گرفتم و سرشو به سمت خو

من نیازی به داستان عاشقونه ندارم . فکر میکردم یه بار همچین چیزی رو تجربه کردم و خودت دیدی چه _

پایانی داشت. من واقعیت رو میخوام و تو واقعی ترین فرد زندگیمی. تو هیچکدوم از گناهانت رو مخفی 

 انگیزه ها باعث تفاوت تو با بقیه میشه. ا رو مخفی کردی و اونه نکردی بلکه انگیزه های پشت اون گناه

 موقعی که توی صورتش ذره ای ناباوری و شاید اندکی ...امید دیدم مکث کردم.

 اون اینو نمیفهمه که به امید نیازی نداره . اون همین االنشم منو داره.

به شدت میخواستم  تو منو با ترسوندنم مجبور به کاری نکردی. ممکنه یخورده ازت میترسیدم اما منم تورو_

شاید حتی بیشتر از اونقدری که تو منو میخواستی. ماگنولیا درمورد چندتا چیز درست میگفت، که شامل این 

بود که تو باعث میشی مغزم با بدنم درمیفته. اما اون درمورد مهمترین چیز اشتباه میکرد. اون بهم گفت که 

یقت اینه که من نمیتونم نذارم قلبم رو به تسخیر دربیاری من نمیتونم بذارم قلبم رو به تسخیر دربیاری. حق

 چون مطمئنا این بزرگترین پشیمونی در زندگیم میشه. قلب من مال توئه چه بخوای چه نخوای.

 چشمای الکالن برای ثانیه ای بسته شد. وقتی چشماشو باز کرد انگار که دارم به آدم متفاوتی نگاه میکنم .

 نمیدونستم چجوری باید ولت کنم. خدایا مرسی ، چون اصال_

 من ولت نمیکردم._

 من لیاقتت رو ندارم._

اون به چیزی که میگه باور داره. نمیدونم هیچوقت میتونم ذهنیتشو عوض کنم ولی تمام سعیمو میکنم که 

 بهش نشون بدم اون اشتباه میکنه.

 بهش نزدیکتر شدم.

 ه و من همین االنم تصمیممو گرفتم.خوشبختانه این موضوع بتو مربوط نیس. بمن مربوط_



65 
 

اون به آرومی دستشو دور بازوم آورد و با دقت منو به تخت و بدنش نزدیکتر کرد. گونم روی سینش قرار 

 گرفت . چونشو روی سرم گذاشت.

میبره ضربان ریتمیک  الکالن مونت ممکنه فکر کنه یه هیوالی خونسرده اما من موقعی که داره خوابم

 .شنیدمقلبشو 

 

 

 

 

 

 فصل پانزدهم: مونت             

 

 

 
 

 

همونطور که تنفس کایرا آروم شد جمالتش در ذهنم اکو میشه. بخاطر تمام گناهانی که مرتکب شدم، من 

الیق این زن نیستم اما ازش دست نمیکشم. با اینکه اون فکر میکنه من آدم شرافتمندیم ولی لعنتی ، من 

تعریف کردم، اون نباید اینطور آروم توی بغلم بخوابه اما خوابیده. شاید ، فقط  نیستم. بعد از داستانی که براش

 داره. شاید، حقیقتی درمورد چیزی که اون باور داره وجود

 من جون خیلیا رو گرفتم. و میدونم قبل از اینکه بمیرم، جون خیلی های دیگه رو هم میگیرم.
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 اما چیزی که اون گفت منو به فکر فرو برد.

واقعی ترین آدمی هستی که تابحال در زندگیم داشتم. تو هیچکدوم از گناهانت رو مخفی نکردی بلکه تو »

 «انگیزه های پشت اون گناها رو مخفی کردی و اون انگیزه ها باعث تفاوت تو با بقیه میشه.

تن که من اونا نمیخوام دروغ بگم که تمام کارام انگیزه های شرافتمندانه داشتن ، اما بیشترشون دالیلی دش

رو قابل توجیه درنظر میگرفتم ، نه اینکه بخوام اونا رو برای کسی یا حتی خودم قابل توجیه بدونم. پشیمونی 

 حسیه که هیچوقت نداشتم. بعضی از آدمها باید آدم بکشن و من مشکلی با اینکه اون آدم باشم ندارم.

نمیگم. چون اگه آدم دیگه ای بودم، دیگه اونو االن در برای کایرا، باید آرزو کنم کاش آدم بهتری میبودم اما 

 بغلم نداشتم.

االن که به زندگی وحشتناکی که داشتم و ازش جون سالم بدر بردم فکر میکنم به این باور که اون کسیه 

که برای من ساخته شده میرسم. ممکنه اونو بزور به زندگی خودم آورده باشم اما اون با خواست خودش 

د و این چیزی نیس که هرگز فراموش کنم. با تمام جونم و قدرتی که در اختیار دارم ازش پیشم مون

 محافظت میکنم. هیچکس به اون آسیب نمیرسونه. هیچوقت.

منم خوابم برد ولی مثل همیشه خوابم سبک بود. وقتی در باز شد، قبل از اینکه بدونم چی شده، تفنگمو از 

 ف در گرفتم.زیر بالشتم بیرون کشیدم و به طر

 جِی.

 موقعی که دستیارم رو دیدم تفنگمو پایین آوردم. کایرا همچنان در بغلم درحال خروپف کردنه.

 گزارش اسلحه شناسی از گلوله ای که از ماشینت بیرون کشیدیم اومده._

 و؟_

 جِی به سمت تخت اومد و گزارش رو تحویلم داد.

 هفت. ماورا صوت._کالیبر پنج-

هفت بخاطر اینکه قابلیت رد شدن از هر فلزی رو داره مورد استفاده کارتل هاست. اونها _گلوله کایبر پنج

تفنگ های نابود کننده ای هستند. و توی نیواورلنز، فقط یه کارتل خاصه که هردفعه از اون اسلحه استفاده 

 میکنن. ماورا صوت یعنی اینکه میخواستن معلوم نشه کار اوناست.

هفته. تیراندازی از سمت پشت بوم بود و من تونستم نور لیزر رو ببینم. این تنها _بر پنجقطعا یه اسلحه کالی_

 دلیلی بود که پیچیدم.

 جِی سرشو تکون داد.
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خیلی بد شد که نتونستی سریعتر از راه کنار بری رئیس. شاید اونموقع دیگه الزم نبود اینهمه خون بهت _

 تزریق کنن.

ایرا رو ریختن و برای اینکار همشون میمیرن. خیابون های نیواورلنز رو از گوربابای خون من. اونا خون ک_

 خونِشون قرمز میکنم. قبل از اینکه انتقام بگیریم بفهم کی اینکارو کرده . بعد همشون رو میکشیم.

 چشمای جِی گرد شد.

 همشون؟_

 سرمو تکون دادم. 

شب افراد رو جمع کن. ساعت دوازده همدیگه رو تک تکشون رو. بفهم تیرانداز کی بوده و تا قبل از نیمه _

 توی اتاق جنگ مالقات میکنیم تا یه نقشه بکشیم و بعدش میریم سراغشون. میخوایم بریم شکار.

 لب جِی با لبخند بیرحمانه ای کشیده شد.

 منظورت اینه که میریم آدم بکشیم._

 سرمو تکون دادم.

 میتونی بری._

 چشم رئیس._

 سته شد، کایرا تو بغلم از خواب پرید، لباش رو بهم فشار داد و صورتش رنگ پریده بود.همون موقعی که در ب

 چی شده؟ چیو از دست دادم؟ همه چی خوبه؟_

 همونطور که درد از صورتش میبارید بوسه ای به موهای قرمز آشفتش زدم.

 معلومه.هیچی. همه چی قراره درست بشه. اما تو به مسکن بیشتری نیاز داری. از صورتت -

 دهنشو باز کرد که باهام مخالفت کنه ولی انگشتی جلوی لبش گذاشتم.

 این اتفاق بخاطر من افتاد. من تورو به دنیای خودم آوردم. بذار ازت مراقبت کنم. بذار حلش کنم._

 باشه._

زیاد بود و  انگشتمو از روی لبش برداشتم و بوسه ای به لبش زدم، البته خودمم درد داشتم ولی آدرنالین خونم

 . اهمیت نمیدم که االن باید روی بخیم باند جدید بزنم چون قبلی خونی شده. چندان حسش نمیکردم

 هیچی نمیتونه جلوی منو از گرفتن انتقامم بگیره.

ی زدم رو جدی گفتم. برای اینکه اونا خون کایرارو ریختن، جون همشون رو میگیرم. همون حرفی که به ج

ا بهم شلیک کردن، قراردادی که با من در زمینه فروختن مواد بهم باهام بسته بودن فسخ لحظه ای که اون
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 نخواهند داشت. ئنم انتظار این واکنش بیرحمانهشد. اگه باهوش باشن، اونها آماده این جنگ میشن ولی مطم

 اما باید داشته باشن.

 هیچ رحمی برای کسایی که خون کایرا رو ریختن وجود نخواهد داشت.

 

 

 

 

 

 

 

 فصل شانزدهم: کایرا             
 

 

 

 

 

 

الکالن برای انجام کاراش از اتاق بیرون رفت و بهم قول داد که زود برمیگرده . وی بعنوان بادیگارد بیرون 

مردی با مودم بی سیم و کیف لب تابم که از ماشینم درآورده  ا افکارم تنها گذاشتن تا اینکهاتاق وایساد. منو ب

 اتاق اومد. االن میتونم کار کنم.بودن به 

باید درمورد اینکه الکالن چطور قضیه تصادف رو حل کرده کنجکاو باشم ولی صادقانه بگم، اصال اهمیتی 

 نمیدم. افکارم مشغول چیز کامال متفاوتیه.

 بهترین دوستم.

 یا شایدم بهترین دوست سابقم؟
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 ت به الکالن داد؟توی مغز ماگنولیا چی میگذشت وقتی که نوشتمو بجای بر

میخوام فکر کنم که اون بازم ازم مراقبت کرد ، کاری که همیشه انجام میداد اما دروغ گفتن به بهترین 

 دوستت همه چیزو زیر سوال میبره.

اون بهم گفت که معشوقه الکالن ناپدید شده. چجور تونست منو تبدیل به یکی از اونا بکنه؟ فهمیدم این 

ز الکالن بپرسم اما بین اونهمه حقیقت، نیازی نیس که این سوالو بپرسم. الکالن یه سوالیه که یادم رفت ا

 زن بیگناه رو نمیکشه و تا عمق وجودم میدونم که به من آسیب نمیرسونه. هرگز.

اما بازم ، ماگنولیا اونقدری که من الکالن رو میشناسم اونو نمیشناسه. اگه ذره ای فکر میکرد که احتمال 

 اینکارو بکنه... چجور تونست اینکارو بکنه؟داره اون 

اون از یه خواهر بهم نزدیکتره. من برای تولد خواهرام بهشون پیام میدادم و کارت تبریک میفرستادم اما 

برای ماگنولیا دنبال هدیه گشتم و اونم همینکارو برای من کرد. چندماه پیش برای تولدش چون دوست 

محبوبش شام سفارش دادم که به آپارتمانش بیارن و چاپ استیک نقره ای داشت کیمونو بپوشه از رستوران 

خریدم که بتونه با غذاش بخوره و با کیمونویی که پوشیده بود ست بشه. پس اون چطور تونست آنقدر راحت 

 با زندگی من قمار کنه؟؟

ی حس نمیکنم. نمیتونم دیگه همینطوری توی تخت بمونم. مسکنها دارن اثر میکنن و دیگه درد چندان

پرستار آخرین باری که اومد بهم سر بزنه سرممو قطع کرد و بهم گفت دیگه بهش نیازی ندارم. االن میتونم 

 درحالیکه در اتاق قدم میزنم به این فکر کنم که این کار ماگنولیا چه توجیهی میتونه داشته باشه.

 اما هیچی به ذهنم نرسید.

زندگیم رو داشتم، اما با یه مرد اشتباهی. یا اگه بخوام دقیق باشم، با یه بخاطر کارای ماگنولیا، بهترین شب 

 مرد درست که من رفتم با یه مرد اشتباهی ازدواج کردم.

یادم میاد چجور ماگنولیا سوپرایز شد وقتی بهش گفتم که من و برت چیکار کردیم. فکر میکردم که بابت 

ه که بالخره سرسختیم رو کنار گذاشتم اما اون فقط با اینکارم خیلی خوشحال میشه و بهم متلک مینداز

 شوک زدگی بهم نگاه میکرد.

 ماگنولیا احمق نیس. من اینو میدونم.

همونطور که الکالن گفت، ماگنولیا با بیرحمیش به این موقعیت رسید، اما من رقیبش نیستم. من دوستشم. 

 این طرز برخورد با بهترین دوسته؟ منکه باور نمیکنم. 

ا وقتی که اون مرد منو به مودم وصل کرد به هیچ جوابی نرسیدم. درحالیکه اون میرفت، وی نگاه مخالفت ت
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آمیزی بهم انداخت و سرشو به سمت تخت تکون داد ، مشخص بود که داره بهم اشاره میکنه که باید 

 برگردم به تخت.

 بفهمونم  گفتم.  به سمت تخت جاییکه لب تابم روشن بود چرخیدم اما برای اینکه بهش

 من فقط بخاطر این میشینم چون اینجوری کار کردن با لب تاب آسونتره._

 قبل از اینکه بخواد دوباره تنهام بذاره غرش قابل پیش بینی کرد.

به گوشیم خیره شدم و شستمو روی شماره ماگنولیا باال پایین میکردم و به این فکر بودم که باید بهش چی 

 بگم.

 بهش. فقط باید یه سوال ازش بکنم.درواقع لعنت 

 چرا؟

 روی شمارش زدم و منتظر شدم که تلفن رو جواب بده.

 

 

 

 

 

 

 

 

 کایراهم: فصل هفد                        
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خداروشکر که حالت خوبه ککه. شنیدم که یه نفر قصد جون مونت رو داشته و توی اون حادثه یه زن _

 خسارت جانبی باشی. داشتم از اینکه تلفنتو جواب نمیدادی دیوونه میشدم.باهاش بود. ممکن بود تو جز 

 تن صدای ماگنولیا هیستریک بود اما من خودمو مجبور کردم که مثل مونت سرد باشم.

 اگه هم جز خسارت جانبی میبودم، اونوقت باید کی رو سرزنش کرد مگز؟_

 اون عوضی هایی که آرزوی مرگ داشتن!_

نو توی این وضعیت قرار دادی. و من درمورد اینکه چطور شد تو نوشتمو بجای برت به چرت نگو . تو م_

 الکالن دادی جواب میخوام.

 ماگنولیا ساکت شد.

 چی شد؟ حرفی برای زدن نداری؟ فکر میکردی هیچوقت نمیفهمم._

 ککه..._

 ش دوختی.حتی سعی نکن انکارش کنی مگز. اون بهم گفت تو نوشتمو بهش دادی. تو برام پاپو_

 قبل از اینکه بفهمم از روی تخت بلند شدم و با دستای لرزون در اتاق قدم زدم.

 ب تر میشد.ارابطه دوستیمون لحظه به لحظه شکرسکوت بینمون طوالنی شد و با هرثانیه ای که میگذشت 

 خواهش میکنم چیزی بگو. من سعی میکنم بفهمم اما توباید دلیلشو بهم بگی._

کلمه صدام خش دار شد. با اینکه فکر میکردم دردش برام کمتر شده ولی انگار خیانتش هنوز با گفتن آخرین 

 برام تازه و جدید بود.

تو برام مثل یه خواهر بودی و منو دودستی تقدیم مردی کردی که فکر میکردی یه شیطان به تمام معنیه. _

 چه فکری باید بکنم؟ چرا اینکارو کردی؟

 ع به صحبت کرد ، انگار که جامون باهم عوض شد. هیچ حسی توی صداش نبود.موقعی که ماگنولیا شرو

تو به چیزایی که درمورد برت هاید بود گوش نمیدادی. تویی که باهوش ترین و منطقی ترین زنی بودی  _

که تابحال دیدم و با اینحال وقتی موضوع درمورد اون بود کامال غیرمنطقی میشدی. سعی کردم متقاعدت 

 لی تو گوش نمیکردی. اونقدر تورو جادو کرده بود که نمیتونستم کاری بکنم.کنم و

 میتونستی بهم بگی اون چی بود._
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حرفمو باور میکردی؟ هردفعه که چیزی میگفتم تو مدام اینو میگفتی که تا چه حد اون نیمه گمشدته. و _

 میدونستم همش دروغه.اینکه از این موضوع مطمئن بودی. لعنتی کایرا، تو خوشحال بودی و من 

اما چجوری میتونستم قلبتو بشکونم و بهت درمورد اون بگم؟ تو مثل یه خواهر برای منی و باید راهی پیدا 

 میکردم که خودت ببینی اون چی بود.

و اینکه نقشه بکشی من با مردیکه تابحال ندیدم سکس داشته باشم راهی بود که به ذهنت رسید؟ تو _

 دیوونه ای؟

 نه پام چرخیدم ، صدام هم مثل دستم میلرزید.روی پاش

وقتی توی دنیایی مثل دنیای من هستی فقط غرایزت میتونن به کمکت بیان و در این مورد من تقریبا یه _

 ذهن خونم.

 یه دستمو داخل موهام فرو بردم.

 معنی این حرفی که زدی چیه؟ تو داری از زیر جواب دادن به سواالم در میری._

قدم نزن و برو بشین. من دارم سعی میکنم بهت بگم چرا این معامله رو با عزیزترین آدم  ککه آنقدر_

 زندگیم کردم.

خُره ای دادم و متنفر بودم از اینکه اون میدونست دارم قدم میزنم حتی وقتی پیشم نیس . روی تخت 

 نشستم اما فقط بخاطر اینکه حس کردم سرم داره گیج میاد.

و چرا نه فقط روی زندگی من بلکه روی زندگی خانوادم، دوستام ، کارمندام ، تجارتم پس بهم بگو. بهم بگ_

 قمار کردی اونم فقط بخاطر اینکه اون غریزه لعنتیت اینو گفت .

وقتی به تمام دروغهایی که بهم گفت فکر میکنم معدم بهم میریزه... و اینکه چطور تک تک اون دروغها رو 

 مثل احمق ها باور کردم.

هت گفتم که برت هاید تورو حروم میکرد و تماشا میکردم که مونت هی معشوقه عوض میکرد بدون ب_

اینکه به یکیشون ذره ای اهمیت بده. ممکنه ذهن خون نباشم اما وقتی حس کردم که ممکنه مونت چطور 

 واکنشی بتو نشون بده، نتونستم اینکارو نکنم.

 تو با زندگیم بازی کردی!_

 نه._

 ز شور و شوق شد.صداش پر ا

من میخواستم بتو زندگی رو بدم که فراتر از تصوراتته. تو آدمی هستی که باید مثل یه ملکه باهاش رفتار _
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کنن. تو تمام صفات خوبی، وفاداری و واقعی بودن رو داشتی و زن قدرتمندی هستی. هر پادشاهی به یه 

ز اعماق وجودم میدونستم که اگه الکالن مونت ملکه مثل تو نیاز داره حتی اگه این موضوع رو ندونه . ا

 یکبار طعم تورو بچشه معتادت میشه.

اینبار ساکت شدم. نمیدونم بهش چی بگم . اون درست میگفت اما هنوز نمیتونم این موضوع که اون 

هردومون رو بازی داد رو هضم کنم. ماگنولیا نیازی به شنیدن جوابم نداشت چون هنوز حرفش تموم نشده 

 د.بو

حق با من بود . اما تو رفتی و با اون عوضی که حتی لیاقت نفس کشیدن توی هوایی که تو نفس میکشی _

 رو نداره ازدواج کردی. اگه میتونستم خودم بکشمش، اینکارو میکردم.

 و چرا به خودت زحمت ندادی درمورد این نقشه عالیت بهم حرفی بزنی مگز؟_

موافقت نمیکردی. من همیشه هرکاری که به صالحت بود رو انجام  چجور میتونستم ؟ تو هرگز با نقشم_

دادم. حتی اگه تو نمیدونستی یا نمیخواستی بدونی. تا جایی که تونستم ازت محافظت کردم . وقتی نیاز 

داشتی بهت کمک کردم. من نقشه کشیدم که تورو تبدیل به با ارزش ترین هوس مونت که تابحال تو 

 زندگیش داشته بکنم.

خسته میشد و منو میفرستاد به  منو مال خودش میکرد و بعد ازم یه هوس نه یه رابطه! چی میشد اگه اون_

 خدا میدونه کجا پیش بقیشون؟

 بهت گفتم که چطور اونو کنترل کنی و اینکارو کردی. حق. با .من .بود._

 کرده و این کامال توجیه پذیره! این لحن متقاعد کنندش روی مخم بود . اون باور داره که اینکارو برای من

 تو ممکن بود اشتباه کنی!_

 کردم؟اما اشتباه نکردم ._

دستی که توی موهام بود تبدیل به مشت شد. اگه اینجا بود اونو بخاطر این خودخواهیش و اینکه میتونست 

یدونه که باید با این کارش کل زندگی و دنیامو بهم بریزه خفه میکردم. حتی با اینکه قسمتی از وجودم م

ازش ممنون باشم، اما قسمت دیگه ای از وجودم ، قسمتی که یه مقدار افکار بچه گونه داره موضوع رو قبول 

 نمیکنه.

 چرا همچنان به این دروغت ادامه دادی؟ چرا وقتی اون سراغم اومد چیزی نگفتی؟_

بدنمو در  وساک زدن برای مردا  شه کردم. ازمن کاری رو کردم که باید انجام میدادم. مثل کاری که همی_

اختیارشون قرار دادن، تا انجام فداکاری هایی که قلبمو پاره میکرد. بهم بگو آرزو میکردی کاش اینکارو 
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 نمیکردم. بهم بگو میخوای برگردی به گذشته. ازت اینو میخوام.

باشه. سالها دوستی، و  نمیتونم و توهم اینو خوب میدونی. اما این باعث نمیشه که کاری که کردی درست_

 من باید از الکالن اینو که تو چندین ماهه بهم دروغ گفتیو بشنوم؟

الکالن ها؟ همینجا با یه کلمه تو بهم ثابت کردی که هر نقشه ای که کشیدم درست از آب دراومد. تو _

عاشقش ترسناکترین مرد این شهر رو با اسم کوچیکش صدا زدی و میدونی دلیلشو ککه؟ بهم بگو که 

 نیستی. یه کاری کن اینو باور کنم.

میخواستم به بهترین دوستم بگم که بره به جهنم چون متنفرم از اینکه چجور از اینکارش راضیه. بازم ، اون 

 حقیقت رو بهتر از من دید.

 من حتی نباید اینو بهت میگفتم._

 خنده ماگنولیا از پشت بلندگوی تلفن شنیده شد.

ن بخاطر کاری که کردم عذرخواهی نمیکنم. تو دقیقا همون جایی هستی که باید سر عقل بیا ککه. چو_

باشی. کنار مردی که به این شهر حکمروایی میکنه . الزم بشنوم اینو بگی چون شنیدم اون چطور تورو به 

 دابلین برد. این مرد عاشقت شده. ممکنه من چیز زیادی ندونم اما میدونم که حق با منه.

 اهی که باهاش انجام دادی رو توجیه میکنه؟ این چیزیه که میگی؟و نتیجه، ر_

 آره._

بخاطر اینکه توی صداش هیچ پشیمونی نبود حس بدی پیدا کردم. نمیدونم چرا اصال انتظار دیگه ای از 

ماگنولیا داشتم. اون هیچوقت بخاطر اینکه چی هس ، کی هس و چی بوده عذرخواهی نمیکنه. اما یه جای 

ه. من میخوام باور کنم علت کاری که کرده همونیه که گفت اما من اونو بهتر از خواهرای خودم کار میلنگ

 میشناسم.

 پس بهم بگو مگز. بهم بگو که فقط اینکارو بخاطر من کردی و هیچ نفعی بتو نرسید._

 تقریبا برای سه ثانیه ماگنولیا ساکت شد.

 تو واقعا میخوای موضوع رو به اینجا بکشونی؟ _

.  اگه میخوای هنوز به  ا همین االنم وسط این قضیه ایم مگز. دروغ بسه. انگیزه های پنهانی بسهم_

 .دوستیمون ادامه بدیم باید همه چیزو بهم بگی

 نمیتونی فقط خوشحال باشی که مردیکه همیشه میخواستی گیرت اومده؟_

 االن مشخص شد که حق با منه. اون خیلی چیزهارو بهم نگفته.
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 مگز. یا اینکه گوشی رو قطع میکنم و هرگز باهات حرف نمیزنم. االن_

حتی شنیدن این تهدید از زبون خودم هم ترسناکه. مثل اینه که برای بهم زدن دوستیم با اون، مجبور بشم 

 یکی از اعضای بدنمو از دست بدم.

ونت عاشق بهترین باشه. ولی حق نداری بد اخالقی کنی. من اول بتو فکر کردم. که چی میشه اگه م_

 دوستم بشه و زندگی منم بهتر بشه؟

و بالخره معلوم شد . بخاطر اعترافش سرم گیج رفت. با اینکه به یه انگیزه پنهانی مشکوک بودم . با 

 شنیدنش دود از سرم بلند شد.

 منظورت چیه؟_

ه فکر نمیکنی که اونا بتو از مغزت استفاده کن دختر. بذار بگیم اگه خواهرت با شاهزاده انگلستان ازدواج کن_

 هم رسیدگی کنن؟

 خندیدم، یا اینکه حداقل فکر میکنم صدایی که از گلوم خارج شد همین بود.

 حاال قضیه کامال برام روشن شد.

توهمین االن همش خودتو توجیه میکردی که همه کاری برای من کردی. تو زندگی منو گذاشتی وسط _

 دی. من فقط مثل یه پیاده تو بازی شطرنج تو بودم.اما از همون اول فقط بفکر خودت بو

فکر نمیکنی من لیاقتم اینه که زندگیم راحتتر بشه؟ من چیزایی شنیدم و انجام دادم که اگه تو بفهمی از _

شنیدنش مغزت منفجر میشه. میخوای بابت اینکه زندگیم یخورده آسونتر شده غر بزنی و نبینی همین یه ذره 

 رو؟

 ودمو فرا گرفت.احساس گناه وج

تو بهم گفتی هیچ حس پشیمونی بخاطر کاری که کردی نداری، برای اینکه با زندگیم بازی کردی پس _

 بخاطر چیزایی که گفتی و کارایی که کردی با حس ترحم من بازی نکن.

 هرزه نباش کایرا. هردومون میدونیم که تو این قضیه من بهتراز توام )هرزه بودن(_

 و هرزه ای.حق با توئه . ت_

 یه لحظه صدای در زدن اومد و ماگنولیا گوشی رو از خودش دور کرد و داد زد.

 صبر کن دارم میام._

 دوباره با من حرف زد.

قرار دارم. بایدبرم به چندتا کار برسم چون اینجوری زندگیمو میگذرونم. میخوای بخاطر کارم ازم متنفر _
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ه اول بتو فکر نکردم و اینکارو انجام دادم. تو جایی هستی که باشی؟ متنفر باش. اما حق نداری فکر کنی ک

 باید باشی ، با مردی که همیشه میخواستی باشی و همش بخاطر منه . االنم باید برم.

 مگز..._

 نه ککه. دیگه وقتی واسه شنیدن توهینات ندارم. سرم شلوغه._

قراره از توش چیزی دربیاد. بخاطر  تلفن قطع شد و گوشی رو پایین آوردم و بهش خیره شدم انگار که

 حرفهایی که ماگنولیا زد تنفسم تندتر شده بود و فشار خونم باال رفته بود.

ه که فکر میکنیم کسی رو خوب میشناسیم درحالیکه بعدا میفهمیم خیلی کم دربارش میدونستیم؟ با یچطور

 ماگنولیا و من حرفامون تموم نشده.اینحال نمیتونم انکار کنم که غرایزش درست کار کردن . در هرصورت 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل هجدهم :کایرا               
 

 

 

 

 

سعی کردم خودمو غرق کار کنم. اما نمیتونم. هنوز درگیر چیزاییم که ماگنولیا گفت. به مدت نیم ساعت راه 

 رفتم تا اینکه در باز شد.

میرسم. میخوام اونو بخاطر دروغاش این مردیه که بهترین دوستم مطمئن شد با کارایی که کرده بهش 
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سرزنش کنم اما خودمم با اخالقیاتم درگیرم. اگه اون نبود الکالن االن مال من نبود اما بدین معنا نیس که 

 هنوز بخاطر دخالت هاش ناراحت نیستم.

 اون به سمتم اومد و دستاش رو دور شونم اورد. یجورایی ،وقتی اون حتی لمسم میکنه آروم میشم.

 االن باید استراحت میکردی. اما االن عصبانی هستی. تو_

 درست میگی._

 اینطور در نظر میگیرم که جوابهات رو گرفتی._

 سرمو تکون دادم.

 میتونی باهاش کنار بیای؟_

 تن صداش اروم بود ولی بازم فهمیدم که در پس این سوالش چی رو ازم نپرسید.

 «این موضوع چیزی رو بین ما تغییر میده؟»

نگاه تیرش خیره شدم، همون نگاهی که خوب میشناسم، در مواقعی که بی احساسه، در مواقعی که  به

 احساساتش دیده میشه و االن یجورایی بین این دوئه انگار که به دقت منتظره.

 نه این چیزی رو تغییر نمیده._

ه سمت بدن خودش برق راحتی خیال رو در کسری از ثانیه در چشمهاش دیدم و بعدش به آرامی منو ب

کنار گوشم حرف بزنه رو پشت سرم گذاشت. قبل از اینکه کشید، یه دستش رو دور کمرم و دست دیگش  

 پیشونیم رو بوسید.

 خوبه. چون من االن ولت نمی کنم، مهم نیس که چطور یا چرا وضعمون اینطوری شد._

 بدنشو جذب میکردم. گوشم رو به سینش چسبوندم و همزمان که ضربان قلبشو میشنیدم گرمای

 هیچ چیز دیگه ای االن اهمیت نداره. این مرد مال منه.

 وقتی اون باالخره ولم کرد، یه چیزی رو توی صورتش حس کردم و پرسیدم:

 چی شده؟_

 بعد از مکالمه ای که داشتیم، منتظر یه چیز ناخوشایند بودم.

اد و برای آخرین بار وضعیتت رو بررسی کنه، تو قراره به سوئیتمون برگردی. همون لحظه ای که پرستار بی_

 وی میبرتت.

 سوئیتمون نه سوئیتش.

 مطمئنا من اونو ترجیح میدم به این..._
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 به دیوار های سفید و دستگاه های پزشکی اطرافم نگاه کردم.

 خب دیگه چی؟چی میشه؟میدونم خیلی چیز ها رو بهم نمیگی.-

 اد صورت من رو بخاطر بسپره لباشو بهم فشار داد.موقعی که بهم نگاه کرد جوریکه انگار میخو

خیلی چیز ها هست کایرا. همیشه خواهد بود. از بعضی هاش خبردار میشی و از بعضی هاش نه. ولی  _

 امشب میخوام چند ساعت رو به خودمون اختصاص بدیم.

 منظورت چیه؟_

 انگار که داره رمزی حرف میزنه و من اصال از حرفاش سر در نمیارم.

 میفهمی. با وی برو. هر وقت آماده بودی اون تو رو پیش من میاره. _

 اون سرشو پایین آورد . با بوسه ای محکم دهن منو برای پرسیدن سوال دیگه ای بست.

 بزودی میبینمت آتیش پاره._

 لبخندش رو موقعی که منو ول کرد و به سمت در رفت روی لبش دیدم.

 بره نگاهشو از روی من برنداشت. تا وقتی که چرخید تا از در بیرون

شکر کردم که ذهنمو مشغول به چیز  کردن جواب این سوال شدم و خدارو اون میخواد چیکار کنه؟ غرق پیدا

 دیگه ای کردم.

ورد وضعیت جسمیم پرسید و بهم پرستار یه دوز دیگه مسکن بهم تزریق کرد و چند تا سوال دیگه در م

 به چیزی برخورد نکنه. وری کرد که مواظب باشم سرمآیاد

بدون هیچ بحثی بدنبال وی از راهرو های داخلی که بخاطر زیاد بودنشون منو گیج کرد رد شدیم. بجای 

 اینکه از در بیرونی سوئیت بریم داخل، از راهرو های پشتی که سقف نقاشی شده داشت رد شدیم .

 قسم میخورم این باحال ترین جاییه که تا حاال رفتم. _

ما جلوی در براق مشکی وایسادیم. اون  وباال رفتن گوشه لبش بود تقریبا. بیشتر شبیه  یبا لبخند زد.وی تقر

یجور دستگاه با تکنولوژی پیشرفته. یه دستگاه  که روی در نصب بود جلب کرد. دستگاهیه منو به توج

 تشخیص اثر انگشت؟

 این دیگه چیه؟_

ر سبزی شانسی ،چهارتا انگشتم رو روی دستگاه گذاشتم و نو اون به دستم و دستگاه اشاره کرد. با یه حدس

 رو دیدم و در باز شد.

 . امنیت اینجا رو باال بردین؟یوا_
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 بهش نگاه کردم و اون سرشو تکون داد.

 توهم میتونی داخل شی؟_

 وی بازم سرشو تکون داد.

 چند نفر دیگه می تونن بیان به این سوئیت؟_

 اون سه تا انگشت نشون داد.

 پس، الکالن و ..._

 اون جوابی نداد . البته و تصمیم گرفتم که تا وقتی که الکالن به اون افراد اعتماد داره برام مهم نیست.

موقعی که پامو به داخل اتاق گذاشتم وی پشت سرم نیومد. در پشت سرمو بست و فکر می کنم که این 

 یعنی اون میخواد پشت در نگهبانی بده.

 ن اتاقه اما االن احساس متفاوتی بهش دارم.سوئیتمون. این همو

دیگه مثل یه زندان نیس ... مثل بهشته. اینجا همون جایی که مونت تبدیل به الکالن میشه. ما میتونیم 

 اینجا بیخیال بقیه دنیا بشیم.

