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 فصل اول

 

 "ندارم! اجیاحت يگاردیباد چیمن ه گارد؟یباد"

بنفش  ییکابو نیپوت ينقره ا يفرش به راه افتاد،پنجه  يتام دنتونرو یابسابق فوتبال،ب کنیکه باز یزمان

 گذاشته بود. لیوک زیم يو کف دستش را رو د،یدرخش ینور آفتاب م ریرنگش که از پوست سوسمار بود در ز

 ".يدار ازیکنه بهش ن یفکر م لیندمیو ویاستود "او را محتاطانه برانداز کرد.  کنیآ جک

شه  ینم داینفر پ هی یجنوب يایفرنیکل کال يدونن که تو یکنن. همه م یفکر م یاون ها چ ستیبرام مهم ن "

از چوپان ها داشته باشند،  یبعض دیخب، شا ". ستادیتام صاف ا یباب "کله ش داشته باشه. يذره عقل تو هیکه 

را  شیها نیگرفت، پوت جا یچرم یصندل يرا خم کرد و رو کشیاندام بلند و بار ".نیاز ا شتریب يزیاما نه چ

 هم انداخت. يرا رو شیگذاشت و پاها زیم يرو

 دیبود. شلوار کتان سف دهیتام محافظه کارانه لباس پوش یموکلش نگاه کرد. امروز باب نیبه مهمتر کنیآ جک

بنفش و کاله لبه دار  يسوسمار يها نیرنگ به تن داشت، به همراه پوت ینازك سوسن راهنیرنگ و پ

 شیاز دوست دخترها یضرفت. بع ینم ییفوتبال بدون کاله لبه دارش جا میماهر سابق ت کنیاز. بيخاکستر

کرد. با  یکند، هر چند جک حرفشان را باور نم یم يبه همراه آن با آنها عش*ق باز یخوردند که حت یقسم م

به  شیحرفه ا یشغل تیموقع لیکرد، هر چند به دل یبودن خودش افتخار م یتام به تگزاس یوجود باب نیا

 بماند. کاگویرا در ش هدهه گذشت کیفوتبال مجبور شده بود  کنیباز کیعنوان 

الماس نشان  يجفت حلقه  کیکشنده اش، و  يدندان نما يمجله ها بود، خنده  يجذابش که رو يچهره  با

 انیآغاز کارش، تماشاچحال حاضر بود. از  يها ستیفوتبال نیتر بندهیاز فر یکیتام دنتون  یبزرگ با ابهتش، باب

 بیکردند فر یم يکه در مقابلش باز یبودند، اما کسان يپسر کابو کیعاشق رفتارش به عنوان  یونیزیتلو

کننده، و به اندازه خودشان  کیتام باهوش، تحر یدانستند که باب یخوردند. آن ها م یچهره اش را نم تیجذاب

 شیکه پنج ماه پ یسخت بیهم بود، و آس نی، بلکه بهتربود NFL رندهیگ نیسر سخت است. او نه تنها بهتر

 نیبازنشسته شود، و ا یو سه سالگ یوارد شد، او را مجبور کرد در سن س شیگذشته به زانو هیدر ژانو یعنی

خود  ي انهیاکشن و ماجراجو يها لمیف دیشمرد تا او را به عنوان قهرمان جد متیبود که فرصت را غن وودیهال

 انتخاب کند.
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کنن  یدالر بهت پرداخت م ونیلیم نیحق داره که نگرانت باشه، اون ها دارن چند لیندویو ویتام، استود یباب"

 ".یکن ياون ها باز يرو برا لمتیف نیتا اول

 "!یسوپر استار لعنت کیفوتبالم، نه  کنیمن باز"

 میتصم نیو ا "شاره کرد. نکته ا نیجک به ا ".يفوتبال بازنشسته شد کنیباز هیگذشته، تو  ي هیاز ژانو "

 ".یرو امضا کن لمیخودت بود که قرارداد اون ف

پر پشت بلوندش چنگ زد، و کاله را سر  يسرش برداشت، به موها يکاله را از رو یعصب یتام با حالت یباب

 یگشتم. تو من رو بهتر م یم دیهدف جد هیدنبال  میزندگ ياون موقع مست بودم و برا"برگرداند.  شیجا

 ".رمیمهم بگ يها میکه مست هستم تصم یموقع يکه نذار یسشنا

 ینم ییبهانه به جا هیحرف به عنوان  نیپس ا دم،یو من هنوز تو رو مست ند م،یوقته با هم دوست یلیما خ "

که به پولش  یدون یو خودت هم خوب م دم،یکه تا به حال د یهست ییتاجرها نیاز باهوش تر یکیرسه. تو 

 ".يکرد یکار رو نم نیوجه ا چیه به ،یامضا کن لیندمیاون قرار داد رو با و یخواست یاگه نم. يندار یاجیاحت

 "آره، خب، حاال نظرم عوض شده."

که  دمیتونم بشمارمشون، و تا به حال ند ینم یکه من حت يمختلف معامله کرد يقراردادها يتو اون قدر تو "

 " ؟يکار رو انجام بد نیا يخوا یکه م ی. مطمئنیرو به هم بزن يقرارداد

 "رو به هم بزنم. یخوام اون قرار داد لعنت یمن نگفتم که م "

را مرتب کرد. آن ها سال ها بود با هم دوست بودند، اما شک  زشیم يدوباره دو پوشه و بسته شکالت رو جک

 کنیباز نیا ش،یبانرغم مهر یکند بشناسد. عل یرا کوتاه م شیکه موها يشگریتام را بهتر از آرا یداشت که باب

قسمت از  کی نیزم يرو یهر آدم اکه جک سرزنشش کند، ام نیآدم تودار هم بود. نه ا کیفوتبال  یمیقد

هم در  ادیگرفته بود که از خودش محافظت کند. به نظر جک، او ز ادیورزشکار  نیخواست، و ا یتام را م یباب

که داشتند او را  یاش با وجود شانس کم یستان هم محلدو ایو  انیکار ماهر نبود. همه زنان جذاب، آشنا نیا

 دانستند. یآسان م یهدف

 یم يگریهم از باز يزیپرسم، تو چ یم يکنجکاو يفقط از رو "در بسته شکالت را از هم باز کرد.  جک

 " ؟یدون

 "نه! ،یلعنت"
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 "زدم. یکه حدس م هیزیهمون چ نیا"

و با زن  یکه لگد بزن نهیکرد ا دیکه با يها، تنها کار لمیف طور نیا يکنه. تو یم یفهمم چه فرق یاصال نم"

 "کردم. یکار رو م نیهشت سالم بوده ا ی. من از وقتیها خوش بگذرون

 یکه موکلش چه م نی. صرف نظر از ادیآن خند دنیتام دنتون بود و جک با شن یمختص باب رهایگونه تفس نیا

دانست  یبرسد. هرگز نم تیموفق کیبه  لمیف نیدر ا يرد با بازدا میتام تصم یکرد که باب یباور م دیگفت، با

ملک گرفته تا  دیندارد. از خر يانقشه  شیبزند که برا يسابق فوتبال دست به کار کنیباز نیا يکه روز

 کرد.  یباره فکر م نیبار واقعا داشت در ا نیا گریرفت. از طرف د یم شیبا نقشه پ زیهمه چ دیجد یتجارت

صحبت کردم، آدم قدرتمند  لیندمیاز و گیکر لویبا و شیمن چند ساعت پ "داد.  هیتک شیصندل یبه پشت جک

 ".رهیتالروزا  انجام بگ يتو دیها با يبردار لمیف يهمه  یکه تو اصرار داشت یمخصوصا از وقت ه،یو ناراحت

اون جا  ياقتصاد تیکه چقدر وضع یدون یداشتن، خودت م اجیتگزاس احت يتو کیشهر کوچ هیاون ها به  "

 "موضوع به اون جا کمک کنه. نیخرابه، ممکنه ا

 والیمخصوصا با اون فست ،یاز زادگاهت دور باش یمدت يتا برا یکن یتمام تالشت رو م يکردم دار یفکر م"

 "شهر راه بندازن. يایاح يخوان برا یم نیکه ساکن یبزرگ

 ".ارین ادمیدوباره  ". دیتام به خود لرز یباب

 لمیتا ف یستیو کارکنانش رو فرستاده، فقط تو اون جا ن زاتیقبال تجه لیندمیاون جا، و يبر دیش باراست "

 "رو شروع کنن. يبردار

 ".رمیبهشون گفتم که م"

کرده بودن  نییبرات رزروش رو تع شیپ يپرو لباس که دو هفته  يدرست مثل تمام اون جلسه ها و برنامه  "

 "!؟يریم یو گفت

دارم.  NFL يها کنیتمام باز نیلباس رو ب نیاالنش هم بهتر نیمن هم ،یچرند بودن، لعنت ها زیاون چ "

 "برم لباس پرو کنم؟  یچ يبرا

آن چهره  ریکارها را با روش خودش انجام دهد. در ز يخواست همه  یتام م یباب شهیشد. مثل هم میتسل جک

 . دیبه او زور بگو ینداشت کسجو بود که دوست  زهیلجباز و ست یمرد تگزاس کیخوش رو،  ي
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دانست که  یبود اما جک م يوجود که قو نی. با استادیبرداشت و ا زیم يرا از رو شیها نیتام آهسته پوت یباب

کند،  يکه دکترها به او گفتند هرگز قادر نخواهد بود باز ینابود شده است.از وقت شیاجبار یبازنشستگ لیبه دل

 شیدالر ونیلیم يکه درآمدها یست، در حال یگرد که انگار در آستانه ورشکستک یمعامله م يتام به طور یباب

 لمیف نیدر ا يباز دیداد. جک متوجه شد که شا یم لیاز درآمدش را تشک یاستار فقط بخش کوچک کاگویاز ش

 چه کند .  شیزندگ هیکه هنوز سردرگم بود که با بق یدر حال ست،یگذراندن وقت ن يروش مورد نظرش برا

خط دفاع  کنانینگاه کرد، که تمام باز رهیخ لشیبه وک يطور شیو با چشمان آب ستادیتام در چهارچوب در ا یابب

زنگ  لیندمیو يکه به اون آدم ها تو هینظرت چ "گرفته بودند از آن وحشت کنند.  ادی گیفوتبال در تمام ل میت

 "بشن؟  گاردیباد الیخ یب یو بگ یبزن

خواهد و اکثرا  یدانست چه م یم شهیتام هم یدرخواست بود، اما جک احمق نبود. باب کی بایتقر نیکه ا نیا با

رو فرستادن که تا اون جا  یکیراهه، در ضمن اون ها  يمتأسفانه طرف االن تو "آورد.  یآن را به دست م

 ".گاردیباد هیکنه، نه  تیهمراه

و  ادیب یلعنت گاردیباد نیکنم، اگه ا یار رو هم مک نیتونم برم تالروزا ، و ا یمن بهشون گفته بودم خودم م "

صورت حرف اول اسمم  نیا ریباشه، چون در غ ییایاسپان يمرد قو هیتونه به من دستور بده بهتره  یفکر کنه م

 "کنم. یرو پشتش حک م

 یبابکه به  ستین یدستش نگاه کرد و با خود فکر کرد، االن زمان مناسب ریز یزرد رنگ حقوق يبه پوشه  جک

گذاشت،  یپرونده م ریاسنو است. همان طور که پوشه را ز یسیبه نام گر ی، زن"ییایاسپان يمرد قو" دیتام بگو

که  نیا يبرا یشانس چیصورت ه نیا ریباشد، چون در غ افهیو خوش ق بایبود که خانم اسنو ز دواریاز ته دلش ام

 نداشت. اوردیتام دنتون دوام ب یکنار باب

 

 نیآغاز ياز شب ها یکیدر  یمرطوب شمال میبود. همان طور که نس ختهیاسنو به هم ر یسیگر يماه موها نیا

 گریچشمش افتاد. با خودش فکر کرد د ياش جلو يفرفر يقهوه ا يدسته از موها کی د،یوز یم يماه جوال

را  شیاجاره ا نیدر ِماش ،یپر و بال دادن به افکار منف يکند. به جا نانیاد اطم يبه اسم آقا يشگریبه آرا دینبا

 گرفت. شیتام دنتون در پ یباب يرو به سمت خانه  ادهیپ يقفل کرد و راهش را از رو

 کینزد يا شهیبراق و ساختمان ش يپارك شده بود، و همان طور که به سروها نگیدر پارک نیماش نیج کی

. دیبه گوشش رس یقیموس يجا صداشدن به آن  کیگرفت، و با نزد دهیرا ناد گانیشیم ي اچهیدر يشد نما یم
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تا  ندازد،یب قیمالقات را تا فردا صبح به تعو نیتوانست ا یبود که کاش م دواریشب بود و ام مینه و ن باًیتقر

 یکرد که م یثابت م جیکر لویبه و دینداشت. او با یبتواند استراحت کند و کمتر استرس داشته باشد، اما فرصت

 .دیایبر ب یبه خوب شتیمسئول نیتواند از پس اول

 دهیکش يخانه، دسته ا یچوب يدار. در ورود هیو زاو زینوك ت یبا سقف ع،یبود، کم ارتفاع و وس یبیعج ي خانه

 قهیخانه مطابق سل یکه طراح دیتوانست بگو یو به شکل استخوان ران بود. نم ومینیداشت که از جنس آلوم

مصمم زنگ در را  رد،یبگ دهیناد راشکمش  ي چهیکرد دل پ ی. سعدیرس یبه نظر م زیانگ جانیاش است، اما ه

شد گفت که طبق مد  یم یساده به تن داشت که دامنش نه بلند بود و نه کوتاه و به سادگ یفشرد، کت و دامن

که  يکاش دامنش به خاطر پرواز يکرد ا یکرد. آرزو م کیبهم نزد شتریکت را ب يلبه ها یسیگر ست،یروز ن

وقت در انتخاب لباس کارش  چیخورد، اما ه یقدر چروك نم نیداشت ا کاگویفرودگاه اُهر ش از لس آنجلس تا

مد روز را از  ياش در انتخاب لباس ها قهیکرد در اثر بودن با افراد مسن سل یاوقات فکر م یخوب نبود. گاه

 دو دهه از مد روز عقب بودند. شیلباس ها شهیدست داده است، چون هم

آن قدر  یقیموس ياما صدا د،یاز داخل خانه به گوش رس یناقوس نیرا فشرد، حس کرد طن دوباره زنگ یوقت

 یبه نظر م يوار وانهید یدر ذهنش سو سو زد. مهمان يزی. چدهیشن يزیشد گفت چ یم یبلند بود که به سخت

 .دیرس

 يها لمیف دیکر کرد شانرفته بود. با خود ف ییها یمهمان نیساله بود، هرگز به چن یس یسیکه گر نیوجود ا با

کند، اما از  یرا رد م نهیمطمئن بود که هر دو گز بایشود. تقر یبه مهمان ها تعارف م نیکوکائ يظرف ها ایبد 

چه  يها گذشته، برا نیقضاوت نکند. از ا دزو دینداشت، بهتر د يتجربه ا چیکه در هر دو مورد ه ییآن جا

که بخواهد مواد مخدر  نیرا تجربه کند؟ نه ا دیجد يزهایت چخواس یرا عوض کرده بود اگر نم شیسبک زندگ

 .دیرس یبد به نظر نم ینگاه دزدک کیها.... لمیرا امتحان کند اما در مورد آن جور ف

از مد افتاده  يلباس ها دشیبود که فر دائم جد دواریفرش را عقب زد. ام يزنگ را فشرد و موها گریبار د دو

صاف و موج دار را  یبود. خودش مدل شیپ يدهه  کیهم مربوط به  شیمدل مو قتیاش را بپوشاند، اما در حق

درست کرده  شیاد برا يکه آقا يلوله شده ا يکند، اما موها دیزن جد کیبه  لیدر ذهن داشت که او را تبد

 خواست شباهت نداشت. یکه م يزیبود اصال به چ

شد.  یفاجعه م کیمنجر به  شهیچهره اش هم به دنیبهبود بخش يبرا شیتالش ها ینوجوان يسال ها در

کرده بود به رنگ سبز در آمده بودند،  دانیاکس يها يبطر يکه درباره  یبه خاطر اشتباه شیماه موها نیچند
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 یخنده هم کالس يداتوانست ص یکک مک. هنوز هم م يبه کرِم ها يداشتن آلرژ لیالتهاب صورت به دل

 ریاز ز يدستمال کاغذ يداد و توده ا یکتاب را در کالس ارائه م کیکه داشت گزارش  یرا در حال شیها

ضربه بود، و از همان موقع به خودش قول داد که  نیآخر لیزده بود بشوند. تصادف اتومب رونیب رشیلباس ز

 قبول کند. خواند یدر گوشش م یسالگ شیرا که از ش شیمادر رك گو يحرف ها

رو  یش ینم بایکه هرگز ز قتیحق نیاسنو. ا یسیگر ،یو خانه دار هستساده  ياز زن ها یمیقد یتو از نسل"

 ".یکن یم یقبول کن، اون وقت شادتر زندگ

. دیایبه نظر ب دیمتوسط داشت، نه آن قدر کوتاه که بامزه باشد و نه آن قدر بلند که مثل درخت ب يقد یسیگر

بزرگ  یلیقابل وصف. دهانش خ ریغ یطوسدرخشان، بلکه  یگرم بود و نه آب ينه به رنگ قهوه ا شیچشم ها

 ینم تیاش اذ ینیب يرو دهپراکن يخودش را به خاطر کک مک ها گریبرجسته بود. د یلیخ شیو گونه ها

شکر گزار بود که خداوند به  یاتیآن، در مورد خصوص يبود. به جا میاش کوچک و مستق ینیکه ب یکرد،در حال

 ينسبت به کمک به همه  ریناپذ يریس يعالقه  کیو  یخ طعبحس شو یبود مانند هوش، اندک دهیاو بخش

 نیدر بدتر یدارد، و وقت تیاهم ییبایاز ز شتریب تشیخصقدرت در ش نیانسان ها. به خودش قبوالنده بود که ا

 کرد. یبه سازمان ها فکر م شیو کمک ها یقرار داشت به پاکدامن شیروح طیشرا

بود  دهیکه تا به حال د يمرد نیخودش را در مقابل زشت تر یسیکرد. گردر باز شد و افکارش را پاره  باالخره

که مرد کت و بلوز  یبرجسته. درحال ییمو و شانه ها یب يکلفت، سر یبا گردن کلیدرشت ه يکرد، مرد دایپ

 نگاه کرد. وبه ا یبا شگفت یسیگذراند، گر یاو را از نظر م یمشک يو کفش ها دیسف

 "بله؟  "

 ".نمیدنتون رو بب يجا هستم که آقا نیمن ا "به چانه اش داد.  ینیاست کرد و چرا ر شیها شانه

آهنگ خودت رو هم  ". دیاو را گرفت و او را به داخل خانه کش يمرد بازو يهشدار چیبدون ه "وقتشه. بایتقر "

 " ؟يآورد

 کیجنس سنگ آهک،  از یبا کف ینیداشت: زم یاحساس مبهم دندیراهرو رس بهیخورد. وقت کهیسوال مرد  از

 ییسامورا يکه کاله خود تیتخته سنگ از جنس گران کیبود، و  وارید يکه رو یومینیآلوم میعظ يمجسمه 

 خود نگه داشته بود. يرا رو

 "آهنگ؟  "
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جا  يرو که دختر آخر ينوار ست،ی. مهم نياری! به استال گفته بودم که مطمئن بشه مال خودت رو محیمس ای"

 ".گذاشته بود دارم

 "نوار؟  "

رو  زیجا منتظر بمون تا همه چ نیپس هم م،یکن زشیسورپرا میخوا یسوناست، من و پسرها م يتام تو یباب "

 ".میکن یحاضر کنم، بعد همه با هم شروع م

دو  نیکه در سمت راستشان بود محو شد. به رفتنش نگاه کرد و ب ییدر کشو کیحرف پشت  نیاز گفتن ا بعد

تام  یکه باب ییاشتباه گرفته بود، اما از آن جا يگریگرفتار شد. مطمئنا او را با فرد د يوحس هشدار و کنجکا

 نیفکر کرد که بهتر است از ا خودشبا  رفتیپذ یرا نم لیندمیو يویاز استد یگونه تماس تلفن چیدنتون ه

 آمده استفاده کند. شیسوتفاهم پ

 یسیگر یدهد، ول حیآمده را توض شیردد تا بتواند اشتباه پماند تا مرد برگ یحتما منتظر م یمیقد ياسنو یسیگر

 ياز راهرو یقیموس يبه خود آمد که به دنبال صدا یبود، و زمان يکنجکاو يبرا اقیپر از اشت دیجد ياسنو

 کرد. یشکل عبور م یمنحن

دوست داشت  شهیبود. هم دهینبود که تا به حال د يزیچ هیشد شب یکه از آن ها رد م ییاز اتاق ها کی چیه

که  یتا لمس مجسمه سخت نچیکرد. دستش فقط چند ا ینم شیآن ها راض دنیاجسام را لمس کند و فقط د

سطحش  يت که رویاز سنگ گران يقرار گرفته بود فاصله داشت. مجسمه ا يزنگ زده ا یستون آهن يرو

خواست با انگشتانش  یقرار گرفته بود. دلش م خیاز درخت ماقبل تار یبخش شیداشت و رو یشکل نامنظم

 دیاز چرم سف دهیپوش گرید یداشت و برخ ياز چوب خاکستر یاز آن ها طرح یرا لمس کند، که برخ وارید

 یخود فرا م يگروه خر او را به سو حکوتاه با طر هیپا یراحت يبه رنگ خاکستر انسان. مبلمان ها لیمتما

 داد. یرا نوازش مشامه اش  قهیعت ياز کوزه ها پتوسیخواندند و عطراوکال

که هنرمندانه  یمیعظ يکلر را حس کرد. همان طور که از کنار تخته سنگ ها يبو پتوس،یبا عطر اوکال همراه

شد، که  یغار لوکس ختم م کیگشاد شد. راهرو به  شیقرار گرفته بودند گذشت، چشم ها واریکنار د

 ریدرختان بامبو و سا ،بزرگ يتند. نخل هابودند که تا سقف ادامه داش ییبایمشجر ز يها شهیش شیوارهاید

 یآن جا رشد کرده بودند، که باعث م دیو سف اهیس یتیاز کف گران یقسمت يرو بیو غر بیعج يشاخ و برگها

که داشت  یو شکل نامتقارن دیو سف اهیبه نظر برسد. استخر با کف پوش س یخیو ماقبل تار يریشد غار گرمس
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که کنار  ییزهایتخت و م یخورند. حت یاز آن آب م ناسورهایااست که د یمخف یبکرد که تاال یالقا م نندهیبه ب

 و تخته سنگ ساخته شده بودند. عتیاستخر قرار داشت با عوامل طب

 یحدود س دیبودند. شا يتعلق داشته باشد اما مهمان ها کامالً مدرن و امروز خیممکن بود به ما قبل تار طیمح

پوست و چه  دیکه مردها چه سف یو جوان بودند، در حال بایبودند. تمام زن ها زگروه مخلوط شده  کینفر در 

که شهرت  نیدانست جز ا یها نم ستیلاز فوتبا يادیز زیپوست، درشت اندام و گردن کلفت بودند. چ اهیس

 نیتوانست ا یکه خانم ها به تن داشتند بود، نم یکم يندارند، و حاال خودش شاهد لباس ها یخوب یاخالق

و  یاشیبساط ع يبود که به زود افتهیدر رایرا که در وجوش داشت سرکوب کند ز یکوچک دیجرقه ام

از  یکرد که کس یگمان نم یحت -کند یداشته باشد آن ها را همراه میکه تصم نیبه راه است. نه ا یخوشگذران

 اما تماشا کردنش جالب بود. - او دعوت کند

در  ییسکو يت وان آب گرم که پر از حباب بود جلب کرد. وان بر روتوجهش را به سم یزن غیج يو صدا سر

 یم يحباب ها شاد انیاحاطه کرده بودند. چهار زن در م ییکنار پنجره قرار داشت و دورش را تخته سنگها

دو تکه هم زمان دو حس  يبایز يو درخشان آن ها در لباس شناها بایز ياندام ها دنیبا د یسیکردند و گر

سکو را  يکه فضا دیرا د ییرا تجربه کرد، و بعد نگاهش به پشت سر آن ها افتاد و مرد تنها نیتحسحسادت و 

 در درونش ثابت ماند. زیاو همه چ دنیاشغال کرده است، و با د

 ستادهیکند کنار وان آب گرم ا یم یرا بررس شیکه دارد حرمسرا یعکسش شناخت. او مثل سلطان يرا از رو او

 یبزرگ، او باب يزنده شدند. خدا کبارهیکه تا به حال تجربه شان نکرده بود به  ییتمام حس ها دنشیبود، با د

 تام دنتون بود.

 

 یم یتوجه یکه به او ب یرستانیدب يبود که تا به حال در ذهنش داشت. تمام پسرها ياز هر مرد یتجسم او

که او را به خاطر  یجذاب يمردان حرفه ا اسمش را به خاطر نداشتند، تمام یکه حت یکردند، تمام مردان جوان

 یموجود فرا انسان کی. او بودندرفتن نکرده  رونیب يگاه از او تقاضا چیه یکردند ول یم نیتحس تشیشخص

کند که  يادآوریساده مثل او  يفرستاده شده بود تا به زن ها نیزم يخدا رو کیدرخشان بود که توسط  اریبس

 .ندستین یافتنیدست ن زهایچ یبعض

 ییپر پشت طال يآن کاله لبه دار موها ریدانست که ز یداشت و م ادیعکس ها خوب به  ياش را از رو چهره

او  يپنهان است. بر خالف خودش، انگار گونه ها رهیت یبه رنگ آب یآن کاله چشمان يلبه  ي هیسا ریرنگ و ز
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لب  يمکم داشت و بر رو یفک سخت و صاف و ینیشده بود. ب دهیتراش یمجسمه ساز رنسانس کیبه دست 

 رهیهمان طور که به او خ یسیگرفت. او مطلقاً و کامالً مردانه بود و گر یبرچسب هشدار قرار م کی دیبا شیها

چمن زار  يرو یگرم تابستان وقت ياز غروب ها یکیرا تجربه کرد که در  یشده بود، همان احساس شور و شعف

مرد به همان اندازه درخشان و به همان اندازه  نیحس کرده بود. ا ود،ده بش رهیبود و به ستاره ها خ دهیدراز کش

 بود. یافتنیدست ن

از  یبلند به تن داشت با طرح يداشت، و حوله ا یاش همخوان ییپوست مار کابو يبا چکمه ها شیمشک کاله

ار داشت. از لبش قر يدر گوشه  گارینخ س کیدست و  کیدر  ییآب جو يقرمز و سبز براق. بطر يتوپ ها

 یسیکه گر نیو هم ،و برهنه اش مشخص بود یعضالن يحوله پوست پا نییپا يبوت تا لبه ها يفاصله باال

 به تن ندارد آب دهانش خشک شد. يزیآن حوله چ ریتام در ز یمتوجه شد باب

 "در منتظرم بمون. ي! بهت گفتم جلویه "

که در  یکوچک يجعبه  يو متوجه  دیرده بود از جا پرباز ک شیکه در را برا یمرد گردن کلفت يصدا ندنیش با

 دست داشت شد. 

تام  یباب "نگاهش کرد.  دیمرد با ترد "خوام. یبلوند م هیاما من بهش گفته بودم  ،یاستال گفته بود که جذاب "

 "موهات بلوند؟  سیاون کاله گ ریز اد،یاز بلوندها خوشش م

 "راستش...". دیکش شیرا به موها دستش

تام دوست داره  ی. بابيدار ازین يشتریب شیاما به آرا اد،یخوشم م يدیکه پوش ياز مدل لباس زنِ کتابدار "

 "کنن. شیدخترها آرا

که خواست  نیآمده را درست کند. هم شیکرد که سوء تفاهم پ ینگاهش را به جعبه معطوف کرد، و سع دوباره

 *نه اش را خاراند.یدهد مرد س حیتوض

افسرده شده؟  رشیاخ یچون به خاطر بازنشستگ میبه خصوص هست زیچ هیفته بود که دنبال استال بهت گ "

موضوع  نیا دیشا میکنه. من و پسرها فکر کرد یبره و چند سال تگزاس زندگ کاگویخواد از ش یگه م یم یحت

 ".پرهاستیتام عاشق است*ر یبتونه به خنده ش بندازه، باب

 دیمن! من با ياوه، خدا "دور گردنش حلقه شد.  یتقلب يها دیر مرواربه دو یسی! انگشتان گرپر؟ی*راست

 "بدم.... حیتوض
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خواد باهاش ازدواج کنه، اما دختره نتونست امتحان فوتبال  یکردم م یفکر م یبود که حت پریاست*ر هیقبال "

 يخواد باز یم کنمونیباز نیتونم باور کنم که بهتر یهنوز هم نم"سرش را تکان داد.  "تام رو قبول بشه. یباب

 "!یلعنت يبره. زانو وودیرو کنار بذاره و دنبال هال

 یآن، سع ينداد. به جا یپاسخ یسیزند، گر یمرد دارد با خودش حرف م دیرس یکه به نظر م ییآن جا از

اه اشتب پریاست*ر کیرا با  ن،یزم يباکره  يساله  یس نیآخر یعنیمرد او را،  نیرا که ا قتیحق نیداشت که ا

 گرفته هضم کند.

 موضوع شرم آور بود! نیا

 بود! ترسناك

 بود! زیانگ جانیه

بود.  دهیراهبه لباس پوش هیکه استال فرستاده بود مثل  یکس نیآخر "مرد منتقدانه نگاهش کرد.  گر،ید يبار

زن ها براش  تام دوست داره یکرده بود. باب شیآرا یلیاما دختره خ اد،یخنده دار خوشش م يزهایتام از چ یباب

 ".یخودت رو درست کن يکنن، پس بهتره بر شیآرا

متاسفانه،  "را صاف کرد.  شیگلو نیهم يگذشته بود، برا یلیداد خ انیسوء تفاهم پا نیکه بشود به ا یوقت از

 "... يآقا

 میتصاحب  لیکه برت سامرو یکردم وقت یم ياستارز باز میت يبرا شیوقت پ یلی. من خیوکیبرونو، برونو مت"

 "تام نبودم. یمثل باب يبود. البته هرگز ستاره ا

 "که ... نهیا قتیمتوجه م، خب، حق "

 یکه با حالت دیتام را د یکه مانند انفجار بود و از طرف وان آمد، به آن سمت نگاه کرد و باب یغیج يصدا با

 اچهیدر ياصله چراغ هاکه از آن ف یکند، در حال یبود نگاه م يکه در کنارش مشغول باز یبخشنده به زن

 تصور کرد که در فضا شناور است.  يلحظه ا يزدند، برا یاز پشت پنجره سو سو م گانیشیم

 "تونم دوباره امتحان بدم. یکه من م یتام، تو گفت یباب "از درون وان و حباب ها برخاست.  دختر

. همه به طرف سکو دیگوش رس مهمان ها به انیاز م يشاد ادیفر نیکرد و چند یبلند صحبت م يبا صدا او

 تام را بشنوند. یبرگشتند تا پاسخ باب

جامه اش برد و بعد  بیرا به درون ج گرشیدست نگه داشته بود، دست د کیرا در  يو بطر گاریتام که س یباب

 به دختر نگاه کرد. یبا نگران
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درباره  یرو هم به خاطر سوال یکیو  ،يکه فقط دو شانس دار یدون یم ؟يکه آماده ا یمطمئن زم،یعز ،یجول "

 ".ياز دست داد کرسونید کیار يرکود سرعت صد متر ي

 "در موردش خوندم. یلیمطمئنم، خ "

آمد،  یم رونی. همان طور که از آب بدیرس یجلد مجله ها به نظر م يلباس شنا رو يمثل عکس مدل ها یجول

 يوان با لباس شنا يلبه  يرها شد. رو شیشانه ها يبسته شده بود رو یمرطوب بلوندش که با روبان يموها

. اما رندیپذ یرا نم يدلباس آزا نیچن کی انشیاز آشنا ياریدانست که بس یم یسیزرد رنگش نشست. گر

کند، و با خود فکر کرد که فوق العاده به  يگذار هیسرما شیها ییدارا يرو دیبا یمعتقد بود که هر زن یسیگر

 رسد. ینظر م

پا  ياز تخته سنگ ها نشست و پا رو یکی يتام رو یرا کم کرد. باب یقیموس يصدا تیجمع نینفر در ب کی

 یدفعه م نی. چون ایکن دمیناام يبار حق ندار نیشانس بدم. ا يبو*سه  هیجلوتر تا بهت  ایپس، ب "انداخت. 

 "کنم. یتام معرف یخوام قلبم رو بهت بدم و تو رو به عنوان همسر باب

 

اون  "به برونو نگاه کرد.  يبا کنجکاو یسیتام را انجام دهد، گر یباب يشد تا خواسته  بلند یکه جول یزمان

 "پرسه؟  یفوتبال سوال م يازشون درباره 

دونه که  ینداره، و م يتامه. اون به طالق اعتقاد یباب یزندگ يکنه. قوتبال همه  یکار رو م نیالبته که ا "

 "دونه خوشحال باشه. یل نمراجع به فوتبا یچیکه ه یتونه با کس ینم

وان  يلبه  یو کمک کرد تا جول د،یتام دختر را بو*س یاطالعات بود، باب نیدر حال هضم ا یسیکه گر یوقت

فرصت  نیاز ا یسیشاهد ماجرا باشند. گر کیسطح صاف سنگ ها نشستند تا از نزد ي. مهمان ها بر روندیبنش

را از  يزیسرش رفت تا چ پشت ياز پله ها یکی يو به رو که برونو هم حواسش به آن جا بود استفاده کرد

 دست ندهد.

. میخط حمله شروع کن يها کنیبا باز ایخب، عسلم، ب اریبس "خاموش کرد.  يگاریرا در جا س گارشیتام س یباب

رو داشتند؟ حواست باشه  يدرصد خاتمه باز نیکدومشون باالتر سیبرادشو، لن دائوسن و باب گر يتر نیاز ب

 "باالتر بود؟  یکیخوام، فقط بگو کدوم  یرو نم قشی. ازت درصد دقرمیگ یدارم آسون م که

لن  "داد.  لشیتحو يشانه اش کنار زد، و با اعتماد به نفس لبخند يرا از رو شیشمیابر يموها يدنباله  یجول

 "دائوسن.
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 ي هیسا ریاز ز یتام حت یبابصورت  نیهم يوان گرم به طرف باال منعکس شدند، برا ينورها "واقعاً خوبه."

دورتر از آن بود که مطمئن باشد، اما به نظرش در آن  یسیکه گر نیکاله لبه دار قابل مشاهده بود. با وجود ا

 شتریب ،یانسان ي زهیو غر تیماه يدانشجو کی. به عنوان دید حیو تفر جانیاز ه یبرق قیعم یچشمان آب

 است. يزیدنبال چه چتام به  یواقعا باب ندیکنجکاو شد تا بب

و اسم  1985نه، ذهنت رو ببر به سال  ایحل شده  یامتحان قبل يمشکالتت با سوال ها ایکه آ مینیبب ایحاال ب "

 "رو بگو. NFCسرگروه سرعت 

 "آسونه، مارکوس آلن. "

" AFC  چطور ؟" 

 ". گزیکورت ... نه! گرالد ر "

 نیتر لیحاال، طو ،ی. اوکستادیمیجوابت وا نیقلبم داشت با اواو!  "خود فشرد.  ي*نه یتام دستش را به س یباب

 "سوپر بول؟  يمسابقه  نیگل در زم

 "جن استنرود، سوپر بول پنجم.1970"

 یعروس يهستم که داره زنگ ناقوس ها یمن تنها کس نمیبب "انداخت و لبخند زد.  ینگاه تیتام به جمع یباب

 "شنوه؟  یرو م

به نظرت "شد تا در گوشش زمزمه کند.  لیبه سمت برونو ما دیخند یاو مهمان طور که به حرف  یسیگر

 "کنه؟  یکم بد رفتار نم هیباهاش 

 "تام چه قدر با ارزشه؟  یباب یدون یم چیاگه دختره ببره نه. تو ه"

 آن ها جواب يبه هر دو یتام گوش کرد که جول یباب گری. او به دو سوال دادیز یلیخودش تصور کرد حتما خ با

واضح بود که آن قدر باهوش  یسیگر يبود، باهوش هم بود، اما برا بایدختر بلوند ز نیکه ا نیا يداد. به عالوه 

 . اوردیب قتتام دنتون طا یباب يسوال ها يتا بتواند در برابر همه  ستین

 " ه؟یجد مورد نیکنن اون در ا یجوون واقعاً فکر م يدخترها نیا"در گوش برونو زمزمه کرد.  گرید يبار

قدر به خانم ها عالقه داره تا االن ازدواج  نیتام که ا یمثل باب يچرا مرد یکن یپس فکر م ه،یمعلومه که جد"

 "نکرده؟ 

 "هم همج*نسباز! دیشا"کرده باشد گفت:  يکه اظهار نظر نیا يبرا
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 یهمج*نسباز؟! باب "ن: و شروع کرد به تند تند صحبت کرد دندیاش باال پر یشانیبرونو تا پ ي دهیژول يابروها

حرفت رو بشنوه، ممکنه ... ،  نینذار ا ح،یمس ای ،یشناس یکه م هییکسا ياون مردتر از همه  ،یتام دنتون؟ لعنت

 "کارت کنه. یخواد تصور کنم ممکنه چ یخب راستش اصال دلم نم

تهمت  به جنس مخالف دارد شیکه گرا يشود به مرد یوقت نم چیدانست که ه یم یبه خوب یسیگر

 نگفت. يزیمورد چ نیدر مورد رفتار مردها نداشت در ا یتخصص چیکه ه یاز آن جائ یزد، ول يهمج*نس باز

 ی. بابلرزیاست تزبورگیپ يدرباره  يگریپاسخ داد و سوال د تونیبه اسم والتر پ يفرد يدرباره  یبه سوال یجول

در  قاًیکه عم دیرس یزدن کرد. به نظر م سکو شروع به قدم یقسمت پشت يبرخاست و رو شیصندل يتام از رو

 باور بود. رقابلیغ یسیگر يبرا ،يلحظه ا يبرا یحت نیحال فکر کردن است، که ا

 

 

به عنوان عروس رد  سایکل یاصل يمونده تا از راهرو یباق گهیسوال د هیدرسته، عسلم، حاال تمرکز کن. فقط "

 یجام قهرمان نیشن. از بعد از اول یامون چقدر خوشگل مکنم که بچه ه یحاال دارم فکر م نیو من از هم ،یش

 "؟يهمه تحت فشار نبودم، تمرکز کرد نیکه به دست آوردم تا حاال ا

 "تمرکز کردم ."افتاد.  نیچ ینقص جول یب یشانیپ يرو

ها را تا انت شهیش يکرد، محتوا کینزد شیآبجو را به لب ها ي شهیش "نکن. دمیدلم، حاال ناام زیباشه، عز "

 يعرضش باشه، و بلند نچیهشت پا و شش ا دیدونن، که پاس گل با یهمه م"گذاشت.  نیو آن را زم د،ینوش

 "....یافق رهیت

 "باشه . نیزم يده فوت باال"گفت  ادیبا فر ایجول

سوال ببرم. صبر کن  ریسوال آسون ز کیمن اون قدر برات احترام قائلم که نخوام دانشت رو با  زم،یاوه، عز "

 "شه. یاضافه م گهیدو سوال د مهیا حرفم رو تموم کنم، وگرنه به عنوان جرت

 کرد . يهم با او احساس همدرد یسیکه گر دیرس یآن قدر ناراحت به نظر م یجول

باشه، ارسال  نیزم يده فوت باال دیبا یافق ریت يبلند"*نه اش حلقه کرد.یس يرا رو شیتام دست ها یباب

که جوابم رو  نیو قبل از ا زم،یعز نهیکنه. حاال سوال تو ا دایادامه پ یافق ریمتر از ت یاز س شتریب دیبا يعمود

 ،یخانم دنتون بش يخوا یاگه م". ماندمنتظر  یسیگر ".یدست هات گرفت يباشه که قلبم رو تو ادتی يبد

 "رو بهم بگو . ركیمتصل به هر ت ينوارها قیابعاد دق
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 "دونم ! یتام! م یدونم، باب یرو م نیامن ". دیوان باال پر ياز لبه  یجول

 " ؟یدون یم"حرکت ماند.  یتام کامالً ب یباب

خواهد سرش  یم ییپاسخ دهد، حقش بود که هر بال یتوانست به درست یم ی. اگر جولدیخند یبه آرام یسیگر

 . دیایب

 "!نچیدر شصت ا نچیچهار ا "

 ". يو لهش کرد رونیب يدیبم رو کش! قلزمیاوه، عز". دی*نه اش کوبیتام با مشت به س یباب

 درهم فرو رفت . یجول صورت

 يکه برا نیتا ا نچیدلم. فقط دوازده ا زیعز نچ،یدر چهل و هشت. چهل و هشت ا نچیچهار ا نهیجوابش ا "

 ".ادینم ادمیهمه ناراحت بودم  نیرو که ا يبار نی. آخریفاصله داشت میبا هم خوشبخت بش شهیهم

 نیمرد مردساالرتر نی. ادیرا در آغوش گرفت و او را با تمام وجود بو*س ینگاه کرد که جولتام را  یباب یسیگر

تام را  یباب يدست برنزه و فوق العاده قو یفتگیکرد. با ش یم نیبود، اما جسارتش را تحس کایفرد در شمال آمر

 ش منقبض شدند .عضالت بدن اخودآگاهرا در بر گرفته بود، و ن یجول ينگاه کرد که اندام برهنه 

 ندیبگو تیتسل بایز يسکو رفتند تا به بازنده  ياز مردها باال یشروع کردند به سر و صدا کردن و بعض مهمانان

. 

 .دیاو را جلو کش رد،یرا بگ شیکه بتواند جلو نیرا در دست گرفت و قبل از ا یسیگر يبرونو بازو ".میبر ایب "

فاهم ساده حاال از کنترل خارج شده بود، با عجله به سمتش سو ت کیاز ترس نفسش را حبس کرد.  یسیگر

 "جالبه، و واقعاً .... یلی. خمیصحبت کن یموضوع يبا هم درباره  دیبرونو، با". دیچرخ

کرد و  یرا بررس یسیقرمز بود، کنارشان آمد. با چشمانش گر شیکه موها گر،ید یکلیآدم ه کی "برونو. ،یه "

 برونو نگاه کرد.منتقدانه به  یبعد با حالت

اون  ریکه ز دوارمیداشته باشن. و ام شیتام دوست داره دخترهاش آرا یکه باب یدون یکمه. م یلیخ ششیآرا "

تونم نظر  ینم یموهاش بلوند باشه. اندامش هم خوب باشه. لباسش اون قدر گشاده که من به خوب س،یکاله گ

 "بدم. عروسک، اندامت چطوره؟

 نیا ایاست  دهیکه آن مرد در مورد اندامش سوال پرس نیاست، ا زتریشگفت انگ یکیدانست کدام  ینم یسیگر

 چند لحظه قدرت تکلمش را از دست داد . يصدا کرده است. برا "عروسک"که او را 
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 "؟یکن ینم یبرونو، معرف "

بود، و با  دهستایوان آب گرم ا يتام لبه سکو ی. بابختیقلبش فرو ر دیتام دنتون را شن یباب يکه صدا نیهم

 کرد . یم یاو را بررس دیرس یحدس و گمان به نظر م هیکه شب يزیعالقه و چ

 کیکوچ یسرگرم هیتو رو با  میمن و پسرها فکر کرد"که در دست داشت ضربه زد.  يجعبه ا يرو برونو

 ". میکن زیسورپرا

 شیرا به نما دشیسف يدندان ها فیتام شکل گرفت، و رد یصورت باب يرا که رو يبا ترس لبخند یسیگر

 دهیرا دو یطوالن یاحساس کرد که راه یسیکرد، و گر دایپ یتالق گریکدیگذاشت، تماشا کرد. چشمانشان با 

 است .

 یاش که با حالت یلهجه تگزاس "نگات کنه. یکه شروع کن نیتام بتونه قبل از ا یجا، عسلم، تا باب نیا ایب "

 نیباعث شد اول نیبه او دست داد، که هم ینوازش کرد و حس خوب یرمرا به ن یسیادا شده بود، بدن گر دهیکش

 به زبان آورد. دیرا که به ذهنش رس يزیچ

 "کنم. شیاول آرا دیمن...آه.... با "

 ".یموضوع باش نیخواد نگران ا یحاال نم "

خودش را عقب  که بتواند نی. قبل از ادینفس کش دهیبر دهیترس بر يکه برونو او را جلوتر برد از رو نیهم

 شیپ ینگاه کرد که تا لحظات یبه انگشتان ،یتام دور دستش حلقه شد. با سردرگم یبکشد، دست بزرگ باب

 . دیکش یسکو م يرا در بر گرفته بود و حاال او را به کنار خودش رو یجول

 ".دیخانم جا باز کن يدخترها، برا "

دهد.  حیکرد توض یکردند تا او را تماشا کنند. سع ینگاه کرد که وان آب گرم را ترك م یبه دختران مضطرب،

 ".... یبهتون بگم که ک دیدنتون، من با يآقا"

گم شد، مردان شروع به  "پریاست*ر"ناهنجار  یقیموس ياو در صدا يدستگاه را روشن کرد و صدا برونو

تخته سنگ  يروکرد، و دور شد و  شیچشمک زد، رها قشیتشو يتام برا یو سوت زدن کردند، باب قیتشو

 نشست تا رقصش را تماشا کند .

شده بودند،  رهیکه آنجا بودند به او خ یبود، و همه کسان ستادهیسکو ا يرو ییسرخ شدند. به تنها شیها گونه

 ناقص، تا برقصد ! یسیگر يداشتند منتظرش بودند، آن هم برا يآن ها که اندام فوق العاده ا یتمام

 "!زمیزود باش، عز "
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 "نکش! خجالت "

 "قرش بده، عسل! "

قرار داد و  شیلبها نیاز دخترها دستش را ب یکیاز خود در آوردند،  یوانیح ییاز مردها صداها یکه بعض نیهم

در  انشیکردند، درست مثل همکالس دنیبه آن ها نگاه کرد. شروع به خند یبا سردرگم یسی. گردیسوت کش

 یرش به خنده افتادند. آن جا مهمانیلباس ز ریآمده از ز رونیب يدستمال ها دنیکالس زبان سال دوم، که با د

 شیاز نما یبخش یسیکردند، و ظاهراً تصور کرده بودند که اکراه گر یبزرگساالن بود که همه مطابق آن رفتار م

 است .

فته اند اشتباه گر پریکه او را با است*ر نیا دیبود، ناگهان به ذهنش رس ستادهیحرکت آن جا ا یطور که ب همان

 يآدم رو نیدست و پا تر یآن افراد مشهور بفهماند که ب يبلند به همه  ياست که آن جا با صدا نیبهتر از ا

 است . نیزم

است که خودش را  نیبکند ا دیکه با يتام دنتون فاصله داشت، با خود فکر کرد تمام کار یپانزد قدم با باب فقط

 لیندمیو يویکه متوجه شود استود یتام هنگام یاو شرح دهد. و باب يرا برا تشیهو یبه او برساند و به آرام

از آن جا خارج  اطیخواهد شد و او را با احت ندهآمده شرم شیرا به آن جا فرستاده است، بابت سو تفاهم پ یسیگر

 کند . یرا با آن ها اعالم م شیخواهد کرد و همکار

 . دیراستش را بلند کرد و به جلو کش يپا ،ییت. با کمرواز صدا به هوا برخواس يموج تازه ا یقیموس يصدا با

 "درسته! نیا "

 "رو، رو کن. يبلد یهرچ "

 نچیباال گرفت و چند ا ی. دامنش را کمدیرس یبه نظر م لیتام کش آمده بود و صد ما یفاصله اش با باب حاال

خنده مخلوط  يبا صدا يرشتیب يسوت ها دیرس شیزانو يدامنش به باال يلبه  یبه سمتش رفت، وقت گرید

 شدند .

 "! خوشمون اومد!زمیعز ،یجذاب یلیتو خ "

 "!اریرو در ب سیاون کاله گ "

 یابتدا متوجه نشد چه م یسیوار حرکت داد. گر رهیرساند و انگشتش را دا تیجمع يخودش را به جلو برونو

. آب ردیتام قرار بگ یباب يورد روبروآ یرا در م شیکه لباس ها یخواهد زمان یخواهد، بعد متوجه شد که از او م

 قرار گرفت . قیعم یآب يآن چشم ها يدهانش را فرو داد و روبرو
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دلم.  زیآخر کار ،عز يرو بذار برا دهایاون مروار"تام کالهش را عقب زد و بلند صحبت کرد تا متوجه شود.  یباب

 ". ادیپوشن خوشم م یم دیکه مروار ییاز خانم ها

 "! گهید اریدر ب يزیچ هیحوصله مون سر رفت! ". از مردان گفت یکی

را به انجام رساند آن جا را  تشیکه موفق شود مامور نیشود. با خود فکر کرد اگر بدون ا یبود که عصب کینزد

بود که تمام  یشغل همان فرصت نیکرد! ا یاسنو فرار نم یسیچه خواهد گفت. گر شیترك کند کارفرما

 . دیایبود بزدل به نظر ب هآمد شیکه پ يا یسخت نیخواست در برابر اول یو نممنتظرش مانده بود  شیزندگ

 

 

که  یانجام داده است. ده قدم يزیلبخند زد، انگار کار شگفت انگ دییتا يتام برا یکتش را درآورد. باب ییکمرو با

 يپا يزانو يش را روا یتام بوت کابوئ ی. بابدیرس یبه نظر م لیما ونیلیم کیفاصله بود به اندازه  نشانیب

 نیزم يرو یسیانگشتان گر نیشود. کت از ب انیقدرتمندش نما يباعث شد ران ها نیقرار داد که هم گرشید

 افتاد.

برق زدند، انگار دارد به  نیتام با تحس یچشمان باب ".ير یم شیخوب پ يحاال درست شد عسلم، واقعاً دار "

 .ندیب یم رقاص را نیبا استعداد تر نیعرضه تر یب يجا

 . ردیبگ دهیتماشاگران را ناد زیکرد حرکات اغراق آم یتر شد، سع کیبه او نزد انه،یبا چند حرکت ناش یسیگر

 "باشم . دهید یشینما نیکنم تا به حال همچ یواقعاً خوبه، فکر نم"تام گفت:  یباب

کرد با  یرا در آورده بود، سعتام قرار گرفت، فقط کتش  یداد، کنار باب شیکه به پاها يگریبا حرکت د یسیگر

تام  یآمده را در گوش باب شیپ طیکه خم شد تا شرا نیخشک شده اش لبخند بزند. متأسفانه هم يلب ها

دستش کاله را درست کرد،  کیتام با  یکاله او برخورد کرد و آن را کج کرد. باب يزمزمه کند، گونه اش به لبه 

 ند .نشا شیپا يرا رو یسیگر گر،ید یو با دست

و  شیپاها ریتام در ز یباب یگم شد. با احساس بدن عضالن یقیموس يدر صدا یسیاز تعجب گر یناش ادیفر

 بزند . یماند و نتوانست حرف یچند لحظه مبهوت باق ي*نه سختش در کنار خود، برایس

 بلوزش برد. يو دستش را به سمت دکمه  "؟يدار ازیبه کمک ن زم،یعز "

 "اوه، نه !"زد. چنگ  شیبه بازو یسیگر
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و  ".ینیب یآموزش م ياما حتماً هنوز هم دار ،ير یم شیکم آهسته پ هیجالبه. فقط  شتیدلم، نما زیعز "

داد.  یو نشاطش را نشان م يشدنش را در بر داشته باشد شاد کیاز آن که تحر شتریداد که ب لشیتحو يلبخند

 "ه؟یاسمت چ"

کرد خودش را  یسع "اسنو . خانم اسنو. یسیهستم. گر ،یسیگر....،یسیگر"آب دهانش را فرو داد.  یسیگر

 "و من.... "عقب بکشد.  یکم

 یکه از بدنش ساطع م یینوشد. گرما یرا م یکلمات را ادا کرد که انگار دارد شراب خوب يطور "خانم اسنو. "

 بلند شود. شیپا يکرد از رو یرا از کار انداخته بود. سع یسیشد مغز گر

 "....دنتون يآقا "

 قهی يتام دکمه  یرد،بابیرا بگ شیکه بتواند جلو نیقبل از ا "شه. یصبر پسرها داره تموم م ار،یرو درب نیا "

برخورد کرد و او را به لرزه  شیانگشت اشاره اش به گلو ".يحتماً تازه کار"را باز کرد.  یسیرنگ گر دیبلوز سف

 ".مدیاستال رو د يدخترها يکردم همه  یفکر م"انداخت. 

 "نه، من... ،یعنیآره، من.... "

 "ندارم. يالبته منظور ،يدار یخوش فرم ي. و پاهاير یم شیخوب پ ي. داریبش یخواد عصب یحاال نم "

 را هم باز کردند. يبعد يانگشتان چابکش دکمه 

 "دنتون! يآقا "

 "خانم اسنو؟ "

متوجه اش شده بود، و متوجه  دیپرس یمسوال  یکه داشت از جول یکه زمان دید یرا در چشمانش م یلذت همان

احمقانه که فقط زنان  یشد، لباس انیاش نما دهیساده و رنگ پر ریرا هم باز کرد. لباس ز يبعد يشد که دکمه 

 ترس به نفس نفس افتاد . يکردند، از رو یساده از آن استفاده م

بود که کنار  یزن ياو نبود. برا ي دهیرلباس ساده و رنگ پ يبه هوا برخواست، اما برا تیشاد جمع ادیفر يصدا

همان  یسیچرخاند و گر یرا در آورده بود و آن را دور سرش م شیلباس شنا يبود، و تکه باال ستادهیاستخر ا

 نقصش شد . یلحظه متوجه اندام ب

 یآرام تام به یدستش را به سمت بلوزش برد تا آن را درست کند، اما باب یسی. گردندیکف زدند و هو کش مردان

 دستانش را مهار کرد .
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 "رسه ازت جلو زده، خانم اسنو. یاون جاست، به نظر م ،يکند "

با شما صحبت کنم.  یدر مورد موضوع دیبا"فرو داد.  یآب دهانش را به سخت "...دیکنم...شا یمن فکر م "

 ".ییالبته تنها

از اون ها  شتریب يزیمتوجه بشن من چ از لطفت ممنونم، اما اگه مهمون هام ؟یبرقص ییبرام تنها يخوا یم "

 ".شنیم دیناام دم،ید

 است . پشیز دنیکش نییکمر دامنش را باز کرد و مشغول پا يتام دکمه  یمتوجه شد که باب یسیگر

بودند  ستادهیا کشانیرا که نزد یبود که انتظارش را داشت، و مهمانان يزیبلندتر از چ شیصدا "دنتون! يآقا "

 به خنده انداخت.

خودش  يافتاد انگار که برا نیکنار چشمانش چ "کنن. یکار رو م نیتام صدام کن. همه هم یباب زم،یعز "

باشم که جوراب ساق بلند  دهیرو د يپریکنم تا به حال است*ر یجالبه. فکر نم یلیخ"کرده باشد.  فیجک تعر

 "بپوشه.

 "!ستمین پریمن است*ر "

 "؟يمست درآر ستیمشت فوتبال هی يلباست رو جلوباعث شده که  ی. پس چیمعلومه که هست "

ساخته  يکرد که انگار از دستمال کاغذ یتام آن قدر راحت لباسش را باز م یباب "....اوه!اوردمیمن لباس در ن "

باعث شد که  نیو هم د،یکش رونیتام ب یخودش را از آغوش باب یسیشده است، و لباسش کامالً باز شد. گر

 .افتادیب شیمچ پا يو رو دیایب نییدامنش پا

که به  یبرگرداند صورتش قرمز شد. چطور زن شیکه دامن را به سر جا نی. هماوردیشد تا آن را باال ب خم

لباسش را به  افتد؟یاتفاق ب شیبرا یوحشتناک زیچ نیکرد، گذاشته بود چن یخودش افتخار م ییو کارا یمنظم

 "! ستمین پریمن است*ر"قرار گرقت.  شیکرد و با اجبار روبرو کیهم نزد

متوجه شد که با  یسیانگشتانش قرار داد. گر نیآورد و آن را ب رونیحوله اش ب بیاز ج يگاریس "؟يجد "

 نشد. ریحرفش اصالً غافلگ دنیشن

 یمکالمه خصوص کی يبرا شیرا به خود جلب کرده بود، و متوجه شد که برنامه ها انیتوجه اطراف شیها حرف

 از زمزمه بود . شتریب یآورد که کم نییرا آن قدر پا شیمانده است. صدا یباق نحلیبا او هم چنان ال

 "رسم؟ یبه نظر نم پرهایاست*ر هیکه شب ستیاومده بود. مشخص ن شیپ یسوتفاهم وحشتناک "
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اگه "کرد، و شروع به صحبت کرد.  یاو را بررس حیقرار داد، با تفر شیدندان ها نیخاموش را ب گاریتام س یباب

راهبه لباس  هیجا اومده بود مثل  نیبار ا نیکه آخر یوقت ها گفتنش سخته. کس یکه، گاه نهینظورت ام

 "جگر بود . کیبرابر اصل م یبود، و قبل از اون کپ دهیپوش

خواست خودش  یکه م نیساکت شد. با وجود ا يا یعیطب ریرا خاموش کرد، و همه جا به طور غ یقیموس یکس

انداخته بود برداشت.  نیزم يرا ثابت نگه دارد، کتش را که قبالً رو شیتوانست صدا ینم گریدرا کنترل کند، اما 

 " م؟یکن حبتبا هم ص ییو تنها ییجا میبر میتون یدنتون. م يکنم آقا یخواهش م"

 يبهم قول بد دی. اما بامیکار رو کن نیفکر کنم بهتره هم"تخته سنگ بلند شد.  يو از رو دیکش یتام آه یباب

 ". نمیو من تو رو بدون لباس بب ننینب يزیکه مهمون هام چ ستیعادالنه ن نی. اياریکه لباس هات رو در نم

 "!دینیب یدنتون. شما من رو بدون لباس نم يآقا دمیقول م "

نسبت به گذشته  میسوال ببرم،عسلم، اما اگه بخوا ریخوبت رو ز تیخوام ن ینم"دارد:  دیترد دیرس ینظر م به

 ".يممکنه برات راحت نباشه که از من بگذر م،یداشتم قضاوت کن که يا

حدس  "شانه باال انداخت:  ییاعتنا یبا ب زیشد، او ن رهیاز حدش او را مبهوت کرد. به او خ شیبه نفس ب اعتماد

با هم داشته  یخواست یرو که م يایاتاق مطالعه م، و بعدش، اون صحبت خصوص يتو میبهتره بر زنمیم

 آورد. نییسکو پا يرا در دست گرفت و او را از رو شیو بازو ".میباش

از خود نشان نداده  یتعجب نیکوچکتر ستین پریکه گفته بود است*ر نیآورد از ا ادیاز آن جا دور شدند، به  یوقت

صت که فر نیفراوان برخورد کرده بود. قبل از ا یآرام و با خوشحال یلیخوب، خ اریبس طیشرا نیاست. او با کل ا

با او حرف زده بود از  "که قبال يمو قرمز ستیوتبالبرسد، ف یمنطق يریگ جهیافکار به نت نیا يداشته باشد برا

 زد. یتام مشت آرام یباب يبه بازو یبه سمت آن ها آمد و به شوخ یشلوغ

 "هم حامله نباشه. یکی نیا دوارمی. امیتام، لعنت یباب"

 

 

 دوم فصل

 

 

 "ست؟یطور ن نیا ستم،ین پریه من است*رک یدونست یتو از اولش م"
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 "مطمئن نبودم. ادیز"تام درِ اتاق کارش را پشت سرشان بست:  یباب

 ".یدونست یمطمئنم که م"گفت:  نانینبود. با اطم یاسنو آدم احمق یسیگر

کم  هیهاتو دکمه "انداختند.  نیکه خطوط خنده دور چشمان دخترکُشِ او را چ دیبلوز او اشاره کرد، و دوباره د به

 ".ادیکار خوشت ن نیزنم از ا یکمکت کنم؟ نه، حدس م يخوا یم ،یجا به جا بست

که گفته بود  نیتام از ا یمنظور دوست باب یعنیرفت.  ینم شیکرده بود پ يزیآن گونه که برنامه ر زیچ چیه

 یکیرو در مورد  لویو يفاحر یبار به طور اتفاق کیافتاد  ادشیهم حامله نباشد چه بود؟  یکی نیاست ا دواریام

در مورد  "بود. حتما دهیشده بود، شن تیومیمربوط به ق یدادخواست حقوق نیچند ریکه درگ شیها شهیاز هنرپ

کنند و بعد  یرا شکار م ریپذ بیبود که زنان آس زیاز آن مردان نفرت انگ یکیاو  "زدند. ظاهرا یتام حرف م یباب

چند  يبرا یحت ادیز یبا فساد اخالق یباعث شد که اعتراف کند کس نیاکنند.  یآن ها را به حال خود رها م

 است. دهلحظه او را مجذوب کر

که داشت خودش را  یخود را به دست آورد. زمان يرا مرتب کند و خونسرد شیرا به او کرد تا دکمه ها پشتش

که در تمام عمرش مشاهده  یتابلوئ نیانداخت، و در مقابلش خودپسندانه تر یکرد، به اطرافش نگاه یجمع م

 اریبس يتام دنتون بود. عکس ها یبفوتبال با ياز حرفه  یتام حرم یباب ي. اتاق مطالعه دینکرده بود را د

 فورمیونیاز آن ها او را در  یبودند. بعض زانیرنگ آو يخاکستر وارید يمختلف بر رو يدر حالت ها یبزرگ

استار را به تن  کاگویش میت ییو طال یآسمان یآن ها، او لباس آب دادند، اما دراغلب یدانشگاه تگزاس نشان م

 دهیبدن کش ردیخواست توپ را در هوا بگ یکه م یجدا شده بود در درحال نیزمداشت. در چندتا از عکس ها، از 

 يبا سه ستاره  یآسمان یعکس بسته از چهره اش با کاله آب کیبه خود گرفته بود.  يمانند Cاش حالت 

رقاص باله  کیمثل  شیپا کیرفت،  یبه سمت خط دروازه مانور م هیبود، عکس از او بود که از حاش ییطال

 یسیقاب شده بودند. گر يها یو گواه ریمدال ها، لوح تقد يکننده  انیقرار داشت. قفسه ها نما يگرید يجلو

متعلق به  دیرس ینظر م که به تیاز جنس سنگ گران زیم کیچرم پشت  یصندل کی ياو را نگاه کرد که بر رو

آن قرار  يبر رو یمدل نیبراق به همراه تلفن آخر يخاکستر وتریکامپ کیکارتون بوده است نشسته است.  کی

از آن ها او را در  یکیاز مجالت قرار داشت انتخاب کرد،  يادیرا که پشت تعداد ز يا یگرفته بود. او صندل

او را با  یسیبود. گر دهیکش ریبود به تصو دنشیو مشغول بوس بود ستادهیا بندهیبلوند فر کیکه کنار  یحال

 کاگویش میت يبایکال بو ، که صاحب ز لیسامرو یبیبه عنوان ف ودب دهید People يکه از مجله  یکلیآرت

 استار بود شناخت.
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ما به عنوان خوام ناراحتت کنم، ا ینم زم،یعز"تام به او نگاه کرد گوشه دهانش به حالت لبخند باال رفت:  یباب

 11-7خط  يرو شتریب دیبا ،يگرد یرسه که بهت بگم، اگه دنبال کار شبانه م یدرست به نظر م ،يحرفه ا کی

 ".ياریدر ب يکه لباس هات رو حرفه ا نیتا ا یفکر کن

تا  یکن يکار يخوا یتو عمدا م "که نگاهش را سرد کند هرگز خوب نبود اما تمام تالش خود را کرد  نیدر ا او

 "ن خجالت بکشم.م

 "کنم. یکار رو نم نیخانم ا کیمن با "هم به همان صورت نگاهش کرد : او

جا  نیا لیندمیو يویاز استاد یندگیکه من به نما د،یدون یکنم خودتون خوب م یدنتون، من فکر م يآقا"

 "کننده ش، من رو فرستاده تا.... هیته گ،یکر لویهستم، و

 دهیتلفن شروع به زنگ زدن کرد اما آن را ناد "؟يخوا یم يا گهید زیچ ای کیک ای نیشامپا وانیل کیاُو -اُو "

 گرفت.

 "و.... د،یشروع کن رویخون لمماهیف يبردار لمیتا ف دیرفت یبه تگزاس م شیچهار روز پ دینه، ممنون. شما با"

 "خورن. یآبجو م دیکه با يزیاز اون چ شتریاز خانم ها ب یلیآبجو چطوره؟ من متوجه شدم که خ"

 "خورم. یمن نم"

 "؟يجد"

برخورد با  يبرا یروش خوب دیکه شا د،یرس یبه نظر م ریباشد سختگ شیکه در حالت کار نیا يبه جا یسیگر

 ییخورم، اما با اون ها یدنتون، من که نم يآقا"کرد موضع را عوض کند: یسع نینبود، بنابرا یمرد وحش کی

 ".ستمیکنن مخالف ن یهم که الکل مصرف م

 "دم. یم صیرو تشخ گهید ياسم ها یتام هستم. به سخت یدلم، من باب زیعز"

باهوش تر از آن که  شیها یبرگشته، اما با آن شوخ یکه تازه از گاوچران دیرس یبه نظر م يکابو کی مثل

 "....دیامضا کرد لیندمیو يویکه با استاد يتام. قرارداد یخب، پس باب یلیخ". دیرس یکرد به نظر م یوانمود م

 "؟یکن یکار م لیندمیو يخانوم اسنو. چند وقته برا ،یباش يوودیخوره که هال یبهت نم"

بار  کیتلفن شروع به زنگ زدن کرد، و  گریبار د کیمشغول کرد.  دشیخودش را با صاف کردن مروار یسیگر

 "کننده هستم. دیتول اریهست که دست یاالن چند وقت"اش گرفت.  دهیاو ناد گرید

 "چند وقته؟  قایدق "
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ماه هم  کیهنوز "باال تر آورد:  نچیا میکار را با وقار انجام داد، چانه اش را ن نیشود، اما ا میشد تسل مجبور

 "نشده.

 "!نقدر؟یهم"تام کامالً مجذوب شده بود  یباب

 نیرم وارد او ارتباط با مردم دا تیریکه در مد يا یعال يدارم. من با مهارت ها تیصالح یلیکار خ نیا يبرا"

 خبره بود. انویو نواختن پ یدر طراح نیاو همچن "کار شدم.

 "بوده؟ یقرار گرفتم. و اون چه جور شغل ریمن تحت تاث": دیتام سوت کش یباب

 "کردم. یسالمندان رو اداره م يمن...اه... خانه "

 "؟ياون جا بود يادیسالمندان؟ خوبه. مدت ز يخانه "

 "من اون جا بزرگ شدم."

زندان بزرگ شده  يشناختم که تو یرو م یکیجالب شد.  یلیحاال خ ؟يسالمندان بزرگ شد يخانه  يتو تو"

سالمندان بزرگ بشه. خانواده  يخانه  يتو یکردم کس یوقت فکر نم چیبود، باباش سرپرست اون جا بود. اما ه

 "کردن؟ یت اون جا کار م

کردم که اون جا  یت کرد، بعد از اون به مادرم کمک مفو شیخانواده م صاحب اون جا بودن. پدرم ده سال پ"

 ".دایاون جا رو فروخته و رفته فلور دایرو اداره کنه. مامانم جد

 "خانه سالمندان کجاست؟ نیا"

 ".ویاوها"

 "کلمبوس؟  ولند؟یکل"

 ".يوگراندین"

 "؟يدیرس ودویاز اون جا به هال ي. چطوردمینشن يوگراندین يدرباره  يزیتا به حال چ"زد. لبخند

 

 نیا گیکر لویو"سخت بود که در برابر آن لبخند کشنده تمرکزش را حفظ کند، اما قاطعانه ادامه داد.  شیبرا

که خانه سالمندان رو  یروش ریداشت، اون تحت تاث ازین نانینفر قابل اطم کیداد چون به  شنهادیشغل رو بهم پ

 "اون جا بود. دکه فوت کر شیماه پ کیکردم قرار گرفته بود، پدرش تا  یاداره م

به  یسیکرد، گر شنهادیکننده را به او پ هیته اریکرد، شغل دست یرا اداره م لیندمیکه و یلو،کسیکه و یزمان

داشت، اما  یبود و دستمزد کم نییخود را باور کند، اگرچه سطح کارش پا یتوانست خوش اقبال یم یسخت
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به سرعت  دیجد ي بندهیفر ين حرفه یا اثبات کند تا بتواند در اگرفته بود که خودش ر میقاطعانه تصم یسیگر

 کند. شرفتیپ

 "د؟یکار رو شروع کن دیومدیتام، که ن یدن... اوه، باب يداره آقا یلیدل"

داشته  زمیم يتو ییجا کیبسته ش رو  کیممکنه  ؟يخوا یم یلیب یلیکم ج هیهست.  یلیاوه، درسته دال"

باز کردنش  يکنم، فکر کنم برا یم دایکشو رو پ یبه سخت"وع به گشتن کرد. شر یتیگران زیو در م "باشم.

 "داشته باشم. ازین يزیممکنه به چ

که به  ییکه متوجه شد او دوباره از جواب دادن به سوالش طفره رفته است لبخند زد، از آن جا نیاز ا یسیگر

 وارد شود. يگریگرفت از راه د میداشتند خو گرفته بود، تصم یکه حواس پرت يحرف زدن با افراد

 "د؟یکن یم یجا زندگ نیکه ا هیادیمدت ز د،یدار يا يعاد ریغ يخونه "

کرد. اسمش رو گذاشته بود  یدوستش ندارم، اما معمارش واقعا بهش افتخار م یلیشه. خودم خ یم یچند سال"

 انیکه از مجله ها م ییم هاگم زشت. هنوز، آد یبهش م ییجورا کیاز ژاپن. من  يبا آثار یمیقد يسنگ شهر

را رها کرد، و دستش را  یلیب یلیج يبرا شیجستجو ".رنیگ یو تمام مدت ازش عکس م اد،یازش خوششون م

 هی ایگاو رو کنار وان حمام  يمجسمه  هی نمیب یخونه و م امیوقت ها م یگاه "گذاشت: وتریکامپ بردیک يرو

ذارن تا عکس هاشون قشنگ تر به نظر برسه،  یها رو م زیجور چ نیگذاشتن، ا منیاتاق نش يرو تو قیقا

 "ندارن. هاشونخونه  يها رو تو زیجور چ نیا يهرچند مردم عاد

 "سخت باشه. دیبا يکه دوستش ندار يخونه ا يتو یزندگ"

 "نداره. تیاهم ادیخونه دارم، پس ز یکاف يبه اندازه "

کنند تا  یشناخت که تمام عمر کار م یرا م يادیز يرا باز و بسته کرد. آدم ها شیاز تعجب چشمها یسیگر

که در  یکه از موضوع ستیدانست عاقالنه ن یخانه داشته باشند. دوست داشت بپرسد چند خانه دارد، اما م کی

 به آن نشان نداد. يدست دارد دور شود. تلفن دوباره شروع به زنگ زدن کرد، اما او توجه ا

 "؟یبش گریخواست که باز یدلت م شهیهم ؟ستیطور ن نیا لمته،یف نیاول نیا"

 "وقته. یلیاوه، آره....خ گر؟یباز"نگاه کرد. یسیبه گر مایمستق

 يویاستاد کی لیندمیداره، و نهیشه هزاران دالر هز یم يبردار لمیکه ف يکه هر روز يحتما متوجه نشد "

 "رو متحمل بشه. يا نهیهز نیتونه چن یو مستقل هست، و نم کیکوچ
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 "کنن. یش رو از حقوق من کم م نهیهز اون ها"

که بر  یمتفکرانه او را از نظر گذراند. او با موس یسیموضوع ناراحتش کرده باشد، گر نیکه ا دیرس ینظر نم به

بود و  دهیبلند و کش شیکرد. انگشتها یم يقرار گرفته بود باز وتریکه کنار کامپ یرنگ يپد فوم خاکستر يرو

 د.کوتاه شده بو شیناخن ها

کم نگران و  هی طیشرا نیکل ا يبه نظرم ممکنه برا ،ینداشت يگریباز يکه تا به حال تجربه  ییاز اون جا"

 "....یترس ی. اگه میآشفته باش

را با آن  شیصحبت کرد. او تا آن لحظه صدا یداد و به آرام هیتک یو به صندل دیتام خودش را عقب کش یباب

 "داشته باش. ادیرو به  نیترسه. ا ینم یچیتام دنتون از ه یابدلم، ب زیعز"بود.  دهیشدت خاص نشن

 "ترسن. یم يزیچ هیهمه از "

 يخواستن دل و رودت رو از موها یمرد م ازدهیکه  يگذروند یرو در حال تیبهتر ساعات زندگ ینه من. وقت"

 "ندارن. يادیز ریکردن تاث يباز لمیمثل ف ییها زیچ رون،یبکشن ب تینیب

 ".یستین ستیفوتبال گهیحال، تو د نی. با انمیب یدارم م"

 هیلحظه فکر کرد سا کی يبرا یسیگر "مونم. یم یباق ستیفوتبال کیهر طور که شده،  شه،یاوه، من هم"

زد که انگار  یحرف م يشد. به گونه ا دیزود ناپد یلیاست، اما انگار آن احساس خ دهیرا در چشمانش د یاهیس

 ز و به سمت او آمد.یگرفت آن را تصور کند. به آن طرف م میتصم یسیدارد، و گر قتیحق زیهمه چ

 "اونجا. امیزود م یلیروز ها خ نیاز هم یکی یبگ ستیو به رئ ياریبهتر باشه تلفنت رو در ب دیشا"

که  نهیگم ا یم سمیکه من به رئ يزیچ". ستادیبا تمام پنج فوت قدش ا "کرد، کامال یرا عصبان یسیگر باالخره

 ".میریم نیو از اون جا تا تالروزا با ماش میکن یپرواز م ویصر من و تو به سن آنتونفردا ع

 "ما؟"

 یتام تا حد مرگ از او سو استفاده م یقاطع برخورد کند وگرنه باب دیدانست که از ابتدا با یم یسیگر "بله."

 "کشه. یم یقانون يصورت، کار هردومون به دعو نیا ریدر غ"کند.

. پروازمون چه يدلم، فکر کنم تو برنده شد زیعز". دیشت اشاره و شستش را به چانه اش کشتام انگ یباب

 "هست؟ یساعت

 ".قهیدوازده و چهل و نه دق"به او نگاه کرد  یبا حالت مشکوک یسیگر
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 "باشه."

 بود. یسوال شتریجمله ب نیاو شکه شده بود و ا یشدن ناگهان میاز تسل "دنبالت. امیم ازدهیساعت "

 ".مینیفرودگاه بب يرو تو گهیهتره همدب"

 "دنبالت. امیجا م نیمن هم"

 ".یرسون یواقعا لطفت رو م"

 برد. یم رونیرا در دست گرفته و او را از اتاق کارش ب شیتام بازو یباب دیدفعه به خودش آمد و د کی

م و مجسمه ساخته شده از چوب کرد، به ناقوس معبد قرن شانزده فایا یرا به خوب زبانیتام نقش م یکه باب واقعاً

 دیتاب یم رونیبود. نور از پنجره ها ب ستادهیرو ا ادهیدر پ ییبه تنها قهیمتحجر نگاه کرد، حاال در کمتر از نوزده دق

چشمانش  دیکش ی. همان طور که نفس مدیرس یمبه گوشش  یمعطر شبانگاه يدر هوا یقیموس يو صدا

که کرده بود، او را  یکه در آن شرکت کرده بود، و بخاطر اشتباهات فراوان بود يا یمهمان نیاول نیآرزومند شد. ا

 انداخته بودند. رونیب

 

 يکه متل را ترك کند، با خانه  نیتام دنتون برگشت. قبل از ا یباب يفردا صبح ساعت هشت به خانه  یسیگر

به ترك  يادیز لیکه تما نیا وجود اکند. ب یرا بررس ینیمارت يسالمندان تماس گرفت تا اوضاع خانم فنر و آقا

آن ها را ترك کرده بود. و  شیهفته پ سهبود که  يسالمندان داشت، باز هم نگران حال افراد يکردن خانه 

با مادرش تماس گرفت، اما فران  نیکرد. او هم چن دایپ نیآن ها حالشان خوب است تسک يهر دو دیشن یوقت

 حرف زدن نداشت. يبرا یو فرصت بود شیآب کیروبیاسنو در راه کالس ا

از  یواضح رینبود، اما هنوز هم تصو دیکه توسط بوته ها قابل د ییپارك کرد، جا ابانیرا در خ نشیماش یسیگر

 نیخواست ا یتام او را مشکوك کرده بود، و او نم یموافقت زود هنگام باب شبیکرد. د یرا فراهم م ابانیخ

 فرصت را از دست بدهد.

 

 

 

کرده بود. آن روز صبح  يسپر یعصب يها يدارینگران کننده و ب يام شب گذشته را با خواب هاتم یسیگر

تام  یکه باب نیداشته باشد. گفتن ا ییبلند و باال یکه به حمام رفته بود، مجبور شده بود با خودش سخنران یزمان
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 یبه او نم یکمک چیبوده است هن ده،یکه تا به حال د يمرد نیو سرگرم کننده تر ن،یخوش چهره تر ن،یجذابتر

حدش، نفس هولناك  یب ییو خوش رو تی، جذاب یآورد که چشمان آب ادیطور بود. به  نیا قتیکرد، چون در حق

 کرد. یتمام تالش خودش را م دیکرد. او با یم یاو را مخف زیو خطرناك و ذهن ت

 شیرا پ یانتیخ نیچن "قایمتوقف شد. دق يا قهیتوندربرد کانورتبل قرمز رنگ عت نیشدن ماش انیبا نما افکارش

 شیا هیکرا نیفشار داد و جلو رفت تا با ماش یرا به سرعت چرخاند، و گاز را به سخت نیماش دیکرده بود، کل ینیب

 رفت. رونیف پولش را برداشت و بیرا خاموش کرد، ک نیکه ماش نیراه را مسدود کند. بعد از ا

 يبود او را حرفه ا دواریکه ام یرنگ یتاده اش صدا داد، لباس گشاد و خردللباس از مد اف بیدر ج نیماش دیکل

 یباب يچکمه ها يشده بود، برخورد پاشنه  انسالیم يو مانند آدم ها دیرس ینشان دهد، اما او کهنه به نظر م

 یا بررسلباس او ر یبا آشفتگ یسیکرد. گر یم جادیرفت صدا ا یهمان طور که به سمتش م ابانیخ يتام بر رو

کرده  انیاو را نما يو دونده  دهیکش يشده اش، که پاها دهییسا نیبه همراه شلوار ج شیشمیابر راهنیکرد. پ

 کرده بود. خکوبیکه بهتر بود نگاه نکند م ییبود چشمان او را به جاها

 ".یسیخانم گر ر،یصبح بخ"

که  یدر حال هیچند ثان ".یبش داریب يدزو نیبه ا شبی. انتظار نداشتم که بعد از دریصبح بخ"سرعت گفت  به

 شده بود گذشت. رهیتام به او خ یباب

 ".یجا باش نیا ازدهیقرار نبود زودتر از "تام گفت  یباب

 "آره، زودتر اومدم."

اش به همراه  دهیلحن آهسته و کش "کنار . يرو از سر راهم ببر نتیشم اگه ماش یممنون م نم،یب یدارم م"

 .دیرس یبه نظر م بیبش عجل يباال رفتن گوشه 

 "جا که تا تالروزا اسکورتت کنم. نیکار رو بکنم. من اومدم ا نیتونم ا یمتاسفم، اما نم"

 "ندارم. ازین گاردیکه، به باد نهیا قتیدلم، اما حق زیکنم، عز یادب یخوام ب ینم"

 "جام تا اسکورتت کنم. نی. من فقط استمین گاردیمن باد"

 "کنار. يرو ببر نتیوام ماشخ یم ،یکه هست یهرچ"

 "باشم. ریسختگ دیشم، پس با یمتوجه ام، اما اگه تا صبح دوشنبه تو رو به تالروزا نبرم، مطمئنم که اخراج م"

 ".يبر نگرد گهیو د يدم که بر یبهت هزار دالر م ه،یمنظورت چ دمیفهم"از دستانش را به کمرش زد.  یکی

 شد. رهیبه او خ یسیگر
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 "کنمش هزار و پونصد تا. یم یسته یچون ناراض"

که او فکر کرده  نیاست، و ا یشوند، که فرد محترم یزد مردم با نگاه کردن به او متوجه م یحدس م شهیهم او

 بودنش ناراحت کرد. پریاز اشتباه است*ر شتریرا ب یسیکند گر یبود رشوه قبول م

 "کنم. ینم يکار نیمن چن"گفت:  یآرام به

و چه  یچون چه پول رو قبول کن ،يدار یاحساس نیمتاسفم که چن". دیکش یطوالن یآه ینمایتام از پش یباب

 ".امینم مایاون هواپ يمتاسفانه امروز عصر باهات تو ،یکار رو نکن نیا

 "؟یکن یقرارداد رو فسخ م یبگ يخوا یم یعنی"

 "تالروزا. امیتنها م ام،یخوام بهت بگم، من خودم م ینه، فقط م"

موظف به  ینه تنها از نظر قانون ،يخودت اون قرارداد رو امضا کرد میتو با تصم"را باور نکرد. حرفش یسیگر

 ".یهم موظف یبلکه از نظر اخالق ،یاون هست ياجرا

 ".یرس یشنبه به نظر م کیروز  يشما مثل معلم مدرسه تو ،یسیخانم گر"

 انداخت. رینگاهش را به ز یسیگر

 "هاست. کشنبهیتام دنتون معلمِ  یباب گاردیدرسته. باد"و سرش را تکان داد. دیبلند خند يتام با صدا یباب

 "کنم. یمن فقط اسکورتت م ستم،ین گاردتیبهت گفتم که باد"

رم تالروزا،  یم نیبا ماش مایهواپ يتا اسکورتم کنه، چون من به جا یکن دایرو پ گهید یکی دیپس، متاسفانه با"

مثل من که تند  یآدم کیبرد با  یت يمثل شما دوست نداره تو یانمخ کیدونم که  یرو م قتیو من حق

کمک راننده داخل برد  ياز پنجره  ااو رفت و سرش ر ياجاره ا نیو بعد به سمت ماش "کنه باشه. یم یرانندگ

در مورد خانم ها شهرت  س،یکشم، خانم گر یرو بهت بگم خجالت م نیکه ا نیاز ا"گشت.  دیو به دنبال کل

 "دارم.ن یخوب

 لویو ،یکن یکه تا تالروزا رانندگ يوقت ندار یبه اندازه کاف"نشود رهیکرد به اندامش خ یسمتش رفت، سع به

 ".میانتظار داره که ما امروز عصر اون جا باش

 يبر یرو م نتیاحترام و توجه من رو بهش برسون. حاال ماش شیدید یوقت"و لبخند زد.  ستادیتام صاف ا یباب

 "کنار؟

 "لومه که نه.مع"
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 یسیگر فیقدم به سمت جلو برداشت، و ک کیانداخت، و با افسوس تکان داد، و بعد، با سرعت  نییرا پا سرش

 را از دستش درآورد.

 رنگش رفت. یمشک فیبه سمت ک "االن اون رو برگردون. نیهم"

 یو در حال "کنم. دایرو پ نیماش دیکه کل نیکار رو بکنم، اون هم به محض ا نیشم ا یمطمئنم خوشحال م"

 گشت لبخند زد. یرا دور از دسترس او نگه داشته بود و درونش را م فیکه ک

رو برگردون، و  فمیاالن ک نیدنتون، هم يآقا"استفاده کرد  شیشود پس از صدا ریتوانست با او درگ ینم قطعا

 "که.... يرو امضا کرد يشما قرارداد ،یتا دوشنبه صبح تالروزا باش دیبا

اما  ،یکن یم يبه هدفت پا فشار دنیرس يبرا يدونم دار یکنم، م یحرفت رو قطع م دیببخش ،یسینم گرخا"

 کند برگرداند، و به سمت خانه رفت. دایخواست پ یرا که م يزیکه چ نیرا بدون ا فشیک "من فرصتم کمه.

 "تام.... یدنتون. اوه، باب يآقا"به سرعت به سمتش رفت.  یسیگر گر،یبار د کی

 "رون؟یب يایب قهیشه چند دق یبِرونو، م"

 "؟B.T يالزم دار يزیچ"در دست داشت.  یفیکث يآمد، کهنه  رونیاز گاراژ ب بِرونو

 "خانم اسنو. دیببخش یلیخ"برگشت  یسیبعد به سمت گر "آره."

 او را در دست گرفت و شروع کرد به گشتن کرد. يبازو د،یبگو يزیآن که چ بدون

از دستش در برود،  يزیبود که بگذارد چ یتام کس یودش را کنار بکشد، اما اگر بابکرد خ یسع "بس کن!"

 توانست حرکت کند. ینم گریشروع کردن به گشتن دو طرفش د ی. وقتشدینم NFLپاسکار در  نیبهتر

*نه یبه سمت س یتام به نرم یدست باب ".میتمومش کن يزیبدون جنگ و خون ر میتون یحاال آروم باش، م"

 رفت. شیها

 "دنتون! يآقا"توانست حرکت کند. یبسته شد آن قدر شکه شده بود که نم یسینفس گر راه

 شبیرو د نیدست خودم نبود ا ،يدار ریتو لباس ز یخوب ي قهیبه هر حال، سل"چشمانش خط افتاد  اطراف

 به سمت کمرش رفت. ".دمیفهم

 "ن!االن تمومش ک نیهم"از خجالت قرمز شده بود  یسیگر يها گونه

اون ها رو ".دیکش رونیرا ب نیماش دیکل ،ياحساس کرد. همراه با پوزخند بشیرا در ج يزیچ دستانش

 "برگردون!
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ها را به سمت برونو پرتاب کرد، و کالهش را  دیکل "؟يمن تکون بد يرو برا نیاون ماش يخوا یبرونو، م"

 "شحال شدم، خانم اسنو.با شما خو ییاز آشنا"آورد  نییاحترام پا يبه نشانه  یسیگر يبرا

خواست با سرعت  یکه به سمت توندربرد رفت و سوار شد. م دیکه زبانش بند آمده بود، او را د یدر حال یسیگر

 رود. یم شیاجاره ا نیبه سمتش برود که متوجه شد برونو دارد به سمت ماش

 را عوض کرد. رشیو به سرعت مس "دست نزن. نیبه اون ماش"گفت  ادیفر با

گشت و به  یکه سردرگم شده بود به جلو عقب برم یهردو روشن شدند، و او در حال ياجاره ا نیو ماش ربردتوند

 یم یراه را مسدود کرده بود، او به خوب يگریبود و د ابانیاز آن ها در خ یکیکرد، که  ینگاه م نیهر دو ماش

را داشت  يدر همه جا خانه داشت و افرادرسد. او  یدستش به او نم گریتام برود د یدانست که اگر بگذارد باب

گرفت،  یرا م شیجلو دیاالن با نیداشتند. هم ینگاه م ینداشت مخف دنشانیبه د یلیکه تما یکه او را از کسان

 داد. یشانسش را از دست م شهیهم يبرا ای

. دیت توندربرد چرخرا به عهده داشت از سر راه کنار رفت.به سم شیکه برونو رانندگ یدر حال شیاجاره ا نیماش

 "فرودگاه! میبر دینرو! ما با"

 داد شروع به حرکت کرد. یاو تکان م يکه دستش را برا یو در حال ".يدار یخوب یگوش کن، تو االن زندگ"

 

داده  شنهادیبه او پ دشیرا که صاحب جد يسالمندان برگشته تا کار يکه به خانه  دیلحظه خود را د کی يبرا

از حد پخته شده و  شیسبز ب يایکننده را حس کرده بود، او طعم لوب یمواد ضد عفون يبوبود قبول کند .او 

بود که  دهید ی. او خودش را در حالودب دهیشده بود چش دهیزرد رنگ پوش نیله شده را که با ژالت ینیزم بیس

کند.  یبه تن م نیسنگ یکه دچار تورم مفصل شده جوراب و لباس پشم یکند، ودر حال یم یسال ها را ط نیا

 شده بود. ریکردن داشته باشد پ یجوان يبرا یکه شانس نیقبل از ا

 يکه برا يا بندهیفر ياهایآن رو شد،یختم م شیاهایبود که به رو ییآن جا جا "نه!"زد یم ادیوجودش فر تمام

 رفتند. یم نیاز ب شهیهم

به کنار  يادیبا سرعت ز فشیک د،یتوانست دو یکه م یسرعت نیسرعت به سمت توندربرد رفت، با آخر به

که  دید یاو را نم لیدل نیکند به هم یرا بررس ابانیتام سرش را چرخانده بود تا خ یکرد. باب یبدنش برخورد م

 یزندگ کیممکن بود برود. او به گذراندن  هی. هر ثاندیتپ یبه سرعت م یسی. قلب گردیآ یبه سمتش م

 .دیدو يشتریبه او قدرت داد و او با سرعت ب یسردگو اف يدیمحکوم شده بود. ناام کنواختی
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 یباب دیکه به توندربرد رس نیپر شده بود. هم یکوتاه و دردناک يبا نفس ها شیها هیکرد. ر شتریرا ب سرعتش

 دردناك خودش را به در کنار راننده رساند. یتام به سمت جلو حرکت کرد. با هق هق

 ".یاوه، لعنت"

بود،  زانیهنوز از در آو شیکه پاها ی. در حالدیکش یتام باال تنه اش را به سمت صندل یباب ادیزمان با فر هم

کند خودش را محکم نگه دارد، تکان خورد.  یکه سع نیا يبه کف تشک برخورد کرد. برا شیدستان و بازوها

رش س يدامنش به باال ختانهکرد، و متوجه شد که بدب یاحساس م شیسرد را پشت ران ها يهوا انیجر

کرد آن  یبکشد، با دستش سع نیداشت خودش را به داخل ماش یکه سع یدر حال اد،یاست. با تالش ز دهیچسب

 .ردیرا بگ

 زهایطور چ نیاست، اما او ا جیفوتبال را کنانیباز انیدر م زیآم نیزشت و توه يبود که حرف ها دهیشن یسیگر

 یکه نفس نفس م یست دامنش را درست کند، و در حال. باالخره تواندیشن یسالمندان م يرا به ندرت در خانه 

 سقوط کرد. یصندل يزد بر رو

 گذشت. هیخودش مسلط شود و به او نگاه کند چند ثان يکه بتواند بر رو نیاز ا قبل

 يدلم ، فقط از رو زیعز "داده بود. هیپنجره تک يشده بود، و آرنجش را به لبه  رهیتام متفکرانه به او خ یباب

 "؟يکم بهت آرام بخش بده صحبت کرد هیکه  نیا يپرسم، تا به حال با دکترت برا یدارم م يکنجکاو

 به جلو نگاه کرد. "مایسرش را برگردادند و مستق یسیگر

کار رو  نیا ییخوام خودم تنها یرم تالروزا، و م یمن االن دارم م ه؟یموضوع چ یدون یم ،یسیخانم گر"

 "بکنم.

 "؟ير یم ياالن دار"کرد.  دوباره به او نگاه یسیگر

 ".نهیچمدونم پشت ماش"

 "کنم. یحرفت رو باور نم"

 "رون؟یب يو بر یدر رو باز کن يخوا یداره. م قتیحق یول"

 کینزد نانشیکه چقدر به تمام شدن اعتماد و اطم ندیبود که او نتواند بب دواریسرش را تکان داد، ام سرسختانه

انجام  دیام رو با فهیبه تالروزا باهات بمونم. پس وظ دنیموظفم تا رس . منامیباهات ب دیمن با"شده است. 

 "بدم.
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تکه از  کیمتوجه شد باالخره موفق شده است  ،یو هراس فراوان میبا ب یسیاش منقبض شد، و گر چانه

 او بردارد. يخوش رو تیشخص

 ".رونیپرتت کنم ب نینکن از ماش يکار"گفت  یآرام و مصمم يصدا با

کردم بهتره مشکالت رو  یفکر م شهیمن هم"گرفت.  دهیزش ستون فقراتش که از وحشت بود را نادلر یسیگر

 "استفاده از زور بازو و اجبار با مصالحه حل کرد. يبه جا

 "کنم. یکه درك م هیزیکردم. خوشونت تنها چ یم يباز NFL يدلم من تو زیعز"

 د،یآ یدانست، که او به سمتش م یهمان لحظه م یسیشوم، دستش را دراز کرد، و گر ياز آن واژه ها بعد

در برسد،  رهیکه دستش به دستگ نیکند. به سرعت، قبل از ا یپرت م ابانیخ يکند، و او را تو یبلندش م

 او را در دست گرفت. يبازو

کنم  یم يکار امیباهات ب يدم، اگه بذار یکنم، اما قول م یدونم ناراحتت م ینکن. م رونیتام، من رو ب یباب"

 ".یکه ضرر نکن

دانست. او  یمنظور حرفش را نم یسیگر "ه؟یحرف چ نیمنظورت از ا قایدق "به سمتش برگشت.  یآرام به

تام  یکه باب دیزنگ بزند و بگو گیکر لویتوانست فکرش را بکند که به و یبدون فکر حرف زده بود چون نم

 خواهد داد. یواببه او چه ج لویکه و دانست یم "قای. او دقدیآ یبه تالروزا م ییخودش به تنها

 انیمکالمه را به پا نیشود ا اتیکه وارد جزئ نیبود بدون ا دواریام "که زدم هستم. یحرف يپا"او جواب داد  به

 برساند.

 یکه م هیکار نیدن، ا یم شنهادیپول پ یکنم که ضرر نکن یم يکار کیگن که  یمردم م یمعموال وقت"

 "؟یبکن يخوا

باهاشون  یدون یکه نم يرسه انقدر پول دار ینه! من به رشوه دادن اعتقاد ندارم. بعالوه، به نظر م معلومه که"

 ".یکار کن یچ دیبا

 "تو ذهنته؟ یدرسته، پس چ"

کنم تو  یم یمن دارم رانندگ ی! خودشه! وقتیرانندگ"گشت  یبا ارزش زیوار دنبال چ وانهیاو د "من....خب...."

گرفتم، و تا به حال هم  نامهیگواه یمحشره. از شونزده سالگ می. من رانندگیباش لکسیراحت و ر یتون یم

 "نشدم. مهیجر
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 چیدلم، بدبختانه، ه زیعز "با تعجب سرش را تکان داد.  یسیگر "؟یکن یموضوع افتخار م نیو تو واقعا به ا"

 ".رونیبندازمت ب دیفکر کنم با جهیکنه. نه، در نت یرانندگ نمیکس به جز خودم حق نداره با ماش

من "را در دست گرفت.  شیبازو یسیگر گر،یبار د کیدراز کرد، و  رهیدستش را به سمت دستگ گریبار د کی

 "کنم. یم تییراهنما

جاده رو رفتم که چشم بسته  نیخوره؟ من انقدر ا یراهنما به چه دردم م". دیرس یبه نظر م یتام عصبان یباب

 ".یکن دایبهتر پ زیچ هی دیبادلم،  زیتونم برم. نه، عز یهم م

 نیتا بفهمد توندربرد مجهز به تلفن ماش دیطول کش قهی. چند دقدیرا شن ییلرزش آشنا يلحظه، او صدا همان

 "تونم اون ها رو برات جواب بدم. ی. من ميدار يادیز يرسه تماس ها یبه نظر م "است.

 "ه.به تلفن هام جواب بد یکیکه  نهیخوام ا یکه م يزیچ نیآخر"

 تیشونه هات رو ماساژ بدم، تا خستگ یکنیم یرانندگ يدار یتونم...اه....وقت یم"شروع به کنکاش کرد.  ذهنش

 ".میماساژ دادن عال يبرطرف بشه. من تو

مهمون ناخونده رو تا تگزاس تحمل  کیرو نداره که  نیکه اصال ارزش ا یاعتراف کن دی. اما باهیخوب شنهادیپ"

که  يزیاما انگار تنها چ س،ی. متاسفم خانم گرشتریاما نه ب يایباهام ب ایوریخوب باشه تا پ اگه کارت دی. شایکن

 ".ينداد شنهادیمشتاقش بودم رو پ

دانست چگونه  یتام بهش عالقه مند بود؟ او م یمثل باب يا یداشت که مرد جهان یکرد فکر کند. او چ یسع

و انقدر به داستان  ،ییخاص را بلد بود، تداخالت دارو ییغذا يها میکند، رژ یرا سازمانده یحیتفر يها تیفعال

 یدوم داشت، اما فکر نم یجهان جنگ ینظام ياز جنبش ها یسالمندان گوش داده بود که اطالعات جامع يها

 تام را عوض کند. یکدام از آن ها نظر باب چیکرد ه

 "دور بخونم. یلیخ يرو از فاصله ها یتونم عالئم رانندگ یم ه،یعال میینایمن حس ب"

 "دلم. زیعز ه،یتالشت الک"

 "؟یدون یهفتم م زیدر مورد ارتش شگفت انگ يزیچ"لبخند زد و با شوق و ذوق گفت  یسیگر

 شد. رهیبه او خ يدلسوز یبا کم یباب

عالقه  زیتام فقط به دو چ یشاهد آن بود، باب شبیکه د ییزهایتوانست نظر او را عوض کند؟ از چ یم چگونه

 س. ك. س ..... يبود و درباره  زیناچ اریورزش بس يدرباره  یسیفوتبال و س. ك. س. اطالعات گرداشت 
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داد چطور؟ بالفاصله  یم شنهادی. اگر بدنش را پدینبض گردنش تند تر تپ یاخالق ریفکر خطرناك و غ نیا با

 نبود. یفکر کند؟ منطق يزیچ نی. چطور توانسته بود به چندیترس

 ؟ینگه ش داشت یک يدرونش زمزمه کرد:چرا که نه؟برااز  یطانیش يزیچ

 

ست !به  ختهیآدم افسار گس کیبه سرکوب کردن آن داشت گفت:اون  يادیز لیاز وجودش که تما یبخش

 نداره. یلیعالوه، اون به من تما

 يجواب داد: االن سال هاست در آرزو یطانیبخش ش ؟آنیدون یرو م نیچطور ا ینگفت يزیهنوز چ یوقت

 باشه؟ دتیجد یزندگ يتجربه تو نیا يخوا ی. نميبود يزیچ نیچن

کم قرمز  هیصورتت  ؟یسیافتاده خانم گر یاتفاق"و قرمز شد. دیتام خون به صورتش دو یفکر بودن با باب از

 "کرده. فیجک زشت تعر هیاالن برات  نیهم یکیشده. انگار 

 "!ینک یکه بهش فکر م هیریس. ك. س تنها چ"با ناله گفت  یسیگر

 "؟یچ"

بالفاصله دهانش را بست. او چه کار  د،یترس "کنم. یباهات باشه قبول نم دنیاگه تنها راه اومدن با تو خواب"

 کرده بود؟

 "!!!یاَه، لعنت"تام چشمانش را کوچک کرد  یباب

 آب دهانش را یگونه خجالت بدهد؟ به سخت نی. چطور توانسته بود خودش را اردیخواست بم یدلش م یسیگر

 فرو داد.

 ".يبه من ندار یلی. و مطمئنما در هر صورت تمامیکردم. من زن زشت یاشتباه يریگ جهیلطفا ببخش اگه نت"

را بهتر کند آن را بدتر کرده است، صورتش قرمزتر شد. با عجله  زیکه همه چ نیا يمتوجه شد به جا یوقت

 "داشته باشم. لیکه من هم تما نینه ا "اضافه کرد. 

 ".یستیزشت ن تو یسیگر"

 "ده. ینم رییرو تغ قتیحق نیو من ممنونتم اما ا یمودب هست یلیتو خ"

نوع پوشش  نیاما با ا ،یها راست بگ زیچ ي هیو بق یزشت ي. ممکنه درباره يحاال کنجکاوم کرد ن،یبب"

 "باشه. شده یمخف ریالهه اون ز کیدونم، ممکنه بدن  یکه من م ییقضاوت کردن درباره ش سخته. تا اون جا

 ".هیاوه نه، باور کن بدنم معمول"گفت  صادقانه
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من به قضاوت خودم  ،یبد برداشت نکن دوارمیام"تام به حالت لبخند باال آمد  یدهان باب يگوشه  گریبار د کی

 "خُبره م. ییجورا هیاز قضاوت تو اعتماد دارم. من  شتریکم ب هی

 "متوجه شده بودم."

در  یکم يمناسب گشت اما تجربه  یقرمز شد و دنبال پاسخ یسیگر "ت گفتم.پاها ينظرم رو درباره  شبید"

 "خودت هم خوبه. يپاها"مشکل بود.  شیپاسخ دادن برا لیدل نیمرد داشت به هم کیبا  یشخص يگفتگو

 ".ی! مرس؟یچ"

 "اندامت هم خوبه."

 ".يبامزه ا یلیط چون خفق یذارم بمون یامروز م ،یسیخانم گر ،یلعنت". دیخند يادیتام با شدت ز یباب

 "؟يذار یم"

 "ها شده بودم. وونهیاز فوتبال مثل د میچرا که نه؟ من بعد از بازنشستگ"را باال انداخت  شیها شانه

خنده  يکرد صدا یرا جابه جا م یسیداشت چمدان گر یداده سخت بود. وقت رییکه نظرش را تغ نیکردن ا باور

که پشت فرمان نشست،  یحال، زمان نیرا برگرداند، با ا ياجاره ا نیماش و از برونو خواسته بود که دیاش را شن

 به او نگاه کرد. یبه سخت

 "کن. دوست دارم تنها برم مسافرت. رونیرو از سرت ب نیبرم. پس االن ا یمن تو رو تا تگزاس نم"

 "فهمم. یم"

 "فرودگاه. نیکتریه نزدبرمت ب یم یکن تمیکه اذ نیبه محض ا الت،یتا مرز ا دیفقط چند ساعت. شا"

 ".ستین يازیمطمئنم که ن"

 "هم مطمئن نباش. ادیز"

 

 

 سوم فصل
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دانست . او  یخود را مالک آن ها م ایکرد که گو یم یرانندگ یتیس يندیو يدر بزرگراه ها يتام به گونه ا یباب

 کی ینیج ". آهنگ  است نیکره زم يفرد بر رو نیکرد که پادشاه شهر ، شهردار جهان و مهم تر یتصور م

 يآهنگ با انگشتانش رو تمیتام همراه ر یو باب دیرس یبه گوش م ویاز راد تیگروه اَرو اسم "اسلحه دارد 

به شدت انگشت نما  شیبا خودرو فُرد تاندر برد و کاله لبه دار خاکستر یفرمان خودرو ضرب گرفته بود . تام

با  ایزدند  یشدن و براش بوق م یم کینزد یده ها به خودرو تامرانن ریسا یسیگر رهیشده بود . در برابر نگاه خ

 یاحساس م یسیداد . گر یداد و راهش ادامه م یآن ها تکان م يبرا یدست یکردند . تام یم یاو احوال پرس

که اصال قبل احترام نبود  يقرمز بدون سقف در کنار مرد نیماش کیبا  یکرد به خاطر وزش باد گرم و رانندگ

رنگ  یصورت يروسر کیکرد که  یخجالت زده شده و پوستش صورتش سرخ شده است . آرزو م یحساب

را به رژ لب قرمز رنگش  شیرا به چشم بزند و لب ها کشیش یآفتاب نکیدور سرش گره بزند و ع تاداشت 

 يکه به همراه کفش ها ییداشته باشد که در لباس اندام نما یبزرگ يها نهیمرطوب کند . دوست داشت س

 کیببندد و  شیبه پا ییپابند طال کیخواست که  یکردند . دلش م یم ییبود خودنما دهیپاشنه بلندش پوش

تام  یتصورات خودش را مشغول کرده بود باب نیبا  یسیکه گر یبه شکل قلب داشته باشد . در حال یخالکوب

صحبت کردن  ياز بلندگو برا یاوقات باب یشده بود . گاه يبود که در خودرو جاساز یمشغول صحبت با تلفن

کرد . صحبت  یتلفن استفاده م یاز گوش بودندتر  یکه خصوص یمکالمات ياوقات برا یکرد و گاه یاستفاده م

 یتماس م یکه با باب یمختلف بود . اکثر کسان هیریخ يها تیفعال ای يکار يتر حول قول قرار ها شیهاش ب

اکثر مکالمات  یباب نکهیجالب بود . با وجود ا یلیخ یسیگر يبرا نیا پول داشتند و افتیدر يگرفتند از او تقاضا

تر از  شیب یمبلغ شهیهم یصحبت هاش متوجه شد که باب نیاز ب یسیگر یداد ول یم نجامتلفن ا یرا با گوش

متوجه شده بود  یسیزمان کوتاه گر نیداد. در هم یم شنهادیکرد پ یکه طرف مقابلش در خواست م يزیاون چ

تماس  لیگ سمبه ا یبا خانم یشدند باب یم کیکه به شهر نزد یآدم دست و دل بازه . در حال کیتام  یابکه ب

 معذب بشه با او مشغول به صحبت شد .  یسیکه باعث شد گر يگرفت و با لحن دلبرانه ا

 "چشمام جمع شده  ياشک تو یدلتنگتم که از ناراحت يبه حد یخواستم بدون یفقط م زمیعز "

با  یلیخ شهیکه هم یسیگرفت دست تکان داد . گر یرنگش از آن ها سبقت م یکه با خودرو آب یزن يبرا یباب

کنه از ترس با دو  یم تیتام داره فرمان خودرو رو با زانوش هدا یکه باب دید یکرد وقت یم یرانندگ اطیاحت

 در رو محکم گرفت .  رهیدستش دستگ
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 یلیخ يسوارکار شیکه نما یدون یم یول نمتیخواست که بب یدلم م یلیطور . خ نی......منم هم زمیآره عز "

 "شه  یبرگزار م کاگویش يکم تو

کنم .سالم من رو  یدرکت م "شانه اش قرار داد.  يتلفن رو یفرمون گذاشت و گوش يدستش رو باال یباب

 يتو ی. اون حت میدکر يرو در کنار هم سپر یخوب یلیاوقات خ شیچند ماه پ یتیبهش برسون خوب ؟ من و ک

که هر سال در  ییکایمرمسابقه فوتبال آ نیبه سواالت مربوط به سوپر بال ( محبوب تر ییامتحان پاسخگو

در امتحان  یقبول يبرا یدارد ) هم شرکت کرد ول یغاتیقهرمان برگزار شده و جنبه تبل يها میت نیفصل ب انیپا

 " زمیعز رمیگ یتونم بازم باهات تماس مب نکهیدرس نخونده بود. به محض ا یبه اندازه کاف

 شده بود .  رهیبا تعجب بهش خ یسیکه تماس رو قطع کرد گر یوقت

 "کنن ؟ یحسادت نم گهیدوست دخترات به همد "

 "شم  یخوب دوست م يمعلومه که نه چون من فقط با دخترا "

ملکه رفتار  کیار بودند درست مثل که بارد ییاون ها یداشت که او با تمام آن ها حت نانیکامال اطم یسیگر و

 کرد . یم

 "قرارداد با تو باشه  کی يبه فکر امضا دیزنان با یبه نظرم سازمان جهان "

با من ؟من عاشق خانم ها هستم . تازه فکر  "گفت  دیرس یحرف کامال متعجب به نظر م نیتام که از ا یباب

 شهیهستم که هم ياز افراد یکی. من خودم  ادی یمخوشم  ونیاز آقا یتر از برخ شیب یلیکنم از خانم ها خ

 "زنم  یلباسم م ياز حقوق زنان رو هم رو تیرم کارت حما یهرجا که م

 "از حقوق زنان )نرسه  تی( رهبر حرکت حما نمیاس ایحرفات به گوش گلور نیبهتره ا "

 "کارت رو بهم داد  نیا ایچرا که نه ؟ خود گلور "

 آمد. یدر م داشت از حدقه یسیگر يچشما

 کیواقعا  ایبهت بگم که گلور دیبا "مرموزش را بر لب داشت گفت  ياز اون لبخندها یکیکه  یتام در حال یباب

 "خانم به تمام معناست 

تمرکزش رو از  دیلحظه هم نبا کی يبرا یتام است حت یباب کینزد یمتوجه شد که وقت یسیاون لحظه گر در

 دست بدهد.
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**** 

 

از  یسیشد گر یم داریپد زینویلیا یزراعت يها نیشدند و کم کم زم یدور م کاگویشهر ش هیز حاشکه ا یحال در

داد  نانیاطم یو به باب ردیبگ گیکر لویتماس با و کیاز تلفن داخل خودرو  نانیاطم ياجازه گرفت تا برا یباب

 یباب يبرا یلیمسئله خ نیگار اکند . ان یخودش پرداخت م دیجد يتماس رو با کارت اعتبار نیا نهیکه تمام هز

 تام سرگرم کننده بود . 

تماس  يبه محض برقرار یسیدر هتل کتل منز شهر تالروزا  واقع شده بود و گر لیدمیشرکت و يمرکز دفتر

تام اصرار داشت که با استفاده از  یمتاسفانه باب "کرد  سشیرئ يآمده برا شیدادن مشکل پ حیشروع به توض

 "نداشت  مایبه استفاده از هواپ یلیو تما میالروزا  بربه ت يسوار نیماش

 " یمنصرفش کن دیبا "بود گفت  یکه به شدت خشک و رسم ییبا صدا لویو

جنوب  ی، حوال میجاده ا يکنه . ما االن تو یاون اصال به حرفم توجه نم یمن تمام تالشم رو کردم ول "

 " کاگویش

 یرا در حال لویتوانست و یم یسیوت پشت خط برقرار شد و گرچند لحظه سک يبرا " دمیترس یم نیاز هم "

ساعت هشت صبح  قایدق دیتام با یباب "کرد تصور کند  یاستفاده م شهیکه هم یبزرگ يور رفتن با گوشواره ها

 "؟ يباشه . متوجه شد نجایدوشنبه ا

 "باشه  یکار عمل نیافکر نکنم انجام  "انداخت گفت  یتام م یبه باب یکه نگاه کوتاه یدر حال یسیگر

 يرو یهنگفت يگذار هیخاطره که من تو رو به عنوان مراقب اون انتخاب کردم . ما سرما نیبه هم قایو دق "

که طرفدار ورزش هم  یکسان ی. حتمیبنداز قیکار رو به تعو میتون ینم نیتر از ا شیو ب میانجام داد لمیف نیا

 یبا استقبال عموم لمشیف نیدر اول يباز يبرابه خاطر دعوت از اون شناسند و ما  یتام دنتون رو م یباب ستندین

 " میرو به رو شد يادیز

 "کامال متوجهم  "

 میقرارداد رو باهاش امضا کن نیا میتا موفق شد دیشه . چند ماه طول کش یجا بند م کی یتام به سخت یباب "

رو  فتیچطور وظ یستیتو بلد ن نکهیفقط به خاطر اخوام  یساخته بشه. نم لمیف نیخواد که ا یو حاال واقعا دلم م

 "ورشکست بشه  مونیلمسازیف يویاستاد يانجام بد
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تام را تا هشت صبح  یاگر نتواند باب نکهیدر مورد عواقب ا لویهم با و گرید قهیپنج دق یسیگر نکهیاز ا پس

 شده است.دوشنبه به تاالروسا برساند صحبت کرد ، احساس کرد که به شدت دچار اضطراب 

کار رو به تو واگذار  نیا تیمسئول لویپس واقعا و "گذاشت گفت  یرو سرجاش م یکه گوش یتام در حال یباب

 "کرده 

 "انجامش استخدام شدم به نحو احسنت انجام بدم  يرو که برا ياون انتظار داره من کار "

من درست مثل فرستادن  شیتو پ خطور نکرده که فرستادن لیندمیو ویاستود يکدام از رئسا چیبه ذهن ه "

 "گوسفند به کشتارگاهه ؟ کی

 "هستم.  تیمامور نیانجام ا يبرا يا ستهیشا اریچون من آدم بس ستین نطوریبه نظر من که اصال هم ا "

 رو بلند کرد اون صدا محو شد . ویراد يتام صدا یکه باب یوقت یول دیتام رو شن یخنده آروم باب يصدا یسیگر

که معموال  یآروم يگوش دادن به آهنگ ها يراك اندرل به جا يلذت بخش آهنگ ها يه صدادادن ب گوش

 یتمام استرس و ناراحت یمدت يداد که برا یسیبه گر یشد چنان احساس لذت بخش یآکرز پخش م يدر شد

 یحسابتام  یباب يخوشبو ویرو فراموش کرد و تمام بدنش از شوق به لرزش درآمد. از استنشاق افترش شیها

کرد . اگر  یتام رو نوازش م یباب 7591فورد مدل  یچرم يشده بود و به طور ناخداگاه داشت روکش ها جیگ

شد . به خاطر  یم یعال زیواقعا همه چ گریشده بود د زانیآو نیماش نهیرنگ هم از آ یجفت تاس صورت کی

تمام تالشش رو  یافتند ول یهم م يرو دارند شیبود احساس کرد که پلک ها دهیکم خواب یلیخ شبید نکهیا

 نیتام به او اجازه داده تا در ا یباب نکهیدانست که با وجود ا یبه خواب نرود . م یمدت طوالن يکرد که برا یم

تواند او را قانع کند تا اجازه دهد در ادامه راه هم  یکه م ستیمعنا ن نیبه ا نیکند ا یبخش از سفر او را همراه

فرصت از شر او خالص شود و  نیتام در تالش بود تا در اول یدانست باب یکه م ییتا آنجا باشد . راهبا او هم

 لحظه هم چشم از او بردارد .  کی يبرا دیدانست که نبا یم یسیگر

 تلفن را فشار داد . يدکمه فعال کردن بلندگو تیتام با عصبان یو باب دیزنگ تلفن خودرو به گوش رس يصدا

 

 

**** 

 

 کردم باالخره موفق شم باهات تماس  یهستم . فکر نم نزی. لوتر ب یت یسالم ب "
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 " رمیبگ

 . ستیکار موفق بوده خوشحال ن نیلوتر در انجام ا نکهیداد که چندان از ا یتام نشان م یدرهم باب چهره

 "جناب شهردار ؟ نیدر چه حال "

آبجو  دنیم که فکر کنم به خاطر نوشتا به حال ده پوند کم کرد دمتیکه د يبار نی. از آخر میعال یلیخ "

 ستیبگم که قرار ن نمیجواب داده البته ا شهیکار هم نیمن ا يجوان تره . برا يسبک تر و مراوده با خانم ها

 "حرف ها به گوشم همسرم برسه  نیا

 "البته که نه  "

 " نتتیبه شدت مشتاقه که بب يباد "

 "طور  نیمنم هم "

که  میشن. ما انتظار داشت یمضطرب م یهون فست دارن کم يزیبرنامه ر نیلکه مسئو یبدون دیبا یت یب "

شرکت در تورنتمنت  يخواستم مطمئن بشم که از همه دوستانت برا یو م مینیهفته گذشته تو رو در تالروزا  بب

 یدلمون م یشه ول یبرگزار م ردر اکتب ستیکه هون ف یدون ی. م يتام دنتون دعوت به عمل آورد یگلف باب

هم  والیفست يپوستر ها يچهره چند نفر آدم مشهور رو دنیو د میبراش انجام بد غاتیتبل یکم میخواد که بتون

مونتانا هنوز بهت خبر ندادن که در تورنمنت شرکت  ییجردن و جو کلیبهمون کمک کنه. ما یلیتونه خ یم

 "نه ؟ ایکنند  یم

 "کنند  یمطمئنم که شرکت م بایتقر یکنم ول يریگیفرصت نکردم پ يراستش رو بخوا "

 ي. تورلهیفوتبال و بسکتبال تعط گیل يها يکه باز میرو انتخاب کرد یخیتار قایکه ما دق یمطلع هست "

 "چطور ؟ کمنیا

 "کنه  یمطمئنم که اون هم شرکت م بایاُه. تقر "

دوست دارم که  یم ولبهت نگ يزیچ يدیکه نرس یازم خواست تا وقت یشه . تول یم یعال یلیخوبه . خ یلیخ "

هون  والیفست می. دوست دار میدیرو خر يرو که در اون بزرگ شد ي. ما هفته گذشته خانه ایاز االن مطلع بش

 " میونبرس انیتام دنتون به پا یباب يها یفست رو با افتتاح موزه خانه کودک
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به  مارستانی. منم مثل همه شماها در برسه  یبه نظر نم یخوب دهیکار اصال ا نی......لوتر انجام ا زهیآه خوب چ "

 نیا ياون خونه بزرگ شدم . فکر کردم که قراره جلو ي. من فقط تو ستیاومدم و اون خونه محل تولدم ن ایدن

 " يریکارها رو بگ

 ریاخالق تو هم مثل سا گهیگن که تا چند وقته د یمنم واقعا از طرز تفکرت متعجب و ناراحت شدم . همه م "

رسم که  یم جهینت نیاالن دارم به ا یکنند ول یگفتم که دارن اشتباه م یمن م یشه ول یشهور مم يآدم ها

 کیخراب شده و ما منتظر وقوع  قدرمنطقه چه  نیا يکه وضع اقتصاد یدون یکردم . تو م یمن اشتباه م دیشا

 " هیستیجاذبه تور کیتاالروسا به  لیتبد دمونی. تنها ام میفاجعه هست

 سیکنه . لوتر من که رئ یستیبه جاذبه تور لیتونه تاالروسا رو تبد یاون خونه نم يپالك رو کینصب  "

 "فوتبال هستم  کنیباز کینبودم من فقط  کایجمهور آمر

به مسائل درست  یمسئله باعث شده که نتون نی. ا یت یب يکرد یدر شمال زندگ يادیز یلیفکر کنم زمان خ "

 یرو فراموش نم يزیچ نیکس همچ چیمنطقه ه نی. در ا میبود نیفوتبال بهتر يتو یزمان کی. ما  ینگاه کن

 "کنه 

که آن ها باز کرد تمام تالشش رو کرد که باصبر و حوصله صحبت  یتام با حرس چشمانش رو بست . وقت یباب

هم کرد کار رو خوا نیکنم و حتما ا یتورنمنت گلف بهت کمک م يلوتر من بهت قول دادم که در برگزار "کنه 

 میکردن خونه دوران کودک هموز نهیدر زم يگونه همکار چیگم که من ه یاالن دارم بهت م نیاز هم یول

 "نخواهم کرد. 

که در دوران  یبه همون شکل قایاتاق خوابت رو دق می. قصد دار یکن یمطمئنم که تو باالخره قبول م یت یب "

 " میکن يبوده بازساز تیکودک

 "لوتر ..... "

بخش  کیو قراره  میکن یفروش در قرفه ها آماده م يبه اسم تو هم برا يکتاب آشپز کی میدار یتراس "

گرفتن چند تا  يازم خواسته تا بهت بگم برا یامرل ی. اون میقرار بد انشیمعرف هم در پا يمربوط به ستاره ها

 " يریکاستنر تماس بگ نیدستور غذا با چِر و کو

شم و احتماال  یلوتر من دارم وارد تونل م "شده بود  رهیرو خ شیپ یبه جاده خال مبحوت يتام با چهره ا یباب

 " مید یصحبت هامون رو بعدا ادامه م هیشه . بق یتماسمون قطع م
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 "ما هنوز در مورد ...... یت یصبر کن ب"

 داد .  هیتک یصندل یو به پشت دیکش یتام تماس را قطع کرد . آه یباب

 

 

**** 

 

دوست  یداد به شدت کنجکاو شده بود ول یآن ها گوش م يمدت داشت به صحبت ها نیتمام اکه در  یسیگر

 نکرد .  یتام شود پس صحبت یباب یباعث ناراحت شینداشت با حرف ها

 ییآدم ها نیتونستم در کنار همچ يراحت باش . ازم بپرس چطور "نگاه کرد  یسیتام برگشت و به گر یباب

 "بزرگ بشم و عاقل بمونم 

 " دیرس ی..... مشتاق به نظر م یلیخ "

 ياحمق به تمام معناست. برگزار کیتگزاس  يآدم احمقه . شهردار تالروزا  کیاون  ياگر نظر من رو بخوا "

 "کامال از کنترل خارج شده  ستیهون ف

 "هست ؟ یچ قایدق ستیهون ف نیحاال ا "

 يگالر کیبرگزار بشه . در مرکز شهر  ستیرجذب تو يجشن سه روزه است که قرار در ماه اکتبر برا کی "

هتل همه  کیو  يسوارکار نیاسطبل و زم کیگلف مجهز ،  نیزم کیساختن .  دیو چند تا رستوران جد يهنر

 "دارن  ستیجذب تور يکه اونا برا هیزیچ

 " یتام دنتون رو ذکر کن یرفت که موزه باب ادتیفکر کنم  "

 "نکن  يدآورایرو بهم  هیکنم اون قض یخواهش م "

 "مستئسل هستن  یلیخ ادی یبه نظر م "

قدر در مورد از دست دادن مشاغلشون نگران هستند  نیکنم مردم تالروزا  ا یکننده است . فکر م وانهیواقعا د "

 "ذهنشون مشوش شده ؟ یکه حساب

 "؟ ستیحاال چرا اسمش رو گذاشتن هون ف "

 "شهر هون بوده  یاسم اصل "

 "داشتند  کایآمر یجنوب ياکثر شهرها هیاول شیدایدر پ ینقش پر رنگ سایوابسته به کل یمذهب يگروه ها "
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فساد رو داشت . در  يخانه ها نیگفتن هوِن ( بهشت ) چون بهتر یها بهش م يکابو "و گفت  دیتام خند یباب

 "دادند . رییمحترم تر شهر اسمش رو به تاالروسا تغ نیساکن دیقرن جد لیاوا

کنه ساکت ماند  تیتام رو اذ یخواست باب یچون نم یداشت ول يادیهنوز هم سواالت ز یسیگر " رنطویکه ا "

که از صبح تا به  ییزهایخاص خودش را دارد . با چ يها يستاره معروف بودن هم بد کیفکر کرد که  نی. به ا

 اده از او بودند. سوء استف وتام  یبه باب یابیکه همه دنبال دست دیرس جهینت نیبود به ا دهیحال د

 یلطفا جواب بده و به هرکس یسیگر "و گفت  دیرا مال شیتام چشم ها ی. باب دیزنگ تلفن به گوش رس يصدا

 "گلف هستم  نیکه پشت خطه بگو که من در زم

را که بهش  يکار دیتام را د یچهره خسته و گرفته باب یوقت یبه دروغ گفتن نداشت ول ياعتقاد چیه یسیگر

 بود انجام داد .  محول کرده

 لیما صدها ما "بود. ستادهیبه اسم ووپرز ا سیدر ممف يدرب قرمز رنگ بار يروبه رو یسیساعت بعد گر هفت

 "؟ نجایا میایکه ب میدور شد مونیاصل ریاز مس

 "آموزش خوب محسوب بشه خانم  کیبرات  یتون یم "

 "زحمت نکش . من قبال هم بار رفتم  "

 نیقرار داشت . ا کیش یلیرستوران خ کیکه رفته بود در کنار  يبار نیش بگه که اولالزم ندونست به یسیگر

 يرو ادهیشد و پ یخاموش و روشن م یفیتابلو از جنس المپ نئون داشت که فقط حرف ام با نور ضع کیبار 

بود حضورش  تصور کرده یسیکه گر يزیتر از اون چ شیتام ب یشده بود . باب دهیآن ها از زباله پوش يؤوبه رو

از  یانجام بده که او رو از خودش دور کنه ول يدوست نداشت کار یسیرو در کنار خودش تحمل کرده بود و گر

 تفاوت بمونه .  یکه بهش محول شده بود ب یتیتونست در قبال مسئول یهم نم گریطرف د

 " میجور کارها فرصت داشته باش نیانجام ا يتام فکر نکنم برا یباب "

سکته  یممکنه تا قبل از سن چهل سالگ يریمقدار آسون تر بگ کیرو  یزندگ ینکن یاگر سع زمیعز یسیگر "

 " یکن یقلب

به مقصدشون هنوز هفت  دنیرس ي. شنبه بعدازظهر بود و آن ها برا دیرو با اضطراب جو نشییلب پا یسیگر

 داشتند . شیراه در پ لیهزار ما

قرار نبود  نکهیوشنبه هشت صبح به تاالروسا برسند و با در نظر گرفتن اکرد که قرار نبود تا د يادآوریخودش  به

 یداشتند. هنوز هم باورش نم یانجام بده هنوز فرصت کاف ریدر طول مس يا گهیمنتظره د ریتام حرکت غ یباب
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 ینشان داده بود راض سییلو نتیاز س شتنبه تاالروسا رو گذ دنیراه رس نیتر کیکه نقشه نزد یشد در حال

 يبرا دیحتما با یسیتام گفته بود که گر یآن ها رو به مقصدشون برسونه . باب سیتام از راه ممف یشده بود تا باب

 کی دیکرد که آن محل با یتصور م یسیخذا بخوره . گر سیشرق ممف يقضا خور نیبار هم شده در بهتر کی

 باشد.  يفرانسو ماال، کوچک و احت کیساختمان ش

چند ساعت  میاستراحت توقف کن يامشب برا نکهیقبل از ا دی. با میبمون نجایا يادیمدت ز يبرا میتون ینم "

 " میکن یهم رانندگ گهید

 " زمیعز یتو بگ یهرچ "

 

 

**** 

 

 يراك و کانتر یقیبلند موس يباز کرد صدا یسیورود گر يتام درب بار و رستوران ووپرز رو برا یکه باب یهنگام

سالن رو فرا گرفته  يقهوه ا -یسرتاسر کفپوش نارنج یشکل چوب یمربع يزهایرو آزار داد. م شیگوش ها

 خوردند.  یبودن که به چشم م یناتییگوزن تنها تز يزنان برهنه و سرها میآبجو ، تقو يبودند . آرم ها

 تام را گرفت . یباب يزمخت و خشن داخل بار کرد و بازو تیبه جمع ینگاه یسیگر

 "رها نکن نجایکنم من رو ا یخواهش م یول یخواد از شر من خالص بش یمدلت  یلیدونم که خ یم "

 " زمیعز ادی ینم شیبرات پ یمشکل ینکن تمیکه اذ یتا وقت "

که  يقهوه ا يدختر با موها کیکرد  یتام فکر م یباب ندیداشت به حرف نچندان خوشا یسیکه گر یحال در

تام  یبود به سمت آن ها آمد و خودش را در آغوش باب به تن کرده یرنگ دیدامن کوتاه و تاپ کوچک سف کی

 انداخت .

