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 اول فصل

درختان پر تعداد جنگل  انیاز م توانستیم یوقت دیاواخر عصر بود و خورش.بود  يپرداز الیخ يبرا یخوب روز

درختان  يرنگش، همان باال ییمواقع انوارِ شفاف طال شتریدر ب یول کرد،یم جادیا يدراز يها هیعبور کند، سا

و  نیریش يز بومرطوب تابستان، ا وگرم  يهوا. برد  یفرو م یمخوف ي هیو جنگل را در سا ماندیم یباق

سبز برگها، معطر شده  يهمراه با بو ده،یپوس جاتیرنگ خاك و سبز يعطر قهوه ا  ،یرنگ شهد خانگ یصورت

ها، خودش را  حهیکوچک بود با رنگ کردن را یاو از وقت. رنگ داشتند  "نیدول ثیف" يها برا حهیرا. بود 

 . کردیسرگرم م

 یم يقهوه ا يبو نیالبته که زم. گرفته شده بودند، مشخص بودند  ،يزیچ يرنگها چون از شکل ظاهر شتریب

 چیاو ه. داد  یزرد روشن م يفروت بو پیگر.سبز رنگ بود  ثیتازه و تند برگها در ذهن ف يداد، البته که بو

د، بدست گرفته و پوستش را بو کرده بو ار یکی دیکه در فروشگاه با ترد کباری یفروت نخورده بود ول پیوقت گر

 .زبانش حس کرده بود  يو رو ینیترشش را در ب يو هم بو نیریش يهم بو

دادند، به مراتب سخت تر  یکه انسانها م ییبو يِزیرنگ ام.راحت بود  ثیف يدر ذهنش، برا اءیکردن اش رنگ

 یرنگها در انسانها معن. از چند رنگ با هم بودند  یبیرنگ که ترک کیچون انسانها هرگز، نه فقط . بود 

داد، به همراه  یم نیقرمز اتش ي، بو) Renee( مادرش، رنه . دادند، داشتند  یم ایاز انچه در اش ،یمتفاوت

 اءیزرد در اش. زدیرا کنار م گرید يتمام رنگ ها بایتقر نیرنگ قرمز اتش یول. و زرد  اهیاز رنگ س ییگردابها

 Amos( پدرش، اموس. سبز  ياز تن ها یقل بعضحدا ای. طور سبز  نیهم. در انسانها، نه  یبود ول یرنگ خوب

اسان بود چون از  یلیپدرش خ يبو يزیرنگ ام. بود  اهیسبز، بنفش، زرد و س يااز رنگه يچندش اور بی، ترک)

و باال  دنیو باال اوردن، نوش دنینوش.  دیدیپدرش و استفراغ کردن را کنار هم م شهیداشت هم ادیبه  یوقت

 .رفت  یم ییدستشو یلیکردن، او خ ییو دستشو.  کردیبود که پدرش م يتمام کار نیاوردن، ا

شده  رهیبرگها خ يکه به نور درخشان رو یاش، در حال نهیپنهان در اعماق س يبا راز خوشحال کننده  ث،یف

 د،نیلحظه بب کی يرا برا يبتواند گر نکهیا يبرا ثیف. الرد  لیرو يگرِ... فکر کرد  ایدن يبو نیبود، به بهتر

 یبه خود م یو ژرف او را بشنود، از خوشحال نیسنگ يتوانست صدا یبود که م کیاگر انقدر نزد.  کردیم یزندگ

تجربه . را لمس کرد  ثیدر واقع او امروز، ف. شده بود که توانست او را بو کند  کیامروز انقدر به او نزد.  دیلرز

 .کرده بود  جشیکه هنوز گ يا
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خواست با چند  یم يجود. به داروخانه رفته بودند  سکاتی، خواهر بزرگش، در پر) Jodie(  يجود همراه

کم  دیو زرد بود، تقل ینارنج ،يجود يبو. خودش چند الك ناخن بخرد  يبود برا دهیرنه، دزد فیکه از ک يدالر

ان را داخل لباس  ند،یکش را نبرنه ال نکهیا يبرا يجود. امدند  یم رونیداشتند از داروخانه ب. رنه  ياز بو یرنگ

 کردیاستفاده م ریسه سال بود که از لباس ز کیسال داشت، نزد زدهیفقط س نکهیبا وجود ا. پنهان کرد  رش،یز

 ث،یان روزها، ف. انداخت  یداشت، دست م یتخت ي نهیساله بود و س ازدهی نکهیرا به خاطر ا ثیف شهیهم.

شده  راتییتغ نیهمه متوجه ا نکهیبا تصور ا. صاف و کودکانه اش حس کند  ي نهیسرا در  یراتییتغ توانستیم

 یوقت یاش مشخص هستند ول LSUنازك و بنفش  شرتیت ریدانست، از ز یم.  دیکش یاند، با خجالت رنج م

 امآلرا ک شرتشیکه قصد وارد شدن به داروخانه را داشت برخوردند، نازك بودن ت ،يرو هر دو به گر ادهیدر پ

 .راموش کرده بود ف

 " هیخوشگل شرتیت"

 يبرا. شانه اش زد  يگفت و رو ثیرو به ف دیرقص یرنگش م رهیدر چشمان ت طنتیکه ش یدر حال ،يگر

بود، در پست  یسال اول نکهیبود و با وجود ا LSUفوتبال  میت کنیباز. از دانشگاه به خانه امده بود  التیتعط

. وزن داشت  لویک 104متر بود و  یتسان 190هنوز در سن رشد قرار داشت، نوزده سالش بود، .  کردیم يدفاع باز

دانست او  یم. خوانده بود  یروزنامه محل یورزش ياطالعات را از صفحه  نیدانست، چون تمام ا یم ثیف

 یم نیهمچن ث،یف. دارد  نیزم یدر حرکت در خط افق يادیبدود و سرعت ز هیثان 4,6در هر  اردی 40 تواندیم

، به شکل )اسب ( انیلیمیماکس یعنیپدرش  ي هیبلکه مثل هد با،یز یننه به ان مع.  باستیز... دانست که او

و خطوط صاف و قدرتمند  رهیشد در پوست ت یاش را م ياجداد فرانسو. بود  بایز يو قدرتمندانه ا یوحش

قرون  يجنگجو کیامده و او را به  نییپا شیشانه ها يو پرپشتش تا رو رهیت يموها. دیصورتش، به وضوح د

 يها هیمربوط به شوال يتمام رمانها ثیف. کرده بود  لیوسطا، که تصادفا از زمان حال سر در اورده باشد، تبد

توانست به  یم د،ید یم هیشوال کی یخوانده بود و وقت د،یرس یقرون وسطا و عشاقشان را که به دستش م

 . دهد  صیتشخ یراحت

در  ش،یحسها. انداخته بود  نییسرخ شد و سرش را پا ثیف. دست زده بود، سوخت  يکه گر ییاش، جا شانه

پر از . تر از رنه  رهیت یقرمز، حت.  نیگرم و عطراگ. شده بودند  جیگ ،يگر فیقابل تعر ریو غ يقو يمقابل بو

 . مجلل  يکننده در داخل و ظاهر جیگ يرنگها

 : دیانها را پوشانده بود، جلو داد و پرس یبه رنگ صورت نیبدون است يباالتنه ي خوش فرمش را، که بلوز يجود
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 "؟ یمال من چ "

داد تا  یجلو م یرا کم شیاز رنه، لبها تیهنگام حرف زدن، به تبع. گذاشت  یاولش را باز م يدو دکمه  شهیهم

 :خت، جواب داد و س زیام ریتحق یبا لحن يگر. کلفت تر بنظر برسد 

 "داره  يرنگ بد "

 دهیقبال شن. رابطه داشت  يرنه با پدر او گا نکهیا يبرا. دانست  یرا م يحرف زدن گر زیام نیتوه لیدل ثیف

 عیاز کنارشان سر ،يگر. ستیچ» هرزه «  یمعن دانستیم. زدند  یرنه چطور حرف م يبود که مردم درباره 

را که او رفته بود نگاه کرد و  يریمس قهیچند دق يجود.شده بود  دیگذشته، در را هل داده و داخل داروخانه ناپد

 :دوخته بود  ثیخواهش را به ف ادهیبعد چشمان ز

 "رو بده به من  شرتتیت "

 "! کهیکوچ یلیتو خ يبرا "

خوشش امده بود و به ان  شرتشیاز ت يگر.داشت، خوشحال بود  قتیحق نکهیگفته بود و به شدت از ا ثیف

 ثیف. شد زانیاشکار، او قتیحق نیدر برابر ا ،يصورت جود. امکان نداشت ان را از دست بدهد . دست زده بود 

را  ثیخود ف کیبار يها نهتاب تحمل شا یدو ساله، حت شرتیت دیرس یبه نظر م. بود  یکوچک و استخوان

 :باالخره گفته بود . نداشته باشد 

 " رمیگیم یکیخودم  "

خودش بخرد  يتواند برا یدرختان ساخته بود، با خودش فکر کرده بود، م يرو دیکه خورش یبه اشکال رهیخ ثیف

بود،  دهیبه خانه رس نکهیبه محض ا ثیف. به ان دست زده باشد  يکه گرِ ستین یشرتیاو، ت شرتیت یول

توانست،  یم یکه کس یتنها راه. ملحفه اش پنهان کرده بود  ریرا دراورده با دقت تا کرده بود و ز شرتشیت

بود که  یتنها کس ثیکه ف ییشستشو جمع کند و از انجا يبود که ملحفه ها را برا یکند، وقت دایرا پ شرتیت

 ان بخوابد  يهر شب رو توانستیامن بود و او م شرتشیت يجا کرد،یرا م نکاریا

 دید یاو را م یوقت.توانست انها را کنترل کند  ینم. انداخت  یت مشدت احساساتش، او را به وحش... يگر

کرد و  یهم احساس گرما م. گرفت  یاش درد م نهیس يزد که قفسه  یم يطور فشینح ي نهیقلبش درون س

بود که  دهیشن. خدا بود  کیمثل  يگر انایزیلوئ سکاتیمثل پر یدر شهر کوچک.  دیلرز یهم از سرما به خود م

پسر  یوقت یحت. کرد  یم تیالردها از او حما لیثروت رو یاست، ول یگوزن وحش کیاو مثل : گفتند  یمردم م

الرد،  لیرو يخانواده . داشت  یرا به تپش وا م يادیز يپروا و سختش، قلب دخترها یب تیبود جذاب یکوچک
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عضو  نیتر ینشان داده بود که وحش شیوقت پ یلیاز خ يدردسر سازشان مشهور بودند و گر يرفتار ها يبرا

 یانجام م یکار را بااصالت خاص نیکرد، ا یجهنم به پا م یوقت یالرد بود ؛ حت لیرو کیاو . خانواده خواهد بود

 .داد 

 کایخواهرش، مون. نکرده بود  ینامهربان ثیوقت با ف چیشهر، ه گرید نیبرخالف ساکن ،يگر ریتفاس نیتمام ا با

 )Monica ( ،یلیخ ثیف. رو روبرو شده بود، به سمت انها تف کرده بود  ادهیدر پ يو جود ثیبا ف یوقت رکبای 

تابستان را  یخواند وحت یدرس م واورلئان،یندخترانه در  یرانتفاعیغ يمدرسه  کیدر  کایخوشحال بود که مون

ماه  ثیرفت، قلب ف یم LSUبه  يگر یوقت گر،یاز طرف د.  دیا یگذراند و کمتر خانه م یهم با دوستانش م

فوتبال،  گیل يها يبا شروع باز ینبود ول ي، شهر دور) Baton Rouge( باتون روگ . گرفت  یها درد م

 يبه خانه برگشته، برا يدانست که گر یهر وقت م ث،یف. امد  یخانه م به التیزمان ازاد نداشت و فقط تعط

و بشکل  يبلند، قو.  ندیفتن گربه وارش را ببزد تا بتواند راه ر یاطراف شهر پرسه م دنشیلحظه د کی

 .  زیانگ جانیه یخطرناک

در اعماق  ثیگشت وگذار ف لیاز دال یکی نیو هم گذراندیم اچهیرا در در يادیکه تابستان بود زمان ز حاال

الرد قرار  لیرو یاز دوهزار هکتار وسعت کامال داخل اراض شیبا ب. بود  یخصوص یمحل اچه،یدر. جنگل بود 

 قیعم یول کیقسمتها، بار یدر بعض قپهن و کم عم.  چیداشت با چند پ يقاعده ا یگرفته بود و شکل دراز و ب

 ثیف يخانه . قرار گرفته بود  اچهیالرد در قسمت شرق در لیرنگ رو دیبزرگ و سف يالیو. گرید يدر قسمتها

 یتابستان يالیو ،یتنها خانه در ان حوال.کرد  ینم یزندگ اچهیدر ساحل در یدر واقع کس. در قسمت غرب ان 

که دور تا دور  یوانیاشپزخانه، سالن با ا کیبا دو اتاق خواب،  د،یسف. بود  هطبق کی الیو. الرد ها بود  لیرو

. ساخته شده بود  ياجر يویکیبارب کیاسکله و  کی ،یقیقا يخانه  کیتر از خانه،  نییپا. خانه را گرفته بود 

در گوشه و کنار  ثیشدند، ف یجمع م ،يسوار قیشنا کردن و قا يبرا الیو دوستانش در و يوقتها که گر یبعض

 .کرد  یرا تماشا م يقلبش گر يخرسند يجنگل برا

امروز هم  دیکرد، با خودش فکر کرد شا یکرد، وجودش را پر م یفکر م يکه هر وقت به گر ن،یریش یدلتنگ با

 .توانست فوق العاده باشد  یروز م کیدو بار در ان هم  دنشید. انجا باشد 

در برابرخراشها و  شیاستخوان يتوانست از پاها یم یکه به پا داشت به سخت یشلوارك کوتاه. برهنه بود  پا

. خانه راحت بود  يدر جنگل به اندازه  گر،ید یموجودات خجالت ریمثل سا ث،یاما ف. مارها محافظت کند 

به شکل  شهیرنگش، هم رهیت رمزبلند و ق يموها. کردند یگرفت و مارها نگرانش نم یم دهیخراشها را ناد
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بسته  یکیپالست یپس پشت سر جمعشان کرده و با کش. کرد یم تشیو اذ ختیر یصورتش م يرو ینامرتب

در  يگر ریچشمان گربه وار بزرگش با تصو. خورد  یدرختان جنگل، سر م انیروح م کیدرست مثل . بود 

 ایبوته ها پنهان شده  انیرا که م ثیف ياحتمال داشت روز. احتمال داشت انجا باشد . شد  یم ییایرو ذهنش،

 :دیدراز کرده، بگو ثیودستش را به سمت ف ندیبب زد،یم دیاو را د یاز پشت درخت

 "؟ یکنینم حیبا ما تفر یو کم رونیب يایچرا از اونجا نم"

از ان گروه خندان و پر سرو صدا با  یبتواند بخش يروز دیکه شا ییایدر رو. گم شد  نیریش يایدر ان رو ث،یف

 .برنزه و دختران مایو پوش، باشد  ییپوستها

 يتوانست نور نقره ا یدر ان واقع شده بود برسد، م یتابستان يالیکه و یصاف يبه محوطه  نکهیقبل از ا یحت

! انجا بود . کرد  دنیاشنا شروع به تپ یلبش با شدتق.  ندیرا که مقابل خانه پارك شده بود، بب يرنگ شورلت گر

. شنود  ینم ییصدا چیمتوجه شد ه قهیدق دبعد از چن یول. گرفت  نیکم یدرخت بزرگ يپشت تنه  اطیبا احت

 . نبود  ادیقهقهه و فر ،ياب باز ياز صدا يخبر چیه

جلو رفت  یکم ند،یانکه بتواند اسکله را بب يبرا. رفته بود  رونیب قیبا قا دیشا ایبود  يریگیمشغول ماه دیشا

رفته باشد،  قیاگر با قا. تمام وجودش را فرا گرفت  يدیناام. انجا نبود  يگر. بود  یخال یچوب ياسکله  یول.

انجا بودن بزور  يبرا. تمام ان مدت، منتظر او بماند  توانستینم ثیمعلوم نبود برگشتنش چقدر طول بکشد و ف

 .مواظبت کند  یتا شام درست کند و از اسکات گشتیبرم دیبود و با زمان فراهم کرده

. صدا کج کرد  ریمس صیتشخ يو سرش را برا ستادیا.  دیبه گوشش رس یمبهم يبود که برود، صدا برگشته

زمزمه  يصدا توانستیم گریشد، د کیبه خانه که نزد. صاف گذاشت  يجنگل را ترك کرد و قدم به محوطه 

 یول. انجا بود  يگر. بود  یکافبه تپش انداختن قلبش،  يقابل فهم، برا ریصداها هر چند ارام و غ. ها را بشنود 

 توانستیرفت، م یتر م کیاگر نزد. داخل خانه ان هم از جنگل به مراتب سخت تر بود  دنشیداخل خانه بود، د

 .داشت  اجیبود که به ان احت يزیتنها چ نیو ا ندیاو را بب

شدن  کینزد نیبرهنه اش در ع يپاها. در سکوت به جلو حرکت کرد  یکوچک و وحش واناتیبا مهارت ح ثیف

نجواها بنظر  يصدا. تمام پنجره ها دور بماند  دید ریتالشش را کرد از مس. کرد  ینم جادیا ییصدا چیبه خانه ه

 .که اتاق خوابها قرار داشتند  ییجا د،یرس یاز پشت خانه به گوش م
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متوجه انها  یکلمات کج کرد ول دنیشن يدوباره سرش را برا. شد و کنار پله ها چمباتمه زد  کینزد وانیا به

 يصدا.  ردیاشتباه بگ یرا با کس يگر قِیعم يحداقل امکان نداشت که او، تن صدا. بود  يگر يصدا. نشد 

 . بود  ینازک يصدا، صدا.  دیوشش رسناله کردن به گ هیشب يزینفس زدن و چ

 يبلند شد و با کنجکاو شیاز جا. مقاومت کند  ،يگر يو کشش صدا ينتوانست در برابر کنجکاو ثیف

.. گربه بتواند از ان وارد شود، باز کرد  کیکه  يدر را به اندازه ا يال. قفل نبود . را گرفت  وانیدر ا ي رهیدستگ

دست و  يرو. را پشت سرش بست  در یسر داد و به همان ارام وان،یخل ارا دا کشیو بار یبدن استخوان

 .کرد  دنیشروع به خز امد،یکه صدا ها م ییجا یعنیبازاتاق خواب،  يبه سمت پنجره  وانیا ریاز مس شیپاها

 . دیشن يصدا دوباره

 "يگر "

 د،یشن یبه زور ان را م ثیارام که ف ییبا صدا يگر. کش دار و لرزان . دختر  کی يصدا...گفت  گرید يصدا

 :گفت

 "ششششش "

 یمفهوم چیه نکهیجمالت بدون ا. دار نبود  یمعن ثیف يکه ساخته بود برا يجمله ا یول. گفت يگرید زیچ

 . او داشته باشند از گوشش وارد و خارج شد  يبرا

""Mon ch&re ،" 

 نیمتوجه ا نکهیبمحض ا. کرد  یصحبت م يداشت فرانسو. روشن شد  ثیف يبرا زیگفت و همه چ يگر

ان کلمات را  ازیمورد ن تمیر دیفهم ان صداها ابتدا با يانگار که برا. روشن تر شدند  شیموضوع شد، کلمات برا

 التشان،یتحص زانیاز م نظرصرف  سکات،یمردم در پر شتریب ینبود ول يفرانسو ثیف.  کردیم دایدر مغزش پ

 .شدند  یمتوجه م يانسوزدند و فر یحرف م يفرانسو

. باشد  يا دهیرسد که انگاردر حال نوازش سگ ترس یبه گوش م يطور يگر يبا خودش فکر کرد، صدا ثیف

دخترك دوباره شروع به صحبت کرد  یوقت. بخش و راحت کننده  نانیکلماتش اطم.و نرم بود  نیاهنگ شیصدا

 .بود  دهیخواب یحس یان صدا ب ریحاال، در ز یول دیلرز یهنوز م شیصدا

 انیچشم بتواند از م کیکه با  يبه اندازه ا اطیسمت حرکت کرد و سرش را، با احت کیبه  یکنجکاو کم ثیف

 .خشک شد  شیکه در حال اتفاق افتادن بود، سر جا يزیچ دن،یبا د. باال اورد  ند،یباز داخل اتاق را بب يپنجره 
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 نییپا واریکه تاج ان به د یبل پنجره قرار داشت، به صورتتخت مقا. تخت بودند  يو ان دختر هر دو رو يگر

. بود  یبزرگ یخودش خوش شانس نیکه ا. کم بود  ندیرا بب ثیان دو، بتوانند ف نکهیبود، احتمال ا دهیپنجره چسب

 . ث توان حرکت کردن نداشت یکردند، ف ینگاه هم م ثیبه ف میاگر هر دو انها مستق یچون حت

. کند  یکه در ان حبس کرده بود، درد م یاش، از فرط نگه داشتن نفس نهیمتوجه شد س. کرد  جهیاحساس سرگ

دانست در حال  یم. داد  هینشست و گونه اش را به دیوار چوبی سفید تک نیزم ينفس را ازاد کرد، رو یبه ارام

 . سال داشت، بچه نبود  ازدهی. بودند  يانجام چه کار

ناگهان متوجه شد . خواهد  یاو را م يو چقدر گر باستیگفت، چقدر ز یه او مکه ب دیشن یرا م يگر يصدا

 . شناسد  یدخترك را م

. شروع به سوختن کرد  شیچشمها.بود  لیوک سکاتی، پدرش در پر) Lindsey Partain(  نیپارت يندزیل

را به ان شکل دوست  يوقت گر چیه. کوچک بود  یلیخ ثیاز او سر تر بود و ف یلیخ يگر. حسادت نکرده بود 

 دنش،ینگاه د کیفقط با  یگاه.  دیپرست یبود که از دور او را م ثیف یمرکز درخشان زندگ ،يگر. نداشته بود 

 یحت. حرف زده و در واقع او را لمس کرده بود، خود بهشت بود  ثیو امروز، که با ف.  کردیپرواز م یاز خوشحال

 . داشته باشد  توانستیم یتوانست تصور کند چه حس ینم یحت. تصور کند  يندزیل يتوانست خودش را جا ینم

از پنجره فاصله گرفت، بزرگ شده  یوقت ش،یسبز رنگ گربه ا يچشمها.  دیتپ یوار م وانهید نهیدرون س قلبش

 دهیرا د يبود و او در واقع گر یشکل نیپس ا. خارج شد  وانیکه امده بود برگشت و از ا یارام از همان راه. بود 

 .بود 

 یبه خانه م یوقت ادیوقت بود و به احتمال ز رید.  دیدرختان خز انیارام م د،یامن جنگل که رس يمنطقه  به

 Scottie(  یکرد و از اسکات یشام درست م گشت،یزودتر به خانه برم دیبا. خورد  یاز پدرش کتک م دیرس

 . بود  دهیرا د يگر. ارزشش را داشت  یول. که موظف بود، انجام دهد  يکار.کرد  یمواظبت م)

ارزش  یاز، بعد از ظهر را صرف از راه بدر کردن لیندزي کرده بود ول یبخش بزرگ.سرش را بلند کرد  يگر

سرش را به سمت .چشمش، توجه اش را جلب کرد  ياز گوشه  یناگهان یو جنبش یآن یرنگ. تالشش را داشت 

با  فیکوچک و نح یچشمش به جسم يلحظه ا يبرا. نگل، برگرداند به سمت ج وان،یباز، ان طرف ا يپنجره 

 .را بشناسد  نهایدول يعضو خانواده  نیبود تا کوچکتر یاو کاف يهم برا نیهم. افتاد  ره،یقرمز ت يموها

اگر . به او نگفت  يزیرا نگران نکند، چ يندزیل نکهیا ي؟ برا کردیبچه دور از خانه، وسط جنگل، چه کار م نیا

 نیاز دول یکیاگر ان کس،  یکرد، حت یهول م ده،ید يبا گر الیاو را هنگام وارد شدن به و یکس کردیر مفک
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 توانستیکه م ،يزیبا چ. بود امزدن) Dewayne Mouton(موتون  نیبا دوا يندزیل. بود  یاشغال م يها

 يموتون ها به اندازه . که خودش زده باشد  يگند یحت کرد،یاش را بهم بزند، مهربانانه برخورد نم ينامزد

اما  _الردها ثروتمند نبودند  لیرو يبه اندازه  انایزیکس در ان قسمت از لوئ چیه _الردها ثروتمند نبودند  لیرو

 .را کنترل کند  يرا کنترل کند، هرگز قادر نخواهد بود، گر نیدوا تواندیکه م یدانست به شکل یم يندزیل

 چیعاقل بود که متوجه باشد، ه ياو به اندازه ا. باشد  یشوهر خوب توانستینم یبود ول يترشکار بزرگ ،يگر

 : دیبا نجوا، پرس يندزیل. ندارد  يبا گر یشانس

 "شده؟ یچ "

 "یچیه "

 :تخت نشست  يو لبه  دیاو را بوس يگر

 "شده  ریتازه متوجه شدم چقدر د "

 : دیها از جا پر هیسا دنیکرد و با د رونیبه ب یاز پنجره نگاه ،يندزیل

 ".امکان نداره بتونم به موقع حاضر بشم ! من، من امشب قراره با موتونها، شام بخورم  يخدا "

اما ذهنش  د،یلباس پوش یبه ارام يگر. پخش و پال  يامد و شروع کرد به جمع کردن لباسها نییتخت پا از

بود  یبیکوچک عج يبچه  گفت؟یم یبود، به کس دهیبود ؟ اگر د دهیانها را د. بود  نیدول ثیهنوز مشغول ف

مادرش به  يبه اندازه  نکهیا دادنروزها شروع کرده بود به نشان  نیتر از خواهر بزرگترش بود که ا یخجالت.

بزرگسال  کیعاقل  يکودکانه اش، چشمها فیدختر کوچک، در ان صورت نح یول. مشکل دارد  یلحاظ اخالق

زرد رنگ که  يبا رگه ها یسبز فندق. انداخت یگربه م يچشمها ادیاو را به  شهیکه هم ییچشمها. را داشت 

. ماند  یاز ان چشمها پنهان نم يزیگفت، چ یبه او م یحس. زرد رنگ  یو گاه کردیچشمانش را سبز م یگاه

 یم یدر ان خانه زندگ هیها بدون پرداخت کرا نیدول. دانست که مادرش با پدر او رابطه دارد  یدخترك حتما م

وقت  چیدخترك احتماال ه. در دسترسش بود  خواست،یاو را م يرنه بودند که هر وقت گا ونیرا مد نیکردند و ا

 . دیخر یالرد را به جان نم لیرو کیدر افتادن با  سکیر

 یکه، حت يخانواده ا. امده بود  ایاشغال بدن يدر خانواده ا بشیعج يبا ان چشمها ،یاستخوان ي چارهیب ي بچه

بود،  یمرد بداخالق الکل کی ن،یآموس دول. امدن از ان را نداشت  رونیشانس ب خواست،یاگر خودش هم م

 يداده بودند که به زود شانبودند و ن ری، تنبل، دزد و زورگ) Russ & Nicky( یکیدوپسرش، راس و ن

او  یبود ول یدنیاو هم عاشق نوش. و مادرش، رنه . رست مثل پدرشان د ک،یالکل کیخواهند شد به  لیتبد
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پنج  نکهیبا وجود ا. که با اموس کرده بود  يدرست مثل کار. ردیاو را بدست بگ اریالکل اخت دادیهرگز اجازه نم

برده بود، درست که فقط دختر کوچکش از او به ارث  ره،یقرمز ت يبا موها.  بودو لوند  بایاورده بود، ز ایبچه به دن

هم  يان بچه ها مادر يبرا یرنه مثل اموس بد اخالق نبود ول.و حساسش  دیسبز و پوست سف يمثل چشمها

را  مردهاو  دیبار یم شیاز سر و رو تیجذاب. او مهم بود، رابطه اش با مردها بود  يکه برا يزیتمام چ. کردینم

 .  دیکشیمثل سگ به دنبالش م

 نکاریشروع به ا شیوقت پ یلیجوانتر از ان بود، که دنبال اینگونه روابط باشد، از خ نکهیدختر بزرگتر با ا ،يجود

در مقطع  نکهیبا ا. داشت  يرنه ذهن بسته ا يبه اندازه  امد،یم انیموضوع رابطه به م یوقت. کرده بود 

او  یداده بود ول شنهادیپ يبارها به گر.  باشدشک داشت که تا به حال پاك مانده  يگر خواندیدرس م ییراهنما

 .مار باشد کیبا  نیدول يجود يبه جا دادیم حیترج

 زانیخواهر کوچکش او يبود که هر بار از پا دهیدو بار د ای کیاو را فقط  يگر.معلول بود  ن،یکوچک دول پسر

نام دخترك انداخته  ادیفکر کرده بود که او را  يزیبه چ شیپ ي قهیچند دق نیهم ؟یاسمش چه بود، لعنت. بود 

 ياسم خنده دار. خودش بود .  ثیف_ان  هیشب یبود ول يگرید زیاشفته ؟ نه، چ يبا چشمها ي؟ فا يفا. بود 

 )مانیا: Faith. ( نداشتند  یاعتقادات مذهب يچرا که هم رنه و هم اموس، ذره ا. بود  نیدول کی يبرا

که  گذاشتیم یچند سال بعد او هم قدم در راه. محکوم به فنا بود  چارهیدخترك ب ،يخانواده ا نیچن نیا با

 نکهیبود، فقط به خاطر ا یاگر بلد هم م یحت. بلد نبود  يراه بهتر نکهیا يبرا. مادر و خواهرش گذاشته بودند 

 .درست نخواهد ماند  ریدر مس يادیپسرها به دنبالش خواهند افتاد و زمان ز يبود، همه  نینامش دول

 یعاشق مادرش بود ول يگر نکهیبا وجود ا. که پدرش، سالهاست، با رنه رابطه دارد  دانستندیم شیپر تمام

( نوئله . کردیکه مادرش هم او را سرزنش نم دانستیو خدا م.  کردیسرزنش نم کرد،یکه م یانتیخ يپدرش را برا

Noelle (يدست کم به اندازه  یو نه سالگ یسدر .  امدیخوشش نم یکیزیبود که از ارتباط ف ياز ان افراد 

 یبه او دست بزند، حت یدوست نداشت کس. ارام بود و دور از دسترس  شهیهم. بود  یمدونا کول و دوست داشتن

. نبود  يانسان وفادار يالبته که گا. بود  ياو معجزه ا ياوردن بچه ها هم خودش برا ایبه دن. خودش  يبچه ها

قبل از رنه با زنهاي .بود  یخواه ادهیالرد مرد خونگرم و ز لیرو يگا. به نفع نوئله بود  نیوقت نبود و ا چیه

هرگز مادرش  يمطمئن بود گا يگر.  کردیرفتار م تگریبا نوئله گرم و حما شهیهم يگا یزیادي رابطه داشت، ول

 . نیمثل رنه دول یبخصوص به خاطر زن ارزان.را ترك نخواهد کرد 
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 یعاطف يبه خاطر فاصله  کایمون. باشد  کایبود خواهرش مون یرابطه ناراض نیکه از ا یتنها کس د،یرسیم بنظر

هم از طرف .  کردیبه شدت به رنه حسادت م. محبت بود و عاشق پدرش  يکه نوئله با بچه ها داشت، تشنه 

و  رفتیبه مدرسه م کایکه مون یاز وقت اوضاع.  گذراندیرا با رنه م يادیزمان ز يگا نکهیمادرش هم به خاطر ا

 .شده بود، در خانه به مراتب ارام تر از قبل بود  یبا دوستانش قاط

 :گفت يو التماس کنان به گر یعصب يندزیل

 " يعجله کن، گر "

 .کرد  شانیرا ببندد، همان طور رها شیدکمه ها نکهیفرو برد و بدون ا راهنشیپ نیرا داخل است دستانش

 "من اماده ام "

 :و به پشتش زد  دیدخترك را بوس بعد

 یلیخ شمینجوریهم.  یکه لباست رو عوض کن نهیا ،یبکن دیکه با يتنها کار.cehériنگران نباش،  "

 " یخوشگل

 :دیپرس شد،یخارج م یتابستان يکه از خانه  یبود، ارامتر شد و در حال دهیکه شن یفیخوشحال از تعر ،يندزیل

 "؟ نیمیهمدیگه رو بب میتونیم دوباره یک "

بود که  يندزیل نیاز تابستانش را صرف وسوسه کردن او کرده بود و حاال ا یبخش بزرگ.  دیبلند خند يگر

عزم ظالمانه اش را  شتریاو را بدست اورده بود، ب نکهیبعد از ا يبرعکس، گر. زمان را از دست بدهد  خواستینم

 :تنبل گفت . از دست داده بود 

 "فوتبال برگردم دانشگاه  گیشروع ل يبرا دیبا.  دونمینم "

 کرد،یحرکت م یاصل يشورلت از راه مخصوص به سمت جاده  نکهیا نیبرعکس در ح. ناراحت نشد  يندزیل

 :را به دست باد سپرد و گفت شیموها

 "هر وقت دلت خواست  "

با .شد  یاصل يشورلت وارد جاده .داشت  خودش اعتماد به نفس يبزرگ تر بود و به اندازه  يسال از گر کی

 . دیقدرتمند، خند نیدر کنترل ماش يبه مهارت گر يندزیها با اسفالت، ل کیبرخورد الست

 ".خونه  رسونمتیم يا قهیپنج دق "

 .بهم بخورد  نیبا دوا يندزیل ينامزد خواستیچون او هم نم.قول داد  يندزیبه ل يگر
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 يتنها در جنگل برا دینبا.توانسته بود سالم به خانه برسد  ایا نکهیا. فکر کرد  یکوچک و استخوان نیدول ثیف به

شده بود،  یوارد ملک خصوص نکهیبدتر از ا.گم شود  ای فتدیب شیبرا یممکن بود اتفاق. گشت  یخودش م

تصور  ستتوانینم یحت ،يگر. کردیمثل اهنربا انها را به خود جذب م اچهیبودند که در يمدرسه ا يپسربچه ها

 کیاو  نکهیا يبرا شدند،یسبز م ثیف ياگر جلو. کردندیچه کارها که نم یکند نوجوانها به حالت دسته جمع

دربرابر  توانستینم یشانس چیمو قرمز کوچک ه. چقدر کوچک بود فکر نکنند نکهیبود، ممکن بود به ا نیدول

 . گرگها داشته باشد 

 .بود  یمراقب دخترك م شهیهم دینفر با کی

 

 

 دوم  فصل

 ....سال بعد  سه

 :گفت ثیرو به ف ختهیبهم ر یبا اعصاب رنه

 "رو اعصابم  رهیداره با ناله هاش م. رو خفه اش کن  یاسکات ث،یف "

رفت  یرا پاك کرد و به سمت اسکات شیدستها. گذاشت  نیرا که در حال پوست کندن بود زم ینیزم بیس ثیف

او اجازه نداشت هرگز تنها . برود  رونیخواهد ب یکه م زدیو با دست به در م دیکش یدماغش را باال م یاسکات. 

 ییدر، جا يباال.  شدیو گم م زدیم سهو اطراف پر دانستیرا نم "بمان  اطیداخل ح " یچون معن.برود  رونیب

. کند يریرفتنش جلوگ رونیبسته بود تا از ب شهیوجود داشت که هم یقفل د،یرس یبه ان نم یکه دست اسکات

 یتنها کسان یاو و اسکات دیرسیاگر چه بنظر م. کردیداشت شام درست م. برود رونیحاال با او ب توانستینم ث،یف

 .خورند  یخواهند بود که ان شام را م

 :را از در دور کرد وگفت یاسکات يدستها ثیف

 "؟ توپ کو ؟ یاسکات م،یکن يتوپ باز يخوایم "

 ثیاما، ف. شده اش، رفت دهیکردن توپ قرمز جو دایپرت شد و پسرك به دنبال پ یاحتبه ر یاسکات حواس

 .رفت  شیها ینیزم بیو سراغ س دیکش یاه. او را مشغول نخواهد کرد  يادیزمان ز نیکه ا دانستیم

را  یکه انگار قصد جان کس دهیلباس پوش يبا خودش فکر کرد، امشب طور ثیف.امد  رونیاز اتاق خواب ب رنه

بلند و خوش فرمش را به  يبه تن کرده، پاها یقرمز کوتاه و تنگ راهنیپ ش،یهماهنگ با رنگ موها.کرده باشد 
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.  دانستیرا م نیالعاده بود و خودش ا وقرنه ف زیهمه چ. داشت  يفوق العاده ا يرنه پاها. گذاشته بود  شینما

بود  ختهیبا وجودش در هم ام نشیقرمز اتش ي هحیاطرافش را گرفته بود و را يپرپشت قرمزش مثل ابر يموها

گوشش فرو  يارزانش را داخل نرمه  يکه گوشواره ها یزد و در حال یپاشنه بلندش چرخ يکفشها يرو. 

 : دیپرس کرد،یم

 "؟ امیچطور به نظر م "

 "خوشگل "

 قتیحق نیو در واقع، ع. را داشت  دنشیبود که رنه انتظار شن يزیچ نیدانست ا یخوب م یلیگفت و خ ثیف

خوش رنگ و  يو چهره ا یعال یبا اندام. بود  بایبند وبار، و به همان اندازه ز یگربه ب کی يرنه به اندازه . بود 

 .لعاب 

 :زد و گفت يبوسه ا ثیسر ف يرو الیخ یخم شد و ب رنه

 "برم  گهیمن د "

 "خوش بگذره، مامان  "

 "قصدم دارم  نیاوه، هم "زد  يبلند يه و قهقه "قصدم دارم  نیهم "

. بلند شد تا دوباره در را ببندد  ثیف. از خانه خارج شد دند،یدرخش یکه م يبلند يدر را باز کرد و با پاها چفت

روز با  کی.بود  نیمادرش عاشق ان ماش.کوچک اسپورتش، دور شد  نیو رنه را تماشا کرد که سوار ماش ستادیا

 ينداند گا یکس نکهینه ا. کجا امده، نداده بود  از نکهیدر مورد ا یحیتوض نیخانه امده بود و کوچکتر نیان ماش

 .باشد  دهیخر شیرا برا نیالرد ان ماش لیرو

متوجه  نکهیبا درك ا.را از سر گرفت  " رونیب میبر" يبرگشت و دوباره صدا یکنار در، اسکات ثیف دنید با

 : صبور بود  ییانتها یبشکل ببا او  ثیشد، ف یمسائل نم

 "سرخ شده ؟ ای يرو پوره بخور تینیزم بیس يدوست دار. شام درست کنم  دیبا... رونیببرمت ب تونمینم "

 يموها يرو یدست. او به مراتب راحت تر بود  يبرا ینیزم بیچون خوردن پوره س. سوالش مشخص بود  جواب

 .اش برگشت  ینیزم بیس يسراغ کاسه  ز،یو دوباره پشت م دیکش یاسکات ي رهیت

همان .  شدیکبودتر م شیرنگ لبها کرد،یم يباز شترینبود و هر چه ب يقبل پر انرژ يبه اندازه  رایاخ یاسکات

 نهایاگر دول یحت. شدیتر م فیکرده بودند، قلبش داشت ضع ینیب شیطور که دکتر ها احتمال اتفاق افتادنش را پ

 يکودکانه ا يقلبها. وجود نداشت  یاسکات يبرا یقلب وندیپ يعمل معجزه اسا چیه پول عمل را داشته باشند،
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که هرگز قادر نخواهد بود، خودش  يپسر ياز ان بود که برا شیدر دسترس بود، ارزشش ب یجراح يکه برا

 ". حرف بزند، حرام شود  _کند  یچند سال زندگ ستیمهم ن _از چند کلمه  شینتواند ب ایلباس بپوشد، بخواند 

بزرگ  یگره ،یبا فکر به مرگ اسکات. به ان تعلق داشت  یبود که اسکات يا هطبق نیا "به شدت عقب مانده 

 دیقلب جد کی. ناراحت نبود  کردینم یاسکات یسالمت يبرا يکار یکس نکهیاز ا. اش حس کرد  نهیس يرو

.  دندتا به حال نمرده بود، متعجب بو نکهیدکترها از ا.باشد  دیمفکه  ینه به شکل. به او کمک کند  توانستینم

 .کند  يکه زنده بود از او نگهدار یبود تا زمان یفقط کاف ثیف

ناراحت شده بود  یاسکات يچقدر برا. باشد  يپسر گا یمدت فکر کرده بود ممکن است اسکات کی يبرا ثیف

. کند  یبه مراتب بهتر زندگ یطیبا شرا دیسف ياش را در ان خانه  یزندگ يسالها يمانده  یباق توانستیکه نم

بود که  نیا قتیحق یول. است  وشحالپنهانش کند، خ نکهیاز ا يعقب مانده بود، گا یفکر کرده بود چون اسکات

. کدام شباهت نداشت  چیبه ه یچون اسکات. ممکن بود  ریگفتنش غ. باشد  زیپسر پدرش ن توانستیم یاسکات

خوشحالش کند  توانستیم زهایچ نیارام که کوچکتر يپسر. حاال شش ساله بود . خودش بود  هیساده، شب یلیخ

به  مارستانیکه رنه او را از ب يدرست از روز ثیف. ساله اش داشت  دهدر خواهر چهار شهیر تشیکه امن يپسر.

رحمانه  یکه ب کیو در برابر راس و ن شیدر برابر خشم و غضب پدرالکل.  کردیمواظبت م یخانه اورد، از اسکات

مسئله  نیبا ا یاسکات دیرس یگرفتند که بنظر نم یاش م دهیو رنه معموال ناد يجود.  کردندیمسخره اش م

 .داشته باشد  یمشکل

مخالفت کرده بود، شانه  ثیف یقرار دو نفره بروند و وقت کیخواسته بود که با او سر  ثیان شب از ف يجود

به هر حال .  کردیمواظبت م یو از اسکات ماندیخانه م دینفر با کیباال انداخته بود، چون  یالیخ یرا با ب شیها

 حیتفر يجود يبرا. کامال متفاوت بود  حیان دو از تفر فیچون تعر. سر قرار برود  يامکان نداشت با جود ثیف

 .مست کردن و رابطه داشتن  _سال داشت  16فقط  يچون جود _ یالکل يهایدنینوش یقانون ریخوردن غ یعنی

 يکه بو یپر لکه و پاره شده در حال ییبود، که با لباسها دهیرا د يجود کباری.  دیتصورش تمام وجودش لرز با

ان  نکهیاصال از ا دیرسیبنظر م. کرده، صحبت کرده بود  حیچقدر تفر نکهیا يبه خانه امده و درباره  داد،یابجو م

 .رنجد  ینم کنند،یجمع با او صحبت نم پسرها در

 یخانواده اش را م ياز اعضا یکی ایاو  یکه در نگاه مردم، وقت يریاز تحق. مسئله ناراحت بود  نیاز ا ثیف یول

 . انها  يو هرزه، همه  یالکل.  کردندیم شانیبود که مردم صدا يزیچ نیا... اشغال  ينهایدول. بود  دند،ید
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 يچرا مردم شهر ورا. کردیدر درونش خفه م شهیهم ثیبود که ف ییصدا یب ادیفر نیا!  ستمین ينجوریمن ا یول

 ایوقت لباس تنگ  چیه يبر عکس رنه و جود.  کردینم یوقت خودش را نقاش چیاو ه دند؟ید یاسمها را نم

 شیلباسها.  رفت ینم بیو غر بیعج يبه جاها ،یبا هدف از راه بدر کردن هر شلوار پوش.  دیپوش یکوتاه نم

 بیروز هم از مدرسه غا کی یحت توانست،یاگر م.  داشتینگه م زیانها را تم شهیهم یارزان بودند و کهنه، ول

مغازه دار  نکهیبدون ا توانستیم خواستیدلش م. احترام بود  یکم يتشنه . خوب بودند  شینمره ها.  شدینم

در  توانندیم نهایدول دانستند،یبود و همه م نیدول کیچون او . کند  دیخر ندشود، بتوا رهیبه او خ نیشاه کیمثل 

را به دهان ببرند و پشت  شانیاو دستها دنیمردم با د خواستیدلش نم. کنند  يچشم بهم زدن از شما دزد کی

 . دستها پچ پچ کنند

همان  ثیف.  کردیر مکارها را به مراتب سخت ت نیانداخت، هم یرنه م ادیمردم را  ،ياز جود شتریاو ب یول

 يکه رگها یهمان پوست حساس و نازک.  _زنده  _پر پشت قرمز رنگ رنه را داشت، درست مثل اتش  يموها

صورتش به  بیترک.  راسبز خوش رنگ  يبرجسته و همان چشمها يهمان گونه ها.  دادیصورتش را نشان م

به  شیلبها یبود ول ضیدهانش عر. چانه اش برجسته تر . صورتش الغرتر بود . نقص نبود  یرنه ب ياندازه 

باال تنه اش باالخره شروع به . داشت  يباتریاندام ز. تر بود  فیبلندقدتر و ظر ثیف. نبود  یرنه گوشت ياندازه 

 .بزرگتر بود  زیدو سا رشیدر همان سن و سال لباس ز ،يجود یرشد کرده بودند ول

رنه بود، از او انتظار داشتند مثل رنه  هیچون او شب.داشتند  یبر نم شانیهایداور شیدست از پ چوقتیه مردم

 :گفت یارام به اسکات. خانواده اش  ياعضا یشده بود، که باق ینقاش ییاو، با همان قلم مو. رفتار کند 

 "کار رو نکردم  نیاگه ا نیبب... دمیروز خودمو نجات م کی یول "

 ،ياحساسات دردناکش نسبت به گر. فکر کرد  يکند، به گر قیخودش را تشو خواستیکه م ییتمام زمانها مثل

تر هم شده بودند  يبود، نه تنها کم نشده بود بلکه با بزرگتر شدندش قو دهید نیپارت يندزیکه او را با ل ياز روز

بزرگتر و بالغتر شدنش، بزرگتر و بالغتر  اب یسالگ ازدهیدر  يگر يشده با ترس هنگام تماشا نیان حس عج. 

و به  ختیام یاش با احساسات عاشقانه اش در هم م یاحساسات جسم کردیبه او فکر م یحاال وقت. شده بود 

 .تر و برنده تر بودند  حیصر گرید ياز دختران چهارده ساله  شیبرا اتیکه بزرگ شده بود، جزئ یخاطر شکل

که حاال موتون  _ نیپارت يندزیاو و ل یوقت الیان روز در و.  گرفتیطرافش رنگ نمبا اتفاقات ا گرید شیاهایرو

 ي هیپشتش بلند بود با دو ال دانستیم. در مورد گري بدست اورده بود  يادیاطالعات ز د،یرا د _شده بود 

 ياو فرانسو دانستیم ثیف. .  تداش ییپر مو ي نهیس. ستون فقراتش  يدر دو طرف گود میضخ یعضالن
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دنبال  LSUرا در  يگر تیموفق یپنهان يبا غرور ث،یف.  نیو اهنگ کینرم، تار ق،یعم ییبا صدا.  زندیحرف م

 ملکیبه دست گرفتن ما يشده بود و اماده  لیفارغ التحص یبازرگان تیریاز دو رشته اقتصاد و مد رایاخ.  کردیم

به خانه  نیهم يبرا.شود  ستیفوتبال خواستیدلش نم یموفق بود، ول اریبس فوتبالدر  نکهیبا ا. الردها بود  يرو

در  توانستیم. مجبور نبود منتظر تابستانها بماند  گریحاال د. کمک کند  يامور به گا يبرگشته بود تا در اداراه 

 . ندیلحظه هم که شده، او را بب کی يبرا یطول سال گاه

 زیام نیتوه نهایهمه با دول. توز بود  نهیک شهیرگشته بود و مثل همبه خانه ب شهیهم يهم برا کایمون متاسفانه

او را  یگاه یحت.  کردیسرزنشش نم ثیف. منتفر بود  نیدول یاز هرکس با نام خانوادگ کایمون یول کردندیرفتار م

او عاشق هر دو فرزندش بود و . بود  يالرد، پدر بد لیرو يگا دیبگو توانستیکس نم چیه.  کردیدرك هم م

بلند مدت  يرابطه  يمردم درباره  دیشنیم یداشته باشد وقت توانستیم یچه حس کایمون. انها عاشق پدرشان 

  کند؟یم انتیعلنا به مادرش خ يو گا زنندیپدرش با رنه حرف م

 ییجا چیه ایاموس، در ان رو. پدر او هم هست يکه گا کردیتصور م شیاهایدر رو یگاه ث،یبچه بود، ف یوقت

 ثیبکند، ف يبود که، مهم نبود چه کار يگر هیشب يبه قدر فشیصورت ظر. بلندقد بود و برنزه  يگا. نداشت 

 يبرا یول. رنه مهربان بود  يبچه ها يبا همه . مهربان بود  ثیبا ف شهیاو هم. از او متنفر شود  توانستینم

فکر  ثیف. بود  دهیهم خر یکوچک يها هیهد شیچند بار برا یو حت کردیتالش م شتریب ثیحرف زدن با ف

.  شدیبرادرش م دیبا يبود در ان حالت گر یم ثیپدر ف ياگر گا. به خاطر شباهت او به رنه باشد  دیشا کردیم

نسبت  شدیباعث م شهیهم هایاپردازیرو نیا. او را بپرستد  کیو از نزد کند یبا او زندگ توانستیدر ان صورت م

اگر چه . نسبت به اموس مهربانتر هم باشد  کردیم یحس گناه سع نیجبران ا يبرا. به پدرش احساس گناه کند 

 .برادرش باشد  يگر خواستیباشد چون دلش نم يدختر گا خواستینم گرید رایاخ

 .با او ازدواج کند  خواستیم دلش

 نقدریا توانستیچطور م.  شدیهم م ثیباعث ترس خود ف یبود که گاه شیهایاپردازیبخش رو نیتریخصوص نیا

را داخل عمارت چند صد ساله  شیپا نیدول کی؟  کردیازدواج م نیدول کیالرد با  لیرو کیبلند پرواز باشد ؟ 

تمام . کنند  رونیتا مزاحم را ب شدندیمبلند  شانیالردها از قبرها لی؟ تمام اجداد رو گذاشتیالردها م لیرو ي

 . بردیاز شدت ترس ماتشان م تسکایپر

که  يبه سمت گر سایکه در کل کردیتصور م یعروس دیخودش را در لباس سف.  کردیم يالپردازیباز هم خ یول

نگاه  ثیو به ف گرددیخمار، گرم و پر از خواستن، بر م اه،یس يبا ان چشمها.  کندیحرکت م ستادهیکنار محراب ا
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 _ان را نداشت  يالپردازیجرات خ ثیکه ف_ االرده لینه به خانه رو ش،یبازوها يو رو کندیاو را بغل م.  کندیم

 .  بردیکه تنها باشند، م ییبه هر جا

که در حال پوست کندن بود رها  ینیزم بیس.  دیکش رونیب شیاهایرا از رو ثیف یبلند اسکات ي هیگر يصدا

 يهنور جلو.رسانده باشد  یبیبه خودش اس نکهیمگر ا کردینم هیوقت گر چیه یچون اسکات.  دیکرد و از جا پر

 يرا رو ینشست و اسکات یصندل يرو. رفت  زیبغلش کرد و کنار م ثیف. در بود و انگشتش را گرفته بود 

احتماال انگشتش . بود  یقیانگشت اشاره اش خراش کوچک و عم يرو. کرد  نهیدستش را معا. گذاشت  شیپاها

قطره خون  کی. کرده  یدر، انگشتش را زخم يپاره شده رو يمهایو س دهیشدر ک ياز سوراخ ها یکی يرا رو

 .جمع شده بود  کیزخم بار يرو

 "نشده  يزیچ. خوب  یلیخوب، خ یلیخ "

 :را پاك کرد  شیرا بغل کرد و اشکها یارام کردنش اسکات يبرا

 " يتو چسب زخم دوست دار.  شهیزود خوب م یلیو خ زنمیاالن روش چسب زخم م "

به همه  شدیمجبور م ثیبه چسب داشته باشد، ف اجیکه احت شدیم یزخم يطور یوقت. واقعا دوست داشت  و

داخل جعبه، دست بردار  يتا تمام نشدن چسب زخم ها ،یچون اسکات. هم چسب بزند  شیدستها و پاها يجا

 يسه چسب برا ایو فقط دو  دنچسبها را از جعبه خارج کرده، پنهان ک شتریب دیگرفته بود که با ادی ثیف. نبود 

 .بگذارد  یباق یاسکات

انگشت  یوقت. بود، برداشت  یکه دور از دسترس اسکات ییباال، جا يرا شست و جعبه را از قفسه  انگشتش

با مهارت چسب را  ثیف.  زدیبرق م یگرفته بود، صورت گرد کوچکش از خوشحال ثیاش را به سمت ف دهیخراش

را به  گرشیکرد و دست د يربعد خرخ. به جلو خم شد و داخل جعبه را نگاه کرد  یاسکات. زخم چسباند  يرو

 .دراز کرد  ثیسمت ف

 "! یدست اسکات یوونیشده ؟ ح یدستتم زخم یکیاون  "

دوباره خم شد  یاسکات. دستش چسباند  يرو يگریو چسب د دیرا بوس یاسکات فیکف دست کوچک و کث ثیف

 ياز رو ثیف. دراز کرد  ثیف يرا برا شیکرد و پا يخنده ا يگریچسب د دنیبا د. و داخل جعبه را نگاه کرد 

 : زد و گفت يادیتعجب فر

 "شده  یتو که همه جات زخم! من  يخدا "
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 تیبا رضا. بود  یخال نباریجعبه ا یدوباره داخل جعبه را نگاه کرد ول ،یاسکات. چسباند  شیزانو يرو یچسب و

 . شام رفت  هیهم دوباره به سراغ ته ثیف. کامل پشت کرد و دوباره به سمت در رفت 

تازه شروع کرده بود به غروب  دیبود، خورش میساعت هشت و ن نکهیبا وجود ا.  یبود و روزها طوالن تابستان

. تختش خواباند  ياو را حمام کرد و رو ثیف.  زدیخسته شده بود و مدام چرت م یاز ساعت هشت اسکات. کردن 

بود،  dخبر یو ب نیریش يپسر بچه  یتاسکا. فشرده شد  کرد،یرا نوازش م یاسکات يموها نکهیا نیقلبش در ح

 . کردیاو را از بزرگ شدن منع م ش،یکه مشکالت سالمت

بلند و  يصداها ینندگرا نیدر ع شیمیقد ونیکام.  دیاموس را شن نیماش يصدا ثیبود که ف مینه و ن ساعت

همراه با وارد شدن . به طرف در رفت، چفتش را باز کرد و اموس را داخل خانه راه داد .  کردیم جادیا یبیعج

 .و سبز  دزر يو زننده  یگَند چرک يبو. هم وارد خانه شد  یسکیبد و يپدرش، بو

زشت و بدجنسانه اش که هر وقت مست  يبا تن صدا.  ستادیصاف ا افتدیب نکهیتلو تلو خورد و قبل از ا اموس

 : دیپرس _وقتها  شتریب یعنی نیکه ا_ کردیاز ان استفاده م شدیم

 "مامانت کجاس؟ "

 "رونیرفت ب شیچند ساعت پ "

 :زمزمه کرد . خطرناکتر شوند  شیباعث شده بود، قدمها نیسطح ناصاف زم. رفت  زیتلو خوران به سمت م تلو

که  ستیوقت خونه ن چیه. پولدارشه  یاون دوست پسر لعنت شیپ شهیهم.  ستین وقت خونه چیه... يریکبیا "

 "غذا بخوره ؟ دیبا يمرد چطور هی. لقمه غذا به من بده  هی

را  یاموس اسکات ادیفر يصدا نکهیا دیو با ام یبه ارام ثیف. زد  زیم يرو یشد و مشت محکم یعصبان ناگهان

 :نکرده باشد گفت داریب

 " کشمیبشقاب برات م هیاالن ) .  pa( شام امده اس، پا "

 "بخورم  یچیه خوامینم "

؛  خواستیم زیچ کیو فقط  خوردینم يزیمست بود چ یاموس وقت. انتظار داشت  ثیهمانطور که ف قایدق

 . شتریب یدنینوش

 "؟ شهیم دایپ دنینوش يبرا يزیخراب شده چ نیتو ا "

که به دنبالش بود، در  يزینکردن چ دایو با پ نتهایشروع کرد به باز کردن در تک تک کاب. لنگان بلند شد  لنگ

 .حرکت کرد  عیسر ثیف.را با صدا بست  نتهایکاب
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 ". ارمیاالن برات م. باشه  شهیش هی دیاتاق پسرها با "

. کند  داریرا ب یدر خانه بگردد و اسکات د،اوریاحتماال باال م ایو  دادیکه فحش م یاموس در حال خواستینم دلش

را  کیتخت ن ریز یکیخنک نخورده بود، در تار يا شهیدستش به شئ ش یتا وقت. شد  کیوارد اتاق تار عیسر

ارام  يهم برا نیهم یپر بود ول هارمشچ کیفقط . و به اشپزخانه برد  دیکش رونیرا ب يبطر. جستجو کرد 

 .را باز کرد و به دست پدرش داد  يدر بطر. بود  یکردن اموس کاف

 "پا  نهاش،یا "

 "دختر خوب  "

 :کرد و گفت کیرا به دهانش نزد شهیش یبا خوشحال اموس

 " یستیمثل مادر و خواهرت هرزه ن.  ثیف ،یهست یتو دختر خوب "

 :با اعتراض گفت ثیف

 "حرف نزن، بابا ينجوریدر موردشون ا "

اموس .  گرید زیبود و حرف زدن در مورد ان چ زیچ کیکه مادر و خواهرش هرزه بودند  قتیحق نیا دانستن

 . بود که اجازه داشت از انها انتقاد کند  یکس نیاخر

  " گمیدلم بخواد م یهر چ "

 : ادامه داد  یعصبان

 " زنمینکن وگرنه کتکت م یادب یبا من ب "

 "نکردم، بابا  یادب یب "

. او را بزند  توانستینم د،یرسیاگر دستش به او نم. محتاطانه از دسترس اموس دور شد گفت و  یارام يصدا با

 :گفت شخندیبا ن.  رفتیاموس معموال به خطا م ریفرز بود و ت ثیف یول کردیپرتاب م يزیاحتماال چ

رو دارم  دنشونیهستند که تحمل د ییتنها بچه ها کیراس و ن.... اورده ایمن به دن يبرا یخوب يچه بچه ها "

 " یمونگل به تمام معن هی میو اخر ،یهرزه اس، تو عقل کل هیمثل مادرش  يجود. 

مبل زهوار در رفته  يرو.  ندینب سوزاندند،یرا که داشتند چشمانش را م ییرا برگرداند تا اموس اشکها سرش

داشت به اموس اجازه دهد، وقت امکان ن چیه. که ان روز شسته بود  یینشست و شروع کرد به تا کردن لباسها

 نیبهتر.  شدیمست تر بود، ظالمتر م هو هر چ کردیقتل حمله م يبرا د،یشنیخون م ياگر بو.  ندیرنجشش را بب
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 ثیف.  شدیزود حواسش پرت م یلیخ هایالکل يمثل همه . گرفتنش بود  دهیدر مقابلش کرد، ناد شدیکه م يکار

 .زود از حال خواهد رفت  یلیکه در هر صورت خ دانستیخوب م

 يبرا يزیچ. ترس  یبه اموس نداشت، حت یحس چیه گریبود که د يادیز يمدتها.چرا ناراحت شده  دانستینم

که به تعداد  يمرد.که مدتها قبل وجود داشت نبود  ياز مرد يخبر.دوست داشتن در وجودش نمانده بود 

 نیکامال از ب ثینجاتش وجود داشت بعد از تولد ف يبرا دیما ياگر ذره ا. نابود کرده بود  یسکیو يبطر شمار،یب

از ان  یکیاموس . بوده که حاال هست  يزیچ نیهم قایدق شه،یاموس هم گفتیم ثیبه ف يزیچ یول. رفته بود 

 يخودش برا نکهیبدون ا. که داشت، سرزنش کند  یمشکالت يرا برا گرانید دادیم حیبود که ترج ییادمها

 .اصالح انها اقدام کند 

اموس .  ندیجذب او شود، بب یرا که باعث شده رنه زمان يزیچ توانست،یم ثیبود ؛ ف اریوقت ها که هوش یبعض

هنوز  شیموها.  شدیوقت چاق نم چیسفت و سخت که ه یداشت و با بدن گریبلندتر از قد متوسط مردان د يقد

البته اگر  _ دینام یپیمرد خوش ت رااموس  شدیهنوز م یبود ول تنک شده یاگرچه در قسمت باال کم. بود  رهیت

که به خاطر الکل  ییچشمها ف،یو کث ختهیبهم ر ییمست، درست مثل االن، اصالح نشده با موها. بود  اریهوش

. خواند در او وجود نداشت  پیکه بشود ان را خوشت يزیچ چیباد کرده، ه یو صورت س،یسرخ بودند و خ

 یمتعفن ياز بو. حس کرد  شدیم شیچند متر يکه از فاصله  يگند يبا بو. بودند و پر از لکه  فیکث شیلباسها

داشت که موقع  نیاز ا تیمقابل شلوارش حکا يباال اورده و لکه ها کباریگفت حداقل  شدیم دادیکه م

 .کردن، انقدرها که موظف بوده، دقت نکرده است  ییدستشو

 .اروغ زد  يبلند يا صدارا در سکوت تمام کرد و ب يبطر

 "کنم  ییدستشو دیبا "

مشخص بود  داد،یانجام م دیبا ثیکه ف ییتمام کارها. قدم برداشت  اطیکرد و تلوتلوخوران به سمت در ح اعالم

با در نظر گرفتن تمام .  دیدستانش نلرز د،یکردن پدرش را مقابل پله ها شن ییدستشو يصدا یوقت نیهم يبرا. 

 دنیدستمال کش کرد،یم دیکه با يکار نیاول فردا ثیخانه گذشته و وارد ان شوند، ف يکه قرار بود از جلو يافراد

 .بود  نیزم

. سپاسگزار بود  شدینم دهید يزیچ نکهیاز ا یرا هنوز نبسته ول پشیمتوجه شد ز ثیف. دوباره برگشت  اموس

 :گرفت و گفت شیراهش را به سمت اتاق پشت در پ

 "ابم بخو رمیم "
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 شیلباسها نکهیبدون ا. در را گرفت  ي رهیدستگ فتد،یب نکهیخورد و قبل از ا يکرد که سکندر شیتماشا ث،یف

 ياو که با لباسها دنیبا د گشت،یرنه که به خانه برم. تخت رها کرد  يبه همان شکل خودش را رو اوردیرا در ب

 . کردیم داریو همه را ب کردیجهنم به پا م ده،یتخت خواب يرو فیکث

بلند شد و به اتاق کوچکش،  عیسر ثیف. انداخته بود  نیخرناس بلندش درون خانه طن يبعد صدا ي قهیدق چند

بودند، که تخت درست و  یدر ان خانه اموس و رنه تنها کسان.رفت  کرد،یم میتقس يپشت خانه که ان را با جود

المپ . چراغ را روشن کرد .  دندیخوابیمبرانکارد بشکل  ییتختها يخانواده رو ياعضا ي هیبق. داشتند  یحساب

حاال .  دیکش رونیملحفه اش ب ریو کتابش را از ز دیلباس خوابش را پوش عیسر.  دیوسط اتاق درخش یلخت یتک

مطالعه، چند ساعت پر  يبه خانه، برا گرانیتا برگشتن د.بود و اموس هم از هوش رفته بود  دهیخواب یکه اسکات

 . شدیبود که صبح از خانه خارج م یکس نیو اول امدیبود که به خانه م یکس نیولاموس ا. از ارامش داشت 

. ان لذت ببرد  ينکند و از لحظه به لحظه  دیبدست اورد ترد حیتفر يبرا یفرصت یگرفته بود وقت ادی ث،یف

 شیبرا. خواندیم د،یرسیرا که به دستش م يزیهر چ بایود و تقراو عاشق خواندن ب. نبود  ادیلحظات ز نیتعداد ا

خلق کنند  يدیجد يایدن دمانشان،یبه نوع چ هشوند و بست دهیکنار هم چ توانستندیبود که کلمات م زیاعجاب انگ

او .و عشق  ییبایز جان،یپر از ه شدیم ییایو وارد دن کردیشلوغ را فراموش م يخانه  نیموقع کتاب خواندن، ا.

 .اشغال  ينهایاز دول یکینفر به مراتب باارزش تر، نه  کیبود،  يگریموقع خواندن در ذهنش کس د

 کردند،یکه م يکار نیچون کمتر. وقت مطالعه نکند  چیاز پسرها ه یکی ایبود که در مقابل پدرش  ادگرفتهی

و داخل  رندیمال داشت کتاب را از دستش بگحالشان بد بود، احت یهر کدام از انها، وقت. بود  ثیمسخره کردن ف

اتفاق  نیشاهد خنده دارتر نکهیمثل ا تنجات کتابش، درس يبرا ثیتوالت پرت کنند و بعد به تالش ف ایاتش 

خانه زمانش را با خواندن کتاب تلف  يانجام کارها يکه به جا زدیغر م شهیرنه هم. باشند، بخندند  شانیزندگ

.  کردیو عجول، مسخره اش م الیخیوقتها ب یبعض يجود. نداشت  ثیف يبا کتابها يحداقل او کار یول کندیم

سرش در  شهیرفتن هم رونیب يبه جا ثیچرا ف نکهیدرك ا_ کردیم یزندگ که یبه خاطر شکل خاص_او  يبرا

 .بود، سخت بود  شیکتابها

لحظات روز  نیبهتر ثیف يواند، برادر ارامش کتاب بخ دادیاجازه م ثیلحظات باارزش، ان هم تنها، که به ف نیا

مطالعه  قهیکرد اگر نتواند در روز فقط چند دق یوقتها فکر م یبعض.  ندیرا بب يگر یاتفاق یلیخ نکهیمگر ا. بود 

اما مهم . قادر باشد خودش را کنترل کند  نکهیا بدونزدن،  ادیخواهد شد و شروع خواهد کرد به فر وانهیکند، د

چه نقشه  کینبود که پدرش چکار کند، مهم نبود مردم پشت سر خانواده اش چه گفته باشند، مهم نبود راس و ن
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 ثیف کرد،یرا باز م شیکتابها يال نکهیشده بود، به محض ا فیچقدر ضع یباشند، مهم نبود اسکات دهیکش ییها

 .کتاب گم شود صفحات  انیدر م توانستیم

. صفحات ربکـــــا گم کند  انیتا خودش را در م. مطالعه فرصت داشت  يبرا قهیاز چند دق شتریب يزیچ امشب

ان را روشن کرد و . اورد  رونیب کرد،یتختش پنهان م ریرا که ز یو شمع دیتخت برانکارد مانندش دراز کش يرو

راست تختش قرار داشت گذاشت  تکه سم يدوقچه اصن يرو افتد،یصفحات کتاب ب يکه نورش رو یبه شکل

 یچشمانش را خسته کند، کاف نکهیخواندن کتابش، بدون ا يبرا یول.نبود  ادینور شمع ز. داد  هیتک واریو به د

 يکه نور یواقع يچراغ مطالعه  کی. چراغ بخرد  کیخودش  يروزها برا نیاز ا یکیبه خودش قول داد . بود 

 .دهد  هینرم که بتواند هنگام مطالعه با ان تک بالش کینرم و روشن از خودش ساطع کند و 

 .روزها  نیاز هم یکی

لحظات ارامش بخش را از  نیمتنفر بود که ا. شب بود  مهین بایکوتاه امد، تقر شیپلکها ینیدر مقابل سنگ یوقت

.  شدیمتوجه نم خواند،یرا که م یکلمات یمعن گریو دخواب الود بود  یلیخ یدست بدهد و خواندن را تمام کند ول

 یشگیهم يبلند شد و کتابش را در جا.  دیکش یاه. از نظر او اسراف کلمات به مراتب بدتر از اسراف زمان بود 

وزن بدنش جر صدا داد و  ریبرانکار ز.  دیکهنه اش خز يملحفه ها ریالمپ را خاموش کرد و ز. پنهان کرد 

 .شمع را فوت کرد 

تخت نازکش به چپ  يرو قراریب. اتاق، خوابش نگرفت  یشدن ناگهان کیبا تار کرد،یکه فکر م يزیچ برعکس

را که در کتاب خوانده بود، دوباره در ذهن  یکیعشق پر کشمکش و تار ،يداریخواب و ب انیم.  دیو راست چرخ

. تلو تلو خوران وارد خانه شدند .  دیو راس را شن کیامدن ن ينصفه شب بود که صدا کیساعت .مجسم کرد 

 دندیخندیکرده بود، پر سرو صدا م شانیها الهیاز هم پ یکیکه  يبه کار. ساکت بودن نکردند  يبرا یتالش چیه

 يجلو توانستیمثل قانون، نم یکوچک زیچ یول. بودند یسن قانون ریز یالکل عاتیما دنینوش يهر دو هنوز برا. 