دکوراسیون مشکی، سفید و طالیی دیگه برام عجیب نیست بلکه آرامش بخشه چون دلیلی که اون برای این 

 یش لبخند روی لبم میاد.آورکوراسیون آورد یه چیزی مربوط به شخصیت اونه و با بیاد د

الکالن مونت مردیه که شبیه تمام مردانی که تا به حال دیدم نیس و اگر چه اولین مردی نیس که اون رو 

 مال خودم دونستم ولی امیدوارم آخرین مرد باشه.

نوشته ای که روی  جعبه ای روی میز بود افتاد. اسمم با همون بصورت دایره وار آروم چرخیدم  و چشمم به 

 دست خط آشنا توجهمو جلب کرد.

 االن دیگه چی تو سرشه ؟ نوشته رو خوندم. 

 

 جعبه رو به اتاق خواب ببر. یه ساعت وقت واسه آماده شدن داری.»

 «بهم اعتماد کن.

 مثل بقیه نوشته ها میبود.اگر بخاطر دو حرف آخری که نوشته بود نبود، این نوشته هم 

 دستوری و سرد.

 اما اون دو حرف آخر  همه چیز رو تغییر داد که مشخص میکنه چقدر وضعیت بین ما تغییر کرده.

جعبه ای که منو بیاد جعبه روی تخت آپارتمانم انداخت رو برداشتم. البته عکس العملم با االن کامال فرق 
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 داشت.

م چون میترسیدم که اعضای بدن یکی از کسایی که دوستشون دارم رو توش آخرین بار، به ماگنولیا زنگ زد

 "چون اون برای ما نقشه کشیده بود."پیدا کنم اما اون نظرمو عوض کرد.

 اون افکار رو از سرم روندم. تصمیم گرفتم که امشب دیگه به اون فکر نکنم.

 شب من و الکالنه. نه هیچ کس دیگه. امشب،

،وزنش رو سنجیدم و همونطور که داشتم محتویاتش رو بررسی میکردم اونو با خودم به جعبه رو باال آوردم 

 اتاق خواب بردم.

 اما قبل از اینکه حتی بتونم فکر دیگه ای بکنم، سرجام خشکم زد.

 اینجا چه خبره؟

لباس پولکی کریستالی که به  لباس شب بلندی روی تخت بود و دامن بلندش روی زمین کشیده شده بود.

 خوبی میشناسم، چون دقیقا همون لباسیه که تو مجلس بالماسکه ماردی گراس پوشیده بودم.

 "اون چی تو سرشه؟"

 این سوال رو در اتاق خالی از خودم پرسیدم و جعبه رو کنار لباس گذاشتم.

 خاطرات اون شب همون لحظه ای که لباس رو لمس کردم باعث به جریان انداختن احساساتی درونم شد.

 بیاد آوردن تک تک جزئیات اون شب برای میلیونیم بار حرارت بدنم باال رفت. با

سر جعبه رو برداشتم و ورقه نازکش رو کنار زدم. روی همه چیز ماسکی بود که اون شب پوشیدم. شاید باید 

 اره.سوپرایز میشدم اما نشدم. اگه اون تونسته لباس روگیر بیاره مسلما تونسته اون ماسک رو هم گیر بی

ماسک رو روی تخت گذاشتم و ورقه های بعدی رو کنار زدم تا اینکه شورتی که اون شب برداشت و یه 

 جفت کفش پاشنه بلند خوشگل رو توش دیدم.

تقریبا فهمیدم که قراره چی بشه. ما قراره این خاطره رو دوباره تکرار کنیم. نمیدونم چرا اما اهمیت هم 

 م شبی دوباره تکرار بشه میخوام همون شب تکرار بشه.اگه قرار باشه که بخوا نمیدم.

 

 

 

وقتی شورت و کفش که خیلی سکسی تر و گرون تر از اونیه که اون شب بود رو برداشتم زیرش نوشته دیگه 

 ای رو دیدم.
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 ".همشو بردار هیچی نگو."

 قلبم تند تند میزنه.نوشته بودم و بخاطر حدسی که میزنم _این دقیقا همون کلماتیه که من اون شب توی 

 هر نقشه ای که کشیده ، من اماده ام.

 

 

 

 

 

 فصل نوزدهم :کایرا            
 

 

 

 

 

 

به زن متفاوتی که االن به  مقابل آینه تمام قدی دستشویی وایسادم و ماسکم رو روی صورتم قرار دادم، 

 نسبت قبل شدم، خیره شدم. 

عصبی و هیجان زده بودم. امیدوار اما ترسو. خوشبین اما  آخرین باری که کفش هایی اینطور بلند پوشیدم

مشکوک. امشب ،اعتماد به نفسی دارم که فکر نمی کردم هیچوقت داشته باشم و البته بخاطر جعبه آخری 

 که توی دستشویی پیدا کردم و هنوز نمیدونم که توش چیه نیس.

ش کردم، نیم تاجی که مناسب یه جعبه تقریبا شش اینچ عرض و سه اینچ طول داشت. موقعی که باز

 پرنسسه ،نه یه ملکه هست رو روی مخمل مشکی دیدم.

 "تو از روز اول ملکه بودی. قدرتمند ترین مهره شطرنج زندگی من"

دستامو پایین آوردم و به بازتاب خودم در آینه نگاه کردم.حتی با چند تا بریدگی و کبودی ،امشب مثل یه 
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 دشاهم هستم.ملکه بنظر میام و منتظر پا

لبخندی پر از پیروزی و غرور روی صورتم نقش بست و از آینه دورشدم. در طول سوئیت راه رفتم تا اینکه 

 به در بیرونی رسیدم و بازش کردم.

چشماش گرد شد و برای اولین بار لبخندی  وقتی چرخید، وی با حوصله بیرون در منتظرم وایساده بود.

و از چه سرنوشت بدی نجات داده چون هیچ نجکاو شدم که الکالن اوحقیقی روی صورتش دیدم. یهو کن

 شکی ندارم که وفاداریش به الکالن به اندازه ایه که حتی نمی تونم تصورشو بکنم.

 فکر می کنم دقیقا کارم رو به خوبی توی یه ساعت انجام دادم،تو اینطور فکر نمی کنی؟_

که ممکنه یه مقدار گیج باشم اما ظاهرم خوب شده. موهای نمیدونم چرا ازش پرسیدم . همین االن میدونم 

قرمزم به صورت موج موج پشتم ریخته شده و نیم تاج به خوبی روی سرم قرار گرفته و بعد فهمیدم که 

 اعتماد بنفسم باعث شده حتی بهتر بنظر بیام.

 زوش گذاشتم.وی سرشو تکون داد و بازوشو مثل یه جنتلمن به سمت من گرفت و من دستمو روی با

با سقف نقاشی شده برگردوند. منو به سمت باال و پایین برد و چند دور  ییاون منو به سمت همون راهرو

 چرخیدیم تا اینکه در مخفی باز شد و من در اتاقی که همه چیز به رنگ طالیی و سفیده وایسادم.

هم دیدم اما همچنین چلچراغ های این یه... سالن رقصه. باتمام پرده های زرق و برق داری که در راهرو 

کریستالی هم آویزون بود که نور رومانتیکی رو در اتاق ایجاد میکرد. سالن رقص اصال در سایز سالن رقص 

دیو و دلبر نبود اما کوچیکتر بود انگار که یه نفر این فیلم رو دیده باشه و از روش این سالن رقص ساخته 

د اتاق رقص هتل رزولت انداخت، که تمام اتاق طال کاری شده بود و شده باشه. سالن رقص همچنین منو بیا

 ی کراوات پوش که شامپاین به دست دارن رو تصور کنم.نیتونم مرداهمچنین م ستون های مرمرین داشت.

 متر بود. 20وی بازوشو پایین آورد و به سمت پارچه ای که به سقف وصل بود اشاره کرد. طول پارچه حداقل

 اییه که اون هس؟این همونج_

اینو پرسیدم و سرمو به سمت پارچه تکون دادم. فکرمیکنم که پشت پارچه یجور آالچیق باشه،که شبیه اون 

 شب بالماسکه بشه.

 وی سرشو تکون داد ولی یه انگشتشو باال آورد.

 پرسیدم :

 یه دقیقه؟_

 اون بازم سرشو تکون داد.
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 ه به سمت پرده ها می رفتم به سر تا سر بدنم میفرستاد.تپش قلبم تندتر شد و آدرنالین رو همونطوری ک

همانطور که از الی شکاف کوچکی به داخل نگاهی انداختم، نور تبدیل به رنگین کمونی از رنگ ها شد و 

اون نور ها به سمت پنجره پرنورتر می شد. انگار که مثل بالکنی داخلی بود و منظره ای از حیاط نورانی رو از 

 قشینه که توسط نور ماه کامل روشن شده بود میشد دید.میان شیشه ن

 شیشه نقشینه این مکان رو به جایی فراتر از فانتزی تبدیل کرده بود.

 "اینجا دیگه کجاست؟"

نرده ها رو گرفتم و صدای قدم های وی رو شنیدم که داشت دور می شد، همزمان همونطور که منتظر 

 فتی و انتظار میکردم.الکالن  شدم که بهم بپیونده احساس شگ

هیچوقت تا بحال نشنیدم. اما پوستم ناخوادگاه با اومدنش واکنش نشون داد در  صدای اومدنشو نشنیدم .

 حالیکه پرده پشت سرم یهو باز و بعد کامال بسته شد.

لبمو گاز گرفتم که جلوی حرف زدن خودمو بگیرم و دستامو دور نرده ها چفت کردم که نچرخم. مدت زیادی 

 نمیگذره که دستوراتش رو از سر ترس اجرا می کردم اما االن دلیلش کامال فرق میکنه.

 .عشق
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 : مونتبیستمفصل                 

 

 

 

 

 

 

 

 اون رو تماشا میکردم که به سمت مخالف من میرفت. در گوشه ی تاریکی وایسادم،

در سایه ها گذروندم، همونجایی که بهش تعلق دارم اما  شهشدم همانطور که زندگیمو همی درسایه ها پنهان

 کایرا ، اون به روشنایی تعلق داره.

 چونکه کمتر از این برای من یه راه حل نیست. هرطور که هس، راهی پیدا میکنم که اینکارو انجام بدم،

 میفهمونه که این دقیقا چیزیه که اون میخواد. صبرنکردن اون، قدم های استوار و شونه های راستش بهم

 اون هیچوقت جلوی من نترسید.

نه حتی اولین شبی که توی کتابخونه جلوی من وایساد و اون کت نخی رو از تنش در آورد و با اون تتو حنا 

 منو به مبارزه طلبید.

شده و اون باشکوه ترین زنیه که تا گور باالخره خود واقعیش یلیه چیز کامال متفاوته .کایرا ک اما االن این

 بحال دیدم.

 هرگز. دست های به خون آلوده من نباید اون رو لمس کنن اما من ولش نمی کنم .

بیصدا از اتاق رد شدم، توانایی که خیلی وقت پیش الزم بود داشته باشم  و االن هم ازش استفاده هایی 

جایی که سایه ای نیس میذارم، هیچ نور سفید رنگی میکنم. با یه بشکن پرده کنار رفت و قدم به داخل 

 نیست بلکه رنگین کمانی از رنگ هاست.

 شاید اینجا جاییه که ما بهش تعلق داریم.
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 نه در نور، بلکه جایی کامال خاص برای ما. نه در سایه ها،

ار کنه. نه اون پرده پشت سرم را انداختم. ماهیچه هاش واکنش نشون داد اما جوری نیس که انگار بخواد فر

 منتظره.. حداقل این طور فکر میکنم چون من االن اینطوریم.

 بر عکس جراحاتی که به تازگی داشتم، وقتی بهش نگاه میکنم هیچ دردی حس نمیکنم.

 نباید امشب اونو مال خودم کنم ، اینو میدونم.

 نمیکنم.باید تا زمانی که اون کامال خوب میشه صبر کنم اما در حال حاضر وقت تلف 

 باید اشتباهات گذشته رو درست کنم و خاطرات جدید بسازم. امشب،

قدم دیگه ای به سمتش برداشتم و به سمت موهای قرمز آتشینش که با اخالقیاتش جور بود کشیده شدم و 

اینو که اون همچنان منتظرمه رو دوست دارم. بجای اینکه به خاطرات اون شب برگردم، شبی که اون فکر 

من کس دیگه ای هستم، در همین لحظه ای که هستیم موندم و سعی میکنم خاطره عالی تری از میکرد 

 امشب و االن بسازم.

 چون امشب، اون دقیقا میدونه من کیم.

همین فاصله چند متری بینمون رو هم طی کردم و موهاش رو کنار زدم، موقعی که نیم تاج رو روی سرش 

 دیدم رضایت عجیبی بهم دست داد.

ون الیق تمام اون جواهراته و مطمئنم که نمیدونه تمام اون یاقوت هایی که روی تاج طالی سفیدی قرار ا

 گرفتن واقعین.

 گور مال منه.یلاز امروز واقعی میشه . کایرا ک دیگه تظاهر بسه. دیگه چیز های ساختگی بسه .همه چیز

 

 

 

 

 

 

 کایرافصل بیست و یکم:                    
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موهای بدنم از پیش بینی اتفاقی که قراره بیفته سیخ شدن. وقتی دهن مونت به اون قسمت مخصوص از 

 بدنم، جایی که شونم به گردنم وصل میشه نزدیک شد، ناله ای از لبم خارج شد. 

 نوک سینم از زیر لباس برجسته شد و کلیتورم بخاطر پرسینگم ضربانی میزد.

اما واکنش نشون میده. اون حتی بزور  آنقدر سریع به اون واکنش نشون بده.نمیدونم چطور ممکنه که بدنم 

 لمسم کرده.

نرده رو با انگشتام فشار دادم و خودمو وادار کردم که ولش  وقتی اون دندونشو روی پوست گردنم کشید،

این یه  نکنم. اون الله گوشم رو دندان گرفت و من نرم سرمو به عقب بردم و اونو روی شونش گذاشتم.

 حرکت از سر تسلیمه.

 اون هر اینچ از پوست لختم رو قبل از اینکه دامنمو باال بزنه و دستشو روی باسنم بزاره چشید.

 وقتی که فهمید من همین االنم خیسم غرشی از گلوش خارج شد.

رو  مزمان پرسینگمو ه ث افزایش هیجاناتم شده، این صدایی که قبال باعث میشد من بترسم ، االن باع

 لمس میکنه . از لذتش آه دیگه ای کشیدم.

هر درد دیگه ای که از قبل داشتم از جمله سردردی که تمام روز منو کالفه کرده بود کامال از بین رفت، 

دنم جریان دارن، اما نمیدونم بخاطر اون مرده یا مسکن هایی که بهم تزریق کردن، یا احساساتی که در ب

 بکنه هستم. کاری که میخوادمن آماده هر

کف دستشو باال آورد تا جایی که انگشتاش رو دور کش شورتم آورد و مثل قبل اون رو از پام در آورد. بجز 

 اینکه اینبار خیلی بهتر بود چون میدونستم قراره چه اتفاقی بیوفته.

آوری  دست الکالن به سمت من روی نرده ها نزدیک شده، اون ها رو فشار داد جوری که انگار بهم یاد

میکرد  دستمو تکون ندم. باسنمو به سمت عقب جایی که آلت بزرگشو توی شلوارش حس کردم فشار دادم. 

 میخواستم اون رو تحریک کنم.

دستش به همون سرعتی که دیده شد ناپدید شد سپس یکی از انگشتاش رو داخلم کرد و باعث شد آه دیگه 
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 ای بکشم.

اون یه اینچ از آلتشو داخلم کرد و صبر  .به واژنم برخورد کنه شنیدمصدای زیپش رو قبل از اینکه سر آلتش 

 کرد.

 نمیدونم منتظر چیه اما سرمو برگردوندم که بتونم چشماش رو ببینم.

 تر شده بود.که با این رنگین کمان بسیار زیباچشمایی 

 شاید این سرنوشته که من اونو اینطوری در یک نور جدید می بینم.

رشم وقتی . من هنوز اسیر نگاه خیتشخیص دادملبم گذاشت حرارت سوزان چشماش رو و موقعی که لباش ر

 بدقت. اما هیچ شکی نیس که به کی تعلق دارم. داخلم میکنه. به آرومی، واون هربار یک اینچ خودش

 الکالن مونت صاحب بدن، قلب و روح منه.

 

 

 

 

 

 

 فصل بیست و دوم: مونت        
 

 

 

 

 

 

ه زندگی هردومون رو عوض کرد، من اونو به آرومی، بدون هیچ عجله ای، و با دقت برعکس اون شبی ک
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زیاد مال خودم کردم. نه به خاطر زخم هایی که هر دومون داشتیم بلکه بخاطر اینکه امشب، شب متفاوتیه؛ 

 مهم نیس که شروعش مثل اون شب بود، همه چی عوض شده.

 الخره ارضا شدم .ب ، نمنقبض شد ی درونیشه هاوقتی که ماهیچ

وقتی آلتمو از داخلش بیرون کشیدم، اون رو چرخوندم، دامنشو ول کردم که بیفته ،شلوارمو درست کردم  و 

 نگاهمو روی صورت قرمزش انداختم.

ماسکش چپ شده ولی دیگه اهمیتی نداره . دستمو دراز کردم و نوار پشت سرشو باز کردم که ماسک بیفته 

 زمین.

 بود. نمادینتم نیس و ماسک اونم صرفا روی صورامشب، من ماسکی 

 سلطنتی میمونه. دانهم برهم ، اون مثل یه عضو خانتاج روی سرشو تنظیم کردم و حتی با اون موهای در

 اون گفت:

 مرسی._

 برای چی؟_

 برای اینکه هر وقت چیزی نیاز داشتم بهم دادی حتی با اینکه نمیدونم بهش نیاز دارم._

 گشتای کوچیکش رو در دست گرفتم و پشت دستشو بوسیدم.دستشو گرفتم، ان

 هنوز کارمون تموم نشده._

اون رو به خودم نزدیکتر کردم و لبش رو بوسیدم، کاری که هیچ وقت ازش خسته نمیشم. من قبل از اون 

 هیچ زنی رو نبوسیدم و اون تنها زنیه که در آینده هم اون رو خواهم بوسید.

اون مال منه و بعد از امشب، اون هیچ شکی در  نمیبوسه. لمس نمیکنه. هیچوقت. هیچ مرد دیگه ای اون رو

 این مورد نخواهد داشت .

 وقتی دستشو ول کردم و چشماش دوباره گشاد شد، اونو به سمت پرده بردم.

 بعدش، مکث کردم و ازش مهم ترین سوال زندگیم رو پرسیدم.
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 فصل بیست و سوم:کایرا             
 

 

 

 

 

 تو بهم اعتماد داری؟_

 الکالن موقعی که این سوال رو ازم پرسید نگاهش حس جدیدی داشت. 

 چجوره که هنوز این سوال رو ازم میپرسه؟

 البته._

 قبل از اینکه انگشتام رو ول کنه بوسه ای روشون زد.

یه چیز معمولی  من آدم تاریکی ام. هرگز نمی تونم با تو توی یه مکان عمومی باشم. بودن با من هرگز_

 نمیشه، هیچوقت تبدیل به چیزی که تو برای آینده نقشه کشیده بودی نمیشه. هیچوقت.

 اهمیت نمیدم. من یه چیز معمولی نمی خوام . من فقط تو رو میخوام._

 نمیدونم چرا بهم ایمان داری._

 میفهمه. باالخره و لبه کتش رو گرفتم. اون هنوز نفهمیده. اما یه روزیکردم دستمو دراز 

 رو مخفی نمیکنی. شخصیتت تو_

 من یه شیطان ملبسم._

 سرمو تکون دادم، اون خیلی اشتباه میکنه.

این چیزیه که تو فکر می کنی، اما من فراتر از ظاهرت رو هم میتونم ببینم. یه زیبایی خاصی در وجودته _

 که خودت نمیتونی ببینی مگر اینکه از طریق چشمای من ببینیش.

 .شوالیه های سوار بر اسب سفید تشبیه نکن کایرا. من اینجور آدمی نیستممنو به _

اون شیطان رو  نه ، نیستی. اما شیطان هم نیستی ، تو بیشتر شبیه مایکل )میکائیل( ، فرشته مقربی._

فتی و انتقام گرفتی. شکست داد. توهم از اونایی که توانایی نجات خودشون رو نداشتن دفاع کردی، ر



90 
 

 میتونی فکر کنی که شیطانی! اما فکر میکنم که تو خودت اون شیطان رو از بین میبری. که بخوایچقدر هر

 چشمای تیرش قبل از اینکه پرده را باز کنه برای لحظه ای گشاد شد.

الکالن منو از طریق راهرو های مخفی برد و اصال دستمو ول نکرد ، تا وقتی که جلوی دستگاه امنیتی 

یه همون دستگاهی بود که وی جلوی در سوئیتمون نشونم داد وایسادیم. اون انگشتاشو پیشرفته ای که شب

 روش گذاشت و در کنار رفت و من فهمیدم این راه به کمد سوئیتمون میرسه .

 یه روزی بالخره این راهرو های مخفی رو یاد میگیرم._

 اون بهم لبخند زد.

 یه روزی همشو یاد میگیری آتیش پاره._

 ر ما بسته شد و اون به سمت من چرخید.در پشت س

بهت گفته بودم ازت محافظت میکنم و اینکارو میکنم. با تمام جونم. این بهترین راهیه که سراغ دارم. یه _

 جعبه دیگه هم امشب برات دارم کایرا!

 دستمو زمانیکه از دستشویی رد شدیم و به اتاق خواب رسیدیم سفت گرفته بود.

 دور دستگیره آورد تند تند میزد و حرفاشو تو سرم مرور کردم. قلبم موقعیکه دستشو

 نکنه اون منظورش...

قبل از اینکه بتونم جمله توی سرمو تکمیل کنم الکالن دری که از اتاق خواب به سمت اتاق نشیمن بود رو 

ه یکیشون باز کرد و دیدم که دومرد اونجا منتظرمون بودن. دوتاشون لباس مشکی پوشیده بودن  بجز اینک

 یقه سفید خاصی داشت.

 پدر روحانی، ما آماده ایم._
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 فصل بیست و چهارم: کایرا     

 

 

 

 

 

 "دو روز بعد"

ما به پوشش خبریمون درمورد تعداد اجساد شناسایی شده اعضای کارتل که هر روز در نیواورلنز افزایش _

از طرف پلیس اعالن شده بجز هشداری که داره اطالعات جدیدی در پیدا میکنن ادامه میدیم. بیانیه ای که 

 اختیار ما نذاشته :

 در خانه بمانید. فقط در مواقع ضروری از منزل خارج شوید.

تاکنون خسارات جانبی کمی به شهر وارد شده و مقامات خواهان این هستند که وضعیت در همین حد باقی 

خون اینکه  نکه مطمئن نیستیم که عامل این حمالت چه چیزیه، حتی بابماند. در شبکه های اجتماعی ، با ای

ساکنین بعضی از محالت ادعا میکنند که بیشتر از ترس، حس امنیت بیشتری  و خونریزی زیادی اتفاق افتاده

 یکنند.م

و من هیچ حس عذاب وجدانی نسبت به این اتفاق ندارم. این ها فقط بدلیل علت و خون و خونریزی شده 

قبل از تمام این اتفاقات، منم یه شهروند ترسوی این  علوله. عمل و عکس العمل. تعادل رو ایجاد کردن .م

شهر بودم که برام سوال بود چه اتفاقی داره واسه این شهر میفته ولی االن من این اتفاقات رو جور دیگه ای 

 میبینم.

جا رو امن تر میکنه. اون باهام تماس الکالن مونت باعث ترس و وحشت این شهر نیست. اون داره این

نگرفته .در این دو روز ، وی در طول روز پشت در اتاقم نگهبانی میداد و شب موقع خواب که من در اتاق 

 خواب بودم اون در اتاق نشیمن که احتماال خوابش هم سبک بود میخوابید. 

احتیاج دارم  شته. االن فقطمن امن ترین جای ممکن هستم و تحت نظر چشمان یه محافظ از جان گذ

 به خونه برگرده.الکالن 
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 در این حین ، سعی می کنم که خودمو با کار غرق کنم.

 "تمپرنس"تلفنم زنگ خورد. 

 هی .اوضاع روبراهه؟_

آره ، به کارمندا گفتم که به کارشون ادامه بدن. رستوران هنوز بسته هس. و نگهبانا طوری نگهبانی میدن _

 بودن. نمیدونم چطور پول واسه اینکار جور کردی ولی... خوشحالم که اینکار رو کردی. انگار که تو ارتش

دستی روی صورتم کشیدم، یکبار دیگه با خودم کلنجار رفتم که بهتره بهش حقیقت رو بگم یا اینکه هر چی 

 کمتر بدونه به نفعشه. حداقل، برای االن بهتره.

تو یا هر کس دیگه ای که در کارخونه هستین در خطرین، ما اگر فکر میکنی که حتی برای یه ثانیه ، _

 کارخونه رو کامل تعطیل میکنیم و بر طبق نقشه همه اونجا رو تخلیه میکنن.

رئیس، ما کارخونه رو تعطیل نمیکنیم. ما آنقدر هم ترسو نیستیم. خیلی بیشتر از چند تا گلوله باید باشه که _

ه ما مرتب تقاضای بیشتری میشه و من هی رد میکنم چون اصال ما رو از ویسکی ساختن منصرف کنه. ب

 امکان نداره که تولیدمون رو آنقدر افزایش بدیم.

 با لباس خواب روی فرش اتاق خواب درگیر امنیت و سالمت الکالن بود و بعد به اینکهابتدا مغزم که 

 نشستم درگیر شد معطوف کار تجاریم شد.

 مت هامون رو افزایش بدیم.مواد اولیه و تقاضا. باید قی_

 تمپرنس برای چند ثانیه ساکت شد.

 چرا من بهش فکر نکردم؟_

 اع بهم ریخته شد.تو فکر کردی، فقط یه مقدار اوض_

 آوری سالی که داشتیم خندیدیم.هردو با به یاد

 در مورد افزایش قیمت با هم گفتگو کردیم و بعدش تمپرنس به سراغ موضوع بعدی رفت.

قیقه پیش دستیار اجرایی پادشاهان جادویی بهم زنگ زد، و اون نگران اینه که ماردی گراس همین چند د_

امسال بخاطر افزایش خشونت خیلی خطرناک میشه. اون ها همین االنم در مورد اینکه بخوان مراسمشون 

ون بی رو کنسل کنن بحث میکردن. حتی با اینکه چند ماه تا این مراسم فاصله داریم. بهش گفتم که ا

منطقه ، فکر کنم قانعش کردم که الزم نیست آنقدر عکس العمل نشون بده؛ اما ممکنه که بخوان تو 

 باهاشون صحبت کنی و قانعشون کنی.

 اون ها نمی تونن کنسل کنن._
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 منم همینو بهشون گفتم اما اگه اون ها اینکارو بکنن.._

 مغزم به سرعت به یاد قرار داد افتاد.

قرارداد رو بیارم ، مگه ما در صورتی که چند روز مشخص از مراسم مونده باشه چیزی در بزار قسمت فسخ _

 داد نذاشتیم؟نسل نکردن و جریمه دادن توی قرارمورد ک

 تمپرنس با هیجان گفت:

 چرا، اینکارو کردیم._

 کپی قرار داد رو درآوردم و نسخه پرینت شده رو خوندم، بعدش تقویم رو چک کردم.

بخوان االن مراسم رو کنسل کنن ؛ باید پنجاه درصد پول خرید رو بدن، خیالم حسابی راحت  اگه اون ها_

 شد.

 امکان نداره که اونا بخوان نصف پول خرید رو برای کنسل کردن مراسم بدن ، مگه نه؟_

 نه ؛ خانم. میخوای زنگ بزنم و بهشون یادآوری کنم یا خودت زنگ میزنی؟_

 دم و به قدم زدنم در اتاق ادامه دادم.به بقیه راه حل هام فکر کر

من بهشون زنگ میزنم و  دوستانه باهاشون صحبت میکنم. اینطور عنوان میکنم که خیلی بد میشه اگه _

 اونا بخوان بخاطر ترس از چیزی که خیلی طول نمیکشه مراسم رو کنسل کنن. 

 تمپرنس پرسید:

 دن این خشونت؟نکنه تو حس ششمی چیزی داری در مورد چقدر طول کشی_

 البته که نه._

 اینو گفتم که البته خیلی هم دروغ نبود.

اما میتونم بهشون بگم بخاطر یه ترس غیر منطقی یه تصمیم تجاری بد نگیرن و براشون بهتره که االن _

 قرارداد رو فسخ نکنن.

 پس اینو رو دوش تو میذارم رئیس . فکر میکنم تو بگی بهتر باشه._

 ضوع بعدی چیه؟منصفانه هست. مو_

کنه  مشخصا اون نمی خواد اصراریجف دوون میخواد بدونه که کار برگزاری تور های توریستی چی شد؟_

 که االن برگزار بشن.

 ما هنوز آماده نیستیم . چیز دیگه ای نیست؟_

 فکر میکنم همش همین بود بجز اینکه ...._
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 سوالش رو نصفه گذاشت.

 چی؟_

 نگرانتم. تو هنوز جای امنی هستی؟همش_

 به اطرافم که در حال حاضر لوکس ترین و امن ترین ساختمان شهره نگاه کردم.

 من جام امنه . قول میدم. _

 و دیگه نمی خوای چیزی بهم بگی؟_

االن نه و بزودی بر میگردم. همونطور که گفتم ، اگه فکر میکنی که خطری هست ، تو از طرف من _

و ساختمون رو تخلیه کنه. مامور های امنیتی تو رو به  ونه رو تعطیلبگی که فورا کارخمیتونی به لوئیس 

 خونت میبرن و از این بابت که کسی آسیبی نبینه مطمئن میشن .

 ما هیچ جایی نمیریم . لوئیس هم این کارخونه رو تعطیل نمیکنه._

همم اما از همشون چجور تونستم در این مدت اینطور وفاداری کارمندان رو بدست بیارم، اینو هرگز نمیف

 ممنونم.

 .اگه اتفاقی افتاد منو در جریان بزار _

 . تو هم همینطور.حتما_

قای جوزف ، دستیار اجرایی پادشاهان جادویی داشتم و به اون آبعد از اینکه گوشی رو قطع کردیم، تماسی با 

حبت کردم که اوضاع یادآوری کردم که شرایط فسخ قرار داد چی بود. بعد از اینکه چند دقیقه باهاش ص

 روبراه میشه اون قبول کرد که مراسم رو کنسل نکنه ؛ اینم یه پیروزی برای امروزه.

 همون موقعی که گوشی رو قطع کردم ، دوباره شروع به قدم زدن کردم.

تا وقتی که نتونم الکالن رو با چشم خودم ببینم؛ نمی تونم نگرانی رو از خودم دور کنم و با هر ساعتی که 

 میشم. یگذشت ، بیشتر و بیشتر نگرانم

 

 

 

 

 



95 
 

 

 مونت فصل بیست و پنجم:         

 

 

 

 

 

 از ساکسون پرسیدم:

 چند تای دیگه موندن؟_

 در عرض هفتاد و دو ساعت، ما تقریبا نیواورلنز رو از شر تمام اعضای گروه ادواردو خالص کردیم.

 چهار تا. اونا مثل فاحشه ها توی ساختمون قایم شدن._

 اون آدمکش بنظر میرسه که از ترس افراد کارتل حالش بهم خورده.

 بیشترشون رو تو کشتی، پس توقع کمتری هم ازشون نداشتم._

 ساکسون سرشو به آرومی تکون داد.

 درسته._

کایرا منو با مایکل، فرشته مقرب مقایسه کرد،که بدالیل ترسناکی منو به یاد اسم قبلیم انداخت. اما ما به 

اما  عدالت الهی نیستیم. درسته که من بدنبال انتقام گرفتن از هر قطره خونی که ریخته شده هستم ،دنبال 

اشی نمیتونی بدون کشتن، به این بیشتر تالفی کاری هس که کارتل انجام داد. موقعی که در موقعیت من ب

 یاد بدی که از اونا قوی تری.مردم 

 کنی . تک تکشون رو.عبرت می درس تو همه اونارو تبدیل به نه ،

بره ، رقیبش قدرتش زیادتر میشه، اما با این تفاوت که اون رقیب میدونه  تی این گروه در نیواورلنز از بینوق

 چه اتفاقی واسه دشمنی که بهم احترام نذاشت افتاده.

 ما یه بیانیه میدیم و این البته بیانیه خوبی نیست.
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افسر ه هایی دارم که بیشتر از یه قه ضد گلوله و اسلحلباس مشکی پوشیدم، درست مثل ساکسون، جلی

در هنگام جنگه. ما نیم مایل دورتر ، روی پشت بام ساختمونی نشستیم و منتظر حرکتی از  نیروی دریایی

 چهار عضو کارتل هستیم.

تن یه پیام واضح هم برای کارتل مکزیک فرستادم که اگه یه نفر دیگه رو از مکزیک برای کمک اینجا بفرس

 دعوت برای یه جنگ خونین در نظر میگیرم. بعنوان کارت من اینو

 یه نفر دیگه کنار ما اومد و من و ساکسون هر دو در کمتر از یه ثانیه اسلحه هامون رو به سمتش گرفتیم.

 رنسوم دوتا دستشو باال برد.

د کنه؟خبرگزاری زود باش بهم شلیک کن. بعدش دیگه کی میخواد وقتی اونا مردن اجسادشونو ناپدی_

 پیدا کرده.پلیس چندتا جسد میشه اگه بفهمه دیوونه 

حرفای رنسوم درست بودن و من و ساکسون هر دو توجهمون رو به ساختمون روبرو دوختیم. ما تصمیم 

 گرفتیم که فقط چندتا جسد رو الزمه بزاریم که هم مردم ببینن هم کارتل مکزیک.

 ی میدی؟تو پول گیرت میاد ، دیگه چه اهمیت_

منِ لعنتی که قبرکن نیستم. من یه قاچاقچی ام. استعدادم داره به هدر میره. بهتره باورکنی که من نرخم _

 رو از این به بعد زیاد می کنم.

 از ورای شونم نگاهی به رنسوم انداختم.