 "تام !!!! یباب "

 " شیسالم تر "

دهانش  شیتام به لب هاش برخورد کرد تر یباب يلب ها نکهیرو ببوسه . به محض ا شیتام خم شد تا تر یباب

 يبوده که رو يام زباله ات یزبان باب نکهیشد ، درست مثل ا دنیمشغول مک یجاروبرق کیرو باز کرد و مثل 

 زد . نهلبخند دلبرا کی شهیو مثل هم دیعقب کش یتام کم یشده . باب ختهیموکت ر
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 ". شگ هم اومده ؟ یش یتر م بایز يریگ یکه م یخورم که بعد از هر طالق یقسم م شیتر"

 " ادیبهم گفتم که  تریبه پ ي. خمون طور که ازم خواسته بود ستادهیا یج ياون گوشه کنار ا "

 "دختر خوب . سالم پسرها ... نیآفر "

بلند سالم کردند . دو نفر  يسال نشته بودن با صدا يشکل در انتها لیمستط زیم کیکه در اطراف  يمرد سه

تام  یبه دنبال باب یسیبودند. گر دهیدرشت اندام و ورز یپوست بود و همگ دیپوست و نفر سوم سف اهیاز آن ها س

 شد .  یرفت راه یبه سمت سه مرد م یاحوال پرس يکه برا

 ادشیتام  یها بود که باب نیدر مورد ورزش صحبت کردند و تازه بعد از همه ا یهم دست تکان دادند و کم با

 کند. یرو به دوستانش معرف یسیآمد که گر

 ". محافظم  هیسیگر نیا "

 شهیتام بود با ش یسابق باب يهم باز از آن به اسم شَگ که یکیشدند.  رهیخ یسیبه گر يسه نفر با کنجکاو هر

 گهی؟ کس د یت یب يدار اجیگارد احت يچرا به باد "اشاره کرد و گفت  یسیکه در دستش بود به گر ییآب جو

 "؟ يرو حامله کرد يا

 "کنه  یم يهمکار يا يآ یبا س یسینه . گر "

 "!! یکن یم یشوخ "

اون فقط  ستمیتام ن یکنم و من واقعا محافظ باب ینمکار  يا يآ یمن با س "در دفاع از خودش گفت  یسیگر

 "زنه چون .... یحرف رو م نیدره ا

 "اومده  یت یب نیای؟ دخترا ب یتام واقعا خودت یباب "

 " یسالم ال "

هم از  گریتام حلقه کرد . سه دختر د یرو دور کمر باب شیبراق به پا داشت بازو ییدختر بلوند که شلوار طال کی

خودشان قرار داد و  زیرا کنار م گرید زیم کیبود  یج يکه اسمش ا يلن به سمت آن ها آمدند . مردسا يانتها

دام  یو باب یال نیب یصندل کی يکه رو دیدرخ داده  یخودش هم متوجه شود که چه اتفاق نکهیبدون ا یسیگر

 یبه نظر نم یست چندان راضتام نشسته ا یدر کنار باب يگریفرد د نکهیاز ا ینشسته است . متوجه بود که ال

قرار گرفت و او را سر  شیپا يرو یکند احساس کرد که دست ضیتعو یرا با ال شیخواست جا یوقت یول دیرس

 خود نگه داشت .  يجا
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تام از آمدن به  یتام و دوستانش گوش داد تالش کرد بفهمد هدف باب یباب يکه به صحبت ها یاز مدت بعد

تام آنقدرها  یکرد باب یاحساس م یسیگر یداد ول یرا نشان م نیشواهد خالف ا هنکی. با وجود ا ستیچ نجایا

نداشت پس  یلیآدم ها تما نیا نیببرد . اگر به بودن در  یجمع لذت نم نیدهد از بودن در ا یهم که نشان م

 یسیچه که گرتر از آن شیتام ب یانگار باب د؟یایب نجایمنحرف شده بود تا به ا یاصل ریاز مس لیچرا صدها ما

تر کند .  یسفر را طوالن نیخواست به هر نحو ممکن ا یبود و م یکرد از بازگشت به زادگاهش ناراض یتصور م

کننده خودش غرق بود که  دیدر افکار ناام يبه حد یسیگذاشت و گر یسیگر يآبجو رو جلو وانیل کینفر  کی

 وانیبود. ل دهیقلپ از آن را نوش کیکنه  ینم مصرف یالکل یدنیوقت نوش چیکه ه دیایب ادشی نکهیقبل از ا

 یاببهه ب گریساعت د میشد. ن رهیشده بود خ زانیآو وارید يکه رو  یمیب میرا کنار زد و به ساعت ج یدنینوش

اگر  نکهیتام با گفتن ا یسفارشاتشون آمد و باب افتیدر يخدمت برا شیگفت که بهتره حرکت کنند. پ یتام م

رستوران را  نیا يو دسر خامه ا ازیپ يگوشت خوك سرخ شده ) ، همبرگر و حلقه ها يا( تکه ه کنیب یسیگر

 يمشغول خوردن غذا یسیکه گر یهم غذا سفارش داد . در حال یسیگر ينکرده ، برا یاصال زندگ اینخورد گو

به غذا  یانچند لیتام تما یسفارش داد بود شده بود متوجه شد که باب شیتام برا یبود که باب یپر کلسترول

 يمدت عکس ها نیتمام در ا یمنوال گذشت . باب نیساعت به هم کیدهد.  یخوردن از خودش نشان نم

جت  کی دیخر نهیهز یتمام دوستانش را پرداخت و حت يغذا نهیطرفدارانش امضا کرد ، هز يرا برا يادیز

  " میبهتره که بر "تام زمزمه کرد  یخم شد و از گوشه کاله لبه دار باب یسینفر قرض داد. گر کیرا به  یاسک

 یاز زبونت بشنوم شخصا به تاکس گهیکلمه د کیاگر  زمیعز "گفت  یتام به سمتش خم شد و به آرام یباب

 ياردیلیب زیبه سمت م يا گهیحرف د چیو بدون ه "و تو رو به فرودگاه ببرن  انیتا ب رمیگ یتماس م سیسرو

 رفت که گوشه سالن قرار داشت .

 

 

**** 

 

تر از  شیزمان نبود حتما ب عیآنقدر نگران گذر سر یسیشد. اگر گر يمنوال سپر نیهم به هم گریساعت د کی

 يساده ا افهیو ق پیکه ت ییبرد . از آنجا یدر آن حضور داشتند لذت م یمختلف يبار که آدم ها کیبودن در 

تام تصور  یبه باب یابیدست يبرا یشقع بیکه در آن جمع حضور داشتند او را به عنوان رق يگریداشت زنان د
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در مورد  یعیبود و اطالعات وس مایکه مهمان دار هواپ یاز آن ها از جمله ال يادیبا تعداد ز یسیکردند . گر ینم

 صحبت کرد .  یداشت به مدت طوالن یمردان و روابط جنس

 دیرس جهینت نیکند و به ا یه مبه طرفش روان یمکیقا يگاه نگاه ها یتام گاه و ب یمتوجه شد که باب یسیگر

 مناسب او را در آن بار رها کند و برود.  یکه قصد دارد در فرصت

فرصت کوتاه از رفتن  نیتام در ا یبرود به علت ترس از فرار باب ییداشت تا به دستشو اجیبه شدت احت نکهیا با

تواند  ینم گریه احساس کرد دشب بود ک مهین یحوال یهم انداخت ول يرا با فشار رو شیمنصرف شد و پاها

مشغول صحبت شدند و سپس به  شیتام و تر یصبر کرد تا باب ی. کم اندازدیب ریرا به تاخ ییرفتن به دستشو

 رفت . یبهداشت يها سیبلند شد و به سمت سرو شیاز جا یآرام

شد . با اضطراب  یقیکند دچار ترس عم دایتام را پ یبعد که مجددا به بار برگشت و نتوانست باب قهیدق چند

که از  یکند . در حال دایتام و کاله لبه دارش را پ ینتوانست باب یدرون بار را از نظر گزراند ول يچهره ها یتمام

که کم کم  یچنگ انداخت . در حال ودشبه وج يدیکرد استرس شد یخودش باز م يبرا یراه تیجمع نیب

از  یدر گوشه دنج شیکه در کنار تر دیده است ناگهان او را دتام فرار کر یکه باب دیرس یم جهینت نیداشت به ا

گرفته بود و قصد نداشت  ادی یدرسش را به خوب یسیاست . گر ستادهیا گاریدستگاه فروش س یکیسالن در نزد

تام و تلفن  یباب ستادنیکه محل ا یکاذب واریکه به د یاز او دور شود . در حال امت یاجازه دهد تا دوباره باب

از  یآرام يتواند صدا یشد متوجه شد که م یم کیکرد ، نزد یدرب سالن را از هم جدا م کینزد یمعمو

 بود را بشنود .  انیتام در جر یو باب شیتر نیکه ب يمکالمه ا

 " دمیکه من در تمام طول عمرم د یهست یزن نیتر میتو فه قتایحق زیعز شیتر"

دونم  ی. م يبذار انیمسائل رو با من در م نیکه ا یهم اعتماد داشتب نقدریا نکهیخوشحالم از ا یلیتام خ یباب "

 "تونه سخت باشه  یمثل تو صحبت کردن در مورد گذشته چه قدر م يمرد يبرا

به خصوص که  يتو با اون زن ها فرق دار یندارم ول ییعبا چیکه من از سرکار گذاشتن زن ها ه یدون یم "

 "حساست کرده  یمسئله حساب نیگذره و ا یطالقت نم نیاز آخر يادیهنوز مدت ز

 "تام  یباب يکه تو چرا هرگز ازدواج نکرد میبدون میدوست داشت شهیهم گهید يها یلیمن و خ "

 "دلم  زیعز یدون یرو م لشیاالن دل گهیخوب فکر کنم د "

تا  ردیبگ فاصله یکرد کم یسع نیاست بنابرا یآن ها کامال خصوص يکامال متوجه بود که صحبت ها یسیگر

از  یبلند شد تا کم شیاز جا ردیرا بگ شیکنجکاو يکرد تا جلو یم یسع یکه به سخت ینشنود. در حال يزیچ
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مجبور  یکودک چیه دوارمیام "گفت  یکه م دیرا شن شیتر يدر همان لحظه صدا یول ردیآن ها فاصله بگ

 "دست مادر مثل مادر تو بزرگ بشه  رینباشه ز

 "زن بدکاره بوده  کیکه مادرم  یو بگ یراحت حرفت رو بزن یتون یم زمیخجالت نکش عز شیتر "

 از تعجب گشاد شده بود.  یسیگر يها چشم

 " زمیعز یدر موردش حرف نزن یتون یم ياگر دوست ندار "بود  يسرشار از دلسوز شیلوس تر يصدا

 دیکنه . شا یکمک م یلیم خبه آد زهایچ نیاوقات صحبت کردن در مورد ا یگاه "و گفت  دیکش یتام آه یباب

 نکهیآمد و ا یبه خونه م یمختلف ينبود که اون هرشب با مردها نیمن ا يبرا زیچ نیسخت تر یباورت نشه ول

 یشیکه اون مست و با آرا ودب یمن وقت يبرا طیشرا نی. سخت تر هیچه کس میدونستم پدر واقع ینم یحت

که  یتنگ يو شلوارها یبزرگ سنگ يشد . گوشواره ها یفوتبال مدرسم حاضر م نیپخش شده سر جلسات تمر

 يتماشا يکس به جز مادر من برا چی. ه دیپوش یبه تن نداره م يریلباس ز چیاون ه ریکامال مشخص بود در ز

  نیکرد . مادر من جلف تر یفوتبال کفش پاشنه بلند به پا نم يباز کی

 "تگزاس بود  يتالروزا  زن

 "به سرش اومد ؟ یچ "

کنه  ینوشه و هروقت حوصله داشته باشه قمار م یم یسکیکشه ، و یم گاریکنه . س یم یز همونجا زندگهنو "

زن بدکاره  کیشه . به گمونم  ینم جادیدر اوضاع ا يرییتغ چیهم که من بهش بکنم ه ی. هر مقدار کمک مال

 "اون مادرمه و من هنوز هم دوستش دارم  یزن بد کارست . ول کی شهیهم

 يحال نسبت به مادر نیتام نسبت به مادرش قرار گرفته بود و در ع یباب يحس وفادار ریاقعا تحت تاثو یسیگر

 ینادرست زندگ وهیش دیکرد . شا یمادرانه اش سر باز زده بود احساس خشم م فیاز انجام وظا نینچنیکه ا

 بازگشت به تالروزا  بود . يتام برا یباب لیعدم تما لیمادرش دل

 مانیزود پش یلیخ یتا از علتش آگاه بشه ول دیتام سرك کش یبه سمت باب یسیبرقرار شد و گر سکوت ناگهان

 يقهوه ا يبا موها شیکه تر یبود . درحال دهیچیتام پ یخودش رو به دور باب یپرنده زخم کیمثل  شیشد . تر

نرم و فلج کننده  یرو احساس شاحساس کرد که تمام وجود یسیتام بود گر یباب دنیمشغول بوس باشیرنگ ز

 شیتر يدوست داشت اکنون او به جا یدارد ول یمحال بایتقر يدانست آرزو یکه م يفرا گرفته است . با وجود

 نیبود که اجازه داشتند بدون کوچک تر یداشت . دوست داشت از آن دسته زنان يتام جا یدر آغوش گرم باب

 . ببوسند وجودتام دنتون را با تمام  ی، باب یدل مشغول



  

 

یاکتابخانه نودهشت پسیلیف زابتیسوزان ال  –بهشت من تگزاس   

wWw.98iA.Com ٥١ 

خواست  یکه از اعماق وجودش بر م يدیشد لیکرد با م یداد و چشمانش را بست ، سع هیتک واریبه د یسیگر

 ؟  دیبوس یم نگونهیاو را ا يهرگز مرد ایمقابله کند. آ

دادن  يکه در باز یمرد تگزاس کیخواهد . بوسه  یرا نم يدر درونش زمزمه کرد که او بوسه هر مرد يزیچ

 خواست .  یو عام بود را مزنان شهره خواص 

 نیزم يکه بر رو یکس يبه دست آوردن ماه برا يو به خودش گفت : احمق نباش . آرزو دیکش یقیعم نفس

 از اندازه دور از انتظار بود.  شینداشت ب ییهم جا

 

 

*** 

 

پر از  رنگ و صورت اهیس ي. مرد موهاختیاز هم گس یمرد مست ادیفر يصدا دنیبا شن یسیگر يبایز تصورات

تام به  یاز ترس گشاد شده بود . باب شیکرد . چشمان تر یتام حرکت م یو باب شیداشت و به سمت تر یشیر

از  شیاوه وارن . فکر کردم سال ها پ "تام گفت:  ی. باب ستادیا شیمرد و تر نیب يسرعت جلو آمد و مانند سپر

 " يمرد يمرض هار

 "داده؟ بتویترت یکس دایپسر خوشگله ؟ جد يوه . چطوراوه ا "به غبغب انداخت و گفت:  يباد ورن

باشه اگه  ادمی ینه، ول رایاخ "زد و گفت:  يتام فقط لبخند یباب یحرف شوکه شد ول نیا دنیاز شن یسیگر

 "کنم  یکار بهش معرف نیا يازم سوال کرد تو رو برا یکس

 یبه سمت باب بیمه ادیفر کیچون با  کند، ینم شیرا ستا یباب یوارن چندان حس شوخ طبع دیرس ینظر م به

 هجوم برد.

 "نکن  یکنم وارن رو عصب یتام خواهش م یباب "گفت:  دیجو یرا م شیکه ناخن ها یدر حال شیتر

 یم نیبهش توه یکس یوقت یشه . اون اون قدر احمقه که حت ینم ینگران نباش . وارن عصب زمیاوه عز "

 "شه  یکنه متوجه نم

 " گولیژ يکنه پسره  یرت رو از تنت جدا ممن س ": دیغر وارن

 "کنم برو  ی. خواهش م یوارن تو االن مست "با التماس گفت:  شیتر

 " یخفه شو زن عوض "
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 یزن یصدا م یزشت نیعناو نیهمسر سابقت رو با چن یچ يبرا دییشه بفرما یم "و گفت:  دیکش یتام آه یباب

 . دیارن کوبو يو به سرعت مشتش را رها کرد و به چانه  "؟

 یسیکه گر يتام را احاطه کردند، به طور یدور او و باب يادیز يپرت شد و عده  نیزم يرو شیسابق تر همسر

عبور کرد و خودش را به آن ها رساند  تیجمع انیاز م یسیکه گر ی. موقع ندیتوانست آن ها را بب ینم گرید

 . دیمال یم دست چانه اش را کیبلند شده بود و با  نیزم يوارن از رو

تا بتونم  يخواست مست نبود یدلم م یلیوارن خ "بود گفت:  زانیکه دستانش از دو طرف آو یتام در حال یباب

 "ادبت کنم  یحساب

وارن باشد به آن ها  ياز رفقا دیرس یآشفته که به نظر م يبا ظاهر گریمرد د کی " ستمیمن اصال مست ن "

 یم يمزخرف باز یلیاومده بود ؟ خ درهایرا میسر ت ییرسال چه بالپا "تام گفت:  یشد و رو به باب کینزد

 "نه ؟ يشده بود انهی. فکر کنم عادت ماه يکرد

 نمیب یم "کرده:  افتیدر سمسیدر شب کر یعال ي هیهد کیشد که  یکس هیتام شب یباب يدفعه چهره  کی

 "شه  یکه اوضاع کم کم داره جالب م

را راحت  یسیگر الیخ یمسئله کم نی. استادیا یرا باال زد و در کنار باب شیها نیتام هم آست یدوست باب شَگ

 کرد.

 " ومدیخوشم ن تیوضع نیباب تام. چندان از ا ،ينفر کیفکر کنم که دو نفر به  "

دوتا کوچولو  نیشَگ . ا یکن ریخواد خودت رو درگ ینم "کرد شَگ را دور کند:  یتام با حرکت دست سع یباب

 "خوام  یرو م نیهستن، البته من هم هم یبدن نیمقدار تمر هیفقط دنبال 

کوباند. از شدت ضربه وارده  شیبه پهلو یتام هم از فرصت استفاده کرد و مشت یجلو آمد و باب یوارن کم قیرف

تلو تلو خورد  یتام کم یتام ضربه زد . باب یباب يمرد دوال شد و وارن به سرعت جلو آمد و با شانه اش به پهلو

 نیکه باعث شد وارن به شدت زم مودنثار شکم وارن ن یبه سرعت خودش را صاف کرد و مشت محکم یول

مصرف کرد بود و مدت  يوارن الکل کم تر قیبلند شدن از خودش نشان نداد . رف يبرا یتالش چیبخورد. او ه

مغلوب  تیدر نها یزند ولتام ب یتوانست چند ضربه به باب یتام مبارزه کند . حت یتوانست با باب يتر یطوالن

داشت  يزیخون ر یاش حساب ینیب دیوارن دست از مبارزه کش قیرف یوقتشد .  یباب يضربه ها يسرعت باال

 رفت . رونیب یزد از در خروج یبا خودش حرف م یکه به آرام یو در حال
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جمع شده بودند نگاه کرد، که دورش  یتیبه جمع يدواریاش انداخت . با ام یشانیبه پ ینیچ یتام با ناراحت یباب

زخم کنار  يرا برداشت و بر رو يزینگذاشت . دستمال تم شیمبارزه قدم پ يادامه  يبرا یمتاسفانه کس یول

رنگ تر از  دهیباره پر کیوارن به  يرا در گوش وارن زمزمه کند . چهره  يزیدهانش گذاشت و خم شد تا چ

نخواهد  جادیهمسر سابقش ا يبرا یپس هرگز مشکل نیاز اکه وارن  دیرس جهینت نیبه ا یسیگذشته شد و گر

دور شانه اش  یرفت و دست شیتام حساب خودش را با وارن صاف کرد به سمت تر یکه باب نیکرد. بعد از ا

خوشحال بود  نیرها کرد . از ا ینفسش را با آسودگ یسی. گر ندرفت یقیانداخت و به سمت دستگاه پخش موس

از دست  نییزد و خرد سطح پا کیکه ستاره خود را در  دیو به او بگو ردیتماس بگ لویبا و ستین یاجیکه احت

 داده است .

 بودند . ستادهیبا بار فاصله داشت ا قهیدق ستیکه ب کیهتل ش کی رشیپذ زیتام پشت م یساعت بعد او و باب دو

 "بخوابم  يزود نیوقت عادت ندارم به ا چیکه من ه یبدون دیبا "گفت:  يتام با دلخور یباب

 داریعادت داشت ساعت ده شب بخوابد تا بتواند ساعت پنج صبح از خواب ب یسیگر "االن ساعت دو صبحه  "

 کرد . یم یشود، و حاال به علت به هم خوردن ساعت خوابش به شدت احساس کالفگ

را به اتمام رساند و  رشیپذ يتام کارها یباب "زوده  دنیخواب يبرا یلیگم . هنوز خ یرو م نیمن هم دارم هم "

کرد ، کوله اش را به  یکار منصرف م نیآمده بود از ا لشیبردن وسا يهتل را که برا شخدمتیکه پ یدر حال

و به سمت  " یسیگر نمتیب یصبح م دافر "برداشت:  زیم يلپ تاپش را ازرو گرشیدوش انداخت و با دست د

 آسانسور رفت .

 "تونم کمکتون کنم خانم ؟ یم "انداخت و گفت:  ینگاه یسیهتل به گر رشیپذ مسئول

 "من همراه اون آقا هستم  نیخب اگه راستش رو بخوا "که از خجالت قرمز شده بود گفت:  یدر حال یسیگر

 یرا داشت که به دنبال صاحبش م یتام راه افتاد ، احساس سگ یرا برداشت و به دنبال باب لشیوسا یسیگر

 در حال بسته شدن بود خود را به داخل آسانسور پرتاب کرد . که در آسانسور یدود. در حال

 "؟ یاتاق گرفت يزود نیبه هم "نگاه کرد و گفت:  یسیتام با تعجب به گر یباب

 "مبلش بخوابم  يتونم رو یمن فکر کردم که م یگرفت تیسوئ هیکه تو  ییاز اون جا "

 " يکرد یفکر اشتباه "

 "اون جا بودم که من  یمتوجه نش یدم حت یقول م "
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توانست رگه  یم یسیگر یگفت ول یحرف را به آرام نیتام ا یباب " ریخودت اتاق بگ يخانم خانم ها برو برا "

 دلش را لرزاند. یکم ن،یو هم ندیبب شیرا در چشم ها دیاز تهد ییها

 " ير یو م یکن یکه تنهات بذارم من رو رها م نیکار رو بکنم . به محض ا نیتونم ا یکه نم یدون یم "

موکت  يتام به راهرو یآسانسور باز شد و باب يدر ها " يندار نانیحرفت که صد درصد اطم نیالبته تو به ا "

 شده قدم گذاشت .

 "نکنم  تتیدم که اذ یقول م "و گفت : دیبه دنبالش دو یسیگر

کم کم  یخوام ول یمحرف معذرت  نیگفتن ا يازت برا یسیگر "درها نگاه کرد:  يرو يتام به شماره  یباب

 "شه  یتحمل کردنت داره برام سخت م

 "خوام  یدونم و ازت معذرت م یرو م نیا "

در اتاقش قرار گرفت و کارت  يبعد که جلو یقیدقا یتام نقش بست ول یباب يلب ها يرو یکم رنگ لبخند

 شد . دی، لبخندش ناپد دیمخصوص کش يباز کردن در در جا يهوشمند را برا

که وارد  نیقبل از ا یباز کرد ول یدر را به آرام ره،یدستگ دنیتام با کش یقفل روشن شد و باب يرو يسبز چراغ

باهات خوشحال شدم  ییاز آشنا یلیخ "نشاند:  یسیگر يلب ها يرو یآرام ياتاق شود خم شد و بو*سه 

 " یسیگر

شد . انگشتانش را  یمور مور م شیابسته شد . لب ه شیبود درِ اتاق به رو جیهنوز کامال گ یسیکه گر یحال در

 نگه دارد. ییخودش در جا يبو*سه را برا نیتوانست ا یفشار داد و آرزو کرد که کاش م شیلب ها يرو

 

**** 

 

 یفرو افتاد. م شیرفت و شانه ها نیشده بود از ب بشیکه از آن بو*سه نص يا يبعد احساس شاد یقیدقا

 ی، امشب، فردا صبح ....ول یدانست چه زمان ینم قایکند . دق یکت متام باالخره بدون او حر یدانست که باب

 نیانجام ا يتوانست اجازه  یاصال نم یسیگر یرود، ول یکند و م یم شیتام باالخره رها یمطمئن بود که باب

 کار را به او بدهد.

بور بود که شب را کرد . مج هیگذاشت، نشست و به درِ اتاق تک نیزم يموکت داخل راهرو رو يرا رو چمدانش

زانو  يرا خم کرد و دستانش را دور آن ها حلقه کرد و سرش را رو شیکند . زانو ها يسپر تیوضع نیدر هم
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... کم  یواقع يب*وسه  کی،  بود دهیتام او را واقعا بو*س یکرد که کاش حداقل باب یگذاشت . آرزو م شیها

 هم قرار گرفت . يرو یبه آرام شیکم پلک ها

و  ستادیبه عقب پرتاب شد . به زحمت سر پا ا یکوتاه يبا ناله  یسیپشت سرش گشوده شد و گر اتاق درِ

 .ردیتام قرار بگ یتا مقابل باب دیچرخ

حرکات او  یداد که باب یاحتمال م یسیگر دیرس یچندان متعجب به نظر نم دنشیتام از د یکه باب ییآن جا از

 آن جا را ترك کند. یسیته و منتظر بوده تا گردر تحت نظر داش يرو یچشم یرا از داخل عدس

 "؟یکن یکار م یچ يمعلوم هست دار "گفت:  يزیتام با تحکم اغراق آم یباب

 "کنم بخوابم  یم یدارم سع "

 " یکن يدم شب رو پشت درِ اتاق من سپر یمطمئن باش اجازه نم "

از طرفدارانت هستم که باهات سفر  یکیکنه که من هم  یفکر م نهیجا بب نیمن رو ا ینگران نباش . هرکس "

 "کنم  یم

 "خانم  یهست وونهیآدم د هیکنند که تو  ی. اون ها حتما تصور مرینخ "

شکل  نیبه ا یسیکه در برابر گر دیرس یبه نظر م بیکرد عج یم يکه معموال با همه خوش رفتار یکس يبرا

 اشت .عادت د گرانیطرز رفتار از طرف د نیبه ا یسیرفتار کند . گر

خودم  يدم که برم و برا یمن هم قول م یکن یکه فردا صبح بدون من حرکت نم ياگه بهم قول مردونه بد "

 " رمیاتاق بگ هی

 "کار کنم، چه برسه به فردا  یساعت بعد چ هیدونم که قراره  ینم یمن حت یسیگر "

دانست  یشناخت و م یرا محرکت او  نیا یسیچانه اش با انگشت شستش کرد . گر دنیشروع به مال یباب

کار  نیخواهد خود را متفکر و مردد نشان دهد ا یباز هم م یگرفته ول یرا در مورد موضوع شیکه تصم یهنگام

 دهد . یرا انجام م

 " ؟یتا موقع خواب من رو سرگرم کن یتون یزوده . م یلیخ دنیخواب ي. به نظرم االن برا نمیبذار بب "

تام  یباب دگاهیکرد که از د یمسئله فکر م نیکت سر نشان داد و داشت به اموافقت خود را با حر یسیگر

 شود . یم يشامل چه موارد یسرگرم

که به  یکوچک منیبعد از ورود، به اتاقِ نش یسیرا به داخل اتاق آورد و در را بست . گر یسیتام چمدان گر یباب

 " باستیواقعا ز "شد و گفت:  رهیشده بود خ نییو سبز تز یرنگ گلبه
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آره به نظرم قشنگه . توجه نکرده بودم  "کرد گفت:  یبار است که به ظاهر اتاق توجه م نیتام که انگار اول یباب

" 

 توجه نکرده باشد ؟ ییبایز زیچ نیتوانست به چن یچه طور م او

قرار داشت و  از پنجره ها یکی يدر جلو يا رهیدا مین زیدر مرکز اتاق قرار داشتند . م یو صندل یراحت نیچند

 شد . رهیبه آن خ یفتگیبا ش یسیآن قرار داشت . گر يرو یگلدان چوب کیدر داخل  ییبایدست گل ز

 "؟ يتوجه بود یب ییبایز زیچ نیتو چطور به وجود همچ "

 یاتیجزئ نیباعث شده تا به همچ نیکنم هم یکردم و فکر م ياز عمرم رو داخل هتل سپر يادیمن زمان ز "

 "م توجه نشون ند

رقصان  يرودخانه و چراغ ها يبایز يرفت تا به منظره  یکه با عجله به سمت پنجره ها م یدر حال یسیگر

 " هیپ یس یس یرودخونه م ینیب یکه م یاون "شود گفت:  رهیخ

 رفت . یبهداشت سیگفت و سپس کالهش را درآورد و به سمت سرو یآهان آرام یباب

دارد . در اطراف  ییبایز يمنظره  نیکند که چن یم يسپر یا در اتاقتوانست باور کند که شب ر ینم یسیگر

آن ها را امتحان کند ، در کمد ها و  یراحت زانینشست تا م یها م یمبل ها و صندل يکرد و رو یاتاق حرکت م

تماشا کردن  يکه برا ییها لمیست فیکرد . به ل یم یداخل آن ها را بررس لیکرد و وسا یکشو ها را باز م

از دختران  یبه گروه درهایجذاب ( مترجم : چِرل يدرهایها به نام چِرل لمیاز ف یکیانداخت و  یجود داشت نگاهو

 نیزم ي هیجذاب در حاش يدار در رنگ ها نیکوتاه و چ يتاپ و دامن ها دنیشود که با پوش یجوان گفته م

 یم بیمحبوب خود ترغ یورزش میت قیرا سرگرم کرده و آن ها را به تشو انیرقصند و تماشاچ یم یورزش يها

 يبرا یداشت تا حت لیتما شهیکه قبال در هتل داشت هم یکوتاه يکنند) نظرش را جلب کرد . در اقامت ها

 یبزرگساالن مجاز بود تماشا کند ول يآن ها فقط برا دنیدست که د نیرا از ا ییها لمیبار هم که شده ف کی

کار منع  نیشدند، او را از ا یورت حساب او ثبت خواهد شد و همه متوجه مبعدا در ص لمیف نیکه نام ا نیا صورت

 کرد.

 "؟ یتماشا کن يزیخواد چ یدلت م "

 به سرعت سرش را باال آورد. یسیتام گر یباب يصدا دنیشن با

ا .... ما حتم دی. با رهید یلیخ یلیخ یعنی.  رهید یلیاوه نه. االن خ "ها را انداخت:  لمیف يبرنامه  عایسر یسیگر

 ".... میش داریفردا زود از خواب ب دیبا
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 "؟ يکرد یصحنه دار نگاه م يها لمیف ستیبه ل یداشت یسیگر "

 "من ؟؟؟ نه !!! "

بندم تا به حال هرگز  ی. شرط م يداد یانجام م یکه داشت هیهمون کار قایدق نی. ا يکرد ینگاه م یداشت "

 " یتماشا نکرده باش یمدل نیا يها لمیف

 " ادیز یلیمعلومه که تماشا کردم . خ "

 "خب پس لطف کن چند تاشون رو برام نام ببر  "

 "صحنه دار بود  لمِیف هینسبتا » شرمانه یب شنهادیپ«خب .  "

 "؟ هیلمیف نیصحنه دار همچ لمِیف کیتو از  ي دهیشرمانه ؟ واقعا ا یب شنهادیپ "

 "کنم هست  یم یکه من زندگ ییدر جا "

.  یتر آشنا ش شیب زهایجور چ نیالزمه که با ا زمیعز "شد:  رهیها خ لمیزد و به برنامه ف يا یطانیشلبخند  یباب

 "؟ يبنداز يشده بود رهیکه به اسمش خ یلمیبه همون ف ینگاه هی يدوست دار

خوشم  ییها زیچ نیمن از همچ "غلبه کرده بود:  شیایبر حجب و ح یسیگر يآن لحظه حس کنجکاو در

 " ادینم

 "؟ ينگاه بهش بنداز هی يدوست دار دمینه . ازت پرس ای ادیکه خوشت م دمیازت نپرس "

 "معلومه که نه  "کرد و گفت:  يا یطوالن یلیمکث خ یسیگر

که من  نیمبل بش يراحت رو ایب یسیخانم گر "را روشن کرد:  ونیزیلبخند زد ، کنترل را برداشت و تلو یباب

 "دم  یز دست نمرو ا یفرصت نیهم همچ رمیاگر بم

داشت که  یبا تمام وجود سع یسیصحنه دار بود . گر يها لمیف يرو ونیزیکردن برنامه تلو میمشغول تنظ یباب

 نیحاال ا "گذاشته بود . شیزانوها يرا رو شیعالقه نشان بدهد و موقرانه نشسته بود و دست ها یخودش را ب

 لیکه در مورد مسابقات اتومب ییلم هایبه ف شهیمن هم یفکر نکنم بد باشه، ول نمیبب یلمیف نیدفعه همچ کی

 "هستند عالقه داشتم .  یران

 دیخند یطور که م نیافتاد . هم نیزم يسر داد که کنترل از دستش رها شد و رو يتام چنان خنده ا یباب

 ظاهر شد . شینما يصفحه  يچهار زن رو يبدن بره*نه  ریتصو

 "من  ياُه خدا "گر گرفته اند:  یبحسا شیاحساس کرد که گونه ها یسیگر
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حتما ازم بپرس .  یداستان داشت ریس دنیفهم يبرا یاگه مشکل "نشست:  یسیو کنار گر دیتام خند یباب

 "رو تماشا کردم  لمیف نیمطمئنم که من قبال ا

 ياکند و کل ماجر یرا دنبال نم یداستان خاص چیه لمیمتوجه شد که ف یسیگر قهیدق نیاز گذشت چند بعد

 .دندیچرخ یاسپرت قرمز رنگ م نیماش کیکه در اطراف  دیچرخ یفرد بر*هنه م يداستان حول عده ا

 یکه کمربند ابزار رو دور کمرش بسته م یاون دختر مو مشک "اشاره کرد و گفت:  شینما يتام به صفحه  یباب

 "ه ....هستند و اون آقا ک ارشیزن ها هم دست ریهاست و سا کیاون سرپرست مکان ؟ینیب

 " رهی. همون که سمت راست تصو یگ یدونم کدوم رو م یبله م "گفت:  یبه سخت یسیگر

 

**** 

 

 "داره.  یبزرگ یلیخیزنم که دست ها یحرف م یاون ي. اون نه. من دارم درباره زمینه عز "

  "کنن.  زیدخترها سوپاپش رو تم نیرو آوردن تا ا نیاون ماش قشیداره. با رف نیماش هی، اون  یهرچ "

 "کنن؟  زیسوپاپ رو تم "

 "به توجه داره.  ازیهم هست که ن یشلنگ نشت هی "

 "متوجه شدم.  "

 "فرمون هم هستن.  بکینگران س "

 ". اتوریطور جنت راد نیو هم "

 "! ياریاز خودت درم يتو دار "لرزد.  یتام دارد از خنده م یباب ي نهیبرگشت و متوجه شد که س یسیگر

 را از اشک پاك کرد. شیکرد و چشم ها يبلند يخنده  تام یباب

نامه رو  لمیتونستم ف یم یبه راحت ،یداشت یاگه دست از حرف زدن برم "را به هم فشرد.  شیدندان ها یسیگر

 "دنبال کنم. 

 "بله خانم.  "

 یقوط کیرا داخل  شیاز دست ها یکیکه آن مرد دست بزرگ ،  یبه طرف صحنه برگشت و زمان یسیگر

آب دهانش را قورت داد. دختر از  ی، به سخت ختیر کیمکان يباالتنه  يکرد و آن را رو 10W-40دربازِ 

 آن صحنه سخت شده بود. دنیهم با د یسی. عضالت گردیلرز یم جانیشدت ه
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. ردیتوانست چشم از صحنه بگ ینم ست،یدانست تنها ن یم نکهیبا ا یسیبه کارشان ادامه دادند و گر گرانیباز

 نشدهیجانی. در تمام عمرش آن قدر خجالت زده و هدیتپ یم يخشک شده اش را تر کرد. قلبش به تند يلب ها

 که کنارش نشسته بود انجام دهد.  يافتاد با مرد یصحنه م يکه رو یبود ، و دوست داشت تک تک اتفاقات

دهانش  گر،یدختر. مرد باز يکردن با کمربند ابزار يداشت، شروع کرد به باز یبزرگ يکه دست ها يگریباز

 کند.  یاحساس کرد که دارد عرق م یسیرا گرفت. همان موقع گر شیدست ها يجا

از گوشه  یسیانداخت. گر گرشید يپا يتام وزنش را رو یو تاب خورد. باب چیپ یرا به هم فشرد و کم شیپاها

کند و خنده اش  یرد به او نگاه مصحنه دا يتام به جا یچشم به او نگاه کرد و با وحشت متوجه شد که باب ي

لپ  "خاموشش کن.  یموقع خواست رمقدار کار دارم. ه هیمن  "تام گفت:  یدفعه باب کیکامالً قطع شده. 

 تاپش را برداشت و به داخل اتاق رفت.

د قدر بدخلق شده بود؟ و بع نیدفعه ا کیشده بود. چرا  رهیرفت خ یبهت زده به او که داشت از آن جا م یسیگر

 صحنه برگشت.  ينگاهش به رو

 من! يخدا اوه

 

را که  ییتوانست ناله ها یم نهیشده بود. در پس زم رهیاز پنجره خ رونیو به ب ستادهیاتاق ا یکیتام در تار یباب

که  بایعالقه به بودن با زنان ز يمن. در شش ماه گذشته نتوانسته بود ذره ا يآمد، بشنود. خدا یم ونیزیاز تلو

 نیزشت، بدتر ياسنو با آن اندام الغر، لباس ها یسیاالن گر یچسباندند، نشان دهد. ول یا به او مخودشان ر

قرار  یسخت تیکرد، او را در وضع یاش م یمآبانه که عصبان سیبود و آن رفتار رئ دهید یکه در زن ییمدل مو

 داده بود.

 یلیخ يصحنه ها یحت لمی. آن فدیخند یقدر مضحک نبود، م نیقاب پنجره قرار داد. اگر ا يرا رو شیها مچ

 یآنجا م یآن قدر حالش دگرگون شده بود که اگر بمب یسیگر دنش،ید قهیبا پنج دق یهم نداشت، ول يبد

 کرد. ینم یبه آن توجه دیترک

 نیکرد، سوءاستفاده کردن از حالت او درنظرش آمد، و ا یرا تماشا م یسیکه داشت گر یلحظه وقت کی يبرا

قدر سطحش  نیشد که ا یباعث نم نیا یبازنشسته شده بود، ول دیتام دنتون بود. شا یخره بود. او بابواقعاً مس

 . زدیهم بر ياسنو رو یسیمثل گر يا هیریدختر خ کیکه با  دیایب نییپا
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قبل از  یرفت. مودم را از لپ تاپش به داخل خط تلفن زد و نشست. ول زیرا به پنجره کرد و به طرف م پشتش

 يمعامله ها يکار کردن رو يثابت ماند. امشب حوصله  بوردیک يرو شیخود برود، دست ها لیمیه به اآن ک

 را نداشت. يکار

 نیکه چن یبود. چقدر از زمان شیچشم ها يجلو یپ یس یس یرود م دنیهنگام د یسیحالت صورت گر مدام

از آن  شیکرد که سال ها پ یاشاره م ییزهایبه چ یسیگذشت؟ تمام روز، گر یرا احساس کرده بود، م یاقیاشت

از  یتکان دادن کودک تنلسون و دس یلیبه و ونیابر، شباهت راننده کام يریبود : شکل گ دهیها دست کش

 و ساده از دست داده بود؟ یمعمول يها یارتباطش را با خوش یون. چه زمان کیداخل 

اول در  يبرد. آن روزها یساده اش لذت م یزندگ آورد که چقدر در گذشته از ادیانداخت و به  ینگاه بوردیک به

توسط  ویپشتش را گرفت. بعد از آن، در راد یورزش لیکوچک وسا یکمپان کیبعد  یبازار بورس بود، ول کی

هم به  يادیحال پول ز نیبا ا یولراه کرد،  نیدر ا يادیکشف شد. اشتباهات ز یورزش يکفش ها یکمپان کی

 کیکرد که ساختن  یکارها چه بوده، فکر م نیو هدف تمام ا یکه معن ندیانست ببتو یحاال نم یدست آورد. ول

کار  نیا يبرا یچندان اقیبا شروع شدن آن، اشت یدادن افکارش باشد، ول رییتغ يبرا یتواند راه خوب یم لمیف

 نداشت.

 یاو کمک کند. به البه  دشیرستوران جد ي. امشب به شَگ قول داده بود که در راه اندازدیرا مال شیها چشم

مدرسه اش با او  يروزنامه  يگفته بود. به برادر زاده اش اجازه داده بود تا برا یج يپول قرض داده و به ا

 "نه  "آمده، حق  ایکه به دن یموقعکه معروف است، از همان  یمصاحبه کند. با توجه به طرز تفکرش، کس

تواند آن همه درخواست مردم را  ینم گریکرد که د یماوقات احساس  یگاه یدهد، ول یگفتنش را از دست م

 تحمل کند.

شهر کوچک  کیبود و آن را از  شیبرا یبزرگ یرا بدهد که کمک یرفت تا قسط وام یبه تالروزا  م دیاو با حاال

 يدر آن جا پافشار يبردار لمیف يکه او رو تیواقع نیجرئتش را از دست داده بود. برخالف ا یگرفته بود، ول

از  يرا تا حدود تشیمعروف گریکه حاال د تدانس یآن آدم ها آماده نبود. م يهمه  دنید يرده بود، اما براک

 گرفتند. یاز او م يزیشدند، و چ ینم هیقض نیآن ها فعالً متوجه ا یدست داده، ول

کردند. او با  یو مسلماً همه با آغوش باز از او استقبال نم خت،یر یبه هم م شهیرا مثل هم زیهمه چ حضورش

که به تالروزا  محصوالتش را  کیشرکت الکترون کیداشت،  فیکث يمواجهه  کیچند ماه قبل  " ریسا يوِ "

کنند. آن مرد واقعاً ظالم بود، و  انخواستند به راستچ نقل مک یها م " ریسا "که  یکرد، همان زمان یعرضه م
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شهر و  دیجد سیپل سیکه رئ يتاکر مبویبا ج دیه بر آن بااو نداشت. عالو يدوباره  دنیبه د يتام عالقه ا یباب

بودند که  ییاز زن ها يشد. بدتر از همه، آن جا دسته ا یتام بود هم رو به رو م یباب يدشمن دوران مدرسه 

کرد  یم يکار دیرفته است، و با نیاو به بودن با زنان همراه با ترك کردن فوتبال از ب يدانستند عالقه  ینم

 را نفهمند. نیها اکه آن 

کرده بود  یکرد؟ آن قدر با شکوه و عزت زندگ یم دیاش چه کار با یزندگ ي هیشده بود. با بق رهیخ بوردیک به

و پرطرفدار.  ییکایبود : بزرگ و آمر نیبهتر شهیهم یتوانست تصور کند. از بچگ یبدون آن ها را نم یکه زندگ

 نیشوند، با ا یبازنشسته م یدر شصت سالگ هک یتا زمان دینبا موفق قاعدتاً ينبود. مردها نیبهتر گرید یول

خواهد بود.  یدانست چه کس ینم گریبازنشسته شده بود، و د یو سه سالگ یاو در س یبحران رو به رو شوند. ول

 کنیباز نیدانست که چگونه بهتر یبزرگ در فوتبال باشد، م يکننده  افتیدر کی دیدانست که چطور با یم

 بودن نداشت. يانسان عاد کی ورددرم يا دهیا چیه یلباشد، و

 یسرگرم کیاخم کرد.  ستیکه تنها ن ادآوردیبه  یافکار او را پاره کرد، وقت ونیزیزن از تلو یطوالن يو ناله  آه

اسنو را  یسیخاطر بود که گر نیشد، و به هم یم لیاتفاق نادر تبد کیبه  شتریاو روز به روز ب یدر زندگ یواقع

بود، خنده بر لبانش  دهیشدن او د ختهیبرانگ برابرعکس العمل خود را در  یوقت یروز نگه داشته بود، ولآن 

بود، نماد ملموس  يزیآبرو ر تینها یسیمانند گر يا هیریدختر خ کیزده شدن توسط  جانیخشک شده بود. ه

تام  یبود، اما مسلماً به درد باب یبخو یلیزن خ یسیآمده بود. البته گر نییکه تا چه حد مقامش در جهان پا نیا

 خورد. ینم

به آن ها  يزیخواست چ یاش مشکل داشت، و نم یدر زندگ یکاف يرا گرفت. به اندازه  مشیموقع تصم همان

 بود. یسیکرد، خالص کردن خودش از دست گر یم دیکه فردا با يکار نیاضافه شود. اول

 

 

 

 

 

 

 چهارم فصل
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تام،  یباب "از پنجره آمد.  رونیاز ب سایناقوس کل يدر زد، صدا یق رفت و به آرامبه طرف اتا یسیکه گر یزمان

 "صبحانه آماده است. 

 .سکوت

 "تام؟  یباب "

 "بودم فقط کابوس باشه.  دواریام ،یهست یتو واقع "کرد و گفت:  يا ناله

 "جاست.  نیمن صبحانه از خدمات سفارش دادم و االن ا "

 "ولم کن.  "

 ". میفتیزودتر راه ب دی. بامیراه باش يتو دیشده. ما دوازده ساعت با ساعت هفت "

 ". نییپا ندازمتیباال م نیاز ا ،يبالکن داره. اگه من رو تنها نذار هیاتاق  نیا زمیعز "

خسته تر از آن  یتمشک خورد ول کیاز پنک یکوچک يرفت. تکه  زیاز اتاق او کناره گرفت و به طرف م یسیگر

خواب  یتام وقت یباب دیترس یشد، چون م یم داریب یکم يبتواند بخورد. شب قبل با هر صدا يادیز زیبود که چ

 برود.  رونیب یاست از آن جا پنهان

کند.  داریکرد او را ب یزنگ زد و گزارش سفر مشکوکشان را داد، دوباره سع لویهشت، بعد از آن که به و ساعت

 ". میفتیراه ب دیتام، خوابت تموم شد؟ با یباب "

 .سکوت

 يرو یلباس چیتام بدون ه یخشک شد. باب شیرو به رو يصحنه  دنیدر را باز کرد و دهانش با د اطیاحت با

از آن ها خم شده بود.  یکیاز هم باز بودند و  شیخورده بود. پاها چیپ شیبود و مالفه دور ران ها دهیشکم خواب

برنزه  د،یتماماً سف يدرمقابل مالفه  شبودند. پوست يقوو  بایراستش، آن ها ز يپشت زانو يبرخالف زخم ها

 یپرده به داخل اتاق رخنه کرده بود، م نیکه از ب يدر نور شیرنگ ساق پا ییطال ي. موهادیرس یبه نظر م

 دایپ ییبایبود و قوس ز کیبلند و بار يگریپتو قرار گرفته بود؛ د ریتخت، ز نییدر پا شیاز پاها یکی. دیدرخش

 دیسف يماند، و سپس نگاهش باال آمد و به مالفه  رهیراستش خ يزخم قرمز زانو يرو یسی. نگاه گرکرده بود

 باالتر بود ... نچینگاه کرد. فقط اگر مالفه چند ا شیدورِ ران ها
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 یبدون لباس يبدن او، شوکه شد. تمام مردها يقسمت ها نیتر یخصوص دنید ياز شوق خودش برا یسیگر

داشته  شبید لمِیداخل ف يمانند مردها یلیتام شما یبودند. ممکن بود باب ریبود، پ دهیخود د که او در تمام عمر

 .دیباشد؟ لرز

اش  قهیپرپشت و حالت دار بود، و در کنار شق شیاو قرار گرفت. موها يزد و مالفه هم رو یتام غلت یباب

 خورده بود.  نیبالش چ ياز آنها حلقه شده بود. پوست گونه اش به خاطر قرار گرفتن رو يمقدار

 "تام.  یباب "گفت:  یبه آرام یسیگر

تخت  يرو ایب ای "به خاطر خواب دورگه شده بود.  شیباز شد، صدا نچیا کی يبه اندازه  شیاز چشم ها یکی

 ". رونیبرو ب ای

 "جا بداخالق شده.  نیا یکی "محکم به طرف پنجره ها رفت و پرده را کنار زد.  يبا قدم ها یسیگر

 "تو جداً در خطره.  یزندگ ،یسیگر "کرد.  يتام ناله ا یوارد شدن نور به داخل اتاق، باب با

 "حموم رو برات آماده کنم؟  يدوست دار "

 " ؟يد یپشتم رو هم مالش م "

 "کنم الزم باشه.  یفکر نم "

تخت  يد شد و روبلن ". یکار رو بکن نیکه ا ادیتو به نظر نم یکنم که مؤدب باشم، ول یم یدارم سع "

 یم رونیپولش را بردارد. و همان طور که چند اسکناس ب فیکنار تخت برد تا ک زینشست، دستش را به طرف م

  "دم.  یآژانس تا فرودگاه رو من م ي هیکرا "آورد، گفت :

 رفت. رونیو با سرعت از اتاق ب ". میزن یاون حرف م ياول حموم، بعدش درباره  "

رو به  ادهیبا عجله از پ یسیکرد که از دست او خالص شود. گر یم یتام هنوز سع یباب بعد، میساعت و ن کی

 آب پرتقال تازه در دستش، بازگشت.  ي شهیش کی يحاو يا سهیرفت و با ک سیباشگاه ممف

جام رفتن قبل از ان رونیبه ب یتام به او گفته بود که حت یبکشد، بعد باب رونینتوانسته بود او را از تخت ب اول

پول در  يتام مقدار یشده بودند و باب يباشگاه برون شهر یتواند فکر کند. باالخره داخل الب ینم شیورزش ها

پوشد، به رستوران برود و آب  یاش را م یکه لباس ورزش یدست او گذاشته بود و از او خواسته بود تا زمان

 .اوردیاو ب يپرتقال برا
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را مطمئن کرد او  یسیگناه بود که گر یها و لبخندش کامالً ساده و ب شده بود، چشم دیدر رخت کن ناپد یوقت

آب  کی دنیخر يبرا دیشد که فهم شتریب یزمان نانشیپهن کند. اطم یدام شیکه رفته، برا یخواهد زمان یم

 انجام دهد. يدالر داده است. پس مجبور شد که کار مؤثر ستیپرتقال به او دو

 نیبا تندتر یسیتام به او گفته بود، پس گر یبود که باب يزیان دورتر از چشگفت آور نبود که رستور اصالً

 نگیآن به پارک يرا دور زد و به جا يبه باشگاه برگشت، ورود یتوانست به آن جا رفت. وقت یکه م یسرعت

 رفت.

همانط  یسید. گرکر یتام هم با دقت داخل آن را نگاه م یقرار داشت و کاپوت آن باال بود. باب هیدر سا تاندربرد

  "تموم شد؟  يزود نیورزش به هم "رفت، نفس نفس زنان گفت:  یور که به طرف او م

  

 و منتشر شده استترجمه  )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

داد و کالهش را  یفحش رلبیشد. ز يور کیباال آورد که به کاپوت خورد و کالهش  عیرا آن قدر سر سرش

 ". گرفتم تا امشب صبر کنم میتصم نیکنه. به خاطر هم یمقدار درد م هیکمرم  "صاف کرد. 

 نیا يدرباره  یطور حرف نیمورد نگفت، و هم نیدر ا يزیچ یسیگر یول د،یرس یکامالً سالم به نظر م کمرش

 "کرده؟  دایپ یمشکل نیماش "گرفته بود بدون او آن جا را ترك کند، نزد.  میتام تصم یمشخص که باب تیواقع

 "زنه.  یاستارت نم "

 "دونم.  یموتور م يمقدار درباره  هیبذار من نگاه کنم.  "

 "تو؟  "شد.  رهیخ یسیبه گر يناباور با

را  وتریستربیکاپوت رفت و سرپوش د ریسپر گذاشت، ز يمرطوب را رو ي سهیگرفت و ک دهیاو را ناد یسیگر

 برداشت.

دونه  هیآره.  "را باز کرد.  فشیک یسیگر " ____ دی. من شانمی. بذار ببيمن، انگار روتور رو گم کرد يخدا "

 "الن دارم. ا

 یارتش يطور چاقو نیداشت و هم یرا نگه م وتریستربیکه سرپوش د چیکوچک تاندربرد را به همراه دو پ روتور

بسته  یکیپالست فیک کیکامالً مرتب در  لیآن وسا ياش را به او داد تا آن ها را دوباره ببندد. همه  یسیسو

 بود. هاز هتل آورد یموارد اورژانس يکه برا یفیشده بودند. همان ک يبند
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 باور کند.  دید یرا که م يزیتوانست چ یشده بود که انگار نم رهیبه آن ها خ يتام طور یباب

که منتظر  نیبدون ا ". ارهیبه وجود ب یمشکالت هیمطمئن شو که محکمه. اگه نه ممکنه  "گفت:  یسیگر

و نشست. سپس خودش را مشغول نگاه  کنار راننده رفت یشود، آب پرتقال را برداشت و به طرف صندل یجواب

 کردن به نقشه نشان داد.

آسفالت  ياو را رو نیمحکم و خشمگ يقدم ها يصدا یسی. گردیبا بسته شدن کاپوت لرز نیبعد، ماش یکم

متوجه شد که انگشتان او به خاطر فشار  یسیاو گذاشت و گر يپنجره  يکناره  يتام دستش را رو ی. بابدیشن

 بود.  یحال عصبان نیو درع آرام یلیخ شیتام شروع به صحبت کرد، صدا یباالخره باب یند. وقتشده ا دیسف ادیز

 "کنه.  یتاندربرد من مشکل درست نم يکس برا چیه "

رو  نیماش نیدونم که ا یتام. م یخوام، باب یمن معذرت م "اش گرفت.  ینییاز لب پا یگاز کوچک یسیگر

فوق العاده ست. واقعاً. به خاطر  نیماش هی نیکنم. ا یشدنت سرزنش نم یو تو رو به خاطر عصبان ،يدوست دار

 یرو دارم. پس سع نتیبه ماش يجد بیآس هیوارد کردن  ییباهات رو راست باشم و بگم که توانا دیمن با نیهم

 ". ینکن يکار احمقانه ا گهیکن د

 " ؟یکن یم دیمن رو تهد نیماش يتو دار "شد.  رهیبه او خ يتام باال رفت و با ناباور یباب يابروها

آکرس بود. تا  يدیش يقبل از مرگش هشت سال تو امرزتش،یوالتر کارن، خدا ب يبگم بله. آقا دیمتأسفانه با "

 یکیگرفتم،  ادیاز اون  نیموتورِ ماش يمقدار درباره  هیکلومبوس داشت، و من  يتو رگاهیتعم هی ش،یبازنشستگ

فضول که  یِمددکارِ اجتماع هیما با  ،یدون ی. ممیرو از کار بنداز يزیهرچ يطورکه چ نهیکه بلدم ا ییزهایاز چ

 "کرد.  یم تیرو اذ هی. آخه مدام بقمیاومد، مشکل داشت یچندبار در ماه به اون جا م

 ". دیکرد یم یتالف نشیکارن هم با داغون کردن ماش يپس تو و آقا "

 "کردم.  یکارها رو م يهمه  دیمن با باًیتقر نیطر همکارن ورم مفصل داشت. به خا يمتأسفانه، آقا "

 ". یکردن من استفاده کن دیتهد يت برا ژهیو ياز تجربه  یگرفت میو حاال تصم "

من نسبت به  گه،یطرف د هیکنه، از  یم تمیاذ هیقض نیکه بگم، ا نیره که بدون ا یم شیپ يداره جور "

 "دارم.  تیمسؤول لیندمیو يویاستود
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که  نهیکنم ا یکه االن تو رو تا حد مرگ خفه نم یلیتنها دل ،یسیگر "شد.  یم یکم کم داشت طوفان تام یباب

 يتو يکنن. و بعد اون متقلب ها یمنصفه داستان من رو بشنوه، ولم م ئتیکه ه نیشناسم، هم یتو رو م

 "کنن.  یم لیتبد یونیزیتلو لمیف هیرو به  زیشبکه همه چ

 "کار رو بکنم.  نیکه ا ياجازه بد دیانجام بدم. تو با دیدارم که با يا فهیوظ هیمن  "گفت:  یآرام به

 ". میدیما به ته خط رس ي. هردوزمیمتأسفم عز "

گذاشت.  نگیپارک نیزم يرا بلند کرد و رو یسیبتواند مانع او شود، در را باز کرد. گر یسیکه گر نیاز ا قبل

 "! میبذار درباره ش حرف بزن "گفت:  یسیگر

 را گذاشته بود، رفت.  یسیکه چمدان گر ییگرفت و به طرف صندوق عقب، جا دهیتام او را ناد یباب

 یم يجور هی. من مطمئنم که میهست یمعقول يما هردومون آدم ها "به سرعت به طرف او رفت.  یسیگر

 " _____. من مطمئنم که ما میبا هم توافق کن میتون

گذاشت و سوار  نیزم يچمدان او را رو "فرستن.  یم یتاکس هیخل. برات . برو دامیتون یمن مطمئنم که نم "

 روشن شد.  یبا غرش نیتاندربرد شد. ماش

را  شیانداخت و چشم ها نیماش يچرخ ها يرو، جلو ادهیپ يکه فکر کند، خودش را رو نیبدون ا یسیگر

 بست. 

اگزوز باعث  ياش نفوذ کرد. بو یردلآسفالت به داخل لباس خ يو پرتنش گذشت. گرما یطوالن ي هیثان چند

 افتاده است. شیتام رو یباب ي هیبرود. احساس کرد سا جیشد سرش گ

 ". میکن یمعامله م هیکه به حفظ جون تو دارم، ما دو تا با هم  يبه خاطر عالقه ا "

 " ؟يچه جور معامه ا "را باز کرد.  شیها چشم

 "برم... یمن تو رو با خودم م "

 " منصفانه ست. "

 ". یگم رو بکن یکه من م يسفر، کار يادامه  ياگه تو تو"

تا  یفکر نکنم مؤثر باشه. اگه کس "گفت:  اطیشد به حرف او فکر کرد. با احت یهمان طور که بلند م یسیگر

 ". یستیمعقول ن شهیگم : تو هم یحاال بهت نگفته، من بهت م
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 ی. اگه میسیجا برو، گر نیاز ا ایمعامله رو قبول کن  ای "شد.  کیکاله لبه دارش بار ریتام ز یباب يها چشم

 ". يگم رو انجام بد یکه من بهت م يکنار و کار يرو بذار تیباز سیرئ دیبا ،یباش نیماش نیمسافرِ ا يخوا

 میتسل يگرفت با بزرگوار مینداشت. پس تصم يگریانتخاب د یسیمنظورش را به آن صورت رساند، گر یوقت

 "خُب.  یلیخ "شود. 

تام هم دوباره سوار شد، با  یباب یشد. وقت نیسوار ماش یسیتام چمدان او را به صندوق عقب بازگرداند و گر یباب

 را چرخاند.  چییسو تیعصبان

 میفتیکه راه ب نیفقط قبل از ا "انداخت.  یاش کرده بود، نگاه یکه قبالً بررس يبه ساعت و بعد نقشه ا یسیگر

 يفردا صبح ساعت هشت رو دیساعت دهه و تو با بایاالن تقر یول ،ینشده باش بگم. ممکنه متوجه يزیچ هی

 نیرسه کوتاه تر یکه به نظر م ورط نیتا اون جا راه هست، و ا لی. هفتصد مایباش يبردار لمیف يصحنه 

 "...ریمس

 ا در بزرگراه بودند.بعد آن ه قهیانداخت. چند دق رونیب نیتام نقشه را از او گرفت، مچاله اش کرد و از ماش یباب

 رفتند. یبه سمت شرق م متأسفانه

 

درحال حرکت  يبه برف پاك کن ها یدانست که کامالً شکست خورده است. وقت یم یسیشنبه شب، گر سه

خورد، گوش  یم نیباران که به سقف ماش يشده بود و به صدا رهیکردند، خ یرا ظاهر و پنهان م یکه ماه هالل

 شته فکر کرد.داد، به چند روز گذ یم

 تام را به موقع به تالروزا  برساند.  ینتوانسته بود باب یسیداالس دور شده بودند، اما گر يکه به اندازه  نیا با

که  لویکرد با و یسع یسی. گردندیدرخش یم نیماش يِجلو يِکاپوت به خاطر نورِ چراغ ها يباران رو يها قطره

پر  ي مهیکرد که ن یبود، دعوا نکند، و همچنان تالش م یصبانگرفت و به شدت ع یم یهر از چند گاه تماس

آدم  نیطور با جالب تر نیبود، و هم دهیاز کشور را د يادیز يچند روز قسمت ها نی. حداقل در اندیرا بب وانیل

از  يادیتعداد ز ک،یروبیا يها یو گاوچران ها، مرب ییروستا يعمرش آشنا شده بود : خواننده ها يها

 را مانند کراوات گره بزند. يروسر کیداده بود چطور  ادیکه به او  یها، و کس تسیفوتبال

 سینکرده بود از دست او خالص شود. هنوز مطمئن نبود که چرا در ممف یتام سع یبود که باب نیاز همه ا بهتر

 یماند. به جز زمانتام دوست ندارد تنها ب یگفت که باب یاوقات احساسش به او م یاو را رها نکرده بود اما گاه
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اندازد،  یم نییکرد که او را پا دشیو تهد دیکش يرا متوقف کرد و او را به کنار نیپل، ماش يرو یتالف يکه برا

 کرد.  یبودن م یآن شب احساس ناش یسیحال، گر نیخوب با هم کنار آمده بودند. با ا یلیخ

 " ؟یسیگر یاون جا راحت "

 ". يدیکه پرس یتام. مرس یخوبم، باب "بود.  برف پاك کن يهنوز نگاهش رو یسیگر

 "برگردونمت هتل؟  يخوا ینم ی. مطمئنستیجا سه نفره ن نیکنه. ا یدر داره لهت م يانگار دسته  "

 "بله، مطمئنم.  "

تام چسباند و  یباب يباشد خودش را به شانه  دهیتام بود، انگار که رنج یهوئل، که آن عصر با باب نیل لیچر

 "خواد تمام شب با ما باشه؟  یدختره م نیا زم،یتام، عز یببا "گفت: 

 " ست؟یجا ن نیکه اصالً ا یکن ی. چرا وانمود نمزمیسخته، عز ییجورا هی یسیخالص شدن از دست گر "

 شتریخورم که امروز ب یتام، قسم م ی. بابستیتونم وانمود کنم که ن ینم یزن یقدر باهاش حرف م نیا یوقت "

 ". يرف زداز من باهاش ح

 "رستوران ننشست.  يبا ما تو یحت یسی. گرزمیعز ستیطور ن نیمطمئنم که ا "

 ی. تازه من اصالً نميدیپرس یو ازش سوال م يگردوند یسرت رو برم ینشست و تو هم ه مونیکنار زیم "

 "کار.  یچ يخوا یم گاردیدونم باد

 "هست.  ایدن يتو يادیخطرناك ز يآدم ها "

 ". يتر يدختر قو نیاز ا تو یول د،یشا "

 "شه.  یم زی) سحرآم یتفنگ دست کی(  يوزی. با تفنگ هیبهتر راندازیت یسیگر "

 یخالق بود. وزنش را کم اریحال بس نیدر ع یشرم ول یتام ب یلبخند زدن خودش را گرفت. باب يجلو یسیگر

از قبل آن را  یسیبود که گرن يزیچ قهیتاندربرد عت یداخل يانداخت. کم بودن فضا یبه سمت وسط صندل

از  یکه کم نیبا ا ییبایز ي لکهم ینشستند، ول یبا هم آن جا م دیبا نیل لیکه او و چر نیبداند. با ا یمشکل

 کند. یکه حس برازنده بودن م دیرس یباز هم به نظر م یدنده قرار داشت، ول يبدنش رو

 یبزرگ و تاپ نخ ینگاه کرد. دامن مشک نیل لیرنگ لباس چر یمرجان يِتور يبا حسادت به پارچه  یسیگر

 سر تراش کرده بود.  يخودش، او را مانند دسته  دیراه راه قرمز و سف
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کردم تو  یدنبالته. من فکر م یبده که ک حیدوباره به من توض "تام گذاشت.  یباب يپا يدستش را رو لیچر

 ". CIAنه با  ،يکرد دایمشکل پ» کودك  یحقوق مادر از پدر واقع« فقط با قانونِ 

صورت  نیوحشتناك بشن. در ا ییجورا هیتونن  یم» کودکان  یکردن پدر واقع دایپ«  نِیقوان نیاز ا یبعض"

 نیزنه. ا ینم ینشده، حرف رید یلیکه خ یجرم تا وقت نیپدرش با ا کیاون خانم جوان موردنظر از ارتباط نزد

 " ؟یسیگر ستیطور ن

اسلحه به دست  CIAمأمور  کیکه از تصور خودش به عنوان  نیاست. با ا دهیوانمود کرد که نشن یسیگر

 . ستین یتام به دروغ گفتن کار درست یکردن باب قیدانست که تشو یخوشش آمده بود، م

که  يا یاسپاگت "نگاه کرد، گفت : یسیبه گر نیل لیچر يبلوند فرفر يموها يتام دوباره از باال یباب یوقت

 "د؟ چطور بو يسفارش داد

 "بود.  یعال "

 ". ادیخوشم نم زنیر یکه روش م يسبز يها زیاز اون چ "

شود. ) رو  یم هیرنده شده ته ریپن ر،یس حان،یاست که از برگ ر ییایتالیسس سبز رنگ ا یپستو ( نوع "

 "منظورته؟ 

 ". زنی. من دوست دارم روش گوشت بریهرچ "

 "چرب کنارش.  يالبته که من هم دوست دارم. با دو تا دنده  "

 ". یبا فکر کردن بهش، دهنم رو آب انداخت "

 ". یت یب ،يد یاون کار رو انجام م يدوباره دار "تام برداشت و گفت:  یشانه باب يسرش را از رو نیل لیچر

 " زم؟یرو عز يچه کار "

 "حرف زدن باهاش رو.  "

 "توئه.  که تمام فکرم به ی. نه وقتزمیطور باشه عز نیاوه، فکر نکنم ا "

او را  یبمالد، ول رهیگاوچران را ش يتام بفهمد ممکن است بتواند سر خانم ملکه  یکرد. تا باب يسرفه ا یسیگر

 نه. 

 يبود. هر روز نابغه ا دهیهم فهم ییزهایچ یرا خجالت زده کرده بود، ول یسیگر يکه آن عصر تا حدود نیا با

را کنترل کند، تصور هم  یرا که بتواند آن قدر ماهرانه زن يدوقت مر چی. هدید یتام را در کارش نم یمثل باب



  

 

یاکتابخانه نودهشت پسیلیف زابتیسوزان ال  –بهشت من تگزاس   

wWw.98iA.Com ٧٠ 

دور و برش را با خود  يزن ها يرحمانه طور یجذاب، و به شدت بخشنده بود. او ب شهیتام هم ینکرده بود. باب

 کند.  یرا که دوست دارد م يتام تنها کار یباب دندیفهم یکدام نم چیکرد که ه یهمساز م

در گوشش  يزیتر شد و چ کیتام نزد یبه باب یکم نیل لیتوقف کردند. چر یسکونمجتمع م کییها جلو آن

 گفت.

اگه  یکنه زشته. ول یداره نگاه م یسیگر یمقدار وقت هی. زمیدونم عز ینم "تام گردنش را خاراند و گفت:  یباب

 ". ستیمهم ن یلیمن هم خ يفکر کنم برا ،يندار یتو مشکل

 انیبا اکراه قبول کرد که به آن شب پا ییبایز يبرخورنده بود. و ملکه  هم نیل لیچر يبرا یحرف حت نیا

 یگرفت و او را تا در همراه نیل لیسر چر يآورد و باال رونیکرد که چتر را ب یتام نگاه م یبه باب یسیدهند. گر

اصالً از  دانست یحال نم نیکرد، با ا یمرا ترك  نیل لیخوب داشت چر یلیتام خ یباب ،یسیکرد. به نظر گر

شام سفارش  يکه برا یاز خرچنگ يخودخواه و تا حدود ،يخود رأ ییبایز يرفته. ملکه  رونیاول چرا با او ب

زن نمونه است. با همه  کیبا او رفتار کرده بود که انگار  يتام طور یحال، باب نیداده بود، کم هوش تر بود. با ا

 کرد. یرفتار م میمال اریبس یسیزن ها به جز گر ي

بود. و  چاندهیتام پ یکه خودش را مانند مارِ دور درخت، به دور باب دیرا د نیل لیچر یسیمجتمع، گر يورود در

خودش را به او چسبانده  يطور نیل لیداشته باشد. چر یمشکل هیقض نیتام با ا یآمد که باب یاصالً به نظر نم

دانست و به  یم یخودش را آدم آرام یسیکه گر نیادرکنار هم بوده اند. با  تیوضع نیبود که انگار بارها با ا

 شتریب یسیداد، گر یکش م شتریرا ب نیل لیتام بوسه اش با چر یهرچه باب یشد، ول ینم یسرعت عصبان

مختلف دور و برش بودند  يببوسد؟ آن قدر زن ها ندیب یرا که م یکرد. مجبور بود که هر زن یاحساس خشم م

شد. به  یاز او مشخص نم يزیچ دندیچسب یکه به او م ییبه خاطر تعداد زن ها ،دآور یکه اگر لباسش را در م

تام  یکشور با ساختن پادزهرِ باب يداروساز يکارخانه ها ،يالغر يساختن قرص ها يتلف کردن وقت برا يجا

 یببا يکرد از پاها یسع نیل لیشد که چر شتریب یکردند.خشمش وقت یکمک م شتریزنان ب تیدنتون به جمع

مقدمه گفت:  یکرده بود خودش را آرام کند. ب یسع یسیبرگشت، گر نیتام به ماش یباب یتام هم باال برود. وقت

 "! یتا واکسن کزاز بزن میراست به اورژانس بر هی دیبا "

خوشت  نیل لیکه از چر رمیگ یرو م جهینت نیحرفت ا نیبا ا "را باال داد و گفت:  شیاز ابروها یکیتام  یباب

 ". ومدین
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متوجه شدن که اون  ایکرد که بفهمه آ ینگاه م هیکه به خود تو نگاه کنه، داشت به بق نیا يبه جا شتریاون ب "

چند  نیا تیتمام عصبان یسیگر "سفارش بده.  يغذا رو چون تو پولدار نی. مجبور هم نبود که گرون ترهیبا ک

کنه. تو  یرو زننده م هیقض شتریب یحت نیو ا ومد؛یم ناز اون خوشت ه یتو حت ". ختیر رونیدفعه ب کیروز را 

 یفهمم چه احساس یچون من م ینکن انکار کن یتام دنتون، و سع یباب ،یاون زن رو تحمل کن یتونست ینم

 یی. مثل اون چرت و پرت هادیشه فهم یم یزن یکه م ییحرف ها یلیتونستم بفهمم. از خ ی. از اول ميدار

 يکلمه از حرف هات درباره  هیگم. حداقل من  یهم بهت م گهید زیچ هی. یگفت يوزیو  CIA يکه درباره 

 "کنم.  یرو باور نم» کودك  یحقوق مادر از پدر واقع« کردنت با قانون  دایمشکل پ

 ". یکن یباور نم ". دیرس یبه نظر م ریتام متح یباب

 "! یگ یکنم. تو فقط چرت و پرت م ینه، نم "

گم که خوشحال  یبهت م يزیچ هی. االن يبد اخالق شد یلیامشب خ "زد.  يد محولبخن "چرت و پرت؟  "

. میرس یتالروزا . تا وقت ناهار هم م میر یراست م هی ؟یکن داریصبح من رو ب شی. چطوره فردا ساعت شیبش

" 

 ". یکن یم یشوخ يدار "شد.  رهیبه او خ یسیگر

 "کنم.  یشوخ ش،یخوا یم یلیکه خ يزیچ يکه درباره  ستمین ياون قدر آدم بد "

 يدامدار هیسر زدن به  يراه برا يهم وسط ها ییجا چیاون جا؟ ه میسره بر هیکه  يد یبه من قول م "

 " ؟یکن یمعلم اول دبستانت توقف نم دنید ایشترمرغ 

 "گفتم که آره، مگه نه؟  "

 "رسه.  یآره. درسته. آره، فوق العاده به نظر م "باور کرد.  باالخره

خاطر  نیرفتند، به ا یداد. اگر آن ها فردا به تالروزا  م هیتک یمطمئن بود، به صندل يزیکه از چ یدرحال یسیرگ

تام به طرف او  یخواست. باب یرا م يزیچ نیچن یسیکه گر نیرا گرفته بود، نه ا میتصم نیتام ا یبود که باب

کردن من با قانون به خاطر بچه پس  دایکنجکاو شدم بدونم که چرا درمورد مشکل پ "برگشت و گفت: 

  "مدرکش هم هست.  ؟یکن یانداختنم رو باور نم

 یخودش مثال نیکه زده بود فکر کرد، متقاعد شد که ا یبه حرف یسیگر یوقت یمحکم حرف زده بود، ول یلیخ

رو  یزشت یلیخ يتونم تصور کنم که کار ها یم ". قتیکش دادن حق یعنیکرد،  یتام م یکه باب يبود از کار

 ". یخودت رو ترك کن ي هتونم تصور کنم که تو بچ ینم یکردن زن ها، ول ریمخصوصاً درگ ،يانجام بد
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 تر شد.  قیتوجه اش را به بزرگراه داد، لبخندش عم یزد. وقت يتام به او نگاه کرد و لبخند محو یباب

 "خب؟  "او را نگاه کرد و گفت:  يبا کنجکاو یسیگر

 " ؟یبدون يخوا یتو واقعاً م "

 "آره.  ،یراستش رو بگ ،يد یم هیکه به خورد بق ییداستان ها يبه جا يخوا یاگه م "

که باهاش بودم به من گفت  ییاز زن ها یکی شیوقت پ یلیخ ". دیبه جلو کش یکالهش را کم يتام لبه  یباب

ها  نیخون دادن و ا يکارها تمام یول ست،یکه کامالً مطمئن بودم بچه مال من ن نیکه ازم بچه دار شده. با ا

 هیکه اون مرد  نیبه خاطر ا یاز دوست پسر هاش بود. ول یکیمن نبود. بچه مال  يرو انجام دادم. بچه 

 "گرفتم که بهش کمک کنم.  میبه تمام معنا بود، تصم یعوض

 کند.  یتام آشنا شده بود که بداند چه کار م یآن قدر با باب یسیگر ". يبهش پول داد "

بعد  "باال انداخت.  يشانه ا "بشه؟  تیاذ ه،یآدم عوض هیکه پدرش  نیگناه به خاطر ا یب يبچه  هی دیرا باچ "

 ". میخوب يکردند که طعمه  یاز اون، همه فکر م

 " ؟يشد ریقانون درگ نیبا ا شتریو ب "

 مثبت تکان داد.  يرا به نشانه  سرش

 ". يداد یبهشون پول م ،یدعوا کن که با اون ها نیا يبزنم. به جا یحدس هیبذار  "

. بابا من اون قدر پول دارم که انیبرب شونیضرور يکردم تا از پس کارها یچندتا سپرده براشون درست م هی "

داد من پدر اون  یکردن که نشون م یرو امضا م ییبرگه ها هیخرجشون کنم. تازه اون ها  يدونم چطور ینم

 ". خطرش کجاست؟ ستمیبچه ها ن

 ". يبنداز ریخودت رو گ هیبق يبه خاطر اشتباه ها دی. تو نباستیعادالنه ن یفکر کنم نداره. ول يخطر چیه "

 "طور.  نیاون بچه ها هم هم "

 یاز چهره اش نم زیچ چیه یداشته، ول یدر بچگ یتیوضع نیتام هم چن یباب دیفکر کرد که شا نیبه ا یسیگر

 توانست بخواند تا مطمئن شود. 

من  نیکه نکردم؟ خوبه. بب دارتیبرونو، ب "را به گوشش برد.  لیموبا یرا گرفت و گوش يشماره اتام  یباب

 نیبه ال ". ارهیکه فردابارونرو به تالروزا ا ب یو بگ یبهش زنگ بزن یتون یرو ندارم. م يکر ویاست يشماره 

 "برونو.  ،ینم. مرسپرواز ک رمقدا هیندارم  يباشه. آره، فکر کردم حاال که کار "سمت چپ رفت. 
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 "الکنبچ، تگزاس.  "شروع کرد به زمزمه کردن.  بعد

 "بارون؟  "کرد با آرامش حرف بزند.  یسع یسیگر

  "دارم.  ینگه م کاگویش يخونه م تو کیباند فرودگاه نزد هی ي. اون رو تومامهیهواپ "

 " ؟یکن یکه تو پرواز م نهیمنظورت ا "

 "تا حاال بهت نگفته بودم؟  "

 ". ينه. نگفته بود "گفت:  یبه آرام یسیرگ

  "دارم.  یخلبان ي نامهی... به گمونم نه ساله که گواه نمیاوه، فکر کنم از ... بذار بب "تام سرش را خاراند.  یباب

 ". يخودت دار يبرا مایهواپ هیتو  "را به فشرد.  شیدندان ها یسیگر

 "بامزه.  يکوچولو يمایهواپ هی "

 " ؟یخلبان ي نامهیواهطور گ نیو هم "

 "البته.  "

 " م؟یبر نیتا تالروزا  با ماش میما مجبور بود یچ ياون وقت برا "

پنهان کرد و  شیسرش را در دست ها یسیگر ". دیاالن به فکرم رس نیمن هم "تام برخورده بود.  یباب به

به جانش افتاده اند و گوشت کرم است و الشخور ها  ابانیکه برهنه در ب یتام درحال یاز باب يریکرد تصو یسع

 یذهن ریمتأسفانه، نتوانست تصو یروند، بسازد. ول یراه م شیچشم ها يخورند و مورچه ها رو یخورده اش را م

 گرفته بود.  میتوجه کند، تصم هیکه به بق نیتام دوباره بدون ا یکند. باب زینفرت انگ یکاف ياش را به اندازه 

 "دونن که چقدر خوش شانسن.  یاون زن ها نم "گفت:  یسیگر

 " ؟یزن یکدوم زن ها حرف م يدرباره  "

 "آزمون فوتبال تو قبول نشن.  يکه اون قدر خوش شانس بودن که تو ییاون زن ها يهمه  "

 "الکبنچ، تگزاس.  "روشن کرد و شروع کرد به خواندن شعر  يگاریکرد و بعد س يتام خنده ا یباب
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کردند و از  یکه گاوها در آن ها چرا م يپراکنده ا يراه افتادند. از کنار مرتع ها یغربداالس به سمت جنوب  از

 ينشانه ها یسیمختلف شد، گر يو اطراف پر از تخته سنگ ها شتریجاده ب بیش یگردو گذشتند. وقت يباغ ها

. یوقلمون وحشب ،ییکایامر يها خرگوش ن،ی: بلدرچ دیآن جا د یبوم واناتیو ح یشخص يها نیاز زم يادیز

اطراف تگزاس قرار دارد. و  ياز روستاها یکی ي هیدور تر در حاش لیتام به او اطالع داد که تالروزا  صد ما یباب

 نکرده است. شرفتیبرگ آن قدر پ سیو فردر لیتالروزا  به خاطر داشتن روابط محدود، مانند کرو

به لدر اسپرد  ماًیتام را مستق یور داده بود تا بابصاحب کارش به او دست لو،یروز صبح، در مکالمه اش با و آن

که  یی. از آن جاندیتوانست شهر را بب یتا عصر نم یسیخود شهر بود. پس گر یِلیکه در چند ما يا لهیببرد. طو

و  ریدست از نشان دادن مس یسیداده بود بلد است، گر حیتوض لویرا که و ییتام جا یباب دیرس یبه نظر م

 . دیا کشخواندن تابلوه

 یدرست م میکه دار یلمیف نیا ،یسیگر "آسفالت شدند.  کیبار يجاده  کیها از بزرگراه خارج و وارد  آن

 ". یدرباره ش بهم بگ ییها زیچ هیبهتر باشه  دی... شا میکن

 دایپ يرا برا فشیبه نظر برسد، پس ک یرسند عال یبه آن جا م یدوست داشت وقت یسیگر " ؟یمثل چ "

 . دیرس یبه نظر م يرنگش را به تن کرده بود و حرفه ا يمو، برداشت. صبح کت شلوار سرمه ا ينه کردن شا

 ". لمنامهیف يخب، مثالً درباره  "

 " ؟يرو نخوند لمنامهینکنه تو اصالً ف ". ستادیاز حرکت ا شیدست ها یسیگر

 "نکردم.  دایوقتش رو پ "

قبول  یلمیرا در ف ینقش دیرس یتام که به نظر باهوش م یبرا بست و به او نگاه کرد. چرا با فشیک یسیگر

درمورد پروژه  یلیدانست که خ ینظم بود؟ م یاش را هم نخوانده بود؟ آن قدر ب لمنامهیف یکرده بود که حت

 یم يزیچه چ یداشت، ول یلیعالقه داشته باشد. حتماً دل يکرد مقدار یبه هر حال، فکر م یندارد، ول یاقیاشت

 . .توانست..

تام  یباب يدفعه دستش را دور بازو کیکه واقعاً ناراحتش کرد.  يزیچ د،یبه ذهنش رس یفکر وحشتناک ناگهان

 "تام؟  یدرسته باب ،یبخون یتون یتو نم "حلقه کرد و گفت :

تونم بخونم.  یمعلومه که م "به او برخورده است.  دیرس یتام سرش را به طرف او برگرداند. به نظر م یباب

 "شدم.  لیکه من از دانشگاه فارغ التحص یدون یت هم مخود
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 دیدهند. پس هنوز ترد یم يادیعمل ز يفوتبال، آزاد يقو يها کنیدانست که کالج ها به باز یم یسیگر

 " ؟يچه رشته ا "داشت. 

 ". يباز نیزم تیریمد "

به من  یتون یکه م یدون ی. میبه من دروغ بگ یستیمجبور ن "تام سوخت.  یباب يدلش برا "دونستم!  یم "

بفهمه  ستیکس هم قرار ن چی. همیخوندنت کار کن يبا هم رو میتون یگم. م یکس نم چی. به هیاعتماد کن

 ادیتام را به  یلپ تام باب یشده بود ول ریحرفش را قطع کرد. د د،یتام را د یباب يبرق چشم ها یوقت "که... 

 ". ينداز یمن رو دست م يارد "را برهم فشرد و گفت:  شیآورد. دندان ها

 کنیباز هی. فقط چون من يبردار هیبق يبهتره دست از قضاوت کردن درباره  زم،یعز "زد.  يشخندیتام ن یباب

بگذرونم  یقابل قبول يرو با نمره ها U.T. من تونستم ستمیکه حروف الفبا رو بلد ن ستین نیا شیفوتبالم معن

 يِدانشجو 10من جزء  یکنم، ول عترافکشم ا یکه معموالً خجالت م نی. با ارمیو مدرك علم اقتصاد رو بگ

 "بودم.  NCAAورزشکارِ برترِ 

 " ؟یچرا از همون اول نگفت "

 "من سواد ندارم.  یکه بدون مهلت دادن گفت يبود یتو کس "

 یامضا نمش  لمنامهیرو بدون خوندن ف لمیف يقرارداد برا هی یآدم عاقل چیکردم؟ ه یم يچه فکر دیپس با "

 ". ستمیهم ن لمیف يتو یکه حت نیرو خوندم، با ا لمنامهیمن هم ف یکنه. حت

زن خوشگل، و  هیآدم بد هم هستش، با  هیاکشنه، درسته؟ من آدمِ خوبِ داستان ام، پس  ییِماجراجو لمیف هی "

 ای دیداستان با آدم بد م،یکشتن ندار يبرا یآدم روس گهی. حاال چون دنیبا ماش زیو گر بیعالمه تعق هی

 "مواد.  یقاچاقچ ایباشه  ستیترور

 ". یکیزیبزرگ مک یقاچاقچ هی "

عالمه خون، زخم، فحش، که  هیچند تا دعوا، با  هی "انداخت. » من که بهت گفتم « نگاه  کیتام به او  یباب

طور  نیگردم، و هم یدنبال اون افراد م یشدن. من ه دییاز طرف قانونِ اصالح تأ یول خودن،یهم ب شترشونیب

گردم. به  یزنم، دنبال اون ها م یو داد م ختمکه ل یهم درحال ادی! به احتمال زگهید لمهیف لمی. فنیدنبال هروئ

 "هدف نزدم؟ 
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 دیره. تو با یم ادتیداره  هیاصل قض "کند.  قیخواست او را تشو ینم یسیگر یبه هدف زده بود. ول قاًیدق

 ". یدرك کن ،یکن یم يرو که باز یتا نقش يخوند یرو م لمنامهیف

 "از خودم باشم.  ریغ یتونم تصور کنم که کس ی. من نمستمین گریمن باز زم،یعز ،یسیگر "

 ". دیمست به اسم جِد اسل یِمیقد کنِیاون باز دیخب، تو با "

 "وجود نداره.  دیبه اسم جد اسل یکس "

. که اون یکن یم یزندگ ،يدیخر نیهروئ یاچاقچکه از برادر ق یمیقد ي لهیطو هی يتو تو ،ییاون تو "

کنه.  یم يبروك نقش سامانتا رو باز یکه ناتال یزن به اسم سامانتا مرداك هستش. فکر کنم بدون هی یقاچاقچ

تام سرش را تکان داد،  یباب یوقت "کنه.  يباز لمیف يخوشحالن که اون قبول کرده تو یلیخ لیندمیو يآدم ها

 ". هیاون ک یدون یکنه، تو نم یبرتت و تو رو اغوا م یسامانتا به بار م یوقت "ادامه داد.  یسیگر

 "کنه ؟ یاون منرو اغفال م"

 " یداشته باش یقسمتش مشکل نیبا ا دینبا نی، بنابرا تهیواقع یمثل زندگ قاًیدق نیتام ، ا یباب"

 " ادیزدن اصالً بهت نم هیدلم ، طعنه و کنا زیعز"

ده  یگردونه ، بهت مواد مخدر م یکه تو رو به خونه ت بر م ی، سامانتا موقع یوجه باشکه خودت مت نیبدون ا"

" 

 "بعد از اون ها ؟ ای زیانگ جانیه يقبل از اون اتفاق ها"

 گرفت : دهیحرفش را نشن یسیگر گریبار د کی

ون داره که ا ی، موقع يایبه موقع بهوش م يباهوش دار یذات تیشخص هیچون  ی، ول یش یم هوشیتو ب"

 یرسه ول یزورت به اون م یشه ، تو به راحت یدعواتون م یو با هم حساب ارهیکفپوش خونه ت رو از جا در م

، تو گردنش رو  انهیدر جر یحساب زیجنگ و ست هی. خالصه  یجیاون اسلحه داره و تو هنوز بابت مصرف مواد گ

 "رو بگه  قتیحق یو وادارش کن يریاسلحه رو ازش بگ یشه تا بتون یکه داره خفه م يطور يریگ یم

 "کنم  یزن رو خفه نم هیمن "

 به خنده افتاد: یسیشده بود که گر یقدر عصبان آن

که اون مرد  نی، و ا يدیکه تو چراگاه رو ازش خر هیاون خواهر مرد یش یماجراها تو متوجه م نیا انیدر جر"

 "کنه  یکار م ثروتمند و پولدار یکیمکز هی يتو کارِ تجارت مواده و برا
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که باهاش متحد شده بود ،  یاون رو ترك کنه ، کس يگرفته کار کردن برا میبذار حدس بزنم ، برادرش تصم"

کفپوش خونه پنهان  ریاز معامله هاش به دست آورده بوده ، ز یکیپول نقد رو که از  يادیقبلش مقدار ز یول

 "کرده 

 " ستنیکه واقعاً اون جا ن یپنهان شدن ، در حال کنه پول ها توش یکه قهرمانه فکر م ییاون جا "

پول ها رو  يکنه اون جا یقهرمان زن رو بدزده ، چون فکر م رهیبگ میمدت ، اون کله گنده هه تصم هیبعد از "

 "..... ریپ دیاسل کیدونه ، ج یم

 جمله او را اصالح کرد : یسیگر

 " دیاسل دیج "

از اون دفاع  رهیگ یم میتصم عتاًیکه دائم الخمر هم هست )، طب نیا ( عالوه بر هیآدم متشخص هیکه  ریپ دیج"

 "کنه 

 داد : حیتوض یسیگر

 "شه  یاون داره عاشق دختره م "

 "از صحنه ها بدون لباس باشه  یشه که قهرمان زن تو کل یم نیمنجر به ا نیو ا "

 " یبدون لباس هست ییصحنه ها هیبه نظرم تو هم تو  "

 "سال !!! ونیلیم هیعمراً تا  "

 

 

 

 

 پنجم  فصل

 

 

 

که  یمسطح نیزم يکه بر رو دهیرنگ پر یخانه چوب يسر کیبود .  دهیبه خود د يبهتر يروزها انریل چراگاه

 يکرد ، پراکنده بودند . چند تا پرنده جا یم دایشد و تا جنوب رودخانه النو ادامه پ یاز پشت بانک شروع م

 کیبود ، به جا گذاشته بودند. نزد دهسبز ش ییجلو اطیکه در ح یمیوط قددرخت بل ریز یفیکث يرا رو شانیپا
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که  ییکرد. و فقط اسب ها یم یتلک و تلک يجوال يشکسته در گرما يبا پره ها يباد ابیآس کی لهیطو

 . دندیرس یشده بودند سرحال و سالم به نظر م هیخوب تغد

 یکرد ،کنار جاده مستقر شده بودند و باب یها استفاده ماز آن  يساز لمیکه شرکت ف ییلرهایو تر زاتیتجه وانت

 رنگ پارك کرد .  يون خاك آلود خاکستر کی کیتام تاندر برد را نزد

بود ،  ستادهیژنراتور قابل حمل ا کیتوده کابل نزد کیکه وسط  یرا در حال لوی، و یسیشدند ، گر ادهیپ یوقت

هم  یتخته شاس کیآمد و  یبه نظر م یآدم مشتاق و سخت کوشمرد الغر اندام که  کیکرد ، او داشت با  دایپ

 يرا رو یبزرگ يداشتند نورافکن ها وآغل مشغول بودند  کیکرد . افراد گروه نزد یبه دست داشت ، صحبت م

 کردند . یم يمحکم جاساز يها هیسه پا

 ی. باب ستیه اونجا رسانده بود نگرخودش را ب ریتام که باالخره با دو هفته تاخ یسرش را باال آورد و به باب لویو

 يکه طرح ها یشمیابر يخاکستر قهیو جل یخی، بلوز  ی، با آن شلوار گشاد مشگ دیرس یتام محشر به نظر م

با احساس  یسیبود .گر زانیبه گردنش آو دبن کیبا  یزغال سنگ يکاله کابو کیآن  يداشت و رو يلوز يلوز

 به او بپرد . ز،یبا آن زبان تند و ت شیمتنظر بود تا کارفرما يندیآرامش خوشا

 "تام!  یباب"

باز شدند و نگاهش  یبه لبخند آرام شیبود . لب ها یقیقطعه موس کیتلفظ کرد انگار که  ياسم او را طور لویو

امد  یبه سمت او م کهیرفته بود ، در حال نیاز ب تشیشخص يزیبرق زد . انگار تمام تند و ت اگونهیلذت رو کیاز 

 . ردیتام را بگ یتش را دراز کرد تا دست باب، دس

 يدفعه جلو کیکه تحمل کرده بود  ییکرد نفسش بند آمده است. تمام زخم زبان ها یاحساس م یسیگر

که او  یقهرمان بود در حال کی ستهیکرد که شا یم افتیرا در یمقدم ریتام داشت خ یچشمش امدند . باب

 مشکالت بود .  نیمسئول تمام ا

 یتام چرت و پرت سر هم م یباب يبرا کهیرا تماشا کند در حال لویو تحمل کند و و ستدیانست آن جا باتو ینم

رو رنگ قرمز  يدیسف يرا برگراند تا برود نگاهش به تاندر برد افتاد ، گرد و غبار رگه ها شیرو یکند . وقت

بود که او تا  ینیماش نیهم قشنگتر هنوز یجلو لک شده بود؛ ول شهیآن به جا گذاشته بود و ش يدرخشان بر رو

 نیتام و ماش یبود. باب ییحال جادو نیدر ع یکننده بود ول دیکه ناام نیبا ا ریچند وقت اخ نیبود . ا دهیبه حال د

رغم تمام اختالفات و جر و  یبرده بودند ، عل زیانگ جانیو ه دیجد يایدن کیتاندر برد قرمز رنگش او را به 

 در همه عمرش بود . یدوره زمان نیهترب نیبحث ها ا
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فنجان  کیکرد ،  یم شیتام را همه جوره ستا یداشت باب لویکه که و یسمت واگن بوفه رفت تا در حال به

بود . چشم  ستادهیپشت صندوق ا ينقره ا زیآو يو گوشواره ها رهیت يبا موها ی. زنردیخودش بگ يقهوه برا

به دست  ينقره ا يو النگوها دلختش برنزه شده بو ينگ. بازوهار یتونیداشتند ، پوست ز یظیغل شیآرا شیها

 داشت .

 "؟ يخوا یهم همراهش م یراشکیپ هی"

 " ستمیگرسنه ن یلینه متشکرم ، خ "

 بارمصرف قهوه اش را از ظرف قهوه پر کرد . کیفنجان  یسیگر

 " يتام بود یکه با باب دمیکامرون هستم . د یمن کان "

 دهینا مناسب لباس پوش گریبار د کیمتوجه شد  یسیشد که گر رهیخ یسیرنگ گر یبه کت دامن آب يطور

 است .

 "؟ یشناس یوقته اون رو م یلیخ "

 نیرا از هم یرا روشن کند و هر سوء برداشت زیگرفت همه چ میتصم یسیدوستانه بود و گر ریغ یزن کم رفتار

 ابتدا اصالح کند :

جا اسکورت  نیتا ا کاگویکننده هستم و اون رو از ش هیته يها اریاز دست یکیشه ، من  یفقط چند روز م "

 "کردم 

 "بوده  یخوب یلی، کار خ یاگه منظورم رو متوجه بش "

 شده بود. صی، حر دییپا یتام را از دور م یکه باب یدر حال یکان نگاه

زن رفتار کنه که اون زن  هیبا  يکردم ، اون بلده طور يتام بنتون سپر یاوقات عمرم رو با باب نیمن بهتر "

 "کامالً احساس زن بودن کنه .

 

 زیاز م یکیزد و فنجان قهوه اش را به سمت  يلبخند نیجواب بدهد ، بنابرا دیدانست چطور با ینم یسیگر

 تیکند و در عوض به مسئول رونیتام را از ذهنش ب یکرد باب یکه نشست سع نیتا شو برد . به محض ا يها

در گروه بود ، ممکن بود در  يکاررده  نیتر نییکننده پا هیته اریکند . از آن جا که دست فکر دشیکار جد يها

 غامیکند ، پ پیتا شانیگروه را برا ياعضا يمشغول به کار شود ، برگه ها یبانیو پشت یبا پرسنل نگهبان تینها

آمد ، آرزو کرد او را  یبه سمت او مکه  دیرا د لویو یانجام دهد . وقت گریده ها کار د ایو  اوردیها را ببرد و ب
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تام  یکه هرگز باب نیتمام شود ، ا ییماجراجو نینداشت ا یآنجلس نفرستد . واقعاً آمادگ وسکار به دفتر ل يبرا

 ... ندیکه او را به دردسر انداخته ،نب یرا دوباره در حال

دارد ،  یرا نگه م مشیا وسواس رژرا که ب یکه نگاه گرسنه آدم یساله بود ، زن 40حدوداً  یزن گیکر لویو

و به طور  دیکش یمارك مارلبورو م گاریشد ، پشت هم س یوارد کار و مبارزه م يپر انرژ یلیداشت . او خ

کرد . داشت  یم نیهمچنان او را به شدت تحس یسیگر یمالحظه بود ، ول یادب و ب یشد گفت ب یخالصه م

 و خود کنارش نشست . ندیبنش شیکند ، که او اشاره کرد سر جاحال و احوال  لویشد تا با و یاز جا بلند م

 "یسیگر میصحبت کن دیما با "

 داشته باشد.  يندیاحساس ناخوشا یسیلحن کالمش باعث شد گر يتند

 "بدونم  فمیخوبه ، من مشتاقم در مورد وظا یلیخ "

 " میخوام در موردش صحبت کن یکه م هیزیهمون چ نیا "

 : دیکش رونیرنگش ب ییهلو بیچند ج ي قهیجل بیاز ج گاریپاکت س کی

 " ستمین یکه من از نحوه انجام کارت راض یدون یتو م "

 "... یمتاسفم ، من همه تالش خودم رو کردم ، ول "

جا  نیکه تو در به موقع رسوندن ستاره ما به ا نینه بهانه ها . ا ادیحرفه نحوه عملکرد به حساب م نیتو ا "

 "داشته  ییباال یلیخ نهی، هز يشکست خورد

 لب زمزمه کرد: ریبدهد زبانش را گاز گرفت و ز یحیکه بخواهد توض نیقبل از ا یسیگر

 "متوجهم  "

آدم  یتون یکردم م یتو رو استخدام کردم چون فکر م یتونه مشکل ساز باشه ، ول یدونم که اون م یمن م "

 " یکن تیریمشکل ساز رو مد يها

 به خود گرفت . يلحن همدرد ییجورها کیرا از دست داد و  زشیآن لحن تند و ت بار کالمش نیاول يبرا

به هر حال  یحرفه خبر داشتم ، ول نیتو در ا یتجربگ یاز ب یمستحق سرزنش هستم . م يمن هم تا حدود "

 " يکه بذارم بر نیندارم جز ا يچاره ا یول یسیاستخدامت کردم . متاسفم گر

 رسد ، یمغزش نماحساس کرد خون به  یسیگر

 "نه  "با زمزمه ادامه داد :  "برم ؟ "
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ناراحت  یلیمرد و من خ یم شگاهیکه پدرم داشت تو آسا یدونه موقع یو خدا م ادی! من ازت خوشم م یسیگر"

امروزم رو با رفتار کردن بر اساس احساسات به دست  تیمن موقع ی. ول يرو نجات داد میبودم ، تو زندگ

به  يکار هیکه  نهیا تی. واقع میندار ییجا ادینفر که به کارمون ن هی يو برا میدار یکم یلیجه خ. ما بود اوردمین

 " ییایاز عهده انجامش بر ب یتو نتونست یتو محول شده بود ول

 ، لحنش نرم تر شد : ستادیا یوقت

 یکن افتیقوقت رو درچک ح یتون یتو هتل ، م يبه مرکز ادار يمتاسفم که در مورد تو جواب نداد ، اگه بر "

" 

 حرف ، از آن جا رفت . نیبا گفتن ا و

تا آفتاب او را کامالً  ردیخواست صورتش را به سمت آفتاب بگ ی، او دلش م دیتاب یم یسیداغ بر سر گر آفتاب

 اخراج شدن رو به رو شود . یعنیترسش  نیبسوزاند و مجبور نباشد با بزرگتر

به گردن  يمترِ پارچه ا کیهمراهش بود که  یامد ، زن جوان رونیب لریتر کی که از پشت دیتام را د یدور باب از

 مانهیزد که آن قدر صم يتام در جوابش لبخند یو باب دیگفت خند یتام داشت م یکه باب يزیداشت . زن به چ

 ادیخواست سر آن دختر فر یم یسیشود . گر یآن دختر دارد عاشق او م ندیتوانست بب یم یسیبود که گر

 یجاده هم م یعوارض يتام به کارمندها یاست که باب يهمان لبخند قاًیدق نیبکشد ، به او هشدار دهد که ا

 زند .

کامالً  نیوارد محوطه شد . هنوز ماش يلکسوس نقره ا کیو  دیبه گوش رس کیشدن الست دهیکش يصدا

چهره  گهیبار د کی.  دیپر نییآن پابود از  یمتوقف نشده بود که در باز شد و راننده که زن بلوند خوش لباس

 در آغوش گرفت . او او ر دی. به سمت زن دو دیدختر کش درخش ياز آن لبخند ها یکیتام با  یباب

توجه عبور کرد و چند بار  یکابل ها ب نیرا برگرداند . از ب شیکشد ، رو یم ریکرد قلبش ت یاحساس م یسیگر

وانت  گریخواست تنها باشد . در سمت د یرود نداشت ، فقط م یکه کجا دارد م نیبه ا یرفت. توجه يسکندر

داشت ، از کنار بدنه باد و باران  ارزنگ زده قر نیماش کیکه کنار بدنه  دیکپه برگ خشک را د کی،  زاتیتجه

 کرد . هینشست به چوب محکم پشت آن تک یخشک م يبرگ ها يکه رو یخورده گذشت و در حال

او را  يدیو ناام اسیو احساس  دیر از دست رفته د اهاشیگرفت ، ناگهان همه رودستانش  يسرش را تو یوقت

گرفت  یم ادی یحد از او دورتر و باالتر بود برسد ؟ ک نیکه تا ا یتیکرده بود به موقع یدر بر گرفت . چرا سع

ساخته  شهر کوچک کیدر  یزندگ يابود که بر یزن زشت و معمول کی؟ او  ردیخودش را بپذ يها تیمحدود
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مشت محکم  کیبود انگار که  ياش درد نهیس ي. تو ردیرا بگ ایکه بتواند دن یوحش يماجراجو کیشده بود نه 

 ینم گریکردن ، د هیکرد به گر یکند . اگر شروع م هیتوانست به خودش اجازه دهد که گر ینم یخورده باشد ول

که در آن ها سفر کرده بود مقابل  یانیپا یب يش مثل اتوبان هایزندگ يتوانست متوقفش کند . روزها

شده  بشینص یکم اریبس زیچ تیدر نها یبود ، ول دواریام یلیداشت ، خ يادیز يآمدند . او آرزوها یچشمانش م

 بود .

تاسف بارش  يگاو او را از حال و هوا کی يکه صدا نیچه مدت آن جا نشسته بود قبل از ا دیهم نفهم خودش

بود . در  دهیمناسب نبود و بلوزش به تنش چسب يگرم جوال يهوا يرنگش برا یآببکشد . کت و دامن  رونیب

 دیانداخت و د یساعتش نگاه بهداشته باشد  یخاص زهیانگ چیکه ه نیشد ، بدون ا یبلند م شیکه از جا یحال

 ینم زیچ چی. ه ردیرفت تا چک حقوقش را بگ یبه تلوراسا م دیساعت زمان گذشته است. با کیاز  شتریب یکم

تام بود . بعداً  یقفل شده باب نیماش يچمدانش که تو یآن جا بماند ، حت يشتریتوانست وادارش کند مدت ب

 . اوردیب شیآن را برا ينفر از واحد ادار کیکرد  یهماهنگ م

 یمبا آن جا فاصله دارد . حتماً  لینوشته شده بود : تلوراسا فقط سه ما شیآورد که رو یم ادیرا به  ییتابلو

که او را  نیا يبرا میت ياز اعضا یکیالتماس کردن به  يبرود و خودش را از خوار ادهیمقدار راه را پ نیتوانست ا

مانده بود  شیرا که برا يته مانده غرور یباشند ول رفتهبه آن جا ببرد ، نجات دهد . آن ها ممکن بود کارش را گ

 یخاک هیو در حاش دیز وسط محوطه عبور کرد تا به جاده رسرا عقب داد و ا شی. شانه ها رندیتوانستند بگ ینم

 جاده شروع به رفتن کرد .

،  ریچند روزه اخ نیاشتباه کرده است . فشار ا شیجسم ییدر برآورد توانا دیگذشته بود تا او فهم قهیدق15 باًیتقر

ورده بود ، همه و همه به غذا خ یکه کم ییغذا ییخواب گذرانده بود ، وعده ها یدر ب یکه با نگران ییشب ها

وانت  کیساخته نشده بود .  یطوالن تکردن مساف یط يبرا شیشدت فرسوده اش کرده بودند ، کفش ها

را در مقابل گرد و غبار محافظت کند . به خودش گفت کمتر  شیعبور کرد ، و او دستش را باال آورد تا چشم ها

 . تسیمانده است ، آن قدرها هم دور ن گرید لیما 3از 

هرز کنار  يعلف ها یشده بود . حت دیسف دیخورش یسرش و آسمان از درخشندگ يخورد تو یم میمستق آفتاب

 کیدستش. سمت راستش  يآب شده بودند . کت مرطوبش را درآورد و انداخت رو یجاده هم خشک و ب

باشد ،  داشتههوا  يبه حال گرما يا دهیتوانست فا یآن قدر دور بود که نم یشد ، ول یم دهیرودخانه د
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 يسرش انداخت ، آرزو کرد پرنده ها يبه باال ینگاه یبالفاصله خودش را صاف کرد . وقت یخورد ول يسکندر

 زدند، کرکس نباشند . یکه آسمان را دور م یاهیس

،  ردیبگ دهیزده بودند ناد شیرا که پاشنه پاها ییو تاول ها دیشد یکرد تشنگ یکه خودش را مجبور م یدرحال

 انجام دهد . دیکه چه کار با ردیبگ میکرد تصم یعس

را از سود  يشتریکه مادرش به او اصرار کرده بود سهم ب نیرغم ا یداشت . عل یپس اندازش اندوخته کم سبد

و  ادیخواست مطمئن شود مادرش پول ز یکار امتناع کرده بود چون م نیفروش خانه سالمندان بردارد ، او از ا

 یلیکنار نگذاشته است و مجبور است خ يشتریبود که چرا پول ب مانیدارد و حاال پش شیزندگادامه  يبرا یکاف

 برگردد . يگراند ویبه ن عیسر

به راهش ادامه داد .  ی، ول دیرا در هم کش شیخورد ، ابرو ها چیپ نیزم یبرآمدگ يرو شیلحظه که پا کی

که از پشت  دیرا شن نیماش کی يد . صدابو يجار شیمثل چوب خشک شده بود و عرق از سر و رو شیگلو

 کند. محافظتشد. ناخودآگاه دستش را باال آورد تا از چشمانش در مقابل گرد و غبار  یم کینزد

 

 آمد : نییو در کنار او توقف کرد . پنجره راننده پا دیبود ، کنار کش يلکسوس نقره ا کی، که  نیماش

 "برسونمتون ؟ نیخوا یم"

تام . زن  یبغل باب يخودش را انداخته بود تو شیکه چند ساعت پ يناخت ، همان زن بلوندراننده را ش یسیگر

 د،یرس یو مرتب به نظر م کی. ثروتمند و ش یسالگ 40 لیاوا دیاز آن چه او تصور کرده بود ، مسن تر بود ، شا

رشان خارج از شهر که شوه یو زمان ندخور یتو کلوپ م سیتن يباز نیب یآب معدن يبطر کیکه  ییاز آن ها

 رابطه دارند . افهیسابق خوش ق کنیاست ، با باز

 

 

 یتام با آن ها رابطه داشت رو به رو شود ، ول یکه باب ییاز آن ها گرید یکیبا  گریخواست بار د ینم یسیگر

 را رد کند . شنهادشیگرمش بود و خسته تر از آن بود که بخواهد پ یلیخ

 "متشکرم  "

خوشِ عطر گران  يو بو نیرنگ داخل ماش يخنک و خاکستر یداخل ير شد ، فضاکه سوا نیمحض ا به

 در حال پخش بود . يواالدیاز آثار و یآرام کیکالس یقیموس نیاو را در بر گرفت . از پخش ماش یمتیق
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اندازه  یجفت گوشواره الماس کی یبه دست نداشت ، ول يگریحلقه پهن ازدواج ، زن طال و جواهر د کیجز  به

مدل کج که مدل مورد  کیرنگش ، با  یخیبلوند صاف  ي. موها دیدرخش یگوشش م ي، تو یخود فرنگن

 دهیرنگ به دقت تراش دیسف يکمر بند که صدف ها هیثروتمند بود از جلو کوتاه شده بودند و  يعالقه زن ها

 یام و دوست داشتنشد . خوش اند یم دهیکمرش د يبه هم متصل کرده بود رو  ییطال يشده را با حلقه ها

 داد . یو کمرنگ کنار چشمش او را خوش پوش و مرتب تر نشون م زیر يبود و چروك ها

 از االن احساس شلخته و نامرتب بودن نکرده بود . شتریوقت ب چیه یسیگر

 باال رود . شهیرا لمس کرد تا ش يکه پشت فرمان نشسته بود دکمه ا یزن

 "..؟تالروزا  ؟ خانم.. نیبر نیخوا یم "

 "نیصدام کن یسیلطفاً گر یخوام برم اون جا ، ول یاسنو . بله ، م "

 "خوب  اریبس"

که  یپهن ، زمان ییدست بند طال کیآن لبخند شود .  میخواست تسل ینم یسیگر یدوستانه بود ، ول لبخندش

 . دیکند ، در نور آفتاب درخش ادیپخش را ز يدست دراز کرد تا صدا

رفته است ، و از  یم ادهیکنجکاو باشد که چرا او داشته کنار بزرگراه پ یلیخ دیزن با دانست که آن یم یسیگر

 یناراحت گرید يممنون بود . از سو یلیمطلب تحت فشار نگذاشته بود ، خ نیا حیکه او را بابت توض نیا

 ادبانه برخورد کند . یشد ب یباعث م دیاو نبا یشخص

 " دیرس یبود که به نظر م یتر از اون یکم طوالن هی ریمس ، ادهی. پنیممنون که من رو سوار کرد"

 "ت کنم ؟ ادهیپ يخوا یکجا م"

بود که نجات  دهیداشت. اگر خودش شخصاً ند یکم تن تو دماغ کی یبود ول یجنوب یاش به طور واضح لهجه

و  یامالً عالزن در همه موارد ک نیتام ، ممکن بود فکر کند ا یبغل باب يدهنده اش خودش را انداخته تو

 کند . یمتمدنانه برخورد م

 " ستیشما دور ن ریاز مس یلیخوام به هتل کاتلمن برم . اگه خ یمن م "

 " نیباش يلمسازینه اصالً . به نظرم اومد شما با شرکت ف "

 "بودم "

 : دیرا نگو نیو ا ردیخودش را بگ ينتوانست جلو یآب دهانش را فرو داد ول یسیگر

 "من اخراج شدم  "
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 گذشت. یلحظه طوالن چند

 "متاسفم  "

 جواب داد : عیسر یلیخ نیخواست ، بنابرا یاو را نم يدلسوز یسیگر

 "بده  جهیبودم که نت دواریام یلیطور ، خ نیمن هم هم "

 "؟ یدر موردش حرف بزن يخوا یم"

 یسیو گر د،یسر ی، محترمانه هم به نظر م يهمدرد نیکه در ع دیسوال را پرس نیا يدهنده اش طور نجات

همراز را در خودش حس  کیبه  ازیکه به شدت ن ییخواهد به او جواب دهد. از آن جا یاحساس کرد دلش م

 یلیندارد . خ یاشکال شنکند ، صحبت کردن در مورد انیرا ب اتییهمه جز یلیگرفت. اگر خ میکرد ، تصم یم

 با دقت گفت :

 "بودم کننده  هیته اری، دست لیندمیو ویمن در استود "

 " ادیبه نظر جالب م "

 یاحساس خوش شانس یلیبدم و خ یراتییتغ هی میخواستم تو زندگ یمن م ی، ول ستین یبا کالس یلیکار خ "

و راهم  رمیبگ ادی زیکسب و کار چ نیبودم در مورد ا دواریرو به دست آورده بودم. ام تیموقع نیکردم که ا یم

 "ادامه بدم  شرفتیرو به سمت پ

 هم فشار داد : يرا رو شیها لب

رو از دست  زی، خودخواه ، زن باز و نامرد افتادم و همه چ تیمسئول یب ،یآدم از خود راض هیمتاسفانه به پست  "

 "دادم 

 کرد گفت : ینگاه م یسیکه با وحشت به گر یو در حال دیرا کنار کش نیماش زن

 "کرده؟ يبار چه کار نیتام ا ی، باب زمیاوه عز "

 بزند. یتا بتواند حرف دیطول کش هیثان کیبود که  دهیشد ، آن قدر شوکه شده بود و ترس رهیه او خب یسیگر

 "زدم ؟ یحرف م یدر مورد ک ياز کجا متوجه شد"

 صافش را باال داد و گفت : يابرو زن

 "داشته م ، باور کن متوجه شدنش سخت نبود  يادیز يمن تجربه ها"

 رد.به او نگاه ک يبا کنجکاو یسیگر
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 "دنتون هستم  ينکردم ، کردم؟ من سوز یمتاسفم ، من خودم رو معرف"

 کیاحتمال  نیکه ا یموقع یتوانست خواهرش باشد ؟ حت یزن م نی، ا ردیکرد ربط مطلب را بگ یسع یسیگر

ست توان یآورد . خواهر ازدواج کرده ، نم ادیرا که به دست زن بود به  یلحظه از ذهنش گذشت ، او حلقه ازدواج

 باشد.  یکیتام  یبا باب شیلیفام

کرد گلوله به شکمش اصابت کرده است ، جانور دروغ گو ! بعد از آن همه حرف زدن در مورد آزمون  احساس

 گرفت . یفوتبال که از دخترها م يها

 کرد گفت : یاش مبارزه م جهیکه با سرگ یحال در

 "تام نگفته بود ازدواج کرده  یباب "

 به سمت او برگشت و گفت : یبانبا نگاه مهر يسوز

 "، مادرش هستم  ستمیمن همسرش ن "

 "مادرش ؟ "

هم محترم به  یلیجوان بود و خ یلیکه مادر او باشد ، خ نیا يدنتون برا يتوانست باور کند . سوز ینم یسیگر

 . دیرس ینظر م

 "؟ نیستی... خودفروخته ن هی...  هیشما که  یول "

 است، وسط جمله اش ساکت شد . دهیاز دهانش پر یه حرفکه متوجه شد چ نیمحض ا به

 بر اثر برخورد با فرمان صدا داد. دیفرمان کوب يکه دستش را رو ی، زمان يسوز حلقه

 "؟ ستیطور ن نیکنه ، ا یم فیکشم !! دوباره داره اون داستان خودفروش بودن من رو تعر یمن اون رو م "

 "داستان خود فروش بودن ؟ "

رو که  ی. اون داستان دمیداستان رو شن نی، من قبالً ا یدار شدن احساس من باش حهینگران جر ستیالزم ن "

 يرو که من جلو یاون ایشدم گفته  یمست ظاهر م رستانیفوتبال دب يکه من تو همه مسابقه ها نهیدر مورد ا

 "دادم ؟ شنهادیش پ یبه مرب نیهاش تو زم یمیهم ت

 "نکرد  يااشاره  یاممم.... به مرب "-

 جمع شد : شیگوشه چشم ها یسیگر يمنتظره برا ریتکان داد و کامالً غ یسرش را با ناراحت يسوز

 یکرد ، ول یکار رو متوقف م نیحرف ها رو نزنه ، ا نیخواستم ا یدونم که اگه ازش م یاشتباه منه ، م نیا "

..." 
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 شد : دهیشن شیصدا ياز آرزو تو يا رگه

 "احترام بودم  قابل یلیخ شهیمن هم "

 يتپه ها يعالمت توقف که با گلوله سوراخ شده بود ، ترمز کرد ، در پا کیکنار  يو سوز دندیتقاطع رس به

نوشته شده بود:  شانیو برنز رو اهیکه با رنگ س دیرا د یچند ساختمان کم ارتفاع صنعت یسیسمت راستشان ، گر

 ." کیروساتک الکترون"

که اون چند سال  نیتام داشتم ، تا ا یازدواج موفق با پدر باب هیسال تموم  30 بگم ، من دیجهت اطالع با "

بودم ،  شاهنگیمادر پ ندهیشد ، من نما یکه پسرم داشت بزرگ م یکشته شد . زمان لیتصادف اتومب هیتو  شیپ

م در زمان کامالً مرسو یزندگ هیسازه ، اون  یکه م یی. برخالف داستان ها میمادرش در کالس درس و در ت

 "بزرگ شدنش داشته 

 " نیستی، مسن ن نیایکه مادر اون به نظر ب يشما اصالً اون قدر"

 9و  میشدم ، ازدواج کرد لیفارغ التحص رستانیکه من از دب نیبک هفته بعد از ا وتیسالمه . من و ها 52من  "

 "اومد  ایتام دن یماه بعدش باب

حد از خودش متفاوت بود ،  نیکه تا ا یآدم دنی، د شهید . مثل همآم یسال جوان تر به نظر م 10 باًیتقر او

 دو سوال کوچک مقاومت کند :  یکی دنیرا کنجکاو کرد و نتوانست در مقابل پرس یسیگر

 "؟ نینشد مونیپش نیقدر جوون ازدواج کرد نیکه ا نیوقت از ا چیه "

 "هرگز "

 زد و ادامه داد : یسیبه گر يا رکانهیلبخند ز او

 "پدرشه  یکپ قاًیتام ، دق یابب "

 کامالً متوجه شد . یسیگر

 

 

دانست که او  یم یسیگر یخودش را پنهان کند ، ول يکرد کنجکاو یم یخوب سع یلیخ يسوز نکهیا با

بد مرتب کرده است ، سر و  یلیرا هم خ شیزن بد لباس و شلخته که موها کیکه چطور  نیمتعجب است از ا

 یاست ، نم یسدانست طرف صحبتش چه ک یم یسیحاال که گر یافتاده است . ول کارش با پسر دختر کش او

 تام با او آزادانه حرف بزند . یتوانست در مورد رفتار باب
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بالفاصله متوجه شد که تلوراسا  یسی.گردندیشهر رس یعبور کردند و به منطقه جنوب یلیها از چند تا واگن ر آن

که اغلب مغازه  نیکردن ا یمخف يرا از نظر ها پنهان نگه دارد. براکند مشکالت خودش  یدارد سخت تالش م

 آنها چسبانده بودند . يها شهیخودشان را به ش يها هیاعالم يشهر يهستند ، انجمن ها یها خال

بوده قرار داشتند و پوستر  یمغازه که قبالً کفش فروش کی يکه تو دیرا د یدست عیپروژه صنا يسر کی او

 شیبود رو اتریت نمایکه سردر سالن س ی. پارچه بزرگ یمغازه کتاب فروش شهیش يرواش روکا غاتیتبل يها

مغازه ها کامالً  یبعض گرید ي. از سو"آد  یبه تلوراسا م ایبهشت !!! اکتبر امسال دن والیفست"نوشته شده بود :

 غاتیکه تبل یجواهر فروش کی،  یآثار جنوب غرب هیبا ته ما يمغازه فروش آثار هنر کیآمدند :  ینو به نظر م

شده بود و  یکیبه رستوران مکز لیکه تبد ییایکتوریسبک و يخانه  کیزده شده بود ،  شیدست بند نقره رو

 کامل کرده بودند . رادکورش  یآهن يها زیتراسش م يرو

 " هیشهر قشنگ "انداخت و گفت :  ینگاه یسیگر

که سر پامون  میرو دار کیما کارخانه روساتک الکترون یولرو تلوراسا فشار آورده ،  یلیخ ياقتصاد لیمسا "

اعالم کرده  دیبه شهر آورده بشن ، اما متاسفانه مالک جد دیآالت جد نیکه ماش میکرد بینگه داشته . ما تصو

 "منتقل کنه  وینتو سن آنتو يکنه و اون رو به منطقه ا لیجا رو تعط نیخواد ا یم

 "افته ؟ یم یاون وقت چه اتفاق "

 " رهیم یره و م یم نیتلوراسا از ب "

 را گفت و ادامه داد : نیراحت ا یلیخ يسوز

 نیا يکنن تا جلو یمعرف یستیمنطقه تور هیجا رو به عنوان  نیکنن ا یم یشهردار و انجمن شهر دارن سع"

 "کمه  یلیخ تیو احتمال موفق میمنطقه دورافتاده ا هیما تو  ی، ول رنیاتفاق رو بگ

 ریدرخت بلوط پ کیو مرتب عبور کردند و از کنار  زیشده تم يگل کار يپارك با باغچه ها کیکنار  ها از آن

 انداخته بود . هیمجسمه از قهرمان جنگ سا کی يکه رو

شهر  نیکه ا يا دهیچیبا مشکالت پ سهیخودخواه است . مشکالت او در مقا یلیکرد خ یاحساس م یسیگر

 امدند . یکوچک به نظر م یلید ، خبا آن رو به رو بو یدوست داشتن

پدال  يرا از رو شیرا پارك کرد و پا نشیهتل کتلمن توقف کرد ، ماش يکنار ورود يو سوز دیچیپ جاده

 برداشت .
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، اگه  ستین یانصاف یدونم که اون آدم ب یم یتام افتاده ، ول یتو و باب نیب یدونم چه اتفاق یمن نم یسیگر"

 "خواد جبرانش کنه  یمطمئنم که مدر حق تو کرده ،  يکار بد

 یم یتام متوجه اخراج او شود، از خوشحال یباب یکم است . وقت یلیبا خودش فکر کرد احتمالش خ یسیگر

 کند . یمهمان م کیرقصد و تمام شهر را به خوردن است

 

 

 

 

 ششم فصل

 

 

 کیگذاشت ، با  شیه سر جاو آن را دوبار دیکش شیموها يتو یاش را برداشت ، دست ییتام کاله کابو یباب

 نگاه کرد و گفت : لویو ينگاه سرد به چشم ها

 دهیجا نرس نیچون من صبح دوشنبه به ا يرو اخراج کرد یسی، من درست متوجه شدم ؟ تو گر نمیبذار بب "

 "بودم ؟

روز تمام شده آن  يلمبرداریگذشته بود و کار ف 6از  یبودند . ساعت کم ستادهیکننده ا هیته لریتر کیها نزد آن

نفر که  کیبا  ایگرما گذرانده بود ،  يتو ختنیو عرق ر ستادنیبا کنار ا ایتام اکثر وقت آن روزش را  یبود . باب

بود فردا کار جالب تر باشد .  دوارینبودند و ام ندیخوشا اردوتا ک نیکدام از ا چیرفت . ه یور م شیداشت با موها

 اطیها بودند : وارد خانه شدن از ح نیآن ها شرکت کرده بود ، شامل ا که او در ییها یتیفعال نیشتریچون ب

 يلمبرداریشد از او ف یکه م يا هیآب و رفتن به سمت آغل ! آن ها از هر زوا ي، فرو کردن سرش تو یپشت

 . دیرس یبه نظر م راضی – یکارگردان ماه خون -ونزیگ دیویو د ندکرده بود

 جواب داد : لویو

رفت  یم دیرو که بهش داده شده بود نتونست انجام بده و با ي، اون کار میکار دار يبرا یکم یلیما بودجه خ "

" 

 داد گفت : یرا با شستش ماساژ م شیکه ابروها یتکان داد و در حال يتام سر یباب

 " یبرخوردش با من متوجه شد ندون نیدر اول یسیرو که گر ينکته ا هیترسم تو  ی، من م لویو"
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 "؟ هیچو اون  "

 "هستم یتیمسئول یمن آدم کامالً ب"

 " ستیطور ن نیالبته که ا"

آدم بالغ رفتار کنم ، خودخواهم ،  هیتونم مثل  یهم دارم : نم يا گهید يمطمئناً هستم ، و اتفاقاً صفت ها "

 " ینش موارد رو بهم متذکر نیشم ا یکه ممنون م نیرغم ا یمرد بالغ ! عل هیپسر بچه م تو ظاهر  هی شتریب

 "تام  یباب ستیها درست ن نیا "

 یها رو از همون اول بهت م نیا دیکنم . احتماالً با یبه جز خودم فکر نم یدرواقع من هرگز در مورد کس "

دور و بر نباشه که بتونه  نینفر ا هیخوام با تو صادق باشم . اگه  یبرنامه هام نگذاشت . االن م ریمد یگفتم ، ول

 " یرو تموم کن لمیف نیا یتو هرگز نتون کههست  يادیز یلیهام نگه داره ، احتمال خمن رو رو برنامه 

 دهند : یشوند انجام م یم یکه عصب یاز خانم ها موقع یلیکه خ ي، کار دیبه گوشش کش یدست لویو

 "تونم بن رو بذارم ازت مراقبت کنه  یبه نظرم م"

 از اعضا اشاره کرد : یکیدر ادامه کالمش به  و

 کیقوچ ها ( م:  میکاله مسخره ت هی) هست و  یکارتون تیشخص کی(م:  یگوف هیش شب افهیکه ق ارویون ا"

 "فوتبال) سرشه ؟ میت

 شده بود. رهیبه بن خ يتام با ناباور یباب

جام برتر رو با  ي، من انگشتر زمیدم ؟ عز یم یتیقوچ، اهم میمن به اون آدم طرفدار ت یکن یتو واقعاً فکر م"

 "برنده شدم . یواقع يحرفه ا میت هی يبرا يباز

 را رفع و رجوع کند : نیدانست چطور ا یواقعاً نم لویو

 "ذارم باهات کار کنه  یکه تو قسمت لباس بود خوشت اومده بود ، اون رو م یبه نظرم از مگ "

جرقه  میدیرو د گهیمتاسفانه ما از همون لحظه اول که همد ی، ول هیخانم متشخص و دوست داشتن هیاون  "

تونم نظرش رو  یخانم شروع کنم ، م هیرابطه عاشقانه رو با  هیبود ، و اگه من  نمونیب يدیشد یاحساس يها

.  ی؟ فقط خواستم اطالع داشته باش هک يگم که الف زده باشم ، متوجه ا یرو نم نیبرگردونم ، ا يدر هر مورد

 " مسئول من باشه يا یبتونه مدت طوالن یفکر نکنم مگ

 انداخت : یبه او نگاه یبا بدخلق لویو
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تونه  یاالن هم ثابت کرده نم نی، فراموشش کن . اون هم یرو برگردون یسیکه گر یکن یبحث م ياگه دار "

 "تو رو کنترل کنه  يکار ها

 نگاه کرد ، انگار او عقلش را از دست داده است : لویبه و يتام طور یباب

ده . اگه به خود من بود ، احتماالً تا اکتبر  یزندان رو هم درس م يگهبان ها؟ نه ؟ اون زن، ن یکن یم یشوخ"

برم ، و به نظرم  دنشیخواستم به د یتو هاستن داشتم که م ییدا هی. در واقع من  دمیرس یجا نم نیهم به ا

من  يزه موها. تا ينر يگاو باز شیو به نما يشهر داالس بگذر یکیکه از نزد ستین ییکایرفتار اصالً آمر نیا

 یهست . ول یکه من کارش رو قبول دارم تو شهر تاهاس يشگریبه کوتاه شدن داشتن و تنها آرا اجیهم احت

. بگو  يدیتونه نظر اون رو برگردونه . تو خودت اون رو د ینم یاصرار داره کس يزیرو چ یسیخانم گر یوقت

 "ندازه ؟ یهستن نم رستانیدب یسیانگل اتیبکه معلم اد ییدختر ها ریاز اون پ یکی ادیاون تو رو  نمیبب

 ".... یرو گفت نیحاال که ا "

جمله  عیسر نیافتد ، بنابر ا یخواهد م یتام م یکه باب يریبحث در مس يبالفاصله متوجه شد که دارد تو لویو

 اش را قطع کرد و ادامه داد :

خودم رو گرفتم ،  می، من تصم یموفق بشفکر نکنم  ی، ول یبرس يا جهیبه چه نت يدار یمتوجه ام که تو سع "

 "بره  دیبا یسیگر

 و جواب داد : دیکش یتام آه یباب

نکردن منظورم، تلف  انیب قیدونم سرت چقدر شلوغه و من دارم وقت تو رو با دق ی. م لویخوام و یمن عذر م "

 "کنم  یم

 سرد ماندند : خی يمثل تکه ها رنگش یآب يچشم ها یمهربان تر ، ول شیتام نرم تر شد و صدا یباب لبخند

 "باشه  یسیخوام که اون شخص گر یدارم و م یشخص اریدست هیبه  ازیمن ن "

 داده است. ماتومیتام به او اولت یانداخت ، متوجه بود که باب نییسرش را پا لویو

کارها رو ساده  از يسر هی میو مجبور شد میکن ییصرفه جو یلیخ دیجا با نیکه ما ا نهیمتوجه شدم ، موضوع ا"

رو اخراج کنم در  يا گهیکسِ د دیرو دوباره استخدام کنم ، با یسیتا بهتر انجام بشن ، اگه من بخوام گر میکن

 " میدار رویاالن هم کمبود ن نیکه ما هم یحال
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 نیمطلب ب نیکنم ، فقط بهتره ا یرو پرداخت م یسی، من خودم حقوق گر یرو اخراج کن یکس ستیالزم ن "

 "؟ نید یدر مورد پول داره ، شما چقدر بهش حقوق م يخنده دار اتین بمونه ، اون نظرخودمو

 تکان داد : يتام سر یرا به او گفت . باب یسیمبلغ حقوق گر لویو

 " رهیگ یحقوق م نیاز ا شتریبده ، ب لیببره تحو تزایپ "

 "سطح حقوق تازه وارد هاست  نیا "

 "رو داشته  یتیورود انتظار چه موقع تیوضع نیبا اخوام فکرش رو هم بکنم که اون  ینم"

 و گفت : ستادیلحظه ا کیبرود ،  نشیبرگشت تا به سمت ماش سپس

 یسیو به گر یمطلب رو کامالً روشن کن هیخوام  یم يصحبت کرد یسیبا گر ی. وقت لویو گهیمورد د هیو  "

 یو هر چ سمیینگه داره ، من ر یمن رو راضبشه که  نیا دیبا ی، تمام هدفش تو زندگ %100،  سمییمن ر یبگ

 "؟ يشه ، متوجه شد یمن بگم همون م

 به او انداخت و گفت : یمتعجبانه نگاه ولویو

 " یداشت یشخص اریکه تو از داشتن دست هیبرخالف همه اون اهداف نیا یول"

 به او زد و جواب داد : يکننده ا میو تسل قیتام لبخند عم یباب

 " میایبا هم خوب کنار م یسیاش ، من رو گرتو نگران اون نب"

 

******** 

 

تام در اتاق  یکه باب ینیسنگ يورزش ها ینکرده بود ، و حت دایرا پ یسیهنوز هم گر لویشب ، و 9ساعت  تا

ببرد . تازه دوش  نیرا از ب لویو یتیکفا یاز ب شیدیگاراژش انجام داده بود ، تنوانسته بود ناام يباال يبدن ساز

که در باغ درختان گردو  دیسف یچوب هخان کیاتاق خواب  يتو يکالسکه ا یصندل کی يه بود و روگرفت

گردد  یبر م یبود تا وقت دهیاز مادرش خر شیجا را چند سال پ نیشهر ساخته شده بود ، نشسته بود . ا کینزد

تام محل  یباب یگ زدن ، ولنظرش ، تلفن شروع کرد به زن دییخودش آرامش داشته باشد ، در تا يبه شهر ، برا

 دستگاه بود . يرو غامیتا پ 19که چک کرده بود ،  يبار نی، آخر ریگ غامیپ يرو دنگذاشت و اجاز داد تلفن برو

تلوراسا ، مصاحبه کرده بود ، لوتر آمده بود به خانه اش تا  یمحل يچند ساعت گذشته او با روزنامه خبرگزار در

 یدانست چه کس یزن که نم کیو  شیمیقد يند ، دو تا از دوست دختر هابا او صحبت ک والیدر مورد فست
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 نیا نیاز او خواسته بود سر جلسه تمر رستانیفوتبال دب میت یشام دعوت کنند ، و مرب يبود، آمده بودند او را برا

 هفته حاضر شود .