 دنیخر يبرا يادیز يراه ها یبه بار بروند ول توانستندینم.  ردیبگ ند،بک خواستیم نیدول کیرا که  يکار

 دادندیپولش را م یگاه دند،یدزد یم یگاه.  دانستندیراه ها را خوب م نیا يمشروب وجود داشت که انها همه 

 کدام چیه. بودند  دهیصورت هم پول را دزد نیبخرد که در ا یدنینوش شانیتا برا خواستندیم يگریو از کس د

 کیمشهور بود که . کس حاضر نبود انها را استخدام کند  چیه.  يگرید زیچه پاره وقت، چه چ.  کردندیکار نم

 .کند  ياز شما دزد قهیدق کیدر عرض  تواندیم نیدول

 "بـــــــــــوم  " زدیداشت قهقهه م کین "پوس احمق  "
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 توانستیم د،یشنیم ثیکه ف یکلمات نامفهوم انیاز م. مستانه بکشد  يبود تا نعره ها یراس کاف يبرا نیهم

که بوده، به  يزیاتفاق هر چ نیو ا دهیبوم مانند داشت، ترس يکه صدا يزیاز چ» پوس احمق« متوجه شود که 

 .اد هم نخواهند اورد یردا صبح احتماال به اگر چه ف. خنده دار بوده  یحساب کینظر راس و ن

دلش . بلند نشد  شینکرد، از جا هیچون گر یول دیرا شن ینق نق اسکات يصدا ثیف. کردند  داریرا ب یاسکات

را هم  نیا یول _ دیترسیم نکاریدر واقع در حد مرگ از ا_خواست با لباس خوابش به اتاق پسرها برود  ینم

 :گفت  یکین.  فتخواهد ر ندازند،یاش ب هیرا بترسانند و گر یکه اگراسکات دانستیخوب م

 "بخواب  ریبگ. خف ف فه شو  "

گروه هم  کیخروپف شان، مثل  يصدا.خواب بودند  یبعد همگ ي قهیچند دق. دوباره ساکت شد  یاسکات و

 .  رفتیم نییخانه باال و پا یکیدرتار ییسرا

را  شیکفشها. تا ساکت باشد  کردیحداقل تالشش را م ای. تر بود  او ساکت. به خانه امد  يساعت بعد جود مین

از رنگ زرد،  يچندش اور بیترک.  دادیابجو م يبو يجود.  رفتیدر دست گرفته بود و نوك انگشتانش راه م

 هیشب ییانداخت و نفسش را با صدا تتخ يخودش را رو اوردیرا درب شیلباسها نکهیبدون ا.  يقرمز و قهوه ا

 : دیپرس یارام يبعد با صدا قهیچند دق. داد  رونیخرخر ب

 "؟ یثیف ،يداریب "

 "اره  "

 ". يکردیم حیتفر یکل ،يکردیم حیکم تفر هی ،يامد یبا من م دیبا. یباش داریب کردمیفکرشو م "

 : گفت يشتریاخر را با احساس ب ي جمله

 " یثیف ،يدیرو از دست م یچ يدار یدونینم "

 "مگه نه ؟ دمش،یپس از دست نم "

گوشش به در بود تا از امدن رنه  کیکه  یدر حال مهینصفه و ن ثیف. رفت  سهیر ينجوا کنان گفت و جود ثیف

 نکهیرنه بدون ا دیو با خودش تصور کرد، شا دیدو بار با ترس از خواب پر. به خانه مطمئن شود، به خواب رفت 

. نگاه کرد  رونیرنه از پنجره به ب نیکردن ماش دایه دنبال پبلند شد و ب. کند به خانه برگشته باشد  داریاو را ب

 .انجا نبود  نشیماش

 . ــامدیان شب اصال خانه ن رنه،
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 سوم  فصل

 " ومدیبابا خونه ن شبید "

به  يگر. بود  ستادهیا منیاتاق نش يکه از شدت اضطراب سخت شده بود، پشت پنجره  یبا صورت کایمون

بود که  نیپس به خاطر ا. او را کور کند  يوجود نداشت که بتواند اشتها يزیاد ؛ چخوردن صبحانه اش ادامه د

چه . امد  ینم رونیاز تختش ب رتر،ید یحت ایاو معموال زودتر از ده . شده بود  داریب يزود نیصبح به ا کایمون

 یزن نکهیوقت پدرش را بدون ا چیه يمانده بود ؟ گر داریب يکار کرده بود ؟ تمام شب را منتظر برگشتن گا

 .کنارش مانده بود  یقبل ياز معشوقه ها شتریب یلیخ ن،یاگر چه مطمئنآ، رنه دول. نداشت  ادیکنارش باشد، به 

ساده فقط وانمود  یلیخ. گذراند یشبش را کجا م يمهم نبود گا شیکنار او نباشد، برا ینوئله، تا زمان مادرش

 نیاگر ا.  نطوریهم هم يگا يبرا. نوئله مهم نبود  يچون برا. ود ندارد همسرش اصال وج انتیکه خ کردیم

 ينبود که گا نطوریا. ممکن بود  ریغ نیا ماا. توانست متفاوت باشد  یم زیهمه چ کرد،یمسئله نوئله را ناراحت م

او از ع ش . به سبک خودش  یرا دوست داشت، ول يمطمئن بود که مادرش، گا يگر. را دوست نداشته باشد 

 نیا يراه حل برا نیبهتر ،يگا يبرا. هم متنفر بود  یتماس ساده بدن کیاز  یحت.  امدیخوشش نم يق باز

وقت داشتن  چیحال ه نیدر ع کرد،یرفتار نم یاحترام یبا نوئله با ب وقت چیه. مشکل، گرفتن معشوقه بود 

 ،یمیاگر چه قد میتصم نیا. محفوظ بود  شهینوان زن او همنوئله به ع يجا.  کردیمعشوقه را پنهان هم نم

 نازدواج کند، امکا خواستیروز م کی يبود که اگر گر يزیچ نیا. بود که پدر و مادرش گرفته بودند  یمیتصم

 . امدیبه کار هر دو نفر انها م میتصم نیا دیرسیبه نظر م یول دیاینداشت از ان خوشش ب

به نظر . بود  تگریحما ،ياو در مقابل نوئله بشکل رنج اور. مسئله را درك کند  نیقادر نبود ا کا،یمون اما

عاشق  کایمون. کردیم رینوئله را تحق ،يگا انتیخ _تصورش را بکند  یحت توانستیاصال نم يکه گر_کایمون

. بود  دهیند داد،یاو توجه نشان م هب يکه گا ییرا شادتر از زمانها کایوقت مون چیه ،يگر. پدرش هم بود 

او .فداکار  يبا پدر و مادر تگر،یعاشق هم، حما ،یمیصم. بود کایدر ذهن مون دالیا يخانواده  کیاز  يریتصو

 . تطابق دهد  ریتا خانواده شان را با ان تصو کردیتمام تالشش را م

 "مامان خبر داره ؟ "
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نوئله اگر  کندینپرسد، واقعا او فکر م کایتا از مون کردیخودش را به زور کنترل م.  دیپرس یارام يبا تن صدا يگر

سوخت  یم کایمون يواقعا دلش برا يوقتها گر یبعض! ؟ شدیناراحت م امدهیکه پدرشان شب خانه ن دانستیم

 .شکست  یوقت عمدآ دلش را نم چیاو عاشق خواهرش بود و ه یول

 :سرش را تکان داد و گفت کایمون

 "نشده  داریهنوز ب. نه  "

رفته بوده و  ییصبح جا کنهیبا خودش فکر م نه،یبشه و امدن پدر رو بب داریب ی؟ وقت یهست یپس نگران چ"

 "االن برگشته 

  "!اما شب رو با اون زن بوده  "

 :اش پر از اشک شده بود ادامه داد  رهیت يکه چشمان قهوه ا یبرگشت و در حال يسمت گر به

 " نیدول کهیبا اون زن "

 "تمام شب رو مشغول پوکر بوده باشه  دیاز کجا معلوم، شا "

 ياگر پدرش را ذره ا. به خاطر کارتها باشد  شبشید بتیشک داشت که غ يگر یپوکر بود ول يعاشق باز يگا

که چشمش را  يگریبا زن د ایبا رنه بوده  ایدانست شب را  یم _شناخت  یخوب م یلیکه خ _شناخت  یم

 . وفادار خواهد ماند  دشاز زن خو شتریبه او ب يگا کرد،یفکر مواقعا احمق بود اگر  نیرنه دول. گرفته 

 :دیبهانه پرس نیبجز محتمل تر يقبول هر بهانه ا يمشتاقانه برا کایمون

 "؟یکنیفکر م يجور نیا "

 :باال انداخت و گفت يشانه ا یالیخیبا ب يگر

 "!امکانش هست "

قهوه  يته مانده . احتمالش کم بود  یشهاب سنگ به خانه اش هم وجود داشت، ول کیامکان برخورد  خوب،

 .را به عقب هل داد و بلند شد  شیو صندل دیاش را سر کش

حداکثر تا .بزنم  میکه صحبتش رو کرد یینهایبه زم يسر هیبرگشت، بهش بگو من رفتم باتون روگ  یوقت "

 "گردمیسه برم

 ،یبه شکل کایمون. او حلقه کرد و بغلش کرد  يدستش را دور شانه  د،یرا د کاینمو نیصورت نگران و غمگ یوقت

 نینوئله به عنوان سردتر یحت. خانواده را به ارث نبرده بود  ياعضا ریسا یو خودخواه یکدندگی ،یفتگیخودش
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 شهیهم کایمون. اوردیبدست ب دیچطور با خواهدیرا که م يزیو چ خواهدیچه م دانستیخوب م یلیعضو خانواده خ

 . دیرس یو موکد خانواده، درمانده به نظر م يقو يتهایشخص ریدر برابر سا

 یم ياتقاق بد یوقت شان،یهایدرست مثل کودک. فشار داد  يگر يچند لحظه صورتش را به شانه  يبرا کایمون

فقط دو سال  نکهیبا ا يرگ. برد  یپناه م يکند، به گر سیرا راست و ر زیدر دسترس نبود تا همه چ يافتاد و گا

 یان سرسخت کایمتوجه شده بود که مون یاز همان بچگ.  کردیم تیاز او حما شهیبزرگتر بود، هم کایاز مون

 :خفه گفت  ییو با صدا يدفن شده در شانه گر يبا سر کایمون. ندارد  د،یرا که با یباطن

 "بکنم ؟ دیبا کاریباشه، من چ یعوض ي کهیاگه با اون زن "

را  شینتوانست تن صدا ینکند ول یتمام تالشش را کرد تا بداخالق يگر.برد  یحوصله اش را سر م داشت

 :کنترل کند

 "نداره  یبه تو ربط.  یکنینم يکار چیه "

 :گفت يزیفاصله گرفت و با نگاه سرزنش ام يانگار که برق گرفته باشدش از گر کایمون

 "!انشم ؟ من نگر یبزن یحرف نیهمچ یتونیچطور م "

 :نرم کرد و گفت یرا کم شیصدا ،يگر

 " کنهیازت تشکر نم نکاریبرگشت به خاطر ا یوقت يگا.  یکنیوقتت رو تلف م يدار یول ینگرانش دونمیم "

 " یمثل اون قایتوام دق نکهیا يبرا ،يریگیطرف اونو م شهیتو هم "

 :پشت کرد و ادامه داد  يبه گر. خوردند  یسر م شیگونه ها يارام ارام از چشمانش رو اشکها

 "خوب، خوش بگذره . بلند دارن  يدو تا پا یاتفاق یلیباتون روگ، خ ينهایمطمئنم اون زم "

 :با تمسخر گفت ،يگر

 " گذرهیخوش م "

او . داشت  يگرید يبعد از تمام شدن کارش، قصه  یول ندیرا در باتون روگ بب نیواقعا قرار بود چند زم يگر

در  شهیکه هم يازین.اصال کم نشده بود  ینوجوان يگرم که از سالها اریبود با طبع بس یمرد جوان و سالم

 دایتوانست پ یم ازین نیا رفع يبرا ییزنها شهیدانست که هم یخودش را خوش شانس م. سوخت  یدرونش م

 .رابطه اش با زنها کمک کرده بود، بدگمان بود  تیمسئله که ثروت خانواده اش به موفق نیو به ا. کند 

به حساب  ایزن با او رابطه دارد، چون از او خوشش امده بود  کی نکهیا. مهم نبود  شیانتخاب زنها برا لیدل

در برابر  شهیهم. نشده بود  یزن چیاو هنوز عاشق ه. الرد چشم داشت، مهم نبود لیرو يخانواده  یبانک
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 گفتندیاگر به او م یحت. شدیبند وبار نم یوقت وارد روابط ب چیه. محتاط بود  يادیدر حد زناخواسته  يهایحاملگ

چون تجربه ثابت کرده بود که زنها در . کردیم تیرا رعا اطیباز هم جوانب احت کنندیمصرف م يقرص ضد باردار

 . کردیوقت کارش را به شانس واگذار نم چیمرد عاقل ه کیو  ندیگو یمورد دروغ م نیا

هنوز  یبه مراتب از نوئله با احساس تر بود، ول نکهیبا ا. ره باشد *هنوز باك کایمون کردیفکر م ینبود ول مطمئن

 کینزد يسرد در اعماق وجودش، که باعث شده بود تا ان روز اجازه  يتکه ا. از نوئله در وجود او بود  يتکه ا

نوئله را بدون اعتماد  يسرد. پدر و مادرش  عتیطباز بود  یبیعج بیترک کایمون. را ندهد  يمرد چیشدن به ه

 يگر گر،یاز طرف د. که به روابط داشت  یرا بدون عشق يکه داشت، به ارث برده بود و احساسات گا یبه نفس

که از نوئله به ارث  یقدرت کنترل. روابط  نگونهیاعتماد به نفس مادرش را به ارث برده بود با عشق پدرش به ا

 زشیوقت غالم حلقه به گوش غرا چیشده بود که هر قدر عاشق ان روابط هم که باشد، ه ثباعبرده بود، 

.  "نــــــــه" د،یبگو دیو کجا با یک دانستیخوب م یلیخ. کرده بود  يبا گا زهیغر نیکه ا يکار قایدق. نباشد

 . هم در انتخاب زنها نسبت به پدرش داشت  يبهتر ي قهیکه سل کردیخدا را شکر م

 :و گفت  دیرا کش کایمون اهیس ياز موها يا دسته

 "اون بدونه بابا کجاست  دیپرسم، شا یاز الکس م زنمیزنگ م "

 . بود  يدوست گا نیو بهتر سکاتیدر پر یلی، وک) Alexander Chelette(چِلته  الکساندر

 :زد و گفت  يلبخند شیاشکها انیاز م د،یلرز یم شیلبها نکهیبا ا کایمون

 "بهش بگو بفرستتش خونه .  کنهیم دایاون بابا رو پ"

 چیه بایبود و تقر دهیرس یسالگ ستیبه سن ب کایبود چطور مون بیعج شیبرا. دیکش یخرناس تیاز عصبان يگر

 .نگرفته بود  ادیدر مورد مردها  زیچ

 "ارومت بکنه  کمیبخواد  دمیشا یرو بکنه ول نکاریا ستمیمطمئن ن "

را  یاتاق ياگر الکس شماره  یپوکر بوده، حت يتمام شب مشغول باز يگا دیبگو کایداد به مون یم حیترج يگر

 . دانستیتا خود صبح مشغول بود، م يکه گا

چگونه انها را  گرفتیم ادی يو گر کردیالردها را اداره م لیرو شماریاموال ب يکه گا ییجا. اتاق مطالعه رفت  به

توانست در  یانقدر که، داوطلبانه فوتبال را که م. علم تجارت و اقتصاد بود  يها یدگیچیاو عاشق پ. اداره کند 

کار  نیبه نظر خودش ا. تجارت کنار گذاشت  ياینکند، به عشق وارد شدن به د يباز يان به صورت حرفه ا

باشد،  ياحرفه  کنیباز کیکرد که بتواند  یم يانقدر خوب فوتبال باز دانست،یخوب م یلیخ. نبود  يفداکار
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 کرد،یاش را صرف فوتبال م یاگر زندگ. ستاره شدن ساخته نشده بود  ياو برا یول. بود  شاهنگیپ کیچون او 

خوب  يدرامد توانستیم شد،ینم یاگر انقدر خوش شانس بود که زخم. کند  يباز الحدود هشت س توانستیم

 يشتریب يداشته باشد، به تجارت عالقه  هر چقدر هم که فوتبال را دوست يگر. داشته باشد _ ینه عال یول_

 شتریب ببه مرات يدرامد. در ان شرکت داشته باشد  يتر یمدت طوالن توانستیبود که م ییتجارت باز. داشت 

 .از فوتبال داشت و به همان اندازه پر رقابت بود 

فکر  يگر یول کردیباز هم به پسرش افتخار م کردیفوتبال را انتخاب م يحرفه ا یاگر پسرش زندگ یحت يگا

که از  یدر ان چند ماه. فوتبال انتخاب کرد، پدرش خوشحال تر شد  ياو برگشتن به خانه را به جا یوقت کرد،یم

تمام اطالعات مربوط به  قیتزرشروع کرده بود به  یبا خوشحال يگذشت، گا یم شیگرفتن مدرك دانشگاه

 . افتی یدرس يدر کتابها شدیکه نم یالعاتاط. تجارت، به پسرش  يایدن

 زیم يده در هشت از نوئله گوشه  یقاب عکس.  دیکش یچوب زیبراق م ي نهیس يانگشتانش را رو ،يگر

مثل  قاینوئله دق. مختلف محاصره شده بود  نیدر سن کایاز او و مون يکوچکتر يکه با عکسها کردیم ییخودنما

را تصور کنند که بچه  يمادر ودمردم، ممکن ب شتریب. اطراف او را گرفته باشند  شیها مهیبود که ند يملکه ا

عکسها افتاده  يرو ینور صبحگاه. به مادر شباهت نداشت  ينوئله ذره ا یدور تا دورش را گرفته اند ول شیها

مادرش  يه چهر ينگاهش رو يگر.  امدیشده بود که معموال به چشم نم یاتیبود و باعث برجسته تر شدن جزئ

 .ثابت ماند 

نوئله در . بود، گستاخ، گرم و پرنور  دیرنه مثل خورش.  نیاز رنه دول یبه شکل کامال متفاوت. بود  ییبایزن ز نوئله

سرش  يباال ياش را به شکل ماهرانه ا یشمیو ابر رهیت يموها. عوض مثل ماه بود، سرد و دور از دسترس 

. به ارث نبرده بودند  شیاز بچه ها مکدا چیداشت که ه یرنگ یاب یدوست داشتن يچشمها.  کردیجمع م

 لیرو يدر ابتدا تصور کرده بودند که گا سکاتیمردم پر شتریب. خالص بود  ییکایامر کینبود، نوئله  يفرانسو

 يبعد ها نوئله، ملکه تر از هر زن فرانسو یتر از سطح خودش بود، ازدواج کرده ؛ول نییکه پا یالرد، با زن

 ییکایکه امر يزیتنها چ. از اب درامده بود و تمام ان شک و شبهه ها سالها قبل فراموش شده بود  يگرید

 یول. مادرش بود  یکه در واقع نام خانوادگ سون،یگر. بود  يانداخت، نام گر یهمه م ادیبودن مادرش را به 

خاطر  بهنام  نیا کردندیتصور م مردم شتریکه ب يبه طور.  يوقت بود که نامش کوتاه شده بود به گر یلیخ

 .او انتخاب شده  يداشت برا يکه به نام گا یشباهت
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برداشتن تلفن دراز  يداد و دستش را برا هیتک زیبه م يگر. باز مانده بود  زیم يرو يگا يقرار و مدارها دفتر

 يگر. قرار داشت  يگراد امیلیبانکدار به نام و کیساعت ده با . را چک کرد  يان روز گا يقرارها ستیل. کرد 

سر راه  داد،یاجازه نم یزن چیبه ه یطیشرا چیوقت، تحت ه چیه يگا. بار دلش به شور افتاد  نیاول يبرا

 .رفت  یو صورت اصالح شده نم یرسم زیبدون لباس تم يقرار چیوقت سر ه چیاو ه.  ستدیتجارتش با

 :زنگ جواب داد  نیاش با اول یمنش. شماره تلفن الکس چلته را گرفت  عیسر

 "؟ دییدفتر وکالت چلته و اندرسون، بفرما "

 "الکس امده ؟... ایاندر ریصبح بخ "

 :گفت  يبود، شناخت و با لحن شاد یرا که مخمل يگر قیاشنا و عم يصدا عیسر ایاندر

سر ساعت نه از در دفتر وارد  نکهیاونو از ا يزلزله بتونه جلو هی دیشا ،یشناسیالکس رو که م. البته که هست  "

 "صبر کن تا وصل کنم . رهیبشه، بگ

شناخت که بداند از  یاو را انقدر خوب م يگر یاو را پشت خط نگه داشته بود ول ایاندر.  دیرا شن کیکل يصدا

 تدانسیبارها و بارها در دفتر الکس بوده و خوب م یاز بچگ. خبر کردن الکس استفاده نخواهد کرد  يتلفن برا

و از  دیچرخیاش م یصندل ياو فقط رو.  کردیمداشتند از تلفن استفاده  ییکه مهمان نااشنا یفقط زمان ایاندر

 . کردیکه در اتاق الکس درست پشت سرش بود، او را صدا م ییانجا

 کباری. و الکس گفته بود، لبخند زد  ایدر مورد اندر شیبا قهقهه برا يکه گا ياوردن خاطره ا ادیبا به  يگر

 چارهیالکس مظلوم ب یدهد ول ادیدفتر وکالت را  کی يحرفه ا یمنش کیرفتار  ایکرده بود به اندر یالکس سع

چلته صدا  يبود، از ان روز او را نه الکس که اقا هکه به او برخورد ایاندر.  دیایاش برب ینتوانسته بود از پس منش

با او  کردیم یکه الکس سع یو موقع کردیفن استفاده ماز تل دیبه الکس بگو يزیچ خواستیهر وقت م.  کردیم

قبال محض  یبود ول فشیرا که خارج از وظا ییانجام کارها. رفت  یم ییو به دستشو شدیحرف بزند بلند م

الکس مجبور بود . الکس جمع شده بودند  زیم يترك کرده بود و تمام ان کارها رو داد،یکمک به الکس انجام م

کرده  میرفت و امدش تنظ يبرا یمنظم يبرنامه  ایکه اندر یدر حال. برود  شهیاز هم رتریو د دیایزودتر به دفتر ب

ها در  یان راحت هدفتر وکالت ب يبرا یمنش. اش نداشت  یعوض کردن منش يبرا یراه چیالکس، ه. بود 

داد زدن در دفتر را دوباره از  ایکوتاه امده بود و اندر رفته،یدو هفته بعد الکس شکست را پذ. شدینم دایپ سکاتیپر

 .سر گرفته بود 

 : دیالکس به گوشش رس نیدلنش یارام ول يکرد وصدا یکیدوباره کل خط
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 " يشد زیامروز سحر خ.  يگر ریصبح بخ "

 " ستیاون قدرها هم زود ن "

 .او هم مثل پدرش است  کردندیمردم فکر م شتریب یبود ول زیسحر خ شهیهم يواقع گر در

 "بابا کجاست ؟ یدونیتو م. سر بزنم، الکس  نیباتون روگ تا به چند زم رمیمن دارم م"

 :کرد و گفت  یمکث کوتاه الکس

 " دونمینه نم"

 :کرد و ادامه داد  یمکث کوتاه دوباره

 "امده ؟ شیپ یمشکل"

 "قرار داره  يگراد امیلیبا و 10امروز هم ساعت  ومد،یخونه ن شبید "

 "!  یلعنت "

 :الکس ادامه داد . کلمه احساس کند  نیخطر را در ا يتوانست بو يگر یکلمه را گفت ول نیا یبه نرم الکس

 "فقط خواب مونده  دیشا...کار رو نکرده باشه  نیا دمیشا "

 "نکرده باشه ؟ يچه کار "

گفته  يجد کردمیوقت فکر نم چیه خورم،یقسم م. که مست بود  ییفقط وقتها یچند بار گفته بود ول هیقبال  "

 "بکنه ؟ يکار نیهمچ هیمن، چطور تونست  يخدا. باشه 

 .صدا داد  شدیکه بهش وارد م ياز شدت فشار يدر مشت گر یگوش یکیپالست بدنه

 "گفته باشه ؟ يرو جد یچ "

 "... در مورد ترك کردن مادرت "

 :اب دهانش را با صدا قورت داد  الکس

 " نیو فرار کردن با رنه دول... "

 نیا. شد  رهیبه تلفن خ یحرکت نیبدون کوچکتر هیچند ثان يبرا. گذاشت  شیرا سر جا یارام گوش یلیخ يگر

با رنه فرار  دی؟ چرا با کردیرا م نکاریا دیچرا با. کرده باشد  يکار نیتوانست همچ ینم يگا. امکان نداشت 

وقت بچه ها  چیاون ه. کرده باشد  هاشتبا دیدر دسترسش بود ؟ الکس با خواستیهر وقت دلش م یوقت کردیم
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 یلیرا رد کرد، خوشحال شده بود و خ يحرفه ا يباز شنهادیپ يگر یوقت ی، ول کرد،یو کسب و کارش را رها نم

 .داده بود  ادیامور،  ياداره  يبرا يرا به گر زیهمه چ عیسر

ارامش ادامه  نیاز ان واقع گرا بود که ا شیاو ب یول. حس و ارام بود  یکامال ب یمدت کوتاه يبا ناباور يگر

تلفن را از . حرکت کرد  نیزهراگ يمثل مار. ان را گرفت  يخالص جا یمحو شد و خشونت یحس یب. کند  دایپ

چند نفر را که به  يپا يصدا نجره،شکسته شدن پ يبا صدا. برداشت و به سمت پنجره پرتاب کرد  زیم يرو

  دینامدند را ش یسمت اتاق مطالعه م

او را به نهر  یاسکات يبالفاصله بعد از دادن صبحانه  ثیف. یو اسکات ثیبجز ف دند،یخواب یتا لنگ ظهر م همه

دوست  یول ردیتوانست بگ یوقت نم چیدر واقع ه.  ردیکند و خرچنگ بگ يدر اب کم عمق باز یبرد تا کم

گذشت و اب  یدرختان م يشاخه ها انیاز م دیخورش ییانوار طال. بود  ییبایصبح ز. اش را بکند  یداشت سع

 هیمتعفن الکل را که ر يبو توانستندیو قشنگ، که م زیتم يپر از رنگها. بوها تازه و تند بودند .  کردیرا روشن م

 .بودند، پاك کند و ببرد  دهیبودند که در خانه خواب یچهار انسان يبو يمانده  یرا پر کرده بود و باق شیها

انتظار داشته باشد تا  دیبود که از خورش نیمثل ا ثیف ينکند، برا سیرا خ شیکه لباسها یاز اسکاتداشتن  انتظار

را از تنش دراورد و اجازه داد  یاسکات شرتیشلوارك و ت دند،یبه نهر رس یوقت نیهم يبرا. از غرب طلوع کند 

ان را  ش،یهمراه داشت تا بعد از تمام شدن باز هب يگریپوشک د. کند  يکه به پا داشت، اب باز یفقط با پوشک

 کیکرد و قدم داخل اب گذاشت تا از نزد زانیدرخت او يرا با دقت به شاخه  یاسکات يلباسها. عوض کند 

 ثیف. از مار بترسد  دیدانست با یشود و او نم کینزد یبه اسکات یمار اب کیامکان داشت . مواظب او باشد 

 .کرد یم اطیاحت شهیهم یول دیترس یخودش از مار نم

تا کنار نهر را  ریتمام مس. اورد  رونیرا بغل کرد و از اب ب یکند، بعد اسکات يدر اب باز یداد چند ساعت اجازه

 :گفت  ثیف. لگد انداخت و اعتراض کرد 

 " یکه همش تو اب بمون یتونینم "

 :داد  حیتوض و

 "پات چروك شدن  يانگشتها نیبب "

 یاسکات يکار با تکانها نیا. را دوباره تنش کرد  شیرا عوض کرد و لباسها یپوشک اسکات. نشست  نیزم يرو

 .سخت بود  ثیف يبرگشتن به اب، واقعا برا يو تالشش برا

 "؟ینیب یدور و برها سنجاب م نیا.... میدنبال سنجاب بگرد میبر "



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Parizad17: مترجم  -هووارد  ندایل  –بعد از آن شب 

wWw.98iA.Com ٣٣ 

 ثیف. درختان دنبال سنجاب گشت  يرو مشتاقش يباال را نگاه کرد و با چشمها. حواسش پرت شد  عیسر

. گرفت  شیو خم خانه را در پ چیپر پ ریبه سمت جنگل برد و مس. دستان کوچک و کلفت او را به دست گرفت 

 .رنه هم برگشته باشد  د،یرس یبه خانه م یوقت دیشا

فکر را در  نیا.  زدیدلش شور م ثیف نباریا یبوده که مادرش به خانه برنگشته باشد ول ییچه قبال شبها اگر

به خانه باز  گریشب انها را ترك و د کیکرد که رنه  یم یترس زندگ نیبا ا شهیهم یول زدیذهنش پس م

اشنا شود که پول و پله  يروز با مرد کیدانست که اگر رنه  یتلخ را خوب م قتیحق نیا ثیف. نخواهد گشت 

گلوله انها را ترك خواهد کرد  کیاز حرکت  عتریرا به او بدهد، او سر بایز يزهایچ دنیداشته باشد و قول خر يا

که ان مرد  ییزهایالرد بود و چ لیرو ينگه داشته بود، گا سکاتیکه تا به حال او را در پر يزیاحتماال تنها چ. 

بود که  یمدت زمان يبه دراز ماندیم سکاتیکه رنه در پر یمدت کرد،یترکش م يوزر ياگر گا.  دادیبه او م

 .را جمع کند  شیلباسها توانست،یم

 يگریبود و د ینازک يشاخه  ياز رو دنیاز انها در حال پر یکی.  ندیباالخره موفق شد دو سنجاب بب یاسکات

 خواست،یم ثیکه ف یهر سمت یاو را انقدر خوشحال کرده بود که به راحت نیهم. رفت  یباال م یداشت از درخت

و شروع کرد به نق زدن و اعتراض  هستندمتوجه شد در حال برگشتن به خانه  دیخانه را که از دور د. رفت  یم

 .بکشد  رونیب ثیداشت دستش را از دست ف یو سع دیکشیخودش را عقب م. کردن 

 "نکن  ،یاسکات "

 . دیکش د،یرسیکه به خانه م ،یکیو بار فیکث يدرختان به جاده  انیگفت و او را از م ثیف

کنم، به  يباز نیباهات ماش دمیبهت قول م یول. لباسها رو بشورم  دیبا. کنم  يباهات باز تونمینم گهیاالن د "

 "....محض 

 دیازپشت سرش شن شد،یموتورش بلند تر م يصدا شدیم کتریرا، که هر چه نزد ینیماش يغرش اهسته  يصدا

 نیماش د،یچیکه داخل جاده پ ینیماش یول. بود که رنه به خانه برگشته  نیا دیکه به ذهنش رس يفکر نیاول. 

نقره  نیماش نیگزیبود که جا ینیهمان ماش شد،یم کیکه داشت نزد يو روباز اهیشورلت س. اسپرت رنه نبود 

قلبش که تا . را فراموش کرد  یرنه و اسکات. خشکش زد  شیسر جا ثیف. شده بود  يگر ینوجوان يسالها يا

اش درد گرفت و حالت  نهیس يکرد که قفسه  دنیشروع به تپ يطور د،یتپ ینم گریقبل د يچند لحظه  نیهم

 ! امدیم نجایداشت ا يگر. تهوع به او دست داد 
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 يگر.  ستدیدرختان با انیبکشد و م رونیرا از جاده ب یشده بود که فراموش کرد اسکات يگر داریمست د انقدر

شروع  شیاز زانوها بیعج یحرف بزند، لرزش يممکن بود دوباره بتواند با گر نکهیبا فکر ا.  ستی، قلبش گر....

 .ک سالم ارام باشد یصحبت کردن در حد  نیاگر ا یحت. باال امد  فشیشد و تا بدن نح

پشت .  دینوش یمربوط به او را مثل اب م اتییتمام جز ثیف شد،یکه م کترینزد. دوخت  يچشمانش را به گر

 کردیم يکه فوتبال باز یفکر کرد نسبت به زمان یول.  ندیبب يادیز زیچ توانستینم ثیفرمان نشسته بود و ف

شورلت . گناه  یاهیو به س فسونگرچشمانش هنوز همان بود، ا یبلندتر از قبل بود ول شیموها. الغرتر شده 

احساس کرد سرش را  ثیافتاد و ف ثیبه ف يلحظه ا يبرا يگذشت، چشمان گر یو اسکات ثیاز مقابل ف یوقت

 .تکان داد 

رنه بود  نیعاشق ماش یاسکات.  دیرا کش ثیخورد و دست ف یشده بود، تکان يگر يبایز نیکه محو ماش یاسکات

 يبرا. بماند، متنفر بود  نیماش يرو فشیکوچک کث يبه ان دست بزند و رد دستها یاسکات نکهیرنه از ا یول

 .نشود  کیرنه نزد نیبه ماش یمواظب باشد تا اسکات شهیمجبور بود هم ثیف نیهم

 :ارام زمزمه کرد يمست از حضور گر سر

 " مینیخوشگله رو بب نیماش میباشه، بر "

خودش را از پشت فرمان  يگر. را که حاال مقابل خانه پارك شده بود، دنبال کردند  یجاده شدند و شورلت وارد

 ياسبا کیکه  یواقع نیماش کیانگار که نه .  دیپر رونیدر رد کرد و ب يبلندش را از رو يو پاها دیباال کش

 .باز کرد و داخل شد  عیرا سر يرا باال رفت، در ورود یمیقد يپله ها. باشد  يباز

 .!افتاده باشه، در نزد  یاتفاق دیبا خودش گفت ؛ با ثینزد، ف در

 يکوچکش نتوانست پا به پا يبا پاها یوقت یاسکات.  دیرا دنبالش با عجله کش یکرد، اسکات ادیرا ز سرعتش

 ستاد،یا. دیاو افتاد و از ترس به خود لرز ماریقلب ب ادیبه  ثیف. اعتراض دراورد  یبه معن ییحرکت کند صدا ثیف

 : با دقت خم شد و برادرش را بغل کرد

  " ییمجبورت کنم بدو خواستیعسلم، دلم نم خوامیمعذرت م"

 یبا هر قدم. تند تر شد  شیدر پشتش احساس کرد، دوباره قدم ها یکه با بغل کردن اسکات يتوجه به درد یب

 ینیسنگ. حس نکرد  یبرهنه اش حت يپا ریها را ز زهیسنگ ر.شد  یداشت گرد و خاك بلند م یکه بر م

 نهیهجوم اورد، س شیگوشهاخون به .  دیرس یرفت به خانه نم یکمتر کرده بود و هر چه م سرعتش را یاسکات

. پدرش بود  يکه به نظرش صدا د،یشن یو مبهم شانیپر يصدا. اش از حس ترس باد کرد و به سرفه افتاد 
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الغرش را  يپاها. پدرش شناخت  يصدا ي نهیرا در پس زم يتر و تندر مانند گر قیبه مراتب عم ییصدا

. باز کرد و خودش را داخل خانه انداخت  عیدر را سر. د یو باالخره به خانه رس دیکوب نیزم يمحکمتر از قبل رو

نا مفهوم در اطرافش در  ییو فحشها ادیفر. چشمانش به نور کم خانه عادت کند، چندبار پلک زد  نکهیا يبرا

 .افتاده باشد  ریتونل کابوس وار گ کیحال پرواز بود، انگار که در 

را بغل  ثیف يپاها.  دیترس ادهایفر ياز صدا یاسکات.  دیکش یقیسر داد و نفس عم نیزم يرا ارام رو یاسکات

 . پنهان کرد  ثیکرد و صورتش را پشت ف

را درك کرد و  ادهایتمام ان فر ی؛ معن شیبوق در گوشها يعادت کردن چشمانش به نور و با قطع شدن صدا با

 .کرد  یوقت نم چیارزو کرد کاش ه

 یم ادیاموس داشت فر. برد  یبود و داشت کشان کشان به اشپزخانه م دهیکش رونیاموس را از تختش ب ،يگر

 ینتواند او را بکشد با هر دو دست چهار چوب در را گرفته بود و مقاومت م يگر نکهیا يبرا داد،یزد و فحش م

او را به سمت وسط اتاق  يگر یوقت.  اوردیتاب ب يمثل گر ینیجوان خشمگ يرویدر برابر ناما نتوانست . کرد 

خشن  ییبا صدا يگر.  ابدیکه توانست بکند، تقال کرد تا تعادل از دست رفته اش را دوباره ب يهل داد، تنها کار

 :زد  ادیفر

 "رنه کجاست ؟ "

 سیخ یاموس، به دنبال همسرش، با چشمان. اه کرد خشک شده بود، نگ شیبه اموس که، سر جا زیام دیتهد و

 :دور تا دور اتاق را نگاه کرد و نجوا کنان گفت 

 " ستیکه ن نجایا "

 "! هیپرسم کدوم گور یدارم ازت م. احمق  يحروم زاده  ست،ین نجایا نمیب یمنم دارم م "

 يبه تن نداشت، با شلوار راهنیپ. برهنه اش به عقب و جلو تلوتلو خورد و ناگهان اروغ زد  يپاها يرو اموس

و از هر سمت باال امده بود، صورتش را اصالح نکرده بود،  ستادهیا خیس شیموها. باز بود  پشیکه هنوز ز

 cm 192حدود  يقدبا  يگر گر،یطرف د.  دادیگند م يقرمز قرمز بود و نفسش از الکل و خواب بو شیچشمها

مرتب پشت سرش شانه شده بود،  اهشیبلند و س يموها. بود  ستادهیکنارش ا ن،یو اهن کیبار ییها چهیو ماه

 .او دوخته شده باشد  يکه انگار درست برا يبه تن داشت با شلوار يدیسف شرتیت

 :گفت  یشاک اموس

 " یرفتار کن ينجوریبا من ا یتونیباشه، نم خوادیم یبابات هر ک "
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راس و . رفت  یاز ترس عقب عقب م داشتیبه سمت او بر م یقدم يلحن گستاخانه اش، هر بار گر برخالف

 يروبرو شدن با گر. از پدرشان را ندادند  يبه خودشان زحمت جانبدار یامدند ول رونیاز اتاق خوابشان ب کین

 وهیواند در مقابل انها از خود دفاع کند، شکه بت یانها نبود، اصال حمله کردن به کس لیاستا ن،یالرد خشمگ لیرو

 : دیدوباره پرس يسرد يبا صدا يگر. ان دو نبود  ي

 "رنه کجاست ؟ یدونیم "

 :گفت  يجد بایتقر ییباال انداخت و با صدا يشانه ا اموس

 " رونیرفته باشه ب دیبا "

 "؟ یک "

 "رفته  یبدونم ک دیبا ياز کدوم گور...؟ من خواب بودم  یک یچ یعنی "

 "خونه برگشت ؟ شبید "

 :گفت  ادیبا فر اموس

 "تو ؟ یبگ يخوایم یچ.  یمعلومه که امد، لعنت "

 .هنوز مست است  دادینشان م کرد،یکه کلمات را تلفظ م یبیعج شکل

 :جواب داد  ادیمتقابال با فر يگر

 "اون زن هرزه ت فرار کرده  گمیدارم م "

را تار کرد  دشیرا شکافت و د ثیترس مطلق وجود ف. دنش را کج کرد برنزه اش از خشم جمع شد و گر صورت

: 

 "!نه  "

که  اهشیبا چشمان س. و سرش را به سمت او برگرداند  دیرا شن شیصدا يگر.  دیو با صدا نفس کش گفت

 :کرد و گفت  یرا بررس ثیف يسر تا پا زدیخشم در انها موج م

 "امد خونه ؟  شبیرنه کجاست ؟ د یدونیم.  ياریهوش یکیحداقل تو  "

پر  شیها هیر. داد  یداشت مقابلش جوالن م اهیس يفاجعه . کند  یحس فقط توانست با تکان سر نف یب ثیف

 !ترس خودش ...و زرد رنگ ترس  زیت يشد از بو

 : دیهم فشار داد و غر يرو تیرا با عصبان دشیسف يدندانها يگر

 "با پدر من فرار کردن .  کردمیفکر رو م نیمنم هم "
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نه، کلمه پشت سر هم درون جمجمه .  ردیتکان ان را بگ يتکان داد، بعد نتوانست جلو يسرش را با ناباور ثیف

 ! نه  کنم،یخواهش م ا،یخدا. انداخت  نیاش طن

 :زد  ادیفر اموس

 " یگیدروغ م يدار "

 :ت ها انداخ یاز صندل یکی يحرکت کرد و خودش را رو زیسمت م به

 "... یکیبا  رونیاون ب ت،یاون پدر عوض. اون عاشق منه .  کنهیرنه من و بچه هاش رو ترك نم "

که  یاموس همراه با صندل. چانه اش زد  ریبرداشت و با مشت ز زیبه طرف اموس خ یزخم يمثل مار يگر

 . شکست و چند تکه شد  یصندل. افتاد  نیزم يان نشسته بود، رو يرو

به  یشوکه تر از ان بود که بتواند دست ثیف. فشار داد  ثیو با ناله صورتش را محکمتر به پشت ف دیترس یاسکات

بلند شد و تلوخوران خودش را  نیاموس نامتعادل از زم. کرد  هیشروع به گر یاسکات. بغلش کند  ایپشت او بزند 

 :اسب گفت  ي ههیش هیشب ییابا دست چانه اش را لمس کرد و با صد. دور شود  يتا از گر دیکش زیپشت م

 " ستیمن ن ریکه پدرت و رنه کرده که تقص يباهات ندارم، کار ي؟ من که کار یزنیمنو چرا م "

 "؟ نیراه انداخت هیسر و صداها چ نیا "

برگشت و  ثیف. گفت  کرد،یاز راه به در کردن مردها استفاده م يپر از ناز، که معموال برا ییبا صدا يجود

داده  هیبه چهارچوب در تک يجود. گرد شد  د،ید یکه م يزیچشمانش از وحشت چ. به در اتاقشان کرد ینگاه

که به تن داشت  يزیتنها چ.  دندبو ختهیلختش ر يشانه ها يو بلوند قرمز وارش رو ختهیبهم ر يبود، موها

با . اش را پنهان کند که به ندرت توانسته بود باال تنه  یبود با لباس خواب رشیست قرمز رنگ لباس ز

 . اب شود  خواستیاز شدت خجالت دلش م ثیف. نگاه کرد و چند بار پلک زد  يبه گر یساختگ یتیمعصوم

 :را جمع کرد و عمدا به او پشت کرد و گفت  شیلبها. صورتش از شدت انزجار سخت شد  ،يجود دنیبا د يگر

 " دیگم کن نجایتا اخر امشب گورتون رو از ا "

 :پر صالبت ادامه داد  يصداهمان  با

 "متعفنتون خسته شدم  ياز بو گهیو د نیدیرو به گند کش نهامونیزم "

 :وزغ مانند گفت  يبا صدا اموس

 "....مملکت قانون  نیا ،یکن رونیما رو ب یتونیتو نم.  یعوض ي؟ حروم زداه  میبر"

 :و سرد گفت  يموذ يبا لبخند يگر
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 " شهیشامل حال متجاوزها نم هیقانون تخل... دیکنیشما اجاره پرداخت نم "

 :زد  ادیاموس فر. و به سمت در قدم برداشت  برگشت

 "صبر کن  "

 شیلبها يزبانش را رو. الهام گرفتن باشد  يبرا يزیانگار که به دنبال چ د،ینگاهش دور تا دور اتاق را کاو بعد

 :و گفت  دیکش

رنه بر .  گردنیاره حتما برم... گردنیبرم. رفته باشن سفر  يند روزچ هیباهم  دیشا... دیعجله نکن، شا نقدریا"

 "نداره بره  یلیاصال دل گرده،یم

نفر، احتماال  کی. کرد  یو ان را بررس دیتمام خانه را کاو زیام ریتحق یبا نگاه. کرد  يبلند يخنده  يگر

اموس و . موج بود  کیتالشش مثل پس زدن  ینگه دارد ول زیکرده بود ان را تم یدختر خانواده، سع نیکوچتر

به  هیدختر بزرگش هنور تک. کردند  یم اداشتند او را تماش تیجوان خود او بودند، با جد يدو پسرش که نسخه 

پسر کوچکش که سندروم . نشان دهد  يمقدار ممکنه از بدنش را به گر نیشتریب کردیم یدر داده بود و سع

مجسمه،  کیدخترك درست مثل .  زدیم ادیشده بود و داشت فر زانیوچکش اوخواهر ک يداون داشت از پاها

 يقرمز رنگش رو ي ختهیبهم ر يموها. دوخته بود  يبه گر اخشک شده بود و چشمان درشت سبز رنگش ر

 .بودند  فیبرهنه اش کث يبودند و پاها ختهیر شیشانه ها

خانه و  يچشمان گر یاز درون اب شد وقت. چهره اش را بخواند  توانست،یبود که م کینزد يانقدر به گر ثیف

ارزش  یرا فهرست کرده بود و تمام ان را ب ثیو خود ف ثیف يخانواده  ث،یف یاو زندگ.  دییساکنان ان را کاو

 .بود  افتهی

 : دیبا تمسخر پرس يگر

 "! برگشتن نداره  يابر یلیدل نم،یبیکه من دارم م ییمن، تا اونجا ينداره بره ؟ خدا یلیدل "

در، ابتدا به . در را باز کرد . به سمت در حرکت کرد  ثیبرداشت و از پشت ف یقدم يسکوت، گر هیاز چند ثان بعد

 هیو بعد از چند ثان دیبه گوش رس نشیروشن شدن ماش يصدا. خانه خورد و بعد با صدا بسته شد  رونیب وارید

.  کردیم هیبود و داشت گر زانیاو شیاز پاها وزکه هن یزده بود، با اسکات خیهنوز وسط اتاق  ثیف. شد  دیناپد

 نیاز انجا بروند، ا دیگفته بود با ي؟ گر يبکند، اما چه کار يکار دیدانست با یم. حس شده بود  یمغزش ب

زش را دوباره به بروند ؟ نتوانست مغ توانستندیبروند ؟ کجا م. بزرگتر از ان بود که بتواند هضم کند  شیمسئله برا
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شده بود، باال اورد و  نیبود که دستش را، که مثل سرب سنگ نیکه توانست بکند ا يتنها کار.  اندازدیکار ب

 :را نوازش کرد یاسکات يموها

 " ستین يزیچ ست،ین يزیچ "

 . شدیممثل سابق ن زیچ چیه گریرنه انها را ترك کرده بود و د. دانست که دروغ گفته  یچه، خودش هم م اگر

 

 

 چهار  فصل

. دور شده بود  لیما مینباشد، ن یکند، که قادر به رانندگ دنیشروع به لرز يبدنش به اندازه ا نکهیقبل از ا يگر

که به او دست داده بود،  یعصب يتالش کرد با حمله ا. فرمان گذاشت و چشمانش را بست  يسرش را رو

 .بود  دهینترس شیزندگ دراندازه  نی؟ تا به حال به ا کردیم دیچه کار با ایخدا. مبارزه کند 

خواست بدود و صورتش را در  یرا داشت که دلش م یحس کودک. مبهم تمام وجودش را گرفته بود  يدرد

کرده  میخواهرش قا یاستخوان يها که صورتش را پشت پاها نیمثل پسر کوچک دول. دامن مادرش پنهان کند 

 ياز دستها شهیاو هم.  بودرا نکرده  نکاریبود ا یپسر کوچک یوقت ینوئله برود، حت شیپ توانستیاما نم. بود 

. رفت  یپدرش م شیارام شدن، پ يبرا شهیگونه مواقع هم نیدر ا. کرد  یم يدور يکوچک و چسبناك گر

احتماال  نکهیا يرفت، برا یسراغ او نم یتیموقع نیچن نیحرفها بود، باز هم در ا نیاگر نوئله خونگرم تر از ا یحت

او  يتهایمواظبت کردن از مادر و خواهرش، حاال جزو مسئول.  امدخواهد  يسراغ گر یدلگرم يخود نوئله برا

 . شدیمحسوب م

 نهیاحساس کند، قلبش از درون س يباعث شده بود گر انتشیپدرش و خ بتیکار را کرده بود ؟ غ نیچرا ا يگا

 يداده بود، که گا يشنهادیداشت ؛ ان زن چه پ اریت رنه را در اختکه در هر صور يگا. شده  دهیکش رونیاش ب

بود، با  کیبه پدرش نزد شهیهم يگرکرده بود ؟  یرا به پشت کردن به خانواده اش، تجارتش و اموالش، راض

را مثل کوه پشت سرش احساس کرده بود و حال ان  يگا تیحما شهیعشق از طرف پدرش بزرگ شده بود، هم

 .بود دهیهم از هم پاش يگر یزندگ انیکنارش نبود و همراه او بن گریعشق، ان منبع ارامش، د

قابل فتح به نظر  ریغ يمشکالت در مقابلش مثل رشته کوه ها. و دو سال داشت  ستیبود، او فقط ب دهیترس

 دیبا.  افتی یم ییبه انها را از جا قتیتوان گفتن حق دیخبر نداشتند ؛ با يزیچو نوئله هنوز از  کایمون.  دندیرسیم

 شان،ینگه داشتن اموال خانوادگ يبگذارد و رو ارخودش را کن يمجبور بود رنجها شد،یکوه م کیانها مثل  يبرا
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 توانستیم يگر.  کردیفرق م طیمرده بود، شرا ياگر گا. دادند  یرا از دست م زیوگرنه همه چ. تمرکز کند 

 لیتمام ثروت رو. بود و رفته بود  زیصاحب همه چ يحاال گا یسهام، پول و کنترل اموال را به ارث ببرد ول

درست  دیبا. محو و نابود شود  يگذاران فرصت طلب، مقابل چشمان گر هیدست سرما بهتوانست،  یالردها م

 .کرد  یاگر شده بود نصف اموالشان را حفظ کند، مبارزه م یمبارز، حت کیمثل 

به او به صورت فشرده  يگا. نبود  یکاف نیا یبه اسم خودشان داشتند، ول یهر کدام اموال کاینوئله و مون او،

وکالت  نکهیمگر ا. نداده بود  يرا به گر نکاریا يبرا یقانون اریاخت یداده بود ول ادیاموالشان را  ياداره  یچگونگ

 دیوجود داشته باشد، با ياگر نامه ا.  دیدر دلش تاب يدیما يکور سو. به جا گذاشته باشد  يبه اسم گر ينامه ا

 .در اتاق مطالعه باشد  زیم يرو

.  ابدیمسئله ب نیا يبرا یتا راه حل ردیبه الکس زنگ بزند و از او کمک بگ دیوجود نداشته باشد، با ينامه ا اگر

 یباشد ول يموفق تر لیتوانست وک یم گرید يجا کیدر . خوب بود  لیوک کیمرد باهوش و  کیالکس 

دوست  نیبهتر نکهیدر کنار ا. نداشته باشد  سکاتیبه ترك پر یاجیباعث شده بود که احت شیثروت خانوادگ

 يرا به اندازه  مشکل نیمربوط به حل ا یموارد قانون. تمام اموال او را هم به دست داشت  اریبود، اخت يگا

 یچقدر به هر کمک داندیبا خودش فکر کرد، که فقط خدا م دانهیناام يگر. دانست  یبهتر از او م یحت ایو  يگر

خودش را خوش شانس بداند، اگر بتواند  دیدر کار نباشد، با ياگر وکالتنامه ا.  اردد اجیکه الکس بتواند بکند، احت

 . سرشان را حفظ کند  يسقف باال

ترس را عقب رانده بود و . فرمان بلند کرد، دوباره کنترلش را به دست اورده بود  يسرش را از رو یوقت يگر

به  دند،یشن یکه افتاده بود، م یدر مورد اتفاق یمادر و خواهرش وقت. ان را گرفته بود  يجا نیفوالد ياراده ا

اجازه ندهد انها خانه شان را هم  یول رد،یبم دادیم حیترج يلحظات سخت در انتظارشان بود و گر یکاف ياندازه 

 .از دست بدهند 

 به جا گذاشت  فیو کث کیبار يرا در ان جاده  شیپسر بچگ ،يایبقا نیرا جابجا کرد، حرکت کرد و اخر دنده

مقدار ممکنه از اموالشان را نجات  نیشتریبتواند، ب نکهیا يبرا.و دفتر الکس بود  سکاتیکه رفت، پر ییجا نیاول

بود که  یعکس العمل نیا. چشمش به او افتاد، لبخند زد  نکهیبه محض ا ایاندر.  کردیاقدام م عیسر دیدهد، با

سرخ شد، چهل و پنج سال داشت،  ایاندر یصورت گرد و دوست داشتن.  دادندیاو، نشان م دنیزنها با د شتریب

به سن و  یبود، ربط ستادهیکه مقابلش ا یاو به موجود عضالن يو زنانه  يزیواکنش غر یمادرش بود ول يجا

 .سال نداشت 
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 : دیوار لبخندش را جواب داد و پرس کیپرمشغله، اتومات یبا ذهن يگر

 " نمشیبب دیالکسه ؟ با شیپ یکس "

 "نه، برو تو، عسلم  "

 يها الکس از پشت کوه پرونده. در را محکم پشت سرش بست . او رد و وارد اتاق الکس شد  زیاز کنار م يگر

 : دیدر هم رفت و پرس یاز شدت نگران شیبایصورت ز. به او کرد و بلند شد  یبود، نگاه زشیم يکه رو یمرتب

 "؟ يکرد داشیپ"

 :سرش را تکان داد و گفت  يگر

 "هم رفته  نیرنه دول "

 :اش رها کرد، چشمانش را بست و گفت  یصندل يخودش را رو الکس

 "من  يخدا "

 :را گرفت و ادامه داد  شینیدو انگشت استخوان ب با

 "... رو کرده باشه، اون که  نکاریا دیگفته باشه، چرا با يجد کردمیفکر نم شه،یباورم نم "

 :او را کامل کرد  يجمله  يگر. قرمز شده بودند  یاش را ناتمام گذاشت و چشمانش را باز کرد، کم جمله

  "اونکه به هر حال با رنه بود  "

بود،  یشهر کوچک سکاتیپر. شد  رهیخ یاصل ابانیفرو کرد و به خ بشیپنجره رفت، دستانش را داخل ج کنار

زود قرار بود تمام  یلیخ. بود  شهیتر از هم نیدادسرا سنگ دانیم کیان روز تراف یهزار سکنه داشت ول 15فقط 

 ییالکس با صدا. را ترك کرده  شیزن و بچه ها ن،یدول کیرد به خاطر ال لیرو يان مردم بفهمند، که گا

 : دیخسته پرس

 "مادرت خبر داره ؟ "

 :سرش را تکان داد و گفت  يگر

 " گمیبرگردم خونه بهشون م یهنوز نه، وقت "

 نیدرست مثل ا. داده بود  يقو يو اراده ا يرا به سرد شیو درد، وجودش را ترك کرده بود و جا هیاول شوك

به  ياز ان فاصله و سرد يمقدار.  کندیخودش باشد که حرکت م يو در حال تماشا ستادهیبود که از دور ا

 : دیکرده بود، سرد و محکم پرس تیهم سرا شیصدا

 "گذاشته ؟ يزیچ يتو وکالتنامه ا شیبابام پ "
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 یقانون ياز جنبه ها یفکر کرده بود و با اگاه يگا اقدام یشخص يظاهر، تا ان لحظه الکس فقط به جنبه ها به

 :ادبانه گفت  یکامال ب یبا لحن. چشمانش از ترس گرد شد  يعمل گا

 " گرفتمیو جلوشو م هیتو کارش جد شدمیمتوجه م کرد،یرو م نکارینداده، اگه ا يزینه به من چ ،یلعنت "

که اگه نزنه، من ....در عرض چند روز زنگ بزنه  دیشا اینامه باشه،  هی تونهیتو خونه هم م ز،یم ياحتماال رو "

سهام، تمام  متیامدن ق نییخبر و پا نیقبل از پخش شدن ا دیبا. شانس نشستن و منتظر موندن رو ندارم 

 "به پول کنم  لیتبد تونمیرو که م ییزهایچ

 :گفت  یارام يبا صدا الکس

ثروت در  هی يفرار کنه، پا یالزام مال نیهمچ هی ریاز ز يجور نیهم تونهیمجبوره زنگ بزنه، نم زنه،یزنگ م "

 "ونهیم

 :باال انداخت و گفت  يحس، شانه ا یب یبا صورت يگر

 "انتظار داشته باشم که به فکر مال و اموالش باشه  تونمیکه خانواداش رو ول کرده رفته، نم یاز کس "

 :کرد و ادامه داد  یمکث

 چیه گهیدست بکشه، دور بشه و د زیخواد از همه چ یبه نظرم فقط م. زنگ بزنه  یحت ایفکر نکنم برگرده،  "

رو  نکاریچرا ا کنمیحاال دارم درك م... داد ادیبهم  تونستیرو که م يزیچند ماه هر چ نیتو ا. وقت برنگرده 

 " کردیرو نم نکاریوقت ا چیهامور رو هنوزم به دست داشته باشه،  اریاخت خواستیاگه م. کرده 

به حال  يفکر دیبود که متوجه باشه، با یاونقدر تاجر خوب يوکالتنامه برات گذاشته باشه، گا هی دیپس حتما با "

 "مسئله بکنه  نیا

که بتونم امالك رو به  ییتا جا دیمنتظر بمونم، با تونمینم. هم باشم  کایمواظب مادر و مون دیمن با یول د،یشا "

رو نکنم و  نکاریاگه ا. از اول شروع کنم  تونمیو م رهیگیدستمو م يزیچ هی ينجوریحداقل ا. کنم  لیپول تبد

 "مونه  یکردن هم برامون نم ییستشود يجا برا هی یوکالتنامه رو نداده باشه، حت بیاونم ترت

 :اب دهانش را قورت داد و سرش را تکان داد  الکس

 ایزنگ نزنه  يمجبورم بهت بگم، اگه گا یول نمکیتو م یحقوق تیاثبات موقع يکه بتونم برا يباشه، هر کار "

 ينوئله درخواست طالق بده و نصف اموال گا نکهیمگر ا خوره،یبهم م یلیبرات وکالتنامه نذاشته باشه، اوضاع خ

 "زمان بره  یلیکه اونم خ ره،یرو بگ
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 ،یبکن يکار نکهیا يبرا. خونه، دنبال وکالتنامه بگردم  رمیمن م. اماده کنم  نهایبدتر يمجبورم خودم رو برا "

تا فروش رو  زنمیدر کار نبود فورا به دالل سهام زنگ م ياگه وکالتنامه ا. منتظر تماس از طرف من نمون 

 "کس نگو  چیبه ه يزیچ چیمدت ه نیتو ا زنم،یدر هر دو صورت بهت زنگ م. شروع کنه 

 :بلند شد و گفت  شیپاها يرو الکس

 " گمیهم نم ایبه اندر یحت "

الکس معموال . که چقدر مضطرب بود دادینشان م نیو پرپشتش فرو کرد، ا رهیت يموها انیرا م دستانش

 .  دیرسیتر بنظر م رهیرنگش از شدت غم ت يچشمان خاکستر داد،یاز خودش نشان نم زیحرکات اضطراب ام

 "کردم  یم يکار هی دیبا. منه  ریاتفاقات تقص نیا کنمیاحساس م.  يمتاسفم، گر "

 :سرش را تکان داد و جواب داد  يگر

که  ییتنها کسا...؟ نه فتهیب یاتفاق نیهمچ کردیفکرش رو م یخودت رو سرزنش نکن، به قول خودت، ک "

 " نهیسرزنش کنم، پدر و رنه دول تونمیم

 :زد و ادامه داد  يسرد لبخند

به خاطرش حاضر شده  ياونقدر خوب باشه که گا يزیچ هیتصور کنم اون زن تونسته باشه تو  تونمینم "

 "که خوب بوده  ادیبه نظر م یول... خانوادش رو ترك کنه 

که  یافکار ترسناکش گم شده باشد، بعد سرش را تکان داد و در حال انیانگار که م. مکث کرد  يلحظه ا يبرا

 :گفت  رفتیبه سمت در م

 " زنمیکردم، بهت زنگ م دایپ يزیاگه چ "

. بود  فیرها کرد، حرکاتش سست و ضع یصندل يدفترش را ترك کرد، الکس خودش را رو يگر نکهیاز ا بعد

 .کنجکاو وارد اتاقش شد، جمع و جور کند  ایاندر یبه زور توانست خودش را، وقت

 "چش بود ؟ يگر "

 "در موردش با من مشورت کنه  خواستیبود که م یمسئله شخص هینبود،  یمهم زیچ "

 : دینگذاشته دوباره پرس انیراز را با او در م نیالکس ا نکهیاز ا دیناام ایاندر

 "هست که من بتونم در موردش کمک کنم ؟ يزیچ "

 " شهیرو به راه م زینه، همه چ "
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 : دیصورتش کش يو دستانش را رو دیکش یاه

 " رونیبرم ب تونمینمتلفنم و  هیمن منتظر  ،يریگینم چیساندو هیمنم  يو برا رونینهار ب يریچرا نم "

 "؟ رمیبرات بگ يخوایم یباشه، چ "

 :را در هوا تکان داد و گفت  دستانش

 "کن  زمیدوست دارم، سورپرا ایکه من چ یدونیم... یهر چ "

 یبود خاموش کرد، س دهیرا که الکس پارسال خر يوتریاتاق وقت تلف کرد، کامپ رونیب يا قهیچند دق ا،یاندر

منتظر ماند، بعد  يا قهیرفت، الکس چند دق رونیاز دفتر ب نکهیبعد از ا. را برداشت  فشیها را مرتب کرد و ک يد

شروع به  عیکامپوتر را روشن کرد و سر.  ستنش ایاندر زیدر را پشت سرش بست و پشت م. رفت  گریبه اتاق د

 :کرد، نجوا کنان گفت  پیتا

 "یعوض ي کهیمرت... يخدا لعنتت کنه، گا "

دانست  یاگر چه م. پارك کرد  شد،یختم م يو در ورود وانیکه به ا یضیعر يشورلتش را مقابل پنج پله  يگر

بود و هم بهتر  دیکه هم دور از د ییخانواده در گاراژ عقب ساختمان جا ينهایدهد، ماش یم حیمادرش ترج

 دنیدوست نداشت با د نوئلهشدند و  یاز در جلو وارد م شهیها هم همانیم. شد، پارك شود  یمحافظت م

 یچه کس نکهیاز ا همانهایاگر م.  ستین یخانه است و چه کس یخانواده متوجه شوند چه کس ياعضا نیماش

. مهمانان ناخوانده باشند  زبانیم لشانیشدند، برخالف م یخانواده هم مجبور نم يخانه بود خبر نداشتند، اعضا

کند، اما امروز  يرویپ نیقوان نیاز ا کردیم یمعموال سع يبود و گر نهفظه کارااز تصورات نوئله واقعا محا یبعض

 .هم سرش شلوغ بود و همفکرش مشغول 

امدن  نییبا صورت نگران و با عجله در حال پا کایمون. ها را در دو قدم باال رفت، درها را هل داد و باز کرد  پله

 :گفت . بود  دهیداحتماال امدن او را از پنجره . از پله ها بود 

 "! ومدهیبابا هنوز خونه ن "

خورد،  یرا م روقتشید يکه نوئله پشت ان داشت با حوصله و ارامش صبحانه  يغذا خور زیبه م ینگاه بعد

 :کرد و گفت 

؟ چرا  یرفت یگرفته گذاشت شیکه دمش ات يو بعد درست مثل گربه ا یاتاق بابا رو شکست ي شهیچرا ش "

 " ادیکه مامان خوشش نم یدونی؟ م يدر پارك کرد يجلو
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کف پارکت اتاق بلند  يرو شیقدمها. کرد و وارد اتاق مطالعه شد  یطول راهرو را ط عیجوابش را نداد، سر يگر

 زیم يکه رو ییداشت تک تک ورق ها يکه گر یبا عجله دنبالش وارد اتاق شد، در حال کایمون.  دادیبلند صدا م

 :گفت کرد،یم یبود بررس يگا

  "فکر نکنم الکس در مورد شب پوکر راست گفته باشه  "

 :کرد  دنیشروع به لرز شیلبها

 "مجبورش کن بهت بگه بابا کجاست . يبهش زنگ بزن، گر "

 :لب زمزمه کرد  رینگاهش کند ز نکهیبدون ا يگر

 "صبر کن  قهیدق کی "

 نیخشمگ يبا صدا کایمون.  زیم يشروع کرد به گشتن کشوها. وکالتنامه نبود  ز،یم يرو يکدام از کاغذها چیه

 :بار بلندتر گفت  نیو ا

 "!مهمتر باشه  زیم يرو يکاغذها ختنیکردن بابا از بهم ر دایمطمئنم پ ،يگر "

 :و گفت  دیکش یقینفس عم ستاد،یا يگر

 "و ساکت باش  نیعسلم، همون جا بش کا،یمون "

 :نرم بود، ادامه داد  یول نیخشمگ شیصدا

 "سراغت  امیم گهید ي قهیگذاشته، چند دق نجایکه بابا ا گردمیمهم م یلیمدرك خ هیدارم دنبال  "

به او انداخت، نظرش را عوض  يکه گر ینگاه دنیباز کرده بود، با د يزیگفتن چ يکه دهانش را برا کایمون

 .ادامه داد  کرد،یکه داشت م يبه کار يمتعجب همان جا نشست و گر یصدا، با صورت یارام و ب. کرد 

 یصندل يحس کند، خودش را رو توانستیزبانش م يکه طعم شکست را رو یدر حال يبعد، گر ي قهیدق پنچ

اموزش فشرده به  يخودش را برا دیبا يچرا گا. نبود  یاصال منطق. وجود نداشت  يوکالتنامه ا چیه. رها کرد 

 يکه الکس گفته بود، گا ورکرد ؟ همان ط یاو را ترك م يوکالتنامه ا چیو بعد بدون ه کردیم تیاذ يگر

امور به دست خودش  اریخواست همچنان اخت یاگر م. قسمت را نکرده باشد  نیباهوشتر از ان بود که فکر ا

بسپارد و  يال را به گرخواسته امو یم دیرا اموزش داده بود ؟ شا يباشد، چرا به خودش زحمت داده بود و گر

پس احتماال در چند . وجود داشت  يکار گا يبود که برا یطقمن حیتنها توض نیبعد نظرش عوض شده بود، ا

از چند روز به  شتریب شدیبود که نم دهیچیانقدر حساس و پ يچون تجارت گا.  دندیشن یاز او م يخبر ندهیروز ا

 .حال خود رها شود 
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. مشکالت را حل کند  یکیو منتظر بماند  ندیبنش توانستیهمان طور که به الکس هم گفته بود، نم یول

را هم  نیا توانستیتا صبح همان روز نم یول....تجارتش را به امان خدا رها کند  ،يتصور کند گا توانستینم

 توانستیفتاده بود، حاال او چطور ما قممکن، اتفا ریغ. ترك کند  ن،یانها را به خاطر رنه دول يتصور کند که گا

از مادر و  ينگهدار تیدر مورد پدرش مطمئن بود، اعتماد کند ؟ مسئول یکه زمان ییزهایکورکورانه به تمام چ

 . ندازدیانها را به خطر ب شیرفاه و اسا توانستی؟ نم کردیم ینیسنگ شیشانه ها يخواهرش داشت رو

برگشت . اورد که صبح ان را به سمت پنجره پرت کرده  ادیب. انجا نبود  یرا به سمت تلفن دراز کرد، ول دستش

بلند شد، به راهرو . با چوب مسدود شده بود، نگاه کرد  دیجد ي شهیش کیکه حاال در انتظار  يو به پنجره ا

وز ساکت هن. کرد  بشیتعق کایمون. برداشت  مپله ها قرار داشت، قد نییدر پا زیکه روز م یرفت و به سمت تلفن

 . ستین یگذاشته اصال راض شیبرا يکه گر یتیمعلوم بود از محدود یبود ول

 :خالصه گفت  یلیخ يگر. زنگ داد  نیاول به الکس زنگ زد، الکس جواب تلفن را در اول يگر

 تیحداقل موقع ای رمیرو بگ زیهمه چ اریتا من بتونم اخت یبکن یتونیم کاریچ نیبب... ستیدر کار ن ينامه ا "

 "کنم  تیام رو تثب یحقوق

 :الکس با عجله گفت . ممکن نبود  ریغ ان،یاز اشنا یبا دخالت بعض یبود ول یقدرت شدن، گام بزرگ یمدع

 "از قبل شروع کردم  "

 یاحتمال ممکنه، اتفاق م نیاگر بدتر. دستوراتش کوتاه و کامال روشن بودند . به دالل معامالتش زنگ زد  بعد

 .داشت  اجیفراهم کند، احت توانستیکه م ينقد يلهاافتاد به تمام پو

رنگش که پر از اضطراب بود،  اهیبا چشمان درشت س کایمون. بود  دهیقسمت کارش رس نیبه سخت تر حاال

 : دیپرس.  کردیرا تماشا م يگر ره،یداشت خ

 "افتاده، مگه نه ؟ یاتفاق هی "

 :ه دست گرفت و گفت را ب کایافکارش را جمع و جور کرد، بعد دست مون يگر

 " میبا مامان حرف بزن میبر "

 :سخت گفت  ییسرش را تکان داد و با صدا يگر یسواالت مختلف ول دنیشروع کرد به پرس کایمون

 "حرف رو بزنم  نیا کباری تونمیفقط م "

اورلئان را مطالعه  وین يروزنامه  یبرد و هم زمان ستون اجتماع یلذت م شیچا يجرعه  نیداشت از اخر نوئله

ذکر شدن نام او در  یول شدیم ادیدر ان از نوئله  شهیداشت که هم يخودش هفته نامه ا يبرا سکاتیپر.  کردیم
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که باعث  شد،یم ستینامش انقدر، در ان روزنامه ل.  امدیبود که واقعا به حساب م يزیچ واورلئانین يروزنامه 

 شیشمیو ابر اهیس يرا به تن داشت، موها دشیسف يورد عالقه م راهنیپ. شود  شیپولدار پر تیحسادت جمع

صورتش داشت، جواهراتش  يرو یعال یول میمال یشیارا. سرش جمع کرده بود  يباال يرا به شکل فرانسو

 یختگیاز بهم ر يخبر. نوئله وجود نداشت  يدرباره  یو پر زرق و برق کسب زیچ چیه. بودند  لیاص یگران ول

 .صاف و شفاف بود  شهیهم ش،یالك ناخنها یحت. قسمت از ظاهرش، نبود  چیدر ه یدگیو ژول

که محکم به هم  شانینگاهش از صورت انها تا دستها. که وارد سالن شدند نگاه کرد  کایو مون يبه گر نوئله

توجه  و امدیتوجه نشان دادن به حساب م یبه نوع نیا گفت،ینگفت، اگر م يزیچ. امد  نییگره خورده بودند، پا

 .  خواستیتوجه بود، که نوئله ان را نم ينشان دادن، دعوت کننده 

 " يگر ر،یصبح بخ "

درك نفرت او از  ینفر متنفر باشد ول کیتوانست در حد مرگ از  ینوئله م. ارام بود  شهیمثل هم شیصدا

حس  چیو نه ه تینه عصبان ،ینه مهربان مت،ینبود، نه مال شیدر صدا یحس چیممکن بود ؛ ه ریغ ش،یصدا

 نییپا نینچنیاو را ا دادیاجازه نم يزیچ چیعوامانه بود و نوئله به ه یاحساسات نینچنینشان دادن ا.  يگرید

 .بکشد 

 "؟ ارندیب يبگم براتون چا دیدوست دار "

 "افتاده  یمهم یلیحرف بزنم، اتفاق خ يزیچ هیدر مورد  کایبا تو و مون دیبا. نه، ممنون مامان  "

از خدمتکاران ممکن بود  یکی نکهیاز ا یگذاشت و با نگران زیم يرا که در دست داشت رو يوزنامه ار نوئله

 :را بشنود، گفت  شانیبحث خانوادگ

 "؟ میصحبت کن يتر یخصوص يالزمه که جا "

 :و گفت  دیکش کاینشستن مون يبرا یصندل کی يگر

 " ستیالزم ن "

 نیکه ا ینوئله احتماال به خاطر شرم اجتماع. او گذاشت  يشانه  يو دستش را رو ستادیا کایبعد پشت سر مون و

 . به مراتب بدتر باشد  توانستیم کایدرد مون یاتفاق به دنبال خواهد داشت، ممکن بود ناراحت شود ول

 ينامه ا ای ادداشتی چیه. بگم، راحت تر کنه  خوامیرو که م يزیچ نیکه بتونه ا ستمیبلد ن یراه چیواقعا ه "

هر . ترك کرده  نیبابا شهر رو با رنه دول ادیبه نظر م یمسئله رو ثابت کنه، برامون نذاشته ول نیکه بخواد ا

 "شدن  دیدوتاشون ناپد
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 اریو بس تینوئله با قاطع. دیکش یانگار اصال نفس نم خورد،یتکان نم کایمون. رفت  شینوئله به گلو فیظر دست

 :ارام گفت

 "... نرفته  یبه مسافرت شغل یزن نیهمچ هیمطمئنم با  "

 "....مامان  "

 :را خفه کند و ادامه داد  شیحوصلگ یکرد تا ب یناگهان مکث کرد، سع يگر

 " گردهیوقت برنم چیه گهیاون د. با هم فرار کردن  نیاون و رنه دول. نرفته  یبابا مسافرت شغل "

اش بلند  هیگر يدهانش گذاشته بود تا صدا يکرد، هر دو دستش را رو هیشروع به گر يخفه ا يبا صدا کایمون

 .گذاشت، کنترل شده بود  یفنجانش را درست وسط نعلبک یحرکاتش وقت یول دیرنگ از صورت نوئله پر. نشود 

 ".... يرو به برا شیاجتماع تیپدرت موقع. دل  زیعز ،یکنیاشتباه م يفکر کنم دار "

 :گفت تیبا عصبان يگر

 "خدا، مامان  يمحض رضا "

 :پاره شده بود  یکیصبرش درست مثل طناب بار يرو کنترلش

نه  یبراش مهمه توئ زهایچ نجوریکه ا یاون. نداشت  تیبابا اهم يارزن برا کی يبه اندازه  یاجتماع تیموقع "

 "اون 

 " یعوامانه رفتار کن نقدریا ستیالزم ن سونیگر "

و  امدیکه خوشش نم ییزهایگرفتن چ دهیبود، ناد نینوئله عادتش هم. هم فشار داد  يرا رو شیدندانها يگر

 .  تیاهم یب یمسائل جانب يتمرکز کردن رو

  "!بابا رفته  "

 :کرد و ادامه داد  يشتریب دیکلمات تاک يرو عمدا

 نیکس فعال در ا چیه.  گردهیوقت برنم چیه گهیفرار کردن و اون د گهیتو رو به خاطر رنه ترك کرده، باهمد "

 " شنیخبر دار م هیقض نیاز ا شیپر ياحتماال تا فردا صبح همه  یول دونهینم يزیمورد چ

که در ان قرار داشت، چشمانش  يزیام ریتحق تیبا درك موقع. جمله اخر، کامال باز شد  دنینوئله با شن چشمان

 :پر از ترس شد و ارام نجوا کرد 

 "با من کرده باشه  يکار نیهمچ هی تونهینم...نه  "
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 "وم شده کرده و تم "

 :سرش را تکان داد و زمزمه کرد  يپا بلند شد، با ناباور يرو

 "...اون ...اون واقعا رفته ؟ منو به خاطر اون  _اون  "

 کایبالفاصله بعد از رفتن نوئله، مون. به حالت دو از سالن خارج شد  بایجمله اش را تمام کند و تقر نتوانست

 یم رونیب شیاز گلو يهق هق تند يصدا. گذاشت  شیدستها يگذاشت و صورتش را رو زیم يدستانش را رو

ناراحت بود، کنار خواهرش نشست،  يگا يکه از دست نوئله به اندازه  يگر.  دادیرا تکان م فشیامد و بدن نح

 :دستانش را دور او حلقه کرد و گفت

 يتمام امور تجار دیشلوغ بشه، با یقراره سرم حساب هندیچند روز ا.  میایما از پسش برم یول... دونمیسخته م "

 "خواهم بود  شتیحتما پ ،یداشت اجیاگه به من احت یول رمیرو تحت کنترل بگ

 :پس ادامه داد  دیبه او بگو يزیکه در انتظارشان بود چ ياقتصاد عیدر مورد فجا امدین دلش

 " میکنیرو درستش م زیما همه چ یاالن ناراحتت کرده ول دونمیم "

 :گفت  يخفه ا يبا هق هق و صدا کایمون

 چیه گهیوقت برنگرده، ازش متنفرم، د چیه دوارمیول کرد و رفت، ام کهیما رو به خاطر اون زن...ازش متنفرم  "

 " نمشیبب خوادیوقت دلم نم

از سالن  کردیم هیکه هنوزداشت گر یرا عقب هل داد و در حال شیصندل د،یکش رونیب يرا از حصار گر خودش

بلند  يبعد صدا ي قهیچند دق.  دیباال شن يتا طبقه  رشیاو را در تمام مس ي هیگر يصدا ،يگر. خارج شد 

 .انداخت  نیبسته شدن در اتاق در تمام خانه طن

مشت بزند و  يزیبه چ خواستیدستانش پنهان کند، دلش م انیصورت خودش را م خواستیدلش م يگر

به  طیشرا. بزند  ادیو زمان فر نیخشمش را به زم خواستیصورت پدرش باشد، دلش م ز،یداد ان چ یم حیترج

 کرد؟یرا سختتر هم م زیدر مورد حرف دوستانش، همه چ یاو سخت بود، چرا نوئله با نگران يبرا یکاف ياندازه 

 دینکرده بود، چرا با يادرانها م يوقت برا چینوئله ه یدارد ؟ ول اجیچقدر به او احت کایمون ندیبب توانستیواقعا نم

 .حداقل نوئله ثبات داشت  ي؟ برعکس گا کردیحاال م

. از سالن خارج شد و دوباره به اتاق مطالعه برگشت .  نیسنگ یدنینوش کیداشت،  اجیاحت یدنینوش کیبه  او

بود  یطوالن يکه مدتها ي، خدمتکار) Oriane( انهیاور. ها، رفت  یدنینوش يسراغ قفسه  ،يکار گا زیپشت م

البته کر . به او کرده بود  يو نگاه کنجکاو بودگذشته  يپر از حوله از کنار گر یبا بغل کرد،یانها کار م يدر خانه 
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، که باغبان بود، به ) Garron(همسرش گَرون  انه،یاور. بود  دهیاز سروصداها را شن ینبود و احتماال بخش

با انها هم صحبت  دیبا يگر.  کردندیم یپراکن عیشروع به شا احتماال)  Delfina( نایهمراه اشپزشان دلف

بعد از  دیکار را بکند، شا نیا توانستیبعدا م. کار را بکند نیحاال ا نیکند، هم یرا راض شنتوانست خود.  کردیم

 . یسکیو نیا دنینوش

با . رنگ پر کرد  یکهربائ عیمتر از ما یچند سانت يرا به اندازه  وانیرا از قفسه برداشت و ل یسکیو ي شهیش

 کیرا با  یدنینوش يمانده  یباق. زبانش حس کرد  يرا رو یسکیو زیبرنده و تند و ت يجرعه، مزه  نیاول

تازه . داشت  اجیحس کننده اش احت یب رینه، به تاث یسکیو يبه مزه . کرد  یداخل دهانش خال یحرکت ناگهان

که  دیرا شن انهیاور يتمام خانه را لرزاند و بعد صدا يادیفر يابود که صد ختهیخودش ر يدوم را برا یدنینوش

 .کرد  ینام او را پشت سر هم تکرار م

با عجله از . اش چنگ انداخت  نهیترس به س. دانست  یم انه،یاور ادیفر يصدا دنیبه محض شن يگر... کایمون

که از شدت ترس بزرگ شده بود  ییبا چشمها انه،یاور. امد، پله ها را سه تا سه تا باال رفت  رونیاتاق مطالعه ب

 :و گفت  دیاو به سمتش دو دنیبه محض د

 "_من، همه جا پر از خون شده  يمن، خدا يخدا!  دهیبد بر یلیرگش رو خ "

به سمت حمام . در حمام اتاقش باز بود  یانجا نبود ول. انداخت  کایاو را هل داد و خودش را داخل اتاق مون يگر

 . جا، در چهارچوب در خشک شد  و همان دیدو

به شکل .  دیسف ایبود  یصورت ایداخل اتاقش  اءیتمام اش. اتاق و حمامش را خودش دکوره کرده بود  کا،یمون

 يکهاینه حاال که سرام یانداخت ول یپشمک م ادیرا  ياتاق معموال گر نیا. کوچک  يمناسب دخترها یبیعج

 یخال یرنگ سنگ توالت نشسته بود و با چشمان یدر صورت يارام رو یلیخ کایمون. را خون پوشانده بود  یصورت

هر دو  يرو يهایدگیگذاشته بود، از بر شیپاها يرا رو شیدستها. شده بود  رهیخ رونیاز حس، از پنجره به ب

 يامده و رو نییپا نیتا زم شیپاها يشده بود، خون از رو سیبغلش از خون خ زد،یم رونیمچش، خون ب

 . شده بود  يحمام جار يکهایسرام

 "متاسفم اگه مزاحمت شدم  "