 نمیخوای یه تفنگ برداری و از این یکنواختی بیرون بیای؟_

 .اون یه چاقو بلند رو بیرون کشید

ترجیح میدم که به هدفم نزدیک باشم. یجورایی مثل این ضرب المثل که میگه اگه میخوای دشمنت رو از _

 بین ببری باید بذاری بهت نزدیک بشه . مدل کشتن من بیشتر اینجوریه. نه از این فاصله.

نن ولی دقیقا به رنسوم بود. اون دوتا مرد ممکنه با هم کار ک "گاییدمت"ساکسون غرشی کرد که به معنی 

 دوست محسوب نمیشن و اصال فرصتی برای زدن بهم از دست نمیدن.

 حرکاتی رو مشاهده کردم._

 ساکسون اینو گفت و انگشتشو روی ماشه تفنگ دوربرد گذاشت.

 چجوری از این فاصله تونستی..._

 قبل اینکه رنسوم جملشو کامل کنه ، ساکسون با تفنگش شلیکی کرد.

 توی دستم بود دیدم که سر یکی از اون ها مثل هندونه ترکید. از طریق دوربینی که
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 شلیک خوبی بود._

 به آرومی زمزمه کردم و ساکسون نگاه ریزی بهم کرد.

 همشون شلیک های خوبی بودن._

اعتماد به نفس ساکسون یکی از دالیلیه که اون تنها شخص برای انجام کارای حساسمه. اون ترجیح میده 

 کنه، چون به گفته خودش خیلی سرنخ به جا میمونه ولی من به حرفاش اهمیت نمیدم.که برای من کار ن

 میاد. غ زیادی بهش میدم. اون خودش کنارمن بهترین رو استخدام میکنم و مبل

یکی از همین روز ها ، میدونم که اون ناپدید میشه و یه کاری میکنه که نتونم پیداش کنم. اما این اتفاق 

 نکار تموم بشه نمی افته. قبل از اینکه ای

 پس سه تای دیگه موندن؟_

 ساکسون سرشو تکون داد.

 من تیم رو به داخل ساختمون میفرستم . وقتشه که این قضیه رو حتی بیشتر شخصی کنم._

 

 

 

 

 

 

 :مونتفصل بیست و ششم          
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ازش محافظت کنم، که شامل این  وقتی کایرا رو به دنیای خودم آوردم، این تبدیل به یه وظیفه برام شد که

بود که اون هرگز نفهمه چه تهدیدات جدی ای وجود داره.  یکی از این عوضی ها وقتی که اون کنار من بود 

 ، بهم شلیک کرد، به همه چی گند زد . امشب اون ها بهاشو می پردازند و ما به این قضیه خاتمه میدیم.

نسوم ما رو در داخل محوطه ساختمون کارتل برد، اما نمیدونم و یا حتی اهمیت نمیدم که چجور ر

همه چی روبراه بود. جِی از طریق بی  همونطوری که به زیر ایوان حیاط رسیدیدم و از ماشین پیاده شدیم ،

 سیم صحبت کرد.

فرضیه هامون درسته از آب دراومد رئیس. همه جا امنه . هدفت توی اتاق نشیمنه . بعد اینکه از راهروی _

 روت رد شدی به راست بپیچ اون موقع میتونی ببینیش.روب

برام کوکائین و شیشه و قرص بیاره و مواد  وی میزم نشست و قبول کرد کهاون ادواردوست ، مردی که جل 

نیواورلنز رو تامین کنه. من خیلی باهاش منصفانه برخورد کردم ولی اون از حدش گذشت. قوانینمو زیر پا 

 سخ کرد.گذاشت. قرار داد رو ف

 االن هم مجازات میشه.

سپر جلو شلیک کرد به حسابش رسیده شد و هیچی بغیر از اینکه ک تیرانداز پایین رتبه ای که به اون ت

 رئیس دستور اینکارو داده نگفت. االن ، رئیسش باید پاسخگو باشه.

میرفتم حصاری در  خلدااومدم. همونطور که به سمت  زد در ماشین ضد گلوله رو باز کرد و من ازش بیرون

راهرو دیدم که احتماال مربوط به نگهبان هایی که چند روز پیش بهشون شلیک شد . زد دنبالم اومد و من 

 بهش اشاره کردم

 اونا رو بردار. _

 حتما رئیس._

 یه سیگار کوبایی در آوردم و قبل از اینکه به زد عالمت بدم که درو باز کنه چند تا ُپک زدم . ساکسون ،

سوم و یه گروه از بهترین افرادم ما رو در هر زاویه ای پوشش میدادن . البته نه اینکه کس دیگه ای برای رن

 آسیب رسوندن مونده باشه.

قدم به داخل گذاشتم و صدای کفشام روی کف راهرو منعکس شد و همونطور که ِجی گفته بود به سمت 

 راست پیچیدم.
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بود و با دو یا سه زبان مختلف داشت تهدید میکرد .بهرحال،  ادواردو ترسان روی صندلی خودش نشسته 

 برام مهم نیست.

 تو بخاطر اینکارت میمیری مونت. میمیری. تو و هر کسی که دوسش داری._

 با یک نفس دود سیگار رو بیرون دادم.

 تو و بزنی جیب به پول کلی و شهرم به بیای که گذاشتم من. گذاشتی پا زیر قوانینو که بودی کسی تو_

 کنی؟ شلیک من به کردی جرات

 !نکردم شلیک بتو لعنتی منِ_

 .بود جاری روش سر از عرق و زد بیرون دهنش از تُف

 ارو کرد. اون اعتراف کرد . اون گفت تو بهش دستور دادی.اینک آدمت_

 صدام کامال بی احساس بود.

 اون دروغ گفته!_

 چجور بدونم تو دروغ نمیگی؟_

 ه زد انداختم. از شونم نگاهی ب

 اون قیچی باغبونی رو بیار._

در حالیکه زد به سمت ادواردو میرفت اون به سمتم حرکت کرد. چند لحظه بعد فحشاش تبدیل به فریاد شد 

 بود.ش انگشت حلقبه نزدیک  انگشت کوچیک دستش قطع بشه. انگشتدرست قبل از اینکه 

 تور هیچ کاری رو ندادم.تو بخاطر اینکارت میمیری. من دس لعنت بهت مونت!_

 دوباره به زد عالمت دادم.

فریاد هایی اتاق رو پر کرده بود اما تنها چیزی که تصور میکردم صورت رنگ پریده کایرا بعد از تصادف بود 

 که سعی میکرد بیهوش نشه.

 تو با من یا آدمهای دوروبرم درنمیفتی._

 درنیفتادم. اون یاغی شد و خودش اینکارو کرد._

باید بهتر تشکیالتت رو کنترل میکردی. بخاطر اون و بخاطر این حقیقت که تو حتی یه قطره خون پس _

 زن منو ریختی، زندگیت به پایان  میرسه.

در نگاه تیرش که تنفر، خشم و ترس رو درونش داشت نگاه کردم ؛ کاری که من دارم با اون میکنم اصال 

 نیست.قابل مقایسه با کاری که اون با بقیه کرده 
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 نمیدونم در مورد چی داری حرف میزنی مونت._

 زدمم به بیرون فرستادم. یکبار دیگه دود سیگار رو با با

 هیچ استفاده دیگه ای برای من نداری. پس_

 زد قدمی به عقب برگشت و بهش عالمت دادم.

 این عوضی کثافت رو از زندگی فالکت بارش خالص کن. اون ارزش وقت من رو نداره._

پاشنه پام چرخیدم و به سمت راهروی جلویی رفتم. قبل از اینکه صدای گلوله ای در هوا بپیچه و روی 

 شنیدم.ادواردو رو تا ابد ساکت کنه صدای فحشهاش رو 

 

 

 

 

 

 

 کایرافصل بیست وهفتم:            

 

 
 

 

نین هشدار داده شده که در نیواورلنز حاکم بود بنظر میرسه که این هفته به پایان رسیده. به ساککه وحشتی »

 با احتیاط فعالیت های روزانشون رو انجام بدن. اما دیگه هیچ گلوله ای شلیک نمیشه.

 .«اینکارو بکنهای رو داریم که در آینده پلیس هنوز بیانیه ای صادر نکرده. اما ما همچنان توقع بیانیه 
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                                        ********** 

 

 

 

 

 هر ساعتی که میگذره حس میکنم که هر لحظه بیشتر و بیشتر عقلمو از دست میدم.با 

دیگه هیچ  اخبار هنوز در مورد اتفاقاتی که در این هفته افتاده صحبت میکنه ولی موضوع اون عوض شده.

 پس الکالن کدوم گوریه؟ صدای شلیک گلوله ای نمیاد ،

شیمن تا اتاق خوابم در این سه روز مشخص کردم  ولی اصال تقریبا یه مسیر خاص برای قدم زنیم از اتاق ن

 برام مهم نیست . تنها چیزی که االن میخوام اونه که سالم و در امان برگرده.

کار تنها چیزیه که منو از دیوانگی دور نگه داشته. کارخونه هنوز داره با تمام قواش کار میکنه. لوئیس قبول 

اون رو گرفتن. اونا بهم یادآوری کردند که ما اینجا از هیچ چیز نمی نکرد که بره و کارمندام هم طرف 

 ترسیم.

تمپرنس هم یه رئیس فوق العاده هست ، پس ما تونستیم خیلی از کار های تجاریمون رو انجام بدیم. اما 

دن بخاطر موندن و ادامه داکارمندام مطمئنا من باید یه روزی به کارخونه برم، حتی اگه بدلیل تشکر از 

 کارشون تو کارخونه باشه.

چرخیدم که یه دور دیگه توی اون مسیر روی فرش قدم بزنم که با شنیدن صدای تق تقی به در سر جام 

 خشک شدم.

 اصال در نمیزنه.دلم میخواست فکرکنم اون آدم الکالنه، ولی میدونم که نیست. چطور؟ چون اون  

برای صبر کردن ته کشیده، که به این معنیه که هر شده و همین االن هم تمام ظرفیتم حتی االن ظهر 

حواس پرتی ، چیز خوبی برام محسوب میشه. به سمت در رفتم و اونو باز کردم و دیدم که وی با ظرف نهار 

 وایساده.

 بیا داخل._

 موقعی که با سینی غذا داخل اومد درو پشت سرش بستم.
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 گی؟میدونی اون کجاست؟میتونی چیزی در این مورد بهم ب_

وی سینی رو روی میزی که هر روز روش غذا میخورم گذاشت و به سمتم چرخید. حالت صورتش ناخوانا 

 بود.

میتونی حداقل بهم بگی اون حالش خوبه؟چون اگه بفهمم اون حالش خوب نیست  و اینو ازم پنهون کرده _

 باشی جهنم به پا میکنم.

 ری اونو بترسونه.ژست ترسناکی بخود گرفتم انگار که این میتونه یجو

 اون غرشی کرد.

 این االن یعنی چی؟_

 صدام جوری بود انگار که چیزی نمونده که خودداری خودمو از دست بدم.

 وی به سینی غذا اشاره کرد.

 االن هیچ اهمیتی به غذا نمیدم وی. فقط بهم بگو. اون حالش خوبه؟_

 وی سرشو تکون داد.

 حداقل یه چیزی بدونم. پس کدوم گوریه؟قضیه تموم شده؟من باید_

 ن نداد و منو شدیدا نومید کرد.وی به این سوالم هیچ واکنشی نشو

 به سمت در برگشت ولی من نگهش داشتم. 

 نرو .هنوز نه. من اینجا دارم عقلمو از دست میدم. میشه فقط بشینی و با من صبر کنی؟_

 چشماشو باریک کرد ولی بهرحال برگشت و به سمت میز اشاره کرد.

 تو بشین ، من میخورم. باشه؟_

اون سرشو تکون داد و نشست و قبل از اینکه غذا رو جلوی من بکشه سر بشقاب رو برداشت. موقعی که 

 چنگال رو گرفتم دستم میلرزید و بزور تونستم مزه غذایی که قورت میدادم رو بفهمم.

 چند ساعت بعد واسه شام هم همین رویه رو تکرار کردیم.

 ن مونت نیومد.بازم ، الکال

 اون کدوم گوریه؟
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 مونتفصل بیست و ششم:                 

 

 

 

 

 

به آرومی قدم به داخل حموم چسبیده به دفترم گذاشتم و کتم رو در آوردم و اونو روی زمین پرت کردم. به 

 ون بشورم.دستام نگاهی انداختم بعدش شیر آب رو باز کردم و صبر کردم تا آب داغ بشه و بدنمو با صاب

. با اینحال ، هیچ حس دستهام آلوده به خونه، هنوزم حس میکنم  مهم نیست چند بار دستمو شستم

 پشیمونی ندارم.

 من کارهای ضروری انجام میدم.

 احترام. ترس، وحشت،

اینطوری حکومت میکنم. اینجوری من از افرادم محافظت میکنم. بعد از انتقامی که ما در این چندروز 

هیچکس دوباره قدرت منو زیر سوال نمیبره و فقط کسی که دوست داره بمیره جرات میکنه که  گرفتیم،

 قطره ای از خون کایرا رو بریزه.

 بخار غلیظی روی آینه بود. 

 موقعی که دستام رو خشک کردم اونو روی شیشه کشیدم و بخار روشو پاک کردم.

دارم که ببینم شیطان از آینه بهم نگاه میکنه. اما این بار، من بندرت به تصویر خودم در آینه نگاه کردم. نیاز ن

من چیز بیشتری میبینم و اون قطرات خون روی لباس سفید برف مانندم نیست. نه، من دارم مردی هدفمند 

 میبینم . مردی که حاضره بخاطر محافظت از چیزی که براش مهمه خیابانها رو غرق به خون کنه.

دلم میکشید رو داشتم. بازم چیزی برای از دست دادن نداشتم. االن ، چیزی نیست قبل از اون ، من هر چی 

 که برای محافظت از اون ندم. هدف. این چیزیه که قدرت رو از ضعف جدا میکنه.

من هروقت به آینه نگاه میکنم آدم با . کایرا گفت انگیزه باعث تفاوت در دنیا میشه. شاید اون درست بگه 



104 
 

میبینم، اما اگه کایرا مردی که درونمه رو میبینه، من میتونم باهاش کنار بیام، تا وقتی که افتخار و نجیب ن

 بتونم اون رو نگه دارم.

 بقیه لباسامو از تنم در آوردم و زیر دوش رفتم و تمام قطرات خون رو از بدنم شستم.

 من همیشه بیرحم خواهم بود. خشن . محافظ چیزی که مال منه.

این قسمت از وجودم رو ببینه. هرگز، اما من میتونم بخشی از وجودم رو که هیچکس ندیده اون الزم نیست 

 ی باشه.به اون نشون بدم. امیدوارم که همین کاف

                              

 

                                *************** 

 

 

 

کمی از تم ،مثل همیشه بی صدا وارد شدم. نورشوقتی از طریق راهرو های مخفی قدم به کمد دیواری گذا

 اتاق خواب میومد. اما بغیر از اون همه چی تاریک بود.

 همونطور که به سمت روشنایی میرم قدم هام بیصدا بود.

 به سمت اون.

دستش دور گوشیش  اون وسط تخت خوابیده، موهای قرمزشو به شکل گوجه ای آشفته ای در آورده و

 که منتظر بود زنگ بخوره.انگار فشرده بود. 

من باید بهش زنگ میزدم. باید بهش میگفتم که حالم خوبه. اما به این شرایط جدید عادت ندارم. امیدوارم 

دفعه بعدی برای این موضوع نباشه، اما نمی تونم دروغ بگم که نیست. همیشه یه دفعه بعدی وجود داره. یه 

 تهدید دیگه. یه نفر دیگه که باید بمیره.

 ا زُل زدن به زنم در تخت فهمیدم که الزم نیست فردی باشم که عدالت را حتما خودم اجرا کنم.ب

من باید اینجا باشم . با اون. مطمئن شم که اون تنهایی نمی خوابه اونم در حالیکه زیر چشمش حلقه های 

ندلی برداشتم و روش سیاهه. میخوام که اون رو بیدار کنم. یا حداقل برم کنارش بخوابم. اما بجاش یه ص

 نشستم و در تاریکی تماشاش کردم.
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 فصل بیست و نهم:کایرا              

 
 

 

 

وقتی از خواب پریدم، بخاطر یه کابوس وحشتناک بود. کابوسی که در اون الکالن هرگز به خونه نمیاد چون 

 کنن.خونش ریخته شده و جسدش ناپدید شده بود و هیچوقت نتونسته بودن پیداش 

 نه._

 با خودم زمزمه کردم.

 نه ، اون باید به خونه برگرده._

 دستامو دور خودم آوردم و کز کردم.

 من خونه ام._

 سرمو به سمت اون صدای بم که متعلق به مردیه که چند روزه دلم میخواست که دوباره روی اون صندلی

 ببینمش چرخوندم.

 کردم مردی.خداروشکر، فکر_

 به طرفش دویدم.و میساد از تخت پایین اومدم در حالیکه داشت وای

 در نور کم ، تونستم بفهمم که چهرش به سختی سنگه، اون مونته. نه الکالن.

 من نمردم._

 تو آسیبی دیدی؟ چه اتفاقی افتاد؟ چی شده؟_
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روی پاشنه پام وایسادم که درست نگاهش کنم. چیزی که واقعا میخوام اینه که دستمو روی هر اینچ از 

 نش بکشم تا خودم چکش کنم.بد

 هیچی نشده. من خوبم._

از این بهونه استفاده کردم که همین چند اینچ فاصله بینمون روهم ازبین ببرم و بپرم تو بغلش و اونم بازوشو 

 دورم آورد و منو سفت به سینش چسبوند.

بدنش نباشه اما واقعا  هیچ ناله ای نکرد پس امیدوارم به این معنی باشه که جای زخم گلوله ی جدیدی تو

 هیچ زخم جدیدی روی بدنش ندیدم.

من خیلی نگران تو بودم. دفعه بعد، میخوام حداقل یه زنگی، پیامی یا یه عالمت خفاشی چیزی بهم بدی. _

 سر تکون دادن ها و غرش های وی هیچ فایده ای نداره. من باید بهم ثابت بشه که تو خوبی.

 با دست بزرگش پشت سرمو گرفت.

 عالمت خفاشی؟_

 عطرشو تنفس کردم و اصال هم اهمیت نمیدم که دارم مثل دیوونه ها رفتار میکنم .

 تو خیلی شبیه بتمنی. پس آره ، یه عالمت خفاشی هم خوبه._

 سینش تکون خورد و فکر کنم که داره بهم میخنده ولی فعال نمیخوام سرمو از روی سینش بردارم.

 المت نمی فرستن درسته؟میدونی که خفاش ها اینطوری ع_

با من بحث نکن الکالن. کارتو بدتره که بعنوان یه شوهر ،شب اول ازدواج زنتو ول میکنی و هیچی مبنی _

 بر زنده بودنت هم نمیفرستی .

 لباشو روی شقیقم فشار داد.

 این اولین بارمه که بعنوان شوهر همچین کاری میکنم. مطمئنم بازم از این گَندها میزنم._

 امو باریک کردم و به باالی سرم نگاه کردم.چشم

 : بزار همسرت بدونه تو زنده ای، مخصوصا وقتی که کار انتقام گیریت تموم شده.1قانون شماره _

همسر. هنوزم نمیتونم باورکنم که دوباره این عنوان نصیبم شده، اما این حقیقت داره. من عهد بستم و بهش 

 وفادارم.

 چشمای تیرش برق زد.

 االن قانون تعیین میکنی؟ تو_

 چونمو باال آوردم 
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 آره ، من با پادشاه ازدواج کردم . حس میکنم بخاطر اینکار آزادی های مشخصی دارم._

 اون منو بیش تر به سینش چسبوند.

 هنوز نمیتونم باور کنم که تو بله رو گفتی._

 .دستمو از روی کمرش برداشتم و شستمو روی گونه تازه شیو کردش کشیدم

 البته که اینکارو کردم. من عاشق توام._

 احساسات در صورتش نمایان شد و هر لحظه این احساسات واضح تر میشد.

 تو واقعا منظورت این نیست._

به چشمان تیره و سوزانش که همیشه باعث میشه ازش بترسم و همزمان کنترل بدنمو ازم میگرفت و حاال 

 منو تحریک میکنه نگاه کردم.

 میبستم؟؟ "تا زمانیکه مرگ ما رو از هم جدا کنه "نی اگه عاشقت نبودم پیمانفکر میک_

 تو تحت حمایت منی...._

 شستمو روی لبش گذاشتم و حرفشو قطع کردم.

و دارم .این تنها چیزیه که میخوام .و اگه مجبور باشم بقیه عمرمو بهت ثابت کنم که واقعا عاشقتم، من تو ر_

 اینکارو میکنم.

 ترکت نمیکنم. هیچوقت.هیچوقت _

 قولش مثل قول من مجاب کننده بود و فکر میکنم که اوضاعمون خوب بمونه.

خوبه. خوشحالم که سر این موضوع توافق داریم. حاال منو به تختمون ببر. ما هنوز یه شب عروسی باید _

 جبران کنیم.
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  مونت فصل سی:               

 
 

 

 

 

 به اندازه عمل اثر نداشتن. حداقل ، تا این لحظه و این زن . کلمات هیچوقت در زندگی من

 من عاشق توام._

هر دفعه که این کلماتش در سرم اکو میشه باعث افزایش آدرنالین و هوسم میشه. من لیاقت دوست داشته 

م . شدن رو ندارم. نه توسط اون. نه توسط هیچکس. اما به این معنا نیس که قبولش نکنم. اونو نگه میدار

 ازش محافظت میکنم.

دزدی کردم و آدم کشتم و حاضرم همه این کار ها رو دوباره انجام بدم، اگه  من دروغ گفتم؛ خیانت کردم؛

 قرار باشه که با این زن جلوی قاضی و کشیش وایسم.

 کاری نیست که برای اون انجام ندم. 

م اما این آرامشم چندان طول وقتی به سمت تخت رفتم ، اونو مثل یه موهبت خاص روی تخت گذاشت

 نمیکشه. آدرنالینی که چند روزه توی خونمه چیزی نیست که بتونم از بدنم بیرونش کنم.

 من باید زنمو بکنم. اونو مال خودم بکنم. خودمو داخل اون بکنم تا وقتی که هردومون فریاد بزنیم.

 یجوری، اون اینو فهمیده. 

 اضحه.کایرا وقتی صحبت میکنه صداش قوی و و

 هرکاری میخوای بکنی رو میخوام._

غرشی از گلوم خارج شد و کتمو بیرون آوردم و اونو پرت کردم. کایرا هم با همون سرعت لباسمو از تنم در 

آورد و دستام به سمت شلوارم رفت و اونا رو هم در آوردم تا حدی که جلوش لخت وایسادم و آماده بودم که 
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 در بیارم. لباس های اون رو هم مثل خودم

 اما کایرا یه انگشتشو به سمت من گرفت.

اگه تنها چیزی که در دنیا داشتی همین لباس هات بود هم تو رو همینقدر دوست میداشتم. تورو همینقدر _

 میخواستم.

 نمیدونم چطور کلمات درست رو بگم چون درعمرم هرگز اینکارو نکردم اما برای اون، یاد میگیرم.

 بزودی.

 دارم همین االن.بهت نیاز _

 

 

 

 

 

 فصل سی و یکم:کایرا              

 

 

 

 

 

الکالن وقتی که لباس خواب حریرم رو از تنم در میاره مثل وحشی ها میشه. موقعی که لباشو روی لبام 

میذاره ناخن هام مثل شب اولی که کنار میز شام بودیم توی شونش فرو رفت .احساساتمون هنوز همونقدر 

امو از روی شونش برداشت و کمرمو روی تخت گذاشت و به آرومی بدنمو بوسه بارون کرد و قویه. اون دست

 واظب بود که صدمه ای بهم نزنه.م

 اون هنوزم بانداژ روی بدنش بود اما هیچ اشاره ای مبنی براینکه دردی داره نکرد.

 اون قبل از اینکه روی زانوش خم بشه شرتم رو پاره کرد.
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 خیسی.همین االنشم برام _

دهنمو باز کردم که جوابشو بدم اما بجاش آهی از دهنم خارج شد چون لباشو به پرسینگم نزدیک کرد. چه 

 برتری ناعادالنه ای و البته برتری که ازش ناراضی نیستم.

الکالن یه کاری میکنه که بار ها فریاد بزنم تا وقتی که انگشتامو توی موهاش فرو کردم و صورتش رو 

 م آوردم. وقتی لباشو دوباره روی لبم میذاره مزه خودمو میده و از این موضوع خوشم میاد.روبروی صورت

 نوبت منه._

 اون سرشو تکون داد.

 البته که نه، من نمیتونم صبر کنم._

اون باسنمو گرفت، آلت بزرگشو روبروی واژنم قرار داد و هوس از صورتش میبارید. اون صبر نکرد و منم 

 نه.نمیخوام که صبر ک

 یک حرکت. فقط با یک حرکت داخلم شد. چندین بار اینکارو کرد تا اینکه درونم ارضا شد.

 دوستت دارم الکالن مونت._

 

 

 

 

 

 

 فصل سی و دوم: مونت                  
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من از دستم در رفت چند بار کایرا ارگاسم داشت ولی وقتی آروم کنارم دراز کشید بدنمو روی بدنش گذاشتم 

 ممکنه شب ازدواجمون رو نداشتیم ولی اون شب رو براش جبران میکنم.. 

 هنوز درگیر چیزیم که اون گفت. در واقع چیزی که فریاد کشید.

 دوستت دارم._

هیچوقت  من هیچوقت معنی کلمه لعنتی دوست داشتن رو نفهمیدم. وقتی بدون دوست داشتن بزرگ بشی ،

 ه برات هیچ معنی خاصی نداره.حسش نکنی ، دیگه تبدیل به چیزی میشه ک

 من همین االنم میدونستم که حاضرم بخاطرش تیر بخورم. براش بمیرم. بخاطرش زنده بمونم.

اگه این دوست داشتنه پس شاید تازه دارم میفهمم که چیه .شکی نیست که حداقل یه بخشی از اون رو 

 میفهمم:

 دم.من نمیخوام این موقعیت رو از دست بدم. اونو از دست ب

 هرگز . کامال مطمئنم که هرگز نمیخوام دوباره خونِشو روی دستم ببینم .

 اون بهم نزدیکتر شد و من بوسه ای روی شقیقش زدم و اونو سفت تر در آغوش گرفتم.

 دیگه هیچوقت بتو دست نمیزنن. اون ها _

ه ه سراغم اومد که در اون یچشمام باالخره بسته شد، اما بجای لذت بردن از یه خواب پر از رویا ، کابوسی ب

 نفر قصد داشت اونو ازم بگیره.

 

                             ************** 

 

 

 نمیدونم ساعت چند بود که از خواب پریدم اما همزمان با من کایرا هم چشماشو باز کرد .

 چیه؟چی شده؟_

 شده بود دراز کرد .اون دستشو به سمت پاتختی جایی که روش تفنگی با خشاب پر گذاشته 

 "این زن برای من کامال مناسبه. "

 هیچی._

 قبل از اینکه بخواد تفنگو بگیره دستشو گرفتم.

 همه چی مرتبه._
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 اون بازدم عمیقی کشید.

 عالی میشه . اواب بیدارشی که سکته نکنم ؟ واقعمیشه دفعه بعد جوری از خ_

 . یا حداقل تالشی برای خندیدنه.ستومد بیرون و من فهمیدم که خندصدایی از ته گلوم ا

 سعی میکنم._

 خوبه._

 چمدونتو جمع کن. وقتشه که از این شهر بزنیم بیرون. در این حین ،_

 چشمای سبز کایرا گشاد شد.

 چرا؟فکر میکردم که اینجوری امن تره ._

 حواس پرتی.بدون هیچ  امن تر که هست اما من میخوام تو رو برای خودم داشته باشم. دور از اینجا ._

 مثل یه ماه عسل؟_

 هرچی میخوای بگو اما وقت رفتنه. زنگ میزنم که جت رو در یک ساعت آینده اماده کنن._

 کایرا لبشو گاز گرفت.

 میدونم این چیزی که قراره بگم بنظر بد بیاد اما خواهش میکنم بفهم من مال کجام._

 نخواد باهام بیاد سفر.با خودم فکر کردم که چی ممکنه باعث بشه که آتیش پارم 

 چی؟_

من االن نمی تونم این شهر رو ترک کنم. چند روزه که اینجام و از همین سوئیت سعی کردم که کارخونم _

رو اداره کنم. و قبل از اون ، به مدت تقریبا یه هفته خارج از کشور بودم بدون اینکه حتی قصد سفر داشته 

 ن سفارش که سرم ریخته.....باشم. بعد از اون جایزه و بعدش یه میلیو

 االن تمام کارمندای کارخونه سرکارن. من خیلی خیلی برام واجبه که برم سرکار.

اولین فکرم این بود که بهش بگم این خیلی مسخره هست و اون نیاز به کارکردن نداره و اونقدر من پول 

 دارم که هرچی بخوام براش فراهم کنم ولی یه دقیقه تامل کردم.

 دواج کردن با یه رئیس اینطوریه.پس از_

 اون سرشو تکون داد.

 من ازت میخوام که با این قضیه کنار بیای چون خیلی برام اهمیت داره._

 پس یه مصالحه انجام میدیم._
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 سر کایرا به عقب رفت و ابروهاش باال پرید.

 میدونی که معنی این کلمه چیه؟_

 لبم کش اومد و فکر میکنم دارم لبخند میزنم.

 من فقط با تو مصالحه میکنم._

 پس پیشنهادتو میشنوم._

 بخاطر لحن سکسیش اونو به تخت چسبوندم.

 اول ،من تورو میکنم .بعدش ما آخرین پالگ رو توی پشتت قرار میدیم تا برام آماده باشی._

 کمرش باال اومد و خودش رو بهم چسبوند.

 "اره اون کامال برام مناسبه"

 همش همین؟_

و رو میبره سرکار، باهات میمونه و بعدش که کارت رو سر و سامون دادی برمیگردی خونه بعدش وی ت_

پیشم . دو روز وقت داری  و سپس ما از این کشور لعنتی خارج میشیم که دوباره تبدیل به کایرا و الکالن 

 باشه. کیلومتریموناینکه هیچ انسانی در چند بشیم. میریم  روی ساحل یه جایی بدون 

 لبخند شگفت انگیز روی لباش رو دوست دارم .اون 

 اینو قبول دارم._

 خوبه، چون چاره دیگه ای نداری._

 فکر میکردم که این یه مصالحه هست._

 غرولند کردم.

 تقریبا هست._

 

 

 

                                  ********* 
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ی درونم جریان داشت. شاید بخاطر چند ساعت بعد که گذاشتم از تخت بیرون بیاد، یه حس ناخوشایند

اتفاقات هفته قبله. یا شایدم بخاطر چیز دیگه ایه . موقعی که داشت آماده میشد از در خروجی سوئیت بیرون 

 اومدم و وی چرخید که روبروم وایسه. 

 با تمام توانی که داری ازش محافظت کن._

 

 

 

 

 

                   

 

  ایرافصل سی و سوم:ک               
 

 

 

 

وقتی قدم به داخل ساختمون گذاشتم مستقیما به سمت دفترم رفتم و امیدوار بودم که کسی متوجه 

 بادیگاردی که پشت سرم میومد نشه.

 مطمئن نیستم چرا الکالن به وی دستور داده که آنقدر نزدیکم باشه اما دستورشو زیر سوال نمیبرم.

که دارم عهد میبندم ، وارد دنیای متفاوتی میشم و یه راهی پیدا  من میدونستم زمانی زندگیم تغییر کرده . 

 میکنم که دنیای خودمو با دنیای اون سازگار بدم .

 تمپرنس کنار در دفترم منو دید و توجهش ابتدا به سمت وی و بعد من جلب شد.

 رانندت دیگه نمیخواد تو ماشین منتظرت بمونه؟_
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 و بهت توضیح بدم.بیا بریم داخل . باید چند تا چیز ر_

موقعی که درو بستم وی برای اینکه ما رو تنها بزاره بیرون در وایساد که البته مطمئنا باعث میشه که 

کارمندام بیشتر کنجکاو بشن و این دقیقا چیزیه که باید برای تمپرنس توضیح بدم . دستیارم اصال جزئیات 

خم مرغی شکل س نمیتونه در واقع الماس ترو ندیده نمیگیره . چشماش روی دست چپم قفل شد. هیچک

الماسم رو نادیده بگیره . حدودا باید پنج قیراط باشه. در واقع اصال وقت _کش طال روی حلقه ظریف با رو

نکردم که از الکالن بپرسم در این وقت کم چطور تونسته اینجور حلقه نفیسی رو پیدا کنه، چون شدیدا 

ا داریم ازدواج میکنیم. بعدشم اون الکالن مونته. وقتی دستور چیزی رو درگیر این حقیقت بودم که ما واقع

 میده سریع براش فراهم میشه.

 کل اون مراسم ازدواج بنظر غیرواقعی میاد دقیقا مثل حلقه ای که توی دستمه. اما بدالیلی حس خوبی داره.

برای همین نبودی که آب ها واو رئیس. عجب الماسی. رفتی از یه جواهر فروشی دزدی کردی و این مدت _

 از آسیاب بیفته.

 نه دقیقا._

 گوشه لبم به نشونه لبخند اسرار آمیزی باال رفت که هر وقت به حلقم نگاه میکنم اینجور اتفاقی میفته.

 چه روزیه؟ _

 لبامو بهم فشار دادم و باور نمیکنم که میخوام ماجرا رو به اون بگم .

 زدواج کردی.پس ... این اتفاق افتاده و تو ا_

 دهنش باز موند.

 به مراسم دعوت نشدم؟ومن هم حتی  _

 ورد.آدستشو باال 

شوخی میکنم اما جدا؟ تو .... میدونستم یه سری چیز ها رو مخفی میکنی اما این قضیه رو حدس نمیزدم . _

 و فقط اینو در مورد حلقت نمیگم.

 بزار بگیم که ... این اتفاق خیلی ناگهانی افتاد._

 ن مرد خوشبخت کیه؟و او_

 بالخره میبینیش._

 اون روی صندلی روبروی من نشست .