تا دوباره  ندیبنش ییتنهارا بخرد و برود آن جا و در  یبود که قله کوه نیخواست ا یکه دلش م يزیچ تنها

قدر  نیحد تنهاست ، ا نیلحظه تا ا نیکه در ا نیآدم ها را داشته باشد . اگر از ا هیحوصله روبه رو شدن با بق

داند چطور  یسال دارد، و نم 33انداخت که  یم ادشی. تنها بودن ، به  دیخر یآمد ، حتماً آن قله را م یبدش نم

 ؟ ستیداند ک ینم گریآورد که د یم ادشیبال باشد . تنها بودن به فوت کنیباز کیاز  ریبه غ يزیچ

خالص  یسیخودش را از دست گر سیدهد چرا همان جا در ممف حیتوانست به خودش توض یهم نم هنوز

هم بود ،  یکرد . البته او دختر خوب یاو را شگفت زده م شیکه آن دختر مرتب با کارها نینکرده است، به جز ا

و بعد هم خودش را  ودرا خراب کرده ب نشیماش یسیرا که گر یکه داشت قسمت دیبه فکرش رس یدر حال نیا

را  یسیکه گر نیدرباره ا زیچ نیاو خوب بود . بهتر یکرد . ول یانداخته بود ، مرور م نیماش يچرخ ها يجلو

 یکرد ، به هر حال باب یم يتام را مجبور به چه کار یبود که مهم نبود او باب نیا یدور و بر خودت داشته باش

 کرد . یکردند ، خسته و کالفه نم یمردم خسته اش م هیکه بق يتام را آن طور

 

 

 

او را سرگرم  یسیگر نیصرف کند تا خودش باشد ، عالوه بر ا يانرژ یتام با او بود ، الزم نبود کل یباب یوقت

 شد . یمحسوب م ازیامت یلیخودش خ نیا یبرهه از زندگ نیکرد و در ا یم

حتماً خودش  شیحال کنجکاو نیو در ع تشیو معصوم یمانده بود ؟ با توجه به سادگ ياو االن کدام گور یول

 یدانسته او چطور خودش را به شهر رسانده است، فقط م ینم یکس لویدردسر انداخته بود . طبق گفته و يرا تو

تام بود  یباب نیماش يچمدانش تو هنوزاست . شده  دیدانستند رفته است به هتل ، چک حقوقش را گرفته و ناپد

 لیبه درد بخور تبد زیچ کیکه سوزانده شوند تا به  نیآن به جز ا يتو لیشد که وسا ینم لیدل نی. البته ا

کرده بود لباس  یسع یسیکه گر ی. زمان رشیز يداشته باشند . البته به جز لباس ها يگریشوند ، ارزش د

 یجالب يها ریتام متوجه شده بود لباس ز یبود باب دهیپر نیدر ماش يآورد و از رودر یشیرا به صورت نما شیها

 دارد .
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خواست مردم شهر فکر کنند  یانداخت و بلند شد تا لباس بپوشد ، نم نییپا یصندل يرا از رو شیتام پاها یباب

 راهنیپ کیانتخاب کرد ،  یمعمول نیج کیشلوار مارکدارش را کنار گذاشت و  نیگرد، بنابرا یدارد خودش را م

که اتاق را ترك کند  نیقبل از ا تجفت چکمه . درس کی، و  نیآست یب اهیکتان س قهیجل کیرنگ ،  یآب

حاال  ی، ول ندازدیکرده بود رفتن به شهر را عقب ب یاش را برداشت . هرچقدر هم که سع ییبرگشت و کاله کابو

 کرد . يشتریب ریشد تاخ ینم ،یسینشدن گر دایپ هیبا قض

بود رفت ، آن را با فشار دادن  واریکه به د ینیبود ، به سمت تابلو بالر میو تسل يدیاز ناام یبیکه ترک یحس با

 کیقفل باز شد  یرا که پشت آن قرار داشت وارد کرد ، وقت یرنگش باز کرد و رمز گاو صندوق ییقاب طال

 شستش باز کرد . اررا با فشآورد و در جعبه  رونیآن ب ياز تو یجعبه جواهر مخمل آب

 جام برتر قرار داشت . يجعبه ، انگشتر داخل

ستاره ها  يحلقه حک شده بود که گوشه ها روي بر – یآسمان آب نهیدر زم ییتا ستاره طال 3 _ میت نشان

اعداد  را با يباز خیالماس ها تار هیتا الماس زرد بزرگ هم در وسط حلقه کار شده بود . بق 3الماس نشان بود و 

جام برتر الزم  يکه انگشتر يزیچ -ودبزرگ و درخشان ب يدر اطراف حلقه حک کرده بودند . انگشتر یونانی

 داشت .

 کی شهیکه او هم نیرا به هم فشرد ، با ا شیکه حلقه را به دست راستش انداخت ، لب ها یتام ، موقع یباب

 یشناس ییبایبه ز یحلقه ارتباط نیسش به اح ینسبت به جواهرات مردانه داشت ، ول يندیاحساس ناخوشا

شده که در  يا ازنشستهب يها کنیاز آن باز یکیشد احساس کند  یحلقه باعث م نینداشت . دست کردن ا

 نیافتخارشان را مدت ها بعد از ا ییطال يکردند تا روزها یرا به دست م يانگشتر نیبود ا دهیسال ها د یط

شد ،  یتام مربوط م یکه به باب ییرا بگذرانند . تا جا ید ادامه دهند و زندگکه آن ها را پشت سر گذاشته بودن

 يروزها نیبهتر ادآوریانگشتر  نیانگشتر را به دست کند. ا نیهرگز نخواسته بود ا شیبعد از جراحت زانو

 که پشت سر گذاشته بود . ییبود ، روزها شیزندگ

که  يزیچ _رفتن بود  نیشهرِ در حال از ب کیمحبوب  که پسرِ نیو ا _تالروزا   يحاال با بودنش تو یول

داشت همان  یانگشت نگه م يانگشتر را تو دینداشت . در تالروزا  ، او با تیاهم یلیاو بود ، خ یخواسته قلب

دارد که چه  تیمردم چقدر اهم نیا يدانست برا یکرد ، چون م یاش را به دست م یقبل يکه انگشترها يطور

 کند . یم یزندگدر شهرشان  یکس
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بود که  يپارچه ا يزیقرار داشت . روم ییطال یدو صندل نیکه ب يگرد زی، به سمت م منیاتاق نش يتو رفت

تراشدار  يا شهیظرف ش کیاز روبان سبز داشت .  ییشده بود و حلقه ها یو بنفش نقاش یصورت يگلها شیرو

 ینیچ یگلدان کیو  عشق ياز خدا يمرمر سیتند کیبود با  يزیروم يخشک پر شده بود رو يکه با گل ها

وانتش را  يها دیتام گلدان را برداشت و کل یآن قرار داشت . باب يدسته گل بنفش تو کیرنگ که  یاستخوان

 آن درآورد . ياز تو

 یرنگ يها يواریبه اطراف اتاق انداخت و لبخند زد ، کاغذ د یگذاشت ، نگاه شیکه گلدان را سر جا نیاز ا بعد

کاناپه کوچک با روکش گلدار  کیاز کنار جمع شده بودند ،  ینیریبا طرح ش ییبا قالب ها یشمیابر يه ها، پرد

ها به  نیهمه ا دنیآمدند . با د یآن ها به فرش م يرو يکه کوسن ها یفوق راحت يها یو صندل تیچ

 باشد ، نسپارد .که از دستش ناراحت  یخانه اش را به خانم ونیکرد هرگز کار دکوراس يادآرویخودش 

ها هم ، هر  زیاز چ یقرار داشت . بعض شیبالشتک و کوسن رو ایگلدار ،  ای،  یصورت ایبود ،  شمیابر ای زیچ همه

هم نکند . از آن  يرو ادهیکرده بود ز یکه دوست دختر سابقش سع نیرغم ا یچهار مورد را با هم داشتند ، عل

از  یکیکنند ، هرگز نگذاشته بود  دایبه او پ دنیخند يب براخو لیدل کیخواست دوستانش  یکه او نم ییجا

بود که او  يخانه ا نیبود که ا نیا بی. عج نندیعکاس ها ، داخل خانه را بب ای ونیدکوراس يآن مجله ها

خانه  نیا یموضوع را متوجه شود ، ول نیا يکه نگذاشته بود احد نیآمد ، با ا یخودش واقعاً از آن خوشش م

 داد .  یم امشبه او آر ییایرو و یعروسک

 نیخانه ا نیکرد ، وارد شدن به ا یم يسپر یکامالً مردانه و ورزش ياغلب زمان عمرش را در فضاها چون

را از  شیکه پا يخودش آمده است . متاسفانه لحظه ا یاز روش زندگ التیتعط کیداد که به  یحس را به او م

 .دیرس یم انیبه پا التیتعط نیگذاشت ، ا یم رونیدر خانه ب

پرنده طوفان و وانتش در آن پارك شده بودند . او  نیبود که ماش ییگاراژ ساده و جادار پشت خانه ، جا کی

 يدرآورده بود ، برا یآپارتمان نقل کیکرده بود و کنارش هم  ياتاق بدنساز کیبه  لیگاراژ را تبد يطبقه باال

 ر از آن جا درآورند.س یکه ممکن بود بدون اطالع قبل ییمهمان ها

 نیکردند ، که ا یم يکه او نبود از خانه نگهدار یکردند ، مواقع یم یزوج بازنشسته که در شهر زندگ کی

به آن عالقه  ایدر دن يگرید ياز هر جا شیکه او ب ییشد ، چون ماندن در جا یشامل اغلب اوقات سال م

 شد . یقابل تحمل م ریمواقع غ یداشت ، بعض
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کرد ، آن طرف جاده ، محوطه فرود  تی، به سمت جاده هدا نگیپارک يشده جلو يزیز محوطه شن ررا ا وانت

بوته  نیب ییامن ، جا انهیآش کیدر  شیمایکه مالکشان بود ، ساخته بود و هواپ يگرید نیزم بیچند جر يرا تو

 قرار گرفته بود . یخاردار و وحش يها

تام به سمت جاده آسفالت  یعبور کرد . بعد از گذشتن آن ، بابوانت که پشتش خوك بار زده شده بود ،  کی

جاده مسابقه دادند . سپس رفته بودند به  نیا يآورد که با دوستانش تو یم ادیرا به  ی، آن شب تابستان دیچیپ

 17بود و باال آورده بود . آن موقع  دهخوردند ، او حالش بد ش یدنینوش یکه کل ییسمت جنوب رودخانه ، جا

را ندارد، و از آن به بعد  نیسنگ یالکل يها یدنیبود معده اش تحمل نوش دهیاله بود و از همان موقع فهمس

 کرد . یسبک مصرف م يها یدنینوش شهیهم

 نیجو اول يگذراند . تر یآن جا م سکرولیجو د يانداخت که با تر یمواقع ادیکردن به رودخانه او را  فکر

 يتام در سال ها یدوست باب نیبهتر يازدواج کرده بود . باد نزیب ين با باداو بود . اال یدوست دختر واقع

 مانده بود . جاهمان  يباد یرفته بود ول يگرید يایتام به دن یبود ، باب رستانیدب

که  یخواند ، موقع یکه در دانشگاه تگزاس درس م یکه سال دوم دیرا د یی، تابلو دیشهر که رس کینزد به

 ناختندش ، آن جا نصب شده بود :ش یم کایهمه آمر

 ، تگزاس  تالروزا

 نفر 4290:  تیجمع

 تام دنتون  یباب خانه

 تالروزا  رستانیدب انیخدا میت و

 ییداشته باشد به کار گرفت ، صحبت ها یها شانس يکابو میکه ت نیاستارز او را قبل از ا کاگویش میت یوقت

رفتن به شهر داالس به  يکه پسرشان به جا نیا رفتنیشهر پذ مردم يتابلو را بردارند . برا نیشده بود که ا

از سردمداران  يسر کیشد ،  یم دیتمد ارزاست کاگویش میبرود ، سخت بود و هر بار که قرار دادش با ت کاگویش

 کاگویش يکردن برا ياو عاشق باز یکنند . ول يادآوریاو را به اش  يها شهیکردند تا ر یشهر به او تلفن م

ها دالر به اون  ونیلیاستارز م میشده بود ، و ت یکه دن کال بو سرمرب نیز بود ، به خصوص بعد از ااستار

 يها التیا نیشده ، جبران کند (م : ساکن یانکی کی يکه تا حدود نیاو را از ا یکرد تا شرمندگ یپرداخت م

 کنند) یصدا م یانکیرا  یشمال
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کرد ،  یم یشد و مادرش هم همان جا زندگ یم یشهر منته يمناا ئتیه يکه به خانه ها يریتام از مس یباب

صحبت کرده بودند و قرار  یآن ها تلفن یآموزش شرکت کند ول ئتیعبور کرد ، مادرش مجبور بود در جلسه ه

با مرگ پدرش کنار آمده است . او  شکرد مادر یاواخر او فکر م نیگذاشته بودند آخر هفته با هم باشند . تا هم

اواخر او  نیحال ا نیداوطلبانه اش ادامه داده بود . با ا يها تیآموزش شده بود و به تمام فعال ئتیهمسئول 

نداشت  يتام کار یکه قبالً بابت آن ها به باب یتام در مورد مسائل یکردن از باب یشروع کرده بود به نظر خواه

 کجا برود ؟ التیتعطکه  نیا اینه ؟  ایالزم دارد  ریسقف تعم ایکه آ نیمثل ا يموارد

 يها یوابستگ نیا یاو انجام دهد ، ول يبرا يتام مادرش را عاشقانه دوست داشت و حاضر بود هر کار یباب

 کرد . یمادرش به دور بود و او را نگران م تیاز شخص رشیاخ

 یاصل ابانیشده بود ، رد شد و وارد خ نییتز ینارنج Tکه با حروف  یقطار گذشت، از برج آب ياز واگن ها او

 نیاز هم یکیانداخت که  ادشیبود به  اتریت نمایسر در ساختمان س يبهشت که بر رو والیفست غاتیشد . تبل

 دعوت کند . ارگانمسابقه گلف ست يو آن ها را برا ردیبا دوستانش تماس بگ دیروزها با

 کرد . یهنش مرتب ممهمان ها را در ذ ستیکه لوتر را ساکت نگه دارد ، ل نیا يحاال داشت برا تا

کرد ، به  یتام هنوز کار م یباب یآشپرخانه خانگ یاو از شهر بسته شده بود ، ول دیبازد نیبعد از آخر يپز ینیریش

که به او ربط داشته  یتالروزا  به اسم يدنتون . البته همه مغازه ها یقهرمان یی. و خشکشوB.Tاضافه کارواش 

 یآورد ، کس یم ادیکه او به  یی. تا جا دیرس یطور به نظر م نیمواقع ا یبعض ینشده بودند، ول يباشد نامگذار

 نیبود در جا ا دهیبود ، و اگر هم شن دهینشن ينامگذار نیا يتام رو یدر مورد توافق کردن با خود باب يزیچ

ه او ها دالر ب ونیلیم یمحل ي، کسب و کار ها کاگویکرد . در ش یحرف مسخره رد م کیمطلب را به عنوان 

کردند ،  یم نیکار را تحس نیمردم تالروزا  آزادنه ا یتا بتوانند از اسمش استفاده کنند، ول ندکرد یپرداخت م

 . رندیکه از او اجازه بگ نیبدون ا

جا تالروزا   نیا یول _کرد  یکار را م نیبود حتماً ا يگرید جاي اگر –روال را متوقف کند  نیتوانست ا یم اون

 ریکننده و غ جیگ شانیبرا یتام متعلق به آن هاست و هر نظر مخالف یبود که باب نیجا نظرشان ا نیبود . مردم ا

 قابل درك بود . 

بود و دوست  ابانیکه در گوشه خ یکوچک یاو به سمت خانه چوب نیخاموش بود ، بنابرا يگاراژ باد يها چراغ

جو  يخانه شد ، تر ییارد محوطه جلوو نشیکه ماش نیکرد ، رفت . به محض ا یم یآن جا زندگ شیمیقد

 . دیدر را باز کرد و به سمت او دو سکولیدر
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 "تام!!  یباب "

 ینیریتپل او شد ، لبخند زد . بعد از دو تا بچه و مدت ها بودن در حرفه ش کلیتام متوجه قد کوتاه و ه یباب

 تالروزا  بود . يزن ها نیباتریاز ز یکیدر نگاه او هنوز هم  ی، اندام موزونش را از دست داده بود ، ول يپز

 و او را بغل کرد : دیپر نییتام از وانت پا یباب

 "؟ يهم بود يا گهیاز خوشگل طور د ریوقت غ چی. تو ه زمیسالم ، عز "

 جو ، محکم او را زد و گفت : يتر

جلو بذار  ایدم ، ب یبهش نم یتیاهم یخرس چاق شدم ، ول نی، من ع یزن یحرف ها م نیاز ا شهیتو هم "

 " نمتیخوب بب

 یغیج جانی. او با ه ندیدستش بب يشناسانه دستش را جلو آورد تا او حلقه را تو فهیژست وظ کیتام با  یباب

 شد : یم دهیکه تا دوردست هم شن دیکش

! يهم خوشگل تره . اون الماس ها را نگاه کن ! باد يشه . از اون آخر یقدر خوشگله که باورم نم نی! ا ایخدا"

 "جاست ، و حلقه ش هم دستشه ! نیتام ا ی! بابیــــــــیباد

 _کرد  یبود و آن دو را نگاه م ستادهیکه تا به حال آن جا ا ییجا _خانه  ياز بالکن جلو ی، به آروم نزیب يباد

تام  یبابمرور شد و بعد  شانیتام قفل شد و ده ها سال خاطره برا یچند لحظه نگاه او و باب يآمد . برا نییبه پا

 . دید يآشنا را در نگاه باد يآن دلخور

 انیخدا میخودنما که ت يمو رهیت کنی. آن باز دیرس یمسن تر به نظر م يساله بودند ، باد 33که هر دو  نیا با

به نظر  افهیهنوز هم خوش ق یدور کمرش چاق شده بود ، ول یو افتخار برده بود ، حاال کم تیرا به سمت موفق

 آمد . یم

 "تام  یسالم باب "

 " يباد "

 

شروع شد  لیدل نیجو دوست بوده، نداشت. مشکالت آنها به ا يتام با تر یاول باب نکهیبه ا یآنها ربط نیب تنش

از  یکیتگزاس رسانده بودند، اما تنها  التیا 3AAAرا به مسابقات  "يتالروزا  ها"تام با هم  یو باب يکه باد

 نیشود. با ا يحرفه ا کنیباز کیآنها توانسته بود  زا یکیکند، و تنها  دایراه پ "یت وی"آنها موفق شده بود به 

 کردند. یرا فراموش نم نیا چکدامیهم بودند و ه یمیحال آنها دوستان قد
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 ".نیتام رو بب یباب دیانگشتر جد ،يباد"-

 و به سمت آنها گرفت. دیکش رونیتام انگشتر را از انگشتش ب یباب

 "؟یش کنامتحان يخوا یم"-

تام  ینبود. باب نطوریا يباد يشد، اما درباره  یم دهیزخمش پاش يحرف نمک رو نیبود، با ا يگریهر مرد د اگر

را داشت.  اقتشانیاز آن الماسها را داشت، همانطور که خودش هم ل ییحداقل چند تا اقتیل يدانست که باد یم

شش  ی. از وقتنیوسط زم ن،یبلند، کنار زم وتاه،ه بود؟ کتام پاس داد یچند بار به باب يسال، باد نیدر طول چند

 بودند. هیانداخت و آنها با هم همسا یبه او توپ م يسالشان بود، باد

 انگشتر را گرفت و داخل انگشت خود کرد. يباد

 "ارزه؟ یچقدر م يزیچ نیهمچ"-

 "بشه. ییدونم. فکر کنم چند هزار تا ینم"-

 "حدس رو زدم. نیآره، منم هم"-

دانست  یتام م یگران کار هر روزش است، اما باب يکردن انگشترها متیکرد که انگار ق یرفتار م يطور يادب

 ماند.  ینم یباق شانیبرا یجو در آخر ماه پول ياو و تر

 "؟يآبجو بخور هیتو و  يایب يخوا یم"-

 "تونم. یامشب نم"-

 یلندا صحبت کنم. گلندا تازه طالق گرفته و مگ دمیدوست جد يباهات درباره  دی. بایت یب الّای"گفت:  يتر

 "ببره. ادیداره تا مشکالتش رو از  ازیکه اون ن یهست يزیدونم تو درست همون چ

پوست  دیخانم سف هیبه  یتو اتفاق ،ينگرانشم. باد ییجورا هیجو، اما دوستم گم شده و من  يواقعا متاسفم تر"-

 "مگه نه؟ ،ينداد هیکرا نیمسخره ماش يو الغر با موها

 شهر بود. نیماش ي هیکرا یندگیگاراژ، صاحب تنها نما تیریعالوه بر مد يباد

 "لمه؟ینه. اون هم جزء افراد ف"-

دردسر  يترسم خودش رو تو ی. میشم بهم زنگ بزن یممنون م یلیخ ش،یدیاگه د"تام سر تکان داد.  یباب

 "انداخته باشه.
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گلندا صحبت کنند.  يدرباره  يرد و قول داد در مالقات بعدآنها صحبت ک يبا هر دو گرید یتام کم یباب

 نیآورد و آن را به سمت بهتر رونیانگشتر سوپر بول را از انگشتش ب يشد، باد یرفتن م يهمانطور که آماده 

 دوست سابقش گرفت.

سفانه فرصت واقعا سرم شلوغه و متا ندهیچند روز آ يمن تو"را در دو طرف خود نگه داشت.  شیتام دستها یباب

و از  يدار ی. چرا نگهش نمنهیخواد انگشتر رو بب یدونم اون دلش م یم ی. ولنمیمامانت رو بب امیندارم که ب

 ".رمیگیپسش م امیتا آخر هفته م ؟يدیطرف من نشونش نم

 کار است و انگشتر را دوباره در انگشتش کرد. نیتام بهتر یباب شنهادیسر تکان داد که انگار پ يطور يباد

 ".شهیخوشحال م یلیمطمئنم خ"-

دان هورتون رفت که  يتام به سراغ ر یکرده است، باب هیکرا ینیماش یسیاحتمال که گر نیرفتن ا نیاز ب با

مورالز  يجوز تیشهر، و در نها یتاکس يهوند بود؛ سپس به سراغ دانل جونز، تنها راننده  يگر ستگاهیا ریمد

 ی. بابدیکش یسرك م گرانید یدگنشست و در زن یخانه اش م يجلو يپله  يعمر خود را رو شتریرفت که ب

 ياز مرزها یبه راحت شهیکرده و هم يفوتبال باز يادیز ییایپوست و اسپان اهیپوست، س دیسف يتام با بچه ها

 شهر رفته بود، با آنها هم سفره شده بود و یاز اهال ياریبس يشهر عبور کرده بود. او به خانه  یو قوم ينژاد

که به سراغشان  ياز افراد چکدامیه عشیوس یارتباط يکرده بود، اما با وجود شبکه  یهمه جا احساس راحت

خود را  يدیاو انگشتر خود را در انگشت ندارد، ناام دندید یحال، تمام آنها وقت نیبودند. با ا دهیرا ند یسیرفت گر

 قرض پول داشتند. به ازین ایتام با او بودند و  یبداشتند که خواستار مالقات با يدختر ایابراز کردند و همه 

انجام  بهیغر يراننده  کیاز  یمفت يمانند سوار يکار احمقانه ا یسیتام مطمئن شد که گر یباب ازدهی ساعت

 یدرست و حساب يتگزاس آدمها التیا یاهال شتریکرد. ب یم وانهیتام را د یفکر کردن به آن باب یداده است. حت

 دیبع ،يبشر عتیاش به طب نانهیخوش ب اریبس دیبا د یسیهم وجود داشتند؛ و گر وانهید، اما افراد دبودن یو خوب

نکرده چمدانش را  یکه چرا او سع دیفهم یرا هم نم نیتام ا یاز آنها انداخته باشد. باب یکینبود که خود را به 

 افتاده باشد؟ شیبرا یاتفاقکند،  دایپ یفرصت نکهیتوانسته. نکند قبل از ا ینم دی. شاردیپس بگ

 سیپل سییر ،يتاکر مبویتا با ج ستدیبا سیپل ستگاهیا يگرفت جلو میفکر را پس زد و تصم نیتام ا یباب ذهن

 یآورد، اما وقت ینم ادیآن را به  لیتام دل یبودند. باب زاریاز دوران دبستان از هم ب مبویصحبت کند. او و ج دیجد

 یم حیترج مبویج يتام را به بو*سه ها یباب يهاپر اعالم کرد که بو*سه ها يرپا گذاشتند و ش رستانیبه دب

 یم دایپ يبهانه ا مبویآمد، ج یتام به شهر م یشده بود. هر وقت باب لیو خصومت تبد نهیتنفر به ک نیدهد، ا
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کند و به او  رفتارش را عوض سیپل سییتوانست تصور کند که ر یتام نم یکرد تا رذالت خود را نشان دهد و باب

شانس خود را  نیآخر ندازد،یتالروزا رو ب سیبه سازمان پل نکهیگرفت قبل از ا میتصم نیراکمک کند. بناب

 امتحان کند.

شد. اورئو  یتالروزا  شناخته م یرسم ریغ یدر غرب شهر قرار داشت و به عنوان مرکز اجتماع "نییکو يدر"

هرگز نتوانسته بود به آن دست  کایامر یمدن ينچه را که قانون گذارموفق شده بودند آ زیستیم يو آقا زاردزیبل

 قرار داده بود. گریکدیکنار  کسان،ی یگاهیدر جا اتمام مردم تالروزا  ر ویک يتحقق ببخشند. د نجایکند، در ا دایپ

 نیبود. ماشام و پارك شده  یب کیفورد برونکو و  کی نیکه ب دیرا د یشد، وانت نگیتام وارد پارک یباب یوقت

دانست. از  یتام اسمشان را نم یکه باب ییایاسپان نیو چند ماش کلتیآنجا پارك بودند، چند موتور س يادیز يها

به روبرو  یلیتام تما یداخل بود که باب تیجمع يکه وسط هفته بود، آنجا چندان شلوغ نبود اما آنقدر ییآنجا

کند که  ییتوانست او را وادار به آمدن به جا ینم زیچ چید، هنبو یسینگران گر نقدریشده با آنها نداشت. اگر ا

جمعه شبشان  يها يروزیپ رستانشیدوران دب يها یمیکه او و هم ت ییاش بود؛ جا یمیقد يهایگورستان شاد

 گرفتند. یرا جشن م

ز بلندگو استفاده دانست اگر نخواهد ا یشد. او م ادهیگوشه پارك کرد و با اکراه از وانتش پ نیتام در دورتر یباب

کرد کاش مجبور نبود وارد آنجا  یاست، اما باز آرزو م یسیاعالم گم شدن گر يروش برا نیعتریسر نیکند، ا

درست  ییاز آدمها یستیخواست ل یتام م یباب از یآمد. اگر کس رونیآشنا ب یباز شد و اندام ویک يشود. در د

 گرفت.  یقرار م يتاکر مبویاسم ج يباال قایدق ریِسا لندیاسم وِندارد،  دنشانیبه د یلیکند که آن لحظه اصال تما

رزاتک از  یکیشد، چون صاحب الکترون دیبه ناام لیمتوجه حضورش نشود تبد ریسا نکهیتام به ا یباب دیام تمام

 دستش در هوا مانده بود، گفت: انیم یلیوان یفیق یو همانطور که بستن ستادیآمد، ا نییجدول پا يلبه 

 "دنتون."-

 تام سر تکان داد. یباب

اش زد. هر کس چشمش به صاحب  یبه بستن يشده بود، گاز رهیتام خ یسرد به باب یهمانطور که با نگاه ریسا

از  یکی نکهیمزرعه دار است تا ا کیکرد او  یافتاد، فکر م یم نیو شلوار ج يرزاتک در آن بلوز طرح اسکاتلند

تام ثروتمند است. او مرد  یباب ياندازه  هو تنها فرد تالروزا  که ب ک،یرونصنعت الکت يتجار يمغزها نیبهتر

چهره اش پرجذبه  یتام نبود، اما محکم و استوار بود. در سن پنجاه و پنج سالگ یباب يبود، به قد بلند یدرشت

کوتاه و مجعدش  ي. موهادیایتوانست کامال جذاب به حساب ب یکه نم دیرس یبه نظر م دهیبود، اما آنقدر نتراش
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 ینیاصال عقب نش شیموها شیخط رو یبود، کوتاه اصالح شده بودند ول دایدر آن پ يخاکستر يکه رگه ها

حق عبور از  یپوست چیو اعالم کرده بود که ه دهیپوست سرش کش يرو ینامرئ يمرز رینکرده بود. انگار سا

 مرز را ندارد. نیا

در مارچ گذشته با  نکهیتام قبل از ا یرزاتک پخش شده بود، باببسته شدن  يدرباره  یعاتیکه شا ییآنجا از

در فقر و  ریسا ياو به دست آورد. وِ يدرباره  يادیتوانست اطالعات ز یکه م ییصاحب آن مالقات کند، تا جا

 يدردسرساز بود، برا ینوجوان ی. وقتودتالروزا  بزرگ شده ب یلیر يرهایمس يدر آن سو ینادرست ي وهیبه ش

 فهیخانه ها. انجام وظ وانیبه المپ ا يکوچک گرفته تا سنگ انداز يها يافتاد؛ از دزد یبه زندان م يزیچهر 

 يآ یآمد، از ج رونیاش تمام شد و ب فهیوظ یفراهم کرد. وقت شیبرا یبه او نظم داد و شانس ییایدر يرویدر ن

به  یلیکند. بعد از فارغ التحص افتیدر یمهندس ي) استفاده کرد تا درجه ییایدر يروین ینظام يای(مزا لیب

و  دیرس وتریکامپ يبه صدر صنعت در حال توسعه  یاستعداد و سرسخت يریبوستون رفت و در آنجا با به کارگ

شد و  يدختر بازدواج کرد، صاح نیاش را بدست آورد. او همچن یونیلیدرآمد م نیو پنج ساله بود، اول یس یوقت

 از همسرش جدا شد.

بعد از  یوقت لیدل نیکردند، او هرگز به شهر برنگشت. به هم یم يرویپ ریسا یتالروزا  از زندگ یاهال نکهیا با

رزاتک  یکیکه به الکترون يبا عالقه ا شیو شرکتش بازنشسته کرد و هجده ماه پ یشغل یخود را از زندگ نکهیا

کرد، همه متعجب شدند. رزاتک  اعالم رکتش نیا ياداره  يرا برا لشیداد به شهر برگشت و تما ینشان م

است. بعد از آن، شش ماه  دهیدانست او چرا آن را خر ینم چکسیکم بود، و ه یلیخ ریبا شهرت سا يمرد يبرا

را به سان  شیو قراردادها زاتیخواهد کارخانه را ببندد و تجه یم ریسا نکهیبر ا یپخش شد مبن یعاتیشا شیپ

 نیتنها به ا ریکه سا دندیرس جهینت نیشهر به ا یکند. از همان زمان اهال شانیاجرا آنجامنتقل کرده و در  ویآنتون

. تا ردینداشتند، انتقام بگ ياش با او رفتار بهتر یدر زمان کودک نکهیتا از شهر بخاطر ا دهیرزاتک را خر لیدل

 . دانجام نداده بو عهیشا نیرفع ا يبرا یحرکت ریدانست، سا یتام م یباب کهییجا

 ".يکه از دست عصا خالص شد نمیب یم"تام اشاره کرد:  یباب ي دهید بیآس يبه زانو یفیق یبا بستن ریسا

که مجبور بود با عصا راه برود، فکر کند.  یطوالن يتام منقبض شد. او دوست نداشت به آن ماهها یباب فک

 نکهیبه ا ریکردن سا یضرا يبزرگان شهر برا يگذراند، در جلسه  یمارچ گذشته که دوران نقاهت خود را م

 زاریب ریتام به شدت از سا یجه بود و بابینت یکارخانه را انتقال ندهد، با او مالقات کرده بود. آن جلسه کامال ب

 توانست انسان باشد. یرا خراب کند، نم يشهر یآنقدر ظالم بود که بتواند خوش یشده بود. اگر کس



  

 

یاکتابخانه نودهشت پسیلیف زابتیسوزان ال  –بهشت من تگزاس   

wWw.98iA.Com ١٠٣ 

 کوتاه انداخت. يعلفها انیز آن خورده شده بود ما یرا که کم یمچش، بستن عیبا حرکت سر يوِ

 "؟يایکنار م یچطور با بازنشستگ"-

 "کردم. یکار رو م نیا شیگذره، چند سال پ یخوش م نقدریدونستم ا یاگه م"گفت:  يتام با سرد یباب

 ".یبش نمایس يقراره ستاره  دمیشن". دیسیانگشت شَستش را ل ریسا

 "شهر بکنه. نیرد اکم پول وا هی دیاز ما با یکی"-

 "دنتون. نمتیب یم"آورد.  رونیب بشیاز ج نیماش دیدسته کل کیلبخند زد و  ریسا

 "؟یتام، خودت یباب"-

 

شده بود به گوش  نگیپارک يکه همان لحظه وارد محوطه  یاُلدز آب کیمانند زنانه از سمت  غیج يصدا نیا

 یکردند، با سرعت به سمت آنها آمد و وقت یم جیورق بر يتام باز یساموئلز که سالها با مادر باب ی. توندیرس

او با خصومت در هم رفت.  ادش يدر حال صحبت است، در جا خشکش زد. چهره  یمتوجه شد او با چه کس

 مرد تالروزا است. تمام شهر او را طرد کرده بودند. نیمنفورتر ریسا يشد که وِ ینم قتیحق نیمنکر ا چکسیه

ام و  یب کیتکان داد و به سمت  یتون يبرا يرا در مشت گرفت، مؤدبانه سر دهایاو کل تفاوت بود. یب ریسا

 رنگ رفت. یشراب

پر  ي هیبا حاش یابانیمستعمرات در خ يبه سبک دوره  یبزرگ دیسف يخانه  يتام روبرو یبعد، باب قهیدق یس

 يرو ییجلو ينور از پنجره هاشد،  یم کیشد. همانطور که به خانه نزد ادهیدرخت پارك کرد و از وانتش پ

 جغد شب بود، درست مثل خودش.  هیشد. مادرش  دهیرو پاش ادهیپ

به  نکهیگرفت قبل از ا میتام افزوده بود. او تصم یباب یبود، به نگران دهیرا ند یسیگر ویک يدر د چکسیه نکهیا

فرد گمشده به ذهن مادرش  کی کردن دایپ يبرا يدیراه حل جد ندیداشته باشد و بب یبرود، توقف مبویج دنید

 یتام زنگ را فشرد چون نم یباب اماداشت،  ینگه م یگلدان شمعدان ریز دكی دیکل کیرسد. مادرش  یم

 خواست او را بترساند.

 یبرنج ياز جنس چوب قره قاط با کوبه ا يو درِ قرمز یمشک يکرکره ا يدو طبقه پنجره ها کیش ي خانه

 ي مهیآژانس ب نیبه موفق تر لیکوچکش را در طول چند سال تبد ي مهینس بآژا نکهیداشت. پدرش بعد از ا

تام در آن بزرگ شده بود،  یباب هک يبود. خانه ا دهیخانه را خر نیتام به کالج رفت ا یباب یتالروزا کرد، وقت
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 ير آن سوکرد و د يگردشگر يبه جاذبه  لیآن را تبد يبود که شهر به طور احمقانه ا یکوچک ییالیو يخانه 

 شهر قرار داشت.

 "سالم قند عسلم."لبخند زد.  د،یتام را د یدر را باز کرد و باب يسوز یوقت

وارد خانه شد و او  د،یشد، خند یم دهیداشت توسط مادرش با آن نام ادیبه  یکه از وقت یاسم دنیتام با شن یباب

تام حلقه کرد و او  یا دور کمر بابر شیدستها يسر او گذاشت. سوز يرا در آغوش گرفت و چانه اش را رو

 رامحکم به خود فشرد.

  "؟يخورد يزیچ"-

 "دونم. فکر نکنم. ینم"-

همه اتاق دارم، اون خونه رو  نیا نجایمن ا یدونم چرا وقت ینم"شد.  رهیبه او خ یمیبا سرزنش مال يسوز

 ادیز ایکم الزان هیشپزخونه. آ يتو ای. بيخور یدونم که نم یتام. م یباب ،يخور ی. تو درست غذا نميدیخر

 "اومده.

 ".ادیخوب به نظر م"راهرو انداخت و گفت:  يگوشه  یبرنج یجا لباس يتام کالهش را رو یباب

اصال "خورده بود، گفت:  نیپ ياش از اخم پوزش خواهانه ا یشانیکه پ یبه سمت او برگشت و در حال يسوز

و  دیرس یجور کارها م نیپدرت به ا شهیهم ؟یصحبت کن با سقف ساز یدوست ندارم مزاحمت بشم، اما تونست

 "کنم. کاریچ دیبا ستمیمن مطمئن ن

تام را  یکرد، باب یرا نظارت م یدولت يمدرسه  ستمیس يکه قاطعانه بر بودجه  یاز زن يدیترد نیچن دنیشن

 . اوردیخود ن ينگران کرد اما احساسش را به رو

 ".یدست به کار بش دیبه نظر من با گه،یم یخوب متی. انگار قامروز بعد از ظهر باهاش تماس گرفتم"-

توانست به  یبسته اند. او اصال نم منیبه اتاق نش یمنته ییکشو يبار متوجه شد که درها نیاول يتام برا یباب

 : دیکه در آن اتاق بسته باشد و با کج کردن سرش به آن سمت اشاره کرد و پرس اوردیب ادی

 "چه خبره؟"-

 ".گمیغذا بخور. بعد بهت ماول "-

 در جا متوقف شد.  دیشن يو خفه ا بیعج يصدا یحرکت کرد، اما وقت يتام به دنبال سوز یباب

 "اونجاست؟ یکس"-
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 يآماده  یروشن یآب یشمیآمد، متوجه شد مادرش با ربدوشامبر ابر رونیسوال از دهانش ب نیلحظه که ا همان

 يدرباره  یهرگز حرف يپدرش فوت کرده بود، سوز یرد. از وقتاحساس ک یخواب شده است. انقباض دردناک

 رفت و آمد نداشت.  يردبه آن معنا نبود که او اصال با م نینزده بود؛ اما ا گرید يمالقات با مرد

بود و  ییبایندارد. مادرش هنوز زن ز یدخالت چیمادرش است و او حق ه یزندگ نیتام با خود گفت ا یباب

خواست او تنها باشد. اما هر چقدر  یتام مسلما نم یشد، داشت. باب یم بشیرا که نص يداستحقاق هر ذره شا

از پدرش  ریغ يبا مرد مادرشخواهد از فکر بودن  یکرد م یکرد خودش را قانع کند، باز احساس م یم یسع

 بزند.  ادیفر

 امیخواستم سرزده ب یم. نمکن یمن درك م ،ینیب یرو م یکس ياگه دار ن،یبب"را صاف کرد:  شیتام گلو یباب

 "و مزاحمتون بشم.

 "تام... یاوه، نه. واقعا باب"بود:  رتزدهیح يسوز

 "اسنو اونجاست. یسیگر"ور و آن ور کرد و ادامه داد:  نیشال دور کمر ربدوشامبرش را ا او

 "؟یسیگر"-

 یره ترك کرده بود! وقتاو را زه یسیداد. گر تیرا به عصبان شیتمام وجودش را گرفت و بالفاصله جا آرامش

 کرده، او با مادرش گرم گرفته بود.  یشهر فکر م يها ياز جو یکیدر  یسیگر يداشته به مرده 

 "سر در آورد؟ نجایچطور از ا"گفت:  یآرام و قاطع يتام با صدا یباب

 "بزرگراه سوارش کردم. يمن تو"-

 "...یدونستم! از اون احمق لعنت ینه؟ م ستن،یداد که با یها دست تکون م نیماش يداشت برا"-

همونطور که خودت هم احتماال "مکث کرد:  دیبا ترد يسوز "نگه داشتم. دمش،ید ی. من وقتستین نطوریا"-

 "کم از دستت دلخوره. هی یتصور کن یتون یم

 "که دلخوره! ستین یاون تنها کس"-

 نع او شد. ما شیبازو يرو ياما دست سوز د،یچرخ ییکشو يتام به طرف درها یباب

 "خورده. دیدنیتام، اون نوش یباب"-

 "خوره. ینم یدنینوش یسیگر"شد.  رهیتام به او خ یباب

 "هام رفته بود. یدنینوش خچالی زاتیسر وقت تجه یسیبه خودم اومدم که گر یمتاسفانه من زمان"-
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را  شیتر کرد. دندانها یانتام را عصب یکوبد، باب یم زیم يرا رو یدنینوش يها شهیکه ش یدر حالت یسیگر تصور

 به سمت در رفت، اما دست مادرش دوباره مانعش شد. يگریهم فشرد و قدم د يرو

 "؟یدون یم يزیشن چ یخورن شاد و شنگول م یم یدنینوش یکه وقت ییآدمها يتام، درباره  یباب"-

 "آره."-

 ".ستین یآدم نیهمچ یسیگر"را باال برد:  شیابرو کی يسوز

 

 

 

 هفتم فصل

 

 

کاناپه جمع کرده بود. صورتش لک  يرنگ آشفته، خود را رو یمس يچروك شده و موها يبا لباسها یسیگر

 یداشته باشند، اما باب ییبایز ي هیتوانستند گر یزنها م یشده بود. بعض یسرخ و دماغش صورت شیدار، چشمها

 . ستیجزئشان ن یسیکه گر دیرس جهینت نیتام به ا

توانست  ینگاه کرد نم یسیبه گر یتام فروکش کرد. وقت یباب تیکه عصبان دیرس یظر مقدر درمانده به ن نیا او

 پیاستر* نیمآب است که بدتر سیینشسته است، همان خانم جسور و ر شیکه روبرو فیزن ضع نیباور کند ا

ش را خراب کرده؛ بِرد یپرتاب کرده و ت امت یباب نیرا انجام داده، مانند گلوله خود را به سمت در ماش خیتار زیت

درباره  يکوبنده ا یبد صحبت کرده بود، سخنران یشخدمتیدر واپرز با پ ریاسالگ مک کوا یکه وقت یهمان زن

 سر داد. یآزار جن*س ي

پر از زنبور کُشنده حبس شود.  یدر اتاق ان،یگر یبودن در کنار زن يداد به جا یم حیترج شتریتام معموال ب یباب

 توانست استثنا قائل شود. یدوست او شده بود، م ییطورها کیبود و  یسیزن خاص گر نیکه ا ییاما از آنجا

بمونه. موقع شام حالش خوب بود، اما  نجایازش خواستم شب رو ا"تام نگاه کرد:  یبه باب یبا درماندگ يسوز

 "شده. ينجوریا دمیبرگشتم خونه، د رانیمد اتیه ياز جلسه  یوقت

 "کنه. یحتما داره شلوغش م"-

 اشک آلود نگاهش کرد و سکسکه کرد. يتام سرش را بلند کرد، با چشمها یباب يصدا دنیبا شن یسیگر
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 "همخواب بشم. یبا کس"... گرید ی... هق هق "تونم یهرگز نم گهید"هق هق کشدار...  کی...  "حاال من"-

پشت  دیدارم که با سمسیکر کیاما به نظرم چند تا کارت تبر ن،یمن رو ببخش"به طرف در حرکت کرد:  يسوز

 "کنم. شونیسینو

 يکاناپه  يگشت که رو يدستمال کاغذ يکورمال کورمال دنبال جعبه  یسیرفت، گر رونیب يسوز یوقت

و آن را  دیکش رونیب یتام جلو رفت، دستمال یکند. باب داینتوانست آن را پ شیاش بود، اما بخاطر اشکها يکنار

 شیلب ها نیاز ب يزیبرانگگربه مانند تاسف  يو صدا دیلرز یم شیهاکه شانه  یسیدر دست او گذاشت. گر

 یسیکه گر دیرس جهینت نیتام کنارش نشست، به ا یباب یشد، صورتش را درون دستمال فرو برد. وقت یم دهیشن

 است.  دهیاست که در تمام عمرش د یآدم مست نیزتریبدون شک رقت انگ

 "؟يها خورد یدنینوش نیاز ا کیچند تا پ زمیزع ،یسیگر"گفت:  یمیتام با لحن مال یباب

 "زنم. الکل پناهگاه ضعـ... ضعفه. ینـ... نم یدنیمن لب به نوش"گفت:  شیهق هق ها نیب یسیگر

 "فهمم. یم"تام شانه اش را نوازش کرد:  یباب

 يه باالتام ک یاز باب یرنگ و روغن یدر دستش داشت به نقاش یسر بلند کرد و همانطور که دستمال یسیگر

 سمسیکر ي هیرا به عنوان هد ینقاش نیتام هشت ساله بود، پدرش ا یباب یبود، اشاره کرد. وقت زانیآو نهیشوم

را که با آن بزرگ شده بود در  یو سگ ودعلفها نشسته ب يتام چهار زانو رو یباب ینقاش نیبه مادرش داد. در ا

 .یپارکزنگ به نام اس ییبزرگ و طال يسگ شکار کیآغوش داشت؛ 

و دوست  نیریش يبچه  هیباورش سـ... سخته که "به طرف تابلو گرفت.  عیسر یانگشتش را با حرکت یسیگر

 "بشه! یآدم منحرف، خودپسند، نابالغ، زنـ... زن*باز، شغل دزد و خائن نیبه همچ لیتبد یداشتن

کردن  هیگر یبتون یکن یفکر م ،زمیعز ،یسیجالب تره. گر ينجوریا یزندگ"به او داد.  يگریتام دستمال د یباب

 "م؟یحرف بزن ییدو تا میتا بتون یرو تموم کن

 دیچرا؟ چون با یدونیتونم تـ... تمومش کنم. م ینم چوقتیه"نامتعادل تکان داد.  يا هیسرش را در زاو یسیگر

 "دم.ب یمـ... مـ... مردگ يکنم و بو ینیزم بیس يعمرم رو صرف خوردن پو... پوره  ي هیبـ... بق

بدنت خشک  شه؟یم یچ یتمامِ مدت دور و بر مـ... مرگ باش یوقت یدونیم"کرد و ادامه داد:  يگریهق د هق

 "!شهیم
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شه. من دارم  یبدنم داره خشک م"کرد.  ریتام را متح یگذاشت و باب شی*نه هایس يرا رو شیدستها یسیگر

 "!رمیم یبـ... بخوابم، م یبا کس نکهیبدون ا گهیشم. حاال د یخشک م

 "؟يکه باکره ا نهیمنظورت ا"خشک شد.  یسیگر يشانه  يتام رو یباب دست

 "مثل من باشه؟ یختیر یخواد با آدم ب یدلش م یالبته که باکره م! ک"-

 "عسل. ،يهر مرد سالم و پرشور"اعتنا باشد:  یحرف ب نیتوانست نسبت به ا یتام آنقدر آقا بود که نم یباب

 "هه هه!"-

 برداشت. گرید یبرداشت و دستمال شی*نه هایس يرا از رودستانش  یسیگر

 "گفتم. يجد"-

 تام را خوب درك کرد! یباب يحرفها ،یبا وجود مست یسیگر

 "ثابت کن."-

 "؟یچ"-

 "االن. نیاالن. آره! هـ... هم نیبـ... باهام باش. هم"-

 

 

 دنشان کرد. رفت و شروع به باز کر دشیبلوز سف ییجلو يبه طرف دکمه ها یسیگر يدستها

 .ردیلبخندش را بگ يرا نگه داشت و تمام تالشش را کرد تا جلو یسیگر يتام دستها یباب

 "بکنم. يکار نیو حالت بده همچ یمست نقدریا یتونم وقت یکار رو بکنم دلبندم. نم نیتونم ا یمن نم"-

 "زنم. یلب نم یدنی! قبال هم بهت گفتم، من به نوشستمیمن مـ... مست ن"-

تام به خودش  یبا بلوزش مشغول شد. تا باب انهیو ناش دیکش رونیتام ب یباب يدستها انیدستش را از م یسیگر

برجسته  يبه تن داشت که پر از قلبها ینازک یصورت ریبدون بلوز کنارش نشسته و فقط لباس ز یسیبجنبد، گر

 شده بودند.  دهیپاش یسیگر ي*نه یس يقلبها رو نیبود. انگار ا

کرد درست مانند  یواکنش نشان داد. محکم آب دهانش را قورت داد. احساس م هیثان 0,9تام در  یباب بدن

 نیدر دلش نگران ا شهیهم د،یرس انیاش به پا يکار یزندگ نکهیشدن است. بعد از ا وانهیدر حال د یسیگر

نگران شده بود... از آن  شتریب یاش را هم از دست داده است، اما حاال حت یعاطف يموضوع بود که محرکها

 خود شده است.  یروح و کسل کننده از خود ب یب نیچن نیا يزیچون متوجه شد با چ
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من  ي. ز... زنانه هایبا من بخواب يخوا یتو نم"افتاد:  هیو فورا به گر دیتام را د یحالت صورت باب یسیگر

 ".يبزرگ دوست دار یلیخ یلیخ ي. تو فقط بدن هاکنیکوچ یلیخ

کوچک  يرا از آن زنانه ها شیتواند چشمها یدانست چرا نم یتام نم یرا گفته بود، اما باب قتیحق یسیگر

آورده بود  نییپا ياش را به حد یبود که خسته بود و بازگشت به تالروزا  دفاع احساس نیا لشیدل دیبردارد. شا

 دار نکند.  حهیا جرر یسیگر اساتتام مواظب بود احس یداد. باب یواکنش نشان م يزیکه در مقابل هر چ

 "نداره. یتیکنه، اهم یهاش م ییزن از دارا هیکه  ي. اندازه در مقابل استفاده ازمیعز ستین نطوریا"-

بدونم  دیکنم. از کجا با کاریچ دیکه دارم با يزی... چـیدونم با اون چ یمن نم"هق هق کنان گفت:  یسیگر

که تا حاال بهم شهامت داده،  يتنها مـ... مرد یبدونم وقت دیانشونم نداده؟ از کجا ب چکسیتا حاال ه یوقـ... وقت

 "بب*وسه؟ روپام  يتونه رو یم دیپرس یازم م شهیمتخصص پا بوده که هم هی

دوباره بلوزش را  یسیخواهد گر یدانست که دلش م یرا م نینداشت. اما ا یکی نیا يبرا یجواب مناسب یباب

 بپوشد. 

هم  یلباس چیمطمئنم اگه بدون ه": ستادینامتعادل سرپا ا یسیبردارد، گر نیزم يروخم شد تا بلوز او را از  یوقت

 ".يخوا یکنم، منو نم پیجلوت استر*

 زشتش است. یدامن ملوان يمشغول باز کردن دکمه  انهیناش یسیگر دیتام فورا سرش را بلند کرد و د یباب

 "...زمیعز ،یسیگر"بلند شد:  عیسر و

کرد  یفکر م یتوانست تعجبش را پنهان کند. چه کس یتام نم یرها شد و باب شیپا کنار قوزك یسیگر دامن

در آن شب کفش و  یسیرا در خود پنهان کرده است؟ گر ییبایو ز فیاندام ظر نیچن ختیر یب يآن لباسها

بود.  ادهستیتام ا یباب يجلو ،بود دهیاش پوش یاصل يلباسها رِیکه ز ییجورابش را در آورده و تنها با لباسها

 کشیو بار دهیکش يداشت که با پشت گرد و متناسب و پاها یکیدرست بود که بدنش کوچک بود، اما کمر بار

 یلیتنها دل ،يبا اندام پر و عضله ا ییاز عمرش با زنها یمیتام با خودش گفت گذراندن ن یهماهنگ بود. باب

در روز سفت نبودند،  کیبا دو ساعت اروب یسیشود. ران ها و پشت گر یسیاست که باعث شده جذب ظاهر گر

زنانه  یعیبدن طب یسینشده بودند. گر يفوالد يبه رشته ها لیتبد يبا وزنه بردار شیشانه ها ي چهیو ماه

 گرد. گرید يو در قسمتها ف،یقسمتها نرم و ظر یداشت، در بعض

قابل  ریوسط آن شد، واکنشش غ یو قلب بزرگ صورت یسیگر رِیز يتام متوجه ست بودن لباس ها یباب یوقت

 يخانه  منیجا، در اتاق نش نیکند... درست هم ادهیجا پ نیداشت که افکارش را هم يدیشد لیکنترل بود. او م
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بدنش خشک شده است  فتگ یم یسی. دوست داشت مطمئن شود آنطور که گریچشم اسپارک يمادرش و جلو

را  یخشک نیگرفته استفاده کند تا ا ادیکه تاکنون  ییقه هاخواست از تمام ح یبود، دلش م نطورینه. اگر هم ای

 ببرد. نیاز ب

کشت.  یملحفه که او را نم ریز یسیگر زهیداد. گذراندن چند ساعت با دوش یتام را قلقلک م یفکر دهن باب نیا

تام در  یکه باب يزیچ نی. آخردیکش ریخود را به تصو تیانسان دوستانه بود. سپس واقع ییطورها کیکار  نیا

 نکهیاز دست آنها خالص شود، نه ا کرد یم یبود. او سع گریزن د کیداشت،  اجیاش احت یحال حاضر در زندگ

 چیداشت، ه ییرابطه ها نیساله از چن ستیب يتجربه ا نکهیاضافه کند. در ضمن، با ا ونشیبه کلکس يگریزن د

مرد  کی دنیممنوعه، با د ي وهیم دنیچش يبرا اقیرابطه نداشت که با وجود بالغ بودن و اشت یوقت با زن

 برود.  شیپ یقلب يلُــ*ــخت تا مرز سکته 

قرار داد. جلو رفت تا  ریاو را تحت تاث د،یبار یم یسیکه از صورت گر یتام سنگدل نبود و فالکت یباب نحالیا با

 شدند.  یکیکه  دیتام چسب یبه باب يو طور دیکش يو جانسوز قیآه عم یسی. گرردیرا در آغوش بگ یسیگر

بودن و  یمیقد يبو یسیشدت داشت. گر يکه مانند موشک چهارم جوال ختیتام فرو ر یدرون باب يزیچ

 فیتام نرم، و پوست لط یباب يچانه  ریزشتش ز ي. موهااسیمثل اسطوخودوس و  ییداد، بو یم ینیریش

حرکت داد و  نییپا به یسیستون فقرات گر يتام انگشتانش را رو یبود. باب شمیانگشتان او مانند ابر ریپشتش ز

بخاطر  شهیتعجب کرد. هم دیآ یچقدر در آغوشش کوچک به نظر م یسیمتوجه شد گر یتر رفت. وقت نییباز پا

 داشته باشد.  يدرشت تر کلیکرد ه یمآب او، فکر م سییر عتیطب

 "م؟یبا هم بخواب میخوا یاالن م"دور گردنش حلقه شد:  یسیگر يدستها

رسد نگران هم  یمتوجه شد او همانقدر که مشتاق به نظر م یسیاز لحن گر دش،یشد لیام با وجود تمات یباب

پوست بدنش نشست.  يرا لمس کرد و رو یسیلباس گر يتام باال یباب ي. انگشتهادیهست، و در دل خند

 یبه زن یکیاز نزد اساتشاحس نکهیپشت گرد او گذاشت و او را محکم به خود چسباند. از ا يرا رو شیدستها

از  گر،یکرد. از طرف د یاحساس شرم م یتواند از خود دفاع کند، کم ینم یکرده که از شدت مست انیطغ

 گذشت و واکنشش قابل درك بود.  یم يادیرابطه اش مدت ز نیآخر

 ".زمیهنوز نه عز"-

 "م؟یهمو ببو*س میتون یاوه. م"-

 ".میکار رو بکن نیا میبه نظرم بتون"گفت: نگاه کرد و  یسیتام به صورت اشک آلود گر یباب
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تام سرش را خم کرد و  یاش. باب ییدر وسط لب باال یبا قوس ده،یداشت؛ بزرگ و کش یخوب يلب ها یسیگر

 قوس گذاشت.  نیا يرا رو شیلب ها

همزمان تام را  یحالت او باب نیا تیقرارش را گذاشته؛ و معصوم نیبود که اول یمثل نوجوان یسیگر ي*سه هابو

نداشته باشد.  يبا مرد نیاز ا شتریب يساله تجربه ا یس یکرد. اصال درست نبود که زن یزده و ناراحت م جانیه

 . دیایکنار ب حالت نیبا ا یسیتا گر ،یکرد، فقط کم قیتام بو*سه اش را عم یباب

 يشرویپ يبه او اجازه  یمیرا از هم باز کرد و با آه مال شیکه لب ها دینکش یگرفت و طول ادی عیسر یسیگر

 داد. 

خودش  یکه به پرعضلگ یسیگر يماتحت زنانه  يرا رو شیتام دستها یداد. باب یو اشک م وهیم يمزه  او

اعصاب  يو اخالقها یمآب سییتر کرد. همانطور که او را در آغوش داشت، ر قینبود حرکت داد و بو*سه را عم

 یباکره بوده، م کیکه با  يبار نیآخرچند سال از  قایدق اوردیب ادیباعث شد به  یسیبرد. گر ادیخردکن او را از 

 گذرد. 

تام به شدت  یاو کرد. بدن باب دنیشروع به بو*س یسیو بعد گر دیدهانش شن يجلو یکوتاه يتام ناله ها یباب

د. گذشت و بلندش کر شیرانها يو آنها را رو دیکش رونیب یسیرا از لباس گر شیواکنش نشان داد. دستها

 ختنیمتوجه شد در حال عرق ر امت یرا گرفت. باب شیو شانه ها دیچیتام پ یناخود آگاه دور کمر باب یسیگر

 يجا رو نیاست و هم یچه کس یسیکرد گر یگرفت، فراموش م یخودش را نم يحاال جلو نیاست. اگر هم

 ییورد، چند درِ قفل نشده و تابلوآ یکه، حال به خاطر م یکرد. اتاق یخود م يمادرش، او را برا منیکف اتاق نش

 است.  دهمعصوم دارد که به آنها زل ز يبچه  کیاز 

 "...یسیگر"-

را از دور گردنش  شیگذاشت و بعد دستها نیزم يرا از دور خود باز کرد، او را رو یسیگر يتام پاها یباب

 برداشت. و ادامه داد:

 ".میبر شیکم آرومتر پ هی دیبا زم،یعز"-

 "افته. یم یبعدش چه اتفاق يخوام بهم نشون بد یم خوام. ینم"-

 ".يندار یاز بو*سه آمادگ شتریب يزیچ يکه تو االن برا نهیا قتی. اما حقنمیب یآره، دارم م"-

به او پشت کرد، لباس خودش  یاو را بردارد. وقت يرا محکم از خود دور نگه داشت و خم شد تا لباسها یسیگر

 را در حد مرگ شوکه کند! یسیت گرخواس یرا مرتب کرد. چون نم
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که دامنش را بست، در باز شد و مادرش وارد  نیرا به او پوشاند و هم یسیگر يلباسها یتام با چرب زبان یباب

 شد.

 "حالش چطوره؟"-

 و گفت: دیاش را باال کش ینیب یبا ناراحت یسیبدهد، گر یتام بتواند جواب یباب نکهیاز ا قبل

 "خوا با من بخوابه. ی. اون نمستین پسر شما اصال جنتلمن"-

 هی یدلگرم ي هیحرف ما نیا"تام را نوازش کرد:  یباب يبازو د،یدرخش یم یاز خوش شیکه چشم ها يسوز

 "مادره.

برگشت:  یسیآمد. او به طرف گر یدور و بر زنها بود و تجربه داشت که امشب به حساب نم يتام آنقدر یباب

فردا اول  لوی. وینباش يزیخوام نگران چ یو ازت م یبخواب نجایامشب ا دیبا . توزمیحاال به من گوش کن عز"

 ".دنتید ادیصبح م

 "نه؟ ن،یخونه ندار يتو يناجور لمیف چیشما ه"نگاه کرد:  يتام به سوز یتوجه به باب یدوباره ب یسیگر

 هیحاال ما دو تا ": حلقه کرد یسیگر يبه پسرش انداخت، سپس دستش را دور بازو ینگاه یتیبا نارضا يسوز

 ".میباال دار يبه سمت طبقه  کیکوچ يرو ادهیپ

 راحت شد. الشیبدون اعتراض همراه مادرش رفت، خ یسیگر دید یتام وقت یباب

تام به  یپله گذاشته بودند که باب يبرداشت. آنها پا رو یجا لباس يدنبال آنها به هال رفت و کالهش را از رو به

 :دیمادرش نگاه کرد و پرس

 "از اون شراب ها خورده؟ کیچند پ قایدق"-

 "سه تا."جواب داد:  يسوز

تام  یرا در آورده و از باب شیلباسها کیتنها سه پ دنیبا نوش یسیتوانست باور کند. گر یتام نم یتا! باب سه

 خواسته بود با او بخوابد. 

 "مامان؟"سرش گذاشت:  يرا رو کالهش

 "زم؟یبله عز"-

 "آبجو بشه. يجعبه  کیبکن، فقط اصال نذار نزد يخوا یم يهر کار"-

 

*** 
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گذشت،  یم يسوز يخانه  وانیبه ا یمنته ییرا سوزاند. همانطور که از در کشو یسیگر يمعده  نیریآسپ

 نیالدوله از پرچ نیام چیبودند. پ دهییدر امتداد پشت خانه رو يکاغذ يآفتاب اواسط صبح چشمانش را زد. گلها

آن  يرو ایو چند گل مگنول کانپِ يدرخت گردو کیبود و  ختهیقرار داشت آو اطیطرف ح کیکه در  يساده ا

 ،یشمعدان يقرار داشت و تمام سال پر از گلها ریآفتابگ يرنگارنگ در نقطه ا يانداخته بودند. باغچه ا هیسا

سوت  يبا صدا کوتاه يآب پاش در کنار چند درختچه  کیبود.  دیو سف یصورت یو اطلس یگل تلفن ،يداوود

 داد. یو طراوت م یتازگ يبو یصبحگاه یآب پاش نیا زا زیبود و همه چ یمشغول آب پاش يمانند

باغچه  يو روبرو دهیآن پوش يدر جلو یروشن با طرح طوط یشرت یو ت یشلوارك طرح ارتش یسیگر زبانیم

 .زانو نشسته بود. او سرش را بلند کرد و لبخند زد يخوردن، رو يِکوچک سبز ي

 "کرِگ رفت؟ زهیدوش"-

کرد و  یشد. اخم مانیانجام داده است، پش يدیحرکت شد نیبا سرش چن نکهیسر تکان داد و فورا از ا یسیگر

 و در همان حال گفت: ندیپله بنش نیاول يخم شد تا رو اطیرفت. با احت وانیا يدر انتها يآرام به سمت سوز

 "خواد دوباره استخدامم کنه. یم لویو"-

 "؟آره"-

 "تام. یباب اریبه عنوان دست د؛یتول اریاما نه به عنوان دست"-

 "اوه!"-

 "کنم. یفکر م شنهادشیبهش گفتم به پ"-

بود  یتنها لباس نی. ادیچیپ شیچروك شده بود، دور پاها یاش را که به طور افتضاح یدامن لباس ملوان یسیگر

 داشت. او ادامه داد: که داشت، چون چمدانش هنوز در صندوق عقب تاندربِرد قرار

سوء  تیاز مهمون نواز ،يکه برام کرد ییمتاسفم. بعد از تمام کارها شبیچقدر بابت د یدون ینم ،يسوز"-

که  یحرکت نیخودت برات دردسر درست کردم. رفتارم شرم آور بود. شرم آورتر يخونه  ياستفاده کردم و تو

 "عمرم انجام دادم. يتو

 "مگه نه؟ ،یداشت یآروم یزندگتو واقعا "لبخند زد.  يسوز

 "شه. ینم لیکه دل نیا"-

 "ممکن بود ناراحت بشه. یبهت وارد شد. هر زن يشوك بد روزید"گفت:  یبا مهربان يسوز

 "من خودم رو بهش انداختم."-
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 "موضوع رو فراموش کرده. نی. مطمئنم تا االن کامال ازمیعادت داره عز زهایچ نیاون به ا"-

دار  حهیتام خود را باخته اند، غرورش جر یبوده که در مقابل باب یزن نیاز چند یکیصرفا  کهنیاز فکر ا یسیگر

 را انکار کند.  قتیتوانست حق یشد؛ اما نم

 "ذاره؟یزنها م يرو يفوق العاده ا ریتاث نیهمچ شهیاون هم"-

 ".دهیخودش قرار م ریهمه رو تحت تاث بایاون تقر"-

آورد و  رونیب یچنگک لیب کیقرار داشت،  شیحامل ابزار که کنار زانوها سبز رنگ یکیاز ظرف پالست يسوز

 اش کرد، و در همان حال ادامه داد: يسبز يشروع به نرم کردن خاك اطراف باغچه 

 هیهم  شهیورزشکار بود و هم نیبهتر یتام آسون گذشته. اون از بچگ یباب يوقت ها برا شتریب یزندگ "-

 "دانش آموز ممتاز بود.

بدهد، در دل به خود اخم کرد.  ادیداده بود تا به او خواندن  شنهادیتام پ یچطور به باب نکهیا يادآوریبا  یسیرگ

اش گرفت تا عطرش  ینیب يانگشتانش له کرد و آن را جلو نیاسطوخودوس را ب اهیاز گ ینازک يشاخه  يسوز

را پاك کرد و  شیاو دستها یداد و وقتبه حرفش ادامه نخواهد  يکرد سوز یفکر م یسیرا استشمام کند. گر

 دهان باز کرد، تعجب کرد.

 یکنه. حت يکرد براشون قلدر ینم یمحبوب بود. پسرها دوستش داشتند چون سع گهید يبچه ها نیاون ب"-

موضوع متنفر بود؛ به  نیتام از ا یاومدن خونه. البته باب یم يبهانه ا هیرفت، دخترها به  یدبستان م یوقت

 يفرستادن و تو یم شقانهعا يکردن. اونها براش متن ها اهیکالس چهارم که روزگارش رو س يخصوص تو

 "گذاشتن. یسر به سرش م یافتادن. پسرها هم با بدج*نس یمدرسه دنبالش راه م اطیح

 سخت بود. شیثابت ماند و لحنش آرام و شمرده شد. انگار انتخاب کلمات برا لیب يرو يسوز يدستها

و  دیخونه کش يقلب بزرگ قرمز کنار ورود هیشده،  نزیجو بِ يکه حاال تر سکولیجو در يروز تر کی"-

تام با سه تا  یکه باب دیکش یاون داشت اطرافش رو هم گُل م». جو است يتام عاشق تر یباب«کنارش نوشت 

ه، به طرف کن یکار م یجو چ يتر دیتام د یباب یخونه ظاهر شدن. وقت کینزد يرو ادهیپ ياز دوستهاش تو

 "تا حسابش رو برسه. دیدو ییجلو اطیح

موضوع چقدر باعث  نیتوانست تصور کند ا یدانست، اما م ینُه ساله نم يپسرها يدرباره  يادیز زیچ یسیگر

 تام شده است.  یخجالت باب
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ماال احت"بودند، از سر گرفت.  دهییرو حانیر يبوته ها کیکه نزد ییحمله اش را به سمت انبوه علفها يسوز

 یجو چ يبودن که تر دهیشد. اما اونها د یماجرا م انیپا نیبودن، ا دهیصحنه رو ند نیپسرها ا ي هیاگه بق

اونو  خواستهیتام م یگفت که باب هاخنده و به اون ریجو هم زد ز ي. تردنیخند ینوشته و همه شون داشتن م

 "مشت زد به بازوش. هیشد و  یتام هم عصبان یببوسه. باب

 "نُه ساله قابل درکه. يبچه  هیواکنش از  نیظرم ابه ن"-

 يتام تر یباب دید د،یرس ییکه به در جلو نیو هم دیسر و صدا رو شن تیپدرش قابل درك نبود. هو ياما برا"-

چشم  يتام رو گرفت و بلندش کرد، و درست جلو یپسِ گردن باب رون،یجو رو زده. با سرعت جت از خونه زد ب

 تیبود که هو ي. اون تنها باربودنشده بود، دوستهاش هم شرمنده شده  ریتام تحق یباب دوستهاش کتکش زد.

شرم آور تر از زدنِ زن وجود نداشت؛ و اون  يمرد کار هی يتام دست بلند کرد، اما به نظر شوهرم برا یباب يرو

 "رو قبول کنه که پسرش فقط نُه سالشه. قتیحق نیخواست ا ینم

درس  نیبود و هرگز ا یمیصم یلیتام با پدرش خ یباب"نشست.  شیکف پاها يحت رونارا يبا چهره ا يسوز

 ادیخوب  يادیدرس رو ز نیکنم ا یوقت ها فکر م یاما بعض اد،یبه نظر احمقانه ب دیرو فراموش نکرد. شا

 "گرفت.

 "ه؟یمنظورت چ"-

تام کردن. اما  یباب میقدت یچند سال چند تا زن خودشون رو دو دست نیا يتو یحدس بزن یتون ینم یحت"-

 ایفوتبال باشن، متاهل باشن،  يخوان طرفدارها یکنه؛ حاال م نیاز اونها توه یکیبه  یحت دمیمن هرگز نشن

ادبانه فاصله ش رو  یب يکلمه  هی یتام تونسته بدون گفتن حت یدونم، باب یکه م ییزن. تا جا غیمفت خور و ت

 "ست؟ین بیبه نظرت عج نیحفظ کنه. ا

 يدور زدن زن ها به جا ياون برا"نه.  ایداند  یتست فوتبال م يدرباره  يزیچ يدانست سوز ینم یسیگر

 "کنه. یاستفاده م يتر دهیچیپ یلیخ ياز راهبردها یگستاخ

خودش هم خبر داشته باشه  ستمیشده که مطمئن ن کیکارش با گذشت سالها اونقدر اتومات نی. و اقایدق"-

 "قابل نفوذ شده. ریچقدر بزرگ و غکه دور خودش ساخته  يسد
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 ریهندونه ز یزنه، کل یتام فوق العاده ست. اون به زنها لبخند م یباب"فکر کرد و گفت:  يلحظه ا یسیگر

زنها  نیکنه که هر کدوم از ا یم يکه دوست دارن بشنون و کار گهیبهشون م ییزهایچ ذاره،یبغلشون م

 "کنه. یکه دلش بخواد، م يهر کار قایاحساس ملکه بودن بکنند. بعد دق

 

 

کرد،  یباهوش تر عمل م تیاگه هو نمیب یکنم م یحاال که فکر م"سر تکان داد.  ینیغمگ ي افهیبا ق يسوز

 نیدونست ا یم دیبا تیکرد. هو ینم یگردوند و توجه یرو بر م شیجو مشت زد رو يتام به تر یباب یوقت دیبا

نبود،  یخشن يکه هرگز بچه  محساس اون لحظه ش بوده. اون ها انیب يعکس العمل برا هیتام  یحرکت باب

 نیجو هم حالش خوب شد. اون اول يدونه که تر یشد. خدا م یجور عادت نم هیکار براش  نیپس مسلما ا

 "تام بود. یباب یدوست دختر واقع

 نیا شیچند وقت پ یکه وقت نهیمسخره ش ا ينکته "هم فشرده شد.  يرو يبه زهرخند يسوز يلبها

موضوع  نیدونه ا یکار درست رو انجام داده. به نظرم اصال نم قایتام آوردم، گفت پدرش دق یباب ادیموضوع رو 

 "چقدر براش گرون تموم شده.

 یپیاستعداد، خوش ت ت،یتام به وفور صاحب جذاب یتام گران تمام شده باشد. باب یباب يمطمئن نبود برا یسیگر

 یزن چی. به اعتقاد او هدید یرا در حد خود نم یکس ادش،یز یبا خودخواهنبود اگر  بیو هوش بود. پس عج

*نه یبا س ،يگراند يویاهل اوها يساله  یزن س کیخوب باشد. مسلما نه  شیوجود نداشت که برا نیزم يرو

 .ختیر یب يکوچک و موها يها

باصفا نگاه کرد.  يباغچه  . چند لحظه به آنستادیسبز رنگ برگرداند و ا یکیرا داخل ظرف پالست لیب يسوز

 و رو شده هوا را پر کرده بود. ریو اسطوخودوس و خاك ز حانیعطر ر

 "کنم. یکه توش احساس آرامش م هیتنها مکان نجای. انجامیا يمن عاشق کار کردن تو"-

نکرده  کار را نیکرد که ا یبه زبان آورده و آرزو م یکامال خصوص یانگار حرف د؛یرس یخجالت زده به نظر م او

 داشت، ادامه داد: یکه ظرف ابزارش را بر م یبود. در حال

 شنهادیکه افتاد مانع قبول پ یاتفاق يبذار دیاما به نظر من نبا ،یسیبه من نداره گر یربط چیه نیدونم ا یم"-

 یب. بايهم که ندار يا گهید يِکار شنهادیو پ ،يبرگرد ویبه اوها يخوا یکه نم یبشه. خودت بهم گفت تیشغل



  

 

یاکتابخانه نودهشت پسیلیف زابتیسوزان ال  –بهشت من تگزاس   

wWw.98iA.Com ١١٧ 

 يتو مفهوم داشت، برا يکه برا ياونقدر شبیزنها خودشون رو جلوش ببازند عادت داره؛ مطمئنم د نکهیتام به ا

 "نداشته. یتیتام اهم یباب

 زد و وارد خانه شد.  یبخش نانیلبخند اطم يسوز

خصوص  دردناك بودند، به یلیجمالت خ نیکرد، اما ا یآرام کردن خود را درك م يبرا يتالش سوز یسیگر

بود.  زیاو همه چ يتام برا یکه باب یتام مهم نبود، در حال یباب يدارند. او برا قتیدانست کامال حق یکه م

دلش را باخته  دیترس یبود که م نیکرد ا یناراحتش م شتریتام باخته بود؛ اما آنچه ب یخود را در برابر باب یسیگر

 باشد.

 يا دهیهم فشرد، اما فا يآن روبرو شود چشمانش را محکم روخواست با  یکه نم یقتیقیبا دانستن ح یسیگر

کار را بکند. همان طور که دستانش را  نیتوانست ا یگفت و و حاال هم نم ینداشت. او هرگز به خود دروغ نم

تام دنتون شده  یعاشق باب گذشته يروبرو شد که در طول هفته  قتیحق نیکرد، با ا یحلقه م شیدور زانوها

. دیرس یشده بود که کامال دور از دسترس به نظر م يعاشق مرد يکننده ا دیشدت و به طور ناام است. او به

 دارشید نیکه با اول يزیشد. آن چ یخنده محسوب م يبرا ینبود، موضوع نانهیغمگ نقدریعشق ا نیاگر ا دیشا

 شده بود. انیآشکار نما یقتیآن شراب کُشنده به صورت حق دنیبا نوش ،تام در وجودش شکل گرفته بود یبا باب

که  ییزهایدرست همان چ یعنیاز اندازهسرکش و جسور بود؛  شیتام ب یتاب بود. باب یتام ب یباب يبرا دلش

سال درونش راکد مانده بود،  نیکه چند یاقیتام را با تمام اشت ینتوانسته بود باشد. او باب چوقتیه یسیگر

جذب  زین یسیشده، گر يقدرتمندو  بایز يکه مفتون قو يا ختهیبال و پر ر يدوست داشت. مانند پرنده 

شد دوباره احساس  یتام باعث م یباب یذات تیتام شده بود. اعتماد به نفس و جذاب یباب یکیزیف ییبایز

 کند.  یو جوان یسرزندگ

نه *یرا به س شیهمانطور که زانوها یسیعمر گذشته است. گر کی يشش روز به اندازه  نیکرد ا یم احساس

پر زرق و  یو شغل یزندگ يدرباره  شیاهایکرد. رو يادآوریتلخ را به خود  تیواقع نیکرد، ا یم کتریاش نزد

اش نداشت. او داشت  یواقع یندگبا ز یبود و تناسب يدیدر اوج ناام یافتنیدست ن ییایرو وود،یبرق در هال

شد  یدردناك مواجه م تیواقع نیال با ارا تحمل کند. حا نیتوانست ا ینم گریزد و االن د یخودش را گول م

 یمنجر به زندگ لیندمیشغل احمقانه با و نیکشد. ا یانتظارش را نم وودیدر هال يا ییجادو یزندگ چیکه ه

 یماجراها تمام م نیا يهمه  یوقت دیبا یسینبود. گر شیب یتوهم اهایآن رو يشد. همه  ینم یجیمه يِکار
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بود که به آن  ییگرفت. آنجا جا یسالمندان را از سر م شگاهیدر آسا يرستارگشت و پ یبر م يگراند ویشد، به ن

 تعلق داشت. 

سالمندان نبود  شگاهیآسا نیدانست ا یکرد. حاال م ریسراز یسیرا در بدن گر یبیحس آرامش عج تیواقع قبول

ه بود. او عاشق اداره روح کرد یاش را ب یاش بود که زندگ یروح کرده بود، بلکه خود زندگ یاو را ب یکه زندگ

کرد  یحس م شهیجدا کرده بود، چون هم شیشغل خودش را از هم سن و سالها نیبود، اما با ا شگاهیکردن آسا

 یخود را وقف آن م یکرده بود و تمام زندگ یسالمندان مخف شگاهیاست. او خود را در آسا یبیو غر بیآدم عج

 کرد.  یل نگاه مشغ هیبه آن تنها مانند  دیکه با یکرد؛ در حال

سال داشت و آنقدر  یکرد. او فقط س یم یخاص جانیآرامش بخش باغچه او را فرا گرفته بود و احساس ه عطر

 یدهد. اما آنطور که تصورش را کرده بود... نه با فرار کردن. بلکه م رییاش را تغ یجوان بود که بتواند زندگ

داد که به او بخندند  ینم یتیاهم گریکند. او د یرس زندگعمرش را بدون ت يبه بعد، هر لحظه  نیخواست از ا

تام را با تمام وجود دوست  یشروع، باب يخواست برا یکُشتند؛ و م یکه او را نم زهایچ نیطردش کنند... ا ای

 داشته باشد.

راها، ماج نیکرد به خودش بقبوالند که با تمام شدن ا یبه تپش افتاد. اصال شهامتش را داشت؟ سع یسیگر قلب

در  ندازد،یب نییرا داشت که خود را از نوك کوه به پا نیدل و جرات ا ایبرگردد. اما آ شگاهیمجبور است به آسا

قابل تحمل  ریزمان کوتاه غ نیتوانست ا یم ایاو را خواهد کُشت؟ آ شیپا ریز نیداند زم یم یبه خوب کهیحال

 را از دست ندهد؟ يشمندارز ي هیثان چیو ه اوردیتام را تاب ب یبا باب یهمراه

 یشخص اریوجودش را فرا گرفت. او دست جانیاز نشاط و ه یداد، موج یطور که ذهنش را سر و سامان م همان

به او داده بود، لذت  يمرد معروف که قلبش را به طور احمقانه ا نیبا ا شیشد و از تمام لحظه ها یتام م یباب

کرد... تمام لبخند ها و  یم رهیانداخت را در ذهنش دخ یبه او م تام یکه باب ییتمام نگاهها یسیبرد. گر یم

تام با  یباب دیکرد. شا یتام م یباب میکه راه داشت خود را تقد ییگذاشت و تا جا یرا کنار م اطیحرکاتش را. احت

 یم تام یباب میخود را تقد یشرط چیبدون ه یسیهم نه! اما در هر صورت گر دیکرد، شا یاو رابطه برقرار م

 از خاطرات باشد.  يا نهیبماند، گنج شیکه برا يزیمدت تنها چ نیبا تمام شدن ا بوداگر قرار  یکرد، حت

او را  يوجود تیگذاشت واقع یم دیتام داشت نبا یکه به باب يادیعشق ز نیبست. ا يبا خودش عهد یسیگر

 تیو جذاب ادیمهربانش را... استعداد ز اریو قلب بس دیشد یاو را... خودخواه يهایبد ای ی... خوبردیبگ دهیناد
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 یفقط م یسیپا بگذارد. گر ریز زینش را نیشد قوان یباعث م دیعشق نبا نیفوق العاده اش را. ا يافسون کننده 

 بود که داشت.  يزیتنها چ نینبود، ا یتام کاف یباب يبرا نیاگر ا یخودش باشد و حت دیدانست چطور با

و  ییکابو یبا کاله کلیدرشت ه يکابو کیتام را در ذهن تجسم کرد؛  یچشمانش را بست و باب یسیگر

بود،  دهیپاش یسیگر يگَرد رو نی. ادیپاش یرفت گَرد ستاره به اطراف م یراه م یکه وقت يکُشنده، مرد يلبخند

 و تشنه اش داده بود و وارد قلب در هم فشرده اش شده بود.  دهیتازه به بدن خشک یجان

 

کرد،  یم يکه دلش بلند پرواز یرا نخواهد داشت، و در حال یخوش انیتام دنتون پا یبا باب دانست که یم او

لنگرش را محکم کند. قرار نبود که در برابر، عاشق او بشود. مردان فوق العاده  تیداشت تا در واقع اجیعقلش احت

 نیتوانست از ا یکه او م یا راهبود. تنه يعاد يکننده ا دیزنان فوق العاده بودند، و او به طور نا ام يبرا

انسان  کیشده که مثل  يبود که هرگز فراموش نکند که عاشق مرد نیا دیایب رونیاحساسات دست نخورده ب

با او کردند.  گرانیکه د يهمانند کار رد،یرا از او بگ يزیداد که چ یبود. احساس احترام به او اجازه نم يافسانه ا

 یکند. و وقت افتیرا از او در يزیچ شیکه به جا نیا دیسپرد، نه با ام یه او مب یقلب احساساتخودش را بدون 

اسنو تنها کس در  یسیکه گر اروردیب ادیتواند به  یبودند، حداقل م دهیمرد که فرشتگان او را بوس نیتمام شد، ا

 را از او طلب نکرد. يزیاو بود که هرگز چ یزندگ

 - يبود، به کاروان قهوه ا مانیپش يرانگریو میتصم نیاز گرفتن چنهنوز  یسیکه گر یساعت بعد، در حال کی

 یاو، و خود آگاه یشد. با وجود اتفاق شب گذشته، مست کیتام واگذار شده بود، نزد یکه به باب يا یطوس

که  نیانجام شود. اگرچه قبل از ا دیبا او رو در رو شود، به هر حال با یقصد داشت تا با سخت داالکتشافش،یجد

 آمد. نییبروکس پا یتواند از پله باال برود، درِ مجاور کاروان باز شد و ناتالب

و روحش تا  د،یشده بود د شناخته»دیرابرت جد ایجول«را که با عنوان  يگریباز يسبزه  يآمدن پا نییپا یسیگر

وجود با شکوه م نیتوانست با ا یتام م یرا که باب يعاشقانه ا يپرواز کرد که توانست تمام صحنه ها ییجا

کرده بود،  یاو، که حاال آن ها را دم اسب ي رهیت يقهوه ا ياز موها یالیمتوجه  یسیآورد. گر ادیداشته باشد به 

 شیاز هر گونه آرا يکه صورتش عار نیاو کم نکرده بودند. با وجود ا ییبایاز ز يذره ا یکه حت ییشد. موها

داشت:  يبرجسته ا يها یژگی. ودیرس یبه نظر م رینفس گ اریو چهار ساله بس ستیب گریباز نیبود، اما ا

 کیچروك و  نِی. شلوارك پرچدیسف يدندان ها یو حت ض،یعر یسبز، دهان يها شمچ ره،یپرپشت و ت يابروها

 طراحش بودند. یاصل يبود، انگار که آن ها نمونه  دهیپوش یلباس بلند صورت
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 "بروکس هستم. یسالم، من ناتال"کرد.  زد و دستش را دراز يلبخند دوستانه ا یسیگر به

از عکس  یلیخ"خورد.  یفیدست دادن برگشت، تکان خف يبرا یاو وقت ی. از حرکت ناگهان"اسنو یسیگر"

 "م. یهوادار واقع هیهاتون لذت بردم، خانوم بروکس. من 

من رو "گرفت .کاروان قرار گرفته بودند، ژست  ي هیتا شده که در سا یومینیآلوم یجفت صندل کی مقابل

 ".میحرف زدن دار يما وقت برا نیبنابرا ده،یاالن خواب سیصدا کن. الو یناتال

مثل  ياما قصد نداشت که شانس گپ زدن با شخص مشهور ست،یک سیدانست که الو یاصال نم یسیگر

 ریرا به تاختام  یبا باب ییارویداد تا رو یدستش م یخوب يبروکس را از دست بدهد، مخصوصا که بهانه  یناتال

که  نیو من و همسرم از ا نقصه،و  بیع یکه روابط شما ب دمیاز آنتون شن"گفت:  ینشستند، ناتال ی. وقتاندازدیب

ها  نیکه بهتر می. ما فقط مصمم هستمیکن یم یازتون قدردان د،یکن یاداره م یتوجه کم نیشما اون ها رو با چن

 ".میفراهم کن سیالو يرو برا

را  گریباز يدیکند، اما نا ام یتوانست تصور کند که او درچه مورد صحبت م ینم یسیکه گر نیبا وجود ا یحت

 .افتیاو  یبندگیاز فر شتریب

شروع  سیکه الو نی. به محض امیندار مانیکه من و آنتون به برنامه ها ا نهیبهتون بگم ا دیکه با يزیچ نیاول"

 یکنه. من و آنتون م یرو قبول نم یمکمل چی. اون هشیاریبخوام که برام  یخواد، م یبه سر و صدا کنه، غذا م

که ما تو خانواده  نهیمون بابت ا گهید ی. نگرانبکنهکار رو  نیتونه ا یمادر م ریاون سالم باشه، که فقط ش میخوا

شش ماه اول  يتو سیهم الو نیهم ي... برا کهیحساس و آلرژ یلیپسرعمو داره که خ هی... آنتون میدار يآلرژ

 "مگه نه؟ د،یکن هیته یپستان ي هیبراش تغذ دیتون یمادر بخوره. شما م ریتونه ش یقط مف

 کیوجودش را از  شهیهم الیخ نیدر آغوشش تصور کرده بود، و ا یبارها خودش را با کودک یسیگر "اوه، بله."

 گهید زیکه چ ستین يادینوزاد، شش ماه زمان ز هی ياما برا "دردناك بود.  یکرد که کم یناگوار پر م یتلخ

 "و غالت بخورن. ریش دیکردم که اون ها با ینخوره؟ من فکر م يا

شش ماه  ياصال! برا"بدهند.  کیداده که به کودك آرسن شنهادینگاه کرد که انگار او پ یسیبه گر يطور یناتال

 یلیبده. خ حین توضها رو براتو نیگفتم ا یبه آنتون م دی. باهیکامل يمادر غذا ریبچه فقط ش هی یاول زندگ

ماست. اون آخر هفته ها پرواز داره،  ییداج نیاول نیو ا ،یدون یلس آنجلس تجارت داره، م يسخته... اون تو

 "اما هنوز هم سخته.
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داشته است که او را با پرستار بچه اشتباه  یناتال تیشخص يرو یفیکه آن چنان بازتاب ضع دیفهم یسیگر

 یکه م یکردم، اما اون قدر مجذوب حرف یبه موقع حرفت رو قطع م دیمن با .یمتاسفم، ناتال "گرفته است. 

 ".ستمیتو ن يبچه  رستاردم. راستش، من پ یانجام م یشدم که حواسم پرت شد. من اون کار رو گاه يزد

 

 "؟یستین"

، به او بود شبید یاشیو ع یرا که به خاطرمست شیها قهیکه درد شق نیا يسرش را تکان داد، فقط برا یسیگر

 اریدست هی. خب، من دمیتول ارانیاز دستا یکیمن "که هنوز خودش را نگه داشته بود، گفت:  یشود. درحال ادآوری

 "تام دنتون ام. یباب اریاما االن من دست دبودم،یتول

تنها  شهیهنرپ نیبزند، اما ا ادیکند، فر یتام اشاره م یبه اسم باب یوقت ه،یهم مثل بق یانتظار داشت ناتال یسیگر

 "؟يدیشن". دیهراسان درخش شیتکان داد.بعد ناگهان سرش را باال آورد و چشم ها يسر

 "دم؟یرو شن یچ"

پله ها را پرواز کرد.  ونیزیتلو يبلند ستاره  يپاها "کنه. یم هی. داره گرسیالو"بلند شد.  یاز صندل ناگهان

 "اون رو بهت نشون بدم. جا منتظر بمون، نیهم"که داخل برود، گفت:  نیدرست قبل از ا

که او را دوست دارد، و کنجکاو بود تا  دیفهم یسیدرمورد مادر بودنش، گر یناتال ادیز یشناس فهیوجود وظ با

 .اندازدیب قیرا به تعو شیها تیمسئول نیاز ا شتریتواند ب یدانست که نم ی. هنوز مندیکودکش را بب

که با چند خانم  دیتام را در کنار آغل د یت کرد و او بابحرک زاتیتجه يها ونیاز کام یکیهمان لحظه،  در

 يآن ها معلوم بود که از خدمه نبودند، و او شک داشت که خانم ها کیکند. از ظاهر ش یجوان صحبت م

بود.  دهیو چکمه پوش نیشلوار ج فقطتام  یباشند. باب ستادهیا فیگرفتن آزمون فوتبال رد يتالروزا  از قبل برا

او  ي. قلبش در تماشادیدرخش یبرهنه اش م ي نهیس يزد و رو یگندم گونش برق م يموها نایم دیخورش

 .دیکوب یمحکم م

او کرد  ي نهیس يکردن رو يشروع به اسپر یکیپالست يبطر کیشد و از  کیبه او نزد میاز هنرمندان گر یکی

که نگاه  ندیتوانست بب یله هم ماز آن فاص یحت یسیتا عضالتش با روغن بدرخشند. خودش را برانداز کرد. گر

 شیآرا کیکه مطمئنا او به چشم  يزیتام نسبت به چ یعکس العمل باب دنیتوانست با د یاست، و نم جیاو گ

 لبخند نزند. د،ید یم يضرور ریغ
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شد. در  دایشاد بر لبانش، دوباره پ يفالنل در آغوشش و لبخند يشده با پارچه  دهیچیپ يبقچه  کی ای یناتال

 یسی. به گرزمیشه. سالم کن عز ی. فردا چهار ماهه مسهیالو نیا"نشست، گفت:  یم یصندل يکه رو یحال

 "سالم کن.

کوچک  يسومو ریگ یکشت کیبه  هیشد. شب رهیبود، خ دهیکه تا به حال د یصورت نیبه زشت تر یسیگر

را انجام  یخاص ژاپن یشتنوع ک کیکه  ندیگو یم يکریغول پ يسومو به ورزشکار ها ریگ یبود.(مترجم: کشت

 دیش در حال ناپدیگونه ها یچاق يو چروك ها نیچ انیاش له شده بود، چشمان کوچکش م ینیدهند.) ب یم

 وجود نداشت. بایشدن بودند، و چانه اش تقر

 ".یخوشگل يچه.. آه ... بچه "گفت:  یشناس فهیوظ يرو از

 "دونم. یم"با لذت لبخند زد.  یناتال

 ".داره یبیاسم عج"

من به همسرم "و بعد مضطرب نگاه کرد.  "ست. دهیو پسند یمیاسم قد هی نیا"تدافعانه پاسخ داد:  یکم یناتال

چهار ماهه  يکه اون اصرار داره که به بچه  دیفهم شبیسر پرستار بچه اومده. د ییچه بال نهیزنگ زدم که بب

. حاال همسرم داره درمورد میکن یز رو شروع میچ دوباره از اول همه میمتاسفانه دار نیو غالت بده، بنابرا ریش

 "کنه. یم قیکرده، تحق یکار م یسیانگل یسلطنت يخانواده  هیکه واسه  ییاز پرستار ها یکی

 خوب باشد. یکاف يهم به اندازه  یکی نیا ستیمطمئن ن یکه او حت دیفهم یمضطرب ناتال ياز چهره  یسیگر

آخر  ي قهیکه در دق نیا يتام کج کرد، فقط برا یرا به سمت باباکراه خودش را معذور کرد و راهش  با

فنجان قهوه  کیبعد از خوردن  دیخوار و بار رفت. شا ونیبه طرف کام یفرع ریشجاعتش را از دست داد، از مس

 با او شود. ییارویرو يآماده  گر،ید ي

 

 

 

 هشتم فصل
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 نیکه به ا روزیبود. از د لمیجالب تر از ساخت ف یلیرشد سبزه ها خ ينداشت. تماشا یتام حس و حال خوب یباب

 ینوشد، بدون ت یسرد م يچا یسکیو ي شهیش کیکه از  یبود که در حال نیکارش ا يجا آمده بود، همه 

او شروع به عرق کردن  یکه حت نیاکند. قبل از  یم ریشرت قدم بزند و وانمود کند که دارد حصار آغل را تعم

کردن را دوست نداشت، دوست نداشت بدون کاله لبه  می. گرستادیا یم دیدادند و او با یم "کات"بکند، آن ها 

لکه  یکه آن ها حت یکنند، وقت ياش روغن اسپر نهیس يباشد، و مخصوصا دوست نداشت که رو رونیدارش ب

 اند. هپاك نکرد يآن بطر يچرك را از باال يها

حس و حالش را  نیکردند و ا یبه ازدواج فکر م یند و همگآمده بود شنیتالروزا  امروز به لوک تیجمع نصف

شده بود و ذهنش در حال انفجار بود. بعد هم  یمعرف یسیو ترِ یفانیت ،یتام يادیکرد. او به تعداد ز یبدتر م

 .دیرس یجالب به نظر نم گریروز، اتفاق شب گذشته د ییاسنو. در روشنا یسیخانم گر يمسئله 

تام شک نداشت  یود و فقط مشکلش زمان بود که بتواند احساسش را ارضا کند، و بابرابطه ب يتشنه  یسیگر

آن قدر حضور ذهن دارد که قبل از آن که با او همراه شود، کامال از سالمت معشوقش پرس و جو  یسیکه گر

بودند، و  از زنان شتریب یلیخ هجا، تعداد مردان خدم نیاو محدود بودند، اما ا يآرزوهایگراند ویکند. درن

دهد، مخصوصا اگر از آن بدن  انیپا یسینداشت تا به بکر بودن گر ازین يادیاز آن ها محرك ز یکیاحتماال

خاص را از  يزده شود. مصمم، آن خاطره  یزشت پنهان شده بودند، حرف يآن لباس ها ریکه ز بایکوچک و ز

 ذهنش کنار زد.

مآبانه اش و فنون  سینخورده بود، اگرچه رفتار رئهنوز دست  یسالگ یسخت بود که او در سن س باورش

 قهیتام چند دق یبر حذر داشته است. باب يگراند ویمذکر ن تیها، احتماال او را از جمع نیاو با موتور ماش یکیچر

شد، اما بعد  یم کیداشت به او نزد یسیحرفشان تمام شد، گر یبود. وقت دهیبروکس د یاو را با ناتال شیپ ي

تام تصور  یکه باب ییخوار و بار منحرف کرده بود، جا يرا به طرف واگن ها رشیاز دست داده و مستوانش را 

داشت پشت  یسیبا او نداشته است. حاال گر یاوقات خوب ش،یاز دوست دخترها یکیکامرون،  یکرد کان یم

گرفت  میتام تصم یابکرد. ب یم قیتنفس عم نیکرده بود، داشت تمر باهشد، و اگرچه اشت یم یها مخف نیدورب

 نجات دهد. یاو را از بدبخت

 "جا، باشه؟ نیا ایبدو ب ،یسیگر"
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او نبود.  دنیقدر مشتاق د نیرفت، االن ا یم شیمثل او پ شبیتام فکر کرد که اگر د ی. بابدیاز جا پر بایتقر

 ي. لباس هادیکش یرا م یسفت و بتون يبلوك ها شیآمد، انگار داشت با پاها یهمان طور که به سمتش م

تام در شگفت  یشده اند، و باب وختههشتاد ساله د يراهبه  کی يبود که انگار برا یو چروکش به شکل یناوگان

 ستادیدر مقابل او ا یسیدر پوشش داشته باشد. گر يزیماللت انگ ي قهیسل نیتواند چن یانسان م کیبود چطور 

تام لباس  یفرو رفت. باب شیاز موها يدسته ا نیه بک ییسرش هل داد، جا ياش را به باال یآفتاب نکیو ع

 .زیاو را درك کرد. رقت انگ یچروك، چشمان قرمز، و پوست گچ يها

که او هنوز خجالت زده است. با در نظر  دیتام فهم یاو مواجه شود، باب ي رهیتوانست با نگاه خ ینم یسیگر

طور  نیخواهد او را هم یاوست، اگر م يبرا یسیکه گر یکه تا زمان دیاو، فهم ي کتاتورانهیگرفتن رفتار عموما د

تام نبود که به  یدر ذات باب نی. اگرچه اردیبگ شیپرا در  يتند اریشروع، رفتار بس نیدرست از هم دینگه دارد، با

 ادی یسیحاال پا پس نکشد و به گر نیدانست که اگر هم یخورده است، لگد بزند. او م نیکه از قبل زم یکس

 شود. ینم ینیب شیپ یخوب ي ندهیدهد، آ یفرمان م یند که چه کسنک يآور

 میتصم ،یکن یمن کار م ي. حاال که واسه يخوام امروز برام انجامشون بد یکار هست که م يسر هی زم،یعز"

پول  فیخواد. ک یم نیبنز نیبر خالف خواستمه. ماش نیاگرچه ا ؛یرو برون نمیگرفتم که بهت اجازه بدم تو ماش

کاروان شد... اون قدر ها که دوست  رفکه بهم دادن. و حاال که ح هیهمون کاروان يتو ز،یم يهام رو دیو کل

تا  یکن هیکننده ته یضد عفون يکم ماده  هیجارو و  هی ،يتو شهر یکن تا وقت ی. سعستین زیتم نم،یدارم بب

 ".یکن زیتم یکف اتاق رو کم یبتون

 "کنم؟ زیکه کف کاروانت رو تم يتو انتظار دار"حواسش زود جمع شد. تام انتظار داشت،  یطور که باب همان

بسته از اون  هیداروخونه نگه دار، و برام  هی يجلو ،يشهر يتو یوقت زم،یرو. و عز فشیکث يفقط قسمت ها"

 "مردونه بخر. يها لهیوس

 "رو واست بخرم؟ نیمن ا يخوا یتو م"گفت:  تیعصبان با

 ".یمواظب باش یلیکه خ يریگ یم ادی ،یش یاز مسائل م يسر هیارد و یخوام. وقت یالبته که م"

 "خرم. یتام، من نم یباب"گردن تا فرق سرش سرخ شد.  از

 "؟يخر ینم"

 را تکان داد. سرش
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کار رو انجام ندم،  نیبودم که ا دواریام"تکان داد. يبرد و با تاسف سر نشیعقب شلوار ج بیرا در ج انگشتانش

 دیکه عنوان جد ادیم ادتی انای. احمیمسائل رو روشن کن يسر هیاول،  نیزمه درست از همکه ال نمیب یاما م

 "ه؟یشغلت چ

 "تو باشم. یشخص اریفکر کنم که من ... آه... دست"

 ".یشخصا به من کمک کن دیتو با ،یعنی نیدرسته. و ا قایدق"

 "توام. يکه من برده  ستین نیا شیمعن"

 انایبهت گفت، اح دتیدرمورد شغل جد لویو یوقت". دیکش یآه "دادم. یم حیرو توض نیو منم داشتم هم"

 "دم؟ ینگفت که من دستور م

 "فکر کنم گفت."

 "؟يگم رو انجام بد یکه من م يهر کار دینگفت که تو با نیدرمورد ا يزیو چ"

 "نبود که... نیاون.. خب، آره، اون گفت... اما مطمئنم منظورش ا"

که فرمان ها رو اجرا  یو تا زمان دتم،یجد سیمن رئ م،یکن یبود. از امروز شروع م نیهم اوه، البته که منظورش"

امروز  يلمبرداریکه ف نیاگه قبل از ا یکن ی. و حاال لطف ممیر یدونم که هر دوتامون خوب جلو م یم ،یکن

 "سراغ اون کف پوش. يتموم بشه، بر

. دهانش دیآ یم رونیبخار ب شیکه از گوش ها ندینست ببتوا یتام م یو باب دندیاش شعله کش ینیب يها سوراخ

 را برداشت. فشیو بعد ک زد،یبر رونیرا ب شیشد تا حرفها یرا جمع کرد، انگار که داشت آماده م

 "خوبه. یلیخ"

 "؟یسیگر"دور شد و بعد او را صدا کرد.  بایتقر یسیتام صبر کرد تا گر یباب

 محتاط برگشت. یچشمان با

 ".ي. مطمئن شو که بزرگش رو بخرزمیعز ،دتیدرمورد خر"

گونه بود. با دستش  نیا یسیبود که آن قدر از خجالت سرخ شود، اما گر دهیرا ند یتام هرگز زن یآن زمان، باب تا

 اش گشت، آن را به سمت چشمانش هل داد، و فرار کرد. یآفتاب نکیبه دنبال ع
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داشته باشد، اما در عوض، از  ياحساس بد دیبا یسیردن گرک تیدانست که با اذ ی. او مدیتام با خود خند یباب

بود که  یاز آن زنان یکی یسیدانست گر یشد، چون خوب م یم وانهیداد، د یبود. اگر به او راه م یخودش راض

 خودش باشد. یعیطب يسر جا يزیبهتر بود از همان اول هر چ ،یکند. به طور کل وانهیمرد را د کیتوانست  یم

 

 

 

 یآورد. هنوز هم وقت رونیداروخانه ب نگیتام را از پارک یباب نیتمام شد، ماش شیدهایخر یبعد، وقت ساعت کی

که با خودش  نیسوختند. بعد از ا یم شیداروخانه افتاده بود، گونه ها شخوانیدر پ یآورد که چه اتفاق یم ادیبه 

به خرج داد و به سمت  یباالخره جرات کاف کنند، یم دهایخر نیاز ا شهیاز خانم ها هم یلیکنار آمده بود که خ

 دنتون رو به رو شد. يدفتر ثبت رفت که درست در همان لحظه با سوز

اول روزنامه سرگرم کرد.  يصفحه  يعکس سگ دو سر رو دنیخودش را با د عیو سر د،یجعبه را د يسوز

 .ردیخواست بم یم یسیگر

هر موقع فکر "کرد.  یم میکنار او نشسته بود، تقس ن،یشکودك ما یصندل يکه رو سیاحساساتش را با الو حاال

 ".ادیم شیپ گهیاتفاق د هیشم،  یخجالت زده نم يسوز يجلو گهیکنم که د یم

 آروغ زد. سیالو

 ".يمن نبود يگفتنش واسه تو راحته. تو که جا"وجود او لبخند زد.  نیا با

 و آب دهانش حباب شد. دیبلند خند سیالو

طرف و آن  نیوار به ا وانهیبرخورد کرده بود، که د یشد، تصادفا با ناتال یز مزرعه خارج مداشت ا یسیگر یوقت

 نیاول يلمبرداریرا که در حال ف یساعت کیکند تا  دایرا پ يکرد شخص قابل اعتماد یم یو سع دیپر یطرف م

 کیاز او تشکر کرد و  اریبس یناتال شد،داوطلب  یسیگر یمراقبت کند. وقت سیآن روزش است، از الو يصحنه 

 راحت شد. الشیکرد، خ ادداشتیآن ها را  یسیباالخره گر یدستور العمل به او داد، و فقط وقت لیطو ستیل

 کیو  زیلباس تم کیکه برود،  نیکرد. قبل از ا یسرش درد نم گریشده بود و د دیناپد یسیگر یمست اثرات

 گریبار د کیداشته و داخل کاروان عوض کرده بود. حاال راه راه از چمدانش بر يقهوه ا -و -یبلوز چروك مشک

 کرد. یاحساس آدم بودن م
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از بچه بلند شد  يندیناخوشا يمشامش را آزار داد، به همراهش صدا يتند يبود که بو دهیبه مرز شهر رس تازه

 ".ییبد بو یلیخ"باشد. به او نگاه کرد.  فیداد دوست ندارد پوشکش کث یکه نشان م

تا کودك را  دیرا کنار جاده کش نیماش نینبود بنابرا کیتش را جمع کرد و شروع به ناله کرد. ترافصور سیالو

 پشت فرمان برگشت. د،یشن و ماسه ها شن يرا رو ییرهایتا يصدا یعوض کند. وقت

 اش را کنار ی.ام.و شرابیروشن، ب یکه با کت و شلوار طوس دیرا د ينشست، نگاه پر ابهت مرد شیسرجا یوقت

 یجذاب، و بدن يچهره  ،يخاکستر يبا رده ها یکوتاه مشک يجذاب بود: موها اریجاده، پشت او پارك کرد. بس

 اضافه داشته باشد. یچرب يذره ا یآمد حت یقدرتمند که به نظر نم

 "د؟یدار اجیکمک احت": دیو پرس ستادیا نیآمد، کنار ماش جلو

 "پوشکش رو عوض کنم. دیبا"تکان داد. سرش را به سمت کودك  "نه، به هر حال ممنونم."

 یکسان ایخوب بود که هنوز در دن یلیخ نیبا لبخند جوابش را داد. ا زین یسیمرد لبخند زد، و گر ".دمیفهم"

 انداختند. یخودشان را به زحمت م گرانیکمک به د يبودند که برا

 "تام دنتونه، درسته؟ یباب نیماش نیا"

 "اسنو. یسیتم، گرهس ارشونیبله، درسته. من دست"

 "هستم. ریسا ياسنو. من و یسیسالم، گر"

 يهمان مرد نیافتاد، چشمانش گشاد شدند. پس ا نزیب ریتام و ما یباب يمکالمه  یتصادف دنیشن ادیبه  یوقت

 يبار است که اسم و نیاول نیکه ا افتیدر یسیکردند. گر یاو صحبت م يبود که در تالروزا  همه درباره 

 شنود. یدر کنار آن م »یعوض« ين کلمه را بدو ریسا

 ".دیدیفکر کنم شما در مورد من شن"

 "شهر بودم. يروز، تو هی يبه اندازه  یمن فقط زمان کوتاه"رفت.  طفره

که دوباره شروع به وول خوردن  سیزد و سرش را به سمت الو يپوزخند ریسا ".دیدیو بعد در مورد من شن"

 "شماست؟ يبچه  نیا". اش کرده بود، کج کرد یصندل يرو

 "کنم. یم ي. من دارم ازش نگهدارگرهیبروکسِ باز یناتال ياوه، نه. بچه "

تکان داد،  يسر "اسنو. یسیخوشحال شدم، گر دنتونی. از ددیآفتاب تو چشم هاشه. بهتره زودتر حرکت کن"

 رفت. نشیبرگشت و به سمت ماش
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 "کنه. ینم يکار نیچن یاطر توقفتون ممنونم. هرکس. و به خریسا يخوشحال شدم، آقا دنتونیمن هم از د"

 ریسا يآقا یپست يقدر درباره  نیرفت، تعجب کرد که مردم تالروزا  ا یکه به سمت بزرگراه م یحال در

 بود. یاو مرد خوش مشرب ،یسیکردند. از نظر گر یم ییبزرگنما

به ساعت  ینگاه یسیو داد کرد. گر غیصورتش را جمع کرد و شروع به ج فشیدوباره به خاطر پوشک کث سیالو

 ".يکابو ،یمیبه واگن قد میوقتشه که برگرد"ساعت گذشته است.  کیاز  شتریکه ب دیاش انداخت و فهم یمچ

 یاز اشتباهات باب دیآورد که با ادیرا به  مانشیافتاد، و او پ شیپا يرو دشیخر ي سهیاثر دست انداز جاده، ک در

بکند.  يکار دیکه با دیفهم م،یاز سر تسل یکه عاشق او شده است. با آه نیاطر اکند، فقط به خ یتام چشم پوش

کرد که  یم يآور ادیبه او  دیکرد، اما با یبود که ضربان قلب او را تند م يبود و مرد سشیاگرچه او رسما رئ

 کند. ییحکم فرما یسیبه گر ش،یامدهایتواند بدون قبول پ ینم

*** 

 

 

 

 "چهار لو."

 ".دم یرد م"

 "دم. یرد م"

 یاون گربر بود. من از تو تک م ،يسوز". دیاز غضب کش یورق، آه يدر باز کشیشر يکوپک برا ینانس

 ".يکرد یرد م دیخواستم. تو نبا

به چند  دیبا ،يورق باز يبه جا "متاسفم؛ تمرکز ندارم."به همراهش لبخند زد.  یدنتون با عذر خواه يسوز

کرد تا با پسر او رابطه داشته  یداشت خودش را آماده م یسیکرد. گر یکر مو اتفاق داروخانه ف شیساعت پ

که  يگریدو خانم د يبرا یانسخواست که ضربه بخورد. ن یدوست داشت، نم یلیرا خ یسیباشد و چون او گر

تام خونه ست. اون از بعداز ظهر تا  یپرته، چون که باب يحواس سوز"تکان داد.  ينشسته بودند سر زیپشت م

 "حاال حواسش پرته.

نکردم که  دایرو پ نیاما شانس ا دمید یفروش یاون رو تو بستن شبید"به جلو خم شد.  ولسیسام یتون

 "شه. یش م وونهیدونم که د یکنم. م یخواهرزاده م رو بهش معرف
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 نیه، تو ااون پیتو هم ت ياز خواهرزده  شتریمن ب یِتیک"انداخت.  کیپ ياخم کرد و شش لو ن،یمار ،یتون ارِی

 "؟يسوز یکن یطور فکر نم

آورد، و خوشحال بود که سکوت کرده بود تا  نییدستش را پا يسوز "هاتون رو عوض کنم. یدنینوش دیبذار"

برد، اما االن  یلذت م شیبعد از ظهر پنج شنبه ها يها يفرار کند. معموال از ورق باز قهیچند دق يبتواند برا

 آن را نداشت. يحوصله 

 يبه سمت پنجره رفت. برا خچالی يگذاشت و به جا شخوانیپ يها را را رو وانیل د،یآشپزخانه رسبه  یوقت

دنتون  تیکه با هو یگرم یپلک زد. انگار فقط چند سال از آن روز تابستان شیاشک ها زشیاز ر يریجلوگ

 گذرد. یازدواج کرد، م

 نیه بود. او همسرش بود، معشوقش، بهتراو تنگ شد يدلش برا یلیاو را احاطه کرد. خ يدیاز نا ام یموج

حس آغوش او،  يگشت، تنگ شده بود. دلش برا یکه از حمام برم یصابون او، وقت يبو يدوستش. دلش برا

 يرا رو شیافتضاحش با لغات تنگ شده بود. دست ها يها يچرت وباز يجوك ها ش،یخنده ها ش،یزمزمه ها

 حظه تصور کند که همسرش او را در آغوش گرفته است.ل کی يکرد برا یجمع کرد و فشرد، و سع نهیس

پرت شده بود. بعد از  يطوفان وحشتناك، به کنار کیدر  نشیسالش شده بود که ماش 50تازه  تیهو

دادن  انیاش نسبت به همسرش به خاطر تنها گذاشتنش و پا یبا برآشفتگ يسوز اریغم و اندوه بس ،يخاکسپار

تام  یکه چطور با باب دانست یبود، و او نم یشد. دوران وحشتناک بیار بود، ترککه تازه در شروع ک یبه ازدواج

 .ابدی ینجات م

در  یماه را صرف کاوش در شهر، رانندگ کیبرده بود، و آن ها  سیجنازه او را به پار عییتام پس از تش یباب

کردند، و با  یم هیبا هم گر دند،یخند یبزرگ کرده بودند. آنان با هم م يساهایفرانسه، تور قلعه و کل يروستاها

 رید یلیدانست که خ یشد . او م یپر م يداشت، وجودش از شکرگزار يپسر نیآن که چن يوجود دردش، برا

 که اگر توقف کند، او هم ازش دور شود. دیترس یکردن بر پسرش، اما م هیشروع کرده است به تک

آورد، اما  یم ایخواهد بود که به دن يبچه از چند بچه ا نیلتام متولد شد، کامال مطمئن بود که او او یباب یوقت

را  شیخواست او را در آغوشش نگه دارد، موها یشد. م یاو تنگ م یکودک يدوباره دلش برا ینشد، و گاه

وقت بود  یلیرا بو بکشد. اما حاال پسرش خ نیریکوچک ش يرا ببندد، و آن پسربچه  شینوازش کند، زخم ها

کرد و زخم ها را  ینوازش م ایسنگ توت ونیحشرات را با لوس يها یدگیکه گز یی، و آن روزهاکه مرد شده بود

 تمام شده بودند. شهیهم يکرد، برا یدرمان م شیبا بوسه ها



  

 

یاکتابخانه نودهشت پسیلیف زابتیسوزان ال  –بهشت من تگزاس   

wWw.98iA.Com ١٣٠ 

 زنده بود. تهنوزیاگرهو فقط

 ؟ی. چرا من رو تنها گذاشتزمیدلم برات تنگ شده، عز یلیخ

 

گرمش بود و  اریرفت، بس یم رونیتام که داشت از آغل ب یبابآن روز تمام شد.  يلمبرداریساعت شش، ف تا

 يبرنامه  نیبعد از ظهر را گرد و خاك خورده بود، و قرار بود فردا هم هم يو کج خلق بود. همه  فیخسته و کث

تام خودش را متخصص اسب ها  یبود. باب مآد نیاحمق تر دیجِد اسل تیرا داشته باشد. از نظر او، شخص يتکرار

 ینه، سع ایچه مست باشد  ،يچوپان عزتمند چیدانست که کامال مطمئن بود ه یدانست، اما آن قدر م ینم

 کند. يبرهنه، اسب سوار مهینخواهد کرد که ن

 زیآم نیآن، اوج گرفته بود. توه یو روغن مصنوع فیکث ي نهیتام به خاطر س یباب تیتمام طول روز، عصبان در

 نیفوتبال، حاال وضع اش ا یالملل نیب گی. بعد از چند سال حضور در لینگ. لعنتو شلوار ت یروغن ي نهیبود، س

 بود. يطور

دوش  کیزد. قصد داشت  یخاك ها را به هم م شیچکمه ها يسرعت به سمت کاروانش رفت، پاشنه  به

. آرزو کرد که برود، در را قفل کند يتا قبل از آن که به مالقات سوز ،یمدت يبه خانه برود و برا رد،یبگ عیسر

. درِ کاروان را باز کرد و داخل دکن یاش را سر او خال ینرفته بود، چون منتظر بود تا بدحوصلگ یسیکاش گر يا

 .ستادیناگهان ا د،یداخل را پر از زن د یشد، اما وقت

 "تام! یباب"

 "تام! یاون جا رو، باب ،یه"

 "!يسالم، کابو"

 یم کیکردند، ک یدرست م یخانگ يغذا دند،یپر یف مطرف و آن طر نینفرشان مثل سوسک به ا شش

را آن روز در گروه  گریبود، سه نفر د یمیقد يآشنا کیاز آن ها  یکیداشتند.  یآبجو برم خچالیو از  دند،یبر

شد، ساحره  یم تیریتوسط زن هفتم مد شانیشناخت. و تک تک کار ها یبود، دو نفرشان را هم اصال نم دهید

 اهویبه دم راکون، که همان طور که وسط ه هیشب یمشک -و -يراه راه به رنگ قهوه ا یشرور در لباس يا

 داد. لیبه او تحو نهیک ياز رو يکرد، لبخند یم میبود و دستورات را تقس ستادهیا
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که تاحاال  ادینم ادمیبره. مارشا،  یتام از هر ذره اش لذت م یمطمئنم که باب اد؛یبه نظر م ذیاون غذا لذ ،یشل"

دونم  یبود. م یعال نیزم يکارت رو ،ي. الرشیباشم. چقدر با مالحظه پخت دهیرو د یخوشگل کیک نیمچه

 "تام؟ یمگه نه، باب نه،یکف پوش هاش نکته ب يرو یلیکنه. اون خ یم یتام هم قدردان یکه باب

انست که د ی. خوب مدندیدرخش یم يروزیاش به وضوح از پ یشد، اما چشمان طوس رهیآرامش به او خ با

به  یسیخواست با آن رو به رو شود، اما گر یتام االن م یبود که باب يزیچ نیاز زن ها، آخر یبرخورد با جمع

 بگردند!  هودهیکرد تا ب قیآن که از آن ها خالص شود، آن ها را تشو يجا

 خدا با او بود. یزن شوخ نی. ادیاش فهم یرا در زندگ یسیتام باالخره عملکرد گر یباب

تام. همسرِ  یهستم، باب نستریف سییلو يمن مر"آبجو را به دستش داد.  یفکل، قوط کیبلند و  يبا موها یزن

 "بکنم. یسالم هیو  سمیوا دیمنه. اد به من گفت که با يدختر عمو نیاد راندولف اول يبرادر زاده 

دوستمه،  نیبهتر نیو ا"کردند.  یاز شدت تالش درد م شیرا گرفت و ناخودآگاه لبخند زد، اگرچه گونه ها آبجو

 "رفت. یم رونیکارتر ب یلیبرادر را ل،یمارشا واتز. قبال با ف

و روغن  یفیکرد و پوستش از کث یکه سرش درد م ی. اوهم در حالدندیخودشان را جلو کش یکی یکیها  زن

اوزون را  ي هینست التوا یعطر در هوا بود که م يو ادب برخورد کرد. آن قدر بو یبا مهربان د،یخار یبچه م

 .دیجنگ یپاره کند و او به شدت با احساس عطسه اش م

 يگریکه متاسفانه اجازه داد تا زن د یعمل د،یپشت سرش باز شد و با او برخورد کرد. نا خودآگاه کنار کش درِ

 خودش را به داخل هل دهد.