 :ارام بود  یبه شکل ترسناک شیصدا

 " ارهیب زیحوله تم انه،یاور کردمیفکر نم "

 : دیغر يگر
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 "خدا  ای "

 :زانو زد، مچ دست چپش را به دست گرفت و گفت  کایو کنار مون دیاندخته بود قاپ نیزم انهیرا که اور يا حوله

 "کتکت بزنم  یحساب تونمیاالن م...  کایخدا لعنتت کنه، مون "

 :ارام زمزمه کرد کایمون. ان را گره زد و محکم بست  يگرید يبا حوله .  دیچیرا دور مچش پ حوله

 "تنهام بذار  "

 :زد  ادیفر يگر. شده بود  فیضع یلیخ نکاریا يبرا یبکشد ول رونیب يکرد دستش را از دست گر یسع و

 "فه شو خ "

 . با مچ دست راستش تکرار کرد  نباریهمان کارها را ا و

 "؟ یبکن يکار احمقانه ا نیهمچ هی یخدا لعنتت کنه، چطور تونست "

اش به هم  نهیترس و خشم درون س. بود  يخارج از تحمل گر یکی نیاز تمام اتفاقات افتاده در ان روز، ا بعد

 . د بودند و راه تنفسش را بسته بودن ختهیام

من به  دیشا ي؟ فکر کرد يهم فکر کرد يا گهیبه جز خودت به کس د ،يکردیرو م نکاریا یداشت یوقت "

 "منم سخت بوده ؟ يتو برا ياتفاق به اندازه  نیکه ا يداشته باشم ؟ فکر کرد اجیکمکت احت

را به سمت خودش  کایمون.  امدیم رونیب تیبا عصبان دادیکه داشت به هم فشار م ییدندانها انیاز م کلمات

در راهرو خشکش زده بود و  دهیرنگ پر یاز کنار نوئله، که با صورت. کرد  دنیبغلش کرد و شروع به دو د،یکش

و از  شدیکه از در خارج م یدرحال. گذشت  ،را بغل کرده بودند گریهمد یکیکه به شکل درامات نا،یو دلف انهیاور

 :دستور داد  رفت،یم نییپله ها پا

 " میایم میکه ما دار دی، خبر بد) Bogarde(به دکتر بوگارد  دیزنگ بزن کینیلبه ک "

 :گفت  یفیضع يبه صدا کایمون

 " کنمیم یرو خون نتیماش "

 :سرش داد زد  يگر

 "خفه شو  ،یگفتن نداشته باش يبرا یمنطق يزیچ یتا وقت.... گفتم خفه شو "

 يخواهرش بود وگر کایمون یکرد ول یکرده بود، ارامتر برخورد م یکه اقدام به خودکش یبا کس دیبا احتماال

بود و خشمش را به زور  یبه شدت عصبان. تا به خواهرش اجازه دهد خودش را بکشد  ردیداد بم یم حیترج
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که  یکسان نکه،یو او واقعا از ا ودبه جهنم شده ب لیتبد ریاش در ان چند ساعت اخ یزندگ.  کردیداشت کنترل م

 . بود  دهیاحمقانه بکنند، جانش به لب رس يدوستشان داشت کارها

بعد سر . گذاشت  یصندل يرا رو کایساده خم شد و مون یلیخودش زحمت باز کردن در شورلتش را نداد، خ به

را از جا کند و رد  نیماش ياف بلند کیرا روشن کرد، با ت نیماش. خودش، پشت فرمان نشست  يجا

. از حال رفت  نیماش رحال به سمت د یبسته و ب یبا چشمان کایمون. به جا گذاشت  نیزم يرو را شیکهایالست

صورت . نکرد و با سرعت به راهش ادامه داد  سکینگه نداشت، ر یبه او کرد ول یبا اضطراب نگاه کوتاه يگر

را که  يبل حوله اخون، از ق.  شدیشده بود و اطراف دهانش داشت کبود م دیسف يخواهرش به شکل مرگ بار

 يگر.  امدیحوله به چشم م دیسف ي نهیدر س عیسر زشکرده بود و رنگ قرم سیدور مچ دستانش بسته بود، خ

کامال در اقدامش به  کایقصدش فقط جلب توجه نبود، مون. نبودند  یبود، سطح دهیمچش را د يرو يهایدگیبر

سرو پا،  یب نیچون، پدرش نتوانسته بود در برابر ان دول رد،یخواهرش احتمال داشت بم. بوده  يجد یخودکش

 .مقاومت کند 

به پشت ساختمان . پر بود  نگیپارک. کرده بود  یط قهیرا در کمتر از ده دق کینیتا کل يلومتریک 25 ي فاصله

شل شده بدنش کامال . را بغل کرد  کایو دوباره مون دیپر رونیب نیرفت و بوق زد، از ماش کینیکل يطبقه  کی

 . پر از اشک شد  يافتاد و چشمان گر يگر يشانه  يبود، سرش ارام رو

 : امد و گفت  رونیعقب باز شد و دکتر بوگارد، به همراه دو پرستارش، با عجله ب در

 "ببرش اتاق اول از سمت راست  "

در را  مارستانیپرستار با تجربه ب ر،یفنچ یل يطرف برگشت، ساد کیبتواند از در وارد شود به  نکهیا يبرا ،يگر

انداخته شده  زیم يکه رو یکیگذاشت، روکش پالست یکیبار زیم يرا رو کایمون. نگه داشت تا وارد شود  شیبرا

 .صدا داد  کایوزن مون ریبود ز

د، انجام داده بو يکه گر یاقدامات نیبست، دکتر بوگارد اول یکه م کایمون يفشار سنج را دور بازو ،یل يساد

 :گوشش گذاشت و رو به دکتر گفت  يرا رو یگوش ،يساد. کرد  یبررس

 "سه  ينه رو "

 "گلوکز... دیسرم ببند عیسر "

کار  کایمچ مون يکه داشت رو یدکتر بوگارد در حال.  دیبه دنبال انجام دستور دکتر دو عیسر ،یتیک گرید پرستار

 :گفت  کردیم
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 يکار رو بکنم، برا نیا تونمینم نجایباتون روگ، چون ا مارستانیب مشیببر دیبا.  عیسر...به خون داره  اجیاحت "

از دستم  يکار گهید نیاز ا شتریب یکنم ول تیرو تثب طشیشرا تونمیم. به متخصص داره  اجیرگهاش، احت میترم

 " يگر اد،یبر نم

. فرو کرد  کا،یدست مونکرد و سوزن سرم را  زانیکنار تخت او يفلز ي هیشفاف گلوکز را به پا عیما یتیک

 :بوگارد ادامه داد 

 "؟ یکن یرانندگ یتونیم م،یبریمن م نیاونو با ماش م،یامبوالنس رو ندار يوقت منتظر شدن برا "

 :جوابش کوتاه و روشن بود .  دیپرس ياز گر يزینگاه ت با

 "اره  "

 :را سفت و محکم بست  کایمون يبوگارد مچ دستها دکتر

و  نمیرو بذار پشت ماش شیکی. دارم  اجیبه دوتا پتو احت ،یتیک.  رهیرو بگ يزیخون ر يجلو تونهیم نیخوب، ا "

 مارستانیبه ب ،یل يساد.دوباره بلندش کن، فقط مواظب سرمش باش  ،يگر. بنداز  کایمون يرو رو یکیاون 

عبور ما خلوت کنن  يبخواه جاده رو برا ونو ازش يبعد زنگ بزن به کالنتر م،یریم میزنگ بزن و اطالع بده دار

" 

اش را در دست  یپزشک فیدست و ک کیرا به  کایخواهرش را بغل کرد، دکتر بوگارد، سرم مون یبه ارام يگر

دکتر اول . چهار درش، حرکت کردند  سلریرا بغل کرده بود به سمت کرا کایکه مون يگرفت و کنار گر گرید

 . عقب بگذارد  یصندل يرا رو کایتا مونکمک کرد  يسوار شد و بعد به گر

 :گفت داد،یبزرگش را پشت فرمان جا م کلیکه داشت ه يرو به گر دکتر

 " میتکون نخور ادیکن که ز یرانندگ يطور "

اش  نهیبود که س دهیجلو کش يراننده را به قدر یصندل ،يگر نیهم يبرا شد،یم cm 175بوگارد به زور  دکتر

وجود نداشت که  نینشسته بود، امکان ا نیزم يعقب، رو یکه دکتر در صندل ییاز انجا .بود  دهیبه فرمان چسب

 . عقب بکشد  یاش را کم یصندل يگر

 "رو روشن کن  ياضطرار تیموقع ریبهتره و اژ ينجوریکن، ا یسرعت مشخص رانندگ هیبا  "

دستورات را . نگفت  يزیچ یامد، ول یو دستور بدهند، خوشش نم نندیعقب بنش یکه صندل یاصال از کسان يگر

 ادیداشتند فر زش،یغرا یکه امده بود، ترك کرد ول یبه مراتب کمتر از سرعت یرا با سرعت کینیاجرا کرد، کل
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سرعت را حفظ  نیکه باعث شده بود، ا يزیتنها چ. پدال گاز را تا اخر فشار دهد و همان جا نگه دارد  زدندیم

 . شورلت باشد  یبه راحت توانستینم ن،یماش نیبا ا يجاده ا نینچنیدر ابود که، ترمز کردن  نیکند ا

 : دیبوگارد پرس دکتر

 "افتاد ؟ ياتفاق چطور نیا "

برخالف . رنگ  یو اب ركیز ییبود، باچشمها یکیمرد قد کوتاه و ش. به دکتر کرد  یعقب نگاه ي نهیاز ا يگر

بچه  یاو را از وقت يگر. يبلوند خاکستر يبود، با موها یاش م یاواسط پنجاه سالگ دینبود، با ياسمش فرانسو

کوچک  يخانواده از زخمها يتمام اعضا داد،یم حیاورلئان را ترج وین يبجز نوئله که دکترها. شناختیبود، م

سال داشت، به دکتر  15 یبهاره، وقت نیسر تمر شیو شکستن بازو یگرفته تا سرماخوردگ شانیدوران کودک

 . کردندیمبوگارد مراجعه 

که داللش  یتر، تا وقت یطوالن یمدت يرا برا اتییجز دادیم حیترج د،یبه او بگو يزیچ خواستیدلش نم يگر

فقط امکان نداشت که بتواند، خبر را . پنهان نگه داد  کرد،یرا م یقانون يفروخت و الکس کارها یسهامشان را م

 :داشت  تیکه اهم يتنها خبر د،را به او دا ياطالعات مرکز يسر کیکامال محرمانه نگه دارند، پس 

 "... کایبابا و مامان از هم جدا شدن و مون "

 :و گفت  دیکش یکرد، دکتر اه دیگفتن ادامه جمله ترد در

 " فهممیم "

 .بود  يچقدر عاشق گا کایکه مون دانستندیم ش،یپر ي همه

ان .در حال حرکت بود  یبا تعادل خوب زیپرافت و خ يجاده  يرو سلر،یکر. اش تمرکز کرد  یرانندگ يرو يگر

داخل  شهیش انیاز م دینور خورش. امد  يان روز داشت، دوباره به سراغ گر لیکه اوا يقابل باور ریحس غ

اواسط تابستان بود . رنگ بود  یو اب فاسمان صا.  سوزاندیرا م نشیبا شلوار ج دهیپوش يو پاها دیتاب یم نیماش

 نقدریا توانستیم زیچطور همه چ. بود  بیعج نیو هم. صورت خودش اشنا  يبه اندازه  يگر يبرا زیو همه چ

 باشد ؟ ختهیبهم ر نینچنیاو ا يایدن یو اشنا باشد وقت رییبدون تغ

 :گفت  يخفه ا يرا کنترل کرد و با صدا کایعقب، دوباره نبض و فشار مون یبوگارد، از صندل دکتر

 " يبر عتریسر کمیبهتره  ،يگر "
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 پنجم  فصل

چشمانش داشت از . شب بود  میامدند، ساعت ده و ن رونیباتون روگ ب مارستانیو دکتر بوگارد از ب يگر یوقت

را عمل کرده  کایمون. حس شده بود  یان روز، تمام وجودش ب یعاطف اناتیجر ریتحت تاث. سوخت  یم یخستگ

 کا،یمون. بود  دهیبا ارامش خواب حاال یهوش یب يداروها ریشده بود و تحت تاث تیتثب طشیبودند و باالخره شرا

کادر بخش اورژانس توانسته  یشده بود ول یقلب يبودند، دچار حمله  دهیرس مارستانیبه ب نکهیبالفاصله بعد از ا

. د شده بو قیخون به او تزر سهیو بعد از عمل دو ک سهیک 4قبل از عمل .  ندازندیبودند قلبش را دوباره به کار ب

 یول دهیند يجد بیرا انجام داده بود، معتقد بود، مچ دست راستش اس کایمون يرگها میترمکه عمل  یمتخصص

 .هرگز مثل سابق نخواهد شد  گریپاره شدن چند تاندون، احتماال د لیدست چپش به دل

به  يکاوریداشتند او را از ر یوقت. زنده خواهد ماند  کایبود که مون نیداشت ا تیاهم يگر يکه برا يزیچ تنها

 ،يگر دنیبه هوش امده بود و با د يلحظه ا يبرا دادندیگرفته بود، انتقال م شیبرا يکه گر یاتاق خصوص

 ایکرده  یبود چون اقدام به خودکش اسفاو مت دانستینم قایدق يگر.  " يمتاسفم، گر "سست زمزمه کرده بود 

مورد اول  دادیم حیترج یول. حد نگران کرده  نید چون او را تا امتاسف بو ایمتاسف بود چون موفق نشده و 

 . دیایدست بزند، کنار ب نکاریدوباره به ا کایمون دیشا نکهیبا تصور ا توانستیباشد، چون واقعا نم

 :زد و گفت  يگر يشانه  يبوگارد دستش را بلند کرد، رو دکتر

 " يایوحشتناك به نظر م.... کنمیم یمن رانندگ "

 "دارم  اجیفنجان قهوه احت هیبه ....  کنمیوحشتناك هم حس م "

 یخشک و ب نیزم کیمغزش درست مثل  کردیحس م. کند، خوشحال بود  یقرار بود دکتر رانندگ نکهیاز ا واقعا

 .مال دکتر بود  نیماش گرینبود، از طرف د يکردن در ان لحظه کار عاقالنه ا یحاصل شده، احتماال رنندگ

 "مک دونالد هست  هیباالتر  ابونیچند تا خ ست،ین يزیچ نکهیا "

پوشانده  ینرم ي هیبا ال سلریداشبورد کر نکهیجا داد، خدا را به خاطر ا نیجمع شد و خودش را داخل ماش يگر

 .  شدیو کبود م اهیس شینبود، احتماال زانوها نیچن نیکه اگر ا. شده بود، شکر کرد 

 يگرم به دست داشت، نور چراغها يپر از قهوه  ،یبزرگ یکیپالست وانیکه ل يدر حا يبعد، گر ي قهیدق پانزده

 نیعمرش را هم يسالها نیاز بهتر یقسمت.  گذشتندیکه ارام از کنارش م کرد،یباتون روگ را تماشا م يابانهایخ

که به  الیخیب شهیو هم يپر انرژ ،یوحش يشهر را به عنوان، پسر نیا يهمه جا. گذرانده بود  LSUجا در 

 کی يبه اندازه  تواندیکس نم چیه. هم تجربه کرده بود  يادیز يبود، گشته بود و ماجراها ییدنبال ماجرا جو
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فوق العاده  نجایاش در ا یسال از زندگ 4پوست بود و  اهیباتون روگ پر از س. لذت ببرد  یاز زندگ يفرانسو

 .گذشته بود 

به  يبه نظر گر یفقط چند ماه، ول...  گذشتیبه خانه برگشته بود، نم شهیهم يکه برا یاز وقت يادیز زمان

ان  شهیهم يقصد تمام شدن ندارد، برا دیرسیروز کابوس مانند، که به نظر م نیا.  دیرسیعمر م کی ياندازه 

مثل قبال . بود  دهیو روشن کش حیصر یطاش خ یدو برهه از زندگ نیا انیداده بود و م يرا فرار هیپسر با روح

شانه  يبزرگسال داشت رو کی تیامروز، مسئول یول شدیبزرگ م جیداشت به تدر يگر گر،ید ياز انسانها یلیخ

. بود  يو قو ضیعر یکاف يبه اندازه  یتیمسئول نیچن نیحمل ا يبرا شیشانه ها.  کردیم ینیسنگ شیها

بود که از خاکسترش  ياو حاال مرد. کرده بود  د،یرا که با يو کار ودخودش را جمع و جور کرده ب نیهم يبرا

 نیا...  رحمتریشده بود، هم ترسناکتر بود و هم ب داریکه صبح از خواب ب يدوباره متولد شده بود و حاال از پسر

 .پرداخته بود  افتنینجات  يبرا یبود که با خوشحال ییبها

مادرها از کنار فرزندشان  شتریب ،یطیشرا نیچن نیدر ا.  دیکشیدر خانه انتظارش را م شتریبه مراتب ب یمشکالت

. صحبت کند  ینتوانسته بود با او تلفن یحت يگر.  کردیمسئله در مورد نوئله صدق نم نیا یخورند ول یتکان نم

 رونیخودشون رو تو اتاقشون حبس کردند و ب وئلهصحبت کرده بود، که گفته بود خانوم ن انهیاو با اور يبه جا

 يگر. خوب است  کایبه نوئله اطالع داده بود که حال مون ادیاز پشت در با فر انهیاور ،يستور گربه د.  انینم

 یلیمادرش را خ.کرده بود، تکرار کند  کایرا که مون يکه نوئله هم ممکن است کار دیترس ینم نیحداقل از ا

 .د به خودش برسان یبیتر از ان است که اس فتهیکه خود ش دانستیمو  شناختیخوب م

را  نیشد که دکتر ماش داریب یو فقط وقت دیبه خانه خواب ربرگشتیبود، در مس دهیکه نوش يرغم قهوه ا یعل

 سیخ هایصندل يبود که شورلتش را روباز رها کرده بود و رو شانیافکارش انقدر پر. نگه داشت  کینیمقابل کل

 دیشا. مسئله خوشحال بود  نیاز ا يگر یخواهند شد ول سیخ شیپاها گشت،یبه خانه برم یوقت. شده بودند 

 : دیدکتر بوگارد پرس.  بردیخوابش نم یرانندگ نیدر ح نگونهیا

 "بهت بدم ؟ ،يدار اجیاحت يزیبه چ یکنی؟ اگه فکر م برهیامشب خوابت م "

 :کرد و گفت  یکوتاه يخنده  ،يگر

 " مونهیم داریکه پام برسه خونه، ب یمشکلم تا وقت "

 " یجا بخواب نیکه بهتره هم هینجوریاگه ا "

 "داشتند، قراره زنگ بزنن خونه  اجیبه من احت مارستانیممنون دکتر، اگه ب "
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 " یخوب پس، بهتره مواظب باش "

 "هستم  "

شد، رطوبت  سیبله، پشتش کامال خ. اش جا گرفت  یصندل يرد کرد و رو نیدر ماش يرا از باال شیپاها يگر

 ینیریو ش زیتم يشب، بو.و اجازه داد، باد به صورتش بخورد  دیرا نکش نشیاشسقف م. سرد، باعث لرزشش شد 

را ترك کرد،  سکاتیپر نکهیبه محض ا. بود  د،یتابیم دیخورش يگرما یروز، وقت يشب تازه تر از بو يبو.  دادیم

 . تگریدهنده و حما نیمطلق اطرافش را گرفت، تسک یکیتار

از  ادیو فر ویغر يجو بود، که صدا یمیج ينور مهمانخانه  د،یرس یشب به چشم م یکیکه در ان تار ينور تنها

، پشت سر » دیخوش امد« تابلو نئون . و وانت بود  ونیو کام نیپر از ماش ،یشن نگیپارک.  دیرسیان به گوش م

شورلت با  ،يهمان طور که گر.  دادیتپ تپ صدا م یقیموس ياز صدا وارهاید.  شدیهم روشن و خاموش م

خارج شد و درست وارد  نگیاز پارک یناگهان وانت درب و داغون کرد،یم یشب، رانندگ یکیدر تار اهشیس

خود شروع به  یاصل ریابتدا به سمت راست منحرف شد و بعد در مس. در حال حرکت بود ،يشد که گر يریمس

صورت  ،يگر نیماش ينور جلو.  ستادیو شورلت در جا ا دادترمز فشار  يرا رو شیپا عیسر يگر. حرکت کرد 

را در دست  یدنینوش ي شهیکه سمت مسافر نشسته بود ش یکس. را که داخل وانت بودند را روشن کرد  یکسان

 .از اتاقک راننده بلند شد  يبلند يخنده  يداد و صدا يبه گر یاورد، فحش رونیسرش را از پنجره ب. تکان داد 

نداشت، تنها  یتیاهم نکهیا يرا که به او داده بودند متوجه نشد، برا یفحش قایخشک شد، دق شیسر جا يگر

. بودند  نیو راس دول کیکه داخل ان وانت را پر کرده بودند، ن یبود که، کسان نیداشت ا تیکه اهم يزیچ

 ! ردهاال لیرو یاراض رفت،یداشت م يکه گر رفتندیم یبه همان سمت قایداشتند دق

 .او بودند  ينهایهنوز نرفته بودند، هنوز در زم یعوض يزاده ها حرام

شروع شد و باال  شیامدنش را حس کرد، از پاها. روان  یبیبشکل عج.  يقو یپر از خشم شد، سرد ول درونش

به  نکهیو عضالتش را منقبض کرد، قبل از ا دیشکمش رس يبه محوطه  د،ییامد، سلول به سلول بدنش را کاو

راحت کننده بود،  بایتقر. اش حس کرد  نهیر ان شود، پخش شدن ان را درون سمغزش برسد و باعث انفجا

اش  یعصب ستمیوخونسردتر شدن ذهنش شد، انگار که تمام س قتریو ابهام ذهنش را گرفت و باعث دق یخستگ

 .شروع به کار کردند  شتریبه مراتب ب یبا سرعت
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کند، خوشحال  دارشیوقت شب قرار بود ب نیا نکهیااز  يزیاحتماال کالنتر د. برگشت  سکاتیزد و به پر دور

حتما  ،یلعنت.  دادیحتما انجام م خواستیکه او م يالرد بود و کالنتر هر کار لیرو کی يگر ینخواهد شد ول

 . شیدر پر تیجناجرم و  بیامدن ضر نییپا یعنی نهایکردن دول رونیب. خوشش خواهد امد 

ها و از دست دادنها حالش بد بود که  یانقدر از حس بدبخت.تمام روز نتوانسته بود خودش را ارام کند  ثیف

از . که حال بد او را حس کرده بود، تمام روز نق زده و ناله کرده بود  یاسکات. غذا بخورد  ينتوانسته بود لقمه ا

 .گرفته بود  داد،یربات انجام م کیمثل  ثیف کهخانه را  يانجام کارها يشده بود و جلو زانیاو ثیف يپاها

حس شروع کرده بود به جمع  یب یبا بدن ثیانها را ترك کرده بود، ف يخانه  يگر نکهیروز صبح، بعد از ا ان

 يرنه ممکن بود فقط برا. به کنار سرش زده و به گفته بود، احمق نباشد  ياموس ضربه ا یول لشان،یکردن وسا

داد، انها را از  یحرام زاده اش اجازه نم ربه پس ریالرد پ لیو رو گشتیاو برم یباشد ولچند روز مسافرت رفته 

 .کند  رونیخودشان ب يخانه 

را  يکه چرا پدرش گا رد،یبگ ثیسوال را در ذهن ف نیمطرح شدن ا يحال بدش هم نتوانسته بود جلو یحت

 .سال از پدرش جوانتر بود  کیالرد  لیرو يگا نکهیخطاب کرده بود، با ا ریالرد پ لیرو

بمحض رفتن اموس، . خانه را ترك کرده بود  ،یدنینوش افتنیشده و به دنبال  ونشیبعد اموس سوار کام یکم

به دنبال خواهرش رفته و در  ثیف. به اتاق خواب رفته و شروع کرده بود به بهم زدن کمد رنه  عیسر يجود

 :بود  دهیپرس خت،یر یتخت م ينه را رور يکه لباسها کردیرا تماشا م يکه جود یحال

 "؟یکنیم کاریچ يدار"

  "نداره  اجیلباسها احت نیبه ا گهیمامان د "

 :ادامه داده بود  یبا خوشحال يجود

وقت  چیاستفاده کنم، اون ه نهایاز ا تونمیرو نبرده ؟ من م نهایا یکنیچرا فکر م.  رهیگیبهترش رو براش م يگا"

 " دادیکدوم لباسهاش رو قرض نم چیبه من ه

ان لباس به شکل . را مقابلش گرفت  یلباس زرد رنگ تنگ يجود. گفته بود  یبا تلخ یاخر را کم ي جمله

وحشتناك به نظر  يجود جیبه رنگ هو يبا موها یگذار بود ول ریتاث شنش،یات يتن رنه، با ان موها یبیعج

 . امدیم

 "رنه بهم قرض نداد  یبپوشم، ول نویا خواستمیار توپ داشتم، مقر هیقبل با لَنه فاستر  يهفته  "

 :ادامه داد  يشکسته ا يصدا با
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 "بود  دهیفاستر اونو قبال د یرنگم رو تنم کنم ول یاب يکهنه  رهنیمجبور شدم اون پ "

 :پر از اشک اعتراض کرد  یبا چشمان ثیف

 "مامان دست نزن  يبه لباسها "

 : دیپرس یبا نگاه عصبان يجود

 "نداره  اجیاحت نهایاون وقت چرا ؟ اون به هر حال به ا "

 " گردهیبابا گفت، اون برم "

 :زد و گفت  يبلند يقهقهه  يجود

 یبرگرده ؟ حت دیهستش، اصال چرا با يحق با گر.  دونهیکه روش نشسته نم يزیبابا تفاوت ماتحتش رو با چ "

 غشیاش ازدواج کرده برگرده، تا اون موقع مامان اونقدر تکه باه یخی کهیاون ت شیمنصرف بشه و پ ياگه گا

 "کنه  یخوب زندگ یمدت طوالن هیزده که بتونه 

 " میرو جمع کن لمونیوسا دیبا...  میبر نجایاز ا دیصورت با نیپس در ا "

 . امد  نییو تا کنار دهانش پا دیشور از چشمش چک یاشک يگفت و قطره  ثیف

 :زد و گفت  يضربه ا ثیف يشانه  يارام رو يجود

 م،یبر نجایگفت از ا یوقت يگر ،یباش گناهیمعصوم و ب نقدریکه ا ستیخواهر کوچولو، اصال به صالحت ن"

. نمشیفکر کنم برم بب.  کردیم یرو خال تشیداشت عصبان يجور نیهم.  کنهینم يکار چیبود وگرنه ه یعصبان

  "بودن  دهیو رنه رس يگه گا میبرس یبه همون توافق میمن و اونم تونست دیشا

با وجود ان همه  یحسادت حت.  دیخودش را عقب کش عیسر ثیف.  دیسیگرسنه ل يرا مثل انسانها شیلبها و

شانس اب نشدن  ند،یبب توانستیاحمق بود که نم يبه اندازه ا يجود. چاقو برنده بود  کیغصه، هنوز هم مثل 

 ،یول... بود  يراه بدر کردن گر از يبرا ياز شانس جود شتریور، بان هم در اکواد يجوال 4در  یگلوله برف کی

کرد تصور کند چقدر  یسع. کرد  یامتحان شانسش هم، حسادت م يبرا يجسارت جود نیبه ا یحت ثیآه که ف

مرد برود و مطمئن باشد، او را  کیکه باعث شود به طرف  یداشتن اعتماد به نفس. قدرتمندانه باشد  تواندیم

 تیمن يرو يریتاث چیاتفاق ه نیا زد،یم يجود ي نهیدست رد به س ياگر گر یحت. قرار خواهد داد  ریثتحت تا

 لیاو تبد يرا برا ينه گفتن فقط گر. بودند که به دنبالش بدوند  يگریگذاشت، چون هنوز مردان د ینم يجود

 .چالش بزرگتر  کیخواهد کرد به 
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 يو سرد زیام رینگاه تحق کرد،یم یداشت خانه و ساکن خانه را بررس یوقت ،يدر نگاه گر ثیان روز صبح ف یول

دلش . »  ستمین ينجوریمن ا«  دیبه او بگو خواستیدلش م ثیف. بود که باعث شده بود از خجالت بلرزد  دهید

بود چون داشت در ان کثافت  هیمثل بق ثیاو، ف يبرا یباشد ول شگریستا ثینگاهش به ف يگر خواستیم

 . کردیم یزندگ

جلف و رنگارنگ رنه را به اتاق  يلباسها کرد،یلب زمزمه م ریز یداشت اهنگ یکه با خوشحال یدر حال يجود

 .گشاد بودند، تنگتر کرد  شیرا که برا ییپشت برد، انها را امتحان کرد و انها

 ينهایماش یکه اسکات یدر حال.برد  رونیب يباز يرا گرفت و برا یدست اسکات. هق هق اش را فرو خورد ثیف

 شیدستها انینشست و صورتش را م يجعبه ا يرو ثیف راند،یعقب و جلو م فیکث نیزم يکوچکش را رو

بگذراند، ان روز  يباز نیبه ماش اتمام روز ر توانستیم شد،یکه معموال اگر به او اجازه داده م یاسکات. پنهان کرد 

 ياز کبود نکهیبا ا ثیف. زود خوابش برد  یلیو خ دیاو دراز کش يپاها يامد، رو ثیف شیساعت پ کیبعد از 

  .او را نوازش کرد  يبود، موها دهیدر حد مرگ ترس یاسکات يلبها

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

. شد رهیبه فضا خ انیپا یب يکه نشسته بود، به عقب و جلو حرکت داد و با غصه ا يجعبه ا يرا رو خودش

از  شیب کردیفکر نم ثیف یود چه مدت زنده خواهد ماند، ولمعلوم نب.  مردیداشت م یمادرش رفته بود و اسکات

در ان وجود داشت، چون  تیامن یهر چقدر هم که بد باشد، حداقل نوع شانیاوضاع زندگ. سال طول بکشد  کی

به  زیحاال همه چ یول. را داشته باشد  ییزهایانتظار چه چ دیدانست با یم ثیهم بودند و ف هیروزها شب يهمه 

 ایچطور با پدرش .  دیایمسائل برب يگرفته بود، چگونه از عهده  ادیباالخره .  دیترس یبود و او م ختهیهم ر

از . نبود به او کمک کند  یبرود و کس شیپ یقبل يقرار نبود مطابق برنامه  زیچ چیحاال ه یول دیایپسرها کنار ب

 . دیچیپ یم حس انقدر متنفر بود که دلش داشت به هم نیحس متنفر بود، از ا نیا

 توننیکه م يزیتمام چ. الرد  لیرو يخدا لعنتت کنه گا _با خود فکر کرد، خدا لعنتت کنه مامان  سرکشانه

 . افتهیکه ممکنه بعد از اونها ب ینه خانواده هاشون ونه اتفاقات. بهش فکر کنن، خودشونه 

به زور هم که شده، از همان  ت،یمسئول. بچه حس نکرده بود  کیخودش را مثل  گریوقت بود که د یلیخ

سبب شده بود چشمانش بالغ تر از سن  نیهم. گذاشته شده بود  شیشانه ها يرو یزندگ ي هیاول يسالها
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از ان بود که  کوچکتر یلیخ ثیف.  کردیحاال، واقعا داشت کمبود ان سن و سال را حس م یول. باشد  شیواقع

خودشان  نیکار کردن و تام يبرود، چون او برا نجایا بردارد و از ار یاسکات توانستینم. بکند  يواقعا بتواند کار

اش  یزندگ دیطبق قانون او نابالغ بود و با. کوچک بود  یلیمستقل شدن هم خ يبرا یاو حت. کوچک بود یلیخ

 . شدیتوسط بزرگساالن اطرافش کنترل م

از او  ینباشد، کس ثیاگر ف. ك کند را تر یاسکات توانستینم نکهیا يبرا. فرار کند  توانست،ینم یحت ثیف

 .مجبور به ماندن بود  ثیف... نوزاد درمانده بود  کیبه اندازه  یاسکات کرد،یمواظبت نم

 يتر از ان بود که به خانه برود و کارها نیغمگ. ان جعبه ادامه داد  يبه نشستن رو ثیگذشت و ف ساعتها

هر لحظه رها  نیگوت ي غهیاست ومنتظر بود تا ت نیوتیگ ریسرش ز کردیاحساس م. روزمره خانه را انجام دهد 

بزند و  ادیفر خواستیدلش م.  شدکه طاقتش تمام  یشد، تا وقت شتریشدن عصر اضطرابش ب کتریبا نزد.شود 

انگار . کرد  یم ياو باز يشده بود و داشت کنار پاها داریاز خواب ب یاسکات. را تمام کند یارامش ساختگ نیا

 . ردیفاصله بگ ثیف از دیترس یم

تا  دیکش یگرسنه بود، داشت او را م یاسکات. رها نشد  نیوتیگ ي غهیو ت دیاز راه رس دیترس یکه از ان م يعصر

با  ثیزدند، ف یم رونیاز خانه ب شانیشبانگاه حیتفر يو راس برا کیکه ن يدرست لحظه ا. به خانه بروند 

داشته باشد،  خواستیدلش م یلیرا که خ یرنگهم ان لباس زرد  يجود. را به خانه برد  یبلند شد و اسکات دیترد

 .تنش کرد و خانه را ترك کرد 

نبوده  يکرده و جد یرا خال تشیواقعا فقط عصبان يگر دیشا. باشد  يحق با جود دیبا خودش فکر کرد، شا ثیف

از ترك خانواده اش منصرف  دیشا. ا ارام کرده باشد اوضاع ر یبا خانواده اش تماس گرفته و به شکل يگا دیشا. 

 . ودممکن ب يزیهر چ. شده باشد و بودن با رنه را انکار کرده باشد 

خانواده اش  شیپ ياگر گا یانتظار نداشت رنه به خانه برگردد و بدون رنه، حت ثیف افتد،یکه ب یاتفاق هر

نبود  ییبایز يخانه . کنند  یاو وجود نداشت تا به انها اجازه دهد در ان خانه زندگ يبرا یلیدل چیه گشت،یبرم

از  دیاو با. نداشت  يسود چیبودن ه دواریمنه، ا. بود  گانیسرشان و ان سقف را يبود باال یحداقل سقف یول

ا مجبور بودند انجا را انه _ کینزد یلیخ يا ندهیدر ا ینه حاال ول دیشا _در هر صورت .  کردیعقلش استفاده م

 نیحل ا يبرا يکار چیکه تا مجبورش نکنند ه دانستیم شناخت،یپدرش را م ياگر ذره ا ثیف. ترك کنند 

 .الردها به او بدهند استفاده خواهد کرد لیکه رو یگانیساعات را ماز تما. مشکل نخواهد کرد 
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خودش  عیسر.  بردیبود که داشت از ارامش ان خانه لذت م یشب نیدوم. را داد و حمامش کرد  یاسکات يغذا

اورد، نتوانست انقدر تمرکز کند  رونیکتاب ارزشمندش را ب یوقت یول د،یهم دوش گرفت و لباس خوابش را پوش

درست مثل نوار  شد،یمرتب تکرار م شاتفاقات ان روز صبح، همان طور داشت در ذهن. که قادر به خواندن باشد 

افتاد، درد  یم يگر يدر چشمها زیام ریان نگاه تحق ادیهربار که به .  کردیداشت حرکت م نطوریمکه ه يمغز

شکم برگشت، صورتش  يبه رو.  کردیسخت م شیرا برا دنیکه نفس کش شد،یاش انچنان پخش م نهیدرون س

شق او بود و او به عا ثیف. مبازره کرد  د،یکه در چشمانش جوش یمگر يرا درون بالشش پنهان کرد و با اشکها

 . کردیبه او نگاه م ریتحق ي دهیبود به د نیدول کی ثیف نکهیخاطر ا

خوابش سبک بود، درست  شهیهم.  مردیم یداشت از خستگ. شب قبل و استرس ان روز یخواب یزد، از ب چرت

و در ذهنش مقابل  شدیم داریخانواده از خواب ب ياز اعضا کیبا برگشتن هر . گربه گوش به زنگ بود  کیمثل 

 يمست بود، زودتر از روزها هبود که به خانه برگشت و صد البت یکس نیپدرش اول.  گذاشتینامشان عالمت م

که به هر حال  یقبل سر حاضر نبودن شام يبرخالف شبها نیهم يکرده بود و برا دنیقبل شروع به نوش

. گوش داد  رفت،یتلوتلو خوران به سمت اتاقش مکه  یپدرش در حال يپا يبه صدا. بلوا به پا نکرد  خورد،ینم

 .خُرخُرش بلند شد  ياشنا يبعد صدا ي قهیچند دق

فکر کرد، حتما شبش ان طور که  ثیف. به خانه برگشت  ازدهیساعت  یو ناراحت حوال زانیاو یبا صورت يجود

لباس زرد را از  يجود. بود  دهیتختش دراز کش يبپرسد ارام رو يزیچ نکهیبدون ا ثیف. نرفته  شیپ خواستیم

 .پشت کرد  ثیتختش انداخت و به ف يپرت کرد، بعد خودش را رو يتنش دراورد، ان را گلوله کرد و به گوشه ا

و راس  کیسر و کله ن يبعد از جود قهیبه خانه برگشته بودند، چون چند دق گرید يشب همه زودتر از شبها ان

 .شد  دایپ

بعد  قهیبلند نشد، چند دق شیاز جا ثیف. کردند  داریرا ب یاسکات شانیسروصداخنده و  يبا صدا شهیهم مثل

 . دیصداها دوباره خواب

نازك پاك  يرا با ملحفه  شیکرد، اشکها هیارام شروع به گر ثیف. همه خانه بودند، همه، بجز مادرش  حاال

 .کرد و دوباره به خواب رفت 

 شیبه چشمها يو کورکننده ا دینور شد.بود  جیو گ دهیتخت نشست، ترس يو رو دیاز خواب پر يبلند يباصدا

را  شیکه بازو یو تقال کرد خودش را از چنگال ان دست دیکش ادیفر ثیخشن او را از تختش کند، ف یدست د،یتاب

 يدستها یول. را جمع و جور کند  دشو خو ستدیبا شیپاها يکرد رو یسع. بکشد  رونیبا خشونت گرفته بود، ب
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کودك وزن نداشته باشد، رسما از وسط خانه به سمت  کیاز  شیب نکهیکه بود، او را درست مثل ا یهر کس

پدر و  يفحشها ،یاسکات ادیفر يصدا توانست،یخودش م يادهایفر انیاز م.برد  رونیکشان کشان ب رونیب

 .را بشنود  يجود هیگر يبرادرانش و صدا

را در  يادیحرکت افراد ز توانستیم ثیدرست کرده بودند و ف يا رهیدا میخانه ن رونیدرخشان، ب ينورها ان

 شیپا. پرتاب کرد  رونیکه او را گرفته بود، در خانه را باز کرد و او را به ب يمرد.  ندیخانه شان، بب فیکث اطیح

 امد و لباس خواب کوتاهش باال. افتاد  یگل نیزم يصورت، رو يخورد و به رو چیخانه پ یمیقد يپله  يرو

اش خراش  یشانیرا کند و پ شیپوست زانو و کف دستها ن،یزم يو درشت رو زیر يسنگها. زد  رونیب شیپاها

 :زد  ادیفر یکس. برداشت 

 " ریبچه رو بگ... نهایا "

از  یو گرد اسکات یاب يچشمها. هل داد  ثیکنار ف زد،یم ادیفر کیستریه یرا، که داشت به شکل یاسکات یکی

 انیرا م یو اسکات دیکش نییپا شیپاها يبلند شد و نشست، لباس خوابش را رو عیسر ثیف. ترس پر شده بود 

 .گرفت  شیبازوها

کردند  یم جادیا يبلند يخوردند و صدا یم نیاطرافش به زم. کردند  یخانه، داشتند در هوا پرواز م لیوسا تمام

 دند،یکشیم رونیرنگ داشتند او را از خانه ب يقهوه ا فرمیونیکه دو مرد با  یدر حال. نگاهش به اموس افتاد . 

مگر .  کردیچه کار م نجایا سیفکر کرد، پل خودششوکه با  ثیف ــــــــــس،یپل. چهارچوب در را گرفته بود

 دیرا د سهایلاز پ یکیاتفاقات،  يتماشا نیافتاده باشند ؟ در ح ریگ يزیچ دنیپسرها هنگام دزد ایپدرش  نکهیا

پرت  اطیدستش را رها کرد و انها توانستند او را به ح ادیاموس با فر. انگشتان اموس زد يکه با چراغ قوه اش رو

که  ییدرست جا یو صندل دیخودشان را کنار کش عیسر ثیپرتاب شد، ف رونیبه ب یداخل خانه صندل زا. کنند 

که دور گردنش گره زده  ییبا دستها یکه اسکات یدر حال. شد  میقبل نشسته بودند افتاد و دو ن هیانها چند ثان

ومقابل  دیپدرش کش يکهنه  ونیامخودشان را به سمت ک د،یخز نیزم يارام ارام رو د،یکشیم نییبود، او را پا

 .شد  یمخف نیماش يجلو يکهایالست

. کند  دایان پ يبرا یمنطق یحیکرد توض یشد و سع رهیکه درحال اتفاق افتادن بود خ یبه کابوس مدهوش

ظروفشان .  کردندیو لباسها، ظرف وظروف در هوا پرواز م شدندیپرت م رونیداشتند از پنجره به ب لشانیوسا

 رونیظروف غذا از پنجره ب ازپر  يکشو.  دادیتق تق صدا م نیبرخوردشان با زم نیهم يبود، برا یکیپالست

 :که گفت  دیرا شن یقیعم يصدا ثیف.برق زدند  س،یپل ينهاینور ماش ریشد و ز ختهیر
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 "بمونه  یاون تو باق یچیه خوادیدلم نم... رونیب دیزیرو بر زیهمه چ "

 یمحافظت از اسکات يکه برا یدر حال ن،یزم يرو ثیف ،یدوست داشتن يبا شناختن ان صدا!  يگــــــــــر

پر قدرتش کنار  کلیکرد، با ان قد بلند و ه دایبود پ هستادیرا که ا ییجا عیسر. بست  خیاو را محکم گرفته بود، 

 رد،یرا بگ يگر يکرد بازو یاموس سع.بود  ستادهیکرده بود، ا پایچل نهیس يکه دستانش را رو یکالنتر در حال

 :زد  ادیهم زمان فر

 " یکار رو با ما بکن نیا يتو حق ندار "

 :اموس گفت . را از خود دور کند، پس زد  یبخواهد سگ سمج کوچک نکهیاو را درست مثل ا ،يگر

که  ي؟ تو اصال رحم ندار یمعلولم چ ي؟ پسر کوچولو یبچه هام چ!  یکن رونیما رو ب یتونینم ینصف شب "

 "؟ یکنیرفتار م یشکل نیپناه ا یب يبچه  هیبا  يدار

 : دیغر يگر

جمع  د،یبا خودتون ببر دیخوایرو که م يزیهر چ. بودم  يجد د،یکن یرو خال نجایبهتون گفتم تا شب ا یوقت "

 " زنمیم شیمونده باشه، ات یباق نجایا يزیاگه چ گهیساعت د میچون ن د،یکن

 :و گفت  دیپر رونیب ن،یدو ماش انیاز پناهگاه امنش م يجود

 "لباسهام  "

 يبود، به کنار گرانیاگر مال د داشت،یکرد، لباسها را برم دنیشروع به دو اطیشده در ح ختهیر لیوسا انیم

 .  انداختیشانه اش م يمال خودش بود، رو یو وقت کردیپرت م

 هیاسباب و اثاث. بود، بلند شد  زانیهنوز از او او یکه اسکات یاش گرفته بود، در حال يدیکه از ناام یبا قدرت ثیف

توانست . بودند که انها داشتند  يزیتمام چ لیان وسا یبجز اشغال نباشد ول يزیچ ،يگر يانها، ممکن بود برا

. بردارد، باز کند  نیخم شود و چند تکه لباس از زم اندکه بتو يرا از دور گردنش، به اندازه ا یاسکات يدستها

بود، مهم هم نبود،  یان لباسها متعلق به چه کس دانستینم.اموس پرت کرد  يکهنه  ونیلباسها را پشت کام

 .داد  یرا نجات م لشانیسامقدار ممکن از و نیشتریب دیبا

را گرفته بود،  شیدست و پا يجلو یاسکات نکهیبا ا. بود و قصد رها کردن نداشت  دهیچسب شیبه پاها یاسکات

 :زد ادیمضطرب فر ییاموس را گرفت، تکان داد و با صدا يبازو ثیف

 " ونیپشت کام میرو جمع کن لمونیکمک کن وسا...  نستایوا نجایا يجور نیهم "

 :زد  ادیانداخت، فر نیزم يرا هل داد و رو ثیف اموس،
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 "!احمق  يکوچولو يبکنم، هرزه  دیبا کاریچ یالزم نکرده بگ "

. حس شده بود  یاز شدت استرس ب. بلند شد  عیرا حس کند، سر دشیجد يهایخراشها و کبود نکهیبدون ا ثیف

خانه را  لهیکار تخ سها،یپل. دادند  یو فحش مخوردند  یمست تر از اموس بودند، تلو تلو م ،یحت شیبرادرها

 . کردندیرا تماشا م شیبودند و نما ستادهیا يتمام کرده بودند، همه کنار

 "!کمکم کن  يجود "

 :گفت و ادامه داد  کرد،یم هینکرده بود و داشت گر دایرا پ شیکه لباسها ،يبه جود ثیف

رو  ییتمام لباسها.  میکنیرو سوا م زیبعدا همه چ. زمان ممکن، جمع کن  نیدر کمتر ،یتونیرو که م يزیهر چ "

 "که مال خودتم در امانه  یشیمطمئن م ينجوریجمع کن، ا رسهیکه به دستت م

هر دو دختر شروع .کند  يرا مجبور به همکار يتا با گفتنش جود دیرس ثیبود که به ذهن ف يزیتنها چ نیا

سخت تر از هر  ثیف.  کردندیجمع م دیرسیرا که به دستشان م يزیهر چ.  طایدر اطراف ح دنیکردند به دو

کرد که  یحرکت م عیسر درانق شد،یراست م شد،یخم م فش،یبدن نح.  کردیاش کار م یدر زندگ يگریزمان د

با  د،یرسیم ثیراه افتاده بود و هر وقت به ف انیگر یبا چشمان ثیبه دنبال ف. به او برسد  توانستینم یاسکات

 . گرفتیاو را م فشیکوچک کث يدستها

ربات داشت  کیمثل . توانست فکر کند  ینم داد،یفکر کردن نم ياز کار افتاده بود، به خودش اجازه  مغزش

 دهیکه متوجه دست بر سهایاز پل یکی. متوجه نشد  یحت ثیو ف دیکاسه شکسته دستش را بر کی کرد،یحرکت م

 :ت گف یزمخت ياو شده بود، با صدا ي

 " ادیدستت داره خون م. بچه  ر،یبگ "

 .واقعا بداند چه گفته از او تشکر کرد  نکهیبدون ا ث،یف. بست  ثیرا دور دست ف یدستمال و

و  کندینازك لباس خوابش عبور م ياز پارچه  نهایاز ان بود که متوجه باشد، نور چراغ ماش جتریو گ گناهتریب

او .  زدیم رونیاز بدنش ب یحالت، بخش متفاوت رییو با هر تغ شدیخم و راست م.  دهدیبدن جوانش را، نشان م

مثل  شیپر پشت و بلندش که دور شانه ها ينور ان چراغها، با وجود موها ریز یفقط چهارده سال داشت ول

تر،  رهیت و چشمانش را دادیرا برجسته تر نشان م شیها که گونه ها هیبود، با وجود سا ختهیاتش ر يشراره ها

 .نداشت  یتیاهم گریسن د
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که فقط با قدم زدن،  یبود، همان زن نیبه رنه دول ثیف ياز اندازه  شیشباهت ب امد،یکه به چشم م يزیچ

 یکس قایدق ثیف کرد،ینگاه م ثیبه ف يمرد یدر واقع وقت. خود کند  یاز مردها را از خود ب ياریبس توانستیم

 .بلکه رنه بود  کردندینبود که نگاه م

 ریخشم هنوز انجا بود، هنوز سرد بود و داشت او را تسخ. کرد  یبود و حوادث را تماشا م ستادیساکت ا يگر

با وجود .  خوردیبهم م کردند،یم دیو تهد دادندیحالش از اموس و پسرانش که تلوتلو خوران فحش م.  کردیم

اموس . شان گرفت  دهیفقط ناد يربکنند، پس گ ییراس اوهیبجز  يکالنتر و سربازانش، جرات نداشتند کار

 یرا مشت کرد ول شیکم مانده بود از کوره در برود، دستها يهل داد، گر نیزم يدختر کوچکش را رو یوقت

 .خوش را کنترل کرد  يباشد، بلند شد و گر دهید یبیاس نکهیبکند، به نظر بدون ا ياو کار نکهیدخترك قبل از ا

را جمع کنند  ازشانیمورد ن اءیاش نیمهمتر کردند،یتالش م رانهیکردند و دل یدر اطراف حرکت م عیدختر سر دو

را که دخترها جمع  یلیوسا.  کردندیم یاحمقانه شان را سر دختر ها خال يدیو ناام تیمذکر، عصبان يها نیدول. 

قادر نخواهد بود  يا یبچه عوض چیه گفتند،یم.  کردندیپرت م نیزم يو رو گرفتندیکرده بودند، از دست انها م

چون انها قصد نداشتند  دانستند،یرا اتالف وقت م لیجمع کردن وسا. کند  رونیخودشان ب يانها را از خانه 

مست  یِرجز خوان انیثمرش، م یتالش ب یالتماس کرد تا کمکشان کنند ول ،يدختر بزرگتر، جود. بروند  ییجا

 .انها گم شد 

و  کردیزمانش را سر قانع کردن انها تلف کند، ساکت و ارام به جلو و عقب حرکت م نکهیاکوچکتر، بدون  دختر

 يچشمها. بود، به ان اشوب سروسامان بدهد  دهیکوچک برادرش که به او چسب يرغم دستها یداشت، عل یسع

نکه دلش بخواهد محو ان یبدون ا.  کردیطور داشت دنبال ان دختر حرکت م نیهم لش،یبرخالف م ،يگر

اطراف را نگاه  یوقت يگر کرد،یدخترك با سکوتش داشت توجه ها را به سمت خودش جلب م. زیبایی شده بود 

 . او بودند  يهم در حال تماشا سهایپل شتریکرد متوجه شد ب

ال به شکل غریبی حس کند، نه در ح يتابش نور باعث شده بود گر. بالغ بود  یبیبه شکل عج دخترك،

که پدرش را از او گرفته بود، باعث کناره  یهمان زن. است  نیرنه دول يدخترش که در حال تماشا يتماشا

و داشت از بدن دخترش،  دبو نجایحاال دوباره ا... باعث مرگ خواهرش  بایمادرش شده بود، و تقر یذهن يریگ

 . کردیمردها را از راه به در م

که  انشیعر يشانه ها يرو ثیبلند و قرمز رنگ ف ي رهیت يموها. فضول  ارزان بود و یلوندتر بود ول ،يجود

 يزیبزرگتر از چ داد،یبزرگتر از سنش نشان م. در حال رقص بود  شد،یم دهیانها د يلباس خواب رو يفقط بندها
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.  کردیشب، حرکت م یکیدر تار یارام بهبود از مادرش که داشت  یالینبود، تجسم خ یواقع.  دانستیم يکه گر

 .رقص ارام بود  کیحرکاتش درست مثل 

انها  يهمه . دیکرد و همان پاسخ را در چشمان تک تکشان د سهایبه پل یاز خودش به هم خورد، نگاه حالش

 .دندیکشیتا ان حد کوچک، خجالت م يان هم نسبت به دختر ،یوانیح یحس نینچنیاز خودشان، به خاطر ا دیبا

 ،یگوزن وحش کیکردن او به  لیتبد يمونث، برا نیدول کیاز سمت  يباد.د او هم درست مثل پدرش بو خدا،

بود و محو  ستادهیمرده بود و او انجا ا ن،یامروز به خاطر رنه دول بایتقر کایمون. بود  یکاف ،يریجفت گ ياماده 

 .شده بود  نیدختر رنه دول

 يکهنه ا ونینه، نه سمت او، سمت کام. بغل لباس در اغوشش داشت به سمت او امد  کیکه  یدر حال دخترك

. نگاهش مرموز و پنهان بود . افتاد  يبه گر يلحظه ا يسبز رنگش برا يگربه ا يچشمها. که پشت سر او بود 

دست داشت، از  تشیعصبان يرا که رو یفینگاه دخترك باعث شد، همان کنترل ضع. زد  عتریسر ينبض گر

 خواستیدلش م. زد  رونیکننده ب رانیو یبا شدت تشیسرش اوار شد و عصبان يتمام اتفاقات ان روز رو. بدهد 

 :گفت  قیخشن و عم يبا صدا يتر شدن دخترك، گر کیبا نزد. او زجر بکشند  يهم به اندازه  نهایدول

 " یاشغال هیتو  "

نگاه نکرد،  يبه صورت گر. بود  زانیاو شیبرادرش هنوز از پاها. زد  خیبود،  ستادهیکه ا ییهمان جا دخترك

 :تر کرد  یرا عصبان يخطوط صاف و خالص چهره اش، گر. شده بود  رهیبه جلو خ میمستق

وقت  چیه گهیو د نیگمش شیاز پر...  یدزد الکل هیبدکاره است، پدرت  هیهمه خانواده ات اشغالن، مادرت  "

 " نیبرنگرد

 

 

 ششم  فصل

 .بازگشت  انایلوئز سکات،یبه پر يهارد نیدول ثیسال بعد، ف دوازده

 کردیبازگشت فکر نم يبرا لشیبجز دل ،يگرید زیچ چیبه ه. بود  ثیراه ف قیرف يباتون روگ به بعد، کنجکاو از

به ندرت از ان شهر کوچک  کرد،یم یزندگ سکاتیدر پر یوقت نکهیا يبرا. اشنا نبود  شیجاده برا زیچ چیه. 

را به حال و ان دختر کوچک را به زن  هدر مورد جاده ها، گذشت يخاطره ا چیه نیهم يبرا. امده بود  رونیب

 . کردیوصل نم یکنون
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خانه ها به هم  یگذشت، وقت داد،یرا نشان م سکاتیشهر پر يکه ورود ییاز کنار تابلو نکهیبه محض ا یول

و  نیخود را به پمپ بنز يدرختان بلند جنگل جا دید یشدند، وقت دایو کوچه ها هو اابانهیتر شدند، خ کینزد

شهر و  یاصل دانیشدنش به م تر کیبا نزد. دردناك درونش شروع به رشد کرد  یمغازه ها داده اند، تنش

ها مثل  نیماش. شد  دتریاضطرابش شد _داشت  ادیدرست همان طور که به  _قرمز رنگ  يساختمان دادسرا

گذاشته شده بود  رمردهایپ يبرا ییمکتهاین دانیوسط م. پارك شده بودند  دانیهمان موقع ها در گوشه و کنار م

 .نندیدرختان بنش ي هیسا ریگرم تابستان، ز يتا بتوانند در روزها

 گرید يها یاز بعض يکه خبر یشده بودند در حال ياز ساختمانها نوساز یبعض. کرده بود  رییتغ زهایچ یبعض

. اضافه شده بود که بدون شک کار کلوب زنان بود يدیگل جد يدادسرا، باغچه ها دانیبه هر گوشه از م. نبود 

 . دادندینشان م يخندان و بنفش رنگشان را به هر عابر يبنفشه، صورتها يگلها

به چشم  شتریها ب یمیفقط باعث شده بود قد ،یجزئ راتییتغ. مثل سابق بود  زیقسمتها، همه چ شتریدر ب یول

فرمان شروع  يرو شیدستها. سخت کرد  ثیف يرا برا دنیشد و نفس کش شتریاش ب نهیدرد درون س.  ندیایب

 . انهخــــــــ. تمام وجودش را گرفت  نیریش یبرنده ول یحس.کردند  دنیبه لرز

پارك،  یخال يجا کیا در کم، ان ر یبا سرعت. را نگه دارد  نیمجبور شد ماش ثیانقدر برنده بود که ف حس

ارام  يمجبور شد برا.  دیتپ یاش م نهیوار درون س وانهیقلبش داشت د. پارك کرد  ،يمقابل ساختمان دادگستر

دوازده  کردیکه فکر م يا شهیر ت،انتظار نداش. را نداشت  نیانتظار ا. بکشد  قیکردن خودش چند نفس عم

دوباره  یمسئله او را شوکه کرده بود، به او روح نیهم. به خود بکشد  نیچن نیشده، او را ا دهیبر شیسال پ

به زور تا  نهایدول نکهیبداند بعد از ا خواستیم. بود  دهینکش نجایاو را به ا يبجز کنجکاو زیچ چیه. بود  دهیبخش

دش جوانه زده که در وجو یحس تعلق نیا یول. افتاد  یچه اتفاق قایاسکورت شدند، دق سهایشهر توسط پل رونیب

 .زد یرا کنار م شیبود، کنجکاو

. تعلق نداشت  نجایاو واقعا به ا کرد،یم یزندگ نجایا یوقت یحت. تعلق ندارد  نجایبه خودش گفت، او به ا ثیف

 ینظر م ریاو را ز نیشاه کیدرست مثل  شد،یشهر م ياز مغازه ها یکیهر موقع وارد . فقط تحمل شده بود 

کار نه  نیا.  دزددینشده باشد، م خیم نیزمرا که به  يزیهر چ نیدول کی دانستند،یهمه م نکهیا يبرا. گرفتند 

 .شدن، که تحمل شدن بود  رفتهیپذ

. داده بودند  صیرا خانه تشخ نجایو احساساتش ا زشیغرا. قلب او نداشت  يرو يریتاث چیمسئله، ه نیا دانستن

تولد مثل  يبود که از لحظه  يدرست مثل نشانه ا. بود  ایدن گرید يمتفاوت از هر جا ،يرنگارنگ و قو يان بو
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و  کردیرا حس م ییایو عرض جغراف طولژرف ان  ریسلول به سلول بدنش تاث. مهر در مغزش زده شده باشد 

نداشت  سکاتیاز پر یامده بود، انجا بزرگ شده بود، خاطرات خوب ایبه دن سکاتیدر پر.  دانستیانجا را خانه م

او .  دیکشیاز وجودشان اگاه نبود، به سمت خود م یحت ثیکه ف ،ینامرئ يسمانهایشهر او را با ر نیهنوز ا یول

اش را بسازد  ندهیرا ارضا کند، بعد دفتر گذشته ها را ببندد و ا شیکنجکاو خواستیم قطاو ف.  خواستیرا نم نیا

. 

انگار که  سوخت،ید، هنوز داشت درون مغزش مالرد زده بو لیرو يکه گر یحرف. او اسان نبود  يبرا برگشتن

درد  یول شدیم يفکر کند، سپر يبه گر نکهیروزها، بدون ا یگاه.  شیبوده باشد، نه دوازده سال پ روزید نیهم

پر رنگتر هم  یخاطرات را حت ازگشت،ب. بود  ثیف یشگیهمراه هم. انجا  یتحت کنترل ول _انجا بود  شهیهم

 . یاشغال هیتو :  افتیکه درون سرش انعکاس  دیرا شن يگر يکرده بود، صدا

 شیها هیاش بود، به درون ر یرا که مملو از خاطرات کودک ینیریسبز و ش يبو.  دیو لرزان کش قیعم ینفس

درست مثل  یکه زمان یبه خودش اجازه داد تا به محل.کرد  یرا بررس دانیبدون عجله م نباریارامتر شد، ا.  دیکش

 . ردیشناخت، خو بگ یکف دستش م

داشت که از  ینیتریسخت افزار، و يمغازه . شده بودند  يبازساز دان،یاطراف م يتجار ياز ساختمانها یبعض

بود،  پید یلیرا که قبال مال د ییمک دونالد جا. یسنگ و درخت سدر ساخته شده بود با دو در ساده و روستائ

 .الردهاست  لیحاضر بود شرط ببندد مال رو ثیزده شده بود، که ف دیبانک جد کی. اشغال کرده بود 

 یعنی کردند،یتکرار م کنند،یها م بهیکوچک با غر يکه مردم شهر ها يو همان کار گذشتندیاز اطرافش م مردم

هم از انها نداشت  يانتظار ث،یف. شناختیکس او را نم چیاما ه. شدندیو رد م کردندینگاهش م يبا کنجکاو

 لیپناه تبد یکودك ب کیرا از  دشاو خو. کرده بود لیزن تبد کیکودك به  کیت دوازده سال او را از گذش.

قرمز و پرپشتش که  يبا موها ،یعال يرنگ، با تن خور یدر ان کت و دامن کرم. زن توانمند کیکرده بود به 

 يزیچ چیشده بود، ه دهیپوش یافتاب نکیکه با ع یسرش جمع شده بودند و با چشمان يباال يبه شکل ماهرانه ا

 . ندازدیب نیرنه دول اد،ینبود که مردم را  ثیدر وجود ف

خود گناه، گناهکار بود  ياز اتفاقات به اندازه  یلیرنه در مورد خ. بود  زیام هیباخودش فکر کرد، چقدر کنا ثیف

الرد فرار  لیرو يچون او با گا. بود  اهگنیشوند، ب رونیشهر ب نیها از ا نیکه باعث شد دول یدر مورد اتفاق یول

 .نکرده بود 
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را دوباره به  ثیبود که ف يزیانجام داده بود، چ يچه کار قایالرد دق لیرو يگا نکه،یدانستن ا يبرا يکنجکاو

 یدو روز بعد برگشته و با تعجب نظاره گر اشوب یکیکرده بود و  دایپ يدیدوست دختر جد....بود دهیکش سکاتیپر

 ثیپوکر بود ؟ ف يبلند باال يباز کیمشغول  ایشده بود که با رفتنش به راه انداخته ؟ ان روز مست کرده بود 

او  یتیمسئول یب دیخواست در چشمان او نگاه کند و بگو یدلش م. با او روبرو شود  خواستیم. بداند  خواستیم

 .گران تمام شده  ثیف يچقدر برا

خاطرات دوباره به . دادسرا را دوباره از چشم گذراند  دانیه باشد، اطراف مداشت یهدف بخصوص نکهیا بدون

کرده  یباتون روگ رانندگ رونیتا ب.  دیخانواده اش بعد از ان شب ترسناك، از هم پاش. ذهنش هجوم اوردند 

 يو راس داخل وانت کهنه  کیخودش، ن نیاموس، داخل ماش. بودند  دهیخواب نیبودند و بعد داخل ماش

 . خودش يپر سروصدا نیبه دنبال انها، با ماش يخودشان و جود

 .خوابش برده بود  ثیف يپاها يرو یاسکات. بودند  يبا جود یو اسکات ثیف

 یاز خاطرات، به شفاف یبعض. وحشت بود و شرم  اورد،یم ادیکه به  يزیچ نیشتریب کرد،یگذشته که نگاه م به

از تخت و  رونیشدنش ب دهیکش س،یپل ينهایماش يکورکننده  ينورها. بسته بودند  خیدرذهنش  ستال،یکر

حس کند، چطور  توانستیم یتوقتها ح یبعض....  یاسکات ادیفر يصدا ن،یزم ياز خانه رو رونیپرت شدنش ب

حس  کرد،یوارد م ثیف يرا که از ترس با بدن کوچکش به پاها يفشار. او را گرفته بود  شیبا دستها یاسکات

بود  يانداخت، گر یم نیدردناك مرتب در ذهنش طن یخاطره اش، همان که با وضوح نیاما برنده تر.  کردیم

 . کردیفلج کننده به او نگاه م يریکه با تحق

 ادیرا به  یکیدر تار یرانندگ. را جمع کند  زشانیرقت انگ يایاش کرد،یتالش م دانهیداشت چطور ناام ادی به

بود و هر  افتهیها بسط  هیثان.عمر گذشته بود  کی ياو به اندازه  يبرا ینبود، ول یا هم طوالنانقدره. داشت 

 دهیبه باتون روگ رس یوقت یباشد، نه حت دهینداشت اصال خواب ادیبه . ساعت را داشت  کیحکم  شیبرا قهیدق

را در اغوشش  یشده بود و بدن گرم اسکات رهیسوخت به فضا خ یکه م ییبا چشمها. ساکت نشسته بود . بودند 

 رونیکه انجا نگه داشته بودند، ب ییانها را از پارك شهر، جا سیپل کی د،یبعد از طلوع خورش یکم.  دادیتکان م

 ی، تگزاس رانندگ) Beaumont( ومونتیبدون توقف تا ب. کرده بود و کاروان کهنه دوباره به راه افتاده بود 

کرده بود و هر شش نفرشان انجا  هیکرا یمهمانخانه، اتاق کیشهر، در  ينقطه  نیدر بدتراموس . کرده بودند 

 .سرشان بود  يباال یحداقل سقف. جا گرفته بودند 
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اگر چه، . درست مثل رنه که انها را ترك کرده بود . شده بودند و اموس رفته بود  داریهفته بعد، از خواب ب کی

 يو راس ته مانده  کیلحظات سخت، ن نیکردن ا يسپر يبرا. دش برده بود را با خو شیاموس حداقل لباسها

 .تا راس هم انها را ترك کرد  دیطول نکش يادیمدت ز. زده بودند  ادیها فر وانهیو مثل د دهیپولشان را ابجو خر

 کبارهیبه  یسال داشت و وقت جدهیاو فقط ه. را کرد  شیسع خورد،یم دیتمام تالشش را کرد، حقش را نبا کین

سبز  شیکه جلو یبیو غر بیاز سه خواهر و برادر کوچکش به گردنش افتاد، هر شغل عج ينگهدار تیمسئول

طول  ادیز یزمان. نبود  یکاف یفست فورد کمک خرج خانواده شد ول کیبا کار در  يجود.  کردیقبول م شد،یم

قرار  تیاز طرف دولت مورد حما یو اسکات يجود ث،یف. متوجه انها شد  ومونتیب یتا اورژانس اجتماع دینکش

بعد از . که او هم راحت شده بود  دیبگو توانستیم ثیف یاقدام دولت اعتراض کرد ول نیبه ا یکم کین. گرفت 

 .  دیرا ند کیوقت ن چیه گریان روز د

حالت  نیبهتر.  خواستیرا نم یاسکات یقبول شوند و کس یبزرگتر از ان بودند که به فرزند خواندگ يو جود ثیف

حالت،  نیبهتر. کند  ينگهدار یبتواند از اسکات ثیخانه مراقبت بود، تا ف کیشدن در  رفتهیانها پذ يممکنه برا

خانه مراقبت فرستاده شد،  کیبه  يجود.  ثیف يهم بد نبود، حداقل برا يحالت بعد یول فتاد،یانها اتفاق ن يبرا

از  یافتاد ول ثیبه گردن ف یاز اسکات ينگهدار يتهایتمام مسئول. گرید يبه خانه ا یو اسکات ثیکه ف یدر حال

محسوب  يبار شیبرا کرد،یداشت از او مواظبت م یامدن اسکات ایدر هر صورت از روز به دن ثیکه ف ییانجا

که  یکار کرد تا سر قول یبه سخت ثیو ف رفتیپذیم دیبود که با یشرط نیبا هم بمانند، ا خواستیاگر م.  شدینم

 . ستدیداده بود، با

خودش را واقعا،  ثیف. بماند ودوبار جابجا شد  يادیمراقبت، مدت ز يکدام از خانه ها چینتوانست در ه يجود

 ییزهایحاضر بودند تمام چ ینبودند ول يپولدار ي، خانواده ) Greshams(گرشامزها .  دانستیخوش شانس م

 يخانواده  کیکه  دید ثیعمرش ف دربار  نیاول يبرا. کنند  میرا که دارند با کودکان تحت حضانتشان، تقس

از مدرسه  یاشنا نبود، وقت شیبرا.  کردیرا جذب م یاسفنج ان زندگ کیاو مثل .  کندیم یمحترم، چطور زندگ

اگرچه  ثیف يلباسها. که در حال پختن بود  یشام يپر از بو يروبرو شود، با خانه ا زیتم يبا خانه ا گرددیبرم

که در  ییتا جا کردند،یم افتیدر ثیاز ف ينگهدار يکه از دولت برا یبا پول مزهاگرشا. بود  زیتم یارزان، ول

متوجه  ثیف.  کردیصدا نم "اشغال  نیدول "او را  یدر مدرسه کس.  گرفتندیرا مد روز م شیتوانشان بود، لباسها

چگونه  گذارند،یرا دوست دارند و به هم احترام م گریکه بزرگساالن ان همد يکردن در خانه ا یشد، زندگ

 .سرشار شده بود ب،یحس غر نیقلب گرسنه اش از ا. باشد  تواندیم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Parizad17: مترجم  -هووارد  ندایل  –بعد از آن شب 

wWw.98iA.Com ٧٢ 

شد  فتریچند مدت بعد، ضع یفقط قلب اسکات. بودند  دهینو خر يهایاسباب باز شیرا دوست داشتند و برا یاسکات

. را داشت  زیاخر عمرش فرا گرفته بود، ارزش همه چ يرا در روزها یکه اطراف اسکات ،يا یمهربان ث،یف يبرا. 

 یرنه ترکشان کرد، اسکات نکهیبعد از ا سمس،یکر نیاول. شاد بود  یهم که شده باشد، اسکات یمدت کوتاه يبرا

کند، ساعتها نشسته بود و با  يخسته تر از ان بود که بتواند باز نکهیبا وجود ا. شده بود  وانهید یاز خوشحال

 ثیف. ارام در خوابش، مرده بود  ه،یژانو. مانده بود  رهیخ سمسیچشمک زن درخت کر يبه نورها یخوشحال

 ،یصندل يکردن شبها، رو يشروع کرده بود به سپر نیهم يبرا ده،یفرارس یداحافظخ يکه لحظه  دانستیم

دست کوچک و . کرده بود  داریرا از خواب ب ثیف ش،ینفسها تمیدر ر رییتغ دیشا ،يزیچ.  یکنار تخت اسکات

قطع شد، دست  یبه شماره افتاد و بعد به ارام یاسکات ينفسها یگرفته بود، وقت شیرا در دستها یکلفت اسکات

 .کرد داریتا سرد شدن بدنش، دست او را رها نکرد و بعد گرشامزها را ب. هنوز در دستش بود  یاسکات

را تمام کرد، بالفاصله بعد  رستانیدب يجود. گرشامز گذراند مهربان  يسال کامل را با خانواده  4 بایتقر او

 یواقع يخانواده  يکامال تنها شد، تمام اعضا ثیف. نقل مکان کرد) Houston(ازدواج کرد و به هوستون 

با انها قرار  خواستندیکه مرتب از او م ییتمرکز کرد، درخواست تمام پسرها شیدرسها يرو. اش، رفته بودند 

 توانستیشده بود، که نم یحس و زخم یاش، انقدر ب یو تحوالت زندگ رییتغ ریتحت تاث. گرفت  دهیادبگذارد، ن

گرشامز، به او نشان داده بودند که ثبات و  يخانواده . فکر نوجوانها، رها کند یو ب جیگ يایخودش را در دن

 ياو تمام انرژ.  خواستیخودش م يبرا ثیبود که ف يزیچ قایدق نیو ا. باشد  نیریش تواند،یاحترام تا چه اندازه م

بعد از ساعتها درس خواندن، به عنوان دانش . اش کرد  یقبل یزندگ ياز خاکسترها يزیاش را صرف ساختن چ

 یول. ترك گرشامزها راحت نبود . گرفت  یلیبورس تحص یشد و در دانشگاه کوچک لیاموز ممتاز فارغ التحص

 نیدر ح. مجبور بود، انها را ترك کند ثیو ف کردیبه انها پرداخت نم ثیاز ف يبابت نگهدار یپول گریدولت د

با سخت کار  یمشکل ثیف. کند  نیوقت گرفت تا بتواند خودش را تام مهیدو کار ن رفت،یبه دانشگاه م نکهیا

 . دبو دهیاش ند یهم در زندگ نیبه جز ا يزیکردن نداشت، چ

شش ماه با هم .، شد ) Kyle Hardy( يهارد یارشد به نام کل انیاز دانشجو یکیاخر دانشگاه، عاشق  سال

 یمست خوشبخت یمدت کوتاه يبرا. باهم ازدواج کردند  ث،یف یلیبعد از فارغ التحص يقرار گذاشتند و هفته 

 ینه طوالن.  اوردیدوام ن ادیز اهایرو نیا یول.  وستهیپ قتیبه حق شیاهایکه باالخره رو شدیبود، داشت باورش م

 .مشترك کوتاهش  یر از زندگت
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.  کردیپول پس انداز م ندهیا يو برا کردیرا دکوره م یاپارتمان کوچک.  شدیمستقر م ش،یاهایدر رو شهیهم ثیف

. نرفت  شیپ خواستیم ثیاوضاع ان طور که ف یول.  شدیم نیخانه و دو ماش کیکه شامل، چند بچه،  يا ندهیا

 یکه وقت يداد، درست مثل کار امهاد نیمشروبات سنگ دنیبه نوش دش،یشغل جد يتهایرغم مسئول یعل یکل

 گشت،یداشت از بار به خانه برم یوقت. گران تمام شد  شیشب برا کیکار،  نیهم.  کردیدانشجو بود، م

شد، مقدار الکل موجود در خونش دوبرابر  یجسدش کالبد شکاف یوقت. پرت شده بود  نییاز پل به پا نشیماش

 .ان بود  یمقدارقانون

 تیریمدرك مد. را از نو ساخت  شیغصه خورد، بعد دوباره زندگ. دوباره تنها بود  ثیف ،یو دو سالگ ستیب در

اژانس  کیبه داالس نقل مکان کرد و در . گرفته بود یعمر کل ي مهیپول از ب يداشت و مقدار یبازرگان

درهوستون داشت و  ياز قبل شعبه ا. دو سال بعد اژانس مال خود او بود .... کرد  دایپ یکوچک، شغل یمسافرت

همانطور که خواسته بود، تجارتش . افتتاح کرد  واورلئانیدر ن يگرید يشعبه ا تش،یبه موفق مانیبار با ا نیا

 . کردیاستوار و محکم داشت رشد م

 کرد،یتصور م شهیکه هم يبه همان اندازه ا. بود  دهیسرا داشت، ر شیارزو شهیکه هم يبه ثبات اقتصاد باالخره

 اجیهم، به ثبات احت یبه لحاظ عاطف. اگاه بود  ش،یدر زندگ يزیو دردناك چ یخال ياو از جا یول. بود  یعال

که تا ان روز به خودش جرات  يمرد دو. شود  یبا کس کیرمانت يرابطه  کیوارد  خواستیدلش نم. داشت 

کار چقدر  نیهر دو به او ثابت کرده بودند که ا ،يهارد یالرد و کل لیرو يداده بود تا عاشقشان شود، گر

 .کند  دایانها را پ خواستیداشت و دلش م يخانواده ا ،ییجا رون،یاو هنوز، ان ب یول. خطرناك باشد  تواندیم

او را  ثیف. کردیم یاطراف شروپورت زندگ ییمادر رنه، جا یعنیبزرگش، داشت که مادر ادیصورتم مبهم به  به

 رند،یکردند با او تماس بگ یسع ،یاز طرف اورژانس اجتماع یدر تگزاس، وقت. بود دهید شیدر زندگ کباریفقط 

 یکمبعد از  ن،یهم يکارمند، برا يمحدودبود با تعداد  یسازمان، سازمان کوچک نیا. نکرده بودند دایاورا پ

شروع . داشت  يشتریهم مصمم تر بود و هم زمان ب ثیف. شده بودند میتسل عیقاعده، سر یدرهم و ب يجستجو

باالخره .نبود  ادیانقدرها هم ز دهایشروپورت، تعداد ارمست هیکرده بود به زنگ زدن به اطراف و شکر خدا، در ناح

 Jeanette(  دیگفته بود، جانت ارمست ثیکه به ف ابد،یپدربزرگش را ب يعموها تراز دخ یکیتوانسته بود 

Armstead(یپ یس یس یدخترش، به جکسون از م نیبزرگتر يشدن سرو کله  دای، درست بعد از پ 

)Jackson ،Mississippi (مکان داده  ریی، تغ . 
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د فرار کرده بود ؛ الر لیرو يرنه که با گا یول. دختر خانواده بود  نیمادرش، رنه، بزرگتر. خشکش زده بود  ثیف

خانواده اش بازگشته بود  شیپ ایهنوز با او بود  يباعث شود، رنه دنبال مادرش بگردد ؟ گا توانستیم یچه اتفاق

 نیاحتماال تمام ا يگا. فاصله انداخته بود  سکات،یزمان حال و ان شب وحشتناك در پر نیب يادیز ي؟ سالها

 .شده بود  رانیو و دهیاز هم پاش ثیف يخانواده  یکنار خانواده اش گذرانده بود، وقت یسالها را با خوشحال

به او زنگ زد و با کمال تعجب رنه جواب . کرد  دایمادر بزرگش را پ يبه اطالعات زنگ زد و شماره  ثیف

خودش  جانیرس و هبا ت. داشت  ادیمادرش را به  يهنوز صدا ثیبعد از گذشت تمام ان سالها، ف.تلفنش را داد 

الرد،  يرو يکرد تا در مورد گا جراتباالخره  ثیبعد ف یبود ول بیعج یمکالمه در ابتدا کم. کرد  یرا معرف

 .سوال کند 

 :حوصله گفته بود  یب رنه

.  دمیشنیبار بود که م نیمنم اول یفرار من و اون بهم گفت، ول يدر مورد، قصه  يجود ؟یچ يدر مورد گا "

هم  يکه گا دونهیکنم خسته شده بودم، خدا م یبوکس اموس باشم و تو اون کثافت زندگ سهیک کهنیاز ا گهید

خاله ات، . کردم  یمادرم زندگ بارفتم شروپورت و . بکنه، خوب منم رفتم  نبارهیدر ا يکار چیه خواستینم

 " دمیالرد رو ند لیرو يمن گا.  نجایا میماه بعد، ماهم امد کیو  کردیم یتو جکسون زندگ نجایا لما،یو

ظاهرا . به ذهنش هجوم اوردند يادیافکار ز. هضم کند  کجایبود،  دهیرا که شن ییزهایچ ينتوانست همه  ثیف

دو تا از  توانستیرنه م. نکرده بودند  ثیف افتنی يبرا یکدام تالش چیه یکرده بود ول دایمادرشان را پ يجود

که بودند، رها کند  ییبود انها را همان جا دهدا حیترج یبکشد ول رونیرا از خانه مراقبت ب شیبچه ها نیکوچکتر

 .سوال هم نکرد یدر مورد اسکات یمتوجه شد، او حت ثیف. 