 نمیدونم حتی باید بهت چی بگم._
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آرزو میکردم کاش با الکالن در مورد اینکه چه چیز هایی رو میتونم به مردم بگم صحبت کرده بودیم، اما 

 فعال جنبه احتیاط رو در پیش گرفتم.

 واستم.میخمیدونم اما این چیزی بود که _

 مطمئنی؟که هیچکس رو سرت اسلحه نگرفته بود؟_

 اون اینو پرسید و در لحن حرف زدنش هیچ اثری از شوخی نبود.

به کشیش و قاضی که جلومون بودن و شاهد عهدهامون بودن و به تمام برگه هایی که امضا کردیم فکر 

 کردم.

 نه ، این بر اساس اراده خودم بود._

 چه اتفاق افتاده رو بهم بگی درسته؟اما باالخره قراره هر _

 تا اونجایی که میتونم._

 تمپرنس نفس عمیقی کشید و چند لحظه بهم زل زد.

 ؟میخوای اول به چی رسیدگی کنیم باشه. تو رئیسی . _

لیست موضوعات قابل بحث رسیدیم ، تمپرنس ثابت کرد که چقدر الیق این مقام جدیدشه. وقتی به 

ن نداره توی دو روز بتونم به تمام مسائل رسیدگی کنم . پس باید یه راهی پیدا همچنین فهمیدم که امکا

 کنم که بتونم دوباره با الکالن مذاکره کنم... اما خوشبختانه ، یه فکری دارم.

 

 

 

 

 

 فصل سی و چهارم: کایرا            
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 م ، همسرم.یفکر میکردم که ما سر این موضوع که قراره بیای خونه توافق کرده بود_

الکالن کلمه همسر رو باهاش گفت باعث شد که موقعی که از آسانسور قدم به با اون لحن سکسی که 

 بیرون گذاشت لرزه ای لذت بخش بدنم رو فرا بگیره. 

 نقشه عوض شد، شوهرم . بشین._

 لنز بود و البتهن غذا های نیواوربه سمت میز رستوران هفت گناهکار اشاره کردم که یکیش پوشیده از بهتری 

 بهترین ویسکی.

فهمیدم که کارهای زیادی دارم که باید انجام بدم و بخاطر اینکه این موضوع باعث میشه که نتونیم به ماه _

ا یه منظره عالی بخوری. من نمی تونم بدوست داشته باشی یه شام دلپذیر  عسلمون بریم... فکر کردم شاید

 که تونستم انجام بدم.آشپزی کنم پس این بهترین کاری بود 

 یکی از ابروهای الکالن باالرفت.

 منظورت چیه که نمیتونی آشپزی کنی؟_

امیدوارم که این جز شروط برهم زدن ازدواجمون نباشه چون بهرحال تو گیر  .تو هیچوقت ازم نپرسیدی _

 من افتادی.

 صدای قهقهش در رستوران خالی پیچید.

ردا شب بسته نگه دارم. اما به اودیل التماس کردم که بیاد .من با من تصمیم گرفتم که رستوران رو تا ف

آشپزخونه اومد و اودیل نکه موقعی که وی به دنبال من به آوردن وی در حق اون لطف کردم. بخاطر ای

 داشت با چشماش اونو میخورد مطمئن شدم که واقعا باید اون لطف رو جبران کنه.

که وی صحبت نمیکنه . اون اونقدر خودش حرف میزنه که جای  سرآشپز سکسی فرانسویم اهمیت نمیده

 هردوتاشون رو پر کنه.

 خوشبختانه هر دومون آشپز داریم._

 الکالن اینو گفت و صندلی رو از زیر میز بیرون کشید و من روش نشستم.

 وقتی اون میز رو دور زد که روبروم بشینه ازش پرسیدم.

 تو هم بلد نیستی آشپزی کنی؟_
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 که قابل خوردن باشه ، نه. چیزی_

 پس خوبه که من امشب هستم._

اودیل از دور اومد و درخواست من رو با خودش حمل میکرد . یه کیک کوچیک روی یه سینی نقره ای 

 دستش بود.

من به اودیل نگفتم که این کیک ازدواجمه، چون فقط خدا میدونه که بعدش اون یه میلیون سوال ازم در 

 ی اون هنوز حلقمو ندیده و من از این بابت از خدا ممنونم.ایورموردش میکنه. یج

اوال من باید از مردی که روبروم نشسته بخوام بهم بگه چجوری باید به مردم توضیح بدم که یهویی ازدواج 

کردم و البته اینکه به چه کسایی میتونم این توضیحات رو بدم. میدونم اون گفت که این وضعیت نرمال 

واهد بود و اینکه منم بدنبال چیز نرمالی نیستم. اما باالخره باید به مردم چیزی بگم. نمیخوام نیست و نخ

 فکرکنم به اینکه قراره چی به خانوادم بگم.

 ممنونم اودیل._

 اون دست به پهلو ایستاد.

 قبل از اینکه برم خونه چیز دیگه ای میخواین براتون بیارم؟_

 ازت.نه همه چی عالیه. خیلی ممنونم _

 اون نگاهی به من و بعد به الکالن انداخت.

 نوش جان._

 ما هر دو ازتون ممنونیم خانم بوردولون._

 نمیدونم چرا برام سوپرایز نبود که الکالن نام خانوادگی اونو میدونه ، اما باعث شوکه شدن اودیل که شد.

 اون چونشو باال آورد.

 درست رفتار میکنید قربان. من نمیخوام هیچی بدونم بغیر از اینکه با اون_

 لب پایینم رو گاز گرفتم و منتظر بودم ببینم الکالن چه واکنشی نشون میده.

 بهت قول میدم._

 پس برای هردوتون روز خوشی رو آرزو میکنم و میرم خونه._

 نگاهش به وی که کنار آسانسور وایساده بود افتاد. موقعی که اودیل از میز دورشد بهش لبخند زدم ،

 وی ،خانم بوردولون رو تا ماشینشون اسکورت کن و بعدش آزادی._

 چهره اودیل بخاطر دستور الکالن باز شد و به سرعت به سمت اون مرد ساکت حرکت کرد.
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 اصال نمیدونی االن چه کاری کردی._

 نگاه الکالن به من برگشت.

 تو فکر نمیکنی که اون میتونه از پس وی بر بیاد؟_

 که اودیل از همین االنم که به سمت آسانسور میرفتن داشت مخ وی رو میخورد. به جایی نگاه کردم

 من در واقع مطمئن نیستم که وی بتونه از پسش بر بیاد._

 صدایی که دوست دارم بیشتر بشنوم یکبار دیگه ، صدای قهقه الکالن در اتاق پیچید. 

 وقتی خندش تموم شد اون نگاهی به کیک و بعد به من انداخت.

 اون چیزی میدونه؟_

 سرمو تکون دادم.

 چیز های اصلی رو به تمپرنس گفتم اما فقط اون. مطمئن نیستم که باید به بقیه چی بگم._

هر چی که برای خودت راحت تره. همش یا هیچی . حتی اگه میدونی باعث سواالت زیادی میشه میتونی _

 اون حلقه رو هم دستت نکنی.

 سرمو تکون دادم.

 رش نمیارم.من اینو د_

 لبخند رضایت بخشی روی لبان الکالن نقش بست.

 خوبه چون دوست دارم اون حلقه رو توی انگشتت ببینم._

 ولی تو حلقه نداری . اگر چه فکرمیکنم اگه داشتی هم دست نمیکردی درسته؟_

 چرا اینجوری فکر می کنی؟_

 سواالت زیادی رو برای مردم ایجاد نمیکرد؟_

 یر سوال بردن منو نداره.هیچکس بجز تو حق ز_

 لبخندش عمیقتر شد و منم لبخند مشابهی تحویلش دادم.

 من بخاطر این موضوع ازت عذر خواهی نمیکنم._

 منم هیچ وقت همچنین چیزی ازت نمیخوام._

 موقعی که دستمو به سمت جام ویسکی که کنارم گذاشته بود دراز کردم لبخندم عمیق تر شد.

 به سالمتی خودمون. _

 ه سالمتی خودمون.ب_
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 به سالمتی امپراطیمون._

اینو اضافه کردم و همونطور که داشتم ویسکی رو سر میکشیدم به منظره خورشیدی که داشت غروب میکرد 

 و  ماه جاشو میگرفت نگاه کردم.

 مطمئنم میتونم به سالمتی امپراطوریمون بنوشم._

 وقتی جاممو روی میز گذاشتم توی چشماش نگاه کردم.

 ، در مورد اون پالگ، کی قراره براش آماده باشم؟خب_

صدای خنده ی دیگه ای در رستوران پیچید و من فهمیدم که خنده الکالن مونت یکی از صداهای مورد 

 عالقه منه.

 بزودی آتیش پاره . بزودی._

 

                                *********** 

 

 

 

مورد همه چی با هم صحبت کردیم و به آینده ای که در پیش  در جشن دو نفره ای که داشتیم تقریبا در

 روی ماست امیدوار بودیم.

میشه گفت دومین باریه که بخاطر علت خاصی ازدواج کردم اگرچه باید بگم که چگونگی اینکار متفاوت بود. 

شت این قضیه اما در این یکی باور دارم که ازدواجم موفقیت آمیزه. نه بخاطر اینکه قدرت الکالن مونت پ

بوده بلکه بخاطر اینکه ما از چالش هایی که رودرومون هستند آگاهیم و حاضریم با همدیگه باهاش روبرو 

بشیم.اون از هر راه ممکن به من پیشنهاد کمک داد. وقتش. مهارتش. ثروتش .االن تنها چیزی که میخوام 

 اینه که بهش بفهمونم همونقدر که من عاشقشم اونم عاشق منه .

دو برش کوچیک به کیک دادم و اونها رو تو ظرف هایی که اودیل برام جدا کرده بود گذاشتم و برش اولی 

 رو برای الکالن گذاشتم.

 میدونی قراره با این چیکار کنم؟_

 ابروش باال رفت.
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 کیک؟قراره بخوریش._

 لبخندی زدم

 این هر کیکی نیست._

 نگاهی از سر فهمیدن بهم انداخت 

اینجوری میخوای بزارم که بمونی و بیشتر کار کنی. بجای اینکه بزاری بدزدمت و ببرمت یه  آهان فهمیدم_

 ساحل دور؟

 نه_

 سرمو باال آوردم 

 ولی چجور فهمیدی اینجور نقشه ای کشیده بودم؟_

 لبخند روی لبش درست مثل قبل خندش جادویی بود.

خونه رسیدی اینجا رو تمام کارهای کار چون تو این مکان رو دوست داری و تا وقتیکه مطمئن بشی به_

 ترک نمیکنی.

 اون انگار تو ذهن منه. نه فقط بخشی از وجودم که بهش نشون میدم بلکه درون قلبمو هم میبینه. 

 تو قراره مشکلی با این قضیه داشته باشی؟_

 اون سرشو تکون داد .

 باهاش مشکلی نداشتم.من دقیقا میدونستم با کی میخوام ازدواج کنم و از همون اول هم _

 پس تو یه برتری نسبت به من داشتی چون من اصال نمیدونستم ..-

حرفمو قطع کردم سعی کردم که بفهمم چجوری باید اینو برای الکالن توضیح بدم و الکالن ساکت منتظر 

 اما این چیزی نیست که من بهش فکر میکنم. حرفام بود و آماده بدترین چیزها.

 مردی هستی که در تمام عمرم دیدم .تو پیچیده ترین _

 اون دهنشو باز کرد که حرف بزنه اما من ادامه دادم.

 نه اینکه منظور بدی داشته باشم._

 به کیک روبروم اشاره کردم.

و فکر میکنم اون موقع عاشقت شدم که خود واقعیتو توی  اگه عاشقت نبودم باهات ازدواج نمیکردم ._

 الکالن رو بشناسم؛ نه مونت رو.دابلین دیدم. اونجا تونستم 

 ولی الکالن و مونت باهمن._



122 
 

 پس حدس میزنم این خوبه که هردو رو دارم._

 بلندشدم و بشقاب کیکی رو باال آوردم.

 پس بیا رسمیش کنیم._

 اون بلند شد و بشقاب خودشو باال آورد.

 فک میکردم ما قبال جلوی کشیش و قاضی رسمیش کردیم._

 یکنی ! تا وقتی که کیک نخوردی و نرقصیدی که رسمی نشده .چقدر مردونه فکر م_

 کنار اون در انتهای میز وایسادم.

 رقص؟_

 یکی از ابروهاش باال رفت.

 حتما باید برقصیم._

همزمان که کیک رو از بشقابش برداشت یه تیکه از شکالتشو با انگشت تو دهنش کرد و بقیه کیک رو توی 

 ویسکی و شکالت با خامه ایرلندی توی دهنم آب شد.دهن من گذاشت. کیک ترکیبی از 

 لعنتی مزش عالیه._

 الکالن اینو گفت و منم تائید کردم.

 بعد از رقص بیشترهم میتونی بخوری._

 بشقاب ها رو از دستم گرفت و دوتاشونو روی میز گذاشت.

 قبل از رقص باید کار دیگه ای انجام بدم._

 اون چیه؟_

 .الکالن منو در آغوش کشید

 تا هر وقت که بخوام میتونم عروس رو ببوسم._

 گونه هام از لبخند زیاد درد گرفته بودن.

 میتونم باهاش کنار بیام._

 لباش به لبام نزدیک شد و شادی درونم موج زد.
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 مونتفصل سی و پنجم:           

 

 

 

 

 

گرفتم. اما وقتی چهارمین بار شد کایرا خندید و برگشت سه بار اولی که گوشیم توی جیبم لرزید رو نادیده 

 که موزیک رو دوباره عوض کنه.

گوشی رو از توی جیبم در آوردم. عصبانی بودم از اینکه کی جرأت کرده وسط مراسم عروسی که تا حاال 

ه و نور ماه نداشتم بهم زنگ بزنه. فقط کایرا و من، وسط رستورانی که دور تا دورش رو شمع هایی قرار گرفت

 کاملی که از پنجره شیشه ای ضخیم رستوان به داخل میتابه.

 صفحه نمایش اسم جِی رو نشون داد.

 چه اتفاقی افتاده که خودت نتونستی از پسش بر بیای؟_

 فکر کردم که بخوای بدونی. از یه منبع بهم خبر رسیده که امشب پلیس ها قراره بیان کازینو رئیس._

 لعنتی .

 که تو اداره پلیس بهش پول نمیدم؟کی جرات کرده؟ امشب؟کیه_

 بنظر میرسه که بیشتر از اونی که ما میدونیم پلیس خوب توی این شهر وجود داره._

 کازینو رو ببند و اونجا رو پاکسازی کن._

 میخوای این کارو شخصا به عهده بگیری یا اینکه میخوای من انجامش بدم؟_

سکی برداشت و با عوض کردن موسیقی بهم فرصت حرف زدن با جِی رو کایرا در برگشت یه جام دیگه وی

رو ندارم که تصمیم  سبخشی از زندگیمه. همیشه این شان داد. میخوام تا ابد توی این اتاق بمونم، اما اینم

 بگیرم کی پلیس ها قراره بیان.
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 اما اینو براشون واضح میکنم که توی تشکیالت من جاشون نیست.

 دارم میام._

 مطمئنی ؟چون ..._

 میام اونجا._

 باشه رئیس منم کارو شروع میکنم._

 کایرا جام خالی ویسکیشو پایین آورد و روی میز گذاشت و با چشمان سبز نگرانش بهم نگاه کرد.

 اتفاقی افتاده؟ چی شده؟_

 چیزی برای نگرانی نیست اما باید به چند تا مورد رسیدگی کنم._

 تاشو الی انگشتام گذاشت.دستمو دراز کردم و اون انگش

 اما دوباره توی ماه عسلمون همچین جشن دو نفره ای خواهیم داشت._

 ما االن یه تیمیم . اگه مشکلی هست میتونی بهم بگی._

منتظر جوابه و غریزم بهم گفت که اونو از هر چیزی  دندونامو بهم فشار دارم. از سوال و لحنش معلوم بود که

 محافظت کنم.

 زهایی هست که الزم نیست تو بدونی.همیشه چی_

اما بازم چیز هایی هست که تو میتونی بهم بگی. اگه همین االن هم کسی با من تماس بگیره که کار _

واجبی برام پیش میاد تو بدون یه توضیح نمیذاری که برم الکالن . بعالوه هیچکس نمیتونه تو روعلیه من 

 کنه.

قش برای دونستن احترام میذارم. این مساله مرگ و زندگی نیست که اون درست میگه و من به اون و اشتیا

 بهش نگم پس تصمیم گرفتم که بگم.

پلیس ها میخوان به کازینو حمله کنن پس باید مطمئن بشم موقعی که اونا میان کازینو پاکسازی شده _

 باشه.

 ابروش باال پرید.

 ر کارتل خالص کردی.تو فکرمیکردی اونا خوشحال میشن که خیابون ها رو از ش_

 فکرمیکنم میخوان قدرتشون رو نشون بدن و بگن که از کمکم راضی نیستن._

 این اتفاق قبال هم افتاده؟_

 سرمو تکون دادم.
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یکبار، وقتی تازه قدرت رو بدست گرفته بودم. اونا داشتن منو تست میکردن و ما به یه توافق رسیدیم. _

 ست دیگست و مشکلی پیش نمیاد.مربوط به خیلی وقت پیشه . اینم یه ت

 باشه این تنها چیزی بود که میخواستم بدونم. برو به کارت برس._

 به دور تا دورم نگاه کردم اما نمیخواستم اونو بدون وی ول کنم ولی به وی یه شب مرخصی داده بودم.

 کی دیگه توی ساختمونه؟_

 کایرا به ساعتش نگاه کرد.

ش گفتم که بعد از رفتن من بره ولی اون گفت تا وقتی که توی ساختمونم در این موقع فقط تمپرنس . به_

 میمونه.

 به وی زنگ میزنم و صبر میکنم تا بیاد و بعدش.._

 برو به کارت برس .من حالم خوبه._

 من تو رو بدون محافظ ول نمیکنم._

ه به در دفتر برسه مرده. در این لحظه یه تفنگ توی دفترم دارم و هر کی سعی کنه منو بگیره قبل از اینک_

 مطمئنم تمپرنس هم از پس خودش برمیاد.

 با اینکه اون مطمئنه بازم خوشم نمیاد از اینکه اون بدون وی اینجا باشه.

 دارم به وی پیام میدم .حتی فکر هم نکن که بدون اون از این ساختمون بیرون بری._

 کایرا لبم رو بوسید.

 نگران من نباش . برو._

 موهاش فرو کردم و اون رو بیشتر بوسیدم. دستمو توی

 بعدا میبینمت. تو و من. بدون هیچ مزاحمی._

 قبوله._

همونطورکه به سمت آسانسور قدم برمیدارم همون حسی بدی که از صبح داشتم درونم جریان یافت. به وی 

 برسونه. به هفت گناهکار پیام دادم که سریع خودشو
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 و ششم:کایرا فصل سی                 
 

 

 

 

 هنوز به دفترم نرسیده بودم که گوشیم زنگ خورد.

 "تمپرنس"

 من دارم میام پایین. چی شده؟_

موقعیکه توی دابلین بودی گفتم که هشدارش  آالرم آتش انبار مشروب. همین االن برام آالرمش اومد ._

 ها تو راهن.برای من بیاد. باید همین االن بریم. من به آتش نشانی زنگ زدم. اون 

 "لعنتی."

 من دارم میام._

 داد زدم و تلفن رو قطع کردم و راه باقیمونده به دفترم رو با عجله طی کردم.

 تمپرنس با کیفش توی راهرو وایساده.

 بیا بریم. من رانندگی میکنم._

 خوبه چون هیچ ماشینی اینجا ندارم._

 حرف میزنیم.موضوعی که بعدا با الکالن برای موارد ضروری در موردش 

 ما به پارکینگ رفتیم و سوار برونکو تمپرنس شدیم.

 م این خیلی....بدیتونیم انبار مشروب رو از دست نمی ما_

 تمپرنس هم به اندازه من وحشت زده شده.

 میدونم که نمیتونیم. اینجوری به ضررمونه .این اتفاق نباید االن بیفته. حتما یه آالرم الکیه._

 ونه  جوری که انگار اون ماشین دزدیه و داره از دست پلیس فرار میکنه.تمپرنس شتابان میر
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 انبار مشروبات یه ساختمون بلند و بی شکله که هیچکس اگه توجه نکنه نمیفهمه توش چیه.

ه بشکه روح نیواورلنز رو از اونجا کش رفته میدونستم که باید سیستم امنیتی یوقتی الکالن اعتراف کرد که 

  ببرم. اما بخاطر اتفاقات زیادی که رخ داد زمان انجام اینکار رو نداشتم.اونجا رو باال

 "البته که این اتفاق االن افتاده"

 اگه اتفاقی برای اون ویسکی بیفته بابام منو عاق میکنه._

 تمپرنس نگاه غلیظی از جایی که نشسته بود بهم انداخت.

 قراردار های سنگین باهاشون بستیم بگیم؟ باید چی به اون همه خریدار که پدرتو بیخیال شو ._

شعله های آتش از  بقیه راه رو در سکوت تنش آوری سپری کردیم و موقعیکه رسیدیم به در فنس دار ،

 پنجره باالیی بیرون میزد اما هیچ ماشین آتش نشانی دیده نمیشد.

 گه توش._

 کینگ برد.تمپرنس کد روی دروازه فنس دار رو وارد کرد و ماشین رو سمت پار

 پرسیدم.

 پس ماشین آتش نشانی کجاست؟_

 نمیدونم بهشون زنگ زدم پیجر گفت که اونا بزودی میرسن._

 هیچ آژیری شنیده نمیشد و معدم پیچ خورد.

 دوباره بهشون زنگ بزن. همین االن. منم میرم یه کپسول آتش نشانی پیدا کنم._

 فت.قبل از اینکه بتونم در ماشین رو بازکنم بازومو گر

 داری باهام شوخی میکنی؟ نمیتونی بری داخل._

این میراث منه. نمیخوام بدون اینکه کاری برای متوقف کردنش انجام داده باشم بشینم و خاکستر شدنش _

 رو تماشا کنم.

از ماشین بیرون پریدم و به سمت ساختمون و راهروی اصلیش دویدم گوشیم توی دستم بود و توی 

الکالن گشتم اما قبل از اینکه بتونم دکمه تماس بزنم یه چیز سنگین به پشت سرم  مخاطبین دنبال شماره

 بشه درد زیادی رو حس کردم. تارتیره  و برخورد کرد. قبل از اینکه همه چی دورم 
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  فصل سی و هفتم:مونت             

 
 

 

 

بود. ولی میدونم که قبل از رسیدن  موقعی که رسیدم طبقه کازینو تقریباً پاکسازی شده بود اما بازم مونده

 پلیس ها همه چی پاکسازی میشه و بعدش باهاشون در این مورد بحث میکنم.

 موقعی که اونا از اینجا میرن هیچ سوالی درمورد اینکه این شهر متعلق به کیه وجود نخواهد داشت.

 به وی پیام دادم.

 رفتی؟ مونت:

 هنوز تو راهم.، نه  وی:

 شت بود بهم پیام بده.مونت: هر وقت پی

 وی: حتما .

 با تبلتم ور رفتم که نذارم هیچ استرس و فکرای عجیب ذهنمو مشغول کنه.

 وی هنوز بهم پیام نداده و تقریبا چهل دقیقه گذشته. یه چیزی درست نیست.

 مونت :پیشته؟

 وی : اون اینجا نیست. همه جا رو دنبالش گشتم. نمیتونم پیداش کنم.

 اس غریزم عمل میکنم و اینبارهم باید به غریزم گوش میکردم.  یه چیزی مشکوک میزنه.من همیشه بر اس

 مونت: اونو االن پیدا کن.

 تماس بعدیم به جِی بود.

 هیچکس؟ کسی از دستمون در نرفت؟_

 الزم نیست بگم در مورد کی حرف میزنم.
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 نه رئیس ما ترتیب همشون رو دادیم. تک تکشون رو._

 ؟چون اگه اشتباه بکنی.. تو کامال مطمئنی_

 نه اشتباه نمیکنم. چی شده؟_

 یه چیزی درست نیست. وی نتونسته کایرا رو تو کارخونه پیدا کنه._

 وی هیچوقت نمیتونه چیزی پیدا کنه .اونجا ساختمون بزرگیه. حتما توش گم شده._

ندادم. گوشی رو روش لحن تحقیر آمیز جِی منو همون لحظه عصبانی کرد و حتی زحمت جواب دادن رو هم 

 قطع کردم.

 

 

 

 

 

 فصل سی و هشتم:کایرا          
 

 

 

 

 

 بیدار شدم ، دستام پشت سرم بسته شده بودن. بوی تعفن وحشتناکی مشامم رو پر کرد.

 اُه خدایا. اون دیگه چیه؟_

 مگه نه؟ تو واقعا نمیخوای بمیری هرزه لعنتی ._

ندی که درست پشت اون نور وایساده بود افتاد، موهاش در نور کم و زن بلواون نور بهچشمام سریع باز شد، 

 من هرگز این زن رو مالقات نکردم. ماه تقریبا به سفیدی میزد .

 تو دیگری کدوم خری هستی؟_
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 بخاطر این بوی گندی که میشنوم دارم خفه میشم و میخوام هر چی خوردم رو باال بیارم.

.تنها کسیم که حق داره با اون باشه. من دستینی اونم. )در  من تنها کسی هستم که اون رو درک میکنه_

 هم منظور معنیشه که سرنوشته(ا دستینی هم منظورش اسم دستینیه اینج

 داری در مورد چی حرف میزنی؟_

 سعی کردم که درست بشینم اما دستام به یه چیزی کشیده شد و صدای خرد شدن اومد.

 به چیزی که روش نشسته بودم و نور روش افتاده بود نگاه انداختم.برای یه لحظه چشمامو از اون گرفتم و 

 اُه خدای من._

. همشون هم لباس زنونه تنشون من روی کُپه ای از اجساد نشسته بودم . اسکلت .جسد های در حال تجزیه

 بود.

 نور ماه از شکافی از سقف پدیدار شد و معلوم شد که من در مقبره ای هستم.

 "دارم کابوس میبینم.اق نیفتاده من نه نه این اتف"

 تفنگی به سمتم گرفت بغضی گلوم رو میفشرد. موقعی که

 وقتی میخوای یه چیزی درست انجام بشه باید اون کار رو خودت انجام بدی._

موقعی که سعی کردم عقب بکشم و جاخالی بدم ماشه رو فشار داد. گلوله شونمو سوراخ کرد و درد 

 نفسم هم بند اومد. یجاد کرد و همونطور که داشتم روی چیز نرمی می افتادم ،وحشتناکی رو در من ا

 اون چرخید که بره اما قبل از اینکه درو ببنده تونستم صورتی رو کنار صورت خودم ببینم.

 چهره ماگنولیا.

 اُه خدای من. نه 

 جیغ زدم.

 توی هرزه دیوونه چه غلطی کردی؟_

ل مال من بود و همیشه هم مال من خواهد بود. این اشتباه تو بود. دیگه تو یه هرزه دیونه ای. اون از او_

 این اشتباه رو تکرار نمیکنی. هیچکدومتون نمیکنه.

 موقعی که رفت آخرین ذره نور هم ناپدید شد و منو تیر خورده و خونین کنار دوستم رها کرد.

 کمک._

 دم.تا وقتیکه صدام ضعیف شد و همه چی دوباره تاریک شد جیغ ز
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 مونت فصل سی و نهم:           

 
 

 

 

 

 تو کدوم گوری هستی؟_

 اینو از جِی پرسیدم.

 پلیس ها پیداشون نشد. کی این خبرو بهت داد؟چون اگه کسی اینو الکی گفته باشه سرش بر باد میره._

 رئیس.اون منبع قابل اطمینانمه. من تو راهم. تا پنج دقیقه دیگه میرسم، _

 وی هنوز نتونسته کایرا رو پیدا کنه.

 ماشین تمپرنس نیست. جِی تو راهه و من دارم دیوونه میشم.

 اون گردنبند. ردیاب جی پی اسش. اون هنوز توی گردن کایراست.

 برنامه جستجو رو باز کردم و منتظر شدم که بعد از یه مدت طوالنی برام باز شد.

ه توی طبقه کازینو ما تمام دسترسی به اینترنت و وای فای رو مسدود هیچ سیگنالی نیس .فراموش کردم ک

 کردیم.

 لعنتی .لعنتی.
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از کازینو بیرون زدم  واز طریق راهرو ها به سمت دفترم رفتم. یکبار دیگه تالش کردم که برنامه رو روی 

دیدم جی بداخل دفترم همزمان اینکارو با تبلتم کردم . وقتی بالخره مکان روی صفحم رو  گوشیم باز کنم و

 اومد.

 این اصال معنی نمیده._

اینو با خودم زمزمه کردم. این مکان رو من میشناسم .مکانیه که حداقل دو بار در سال میرم. این باید اشتباه 

 باشه.

 وی پیداش کرد ، رئیس؟_

 فته.نه وی پیداش نکرد .من االن پیداش کردم و ازت میخوام که بهم بگی چه اتفاقی داره می_

به صورت جِی نگاه کردم. بجای اینکه مثل همیشه موهای بلوند روشنش رو گوجه ای بسته باشه موهاش رو 

 روی شونش ریخته بود.

 آروم باش مایکی . اوضاع درست میشه._

 منو به این اسم صدا نزن. تو بهتر میدونی ، جِی._

 

 

 "هفده سال قبل "

 روش نمایان شد. 911لرزید و اعداد پیجرم با شماره ای که خیلی خوب میشناسمش 

لعنتی باز هوپ خودش رو توی توی چه دردسری انداخته؟میدونم که اون هنوز در جدال با خودشه. لعنتی 

 همه ما بعد از ماجرایی که گذروندیم با خودمون در جدالیم.

ل نمیشه. غریزه همون روزی که هوپ جونز از جهنم به یتیم خونه رفت میدونستم که هیچی دوباره مثل قب

 خوبی دارم.

 اولین مردی که کشتم یه عوضی بنام جری بود که آماده تجاوز به دختری چهارده ساله بود.

من امیدوارم بودم که بیرون آوردن اون دختر از اون خونه قبل از اینکه کسی لمسش کنه مسیر زندگیش رو 

 و این اتفاق برای یه مدت افتاد. بهتر کنه .

که من در خیابون گذروندم کار بهتری بجز اینکه مطمئن بشم هوپ و دستینی خونه اون سال هایی 

جدیدشون رو با زخم و کبودی ول نکردن و همیشه لباس برای پوشیدن داشتن نداشتم. تا اونجایی که 

میتونستم مراقبشون بودم. وقتی مورلو منو به تشکیالتش برد، اون صاحب زندگی من شد. در نهایت قدرت 
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از اون قدرت استفاده کردم که مطمئن شم هوپ از دبیرستان فارغ التحصیل بشه و  ری بدست آوردم وبیشت

 بتونه دستینی رو به سرپرستی بگیره.

من براشون  برای چندین سال مخارجشون رو پرداخت کردم نه فقط بخاطر اینکه نمرات هوپ عالی نبود.

ای مدت طوالنی مراقبت کنی و بعد یهو فراموششون  احساس مسئولیت میکردم. تو نمیتونی از دو نفر بر

 کنی.

 حداقل من اینکارو نکردم.

شاید این مشکل بود. من باید میذاشتم هوپ مسئولیت بیشتری نسبت به زندگی خودش داشته باشه. اون 

حسابی هم نداشت، اما من حتی  یه دیپلم درست وود که سعی کرد بره کالج ولی حتی چندین سال ب

 نکردم که یه شغل خوب داشته باشه.مجبورش 

بیشتر بخاطر اینکه میخواستم اون به دستینی برسه. هوپ ممکنه بهترین الگو نباشه اما به نسبت من توی 

 شرایط بهتری بزرگ شده بود.

بعالوه دستینی یه نابغه بود و من و هوپ میخواستیم از آیندش حمایت کنیم. از دفترم اومدم بیرون،  همون 

ه جون مورلو رو بخاطر اینکه  مثل جری میخواست به یه دختر تجاوز کنه گرفتم، با یه فندک و دفتری ک

پشت کمرم قایم  45پنجه بوکس در یه دست و چاقو ضامن دار در یه دست دیگم در حالیکه یه تفنگ کالیبر 

 نمیارم. کرده بودم.  دیگه یه چاقوی بزرگ رو واسه دعوایی که توش تفنگ استفاده میشه با خودم

لعنتی، دیگه الزم نبود خودم برم به دعوایی که با تفنگ بهم شلیک میکنن. اما این یه چیزی نیس که 

له شخصی برام بودن. فقط ده دقیقه طول رستم. هوپ و دستینی همیشه یه مسابجاش کس دیگه ای رو بف

شکسته ریخته بود و یه مرد کشید به خونه ای که برای هوپ خریده بودم برسم. داخل خونه چند تا بشقاب 

 داشت داد میزد.

سالش شده بود اما وحشت زده بود و منو  18ومد و میلرزید. اون تقریبا تینی از پله های جلو خونه پایین میدس

 یاد پنج سالگیش انداخت.

 ازش پرسیدم :

 چه اتفاقی افتاده؟_

بیدار کرد و اون بشدت عصبانی شد .  نمیدونم .اون... اون واقعا عصبانیه. هوپ اتفاقی اون رو از خواب_

 من میترسم. هوپ بینمون وایساد و من دویدم ولی دیگه صداشو نشنیدم مایکی .

 دستینی اشک هاشو پس زد.
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 چرا نمیتونم صداشو بشنوم؟_

من همین االنم داشتم دوپله یکی میرفتم و اونقدر ذهنم مشغول این وضعیت بود که یادم رفت بهش بگم 

 سم صدا نزنه. مایکل آرک وقتی سیزده سالش بود مرد.منو به این ا

 تفنگم توی دستم بود و اتاق رو بررسی کردم. در جلویی رو باز کردم ،

پشت کابینت آشپزخونه وایساده بود در حالیکه خونه نبودم که تفنگ داشت. مردی  من تنها کسی توی این

 رو به زمین میزد و میشکوند. در دست راستش هفت تیر ریوولوری بود پشت سر هم بشقاب ها

 هرزه احمق تو بهتر میدونی وقتی من خوابم نباید سروصدا کنی._

 اون بشقاب دیگه ای به زمین انداخت.