 مزیت میلیکه ازدواج کنم فام نیقبل از ا باکستر هستم، البته نیتام؟ من کال یمگه نه، باب اد،یم ادتیمن رو  "

 رستانیکرد، طالق گرفتم. من وتو با هم به دب یآمس کار م یکیمتقلب که قبال تو مکان یبود؛ االن از اون عوض

 "تر از تو بودم. کیالبته من دو سال کوچ م،یرفت یم

سخت  یلیخ زم،یعز ،يخوشگل شد یلیخ"لبخند زد.  نیبه کال تیچشمان به خون نشسته از عصبان با

 ".ينبود یخوشگل نیکه اون موقع ها به ا نیشناختمت. نه ا

 "تام. یباب ،یکن یاغراق م يدار". دید شیاز دندان ها یکی يسر داد و او رد رژ لب را رو يبلند يخنده  نیکال
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رو که  یاپلئونن یبستن"را به او داد.  يا سهیکرد و ک یسیاو زد، سپس رو به گر يسرخوش به بازو يضربه ا زن

ها دارن  نیشکست و ا نمیماش ي هی. تهوزریتو فر شیاالن بذار نیاما بهتره هم دم،یتام عاشقشه خر یباب یگفت

 "شن. یآب م

 بخش نبود. تیهم رضا نیا ،یزندگ يحساب ها هیاز تسو گرید یلیمتنفر بود. مثل خ یناپلئون یتام از بستن یباب

 يبه لب داشت و چشم ها يآورد، لبخند یدر م سهیه جعبه را از کهمان طور ک یسیگر ".نیممنونم کال"

رسونه که تمام راه  یرو نم نیلطف کال نیتام، به نظرت ا یباب"ادامه داد.  دند،یدرخش یاش از شرارت م یطوس

 "بخره؟ یکم بستن هیکرده تا فقط واست  یرو تا شهر رانندگ

 نیبود که چرا هم ریبه او کرد و در تح تیاز سرِ سوء ن یکرد، نگاه یهمان طور که صحبت م ".هیواقعا عال"

 جا به آتش نکشاند. نیحاال او را درست هم

به پوست او  شتریخورد، و باعث شد تا ب زیروغن بچه ل يکرد تا در آغوش او جا شود، اما دستش رو یسع نیکال

که تو  نیکنم که تا قبل از ا دایرو پ نیاشانس  دوارمیتام، من درمورد فوتبال مطالعه کردم. ام یباب"شود.  دهیمال

 "امتحان بدم. هی ،ياز تالروزا  بر

کل مجموعه کتاب  ،يگرد یبرنم یکه تو گفت یمن هم مطالعه کردم. درست وقت ". دیمارشا وسط پر دوستش

 "فوتبال کتابخونه رو برداشتند. يها

گم،  یرو م نیمتاسفم که ا "ها گذاشت. خانم  يشانه  يرو یدست ،یمانیاز سر پش یتمام شد، و با آه صبرش

 "تام باشه. یداد که خانم باب تیامتحان رو قبول شد و رضا یسیگر شبید نیکه، هم نهیا قتیخانوم ها، اما حق

 ختنیشروع به ر یناپلئون یبست، و نصف گالون بستن خی شیسر جا یسیدر کاروان برپا شد.گر یقیعم سکوت

 کرد. شیدستها يرو

 

 

 "؟یسیگر"باز و بسته شد.  یمثل دهان ماه نیها به عقب برگشتند و دهان کال خانم چشمان

کرد،  یرا فهرست م یسیگر یشیآرا يها بیو ع لیاستا يکه با چشمانش همه  سییلو يمر

 "؟یسینگریهم"گفت:



  

 

یاکتابخانه نودهشت پسیلیف زابتیسوزان ال  –بهشت من تگزاس   

wWw.98iA.Com ١٣٣ 

 ". داد لیاو را داشت، تحو يرحمانه  یکه قصد کشتن ب یرا به کس شیلبخندها نیتر یاز احساس یکیتام  یباب

بهت گفتم که  "را کنار زد تا کنار او برود.  رزیرِبا مکنتا يموها ".ستادهیجا وا نیکه ا ییبایخانم ز نیبله، هم

 ".زمیعز م،یراز نگهش دار هیمثل  يادیواسه مدت ز میتون ینم

تا را کرد  شیو تمام سع دیبرهنه اش کش ي نهیسر داد، و او را به سمت س یسیگر يشانه  يرا رو شیبازو

 گهیاز هر زن د شتریب یسیگم خانوم ها، گر یدارم بهتون م"ها و روغن بچه آلوده کند.  یفیصورت او را به کث

 يباز يخواد درمورد سابقه  یم یوقتمن،  يدونه. خدا یفوتبال م ي خچهیدرمورد تار دمیکه تا به حال د يا

درمورد درصد پاس دادن  یداشت شبیشه. درست همون طور که د یم ییفصل صحبت کنه، پاك و جادو انیپا

 "اشک تو چشم هام جمع شد. زم،یعز ،يکرد یصحبت م

فشرد.  یتام او را محکم تر م یآورد، و باب یدر م یمضحک یخفگ ياو صداها ي نهیداشت درمقابل س یسیگر

که در تالروزا   یروش بود که تا زمان نیبه عنوان نامزدش، بهتر یسیگر یفکر نکرده بود؟ معرف نیچرا قبال به ا

 آرامش داشته باشد. یاست، کم

صورت دخترك را هم آلود کند. سپس  گریچرخاند تا بتواند سمت د گریبدنش به سمت د يرا از جلو یسیگر

 با شکمش برخورد کرد، نفسش را حبس کرد. خی یناپلئون یاز گالون بستن یمین یوقت

... اون  یسیتام، گر یاما، باب "است.  دهین مرغ بلعاستخوا کینگاه کرد که انگار  يطور نستریف سییلو يمر

 "که... ستین یاون قایخوبه، اما دق یلیخ

ساکت، "فرو برد.  یسیپشت سر گر يموها انیبه شدت انگشتانش را م ند،ینتواند بب یکه کس يتام طور یباب

پوشه چون من ازش  یلباس م یشکل نیا یاون فقط گاه د؟یکن یصحبت م یسیاالن گر ي افهیدرمورد ق دیدار

 "زم؟یگم، عز یکنه، درست م یرو جلب م يادیز يخوام. وگرنه، اون توجه مرد ها یم

 یاو بکشد. در حال يکرد تا کارتن را به سمت پهلو یم یداشت سع یسیگر رایاش گم شد ز نهیس انیم پاسخش

حرکت داد.  نییبه باال و پا محکم تر کرد و سر او را یسیگر يموها انیزد، چنگش را م یلبخند م هیکه به بق

 "دور و برش بگردن. ادیز کهترسم  یو من م ان،یم یبه نظر وحش ییجورا هیخدمه  ياز پسر ها يتعدا"

کرد تا تراوش  یرا م شیاش روح را از جمع دختران گرفت. تمام سع يداشت، خبر نامزد دیطور که ام همان

نگه داشت.  شیپهلو کیرا نزد یسیکرد، گر یم یخداحافظکه با مهمانانش  ی. در حالردیبگ دهیرا ناد یبستن

 کرد. اهرا نگ نییباالخره درِ کاروان پشت سرش بسته شد، او را رها کرد و پا یوقت
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آب شده از  یکه بستن یاش را لکه دار کرده بود، در حال یلباس راکون يجلو شتریو روغن، صورتش و ب یآلودگ

 یانگشتانش م يرو یلیو وان ،یتوت فرنگ ،یشکالت یاز بستن یگلو  ختیر یم رونیله شده ب يجعبه  ریز

 .ختیر

به خاطر گرفتن  یسیچشمان گر ت،ینشان دادن عصبان ياز خشم منتظر ماند، اما به جا یانیطغ يتام برا یباب

کرد، قبل  کیم يا ینیب شیپ رقبلیغ يمعموال کارها یسیداشت گر ادیتنگ شد. همان طور که به  ،یمیتصم

 .ختیتام ر یبابشلوار  نییآب شده را پا ینشان دهد، او بستن ین که بتواند عکس العملاز آ

 .دیو به هوا پر دیکش يادیفر او

 يبود که مجبورم کرد نیا نواسهیا"و گفت:  ستادیا نهیانداخت و دست به س نیکارتن را به زم یسیگر

 "رو بخرم! لهیمقابلمامانتواست اون وس

 یاما باب ،يو هم بخند ،یهم فحش بده ،يبپر نییهم باال و پا ،یبزن ادیان هم فراست که هم زم یسخت کار

 کار را انجام داد. نیا ییجور ها کیتام 

 یکرد. باب یبود و تماشا م ستادهیآب شده ا یناپلئون یاستخر بستن انیم یسیگر د،یکش یکه او رنج م یحال در

تام  یباب زش،یتند و ت يکرد، و، به جز حرف ها یتالف یسیرتام اشتباه کرده بود که او را طعمه کرده بود، گ

 خوب برخورد کرده بود. يادیز

آمد،  ادشیکه  يزیچ نیقرار گرفت. آخر یبست يجعبه  يرو شیبه عقب برداشت و پا یناخود آگاه قدم یسیگر

 کرد. یتام، نگاه م یسرش، به باب يبود و به باال دهیدراز کش نیزم يبود که رو نیا

 یشده بود، در چشمانش برق رهیخ یسیبه گر ش،یپا نییکه به پا یتام در حال یباب "م؟یکار کن یحاال چ خب،"

کف پوش گذاشت تا بلند  يکرده بود. دستش را رو خی شیباال رفته بود و پاها یسی. دامن گردیدرخش یطانیش

 قرار داد. نیزم يرا کنار او رو شیتام زانوها یشود، که باب

 ".زمینه، عز عیقدر سر نیا"

که  یتو مغزته، اما هرچ یدونم چ یمن نم "کرد فرار کند، محتاطانه به او نگاه کرد.  یم یکه سع یحال در

 "االن فراموشش کن. نیهست، هم

 "رو فراموش کنم. يزیچ نیچن هیکشه تا  یواسم طول م یلیاوه، خ"تام باال رفت.  یلب باب ي گوشه
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او را گرفت و او را به شکم چرخاند، زنگ خطر را احساس کرد.  ياش شانه هاتام با دستان چسبنده  یباب یوقت

به عقب برگشتن تقال  يکه بتواند برا نی. قبل از ادیکش ادیآب شده برخورد کرد و فر یلیوان یگونه اش با بستن

 به زانو رو کمرش قرار گرفت. هیشب يزیکند، چ

 "؟یکن یکار م یچ"کرد:  هیاست، گر دهیکه به کفپوش چسب دیفهم یوقت

 ،ینگران باش يزیدرمورد چ ستیحاال، الزم ن "کرد.  یسیلباس گر پیز يتام شروع به بازکردن قالب باال یباب

 ".رهیگ یوقت م هیکارو انجام دادم، فقط چند ثان نی. من قبال هم ازمیعز

 "!ياریو در بخوام لباس هام ر ینم "خواست.  ینبود که م يزیچ نیکرد، ا یبه گذشته فکر م یوقت

فوتبال رو اداره  يباز هی يخوا یراه راه بامزه ن. اما اگه م يلباس ها"قالب باز شد.  ".يخوا یالبته که م"

 ".شونینپوش ندهیدم تو آ یم شنهادیپ ،یکن

را باال گذاشت  شیتام زانو یباب "رو! بس کن! پی... اوه! ول کن اون زیندارم که تو واسم سخنران اجیمن احت "

 .دیشت او کشو پ

 يحرکت او را به کمر چرخاند، اما برا کیدر  ".یخوشگل يچه لباس ها ،ي. وازمیآروم باش، عز گهیاالن د"

 او نگاه کرد. دیبه لباس سف یطوالن يلحظه ا

 جامد را جمع کرد و به سمت او پرتاب کرد. مهین يبا دستانش شکالت ها یسیگر

 یبه خاطر خشونت ب". دیسپس خودش را به سمت کارتن کش د،یکش يبا فکش برخورد کرد، از ترس داد یوقت

 ".ياردیپونزده  ياز فاصله  یپنالت هیموردت، 

که  ی. در حالدیکش ادیگذاشت، فر یسیشکم گر يبرداشت و آن را رو یتام قالب بزرگ یباب یوقت "تام...  یباب"

 کرد تا فرار کند. یزد، سع یاز سرما نفس نفس م

که واست درست  ییدرد سر ها يتام، قربان، به خاطر همه  یبگو من رو ببخش، باب"خند زد. تام به او لب یباب

 ".نیانجام بدم. آم یرو که بگ يدم که از االن هر کار یکردم، و من قول م

به  ییطال یکه فرصت د،یتام خند یمورد عالقه اش را تکرار کرد، و باب ياز فحش ها یکیدر ازا،  یسیگر

 اش بزند. نهیرا به س یتوت فرنگ یا بستنداد تا ب یسیگر

کف پوش  يرو نشیکه به خاطر شلوار ج نیداشت، آن هم ا يبرتر کیتام  یآن به بعد، زد و خورد بود. باب از

 یهم هرچه را که م یسیداد، و گر یادامه م یبا بستن یسیاو به آغشته کردن گر گر،یخورد. از طرف د یسر نم
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 یکرد تا بس کند، اما طاقت باب یو به او التماس م د،یخند یزد، م یداد م یسیزد. گر یتوانست بردارد، به او م

 از توان افتاد. یسیهم گر لیدل نیبود و به هم شتریتام ب

 شده بود. نیاش از تقال سنگ نهیافتاد. س نیزم يبه پشت رو "نه! گهیبس کن! د"

 "کنم یخواهش م زمیبگو عز"

بدنش. لباس  يدهانش، همه جا ش،یبود، موها یبستن شی. همه جادیبلعهوا را  "کنم یخواهش م زمیعز"

که  نیمخصوصا از ا یسی. گردیرس یتام هم بهتر به نظر نم یشده بود. باب يو قهوه ا یحاال صورت دشیسف

 کند، لذت برده بود. یاو را پر از توت فرنگ يتوانسته بود موها

کار را با او کرده بود؟ چشمانش به  نیانش خشک شد. او اتام افتاد، ده یو شکم باب نهینگاهش به س یوقت

 چشمان او افتاد.

گفت:  يخرخر يتام با صدا یکدام تکان نخوردند، و بعد باب چیه يلحظه ا يمالحظه به او نگاه کرد. برا با

 ".شتریب یکنم با بستن یخواهش م زمیعز"

کشمش باعث شده بود تا  جانیشد. ه یو منتشر ماز گرما که درون ا ینه از سرما، بلکه از موج د،یلرز یسیگر

 نیکرد، پنهان شود. ناگهان از تضاد ب یم افتیکه در یسخت بدنش در برابر بمباران احساسات يعکس العمل ها

انگشتانش،  انیروغن م يزیل سش،لبا يخراش ها یپوستش آگاه شد. تازه سخت يو تاول گرما یبستن يسرما

 کرد. یتام بود و حاال او را هم پوشانده بود حس م یباب ي نهیس يها یفیکه به خاطر کث یکم یدگییسا

 متوقف شد. د،یبه بند لباس او رس یو وقت دیآب شده کش یتوت فرنگ ییبستن يتام انگشتش را رو یباب

 "تام.... یباب"از التماس اسم او را صدا کرد.  يبا زمزمه ا ستد،یا یاحساس کرد قلبش دارد از ضربان م یسیگر

 انداخت. نییاو باال آمد، و بندها را پا يتام به سمت شانه ها یباب دستان

 خواست. یسخت او را م اریقابل تحمل شده بود. بس ریغ یسیدرون گر نیریتند و ش اقیاشت

 دیایب ادشیتام  یکه باب دیترس یکامال ساکت شد، م یسیتوانست ذهن او را بخواند. گر یتام م یکه باب انگار

 رستانشیاست که شب مجلس رقص سال آخر دب يخواهد، و خودش دختر یاو را م یاست که هر زن يکه مرد

 را در خانه تنها مانده.

که او را مسخره  دیترس یسیزد و نفسش را حبس کرد ،گر يتام بس نکرد. بعد از کنار زدن بند لبخند یباب اما

 گفت: د،یرا به آتش کش یسیگر يکه رگ ها يطور ده،یآرام و کش ییکند، اما او با صدا

 "متاسفم که قسمت مهم ماجرا رو از دست داده بودم ."
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برداشت و آن را  یلیوان یبستن ياو فرو برد. تکه ا يتام انگشتش را در کارتن بدشکل کنار شانه  یکه باب دید

 نفسش را حبس کرد. یسیاو گذاشت. و گر يباالتنه  يرو

تام دوباره انگشتش را در  یرفته است .باب لیام توانش به تحلمنقطع تنفس کرده و احساس کرد تم یسیگر

 را در سمت مخالف باالتنه اش گذاشت. یبستن گرید يفروکرد و تکه ا یکارتن بستن

 

 

 

لبانش خارج  انیاز م ياز بدنش حس کرد ناله ا یاز سرما را بر قسمت حساس یطور که درد مطبوع ناش همان

 خواست. یم شتریشد. ب

 به ناله کردن افتاد . یسیبه کار خود ادامه داد. گرتام  یباب

 توانست متوقف شود. یکند اما نم یمتوجه شد که دارد التماس م "کنم. یکنم... خواهش م یاوه. خواهش م "

 ". آروم باش.زمیآروم باش عز "

. خیمه داد. آتش و و دوباره گرم کردن ان با دستانش و دوباره سرد کردنشان ادا ،یسیبه سرد کردن بدن گر یباب

 متوقف شدند. یآتش شده بود. دستان باب یسیگر

 "زم؟یعز "

 از حال رفت. یسیگر یسادگ نیبود.و به هم حیقابل توض ریغ يزیتوانست حرف بزند. در اوج چ ینم گریاو د اما

 

 

 

 

 نهم  فصل

 

 

 ومینینولیدر مرکز ل رد،یتمام شود تا خودش دوش بگ یسیتام همان طور که منتظر بود تا حمام کردن گر یباب

که افتاده شوکه  یاز قبول مسئله از اتفاق شتریشد. او ب رهیخ رونیموتورخانه به ب یعقب يو از پنجره  ستادیا زیتم
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برخورد نکرده بود. فقط لمس  يمورد نیگاه به چن چیکه با زن ها داشت ه ییتمام تجربه ها انیشده بود. در م

 بود . دهیرسبه اوج لذت  یسیکرده بود و گر

و او  دیورز یاجتناب م یاز نگاه کردن به باب یسیکرده بودند. گر زیاز آن،آن ها در سکوت آشپزخانه را تم پس

 خواست صحبت کند.  یناراحت بود که نم یسیآن قدر از گر

که  متوجه نشده بود ایبماند؟ آ یمدت دست نخورده و بکر باق نیدر تمام ا یسیباعث شده بود که گر يزیچ چه

 محروم کرده بود؟  یلذت زندگ نیتر یعیدارد و خود را از طب ازیچه قدر به آن ن

داشت تا از پاره  ازیخود ن ياز خودش؟ او به تمام خوددار ایاست  یعصبان شتریب یسیتام فکر کرد از گر یباب

 یکار را نم نیچرا اکند. و  يریدهد جلوگ یم شنهادیو استفاده از آن چه که به او پ یسیکردن لباس در تن گر

را کنار  يدلسوز ياز رو يبود که رابطه  هاتام مدت  یاسنو بود، لعنت، و باب یسیکرد ؟ چون طرف مقابلش گر

 شده بود . دهیچیپ اریبس هیگذاشته بود. قض

 یکه فرصت نیمردانه اش با تمام قوا برگشته بود و به محض ا زهیخود را گرفت. غر میهمان موقع تصم یباب

شناخت تماس  یکه م یزن وهیخواست با ب یم دیرس یبه آن جا م یکرد. وقت یآمد به داالس پرواز م یم شیپ

 ينور شمع و گفت و گوها ریز ییها شاماز  شتریآزاد و راحت عالقه داشت و ب یکه مانند او به زندگ ی، زن ردیبگ

 گریگذاشت د یراهب را کنار م کیند مان یکه زندگ نیمشتاق با او همراه شدن بود. مطمئنا به محض ا یطوالن

 کرد . ینم دایپ لیاسنو تما یسیمانند گر یبه کس

از  يرفت. دورتر عده ا رونیب لریاست. از تر اوردهین رونیبرد ب یرا طبق وعده از ت یسیآورد که چمدان گر ادی به

ن ها فاصله دارد که مجبور نشود با آ یجمع شده اند. خوشحال بود که به اندازه کاف يکه دور ارابه ا دیخدمه را د

 دهد.  حیاش توض یشده از بستن دهیظاهر پوش يدرباره 

 هییجا همون جا نیخب ، خب. ا " دیاز پشت سر خود شن دهیکش ییرا گشود صدا نیکه در ماش نیمحض ا به

 "لباست؟  يرو هیآشغال ها چ نیگند حس کردم. ا يکه بو

من هم از مالقاتت خوشحال شدم ،  ":دیکش رونیسرش را نگاه کند بآن که برگردد و پشت  یچمدان را ب یباب

 ". مبویج

 "؟یفهم ی. ممی. جمهیاسم من ج "
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الجثه و احمق  میعظ شهیمانند هم يثاکر مبویدق خود رو به رو شود. ج ي نهییبرگشت تا با آ یتام به آرام یباب

به  انهیدر م "بایشده بودند که تقر کیه هم نزداش آن قدر ب رهیت ي. ابرو هافورمیونیدر  یآمد حت یبه نظر م

 یم ادیبا آن چه که از مهدکودك به  مبویج يتام حاضر بود قسم بخورد که چهره  یباب دند،یرس یم گریکدی

کار  نیرا به ا یمیکه لوثر ج یگفت از وقت یم سوزي–احمق نبود  سیپل سیینکرده است . ر یآورد تفاوت

 یتنومند و سر بزرگ خود احمق به نظر م کلهی با "مطمئنا اما –رست انجام داده گماشته است ، کار خود را د

گذاشت که باعث  یم شیآن ها را به نما یچاپلوسانه تمام شخندیدندان هم داشت و با هر ن يادی. تعداد زدیرس

 خالقانه از خود نشان بدهد. یدندانپزشک یتام بخواهد با مشت کم یشد باب یم

کردن تو چندان  یفکر نم ننیتونستن تو رو االن بب یکنم اگه خانوم ها م یفکر م ،یینمایس يستاره  يآقا "

 ".یباش یمال

. مسئله مال  يبه دل دار نهیهاپر از من ک ينگو که هنوز در مورد شر "تام با غضب او را برانداز کرد: یباب

 "!شهیپونزده سال پ

 نیدر حال حاضر من از ا "سپر گذاشت.  يخود را رو يو پا دیبرد جه یت يبه طرف جلو یمیج "نه بابا. "

 يدفترچه ا ".ينداز یکه چراغش شکسته به خطر م ینیبا ماش یناراحتم که تو جون مردم شهر رو با رانندگ

 .کرد مهیبر لب نشاند، شروع به نوشتن جر ضیعر يشخندی، ن دیکش رونیرنگ ب یصورت

از  ید . نه تنها چراغ عقب سمت چپ شکسته بود ، بلکه قطعاتتام متوقف ش یباب "کدوم چراغ شکسته....؟ "

تو  "به آن لگد زده است. یفهماند چه کس یبه او م یشده بود ، که به خوب ختهیر نیزم يآن رو ریز شهیش

 "مادر...

 ".یمواظب حرف زدنت با قانون باش دیورا با نی. ای.تیحواست باشه ب "

 ". حرومزاده .يکار رو کرد نیتو ا "

 ".می. ج ی. تیسالم ب "

نقره پرسر و صدا که پشت سرشان بود  يو النگو ها یمشک يبا موها یکار خود را متوقف نمود تا به زن مبویج

 يراند در راستا یرا م یخواربار فروش نیکه ماش یتام و زن یکامرون، دوست دختر سابق باب یبزند. کان شخندین

تام وارد شده ، انجام داده بود. و  یکه باب روزیشدن در مقابل او را از د به جز برهنه يتام هر کار یجلب توجه باب

 کرد. يشتریب يدردسرها يخود را آماده  دید یروشن م مبویعشق را در چشمان ج يتام شعله ها یحاال که باب
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 یم کنم و یتموم م گهید قهیمن کارم رو چند دق "چرخاند. شیلب ها يزبانش را رو مبویج ".زمیسالم عز "

 دیروز ع میخوا یما م م؟ینومزد کرد یمن و کان یدونست ی.، می. تیب ی. هرونیتونم تو رو واسه شام ببرم ب

حواله  يپوزخند مبویج ".میتو دار ازچاق و چله رو  هیعروس ي هیهد هیو انتظار  میکن یبا هم عروس يشکرگذار

 شد. مهیکرد و دوباره مشغول نوشتن جر یباب ي

 "مبارکه. "

 "که با خوك ها غلت زده. يایبه نظر م یشده؟ مثه آدم یچ "شد رهیتام خ یگرسنه به باب یبا چشمان یکان

 ".يهم نشد کینزد "

در دستان او  عیرا سر مهیبرگ جر مبویبپرسد ج شتریکه ب نیرا برانداز کرد اما قبل از ا یبا سوءظن باب یکان

 ".یپرداختش کن يشهردار يتو یتون یم "گذاشت.

 "ه؟یچ نیا ":دیپرس یکان

 "شکسته. نشیکنم. چراغ ماش مهی. رو جری. تیمجبور شدم ب "

را از  مهیاز تنفر، برگ جر یحاک یرا نگاه کرد. با نگاه نیزم يرو يها شهیو بعد خرده ش نیچراغ ماش یکان

 ".یافت ی. در نمی.تیفراموشش کن. دوباره با ب "و به دو قسمت پاره نمود. دیکش رونیتام ب یانگشتان باب

به انجام  یلیتما یمیکه ج ندیتوانست بب یتام م یاما در همان حال باب د،یرس یدر حال انفجار به نظر م مبویج

بعدا با هم  "حلقه نمود. یکان يخود ندارد. در عوض، دستش را به دور شانه ها يکار در حضور معشوقه  نیا

 "، دنتون. میزن یحرف م

 "صبرانه منتظرم. یب "

نگاه کرد و به  نیزم يپاره شده رو مهیتام به برگ جر یرا دور کرد. باب یشد و سپس کان رهیخ یه بابب مبویج

 در حق او لطف نکرده است. یوضوح احساس کرد که کان

 

 "چش شده؟ نیچراغ ماش یگ یفهمم چرا به من نم ینم "

آمد در را محکم تر از  یم رونیب نیاشتام همان طور که از م یباب ".نهینداره. . واسه خاطر ا یچون به تو ربط "

 .دیمعمول به هم کوب

تام  یباب يبه خانه  مودیپ یرا به دنبال او م یراه پشت یوقت یناراحت بود که حت یباب يآن قدر از لجباز یسیگر

ال را با شیها نیبر تن داشت که آست یآب يبا راه ها یکتان یراهنیتام تازه حمام کرده و پ ینگاه هم نکرد. باب
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را  يمهمان با لباس پلو خور کیبه او حالت  شاندرخ يخاکستر يشسته و کاله کابو یآب یعال نیزده بود. ج

آن را  یشده بود که زمان یمات و چروک یتونیبلوز و دامن ز دنیمجبور به پوش یسیکه گر یداد. در حال یم

آن دو افتاده  نیماب لریکه در تر یس از اتفاقکرده بود. پ دایپ احانیکورکورانه به ظاهر س يبود که عالقه ا دهیخر

جانبه بود  کی تیرضا ينشان دهنده  زیدعوا داشت. اما همه چ کیبه برپا نمودن  يادیز ي القهع یسیبود گر

، اما  رندهیگ کیخواست دهنده باشد و نه فقط  یم یسیخواست. گر ینبود که او م يزیوجه چ چیبه ه نیو ا

به او انداخته بود و  راخود  شبیبداند. از آن طور که د زیترحم برانگ يفقط موجود تام او را یباب دیترس یم

 توانست بکند؟  یم يگریتام چه برداشت د یکه امروز بعد از ظهر افتاده بود ، باب یاتفاق

 "بودم که اون رو روندم. ينفر نیمن آخر "رساند. یچند جهش باالخره خود را به باب با

 ".یتو اون رو نشکست ".ستیخود به او نگر يه کابوکال ریتام از ز یباب

 "شده؟ یچ یگ یپس چرا بهم نم"

تام بود که توجه اش به  یِ باب شتریدر شرف اصرار ب یسیگر"وجه درباره اش حرف بزنم. چیخوام به ه ینم "

وع که مالک موض نیمتفاوت بود که باور ا کاگویش يرنگ آن قدر از خانه  دیخانه جلب شد. ساختمان ساده سف

محصور با نرده  یوانیبه ا یرنگ شده منته ی. چهار پله بتندیرس ینفر است مشکل به نظر م کیهر دو خانه 

در  میبه همان رنگ سبز قابل ترم وانیا عیو وس یبه در. کف چوب لیحا ییو جارو یآونگ چوب کی،  دیسپ يها

خانه که مشرف به  يدوگانه جلو ينجره هاساختن پ بایز يبرا يپرده ا چیشده بود. ه يزیرنگ آم ییجلو

در  نییتز يبراق برا یدرکوب ای یبرنج یبودند به کار نرفته بود. فانوس اطیاز درختان گردو در ح يمجموعه ا

 بود. دیو مف بایبه کار نرفته بود. خانه کوچک، ز یخروج

 داخل شد. یسیرا باز کرد و گر ییتام در جلو یسپس باب و

 "من. يخدا"

 

 ". مگه نه؟ارهیکه نفس آدم رو بند م هییاز اون خونه ها ".دیتام با دهان بسته خند یباب

شده بود و سه قدم آرام  رهیشکالت خ يبه شکل جعبه  يشد. به راه ورود یمستول یسیبر گر یاز شگفت یحالت

 "خوشگله. "اتاق خوابِ سمت چپ خود برداشت. يبه سو

 ".ادیوششون مزن ها خ شتری. بادیدونستم خوشت م یم "
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 ياز پاستل ها بایز ییایمخصوص بزرگساالن شده است ، دن یعروسک يکرد که وارد خانه ا یحس م یسیگر

و شکن پرده ها و تورها  نی. چایسبز به رنگ کف در نیبا بنفش کمرنگ و کم رنگ تر یبیکرم ترک -و-یصورت

از مبل  یکیخواست در  یدلش م یسیکه گر شده بودند دهیکنار هم چ یو ذوق قهیمتنوع بودند اما با چنان سل

 فرو برود. نیاوست نیاز ج یو رمان ییگربه آنگورا کیو  یینعنا يچا یبا فنجان یو صورت دیراه راه سف يها

 يها شهیگلدار پرداخته، ش يها تی، چ يلمس پارچه رنگارنگ تور يداد. دستانش برا یگل رز م يبو اتاق

 يرا با لبه ها نیشمینرم و ابر يخواست نازبالش ها یکردند. دلش م یم یتاب یتراش داده شده و زراندود ب

سرخس پر  ایگلدار فرو ببرد. آ يزیشده اطراف روم ينواردوز يدار نوازش کند و دستانش را در حلقه ها شهیر

 ایآداد؟  یمطبوع خاك تازه را م يقرار داشت بو ییجلو يدو پنجره  انیم دیسف یکه در سبد چوب یشاخ و برگ

 شدند؟ یانگشتانش خرد م انیم نهیشوم يباال يطاقچه  يخشک شده رو یگندم و رز صورت يشاخه ها

و  فیظر طیمح نیتام در چن یباب یعی. به طور طبدیلرز یسیقلب گر دیتام به مرکز اتاق رس یباب یسپس وقت و

 انینشده بود. تضاد م دهید یاندازه عضالن نیآمد اما در عوض هرگز به ا یمضحک به نظر م دیبا يشکننده ا

نداشته  یشک چیخود ه یمردانگ هکه ب يتام دلش را برد. فقط مرد یباب یعضالن کلیظرافت سبک اتاق و ه

 با اعتماد به نفس قدم بگذارد. يزنانه ا طیمح نیتواند به چن یباشد م

 لیدر پشت سر متما یلشک یطاق یدگیبر يبزرگ انداخت و سرش را به سو يا هیچهار پا يکالهش را رو یباب

 "نگاه به اتاق خوابم اون پشت بنداز. هی،  ینیفوق العاده بب زیچ هی يخوا یاگه م "کرد.

 یبه رنگ صورت کیبار يکه راهرو یهنگام شیاز او گرفت. پاها يبه اجبار رو یسیگذشت تا گر يا هیثان چند

در درگاه مکث کرد ، آن قدر  یسی. گرنددیلرز یوارد اتاق شد م تیکرد و در نها یصدف را ط يدرون پوسته 

 است. هتام صحبت نکرد متوجه نشد که به دنبال او آمد یباب یبود که تا وقت جیگ

 "تو فکرته. یبگو چ اال،ی "

بود  دهیکه تا به حال د یبانیسا نیزراندود و فوق العاده تر يبه تخت بزرگ شاهانه با ستون ها یسیگر

از  ییهم افتاده بودند و با حلقه ها يکف آلود رو يکه به شکل آبشار فیلط فیتور ظر هیال نی. چندستینگر

 بودند. دهیچیو بنفش کمرنگ در هم پ یساتن صورت يروبان ها

شدن از خواب تو رو  داریقبل از ب يکه شاهزاده ا یهر روز صبح منتظر بش يمجبور "برق زدند. یسیگر چشمان

 "ببوسه؟

 "در برم. اما تا حاال بهش فکر نکردم. رشیز کنم از یم یسع ".دیتام خند یباب
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و بنفش کمرنگ  یصورت يمطال ، کوسن ها يدارش ، ستون ها بانی، با تخت خواب سا يخواب افسانه ا اتاق

 انیم یخفته باشد. پس از سال ها زندگ يبایآمد که متعلق به قصر ز یچهار چرخه؛ به نظر م یراحت ی، و صندل

جا  نیعمرش را ا یکرد که باق یآرزو م یسیسخت، گر يها يناهموار يه رفتن روو را یبژ مصنوع يها وارید

 بگذراند.

اون  یتون یگاراژه که م يباال کیآپارتمان کوچ هی "نداد. یتیتام به صدا در آمد اما او اهم یدفتر کار باب تلفنِ

 "من هم اون جاست. ي. اتاق بدنسازیجا بمون

 "مونم. یجا نم نیا من"تام نگاه کرد. یتعجب به باب با

 ".یرو پرداخت کن گهید يجا هیموندن  ي نهیهز یتون ی. تو نم یمون یالبته که م "

 يپر سر و صدا يکند و سپس مکالمه  یچه صحبت م يدرباره  یباب دینفهم یسیگر هیاز ثان يکسر يبرا

قامت او هنگام کار به عنوان ها و مکان ا نهیمسئول هز لیم ندیو یینمایآورد. شرکت س ادیرا به  لویصبح با و

بابت  يبند چیشامل ه دشیجد دمشخص کرده بود که قراردا لویپروژه بود، اما و کیکننده در  هیته اریدست

 شیکه رخ داده بودند بود که متوجه مشکالت پ یآن قدر نگران اتفاقات یسیشود. گر ینم شیها نهیپرداخت هز

 آمده نشد.

 "کنم. یم دایپ متیارزون ق يمسافرخونه  هیمن  "گفت: محکم

 "باشه. یمجان دیاز ارزون باشه ، با شتریب دیبا حقوق تو با "

 "حقوق من چه قدره؟ یدون یتو از کجا م "

پشت  یتون ی. ميخر ینم ندکسیپاك کن و شهیش يبطر هیبه من گفت. و باعث شد فکر کنم چرا  لویو "

 ".ادیب رتیگ يشتریدم پول ب یقول م. یها رو پاك کن نیماش ي شهیو ش یستیچراغ قرمز با

کنار  ینشون بدم با همه چ ویبه استود يکه خود یخواستم تا وقت یشه. من م یتو پول خالصه نم یهمه چ "

 ".امیب

من و تو  یکه فراموش کرده باش یدر صورت "نداد. یتیتام باز هم اهم یزنگ خورد و باب گریبار د کی تلفن

 یدم دور از من زندگ یشناسن که بدونن اجازه نم یجا اون قدر خوب من رو م نی. مردم امیقراره نامزد باش

 ".یکن

 "نامزد؟ "
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گفتم که  لریتر يمن به تموم اون زن ها تو یکه وقت ادمهیمن به وضوح  "سفت شدند. یتام از ناراحت یباب لبان

 ".يبود ستادهیکنار من ا يتو آزمون فوتبال رو پاس کرد

 ".رنشیگ ینم يبهش فکر کنن جد یحداقل وقت اینگرفتن.  يحرف تو رو جد تام اون زن ها یباب "

 ".یباش صیمورد حر نیدر ا دیکه با نهیواسه هم"

 غیج یکرد، آهنگ دایاوج پ یسیگر يصدا "م؟یمردم فکر کنن ما نامزد يخوا یکه واقعا م یگ یبه من م يدار"

از نفس  تیحما يها زهیاش پشت غر يکه شاد نیا ي. فقط براشیمانند هم زمان با شکوفا شدن گل آرزوها

 یبود ول يباز کیتام  یباب يبرا ها نیا ی. تمام تیخلق شده اند نه واقع يپرداز ایرو يبرا االتیپنهان شود. خ

 گونه نبود. نیا یسیگر يبرا

 

 ینمحرف  ی، من الک یکه تو ممکنه فکر کن يزیکه من گفتم، مگه نه؟ برخالف اون چ هیزیهمون چ نیا "

 ".یتام هست یمونده از اقامتمون در تالروزا  تو خانم باب یزنم. در مدت باق

 یکه با تو ازدواج م یکه زن نیتام! مثه ا ی. خانم بابيجمله بردار نیدست از گفتن ا دوارمی! و امستمیمطمئنا ن "

 "!ستیقسمت از متعلقات تو ن هیاز  شتریب يزیکنه چ

 یکنم ما دو تا م ی... هر وقت فکر میسی... گریسی... گریسیگر".دیهنده کشد حیو توض یطوالن یتام آه یباب

 اریکار تو به عنوان دست نی. مهمتریکه اشتباهم رو ثابت کن یکن یم يکار هی میهم رو بفهم يحرف ها میتون

 نیا يش داشته باشم. و انتظار داریجا آرامش و آسا نیکه من در مدت اقامتم در ا یکه مطمئن ش نهیمن ا

مجرد مالقات داشته  يخواد من با تموم زن ها یاز بدو تولدم م یکه هر خاله زنک یوقت فتهیب ياتفاق چه طور

 "باشم؟

تام همان گونه که به زنگ تلفن  یتام زنگ خانه به صدا در آمد. باب یباب ياثبات حرف ها يبود که برا نیا مثل

االن  نیبدم. از هم حیرو واست توض يزیچ هیبذار  "ت . گرف دهینشن زیزنگ خانه را ن ينداده بود صدا تیاهم

کرده و اگه  يدر جام باز یچه سال زمنیکه جو ث ادشونهیجا تا سان آنتون  نیاز زن ها از ا نیدوج هیحداقل 

. هیطور نیجا اوضاع ا نیشه. ا یم مهیچه قدر جر میشرکت نکنه ت نیزم نییدر پرتاب سکه جهت تع تانیکاپ

 کاگویجا ش نیرو دم دست داره پشت دره. ا یزن هینفر که  هی ایزن  هیدونم که  یگاه کنم مکه ن نیبدون ا

 "مردم مالک من هستن. نیمالقات کنم . تالروزا  و ا ییبا چه زن ها نمکه من بتونم کنترل ک ست،ین
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تو با من شه که  یکه عاقل باشه باورش نم یهر کس یول "تالش کرد که با منطق او مخالفت کند.  یسیگر

. دیایب زیبه زبان ن یدارد و ممکن است حت قتیموضوع حق نیدانستند که ا یآن ها م يهردو ".یازدواج بکن

کم  هیکه  نیبه محض ا "نکرد.  یتام حرکت یبه در آغاز شد. اما باب دنیآن کوب يزنگ زدن متوقف شد و به جا

 "کنن. یبه ظاهرت برسم ، اون ها باور م

 "ه؟یچ »دنیرس«منظورت از  "تام انداخت:  یبه باب اطیاحت ياز رو ینگاه یسیگر

ها، مثه همون  یکل رییاز اون تغ یکی -نیگ یکه شما م ییها زیاز اون چ یکیشه. ما  یهمون که گفتم م"

 ".مید یدن انجام م یرو که تو برنامه اوپرا انجام م ییکارها

 "؟یدون یم یاوپرا چ يتو درباره برنامه  "

 یخوب نیرو به هم ونیروزانه تلوز يبرنامه ها يگذروند یهتل م يرو تو يادیز يمثه من روزها اگه تو هم "

 ".یشناخت یم

 يخوا ی. تو فقط میگ ینم يمورد جد نیتو اصال در ا "تام شد.  یباب يپنهان در صدا حیمتوجه تفر یسیگر

 "موتور خونه. يکه اون زن ها رو راه دادم تو یرو بکن نیا یتالف

واسه م  ندهیبود که قراره در چند ماه آ یینمونه از اتفاق ها هینبودم . امروز فقط  يقدر جد نیوقت ا چیه "

رو  قتیعالوه بر ما حق دیکه با یتموم کنارم داشته باشم. تنها کس ینامزد همه چ هیکه  نیمگه ا اد،یب شیپ

زنم تا  یمن بهش زنگ م "فن راه افتاد.تل يوتام به س یدر باالخره متوقف شد ، و باب يصدا "بدونه، مادرمه.

 "مطمئن بشم که با ما هماهنگه.

 یبا باب یکار را بکند. آن قدر وقت کم نیخواست ا یم یول "کنم. یکار رو م نیصبر کن ، من نگفتم که ا "

مرد به خود نداشت، پس در خطر  نیدر مورد احساس ا یگونه اوهام چیبود. و ه متیغن هیداشت که هر ثان

در مقابل  يزیآورد که ببخشد و چ ادیرا که به خود داده بود به  یقول یسینبود. گر الیو خ قتیحق انیخل متدا

 و سقوط آزاد را تجربه کند. دیرا بگشا شیگرفت که بال ها میتصم یسیبار آن گر نیدوم يو برا ردینگ

آن قدر  ینمود که به باب يادآوریخود به  یسیبود، و گر يروزیاز پ یمغرور به او انداخت که حاک یتام نگاه یباب

 یم کیاو شر یتیشخص بیتمام شروط، در فراز و نش نییتام جهت تع یدهد که با اجازه دادن به باب یم تیاهم

 یلیخ "آرام و مطمئن گفت:  ییکرد. با صدا زرا درا شیشد و بازو کیتام نزد یبه باب اطیبا احت یسیشود. گر

 »نیتام بعد از ا یخانوم باب«دوباره به من به عنوان  یطیشرا چیتو تحت ه یلکنم. و یکار رو م نیخب. من ا
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اعالم  ایدن يمن به شخصه به همه  یرو بگ نیا گهیبار د هیبار، فقط  هیچون اگه  ؟یفهم ی. م یکن یاشاره نم

 یسید. گردهانش باز و بسته ش "گم که تو... که تو... یمن م نیدروغه. عالوه بر ا مونیکنم که نامزد یم

 را مورد حمله قرار دهد. یکامال بد فکر کند تا باب يتوانست به مسئله ا یمحکم شروع کرده بود، اما اکنون نم

 "با تبر؟ یقاتل "تام کمک کرد: یباب

 "اهخوار؟یگ "تام دوباره تالش کرد. یپاسخ نداد، باب یسیگر یوقت

 "!.يدار یرابطه ناتوان يربرقرا يکه تو تو"جرقه زد. یسیمانند برق در ذهن گر دهیا

 "که من از اون نظر ناتوانم؟ یگ یتو به همه م "است .  وانهیتام چنان به او نگاه کرد که انگار د یباب

 ".يمن اون اسم مزخرف رو بذار يفقط اگه تو رو "

 "تره.واسه همه قابل باور نی. ایبا تبر رو دنبال کن یقاتل ي دهیدم که اون ا یم شنهادیبهت پ يمن جد "

 ".یکه تو هست هیزیاون چ نیگم ا ی، م دمیکه د يزیبا توجه به اون چ یتام . ول یباب يبند یم یخال "

توانست آن چه را که  یو خود نم دندیپر رونیواقعا به آن ها فکر کند از دهانش ب یسیقبل ازآن که گر کلمات

 کینوع به  نیاز ا یدر رابطه با مردان، متلک يانوع تجربه  چیساله با ه 30 يباکره ا یسیگفته بود باور کند. گر

تام را ساکت کرده  یکه باب دیره شد و باالخره فهمیخ یبه باب یبا شگفت یسیانداخته بود. گر يدخترباز حرفه ا

 است . 

 دادند ، سرش را باال نگه داشت و از اتاق خواب خارج شد.  یاز لرزش را نشان م یینشانه ها شیچه زانوها اگر

پاسخ  یرا ب یمتلک نیتام چن یمانند باب یفیشروع به لبخند زدن کرد. مطمئنا حر دیکه به راهرو رس یامهنگ

 گذاشت.  ینم

 مناسب بود. یتالف کیتام در فکر  یاالن هم باب یحت

 

 

 

 دهم فصل

 

 

 ".ننیب یاالن شما رو م ریسا يخانم دنتون آقا"
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عامل شرکت رزاتک  ریرا به سمت دفتر مد رشیذجالب پ يبلند شد و منطقه  یمبل چرم ياز رو يسوز

شده را پشت  يقلم کار يدرِ چوب گردو ریسا لندیوا یکه منش یترك کرد. وارد اتاق شد و هنگام کیالکترون

 . دیرا شن یآرام کیت يسر او بست صدا

است که او حساب شده گرفته  یمیتصم ریسا ایمطمئن نبود که آ يبلند نکرد. سوز زشیم يسرش را از رو ریسا

بر  لیدل نینکرده است. در هر دو حالت، ا یفرق چیه رستانیدب ياخالقش با دوره  ایخود بنشاند  يرا سر جا

  ریگفتگو با او ارسال کرده بودند و سا تاز فرستادگان مهم را جه يقبال مجموعه ا التینبود. شهر و ا یخوب زیچ

 یبه نوع یعلم اتیمونث ه ریدانست که به عنوان مد یم يهمه را رد کرده بود. سوز يوار وانهیبه طرز د

 .دیآ یبه شمار م دیام نیآخر

راحت با  هیشده، اثاث يکامال طبقه بند يوارهایشده بود ، با د نییمرد تز کی يمثل کتابخانه  ادیز یلیخ اتاق

حرکت  یدر طول فرش شرق یبه آرام يشکار. همان طور که سوز يو عکس ها ياصل بورگاند یچرم ي هیرو

 هیشب یلیادامه داد که خ مه،یبا قابِ ن ینکیع ي لهیبه وس يکاغذ يپرونده ا يبه مطالعه   ریکرد ، سا یم

 شده بود. دشیمجبور به خر یعال دیبا د ينمودن عمر يپس از سپر رایاخ يبود که سوز ینکیع

 یعضالن يبازو ها يت آوردو بار برگردانده شده بود که به طرز شگف ریرنگ سا یآب راهنیپ يها نیسرآست

و قرمز  یمردانه، و کروات کتان خالص خط دار آب راهنیگذاشتند. نه پ یپنجاه و چهار ساله را به تماشا م يمرد

 ریمرد خشن است تا مد کی هیشب شتریرا پنهان کنند که او ب قتیحق نیتوانستند ا ینم مهیبا قابِ ن نکیو نه ع

انداخت که  یاصل م یتگزاس ي شهیجونز، هنرپ یل یتام يها یجوان ادیرا به  يسوز ریکارخانه. سا کی

 بود. يسوز دجیمحبوب کلوپ بر

نبود که  يبا استعدا ياما از آن جمله زن ها رد،یقرار نگ ریسکوت سا ریتالش کرد که تحت تاث یبه سخت يسوز

از رقابت با مردان  شتریب يزیچ مزرعه او را به کیکنند. رشد در  یبهتر از آشپزخانه عمل م رهیمد ئتیدر اتاق ه

 عادت داشت. یو به تواضع و مهربان بود يا یآدم سنت نیهمچن يبر سر قدرت عالقه مند کرده بود. سوز

 "گفتگو نباشه. يبرا یزمان خوب دیشا "گفت: ینرم به

از  یکی يسرش را به سو ریسا ،يبدون نگاه به سوز "خدمتتون. امیم گهید قهیدق هی "صبر بود: یب شیصدا

مطلب  نیا دنیرا مجبور به فهم يسوز  ریسا زیآم نیتکان داد. رفتار توه زشیم يروبرو يکنار يها یصندل

 چیبود و واضح بود که ه سرسخت رستانیدر دب ریسا الندیرا به عهده گرفته است. و یعبث تیکرد که چه مامور

 ادامه داد. یدر خروج يبه سو یقال انیراهش را از م يسوز یحرف چینکرده است. بدون ه رییتغ زیچ
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 "؟ير یکجا م يدار یکن یفکر م "

 ".ریسا يمشخصه که مالقات با من وقت شما رو هدر داده آقا"گفت: یبرگشت و به آرام شیبه سو يسوز

 "کنم. یخواهش م "اشاره کرد: یرا برداشت و به صندل نکشیع "مورد نظر بدم. نیدر ا دیمن با "

قدر از  نیا یکه چه موقع به طور ناگهان اوردیب ادیتوانست به  ینم يشدند و سوز انیدستور ب کیمانند  کلمات

  ری. ساستین یکه آن قدرها هم ناگهان دید یکرد م یموضوع فکر م نیبه ا یمتنفر شده است. اگرچه وقت یکس

ها که فقط دختران زرنگ تالروزا و از آن پسر  رستانِیدر دب نیدو کالس از او باالتر بود ، ارشدتر رستانیدر دب

در گوشه  يگاریپشت ورزشگاه با س ستادهیا رِیمبهم از سا يهنوز خاطره ا يبروند. سوز رونیتوانستند با او ب یم

تاجر  نیآن جوان الت با ا انیم قیدر ذهن داشت. تلف يچشمان مار کبر یدگیسخت به در یلب و چشمان

 نیترساند و هنوز هم هم یرا م يآن زمان سوز  ریرده بود. سانک رییتغ زیچ کیسخت بود ، اما  ونریلیم یمولت

 آورد. یحس را در او به وجود م

خود را در  يکرد و سوز یاو را نگاه م میبه طور مستق ریراه افتاد. سا یصندل يترسش را کنار زد و به سو يسوز

 یشمیابر راهنیپ يه جاب یرسم یتابستان گرم شده بود و لباس الیخ یکرد که ب یکه آرزو م افتی یحال

که نشست به  یگره خورده بود و هنگام ییبه سو یخود به تن کرده بود. لباس به طرز شل ي دهیپوش یِشکالت

مات و بزرگ و  ییلباس با گردن بند طال يساده  قهیقرارگرفت. او به  شیران ها ينرم رو یصورت طبقان

 يرنگش نشان دهنده  یشکالت يریساق بلند حر يابود. جوراب ه دهیمشابه کوچک جلوه بخش ییگوشواره ها

شده بودند.  نییتز ییطال يریتصاو ي لهیها به وس اشنهطراحشان بود که در اطراف چهارگوشه پ ي قهیسل

قبول نکرده  يکه سوز نیتام بعد از ا یاز جانب باب يتولد ي هیبود. هد متیگران ق يلباس به طرز مسخر ه ا

 هد بخرد. لتونیدر ه یآپارتمان شیبود که او برا

 "اد؟یاز من برم یخانم دنتون ، چه خدمت "

 شد. یم دهیاز استهزاء شن ییردپا شیصدا در

اکثر آن ها را در تمام  رایز دیایکنار ب یعلم ئتیمذکر ه ياعضا يرفتارها نیتوانست با خصمانه تر یم يسوز

به ترك مکان داشت  يادیز يکه عالقه  نیخودش نبود. با ا  ریشناخت اما به وضوح در برابر سا یم شیزندگ

داد  یبه راهش ادامه م وحشتناكمرد  نیکه ا یبه عهده داشت. کودکان تالروزا در صورت يا فهیاما وظ

 باختند . یرا م شانیزندگ
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خوام مطمئن بشم که شما از تبعات بستن  ی. من منجامیتالروزا ا یعلم ئتیازه یندگی، من به نما ریسا يآقا "

 ".نیشهر خبر دار نیت روستاك بر کودکان اشرک

 ز،یبر م شیزده بودند. با حائل نمودن آرنج ها خیو  کیسردش تار یاستخوان يدر چهره  ریسا چشمان

 یندگینما ییها تیشما بر اساس چه قابل "گشت. ییبه دنبال نشانه ها يانگشتانش را در هم فشرد و و در سوز

 "ن؟یرو به عهده گرفت ئتیه

 "هستم. ئتیه ریمن مد"

 "رون؟یاز مدرسه انداختن ب یلیماه قبل از فارغ التحص کیکه من رو  هیعلم ئتیهمون ه نیفهمم. و ا یم "

 .دیدانست چه بگو یرا مبهوت کرد و نم يسوز  ریسا پرسش

 "خب. خانم دنتون؟ "

باور  ریسا ي. ودرست بوده است عهیکه شا دیبار فهم کی يبرا يشده بودند و سوز رهیاز خصم ت چشمانش

در  یمیقد ي. داستان هاردیداشت که توسط تالروزا مورد ظلم قرار گرفته است و بازگشته بود تا انتقام خود را بگ

که شامل او و مادرش  یطیشرا ،حرامزاده است يدانست که و یم يبرگشتند. سوز يمورد او به ذهن سوز

 یرا هم نظافت م تیمادر هو يخانه  -داد یا انجام منظافت منازل ر یمدت يبرا ياوتکستز بود. ترود يترود

 فاحشه شده بود. کیبه  لیتبد تیاما در نها -کرد

که ممکنه چهل  نیبچه ها رو فقط به خاطر ا یتمام نیخوا یشما م "دستانش را در دامنش قرار داد. يسوز

 "ن؟یکن هیشده باشه تنب يباهاتون بدرفتار شیسال پ

زد که از گوشه لبانش آن ورتر  يبه سوز فیضع ياو لبخند "ه ش هنوز تازه ست.چهل سال که نه. و خاطر "

 "دم؟ یمن دارم انجام م نیکن یکه شما فکر م هیکار نیا "نرفت . 

 ".نیکن یبه شهر ارواح م لیتالروزا رو تبد ن،یاگه شما روستاك رو جا به جا کن "

 "هم هست. سمی. صنعت تورستیشرکت تنها منبع درآمد ن "

زند سخت  یبه او طعنه م ریسا دیفهم يکه سوز نیکه به محض ا دیرا د ریلبان سا ي نانهیبدب چشیپ يسوز

شهر مرده  هینکرده. بدون روستاك، تالروزا  تیهرگز شهر رو حما سمیتور میدون یما م يهر دو "شدند. 

 "ست.
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 ادیکنم. در حال حاضر به نظر مکه شرکت رو سودآورتر  نهیمن ا فهیبشر دوست و وظ هیتاجرم نه  هیمن  "

 "راهه. نیشعبه در سن انتون بهتر هیادغام شرکت با 

 هیشما رو به  گهید يهفته  نید یبه من اجازه م "شد. لیبه طرف جلو متما یبا کنترل خشمش به نرم يسوز

 "از مدارس ببرم؟ داریتور د

 "شم. یم الشیخ یکنن؟ ب یار مفر غیمن از ترس با ج دنیکه با د نمیو تموم اون بچه ها رو بب "

 منفور شهر واقع شود. ستیمهم ن شیبرا ادیفهماند که ز يموجود در چشمانش به سوز استهزاء

 يزیچ چیه "نگاه کند. ریو دوباره سر بلند کرد تا به سا ستیدامنش قرار داشت نگر يبه دستانش که رو يسوز

 "بتونم بگم، مگه نه؟ متونیکه واسه عوض کردن تصم ستین

 

و نفس  يواریکه از سالن انتظار، ساعت د يمتوجه صداها يشد. سوز رهیبه او خ یطوالن يلحظه ا يبرا ریسا

 يگذشت و به سوز ریتوانست آن را درك کند از چهره سا یکه نم يزیشد. چ دیرس یخودش به گوش م يها

 کرد. یم دیتهد او رفشار نامحسوس وجود داشت که ا ینوع بایوضع تقر نیدست داد. در ا ياحساس بد

شد به صدا افتاد ، و خطوط سخت و فراموش  لیبه عقب متما  ریکه سا یوقت یصندل "باشه. یراه دیشا "

ما  "شد انداختند. یم افتیاز تگزاس  هیناح نیسخت که در ا يها تیگران ادیرا به  يچهره اش سوز ینشدن

 یم نیماش هیهشت  اعت. سمینبه شب حرف بزنش کیخونه ام روز  يشام تو زیمورد سر م نیدر ا میتون یم

 "فرستم دنبالتون.

 ریخواست به سا یم يشده بود. سوز انیرفتار ب نیزتریآم نیبه توه میمستق يمودبانه نبود، اما دستور یدعوت

جمله باال بود و همان طور که به آن  نیا سکیغذا خوردن بهتر از شام خوردن با اوست، اما ر طانیبا ش دیبگو

 .دکه جرات رد کردن ندار دیشده بود فهم رهیتوز خ نهیان عبوس کچشم

 "خب. یلیخ ". آرام گفت:ستادیا فشیدر حال بلند کردن ک يسوز

که  یکرده بود. زمان شیچشمانش برگردانده و حواسش را معطوف کاغذها يخود را رو میفر مین نکیع ریسا

 نداد. یافظبه خود زحمت خداح یحت ریکرد سا یدفتر را ترك م يسوز

 

رفتار با  یدر مورد چگونگ يتجربه ا چی! او هیبود. چه انسان مکروه یهنوز عصب دیرس نشیبه ماش يسوز یوقت

 . ریو خوش مشرب بود، درست برعکس سا یاجتماع یانسان تینداشت. هو ریمانند سا یشخص
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 خواهد . یاز او چه م ریکرد که سا یگشت فکر م یم نشیماش چییطور که کورکورانه به دنبال سو همان

. دیچه بگو دیدانست با یو نم ردیبا او تماس بگ دنیمنتظر است که به محض رس نزیدانست لوثر ب یم يسوز

 یتوانست به کس یرا نم نیموافقت کرده است. ا ریکه با خوردن شام با سا دیتوانست به او بگو یمطمئنا نم

شد  یم نیکرده است خشمگ دیتهد را يچه قدر سوز ریکه سا دیفهم یتام م یتام. اگر باب یمخصوصا باب د،یبگو

 ییخودش به تنها دیداشت. مهم نبود چه قدر ناراحت کننده است او با يادیز سکیتام ر یو دخالت کردن باب

 کرد. یمسئله را حل م نیا

**** 

 

 "کار رو نکنم. نیدم ا یم حیتام ترج یباب "

 "کنه. یدرست م یموها رو عال یرو دورکنن. شرل دلقک ها و ترس، تو نیاجازه نده ا یسیگر "

 یمسکون ابانیطبقه در خ کی يخانه  کیرا باز نگاه داشت، که در گاراژِ  یشرل وودیهال شیتام درِ سالن آرا یباب

برود اعالم کرده بود که صبح را صرف آماده  ییتام تا ظهر جا یکه قرار نبود باب ییقرار داشت. از آن جا یفیکث

 اش خواهد کرد. يظاهر رییجهت آغاز تغ یسیکردن گر

شدند. مانند هر  انیبازوانش نما يرو یسرخ يرا به درون سالن هل داد که لکه ها یسیمحکم گر يسقلمه ا با

 شده بود. میتنظ خی يدرجه  يهوا رو هیدر تگزاس تهو گرید یمکان عموم

 ییو طال یمشک يها نهیاز آ ییها فیبا رد رگید واریو د میمال یمغازه به رنگ صورت يوارهایاز د وارید سه

 يگریروشن ، د یآب یبا روپوش یسبزه و مومشک يدختر یکیدر سالن بودند،  شگریشده بودند. دو آرا دهیپوش

 دهیشرت تنگ پوش یت کیتوسط  پلشخ کلیبود. ه دهیتا حاال د یسیکه گر یاندام نیزمخت با بزرگتر يبلوند

ها  نیا دوارمیام ایخدا« شرت نوشته شده بود: یت يدرشت بودند. رو ي نهیس جفت کیبه  دهیشده بود که چسب

 ».واقعاعاقل باشند

تام  یرا درست کند ، دخترك سبزه رو باشد اما باب شیکه قرار بود موها ي، آن فرد یدعا کرد که شرل یسیگر

  "سالم عروسک ."ادامه داده بود. گرید شگریآرا يراهش را به سو

از ته گلو  یغیکه مشغول پوش دادنشان بود بلند کرد و ج يا یپرکالغ یمشک يانبوه موها يروسرش را از  زن

 ".يانتخاب کرد دنمید يرو برا ی. وقت خوبیتام، خوشگل لعنت یباب ".دیکش
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تو هنوز  "تام ضربه زد.  یبا دست آزادش به پشت باب یزن نشاند. شرل يآبدار بر گونه  يتام بوسه ا یباب

 ".يدار التیام رو تو کل ااند نیبهتر

 شگریبه آرا ياو لبخند "کنم. یحساب م فیتعر نیرو بهتر نیزنه ، من ا یمثه تو حرف م يخبره ا یوقت "

کردند  ینگاه م یرچشمیکالهک سشوار ز ریکه از ز گریبه دو زن د یاش زد ، سپس سالم يو مشتر گرید

 "، امروز حالتون چطوره؟ سونیولما، خانم کار "کرد.

 "حلقه کرد و او را به جلو راند. یسیگر يرا دور شانه  شیتام بازو ی. بابدندیدو به خنده افتادند و تر تر خند نآ

 "اسنوئه. یسیگر نیخانم ها، ا

 یباب ي ندهی. پس تو زن آمیبود دهیدربارت شن "را برانداز کرد. یسیگر يسر تا پا يآشکار یبا فضول یشرل

 ". یتام

جور صداش کنن.  نیو دوست نداره مردم ا ستهینیفم یبه نوع یسیگر "ده به جلو برداشت.شتابز یتام قدم یباب

 ".هیمسئله تفاوت فرهنگ ،يراستش رو بخوا

 "؟يجد"

 یسیبه گر ی. شرلوانهید يایمجنون در دن نیکه کفشان رو به باال بود شانه باال انداخت، آخر یتام با دستان یباب

اسنو دنتون به  یسیکار رو نکن. گر نیا زمیعز "اش باال انداخت:  یشانیرا تا پرنگ کرده اش  يو ابروها دیتوپ

 ".یکن یقلعه در انگلستان زندگ هیدر  ییجا هیمونه که  یم نی. مثه اادیم بیو غر بینظر کامال عج

که  بدهد حیدهانش را باز کرد تا توض یسیگر ".يبد حیرو توض یهواشناس ينقشه  ای "داد: شنهادیتام پ یباب

او پهن کرده بود شد ، آن را  يتام برا یکه باب یکه متوجه دام نیاش را نگه دارد اما پس از ا یلیخواهد فام ینم

محکم بر  يلبخند یسیو گر دندیدرخش یم تام یدر چشمان باب یطانیش ينقره ا يبسته نگاه داشت. ستاره ها

 ند؟یتام را بب یدرون باب توانست یبود که م نیزم يتنها فرد رو یسیگر ایلب نشاند. آ

بودم  دهیتام من شن یباب"سر پر مو ادامه داد.  يکرد کارش را رو ینگاه م نهیرا در آ یسیکه گر یدر حال یشرل

کار  یباهاش چ يخوا یحد هست. م نیکردم تا ا یاون خودش رو درست کنه، اما فکر نم يد یکه تو اجازه نم

 "کنم؟

 "محافظه کار نباش. ادیپس ز ه،یگربه وحش هیمثه  یسیسپرمش به تو. گر یم "
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گفته بود که در  ییابتدا یشیبلوند با لوازم آرا يشگریاالن به آرا نیتام هم یوحشت زده شده بود. باب یسیگر

تام حواسش را با  یمحکم بدهد اما باب یآماده شد که پاسخ یسیمحافظه کار نباشد. گر یسیگر يمورد موها

 انش منحرف نمود.کوتاه بر لب يبوسه ا

 یتون یلباس پس تو م دیواسه خر نیدنبالت تا بر ادی. مامان مزمیانجام بدم عز دیمن چند تا کار دارم که با "

نظرت رو در مورد  یدم دوباره خوشگل بش ی. حاال که بهت اجازه میمهمه باش یلیکه خ یعروس دیدنبال خر

 ".یازدواج با من عوض نکن

تام دنتون را از دست بدهد از خنده منفجر  یشانس ازدواج با باب یکه زن دهیا نیودن ازن ها از مزخرف ب یتمام

 در رفت.  يآن ها برداشت و به سو يشدند. او کالهش را برا

 زین ییتام روشنا یکند با رفتن باب یاست که حس م یاو تنها کس ایفکر کرد که آ یسیگر ،یاز ناراحت گذشته

 شده است . دیناپد

 يزیمن واقعا...اوه...اون چ "بر لب نشاند:  فیضع يلبخند یسیم کنجکاو به او نگاه کردند. گرجفت چش شش

 "کنه و .... یرو بزرگ م زیاوقات همه چ یاون گاه "را صاف کرد: شیگلو ".ستمیگفت ن یتام م یکه باب

بهش  یتون یهم هست که م peopleمجله  دیجد ي. نسخه شتیپ امیم قهیدق هی. در عرض یسیگر نیبش "

 ".يبنداز ینگاه

انداخت و مجله  یصندل يرا در دست داشت ، خود را رو شیموها ي ندهیکه آ یکامال وحشت زده از زن یسیگر

و  ستینگر یبه او م یرچشمیز نکشیع یکیپالست میفر انیسشوار از م ریز ياز زن ها یکیرا برداشت. 

 دانست. یم ریامر را اجتناب ناپذ نیا یسیگر

 "ن؟یتام چه طور با هم آشنا شد یابتو و ب "

 "ن؟یشناس یرو م گهیچند وقته همد "

 "؟يامتحان رو گذروند یک "

فرا خواند و شروع به کار کرد  یصندل ياو را رو یکه شرل یهنگام یبود و حت يرحمانه ا یو ب عیسر ییبازجو

دور زدن  يرو ید که به سختنداشت مجبور بو ياعتقاد ییبه دروغگو یسیکه گر ییهم متوقف نشد. از آن جا
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که  نیکنترل کند. نه ا دیرس یم شیرا که به موها یبیتوانست آس یاشتباه تمرکز کند و نم یانیبدون ب قتیحق

 دور کرده بود. نهیرا از آ یصندل یشرل رایز ندیرا بب يزیاو بتواند چ

 هیچند ال يباشه. من موها هیال چند دی. موهات با ادهیز یلیاما موهات خ ،یسیگر يدار یفر خوب يتو موها "

 رنگ همه جا پخش شدند. یمرطوب و مس يحرکت کرد و موها یشرل یچیق "رو دوست دارم.

 يدر مورد منظم بودن دوره  یافتاد بود، از پاسخ سوال یم شیموها يکه برا یکه نگران اتفاق یدر حال یسیگر

توانست آن ها را بافت  یکرد هرگز نم یم کوتاه یلیرا خ شیموها یماهانه اش بود طفره رفت. اگر شرل

 و آشنا بود. یعیحداقل طب یآمد ول یبکند که اگرچه جالب درنم يفرانسو

 "من... ،یشرل "شد. دیتشد جانشیافتادند و ه یسیدر دامن گر نچیسه ا يبه بلند بایاز مو، تقر نیسنگ يا دسته

لوازم  یندگیاون تازه نما"تکان داد.  گرید شگریاآر يسرش را به سو یشرل "ده. یرو انجام م شتیآرا نیجان "

ست  هیخواد واسه ات  یتام گفت م یگرده. باب یم يرو به عهده گرفته و دنبال مشتر mary kay شیآرا

از  ریمحافظت از نخست وز وقعم یجنوب يکایآمر يزلزله  يکه تو یشیدر عوض لوازم آرا شیلوازم آرا دیجد

 "بخره. يدست داد

 خنده اش را گرفت.  يافتاد، بعد جلو یاز خنده به حالت خفگ بایتقر یسیگر

 کیاز وحشت به نفس نفس افتاد. مانند  یسی. گردیکش نهیآ يرا به سو یسشوار را روشن کرد و صندل یشرل

 شده بود. دهیموش آب کش

 يموها ندیشروع به کش یشرل ". همه ش کار با انگشتاته.یکار رو بکن نیدم چه طور خودت ا یم ادتی "

بتواند با  دیشا دیشیاند يدیشوند. با ناام یم خیسرش س يرو دکهید یاز فرها را م یانبوه یسیکرد و گر یسیگر

 بخرد. سیکاله گ کیالزم باشد  دیشا ایبزرگ جمعشان کند.  ي رهیگ کی

 فوق العاده رخ داد. یتوانست باور کند اتفاق یم یبه سخت یسیکه گر جیبه تدر سپس

 "تموم شد. "انگشتانش معجزه کرده بودند. د،یره عقب کشباالخ یشرل

 "من. ياوه، خدا "شد. رهیخود خ يبه انعکاس چهره  یسیگر

 

  "مگه نه؟ ،يبامزه شد"لبخند زد.  نهیبه درون آ یشرل

تمام  یعنیو جذاب بود...  رمعمولیپروا، غ یکامال مدرن، ب یسیگر يکم بود. موها شیبامزه برا ي کلمه

 .دیلرز یم شیهنگام لمس موها یسینبود. دست گر یسیه خود گرک ییزهایچ
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و دو طرف  دیرس یآن به زحمت تا آرواره اش م يبود که به آن عادت داشت. بلند يکوتاه تر از حد شیموها

 يمانند چکیو پ بایز م،یمال ينبود و به موجها يفرفر گرید شیشد. موها یاز هم جدا م يچتر يآن با دسته ا

درخشانش  يخاکستر يچشمهاکوچک چهره و  يکردند. اعضا یرا نوازش م شیکه گونه و گوشها شد یختم م

 واقعا خودش بود؟ ریتصو نیخود شده بود. ا ریتصو ي فتهیش یسیجلوه نبود و گر یمو ب ادیبا وزن ز گرید

را  "یک يمر"ارك داد تا لوازم م لیتحو نیاو را به جِن ینگاه کند که شرل ریفرصت نکرده بود خودش را س یحت

آشنا شد که رنگ  یشیآرا يا لهیگرفت و با وس ادیمراقبت از پوست را  یسیبعد گر یکند. تا ساعت ادهیاو پ يرو

 يکار یمشک ملیو ر ییکهربا ي هیسا چشم،با خط  نیکرد. جِن یپوست چهره اش را بهتر م یعیو طب میمال

را مجبور  یسیشد، گر یکارش راض ي جهیاز نت یقتچهره اش شد. و تیکانون جذاب یسیگر يکرد که چشمها

 یو رژ لب مرجان دیرا رنگ بخش شیبا رژ گونه، گونه ها یسیکار را انجام دهد. در آخر گر نیا زیکرد تا خودش ن

توانست باور کند  یشد؛ اصال نم رهیخ نهی. او با تعجب به آدیکش شیبه دستش داد، به لبها نیرا که جن یرنگ

  شده است، خودش باشد. رهیبه او خ هنیکه در آ یزن

  

 و منتشر شده استترجمه  )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 يچشمان خاکستر ش،یموها يپروا یو ب یدوست داشتن یبود. با کوتاه نیو دلنش میصورتش مال شیآرا

. یوحش یشده بود: زنانه ، جذاب و، بله، کم باتریکرد ز یتصور م شهیپرپشت از آنچه هم يدرخشان و مژه ها

تام جذاب به نظر  یباب يممکن بود برا ای. آدیرس یبه نظر م متفاوت یلیکرد. حاال خ دنیقلبش شروع به تپ

 او ... دینگاه کند، شا يدیجد دیبه او با د دیبرسد؟ شا

بود که به خودش قول داده بود انجام ندهد. تمام  يزیهمان چ قایدق نیافکارش را به دست گرفت. ا افسار

کرد و  ینم د،یپلک یتام دور و برشان م یکه باب یجذابو  بایز ياز آن زنها یکیبه  لیهم او را تبد ایدن راتییتغ

 بسازد. ییایرو يداد قصرها یبه خود اجازه م دینبا یسیگر

به او نگاه کرد که انگار عقلش را از دست داده و به او  يطور یآورد، شرل رونیپولش را ب فیک یسیگر یوقت

 يبلند باال ستیخورد. ل چیپ یسیدر شکم گر يدنیناخوشا زیتام قبال آن را پرداخت کرده است. چ یگفت که باب

اش اضافه  هیریخ ستیتام او را به ل یشد باب جهتام به آنها پول داده بود به خاطر آورد و متو یرا که باب يافراد

 کرده است.
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 بلکه او را مورد د،ید یکاردان و مستقل نم یتام اصال او را به چشم زن یکرد. باب یرا م ینیب شیپ نیا دیبا

تام او  یخواست باب یم یسیموضوع ناراحتش کرد. گر نیاز ا یکه محکوم به شکست بود. آگاه دید یم يگرید

 افتاد.  یوقت نم چیاتفاق ه نیا ،کرد یها را تقبل م نهیهز يو اگر او همه  ند،یرا برابر با خودش بب

اصال  تیا حاال متوجه شد که واقعتام قبول نکند، ام یاز باب يزیتوانست به خودش قول دهد که چ یراحت م او

باشد که  يانتظار داشت ظاهرش طور یسیداشت و از گر یگران ي قهیتام سل ی. بابستیها ن یسادگ نیبه ا

را انجام دهد؟ به مقدار پول کمِ  کار نیتوانست با حقوق اندکش ا یچطور م یسیانگار به او تعلق دارد؛ اما گر

حاضر بود آن را بخاطر اصول  ایاش بود. آ یخاطرجمع ي هیه تنها مااش فکر کرد ک یموجود در حساب بانک

 ندازد؟یاش به خطر ب یاخالق

دارد تا عقب  تیاهم شیموضوع آنقدر برا نیفکر کند تا بفهمد ا هیاز چند ثان شتریمسئله ب نینبود که به ا يازین

خودش را با  دیتمام اعتقاداتش باهم محکم شد. او بخاطر نفس و  يلجوجانه رو ینکشد، و آرواره اش با حالت

. ردیاز او بگ يزیتوانست چ یمعنا بود که نم نبه آ نیکرد. ا یم میتام تقد یآزاد و پر از عشق به باب یقلب

 کرد. یاو باشد، ترکش م یدر زندگ يگریانگل د نکهیقبل از ا یسیگر

 نیتام را به او برگرداند. ا یل بابخواست که پو ینوشت و از شرل نیچک با مبلغ سنگ کیاما محکم،  مودبانه،

پرداخت نشده  یپول شینشده و برا دهیشد که خر یتام م یباب یتنها فرد زندگ یسیحرکت خوشحالش کرد. گر

 بود. 

پر شور و حرارت بود. درست  نشیکرد و تحس فیتعر یسی. او همه جوره از گردیبعد رس يچند لحظه  يسوز

 يمتوجه شد که قدر یسیلباس بروند، گر دیسوار لکسوس شدند تا به خررا ترك کردند و  ییبایسالن ز یوقت

 داشته است. یبود که شب نا آرام نیا لشیدل دیحواسش پرت است، اما شا

بود. چوب  دهیهم راحت نخواب یلیتام، خ یگاراژ باب يبا وجود تخت راحتش در آپارتمان کوچک باال یسیگر

که خانه را ساخته  یداد توسط همان کس یمعاصر اتاقها نشان م یلطنتس دیو سف یآب ي نهیرنگ و رو رفته و زم

کرد و همانطور  یبود که تصور م یآنتر از  کیبود، اما ش يجمع و جور ياست، دکور نشده اند. هر چند خانه 

تر کند، با  میاش را وخ یتوانست مشکالت مال یگرفت که م یاجاره در نظر م يرا برا یکه در ذهنش مبلغ

 آمد. یآن بر م ي هیکه با پولش از پس ته یتر از آن کیهم ش دیمتوجه شد شا یننگرا

 يشد که در موازات اتاق وزنه  یاتاق خواب م کیباز کوچک و  يو آشپزخانه  ییرایپذ کیشامل  آپارتمان

ست توان ینم یوقت شبیتام قرار داشت و د یباب يپشت خانه  يبه روبرو یسیتام قرار داشت. اتاق گر یباب
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 ونیزیرقصان تلو ينور نقره ا تاقش،ا نیی. در پاستیخواب ن یبخوابد، بلند شده و متوجه شده بود که تنها فرد ب

 . دید یم د،یتاب یم رونیتام به ب یاتاق کار باب يرا که از پنجره 

، شده است لیبه او تحم نکهیاز ا یسیو باعث شد گر دیتاب يسوز ي دهیصورت تک يرو دیروشن خورش نور

 ".میکار رو بکن نیامروز ا ستمیما مجبور ن"احساس گناه کند. 

 "صبرانه منتظرشم. یمن که ب"-

با  دیاز آن اعتراض نکرد. در همان لحظه احساس کرد با شتریب یسیپس گر د،یرس یصادقانه به نظر م جوابش

 صادق باشد. يسوز

ماجرا مسخره  نیکنم که کل ا کردم متقاعدش یکشم. سع یخجالت م یساختگ ينامزد نیمن بابت ا"-

 "ست.

ماجرا  نیشهره ا يتو یمختلف دنبالشن. اگه تا وقت يزهایچ يبرا شهیمردم هم نجایتام. ا یباب دگاهینه از د"-

  "آرامش بده، من کامال موافقم. یبهش کم

 هیکه  میما خوش شانس"موضوع صحبت را عوض کرد:  د،یچیپ یم یاصل ابانیهمانطور که به سمت خ و

 "رسه. یخوب بهت م یلی. ممیشهر دار يتو یعال کیبوت

 " ه؟یگرون يجا"به صدا در آورد.  یسیهشدار را در سر گر يزنگها "کیبوت" ي کلمه

 "هست. زیتام حواسش به همه چ ی. بابستیاصال مهم ن نیا"-

خرمشون و  یدم. من خودم م یمنو بخره. اجازه نم يلباسها ستیاون قرار ن"گفت:  یبا لحن آرام یسیگر

 "ندارم. يادیمتاسفانه االن پول ز

  "نظر خودش بود. نیکنه. ا یالبته که اون پرداخت م"-

 سرش را تکان داد. یبا سرسخت یسیگر

 "مگه نه؟  ،یهست يجد"-

 ".يکامال جد"-

 ".دهیها رو م نهیهز شهیتام هم یباب"آمد.  یم جیبه نظر گ يسوز

 "من. ينه برا"-
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من از "را دور زد و گفت:  ینشست، دوربرگردان شیلبها يرو يت. سپس لبخندنگف يزیچ يلحظه ا يسوز

 "گذره. یخوش م یلیهست. خ نجایا یلیما یحدود س دیمرکز خر هی. ادیچالش خوشم م

 یم يگریفروشگاه ارزان به فروشگاه د کیاو را از  دهیگروهبان آموزش د کیمانند  يسوز ندهیسه ساعت آ در

کرد و در عوض  ینم یسیگر ي قهیبه سل یتوجه چیدر هر جا به دنبال معامله بود. او ه سیبرد و مانند سگ پل

خود نداشت.  يرا برا تخابشانهرگز جسارت ان یسیداشت که گر یبر م شیبرا یجوانانه و محرک يلباسها

وانه هند یِصورت راهنیپ نیانتخاب کرد، و همچن شیسنگ دوز شده برا یشمیدامن نازك و بلوز ابر کی يسوز

و  زیسنگ شور با تاپ کشباف، دامن کوتاه وسوسه انگ نیباز بود، شلوار ج شیکه از وسط ران تا ساق پا يا

مارك  يو کمربند، صندل و کفش تخت، گوشواره  دنبندگر یسیشد. گر یاش م نهیژاکت کتان که جذب س

 يبسته  نیکه آخر یکرد. زمان امتحان زیرا ن یبدون طرح خاص ينقره ا يو گوشواره  یبدل يکدز با الماسها

و  جیاز پس اندازش را خرج کرده بود. او گ يادیمقدار ز یسیلباس در صندوق عقب لکسوس گذاشته شد، گر

 بود.  طربمض ،یاز کم شتریب یکم

 

شانه  يتا رو يبود، نگاه کرد. باالتنه  دشانیخر نیکه آخر ینیآورد و به لباس قرمز آتش نییسرش را پا یسیگر

به  لیما يکشباف آن با رگه ها يبپوشد و پارچه  ریتوانست لباس ز یبود که نم دهیبه بدنش چسب يراش طو

و شلوارك گشادتر را از هم جدا  جذب يباالتنه  ،ینچیرنگ دو ا ییو طال ي. کمربند فلزدیدرخش یم ییطال

 یلباس باعث م نیاشده بود.  نیگزیجفت صندل بنددار قرمز کوچک جا کیاش با  یطب يکرد و کفشها یم

 . ستیکند که درواقع خودش ن یم یشد احساس کند وانمود به بودن کس

 "کرده. تیدوست داشتن یلیخ"به او قوت قلب داد.  يبار در آن بعد از ظهر، سوز نیصدم بایتقر يبرا

 ینم "یدوست داشتن" يلباسها ختیر یتا وحشتش را کنترل کند. زنان ب دیجنگ یبا خودش م یسیگر

 اش بود، استفاده کرد و گفت: یمکث طوالن يبرا یخوب يکه به نظر خودش بهانه  يزی. او از چدندیپوش

 "صندلها قوس پاشنه ندارن. نیا"-

 "؟يبا پاشنه هات مشکل دار"-

 "پام کرده م. یطب يکفشها شهیکه هم نهیا لشیدل دینه. اما شا"-

 ".ي. فوق العاده شدیسینگران نباش گر"را نوازش کرد.  شیلبخند زد و بازو يسوز

 ".ستمیخودم ن هیشب"-
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 "وقتشه. گهی. و به نظر من دیخودت هیشب قایکنم دق یمن فکر م"-

 

*** 

 

 یلیما مین يتام از فاصله  یراند! باب یبا سرعت هم م یلیبردش نشسته بود؟ و خ یپشت فرمان ت یاحمق کدام

حصار اصطبل که برگه ها را  ياش را از باال شنامهیو نما دیرا د نیماش عیشده با حرکت سر جادیگرد و خاك ا

 . دیکنند، قاپ يلمبرداریبود که قرار بود عصر ف يصحنه ا يدر آنجا گذاشته و مشغول مطالعه 

 یباب لریکنار تر يبلند ژیکرد، با ق یکه همچنان گرد و خاك بلند م یبرد از جاده خارج شد و در حال یت نیماش

کرده بود، دختر جذاب  زیرا ر شیدر حال غروب چشمها دیمانطور که بخاطر نور خورشتام ه یتام ترمز کرد. باب

تنها  یسی! گریشد، و فشار خونش باال رفت. لعنت ادهیپ نیکه از ماش دیرا د يدر لباس قرمز دهیپوش ي زهیم زهیر

تمام شد آن را از  دشیخر یتام از او خواسته بود وقت یبردش را داشت. باب یراندن ت يبود که اجازه  یکس

را به او بدهد و  شیاز درسها گرید یکیگرفته است  میتصم یسیگر دیرس یبردارد، اما به نظر م يباد نگیپارک

 کار کند.  نیزن الشخور او را مجبور به انجام ا کی يپا ریبا نشستن ز

 زیر یبا چشمان ست،یدهد آن زن ک صیکرد تشخ یم یهم فشرد و همانطور که سع يتام آرواره اش را رو یباب

 یکوتاه جذاب و صورت يو کوچک، موها بایز یتوانست اندام یشده از نور آفتاب به جلو قدم برداشت، اما تنها م

. به خودش قول داد که پوست بودکوچک گرد پنهان شده  یآفتاب ينکهایع ریاز آن ز یکه قسمت ندیرا بب

 قایقرار بود او را دق نشانیدروغ يدانست که نامزد یم یکسبهتر از هر  یسیکار بکَند. گر نیرا بخاطر ا یسیگر

 در امان نگه دارد. زهایچ نیاز هم

تام در جا خشک شد.  یصاف مشخص کرد، باب يآشنا را در آن موها یمس يرگه ها دینور خورش یبعد وقت و

که در هر  دیرس یراشخوش ت يتا به قوزکها دیلغز فیظر ياندام خوش فرم و پاها يرو نیینگاهش از باال تا پا

حال، ده بار خودش را احمق خطاب کرد.  نیکرد از پا در آمده است. در ع یداد، و حس م یم صشانیتشخ ییجا

آن آماده تر  ي جهینت يداده بود. چرا خودش را برا بیترت يبرنامه ا یسیتحول گر يخود او بود که برا نیا

 نکرده بود؟

تام چگونه با زنها  یدانست باب یخوب م گریتام نگاه کرد. تا االن د یشدن باب کیبه نزد یبا دلواپس یسیگر

 يا حانهیتام به طور وق ی. بابدیخواهد بگو یکند که او چه م ینیب شیپ قایتوانست دق یکند و م یبرخورد م
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 لیس ریاست، و ز دهیاست که در طول عمرش د یزن نیباتریگفت ز یبه او م دیگفت، شا یتملقش را م

. کاش با ستیظاهرش چ راتییتغ ياش درباره  یدانست نظر واقع یاصال نم یسیمزخرف او، گر يفهایتعر

 نه.  ایظاهرش مضحک شده است  دیفهم یبود تا م یرو راست م یسیگر

و  ندیصورتش بنش يگذشت و او منتظر بود تا آن لبخند خانم کُش رو هیثان نی. چندستادیا شیتام روبرو یباب

 .دیچانه اش کش يتام پشت دستش را رو یکند. بابرا شروع  يزبان باز

 "داد؟ دیکارش رو خوب انجام داده. بهت رس يباد ادیبه نظر م"-

کرده بود نگاه کرد و  ضیتعو يکه باد نیماش ییشد که از کنارش رد شد، به چراغ جلو رهیتام خ یبه باب مبهوت

 حهیکرد غرورش جر یرفت و احساس م نیباش در جا از  یرا چک کند. خوشحال دیجد يکهایخم شد تا الست

 دار شده است.

 "داشبورده. يتو"-

 "؟یاونقدر سرعت داشت یچ يمثال برا"شد.  رهیو به او خ ستادیتام راست ا یباب

پا افتاده  شیپ يزهایروح آزاده که نگران چ هیکوچک تخت،  يجذاب و صندلها يخانوم خوشگل با موها چون

 .ستیمثل سرعت مجاز ن يا

 "ذهنمو مشغول کرده بود. يا گهید يزهایکر کنم چف"-

است؛  دهیاست که در طول عمرش د یزن نیتر فیو ظر نیباتریکه ز دیخواست به او بگو یم یتام ک یباب پس

 گفت؟ یهم م يگریکه به هر زن د ییزهایهمان چ یعنی

اما بعد  ،ياونور بر نوریبردم ا یبا ت میینجایکه ا یقصد داشتم بذارم تا زمان"جمع شد.  يتام با دلخور یباب يلبها

 يرو طور نیماش نیا یواقعا بهتره نظرم رو عوض کنم. تو داشت کنمیدارم فکر م دمیاالن د نیکه هم يزیاز چ

 "انگار قراضه ست. يروند یم

 "خوام. یعذر م"هم فشرد.  يرا رو شیگرفت، دندانها یاش را م یناراحت يکه جا یبا خشم یسیگر

 بود. امدهیتام هم ن یپول خرج کرده بود و انگار اصال به چشم باب یامروز کل او

 ".فتهیاتفاق دوباره ن نیاگه ا شمیممنون م یلیخ"-

 دیتام او را بترساند. او شا یرا صاف کرد و چانه اش را باالتر گفت. مصمم بود نگذارد باب شیشانه ها یسیگر

کرد، مشکل  یفکر نم نطوریتام ا یشده است و اگر باب بایدانست ز یاش، م یبار در طول زندگ نیاول يبرا

 خودش بود. 
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رو  سیگفتم امروز بعد از ظهر الو یزدنت سر من تموم شده، به ناتال ادیافته. حاال اگه فر یاتفاق دوباره نم نیا"-

 "دارم. یبراش نگه م

 "نه پرستار بچه! ،یمن باش اریتو قراره دست"-

 ".هیکیهر دوتاش "خرامان از کنارش گذشت.  یسیگر

 

  

 

 ازدهـمی فصـل

 

 

رو به رودخانه  ریِسا لندیکه وِ یدوغاب يآجرها يبزرگ با نما ییالیو يخانه  يقبل از ورود رهیت ییخرما نکُلنیل

از ساختن  ریغ ریمطمئن شد سا يساخته بود، متوقف شد. راننده که حرکت کرد تا در سمت او را باز کند، سوز

 عاتیخود را به مردم تالروزا  نشان دهد. طبق شا تیکند تا موفق دایتوانست پ ینم يگریدراه  با،یعمارت ز نیا

عمارت استفاده  نیاستراحت آخر هفته اش از ا يبرا زیبعد از بستن رزاتک ن یداشت حت میتصم ریسا ،یمحل

 کند. 

نش مرطوب شده بود. از دو شود، کف دستا ادهیپ نیکمک کرد تا از ماش يراننده در را باز کرد و به سوز یوقت

شلوار  راهن،یپ يداده بود به جا حیفکر کند. ترج يگرید زیتوانست به چ یبود، نم دهیرا د ریکه سا شیروز پ

 ییداشت؛ طرح روستا يهنر یطرح ن،را يبلند تا رو یشمیگشاد کرم رنگ بپوشد. تاپ ست آن و ژاکت ابر

و زمرد کبود. تنها  یبنفش، آب ،يا روزهیف ،یدرخشان مرجان يااز رنگه یبیشگال، با ترک يمانند کارها یلیتخ

قراردادش را  نیاول یتام وقت یبزرگ الماسش بود که باب یخیم يازدواج و گوشواره ها يحلقه  يسوز ورآالتیز

 داده بود.  اواستارز امضا کرد، به  میبا ت

به  نیرنگ زم اهیس يکف مرمر انیز مشناخت، به او خوش آمد گفت و او را ا ینم يکه سوز ییایاسپان یزن

بود و به  دهیدر قرون وسطا، که تا دو طبقه سر به فلک کش ویپاالد يبزرگ با پنجره ها ییرایداخل سالن پذ

 یبراق م دیسف يوارهاید يرو بایز ییها هیالمپ، سا میکرد. نور مال یشد، همراه یکم نور رز باز م يباغچه 

 ،یجاها مشک یو سبز و در بعض یآب میمال يشده و با رنگها دهیچ نیدلنش ینظمها با  یانداخت. مبل و صندل
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 یمات یسفال يگلدانها ،يمرمر ي نهیشوم ياندازه  کیشکل و  یدو کُنج صدف يشده بودند. رو يدوز هیرو

 بود.  کخش یسیادر يقرار داشت که پر از گلها

 يپنجره قرار داشت. سوز نیبزرگتر يبود که جلو هستادیاز جنس آبنوس ا یکوچک الیرو يانویکنار پ ریسا يوِ

کرد. اما به  دایاش شدت پ يقرار یاست، ب دهیپوش یها سر تا پا لباس مشک رکشیمانند هفت ت ریسا دید یوقت

توانست  یاتاق هم نم میبود. نور مال یشمیرو بلوزش اب ییایتالیطراح کت و شلوار او ا قه،یشلوار چرم و جل يجا

 را پنهان کند.  ریت ساصور يخطوط جد

شده بود  رهیخ يتفاوتش به سوز یب ي رهیبا چشمان ت يرا در دست گرفت و طور يبلور تراش خورده ا وانیل او

 هست.  زیحواسش به همه چ ییکه گو

 "د؟یدوست دار یچ یدنینوش"-

 "خوبه. دیشر*اب سف"-

 یدر آن قرار داشت. وقت وانیو ل يطرنوع ب نیپر از چند یبراق ینیرفت که س یکوچک يبه سمت قفسه  ریسا

خود را  وار،ید يرو يتابلوها يکرد با قدم زدن اطراف اتاق و تماشا یاو سع خت،یر یم یدنینوش يسوز يبرا

 يتابلو يجلو يزده شده بود. سوز وارهاید يآبرنگ رو يرنگ روغن و چند تابلو يتابلو نیآرام کند. چند

 . ستادیا مادر و فرزند کیاز  یقلم اهیکوچک س

 ".دمشیلندن خر يتو يا دهیاز مزا شیچند سال پ"-

 يسوز یرا به سمتش گرفت و وقت ییلبه طال یوانیل ریاو پشت سرش نشده بود. سا ستادنیمتوجه ا يسوز

و حساب شده بود،  میمال ریداد. کلمات سا حیتوض یها کم یاز نقاش کیهر  خیتار يدرباره  د،ینوش يجرعه ا

مرد را که  نیتوانست ا یم یبه سخت يگذاشت. سوز یداد اما او را راحت نم یاطالعات م يکه به سوز يطور

و با  دیکش یم گاریکه کنار سالن ورزش س ییزد، با آدم شرور اخمو یلندن حرف م ياز حراج تابلو يبا خونسرد

 رفت مطابقت دهد.  یم رونیدختران مشکل دار ب

 یانجام داده بود. بر اساس داستان ریسا ين کردن ابهامات گذشته روش يبرا یقاتیگذشته تحق يچند هفته  در

در سن شانزده  ،ي، ترود يبه آن واقف شده بود، مادر وِ یمیچند شهروند قد يکه از کنار هم گذاشتن حرفها

الها اتفاق س نیبود. ا ياز آنها پدر وِ یکیادعا کرده بود که سه کارگر در جاده به او تجاوز کرده اند که  یسالگ

 طرد شد.  لیدل نیکس داستان او را باور نکرد، به هم چیدوم افتاد و ه یجنگ جهان انیقبل از پا
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را  مشانیورود به حر يکه به او اجازه  يچند خانواده ا يکردن خانه  زیتوانست با تم يبعد، ترود يسالها در

و طرد شدن از اجتماع او را از پا انداخت.  ادیو مسلماً کار ز اورد،یخرج خود و پسرش را در ب یدادند، با بدبخت یم

داد. از همان  یبه قضاوت مردم نم یتیاهم گریو د بودشده  میبه نظر تسل يشد، ترود رستانیوارد دب يوِ یوقت

 یو پنج سالگ یکردند. او در سن س یکرد که به شهر رفت و آمد م یبه مردان یزمان بود که شروع به تن فروش

 . وستیپ ییایدر يرویبعد به ن یکم يدر گذشت و وِ هیبر اثر ذات الر

 ریسا يکرد. ترود دایاش شدت پ يقرار یکرد، ب ینگاه م يبه وِ وانشیل يلبه  يهمانطور که از باال يسوز

 یکرد. او تا کجا م یرا فراموش نم يزیچ نیچن ریسا يمانند وِ يشده بود، و مرد یمهم یعدالت یب یقربان

 کند؟ هیابش را تسوبرود تا حس شیخواست پ

 ياو را به سالن غذاخور يوارد شد و آماده بودن شام را اعالم کرد، و وِ يخدمتکار ،يسوز یخوش شانس از

غذا که  شیکرد. در طول صرف پ یدکور شده بود همراه یشمیبه  لیکه با رنگ سبز روشن متما یفاتیتشر

سالمون و برنج  یشامل ماه یِاصل يغذا ید، و وقترا شروع کر یسرو ته یمودبانه و ب يگفتگو ریساالد بود سا

خواهد؟  یاز او م يزینگفت چه چ ریبود. چرا سا ختهیبه هم ر یسرو شد، اعصابش از شدت فشار روح یوحش

 .ردیتوانست آرام بگ یدانست، م یم نجایشام در ا یهمراه يرا برا ریاصرار سا لیاگر دل دیشا

قابل تحمل شده بود،  ریغ يسوز يکرد اما برا یرا ناراحت نم ریاشد، به نظر س جادیا نشانیکه ب یسکوت

 "د؟یزن یم انویشدم. پ انوتونیمتوجه پ"آن را شکست:  نیبنابرا

. میاز هم جدا شده بود يکه ده سالش بود و من و د دمیاونو براش خر یدخترم ساراست. وقت يبرا انوینه. پ"-

 "ش.از دست دادن مادر يبخش برا یتسل ي زهیجا هی

 بود. ریسا یصحبت خصوص نیاول نیا

 "بود، نه؟ یبیعج زیحضانتش با شما بود؟ اون موقع چ"-

 "قرار موافقت کرد. نیبا ا نیهم يبا مادر بودن مشکل داشت. برا يد"-

 "د؟ینیب یدخترتون رو م"-

 شد. میبار در آن شب حالت چهره اش مال نیاول يکرد و برا میخشخاش را به دو ن يرول دانه  ریسا

. اون مینیب یهم رو م کباریهر چند ماه  نیهم يبرا ه،یغاتیعکاس تبل سکویسانفرانس ي. سارا توادیز یلینه خ"-

 "منه، اما مستقل و شاده. شیپ انویهنوز پ نیهم يکنه، برا یم یزندگ یآپارتمان نقل هیتو 

 "خوان. یکه پدر و مادرها م هیزیچ نیبزرگتر نیروزها ا نیبه نظرم ا"-
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تام به طور قطع مستقل بود،  یکرد. باب یم يدر حال فکر کردن به پسرش، با سالمون داخل بشقابش باز يزسو

 .ستیمعتقد بود آنقدرها هم شاد ن ياما سوز

 "د؟یخوا یم یدنیباز هم نوش"گفت:  يبا لحن تند ریسا

من در سطح  يت قرار هاگف یم شهیهم تی. هورمیگ یبخورم سردرد م وانیل هیاز  شترینه، ممنونم. اگه ب"-

 ".ادیشهر از همه ارزونتر در م

لبخند هم نزد. در عوض، وانمود کردن به غذا خوردن  یشاد کردن فضا حت يبرا يبه تالش کمرنگ سوز ریسا

متوجه شد  يشد که سوز رهیبه او خ یداد و با چنان سرسخت هیاش تک یرا کنار گذاشت، به پشت صندل

 د،ید یبار م نیاول يرا برا ریااگر س نکهیا یکنند. او از آگاه ینگاه م گریکدیبه  یعواق نیچن نیا یکم يانسانها

جذاب  يشگفت زده شد. اگرچه او قطب مخالف شوهر خوش مشربش بود، چهره  افت،ی یجذاب م ياو را فرد

 گرفتن آن مشکل بود.  دهیداشت که ناد يزمخت و ظاهر تنومندش چنان جاذبه ا

 "شه؟یتنگ م تیهو يهنوز دلت برا"-

 ".ادیز یلیخ"-

 "بود، درست مثل پسرت. »يتالروزا  ها« کی ي. اون پسرِ شماره میو با هم به مدرسه رفت میما همسن بود"-

 "مدرسه قرار گذاشت. یدختر سال دوم نیباتریبا ز یاون حت"نکرد:  دایراه پ شیبه چشمها ریسا لبخند

بسته  میدندونهام س يدختر نبودم. اون سال هنوز رو نیباتریم زه يذره ا یممنونم، اما من حت فتونیاز تعر"-

 "بودم.

 ".يدختر بود نیباتریبه نظر من ز"-

 یدوست شنهادیکرده بودم تا بهت پ دایمن تازه جراتشو پ"و ادامه داد:  دیاش را نوش یدنیاز نوش يجرعه ا ریسا

 ".دیگذاریقرار م تیتو و هو دمیبدم که شن

 "دونستم. یمن اصال نم"شد.  یتر نممتعجب  نیاز ا يسوز

باشه من پسر  یدارم، سخته. هر چ تیوستال يبودن با سوز يبرا یکردم شانس یواقعا فکر م نکهیباور ا"-

 لیسمت راست ر يکردم. تو برا یم یزندگ تیدختر دکتر وستال يایمتفاوت با دن ییایبودم و در دن ریسا يترود

برد، و تو  یاونور م نوریل قرمز براق ایاُلدزموب نی. مادرت تو رو با ماشیقشنگ داشت يو لباسها يراه آهن بود

 ".يداد یم یو شاداب يزیتم يبو شهیهم
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 بود.  یاز هر گونه احساس یشد که از خال یم انیب یبا وجود شاعرانه بودن، با لحن خشک و قاطع يوِ جمالت

 ".ستمیجوون ن گهیاز اون زمان گذشته. من د یلیخ"-

 يرانش بخاطر هورمونها یو متوجه زدن عصب دیشلوارش کش یشمیابر يپارچه  يرا رو شیتهادس يسوز

 را از دست داده است.  دشیام یبود که زندگ نیا يبرا يگرید يهم نشانه  نیشد. ا دیاستروئ

 "بده؟ یخواست بهت درخواست دوست یمثل من م ندهیآ یپسر ب هیکه  ستیبرات خنده دار ن"-

 ".يکه انگار ازم متنفر يکرد یرفتار م يطور شهیتو هم"-

 يایاز دن تیرسه. تو و هو یدونستم دستم اصال بهت نم یمتنفر بودم که م نیمن ازت متنفر نبودم. از ا"-

 ک،ی يو دختر شماره  کی يلمسش کنم. پسر شماره  کیتونستم از نزد یکه من نم ییایدن ن،یبود یمتفاوت

 "خوشبخت کنار هم تا ابد.

 آورد.  نییرا گرفت و سرش را پا شیراه گلو يزیکرد چ حس يسوز

 "نه. گهید"-

 "رحم باشم. یخواستم ب یمتاسفم. نم"گفت:  يبا لحن تند ریِسا

 . دیدرخش یاز اشک م شیبه سرعت باال آمد. چشمها يسوز سر

ازم  یدونم. چ یرو نم ياما من قواعد باز ،یکن یم يباهام باز يدونم دار یم ؟یکن یکار رو م نیپس چرا ا"-

 "؟يخوا یم

 ".يخوا یازم م يزیکه چ ییتو نیکردم ا یفکر م"-

که مصمم بود به  یدر او نداشته است. در حال يریفهماند که غم آشکارش تاث يبه سوز ریروح سا یب جواب

 یم یبود و به سخت دهیخوب نخواب ریبا سا دارشید نیآمدن ندهد پلک زد، اما از اول نییپا ياجازه  شیاشکها

 اش را حفظ کند.  يدار شتنیتوانست خو

 "پاشن. یاز هم م يادیز يها ی. زندگیشهر رو داغون کن نیخوام ا ینم"-

 "فته؟یاتفاق ن نیتا ا یرو فدا کن یچ يحاضر قایو تو دق"-

 "فدا کردن ندارم. يبرا يزیمن چ"ستون فقراتش چنگ انداختند.  يهراس رو انگشتان

 ".يچرا، دار"-
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 یم". ستادیمچاله کرد و ا زیم يدستمال سفره اش را رو ياو را خلع سالح کرد. سوز ریسا ياخشک صد لحن

 "االن برم خونه. نیخوام هم

 "آره؟ ،یترس یاز من م"-

 "کنه. دایامشب ادامه پ نمیب ینم یلیدل"-

 "خوام بهت باغ رزم رو نشون بدم. یم". ستادیا شیپاها يرو زین او

 "تر باشه.کنم اگه برم به یفکر م"-

کنم. فکر کنم ازش  ی. خواهش مشینیخواد بب یدلم م"اش رابه عقب هل داد و به سمت او آمد.  یصندل ریسا

 ".ادیخوشت ب

 یم یآن کامال روشن بود. او داشت دوباره حرفش را به کرس يرا بلند نکرد، اما لحن دستور شیصدا نکهیا با

بود و او را به سمت  دهیرا محکم چسب شیکه بازو يددست قدرتمن يدانست چطور جلو ینم ينشاند و سوز

 نییو موج مانند در را پا یجبرن ي رهیدستگ ریبرد، مقاومت کند. سا یم يسالن غذاخور يبلند انتها يدرها

 ياو را در بر گرفت. او بو ییو خوشبو ریگذاشت، شب مانند حمام بخار دلپذ رونیرا ب شیپا يسوز ی. وقتدیکش

 . دیکش شیها هیرا به ررزها  ندیخوشا

 ".هیدوست داشتن یلیخ"-

 کرد.  تیبستر گلها هدا انیم ياو را به راه سنگ فرش شده  ریسا

پر زرق و  زیخواست همه چ یرو درست کنه، اما اون م نجایطراح منظره از داالس با خودم آوردم تا ا هیمن "-

 "کار رو خودم انجام دادم. شتریآخرش ب نیهم يبرق باشه. برا

 یشیراندیخ يکه تجربه داشت، باغبانها آدمها ییدر حال کاشتن رز فکر کند. تا جا رِیخواست به سا ینم يسوز

 داشته باشد.  ریبه سا یدگاهید نیتوانست چن یهرگز نم يبودند و سوز

 . آب بهدندیبلند و شاخ و برگ ساخته شده بود، رس يعلفها انیکه در م »ییکو« یبه حوض مخصوص ماه آنها

 ي وارهیشده در د هیشد و نور تعب یم يشده به داخل حوض جار فیرد يسنگها ياز رو ،يصورت آبشار

حرفش را  ریتا سا انستد یم ي. سوزدیتاب یم یآب لوفرینرم ن يبرگها ریچاق شناور در ز يها یحوض، به ماه

انگور  يبرگها چشیا پرنگ که ب یمس یآهن مکتیاز دو ن یکی يدهد، و رو یرفتن نم ينزند به او اجازه 

 سنگفرش فراهم کرده بود، نشست. ریاستراحت در کنار مس يرا برا یشده و مکان نیمز
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 یحاضرم چ يدیازم پرس یوقت": دیدر هم قفل کرد، به خودش جرات داد و پرس شیپاها يرا رو شیدستها او

 "بود؟ یرو فدا کنم، منظورت چ

 يباال یاستخوان یا دراز کرد. نور درون حوض گونه و برجستگر شیاو نشست و پاها يروبرو مکتین يرو ریسا

تر کرد. اما  یرا عصب يبه چهره اش داده بود که سوز زیآم دیتهد یسخت جلوه داده و حالت يرا طور شیچشمها

شهر  نیا ينگه داشتن رزاتک تو يابر تیبندیخواستم بدونم پا یم"شب بود:  متیو مال یبه نرم ریسا يصدا

 "چقدره.

. اما من رمیرفتنش رو بگ نیاز ب يکنم تا جلو یم يکردم و هر کار یشهر زندگ نیا يمن تمام عمرم رو تو"-

 "شهر ندارم. يتو يادیهستم؛ قدرت ز یلیانجمن تحص ي ندهیفقط نما

 "خوام. یکه ازت م ستین يزیچ نیشهر ندارم. اصال ا يبه قدرتت تو يمن کار"-

 "؟يخوا یم یپس چ"-

تونستم  یبودم، نم ریسا يترود يفقط پسر حرومزاده  یوقت ش،یخوام که سالها پ یرو م يزیهمون چ دیشا"-

 "داشته باشم.

کرد؛ و تمام  یکه خانه را خنک م يدور دست کولر يشدن آبشار کوچک بود... متوجه صدا يمتوجه جار يسوز

 داد. یرا ترسناکتر جلوه م ریسا میتوأم با آرامش، کلمات مال يآن صداها

 "شم. یمتوجه منظورت نم"-

 "خوام. یرو م یدختر سال دوم نیباتریز دیشا"-

 .دیرس یکه آنها را در بر گرفته بود ناگهان پر از خطر به نظر م یرا فرا گرفت. شب يوجود سوز وحشت

 "؟یزن یحرف م یچ يدرباره "-

 يوجود ظاهر آرامش، سوزهم انداخت. با  يرا رو شیداد و مچ پاها هیتک مکتیبر پشت ن شیبه آرنجها ریسا

 ترساند.  یاو را م نیجمع او بود، و ا اریو حواس بس ياریمتوجه هوش

دارم، اما اونقدر وقتم با چرخوندن رزاتک پر هست که فرصت  ازیهمراه ن هیم که به  دهیرس جهینت نیمن به ا"-

 ".یخوام اون شخص تو باش یبگردم. م یکیکنم دنبال  ینم

 کرد زبانش ورم کرده است. یخشک بود که حس م يبه قدر يسوز دهان

 "همراه؟ هی"-
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 یکنه و وقت یسفرهام همراه يکه منو تو یبرم، کس یاجتماع يافتهایدارم تا باهاش به ض ازین یبه کس"-

 "کنارم باشه. زبانیبه عنوان م دمیم یمهمون

 ".يداالس رابطه دار يتو یکیبا  دمی. شنيکردم همراه دار یفکر م"-

 یمتفات تر باشه. کم یگردم که کم یم يزیرابطه داشتم. دنبال چ يادیز يسالها با زنها نیول ادر ط"-

 "به خونه. کترینزد

در او وجود داشت،  یکند، اما حالت یصحبت م يقرارداد کار يآنقدر خونسرد بود که انگار درباره  ریسا لحن

 .ستیکند آرام ن یه وانمود مکرد او آنطور ک یرا مطمئن م يمانند زنگ خطر، که سوز یحالت

 "...یش یاما تو م م،یخودمون برس یبه زندگ میتون یما همچنان م يهر دو"-

 سوزاند. او ادامه داد: یکرد نگاه او تا ته چشمها و درون مغزش را م یحس م يمکث کرد و سوز ریسا

 ".يسوز ،یش یم یمن قابل دسترس يتو برا"-

 بزند. خی يکرد، باعث شد تن سوز انیبکلمه را شمرده  نیا ریکه سا یحالت

 "که... نهی... انگار منظورت ایبگ يخوا یتو که نم ،يوِ ؟یقابل دسترس"-

 "شم! یمن باهات همخـ*ـواب نم"توانست وحشتش را پنهان کند:  ینم يسوز

 "مگه نه؟ ،يکار متنفر نیاز ا"نگفت.  يزیچند لحظه چ ریسا

همراه حرف  هی ي. تو درباره يبد يشنهادیپ نیشه همچ ی! باورم نميا وونهیتو د": دیپر شیپاها يرو يسوز

 "!يخوا یمعـ*ـشوقه م هیتو  ؛یزن ینم

 است. دهیاحساس ند یسرد و کامال ب نیچن نیا يفکر کرد هرگز مرد يرا باال برد و سوز شیابرو کی ریسا

 "کلمه استفاده کرده باشم. نیاز ا ادینم ادمیآره؟ "-

 "نکن! يبا من باز نقدریا"-

 ،یدارم کنارم باش ازیکه ن یی. اما وقتهایخوام رهاش کن یو ازت نم ،يدار یپر جنب و جوش یدونم زندگ یم"-

 ".يایخواد باهام راه ب یدلم م

 "؟یکن یکار رو م نیچرا باهام ا"شد:  یم دهیاز دور دست شن ییگو شیو صدا دیدو يسوز يبه گوشها خون

 "کنم؟ یم کاریچ"-



  

 

یاکتابخانه نودهشت پسیلیف زابتیسوزان ال  –بهشت من تگزاس   

wWw.98iA.Com ١٦٩ 

اگه نباشم، شرکت  ؟يدار یتالروزا  نگه م ينه؟ اگه باهات باشم، رزاتک رو تو نه،ی! همیکن یم يازم اخاذ"-

 ".يبر یم نجایرو از ا

 در حال شکل گرفتن درون خود را پنهان کند.  یتوانست حباب عصب ینم ينگفت و سوز يزیچ ریسا

کنن رو  یهمسن و سالت م يمردهاکه  يچرا کار ،يگرد یمن پنجاه و دو سالمه! اگه دنبال معـ*ـشوقه م"-

 ".یکن ینم دایجوونش رو پ هیو  يدیانجام نم

 "کنن. یجوون جذبم نم يزنها"-

 "؟يازم متنفر نقدریا یعنی"کرد، به او پشت کرد.  یرا در کف دستش فرو م شیهمانطور که ناخنها يسوز

 ".ستمیمن اصال ازت متنفر ن"-

 ".يزیر یم رونیساله رو ب یس یو دشمن نهیجور ک هی. یکن یم کاریچ يدونم دار یم"-

 "دارم، نه با تو. یمن با شهر دشمن"-

 "شم. یمن هستم که دارم مجازات م نیاما ا"-

 "بدم. رییکنم نظرت رو تغ ینم یسع ،یکن یبه موضوع نگاه م نطوریاگه ا"-

 "کنم. یکار رو نم نیمن ا"-

 "کنم. یدرك م"-

 ".یبورم کنمج یتون ینم"به سمت او برگشت:  يسوز

 "کامال با خودته. میکنم. تصم یمجبورت نم چوقتیمن ه"-

عقلش را  ریترساند. با خود فکر کرد سا یاو را م نیخشمگ يجمله  کیاز  شتریب ریاحساس بودن جمالت سا یب

 شده بود. رهیبه او خ یبا هوش و درخشش ترسناک ریسا ي رهیت ياز دست داده است. اما چشمها

 نجایبهم بگو رزاتک رو از ا": ردیآن را بگ يتوانست جلو یرا فرا گرفت که نم يسوز يداص یکمرنگ التماس

 ".يبر ینم

 تنه شده بود.  کی یجنگ ریکرد، انگار با خودش درگ دیبار ترد نیاول يبرا ریسا

 ".دمینم یقول چیه ،یصحبتهامون فکر کن يدرباره  یکه وقت داشته باش یتا زمان"-

 "خوام برم خونه. یاالن م"و گفت:  دیکش یفسن دهیبر دهیبر يسوز

 "باشه."-
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 "خونه جا گذاشتم. يرو تو فمیک"-

 ".ارمشیبرات م"-

 طهیچنان از ح تیموقع نیاما ا د،یایافتاد کنار ب یم شیکه برا یکرد با اتفاق یو سع ستادیتنها در باغچه ا يسوز

 خی شیپسرش افتاد و از ترس خون در رگها ادیتوانست آن را هضم کند. او به  یخارج بود که نم اتشیتجرب ي

 کُشت.  یرا م ریسا يوِ د،یفهم یموضوع را م نیا يتام به هر نحو یبست. اگر باب

 "؟يآماده ا"-

 . دیاز جا پر ر،یبا لمس شانه اش توسط سا يسوز

 "خونه ست. يجلو نمیماش"را سمت او گرفت.  فیو ک دیفوراً دستش را پس کش ریسا

بتواند  ریسا نکهیقبل از ا يشده بود اشاره کرد و سوز دهیکه در کنار خانه کش يآجر ریف به مسحر نیبا ا او

 دوباره لمسش کند، به آن سمت حرکت کرد. 

و متوجه شد  دیام و او را د یبود ب ریسا يکه دست راننده  ینکُلنیل يبه جا يسوز دند،یخانه رس يبه جلو یوقت

 سوار شد. یحرف چیبدون ه يدر را باز کرد و سوز ریه برساند. ساخواهد او را به خان یخود م ریسا

کرد تصور کند که  یرا بست و سع شیچشمها ينکرد تا سر صحبت را باز کند. سوز یتالش ریسا خوشبختانه

تونم  یچطور م ؟ی. چرا تنهام گذاشتدیرس یدور به نظر م یلیخ یلیکنار او نشسته است، اما او امشب خ تیهو

 موضوع روبرو بشم؟ نیا با ییتنها

به او انداخت و با لحن  یپارك کرد، نگاه يسوز يخانه  يورود يرا جلو نشیماش ریبعد، سا قهیدق پانزده

 گفت: یمیمال

 "برگردم... یخارج شهر هستم. وقت يسه هفته ا"-

 "کار نکن. نیکنم منو مجبور به ا یخواهش م"زمزمه کرد:  يسوز

 "باخبر بشم. متیتا از تصم رمیگ یبرگردم، تماس م یقتو"سرد و خشک بود:  ریسا يصدا

که انگار تمام  دیدو یم يرو به سمت خانه اش رفت. او طور ادهیو با عجله از پ دیپر رونیب نیاز ماش يسوز

 گرفتند.  یرا گاز م شیجهنم داشتند مچ پاها يسگها

که وارد خانه  دیرا د يته بود، سوزنشس نشیتگزاس همانطور که پشت فرمان ماش يِمرد تالروزا  نیمنفورتر

 در هم رفت. ينامشهود اقیبلند بسته شد، صورت او از خشم، درد و اشت يدر با صدا یاش شد. وقت
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 دوازدهم فصل

 

 

از او  ایانداخت،  ینم ریگ يگرفتن عکس در گوشه ا يتام را برا یباب یبار بود که کس نیتمام طول شب، اول در

تنها باشد و  یمسابقات گلف نبود. او باالخره توانسته بود لحظات اتییبه دنبال جز اید، کر یدرخواست رقص نم

 در 

که شب شنبه دور هم  یتیمحبوب مردم تالروزا  بود و جمع يکلوب شبانه  »لیوگن و«کافه لم داده بود.  کُنج

 بود.  دهیرخ یدنیهمه نوش يتام برا یگذراندند؛ به خصوص که باب یگرد آمده بودند، خوش م

به خود  یرا که گاه یکیبار يگارهایاز س یکیشده گذاشت و  يکنده کار زیم يار رو شیآبجو يتام بطر یباب

کرد در  یم ینگاه کرد که سع یسی. در همان حال، به گردیکش رونیداد، از جعبه ب یدود کردنش را م ياجازه 

 يکار آبرو نیکند و با ا شرکتشد،  یجام مان» بروکس و دان« دیکه با آهنگ جد یو هماهنگ یتیرقص جمع

به او  دیکرد مردم تا االن با یتام فکر م یباب لیدل نیگذشت، به هم یظاهر او م رییخود را ببرد. دو هفته از تغ

 کردند. یبه او توجه م يادیمردم شهر همچنان ز يعادت کرده باشند؛ اما همه 

 یرا نم نیهم نشده بود. او بامزه بود، ا کیه محشر بودن نزدب یاش، هنوز حت يظاهر يشرفتهایوجود تمام پ با

اطراف  یبود، و وقت یشرل ياز شاهکارها یکیکوتاه صافش مسلما  يهم بود. موها بایز یشد انکار کرد. حت

 یبرد. اما باب یلذت م یحساب امت یباب د،یدرخش ینور م ریرنگش ز یمس يخورد و رگه ها یصورتش تکان م

باشد.  ریشان چشمگ یکننده و زنانگ رهیخ شانیاش بلوند باشند و از پا تا بازو یزندگ يداد زنها یم حیتام ترج

 نیزنها را در زم نیکرد. او ا یهم نم یآن عذرخواه يخواست و برا یم يزیچ نیتام چن یکار بلد؛ باب يزنها

دو  يظالمانه  ينهایدردآور و تمر يالهیال) به دست آورده بود. آنها را در در اف(ان  یفوتبال مل گیمسابقات ل

که بعد از آن  ییبه دست آورده بود، ضربه ها زیخشونت آم يبار در روز به چنگ آورده بود؛ آنها را با ضربه ها

بود که  نیدادنشان مانند ا تفوتبال بودند و از دس نینبرد زم می. آنها غنااوردیب ادیتوانست اسم خود را به  ینم

 بدهد. را از دست تشیهو
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االن فصل  دیدرونش را پر نکرد. او با یخال ياما آبجو فضا د،ینوش »نریشا« ياز آبجو یبزرگ يتام جرعه  یباب

 يو تظاهر به نامزد دیچرخ یم نیدورب يجلو یلعنت یکرد، اما در عوض مانند احمق یمسابقات را شروع م دیجد

 شد. یگرفته نم باهبلد اشتکار  یزن يکرد که هرگز به جا یرا م یمآب سییبا خانم ر

را از پشت او  شیتوانست چشمها یتنگ بود که لن براون نم يکه به قدر ن،یدر آن شلوار ج یسیگر نکهیا نه

چند  یسینداشت. به خاطر داشت به مادرش گفته بود حتما حواسش باشد که گر یکوچک يرایبردارد، اندام گ

را دچار  شیبخرد که عضالت پاها ییها نیه را به او داده باشد جاجاز نیآورد ا ینم ادیبخرد، اما به  نیدست ج

 کند. یگرفتگ

اصرار کرده پول  یسیمادرش به او گفت گر یدر هم برود. وقت شیباعث شد اخمها یسیگر يلباسها فکر

 یشد. باب یشد، اصال باورش نم دهیکش دیدر مرکز خر دیرا خودش بپردازد و در آخر، کارشان به خر شیلباسها

و به  ر،یفق یسیبود و گر روتمندنظر خودش بود، نبود؟ در ضمن او ث نی! ادیخر یخودش آن لباسها را م دیتام با

بود با  دهیفهم یبشود. وقت نهایکه قرار باشد با او ازدواج کند، صاحب بهتر یشدت هم انتظار داشت هر زن

 شیموها و آرا يتام برا یباب یرداختپول پ یآن کرد، و بعد از آنکه شرل يدرباره  يدیشد يدعوا یسیگر

 دایپ دیجر و بحث تشد نیخودش بپردازد برگرداند، ا زیکه او اصرار کرده بود پول آن را ن لیدل نیرا به ا یسیگر

را داشت که  نیکرد، بلکه در واقع جرات ا یتام قبول نم یاز باب یلجباز بود. او نه تنها پول یسیگر ،یکرد. لعنت

 بدهد. زیخواهد پول اجاره را ن یم دیبه او بگو

سوسول و  یرسم مهیرفت و لباس ن یلیم کیبه بوت روزید نیتام قصد داشت حرف آخر را بزند. هم یباب اما

کرد آن را پس بدهد، به او خواهد گفت  یسع یسیقول داد اگر گر یلیانتخاب کرد. م یسیگر يبرا یرنگ یمشک

باره به هر  نیخواست در ا یتام م یس فروخته شده دارد. بابپس نگرفتن جن يبرا يدیشد استیس کشیکه بوت

 برود. شیحرف خودش پ یروش

کرد. کم کم به  یم یصحبت لویبهتر بود با و دی. شادیآبجو کش يبطر يتام با انگشت شست به برچسب رو یباب

 یرا م شینوایب یآن چک حقوق یچه کس نکهیا يهرگز درباره  یسیمطمئن شود گر دیافتاد که با یفکر م نیا

 پردازد، باخبر نشود. 

 یسیکرده بود که به گر يعقب ماند، چپ چپ نگاهش کرد. آخر مادرش چه فکر یباز از حرکت یسیگر یوقت

 دیشن یببرد، اتفاق »لیوگن و«خواهد او را به  یگفت م یسیکه به گر نیبپوشد؟ هم قهیداد امشب جل شنهادیپ
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بود  دهیچرا شن دیفهم یم بپوشد. حاال دیکلوب چه با کی يشنبه  شب يبرا دیتلفن زد و پرس يکه به سوز

 ."فقط همون رو؟" دیگو یم یسیگر

آن نبود، و  ریبه جز پوست تنَش ز يزیبود که چ دهیشده پوش يگلدوز ییطال ي قهیجل یسیلطف مادرش، گر به

هم جلف نبود.  قاًیدق قهیجل به پا داشت. زین دیجد ییکابو نیجفت پوت کیو  یتنگ مشک نیدر کنار آن شلوار ج

کمر  يدو قلو رو ییبه شکل نقطه ها يرساند و گلدوز یدو طرف آن را به هم م دیمروار ياز دکمه ها یفیرد

بود که با وجود  يآن، طور ریدر ز يگرید زیبدون چ ینتیز يا قهیجل دنیافتاد. اما پوش یم نشیشلوار ج

نبود.  تیهم دور از واقع یلیاحمقها به نظر برسد که البته خ هیشد شب یسرگردان لن براون، باعث م يچشمها

شد که  یشرمنده م يخود ساخته است، به حد يبرا يچه ظاهر دانست یاحتماال حاال که م چارهیب یسیگر

 آمد. یدر م شیاشکها

بودن  تام که جنتلمن یبود شروع شد. باب یمیکه باالد مال يو آهنگ بعد دیرس انیبروکس و دان به پا آهنگ

از  شتریدر رقص بدون همراه بماند، او را نجات دهد. اما ب یسیگر نکهیخود را قبول کرده بود، بلند شد تا قبل از ا

تام در  یکردند. باب دنیکرد و با هم شروع به رقص ررا از لن دو یسیگر بون،یپت یسه قدم برنداشته بود که جان

با  نقدریتشکر کند که ا یبماند از جان ادشی دیخود گفت بااحساس حماقت کرد، و بعد به  یو کم ستادیجا ا

تام  یکه او نامزد باب قتیحق نیمهربان بوده است. همه واقعا با او مهربان بودند. نه که تعجب کند. ا یسیگر

 کرد که همه با او مثل ملکه رفتار کنند.  یم انتدنتون است ضم

 

 

نامزد  یخانم یسیبه او دست داد. گر یکرد، احساس آزردگ کتریرا به خود نزد یسیگر یجان دیتام د یباب یوقت

که او کم کم دارد در  ندیتوانست بب یتام نم یاما باب دند،یرقص یبه هم م کینزد نقدریا دیشده بود و آنها نبا

به سمت باال نگه داشته  یگل آفتابگردان انندصورتش را م یسیکند. در واقع گر یمقاومت م یکینزد نیمقابل ا

و نامناسب  یاحساس شرمندگ دیکه با یکس يگرفت. برا یگفت در هوا م یم یرا که جان يبود و هر کلمه ا

 گذراند. یرا م یکامال مشخص بود که اوقات خوب یسیکرد، گر یبودن م

اش باعث  يظاهر راتییدر هم رفت. حاال که تغ شیافتاد و اخمها یسیگر یاحساس یمشکل سرخوردگ ادی به

شد؟  یچه م ردیرا بگ شیآن هورمونها يتوانست جلو یتوجه مردها را به خود جلب کند، اگر نم یشده بود کم

 يا یعیطب زیچ نیچن نرا به خاطر خواست یسیتوانست گر یتام نم یفکر به شدت ناراحتش کرد. باب نیا
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در تالروزا   يزیچ چیبکند. ه یغلط نیتوانست چن یتام نامزد بود نم یکه با باب یسرزنش کند، اما او تا زمان

اسنو به او  یسیمانند گر یتوانست تصور کند اگر مردم شهر بفهمند زن یم یتام به راحت یماند و باب یپنهان نم

 .تداف یم يکرده است، به چه دردسر انتیخ

 شد، غرغرش را فرو خورد. کیتام نزد یکامرون سالنه سالنه به باب یکان یوقت

 "م؟یبرقصدوباره  يخوا ی. میت یب ،یه"-

 دهیپوش ينوك مداد ییو کاله کابو نیتام که با شلوار ج یرنگ باب یاسی یشمیشرت ابر یت يرا رو شیبازو او

دلسرد  يذره ا یهر دو نامزد کرده بودند، کان نکهیبود، گذاشت و بعد باالتنه اش را به او چسباند. متاسفانه با ا

 نشده بود.