هم  یمدت کوتاه يحداقل برا یبا رنه نرفته باشد ول دیشا. الرد وجود داشت لیرو يدر مورد گا يمرموز زیچ

را شکل داده  ثیف یشده بود، که زندگ یفتنش اغازگر اتفاقاتاو با ر. که شده خانواده اش را ترك کرده باشد 

 مهین کی ،یدر چهارده سالگ. افتاده  یتفاقچه ا قایگرفت بفهمد، دق میتصم ثیف جان،یو پر از ه ریمتح. بودند 

 نکهیا يبرا.  کردیم یانداخته بودند و از همان شب داشت با درد زندگ رونشیتکه اشغال ب کیشب، درست مثل 

 .داشت تا اخر قصه را بداند  اجیحرکت کند، احت ندهیبه ا ياند دفتر گذشته ها را ببندد و روبتو

.  کردیاوار خاطرات مانده بود و داشت زمان را تلف م ریدادسرا پارك کرده، ز دانیدر م. بود  نجایحاال ا و

 .داد  رییاو را تغ یکه زندگ یهمان روز مهم. سخت باشد  دیالرد ان روز کجا بود، نبا لیرو يگا نکهیا دنیفهم
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صبح ان روز به باتون . است که شب بتواند انجا بماند  ییکردن جا دایبکند، پ دیکه با يکار نیکرد، اول فکر

عصر شده بود . امده بود سکاتیکرده و به پر هیکرا ینیماش ش،یادار يروگ پرواز کرده بود و بعد از انجام کارها

در  ییجا توانستیاما اگر م دیکشیطول نم ادیکه به دنبالشان بود، ز ییزهایچ دنیفهم. خسته بود  ثیفو 

بازگشت به باتون روگ را  ریمجبور شود دوباره مس خواستینم. کند، بهتر بود  دایماندن پ يبرا سکاتیپر

 . کند  یرانندگ

خاطرات . "روبن "اش نوشته شده بود  یکارت پرسنل يساله که رو 50بود حدودا  يهتل، مرد رشیپذ يمتصد

روبن . زد  رونیخاطراتش ب انیبا اسم کوچک، از م یهماهنگ يبرا یخانوادگ یو رو شدند و نام ریدوباره ز

 ثیف يکارت اعتبار زدن،حرف  نیدر ح. او همکالس بود  ياز دخترها یکیبا  ثی، ف) Reuben Odel(اودل

 یجینام را ثیف.  اوردیبه خاطرش ن يزیچ ،يهارد يد ثیف یول. به نام او کرد  يا را گرفت و نگاه کنجکاوانه

 .و حاال معلوم بود که او را به خاطر نخواهد اورد  دانستیرا نم ثیاحتماال ان زمانها هم روبن، نام ف ینبود ول

 :دراز کرد و گفت  ثیبه سمت ف يدیکل

 " کنهینم تتونیصدا اذ ينجوریا. پشت باغچه است و دور از جاده  دم،یرو بهتون م 12اتاق شماره  "

 :با لبخند گفت  ثیف

 "ممنون  "

چند بار پلک  ثیروبن، در برابر لبخند ف. در اورد  ش،یمربوط به کارت اعتبار شیف يامضا يرا، برا نکشیع بعد

 . شدیظاهرش رفته رفته داشت دوستانه تر م. زد 

 يندیدر اتاقش را باز کرد، به شکل خوشا یوقت. اتاق شماره دوازده پارك کرد  يجره را مقابل پن نشیماش ث،یف

قرار داشت با  یدوست داشتن يزیو م یدر صندل کینزد. هتل ها بود  شتریاتاق بزرگتر از اتاق ب. تعجب کرد 

 زیم کیو با قرار داده شده بود  گوشه کیکه در  یونیزیداشت با تلو یکمد بزرگ. پشت سرشان  یتخت بزرگ

لباس وجود  رییتغ يدو اتاقک برا. گذاشته شده بود یبهداشت سیبه سرو کینزد يگرید يکار که در گوشه 

به  یمعمول یبه دنبال وان. به هم برخورد کنند، اماده شوند  نکهیبدون ا یبه راحت توانستندیداشت که دو نفر م

که حمام نکرده بود  ییاز انجا. ییکشو يبزرگ با درها دید یدوش نیکاب تظارشبرخالف ان یحمام نگاه کرد ول

 يتر از هتلها یهتل کوچک دوست داشتن نیدر کل ا. حمام وجود داشت، خوشحال بود  يبرا ییجا نکهیاز ا

 .بود  یمعمول
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که  یتا وقت. رفت شیاورد وسراغ نقشه ها رونیب فشیکه با خود اورده بود را از ک یو تنها لباس یشیار لوازم

 يشهر ها. بود  یسخت م دیکه دنبالش بود، نبا يزیکردن چ دایپ شناخت،ینم نیاو را به عنوان دول یکس

مستقالت  شتریبود، درست مثل ب االرده لیقلبا و روحا متعلق به رو سکاتیپر. دارند  يقو يکوچک حافظه ا

 .که به انها تعلق داشت  سکاتیپر

گذشته بود  يکردن روزنامه ها یجلب توجه کند، رفتن به کتابخانه و بررس نکهیراه، بدون ا نیراحتتر احتماال

کوچکش بازگشته و تجارتش را از سر  ییالرد از ماجراجو لیرو ياگر گا. در خبرها بودند  شهیالردها هم لیرو.

 .کند  یرا بررس يادیز ينبود که شماره ها یاجیبه نام او احت دنیرس يبرا ثیگرفته باشد، ف

ان امده بود، وقت  يکه برا يانجام کار يساعت برا کیاز  شتریبه ساعت کرد و متوجه شد احتماال ب ینگاه

در تابستان، .  شدیداشت، ساعت شش بعد ازظهر بسته م ادیکوچک به  يکه در مورد کتابخانه  ییتا جا. ندارد 

غذا .داشت  ییتهایاولو یگرسنه بود ول.وجود نداشت  رییاحتمال تغ سکات،یمثل پر یان هم شهر کوچک

 .کتابخانه، نه یمنتظر بماند ول توانستیم

وقت به  چیه کرد،یم یزندگ سکاتیپر یوقت. انتخابگر باشد  توانستیحافظه هم م یبود که حت بیعج شیبرا

 ادیمکان مسافرخانه را به .  زدیاورد به کتابخانه سر م یبه دست م یهر موقع فرصت یمسافرخانه نرفته بود ول

اورد، دنبال ادرس  رونیکتاب کوچک تلفن را از کمد ب.  اوردینم ادیاز کتابخانه به  يزیکه چ یشت درحالدا

رفت و به  نشیسراغ ماش. را برداشت  شیها دیو کل فیک.اورد  ادیبعد مکان کتابخانه را به  قهیگشت و چند دق

با  دیبه انجا رس ثیف یوقت یداشت ول قبال کتابخانه، پشت پستخانه قرار. کرد  یرانندگ سکاتیسمت مرکز پر

 .شد  دیاامساختمان مورد نظرش، ن دنیند

درشت نوشته  یساختمان نوسازِ کنار پستخانه، با حروف يرو.  دیکش یاز سر اسودگ یبه اطراف کرد و اه ینگاه

قبل  يان از سبکها يمدرن نبود، به جا ياز معمار يدر ساختار، ساختمان، خبر.  سکاتیشده بود ؛ کتابخانه پر

در  دیقرمز رنگ با چهار ستون سف یروانیش فدوطبقه با سق یساختمان. استفاده شده بود  کایامر یاز جنگ داخل

 نگیدر پارک نیچرا که فقط سه ماش از،یاز مقدار ن شتریپارك وجود داشت، احتماال ب يبرا يادیز يجا.  رونیب

به طرف در دوقلو حرکت . را به چهار رساند  نهاید و شمار ماشساختمان پارك کر يجلو عیسر. پارك شده بود 

. که در مورد ساعات کار کتابخانه حق با او بوده  دادیسمت چپ نصب شده بود، نشان م در يکه رو ییتابلو.کرد 

 .عصر  6صبح تا  9
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شد و  کیاو نزد زیبه م ثیف. اشنا نبود  ثیف يبود، کوچک، فربه و پر حرف، که حداقل برا یدار، زن کتابخانه

 :بلند شد و گفت  زشیزن از پشت م. کند  دایگذشته را پ يسالها يروزنامه ها تواندیکجا م دیپرس

 لهایکروفایم دمی؟ نشونت م يگردیم یبخصوص خیدنبال تار. شده  لیکروفایاالن م زیالبته همه چ...جا  نیهم "

 " یبا اسکنر کار کن دیشدن و چطور با يچطور طبقه بند

عقب تر هم برگردم  یالبته ممکنه الزم بشه که کم. شروع کنم  شیاز ده سال پ خوامیم.  شمیممنون م یلیخ "

" 

الرد  لیرو ياقا د،یساختمون جد نیتو ا دمیامد یوقت یبود ول شیالبته تا چند سال پ.  ستین یاصال مشکل "

 "راحتتر شده  زیحاال همه چ یبود ول قهیواقعا عت یقبل ستمیس. بشه  لیکروفایم دیبا زیاصرار کردند که همه چ

 "الرد ؟ لیرو ياقا "

پس . به گوش برسد  یمعمول شیتن صدا شد،یکرد برخالف قلبش که داشت از جا کنده م یو سع دیپرس ثیف

 :کتابخانه دار گفت . برگشته بود  يگا

که  ياون به همون اندازه ا...  يگر....  _شیتمام پر _خونواده عمال صاحب شهرن  نیا...الرد  لیرو يگر "

 " هیامکانش هست، مرد خوب

 : دیکرد و پرس یکوتاه مکث

 "؟یینجایاهل ا "

فوت،  يها یاگه نیگفتم، ب. کردن  یاسباب کش نجایبچه بودم، خانواده ام از ا یوقت.  شهایوقت پ یلیخ "

 یاما وقت.  میدر طول سالها کم کم ردشون رو گم کرد. پدر و مادرم بگردم  يدنبال پسرعمو و دختر عموها

 "امده  نسرشو ییچه بال نمیکنجکاو شدم بب ،یخانوادگ يشروع کردم به نوشتن شجره 

ها  لیکروفایم نیکه از ا یکسان. مجبور شده بود بسازد، چندان هم بد نبود  کبارهیکه به  یحیعنوان توض به

را  نیا ثیف اتیحداقل تجرب. گشتندیم شانیخانوادگ يبودند که دنبال شجره  يمعموال افراد د،کردنیاستفاده م

 .که به هدف زده  دادیصورت زن کتابدار نشان م يدرخشش رو.  دادینشان م

اگه ) . Carlene DuBois(هستم سیمن، کارلن دوبو. یکن داشونیپ یبتون دوارمیام. زمیعز ،یموفق باش "

 "يساعت وقت دار کیکمتر از  م،یبندیم 6ما ساعت . صدام کن  یداشت اجیبه کمک احت

 " کشهیطول نم ادیز "
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احتماال انها بعد از . اوردین ادیرا به  یکس یگشت، ول شیدر پر سیدوبو یدر ذهنش به دنبال نام خانوادگ ثیف

 .امده بودند  سکاتیبه پر نها،یننگ اور دول ییجدا

را  سکاتیهفته نامه پر يصفحه به صفحه . لهایشد، شروع کرد به چک کردن فاتنها  نکهیبعد از ا بالفاصله

کرد،  دایپ يچند مقاله در مورد گر. کرده بودند، شروع کرد  رونشانیب سکاتیکه از پر یخیاز تار. کنترل کرد 

به او کمتر  شیدایو ش یفتگیان شب از ش داگر چه بع. نتوانست  یول ردیشان بگ دهیتمام تالشش را کرد تا ناد

دندان خراب هنوز  کیدر ذهنش درست مثل  يگر ریتصو. هرگز نتوانسته بود او را فراموش کند  یشده بود ول

 . کردیاو را نگران م یو گاه کردیدرد م

 دهیکه نام او را د يدیکوتاه امد و به اسال دانهیخواست نگاه کند، ناام یکه در ذهنش مدام از او م ییصدا دربرابر

را به  نکاریمعموال ا _نوشت  ینم يزیالردها چ لیرو يها ییوقت درمورد رسوا چیهفته نامه ه. رگشت بود، ب

 يکنجکاو يذهنها يخانواده برا یاتفاقات معمول ریسا یول _سپردند یاورلئان م ویباتون روگ و ن يروزنامه ها

شد  یم سکاتیپر يشامل همه  نیکه ا شد،یدر مورد انها بدانند، شرح داده م يزیچ خواستیکه دلشان م

 يمقاله سوم، در صفحه . انجام داده بود  يبود که گر ییکوتاه اول، در مورد کارها يدو مقاله  يمحتوا.

 .که خوانده بود، مجبور شد با تعجب ان را دو بار بخواند  یکلمات كدر يبرا ثیبود و ف ياقتصاد

امور  اریالرد که اخت لیرو يگر... ":  ندیتوانست بب یدر مقاله نم یمعمول ریغ یحت ایخطرناك  زیکس چ چیه

 "... هیخانواده را به دست گرفته بر عل یمال

را در دست داشته باشد، هر  زیهمه چ اریاخت توانستیم ي؟ گا کردیرا م نکاریا دی؟ چرا با یامور مال اریاخت گرفتن

سه هفته بعد  بایاگوست، تقر 5. هفته نامه کرد  خیبه تار ینگاه کوتاه ثیف.به او تعلق داشت  زیچه باشد همه چ

 افتاده ؟  یچه اتفاق.از ترك رنه 

امده بود  سکاتیبه پر.شد  رهیخ یخال يداد و به صفحه  هیتک شیرا خاموش کرد، به صندل لیفا کرویم دستگاه

 رفتیم شیبود، داشت پهمان طورکه قبال  زینکرده، همه چ رییتغ زیچ چیه دیدیتا دفاتر گذشته را ببندد و حاال م

زود  یلیبود و خ یبزرگ یهمه خوشحال يبرا االانها، احتم یخال يجا. تنگ نشده بود  نهایدول يدلش برا یکس. 

برگشت، متوجه شده  سکاتیدوباره به پر یوقت. قادر نبود فراموش کند  ثیف یول. انها را فراموش کرده بودند 

شهر  نیتوانست در عوض ا یاورد، او هم م ینم ادیانها را به  یحت ایانها تنگ نشده،  يدلش برا یبود که کس

را به  يوقت گر چیاو درواقع ه. شدیبهتر م ند،یالرد را بب لیرو يگا یتوانست اتفاق یگرما. را فراموش کند 

 ،ياما گا. بود  دهیشن شیبود، در صدا دهیاو هم درد را د يدر چشمها کرد؛یکه کرده بود سرزنش نم يخاطر کار
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کرده بود  مالیرا پا شیاگر با هم فرار نکرده باشند، رنه بچه ها یحت.و البته رنه را کردیرا سرزنش م يبله او گا...

 . شده بود  يادیاش باعث رنج ز یتیمسئول یبا ب يو گا

باز کرد،  يگریبستن دفاتر گذشته، دفتر د يبه جا.را به دست گرفته بود  شانیتجارت خانوادگ اریاخت يگر یول

 قدرت را به دست گرفته بود ؟  يچرا گر

کتابخانه  ریبود، درست مثل سا یخال زشیپشت م.گشت  سیاش بلند شد و به دنبال کارلن دوبو یصندل يرو از

. 

 "س؟یخانوم دوبو "

 یکیکف الست ریج ریج يصدا د،یرا شن شیکارلن صدا. پر از کتاب گم شد  يقفسه ها انیم شیصدا

 :امد  رونیرفرنس ب يکتابها يشد و از پشت قفسه  دهیشن هایکاش يرو شیکفشها

 "؟يکرد دایپ يرو که دنبالش بود يزیچ...  نجامیا "

 گفتیبود که م کیمقاله کوچ هی. کرد  جمیگ کمیکردم که  دایهم پ گهید زیچ هیفقط . کردم، ممنون دایبله، پ "

به نظرم  کمی. بود شیمال دوازده سال پ. رو به عهده گرفته  شونیالرد کنترل تجارت خانوادگ لیرو ي؛گر

 "_بوده باشه  شیسالگ ستیب لیاوا دیبا يامد، چون اون موقع ها گر بیعج

 هیدقت به  ياون موقع ها برا نکهیا ای دیرفته باش سکاتیبزرگ از پر ییقبل از اون رسوا دیشما با. اه، اره  "

بهت بگم اون  تونمیم یشهر ول نیتو ا میامد شیسال پ ازدهیما . یاشبوده ب کیکوچ يادیز ییزهایچ نیهمچ

 ".اتفاق هنوز داغ بود  نیموقع هم بازار بحث ا

 : دیبا اضطراب پرس ثیف. درست نبود  يزیشده بود به احساس خطر، چ لیاش تبد یجیگ

 "؟ییکدوم رسوا "

بوده  یاشغال واقع هی گنیهمه م یبود ول یزنه ک دونمیمن نم. الرد با معشوقه اش فرار کرد  لیرو يگا یوقت "

 دیمرد واقعا با نیا نکه،یبگم ا تونمیکه م يزیشکل از خانواده و ثروتش گذشته، تنها چ نیکه به ا یکس يبرا. 

 "عقلش رو از دست داده باشه

 .  دید ینم ثیدر نوع واکنش ف ینتوانست تعجبش را پنهان کند و کارلن هم مشکل ثیف

 "وقت برنگشت؟ چیه گهید"
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 یکاف لیزنش دل گنیها م یلیخ. پشت سرشم نگاه نکرد  گهیرفت و د.  دهیاونو ند یاز اون موقع به بعد کس "

 يگا یاز وقت گنیمردم م. بگم  نانیبا اطم تونمینم دمش،یمن چون تا حاال ند یول ه،یدادن هر مرد يفرار يبرا

 "به بچه هاش رو هم نداد  زدنخودش زحمت زنگ  به یحت يگا.  ومدهین رونیگذاشت رفت، از خونه ب

 چیکه او نسبت به زنش داشت، ه یحس يسوا. بود  شیالرد عاشق بچه ها لیرو يگا. شوکه شده بود ثیف

 : دیپرس ثیف. وجود نداشت  یداشت، شک کایو مون يکه او نسبت به گر یوقت در عشق

 "طالق گرفته باشه ؟ يالرد از گا يپس فکر کنم خانوم رو "

 :سرش را تکان داد و گفت  کارلن،

 يقصد نیهمچ هی يالبته اگه گا. شوهرش دوباره بتونه ازدواج کنه  خواست،یدلش نم. وقت  چینه، ه "

درست  زیپدرش و همه چ يپا يهر چقدر هم که جوون باشه، پا گذاشت جا يگر يبه هر حال، اقا.  داشتیم

 " گنیکه مردم م هیزیچ نیابهتر،  دمیشا یحت. کرد  دایباشه، ادامه پ نجایالرد هنوز ا لیرو ياقا نکهیمثل ا

 LSU يقهرمان مردم بود و برا ییجورا هی ادمهی.  ستین ادمیازش  يادیز زیبودم، چ کیکوچ یلیمن خ "

 " زهایجور چ نیو از ا کردیم يفوتبال باز

 ".نکرده  رییهم تغ یلیخ طیبذار بهت بگم شرا زم،یاه، عز "

 :گفت و خودش را با دست باد زده ادامه داد  کارلن

اونم من  لرزه،یدست و دلم م نمشیبیهر وقت م.  دمیبهت بگم، من به اون مرد از ده، ده م تونمیمن، م يخدا "

 "مادر بزرگش  يکه ده سال ازش بزرگترم و جا

 :سر داد  يمستانه ا يسرخ شد و خنده  صورتش

 "به خاطر اون ماتحت سفت و کوچولوش باشه  دمیموهاش، شا ایهاش باشه به خاطر چشم دیشا "

 : دیکش یگم شد و اه شیاهایرو انیم

 "داره  تیاهم یک يبرا یرذل به تمام معناست ول هی"

 : دیپرس یبه شوخ ثیف

 "؟ نیخوایخبر داره چقدر خاطرش رو م "

 " طونهیخود ش دونه،یشهر عاشقشن و اره، م نیا يزنها يعسلم، همه  "

 :سر داد وادامه داد  يگرید يمستانه  ي خنده
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 "گوشش رو سوراخ کنه  دیرقابت کنه با يبتونه با گر نکهیا يبرا گهیو م کنهیمسخرم م شهیشوهرم هم "

تصورات،  نیاز ا ییرها يو برا افتی يپرداز الیخودش را در حال خ کبارهی ثیسوراخ داره ؟ ف يگر گوش

به ساعتش  ینگاه. فکر کند  زهایچ نیداشت تنها باشد تا بتواند در مورد تمام ا اجیتاح. به خودش داد  یتکان

 :کرد و گفت 

 "خوشحال شدم  تونیاز اشنا یلیخ. سیممنون، خانوم دوبو یلیخ. منم بهتره برم .  هیلیوقت تعط بایتقر "

 "فکر کنم اسمت رو فراموش کردم  خوامیمعذرت م...طور  نیمنم هم "

 :نگفتن اسمش نداشت  يهم برا یلیدل ثیف یبود که اسمش را به او نگفته بود ول نیا يبرا

 " يهارد ثیف "

 " میشنوینم ادیز گهیروزها د نیا.  یمیچه اسم قشنگ و قد.  ثیخوشبختم، ف تیخوب، از اشنا "

 :به ساعتش کرد و گفت  گرید ینگاه ثیف

 "ون خداحافظ و بازم بابت کمکتون ممن.... حق باشماست  "

 "هر موقع  "

به فست  يدر کل عالقه ا. بخرد  یچیتا ساندو ستادیکرد، وسط راه مقابل مک دونالد ا یسمت هتل رانندگ به

نصف . که احتمال شناخته شدنش وجود داشت، برود  ییبه رستوران، جا خواستیدلش نم یفود نداشت ول

 . به غذا نداشت  یلیم کهان را به سطل اشغال انداخت، فکرش انقدر مشغول بود  یرا خورد و مابق چیساندو

 افتاده بود ؟ شیبرا یشده بود و اگر با رنه فرار نکرده باشد، چه اتفاق دیالرد ناپد لیرو يگا

ه، از خان ل،یبدون دل يگا.  اوردیدرب هیشد و تالش کرد تا سر از قض رهیبه سقف خ د،یتخت دارز کش يرو ثیف

. طور نبوده نیا دانستیم ثیف یدانستند ول یترك او م لیهمه رنه را دل.  شدیخانواده، بچه ها و ثروتش دور نم

بودند و طالق  کیالردها کاتول لی؟ رو همشترکش خسته شده باشد، چرا فقط طالق نگرفت یاگر از زندگ یحت

به نظر  ینیوقت مرد غمگ چیه يگا.ه باشد قصد ازدواج مجدد داشت نکهینبود مگر ا یمهم يانها مسئله  يبرا

 چینتوانست ه ثیف.  خواستیبود که خودش م يزیچ قایاو دق يایبود ؟ دن یم نیغمگ دیاصال چرا با د،یرسینم

وقت با انها تماس  چیناگهان خانواده اش را ترك کند و ه ،یحرف چیبدون ه دیاب يکند که چرا گا دایپ یلیدل

 . ردینگ

 .مرده باشد  نکهیا مگر
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احتمال  نیفکر کردن به ا یحت. کننده بود  جیگ _ يحادثه ا نینچنینه، احتمال ا _ يحادثه ا نینچنیا امکان

چند روز  يساده، برا یلیممکن بود، خ. پس زد  د،یرا که به ذهنش رس ییوهایرا بد کرد و تمام سنار ثیحال ف

 تشیاتفاقات افتاده باشد، هو نیاز ا یکیاگر  یحت یول. تصادف کرده باشد  ایشده  ماریرفته باشد و انجا ب ییجا

 یالرد، در همان شب لیرو يگا.  فتادهین یاتفاق نینچنیا یول شد،یو به خانواده اش اطالع داده م شدیم ییشناسا

 .شده است دیکه مادرش فرار کرده، ناپد

فرو برد  شیموها انیرا م شیپرت دستها یت، با حواسبلند شد و نشس ثیرنه اونو کشته ؟ ف یعنیبزرگ،  يخدا

را از ذهنش دور  يزیچ نینچنینتوانست احتمال ا یرا کرده باشد، ول نکاریتصور کند، رنه ا توانستیاگر چه نم.

 .نبود  ینوقت انسان خش چیه یگربه ولگرد بود ول کی يرنه به اندازه . کند 

که احتمال قسر در رفتن از  ،ياموس، قادر به انجام هر کار. قابل تصورتر بود  شیاحتمال برا نیاموس ؟ ا پس

اموس حدود ساعت نه به خانه برگشته بود . داشت  ادیخوب به  یلیان شب را خ ثیف یول. ان وجود داشت، بود 

راس و . ه بود نبود، به باد فحش گرفت خانه نکهیخورد و رنه را به خاطر ا یم نیو انقدر مست بود که داشت زم

 ایالرد را کشته باشد  لیرو يگا توانستیاز انها م یکی. هم مست، بعد از اموس به خانه برگشته بودند  کین

رنه به خانه  یقسم بخورد، وقت توانستیم ثیوجود نداشت، ف یمعمول ریغ زیچ چیه یانها ؟ ول يهر دو یحت

 يکدامشان مهم نبود که رنه با گا چیه يبرا نکه،یمهمتر ا. او تعجب کرده بودند  ي زهبازنگشت، انها هم به اندا

 .اموس هم مهم نبود  يبرا یدر واقع حت.  دیخواب یالرد م لیرو

شوهرش خسته شده و او را کشته  انتینوئله از خ دیشا.الرد  لیخانوم رو دیباشد ؟ شا توانستیم یچه کس گرید

 نینوئله به ا یول. کردن  انتیازدواجشان شروع کرده بود به خ لیاز همان اوا يگاچرا که طبق اخبار، . باشد 

 کبارهینوئله به  دیچند سال بود که با رنه رابطه داشت، چرا با يگا. خوشحال هم بود  یحت داد،ینم یتیاهم هیقض

باشد که به خودش  داشته تینوئله انقدر اهم يمسئله برا نیشک داشت که ا ثی؟ نه، ف کردیبه ان اعتراض م

 .زحمت فحش دادن بدهد چه برسد به قتل 

  يگر:  ماندیم ینفر باق کی فقط

ان روز صبح به خانه  یوقت ،يصورت گر ادیبه . نه  ينه، گر. فکر را از ذهنش پس زد  نیزور هم که شده، ا به

 يگر.داشت  ادیخشم و نفرتش را به . درست مثل حالت صورتش در ان شب وحشتناك . انها امده بود، افتاد  ي

منفعت را از  نیشتریبود که ب یکس يگر اما. بود یفکر کرده بود، پدرش با مادر او فرار کرده و به شدت عصبان

که ان کتابدار  يزیه گرفته بود و طبق چالردها را به عهد لیثروت رو اریاخت يبا مرگ گا.برد  یمرگ پدرش م
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اماده شده بود که  نیا يکه متولد شده بود، برا ياز روز.خودش را ثروتمند تر هم کرده بود  یگفته بود، حت

 برداشته بود ؟ انیرا از م يخسته شده بود و گا دنی؛ از انتظار کش بگذاردپدرش  يپا يپا جا يروز

ها  لهیو خودش را به م دیپر یم يگرید يجا به جا کیل قفس، از سنجاب داخ کیدرست مثل  ثیف افکار

از  یکس. زدیدر اتاق او را م یکس دیچرا با. دیبا ترس از جا پر ثیو ف دیلرز نیچند مشت سنگ ریدر، ز.  دیکوبیم

 یبلند شد و به سمت در رفت، ول. ممکن بود  ریاز دفترش، غ یامیپ دنیخبر نداشت، پس احتمال رس ثیف يجا

 :ندارد  یمتوجه شد در چشم. ان را باز نکرد 

 "؟ هیک "

 "الرد  لیرو يگر "

 دنشیبود و حاال با شن دهیرا نشن یو مخمل قیعم يدوازده سال بود که ان صدا.  ستادیاز تپش ا بایتقر قلبش

 يگر يبه اندازه  یکس چیاش، ه یدر زندگ. وجودش را گرفت  جانیاز ترس و ه یبیترک. ضعف کرده بود 

 ثیسلول به سلول، بدن ف شیصدا ارا داشت که فقط ب نیاو هنوز قدرت ا یالرد قلب او را نشکسته بود ول لیرو

 يبه گر یکیرا داده بود، که از نزد يساله ا 14دوباره به او حس دختر  شیصدا دنیشن. را به لرزه دراورد 

؛  دیکشیرا به سمت مخالف م ثیشت، که فوجود دا ینیسنگ شهیمثل هم شه،یمثل هم.  شدیم شانیو پر دیلرزیم

توازن  توانستینم امد،یم انیبه م يگر يهر جا که پا ث،یف.  یاشغال هیتو :  گفتیم ثیاو که به ف يخاطره 

 .و کابوس  ایبود از رو یبیاو ترک ث،یف يبرا. وقت نتوانسته بود او را فراموش کند  چیه. کند  جادیا

با افکارش او را فراخوانده بود ؟ انقدر انجا  ایا.  ستدیبدنش راست با يباعث شد موها يگر دنیسر رس ي لحظه

 :دیلرز يگر يمشتها ریتا در دوباره ز ستادیا

 "باز کن  "

 .وجود داشت که انتظار دارد دستوراتش بالفاصله اجرا شود  یکس نیتحکم اهن شیتن صدا در

مهم نبود، . بود، نگاه کرد  دهیکه دوازده سال او را ند يکرد و به مرد در را باز د،یپشت در را کش ریزنج اطیاحت با

وارد  یادب یبا ب. بود  ستادهیدر چهار چوب در ا. او را بشناسد  توانستیم ثیباشد، ف دهیمهم نبود چقدر طول کش

 . اوردرا بند  ثینفس ف ش،یکیزیحضور ف ریاتاق شد و تاث

که به ان نگاه  يزیبلند تر از چ شهیمتر، هم یسانت 192اگر چه . داشت  ادیبه  ثیبود که ف يزیاز چ بزرگتر

به ان . بزرگتر بود  شیو شانه ها نهیعرض س یبود ول کیکمر و پشتش هنوز سفت و بار. رسدیبه نظر م د،یکنیم

 يه هااز نشان يخبر گریکلمه مرد شده بود و د یواقع یبه معن يگر. بود  افتهیدست  یاستحکام دوران مردانگ
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اطراف  یو خطوط بزرگسال شیاطراف لبها ياریبا ش. و سختتر بود  تریقو فتر،یصورتش ظر. نبود  یپسر بچگ

با ذکر نام او  س،یماند و متوجه شد چرا کارلن دوبو ییایدزد در کیبه صورت  رهیبه سمت باال، خ.  شیچشمها

از مقابل صورتش جمع شده و پشت .  اوردیم ادیبود که به  يزیبلندتر از چ یلیخ شیموها.  دیلرز یبه خود م

گذار بود و  ریتاث یو دو سالگ ستیدر ب.  دیدرخشیگوش چپش م يدر نرمه  یالماس کوچک. گردنش بسته بود 

به  کردنبا نگاه . را داشت، هم ظاهر ان را  ییایدزد در کی عتیهم طب. خطرناك  ،یو چهار سالگ یحاال، در س

عالئم  نیا. باشد  دهینکند او شن دیکرد، که ترس دنیشروع به تپ عیسر يناگهان بقدرقلبش .  دیبه خود لرز يگر

 يصدا دنیشن ای دنیاو محکوم بود تمام عمرش با د ایا ا،یخدا. شناخت و از ضعف خودش متنفر بود  یرا م

 ؟ دیایاحساسات کودکانه برب نیا ياز عهده  توانستیالرد، ضعف کند ؟ چرا او نم لیرو يگر

 .توز  نهیسرد بودند و ک اهش،یگناه س يهنوز به اندازه  ياش، چشمها ینیب کیبار ي غهیت يباال

 :که نگاه کرد، خطوط جذاب اطراف دهانش کج شد و گفت  ثیبه صورت ف ن،ییپا

 " یمادرت هیشب قایروبن حق داشت، دق... نیدول ثیف "

با .بود  اوردهیاعتماد به نفسش را راحت به دست ن ث،یف .کرده بود  رییهم تغ ثیکرده باشد، ف رییاگر او تغ خوب،

 :گفت  يکوچک و سرد يخنده 

 "ممنون  یلیخ "

به تو  یکس نجایهتل مال منه و ا نیا.  ستیو مهم هم ن یینجایا یچ يبرا دونمینم.نبود  فیتعر هی نیا "

 " رونیب یو بزن یرو جمع کن لتیتا وسا يساعت وقت دار مین. گهیخوش امد نم

 :زد، که در واقع اصال لبخند نبود و ادامه داد  یطانیش يلبخند

 "الزمه که دوباره زنگ بزنم به کالنتر و از دستت خالص بشم ؟ ای "

ان  يلحظه ا يبرا. قابل لمس امد  ثیبود که به نظر ف يانقدر قو. قد علم کرد  انشانیان شب م ي خاطره

اجازه دهد او را  يقصد نداشت دوباره به گر یول. اره حس کرد و ترس را دوب یجیان گ د،ینورها را دوباره د

لباس  ضیوارد اتاقک تعو. کرد  پشتباال انداخت و به او  يشانه ا یان با ظرافت خاص يبه جا. مضطرب کند 

.  دیکش رونیرا که با خود اورده بود از چوب لباس ب یتنها لباس خت،یر فشیاش را داخل ک یشیشد و لوازم ارا

دستش انداخت  يلباسش را رو.که او را تحت نظر گرفته بودند، خبر داشت  اهیس يدرواقع از ان چشمها

رد شد و  يدهد، از کنار گر رییظاهر ارامش را تغ نکهیو بدون ا اشترا برد فشیک. را به پا کرد  شیوکفشها

 .زد  رونیب
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 ییبود و به جا ستادهیهنوز مقابل در باز ا ،ي، گرگرفت شیاز مسافرخانه خارج شد و راه باتون روگ را درپ یوقت

 .مانده بود  رهیرفت، خ ثیکه ف

 !  نیدول ثیف

. و او را تماشا کرد  ستادینشده بود، همان جا ا دیاز نظر ناپد ثیف نیعقب ماش يکه چراغ ها یتا زمان ،يگر

شده،  رشیدر هتل پذ يهارد.  يد.  ثیرنه بود، با نام ف یکه کپ یروبن زنگ زده و به او گفته بود، زن یوقت

را  سکاتیها جرات برگشتن به پر نیولاز د یکیخوب، پس باالخره . ان زن نداشت  تیدر مورد هو یشک چیه

از مجموع جسارت  شتریب شهیجسارت او هم. بود  ثینفر ف کیاصال تعجب نکرد که ان . کرده بود  دایپ

 .را بدهد  سکاتیماندن در پر يبه او اجازه  ينبود که گران  یبه معن نیالبته ا. بود  گرید ينهایدول

 یلعنت ،یاعتراض نیبدون کوچتر. ترك کرده بود، برگشت  یاعتراض نیکه ان زن، بدون کوچکتر یاتاق روشن به

اتاق  يکه برا یبرگشت پول يتقاضا یحت. لطف را به او نکرده بود  نیا ثیاگر به دنبال دعوا هم بود، ف! 

 قهیدق کی یحت. را جمع کرد و رفت لشیچشم به هم زدن وسا کیدر . را نکرد  شیپرداخته بود به کارت اعتبار

 .باشد  دهیهم طول کش هیثان یشک داشت که س یحت ،یلعنت. بود  دهیهم طول نکش

 یا نبوده، ولوقت انج چیبود که انگار او ه يتخت، اتاق طور يرو ي دهیچروک يبجز ملحفه . رفته بود  او

که اتاق تمام هتل ها  یمعمول يدر هوا بود، که به بو یفیو ضع نیریش يبو.  شدیحضورش هنوز هم حس م

به بو  يزیبه صورت غر ش،یهاخون درون رگ. کردیشد، غلبه م ینا استفاده م يبردن بو نیاز ب يو برا دادیم

 گرید یقدم.  ثیخاص خود ف یبود و از جهات یهمگان یکه از جهات ییزن بود، بو کی يبو. واکنش نشان داد 

اسب نر باز  کیاش داشت مثل  ینیب يپره ها.  دیکشیفرّار داشت او را به خود م يبه درون اتاق گذاشت، ان بو

 . شدیو بسته م

.  دیدوباره او را در ذهنش د. بود  یاوردن خاطرات ان شب کاف ادیبه  ينامش هم برا دنیفقط شن.  نیدول ثیف

 کیاو فقط ... خدا  يمحض رضا. بودند ختهیر شیشانه ها يو اتشگون که رو رهیت يبا موها ف،یو ظر ارام

 .مادرش را داشت  تیهمان موقع هم جذاب یبچه بود ول

دلش  ،يرنه بود، که گر هیشب يبقدر. خشک شد  شیسر جا د،یاو را د ياتاق را باز کرد و گر نیدر ا ث،یف یوقت

.  ردیبگ یوجود داشت که امکان نداشت او را با رنه اشتباه یدر ان واحد تفاوت یول. او را خفه کند  خواستیم

درست  شیرنگها. بزرگ شده بود  یده بود، حسابیکه او را ند یدر ان دوازده سال. تر  فیبلندتر بود و ظر ثیف

که  يزیچ یول. شفاف  یاور و پوسترنگ سکر  ییسبز با خطوط طال يچشمها ره،یقرمز ت يموها. مثل رنه بود 
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بود  یکرد و واکنش یاز خودش ساطع م یتالش چیبود که بدون ه یتیجذاب کرد،یم یرا عصبان ياز همه گر شیب

به خاطر  یحت ایکرده باشد  يکار ایگفته باشد  يزینبود که چ نطوریا. داد  یم اننش تیجذاب نیکه خودش به ا

که کت و دامن تنش  نیدول کی.  يدست کت و دامن مد روز تجار کی... نبود که تنش کرده باشد  یلباس

 _دختر بزرگ خانواده . که رنه هم داشت  يزیچ عتش،یبود در طب يفطر زیچ کینه، ! من  يکرده باشد، خدا

. جذاب بود  ثیف. نبود جذاب  ینبود، اسان بود و ارزان ول تیصاحب ان جذاب _اورد  ینم ادیاسمش را به  يگر

 .جذاب بود  یرنه فاحش ول ينه به اندازه 

مونث  نیدول کی ي حهیرا. پدرش بد بود  ياو هم به اندازه . داد  یبه اتاق خال يعرق کرده، فحش بلند ،يگر

 ياو قبال لوند.  ینیاشتباهش را در ذهنش اصالح کرد ؛ نه، نه هر دول. را فراموش کند  زیبود تا همه چ یکاف

 شیکه پدرش با او بود، برا یفکر رابطه داشتن با زن یحت. بود و توانسته بود در برابر ان مقاومت کند  دهیرنه را د

 کیبود بجز  یاگر او هر کس... ث،یف یجذاب نبود ول شیهم برا نهایدختر بزرگ دول زیچ چیه. چندش اور بود 

 . گرفتیاو را بدست اورد، ارام نم یتا وقت ن،یدول

 نیاو به خاطر رنه دول يخانواده . بود  یکاف يکردن گر یعصبان يذکر نامشان هم برا. بود  نیدول کیاو  یول

ممکن بود،  ریفراموش کردن غ کرد،یاو را فراموش نم یحت ای د،یبخش یوقت رنه را نم چیاو ه.بود  دهیاز هم پاش

مادرش دست از .  کردیم یزندگ ياز ترك گا داتفاقات افتاده بع ریداشت تحث تاث که هر روز یان هم در حال

 امدهین رونیدو سال از اتاق خوابش ب کینزد. مانده بود  یباق يقبل فقط پوسته ا يشسته بود و از نوئله  یزندگ

. از خانه خارج شود  شدیحاضر م واورلئان،یمراجعه به دکتر در ن يوقتها، ان هم برا یحاال هم بعض یحت. بود 

 .مادرش را هم از دست داد یکه پدرش را از دست داده بود و در واقع به نوع يگر

فقط الکس چلته، قادر بود .  کردیم يزمانش را در اتاقش سپر شتریبود که ب نیارام و غمگ یمثل روح نوئله

متوجه شده  شیسالها پ ،يگر. رنگش بدهد  یاب يبه چشمها یو رنگ زندگ اوردیب شیبه لبها یلبخند کم رنگ

بود،  خبریب هیقض نینوئله از ا هانه تن. مسئله نبود  نیبه ا يدیام چیه یبود که الکس عاشق مادرش است ول

. بود  نیالرد ازدواج کرده بود و مسئله هم لیرو ياو با گا.  کردیاو نم يبرا يهم، کار دانستیاگه م یبلکه حت

 يروز يبود گا دوارینوئله هنوز هم ام ایا کردیبا خودش فکر م یگاه ،يگر. به طالق فکر کند  توانستینم یحت

قصد برگشتن  ياگر گا.  دیهرگز پدرش را نخواهد د گریبود که د رفتهیپذ شیپ اخودش ساله ،يگر. برگردد 

نامه از باتون روگ، . تاد فرس یکرد، نم افتیشدن او در دیدو روز بعد از ناپد يداشت، ان وکالتنامه را که گر

 صحبت چینامه کوتاه بود و مشخص، بدون ه.که انها را ترك کرد، فرستاده شده بود  يدرست همان روز
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با  " يامضا نکرده بود بلکه به صورت تجار "از طرف پدرت با عشق  "ان را به شکل  یحت. و اضافه  یشخص

 يبرا يگا دانستیخوب م یلیان نامه را خواند، خ یوقت يگر. امضا کرده بود  "الرد  لیرو.  يا. ياحترام گا

 .بار، با اشک سوخته بود  نیرو اخ نیاول يبرا شیرفته و ان روز چشمها رونیب شیاز زندگ شهیهم

 يرا، در برابر سهامدارها و اعضا تشیتا موقع کردیتالش م یدانست در ان چند ماه اول پر از استرس، وقت ینم

 يکرده بود، پا به پا ییسخت راهنما ریالکس او را در ان مس. کردیکند، بدون الکس چکار م تیتثب ره،یمد تیه

الکس . کرده بود  امد،یکه از دستش بر م یکمکو نوئله هر  کایبود و در مورد مون دهیجنگ یهر منفعت يبرا يگر

دو  يبودند و به اندازه  و الکس باهم بزرگ شده يگا. بود  نیدوستش غمگ نیهم، به خاطر از دست دادن بهتر

ترك  یخود را بدون خداحافظ يخانواده  نیبه خاطر رنه دول يگا نکهیاو هم از ا.بودند  کیبرادر به هم نزد

 .کرده، متعجب بود 

 .ترك کرده، متعجب بود  یخود را بدون خداحافظ يخانواده  نیبه خاطر رنه دول يگا نکهیهم از ا او

. و وابسته نبود  ازمندیگذشته ن يبه اندازه  یبه لحاظ عاطف.تر از قبل بود  يحاال قو کایجهات مون یبعض از

 نینچنیا يکار گریکرده و به او قول داده بود د یعذرخواه یبه خاطر اقدامش به خودکش ياز گر عیسر یلیخ

 نکهیا درست مثل. تر شده بود  دسترسقابل  ریتر شدن، سردتر و غ يدر کنار قو یول.احمقانه نخواهد کرد 

عاطفه در وجودش را مصرف کرده و او را ارام و دور از دسترس رها کرده  یدرد و رنج، فزون یناگهان يحمله 

نوئله  ياو هم به اندازه  یشده بود ول یعال ياریبه دست لیتبد جیخودش را با شغلش مشغول کرده وبه تدر. بود 

قرار  یسالها با کس یول کردیرا درست م شیو مرتب موها دادیم تیبه ظاهرش اهم رفت،یم رونیب. بود  يمنزو

 ها،یدگیبر يو با رفع جا دیکشیکه کرده بود، خجالت م يا یتصور کرد به خاطر خودکش ،يدر ابتدا گر. نگذاشت 

 یلیاو خ بود،ن شیزخمها يجا داشتیکه او را در خانه نگه م يزیدر واقع چ. نشد  نطوریا یبهتر خواهد شد ول

 نکاریا يخوب از عهده  یلیشرکت خ یشغل يدارهایدر د. امدیخوشش نم گرانیرابطه برقرار کردن با د ساده، از

 توانستیاعتماد به نفس او م تیتقو يبرا يگه گر يتنها کار. کردیرا رد م یشخص يتمام دعوتها یول امدیبرم

به او پرداخت کند تا خودش را با ارزش  یدارد و حقوق خوب دبود که به او نشان دهد چقدر به او اعتما نیبکند، ا

 .احساس کند و حس استقالل را بچشد 

توانسته بود او را قانع کند  ی، به شکل) Michael McFane(مک فن  شلیشهر م دیگذشته، کالنتر جد سال

احساس  يبه قدر يگر. گذاشت  یو با او قرار م دیدیمرتب او را م کایتا با او قرار بگذارد و از همان موقع مون
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نرمال داشته  یزندگ کی توانستیهم م کایمون _ دیفقط شا _ دیشا. کند  هیگر توانستیکرده بود که م یراحت

 .باشد 

 گریو خوشبختانه او د. او اورده بودند  يسر خانواده  ییچه بال نهایفراموش کند، دول توانستیاو هرگز نم حاال،

 .ندیرا دوباره بب نیدول ثیهرگز قرار نبود ف

در  یبود چه کس دهیپرس نکهیا يبودند که ان دختر به زبان اورده بود، جدا یتنها کلمات نهایا "ممنون  یلیخ "

 داتیحالت چهره اش با تهد کرد،یتماشا م حیتفر یکه او را با کم یدرحال. سرد و مرموز رفتار کرده بود .  زندیم

خودش  ياگر با پا. امر مسلم بود  کینبود،  دیتهد کیگفته بود،  يکه گر يزیاگرچه چ. نکرده بود  رییاو تغ

 زد،یبه کالنتر زنگ م نکاریا يحتما برا. اسکورت کند  ش،یپر رونیبار دوم او را تا ب يبرا توانستیرفت، م ینم

 .که احتمال داشت کنترلش را از دست بدهد  دانستیخوب م یلیخ زد،یچون اگر خودش به ان دختر دست م

 یمتفاوت از مابق شهیاو هم. داشت  ادیبه  ينبود که گر يبچه ا گریمل شده بود و دزن کا کیحاال  ث،یف

 چارهیاحمق ب کیمادرش اغواگر شده بود و  يروح سرگردان جنگل، حاال بزرگ شده و به اندازه . بود  نهایدول

بود  یمعن نیبود، به ا يحاال هارد شیدگکه نام خانوا قتیحق نیموافق بوده باشد، چون، ا هیقض نیبا ا دیهم با

 فیظر ک،یبار.شده بود  ثیف يمتوجه دستها. دستش نکرده بود  یازدواج يحلقه  چیکه ازدواج کرده، اگر چه ه

وقت حلقه  چیرنه هم ه. برد  ینبود، لذت م ثیدست ف يحلقه ا نکهیاز ا ،یخاص ینیداشت با بدب ي، گر. بایو ز

 يبدون اقا یحداقل وقت.  کردیبه نظر دخترش هم مثل او فکر م. بود  لشیبرخالف استا نیا کرد،یدستش نم

 . کردیناشناس سفر م يهارد

اصال تعجب  يگر. چهار دست و پا افتاده بود  يگربه خوب، رو کیپس، درست مثل  د،یرسیبه نظر م پولدار

. کنند  دایخودشان پ از تیحما يبرا یکس توانستندیبود که م نیدول ياستعداد خاص زنها شهیهم نینکرد، ا

 کباریفکر کرد، چند وقت  خودشبا . خبر  یکننده خوب بوده باشد، مردك از همه جا ب نیتام کی دیشوهرش با

 .برسد  شیهایکند تا به ولگرد یشوهرش را در خانه رها م

 چیه نهایدول.  ینه دوست ،ينه خانواده ا. او وجود نداشت  يبرا يزیچ نجایبرگشته بود ؟ ا سکاتیبه پر چرا

با اغوش باز به او خوش  نجایا یکه کس دانستیم دیاو با. بود  یکه داشتند، قربان يزینداشتند، تنها چ یدوست

 يحافظه  یمردم محل یشناخت ول خواهداو را ن یاحتماال با خودش فکر کرده بود، کس. امد نخواهد گفت 

شناخته  نکش،یروبن او را بالفاصله بعد از دراوردن ع.و بود از اندازه تابل شیدارند و شباهت او به مادرش ب یخوب

 .بود 
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 نکاریبار، ا نیراحت کرده بود و ا نیبه نام دول یکروبیرا از شر م شیبار دوم، پر يبرا يگر. مهم هم نبود  خوب،

ت برنگشته وق چیه ثیکاش ف ياو فقط ارزو داشت، ا. را به مراتب راحت تر از دوازده سال قبل انجام داده بود 

دختر  ریتصو نیگزیزن را جا کیاز  يریتا تصو کند، ایبه خودش را دوباره اح يگر رومندیبود، تا ان واکنش ن

 یلیخ« را که گفته بود  ثیسرد و نرم ف يوقت صدا چیارزو کرد کاش ه. بود، نکند  يکه در ذهن گر يبچه ا

 . دیشن ینم» ممنون 

به خودش  دیلرزیدرونش مثل ژله داشت م نکهیرغم ا یعل. کرد  یرانندگ میمستق کیتار يدر طول جاده  ثیف

سخت، از افکار  یلیخ ش،یسالها پ. دراورد  يدوباره او را از پا ياجازه نداد واکنش گر.نداد  ستادنیا ياجازه 

نداشت  قصد. با ان شوك و رنج سر کند  رگرفته بود چطو ادیخودش اگاه شده بود و سالها قبل  يدرباره  يگر

به جز ترك هتل نداشت، چون  یراه چیه.دراورد  ياو را از پا یحت ایاجازه دهد تا دوباره او را برنجاند  يبه گر

 زدیخواهد کرد، در واقع بلوف نم رونیگفت او را از شهر ب یوقت.بود  دهیظالمانه را د تیان جد شیدر چشمها

 نیا یبه معن ثینکرده بود ؟ ارامش ف دیکردن تمام خانواده اش ترد رونیب يبرا یکرد، وقتیم دیترد دیچرا با.

 .برنده شده  ينبود که گر

شده بود، واکنش او به  ثیف تیکه باعث ترس و عصبان يزیچ.را نترسانده بود  ثیزنگ زدن به کالنتر، ف دیتهد

سگ پاولوف  يده بود، به اندازه که او با خانواده اش کر يبعد از کار یبعد از تمام ان سالها، حت یحت.بود يگر

)Pavlovian  (دناتوان بو ،ياز کنترل عکس العملش در برابر گر  )وانیا کیکالس يساز یاشاره به شرط 

الرد اجازه دهد، دوباره او را در حد  لیرو يرا از نو نساخته بود که به گر شیاو زندگ. کننده بود  یعصبان).پاولف 

 .بکشد نییاز شرش خالص شد، پا توانیم یاشغال، که به راحت کی

دوازده سال  يان کودك ساکت و شکننده .شود، گذشته بود  ثیباعث ترس ف توانستیکه م ییاز روزها سالها

 دیگرفته بود چطور با ادی یبود ول یهنوز هم انسان ارام بایتقر ثیف. شب گرم تابستان مرده بود  کیدر  ش،یپ

 یخواهد از زندگ یرا که م يزیو چ کندو عزمش استفاده  نیاهن ياز اراده  گرفته بود چطور ادیزنده بماند، 

خودش را  دادیقرمزش اجازه م يبه مزاج ان کله  یاعتماد به نفسش انقدر باال رفته بود که گاه یحت.  ردیبگ

 د،یخواهد فهم ياو به زود. انتخاب کرده بود  ثیخالص شدن از دست ف يرا برا یروش اشتباه. نشان دهد 

 .بود  گرید يا هیدوباره از زاو يحمله ا يمجدد برا شیارا کیدرواقع  د،یرس یم ینیکه به نظر عقب نش يزیچ
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 تیثیشده بود به مسئله ح لیمسئله نه تنها تبد نیا. دهد  ياجازه دهد دوباره او را فرار ينداشت به گر قصد

ان را به  توانستیمورد را فراموش کند، نم نیا توانستینم. امده  يسر گا ییبود چه بال دهینفهم ثیبلکه هنوز ف

 .حال خود رها کند 

. ظاهر شد  شیلبها يرو يلبخند کرد،یم یکه رانندگ یشکل گرفت و در حال ينقشه ا رکش،یو ز زیذهن ت در

. نقل مکان کند سکاتیداشت به پر میتصم ثیف. از پشت ضربه خواهد خورد  دیایبه خودش ب نکهیقبل از ا يگر

مستقر  ثیخبر دار شود، ف نکهیچون قبل از ا ردیرا بگ نکاریا يبتواند جلو يوجود نداشت که گر یراه چیه

. روبرو شده، مبارزه کرده بود و احترامش را به دست اورده بود  شیزندگ يبا کابوسها شیسالها پ. خواهد شد 

گذشته را فراموش  توانستیبعد م...ثابت کند  کردند،یم به او نگاه ریکه با تحق یخودش را به مردم خواستیم

 .کند 

را  نکاریا خواستیانقدر دلش م.  کردهیاو اشتباه قضاوت م يثابت کند از همان ابتدا درباره  يبه گر خواستیم

کودك  کیچون به عنوان . داشت  ینیریطعم ش ،يروزیزبانش حس کند، پ يطعم ان را رو توانستیبکند که م

کرده و خودش حکم را اجرا  تخودش قضاو رحمیفرد ظالم و ب کیه شدت دوست داشت، چون او مثل او را ب

او : انجا بود  قتیحق یول کردیاو را فراموش م دیهمه سال با نیبعد از ا ثیف.  شدیم نطوریا دینبا. کرده بود 

 ل،یزن اص کیاو  ردیتا بپذ کردیرا مجبور م يگر نکهیباشد مگر ا يگر يبرا توانستیبجز اشغال نم يزیچ

 .بااخالق و موفق است

 نیدر ابتدا ا دیبود، شا نیدر ابتدا قصدش هم دیافتاده، شا يگا يبرا ینبود که بفهمد چه اتفاق نیاو فقط ا قصد

 .  دانستیخوب م یلیحاال خ یول کردیاز خودش هم پنهان م یرا حت قتیحق

 .خواست به خانه برگردد  یم او

 

 

 هفتم فصل

 تونمیم دونستم،یم. بلیبا يممنون اقا یلیخ.  رهیبه اسم اژانس انجام بگ زیهمه چ خوامیم. طوره نیبله، هم "

 "شما حساب کنم  يرو

متوجه شده باشد، چون جواب او  دیهم با بلیبا يکه اقا يزیچ. مشخص بود  شیاز تن صدا یحت ثیف لبخند

 :گفت  یبا لحن شوخ. بخندد  يبلند يبا صدا ثیباعث شد ف
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 " شناسمیکه، من زنتون رو م دیدونیم... نیبهتره مواظب باش "

 : دیکرد و پرس ثیبه ف ینینگاه غمگ)  Margot Stanley( یمارگات استنل ارشیرا قطع کرد، دست تلفن

 "؟ زدیداشت باهات الس م ریاون قوچ پ "

 :جواب داد  ینیبا خوش ب ثیف

 " هیرنیش رمردیدرواقع پ یول ادیخوشش م ياز بدجنس باز.  کنهیرو م نکاریا شهیهم.معلومه که اره  "

 :گفت  يبا پوزخند مارگات

که با مردها خوب  میقبول کن ایب. باشه  نیریش يمار کبر هی يبه اندازه  تونهیفقط م بلیبا ی؟ هارل نیریش "

 " يایکنار م

را  ياگر مارگات، گر.  اوردیرنمحترم نبود، د يخانومها يکه برازنده  ییخودش را گرفت تا صدا يجلو ثیف

 . دیایب "کنار  "با مردها خوب  تواندیم ثیکه ف کردیفکر نم _دوباره  _انداخت  رونیکه او را از شهر ب دیدیم

بد هم  یگیو اون، اونقدرها که تو م.  ستین یخاص زیچ. نیهمش هم کنم،یمن فقط باهاش خوب رفتار م "

 "باشه  نجایا تونستیوگرنه االن نم ستین

رو قبل  کیدرجه  ينهایزم تونهیرو داره و م طونیش هیچون مغز .  هیتاجر باهوش ،یچون اون عوض نجاست،یا "

که اونها  هینیچون اون صاحب زم شش،یپ رنیمردم م ،یلعنت. بشن، بو بکشه و مفت بخره  کیدرجه  نکهیاز ا

 ". خوانیم

 :با خنده جواب داد  ثیف

 " کنهیبا من خوب رفتار م تونهیکه م ییتا جا شهیاون هم. "تاجر موفق " هی یهمونطوره که گفت "

مجاز نگه  ریسرعت غ يرو برا نتیتا حاال چند بار ماش. که با تو خوب رفتار نکنه  دمیند يمن تا حاال مرد "

 "داشتن ؟

 "کال ؟ "

 "! هیکاف یامسال رو هم بگ نیهم "

 "مسافرت کردم  ادیچند سال ز نیکه تو ا نهیبه خاطر ا یول اده،یز کمی. بار، فکر کنم  4...خوب  "

 "؟ يشد مهیاهان، چند بار جر "

 :را گرد کرد و گفت  شیچشمها ثیف
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 "شدن در برم  مهیجر رینکردم از ز یوقت سع چیمن تا حاال ه.  هیهمش تصادف نیا یول ،یچیه "

متاسفم، «  یگیدستشون و م يدیم نامتویطرفت، تو گواه انیم سهایپل.  نهیو منم منظورم هم ،یستیمجبور ن "

 نکهیچون متنفره از ا یکن یبهتره ارومتر رانندگ« گهیو م دهیاونم کارتتو پس م.»  کردمیداشتم پرواز م دونمیم

 "» تصادف خراش برداره  هیصورت خوشگلت تو 

 سیپل.بود، مارگات هم همراهش بود  را نگه داشته نشیماش سیچون ان بار که پل. سر داد  يبلند يخنده  ثیف

 يلهایبیو س یعضالن یبود با بدن يریپ لیمرد اص زد،یکه داشت در موردش حرف م ،یتگزاس یرانندگ ییراهنما

 . دیکش یم رهیکلماتش را مثل ش زد،یحرف م یکه وقت يکلفت خاکستر

  "حرف زد » صورت خوشگل من «در مورد  سیپل هیبود که  ياون تنها بار "

 "؟ يشد مهیتا حاال بابت سرعت جر. قبول کن  کردن،یهمشون همون فکر رو م یول "

 :پنهان کرد و گفت  کردیرا که م یحیتفر ثیف

 "خوب، نه "

شدن  مهیچون جر. بود  یبه شدت مواظب سرعتش، م دیشده بود و با مهیدوبار جر ریدر شش ماه اخ مارگات

 .اش بود  نامهیگواه یاز دست دادن موقت یبار به معن نیسوم يبرا

من رو گرفتن نگران صورت خوشگل من نبودن که  يکه جلو ییسهایکدوم از اون پل چیمطمئن باش، که ه "

 د،یتون رو لطف کن نامهیخانوم، گواه« ..شون رو انجام دادن  فهیفقط وظ زم،ینه عز... تو تصادف خراش برداره 

فالن و فالن روز  ای خیروز دادگاهتون فالن و فالن تار. بود  65سرعتتون  ن،یرفتیتا م 55با  دیکه با ییشما جا

 " دیتون رو پرداخت کن مهیجر دیتونیم

. به او نخندد، مجبور شد به او پشت کند  نکهیا يبرا ثیمارگات انچنان با نفرت جمع شده بود که ف صورت

 :ادامه داد  ده،یدر هم کش يبا ابروها د،یدیشدنش، نم مهیدر مورد دوبار جر يدار زخندهیمارگات که چ

 "نشده بودم  مهیتا حاال اصال جر "

ان را همراه دوستش  يکلمه به کلمه  توانستیم یانقدر که به راحت. بود  دهیحرفها را بارها شن نیقبال ا ثیف

 :تکرار کند 

از هر طرف  یلعنت يها مهیجر ییهویپارك گذروندم و  يجا ي مهیجر کی ینصف عمرم رو بدون حت "

 "سرم  يرو ختنیر

 " یدرست کن يواریازشون کاغذ د یتونیانگار م یزنیحرف م يدار يطور "
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تا  55با سرعت  دیدو سال با یعنی. فالکت  یعنی یسوم... يمشکل جد هی یعنی مهینخند، دوتا برگ جر "

مجبورم صبحها زودتر بلند  یعنی نیبرنامه هام رو بهم بزنه ؟ ا تونهیمسئله چقدر م نیا يخبر دار. کنم  یرانندگ

 "تا برسم  کشهیطول م یکل رعتس نیبا ا نکهیا يبرا. که برم  ییهر جا.  افتمیشم تا زودتر راه ب

 .رفتن  سهیداد بحث کردن با او را کنار بگذارد و شروع کرد به ر حیترج ثیبود که ف یعصبان يقدر به

ود و کامال واضح بود که قصد نداشت همان طور ساله بود، طالق گرفته ب 36. بود  یزن شوخ طبع مارگات

باالخره توانست انقدر پول پس انداز کند که  یوقت.  کردیبدون او چکار م دانستیواقعا نم ثیف. بماند  یمجرد باق

 نکهیرغم ا یعل. اداره کند دیچطور با شت،ارتباط دا يرا که با مشتر یدانست ان بخش یاژانس را بخرد، خوب م

 یواقع یکه در کتابها خوانده بود و زندگ يزیچ نیب يشده بود، تفاوت اشکار لیفارغ التحص تیریمد يدر رشته 

 زین ثیرا در قبال ف فیحاضر بود همان وظا یاژانس بود و با خوشحال یصاحب قبل اریمارگات دست. وجود داشت 

 .باز داشته بود  يجد یباهات مالرا از انجام اشت ثیچند بار ف. داشتند  يادیارزش ز اتشیتجرب. انجام دهد 

 يبود با موها یو خوش لباس فیزن قد بلند، ظر. دوست  کیشده بود به  لیتبد شیاز ان، مارگات برا شتریب

 يزهایچ یهستن ول یبزرگ يعسلم، مردها دردسرها " _ کردیبود را پنهان نم دیدنبال شوهر جد نکهیا. بلوند 

که بتواند با او قرار  یکردن کس دایپ در یمشکل چیبود که ه نیمسئله انقدر خوشب نیو در مورد ا _ "خوبم دارن 

. جوان را هم خسته کند  يدخترها توانستیم یبود که حت ياش طور یاجتماع یزندگ. کردینم دایبگذارد، پ

 شیدایخانه پ بایو او که تقر گذاشتیقرار نم یبا کس بایکه تقر یثیف د،یایبا مردها خوب کنار م ثیف نکهیا يادعا

 :مارگات با هشدار گفت . بود  ياده رویز ثیشد، از نظر ف ینم

 " کشهیکه شانست ته م هیو اون روز، روز رهیزن جلوت رو بگ سیپل هیروزها، قراره  نیاز هم یکینخند،  "

 "همش به خاطر اونه، شانس؟  "

  "معلومه که هست  "

 : دیپرس ثیکنجکاو از ف یداد و با نگاه رییموضوع صحبت را تغ مارگات

 "؟ هیکه خدا فراموشش کرده، چ انا،یزیخونه تو لوئ نیخوب، حاال موضوع ا"

 :با خنده اشتباهش را اصالح کرد و گفت  ثیف

 " یپ یس یس یم التیمرز ا بایتقر. شمال باتون روگ  ک،یشهر کوچ هی... سکاتیپر "

 :زد و گفت  يپوزخند مارگات

 "خدا فراموشش کرده  گفتم نیمنم به خاطر هم "
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 "امدم  ایکه بدن ییجا...اونجا شهر منه  "

 : دیپرس یو بوم یواقع یداالس کی یبا شکاک مارگات،

 "؟  یبلند اعتراف کن يبا صدا یتونیم یعنی...نگو  "

 :گفت  یبه نرم ثیف

 "کنم  یاونجا زندگ خوامیم. خونه  رمیدارم م "

از دستشان بر  يالردها قرار بود هر کار لیرو نکهیکامل از ا یبا اگاه. بردارد  یبا سست ثینبود که ف یقدم نیا

عمدا خودش را  گر،ید کباریداشت .  گشتیدردسر درست کنند، داشت به انجا برم شیانجام دهند تا برا دیا یم

داشته باشد، خواب را از چشمانش ربوده  بالبه دن توانستیم یکینزد نیکه ا يو خطر دادیقرار م يگر کینزد

 يادیز يکابوسها...افتاده بود، قرار داشت  يگا يبرا شیکه سالها پ یاتفاق دنیفهم يبود، در کنار ان، تالش برا

 ث،یف یاز زندگ یدر بخش بزرگ يگر.الرد بود  لیرو يانها گر نیروبرو شدن در انتظارش بود که بزرگتر يبرا

هنوز هم در بند احساسات  ثیف امد،یم انیاو به م يپا یوقت یرا شکنجه کرده بود ول اوبه هر شکل ممکنه 

که هم  یبا قدرت ،یقادر مطلق بود، بزرگتر از زندگ کی يدر ذهن او گر. درهم بچه گانه اش قرار داشت 

از  ریتصو نیانتوانسته بود به پاك کردن  يمالقاتش با گر نیو اخر.  ایرا نابود کند هم اح ثیف توانستیم

 يدختر بچه ا يبه او نگاه کند تا بتواند به جا یانسان معمول کیالزم بود به چشم  ث،یف. ذهنش کمک کند 

 نینچنیا يگر خواستیدلش نم.برابر، با او روبرو شود  یگاهیبزرگسال، در جا کیمثل  ده،یشکننده و ترس

 . شهیهم يو برا کباری د،یایاز پس او برب خواستیم. او داشته باشد  يرو یقدرت

 " یتحمل کن ینتونست گهیکه د يشد کیبه خاطر اون سفرت به باتون روگه، مگه نه ؟ اونقدر به شهرت نزد "

مراقبت  يدر خانه  ثیف نکهیبجز ا.  دانستیافتاده بود، نم شیکه دوازده سال پ یدر مورد اتفاق يزیچ مارگات

 .  دانستینم ثیف یدر مورد کودک يگرید زیاش بود، چ یناتن نیبزرگ شده بود و عاشق والد

 . زدیوقت درباره گذشته و خانواده اش حرف نم چیه ث،یف

 "داره  قتیحق گن،یادم م ي شهیکه در مورد ر يزیفکر کنم چ "

 :اش لم داد و گفت  یصندل يرو مارگات

 "؟ یاژانس رو بفروش يخوایم "

 :شد و گفت  رهیبا ترس به او خ ثیف

 "! البته که نه  "
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کارمندانش  يبرا تواندیچقدر م ماتشیناگهان متوجه شد، که تصم ثیصورت مارگات راحت تر شد، ف حالت

 :ترسناك باشد 

 "کوچولو  يبا دوتا استثنا ره،یم شیکه قبال بود پ يهمون جور قایدق زیهمه چ "

 : دیمشکوك پرس مارگات

 "چقدر کوچولو ؟ "

 دایخونه پ هیبرام  بلیبا ياقا یکنم، البته وقت یزندگ سکاتیبه بعد در پر نیشروع، من قراره از ا يخوب، برا "

باهاتون در تماس باشم،  یکیو فکس قرار بدم تا بتونم الکترون یدستگاه فتوکپ وتر،یکامپ هیقراره اونجا . کرد 

 "درست مثل حاال 

 "؟ هیچ یکیاون .  یاول نیخوب، ا "

قرار دارن تو  التیا هیکه تمام شعبه ها تو  ییاز اونجا...بخش  ریمد یعنی.  یتو قرار مسئول تمام شعبه ها بش "

 "؟  ادیم اد،یاز مسافرت که بدت نم... ریتنها مد یشیم

 .قسمت را نکرده بود  نیحساب ا د،یکشیداشت نقشه م یوقت. ناگهان نگران شد  ثیف

 :را باال داد و گفت  شیابروها يبا ناباور مارگات

 یتونیم. ؟ من عاشق مسافرتم ين رو دوست نداشته باشم ؟ عسلم، تو عقلت رو از دست دادمن، مسافرت کرد"

لحظات پر  نجایبدرد بخور ا يکه قبال با مردها دونهیخدا م. يدیشکارم رو وسعت م يمحوطه  يدار ،یبگ

دل منو ببره، بد  گهید يجا هیمرد خوش شانس  هیاگه . باشه، تجربه کردم  یکاف میتمام زندگ يکه برا یجانیه

 ". ستیاصال هم سخت ن واورلئانیدر ضمن رفتن به ن.  نجاستیا يمردها یشانس

 "و هوستون و باتون روگ  "

 "همـــــــــــم ...ها تو باتون روگ  يها تو هوستون و فرانسو يکابو "

که  یو از تالش افتدیفاق بات نیبود تا ا دهیکش يادیدردسر ز ثیاگر چه ف شد،یداشت ارام ارام اجرا م شیها نقشه

چهار سال . حاال منابع خاص خودش را داشت  یپناه بود ول یب يدختر یدر چهارده سالگ. بود  یکرده بود راض

 .داشت يادیز يتجارت کار کرده بود اشناها يایدر دن

. فروش گذاشته شده بود، ساکن شود  يکه برا یکوچک يتوانست در خانه  عیسر یلیخ بل،یبا يکمک اقا با

از  یبخش بزرگ. الردها  لیرو یشهر واقع شده بود، درست در مرز اراض یلینبود، در چند ما سکاتیداخل پر

نتواند با  يکرد تا گر داختپول خانه را کامل و نقد پر یان خانه صرف کرد ول دنیخر يپس اندازش را برا
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که بتواند، قدم  دانستیانقدر م گهیحاال د. دردسر درست کند  شیبرا ،دادیکه وام م یساخت و پاخت با بانک

 یانها راه حل يکند و برا ینیب شیاو بردارد، از قبل پ يسخت تر کردن کار برا يقرار بود برا يرا که گر ییها

مورد  نیدر ا يزیقرار نبود او چ.  بردیلذت م کرد،یاز پشت حمله م يگر هب نکهیبه شدت داشت از ا. شدیاندیب

 . شدیم رید ثیمتوقف کردن ف يبرا گرید یبداند تا وقت

شود،  ینام خود را ذکر کند تا مبادا باعث جلب توجه کس نکهیتمام کارها را تحت نام اژانس، بدون ا عیسر یلیخ

ستاده فر دشیمبلمانش را به خانه جد یکرده بود و با خوشحال زیخانه را تم ر،یرا تعم یشیگرما ستمیس.انجام داد 

 .بود 

در خانه اش نگه  يرا جلو نشیماش ثیکرد، ف رونیبار دوم از شهر ب ياو را برا يگر نکهیماه بعد از ا کی فقط

 .شد  رهیاز حد به ان خ شیب یتیداشت و با رضا

.  ندیداده بود که بتواند عکس داخل و خارج خانه را بب یبیترت بلیبا ياقا. بود  دهیبرنامه خانه نخر یطور ب نیهم

 زهیو مدرن يفروش، بازساز يبرا یول. ساخته شده بود  50 يفقط پنج اتاق داشت و سالها. بود  یکوچک يخانه 

 يبرا يدیوان تا مقابل خانه، جلو امده بود و تاب جدیا: از اب دراورده بود  یکار خوب شیصاحب قبل. شده بود 

که در دو  یسقف يپنکه ها.خوب لذت ببرند  يو هوا در ان قرار داده شده بود تا بتوانند از اب دیجد نیساکن

در تمام اتاقها . کننده خواهد بود  تیگرم کمتر اذ يهوا کرد،یضمانت م یشده بود، به نوع هیتعب وانیطرف ا

 .قرار داده شده بود  یفسق يپنکه ها

به  لیرا تبد يو اتاق بعدخودش انتخاب کرد  ياتاق عقب را برا ث،یپس ف. اندازه بودند  کیخوابها، هر دو  اتاق

. نداشت  هیقض نیبا ا یکه او تنها ساکن خانه بود، مشکل ییحمام وجود داشت و از انجا کیفقط . اتاق کار کرد 

 شیبه نظر سالها پ. ان بود  ياشپزخانه  انه،بخش خ نیبهتر یبودند ول بایز زین يو غذا خور منیاتاق نش