دستینی درست میگفت. منم نمیتونستم صدای هوپ رو بشنوم و تا وقتی که ندونم هوپ کجاست هیچ 

دلم میخواد گلوله ای به مغز این عوضی شلیک خیلی  ترسوندن دستینینم با اینکه حتی بخاطر شلیکی نمیک

 کنم.

 بچرخ آشغال._

 اون سریع چرخید و ریوولوری که بنظر میومد قدیمی باشه رو به سمت من گرفت.

 احمق لعنتی.

 تو دیگه کدوم خری هستی؟_

 هوپ کدوم گوریه؟_

 بتو هیچ ربطی نداره._

ود که متوجه چیز تیره ای که از دست دیگش به سمت چکش روی میز آشپزخونه رفت و همون وقت ب

 پیستول میچکید شدم.

 خون. اونقدر توی زندگیم دیدم که به راحتی متوجهش شدم.

اون تفنگ رو بنداز زمین همین االن، یا اینکه فقط بهت شلیک نمیکنم. زنده زنده وقتی داری فریاد میزنی _

 و ازم تقاضای بخشش میکنی پوستت رو میکَنم.

 ف نزن. تو از اون هرزه وراج هم بدتری اما من اون رو هم ساکت کردم.اونطوری باهام حر_

 به سمتش حرکت کردم و با هر قدم که نزدیکتر میشدم بوی عرق تند و مشروب بیشتر میشه .

 فکر میکنی داری چه غلطی ..._

ولور از دستش ام قبل از اینکه بتونه جملشو تموم کنه شلیک کردم و اون با فریادی ریو 45با تفنگ کالیبر 
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 افتاد و موقعی که تفنگ به زمین برخورد کرد گلوله ای ازش شلیک شد. لعنتی این اتفاق اصال غیرممکنه.

 توی لعنتی بهم شلیک کردی._

 همونجور که خون از دستش بیرون میریخت تلو تلو خورد و نگاهش به زمین خیره شد.

 و همچنین به اون._

 اد .قلبم برای ثانیه ای از حرکت وایس

 چی؟_

کانتر رو دور زدم و بدن دمر هوپ رو روی زمین پیدا کردم. بحالت جمع شده دراز کشیده بود انگار که از 

کتک های اون پسر از خودش دفاع میکرده. تکه های خورد شده بشقاب سراسر کف آشپزخونه رو پر کرده 

یرون ریخته بود. اما این همش بود و خون از بریدگی های کوچکی که روی دست و پاش ایجاد شده بود ب

 نبود.

دستینی با شتاب به داخل خونه اومد و یه تیکه چوب دستش بود. یه چوب بیسبال لعنتی.  دقیقا همون چوب 

 بیسبالی بود که من ازش استفاده کردم نبود اما خیلی شبیه آلت قتاله اولین قتل خودم بود.

 نزار دوباره بهش آسیب بزنه._

 اد زد و آماده بود که از خواهرش دفاع کنه.اون از درگاه فری

همونطور که "دوباره "نمیدونم که حضور من به اون شجاعت داده بود یا اینکه اینکارو قبال کرده . کلمه 

 نگاهم به حفره بزرگ روی سینه هوپ قفل شده بود در مغزم میکوبید .

 ه بود دیده میشد.خون خشک شده روی سر هوپ که اون پسر با پیستول تفنگ به سرش زد

 از هر دو زخم خون زیادی به بیرون تراوش شده بود.

 اون نفس نمی کشید. 

 تو با زن اشتباهی در افتادی آشغال._

با تفنگم به اون یکی دستش شلیک کردم و دستینی به سمت آشپزخونه اومد. دستمو دور کمرش آوردم و 

 بینه.سعی کردم که نزارم اون چیزی که من دیدم رو اون هم ب

 جسد خواهرش رو.

 هیچ شکی نداشتم که هوپ مرده بود.

اون آشغال عوضی که کنارش روی زمین افتاده بود،  تنها چیزی که نمیدونستم این بود که کی اونو کشت :

 دوتا بریدگی عمیق در انتهای بازوش یا شلیک من که باعث شد تفنگ ریوولور به زمین بیفته و شلیک بشه.



136 
 

 اعث شد معدم پیچ بخوره.اون احتمال آخر ب

 "من خیلی متاسفم هوپ"

 توجهم به دستینی جلب شد و اینکه اون قابل انعطاف بود رو از یاد برده بودم و اون بازوم رو کنار زد.

 نه دسی._

قبل از اینکه کف پاشو روی تکه های شکسته بشقاب بذاره گرفتمش. اونو بخودم چسبوندم و صورتشو روی 

 سینم گذاشتم.

 ر برم.بزا_

 نه نباید اینو ببینی._

 اما هوپ..._

 هوپ مرده دسی. من واقعًا متاسفم._

 صدام میلرزید انگار تمام احساسات سرکوب شدم بعد از این همه سال خودشو نشون داد.

 نه._

همونطور که اونو از خونه بیرون می آوردم  اون جیغ میکشید و اشکاش روی لباسم میریخت. فریادهاش به 

 ی که قلب آدمو به درد میاورد تبدیل شد.زجه های

 خواهش میکنم نه .نه. نه._

موقعی که اون رو به داخل ماشین بردم خیلی بیحس بود اما وقتی روی صندلی جلو نشوندمش اون دوباره 

 عی میکرد که بره خونه پیش هوپ.تقال کرد و س

 شونه های الغرشو گرفتم و تکونش دادم که توجهشو جلب کنم. 

 ه اونجا برنمیگردی. فهمیدی؟تو ب_

 مایکی ..._

 مونت._

اون رو بخاطر عادت صدا کردن اسم قبلیم بازخواست کردم انگار که اون هنوز نمیتونه گذشته فراموش کنه. 

 لعنتی، هیچکدوممون امروز رو فراموش نمیکنیم.

 هوپ..._

 به چشمای اشکی دستینی نگاه کردم.

 الن . هوپ مرده.خودت جمع و جور کن دستینی. همین ا_
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 اون نمی تونه مرده باشه._

اونطوری که صدای دستینی با غم زیاد اینو گفت حتی من که قلبی نداشتم حس می کردم قلبم ترک 

 برداشت. اول دماغشو باال کشید و بازوشو دور پاش آورد و خودشو جمع کرد و میلرزید.

همینطوری که  جا میریم. من ازت مراقبت میکنم.خیلی متاسفم ولی اون مرده .گرچه تو نمردی و ما از این_

 دستینی ،اینو میفهمی؟ تاحاال کردم.

حرکت سر دستینی برای یه لحظه متوقف شد. در یه لحظه دیگه اشک نریخت و همونطوری که سرشو 

تکون داد لبشو گاز گرفت. این واسه یه نوجوون خیلی عالی بود که بتونه آنقدر سریع احساساتش رو سرکوب 

 نه.ک

 خواهش میکنم هوپ رو با اون تنها نزار._

 اون بهم التماس کرد.

 خواهش میکنم._

 نگران نباش. من اونو اینجا ول نمیکنم. هیچوقت اینکارو نکردم. میتونی بخاطر من قوی باشی ؟_

 آره. آره .خواهش میکنم اونو بیار._

 دستینی نفس عمیق بکش._

 بود ولی تنفسش بهتر شده بود. اون دوباره سرشو تکون داد هنوز مثل سنگ

در رو پشت سرم بستم و به سمت خونه حرکت کردم. سی ثانیه طول کشید تا بتونم یه گالن بنزین پیدا کنم 

.به طبقه باال رفتم و بجز تخت در کف اتاق بنزین ریختم. رو تختی رو برداشتم و به طبقه پایین اومدم و 

هنوز بیهوش بود . هیچ وقت نخواهم فهمید قبل از اینکه  جسد هوپ رو توش پیچیدم. اون عوضی کنارش

 برسم اینجا چه اتفاقی افتاد ولی دیگه اهمیتی نداره.

از توی جیبم فندکم رو بیرون آوردم، بعدش هوپ رو بین بازوهام گرفتم و به سمت در رفتم. قبل از اینکه در 

اون رو در اتاق نشیمن انداختم بنزین  پشت سرم بسته بشه فشاری به فندک وارد کردم و روشن شد. وقتی

شعله ور شد. با عجله به سمت ماشین رفتم، گرما رو در پشت سرم حس میکردم. چهره اندوهگین دستینی 

 رو دیدم که از پشت شیشه بهم نگاه میکرد.

 بدن هوپ رو باالتر آوردم، در عقب ماشین رو باز و اون رو روی صندلی عقب گذاشتم.

 ب نگاه کنی دسی.حق نداری به عق_

راننده رو باز و روی صندلی نشستم و کلید  همونطور که در عقب رو می بستم اون به مستقیم نگاه میکرد. در
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 رو چرخوندم. 

 دیگه نمیخواد بری دانشگاه ایالتی لوئیزیانا ،دسی. قراره از این شهر خیلی دور بشی._

 م داشت احساسات خودشو کنترل میکرد.دستینی فین کرد و همونطوری که من احساساتمو خفه کرد 

 من میخوام با تو بمونم._

 همونطور که از یه چراغ قرمز رد شدیم بهش نگاه نکردم.

نه. امکان نداره. هر کالجی که میخوای انتخاب کن و برو. اما اینجا نمیمونی. میخوام تا اونجایی که امکان _

 داره ازم دور باشی.

 ون حرف نزد.تا وقتی که به محله برگشتیم ا

 (دانشگاه خوبیه.MITشنیدم انجمن تکنولوژی ماساچوست)_

 به سمتش برگشتم که نگاهش کنم. چه سریع بهبود پیدا کرد . گُل دیگه ای در تََرک قلبم رشد کرد.

 .MITپس میری _

بفرستم سعی کردم  MITما دیگه هیچوقت در مورد هوپ با هم حرف نزدیم. قبل از اینکه دستینی رو به 

 که در مورد هوپ باهاش حرف بزنم اما دستنی مثل یه اسباب بازی شکسته ساکت بود.

من هیچوقت به دستینی نگفتم که هوپ رو توی یه مقبره بیرون از شهر دفن کردم و مطمئن شدم که هر 

 سال به مناسبت سالگرد مرگ و تولدش روی قبرش گل تازه بذارم.

فتم که خودمو بخاطر اتفاقات اون روز نبخشیدم. برای اینکه بهتر از اون ها مراقبت همچنین به دستینی نگ

برای اینکه نمیدونستم آیا من هوپ رو کشتم یا نه. بجاش روی آینده  برای اینکه زودتر نرسیدم. نکردم .

م انجام تنها کاری بود که میتونستاین تمرکز کردم و مطمئن شدم که دستینی زندگی خوبی داشته باشه. 

 بدم.
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 کایرافصل چهلم:              

 

 

 

 «زمان حال»

 

 

در میان تاریکی تالش کردم و چشمامو باز کردم. درد رو در سراسر بدنم حس کردم و این درد خیلی برتر از 

 درد حاصل از تصادف با ماشینمه.

از الی ترک های ساروج گوشه باالیی مقبره میومد. به تنها نوری که به مقبره میومد از ماه کاملی بود که 

 اندازه ای نیس که بتونم اجساد وحشتناک کنارم رو ببینم اما میتونم بوشون رو استشمام کنم.

 مگز؟_

 همونطور که داشتم با درد میجنگیدم دستمو دراز کردم که لمسش کنم، صدام تبدیل به زمزمه ای شد.

 یکنم.خواهش م تو نمیتونی بمیری ._

 آخرین حرفامون از روی عصبانیت بود و من نمی تونم با این وضع با خودم کنار بیام.

 "اگه زنده موندم"

وحشت زده از اینکه نوک انگشتام ممکنه به چی برخورد کنه پارچه حریر کیمونوی اون رو لمس کردم و به 

 آرومی دستم به پوست گردنش رسید.

 اون هنوز بدنش گرمه.

 مگز._

 ه اسمشو فریاد زدم اما هیچ جوابی نشنیدم .ایندفع

نمیدونم چقدر طول میکشه که بدن یه انسان  بعد مرگ سرد بشه اما نمیخوام اتفاقی که اینجا افتاده رو باور 

 کنم.

 تو نمیتونی بمیری ماگنولیا مری.  من اینجور چیزی رو باور نمیکنم._
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خون داره از بدنم خارج میشه. من باید جلوی  شونه چپم با هر نبض و تپش میزد و بهم میفهموند که

 خونریزی رو بگیرم ولی اول باید بفهمم که ماگنولیا مرده یا نه.

چشماموبستم و دستمو روی رگ گردنش گذاشتم و همونطور که سعی میکردم درد رو از خودم دور کنم دعا 

 میکردم که نشونه ای از حیات در بدنش پیدا کنم.

 .. اما بعد ... حس کردم. نبض ضعیفی حس میکردم .اولش هیچی حس نکردم.

 اون نمرده .

 مگز ! لعنتی بیدارشو._

 دستمو به صورتش رسوندم و آرزو کردم کاش جوابمو بده ولی اینکارو نکرد.

من توی یه مقبره خاموشم، با اجسادی احاطه شدم که فکرمیکنم همشون معشوقه های ناپدید شده ان. 

 شاید حتی ریچل الفلور.

 اما چطور؟

یه زن بیگناه رو نمیکشه. اما اون هرزه بلوند چطور؟ بنظر  الکالن مونت. مردی که باهاش ازدواج کردم ،

 میومد که خیلی دیوونه باشه.

 اما اون دیگه کیه؟

 باهام بمون مگز._

خون در  همونطور که آستین سمت راست بلوزم رو پاره کردم که روی شونه چپم فشار بدم اینو زمزمه کردم .

 عرض چند ثانیه پارچه رو خیس کرد.

 من دارم از خون ریزی میمیرم. نمیدونم چطوری اینو میدونم ولی میدونم.

 اما اگه من بمیرم ماگنولیا هم با من میمیره. نمیتونم به این فکر نکنم.

درد وحشتناکی  سعی کردم که بلند شم و وایسم، احتیاج داشتم که برای هردومون یه راه خروج پیدا کنم. اما

در بدنم جریان پیدا کرد. نقاط سیاهی جلوی دیدم میچرخیدن و من روی حجم زیادی از اجساد افتادم و 

 چندتا چیز زیر پام شکستن.

نه باید دوباره تالش کنم. همونطور که درد رو فقط حس میکردم هرچی قدرت که ذخیره کرده بودم انگار ته 

 کشید.

 شدم آخرین فکری که در سر داشتم این بود :همونطور که داشتم بیهوش می

 اگه اتفاقی برام بیفته الکالن این شهر رو به آتیش میکشه. 
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 مونت فصل چهل و یکم:          

 

 

 

 

 

مکانی که جی پی اس داشت نشونم میداد رو خیلی خوب میشناختم و این اصال معنی نمیده یا شاید هم 

 معنی بده..

 این امکان نداره.

 یزم دور شدم و از کشو میز یه هفت تیر برداشتم.از م

 داری چیکار میکنی؟_

 دستیارم اینو پرسید.

 میرم که زنم رو پیدا کنم._

 تو با اون فاحشه ازدواج کردی؟_

 بخاطر این جملش همه چیز برام واضح شد.

 نگاهم رو روی صورت جِی انداختم.

 ش و بهم بگو باهاش چیکار کردی؟وقتی در مورد اون حرف میزنی مواظب زبون لعنتیت با_

 تفنگ رو روبروش گرفتم.

پیش من اومد، و آخر هفته ها و تعطیالتش رو به مدارس  MITجِی بعد از چهار سال با یه مدرک از 

 خصوصی تمرینات مبارزه که مخصوص نیرو های امنیتی بود رفته بود.
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توی تشکیالتم شغلی روبهش بدم، میگفت بخاطر تمرینات و مبارزات شخصی که یاد گرفته بود ازم خواست 

 که نیواورلنز همیشه خونش بود و منم تنها خانوادش بودم.

هر کسی دیگه ای در تشکیالتم اون بهش گفتم که اگه بزارم بمونه هیچکس نباید بدونه که اون کیه ومثل 

 رو بایه حرف میشناسن. اولین حرف از نام خانوادگیش. جونز.

 زدواج کنی!چطور تونستی باهاش ا_

 صداش توی اتاق پیچید .

 تو چیکار کردی جِی؟_

 منو دستینی صدا کن لعنتی!_

ساله ای شده بود که اون روز از خونه زد بیرون اما االن  18اون دوباره میلرزید و ناآروم بود، تبدیل به دختر 

 نمیتونم به همچین چیزی فکر کنم.

 االن غریزم بهم میگه که اون پشت این ماجراست.

اگه تا دو ثانیه دیگه بهم نگی با کایرا چیکار کردی همونجا که وایسادی میکشمت. اصالً هم کاری به _

 گذشتمون ندارم.

 قبل از اینکه چشماش یخی بشه توی نگاهش خیانت و شوک رو دیدم.

 کاری رو که باید انجام دادم._

 اگه حتی یه تار مو از سرش کم شده باشه قسم میخورم که..._

ی؟ منو میکشی مایکی؟ بعد از اینهمه سال؟اون سد راهم بود. همشون سد راهم بودن اما من همون که چ_

وقتی که دیگه نمی خواستیشون از شرشون خالص شدم که دیگه هیچی بینمون نباشه. بعدش هم اون 

میدونست که مادام اومد و یه کسی که هرزه نبود رو بهت پیشنهاد داد. حداقل از اول هرزه نبود .اون باید 

 نباید بتو کلک بزنه. هیچکس بعد از اینکار زنده نمونده.

 تو باهاش چیکار کردی؟_

 با غرش اینو گفتم.

تو قرار نبود اون رو دوست داشته باشی. تو فقط قرار بود منو دوست داشته باشی. پس منم اون رو مثل _

 بقیشون دفن کردم.

پر کرد. گلوله به دستش خورد و همونطور که جیغ میزد خون قبل از اینکه شلیک کنم صدای فریادم دفتر رو 

 از دستش بیرون میریخت.
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 دی با عجله به اتاق اومد، با چشماش اول به جِی و بعد به من نگاه کرد.

 رئیس؟_

جِی رو زندانی کن. چشم ازش برندار وگرنه هردوتون رو میکشم. زد و آی در راهن که زنم رو پیدا کنن و _

 دعا کنین که اون زنده باشه.همتون بهتره 

 

 

 

 

 فصل چهل و دوم: کایرا                 

 

 

 

 

 

 

وقتیکه ه بیهوش نشم .اونقدر جیغ زدم تا گذر زمان رو از دست دادم، هی بهوش میومدم و سعی میکردم ک

آوردم. نایی برام نموند. نتونستم روی بدن ماگنولیا هیچ زخمی پیدا کنم، اما بازم دست زخمیمو دور اون 

 هیچکدوممون قرار نیس به مدت طوالنی زنده بمونیم.

 صدای غرش ماشینی توجهمو به خودش جلب کرد. بیرون از این مقبره جایی که مطمئنم توش میمیرم.

فریاد زدم، سر ماگنولیا رو در آغوش گرفتم و انگشتام به یه چیز تیز برخورد کردن. چاپ استیکی که توی 

 موهاش بود.

توی موهاش در آوردم و توی دست راستم فشردم .اگه اون هرزه برگشته باشه اینبار نوبت اونه  یکیش رو از

 که بمیره.



144 
 

 افکار مغشوش شده بود و بخاطر درد، بدنم تیر میکشید.

استخوان ها زیر پام خورد میشدن و از شنیدن بوی گند جسد داشت حالم بهم میخورد. چیزی که مطمئنم تا 

 نمیره. مدت طوالنی از یادم

 کمک!_

فریاد زدم و صدام خش داشت. میخواستم بایستم ولی تعادلم رو از دست دادم و افتادم و با صورت روی یه 

 جسد افتادم و چاپ استیک نقره ای از دستم افتاد.

 در چوبی مقبره باز شد.

 ت دادم.نقشم این بود که بلند شم و با اون چاپ استیک به قلب اون هرزه بزنم اما سالحمو از دس

 دووم بیار. دووم بیار لعنتی. قرار نیس توی دستای من بمیری کایرا!_

 این صدای الکالنه.

 یا شایدم دوباره دارم خواب میبینم؟

 دیگه نمیتونم واقعیت رو از توهم تشخیص بدم حداقل تا وقتیکه دستمو باال آوردم و نوری کورم کرد.

 کایرا؟_

 الکالن؟_

 دروم آورد. اون به داخل اومد و دستشو

 قرار نیس تو بغلم بمیری آتیش پاره. نه االن .نه هیچوقت._

پلک زدم و چشمای وحشت زدشو دیدم. نقاط سیاهی داشت صورتشو محو میکرد و من در آخرین لحظه، 

 آخرین درخواستمو مطرح کردم .

 مگز . اون رو هم نجات بده._

 

 

 

 



145 
 

 

 مونت فصل چهل و سوم:           

 

 

 

 

احساسیه که چندین ساله تجربش نکردم. اما موقعی که چشمای کایرا بسته شد و من در بین کُپه ترس. این 

 ای از اجساد در مقبره هوپ اونو در آغوش گرفتم مثل شیطانی که از جهنم اومده منو دربر گرفت.

. یا شایدم نمیتونم چیزی که میبینم رو باور کنم. این اصال ممکن نیس. جِی نمیتونه اینکارو کرده باشه

 تونسته؟

 ژاکتم رو پاره کردم و روی زخم کایرا گذاشتم که جلوی خونریزش رو بگیرم.

 مگز .کایرا قبل از اینکه بیهوش بشه اسم اون رو آورد و من سر زد داد زدم.

 چک کن ببین که اون مادام اینجاست. من دارم به پلیس زنگ میزنم._

م یا اینکه برای درخواست کمک به پلیس زنگ نزدم. اما در طول سی سال من هیچوقت بیمارستان نرفت

 برای کایرا هر کاری میکنم.

صدای اوپراتور رو بزور میشنوم، اما شاید بخاطر همین احساس ترسمه که باعث شده موقعی که فشار روی 

 زخم کایرا رو بیشتر میکنم صداها برام عجیب باشه.

جودم بخاطر اینکه زنم مقابلم داره خونریزی میکنه داره عقلشو .  بخشی از و"باید آروم باشم"با خودم گفتم 

از دست میده و همزمان دارم مشخصات جی پی اس رو به اپراتور میگم و اون داره میگه که ممکنه بخاطر 

 دور بودن سریع به اونجا نرسن.

 م.وقتی اپراتور بهم گفت که پشت خط بمونم گوشی رو قطع و به مرد مورد اعتمادم زنگ زد

 وی گوشی رو برداشت اما حرف نزد.

 من پیداش کردم و نمیخوام از دستش بدم._

 دقیقا مشخصاتی که به پلیس دادم رو به اون هم دادم.
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 همونطور که تلفن رو قطع کردم  زد در حالی از مقبره بیرون اومد که بدن بیحس مادام توی بغلش بود .

 اون مرده؟_

 ذاشت و نبضش رو گرفت.زد اون رو کنار کایرا روی زمین گ

 تقریبا اما هنوز نه._

 "لعنتی"

برای اولین بار در زندگیم از خدایی که باالی سرمه خواستم که بدادم برسه و کمک هرچه زوتر از راه برسه 

چون دنیام در حال پاشیدنه. خون کایرا روی چمن های سبز زیر نور مهتاب به سیاهی میزنه و بنظر میرسه 

 وی زخمو بیشتر میکنم فایده ای نداره.که هر چی فشار ر

 این اتفاق نمیفته خدا لعنتت کنه تو زنده میمونی !حق نداری ترکم کنی ! من عاشقتم._

 

 

 

 

  

 مونت فصل چهل و چهارم:         

 

 

 

 

فکر میکردم جهنم همون یتیم خونه لعنتی یا زندگی کردن در خیابون ها باشه. اشتباه میکردم. جهنم اتاق 

 ر بیمارستانه، اونم در حالیکه ندونی تنها زنی که دوستش داری زنده میمونه یا میمیره.انتظا

هر چی که دارم رو میدم که شامل جون خودم هم میشه، به خدا،  شیطان یا هر قدرت باالتری که بذاره اون 

 زنده بمونه.

 "بی اون رو هم ندارم.چرا جون منو نمیگیری؟ من اون عوضی آشغالیم که حتی لیاقت لمس کسی به خو"
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 شاید بعضی روح ها باشن که از بس پلیدن ،حتی جهنم هم براشون زیادیه.

 زانو زدم و برای اولین بار در سی سال گذشته موقعی که دارم دعا میکنم گونه هام خیس شدن.

 

 

 

 

 

 

 

 فصل چهل و پنجم:کایرا           

 
 

 

 

 خواهش میکنم کایرا!بیدارشو عسلم .فقط بخاطر من چشماتو باز کن. _

 این صدا رو در هوشیاری شنیدم.

پلکام خیلی سنگین شدند. سعی کردم نفس عمیقی بکشم اما انگار که وزنه سنگینی روی سینم گذاشته 

 باشن.

 اوههههههه._

 کایرا عسلم! پیش ما برگرد. خواهش میکنم._

کرد .یه حسی داشتم انگار که دیگه سرم درد میکرد. همه جام درد می گلوم درد میکرد.  شونم درد میکرد.

 نمیخوام تکون بخورم.

 قسم میخورم این حس رو قبالً تجربه کردم.
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 دیوار های سفید .بوی مواد ضد عفونی کننده. صدای ضربان قلب.

 من دارم خواب میبینم؟

 صدایی در مغزم میگه که بلند شم و دوباره پلک زدم که دیدم واضح بشه.

 ، چهره ای که انتظار داشتم ببینم نیس.اما چهره ای که روبرومه

 سرمو روی تخت بیمارستان تکون دادم و بیدار شدم. هیچ تخت خالی این بار کنار تختم نبود.

غرشی کردم ،سعی کردم که صدای دیگه ای از گلوم خارج کنم. اما فقط به شکل ناله ای خش دار از گلوم 

 خارج شد.

 "الکالن کجاست؟"سرم زد .  این اولین فکریه که به "اون کجاست ؟"

 اما چیز دیگه ای از دهنم خارج شد.

 مامان؟_

 خدارو شکر. دیکه هیچوقت حق نداری ما رو اینجوری بترسونی._

چشمای سبزش که یه درجه از چشم من تیره تر بود، با اشک خیس بود و صورتش پیرتر از آخرین عکسی 

 که ازش دیده بودم شده بود.

 خدایا!عیسی مسیح. ممنونم _

 صدای بم پدرم رو همونطور که داشت در محدوده دیدم میومد رو شنیدم.

 بابا؟_

 این اصال معنی نمیده . چجور پدر و مادرم رسیدن اینجا؟ و الکالن کجاست؟

 چطور؟_

دکتر ها چندین ساعت تو اتاق عمل داشتن جراحیت میکردن و اونها میگن  هیس عزیزم. حرف نزن ._

فسی که توش گذاشتن آسیب میبینه. مسیح مقدس، وقتی بخاطر آالرم هشدار کارخونه گلوت بخاطر لوله تن

به ما زنگ زدن و بعدش تو تلفنت رو جواب ندادی و چند ساعت بعد میلی بهمون زنگ زد و گفت که تنها 

 با یه آمبوالنس داری میای ...

 "تنها؟"

 صدای مامانم خش دار شد.

زنده میمونی یا  ا گذاشتیم که سریع برسیم اینجا. اون نمیدونست که که توما تمام قوانین رانندگی رو زیر پ_

 نه.
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میلی؟همونطور که مغزم به آرومی کار میکرد اتاق رو بررسی کردم ،دنبال صورتی بودم که باید میدیدمش 

 ولی پیداش نکردم.

اومدن اینجا . اما تنها میلی دختر عموی مامانم و پرستار قسمت اورژانسه. مشخصه که اینطوری پدر ومادرم 

 ؟

 چه اتفاقی افتاده؟_

 دوباره این سوال رو پرسیدم. مغزم بخاطر مسکن هایی که بهم تزریق کردن هنوز گیج میزد.

 کجا ..._

 پدرم گفت:

تو تیر خوردی. آمبوالنس و تیم امداد پزشکی که تو رو اینجا آورد ناپدید شده . چه اتفاقی برات افتاده _

 دخترم؟

م پر از عصبانیت و ترس بود و احساساتی تر از هر وقت دیگه ای. وقتی آب دهنمو قورت دادم و صدای پدر

 لبم ترک برداشت مادرم وارد عمل شد.

 آب .تو آب میخوای._

 قبل از اینکه بتونم جوابی بدم به سرعت نی رو توی دهنم گذاشت.

 یه قلپ خوردم و گلوم حس بهتری پیدا کرد.

 تیر خوردم؟_

ما فقط خیلی  زم. مشکلی نیست. تو الزم نیست االن نگران باشی. فقط استراحت کن.هیس عزی_

 بذار به پرستار بگم بیاد. خوشحالیم که چشمای خوشگلتو دیدیم .

 گانم رو بیارم و حسابشو برسم.کوچولوم آسیب زد که بعدش برم شاتمن فقط باید بدونم که کی به دختر _

 نمیدونم._

 مامو بستم. هنوز پلکام سنگینن. اینو زمزمه کردم و چش

 هر چیزی. اسم. مکان. رنگ مو. خودم حسابشونو میرسم._

 هیس .دیوید ،بس کن._

 بهم نگو بس کنم َکت. یه نفر به دختر کوچولومون شلیک کرده._

موقعی که دیدم والدینم باهم بحث میکنن چشمامو بستم. ریه هام به آرومی کار میکردن و من روی تنفسم 

 کردم چون هیچی دیگه معنی نمیده. تمرکز
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 تر از صبحی که در دابلین از خواب بیدار شدم.بد خاطراتم خیلی مبهمه.

 دابلین.

 "با من برقص الکالن. با من در دابلین برقص"

 اون کجاست؟_

 سوال ناگهانیم باعث شد صدام در لوله تنفسی شبیه صدای قورباغه بشه.

 کی؟_

 پدرم بحالت دستوری پرسید:

 دی که اینکارو کرده؟مر_

 سعی کردم سرمو تکون بدم اما تکون دادن سرم باعث سرگیجه بیشتر برام شد. یه بانداژ دور سرمه؟

 سعی کردم دستمو باال بیارم که لمسش کنم اما دستم خیلی سنگین بود.

 همونطور که نگاهمو به سمت پایین آوردم دیدم که شونم به گردن آویزی وصله.

 پرسیدم: 

 فاقی افتاده؟چه ات_

 ما هم داریم همینو ازت میپرسیم._

 اجساد. ماگنولیا  . اه خدای من

 مگز؟_

 اون ربطی به اتفاقی که برای تو افتاده داره؟_

 صدای مامانم یه درجه باالتر رفت.

 اون مقصره؟_

 این سواالت خالص بشم. موقعی که در باز شد و چندنفر اومدن داخل تونستم از جواب دادن به

 گور، خیلی خوشحالم که شما بهوش اومدین. حالتون چطوره؟یلنم کخا _

 یه زن مو بلوند اینو ازم پرسید و من یه چیزایی یادم اومد.

 مو بلوند. نفسم بند اومد.

 همونطور که نفس نفس میزدم کلمات از دهنم خارج شد.

 تو کی هستی؟_

 ما تو اتاق انتظار بود. . اون هم تمام شب بااون یه دکتره عزیزم. اون تمام مدت اینجا بود و اینم میلیه_
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به زن مو بلوند خیره شدم و واکنش  بدنم کمتر شد. یعنی خودشه؟خاطراتم هنوز مبهمه برای همین نمیدونم 

 .دستام تبدیل به مشت شدن اما من هیچ سالحی نداشتم. هیچی که منو سالم نگه داره.

 م به هیچکس اعتماد کنم.االن نه. الکالن کجاست؟اون یه دکتره اینو مامانم گفت اما من نمیتون

به پشت سر دکتر نگاه کردم. امیدوار بودم که چشمای تیرش رو روی خودم ببینم اما یه زن رو دیدم همیشه 

 لبخندی روی لبشه.

 میلی گفت:

 خوشحالم که میبینم بهوش اومدی کایرا._

 دکتر دوباره ازم پرسید.

 میتونی بگی حالت چطوره؟_

 زخمی . . خسته_

 جوابهای کوتاه دادم. نه بخاطر نداشتن اعتماد بهش، بلکه مغزم حس داغون بودن داشت.

 میتونی چیزیو بیاد بیاری؟ میتونم تصور کنم .تورو بخاطر شلیک گلوله و آسیب سرت آوردن اینجا ._

ارستان بهوش اومدم سرمو تکون دادم ولی فکر بدی بود. گیجیم بیشتر شد و منو بیاد آخرین باری که در بیم

 انداخت.

 هیچی یادم نمیاد._

 حتی الزم نیس که اونا رو قانع کنم صدام خودش گویای همه چیزه .

 مامانم با نگرانی پرسید.

 اون دچار فراموشی شده؟_

 فراموش کرده باشه. خاطراتشو ه سرش خورده بعضی ازممکنه بخاطر ضربه ای که ب_

شی ندارم فقط نمیتونم تکه تکه های خاطراتم رو بهم بچسبونم ،چون میخواستم به مادرم بگم که من فرامو

 بدون مردی که باید توی این اتاق باشه همه چی بی معنیه .

 دست چپم که روی سینم بود تبدیل به مشت ضعیفی شد  و من همچنان نگاهمو به پایین دوخته بودم.

 س.حلقم نیس. دست راستمو به سمت گردنم بردم. گردنبندم هم نی

 بهم رو تصوراتم همه که بودم ذهنم در الیدکتر همچنان داره با والدینم صحبت میکنه اما من درگیر سو

 خت.میری

 یعنی الکالن مونت جز تصوراتم بود؟ برای همینه که اون اینجا نیس؟ یعنی همش توهم بود؟
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 یه روح نیس. اون واقعیه مگه نه؟اون واقعیه. چیزی که بینمون بود واقعیه. درسته؟اون  نه. این امکان نداره .

 به دور برم نگاه کردم و نمیتونستم مانع شکل گیری افکارم بشم.

 چه اتفاقی افتاده؟_

 این سوال رو پرسیدم و هر کی دور من بود ساکت شد.