واقعاً بدعنُق  یسیبرقصم، گر ییبایبار با خانم ز کیاز  شتریکه اگه ب نهیا قتیاما حق ،یکان شمیخوشحال م"-

 "خودم رو اصالح کنم. دی. پس باشهیم

کرده بود، در آورد و در همان  ریدرازش گ ينقره ا ياز گوشواره ها یکیاش را که در  رهیت يچند رشته مو یکان

 حال گفت:

 "زن تو رو بقاپه. کی يکه اجازه بد نمیرو بب يکردم روز یوقت فکر نم چیه"-

 "بودم. دهیرو ند یسیبود که هنوز گر یزمان يبرا نیاجازه هم ندادم، اما ا"-

 میما دار شهیبکنه، امشب سرِ خدمته. اون اصال متوجه نم یممکنه فکر خاص میکه ج یهست نیاگه نگران ا"-

 ".میرقص یم

 نیتام فهماند که منظورش از ا یکار به باب نیکرد و با ا دیغنچه شده تاک یکم يآخر با لبها يکلمه  يرو او

 .ستین دنیتنها رقص شنهادیپ

 يریکناره گ لیدل نیرا دارد، اما ا یکان يبه شدت حساب رفت و آمدها شهیهم مبویکرد ج یتام تصور م یباب

 شده بود. يکار دشوار ،یمانند کان ییاش در کنار زنها یحوصلگ یاو پنهان کردن ب ياش نبود. برا

 "کنه. اون واقعاً حساسه. یهست که نگرانم م یسیگر نی. استمین مبوینگران ج یلیخ"-

به  یدست یسیگر ياجازه داد یاز وقت"اشاره کرد:  یسیبه گر انهیجو بیانداخت و ع یبه رقصندگان نگاه یکان

 ایمدل  هی کردند با یفکر م نجایخوره. مردم ا یش بهتر شده. اما باز هم بهت نم افهیسر و صورتش بکشه، ق

 ".یکن یازدواج م نمایس گریباز

 ".شهیقلب آدم که حساب کتاب سرش نم"-
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 "؟یت یب یکن یبهم م یلطف هیآره انگار. "-

 يسراسر وجودش را فرا گرفت. باز هم لطف. او هر روز حداقل دوازده ساعت را جلو یاز مالل و خستگ یموج

 يپا یبرد، اما نه وقت یاکشن لذت م يمعموالً از صحنه هاطاقت فرسا بود.  ریگذراند و چند روز اخ یم نیدورب

 يداد، وحشت کرده بود و باز یرخ م لمیف ياکه در ابتد یدعوا با ناتال يبود. او در صحنه  انیزن در م کیزدنِ 

در آن  یناتال يتا به جا اورندیرا ب يجثه ا زیبود که آنها مجبور شدند مرد بدلکار ر یواقع ریکردنش چنان غ

 کند.  يحنه بازص

کردند در  یکه اعانه جمع م يمالقات کنندگان سرزده و افراد ،یاپیپ يصحنه نبود، تماسها يهم رو یوقت

 نکهیبعد از ا شبیبود. د دهیچهار ساعت پشت سر هم نخواب یاو در طول هفته حت نها،یانتظارش بودند. با وجود ا

ظاهر شود و شب قبل از آن  هیریخ ینرفت تا در مهما یستیبه شهر کارپِس کر شیمایکارش تمام شد، با هواپ

که واقعا از انجام آن لذت  يریکرده بود، اما تنها کار خ غیرا تبل» هوِن فست« ،ییویراد ياز برنامه  یدر قسمت

 کودکان آن بود.  دنیشهر و د مارستانیبه بخش اطفال ب یبرده بود وارد شدن دزدک

 "؟يالزم دار یچ"-

امضا  دمیخواهرها و برادرهام خر يپسرها يکه برا یخونه م و چند تا توپ فوتبال يایب شب کی شهیم"-

 "؟یکن

 "شم. یخوشحال م"-

 در کنارش. یسیگر یرفت. همراه یکه به خانه اش م البته

. لن براون ردیپس بگ بونیپت یرا از جان یسیتام عذر خواست تا بتواند گر یشد، و باب یداشت تمام م آهنگ

 تام را منصرف نکرد. یباب نیاما ا د،یبه آنها رسزودتر 

 "دلم برقصم؟ زیامکانش باشه با عز دیکن یسالم پسرها. فکر م"-

 "تام. یخوب، البته باب"-

جواز  ییکرد که گو یتام نگاه م یبه باب يطور یسیگر ان،یم نیلن او را آزرده کرد. در ا يموجود در صدا اکراه

را ناراحت کند،  یسیکه توانسته بود گر قتیحق نیصادر کرده است. ا» دل زیعز« يقتل او را به خاطر واژه 

 نشاط را به او بازگرداند. 

نداشتند تا با هم بگذرانند، و به  يادیشلوغ بود که وقت آزاد ز يآنها به حد يآخر، سر هر دو يچند هفته  نیا

 ینم دهیکه در اجتماع با هم د یچون تا زمان ؛ندیایب لیتام اصرار کرده بود امشب به وگن و یهم باب لیدل نیهم
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 يدانست چه برنامه ا ینم گریتام د یبود که باب تیفاآنقدر باک یسیکرد نامزد شده اند. گر یباور نم یشدند، کس

 يبه دختر پادو لیبودن متنفر بود، داشت خودش را تبد کاریاز ب یسیتا او را مشغول نگه دارد. چون گر زدیبر

 کرد. یم یناتال يشرکت و پرستار پاره وقت بچه  فیهمه فن حر

 نیباتریز بای. او تقرردیلبخندش را بگ يتوانست جلو ینگاه کرد و نم یسیگر يتام به صورت برافروخته  یباب

آنها  دنیدوست داشت. حالت درخش زیرا ن شیبود، و چشمها دهید یتام تا به حال در زن یرا داشت که باب یپوست

 آورد.  یتام را سر حال م یباب شهیهم دیرس ینظر مبود که به  يطور

 ".میبرقص میبر ایب شه،یداره شروع م گهیدور رقص د هی ،یسیگر"

 يتو"دادند.  یرا به سرعت انجام م دهیچینگاه کرد،که حرکات پ دندیرقص یکه م یبا شَک به کسان یسیگر

 ".مینیرو بش یکی نیتر باشه ابه دیتونستم خودم رو با آهنگ هماهنگ کنم، شا یرقص قبل به سخت

 یرا که م یاو را به سمت محل مورد نظر برد، و همزمان کسان "م؟یرو از دست بد شیسرگرم يتا همه "

بود، اما شمارش حرکات و قطع کردن آنها درست در لحظه مناسب از  دهیچیاز نظر گذراند. حرکاتشان پ دندیرقص

خود را با آنها همگام کند، از  اندتام بتو یتا باب دیطول نکش هیثان یاز س شیساخته بود، و ب يحرفه ا کیاو 

 با مشکل مواجه شده بود. یسیگر گر،ید ییسو

تام  یکردند حرکت کند. باب یحرکت م هیکه بق یتوانست در جهت یهنوز نم یسیاز اهنگ گذشته بود و گر یمین

کند او  یتواند آنها را همراه ینم یسیگر دانست یمتوجه شده بود که واقعا بد جنس است که با وجود آن که م

اوست، و او  يبرا نیکند که ا يادآوری یسیخواست به گر یاز وجودش م ینابالغ يرا به آنجا کشانده، اما بخشها

کرد  رییعذاب وجدانش به سرعت تغ دیخوش بگذراند که با آنها نامزد نکرده است.اما احساس شد یبا مردان دینبا

خندد، انگار که  یفرستاد و به اشتباهاتش م یرا به عقب م شیموها یالیخ یشد که با ب رهیو با لذت به او خ

 سن است. يرقصنده رو نیترکه بد ستیمهم ن شیبرا

گردادند  یبر م ياز او رو دیکه با یبودند، زمان دهیبه گونه ها و پشت گردنش چسب یمرطوب، و مس يچکهایپ

از بدن او را آشکار ساخت، که از  یاش باز شد و قسمت قهیجل ییکمه باالکه د دیتام د یو باب د،یبه سمتش چرخ

. ردیقرار گ شیوجودش در معرض نما هبود تا هم یکاف گریدکمه د کیگرما گلگون و درخشان شده بود. فقط 

 د.کر یرا درك م زیهمه چ نیبهتر از ا دیمعصوم بود، و با یلیکرد. به خاطر خدا! او خ نیفکر او را خشمگ نیا

که او را  یکسان يصدا دنیموضوع با شن نیاو نشد، و ا یبود که متوجه ناراحت گرانیآنقدر حواسش به د یسیگر

 .افتیکردند شدت  یم قیتشو
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 "!یتونی. تو میسیاز اون طرف، گر"

 "!یسیگر نطوره،یهم"

بود از او  دهیپوشکه  يلوریب شرتیت دنیتام با با د یقرار داشت که باب یسیدر سمت مخالف گر یکلیه يپسر

 کیتام بار یرا گرفت و او را به جهت درست چرخاند، چشمان باب یسیباسن گر يبچه ا ی. وقتامدیخوشش ن

 شد.

 "!رمیگ ینم ادی چوقتیمن ه"را تکان داد  شیو موها دیخند یسیگر

 آبجو را به سمت لبان او گرفت. يو بطر ".يریگ یم ادیمعملومه که "

وجه  چیتمام به ه یبدهد، اما باب گرید يو خواست به او جرعه ا دیفه کرد. پسر خندو سر دیاز آن نوش یسیگر

حلقه کرد و با خشم  شیدستانش را دور شانه ها نیبنابرا ند،یچشمانش بب يقصد نداشت مست شدن او را جلو

 .دیرا کنار کش یسیشد و گر رهیبه بچه خ

 "دنتون. يآقا دیببخش"از خجالت قرمز شد.  پسر

که در  ياضطرار یحلقه کرد و او را به سمت خروج یسیدرست است! دستش را دور کمر گر نینتون! همد يآقا

 پشت قرار داشت برد.

 "م؟یر یکجا م میشده؟ دار یچ"تلو تلو خورد.  یسیگر

 "دارم. ازیتازه ن ي. به هواستیحالم خوب ن"

کارکنان پارك شده بود برد. جامه  نیماش که ییرا با پاشنه دستش باز کرد و آن او را به پشت ساختمان جا در

 رنگارنگ قرار داشت.  يها نیکه از بتن ساخته شده بود در پشت ماش ییسبز به همراه بلوك ها يها

 یسیکرد، اما گر یسرخ کرده را حس نم ینیزم بیگرد و غبار به همراه س يبه جز بو یبیعج يبو چیتام ه یباب

بار  نیدونم آخر ی. نميآورد نجایممنونم که منو به ا یلیازت خ". دیشآه ک يبا خوشنود د،یکه نفس کش نیهم

 "باهام مهربونن. یلیهمه بهم خوش گذشته، همه خ نیا یک
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به نظر  بایو انقدر ز د،یدرخش یم سمسیدرخت کر يو چشمانش همانند چراغ ها دیرس یبه نظر م جیگ یسیریگ

 يبلند يهوا صدا هیکه از اول جذاب نبوده است. دستگاه تهوآورد  یم ادیبه  یتام به سخت یکه باب دیرس یم

گونه  يرا از رو شیاز موها يا هدست یسی. گردیرس یآهنگ از درون رستوران به گوش م يداشت اما هنوز صدا

داد، و همزمان  هیو زبر رستوران تک یچوب واریاش کنار زد، سپس دستانش رو پشت گردنش حلقه کرد و به د

 و داد.اش را جل نهیس

و  یراکون يسابق با آن لباس ها یسیگرفته بود؟ناگهان دلش خواست همان گر ادیرا از کجا  ییکارها نیچن

شکل  نیبه ا یسیگر رییفکر که او خودش مسئول تغ نیسابق راحت بود، و ا یسیآشفته برگردد. او با گر يموها

 کرد. یبوده است، ناراحت ترش هم م

همه مردم شهر قرار  شیاش رو در معرض نما نهیمن دلم نخواد که نامزدم س دیشده به ذهنت برسه که شا"

 "بده؟

 "من. ياوه، خدا"سرش را خم کرد و دستش را به سمت دکمه باز شده برد.  یسیگر

خانم متاهل رفتار  کیو مثل  يریسرت اومده، اما بهتره که از حاال آروم بگ ییدونم امشب چه بال یمن نم"

 ".یکن

شد، فکش را به هم فشرد، و دکمه  رهیبه او خ قهیچند دق يرا باال آورد و به او نگاه کرد، برا نگاهش یسیگر

 را هم باز کرد. يبعد

 يمعلومه هست دار چیه"تا بتواند صحبت کند.  دیطول کش هیتام آنقدر از حرکتش شوکه شد که چند ثان یباب

 "؟یکن یم کاریچ

 "داره. یخوب چه اشکال ،يندار يهم که به من نظر. من گرممه، و تو ستیاطراف ن نیا چکسیه"

آمده  یسیسر گر ییامشب چه بال شدیتام هم گرمش شده بود. متوجه نم ینبود، باب یگرمش بود، مشکل او

اضافه کرد.  یبا دستپاچگ "ندارم. ينگفتم که بهت نظر چوقتیمن ه". ردیرا بگ شیخواست جلو یاست، اما م

 "مگه نه؟ ،یزن هیتو "

 نیا ی. و زماندیتام بالفاصله از خودش خجالت کش یزده بود، و باب يگرد شدند. حرف زننده ا یسیریگ چشمان

حالت  ریینگران تغ یکه به خود گرفته بود، به نگاه يزده ا رتیاز حالت ح یسیریحس شدت گرفت که نگاه ک

 داد.

 ".يشد که از سر شب بد اخالق نهیکنه مگه نه؟ بخاطر هم یم تتیزانوت داره اذ"
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و  ند،یخوب افراد را بب يخواست فقط رو یم سیریکند. گ دایپ يرفتار خشنش بهانه ا يبرا یسیریداد تا گ اجازه

 نکهیخواست که با گفتن ا یاز او سوء استفاده کنند. باز هم، دلش نم ایکه همه مردم دن شدیباعث م قتیحق نیا

 يشلوارش بر رو يخم شد و از رو نیبنابراب کند، ندارد، تصورات او را در مورد خودش خرا یمشکل شیزانو

 "روزها بهتره. هیاز روزها نسبت به بق یبعض". دیدست کش شیزانو

کس به  چیداشتم که به ه یدارم. من انقدر اوقات خوب يبد یلیمن احساس خ"مچ دستش را گرفت.  یسیگر

 ".يروش بذار خی کمیخونه تا  میبر ایکردم. ب یجز خودم فکر نم

بجاش  ایباهاش تحرك داشته باشم، تا خشک نشه. ب دیحتماً با"مار پست تر است.  کیتام احساس کرد از  یباب

 ".میبرقص

 "؟یمطمئن"

 "کنن، مگه نه؟ یرو اجرا م تیمعلومه که مطمئنم. اونا دارن آهنگ جورج استرا"

 "؟يجد"

 تیمتوجه آهنگ جورج استرا که یبگ يخوا یم یعنی". دیتام او را در بر گرفت و به سمت خود کش یباب

 "؟ينشد

 "دونم. ینم يزیچ يسبک کانتر ياز خواننده ها ادیمن ز"

او را به داخل ساختمان  نکهیا يبجا "شناخته شده ست. یمذهب يها تیاز شخص شتریتگزاس، ب يتو"

شروع به  یمیقد يوتایو تو نیرلیف کی نیبه خود فشرد و شروع به حرکت کرد، آنها ب شتریبازگرداند، او را ب

 داد. یهلو م يبو یسیریگ يکردند، و موها دنیرقص

 نییو دستش را از لبه پا ردیخودش را بگ يخورد، نتوانست جلو نگیپارک يبه شن ها شیکه چکمه ها نیهم

پوستتش را احساس  یتوانست ستون فقرات و نرم یقرار داد. م یسیریبه داخل سر داد و پشت کمر گ قهیجل

او را در معرض  نیدارد و ا اجیمرد احت کیبه  یسیریکرد که گ يادآوریبه او  نیو ا د،ید لرزبه خو یرسیکند. گ

 .دادیخطر قرار م

را دوست دارد، و به طور  یسیریکه اعتراف کند گ دیکش یتام را به شدت ناراحت کرد. خجالت نم یفکر باب نیا

از آن  یکیکند. اگر با  یرفتار نم یو به خوبباشد که با ا يخواهد تا با مرد یداشت که دلش نم نانیحتم اطم

 یحاصل نکنند رابطه برقرار م نانیاطم او تیبودن وضع منیکه آنقدر خودخواه بودند تا از ا يناجور يمردها

 التیکردند تا تما یکه انقدر با او خشن برخورد م ییها یاز آن عوض یکی ایآمد؟  یبه سرش م ییکرد، چه بال
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به انتظار نشسته  رونیدر آن ب يادیحوادث ز ،یسیریمثل گ يدیزن نا ام يببرند؟ برا نیاز ب شهیهم يزنانه او برا

 بود.

 

با آن روبرو شود. اگر  دیدانست باالخره با یکرد، و م یفرار م قتیبود که از حق يادیز اریتام مدت زمان بس یباب

را که  يگذاشت و کار یرا کنار م دشیترد دیروبرو شود با نهیخودش در آ يخواست هر روز صبح با چهره  یم

 چیو او ه ،یدوست او بود، لعنت یسیداد. گر یانجام م دیبا

 یم نانیکه به او اطم يزیگذاشت. تنها چ ینم یاو باق يبرا یراه چیه نیکرد. و ا یبه دوستش پشت نم وقت

 م دهد .انجا یسیگر يکار را برا نیبود که خودش ا نیرود ا یم شیپ یبه درست زیداد همه چ

 یکم یاست، حت یکرد از خودش راض یرفت. احساس م نیاز ب شیبار در طول بعد از ظهر، بدخلق نیاول يبرا

کرد. به  یاهدا م هیریبود که پنج چک را به خ یکرد عادالنه است، احساسش درست مثل زمان یاحساس م

ودش فرصت دهد به عوارض کارش که به خ نیکند. قبل از ا تیحما یسیداشت از گر فهیانسان، وظ کیعنوان 

 رفتن حرف را شروع کرد . هیفکر کند، بدون حاش

 

کنم بهتره سنگ هامون رو با هم وا  یاما من فکر م م،یموضوع فرار کرد نیگذشته از ا يما هفته ها یسیگر"

 ".یگفت ییزهایچ هی يکه مشروب خورده بود یتو شب م،یبکن

 ". یشم اگه اون شب رو فراموش کن یممنون م"احساس کرد. را  یسیدستانش منقبض شدن بدن گر ریز از

 ".هیکار سخت "

 "مست بودم. ،یهمون طور که گفت "

 یالکل گاه"نبود که حرف او را اصالح کند.  یمشروب خورده بوده ،اما حاال زمان مناسب یسیگفته بود که گر او

که به هم  ستیالزم ن م،ییجا نیو تو ا که فقط من ییو از اون جا م،یرو بگ قتیشه که حق یوقت ها باعث م

 ". میدروغ بگ

تو خودت رو از  نمیب یطور که من م نیا"از دستانش را دور او حلقه کرد و با شستش او را نوازش کرد.  یکی

 ". يمحروم کرد تیلذت زندگ نیبهتر

 ".ومدین شیوقت فرصتش پ چیطور نبوده. ه نیا "
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که تو  نهیا قتیاون پسرها هم آدمن، حق اد،یب شیتونه پ یهر لحظه مفرصتش  دم،یاون طور که من اون تو د "

 ".يدیکش یخودت رو به رخشون م

 "طور نبوده! نیا "

 ".يزدیباهاشون الس م یدرسته، پس بذار بگم که داشت "

 "؟"زدم؟ واقعا یمن داشتم الس م "

 شهیتام هم یکه باب ییت. از آن جاتام متوجه شد که اشتباه کرده اس یگرد شدند و باب یبا خوشحال شیها چشم

که در افکار خودش  نیکند. قبل از ا یمتوجه نشده بود که دارد از او انتقاد م یسیبود، گر ینیب شیقابل پ ریغ

دهد، به سرعت ادامه داد:  تیاو اهم يها فببرد و فراموش کند که به حر یخودش پ يغرق شود و به جاذبه ها

 م،یهم ، و با هم حرف بزن يرو میکه فکرهامون رو بذار دهینم االن زمانش رسک یکه، من فکر م نهیموضوع ا"

 "باشه . دیهردومون مف يکه برا میکن دایپ یراه کیو 

کرد. پشتش را به  شیبرداشت و رها یسیتام با اکراه دستش را از دور گر یشد. باب یداشت تمام م آهنگ

 لقه کرد .*نه اش حیس يرا رو شیداد و دست ها هیتک نیرالیف

 ،یو خوش بگذرون ینفر باش کیبا  يتو دوست دار م،یمشکل دار کی، ما هر دومون  دمیطور که من د نیا "

 يمن، عادت داشتم تو گه،یو از طرف د یباش یبا هر کس یتون ینم م،یکه با هم نامزد کرد ییاما از اون جا

تونم با دوست  ی، نم کهیکوچ شهر کیجا هم  نیکه نامزد کردم و ا ییرابطه داشته باشم و از اون جا میزندگ

 ".یمنظورم رو متوجه شده باش دوارمیو باهاشون قرار بذارم. ام رمیدخترهام تماس بگ

 "آره، من، آه.....خب، درسته ."را به دندان گرفته بود.  نشییبا استرس لب پا یسیگر

 "طور باشه. نیا دیاما نبا "

 نیا دیزنم که نبا یحدس م"است.  دهیرا دو يا یطوالن اریافت بسانگار که مس دیکش ینفس م يطور یسیگر

 "طور باشه .

 .”میهست یبالغ يما هردومون آدم ها "

 ". هیمنطق یلی....آه....خنیآره، ا"لبانش را تر کرد:  یعصب یسیگر

 "و قابل اجرا. یو عمل "

 "هم درسته. نیآره ا "
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شناخت و  یزن ها را م یکاف يداد. او به اندازه  صیتشخ یسیگر يرا در صدا يدیاز ناام ییتام رگه ها یباب

 همراه باشد . کیگونه مسائل با عشق و احساسات رمانت نیدوست دارند ا یدانست که همگ یم

کار رو به  نیو ا میهم بذار ياز اولش فکرهامون رو رو دیبره با شیپ یبه خوب زیهمه چ میخب حاال اگه بخوا "

 ".میببر شیپ یدرست

 "م؟یببر شیپ یدرست به "

 "من خواهد بود. يبرا یپر استرس ياالن برام مشخصه که ابن تجربه  نیاز هم "

 "برات پر استرس باشه؟ دیچرا با "

 يپس من تو یتجربه نداشت ادیموارد ز نیا يتجربه دارم و تو تو یلیموارد خ نیکه من در ا ییاز اون جا نیبب "

از  دیبا رهیم شیخوب پ زیبدم که همه چ نیاگه بخوام بهت تضم تیمسئول نیرابطه مسئولم. و به خاطر هم نیا

 "رو تحت کنترل داشته باشم. زیاول همه چ نیهم

 "شه؟  یم ییزهایشامل چه چ قایدق نیو ا "نظر گرفت: ریمحتاطانه او را ز یسیگر

 ".یبش مونیپش میکه شروع کن نیکه قبل از ا یترسم اون قدر شوکه بش یم "

 "بگو! "

از چه  شیپ قیآورد که دقا ینم ادیبه  گریتام د یمانند بود، و باب غیج "بایبلند شده بود و تقر یسیگر يداص

شانسش  طیاول بل يانداخت که پنج شماره  یم یکس ادیاو را به  یسیگر يبوده است. صدا یعصبان يزیچ

 شماره است. نیآخر دنیبوده است و منتظر شن یکی

 

 "نظر من باشه. ریز زیخر رو بزنم و همه چکه من حرف اول و آ نیا"

 "تو ؟ "

 "اوهوم. "

 "تو هستم؟ يمگه من برده  "

خوام افکارت رو کنترل کنم، من گفتم رفتارات رو  یمن که نگفتم م زمیعز "را ناراحت نشان داد:  خودش

 نیبدم متوجه ا حیوضکه من ت نیکه قبل از ا نهیفرق داره، تعجبم از ا یلیدو تا با هم خ نیکنم، ا یکنترل م

 ". يموضوع نشد
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من رو به  ياگه تو بخوا م،یموضوع نگاه کن نیداره چطور به ا یبستگ"آب دهانش را فرو داد.  یبه سخت یسیگر

 " ؟یخوام. اون وقت چ یکه نم یمجبور کن يکار

 "کنم. شک نکن. یاوه، من صد درصد مجبورت م "

 " ؟یکن یتو من رو مجبور م "خورد گرد شد یکه حرص م یدر حال یسیگر چشمان

 ".زمیزنم عز ینم يکنم، بهت صدمه ا یکار رو م نیمعلومه که ا "

تام  یحال، باب نیاز هم فاصله گرفته بودند، با ا شیزده بودند و لب ها رونیاش ب يدرشت و خاکستر چشمان

 با دل و جرات است . یسیبود که گر دهیکرد. او از همان اپتدا فهم یم نیاو را تحس ییبایباز هم صبر و شک

 "در موردش فکر کنم. دیمن....آه.....با "

 "نه؟ ایکار درسته  نی. به نظرت ایبهش فکر کن يکه بخوا نمیب یرو نم يزیمن چ "

 ".ستین یسادگ نیبه هم "

 يدونم، تنها کار یاز تو م شتریب یلیخ زهایچ نیا يمن درباره  زم،یمعلومه که هست، حرفم رو باور کن، عز "

 یکه بگ يتام و هر کار یبه تو اعتماد دارم باب میزندگ يهمه  ي: من به اندازه یکه بگ نهیا یاالن بکن دیکه با

 "کنم. یم

 "کنترل افکارمه نه جسمم ! نیاما ا"با حرص گفت: یسیگر

. يدنحو ممکن قبول ش نینه، و تو به بهتر ای يد یم صیتفاوتشون رو تشخ نمیخواستم امتحانت کنم بب یم "

 ي هیکه بق نهیخوام ا یکه من االن ازت م يکار"و بعد قاطعانه ادامه داد:  ".زمیکنم،عز یمن بهت افتخار م

 ".یدکمه هات رو هم باز کن

 "!میرونیاما ما االن ب "

 شتریو فقط با مکان آن مشکل دارد، پس ب ست،یکار مخالف ن نیبا انجام ا یسیتام متوجه شد که گر یباب

. پس يلومتریموارد تجربه دارم، و تو صفر ک نیا ياز تو تو شتریهمون طور که قبال گفتم من ب"کرد: يپافشار

 ". میایبا هم کنار ب میتون ینم ای یکن یبه حرف هام عمل م ای

زنگ مانند مغز او را بشنود،  يتوانست صدا یتام م یکه باب يبه طور د،یرس یمتفکر به نظر م یبه سخت یسیگر

 . دیبا استرس نفس کش یسیگر ش،یبرود به جهنم . به جا دیهانش را باز کند و به او بگومنتظر بود که د
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عمل  شینظر گرفته است، متوجه شد که به حرف ها ریرا ز نگیکه اطراف پارک دیرا د یسیتام گر یباب یوقت

محبت. همان  از یبیو غر بیکرد، لذت و نشاط و نوع عج یرا تجربه م یکند. هم زمان احساسات گوناگون یم

آورد که چه  ادیزمان به  همانوارد کند.  يخدشه ا یسینکند که به اعتماد گر يموقع با خودش عهد بست کار

او را  ياز گونه ها یکیکه  یکند، اما آن فکر را کنار زد و خم شد و در حال یرا پرداخت م یسیحقوق گر یکس

رو که بهت گفتم بکن  ي. همون کارزمیدامه بده، عزا"را در دست گرفته بود زمزمه کرد:  يگریو د دیبوس یم

." 

 بدنشان محسوس بود . ییقسمت باال نینکرد، اما بعد از چند لحظه حرکت دست او ب یحرکت چیه یسیگر

 "کنم . یاحساس حماقت م"با لرزش همراه بود:  شیصدا

 "کنم . یرو احساس م زهایجور چ نیفقط منم که ا "تام کنار گونه اش لبخند زد: یباب

 "رسه. ی....بد به نظر میلیفقط خ نیا "

 "اوه، آره. حاال بازشون کن. "

 حرکت کرد . نشانیب یسیدست گر گریبار د کی

 "همه شون بازن؟ ": دیتمام پرس یباب

 "آ...آره. "

 "خوبه، حاال دست هات رو دور گردنم حلقه کن. "

لباسش احساس کند.  يتام را از رو یبدن باب يگرما توانست یم یرا که گفته بود انجام داد. به خوب يکار همان

که با  یشدند، در حال داریپد نگیبکند دو مرد در پارک يکه بتواند کار نیخود شده بود ،اما قبل از ا یاز خود ب

 کردند . یبحث م گریکدیبلند با  يصدا

 منقبض شدند . یسیعضالت بدن گر تمام

 "شششش ...."فشرد و بدن خودش را سپر او کرد و گفت: ساختمان  یپشت واریتام او را به د یباب

را فراموش  نگیپارک یسیگر گریکه د ییگرفت و بدن او را لمس کرد. تا جا يرا به باز یسیگر يلب ها بعد

 او را به خود آورد . یسیگر يرفت که صدا یم یسیتام به سمت کمربند شلوار گر یکرد. دست باب

 "تام.... یباب "
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توانست  یکرد؟ نم یمانند. متوجه شد که او را ترسانده است. داشت چه کار م یکت و ثابت باقحر یب دستانش

شده  وانهید دیصورت، با نیساختمان و نه به ا کیبرود ... نه در پشت  شیحد پ نیکار را بکند و تا ا نیبا او ا

 بود؟  دهسرش آم ییبرود. چه بال شیحد پ نیتا ا زیباشد که بگذارد همه چ

را از آن ها  یتوانست لذت و سردرگم یتام م یکه بسته بودند باز شدند، و باب یسیخود مسلط شد. چشمان گر بر

خواست که  یتام نم یبود. اما باب یبار عال نیاول يبرا یسیبازگرداند. رفتار گر شیقبل يبخواند. کالهش را به جا

 قرار داده است . ریمتوجه شود که چقدر او را تحت تأث یسیگر

 

 

 "؟یکن یطور فکر نم نیره، تو ا یم شیپپ یبه خوب زیکنم همه چ یمن فکر م"

به  یکرده بود دست و پا چلفت یسیلباس گر يکه معموال فرز بودند، حاال که شروع به بستن دکمه ها دستانش

. به میبر شیآروم پ دیما با "نگه دارد.  یرا مخف شیداد تا ناراحت ی. و او به حرف زدن ادامه مدندیرس ینظر م

. میکن دایپ یهر دو آمادگ دیبا نیبه خاطر هم ،يکدوم رو تجربه نکرد چیه يرسه که تو از روابط عاد ینظر م

 ". میتالشمون رو بکن دیاما با م،یرو تحمل کن طیشرا نیا ادیز میرسه بتون یبه نظر نم

 "ه؟یامشب کاف يبرا یعنی نیا "

 هیاوه، نه. ما فقط  ". ردیتام دوست داشت او را در آغوش بگ یبابکه  دیرس یبه نظر م نیآن قدر غمگ یسیگر

 نیبا ماش دی. شامیکن یرو شروع م زیخونه، دوباره همه چ میبرگشت ی. وقتمید یکم به خودمون استراحت م

 ".رهیرو بخار بگ نیاشم يپنجره ها يکشه تا همه  یچقدر طول م مینیسمت رودخونه تا بب میرفت

االن  نیتام، هم یباب". دیدر سرك کش انیاز م تبونیپ یجان د،یاز جا پر یسیر آن ها باز شد گرکه درِ کنا یزمان

و بعد از آن جا  "موش هست. ییظرفشو ریکنه ز یخونه ش. گفت که فکر م يزنگ زد. خواسته زود بر يسوز

 رفت .

 داشت. ینگه مخودش  شیمدتها او را پ د،یرسیدستش به او م يکه سوز ی. زماندیتام آه کش یباب

داره. من هم با  ازیمادرت بهت ن ست؛یمهم ن"داد.  لشیتحو یبه او نگاه کرد و لبخند لرزان يبا دلسوز یسیگر

زمان  نیتونم از ا یبهتره. م يطور نیا ،يگردم خونه. راستش رو بخوا یبرم يبردار لمیف يارهایاز دست یکی

 ".وفق بدم  طیاستفاده کنم تا.... تا خودم رو با شرا

 "شه ..... یکنم...اون، به من مربوط م یمالک من بودن...من فکر م ي دهیا نیا"لب زد:  یبا نگران گرید يبار
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 "دلم. زود باش. زیحرفت رو بزن، عز "

 "خوام . یم ییزهایچ هیخودم  يمن هم به نوبه "با عجله گفت:  یسیگر

 "؟يخوا یم یچ "

 "و باشم.که مالک ت نی. ايخوا یکه تو م يزیهمون چ "

وقت انتظار  چیه"گفت:  یاخم کرد و با کج خلق شیخواست به شدت بخندد، اما به جا یتام دلش م یباب

در اون  م،یرو کنترل کن گهیهمد میمنطق باشه. اگه هر دومون بخوا یحد ب نیتا ا یزنِ باهوش نینداشتم چن

 "رو انجام بده . يحرکت بعد دیبا یک میفهم یوقت نم چیصورت ه

 ". میایموضوع کنار ب نیبا ا میتون یمن مطمئنم که م"او را از نظر گذراند:  يمصمم و جد یسیگر

 "کنم. یطور فکر نم نیمن ا "

 "هستم . يمورد جد نیتام من در ا یمتأسفم باب"با تحکم گفت:  یسیگر

که بتواند  نیاز ابرد. اما قبل  یکه از آن م یلذت يخواست او را تحت فشار قرار دهد، فقط برا یتام م یباب

که داخل برود، از پشت  نیپشتش را به او کرد و به سمت در قدم برداشت. قبل از ا یسیدهانش را باز کند، گر

 به او نگاه کرد . یخشک و رسم یشانه اش با حالت

 و در را پشت سرش بست. "آموزنده بود. یلیبرخورد لذت بخشتون ممنونم. خ ياز شما برا "

را هرجور و  یسیتواند گر یفکر کرد که م نیو بعد لبخند زد. به ا ستاد،ید لحظه فقط آن جا اچن يتام برا یباب

 زیچند سورپرا شیکرد. او هم برا یاو را شگفت زده م یسیخواهد داشته باشد، گر یهرکجا و هر زمان که م

از  یکینو قطعاً اس یسیبا گر شروعفکر کرد که  نیقدم برداشت به ا نشیداشت. همان طور که به سمت ماش

 خواهد شد . شیزندگ يلذت ها نیبهتر

 

 

 

 

  زدهمیس فصل
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گذاشت آه  رونیب نیرا از ماش شیکه پا نیتام فکر کرد، و هم یبه معامله اش با باب نیهنگام پارك ماش یسیگر

 چیآن ها ه یکیزیبرده بود گذشته بود، اما رابطه ف لیتام او را به واگن و یکه باب ی. دو هفته از زماندیکش

تام عوض شده است. از  ینظر باب دیرس یم ظرشده بود. به ن یسیگر يدیباعث نا ام نینکرده بود و ا یشرفتیپ

تام روزها به مدت  یخودشان را داشته باشند. باب یخصوص مینبود که بتوانند حر يبه گونه ا طیشرا گر،یطرف د

 و را به خودش مشغول کند .وجود داشت که ذهن ا يادیز يزهایکرد و چ یکار م يادیز

گلف رفتند، و  يکردند، به باز يعصر خود را در کلوپ شبانه سپر يتام و سوز یکه باب نیبعد از ا کشنبه،ی روز

را که اجاره کرده بود مرتب کنند. آن  يرفته بود تا خانه ا یتمام روز به کمک ناتال یسیبود که گر یدر حال نیا

 یآن جا ماندگار شد، و تمام اوقات فراغت باب وزشد و چند ر شیدایتام پ یابسابق ب يها یمیاز هم ت یکیشب 

ها داشته باشد  ییکایبا آمر یتام به هوستون پرواز کرد تا طبق برنامه مالقات یتام را از آن خود کرد. هفته بعد باب

شد، که در آن  ياربرد لمیشب صرف ف کیبا آن ها مذاکره کند. بعد از آن  یغاتیتبل یآگه کیساخت  يو برا

 ایرابطه  يبرا یدانست آن ها واقعاً فرصت یم یسیکه گر نیتام و تبهکار داستان. با وجود ا یاز باب ودب یسکانس

او بوده  یخصوص ياز جوك ها یکیتام  یباب شنهادیپ دینداشته اند، اما باز هم نگران بود که شا شتریب تیمیصم

 یشد و باب یم کتریو نزد کیهفته نزد خرآ التیته. از آن جا که تعطوقت قصد انجام دادن آن را نداش چیکه ه

 یموضوع م نیزودتر متوجه ا دیکه با دیرس جهینت نیبه ا یسیترك شهر نداشت، گر يبرا يبرنامه ا چیتام ه

 شد .

و  زاتیجهت نیکرده بودند. ماش يلمبرداریدر شمال شهر ف يدر دره ا یتام و ناتال یهفته گذشته، آن ها از باب در

 را مختل نکند . يبردار لمیف شانیدره پارك شده بودند، و آن قدر دور بودند که صدا يموتور خانه در دهانه 

 "یسیگر "

زند. لبخند  یو غذا او را صدا م ییرایمربوط به پذ نیکه از ماش دیکامرون را د یسرش را باال آورد و کان یسیگر

 خارج شد . شخانیزد و از پشت پ

 ".يکرد شیگرده. گفتنش در مورد اون سخته، اما من مطمئنم که تو دوباره عصبان یتام داره دنبالت م یباب "

 "من. ياوه، خدا "

 يبرا یلیدل چیکرد که ه يادآوریبه خود  یسیاو را از نظر گذراند، و گر يلباس ها يانتقاد یبا حالت یکان

خورد به  یآن دور گردنش گره م يشت که بندهازرد رنگ به تن دا یوجود ندارد. آن روز صبح تاپ دنیترس

و درشت به  يحلقه ا ییها وشوارهداشت. گ یجنگل یگره خورده بود و مدل شیکوتاه که کنار پهلو یهمراه دامن
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 یرا که شب قبل آن ها را به رنگ گلبه شیپا يکه ناخن ها کیو بار یچرم ییگوش داشت و صندل ها

پابند طال  کیخودش  يخواست جسارت آن را داشت که برا یدلش م یسیکرد. گر یم انیدرآورده بود نما

موضوع صرف نظر کرده  نیبود که کالً از ا دهیبه او خند دربود، آن ق دهیتام را پرس یکه نظر باب یبخرد، اما زمان

 آن را نداشت . دیخر یهم خوب بود. چون به هر حال توان مال نیبود. که ا

 یسیگر يکه او بدون اجازه  یمتیگران ق اریبس دیو سف اهیلباس س يدر اقساط، برا یتام، حت یبه باب بازپرداخت

کار  نیمصمم بود که به هر حال ا یسیکرد، اما گر یاو را تلف م زیبود، حقوق ناچ دهیخر شیبرا یلیم کیدر بوت

ساده آن را به  یلیخگرفت  میتصم رد،یگ یپس نم راآن لباس  یلیکه متوجه شد م یرا انجام دهد. در ابتدا، زمان

اشتباه را مرتکب شد و لباس را به تن  نیکه خودش آن را بپوشد. اما متاسفانه ا دیتام برگرداند و به او بگو یباب

 نیدانست که ا یکه نتوانست در برابرش مقاومت کند. او م دیرس یبه نظر م عیو بد سیکرد و لباس آن قدر نف

که باالخره  یتام را زمان یخواست حالت چهره باب یباشد، اما م یمتیقگران  زیچ نیکه صاحب چن است،احمقانه 

آن لباس خرج شده خودش  يرا که تا آن زمان برا ییها یکه تمام پن قتیحق نیو ا ند،یپوشد بب یآن را م

 کرد . یتر م نیریکند آن لحظه را ش یپرداخت م

 

 

 

کرد،  یتام پرداخت م یبه باب دیسف اهیقسط لباس ساجاره و  يکه پول را برا یروز پرداخت بود، و زمان امروز

بود،  ستادهیا یکه در لبه پرتگاه فاجعه مال یماند. اما هنوز به عنوان کس ینم یباق حتاجشیما يبرا يزیچ باًیتقر

 شیتام برا یقول داده بود که عشقش به باب ودشکرد. او به خ یم یاحساس سبک بال يبه طور قابل مالحظه ا

مانده بود او را  یکه بر سر قولش باق قتیحق نیآزادانه است، و ا يشنهادیآورد و پ یبه وجود نم یلما یوابستگ

 کرد. یم يسرشار از حس غرور و آزاد

جالبه  یلیخ"قرار داشت پاك کند.  هیاغذ نیماش یکیو در نزد بانیسا ریرا که ز ییزهایاز م یکیخم شد تا  یکان

که تا به حال  یهست ینشده. تو تنها زن یتا حاال از دست من عصبان یباب که روابط شما تا حاال بهتر نشده.

 "باهاش بحث کرده . دمیشن

به  یستیرودربا یحرفامون رو راحت و ب میخوا یما م" دیتواند بگو یکه م یمتیکرد با تمام مال یسع یسیگر

 ". میهم بگ
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تو "خورد گفت:  یدر هوا تکان م شیخاکستر یآمد و دم اسب یورست همان طور که به سرعت سمتش م مارك

 " ؟یکن ریباعث شد د ی! چییجا نیا

تام به او گوشزد  یکل شرکت بدانند. باب اریباعث شده بود که همه او را دست یسیطول ماه گذشته رفتار گر در

 یسیرکند، اما گ يریموضوع جلوگ نیداشت از ا میخواهند از او سوء استفاده کنند و تصم یکرده بود که همه م

 ازشیتام در مورد ن یکه باب يماهرانه ا يموضوع دخالت نکند. با وجود داستان ها نیاز او خواسته بود که در ا

است  ییآدم ها نیاز بهتر یکیبرد او  یپ یسیکه گر دیطول نکش ادیکرده بود، ز فیاو تعر يبرا اریدست کیبه 

تام آن قدر کار ندارد  یشد که باب یروشن م شتریاو ب يشد، برا یم يکه سپر يکه شناخته است، و با هر روز

 شیکه آن ها رسماً کارفرما ییطور نبود، و از آن جا نیا یخوشبختانه در مورد کمپان دارد،که او را مشغول نگه 

که  یکار کند، و در حال شانیکند برا یبه او پرداخت م یکه کمپان یاز پول شتریکرد که ب یم شیراض نیبودند، ا

 آن را به دست آورد . اداشت آن قدر سخت به کار کردن ادامه دهد ت مینداشت، تصم یشغل چیه ودویدر هال

دفترش رو  ياز کارها یهم ازم خواست که بعض لویعجله نکنم، و و یتو گفت"پتو را به دستش داد.  یسیگر

کرده او را اخراج  یار سعب کیدلخور بود که چقدر راحت فراموش کرده بود که  لویهنوز از و یسیگر "انجام بدم.

 کند .

 يگرفتن صحنه عاشقانه داستان رو به جا میدادن. تصم رییرو تغ يبردار لمیاون ها برنامه ف"داد:  حیتوض مارك

 ". میدار ازیکنن، و ما به پتو ن يبردار لمیفردا صبح امروز ف

طول  شتریبود که ب دوارید، اما امشو یصحنه مواجه م نیزود با ا ای ریدانست که د ی. او مختیفرو ر یسیگر دل

 قتیسکانس عاشقنه داستان، و در حق نیاول نیشده بود، اما ا يبردار لمیبکشد. تا به حال چند سکانس ف

 یرفتار کند، ناتال يحرفه ا کیمثل  دیابه خودش گفت که ب یبود. با ناراحت کیرمانت اریهم بود که بس نشیآخر

از آن ها  کیخواست به خودش اجازه دهد که با هر  یقانه داشتند، و او نمعاش اریصحنه بس نیتام چند یو باب

 احساس حسادت کند .

لذت ببرد، به  یتام با ناتال یکه از روابط مشکل باب ستیخوب ن تشیشخص يبرا نیدانست که ا یم یسیگر

ردن بچه اش از خو ریدر مورد نحوه ش یناتال يدوستش شده بود. اما پچ پچ ها یکه ناتال یخصوص از زمان

متوجه  یناتال دیرس یبه نظر م هکرد ک یکرد. اما آن قدر مودبانه رفتار م یم یتام را عصب یاو باب ي*نه هایس

 کرده است . وانهینشده او را د
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. من هیشخص زهایاز چ یبه نظر من بعض "کرده بود.  تیشکا یسیدر فرصت استراحتش به گر روزیتام د یباب

 "دادن بچه ش بدونم . ریکنش اون نسبت به شخوام در مورد وا ینم

 "مادر. ریش "

 "خوام در موردش بدونم. یکه هست. من نم یحاال هرچ "

 يزن ها يبرا یکار راحت نیده. ا یخودش رو به بچه ش م ریش یکه ناتال نهیقابل تحس یلیخ نیبه نظرم ا "

 ".ستیشاغل ن

 اتشیکه جزئ ستیو الزم ن ست،یمن ن يبچه  سیالو ستم،یطور. اما من که شوهرش ن نیاز نظر من هم هم "

 "رو بدونم.

 شیکه هفته پ ییها يلمبرداری. بعد از فدیکش ازهیرفت خم یتام م یباب نیهمان طور که به سمت کاب یسیگر

بود. ظاهراً  ختهیشد. ساعات استراحتش به هم ر یشبانه صورت گرفته بود، دوباره کارها در طول روز انجام م

برود، از پنجره اتاقش به پشت  ییتشوکه بلند شد تا به دس یطور بود. شب قبل زمان نیتام هم هم یببا يبرا

 . دیرا از پنجره اتاق کار او د ونیزیخانه نگاه کرد و صفحه روشن تلو

 نکرده بود دایپرستار پ کیهنوز  یکرد گذشت، ناتال یرا با خود حمل م سیکه الو مورهایاز گر یکیکنار راجر  از

 یم يخواست نگهدار یاز او م یکه ناتال یگشت و توسط هرکس یتا از او مراقبت کند، و بچه دست به دست م

. با وجود دیپر نییو باال و پا دیبچه با لذت خند د،یکش یرا به آرام سیو چانه الو ستادیچند لحظه ا یسیشد. گر

 سیکرد که الو يادآوریو به راجر  دیرا بوس شیشانیپ یسیبود، گر یواقعاً دوست داشتن ینبود ول بایز ادیکه ز نیا

 برد . یشود مشتش را به دهان م یکه خواب آلود م یزمان

فقط بگو تا حاال کجا  "مبل بلند شد.  يتام از رو یکه در را باز کرد باب نیباال رفت، و هم نیکاب يپله ها از

 " ؟يبود

 ".ارمیب نیدار ازیبهش ن یالسکانس امروز با نات يرو که تو ییرفته بودم تا پتو "

بار کامالً لباس  نیاول يمتوجه شد که برا یسیرفت. گر یسینامه در دستش بود، به سمت گر لمیکه ف یحال در

 نبود . دایاش اصالً پ نهیبود و س* دهیکش نییرا پا شیها نی. آستدهیپوش

 "ساعت طول بکشه.سه  دیو آوردن پتو هم نبا ،یارمنیدست ،یستین دیتول اریدست گهیتو د "

 "خب؟ "نظر گرفت.  ریمشکوك ز یتام او را با حالت یرا بازگو نکرد، باب رشیتأخ لیدل یسیکه گر یزمان
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 "بردم دفترش. یم لویو يچندتا کاغذ رو برا دیبا "

 "و... "

 ". لزیبعدش رفتم باغ ه"شد.  میباالخره تسل یسیگر

 "لز؟یباغ ه "

رفته بودم متوجه  لویو يروز که دنبال کارها هی. يدیام. مطمئنم اون جا رو دت یباب ه،یخانه سالمندان محل هی "

 "ش شدم.

دور و بر خانه سالمندان  يخوا ینم گهیکردم د یفکر م ؟یکار داشت یاومد. اما تو اون جا چ ادمیاوه، آره،  "

 ".یباش

 عتاً،ی. طبدمید شییجلو يها پله يترك خطرناك رو هیشدم  یداشتم از اون جا رد م ی. وقتيکنجکاو ياز رو "

 تشیریوحشتناکه، از مد شونیحیکه امکانات تفر دمیکه رفتم داخل د یرفتم اون جا که بهشون خبر بدم، و وقت

 ".ستمین یراض

را با  یرود و ساعات یبه آن جا م دیآ یم شیکه هر زمان که فرصتش پ دیتام بگو یبه باب دیند يازین گرید

 را در آن جا به وجود آورد . یراتییآن جا صحبت کند که تغ تیریاست با مد دواریمگذراند، و ا یسالمندان م

 

 "دارم. ازیجا به کمک ن نیچند خط حفظ کنم، و ا يسکانس بعد يبرا دی. باستمین یخب، من هم از تو راض"

 "؟يو از خودت صدا درآر یفقط آه بکش دیمگه نبا "

رو  نیا یاگه تا به حال کس ،یسیگر"کرد.  کیبار نیزدن در کاب شروع به قدم "نبود. يبامزه ا یاصالً شوخ "

 ".ستیبردار ن یشوخ یزندگ يتو زیبهت نگفته بدون که همه چ

گرفت، داشت با او در مورد نامناسب بودن  ینم يجد یرا در زندگ زیچ چیکه ه یتام دنتون کس یباب ایآ

 به ذهنش خطور کرد . يبرد که فکر یموضوع لذت م نیداشت از ا یسیزد؟ گر یاش حرف م يسبکسر

 "؟یهست یسکانس عاشقانه عصب نیا يتام تو برا یباب "

چنگ  شیبه موها ".يقرمز خورد يباز هم از اون شراب ها دیجا تا نفست رو بو کنم شا نیا ایمن؟ ب ؟یعصب "

 اشیرو يتو يمرد چیعاشقانه داشتم که ه يصحنه ها میزندگ يقبالً بهت گفته بودم که من اون قدر تو"زد. 

 "هم نداشته.
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که  يو با فکر نگران کننده ا "کنن. یدسته آدم دارن بهت نگاه م هیکه  یو نه در حال ن،یدورب ياما نه جلو "

 "؟یداشت دیشا ای "به ذهنش خطور کرد مکث کرد. 

رو  یحمقانه لعنتا لمیف نیکه من دارم ا یتا زمان نه،ی. فقط ولش کن! موضوع اقاًیمعلومه که نه! خب، نه دق "

 نیاز ا دیجا. با نیا"داد.  یسینامه را به گر لمیف "احمق ها به نظر برسم. هیکنم، اصالً دوست ندارم شب یم يباز

ها رو مسخره نکن،  الوگیو د"و به او اخم کرد.  "ردمجوز صادر ک دیتو با يعضله ها يبرا‘ یشروع کن الوگید

 "؟يمتوجه شد

آشپزخانه  شخوانیبه پ یشده بود. وقت یسکانس عصب نیهار کرد. او واقعاً از البخندش را م یبه سخت یسیگر

 کرد . دایپ يداد احساس بهتر هیتک

 دیعضله هات با يبرا«"حالت ممکن شروع به صحبت کرد.  نیکرد، با گرم تر دایجمله مورد نظر را پ یوقت

 ".»مجوز صادر کرد 

 "شده؟ يطور نیصدات چرا ا "

 "کنم. یم يباز . دارم نقشیچیه "

 "احمقانه رو بگو . يفقط اون جمله "تام چشم غره رفت.  یباب

 "باشه. کیها جذاب و رمانت یبعض يبرا دی. شاستیهم احمقانه ن ادیز "

 ". حاال، ادامه بده.میدون یرو م نیاحمقانه ست، و هردومون ا "

 ".»مجوز صادر کرد  دیعضله هات با يبرا«"را صاف کرد.  شیگلو یسیگر

 "تو کما. یکه انگار رفت شیبخون يخواد طور ینم "

 ".يریگ یم رادیکه از من ا نهیبه خاطر هم ؟یدون یم ،یدون یرو نم يخط بعد "

 "کنم. یدارم فکر م "

رفته.  ادمیدلم، فکر کنم خط بعد رو  زیعز ،یسی: گریبگ یتون یچرا نم ،يریکه به من خرده بگ نیا يبه جا "

 ".ادیب ادمیتا  یکمش رو بگ هیچطوره 

مبل انداخت که  يکرده بود او را به خنده انداخت، و خودش را رو دیتام تقل یباب ياز لهجه  یسیکه گر نیا

 واریرنگ پوشانده شده بود به د دیسف میجفت جوراب ضخ کیرا که با  شیبلند او کوتاه بود، و پاها يپاها يبرا

 "کمش رو بگو . هی. حق با توئه. فقط یسیمتاسفم، گر"داد.  هیتک
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 "»تو خودت هم...« ،یبگ دیبا "

نداره که  یهم احمقانه تره. تعجب یاز جمله قبل یخط حت نیا ،یلعنت »؟یتو خودت هم مجوز الزم«اومد.  ادمی "

 "اومد. ینم ادمی

سرش را از  یسیگر "»نه. ایدارم  ینیکه بب يمن رو بگرد يایچرا نم. «ستین شیبعد يجمله  ياما به بد "

نامه  لمیواقعاً احمقانه ست. فکر کنم ف نیتام. ا یحق با توئه، باب"به او نگاه کرد.  یبرگه بلند کرد و با نگران يرو

 "بهتره. یلینامه خ لمیف هیبقاومده.  یخوشش نم کیرمانت يهم مثل تو از سکانس ها سینو

 ".مشیسیدوباره بنو دیما با"مبل بلند شد.  ياز رو "من که بهت گفتم. "

 يتو یلیخ دیشما نبا ،یدون یم"شد.  رهینامه خ لمیو دوباره به ف ".میکار ندار نیا يبرا یوقت کاف یول "

ها احمقانه ست.  نیکه ا دیدون ی. هردوتون مدیبگ گهیلبخند به همد هیها رو با  نیا دی. فقط بادینقشتون فرو بر

 ".نیاز ا شتریب يزینه چ ه،یشوخ هیفقط 

کرد.  یآن را به دستش داد، و او آن را بررس یسی. گرردینامه را بگ لمیا دراز کرد تا فدستش ر ".نمیبذار بب "

 یوقت ها که در مورد اون بچه حرف نم یزنم. گاه یحرف م ی. در موردش با ناتالیگ یتو درست م دیشا"

 "شه. یزنه، قابل تحمل م

گرفت که باعث خجالت خودش نشود،  میتصمتام  یکه باب ینامه کار کردند، وقت لمیف يبعد را هم رو قهیدق ده

 صدا زدند، همه را از بر بود . يبردار لمیف يکه او را برا یگرفت، و وقت ادیرا  زیهمه چ يادیبا سرعت ز

 

 

 

 "؟يایتو هم با من م ،یسیگر"

 یناتالبه  یحس چیتام ه یکه باب نیبا وجود ا یحت "انجام بدم. دیکار دارم که با یتونم، کل یمتاسفانه نم "

شد، و  یجذب جنس مخالف م یکیزیداشت، و با هر برخورد ف یسالم بود، که حس مردانگ ينداشت، اما مرد

 يگریعشقش را با زن د يباز قرفت که عش یم ی. کدام زن عاقلندیبب کیخواست آن را از نزد ینم یسیریگ

 بروکس باشد؟ یناتال ییبایخصوصاً اگر آن زن به ز ند،یبب

 را به پا کرد. شیچرم يچکمه ها ".یاون جا با من باش دیبعد، تو با يبذار برارو  زیهمه چ "

 ".امیدم ن یم حی. ترجرمیمن فقط دست و پا گ "
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او را در دست گرفت، و به  ينامه را برداشت، بازو لمیتام ف یباب ".ستی. از طرف رئیسیدستوره گر هی نیا "

 رهیخ یسیبه گر يو طور د،یدراز کرد، مکث کرد. چرخ رهیکه دستش را به سمت دستگ نیسمت در رفت. اما هم

 .دیدو یسیپوست گر ریز جانیشد، که ه

 ".ياریرو در ب رتیخوام قبل از رفتن لباس ز ینداره، م یاگه اشکال زم،یعز ،یسیگر "

 "!یچ "

 "به نظرم منظورم رو واضح گفتم. "

 "! رونیتونم برم ب ینم مریاما من بدون لباس ز"خمار او ضربان گرفت.  يبا صدا نبضش

 "چرا؟ "

 "....رونیچون...چون اون ب "

کس متوجه  چیه ،ینیخانم درست بش کیکه مثل  یاما تا زمان ست،یتنت ن يزیاون دامن خوشگلت چ ریز "

 "شه. البته، به جز من. یموضوع نم نیا

را گرم و مرطوب  یسیپوست تن گرموضوع  نیاش برانداز کرد، که ا رهینگاه خ ریتام او را ز یباب گر،یبار د کی

 یبرود، حت ییجا ریکه بدون لباس ز ستین ییاز آن دسته زن ها یسیخواست متوجه شود که گر ینم یعنیکرد.

 کرده بود . دایکه پ يدیجد پیبا ت

. دیآه کش يرا متقاعد کند با صبور یخواست کس یکه م ییدرست مثل زمان ها د،یاو را د دیترد یتام وقت یباب

چند هفته اون قدر  نیا ي. ظاهراً تومیکن یبا هم بحث م يزیچ نیچن يدرباره  میشه که دار یورم نمبا"

که االن  یدون یم. تو بهتر از من میبا هم گذاشته بود يچه قرار یکه باعث شده تو فراموش کن میمشغله داشت

که درست مثل راهبه هاست،  در مورد رفتارت دیکردم با یهرگز فکر نم". دیو باز آه کش ".یتحت تملک من

 "کنم . یبرات سخنران

به نظر  یکرد منطق یسع نیبنابرا رد،یکرد بگ یترش م یخنده اش را که فقط عصبان يکرد جلو یسع یسیگر

 ". رنینم ییجا ریراهبه ها بدون لباس ز"برسد. 

 "نوشته. يزیچ نیکتاب مقدس چن يبگو کجا "

 . دیبار خند نیا یسیگر
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زده کرد.  جانیرا ه یسیگر د،یدرخش یآب يکه در آن چشم ها یبرق "دم. یصبرم رو از دست مدارم  زم،یعز "

 ".ارمیوگرنه خودم برات درش م زم،یعز اریدرش ب"

 یکه م دینوازش کرد. از همان لحظه فهم یمیادا شده بود بدنش را چون نس دهیکه کش یمن .کلمات يخدا اوه

باشد. در حال حاضر،  یمیساده و قد ياسنو یسیاشت تا بتواند همان گرفرصت د یپروا باشد. هنوز کل یتواند ب

 باشد. یوحش یخواست زن یم

 زرد رنگش را درآورد . ریتام کرد و لباس ز یسوخت، پشتش را به باب یکه پوستش از خجالت م یحال در

 . دیکش رونیو آن را از دستش ب دیتام خند یباب

 ".رمیرم تا ازش الهام بگب یرو با خودم م نی. ازمیعز ،یمرس "

 او را برجسته نکرد . بیج یبود که حت فیشلوارش فرو کرد، و آن قدر ظر بیرا در ج آن

*** 

 "مجوز صادر کرد.  دیعضله هات با يبرا "

 ".یتو خودت هم مجوز الزم زم،یعز "

 "نه. ایدارم  ینیکه بب يمن رو بگرد يای یچرا نم "

کردند. که باعث شده بود با مزه به نظر برسند، نه  یآن جمالت احمقانه را ادا م تام هر دو با خنده یو باب یناتال

 . لیم یب

درختان بلوط و چنار پهن شده  هیسا ریکوچک ز يا شهیآورده بود و حاال در ب یسیکه گر ییها رو همان پتو آن

 . دندیبود دراز کش

 يبه آغوشش فشرد و بند جلو شتریرا ب ید ناتالز یتام همان طور که لبخند م یباب "کار رو نکنم. نیچرا هم "

 بلوز او را باز کرد. هیقی

شد نگاهش را از آنها  انینما یبرهنه ناتال يکه شانه ها نیلبخند بزنند؟ و هم دیبا خود فکر کرد، چرا نبا یسیگر

 کند . لیسرگرم کننده تبد يباز کیرا به  يبود که عشق باز نیتام استاد ا یگرفت، باب

ها  نیا يشود، و همه  انیهمه نما يآن ها برا نیحالت دهد و راز ب رییباد دامنش تغ کیبود که با  نگران

 یناراحت بود. اما زمان دیایب رونیگونه ب نیکه او را مجبور کرده بود ا نیاز ا یتام بود. به اندازه کاف یباب ریتقص

شلوارش  بیج ينگاه کرده بود و دستش را رو یسیرکرد، عمداً به گ یم نیتمر یتام داشت با ناتال یکه باب
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کرد و هم  یهم سردرگمش م نیرا با مردان تجربه نکرده بود و ا ییزهایچ نیگذاشته بود. او تا به حال چن

 بود . زیانگ جانیه

نرم  يسرش خش خش کردند. هوا عطر درختان سرو را با خود داشت، و سکوت آن جا با صدا يباال درختان

برخورد کند، طاقت نگاه کردن  يحرفه ا کیکه به خودش قول داده بود مثل  نیبا وجود ابوسه شکست،  کی

تنها، فقط خودشان  ينهاتام جا داشت. ت یخواست االن او بود که در آغوش باب یبه آن ها را نداشت. دلش م

 دوتا .

 "!یاوه، لعنت "

 

 

 دیتام را د یبار برگشت و باب نیا یسیگر "کات!" دیشک ادیدرآورد. کارگردان فر الیاو را از فکر و خ ،یناتال ادیفر

 "کردم؟ تتیاذ ،یشده؟ ناتال یچ". دیکه خودش را کنار کش

 "دارم. اجیاحت گهیبلوز د کیکنم. به  یم یمن، از همه، عذر خواه ي. خداادیم ریداره ازم ش "

 است. کشنده قرار گرفته يماریب کیکه انگار در معرض  د،یاز جا پر يتام جور یباب

لباس کار لباس  ی. قسمت طراحمیکن یشروع م گهید قهیده دق د،یهمه گوش کن"رو به همه گفت:  کارگردان

 "دنتون هم لباسشون رو عوض کنن . يبهتره آقا د،یخانم بروکس رو انجام بد

 تام شوکه شد . یباب

 انداخت . نییرا پا سرش

 مطلق فرا گرفت . یترسچهره اش را  دیبلوز خودش د يمرطوب رو رهیدو دا یوقت

لباسش را باز کند و آن را در  يسرعت دکمه ها نیبود که به ا دهیرا ند ی. تا به حال کسدیخند یبه آرام سیگر

 آمد . یسیلباس پرتاب کرد، و بالفاصله به سمت گر یطراح اریتام لباس را به سمت دست یآورد. باب

 ".ایزود باش ب "

درخت ها  نیکه با سرعت از ب یرا گرفت و در حال یسیهم فشرد، دست گررا تنگ کرد و فکش را به  چشمانش

کرد. او را به خود  یبرخورد م زیبا همه چ یسیرفت که گر یم عی. آن قدر سردیگذشت او را با خود کش یم

را رها کرد و به تنه  یسیگر ندهمه خارج شد دیاز د یکه به خوب یکرد، اما از سرعتش کم نشد. زمان کترینزد

 داد . هیرخت گردو تکد
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. یسیکار رو بکنم، گر نیتونم ا یشه، نم یم لیتبد میزندگ يتجربه ها نیاز بدتر یکیموضوع داره به  نیا "

مادر که داره به بچه اش  هیتونم با  یاون رو درآرم. نم يدم موش بخورم تا برم اون جا و لباس ها یم حیترج

 "کنم. يده عشق باز یم ریش

که  نیبا وجود ا یکرد، حت یم ياحساس همدرد شیناخودآگاه برا یسیکه گر دیرس یه نظر مب چارهیقدر ب آن

لحن ممکن حرف بزند، که با فاصله  نیتر یکرد با منطق یشده بود. سع نیتوه شیستینیبه احساسات فم

پرورش  که بچه ش رو نهیزن ا کیاون عضو از بدن  یاصل فهیوظ"نبود.  یکه با هم داشتند کار راحت یکینزد

 ". یدون یم زیآم نیرو توه نیکه تو ا ستیدرست ن نیبده، و ا

با  يبوسم. عشق باز یرو م گهید یکیشه نتونم فراموش کنم دارم زن  ی. باعث مزهیآم نیگم توه یمن نم "

متاهل  يبا زن ها يمن اهل کثافت کار ،يدیکه تا حاال شن يزیکنه. برخالف چ یم میبروکس عصب یناتال

 ".ستمین

باعث  یلیکه خ ،يدار یخودت تعصبات بیو غر بیکردم. تو به روش عج ینم يفکر نیدر موردت چن "

 "افتخاره.

 یتام از آن راض یکه باب دیرس یبود، اما به نظر م زیاز مردها مشکوك و بحث برانگ یبعض يبرا فیتعر نیا

 ". یمرس"است. 

متاسفانه اگه بخوام "خمار بود.  شیتام صحبت کرد صدا یکه باب یماندند. زمان رهیخ گریکدیچند لحظه به  يبرا

 ". یکه داشتم برگردون یمن رو به حس و حال دیامروز اون جا کارم رو معقوالنه انجام بدم با

 "حس و حالت رو برگردونم؟ "

 تام بلندش کرد یباب یاو فرو کرد و وقت يموها انیدستش را در م یسیگر د،یتام او را به سمت خود کش یباب

 داد .... هیتام پشت او را به درخت تک یرا به دور او حلقه کرد و باب شیپاها

 يداد. بو هی*نه اش تکیگذاشت، و سرش را به س نیزم يرا رو یسیگر یقیشدن دقا يبعد از سپر باالخره

هم گذاشت و با خود  يچشمانش را رو یسی. گردیصابون و خورش ياز بو یداد مثل مخلوط یم یخوب اریبس

 داد . ینشان م يشتریب يدار شتنیکاش خو ير کرد که افک

 "رو بهم برگردون. رمیلطفاً لباس ز "
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کرده است.  تیاو را اذ یتام متوجه شده بود که به اندازه کاف ینگران بود که مخالفت کند، اما انگار باب یسیگر

 یسیبه دستش داد نگاه گر که لباس زرد رنگ را یفرو کرد. زمان بشیج يرا رها کرد و دستش را تو یسیگر

 خنده نبود و در آن عزم و اراده بود . شیدر صدا گریتام سخن گفت، د یکه باب یهنوز به بدن او بود. زمان

 ".میتموم کن میرو که شروع کرد يتا کار رهیتونه جلومون رو بگ ینم زیچ چیفردا شب ه "

 بتواند جوابش را بدهد رفت . یسیکه گر نیقبل از ا و

 يبردار لمیبتواند خودش را جمع و جور کند و بعد از آن با اکراه به محل ف یسیتا گر دیطول کش قهیدق چند

تام همچنان با باال تنه  ی. بابدادیرا در آغوشش تکان م سیبه تن کرده بود، و الو يدیلباس جد یبرگشت. ناتال

لحظات به آن ها  نیگردان دارد در آخرکار که دیرس یبود، به نظر م ستادهیو کارگردان ا یناتال نیبرهنه ب ي

با تافت مو به  مورهایاز گر یکیبردار بدهد،  لمیبه ف یتا دستورات دیدهد. کارگردان چرخ یدستورالعمل الزم را م

 شد . کینزد یناتال

 "؟ينگهش دار یتون یتام، م یازش تنفس کنه. باب سیخوام الو یچند لحظه. نم"دستش را بلند کرد.  یناتال

 يشود. ابروها ياسپر شیتا موها ستادیبغلش انداخت و کنار ا يکه منتظر جوابش بماند، بچه را تو نیا بدون

 *نه اش فشرد .یبه س اهمزمان بدنش واکنش نشان داد و ناخودآگاه بچه ر د،یتام باال پر یباب

 زهیغر يرد، از روپوست را کنار گونه اش احساس ک يآشنا ياز خود درآورد. گرما ییصدا یبا خوشحال سیالو

 را باز کرد . صشیتام چرخاند و دهان کوچک حر یباب نهیسرش را به سمت س*

 "در موردش فکر هم نکن، بچه . یحت"تام با اخم نگاهش کرد.  یباب

 . دیانگشتش را مک شیو به جا دیخند سیالو

 

 

 

 چهاردهم فصل
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 فیرد نیباالتر يدر کنار هم رو یسیتام و گر یدر حال غروب بود باب دیکه خورش یازظهر روز بعد در حال بعد

خلوت فوتبال  نیکه به زم یتام در حال یتالروزا نشسته بودند. باب رستانیفوتبال دب نیمشرف به زم يها مکتین

 " يرو تماشا نکرد رستانتیدب بالوقت مسابقات فوت چیشه که تو ه یباورم نم "کرد گفت:  ینگاه م

تونستم  یانجام دادن وجود داشت. به ندرت م يبرا يادیز يکارها کرزیا ين شدسالمندا يعصرها تو خونه  "

 .دیلرز یصحبت ها م نیکردن ا انیوقت ب شیبه نظر خودش هم صدا یحت "وقت آزاد داشته باشم

را که شروع کرده بودند تا  يخواهد بود که آن ها باالخره کار یتام گفته بود که امشب شب یگذشته باب شب

 یتوانست خودش را کنترل کند. ول یم یآن قدر مضطرب بود که به سخت یسیکنند و گر یدنبال مانتها 

 تام را بکشد. یخواست باب یماز حرص دلش  یسیکامال آرام و خونسرد بود. گر شهیتام مثل هم یبرخالف او باب

 یرا به آرام یسیگر ياتام پ یباب " ینداشت حیتفر يبرا یفرصت چندان يکه کوچک بود یرسه وقت یبه نظر م"

ران مرغ سرخ  کیانداخت و خم شد تا  یسیبه گر ياز جا بپرد. نگاه مظلومانه ا یسینوازش کرد و باعث شد گر

با خودشان آورده بودند  ینیریش یکمکه به همراه ساالد و  يسرخ شده ا ینیزم بیشده از داخل ظرف مرغ و س

از او  یسیکه گر یبوده است. البته با شناخت یتام اتفاق یباب یحرکت قبل دیفکر کرد که شا یسی، بردارد. گر

تام احتماال  یتام فقط قصد پرت کردن حواس او را داشته باشد . باب یوجود داشت که باب زیاحتمال ن نیداشت ا

 ،یبا شلوار ل _ یمرد خوش پوش يدر آپارتمان کوچک خودش را به رو یسیکه گر يدانست از همان روز یم

که هنوز اندامش  شیپانزده سال پ دیتالروزا که شا رستانیدب يشرت رنگ و رو رفته  یت کیو  يوکاله کاب

دانست که  یم یسیشده است .گر تشیجذاب ریگشوده بود به شدت اس _نشده بود اندازه اش بود  دهیآنقدر ورز

 يرنگ و رفته  شرت یت دنیکند و هدف امروزش از پوش ینقص عمل م یب یپوش کیدر ش شهیتام هم یباب

که  يزیاست، چ یرستانیدب يبچه ها نیقرار مالقات ب کیحس  يروز خاص فقط القا نیتالروزا در ا رستانیدب

 هرگز تجربه نکرده بود. یسیگر

را برگرداند  شیتام رو یکه باب نیبه محض ا یمزه مزه کرد ول یرا برداشت و کم یکوچک پسیچ یسیگر

دانست بتواند غذا را در معده اش نگه  یم دید، آن قدر استرس داشت که بعپرتاب کر یرا به پشت صندل پسیچ

 دارد.

 "شه . نه ؟ یتنگ م رستانیدوران دب يبرا یلیحتما دلت خ "

شد که بتونم با دوست هام  یم نیکه مجبور بودم انجام بدم مانع از ا یفی؟ نه چندان . تکال رستانیدوران دب "

 "کنم  یخوشگذرون
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، دلت براش تنگ نشده  رستانهیدب يکردن تو يکنم . منظورم فوتبال باز یمدرسه صحبت نم فیلدر مورد تک "

 "؟

برخورد کرد و  یسیبه دست گر یانداخت . دستش کم يتام شانه اش را باال انداخت و ران مرغ را گوشه ا یباب

بودم فوتبال رو کنار بگذارم . زود مجبور  ای ریبه هرحال د "به خود بلرزد.  جانیاز ه یسیباعث شد تا گر نیهم

 "کنه  يتونه فوتبال باز یتا ابد نم یکنیباز چیه

 " يفوتبال رو کنار بگذار يبه اون زود یتو قصد نداشت یول "

رابطه صحبت کردم . به نظرم  نیبا چند نفر در ا یخودمون بمونه ول نیرو آوردم . ب يگریبه مرب دیشا "

 "باشه من  يتونه انتخاب بعد یم يگریمرب

از خودش نشان بدهد  اقیاشت یموضوع کم نیتام هنگام صحبت کردن درباره ا یانتظار داشت که باب یسیگر

 "؟ یچ نمایس نهیدر زم تیفعال ". دیند شیدر صحبت ها اقیاز اشت ياثر یول

 ي تام دهانش را به نشانه یباب "که اکشن هستند ییاز کارهام رو دوست دارم. به خصوص اون ها یبعض "

شم . باورت  یمزخرف خوشحال م کیرومانت يصحنه ها نیا يلمبرداریواقعا از اتمام ف یول "انزجار کج کرد . 

 "؟ ارمیشه که امروز ازم توقع داشتند شلوارم رو در ب یم

 ستادهیمن هم کنار صحنه ا "شده بود گفت:  رشیبانگیحرف گر نیا دنیکه از شن يا یبا وجود آشفتگ یسیگر

 چینه کارگردان و نه ه لویغرغر کردن ها و سر تکون دادن هات فکر نکنم نه و ي؟ بعد از همه  دتهایبودم . 

 "بوده .  یمتوجه شد که منظورت چ يا گهیکس د

 ". مگه نه ؟ ارمیکنم که شلوارم رو در ن شونیباالخره تونستم راض یول "

 "مثل تو خوش شانس نبود  چارهیب یناتال یول "

 یزندگ یمسئله رو قبول کن نیبراش منفعت آوره . هرچه زودتر ا یکه در زندگ هیزیزن چ کیبرهنه شدن  "

 "داشت.  یخواه يشادتر

 يزانو يکه الزم بود رو يتر از اون حد شیضربه زد و دستش را ب یسیبرهنه گر يزانو يتام بر رو یباب

 نگه داشت . یسیگر

که از  نیپهن کرده بود نشود. با وجود ا شیتام برا یابکه ب یدام ریبه شدت خودش را کنترل کرد تا اس یسیگر

که  يا یجیتدر يبه نظر خودش در برابر شکنجه  یتوانست جواب حرکاتش را بدهد ول یشدت اضطراب نم
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دو  نیدر ا یبا ناتال یبرخورد باب ينحوه  ریداد خوب مقاومت کرده بود . واقعا تحت تات یتام داشت انجام م یباب

اکثر صحنه ها  يبردار لمیکردند ، قرار گرفته بود. در هنگام ف یم يبردار لمیعاشقانه را ف يهاکه صحنه  يروز

به  یاز شدت خجالت زدگ یکه ناتال ییشده بود تا جا سیخ یاز بدن ناتال ریبلوز هر دو نفرشان به خاطر ترشح ش

 یکرد تا با شوخ یم یو مرتبا سعمرد متشخص رفتار کرده بود  کیتام مانند  یباب یبود ول دهیرس ستنیمرز گر

 یخودش هم رخ م يمرتبا برا یرفتار کرده بود که انگار همچون اتفاق يرا پرت کند و طور یکردن حواس ناتال

 ییاوقات توانا یاتفاقات کامال کسل کننده خواهد بود. گاه نیآن ها بدون بروز ا يبردار لمیف يدهد و صحنه ها

 نیتوانست تا ا ینم یکس چیترساند. به نظرش ه یرا م یسیاش گر یقیت حقکردن احساسا یتام در مخف یباب

تصور عشق  یحت د،ید یرا هم اکنون در خودش نم ییتوانا نیکه چن یسیحد خودش را کنترل کند . قطعا گر

 يرا رو يزیچ چیموقع غذا خوردن ه یسیکه گر نی. با وجود اختیر یتام او را کامال به هم م یبا باب يباز

ران  یتام قسمت داخل یبود. انگشت باب یسیمشغول تکاندن شلوار گر یتام با دستمال یبود باب ختهیش نرخود

 حبس شود. نهیدر س یسیرا لمس کرد و باعث شد تا نفس گر یسیگر

 

 "اومده ؟ شیپ یمشکل "

 ". ستین يزینه...نه. چ "هم فشرد و گفت:  يرا رو شیدندان ها یسیگر

هنگاه جا  یسیگر يرساند. لمس پاها یرا به مرز جنون م یسیخود داشت گر یظاهر اتفاقتام با حرکات به  یباب

را بردارد،  يزیخواست چ یکه م یهنگام یسیتام با بدن گر یاش ، تماس دست باب یصندل يبه جا شدن بر رو

تام هرگز  یمطمئن بود باب یسیگر یول دند،یرس یبه نظر م یکامال اتفاق دیبودند که شا یجزء حرکات یهمگ

 طنتیش يها ياز باز یکیکردن  ادهیتام در حال پ یداد که باب یدهد و احتمال م یانجام نم یرا اتفاق يکار

داشتند صحبت کند تا حداقل  شیکه در پ یتام در مورد شب یخواست که باب یدلش م یسیاست . گر زشیآم

که  نیا يسر صحبت را باز کند. براکه  دید یدر خودش نم ار ییتوانا نیاز استرسش کاسته شود. ا یکم

 لباسش شد. يرو يها تیسکوئیپرت شود مشغول تکاندن خرده ب یحواسش کم

 يساز لمیباعث بشن که به صنعت ف دی. شا یروزانه رو تماشا کن يها الیسر یکه کم ستیبه نظرم بد ن "

احتمال  یکس یمناسبه ول یلیخ لمیحضور در ف يدونستن که چهره ت برا ی. فکر کنم همه میعالقه مندتر بش

 "یباش یخوب گریقدر باز نیداد که ا ینم
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 يلمبرداریگذشته ف يرا که در روزها ییصحنه ها يساز لمیدفعه به همراه کارگردان و گروه ف نیچند یسیگر

رفتار  يعاد طیآرام تر از شرا اریبس يلمبرداریتام هنگام ف یکرده بودند تماشا کرده بود و متوجه شده بود که باب

 پوشاند . یم زیرا ن لمنامهیف يضعف ها تاوقا یگاه یبود که حت یخوب و منطق ياش به حد يکند . باز یم

خوب انجام  یلیمعلومه که من کارم رو خ "اخم کرد:  یخوشحال نشد و حت یسیگر فیتام چندان از تعر یباب

 "رفتم ؟ یسراغش م امیار بر نمک نیدادم که از پس ا یاحتمال م یمن اگه حت یکن یدم . تو فکر م یم

وقت  چیکه قبال ه یتو به عنوان کس ياگه راستش رو بخوا "شد و گفت:  رهیبهش خ یبا نگاه مشکوک یسیگر

 ینم "کرد و گفت:  کیرا بار شی، چشم ها دیبه ذهنش رس يفکر "! یبه خودت مطمئن يادینبوده ز گریباز

 "، مگه نه ؟ کارسر  ید. تو دوباره من رو گذاشتبو دهیفکر به ذهنم نرس نیدونم چرا تا االن ا

 "شم  یمن اصال منظورت رو متوجه نم "

 " نهی، منظورم ا يگریباز يکالس ها "

 "؟ يگریباز يکالس ها "

 ". مگه نه ؟  يدیکار آموزش د نیا يدرسته . تو برا "

مورد  نیدر ا میکن یم يلف بازاز دوست هام که با هم گ یکیممکنه با  "گفت:  يا دهیتام با حالت رنج یباب

ازش گرفتم  کیکوچ ییسوال و جواب ساده بوده . فقط چند تا راهنما کیفقط در حد  یمشورت کرده باشم ول

 "گلف  يباز نیاون هم در فواصل ب

نشد و  جادیتام ا یباب يگرینسبت به باز یسیدر نظر گر يرییتغ نیحرف ها هم کوچک تر نیا دنیبا شن یحت

 شد . رهیدرهم بهش خ يا چهره اتام ب یباب

 "بوده ؟ یدوست شما ک نیتونم بدونم ا یخوب م "

 "کنه ؟ یم یچه تفاوت "

 "تام ! ... یباب "

 ") بوده  ییکایآمر ریشه گری( مترجم : کارگردان و بازستوودیا نتیکل يخب اگه راستش رو بخوا "

 تاب داد. شیبه ابروها یسیگر "؟!  یرفتگ یم يگریدرس باز ستوودیا نتی؟! تو از کل ستوودیا نتیکل "
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کالهش را  "هستم  يجد نمایکارم در صنعت س يمن نسبت به ادامه  یشه که فکر کن ینم نیبر ا لیدل نیا "

 يندارم اون کار يکه بهشون عالقه ا ییکردن با زن ها يعشق باز "و گفت:  دیکش نییپا شیشانیرو پ یکم

 "مر بهش ادامه بدم که دوست داشته باشم تا آخر ع ستین

 " ادیخوشم م یمن از ناتال "

 " ستیزن دلخواه من ن یول هیزن خوب یناتال "

 "دختر بچه  کینه  هیزن واقع هیکه اون  نهیبه خاطر ا دیشا "

 "اون وقت ؟ هیحرف چ نیشه بدونم منظورتون از ا یم "تام در هم رفت و گفت:  یباب ي چهره

ده که تو معموال موقع  یرو نشون م قتیحق نیا "کرد : یم یرا عصبان یسیتام داشت گر یگرفتن باب جبهه

 " يندار یچندان خوب ي قهیانتخاب کردن خانم ها سل

 "دروغه  نیا "

 "تر باشه ؟ شیب رشیلباس ز زیاز سا وشیک يکه آ يبر رونیب یتا حاال شده با زن "

 "باالتر هم بوده  یلیخ یتبله ح "انداخت و گفت:  ینگاه یسیگر يتام به باال تنه  یباب

شم . ما رسما با هم از اون نوع  یمن جزء اون ها محسوب نم ". ردیگ یاحساس کرد که از درون گُر م یگریس

 " میرابطه ها ندار

 " يرو فراموش کرد نمیاست ایمن با گلور يتو رابطه  "

 " ینرفت رونیوقت با اون ب چیتو ه "

شه که تو  ینم لیدل میکه ما با هم نامزد نی. فقط به خاطر ا یستیحرفت مطمئن ن نیتو اصال از صحت ا "

 " يجور مسائل نظر بد نیدر مورد ا یبتون

 یسیگر يرا به پاها شیبدهد . پاها یسیگر يبه حرف ها یتوانست جواب درست یوجه نم چیه یتام ب یباب

آن  نیب يمطمئن بود هرگز رابطه ا یسیکه گر یی. از آن جا دیبه لرزش درآ یسیگر يو باعث شد تا پاها دیکش

 مطرح کرد . يگرید ي هیرا از زاو شیها شکل نخواهد گرفت پرسش ها

 

تونم حدس بزنم االن چند  ینم ی. حت يدار یخوب یلیخ ياقتصاد يدونم تو شمه  یکه من م ییتا اون جا "

 ".  یکن یرو اداره م یموفق مال يتا پروژه 

 " ارمیتونم پول در ب یمن خوب م "
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را به  يگرید پسیکه چ یبود. در حال دهیکس نشن چیه يرا در صدا یعالقگ یدرجه از ب نیتا به حال ا یسیگر

و جذاب بود و قطعا در  پیتام باهوش، خوش ت یمسئله فکر کرد . باب نیکرد به علت ا یها پرتاب م یصندل ریز

بود که  نیداشت و آن هم ا عالقهش که واقعا به يگذاشت موفق بود به جز تنها کار یکه قدم م يهر کار

وقت  چیشناسد ه یتام را م یکه باب یمطلب فکر کرد که در تمام مدت نیبه ا یسیکند . گر يدوباره فوتبال باز

تو همه  "است.  دهیقدر کوتاه بوده نشن نیفوتبالش ا يحرفه ا تیکه چرا عمر فعال نیدر مورد ا یاز او اعتراض

 "؟  یزن یکه برات افتاد حرف نم یدر مورد اتفاق اچر.  يزیر یرو تو خودت م زیچ

 " یسینکن گر یروانشناس یکنم من رو بررس یخواهش م "

هر  يبرا زهیمدت کوتاه به هم بر کیآدم در عرض  یکه زندگ نیبه نظرم ا ینکردم ول يکار نیمن همچ "

 "تونه مشکل باشه  یم یکس

بهت بگم که هرگز  دیکنم با يتونم فوتبال باز ینم گهیچرا دکنم که  يناله و زار نمیخواد بش یاگه دلت م "

 یکره خاک نیا ياز آدم ها یلیکه خ يزیتر از اون چ شیب یلیاالنش هم خ نیافته . من هم ینم یاتفاق نیچن

 "دارم  ییآرزوش رو دارن دارا

تو تمام  یاشه ولتو از تاسف خوردن به حال خودش منزجر ب يکه به اندازه  دمیرو ند یوقت کس چیمن ه "

 یکم احساس پوچ هی دیوجود نداره حداقل با یفوتبال گهی. االن که د يات رو حول فوتبال بنا کرده بود یزندگ

 " یداشته باش يبد اسکه برات افتاده احس ینسبت به اتفاق يبهت دست داده باشه . تو حق دار

اره . مطمئنم که اون ها جاشون رو در عرض ند یزندگ يبرا ییجا ای کارهیکه ب یبگ یرو بهتره به کس نیا "

 "با من عوض خواهند کرد . هیثان کی

 یناراحت نخواهد شد ول يزیچ چیکه غذا و سرپناه داره هرگز از ه یهرکس یگ یطور باشه که تو م نیاگه ا "

 "مهم تر از خوراك و سرپناهه  يزهایدر مورد چ یزندگ

برخورد کرد و باعث شد که  یسیحال آرنجش با باال تنه گر نیهم و در دیدهانش کش يبر رو یتام دستمال یباب

 ملتهب شود.  یسیگر

 " یکن یخسته م م یحساب يصحبت هات دار نیبا ا یکنم از دستم ناراحت نشو ول یخواهش م یسیگر "

از  ینه ول ایبوده  یانداخت تا مطمئن شود که تماس دستش اتفاق یبه باب یچشم نگاه ياز گوشه  یسیگر

 نشد . رشیدست گ یخاص زیتام چ یباب يهره چ



  

 

یاکتابخانه نودهشت پسیلیف زابتیسوزان ال  –بهشت من تگزاس   

wWw.98iA.Com ٢٠٥ 

خوش تراشش  يکه باعش شد پاها اوردیدر ب بشیرا از داخل ج يزیداد تا چ یبه بدنش کش و قوس یباب

 حبس شد . نهیدر س یسی. نفس گر ندیایبه چشم ب یحساب

 بشیرا از ج يزیچ "کار کنم  یبردم قرار بود امشب چ ادیکه کامال از  یختیقدر اعصابم رو به هم ر نیا "

 آورد و در مشتش گرفت . رونیب

از اول شروع  دیبا میجبران کن يرو که در روابط با جنس مخالف از دست داد ییزهایچ يکه همه  نیا يبرا "

 جانیه زیکه همه چ میرجوع کن رستانیو به دوران دب میبه نظرم بهتره اون مرحله رو پشت سر بگذار ی. ولمیکن

رو که بهش داده بودم پس نداد.  يوقت اون حلقه ا چیاپر بعد از به هم خوردن رابطه مون هه يتره . شر زیانگ

 "راه بندازم  نیپس مجبورم کارمون رو با هم

بود تماشا کرد .  دهیرا که تا به حال د يمردانه ا يحلقه  نیبزرگتر یسیباز کرد و گر یرا به آرام مشتش

 یم یینور به شدت خودنما ریدادند که در ز یستاره براق را نشان مسه  دیزرد و سف ياز الماس ها يمجموعه ا

 يانداخت . حلقه  یسیبه گردن گر اتام آن ر یشده بود که باب ختهیآو ییطال ریزنج کیکردند . حلقه به 

 نیتام ا یباب "کند:  شیحلقه را بلند کرد تا خوب تماشا یسیفرو افتاد . گر یسیگر نهیقفسه س يرو نیسنگ

 یبرتر برگزار م گیقهرمانان دول نیب کایمسابقه فوتبال که در آمر نی( مترجم : مهم تر"سوپر بال توئه حلقه 

عدد  100ممکن است  یشود که حت یاهدا م ییانگشترها یبر جام قهرمان الوهبرنده ع میت کنانیشود. به باز

 الماس در آن کار شده باشد )

 "بهم پسش داد. شیچند روز پ نزیبر یباب "

 "تونم از انگشتر سوپر بال استفاده کنم  یمن نم "

 "استفاده کنه . نیاز ا دیاز ما با یکی. باالخره که  يکار رو انجام بد نیا یکه نتون نمیب ینم یلیدل "

 "..... یول

کنن . البته  ینکته توجه م نیبه گردنت مردم شهر ممکنه که شک کنند . همه مطمئنا به ا ياگه ننداز "

بار گردن  هی. همه دوست دارن حداقل  یعجله نداشته باش یلیخ میدیبه شهر رس یکنم که وقت یم شنهادیپ

 "انداختنش رو امتحان کنن

انگشتر در  نیبه دست آوردن ا يرا برا يدیشد يها یدگید بیتام چه آس ینکته فکر کرد که باب نیبه ا یسیگر

 یبه او داده بود ول يمرد حلقه ا کیاالخره ب یسالگ یطول دوران حرفه اش تحمل کرده است . در سن س

حلقه موقتا متعلق به اوست و  نیکرد که ا يادآوریبود . به خودش  زهایچ نیفراتر از ا یلیحلقه خ نیارزش ا
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بودند  ختهیبه گردنشان آو شانیکه دوست پسر ها ییرا با حلقه ها شیها یآورد که همکالس ادیرا به  ییروزها

کرد  یاز آن دختران خوش شانس باشد . سع یکید . چقدر دوست داشت خودش هم کر یبا حسرت تماشا م

 يزیتر از آن چ شیکار ب نیداد ا یاجازه م دیتظاهر بود. نبا فقطها  نیا ينگه دارد . همه  یاحساساتش را مخف

 "تام  یممنونم باب "کند .  دایارزش پ شیکه هست برا

 

 

اگه راستش رو  یکنند. ول یبوسه محکم تر م هیرو با  زیهمه چدختر و پسر  یطیشرا نیمعموال تو همچ "

 يجا هیکه تو  یکار رو به زمان نیخوب خودم رو کنترل کنم پس بهتره ا یلیتونم خ یمن در برابر تو نم يبخوا

 " میموکول کن میتر هست یخصوص

 يداد یم يادیز يرهارو هم به دخت رستانتیدب يحلقه  "حلقه را محکم تر در مشتش فشرد و گفت:  یسیگر

 "؟ 

بود که واقعا عاشقش شدم .  يدختر نیاول سکولیجو در يتر یهاپر رو که برات گفتم، ول يفقط دو بار . شر "

 يسر هی، گفتم که اگه شد امشب  یشده . اتفاقا قراره باهاش آشنا بش نزیجو ب ياالن ازدواج کرده و اسمش تر

جو . هنوز  يتر یبود و عشق واقع مدوست نیتر یمیصم رستانیبتو دوران د ي. شوهرش باد میزن یبهشون م

چشم به  ياز گوشه  "... میانجام بد يا گهیکار د میتون یم يدار لیخب اگر تما ینکردم ول شیبهت معرف

 "تونم قرارمون رو به فردا موکول کنم  یم یحت "نگاه کرد و ادامه داد:  یسیگر

فکر  نیبه ا "امشب خوبه! نیهم "شد گفت:  یم دهیبه زور شن شیخشک شده بود و صدا شیکه گلو یسیگر

 ینم گریداده بود و د ریینظرش را تغ دیکند ؟ شا یتر م یرا طوالن دنشیتام دارد زجر کش یکرد که چرا باب

 خواست از شرش خالص شود . یم دیکند . شا يخواست با او عشق باز

که از  یسیاز شکم گر یقسمت يبر دارد دستش بر رو یسیخواست ظرف غذا را از کنار گر یم یکه باب یهنگام

شد و  رهیخ یسیمعصومش به گر یبا چشمان آب ی. باب دیپر شیاز جا یسیشد. گر دهیزده بود کش رونیلباسش ب

 "دم تو شستن ظرف ها بهت کمک کنم  یقول م "گفت: 

 نیح نیشد و در هم يکاغذ هسیمشغول جمع کردن ظروف غذا و گذاشتن آن ها در داخل ک یطانیش يلبخند با

خود  یکامال از خود ب یسیکه گر يکرد به طور یرا لمس م یسیمختلف بدن گر يقسمت ها یبه طور اتفاق

 کشاند . یم یوانگیرا به مرز د یسیشده بود . او داشت از عمد گر
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از حد  شیند ببل يزن با موها کیطبقه در کنار  کیکوچک  يخانه  کی منیبعد آن ها در اتاق نش قهیدق ده

 هیرنگ به پا داشت نشسته بودند . شب دیسف یقرمز رنگ و شلوار و کفش يکه بلوز نینمک یآراسته شده و صورت

موجب شکستش نشده.  امر نیا یول دهیکش یسخت یتر از آن چه سهمش بوده در زندگ شیبود که ب یکس

 اول به او عالقه مند شد . يوهله  درهمان یسیآشکار و صادقانه بود که گر يتام به حد یمحبتش به باب

 "را با محبت فشرد:  یسیجو دستان گر يتر " ارهیجا ب نیتام تو رو به ا یبود که باب دهیزمانش رس گهید "

مردند .  یتام باالخره نامزد کرده داشتند از تعجب م یکه باب دندیشن یشهر وقت یخورم که همه اهال یقسم م

 " رونیب يایاز اون جا ب ترشنوم و بهتره هرچه زود یاغذها رو مخش خش ک ي! من دارم صدا نیجول

در امتداد آن قرار  يکه آشپزخانه ا یو به سمت ختهیبه هم ر یکم یول زیتم ییرایپذ گریجو به سمت د يتر

 دوست هاش . يهم امشب رفته خونه  ی. دختر بزرگم . برادرش کن نهیجول نیا "داشت اشاره کرد و گفت: 

 "!يهستند. باد نجایتام ا یو باب یسی! گر يباد

 ياحتمال داد باد یسی، گر دیکش یبه دور دهانش م یآمد دست یم منیکه به سمت اتاق نش یدر حال يباد

 " ینزن ادیفر گهیشه د یجو م يتر "زد:  ادی، فر چارهیب نیدر آشپزخانه بوده نه جول يمشغول خراب کار

کوتاه مالقات کرده  یلیبه تاندربردز مراجعه کرده بود به صورت خ ریات ضیتعو يبرا یرا وقت نزیب يباد یسیگر

 يکرد . با وجود موها یم یکه در آن زندگ يخانه ا هیداشت درست شب يو آشفته ا ختهیبود . حالت در هم ر

شکمش در حال باال آمدن بود و  هبود گرچ یپیکه داشت هنوز هم مرد خوش ت ینسبتا خشن يو چهره  رهیت

و  پیبه شدت خوش ت رستانیتام در دوران دب یمانند باب زیتوانست تصور کند که او ن یچاق شده بود. مغبغبش 

 دادند. یم لیتشک رستانیرا در دب یجو در کنار هم گروه جالب يو تر يتام ، باد یمحبوب بوده است . باب

را به آشپزخانه برد تا در آوردن  یسیجو گر يتام ، تر یو عمو باب نیجول نیب مانهیصم یاحوال پرس کیاز  بعد

نتوانست در  یخوردن آن ها نداشت ول يبرا یلیتما چیه یسیکه گر نیکمکش کند . با وجود ا پسیآبجو و چ

لباسش  ریتام را ز ی. انگشتر باب خورداز آن را  یجو مقاومت کند و کم يتر يو تعارف ها يمقابل مهمان نواز

کرد انگشتر را با انگشتانش لمس کرد .  یگوشه و کنار آشپزخانه را برانداز مکه  یبه گردن انداخته بود . در حال

بچه ها  يها یاز نقاش يداشت. تعداد مانهیو صم نیدلنش یینامرتب بود و فضا منیآشپزخانه هم مانند اتاق نش

 خورد . یروزنامه هم در کنار ظرف آب سگ به چشم م يبود و دسته ا دهنصب ش خچالیدر  يرو

 خچالیآبجو از  يها یآوردن قوط رونیباز نگه داشته بود مشغول ب شیرا با پا خچالیکه در  یدر حال جو يتر

تامه، ازم خواست بهت بگم که  یپدر باب نز،یکه شهردار لوتر ب یدون یاحتماال م "شد:  یسیو دادن آن ها به گر
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. اگه  یجلسه حاضر بش کیتو  دیبا هربعدازظ 7زادگاه قراردادن . دوشنبه شب ساعت  تهیاون ها تو رو جزء کم

 " میدنبالم تا با هم بر يایب یتون یم یدوست داشت

 گهیزادگاه د تهیکم "اش چسبانده بود با وحشت گفت:  نهیآبجو را محکم به س يها یکه قوط یدر حال یسیگر

 "؟ هیچ

را از  پسیپاکت بزرگ چبست و  یرا م خچالیکه درب  یدر حال "شده  لیهوِن فست تشک يبرا تهیکم نیا "

تام بهت گفته  یحتما باب "ادامه داد:  ختیر یرنگ م یبزرگ آب يداشت و داخل دو کاسه  یبرم نتیداخل کاب

 يبنا کیاون را به عنوان  والی، قراره زمان فست دهیرو که اون توش بزرگ شده خر يخونه ا يکه شهردار

 " میدار اجیاحت يادیردن اون خانه به کمک زآماده ک يبرا یول میکن یتام معرف یاز باب ادبودی

اش به  یدوران کودک يکردن خانه  لیتبد يبرا بیعج ينقشه  نیتام را در مورد ا یباب يصحبت ها یسیگر

 "کار نداره  نیاز ا یچندان تیتام رضا یجو . باب يبگم تر یدونم چ ینم "آورد.  ادیبه  یستیتور يجاذبه  کی

نگران نباش . باالخره با  "به او داد  پسیظرف چ کیگرفت و  یسیآبجو را از گر يها یجو دو تا از قوط يتر

 " ونهیشهر و مردمش مد نیتام مشخصه، اون به ا یدر مورد باب زیچ هی.  ادیمسئله کنار م نیا

شهر تعلق  نیکه خودش به ا ییاز آن جا یباشد ول ونیشهر مد نیتام به ا یکرد که باب یتصور نم یسیگر

 نسبت به مردم شهر داشت . یقاعدتا نظر متفاوت نداشت

استارز  کاگویش میتام مشغول بحث بر سر شانس صعود ت یو باب يبرگشتند ، باد منیخانم ها به اتاق نش یوقت

 یسیگذاشته بود . گر شیزانو يپا انداخته بود و کالهش را بر رو يتام پا بر رو یبه مسابقه سوپر بال بودند . باب

حس  یسیشد و گر دهیانگشتانش کش يبر رو امت یآّبجو به او داد . انگشتان باب يبطر کیت و به سمتش رف

احساس کرد  یسیشد و گر رهیخ یسیرنگش به گر یبا چشمان آب یرا در تمام دستش حس کرد . باب ینیریش

 را ندارد . شیپاها يبر رو ستادنیتوان ا گریکه د

.  دیاو را متوجه خود د ي فتهینشست نگاه ش یتام م یکنار باب که یگذاشت و هنگام زیم يرا رو پسیچ ظرف

شد تمام بدنش از  یم رهیگونه به او خ نیتام ا یکه باب یحس کرد . وقت شیباالتنه و پاها ينگاه او را بر رو

 ندیآ یجا م نیدانست که به ا یم گرشد . ا یم زیحال خجالت زده ن نیدر ع یشد ول یدچار لرزش م اقیاشت

 . رفتیپذ یچنین لباسی را نم دنیپوش يتام برا یوقت درخواست باب چیه
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خب بگو  "تام گفت:  ینشست رو به باب یم شیکه سر جا یآبجو را از همسرش گرفت و در حال یقوط يباد

اتفاق  نی؟ بعد از چند سال ا يدار یچه حس یفصل شرکت کن شیپ يها يدر باز یتون یکه نم نیاز ا نمیبب

 "؟ یدر مسابقات شرکت کن یتون یافتاده که نم

 "سال  زدهیس "

به  یتونست یاگه م دی، شا یشکست تیرکورد مختلف رو در طول دوران باز نیسخت باشه . چند دیتحملش با "

 " یشکست یرو هم م يمهم تر يرکوردها يفوتبال ادامه بد يباز

پاسخ دندان  دنیظه منتظر شنهرلح یسیو گر دیپاش یتام م یزخم باب يقصد نمک رو يداشت از رو يباد

 یدلش م یسیادامه داد . گر شیآبجو دنیتام تنها شانه باال انداخت و به نوش یتام بود. اما باب یشکن باب

 بیتام به شدت آس یباب اش، یدوستان دوران کودک انیشهر و در م نیکند . در ا تیتام حما یخواست از باب

 . دیرس یبه نظر م ریپذ

دستش  ریفشرد . عضالت ز يتام را به نشانه همدرد یباب يخم شد و پا یسیآگاه گرحرکت ناخود کی در

کردن،  نیتمر يکه اون قراره به جا نیمطمئنم که اکثر مردم شهر از ا ". دندیرس یمحکم و قدرتمند به نظر م

 یم ریسراز شهر نیرو به ا يادیپول ز لمیف نیشهر بسازه خوشحال هستند . ساخت ا نیدر ا یینمایس لمیف کی

 هیقض نیاز ا یخوب ياالن هم سود نی، گاراژ تو تا هم يگم باد یرا به تو م زهایچ نیدونم چرا دارم ا یکنه . م

 "؟ ستیطور ن نیشده ، ا بشینص

تام را لمس  یباب يدوباره پا یسیانداخت . گر یسیبه گر یبخش نانیتام نگاه اطم یخجالت زده شد . باب يباد

گزارش  يجو سکوت حاکم را با ارائه  يتام را آزادانه لمس کند . تر یازه را داشت که باباج نیا ایکرد ، گو

در  تیعضو يبرا یسیانتخاب گر انیپا رهوِن فست شکست و د يشده برا جادیا يها تهیاز تمام کم یکوتاه

 زادگاه را اعالم کرد . تهیکم

 يبرا یلیتما چیه یسیاطالع دادم که من و گرمن شخصا به لوتر  "تام چشمانش را تنگ کرد و گفت:  یباب

 هیبه  دیحتما با دهیبه ذهنش رس دهیا نیاحمقانه ست و هرکس که ا دهیا هی نی. ا میکار ندار نیمشارکت در ا

 "روان پزشک مراجعه کنه 

 "لوتر بود  ي دهیا نیا "گفت:  يباد

 " ممیمن تسل "را باال برد و گفت:  شیآبجو یتام قوط یباب
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 پسیمشت چ کیکرد و  يتام غرولند یباب یاز پدرش بپردازد ول يتام به طرفدار یانتظار داشت که باب یسیگر

 . دیچرخ یسیکه دهانش پر بود به سمت گر یبرداشت و در حال زیم ياز داخل ظرف رو

رابطه  تام معموال باهاشون یکه باب ییدخترها ریشما متعجب شدند. تو با سا يرابطه  دنیمردم شهر از شن "

 " يداره تفاوت دار

 "ممنونم  "مودبانه پاسخ داد:  یسیگر

 . دیخند زیتام ر یباب

چه  تیخبر نامزد دنیبعد از شن يسوز "تام گفت:  یچشم دوخت و رو به باب یسیبه گر يتر شیبا دقت ب يباد

 "ه ؟مشغول دشیبا دوست پسر جد ایداشت  هیقض نیا دنیفهم يبرا ینشون داد ؟ اصال وقت یواکنش

  " يساکت باش باد "

 يزیچ ستی. الزم ن يد یرفتار زشت رو نشون م نیدونم امشب چه مرگت شده که ا ینم "جو ادامه داد:  يتر

 " یقدر بزرگ کن نیارزش باشه ا یب عهیشا هیدر حد  دیرو که شا

 "؟ هیحرف ها چ نیبگه ؟ منظورت از ا دیرو نبا یچ "

 "کنه یجو . حرف من رو باور نم يتو بهش بگو تر "و گفت: داخل دهانش گذاشت  پسیچ یمشت يباد

 یم دهیحرفه که از گوشه و کنار شن يسر هی "کرد  یازدواجش چکه م يحلقه  يجو بر رو يتر يآبجو یقوط

 "نداره  قتیشه . احتماال حق

 "اگه در مورد مادر من باشه حق دارم که بدونم  "

که اون چه  یدون یرومئو صحبت کرده بود البته خودت که م یلکاتر با ن یانج يخب اگه راستش رو بخوا "

 دهیمن رو د شیخودش نگه داره . ماه پ شیرو پ يزیتونه چ یباشه نم ونیجونش در م ياگر پا یحت هیطور آدم

که به همه  دمیبعد از اون شن فاصلهرفتم و بال ییبه نونوا دیخر يبرا يگشاد باد يها شرتیاز ت یکیبود که با 

 "اونه  هیشب يزیچ هیهم  عهیشا نیشهر گفته بود که من دوباره حامله شدم . احتماال ا مردم

 "گه ؟ یم یبهم بگه اون چ "شد و گفت:  رهیبه او خ میتام مستق یباب

 "رابطه داره  ریسا يبا وِ يشده که سوز عهیخوب شا "

وقت  چیه زهایچ ی. بعض ارمیشهر در ب نیتونم سر از کار مردم ا یواقعا نم "و گفت : دیتام خند یباب "؟! یچ "

 "شن  یعوض نم
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 "دروغ بزرگه  هیفقط  عهیشا نیبهت که گفته بودم . ا "

که  دهیرو د ریسا يآقا یشخص يراننده  شیگه که چند هفته پ یم یاَنج "به جلو خم شد و گفت:  یکم يباد

مونه  ینم یمادرت باق يشهر برا نیدر ا یدوست چیه گهیدرست باشه د عهیشا نیاومده . اگه ا يبه دنبال سوز

" 

که  یهستم و هر اتفاق يمونم . من عاشق سوز یدر کنارش م شهی. من هم یکن یاشتباه م "جو گفت:  يتر

 "مونم  یم یدر کنارش باق فتهیب

ه تام نگفت یبه باب يزیدر بزرگراه داشته چ ریسا يکه با وِ یبه خاطر آورد که در مورد مالقات تصادف یسیگر

در همان مالقات  ریسا ي. او از آقا دیرس یآن به نظر نم ییبازگو يبرا یمناسب تیاکنون هم موقع یاست. ول

 نیا ریسا يآقا یشد ول یداوطلب نم تیکمک به او در آن وضع يبرا یهر کس دیکوتاه خوشش آمده بود . شا

 داد. یکردند آزارش م یه صحبت مگون نیا ریسا يدر مورد آقا گرانیکه د نیا دنیکار را کرده بود. و شن

 ي قهیرا نوازش کرد. سپس دستش را از پشت  یسیگر يقرار داد و شانه  یراحت یپشت يتام دستش را رو یباب

 یداشت و ملتهب شذه بود که م یبیاحساس عج یسیعبور داد و مشغول نوازش گردنش شد . گر یسیلباس گر

 به شدت قرمز شده بود. شیالت زده کند . گونه هاانجام دهد و خودش را خج یستیکار ناشا دیترس

 یتو به شدت استقبال م يوفادار نیاز ا يجو مطمئنم که سوز يتر "داد:  یتام همچنان به کارش ادامه م یباب

بدم اون هرگز  نانیتونم بهت اطم یشهره و م نیکنه . مادر من عاشق ا دایبهش پ یاجیفکر نکنم احت یکنه ول

 "نخواهد افتاد  یعوض يابطه با اون مردر يبه فکر برقرار

روزاتک  یلیدونم بعد از تعط یمن نم يگم . راستش رو بخوا یرو م نیمن هم به همه هم "جو پاسخ داد:  يتر

کنن . اگه هون فست موفق  یم يرو سپر یاالن هم مردم روزگار سخت نی. هم ادیشهر ب نیقراره بر سر ا یچ

از شهر ما عبور کنه و اون  یالتیا اهکنه همون بهتر که بزرگر لیتبد یستیتور جاذبه کینشه که شهر ما رو به 

 "رو نابود کنه 

جردن ( مترجم : ستاره  کلیگه که ما یلوتر م "گفت:  دیبلع یرا م پسیچ يدانه ها نیکه آخر یدر حال يباد

 "د کرد خواه ي) قطعا امسال در تورنمنت گلف ستارگان باز کایبستکتبال آمر گینامدار ل

تام آن طور که قول داده بود  یداد که باب یاحتمال را م نیا یسیکرد و گر رییتغ یبیتام به شکل عج یباب چهره

تام انسان  یشرکت در تورنمنت گلف ، جلب نکرده است . از آن جا که باب ينظر ستارگان بزرگ را برا
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 یتالش ناموفق یسینداده است . گر نجامکار را ا نیداد که از عمد ا یاحتمال را م نیا یسینبود گر يفراموشکار

 تام انجام داد . یباب يفرار از نوازش دست ها يبرا

 " ادهیاحتمالش ز "

چند نفر از  کمنیاز ا ری. به غ ارهیرو هم به همراه خودش م ستیتور يادیتعداد ز ادیجا ب نیاگه جردن به ا "

 "؟ انیجا م نیبه ا زیکاب میت يها کنیباز

برداشت و کالهش  یسیتام دست از نوازش گردن گر یباب "از طرف اون ها هستم  ییوز منتظر جواب نهاهن "

وقتشه که من و  گهید ".  دیرا هم به دنبال خودش کش یسیمبل بلند شد و گر يرا بر سرش گذاشت . از رو

اصرار  یلی. خ میکن خاببچه هامون اسم انت يهمه  ي. بهش قول دادم امشب برا میزحمت رو کم کن یسیگر

مسئله  نیا يکم رو هی دیبهش گفتم که با یول میپسر اولمون انتخاب کن يرو برا Aloysiusداره که اسم 

 "فکر کنم 

 را درسته قورت دهد و خفه شود . پسینمانده بود که از تعجب چ يزیبود چ پسیچ دنیکه در حال جو یسیگر

 یانتخاب اسم پسر اولشان موافق است . در حال يبرا یسینظر گرتام گفت که با  یدوستانه به باب یلیجو خ يتر

ازش تشکر کرد .  يطرفدار يجو برا ياز تر مانهیصم یلیکرد او خ ینگاه م یسیتام با تعجب به گر یکه باب

تام  یمرتبه از خجالت سرخ شود . باب وزد و باعث شد تا صورتش د یسیبه پایین تنه گر یتام ضربه آرام یباب

 یکند . احساس م یخداحافظ زبانانشانیاز م ینتواند به درست یسیا همان جا نگه داشت و باعث شد گردستش ر

 . اوردیرا که خورده است باال ب ییلحظه تمام غذا نیکرد که ممکن است در هم

 

به حرکت در آورد سکوت  یاصل ابانیتام آن را روشن کرد و به سمت خ یشدند و باب نیکه سوار ماش یهنگام

کرد . لحظات  یم يانگشتانش را در هم قفل کرده بود و با آن ها باز یسیحاکم شده بود . گر انشانیم ینینگس

 بود . ویتام مشغول ور رفتن با راد یشدند . باب یم يسپر

 "؟ کیکالس ای ي؟ راك ، کانتر یگوش کن یچه جور آهنگ يدوست دار "

 "برام نداره  یچندان تیاهم "

 "شده ؟ ي. طور يایمبه نظر ناراحت  "

را دارد . دندان  کشیمطمئن شده بود او قصد تحر یسیکرد که گر یتام آن قدر خونسرد و آرام صحبت م یباب

 "دم  یم حیر ترج کیکالس یقیموس "هم فشرد و گفت:  يرا بر رو شیها



  

 

یاکتابخانه نودهشت پسیلیف زابتیسوزان ال  –بهشت من تگزاس   

wWw.98iA.Com ٢١٣ 

 "شه  یمن افتیخوب در یلیکنه شب ها خ یرو پخش م کیکالس یقیکه موس ییویراد گنالیمتاسفم . س "

 "و گفت:  دیتام چرخ یکه دستانش را مشت کرده بود به سمت باب یشده بود . در حال یبه شدت عصب یسیگر

 نی. لطف کن و هم يجواب بد ستینداره . الزم ن یتی؟ اهم یم کن وونهید يقصد دار ه؟یکارها چ نیهدفت از ا

 "االن من رو به خونه ببر

 یهست یعصب یلیامشب خ یسیمن . گر ياُه خدا "به لب داشت گفت:  ياکه لبخند فاتحانه  یتام در حال یباب

. درسته که من  دیکش یبدم که اصال درد نخواه نانیتونم بهت اطم یم یاگه نگران دردش هست زمی. عز

 یکه داشت یبدم که هر مانع نانیتونم بهت اطم یساله ته، م یکه س ییاز اون جا یول ستمیمتخصص زنان ن

 "رفته  نیکهولت سن تا به حال از ب حتما به خاطر

و کنار تو  نیماش نیهم داخل ا گهید قهیدق هی یخواد که حت یرو نگه دار . دلم نم نیماش نیاالن ا نیهم "

کار را انجام داده بود و به شدت  نیبار ا نیاول يبرا یزد ول ینم ادیهرگز فر یسیکه گر نیبا وجود ا "بمونم 

 یول یهست يبامزه ا یلیآدم خ یفکر کن مکنهم "به کارش ادامه داد : نیشت بنابراکار دا نیاز ا یاحساس خوب

که همه زن ها تا به حال بهت گفتن  يزیو برخالف اون چ ستیطور ن نیبگم که اصال ا دیمحض اطالعت با

 "يزی. زشت ، احمق و ترحم برانگ يزی. تو ترحم برانگ یستین یاصال آدم جذاب

 "گذره  یبهم خوش م یلیدونستم که امشب خ یم " و گفت: دیتام خند یباب

 گذاشت و سرش را در حلقه دستانش فرو برد . شیپاها يدستانش را رو یسیگر

. انتظار هم  زمیشه عز یرو به راه م زیهمه چ "برد و کمرش را نوازش کرد:  یسیبلوز گر ریتام دست ز یباب

 ستون فقراتش به حرکت در آورد . یبرجستگ يانگشتانش را بر رو " هیاز لذت واقع یبخش

و تموم  میکار رو انجام بد نیتر ا عیخوام انتظار بکشم . دوست دارم سر ینم گهیمن د"با ناله گفت :  یسیگر

 "بشه 

 چی؟ درسته که هنوز ه يرو متوجه نشد نی. هنوز ا میکار رو شروع کرد نیا شیما از چند ساعت پ زمیعز "

تام به نوازش  یباب " میغرق لذت بود میگذاشت نیماش نیپامون رو داخل ا یاز وقت من و تو یرخ نداده ول یاتفاق

 ادامه داد. یسیکمر گر

 یسیدر آورد و لبخند زد . گر یسیبلوز گر ریتام دستش را از ز یسرش را برگرداند و به او نگاه کرد. باب یسیگر

 دیبه افکارش خند یول ندیب یتام م یباب را در چشمان یاز محبت واقع ياحساس کرد که رگه ا يلحظه ا يبرا
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خورد و باعث شد  ینیتکان سنگ نی. ماش تتصور احمقانه اس کیفقط  نیرا داد که ا نانیاطم نیو به خودش ا

 . ندیاش بنش یصندل يصاف بر رو یسیگر

 "؟ میما کجا هست "

 یجا م نیبه ا رستانیتو دوران دب جا. درست همون جور که نیا میایکنار رودخونه . بهت گفته بودم که قراره ب "

که بهت رو دست زدم . خب اگه راستش  یموقع احساس نکن هیتا  میبر شیپله به پله پ میکن یم ی. سع میاومد

 یبستن هیو  میرفت یم اتیفروشگاه ملکه لبن به دیاول با میبر شیطبق نقشه پ قایدق میخواست یاگه م ،يرو بخوا

تونم بدون نوازش کردنت آروم و قرار  یهم نم گهید ي قهیدق کینبود چون  یفکر خوب یول میخورد یم یفیق

را  نیماش يها شهیرا خاموش نمود و ش نیرا متوقف کرد و چراغ ها و موتور ماش نیتام ماش یباب ".  رمیبگ

از . نور مهتاب  دیآب خروشان را شن يبایز يصدا یسیو گر دیبه داخل وز یبانگاهخنک ش می. نس دیکش نییپا

 جادیرا ا يکننده ا رهیخ يکرد و منظره  یگرفتند عبور م یکه رودخانه را در بر م يدرختان گردو و صنوبر انیم

 کرده بود.

 نیجا . داخل ماش نی. ا یدون یقراره که ما دوتا واقعا ... م "آب دهانش را قورت داد و گفت:  یبه سخت یسیگر

 "؟

 "بدم ؟ حیانجام بدم برات توض رو که قراره ییخواد تموم کارها یدلت م "

 "خب ، من ..... "

 " نمیجا بب نیا ایاالن ب نیاسنو هم یسیگر "زد و کالهش را از سرش برداشت و گفت:  يتام لبخند یباب

 

 

 

 

 

 پانزدهم فصل
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 یداده است . باب یکار را انجام م نیکه سال هاست ا ایداد گو يتام جا یخود را در آغوش باب یبه آرام یسیگر

آرام و  يتوانست صدا یم یسیکرد . گر یسیگذاشت و شروع به نوازش گر یسیسر گر يتام چانه اش را رو

 تام را بشنود. یمحکم ضربان قلب باب

 "گفت:  دیکش یکمرش دست م فیپوست لط يکرد و بر رو یرا نوازش م یسیگر يکه موها یتام در حال یباب

،  ستیبا هم موندنمون ن يبرا ینیتضم چیه میکار رو انجام بد نیکه اگه ما ا یدون ی، تو م زمی، عز یسیگر

 يبرا یتو دوست خوب ": دیرس یمبود به نظر  دهیتر از آن چه که تا به حال شن يآرام و جد شیصدا "درسته ؟

 یکه من مرد زندگ یبدون دیرو هم با نیا یخوام موجب آزردنت بشم ول ینم یمتیق چیو من به ه يمن بود

االن  نیبهتره هم يریرو بپذ نمونیرابطه موقت و کوتاه ب نیا یتون یکه نم یکن ی. اگه تصور م تمسیمشترك ن

 " زمیعز یبهم بگ

 ییتام توانا یباور نداشت که باب یخواهد بود ول یآن ها موقت نیدانست که رابطه ب یاز همان اول هم م یسیگر

مثل او  یمعمول يداشت که او هرگز با دختر نانیاطممدت و عاشقانه را ندارد . فقط  یرابطه طوالن کیداشتن 

 یکه عشاق یدختران مو قرمز عادت داشت ، زنان وبلوند  يبایبه زنان ز یبرقرار نخواهد کرد . باب یرابطه طوالن

تام  یباب ندهیگذاشتند . همسر آ یم شیکه با لبخند خود را به نما ییو مدل ها ییبایز يماهر بودند . ملکه ها

باشد  زیباهوش ن ییبایز نیاو در ع ندهیقلب آرزو داشت تا همسر آ میاز صم یسیگر یاز آن ها بود ول یکیقطعا 

 شد . یخوشبخت م يفرد نیتنها با چن متا یچون باب

تام را با انگشتش  یباب رستانیکهنه دب راهنیپ يو خطوط کم رنگ رو دیعطر بدن او را به مشام کش یسیگر

 یبه باب تیسرش را باال آورد و با جد "رابطه عاشقانه رو ندارم  هی. من هم انتظار  ستین يمسئله ا "دنبال کرد 

 "خوام  ینم یچیمن از تو ه"شد .  رهیتام خ

 را باال برد . شیخورده بود ابروها کهی یسیگر يجد يتام که از صحبت ها یباب

از دوست هام ازت  یکی يامضا برا هی یحت ای... من پول و لباس  یدون یدارم . م مانیمن کامال به حرفم ا "

به  يلمبرداریف یخوام . داستان تو رو به روزنامه ها نخواهم فروخت و ازت درخواست باج نخواهم کرد . وقت ینم

از تو نخواهم  یدرخواست چی. من هگردونم یرو بهت بر م نتیماش يدهایبرسه انگشتر سوپر بال و کل انیپا

 "داشت 

 " یگ یرو بهم م زهایچ نیا يشم چرا دار یمتوجه نم "و گفت:  دیلرز یتام کم یباب يها پلک
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که من  یخوام بدون یم یخواستن ول یازت م يزیچ هی شهی. همه افراد دور و برت هم ياتفاقا کامال متوجه ا "

م را تا ینوازش کرد . سپس کاله باب یتام را به آرام یدستش را بلند کرد و چانه باب ". ستمیاون ها ن هیشب

 عقب پرتاب کرد . یبرداشت و به صندل

 " ارمیتونم سر حالت ب یکه چطور م يخواد بهم نشون بد یدلم م "

 یاست ول دنیتام در حال لرز یاحساس کرد که بدن باب یسیچشمانش را بست و گر يلحظه ا يتام برا یباب

 . شد یم دهیدر آن د یشگیهم یکه چشمانش را گشود فقط همان شوخ طبع یهنگام

 " يدیقشنگت رو پوش ریامشب لباس ز "

 "بله  "

 " هیشروع عال يبرا نیا "

 یرا فراموش کرده است . در حال یمهم اریآورد که مطلب بس ادیکرد و ناگهان به  سیرا خ شیلب ها یسیگر

بهت  ... میانجام بد يکه کار نیمن ... بهتره قبل از ا "کرد کامال خونسرد به نظر برسد گفت:  یکه تالش م

 "کنم  یمصرف م يبگم که من قرص ضد باردار

 "واقعا؟ "

شروع دوباره  هیمن در حکم  يکار برا نیرو ترك کنم به خودم گفتم که ا يگراند ویکه ن نیدرست قبل از ا "

را صاف کرد و ادامه داد  شیگلو "رو از دست ندم  يتازه ا يتجربه  چیکردم تا ه یخودم رو آماده م دیاست . با

 "... یکن تیرو رعا اطیاحت يلبته از تو هم انتظار دارم که جنبه ا ":

 یخوب اریکار بس یبرات نبوده ول یباره کار آسون نیدونم که صحبت کردن در ا یم "تام لبخند زد و گفت:  یباب

 يبد کار رو انجام نیت هم حتما ا ندهیو انتظار دارم که در روابط آ يموضوع رو مطرح کرد نیکه ا يانجام داد

 یسیگر يگونه  يرو یرا به آرام تانشدر هم قفل شد . انگش شیدر هم رفت و دندان ها یچهره اش کم "

 حرکت داد .