اشپزخانه  يپول برا نهمهیفروش خانه ا يبتواند برا یباور کند کس توانستینم ثیشده بود چرا که ف يبازساز

هم  يکمتر ي نهیباشد و هز یکاف توانستیفروش خانه م يبرا وانیکردن ا زهیکه مدرن یکند، انهم وقت نهیهز

 یخچالی.  یمعمول ياجاق گاز شش شعله با ماکروفر و فر.بوده  يعاشق اشپز نجایا یکی. به دنبال داشته باشد 

وسط  یبزرگ زیم. فصل غذا باشد  کی يکننده  رهیذخ توانستیکه م وارید کی ياز کف تا سقف خانه در راستا

را دوست  دنکر ياشپز ثیف.  کردیرا فراهم م يهر نوع اشپز يالزم برا يشده بود که، که فضا هیاتاق تعب

بود  يخانه ا نیان خانه اول. خانه را دوست داشت  ياو در واقع همه جا. عاشق اشپزخانه شده بود  ینداشت ول
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کرده بود را به حساب  یکه قبال زندگ ییاپارتمانها. و متعلق به خودش بود  کردیم یدر ان زندگ ثیکه ف

 .داشت  یواقع يخانه  کیاو . بود  ومال ا نجایا یچون انها را اجاره کرده بود، ول اورد،ینم

 نیاول.بود  يرفت، درونش پر از شاد سکاتیکه داشت به پر یدو کار مهمو حل کردن  حتاجشیما دیخر يبرا

 ي نامهیگواه يکند و برا هیته انایزیلوئ ي ژهیپالك و نشیماش يکه بتواند برا ییجا. بود  يتوقفش در دادگستر

 متیدر مورد ق یکردن بدون نگران دیرخ.اش سوپر مارکت بود  يمقصد بعد. درخواست بدهد  انایزیلوئ ي ژهیو

تا  کردیم بیمغازه دارش او را تعق رفت،یم دیخر يبرا ثیکه سالها قبل هر وقت ف ياجناس، ان هم در مغازه ا

هنوز . نامش مورگان بود . داشته باشد  يادیلذت ز دیپولش را پرداخت کند کش نرود، با نکهیبدون ا يزیچ

 .بود  يجود یهمکالسپسرش،  نیکوچکتر)  MorganEd(اد مورگان . بود  ادشی

 یکیپالست يداخل بسته ها یکی یکیها و اجناس مورد نظرش را انتخاب کرد، انها را  وهیم یبه اهستگ ثیف

 یپر از لکه، درحال يشبندیو پ يخاکستر يبا موها ياز انبار مغازه، مرد.  بستیسبز رنگ م يو با نوار گذاشتیم

تر از  یخال بایکه تقر یدر قسمت اموزه دنیشروع کرد به چ. امد  رونیجعبه موز به دست داشت، ب کیکه 

 .کامال باز شده بودند  ياز شدت ناباور شیکرد و برگشت، چشمها ثیبه ف ینگاه کوتاه.بود  گرید يبخشها

 نیدر شناختن ا ثیف یکرده بود ول رییمانده بودند، رنگشان تغ یکه باق ییکمتر از قبل بود، و همان ها شیموها

 :گذشت گفت  یاش از کنار او م یکه با چرخ دست یدر حال ییبا خوش رو. مرد دچار مشکل نشد 

 "مورگان، حالتون چطوره ؟ يسالم اقا "

 :گرفت  زبانش

 "رنه ... رن "

خوب، ! نه  گهید نیا ا،یخدا.به مرد نگاه کرد . بزند  خیاز درون  ثینام مادرش را تلفظ کرد باعث شد، ف یشکل

 . محروم کند  يزینبود که خودش را از چ یدر دسترس نبود و رنه هم زن شهیالرد هم لیرو يه ؟ گاچرا که ن

 :گفت  يسردتر يمحو شد، با صدا لبخندش

 "رنه  کیدختر کوچ. ثمیمن ف. رنه، نه . نه"

تب و مر کردیدزد رفتار م کیکه با او مثل  يدر واقع مرد.بود  نیاز طرف خود خردسالش به شدت خشمگ ثیف

 .افتاد  یبود که دنبال مادرش راه م ییاز ان سگها یکی کرد،یم بیاو را درون مغازه تعق

مورگان با عجله  یوقت نیهم ينبود، برا یبزرگ يمغازه . قفسه ها هل داد  فیرد يرا در راستا شیدست چرخ

 یبعد متوجه شد کس هیچند ثان. دیپچ پچ شان را شن يانجاست، صدا یرفت تا به همسرش خبر دهد چه کس
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به او نگاه  ثیف یوقت. بود  دهیشپو یبلند و پر از لک شبندیشد که او هم پ یمتوجه پسر نوجوان.  کندیم بشیتعق

کرد، صورتش از خجالت سرخ شد، کامال مشخص بود که به او دستور داده شده تا مطمئن شود، همه اجناس به 

 . رودیاش م یبه چرخ دست ثیف فیک يجا

 ستیرا که ل يتمام موارد یوقت. خودش را کنترل کرد و بدون عجله به کارش ادامه داد  یتر شد ول یعصبان

 ثیف یوقت. کردن اجناس  یرا به طرف صندوق هل داد و شروع کرد به خال شیکرد، چرخ دست دایکرده بود، پ

را  شیمورگان جا يقاحاال ا یبود که پشت صندوق نشسته بود ول یوارد مغازه شده بود، خانوم مورگان کس

 یبه اجناس یمردك نگاه.  کردیانها را تماشا م يگرفته بود و او هم از دفتر کوچک فروشگاه داشت با کنجکاو

 :گفت  يندیکرد و با لحن ناخوشا کردیم یداشت خال ثیکه ف

 " کنمیچک قبول نم یچون من از هر کس ،یداشته باش يدیرو که خر یلیهمه وسا نیبهتره پول ا"

 :جوابش را داد  يبا سرد ثیف

 "رو بدونه  میحساب بانک يشماره  دمیاجازه نم یچون به هر کس... کنمینقد پرداخت م شهیمن هم"

 :که قرمز شده بود گفت  یبا صورت. شود  ثیف يمهربانانه  نیتا متوجه توه دیطول کش هیمورگان، چند ثان ياقا

مثل  یکیاونم از طرف  کشم،ینم نهیخودم، به س يمغازه  رو تو ینیتوه نیهمچ هی. مواظب حرف زدنت باش  "

 "تو 

 :که هنوز ارام بود گفت  ییزد و با صدا يلبخند ثیف

 "؟ يبود ،يانتخابگر نبود نقدریامد، ا یمادرم وسط م يپا یواقعا ؟ وقت "

به  ینگاه کوتاه. رها کرد  دهیکه امده بود رفت و او را عرق کرده و رنگ پر یصورتش با همان سرعت یسرخ

 :همسرش کرد و گفت 

 " یزنیحرف م یدر مورد چ يدار دونمینم "

 "نشه  دهیکش شیمسئله پ نیا گهیپس دقت کن د. خوب  یلیخ "

کانتر و وارد  نییاجناس به سمت پا دنیمورگان شروع کرد به کش. ستادیاورد و منتظر ا رونیپولش را ب فیک

 .نظر گرفت  ریبا دقت ز کردیرا که او وارد م یمتیقهر  ثیف. انها  متیکردن ق

 "!دالر و شصت و نه  کیونه سنته، نه  ستیدالر و ب کی ییلویک بهایاون س "

تصور کند،  دادیم حیترج ثیف. کرد و سرخ شد  یخطا گرفته بود، اخم نیمچش را در ح ثیف نکهیاز ا دوباره

تمام اجناس را  متیق کردیمغازه را ترك م نکهیقبل از ا دیبا.  يتقلب عمد کیساده بوده تا  يخطا کیکارش 
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و تا مغز  کردیم ینیعقب نش عیسر یزمان. مورد اتهام قرارگرفتن، چگونه است  يچک کند تا به او بفهماند مزه 

 .گذشته بود  يادیاز ان روزها زمان ز یول.  شدیم ریاستخوانش تحق

. اورد  رونیب يدالر ستیشش اسکناس ب فشیاز داخل ک ثیمورگان پول تمام اجناس را حساب کرد، ف یوقت

به خودش زحمت  نکهیا يبود که به جا يادیز لیوسا یول شدیمقدار م نیمعموال نصف ا شیدهایپول خر

 ثیف. کند  هیانها را ته دآپس مجبور بود مجد. داده بود بدون انها سر کند  حیرا بدهد، ترج شیانتقالشان به پر

 يدارد، مطمئن بود که به زود فشیدر ک ثیاست که ف يزدن مقدار پول نقد دیمتوجه شد، مورگان در حال د

فکر نخواهد کرد که او ان پولها  یپول تمام شهر را پر خواهد کرد و کس يادیبا مقدار ز نیدول ثیخبر برگشت ف

 .را از راه درست به دست اورده 

 یکی نیا. مهم بوده  شهیچون هم.  ستیمهم ن شیبرا ند،یگو یوردش مکه مردم درم يزیچ دیبگو توانستینم

 یلیخودش خ.  ستندیها اشغال ن نیدول يبود که برگشته بود تا به مردم و خودش ثابت کند که همه  یلیاز دال

که مردم شهر قبولش  یو تا وقت ودب دهیباور نرس نیقلبش هنوز به ا یکه قابل احترام است ول دانستیخوب م

انسان  کیبود که او را به عنوان  يشهر نجایا. جدا شود  سکاتیاز پر توانستینم.  دیرس یهم نم کردند،ینم

نبود که  نیا یبه معن رندیمردم شهر او را بپذ خواستیم نکهیا. دوانده بود  شهیشکل داده بود، او در انجا ر

در ان  یول رفتیکودك بود، ساکت و ارام به دنبال کارش م یوقت. ند قسر در برو وکنند  نیبه او توه توانستندیم

 .از خودش دفاع کند  دیگرفته بود چطور با ادیبود، بزرگ شده و  ستهیز نجایکه دور از ا یدوازده سال

. حمل کرد  رونیتا ب شیرا برا دشیخر يکند، بسته ها بشیکه مجبور شده بود داخل فروشگاه تعق يپسر همان

 گرید ينسبت به بخشها شیمفاصلش هنوز سست بود، دست و پاها. شانزده ساله باشد  دیحدس زد، با ثیف

 : دیپرس داشت،یبرم مقد نشیبه طرف ماش نگیکه همراه او در پارک یدر حال ثیف. بدنش بزرگتر بودند 

 "؟ يدار یبا مورگان نسبت "

 :مورد خطاب قرار گرفته بود، سرخ شد  میمستق نکهیا از

 "اه، اونها مادر بزرگ و پدر بزرگم هستن  "

 "؟ هیاسمت چ "

 " سونیج "

 "برگشتم  هایو تازگ کردمیم یزندگ نجایقبال ا...ام  يهارد ثیمنم ف "
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عاشق  گرینوجوون د يپسرك که، مثل تمام پسرها.و در صندوق عقب را باز کرد  ستادیا نشیمقابل ماش ث،یف

سدان محکم و قابل  کی ثیف. کرد  ثیف نیبه ماش یقیبود که چهار چرخ داشته باشد، نگاه دق يزهایتمام چ

 یرانندگ. بود  يبهتر نیماش يتجار يکارها يسدان برا. داده بود  حیاسپورت ترج نیماش کیاعتماد را به 

 شهیهم.ن نبود و بند ا دیوقت در ق چیه ثیداشت که ف اجیاحت یاسپورت به ظاهر خاص ينهایکردن با ماش

به مراتب مهم تر از ظاهر پر زرق و برق  شیچرا که ثبات و استقالل برا دیرسیکه بود به نظر م يزیبزرگتر از چ

. داشت  يا ژهیو لیاست تیسال کار کرده بود، کنار امن کیاز  کمترسبز رنگش که  ییاروپا نیماش یول. بود 

 : دیدر مورد ان بگو دیبا يزیاحساس کرد چ گذاشت،یها را داخل صندوق م سهیکه ک یدر حال سونیج

 " هیخوشگل نیماش "

ماند  رهیکه کف دستش بود خ يدالر کیمتعجب به  يپسرك با چشمها. به او داد  یکرد و انعام يتشکر ثیف

و  کردندیاجناس خودشان را خودشان حمل م دیدهد ومردم با یانعام نم سکاتیدر پر یمتوجه شد، کس ثیف. 

. را چک کنند  نشیماش بودنن ایرا حمل کند تا تازه بودن  ثیف لی پسرك را مجبور کرده بودن وسااحتماال

 .کردن بودند  یکوچک عاشق فضول يمردم شهرها

شد، ناگهان ترمز  کیبه او نزد یشد، وقت نگیوارد پارک یرنگ دیسف الكیرا زد، کاد نشیقفل ماش ثیف یوقت

 دیطول کش هیچند ثان.  کردیشد که با تعجب داشت به او نگاه م یکرد، متوجه زن نیبه داخل ماش ینگاه. کرد 

 .  شتکه حاال دا یهر نام ای...  اوردیالرد را به خاطر ب لیرو کایتا مون

.  شدیبدجنس م نهایدول دنیبا د شهیهم کایاورد که چطور مون ادیبه  ثیف. به صورت هم ماندند  رهیزن خ دو

 یرغم اتفاقات یعل. شد  دیناپد يکه گا یالبته تا وقت کرد،ینرمال رفتار م یلیکه با انها خ درست برعکس برادرش

حاال  کایامد، پدر مون یدرست از اب درم التشاگر احتما. او سوخت  يدلش برا ثیکه در گذشته افتاده بود، ف

به خاطر  نهایدول.کرده بودند  يبدانند چه بر سر او امده، سپر نکهیسالها را بدون ا نیمرده بود و انها تمام ا

 .بودند  دهیالردها هم رنج کش لیرو یضربه خورده بودند ول يگا يکارها

 رهیخ نیدر ح کا،یرا که مون يو فشار دهیصورت رنگ پر توانستیم ثیبود، ف کیتار نیداخل ماش نکهیوجود ا با

هم نداشت  یلزوم نطوریکند، هم ینینداشت از مواضعش عقب نش قصد.  ندیبب کرد،یشدن به او، تحمل م

 ریمس کایمون. شد و ان را روشن کرد  نشیالردها فرو کند، پس برگشت، سوار ماش لیحضورش را در چشم رو

پارك نشده بود پس بدون  ینیماش چیعقب گرد وجود نداشت، مقابلش ه يبرا یخروجش را بسته بود و راه

 .به خودش، رها کرد  رهیرا نشسته، خ کایمقابلش خارج شد و مون یخال يبکند از فضا يکار نکهیا
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و به  ندیبنش وتریپشت کامپ نکهیقبل از ا.از طرف مارگات، منتظرش بود  یچند فاکس، همگ دیخانه که رس به

صنعت . گذاشت شانیکرد و سر جا یبود خال دهیرا که خر یکند، اجناس یدگیامده بود رس شیکه پ یمشکل

 نیخاص ا عتیبه خاطر طب عمواق شتریدر ب ،ینبود ول یبحران یدردسر و ب یشغل ب. را دوست داشت  سمیتور

 يبود که برا نیا یمسافرت يکار اژانس ها. بودند  یجانیپرجنب و جوش و پر ه يانسانها شانیهایشغل مشتر

که مناسب انها  ییقابل اعتماد جا رزرو کنند و مسافرانشان را با احترام، از تورها ییدر هتلها شانیمسافرت يتورها

ان  حاتیکروز که تفر کیبچه دار احتماال از مسافرت با  يخانواده  کیمثال . باشد، دور نگه دارند  توانستینم

از پس  دید چطور بادانستن یخوب م یلیکارمندانش خ. شدند  یشده، خشنود نم يزیبزرگساالن برنامه ر يبرا

که  ییقهاحقو. داشتند  یمعموال نوع متفاوت شدندیسبز م ثیکه سر راه ف یمشکالت.  ندیایبرب ینینچنیا يموارد

 .نداشت یانیکه پا ییها يو کاغذباز شدیپر م دیکه با یاتیمال يبرگه ها شد،یپرداخت م دیبا

را در داالس انجام  شیبانک يبود، که هنوز مجبور بود کارها نیکه در حال حاضر داشت ا یمشکل نیبزرگتر

 ینه حت سکاتیداشت انها را نه به پر میتصم یول.  شیهم تجار شد،یم شیشخص يهم شامل کارها ن،یا. دهد 

خانواده صاحب  نیا ایا ندیبود بب ههنوز چک نکرد. داشتند  يدراز يالردها دستها لیرو.باتون روگ انتقال دهد 

 ياشناها ،يمهم نبود، چه صاحب ان باشند چه نباشند، گر نکهیا يبرا. نه  ایدر شهر بودند  دینک جدان با

الردها خود قانون بودند  لیرو التیبخش ا نیدارد اما در ا ینیاساس و قوان يبانکدار. خاص خودش را داشت 

شک . بود  یکار اسان ث،یف یبرگشت يچکها یگرفتن کپ یحت ث،یف اببه دست اوردن گردش حس يگر يبرا.

را به حساب  شیهایمشتر ياعتبار يممکنه پرداخت پول کارتها يلحظه  نیتا اخر تواندیم ینداشت که او حت

 . داشتینه، بهتر بود حسابش را همان داالس نگه م. دردسر درست کند  شیو برا ندازدیب ریبه تاخ ث،یف

که  د،ید یرنگ براق يجاگوار خاکستر.نگاه کرد  رونیو از پنجره به ب دیمقابل خانه اش شن ،ینیماش يصدا

چه  ندینبود بب یاجیاحت. به عقب بلند شد  شیپرده را رها کرد و با هل دادن صندل. مقابل خانه اش نگه داشت 

 .اند  امدهین ییخوش امد گو يها برا هیشد، مطمئن بود همسا ادهیپ نیاز ماش یکس

 :در را باز کرد و گفت  وانیا يپا رو يصدا دنیرفت، با شن ییرایاتاق پذ به

 "یکه باالخره دست از سر شورلتهات برداشت نمیبیم. تو  ایلطفا ب.  يسالم، گر"

 ریرا تحت تاث ثیبالفاصله ف کلشیه یبا درشت.  زدیوارد خانه که شد، چشمانش داشت از تعجب برق م يگر

 کیخرگوش  کیبود که  نیدرست مثل ا. کند  راحت او را داخل دعوت نقدریا ثیانتظار نداشت ف.قرار داد 

 :گفت  دیکش یکه کلماتش را م یدر حال. گرگ را به خانه اش دعوت کند 
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 "کندتر از گذشته شدم  زهایچ یلیاالن تو خ"

شک داشت که . حرفش را فرو خورد  یول» بهتر باشه  ينجوریفکر کنم ا«  دینوك زبانش بود که بگو ث،یف

 قایدق:  کردیاحتماال گري با خودش فکر م گرفت،یم يحرف او را جد نیدر حال الس زدن با او باش، اگر ا يگر

 . نداشتان دو وجود  نیامکان الس زدن ب.  رهیانتظار م نیدول هیهمونطور که از 

رنگ  یخاک یهفت و شلوار کتان ي قهیبا  یرنگ دینخی گشاد و سف شرتیت يگر.بهار بود و هوا گرم  اواخر

خودش را مجبور کرد به سمت  ثیف. شدیم دهید شرتشیشکل ت V يا قهیاش از  نهیس يرو يموها.بود دهیپوش

عرق  زِیفرش و تم يمردانه  يهمراه خودش بو يگر.سخت شده بود  شیبرا دنینفس کش. نگاه کند  يگرید

از خود . بود  یچه رنگ يگر يواقعا بو ردیبگ میوقت نتوانسته بود با خودش تصم چیه.را هم وارد خانه کرده بود 

 ثیف يتمام حسها شهیدرست مثل هم شیکیزیحضور ف.  دیرا، درون کش يو پر رنگ گر بایز يشد و بو خودیب

 ریکه تحت تاث ییواکنش ها. به او هنوز انجا بود شیمیقد ياواکنشه. عوض نشده بود  زیچ چیه.  ختیرا بهم ر

نگاه کرد  يو درمانده، به صورت گر یپنهان یبا خشم.تر شده بودند  رومندین تر و کیتار یگذر زمان و بزرگسال

چه مرگش بود که .  کردیم دیدوباره انجام دادن ان کارها ترد يبرا دیبا او کرده بود، چرا با يمرد هرکار نیا.

 ؟  ندیبب جان،یوار ه کیاو را بدون حس ان موج گرم و اتومات توانستینم

به  رهیتنگ شده اش، خ اهیس يبا چشمها نییبود و به سمت پا ستادیا ثیبه ف کینزد اریبس يدر، به فاصله  دم

گري به لحاظ . بسازد  دنینفس کش يبرا ییخودش فضا يبه عقب برداشت تا برا یقدم ثیف.  کردیاو نگاه م

 . يزشکاربدن سفت و ور کی ابلند تر بود ب متریو پنج سانت ستیب. کننده بود  لیبه شدت تحم یکیزیف

افکار . امد  ینوك انگشتانش باال م يرو دیرا ببوسد، با شیبرنزه و عضالن يگلو يبتواند گود نکهیا يبرا ث،یف

اجازه دهد متوجه عالقه  يامکان نداشت به گر. حالت صورتش را سردتر کرد . منحرفش او را شوکه کرد، لرزاند 

 يشاد يبا صدا.از ان استفاده کند  ثیف هیتا عل دادیکننده م رانیو يبه او اسلحه ا نکاریا. او به خودش شود ي

 :گفت 

 "سرد ؟ يچا ای؟ يفنجان قهوه دوست دار کی. لطفا  نیبش..شدم  زیسورپرا"

 "؟ یکنیم کاریچ نجایا...رو رد کن  ییرایقسمت پذ "

 .حس کند  یمخمل يخشم سرد را در ان صدا توانستیم ثیسمت او حرکت کرد، ف به

 :مسخره کننده باال داد و جواب داد  یرا با تعجب شیابروها

 " کنمیم یزندگ نجایا "
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با . بود که انتظارش را داشت  يزیکارامدتر از چ يگر. بکشد  شیموضوع را پ عیسر نقدرینداشت ا انتظار

 ياز رو شیداشت، چشمها يزینگاه ت. کند  تیامن را با او رعا يبه عقب برداشت تا فاصله  یقدم يدیناام

مصمم بود به اجازه ندهد .کرد  یمکث ثیف.  کندیم یرا عصب ثیاش، ف یکیزد، متوجه شده بود نزد یبرق تیرضا

 . را کرد نکاریا یاز او گرفت ول يادیز يانرژ.  ستادیا شیبرگشت و روبرو. او را بترساند  نکاریبا ا تواندیفکر کند م

 " يي ت رو به هدر دادبا برگشتن هم زمان و هم انرژ. يادیمدت ز ينه برا "

 "کنه  رونیمنو از خونه خودم ب تونهیمثل تو هم نم یکی یحت "

 :داد  حیتوض ثیف. نگاهش برنده تر شد . را از نظر گذارند  ثیف زیسالن کوچک و تم عیسر ،يگر

 " زیمال منه، تر و تم. بدون وام ... دمیخر"

 :دیشد، خند ثیکه باعث ترس ف ،يسخت و بلند يبا صدا ،يگر

 "ازش ؟ یرو گرفت زیداروندارش رو باال کشیده باشی، همه چ يو همه  یرو طالق داده باش يهارد ياقا دیبا"

 :جواب داد  تیبا عصبان ثیف

 "طالقش ندادم  یول...اره  يراستش رو بخوا "

 یوارث نم،ی؟ بب يکرد دایپ ره،یبم گهیدوسال د ای کیاحمق که قراره  رمردیپ هیخودت  ي؟ برا يکرد کاریچ "

 "؟ یهم داشت که از ارث محرومش کرده باش

 :شد  دیمجسمه سف کیبست و درست مثل  خی شیها گونه

سالگرد ازدواجمون رو جشن  نیاول میبتون نکهیکردم که قبل از ا دایسالم پ يساله  23مرد  هیخودم  ينه، برا"

 "تصادف مرد  هیتو  م،یریبگ

 :فت خش دار گ ییسخت شد، با صدا يگر يلبها

 " زدمیم یحرف نیهمچ هی دیمتاسفم، نبا "

 "باشه  گرانیالرد نگران احساسات د لیرو هیبودم  دهیتا حاال ند یول.  یگفتیم دینه نبا "

 :گفت  زیتمسخر ام يلبخند با

 "سنگ پرتاب نکنه  يهر پنجره ا ي شهیمواظب باشه به ش دیبا نیدول هی "

 :جواب داد  یبا لبخند تلخ ثیف

 "افتادم  ریجنگ شروع شد خط مقدم گ یفقط وقت...ازار نرسوندم  یمن تا حاال به کس "
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 یخوب یلیخ يمن حافظه  یول يبود کیکوچ یلیاون اتفاق افتاد خ یمگه نه ؟ وقت ،يبود گناهیحدم ب نیتا ا "

 يبرا د،یوش رو دت شدیخوب م یلیبا او لباس خواب نازکت، که خ سیمن و اون همه پل يتو، جلو ادمهی. دارم 

 " ریدخترش رو بگ ن،یمادرش رو بب: بذار بهت بگم .  یگشتیخودت م

بود دوباره به صورتش  دهیکه پر یشد، رنگ تیاز شدت خجالت پر از خشم و عصبان ثیف يگرد شده  يچشمها

 :اش زد و گفت  نهیبا انگشت اشاره به س دیدو قدم به جلو برداشت به او که رس عیسر.برگشت 

 " یموضوع رو تو صورت من بزن نیا يتو حق ندار "

 :کرد و ادامه داد  يسرفه ا تیشدت عصبان از

 "نگو ...... اطیاشغال پرتم کردن تو ح کهیت هیمثل .  دنیکش رونمینصف شب از تخت ب"

و دوباره با گفت  ' يکه بود هیزیاون چ قایاشغال دق ':  دیبگو دیدهانش را باز کرد تا شا يگر یاخر را وقت جمله

 :اش زد  نهیانگشت به س

 کاریچ. کردیو منو ول نم کردیم هیگر کیستریداشت ه کمیبرادر کوچ.  رونیب ختنیتمام دار و ندارمون رو ر "

 ل،یمثال اص يرفتم تو جنگل عوضشون کنم ؟ چرا تو یو م گشتمیراحت و اروم دنبال لباسهام م کردم،یم دیبا

 "؟ يپشتت رو بهم نکرد ،يدیدیم دیکه با یاز اون ادتریز کمی یداشت یوقت

از صورتش  شدینم يزیبسته بود، چ یبیحالت صورتش به شکل عج. کرد  ثیف يبه صورت اخمو ینگاه يگر

 یاش کنار زد، ول نهیس يرا به دست گرفت و از رو ثیدست ف. تر و مصمم تر شد  نیسنگ شیچشمها. خواند

 : دیپرس حیبا تفر. ان رها نکرد 

 "مگه نه ؟ ،يتو واقعا مزاج کله قرمزها رو دار "

فشار  يگر یبکشد ول رونیکرد دستش را از دست او ب یسع ثیف. برق بود انیدرست مثل عبور جر لمسش

 :گفت  يبا لحن کشدار. او را تحت کنترل گرفت  ،یکرد و بدون تالش انچنان دتریدستش را شد

 یول...  ؟یسوراخ درست کن نمیس يبا ناخنهات رو دمیت اجازه مو به ستمیوام نجایمن ا یکنیتو که فکر نم"

 "باشم  گهید يحال و هوا هیتو  دیلذت ببرم با يزیچ نیهمچ هیبتونم از  نکهیا يبرا

بهتر بود منتظر  شد،یخودش م ریرها شدن از دست او فقط باعث تحق يتالشش برا. به صورت او نگاه کرد  ثیف

لمس او، از  يازار دهنده  يگفت از گرما یبه او م زشیغرا. ردیکردن او بگ به رها میبماند تا خودش تصم

ثابت بماند، چون احساس  حرکتخودش را مجبور کرد تا بدون  یاو، خودش را رها کند ول يکف دستها یسخت

که  یهمان لحظه بود که متوجه حرف.را سرگرم خواهد کرد يرها شدن از دست او، گر يتالشش برا کردیم
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که پشت حرفش  يدر مورد منظور نباریا. از شدت شوك، کامال باز شد شیدر لفافه گفته بود شد و چشمها يگر

 .بود، شک نداشت  دهیخواب

 "دختر باهوش  "

 ینگاهش درست مثل لمس واقع.حبس شد  نهیدر س ثینفس ف. دیرا کاو ثیگفت و با چشم تمام بدن ف يگر

 .بود 

داده  ادیبهت  دی؟ مادرت با يخوای؟ م یبرنده اش باش یتونیکه نم یبش ياکه با من وارد مسابقه  يخواینم"

 يخوایمادرت ؟ م يجا پا يپا بذار یبتون دیکه شا یتصور برگشت نیبا ا نجایا... یباشه چطور با مردها تا کن

 "پدرم بود ؟ يهمون طور که مادرت معشوقه  ،یمن باش يمعشوقه 

به صورتش،  یلیزدن س يکه داشت برا یدست ازادش را با تمام قدرت. زد  یاز شدت خشم برق ثیف يچشمها

 یدر حال زیام هیگال یبا لحن. باال امد و مچ دستش را گرفت یمار زنگ کیبا سرعت  يگر گریدست د. باال اورد 

 :گفت  بردیلذت م ثیف تیکه داشت از عصبان

 "؟یکندندونهام رو بش يکردیم یسع یداشت.... یعصب یعصب یعصب "

 "! اره  "

. لذت ببرد، فراموش کرد شیبه او اجازه ندهد از تقال نکهیا يهم فشار داد، عزمش را برا يرا رو شیدندانها

انجام داد، کبود شدن  تیکه با موفق يتنها کار یول. کرد خودش را رها کند  یو سع دیرا عقب کش شیدستها

 .بود  شیمچ دستها

 " رونیمن ب يگم شو از خونه ... رونیبرو ب "

را  ثیف يو دستها ستدیحرکت با یمجبورش کرد ب یبه اسان.  دیخند ثیرو به صورت ف ن،ییبه سمت پا گري،

 :اش گرفت  نهیس يرو

 "؟ یکن رونمی؟ ب یبکن يخوایم کاریاگه نرم، چ "

 :مانده بود پناه برد، زبانش  یباق شیبرا یبه تنها سالح. خشکش زد  ثیف

و کبود  اهیبذارم تا س خیمچ دستهام  يکه رو نهیبکنم ا خوامیکه م يتنها کار ن،یغارنش هکیمرت ،یاگه ولم کن "

 "نشن 

شل کرد و  یرا کم شیدستها. حلقه شده بودند  ثیف فیبه انگشتان بلندش کرد که دور مچ ظر ینگاه يگر

 . ظاهر شد  ثیف يمچ دستها يشد که رو يا رهیقرمز و ت يبالفاصله متوجه خطها
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 "قصد صدمه زدن نداشتم  "

 :او را متعجب کرد  ث،یف يو با رها کردن دستها گفت

 " مونهیپوستت مثل پوست بچه ها م"

 :گفت  دادیکه مچ دستش را ماساژ م یو در حال دیخودش را عقب کش ثیف

 " رونیبرو ب گهیحاال د. برات مهم نبود يزد یکه اگه صدمه هم م نهیحدسم ا "

 "بگم  دیهست که با زیندتا چچ هی... قهیدق کی "

 :به او کرد و گفت  ينگاه سرد ث،یف

 "خدا بگو و برو  يپس محض رضا "

 ستادهیدوباره مقابل او ا د،یایبه خودش ب ثیف نکهیبرق زد، قبل از ا یبه شکل خطرناک کشیو تار رهیت يچشمها

 :را گرفت و گفت  ثیف يچانه  انهیموذ. بود

منو مجبور به مبارزه نکن، . شجاع بودن به صالحت نباشه  نقدریا دمیمگه نه ؟ شا ،یهست یشجاع يکوچولو"

و  یرو جمع کن لتیکه وسا نهیا یبکن یتونیکه م يکار نیبهتر. ییتو نهیبیکه صدمه م یچون اون.  نمیریش

تا ضرر  شیدیکه خر یمتیهمون ق هب.  خرمیخونه رو من ازت م. يبر نجایاز ا ،يکه امد یبه همون سرعت قایدق

اطراف  نیا. بشن  تیتو اذ دنیمادر و خواهرم با د خوادیمن دلم نم.  گهیبهت خوش امد نم یکس نجایا. ینکن

اگه  ،یاگه بمون... یکنیاشفته شون م ،يندازیم ییاون رسوا ادیو همه رو  يگردیم يجور نیخودت هم يبرا

 دایکار پ نجاهایا. ییتو نهیبیکه صدمه م یاونبرات سخت کنم و  یسابرو ح یزندگ نجایا تونمیم ،یمجبورم کن

 " يندار یدوست چیه یشیمتوجه م عیسر یلیو خ یکنینم

 :و گفت  دیکش رونیچانه اش را با خشم از دست او ب ث،یف

زود متوجه  یلیخ.  ستمااایپناه ن یب يساله  14اون دختر  گهی؟ من د ی؟ شکنجم کن یبکن يخوایم کاریچ "

 " مونمیهم م نجایو ا نجامیمن ا...  ستیگذشته اسون ن يکه ترسوندن من به اندازه  یشیم

 "مگه نه ؟  م،ینیبیو م مینیشیم "

 :و ادامه داد  دیرا کاو ثیبا نگاهش دوباره بدن ف بعد

 " ستیچهارده سالت ن گهیتو د: حق با توئه  زیچ هیدر مورد  "

نداشت،  يسود چیه گریکه د یبا خشم ثیف. به خود رها کرد  رهیرا پشت سرش خ ثیرفت و ف رونیب بعد

دلش . زن جلب کند  کیتوجه او را به عنوان  خواستینم. دلش پر از اضطراب شد. را مشت کرد شیدستها
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تصور  یحت! را دارد؟ اتوان مقاومت در برابر ان نگاهه دانستیاو را به ان شکل نگاه کند، چون نم خواستینم

 کی. او را متهم به بودنش کرده بود  ينفر که گر کی. مثل مادرش حالش را به هم زد باشد یکی نکهیا

 .الردها لیرو يمعشوقه برا

 : دیپرس عیسر کایمون

 "رنه بود ؟ "

سالها بود  يکه گر یاز فروشگاه مورگان، با اضطراب. بود  تیقابل رؤ بایبود که اضطرابش تقر یعصب يقدر به

پدرشان به خاطر  د،یکه مجبور شده بود به او بگو ياز روز قایدق. زنگ زده بود  يبود، به گر دهینشن شیدر صدا

 یگرفته بود ول يادیاز ان روزها فاصله ز کایمون. بود دهیمضطرب ند نینچنیانها را ترك کرده، او را ا نیرنه دول

را  شیطرف یاست که ب کیاونزد که رنج هنوز هم انقدر به دیاو بگو ينگاه در چشمها کیبا  توانستیم يگر

 دهدیقرار م ریتحت تاث

 "بود  نیدول هیمطمئنا  ینه، ول "

بعد  کردیچون احساس م خت،یخودش ر يبرا يگرید یدنینوش.  دیو سر کش ختیر یسکیو یخودش کم يبرا

 ي وهیب کی. بود  وهیب کیاو .  يهارد نیدول ثیف. دارد  اجیواقعا به ان احت نیدول ثیبا ف گرید دارید کیاز 

را به دنبال  شیلمس او، دستها زبعد ا يدر درون، که گر یمو قرمز با اتش ي وهیب کی.  یجوان و دوست داشتن

 یمواقع اعتماد بنفس شتریدر ب ثیف یکند ول یچند بار موفق شده بود او را عصبان. چک کرده بود ،یاثار سوختگ

 يکه گر دانستیم دیبود، اگرچه با دهیاو نترس داتیهم از تهدذره  کی. گذاشته بود  شیسرد از خودش به نما

 . ستیاهل بلوف زدن ن

الکس قرار .  بردیداشت لذت م يحداقل گر ایبردند،  یقبل از شام لذت م یدنیاتاق مطالعه، داشتند از نوش در

به اتاق  یصحبت خصوص یکم يبرا کایپس همراه مون.  امدیم نییپا يو نوئله هم به زود دیایشام ب يبود برا

 .مطالعه امده بودند 

 : دیبا تعجب پرس کایمون

اوه .  امدیجوانتر هم به نظر م یحت. نشده باشه  ریاصال پ نکهیمثل رنه بود درست مثل ا قایدق یرنه نبود ؟ ول "

 "از دختراش بود، مگه نه ؟ یکی...متوجه شدم ...

 "رنه بود  هیشب هیبقاز  شتریب شهیاون هم.  ثیبود، ف کهیدختر کوچ "

 "کنه؟یم کاریچ نجایا "



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Parizad17: مترجم  -هووارد  ندایل  –بعد از آن شب 

wWw.98iA.Com ١٠٨ 

 "اومده تا بمونه  گهیم "

 :را پر کرد  کایرنگ مون رهیت يچشمها ترس

 یول ارهیب رونیاز الك خودش ب کمیالکس موفق شده اونو .مسئله رو تحمل کنه  نیا تونهیمامان نم... تونهینم "

دوباره از دستش  يمجبور. کنهیبگه دوباره چقدر پسرفت م تونهینم یبرگشته، کس نهایاز دول یکیاگه بشنوه 

 " يگر ،یراحت بش

کرده بود  رونیها را از شهر ب نیتمام شهر داستان او، که دول. نفس باال داد  کیرا در  شیدنیتمام نوش ،يگر

 شیداستان در پر نیا. هم نبود  مانیپش یبه ان افتخار کند ول ينبود که گر يزیاتفاق چ نیدر واقع ا. دانستندیم

دانست،  یکار را م جهیاو فقط نت.  ندیان اتفاق را بب یزشتانجا نبود تا  کایمون. نوع افسانه  کیشده بود به  لیتبد

 يبا گر شهیهم یان شب در مغز او حک نشده بود ول يخاطره . چطور حاصل شده  جهیخبر نداشت که ان نت

شود، تالش  زانیخواهرش او ياز پاها کردیکه تالش مپسر کوچک،  کیستریه يلرزشها ث،یترس ف. بود 

ازخواستن که تمام مردها را در  يو ناراحت کننده ا يو حس قو...  اءشانیکردن اش جمع يخواهرش برا دانهیناام

بچه بود پنهان کرده بود و تنها  کیرا که او فقط  قتیحق نیشب، ا یکیتار. در بر گرفته بود  ثیف يتماشا نیح

 . دادیبه مادرش را نشان مشباهت او 

 ينقطه .  ثیاو و ف. ارتباط انها با هم است  يو برنده متوجه شد، ان شب در واقع نقطه  زیت يبا درد ،يگر

 نیگذر دوازده سال، ب. شناخت  یرا نم ثیاو واقعا ف. ان شود  یباعث فراموش توانستیکه فقط مرگ م یارتباط

 کیمثل  یحت ایحرف نزده بود  بهیغر کی مثلبا او  يگر....ان روز ها و زمان حال فاصله انداخته بود و هنوز 

 . بلند مدت را دوباره از سر گرفته باشند  یدوست کیبود که  نیدرست مثل ا. رفتار نکرده بود  بهیغر

 . انها ان شب وجود داشت  نیب. نبودند  بهیباهم غر انها

 ياور ادیطور که بهم  نیو هم دهیرو خر ونهیکلب يخونه ...سخت تر باشه  دینبارشاین از دستش اخالص شد "

 "کنم  رونیاونو از ملک خودش ب تونمیمن نم: کرد 

 "...وام  قیباشه تا از طر یراه هی دیباشه، با دهیاگه خر "

 "دوتا فرق هست  نیا نیب. تموم شده  دهیگفتم خر. خره  ینگفتم، داره م "

 :کرد  یاخم کایمون

 "رو از کجا اورده ؟ یپول نیهمچ نیدول هی "

 " هیاست و حاال اسمش هارد وهیب هی گهیاالن د.عمر  ي مهیاحتماال ب "
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 :گفت  زیطعنه ام کایمون

 "چقدر براش راحت بوده  "

 :زده بود، گفت  حرف را نیهم هیشب يزیاو هم چ یوقت ثیف ي دهیصورت رنگ پر ياور ادیبا  يگر

 "نبوده  دونم،یکه من م یینه، تا اونجا "

وقت بحث کردن تمام شده . دیالکس به گوش رس يصدا انه،یبا باز شدن در توسط اور.  دیزنگ در را شن يصدا

 :زد و گفت  کایمون يشانه  يرفتند، رو یکه هر دو به سمت در م یدر حال يگر. بود 

اون مثل ...نه  ای رمیگیسابق رو م ي جهینت دونمینم یتا بفرستمش بره ول کنمیم ادیکه از دستم برب يهر کار "

 " ستین گهید ينهایدول

 يشد گر ینگاه به او باعث م کیبود،  یدختر نوجوان یوقت یحت. نبود  گرید ينهاینظر مثل دول چیاز ه ثیف نه،

 بیخانواده اش رق ياعضا گریحال نسبت به د نیدر ع ثیف یول. نکرده بود رییتغ زیچ چیه. احساساتی شود 

که  یتوانسته خودش را از ان باتالق دیرسیبه نظر م. داشت و باهوش تر بود يشتریثبات ب.هم بود  يتواناتر

 نیا یول. او احترام قائل بود  يمسئله برا نیبه خاطر ا ،يگر. بکشد  رونیب کرد،یم یخانواده اش در ان زندگ

 کایمون.  رفتیاز انجا م دیاو با. کردینم جادیمجبور بود از انجا برود، ا ثیمسئله که ف نیا در يرییتغ چیموضوع ه

 .هم بود  کاینگران خود مون يگر یول اوردیسر نوئله ب توانستیم ییچه بال ثیحضور ف هبود ک نینگران ا

. امدیم نییبه الکس داشت با ظرافت از پله ها پا ییخوش امد گو يشدند، نوئله برا ییرایوارد سالن پذ یوقت

لمس .او حلقه کند  يبه سمت الکس گرفت و به او اجازه داد دستش را دور بازو يبوسه ا يگونه اش را برا

. نوئله داشت  يرو یخوب ریتاث کسال تیمیصم. دادیان را م يبه ندرت به همسر خودش اجازه  یکه حت یکوچک

 يرابطه رو نیمطمئن نبود ا ياما گر. کند میاش را ترم دهیتماد به نفس از هم پاشتا اع کردیبه او کمک م

همسرش  یوقت.  کردیمجددا ازدواج م دیبا. زنش پانزده سال قبل مرده بود. را داشته باشد  ریالکس هم همان تاث

دوست  کیالکس مثل  ،يبا رفتن گا یول کردیرا م نکاریا دیشا. داشت  الس کیرا از دست داد فقط چهل و 

وکالتنامه  افتیبعد از در یحت.کنار انها ماند  یالردها کرد و در تمام مراحل بحران لیرو يخوب، خودش را فدا

 وددر تمام ان لحظات الکس کنارش ب. کند  تیرا تثب گاهشیتوانست جا يتا گر دیپدرش، دو سال طول کش ي

گرفته بود و تمام تالشش را  کایمون يپدر را برا يجا.  زدیشه برمانده بود تا نق داریهمراه او ب يادیز يشبها. 

که نوئله  یقتیحق. عاشق نوئله شده بود جیاثنا به تدر نیدر ا. خارج کند یکرده بود تا نوئله را از ان حالت افسردگ

 .خبر بود یبه نظر کامال از ان ب
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مادرش هنوز . خواهد افتاد  یاتفاق نینچنیا زدیحدس م دیمادرش، با خودش فکر کرد، با يدر حال تماشا ،يگر

 يموها. که الکس دوست داشت  یشکل قایدق ک،یسرد و کالس. بود  یدوست داشتن يقابل باور ریبه شکل غ

سن خودش را نشان  ینوع هب یول. پوستش هنوز نرم بود و بدون چروك . شده بود  يخاکستر یاش کم رهیت

مادرش،  دنید.  دیدر عمق چشمانش د شهیهم شد،یغم را م. نبود  یو شاداب یاز جوان يدرونش خبر.  دادیم

 .که کرده بود، لعنت بفرستد  ییبه پدرش به خاطر کارها يا انهیو الکس باعث شد به شکل وحش کایمون

 : دیپرس يو رو به گر ندیبه نوئله کمک کرد تا بنش الکس

  " دمیشن بیعج عهیشا هی نهایاز دول یکی يامروز درباره "

حرکت مانده بو د، نشانه  یب دهیپر یمضطربش را به مادرش، که با رنگ يچشمها. خشک شد  شیسر جا کایمون

 :نشد و ادامه داد  يگر يو هشدار دهنده  زیالکس متوجه نگاه ت.رفت 

 "دوباره برگشته به شهر  نیدول ياز دخترها یکی ادیبه نظرم.  دمیاد مورگان رو د یامروز اتفاق "

او را  زینگاه هشدار ام دهدیم حیمتوجه شد الکس ترج يافتاد وگر ينگاهش به نگاه گر.صاف نشست  الکس

 نیقبال هم چند.مسئله روبرو شود  نینوئله با ا خواستیبود چون م دهیکش شیاو عمدا موضوع را پ. ردیبگ دهیناد

 دهیرا وسط کش يکس چند بار صحبت گاال کرد،یم زینوئله از ذکر نام همسرش پره یوقت.را کرده بود  نکاریبار ا

تا به حال قادر بوده  يو گر کایمون نکهیاز ا شتریکه الکس ب دانستیخدا م. بود  نیکار درست هم دمیشا. بود

 .واکنش نشان دهد کردیباشند، نوئله را وادار م

 :برد و گفت  شیلرزانش را تا گلو يدستها نوئله

 "گشته ؟...بر "

 :ارام به نظر برسد گفت  کردیم یکه سع ییبا صدا يگر

 "کرده  یو اسباب کش دهیکلبرنه رو خر یمیخونه قد.  ثیف که،یدختر کوچ "

 :نگاه پر غصه اش را به پسرش دوخت و گفت  نوئله

 "تحمل کنم  تونمیمن نم....نه  "

 " یتونیمعلومه که م "

 .نشست  شیصندل يگفت و رو یبا لحن راحت الکس

 يزیو چ ینیبیوقت اونو نم چیپس ه. یزنیکدوم از مردم شهر حرف نم چیو با ه يرینم رونیتو که ب "

 " یاشفته بش نقدرینداره که ا یلیدل.  يشنویدرموردش نم
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مثل بچه ها با نوئله  شهیهم کایاو و مون. اش لم داد و تالش کرد خنده اش را کنترل کند  یصندل يرو يگر

 نیالکس در ا یول.  کردیم یکه او را در حد مرگ عصبان یزمان یکند، حت يبا او تند توانستینم.  کردندیرفتار م

بکشد و به جامعه برگرداند،  رونیبتواند نوئله را کامال از الکش ب نکهیا يدر تالشش برا. کردیمورد رحم نم

 . موضوع، حق با او بود  دنیکش شیدر مورد پ دیشا.بود  رحمیب

 :گفت  کردیمنگاه  يکه هنوز به گر یدر حال نوئله

  " خوامشینم نجایا "

 : کردیداشت التماس م یصورت علن به

 "تحمل کنم  تونمیمن نم....دهن مردم  افتهیحرفمون دوباره م "

 :گفت  الکس

 "يشنویمورد نم نیدر ا یچیتو ه "

 : دیلرز

 " شهیزده م ییحرفها هیحتما بشنوم تا بدونم داره  ستمیمجبور ن "

 داندیخوب م یلیکرده باشد، خ یزندگ یکه تا به حال در شهر کوچک یهر کس یول دیشن یاحتماال نم نه،

 یاب ينوئله دوباره چشمها. شودیسپرده نم یبه فراموش زیچ چیو ه چرخدیشهر ها چطور م نیدر ا عاتیشا

 :دوخت  يرا به گر نشیغمگ

 "بکن بره يکار هی.... کنمیخواهش م "

 يتواند ورد یاو م کردندیمردم فکر م نکهیواقعا از ا. را خورد  شیدنیاز نوش يحس، جرعه ا یب یبا صورت يگر

بود  نیبکند ا توانستیکه او م يو کشتن، تنها کار دنیبجز دزد. کند، خسته شده بود بیبخواند و انسانها را غ

از  يخبر گرید.نداشت  ثیف هیعل یقانون لیدل چیه نباریا.سخت کند  ثیف يرا برا یزندگ تواندیکه م ییکه تا جا

. کند  یشهر همراه رونیاو را تا ب لیمست و دزدش هم نبود که کالنتر بخواهد با کمال م شهیهم يخانواده 

 :گفت. از مواضعش را نداشت ینیبود که قصد عقب نش یکه مقابلش بود، زن جوان مصمم يزیتنها چ

 " ستین یبه اون اسون گهید نباریا "

 "...کالنتر، بانک ... ياشنا دار یتو کل یول "

 یاون دختر قانون شکن نکهیبکنه مگر ا يکار تونهیبانک باز نکرده و کالنتر هم نم يتو یحساب چیاون ه "

 ".بکنه، که تا حاال نکرده 
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با برگشتن به  دانستهیم قایدق. بود  یدختر باهوش. باز نکرده  یدر بانک او هم حساب ثیمتوجه شد ف يگر

را  شیقدمها. کردیکلبرن نم يخانه  دیو گرنه از قبل اقدام به خر.روبرو خواهد شد  ییازهیبا چه چ سکاتیپر

مجبور بود به ان دختر به  ،ینیشبیپ نیبه خاطر ا. را محدود کند يبرداشته که تا حد ممکنه اقدامات گر يطور

از اطراف  توانستیم.ند سخت تر ک يگر يتوانسته بود کارها را برا قایاحترام بگذارد، چون دق بیرق کیعنوان 

 ثیشک داشت ف ینه ول ایواقعا پول ان خانه را پرداخت کرده  ایسوال کند و با استفاده از منابعش مطمئن شود ا

 .باشد  همورد دروغ گفت نیدر ا

 :گفت  يدیبا ناام نوئله

 "وجود داشته باشه  یراه هی دیبا "

 :را باال داد و گفت  شیابرو يگر

 " کشمیرو نم یمن کس "

 :شد و گفت  رهیبه او خ يبا ناباور نوئله

 "ازت خواستم ؟ يزیچ نیهمچ هیمن  ،يگر "

رو به  یکه بتونم، زندگ ییمن تا جا.  میکنه عادت کن یزندگ نجایقراره ا نکهیبه ا میپس احتماال مجبور بش "

 یکه به لحاظ بدن فتهیب فکر نیفسفر بسوزونه و به ا یکی خوادیدلمم نم.  نیفقط هم یول کنم،یکامش تلخ م

 "بهش بزنه  یبیاس

در سر داشته باشند، حساب کار دستشان  يفکر نینچنیکرد که اگر ا يو نوئله نگاه برنده ا کایو به مون گفت

 . کار را به شانس واگذار کند  خواستینم يگر یوجود نداشت ول يزیچ نیامکان چن.  دیایب

 "بهش برسه یبیاس دمیوگرنه اجازه نم هیکه عال میمن از دستش خالص بش ي وهیبه ش میاگه بتون "

اوردن دختر وحشت زده ان شب،  ادیبا به .نبود  زیسوال برانگ شیبرا نیدول کیاز  بشیعج يطرفدار نیا اصال

 .است  دهیو رنج کش دهیترس شیدر زندگ یکاف يبه اندازه  ثیبا خودش فکر کرد، ف

 :گفت  دهیرنج کایمون

 " میداشت يقصد نیانگار ما همچ "

 "بذارم  یسوال باق يبرا ییجا خوامیفقط نم.  دیداشت گمیمن نم "
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گفتن  يبرا يگر. بود، به الکس دهید ونیزیکه در تلو یمستند جالب فیشروع کرد به تعر کایطول شام مون در

با حرکات . است  شیز گونه هاامدن ا نییطور در حاال پا نیبه مادرش نگاه کرد و متوجه شد اشکها هم يزیچ

 . کردیم هیلحظات داشت گر نیدر تمام ا یدر حال خوردن سوپش بود ول یفیظر

گفت  يتجارت حرف زدند و بعد گر يدرباره  یساعت مین. ملحق شد  ياز شام الکس در اتاق مطالعه به گر بعد

: 

 " میبه مامان نگ يزیچ ثیف يدرباره  میداشت میتصم کایمن و مون "

 :با اخم گفت  الکس

 "فرار کنه  ایتا ابد از دن تونهیاون نم یول ستیمن ن ي فهیوظ دونمیم. متوجه شدم  "

 "خوب تونسته  یلی؟ دوازده سال گذشته رو که خ تونهینم "

ازش  تونهیمتوجه شد نم یو وقت نهیاونو بب دیشا. ارمیرو براش ب ایدارم دن میمن تصم ا،یاگه اون نره سمت دن "

 "کنه بهش ملحق بشه  فرار

 :گفت  تیبا جد يگر

 " یپس موفق باش "

 : دیپرس يجد یبا نگاه الکس

 "بره ؟ ثیکه ف یکن يکار يخوایواقعا م "

خطرناك  یشده بود خواب الود ول یدرست مثل پلنگ. گذاشت  زیم يرا رو شیلم داد و پاها شیصندل يرو يگر

. 

 "که من بتونم انجام بدم  ستین يادیز زیبه مادر هم راستش رو گفتم، قانونا چ.  کنمیرو م نکاریمعلومه که ا "

 :و گفت  دیکش یاه الکس

عمدا بخواد براش دردسر  یکس نکهیبدون ا شیبگم زندگ تونمی؟ م يذاریچرا دختره رو به حال خودش نم "

 "سخت هست  شمیجور نیدرست کنه، هم

 "؟ شیدید "

 "نه، چطور ؟ "
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 یبد هست ول یکاف يبودن خودش به اندازه  نیدول هی. رنه هست که بتونه خواهر دوقلوش باشه  هیباونقدر ش "

 "... ادیکه اون به نظر م ياون جور

 :را تکان داد وادامه داد  سرش

 ".داشت  يرنه با همه سر و سر. من  يخانواده  ينه فقط برا.  ارهیهمه م ادیرو  يادیاون دختر خاطرات ز "

شدن  دیبا ناپد. عادل بود شهیهم یبود ول یسر سخت و خطرناک فیحر يگر.به او نگاه کرد يدیبا ناام الکس

تا ان . او افتاده بود  يشانه ها يرو یجوان نیخانواده، در سن یطور عاطف نیو هم يامور تجار تیمسئول ،يگا

تر  رحمیسر سخت تر و ب يمردشب به  کیبزرگ شده بود و در طول  یالیخ یو ب یبا خوشحال يموقع گر

 یالبته اگر شوخ. بود  شیهنوز سر جا يبه شکل جلف و شوکه کننده ا شیشوخ طبع یول. شده بود  لیتبد

 چیاگاه بود و ه یقدرتش به خوب يبود که از دامنه  يمرد يگر.بود  يموارد کامال جد شتریدر ب یول کرد،یم

به عنوان  يتجارت مورد احترام همه بود، انسانها به گر ي رصهدر ع ياگر گا. در استفاده از ان نداشت  یترس

 . شدندیم کینزد اطیبا ترس و احت یجنگ نیماش کی

 :باالخره گفت  الکس

 هیممکنه از قض.  رنیمیو نوئله نم کایکنه، مون یزندگ سکاتیتو پر نیدول ثیاگه ف.... یکنیبزرگش م يدار "

 " انیکنار بباهاش  رنیگیم ادیباالخره  یول ادیخوششون ن

نبود  یالکس کس یمحتاط باشد ول یلیکه او خ _احتمالش هست  ،یلعنت _ دیشا. باال انداخت  يشانه ا يگر

ازهم  یبود نوئله چطور به لحاظ عاطف دهیند.  ندیکرده بود، بب يزیکه در حد مرگ خونر یرا در حال کایکه مون

 .الکس به کمک نوئله امد، او از قبل صحبت کردن و غذا خوردن را شروع کرده بود یوقت. بود  دهیپاش

 :سرش را تکان داد و گفت الکس

 "ریبه دختره سخت نگ ادیخوب فکرهاتو بکن و ز یول. دلت خواست بکن  يهر کار...شدم  میمن تسل"

گذاشته بود،  زیم يرا رو شیپاها شهیکه تنها در اتاق مطالعه نشسته بود و مثل هم یشب در حال مهین ،يگر

نبود  یدنیاز نوش. بود، سخت شده  دهیکه خر یسهام یگزارشات مال يمطالعه  يمتوجه شد تمرکز کردن رو

بود که  نیا قتیحق. ش بودیبود، سر جا ختهیخودش ر يبرا شیکه دوساعت پ یدنیاز نوش يادیهنوز بخش ز.

 يگر يرو ش،یاز حرفها شترینوئله ب يصدا یب ياشکها. کند رونیرا از سرش ب نیدول ثیمشکل ف توانستینم

انها هم .دوباره لطمه بخورد را نداشت، مادر و خواهر او هم نداشتند  نکهیاستحقاق ا ثیاگر ف.گذاشته بود  ریتاث
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 توانستیمن. اتفاق را فراموش کند  نیا توانستیاو نم. مرده بود بایتقر کایمون. اتفاق بودند  نیگناه ا یب انیقربان

 .انها نکند  يبرا يو کار ندیبب نیانها را غمگ

از  شتریب یو مادرش قرار بود حت کایبماند، مون سکاتیدر پر خواستیم نیدول ثیداشت که اگر ف قتیحق نیا یول

اگر ان را  دیشا.به فکر فرو رفت  قیعم وان،یداخل ل یدنیبه مقدار نوش رهیخ يگر. و اشفته بشوند نیحاال غمگ

 توانستیاگر م دیشا. افکارش بهم ریخت شد  هافتاد و دوبار ثیف ادی. را فراموش کند ثیف توانستیخورد م یم

 انیم شیفرو کردن دستها اقیاشت.  ردیانهارا بگ يجلو توانستیرا سر بکشد، م یلعنت ي شهیتمام ان ش يمحتوا

را فراموش کند، پوست  شیلبها توانستیم دیشا. را خواهد سوزاند  شیدستها ایا ندیتا بب ث،یف نیاتش يموها

رنه بدون  شدیرا که باعث م یتیان جذاب...او هم داشت . ساده قرمز شده بود  یلمس انازك و شفافش را که ب

 یسع.بند وبار نبود  یمورد مثل رنه ب نیدر ا ثیف. مردها را مثل اهنربا به خود جذب کند یتالش نیکوچکتر

کم شده  یو نه حت درفته بو نینه از ب یژگیو نیا یتر، پنهان کند ول دهیپوش يارا با لباسه تیان جذاب کردیم

 .بود

کردند و نوئله قرار بود ده  یدر حد مرگ تعجب م گریبار د کی سکاتیپر نیاحتماال ساکن رفت،ینم ثیف اگه

دوباره  ن،یدول کیبا  گریالرد د لیرو کی يقرار بود خبر رابطه  نکهیا يبرا. از حاال، ناراحت شود  شتریبرابر ب

 .تمام شهر را پر کند 

 

 

 هشتم  فصل

 :را گرفت و گفت شیوارد مغازه شد، جلو ثیف نکهیمورگان بالفاصله بعد از ا اد

 "ندارم ،يدار اجیرو که تو احت ییزهایمن چ... خوامیمعذرت م "

 :به او کرد و با اشاره به اطراف گفت ينگاه سرد ستاد،یا ثیف

 "دارم  اجیاحت یمن به چ یدونیتو که نم "

 :کرد و با پوزخند گفت پایچل نهیس يرا رو شیدستها مورگان

 " یبکن گهید يجا هیرو از  داتیخر يفکر کنم مجبور... ستیمهم ن "
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دعوا کردن با اد . دست داشته باشد  نکاریدر ا دیالرد با لیرو يدانست گر یم. را کنترل کرد  تشیعصبان ثیف

 نیبه جرم اغتشاش شود که ا شیریباعث دستگ توانستیم نکهینداشت به جز ا يسود چیه ثیف يمورگان برا

 .الرد بود لیرو يهم به نفع گر

 یقبل هم وقت قهیده دق. سخت کند، عمل کرده بود ثیف يرا برا سکاتیدر پر یزندگ نکهیا يقولش، برا به

تمام شده و  نشانیو گفته بود که بنزبه ا یخاص يبا شاد نیبود، مسئول پمپ بنز ستادهیزدن ا نیبنز يبرا

 .بود نشیپر کردن باك ماش لدر حا يان طرفتر مرد یکه کم یمراجعه کند در حال يگرید يمجبور است به جا

را به  فشیحر دیرا جمع کند و برود، با لشیوسا ثیباعث خواهد شد تا ف نکارهایا کردیالرد فکر م لیرو يگر اگر

 تیشکا يبه مشتر یده سیاز سرو يخوددار ياز انها برا توانستیم. دست کم گرفته باشد يشکل احمقانه ا

فکر را  نیکند، ا یکه قصد داشت انجا زندگ ییاز انجا. مردم از دستش دلخور شوند  شدیباعث م نکاریا یکند ول

 .م قرار داشتنداو در رتبه دو يبرا هیبود، بق ياو و گر نیب یبه عالوه جنگ واقع. کرد رونیاز سرش ب

 :باال انداخت و برگشت تا برود  يشانه ا یالیخ یب با

 "کنم  یبدون اجناس تو زندگ تونمیمنم م ،یکن یبدون پول من زندگ یاگه تو بتون.باشه  "

 :زد  ادیفر نهیاز پشت سرش با ک مورگان

 "تموم کردن  يخوایرو که تو م ییزهایتمام چ...مشکل رو دارن  نیشهر هم يتمام فروشگاه ها "

ممکن . مقاومت کرد  اقیاشت نیدر مقابل ا یحرکت انگشت جوابش را بدهد ول کیبا خودش فکر کرد با  ثیف

و  حتاجیظاهرا مجبور بود ما. حرکت کرد نشیارام به سمت ماش ییبا قدمها. حرکت سوءبرداشت کند نیبود از ا

او سخت  يبرا یتواند حل کند، فقط کارها را کمنبود که ن یمشکل نیا یول. بخرد  يگرید يرا از جا نشیبنز

 .کردیم

کوتاه  یلیمدت خ يان بکند ؛ برا يبرا ي؛ در دراز مدت، او مجبور بود فکر کردیکوتاه مدت کارها را سخت م در

 . شد  یدر حد مرگ عصبان ثیف....هم 

 يکتاب راهنما. شد وسکیگذشت و وارد ک نشیاز کنار ماش. بود، افتاد  نگیپارک يکه گوشه  یبه تلفن چشمش

بود که از انها انتظار  يزیچ قایالردها دق لیرو ياز شماره تلفنها یستیوجود ل. داخل ان قرار داشت  یتلفن

 رونیب بشیاز ج یسنت 25 يسکه ا. بود  اانج....  دیها رس R فیکتاب را ورق زد تا به رد تیبا عصبان. رفتیم

 .و شروع کرد به گرفتن شماره ها  اورد، داخل تلفن انداخت

 :جواب داد  یزنگ دوم زن در
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 "الردها  لیعمارت رو "

 :لحن ممکنه گفت  نیتر يبا تجار ثیف

 "لطفا ...الرد  لیرو يگر "

 "اسمتون رو بپرسم ؟ تونمیم "

 "يخانم هارد "

 "چند لحظه لطفا  "

 : دیبه گوشش رس يگر کیو تار یمخمل يامد و بعد صدا یکیکل يبعد صدا هیاز ده ثان کمتر

 "مشهوره ؟ يهمون خانوم هارد نیا "

بود چطور ترك  بیرا انچنان در دستش فشار داد که عج یگوش. تمسخر را در لحن او حس کند  توانستیم ثیف

 .برنداشت 

 "خود خودشه  "

مگه ... يازم بخوا یلطف هیو  یزود بهم زنگ بزن نقدریا يکردیخودتم فکرش رو نم بندمیخوب خوب، شرط م "

 "برات بکنم ؟ تونمیم کاری؟ امروز چ نمیرینه ش

 :گفت  يبا سرد ثیف. پنهان کند  شیرا در صدا تیتالش نکرد تا رضا یحت يگر

بهت  یول کنمیرو از داالس م دهامیمن خر. بچه گانه ات کار نکرد يکه حقه ها یفقط خواستم بدون... یچیه "

 " یکردن من رو بچش رونیب یخوشحال يمزه  دمیاجازه نم

 نکاریبا ا. برگشت  نشیو به ماش دیکوب شیرا سر جا یجواب دادن بدهد، گوش ياجازه  يبه گر نکهیاز ا قبل

پشت تمام  داندیفهمانده بود م يبود و به گر ختهیر رونیخشمش را ب نکهیبود بجز ا اوردیبه دست ن يزیچ

 .دکننده بو یراض ثیف يبرا یکارساز نبود ول. او قرار دارد  ریاتفاقات اخ

مثل تمام کله قرمزها  ثیحق با او بود، ف. زد  يلم داد و قهقه ا شیصندل يرو يالردها، گر لیرو يخانه  در

. دیبار یسبزش که از انها اتش م يبا چشمها... ندیاو را بب توانستیحاال م خواستیچقدر دلش م.اعصاب بود  یب

کامال  زیچ کی یاو را مصمم تر کرده بود ول برود،از انجا  ثیباعث شده باشد ف نکهیاز ا شتریحمله ب نیاحتماال ا

بهتر بود  دیداالس، هان ؟ شا. زد  یچشمانش برق. را مجبور به واکنش کرده بود  ثیف نکاریا...مشخص بود 

 .بکند  یقاتیانجا هم تحق
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قصد . بود يگذاشت چون اتالف انرژ را کنار تیبعد عصبان. شود  یعصبان قهیدق کیبه خودش اجازه داد  ثیف

انها را نسبت به  يقصد داشت نظر همه . اورندیدرب ياجازه دهد تا او را از پا ينداشت به مردم شهر و گر

بود  نیانها نسبت به خودش ا تیذهن رییتغ دیکل! دیکشیسال طول م ستیکار ب نیاگر ا یخودش عوض کند، حت

به خاطر ان  توانندیکه داشته باشد، انها نم یلیرفتنش هر دل. الرد با مادر او فرار نکرده لیرو يکه ثابت کند گا

در  يگریهر کس د ای ياز گر شتریب یلیموارد او خ نیبا در نظر گرفتن تمام ا. را مقصر بدانند ثیف يخانواده 

 .دفاع از خودش داشت  يبرا زهیانگ ش،یپر

با  کردیم یاگر رنه را راض دیشا. متفاوت بود زیاثبات ان، دو چ يالشش برابا رنه نبوده و ت يگا نکهیا دانستن

. شروع کند یقاتیکردن پدرش تحق دایپ يکه برا شدیهم انقدر کنجکاو م يشکل گر نیصحبت کند، به ا يگر

زنده  ياگر گا.نداشته باشد  یان اطالع جیتاکتابخانه دار از ن وسیرا کرده باشد و خانوم دوب نکاریقبال ا دیشا

 .وجود داشته باشد ییجا يریگیقابل پ يبرگ ثبت شده  کی دیباشد با

را پر کرد  نشیرا انجام داد و هم باك ماش ازشیمورد ن يدهایهم خر. رفت )  New Roads(رودز  وین به

 یگه داشتن او بگرسنه ن يبرا يفکر کرد تالش گر کرد،یرا به خانه حمل م دشیخر يداشت پاکتها یوقت.