 دکتر گفت:

احت به این چیزیه که ما خیلی دوست داریم بفهمیم کایرا .به خودت فشار نیار . فقط استراحت کن. اگه استر

 مغزت بدی ممکنه بعضی از خاطراتت برگردن.

 تو مطمئنی؟_

 مامانم اینو پرسید اما منم میخواستم جوابشو بدونم.

 .کرد ملیدکتر تا

 .ببینیم و کنیم صبر باید فقط ما. نیاد یادش چی همه اون که ممکنه_

 .کرده شلیک من دختر به نفر ؟یه ببینیم و صبرکنیم_

 !دیوید_

 .شد ساکت اون و زد فریاد مبابا سر مامانم

خون ازم گرفتن  و بررسی رو تنفسم ،.کردن چک رو قلبم ضربان ، شد شروع من از آزمایشاتشون همه بعد

 و.... و من گذاشتم که چشمام دوباره بسته بشه.

به دفعه بعد که بهوش اومدم مامانم هنوز اونجا بود ولی بابام رفته بود. سرگیجم کمتر شده بود ولی هنوز 

 خاطر مردی که میخواستم ببینمش و اینجا نیس گیج بودم.

 نمیتونم درباره مونت از مادرم بپرسم. مادرم نمیدونه الکالن مونت وجود داره.

 اما من میدونم اون واقعیه. اینو میدونم. ولی اگه واقعیه پس کجاست؟

 دوباره مامانم نی رو کنار لبم گذاشت و گفت:

 خوری.عزیزم باید آب بیشتری ب_

 یه قلپ خوردم.

 پدرت داره بخاطر این اتفاق دیوونه میشه._

 متاسفم._

هیس. این تقصیر تو نیس .تو که نمیخواستی بهت شلیک کنن. اما پلیس منتظره و اونا کلی سوال دارن _
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 که ما جوابشو نمیدونیم بجز....

 همونطور که نگاهم به مادرم بود پرسیدم.

 چی؟_

 اونا دستیارت رو پیدا کردن. آتش توی انبار مشروبات._

 تمپرنس! اون حالش خوبه؟_

 چجور تونستم اون رو از یاد ببرم؟

 هیس. آروم باش. اون حالش خوبه. اون هم به سرش ضربه خورده بود._

 آتش نشانی موقعی که در ساختمون خراب کردن اون رو بیهوش داخل ساختمون پیدا کردن .

 اُه خدای من._

 کن بود سر اون بیاد تند تند میزد.قلبم از بالیی که مم

 ولی اون خوبه نه؟_

 اشک از چشمم خارج شد تمام این اتفاقات تقصیر منه .تمپرنس ممکن بود بمیره و همش بخاطر منه.

یه مقداردود تنفس کرده بود. اون ها خوش شانس بودن که به موقع پیداش کردن  اون حالش خوبه ._

ان بخاطر سرش نگه داشتن اما صبح بعدش مرخصش کردن. فقط .دکترها یه شب اون رو تو بیمارست

 میخواست که بره حموم .از همون موقع هم با ما تو اتاق انتظار بود.

 صبح بعدش؟مگه چند وقت بیهوش بودم؟

 امروز چه روزیه؟_

 تو دو روزه که هی بهوش میای و از هوش میری عزیزم._

 دو روز؟_

 مادرم سرشو تکون داد.

 و من منتظر بود. اون دوست خوبی براته. اون با پدرت_

 دوست. این کلمه باعث شد تکه دیگه ای از پازل خاطرات ذهنم بهم بچسبه.

 ماگنولیا._

 اسمش بزور از لبم خارج شد.

 اون... اون...

 نمیتونم کلمه آخر رو به زبون بیارم، اما بیاد پوست رنگ پریده و نبض ضعیفش افتادم.
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 لب مادرم لرزید. 

 توی کماست کایرا .دکترا نمیدونن که زنده میمونه یا نه.اون _

 پلکمو بهم فشار دادم.

 نه نه نه اون نمیتونه ما.... من باید باهاش حرف بزنم .اون نمیتونه..._

هیس آروم باش. ما برای اون هم دعا کردیم. دکترا مراقبش هستن. خودم وضعیتشو چک میکردم. _

 وای.میدونستم که تو هم اینو ازم میخ

نمیتونم کلماتی که از سر خشم به بهترین دوستم گفتم رو فراموش کنم. صرف نظر از اینکه اون چیکار کرد. 

این احساساتم باعث شد که اشک از چشمام سرازیر بشه و من میخوام به هر کسی التماس کنم که بهم بگه 

 الکالن کجاست ولی نمیتونم.

 بود دو افسر پلیس هم بدنبال اون. پدرم وارد اتاق شد و تمپرنس هم پشت سرش

 کایرا._

 تمپرنس با عجله به سمتم اومد.

 اُه خدایا شکرت. تو بهوش اومدی._

 بهش گفتم:

 من خیلی متاسفم.

 برای چی؟ اینکه تقصیر تو نیس._

اینو اشتباه میکنه حتی با بدن زخمی و ذهن آسیب دیدم میدونم این صددرصد تقصیر منه. اگه بخاطر من 

 یچ اتفاقی برای تمپرنس نمیفتاد.نبود ه

 خانم کیلگور. شما فکر میکنین میتونین به چند تا سوال ما جواب بدین؟_

 االن نه ،آقایون ._

یه پرستار اومد داخل و به سمت من اومد .آماده بود که مثل چند روز گذشته بازم چند تا آزمایش روم انجام 

 بده.

 شما باید بزارین اون استراحت کنه._

 ما باید برای انجام تحقیقاتمون چند تا سوال بپرسیم  . تمام احترامی که براتون قائلم خانم ، با_

 تمپرنس به سمتشون برگشت.

فکر نمیکنین که رفتن به آتش نشانی و پرسیدن از اون ها که کی مسئول آتیش سوزی بوده برای شروع _
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یم. یا اینکه کی زده توی سر من؟ شاید باید بد نباشه؟ چون ما مطمئنیم هیچ جوابی برای سواالتون ندار

 دنبال جواب این باشین.

 خانم این تقصیر ما نیس که دوربین های امنیتی شما کامال از کار افتادن ._

 من پرسیدم :

 چی ؟ چطوری؟_

 یکی از افسر ها جواب داد:

نبال انگیزه اینکار متاسفم خانم. ما نمیدونیم. این مشخصه که آتش سوزی عمدی بوده ولی ما هنوز بد_

 هستیم. 

 پس بهتره که به این کار بچسبین چون من بهتون گفتم ما اینکارو نکردیم ._

 لحن تمپرنس تند شد.

ما بخاطر سفارشاتمون باید تمام بشکه های ویسکیمون رو پر کنیم. پس اگه فکر میکنین ما اینکارو بخاطر _

 ی کارآگاهیتون. پول بیمه کردیم بهتره یه بار دیگه برین سرکالسا

 ما نگفتیم که..._

 پدرم دخالت کرد.

البته که نگفتین چون نه خانواده کیلگور نه کارکنان هفت گناهکار هیچ وقت نمیذارن اتفاقی برای اون _

 ویسکی بیفته. این تو خون ماست. جز میراث ماست.

 پدرم جوری سرشو برای تمپرنس تکون داد انگار که اونا هم تیمی ان.

 ای ازاحساس گناه وجودمو فراگرفت چون من باعث این دردسرشدم. هیچکدومشون اینو نمیدونن.بارقه 

 من متاسفم بابا...._

 اونم برگشت وبهم نگاه کرد.

 کاری میکنیم تقاصشو پس بده.  این تقصیر تو نیست. هرکی اینکارو کرده تقاصشو پس میده. ما_

. تنها مردی که میتونست به تک تک این سواالت وندیکبار دیگه پلک زدم چون اشک داشت چشممو میسوز

 جواب بده رفته. 

یعنی اون موبلوند پشت این ماجرا بود؟من چیزهای کوچیکی ازاون یادم میاد. دِستینیش. به هرحال اون کی 

 بود؟

 یم.دنبال جواب به این موضوع مربوط میشین. فقط مثل شما ما اصالسعی نمی کنیم بگیم اینکار شما بوده یا-
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 من هیچی بیاد نمیارم._

 همونطور که دارم دروغ میگم همه بهم خیره شدن.

 هیچی یادم نمیاد. متاسفم. کاش میتونستم بهتون کمک کنم._

االنم. به غیر از اینکه چه اتفاقی و چرا افتاده، گفتن حقیقت به پلیس ها هیچ  درونم درجداله. وفاداری قبلی و

 .متفاوتی اجرا شده. حداقل، اگه یه روزی اون برگرده اجرا میشه . عدالت به شکلفایده ای نداره

 ؟همونطوری که سوال قبلی به ذهنم اومد پلکم رو بهم فشاردادم. اون کجاست

 درصورتی که چیزی بیاد آوردین بامن تماس بگیرین._

 و کارتشو گذاشت. نتونستم ازلحن صحبت اون کارآگاه چیزی بفهمم.

 ؟ن فهمیدهیعنی دروغگوی بدیم؟او

 وظیفتونو انجام بدین. مطمئنا زنگ میزنیم و در همین حین ، ما_

لحن بدپدرم باعث شدکه اون دوتاپلیس ازاتاق برن بیرون و منم همزمان سعی کردم که بقیه خاطراتمو بیاد 

با اون تنها صحبت کنم ولی فکرنکنم  بیارم. چشمامو باز کردمو نگاهمو روی تمپرنس قفل کردم. من باید

 مامانم بذاره این اتفاق بیوفته. 

 ازش پرسیدم:

 توخوبی؟-

 مدیرعاملم جواب داد:

 . جون سخت هم هستم. یه چیزی بیشتر از یه ضربه به سرم الزمه تا منو بکشه.من خوبم-

 برادرت...._

 باریک کرد. چشماشو

 اون داره به مشکالتش رسیدگی میکنه._

 الکالن هم داره همینکارو میکنه؟برای همین اینجا نیس؟نکنه 

 .تمپرنس به دست چپم و انگشت خالیم نگاه کردو بعد به چشمام نگاه کرد

 میخوای به کس دیگه ای زنگ بزنم؟_

 تلفنم دست توئه؟_

 خاطره دیگه ای به یادآوردم. من داشتم به الکالن زنگ میزدم که اون اتفاق افتاد.

 کجا گمش کردی؟ نه. یادت میاد_
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نداشتن تلفنم هیچوقت برام آنقدرترسناک نبود. بدون تلفنم، نمیتونم به شوهرم زنگ بزنم. شمارشو بلد 

 نیستم.

 انبار. اونجا بود._

 موقعی که بهش گفتم ترسم زیاد شد.

 هیچکس نگفت تلفن پیداکرده اما من میتونم به هرکی که بخوای زنگ بزنم._

 لبم روگازگرفتم.

 من ازپیشنهادت ممنونم. اما به گوشی خودم احتیاج دارم...من._

 تمپرنس سرشوتکون داد، داشت منظورمو میفهمید....

 .یادشون رفته بگن از آتش نشان ها میپرسم. شاید اونا پیداش کردن و به عنوان مدرک نگهش داشتن و_

 مرسی._

 چه کاردیگه ای میتونم برات انحام بدم؟_

 راحت کنه.میتونی بذاری اون است_

 پدرم اینو گفت وحاال که پلیس ها رفتن ترشرو شده بود. انگاراحترامش برای تمپرنس ازبین رفته بود.

 بابا صبرکن. تمپرنس مدیرعامل منه. اون عالیه. باهاش خوب رفتارکن._

 مدیرعامل؟_

 سرشو به سمت تمپرنس تکون داد.

 فکرمیکردم تو یه منشی هستی._

 فتم:درحالیکه صدام میلرزیدگ

 کارهارسیدگی کنم .بس کن. من درحال حاضر نمیتونم به_

 مادرم گفت:

 دیوید، من قهوه بیشتری میخوام._

 االن برات....من همین اما_

 بیشتر. االن._

 پدرم غرولندی کرد و چرخید که بره.

 مادرم نگاه عذرخواهانه ای بهم انداخت.

 ببخشید عزیزم. اون خسته هست._
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 و دستمو گرفت. تمپرنس نزدیکم اومد

 میخوای به کارخونه برسم؟ میخوای اینجا باشم یا_

 استراحت کنی. تو باید خونه باشی و_

 تو منو بهتر از اینا میشناسی. به عالوه یه نفر به سرم زده. هیچکس بهم شلیک نکرده. من خوبم. رئیس،_

 من ازت نمیخوام که کارکنی. امکان نداره._

 اون لبخندزد.

 میکنم. اگه به چیزی احتیاج داشتی باهام تماس بگیر. نکارو بکنی. به هرحال اینکاروالزم نیست ای_

همونطور که دستامو ول میکرد میخوام التماسش کنم الکالن رو پیدا کنه و پیش من بیارتش، اما هیچوقت 

جایی  درمورد الکالن به تمپرنس نگفتم. تنهاکسی که درمورد الکالن میدونه ماگنولیاست و اون هم یه

 درهمین بیمارستان تو کماست. بخاطر اون هرزه موبلوند دیوونه.

اون کی بود؟به خاطرهمینه که الکالن نیست؟نکنه اون به الکالن صدمه زده؟ فکرش هم منو ناراحت کرد. 

 نکنه اون مرده؟

 نه. نه. نه.

 نمیخوام اینو باور کنم.

 .نو متوقف کنهالکالن مونت یه ابرقهرمانه. حتی گلوله هم نمیتونه او

فقط بتونم  بفروشم تا پس چرا اون اینجا نیست؟بین حس خشم و نومیدی درگیرم، و حاضرم روحم رو

 .بدونم اون حالش خوبه صورتشو ببینم و

 نمیکنه. . اون اینکاروترک نمیکنه اون منو

 دوباره احساس خستگی میکنم، اما باید یه سوال خیلی مهم ازمادرم بپرسم.

 مالقاتی داشتم؟مامان من _

 وقتی مادرم سرشوتکون دادپرسیدم:

 کی؟_

 هرکی که توی این شهر میشناسم اومد. پدرت همشون رو توی راهرو میدید ولی بازم خیلی بودن. تقریبا_

 کسی...کسی که نمیشناختین چطور؟_

 ابروهاش روبهم نزدیک کرد.

 منظورت چیه عزیزم؟_
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بجاش مثل بزدل ها چشمامو بستم که به خواب برم  . مازش بپرسم اما نمیتون به شدت دوست دارم

 درحالیکه قلبم بازم ترک برداشت. 

 اون کجاست؟

 

 

 

 

 

                   

 فصل چهل و ششم: کایرا            
 

 

 

 

 《برقص دابلین در بامن. الکالن برقص بامن》

 و گرفت دستمو وقتی. شده عوض امشب اون. تغییرکرده امشب بود سخت سنگ، مثل همیشه که چهرش

 .دیدم بحال تا که هست چیزهایی زیباترین جز لبخندش برد، ایرلندی زنان و ازمردان جمعیتی بین منو

 :گفتم بهش

 .توزیبایی_

 یدادم.نم اهمیت و بودم مست من

 مردا زیبا نیستن._

 زیبایی. دروغه. همش دروغه. چون تو_
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 رقص ایرلندی رو بلدیم و منو به بدن خودش چسبوند.اون منو چرخوند درحالیکه ما تظاهر کردیم این 

 نظر تو برام محترمه._

 هنوزم حق با منه. باشه. اما_

لبخندش باعث شد کل اتاق روشن بشه. قسم میخورم که حتی لبخندش میتونه آسمون تاریک رو هم روشن 

 کنه. همونطور که پشت سرم بود لباشو کنار گوشم چسبوند.

 خب ولی بی ارزشه._

 وف. ولی هردومون ارزش منو میدونیم. تو اینو فهمیدی.پ_

 بدون اینکه فکرکنم این جمله ازدهنم خارج شد و به خاطر مشروب اصال نتونستم جلوی خودمو بگیرم.

 .اون به عقب برگشت و بهم زل زد. همه آثار شوخ طبعی از صورتش پاک شده بود

 پولی که داشتم نمیتونستم تو رو بخرم.حق نداری اینو بگی چون این چرت محضه. باهر پنی _

 اما...._

 اما هیچی. هرفکری که میکنی در اشتباهی._

من داشتم به این فکرمیکردم که توی دردسر بزرگی افتادم چون تپش قلبم از کنترل من خارج شده ومردی 

 که قبال منو میترسوند حاال با تحسین و حرارتی که در نگاهش هس نگام میکنه.

 ش الکالن. تو که نمیخوای زندگیت به من مربوط باشه.مواظب با_

 .لبش روپایین تر آورد و نفسم بند اومد

 خیلی دیره._

                

                                   *********** 

 

 

 ازخواب پریدم، توقع داشتم که اون مرد رو کنارم حس کنم اما اون اینجا نیس.

 اون کجاست؟_

 گور شما خوبین؟خانم کیل_

 به سمت تختم اومد. اون بلوند بود. پرستاری که چارت آزمایش های من  دستشه اون روکنارگذاشت و

 سریع واکنش نشون دادم.
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 من......من......_

 حرفمو قطع کردم چون اصال نمیدونم حالم چطوره. ولی مطمئنم که خوب نیستم. 

 دردتون بدترشده؟_

 من خوبم._

 ن.به نظرخوب نمیای_

اون به سمت سرمم رفت اما من بهش اعتماد ندارم. به هیچکس در این اتاق به جز پدر و مادرم و تمپرنس 

 اعتماد ندارم.

 کدوم گوری هستی الکالن؟من بهت احتیاج دارم.

 مامان؟میشه بهش بگی من حالم خوبه؟ دیگه مسکن الزم ندارم. میتونم بیدار بمونم._

 . تنها کسی هست که میتونه درمقابل اون زن موبلوند ازم دفاع کنهمادرم فعال صدام ضعیف بود. اما

 مادرم ازخواب پرید.

 چی؟چی شده؟_

 میخوام دوز داروهاشو تنظیم کنم بعدش ببرمش برای آزمایش._

 آزمایش؟_

 مامان روی صندلی که سمت راست تختم گذاشته بود راست نشست.

 چه نوع تستی؟چی شده؟_

انداخت، و من به دوروبرم نگاه کردم تا یه اسلحه پیداکنم. فقط درصورتی که الزمم پرستار به مادرم نگاهی 

 تختم گذاشته شده بود. باشه. سینی غذایی که معلوم نیس مال کیه کنار

همونطورکه موبلوند چند تا آزمایش مغزی رو برای مادرم توضیح میداد دستمو به سمت چاقوی َکره بری 

 . زیاد نیس ولی بهتر از هیچه.قایم کردم درازکردم و اونو زیر مالفه

دسته فلزیش توی دستم فرورفت و من به یاد چاپ استیک ماگنولیا افتادم که براش ساخته بودم و توی 

دستم بود. میخواستم اون هرزه موبلوند رو با اون چاپ استیک بزنم اگه برگشت. فقط نمیتونستم صورتشو به 

 یاد بیارم.

 به زودی برمیگردونم. یلگور. بهتون قول میدم اینکار روتینه. اونوهمه چی خوبه خانم ک_

 پرستارسرم روازدستم درمیاره.

 منم باهاش میام._
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مادرم از روی صندلی بلند شد و من برام سوال پیش اومده بود که یعنی اونم مثل من غرایض محافظتیش 

امانم کنار اون باشه. مخصوصا اگه مجبور شم نمیخوام م بکار افتاده؟اگه این پرستار همون هرزه دیونه باشه،

 اونو با چاقوی کره بری بزنم.

 ما سریع بر میگردیم. هیچ دلیلی نداره که شما توی راهرو معطل بمونین. _

 همونطور که مادرم داشت فکر میکرد پرستار گفت:

 قسم میخورم اون حالش بد نمیشه._

من خودمو برای مبارزه آماده کردم. ساکت موندم و لحن صحبت پرستار حس بدی رو در من ایجاد کرد و 

 نخواستم به هیچ علتی سبب بشم که مادرم همراهمون میاد.

 مادرم باالخره سرشو تکون داد و روی صندلی نشست.

 مامان چیزی نیس. من سریع برمیگردم. تو باید بخوابی._

 به چیزی که گفتم اعتقاد ندارم اما بهرحال اینو بهش گفتم.

 دارم عسلم. دوستت_

 منم دوست دارم مامان._

 موقعی که داشتم از اتاق بیرون میومدیم مادرم داشت خر و پف میکرد.

 توی راهرو های بیمارستان هیچکس نبود که استرسمو بیشتر کرد.

 کجا داریم میریم؟_

 فقط یه آزمایش دیگه از سرت باقی مونده. تو ضربه بدی خوردی._

که اون اینکارو کرده یا نه.اما بعدش یادم اومد که اینجوری نمیتونم تقریبا میخواستم ازش بپرسم 

 درصورتیکه اون همون مو بلند باشه سورپرایزش کنم.

همونطور که از مادرم و اتاقم دور شدیم حس پارانویام بیشتر شد. باالخره نتونستم تحمل کنم همونطور که 

 حشتناک سرمو بیخیال شدم.چاقو رو در دستم فشار میدادم، سرمو چرخوندم و درد و

 تو کی هستی و منو داری کدوم گوری میبری؟_

 اون جلوی دری وایساد و اون رو باز کرد و دوتا در باز شدن.

 نیازی به ترسیدن نیس کایرا قول میدم مشکلی نیس._

 اون منو به سمت در باز برد و من هیچی بجز تاریکی رو اونورش نمیبینم .

 م دست بزنی قسم میخورم...اگه حتی سعی کنی که به_
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 اون به حالت دفاعی یه دستشو باال برد.

الزم به تهدید نیس .من نمیخوام بهت صدمه ای بزنم.مطمئن باش نمیخوام بمیرم. شما دوتا رو چند دقیقه _

 تنها میزارم.

 اون منو به اتاق تاریک برد و قدمی به عقب برداشت.

 شما دو تا؟

کی دوخته بودم و صدای قدم های پرستار رو میشنیدم صورت الکالن رو در همونطور که چشمام رو به تاری

 سایه ها پیداکردم.

 

 

 

 

 

 

 فصل چهل و هفتم: مونت               
 

 

 

 

 

 موقعی که اشک های کایرا رو دیدم یه چیز فلزی روی زمین افتاد.

 لعنتی اشک هاش منو میکشه.

 همونطور که کنار تختش خم شدم با بغض پرسید .

 کجا بودی؟_

اونقدر اشک میریخت که با انگشتام به سرعت نمیتونستم پاک کنم. همونطور که نفس سنگینی کشید 
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 صورتشو از دستم دور کرد.

من بخاطر لحظات کوتاهی که میتونستم در این چند روز ببینمش داشتم میمردم. فقط در صورتی میتونستم 

دن و بعدش که به اتاقش برش میگردوندن باید منتظر ببینمش که اون رو با تخت برای آزمایش می آور

 دفعه بعد میشدم. فقط به خاطر دوربین های امنیتی که بیمارستان داشت قضیه سخت ترم شد.

 من مواظبت بودم تو تحت محافظت من بودی .تو جات امنه. قسم میخورم._

 اما کدوم گوری بودی؟_

ن باعث شدم که این زن قوی و مغرور اینجوری شه. بخاطر صدای گرفتش احساس گناهم بیشتر هم شد. م

 همش تقصیر منه.

نمیتونستم اونجا بیام قبل از اینکه به اتاق عمل بری مادر و پدرت رسیدن و من مجبور شدم که برم و _

 تظاهر کنم که منتظر موندن و فهمیدن حالت منو نمیکشه.

 اما.... _

نتونستم برم. نمیتونستم به هیچکدومشون توضیح بدم که  وقتی دکترها طبقه باال خانوادت رو خواستن، _

 من کیم. که چیکاره تواَم. که منم جز اون زندگی لعنتیتم.

 با بیادآوری اون لحظات ناچار بودنم، دوباره حالم بد شد.

 پس تو ترکم کردی؟تنها؟برای چندروز؟گذاشتی فکرکنم که اون هرزه موبلوند دیوونه تو رو هم کشته؟_

 یدونستم داره به کدوم موبلوند دیوونه هرزه اشاره میکنه.دقیقا م

 تو تنها نبودی. نه حتی برای ثانیه ای کایرا. اگه تنهابودی، من االن اینجانبودم._

بااون همه قدرت نامحدودت، نتونستی یه نشونه کوچیک برام  _الکالن مونت_چجور ممکنه که تو_

 بفرستی که حالت خوبه؟

 چرا اون ناراحته. اون تمام این مدت نگران منم بود.پلک زدم وفهمیدم که 

 نمیدونستم باید نشونه ای برات بفرستم._

با خودم فکرمیکردم نکنه من دیوونه  زنده باشی! داشتم دیوونه میشدم و با خودم فکر میکردم که ممکنه تو_

 ام، که هیچکدومش واقعیت بود یا نه.

 کایرا...._

 بیشتر اشک ریخت.

معنی نمیده. نمیفهمم چه اتفاقی افتاد. باید یه چیزی بهم بگی. اون کی بود؟ومگز......اون هیچی دیگه _
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 میخواست اون رو هم بکشه. همه اون زن ها.....

باگذاشتن انگشتم روی لبش حرفش رو قطع کردم. بااینکه دلم میخواست همه چیز رو بهش توضیح بدم،بازم 

 نمیتونم.

 ز نه.اینجانه. االن نه،کایرا. هنو_

 بدونم. کِی؟من باید_

 شستم اشکاشو پاک کنم. بازم سعی کردم که با دستمو دور صورتش آوردم،

دیگه گریه نکن آتیش پاره من. تنها چیزی که باید روش تمرکز کنی خوب شدنته. بذار دکترها مراقبت _

 باشن.

 نه. من جواب میخوام، و به شوهرم نیازدارم._

 کایرا من نمیتونم....._

 نگو که کاری رو نمیتونی انجام بدی الکالن. چون من باور نمیکنم. بهم_

اعترافش خوشحالم کرد و آرزو میکردم کاش لیاقتش رو داشتم. من هیچوقت لیاقت اون اندازه ایمان رو از 

 کسی ندارم. بخصوص االن.

از اون کارهارو  هیچکدوم ساعت رو به عقب برمیگردونم و تو اشتباه میکنی. اگه میتونستم کاری بکنم،_

 انجام نمیدادم.

 

 

 

 فصل چهل و هشتم: کایرا       
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 جمالتش تکون شدیدی بهم داد و دردش بیشتر از گلوله ای بود که به شونم برخورد کرد و معدم پیچ خورد.

 همش؟تو...._

 به زحمت از میون اشکام چیزی میدیدم. پلک زدم و

 بود به اندازه درد منه گرفته شد و در همونحال در باز شد و پرستار برگشت. چهرش بادردی که مشخص

 بخاطر فضای تنش زای بینمون پرستار پرسید:

 میخواین من برم؟_

 الکالن گفت:

 ببرش. مطمئنم خانوادش بخاطر هر ثانیه ای که ازشون دور میشه نگرانش میشن. نه ._

 این مرد دیگه الکالن نیس. اون مونته.دهنمو بازکردم که چیزی بگم. هر چیزی. اما 

. اگه این آخرین باریه که قراره ببینمش، میخوام چیزی که "به درک"دهنم بسته شد، اما تصمیم گرفتم که 

 حس میکنم و فکر میکنم رو بهش بگم.

 کارم هنوز تموم نشده. کارمون هنوز تموم نشده._

 الکالن بهم نگاه کرد.

 ن تموم میشه.من تصمیم میگیرم کِی کارمو_

دهنم  بخاطر شباهت جملش به اون شبی که تو اتاق باهم شام میخوردیم و روی کمرش چنگ انداختم ،

 بازموند.

 بازم حس کردم. از ورای شونم نگاهی به پرستار انداختم. درد رو با تزریق اینهمه مسکن ،

 بیرون. برو_

 خانم کیلگور..._

 گورتو گم کن بیرون._

 ب برگشت و در دوباره بسته شد.پرستار سریع به عق

 چرخیدم و به شوهرم نگاهی انداختم.

 ما کارمون تموم نیس .میفهمی ؟من عهد بستم و به عهدم وفادارم._

 صورتش از اون حالت سختی به گیجی تبدیل شد.

 میخوای بگی من عهد نبستم؟_

 میخوای هیچکدوم از کاراتو انجام ندی؟میخوای تمومش کنی؟_
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 م نگاه میکرد و بنظر داغون میومد دستشو به درون موهاش برد.همونطور که به

اگه ذره ای نجیب بودم همه چیز رو  من منظورم این نبود اما باید اینکارو میکردم. یا حضرت مسیح ،کایرا ._

 به اولین باری که لمست کردم. به عقب برمیگردم ،

 بنظر میومد انگار این کلمات رو به زور میگه.

ه این قدرت رو داشتم هیچکدوم رو پس نمیگرفتم. نه حتی یه ثانیه از اونو. حتی اگه این اما حتی اگ_

 موضوع منو به خودخواه ترین حرومزاده این سیاره میکنه پس بذار بکنه.

 پس لعنتی منظورت چی بود؟_

میتونم اشکهام بیشتر ریخت. یه بخشیش بخاطر اینکه االن هیچی معنی نمیده اما بیشترش بخاطر اینکه ن

 این حالت شکنجه شدن توی صورتش رو ببینم.

منظورم این بود که زمان رو به عقب برمیگردونم تا جایی که بتونم تو رو حتی از ثانیه ای درد کشیدن _

برگردونم به زمانی که داشتیم کیک میخوردم و میرقصیدم. به قبل از اونکه بخاطر من تقریبا  نجات بدم.

 مردی.

تک کلماتش میبارید و من از این موضوع متنفرم. این تقصیر اون نیست. نمیذارم این بار  احساس گناه از تک

 گناه رو دوشش باشه.

 تو بهم شلیک نکردی. اون زن کرد. _

 اما باید جلوشو میگرفتم .باید میدونستم ._

دور کنه  دستمو دراز کردم که بازوشو بگیرم. بشدت میخواستم همونطوری که اون میخواست درد منو ازم

 درد رو ازش دور کنم.

 من میدونم تو یه ابر قهرمانی اما حتی تو هم نمیتونی از همه چیز اطالع داشته باشی. _

 همونطور که دستشو رو گونم آورد فکش برجسته شد.

 من گفتم ازت مراقبت میکنم و اینکارو نکردم. این چیزیه که باید بقیه عمرمو باهاش زندگی کنم._

 ف دستش زدم .بوسه ای به ک

 تا زمانیکه تو بقیه زندگیتو با من سر کنی ما باهاش کنار میایم._

 کایرا...._

 جوری اسممو به زبون میاورد انگار منو میپرستید.

 من فقط باید یه چیزیو بدونم._
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 چی؟_

 جوری صورتمو گرفته بود انگار هیچوقت نمیخواست منو ول کنه.

 من االن در امانم؟_

 اد.اون سرشو تکون د

 کامال. من ترتیب همه چیزو دادم._

میخواستم دوجین سوال دیگه ازش بپرسم اماهمونطور که اون گفت االن نمیشه. پس فقط مهم ترینشو 

 ازش پرسیدم.

 وقتی منو مرخص کردن باید چیکار کنم؟_

 چشمام باریک شد.

 میای خونه پیش من. جایی که بهش تعلق داری._

 

 

 

 

        

 

 فصل چهل و نهم: کایرا           
 

 

 

 

 

به سمت درخروجی بدوم ولی  برگه های ترخیصم امضا شدن. بعداز موندن هفت روزکامل در بیمارستان، باید

 اینکارونکردم.
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 عزیزم؟تو مطمئنی؟_

مادرم همونطورکه ویلچرم روبه سمت اتاق خصوصیم میبرد شونم رو فشار داد. اتاق خصوصی که حاضرم 

 همسرم پرداخت کرده.شرط ببندم پولشو 

 میدونستم تو هیچوقت از مگز خوشت نمیومد ولی....._

عزیزم. موضوع این بود که نمیخواستم تو راه اون رو برای  اینجوری نبود که من از اون خوشم نمیومد،_

 زندگی دنبال کنی.

ناک تراز آب دهنمو قورت دادم. چجور میتونم به مادرم بگم من درانتهای مسیری هستم که خیلی خطر

مسیریه که ماگنولیا انتخاب کرده؟من ملکه امپراطوری پرگناهم و قصد دارم بقیه عمرمو در کنار پادشاهم 

 زندگی کنم.

ترجیح میدم درهمین  مخصوصا نمیتونم اینو بهش بگم که ماگنولیا مسئول قراردادن من دراین وضعیته و

 مسیر بمونم.

 دستشو گرفتم.با دست سالمم قبل ازاینکه بهش نگاه کنم 

 دوستت دارم مامان. مرسی برای همه چیز._

 منم دوستت دارم عزیزم._

 االن چنددقیقه احتیاج دارم که با مگز تنها باشم.... من..... چند تا چیز رو باید بهش بگم و باید تنها باشم._

 اون شونم رو ول کرد و دور شد.

 رارو میده.پدرت ترتیب بقیه کا باشه. من بیرون منتظر میمونم و_

 پرستاری ویلچر منو به اتاق برد و اونو کنار تخت ماگنولیا گذاشت وبعدش درو پشت سر خودش بست.

موهای سیاه ماگنولیا درون باند سفیدی که کل سرشو پوشونده بود پیچیده بود. هیچکس بهم وضعیتشو 

بت رو ازش میکنن. دکترها نمیگه بغیر از اینکه مراقبش هستن. اون بهوش نمیومد و اونها بهترین مراق

 نمیدونن کی بهوش میاد.

 دست سالمم روروی دستش گذاشتم.

 ماگنولیا مری میسون..._

 اشک هامو به عقب روندم.

مارو در فکر بذاری که  باید کُلی درام میساختی که توجه من رو جلب کنی و بعد هممون رو ترک کنی و_

 چه اتفاقی افتاد.
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 تور روبه روم میاد تنها واکنشیه که به شوخ طبعیم داد.صدای ضربان قلبی که از مانی

 انگشتاشو فشار دادم.

یه جنگجویی. تو یکی از بافکرترین زنایی هستی که  باید بهوش بیای. تو مگز خواهش میکنم. تو_

 میشناسم، و تو نمیذاری که این موضوع تورو شکست بده. میفهمی؟من نمیذارم تسلیم بشی.