 

 ؛یلحظه هم حرفم رو باور کن هیخوام  یگم، نم یرو م قتیحق نکهیبهت بگم. و با ا يزیخوام چ یحاال م"-

دلم  زیکار رو نکنن. عز نیزنند تا ا یم یحرفاستفاده کنن و هر  يریجلوگ لیچون مردها دوست ندارن از وسا

 يقبل از اون دعوا یم. حت دادهاثبات حرفم انجام  يخون هم برا شیکه من پاك پاکم و آزما نهیا قتیحق

 "کردم. یم اطیاحت یلیروابطم با جنس مخالف خ يحضانت هم تو
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 "کنم. یمن حرفت رو باور م"-

نفر  نیآخر دیندارم. من با وینوکیکم از پ ییدروغگو يتو یدون یکنم؟ م کاریبا تو چ دیمن با": دیتام آه کش یباب

 ".یبه حرفش اعتماد کن یمهم زیچ نیهمچ يباشم که درباره  نیزم يرو

تو از صدمه زدن به  يکه به اندازه  دمیرو ند یکنم. من هرگز کس یکه باورش م ینفر هست نیتو اول"-

 "حد خشن بوده. نیامرار معاشت تا ا ي لهیکه وس یبه خصوص وقتمتنفر باشه. مسخره ست، مگه نه؟  گرانید

 "؟یسیگر"-

 "بله؟"-

 ".نهیکه پامه، شلوار ج يزیتنها چ"-

 به سرعت باال آمد. یسیگر نگاه

شد. همانطور که از پشت  رهیت شی. کم کم لبخندش محو و چشمهادیاش را بوس ینیتام لبخند زد و نوك ب یباب

گرفت و او را  شیدستها نیصورتش را ب د،یکش یم یسیگر ید را به سمت صندلفرمان فاصله گرفته و خو

 .دیبوس

 دیجد یاتیاز احساس فرا گرفت و حس کرد تمام بدنش با ح یرا موج یسیبدن گر دند،یکه به هم رس نیهم

را در شانه اش فرو برد.  شیتام حلقه کرد و انگشتها یرا دور گردن باب شینبض گرفته است. بازوها

د و هوا را به ی*ـنه اش شروع به سوختن کرد و متوجه شد فراموش کرده بود نفس بکشد. عقب کشـی*ـسـ

 .دیکش شیها هیدرون ر

 "تام! یباب"نفس زنان زمزمه کرد:  یسیگر

 "دلم؟ زیبله عز"-

 هم نامنظم تر بود. یسیاز تنفس گر یتام حت یباب تنفس

 "م؟یکار رو بکن نیاالن ا میتون یم"-

 ".یستیم. هنوز آماده ننه عسل"-

 "اوه، آماده م. واقعا هستم."-

 ".کترینزد ای. بمیش یگرم م میتازه دار". دیتام خند یباب

 "؟یمشتاق نقدریواسه من ا"-
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 "االن سه ساعته."تام زمزمه کرد:  یباب

 شد. کتریاز شوق به او نزد یناش یبا لرزش یسیگر

 ".ریفاصله بگ"تام غر زد:  یباب

 ".یکن يخواست باز یکه دلت م يتو بود نیا"کرد:  يادآوریتام به او  یببا يلبها يجلو

 ".ستمین شتریاحمق ب هیوقتها من  یبعض"-

خود حس  يشانه  يو فرو رفتن انگشتانش را رو دینشست. او را بوس یسیتاپ گر يلبه  يتام رو یباب دست

 افتاده بود.  نیماش یصندل يشرت خودش رو یبعد ت يکرد و لحظه ا

را عقب برد و نگاهش به انگشتر سوپر بول افتاد که  یسیوانت را پر کرده بود. گر يفضا شانینفسها يداص

 بود.  زانیآو یسیگردن گر نییپا

 ".کهیتار یلیخ"زمزمه کرد:  یسیگر

 "...یسیگر"-

 کند.  یم يادیتالش ز دنینفس کش يبود که انگار برا يتام طور یباب يصدا

 نیو ا ره،یم شیکه حساب کرده بودم پ يزیاز چ عتریداره سر زیاومد، اما همه چ یم یخوب ي دهیبه نظر ا"-

 ".کهیکوچ یلیخ یوانت لعنت

دنده  یبه سمت در پرت شد. وقت یسیراه انداخت که گر عیرا چنان سر نیرا محکم چرخاند و ماش چییسو او

سخت با  نیزم يوانت از رو .دیو خاك به اطراف پاش زهیعقب رفت و سپس به سمت جلو حرکت کرد، سنگر

 عبور کرد و وارد بزرگراه شد. يدیشد يتکانها

تام  یکند، باب دایبتواند آن را پ نکهیعقب خم شد تا تاپش را بردارد. اما قبل از ا يها یبه سمت صندل یسیگر

 را گرفت. شیبازو

 ".نجایا ایب"-

کرد  یم میخود تنظ يپا يکه سرش را رو یرحالکشاند و د نییباشد، او را پا یسیگر يمنتظر اجازه  نکهیا بدون

 را نوازش کرد. یسیو گر شتریرا ب نیبه پشت خواباند. سرعت ماش

 یم نیماش يجلو ي شهیاز ش یسیرفت. گر یشکافت و در بزرگراه جلو م یشب را م یکیبه سرعت تار نیماش

شد. سرش را  میتام تسل یباب . او در مقابل نوازش انگشتانندیتوانست حرکت آسمان و نوك درختان را بب
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شد. احساس  شیها چهیاهتام فشرد و متوجه انقباض تمام م یرا به شکم سفت و صاف باب شیبرگرداند، لبها

 تاپ در حال سوختن است. ریکرد بدنش ز یم

 ".یکن یلذت رو تجربه نم نیا ییباز به تنها نیبار نه. ا نینه، ا"و زمزمه کرد:  دیتام دستش را عقب کش یباب

 نیشد. سرعت ماش لیمتما یصندل يبه سمت لبه  یسیگر د،یچیخانه اش پ نگیپارک يتام به ورود یباب یوقت

را خاموش  نیماش هیترمز زد و در عرض چند ثان يتام رو ی. بابدیسمت راننده پاش يبه بدنه  زهیسنگر نیچند

 بود. دهیپر نییکرده و از از وانت پا

 تام در باز کرد و گفت: یگشت که باب یعقب م یدر صندل ورشیهنوز به دنبال پول یسیگر

 ".يندار يازیبهش ن"-

 .دیکش رونیاو را از کمر گرفت و از وانت ب سپس

علفها  يتام رو یقدرتمند باب يهمانطور که با دستها یسیبود، گر یهم خال اطیو ح یخانه شخص نکهیا با

 یلبخند باب وان،یا يتنها المپِ روشن رو مِینور مال ریزشد، با دستش بدن خود را پنهان کرد. او در  یم دهیکش

صحنه  ياول کارش رو يروزها هیشب ارین، بسیدر شلوار ج دهیتام بدون بلوز و پوش یو متوجه شد باب دیتام را د

 يضربه ها يصدا وان،یا یچوب يپله ها يرو نشیگرومپ گرومپ پوت يشده است. صدا يلمبرداریف ي

را  یسیکه در باز شد، گر نیو هم چاندیرا در قفل پ دیداد. او کل یرا تحت الشعاع قرار م یسیصندل گر متریمال

 . دیبه داخل خانه کش مینه چندان مال

از  یسیو وحشتش شد. گر جانیکه همزمان باعث ه دیرا به طرف اتاق خواب کش یسیگر يچنان عجله ا با

 یاو راض يبود اما اصال مطمئن نبود که بتواند برا خوشحال یلیتام خواهان او است، خ یدانست باب یم نکهیا

 یتیفعال نیتر یکیزیکار مطمئناً ف نیبود و ا یدست و پا چلفت یکم یکیزیف يتهایدر فعال شهیکننده باشد. او هم

از اتاق را پر کرده  يادیخفته که قسمت ز يبایبه تخت مدل ز یسیگر يوجود داشت. چشمها ایبود که در دن

 ند و آب دهانش را با صدا قورت داد. ما رهیبود، خ

رد  شیپ يبدون بازگشت رو حدود دو هفته  يدلم. متاسفانه نقطه  زیشده عز ریمنصرف شدن د يبرا گهید"-

 ".میکرد

 . دیچرخ یم یسیگر يرا در آورد. نگاهش رو شیو جورابها نیتخت نشست و پوت يتام لبه  یباب

تا به حال او را  یسیکرد، اما در عوض گر یتام کم م یباب یز ترسناکا دیبودن و لطافت اتاق خواب با دخترانه

تام زل زد  یبه دلهره شد. او به باب لیتبد یسیگر اقیو اشت جانیبود. ه افتهیمردانه ن نقدریمقهور کننده و ا نیچن
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باعث شده  یانداخته است. چه اتفاق يمخمصه ا نیچنفکر کند که چطور خود را در  نیتوانست به ا یو تنها م

به  ایدن يزنها نیکه افسونگرتر ردیقرار بگ یو جذاب اهل تگزاس ونریلیخود به ورزشکار م میتقد يبود در آستانه 

 دنبال او بوده اند؟

 یباب میرفت. او خود را تقد نیاز ب شیدهایپر از عشق شد و ترد یسیتام به او لبخند زد، و قلب گر یسپس باب و

بسازد که تا آخر عمر با او همراه باشد.  يخواست خاطره ا یخواست. او م یطور م نیکرد چون خودش ا یتام م

 .کردبه سمتش حرکت  یسیاو دراز کرد و گر يتام دستش را به سو یباب

 "روبراهه، عسلم. زیهمه چ"را گرفتند، محکم و دلگرم کننده بودند.  یسیکه انگشتان گر ییانگشتها

 "دونم. یم"-

 "؟یدون یم". دینشسته بود، او را جلوتر کش تام همانطور که یباب

 ".يدیانجام نم ،يخوب انجامش بد یرو که نتون يکار یاوهــوم. خودت قبال بهم گفت"-

 ".يا شپارهیدونم چقدر آت یدلم. خودم م زیدرسته عز"-

ا در حرکت هر چه ر نیحرکت داد تا در ح نییاو گذاشت و به سمت پا يدو پهلو يرا رو شیتام دستها یباب

را داشت که بعد از  ياو گذاشت. حس پروانه ا يشانه  يدستش را رو کی یسیبود با خود بکشد. گر ریمس

را دور  شیتوانست انگشتها یمکه  ییشود. تا جا یکرده بود، آزاد م ریکه او را اس يا لهیاز پ یطوالن یمدت

 تا بلند شود.  دیو او را کش چاندیتام پ یقطور باب يبازو

و  دندیلرز یسیگر ينکرده بود. دستها یلباسش شوخ يمتوجه شد او درباره  یسیگر ستاد،یا شیپاها يرو یوقت

 مکث کرد.

 فرو برد.  شیموها نیب متیرا با مال شیگرفت و انگشتها شیدستها نیرا ب یسیتام سر گر یباب

 ".زمینترس عز"-

 يرو يزخمها ياش متوجه جا دهیزبه بدن ور یانداخت. با نگاه نییخشک شد و سرش را پا یسیگر دهان

 شد. شیزانو

 ".شهیآخرش فاجعه م"تام زمزمه کرد:  یباب

از گرما صورتش را سوزاند و  یوحشتزده اش به او نگاه کرد. موج يبه سرعت باال آمد و با چشمها یسیگر سر

 سرخ شد. 

 "بهت زل بزنم. خواستمی! نمدیببخش"-
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. با طرز نگاه گمی. خودم رو میهست ی. تو عالگمی! تو رو نمزمینه عز": دیتام او را در آغوش گرفت و خند یباب

 "هنوز شروع نشده، تموم بشه. زیترسم همه چ یکه م یکن یم م وونهیکردنت اونقدر د

 خارج شد. شیاز ته گلو ينکرده است، شاد بود که خنده ا یکار اشتباه نکهیچنان از ا یسیگر

 "گم؟یدرست م م،یکه دوباره شروع کن نهیا مینبک دیکه بعدش با يبه نظرم تنها کار"-

 ".یشیزن آشغال م کیبه  لیتبد يچشمهام دار ياسنو، درست جلو یسیگر"-

امشب شب خوش "رد کرد و ادامه داد:  یسیکه انگشتر سوپو بول را در خود داشت، از سر گر يریتام زنج یباب

 "منه. یشانس

 

که  ییرا دور گردن او انداخت و به ربانها و حلقه ها شیبازوها تام غرق لذت شد. یباب اقیبا حس اشت یسیگر

را کنار زد  یرا از خود دور کرد، روتخت یسیتام گر یبود، چنگ انداخت. باب زانیتخت آو بانیاز سا يمانند آبشار

هن معصومانه در ذ ينبود که تنها بوسه ها يپرنس افسانه ا کیخفته گذاشت. اما او  يبایتخت ز يو او را رو

 خود داشته باشد.

تام لبخند زد،  یشد. باب رهیتام خ یباب يخواست انجام دهد، به چشمها یکه م يخوشحال از کار یسیگر

 شکم او گذاشت.  يو دستش را رو دیتخت دراز کش يکنارش رو

 ".زمیعز ،یتو تک"-

 وانهیرا د یسیگر شیازشهاو در همان حال او را نوازش کرد. نو دیآورد، دوباره او را بوس نییسرش را پا سپس

 کرد. یم

 جدا شده بود.  نیبعد او از زم يرا به نفس نفس انداخت. لحظه ا یسیتام، گر یانگشتان باب نوك

. او نتوانسته بود در ردیاش را بگ هیگر يکرد جلو یآرام گرفت، سع یسیگر ی. وقتدیتام او را در آغوش کش یباب

 باشد. کیشر يهمکار نیا

 "زنم. یدونستم گند م یمتاسفم. م یلی... خیلیرو خراب کردم. خ زیچ من... من همه"-

... ـیف لیمسا يتو چوقتیباشم، اما ه یخواستم عال یخواستم... م یم"هقش را قورت داد و ادامه داد:  هق

. یدون یرو م لشیباشم، و حاال تو دل کشیمناستیژ میت يدوست نداشت من تو چکسیخوب نبوده م. ه یکیزیف

 "و من خــ... خرابش کردم. ،يرم تموم شده و تو... تو نشدمن کا
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 یشانیپ يتام رو یباب يمتوجه حرکت لبها یبود که به سخت نیاش اندوهگ یشتابزدگ نیآنقدر بخاطر ا یسیگر

 شد.  یاش م

 ".نمیریخوب باشه ش زیهمه چ يکه تو ستین چکسیه"گرفته بود.  يعاد ریتام به طور غ یباب يصدا

  "کار خوب باشم. هی نیا ي... تويخواست تو یدلم م یلیاما خ"-

 خم شد.  شیتام رو یباب

 ". بهم اجازه بده عسلم.يریاشتباهاتت رو بپذ يوقتها مجبور یبعض"-

 او انجام دهد.  يتوانست برا یم یسیبود که گر يکار نیکمتر نیا

 ".یبش تیممکنه اذ"تام را حس کرد.  یدوباره دست باب او

 "که هرگز... نهیه امتاسفم. واس"-

 "تام؟ یباب"اسم او را زمزمه کرد:  یسوال یبا لحن یسیگر

 ".یکن یم يخرابکار شهی. تو همزمینکن عز یعذرخواه"-

 نکهیمرطوبش شد. اما قبل از ا يتام مقابل گونه  یباب يمتوجه لبخند لبها ادشیز جانیبا وجود ه یسیگر

 . دیچیتام پ یباب يد شد و دستانش را دور شانه کند، چشمانش از شدت شوك گشا یرا بررس لشیدل

 یسیوفق بدهد. گر گانهیحس ب نیبه او زمان داد تا خود را با ا ند،یبب یبیآس یسیخواست گر یتام که نم یباب

 يخوددار یسیخود حس کند. اما گر يدستها ریز شیها چهیتام را از انقباض ماه یباب يتوانست خوددار یم

 لحظه بود.  نیعمرش منتظر اخواست. او تمام  ینم

 "عسلم. یبش تیخوام اذ ینم"کرد، گرفته و خشن بود.  یکه وزنه بلند م یتام مثل زمان یباب يصدا

 کرد. شتریدر جواب، فشار دستانش را دور او ب یسیگر

 ".يخوا یم یازم چ یفهم یتو نم"تام زمزمه کرد:  یباب

 "فهمم... یم"-

شدنشان غرق لذت شد و بخاطر  یکیدر  یاز هماهنگ یسیحلقه کرد. گررا دور او  شیتام هم دستها یباب

 که در خود سراغ نداشت، به نفس زدن افتاد. يزنانه ا يجادو

تر از هر  يبود قو انیدر حال جر یسیکه در گر یتند شده بود. احساسات یسیتام کنار گوش گر یباب تنفس

ابرها باال و باالتر برد؛ به  انیتام او را م یرعد و برق. باب بود که تا بحال تصور کرده بود... مانند باد و يزیچ
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از ابرها شدند. لحظه  یهر دو جزئ نکهیتا ا تندرف شیکه تنها لذت وجود داشت. آنقدر پ زیاسرار آم ییسمت جا

 پرت شدند. ينقره ا یباران ریآنجا معلق ماندند. و سپس با هم به ز يا

کرد:  یم دایبرگردد. جهان ذره ذره در اطرافش مفهوم پ نیبه زم یسیتا گر دیساعتها طول کش ای قیدقا احتماال

 یکه حس م ینیگذشت. او به سنگ یکه از آنجا م یدوردست جت يصدا ش،یبازو يخنک رو ياحساس هوا

 احساس کرد.  یجزئ يکرد، خوش آمد گفت و درد

شکم او گذاشت و به  يرا رو شیازوقرار داد، ب یسیصورتش را به سمت گر د،یشکمش دراز کش يتام رو یباب

کرد تمام  یشد و سع رهیتام خ یبود، به باب دهیپشتش خواب يهمانطور که رو یسیفرو رفت. و گر یخواب سبک

 یم هیسا شیگونه ها يرو هک يبلند يبرجسته اش، مژه ها ینییصورتش را به خاطر بسپارد: لب پا اتیجزئ

نور  ریتام ز یاش. پوست باب یشانیپ ينمدار رو ياز موها ياصاف و خوش فرمش، و حلقه  ینیانداختند، ب

 آورد.  یرا بند م یسیبود که نفس گر بایز ي. او به قدردیرس یرنگ به نظر م ییالمپ، طال میمال

خواست تا سقف خانه باال برود و  یخواست برقصد؛ دلش م یوجودش را فرا گرفت. دلش م ياز شاد یموج

 نبود. ياندازه پر انرژ نیتا ا چوقتیکند. ه یخوشحال

 "تام؟ یباب"-

 "هــــــــوم..."-

 "؟یشه چشمهات رو باز کن یم"-

 "هـــــعــــــم..."-

دار در دست،  نیچ ییبود که با چترها ییموشها يبود و درباره  دهید شیافتاد که مدتها پ یکارتون ادیبه  یسیگر

 يموش رقصان با چتر کیحساس را داشت؛ درست مانند ا نیمرد، هم نیدر کنار ا دهیآرم زی. او ندندیرقص یم

 .يدار، پر از انرژ نیچ

 ی... و تو واقعا هستیمعشوق فوق العاده باش هی دیدونستم با یکردم هم بهتر بود. م یکه فکر م يزیاز چ نیا"-

سر  دیب کردم، نبارو خرا زیهمه چ میکردم با اون شتابزدگ یفکر م ی. اما وقتییاستثنا هیتام... مطمئنم تو  یباب

 ".یگذاشت یبه سرم م

شد:  رهیخ یسیبالش قرار داشت، به گر يچشمش را باز کرد و همانطور که گونه اش همچنان رو کیتام  یباب

 "زن وجود نداره. هی يبرا يزیچ نیهمچ ،ياگه هنوز متوجه نشد"



  

 

یاکتابخانه نودهشت پسیلیف زابتیسوزان ال  –بهشت من تگزاس   

wWw.98iA.Com ٢٢٤ 

عادت آزار دهنده  هیور نشو، اما تو نقد سازنده، پس لطفاً دلخ هیمثل  گمیم يزیچ هیدونستم؟  یم دیاز کجا با"-

 ".یکن یکه فقط خودت هم درکشون م ياریدر م ییهایکه بامزه باز نهی. اونم ايدار

او حرکت  يموها انیانداخته بود بلند کرد تا انگشتانش را م یسیرا که دور شکم گر ییتام لبخند زد و بازو یباب

 "بود. زیکم وسوسه انگ هیفقط "دهد. 

 .دیبلند خند و

 "تونن. یفهمم چرا زنها نم یرو داشته باشن. نم نیتونن ا یمردها م"-

اگه ما مردها رو به  یحت زم،ینه؟ خوب، عز د،یخوا یرو واسه خودتون م زیهمه چ يامروز يلعنت، شما زنها"-

 ".میدار یخودمون نگه م يرو فقط برا یکی نیا ن،یبکشون یدادگاه عال

 .دیملحفه را با خودش کش شتریو ب دیچرخبه پشتش  د،یکش ازهیتام خم یباب

 یعصب یلیمن گشنمه. نتونستم غذا بخورم چون خ ؟یستیگرسنه ن"داد.  هینشست و به تاج تخت تک یسیگر

 ایکاسه غالت،  هی یحت ای ه،یبرام کاف چیساندو هیگاو رو بخورم. البته  هیتونم  یخورم االن م یبودم، اما قسم م

 "هم... دیشا ایسوپ. 

 "ها، نه؟ ییور ورو يکوچولو هی"-

 "م؟یکار رو بکن نیدوباره ا میتون یبه نظرت م"-

 ".ستمین شیچند ساعت پ یبه جوون گهیدارم. د ازیقوا ن دیکم وقت واسه تجد هیبه "کرد.  يتام ناله ا یباب

... ي تهفیش ییجورا هیکار رو انجام داد. درواقع  نیا شهیم يادیز يدونم مدلها یفکر کردم... خوب، م"-

 "نداشتم، و... شیبررس يبرا يادیشدم و فرصت ز ـــزیاومــــــ... چ

 تام بود، حرفش را قطع کرد. یباب ياز خنده ها یتخت که ناش دنیبا لرز و

 يادیز یاطالع یهمه ب نیا يخنده داره. سن من برا نقدریا یفهمم چ ینم"نگاهش کرد.  دهیرنج یسیگر

 "جبران کنم.باالست، و سالها وقت دارم تا 

 ".دوارمیشبه. البته ام کی گهینه د"خورد.  نیچ یساختگ یتام با نگران یباب یشانیپ

 ".یباهام داشته باش یهمراه يتو یمشکل نیکتریکنم تو کوچ یحال فکر نم نیبا ا"-

ه تمام به او دوخته شد ينگاهش با عالقه  د،یگو یتام، بر خالف آنچه م یکامال متوجه بود که باب یسیگر

 است.
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که وارد خانه شده  يزنگ تلفنِ کنار تخت خاموش بود، از لحظه ا نکهیزنگ تلفن مزاحمشان شد. با ا يصدا

 شتریتام ب یباب نکهیتام بشنود. او به ا یمتناوب آن را از تلفن داخل اتاق کار باب يتوانست صدا یم یسیبودند گر

تا  دیو چرخ دیتام آه کش یبار باب نیداد. ا ینم اننش یوجهکند عادت کرده بود و ت افتیدر ریغامگیتماسها را با پ

 را بردارد. یگوش

شب دست از سرمون برداره. الو... نه لوثر،  ي هیبق يکه هست برا یرو بدم، هر ک یکی نیاگه جواب ا دیشا"-

رو هم  تیاسترکنم... جرج  لیرو تکم ستیروزها اون ل نیهم دینداره، خواب نبودم... اوهــوم. آره، با یاشکال

 "؟يخوا یم

زنن، و من  یبهم زنگ م گهیخط د هی يقطع کنم لوثر. رو دیبا"رفت و ادامه داد:  يتام چشم غره ا یباب

 "گم. ی. آره، بهش مکمنهیا يمطمئنم ترو

محل تولد رو  ي تهیکم يبهم گفت جلسه ". دیبالش ها باال کش يرا گذاشت و خودش را رو یتام گوش یباب

 ".یلعنت ي. احمقهاير یکنم. تو نم يادآوریبهت 

 "کنن. کاریخوان چ یبدونه اونها م دیاز ما با یکی. رمیبه نظرم م يراستش رو بخوا"-

 رداریچون ممکنه واگ يریخوانن بکنن. و تو هم بهتره ازشون فاصله بگ یکه اونها م هیکار نیحماقت. ا"-

 "باشه.

و وِروِر  ینیبش نجایتمام شب ا يخوا یم ای يور دوم آماده اد يبرا"شده بود.  طنتیتام پر از ش یباب يچشمها

 "؟یکن

 "دور دوم آماده م. يمن کامال برا"لبخند زد.  یسیگر

 "اما..."-

تام به اندازه  یدانست باب یم نکهیبا ا رد،یرا به عهده بگ زیتام کنترل همه چ یکه مصمم بود نگذارد باب یسیگر

افسونگر اعتماد  کیبه عنوان  دشیجد يهاییآنقدرها هم به توانا نکهیو با اچند دهه از او با تجربه تر است  ي

 زد.  اینداشت، دل به در

 "کنه. یباشم که رابطه رو کنترل م یدوست دارم من اون یلیبار خ نیدور دوم آماده م، اما ا يمن برا"-

 "ه؟یحرف چ نیمنظورت از ا قایدق"نگاهش کرد.  یتام با نگران یباب

 "ما کامال بازن. یارتباط يتام. به نظر من راهها یباب ،یداره خودت رو به اون راه بزنن یلیدل"-
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 .دیتام آرام خند یباب

کردم  یداشتم فکر م"تام برد و آن را کنار زد.  یباب يپاها يچروك رو يدستش را به طرف ملحفه  یسیگر

 "...ایهم وجود داره. مثل حمام،  يا گهید يمن مکانها يرفع کنجکاو يبرا

 "؟یچ"-

 "نداره. یاگه از نظر تو اشکال"-

شب، از  کیتنها  يتو نکهیا یعنیفکر  نیکردن ا یعمل ؟يآماده ا ینداره. اما مطمئن یاشکال چیاز نظر من ه"-

 ".يدیرس یانیم يبه مرحله  یمقدمات يمرحله 

 "کنم.تونم براش صبر  ینم"باز شد.  يبه لبخند شیشد و لبها رهیتام خ یبه باب یسیگر

 

 

 

 شانزدهم فصل

 

 

تام  یکوچک دچار وحشت شده بود. باب يمایهواپ کیاز پرواز با  یسیتام شدند. گر یباب يمایبعد سوار هواپ روز

پاتوق کالج سابقش را به او  نیببرد تا شهر و همچن نیرا به اُست یسیخواهد گر یصبح آن روز گفته بود که م

کرد،  یم یرا معرف کیو بار قیعم يها رهتام رودخانه ها و د یبابنشان دهد. هوا صاف بود و همانطور که 

 کرد.  یبه او نگاه م یچشم ریز یسیگر

 یرا م یسیگر اقیاشت از،یو پر از ن میرا داشت: او مال شیآرزو یسیبود که گر يزیتام تمام آن چ یقبل باب شب

 مانیپش يزیرا به او واگذار کرده بود و از چ از ته قلبش خود یسیامتناع کند. گر يزیداد از چ یستود و اجازه نم

کرد،  یدست خود احساس م يمرگ را رو ي رشتهف فیعمرش دست ظر یانیدر ساعات پا ینبود. سالها بعد وقت

 .دیرس یشده بود، به آرامش م دهیتام دنتون پرست یتوسط باب بایز نیکه چن یبا خاطرات شب

. میواقعا خوبه که از اون تلفن دور شد"کرد، گفت:  یم تیهلو هداپ کی يرا رو مایتام همانطور که هواپ یباب

 "خوان، بماند. یاز من رو م کهیت هیکه هر کدومشون  هیهر روز شش بار بهم زنگ بزنه. حاال بق دیلوثر با
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. مسابقات هوِن فست دو ماه یواسه مسابقات گلف سرزنش کن شینگران يرو برا نزیشهردار بِ یتون یتو نم"-

و  يریبا دوستهات تماس بگ دیبا گهید یکن ی. فکر نميرو بهش نداد یاسام ستیست و تو هنوز ل هگید

 "؟یدعوتشون کن

 "آره به نظرم."تام بدون شوق گفت:  یباب

در  یخواه یاما نم ،یکن یلطف م ایدن يآدمها ي. تو در حق همه يریکار طفره م نیدونم چرا از ا یم"-

 ".يازشون بخوا يزیعوضش چ

دردسر  هیدردسر نشد،  نیکنن. ا یم جادیورزشکارها مزاحمت ا يبرا شهی. مردم همیسیگر یستیتو متوجه ن"-

 ".گهید

 "ازت نخواستن؟ يزیمردها تا به حال چ نیاز ا چکدومیه یبگ يخوا یم"-

 ".شونییچند تا هی"-

 "از چند تا هستن. شتریمطمئنم ب"-

فردا اول صبح از طرف تو  ؟يدیاز دوستهات بهم نم ستیل هیچرا ": زد و ادامه داد يبا لبخند دلسوزانه ا یسیگر

 ".رمیگ یباهاشون تماس م

کنم اون بهت  ی. متاسفم عسلم، اما فکر نمیرو داشته باش کمنیا يترو يخونه  يشماره  يخوا یتو فقط م"-

 "بخوره.

 "تام... یباب"-

 "هـــوم؟"-

 ".هیک کمنیا يدونم ترو یعوض بشه، اما من اصال نممن  يعنوان دوست ندارم نظرت درباره  چیبه ه"-

رو چند  زیکابو می. و تزمیخوشگل و معروفه عز نیزم يگوشه  کنیباز هیاون "رفت.  يتام چشم غره ا یباب

 "به سوپر باول رسونده. يبار

 "بهم سخت بگذره. یلیگذروندن امتحان فوتبال خ يبه نظرم برا"-

 ".رهیبگ یازت امتحان رهینگ میدور و بر تصم نیا ياز خانمها دومچکیه دوارمیام داًیمن فقط شد"-

 را نشاند که  ماینرم هواپ نقدریتام ا یخود را سفت گرفته بود. اما باب یکم یسیفرودشان در باند موقت، گر زمان

 انجام دهد؟ یتام نتواند به خوب یهم بود که باب يزیهم نشد. چ نیاصال متوجه تماسش با زم یسیگر
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فراهم کرد و او را به  ینیدر باند موقت فرودگاه، ماش انشیاز آشنا یکی قیتام از طر یشدند، باب ادهیپ یوقت

 یشد. زمان یم زیدانشگاه تگزاس ن يو محوطه  التیگردش شامل ساختمان مرکز ا نیدر شهر برد که ا یگردش

 بود، قدم زدند. نیدر جنوب اُست یفعروکه مکان م کیتاون ل ي اچهیرفت، در کنار در نیاز ب دیکه نور خورش

 ".ینیب ینم يوگراندین يکه هرگز تو ینیرو بب يزیقراره چ يبزود"-

 يقهایکه در طول آن قرار داشت، نگاه کرد. مردم در قا یو پل اچهیاطراف در میعظ يبه ساختمانها یسیگر

 يپرنده  يادیمتوجه تعداد ز یسیبودند. گر يآتش باز شیآب نشسته بودند و انگار منتظر شروع نما يشناور رو

باغ وحش  ادیکه او را به  دیرس یبه مشامش م زین ينسبتاً تند يرفتند. بو یم رجهیشد که در آسمان ش اهیس

 انداخت. یم

 "هست؟ یچ گهی. ددمید ادیز یمدل نیا يزهایمن امروز چ"-

  "زم؟یعز ي. خفاش دوست دارعتیطب يروین يشهاینما نیاز بهتر یکی"داشت.  طنتیاز ش يتام رد یباب لبخند

 "خفاش؟"-

اش را سوزاند و  ینیسوراخ ب یمبهم و وحش يشد. بو رهیسرش خ يباال بیو عج اهیس يبه پرنده ها یسیگر

 شد. يمانند غیج يمتوجه صدا

 "من! يفکر نکنم... اوه خدا"-

آمدند... هزاران خفاش. و بعد  رونیپل ب ریاز خفاشها از النه شان در ز يا رهیو ت عیهمان موقع موج وس درست

 رونیب يشتریو ب شتریب يکرد، خفاشها یصحنه نگاه م نیمسحور به ا ،یسی. همانطور که گرگرید يهزارتا

آنها به  یکیخفاش در نزد نیچند یآسمان را پر کردند. وقت ظیغل يصدها هزار خفاش مانند دود نکهیآمدند تا ا

 .دیکش غیمبهوت ج یسیپرواز در آمدند، گر

 و او را در آغوش گرفت.  دیتام خند یباب

 یکی یرا از دست بدهد. اما خفاش، خفاش بود و وقت يزیانگ جانیه يصحنه  نینبود تا چن یآدم بزدل یسیگر

تام پنهان کرد،  یباب ي نهیدوست داشت، او ناخودآگاه سرش را در س یسیآمد که گر یاز آن کتریاز آنها نزد گرید

 شود.  دتریتام شد یباب يث شد خنده کارش تنها باع نیکه ا

خفاشها رو  تیجمع نیبزرگتر نی. اُستادیدونستم ازش خوشت م یم"را نوازش کرد.  یسیتام پشت گر یباب

 دن،یچطور فهم قایدونم دق یاون پل لونه دارن. نم ریاز اونها ز یداره. گروه بزرگ ایدن يشهرها ي هینسبت به بق

نشده  کی. اونها معموال تا هوا تارورنخ یهزار پوند حشره م ستیب ياندازه  خفاشها هر شب به نیا گنیاما م
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 انیم رونیکم زودتر ب هیهوا خشک شده و اونها  راًی. اما اخدشونید شهیسخت تر م ينجوریکه ا ان،ینم رونیب

کم  هی يکه چقدر گرسنه م. نظرت درباره  ندازهیم ادمی نیخوردن غذا داشته باشن. که ا يبرا یتا وقت کاف

 "ه؟یتکس مکس خوب چ

 ".ادیم یبه نظر عال"-

د  نیبود. آنها در آخر به هول ا دیآدم جد نیمالقات با چند يتام به معنا یغذا خوردن با باب رونیب شه،یهم مثل

معروف گوش کردند.  یمحل يچند نوازنده  یقیرفتند و به موس نیاُست یسنت ياز مناطق شبگرد یکیوال، 

 کیتام مسلماً تابه حال صورت حساب  یکه باب ییخودش را بپردازد. اما از آنجا يت پول غذاخواس یم یسیگر

را که شمرده بود از  ییحرکت کردند و سپس پولها نیآدم را پرداخت کرده بود، صبر کرد تا به سمت ماش نیدوج

 تام فرو کرد.  یباب بیپولش در آورد و آن را در ج فیک

 "ه؟یچ نیا". دیکش رونیب بشیتام آنها را از ج یباب

 داد.  هیکار خوشش نخواهد آمد، به خودش روح نیدانست او از ا یکه م یسیگر

 "کنم. یدارم پول شام خودم رو پرداخت م"-

 ".یکن ینم يکار نیعمراً همچ"و از ظاهرش معلوم بود در حال انفجار است.  دیتام باال پر یباب يابروها

 ند. چپا یسیگر فیپولها را در ک سپس

 یگرفت آن پول را به باق میرا با او از سر گذرانده است، پس تصم یکیزیکشمکش ف کیدانست  یم یسیگر

 اش اضافه کند. یبده

 شهیباعث م شتریب هیقض نی. اتفاقاً امیکنم، به خصوص حاال که با هم ربطه داشت یرو فراموش نم نیمن ا"-

 ".رمیگ یازت نم يزیچ چیتام. من ه یخرج خودم رو بدم. بهت گفتم باب

 "!میما سر قرار"-

 ".میحساب کرد یدونگ"-

 رونیرو کامالً از سرت ب نیکنم، پس ا یحساب نم یرو دونگ يزیچ چیخورم! من ه ینم یدونگ يمن غذا"-

کردم. فکر کردم اونجا گذاشتمش و  دایبسته پول پ هی زمیم يکشو يصبح تو روزیانداخت... د ادمی نیکن! و ا

 "؟یدون یمباره ن نیدر ا يزیچ یکنم... تو که اتفاق یما حاال که فکر مرفته، ا ادمی

 "اجاره ســ... ياون پول برا"-
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 "!یستیبه من بدهکار ن ياجاره ا چیاجاره! تو ه"-

 ".يدیکه برام خر یرسم مهی... و اون لباس ن"-

 ".يفکرشم نکن که پولش رو بهم بد یبود. حت هیاون لباس هد"-

 "قبول کنم. هیکه ازت هد ستمین یتیموقع يمن تو"-

 "!میما نامزد"-

ممکنه برات سخت باشه،  يزیچ نیدونم قبول همچ یتام. م یباب دم،ی. من خرج خودم رو ممیستیما نامزد ن"-

... بخصوص حاال که با هم يبه خواسته هام احترام بذار يخوام قول بد یمهمه و ازت م یلیمن خ يبرا نیاما ا

 ".میبوده ا

من  یکن یم. اگه فکر م دهیکه تا به حال شن هیزیچ نیمسخره تر نیا"هم فشرد.  يرا رو شیم دندانهاتا یباب

 ".یزنم، کامالً در اشتباه یتو دست م يسنت از پولها هیبه 

 "کنم. یرو پرداخت م هامیبه خودت مربوطه. اما من بده ،یکن یم کاریباهاشون چ نکهیا"-

 "!ستنین یبده نهایا"-

 ".رمیگ یازت نم يزیچ چیمن هستن. از اول هم بهت گفتم. من هاز نظر "-

کالهش را  د،یرس نیبه ماش یاز او دور شد. وقت تیگفت، با عصبان یلب ناسزا م ریتام همانطور که ز یباب

 داد آن را به او بکوبد.  یم حیتام ترج یکرد باب یاحساس م یسی. گردیکوب شیبرداشت و آن را به پا

حال خوب آن روزشان خراب شده  نکهیاز ا یسیهر دو ساکت بودند. گر مایه تالروزا ، در هواپبازگشتشان ب در

به  دند،یبه خانه رس یکند. وقت ینم يرییباره تغ نیکه نظر او درا دیفهم یم دیتام با یبود، ناراحت بود. اما باب

فراهم کرده  شیتام برا یکه باب يفوق العاده ا تاز اوقا یسیآرامتر شده است. گر یتام کم یباب دیرس ینظر م

 را در آورد و وارد حمام شد.  شیبود تشکر کرد و از پله ها باال رفت، وارد آپارتمانش شد، لباسها

به تن داشت،  نیاتاق خوابش نشسته بود و فقط شلوار ج یتنها صندل يتام که رو یباب دنیآمد، از د رونیب یوقت

 نفسش بند آمد. 

 "و قفل کردم.من در ر"گفت:  یسیگر

 "دارم. دیکه نرفته؟ کل ادتیمن صاحبخونه ت هستم، "-
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زد، و او  یتام لبخند نم یبود، محکم شد. باب دهیچیکه دور خود پ يدیحمام سف يحوله  يرو یسیگر انگشتان

 در انتظارش است. او به سمت تخت اشاره کرد.  يزیدانست چه چ ینم

 ".مینمورد حرف بز نیدر ا دیبا دی... شادیشا"-

 "گفتم برو!"-

 تخت رفت. يرو یسیگر

انگشتان دست آزادش را در  جان،یو ه یآزار دهنده از دلواپس یبیبا ترک یسیبلند شد. گر یصندل يتام از رو یباب

 تام به سمت او حرکت کرد.  یملحفه فرو کرد. باب

 یاحساس کند. باب شیلوآن را در گ نیتوانست طن یکه م دیکوب ی*ـنه اش مـیچنان محکم در س یسیگر قلب

 تام خم شد.

 "؟یکار هم قراره بهم پول پرداخت کن نیا يبرا"-

 تام بالش کنار او را برداشت. یبدهد، باب یبتواند پاسخ یسیگر نکهیاز ا قبل

 "...کاریچ"-

 "ساکت باش."-

ست. تخت نش يلبه  يشد و سپس رو رهیخ یسیبه گر يلحظه ا يتخت گذاشت. برا يلبه  يرا رو شیزانو

 حبس شد. نهیدر س یسینفس گر

 "تو رو جلب کنم. تیخوام رضا یحاال من م"-

بر او  يگریاعمال کند، با روش د یسیگر يخود را به رو يسلطه  اقشیاشت يرویتوانست با ن یبعد، چون نم و

 شد. رهیچ

 

***______________________________ 

 

 یم ریِسا يوحشتناك وِ شنهادیماه از پ کی باًیبود. تقرنمانده  یباق يسوز يبرا يگرید يچاره  تینها در

باالخره به شهر برگشته بود اما تا روز قبل با او  يتوانست فکر کند. وِ ینم يگرید زیبه چ يگذشت و سوز

که قرار است از چند رابط  گفتاو  یشده بود و وقت ياو باعث وحشت سوز يصدا دنیتماس نگرفت. تنها شن
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 یاصال نم يخواهد، سوز یو همراه خود م زبانیرا به عنوان م يکند و سوز ییرایپذ ویندر سن آنتو يتجار

 توانست جواب دهد. 

 یچه اتفاق دیبه او بگو نکهی. نه اردیتام تماس بگ یکرده بود با باب یتلفن را قطع کرد، سع نکهیبه محض ا او

تام خانه  یاو را بشنود. اما باب يآشنا يداص خواستیبکند)، تنها م يکار نیتوانست چن یافتاده است (اصال نم

 رفته بودند.  نیبا هم به اُست هاصحبت کرد متوجه شد که آن یسیامروز صبح با گر ینبود، و وقت

درونش  یاز نگران یرفت، حباب یم ویبه سمت سن آنتون یشخص يو راننده  نکُلنیل يبا خودرو يسوز یوقت

کند. اما  یمردم م شیآسا يخود را فدا یند ژاندارك است که زندگکرد مان یشروع به رشد کرد. او احساس م

شد، حتماً به خاطر  یفاش م يوِ باکه رابطه اش  یآنقدر احمق نبود که از مردم انتظار تشکر داشته باشد. زمان

 شد.  یمعاشرت با دشمن محکوم م

که به ساحل رود معروف سن  کرد یم یسنگ آهک زندگ يو با نما یمسکون یآخر ساختمان يدر دو طبقه  يوِ

از او استقبال کرد، ساك سفرش را از راننده گرفت و گفت که  یاشراف داشت. مستخدم وِرواكیبه نام ر ویآنتون

 . دیخواهد رس يبه زود ریسا يآقا

 یختم م یبه مبلمان راحت دیسف یگچ ناتییبا تز یلیوان يوارهایدوبلکس خوش هوا و خنک بود. د ساختمان

 يبا حفاظها کیبلند و بار يپنجره ها نییپا ي مهیداشتند. ن یزرد روشن و قرمز شمعدان يروکش هاشدند که 

 یم یخانه به فضا حالت آرامش بخش يسرسبز گوشه ها اهانیپوشانده شده بودند و گ اهیمشبک و س یآهن

 تیدر همان طبقه هدا یداشت. مستخدم او را به اتاق خواب رتیمغا يسوز ي ختهیبه هم ر يدادند که با معده 

 ینم يتوانست لباس شبش را بپوشد. آن اتاق بدون شک اتاق مهمان بود، اما سوز یدر آنجا م يکرد که سوز

داد که آن  يدواری. او به خودش اميبه دستور وِ ایبرده است  تاقخودش او را به آن ا اریدانست مستخدم به اخت

 اتاق بخوابد.  نیدر ا ییشب را به تنها

داشت.  يا نهیگرد آ يشانه اش دکمه ها کی يکه رو دیپوش يبه سبز لیما یآب یشمیابر راهنیشام پ يبرا

برگشته است.  يو متوجه شد وِ دیشن ییصداها منیکرد، از اتاق نش یهمانطور که کفش بدون بندش را به پا م

و رژ  ملیاستفاده از ر ينه زنا فاتیکرد خود را با حس آشنا و تشر یکرد و سع شیتوانست آرا یکه م ییتا جا

که  یشد. زمان رهیرا برداشت و بدون آنکه حواسش باشد، به آن خ یپاتخت يرو يلب سازگار کند. سپس مجله 

 کرد.  منیرفتن امتناع کند، خود را مجبور به رفتن به اتاق نش رونیتواند از ب ینم گرید دید
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وارد شد، به  يسوز یبود و وقت دهیپوش یرد. او لباس رسمک ینگاه م ورواكیبود و به ر ستادهیکنار پنجره ا يوِ

 . دیبه طرفش چرخ یآرام

 ".يزن تالروزا  بود نیباتریز شهی. اما تو هميسوز يشد یدوست داشتن یلیخ"-

است، و  یمعمول یمالقات اجتماع کی نیوانمود کند که ا فشیبخاطر تعر يخواست با تشکر از وِ ینم يسوز

 رد. سکوت ک لیدل نیبه هم

 "مونن؟ یم ادتیخورن. اسمها خوب  یسه تا زوج امشب باهامون شام م"به سمتش برداشت.  یقدم يو

 "نه واقعا."-

 "گم. یپس از اول واست م"زد.  خندینکرد و ل ییبه لحن سرد او اعتنا يو

سش کامالً به عادت حوا يمتوجه شد از رو يداد و سوز یحیهر کدامشان توض يمهمانها را نام برد و درباره  او

 . دندیزوج رس نیو اول ستادیتمام شد، آسانسور در طبقه ا يو يکه حرفها یاو است. درست وقت

 دیترس یگذرد. او م یمتوجه شد به او خوش م يشد، سوز دهیکش يکه جمع مهمانها به سالن غذاخور یزمان

 یمیدوست قد کیرا تنها به عنوان  يکند؛ اما او سوز ریمعشوقه اش است، او را تحق يسوز نکهیبا اعالم ا يو

 اشاره نکرد.  يگرید زیکرد و به چ یمعرف

در بحث شرکت  زیمتوجه بود که او چطور با مهارت همسر مهمانها را ن يبود و سوز يبامالحظه ا زبانیم يوِ

نشستند و  یم الل يافتاد که مانند آدمها یزنان ادیکه رفته بود را به خاطر آورد و به  ییها یدهد. او مهمان یم

بود که در آن  زین یمناسبت اجتماع نیاول نیزدند. بعد از سالها ا یتجارت حرف م يدرباره  کسرهیشوهرانشان 

آموزش و  يفقط کار او با شورا ينشده بود. در عوض، وِ یتام دنتون معرف یحاضر شده و با عنوان مادر باب

 حیپسر معروفش، در حال توض يدرباره  یسواالت جواب دادن به يبه جا دید يپرورش را مطرح کرد و سوز

 کوچک به همراه دارد. یدولت ي مدرسه کی ياست که اداره  یمشکالت

کرد با تصور خودشان، تنها در اتاق  یم یبرگشت. تا االن سع يسوز یمهمانها قصد رفتن کردند، نگران یوقت اما

. او خنده ردیافکار را بگ نیا يسخت بود که جلو یلیخ شیشدن زمان برا کیخواب، خود را آزار ندهد اما با نزد

خونسرد و  يآورد. برخالف او، وِ ادی بهاحساساتش را  انیآشکار ب يعطشش و نحوه  ت،یاز ته دل هو يها

 ي هیگر ایاز ته دل  يباعث خنده  يزیکند؛ چ شانیمرد را پر نیبتواند ا يزیکرد چ یفکر نم يخشک بود. سوز

 . زدیرا در او برانگ یعمول انساناحساسات م ایاو شود 

 شد. يکه برگشت، متوجه لرزش سوز نیمهمانان بست و هم نیدر را پشت آخر يوِ
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 "سردته؟"-

 "نه. نه، خوبم."-

شد، وحشت داشت.  یروبرو م فیکث يپر از ظرفها يشامش که با آشپزخانه ا يها یاز آخر مهمان شهیهم او

کار را شروع کرده  نیخانه را انجام دهد، اما دو مستخدم زرنگ ا يزکاریحاال حاضر بود هر چه دارد بدهد تا تم

 بودند.

 "گلفت چطوره؟ يباز"بازگرداند.  منیرا گرفت و او را به اتاق نش شیبازو متیبا مال يوِ

 سوال باعث تعجبش شد.  نیدور از ذهن بود و ا یموضوع يسوز يبرا گلف

 "ضربه زدمش. کیبا  ،میکرد يتام باز یکه من و باب يبار نیآخر"-

 "؟ي. چند متر پرتاپ کردنیآفر"-

 را باز کرد. ونشیاز کاناپه ها نشست و پاپ یکی يرا رها کرد، رو يسوز يبازو

 "هشتاد و پنج تا."-

 ".هی. اون ورزشکار خوبيپسرت رو شکست بد یتون یخوبه. در تعجبم م"-

 ".زهندایکنه اما خودش رو به دردسر م یتوپ رو بلند پرتاب م"-

 "درسته؟ ،يکرد يعمرت باز يتو همه "-

شده  دهیکش ورواكیر يکه از درختان سرو به رو دیسف زیر يبه سمت پنجره رفت و به رشته المپها يسوز

 بودند، نگاه کرد.

 "گلف بود. کنیباز هیآره پدرم "-

 دیما بهم گفتند اول باا ارم،یب ریرو گ یشغل کوله کش شیباشگاه محل يکردم تو یبچه بودم سع ی. وقتادمهی"-

 "موهام رو کوتاه کنم.

پمپ  يبه جاش تو نیهم يرو از دست بدم. برا میدم اردک يدوست نداشتم مدل مو"لبخند زد و ادامه داد:  يوِ

 "کردم. دایکار پ نیبنز

 یرنگ اهیس یکیپالست يداده بود و شانه  هیداشت که در مدرسه به کمدش تک ياز وِ يریدر ذهنش تصو يسوز

 کوتاه بودند. تیهو ي. موهادیکش یبه عقب م شیموها انیرا م



  

 

یاکتابخانه نودهشت پسیلیف زابتیسوزان ال  –بهشت من تگزاس   

wWw.98iA.Com ٢٣٥ 

کار گذاشتم  یرتوپیتا ز یباشگاهم هفتصد و س يتو"اش را باز کرد.  قهی يرا در آورد و دکمه رو ونشیپاپ يوِ

 ".میبا هم مسابقه بد میتون ی. ممیکن يتا فردا صبح با هم باز

 ".ستنیچوب و کفشهام همراهم ن"-

 "کنم. یم شیکار هیخودم "-

 "سر کار؟ يبر دینبا"-

 ".يخودمم، سوز سییمن ر"-

 "تا قبل ظهر برگردم. دیمن... من واقعا با"-

 "؟يقول داد گهید يجا"-

بهتر از  ییبگذراند، چه جا يمتوجه شد حرکاتش احمقانه است. اگر قرار بود وقتش را با و ينبود و سوز نطوریا

 گلف؟ نیزم

 "تونم بعداً بهشون برسم. گلف بهتره. یدم، اما مچند تا کار انجام ب دیبا"-

 "خوبه."-

 "؟ینیتراس رو بب يدوست دار"کاناپه انداخت و ادامه داد:  يکتش را در آورد و آن را رو ستاد،یا يوِ

 قبول بود. ندازد،یب قیرو بود را به تعو شیتوانست آنچه در پ یکه م يزیهر چ "البته."-

طبقه قرار دارد، اما حاال متوجه  نیکرد تراس در هم یراه پله رفت. او فکر م به سمت يوِ دیبا وحشت د يسوز

 شیاز جا يبود که احساس کرد سوز دهیپله رس نیبه اول يباال باشد. وِ يطبقه  یدر اتاق خواب اصل دیشد با

 گفت: متیتکان نخورده است. برگشت و با مال

 ".يرایلباسهات رو در ب یستیمنظره مجبور ن دنید يبرا"-

 "نکن. یباره شوخ نیکنم در ا یخواهش م"-

 يقصد نیهمچ یدون یخوام بهت تجاوز کنم. چون خودت م ینگاهم نکن که انگار م يطور گهیپس د"-

 "ندارم.

 پشتش را به او کرد و از پله ها باال رفت. سپس

 به دنبال او حرکت کرد. یبه آرام يسوز
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 هفدهم فصل

 

 

 يکرد. سوز ینگاه م ویبود و به آسمان سن آنتون ستادهیبود، کنار نرده ا شیبهایجکه دستانش در  یدر حال يوِ

 . ستادیشد و با حفظ فاصله کنار او ا کیبه نرده نزد

 "شده. یمشکل بزرگ ياری. آبشهیخشک م عیسر یلیخ نجایا زیهمه چ"به او نگاه کند، گفت:  نکهیبدون ا يوِ

داشتند نگاه کرد.  یفصل یرنگ يکه شکوفه ها یاهانیو گ یفالداخل ظروف س ینییتز يبه درختچه ها يسوز

آنچه  يداد به جا یم حیشد. او ترج دهیزرد روشن داشت، به کنار دامنش کش يکه گلها هیبام يدرختچه  کی

 باغچه صحبت کند. يدر شُرُف وقوع بود، درباره 

 نیهم يبام قرار دارن، برا يلبه  ریزمشکل رو دارم. اونها  نیهم زونمیآو يمن هم با چند تا از گلدونها"-

 "خوره. یبارون اصال بهشون نم

 "؟یکن یچرا از اونجا جابجاشون نم"-

 "اتاق خوابم بهشون نگاه کنم. يکه از پنجره  نمیعاشق ا"-

 گرفت. يشد و نگاهش را از وِ مانیبالفاصله از اشاره به اتاق خواب پش او

 ".يجوون لوندنو هیاما مثل  ،یزن بالغ کی نکهیبا ا"-

او را در کف دستانش گرفت،  يبرگشت و بازوها يبه سمت سوز یگرفته بود. وقت یو کم میمال يوِ يصدا

 آورد.  نییسرش را پا ينازك لباسش نفوذ کرد. وِ شمیبه ابر يبدن وِ يخود را سفت کرد. گرما يسوز

و خود را  ستادیمحکم ا يباز کرد. سوز اعتراض از هم يقرار گرفت، او آنها برا يسوز يلبها يرو شیلبها یوقت

انتظار نداشت آن  يبود. سوز میمال يزیانگ رتیبه طور ح يوِ يوحشتناك کرد، اما بو*سه  یخشونت يآماده 

 شد. بسته شیاو چشمها ينرم و گرم باشند. و با احساس حرکت لبها نقدریلبها ا

 یبه آرام ياو خشک شد. وِ اقیبا احساس اشت ياو فشرد. سوز يبه پاها یرا به نرم شیحرکت کرد و پاها يوِ

 ياش را پنهان کند. او واقعاً برا یتوانست سردرگم یکرد، نم یهمانطور که به او نگاه م يو سوز دیعقب کش

مرد با وجود  نیبود. ا يزاریداشت، ب رکه در حال حاض یشده بود؟ مسلماً نه. حتماً حس يوِ میتسل هیچند ثان

 .يآدم تالروزا  ها نیبود؛ شرورتر ریسا ين وِقدرت و پولش، همچنا
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بو*سه ش  نیکه تازه اول یرس یبه نظر م يبچه ا هیشب"را از گونه اش کنار زد.  يسوز ياز موها يرشته ا يوِ

 "رو تجربه کرده.

 "ندارم. يادیز يمورد تجربه  نیا يتو"را آشفته کرد.  يبوسه اش، سوز يبه اندازه  يحرف وِ نیا

 ".يمتاهل بود سال یتو س"-

 "بود. گهید یکینبود. منظورم... با  نیمنظورم ا"-

 "گم؟یدرست م ،ينبود تیاز هو ریغ چکسیتو با ه"-

 "به نظرت اومدم، نه؟ یدهات يآدم کمرو کیفکر کنم کامال مثل "-

 "اون چند ساله که مرده."-

 ".نطوریم هممن"شبانه گم شد.  میکه زمزمه اش در نس دیو شن دیسرش را کنار کش يسوز

او  يدر صدا دیمانند ترد يزیمتوجه چ يشروع به صحبت کرد، سوز يوِ یبه وجود آمد و وقت نشانیب یسکوت

 شد.

فکر  نطوریتو ا م،یرو بشناس گهیتا بهتر همد میوقت الزم دار یکم م،یجلوتر بر نیاز ا نکهیبه نظرم قبل از ا"-

 "؟یکن ینم

... تو يخوا یتو نم"نگاه کرد، چشمانش درشت شد.  يرا بلند و به وِسرش  یشد و وقت دیپر از ام يسوز وجود

 "؟يذاریمنو تحت فشار نم

 "بذارم؟ يخوا یم"بودند، سخت شدند.  دهیاو را بو*س شیچند لحظه پ نیکه هم ییلبها

 یتون ی. چطور میکن یم يباهام باز يدوباره دار"گرفت.  قیعم یآن را خشم يرفت و جا نیاز ب يسوز دیام

 "؟یرحم باش یب نقدریا

را  شیو شانه ها دیدر به او رس رونیدرست ب يرا برگرداند و با عجله به سمت در تراس رفت. وِ شیرو سپس

 .دیاو به خود لرز ياز غم درون چشمها يگرفت و او را نگه داشت. سوز

 

 ".یسرپناه داشت ياومد ایکه به دن ي. از لحظه اهیچ یرحم یب یدون یتو نم"گفت:  يوِ

 "نداره! قتیحق نیا"-

شرم، چه  يمادرت از رو یجیمرگ تدر دنید یدون یم ؟یچ یعنی دنیبا شکم گرسنه خواب یدون ینداره؟ م"-

 "داره؟ یحال
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به سمت در اتاق خواب  عیلحظه هم تحمل کند. او سر کی ياو را برا يتوانست زخم زبانها ینم گرید يسوز

 . در را در دستش چرخاند ي رهیو دستگ دیچرخ

 ".میتمومش کن ایب"-

 يوارهایمحکوم شده، به د یزندان کیگفت. او با احساس  ییلب ناسزا ریز يکه وِ دیوارد اتاق شد، شن یوقت

پر  يریبا روکش کشم ییسوخته که از بالشها ياطرافش نگاه کرد. تخت بزرگ قهوه ا ي رهیو قرمز ت یروغن

 برگشت. يبه سمت وِ دیزلر یهمانطور که م يسوز شده بود. هیتعب وارید یبود، پشت سرش در تو رفتگ

 "روشن باشه. یخوام المپ ینم"-

 "...يسوز". دیرس یدوباره مردد به نظر م يوِ

 "دم. یانجام نم يزیبا المپ روشن چ". دیحرفش پر انیم يسوز

 "هستم؟ تیمن هو یوانمود کن يخوا یم"گفت:  تیبا عصبان يوِ

 ".رمیگ یاشتباه نم دنتون تیتو رو با هو چوقتیمن ه"-

 ".یاتاق مهمان بخواب يتو یتون ی. منییپا يبرمت طبقه  یم"شد.  يلحن سوز يبه سرد زین يوِ لحن

با  يحق ندار گهی. دیکار رو باهام بکن نیا دمینه! بهت اجازه نم"در اطرافش مشت شدند.  يسوز يدستها

 یبدون قاًیپرداخت شده. اما فکر کنم دق يزیچ و در قبالم يدیمنو خر میدون یما م ي! هر دویکن ياعصابم باز

 ".یگرفته باش ادیرو از مادرت  نیا دی. بادنیکار رو انجام م نیچطور ا

 نیچن دیبود، نبا یهر چه م طیدر هم رفت. شرا شیچه گفته، اخمها دیفهم یو وقت دیبه سمت حمام چرخ بعد

 آورد. یرا به زبان م يزیحرف نفرت انگ

 "ان رو پر کن.تو، و یرفت یوقت"-

  "کار رو بکنم. نیخواد ا یدلم نم". دیبه خود لرز يوِ ياز حد صدا شیب يسرد دنیبا شن يسوز

المپ رو خاموش کن، اما وان رو پر  يخواد. اگه دوست دار یمن دلم م"احساس گفت:  یب ییبا صدا يوِ

 "کن.

داد و حس کرد قلبش در  هی. به آن تکدیوارد حمام شد و در را به هم کوب عیسر د،یکش یبا دلهره نفس يسوز

کرد به  یکه در ذهنش جان گرفت، اشک در چشمانش حلقه زد. او فکر م يصحنه ا یحال انفجار است. از زشت

 یبرد، اجازه م یبه سر م کامل یخود در کرخت کهیخوابدو در حال یم يوِ کیتخت تار يملحفه ها ریز یسادگ
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 یرا تجربه کند. م یواقع يلجظه ا يخواست با وِ یم دهد. او نمانجا عیخواهد سر یم يهر کار يدهد وِ

احساس  ینداشته باشد و ب یکه ممکن است خودش در آن شرکت ییانجام شود و تا جا عیکار سر نیخواست ا

 بماند. 

کورمال  یاحساس خواهد بود. اما وقت یو مانند خود او سرد و ب ،یکیمکان يوِ يبا خود گفت عشق باز يسوز

پر عطش در ذهنش جرقه زد. او به  ییو لبها یعصبان يبا چشمها یپسر نوجوان ریکرد، تصو دایبرق را پ دیکل

 را پس زد.  ریتصو نیو ا دیخود لرز

قرمز تند  يها یکاش يرو ي نهیخودش در آ ریکرد چشمش به تصو یآورد، سع یکه لباسش را در م همانطور

دو نفر را در خود جا  یکه چهارگوش بود و به راحت یاهیس يود مرمررنگ و وان گ ییطال باتی. اتاق با ترکفتدین

را مرتب تا کرد و  شیلباسها کرد؛ یتوانست وقت کُش یکه م ییتا جا ي. سوزدیرس یداد، مجلل به نظر م یم

سرباز کوچک  کیرا مانند  شیوان قرار داشت، گذاشت. کفشها کیکه نزد ریبا روکش کشم یمکتین يآنها را رو

آب را  د،یچیبه دور خود پ یمیضخ یمشک يحوله  نکهیگذاشت. بعد از ا مکتین ری، درست کنار هم زو خوب

در  یاهیچه گ زییدر پا نکهیکرد با فکر کردن به باغچه اش و ا یشد، او سع یوارد وان بزرگ کرد. وان که پر م

 یکه دارد مرتکب گناه م قتیحق نیو ا تیفکر کند به جز هو يزیکرد به هر چ یآن بکارد، خود را آرام کند. سع

 شود.

آورد. سپس برق را خاموش  دیاز حباب را در وان پد یرا روشن کرد و فشار آب سطح يوان پر شد، جکوز یوقت

کرده  یکه تنها با شوهرش همراه یبا نگاه به زن يوِ نیبود، بنابرا کینداشت و کامال تار يکرد. حمام پنجره ا

نبود؛ شکمش  دهیکش گرید يسوز وستخواست؟ پ یچرا او را م يشد. اصال وِ یبود، با او چشم در چشم نم

استروژن وجود داشت. او حوله را از دور  يلکه  کیرانش  يخود را از دست داده بود و رو یسالها بود که صاف

 خود باز کرد و وارد آب پر حباب شد.

 به در زد.  يضربه ا يمنتظر نمانده بود که وِ ادیز يسوز

 "؟بله"-

از قانون  دیهمسن او با يبزرگ شده بود، چون زنها نطوری. چون ادیمودبانه پرس شهیرا مثل هم نیا يسوز

خودشان  ياز خواسته ها شتریب گرانید يگذاشتند و به خواسته ها یکردند، به مردها احترام م یم يرویپ

 دادند.  یم تیاهم
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 يبرق را روشن نکرد، اما در را هم نبست و سوز يوِاز اتاق خواب وارد حمام شد.  یفیباز شد و نور ضع در

او را کامل  يخواست وِ یخوشحال بود. درست است که نم فینور ضع نیبرخالف آنچه گفته بود از وجود ا

 وحشت داشت.  زیمطلق ن یکیاما از تنها بودن با او در تار ند،یبب

کار  نیاو نگاه کرد. کاش او جذاب نبود تا ابدن  کیبه شبح تار يشد، سوز یم کیبه وان نزد يکه وِ همانطور

به  يگرینبود، اما به طور د تیهو يِبود که به قد بلند يقو يمرد ي. وِدیرس یبه نظر م انتیخ هیکمتر شب

 یدهد، اما وقت صیاو را تشخ بررنگ ربدوشام ایتوانست طرح  ینم يکننده بود. سوز رهیهمان اندازه خ

 يانداخت. سوز ریخواهد کمربندش را باز کند و نگاهش را به ز یکه م دیبه سمت کمرش رفت، فهم شیدستها

بچه بود چند  یشناخت و وقت یبدن خودش م یرا به خوب تیبود؟ او بدن هو دهیچند مرد بالغ را بدون لباس د

که  نیگشت، اما ا یم ریبا لباس ز یتام خانه بود گاه یهم که باب یبود. زمان دهید یبدن پدرش را اتفاق يبار

  نداشت که به آن دل خوش کند.  يادیز يشد. او تجربه  یحساب نم

 

 و منتشر شده استترجمه  )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

را پوشش  يگرید يهر صدا يجکوز میوِروِر مال ينشست، سطح آب باال آمد. صدا يسوز يروبرو يوِ یوقت

وان گذاشت  يلبه  يرا رو شیآرنجها يبخواهند با هم خلوت کنند. وِ يتوانستند هر طور یداد و آن دو م یم

 يرا گرفت و سوز يوزس يشد. با دستش مچ پا دهیکش يسوز يکه درازشان کرده بود، به پاها شیاو پاه

 بدنش را سفت کرد.

 ".رونیب ياز وان بر یتون یم ي. هر وقت بخوايآروم باش سوز"-

 يدانست که راه فرار یم يکامال برعکس بود، چون سوز رشیبود که او را آرام کند، تاث نیا يبرا يحرف وِ اگر

 شد.  یم وانهیشد، حتما د یتمام نم هیقض نیامشب ا نیندارد. اگر هم

واکنش نشان  يحرکت داد و تمام بدن سوز یبه آرام يسوز يقوزك پا يوار رو رهیانگشت شَستش را دا يوِ

 سخت خورد.  یداد و تکان

 "؟یحساس"-

او انگشتش را به شکل عدد هشت  رفته بود. نیشد، اکنون از ب یساطع م يبرق از وِ انیکه مانند جر یخشونت

 . دیکش يسوز يقوزك پا يرو
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 "هستند. یپاهام قلقلک"-

 "اوهـــوم."-

شست و انگشت اشاره گرفت و ماساژشان داد و با  نیرا ب شیرا رها کند، انگشتان پا شیپا نکهیا يبه جا يوِ

به  نهایا يفت. کاش همه بدون آنکه بخواهد، آرام گر يادامه داد. سوز شیبه نوازش قوزك پا گریدست د

 آرامش دهنده. يگرم و ماساژ یشد، به حمام یجا ختم م نیهم

به  یلیتما يکه وِ قتیحق نیآن با ا بیانگشتانش و ترک فیبرقرار شد؛ ماساژ ظر نشانیتوأم با آرامش ب یسکوت

 در آب فرو رفت. شتریب يداد، باعت آرام گرفتن او شد. سوز یحمله از خود نشان نم

 رمق بود. یکرد، ب یخود حس م يکه سوز يصحبت کرد، به اندازه ا یوقت يوِ يصدا

 "خوبه. یلیخ نی. امیآورد یبا خودمون م نیشامپا يبطر کی دیبا"-

 چوقتیکند. او ه یمادرش زده بود عذرخواه يکه درباره  ياز او به خاطر حرف زننده ا دیدانست با یم يسوز

 خودش شود.  ینزاکت یب يبرا يمردم بهانه ا ي هیقنزاکت ب یرفتار ب يکرد روز یفکر نم

 "خوام. یجا بود. عذر م یرحمانه و ب یمادرت گفتم ب يکه درباره  يزیچ"-

 "شده بود. کیاعصابت تحر"-

 ".شهینم لیکه دل نیا"-

 "دنتون. يسوز یهست یتو زن خوب"گفت:  متیبا مال يوِ

 یواقعا او را لمس کرده بود، مدتها م یکه کس يارب نیآمد. از آخر یاز انقباض در م يسوز يها چهیماه

حق محروم  نیدانست اما مدتها از ا یهمسرش را حق خود م يکه متاهل بود، نوازشها ییگذشت. تمام سالها

 بود. 

در آب غوطه ور شد، اما آنقدر  شیموها نییدر وان فرو رفت و پا شتریب يرا گرفت. سوز يسوز گرید يپا يوِ

با  يرا از سر گرفت. سوز قشیدوباره ماساژ آهسته و عم ي. وِدیکرد که خودش را باال نکش یاحساس آرامش م

 است. نیرینوازشها آنقدر به نظرش ش نیحس ا ادشیز یخود گفت بخاطر خستگ

 "باشم. يزینگران چ ستیبه نظرم الزم ن"-

 را نگه داشت. شیپا يوِاما  ند،یکرد بنش یسع ي. سوزدیکش رونیاو را شوکه کرد و از رخوت ب يوِ يصدا

 ".ستینه، الزم ن"-

 ".یمن نگران باش يدرباره  ستیتو هم الزم ن"-
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 بود! دیبع يشد؟ مسلماً احتمال باردار شدن وِ ینگران م دیچه با يبا خود فکر کرد درباره  يسوز

 ي نهیشیعادتها و پ يدرباره  تیاحتمال ياز معشوقها دینَوده. تو با يدهه  ،يسوز"شد.  يمتوجه لحن شوخ وِ او

 ".یبپرس یخاص ياستفاده از موادشون سوالها

 "خدا. يوا"-

 "کرده. شرفتیپ ایدن"-

 "هم خوب نشده. یلیاما خ"-

 "ازم بشه. یسوال خاص ستیقرار ن یعنی نیا". دیخند زیر يوِ

 ".يدیکش ینم شیموضوع رو پ نیا ،یپنهون کردن داشت يبرا يزیاگه چ"-

 "بذار شونه هات رو بمالم. . حاال برگرد وقاًیدق"-

را گرفت، او را برگرداند و به سمت  شیمچ دستها متیباشد، با مال ياز طرف سوز یمنتظر حرکت نکهیبدون ا و

بدنش را فرا  جانیاز ه یرا پشت خود احساس کرد. موج يوِ ي.ـنـ.ـه ـیس يها چهیماه ي. سوزدیخود کش

 داشت. از گناه را به دنبال  یگرفت که بالفاصله موج

 کی متیبه مال ییبا صدا د،یمال یرا م يسوز يشانه ها ي چهیکه با انگشتان شَستش ماه یدر حال يوِ

 "اون صابون رو بهم بده. سمت راستته."نوازش، زمزمه کرد: 

 "نه، من..."-

کارش دردناك نبود، اما  نیگردنش احساس کرد. ا يرا در گود يوِ يزده فرو رفتن دندانها رتیح يسوز

گفت که تنها  یبه او م یمبهم يحال صدا نیکند. با ا يادآوریمحکم بود که کنترلش بر اوضاع را به او  ينقدرآ

 نیحرکت کرد، ا شیشانه ها يرواو  يدستها یکند. اما وقت شیرها يالزم است از داخل آب بلند شود تا وِ

 صداها در هم شدند.

 "بده. هیبه عقب تک"زمزمه کرد:  يوِ

آورد  یبه وجود م يکه او در سوز یبودند. احساس زیل شیخودش صابون را برداشته بود، چون دستها يوِ احتماالً

 نقدریخواست ا یکند. نم انتیخ تیخواست به هو یبود که اشک در چشمانش حلقه زد. او نم ریآنچنان دلپذ

 يوِ یگرم و صابون يادسته یوقت وگذشت  یرابطه اش م نیاز آخر يادیداشته باشد، اما مدت ز یاحساس خوب

ادامه داشته باشد و بعد  قینوازش عم نیا یگذاشت کم یتوانست مقاومت کند. م ینم گریدور بدنش حلقه شد د

 . دیکش یخود را عقب م
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محبوب  یآهنگ دنیو آشنا بود... مانند شن نیریدست داد ش يکه به سوز ی. حسدیو چرخ دیچرخ يوِ يدستها

 حس فوق العاده را فراموش کرده بود. نیو ا. ایطوالن اریبس یپس از مدت

از لذت  ي. سوزدیشد، گوشش را بوس یاش فشرده م نهیاو را بلند کرد و همانطور که هنوز پشتش به س يوِ

 نیچن تیآورد هو ینم ادیبه  چی. هدیاش به خود لرز یخیالماس م يگوش و گوشواره  ينرمه  يرو يناآشنا

 شد. ختهیر همبه آن فکر کند، افکارش به  شتریکرد ب یسع یبا او کرده باشد، اما وقت يکار

 ". لذت ببر.يآروم باش سوز". دیرا کنار گوشش شن يوِ زیو وسوسه انگ میمال ،یطانیش ي خنده

 

 .د،ببخشدیاحساس جد نیا يخدا اورابرا کاش

که هر لحظه در او  یونکرد خود را ازاحساس در یم یکرده بود، سوزان سع خودیِآن مرد او را از خود ب زیچ همه

سوزان باز  وستنشانیلحظات تمام حواسش غرق شده بود ، با به هم پ نیا جانیدر ه یرها کند، ول گرفتیاوج م

رااز  یداده بود که امکان هر حرکت رقرا یتیرا در وضع شانیاو هر دو یکردخود را حرکت دهد ول یهم سع

 سوزان گرفته بود.

  "کنم ... یخواهش م ":  سوزان

 در بر گرفت. شتریو او را ب "؟يخوا یم یچ ":  دیکنان پرس زمزمه

 "، بذار .... بذار ... کنمیخواهش م" -

 ؟يخوا یکه تو م يزیچ نی؟ ا میادامه اش بد يخوا یم " -

 زده کرد : جانیه شیاز پ شیآرامش بخشش،سوزان را ب زمزمه

 "خوام .. یرو م نیبله .. هم "-

توانست  یگذشت، و او نم یداشت م یکه احساس مشابه یرد، مدت ها از زمانک یعمالً التماس م سوزان

 که او را در برگرفته بود، مقاومت کند. یجانیه يجلو

 حال مهربان شده بود: نیزمزمه گرش ، خشن و در ع يصدا

 "هنوز نه عشقم، هنوز نه ..  "-

کرد خود را در حلقه بازوان او حرکت  یسعسوزان را از خود جدا کرد ، سوزان زمزمه کنان اعتراض کرد و  یوقت

و ناخودآگاه دست دراز کرد تا او را  دید یرا در نور کم فضا م مرخشیکه سوزان ن يطور ستادیاو ا یدهد، ول



  

 

یاکتابخانه نودهشت پسیلیف زابتیسوزان ال  –بهشت من تگزاس   

wWw.98iA.Com ٢٤٤ 

و او هرگز نخواسته بود با  ستیهمسرش ن ردم نی، انگار فراموش کرده بود ا یخجالت چیگاه کند، بدون ه هیتک

 . ردیر گقرا یتیموقع نیدر چن يو

 و با گرفتن دست سوزان را از خود دور نگه داشت : دیلب غر ریدر مقابل عکس العمل او ز يو یول

 " میبمون تیوضع نیتو هم شتریکم ب هیصبر کن ، بذار  کمی "-

 رونیدر کارش نشان دهد، سوزان را هم ب يو بدون آنکه عجله ا دیآمد و حوله اش را پوش رونیوان آب ب از

 یسوزان تازه عروس نکهیدست او را به سمت اتاق خواب برد، درست مثل ا يرا با حوله پوشاند ، و روآورد ،او 

 گذارد. یاست که به حجله اش پا م

خواست  یاو پنهان کرد، نم نهیکه شدند، سوزان سرش را برگرداند و صورتش را در س کیتار مهیاتاق ن وارد

 نیکند. او در آغوش ا یم انتیخواست فراموش کند به همسرش خ یآورد، م ادیخودش را به  ایمرد  نیا تیهو

 کرد ؟ یاحساس ، چه م نیو غرق در ا بهیغر

 "نباشه...  ییروشنا چیه "-

جز  يکه مرد نیکه وجودش را در بر گرفته بود در دل آن پنهان کند ، شرم از ا یداشت تا شرم یکیبه تار ازین

 . ردیبگ دهیرا ناد زیهمسرش او را واداشته تا همه چ

بودند و از حالت چهره و  ختهیو به هم ر سیخ شیشد، موها رهی، سوزان سرش را باال آورد و به او خ ستادیا او

 شد . یخوانده نم يزینگاهش چ

 يدر يتخت نگذاشت و در عوض در جهت مخالف حرکت کرد و به سو يانتظار سوزان، او را بر رو برخالف

 وجودش نشده بود . از آن متوجه شیرفت که سوزان پ

باز کرد و او را به داخل اتاقک  شینگاه او به سوزان نبود، در را با پا ینگاه پرسشگرش را به او دوخت، ول سوزان

 برد. 

 که در اتاق قرار داشت آورده بود. یبزرگ يواریاو را داخل کمد د يمتعجب شده بود، و سوزان

و کفش و  نیشرت و ج یو خوش دوخت ، ت یانه سفارشمرد يها راهنیپ مت،یکت و شلوار گرانق فیرد دو

 .شدیم دهیکمد د يچرم دست دوز در فضا يها نیپوت

که تازه از  ییلباس ها يچرم و ادکلن مردانه و بو ياطراف او را در بر گرفته بود، بو يمردانه فضا يبوها

 برگشته بودند .  ییاتوشو
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فرو رفته بودند که  یکیشت تا درب را بندد. در چنان تارمفروش کف کمد قرار داد و برگ نیزم يرا رو سوزان

 لحطه احساس کرد نفسش از ترس بند آمده است . کی يسوزان برا

 شد : یمرد در وجودش نفوذ کرد، در آن قدرت و خطر همزمان حس م يصدا

 "...  ينور چیبدون ه "-

 کرد .  یحس نم گریاو را د يزان دستهاعقب تر رفته بود چون سو يشد ، احتماالً و یدورش از او جدا م پوشش

در مورد  ينظر چیه بود و ه ستادیمحض ا یکی، در تار دیکوب یم نهیگذشت ، قلبش به شدت در س هیثان چند

 است نداشت .  ستادهیا کترینزد ایچقدر دورتر  يگرید نکهیا

کرده بود  جیاو را گ یکیتار نینبود ، ا ریامکانپذ هیتهو کنواختی يصدا لیبه دل شینفسها يصدا صیتشخ یحت

حرکت را  نیو ا دیچرخ يگریآورد ، به سمت د یمرگ و قبر را در ذهنش م ادیبود ،  ریمطلق و فراگ يادی، ز

از دست داد ، دستش ناخودآگاه به  کامالً یکیحرکت کردن اشتباه بود، چون جهت را در تار یتکرار کرد، ول

 کند .  يریجلوگ وستیپ یکه داشت به وقوع م یکیستریکرد از بروز حالت ه یرفت ،سع شیسمت گلو

 "؟يو "-

 شد .  یم دهیو نه شن دهید يزی، نه چ زیچ چیه

کرد تمام تالشش را  یبا پوست بدنش را احساس م زانیآو يبه عقب برداشت ، تماس لباس ها یقدم ناخودآگاه

 را بشنود . يگریدممکن  يهر صدا ای يبرخورد ،ی، حرکت یدنینفس کش يبه کار بست تا صدا

و انگار  دیشن ینم زیچ چی، ه دید ینم يزیچ چیچون ه دیاو را لمس کرد ، از جا پر یدست یکیتار انیاز م ییجا

 تیکه ماه يزیباشد ، چ یالیشبح خ کیوصل نبود ، انگار متعلق به  ییکه او را لمس کرده بود به جا یدست

دست نوازشگر  یمنقبض شد ول دنشب يت . درتماس بعداس یطانیش يآن تا حد تیماه یندارد و حت یانسان

 گرفت . یرا هدف م يدیرا ادامه داد و هر بار نقطه جد رشیمس

، دست دراز کرد و کف  ستدیبا حرکتیبرده وار و ب یطانیمعشوقه ش نیتوانست در مقابل ا ینم نیاز ا شیب

اش حس  نهیس يت گرم و موهانداشت و تماس دستش با پوس یکرد، پوشش دایدستش با بدن او تماس پ

 یم یبه خوب الس 30از  شیعضالتش، با آنچه او ب يداشت . بافت متفاوت پوست و فرم ناآشنا يندیخوشا

 نیکرد . او در ا یکه در دامش افتاده بود را در ذهنش پر رنگ م یطانیش يمعشوقه ناآشنا تیشناخت ، ذهن

 خواست . یدش او را متنها بود و با تمام وجو بهیغر نیمحض با ا کیتار
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را لمس کند، تماس نوازشگرانه  یطانیشود دست دراز کرد تا شبح ش رشیکه ممکن بود دامن گ ینینفر رغمیعل

 يادامه داد . سرانجام شبح او را کنار زد و از ادامه نوازشها د،یرا شن شیواضح نفسها يکه صدا یاش را تا زمان

شبح در گوشش  ينفس ها يبود و صدا ستادهیا ییمحض به تنها یکیممنوعهاش بازداشته شد. دوباره در تار

 . دیچیپ یم

رفتند و  یآمدند و م یبود که م ییشد، تنها درك سوزان از حضورش، نوازش ها کیبه او نزد گریبار د شبح

کرد، و  یزده م جانیو ه گرفتیمطلق، سوزان را در برم یکیدر تار يانتظار نوازش بعد انیکه م ییمکث ها

 که او را در برگفته بود. یطانیش يوقهامعش

با شبح او را در برگرفت و سوزان تمام وجود خود را در امواج  وستنشیدر به هم پ ییآشنا و ناآشنا احساس

. احساس وستیلب نام سوزان ، به او پ ریهمزمان با زمزمه ز زیآن غرق کرد و به دنبال او شبح ن نیسهمگ

صورت رخ نداده  نیآن هرگز به ا زا شیکه انگار پ يتجربه ا رفت،یآن را پذکه سوزان با تمام وجود  یمشترک

 نداشته است . ندیخوشا نیچن يتجربها نیاز ا شیهرگز پ ییبود . چنان که گو

که مرد درب را گشود، بر  یزمان رونیب يگرد ، نور فضا ستنیگذشت ، سوزان شروع به گر یکه مدت نیاز ا پس

بازوان خود پنهان کرد.  انیوار در خود مچاله شده بود، صورتش را در م نیکه جن یحال سوزان افتاد و او در يرو

کرده بود  انتیمن . او به همسرش خ عشقبرد . عشق من ،  یم لیشرم و احساس گناه تمام وجودش را به تحل

 يبه عشق و شهیهمکرده بود تا  ادی. او سوگند  دیورز یعشق م يکرده بود که از ته دل به و انتیخ ي، به مرد

او هنوز  يسوزان هنوز نمرده بود و همسرش برا یکه مرگ آنها را از هم جدا کند . ول یوفادار بماند تا زمان

 کرده بود .  انتیکرد و سوزان به او خ یرا در قلبش اشغال م گاهیجا نیو محبوبتر نیزتریبود که عز يمرد

راه را رفته بود تا شهر را نجات دهد  نیکند ! او ا يسوزان فداکار افتاد. قرار بود یشکل م نیبه ا دیاتفاق نبا نیا

آن غرق کرده  جانیالتماس کرده بود و خود را در ه تیوضع نیا يبود که برا دهیرس یی. در عوض کار به جا

 بود . 

 "کنم ی.خواهش م يبس کن سوز "-

 کند. یم کلمات احساس درد نیا يکه انگار در زمان ادا يخش داشت ، طور شیصدا

نشسته  تیکرد به وضع یکه تالش م کهیکه درکنارش افتاده بود را بردارد و درحال يدست برد تا حوله ا سوزان

 رهیبه او خ عتیبه مرد انداخت ، هنوز با همان وض یداشت شرم خجالت خود را با آن بپوشاند. نگاه یسع د،یدر آ
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گونه  يشده بودند، رو ریسراز یکه از سر ناراحت یی.اشک هادید یاز اتاق او را م دهیشده بود و حاال در نور تاب

 شد : يجار يسوز يها

 "خوام برم خونه  یم"-

 پاسخ داد: یبه آرام يو

 " يوضع بر نیتونم بذارم با ا ی، نم یناراحت یلیتو خ "-

 شد : رهیبدنش خم کرده بود خ ریکه آن را ز شیانداخت و به زانو نییسرش را پا سوزان

 "به حال خودم باشم ؟ ی؟ چرا نذاشت يکار رو با من کرد نیچرا ا"-

 "، ... متاسفم  فتهیاتفاق ب نیخواستم ا یمتاسفم ، من نم "-

بود که  يا رهیافتاده بود برداشت و آن را به تن کرد . حوله سبز ت نیزم ياش را که بر رو يروبدوشامبر حوله

بلند کرد ،  نیزم يرا گرفته بود او را از رو يسوز يکه بازو یداشت . سپس در حال يبرجسته ا يطرح ها

گشاد بود . دستش را  یلیسوزان خ يبود برداشت و به او پوشاند،که برا زانیرا که آو يدیروبدوشامبر نازك سف

گذشت  یکه به آن وارد شده بود، م یکه انگار قرن ها از زمان يوارید يگذاشت و او را از کمد يکمر سوز يرو

مرد او را به کجا  نیداشت که ا یتیرفت ، چه اهم یوار در کنارش راه م کیکرد . سوزان اتومات تیهدا رونیبه ب

 که در حق او نکرده باشد .  بودن يشتریبرد ؟ کار ب یم

که کنار پنجره قرار داشت برد.  یراحت یکرد و به سمت صندل تیباشد ، هدا یسوزان را چنانکه که کودک او

 به او التماس کرد : شیمراه صداهم ه ينگاه سوز نباریا

 "بذار برم ... "-

 گذاشت .  ستنیگر يبنا گریبار د و

 کهیگرفت و در حال ينشسته بود، سوزان را در آغوش گرفت . سرش را رو یصندل يخودش رو کهیحال در

 کرد زمزمه کرد : یرا نوازش م شیموها

 "نکن  هیکنم گر ینکن . خواهش م هیگر"-

 کرد : یرا لمس م يسوز قهیو شق یشانیپ کینزد يااش از فاصله زمزمه

 "من بود  ریرو با تو کردم ، تقص نکاریتو نبود، من ا يخطا نیا "-

 "؟ یرو بکن نکاریمنم بهت اجازه دادم، چرا گذاشتم ا "-

 " ینداشت یحس نیو مدت ها بود چن یهست یچون تو زن با احساس و گرم "-
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 انتی. احساس خ رفتیمرد نخواهد پذ نیا يرا از سو یمش بخشحرف آرا چیگفت ه یبه خودش م سوزان

را نوازش  شیمرد موها یداد . ول یرا نم یبخشش و آرامش چیچنان وجودش را پر کرده بود که به خود اجازه ه

 به خود آغوش گرفته بود . دهیکرد و او را کامالً چسب یم

 بازوان به خواب رفت . انیاشکش بند آمد و در م سرانجام

و چشمان خود را به هم فشرد.  دیرا بوس شیشانی، پ دیو آرام او را شن قیعم ينفس ها يکه صدا یزمان يو

نرسانده بود و  یبیدانتون هرگز به او آس يشکل از کنترلش خارج شود ؟ سوز نیچطور اجازه داده بود اوضاع به ا

 که با او شد، نبود . يسزاوار رفتار

او قرار گرفته  يها ییها و ترش رو یاو شده بود و هدف بد اخالق ین نوجواننبود که عشق دورا يسوز ریتقص

 ریرا تحت تاث یخواست دختر با کالس یرفتار کرده بود که م يمانند نوجوان بزهکار ياو نبود که و ریبود. تقص

 قرار دهد.

را داشت که زمان  يا دهیوارد دفتر کار او شده بود، نگاهش همان حالت ترس يسوز شیماه پ کیکه  یزمان

تکان  يرا در وجود و يزیموضوع چ نیو ا دید یم شیکرد، در چشمها یبه او نگاه م يشان هر گاه و ینوجوان

 داده بود . 

 یشده بود و او را همان احساس خشم و ناتوان دیکه به دست آورده بود، ناپد یآن لحظه همه قدرت و ثروت در

 ، در برگفته بود . اش بود یشگیهمراه هم یکه در زمان کودک

اش او را از پا در آورد ، به خانه اش دعوت کرده  ستهیشا يها و رفتار ها ینقشه که با مهربان نیسوزان را با ا او

 نیقابل باور تر ریدارد. در عوض به غ یمتفاوت تی، شخص شیسال پ 35آنکه نشان دهد نسبت به آدم  يبود. برا

 بود.کرده  یاحترام یممکن به او ب تیوضع

 یگرفته بود ، هرگزش به ذهنش خطور نکرده بود سوزان تصور م شیکه در بحث کردن در پ یروش رغمیعل

 یمختلف يسالها با زنها یدارد . او در ط يسوء استفاده از او قصد اخاذ ت،ویوضع نیکند که او با کشاندنش به ا

ها  نیسوزان ا ینکرده بود . ول دایپ ياخاذ به يازیآنها هرگز ن یجلب نظر و همراه نیا يهمراه شده بود و برا

 یهمانیم تیریبه عنوان صاحبخانه مد ایکند و  یسوزان او را همراه نکهیبر ا یمبن شنهادشیدانست ، پ یرا نم

که از خشم او نشات کرفته بود . انتظار داشت سوزان در  یمیبود ، تصم یآن میمیتص کی ردیها را بر عهده بگ

بود و  ستادهیباغچه گل رز او ا انیدر عوض او در م یکه برود به جهنم ، ول دیبگو اوبه  دشنهایپ نیپاسخ به ا

 زده است .  یلیبه او س يشده بود انگار و رهیخ يطور
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بود .  افتهی شیاز رفتارش در مقابل سوزان افزا ياحساس شرمسار نیماه گذشته که او از تالروزا  رفته بود ا کی

کند گرفته بود ،  یکه به سوزان زنگ بزندو از او عذر خواه نیبر ا یرا مبن شیتصم که به شهر بازگشت یزمان

سوزان را  يبه خود آمده بود که لرزش صدا یزمان یرا بهبود ببخشد . ول انشانیم طیکه بتواند شرا دیام نیبه ا

ار کرده بود تا امشب را او را واد ییدرخواست بخشش با زورگو يبود و کنترلش را از دست داده بود. به جا دهیشن

 دعوت از او قرار داده بود . رشیشهر را در گرو پذ ندهیبا او بگذراند و آ

 یامکان را انکار کند، زمان نیتوانست ا یکند، نم یرا عمل مشیامشب هم هنوز زمان داشت تصم نیهم یحت

کار را نکرده  نی، چرا ا دیبگو توانست اصل موضوع را به او یوارد اتاق خواب شده بود، م تیبا عصبان يکه سوز

 بود ؟

 يکار ها نیخود خشک شد. ا يبر جا حرکتیو ب رهیخود را به او نشان داد ، خ رحمانهیب قتیکه حق یزمان

 کماهینه ، چه  ایداد  یدنتون شده بود ، چه اتفاقات امشب رخ داد م يوحشتناك را کرده بود چون عاشق سوز

به او مقاومت  دنیرس لیم قابلتوانست در م یزن شده بود و نم نیاشق ا. او ع شیسال پ 35بود و چه  شیپ

 کند .

 یاحساسات عمل نم يدهد و بدون فکر و از رو یکرد که هرگز کنترل خود را از دست نم یبه خود افتخار م او

 میآن تصمآرام و خونسرد درباره  یرست تک به او داده شد، با ذهن دیکه فرصت خر یکند . به عنوان مثال زمان

خود را  رد،یشهر بگ نیتواند انتقام مادرش را از ا یعمل م نیبا ا نکهیسرگرم کننده ا دهیبا ا یمدت یگرفت و حت

 کی نیبود . ا امدهین شیپ شیشود، هرگز برا ریدرگ یممکن است از نظر احساس نکهیمشغول کرده بود. تصور ا

 در بسترش گرفته است، بتوان آن را جبران کرد . که  یانتقام دهیبا ا یدرد کهنه تر از آن بود که حت

را  نکاریواقعاً ا نکهیبه ا یحت یمدت براي چند هر –بسته شدن رست تک را به راه انداخته بود  عهیاو شا خود

که منتشر کرده بود، درآمد کارخانه مناسب بود و  ینادرست یاطالعات رغمیعل یول –بکند، فکر کرده بود 

 نیکار نابود کند. با ا نیرا با ا ياریبس گناهیافراد ب یو او هم آنقدر سنگدل نبود که زندگداشت  یخوب یسودده

 گرانیبود که د ییرفتارها يبرا يو یاصل لیدل نیبترساند و ا يحال، آنقدر سنگدل بود که مردم شهر را تا حد

حساب پس  تیردم شهر را در وضعکه م نیکردن کارخانه را دارد . از ا لیباور رساند که او قصد تعط نیرا به ا

او را از جمع  ایوجهه او را خراب کنند و  نکهیا يآنها را برا زیرقت انگ يکه تالش ها نیاز ا د،ید یدادن م

 یبرد. او حت یم د؛لذتید یدارد ) م یتیاو اهم يآنها برا يباور داشتند که رفتارها ایخودشان طرد کنند (گو

 بود. افتهینها را بچه گانه عالقه اش به انتقام گرفتن از آ
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که به دست  یثروت و قدرت دهیبخش هم بود . فا تیحال رضا نیبچه گانه بود، اما در ح دیاحساس شا نیا

 يشهر یترس و وحشت يبا استفاده از آن اجرا کند ؟ تماشا يتوانست عدالت را تا حد یآورده بود چه بود اگر نم

شهر را وا داشته بود تا بابت نابود کردن  نیداد ، اما او سرانجام ا ینم رییکه مادرش را کشته بود ، گذشته را تغ

 ساور حساب پس بدهد. يروح ترود

 یآن يریگ میتصم کیکه او بر اساس  ياز معدود موارد یکیحلقه کامل شده بود، امشب ، در  نیامشب ا و

ته بود احساس خود فروش بودن کند. شهر را واداش نیزن ا نیساور، قابل احترام تر يعمل کرده بود، پسر ترود

فرستاد و هرگز مزاحم او  یم  تالروزابه او بود . پس از آن او سوزان را به  قتیکار گفتن حق نیفردا صبح اول

 شد .  ینم

 کیوحشتناك بود اگر  یلیو حساس بود . خ ی، دوست داشتن بای، او هنوز هم چقدر ز ایشد، خدا رهیسوزان خ به

زد و در کمال احترام و  یدست هم نم یفرستاد؟ . به او حت یکرد و سپس او را به شهر م یم هم صبر گریروز د

و توجه  نیتحس نکهیا يروز برا کیتنها  ؟کرد یم نیبد بود اگر چن یلیکرد ، واقعاً خ یادب با او برخورد م

 دانتون را جلب کند . يسوز

 

 

 

 

 

 هجدهم فصل

 

او  لریکامرون وارد تر یترك کند، کان يروز کار انیرا در پا يلمبرداریروه فشد تا گ یتام آماده م یکه باب یزمان

برنامه  يصحنه ها يلمبرداریدر دست داشت. شنبه بعد از ظهر بود و آنها ف يآبجو تگر يدو بطر کهیشد در حال

 و داشتند.ر شیبود، که پ یروز استراحت کامل کیآن هفته را تمام کرده بودند، و او منتظر  يشده برا يزیر

 " میخنک با هم بخور یدنینوش هی يبخوا دیبود، گفتم شا یروز گرم "-

به او انداخت، تمام هفته را توسط پائولو مندز  یبست ، نگاه یلباسش را م يدکمه ها کهیتام در حال یباب

داد،  یرخ م ییدر در اطرافشان انفجارها کهیدر حال یهمراه ناتال ای) شکنجه شده بود و ینقش قاچاقچ شهی(هنرپ

را نداشت .فقط فکر  یسیمگر گر کس چیبود .و در حال حاضرحوصله اغوا شدن توسط ه دهیبه رودخانه پر
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رابطه  نیماه از اول کی کینزد نکهیآورد. با ا یم جانیاو را به ه ،یو دوست داشتن زهیم زهیکردن به آن بدن ر

 خواست . یاو را م ادیز یلیگذشت او هنوز خ یشان م

 "من تو خونه منتظرمه يزن کوچولو موچولو یول زمیتاسفم عزم "-

فنجان ها در دستش جا  تیبا عصبان ی. کان "کنه یکه اون کوچولو ازش خبر نداره ، ناراحتش هم نم يزیچ "-

 را به سمت او گرفت. يبه جا کرد و بطر

قرار داد. دامن تنگ و چسبان  نتیکاب يرا رو يکرد بطر یرا در شلوارش فرو م راهنشیپ کهیتام در حال یباب

 یسیگر يپاها یبه خوش فرم یبرنزه شده بودند ول شینشست، باال رفت .پاها یمبل م يکه او رو یزمان یکان

 نبودند.

 :دیپرس یکان

 "کجا بود؟ یسیگر ریچند روز اخ نیا یراست "-

 کند . یس گرما ماز حد احسا شیب یعنیاز بلوزش را گشود ، که مثالً  يگریدر همان حال دکمه د و

خوام  یدوره مسابقات گلف هم م کیفرسته خونه سالمندان کار انجام بدن.  یداره همه رو م ایتلفنه  يپا ای "-

 " هیریهست که خوب کار وقت گ یسیبه عهده گر تشیریو مد يزیبرگزار کنم که برنامه ر

 "آد  یمطمئنم از پس کارا بر م "-

 يپا ریرا خم کرد تا آن را ز شیرا باال آورد و زانو شیپا د،ینوش یم شیاز آبجو يجرعه ا کهیدر حال یکان

 گذاشت . شیتام به نما یباب يآن را برا ریکارش منظره لباس بنفش رنگ ز نیمخالفش بگذارد و ا

 يبه جا یتام هم نگاه کرد ول یبگذارد باب شیمنظره را به نما نیگرفته بود ا میخودش تصم یآنجا که کان از

 کرد : یاحساس ناراحت شتریزده شدن ب جانیه

 "؟ يگرد یچرا دور و بر من م ينامزد کرد مبوی؟ اگه با ج یکن یکار م یچ یکان "-

 "اومده یخوشم م شهیآد ، هم یمن از تو خوشم م "-

 "اومد  یخوشم م شتریآد، البته قبالً ب یمنم از تو خوشم م"-

 "؟ یچ یعنیحرفت  نیا "-

که حلقه  یمونم، به نظرم تا زمان ینفر م هیهستم که درآن واحد با  يضر من مرددر حال حا یعنی نیا "-

 "مرده هیکه در آن واحد با  یباش یزن يریبگ میتصم يبهتره به طور جد ،یکن یرو دست م مبویج
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حال  هی یکه قبالً از مراسم عروس ستین نیا شیمعن یهمسر خوب و وفادار باشم ول هیدارم  میمن تصم "-

 "به خودم ندم  یو حسابدرست 

 "نه با من "-

 "؟ يامل شد نقدریتا حاال ا یاز ک "-

 "از همون زمان قاًیآشنا شدم دق یسیکه با گر یاز زمان "-

که همه از اون خوششون  نهیسوال بده. منطورم ا نیبه ا یتونه جواب یکس نم چیتام ؟ ه یداره باب یاون چ "-

کنه. اون به هر کس  یقدردانش هستن که به اون افراد سالخورده توجه م داره و همه يآد. رفتار دوستانه ا یم

به منم کمک کرد و البته من  یبود اون حت ومدهیکه لونا ن شی! هفته پیکنه. لعنت یداشته باشه کمک م ازیکه ن

با نمکه  يشه گفت تا حد یم نکهیده و با ا ینم یتیاون اهم یکامالً بهش نشون دادم که کالً ازش متنفرم . ول

 " یرو دوست داشت کلیخوش ه يزنا شهیتو هم یول

تام نشان دهد که  یبگذارد تا منظورش را کامل به باب شیخوش فرم خودش را خوب به نما کلیکرد ه یسع و

به  يندیبهره است، پا یاز آن ب یدارد که کان يزیچ یسیتام ناگهان متوجه شد گر یاتفاق هم افتاد و باب نیهم

 ! اتیاخالق

داخل  یسیکه گر یکرد . پول یم وانهیتام را د یداشت باب گریخاص خودش را هم داشت که د یاو کله شق البته

که  نیشد و ا یتام هم نم یباب بیاندازه پول ته ج یمهم بود ول یلیخودش خ يگذاشت، برا یدراور م يکشو

از خون آشام  کی چیه هی. او شب دکر یداد، او را آزرده م ینشان م یمورد سرسخت نیحد در ا نیتا ا یسیگر

 شیرا برا زهایچ یتام بعض یداد باب یتام بود، نبود، پس چرا اجازه نم یکه شغلشان پول درآوردن از باب ییها

تام  یشد که باب یداد، چرا متوجه نم یتام نشان م یباب یدرون تیشناخت شخص يکه برا یبخرد ؟ با تمام توجه

 يآورد ادیشود. با  یاو م یباعث ناراحت يگریکننده را دارد و هر رفتار د ختاست که نقش دهنده و پردا یکس

 يندیداند، ناگهان احساس نا خوشا ینم يزیتام چ یدر مورد پرداخت دستمدش توسط باب یسیمطلب که گر نیا

 یم دایپ یاهتام ر یدر آن مورد وجود ندارد. باب یبه نگران يازیدارد که ن يبه خودش دلدار یبه او دست داد، ول

 ! نیشود ، هم یمتوجه نم يزیمورد چ نیحاصل کند، او هرگز در ا نانیکرد تا اطم

 نظر گرفت : ریتام را ز یمشکوکانه باب یکان

که پس امتحان تو  یبه عنوان کس یسیآد گر یکه .... به نظر م نهیکه مردم رو متعجب کرده ا يگرید زیچ "-

 "دونه  ید فوتبال نمدر مور يادیز زیبر اومده، چ یبه خوب
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 "قائل شدم  یازاتیامت هیخوب من "-

 : دیاز جا پر تیبا عصبان یکان

 "امتحان رو عادل بودن تو حساب کردن نیموقع دادن ا شهیخانم ها هم ست،یعادالنه ن نیا "-

 مرتکب شده است : یبزرگ یکیمتوجه شد که اشتباه تکن رید یلیتام خ یباب

 "شم  یقائل م یکلیخوش ه يهم برا یازاتیامت یگاه نیهم ينم، براک یمن عادالنه برخورد م "-

گذاشت و به سمت او  نیاش را زم يتام او را تماشا کرد که بطر یرا آرام کرد، باب یکان يموضوع تا حد نیا

 زن تالروزا  بود نیتر افهیخوش ق یکان دیوجود ندارد، شا يشد: راه فرار یکه در آن خوانده م یآمد، با نگاه

 شد. یهم نم کینزد یحت یسیگر تیلحظه اصالً به سطح محبوب نیدر ا یول

تام مطئن بود در  یشب گذشته از خودش در آورده بود از ذهنش گذشت، باب یسیکه گر ییخاطره جالب صداها

بود که در  نیداشته است، مشکل ا يندیبه همان خوشا ییهم خاطره ها گرید يحتماً با زنها شیطول زندگ

 ؟ یو ک یآورد با چه کس ادیتوانست به  یملحظه ن

حال معصومانه را به  نیاز احساسات گرم و در ع يریمقاوت ناپذ بیکننده بود، او ترک ریغافلگ شهیهم یسیگر

 و جسارت.  ییاز کم رو یبیگذاشت ، ترک یم شینما

ندارد و  ییمسائل آشنا نیاچندان با  یسیکرد گر یم يآرو ادیتام مرتب به خود  یکه رابطه داشتند، باب یزمان

 یاست .به نظر باب لیدل نیاو به هم تیرابطه شده و جذاب نیآغاز ا نیدر وهله اول با عث ا یاطالع یب نیهم

بود که او پس از  یخودش در روابط يرو ادهیز لیبه دل یسیگر یاطالع یو ب یتام به چشم آمدن جاذبه سادگ

 يگریرابطه با هر زن د نیکند احتماالً ا يادآوریور شده بود به خود گرفته بود و بارها مجب شیدر پ یبازنشستگ

 باشد . ندیحد خوشا نیتوانست تا هم یهم م

که  دیهم نکش هیثاان 10 یبود، ول هینظر نیتست ا يبرا یزمان مناسب د،یاو را بوس يلب ها یکه کان یزمان و

از خود  یاو را در دست گرفت و به آرام يشانه ها نیآورد ، بنابرا ینم جانیاو را به ه یتام متوجه شد کان یباب

 دورش کرد :

 " يدوست دار يا هیچه هد تیعروس يحتماً بهم بگو برا "-

به هر  یکرده است ، ول یاحترام یرفتار به او ب نیتام متوجه شد با ا یجمع شد و باب یاز ناراحت یکان صورت

 هم نداشت که او ناراحت شده است . یتید و اهمدعوت نکرده بو نجایرا به ا یتام که کان یحال باب
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بدون  یباز نگه داشت . کان یکان يو کالهش را برداشت و به سمت در رفت و آن را برا نیماش دیتام کل یباب

 خارج شد . نیاز کنار او گذاشت و او هم پس از به سر گذاشتن کالهش به دنبال او از کاب یحرف چیه

 به سرعت متوجه شد : یبود. کان ستادهیدارش چند متر آن طرف تر منتظر ا ریآژ نیکنار ماش مبویج سیپل سیرئ

 " زمیعز میسالم ج "-

رفت و بازوانش را به دور  میباز شده بود به سمت ج شیکه چند تا از دکمه ها یو لباس ختهیبه هم ر يبا موها و

 گردن او حلقه کرد .

 تام انداخت . یبه باب يواهانه اجدا کرد و نگاه بدخ یخود را از آغوش کان مبویج

 "؟ يکار دار یپسره چ نیجا چه خبره ؟ تو با ا نیا "-

 را در دست گرفت و گفت : میج يبازو یکان

 فتاد؟یهم ن یاتفاق چی، ه میبا هم خورد یدنینوش هیتام  یمن و باب یخواد خودت رو ناراحت کن یحاال نم "-

 "تام ؟ یباب ستین نطوریا

 افتاده است . یتام زد انگار که چه اتفاق یبه باب یخجالت لبخند آرام و و

 آنها نگاه کرد و گفت : يتام با حالت چندش به هر دو یباب

 "رو داشته باشن  گریهمد اقتیباشم که به اندازه شما دوتا ل دهیرو د يفکر نکنم تا به حال دو نفر "-

او را متوقف کرد ،  مبویج ند،یکه پشت فرمان بنش از آن شیدرست پ یبه را افتاد ول نشیتام به سمت ماش یباب

 نگاهش سخت و خشن شده بود:

تا  یاز خط عابر عبور نکن ای یتف کن نیآدامست رو رو زم هیتام، کاف یازت سر بزنه باب يمن متظرم کار "-

 "همونجا سبز شم 

 تام جواب داد : یباب

 " نمیب یکه تو رو سر راهم نم یا زمانال اقل نه ت مبو،یاندازم ج ینم نیمن آب دهانم رو زم "-

شده بودند و  یمشاجره سخت ریکه درگ دیرا د مبویو ج یبغل کان نهیگرفت از آ یکه از آنجا فاصله م همانطور

 متاسف تر است. کیکدام يدانست بر یتام واقعاً نم یباب

 

********* 
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تام عادت  یدر تخت باب دنیکامالً به خواب ماه هنوز هم کیکرد ، بعد از گذشت  داریرا از خواب ب یسیگر يزیچ

توجه او را به خود  دیتاب یکه از هال م ينور کهیداد کجاست، بار ینم صیشد، تشخ داریکه ب ینکرده بود و زمان

 تخت تنهاست. يحال او را متوجه کرد رو نیجلب کرد و در ع

به ساعت انداخت و متوجه شد ساعت  ید،نگاهیپوش یآمد و روبدوشامبرش را م یم نییکه از تخت پا کهیدرحال

و شوهرش که اخر هفته را به شهر  یتام قرار بود همراه ناتال یشده بود و او و باب کشنبهیشب است .  مهین 3

 آمده بود، صبح آن روز به سن آنتون پرواز کنند .

که گوشه اتاق قرار  یاحتر یصندل ي، او رور دیآ یتام م یاز دفتر باب ییوارد هال شد و متوجه شد روشنا یسیگر

بود و روبدوشامبر  ختهیبه هم ر شی. موهادیکه وارد اتاق شد، ند یرا زمان یسیگر نیداشت ولو شده بود وبنابرا

بود که  یونیزیاتاق از صفحه تلو یی. روشنااشتبه تن د ییایاسپان يبا طرح سکه ها یشمیابر يقهوه ا ییطال

 کرد . یتماشا م قطع شده در آن يمسابقه فوتبال با صدا

 کیمتوجه شد مسابقه  یسیبود که گر نجایرا عقب برگرداند ا لمیگرفت و ف ونیزیتام کنترل را به سمت تلو یباب

داد ، همچنان که نور  صیاستارز تشخ کاگویش میتام را در لباس ت یباب ریضبط شده است، و همزمان تصو لمیف

به  ریتام در تصو یکرد، باب دایادامه پ لمیف شانداخت ، پخ یم هیتام سا یچهره باب يبر رو ریتصاو دیو سف اهیس

باالتر از دسترس او پرتاب شده است  دیرس یبه نظر م یآمد ول ی، توپ به سمت او م دیچیپ نیسمت کنار زم

 شده بودند. دهیو چند لحظه در هوا معلق ماند؛ تمام عضالتش کش دیاو به هر حال پر یول

 تیحبس شد . او در وضع نهیتام رفت ، در س یبه سمت باب فیحر میت گریباز دیکه د یزمان یسیگر نفس

تام  یباب یبود، در چشم به هم زدن يا انهیبود. برخورد وحشتناك و وحش ریپذ بیقرار داشت و کامالً آس یکشش

 . دیچیپ یافتاده بود و از درد به خود م نیزم يبر رو

اتاق  ییکه شبها روشنا یناگهان متوجه شد زمان یسیپخش شد .گر يدکمه بازگشت به عقب را زد و باز مجدداً

موضوع  نیصحنه هاست و دانستن ا نیا يکند بارها و بارها تماشا یتام م یکه باب يکار ند،یب یکار او را م

داده بود،  انیحرفه اش را پا يکه دوران باز ينشست و صحنه ا یم یکیباعث شد احساس تهوع کند. او در تار

 کرد. یتماشا م بارها

که او  یتام به سمت او برگشت و زمان یکرد چون باب جادیا يناخواسته ا يصدا ایکرد  یحرکت یسیگر احتماالً

 شد . یبرفک ونیزیرا متوقف کرد و صفحه تلو لمیبا کنترل از راه دور پخش ف د،ید ستادهیرا ا

 "؟ يخوا یم یچ "-
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 "؟  یستین دمیشدم ، د داریب"-

 مبل انداخت : يبلند شد و کنترل را رو شیجاتام از  یباب

 " یمنو چک کن ستین يازین "-

 " یکن یرو تماشا م لمیف نیو ا ینیش یم نجایهر شب ا دمیفهم یقلبم شکست وقت "-

رو تماشا  لمیف نیباره که ا نیاول نیا دمید بیکه آس یفکر از کجا افتاده تو کله ات، از زمان نیدونم ا ینم "-

 "کردم 

 یدونم که داشت یم گهیو االن د نمیب یدفتر کارت رو م یینداره ، من هر شب از پنجره اتاقم روشنا قتیقح "-

 " يکرد یرو تماشا م لمیف نیا

 "سرت به کار خودت باشه  "-

 ینم ینیعقب نش يجا یسیبود که گر يموضوع در حد نیا تیاهم یتام برجسته شده بود، ول یگردن باب رگ

 : دید

 " يبه عقب برگرد یه نکهینه ا یکن یو زندگ یفکر کن ندتی، وقتشه که به آ یجوون تو هنوز "-

 "خواسته باشم  حتیآد ازت نص ینم ادمیخنده دار شد .  "-

 "اتفاقات گذشته و رفته  نیتام ا یباب "-

 حرف دستش را به سمت او دراز کرد و ادامه داد : نیبا گفتن ا یسیگر

 "رو بده به من  لمیف "-

 "بکنم ؟ يکار نیهمچ دیبا یچ يبرا "-

 " یکار رو تموم کن نیو موقعش شده که ا يد یاون خودتو زجر م يبا تماشا يجون دار "-

 " یگ یم يدار یچ یفهم یتو نم "-

 "بده  لمویلطفاً ف "-

 اشاره کرد و گفت : ونیزیتام با سر به سمت تلو یباب

من  یدون یرفتار نکن که انگار م يطور یرش دار. ولخودت برو ب ،يخوا یرو م یلعنت لمیاگه اون ف "-

 " یدون یکنم ، چون تو واقعاً نم یفکر نم يچطور ایکنم  یفکر م يچطور

 "؟ ستیطور ن نیا يآر ینم نییکس پا چیات رو در مقابل ه یدفاع وارهیتو د "-
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 آورد. رونیرا ب لمیحرف به سمت دستگاه پخش رفت و ف نیبا گفتن ا یسیگر

 یو فضول یتو کار من سرك بکش يکه اجازه دار ستین نیاش ا یمعن میخواب یمن و تو با هم م چون " -

گفتگو  نینره . ا ادتی نویدره اتاقمه ، ا رونیرو با من تکرار کنه ، جاش ب يرفتار نیکه بخواد همچ ی، زن یکن

 " يتجربه ا یتو در ارتباط با مردها ب نکهیذارم به حساب ا یرو م

از  يزیدانست ، او چ یرفتار را م نیا لی، چون دل رهیتام قرار بگ یباب یبد خلق ریه نداد تحت تاثاجاز یسیگر

 يبازو نی. بنابرا ردیکار را از او بگ نیتام قصد داشت تاوان ا یبود و باب دهیتام د یباب یو واقع قیاحساسات عم

 تام را نوازش کرد و گفت : یباب

 " يکه مهم باشه نزد ی، تو حرف تام یمکالمه نبود باب هی نیا "-

 شیکرد، البته قبل از لباس ها يرا جمع آور شیتام رد شد و به اتاق خواب رفت و لباس ها یاز کنار باب یسیگر

 گذاشته بود. فشیرا داخل ک لمیف

 "من از اون جور حرفا نزدم نکهیبه خاطر ا دیشا "-

 یسیلبخند در نگاهش نبود . گر نیا ینشانده بود ، زد ولکه گوشه لبش  يرا با لبخند حساب شده ا نیتام ا یباب

قرار نداده است و  ریتحت تاث اینکرده  یاو را عصب یسیکند تظاهر کند رفتار گر یمتوجه بود که او تالش م

 یشگیهم ییراه خوش رفتارها نیو در ا دده انیروانشناسانه اش را پا يکنکاش ها يقصد دارد تالش او برا

 فته است.اش را بکار گر

 میداد وارد حر یتام بود، به او اجازه م یکه او عاشق باب تیواقع نیا ایمردد شد، آ یسیلحظه گر کی يبرا

خواست وارد  یدلش م یسیحد به پا نگداشتن درون آن حساس است؟ گر نیتام تا ا یشود که باب يا یخصوص

است و  دهیخود کش طرافدر ا شیپ را از مدت وارهاید نیتام ا یگفت باب یعقلش م یشود ول میحر نیا

 . ستیشبه ن کیشکستن آنها کار 

به اتاق خواب برود،  یسیآنکه مطابق انتظار گر يبه جا یآورد ول رونیرا از تن ب یسیتام لباس خودش و گر یباب

ار به ب نیا یسیحال گر نیداد. با ا ادیدر رابطه داشتن به او  دیروش جد کیرا به دفتر کارش برد و  شانیهر دو

 مانده بود .  انشانیم ياریبس يکرد، چون ناگفته ها یاحساس لذت نم شهیاندازه هم

****** 
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 هتاًیتور، بد يتام به عنوان راهنما یگذشت و با وجود باب یصبح فردا به سنت آنتون بدون حادثه خاص پرواز

 یو بستن یهمبرگر فروش يها مغازه انیمقدس و مهم تگزاس ، که در م يتوقف در آالمو بود. منطقه ا نیاول

آنها از ساختمان پالزا به سمت  هک یمنطقه شلوغ جنوب شهر سنت آنتون قرار گرفته بود. زمان يها یفروش

دسته  کهیکرد در حال یم یسخنران زیدر مورد رستاخ ابانیموعظه کننده در گوشه خ کیرفتند ،  یم یقصر سنگ

 از ظاهر ساختمان بودند . يبردار ریتصومشغول  شانیها نیبا دورب يها ستیاز تور يا

 "یسیگر يتابلو عکس شد هی ییبایتو به ز "-

 جمله ادامه داد : نیتام با زمزمه ا یباب

 "حبست کنم  دیبا یخوشگلتر بش نیاگه از ا "-

پخش شد . رابطه  یسیدر تمام وجود گر یحس گرم د،یبوس یاو را به آرام يتام خم شد و لب ها یکه باب یزمان

 یکل یسیکه گر یتام تا زمان یهم مودبانه نبود، باب یلیکه خ نیا نیمروز صبحشان گرم و پر تحرك بود در عا

هم  یسیبه خواسته اش برسد. البته گر ددلخواه او را در گوشش زمزمه نکرده نبود، اجازه نداده بو يحرف ها

را تمام کند و بعد او را  دنشیو لباس پوش دیایب رونیتام از حمام ب یکرده بود: او صبر کرده بود تا باب یتالف

تام  یبودن با باب دهیآوردن لباس ها در جهان را اجرا کند. به هر حال فا رونیب شینما نیمجبور کرد آهسته تر

 اش لذت ببرد ؟ دهیاندام ورز يتوانست از تماشا یچه بود اگر او نم

بود از تفاوت  دهیآنتون را د یسیکه گر يبار نیبود، اولدستش را در دست آنتون حلقه کرده  یاز آنها ناتال جلوتر

همسرش  کهیتاجر را داشت در حال کیآنها متعجب شده بود، آنتون چهره گرد و ساده و کچل  يظاهر يها

را دوست داشت  یبود و به شدت ناتال هوشو با  یحال آنتون دوست داشتن نیبود. با ا بایز يوودیستاره هال کی

 کرد. یم نیارا او را تحسهم آشک یو ناتال

 راهنیشدند، رو برگرداند. او در پ یم رهیکه کم کم به او خ یستیرا گرفت و از دسته تور یسیتام دست گر یباب

 ییبه سر داشت ، کامالً قابل شناسا شهیکه هم یو کاله دیمروار يبا دکمه ها یوسترن يها لمیمدل ف یصورت

به گوش  ییطال میحج يبود و گوشواره ها دهیکوتاه ست آن پوشرنگ با دامن  یتاپ قارچ کی یسیبود. گر

 داشت .

 : دیپرس یرو برگرداندو با لحن نگران یناتال

 "کنه؟ یکار م يکه به من داد يجریپ یتام تو مطمئن یباب "-
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 يربه ت نکهیجدا شده است نگران است ، حتا با ا سیبار از الو نیاول يکه برا نیاز ا یدانست ناتال یم یسیگر

 زیو فر دهیرا دوش رشیداشت. او تمام طول هفته ش نانیبه پرستار بچه او شد بود، اطم لیتبد يجو که تا حدود

 امروز آماده باشد.  يکرده بود تا برا

 تام پاسخ داد : یباب

 "کنه  یخبرت م یجو به راحت يباشه، تر یمن خودم تستش کردم ، مطمئن باش اگه مشکل "-

 ر از او تشکر کرد .با نیسوم يبرا آنتون

هم  لشیکرد، و دل یم یابراز ناراحت یتام هنوز در مورد برخوردش با همسر ناتال یمثل امروز صبح، باب درست

که آنها  يعاشقانه ا يبا صحنه ها یمشکل یناتال دیاز همسرش کرده بودند . شا خبریب یبود که با ناتال ییکارها

 کرد . یموضوع به شدت شرافتش را لکه دار م نیتام ا یباب ياما براکردند نداشت،  یم يباز نیدر برابر دورب

 تیها به روا ستیتور ریاز آن خوشش آمد ، همراه با سا یسیناهمگون آالمو، گر يساخت شهر رغمیعل

 انیگوش داد و در پا افت،ی انیبا استقالل تگزاس پا تیکه در نها یروز شوم 13 يراهنما از ماجراها یاحساس

 شمانش آمد.اشک به چ

کرد  یرا پاك م شیکه با دستمالش اشک ها یسیسرگرم شده بود، به گر تیوضع نیتام که از مشاهده ا یباب

 گفت :

مناسبه  یلیده ، رفتارت خ ینم صیرو از هم تشخ یداخل يجنگ ها يقهرمان ها یکه حت یانکی هی يبرا "-

قرار گرفتند که تگزاس هم  یجنوب االتیر مقابل اد یشمال االتیا ایها  یانکی کایآمر یداخل ي( در جنگ ها "

 جزء آنها بود )

 "کروکت  يوی، آنتون اونجا رو ، مجسمه د یه "-

از  يجلب کرده بود، بارقه ا يا شهیمحفظه ش کی يکه توجه همسرش را به محتوا یناتال دنیبا د یسیگر

هر بار که نگاهشان  ایهم داشتند و  که با یآنها در هر تماس یکیو نزد تیمیحسادت در وجودش حس کرد. صم

و  دید یم یبود به خوب همسرش يپوسته ظاهر ریرا که ز يمرد یشد. ناتال یم دهیافتاد ، کامالً د یبه هم م

 شناخت . یم

 یلیجدا کرد , دل ندشیخوشا االتیخود را از خ یسیباشند ؟ گر نطوریتام هم هم یاو و باب يبود روز ممکن

 ر کردن به محاالت شکنجه کند . نداشت خودش را با فک
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پل  ریکه از ز ییها قیآنطرف تر بود رفتند ، آنجا سوار قا یوالک که کم وریاز گردش در آالمو آنها به ر بعد

مشهور به  يکه مرکز مغازه ها يسنگفرش شده ا يها ابانیکردند شدند و به خ یرودخانه عبور م یسنگ يها

 التیرنگ به شکل ا یصورت يها شهیبا ش یآفتاب نکیع یسیگر ياز آنجا براتام  ی. بابدندیبودند، رس تایلیالو

،  ستمیمن باهوش ن "آن نوشته شده بود  يکه رو دیخر یشرت یت شیهم در پاسخ برا یسیو گر دیتگزاس خر

 در دشیشد تیتام به عصبان یبه تظاهر باب یو ناتال یسی. گر "را جا به جا کنم  نیسنگ يتوانم بارها یم یول

خود  يشرت را در جلو یتام همزمان ت یاشک در چشمانشان جمع شد . باب که دندیشرت ، آنقدر خند یمقابل ت

 کرد . یم نیخود را تحس رینگه داشته بود و تصو نهیدر مقابل آ

 کهیشد رفتند ، درحال یم دهینام لیگر یتام که زون یمورد عالقه باب يظهر که گذشت آنها به ناهار خور از

در  ادهیپ نیاز ازدحام رفت و آمد عابر خوردندیرا م يریپن يها کیپخته و ک یمرغ و باقال يها چیساندو

احساس کرد او منقبض  یسیگر اگهانزده بود که ن یسیگاز از دسر گر کیتام تازه  یکنارشان لذت بردند. باب

 نییکه از پله ها پا دیدنتون را د يسوز یکیرستوران ش يتام را دنبال کرد و در پلکان ورود یشده است، نگاه باب

 آمد . یم

 آمدن بود . نییدرست پشت سر او در حال پا ریسا يو

 

 

 نوزدهم فصل

 

 

 : دیو پرس دیرا د ریسا يو و يکرد، با تمام شدن مکالمه اش سوز یچک م یرا تلفن سیالو تیکه وضع یناتال

 "؟ هیهمراهش ک افهی؟ اون مرد خوش ق ستیتام اون مادرت ن یباب "-

 گفت : آنتون

 "حسادت کنم  یش یباعث م يمراقب باش ، دار زمیعز "-

 موضوع ممکن رو جک کرده . نیخنده، انگار آنتون احمقانه تر ریزد ز يطور یناتال

 جواب داد : یتام با ناراحت یباب

 "ریسا ياسمش و "-
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واهد فرار کند، اما از خ یداد م یخشک شد، نگاهش نشان م شیدر جا د،یپسرش را د نکهیبه محض ا يسوز

هم  يآنها آمد و و زیمشهود بود به سمت م یبه خوب لشیعدم تما کهیممکن بود، در حال ریکار غ نیآنجا که ا

 پشت سر او به راه افتاد .

 زد : يلبخند اجبار ستاد،یآنها ا زیکنار م یوقت

 "سالم"-

 تام جوابش را دادند .  یبه جز باب همه

 گفت : یسیب رو به گر يو

 " نیدیتو و بچه به سالمت به مفصد رس نمیب یم "-

 پاسخ داد : یسیگر

 " نیستادیرسوند که برامون ا یلطف شما رو م "-

 يبا و شییگرفت و نحوه آشنا دهیاو را ناد یسیانداخت .گر یسیو پرسشگر به سمت گر یعصبان یتام نگاه یباب

 نکاریا يبرا یلیتام تما یرا ( از آنجا که باب گریکدیه ب نیحاضر یکرد سپس معرف فیو آنتون تعر یناتال يرا برا

 داد) بر عهده گرفت . ینشان نم

و  اقیکه اشت یبا لحن يشد . و یحس م یاطرافشان به خوب يبود که در فضا ادیمادر و پسر آنقدر ز انیم تنش

 را مخاطب قرار داد : نیشد ، تمام حاضر یحس م یحرارت در آن به خوب

که تنها نشستن،  دمینهار اومدم و خانم دنتون رو د يبرا یدارم، وقت نجایهم کینزد یمن آپارتمان "-

 "برم  دیبا گهینهار به من ملحق بشن ، اما االن د يمتقاعدشون کردم برا

 فشرد ادامه داد : یدست او را م کهیبرگشت در حال يبه سمت سوز سپس

 "شما هم خوشوقت شدم هیبا بق ییخوشحال شدم ، خانوم دنتون. از آشنا دارتونیاز د "-

 را ترك کرد. زیبا تکان دادن سرش به سمت آنها ، م و

 زهایم انیرا که از م يبا نگاهش و يبود و متوجه شد که سوز دهینشن یعیضا یالپوشان نیتا به حال چن یسیگر

 کرد. بیرو گذاشت ، تعق ادهیعبور کرد و قدم در پ

 و گفت : دید يخود را موظف به دعوت از سوز یسیداد، گر تام به سکوتش ادامه یآنجا که باب از

 "؟ ارهیبرامون ب گهید یصندل هی می، چطوره به گارسون بگ میخورد یدسر م میما داشت "-

 "گشتم  یبر م گهید دی، من با ستینه، الزم ن"-
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 تام به حرف آمد : یباب باالخره

 "وقته  رید یکن یتا خونه رانندگ نکهیا يبرا "-

 "میکن ي، همنواز يمرکز هنر ياز دوستام قراره تو اجرا یکیمونم ، با  یم نجایا من "-

 "کدوم دوستت ؟ "-

 تیتام با یتام در حال له شدن است و از دست باب یباب ییفشار بازجو ریخواند که ز یم ياز چهره سوز یسیگر

القات داشته باشد، به خودش م ریسا يخواست با و یدلش م يشد. اگر سوز یعصبان انهیبرخورد زورگو نیا

به نظر  يمانند بچه ا يدر ابن لحظه سوز کهیگفت . در حال یتام م یرا به باب نیهم دیمربوط بود نه پسرش و با

 و قضاوت کن رفته بود . ریسخت گ يتام در نقش پدر یآمد و باب یم

 را عقب زد : شیبا دست موها يسوز

 " شیکه تو بشناس ستین یکس "-

 د:ادامه دا و

 " نیخدانگهدار و از دسرتون لذت ببر یخوب ، همگ "-

 يکه و یمخالف جهت یجهت د،یچیرو شد ، به سمت دست چپ پ ادهیکه وارد پ یبا عجله خارج شد و زمان سپس

 به آن سمت رفته بود .