 .برود يدور يمجبور نشده بود جا یاو حت. مانده بود  جهینت

 .در جکسون تماس گرفت  دیتمام شد به اتاق کارش رفت و با مادربزرگش ارمست شیدهایخر ییکار جابجا یوقت

 " ثمیف...مامان  "

 :گفت يارام و پرناز يبا صدا رنه

 "زود دوباره صدات رو بشنوم  نقدری؟ انتظار نداشتم ا زمیچه خبر عز. سالم عسلم ... ثیف "

 "سکاتیمن برگشتم پر. خوبم مامان  "

 .سکوت برقرار شد  هیچند ثان يبرا

 "بهم گفت اونها با شما خوب رفتار نکردن  يکه جود یی؟ تا اونجا يرو کرد نکاریچرا ا "

 :ساده گفت  یلیرنه درك نخواهد کرد خ دانستیم نکهیبا ا ثیف

الرد با تو فرار  لیرو يگا کننیهمه هنوزم فکر م نجایا. زنگ نزدم  نیا يبرا.... منه مامان ياونجا خونه  "

 "کرده 

 " کننیم ياونها چه فکر ستینداره، نگفتم ؟ برام مهم ن قتیحق نیخوب، من که بهت گفتم ا "
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بهش  یتونیا بهت زنگ بزنه، مکنم ت یالرد رو راض لیرو يمامان، اگه گر. من شده دردسر  يبرا نیا یول "

 "؟ يفرار نکرد يتو با گا یبگ

 :کرد و گفت  یناارام يخنده  رنه

نه، دلم ... يگر یراحت بود ول يکنار امدن با گا.  کنهیرو که من بگم باور نم ییزهایکلمه از چ کی یحت يگر"

 "باهاش حرف بزنم خوادینم

 "... ینه ول ایبه خودش ربط داره باور کنه . مامان  کنم،یخواهش م "

 :قطع کرد  زیحرفش را تند و ت رنه

 ستیارزن هم برام مهم ن کی ياندازه . یکنیخودتو خسته م يتوام دار.  زنمیمن باهاش حرف نم! گفتم نه  "

 "کننیفکر م یچ سکاتیتو پر یلعنت ياو حرومزاده ها

گذاشت و  شیرا سر جا یگوش.  دیاز جا پر ثیبرخوردش ف يکه از صدا دیتلفن کوب يرا انقدر محکم رو یگوش

 چیاو ه ،یعنی نیو ا. شد یحرف بزند عصب يبا گر نکهیکه داشت، رنه از ا یلیهر دل. با اخم به فکر فرو رفت 

 . نظر رنه ندارد  رییتغ يبرا یشانس

 يراه برا نیکند و بهتر دایمتقاعد کردن او پ يبرا يگریمجبور بود راه د ثیف زد،یحرف نم ياگر رنه با گر خوب،

 .افتاده  يگا يبرا یبود که بفهمد چه اتفاق نیا نکار،یا

 کینه ؟ او  ایشده، زنده است  دیکه دوازده سال قبل ناپد یکس دیفهم توانیبا خودش فکر کرد، چطور م ثیف

 دایپ يبرا ازیکند تا به منابع مورد ن یط دیرا با یچه مراحل گرددیم یدنبال کس یوقت دانستیکاراگاه نبود، نم

 یکاراگاه خصوص کیبکند استخدام  دیکه با يکار د،یشیبا خودش اند. کند دایپ یکردن ان شخص دسترس

خانه  دیبعد از خر ثیف. احتماال گران خواهد بود . داشته باشد یموارد اگاه نیکه به تمام ا یکس. است  یواقع

 .بودنمانده  شیبرا يادیپس انداز ز

شهر  کیدر  توانستیاحتماال م. وجود نداشت  سکاتیدر پر يزیچ نیچن نیکند؟ ا دایکاراگاه پ توانستیکجا م از

 واورلئانین. بود کینزد یلیخ يانجا به قلمرو گر یهزار سکنه، ول 250بود با  يباتون روگ شهر.کند  دایبزرگتر پ

 نکهیتوهم را به ا یدچار توهم شده باشد ول يرامکان داشت در مورد قدرت گ. باشد  يانتخاب بهتر توانستیم

 رد،یبگ شیزندگ حتاجیما دیزن را از خر کی يجلو کردیکه تالش م يمرد. دادیم حیشود، ترج ریغافلگ خبریب

 يگر يبرا گریچون از طرف د. به خودش اجازه داد لبخند بزند. جمع شد  شیفکر لبها نیبا ا! بود طانیخود ش

 .عمل کرده بود، احترام قائل بود شید ها و اخطارهایبه تهد نکهیبه خاطر ا
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را  يگا یبانک يتهایو فعال ياعتبار يکرده، او را استخدام کند و رد کارتها دایکاراگاه خوب پ کی توانستیم

او را  توانستینم ثیف.  کندیاستفاده م شیخودش احتماال از منابع مال نیتام يزنده باشد برا ياگر گا. ردیبگ

درخواست  يبرگه  ایبفهمد ا توانستید هم میشا. دیرستوران ظرف بشو کیدستمزد در  نیتصور کند که با کمتر

. کار را انجام دهد نیمدت کوتاه حداقل ا کیدر  توانستیم یمطمئنا هر کاراگاه خوب.نه  ایرا پر کرده  یاتیمال

 .دیایهفته برب کی يکاراگاه برا کیمخارج  ي از عهده توانستیم...هفته  کی دیشا

 یلیخ يگر کرد،یاستفاده م ياز کارت اعتبار ياگر گا یکند چه؟ ول دایپ ياز گا يرد توانستیان کاراگاه م اگر

پدرش کجاست؟  دانستهیسالها م نیتمام ا يگر یعنی. شدیم هیحسابشان، متوجه قض يزود از کم شدن موجود

با او تماس نگرفته  یعنیکرده باشد،  دایرا پ يگا ،ياگر گر. کننده بود یاحتمال، در کنار جذاب بودن، عصبان نیا

وقت  چیه يکه بوده، گر یلیبه هر دل یعنی نیا. با رنه فرار نکرده  يبداند گا دیرا کرده باشد با نکاری؟ اگر ا

 ثیف هیعل يبه خرابکار یکه لزوم دانستیب مخو یلیکند وگرنه در ان صورت خ دایتالش نکرده پدرش را پ

 . ستین

 يدرك کند، گا توانستیم... مرده بود يگا. که در ذهن داشت را فراموش کند  ییویسنار نیمحتمل تر نتوانست

به بچه  دیبفهمد چرا نبا توانستینم یول _تر بود  یاگرچه از نظر او طالق منطق _خانواده اش را ترك کند 

مجبور بود با . انسانها نبود عتیدر طب يزیچ نینچنیا. الردها را بزند لیثروت رو دیق دیزنگ بزند و چرا با شیها

 تواندیاحتماال م. که موفق شود  کردیفکر نم یکند ول دایرا پ ياز او بخواهد تا گا یکاراگاه خصوص کیاستخدام 

معما  نیکه جواب ا دانستیخوب م یخواهد کرد ول ادیپ يزیچه چ دانستینم. و از اطراف سوال بپرسد  فتدیراه ب

. افتاده یکه ان شب چه اتفاق دانستیم یکس دیبا. دانست چطور قطعات پازل را کنار هم قرار دهد یم. انجا بود 

مکث کرد  يا قهیاورد، چند دق رونیب يدیکاغذ سف. ان را کشف کند یمنتظر بود تا کس رونیان ب ییجا قتیحق

 يکه گا یهمان شب قایکه رنه دق دیرسینم یبه نظر تصادف. صفحه نوشت ياسم مادرش را باال دیو با ترد

امکان داشت واقعا باهم فرار کرده باشند و . مورد نداند نیدر ا يزیرا ترك کرده، انجا را ترك کند و چ سکاتیپر

 ثیکه ف یطیتنها شرا. کند در ان مورد صحبت خواهدیکه رنه نم یافتاده باشد، اتفاق يگا يبرا یبعد اتفاق

مجبور  ثیف. بود که قصد دفاع از خودش را داشته باشد  یوقت ند،تصور کند رنه دست به خشونت بز توانستیم

 .قرار بدهد ستیل يبود نام مادرش را باال

. به هر دو اسم نگاه کرد .را با حروف درشت کنار اسم رنه نوشت ينام گر ث،یقتل، ف يبرا يا زهیاساس انگ بر

حالت تهوع . ان شرط ببند  يرو توانستیم. افتاده  يگا يبرا یدانستند چه اتفاق یهر دو م دیشا ایاز انها  یکی
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: شد داشت قاتل با يشتریکند که احتمال ب انتخاب توانستیرا م کیمضنون به قتل بودن، کدام  يبرا. کرد  دایپ

 عاشقش بوده؟ شهیکه او هم يمرد ایمادرش 

زن عالم باشد، با  نیاحمقتر دیاو با. بود نیریبه ندرت ش یخودشناس. شد رهیبه کاغذ خ یبا تلخ ن،یاندوهگ ثیف

فکر  نکهیبه کامش، با وجود ا یتلخ کردن زندگ يکه سر او اورده، با وجود تالشش برا ییوجود تمام بالها

که تا مغز استخوانش  يبه سمت گر شاز ان کش توانستیدر مرگ پدرش سهم داشته باشد، نم تواندیم کردیم

بود تا  یکاف ثیف ينگاه به او برا کیفقط .فلز و اهن ربا  کی نیب يدرست مثل جاذبه .فرو رفته، فرار کند

 چیه. س کندبرق را در سلول به سلول بدنش ح انیان جر توانستیم زدیبه او دست م يگر یوقت. ضعف کند

عاشق  کیباشد اگر او را به عنوان  توانستیچه طور م. بود نکردهبود، لمس  یعصبان یرا مگر وقت ثیوقت ف

 .ستادیا یو قلبش از تپش م دیجوش یم شیاحتماال خون درون رگها...نتوانست تصور کند  کرد؟یلمس م

تصورش باعث  یحت کرد؟یچه کار م دیو بادستور مرگش را داده باشد، ا ایپدرش را کشته باشد  يواقعا گر اگر

که با هر کس  کردیرا م يهمان کار. بکند يبه زحمت توانست ناله ا. اش شد نهیبرنده در س يپخش درد

 .گذراندیم يبه سوگوار راعمرش  يروزها يمانده  یباق یکند ول یزندگ توانستیوگرنه نم.  کردیم يگرید

 يکه باال یدو نام رینام انها را ز. احتمال قاتل بودن انها کمتر بود یهم وجود داشت ول يگرید يها مضنون

 ستیل نیجامعتر و کاملتر فکر کند، ا توانستیاگر م. کایمون ینوئله، اموس و حت. کرد ادداشتینوشته بود،  ستیل

با انها  يگا که ییطور زنها نیهم...تر شود ضیعرکه رنه با انها رابطه داشت،  ییبا نام تمام مردها توانستیم

اد . خائن بوده اند يرینظ یب یشده بودند، هر دو به شکل گریکه جذب همد یبه عنوان دو انسان.رابطه داشت 

 ياسمها يبرا. کرد ادداشتی ستیدر ل ینام او را با خوشحال ثیف. کردیاضافه م ستیبه ان ل دیمورگان را هم با

شکل  نیاگر به ا. افراد را فراموش کرده بود  شتریدوازده سال گذشته بود و نام ب یاورد ول فشاربه مغزش  شتریب

 . شروع کند Aتلفن بخرد و از حرف  يکتاب راهنما کیداد مجبور بود  یادامه م

 " نیستین یکاراگاه خصوص هیشما شب "

در دفترش . ار بودتجار خوشپوش محافظه ک هیشب شتریب)  Francis P. Pleasant(پلزنت .  یپ.  سیفرانس

 ینیو غمگ رهیچشمان ت. امدیرنگش به شدت به او م يبود، کت شلوار خاکستر زیتم. نبود  يگاریاز جاس يخبر

 .لبخند زد صورتش گرم و روشن بود ثیبه ف یوقت یداشت ول

از لبهام، که تا وسط خاکستر  زونیاو گاریس هیداشته باشم با  زمیم يرو یدنینوش شهیش هیقراره  يکردیفکر م "

 "شده باشه ؟
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 :پلزنت را جواب داد و گفت  لبخند

 "تنتون باشه  ییهاوا راهنیپ هیانتظار داشتم  نکهیو ا يزیچ نیهمچ هی "

 :و گفت  دیخند ثیحرف ف نیبه ا بلند

 "... کردیهمسرم لباسهام رو انتخاب م... ستیمن ن پیت ادیز زهایچ نجوریا "

 .شد رهیخ زشیم يغم دوباره به نگاهش برگشت و به عکس رو. تمام گذاشت اش را نا جمله

که متوجه  دید یهنوز هم انقدر م یول ندیقاب عکس را کامل بب توانستینم. نگاهش را دنبال کرد  ریمس ثیف

 یبا توجه به غم. خواندیروح بخش که شما را به لبخند فرا م ياست، با لبخند انسالیو م بایز یشود، عکس زن

 . مرده باشد دیکه در چشمان پلزنت بود، حدس زد با

 "همسرتونه ؟ "

 :زد و جواب داد  یزورک يلبخند

 "از دستش دادم  شیاره، چند ماه پ "

 : بود مانهیاش با او صم يهمدرد یمرد اشنا شده بود ول نیتازه با ا ثیف

 "متاسفم  "

. شد  ضیدفعه مر هیاون  یمنم ول رهیاول م کهیاون میکردیا فکر مم.  ضهیمن قلبم مر... شد  ضیمر ییهوی "

 رید ست،ین یسرماخوردگ شیضیمر میتا بفهم. مرد هیساعت بعد از التهاب ر 48 یسرما خورده ول میفکر کرد

 "شده بود و اون مرده بود 

. صورتش سرخ شد. دست او گذاشت يدراز کرد و رو زیم يدستش را از رو ثیف. پر از اشک شد  چشمانش

 .اورد و چشمانش را پاك کرد  رونیب بشیدستمالش را از ج

االن باهاتون اشنا شدم، نگام  نیو من هم دیمن هست يشما مشتر. سرم اومده  ییچه بال دونمینم...متاسفم  "

 "کنمیم هیشما گر يو دارم برا نجاینشستم ا دیکن

 :ت فکر کرد و گف یو کل یبه اسکات ثیف

 "کنهیکمک م یلیصحبت کردن در موردشون خ یگاه...رو از دست دادم  زانمیمنم عز "

تو  نکهیا ارمیب تونمیکه م يتنها بهونه ا. رو بکنم  نکاریکه ا ستیمن اصال مناسب ن يبرا یاره هست، ول "

 " زمیعز یهست یمیصم یلیخ

 .که استفاده کرده بود، شد و دوباره سرخ شد يزیمحبت ام يکلمه  متوجه
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 "کشونده بپرسم  نجایکه تو رو ا یلیبهتره ازت دل! خوب  یلیخ "

 "نه ایهنوز زنده اس  دیشما بفهم خوادیدلم م...شده  دیمرد ناپد هی شیدوازده سال پ "

 .نوشت يزیچ عیکاغذ سر يبرداشت و رو يخودکار مرد

 "تون؟دوست پسر سابق ایپدرتون بود  "

 "مادرم بود  يمعشوقه ...کدوم  چیه "

به  ییشغلش با درخواستها ياحتماال به واسطه .دیرسیمتعجب به نظر نم یکرد ول ثیبه ف ینگاه کوتاه پلزنت

به درد او  ياز نام و سن گا شتریب اتیدانستن تمام جزئ نکهیبا تصور ا.هم روبرو شده بود  نیاز ا بتریمراتب عج

چرا او قصد داشت  نکهیکرد و ا فیرا تعر وداتفاق افتاده ب شیکه دوازده سال پ ییزهایخواهد خورد، تمام چ

 . نه ایمرده  يگا ایبفهمد ا

 "اونو کشته یکیبه نظرم  یتصورات من باشه ول نیممکنه ا. اون مرده  کنمیبهتون بگم، من فکر م دیبا "

 .رنگ صفحه قرار دهد یخطوط اب انیکرد ان را م یکاغذ گذاشت، سع يرا رو خودکارش یپلزنت به ارام ياقا

مادرتون درست .  رهیمادرتون هم گ ياحتماال پا د،یکه به من گفت ییزهایکه طبق چ دیدونیم يخانوم هارد "

 " رسهیکه چطور به نظر م دیدونیخوب، م...رفتن که  یهمون شب

 "... مادرم . رو کشته باشه  ياگر چه فکر نکنم اون خودش گا دونم،یبله م "

 :زد و ادامه داد  یکم جان لبخند

 "کشهینم ذارهیرو که تخم طال م یمرغ "

 "افتاده یکه اون خبر داره چه اتفاق دیکنیشما فکر م یول "

 :کرد و گفت  دییبا سر تا ثیف

 "بهم نگفت يزیچ یول ارمیکردم به حرفش ب یسع..بله  "

 "؟ میرو وسط بکش سیپل يپا میهم وجود نداره که بتون یبه نظرم مدرک "

 خوامیساده فقط ازتون م یلیمن خ. پلزنت ينه، اقا ایکشته شده  يکه گا دیثابت کن خوامیازتون نم....نه  "

 "کمه که فقط گذاشته و رفته باشه یلیاحتمالش خ. نه ایاون هنوز زنده اس  دینیبب
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وجود داشته باشه  ياگه رد. افتهیهم اتفاق م بیو غر بیعج يزهایقبول دارم که چ یکمه ول یلیاحتمالش خ "

که  ییاز اونجا یاگه از قانون فرار کرده بود احتمال داشت اسمش رو عوض کرده باشه ول.  کنمیم يریگیمن پ

 ".خواهد بودنسبتا راحت  شیریگیصورت پ نیبده، در ا رییرو تغ تشیوجود نداره که بخواد هو یلیدل

 :اورد و گفت  رونیرا ب شیکارت تجار ثیف

 " دیریلطفا باهام تماس بگ نیکرد دایپ يزیمنه، اگه چ يشماره  نیا...ممنون جناب پلزنت  یلیخ "

اول با تلفن با او تماس گرفته و در مورد . که کرده بود از دفتر کار پلزنت خارج شد  یاز انتخاب یراض ثیف

او را چک کرده بود و از انتخابش کامال  يکار يسابقه . رده بود و بعد قرار گذاشته بود دستمزد با او بحث ک

داشت و به عنوان  يادیروابط ز. شده بود  هیصتو يادیبود که توسط افراد ز یپلزنت کاراگاه ياقا. بود  یراض

. به او اعتماد کرد شدیم يزیبود که به صورت غر ياز ان دسته افراد. شده بود یصادق و صالح معرف یشخص

 . افتیپلزنت او را خواهد  يزنده باشد، اقا ياگر گا

قرارش . امده بود واورلئانیخارج شده و به ن سکاتیقرارش با پلزنت از پر يصبح زود برا. به ساعتش کرد ینگاه

 Court ofدر با او  ثیکه مارگات هنوز در شهر بود، ف ییبود و از انجا دهیانقدر که او انتظار داشت طول نکش

Two Sisters را انجا  نشیپس به هتل برگشت، ماش برسدداشت تا به انجا  يادیزمان ز. قرار نهار گذاشت

 .به سر قرارش رفت ادهیهم که شده، پ يگر نیتریو يپارك کرد و برا

 در. گرم بود اریهوا بس گذشت،یم)  French Quarter(تنگ فرنچ کوارتر  يکوچه ها انیداشت از م یوقت

وقت واقعا فرصت  چیه یاورلئان امده بود ول ویبه خاطر کارش بارها و بارها به ن.شروع به قدم زدن کرد هیسا

تور ها با  يو راهنما گذشتندیم ابانهایاز خ یدرشکه ها به ارام. منطقه گشت و گذار کند نینکرده بود در ا دایپ

از  ادهیپ دادندیم حیمردم ترج شتریب. دادندینشان م ستهایجذاب از داخل درشکه ها انها را به تور يزهایاشاره به چ

. کردن بود دیدر طول روز زمان، زمان خر یبود ول شیکوارتر به کلوبها و بارها تیشبها جذاب.کوارتر عبور کنند 

 يبرا ،یفرصت خوب دادند،یارائه م دارانیخر يکه مغازه ها برا یالتیو تسه هایفروش کیشمار، انتیب يکهایبوت

 .کردیکه قصد پول خرج کردن داشتند عرضه م يراداف

بود  یلباس خواب هیکه شب دیخر ییهلو یشمیلباس خواب ابر کیزنانه شد و  ریلباس ز يمغازه  کیوارد  ثیف

 يزیچ بایچهارده سال از عمرش تقر. کردندیتنشان م لمهایدر دهه پنجاه و شصت در ف وودیهال يکه ستاره ها

خودش را  توانستیپول داشت، نم کهحاال . کردیلباس احساس افراط م دینداشت و حاال هنگام خر دنیپوش يبرا

 متیگران ق يلباسها دادیبه خودش اجازه م کباریهرچند وقت  یول. کند تا بدون کنترل لباس بخرد  یراض
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خودش  يکه برا یکوچک يها هیهد. مارك دار يمجلل، کفشها يها راهنیپ ،یشمیابر ریز يلباسها. بخرد 

 .گذشته ها مانده  دراحساس کند لحظات بد واقعا  شدیباعث م دیخریم

از جا بلند شد و او را با  عیبلوندش سر يبا ان قد بلند و موها. وارد رستوران شد، مارگات منتظرش بود یوقت

 . شتگذیهفته م کیداالس را ترك کرده بود فقط  ثیکه ف یاگر چه از زمان. شوق و ذوق بغل کرد

جا  چیبتونم ه گهینه؟ من فکر نکنم د ای يکوچولوت جا افتاد يتو اون خونه ...  دمتیخوشحالم که دوباره د "

 اطیتو ح نکهیبا ا یمشکل دوارمی؟ ام ستین یقشنگ يجا. اورلئانه  ویبه ن میمسافرت شغل نیاول. مستقر بشم 

اونم تو  واورلئانیتا تو ن دهیبهش دست م رصتبار فاخه ادم چند  یهوا گرمه ول دونمیم... ینداشته باش مینشست

 "و غذا بخوره ؟ نهیرستوران بش اطیح

بله، مارگات واقعا به خاطر شغل . لبخند زد شدیکه به صورت رگبار از دهان مارگات خارج م یبه کلمات ثیف

 .زده بود جانیه دشیجد

اتفاق  ادیبگم واقعا ز دیبا...نخوردم  اطیتو ح يزیچ چیه ایسالمه و تا حاال نهار  26من ... مینیخوب بذار بب "

 "افتهینم

من . یکه فکرش رو بکن هیبگم نادر تر از اون دیبا...اضافه کنم  یکه تو گفت يزیده سال به چ تونمیعسلم م "

 "قصد دارم از هر لحظه اش لذت ببرم 

 هیوجود داشت که سا ییان و چترهادرخت. در واقع انقدرها هم گرم نبود . نشستند  اطیدر ح زهایاز م یکی پشت

 : دیکرد و پرس ثیف یدست فیبه ک یمارگات نگاه. درست کرده بودند

 "حاال؟ يدیخر یچ.  يکرد دیکه خر نمیبیدارم م "

 " ارمشیب رونیب تونمیوسط رستوران نم نجایا ینشونت بدم ول تونستمیم خواستیدلم م. لباس خواب  هی "

 : دیچشمانش را تنگ کرد و پرس مارگات

 "؟ یچه جور لباس خواب "

 "ستیبسته ن ادیقدر بگم که ز نیهم "

با .  ختیاب ر شانیصورت برا يرو يگارسون با لبخند. سر دادند يبلند يبا ظرافت گفت و هر دو خنده  ثیف

چقدر  امدیبه رستوران م ادهیداشت پ یاورد که چقدر تشنه بوده و وقت ادیبه  ثیبه هم، ف خهایبرخورد  يصدا

 لیرو ينگاهش با نگاه گر....کرد  اهنگ زهایم ریبه سا دینوشیداشت ابش را م نکهیا نیدر ح. گرمش شده بود

 . الرد گره خورد
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که  ،يگریبا مرد د يباالتر از او و مارگات، گر زیدو م. کرد دنیشروع به تپ یکارانه و ناگهان انتیخ قلبش

. زد یباال برد، برق ثیف يشرابش را در سکوت برا السیگ یوقت شیچشمها. بود، نشسته بود ثیپشتش به ف

 .او خم کرد يراسرش را ب یاو باال برد و به شکل مضحک يابش را برا وانیدر جوابش ل ثیف

 : دیبرگشت و با نگاه به پشت سرش پرس مارگات

 "؟ یشناسیرو م یکس نجاهایا "

مشت خورده  نکهیلبخندش را جواب داد و بعد درست مثل ا فیضع یرگات با تالشما. به او زد  يلبخند يگر

 :کرد و گفت  ثیباشد رو به ف

 "! خدا  ای "

به  ییایتالیکت و شلوار اسپورت ا. بود ياورلئان کامال مناسب گر ویزرق و برق ن. کردیکامال او را درك م ثیف

پر پشت و  يموها.اش به وجود اورده بود یتونیبا پوست ز ییبایرنگ که کنتراست ز یاب یراهنیتن داشت با پ

 ضیعر يبا شانه ها. جمع کرده بود يزبرن يا رهیصورتش پس زده بود و پشت گردنش با گ يرا از رو اهشیس

که در  ییلم داده بود وتوجه تمام زنها کیبار زیگربه پشت ان م کیمدافع در فوتبال، به ظرافت  کنیباز کی

اجداد . را نداشت افهیخوش ق يپسرها يبایاو صورت ز. ند را به خودش جلب کرده بودنشسته بود اطیح

. انداخته بود هیصورتش سا يدراز داده بودند که رو یبرجسته و کم یانبا استخو ک،یبار یبه او دماغ شیفرانسو

او . الرد وجود نداشت  لیرو يدر مورد گر ییبایز زیچ چینه، ه. سنگ سفت و سخت بود  يچانه اش به اندازه 

با . کج و جذاب  یو تنبل، با دهان رهیگستاخ، ت ییبا چشمها. بود  زیانگ جانیه یو به شکل خطرناک رایاو گ...

 . رونیهم داخل و هم ب...اعتماد به نفس باال و ماجرا جو 

 : دینفس پرس کیدر  مارگات

 "؟یزنیالس م بهیغر هیبا  يدار نکهیا ای؟  شیشناسی؟ م هیک گهیاون د "

 :برگرداند و گفت  اطیح گریصورتش را به سمت د يعمد ثیف

 "زدمیمن الس نم "

 :کرد و گفت  يخنده ا مارگات

 ایب ،يمرد یلیخ یکنیمرد گنده، اگه فکر م یه«  یعنی يرو براش بلند کرد وانتیکه تو ل یاون شکل زم،یعز "

 "!رو رد کنه ؟ یچالش نیهمچ هیمثل اون مرد  ییایدزد در هیکه  یکنیتو واقعا فکر نم»  ریو منو بگ

 :کامال باز شد  ثیف چشمان
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چرا . کردم  وانمیمن بلند کرد و منم همون کار رو با ل يرو برا السشیاون گ. نکردم  يکار نیهمچ هیمن  "

 "که شروع کرد، خودش بود  یاون یبکنه وقت يفکر نیهمچ هی دیبا

 : دیکرد و پرس يبه گر يگرید یشانه اش نگاه ياز رو مارگات

 "؟ يدیخودتو د نهیاواخر تو ا نیا "

 :دستش را تکان داد و گفت  یتفاوتیبا ب ثیف. صورتش را پوشاند  يلبخند و

 "...اون . نداره  هیقض نیبه ا یاون مرد اصال ربط "

 "داره  "

 . دیپر شیرل کند و از جانتوانست خودش را کنت ستاده،یکنارشان ا بایکه تقر دیرا د يبرگشت و گر یوقت ثیف

 "خانمها "

قبل از . او بود، مقابلش سر خم کرد يکه کامال برازنده  ،یمیقد یبرداشت و به شکل زیم يرا از رو ثیف دست

و  یطانینگاه ش. افتاد  شیبه چشمها ثیتماس برقرار کند، نگاه شوکه ف ثیبا انگشتان ف شیلبها نکهیا

خودش  یقلبش به شکل دردناک. منر یلیخ..نرم بود  شیلبها. دید کیو تار قیعم يرا در ان چشمها یخطرناک

شوکه شد . دستش را محکمتر گرفت يگر یکرد دستش را پس بکشد ول یسع.  دیاش کوب نهیس يرا به قفسه 

 و باالخره ستادیصاف ا.  ندیگذاشته بود، بب ثیف يکه حرکت کوچکش رو يریتاث توانستیم.  دیو دوباره از جا پر

او دراز کرده بود، سر خم  يکه مارگات سرمست به سو یدست يرو. سراغ مارگات رفت . را رها کرد  ثیدست ف

الماس  شیبرا ياگر گر یاصال مهم نبود چون مارگات حت. دیمتوجه شد، انگشتان او را نبوس ثیف یکرد ول

حاال صورت خود او هم مثل  ایبا خودش فکر کرد ا ثیف. مسحور شود نیاز ا شیب توانستیهم نم گرفتیم

 نیباتجربه تر از ان بود که متوجه ا يگر. شده بود رید یانداخت ول نییسرش را پا عیسر! مارگات شده بود؟

 ! خدا لعنتش کنه .  سوختیصورتش داشت م. نشود يزیچ نیچن

 :رو به مارگات زمزمه کرد  يگر

 "میهست یمیقد ياز اشناها ثیمن و ف...الرد  لیرو يگر "

کرد و او را  یمارگات را تماشا کرد که خودش را معرف. فکر کرد، حداقل به دروغ نگفت انها دوست هستند ثیف

 .شده بود رید یبه مارگات زد ول يلگد زیم ریاز ز.  دیتنش لرز. دعوت کرد تا به انها ملحق شود 

 :او نگذاشته بود، زد و گفت  يرو يریتاث چیه ثیبه مارگات، که لگد ف يدلبرانه لبخند يگر
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 ثیبا ف ياومدم تا چند کلمه ا نجایا. خودم  زیبرگردم سر م دیو با نجامیمعامله ا هی يبرا یممنون ول یلیخ "

 "د؟یشناسیوقته م یلیرو خ گهیشما دوتا همد. صحبت کنم

 :گفت  مارگات

 "...سالهاست  "

 :ادامه داد  یبا غرور خاص و

 " ثمیف يمنطقه  ریمن مد "

نگاه هشدار  ثیمارگات با تعجب نگاهش کرد، ف یوقت.محکمتر از قبل  نباریاو لگد زد، ا يدوباره به مچ پا ثیف

 .به او انداخت يدهنده ا

 : دیبرنده تر پرس یبا عالقه و نگاه يگر

 "؟يچه کار يواقعا؟ تو "

 :گفت  يبا لبخند سرد ثیف

 "که به تو ربط داشته باشه ستین يزیچ "

نفس  ثیف. باال انداخت  يشانه ا یالیخیبه دست نخواهد اورد، با ب یاطالعات نیاز ا شیمتوجه شد ب یوقت يگر

خم شد و صورتش را هم سطح با  زیم يرو ،يا چهیماه فیبا ان حرکات ظر ،يگر یوقت یول دیکش یراحت

ش به مراتب سختتر از العمل کسپنهان کردن ع گریحاال د. اورد، دوباره تنش وجودش را گرفت  نییصورت او پا

او  ينامحدود مردمک چشمها یاهیس توانست،یم یکیهمه نزد نیبا ا. بود ستادهیسر پا ا يبود که گر یزمان

 .ندیبب کرد،ینگاه م ثیبه ف یدرخشش انها را وقت...

 "نجایا میایبا هم ب میتونستیم ينجوریا.  نمیریش واورلئانین يایم يتوام دار دونستمیکاش م "

 شیهایدلبر کردیاگر فکر م.خواهد کرد، سخت در اشتباه بود ياو مقابل مارگات پنهان کار کرد،یفکر م يگر اگر

با گفتن  خواستیهر چند دلش م. کردیعقلش را از دست بدهد، در ان مورد هم اشتباه م ثیباعث خواهد شد، ف

اورد و از  ادیگذشته را به  يرهفته د فتادهرا به خاك بمالد، اما اتفاقات ا ياست، دماغ گر یچه زن موفق نکهیا

مهم نبود،  سکاتیمردم پر ياو، نه برا ينه برا ثیقابل احترام بودن ف. کرد زیبه او پره یدادن هر گونه اطالعات

نظر  زیچ چیتا ان موقع ه. فرار نکرده يمادرش با پدر گر کردیبه انها ثابت م _ توانستیاگر م ای _که  یتا وقت

 :گفت نانیچانه اش را باال گرفت و با اطم. کردیاو عوض نم ي ارهرا درب يگر

 "بشم نیماش هیتا با تو سوار  امیب ادهیپ يرو با پا ریمس نیتمام ا دمیم حیترج"
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انگار داشتند . قفل کرد  ينگاهش را به نگاه گر. نگاهش نکرد  ثیف یکرد و به سرفه افتاد ول يخنده ا مارگات

 :زد و گفت يپوزخند یالیخیبا ب يگر. دندیجنگ یبا نگاه با هم م

 "ها نهیمثل هز.... میکن میرو با هم تقس ییزهایچ هی میتونستیم.  گذشتیبهمون خوش م یلیخ یول "

 :گفت یبا سرخوش ثیف

 "بتونه پول هتلت رو بده  کتیاون شر دیشا...متاسفم  ؟يدار یمشکل مال "

 "....نگران خرج هتل باشم ستین یاجیاحت "

 :پر رنگ تر شد و ادامه داد  پوزخندش

 "چون خود هتل مال منه "

به بعد  نیاز هتلها متعلق به اوست و مطمئن شود از ا کیکدام  ندیکند بب قیتحق دیبا خودش فکر کرد با ،یلعنت

 :داد شنهادیپ يگر.را در انجا اسکان ندهد يتور چیه

 "میدر موردش باهم حرف بزن دیه باهست ک زهایچ یلی؟ خ میچرا من و تو امشب شام رو با هم نخور"

 "ممنون، نه یلیخ یول م،یباهم حرف بزن دیبا ییزهایتصور کنم در مورد چه چ تونمینم یحت "

وانمود کند که انگار دعوت او را رد کرده، چون از  يطور دادیم حیترج یبرگردد ول سکاتیبود عصر به پر قرار

 .بردیمصاحبت با او لذت نم

 :گفت  زدیکه خطر در ان موج م یبا نگاه يگر

 " یرو بکن نکاریبه نفعته اگه ا "

 "الرد بشه، به نفع من باشه  لیرو هیکه از طرف  يشنهادیشک دارم پ "

 " شنهادمیپ...... هیچ ینیبب يتو که هنوز گوش نداد "

 "و منو به حال خودم بذار  زتیبرگرد برو سر م...قصدشم ندارم  "

 "...نم رو بک یقصد دارم اول "

 :و ادامه داد  دیکش ثیف يگونه  يانگشت بلند اشاره اش را رو ستاد،یا

 "رو انجام بدم  یمجبورم کنه دوم یوجود نداره که کس یراه چیه یول"

که مثل  ییمارگات با چشمها.خودش قدم برداشت زیمارگات تکان داد و ارام به سمت م يسرش را برا بعد

 :زد و گفت یجغد شده بود پلک يچشمها
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به  اهیچشم س هیاخه .  یمرد چاقو رو از رو بست نیا ينه ؟ تو واقعا برا ایشده  یزخم نمیالزمه چکش کنم بب "

 "کنه؟ یحد عصبان نیکرده باشه که تو رو تا ا تونهیم کاریچ یپیخوشت نیا

توانست خودش را  یوقت.  دیجرعه جرعه اب نوش د،یایبه خودش ب یتا وقت. ابش پناه گرفت  وانیپشت ل دوباره

 :کنترل کند گفت

 " يمک کو هیمن  لده،یهتف هیاون ... شاستیوقت پ یلیمال خ هیقض "

)Hatfields & McCoys :از دو  يادیکه باعث مرگ افراد ز ییکایامر ياز نزاع دو خانواده  یداستان واقع

 )نام ساخته شده  نیهم با هم یالیسر ینیم. خانواده شد 

 "؟ یکنیم ی؟ شوخ یخصومت خانوادگ "

اگه در مورد اژانس بفهمه ممکنه برامون مشکل درست کنه، ...بده  يفرار سکاتیمنو از پر کنهیم یداره سع "

پولداره و  یلیخ. هتل داره  نجایا: گفت  یکه چ يدیشن.  میکنیو ضرر م زنهیاژانس لطمه م يمسئله به ابرو نیا

.  رهیحرفش م یلیتجارت خ يایبکنن، تو دن اشبر خوادیاون م يرو وادار کنه هرکاربا رشوه دادن مردم  تونهیم

 "متوجه بشه  يزیچ میبذار دینبا

 "که نشده ؟ يزیاختالف شده ؟ واقعا خون و خونر نیباعث شروع ا یحاال چ.  هیجد یلیپس مسئله خ...واوو  "

 " دونمینم "

کردن با  يشروع کرد به باز. کشته شده باشد، حرف بزند  يگا دادیاحتمال م نکهیدر مورد ا خواستینم دلش

 :کارد و چنگالش و ادامه داد 

 "چقدر متنفرن  نهیکه اسمش دول یبگم که از هرکس ستیالزم ن گهیپدرش بود، د يمادرم قبل ها معشوقه  "

 ین شب، حتصحبت در مورد خاطرات ا. قصه شود  اتیقصد نداشت وارد جزئ ثیبود، ف یکاف حیقدر توض نیهم

 .ممکن بود ریغ کرد،یم يکه با او همدرد يشنونده ا يبرا

 "نباشه ؟ سیپل تونی؟ اسمش پ سکاتیبود؟ پر یشهر چ نیاسم ا یگفت "

)Peyton Place :نام هم  نیبا هم یالیمرموز سه زن که سر یدر مورد زندگ وسیمتال سیاز گر ینام رمان

 )ساخته شده 

هر دو سلف . امد و در مورد سفارش نهارشان سوال کرد  کیگارسون نزد.  دندیخند يبلند يدو با صدا هر

 يخوب متوجه چشمها یلیخ ثیف. مورد نظرشان داخل رفتند  يانتخاب غذا يدادند و برا حیرا ترج سیسرو

چرا  بخورند اصرار نکند اطیدر ح اغذا ر نکهیارزو کرد مارگات در مورد ا.  کردیم بیبود که مرتب او را تعق یاهیس
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 واورلئانیرا در ن ياو امروز گر کردیفکرش را م یچه کس. فرار کند  ياز نگاه گر دادیم حیترج شتریب ثیکه ف

بود  يرستوران، رستوران مشهور نیاندازه بزرگ با او روبرو شود؟ بله، ا نیتا ا يدر شهر یاتفاق یلیو خ ندیبب

 .مشهور  يپر بود از رستورانها واورلئانین یول

رستوران را  کشیبه همراه شر يبرگشتند، گر زشانیپر از غذا به م يبا بشقابها ثیمارگات و ف نکهیبعد از ا یکم

 :کرد و گفت یمکث ثیهنگام خارج شدن کنار ف. ترك کرد

  " اردیکرت لیوویب تم،یسوئ ایامشب ساعت شش ب..باهات حرف بزنم  خوامیم "

او بارها . داشت  ییبایز اریبس يمتوسط که فضا يبود با اندازه  ییبایهتل ز لیوویب. ترسش را پنهان کرد  ثیف

صاحب انجا بود، او مجبور بود هتل  ياگر گر. را اسکان داده بود يادیز يو بارها انجا گروه ها و مسافرها

 يدر جواب درخواست گر. استفاده کند  اوکند چون جرات نداشت دوباره از هتل  دایپ يگرید يبایمتوسط و ز

 :تکان داد وگفت يسر

 " امیاونجا نم...نه  "

 "پس منتظر عواقبش باش "

را  يکه خروج گر یتکرار کرد و در حال يشتریب دیاو را با تاک يمارگات جمله . و از رستوران خارج شد  گفت

 :گفت کرد،یتماشا م

 "؟  کردیم دتیبود ؟ داشت تهد یمنتظر عواقبش باش ؟ منظورش چ "

 :اش را خورد و گفت  یاز ساالد ماکارون یکم ثیف

 "احتماال "

 :را بست و با لذت گفت چشمانش

 "هیبخور، مزه اش عال نیاز ا...هممم  "

 "بکنه  يکار هی... کنهیم دتیداره تهد یمردك عصبان نیا یوقت يغذا بخور یتونیزده به سرت ؟ چطور م "

 :مکث کرد و گفت هیان کرد، چند ثانوحشت زده چنگالش را برداشت و ساالد را امتح مارگات

 میساالد رو بخور نیصبر کنه تا ما ا تونهیاون م دیدر مورد تهد ینگران. واقعا خوش مزه اس  نیحق با توئه ا "

" 

 :کرد و گفت يخنده ا ثیف

 "عادت دارم داشیمن به تهد "
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 "عمل کنه ؟ داشیاز تهد یکیتا حاال شده به  "

اصال هم از .  هیجد یلیخ گهیکه م ییزهایالرد بهت بگم ؟ در مورد چ لیرو يدر مورد گر يزیچ هی... شهیهم "

 " کشهیبکشه، خجالت نم گرانیقدرتش رو به رخ د نکهیا

 "؟یکن کاریچ يخوایپس م "

 "نکرد دیتهد یخاص زیباشه در مورد چ یهر چ... یچیه "

 "یباش زیمواظب همه چ دیبا یعنی نیا "

 "مواظبم شهیمطرح باشه، من هم هم يکه بحث گر ییجا "

فکر کرد چقدر . انداخت تا ان را پنهان کند  نییسرش را پا. که خودش گفته بود، درد گرفت  يزیاز چ دلش

اعتماد کند و او از  يبتواند به گر نکهیاحساس ا. باشد  یعال توانستیم يکردن با گر یو راحت تیاحساس امن

 يچقدر برا دانستندیم کاینوئله و مون ایا. دفاع از او استفاده کند يکه برا او هیعزم ظالمانه و قدرتش، نه عل

عاشق  ثیبشود، خوش شانس بودند ؟ ف یکه حاضر بود به خاطر انها وارد هر نوع جنگ يمرد نیچن نیداشتن ا

 مشیش عقل سلا ییایافکار رو دادیاجازه م دینبا کرد،یرا فراموش م قتیحق نیا دینبا. او دشمنش بود یاو بود ول

 . را زائل کند 

داشت و قبال در داالس با انها روبرو  سکاتیکه در پر یبه مشکالت دنیموضوع بحث را، با کش يعمد ثیف

مشکالتشان کم و کوچک بودند  نکهیاز ا ثیف. در مورد مشکالت اژانس صحبت کردند . نشده بود، عوض کرد

بود و با سفر به دفاتر  یخوب ریدمارگات واقعا م یانتظار روبرو شدن با مشکالت را داشت ول. واقعا خوشحال بود 

بود که حاال که  نیکه با ان روبرو بودند ا یتنها مشکل واقع. امدیاز پس کار برم یبه خوب گرید يشعبه ها

بود وگرنه  ازین ثیکه به حضور خود ف امدیم شیپ يوقتها موارد یبعض زد،یم به دفاتر سر ثیف يمارگات به جا

 . رفتیم شیپ یبه خوب زیمواقع همه چ شتریدر ب

دو  نیبود، سر زدن به دفتر اژانس در ا کترینزد واورلئانیبه باتون روگ و ن ثیکه ف ییگرفتند از انجا میتصم انها

که از  ییمارگات از انجا.مارگات احمقانه بود یچرا که با وجود او، سرکش ردیرا خودش به عهده بگ هیناح

در واقع  راتییتغ نیبود که ا یاو انقدر منطق یشد ول دیناام یمسئله کم نیخوشش امده بود، از ا واورلئانین

ان صورت او  قادر نخواهد بود به هر دو شهر سر بزند، در ثیخواهد بود که ف ییحتما زمانها. خودش بود شنهادیپ

 .شهر خودش را خوشحال خواهد کرد نیبا سفر به ا
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را پارك  نشیماش ثیبود که ف ییعکس جا ریهتل مارگات در مس.رستوران از هم جدا شدند  رونیاز نهار، ب بعد

شدن هوا شده بود و تنفس را سخت  نتریرطوبت باعث سنگ. گرم تر از چند ساعت قبل بود یهوا حت. کرده بود

 دیکه شا دادیرا م يد رگبار بهاریدر افق، نو اهیس يرودخانه محسوس تر شده بود و ابرها يبو. کرده بود

 شیقدمها ثیف. کند لیرا به سونا تبد ابانهایهوا بکاهد و خ يهم که شده از گرما یمدت کوتاه يبرا توانستیم

 .قبل از شروع شدن طوفان به سمت باتون روگ حرکت کند خواستیرا تند تر کرد، م

 يرا گرفت و به ورود شیقدرتمند از پشت بازو یدست گذشت،یم يمتروك و بسته ا ياز مقابل مغازه  یوقت

. تمام وجودش را گرفت  الیخ یقرمز، گرم و ب یخشم! به او حمله کرده بود  یکی. شد  دهیمغازه کش کیتار

به دست اوردنشان به شدت تالش کرده بود به  يرا که برا ییزهایقصد نداشت چ هاسیپل ي هیبرخالف توص

شدن، ارنجش را باال اورد، با تمام قدرت به شکم سفت پشت  میتسل يبه جا. دزد قرار دهد کی اریدر اخت یراحت

 يرا برابرگشت، مشتش را باال اورد و دهانش .  دیکش يبلند يناله  تیو هم زمان از سر رضا دیسرش کوب

شد و  دهیبه طرف ان بدن کش.  دیفراخ د ییو شانه ها ندبل يمبهم از قد يریتصو.کمک خواستن، باز کرد 

 .خفه شد ییایتالیرنگ ا یو نبات متیکت و شلوار گران ق يرو شیصدا

 :گفت  دیباریم شیکه از تن صدا یبا لذت يگر

 "هیکه عال یباش یوحش نقدریا شهیاگه هم...کله قرمز  یوحش يتو گربه ! خدا  ای "

از  يزیکدام نتوانست چ چیه یکه او را گرفته بود، محو شد ول یکس دنیبود، با د دهیکه شن يزیچ شوك

 ياش فشار اورد و خودش را از گر نهیس يبا دست رو د،یکشینفس م یکه به سخت یدرحال. کم کند تشیعصبان

 .جدا کرد

 "بهم حمله کرده یکیفکر کردم ! خدا لعنتت کنه "

 :دیپرس يدرهم رفت و با ناباور يگر يابروها

  " ؟یاستفاده کن زتیاز اون ارنج کوچولو و ت یگرفت میو توام تصم "

 :و ادامه داد دیشکمش کش يرا رو دستش

 "؟ یبش یبره بهتره تا زخم يرو بد فتیک یدونینم ؟یاسلحه داشتم چ ایچاقو  ؟یاگه دزد بودم چ "

 :صورتش کنار زد و خشن گفت يرا از رو شیموها ثیف

 "رو بکنم  نکاریعمرا ا "

 : دیباز شد و خند يصورت گر اخم
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 " ینه فکر نکنم بکن "

 :را پشت گوشش زد و گفت  ثیف ياز موها يرا دراز کرد، دسته ا دستش

 "اول حمله کن بعد فکر کن، مگه نه؟ "

 :دیو پرس دیعقب کش يفرار از تماس گر يسرش را برا ثیف

 "؟یمنو گرفت يچرا اونجور "

نباشه  يبد يصحبت کوتاهمون جا يفکر کنم برا نجایا.  کردمیم بتیداشتم تعق يامد رونیاز رستوران که ب "

 "حواست به پشت سرت باشه یلیخ دیتو واقعا با....

 :به اسمان کرد و گفت  ینگاه ثیف

خودمو برسونم به  دیبا نجا،ین طوفان برسه ااو نکهیاگه برات مقدوره، برو سر اصل مطلب چون قبل از ا "

 " نمیماش

 " میصحبت کن نجایا ياگه نخوا...تو  ای...هتل من  مییبر میتونیم "

 " امیجا نم چینه، من با تو ه "

. به او اعتماد نداشت، به خودش هم اعتماد نداشت که بتواند در برابر او مقاومت کند . هتل  هیبه اتاق  بخصوص

 .کند يدور ياز گر توانستیکه م ییبود که تا جا نیاو ا يبراکار  نیبهتر

 :به صورتش نگاه کرد و گفت  نییتر شد به سمت پا کینزد ثیتنگ مغازه، به ف يان ورود در

 " میکنیرو م نکاریجا ا نیپس هم "

باد . ستادهیا یکیالکتر دانیم کیوسط  کردیدر مقابلش اگاه بود که احساس م ثیاز حضور ف يبقدر بدنش،

لذت بخش تر از بودن با  شیبرا ثیبحث ساده با ف کی. کردندیو جرقه ها پرواز م کردیصدا م سیاطرافشان ه

شده  یبه زن لیحاال او تبد یول اشدبوده ب یاهو خجالت کی يبه اندازه  دیکوچک بود شا یوقت. بود  گرید يزنها

 .گرانینه از خشم او، نه از خشم د د،یترسیبود که از خشم نم

 :حرف بزند و ناگهان گفت  ثیبا ف خواستهیکرد چرا م ياداوریخودش  به

 "دمیبهت م يکه براش پرداخت کرد یدوبرابر پول... خرمیخونه رو ازت م "

 :گربه ها شد و گفت  هیشب شتریحرکت ب نیگربه ایش را تنگ تر کرد، با ا يچشمها ثیف

 " ستین يعاقالنه ا میتاجر تصم کی يبرا"

 :باال انداخت و گفت  يشانه ا يگر.خشم هنوز انجا بود یتر از قبل بود ولنرم  لحنش
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رو  يشنهادیپ نیهمچ هی؟ اونقدر وضعت خوب هست که  یتوچ...رو دارم  يشنهادیپ نیهمچ يبرا یوسع مال "

 "؟یرد کن

 "اره  "

 .گفت و لبخند زد  ثیف

شده  یخودش کس يخوب، پس واقعا برا. را وادار به خنده کرد يدوباره گر زدیموج م ثیکه در لبخند ف یتیرضا

هم  يگریداشته باشد پس کارمندان د يمنطقه ا ریمد کیاگر او  یاگر چه از ظاهرش مشخص بود، ول. بود

. اش حس کرد نهیدر س اخواستهن يغرور ش،یدر زندگ ثیف يتهاینسبت به موفق.دارد، ان هم در مناطق متعدد 

او را تماشا کرده . نداشت زیچ چیه بایتقر ثیبود که ف دهید کیکرد، از نزد رونیب سکاتیرا از پر نهایدول یاو وقت

دارند  ییروزها نیچن نیا يبرا ییاشنا ای لیاز مردم فام یلیخ.  کردیرا جمع م لشانیکثافت وسا انیبود که از م

با خودش فکر  يگر. تر به نظر برسند رینظ یب شیتهایموفق شدیباعث م نیهچ کس را نداشت و هم ثیف یول

خالص شدن از دست . شده بود التیا يصاحب ثروت او بود، احتماال تا به حال صاحب همه  ثیکرد اگر ف

 . بودیراحت م دینبا یزن نینچنیا

در خانواده اش به اندازه . شدیو ناتوان نم فیوقت مجذوب زنان ضع چیدر واقع او ه. سفت و سخت شد  شکمش

 .وجود نداشت نیدول ثیدر مورد ف یفیضع زیچ چیه. داشت  فیزن ضع یکاف ي

قرمز  شیلبها.دهانش بزرگتر از رنه بود. دینگاه کرد، هم تشابه و هم تفاوت او را با رنه د ثیبه صورت ف قیدق

 یان باق يبوسه رو ایبود، رد لمس  ینیمثل چ. داشت  يپوست فوق العاده ا. مثل برگ گل یبود و مخمل

 .را حس کند ستشو لذت بخش پو نیریش يبو توانستیبود که م کیانقدر به او نزد. ماندیم

بکند  خواستیکه م يکار نیاخر. است  یکار اشتباه دانستیخوب م یلیدستش را به سمت او دراز کرد، خ یوقت

ترك کرده بود  انها را نکهیشود به پدرش و ا یعصبان نکهیبدون ا توانستیهنوز نم. تکرار اشتباه پدرش بود 

 کایمون ایباعث ازار نوئله  خواستیاو نم. باشد هحاال اتفاق افتاد نیانقدر تازه بود که انگار هم انتش،یخ. شدیاندیب

 .شود  ییان رسوا يباعث زنده شدن دوباره  خواستیشود، نم

کدام از  چیدر ان لحظه ه یول. باشد نیدول ثیبا ف دیکه چرا نبا _ یانها منطق يهمه _وجود داشت  لیدل صدها

را لمس  ثیکه ف ییجا شیکف دستها. حلقه شد  ثیدور کمر ف شیدستها. نداشت تیاهم شیبرا يانها ذره ا

 . يشراب قو کیحرکت کرد و تا سرش باال امد درست مثل  شیکرد، به خارش افتاد، از دستها
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از  ینازک ي هیبزرگ شده بود که فقط الانقدر  شیچشمها اهیکه کامال باز شد، مردمک س دیرا د ثیف يچشمها

حرکت او واکنش  نیبدنش به ا. اش گذاشت نهیس يرا باال اورد و رو شیدستها ثیف. مانده بود یرنگ سبز باق

باال  شیانگشتان پا ياو را رو. بود هثابت شد ثیف يلبها ينگاهش رو. به خودش فشرد شترینشان داد و او را ب

 .را رفع کرد یسرش را کج کرد و ان حس گرسنگ د،یکش

را  شیدستها.شد يجار لیمثل س يگر يخون در رگها. ینرم و مخمل. حس برگ گل را هم داشت  شیلبها

را باال اورد و دور گردنش حلقه  شیدستها ثیف.به خودش فشار داد شتریحلقه کرد و او را ب ثیمحکمتر دور ف

غرش  يرا بشنود، صدا دپشت سرشان درحال رفت و امد بودن يرو ادهیز پمردم را که ا يصدا توانستیم.کرد

در برابر او . اتش، زنده و سوزان، در اغوشش بود کیدرست مثل  ثیف. کدام انها مهم نبود چیه یتندر را ول

 .دیبوسیبلکه داشت متقابال او را م رفتیمقاومت نکرده بود، نه تنها ان را پذ

را که به دنبال سر پناه در حال  یحرکت مردم يصدا.داد دیطوفان را نو دنیکرد و رس دنیشروع به بار باران

 یکم. اندازدیبه اطراف ب یتندر او را مجبور کرد سرش را بلند کند و نگاه کیغرش  يصدا. دیبودند، شن دنیدو

 .شد یصدا، حال خوشش را خراب کرده بود، عصبان نکهیاز ا

شد، چرا که به  ثیف يکنش خودش به ان، که باعث شکسته شدن طلسم رووا ایتندر بود  يصدا دانستینم

 د،ید ثیدرخشش خشم را در صورت ف. را با دست به عقب هول داد يشروع کرد به تکان خوردن و گر کبارهی

 . به عقب برداشت یاو را رها کرد و قدم

برگشت به . اب شد  سیو بالفاصله خ رو گذاشت ادهیقدم در پ. از کنارش رد شد . زدن  ادیشروع کرد به فر ثیف

 :سخت گفت  یارام ول ییبا صدا.زرد رنگ شده بود  شیچشمها. صورت او نگاه کرد 

 "وقت به من دست نزن  چیه گهید "

 يپرده  هیتنگ را شب ابانیکه خ یباران ریسرش را ز. شکل ممکنه از او دور شد نیتر عیبرگشت و به سر بعد

خودش را مجبور  یبکشد ول یراه افتاد تا او را به پناهگاه ثیپشت سر ف. کرده بود، خم کرد و رد شد  يخاکستر

با او  یوحش يگربه  کیدرست مثل  رفتیم الشاگر حاال دنب. مغازه دوباره پناه برد يبه ورود. کرد ستادنیبه ا

 بایتقر. را تماشا کرد  ثیو ف ستادیهمانجا ا که از نظر محو نشده بود، یتر، تا وقت نییدو کوچه پا. کردیمبارزه م

 . از او  کرد،یفرار م... دیدویداشت م

 .... فعال
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 نهم فصل

 دیلرزیکه افتاده بود، داشت م یهم به خاطر سرما، هم به خاطر اتفاق. اب بود  سیخ دیرس نشیبه ماش یوقت ثیف

و خودش را  دیداخل خز. امتحان باالخره موفق شدرا باز کند، بعد از چند بار  نشیاز شدت لرز نتوانست در ماش.

 !شعور  یبا خودش فکر کرد، ب! احمق . سرد فشار داد  يصفحه  يرا رو شیشانیفرمان رها کرد و پ يرو

را از  قتیحق نیا تواندینم گرید.  داندیاو م گریحاال د. دیرا متقابال بوس يعقلش را از دست داده باشد که گر دیبا

 ثیف دانستیو حاال او م. ندیبه او اجازه داده بود ضعفش را بب ،یخوش قهیمحض خاطر چند دق. او پنهان کند 

خوب  یلیرا خ يگر. درونش را خورد دیمثل اتش صورتش را سوزاند و مثل اس ریتحق.چقدر او را دوست دارد 

ضعف، او را به کشتن  نیکوچکتر دنی، دبود یشکارچ کیاو . ظلمش را به شخصه تجربه کرده بود شناخت،یم

  .کردیم بیترغ

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 انداخت،یدر لفافه به او م نیاز ا شیرا که پ ییتکه ها. نشست  یراحت نم اورد،یتا او را به دست ن گرید حاال

قبل اتفاق افتاد، ثابت  ي قهیکه چند دق يزیاز راه بدر کردن او و چ يبرا یبه اقدامات علن شدیم لیحاال تبد

او  امد،یم انیکه به م يگر يپا. اعتماد کند يمقاومت در برابر گر يبرا مشیبه عقل سل تواندیکه نم کردیم

پرت شود، پر از  ياستفاده شده به کنار يدستمال کاغذ کیمثل  نکهیدرونش، از احتمال ا. نداشت یاصال عقل

عاشق او بود،  ثیف یول .يهر مرد رشیپذ ياو هم مثل مادرش است، اماده برا کردیفکر م يگر. ترس شد

از طرف ان مرد دوست  نکهیبجز ا زیچ چیه. شده بود به عشق  لیتبد یرگسالدر بز ،یکودک ییدایو ش یفتگیش

حاال او ....عشقش زده، بردارد لیرا که مقابل س يازاد باشد تا بتواند، سد خواستیدلش م. خواستیداشته شود، نم

کرد،  خواهدخودش استفاده  هیعل ثیاز ضعف ف. تلخ خواهد کرد یبه کابوس لیرا تبد نیریش يایرو نیاحتماال ا

 .دیخواهد کش نییالرد، پا لیرو کیخدمت به  ياماده برا گرید نیدول کیاو را در حد 

 دادیم حیترج. را تحمل کند ریاز انجا برود تا ان تحق دادیم حیرا بخواهد، ترج سکاتیهم که ماندن در پر هرچقدر

انداخت، درست  نیکلمات دوباره در سرش طن. ندیدوباره نب ده،ید يرا که قبال در نگاه گر يریبرود و ان تحق
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جمله در ناخوداگاهش حک شده بود و  نیا!  یشغالا هیتو : قبل که بارها و بارها تکرار شده بود  يمثل سالها

 .را شکنجه کند  ثیتا ف دادیخودش را نشان م یهرازگاه

دورش  يگر يدستها. بهشت را تجربه کرده بود قهیچند دق يبرا... یول. ره ان را تجربه نخواهد کرد دوبا نه،

که  یپرپشت يرا نوازش کند، دستش را در موها شیرا لمس کند، شانه ها يحلقه شده بود و او ازاد بود، گر

 شده باشد، چگونه بود ؟  ختهیاش ر نهشا يباز که رو ياش با موها افهیق. پشت گردنش جمع شده بود، فرو کند

تا به  ثیبود که ف يدر واقع او تنها مرد. ازدواج کرد، باکره بود  یبا کل یوقت.نبود  يوقت زن گرسنه ا چیه ثیف

 يکار دور نیباعث شده بود از ا ردیشهر لقب بگ يمثل مادرش بدکاره  نکهیترس از ا. حال با او رابطه داشته 

وارد  _تجربه دوباره يفقط برا _ يمرد چیکند، با ه یوقت نتوانست خودش را راض چیه یبعد از مرگ کل. کند

 .کرده بود یبه او دست بزند زندگ يمرد نکهیچهار سال بدون ا.  شودیاینچنین رواب

 ینبود ول بیمردم عج يبرا زهایچ نیاورلئان بود و ا ویاگر چه انجا ن.بود  دهیدر روز روشن او را بوس ابان،یخ در

و قابل  يریپذ تیمسئول.  کردیم يدور ستیناشا ياز کارها شهیهم. نکرده بود يکار نینچنیتا به حال ا ثیف

 يکار قایدق نیا ،یول. دادیرا نم ییکارها نینچنیا يداشت که به خودش اجازه  تیاهم شیاحترام بودن انقدر برا

 .کرده بود شیپ قهیبود که چند دق

 يکنجکاو بود بداند اگر گر دانهینا ام. را بجز اغوش گرم او فراموش کرده بود  زیبغلش کرد، همه چ يگر یوقت

 ابانیبدکاره وسط خ کیمثل  دادیبه او اجازه م ای؟  ردیاو را بگ يجلو توانستیم گذاشت،یفراتر م یپا را کم

صورتش سرخ شد  شد،یبه جرم فحشاء در مأل عام بازداشت م نکهیدلش خواست با او بکند؟ از احتمال ا يهرکار

 باشد  توانستیم يحماقت، نام بهتر يحد اعال. جرم داشت  نیکه ا يگریهر نام د ای. 

حد خودش را گم  نیبجز او تا ا یامکان نداشت با کس. افتاد  یاتفاق نم يکس جز گر چیبا ه يزیچ نینچنیا

متوجه .تماشا کرد  نگیپارک یبتون يوارهایباران را پشت د زشینشست و ر نیحرکت داخل ماش یب. کند 

از  توانستینم گرید.  زدیاگاه بود و ان را در ذهنش پس م قتیحق نیاز ا شهیهم دیشا. شد  یوحشتناک قتیحق

زندگی  نیاز او در ا یمیفقط ن شهیانگار هم یرا دوست داشت، از زندگی با لذت میبرد ول یاو کل. ان فرار کند 

 یاو در واقع به کل. تعلق داشت يو شرط به گر دیق ید و ببو يکنار شهیهم گرشید ي مهین. شرکت داشت

مشترکشان در  یکه با الکل داشت، زندگ یبه خاطر مشکل. باشد  دهوقت متوجه نش چیه دیشا. کرده بود  انتیخ

ته قلبش . کردیاو را با تمام قلب دوست نداشت، با او ازدواج م یاز همان ابتدا وقت د،ینبا ثیاصال ف. خطر بود 

 تواندیاو نم. تواندیکه نم دانستیخوب م یلیحاال، او خ یدوباره ازدواج خواهد کرد ول یبعد از کل دانستیم شهیهم
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با قلب، روح و . مرد است که او کامال عاشقانه او را دوست دارد  کیفقط . را بکند انتیخ نیهم يگریبه مرد د

او کند،  میخودش را تسل کردیکه او جرات نمبود  يحال مرد نیدر ع يگر. الرد بود لیرو يو او گر. بدنش 

 .برد یم نیرا کامال از ب ثیچون او ف

 .به اتاقش رفت و به داالس زنگ زد . به هتل بازگشت  ادهیپ يگر. باران متوقف شد  یوقت

به  یکی ستیل يتو نیچک کن بب ؟يشهر رو دار يکتاب راهنما ؟یرو برام چک کن يزیچ هی یتونیترومن، م "

 "هست؟ يهارد ثیاسم ف

کلفت را  يکتاب راهنما شیتجار قیداد و منتظر ماند تا دوست و رف هیتک زیهم انداخت، به م يرا رو شیپاها

 : دیاش به گوش رس یتگزاس يبعد لهجه  قهیچند دق. کند یاو بررس يبرا

 " شهیکه با اف شروع م کیبا اسم کوچ يکردم و ده تا هارد دایپ يهارد ثیدوتا ف"

 "هست؟ يهارد. يد. اف  نشونیب "

 " میندار يد.اف  یهست ول یج. و اف  یس.نه، اف ...ااا "

 "ه؟یشغلشون چ "

 "...بازنشسته  یکیمعلم مدرسه اس، اون  شونیکی.  نمیبذار بب "

 یهمخوان ثیدر مورد ف يکدام با اطالعات کم گر چیه. مشاغل مربوط به نامها را خواند ستیل ترومن

اسمش را در مرکز  ثیف ادیبه احتمال ز دیرسیبه نظر م یامکان داشت داالس شهرمورد نظرش نباشد ول.نداشت

 .اطالع شهر ثبت نکرده باشد

 "ت .ا . گ. ر . م  ،یبگرد دنبال مارگات استنل... میبرس جهیبه نت نجایاز ا میخوب، فکر نکنم بتون یلیخ "

 :کرد و گفت یمکث د،یترومن به گوش رس يه نجوابه همرا يشتریبرگرداندن صفحات ب يصدا

 "هست  نجایا یاستنل یکل "

 "؟ ستیکدوم مارگات ن چیه "

 "هست یکیچرا  "

 "؟ کنهیکجا کار م "

 "ا  هیبا دوتا ل و ) ... Holladay( ياژانس هالال د "

 "اسم صاحب اژانس نوشته شده ؟ نیدوباره چک کن بب "
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 "هیهارد.  يد. اف : اسم صاحبش .... نگویب "

 :بخش به سهولت کار گفت  تیرضا يبا لبخند يگر

 "ممنون  یلیخ "

 "هر موقع  "

که  یبا خوشحال. بود  یاژانس مسافرت کیصاحب  ثیف.که کرده بود، فکر کرد یرا قطع کرد و به کشف تلفن

 رونیرا ب واورلئانین يکتاب راهنما.  ثیان نداشت، با خودش فکر کرد، خوش به حال ف يبرا یحیتوض چیه

هالال  یاژانس مسافرت« : بود  ییبایکوچک و ز یو انجا بود، اگه... جستجو کرد يزیصفحات زرد چ انیاورد و م

 .» دیرا به ما بسپار هایو نگران دیرا به مسافرتتان برگردان التیتعط: يد

لبخند . چطور پول خانه را نقد پرداخت کرده دادیم حیتوض نیدو شعبه داشته باشد و هم دیپس حداقل با خوب،

اگه وضع  یول. کرد ياورد و خنده ا ادیخانه را رد کرد، به  دیخر ياو برا شنهادیپ یرا، وقت ثیبخش ف تیرضا

و  کردیاعالم نم سکاتیخوب بود، چرا ان را مثل راز نگه داشته بود؟ چرا ان را به تمام پر نقدریاش ا یمال

در  یبکشد ؟ چرا به مارگات اجازه نداد اطالعات رونیخودش را از اشغال ب تواندیهم م نیولد کی یحت گفتینم

 مورد کارشان بدهد؟

او نه تنها . او به تجارتش لطمه بزند دهیترس ثیف. اوردیبه مغزش فشار ب ادینبود ز یاجیاحت لشیدل دنیفهم يبرا

 اورد،یدر م سمیاش را از راه تور یکه مخارج زندگ یبه عنوان کس ث،یبود بلکه به ف يمرد قدرتمند انایزیدر لوئ

 قایدق ثیاو دردسر درست کند و ف يبرا توانستیمراحت  یلیخ يگر. گفته بود که در ان شهر صاحب هتل است 

کج  قت،یحق نیدهانش را به ا یتیکرده بود، با نارضا يدر مورد او تصورات بد ثیف.داشت يانتظار نینچنیاز او ا

 .کرد

او را درون کثافت پرت کرده بود و بعد از  یشب گرم تابستان کیدر  ش،ی؟ دوازده سال پ کردینم دیچرا با ،یلعنت

 .دیدیمجسم م طانیش کیاحتماال او را  ثیان شب ف

 شتریب"کله قرمز کوچولو "اگر چه . گذشتیکه او را از پشت گرفته و ترسانده بود، نم یساعت از زمان کی هنوز

و . سبز، تنگ و مصممش  يبه او حمله کرده بود، با ان چشمها. دیرسیبه نظر م یباشد، عصبان دهیترس نکهیاز ا

 .ول کرد، فرار کرده بود ااو ر ینداشت وقت یتعجب. بود  دهیبعد او دخترك را گرفته و بوس

 ياداوریهنوز از  يکه گربود  نیریان انقدر گرم و ش يبه جا. در مقابلش مقاومت نکرده بود ثیف..... نکهیا بجز

بود که او  یانقدر دوست داشتن يپاسخش به بوسه گر.  دیلرزیدر اغوشش داشت م. بردیاو در اغوشش، لذت م
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اگر .کور شده بود  ثیچشمانش از شوق خواستن ف يلحظه ا يبرا. هنوز نتوانسته بود خودش را جمع و جور کند

که  یمغازه با مردم کی يشت فراتر برود، ان هم انجا، در ورودرعد و برق او را نترسانده بود احتمال دا يصدا

 شیبرا يزیرا انقدر خواسته باشد که چ ینداشت قبال زن ادیبه . چند متر ان طرف تر در حال رفت و امد بودند

را با همان  ياو هم گر... یول. بکشد نییبوسه تا ان حد پا کیث توانسته بود او را فقط با یف... ثیف. مهم نباشد 

 .بود  دهیشدت طلب

سختتر از ان بود که . را مشت کرد  شیشروع به خارش کرد، دستها شیافتاد و کف دستها ثیف ادی دوباره

 ثیاو و ف نیموانع ب یعادت نداشت خواسته هایش را سرکوب کند ول. داشتن او  يبرا ازشین. کردیفکرش را م

شدن توسط همسرش و  ترك ریکه از شدت تحق یدرش بود، زنما. کننده وانهیهم سفت و سخت بودند، هم د

امده  نییپا شیکه تا پاها یو خون دهیبر یبا مچ کا،یمون. شسته بود یفرار کردن با بدکاره شهر، دست از زندگ

.  رفتینم يچشم گر يوقت از جلو چیبود که ه ییاز صحنه ها یکی کایمون ي دهیبود، صورت رنگ پر

موانع فقط مختص خانواده .... کرده بود احساسکه با رها شدن توسط پدرش  ياحساسات خودش، خشم و درد

انها وجود داشت،  نیب نیبرل یذهن وارید ینوع. بود  دهیخواب ثیاو و ف انیان شب م يخاطره . او هم نبود  ي

 . ادیز لیدال.... ادیز يدردها. بلند و محکم 

 .بدن انها نداشت  يبرا یتیماه چیه لیدال نیا یول

کند  دایپ یموانع راه نیرد شدن از ا يتالش کرد برا. استراحت کند شروع کرد به قدم زدن در اتاق  نکهیا بدون

 توانستینم گرینه، د. از خانواده اش بخواهد يزیچ نینچنیا توانستیبماند، نم سکاتیدر پر توانستینم ثیف. 

کند تا واقعا  یخودش را راض توانستینم.  خواستیقادر نبود، دلش نم نکهیسخت کند، نه ا ثیف يرا برا یزندگ

اش  یاز زندگ يزیسخت تالش کرده تا چ. بود یقربان کی یحقش نبود، او هم به نوع. برساند  ثیبه ف يازار

 .کردیاستقبال ماز او با اغوش باز  يگر ،یاگر به خاطر خانواده اش نبود، لعنت. بسازد و موفق هم شده 

که  یدهد، پس کس رییتغ ثینظر انها را نسبت به ف توانستیمادر و خواهرش را رها کند، نم توانستینم اما

کند  یکند تا به باتون روگ اسباب کش یرا راض ثیبتواند ف دیشا. دور  یلینه خ یول. بود ثیمجبور بود برود، ف

را  گریکه بتوانند همد کیان حد نزد تا یول سکات،یز پرهر جا بج.  سکاتیاطراف پر يهر کدام از شهرها ای

چون او . مرتکب شده بود  یکیاستراتژ يخطا کی خواهدیچقدر او را م نکهیبا نشان دادن ا ثیف. نندیبب

 نجایا میتونیما نم. برود شیقانع کردن او استفاده کند، تا از پر يبرا يا لهیضعف به عنوان وس نیاز ا توانستیم

او را  شنهادیاحتماال پ ثیف.  مینیبب شتریرو هر چقدر که ممکن باشه، ب گهیهمد میبرو تا بتون نجایاز ا م،یباهم باش
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 قایچون چیزي انجا بود، که داشت او را دق... گفتیفقط اول م...برو به جهنم گفتیاحتماال به او م کرد،یقبول نم

 زد،یرا باد م ثیو اتش ف کردیم هاستفاد یاگر از هر فرصت.  دادیشکنجه م سوزاند،یرا م يکه گر یبه همان شکل

 .شدند  یالبته اگر در ان فاصله هر دو خاکستر نم. دیدیو مسائل را مثل او م گرفتیگر م

او . ان را نگه دارد توانستیاحساس شکست کند، م ثیف شدیباعث م سکاتیفروختن خانه اش در پر اگر

 .که دلش بخواهد یید، هر جابخر يگرید يخانه  شیبرا توانستیم

که شده،  یمتیبه هر ق. اوردیرا بدست م ثیف دیو او با رفتیم شیاز پر دیبا ثیف. روبرو بود  قتیبا دو حق يگر

 .را مال خود کند ثیاو مجبور بود، ف

 "باهات موافقم  "

 :و ادامه داد  دیسردش را نوش ياز چا يپلزنت جرعه ا ياقا

 "الرد مرده، اونم دوازده سال قبل  لیرو يبه نظر منم گا "

از غم در چشمانش نبود،  يخبر گرید. رنگ  دیسف یراهنیرنگ تنش کرده بود با پ یاب يروز کت و شلوار ان

زنگ زده  یوقت. که با باد کولر خنک شده بود، نشسته بودند  ثیف ییرایهر دو در اتاق پذ. زدندیداشتند برق م

دفتر  کیبود با  نجایو حاال ا. بود ذشتهد چون هنوز دو روز از استخدام او نگبه شدت تعجب کرده بو ثیبود، ف

 . شیپاها يرو ادداشتی

نه برداشت پول از بانک، نه پر  ،يبا کارت اعتبار دینه خر.  ستیازش ن يرد گهیشده، د دیکه ناپد یاز شب "

 ایوجود نداره تا بخواد اسمش رو عوض کنه  یلیدل چیالرد مجرم نبوده، پس ه لیرو ياقا.  یاتیکردن برگه مال

 "مرده  م،یفکر کن یپس اگه منطق.بشه  بیکال غ

 : دیکش یقینفس عم ثیف

 هیقض نیشروع به پرس و جو کنم از ا نکهیقبل از ا خواستمیفقط م. کردم یفکر رو م نیهم قایمنم دق "

 "مطمئن بشم 

 "کنه یعصبان ینفر رو حساب هی تونهیکه اگه اون مرد کشته شده باشه، سواالتت م یدونیم "

 : دیرا نوش شیاز چا گرید يا جرعه

 "یزنبور نکن يبهتر باشه چوب تو لونه  دیشا.برات خطرناك باشه  تونهیم یتیموقع نیهمچ هی زم،یعز "
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 نکهیاون مرد با مادرم و ا يبا در نظر گرفتن رابطه  یول...داره قبال فکر کردم  نکاریکه ا یدر مورد خطرات "

از  دیشا... کنهیتعجب نم هیقض نیمن به ا يکس از عالقه  چیاون دوتا با هم فرار کردن ه کنندیهمه فکر م

 "از عالقه ام، نه یمن تعجب کنن ول ي نهیک

 : دیخند

الرد مرده، توجه  لیرو ياقا یکنیفکر م یو بگ یسبز بش هویاگه ...به نوع سواالتت داره  یفکر کنم، بستگ "

وجود داشته باشه، دوازده  یقتل، البته اگه قتل...فراموشش کن  نکه،یمن ا شنهادیپ.  یکنیجلب م ها رو یلیخ

وجود نداره که بهت بگه از  یمدرک چیو ه دهبر نیزمان تمام مدارك و شواهد رو از ب. اتفاق افتاده  شیسال پ

 " يدیخودتو در معرض خطر قرار م يعمال دار یکمه ول یکن دایپ يزیچ نکهیاحتمال ا.  یکجا شروع کن

احتماال خودخواهانه . ستیعدالت ن يسر اون مرد امده، فقط اجرا ییچه بال نکهیا دنیفهم يبرا لمیتنها دل "

نتونم ثابت کنم  یتا وقت یبزرگ شدم ول نجایمنه، من ا يخونه  نجایکنم، ا یزندگ نجایا خوامیمن م یاس ول

رو  یداره زندگ يگر خوان،ینم نجایمنو ا دهاالر لیرو.  رهیپذ یمنو نم نجایا یبا مادر من فرار نکرده، کس يگا

با  یربط چیکه ثابت کنم مادرم ه یبزنم تا وقت نیبنز تونمیکنم، نم دیخر نجایا تونمیمن نم کنه،یبرام جهنم م

 " کنمینم دایشهر دوست پ نیوقت تو ا چینداره وگرنه ه يشدن گا بیغ

 "؟یاگه ثابت بشه که رنه اونو کشته چ "

 شدیم دهیکه به زور شن یارام يبا صدا. دستانش فشار داد انیسرد را م عیپر از ما وانیلبش را گاز گرفت و ل ثیف

 :گفت 

دونستن  یکنم ول یزندگ نجایا تونمینم گهیرنه باشه د ریاگه تقص دونمیم...که مجبورم بکنم  هیسکیر نیا "

 خوادیدلم م ینکنم ول دایپ یچیممکنه ه...افتاده، هر چقدر هم که بد باشه، از ندونستنش بهتره  یقچه اتفا نکهیا

 "ام رو بکنم  یسع

چند تا سوال بپرسم، از سر  هیاز اطراف  خوامینداشته باشه منم م یاگه برات مشکل... یبگ نویا کردمیفکر م "

 " گنیرو به من بگن که به تو نم ییزهایچ دیشا نجایالبته، مردم ا يکنجکاو

اطراف او سکوت کنند تا  دادندیم حیهمه فاش شده بود مردم احتماال ترج يبرا تشیحاال که هو. داشت  قتیحق

 فهیاز او خواسته بود، قبأل انجام داده و وظ ثیرا که ف يپلزنت کار ياقا یول. را به جان بخرند يبا گر یدشمن

 :با صداقت گفت  ثیاش را تمام کرده بود، پس ف

 "رو پرداخت کنم  قاتیتحق نیا يها نهیهز تونمینم نیاز ا شتریمن ب "
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 :دستش را مقابل صورتش تکان داد و گفت  پلزنت

 "مرموز بودم  يعاشق قصه ها شهیمن هم...شخص خودمه  يکنجکاو يارضا يبرا نیا"

 : دیبا شک پرس ثیف

 "؟ نیرینگ نیرو که کرد يقبال باعث شده تا پول کار تونیکنجکاو "

 :کرد و جواب داد  يا خنده

 نیا دونمینم. الرد افتاده  لیرو يگا يبرا یبه پول ندارم، دوست دارم بدونم چه اتفاق اجیاما احت. خوب، نه  "

که توجه ام رو جلب  يبرم دنبال پرونده ا خوادیپس دلم م ادیاحتماال نه ز اره،یدوام ب تونهیم گهیقلبم چقدر د

 "بهش ندارم یاج چندانیکه احت میتصور کن نجوریا ایدر مورد پول هم، ب...هکرد

 ثیف یدر دفترش ول يزیشروع کرد به نوشتن چ عیسر. بود  يکه گفت، جد يزیمرگ همسرش در مورد چ با

به او اجازه داد حفظ ظاهر کند و از او . کردیمبارزه م شیشکل با اشکها نیداشت به ا دانستیخوب م یلیخ

 .دارد  لیم يچا یکم دیپرس

 "گرم يروزها یدنینوش...نه، واقعا خوشمزه بود "

 :کت و شلوارش را صاف کرد و گفت  ستاد،یا

 "هتل داره ؟ نجایا دم،یکردم حتما بهت اطالع م دایپ یجالب زیاگه چ"

 کیدر هتل با  افتاد که احتماال شام را نیا ادی.شرح داد  شیرفت و ادرس هتل را برا وانیهمراه او تا ا ثیف

 .تنها خواهد خورد و ناراحت شد  يفور يغذا

 " دیشام رو با من بخور"

 :تنکش باال رفت و گفت  يصورت تا موها یشد، سرخ سرخ

 " لیبا کمال م "

 "شام رو زود بخورم  دمیم حی؟ من ترج میشام بخور 6اگه ساعت  ستین یمشکل "

 "نمتونیبیم 6پس . يخانم هارد نطوریمنم هم "

که شامل برنج  یسبک يشروع کردند به خوردن غذا.  دیاز راه رس 6انتظار داشت، سر ساعت  ثیکه ف همانطور

 کرد،یم یپلزنت مرتب داشت با دقت اطراف را بررس ياقا. سبز بود  يایبا گوشت سرخ شده خوك و لوب یزعفران

از  دانستیم ثیف.  دیکشیم رونرا به د یخانگ يغذا يرا، بو زیم يرو يخوش بو يدستمال سفره را، گلها
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اسان بود  یلیپلزنت خ يصحبت با اقا.تنگ شده باشد  زهایچ نیا يدلش برا دیهمسرش مرده، او چقدر با یوقت

 .کند یبا او احساس راحت ثیف شدیباعث م نیبود هم یو سنت یمیقد ياز ان مردها. 