ی نکرد و هیچی نبود که ثابت کنه اون صدامو شنیده. اما میدونم تحقیقاتی شده ضربان قلبش هیچ تغیر

درصدد اینکه آدمایی که توی کما بودن میتونستن صدای اطرافشون رو بشنون. شدیدا امیدوارم که دوستم 

 بتونه صدامو بشنوه چون اگه این باورو نداشته باشم داغون میشم.

 یوفته.البته به هرحال ممکنه این اتفاق ب

 دست ماگنولیا رو روی گونه خودم گذاشتم.

به زور ببرن درحالیکه مقاومت  زن. تواینجوری نمیمیری. اینجوری ساکت نمیری. تورو باید بهم گوش کن،_

باید بیدار  کنی. تو آدمی هستی.حق نداری منو نومیدامو میشنوی؟تو اینجورمیکنی و باهاش میجنگی. صد

 بهت بگم و باید بدونم تو میتونی اونارو بشنوی. هست که باید شی. خیلی چیزا

 سکوت اتاق باعث شد اشکام دوباره بریزه.

همیشه کارایی برای من میکنی که فکر  میدونم توکاری رو کردی که فکر میکردی درست بود. که تو_

ه میکنی درسته. به انگیزه هات درمورد کارهای دیگه اهمیت نمیدم چون تو به من هدیه ای دادی ک

 هیچوقت نمیتونم جبرانش کنم. موقعی که فرصتشو داشتم باید ازت تشکر میکردم.

 نبض مچ دستش میزد و قفسه سینش باال و پایین میرفت اما فقط همین.

بیداری برات تعریف  مگز تو قراره چجور بهم بگی بهت گفته بودم .اگه بهوش نیای نمیتونم قضیه رو در_

 م حاال دستاش رو خیس کرد.کنم. سرموپایین انداختم، اشکا

من تورو میبخشم. دوستت دارم. خواهش میکنم پیشم برگرد. دنیا بدون تو جای تاریکی میشه. دنیای من _

 تاریک میشه و میدونم تو اینو نمیخوای.

 برای مدت طوالنی، در لحظاتی، ساکت منتظر موندم اما اون بازم بهوش نیومد. 

یوفته؟ که مثل داستان زیبای خفته باشه و بخشش من یجورایی باعث شه من فکر میکردم چه اتفاقی قراره ب

 مثل بوسه شاهزاده داستان اون از خواب بیدارشه؟ البته که نه.

 دوستت دارم مگز..._

 بوسه ای به کف دستش زدم و دستشو کنارش گذاشتم.
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 پیش ما برگرد. قول میدم مثل خواهرهای ملکه باهات رفتار کنن و بهت برسن._

قتی به خروجی بیمارستان رسیدیم مادرم داشت درباره مکان فوق العاده ای که اون و بابا برای چند هفته و

اجاره کردن حرف میزد و اینکه قراره عاشق اون مکان بشم. ماشین اجاره ای شون کنار پیاده رو پارک شده 

 ی همزمان پشت سرش پارک کرد.بود . پدرم به محض اینکه ما رو دید از ماشین پیاده شد و ماشین دیگه ا

 یه مرسدس می باخ مشکی با شیشه های دودی. الزم نیس داخلشو ببینم تا بفهمم کی رانندشه.

 تو کدوم صندلی راحتتری که بشینی؟ جلو یا عقب؟_

 مادرم همچنان داره حرف میزنه و این سوال رو با پدرم در میون گذاشت و منتظر جواب از سمت من نشد.

اون یه نگاه به  وبه چون من توجهم به سمت دیگه ای بود. در راننده باز شد و وی بیرون اومد .که البته خ

والدینم کرد که اونا اصال حواسشون نبود. موقعی که به من نگاه کرد سرمو تکون دادم و بدون مکالمه ای 

 حرفم رو بهش فهموندم.

 "آره من آمادم که برم خونه. منو پیش اون ببر."

شو تکون داد و به سمت من اومد .همونطور که با پاهای لرزونم از روی ویلچر بلند شدم وی به وی هم سر

 سرعت به من رسید.

 مادرم بالخره حواسش جمع شد و اون و پدرم فهمیدن که یه نفر دیگه اینجاست .

 عزیزم داری چیکار میکنی ؟این مرد کیه؟_

کرد اما قبل از اینکه بتونم داخل شم پدرم به سمتمون  وی منو به سمت در عقب برد و اون در رو برام باز

 اومد .

 اگه اون یه تفنگ داشت مطمئنم به  سر وی شلیک میکرد.

 نمیدونم داری چه غلطی میکنی اما دستتو از دخترم بکش کنار._

 عزیزم چی شده؟ الزمه حراست رو خبر کنم؟_

 ای بینمون رو ترسناک کرده بود.ترس در صدای مادرم مشهود بود همونطور که تهدید پدرم فض

نمیتونم اونا رو سرزنش کنم. نصف شب بهشون زنگ زدن و گفتن که زندگیم در حال اتمامه و من هنوز 

 نمیتونم حقیقت رو بهشون بگم.

 مامان، بابا این رانندمه. ماشینمه. قول میدم اون نذاره هیچ اتفاقی برام پیش بیاد. اون منو سالم نگه میداره._

 ی پدرم به سمت وی باریک شد.چشما

 وقتی تیر خوردی اون کدوم گوری بود اگه آنقدر میتونه تو رو سالم نگه داره؟_
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غریزم میگه االن وقت بحث با پدرم نیست اما بجاش راست ایستادم و با تمام جراحت هایی که داشتم 

 روبروش وایسادم:

 تما میگم.چیزایی هس که االن نمیتونم بهت بگم اما وقتی بتونم ح _

 من از این قضیه خوشم نمیاد. از هیچکدومش خوشم نمیاد._

 مادرم دستاشو در هم قفل کرد و گفت :

 عزیزم خواهش میکنم با ما بیا. سوار اون ماشین نشو._

 وی گلوشو صاف کرد.

 من با جونم ازش مراقبت میکنم. قسم میخورم._

 صدای بمش برام عجیب بود.

 "صحبت کنی وی؟داری باهام شوخی میکنی؟تو میتونی "یهویی ترسیدم .

 ابروهام باال رفت اما سوالم رو ازش نپرسیدم.

 تو کی هستی؟برای کی کار میکنی؟تو رو قبال دیدم؟_

 فک پدرم منقبض شده بود و دستاشو مشت کرده بود.

 وی دوباره ساکت شد و این حس عجیب بهم دست داد که شنیدن صداش مثل دیدن ببر سفید در جنگله.

 یکبار در زندگی بیشتر برات پیش نمیاد.

 به پدرم و مادرم که با ترس به همدیگه نگاه میکردن نگاه کردم .

پدر. آروم باش. مامان من دوتاتون رو دوست دارم .قول میدم که حالم خوبه. من جام امنه. بزودی باهاتون _

 تماس میگیرم .

 کایرا..._

 ونه نصیحتم بکنه حرفشو قطع کردم .پدرم اسمم رو صدا زد و قبل از اینکه بت

تا زمانیکه بدونم قدم بعدیمون چیه میخوام باهاتون مشورت کنم.  فردا صبح توی کارخونه میبینمتون پدر ._

 هفت گناهکار در مرحله پیشرفت به مرحله بعدی بود و من تسلیم نمیشم.

 سر پدرم به عقب برگشت .

 فردا صبح؟قسم میخوری؟_

 سرمو تکون دادم .

من اونجا خواهم بود. شاید تو باید امشب  مامان رو برای شام ببری بیرون. مطمئنم که دلش برای  بله ._
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 خرچنگ خاردار تنگ شده.

 پدرم اول به من بعد به وی نگاه کرد.

 بزودی منتظر جوابم ._

 لبخندی زدم:

 وقتی آماده باشم جواب میدم. هردوتاتون رو فردا میبینم._

ب میباخ بشینم و من بخاطر صندلی فوق العاده نرم و راحتش شکر گذارم. همونطور وی کمکم کرد که عق

 که وی سوار ماشین میشه و اون رو به حرکت در میاره پدر و مادرم بی حرکت کنار ماشینشون وایسادن .

 پس کی قرار بود بهم بگی که حرف هم میزنی؟فکر نکن بیخیال این قضیه شدم._

 اولین خنده ای که در طول این هفته داشتم. بهم انداخت و غرشی کرد .خندیدم .اون از آینه جلو نگاهی 

 من دارم میرم خونه .

 

 

 

 

 

 

  مونت فصل پنجاه:               

 

 

 

 

ممکنه اسمم رو به کایرا تغییر بدم چون تنها کاری که در این ده دقیقه انجام دادم قدم زدن در اتاق نشیمن 

 اما تمرکزم همش به سمت اون میره که داره میاد خونه.بود .سعی کردم کار کنم. 

 خونه.
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 من هیچوقت به این اتاق ها خونه نمیگفتم اما با بودن اون همه چی تغییر کرده.

 قفل در بیرونی باز شد و اون قدم به آستانه در گذاشت. 

ر اضافه دور موهای قرمز آتشینش رو بصورت گوجه ای بهم ریخته ای باالی سرش بسته بود و چند تا

 صورتش بود. وی سرشو به سمتم  تکون داد و درو بست و کایرا به داخل اومد.

 زنم 

 عشقم 

 معشوقم 

 کایرا یهو گفت:

 اون میتونه حرف بزنه!_

 پلک زدم چون انتظار نداشتم اولین چیزی که میگه این باشه.

 چی؟_

 اما وی ... اون حرف زد.وی! اون حرف زد. با والدینم. پدرم میخواست حراست رو خبر کنه _

 ه.لبخندی گوشه لبم نقش بست چیزی که فقط اون میتونه باعثش ش

 فقط تصمیم گرفته که اینکارو نکنه . آتیش پاره .اون همیشه میتونست حرف بزنه _

 انگشت اشاره و وسطیشو کنار شقیقش گذاشت و ادای شلیک کردن  بخودش رو در آورد.

 باورنکردنیه._

 م خارج شد فقط این زنه که میتونه ...قهقه ای از گلو

 در طول اتاق قدم زدم و به آرومی دستمو دورش آوردم .

 شدیدا دلم برات تنگ شده بود._

 خوبه چون منم بدون تو اونجا افسرده بودم. مالقات بعد از چند روز اونم تو بیمارستان اصال خوب نیس ._

 بیا دیگه اینکارو نکنیم. باشه؟

 گذاشتم . چونمو روی موهاش

 باشه._

 اون سرشو از روی سینم برداشت و بهم نگاه کرد.

 میشه منو ببوسی ؟ خواهش میکنم._
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 تو هنوز داری خوب میشی..._

 چشمای سبزشو بهم دوخت و تمام آثار شوخ طبعی از صورتش پاک شد.

م اونجا باشن، برای میدونم اما وقتی توی تخت بیمارستان به هوش اومدم و بدون اینکه تو یاگردنبند و حلق_

 یه دقیقه فکر کردم .....با این مغز داغونم....فکر کردم هیچکدومش.....

 بغض صداشو شکست.

 آتیش پاره ،بس کن._

 کایرا سرشو تکون داد.

 باید خودمو خالی کنم. این مهمه. نه،_

 کف دستمو دور گونش آوردم و قطره اشکی که داشت از پلکش فرو میریخت رو گرفتم.

 هم بگو.پس ب_

وقتی فکر کردم که ممکنه همش توهم بوده باشه و تو واقعی نباشی....این موضوع داغونم کرد. نمیخوام _

 دیگه این حس رو داشته باشم. هیچوقت. 

 سفت بغلش کردم.

 هرچی بیشتر میگذره واقعی تر میشه. تو و من. ما تا آخر با همیم._

 قشو درآوردم.اونو ول کردم و با دست راستم از توی جیبم حل

 همونطور که حلقه رو توی انگشتش میکردم گفتم:

 این حلقه دیگه از انگشتت درنمیاد._

 چشماش بادیدن حلقه نورانی شد.

 اونا فقط میتونن اینو موقعی که مردم ازدستم دربیارن._

رد شدم. و دیگه جرات نداری اینو دوباره بگی. من توی اتاق انتظار بافکر به اینکه از دستت دادم تقریبا خو_

 هرگز نمیخوام اینطور حسی داشته باشم.

 اون آب دهنش رو قورت داد و بهم تکیه داد.

 منو ببوس تا بهت قول بدم._

 شد. درد و رنج اون خاطره با حس لبش روی لبم ناپدید
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 کایرا  فصل پنجاه و یکم:          

 

 

 

 

ن به پدرم قول دادم که امروز صبح میرم. تو حرفمو اون حق نداره منو از رفتن به سرکار ممنوع کنه. م_

 شنیدی. اگه برای یه ثانیه فکرکنی که اگه نرم سرکار پدرم پلیس رو خبر نمیکنه مشخصاً دیوونه ای.

 وی غرش کرد و دستاشو روی صفحه کیبورد گوشی تکون داد. صدای آالرم پیام از گوشیم اومد.

 رئیس گفت تو اینجا میمونی. وی:

ید اینو مستقیم توی صورتم بگه وگرنه به سمت محوطه ساختمون میرم و یه تاکسی میگیرم. پس با_

 فکرمیکنی ازاین موضوع خوشش میاد؟

 اخم های وی درهم رفت.

 اون سرش شلوغه. داره با تلفن حرف میزنه. بایدصبرکنی. وی:

دن مشکل ندارم؟حتی اگه تو کل این مدت زمانی که منو میشناسی به کدوم دلیل فکرمیکنی من باصبرکر_

الزم باشه این خونه رو به خاکستر تبدیل میکنم. الزم نیست پدرم به پلیس زنگ بزنه. اینو بهتر از من 

 میدونی.

 وی دوباره غرش کرد و من انگشتامو روی سینه سختش گذاشتم.

 د.منو االن پیش اون ببر یا اینکه ما مشکلمون خیلی بیشتر از عصبانی شدن من خواهد بو_

 دوباره غرش کرد.

 االن._

 وی چرخید و سرشو به سمت در تکون داد. اونقدر با زبون بدنش آشنا هستم که بدونم این یعنی دنبالم بیا.
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 میبینی؟این آسون تر نیس که هر کاری میگم رو انجام بدی؟_

ه درون نقاشی ما به سمت راهروهای خارجی رفتیم و منم بدنبالش رفتم تا جایی که به درون مسیر مخفی ک

 نهفته بود رسیدیم.

 نقشه ای درمورد مسیرها هس که قراره گیرم بیاد؟چون دوس دارن خودم بتونم این مسیرا رو بگردم._

وی حتی زحمت جواب دادن به من رو به خودش نداد که البته از نظر من مشکلی نداره. چون به تنها چیزی 

ن برسم. ترجیحا قبل ازاینکه پدرم برای پیداکردن من و که اهمیت میدم اینه که هرچه سریع تر به الکال

 اون میباخ مشکی بره به اداره پلیس.

 وقتی قفسه کتابهاکنار رفت وی گذاشت اول من داخل برم اما به دنبالم نیومد.

الکالن روی صندلی مشکی نشسته بود و پشت تلفن داشت با یه نفر صحبت میکرد. تا منو دید از سر جاش 

 بلند شد.

 《میکنی؟ چیکار اینجا》از نگاهش همه چی معلوم بود

 .میکردم لبخونی داشتم تقریبا. دادم جواب ساکت

 .سرکار برم باید بزنه زنگ پلیس به پدرم اینکه از قبل_

 .کرد اشاره بود وایساده وی که راهرویی سمت به رو انگشتش اون

داشت با اون کسی که پشت تلفن بود حرف میزد اصال نمیخواستم صبرکنم. وقتی  که همینطور و زدم، قدم

به میزش رسیدم روی پاشنه پام چرخیدم، آماده بودم که سمت مخالف بچرخم اما چیزی روی مانیتور 

 توجهمو جلب کرد.

مانیتور  همونطور که به سمت میز رفتم کمرم به قسمتی ازمیز برخورد کرد، دردش رو حس نکردم چون توی

زن بلوندی رو دیدم که به تخت بیمارستان بسته شده بود، همون زنی که چند روز بعد از تصادف ماشین 

 دیدمش.

یه زن مو بلوند. همون زنی که به من شلیک کرد و منو در آرامگاهی پر از اجساد زندونی کرد. که همچین 

 شامل بدن تقریبا مرده بهترین دوستم بود.

 این چیه؟_

 م:زد داد

 این لعنتی چیه؟_
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 الکالن به سمتم چرخید. همونطور که بدون کلمه ای حرف گوشیو قطع کرد جدی شد.

 کایرا....._

 اون به سمتم اومد اما من همونطور که به تصویر روی مانیتور اشاره میکردم جلوش وایسادم.

 .باید همین االن اینو برام توضیح بدی.همین .االن. چون اصال معنی نمیده تو_

 کایرا...._

 اون اسمم رو تکرار کرد اما انگار اصال نمیشنوم.

تو گفتی ترتیب اینو دادی. و وقتی تو گفتی ترتیب چیزیو دادی، من باورت کردم! میدونی چرا؟ چون هر _

 دفعه که اینو گفتی به این معنی بودکه تو ترتیبش رو دادی!

 میشه آروم...._

 هرم هم اون پایینه؟چند تا آدم رو توی اون زیرزمین زندونی کردی؟حق نداری بهم بگی آروم باشم!آیا شو_

 صورتش که سخت بود االن دیگه مثل سنگ شده بود.

 اون دراعماق مردابه نه توی یه زیرزمین لعنتی._

 انگشتمو به سمت صفحه مانیتور تکون دادم.

بهترین دوستم توی کماست.  پس اون اونجا چیکار میکنه؟اون سعی کرد که منو بکشه! اون دلیل اینه که_

 و در مورد اون زن دیگه توی مقبره؟چرا اون هنوز زندس؟

 الکالن یهو عصبانی شد.

 چون منِ لعنتی نتونستم بکشمش باشه؟من نتونستم ماشه رو بکشم._

گوشه میز رو گرفتم، ریَم به سختی نفس میکشید چون نمیدونستم چه خبره. مشخصه که یه قسمت از ماجرا 

 ونم.رو نمید

 دلیلشو بهم بگو الکالن، باید بهم بگی._

 به دقت گفتم انگار که دیوانگیم به این بستگی داره. چون ممکنه واقعا داشته باشه. تمام این کلمات رو

 دستاشو روی صورتش کشید_کسی که دارم به این فکر میفتم که آیا چیزی درموردش میدونم_شوهرم

 موضوع پیچیده هس._

میدم همین االن برام سادش کنی. دارم به این فکر میکنم که اصال میدونم تو کی پس بهت پیشنهاد _

 هستی و از این فکر خوشم نمیاد.
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همونطورکه انگشتاشو روی شقیقش فشارمیداد، چشمای الکالن برای ثانیه ای بسته شد و بعد روی من 

 متمرکزشد.

 گذشته من زشته._

 حداقل فکر میکردم که میدونم. م کی و چی هستی،ومن درحالی با توازدواج کردم که میدونست_

 به زن روی مانیتور اشاره کردم.

بود اون رو دوست داشته باشی. فکرکنم لیاقت  اون بهم شلیک کرد. بهم گفت دستینی توئه. اون گفت قرار_

 یه توضیح روداشته باشم.

 چهره الکالن مثل خیلی وقت های دیگه ماسک ناخوانایی روش زده شد.

 بهتره بشینی، چون داستان کوتاهی نیس. این داستان زندگی لعنتی منه.پس _

روی صندلی میزش نشستم، زخم هام به خاطر این حرکت ناگهانی واکنش نشون دادن، وبه تصویر زن 

 بیهوشی که روی تخت بیمارستان بسته شده بود و بعد از اون به شوهرم نگاه کردم.

 ی. ترجیحا االن.هرموقع آماده بودی میتونی شروع کن_

 

 

 

 

                    

    مونت فصل پنجاه و دوم:        

 

 

 

 "سیزده سال قبل"

 

فارغ التحصیلی دانشگاه. این اولین دانشگاهی بود که میرفتم. مطمئنا خودم که یه روز هم توی دانشگاه 
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خودشو برداشت موجی از افتخار  MITسپری نکردم. تماشای اینکه دستینی به روی استیج رفت و مدرک 

 برام به ارمغان آورد.

منتظرایستادم.  بعد مراسم، بیرون دربین خانواده هایی که همدیگرو بغل میکردن و بهم تبریک میگفتن،

 مهم نبود که لباسم چقدرگرونقیمت بود. هیچوقت حس نکردم به جایی تعلق دارم و

ی حرف زدن با هیچکس واینستاد. چشماش روی من قفل وقتی دستینی باعجله بین جمعیت قدم میزد، برا

 شده بود و خودشو در آغوشم انداخت.

 دیدی؟من موفق شدم!_

 هیچوقت برای ثانیه ای بهت شک نداشتم._

 دستینی همیشه باهوش بود.

 ببینه. بتونه اینو تا بود آرزومیکردم...کاش هوپ هم اینجا_

تر از اون چاقوی ضامن داری که توی جیبم داشتم. هنوزهم احساس گناه مثل خنجری تیز بهم ضربه زد، تیز

نمیدونستم من باعث مرگش شدم یا قبل ازاینکه به اونجا برسم مرده بود. هیچ راهی برای اینکه ازاحساس 

 لبخندی روی صورتم نشوندم و به دستینی نگاه کردم. گناهم کم بشه ندارم. و بزور

 گاه میکنه.مطمئنم اون از اون باال داره به تو ن_

 لبخندی روی لبش نقش بست.

 فکرمیکنی؟ اینطور_

 البته._

 پس فکرکنم حق باتوئه._

 پرسیدم: عوض کنم، میخواستم موضوع رو شدیدا

 تو آماده ای؟_

 اره. تمام وسائل آپارتمانم جمع شده._

 حرفش باعث شد قبل ازاینکه قدمی بردارم متوقف شم. چرخیدم اما

 برای رفتن. تو به نیواورلنز برنمیگردی. منظورم واسه نهاربود. نه_

به حالت صلیب  با بیاد آوردن دستینی در پنج سالگی واینکه من پشت دراتاقش میخوابیدم ، اون دستاشو

 لجبازی روبه روم وایساد. با بست و

 من برمیگردم. اینهمه چیز رو یاد نگرفتم که برم پیش یکی دیگه کارکنم._
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 ؟داری درمورد چی حرف میزنی_

 برمیگردم که برای تو کار کنم._

 ولی نه اونقدری که من هستم. اون خیلی یکدنده بود

آره جون عمت! اصالامکان نداره. توی دنیای من یه روزهم دووم نمیاری دسی. بعد از امروز تاجایی که _

 میتونی باید از نیواورلنز و من دور بمونی.

ت سرم میشنیدم. قفل ماشین رو که زدم اون سمت به سمت ماشین رفتم وصدای پاشنه های کفشش روپش

 در کنار راننده وایساد.

مبارزه رودررو. تمرین تیراندازی. تشخیص حالتهای چهره از روی صورت)میمیک شناسی(. رانندگی حرفه _

 ای.

 منظورت چیه؟_

یه  چهارسال از وقتم رو صرف تک تک این چیزها درکالس های مختلف کردم که بتونم توی تشکیالت_

آدم مفید باشم. آدم مفید برای تو. تو هیچوقت باخودت فکرنکردی چرا اونهمه پول اضافی برای کالس هام 

نیاز داشتم؟دلیلش همین بود. اگه فکرمیکنی میتونی منو به یه جای دور بفرستی و ازم توقع داشته باشی دور 

 باشم، پس منوخوب نمیشناسی.

 دستینی...._

بیست سال صرف  نام فامیلی من. تقریبا مگه اینطوری نیس؟ اولین حرف از نه. من االن جِی هستم._

االن نوبت منه. من خودمو بهت ثابت میکنم. من یه بچه نیستم مونت. من یه آدم  من کردی. و حمایت از

 مفیدم. ازم استفاده کن.

 فرصت داری که یه زندگی نرمال... برای این نبود که دانشگاه فرستادمت. تو_

 دستینی حالت مسخره ای به خودش گرفت.صورت 

واقعا؟چون منم مثل تو گذشته مزخرفی نداشتم؟فکر میکنی تبدیل به یه آدمی مثل سوزی هوم میکرمیشم _

که چندتابچه روبه سرپرستی میگیره واونا روبه کالس هایی میفرسته که معلمش هم میخواد با اونارابطه 

 ی؟داشته باشه؟این چیزیه که برای من میخوا

 من اون روخواهم کشت._

 لبخندپیروزمندانه ای زد.

دقیقا. هرکس هم بخواد تو رو دور بزنه من اونا رو میکشم. االن نوبت منه که زحمتایی که برای من _
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اینطوری  کشیدی رو جبران کنم. بهت ثابت میکنم آدم قوی هستم. به اندازه کافی خوبم. همیشه قرار بود

 ه دنیا.من برعلی و باشه مونت. تو

درو بازکردم و روی صندلی نشستم و همونطورکه کلید رو میچرخوندم اون روی صندلی کناری نشست. 

روشن کردم،آرزوکردم کاش میتونستم بگم معنی حرفشو نمیفهمم، اما میفهمیدم.  همونطورکه ماشین رو

 ی.میدونستم چجوره که بخوای ارزش خودتو ثابت کنی. که ثابت کنی به جایی تعلق دار

 جِی. نذار از این قضیه پشیمون شم،_

 هواتو دارم رئیس. خواهی دید._

 

 

             

 

 

 

 کایرافصل پنجاه و سوم:          

 

 

 

 

 "زمان حال"

 

چیزایی که تحمل کردن تعریف میکرد، مخصوصا اون قسمتی که  با هر داستانی که اون از هوپ و دستینی و

قلبم هر  آتیش گرفته موقعی که دستینی هم داشت تماشا میکرد بود،درمورد حمل جسد هوپ از اون خونه 

 لحظه بیشتر تکه تکه میشد.

نه برای خودم، بلکه برای اونا. برای اون بچه هایی که به هیچ جایی نرسیدن. برای نداشتن شانسی برای 
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 ساختن یه زندگی عادی.

 یا به دیوار یا لبته به شونم،الکالن یه ساعت وقت صرف کرد که همه چی روبرام تعریف کنه. ا

 سقف)منظورش اینه که بخودش نگاه نمیکرده(

 وقتی باالخره به چشمام نگاه کرد درد و رنجی درصورتش بودکه فراتر ازتحمل من بود.

اگه اون هرآدم دیگه ای بود، بخاطرکاری که با تو کرد مرده بود. اما من نتونستم ماشه رو بکشم. این _

ریختن  ترین آدم دوروی جهان تبدیل میکنه چون من تمام اعضای یه کارتل رو بخاطرموضوع منو به بزرگ

خون تو کشتم و اون کسی بود که تمام اینکارا رو کرده بود. اون یه مامور درجه پایین کارتل استخدام کرده 

توی بیمارستان بود که تیراندازی کنه. اونا دستورشو ندادن ولی اون اینکاروکرد و من تمام هفته گذشته که 

 بودی رو مشغول جبران خساراتی که اون زده بود کردم. اون دلیل اینه که بایه کارتل دیگه معالمه کردم. اونا

 که اونا واردکننده مواد به شهر باشن. درعوض قرار شد مسئولیت اینکارو قبول کردن و

 اون دوباره به سقف نگاه کرد.

حتی  نتونستم که گلوله ای توی سرش خالی کنم. لعنتی، و هنوز؟همونطورکه اون لیاقتش رو داشت_

 نتونستم به کسی دستور اینکارو بدم چون من...

 حرفشوقطع کردم.

 اون هیوالیی که فکرمیکردی نیستی؟چون توهم انسانی؟_

 چشماشو روی من ثابت کرد.

 نه...._

همیدم که بعضی وقتها اون رو به سمت مردی رفتم که باهاش ازدواج کردم، ف دور میز قدم زدم، وایسادم و

 حتی بیشترازخودش میشناسمش.

 نباید.... تو_

 تورودوست داشته باشم؟بهت بگم بعد ازاینکه همه چی رو برام تعریف کردی،حتی اگ جات بودم اونو_

 چیزیه که بهت میگم. نمیتونستم بکشم؟چون این دقیقا

 بدقت، روی پاش نشستم و بازومو دورش آوردم.

 منو تماشا میکرد.اون با گیجی 

 تو باید بخاطر کاری که با تو و ماگنولیا کرد مرگشو بخوای. و بخاطر کاری که با بقیشون کرد._

 معدم بخاطر یادآوری اون همه جسدی که توی آرامگاه دیدم پیچ خورد اما بیخیالش شدم.
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وچیکه توئه. چجور مردنشو بخوام وقتی تو تقریبا تمام زندگیشو مراقبش بودی؟اون مثل خواهرک_

هیچکدومتون شانس خوبی برای زندگی نداشتین. اون داغونه الکالن. تواینکارو نکردی. زندگی باهاش 

 اینکارو کرد.

 این معنیش این نیس که اون مسئول کارایی که کرده نیس._

 اون مثل هر جنایتکار روانی دیگه ای مغزش سرجاش نیس. بهم بگو تو فکر میکنی اون سالمه._

 فکش برجسته شد. هش رو از روم برداشت،اون نگا

 بود. من براش بهانه تراشی نمیکنم.MITنفرات اول کالسش دردانشگاه اون یه نابغه هس کایرا. اون جز_

 چونشو گرفتم و صورتشو به سمت خودم برگردوندم.

از تو مخفی  پس من براش بهانه تراشی میکنم. اون میتونه یه نابغه حسابی باشه و تونسته بیماری ذهنیشو_

 کنه. اون به کمک نیاز داره.

 اون آب دهنشو قورت داد و سیب گلوش باال اومد

من چجوری بایدکمکی کنم؟اون انقدر از اسرار من میدونه که اگه بفرستمش به یه کلینیک ممکنه برام  و_

 مشکل پیش بیاد.

 اسرارتو حفظ کنی!تو خیلی ثروتمندی الکالن. بهم نگو همزمان نمیتونی به اون کمک کنی و _

 سرشو اورد پایین و پیشونیشو روی پیشونی من گذاشت.

 از موقعی که فهمیدم اون چیکارکرده داغون شدم._

 بربیای. ما یه تیمیم. چیزی نیس که نتونیم ازپسش بربیاییم. کمکت کنم ازپسش  پس بذار_

 اورد و یه چیزی توی صورتش دیدم. اون سرشو باال

 ندارم.من لیاقت تورو _

به چند تا چیز برسی. منم بایدبرم سرکار قبل ازاینکه  باید اشتباه میکنی. االن هم بیا. تو خوبه که میدونم تو_

 زنگ بزنه)پلیس فدرال(.FBIپدرم به 

 الکالن دستشوتوی موهام فرو کرد و دو کلمه زمزمه کرد.

 ممنونم ازت._
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 ارم:کایرافصل پنجاه و چه        

 

 

 

 

 «سه ماه بعد»

 

 حاالکدوم گوری داریم میریم؟_

داده بودم برای ماه  پله های جت الکالن باالمیرم الکالن درگوشم غرغرکرد. جتی که دستور همونطورکه از

 عسلی که نقشه کشیده بودم آمادش کنن.

 لبخند ملیحی تحویلش دادم. چرخیدم و

کجا میریم تاوقتی که رسیدیم دابلین؟اینم تقریبا باشه تالفی اون یادت اومد اون دفعه ای که بهم نگفتی _

 بار. بعالوه، هرچی میخوای غربزن. من فکر میکنم حتی غرغرهاتم سکسیه.

 کایرا....._

 اشته باش شوهرم. صبرداشته باش.صبرد_

هیچی نگفت. من مطمئنم کلی جلوی خودشوگرفته که نره ازخلبان  نگاهش منو سوزوند اماحرارت 

 مقصدمون روبپرسه. خلبانی که قسم خوردم اگه حرفی زد اونو اخراج کنم.

 جدی میگیرن. حرف منو فهمیدم وقتی مردم رو تهدید میکنم اونا

البته به این معنا نیس که این دوماه گذشته برام چالش نبوده. دستینی در یه ساختمونی که مراقبت های ویژه 

ون آنقدر باهوشه که چندین بارسعی کرده فرارکنه. وتجهیزات پزشکی داره نگهداری میشه. ا

قبل ازاینکه بتونه زیاد دور بشه برش گردوندن. اگرچه  خداروشکر،بخاطر زیاد بودن مامورهای امنیتی هربار
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چون موقعی که  دستینی خیلی حرف زد. درمورد اینکه چطور چندین ساله که میدونه هوپ کجا دفن شده،

 میرفت سرقبر اون، الکالن رو دنبال میکرد و اینطوری فهمیده بود.الکالن با دسته گل هرسال 

هیچی از اتفاقاتی که براش افتاده رو به یاد نمیاره. من فکرمیکنم اینطوری  اما ماگنولیا باالخره بهوش اومد،

مطمئنا چون باید فیزیوتراپی زیادی انجام بده. اون  ازکارش وبیرون اومدن ازاونه، اون درحال استعفا بهتره،

 داره ازمزایای خواهر ملکه بودن بهره میبره.

کارخونه همچنان به کار خودش ادامه میده و درحال ساخت بهترین ویسکی کشوره. هنوزم تعصب خاصی 

روی کارخونه دارم. با اینکه انبار آتیش گرفت، همه چیزایی که توش بود نسوخت. دود و شعله ها به چند 

 د ولی پدرم با عمری تجربه، نظریه ای رو داد که سودمند بود.( آسیب رسونbarrelبشکه برل)

دودی که در انبار بود باعث افزودن طعمی جدید به بشکه ها شد و مزه خوبی به ویسکی ها داد. وقتی از چند 

بشکه ای که چندسال ازشون گذشته بود تست گرفتیم طعمشون بی نظیر شده بود. چیزی که ممکنه هیچ 

 رش کنیم و به خاطر کمیابیش قیمتش رو هم چند برابر کردیم.وقت نتونیم تکرا

و گرونترین ویسکی های بازاره. درحال حاضر اضافه  مارک ققنوس هفت گناهکار االن یکی از کمیاب ترین

 کردن دود به بشکه ها رو آزمایش میکنیم ولی البته بدون زنگ زدن به آتش نشانی.

ح نیو اورلنز گذاشتیم و نتیجه شگفت انگیز بود. پروژه توسعه همچنین یه مدت محدود رو برای پخش رو

دادن به کارخونه تبدیل به اولویت برامون شد. وقتی این پروژه در شصت روز تموم بشه ما تور های بازدید از 

 کارخونه رو راه میندازیم و نیو اورلنز یه جاذبه گردشگری جدید خواهد داشت.