خارج از سن و  يرا داشت که موقع انجام کار ياحساس بچه ا د،یتپ یاش م نهیبه شدت در س يسوز قلب

. در عبور  دیموضوع نخواهد بخش نیتام هرگز او را بابت ا یدانست که باب یلش ، مچش را گرفته باشند، و مسا

و  اهیپاشنه کوتاه س يها فشبرخورد ک يتنه زد .صدا یژاپن ستیتور یزوج جوان و گروه کیبا عجله اش به 

 انهیمخف يکه او و و یماه از آن شب کیکرد. حدوداً  یم جادیا ینامنظم يرو نوا ادهیسنگ فرش پ ایقهوه اش 

 مانند سابق نبود .  گرید زیچ چیگذشت و ه یگذرانده بودند م گریکدیبا 

گرفته بود ؛ به  شی، در پ يسکوت محکوم کننده سوز رغمیصبح روز بعد ، عل يرا که و یرفتار مهربان يسوز

 یدوباره او را لمس هم نخواهد کرد ول گفته بود يرفتند و یکه با هم به سمت باشگاه گلف م یآورد زمان ادی

در  وي بود کرده تظاهر –ندارد  يگریتظاهر کرده بود چاره د يرا ادامه دهند . سوز شانیدارهایخواهد د یم

در اعماق قلبش خودش هم  ولی –خواهد کرد  لیرفتار نکند، رست تک را تعط لشیمطابق م يکه سوز یصورت

از او  يکار سنگدالنه ا نیداد، چن یاز خود نشان م يکه و یظاهر سرسخت موضوع را باور نداشت . برخالف نیا

 آمد. یبر نم
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هم  یانتیندارند، خ یکیزیکه تماس ف یادامه داده بود و به خود قبوالنده بود تا زمان شانیدارهایاو به د تینها در

را نداشت ، تظاهر  قتیرو شدن با حقندارند .و از آنجا که توان روبه  يرادیا دارهاید نیا جهیدهد و در نت یرخ نم

که آنها در مورد  یگلف ، زمان يباز ی. در ط دهند یاش رخ م یباطن لیم رغمیعل دارهاید نیکرد ا یم

 یب زبانیم کیشد، ناخودآگاه نقش  یهمکالم م يو يتجار يکردند و او با شرکا یبا هم صحبت م شانیباغها

 تیهم چون به او اهم يسرنوشت تالروزا  در درستان اوست . و و ییعالقه را بر عهده گرفته بود چنان که گو

 او به روش دلخواهش ادامه دهد . بودداد، اجازه داده  یم

خود ساخته بود، در هم شکست ، خدا او  يرا که او برا ییایرو يایداد، و دن انیرا پا زیکه افتاد همه چ یاتفاق یول

بودند که بر  یرنگ يریگذراند، مانند تصاو یم يرا که با و یزمان باشد . يخواست با و یرا ببخشد، او دلش م

 گرفتند . یمروزمره اش قرار  یزندگ ینیب شیو قابل پ کنواختی نهیزم

هنوز هم  یشد باور کند در زندگ یداشته باشد و باعث م یو جوان يشد او باز هم احساس شاد یباعث م يو

،  يبه و ینقش مهم نیبا دادن چن يسوز یاو وجود دارند. ول ییالذت بردن و پر کردن خال تنه يبرا ییزهایچ

از هر  شیدوست داشت ب يوزکه س یکس يبرا انتیخ نیکرده بود و حاال ا انتیازدواجش خ يبه سوگند ها

 از او پنهان بماند، آشکار شده بود . انتیخ نی، ا نیکره زم يرو يگریفرد د

سوار آسانسور شد ، مقابل در  يد، به او اجازه ورود داد و سوزکر یم یدر آن زندگ يکه و یساختمان دربان

او گشود . چهره اش  يدر را به رو يکرد که و یبه او داده بود جستجو م يکه و يدیکل افتنی يرا برا فشیک

را  يانتظار برخود ناراحت کننده ا يبه خاطر داشت پوشانده بود و سوز دارشانید نیکه او از اول یقیرا خطوط عم

 : دیو پرس دیاو را در آغوش کش يدر عوض و یداشت ، ول

 "حالت خوبه ؟ "-

آرامش گرفتن ساده در نظرش  نیچند لحظه همانطور در آغوش آرام کننده او بماند، اما هم يگذاشت برا يسوز

 شد سرش را باال گرفت و گفت : یبزرگ محسوب م یانتیخ

 "منتظره بود . ریغ یلیبرخورد خ نیدونستم قراره اونجا باشه ، ا ینم "-

 "موضوع سرزنش کنه نیدم تو رو به خاطر ا یاجازه نم"-

 " يریجلوش رو بگ یتون یاون پسرمه، تو نم "-

 شد: رهیمقابلش خ واریچارچوب گذاشت و به د يرا رو شیبه سمت پنجره رفت و دستها يو

 ".... يدید یم يبود ستادهیکه اونجا ا یخودت رو موقع افهیاگه ق "-
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 داد : رونیب یقیافتادند و نفس عم نییپا شیها نهشا

 "اصالً قانع کننده نبود، واقعاً متاسفم  مون،یاتفاق داریبر د یمن مبن حیتوض "-

 خواست زجه بزند  یم يبود که سوز نیغمگ يبرگشت ، نگاهش به قدر يسمت سوز به

،  نمتیبب یواشکی يباشم تو قرارهاخوام مجبور  ی، من نم يادامه بدم سوز ينطوریتونم ا ینم گهیمن د "-

 "خوام آزادانه کنارت تو تالروزا  قدم بزنم ، به خونت دعوت بشم  یم

 ادامه داد : ینگاه داشت و با لحن آرام يسوز يو پرسشگرش را رو رهیخ نگاه

 "خواد اجازه داشته باشم لمست کنم  یدلم م "-

فقط  ردیخواست آن را بپذ یدلش نم یاند ول دهیرا رسماج نیا انیدانست به پا یکاناپه نشست ، م يرو يسوز

 تکرار کرد :

 "متاسفم  "-

 گفت : یبه آرام يو

 " يبذارم بر دیمن با "-

 مانده بودند مشت کرد و گفت : حرکتیرا که کنار بدنش ب شیرا پر کرد، دستها يوجود سوز وحشت

و حاال  يمدت سرگرم بود هی، نه ؟  یکن یم استفاده هیقض نیتموم کردن ا يکه افتاد برا یاز اتفاق يدار "-

 " یمنتقل کن يا گهید يو کارخونه رو هم به جا یاز شر من خالص ش يخوا یم

 در ظاهر بروز نداد : يزیقرار گرفته بود، چ يحمله ناجوانمردانه سوز ریتحت تاث يچه و اگر

 "ارخونه نداشته اند به ک یربط چیماجراها ه نیا یباش دهیبودم تا حاال فهم دواریمن ام "-

 برگرداند: يکرد خشم و احساس گناهش را به سمت و یسع يسوز

 يکنن برا یاغوا م دیکه او نا را با تهد ییزن ها يدارن که ماجرا ییجا یکلوپ يمثل تو ییآدما نمیبب "-

 يبر هنکیا يخندن که به جا یبهت م یکن فیماجرا رو براشون تعر نیا یکنن ؟ حتماً وقت فیتعر گهیهمد

 "مثل من  دهیچروک رزنیپ هیسراغ  يمدل جوون و خوشگل اومد کیدنبال 

 گفت : یبا نارحت يو

 "کنم  دتیوقت نخواستم تهد چیمن ه ،يتمومش کن سوز "-

 " ؟یبا من رابطه داشته باش يخوا ینم گهید یمطمئن "-
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 آمد : یکه در گلو مانده بود در نم یاز بغض صداش

 " يبه تکرارش ندار يبود که عالقه ا ندینقدر ناخوشادفعه آ هیهمون  دیشا "-

 

 

 "... يسوز"-

از  شیپ یو آرام کند، ول ردیدانست قصد دارد او را در آغوش گ یو م دیآ یکه به سمت او م دیرا د يو ،يسوز

 گفت : تیو از او فاصله گرفت و با عصبان دیبرسد، از جا پر يآنکه او دستش به سوز

 نیخوام ا ینبودم ، من م يزیچ نی، من از اولش هم هرگز خواستار چن یکن یتمومش م يخوشحالم که دار "-

 "که قبل از ورود من به دفتر تو بود . یتیبرگرده به همون وضع یموضوع رو فراموش کنم و همه چ

 "تنها بودم  یبه طرز وحشتناک تیخوام ، چون تو اون وضع یمن نم "-

 نکرد :آمد اما او را لمس  يمقابل سوز يو

 يحد از من متنفر نیتا ا یعنی؟  میبا هم باش میتون یبگو چرا نم ،يشد وهیتو االن چهار ساله که ب يسوز "-

 "؟

 تکان داد : یسرش را به نشانه نف یشد ، به آرم دینا پد يسوز تیعصبان

 " ستمیمن اصالً از تو متنفر ن "-

 یمگه نه ؟ من خودم کس ،یدون یموضوع رو م نیمن هرگز قصد نداشتم رست تک رو انتقال بدم ، تو ا "-

رو که مردم شهر  يخواستم انتقام رفتار یبچه رفتار کردم . من م هیرو شروع کردم. مثل  عاتیبودم که اون شا

مادرم  یسال داشت و سه نفر بهش تجاوز کرده بودن ول 16اون فقط  ي. سوز رمیبا مادرم داشتن ازشون بگ

موضوع  نیو بابت ا یش ریماجرا درگ نیشد . من هرگز قصد نداشتم تو تو ا هیتنب هیقض نیبود که بابت ا یکس

 "بخشم  یهرگز خودم رو نم

 ینم يو یکارش در سکوت التماس کرد ادامه ندهد، ول نیبرگرداند و با ا يگریرا به سمت د شیرو يسوز

 سکوت کند . نیاز ا شیتوانست ب

داغون اون  يرو داشتم که از محله ها يدوباره احساس اون بچه اتو دفترم من  ياومد یاون روز عصر وقت "-

 "ور شهر اومده بود

 " يکرد هیو تو منو بابت اون احساس تنب "-
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 حتماً حاال تا –کنم  يرابطه ازت اخاذ نینبود، هرگز به ذهنم خطور نکرد با مجبور کردن تو به ا نیقصدم ا"-

خواستمت که  یو اونقدر م يشده بود بایاق خوابم اونقدر زتو ات ياون شب که اومد یول-شدي متوجه خودن

 " يتونستم بذارم از دستم بر ینم

 جمع شده بود : يسوز يدر چشمها اشک

 "بشم  متیتسل يمن نبود ، منو وادار کرد ریاون ماجرا تقص ،يتو منو مجبور کرد "-

رفتار خود را  تیآمد که مسئول یر مبه نظ يکودکانه بچه ا يهم بهانه ها يبه نظر خود سوز یحرفها حت نیا

 کند .  یرا بابت آن سرزنش م انیو اطراف ردیپذ ینم

خواست زجه بزند،  یدلش م يلب به سخن گشود که سوز يشده ا ریو پ نیبا چنان لحن ناگهان غمگ يو

 خش دار و گرفته شده بود : شیصدا

 "من بود  ریط تقصمن بود، فق ری، من مجبورت کردم ، اون ماجرا تقص نطورهیهم "-

احساسات شرافتمنده اش  یتمام شود ول نجایموضوع هم نیزد ساکت بماند و اجازه دهد ا بیبه خود نه يسوز

را از  شیبود. پس رو يمربوط باشد، گناه سوز يبه و نکهیاز ا شتریموضوع ب نیبه او ندارند. ا ياجازه ا نیچن

 زمزمه کرد : یبرگرداند و به آرام يو

 "که من الزم بود بکنم، نه گفتن بود  يتو نبود، تنها کار رینه تقص "-

 "موضوع سوء استفاده کردم  نی، من از ا یهست یزن احساسات هیو  ینداشت يوقت بود رابطه ا یلیتو خ "-

 "گم  یدروغ ها م نیاز ا ی، خودم به اندازه کاف یبه خاطر من دروغ بگ ستیالزم ن "-

 داد و در ادامه گفت : ونریب دهیبر دهینفسش را بر يسوز

 "تونستم نه بگم و برم دنبال کارم  یکردم م یهر زمان که اراده م "-

 "؟ يرو نکرد نکاریپس چرا ا "-

 "داشتم  یچون ... حس خوب "-

 را لمس کرد : يسوز يو

 نیعاشقت شده بودم و هرگز ا شیسال پ یهم س دیمن اون شب عاشقت شدم ، مگه نه ؟ شا یدون یتو م "-

 "شق رو کنار نذاشتم ع

 او گذاشت : يلبها يانگشت رو يسوز
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 "نداره  قتیکه حق یدون یحرف رو نزن ، خودت م نیا "-

 "رقابت کنم  وتیتونم با ها یدونستم هرگز نم یکه م نیمن عاشقت شدم، با ا يسوز "-

که من با  یو زمان میکرده بودابد با هم ازدواج  يمن بود، ما برا یبه رقابت نداره . اون تمام زندگ یربط نیا "-

 "کنم  یم انتیتو هستم به اون خ

 یخودشون رو با مرگ شوهراشون نم وهیب يکشور زنا نیو تو ا يشد وهیحرف احمقانه است . تو ب نیا "-

 "کشن

 "من بود  یتمام زندگ وتیها "-

 بدهد : حیموضوع را توض نیدانست چطور ا ینم يسوز

 "ه جاش باشه ب يا گهیشه کس د یهرگز نم "-

 "... يسوز "-

 

خواستم تو رو ناراحت کنم. من ... من  ی. اصالً نميخوام، وِ یمن واقعاً معذرت م "از اشک پر شد.  شیها چشم

  "دم.  یم تیواقعاً به تو اهم

و دوباره  ياوردیرو درم اهتیلباس س يداد یم تیمعلومه، اگه اهم "حرفش بکاهد.  یتوانست از تلخ ینم يوِ

 "کردن.  یبه زندگ يکرد یم شروع

تو خودت  "کشد.  یکار خودش هم عذاب م نیدهد. احساس کرد با ا یرا زجر م يمتوجه بود که دارد وِ يسوز

  ". رمی. دوست داشتم بميدیتام رو امشب د یهم واکنش باب

خوام  یسته؟ نمنمونده، در یحرف گهیپس د "زده است.  یلیبه او س ياو را نگاه کرد که انگار سوز يطور يوِ

  "شرمنده ت کنم. 

 "يوِ "

فرصت پاسخ دادن بدهد،  يکه به سوز نیبدون ا "منتظرت باشه.  نییپا نیگم ماش یرو جمع کن. م لتیوسا "

 از آپارتمان خارج شد. 

را داخل چمدان  شیکه بعد از شب اول آن جا مانده بود. لباس ها ییجا د،یبه طرف اتاق مهمان دو يسوز

شدند، به خودش گفت که کابوس تمام شده  یم ریسراز شیگونه ها يرو شیطور که اشک ها . همانختیر
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اش ادامه دهد. از  یزندگکه افتاده بود، ببخشد و به  یگرفت که خودش را به خاطر اتفاق یم ادیاست. باالخره 

 االن او در امان بود. 

 تنها.  اریبس و

 

 

 

 

 ویهر دو زوج از سان آنتون یسرکش. وقت ،ینیب شیپ رقابلیغ ع،یسر بود : یطوفان تابستان کیمانند  شانیدعوا

تواند  یم يتام با مادرش چه کار یباب يفکر کرد که در مقابل رفتار گستاخانه  یسیبه تالروزا  پرواز کردند، گر

 یسیگرتنها شدند،  یسیتام و گر یباالخره باب وو آنتون آن جا را ترك کردند  یکه ناتال یانجام دهد. زمان

 يرا دوست دارد و حاال که وقت داشت تاحدود يتام چقدر سوز یدانست باب ینزند. م یگرفت که حرف میتصم

 کند.  یم دایپ يمطمئن بود که او رفتار بهتر یسیآرام شود، گر

شد، کالهش را  ییرایتام وارد پذ یباب یاو را از آن لحاظ راحت کرد! وقت الیتام خ یکه باب دیطول نکش یلیخ

 مبل انداخت.  يرو

 ". میایشام نم يصبح به مادرم زنگ بزن و بهش بگو که سه شنبه شب برا "

خواد برات  یشه. آخه گفته بود که م یناراحت م "رفت، دنبال کرد.  یاو را که داشت به اتاق کارش م یسیگر

 "شام مخصوص درست کنه.  هی

نامه  يگرفت و دسته  دهیست. زنگ تلفن را نادنش زشیپشت م "شه اون رو تنها بخوره.  یحاال مجبور م "

 ندارد.  يکار یسیبا گر گرید یعنیکرد که  یرفتار م ياو مرتب کرده بود برداشت. طور يبرا یسیرا که گر ییها

 " ؟یرو درك کن هیبق یکن یمقدار سع هی دیبا یکن یفکر نم یول ،یدونم ناراحت یم "

اون رو  یکه اتفاق نیا يرو درباره  ریمزخرف سا يکه اون حرف ها تو "قرمز شده بود.  تیتام از عصبان یباب

  "هان؟  ،يباور نکرد دهیرستوران د يتو

 "کنه؟ اون ها دو تا آدمِ بالغن.  یم یچه فرق "

 یاون ها با هم قرار م "و به سرعت به طرف او آمد.  دیپر رونیب زیتام از پشت م یباب "کنه؟!  یم یچه فرق "

 "ه! فرقش نیذارن، ا
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دانست  یکه م یقیقا يدرباره  یغامیشروع کرد به گذاشتن پ یبه نام چارل یبه صدا درآمد و کس ریگ غامیپ بوق

 خواهد از او بخرد.  یتام م یباب

که  یاتفاق يچرا باهاش درباره  ،یبش یقدر عصبان نیکه ا نیا ي. به جایستیتو که مطمئن ن "گفت:  یسیگر

چند وقت  نیتام. ا یداره. باهاش حرف بزن، باب یلیذارن، حتماً دل یهم قرار م اگه با ؟یزن یافتاده حرف نم

 ". ارهد ازین تتیکنم که االن به حما ی. حس مدیرس یناراحت به نظر م یلیخ

 چیموضوع اون ه نیجا بس کن! در مورد ا نیهم "نشانه رفت.  یسیتام انگشت اشاره اش را به طرف گر یباب

 انتی، به همه خ ریرفتن با سا رونیکه شروع کرد به ب یوقت. وقت چی. هرهیگ یار نممن قر تیوقت مورد حما

 "کرد. 

  "از همه بهتره.  يصداقت و وفادار ياون مادرته! تو "توانست خشمش را سرکوب کند.  ینم یسیگر

 یچه احمق تونم باور کنم که یمن نم "فرش.  يتام شروع کرد به راه رفتن رو یباب ". یفهم ینم یچیتو ه "

وقت به ذهنم هم  چیدرست باشن. ه عاتیلحظه هم فکر نکردم که ممکنه اون شا هی یاز خودم ساختم. حت

 "زنه.  یخطور نکرد که اون داره به همه از پشت خنجر م

. اون هیآدم محترم یلی. به نظر من خهیا رهیقاتل زنج هیحرف نزن که انگار  ریسا يآقا يدرباره  يبسه! طور "

 یبودم، مجبور نبود که به خاطر من نگه داره. تازه رفتار امروزش رو هم که سع ستادهیه من کنار اتوبان واروز ک

و اون  ،يدرمورد مالقات اون ها دار یحساسدونست که تو چه ا یکرد از مادرت دفاع کنه دوست داشتم. م

  "از مادرت انجام داد.  تیحما يکار رو برا نیبهتر

 "بره؟  یم نیجا رو از ب نیداره ا ییکه به تنها ياز مرد ؟یکن یم ازش دفاع يتو دار "

 "جا بره.  نیخواست از ا یکردن، اون نم یتالروزا  اون قدر بد باهاش رفتار نم ياگه همه تو دیشا "

 ". یزن یحرف م یچ يدرباره  يدار یدون یتو نم "

 ی. مطمئنيکرد یم یکیبه پدرت احساس نزدکنه؟ تو نسبت  یم تیداره تو رو اذ ریسا يکه آقا یتو مطمئن "

 " ؟یاحساس رو نداشت نیخواست باهاش قرار بذاره هم یکه مادرت م ینسبت به هر کس

 " ؟يشنو یندارن. فقط خفه شو، م یتیحرف هات برام اهم گهیبسه! د "

 "حرف نزن.  يطور نیبا من ا "خشکش زده بود.  یسیگر

 "زنم.  یمن با تو هر جور که بخوام حرف م "ه شمرده گفت: آورد و شمرد نییرا پا شیتام صدا یباب
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خدشه دار شدن  یتام را دوست بدارد، ول یبود. به خودش قول داده بود که با تمام قلبش باب یعصبان یسیگر

 از قرارش نبود. کامالً پشتش را به او کرد و از اتاق خارج شد.  یروحش جزئ

 " ؟ير یم يکجا دار "شد.  ییرایوارد پذ یسیتام به دنبال گر یباب

 برداشت.  زیم يرا از رو فشیک "رم بخوابم.  یدارم م "

 ". شتیپ امیخوبه. من هر وقت آماده بودم م "

و به طرف در رفت تا به  "االن دوست دارم باهات بخوابم؟  یکن یتو واقعاً فکر م "گفت:  تیبا عصبان یسیگر

 آپارتمان خودش برود. 

 "! يجا بر نیاز ا يجرئت ندار "

برخالف اون  "و ادامه داد:  ستادیا "تام، پس خوب گوش کن.  یممکنه درك کردنش برات سخت باشه باب "

 ". ستیسخت ن یلیبهت گفتن، مقاومت کردن دربرابرت خ ياومد ایبه دن یکه همه از وقت يزیچ

 

 

 

 یحال نم نیگذشت. با ا یم اطیحکرد که از  یرا نگاه م یسیبود و گر ستادهیا یعقب يتام کنار پنجره  یباب

از خط گذشته بود و اگر  یسیمهم است که او به سالمت به آپارتمانش برسد. امشب گر شیدانست که چرا برا

با  یسیتوانست با وجود گر یلحظه اش را هم نم کیرا تحمل کند،  نیتواند ا یتام به او نگفته بود که نم یباب

 کند.  يآرامش سپر

بود. تلفن دوباره شروع کرد به زنگ  یتام از پنجره کنار رفت. عصبان یآپارتمانش شد، بابوارد  یسیگر یوقت

 را بگذارد.  غامشیکه زنگ زده بود خواست که پ یاز کس یسیگر يو صدا ریگ غامیپ يزدن، رفت رو

پارتون  یدل با یخوام اگه بتون یم ؟یمن بکن يبرا یکار بزرگ هی یتون یهستم. م یتام، من اُتدو دن یباب "

که  میدون ی. ممیبذار دهیمزا يهاش رو به ما اهدا کنه تا ما برا سیاز کاله گ یکیکه  يو ازش بخوا یحرف بزن

 "دن، و... یپول م یلیخ سیاون کاله گ يمردم برا

 برداشت و به طرف اتاق کار پرت کرد.  وارید يرا از رو تلفن

مادرش  یباب یکه امروز عصر وقت دیفهم یم دیدهد! با یم تیچقدر به مادرش اهم یدانست که باب یم یسیگر

برداشت و تا  يگاریتوانست احساساتش را سرکوب کند. س ینم ند،یآ یم نییکه از پله ها پا دید ریسا يرا با وِ
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 نیکند، ا یم تیاز همه اذ شتریب ااو ر يزیدانست چه چ یرا پرت کرد. هنوز هم نم يگاریرسیو ز دیته کش

نگفته بود. ناراحت بود. بعد  يزیباره چ نیتام در ا یکه به باب نیا ایگذاشت  یقرار م ریمادرش با ساکه  تیواقع

 شود؟ کیبه او نزد ریتوانست بگذارد سا یاز عشق مادرش به پدرش، مادرش چگونه م

ار ماندن کرده بود، و اصل وفاد يکرد. تمام عمرش فوتبال باز یخال یسیرا بر سر گر تشیعصبان گر،یبار د کی

نشان داد که  یسیشده بود. برخالف او، آن شب گر ختهیآم تشیاسمش با هو يبه اندازه  شیها یبه هم گروه

 وجود ندارد.  شیبرا يزیچ نیاصالً چن

 یکوتاه و عصبان يرا روشن کند. همان طور که نفس ها گارشیمصرف کرد تا باالخره توانست س تیتا کبر دو

 یکردن به زندگ دایراه پ يبرا یسیاست که به خاطر اجازه دادن به گر يزیچ قاًیدق نیکه ا دیفهم د،یکش یم

حال او را کنارش نگه  نیبا ا یاست، ول کتاتوریچقدر د یسیدانست که گر یاش، استحقاقش را داشت. از اول م

ست تمام شب را آن خوا یپوستش برود. خب، او مسلماً نم ریکنه ز کیداشته بود و به او اجازه داده بود که مانند 

 را سر و سامان دهد.  شیآرام شود و کارها یگرفت کم میتصم ش،یفکر کند. به جا زهایچ نیو به ا ندیجا بنش

 یشد، ول رهیاز آن ها خ یکیرا برداشت و به  زیم يرو ياز برگه ها يدهانش راند، دسته ا يرا به گوشه  گاریس

را  گارشی. سدیرس یخانه سرد و ساکت به نظر م یسیدون گرشده باشد. ب رهیخ ینیمشت حروف چ کیانگار به 

 ي. سکوت خانه رندیقرار بگ زیزد تا در وسط م يبرگه ها ضربه ا يگذاشت، بعد به کناره ها يگاریس ریدر ز

درکنارش عادت کرده است.  یسیکه چقدر به بودن گر دیفهم یداد. حاال م یم یبه او احساس خفگ یخال

سالمندان در  يخانه  يها رزنیها و پ رمردیپ یکه داشت با بعض یاو را وقت يمه هازمز يدوست داشت صدا

رفت و  یم ییرایرا دوست داشت که به داخل اتاق پذ ییها انزد، بشنود. زم یپشت تلفن حرف م يوگراندین

که به  نیاز ا یسالن فرو رفته و درحال کتاب خواندن است. حت يدر گوشه  یصندل کیدر  یسیکه گر دید یم

 برد.  یکند، لذت م یگلدان خال يکرد تو یدرست م یسیرا که گر يبدمزه ا يقهوه  یطور پنهان

که وارد  نینکرد. به طرف اتاقش رفت و بالفاصله بعد از ا زیم يرو يبه برگه ها یبلند شد و توجه شیجا از

 یکه گاه یزانیگر ي حهی، آن راپر شده بود یسیگر يانجام داده است. اتاق از بو یکه کار اشتباه دیشد، فهم

انداخت.  یم دهیرس يو هلوها یتابستان يهاعصر ادیاوقات او را به  گریبهاره و د يگل ها ادآوری شیاوقات برا

 یاو به چشم م يکه از موها يزیی. درخشش گرمابخش پادیرس یاز تمام فصل ها به نظر م یبخش یسیگر

 او.  ركیز ير چشم هاد یآرامش بخش آفتاب زمستان يو تاللو دیرس

 به شدت جذاب بود.  یسیگر
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 یسیاز تخت که گر یفرش کنار تخت افتاده بود، در سمت يکه رو دیرنگ را د یآب يِتور يتکه پارچه  کی

داغ کرد. آن را در مشتش فشرد و با  یسیلباس گر دنیبود. خم شد و آن را برداشت. بدنش با د دهیخواب شبید

در همان جا، مقابله و  ودشو بغل کردن و فشردن او به خ ،یسیه آپارتمان گررفتن ب يبرا دشیشد شیگرا

 مبارزه کرد.

 دیجد يمرتباً به راه ها یداد، ول یاز دست م یسیدر رابطه با گر یکیزیتا به حال عالقه اش را از نظر ف دیبا

 یسیبود که گر یعاشق حالتهم خسته نشده بود.  یمیقد ياز انجام همان کارها یکرد و حت یرابطه با او فکر م

 يادیرا بدون تالش ز یسیکه گر ياو و طور يو انرژ يطور عاشق کنجکاو نیگرفت، و هم یم يدر بغل او جا

خجالت زده اش  شیها يبا کنجکاو یسیبود که گر ییعاشق آن وقت ها یحت ا،یکرد ... خدا یخجالت زده م

 کرد.  یم

درست است، نه  زیکرد همه چ یبود احساس م یسیکه با گر ییقت هاو یول د،یفهم یرا نم نیتام کامالً ا یباب

که با آن ها قرار گذاشته بود و با آنها بود،  یمختلف يخوش بودن، بلکه از همه لحاظ. به زن ها لیتنها به دل

 کدامشان نبود. چیمثل ه یسیفکر کرد. احساسش با بودن با گر

 . دیرس یبودن درست به نظر م یسیگر با

که  یگرفت، آن موقع یرا در بغل م یسیکه گر یکرد. وقت یم يبامزه ا يکارها يوقات بعد از عشق بازا یگاه

کوچک.  x کی. دیکش یتام م یباب ي نهیس يرو x کیبا انگشتش  یسیبه طور کامل در آرامش بودند، گر

 تام. یقلب باب يدرست رو

 

 

نبود. عادت کرده بود  يرعادیغ شیبرا نیت. اتام شده اس یکند عاشق باب یاحساس م یسیبود که گر مطمئن

حال قلبشان  نیگرفته بود که با آن ها روراست باشد و درع ادیکه زن ها عاشقش بشوند، و به جز چند استثنا، او 

 يبود مانند زن ها دهیفهم یسیکرد آن بود که گر یم شیرا به خاطرش ستا یسیکه او گر يزیرا نشکند. چ

ممکن  یسیبه آن حساس شود. گر يادیبود بدون آن که ز رفتهیآن را پذ یو به طور منطقاو نبوده،  یزندگ گرید

 چیه یشد مثل امشب اظهار نظر کند و به آن ها حساس شود ول یکه به او مربوط نم ییزهایچ يبود درباره 

ته باشد، چون آن داشت از او انتظار نداشت که درمقابل او را دوست داش ستتام را دو یکه باب نیوقت به خاطر ا

 افتد.  یاتفاق نم يزیچ نیبود که بداند چن نیقدر واقع ب
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را کنار  شیدهانش راند، دست ها يرا دوباره به گوشه  گارشیکرد. س یم تشیاذ یسیگر رفتنیپذ نیا حاال

به دست  يبرا دیخواهد و دوست دارد با یرا م يمرد ،یزن یمشت کرد و به طرف آشپزخانه رفت. وقت شیپاها

 یرا دوست داشت، پس چرا سع وا یسیاگر گر ،یشود. لعنت مینکند و تسل یتالش چیکه ه نیآوردنش بجنگد نه ا

 یسیبود که گر يزیچ نی،ا»خوشحالت کنم يبهم نشون بده که چطور«دوستانه تر برخورد کند؟ یکرد کم ینم

تام، موافقت کردن با  یباب درك کردن ،یسرسپردگ یتوانست خوشحالش کند تنها با کم یم یسیگفته بود. گر

 . یبه آن گاراژ لعنت رفتن يمداوم، و با بودنش به جا يدعواها ياو به جا

را اضافه  يشتریب يموردها یسیاز گر شیها تیشکا یالیخ ستیبه ل خت،یبه هم ر شتریاعصابش ب یوقت

 يمه که بهانه هاشد. تعداد مردان خد یم لیزن جذاب و لوند تبد کیداشت به  یسیکه گر نیکرد،مثل ا

که  ییبود. و تا آن جا ماندهتام دور ن یباب دیاز د نیآوردند کم نبود. و ا یم یسیماندن در کنار گر يبرا یمختلف

لبخند بزند که انگار آن  يمجبور نبود به آن ها طور یسیبود تا آن مردان. گر یسیگر ریتقص شتریدانست، ب یم

 یم رونیکه از دهانشان ب يآن ها گوش دهد که انگار هر کلمه ا يبه حرف ها يها فوق العاده هستند و طور

 یکه م ییاست. تا آن جا یخوب يذاتاً شنونده  یسیبود که گر شدهتام متوجه  یاست. باب شیستا قیال دیآ

 کمتر جلب توجه کند. گریدر مقابل مردان د دیمرد متعهد است با کیبه  یزن وقت کیدانست، 

 ینبود که مردها به او نگاه م یسیگر ری.به هر حال تقصدیبرداشت و آن را سرکش لخچایرا از  ریش ي شهیش

 – دیبگو يزیمردها چ نیمجبور شده بود که به ا شیچند وقت پ یآزرد. حت یتام را م یباب نیهم یکردند ول

که گفته بود  متیبا مال طفق –کند  یفکر کند او حسادت م "به اشتباه" یمشخص که کس یلخی نه البته

خود  یاو را به اتاق لعنت یکه آن ها بتوانند به راحت یمضحک عروسک يمعشوقه  کینامزد اوست، نه  یسیگر

 ببرند. 

دور خانه راه رفت و به  د،یکوب یم نیرا به زم شیکه پاها یبرگرداند بعد در حال خچالیرا به داخل  ریش پاکت

 یرو به رو شد. او داشت چه کار م یقتیدفعه با حق کی بود. یفکر کرد که از او سوء استفاده شده و ناراض نیا

داد که فکرش را به خود مشغول کند؟ او بود  یم اجازه یسیتام دنتون بود! او چطور به گر یکرد؟ واقعاً که! او باب

 فوق العاده بود. زیکه در همه چ

 دیمهم شده بود، شا شیاو برا يدرباره  یسینظر گر ،یلینکرد. به هر دل یکرد، ول یآرامش م دیبا يادآوری نیا

باعث شد  جهینت نیبه ا دنیشناخت. رس ی، م دیرس یکه به ذهنش م یاو را بهتر از هرکس یسیچون گر

 يگاریرسیرا در ز گارشیستحمل بود. همان طور که  رقابلیغ شیبرا نیبودن بکند و ا ریپذ بیاحساس آس
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 یول یمیچند روز صم نیا دیرو به رو شود. با هیضق نیرا گرفت که چگونه با ا مشیکرد، تصم یله م ینیچ

بد رفتار  یداد که بفهمد چقدر با باب یفرصت را م نیکرد. به او ا یبرخورد م یسیآرام و خونسرد با گر یلیخ

 چگونه است.  یواقع يکرده و صداقت و وفادار

رفتند، و  یبه لس آنجلس م ویدر استود یداخل يصحنه ها يلمبرداریف يها بعد از هون فست بالفاصله برا آن

شد چه  یتمام م یسیکامل شد و کار گر لمیف یشود. اما وقت یآرام م یسیبروند گر یشهر لعنت نیاز ا یوقت

که ترکشان کرده بود، هنوز ارتباط داشت و  ییها رزنیو پ رمردیبا آن پ یسیکه گر ییافتاد؟ از آن جا یم یاتفاق

 نیرا به ا یگرفته بود، داشت کم کم باب یبه سرپرست لزیدر اربور ه زیرا ن دیگروه جد کی یکه حت قتیحق نیا

 ویکه به ن ردیبگ میاو. اگر تصم ياست، درست مثل فوتبال برا یسیدر خون گر يرساند که پرستار یم جهینت

 برگردد، چه؟ يگراند

کار کرده بودند،  شیل براکه تا به حا یاز هر کدام از معاونان شتریب یسیفکر او را مضطرب کرد. او به گر نیا

به او بدهد که نتواند رد کند و  يشنهادیتوانست پ یم یاعتماد داشت و قصد نداشت که بگذارد او برود. به سادگ

بحث  نیا گریبدهد د ییکه به او حقوق باال یتکار کند. وق یباب يو تمام وقت برا دیایتوانست ب یم یسیگر

که از ارتباط  یغرق شد. زمان یسیدر فکر گر شتریشد. ب یم يخاطره ا انشیپول تنها برا ياحمقانه درباره  يها

توانست رابطه  یمطمئن بود که م باًیشد. البته هنوز هم تقر یشد، روابطشان سخت م یبا او خسته م یکیزیف

 داشت، خراب کند.  تیاهم یلیخ شیشان که برا یکه دوست نیکند بدون ا مداشتن با او را تما

 ینکرد. به هر حال چگونه رفتار کردن با زن ها، حت دایدر آن پ یمشکل نقص چیه یکرد ول یررساش را ب نقشه

گفت. به سرعت  کیتبر يا ییتوانا نیداشتن چن ينداشت، و به خودش برا يکار شیبرا یسیمانند گر یکس

 بش.کنار قل درستکوچک  x کیآورد : در آغوش خود. و  یخواست م یکه م ییرا درست در جا یسیگر

 

 

 

 ستمیب فصل

 

  " م؟یبذار دیرو کجا با دیبه نظرت دسته کل یسیگر "
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تگزاس ساخته شده بود، باز کرد. آن  يرا که مانند نقشه  ینیچ یسوغات يگاریرسیز نیتازه آخر یسیگر

 قرمز رنگ :  ينوشته  کیداد و  یتالروزا  را نشان م تیداشتند که موقع یصورت دیکوپ کیها  يگاریرسیز

 تگزاس بهشت

 در قلب ها یمکان

تام و همسر  یمحل تولد باب ي تهیکم سیچندلر مطرح کرده بود، رئ یرا تول دهایدسته کل يدرباره  سوال

ها استفاده  یفروختن سوغات يکه برا یشخوانیبود، پ ستادهیا شخوانیپشت پ یدندان پزشک شهر. تول نیبهتر

 يجاذبه  کیتام به  یکودک ي نهخا لیدنتون بود. تبد تیوو ه يسوز يخانه  وانیقبال متعلق به ا یشد ول یم

 مانده بود.  یکه فقط سه هفته به هون فست باق نیهنوز کامل نشده بود، با ا یستیتور

 ونیسیبودند، و کم دهیرا خر یلیاص زاتیکه تازه آمده بودند، مبلمان و تجه یزمان ش،یسال ها پ تیو هو يسوز

 زیاوقات با اصل آن ها ن یمشابه جستجو کرده و گاه لیکردن وسا دایپ يبرارا  یدست دوم فروش يمغازه ها

 مواجه شده بود. 

از رنگ  يسوز یکه آن زمان پرطرفدار بود دکور شده بودند، ول ییشهر با رنگ سبز و طال يخانه ها شتریب

 داشته باشد. یاز خاصبود استفاده کرده بود و باعث شده بود خانه رمز و ر یعیرطبیقرمز روشن که آن زمان غ

وقت اضافه و آزاد  یسیورزشکاران، گر يخواب برا يدادن جا بیسفر و ترت تیریمد تیبا وجود مسئول یحت

 شیعصرها شتریب یسیدعوا کرده بودند، گر شیبه سه هفته پ کیتام نزد یکه او و باب ییداشت. از آن جا يادیز

 ،یکودک يآماده کردن خانه  يبرا یجو و تول يکردن به ترجا با کمک  نیکار کردن در ا ای لزیرا در اربور ه

 گذرانده بود. 

 نیدرمغازه. ا گرید يزهایاز چ ياریکرد. مانند بس ینگاه م دیبه کل دیداشت با شک و ترد یسیاکنون گر هم

 یرنگ ینارنج يداد. صفحه  ینم یاستفاده از آن ها را به درست ياجازه  یتام جالب بودند ول یباب يبرا لیوسا

 کیگرفتن  يبرا شیو دست ها ن،یزم ياالداد : پاها ب یفوتبال نشان م يتام را درحال باز یهم بود که باب

لباس  يرو یشده بود و لباس مخصوص داالس به شکل کامالً واضح يتوپ باز بود. اما عکس دست کار

 "د. گاوچران باش کی دیاو با " يانداخته شده بود با نوشته  کاگویش يستاره ها

 " ؟یکن زونیاون ها رو پشت کارت پست ها آو یبتون دیشا "داد:  شنهادیپ یسیگر

 ". نهیب یکس اون ها رو اون جا نم چیکنم. ه یاوه، فکر نم "گفت:  یتول
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 ینم یسیگر یتجارت بدون جواز را تمام کند، ول نیتام ا یکرد که باب یبود. او آرزو م یسیگر دیآن تنها ام و

وجود داشت، مطرح کند. آن ها محترمانه با هم حرف  ياریتنش بس نشانیکه هنوز ب یا درحالخواست موضوع ر

 یانداخت، ول یم یسیرا به دور کمر گر شدست یشیتام به طور نما یبودند، باب کشانینزد هیبق یزدند و وقت یم

 رفتند.  یجدا م يگذراندند و هرشب به اتاق ها یدرکنار هم م ییرا به تنها یکم اریزمان بس

 يخواست آن ها را مرتب کند، تر یبرد و م یها را به قفسه ها م يگاریاز جاس يدسته ا یسیطور که گر همان

اون  یکس "وارد شد.  منیکه در دست داشت به اتاق نش يکه پشت گوشش گذاشته بود و تخته ا يجو با مداد

 "کرده ؟  دایها رو پ وانیل يگمشده  يجعبه 

  "ه هنوز. ن "جواب داد:  یتول

اعالم کرد که  ریسا يکه وِ یخورم، از وقت یاون ها رو گذاشتم. قسم م يمسخره ا يجا هیمن احتماالً  "

 "تونم درست فکر کنم.  یبنده، اون قدر حواسم پرته که نم یراستچ رو نم

اون رو به صورت  لوتر داره "مورد بارها بحث کرده اند، گفت:  نیکه انگار نه انگار آن ها در ا یدر حال یتول

و راحت کرده بود. و از دشمن  جیهمه را در شهر گ ریسا ياعالن وِ "کنه.  یم والیکل فست سیرئ يافتخار

 شده بود.  لیتالروزا  به قهرمان آن تبد

که تا  يا شهیش يزد و به قفسه ها يجو لبخند يتر "شه.  یداره تو شهر درست م ییزهایچ هیباالخره  "

تام  ی. من و بابادمهیساخت،  وونرویا نیدنتون ا يکه آقا یمن تابستون "شد ، نگاه کرد.  یم دهیپنجره ها کش

دوباره درست کردن  ". دیکش یآه ". اوردیما آب انگور م يبرا يو سوز میکرد یم يجا چکرز باز نیا شهیهم

 یسال جوونتر م ستیجا ب نیا ادیکنه هر وقت م یگه حس م یم يسفر به گذشته است. سوز هیجا مثل  نیا

دونم.  ی. نمستیجا باهاش ن نیا گهیدنتون د يجا چون آقا نیا ادیکنم براش سخته که ب یمن فکر م یشه، ول

 "شده.  يجور هی یتازگ

تر به  فیضع د،ید یاو را م وینگران بود. هر بار که بعد از آن بعدازظهر در سان آنتون يسوز يهم برا یسیگر

داد، متوجه شد وقت مناسب مطرح  یها را در قفسه قرار م يگاریجاس نیخر. همان طور که آدیرس ینظر م

 است.  دهیگفته بود، فرا رس يکه آن روز به سوز يا دهیکردن ا

 "مونه.  یم یخال يادیشرم آوره که خونه زمان ز "



  

 

یاکتابخانه نودهشت پسیلیف زابتیسوزان ال  –بهشت من تگزاس   

wWw.98iA.Com ٢٧٧ 

فست  مثل هون یخاص يها فقط آخر هفته ها و روزها ستی. تورمیبکن میتون ینم يا گهیکار د "گفت:  یتول

 ". انیم

 يشه از اون برا یکه م ی. مخصوصا وقتمیوقت ها اون رو بسته نگه دار ي هیتآسف باره که بق یلیبازم خ "

 "کمک به مردم استفاده کرد. 

 " ه؟یمنظورت چ "

اتاق  هی یول ست،یبزرگ ن یلیخونه خ نیسالمندان نداره. ا يتالروزا خانه  دمیکه من فهم ییتا اون جا "

افراد سالمند هست تا دور هم  يآل برا دهیمکان ا هیجا  نیهم مناسبه. فکر کنم ا منیه و اتاق نشدار یسرگرم

 یلی. اون جا خستیدور ن یلیخ لزیگوشن کنن. اربور ه یقیاوقات موس یگاه ایکنن  يجمع بشن و کارت باز

 "باشن. داشته  یحیجا تفر نیو ا انیبتونن ب يافراد نیچند روز در هفته چن دیشلوغه و شا

 " د؟یچرا به فکر من نرس "گذاشت و گفت:  شیپا يدستش را رو یتول

 میجا بتون نیکار کردن تو ا ي. من مطمئنم که چند تا داوطلب هم براهیفکر خوب "جو هم موافقت کرد:  يتر

 "زنم.  یکه برسم خونه م به مادرشوهرم زنگ م نیمن هم م؟یشورا درست کن هی. چطوره میکن دایپ

 یجا به اتمام م نیکارشان در ا گرید يتا چند هفته  يلمبرداری. گروه فدیکش یاز سر آسودگ ینفس یسیگر

 یآن تنگ م يکه حتماً دلش برا یشهر دوست داشتن نیکوچک در ا ينشانه  کیتوانست  یکه م نیو ا د،یرس

 آورد. یرا در او به وجود م يبگذارد احساس بهتر ادگاریشد، به 

 

 نیبرد تنها ماش یکه در آن بزرگ شده بود، پارك کرد. ت يخانه ا يرا رو به رو نیتام ماش یبساعت بعد، با چند

داوطلبان از آن جا رفته  ي هیبق یهنوز در آن جا حضور دارد ول یسیداد که گر ینشان م نیبود و ا ابانیکنار خ

کرد که زمان متوقف شده و کرد، احساس  یم هرنگ نگا دیکوچک سف یالقیی ياند. همان طور که به آن خانه 

از گاراژ  یمیقرمز قد یچمن زن نیمنتظر بود که پدرش با آن ماش باًیکه تقر يکودك است. طور کیاو دوباره 

 پدرش تنگ شده بود.  يدلش برا ا،یرا به هم فشرد. خدا شی. پلک هادیایب رونیب

اش دور افتاده.  یخاص مهم در زندگاش يکرد که از همه  ی. احساس مدیکش ادیدر بند بند وجودش فر ییتنها

به جز چند کلمه با هم حرف نزده بودند، و به  ویاو و مادرش از سه هفته قبل، بعد از آن اتفاق در سان آنتون

تنگ شده، دور نگه دارد. او  یسیگر يکه چقدر دلش برا نیتوانست خودش را از اعتراف کردن به ا یم یسخت

کرد که  یرفتار م يبا او طور یسینبود. گر زیهمه چ نیا یول د،ید یم يارلمبردیرا در طول روز در هنگام ف
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شد، اگر  یم دیداد و ناپد یخواست انجام م یتام از او م یرا که باب يزیاوست، هر چ سیتام فقط رئ یانگار باب

ت که گف یتنگ خواهد شد، به آن ها م یسیگر يدستور دادن ها يکه دلش برا تگف یم یقبالً به باب یهرکس

 رسد. یاش پوچ به نظر م یزندگ یسیتوانست انکار کند که بدون گر یاالن نم یشده اند، ول وانهید

که مطمئن بود تا  ییاست، و از آن جا سیرئ یداد که چه کس ینشان م یسیبه گر دیتام با یحال، باب نیا با

خواست او را  یتام م یبود. باب تیوضع نیدادن به ا انیمتوجه شده، االن وقت پا یسینکته را گر نیاالن ا

 يتام حرف ها یباب یاما بعد وقت ندک يلجباز یسیدعوا تمام شده است. ممکن بود اول گر گریمتوجه کند که د

در کنار او خواهد  یسیشود. و تا آخر شب، دوباره گر یدوباره درست م زیدهد، همه چ انیبوسه پا کیاو را با 

 که به آن تعلق داشت.  ییبود، جا

تکان داد و از  یاو دست يرا پشت او پارك کرد و برا نشیماش يآمد، سوز یم نییپا نیطور که از ماش همان

 یسع يتام همان طور که سوز یرفت و صندوق عقب را باز کرد. باب نیبه عقب ماش يشد. سوز ادهیپ نیماش

 به طرف او رفت.  اورد،یب رونیبزرگ را ب يجعبه  کیکرد  یم

 " ه؟یچ نیا "

 "دوران مدرسه ته.  يها هیها و هد زهیجا "

 " ن؟ییپا ياوردین یروونیش ریاتاق ز يرو که خودت از تو نیا "تام جعبه را از او گرفت.  یباب

 "کم کم آوردم.  "

 ". يزد یبه من زنگ م دیبا "

 یره اش کمو متوجه شد که رنگ پوست چه دیچشمان او را د ریز یاهیتام س یباال انداخت. باب يشانه ا يسوز

شدن او فکر  ریوقت به پ چیتام ه یکرد که باب یشده است. مادرش آن قدر از خودش مواظبت م لیبه زرد ما

به  نیطور کامالً ناراحت و غمگ نیمبعد از ظهر، پنجاه و دو ساله بودنش مشخص بود. و ه نینکرده بود، اما ا

مادرش بود، احساس گناه  يچشم ها ریز یرگیو ت یتناراح نیکه خودش عامل ا نیتام از ا ی. و بابدیرس ینظر م

تمام تالشش را کرده بود که به او بفهماند  یسیآمد و حالش را بدتر کرد. گر ادشیبه  یسیگر يکرد. حرف ها

 اما او گوش نداده بود. د،دار ازین یباب تیمادرش به حما

باهات  یلیتونستم خ یمدت نم نیه اک دیببخش "را صاف کرد.  شیجا به جا و گلو یبغلش کم ریرا ز کارتن

که به  ییو با صدا "و خب ، من سرم شلوغ بود.  م،یکن یحدوداً دوازده ساعت کار م يوقت بگذرونم. ما روز

 شد، حرفش را تمام کرد.  یم دهیشن یسخت
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و من  ،ياومد یجا نم نیدونم چرا ا یمن م "او نگاه کند.  يتواند در چشم ها ینم يکه سوز دیرس ینظر م به

طوره. من قرار  نیدونم که ا یمنه. م ریتقص نیا ". دیلرز یکم شیصدا "کنه.  یعذرخواه دیهستم که با یکس

 "دم.  ی. بهت قول منمیدوباره اون رو بب ستین

 نیدرمورد ا يزیچ یشهر بود، ول دیقهرمان جد ریسا يکه وِ نیراحت شده. با ا الشیتام احساس کرد خ یباب

 "حلقه و او را بغل کرد.  يآمد. دستش را به دور سوز یتام از آن خوشش نم یباب مرد وجود داشت که

 "خوشحالم. 

 "بدم.  حی... سخته که توض نیا "

 ". میکن ی. فقط فراموشش مستیالزم ن "

 "راهه.  نیآره. فکر کنم بهتر "

ره که امشب تو و چطو "کرد.  یبود، او را به طرف خانه همراه يطور که دست آزادش به دور سوز همان

 ". يرستوران اّلر میبر میتون یم رون؟یشام ببرم ب يرو برا یسیگر

 "ست.  رهیمد ئتیه يامروز جلسه  یول ،یمرس "

 ". يریکمتر به خودت سخت بگ دیبا دی. شايایتو خسته به نظر م "

و گذشت و به سمت ا ياز جلو يسوز "بودم.  داریوقت ب ریبه خاطر خوندن کتاب تا د شبیمن خوبم. فقط د "

 دنیتام خواست زنگ را بزند، اما با د یدر قفل بود. باب یول د،یدر را کش ي رهیدر رفت. به صورت خودکار دستگ

 دستش وسط راه خشک شد.  د،یکش یدر را م ي رهیدستگ کیستریکه به صورت ه يسوز

 "! ی! لعنتیلعنت "

 "در قفله.  "تام که نگران شده بود، گفت:  یباب

جواب  "مچاله شده بود.  يدیو ناام یو صورتش از ناراحت دیکوب یرا به در م شیمشت ها يسوز "ب بده! جوا "

 "! یبده، لعنت

 گذاشت.  نییتام را فراگرفته بود. به سرعت جعبه را پا یدلهره تمام وجود باب "مامان؟  "

جا  نیمن ا يچرا برا ". ختیر یم نییپا شیاز گونه ها شیکرد و اشک ها یم هیگر "ده؟  یچرا جواب نم "

 " ست؟ین

 "خوبه.  زیمامان ، همه چ "گذاشت.  یاما او نم ردیرا بغل بگ يکرد سوز یتام سع یباب "مامان؟  "
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 "خوام!  یمن شوهرم رو م "

دانست  یتام نم یمادرش فروافتاده بودند، و باب ياو را در آغوش خود گرفت. شانه ها "دونم.  یدونم. م یم "

کرد درد از دست دادن پدرش سال هاست که خاموش شده، اما به نظر  یبه او کمک کند. فکر م دیبا که چگونه

 تازه است.  يروز خاکسپار يکه غصه و غم مادرش به اندازه  دیرس یم

چه  "محو شد.  يسوز تیوضع دنیدر را باز کرد، اما لبخندش با د ،يسوز يدر پاسخ به کوبش ها یسیگر

 "شده؟  یافتاده؟ چ یاتفاق

 "برمش خونه.  یمن م "تام گفت:  یباب

. از ... از جفتتون دیببخش "را با پشت دست پاك کرد.  شیو اشک ها دیخودش را کنار کش يسوز "نه!  "

 "کشم.  یشد، واقعاً خجالت م یدونم چ یخوام. نم یمعذرت م

 "خجالت وجود نداره. من پسرتم.  يبرا يزیچ "

جا باعث شده که تمام احساسات دردآور بهت حمله  نیاومدن به ا "شد.  وانیوارد ا آمد و رونیاز خانه ب یسیگر

 ". يانسان نبود يداد یکنن. اگه عکس العمل نشون نم

فکر نکنم  یاالن خوبم ... واقعاً، من ... ول "زد.  یفیآن ها لبخند ضع يبه هردو "شه.  ینم لیحال دل نیبا ا "

تام بهت  یباب ؟ياتاق خواب بذار يها رو تو فقسه ها هیاون هد یتون یم "کرد. به جعبه اشاره  "داخل.  امیکه ب

 "ده.  ینشون م

 "حتماً.  "جواب داد:  یسیگر

 "رسونم خونه.  یمن تو رو م "مادرش را گرفت.  يتام بازو یباب

 ی! من میکن یمکار رو ن نینه، تو ا "کرد.  هیآورد و دوباره شروع به گر رونیدستش را از دست او ب "نه!  "

داد،  یدهانش فشار م يکه پشت دستش را رو یدرحال "خوام همه من رو تنها بذارن!  یخوام تنها باشم. فقط م

 رفت.  نشیبه سرعت به طرف ماش

 "گردم.  یرسه خونه، برم یمطمئن بشم که سالم م دیمن با "کرد.  یتالق یسیتام با نگاه گر یباب نگاه

 تکان داد.  يسر یسیگر

تنها مادر  يعادت که سوز نیآمده، به دنبال مادرش به خانه رفت. سال ها با ا شیتام ناراحت از اتفاق پ یباب

بود، و حاال شرمنده  دهیخودش را دارد، ند یانسان که زندگ کیگاه او را به عنوان  چیاوست به سر برده بود و ه



  

 

یاکتابخانه نودهشت پسیلیف زابتیسوزان ال  –بهشت من تگزاس   

wWw.98iA.Com ٢٨١ 

زد به مادرش  یم شیچند هفته پ دیا که بار ییگوش نداده بود؟ فردا همان حرف ها یسیبود. چرا به حرف گر

 گفت.  یم

که در آن بزرگ شده بود  یرنگ دیسف يکه مادرش به خانه وارد شود، به او نگاه کرد. سپس به خانه  یزمان تا

 یتخت نشسته بود و به جعبه ها نگاه م يدر را باز گذاشته بود و در طبقه باال در اتاق بچه رو یسیبرگشت. گر

 .ختیدر آن قرار داشت، دلش ر شا یکودک لیکه تمام وسا یدر اتاق یسیگر دنیام با دت یکرد. باب

 یشکل هنوز آن جا بود. جا لباس Uچراغ  یداشت، ول ادینبود که او به  يزیچ هیشب یلیاتاق خ يگوشه  زیم

 يوتورسوار( م ولیکن ولیا یمیآن قرار داشت، و پوستر قد يبالش رو سیب يکاله ها ونیکه کلکس وارید يرو

 . کردند یم ییخودنما وارید يمعروف بود ) رو یمرگبار به کله شق يکه با پرش ها

 "خونه؟  دیراحت رس "سرش را بلند کرد  یسیگر

 مثبت سرش را تکان داد. يتام به نشانه  یباب

 "افتاد؟  یچه اتفاق ": دیپرس یسیگر

شه چقدر درخت ها بزرگ شدن.  یباورم نم "ل زد. ز اطیتام به سمت پنجره رفت. پرده را کنار زد و به ح یباب

 "رسه.  یکوچکتر از قبل به نظر م یلیبرام خ یاالن همه چ

 

 

 یبه صحبت با او نشان نداده بود دلسرد شده است، درحال يتام عالقه ا یکه باب نیدانست چرا از ا ینم یسیگر

 يها زهینشست تا جا نیزم يبلند شد و روتخت  ياز رو یسیآمد. گر یکنار م هیقض نیتا حاال با ا دیکه با

 .اوردیب رونیروزنامه ب يتام را از تو یباب یمیقد

 يتام رو یقرار گرفت. سپس باب دشیشد، در د یم کینزد یسیتام همان طور که به گر یباب يها چکمه

 میزد یحرف م میافتاد. داشت یدونم چه اتفاق ینم "از آن جا بلند شده بود، نشست.  یسیاز تخت که گر یقسمت

 "رو بده.  جوابشکه  ستیکنه چون پدرم ن یم هیکوبه و گر یداره به در م دمیلحظه بعد د هیکه 

 "براش ناراحتم.  یلیخ "تام نگاه کرد.  یسرش را به طرف او گرفت و به باب یسیگر

 "اشتباهه؟  يزیچه چ "

رستوران  يکه تو یو اتفاق ریبه سا ینک یتو فکر م "گفت:  تیتام با عصبان ینگفت، باب يزیچ یسیگر یوقت

 ". یکن یاتفاق سرزنش م نیمن رو به خاطر ا يافتاد ربط داره، آره؟ تو دار
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 "نگفتم.  يزیچ نیمن چن "

 "تونم ذهنت رو بخونم.  یمن م ،یبگ ستیالزم ن "

 ". یکن تیکه اون رو اذ يخوا یدونم که تو عمداً نم یمن م ،يتو مادرت رو دوست دار "

 ". نهیرو بب ریخواد سا ینم گهینداره، مطمئنم. به من گفت که د ریبه سا یربط چیه نیا "

را  هیقض نیخودشان ا دینگران بود، آن ها با شانیهردو ينگفت. برا يزیتنها سرش را تکان داد و چ یسیگر

 کردند.  یحل م

تام بحث را  یباب ینکرد وقت یعجبشده بود نگاه کرد و اصالً ت رهیاش خ یمیتام که به اتاق قد یبه باب یسیگر

 عوض کرد.

فوتبال  لیوسا دنید يبرا یکنن ممکنه کس یدونم چرا فکر م یده. نم یرو بهم م یجا حس خاص نیا دنید "

 ". يشد نیا ریتو هم درگ ستمیکه خوشحال ن یدون یمن وقتش رو تلف کنه. فکر کنم م یبچگ

. تو رو ینیمغازه هست رو بب يکه تو ییها یچیاون جاسوئ دیداد. با یبه عالئق تو توجه نشون م دیبا یکس "

 ". یده با لباس گاوچرون ینشون م

 ". دمینپوش یمن تا حاال تو عمرم لباس گاوچرون "

فکر فوق العاده  هی. میانتقال بد يگوشه ا هیام رو کردم که اون ها رو به  یمدرن. تمام سع یعکاس يجادو "

 ". دیبه ذهنم رس شیچند هفته پ

 " ؟یچ "

از  میحرف زدم تا بتون یجو و تول يمورد با تر نیداره. امروز عصر هم در ا ازیسالمندان ن يخانه  هیشهر به  "

 ". هیحرف زدم و اون هم موافقت کرده که فکر خوب ي. از قبل هم با سوزمیجا استفاده کن نیا

 "سالمندان؟ خوشم اومد.  يخانه  "

 " ؟يرو هم بد ییها و درست کردن دستشو لچریواون قدر خوشت اومده که پول  "

 "حتماً.  "

به  یکند ول یدرخواست پول م گرانید يبرا یبه راحت یسیکه گر نیا يدرباره  یکدام از آن ها حرف چیه

ماند  یم یتام باق یباب يکه دست نخورده در کشو نیاش را با ا یاز پول هفتگ ياصرار دارد که مقدار شیجا
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 یپول لباس شب شیتوانست با کم کردن خرج ها یم یکرد وقت یم ياحساس سربلند یسیگر پس بدهد، نزدند.

 قبل از مسابقه گلف بپوشد. یبود بدهد و آن را در مهمان دهیاو خر يتام برا یرا که باب

مقدار  هیدونم که اون شب  یم ،یسیگر نیبب "تخت بلند شد و شروع کرد در اتاق راه رفتن.  يتام از رو یباب

 "حساسم.  ریسا يکه من به و یمتوجه شده باش دیتو با یفتارم خوب نبود، ولر

 "متوجه م.  "تعجب کرد.  یزد حساب یتام داشت در آن مورد حرف م یکه باب نیاز ا یسیگر

با مادرم  دیکه با یگفت یکردم. تو درست م یم یرو سر تو خال تمیعصبان دیحال نبا نیبا ا "تام ادامه داد:  یباب

 "کنم.  یکار رو فردا م نیفهمم. ا یبزنم، االن م حرف

 . افتهی انیپا نشانیخوشحال بود که باالخره تنش ب یسیگر "خوبه.  "

 یپشت اطیتام به سمت پنجره رفت و به ح یدوباره باب ". یگفت یدرست م زهایچ یلیفکر کنم تو درمورد خ "

 "فوتبال تنگ شده.  يبرا یلیمن دلم خ یسیگر "شد.  دهیخم شیشانه ها یشد. کم رهیخ

بود که دارد اعتراف  بیشناخت عج یتام را م یکه باب یهرکس يواقعاً برا نیشد. ا اریبه سرعت هوش یسیگر

 "دونم که دلت تنگ شده.  یمن م "کند.  یم

 ینم گهیبد و من د يضربه  هی "تام برگشت صورتش گرفته بود.  یباب یوقت "! ستیاصالً عادالنه ن نیا "

 یاتفاق نم نیاومده بود، ا رترید هیدو ثان ایزودتر  هیضربه بد کثافت! اگه جمال دو ثان هیکنم! فقط  يم بازتون

 "افتاد. 

که  یتام درحال یکند. باب یوقت آن صحنه را فراموش نم چیدانست که ه یفکر کرد و م دئویبه آن و یسیگر

 یجا داشتم. م گهیچهار سال د ایمن سه  "شد.  کیبه او نزد تیرا مشت کرده بود با عصبان شیدست ها

 ينه. من اون زمان رو برا ایبشم  یکه دوست دارم مرب نینقشه بکشم، ا میبازنشستگ يخواستم تا اون موقع برا

 "داشتم.  ازیآماده شدن ن

 ". یتون یتو هنوز هم م "گفت:  یبه نرم یسیگر

 "کنم.  يخوام فوتبال باز یمن م "شد.  لیتبد يبه زمزمه ا شیصدا "خوام!  ینم یول "

 کرد.  یرا درك م یسرش را تکان داد. او کامالً باب یسیگر

. ياریو باال ن یو به من گوش کن ینیجا بش نیکه ا یکن یدونم تو چطور تحمل م ینم "زد.  يتام پوزخند یباب

شکست داره خودش  هیتونن جلوش زانو بزنن به خاطر  یم ایدن يمرد بالغ که همه  هینه؟  زه،یرقت انگ یلیخ
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خورم چون  یخودم تاسف م يبرا ارمد ی. ولنیکشه. من هر چقدر پول بخوام دارم، دوست، خونه، ماش یرو م

 یم لیراست به وگن و هیمردم. اگه جات بودم،  یتو بودم االن از خنده م يکنم. اگه جا يتونم فوتبال باز ینم

 "کنه تا اون ها هم بخندن.  یاحمق رفتار م هیمثل تام دنتون داره  یگفتم که باب یرفتم و به همه م

 ". ستیمن خنده دار ن يبرا نیا "

 یکه ک نیدرمورد ا يا دهیا چیه گهیمن د ؟يو احمقانه رو بشنو زیواقعاً رقت انگ زیچ هی يخوا یباشه. م دیبا "

 یدونم چ ینم گهیسه که در یفوتبال بودم و االن به نظر م کنیباز هیمن  ادمهیکه  ییهستم ندارم. تا اون جا

 "ام. 

 یتون یم يخودت بساز يذهنت برا يکه تو یکنم تو هرکس یفکر م یم "گفت:  میمال یبا لحن یسیگر

 ". یباش

 

 

 

 

 

 

 

بودن  یبه مرب يعالقه ا چیباشم. ه ياز باز ینکنم دوست ندارم قسمت ي! اگه من فوتبال بازیستیتو متوجه ن "

 "ندارم، هرچقدر که تالش کنم. 

 ". یبکن یتون یهم م گهید يکارها یلیتو خ "

 "که من هستم.  هیکس نیبودم. ا شهیکه هم يزی! چیسیفوتبالم گر کنیباز هیمن  "

 "نرفته؟  ادتیرو که  نی. ايگریباز هیدر حال حاضر تو  "

 نیقلبم تو ا دونم که یکنم م نیهر چقدر که به خودم تلق یکنم ول يباز گهید لمیف هی ادیدرسته، من بدم نم "

 نیبدتر از ا يزیچ چیکنم که ه یفکر م نی. و من مدام به ایکن يکار، باز يکه به جا نهی. مثل استیکار ن

 ". ادیاز دستش برنم يا گهیچون کار د هبش نمایس يستاره  هیکنه  یبازنشسته بدبخت سع کنیباز هیکه  ستین
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. و سخته تو رو يایبود، و تو اصالً بدبخت به نظر نم کردنت تموم شده يکه فوتبال باز دمید یمن تو رو وقت "

. تو مشخصاً یباش زنسیکه تو کار ب ادیبگم بهت م دی. اگه بخوام باهات رو راست باشم بادید نمایس يستاره  هی

 ". يبر یلذت هم م ارک نیاز ا ادیو به نظر م يتو پول درآوردن دار یاستعداد خاص

. ستمیاز اون دسته ن یول ادیها خوششون ب یبعض دیخوره. شا یدرد من نم به یبرم ول یکار لذت م نیاز ا "

خونه  هیبه  يازیدارم و ن يادیز يزهایبزرگتر داشته باشه. من چ يکاالها دنیاز خر يمهمتر يزیچ دیبا یزندگ

 ". ختمیدور ر يخود یب روکارها پولم  نیندارم و فقط با ا گهید نیو چند تا ماش مایهواپ ای

 یتام ناراحت به نظر م یرا به خنده وادارد اما االن آن قدر باب یسیتام ممکن بود گر یخشم باب گر،یقع دموا در

 یوارد اتاق باب یفکر کرد که وقت ییبه روزها یسیگذشت. گر ینم یسیهم از ذهن گر يکه فکر لبخند دیرس

داد، پشت تلفن درباره  یا عقب مر الهشگذاشت و ک یم زیم يرا رو شیکه پاها یتام درحال یشد، باب یتام م

 زد.  یو فروش اجناس حرف م دیمختلف و خر يقراردادها ي

 ي. و به جایکه تو عاشق پول درآوردن نهیا تیتام واقع یباب ". ستادیبلند شد و کنار او ا نیزم ياز رو یسیگر

و چقدر به بچه ها دونم ت ی. من میبا اون پول ها بکن یبزرگ يکارها یتون یم یالک يو فروش ها دیخر

 يکنن، چرا کار بهتر دیپدر بچه تهد يایتو رو با اون قضا يکه به زن ها اجازه بد نیا ي. به جايد یم تیاهم

مواظبت از  يبرا يموئسسه ا هی ای يبد نهیبهشون کمک هز یتون یم ؟یکن یبدون پدر نم ياون بچه ها يبرا

آدم  یجا کل نیاز ا رونیب ؟یکن ینم شرفتهیودکان رو پک مارستانیب یپزشک لیچرا وسا ای. یاون ها باز کن

 زهایچ یلی. فوتبال خیکمک براشون باش نیبهتر یتون یکه م يدار یتیوقعدارن و تو م ازیهستن که به کمک ن

  ". یحاال وقتشه که جبران کن دیبهت داده. شا

 شد. رهیبه او خ دیبگو يزیکه چ نیتام بدون ا یباب

 یتون یم ؟یستین هیریموسسه خ هی... چرا تو فکر  یول ه،یدونم نظرت درموردش چ یمدارم. ن يفکر هیمن  "

به طور کامل  یتون یم "ادامه داد:  یسینداد، گر یتام جواب یباب یوقت ". ياریخودت پول درب ياون به جا يبرا

 ". ارهیه وجود بمردم ب یزندگ يتو يرییکه تغ يبذار يزیاستعدادت رو تو چ یتون ی. ميوقتت رو براش بذار

 "احمقانه ست.  نیا "

 "فقط درموردش فکر کن.  "
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 یمثبت يکارها نی. به من چندهیکه به ذهنت رس يزیچ نیاحمقانه ست، احمقانه تر نیبهش فکر کردم. و ا "

 نیزد و ا یحرف م تیتام به سرعت و با عصبان یباب "خندن.  یبهم م یکار رو بکنم مردم کل نی. اگه اادینم

 . ردیلبخندش را بگ ينتواند جلو یسیشد که گر یمباعث 

دوباره حواسش را به باز  یسیگر ". ادیتو م تیکار کامالً به شخص نیکنم مردم اصالً تعجب کنن. ا یفکر نم "

 داشت. یتام بستگ یاش به باب هیبود و بق ختهیکردن روزنامه ها داد. او بذر شروعش را ر

باالخره صحبت کرد، از چشم  ینگاه کرد. وقت یسیبه کار کردن گر قهیتخت نشست و چند دق يتام رو یباب

 یسیخورم گر یقسم م "خواهد صحبت کند.  یم ندهیبه جز آ يزیچ يدرخشانش مشخص بود که درباره  يها

تام  یباب "شد.  رتپ نتیشلوار ج يخوشگل تو يکه اصالً حواسم از پاها يکرد یکه اون قدر من رو عصبان

 ". زمیجا عز نیا ایب "تخت گذاشت.  يشت و روکالهش را بردا

آمد.  یواقعاً از آن خوشش م یسیدر واقع گر ". ادیچرخه خوشم ب یکه تو ذهنت م يزیفکر نکنم از اون چ "

 وقت است با هم نبوده اند.  یلیکرد که خ يادآوری یسیتنها بودن در آن اتاق کوچک به گر

 ارمیدختر ب هیفکر کردم که  نیاتاق به ا نیا يمن چقدر تو یونستد ی. اگه مادیدم که خوشت ب یبهت قول م "

 "تو بغلم.  يومدیم عیتوش، سر

 او قرار گرفت.  يبلند شد و رو به رو یسیگر " ؟يکار رو کرد نیا "

نه  "به او زد.  يبو*سه ا "دختر ؟  هیآوردن  "قرار داد.  شیزانوها يتام او را از پشت گرفت و رو یباب

از  یجا، ول نیدوست داشتم که آوردمش ا هیکالس نهم بودم  یمامان کامالً حواسش به من بود. وقتمتاسفانه. 

 ". دیسر رس تییسکویظرف ب هیبا  ينوع رادار مخصوص دارن، به سرعت سوز هیکه مامان ها  ییاون جا

 ینم گرید یسیکم کم گر ". یو پارك کردن کنار رودخونه قناعت کن نیبه عقب ماش يو تو مجبور شد "

 توانست حرف بزند. 

 شود.  یدست او دارد ذوب م ریکرد که ز یاحساس م یسیگر "شه گفت.  یم "

 ". يد یهلو م ياممم، تو دوباره بو "

 یسیحلقه کرده بود و گر یسیرا دور گر شیتام دست ها یبودند. باب دهیآن ها دراز کش يبعد هردو يچند

 ارمیدختر رو ب هیکه بتونم  دیطول کش یلیخ ". دیتام را د یباب تیرضالبخند  شیباالخره با باز کردن چشم ها

 ". دیارز یم یجا ول نیا
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 "جو بهترم؟  يمن از تر "سرش را در گردن او فرو برد.  یسیگر

 ". ستین سهی. اصال قابل مقایزن بالغ هی. تو زمیبچه بود عز هیجو فقط  يتر "

 ". دیش را بلند کرد و متوجه شد که در اتاق هم باز است. لرزو به سرعت سر د،یشن نییاز پا ییصدا یسیگر

 "درسته؟  ،يتو در رو قفل کرد يومدیم یداشت

  "فکر نکنم.  "

 " ؟ییتام؟ تو باال یباب "بلند شد.  نییپا ياز طبقه  نزیشهردار لوتر ب يتا صدا دیطول نکش شتریلحظه ب چند

تخت بلند  يو از رو دیکش يا ازهیتام خم یبرداشت. باب را شیبا نفس حبس شده بلند شد و لباس ها یسیگر

 "نداره.  یوضع خوب یسیباال لوتر. گر يایبهتره ن "راحت گفت:  الیشد و با خ

 "واقعاً؟  "

 ". نطورهیبه نظر من که هم "

 "زد و گفت:  يشخندیتام ن یتام رفت. باب یبه باب ياحساس کرد کامالً قرمز شده است و چشم غره ا یسیگر

 ". مینییپا گهید قهی. تا چند دقامیتو آشپزخونه صبر کن تا ب

 هیشه که  ی. گفت خوشحال مدهیجو شن يسالمندانت از تر يخانه  ي دهیدرمورد ا نزیخانم ب ،یسیحتماً. گر "

 "بدن.  لیگروه داوطلب تشک

از  شونیحتماً از ا "آشکار گفت:  یرا گشت. با ضعف فشیآتش گرفت و به دنبال دستمال ک شیگونه ها یسیگر

  ". نزیب يآقا نیطرف من تشکر کن

 ". ستادهیکنار من ا قاًی. االن دقنیازش تشکر کن نیتون یاوه، خودتون م "

 خشکش زد. یسیگر

 "تام.  یسالم باب ،یسیسالم گر "گفت.  یبا خوشحال نزیب خانم

 "هست؟  نییهم اون پا يا گهی. کس دنزیسالم خانم ب "تر شد.  قیتام عم یباب شخندین

  "دهنده.  دیتعم يسایفرنک از کل شیفقط کش "شهردار پاسخ داد:  همسر

 . دیکش یغیج یسیگر

 ". زمیکنن عز یم یدارن شوخ ". دیرا نوازش کرد و خند شیتام موها یباب
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که  ییصدا "سالمندان فوق العاده ست، خانم اسنو.  يخانه  ي دهیکه ا میکن یمن و خانم فرنک فکر م "

 "شه که بهتون کمک کنه.  یخوشال م سایکل ". دیبود به گوش رس شیکش کیمخصوص  مشخصاً

 با بالش به او زد.  یسیکه گر نیتا ا دیتام آن قدر خند یتخت افتاد. باب يکرد و رو يناله ا یسیگر

او گفت که  تام به یو با آن ها رو به رو شد. باب دیآمد چگونه لباسش را پوش ینم ادشیاصالً  یسیاز آن گر بعد

 نه.  ایدانست که حرف او را باور کند  ینم یسیرفتار کرده، اما گر شتریاما با وقار ب زابتیمانند ملکه ال

 

 

 

 کمیو  ستیب فصل

 

 

و جالب توجه شده بود. مدرسه ها به خاطر جشن  یآفتاب یاکتبر، صبح لیاوا ییِجمعه، با وجود روشنا صبح

مردم شهر خواسته شده بود تا  ي، علفزار کوچک را پر کرده بودند. از همه و جوان ریبود، و پ لیتعط يشکرگزار

بودند، و دامن بلند زنان در باد، آرام  شتهگذا لیو سب شیاز مردان ر ياریبپوشند. بس یآخر هفته لباس محل يبرا

د. لباس ها جمع شده بودن ابانیخ يپارك شده  يها نیرفت. نوجوانان دورِ ماش یطرف و آن طرف م نیبه ا

 ها بود. يو کاله کابو نیتام، محدود به شلوار ج یمثل باب شانیها

 "تا با افتخار ... میجمع شده ا ریپ يدرختان گردو نیا ي هیسا ریجا ز نیاکتبر، ما ا يبایصبح ز نی... و در ا"

ساخته  در مقابل گاراژ یکوچک يسکو يکه رو گاهشیجا يتام از رو یزد، باب یطور که لوثر حرف م همان

 ینشستن افراد عال گاهیدرمورد جا دیکنار او نشسته بودند. گر یسیشده بود، به مردم نگاه کرد. مادرش و گر

 یآفتاب نکیو ع يریکاله حص ،یکتاندر آن لباس  یسیتام اصرار کرده بود. گر یمرتبه معترض شده بود، اما باب

 مدرن، بانمک شده بود. اریبس

تام مخالفت کرده بود.  یاشت تا مراسم را شب جمعه برگزار کند، اما بابجشن در اصل برنامه د يشورا

خواست قبل از  یو او م دند،یرس یظهر م کیگلف فردا شرکت داشتند، نزد یکه در مسابقات قهرمان یورزشکاران

 دهیا یسیرکه گ یکرد که از زمان یم فاعترا دیباشد، اگرچه با ختهیکه به تالروزا  برسند، تمام خجالتشان ر نیا
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زادگاه نداشت.  ينسبت به پروژه  يسالمندان را مطرح کرده بود، احساس بد يخانه به مرکز نگهدار لیتبد ي

 بود. دهیبود که د یزن نیرتریخ یسیاز نظر او، گر

دانست که  یکاش م ي. ادیتام به سمت مادرش چرخ یباب ي رهیکرد، نگاه خ یطور که لوثر صحبت م همان

داده  يکه رو یتام چند بار خواسته بود تا در مورد اتفاقات یاو افتاده است. در ده روز گذشته، باب يبرا یچه اتفاق

اش، بحث  ییایسفر در يبروشورها ایاش  اغچهدر ب دیجد اهانیبا او صحبت کند، اما او هر بار با نشان دادن گ

 را عوض کرده بود.

و "زد:  ادیفر کروفنیدستانش را در هوا تکان داد و در مشد،  یم کیسخنانش نزد انیهمان طور که به پا لوثر

... که فروتنانه خودش را یبا دو جام قهرمان يکنم! مرد یم یبهشت تگزاس را به شما معرف شتازیحاال شهروند پ

... يفوتبال حرفه ا خیمرد تار نیکا کرد! بزرگتریآمر يمتحده  االتیتگزاس، و ا التیا نیشهر، بزرگتر نیا میتقد

 "تام دنتون! یما... باب یرد دوست داشتنم

خواست انگشتان لوثر را که داشت  یکه دلش م یحرکت کرد و در حال تیجمع يتام به سمت همهمه  یباب

اما او را آزار نداد. از  د،یکش يممتد غیج کروفونیشد. م کینزد گاهیداد، بشکند، به جا یدستانش را تکان م

 .دیبگو دیدانست چه با یم قایکرده بود، و دق یمردم سخنران نیمقابل ا رفت در یم رستانیکه به دب یزمان

 "خوبه! یلیبازگشت دوباره به خونه خ نیمطمئنا ا"

 کف و سوت بلند شد. يصدا

به مادر و پدر من کمک کردن تا من رو بزرگ کنن، و فکر  ستادنیجا ا نیامروز ا نمیب یکه م یاز مردم یمین"

 ".که من فراموش کردم دینکن

 شد. شتریها ب قیتشو

ارزش  شیرا که برا یاش ادامه داد، آن را آن قدر خالصه کرد که خودش را خسته نکند، اما مردم یسخنران به

شده بود  دهیرا که در مقابل در کش یرا به دست مادرش داد تا روبان یچیتمام شد، ق یکند. وقت یقائل بودند راض

 ها اوج گرفت. قیشد، و تشو فرسما وق ندهیسالمندان آتام دنتون و خانه  یببرد. زادگاه باب

حلقه  یسیگر يتام دستش را دور شانه ها یکه مادرش برگشت تا با دوستانش خوش و بش کند، باب یهنگام

را آن  يادیتام، آن ها نتوانسته بودند وقت ز یباب يلمبرداریف يو برنامه ها یسیگر يها تیکرد. با وجود فعال

 یلذت نم يا فهیو لط یشوخ چیه ازشد که  یمتوجه م یدوست داشت کنار هم بگذرانند. گاه تام یطور که باب
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 یاو خوش _جالب بود یسیدر مورد گر زیچ کیکند.  میرا با او تقس شیکنارش نبود تا شاد یسیگر رایبرد، ز

 توانستند. ینم گرانیکه د دیفهم یم يرا طور یهر روز زندگ يها

 میش میج یواشکیرو  یدو ساعت یکی هینظرت چ"زمزمه کند.  یسیگر يدر گوش ها را کج کرد تا بتواند سرش

تام دوست داشت آن بود که  یکه باب يگرید زیشد. چ رهیبا حسرت به او خ یسیگر "م؟یاطراف بچرخ نیو ا

که  یدون یاما م م،ینستتو یکاش م يا"عقب بکشد.  اینکرده بود احساسش را پنهان کند  یهرگز سع یسیگر

 يتو هتل بدوم و تمام بسته ها دیمن با ن،یدادن. گذشته از ا یبه صحنه. فردا رو بهت مرخص يبرگرد دیاب

 ،یتو باشگاه شهر باش دیامشب با شیباشه که ساعت ش ادتیدوست هات آماده کنم.  يرو برا ییخوش آمدگو

 ".یشداشته با یمالقات خصوص یبا هرکس یتون یم نیبنابرا

 يچند روز يآن ها برا يشد، هر دو یتمام م لمیف نیا یدانست، اما وقت یهنوز نم یسیگر .دیکش یتام آه یباب

 کرد. یصحبت نم یسیکس انگل چینبود و ه یتلفن چیرفتند که ه یم يا رهیبه جز

 یم یکی. از ومدیخوشم ن یکن یکه امشب خودت تنها تا باشگاه رانندگ نیا ي دهی. اما از ازمیخب، عز یلیخ"

 "نتت.خوام برسو

کار کنم، و بهتره که ما، دو تا  یکه بعد از ظهر قراره چ ستمیکار رو نکن. مطمئن ن نیکنم ا یخواهش م"

 ".میداشته باش نیماش

 و به سمت کارش برگشت. رفتیتام با اکراه پذ یباب

الروزا  را به ت يبه زود لمیف یزند. کمپان یدر اطراف او سوسو م دیکرد . نور خورش یرفتن او را تماشا م یسیگر

 يشد که به زود یباورش نم یسینزده بود. گر یدرمورد بردن او حرف لویکرد، و و یمقصد لس آنجلس ترك م

 تمام خواهد شد.

حرکت  نشیبه سمت ماش یتام احتماال عاشقش شده است، و وقت یبود باب دهیفهم یسیچند روز گذشته، گر در

فکر خطرناك است، اما  نیکه ا دیکرد به خودش بگو یم یسرخ شده بودند. اگرچه سع شیکرد، گونه ها یم

 رهیقدر با محبت به او خ نیتوانست ا یداد، چطور م ینم یتیتام اهم یتوانست از آن خالص شود. اگر باب ینم

تواست با تمام زن  ی. مطمئنا او نمیاحساسات اریبس يدست و دلباز بود، و در عشق باز اریبس یشود؟ او در مهربان

 احساس کرده است؟ یسیرا در مورد گر یخاص زیبوده باشد؟ حتما چ نیچن نیذشته اش هم اگ يها

مهم  شیبرا یلیخ یسیانگار که گر د،ید یم شیکرد، او را در حال تماشا یاز کارش سر بلند م یوقت یگاه

که از  يه او خان یالیتپل خ يو بچه ها ندهیآ يشروع به فکر کردن درباره  یسیاست. همان موقع بود که گر
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کرد،  یفکر م نیبه ا یداشت؟ وقت ار یاحساس نیچن یباب ایممکن بود؟ آ ایکرد. آ یاو پرشده بود، م يخنده ها

 شود؟ بشیاز خاطره نص شتریب يزیچ ندهیامکان داشت که در آ ایشد. آ یبدنش داغ م

که بسته  یاز زمان يادیمدت ز کند. هنوز يدور ياپردازیروز، خودش را با کار مشغول کرد تا از رو يادامه  در

بر سر  يدیآماده شده را به مسئول مهمانان داده بود، نگذشته بود که جر و بحث شد ییِخوش آمد گو يها

 ياز بنرها یکی ریرفت، از ز یم اکه به سرعت به آن ج یدر گرفت. درحال زیمکان نشستن مهمانان بر سر م

 یدر شهر، از برچسب سپرها تا ت يگرید زیگذشت. مثل هر چ شده بود، زانیآو یاصل ابانیخوش آمد که در خ

 در قلب! ییآن نوشته شده بود: بهشت، تگزاس! جا يشرتها، رو

کارش تمام  یکرد. وقت یکارها را رو به راه م زها،یبعد از ظهرش را در باشگاه گذراند، و با مرتب کردن م شتریب

که فقط چهار دالر در  ییوقش را برنداشته است. از آن جاکه چِک حق دیپنج بود، و او فهم کیشد، ساعت نزد

بود که قبل  دواریهتل برگشت، و ام ییباال يدر طبقه  لیندمیپولش داشت، به سرعت به سمت آپارتمان و فیک

 حقوق بخواهد برود، به آن جا برسد. ستیاز ل ياز آن که مسئول نگهدار

 دیببخش"آمد. با عجله جلو رفت.  رونیاز آسانسور ب یسیه گرکرد ک یداشت در را قفل م لویو ،يدیاوج ناام در

 "رم؟یحقوقم رو بگ دیاجازه بد دیشه لطف کن یبود. م يکننده ا وونهیکردم، اما روز د رید

 "نداره. یاشکال"را باال انداخت و در را باز کرد.  شیشانه ها لویو

 یخوب يکمک کند. رابطه  لویتواند به و یکه م ییکرد تا جا یم یبه دنبالش داخل شد. اگرچه سع یسیگر

 يتام، کار یخواست خودش با باب یم لویباشد که و لیدل نیمسئله به ا نیبدگمان بود که ا یسینداشتند، و گر

 یساختگ يکه بفهمد نامزد نیاز ا رکننده چقد هیفکر کند که ته نیخواست به ا یدلش نم یسی. گراندازدیراه ب

 خواهد شد. یبوده، عصبان

 دیاما خودتون به من گفت د،یهست یرو دور از صحنه م، از دستم عصبان يادیکه وقت ز نیدونم به خاطر ا یم"

مسابقات  يبرا یسازمان اتیجزئ نیخواد که من مواظب ا یو اون م رم،یتام بگ یدستوراتم رو از باب دیکه من با

 "گلف باشم.

 ".ی. حاال هرچیسیخب، گر یلیخ"

هم با مدارا باشد.  يگریتوانست تصور کند که او با کس د ینم یسیبود، و گر یخشنسخت و  يکارفرما لویو

 یم"را مطرح کند.  ندهیزمان است تا موضوع آ نیآمد که بهتر یکه آن ها تنها بودند، به نظر م یحاال، در حال

 ".دیمن دار يبرا يخواستم بدونم چه برنامه ا
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 "برنامه؟"

 "نه. ایون جا برم ا دیخوا یلس آنجلس. م يبرا"

دو تا از  یکی دمیشن"قفسه کرد.  يباال ياز پرونده ها یکیشروع به بر زدن  ".یتام بپرس یاز باب دیفکر کنم با"

رو  نیشانس ا دوارمیرو دنبال کردم، و ام می. من سال ها تدنیمسابقات گلف رس يبرا مایپ اچهیدر يها یکشت

 "ت کنم.کنم که امشب موقع شام اون ها رو مالقا دایپ

 یمردد بود و کلماتش را با دقت انتخاب م یسیگر "کنه. یشه که تو رو معرف یتام خوشحال م یمطمئنم باب"

 "بذاره.  ریتاث میحرفه ا ي ندهیتام رو آ یبا باب میخوام روابط شخص یمن نم لو،یو"کرد. 

کردن چِک مشکل  دایکه در پ دیرس یبه نظر م "تونم بهت بگم. ینم نیاز ا شتریاالن ب یول ،یسیمتاسفم گر"

 "اوه، درسته. چِک شما جدا ست."پوشه ها کرد.  انیداشته باشد، دوباره شروع به گشتن م

در وجود  ییخنکا د،یکش رونیپاکت بلند را ب کیوسط را باز کرد، و  يرفت، کشو زیبه طرف م لویو یوقت

 .دیخز یسیگر

 "شده؟ هیته گرانیک من جدا از دچرا چِ ؟يطور نیچرا ا"بود.  یمیصم ریغ یکم شیصدا

 "کنه؟ یرو م يکار نیچن يدونه چرا دفتردار یم یک"تامل کرد.  یمدت لویو

 ".يکننده ا هی. تو تهیدون یتو م"

 انیچک را م ". من االن واقعا عجله دارم.یمورد صحبت کن نیتام در ا یبهتر باشه با باب دیشا ،یسیگر ن،یبب"

 .فرو کرد یسیانگشتان سفت گر

تو تمام "کرد.  دایصحبت کردن پ يبرا ییهوا یپشتش احساس کرد، و به سخت ي رهیرا در ت ییسرما یسیگر

 ".لیندمیمن اونه، نه و يتام به من حقوق داده، مگه نه؟ کارفرما یمدت باب نیا

 "بشم. یمسائل قاط نیخوام تو ا یمن واقعا نم"را برداشت و به سمت در رفت.  فشیک لویو

 ".يشد شیقاط نیاز ا شیپ"

 هیکه  نهیا يریگ یم ادی عیسر یلیکه خ يزیچ ،یبمون یتجارت باق نیا يتو يخوا یاگر م ،یسیگر ن،یبب"

 "خوام بگم؟ یم یچ یفهم ی. مینکن یستاره رو عصبان

 راز کیرا مثل  نیگفته بود که ا لویداد، و به و یتام در تمام مدت به او حقوق م یبود. باب دهیخوب فهم یسیگر

 نگه دارد.
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 نیدرونش خرد شده است. ا يزیکرد چ یحرکت کرد، زانوانش سست شده بودند. احساس م لویبه دنبال و یوقت

 نیپوچش هم بر باد رفتند. ا االتیرفت، تمام خ یم نییبود که هرگز انتظارش را نداشت. آسانسور پا یانتیخ

تام دوستش داشته  یباب دیشا هک نیتصور ا امروز صبح، خودش را با نیداشت. هم تیاهم شیبرا یلیموضوع خ

که او  يگرید يو تمام انگل ها یسیگر انیم یفرق چیتام ه یدانست که باب یداده بود، اما حاال م بیباشد، فر

 را طعمه کرده بودند، نگذاشته است.

 گریز افراد دا شتریب يزیتام چ یباب يرفت. در تمام مدت، برا نشیبه طرف ماش یحس یرا ترك کرد و با ب هتل

سرش،  يبود: سقف باال ونیبه او مد زیهمه چ يرا پاك کند. برا شیتوانست اشک ها یاش نبود. نم هیریخ

 زیم يرو یپول لباس مهمان داندنفکر کرد که زمان گذاشتن پول اجاره و برگر ی. وقتشیدهایتمام خر ش،یغذا

که او پول را برگردانده، چقدر به  دهیتام د یببا یچقدر احساس غرور کرده بود، عضالتش سفت شدند. البد وقت

 بود. دهیاو خند

اصال  یبود؟ باب دهیشود. چرا زودتر نفهم شیاشک ها زشیتوانست مانع ر یرا محکم چنگ زد، اما نم فرمان

ترحم، مثل  يکار درست کرده بود، از رو شیخاطر برا نیکرد، به هم یاحساس تاسف م شیدوستش نداشت. برا

وقت کار به  چینوشت. ه یدوستانش م يکه برا ییکرد و چک ها یبچه ها جمع م يکه برا ییهاپول  يهمه 

کند.  تیکه پول در آورده است احساس رضا نیتوانست از ا یرا مشغول کند، و او نم یسینبود که گر ياندازه ا

 یسینش نخواسته بود گرندارد، اما به خاطر وجدا اجیاحت یدانست که به کارمند تمام وقت یتام کامال م یباب

 اخراج شود.

توانست  یداده بود که نم بیاو را چنان فر قت،یتام با از ابتدا نگفتن حق یرفت. باب یهدف جلو م یب یسیگر

 یتام م یکند. باب نیمهم است که خودش مخارجش را تام شیگفته بود که چقدر برا شیبرا یسیببخشد. گر

 یاحترام یب نیچن نیبه او ا شت،نداشت. اگر دا یتیاهم شیبرا یسیگرنداشت، چون  یتیاهم شیدانست! اما برا

بد و  ی! چه شوخيا یبخشم. چه شوخ یتام. من تنها به تو م یکنم، باب یاز تو طلب نم يزیکرد. من چ ینم

 !يدردآور
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 ایبه دن یاس رسمآمد که انگار با لب یبه نظر م يتام طور یاما باب ند،یآ یکنار نم یاز مردها با لباس رسم یبعض

دار با دکمه  سهیبنفش کمرنگ پل راهنیپ کیکرد:  یخودش را هم به آن اضافه م ي قهیآمده است. البته، سل

 یم یمار که فقط با لباس رسم ستپو ییکابو يجفت چکمه  کیرنگ، و  یمشک يالماس، کاله کابو يها

آن، برق انداخته بودند.  یخیاتفاق تار نیبزرگتر به خاطر ،ي. باشگاه و انجمن را از رختکن تا اتاق غذاخوردیپوش

روز  کیهواشناس هم با دادن قول  یفردا، فراتر از حد انتظار بود، و حت یمسابقات قهرمان يبرا تیفروش بل

 کمک کرده بود. انیجر نیدرجه، به ا هفتادکمتر از  ییبا دما ،یآفتاب

تام زمزمه کرد  یخدمت ها در گوش باب شیاز پ یکیکه بودند  دهیرس یمهمان يغذا شیپ يتازه برا ورزشکاران،

 ینگاه يبه ورود یگذشت، با ناراحت یم یاز الب ی. وقتندیخواهد او را بب یم نییپا يدر طبقه  یکه کس

 یتام م یو باب ندیایب يادیافراد ز دجا باشد. قرار بو نیکجا بود؟ انتظار داشت که او االن ا یسیانداخت. گر

از  یاطالعات کم نینچنیبود که ا دهیند یسیرا مانند گر یتام تا به حال کس یکند. باب یرفخواست او را مع

اندازد، و تمام  یمطمئنا امشب او را به دردسر م ،یسیدانست که اطالعات کم گر یتام م یورزش داشته باشد.باب

 نیدر ورزش مثل بهترجهالت او  یدانست چگونه گاه یافتد. اما هنوز هم درست نم یبه راه م شیعصر نما

 رسد. یارزش او به نظر م

که  يا شهیشده بودند. درِ ش یشب خال يکه رختکن ها برا ییرفت، جا نییپا يفرش شده به طبقه  يپله ها از

به داخل گذاشت.  یباز مانده بود. قدم مهیبود، اما ن یبسته م دیشد با یم یباشگاه منته یبه طرف فروشگاه خال

 ستادهیاز اتاق ا يدور يرا که گوشه  يتوانست مرد یشد، و او نم یمشتعل م شخوانیپ يدر باال يتنها نور

 جلو آمد. ریسا يکه و نیتا ا ندیاست بب

 "دنتون."

 ریکار انتخاب نکرده بود. اسم سا نیا يروبه رو شود، اما امشب را برا ریبا سا يبه زود دیدانست با یتام م یباب

مرد به  نیا یلینداشت، و او قصد نداشت عقب بکشد. به دال یتعجب یلیپس خ بود، دهیمهمانان د ستیرا در ل

 را بداند. شیخواست چرا یمادرش مرتبط بود، و او م یناراحت

آمد آن را در مقابل بدنش گرفته  یگلف را برداشته بود و همان طور که جلو م يچوب ها نیاز بزرگتر یکی ریسا

تام  ینداشته است. باب یبود که خواب خوش یهان نکرده بود، انگار مدتاو را پن فینح کلیه شیبود. لباس رسم

 امدهیمرد خوشش ن نیوقت از ا چیرزاتک، ه ددر مور ریتالش کرد تا انزجارش را پنهان کند. با وجود اعالن سا

 داد. یم بیسرد و سنگ دل بود که اگر الزم بود، مادر بزرگ خودش را هم فر یعوض کیبود. او 
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 .دیرس یاز ظالم، خسته به نظر م شتریدر حال حاضر ب ریسا رایم احساستش را کنار زد، زتا یباب

 "تونم واسه ت بکنم؟ یکار م یچ"گفت:  يسرد به

 "خوام درمورد مادرت باهات صحبت کنم. یم"

شده  خیبدنش س يکردکه موها یتام احساس م یبه بحث داشت، اما باب ازیبود که ن یهمان موضوع قایدق نیا

 "شه. یدرست م زیو همه چ ،یمون ی. تو ازش دور مستیواسه گفتن ن یحرف چیه"اند. 

 "رو بهتر کرد؟ اون االن خوشحاله؟ يزیچ نیمن ازش دور موندم. ا"

 ".یآره هست. خوشحال تر از هر زمان ،یلعنت"

 ".یگ یدروغ م يدار"

 موضوع استفاده کرد. نیاد و از اد صیتشخ ریسا يتام احساس شَک را در صدا یحرف ها، باب نیوجود ا با

به باغچه ش  دیجد اهیو اضافه کردن چند نوع گ شییایبه خاطر سفر در م،یکه با هم صحبت کرد يبار نیآخر"

 دایرو پ یزمان هیقدر سرش با دوست هاش و برنامه هاش گرمه که واسه مون سخته  نیزده بود. اون ا جانیه

 ".میکه با هم باش میکن

مرد  نی. اامدیتام به رحم ن یکه گرفته بود سست شد. امادل باب یچوب يخم شد، و انگشتانش رو ریسا يها شانه

 ییتا اون جا "دهد.  یاتفاق دوباره رخ نم نیشد که ا یمطمئن م دیبه مادرش ضربه زده بود، و او با یبه نوع

 "نداره. ایدن نیتو ا ینگران چیتونم بگم، اون ه یکه م

 "شه. یدلش واسه پدرت تنگ م یلیاون خ"را صاف کرد.  شیگلو ریسا "دونم. یم"

 "دونم؟ یمن نم یکن یفکر م"

نوزده  ای جدهیفقط ه دمشیکه د يبار نی. آخریاون هیشب یلیتو خ ،یدون یم"داد.  هیتک نیچوب را به زم ریسا

 ".دیبه هم شباهت دار یلیسالش بود، اما هنوز هم خ

 "گن. یکه مردم م هیزیچ نیا"

 "فر بودم.ازش متن"

 "به تو داشت. يکنم اونم عالقه ا یفکر نم"

من بودم. اون با همه  لشیداد، اگرچه مطمئنا دل یهرگز نشون نم ومد،یگفتنش سخته. اگه از من خوشش نم"

 "مهربون بود. یلیخ
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 "؟يازش متنفر بود یپس واسه چ". دیپر رونیاز دهانش ب یبماند، سوال یطرف باق یداشت ب یکه سع نیا با

 ؟یدونست یکرد، م یم زیمادر بزرگ تو رو تم يمدت خونه  هیمادر من "دستش را دور چوب حلقه کرد.  ریسا

مکث کرد، و "کنه. دایکردن پ یواسه زندگ يا گهیبشه و راه د یزندگ میبود که تسل نیموضوع مال قبل از ا نیا

دزد است.  کیکه مادر او  نی. اندکرد یم فیسال زنان شهر تعر يفکر کرد که سال ها يتام به قصه ا یباب

مرد، احساس  نیتام با وجود تنفرش از ا ینبود، و باب یشوخ ریسا يبزرگ بود، اما برا یشوخ کیتام  یباب يبرا

 شرم کرد.

مادر  م،یما کالس ششم هفتم بود یاما اون درشت تر بود، و وقت م،یمن و پدرت هم سن بود"ادامه داد.  ریسا

رفتم  یدست دوم پدر تو م يبا لباس ها دیداد. من با یاون رو به مادر من م ي کهنه يبزرگت لباس ها

 يمن با لباس ها دید یمخواست خفه ش کنم. هر روز  یدلم م یشد، گاه یم میبهش حسود یلیمدرسه، و خ

 .يا گهیکس د چی. نه به من، نه به هیحرف چیمورد نزد. ه نیدر ا یمدرسه، و هرگز حرف امیدست دوم اون م

همون لباس چارخونه  نیا ر،یسا یگفتند: ه یو م نداختندیو من رو دست م دنیفهم یم گهید ياگرچه بچه ها

 ،یگفت، لعنت یداد و م یبود، سرش رو تکون م اطرافاگه بابات اون  ؟يکه تنت کرد ستین تیهو یمیقد ي

ازش متنفر  نیبه خاطر هم ،ای. خدادهیند یزشت يلباس ها نیچن نیواون هرگز قبل از ا سینه، لباس اون ن

کار رو نکرد،و  نیوقت ا چیتونستم باهاش بجنگم. اما ه یاورد، م یرو به روم م میبار تنگدست هیبودم. اگه فقط 

ها، معتقدم اون  زیچ یلیبوده باشه. تو خ يزیچ نیکنم که تو ذاتش چن یگردم، فکر نم یم ربه عقب ب یوقت

 "شناختم. یبود که م یکس نیبهتر

فقدان.  ياحساس نابود کننده  کیاحساس غرور کرد. و بعد، همان موقع،  يمنتظره ا ریتام به طور غ یباب

 ".ياما تو هنوزم ازش متنفر"کدام از آن احساسات را بروز ندهد.  چیخودش را راست کرد تا ه

. دمیو دزدبار کمدش رو شکستم و ژاکت مدرسه ش ر هی رستانیدب يکنه. تو یم يکار نیحسادت با آدم چن"

 یدلم نم یحت دم،یرو نپوش یوقت هم اون لعنت چیوقت بفهمه کار من بوده. البته، ه چیکردم ه یفکر نم

فکر  دیدوباره بپوشتش. شا هوقت نتون چیکار رو بکنم. من اون رو برداشتم و سوزوندمش، تا اون ه نیخواست ا

تونستم تحمل کنم  ینم دمیکنم، شا یم کردم اگه از دست اون خالص بشم، تمام کماالت پدرت رو پاك یم

مادرت  يتا زانوها بایتقر یمادرت. اون ژاکت لعنت يگردن خونه، اون رو بندازه رو شونه ها یدارن برم یکه وقت

 ".دیرس یم
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پس "شود.  جیگ یبیباعث شده بود تا او به طورعج یرستانیدب يتام به عنوان بچه ها یپدر و مادر باب تصور

 "راره، آره؟ مادرم.ق نیاز ا انیجر

 بایز یلیاون خ "شد.  يابر شیچشم ها د،یشیاند یکه به گذشته م یدر حال "بوده. نیهم شهیکنم هم یفکر م"

خنده  "بود. و مثل پدرت، با همه مهربون بود. بایز یلیکنه اما از من بپرس،اون خ یطور فکر نم نیبود. خودش ا

راهرو با من رو به رو شد. فکر کنم  يتو ،اون اطراف نبود یکس یبار وقت هیبا همه جز من. "کرد.  یواقع يا

مو دادم باال و  قهیکردم.  یداشت، و من داشتم کالس رو تموم م یواسه معلم بر م يزیدفتر چ يداشت از تو

دادم و سر تا  لشیرو تحو رامیگ ياز اون نگاه ها یکیدادم.  هیاز کمدها تک یکیجوون ولگرد لوس به  هیمثل 

که نگه داشته بود،  ییکاغذها يکه دست هاش رو ادمهیحد مرگ ترسوندمش.  تا دیرو نگاه کردم، شاپاش 

تموم شه،  ابونیهات تو خ يولگرد يخوایاگه نم ر،یسا لندیوا'شد.  رهیکرد، اما با دقت به من خ دنیشروع به لرز

 "بود. یمامانت، دختر شجاع 'سر کالس. ياالن بر نیبهتر هم

 يادآوریتام به خود  یبود اما باب یکار سخت ردیمنزجر به خود بگ يچهره ا ر،یبل صداقت ساکه در مقا نیا

 است. يکرده بود، جد جادیمادرش ا يکه برا يبار خطر نیو ا ستیآن جوان ولگرد گذشته ن گرید ریکردکه سا

 "؟يکار کرد یباهاش چ. بگو گهید زیچ هیمرد بالغ  هیتوسط  زه،یچ هیبچه  هیترسوندن اون توسط "گفت:  آرام

 یچوب ياو بدون جواب برگشت و به طرف قفسه  یبدهد، و وقت یجواب ریتام واقعا انتظار نداشت که سا یباب

 یرسم ریداد، اما با وجود ژست غ هیتک شخوانیبرگرداند، به پ شیچوب گلف را سر جا یرفت، تعجب نکرد. وقت

بود زد  کیگوش به زنگ باشد، انگار که نزد شتریب دیکه باتام احساس کرد  یو سفت بود. باب دهیاش، بدنش کش

 .فتدیبه راه ب يو خورد

بندم مگه  یکردم باور کنه که رزاتک رو م يکار "آب دهانش را قورت داد.  یشد و به سخت ریبه سقف خ ریسا

 "من بشه. يکه معشوقه  نیا

 ریکشتن سا يبود و آماده  دهیستانش را کشکرد، د یرخ داد. طول اتاق را به سرعت ط يتام انفجار یباب درون

 "گفت بروبه جهنم. یبهتر بود بهت م"را چنگ زد.  ریکت سا ي قهیبود. 

 "کار رو نکرد. نینه. نه، اون ا"را صاف کرد.  شیگلو ریسا

 "کشمت. یم"پرتاب کرد.  شخوانیو او را به سمت پ د،یاو را کش ي قهیتام  یباب

 ".ير یجلو م يادیز يگوش کن. دار"گرفت.  تام را یباب يمچ دست ها ریسا
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را رها کند، اگر چه عقب نرفت.  ریماجرا را بشنود، خودش را مجبور کرد تا سا یداشت تا باق اجیتام احت یباب

 "حرف بزن."آرام و ترسناك بود.  شیصدا

رو بهش  قتیصبر کردم تا حق یلیداشتم، و من خ يمنظور نیمن اون حرف رو بهش نزدم، اما فکرد من چن"

و منصفم، و من فکر  بیآدم نج هیکنن من  یاز تالروزا  فکر م رونینه، ب ایشه  یدونم باورت م یبگم. نم

 "شد. رجفهمه. اما اوضاع از دستم خا یاون خودش م م،یمدت با هم باش هیکردم که اگه 

 ".يتو بهش تجاوز کرد"

 یلیخ یتون یدنتون، تو م"را تنگ کرده بود.  شیشد، و چشم ها یم یعصبان ریبار بود که سا نیاول "نه!"

 یربط چیما اتفاق افتاد به تو ه نیکه ب يزیرو باور نکن. چ یکی نیاما هرگز ا ،یرو درمورد من باور کن زهایچ

 "در کار نبود. ياجبار چینداره، اما بذار بهت بگم...ه

 

 

تحت فشار بوده است. اما بدتر از  خواست فکر کند که مادرش ی. نمستیتام احساس کرد حالش خوب ن یباب

که با پدرش  یکرده است، آن هم نه زمان ریسا میآورد که او راغبانه، خودش را تسل یفکر هم تاب نم نیآن، از ا

 یآن طور ناگهان ریکه سا ی. از زمانوددنتون هنوز زنده ب تیهو يکه خاطره  یازدواج کرده بود، و نه در حال

در کار نبود، اما  ياجبار چیه"هم فرو کش کرده است.  تشیعصبان دیرس ینظر م حرفش را قطع کرده بود، به

مرد فوق العاده بود، و  هیدوست داره؛ اون  یلی. اون هنوز پدرت رو خدونستمیم نویزود بود، و من ا یلیبراش خ

 یاون هم م و من هستم.اون تنهاست. ست،ین گهیسرزنش کنم. اما پدرت د نیا اطرمادرت رو به خ تونمیمن نم

 ".ییتو شیاصل لیکنم دل یده، و من فکر م یاجازه رو نم نیبده، گرچه به خودش ا تیخواد به من اهم

 ".یدون یتو که نم"

بزنه داره خودش رو نابود  بیکه بخواد به تو آس نیو اون قبل از ا ،یاون یزندگ يشخص تو نیتو مهم تر"

 ".کنهیم

 ".یخوام ازش دور بمون یم"

ازت  یلیحرف ها رو بهت بزنم. خ نیکه مرض نداشتم ا یباش دهیفهم دوارمیام"ه به او نگاه کرد. خصمان ریسا

 دوارمیکه اشتباه کرده باشم. ام دوارمی... اما ام یخودخواه یعوض هیتونم بگم تو  یکه م یی... تا جا ادیخوشم نم
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جا منتظر  نی. باهات رو راست بودم چون ایاز پدرت به ارث برده باش نمیب یکه االن دارم م ینیاز ا شتریب يزیچ

 ".میندار یشانس چیمعجزه م. بدون موافقت تو، من و اون ه هی

 ".فتهیاتفاق ب ستیقرار ن يمعجزه ا چیه"

عادالنه  يباز هیخوام،  یکه من م يزیچ يهمه "نبود.  شیدر صدا یالتماس چیبود، و ه يمرد مغرور ریسا

 "خوام. یصفانه مشانس من هیتام. من فقط  یاست باب

 "!يخوا یمن رو م نیتو نفر"

 "ببره. نیتونه احساس گناه اون رو از ب یکه م یهست یتو تنها کس"

ضربه زد. دارم بهت اخطار  ریسا ي نهیبا انگشتش به س "بکنم. يکار نیچن ستیپس چه بد، چون من قرار ن"

 ".یش یم مونیکارت پشوگرنه از  نمت،یدو رو برش نب ادیدم. مادرم رو تنها بذار. ز یم

 شد. رهیمصمم به او خ ریسا

که مجبور شد  دیکش یو به سرعت از اتاق خارج شد، آن قدر سخت نفس م دیچرخ شیپاشنه ها يتام رو یباب

دار کرده بود. مهم  حهیاحساسات مادرش را جر ریدانست. سا یتا آرام شود. حق با او بود؛ م ستدیپله ها با يباال

 .ردیآن را بگ ياتفاق دوباره  يجلو دیچطور، او با ستین

که دورِ بار جمع  یتیاش به او سالم کرد، و او تازه متوجه شد که به طرف جمع یمیقد يها یمیاز هم ت یکی

کرد و  یخوش و بش م گرانیرفت، با د یم يگریشد و کنار د یشده اند برگشته است.از کنار هر گروه رد م

 یکرد، مرتب به در نگاه م یم یوالپرسندارد، اما همان طور که با دوستانش اح ایدن نیدر ا یمشکل چیانگار که ه

باعث  يزیاو را آرام کند. چه چ یسیگر ر،یبا سا ییارویداشت تا بعد از رو اجیاحت ند،یرا بب یسیکرد تا بلکه گر

 .بگردد یسیبرود و به دنبال گر نگیداد تا به پارک عیاو شده بود؟ جواب دوستش را سر یمعطل

که مادرش را  دینکش یکند، و طول یو با لوثر صحبت م ستادهیبار ا کیکه نزد دیرا د ریچشمش، سا يگوشه  از

 یبه او خوش م دیرس یکرد، در نظر گرفت. به نظر م یکه درطرف مخالف اتاق با چند تا از دوستانش صحبت م

 يلمبرداریکه ف نیتام فکر کرد به محض ا یبگذرد، اما فاصله آن قدر دور بود که نتوان به طور حتم نظر داد. با

 کیتوانست تصور کند که از  یکه از آن حرف زده بود، خواهد رفت. نم يا ییایتمام شود، با مادرش به سفر در

 یاز اوضاع دور م یلذت ببرد، اما بودن با مادرش را دوست داشت، در ضمن مادرش هم چند وقت ییایسفر در

نشست، و به هر سه  یساکت نم يتنها گوشه ا یکشت يتام تو یپس باب د،یایب توانست یهم م یسیماند. گر
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کرد  یآمد، و احساس م یخوشش م دهیا نیاز ا شتریکرد، ب یفکر م شتریگذشت. هرچه ب ینفر آن ها خوش م

 شود. یکه سر حال تر م

. همان لحظه چشمان ختیافتاده است، ناگهان فرو ر ریسا يو يمادرش رو ي رهیکه نگاه خ دیتام د یباب یوقت

و  دیچرخ ریو تماشا کند. سا ستدیتوانست با یم یتام به سخت یپر شد که باب یاقیاز چنان غم و اشت يسوز

تام  یکه باب یبا احساس ریسا ي رهفراموشش شد. چه د،یخواست به لوثر بگو یو هر چه را که م د،یرا د يسوز

 آن بگذارد، آرام گرفت. يبرا یخواست نام یشناخت، اما نم یآن را خوب م

نرفتند. سرانجام، هر دو راهشان را کج کردند، انگار که  گریکدیبه طرف  يو نه و يها گذشتند. نه سوز هیثان

 باشند. افتهی شانیدردها نیتسک يبرا یراه

 

 

 

 

 و دوم ستیب فصل

 

 

و  بای. زنان زستادیبود، ادر آن جا برگزار شده  یکوچک تر محل باشگاه که مهمان يداخل اتاق غذا خور یسیگر

تام مالقات کرد،  یکه با باب یلحظه احساس کرد به شب کی يخوردند. برا یورزشکار در اطراف او چرخ م

 برگشته است.

طور لباس ها را  نیرا هم به او اضافه کرد، و چون ا ياش احساس آشناپندار یمیو قد یآب ییایدر يروین لباس

پاشنه  يکفش ها یاز حد شلخته و نامرتب است. حت شیآن شب ب دیرس یدوست داشت، به نظر م یاز بچگ

جفت  کیرا با  اهشیس يموها ش،یاز هرگونه آرا يعار يرنگش را هم به پا کرده بود و با چهره ا یکوتاه مشک

آن چه  هیخودش را شب یامشب، او نتوانسته بود به راحت يسرش جمع کرده بود. به هر حال، برا يباال پس،یکل

که خودش چقدر آن تصور را دوست داشت. او مخصوصا نتوانسته  ستیمهم ن اورد؛یتام بود، در ب یتصور بابدر 

 یقبل از زمان هیتام را با آن مبهوت کند، بپوشد. درعوض، شب یبخواست با یرا که م یرنگ یبود لباس مشک

 را داشت. ییایشاهزاده رو کیاش نقش  یتام در زندگ یشده بود که باب
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سخت خواهد بود، و تنها چون  یسیگر يتام هرگز متوجه آن نبود که چقدر حضور در مراسم آن شب برا یباب

بود. خودش غرق  دهیتام هنوز او را ند یبوده، مجبور به آمدن شده است. باب شیها تیپا بند به مسئول شهیهم

تام  یاز باب یانداخت. کم یشهور مم گرانیاز باز یکی ادیرا  یسیبود که گر بایز اریبلوند و بس يصحبت با دختر

تام آن چنان  یبر تن داشت که تا ران چاك خورده بود، و باب يچسبان و فوق العاده ا يبزرگتر بود، لباس نقره ا

 قایدق نیاش منقبض شده است. ا ي نهیکرد س یاحساس م یسیگرفتن آن داشت، که گر دهیدر ناد یسخت سع

که همچون خود او آن چنان مسحور کننده  یکرد، زن یبا او ازدواج م يروز تام یبود که باب یهمان زن ينمونه 

 برد. یاش فراتر م یکه او را از زندگ دیدرخش یم

تام هم متقابال او را  یباب یکت او گذاشت. وقت يتام حلقه کرد و سرش را رو یبلوند دستش را دور کمر باب دختر

سابق  سیو رئ کاگویستارگان ش يبو، صاحب مسحور کننده کال یبیاو را شناخت. ف یسیدر آغوش گرفت، گر

کرد  یآورد و تعجب م ادیرا که در روزنامه ها پخش شده بود، به  نیآن دو کنار زم يبو*سه  یسیتام. گر یباب

 دادند. یادامه م گریکدیبا  دیقدر مناسب هم بودند، نبا نیدو نفر که ا نیچرا ا

تعجب را  يجا یتیافتاد. بالفاصله، نارضا یسیکرد و نگاهش به گر تام سرش را بلند یلحظه باب نیهم در

زن  هیکه من هستم!  هیکس نیتام! ا یمنم، باب نیبزندا ادیخواست سر او فر یم یسیدرنگاهش گرفت و گر

 زیرو ببخشه که خودش از قبل همه چ يزیچ يتونه به مرد یکه اون قدر احمق بود که باور کرد م یمعمول

 داشت.

بزند.  دنینتوانست خودش را به ند نیاز ا شیب یسیالبو سرش را باال آورد و به طرف او نگاه کرد. گرک یبیف

 یم کیدرخشان نزد ياردك زشت به دو قو کیرا صاف کرد و به طرف آن ها رفت، انگار که  شیشانه ها

 شود.

 "؟يدیکه پوش هیچ نیا ؟ي. کجا بوديکرد رید". دیرا در هم کش شیو ابروها ستادیتام صاف ا یباب

مورد خطاب قرار دهد. در مقابل  مایگرفت چون قدرت آن را نداشت که او را مستق دهیاو را ناد یبه سادگ یسیگر

مقاومت کرد و دستش را به طرف او  یبیبر فرو کردن چنگال حسادت در بدن ف یاش مبن یدرون يخواسته 

 "اسنو هستم. یسیمن گر"دراز کرد. 

او  يدر چشم ها يحس دوستانه و البته کنجکاو دنیاز جانب زن مقابلش داشت، اما با د يغرور و سرد انتظار

خوشحالم،  دنتیاز د یلیخ"را گفت و در مقابل با او دست داد.  نیا یبیف "کالبو. یبیف"تعجب کرد.  اریبس

 ".دمیشن تینامزد يدرباره  شیپ يهفته  نی. همیسیگر
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باعث شده است که  يزیدانست چه چ یو نم "ه تعجب آور بوده.مطمئنم واسه هم"گفت:  یبه سخت یسیگر

 باشد. یمیگرم و صم نیچن نیزن همچون الهه ها، اما ا نیا

 ".نمیتو رو بب يتونم جاذبه  یقطعا من م"

. دیرس یبه نظر م يکالبو کامال جد یبیکرده است، اما ف یشد، مطمئن بود که شوخ رهیبه او خ یسیگر

 یتام صبر م یمن خودشون رو قانع کرده بودن که باب يکنن. دخترها یرو خراب م زیدوقلوها االن همه چ"

پسر سه  هی شونیکیکه  میبا هر دوتاشون ازدواج کنه. ما چهارتا بچه دار ییجورا هیکنه تا اون ها بزرگ شن و 

 ".هیسوز يپرستار، خونه  هی. االن هم با مشیبا خودمون آورد نیماهه ست، واسه هم

از  ،یمادر صحبت کن ریو ش هیدرمورد تغذ يخورم اگه بخوا یقسم م ،یبیف". دیرس یناراحت به نظر م تام یباب

 ".رونیرم ب یجا م نیا

 ".یکن ی. بهش عادت ميخوش اومد یمتاهل يایبه دن"او زد.  يو به بازو دیخند زیر یبیف

پدرشان قابل کنترل نبودند. با کوچک و شلخته که همچون  ییتام را تصور کرد، پسرها یباب يبچه ها یسیگر

نبودند، احساس  یسیکه مال گر ییتام با بچه ها یناراحت نباشد، اما تصور باب گریتوانست د یخود فکرد که م

 به ارمغان آورده بود. شیرا برا يتازه ا يندیناخوشا

 

 یبیپشت فحدودا چهل ساله و خوش چهره  يکرد، که مرد یحرکت م يداشت به طرف سالن غذا خور تیجمع

 کنیباز يخوا یاگه م زم،یعز"گفت:  دهیآرام و کش ییاو را در آغوش گرفت و با صدا يظاهر شد و شانه ها

 ریاز مد یلیخ ادینمخوب تو جمع هست،که به نظر  ستیجاشه. امشب چندتا فوتبال نجایا ،يریبگ دیجد يها

 "باشن. یراض مشونیت

نگاه کرد که  یرداند و به مرد پشت سرش چنان با مهربانمتوجه شد. همان موقع، سرش را برگ عیسر یبیف

 معنا را نداشت. نیانداخت، اما هم یم یینگاه ها نیبه او چن یتام گاه یکند. باب هیخواست گر یم یسیگر

 "اسنو هستن. یسیگر شونیتام بوده. دن، ا یباب یهمسرم، دن کالبوئه. قبال مرب نیا ،یسیگر"

گفت  یم یکی"تام چرخاند.  یسرش را به طرف باب "خوشبختم، خانم اسنو. ندنتویاز د"لبخند زد.  کالبو

رو  شونیقراره ا ی. کیازدواج کن یگرفت میشه باالخره تصم یسوپر استار. باورم نم يجاست، آقا نینامزدت ا

 "مالقات کنم؟

 "تامه. ینامزد باب یسیگر"دستش را گرفت.  یبیف
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 دیریمن رو بپذ تی. تسلدیایبه نظر م یپس، جالبه. و شما هم خانم خوبخب، "تعجبش را پنهان کرد.  عیسر کالبو

 يمعموال در بحث ها یسیجو را آرام نکرد. گر یلیخ ،یشوخ قیپوشاندن اشتباهش از طر يتالشش برا "خانم.

کرد که زبانش به سقف دهانش  یم سشد، اما حاال احسا یبد، خوب ظاهر م يها تیدر موقع یحت ،ینیچن نیا

 است. ستادهیو در مقابل آن سه نفر، کودن، خسته کننده و ساکت ا ه،دیچسب

 ".میچند کلمه با هم صحبت کن یسیمن و گر د،یببخش قهیدق کیاگه ما رو "تام صحبت کرد:  یباب باالخره

 ".رمیبگ کنیچند تا باز نن،یکه همه سرجاشون بش نیخوام تا قبل از ا ی. من مدیبر"آن ها را به جلو راند.  یبیف

طاقت  یمطمئن بود که سخنران یسیبرد. گر رونیب يرا گرفت او را از سالن غذا خور یسیگر يتام بازو یباب

و برآمده  یگوشت یدماغ ره،یت يدرشت اندام، با موها يکه تنها شوند، مرد نیخواهند داشت، اما قبل از ا ییفرسا

. یکنیازدواج م يدار دمی. شنی.تیب ،یرفت یاز دستم در م یداشت"انداخت.  ریتام را گ یکوچک، باب یو دهان

 "خانم خوشبخت؟ نیکجاست ا

در پنهان  یآن مرد،مثل کالبو مهارت "همون خانم خوشبختن. شونیا". دییرا به هم سا شیتام دندان ها یباب

او  يرا دور شانه ها شیتام بازو یاحساس کرد که باب یسیکردن احساساتش نداشت و کامال بهت زده شد. گر

 دارد. یمحافظت ي بهکار جن نیکرد که ا یشناخت، فکر م یقه کرده است، و اگر او را خوب نمحل

 ".میکرد یم يخط حمله بود، و ما دو تا با هم باز کنیباز يادیهستن. مدت ز دروتیب میج شونیا ،یسیگر"

 ".یسیخوشحالم، گر دنتیاز د"کامال مشهود بود.  دروتیب یناراحت

خواد حکم رو بده. شما  یپاستور فرانک م"به پاسخ دادن، منع کرد.  اجیرا از احت یسیو گر ،دیآن ها پر انیم لوثر

 ".دییدو تا، بدو

 یتام را احساس کند. باب یباب تیتوانست عصبان یم یسیگر د،یکش يلوثر آن دو را به سمت سالن غذاخور یوقت

 ".میکن یکار رو نم نی. فکر نکن که امیزن یمورد حرف م نیبعدا در ا"گوشش به او اخطار داد.  ریتام ز

خوش گذشته است. هنوز از  هیبه بق دیرس یاگر چه به نظر م د،یانگار شام ساعت ها طول کش ،یسیگر يبرا

دانست که  یبلند شدند، و او م زهایخوش و بش دور م ينگذشته بود که مهمانان برا يزیچ یاصل يسرو منو

تام درك  یدوستان باب زا کی چیمطمئن بود که ه یسیده است. گرموضوعات بحث آن ها ش نیاز مهم تر یکی

که  یبند کرده است، مخصوصا کس يگنجشک کوچک و خسته کننده ا نیکردند چرا او خودش را به چن ینم

 قدرت تکلمش را هم از دست داده است.
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کرد که  یتام هرگز باور نم یاباو را آشکارا خجالت زده کرده بود، و ب یسیتام نشان نداده بود، اما گر یباب اگرچه

توانست  یتام نم یخواست او را ناراحت کند. باب یاالن هم نم یحت یسینکرده است. گر يکار نیاو عمدا چن

و  کیش يبود که امشب نتوانسته بود لباس ها لیدل نیکه به هم ،یسیکه هست، نباشد؛ درست مثل گر يزیچ

 کند. بایز یشیمد روزش را بپوشد و آرا

 يبه جا یسیکرده و متعجب شده بودند. انگار گر زیآم نیتوه يتالروزا  نسبت به ظاهر و سکوت او رفتار مردم

خواست بداند که  یم يباشد، در مقابل آن ها مست ظاهر شده است. سوز دهیپوش يبد يآن که فقط لباس ها

عقلش را از دست داده  ایتا بپرسد آ بوددنبال کرده  ییچندلر او را تا دستشو ینه، تول ایشده است  ضیاو مر ایآ

تام، او را  یو به خاطر خجالت زده کردن باب دهیاو را د رونیجو در راه ب ياست، و تر افتهیطور حضور  نیکه ا

 سرزنش کرده بود.

 ".میستینامزد ن گهیتام د یمن و باب"تحمل کند.  نیاز ا شیتوانست ب ینم یسیگر

 

رو  گهیدونن که شما دو تا چقدر همد ی. همه مستیدرست ن نیا ،یسیا، گرام"جو از تعجب بازماند.  يتر دهان

 ".دیدوست دار

 راهش را کج کرد و از ساختمان فرار کرد. یخارج از تحملش بود. بدون کالم گرید نیا

ساختمانش باال  یرونیب يکه از پله ها دیرا شن ییچکمه ها یمتوال يضربه ها يساعت بعد، صدا کی کینزد

 کشیو دامنش را به تن داشت. در اتاق تار دیکه به در خورد. هنوز بلوز سف ی، و بعد مشت محکمآمدند یم

 انیم یروشن کرد، و دست یاغبلند شد، چر یصندل ي. از رودیایاش کنار ب ندهیداشت با آ ینشسته بود و سع

رفت و در را  رونیاتاق بکرد خودش را مرتب کند، از  یم یکه سع ی. در حالدیکه حاال باز بودند، کش شیموها

 باز کرد.