الزم نبود حتما در را باز .  دیترس ثیف. مشت محکم در خانه اش را زد کیبا  یساعت هشت بود که کس بایتقر

 .پشت در است  یکند تا بفهمد چه کس

 "افتاده ؟ یاتفاق "

 "دیالرد هست لیرو يبا گر ییاشنا يفکر کنم در استانه  "

بش داشت درون را بشنود، قل شیو صدا ندیرا بب يقرار بود گر نکهیاز ا شهیمثل هم.شد و به طرف در رفت  بلند

 11دوباره  توانستینکرده بود؛ االن م رییمسئله تغ نیسال بود که ا 15از  شتریب.  دیکوبیوار م وانهیاش د نهیس

با ان قد . عصر بود  شیگرگ و م. دندیپرست یم رااو درشت شده بودند و او  دنیکه از د ییساله شود با چشمها

 .دراز بهار به زور نگهشان داشته بودند، گرفته بود يکه روزها ینور کم جان يفراخش جلو يبلند و شانه ها

 "مزاحمتون نشده باشم  دوارمیام "

 شیاگر مزاحم هم شده باشد، برا یحت د،یبگو توانستیم یبه راحت ثیبود که ف ینیو سنگ یسخت شیتن صدا در

 .نداشت  تیاهم يذره ا

 " مکردیاز همون اول در رو برات باز نم ،ياگه شده بود "

پلزنت هم که شده  يرا حداقل محض خاطر اقا شینتوانست خشونت صدا.ورود داد يرفت و به او اجازه  کنار

که به احترام ورودش بلند شده  يرا به مرد شیپلزنت که برگشت، از خنده فقط دندانها يبه طرف اقا.کنترل کند

کوچک تر  ،يگر ياز عضله  دهیپوش يمتریناگهان اتاق، از حضور صد و نود سانت ثیبه نظر ف. بود، نشان داد

 هیشب يگریاز هر موقع د شتریبوت به پا داشت و ب مین.  نیج یبود با شلوار مشک دهیپوش يدیسف شرتیت. شد

 .شده بود ییایدزدان در

 :دوباره کنترلش را به دست اورد و ارام گفت  ثیف

 سیفرانس ،يگر... ها  هیالرد هستند از همسا لیرو يگر شونیپلزنت، ا ياقا... میما قبال شاممون رو خورد"

 "اورلئان  ویپلزنت از ن

 نکهیدرست مثل ا. کوچک او را قورت داد يدستان بزرگش را به طرف پلزنت دراز کرد و با دستش دستها يگر

 : دیبه او داده شود، پرس يشتریانتظار داشته باشد اطالعات ب

 "؟ يتجار قیرف ایدوست  کی "
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 :دهانش را کج کرد و گفت  دیتنگ تر شد، دستش را که عقب کشپلزنت  يچشمها

 "؟ هیهم دوست هم همسا یچطور ؟ فکر کنم هر دو، شما چ "

 :دخالت کرد  ثیف

 "نه  "

 :کرد و گفت  ثیبه ف یو کوتاه زینگاه ت يگر

 " قاینه دق "

 يگرید يبعد بوسه . ان کاشت  يرو يرا در دست گرفت و بوسه ا ثیپلزنت تنگتر هم شد، دست ف يچشمها

 :گونه اش زد و گفت  يرو

روزها  نیا میداریساعات خواب و ب. به استراحت دارن  اجیاحت رمیپ ياستخوانها نیا...دل  زیبرم، عز دیمن با"

 "بود، ممنون از دعوتت  یخوب اریشام بس.درست مثل نوزادها شده 

 :ت و گف دیپلزنت را بوس يدست او زد، گونه  يرو ثیف

 "من  يبود برا يافتخار "

 :گفت  رفتیم رونیکه ب یدر حال پلزنت

 " زنمیبهت زنگ م "

خارج  اطیپلزنت داشت از ح یبشود و وقت نشیتا سوار ماش ستادیکه صبح کرده بود، کنار در ا يمثل کار درست

 .دست تکان داد شیبرا شدیم

درست در  امد،یارام به سمت او م يبرگشت که داشت با قدمها يدر را بست و به سمت گر د،یترسش جنگ با

 :دیپرس یو عصبان ستادیا ثیف يمتر کی

رو باهم  تیخصوص یاورلئان تجارت و زندگ وین ي؟تو يکرد دایبود ؟ مورد پولدار پ يکدوم خر گهیاون د "

 "برات تجارته ؟ یهمه چ ای يکرد یقاط

 :گفت  يبه حالت مسخره ا ثیف

 "ربط نداره یکیبه تو  "

سال از او بزرگتر بود  40پلزنت  ياقا. موفق نشد ینگاه کرد، تالش کرد با خشمش بجنگد ول يصورت گر به

 .با او رابطه دارد  ثیبود که ف نیا دیرسیم يکه به ذهن گر يزیچ نیالبته که اول یول

 :کرد و گفت  یبزرگ ط یرا با قدم نشانیکوتاه ب يهمان فاصله  يگر
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 "دو روزه که به من ربط داره ... من، معلومه که به من ربط داره  يخدا "

 .اتش گرفت  ثیف يافتاده بود، گونه ها نشانیاورلئان ب ویکه در ن یاشاره اش به اتفاق با

 "نداشت  یمعن چیاون اتفاق ه "

 :را گرفت و تکان داد  شیشانه ها يگر د،یباریخجالت م شیصدا از

 "کنم  ياداوریالزم باشه دوباره بهت  دیاصال شا...نداشت  یبه درك که معن "

 شیلبها يرو يگر يلبها. شده بود رید یول ردیاو را بگ يرا باال اورد تا جلو شیدستها ثیرا خم کرد، ف سرش

 ریدرست ز.  نیو سنگ يپر صدا، قو. باال رفت  يضربان قلب گر. او  ي نهیس يرو ثیف يبود و دستها

 .دستانش 

 د،یکشینفس م یبه سخت. فاصله افتاد نشانیبه عقب برداشت، دوباره ب یسرش را بلند کرد و قدم ،يگر

 :و نوازشش کرد  دیاو کش يشانه  يگذاشت، انگشتانش را رو ثیف يشانه  يرا باال اورد و رو شیدستها

 "رو که افتاد انکار نکن  یاتفاق "

 " فتادین یاتفاق "

 يخشم را در چشمها د،یگویکه او دروغ م دانستیم يگر یرا پنهان کند، ول شیدیبتواند ناام دیگفت تا شا دروغ

با لو دادن خودش مرتکب  واورلئانیدر ن. دارد  يچه قصد دانستیباز هم ان جمله را گفت، چون م یول دیاو د

به او  ثیف کردهیامده چون فکر م نجایا شباحتماال ام.  کردیداشت از ان استفاده م يخطا شده بود و حاال گر

به او خواهد گفت از . خواهد توانست فیث را راضی کند تا از انجا برود  یسخت نخواهد گرفت و او به راحت

که  یدروغ.مادر او را ناراحت کنند، با هم ارتباط داشته باشند نکهیبدون ا ،یبرود تا بتوانند به راحت سکاتیپر

طرف  کیاز او دور شد، به . او حل کند ي وهیائل را به شنشان دهد اصال قصد ندارد مس هبود ک نیا يگفت برا

 :تا بتواند از کنارش عبور کند و مانع شود تا دوباره او را به در فشار دهد، گفت  دیچرخ

 "....بوسه بود  هیاون فقط  "

 "تکون نخور  یلعنت...بود  مونیم هیکونگ هم فقط  نگیاره، ک "

 . شیاز بازوها نباریا رد،یرا بگ ثیرا دراز کرد تا ف دستش

 "باهات بکنم، حداقل نه حاال  ينترس قصد ندارم کار... رهیم جیتکون نخور، سرم داره گ "

 :زد  ادینجات دهد و فر ياز شدت ترس باز شد، تالش کرد خودش را از چنگال گر ثیف يچشمها

 " گهیوقت د چینه حاال، نه ه... یباهام بکن يکار یتونیکه نم يتموم اون ثروتت شرط ببند يرو یتونیم "
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 :زد  ادیشد و فر یعصبان يگر ناریا

 " یکنیو کبود م اهیخودتو س ينجوریتکون نخور، ا "

و اسان  عیسر. را دور کمر او حلقه کرد  شیرا برگرداند و از پشت بغلش کرد، دستها ثیف عیحرکت سر کی با

بدنش را رها کرد  ثیگري بغلش کرده بود ؟ ف..... دحلقه کن ثیو گرمش را دور ف یتوانسته بود، بدن عضالن

. دیو مردانه اش را درون کش يقو يبودهد،  هیتک يگر ي نهیسر و گردنش را رها کرد تا به س. ارام و راحت .

را حس کرد، با  ثیلرزش ف ،يگر.باعث باخت او خواهد شد  يپاسخ به گر نیکوچکتر دانستیخوب م یلیخ

 :گفت  ینرم و ارام يصدا

حس  نیمنم از ا.  ثیف هیشکل نیمنم هم يبرا...که بغلت کنم  نهیکه الزمه بکنم ا يکار ي؟ همه  نیبب "

 "میبکن نیا يبرا يفکر هی دیو ما با خوامتیمن، من م يخدا ،یول ادیخوشم نم

را بست،  شیمقاومت در برابر او بود، چشمها يتالشش برا ي جهیلرزش نت نیو ا دیلرزیکه م یدر حال ثیف

 :سرش را تکان داد و گفت  عیسر

 "نه "

 : دیو پرس دیاو کش يموها يگونه اش را رو يگر

در مورد کدوم  گهی؟ االن د میحالمون بکن نیا يبرا يفکر ستینه، ما قرار ن ای يخوای؟ نه، تو منو نم ینه، چ "

 "؟یگیدروغ م يدار یکی

 :اجازه نداد او حواسش را پرت کند  ثیف

 " دمیبهت اجازه نم "

گرم او را  ياز المپها تمرکز کند و بازوها یکی يکرد رو یشد، سع رهیبه جلو خ میرا باز کرد و مستق شیچشمها

 .فراموش کند

 " یاشغال باهام رفتار کن هیدوباره مثل  دمیبهت اجازه نم "

داد و  رونیب يبعد نفسش را همراه با اه بلند.  دینفس هم نکش یحت يلحظه ا يخشک شد، برا شیسر جا يگر

 :گفت 

 "مگه نه ؟ مونهیما م نیب شهیاون شب هم "

سکوت  قهیبعد از چند دق. هر دو قابل لمس بود يبرا بایان شب تقر يخاطره . نبود شتریب حیبه توض یاجیاحت

 :گفت  يگر
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تو مثل  دونمیم.  يدیجنگ یکه صاحبش ییزهایتمام چ يبرا دونمیم دونم،یم يهالال د يمن درباره  زمیعز "

 " یستیمادرت ن

جمله  يمبارزه کرد، رو دادیکه داشت به او دست م یعصب يبا حمله .  دانستیمن، او در مورد اژانس م يخدا

 :گفت  یکه گفته بود تمرکز کرد و به تلخ ياخر ي

االن منو متهم به داشتن  نیکه هم یکنیتو اونقدر در مورد من خوب فکر م ،یکنیطوره که فکر م نیحتما هم "

صبر کن،  یمرد تنها رو دعوت کردم تا با من شام بخوره، ول ریپ هیمن، من فقط  يخدا.  يکرد ریپ يمعشوقه ا

  "البته که من باهاش رابطه دارم 

 یاطرافش انقدر تنگ شد که به سخت يگر يبازوها. بکشد  رونیب يتالش کرد خودش را از حصار گر دوباره

 .نفس بکشد  توانستیم

 "شهیو کبود م اهیاالن همه جات س...گفتم، تکون نخور  "

 "!  ییتو گهیزور م نجایکه داره ا یاون!  ستیمن ن ریهم بشم، تقص نجوریاگه ا "

 يرو شیپا يکه افتاد با پاشنه  يگر ينگاهش به پاها. شروع کرد به لگد انداختن به سمت عقب  ثیف

 دانستیم یول دیاو را شن يناله  يصدا. بوت  يبه پا داشت و گر يابر ییاو دمپا یزد ول يگر يانگشتان پا

 .بزندش  توانستیم تربرگردد راحت  توانستیکرد در اغوشش برگردد، اگر م یسع. به او نرسانده یبیاس

 " یوحش... يکوچولو.... يگربه  "

 :بد اعتراف کرد  یلیبه نفس زدن افتاد و خ ثیکنترل ف يتالشش برا ي جهینت در

 "کردم يخوب، بهش حسود یلی؟ خ یتمومش کن شهیم ،یلعنت"

 یکننده، ب چیگ يدر جدال با شاد.خشکش زد، شوکه تر از ان بود که بتواند تکان بخورد  هیچند ثان يبرا ث،یف

نتوانست ! نه . مهم باشد شیبرا ثیف نکهیحسادت کند مگر ا توانستیاو نم. ماند يبازوان گر ي رهیحرکت در دا

از راه بدر کردن او را  يراه و روشها. نداشت را يجرات اعتماد کردن به گر.فتدیبه خودش اجازه دهد تا در تله ب

 خواهدیرا که م يزیاو عادت کرده بود هر چ. رام کرده بود  يرا با زبان باز يندزیداشت چطور ل ادیبه . بود دهید

 رییتغ زیچ چیه. خواهدیم شیجسم يازهاین يارضا ياو را فقط برا يکه گر شک نداشت ثیف. به دست اورد

را ترك کند و از ضعفش استفاده خواهد کرد تا او را به رفتن  سکاتیاز او انتظار داشت پر نوزه ينکرده بود، گر

 .کند یراض

 : دیپرس باالخره
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 "حرفهات رو باور کنم؟ يتو واقعا انتظار دار "

 :و نجوا کردسرش را خم کرد  يگر

 "مشکل راه حل داره  نیا نجا،ینه ا یول يبر يدور يجا ستیالزم هم ن اد،ینم شیپ یمشکل"

 :شد  یدوباره عصبان ثیف

 "که من از شهر برم، مگه نه؟ شهیم نیمطمئنم داره وحتما شامل ا "

بزرگش رو،  هی خرم،یبرات خونه م ،یخونه رو بفروش نیا ستیاصال الزم ن... يبر يدور يجا یستیمجبور ن "

 "... ياگه بخوا

 : دیخالص کرد و به سمت او چرخ يبازوان شل شده گر انیتمام وجودش را گرفت، خودش را از م خشم

رفته  متمیکه ق نهیکرده ا رییکه تغ يزیفروشم مگه نه ؟ تنها چ يمن برا یکنیفکر م يهمش دار! خفه شو  "

 "حاال  نیهم رون،یب...خودم میخوام  ينه تو رو تو خونه  خوام،یتو رو نم یلعنت ينه خونه . باال 

 .تکان نخورد  شیهم از جا متریلیم کی یتنگ شد، حت يگر يچشمها

 "تو راحت کنم  يکه ممکنه برا ییرو تا جا زیهمه چ کنمیم ینداشتم که بخرمت، دارم سع نویقصد ا "

 "؟ ادتهی دمت،یعمل د نیدر واقع ح.  شناسمیخوب م یلیاما فراموش نکن، من تو رو خ... يرو کرد تیسع "

که او  يداشت، خاطره ا يهم از گر يگرید يان شب کالمش را تلخ کرده بود، او در واقع خاطره  ي خاطره

 . عمل تماشا کرده بود نیاو را ح د،ید نیپارت يندزیاو را با ل یوقت.  دانستیدر مورد ان نم يزیچ چیه

 :دوخت و گفت  ثیرا به ف اهشیس يو چشمها ستادیساکت ا يا قهیچند دق يگر

 " شهیتکرار نم گهیاون د "

 :کرد  دییچانه اش را باال داد و او را تا ثیف

 "یباهام رفتار کن ياونجور دمیچون من بهت بهت اجازه نم.  شهینه، نم "

 " يندار يادیرو بکنم، شانس ز نکاریا رمیبگ میاگه تصم "

 :را گرفت و ادامه داد  ثیف يچانه  زد،یبرق م خطرناك یداشت با درخشش شیچشمها

 "که تا حاال بودم باهات بجنگم  يزیخشن تر از چ یلیخ تونمیفراموش نکن عروسک، م "

 :و گفت  دیعقب کش عیسرش را سر ث،یف

 " تونمیمنم م "
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که هم خودمون راضی  میبد يکارها رو طور بیبا هم ترت میتونیم... زمیعز میبا هم بجنگ میستیمجبور ن "

 " یاگه فقط تو موافقت کن م،یمن نش يخانواده  تیباشیم، هم باعث اذ

 "نه  "

 " شمیخسته م دنشیدارم واقعا از شن گهیمن د یتوئه ول يمورد عالقه  يکلمه، کلمه  نیانگار ا "

 :و با تکان سر گفت  دیکش یبحث، اه نیخسته از ا ثیف

منه، من  يخونه  نجایبرنگشتم، ا نیا يبرا. تو بشم  يخانواده  تیباعث اذ خوامیمن نم... ایپس طرف من ن "

با تو باشه،  دنیمستلزم جنگ نکاریکنم و اگه ا یزندگ نجایا خوامیکنم، من فقط م جادیا یمزاحمت خوادیدلم نم

 " کنمیرو م نکاریا

 :باال انداخت و گفت  يشانه ا يگر

به خودت داره  یبستگ ،یبکش یقراره چقدر سخت سکاتیتو پر یزندگ يبرا...پس خطوط جنگ مشخص شد  "

که  ياگه نظرت عوض شد، تنها کار. رو به کامت تلخ کنم  یندارم، هنوزم قراره زندگ ینیمن قصد عقب نش. 

 " کنمیازت مواظبت م یسوال چیبدون ه.  یکه بهم زنگ بزن نهیا یبکن هیکاف

 " زنمیزنگ نم "

 "فکر کن  م،یداشته باش ایچ میتونیمن و تو باهم م نکهیخوب درمورد ا یول....نه  دمیشا ،یبزن دیشا "

 يخوای؟ چرا، چون نم شمیپ يایبا دروغ گفتن به خانوادت ب يخوای؟ چند تا اخر هفته م میقرار داشته باش یچ "

 "ممنون  یلینه، خ.  شونیبرنجون

ارام با انگشت شست  یلیخ. دیبار سرش را عقب نکش نیگذاشت، ا ثیصورت ف يرا دراز کرد و رو دستش

 :صورتش را نوازش کرد و گفت 

 "ساده قراره باشه  يرابطه  هیاز  شتریب یلیخ"

 :سرش را تکان داد و گفت . جراتش را نداشت  یبه اواعتماد کند ول خواستیدلش م دانهیناام ث،یف

 "برو  کنمیخواهش م "

 "کر کن توام در موردش ف یول رمیباشه م "

 :و برگشت  ستادیدم در ا یتا برود ول برگشت

 "...در مورد اژانست  "
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 "...که به کارم لطمه بزنه  یبکن يکار هیاگه  "

 :به او کرد و گفت  يحوصله ا ینگاه ب يگر

خوشحالم که . کنمیبهت بگم که چقدر بهت افتخار م خواستیفقط دلم م. بکنم  ياروم، قصد ندارم کار "

 دایکه از طرف اژانس شما اسکان پ ییتورها يدر واقع به معاونم تو هتل سپردم برا... یموفق بش نقدریا یتونست

 "بدن  یخوب فیتخف کنن،یم

مهار کرده بود، شروع به  یکه تا ان لحظه به خوب ییاشکها. برود  يتا گر ستادی؟ ساکت ا کردیاو افتخار م به

که قبال گرفته  یمیبه همان تصم دیبا. تماد کند ؟ البته که نه اع يمورد به گر نیتوانست در ا یم.کرد زشیر

 .فرستادیرا به هتل او نم یگروه چیو ه کردیبود عمل م

 . کندیبه او افتخار م: گفته بود  يبودند، گر زشیهنوز در حال ر شیاشکها اما

 

 

 :دهم  فصل

داشت  اجیاحت ییتنها یجور کند به کم بتواند خودش را جمع و نکهیا يخودش را در حمام حبس کرد، برا کایمون

تخت را بشنود، حتما  ریرجیج يصدا توانستیم. باعث ترسش شده بود نیکنترلش را از دست داده بود و هم. 

 .دیکشیمیکشید از روبرو شدن با او خجالت م گاریبلند شده بود و داشت س شلیم

چون الکس  دانست،یرا م لشیدل کایحرکاتش نداشت، مون يرو يادینبود، او کنترل ز نطوریبا الکس اصال ا بودن

 .مادرش است کایمون کرد،یوانمود م شهیرابطه با او هم نیدر ح

الکس او را  دیبگو توانستینم. چرا با او رابطه دارد دانستیخودش هم نم یبا الکس باشد ول خواستینم دلش

 یول گرفتیپدر را نم يجا شیکس برا چیه. در بود مثل پ شیکرده بود، نه، در واقع الکس برا نکاریمجبور به ا

 هیشده بود که به ان تک يشانه ا انها يهمه  يپدرش انها را به ان شکل ترك کرد، الکس برا نکهیبعد از ا

 زیچ چیوانمود کند الکس پدرش است و هنوز ه توانستیم یاول، گاه يوقتها، بخصوص روزها یبعض.دهند 

 .نکرده رییتغ

در درون او  شهیهم يرا برا يزیکه ان روز تجربه کرد، چ یشوک. دیطول نکش ادیکردن ز ينقش باز نیا یول

با ان  دهدیم حیپدرش برنخواهد گشت، چرا که او ترج. نخواهد بود یعال ز،یچ چیه گریکه د رفتیاو پذ. داد رییتغ

 .نخواهد بود و نبودهوقت عاشق مادرش  چیاو ه. خودش يکند تا با خانواده  یزن بد زندگ



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Parizad17: مترجم  -هووارد  ندایل  –بعد از آن شب 

wWw.98iA.Com ١٥٣ 

 دیاحتماال با. او به مادرش شد يمتوجه عالقه  یک قاینداشت دق ادیبه .الکس چارهیعاشق مادرش بود، ب الکس

 نیاول يبرا یسالها بعد از ترك پدرش بود، وقت. دیالکس د يرا در چشمها یباشد که غم و از خودگذشتگ یوقت

. کمک مادرشان بود ،ياز او و گر شتریب شهیالکس هم. کند تا با انها شام بخورد یبار توانست مادرش را راض

وقت با  چیکه پدرش ه داندیخدا م. کردیبا او رفتار م یبا عشق و مهربان شهیبود که الکس هم نیبه خاطر ا دیشا

 یاجبار بود ولادب و  ياز رو یخوب نیا یبا مادرش خوب بود ول شهیهم يگا. کردیرفتار نم نگونهیمادرش ا

 .مهم بود سالک ينوئله برا... الکس 

 نییشام پا يمادرش برا.رفته بود واورلئانیبه ن يکار يبرا يداشت، گر ادیافتاد را به  نشانیکه ان اتفاق ب یشب

الکس،  لیبرخالف م نیهم يبود، برا شیپ يرغم توجهات الکس، ان روز افسرده تر از روزها یعل یامد ول

 ياو گذاشت تا او را دلدار يبازو يدستش را رو د،یالکس را د نینگاه غمگ یوقت. به اتاقش بازگشت عیسر

 .بدهد

گرفته بود  میتصم کایمون.نشسته بودند ییرایهر دو در اتاق پذ نهیبه خاطر اتش شوم.بود يسرد یزمستان شب

مورد  یدنیالکس نوش نکهیا نیو در ح نشسته بودند نهیمقابل شوم يکاناپه  يرو.غم را از نگاه الکس پاك کند

خانه ساکت بود و اتاق با تنها .زدندیم فداشتند ارام با هم حر د،ینوشیبعد از شامش را جرعه جرعه م يعالقه 

نور اتش  ریز دیبا.  دیرسیاتش ارام به گوش م يشراره ها يجرقه  يصدا.بود کیتار بایالمپ روشن، تقر کی

ان طور که مادرش دوست  شهیرا جمع کرده بود، مثل هم شیان شب موها. مادرش به نظر امده باشد هیشب

الکس،  يدیناام ک،یاتاق تار ،یدنینوش ریتحت تاث.بود دهیلباس پوش کیمحافظه کارانه و کالس یعنیداشت، 

 .ان اتفاق افتاد...شباهت به مادرش 

 نطوریاو ا یعنی.بود که او با الکس گذراند يشماریب يب از شبهاش نیان شب اول...شد به دو و  لیبوسه تبد کی

 شهیاعمالش ندارد، هم يرو یکنترل دیرسیبه نظر م یبود ول یالکس خجالت.هم نبود ادیتعدادشان ز کرد،یفکر م

شکل خودش را  نیبه ا دادیاجازه م کایمون.  تنوئله اس رد،یگیکه در اغوش م یکس کردیو تصور م امدیسراغ او م

بود،  ياو در سفر تجار یفقط وقت شد،ینم کینزد کایخانه بود به مون يکه گر یوقت زمان چیارام کند، او ه

 .امدیم

 کایمون. نبود شلیرابطه اش با الکس مثل م یول. رفته بود واورلئانیبه ن يگر یبود، وقت شیبار دو روز پ نیاخر

در  شلیم. مرحله بکشد نیچطور او اجازه داده کار به ا ایشده،  شلیاو باعث جذب م زیچه چ دانستیاصال نم

 شلیم. اش با او بوده و حرف زده بود  یزندگ مامت شناخت،یخوب م یلیاو را خ کایامده بود، مون ایبه دن سکاتیپر
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با عشق دوران .افسر ساده بود کیشد، او  لیفارغ التحص رستانیاز دب کایمون یوقت. بود يسال بزرگتر از گر 5

 Leave It الیسر يتهایشخص(  ور،یانها مثل وارد و جون کل. ازدواج کرد و صاحب دو پسر شدند رستانشیدب

to Beaver (شیپسرها. دوباره ازدواج کرد يگریهمسرش او را ترك کرد و دو سال بعد در شهر د بعد. بودند 

 .با هر دو داشت یخوب يرابطه  شلیساله بودند و م 18و  17حاال 

بعد از  ش،یبود که سه سال پ نیبه خاطر هم.داشت و لبخند زد  یخوب يبا همه رابطه  بایتقر شلیاورد، م ادی به

 فرمیونیکه به  يبود، به خاطر عالقه ا یاو واقعا مرد خوب. شد  دهیدر انتخابات برگز شلیکالنتر، م یبازنشستگ

مهربان  يچشمها ،ییخرما يبود با موها 180 بایداشت، تقر يقد بلند د،یپوش یداشت، کت و شلوار نم سیپل

 .از کک و مک دهیپوش یرنگ و دماغ یاب

مادرش اگر __فست فود شهر همبرگر بخورد نیگرفته بود در بهتر میروز که تصم کی ش،یسال پ کا،یمون

 کردیخودش را مهمان م یو گاهعاشق همبرگر بود  کایمون یول شدیدارد خوشحال نم يذائقه ا نینچنیا دیفهمیم

که  رفتیم يگرید زیهمبرگرش را گرفت، داشت به طرف م. وارد شد شلینشسته بود که م یکوچک زیپشت م_

 .و گفته بود بله  دهیترس کایمون.نه  ایبه او ملحق شود  تواندیو سوال کرد م ستادیاو ا زیشد، کنار م کایمتوجه مون

زود درست مثل دو دوست  یلیخ. باز کند  یرا به راحت یهر انسان خیقادر بود  شلیم یابتدا هول شده بود ول در

شام دعوت کرده بود، دوباره هول  ياز اوبرا شلیم یوقت. دنیشروع کرده بودند به صحبت کردن و خند یمیصم

 یام اجتماعمق شلیم.جواب مثبت داده بود  ونخواهد کرد، به ا دییرا تا شلیمادرش م دانستیم نکهیبا ا.شده بود

 .او باز هم موافقت کرده بود  ینداشت ول ییباال

که  يدر خانه ا. غذا درست کرده بود کایمون يپشت خانه اش، برا اطیاو را متعجب کرده و خودش در ح شلیم

در  کایمون.جاده بود نییپا لیما کیبه او  هیهمسا نیتر کیکه نزد يدر مزرعه ا کرد،یم یبزرگ شده بود، زندگ

 .کرده بود یدور افتاده احساس راحت يسکوت ان خانه 

 يبانو کیکه او  دانستیخوب م شهیهم کایمون یرابطه برقرار نمیکند ول یقرار با کس نیدر اول یواقع يبانو کی

 دیدر واقع تمام عمرش تالش کرده بود مثل مادرش باشد، شا کایمون. بود یواقع يمادرش بانو. ستیخوب ن

مادرش احتماال وحشت . کردیرا خراب م اکاره شهیاو هم یرا دوست داشته باشد ول کایمون توانستیماو  نگونهیا

تمام مردها، با کالنتر  نیاز ب _مک فن رابطه دارد  شلیدخترش با م دانستیاگر م شدیو چندشش م کردیم

 .رابطه دارد
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 تهایمحدود نیا. امدیشده بود، به تنگ م لیتولد به او تحم يکه از لحظه  ییتهایوقتها از محدود یبعض کایمون

نوئله  دیرسیبه نظر م. شدینم لیبکند به او تحم دیمحترم نبا يبانو کیکه  ییکارها. شدینم کتهید يبه گر

مرد بود و مادرش از  کیاو . دست داده بود زامده بود، ا ایکه به دن يدرست از لحظه ا ،يرا نسبت به گر دشیام

برادر و  يتمام رفتار ها دیدختر بود، او هم با کی کایاما چون مون. رفتار کند وانیح کیاو انتظار داشت مثل 

هم انتظار داشت نسبت به  کاینداشت، و از مون تینوئله اهم يبرا ییزهایچ نیچن نیا.گرفتیم دهیپدرش را ناد

 .باشد وجهت یرفتارها ب نیا

مادرش از انها دور شد،  یوقت یحت. سخت، تالش کرد  یلیاش را خ یسال اول زندگ 25.را کرد شیسع کایمون

باشد، مادرش کمتر غصه  یاگر دختر خوب نکهیا دیهمچنان به تالشش ادامه داد به ام کایپدرش رفت، مون یوقت

 .خواهد خورد

واقعا  يوحشتناك بعد از ترك پدرش، بدون گر يدر ان روزها دانستینم کایمون. بود يبرادر فوق العاده ا يگر

 فیتا ان حد ضع گریوقت د چیبود که قسم خورد، ه نیشرمگ يبه قدر یاز اقدامش به خودکش. کردیه کار مچ

ضعفش،  ياور ادی يفقط برا. ستادیسر حرفش ا یبود ول یکار سخت.ندازدین يرا گردن گر تهاینباشد و مسئول

 .مچ دستش نگاه کند يرو کیبود به خط نازك و بار یکاف

شوکه شده بود که مجبور شد دوباره  يبه قدر د،یرا در فروشگاه د نیدول ثیف یوقت ،یطوالن ياز مدتها بعد

به خاطر . کند یدگیرس زیو انتظار داشتن از او تا به همه چ يپناه بردن به گر _اش  یمیبرگردد سراغ عادت قد

به  بایدار را که تقران رنگ جان د،یقرمز را د يان موها یوقت یترس، حالش از خودش به هم خورده بود ول نیا

 نجایاگر رنه ا! پدر برگشته : با خودش فکر کرد  هیچند ثان يبرا. ستادیاز تپش ا بایرنگ شراب بود، قلبش تقر

 .باشد، حتما پدر هم هست 

 نیرا ترك کرده بود و ا سکاتیکه پر یبه مراتب جوانتر از زمان یاز پدرش نبود، فقط رنه بود با صورت يخبر یول

 یتا همه بتوانند من واقع شدیگناهانش در صورتش ظاهر م دیمثل رنه با يزن اشغال و بد. بود یعدالت یب کی

 يهمان چشمها. صاف و بدون چروك بود  شهیشده بود، مثل هم رهیخ کایکه به مون یصورت یول. نندیاو را بب

شده بود به ان دختر شکننده  لیتبد کایمون. نکرده بود رییتغ زیچ چیه... باینرم و ز يمست سبز رنگ، همان لبها

 .پناه برده بود يو به گر میقد يو ترسو

از استفاده از تمام قدرتش  یبیبه شکل عج يگر. بود نیدول ثیف د،ید نگیکه در پارک یان زن رنه نبود، زن فقط

با  یبود استخوان يدختر نکهینداشت، بجز ا ادیبه  نیدول ثیاز ف يادیز زیچ کایمون.ان زن، مردد بود هیعل
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بود که با  يداشت، درد ادیکه به  يزیچ نهااوردن او مهم نبود، ت ادیبه  یول. مادرش  يبه رنگ موها ییموها

را  ثیدوباره ف دیترسیاز رفتن به شهر وحشت داشت، م. و رها شدن  انتیخ يحس دوباره . حس کرد ثیف دنید

 .اره سرباز کرده، حس کندکه دوب یزخم يو دوباره حس سوزش نمک را رو ندیبب

 : دیرا شن شلیارام م يصدا

 "عسلم ؟ يدی؟ اونجا خواب کایمون "

 " امینه، االن م "

. ساله، چندان هم بد نبود 32زن  کی يبرا. کردیداشت او را تماشا م نهیاب را باز کرد، انعکاسش در ا ریش

مادرش بود  هیصورتش شب بیترک.بود و براق  رهیهنوز ت یول يگر يموها یاهیداشت، نه به س یاهیس يموها

 .غرنه چاق بود نه ال. الرها را به ارث برده بود لیرو اهیس ياو چشمها یول

 :باز شد و گفت  يبه لبخند شلیامد، صورت م رونیب ییاز دستشو یوقت

 "نجایا ایب"

 .بغلش کرد  شلیم یو رو شد وقت ریز دلش

 "میازدواج کن دیفکر کنم ما با"

که از شدت اضطراب و وحشت گرد  ییبا چشمها.ستادیو رو شد بلکه قلبش هم از تپش ا رینه تنها دلش ز رنبایا

 :شده بود، به صورت او نگاه کرد 

 "ازدواج ؟....از "

 : ردیبلندش را بگ يقهقه  يدو دستش باال امد تا جلو هر

 "مک فن ؟ کایو مون شلیم"

 :کرد و گفت  يخنده ا شلینتوانست خنده اش را کنترل کند، م گرید

روز بچه دار  هیاگه  یول...ندارم  یمن مشکل يایباهاش کنار ب یاگه تو بتون یول ادیبه نظر مثل اسم دو قلوها م"

 "شروع بشه بجز، ام  خوادیم یاسمش با هر چ میشد

وقت فکر  چیه.بخواهد با او ازدواج کند شلیم کردیوقت فکر نم چیه یاو به نوع...من  يبچه، خدا ازدواج،

 رییتغ يزیوقت انتظار نداشت چ چیبسته بود و ه خی شیدوازده سال پ شیبتواند ازدواج کند، زندگ يروز کردینم

 .کند
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الکس . کردیم رییتغ گریزمان و عناصر د ریسنگ هم تحت تاث یحت.ماند  ینم یباق رییبدون تغ زیچ چیه اما

 .او گذشته بود یدنباله دار از وسط زندگ يستاره  کیمثل  شلیم ینداده بود ول رییروزمره او تغ یدر زندگ يزیچ

 .من  ياه، خدا الکس،

توش  یکه تو عادت به زندگ ستین يخونه ا هیخونه اصال شب نیا...تو ندارم  يبرا يادیز يزیمن چ دونمیم "

ن کار رو کنم تا من همو کاریچ یبهم بگ هیفقط کاف. کنمیم رشیمن هر جور که تو دلت بخواد تعم یول يدار

 "بکنم

کرد تصور کند  یسع. کرده بود یالردها زندگ لیسال عمرش را در عمارت رو 32او تمام .  گریشوك د کی

و رو  ریاش ز یتمام زندگ شیسال پ 12. موفق نشد یباشد، ول توانستیچطور م گرید يخانه  کیدر  یزندگ

 نیماش کیانها، مثل  نیکتربا کوچ یخودش را وفق بدهد، حت يرییتغ چیاز ان روز او نتوانسته با ه. شده بود

او را . دست او بود، بردارد یکه از نوزده سالگ ینیمجبورش کرده بود دست از سر ماش يگر شیسال پ 5. دیجد

دکور اتاقش  رییفکر تغ یول خوردیاز ان اتاق بچه گانه حالش بهم م. مجبور کرده بود دکور اتاقش را عوض کند

داده بود، خوشحال  رییاورده و اتاقش را تغ يدکوراتور يروز که او خانه نبود، گر کی. کردیا بدتر هم محالش ر

 یباق _قبل از ترك پدرش _گذشته اش  یاز زندگ زیچ چیه گرید.کرده بود هیباز هم سه روز گر یشده بود ول

 .نمانده بود

 :گفت  دیبا ترد شلیم

 "...فکر کنم من ...  خوامیمعذرت م زم،یعز "

 :دهان او گذاشت و گفت  يدستش را رو یعصبان کایمون

 "فکرشم نکن که من سرتر از توام  یحت "

در واقع .فکر کند او سر تر است، درد گرفت  يلحظه ا يبرا شلیم نکهیبود، قلبش از ا یو عصبان خشن

 خواست،یاو را نم گرید دانست،ید الکس ماگر او در مور.بود ادیز یلیاو خ يبرا شلیم. داشت  قتیبرعکسش حق

 ؟ خواستیم دیاصال چرا با

 :امد گفت  نییپا شیگونه ها يکه رو ییاشکها با

 "یتو دلت بخواد با من ازدواج کن کردمیمن فقط فکر نم...دوستت دارم  "

 :زد و گفت  يصورتش را پاك کرد، لبخند يرو ياشکها شلیم

 "ازدواج بدم شنهادیسال وقتم رو گرفت تا جرات کنم بهت پ کیاحمق،  "
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 :کرد لبخند بزند و گفت  یسع کایمون

 "سال طول نکشه  کیتا من جرات کنم و بهت جواب مثبت بدم،  دوارمیام"

 "ترسناکه ؟ نقدریا یعنی "

 "من سخته يبرا یتو زندگ يرییهر نوع تغ "

در مورد او  يگر.ترسناك بود دییبگو شلیبه مادرش در مورد م نکهیتصور ا یدهانش را قورت داد، حت اب

 ییاز انجا. انها خبر نداشت يرابطه  تیاز جد یکس ینبود ول يسر يقرار گذاشتن انها مسئله ا یعنی.  دانستیم

خوشش  زیاو مطمئنا از دو چ. نداشت یاطالع هیقض نیاز ا کرد،ینم دارید یو با کس رفتیکه مادرش به شهر نم

مرد مورد لمس قرار  کیمرد، چون در ان صورت دخترش از طرف  کیبا  کایفکر ازدواج مون: اول . نخواهد امد 

مک فن باشد ناراحت  شلیان مرد قرار بود م نکهیاو مشخصا از ا: دوم . چندش اور بود  نیخواهد گرفت که ا

طبقه با  کیانها را در  شدیند و مطمئنا نمکشاورز نبود يخانواده  کی از شیوقت ب چیمک فنها ه. خواهد شد

مادرش مهم نخواهد بود چون  يکالنتر شهر بود برا شلیکه م قتیحق نیا. الردها قرار داد لیها و رو سونیگر

 . ینه کاف یخوب ول یکارمند ساده دولت بود با حقوق کیاو 

 :گفت  یبا لحن ارام شلیم

 نیطول بکشه، ا یشش ماه هیخونه که حداقل فکر کنم  ریعمبه ت کنمیمن شروع م.... شهیخوب م زیهمه چ "

 " يایمسئله کنار ب نیبا ا دهیبهت فرصت م

 :او نگاه کرد و گفت  یبه صورت دوست داشتن کایمون

 "اره  "

.  دیایکار برب نیاز پس ا توانستیم. دیکوبیوار م وانهیداشت د نهیقلبش درون س. گفت  شلیم زیرا به همه چ بله

او  ستیحاضر ن گریکه د دیبه الکس بگو توانستیم. و با مخالفت سرد او مقابله کند  دیبه مادرش بگو توانستیم

 .او را درك خواهد کرد یناراحت خواهد شد ول.  ندیرا بب

 ییطال يمثل حلقه ا یخوشبخت. مرتکب شود یاشتباه چیه دینبا. سر و سامان بدهد زیبود به همه چ مجبور

. اوردیان حلقه را بدست ب توانستیرا روبراه کند، م زیهمه چ توانستیو اگر او م دیدرخش یمقابلش داشت م

خمار سبز رنگ  يچشمها: بست  شصورتش مقابل چشمانش نق...بود  دهیرا دزد شیاهایرو نیبار رنه دول نیاخر

 .در کالبد دخترش  نباریرنه هنوز انجا بود ا. قرمز  يبا لبها
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کند،  رونیرا ب ثیف شدیاگر او موفق م. شدیمادرش احتماال خوشحالتر م رفتیاگر او م.  رفتیاز انجا م دیبا ثیف

 ...کار دست داشته باشد  نیهم در ا شلیاگر م. کردیم دییاحتماال مادرش او را تا

 "هست  یمشکل هی "

 "؟ یچ "

 "مامانم  "

 : دیو پرس دیکش یاه شلیم

 "مگه نه؟ ادیخوشش نم ،یبا من ازدواج کن يبخوا نکهیمادرت از ا "

 "شهیم یعصبان یلیخ...من بخوام ازدواج کنم مشکل داره  نکهیاون کال با ا "

 : دیبا ترس پرس شلیم

 "خدا، چرا ؟ يمحض رضا "

 :اش را برمال کند، لبش را گاز گرفت و گفت  یمجبور بود راز خانوادگ نکهیاز ا کایمون

 " خوابمیمن دارم باهات م نکهیا شیچون معن "

 "اوه ...معلومه که  "

 مکث

 :و ادامه داد  کردیمربوط به مادر و پدرش را در ذهنش زنده م عاتیانگار داشت تمام شا کرد،

 " ادیخوششون نم زهایجور چ نیفکر کنم از ا "

 "حالش بدتر هم هست  نیدول ثیمخصوصا حاال که با برگشتن ف...هم متنفره  يزیچ نیاز فکر همچ یحت"

 .کرد  تیهدا خواستیکه م يریرا ارام به مس شلیم نگونهیا و

 نجایبکنم تا اون زن از ا دیبا کاریچ دونمیمن نم یول.  شهیبهتر م یلیبره، حالش خ نجایاز ا نیدول ثیاگه ف "

 "نه مثل گذشته ...کردنش نداره  رونیب يبرا یلیدل گهیم یول کنهیداره تالشش رو م يگر. بره 

 :گفت  يبا صورت جد. ماند  حرکتیب شلیانتظارش م برخالف

 "کنم  رونیب گهید يخونه  هیاون دختر رو از  خواستیاگه منم بودم دلم نم...داره  یچه حس يگر دونمیم "

حرفش او را در  نکهیطور نشد، ناراحت از ا نیا یبالفاصله متوجه منظورش بشود ول شلیانتظار داشت م کایمون

 :قرار داده گفت  ریعکس تحت تاث ریمس
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 "...حالم ازش بهم بخوره تو صورتش نگاه کنم نکهیبدون ا تونمینم!  نهیدول هیاون  "

 "بجز اون دختر میها مشکل داشت نیدول يما با همه ..نکرده  يکار چیاون ه "

 .هم فشار دهد  يرا رو شیدندانها تیاز شدت عصبان کایبود که باعث شد مون یانقدر منطق شیصدا تن

 " دیکنه، از هم پاش یزندگ نجایبرگشته تا ا نهایاز دول یکی دیفهم یمامان وقت... درشه ما هیشب قایاون دق "

 "نکنه یزندگ خوادیکه م ییوجود نداره که به اون دختر اجازه نده، جا یقانون چیه "

 .رفت سر اصل مطلب  میمنظورش را بفهمد، مستق تواندیمتوجه شد او نم یوقت کایمون

تا اون دختر  یبکن يفکر هی یتونیتو م یول کنهینم يکار يمگه نه ؟ گر ،یمورد بکن نیدر ا يکار یتونیتو م"

 "بره نجایاز ا

 .اش نشست  نهیس يگره رو کیمثل  يدیناام شلیتکان سر م با

 "اون شب منم اونجا بودم  "

 :تر شد  رهیاش ت یاب يچشمها

خالص شدن از دستشون خوب هم  یودن حتها برام مهم نب نیدول هیبق م،یکرد رونشونیاز اون خونه ب یوقت"

 یحت کنم،یوقت حالت صورتش رو فراموش نم چیه _دنیعذاب کش یلیخ کیو اون پسر کوچ ثیف یبود ول

به دختره  ادیکه ز هخاطر نیاحتماال به هم افته،یاون شب م ادیبه  یهم گاه يباهات شرط ببندم گر تونمیم

 "باهاش بکنم  يکار نیهمچ هیدوباره  تونستمیکه اگه منم بودم نم دونهیفقط خدا م. رهیگیسخت نم

 "...اگه مامان  یول "

 دانستینم. کردینم یمتوجه نبود، چون با نوئله زندگ. بکند  يقرار نبود کار شلیحرفش را ادامه نداد، م کایمون

 :کرد و با لبخند گفت را پنهان  شیدیناام کایمون. تا مغز استخوان نفوذ کند تواندیچطور م یتینارضا

 " امیاز پس مامان برم ییجورا هیفراموشش کن، خودم  "

 ياز کنار حرفها یالیخیبا ب يمثل گر توانستینم. دیایچطور؟ تا به حال موفق نشده بود از پس مادرش برب یول

 دهیمواقع او را ناد شتریاو در ب یعاشق مادرش است ول يکه گر دانستیم. مادرش بگذرد يناراحت کننده 

و  اوردیمادرش را به جا ب اراتانتظ کندیتالش م دانهیرا داشت که ناام یحس دختر مضطرب کوچک. گرفتیم

 .خوردیشکست م شهیهم

 قیطر کیو به  دیرا به الکس بگو قتیحق توانستیم. را از دست بدهد شلیم توانستیبکند، نم يبود کار مجبور

 .دیایبه چشمش ن کایمادرش را انقدر خوشحال کند که ازدواج مون نگونهیراحت شود، ا نیدول ثیاز شر ف
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 ازدهمی فصل

 یو جواب زدیبار بود که به پلزنت زنگ م نیششم. باعث اخمش شده بود یتلفن را قطع کرد، نگران ثیف

بود کس  امدهیبعد از مرگ او دلش ن یول دادیاو انجام م يرا برا نکاریزنش ا ینداشت، زمان یمنش.  گرفتینم

. گذاشته و رفته بود زیم يرورا  شیدهایحساب کرده، کل هیاز هتل تسو. همسرش استخدام کند يرا جا يگرید

 .را کرده بود نکاریبار ا نیهم چند ثینبود، خود ف یمعمول ریپول هتل از قبل پرداخت شده بود، کار غ

 کردیباور نم. گفته بود به او زنگ خواهد زد که یزنگ نزده بود، در صورت ثیبود که به ف نیا يعاد ریغ زیچ

 ثیاش ف يماریب طیبا در نظر گرفتن شرا.زدیبود، حتما زنگ م فتادهین ياگر اتفاق بد. فراموش کرده باشد

 یاحتمال داشت حت دانست،ینم. زنگ بزند اواز ان باشد که بتواند به  مارتریباشد و ب مارستانیاو در ب دیترسیم

انجا باشد تا هنگام مردن  دینفر حداقل با کی.اش شد نهیباعث تنگ شدن س ییفکر مردن در تنها. مرده باشد

 .را گرفته بود یکه دست اسکات ثیدرست مثل ف رد،یدست او را بگ

کرده تا  دایپ يزیچه چ ایحرف زده  یبار با چه کس نیاو اخر دانستینم ثیپلزنت، ف ياش برا یکنار نگران در

 .کار او را ادامه دهد توانستیبود نم دهیکه پلزنت به ان رس یبدون دانستن جواب. او کار پلزنت را ادامه دهد خود

تا  دیپرسیاز مردم م یچه سوال یحت ای گشت،یم دیبا يزیدنبال چه چ ای کرد،یکار را م نیا دیچطور با دانستینم

 یتیاحتماال فقط تازه واردها به سواالتش جواب خواهند داد، که انها هم در موقع.انها را وادار به جواب دادن بکند

دستور  هیعل يانها هم کار یول دانستندیسواالتش را م ابجو هایمیقد. سواالت را بدانند ينبودند که جواب همه 

 .کردندیکردن از او، نم يدور يبرا ،يگر

 یول یتیاگر شده با نارضا یحت داد،ینفر بود که به سواالت او جواب م کی. و لبخند زد  دیذهنش رسبه  يفکر

 .دادیجواب م

سر و گردنش رها  يرو شیاز موها يسرش جمع کرد، اجازه داد دسته ا يرا شانه کرد، انها را باال شیموها

 .بود، به فروشگاه مورگان  سکاتیرفتن به پر يکه گرفته بود اماده  یمیبعد از تصم قهیچند دق. شود

اش گرفت و به  دهیناد ثیف. طور که انتظار داشت خانم مورگان بالفاصله بعد از ورودش او را شناخت  همان

. خانم مورگان در امان باشند زیت يکه از گوشها ییجا. که پشت مغازه بود، رفت  یسمت بخش محصوالت لبن
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هم از  تیهم از عصبان بزرگشصورت . دیو محکم اد مورگان را شنارام  يقدمها يتا صدا دیطول نکش ادیز

 :و گفت  ستادیا ثیمقابل ف.  دیرسیکه صرف کرده بود، قرمز به نظر م یتالش

 "يبخر نجایاز ا یچیه یتونینم.  رونیمن ب يگفتم، برو از مغازه  یبهت چ يدیفکر کنم نفهم "

 :به او زد  يو لبخند سرد ستادیا شیسر جا ثیف

 "چند تا سوال ازت داشتم .بخرم  يزیتا چ ومدمین نجایا"

 " زنمیبه کالنتر زنگ م ياگه نر "

. ردیبگ خواستیبود که اد م یاحتماال همان عکس العمل نیا چد،یبه نام کالنتر باعث شد دلش بهم بپ اشاره

 :گفت  یارام يگرفت و با صدا دهیاو را ناد دیخودش را جمع و جور کرد تهد

 يخوایکه م يزیاز چ شتریب یلیزنت خ ،ياگه ند یکارم ول یپ رمیزود م یلیخ ياگه جواب سواالتم رو بد"

 " فهمهیدربارت م

 فیبه رد یمضطرب نگاه ده،یپر یاد با رنگ. داشت يخودش موارد يهم برا ثیکردن بود، ف دیقرار به تهد اگر

 :مغازه کرد و گفت  يجلو

 "یزنیحرف م یدر مورد چ يدار دونمینم "

 "الرد بدونم لیرو يدر مورد گا خوامیم.  ستیخوبه، سواالت من در مورد مادرم ن "

 :بود تعجب کرد، چند بار پلک زد و تکرار کرد  دهیکه شن يزیچ از

 "؟يگا يدرباره  "

 " تهادی عاتیاز شا يزیچ. مادرم تنها معشوقه اش نبود  دونمیم. بود  ایتابستون اون سال بجز رنه با ک "

 "گهید يکه باهاش فرار کرد رنه بود نه اونها یبوده چون باالخره اون ایبا ک ستی؟ مهم ن یبدون يخوایچرا م "

 :به ساعتش کرد  ینگاه ثیف

 " يوقت دار قهیچه خبره، فکر کنم دو دق نجایا نه،یبب ادیکه زنت کنجکاو بشه و ب یتا وقت "

 :گفت  دیکرد و با ترد ثیبه ف ینگاه

 عهیشا نیا دونمیبود نم يدوست گا نیالکس بهتر.الکس چلته  یرابطه داشت، منش کیول ایبا اندر دمیشن "

جو  یمیگارسون تو مسافرخونه ج هی.  دیرسیگذاشت رفت به نظر ناراحت نم يگا ینه چون وقت ایداشت  قتیحق

سر و  هی دمیشن. کنهیکار نم ونجاا گهیاالن د. دیاونو د يچند بار هی يگا یول ستین ادمیاسمش  کرد،یکار م
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که اون باهاشون رابطه داشت رو به  ییزنها يبود، من همه  يمرد ازاد يگا. فاستر داشت والندایهم با  يسر

 "ندارم  ادی

دور  یلذت بردن گاه يبود که برا ییاز سگها یکیپسرش الن . شهردار شهر باشه یزن قبل دیفاستر، با والندای

 .زدیبا او حرف نم دیدیم رونیاو را ب یوقت یول دیپلک یم يو بر جود

 "هم وسط بود؟ يزیچ يشوهر حسود يخبر داشتن ؟ پا نهایهمه از ا "

 :مغازه نگاه کرد  يباال انداخت و دوباره به جلو يا شانه

شک دارم لوول  کردیم يبه شهردار يادیز یکمک مال يکه گا ییاز اونجا یول دونستیاحتماال شهردار م"

 "بهش سخت گرفته باشه  ادیز کرد،یهممم، جمع م... والندایکه  یاطر پولفاستر به خ

 .مرد متنفر است نیچقدر از ا اوردیب ادیبه  ثیکه زد باعث شد ف يپوزخند

 "ممنون بابت اطالعاتت  "

 : دیمورگان را شن يتا برود که صدا برگشت

 "؟ ياینم نجاهایا گهید"

 "اومد بهم زنگ بزن  ادتیبه  يا گهیاگه اسم د... دونمینم "

 .به خانم مورگان بکند از فروشگاه خارج شد ینگاه نکهیاهسته و ارام بدون ا يبا قدمها بعد

 ثیچیزي که به نظر ف. این تازه شروع کار بود . اسم در دست داشت به اضافه ي یک گارسون بدون نام  دو

.  دانستیرا م ثیاحتماال جواب تمام سواالت فاو  ،يدوست گا نیجالب امد، اشاره به نام الکس چلته بود، بهتر

 چیاصال ه _الردها  لینه همسطح رو. ندبود سکاتیپر يخانواده ها نیو ثروتمندتر نیتریمیاز قد یکیچلته ها 

. دیرسیخانواده به ذهنش نم نیاز ا يزیچ یداشت ول ادیاسم را به  نیا.ثروتمند  یول _کس هم سطح انها نبود 

که  کردیدقت م ياو فقط به افراد.از همه، تو دار و مردگریز بود شتریب یساله بود ول 14را ترك کرد  شیپر یوقت

. بود دهیکدام از چلته ها را ند چیوقت ه چیداشت ه ادیکه به  ییاش داشتند و تا انجا نوادهبا خا میارتباط مستق

 دهندیم حیدهند ترج یمکان نم ریی تغثروتمند معموال يبود، انسانها سکاتیالکس احتماال هنوز هم در پر

 .الرد لیرو يبماند، البته بجز گا یجا باق کیپراکنده شدن،  يثروتشان به جا

الکس چلته  لیوک "به نام . رفت و در دفتر راهنما به دنبال نام چلته گشت نگیتلفن در پارک وسکیطرف ک به

با فکر به . ثبت شده بود "دفتر وکالت چلته و اندرسون  "با نام  يگرید يان شماره  نییپا. ثبت شده بود "
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زنگ جواب  نیدر دوم کالیموز يصدا.دفتر وکالت را گرفت  يزنگ زدن است، شماره  يبرا یزمان خوب نکهیا

 :داد 

 " نمیچلته رو بب يامکانش هست امروز اقا ه،یهارد ثیمن اسمم ف"

 :او را شناخته و بعد گفت  عیسر دادیکرد که نشان م یپشت خط مکث زن

شما هم  ياگه برا ننیظهر بب 1:30شما رو  توننیم یدارن ول فیصبح رو دادگاه تشر يچلته همه  ياقا "

 "مناسب باشه 

 "ممنون یلیخ. البته که هست  "

لق چلته بود، تع یکه ان زمانها منش کیول ایبه اندر کالیموز يصدا نیکنجکاو شد بداند ا. را قطع کرد  تلفن

 .است  يگریمتعلق به شخص د ایدارد 

به خانه  ایسه ساعت مشغول کند  نیدر ا یخودش را به نوع توانستیم. سه ساعت تا قرارش وقت داشت  بایتقر

صبح  میکه ساعت شش و ن یتست ادیشکمش بلند شد و او را به  يصدا. برود و چند ساعت بعد دوباره برگردد

 ایبدهد  سیخواهد بود به او سرو رشهر حاض نیا يدر رستورانها یکس ایبا خودش فکر کرد ا.خورده بود انداخت

 .وجود نداشت دنیفهم يبرا نیبهتر از ا یزمان.تا انجا هم رفته بود يگر راتیتاث

بل کافه نگه داشت مقا یوقت. وقت انجا نرفته بود چیوجود داشت که او قبال ه دانیم يگوشه  یکوچک ي کافه

را با  ثیدرواقع انها بودند که ف. غذا نخورده بود رونیگرشامزها، هرگز ب ياورد که قبل از رفتن به خانه  ادیبه 

 ک،یخنک و تار يوارد شدن به کافه  نیفکر گرشامزها باعث شد در ح. رستورانها اشنا کرده بودند بیعج يایدن

ارتباطش را با انها قطع  کردیتالش م. کرد که ان شب حتما به انها زنگ بزند ياداوریبه خودش . لبخند بزند

که با انها حرف  يبار نیماه از اخر کی بایو حاال تقر زدیبار هم که شده به انها زنگ م کی ینکند و حداقل ماه

 .گذشتیزده بود م

ان پشتها انتخاب کرد و  یککوچ زیم ثیپس ف کردند،ینشستند خودشان انتخاب م یرا که م ییها جا يمشتر

 :شد  کیمنو به او نزد کیفربه بود، با  یداشت و کم یبا صورت خندان و مهربان که قد کوتاه یزن. نشست

 "؟ دیدار لیم یچ یدنینوش"

 " نیریش يچا "

 يچا شد،یگرم نم يدرخواست چا دیبا تاک ینبود، چون تا وقت خواهدیسرد م يچا نکهیبه گفتن ا یاجیاحت

با برگشتن گارسون .بود با تلخ  نیریش يچا نیکه الزم بود بکند، انتخاب ب یتنها انتخاب. شدیسرد سرو م شهیهم
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گرفت ساالد  میکه تصم یزمان رستد. کرد یکیپالست يغذاها در منو ستیبه ل ینگاه ثیف.  يگرفت چا يبرا

 : ستادیا زشیکنارم یمرغ سفارش بدهد، کس

 "؟یستین نیدول ثیتو ف نمیبب "

بود  ستادهیکه کنارش ا یبه زن. را ترك کند، مضطرب شد ایحاال از او خواهد خواست کافه تر نکهیبا فکر ا ثیف

 :نگاه کرد و گفت 

 "چرا هستم  "

 یقد کوتاه. مربع و چال گونه  يچانه  ،يقهوه ا يموها ،يقهوه ا ياشنا بود، چشمها شیبرا یبیشکل عج به

 :زن با لبخند گفت . کننده ها بود قیتشو هیصد و شصت، شب دیشا. داشت 

 یمن هال. سخته  کمیرنگ  نیبه ا ییفراموش کردن موها یول دمتیوقته ند یلیخ کردم،یفکرش رو م "

 ". میمدرسه باهم همکالس بود يتو) .  Johnson(البته االن جانسونم  _)  Halley Bruce(بروسم 

 "البته  "

 :اورد  ادیش رابه ا افهیق دیاسمش را شن نکهیبه محض ا ثیف

 "امد، حالت چطوره؟ ادمی "

وقت جزو  چیدختر ه نیا یول _نداشت  یدوست چیوقت، ه چیاو درواقع ه _وقت دوست او نبود  چیه یهال

 .بود طرفیحداقل ب. کردندیرا مسخره م ثیف شهیهم نبود که هم یگروه

 :از او دعوت کرد ثیصورتش کامال دوستانه بود، پس ف حالت

 "؟ یبه من ملحق بش يدوست دار"

 " قهیچند دق يفقط برا "

 یوقت. را گرفت شیبرگشت و سفارش غذا ثیف یسرد سفارش يگارسون با چا. نشست  ثیمقابل ف یصندل يرو

 :با لبخند گفت  یدوباره تنها شدند هارل

برم  دیبا ادیب نکهیا سفارشم به محض هیچرخونم، منتظر  یرو م نجایالبته من ا ناست،یمال شوهرم ا نجایا"

 "رمیبگ لیتحو

 :امد  یمعن یب ثیبه نظر ف گرانیاز وجود اژانس خبر داشت، پنهان کردن ان از د گهید يکه گر ییانجا از
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فراموش  یکجا هستم ول گفتمیبهشون م رونیب امیاز خونه ب نکهیقبل از ا دیدارم، با یمنم اژانس مسافرت"

 "کردم

 تیاز رضا یحس. به هم لبخند زدند ،یو اجتماع ياقتصاد تیاز رد و بدل کردن اطالعات مربوط به موقع بعد

تو دارتر و مضطرب . نداشت یدوست چیگرشامزها رفت باز هم ه شیپ یوقت یحت ثیتمام وجودش را گرفت، ف

در  یوقت.نداشت  یدوست چیه اهنشگدر واقع تا زمان دا. کند دایپ یخودش دوست يتر ان از ان بود که بتواند برا

که  ییزهایتمام چ ياب شده و شروع کرده بود به تجربه  خشیبعد  یبود ول یخوابگاه مستقر شد در ابتدا خجالت

لباسها، عجله صبحها به  رییتغ ش،یها، ارا يشبانه، خنده ها و مسخره باز يکلوبها. از ان محروم بود یدر کودک

 .اش  یحمام با هم اتاق ي نهییا میقسدانشگاه، ت ياماده شدن برا

 یهال.جانسون نگاه کرد یان لذت، به هال يتجربه  يبرا دیبا ام. لذت بخش بود شیبرا شهیدوست، هم داشتن

 : دیباشد پرس یاتفاق کامال معمول هی سکاتیکه انگار رفتن انها از پر یبا لحن

 "؟ نیکجا رفت نجایاز ا"

 "بعد هم که داالس ن،یدانشگاه رفتم اوست يتگزاس، بعد برا ومنتیب"

 :و گفت  دیکش یاه یهال

به بعد هم بکنم، قبال ها عادت داشتم به  نینکردم، فکر نکنم از ا یزندگ ییجا نجایاز ا ریوقت غ چیمن ه"

 " میما دو تا بچه دار. امدن  ایو بچه ها به دن میبعد من و جوئل ازدواج کرد یمسافرت فکر کنم ول

 :و ادامه داد دیدرخش صورتش

.  میریجلوش رو بگ گهیباشه د یفکر کنم زمان خوب م،یدار یکیاالن که از هر دو جنس . پسر  هیدختر و  هی"

 "؟یتو چ

 "ام  وهیمن ب "

ان  یبه خاطر مرگش در جوان کردیفکر م یکه هر وقت به کل یاز غم گرفت، همان غم يا هیرا سا چشمانش

 : امدیممورد، سراغش  یهم انقدر ب

از دستش دادم، بچه  نیسال نشده تو تصادف ماش کیهنوز  یشدم ازدواج کردم ول لیفارغ التحص نکهیبعد از ا"

 ".ندارم 

 :گفت  يبا همدرد یهال
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 یگاه. روز جوئل رو از دست بدم هیتصورش رو بکنم که  تونمیمتاسفم اصال نم. سخت بوده باشه دیبا یلیخ "

 "داشته باشم کنارمه  اجیدادم، هر وقت بهش احت هیکه بهش تک هیاون کوه یول کنهیام م ونهید

 :زد و گفت يسکوت کرد، بعد لبخند هیچند ثان يبرا

برعکسش رو  یبره داالس ول سکاتیبخواد از پر یتصور کنم کس تونمی؟ م سکاتیپر يباعث شد برگرد یچ"

 "نه 

 "برگردم خواستیدلم م... منه  يخونه  نجایا"

باشه که  ییجا نیاخر ایتو دن سکات،یاحتماال پر کردمیفکر م یکنم ول یادب یب ای یفضول خوادیدلم نم خوب، "

 ".که افتاد یمنظورم بعد از اتفاقات... یکن یدلت بخواد اونجا زندگ

پشت سوالش باشد، فقط داشت با دقت او را  يبد تین دیرسیکرد، به نظر نم یبه صورت هال ینگاه کوتاه ثیف

او رك  يبه اندازه  تواندیاحساس کرد م. نداشته باشد  ثیدر مورد ف ينظر چیانگار که هنوز ه کرد،یم تماشا

 :باشد 

خوشش  ادیز د،یبه من غذا داد نجایبشنوه ا الردیرو ياگه گر ینه ول ای يدیشن دونمینم. هم نبود  یکار اسون"

 "بفروشه يزیبه من چ یفکر کنم به همه گفته که دوست نداره کس. ادینم

 " دمیقبال شن "

 :از دقتش کم شد و ادامه داد یزد، کم يلبخند

 "کنن  کتهیبهم د گرانینظر برسم، تا د هیخودم درمورد ادمها به  دمیم حیترج یول "

 "برات دردسر درست کنم خوادیدلم نم "

رو  يگر یو صد البته دشمن یستیمورد با من موافق ن نیدر ا دونمیم.... ستین ییجو نهیمرد ک يگر ،یکنینم "

 "کنه  یبخواد باهام دشمن ،يخورد نجایساالد مرغ که ا هیفکر نکنم به خاطر  یول... خوامیبا خودم نم

 "گرفتن  شیجد یشهر حساب نیهمه تو ا ادیبه نظر م یول "

 "ادمها داره يرو يادینفوذ ز "

 "تو نداره؟ يرو "

 ياگه االن جود.  ينبود گهید يتو مثل اونها شناسم،یمدرسه ممن تو رو از زمان . نزدم  یحرف نیمن همچ "

 "تو بازه يبرا شهیهم نجایدر ا. نشست تا منتظر ساالد مرغش باشه ینم نجایمطمئنا ا_بود 
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 "امدنم برات دردسر شد، لطفا بهم بگو نجایاگه ا یممنون ول "

 " ستمیمسئله ن نینگران ا"

 :زد و گفت  يگذاشت، لبخند زیم يگارسون بشقاب غذا را رو یوقت

در  یستیمجبور ن: الرد  لیرو يدر مورد گر زیچ کی ده،یمورد بکنه قبلش اخطار م نیدر ا ياگه بخواد کار"

همون  قایدق کنه،یکه م يو کار کنهیکه زده عمل م یچون به حرف.  یبکنه حدس بزن خوادیکه م يمورد کار

 ".که قبال گفته  هیزیچ

 زیکه پشت م یزن.الکس چلته بود یهنوز منش کیول اینوشته شده بود اندر یمنش زیم يکه رو یاسم طبق

 يکوتاه خاکستر يموها. تمام ان سالها بود  يایصورتش گو يخطوط رو. داشت ینشسته بود راحت پنجاه سال

 یصورتش پاك کند ول يکرد رد دوازده سال گذشته را از رو یبه صورت او نگاه کرد، سع ثیف. داشت یرنگ

 حیپر زرق و برق را ترج يزنها شتریب ،يگا.رابطه داشته باشد يکه با گا ندیبب یبازهم نتوانست در صورتش زن

 .کردینگاهش م يرا که داشت اشکارا با کنجکاو زیزن تروتم نینه ا دادیم

 " نیمثل مادرتون هست قایدق"

 :کرد یرا بررس ثیف يشتریجابجا شد و با دقت ب شیسر جا یکم

 "بخصوص در مورد رنگها  ،یاون نیگفت ع شهیجاها م شتریب یول دیجا باهم فرق دارچند  هی"

 "نش؟یشناختیشما م "

 "بودمش  دهیفقط د "

 :به کاناپه کرد و گفت  يا اشاره

 "الکس هنوز از نهار برنگشته...لطفا  نیبش"

 دنیکت و شلوار تنش بود، پوش.وارد دفتر شد پیالغر و خوشت يدر باز شد و مرد ثیبعد از نشستن ف بالفاصله

نگاه .باشد و تمام صبح را در دادگاه گذرانده باشد لیطرف وک نکهیبود مگر ا بیعج سکاتیکت و شلوار در پر

 :زد  بخندتعجب کرد، بعد به خود امد و ل يکرد و به شکل اشکار ثیبه ف یکوتاه

اب  یجوون يمگر رنه، که از چشمه  یباش يا گهیکس د یتونینم دونهیاگر چه خدا م.  یباش ثیف دیتو با"

 "خورده باشه 

 "فکر رو کردم  نیهم قایمنم دق "
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که  يزیبا توجه به چ. او را لو داد شیحالت چشمها يلحظه ا يگفت و به صورت الکس نگاه کرد، برا ایاندر

 سشیعاشق رئ _ ادیز یلیخ_زن  نیا نکهیا يداشته باشد برا يرابطه ا يبا گا ایامکان نداشت اندر دیدیم ثیف

خبر  یکه الکس ب دیرس جهینت نیبه ا ودز یلیخ. موضوع خبر دارد نیچلته از ا ایبا خودش فکر کرد، ا ثیف.بود

 .موضوع خبر داشته باشد نیاز ا يذره ا دیرسیاست چون به نظر نم

 "تو  ایب "

 .وارد اتاق شد و در را پشت سرشان بست  ثیف دنبال

شباهتت به رنه اونقدر اشکاره  یبرات ناراحت کننده باشه ول دیصحبت کردن ما درباره تو با يجورنیا دونمیم "

 "تفاوتها کامال مشخصه  يتو نگاه بعد گهیاز طرف د...که 

 " دهیعکس العمل رو نشون م نیهم نه،یبیبار م نیاول يهر کس که منو برا "

 ییبه او لبخند زد، مردها شدیراحت م یلیبود که خ ییگفت و به الکس لبخند زد، الکس چلته از ان مردها ثیف

 یشده بود و خطوط يدر دو طرف سرش خاکستر شیموها. شوندیم فتریسنشان، الغرتر و ظر شیکه با افزا

 دهیچ يچمنها یزندگو سر یبه تازگ ییبو داد،یسبز روشن م يبو. شدیم دهیرنگش د یطوس ياطراف چشمها

 .شد

 :خودش نشست و گفت  يسر جا الکس

 "برات بکنم ؟ تونمیم کاریچ...لطفا  نیبش "

 :پشت سرش نشست و گفت  یمبل چرم يرو ثیف

شما بزنم  ياز زمان کار یبه خاطر کار شخص دیاالن متوجه شدم نبا یول. امدم  یکار شخص هی يراستش برا "

_ " 

 :د را تکان داد و لبخند ز سرش

 یکنم دست از سرت برداره ول شیکردم راض یسع ؟ي؟ گر کنهیم تتیداره اذ یبنده افتخاره، بهم بگو چ يبرا "

 "اونها بشه  یباعث ناراحت یکس خوادیخواهر و مادرش حساسه که دلش نم ياونقدر رو

 "نجایامدم ا يا گهیکار د هی يمن برا یول کنمیرو کامال درك م يگر "

 "خوب؟ "

 "مگه نه ؟ د،یدوستش بود نیشما بهتر. بپرسم  يازتون چند سوال در مورد گا خواستمیم"

 :زد و گفت  ثیبه ف یکم جان لبخند
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 " میما باهم بزرگ شد....اره فکر کنم  "

او . کرد و بعد منصرف شد  یفکر را چند بار در ذهنش بررس نیبا رنه فرار نکرده ؟ ا يگا دیبود به او بگو الزم

که  گرفتیرا در نظر م نیا دیبا. الردهاست  لیرو یکه الکس هرچه باشد، دوست خانوادگ کردیفراموش م دینبا

 .شدیمانتقال داده  يبه گر میمستق گفتیکه به او م يزیاحتماال هر چ

بود؟  يچطور مرد. دیمنم از هم پاش يخانواده  ،يگر ياون شب درست مثل خانواده . در موردش کنجکاوم  "

و  یدفعه دست از خانواده و زندگ کیچرا  یبه مادر منم همون قدر وفادار بود که به زن خودش ول دونمیم

 "شغلش برداشت و با اون رفت ؟

شکل ممکنه  نیاگه بخوام به مودبانه تر یول... يریسوال رو بگ نیفکر نکنم تو واقعا دلت بخواد جواب ا "

رو وادار  يگا یلیخوب، خ... یاون به لحاظ جسم...مردها  يبرابود، حداقل  یجوابت رو بدم، رنه زن واقعا جذاب

 ". کردیبه واکنش م

 "بذارن و برن وجود نداشت نکهیا يبرا یلیدل چیبا رنه رابطه داشت، ه شمیجور نیهم يخوب گا "

 "اوردمیوقت سر در ن چیمنم ه "

 "چرافقط از زنش طالق نگرفت؟ "

 سایها تو کل کشنبهی چوقتیه يگا.بود  شیبه خاطر اعتقادات مذهب دیشا. سوالت رو هم ندارم  نیجواب ا "

فکر کرده اگه نوئله رو طالق  دمیشا.بود بندیبه مذهب پا یکه فکرش رو بکن یاز اون شتریب یول شدیحاضر نم

 " دونمیمنم نم. و بذاره بره  يرو بسپاره به گر زیهمه چ. نده براش راحتتره 

 "ه؟یمنظورتون چ ؟يرو بسپاره به گر زیهمه چ "

 "قرار بدم  ارتیاطالعات مربوط به موکلم رو در اخت تونمینم یول خوامیمعذرت م "

 "نه، البته که نه  "

 :کرد و ادامه داد ینیعقب نش عیسر

باهاش رابطه داشته باشه  يهم بود که گا يا گهی؟ کس د ادیم ادتونیدر مورد اون تابستون  يا گهید زیچ "

 "؟

 "؟یبدون يخوایچرا م "
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 گهیمرد من مادرم رو از اون روز به بعد د نیبه خاطر ا. بدونم  شتریدر موردش ب خوامیطور که گفتم، م نیهم "

 "بود؟ یهمش دنبال خوشگذرون ایداشت  تیذره غرور و شخص کیبود ؟  یاصال مرد دوست داشتن.  دمیند

 :گفت  نیغمگ یشد، با نگاه رهیخ ثیبه ف هیچند ثان الکس

 يو مسخره باز دیخندیم شهیهم.من مثل برادر دوستش داشتم . بود  ایمرد دن نیتر یدوست داشتن يگا "

 ینبود ول یاز ازدواجش با نوئله راض. رسوندیداشتم به سرعت گلوله خودش رو م اجیهر موقع بهش احت اورد،یدرم

بود  یشوهر وحشتناک. بود کیزدن کایو مون يبه گر یلیتعجب کردم چون خ یلیگذاشت رفت، من خ یبازم وقت

 ".بود ياون پدر فوق العاده ا یول

 :ادامه داد  یشد و به نرم رهیخ شیدستها به

 "شهیمن هنوزم دلم براش تنگ م یاالن دوازده سال گذشته ول"

 "؟ یبا خانواده اش تماس گرفت، به هر نوع ایرفت، اصال زنگ زد  نکهیبعد از ا "

 "نه دونم،یکه من م ییتا اونجا "

 "فاستر؟ والندایرابطه داشت، البته بجز  ایبا ک گهیتابستون اون سال د "

 :را باال داد وگفت  شیابروها ثیشوکه از سوال ف دوباره

حرفها مال گذشته هاست، فراموشش  نیهم گفتم، ا يهمون طور که به گر.  ستیمهم ن نهایکدوم ا چیه "

 "کس نداره چیه يبرا يسود چیکردن دوباره اش ه بود، زنده یاون سال، سال پر از درد و رنج. دیکن

چقدر موفق باشم  ستیمهم ن.فراموش نکرده  شیکس تو پر چیکه ه یفراموشش کنم، اونم وقت تونمیمن نم "

 ". ننیبیاشغال م هیهنوز مردم منو  نجایچقدر قابل احترام، ا ای

اتفاق افتاده بود هم  نیا نکهیقصد نداشت کنترلش را از دست بدهد و از ا. دیاخر لرز يبا گفتن کلمه  شیصدا

 . دهندیرنج از دست م يانسانها کنترلشان را رو یگاه. ناراحت بود هم خجالت زده

اش بلند شد، کنار او امد و دست  یصندل يکرد، از رو رییرنج را حس کرد، حالت صورتش تغ نینظر، الکس ا به

 :فت را در دست گر ثیف

هم به مرور زمان دست  يگر.  شهیبهتر بشناسنت نظرشون درباره تو عوض م یوقت یبرا ت سخته ول دونمیم"

 " هیمرد عادل قتیدر حق یخانواده اش حساسه ول يرو یلیطور که گفتم خ نیهم.  دارهیاز سرت برم

 :اضافه کرد  ثیف
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 "و ظالم "

 :زد و گفت  يلبخند الکس

وجود داشته باشه که کمک کنه نظرش  یراه هیاگه ... دمیبهت قول م نویا ستینامهربون ن یاونم هست ول "

 "نکنم  قهیمضا دمیرو عوض کنم، بهت قول م

بود  ریسخت گ یلیو دوستانش خ نیبود، الکس در فاش کردن اسرار موکل امدهین یدرخواست نینچنیا يبرا ثیف

را از  کیول اینام اندر توانستیم یچون حاال به راحت امدیار نموقت تلف کردن هم بشم نجایاگر چه امدنش به ا.