به فلوریدا برگشتن اما قبل از اینکه برن پدرم چیزی رو که سالها منتظر مادر و پدر تقریبا یک ماه بعد 

 گفت:شنیدنش بودم بهم

من حاضر نیستم این کارخونه رو به دست کس دیگه ای بجز تو بسپارم. تو باعث افتخار من شدی کایرا. و _

جدت هم بهت افتخار  نزده بود. پدربزرگت و تو کارهایی انجام دادی که من حتی فکر انجامش هم به سرم

 میکنن. تو اعتباری برای این خانواده ایجاد کردی دخترم.

من هنوز به اونا نگفتم که دیگه باعث افتخار اونا نیستم. یا اینکه حلقه توی دستم فقط حلقه نامزدی نیس. 

 وقتی ازشوهرم خواستم بهم بگه چیکارکنم واکنشش خیلی ساده بود:

 رچی که تو بخوای. درهرصورت من مطمئن میشم جاشون امنه.میتونی بهشون بگی یا نگی. ه_

آره....من هنوز دارم روش کارمیکنم با اینکه فکرمیکنم پدرم موضوع رو فهمیده. اون احمق نیس و حضور 

 مداوم وی دور کارخونه نشون دهنده اینه که قضیه فرق میکنه.
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 سوال های زیادی ازم بپرسه. اما بطور غیرمنتظره ای، پدرم چیزی بهم نگفت و نذاشت مادرم

من دیگه در روشنایی زندگی نمیکنم اما الکالن هم بطورکامل درسایه ها زندگی نمیکنه. ما در یه شادی 

متوسط زندگی میکنیم و شادی متوسط برای ما اینه که از کشور بیرون بریم تا دوباره بتونیم کایرا و الکالن 

 ن بودیم.باشیم. درست مثل اون زمانی که در دابلی

 روی پاش نشوند. وقتی سعی کردم روی صندلی کنارش بشینم اون منو

 تو بهم میگی. من بهت دستور میدم._

 بخاطراون همه شهرتت و این حرفا. بهم دستور میدی؟این موضوع خیلی جدیه. منظورم اینه که،_

 دقیقا درسته آتیش پاره. باید از من بترسی چون من مالک توام._

 حرف زدنش جدی بود،نتونستم جلوی خنده خودمو بگیرم. با اینکه لحن

 مالک من...هوم؟پس یعنی اینکه باسنم مال توئه؟یامن بدون دلیل این پالگ رو کار گذاشتم؟_

 شوک. این حالتیه که اغلب روی صورتش نمیبینم ولی االن مطمئنم که شوکه شده.

 ببخشید؟_

 خودمو مجبور کردم که نخندم.

 نم.حرفمو تکرار نمیک_

 چشماش سوزان شد.

 پس فکرکنم برای اینکه بفهمم چیزی که گفتی رو درست شنیدم باید خودم کشفش کنم._

موقعی که جت از روی باند فرودگاه بلند شد لباش روی لبم قرارگرفت. روی پاش پیچ و تاب میخوردم و 

 حرارتی که بین پاهام حس میکردم چند صد درجه بیشتر شد.

یما ثابت شد دیگه لباسی تنم نبود و ما روی مبلی در عقب هواپیما به هم چسبیده موقعی که حرکت هواپ

 بودیم.

 تو به یه جت با اتاق خواب نیاز داری. بهتره خودتو بروز کنی الکالن._

 اگه میدونستم عاشق زنی میشم که فقط با نفس کشیدنش منو به اوج میبره اینکارو میکردم._

 نش خارج شد.هنوز درگیر کلماتیم که از ده

 تو عاشق منی؟_

 بهم ثابت کرده،  ماه گذشته و با اینکه مطمئنم الکالن مونت عاشق منه چون حتی اگه اینو نگه درعمل چند

 ولی بازم میخواستم اینو ازش بشنوم.



188 
 

تو عقلتو از دست دادی آتیش پاره؟معلومه که عاشقتم. فکر از دست دادنت تقریبا منو به کشتن داد. من _

ستم چجور یه نفرو دوست داشته باشم اما تو یادم دادی. یه کاری کردی که دوست نداشتنت غیر نمیدون

 ممکنه.

 همونطور که چشمام از اشک میسوزه لبمو گاز گرفتم.

 حق نداری گریه کنی. االن نه._

 بهم نگو چیکارکنم الکالن مونت._

 صوصا وقتی تو لختی.من هرچی که دلم بخواد هر زمان که بخوام میگم کایرا مونت. مخ_

 شد. سوزش اشک ناپدید

 منو االن تهدید نکن._

 لبش رو روی لبم گذاشت و مثل همیشه منو در آرامش فرو برد.

 بهم بگو کجا میریم._

 جلوی لبم دوباره دستور داد.

 نه. هنوز نه._

 سم میبرم؟طول میکشه که این راز رو نگه داری اونم وقتی که من تورو در مرز ارگا فکرمیکنی چقدر_

 فکرمیکنم خواهیم دید._

 

 

 

 

 

            

 مونت فصل پنجاه و پنجم:                 
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 خواهش میکنم. بذار ارضا شم._

 بهم بگو._

من فروکرد. این حقیقت رو میدونم که اون االن کمرمو خراش داده و  زنم دندونشو مثل یه حیوون وحشی در

 این نشون میده که اون زن منه.

پالگ توی باسنشو فشار دادم و همونطور که زبونمو روی پرسینگش کشیدم از اینکه اون بیشتر خیس میشد 

 لذت میبردم .

 نه._

 آتیش پاره ی لجباز، لجباز._

 با پالگ بازی کردم .

شرط میبندم وقتی آلتمو توی اون باسن تنگ کوچیک فرو کنم تو اسممو و هرچی که میخوام بدونم رو _

 ی زد.فریاد خواه

 اون کمرشو قوس داد و به سمت من باال برد.

در واقع من اصال اهمیت نمیدم کجا داریم میریم اما بودن با کایرا مخصوصا اینکه نخوام با اراده اون بازی 

 کنم اونم در حالیکه هر دومون لختیم، دوست داشتنی ترین چیز در دنیا برای منه.

 منو امتحان کن._

من گذاشتم،  شدیدا بدنبال این بود که هرچه زودتر ارگاسمش شکل بگیره و فو زد ،از بین دندوناش این حر

 چون نمیتونم هیچی رو به مدت طوالنی ازش بگیرم.

وقتی اون اسممو فریاد زد و من در واقع افتخار کردم به اینکه اون هنوز موضوع رو بهم نگفته . من قبال 

 کایرا همچی متفاوته.هیچ وقت سوپرایز شدن رو دوست ندارم اما با 

 زندگی دیگه برام سیاه و سفید نیس االن برام رنگی شده و رنگش فقط طالیی نیس.

 میخوای کارتو ادامه بدی الکالن یا اینکه تمام اینکار ها بیفایده هس؟_

 اون منو هر روز به چالش میکشه و این موضوع هر روز هفته منو تحریک میکنه.

 یدونی که نباید منو تست کنی.اُه آتیش پاره ، تو بهتر م_
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من پالگ رو بیرون کشیدم و روغنی که توی کیفش گذاشته بود رو برداشتم. تا حاال گفته بودم که اون زن 

 کاردان ترین زنیه که تا بحال دیدم؟

 انگشتمو با روغن چرب کردم  و اونو وارد پشتش کردم.

 کی صاحب این باسنه؟_

 با خیره سری جواب داد.

 من._

 ن انگشتمو وارد کردم و دکمه ویبراتور داخل واژنش رو زدم.دومی

 میخوای یه بار دیگه جوابمو بدی؟_

 این عادالنه نیست!_

 اون صداشو باال برد و ویبراتور داخل واژنش می لرزید.

 من دارم ارضا میشم._

 نه تا وقتی که آلتمو داخل اون باسنی که مال منه فرو نکردم. زنم. همسرم. عشقم._

 تش از حس لذت می درخشید.صور

 تو عادالنه کار نمیکنی._

هیچوقت اینطور نبوده.  هرگز هم نخواهد بود. نه وقتی که موضوع تو باشی . حاال چیزی که میخوام _

 بشنوم رو بهم بگو.

 انگشتم رو به داخل و بیرون می آوردم و ماهیچش منقبض شد.

 دوستت دارم ._

 و ؟_
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 فصل پنجاه و ششم: کایرا           
 

 

 

 

 

 

 قسم میخورم که اون همیشه میبره.

 اما خوشبختانه وقتی اون میبره من میبرم.

الکالن انگشتشو در آورد و من روغن رو بهش دادم چون ممکنه در این ناحیه باکره باشم ولی تجربم میگه 

 داغ شدم. اینطور بهتره. اون آلتشو چرب کرد و سر آلتشو وارد پشتم کرد و من

 اون ویبراتور رو از توی واژنم در آورد و اونو روی پرسینگم گذاشت.

 این عادالنه نیست._

 آلتشو داخل برد و باعث شد لذت  زیادی رو تجربه کنم.

 همینطور که ویبراتور رو به پرسینگم میکشید گفت:

 بهم بگو._

 من مال توام ._

اهش می بارید که این  تجربه باعث شد آخرین کلماتم رو همونطور که به کارش ادامه میداد پیروزی از نگ

 با آهی بگم.

 اما تو هم مال منی._

 همونطور که آلتش رو تکون میداد شوهرم لبخند زد.

 بهتره اینو باور کنی بدنت . روحت . قلبت ._

 اون ادامه میده و من در مرز ارگاسمم.
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ن هواپیما میپیچه. قلبمون تند تند میزنه و عرق چندین بار ارضا میشم تا وقتیکه صدای فریادش در کابی

 کردیم .

 حاال بهم بگو کجا داریم میریم._

 لبخند زدم :

 خواهی دید._

 

 

 

 

 

 فصل پنجاه و هفتم: مونت           

 

 

 
 

 همونطور که هواپیما داره روی باند فرودگاه میشینه کایرا پوشه ای رو از کیفش در آورد و اون رو به من داد.

 چیه؟ این_

 از دستم عصبانی نشو ..._
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 به تن صداش واکنش نشون دادم

 چرا باید ازت عصبانی بشم ؟_

 تو رو دزدیدم اون رو با یه اسم جعلی دادم آزمایشگاه و...  DNAچون من_

 دوبار پلک زدم و حرفش رو در سرم مرور کردم.

 برای چی اینکارو کردی؟_

ن هیچوقت نمیخواستم در مورد زنی که منو جلوی کلیسا رها فایل رو از دستش قاپیدم و بهش خیره شدم .م

 کرد بدونم.

اما نمیتونم اینو انکار کنم که همیشه میخواستم بدونم اصلیتم مال کجاست. مخصوصا بعد از اینکه دیدم 

 موقعیکه کایرا دابلین رو دید چه احساسی داشت.

به بچه هامون بگم که میراث بچه هامون چون میخواستم بدونی تو مال کجایی. میخواستم بتونم روزی _

 چیه. در هر دو خانوادمون.

 نگاهم رو به صورتش دوختم.

 نکنه تو..._

 کایرا سرشو تکون داد.

 هنوز نه. اما مطمئنم میخوام به زودی درموردش باهات حرف بزنم._

. قبال از هرچیزی بچه. خانواده. چیزایی که قبل ازاالن هیچوقت بهش فکرنکردم، اما االن بهش فکرمیکنم

که باعث ایجاد نقطه ضعف در من میشد دوری میکردم. اما االن هیچ شکی ندارم که اون بزرگترین نقطه 

قوت منه. اون دلیلی اینه که هر روز صبح از خواب بیدار میشم و با افتخار بر امپراطوریم حکومت میکنم. 

 م و نتایج رو در اولین صفحه دیدم:حتی با اینکه شغل شرافتمندانه ای نیست. پوشه رو بازکرد

 «ایتالیایی/یونانی73%»         

 

 پس ما کجاییم؟_

 با شوک زدگی چشامو از روی کاغذ برداشتم.

یونان. فکر کردم میتونیم از اینجا شروع کنیم و  ببینم تو چی فکر میکنی. جای بعد سیسیلیه. بعدش _

 میتونیم هرجایی خواستیم بریم.

 بگم. چی نمیدونم باید_
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الزم نیس چیزی بگی. من فقط میخواستم چیزی بهت بدم که تو هیچوقت نداشتی. چیزی که تو بهم _

 دادی. شانس اینکه ببینم مال کجام.

 من.....واقعا الل شدم._

و این واقعا مشکلی نیس. اما برای اینکه بدونی، برام مهم نیس مال کجایی. فقط مهم اینه که تو به مردی _

 تبدیل شدی. مردی که عاشقشم. که االن هستی

مردی که میخوام بقیه زندگیمو باهاش بگذرونم. مردی که میخوام باهاش خانواده تشکیل بدم. و یه روز،  

 ترجیحا قبل از اینکه اولین بچمو به دنیا بیارم. مردی که باخانوادم مالقات میکنه،

 یش بلند کردم.آخرین حرفشو باخنده گفت و من وایسادم و اون رو از روی صندل

 اونا میتونن برای دیدار ما بیان ایتالیا. یونان ماه عسلمونه. والدین حق اومدن به اونجا رو ندارن._

 لبخندی روی لباش نقش بست.

 قبوله._

 

 

 

 

         

 فصل آخر: کایرا           

 
 

 

 «یک ماه بعد: ماردی گراس»
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زندگیت میکنی. مخصوصا وقتی میفهمی که اون اصال بعضی وقتها معامله باشیطان بهترین کاریه که تو 

 شیطان نبوده. البته به جز امشب.

بزور لبخندی روی لبم کاشتم چون ویبراتور داخل واژنم داشت میلرزید و همزمان درحال گوش دادن به 

ققنوس صحبت  حرفای مالک پادشاهان جادویی که داره از ویسکی های هفت گناهکار و لیبل مخصوص ما،

 کنه هستم.می

 خوشحالم که دارین از مراسم لذت میبرین._

تا اونجاکه بتونم چندین بطری رو ازتون میخرم. منو بگو که فکر میکردم روح نیواورلنز ویسکی خوبی _

 نیس.

 بهشون میگم که چندتابطری رو براتون کنار بذارن اقا._

 اون قبل ازاینکه جرعه دیگه ای سربکشه گفت:

 ازت ممنون میشم._

 اگه بهم اجازه بدید باید برم چند تا چیز رو بررسی کنم._

 البته. جشن بزرگی راه انداختین. ما مطمئنا در آینده دوباره پسرا رو میاریم اینجا._

 رمکه حالت پیروزی مشتموباالبب منظورش ازپسرا،کل تیم فوتبال بود و من بزور جلوی خودمو گرفتم

 هستیم. مامنتظرقراردادهایی در آینده با شما_

 متشکرم خانم کیلگور._

من ازش دور شدم و بخاطر ویبراتوری که درونم میلرزید عصبی شدم. الکالن و من تقریبا بخاطر اینکه اون 

میخواست مسئولیت امنیت این مراسم رو برعهده بگیره سرِجنگ داشتیم. من مخالفت کردم چون هفت 

 گناهکار مثل بچه منه.

ه من دوست دارم تو بچه منو به دنیا بیاری این حق رو دارم که تو رو در امنیت با درنظرگرفتن این نکته ک_

 کامل قراربدم.

 بهتره این قضیه رودوباره شروع نکنی. من حتی حامله هم نیستم._

 هروقت که بخوام حاملت میکنم. تو زن منی._

دیم تموم شد. که البته بحثمون درسوییتمون باالگرفت و با ماکه لباس های همو از تن همدیگه درمیاور

 تقریبا تمام دعواهامون اینجوری تموم میشه.

درنهایت،الکالن به یه توافقی رسید. نیروهای امنیتیم توسط اون انتخاب میشه ولی اون مراسم روکنترل 
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 نمیکنه. من موافقت کردم.

ار بینظیر که تنش اما وقتی امشب با لباس شب بلندم قدم به داخل اتاق نشیمن گذاشتم اون بایه کت شلو

بود ویه جعبه چرمی آشنا در دستش منتظر بود. وقتی سرجعبه رو برداشت یه ویبراتور مشکی طالیی داخلش 

 بود.

 میتونی اینو داخل واژنت بذاری یا اینکه من اینکارو میکنم. درهرصورت بدون این ازاتاق بیرون نمیری._

 این یه مراسم تجاریه الکالن._

 کایرا... زمان داره میگذره_

 اون به ساعتش نگاه کرد.

 قبل ازاینکه بریم ربع ساعت وقت داری._

 غرشی کردم. عادتی که ازاون یادگرفتم.

 فقط درصورتیکه روی زانوت خم شی._

یکی از پامو که توی کفش پاشنه بلند بود گذاشتم روی صندلی وکل دامن لباسمو باالبردم تا اون بتونه 

 شورت زیرشو ببینه.

 یرش برق زدن.چشمای ت

 فقط برای تو. بامسرت برای تو._

 دقیقا.._

                                  *************** 

 

 

من تشنه اینم که منو به گوشه ای ببره که بتونم التماسش کنم منو بکنه اما اول باید  سه ساعت گذشته و

 دن و کت وشلوار پوشیدن پیداکنم.اونو در بین دریایی از مردانی که ماسک ماردی گراس به صورت ز

سرمو تکون دادم و لبخند زدم، خدا رو شکر میکنم که صورتم پوشیده و هیچکس نمیتونه به صورتم دقت 

 کنه و نیم ساعت رو صرف این کردم که پیداش کنم درحالیکه اون بیرحمانه منو شکنجه میده.

 اون کدوم گوری رفت؟وقتی پیداش کردم میکشمش. 

 انسور وایساده و ماسکی روی صورتشه.وی کنار آس

 اون خودش این پست رو میخواست چون اینجوری میتونست مراقب آشپرخونه و اودیل باشه.



197 
 

مطمئن نیستم چه اتفاقی بین این دو افتاده، اما یجورایی انگار وی ازش محافظت میکنه. بیشتر خوشحالم که 

 یگه ندیدم حرف بزنه.میبینم اون توانایی لبخندزدن داره، مخصوصا اینکه د

 کنار گوشش زمزمه کردم.

 شوهر من کدوم گوریه؟_

 اون به پایین اشاره کرد.

 دفترم؟_

 سرشو تکون داد.

 اون حرومزاده بدجنس.

 با آسانسور پایین رفتم اما قبل از اینکه دکمه زیرزمین رو فشار بدم، توی طبقه اول متوقف شد.

 یه مرد قدبلند کت و شلواریه.جلو میز روبرویی ، تمپرنس درحال بحث با 

 میتونی این قضیه رو حل کنی؟_

 با گفتن این حرف در آسانسور رو باز نگه داشتم.

 اون چرخید که به من نگاه کنه و اون مرد همچنان داشت به اون نگاه میکرد.

 البته رئیس. اون برای گذران زندگیش بازی میکنه. چیزی نیس که نتونم حل کنم. _

ًا عصبانی شد و تصمیم گرفتم از آسانسور بیام بیرون تا وضعیت رو بررسی کنم اما ویبراتور اون مرد سریع

 داخلم دوباره بکار افتاد. به میله داخل آسانسور تکیه دادم که سرجام ثابت وایسم.

اینو بخودم گفتم. بدترین « اون مشکلی براش پیش نمیاد» بخودم یادآوری کردم که زد بیرون وایساده. 

 ی که میتونه رخ بده چیه؟چیز

دکمه بستن درو زدم و همونطور که آسانسور به سمت زیرزمین میرفت پاهامو تند تند به زمین میکوبیدم. 

همونطور که به دفترم نزدیکتر میشدم صدای پایی از داخلش شنیدم و این منو یاد دومین شبی انداخت که 

نطور که نور اندکی میزم رو روشن کرده بود داخل الکالن مونت زندگیمو عوض کرد.درو باز کردم و همو

 شدم.

 زمزمه کردم:

 چی میخوای؟ چرا اینجایی؟_

 اون روی پاش بلند شد و انگشتای پهنش روی کتش قرار گرفت ، چهرش در سایه ها مخفی شده بود.

 تو بمن بدهکاری خانم کیلگور و من اینجام که بدهیمو صاف کنم .... _
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 هبخش اضافه نویسند

 

 

 مونت                  
 

 

 

 اون بازم داره قدم میزنه. 

کایرا هیچوقت یه جا نمیشینه ولی وقتی قدم میزنه میدونم که ذهنش درگیره. همونقدر که دوست دارم اون 

 جلوم راه بره بدم میاد از اینکه استرس چیزی رو داشته باشه .

 بسه._

 قرمزش مثل یه پرده از روی صورتش کنار رفت.موقعی که توی دفترش به سمتم چرخید موهای 

بهم نگو بس کنم. اگه راه نرم عقلمو از دست میدم. تو چطور انقدر آرومی؟ این وضعیتی نیس که تو آروم _

 باشی.

 مثل بیشتر مواقع ،حرفاش لبخندی روی لبام آورد. 

 من قراره خانوادت رو ببینم. نمیخوام که یه گروه مسلح رو ببینم.-

 سمت من اومد و من از این متعجبم که جای کفشش روی زمین سوراخ نشده. اون به

تو نمیفهمی. ازمون سوال میپرسن. چجور میخوای به اون سواالت جواب بدی؟ من هیچ جوابی برای اون _
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 سوالها ندارم و در این چندروز هزاربار راه رفتم که جوابی پیدا کنم.

شوندم و روی پام نشوندم و اون جوری خودشو روی پام جا داد انگار دستمو دراز کردم و مچشو گرفتم، اونو ک

 که از اول جاش اونجا بود.

 هرتصوری که داری ، تضمین میکنم که داری زیادی واکنش نشون میدی. _

چشمای سبزشو بهم دوخت . نمیدونم این حقیقت که اون نمیترسه از اینکه باهام بحث کنه هرگز باعث 

 تعداد خیلی کمی جرات اینکارو دارن.توقف هیجانم میشه. 

 اما همسرم، که هنوز این کلمه روی زبونم خوشاینده، جرات همه کاری داره.

 من زیادی واکنش نشون نمیدم._

 لباشو به حالت جدی گرفت.

 البته که نه آتیش پاره._

 حق نداری مثل یه رئیس باهام رفتار کنی._

 سعی خودمو کردم که جلوی پوزخندمو بگیرم.

 حتی بهش فکرهم نمیکنم._

 اون به سینم مشت زد.

 دروغ نگو. همش دروغه._

قبل از اینکه به اینکارش ادامه بده انگشتامو توی موهاش فرو کردم و سرشو جلو آوردم تا جائیکه لباشو 

 بوسیدم.این بهترین راه برای ساکت کردن اون بود و البته کاری که هیچوقت ازش خسته نمیشم.

هیچ زنی رو نبوسیدم و االن معتاد بوسیدن تنها زنی شدم که در بقیه زندگیم باهامه. و مهم  من چندین سال

 نیس والدینش چه فکری میکنن.

کایرا در دهنم آهی کشید و من بوسه رو عمیقتر میکنم. کف دستمو روی پاش باال آوردم و میخواستم به 

 ید.وسط پاش برسم که ناگهان تلفنش زنگ خورد و سر کایرا چرخ

 دستور دادم.

 نادیدش بگیر._

 اما والدینم احتماال...._

بوسه بعدیم حرفشو قطع کرد و تلفن دیگه زنگ نخورد. وقتی بالخره به اون قسمت بدنش رسیدم ، از روی 

شورتش تحریکش کردم، یک نفر درو به صدا درآورد. اینبار، کایرا قبل از اینکه بتونم بیشتر تحریکش کنم از 
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 د شد.روی پام بلن

 کایرا؟_

 صدا متعلق به تمپرنس دستیار کایرا بود.

 لعنتی، لعنتی، لعنتی._

 کایرا به سرعت به سمت دستشویی رفت.

 اونو معطل کن تا اینکه وضع خودمو درست کنم ومثل اونایی که االن سکس داشتن بنظر نرسم._

 تمپرنس عادی شد. آلتم بخاطر تصور رابطه داشتن با اون سیخ شد اما بخاطر در زدن دوباره

 کراواتمو درست کردم و به سمت در رفتم که بازش کنم.

 زبان بدن تمپرنس وقتی منو دید تغییر کرد اما بخوبی خودشو کنترل کرد.

 خانم و آقای کیلگور رسیدن. اونا توی رستوران نشستن._

 ممنون. سریع میایم باال. _

 بهشون خبر میدم._

 تمپرنس قبل رفتن صبر کرد.

 (Good luckباشی.) موفق_

 من نیازی به شانس ندارم. من دخترشون رو دارم._

 تمپرنس سرشو تکون داد، بخاطر تذکرم چشاش گرد شد.

 بیخیال. نکته خوبی بود._

 اون ته راهرو ناپدید شد.

اما گونه  چرخیدم، کایرا رو دیدم که از دستشویی خارج میشد، موهاش رو مرتب و رژلبش رو تمدید کرده بود.

 ورتیش هنوز معلوم بود.ص

 دستمو باال آوردم.

 وقتشه._
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 کایرا                                                       

 
 

 رستورانی که وقتی بابام فهمید به طبقه باالو به سمت اسانسوری رفتیم که مارو دست الکالن دردستم ما با

اودیل  امشب شبی درهفتس که به طورمعمول بسته امارفتیم.  عصبانی شد به کارخونه اضافه شده شدیدا

یه  اضافه کاریش روسه برابرکنم و شامی درست کنه. درعوض باید برای ما سراشپزم موافقت کردکه بیاد

 بهش بدم. خواهرزادشروزمرخصی برای دیدن 

 بود. عالی خواهد شکایت کنه. غذا تموم شد. مهم نیس چی ولی پدرم دیگه نمیتونه درموردغذا

 فشارداد به سمت باالرفت،الکالن دستمو سانسورقدم گذاشتیم وآوقتی که به درون 

 بهش گفتم:

 صبرمیکردیم. باید نه. شاید یا نمیدونم اصالاین موضوع ایده خوبی بود_

 برای چی؟_

 نمیدونم._

 مرده ای نیس. بود. هیچ خون وخونریزی نیس. هیچ اشکی نیس. هیچ جسد مشکلی نخواهد_

 روش حساب نکن.خیلی _

 میشنوه. رو شنیده. قسم میخورم که اون همه چیز ابروتیره الکالن باالرفت ومن فهمیدم اون زمزمه منو

 پنجره نشستن. ارنچهارنفره ای ک پدرومادرم سرمیز وقتی قدم داخل رستوران گذاشتیم،

 ه پدرمون پوست برنزشستگی براشون خوبه چشدن. بازن ازسرجاشون بلند نزدیک شدیم هردو همونطورکه ما

 روی بدنت میذاره. بیشترنشون داده. استرس ندادن به خودت انقدرتاثیر خودشو

 پدرم گفت: همونطورکه مادرم بغلم کرد

 نخوای بیای! خودم فکرکردم که ممکنه اصال با_
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 حقیقته. ناالن لحظه گفت

 شوهرم الکالن مونت اشناکنم. با رو مامان،بابا. من خوشحال میشم شما_

 ک مادرم منقبض میشه ولی پدرم نه.ف

 منم خوشحالم که دوباره ببینمت مونت._

 .....صبرکن ببینم....وایساد ذهنم یهو فشارداد والکالن دستشو درازکرد وقتی اون دستشو

 قبالدیدین؟ همدیگرو دوتا شما_

 دوختم. مثل توپ پینگ پونگ به هردو نگاهمو

 نمیدونم؟ من اینو چطور_

 لبخندی بازشدکه فکرمیکنم بیشترشبیه پوزخنده وبه الکالن نگاه کرد.لبهای پدرم به 

 من بگم؟ میخوای بهش بگی یا تو_

 بفرمایید. شما_

 پدرم به سمت من چرخید.

بخاطرحق بیمه پونزده سال پیش ازم اخاذی کنه. منم بهش گفتم  این همون حرومزاده ایه که سعی کرد_

 بره به جهنم.

 چیکارکردی؟ تو_

رچهره الکالن نبود. امابهرحال ازکی پرسیدم. هیچ پشیمونی د من نمیدونم این سوال رو و دترشد،صدام بلن

 دمیه که ازهیچی پشیمون نمیشه.آ کل

 زنده موندی که بتونی این داستان روبرای بقیه تعریف کنی. تو و_

 این اتفاق االن نمیفته. خواهش میکنم بهم بگو_

 مثل من گیج به نظرمیرسیدو  دمامانم باالخره واکنش نشون دا

 نمیذاره؟ ریان ماجرادرجو کسی من_

 یه جنایتکارازدواج کرده. با کایرا_

 پدر...._

 قطع کرد. میخواستم به پدرم اعتراض کنم ولی الکالن حرف منو

 بذارحرفشوتموم کنه._

 پدرم گفت:
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 ست.یف کنم چون من چیزی داشتم که اون میخوارتع رو من زنده موندم که این ماجرا_

 چی؟_

 پدرم درنوسان بود. نگاهم بین شوهرم و

 روبرام بگه ماجرا کسی میخواد_

 لبش به پوزخندی بازشد. اما پدرم غرغرکرد

 بگه. این ماجراهیچوقت داستان من نبوده که بخوام بگم. میذارم خودش داستان رو_

 مادرم روی شونه پدرم زد.

 هیچوقت بهم نگفتی؟ برای همین تو_

 خبردارشی. توالزم نبودمن حلش کردم _

مغروربزرگ شدم پس تعجبی نداره که به  من توسط یه مرد پدرم به شوهرم نگاه کردم. ظاهرا یکباردیگه از

 سمت یه مغروردیگه جذب شدم.

 الکالن منوبه سمت خودش کشید.

 زده بود. خلق وخوی ایرلندیت ازخودت جلو به من رونداشته.هیچکس هیچوقت جرعت نه گفتن _

یه مشت درامای خانوادگی  مادس ومن به خاطرآبخورین؟چون دسرهاتون  غذاتون رو میخواین بشینین و_

 نمیکنم.و سر سرد رو اونا

 زل زدیم. هممون به سمت اوردیل که بیرون اشپزخونه به دستش که به پهلوش زده بود

 نشستم.روی صندلی  الکالن به سمت میزرفت وصندلی برای من بیرون کشید. بدون حرف،

 همه ویسکی میخورن؟_

 پرکرد. جاممو و الکالن اینوپرسید

 البته._

 تکون داد.  پدرم گفت ومادرم سرشو

بهم  یه شات نیازدارم. تصورم ازموفق بودن این شام کال به لیوانم نگاه کردم،دراین فکربودم که بیشتراز

 ریخت تااینکه الکالن شروع به حرف کرد.

 چیزدیگه ای ازش بخرم. اما باپول یا حاضرنمیشد داشت که من میخواستم و اون چیزی یه ادم روسی بود_

ودیگه  عاشقش شد. یه بطری روتموم کرد و مزه یه ویسکی خاص روچشید اومدز یک دفعه که به نیواورلن

 برای فروش. وی بازار. نه حتی یه دونه ایبطری دردسترس نبود. نه ت
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 نم نگاه کردم.به والدی چشم های گرد با و دهانم بازشد

 مگه نه؟ عروسیتونه، منظورت ویسکی سالگرد_

 پدرم گفت:

 به چندتا فقط ویسکی رو البته. یکی ازبهترین ویسکی هایی که این شهرتا بحال بخودش دیده. ما_

 ازمهمونامون دادیم که ازجاهای دیگه اومده بودن.

 توچجوری روس هارومیشناسی؟اصالالزمه که بدونم؟_

 بی یخی.آچشمان  بامیاد. جذاب. یادم اوه اونو_

 چشم پدرم روی مادرم افتاد.

 میزدی. دید دیگه رو داشتی یه مرد تو و عروسیمون بود اون مهمونی سالگرد_

 فشارداد. بازوی پدرم رو و مادرم خندید

 میدونم. روانتخاب کردم. هنوزم اینو نمردم که. بعالوه بین همشون من بهترین مرد من ازدواج کردم،_

 فقط موافقعی اینطورمیشه که به مادرم نگاه میکنه. و ره پدرم مهربون ترشدچه

 رودارم. بهترین زن دنیا منم هنوز و_

به سمت صورت اون چرخوندم. اون طوری بهم نگاه  من نگاهمو و بازوی الکالن روی شونم سفت ترشد

 میخوام.....وهمین االنم دارمش.میکنه مثل پدرم که به مادرم نگاه میکنه. این چیزیه که هرگزنمیدونستم 

میشناخت فراموش  این حقیقت که پدرم شوهرم رو ویسکی وو موضوع اون روس  برای چندلحظه کامال

 کردم.

 ورد.آبرامون  ساالد شکست و اودیل سکوت بینمون رو

 اینم مال شماست. لذت ببرید._

 صاف کردم. گلومو

 ممنونم اودیل._

 باالبرد. پدرم چنگالشو

 بشکه دیگه داشتم که برای مواقع خاص نگهش داشته بودم.  من دو ن روس ویسکی میخواست واو پس،_

 اون به الکالن نگاه کرد.

 سرجاشه. اون هیچوقت  هیچ چیزدیگه ای ازم نخواست. معاملمون هنوز و یه قرارگذاشتیم، ما_

 الکالن گفت:
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 میخواستم. باید_

 رسیدم.پ

 چی؟_

 اون بهم نگاه کرد.

 خوشبختی برای خودمون.رزوی آ_

 یه چیزی درونم ذوب شد.

 پدرم قهقهه زد.

 به جهنم چی؟ اگه بهت بگم برو_

 الکالن همچنان به من زل زده بود. 

 بود. شما دختر شانس برای فرارازاونجا توی جهنم بودم. تنها اونوقت من بهت میگفتم که کل عمرم رو_

 زمزمه کردم:

 دوستت دارم._

 وستت دارم،آتیش پاره.نه اونقدری که من د_

 پدرم گفت:

 ازاونجایی که توی عروسیتون نبودیم خیلی تابشکه مشروب عروسی فرستادن براتون مونده. لعنتی، خب،_

 زد. شوهرم به پدرم دادم واون بهم پوزخند از توجهمو

 ویسکی جدیدی بدیم؟ لوئیس مالقات کنیم وایده ای درمورد با فردا چطوره که ما_

 شد.مام جمع اشک شوق درچش

 عاشق این کارم._

 

 

 

 ...پایان 
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