کرد،  یبود و خال فضا را با حضورش پر م ستادهیاو، آن چنان که ا دنیمدت، هنوز هم از د نیاز تمام ا بعد

و او  دند،یدرخش یدور دست م يرنگش هم چون ستاره ها یاسی راهنیالماس پ يگرفت. دکمه ها ینفسش م

 .دیرس یور به نظر نمد یسیگر ینیزم يایاز دن نیچن نیا چوقتیه

 "؟یضیمر زم؟یشده عز یچ"نه نگران. کالهش را برداشت و وارد شد.  ندیبب یانتظار داشت او را عصبان یسیگر

 دنده بود و سرش را تکان داد. کیبله، اما او سخت و  دیخواست بگو یاز وجودش م ییبدجنس و ترسو بخش
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بود  يچه کار نیا یپس بهتره بهم بگ"ا او روبه رو شود. محکم در را بست و برگشت تا ب يتام با ضربه ا یباب

. آخر سر هم به دنیکه انگار زبونت رو بر یکن یبرخورد م يبعد هم طور ،يایمرده ها م نی. عيکه امشب کرد

 ".ندون یشهر م يهمه  گهی! االن دمیستینامزد ن گهیکه د یگ یجو م يتر

را  شیکند تا زخم ها دایآرام پ ییشهر را ترك کند و جا نیخواست ا یخواست با او بجنگد. فقط م ینم یسیگر

را که او بخواهد به او ببخشد، اما  يزیتوانست هرچ یبفهماند که م یتوانست به باب یببخشد. چگونه م امیالت

 نداشته باشد؟ يکه مزد یفقط در صورت

کنم که.  ینم يباهات باز یالسو ستیب ،یسیگر"شد.  تشیتمام جذاب نیگزیشد. خشم، جا رهیتام به او خ یباب

خوام بدونم چرا امشب رو واسه  یکنن ول کردم اومدم، و م یم یرو که دارن بهم لطف بزرگ يادیز يآدم ها

 ".يشرمنده کردن من انتخاب کرد

 ".يد یتو بهم حقوق م دمیامشب فهم"

 "؟یخب که چ"شد.  دایدر چشمانش هو اطیاحت ينشانه ها نیاول

 یجلوه دهد و آن را مختومه اعالم کند، نشان م تیموضوع را کم اهم نیکرد ا یم یسع یتام حت یکه باب نیا

 يلحظه ا يبرا یتوانست حت یچطور م یسیکرد. گر یتر م قیکرد و درد را عم یداد که چقدر کم او را درك م

 "!یتو به من دروغ گفت "تام او را دوست دارد؟  یباور کند که باب

 "داده باشم. یحیتوض ه،یتو ک يکه کارفرما نیا يدرباره  ادینم ادمی"

کار  نیداشتم، اما به هر حال ا یچه احساس رمیکه بخوام از تو پول بگ نیاز ا یدون یمن رو دست ننداز! تو م"

 ".يرو کرد

 ".ی. پولش هم گرفتيکرد یتو واسه من کار م"

 "مش بدم.گشتم تا انجا یم يدنبال کار دیتام! من با یدر کار نبود، باب یشغل"

 ".یگلف آماده بش يمسابقه  نیتا واسه ا يکرد یمسخره ست. تو تمام ساعت کار م"

 "گرفتم! یحقوق م یچیه يمن واسه  ؟یقبل از اون چ ي. تمام وقت هاشهیفقط واسه چند روز پ نیا"

 نیا يدونم تو چرا دار یو من نم ست،یطور ن نیا"انداخت.  یصندل نیتر کینزد يتام کالهش را رو یباب

 یمن به کس ،یگ یم یتو چ ستیکردن و، برام مهم ن ی. اون ها داشتند اخراجت میکنیموضوع رو گنده ش م

 ".یسادگ نیداشتم که واسه م کار کنه. به هم اجیاحت
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 "واسه ت کار کنم؟ یازم نخواست مایچرا مستق ه،یسادگ نیاگه به هم"

 "؟يدار نیریآسپ"اتاق رفت.  يانتها يتام شانه باال انداخت و پشت کانتر آشپزخانه  یباب

 "گم نه. یکه م یدونست یچون م"

من  ریتقص نیکرد و ا یداشت تو رو اخراج م لوی. وهیبحث مسخره ا"را باز کرد.  نکیس يباال نتیتام کاب یباب

 "بود.

 هستم که تیکفا یاون قدر ب يکرد یچون فکر م يمن رو استخدام کرد يدلسوز يتو هم از رو نیبنابرا"

 "نتونم از خودم مراقبت کنم.

 ی! دارم سعچونیمن رو نپ يقدر حرف ها نیطور نبود. ا نیاصال ا"ها را متوقف کرد.  نتیتام گشتن کاب یباب

 ".هیفهمم مشکل چ یمسئله برخورد کنم، اما نم نیکنم با ذهن باز با ا یم

 "يردنک یتوجه یداشت، اما حت تیمسئله چقدر واسه م اهم نیا یدونست یتو م"

که  یبازگشت و در حال منیتام کانتر را دور زد و به طرف اتاق نش یزند. باب یحرف م یسینه انگار که گر انگار

 يهردو يواسه  یزمان خوب دیکنم، و شا یمسئله رو تموم شده فرض م نیمن ا"آورد، گفت:  یکتش را در م

لس  رمیر یم گهیدو هفته د"اخت. اند یصندل يکتش را رو ".میزیبر يتر یدائم يماست که برنامه ها

انجامشون  يکه االن هم دار ییتمام کارها يتمام وقتم تو اریگرفتم تو رو به عنوان دست میآنجلس؛ و من تصم

کار هام  يندارم که به همه  ی. من وقترمیگ یاستخدام کنم. و دوباره شروع نکن که من حقوق نم ،يد یم

 ".مصحنه که در روز ده ساعت رو  یبرسم، در حال

 "کار رو بکنم. نیتونم ا یمن نم"

 يرو ".میکن یکه توش زندگ یکن دایپ ییجا هیاون جا و  يزودتر بر يچند روز هیخوام  یازت م قت،یدر حق"

 یطور فکر نم نیباشه، تو ا یخوب ي دهیکنم استخر ا یفکر م "گذاشت.  زیم يرا رو شیمبل نشست و پاها

 یکیبخر؛  نیماش هیخودت  واسه ،ییاون جا یداشته باشه. وقت یم انداز خوببگرد که چش ییجا هیدنبال  ؟یکن

 ".میالزم دار گهید

 "نکن. يطور نیتام، ا یباب"

حراج ممنوع!  يمغازه ها ،یسیکنم. گر یحساب باز م هی نیواسه هم ،يبردار يشتریب يلباس ها دیو تو با"

 ".يخر یها رو م نیو بهتر ویبه رودئو درا ير یصاف م
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 "!امیمن با تو لس آنجلس نم"

کنم  شیخوام الزام یتو... من نم يها دهیا نیاساس ا"کرد.  راهنشیپ يتام شروع به باز کردن دکمه ها یباب

 نمیو بب یدم که بهش فکر کن یها مسخره ست، اما بهت اجازه م زیچ نیا يکنم همه  یچون هنوز هم فکر م

ساعت پنج  دیمن فردا با"مبل بلند شد.  يگذاشت و از رو نیمز يرا رو شیپاها ".يایباهاش کنار م يچطور

 ".میاالن بخواب نیگلف خودم رو مسخره کنم، بهتره که هم نیفردا تو زم يخوا یپس اگه نم زم،یشم عز داریب

 را کم کرد. انشانیم يسپس فاصله 

 "گم. یم یمن چ يد یتو اصال گوش نم"

و او را به  ".یزن یحرف م یلیکه خ نیبه خاطر ا"را محکم گرفت.  تام او یکرد عقب برود، اما باب یسع یسیگر

 طرف اتاق کشاند.

 "لس آنجلس. امیمن نم"

 .ستادیا یسیرا درآورد. گر شیتخت نشاند و کفش ها ياو را صاف رو بایتقر ".يایمعلومه که م"

 "تام. گوش کن. یکنم، باب یخواهش م"

 . "کن، مگه نه؟ میاضر یبگ یخواست یم"تام به او نگاه کرد. یباب

 "آره، اما..."

تخت انداخت و خودش هم به او  يرا رو یسیگر ".یسیحرف نباشه گر گهید"او را گرفت. يتام بازو یباب

 .وستیپ

 نداشت. یاحساس خوب یسیگر"صبر کن!"

 "واسه صبر کردن وجود نداره یلیدل"

 "خوام. یرو نم نیمن ا"زد:  ادیفر یسیگر

 ".يخوا یده، اون وقت مبه من وقت ب قهیدق هی"

گفتم دوست ندارم! "متنفر بود.  نیاز ا یسیکرد تا با او صحبت نکند، و گر یکار استفاده م نیتام داشت از ا یباب

 "ولم کن.

 ینم يسرش قرار گرفت و اصال احساس آزاد يباال یسیچرخاند که گر يتام او را محکم گرفت و طور یباب

 "خب. لهیخ"کرد. 
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 "نه!"

 دوباره او را چرخاند. ".ریرو بگ متیتصم"

 "بس کن!"

 ".یدون یخودت هم م ،يخوا یرو نم نیتو ا "تام او را محکم نگه داشت.  یباب

 .دیدستش را مشت کرد و با تمام توانش بر پشت سر او کوب یسیگر

 ادیفر یناراحت . بادیکرد، سرش را با دست مال یکه او را رها م یو در حال دیاز درد کش يادیتام فر یباب "آخ!"

 "؟یکن یم يطور نیچرا ا"زد: 

هر چه را که به  یسیگر د،یتام دراز کش یباب ی. وقتدیکوب یبا وجود درد دستش، به او مشت م یسیگر "احمق!"

 یتام دستانش را جمع کرد تا از ضربات او دفاع کند، و وقت یبه طرف او پرتاب کرد. باب د،یرس یدستش م

 کرد. یمهار او نم يبرا یشد اما تالش یبلند م ادشیکرد، فر یبرخورد ماز آن ها به او  يتعداد

 "! آخ! چته؟یبس کن! درد داره لعنت"

نشست. آن قدر  شیشئ را هم پرتاب کرد و سر جا نی. آخردندیلرز یاز درد م یسیدستان گر "لعنت بهت!"

به  یسیان دادن قدرتش بود، و گرنش يتام از رو یکرد. کار باب یاش درد م نهیلباسش را چنگ زده بود که س

 بود که در آن لحظه از او متنفر بود. لیدل نیهم

 شد. رهیسرش برداشت و محتاطانه به او خ يتام دستانش را از رو یباب

 یکرد که به سخت یبود، برداشت. دستانش آن قدر درد م زانیرا که پشت در آو شیبلند شد و ردا یسیگر

 توانست آن را بپوشد.

 ".میباره صحبت کن نیبهتره در ا دیشا ،یسیگر"

 ".رونیجا برو ب نیاز ا"

تخت  ي. دستانش را در آغوشش جمع کرد، گوشه دیکرد، شن یاو را که اتاق را ترك م يتخت و قدم ها يصدا

 زیاما هرگز تصور نکرده بود که همه چ د،یآ یم شیپ يروز نیدانست چن یکرد. م هیآرام گر ينشست و با صدا

 تلخ تمام شود. نیچن نیا

 "گفتم برو"شد.  دیاش تشد هیتام دوباره به اتاق بازگشته است، گر یمتوجه شد که باب یوقت
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آرام و گرفته  شیدستان او فشار داد. صدا نیشده بودند ب دهیچیحوله پ کیرا که داخل  یخی يتام تکه ها یباب

 "شه ورم نکنن. یم باعث نیا"زند.  یحرف م یآلوده و به سخت ییبود، انگار که از جا

گرم و  شهیتاك نگاه کند. عشقش نسبت به او هم یتوانست به باب یشد چون نم رهیخ خی يبه بسته  یسیگر

 "کنم برو. یخواهش م"خوب بود، اما االن احساس غم داشت. 

 يرمتاسفم. هر کا ،یسینکرده بودم. گر يکار نیچن یبا زن میوقت تو زندگ چیه"زمزمه بود.  کی هیشب شیصدا

 "رو اتفاق افتاد جبران کنم. یدم که هرچ یباشه انجام م ایتو دن

حرف  نیکردم که ا یم يکار دیو با ،يایکه با من نم یتونستم بشنوم بگ ینم"فرو رفت.  یسیکنار گر تشک

 هینداره که به خاطر  یلی. دلمی. ما دوستمیداشت یما با هم اوقات خوب ؟یکن یم يطور نیچرا ا ،یسی. گریرو نزن

 ".میسوتفاهم تمومش کن

 يزیچ". زمزمه کرد: ردیغم چشمان او قرار بگ ریتام نگاه کند و تحت تاث یبه خودش اجازه داد که به باب باالخره

 "تونم باهات باشم. ینم گهیسوتفاهمه. د هیاز  شتریب

 يلمبرداریفکه  نیبه محض ا نمیگذره. تو فکر ا یبهمون خوش م ی. تو لس آنجلس کلیتون یمعلومه که م"

 ".ییایسفر در هی میتموم بشه، مامان رو ببر

کند که هر چه را در قلبش هست  دایپ یداشت تا شجاعت اجیروراست باشد. احت دیدانست که با یم یسیگر

کرد، هرگز  یکار را نم نیکه اگر ا نیا يکند، بلکه برا یرا عوض م يزیکرد چ یکه فکر م نیا ينه برا د،یبگو

 یبه زبان م دیکه با یکلمات نیشود. به چشمانش نگاه کرد و شروع کرد به گفتن سخت تر توانست خوب ینم

 "تام، من دوستت دارم. از همون اول دوستت داشتم. یباب"آورد. 

 نیتام تمام ا یکه باب دیفهم یسیبود. گر گرید یآسان او، زخم رشیتام از اعتراف او تعجب نکرد، و پذ یباب

 نشان نداده بود. یهرگز عکس العمل االتش،یدانسته، و بر خالف خ یمدت احساس او را را م

 

 

 نکرد.  یتالف "تام اصال ی، باب شیاهایرا احساس کرد و برخالف رو زیتمام مدت همه چ یسیگر

 يتجربه ا نیهمچ ". من قبال زمینداره ، عز یبیع ". دیکش یسیگونه گر يتام انگشت شستش را رو یباب

 ". میمشکل رو حل کن میتون یداشتم و ما م

 "؟يزیچه چ يتجربه  "سوهان گوشخراش بود يمثل صدا یسیگر يصدا
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 ".نیتجربه ا "

 "گن دوستت دارن؟ یکه بهت م ییزن ها يتجربه  "

 ی. تو ممیدوست باش میتون یکه ما نم سین یبه اون معن نی. ازاسیاز همون چ یکیفقط  نیا یسیاه، گر "

 "که تا حاال داشتم. یشبا یدوست نیبهتر "بایتقر یتون

 .دیکش یرا به گونه اش م شیکه بداند ناخن ها نیتام بدون ا یباب

که همه  یتا وقت نه،یگرفتم ا ادیسال ها  یرو که من ط يزیرو خراب کنه. چ يزیچ دینبا نیا ،یسیگر نیبب "

تونن  ی. مردم مستین زایجور چ نیبه جنجال به پا کردن و ا يازیکنن ن تیموضوع ادب رو رعا نیدر مورد ا

 "دوستت باشن.

که بهت ابراز عالقه  ییتو هنوز با تموم زن ها "در دستان لرزانش فرو رفتند.  خی يمکعب ها يها گوشه

 "؟یکردن، دوست هست

 دیبا گهیکنم که د یفکر نم "خوام با تو هم همون طور باشم. االن، من واقعا یاون ها. و م يهمه  "بایتقر "

 ". ینیب یشه. م یدرست م زیو همه چ مید ی. ما به همون شکل ادامه م میبزن مورد حرف نیدر ا

به  ازین یسیبود. اگر گر یاجتماع ییرسوا کیتام  یباب يناراحت کننده بود برا یسیگر يبه عشق که برا اعتراف

 یاحساس کرختکرده بود و  دایدارد االن به آن دست پ یاو چه ارزش کم يداشت تا بداند که برا يشتریب لیدال

 "کنم؟ یقبول م يداده بود شنهادیرو که پ يکه کار یکن یتو هنوز فکر م "کرد.  یو حقارت م

 ".یکار رو نکن نیاگه ا يا وونهید "

 "؟ ستیطور ن نی. ا یستین یچیتو متوجه ه "از اشک شدند.  زیلبر چشمانش

 "–االن  یسیگر "

 "گردم. یبر م يگراند ویدو شنبه من به نکنم .  یمن کار رو قبول نم "گفت  یبه نرم یسیگر

 ". میکن یمورد صحبت م نی؟ باشه . در ا یستین یحقوق راض نیبه ا "

و  ریمژگانش سراز انیاشک از م ". یدون یرو در مورد عشق نم زیچ نیتر یهیاز حرفات معلومه که تو بد "

 د،یکش رونیشده بود را از گردن ب ختهیکه انگشتر مسابقات سوپر بال به آو يریشد. زنج يجار شیگونه ها يرو

 یفروش یمونم. ول یمرگم عاشق تو م يتام من دوستت دارم و تا لحظه  یباب "تام فشرد. یو به کف دستان باب

 ".ختمیبه پات ر گانینبودم . من تموم مدت عشقم رو را
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ماه متوقف شد ، فقط  يتماشا يراه برا مهیقدم برداشت . ن اطیح يآهسته و آرام به سو ییتام با گام ها یباب

 رایکار نکرد، ز نیرا صرف ا يادیخواست مدت زمان ز یاو را تماشا کند، اما آن طور که م یسیگر نکهیا يبرا

کرد  یخود را مجور م یداد ، در حال مهادا یدر پشت يبا مشکل مواجه شد. راهش را به سو دنینفس کش يبرا

که در  يخشک بود. انگشتر یلیخ شیالش کرد سوت بزند اما گلوت یسرعت نبخشد. او حت شیکه به گام ها

ممکن  يجا نیبکشد و به دورتر رونیرا ب یلعنت ءیخواست آن ش یسوزاند و دلش م یبود، رانش را م بشیج

 پرتاب کند.

را  زیهم فشرد. همه چ يبسته اش را رو يداد و پلک ها هیدر را بست و سپس به آن تک د،یبه خانه رس یوقت

کرد، او  یبود که همه را رد م ی! او کسیکار را کرده است. لعنت نیدانست چگونه ا ینم یب کرده بود حتخرا

 یسی. گردیرا نفهم نیا یسی! اما گراندبرس انیرا به پا يرابطه ا دیگرفت که چه وقت با یم میبود که تصم یکس

را از دست بدهد،  يرینظ یشانس ب نیتا ا احمق باشد دی. انسان چه قدر بادیفهم یرا نم زهایچ نیهرگر ساده تر

 بازگردد؟ یخال يکوچک و دورافتاده با بستر يتا به شهر

همه  یسیکرد. گر یمورد احساس گناه م نیدر ا دیآشپزخانه حرکت کرد. نبا يرا از در جدا کرد و به سو خود

تام  یتش داشت، البته، باباگر دوس یتام. حت یرا خراب کرده بود و عذاب وجدان متوجه او بود نه باب زیچ

لحظه به احساسات او فکر  کی يراب یسیگر ایبدهد. اما آ رییتوانست اصل خود را تغ یدوستش داشت اما نم

 یلیکرد که خ یفکر م یسی. گردیگنج یداد در مغزش نم یم تیاهم یسیکه به گر قتیحق نیکرده بود؟ ا

بود  یدوست نیبهتر یسیتام نداشت. گر یسات بابدر لگدکوب کردن احسا يدیترد نیحساس است اما کوچکتر

 ن موضوع را نداده بود.یبه ا دنیشیکه تابحال داشت اما به خودش زحمت اند

که با ترك کردنش او  دیفهم یم یسی! اگر گریبرخورد کرد . لعنت واریکه در اتاق خواب را باز کرد با د یهنگام

قابل قبول نخواهد  شیمسئله برا نیکه ا دانستیم رایکرد ز یم فکر زیکند، حتماً دوباره به همه چ یرا نابود م

 ییدانست که او فردا در گردهما یتام م یاما باب ردگفته بود که تا دوشنبه آن جا را ترك نخواهد ک یسیبود. گر

داد. خوب،  یرا انجام م فشیوظا شهیبه عهده اش بود و او هم لتیکوئ لزیاربر ه يالتار رایخواهد بود ز

 ظرش خواهد ماند.منت

 ياز دوست دختر ها يقبل از خواب با برونو تماس خواهد گرفت و از او خواهد خواست که با مجموعه ا امشب

باشد. بگذار  بایز یزنان يدر احاطه  ییداشت فردا شب در گردهما میاش به آن جا پرواز کند .او تصم یمیقد
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شب بو مجبور به نشستن در گوشه  لکه مانند گ ینگامرا از دست داده است. ه یاسنو بداند که چه کس یسیگر

 يزیهمان چ قتیحق نیاند ، عقل به سرش باز خواهد گشت. ا دهیباشد که به او چسب یزنان جذاب يو تماشا يا

جلب توجه اش تالش خواهد  يبرا یسیتام بفهمد گر یکه باب نیداشت. قبل از ا اجیبه آن احت یسیبود که گر

دوست،  کیتام او را به عنوان  یکه باب ییشده است. و از آن جا ضعو مشیگفت که تصمکرد و به او خواهد 

 دوست داشت ناراحتش نخواهد کرد. 

طور  نیا "درس خود را فرا خواهد گرفت. حتما یسی. فردا شب گرستیبه تخت خواب خود نگر نیغمگ یحالت با

تام دنتون را ترك نخواهد  یباشد باب یعقل ياکه در سالمت کامل قو یزن چیکه ه دیخواهد شد. او خواهد فهم

 کرد.

 

 

 و سوم ستیب فصل

 

 

گلف ممکن در  يباز نیکه به نام خودش بود ،بدتر یگلف يباز يتام در دوره  یباب ،یسیگر يلطف لجباز به

با دوستانش شد، و مزاح آن ها فقط  يناچار به تحمل طعنه ها جهیاش را به سرانجام رساند. در نت یتمام زندگ

 اش کمرنگ شد. يخبر به هم خوردن نامزد

خود و زنان  يتوانست به گفت و گو یآن قدر داغان بود که به سخت د،یرس ییاو به گردهما یشب وقت آن

 هیاست که پس از بورس نیکه در فکر ا نیفرستاده بود ادامه دهد. آمبر با گفتن ا کاگویکه برونو از ش یجذاب

 ياعالم کرد که عضو نیارمموفق بود، ش یبخواند کم يولوژیکروبیم يه رشت ،یشدن همراه با رقص خارج

 ییاشاره ها تونیاست و پا نیمانند ا يچرند ای house of the international pancakeمهم در 

کند،  کمنیا يبه ترو میخواست هر سه آن ها را تقد یتام م یکرد! باب یمزخرف م یجهت بردن مسابقه فوتبال

 کرد. یتحمل م ودخ کیآنها را در نزد دیبا یسیعقل آوردن گربه  ياما برا

 ي. خانم ها لباس هاافتی یدر آن ها نم تیجذاب يتام ذره ا یبودند اما باب یاز برونو ، زن ها عال ریتقد جهت

که د  يا هیچروك همراه با تاپ گلدار و چف نیمخصوص به خود را به تن کرده بودند: آمبر در ج یمعتبر غرب

با دامن  نیکه تا نافش کوتاه بود و شارم يدر لباس دختران کاباره ا تونیاش پنهان شده بود، پا نهیف سرشکا
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انداخت متوجه شد که همان  یسیبه گر ینگاه میکه او ن یبود. هنگام هیبدون حاش "دختران وسترن که کامال

توانست از  یتولد به تن داشت، نم ادبودیصبح در مراسم  روزیرا به تن دارد که د یکتان زرد رنگ یلباس رسم

 که حالش را بهتر نکرد. ياز هر سه آن ها بهتر است، مالحظه ا یسیگر هموضوع صرف نظر کند ک نیا

شرکت کنندگاه در  يبرا یخصوص مهین یدورتر از شهر صورت گرفته و مجلس لیما نیچند ینیدر زم ییگردهما

از شهر  میعظ یتی، که جمع heavenfest تهیکم يعضا، و اblood moonتورنمنت گلف بود، افراد گروه 

 یپس افراد مشهور م دنداشتن یراه ییگردهما نیها در ا ستیتام تور یدادند. به اصرار باب یم لیرا تشک

 یافراد محل يکه برا يزیداشته باشند، چ یواقع یکه مجبور به عکس گرفتن باشند جشن نیتوانستند بدون ا

آن برندگان تورنمنت گلف را  یتام ط یبود که باب يشب هنگام مراسم معارفه ا یرسمممنوع بود. تنها مراسم 

در شب در رفت و آمد بودند تا  یبودند و افراد محل دهها فراموش نش ستیتور انیم نیکرد. در ا یاعالم م

 ،یربو غ یمحل یقیموس يباندها و،یدر رود يرود: سوارکار یم شیپ یمطمئن شوند مراسم در شهر به خوب

 پخش غذا.

محوطه رقص موقت  کیبودند و  یرنگ ياز چراغ ها دهیموجود در مزرعه پوش يدر اطراف خانه  درختان

 ي رهینگاه خ گرید يکوچک و جمع و جور جهت مراسم معارفه برقرار شده بود. بار ییاسطبل با سکو کینزد

جهت لحاف  ییآزما تبخ يها طیبل یسیکه گر ییرقص جا نیزم يبه گوشه  زیم يتام راه خود را از رو یباب

چنان او را  یسیگر دنیکرد، و د دایرساند پ یرا به فروش م لزیشده دست دوز، ساکنان اربر ه يقالب دوز يها

 کرد که بالفاصله نگاهش را برگرداند. عیسر یاز احساسات زیلبر

وار خود را به  ورتمهیجو  يبا تر همراه يباد ".یاومد در قسمت نه مشکل داشت ی. امروز به نظر می. تیب ،یه"

آبجو در دست  يمحتو یکیپالست یوانیبه تن و ل یغرب يو بلوز ها نیآن ها شلوار ج يکنار او رساند، هر دو

 داشتند. 

 ؟ی. رو داشته باش ی. تیخوشگل ب يدوستا يهوا قهیدق هیشه  یم يطور. باد نیقبل از قسمت نه هم هم "

به زنان جذاب  زیه یکه نگاه یجو در حال يتر ".میبا هم حرف بزن يمورد بازدر  دیماهر با يآقا نیمن و ا

 جمالت را به زبان آورد.  نیتام نگاه کرد ا یانداخت و سپس به باب

جو با گرفتن  يجو بود اما تر يبا تر یخصوص ییخواست گفت و گو یتام در آن لحظه م یکه باب يزیچ نیآخر

که  نینگذاشت. به محض ا یاو باق يبرا يگرید ينرده ها چاره  يبه سو نگرایو کشاندن او دور از د شیبازو
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. مگه نه؟ به یکن یچه کار م یسیبا گر یدون یتو م"دور شدند او را بازخواست کرد  گرانیاز معرض گوش د

 "شکل؟ نیبه ا تیهم زدن نامزد

 "رو به هم زدم؟ مونیاون گفته من نامزد"به او نگاه کرد  یتام بابدخلق یباب

 نیشما مشترکاً به ا يرو گفت که هر دو نیزد. فقط ا یامروز صبح که من باهاش حرف زدم به زور حرف م"

 ".نیکه رابطه رو تموم کن دیدیرس جهینت

 "معناست که من تمومش کردم؟ نیبه ا نیکه ا يو توفرض کرد"

 "؟يکار رو نکرد نیتو ا"

 "به جهنم، نه."

 "باهات بهم زده؟ یسیگر یگ یم يدار"

 .دیپهن شده بود گرد شیکه برا یمتوجه دام رید یلیتام خ یباب

 "کنه. یکس من رو ول نم چیالبته که نه. ه"

رو  ییآدم از جنس مونث بال هیمقدس! باالخره  یولت کرده! موس یسیکار رو کرده. مگه نه؟ گر نیا یسیگر"

آسمان  يسر را به سو عیوس يشخندیبا ن ".آورد یم گرانیتام آورد که اون سر د یسر باب زیالبته به مقدار ناچ

 ".حیمس یسیع ایممنونم "بلند کرد 

 نی! امینبود ینامزد واقع "که ما اصال يبود دهیتا حاال نفهم یعنی! اون باهام بهم نزده.  يشه دست بردار یم"

جو از آن  يکه تر یقتیحق "دست از سرم بردارن. گرانیکه من در شهر هستم د یبود که تا وقت يباز هیفقط 

 .دقابل وصف موجب حالش شده بو ریغ يا وهیساخته بود به ش يا فهیلط

کار رو  نیدم. که ا ینم یتیاون عاشقم باشه اما... من به اون اهم دی! خوب، شامیرو دوست ندار گهیما همد"

که  ستین ییهاجو، اون از زن  يکه وجود دارن. اما عشق؟ تر هییزن ها نیاز بهتر یکی "بایکنه؟ اون تقر ینم

 "مورد پسند من باشن.

 ینم رستانتیاز دوران دب شتریجالبه. تو در مورد زن ها ب"به او انداخت.  کنواختیو  یطوالن یجو نگاه يتر

بزرگ  يخوا یم یتام ک یباب"با غم نگاهش کرد. ".یهاپر کنار گذاشت يکه من رو به خاطر شر یوقت ،یدون

 "؟یش
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شد. چرا  رهیاز پشت به او خ یاز رنجش و بدبخت یبیتام با ترک یك کرد. باباو را تر يگریحرف د چیه بدون

تا  خت؟یگونه به هم ر نیاو ا یتام مقصر است؟ و چه وقت زندگ یرفتار کرد که انگار باب يجو به گونه ا يتر

فکر بود  نیاکرده بود اما اکنون در  اغانرا د شیبود که زانو يکرد که روز نابود شدنش روز یاواخر فکر م نیا

 با لباس رقص در خانه اش ظاهر شد. یسیرخ داد که گر یزمان یکه فاجعه واقع

گفت  یتام به آن ها خوش آمد م یاو آمد. همان طور که باب يکرد به سو یرا حمل م سیبا آنتون که الو یناتال

بود و ساعتها  هدیهم هست. او پشتش را بدون پوشش د یاست، زن خوب ییبایفکر کرد که چه زن ز نیبه ا

بود که آن ها مجبور  روزید نیو هم ودکرده ب کیشده بود ،به او شل زیرا نوازش کرده بودند،با او گالو گریکدی

 یکرد، حت ینم یکیتام به او احساس نزد یبا هم بودند، اما باب ادیز یشده بودند باهم در رودخانه بپرند. او و ناتال

  بود. کینزد یسینصف آن چه که به گر

برقصند.  نشیرا در آغوش گرفته تا والد سیبا هم گپ زدند و او متوجه شد که الو يسه آن ها چند لحظه ا هر

 نیشمیدستمال گردن ابر دنیتام کالهش را آزاد کرد، شروع به مک یباب یکالهش را گرفت و وقت يبچه لبه 

حساس بود اما  شیبه لباس ها شهیهمتام  یبود. اگرچه باب دهیچیتام دور گردنش پ یکرد که باب یرنگ یمشک

داد و او  یم ینیریو ش یزگیپاک يصرف رها کردن لباسش کند. کودك بو يادیز يدفعه نتوانست انرژ نیا

 در درونش احساس کرد. بیعج يدرد

 

از  یکیو خود را پشت  دهیتام تظاهر کرد که آن ها را ند یآمدند، اما باب یاو م يجذاب به سو يها زن

با خودش خلوت کند و خودش را جمع و جور کند.  يکوچک آن اطراف انداخت تا چند لحظه ا ياساختمان ه

غذا ظاهر شد، مادرش  يزهایاز م یکیتام کنار  یکه باب یکرد. هنگام راهنشیپ ي قهی دنیشروع به مک سیالو

 دهیمدرسه پوش رانیند مدمان دیو سف یرسم یراهنیو پ رهیبلند و ت ی. او دامندیخودش د ياردیدر ده  باًیرا تقر

 یکه باب یشد. هنگام یتام بسته م یو جواهرنشان مادربزرگ باب یمیقد نهیگردن با سنجاق س هیبود، که در ناح

 یآب نیدر ج ریشود خشکش زد. همان موقع متوجه شد که وا یک میبه مادرش نزد  ریتام متوجه شد سا

 خاص دارد.  یتینل شخصفال راهنیو پ یمیقد يچکمه ها ،یکمرنگ، کاله خلبان

دستش را   ریرود. سا یدارد از حال م یاز خوشحال ییرفتار کرد که گو يطور دیرا د  ریکه مادرش سا یهنگام

شد و خواست به کمک مادرش برود که متوجه شد تمام بدن  یتام عصب یتام گذاشت، و باب یشانه مادر باب يرو

 مادرش شل شده است.



  

 

یاکتابخانه نودهشت پسیلیف زابتیسوزان ال  –بهشت من تگزاس   

wWw.98iA.Com ٣١٦ 

خم خواهد شد اما مادرش   ریرا داشت، که مادرش به سمت سا مارگونهیاحساس ب نیتام ا یباب يلحظه ا يبرا

 رفت.  ششیکرد و از پ  ریپشتش را به سا

 دیرا در چهره اش د یخالص يدیتام چنان ناام یکه باالخره برگشت، باب یبدون حرکت آن جا ماند. هنگام  ریسا

ود. آغوشش را به دور کودك محکم تر کرد و احساس که متوجه شد هرگز قادر به فراموش کردن آن نخواهد ب

  ریسا ياو و وا یکرد به طور ناگهان یافتاد؟ چرا حس م یاو م يداشت برا یشود. چه اتفاق یکرد کم کم نرم م

 مانند برادر هستند؟ 

 یم ییبخت آزما طیآن بل يکه رو يزیرو از م یسیکه گر یجو درحال يتر ".یشکن یتام رو م یتو قلب باب "

 نیا یتون یچه طور م"کرد، زمزمه کرد.  یشروع شده بود دور م شیکه چند لحظه پ یفروخت و به سخنران

 "؟یولش کن يطور

شده  زانیتام آو یباب يکه دوباره از بازوها یاندام کیزد اما سه زن بلوند و بار یاغلب طعنه نم یسیگر اگرچه

  ".ادیبه نظر مچقدر هم که دل شکسته "شدند.  تشیبودند موجب عصبان

 "ده. یم تی. اون فقط به تو اهمیدونیرو م نیده و خودت هم ا ینم تیتام به اون احمق ها اهم یباب"

خود را  يآبجو وانیکه ل ستادیا يدختر يو به تماشا "هست. يادیدادن و دوست داشتن فاصله ز تیاهم نیب"

را  سیکه الو یدر حال ن،یقبل از ا دنشیاست: ددردناك تر  يزیدانست چه چ یچسباند. نم یتام م یبه دهان باب

 "دور و برش باشم. نیاز ا شتریکه ب کهدردنا یلیفقط خ "زنان فوق العاده.  نیاالن با ا ایدر آغوش گرفته، 

داره. فکر کردم تو با  دنیارزش جنگ ،يارزشمند زیهر چ"از خود نشان نداد.  يگونه حس همدرد چیجو ه يتر

 ".یهست یانکی هیکنم که تو  یاما مرتب فراموش م ،ییحرفا نیثبات تر از ا

 "اون رو ندارم. اقتیکه ل گنیجا همه دارن بهم م نیاومدم ا ی. از وقتیقدر ناراحت نیفهمم تو چرا ا ینم"

 '"کار دل حساب کتاب نداره. 'گه، یتام مرتب م یکه باب هیزیمثل همون چ نیدرسته اما ا "

با حساب و  ادیتام در م یکه از دهن باب یفا دهن مردم رو ببنده، هر حرفحر نیخواست با ا یاون فقط م "

 "کتابه.

 میتموم زندگ يکه تو هییآدم ها نیاتریر یاز ب یکیتام دنتون  ی. بابستیطور ن نیا "شد.  یجو عصبان يتر

 "!دمید

 "هــــا!"
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 ".یکن یمنقدانه برخورد م یلیکه عاشق اونه خ یبه عوان آدم"

 ".زیبرگردم سر م دیکه کور هم هستم. با ستین یمعن نیکه عاشقشم به ا نیا". دیشرا عقب ک خود

شب رو برنامه داره. برو اون جا و خوش بگذرون.  ي هیبق يسوز دجی. کلوپ بریکن یکار رو نم نینه تو ا"

 "دونن. یرو م نیکنه و همه ا یکه اون م هیکار نیکنه چون ا يتونه باهات باز ینشونش بده که نم

من تموم "ظاهر شد.  یسیکنار گر Blood moon رانیاز مد یکی نز،یبو يجو بالفاصله، ر يحرف تر نیا با

 ".یسیشب منتظر بودم کارت تموم شه و بتونم با تو برقصم گر

رو  دنیحس و حال رقص ادی. اما امشب زيمتاسفم ر"گرفت.  دهیجو را ناد يکننده تر قیلبخند تشو یسیگر

 "ندارم.

 کیکنه که حس حسادتت رو تحر یرو م شیتام داره تموم سع ی. بابنیتام به هم زد یکه تو و باب مدیآره شن"

 "کنه.

 "کنه. یکه هست رفتار م ياون فقط داره همون طور"

کنم همه  یفکر م یتام رو دوستت دارن، ول یگروه باب يکنه. تموم بچه ها يباهات باز يجور نیا يبزار دینبا"

که  می. ما مسابقه دادمیدوست داشتن ساده بهت دار هیاز  شتریب یاز ماها حس یکه بعض دونن یعالم و آدم م

 "رقصه و من بردم. یبا تو م یک مینیبب

قبل از  "من دل و جرأتش رو ندارم. ياگه راستش رو بخوا ی. ولیمرس"سپاسگزار به او زد.  يلبخند یسیگر

مطلب که  نیپنهان کرد. دانستن ا تیجمع انیبدهند خود را مجو بتوانند او را تحت فشار قرار  يتر ای ير نکهیا

بودن را  یاجتماع ییساده او در خود توانا یامشب به زبان یدانند خوب بود ول یم یاز مردان او را خواستن یبرخ

 .دید ینم

 يرورا  سیالو لیوسا یتمام یانداخت که آنتون و ناتال کین کیپ یچوب زیپشت م یمکتین يخود را رو یسیگر

تام دارد، که  ینسبت به باب یکامل دید تیموقع نیداده بودند. پس از نشستن بود که متوجه شد در ا يآن جا

 یگذراند، م ین روز عمر خود را میتام بهتر یباب دیرس یاز زن ها احاطه شده بود. به نظر م یتوسط گروه

در دهانش  پسیاز زنان چ یکیبرد.  یمجرد بودن خود لذت م قتیکرد، و به وضوح از حق یم یو شوخ دیخند

نگاه  ینیتام متوجه سنگ یشده بود.انگار که باب زانیتام آو یباب ياز بازو يگریکه د یگذاشت، در حال یم

اش را به او دوخت. چشمانشان به هم قفل شد و  رهیو نگاه خ شت،شده باشد، سرش را بلند کرد و برگ یسیگر
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بود لبخند زد. همان طور که  ستادهیکه کنارش ا یتام به زن یپس بابهر دو حرکت نکردند. س يلحظه ا يبرا

 بر لبان زن نشاند. يآرام و تعمد يکرد سرش را خم کرد و بوسه ا ینگاه م یسیگر

 

 

 انیتام سر زن را در م یکرد. باب ینم دایپ نیبهتر از ا یآزار برساند راه یسیبه گر شتریخواست ب یم اگر

تام چه  یباب يآورد که لبها ادیبه  یسیتر کرد، گر قیرا عم زیهمه چ دادیکه ادامه مدستانش گرفت و همانطور 

 لب ها متعلق به من هستند.  نیبکشد، ا ادیخواست فر یدارد. م یحس

نگذشت که با توجه  يریشدند، و د کیتام نزد یداشت به باب ادیبه  شیاز شام شب پ یسیورزشکار که گر چند

بود گرم کرد. در همان حال  یمضحک م یداستان دیکه با يزیتام سر شان را با چ یبه عکس العمل آن ها باب

تام چه قدر جذاب است و  یبابدانست که  یم یبهتر از هر کس یسیدستانش را به دور دو زن حلقه کرد. گر

 تام به دورش حلقه زدند. یباب يحرف ها دنیشن ياز مردم برا یتینگذشت که جمع يرید

سر  "ده. یبا تو رو به من م دنیبخرم شانس رقص ییبخت آزما طیه من گفته که اگه ده تا بلچاندلر ب یتول"

 .دیدر دستش در کنار خود د طیرا با چند بل ریسا يبلند شد و ر یسیگر

 "رو ندارم. دنیحس و حال رقص ادیمن ز یممنون از تالشتون ول"لبخند زد.  یسیگر

توله سگ کتک  هی. تو مثل یسیگر االی"را به حرکت وا داشت.  شیرا باال آورد و پاها یسیدست گر ریسا

 ".يایخورده به نظر م

 ".ستمیدر پنهون کردن احساساتم ماهر ن ادیمن ز "

شگفت  یسیکه گر یحلقه کرد و در حال یسیگر ياو دستانش را دور شانه ها ".ستین يدیاصالً خبر جد نیا "

 شد. یباز نم یکامال شگفت زده بود و دهانش به کالم یسیگر آقامنشانه بر لبانش نشاند. يزده بود بوسه ا

 "کنه. یم وونهید "تام دنتون رو کامال یباب نیا"پوزخند زد.  ير

 یقیکرد. باند موس تیرقص هدا نیرا به زم یسیرقص را به عهده داشت گر تیریمد "که کامال یحال در

 یآن قدر احساس آرامش کرد که م یسیکه گر ییاخود چسباند، ج نهیرا به س یسینواخت و او گر یم کیرمانت

 آزاد سازد. يا شهیخواست چشمانش را ببندد و سرش را از هر اند

 "دونستم. یرو م نیا شهی. من همیهست یتو مرد خوب" گفت

 "رو در مورد روزتاك بدم. هیکه من اون اطالع نیقبل از ا یحت"
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بود  نیکردن ا یم دیکه همه با ي. تنها کاريببندلحظه هم شک نکردم که تو شرکت رو  هیواسه  یمن حت"

 "رو بفهمن. نیکه به تو نگاه کنن و ا

متوجه  یسیو سپس گر دندیرقص یمدت ي. آن ها در سکوت برادیلرز یبه آرام دنشیبا خند ير ي نهیس

 يبادکه در حال رقص با  دیرا د يشد. امتداد نگاهش را دنبال کرد و سوز ينامحسوس در عضالت ر یانقباض

 . دیو غم را در چهره اش د ستیاز کنارشان گذشت. سرش را بلند کرد و به او نگر نزیب

زود عقلش سر  ای ریکنه. اون نسبت به مادرش حساسه. د یظلم نم یبه کس "تام عمدا یباب"گفت. ینرم به

 ".ادیجاش م

در  دتید"ا عوض کرد. کرد و در همان حال موضوع بحث ر تیرقص هدا ستیاز پ گرید یاو را به قسمت ير

کوتاه  یشن. تو در مدت یناراحت م یلیخ ير یم يبفهمن دار یست. مردم وقت نانهیآدم ها خوشب عتیمورد طب

 "انجام بدن. ستندر تمام عمرشون نتون شترشونیکه ب يشهر انجام داد نیاون قدر کار خوب واسه ا

 "نکردم. يکار چیمن ه"زده بود.  رتیآشکارا ح یسیگر

 يکرد سیتاس لزیبهبود امکانات در اربر ه يواسه  ياریسازمان اخت هینه. تو  ای یگ یراست م نمی؟ بزار ببواقعاً"

رو هم  نیتو بود. من ا ي دهیا یمیمرکز واسه شهروندان قد هی سی. تاسيداد بیترت یحیتفر يبرنامه  هیو 

در برابر  نیکنم ا ی. من فکر ميس گذروندک یب دواسه مالقات با افرا لزیرو در اربر ه يادیکه تو وقت ز دمیشن

 ".ادهیز یلیبه جز بردن مسابقات فوتبال نکرده، خ شیزندگ يتو يکار چیکه ه یکس

کمک کرده بود.  گرانیبه د یمال يبا کمکها یقابل شمارش ریغ يها وهیتام به ش یاعتراض کرد. باب یسیگر

کرد، و  یصحبت م یسیزد، او در مرد گر یم حرف نمتا یدر مورد باب ریسا يخود را گرفت. آقا يبعد جلو یول

 گفت. یدرست م

 یب ریبه افراد پ دنیآرامش بخش ایآ ند؟یبب گرانیخود را کمتر از د يعادت کرده بود که دستاوردها یچه زمان از

احساس نامتجانس  بیعج يا وهیبه ش یسیاست؟ گر یعیطب يبودن و و داشتن جاذبه  افهیارزش تر از خوش ق

تازه  دیاز وجودش اطالع نداشت باز شده باشد، که به او د یکه او حت يماند که در یم نیکرد. مانند ا یم بودن

کرد واضح  یکه او همه جا با خود حمل م یبار احساس لهیکه ناگهان به وس يدیداد، د یاز خودش را ارائه م يا

 نیکرد تا با ا ی، و او همه تالش خود را مدادند یم تیکه به او اهم يداشت، افراد یدوستان یسیگشته بود. گر

 .کند یزندگ ییقانون طال
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تام مالقات کرده بود، خوش  یکه با باب يشد. از روز یقانع م یکم يزهایرشد کرده بود که با چ یاو در حال اما

ود. او راهش نب نیگرفتند را لمس کند. اما ا یکه در راهش قرار م ییشانس بود که توانسته بود خرده محبت ها

 بود. يگریمحبت د يمانده  یاز باق شیپ يزیچ قیال

 دیدانست که چگونه با یندارد. م یمشکل چیدانست که ه یشد. م رهیجانکاه بر او چ یو غم دیرس انیبه پا رقص

همان  دیفهم یتام هرگز نم یتام دنتون بود. اما باب یاز عشق باب شتریب اقتشیباشد و ل نیتام بهتر یباب يبرا

 .دیفهم یانداخت هرگز نم یکه ارزش آن چه را که دور مطور 

 

 

 

 

فکر "سانز خالص کرد تا با مادرش صحبت کند.  کسینیف کنانیاز باز یتام خود را از زنان جذاب و گروه یباب

 "؟يرقص رو واسه من کنار گذاشته بود نیکنم ا

زد دست او را گرفت و با  یبخند مهمان طور که ل يسوز "رو نوشتم. نیکارت رقصم ا يرو ییجا هیمطمئنم "

 رقص رفتند. یچوب گاهیجا يهم به سو

با  یحرف چیبدون ه یمدت يگرفته بود، برا ادیرا از او  دنیتام رقص یبودند، باب یخوب يها هر دو رقاص ها آن

بود،  دهیرا بوس یسیگر ریسا يکه و یلذت نبرد. از زمان شهیتام مانند هم یاما باب دندیآهنگ دو نفره رقص

 آن صحنه قفل شد. يادآوریبود. چانه اش با  دهیمختلف رقص يبدون وقفه با مردها یسیگر

 يکنار بگذارد و آن کار يلحظه ا يتام خود را مجبور کرد که اندوه خود را برا یسخت بود اما باب شیبرا اگرچه

شب  ،یاو به صورت مخفداد، آن چه که  یبه محض برگشتن از سن آنتون انجام م دیرا انجام بدهد که با

 .دمتوجه شده بو یدر کلوپ محل ریسا يمادرش و و ينگاه ها دنیگذشته با د

 يو بروشورها یباغبون يها ییدم که با راهنما یدفعه بهت اجازه نم نیو ا میبا هم حرف بزن دیمامان، ما با"

 ".یبمال رهیسرم رو ش ییایدر يسفر ها

 ".میکه بزن میندار یحرف چیما با هم ه"شد. دستانش سفت  انیکمر مادرش م يها مهره

 "که من هم دلم واسش تنگ شده. یدون ی. میدون یتو م"

 "دوست داشت. یلیدونم. اون تو رو خ یم"
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 "بود. یخوب یلیپدر خ"

 هیهم سن تو بود  یوقت یدونست یم"از ابروانش را باال انداخت.  یکیکرد  یکه به او نگاه م یدر حال يسوز

 "ساله داشت.پسر چهارده 

 "اوهوم. "

وحشتناك  يزنا نیافتاده؟ و چرا امشب ا یسیتو و گر نیب یچه اتفاق"انداخت.  شیشانیپ يبر رو ینیچ يسوز

 "؟يرو دور خودت جمع کرد

 هیما  ییرفتار نکن که انگار جدا يدروغ بود، پس طور ينامزد ي هیکه تموم اون قض یدون ینشده. م یچیه"

 "بزرگه. يتراژد

 یباورم شده بود که شما دوتا واقعاً م گهیشما دو تا به عنوان نامزد عادت کرده بودم. فکر کنم د دنید من به"

 ".نیبا هم ازدواج کن نییخوا

رو به عنوان  یسیمن و گر یتون یم "مامان تو واقعا". دیآه کش تیبا عصبان شینشان دادن ناراحت يتام برا یباب

 "؟ینیزوج بب

 یسیتونستم اما بعد از شناختن گر ینم لیکنم که اوا ی. اعتراف منمیب یرو م نیاحت ار یلیاوه، آره. من خ"

 "کنه. یچه قدر تو رو خوشحال م دمید یم یمخصوصاً وقت ه،یمتوجه شدم که اون واسه تو عال

اوقات داشت مسخره  شتریکه ب نی. به خاطر انیهم دم،یخند ینبود. من فقط داشتم بهش م یاون خوشحال"

 "آورد. یدر م يباز

داد.  هیاو تک ي نهیسرش را تکان داد، سپس باز هم گونه اش را به س یتام نگاه کرد، و به آرام یبه باب يسوز

 ". واقعاً نگرانتم.نمیریمن نگرانت هستم ش"

توانست  یرقص م ياز سکو گرید یدر قسمت "کنه. یم ریبه  ریمارو  نیخوب من هم نگرانت هستم. ا"

 يرا سپر یسابقش اوقات خوش یکه مرب دیرس ی. به نظر مدیرقص یم یکه با دن کالبو به آرام ندیرا بب یسیگر

کرد نگاهش را  یتالش م یتبود، که به سخ نزیمشغول رقص با لوثر ب یبیکند. همسر دن، در همان حال ف یم

تو و  نیکه ب يزیمورد اون چ در دیمامان ما با"بود دور کند.  انیکه از لباسش نما یبیبدن ف ییباال يتنه  میاز ن

 ".میحرف بزن رهیسا

 ".میوجود نداره که در موردش حرف بزن "يزیچ" چی. و هالندهیاسمش و"
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 "گه. یکه اون م ستین يزیاون چ نیا"

 "کارو کنه. نیاون باهات حرف زده؟ حق نداشت ا "برق زد. يسوز چشمان

 "کنم و شما دوتا رو به هم برسونم. فایتان) رو اباس ونانی(الهه عشق  دیوبیاون از من خواسته که نقش ک"

 "شه که با تو حرف زده. یباورم نم "

نبود که تا حاال داشتم. به هر حال، من  يمکالمه ا نی. پس بهترمیرو گرفت گهیحال هم د یما حساب يهر دو"

 "فکر نکنم مهم باشه. نیکه عاشقش شده، بنابرا ستمین یاون کس

بخورد و آزرده بشود اما  نیچ يسوز یشانیرا که گفته بود انکار کند. دعا کرد که پ آن چه يشد که سوز منتظر

 "ماجرا بکنه. نیا یحق نداشت تو رو قاط"را برگرداند.  شیرو شیبجا

شد،  تیاز عصبان یموضوع را درك کرد در درونش منتظر موج نیا یرا دوست داشت. وقت گرید يمرد مادرش

به آن چه که انتظارش را داشت موجب  کینزد يذره ا یامر حت نیکه ااما در کمال تعجب متوجه شد 

 نشده است. تشیعصبان

شد اگه چهار سال  یم یچ ؟یچ يمامان اگه تو مرده بود"انتخاب کند.  یتالش کرد که کلماتش را به خوب او

اون رو از  شهیکه هم یاومد، کس یازش خوشش م یلیکرد که خ یمالقات م گهید یکیبعد از مرگت بابا با 

زمان مناسب  يحاال به گونه ا ،یطوالن یمدت يمکالمه آن هم برا نیپس از امتناع از ا ". ارهیدر ب ییتنها

دست او را در دستان خود گرفته است.  یسیرا داشت که گر يعاد ریحس غ نیتام ا یرقم خورده، و باب شیبرا

که به تو داره اون آدم رو از  یو به خاطر حس یکن یکرد که تو م یرو م يشد اگه اون همون کار یم یو چ"

 "گفتم؟ یم یچ هشخواست ب یانداخت. دلت م یم رونیب شیزندگ

 ".ستنین اسیدو موضوع با هم قابل ق نیا"

 قاًیآه، دق"شود اما ادامه داد.  یرا در کالمش حس کرد و متوجه شد که موجب غم مادرش م یتام آشفتگ یباب

 ".نطورهیهم

 ".یفهم ی! نميرو تجربه نکردموضوع  نیتو ا"

 نهیبه خاطر ا دی. شانمشیتونستم هر روز بب ی. منینسبت به هم داشت یفهمم شما دوتا چه حس یمامان من م"

 نیرو تجربه کنم که ب یخواستم همون حس یم شهیبه ازدواج نداشتم. چون هم يادیز يعالقه  چوقتیکه ه

 "شما دوتا بود.
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که  قتیحق نیبردن به ا یتام با پ یتام خارج شد و در همان لحظه، باب یباب دید يبا رقص از محوطه  یسیگر

 ایبخورد.  يبود سکندر کیخورد، که نزد کهیرا تجربه کند چنان  نشیوالد انیتوانست همان حس م یاو م

 یدانست که نوع یکرد م یبازوان خود داشت و حضور پدر را حس م انی. همان طور که او مادرش را محیمس

زانوانش را  "بایمطلب تقر نیبود. دانستن ا یسیرقص در انتظارش است. او عاشق گر يسکو يجاذبه آن سو

مسخره، رفتار ارباب منشانه و  يخودش را دوست داشت، با همان لباس ها ياسنو یسیخم کرد. او همان گر

آرامگاه روح  یسیاو بود. گر از روح يا نهی، وجدان و آیسرگرم یسی. گرشدیکه به او مربوط م ییزهایچ يهمه 

 بود؟ دهینفهم شیپ يمطلب را هفته ها نیتام بود. چرا او ا یباب

 يکه چشمانش را به رو يبه طور ندیخاص بب یاش را به شکل یبزرگ شده بود که زندگ شهیاند نیتام با ا یباب

 يها نهیکه س لیدل نیرا به اکرد و او  یم سهیرا با زنان جذاب مقا یسیخود بسته بود. او گر یقیحق يها ازین

رفتن  يکه فقط برا یگرفته بود که زنان دیقابل انکار را ند ریغ قتیحق نیدانست. او ا ینداشت بازنده م یبزرگ

از دست داده بودند. او با  شیخود را برا تیدر اطرافش بودند سال ها ست که جذاب شانیبایبه جشن ها و ز

دهانش را آب انداخت.  چ،یدر پ چیپ يو آن حلقه ها ستینگر یسیگر يو خاکستر بایبه چشمان ز گرید ینگاه

راست  یسیخواهد؟ گر یهستند که او م یزنان جذاب همان نیبود که ا دهیچسب شهیاند نیچرا او لجوجانه به ا

خواهد. در عوض، او زن  یچه م یکه از زندگ دیفهم یم شیسال ها پ دیسن و سال با نیتام با ا یگفت. باب یم

 هیما نیاو  د،یسنج یم یواقع ریغ يارهایبلوغ، با همان مع يهورمون ها ریرا همانند نوجوانان تحت تاث ها

 ریو تحت تاث ل،یو اص یاش واقع ییبایچشمانش را گرفته بود. ز یسیگر ییبایبود. از همان ابتدا ز شیشرمسار

 همراهش بود. زین يریهنگام پ انعکاس روح او بود که به یبه نوع یسیگر ییبایبود. ز شیذات یمهربان

 ی! او میبا او ازدواج کند، لعنت "اسنو را دوست داشت و قرار بود با او ازدواج کند. او قرار بود واقعا یسیگر او

تام  یاز عشق باب شانیاز او باردار شود و خانه و زندگ یسیکند، گر يسپر یسیعمر خود را با گر یخواست مابق

از لذت را در او  یانیکه او را بترساند چنان جر نیا يبه جا یسیاش با گر یدن زندگنمو يسپر شهیپر شود. اند

را از  یسیخواست در آن لحظه گر یبدود. او م رونیرقص ب يخواست بلند شود و از سکو یکرد که م يجار

را در  جانیاز ه یسیخواست ذوب شدن گر یکه دوستش دارد. او م دیبکشد و به او بگو رونیبازوان دن کالبو ب
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 نیاز ا کی چیمسائل را با مادرش حل نکرده است، ه نیکه ا یتوانست تا وقت ی. اما نمندیبرابر چشمانش بب

 کارها را انجام دهد.

آمد.  یبه نظر نرمال نم شیاش سخت شده بود و صدا نهیانداخت و به مادرش نگاه کرد. س نییرا پا سرش

دونستم  یکه من م نهیا قتیاما حق ه،یشخص يانگار نفرتم از وکردم که  یرفتار م يسال ها طور نیتمام ا"

خواست که تو  یمن م وداز وج یشدم. فکر کنم قسمت یرونده م هیمن به حاش یچه قدر تالش کن ستیمهم ن

که اون بابامه و تو دوستش  نیفقط به خاطر ا ،یکن يبابا عزادار يعمرت رو برا ي هیو بق یخودت رو کنار بکش

 ".یداشت

 "....زمیاوه، عز "

 چیکه پدر به ه نیدونم، ا یاسمم م یرو به خوب زیچ هیمامان گوش کن. من  "تام مصرانه به او نگاه کرد. یباب

. عشق تو و بابا یشکل عذاب بکش نیخواست تو به ا یداشته باشم و نم یاحساس نیخواست من چن یوجه نم

 ".يد ینشون م ریعشق رو حقتو اون  نده،یبود اما با پشت کردن به آ میبزرگ و عظ

 "کنم؟ یکار رو م نیمن ا یکن یفکر م". دینفس مادرش را شن عیتام حبس شدن سر یباب

 "بله."

 "نبود. نیمن منظورم ا"گفت .  یحال یبا ب يسوز

 "ده؟ یم رییرو تغ یکه به پدرم داشت یاحساس ر،یدونم. به نظرت احساس تو به سا یم"

 "اوه،نه. هرگز."

 "؟یکن دایپ بانیپشت هیکه واسه خودت  ستیت وقتش نپس به نظر "

 يکار يسوز يلحظه ا يبرا "آره . بله، فکر کنم وقتشه."کشد.  یخود را باال م يکه سوز دید یم "بایتقر او

 .دینکرد سپس او را به شدت در آغوش کش

تو "تام را چنگ زد.  یباب يبازو يرقص عوض کرد. سوز نیرا در زم شانیتام به اطراف نگاه کرد و جا یباب

 "تونه داشته باشه. یزن م هیکه  یهست يپسر نیبهتر

را رها کرد و به شانه  يدست سوز "؟یزن یحرف رو م نیاگه من به شدت تو رو تو بغلم فشار بدم هم ا مینیبب"

ل متوقف شد و با سوا ریآهسته زد. مرد پ يرقصش بود ضربه ا يکه مشغول رقص با همپا یدر حال ریسا يو ي

 به او نگاه کرد.
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 تام نگاه کرد. یمتوقف شد و با سوال به باب انسالیم مرد

من و اون  ؟یخودت داشته باش اریرو در اخت نزیتمام شب خانوم ب ر،قرارهیسا"تام شروع به صحبت کرد.  یباب

 "م؟یجامون رو عوض کن هینظرت چ نز؟یمگه نه خانوم ب م،یبا هم حرف بزن یموضوع هیدر مورد  دیبا

دهد.  یرا از دست م ییطال تیموقع نیتام فکر کرد که ا یدر آن لحظه چنان زبانش بند آمده بود که باب ریسا

 را کنار زد. چارهیب نزیب يجود "بایتقر يبه سوز دنیرس جانیزود بر خود مسلط شد، به هر حال، در ه یلیاما خ

تام  یکردند و باب دایپ یتام تالق یچشمان بابو  ریدستان او بلغزد، جشمان سا انیبه م يکه سوز نیاز ا قبل

و ترس را  جانیاز ه یبیترک يبود . در همان حال سوز دهیند يمرد چیاندازه امتنان را درچشمان ه نیهرگز به ا

 داد. یدر رفتارش نشان م

 نینستن او رو کرده بود و دا ریرا ز شیایتمام دن یسیعشقش به گر دنیرا گرفت. فهم نزیتام دست خانم ب یباب

مادر "زهر چشم گرفت.  يبه طور جد ریکرد. او از سا یزده اش م رتیبرد ح یمسئله لذت م نیاز ا "که او واقعا

. و یجامعه حفظ بشه، پس من از تو انتظار دارم که باهاش درست رفتار کن يآبروش تو دیمحترمه که با یمن زن

تاوانش رو  ،يدرازتر کرد متیپات رو از گل یعروس طول نده چون اگه من بشنوم که قبل از ادیرو هم ز هیقض

 ".يدیپس م نیسنگ یلیخ

حلقه کرد و و او را  يسوز ي. در همان زمان بازوانش را دور شانه هادیانداخت و خند نییسرش رو پا ریسا

 رقص برد.  يسکو يبه سو میمستق

تام  یباب يگاه کند. سپس به سوها پنهان شدند ن دهیکه از د یو آن ها را تا وقت دیگردن کش نزیب يجود

 "بردش پشت بار. یفکر کنم داره م"مرغ به قد قد افتاد.  کیبرگشت و مانند 

 ".يحتماً واسه دست دراز "

 "؟یکن ینم يتو کار "

 "ها رو داشته باش. نیبهتر يبده و آرزو لیعروس رو تحو نزیخانوم ب "

 

داده و شروع به  هیبار تک واریرا به د يرند. او پشت سوزبردا گریکدی دنیتوانستند دست از بوس ینم يو سوز يو

حس  نیتام آن ها را با ا یباب ياحمقانه  دیو تهد دندیکش ینفس م یکرد. هر دو به سخت ينوازش کردن سوز

 روند. یدر م يکار ریدوگانه روبرو ساخته بود که از ز
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 "منتظر تو بودم. می. من تموم زندگيدوستت دارم سوز"

 "....ياوه، و"

 "دارم که از زبون تو بشنوم. ازی. به من بگو. نزمیبگو عز"

 "دارم. ازیبهت ن یلیخ یلیخوامت. مدتهاست که دوستت دارم. و خ یکه م یدون یمن هم دوستت دارم. م"

دونم چه  یمن م ؟یچ تیهو"شد به زبان آورد.  یم دهیپرس دیرا که با یو سپس سوال دیدوباره او را بوس يو

 ".نیداشت یفقازدواج مو

اون رو دوست خواهم داشت، تو  شهیمن هم". ردیجدا کرد تا چانه اش را بگ يدستش را از پشت گردن و يسوز

 تی. هودمیفهم یم شیوقت پ یلیخ دیرو بفهمم که با يزیتام امشب باعث شد من چ یاما باب یدون یرو م نیا

مونه  یمد نظرم م نیا شهیهمفته. به نظرم خواست که من خوشبخت بشم. اون تو رو واسه من در نظر گر یم

 "پسرش اعالم کرده. قیکه اون موافقت خودش رو از طر

 نیاول يبرا "دونم. یتام سخت بوده. من حس اون رو به پدرش م یواسه باب نیا"گونه اش را لمس کرد.  يو

شخصه که پسرت من م ،يسوز". دیرس یکرده بود مضطرب به نظر م يسوز دنیکه شروع به بوس یبار از زمان

  "دم که تالش کنم تا نظرش رو عوض کنم. یرو دوست نداره، اما بهت قول م

. نیساز ی.باور کن شما دوتا با هم مدهیرو نفهم نیفقط هنوز ا ادیخوشش م یلیاون از تو خ"لبخند زد.  يسوز

 "کرد. ینم کیوقت من رو به تو نزد چیاومد ه یاگه از تو خوشش نم

کرد. در همان زمان انگشت  يسوز ینییکوچک از لب پا يشد و سپس شروع به گرفتن گازهابه نظر آرام  يو

 ".رونیب میجا بر نیاز ا دیبا زمیعز"کرد.  دایاو را پ نهیسبابه اش س

 ".یبا احترام با من رفتار کن دیتام گفت تو با یباب"شرورانه بر لب نشاند.  يشخندیو ن دیعقب کش يسوز

 "کنم. ی. بعدش با احترام باهات رفتار مارمیاول لباسات رو در م"

 "بود. يجد یلی. اون خمیکار رو بکن نیا دیکنم با یفکر نم"تظاهر کرد که در حال فکر کردن است.  يسوز

و امکان نداره که من بتونم  میمراسم ازدواج رو برگزار کن میکشه که بتون یطول م يچند هفته ا". دینال يو

بزرگتراش  يازهایکه به ن رهیبگ ادیاالن  نیتونه هم یمه مدت رو صبر کنم. پسر تو مه نیا دنیبه تو رس يبرا

 "احترام بزاره.

 "کامالً موافقم. "
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تالروزا   رستانی. ارشد دبدیو خند دیسرش را عقب کش يباالخره از هم جدا شدند و ی. وقتدیباز هم او را بوس يو

 کرده بود. ریخدختر کالس سال دوم را تس نیباتریباالخره قلب ز

 

 یلیدرمورداحساس خ "بایرفت ، تقر یبرندگان تورنمنت گلف از سکو باال م یتام همانطور که جهت معرف یباب

او پنهان کرده  ياز فوتبال برا شیب يزیچ یموضوع را متوجه شد که زندگ نیبود. در اوج عشق ا جیخوب خود گ

 يشده است. ژست و رفتار عوض زیاند که همه چبفهم یسیگرفته بود که چگونه به گر میاست، تازه تصم

اش  ندهیاز همسر آ یفراموش نشدن يا وهیخواست به ش یاو مهم بود، و حاال م يبرا شهیهم زیمتما

 کند. يخواستگار

 

 نیکرد با قبول ا یم یشمرد. سع یشب عذاب آور م نیا افتنی انیلحظات را در انتظار پا یسیهمان زمان گر در

 ینم زیچ چینشود، به خود آرامش ببخشد اما ه یرا دارد راض اقتشیرگز به کمتر از آن چه له گریمطلب که د

 اش را درمان کند. یتوانست دل شکستگ

فاصله  نیسکو در دورتر يبدهد پس او خود را رو لیرا تحو ییبخت آزما يها طیجو قبول نکرده بود که بل يتر

 یسیکرد، گر یاز ورزشکاران بابت شرکت در تورنمنت تشکر مکه لوثر  ی. در حالدید یتام م یممکن از باب ي

در آغوش  سیبودند. الو ستادهیا dبه صورت گروه Blood moonافراد  گریو د لویکرد. و ینگاه م تیبه جمع

 بودند. ستادهیتام و کالبوها ا یباب یمیقد يهم باز دروت،یجو در کنار با يو تر يبه خواب رفته بود و باد یناتال

آن  یسیگر نکهیبودند و اکثر آن ها از ا دهیرقص یسیتام در آن شب با گر یاز دوستان ورزشکار باب يا عهمجمو

به  يگرید زیهر چ يبود که آن ها به جا دهیمتعجب بودند تا ناراحت. متاسفانه فهم شتریشناخت ب یها را نم

 یتام به هم زده است. زنان در صورت یببا ااش را ب يبوده است که نامزد یمتوجه شده بودند که او کس يگونه ا

تام  یدوستان باب دیرس یکنند، اما به نظر م یدوستشان را ترك کرده است احساس غم م يکه متوجه شوند مرد

مطمئن بود که تمام شب در  یسیقابل باور خنده دار است و گر ریغ يا وهیمسئله به ش نیکنند که ا یفکر م

مبهم از امتنان  یفاجعه بود و حس کیتام  یغرور باب يمسئله برا نیاشته اند. اگذ متا یمورد سر به سر باب نیا

 افکند. هیسا یسیبر احساس درد گر

به او داده بود را بلند کرد و به  "قبال یسیبود و گر ییبخت آزما يها طیبل شیته ف يکه حاو يبلور يگو لوثر،

رو  یما را اعالم کنه، ما قرعه کش يتام مهمان ها یکه باب نیقبل از ا"اشاره کرد تا به سمتش برود.  یسیگر
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. نیشناس یاسنو رو م یسیگر زانیشما عز شتریب. مید یانجام م لزیاربر ه يپرستار تیجمع نیافراد نازن يبرا

 یب يکارها يبرا یکف طوالن هی دیایشه، پس ب یبره همه اتون دلتون واسش تنگ م یکه وقت میمطمئن

 ".مینکه انجام داده بز يرینظ

 کرد تا برنده را اعالم کند. يدست در گو یسیبلند به پا خاست. گر يهمراه با سوتها جانیپر ه یقیتشو يصدا

 ".هفت -سه – کی يشماره  "

که  یبوده، که هنگام دهیخر سیالو يگروه بوده که آن را برا ياز اعضا یکی طیبل يشد که برنده  مشخص

داد و برنده را به  یرا به ناتال زهیلحاف جا یسیشد. گر داریاز خواب بسن آمد  يبه همراه مادرش به رو سیالو

شود.  یتنگ م نیریکودك ش نیا يکه چه قدر دلش برا دیو فهم دیدر آغوش گرفته و بوس یصورت خصوص

 که لوثر راهش را سد کرده است. دیو فهم دیایب نییتالش کرد از سکو پا یسیگر یقرعه کش انیپس از پا

گلف  يتام باز یمسخره را انجام داد. همان طور که باب یشینما نیرا برداشت و و عمل روت کروفونیتام م یباب

قدر سرگرم کننده  نیفکر کرد که هرگز او را ا یسیکرد، گر یخود را مسخره م فیضع يازهایدوستانش و امت

دندان  ریمدل خم يبرا یغیتوانست تبل یم شخندشیو ن دیدرخش یم يتام با شاد یاست. چشمان باب دهیند

کند تا به مردم  دایپ نیبهتر از ا یتوانست راه یتام نم یفکر ماللت آور را داشت که باب نیا یسیباشد. گر

 بفهماند قلبش نشکسته است.

 يدور شود تا بتواند از رو کروفونیمنتظر بود که او از م یسیرساند و گر انیورزشکاران را به پا یتام معرف یباب

رو  گهید زیچ هیکه دوباره رقص شروع بشه،  نیقبل از ا"تام به او نگاه کرد.  ی. در عوض، بابدیایب نییسن پا

 "اعالم کنم... دیهم با

 را لرزاند.  یسیستون فقرات گر هشدار

 نیرو هم متوجه شده باش نی. شما ممکنه امیرو به هم زد مونینامزد یسیکه من و گر نیدیاز شما شن یبعض"

 يکه تصور افت،یآن چنان جذاب قوس  يلبانش به لبخند گرید يبار "ناراحته. یلیمن خ االن از یسیکه گر

 آدم ها از او ناراحت باشند ممکن نبود.  نیتر یمنطق ریجز غ یموضوع که کس نیجز ا

 یتام بدبخت یموضوع را تحمل کند که باب نیتوانست ا ی. او نمدینگو يزیچ گریتام د یدعا کرد که باب یسیگر

 تام ادامه داد. یکند اما باب فیتعر تیجمع ياو را برا یشخص
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. اما میکه نامزد باش م،ینامزد بود یسی. و معلوم شده که که من و گريتا نامزد میدار يکه ما نامزد نهیمسئله ا"

م جا، چون هنوز از من ناراحته و فکر نکن نیا اریرو ب یسی. لوثر گرمیکار رو درست انجام بد نیاالن وقتشه که ا

 ".ادیخودش ب لیبا م

قلب زد و به سمت جلو هلش داد با خود فکر کرد که  میاز صم يدر همان حال که لوثر به او لبخند یسیگر

 يچاندلر که جلو یو تول یجو، ناتال يسکو به تر نییبخشد. او به پا یموضوع نم نیا يتام را برا یوقت باب چیه

نجات  تیوضع نیاز آن ها او را از ا یکیبه آنها التماس کرد که بودند نگاه کرد، و با نگاهش  ستادهیا تیجمع

 گذرانند. یخوش م زیتام ن یآمد که دوستان باب یآن ها در حال لبخند زدن بودند. به نظر م يدهد، اما همه 

 جا در برابر خدا، نیمن در ا یسیگر"شد.  رهیوحشت زده اش خ يتام با دست او را در بر گرفت و به چهره  یباب

 یزنم، از تو خواهش م یموش صفت ورزشکار که اون ها رو دوست صدا م يآدم ها نیشهر، و تمام ا تیجمع

و و خم شد تا زمزمه کند.  اشتگذ کروفونیم يکف دستش را رو ".یو همسرم باش يکنم که به من افتخار بد

 "دفعه واقعاً عاشقتم. نیو ا زمیمن دوستت دارم عز"

گونه دردناك باشد.  نیبتواند ا يزیکرد که چ یهرگز تصور نم یسیدر برگرفت. گر مشمئز کننده او را یلرزش

که آن ها را  یتام با آن ها بزرگ شده بود، مردان یبودند که باب یها مردم نیکردند. ا قیو تشو دندیخند تیجمع

. ندینوان بازنده بباز آن ها او را به ع یکیوجود نداشت که بتواند تحمل کند  یراه چیکرد و ه یدوست خطاب م

حفظ  يگفت و برا یدروغ م یگفت. او به راحت یکه به عشقش اعتراف کرده بود دروغ م یتام هنگام یباب

 را نابود کند. یسیخواست گر یشهرتش م

از  شتریب اقتمیتونم باهات ازدواج کنم. ل یتام من نم یباب". دیتام رس ینرم و خفه اش فقط به گوش باب کلمات

 ".ناستیا

تام قبل از  یمتوجه شد که باب یسیگر دیکرد و به گوشش رس دایتوسط بلندگو ها اکو پ شیصدا یوقت قطف

 یعصب يحضار ناگهان متوقف شد. خنده ها يبرداشته است. خنده  کروفونیاو دستش را از م يصحبت ها

 شدند سکوت کردند. یسیگر تیکه مردم متوجه جد یو هنگام دیرس یبه گوش م یکم

کند اما  ریخواست او را تحق ینم یسیشد. گر رهیبا خشم به چشمان او خ یسی. گردیتام پر یباب يچهره از  رنگ

 داشتند. قتیحق رایشدند ز یشده بودند و پس گرفته نم انیکلمات ب

 نگفت. زیچ چیخود را نجات دهد اما او ه زیآم هیکنا یتام با حرف یمنتظر شد که باب یسیگر
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را برگرداند  شیسپس رو "متاسفم. "متاسفم. من واقعا"کرد زمزمه کرد.  یرا به او م که پشتش یدر حال یسیگر

 . دیدو نییو از سکو پا

 يخنده  ده،یآرام و کش يصدا دنیزد منتظر شن یمبهوت و ساکت را کنار م تیجمع یسیطور که گر همان

را  یکلمات یر ذهنش حتد یسیشهر پخش شود، شد. گر تیجمع يبرا کروفونیکه توسط م زیکشدار محبت آم

 انتخاب نمود زیآورد را ن یتام به زبان م یکه باب

شب  هیو  انیشامپا يبطر هیاز  شتریدم که سر عقل آوردنش ب یاس. قول م وانهیزن د نیا ،یحضار گرام خوب،

 داره. یشهر خرج بر م يتو یخوشگذرون

 یرا همان طور که م شیو سپس صدا کرد ریگ شیپا ریبار دامن لباس بلندش ز کی د،یبه جلو دو یسیگر

و خشم  یکه از بلندگوها پخش شد مملو از دشمن ییکرد صدا یکه تصور م یکلمات ي. اما به جادیدانست شن

 بود.

. وگرنه به چه یخواستم در حقت لطف کنم. لعنت یکه من فقط م میدون ی! هر دو تامون میسیادامه بده، گر"

من  يهرگز جلو گهیو د رونیجا گم شو ب نیاالن از ا نیازدواج کنم؟ هم مثل تو یکیبخوام که با  دیبا لیدل

 "نشو! یآفتاب

رود،  یدانست به کجا م یرفت، نم رجهیکرد. با چشمان بسته به طرف جلو ش یشده هق هق م ری، تحق یسیگر

 برود. دیدانست با یداد، فقط م ینم تیاهم

. من یسیگر میبر ایب". دیرا د Blood moonبردار  لمیف نز،یبو ير یسیگره خورد و گر شیبه دور بازو یدست

 "رسونمت. یم

 یبود همچنان به گوش م کروفونیم يبلندگوها که حاصل از صدا ادیکر کننده فر يپشت سرش صدا از

 .دندیرس

 

 

 

 و چهارم ستیب فصل
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 يبود و پنجره هارسانده  بیواگن آس یداخل يچرخ ها شتریآن پست فطرت مست نبود. او به ب گریتام د یباب

وقت  چیدعوا کرده بود اما ه ادیتام قبال ز یبراون رو شکسته بود. باب يبرده بود و بازو نیرا از ب کیمارك پونات

بود تا نگذارد او در حالت مست  دهیدزد راتام  ونیکام چییکه سو یکس_ نزیب يمثل لن و باد ییبا آدم ها

 دعوا نکرده بود. _کند یرانندگ

برسد که مردم تالروزا به خاطر پسر محبوبشان شرمنده شوند، اما آن شب همه  يکرد روز ینمکس فکر  چیه

 متعجب شده بودند.

را حس کرد.  يادیکرد جا به جا شود اما ناگهان درد ز یشد، در زندان بود. سع داریتام از خواب ب یکه باب یوقت

کرد چشمانش را باز کند اما متوجه شد  یعضالت بدنش درد داشتند. سع يزد و همه  ینبض سرش به شدت م

 شیاز چشمانش به شدت ورم کرده، همان لحظه حس کرد که آنفوالنزا هم گرفته. همان طور که پاها یکیکه 

هم  انهیوحش زیست کیبعد از  ی. حتندیتخت عقب بکشد و بنش يکرد که خودش را رو یکرد سع یرا جمع م

اجازه داد که  یدستانش گذاشت و به افکار منف يبود. سرش را رو را تجربه نکرده يوقت هم چون حس بد چیه

 يآورند اما او همه  ینم ادیدهند به  یانجام م یرا که در مست ییمردم کارها شتریذهنش را احاطه کنند. ب

 هم بوده. ییبود که مسئول چه کارها ادشیبدتر، او  یبود. حت ادشیمزخرف را  يلحظه ها

با پس  یسیصحبت کند؟ مهم نبود که گر یسیبا گر کروفونیجا با استفاده از آن م توانست آن یم يچطور او

 یکنار باب شهیتوانست او را هم یبه او در موقع رفتنش م ییکرد. نگاه گذرا یم ریزدنش تا چه اندازه او را تحق

موضوع حس  نیاو االن به خاطر  ماند، یرا داشت م شانیادعا یکه باب ییحرف ها يهمه  ينگه دارد. او پا

را به  یذهن باب يهمه  یسیگر يتام رو پر کرده بود. در آن لحظه بازتاب صدا یوجود باب يهمه  یشرمندگ

 بود. دهیآتش کش

 "بهتر از تو رو دارم. یآدم اقتیتونم با تو ازدواج کنم، من ل یمن نم"

مرد را داشت  کی اقتیرا داشت. او ل يآدم بهتر اقتیواقعا ل یسیتام رحم کند، گر یهم داشت. خدا به باب واقعا

 باشد. یباب يتر از عشق افسانه ا شیب یلیرا داشت که عشقش به او خ یکس اقتیپسر بچه. او ل کینه 

برد و او  نیرا از ب شیافسانه ها يهمه  شبشی. رفتار ديدیتام پر بود از ناام یذهن باب ،یبار در زندگ نیاول يبرا

 هم نداد. تیبه آن ها اهم یحت

 یسیوجودش پر از درد شد، اگر گر يبود. ناگهان همه  یسیمهم بود برگرداندن گر یباب يکه برا يزیچ ي همه

بود.  رید یلیخ گریوجودش بود، و حاال د يقسمت ها نیجزو سخت تر شیمعنو دیتا االن رفته باشد چه؟ عقا
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را انجام  ياغلب اوقات آن کار یسیاو چقدر مهم است. گر يبرا یسیگر یمسلک عرفان نیدانست که ا یم یباب

 گرفت محال بود نظرش را عوض کند. یم میتصم يزیکه راجع به چ یگفت و وقت یداد که م یم

کردن با  يبا باز یرا متحمل شده، اما باب يادیز ي نهیهز نیتام را دوست دارد و به خاطر ا یگفته بود که باب او

برگشتن  يبرا یراه گریکرد که د يکار دشیاشتن به عقاو پس زدن احساساتش و احترام نگذ یسیاحساس گر

تواند با او ازدواج  یکه نم دینگاه کرد و از او شن یسیبه صورت گر شبید یکه باب یماند. وقت ینم یباق یسیگر

 ریتاث چیتوانست ه ینم گریاز عواطفش هم د یاعالن عموم کی یکه حت يرا تمام کرد طور زیکند، همه چ

 بگذارد. یسیگر میدر تصم یمثبت

دوره  کیبود. بعد از  يدیتر ناام بهیتام را پر کرده بودند، اما از همه غر یاز عواطف ناآشنا وجود باب یمیعظ لیس

اعتماد به نفسش را از دست  گریمختلف در برابر خانم ها، حاال حس کرده بود که د يها يروزیپ یطوالن ي

کند. و حاال  يبرگرداندنش کار يترکش کند، او نتواند برا یسیگر يکرد اگر روز یوقت فکر نم چیداده. او ه

را در شهر خودش نگه دارد  یسیتوانست گر یاز دست داده. اگر او نم شهیهم يرا برا یسیکرد که گر یحس م

 کند؟! دایپ گرید يداشت که بتواند او را در شهر دیام يچطور

 "ر بزرگ انداخته!دردس هیخودش رو تو  شبید يکه بچه شهر يخب, خب! انگار"

از  رونیب هشیکه با پوزخند کر يتاکر مبویخواب آلود به ج يدستانش بلند کرد و با چشم ها يرا از رو سرش

 شد. رهیبود، خ ستادهیسلول ا

 ".مبویبه دو کردن با تو را ندارم، ج یکیمن االن حس "

 "!مهیاسم من ج"

 ".میباشه، ج"گفت: يلحن خسته ا با

نظرش را عوض کرده باشد  یسیگر دینشده باشد. شا رید یلیهنوز هم خ دیکرد که شا یبا خودش فکر م داشت

 را که برش گرداند، بدهد. نیفرصت ا یو به باب

 يخانه  کیسالگرد ازدواجشان  نیقبل از اول شیبا او ازدواج کند برا یسیبه خدا قسم خورده بود که اگه گر یباب

 يرا آن قدر یزن چیکرد که تا حاال ه یکرد و متقاعدش م یم دایرا پ یسیگر دیسالمندان بخرد. اما قبل از آن با

 او را ببخشد. یسیکرد تا گر یم يهرکار دیرا دوست دارد، دوست نداشته است. با یسیکه گر

 ".رونیجا برم ب نیاز ا دیمن با"و گفت: ستادیتخت ا يرو یباب

 "رو صادر نکرده! یحکم نیهنوز همچ یقاض"
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را که  قتیحق نیمعده اش و ا دیداشت پخش شدن اس یکه سع یدر حال ستادیا شیپاها يرو یبه سخت او

 .ردیبگ دهیبودند، ناد دهید بیبه شدت آس شیزانوها

 "ده؟ یکار رو انجام م نیا یخب, ک"

 دهانش قرار داد. يدرآورد و آن را در گوشه  راهنشیپ بیخالل دندان از ج کی مبویج "زود! ای رید"

 "بهش زنگ بزنم! یداره که من صبح اول صبحدوست ن یقاض"

 "ساعت االن نهه"اتاق انداخت و گفت: يبه ساعت گوشه  یتام نگاه یباب

خوبه، چون با  یلیخ یهست يکه تو آدم پولدار نیداشته باشم. ا یزنم که شانس یبهش زنگ م یمن فقط وقت"

و  ،یمجرمانه به اموال عموم يها بیظم، آسنامن يقرارداد ها ،ي. باتریقراره رو به رو بش يادیز يها نهیهز

 "با تو خوب نخواهد بود. ی. قاضيریمقاومت در برابر دستگ

از اون  یسیگذراند، گر یدر بازداشتگاه م یکه باب يکرد. هرلحظه ا يدیبار دوم به شدت احساس ناام يبرا یباب

 احمق رفتار کرده بود؟ کیاو مثل  شبیشد. چرا د یدورتر م

نرفته بود، زانو نزده بود و از او درخواست بخشش  یسیا کنار نگذاشته بود و همان لحظه دنبال گرغرورش ر چرا

 نکرده بود؟

مزخرف به هدر داده بود، که مبادا ظاهرش را  يوقتش را با رفتار خشن و حرف ها يکارها، همه  نیا يجا به

 ینم یکننده بود. او حت دیناام یافک يبه اندازه  کروفنیپشت م يخراب کند، اما فضاحت ها شیرفقا شیپ

 مهم بوده است! شیکه چرا نظرات دوستانش آن قدر برا اوردیب ادیتوانست به 

اش را با آن  یزندگ ينبودند که که او بتواند همه  یبرد، اما آن ها کسان یتام از بودن با دوستانش لذت م یباب

 که با آن ها بچه دار شود! نیا ایها بگذراند 

 اش را پنهان کند. یوجه آشفتگ چیتوانست به ه یا وجود قدم زدن در بازداشتگاه نمحاال ب و

 یسیکه گر نیدارم. قبل از ا اجیدم. و فقط به چند ساعت وقت احت یانجام بدم انجام م دیرو که با يمن هرکار"

 "کنم. داشیپ دیبتونه شهر رو ترك کنه با

زد و  يپوزخند مبویج "!یطور آشفته بش نیزن ا هیبه خاطر رو تصور کنم که تو  يتونستم روز یوقت نم چیه"

 نی! و االن همه ای.تیکه اون تو رو دوست نداره، ب نهیا قتی! حقيطور بود نیا شبیاما انگار د"ادامه داد:

 "نبوده! یش کاف واسه يبود دهیکه تو براش خر يکنم حلقه ا یدونن. من فکر م یموضوع رو م
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 یم داشی! من پمبویج رونیب امیجا ب نیفقط صبر کن که از ا"زد:  ادیگاه چنگ زد و فربازداشت يبه پنجره  یباب

 "کنم.

تام  یپرت کرد. باب یباب ي*نه یجمله را گفت و خالل دندانش را به س نیبا پوزخند ا ".رهید یلیخ گهیحاال د"

 شد. دین آن ناامو به طرف در هجوم برد اما از باز کرد دیکوب نیرا محکم به زم شیپا يپاشنه ها

 "جا، حرو*مزاده! نیبرگرد ا"

 نیخوام، هم یم لیوک هیشناسم، من  یمن حقوقم رو م"زد: ادیکرد و فر رونیتام سرش را از پنجره ب یباب

 "حاال.

 نیاالن هم دیقصد نداشت که امروز برود. شا یسیگر دیبه شدت بسته شد. چشمش به ساعت افتاد، شا پنجره

که بدست  یفرصت نیدر اول یسیآزرده بود و گر یلیرا خ یسیفکر را قبول نداشت؛ او گر نیا یاطراف بود، اما باب

 کرد. یتام فرار م یآورد از دست باب یم

 ".رمیبگ يتماس فور هی دیمن االن با"زد: ادیفر یباب

 "خفه شو!! ،ییکه اون جا یکس"

 ي لهیاش به وس يگاه داشت، سلول کنار. زندان شهر فقط دو بازداشتستیبار حس کرد که تنها ن نیاول يبرا

 کم پشت اشغال شده بود. شیبا چشمان قرمز و ر بیغر بیمرد عج کی

 "حاال. نیهم رم،یتماس بگ هیخوام که  یمن م"زد: ادیگرفت و دوباره فر دهیاو را ناد یباب

 نداد. یکس جواب چیه

شلوار  يچاك بزرگ رو کی جادیباعث ا شیوار شروع کرد به راه رفتن در عرض سلول. زانو وانهیتام د یباب

انگشتش به  يو بند ها نشیاز آست ییکنده شده بودند و قسمت ها راهنشیپ يدکمه ها شتریشده بود، ب نشیج

 ادیپنجره رفت و دوباره فر نارآورده شده بودند. ک رونیکه از چرخ گوشت ب ییبودند گو دهید بیآس يگونه ا

 بود که به او پاسخ داد. یبود تنها کس ينارکه در سلول ک یاما مرد مست د،یکش

 

 یتا چه اندازه لذت م ندیب یم یتیوضع نیکه او را در چن نیاز ا مبویدانست که ج یگذشتند. او م یها م قهیدق

 مهم نبود. شیبرد، اما برا
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ارش کرد به خودش بقبوالند که رفت یم یشد. سع یگرفته و همراه با خش شده بود، اما او ساکت نم شیصدا

 یسیتوانست گر یشد. اگر االن نم یکاسته نم شیحس نبود و از دردها نیپشت ا یمنطق چیاحمقانه بوده اما ه

 داد. یاز دستش م شهیهم يکند برا دایرا پ

بود.  يدفعه دل برد نیکه در باز شده بود گذشته بود که در دوباره باز شد. اما ا يبار نیساعت از آخر مین کینزد

اندازه  نیبه ا یکس دنیوقت در طول عمرش از د چیه یوارد شد. باب مبویج ي افهیست و خوش قپو اهیمعاون س

 را با هم گذرانده بودند. يادیز اتبوده و آن ها اوق یمیخوشحال نشده بود. او با برادر دل هم ت

 یمنتظر م دیبا ام،ینتونستم ب نیکه زودتر از ا دی! ببخشيسرت گذاشته بود يجا رو رو نی! تو ایلعنت ی.تیب"

 "بره. مبویموندم تا ج

 "تلفن بزنم. هیحق رو دارم که  نیدونم که حداقل ا یتلفن بزنم! م هیخواستم  یدل! من م"

 ینم ياون باز میت يکه برا یو گفت يزنگ زد ریجونز کب ي! به جری.تیب ،يکار رو انجام داد نیا شبید"

 "ه!باش نیزم يکره  يرو میت نیاگه اون آخر یحت ،یکن

 "!یلعنت"

 حس کند. شیبازوها ي هیرا در ناح يدیحرکتش باعث شد که درد شد نیا د،یکوب واریتام مشتش را به د یباب

 یم يجد بیبه چرخ واگن آس یتو داشت "و ادامه داد: "بوده. دهیاندازه مست ند نیکس تا حاال تو رو به ا چیه"

 "!ينکرد يهم توجه ا يکه سر لن آورد ییو به بال يرسوند

 هی دی. اما حاال فقط باارمیدم که از دل لن در ب یکنم و قول م یاون ها رو قبول م يهمه  تیمن بعدا مسئول"

 "بکنم. يتلفن ضرور

 "هاپر... يکه تو و شر یاز وقت مبویدونم. ج یمن نم"

 "تاهه.تماس کو هیفقط  نیشو! ا الیخ یب "ادامه داد: ادیو با فر "!شهیمال پونزده سال پ هیاون قض"

شاپ  یاز کاف مبویباشه، بهتره تا قبل از برگشتن ج"رو از کمربندش باز کرد و گفت: دهایدل کل ،یخاطر باب به

 "شه. یمحسوب نم يدیدونه واسه ش تهد ینم مبویکه ج ییها زی. چرونیب يایب

 "عجله کن."داشت بدزد در دست گرفت و داد زد:  یتام سع یرا که باب ییدهایکل دل

 ستگاهیا يآمد و مشغول قدم زدن به سمت اتاق مرکز رونیاز سلول ب یآن اتفاق ها باب يبا وجود همه آخر  در

به خاطر داشت در دپارتمان کار  یکه باب یکه از زمان یکس زیشد. همان لحظه که وارد اتاق شد، رز کال سیپل
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 یواسه توئه، باب نیا"به او داد و گفت: را لفنشتام نگاه کرد و ت یبه باب د،یچ یاو را م يعلف ها یکرد و باب یم

 "جوئه. يتام. پشت خط تر

 "کجاست؟ یسیگر یدون یجو، م يتر"را گرفت و گفت: تلفن

 خواد به سمت سن آنتون بره. یقرض گرفت و االن م ياز باد نیماش هیاون "

. من رو مجبور کرد که پرواز داره يگفت که عصر ياون به باد م،یمن تو اتاق پشت نه،یتونه من رو بب ینم اون

وقت  چیباهات حرف نزنم. ه گهیقسم خورده بودم تا آخر عمرم د شبیکه که د نیبهت زنگ بزنم، با وجود ا

اون -يکرد یسیکه با گر يکار ر! نه تنها به خطیحد حر*ومزاده باش نیتا ا یتون یدونستم که تو م ینم

گشاد  زی. فکش دو سايدید یرو م يصورت باد دیو بات -کنه. یم هیکه داره گر دمیزده بود اما من فهم نکیع

 "شده بود و ...

 "رو بهش قرض نده. نیبگو ماش يبه باد"

بشه اما تو  یسیکرد مانع کار گر یده. اون سع یرو از دست م زشیکار رو انجام بده وگرنه فرانش نیا دیاون با"

 "گرفت. يرو از باد دهای! کلهیچطور آدم یسیگر یدون یکه م

اش زد.  قهیشق کینزد يو ضربه ا دیفرو برد. خود را عقب کش شیداد و دستش را داخل موها یفحش یباب

 "جا. بهش بگو... نیا ارشیزنگ بزن و بگو. ب یبه قاض"گفت:

محتاطه،  يراننده  هی. اون هی.ام بزرگ آبيا هی نشیشه. ماش یم نینمونده، اون داره سوار ماش یوقت گهید"

 ".شیریبگ یتون یم ی. اگه عجله کنی.تیب

 "من االن تو زندانم!"

 "!رونیب ایخب، ب"

 ".يریکه جلوش رو بگ یکن یسع دیکنم، تو هم با یرو م میدارم سع"

 ".یاتوبان متوقفش کن يتو دیره، تو با ی. اون داره مرهید یلیخ گهیحاال د"

االن  نیهم یسیگر"دادند گفت: یماو گوش  يبه مکالمه  اقیتلفن را پرت کرد و رو به رز و دل که با اشت یباب

جلوش  دیها برسه با التیا نیکه به مرز ب نیره، قبل از ا یخارج شده. داره به سمت سن آنتون م ياز گاراژ باد

 "رو گرفت.
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 کیگفت که داشت به سرعت به در نزد یرا درحال نیا يتاکر مبویج "کنه؟ یم یاز سلول چه غلط رونیب یباب"

 زد. یم یاهیبود و صورت سبزه اش از زور خشم به س ختهیر راهنشیپ يت رودونا يشد. خرده ها یم

 "کنه...  یداره شهر رو ترك م یسیگر"دادن:  حیشروع کرد به توض دل

 "به بازداشتگاه. دیاالن برش گردون نیاون االن بازداشته، هم"زد: ادیفر مبویج

برت گردونم به  دی. متاسفانه من بای.تیخوام ب یمعذرت م"برگشت و گفت: یبا اکراه به طرف باب دل

 "بازداشتگاه.

صحبت نکنم  یسیکه با گر یدل. من تا وقت ایتر ن کینزد"گونه گفت: دیتهد یدستش را آزاد کرد و با لحن یباب

 "گردم. یداخل اون سلول برنم

بهش چند  داره من يچه ضرر"شد. گفت: رهیخ مبوینگاه کرد و سپس برگشت و به ج یبه باب يچند لحطه ا دل

 رشیکه دستگ یو از وقت ير یتند م يدار یلیساعت وقت بدم که بره دنبال عشقش؟ مخصوصا حاال که تو خ

 "!یگرفت دهیرو ناد شیتمام حقوق شهروند يکرد

 .دیپرپشتش را در هم کش يرا جمع کرد و ابرو ها شیلب ها مبویج

 "!یلعنت ،یکه اخراج نیا ایبه زندان برش گردون،  ای"

 طور رفتار نشده بود و دل هم استثنا نبود. گفت: نیها ا يکدوم از برد چیه با

زندان  يتو یاوضاع باب نیبا ا يخوا یده. اگه م یاجازه رو به تو نم نی. لوسر ایمن رو اخراج کن یتون یتو نم"

 ".یکن شیزندان یتون یباشه خودت م

 وا به عقب پرت شد.ه یب تیاز عصبان یتا مرز سکته رفت، به خاطر فشار ناش مبویج

زانو زده  نیزم يرو مبویکه ج ییجا نیزم ياو آورد و آن را رو يبرا زیم نیتر کیاز پشت نزد یصندل کی یباب

 بود قرار داد.

من "بلند به رز گفت: يو با صدا دیبه سرعت به طرف در دو رندیبتوانند او را بگ نیمامور نکهیتام قبل از ا یباب

 "خوام. یم نیماش هی

 را برداشت و به سمت او پرتاب کرد و گفت: زیم يرو يها دیحلقه از کل کی رز

 "رو بردار. درست پشت دره. مبویمال ج"
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 یاصل ابانی. به سمت خسیو براق رئ دیسف یمیت نیداد، ماش يجا نیماش نیو خود را داخل اول دیدو رونیب یباب

 هم روشن کرد.قرمز را  يخطر و فلش ها ریبعد آژ هیبه راه افتاد، چند ثان

 منتشر کند. هیاز زندان را به بق یتلفن خود بود تا خبر فرار باب یدر پ نزیرز کال س،یپل ستگاهیدر ا گرید یطرف از

 تگزاس. بهشت،

 در قلب ها. ییجا

 ینم گریکه او د ییشد، تا جا یدورتر و دورتر م یسیگر دیکه سردر شهر نصب شده بود از د یرنگارنگ بنر

 .ندیببتوانست آن را 

 ایفکر کرد که آ نیکرد به ا یخود را پاك م ینیکه ب ینیمچاله را برداشت و در ح يها ياز دستمال کاغذ یکی

 کند؟! هیرا گر ویتا سن آنتون ریقرار است کل مس

او را به آپارتمانش برگردانده  يبود رِ نیاندازه غمگ یاشکش خشک شده بود و ب يکه چشمه  یدرحال شبید

هتل برده بود که او بتواند شب را در آن جا  کیکرده بود و او را تا  يرا بسته بند لشیوسا يبود و همه 

تام را بارها و بارها در ذهنش  یابب يبود و حرف ها دهیهم تمام شب را در رختخواب دراز کش یسیبگذراند. گر

 مرور کرده بود.

 یت که من بخوام باهات ازدواج کنم؟ حتداش یلیخواستم در حقت لطف کرده باشم، وگرنه چه دل یمن فقط م"

 ".نمتیخوام بب ینم گهید

کرده  ریمهم بودند تحق شیکه برا يافراد يهمه  يرو جلو یداشت؟ او باب یرا م يانتظار چه رفتار دیبا یسیگر

 حرکت به شدت ضربه خورده بود. نیاز ا یبود، باب

 ان ترش را پاك کرد.اش برد و چشم یآفتاب نکیع ریبه ز يدستمال کاغذ کی یسیگر

ببرد.  يوگراندیرا از فرودگاه کُلومباس بردارد و به ن یسیرا بفرستد تا گر یاکرز قرار بود کس يدیش دیجد مالک

وقت تفکر  یمطمئن بود که فردا آن قدر سرش شلوغ خواهد شد که حت یسیبود، گر یسیاکرز وطن گر يدیش

 هم نخواهد داشت.

 شیرا برا يزیغم انگ نیبه ا انیوقت پا چیتمام خواهد شد اما ه هیقض نیا يدانست که روز یم شهیهم او

از  يزیچ چیعاشق او بوده و ه شهیاورد که هم ادیبه  یزن شهیخواست که او را ه یم یتصور نکرده بود. او از باب

 خراب شده بود. زیهمه چ شبیاو نخواسته است. اما د
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 زیکار نداشت، اما با آن وضع به هم زدن، چ نیبه ا یلیقت تماو چیکه ه یپول گرفته بود در صورت یاز باب او

 گرفته بود، شهرتش را! یرا از باب يمهم تر

بوده، وجدان خودش را آسوده سازد  یتکبر و غرور باب ایقضا نیافکار که مقصر تمام ا نیخواست با ا یم یسیگر

 شد. ینمبه آزار او  یوقت راض چیتام را دوست داشت و ه یاما او هنوز باب

 

 

به پشت سر خود نگاه کرد، تشعشع نور  نهیکه از آ یو و هنگام دیرا از پشت سر خود شن يریآژ يصدا یسیگر

مطمئن شد که سرعتش  نیسرعت سنج ماش دنیآمد. با د یکه به سرعت به سمت او م دیرا د یسیپل نیماش

از کنارش عبور کند اما به  ندبتوا سیپل نیکرد تا ماش تیبه خودرو را به سمت راست هدا نیمجاز بوده؛ بنابرا

 آنکه از سمت چپ او گذر کند، پشت سرش قرار گرفت. يجا

در  يشتریکالفه شد و با دقت ب یسیکرد که کنار بکشد. گر یامر م یسیترسناك بود و به گر یلیخ ریآژ يصدا

 نکیتام بود. ع یته بود بابکه پشت رل نشس یتوانست باور کند. کس ینم دید ینگاه کرد و آنچه را که م نهیآ

رو به رو شدن با  گریتوانست بار د یدر کنترل خودش بود نم زیاش را در آورد. اکنون که کنترل همه چ یآفتاب

مجبور به  زیراسخ سرعتش را باال برد تا او را ن یهم فشرد و با عزم يرا رو شیتام را تحمل کند. دندان ها یباب

 کار کند. نیهم

شده بود، به  دیآورد انگشتانش سف یم لیکه بر فرمان اتومب يشد. از فشار انیدر کنار او نما يا یتصادف ونیکام

 تام به کنار او آمد. یداد، و باب یسمت چپ رفت تا از کنار او عبور کند، سرعت سنج عدد شصت را نشان م

استفاده کند  سیپل نیاشاز شهروندانش از م یکیداد که  یاجازه م يممکن بود؟ کدام شهر يزیچ نیچن چگونه

با سرعت باال متنفر بود و  یعدد شصت و پنج رفت. از رانندگ يکند؟ عقربه به رو بیگناه را تعق یانسان ب کیو 

 بود. ختنیاز شدت اضطراب در حال عرق ر

با او  که دیترس یم یسیتر شد و گر کیاو را ترساند. به او نزد شتریرا به صدا درآورد و ب ریتام دوباره آژ یباب

 بکشاند. ریتام قصد داشت که او را به سمت راست مس یبزرگ، باب يبرخورد کند. خدا

 نییسرعتش را پا یسیکه گر یاش نترس بود و مادام یتام از دوران کودک ینداشت. باب یانتخاب چیه یسیگر

پدال گاز  يرا از رو شیارا فرا گرفته بود، پ یسیوجود گر تیداد. عصبان یکار را انجام نم نیآورد او قطعا ا یم

 به سرعت در را باز کرد. ستادیا لیاتومب هک یکرد. هنگام تیهدا ریرا به کناره مس لیبرداشت و کم کم اتومب
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به  یی. چه بالدیلرز شیاو پاها دنیبا د یسیشد و گر ادهیپ لیتام از اتومب یچهار، پنج قدم بردارد باب نکهیاز ا قبل

 شی. لباس هادیرس یبه نظر م یعصبان يگریکبود و متورم شده بود و د شیااز چشم ه یکیسرش آمده بود؟ 

خطرناك به  هیاول ياو را همانند انسان ها شا یشانیپ ياش بر سرش نبود و زخم رو یشگیپاره شده و کاله هم

از او  شانییبا در طول آشنا نیاول يبه سر او آورده است و برا ییبه خاطر آورد که چه بال یسیرساند. گر ینظر م

 .دیترس

 رفت. لشیقدم به عقب برداشت و به سمت اتومب کیوحشت کرد و  یسیتام به سمتش آمد. گر یباب

 "!یسیگر"

. ناخودآگاه دیکه او در حال آمدن به سمتش است، و از ترس بر خودش لرز دیانداخت و د یبه او نگاه یسیگر

 نیبود با زانو به زم کیخورد و نزد یها سر م هزیسنگ ر يصاف صندلش بر رو يکرد. پاشنه  دنیشروع به دو

. دیدو یادامه دهد. تا آنجا که توان داشت م دنشیبخورد. تلو تلو خورد اما توانست بر خودش مسلط شود و به دو

 کرد. یاو را نگاه م یرچشمیگشت و ز یبرم یو هر از گاه رد،یتام او را بگ یداد که باب یاحتمال م هیهر ثان

با  یسیدرد گرفت و لنگ زدنش باعث شد سرعتش کم شود. گر شیکه پاها دیرس یت به او متام داش یباب

کرده ،در مورد  فیتعر شیبرا يافتاد که سوز یداستان ادیاز او سبقت گرفت و در همان حال به  يشتریسرعت ب

 زده بود.  کدختر را کت کیشده بود چرا که  هیکه در مال ء عام تنب ينه ساله ا يپسربچه 

 کرده بود. انیدر درونش طغ يزیاز سال ها مدارا کردن با زنان، اکنون چ بعد

 يهرز سکندر يعلف ها يها سر خرد و بر رو زهیسنگ ر يکرد و رو ریبه کنار آسفالت جاده گ یسیگر يپاها

ا او ر يرا پر کردند. ترس و وحشت دوباره وجودش را فرا گرفت چرا که صدا شیها صندل ها زهیخورد. سنگ ر

 "!یسیگر".دیشن یاز پشت سرش م

و  چی. هنگام نشستن پدیکش غیج یسیعلف ها نشست، گر يتام او را در آغوش گرفت و بر رو یکه باب یهنگام

از  ریچند لحظه غ يانداخت. برا یتام نگاه یکه نشست سرش را باال آورد و به باب یبه بدن خود داد و وقت یتاب

 .ردیبگ ژنیاکسد. بعد شروع به نفس زدن کرد تا در ذهنش نبو يزیچ چیه یدرد و ترس

تام  یو هرگز احساس اکنونش را نداشت. باب يعشق باز يبارها در آغوش او قرا گرفته بود اما برا قبال

اصالح  ياش را پر کرد و گونه ها ینیمانده و عرق ب ياز آبجو ییآشنا ياو انداخته بود. بو يرا بر رو شینیسنگ

 .دیکش یسیگر يگونه  ينشده اش را بر رو

 داد. یعروسک کهنه او را تکان م کیبه خود فشرد و مانند  شتریو او را ب دیکش ادیتام فر یباب "!یلعنت"
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 "؟یکن یاز دست من فرار م یچ يبرا"

 "کار را نکن ... نیکنم ا یبسه . خواهش م "کرد گفت  یم هیکه به شدت گر یدر حال یسیگر

 فیضع يصدا یسیدشوار شده بود . گر شیبرا دنیکه نفس کش دیآغوش کش تام چنان محکم او را در یباب

نامنظم  يتوانست صدا یم یسیزد و گر یتام به شدت نفس نفس م ی. باب دیشن یرا از دور دست م يریآژ

 تنفس او را در کنار گوشش بشنود. 

تام او را رها کرد.  ی. ناگهان باب"....  يبر دی..... نبا یمن را ترك کن یتون یتو نم "گفت  یتام به آرام یباب

. پس از چند ندیاطرافش را بب طیمح یتوانست به خوب یدر چشمانش نم دیبه علت تابش نور خورش یسیگر

تام را به زور به سمت خودرو  یباب يتَکر فیعادت کرد متوجه شد که چ دیلحظه که چشمانش به نور خورش

تام را به پشتش  یدستان باب سیپل سییکرد ، ر یمع و جور مخودش را ج یسیکه گر یبرد . در حال یم سیپل

 برد و به آنها دستبند زد . 

 " یتو االن تحت بازداشت هست یعوض "

 لیم یسیبود . گر یسیداد. تمام توجهش معطوف به گر ینشان نم یاو توجه يتام اصال به حرف ها یباب

 کرد .  یتام احساس م یباب یدر آغوش گرفتن صورت زخم يبرا يدیشد

 ". میبا هم صحبت کن دی. ما بايبر یتون یکنم نرو. تو نم یازت خواهش م یسیگر "

توقف  يصدا یسیپر از اشک شده بود . گر یسیو چشمان گر دیرس یتام به شدت شکسته به نظر م یباب

به شدت به که سرش را  ینکرد . در حال یتوجه یول دیباز وبسته شدن درب آن ها را شن يخودرو و صدا نیچند

 کرد، نشود .  یم ودشکه در وج یاحساس ضعف میتام فاصله گرفت تا تسل یداد از باب یچپ و راست تکان م

از  یبیناله عج ". فتهیب یاتفاق نیکردم که همچ یوقت تصورش را هم نم چیتام من واقعا متاسفم . ه یباب "

 "ندارم .تحملش را  گهیبرم . د دیمن با "دهانش خارج شد و ادامه داد 

.  "نداشته باشه دنتیبه د یلیخانم محترم تما نیرسه ا یبه نظر م "سر داد و گفت  يا انهیموز يخنده  يتَکر

راه خم شد و به شدت  انهیتام در م یباب يکرد . زانو تیهدا سیپل نیتام را چرخاند و او را به سمت ماش یباب

 یدستان باب سیکه افسر پل دیو در کمال وحشت د دیدو یسر داد و به سمت باب يناله ا یسیخورد . گر نیزم

 ياز درد سر داد و با شانه ضربه ا يتام ناله ا یبلند کند . باب نیکشد تا او را از زم یرحمانه به عقب م یتام را ب

 . دیدو یسیزد تا تعادلش بر هم بخورد و سپس به سمت گر سیبه افسر پل

 ." یکن ینم غیرا از من در يزیچ چیکه هرگز ه يتو بهم گفته بود "
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که به نظر  دیعقب کش یبرد و دستانش را با چنان شدت ورشیتام  یسر داد و به سمت باب یغضبناک ادیفر يتَکر

 از جا در آمده اند .  دیرس

 "کنم ترکم نکن . ی. خواهش م زمیمن عاشقتم عز "سر داد و گفت  یاز سر در ماندگ يتام ناله ا یباب

رها کند .  سیکرد خود را از دست افسر پل یتام را تماشا کرد که تالش م یبهت زده باب يبا چهره ا یسیگر

 شده بود باتوم خود را در آورد. یکه به شدت عصبان يتَکر

 ادیبرد فر یم ورشی سیکه به سمت مامور پل یاز سر خشم سر داد و در حال يادیصحنه فر نیا دنیبا د یسیگر

 ". يندار یحق نی. تو اصال همچ یزناون را ب يتو حق ندار "زد 

تام را رها  یمحافظت از خودش باب يناچار شد تا برا يکرد که و يشروع به ضربه زدن به تَکر یبا چنان شدت و

 کند .

زد  یم ادیکه فر دیشن یاو را م يصدا دیکوب یم يبا پاشنه کفشش را به سر و صورت تَکر یسیکه گر یحال در

 "را متوقف کن کار  نیاالن ا نیهم "

 یکار م یچ ي؟ معلومه دار يعقلت را از دست داد "برد و او را به عقب هل داد.  ورشی يبه سمت تَکر لوتر

 "؟ یکن

 .  دیزد و به سمتش دو ادیتام را فر یرا درکنار خود داشت نام باب ریسا يکه وِ یدر حال يسوز

 سیافسر پل کیهم  یسیتام از زندان فرار کرده و گر یباب "انداخت و گفت  يندیبه لوتر نگاه ناخوش آ يتَکر

 "کنم ریرا مورد ضرب و شتم قرار داده . مجبورم هر دوشون را دستگ

 " یکن یتو غلط م "زد  ادیبا خشم فر يباد

 یعوض کیتو از رفتار کردن مثل  "فرو برد و گفت  يتَکر نهیدر قفس س یتهاجم یانگشتش را با حالت لوتر

 "؟؟؟ یبه تمام معنا رفتار کن یعوض کیمثل  یگرفت میکه حاال تصم يشده بودآماتور قانع ن

به عقب برداشت .  یمنصرف شد و قدم یبزند ول یدر هم فرو رفت . دهانش را باز کرد تا حرف يتَکر صورت

رد تام حلقه ک یکه دستانش را به دور باب یسیگر دنیبا د ریسا یتام برود ول یقصد داشت به سمت باب يسوز

 کار منصرف کرد .  نیبود ، او را از انجام ا

 يبود و باچهره ا افتهی یبیدرخشش عج دیرنگ درخشانش که در برابر نور خورش یمس يبا موها یسیگر

کس حق  چی. ه دیشنو یکنه . م تیتام را اذ یکس حق نداره باب چی. هدیازش دور ش " دیکش ادیبرافروخته فر

 "بشه .... کشینداره نزد
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شده بود . با  رهیخ یسیبه چهره گر یتام که هنوز دستانش با دستبند پشت سرش بسته شده بود با شگفت یباب

 هنوز گارد خود را حفظ کرده بود .  یسیکرد گر ینم دیتام را تهد یباب يخطر چیه نکهیوجود ا

 یاحساس کرد که باب یسیشد . گر یاول با او رو به رو م دیتام را داشت با یزدن به باب بیکه قصد آس یهرکس

 کند : یکلمات را در گوشش زمزمه م نیباتریگذاشته و ز یسیگر یشانیپ يتام گونه اش را رو

که در موردم  يزی. هر چیبخش یمن را م شبیدلم . بهم قول بده که به خاطر د زیدوستت دارم عز یلیخ "

 یسع یهستم ول گهید يزهایچ یلیخاحساس، خودخواه، از خودمتشکر و  یدونم که ب یکامال درسته . م یگفت

کنم  یکنم . خواهش م یم رییغحتما ت یخورم . اگر باهام ازدواج کن یبدم . قسم م رییکنم که خودم را تغ یم

 "دلم  زیدوستت دارم عز یلی. من خزمیترکم نکن عز

سرش را  یسیگر . دیرا در آغوش کش یسیتام را باز کرده بود چون ناگهان گر یباب ينفر دست ها کی احتماال

 یدر کمال تعجب متوجه شد که تمام یسیشد . گر رهیتام که پر از اشک بود خ یباال گرفت و به چشمان باب

با غرور  يرابطه ا چیه يقو اتاحساس انیب نیمحض هستند. ا قتیکرده بود حق انیتام ب یکه باب ییحرف ها

 گفت .  یسخن م یسیش با گرکردن نداشت. او داشت از اعماق قلب یتالف ایخدشه دار شده 

. بهم بگو  يد یبهم م گهیفرصت د کیبهم بگو که  "را در دستانش گرفت و گفت  یسیتام صورت گر یباب

 " یکه افتاده هنوز هم عاشقم هست یکه با وجود همه اتفاقات

 "نقطه ضعف منه  نیمتاسفانه ا "پاسخ داد  دیبلع یبغضش را م یکه به سخت یحال در

 "؟ زمیعفته عزنقطه ض یچ "

 "تام دنتون من عاشقتم و تا ابد عاشقت خواهم ماند  یدوست داشتن تو . باب "

 احساس کرد که قلبش منقلب شده است .  یسیگر

 يتام لحظه ا یباب " زمیمن ارزشمنده عز يحرفت چه قدر برا نیکه ا یبفهم یتون یوقت نم چیتو ه "

 ش را جمع کند.خواست شجاعت یم ایچشمانش را بر هم گذاشت گو

 و براق شده بودند .  سیچشمانش را دوباره از هم گشود، مژگانش خ یهنگام

 ". یکن یبهم بگو که باهام ازدواج م زدلم؟یمگه نه عز ،یکن یتو با من ازدواج م زمیعز یسیگر "

 عاشقش شود و چشمان شیاز پ شیب یسیشد موجب شد گر یم دهیتام شن یباب يکه در صدا ینانیاطم عدم

کنم.  یکار را م نیکه حتما ا يشرط ببند یتون یکنم. م یمعلومه که باهات ازدواج م "شود  سیخ زیخودش ن

" 
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فراموش کردند. آن ها در کنار بزرگراه تگزاس تنها بودند و  یرا به کل گرانیچند لحظه آن ها حضور د يبرا

عشق  يادیبچه و مقدار ز يا خنده، تعداددرخشان تر همرا ه ب يا ندهیو آ دیتاب یدرخشان بر آن ها م دیخورش

 .  دیکش یانتظارشان را م

 بیآنها را از هم جدا کردند تا آس یبه آرام يو وِ ي. سوز دیبوس یرا م یسیورم کرده گر يتام با لب ها یباب

فتند. تالروزا  اطرافشان را فرا گر نیاز ساکن يتر شیتعداد ب جیکنند. به تدر یتام را بررس یصورت باب یدگید

 .  دیرا در اطراف خود د ياریبس يآشنا يچهره ها یسیگر

را با  زیدم تا همه چ یمقدار زمان م کیبهت  "شده بود، گفت  رهیبشاش به آن ها خ يکه با چهره ا لوتر

 یداشت . ب میخواه تستیگ یبا قاض یقرار نسبتا طوالن کیبعدش من و تو  ،یکن ستیراست و ر یسیگر

 اریاز زندان مبلغ بس رارکنم که به خاطر ف ینیب شیپ یتونم به راحت یاعدام کن. م یقاضگن  یبهش نم يخود

برات خرج  یلیفرار بزرگ خ نی. ا يانجام بد دیهم با یخدمات اجتماع يسر کیشد و  یخواه مهیجر يادیز

 ." پیخوشت يداره آقا یبرم

 "داره . اجیتاشو احت یبرق يهااتوبوس با پله  کیبه نظرم خانه سالمندان شهر به  "گفت  یسیگر

. بهتره تو هم به همراه من و یسیگر هیخوب اریفکر بس "داد و گفت  یسیگر لیتحو يلبخند غرور مندانه ا لوتر

 ".  میخوبت استفاده کن يها دهیاز ا میبتون یمن و قاض دی. شايایب یقاض دنیتام به د یباب

 "شم  یاگر بتونم کمکتون کنم خوشحال م "

 " یهست یمعلوم هست تو طرف ک "و گفت  دیتام باال پر یباب يابروها

توانست انجام  یم کینزد ندهیتام در آ یباب هیریکه موسسه خ یخوب يکه داشت به تمام کارها یدر حال یسیگر

شهر باشم خودم را نسبت به رفاه  نیاز شهروندان ا یکیکه قراره من  ییاز آنجا "کرد پاسخ داد  یدهد فکر م

 "دانم  یمسئول م جامعه

 "؟ میکن یشهر زندگ نیگفته که ما قراره در ا یحاال ک "تام که به شدت متعجب شده بود گفت  یباب

 چیتام متوجه شود که در ه یتا باب دیفکر کرد که چقدر طول خواهد کش نیتام نگاه کرد و به ا یبه باب یسیگر

 شهر خوشبخت نخواهد شد .  نیبه جز ا يگرید يجا

 "دیبهتره شما دوتا با ما برگرد " گفت يوِ

 "سرعت  نینه به ا "زد  ادیکرد فر یباز م تیجمع نیجو که راهش را از ب يتر
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 "است  دهیکه به همسرش رسانده نبخش یبیتام را به خاطر آس یچهره اش کامال مشخص بود که او هنوز باب از

 " يدر بر رشیگذارم از ز یو نم یجوابگو باش يکه سر شوهرم آورد ییبه خاطر بال دیتو با

 "کشته شدم  بای. من امروز تقر ایکوتاه ب "را محکم نگه داشته بود گفت  یسیکه گر یتام در حال یباب

 " يرا به کشتن بد يبود باد کینزد شبیبده چون تو د یلیخ نیا یآخ "

 ".  میبا هم دعوا کن میتام دوست دار یجو . من و باب يتر ستین نطوریا "گفت  يباد

 یسیکه گر میرا فراموش کن قتیحق نیا دیقسمتشه . نبا کیفقط  نیدلم . ا زیعز یبهتره تو فعال خفه ش "

به  يزیبده که چه چ صیتونه تشخ یاز عشق سرخوشه که نم نقدریکه اون االن ا ییدوست منه و از اونجا

 "دم .  یکار را براش انجام م نینفعشه من ا

 نیا نیآمد. او به خاطر آورد که اکثر ساکن یاصال خوشش نم دید یجو م يکه در چشمان تر یاز برق یسیگر

 قهیآورد که آن ها سل ادیبه  نیشدند. همچن یقلمداد م وانهیکردند ، د یم یزندگ يگرید يشهر اگر در جا

 داشتند . شانیها یدر انتخاب سرگرم یخاص

 "گم  یم يجد کامال رو به راهه . زیجو همه چ يتر "گفت  یبا دستپاچگ یسیگر

مردم پشت  دیرا اعالم کرد تونیتام نامزد یکه تو و باب ی. از همان اول ستین نطوری. ا زمیعز یسینه گر "

تر هم خواهند  شیحرف ها ب نیا میداشته باش یکامال واقع یعروس کیزدند و حاال که قراره  یسرتون حرف م

تام  یو باب يدر مورد فوتبال ندار یانو اطالعات چنداز مردم متوجه شدند که ت یلیخ يشد. اگر راستش را بخوا

 "را روت انجام نداده  زییوقت اون کو چیه

 . ایخدا اوه،

 "؟ يسوز ستین نطوریگن اون تقلب کرده. ا یاز مردم م یبعض "

تام تقلب کرده  یقبول کنم که باب یراحت نیتونم به هم یمن نم "دستانش را در هم قالب کرد و گفت  يسوز

 "زنند.  یها م یلیکه خ هیحرف نیا یول

عاقل تر  نیرینسبت به سا يکرد که سوز یتصور م شیچند لحظه پ نیشده بود . تا هم رهیخ يبه سوز یسیگر

 باشه .
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را انجام  زییکو نیبگم که اگر تو ا دیبا ياگر راستش را بخوا یسیگر "جو دستانش را به کمر زد و گفت  يتر

سوال  ریتان را ز ندهیآ يکنند هم شرافت بچه ها یشرکت م تونیسم عروسکه در مرا ی، تمام کسان يند

 "تام ؟ یباب ستین نطوریخواهند برد. ا

 "جو  يفکر کنم حق با تو باشه تر "استرس گفت  یتام با کم یباب

آمدند  رونیقصه کودکانه ب کیشهر به خصوص همسرش از داخل  نیکرد که همه مردم ا یاحساس م یسیگر

 . 

 یو با فوتبال بزرگ نشده من فقط پنج سوال ازش م ستیاهل تگزاس ن یسیکه گر ییاز آنجا "تام گفت  یباب

 "داره ؟ یمسئله مشکل نیبا ا یکس "انداخت و گفت  ینگاه تیبه جمع "پرسم 

 نکرد . یکس اعتراض چیه یول دندیرس ینم ینفر به نظر چندان راض نیچند

؟  هیسوال اول . مخفف چ " ستادیرا رها کرد و مقابلش ا یسیو گر تکان داد تیرضا ياز رو يتام سر یباب

"NFL  

 تام با نگاهش آن ها را ساکت کرد . یباب یتام اعتراض کردند ول یبه سوال نسبتا ساده باب تیجمع

  "ییکایفوتبال آمر یمل گیل "پاسخ داد  یسیگر

از هر کنفرانس که  میدو ت هیدر ماه ژانو "فت انداخت و گ یشانیبه پ ینیتام چ یباب "خوب . سوال دوم  یلیخ "

 یمسابقه سال در مقابل هم قرار م نیرا در کنفرانس خودشان کسب کرده بودند در مهم تر ازهایامت نیتر شیب

 "؟ هیمسابقه چ نیکنه .اسم ا یم افتیحلقه بزرگ طال در کیقهرمان  میمسابقه ت نی. در همرندیگ

 "سوپر بال "بدون توجه به آن ها گفت  یسیربلند شد . گ تیاعتراض جمع يصدا

سوال  "نشاند و ادامه داد  یسیگر ینیبر ب یتام بوسه کوتاه یباب "دلم  زیعز ير یم شیخوب پ یلی. خ هیعال "

چند ستون دروازه وجود  ییکایفوتبال آمر نیهر زم ي. در انتها یآماده باش دوارمیمقدار سخت تره . ام کیسوم 

 "داره ؟

 ". ارمی ینم ادیستون ها را به  قیروبان بسته شده اگرچه ارتفاع دق کیهر ستون  ي. و در انتهادو تا  "

. همه از وجود آنها  یخوشحالم که از وجود روبان ها اطالع داشت ینداره ول یچندان تیطول ستون ها اهم "

خوام  یسوال . ازت م نیسراغ آخر میر یپرسم و م یخاطر من سوال چهارم را ازت نم نیبه هم ستندیمطلع ن

 " یکه خوب تمرکز کن

 "تمرکز کردم  "
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 "؟ ياطالعات دار نیچه قدر در مورد مدافع "

 "بوده  یک کمنیآ يدونم ترو یم "

 یصحبت م يداشت با ترو شبید نیهم یسیتام . گر یباب ستیمنصفانه ن نیا "زد  ادیفر تیجمع نیاز ب یتول

 "کرد. 

 "شناسم  ینَمت را هم م ییمن جو "زد  ادیفر یبا سرخوش یسیگر

 يتمرکزت را بر هم بزنند . برا تیمقدار دشواره پس نگذار جمع کیسواله،  نیآخر نیدلم ا زیواقعاً؟ خوب عز "

 يباز یورکیوین میکدام ت ينَمت برا ییداشت بگو جو میخواه ندهیکه در آ ياز شرافت دوازده بچه ا نانیاطم

 "کرد ؟ یم

بر  یسیدانست . گر یسوال ساده را م نیجواب ا دیبا یدر هم رفت. هر احمق یدت ناراحتاز ش یسیگر چهره

 بود ؟؟؟ یورکیویفوتبال ن میو فوتبال تمرکز کرد.کدام ت وركیوین يرو

 "! زیانکی وركیوین میت "زد  ادیفر یچهره اش بشاش شد و با خوشحال ناگهان

کرد و  تیبه جمع نیخشمگ یتام نگاه ی. بابدیه گوش رسب یغرولند ناراض يحاضر و تعداد تیخنده جمع يصدا

 داد.  یکس اجازه اعتراض نم چیشد به ه یم دهیتام د یکه در چشمان باب يآن ها را ساکت کرد . برق شاد

 ی. با نگاهدیو او را در آغوش کش دیچرخ یسیتام از سکوت همه مطمئن شد به سمت گر یکه باب یهنگام

کردم  یوقت فکرش را هم نم چیدلم . ه زیعز يکامال درست جواب داد "زمزمه کرد آرام  يعاشقانه و بوسه ا

 ".یدر مورد فوتبال اطالعات داشته باش نقدریکه تو ا

تام دنتون سرانجام با تمام وجودش  یتگزاس متوجه شدند که باب يبود که تمام مردم شهر تالروزا نگونهیا و

 زن شده است. کیعاشق 

 

 

 

  93 تیر  : یینها انیپا

  93 تیرانتشار در سایت نودهشتیا : 
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  : مترجمین

http://www.forum.98ia.com/member39184.html  
http://www.forum.98ia.com/member66824.html 
http://www.forum.98ia.com/member76783.html 
http://www.forum.98ia.com/member50870.html 
http://www.forum.98ia.com/member96327.html 
http://www.forum.98ia.com/member26343.html 
http://www.forum.98ia.com/member222355.html 
http://www.forum.98ia.com/member193121.html 
http://www.forum.98ia.com/member199386.html 

  

  http://www.forum.98ia.com/member4929.html : طراح جلد

  http://www.forum.98ia.com/member10566.html    ناظر :

  http://www.forum.98ia.com/member50086.html    : ویراستار
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