 .خط بزند ستشیل

 ياگر گا.کرد یبه طرف خانه اش رانندگ کرد،یم یرا که ان روز به دست اورده بود، بررس یکه، اطالعات یحال در

با  تواندیفکر کرد چطور م.امدندیبه شمار م نیمضنون نیلوول محتمل تر ایفاستر و  والندایواقعا کشته شده باشد، 

 .حالش خوب بود  ایا نکهیپلزنت افتاد و ا ياقا ادی. انها مالقات کند يهر دو

 "ممنون یلیخ "

 " دمیرو د يهارد ثیامروز ف "

که مرد  یان در حال يرا برداشت و از رو السشیگ.گفت  کردیم یداشت اوراق را بررس يگر یشب وقت الکس

 :، گفت نظر گرفته بود ریجوان را ز

که امکان نداره اونو با مادرش  یشیخوب متوجه م یلیبعد خ یدر نگاه اول شباهتش به رنه وحشتناکه، ول "

 "جذابتر  ثیرنه خوشگلتره و ف نکهیمگه نه؟ ا بهیعج... يریاشتباه بگ

 :الکس گفت  يخاکستر يحالت چشمها دنیبه او کرد، با د ینگاه يگر

 "ش؟یدیکجا د....منظورت اونه  شدم، اگه تشیاره، متوجه جذاب "

 . دیاز ان نوش يمورد عالقه اش کرد و جرعه ا یدنیبرداشت، پر از نوش یوانیل

 "کردیسوال م يامده بود در مورد گا. تو دفترم  "

 .شد  زیاز ان سر ر یدنیکه نوش دیکوب زیم يرا انقدر محکم رو وانشیبه سرفه افتاد، ل بایتقر يگر

 "در مورد بابا بدونه ؟  یچ خوادی؟ مثال خانم م کردیکار م یامده بود چ "

واکنشش کامال . کرده بود یعصبان يبپرسد او را به شکل برنده ا یبخواهد در مورد پدرش سوال ثیف نکهیا فکر

را با  ثیاو ف. که ان نام داشت ییهایژگیبود با تمام و نیدول کینبود،  ثیلحظه او ف کی يبرا. بود  يزیغر

حس سراغ  نیکردن خودش از ا الصخ يبرا یاگر راه.  خواستیم زدیترسناك، که حالش را به هم م یشدت
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 خواستیدلش نم.باعث رنجش خانواده اش بشود ثیف زیچ چیه خواستیدلش نم. کردیداشت، حتما ان کار را م

رفته بود،  يگا.بپرسد یسوال یاز کس ياو در مورد گا خواستیبا او روبرو شوند، دلش اصال نم کاینوئله و مون

 يخراش اماده  کیبا . بود که هر ان امکان داشت سرباز کند یخمکه کرده بود، مثل ز یانتیخ ش،یخال يجا

 .بود يزیخونر

رابطه داشته و  اینه، تابستون اون سال با ک ایباهاتون تماس گرفته  نکهیا. بود  یبدونه چطور ادم خواستیم "

 "زهایچ نیا

برود و حسابش را با او  ثیف يداشت به خانه  میتصم. بلند شود شیاز صندل مهیصف و نن يباعث شد گر خشم

 .او را گرفت  يجلو شیالکس با گرفتن بازو یصاف کند ول

 "مورد کنجکاو باشه  نیحداقل در ا ای...اونم حق داره بدونه  "

 "معلومه که حق نداره... یلعنت"

 "دهیند گهیاونم مادرش رو بعد از اون روز د "

 دیبا یسخت بود ول رفتنشیپذ ،یلعنت. حق با الکس بود . سر خورد  شیصندل يماتش برد، دوباره رو يگر

 ثیف. بود یمرد بزرگ یبود، کم تجربه در تجارت ول یان اتفاق افتاد، او جوان بالغ یوقت. کردیرا قبول م قتیحق

 یدر مورد زندگ يزیاو چ. کودك کیمثل پناه و شکننده بود، درست  یب. ان روزها فقط چهارده سال داشت 

اژانس  کیبود و صاحب  وهیب نکهیبجز ا دانستیفاصله افتاده بود، نم نیاو در ا يکه برا یو اتفاقات ثیف

کردن  یزندگ. اسان نبوده شیبه انجا برا دنیشرط ببند که رس شیدارا يهمه  يرو توانستیم. موفق یمسافرت

اش از اول هم اسان نبود،  یزندگ. باشد یکار اسان دیخواهر هرزه نبا انبا اموس و ان دو برادر التش در کنار 

 .ان موقع حداقل رنه در کنارش بود یول

 "توئه  ریتقص يتا حدود نیو ا نهیب یکه االن م هیزیبه مراتب بهتر از چ ییرفتارها قیال...  يراحتش بذار گر"

 :به ان گفت  رهیداد و خ یرا تکان وانیداخل ل ییرباکه عیما يگر

 " تونمینم"

 :ماند  رهیپشت ان خ یکیو تار شهیش يشد، به طرف پنجره رفت، به انعکاسش رو بلند

 "رو بشکنه  کایبکنم که واقعا دل مادر و مون يکار نکهیبره، قبل از ا نجایاز ا دیاون با "

 : دیبا تعجب پرس الکس

 "؟ یمثل چ "
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 ".....تو برزخ  مونمیوسط م ادیم ثیف يپا یبهت بگم که وقت يجور نیبگذار ا "

 :با وحشت ماتش برد  الکس

 "...من  يخدا "

 "باشه  یکیفکر کنم ژنت "

 شیلومتریبه چند ک نیدول کیبود  یاو هم مثل پدرش بود، کاف. بود که به ذهنش امد  یحیتنها توض نیا

 :الکس نجواکنان گفت .  ثیفقط ف ،ینینه هر دول. او تکان بخورد  يشود و شاخکها کینزد

 "کشهیاون زن رو م ریتحق.... یبا مادرت بکن يکار نیهمچ هی یتونینم"

 "از من سر بزنه بره  ییخطا نکهیقبل از ا دیبا ثیف گمیکه م نهیهم يبرا دونم،یخودم م "

 :الکس نگاه کرد  یو به صورت عصبان برگشت

رفته بودم خونه  شبید. بود که کارها راحت تر بود  ينطوریاگه ا ست،یکشش فقط از طرف من ن نیا یلعنت "

 نکهیاطراف براش خونه بخرم به شرط ا يتو هر کدوم از شهر ها تونمیبدم اگه بخواد م شنهادیش تا بهش پ

بود که داشت باهاش شام اونجا  رمردیپ هی.  مینیرو بدون مزاحمت بب گریهمد میبتون ينجورینباشه، که ا شیپر

 "داره  ریپ يکردم که بهش تهمت زدم معشوقه  ياونقدر حسود خورد،یم

 : دیخودش خند يرا تکان داد و نرم به گفته ها سرش

که تو  يزیبود و تنها چ دهیپنجاه لباس پوش يدهه  يمثل مردها. و شکننده  فیضع رمردیپ هی؟  شهیباورت م"

 "بخوابه  ثیبا ف کنهیبود که داره تالش م نیاون لحظه تونستم بهش فکر کنم ا

 "شناسمش؟ی؟ من م رمردیکدوم پ "

رو بهم  کشیاسم کوچ ادینم ادمیبودم که  یاونقدر عصبان دونم،یاسمش پلزنت بود، نم.بود  واورلئانیاهل ن "

 "ثیف يتجار يگفت از شرکا...نه  ایگفت 

 "واقعا بود؟ "

 :باال انداخت و جواب داد  يشانه ا يگر

 "داره واورلئانیشعبه هم تو ن هی... هیاژانس مسافرت هیصاحب  ثیف...احتماال  "

 "صاحبشه ؟ "

 "بوده، مگه نه ؟ یواقعا کارش عال "
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 :انجا بود، همان غرور کوچک دردناك  دوباره

رو گرفتم که در موردش اطالعات  یکی یچند تا شعبه داره ول دونمینم قایدق. کارش رو از داالس شروع کرده  "

 "دستم برسه  دیجمع کنه، فردا پس فردا با

 "؟ یبه کارش ضرر بزن يخوایاگه نره م "

 ثیبا فکر داشتن ف شهیهم يبرا دیرو بکنم با نکاریاگه ا: أیثان... ستمین یاوأل، نه، من اونقدر ها هم عوض "

 "کنم  یخداحافظ

 :لبخند کج شد و ادامه داد با  دهانش

 "کدوم مهمتره  نم،یحاال فکر کنم بب "

 :به لبخند او پاسخ داد و گفت  الکس

 "... ياریتا اون دختر رو به دست ب یاگه واقعا مصمم باش ،يافتاد ریگ یتیتو بد موقع "

 "هستم  "

 .کرد یرا در دهانش خال یدنینوش یگفت و مابق يگر

 "پاشهیکنه وگرنه نوئله از هم م یزندگ نجایا تونهیپس در اون صورت اون نم "

 "تا مامان کامینگران مون شتریمن ب "

طور بود چون تمام تمرکز  نیاحتماال ا. ردیرا در نظر بگ کایزد، انگار اصال فراموش کرده بود مون یپلک الکس

با وجود اتفاقات افتاده در  يزیچ نینچنینگه داشتن ا. خبر داشت کایمون یاز خودکش. نوئله بود يالکس رو

را  شیهایدگیبر يتالش نکرده بود جا توق چیهم ه کایممکن بود، اگر چه خود مون ریدکتر بوگارد غ کینیکل

 يکلفت جا يبستن دستبندها ایبلند  نیاست يلباسها دنیانقدر شجاع بود که نخواهد با پوش. پنهان کند

 .را پنهان کند شیزخمها

من حاال هم مثل قبل .دادن نداره  هیتک يبرا يزیچ چینوئله ه. تر از اون روزهاست  يوق یلیاالن خ کایمون "

 تونهینه، نم_ يرابطه دار ثیاگه بفهمه تو با ف یول. برگرده یروبرو بشه و به زندگ قیبا حقا دیاعتقاد دارم با

 "کنهیم یتحمل کنه و خودکش

سالها نوئله را شناخته و متوجه نشده او  نیبا تعجب سرش را تکان داد، شگفت زده بود چطور الکس تمام ا يگر

قابل  ریغ ییبایو ز يعشق باعث شده بود که فقط سرد. به خودش برساند یبیتر از ان بود که اس فتهیخودش



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Parizad17: مترجم  -هووارد  ندایل  –بعد از آن شب 

wWw.98iA.Com ١٧٦ 

گفت  یمانیمملو از پش یلکس با حسا.بود  لیوک کی يبرا یبیعج یژگیبودن و کیرمانت. ندیدسترس نوئله را بب

: 

 "بره نجایاز ا دیاون دختر با "

 

 

 دوازدهم فصل

در با  یوقت. که مقابل خانه اش نگه داشت را نشنود ینیماش يصدا ثیفکس باعث شد، ف نیبلند ماش يصدا

جاگوار  یول ستاده،یا وانیدر ا یچه کس ندینتوانست بب. نگاه کرد رونیخم شد و از پنجره به ب د،یمشت لرز يصدا

فنجان قهوه در دستش بلند شد و به  اب د،یکش یاه. دیپارك شده بود را د نشیرا که پشت ماش یرنگ يخاکستر

 يادیالرد ز لیرو يسرو کله زدن با گر يبود و برا 8:30ساعت هنوز . طرف سالن قدم برداشت تا در را باز کند

 .زود بود

 . زدیبود که در صورتش موج م یشد، خشم که با باز کردن در متوجه يزیچ نیاول

بود که رنه به خانه برنگشت و ان شب، همان شب  يبود صبح روز دهید یحد عصبان نیکه او را تا ا يبار تنها

ان شب دوباره در  ينگاه کرد، خاطره  یظالم و عصبان يبه ان چشمها یوقت.کرد رونیکه انها را از خانه ب

 شیخون درون رگها.دیکش نییپا ب،ان ش مناكیو ب دهیا، تا حد ان دختر ترساو ر ریذهنش جان گرفت و تصاو

 .به عقب برداشت یقدم داخل خانه گذاشت و در را پشت سرش بست، از ترس قدم يگر یبست، وقت خی

پلک بزند به صورت  نکهیسبزش را بدون ا يچشمها.  دیبترسد و از جا پر شتریبسته شدن در باعث شد ب يصدا

 .ردیدوخت، انگار جرات نداشت نگاهش را از صورت او بگ يگر

 ؟ یکنیم یچه غلط يتو دار "

 ثیبه سمت ف گرید یقدم. گرید ریشمش يرو يریشدن شمش دهییترسناك، مثل سا ینرم بود ول شیصدا

 .به عقب برداشت گرید یو قدم دیلرز ثیانداخت، فنجان قهوه در دستان ف هیاو سا يبرداشت و رو

که با برخورد  یمثل رقص ارام گذاشت،یبه عقب م یقدم ثیف داشت،یبه سمت او بر م يکه گر یمهر قد با

عبور کند محکم به  وارید انیخواهد توانست از م نکهیرا با تصور ا شیشانه ها. تمام شده باشد واریبه د ثیف

رها  واریو د يرا از حصار گر دشطرف سر خورده خو کیفرصت کند به  نکهیقبل از ا. فشار داد یبتون يصفحه 

بدن و  وار،یحاال در قفس د. فشار داد وارید يرو ثیرا از دو طرف ف شیاو باال امد و کف دستها يکند، دستها
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. بود باز بود دهیکه پوش یراهنیپ يباال يدو دکمه . ارام به جلو خم شد  يگر.افتاده بود ریگ يگر يدستها

منظم دوخت و  يچشمانش را به ان تپشها. بود يگر یگردن عضالن گر دنیدرست مقابل چشمانش شاهد پر

 ياو را از خانه  توانستینم گهید يگر. چهارده ساله نبود  گریاو د. تالش کرد خودش را جمع کند دانهیناام

 .کند  رونیخودش ب

 :گفت دیرسیکه هنوز خطرناك به گوش م ییبا تن صدا يگر

 "خوب؟  "

که تنش کرده بود  يحلقه ا نیبه خاطر بلوز است. کردیرا له م ثیف يپر قدرتش داشت شانه ها يدستها مچ

شده  دهیمقابلش کش واریفراخش مثل د ي نهیو س ضیعر يشانه ها. را حس کند شیدستها يگرما توانستیم

فنجان قهوه اش را .شوند بستهوار باز و  کیاتومات ثیف ینیب يمردانه و برنده اش باعث شد، پره ها يبو. بود 

 :اب دهانش را قورت داد و به زور گفت . گرفت  نشانیسپر ماب کیمحکم در دست فشار داد، ان را درست مثل 

 "؟ یزنیحرف م یچ يدرباره "

 .خوردیم يبود که انگشتانش به عضالت شکم گر کینزد ثیان قدر به ف گریبه جلو خم شد، حاال د یکم

. دفترش یبهم گفت رفت شبیالکس د. یپرسیو م يکه دوره افتاد پرسمیم یاون سواالت يدارم در مورد همه  "

اد  دم،یرو د یحدس بزن امروز ک یدهنش رو بسته نگه داره ول تونهینداره چون م یسوال کردن از الکس مشکل

 "مورگان

اگر . ندیبب شیروشن و خاموش شدن اتش خشم را در چشمها توانستیم ثیارامش، ف يتن صدا برخالف

حال و حوصله هر  نیبا ا. احتماال نصف استرس حاال را نداشت  ثیف زدیم ادیو فر دادیکنترلش را از دست م

به او ضربه  ياگر گر ه،ن. دیترسیاز او نم یبود که به لحاظ جسم بیعج شیبرا.  امدیبر م ياز دست گر يکار

 .خواهد بود یعاطف يحتما ضربه  زدیم

 "... گمیبهت م کباریحرف رو فقط و فقط  نیا "

 .مماس شد ثیکه دماغش با دماغ ف يبه جلو خم شد، به قدر گرید یکم زد،یو شمرده حرف م ارام

و  شهیم عهیتو فقط باعث درست شدن شا يهایفضول.سوال نکن  یوقت در مورد پدر من از کس چیه گهید "

 یبه هر شکل کنم،یم رونتیب شیدوباره از پر ث،یف فته،یاتفاق ب نیاگر دوباره ا. شنیم تیمن دوباره اذ يخانواده 

 " ادیخوشگلت ب يلبها يوقت رو چیه گهیاسم پدرم د خوادیدلم نم: باشه  ادتی شهیهم نویپس ا. که شده 
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انها فاصله بود قفل  نیمتر ب یکه فقط چند سانت یسرد و ترسناک يسبز رنگ، به چشمها يگرد شده  يچشمها

 نکهیخوشگل هستند از هم باز شد، درست مثل ا کردیفکر م يکه گر ییچانه اش را باال گرفت، و لبها ثیف. شد

 :دم شیر ان دو کلمه را گفت  يعمداٌ بخواهد پا بگذارد رو

 "الرد  لیرو يگا "

 دیاتش خالص، خشم درون چشمانش را بلع.بزرگ شد  يکه با ناباور دیرا د يگر يوضوح مردمک چشمها به

رنگ صورتش از . واکنشش بدون شک لذت بخش بود يتماشا ینبود ول يکار عاقالنه ا يگر کیماال تحراحت.

 ستادهیا خیسرش س ياالبست احتماال حاال ب یرا نم شیبا خودش فکر کرد اگر موها ثیکرد، ف رییتغ تیعصبان

 ..بودند

بود، از  دهیکه قبال هم از او د یبا سرعت شیدستها د،یطول کش هیثان کیبرد فقط  يگر يکه از تماشا یلذت

شد، او را محکم تکان  ثیف يکه باعث بهم خوردن دندانها یبا شدت. را گرفت  ثیف يکنده شد و بازوها وارید

تالش کرد تا ان . قهوه اش شل شد و فنجان از دستش رها شد يدور فنجان فراموش شده  ثیف يدستها. داد

 زدیخودش بر يفنجان زد تا قهوه رو ریلحظه ز نیرکت نداشت، در اخرح نیا يبرا ییفضا یول ردیرا دوباره بگ

هر دو  يپا يامد و رو نییران راستش پا يرو خت،یدامن نازکش ر يقهوه رو. نشود يو باعث سوختن گر

 نباریا یزد، ول يگرید ادیفر ثیف د،یبه عقب پر يشکست، گر شخورد و دسته ا نیفنجان با صدا به زم د،یپاش

 .جدا کرد سوختیرانش که م يدامنش را گرفت و ان را از رو يزیبه صورت کامال غر. از درد 

 :سخت گفت  يانداخت و با صدا ثیف يبه سرتا پا ینگاه کوتاه يگر

 " یلعنت "

او را .دیکش نییرفت، دامنش را شل کرد و پا ثیبه پشت ف عیکرد، دستانش سر کیرا گرفت، به خودش نزد ثیف

را دور گردن  شیدستها جهیبا سرگ ثیف. بلند کرد  شیدستها يو رو دیکش رونیدامنش ب يپارچه  ي رهیاز دا

 .دیچرخیحلقه کرد، اتاق داشت دور سرش م يگر

 :دیپرس بردیداشت با سرعت او را به سمت اشپزخانه م يگر نکهیا نیح در

 "؟یکنیم يدار کاریچ "

وجود  ثیف يبرا يکار چیکه فرصت ه کردیبا سرعت حرکت م يداشت به قدر يدرد شوکه شده بود و گر از

 .نداشت 
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ان گذاشت و به طرف  يرا رو ثیارام ف. جدا کرد زیها گرفت و ان را از م یاز صندل یکی ریرا ز شیپا يگر

دستمال . کرد سیاب سرد خ ریو انها را ز دیچیرا دور دستش پ ياز دستمال حوله ا هیچند ال.برگشت  نکیس

 :ارام زمزمه کرد  يگر.  دیردستمال از جا پ ياز سرما. گذاشت ثیف يران قرمز و سوخته  يا رواب ر سیخ

 "قهوه رو فراموش کردم "

 .ختیر ثیف يپا يرو نکهیقهوه نشده بود تا ا يبود که اصال متوجه  نیا تشیواقع

 "؟يدار يچا... ثیف خوامیمعذرت م "

 يسرد را، که در خانه  يرا باز کرده بود و پارچ چا خچالیدر  يبتواند جواب سوالش را بدهد، گر نکهیاز ا قبل

. کرد  دایرا پ شیحوله ها يرا باز کرد تا جا شیو کشوها نتهایدر تک تک کاب.اورد رونیب شد،یم دایپ یهر جنوب

او را  ثیف. ن را چالند و ابش را گرفت با دقت ا رد،او رونیاز حوله ها را برداشت، داخل پارچ فرو کرد و ب یکی

را  يچا سیخ يحوله . انداخت نکیبرداشت و داخل س شیپا يرا با دقت از رو يکاغذ يتماشا کرد که حوله 

امد و  نییپا شیپا يکه از رو يچا يبا حس سرما ثیف. بود خی ياگر اب فقط سرد بود، چا. ان کرد  نیگزیجا

 .کرد يبلند سسسیرفت ه شیتا کف پا

 : دیحوله گذاشت و پرس يزانو زد، دستش را رو نیزم يمضطرب کنارش رو يبا صدا يگر

 "درد گرفت ؟ "

 " يکرد سیسرد بود و توام همه جام رو خ یلیفقط خ...نه  "

راحت تر شد  شیاش کمتر شد و شانه ها یجمله حس کرد نگران نیبا ا. بود ثیهمسطح با صورت ف صورتش

 : دیپرس یگذاشت با لبخند کم جان ثیف یورد و پشت صندلدست چپش را باال ا.

 "کم بزرگش کردم ؟ هی "

 "کم  هی"

 " یکه سوخت دونمیپات قرمز شده، م "

 "اصال شک دارم تاول بزنه ن،یسوزش داره همش هم یذره، کم هیفقط  "

 :و ادامه داد ردیرا که هر ان ممکن بود بزند، بگ يقهقهه ا يکرد جلو یرا تنگ کرد، سع شیچشمها

 " یالزم نبود نصف لباسهام رو بکن گهید یول تیممنون از نگران "

 :رانش، مچ دستش را گرفت  يرو يبا حس حرکت دست گر ثیکرد، ف ثیف يبه پاها ینگاه ،يگر

 "!نه "
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 :دیپرس یارام يبا صدا قهیبعد از چند دق. شد دیمشت شد، انقدر فشار داد تا انگشتانش سف ثیف يپا يرو دستش

 "حالت خوبه؟ یمطمئن "

 :جواب داد یرا بهم بزند به همان ارام انشانیسکوت م نکهیبدون ا ثیف

 "کنمیحسشم نم یاحتماال فردا حت ه،یسطح یسوختگ هی... اره  "

برداشت، انگار دلش  یدستش را از پشت صندل يگر.کامال رفع شده بود يچا يسرد ریسوزش تحت تاث حس

نتوانست به خودش . انداخت نییشد و پا مانیبعد پش یباال اورد، ول یرا نوازش کند کم ثیف يبخواهد موها

 .اجازه دهد به او دست بزند 

 "؟یکنیچرا در مورد پدرم از اطراف پرس و جو م نمیحاال، بهم بگو بب"

به او  توانستیم خواستیدلش م ثیف.بود  ختهیر شیشانه ها يمثل اتشش رو يبه صورت او کرد، موها ینگاه

 اجیکار را بکند، احت نیا توانستینم. امدیکرد و باال ن ریگ شیکلمات در گلو یپدرش احتماال مرده ول دیبگو

 ثیچون ف. کشته شدن پدرش ندارد ي هیبه قض یربط چیه يخبر ندارد، گر يزیاز چ يداشت باور کند گر

 توانستیعاشق او بود نم ثیچون ف. شکستیقلب او را به عنوان عاشق م هیقض نیعاشق او بود و عکس ا

مختصر محافظت  یسوختگ کیفنجان زده بود تا از او در برابر  ریز. لطمه بزند يکند تا به گر یخودش را راض

 .او بود، احتماال مرده، کشته شده  اشقپدرش که ع دیبه او بگو توانستیکند، حاال چطور م

 :امد  یاو نبود و دروغ به حساب نم قاتیتحق یاصل لیرا گفت که در واقع دل یقتیبه او حق نیهم يبرا

 دیدیهر وقت منو م. شناختمشیمن واقعا نم یبود ول میتو زندگ شهیهم ییجورا هی. منم بود  ياون مرد گذشته "

. بعدش به خاطر اون، من مادرم رو از دست دادم. هم نبود ادیز دمشیکه د یباهام مهربون بود، البته تعداد دفعات

رو پر کنم تا  یخال يحق ندارم جاها نکهیا وده؟ب یتا بدونم چه جور ادم شمیمن کنجکاو نم یکنیواقعا فکر م

 "افتاده ؟ یچه اتفاق ارمیسر درب دیشا

اگه تو ... ارمینتونستم سردرب سمشنایم ایتو دن یاونو بهتر از هر کس کردمیکه فکر م یمن... یپس موفق باش "

دلم . ثیبودم ف يکه گفتم جد ییزهایدر مورد تمام چ نکهیا يبرا.از من بپرس  ،يدر موردش دار یسوال

فراموش  نویا کنم،یم م انوادهمحافظت از خ يبرا يهر کار یاگه مجبورم کن یول رمیبهت سخت بگ خوادینم

 "نکن
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 يبمب اماده  کینبود، مقابلش مثل  يکردن گر چیسوال پ يبرا ینه، زمان خوب...که خودش خواسته  حاال

کج شد و  ياو به لبخند يلبها يشد، بعد گوشه  رهیخ يساکت به صورت گر يا قهیچند دق. انفجار نشسته بود

 :گفت

 ياوضاع رو برا زم،یمگه نه؟ در موردش فکر کن عز ،یکنیرو نم نکاریا گهیکه د يبهم قول بد ستیقرار ن"

 "بکن تویفقط ساکت باش و زندگ. که هست نکن ینیخت تر از اخودت س

 "خوب و کوچولو ؟ يمثل دخترها "

 "زن باهوش هیمثل "

 .تمام گذاشت  مهیدستش را به طرف او دراز کرد و دوباره حرکتش را ن دوباره

 "برم  گهیبهتره من د "

 "باشه "

 :تکان نخورد  شیاز جا یول

 "برم خوادیدلم نم"

 "يبر دیکه باباالخره  ""

 :سر داد و گفت يبلند ي خنده

 "نیدول ثیف یهست یزن سرسخت "

 "يهارد"

 "؟یدوستش داشت...  ستین یمن واقع يپس برا شناختمش،یمن اون مرد رو نم"

 "اره"

 .وقت به اون شکل نبود  چیکه تو رو دوست داشتم، ه ینه به اون شکل یول

 .گذاشت  ثیف يگونه  يدستش را واقعا دراز کرد و رو نباریزد، ا یبرق اهشیس يچشمها

 "مثل جادوگرت  يقرمز و چشمها يموها نیبا ا ،ینیدول هیمن  يبرا شهیتو هم"

 ثیف د،یبسته شدن در را شن يصدا یوقت. کاشت و رفت  ثیف يلبها يو ارام رو عیسر يجلو خم شد، بوسه ا به

وارد خانه اش شده و او را به در و  یرا داشت که طوفان نیحس ا. رها کرد یصندل يخودش را رو یبا اسودگ

 .دیتپ یقلبش هنوز داشت با سرعت م. دهیاطراف کوب وارید
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 . ینیدول هیمن  يبرا شهیهم تو

هرگز قادر  يبود که گر نیجمله برداشت کند ا نیاز ا توانستیکه م يزیتنها چ. عالم نبود فیتعر نیقشنگتر

قادر نخواهد بود نظر  دادیکه او انجام م يهر کار. را که امده بود ییا فراموش کند، جااو ر ينخواهد بود خانواده 

 :زمزمه کرد  يدرون ذهنش به گر. دهد رییرا درباره او تغ يگر

 "شهیهم.... مونمیعاشقت م شهیمن هم یول"

 

 کیاز  شیاو به مصاحبت ب یشگیواکنش هم نیا د،یلرزیفرمان م يداشت رو یرانندگ نیدر ع يگر يدستها

 نکهیقبل از ا. دادیاو واکنش نشان نم يبه رفتارها ثیاگر ف شدیراحت تر م زیهمه چ. بود نیدول ثیبا ف يا قهیدق

 .کند متمقاو نیاز ا شیچون نتوانست ب د،یاو را بوس دیایب رونیاز خانه اش ب

ان  ریز شد،یداشت متوجه م يگر یرده بود ولبا او بحث نک. از اطراف سوال نپرسد  گرینکرده بود که د موافق

در  ینام پارك مل: Grand Canyon( ونیگرند کن يبه اندازه  یبکر و وحش یعتیدنده، طب کیماسک ارام و 

 یدختر وقت کیبه عنوان .بلد بود  خوبدفاع کردن  یول کردیمبارزه نم دیاو شا. بود دهیخواب)  زونایار التیا

که  دهیرس یباشد، حاال که به سن دهیکش یسخت یلیخ دیبا رد،یبگ میخودش تصم يکوچکتر از ان بود که برا

 "عزم". منحرف کند رفت،یکه م یاو را از راه دادیاجازه نم زیچ چیبه ه ردیبگ میخودش تصم يبرا تواندیم

ودش جوان، صاحب کسب و کار خ نینچنیا یکه باعث شده بود در سن یلیلان بود، تنها د لیاحتماال تنها دل

 .باشد

که  ییاز انجا. برود کم بود  سکاتیکند تا از پر یرا راض ثیبتواند ف نکهیمسئله، احتمال ا نیدر نظر گرفتن ا با

 .که در انتظارش بود ندیسخت را بب ییروزها توانستیکند، م يدور ثیبه خودش اعتماد نداشت تا بتواند از ف

که  ییزد و با صدا ایبه اندر يلبخند.  دیلرزیدر دفتر الکس را فشار داد، م ي رهیدستگ یوقت کایمون يدستها

 :به گوش برسد گفت کنواختیداشت ارام و  یسع

 "ازش بپرسم امیامد گفتم ب ادمی يزیچ هیشهر بودم،  يتو دفترش باشه، تو دوارمیام"

 :با لبخند گفت ایاندر

برو تو ... رونیب ادیاالن م شوره،یه دست و صورتش رو مدار. امد شیپ قهیدق 5 بایتقر ته،یروز خوش شانس "

 "نیبش
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مادرش هم .است  ییبود که الکس در دستشو نیا انیب يدست و صورتش را شستن نوع مودبانه  دانستیم

بود  دهیوقت نشن چیاش ه یو دو سال زندگ یدر طول س. رفتیم ییالبته اگر دستشو.  زدیحرف را م نیهم

 ریپنهان و در غ کندر صورت مم یجسم يازهاین. توالت اشاره کند يبه واژه  میمستق ریغ ای میمادرش مستق

 .شدندیگرفته م دهیناد دیصورت با نیا

سبز  يبرگ ها.شد رهیدادسرا خ دانیشد و به م کیگذشت، به پنجره نزد یچرم ياز کنار کاناپه  کایمون

زمان داشت ظالمانه به . گرفتیرا م يبهار يگلبرگ شکوفه ها يداشت با سرعت هر چه تمامتر جا یتابستان

خود را  یعیطب يچرخه  د،خودشان بودن یکه مشغول زندگ ییبدون توجه به انسانها عت،یطب. کردیجلو حرکت م

 .کردیم یط

 :لب وارد اتاقش شد و گفت يرو يبا لبخند الکس

 "نجا؟یتورو اورده ا یچ "

 .شدیمطرح م شبیود داشت همان دوج يقبل با انها شام خورده بود اگر مورد کار شب

 کی بایتقر.خشک شد شیمهربان و گلو يخاکستر يبه چشمها. نگاه کرد  بایو ز فیبه ان صورت ظر کایمون

و حاال  دیایباالخره توانسته بود تا دفترش ب. تا با الکس حرف بزند دادیهفته بود که داشت به خودش جرات م

 .امدیدر نم شیصدا

 یرا در دست گرفت و به نرم کایاو کرد، در را بست و به سمتش امد، دست مون نیبه نگاه غمگ یاخم الکس

 : دیپرس

 "دل؟ زیشده عز یچ"

 يشده و تمام ان لحظات بودن با الکس ساخته  وانهید کردیوقت ها حس م یبعض د،یکش یقینفس عم کایمون

 یمعمول يروزها. رفتار الکس بود، نه در نگاهشوقت نه در  چیه يرابطه ا نیاز چن ينشانه ا چیه. ذهن اوست

 یکه ب یشگیهمان الکس هم رد،ک هیبه ان تک شدیکه م يکه کنار هم بودند او فقط الکس بود، همان شانه ا

واقعا مثل . اماده شود تیریمد يبرا يو او را به عهده گرفته بود تا گر يگر يتهایاز مسئول یسر و صدا بخش

 .بود گریبود که ان خاطرات نه مال انها، که متعلق به دو شخص د نیا

 کایمون نکهیبه ا کرد،یکه م ییعشق او و کمکها. او انها را ترك نخواهد کرد . شد  اداوریبه خودش . الکسه  نیا

. بود دهیاو ترس یبه لحاظ عاطف یول گفت،یبود که منطقش به او م يزیچ نیا. نباشد ربط نداشت ایبا او باشد 
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 نیرابطه اش با رنه دول ينبود که بتواند جلو يقو قدرقبال پدرش انها را ترك کرده بود، حتما عشق او به انها ان

 .که الکس را هم از دست بدهد نداشت  نیاو تحمل ا. ردیرا بگ

 : دیشده بود، پرس رهیت یکه از شدت نگران ییبا چشمها الکس

 "کا؟یمون "

 :نفس گفت کیدر  خواستیرا که م يزیرا بست و چ شیمهادهانش را قورت داد، چش اب

 "کنمیمک فن ازدواج م شلیمن دارم با م "

الکس  یهم فشار داد وقت يرا محکم رو شیچشمها کایمون. حکمفرما شد  نشانیسکوت ب قهیچند دق يبرا

تحمل کند و  نیاز ا شیرا نشکست، استرس انقدر در وجودش باال رفت که نتوانست ب نشانیسکوت ب

 .را باز کرد  شیچشمها

 .زدیمهربان، به او لبخند م یداشت با صورت الکس

 " گمیم کیتبر"

 :کرد  يبلند يو خنده  گفت

 "بهت بگم ؟ یچ یانتظار داشت "

 :ماتش زد، به او نگاه کرد و گفت  کایمون

 " دونمینم...نم  "

کالنتر مرد سرسخت و ... دیکنیرا ازدواج نمبودم که چ يمن نگران تو و گر ز،یبرات خوشحالم عز یلیخ "

 "هیخوب

 :را تر کرد و گفت شیلبها کایمون

 " ادیخوشش نم هیقض نیمامان از ا "

 :مسئله فکر کرد و گقت نیبه ا هیمکث کرد چند ثان الکس

 "کایحق تو هم هست، مون یخوشبخت... رهینذار جلوت رو بگ یاحتماال نه ول "

 "ناراحتش کنم خوادیدلم نم "

باهاش  یتونیکه م ییازدواج کن، تا جا شلیبا م...باهاشون روبرو بشه  دیهست که مادرت با ییزهایچ هی "

 "باعث ازارش بشه  نیدول ثیف يبه اندازه  تونهیباور کن، مسئله ازدواج تو نم. خوشبخت باش

 :بود  یمعن یحرف الکس ب نیشت، اخبر دا سکاتیپلک زد، مادرش از امدن ان زن به پر کایمون ن،یدول ثیف
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 "؟یچ نیدول ثیف"

 "بهت نگفته؟ يگر "

 "؟ گفتیم دیبا یچ...که واضحه نه  ينجوریا "

 :و گفت دیکش یاه الکس

کار ادامه بده دوباره همه  نیاگه به ا _ یمسائل خصوص_ دهیپرس یسوال م ياز اطراف داشته در مورد گا "

 "زهیر یاز ازدواج تو بهم م شتریمورد نوئله رو ب نیا کنه،یرو زنده م زیچ

؟  دهیپرس یپدر او از اطراف سوال م يدرباره  نیدول ثیف. خورده باشد یلیرا داشت که س یحس کس کایمون

هرگز  گرید کایمادر هرزه و ارزانش پدرش را از او گرفته بود و مون نکهیا. بود یکردن او کاف یعصبان يبرا نیهم

 .سرخ شد تینبود؟ صورتش از شدت عصبان یبود، کاف دهیاو را ند

 "به اون داره؟ یاصال چه ربط ده؟یپرس یچه جور سواالت"

بود من  دهیچون شن نجایهم امده بود ا روزید.  زهایچ نجوریبوده و ا یچه جور ادم نکهیا ،یسواالت خصوص"

امروز صبح متوجه شده اد مورگان رو هم  يگر ینداره ول يصحبت کردن با من مورد. بودم يدوست گا نیبهتر

 "سوال گرفته  ریز

 :زد ادیفر بایتقر کایمون

 "!شهره  ي عهیشا نیاون مردك ماش کرده؟یداشته از اد مورگان درباره بابا سوال م "

 :دست او زد و گفت يرو یبا نرم الکس

ا مورگان رو به تته پته انداخت و ت دیهم طول نکش هیده ثان ،یشناسیرو که م يگر...اونو داده  بیترت يگر "

 "مجبورش کرد خفه بشه

باور نداشت اد  یاو حت. شدیم کیسرد و تار اهشیس يچشمها. شدیواقعا ترسناك م تیهنگام عصبان يگر

از تصور ان صحنه لذت  هیچند ثان يبرا. اوردیهم دوام ب هیده ثان یاو حت تیمورگان توانسته باشد در برابر عصبان

 :فتالکس گ.شد یافتاد دوباره عصبان نیدول ثیف یگستاخ ادی یوقت یبرد ول

مطلع بشه ازهم  هیهم گفتم اگه مادرتون از قض يهمونطور که به گر یول کنمیرو درك م شیمن کنجکاو "

 "پاشه یم

 "! کنمیمن درکش نم یول "
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و  دیکش رونیب دستش را از دست الکس. من، چقدر اسان بود، برگشتن حس گم شدن، ترك شدن، درد  يخدا

 :برگشت 

 "کنه؟ کاریچ خوادیم ثیاد مورگان رو خفه کرده، با ف ،يگر "

به حال  میبودم که ولش کن نیاون دختر برگشت، من طرفدار ا یوقت یول یستیتو موافق ن دونمیم. دونمینم "

کنه  یزندگ خوادیکه دلش م ییاون دخترم حق داره هر جا کردمیاون نبوده، فکر م ریخودش، اتفاقات افتاده تقص

 "اونه ریو کامال تقص کنهیم يرو داره عمد نکاریا. فرق داره نیا یول.کنه  یزندگ قتیحق نیبا ا دیو نوئله هم با

 "رو بکنه نکاریمجبوره ا.... دهیاونم م بیترت يگر "

 "بتونه  ستمیمطمئن ن "

 "بکنه تونهیکارها م یلیخ تونه،یالبته که م "

نسبت  یکه چه حس میریاگه در نظر بگ ره،یفکر نکنم بهش سخت بگ...برات بگم  گهیجور د هیپس بذار  "

اون  هیعل يکار چیجذب اون دختر شده و ه يحواست به برادرت باشه، گر کمی کا،یشو مون داریب... بهش داره 

 " ستیدختر براش اسون ن

 يگر. کامال ملموس بود  شیرنگ صورتش برا دنیپر. حس کرد خون صورتش را کامال ترك کرد  کایمون

ان کابوس را دوباره  شدیظالمانه نبود؟ ظالمانه نبود اگر او مجبور م نیا ایجذب ان دختره شده بود ؟ نه، خدا

 تجربه کند؟

 یتا وقت. با الکس داد و از دفترش خارج شد، تحمل نگاه همدردانه اش را نداشت یدست.  دیبگو يزیچ نتوانست

 .رابطه اش را با او ادامه بدهد ستیقادر ن گریکه به الکس نگفته د اوردین ادیبود به  دهینرس انابیبه خ

که او  شدیانقدر ظالمانه م عاتیشا. کردیمادرش از غصه دق م خت،یریهم م يرو نیبا دختر رنه دول يگر اگر

او نگران شده بود  یطیشرا نیچن نیدر ا. کرد یتلخ يخنده  کایمون.اوردیسرش را باال ب شدیهرگز قادر نم گرید

 .خواهد کرد يچه فکر شلیمادرش در مورد م

 

 

 زدهمیس فصل

که او  دیام نیبه ا گرید يرا بعد از پله  يپله ا ثیف. ساختمان دو طبقه قرار داشت کی يپلزنت باال ياقا دفتر

احتمال . که تلفنش خراب بوده و در واقع او حالش خوب است دیام نیبه ا. باال رفت افت،یرا در دفترش خواهد 
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زود با  یلیو خ.  ردیبگ يگریتلفن د توانستیراحت م یلیبود خ نینچنیخراب بودن تلفنش کم بود، چون اگر ا

 .قبول کرده و او را فراموش کرده باشد يگرید يپرونده  دیاصال شا. شدیزنگ نزدن ان متوجه خراب بودنش م

 .را فراموش کند يزیپلزنت قادر باشد چ یپ سیشک داشت فرانس ثیف یول

تا  شدیشده، مانع م دهیکش يکرکره ها یبود ول يا شهیدر ش يبخش باال. در سمت چپ، در دفتر او بود  نیاول

ر در را گرفت و فشا ي رهیدستگ.مالقات با پلزنت امده بود، کرکره ها باال بود  يکه برا يروز.ندیداخل دفتر را بب

در گذاشت،  يباز هم در زد، گوشش را رو یول کندباز  شیدر را برا یانتظار نداشت کس. در بسته بود یداد ول

 .اتاق پشت در کامال ساکت بود

داخل  کیسرش را خم کرد تا از همان شکاف بار ثیشده بود، ف هیانداخت نامه تعب يبرا یکیدر شکاف بار يرو

 .پخش شده بودند نیزم يافتاد که رو یینامه ها لینگاهش به خ. دفتر را نگاه کند 

 .که چند روز است به دفترش سر نزده  دادینشان م نیزم يپخش شده رو ينبود، نامه ها نجایا

طبق .سالن قرار داشت، قدم برداشت  نییکه پا يبه طرف دفتر شدیم شتریو ب شتریکه هر لحظه ب ینگران با

 يو گفتگو پیتا يصدا توانستیم.منجز بود. م . در نوشته شده بود، دفتر وکالت هوستون  يکه رو يزیچ

 .انسانها را از داخل بشنود

دفتر  رشیدر واقع او وارد قسمت پذ.  لیپر از فا يبود کوچک و جمع و جور با قفسه ها يمنجز دفتر هوستون

داشت،  یبزرگ اریبس ياز انها اندازه  یکیکه  یو سه گل مصنوع دیسف يبود با موها یرزنیکه شامل پ

از کف تا سقف پر از  يبود به همان اندازه با کتابخانه ا یاتاق ند،یبب توانستیکه م ییتا جا ،یاتاق پشت.شدیم

 توانستیکه از موکل م يزیتنها چ. نشسته در حال صحبت با موکلش بود یمیقد يزیپشت م یمرد چاق. کتاب 

 .پس سر او بود ند،یبب

نکرد تا  سشیبستن در اتاق رئ يبرا یتالش چیه یانداخت ول ثیبه ف يزد و نگاه پرسشگر يالغر لبخند زن

 :شد کیباال انداخت و به او نزد يشانه ا ثیف. او و موکلش فراهم کند يبرا تیمحرم یکم دیشا

 یول رمیتماس بگباهاش  کنمیم یاالن چند روزه دارم سع. یپلزنت هستم، دفتر بغل ياقا يها يمن از مشتر"

 "کجا هستند؟ دیشما احتماال خبر دار... کنمینم داشیپ

 ادمیاسمش  ،یپ یس یس یم کینزد کیشهر کوچ هیمسئله رفت به  کی يبرا شیپ يهفته  کی باینه، تقر "

 "هنوز هم اونجا باشن نمیکیفکر م.  يزیچ نیهمچ هی ایبود  نزیفکر کنم پرک ست،ین

 "و من نگرانشونم ضهیقلبشون مر...روز بعد ترك کردن  کینه اونجا رو  "
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.  میباهم نهار بخور میو من عادت داشت اینیرجیزنش و دونستم،یالبته م. اصال به فکر قلبش نبودم ... زمیاه، عز "

 يسر هی دیوقت به فکرم نرس چیه یپلزنت بهم گفته بود، ول يدر مورد قلب اقا. بود  زیمرگش واقعا غم انگ

 "زنم بهش ب

 : دیرس یپ يرفت سراغ دفتر تلفن، ان را باز کرد تا به صفحه  عیسر

کنه  یقاط یخصوص یکار رو با زندگ ادیخوشش نم...نشده  ویتلفن س يخونه ش، تو حافظه  زنمیاالن زنگ م "

" 

 نیهم يموفق نشده بود برا یکند ول دایخانه اش را پ يزنگ زده تالش کرده بود شماره  118قبال به  ثیف

 . دیایمجبور شده بود به دفترش ب

خبر  یبره و به کس ییکه جا ستین ينجوریا سیفرانس.منم نگران شدم  گهیدل االن د زیاه عز ده،یجواب نم"

 "نده 

 "رم؟یتلفنتون رو قرض بگ شهیم...زنگ بزنم  مارستانیبهتره به ب "

زنگ  یالبته اگه کس. رنیباهامون تماس بگ نتونیراحت م یلیها خ يمشتر میما دوتا خط تلفن دار ز،یالبته عز "

 "تا من بتونم باهاش صحبت کنم  یقطع کن خوامیزد ازت م

 ستیرا باز کرد و سراغ ل واورلئانین يها شکر کرد و کتاب راهنما یجنوب يدل خدا را به خاطر مهمان نواز در

 .شروع به گرفتن شماره ها کرد عیپس سر. بود که انتظارش را داشت  يزیتر از چ یطوالن. رفت  مارستانهایب

. نشده بود رشیپذ یمحل يمارستانهایکدام از ب چیپلزنت در ه ياقا. بعد خسته تلفن را قطع کرد ي قهیدق یس

 اما کجا؟.شده باشد  يبستر يگرید مارستانیدر ب دیشده باشد، با ضیمر سکاتیاگر هنگام بازگشت از پر

 لیرو ياگر گا.فکر کند يزیچ نیچن نیبه احتمال ا یحت خواستینم ثیف. او افتاده باشد  يبرا یاتفاق نکهیا ای

را ناراحت کرده  یمسئله احتماال کس نیباشد، ا دهیپلزنت هم در مورد او سوال پرس يالرد کشته شده باشد و اقا

بود  ثیف ریمهربان افتاده باشد، تماما تقص رمردیپ ان يبرا یاگر اتفاق. اتفاق حالش را بد کرد نیتصور ا یحت....

فرار نکرده، در  يرنه گفته بود با گا نکهیبجز ا یمدرک چیبه عالوه ه.کشانده بود هیقض نیاو را به ا يکه پا

 .دست نداشت 

روبرو  يپلزنت با قاتل گا ياقا نکهیها از احتمال ا یلیباشد، خ انیدر م یکه قتل کردندیشک نم یها، حت یلیخ

و در  دهیکش رونیشب از تختشان ب مهین کیوقت در  چیها ه یلیخ نیهم یول.  دندیترس یباشد هم نم شده

ان شب  یول. بود ینیب شیقابل پ دند،نشده بو دیناپد يرنه و گا یتا وقت ثیف یزندگ. کثافت پرت نشده بودند
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. را تجربه نکرد  تیهرگز ان حس امن گرید ثیبعد از ان شب ف. از دست داد یاعتمادش را به ثبات زندگ ثیف

 گریحوادث بد، بعد از ان شب، د. شده بود داتیبعد از ان شب پرده کنار رفته بود و متوجه تمام خطرات و تهد

را  یهنگام مرگ دست اسکات. افتندیوجود داشت تا اتفاق ب ییباال اریدرصد بس. احتمال نبودند  کیفقط  شیبرا

 .افتاد یبد اتفاق م يزهایکرده بود، بله، چ ییدر سردخانه شناسارا  یجسد کل...گرفته بود 

 :دیبکند پرس يکار ثیکوتاه قد انگار که انتظار داشته باشد ف یمنش

 "؟یکن کاریچ يخوایحاال م "

 "دمیم يگزارش مفقود "

شده بود، ان  بیشده بود، غ بیغ يکه گا یپلزنت به همان سرعت ياقا.دیبود که به ذهنش رس يزیتنها چ نیا

درخواست  يبرا یمدرک چیه. نبود  یبود؟ اصال شدن یتصادف نیا کرده،یسوال م يداشته در مورد گا یهم وقت

 يرد کردن گزارش مفقود ندبک توانستیکه م يکار نیقتل در دست نداشت و بهتر کی يبرا قاتیشروع تحق

 .باشد قاتیشروع تحق يبرا يجرقه ا توانستیم نیحداقل ا. بود

که  یگروهبان.کند شیدایاشتباه باالخره موفق شد پ چیدو پ بایو بعد از تقر دیپاسگاه را پرس نیکترینزد ادرس

اتفاقات افتاده  فیبعد در حال تعر ي قهیچند دق. کرد یینشسته بود او را به بخش مورد نظرش راهنما زیپشت م

 .خودش را عالقمند نشان دهد کردیم تالشبه تن داشت و  يبازپرس خسته بود که کت و شلوار کهنه ا کیبه 

 : دیگرم شده بودند پرس یکم ثیف دنیکه از د ییبا چشمها)  Ambrose(امبروس  بازپرس

 "از اونجا رفته بودند، اره؟ یول نیکه اقامت داشتن زنگ زد یشما به اون هتل "

 "نبوده لشمیکمد گذاشته بوده و وسا يرو رو دهایکل گهیم ده،یپلزنت رو ند ياقا يمتصد "

 "پول هتل از قبل حساب شده بوده؟ "

 .کرد دییبا تکان سر تا ثیف

 ده،یرو ترك کرده ند سکاتیپر یرو از وقت شونیکس ا چیه م،یبذار چک کن.  ستین نیدر ا يعاد ریغ يزیچ "

 " ضهیو قلبش مر ده،یخونه رو نم يدفترش پر از نامه است و جواب تلفنها

 :را تکان داد و ادامه داد سرش

 "...نه اما،  ای کنمیم دایپ یچ نمیخونه اش بب رمیمن م"

تا  رمردیاما احتماال قلب پ: که  کندیفکر م نیاو احتماال به ا دانستیم ثیف.  زدیدر صورتش موج م يهمدرد

د و او انجا نبوده باشد تا دستش پلزنت مرده باش ياقا نکهیاز ا.افتاد  یاز ناراحت ثیف يشانه ها.حاال از کار افتاده 
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را چک کرده بود  مارستانهایب ریاخ مارانیب ستیل. بود فرشرکت کند، متن شیدر مراسم خاکسپار یحت ای ردیرا بگ

خودش از وضع بد قلبش اگاه بود و خودش را اماده کرده . بود دهیقبل نپرس يهفته ها مارانیدر مورد ب يزیچ

چندان هم  مردیاگر او به ان شکل م یول شدیالبته که ناراحت م ثیف. ونددیمنتظر بود به همسرش بپ یحت. بود 

را  ثیف يزیاز هر چ شتریب نیا. کردینم دایکه بازپرس او را پ شدیشروع م یوقت یدر واقع کابوس واقع ،بد نبود

 .هم وجود نداشت که بفهمد چه برسر او امده یچون راه ترساندیم

 .اورد و به طرف بازپرس گرفت  رونیتش را بکار ثیف

. بهشون عالقه داشتم یلیخ یول شناختمیرو نم شونیا ادیمن ز.  نیلطفا بهم زنگ بزن نیکرد دایپ يزیاگه چ "

 "بود یواقعا مرد مهربون

 . دیپلزنت از فعل گذشته استفاده کرده و به خود لرز ياشاره به اقا يترس متوجه شد برا با

 :و گفت دیکارت کش زیت يکارت را گرفت انگشتش را به لبه  امبروس

 "کردنیم قیتحق یچ يداشتن رو قایدق شونیا... يازتون بپرسم خانم هار دیهست که با يزیچ هی"

 :را گفت قتیاز او بپرسد، پس حق یسوال نینچنیکه ا دادیم احتمال

کنن، اگه  دایلزنت خواسته بودم اونها رو برام پپ يمادرم با معشوقه اش فرار کرد، من از اقا شیدوازده سال پ"

 "بتونن

 "کردن؟ دایو پ "

 "که من باهاشون صحبت کردم يبار نینه تا اخر "

 "ن؟یصحبت کرد یک "

 "رو ترك کنن شام خوردم  سکاتیپر نکهیباهاشون شب قبل از ا "

 "ده؟یرو د شونیا یبعد از اون شب کس "

 "دونمینم "

 "حالشون خوب بود؟ رفتیداشت م یوقت "

 "پلزنت درست بعد از شام رفتن يمهمون ناخونده داشتم و اقا هیمن اون شب .  دیرسیبه نظر که خوب م "

 "ده؟یکه اونو د نینبود یپس شما تنها کس"

 :گفت  یبا لبخند کم جان ثیف
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 "نه "

 "بودن ؟ یمهمونتون ک نیا "

 "منو بخره يخونه  تونهیم نهیامده بود بب. الرد  لیرو يام، گر هیهمسا "

واقعا داشت در  ثیف.  رندیگیشکل م افتندیکه در اطراف م یدر واقع از اتفاقات قیفوق العاده بود که حقا چقدر

 .کردیم دایاب بود، مهارت پ ریز خیان مثل کوه  يمانده  یکه باق یرا نشان دهد در حال قیاز حقا يذره ا نکهیا

 "الرد لیرو يگر "

 :زد  یرا تکرار کرد و با شناختن ان چشمانش برق ينام گر بازپرس

 "کرد؟یم يفوتبال باز lsu يبرا شیدوازده سال پ ایکه ده  ستین يالرد لیرو يهمون گر نیا"

 "بله خودشه... شیسال پ زدهیس بایتقر "

ون خونتون رو به ا نیدار یعنیخوب  ان،یبه حساب م يکله گنده ا يادمها التیالردها اون بخش ا لیرو "

 "ن؟یفروشیم

 "من قصد فروش ندارم یبخره ول خواستینه، اون م "

 "روابطتون باهاش خوبه ؟ "

 "قاینه دق"

 "همم "

. جنوب بود  نجایا.لبش باال رفت  يگوشه  يکرد، با لبخند شیتماشا هیچند ثان ثیف.  دیرسیم دینظر ناام به

 .مهمتر بود شانیبرا یدانشگاه نیهر چقدر هم که عالقه داشته باشند، مسابقات ب يمردم به فوتبال حرفه ا

 "بخرم تیمسابقه اش بل يتماشا ينبودم که برا کیاونقدر باهاش نزد"

 :با لبخند پاسخ داد و گفت ثیرا باال انداخت به لبخند ف شیشانه ها مرد

 " دیارزیبه امتحانش م "

 .ندارد  دنیپرس يبرا ینشان داد که سوال نگونهیشد و ا را روي میز گذاشت، بلند خودکارش

 "خونه؟ نیگردیبرم نیدار ای دیمون یم نجایشما ا...پلزنت بکنم  ياقا يبرا تونمیم کاریچ نمیبب "

 "نه ای کنمیم داشیپ نمیفقط امده بودم بب نجایخونه، ا گردمیبرم "
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. به بدنش ندهد یبلند شد، به زور خودش را کنترل کرد تا کش و قوس اهشیس یصندل ياز رو یقدردان با

 .او گذاشت  يبازو يبازپرس دستش را رو

 "مهیترح يها یچک کنم اگه دیکه با ییجا نیکه اول یدونیم"

 :او زد و گفت يبازو يارام دوبار رو. کرد دییلبش را گاز گرفت و با سر تا ثیف

 "کنمیخبرتون م"

فقط . نبود  ادیکرده بود، ز هیکه در دوازده سال گذشته گر یتعداد دفعات. کرد هیگر سکاتیا پررا ت رشیمس شتریب

 يبرا ییجا شیوقت در زندگ چیه. ردیپلزنت باعث شده بود قلبش درد بگ ياما مرگ اقا.  یو کل یاسکات يبرا

 .را داشت نهایانتظار بدتر شهیاو هم. نبود ینیخوشب

 امهایاز پ یکیرا چک کرد،  شیامهایبالفاصله پ د،یبه خانه رس یوقت. از قبل کارش را شروع کرده بود  امبروس

 :از طرف او بود 

ها هم  هیباز نشده، همسا ياونجا هم پر بود از نامه ها. ازش نبود  يپلزنت رو چک کردم، اثر ياقا يخونه "

 "کنمیکردم خبرتون م دایپ يزیاگه چ گردمیبازم م...نکردم  دایهم پ یمیترح یاگه چیه.  دنشیند یچند وقت

البته اگه .  دهیند سکاتیکس او را بعد از ترك پر چیه.انداخت نیکلمات بارها و بارها در سرش طن. نبود  انجا

دوازده سال . را کنار زد يو زار هیخالص درونش شروع به رشد کرد و گر یخشم.را ترك کرده باشد سکاتیپر

پلزنت  يشدن اقا دیناپد دانستیم ثیف. گرفتیم یکرده بودند که هنوز داشت قربان ییخطا يمادرش و گا شیپ

شدن  بیبود که باعث غ یاز اتفاقات یاو بخش یبه رنه ندارد چرا که اصال از وجود او خبر نداشت ول یربط چیه

 .پلزنت شده بود

. مادر بزرگش را گرفت  يشم تلفن را برداشت و شماره با خ. دنباله رو افکارش بود  شهیاعمالش هم ث،یف يبرا

 .خانه نبودند. شد  دیجوابگو نبود، ناام یکه کس یانیپا یزنگ ب يبا صدا

مادر بزرگش، که پشت تلفن رنه را  يشکسته  يصدا. زنگ زد گریجواب بدهد، چهار بار د یکس نکهیاز ا قبل

 : دیکه پرس دیبه گوشش رس نهیرنه در پس زم يصدا.  دیشن کردیصدا م

 "ه؟یک "

 "کهیدخترت، کوچ "

 "ستمیبگو من ن....باهاش حرف بزنم  خوامینم "



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Parizad17: مترجم  -هووارد  ندایل  –بعد از آن شب 

wWw.98iA.Com ١٩٣ 

مادر بزرگش که در حال بحث با رنه بود، چشمانش  يصدا دنیبا شن. تلفن را در دستش محکم فشار داد یگوش

 :بسازد و گفت يمنتظر نماند تا مادر بزرگش بهانه ا. تنگ شد

 " گمیم سیبه مامان بگو اگه باهام حرف نزنه، به پل"

 توانستیبلوف م نیواکنش رنه به ا. بلوف حساب شده کی یبلوف بود، حداقل حاال، ول کیحرفش  نیواقع ا در

پنهان کردن نداشته باشد، بلوفش کارساز نخواهد بود  يبرا يزیاگر مادرش چ.او روشن کند  يرا برا زهایچ یلیخ

 _ه باشد اما اگر داشت

 :بحث باال رفت  يسکوت حکمفرما شد و بعد دوباره صدا يا هیچند ثان امش،یاز بازگو شدن پ بعد

 "داره؟ سیبه پل یچه ربط نی؟ ا یثیف ،یزنیحرف م یدر مورد چ يدار"

 .از اندازه شاد و سرزنده بود  شیب شیصدا تن

 "...مامان  زنمیالرد حرف م لیرو يدارم در مورد گا"

 "دمشیمن که بهت گفتم ند ؟یرو تمومش کن يگا يمسئله  نیا شهیم "

 :نرم تر گفت ییکنترل کرد و با صدا یدلشوره اش را کم ثیف

 "اون مرد افتاده يبرا یاتفاق یتو رفت نکهیبعد از ا کنمیفکر م یول کنمیمامان، من حرفت رو باور م دونمیم "

هم سفت و  س،یادم خس کی فیوگرنه دهانش از کمادرش اجازه نداد احساس کند به او هم مضنون است  به

 .شدیسخت تر بسته م

دماغت  گهید ،یواقعا باش یباهوش هست یکنیکه فکر م ياگه توام اونقدر دونم،ینم یچیمن در اون مورد ه "

 "یکنیرو تو کار مردم نم

 "مامان؟ يدیرو د ياون شب کجا گا "

 " ينگران اون مرد نقدریتو چرا ا دونمیمن نم "

 :ادامه داد  يکامال جد ییبا تن صدا و

اون  یول... نطوریشما بچه ها هم هم...بود  نیاالن من وضعم بهتر از ا کرد،یکه الزم بود بکنه، م ياگه کار"

 "نداره یتیاهم گهیخوب، االنم د _بشه  لیاز دانشگاه فارغ التحص يمنتظر بود گر نداخت،یعقب م شهیهم

 "ش؟یدید يا گهید يجا ایهتل  یباهاش رفت "

 :و گفت  دیکش یینفس پر صدا رنه



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Parizad17: مترجم  -هووارد  ندایل  –بعد از آن شب 

wWw.98iA.Com ١٩٤ 

. يبدتر) سگ بولداگ، به سگ جنگجو مشهور است :  bulldog(از بولداگ  يدیم ریگ يزیبه چ یوقت"

 يخوایرو که م يزیهر چ يمصمم بود شهیهم.  يدنده تر بود کیمن  يبچه ها ياز همه  شهیتو هم ،یدونیم

 یفضول دنبالبرو ! زنهیپدرت احتماال کتکت م یدونستیم یوقت یحت ،يبر يخوایرو که م یو راه يریبگ

 " رهیگیاصال مثل پدرش اسون نم يگر یتا متوجه بش کشهیطول نم یلیکردنت، خ

ان شب هر .  دیکش یگذاشت و نفس لرزان شیرا سر جا یگوش.شد  یرنه تلفن را با صدا قطع کرد، عصبان یوقت

بکند که دلش  يرنه را مجبور کند، کار توانستیکه م يزیتنها چ.که افتاده باشد، رنه از ان خبر داشت  یاتفاق

 نکهیا يبرا. صحبت کند سیبا پل ثیف خواستیبوده که دلش نم يزیحتما چ. منافع خودش بود  خواهد،ینم

 .بکند يمجبور بود کار رد،یرا بپذ نیمجبورش کند ا

و رنه دنباله رو سنت  يچرا گا. باشد  یتابستان يالیو دیفکر کرد، البته که با با خودش.  یتابستان يالیو

بود، درست مثل تمام خاطرات  نیریتلخ و ش الیدر مورد ان و ثیو قرار در متل، نبودند؟ خاطرات ف هاییکایامر

سرگردان  يخاطرات ان دختر بچه  نکاریا.  ندیرا دوباره بب الیان و خواستیدلش نم. الرد لیرو يمربوط به گر

لحظه هم که  کی يتا برا زدیدرختان پرسه م انیکه ساعتها م يدختر بچه ا.  کردیزنده م شیدر جنگل را برا

و  دندیخندیکه م کردیو دوستانش را تماشا م يو گر دیکشیدراز م غهایت يشکم، رو يبه رو. ندیرا بب يشده گر

 .احمق  يدختر کوچولو... احمقانه  ياهایرو.  ونددیبه انها بپ يروز دیشا که کردیم ياپردازیرو. کردندیشنا م

را از شدت خشم  شیدستها. اش شد چهیفکر کردن به ان روز باعث دلپ یحت.  يندزیو ل يگر دنیان اتفاق، د و

زن  کیبا  يفکر کند که گر نیبه ا یحت خواستیزن شده بود، دلش نم کیو حسادت مشت کرد، حاال که 

 .انها  دنیرابطه دارد، چه برسد به د

 يفرانسو يندزیاو را که با ل یمخمل يهنوز صدا.داشت  ادیهنوز ان روز را به  ثیف یسال گذشته بود ول پانزده

 .دیشنیم زد،یحرف م

برقرار  رابطه ثیبا ف کردیتالش م يبود، گر یعدالت یبود؟ ب دهیبوس واورلئان،یچرا او را ان روز در ن! به او  لعنت

بود ؟ چرا چاق نشده  ختهیسالها نر نیپر پشت در طول ا يچرا ان موها. استفاده کند  ثیف هیکند و بعد، از ان عل

از  فتریتر و ظر یعضالن ی؟ چرا حت شدیشکم بسته م نا ریز قایکه دق يبرامده و کمر بند یبود ؟ با شکم

کند ؟ حداقل به ان  ریینتوانسته بود تغ ثینکرده، چرا خود ف ریی؟ اگر او تغ کردیم يبود که فوتبال باز ییروزها

وار  وانهیقرار دهد ؟ حداقل به ان اندازه که قلبش در حضور او د ریتحت تاث انهینتواند او را وحش ياندازه که گر

 .نزند 
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صرف  را شیبود که ساعتها، هفته ها، ماه ها از دوران کودک یکوچک ي فتهیعوض او هنوز ان دخترك ش در

 کیقهرمانش  نکهیا دنیفهم یحت. قهرمانش  ي هیثان کی دنیدر جنگل کرده بود محض د دنیدراز کش

 .دردناك رها شود  یدلبستگ نیاست هم کمک نکرده بود تا از شر ا یلعنت يحرامزاده 

انجا . احمقانه اش را، ان جا گذرانده بود  یکودک يکه روزها يبرگردد، به صحنه ا الیبه ان و خواستینم دلش

 .زیچ چیه....کند ؟ ان هم بعد از دوازده سال  دایپ توانستیچه م

شک نکرده بود که احتماال  یکس.نکرده بود  یکند، بررس یبررس توانستیکه او م یانجا را با چشم یکس یول

 .را انجا گذرانده  شیساعات زندگ نیالرد اخر لیرو يگا

و برگشتن از انجا، او خسته و گرسنه  واورلئانیبه ن یبعد از ساعتها رانندگ. شد  یاز دست خودش عصبان ثیف

داشت با  یول. به انجا برود خواستیدلش نم.  امدیپلزنت، داشت از پا در م ياقا يبرا یاز شدن نگران. بود

اگر قرار . است  يرا رفتنش ضرورچ هک کردیخودش را قانع م یمنطق لیو با اوردن دال رفتیخودش کلنجار م

 . دیدرخشیعصر با قدرت داشت م دیکه هنوز خورش یتا وقت رفت،یحاال م نیهم دیبود برود با

 .زد رونیرا برداشت و از خانه ب دشیکل

 يجاده از طرف خانه  کی. کردیاستفاده م یسالگ ازدهیبود که در  یرفتن به انجا همان راه يراه برا نیبهتر

 یاراض ،یکنجکاو کودک يبه لطف روزها. از ان استفاده کند توانستینم یوجود داشت ول اچهیالردها تا در لیرو

که بزرگ  ییجا شان،یمیقد يخانه  کیدنز ییتا جا.  شناختیکف دستش خوب م يالردها را به اندازه  لیرو

نشست، فرمان  نیهمان جا داخل ماش. ردترمز ک.  ندیبتواند خانه را بب نکهیقبل از ا یول. کرد یشده بود، رانندگ

احتماال حاال با گذشت زمان فرو . شود کیکند تا به خانه نزد ینتوانست خودش را راض.را محکم فشار داد 

 خواستیدلش نم.  ندیان خانه را بب خواستیدلش نم. کردیموضوع خاطرات ذهن او را پاك نم نیاما ا. بود ختهیر

 .خاطرات ان شب را دوباره از نو زنده کند 

 یکل يبرا ،یاسکات يبرا. شد  شیاش از درد باد کرد، راه تنفسش را بست و باعث سوزش چشمها نهیس وسط

 .نکرده بود هیخودش گر يبرا چگاهیبعد از ان شب ه یکرده بود ول هیپلزنت گر ياقا يبرا یحت

هم داشت از  يطور نیهم. انداختن شام نداشت  ریز به تاخبج يسود چیکار ه نیکردن در انجام ا دیترد

علفها در دو طرف .دامنش انداخت بیرا داخل ج دیدرها را قفل کرد و کل. شد  ادهیپ نیاز ماش.مردیم یگرسنگ

موانع رد شود  يدر طول جاده چند بار مجبور شد از رو. ان را پوشانده بودند بایجاده انقدر رشد کرده بودند که تقر

روبرو شد ان را  يبرداشت تا اگر با مار یچوب. اسان تر شد  شیراه رفتن برا دیبه جنگل رس نکهیبه محض ا یلو
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اموس مست  یکرده بود، وقت يانجا باز. او در جنگل بزرگ شده بود . دیترسیدهد، اگر چه اصال از مار نم يفرار

 .شده بود میدر ان قا زدیو همه را کتک م کردیم

 دیکش قیعم یو نفس ستادیا هیچند ثان يبرا.بهار  يو قدرتمند، همراه با بو زیتم. مشامش را پر کرد ییاشنا يبو

 ییطال يبرگها همراه با بو يتازه  يبو ن،یرنگ زم يو قهوه ا زیتم يبو. چشمانش را بست تا تمرکز کند. 

رنگ  ییتند طال يبو نیز ابود ا یبیکتر يگر يبو. دیبه خودش لرز یاخر کم يبا شناختن بو. رنگ کاجها 

 زیانگ جانیلذت ه ،يگر دنید دیام: بودند يگر اداوریجنگل همه  يدر ذهن او بوها. چشمانش را باز کرد .

 . دنشید

او را از ذهنش دور کند، احتماال خودش را در انتهاي جنگل در  توانستیاگر نم. عزم شروع به حرکت کرد  با

 .باز خواهد گشت  شیکامال به کودک.  افتیها دراز کشیده خواهد  غیت يحالی که رو

 يرا رو رشیزمان، تاث. کرده بود  رییجنگل هم تغ. قهیدق ستیب بایتقر. نبود  یهم طوالن ادیز اچهیتا در رشیمس

 ینیزم از يخبر.مجبور شد چند مانع را که قبال انجا نبودند، دور بزند.جنگل هم درست مثل انسانها گذاشته بود

 .شناختیجلد م ترکف کی یهنوز راهش را به خوب ثیف ینبود ول شناختیکه او م

 توانستیاز همان جا م.از پشت، سمت راست .شد کینزد الیبه و شد،یوارد م شهیکه هم يا هیاز زاو درست

و حاال از اینکه جاگوار  ندیرا انجا بب يشورلت نقره ا کردیدعا م یزمان. ندیرا بب یقیقا ياز خانه  یاسکله و بخش

خدا را شکر کرد که . دار بود  یمعن یلیخ شدیم دایپ يگر ياگر سر و کله .خوشحال بود  د،ید یرا انجا نم

 .و شنا ندارد  يریگیماه يبرا یمشغول تجارت است و مثل گذشته زمان

 یمیقد یا نگه داشته بود ولهنوز ان را سر پ يخراب نشده بود، گر. ندیهم بب الیو يگذر زمان را رو توانستیم

ان  ال،یدارد که و یدرخشش کنند،یکه انسانها مرتب از ان استفاده م يزیچ.  دیرسیمتروکه به نظر م. شده بود 

 کی بایکه تقر دادیهرز باغ نشان م يحاال علف ها یکوتاه بود ول شهیان زمانها چمنها هم. درخشش را نداشت

که  ییاز اشغالها شدیپر م الیبه عالوه ان موقع ها اطراف و.  گذردیکه کوتاه شده اند، م يبار نیاز اخر يهفته ا

 .نبود داشت،یرا زنده نگه م الیاز جنب و جوش انسانها که و ياثر چیبود وه زیحاال تم یول ختندیر یانسانها م

 وانیدر ا. بود دهیرا د يندزیو ل ياز انها باال رفته و گر یکه زمان ییشد، همان پله ها کیعقب نزد يپله ها به

بود  ییاشنا يصدا. صدا باعث خنده اش شد  نیهم. ان را باز کرد، در جر صدا داد  یوقت. بسته نبود  يا شهیش

 .انداخت  یم شیهایکودک ادیکه او را به 
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و  يالپردازیپر از خ. لذت بخش بود  شیان برا شتریب.نداشت  یوحشتناک یها او کودک یوجود تمام ان سخت با

رفتنش به نهر و گرفتن خرچنگ با . کردیکه صرف کشف جنگل م يادیبه خصوص ساعات ز.  شیها يفانتز

تازه داشت،  يهوا یوقت دوچرخه نداشت ول چیاو ه. پوست نازك برگها مقابل افتاب  یبررس ،یدست خال

او . ان، داشت  ریها و حشرات زشمارش مورچه  يرا برا دهیپوس يبرگرداندن کنده ها جانیداشت، ه یاسمان اب

و  ریخودش ت يکرده برا دایرا پ يریبار نوك ت کی. از بوته ها کنده و خورده بود میرا مستق یوحش يتوت ها

که بتواند در مواقع بد،  کردیفراهم م یقدرت شیبرد، برا یم يکه از تمام ان کارها یلذت.کمان درست کرده بود

 .را تحمل کند هایسخت

تابستان، چند  يبایز يلذت بردن از شبها يان موقع ها برا. به در پشت، صدا داد دنیتا رس شیپاها ریز وانیا

از نوجوانان پر سر و صدا و  يخبر گریانجا د. بود یحاال خال یول دادند،یقرار م وانیا يراك رو یصندل

 دهیرا د يو گر يندزیاز ان لکه  يا رهبه طرف پنج. نبود گذاشتندیقرار م گرانیکه دور از چشم د یبزرگساالن

و  ستادیهمان جا ا يا قهیچند دق.ان را پوشانده بود یاز گرد و خاك کف چوب يا هیال. بود یاتاق خال. بود، رفت 

 .شد  شیهایکودک ياورد و محو جادو ادیرا به  یتابستان يگذشته  يان روزها

. پا نگذاشته بود الیوقت داخل و چیاو ه. در باز شد، تعجب کرد یوقت. و در عقب را امتحان کرد برگشت

 يقدم داخل اشپزخانه گذاشت و با کنجکاو. بود وانیکه تا به حال قدم گذاشته بود، ا ال،ینقطه به و نیکترینزد

 يها میانها پر بود از س یخال يجا.  ودهاجاق گاز ب کیو  خچالی کیدر ان اشپزخانه،  یزمان. دییاطراف را پا

 .کردیپژواك درست م یخال طیدر ان مح ییهر صدا. برق 

 يزکاریکه تم يبار نیاز اخر دیرسیبه نظر م یموش نبود ول ياز بو يخبر. بود  زیتم یکاف يجا به اندازه  همه

المپ  کی یکدام از انها، حت چیکرد، متوجه شد ه یرا بررس گرید ياتاقها یوقت. گذشتیم يشده، چند هفته ا

بودند،  یکمدها را نگاه کرد، خال. انها نبود رد يگرید زیچ چیه ،یاتاق خوابها، بجز کمد کوچک. هم نداشتند یخال

 .بود یکامال خال الیو. چوب لباس هم انجا نبود  کی یحت

 چیه.کند دایوجود نداشت که او بخواهد پ يزیچ چیبود ؟ مهم نبود، ه ياتاقها مال رنه و گا نیاز ا کی کدام

اگر . در مورد ان خانه وجود نداشت  یمشکوک زیچ چیه. جسد را در ان پنهان کرد، نبود کیه بتوان ک ییجا

با خودش فکر کرد با وجود . رنگ شده بود  یحت ایشسته  ایجارو شده،  شیهم وجود داشته باشد سالها پ یمدرک

الردها قرار داشت و  لیرو یدرست وسط اراض نکهیبه خاطر ا دیشا. پر از ولگرد نبود  الیو نیباز چرا ا يدرها

 .کردیاطراف رفت و امد نم یکس
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انجا امده بود تا خودش را . کند  دایپ يزیاگر چه انتظار هم نداشت چ. نکرده بود  یرا بررس یقیقا يخانه  هنوز

به طرف در جلو . پلزنت افتاده، کرده  يو اقا يگا يکه برا یاتفاق دنیفهم يقانع کند او تمام تالشش را برا

دار نسبت به خانه  هیزاو یو اسکله کنار هم به شکل یقیقا يخانه .شد و به طرف اسکله رفت  وانیوارد ا. رفت 

رشد  اهانیگ شینسبت به دوازده سال پ. قرار داشت  یقرار داشتند و درست کنار انها، در سمت چپ باتالقکوچک

 شتریب يا هیبزرگ شده بودند و سا اچهیدر اطراف در دیدرختان کوچک ب.محوطه را پوشانده بودند  يکرده و رو

حاال، بوته ها  یبود ول تیقابل رو اچهیکاملی از در يقبال منظره . کرده بودند  جادیداشت، ا ادیبه  ثیاز انچه ف

 .بودند  دوانده شهیر اچهیدر زیو علف ها از فرصت استفاده کرده در خاك حاصلخ

اب،  يمحسوس رو يبود باد یروز ارام. ان رفت  يتا انتها ثیف. شده بود ياسکله هم خوب نگهدار از

بود که دلش  یگرم ياز ان روزها یکی. زدیو تر م کیتمیر يکه به اسکله ضربه ها کردیدرست م ییموجها

رنگ اسمان  یاب ي نهیس يرا رو دیسف ياسکله دراز بکشد و عبور ابرها يبه پشت همان جا رو خواستیم

 ییو صدا دیپر رونیاز اب ب یماه کی ،یکیدر ان نزد ییجا. پرندگان در حال اواز خواندن بودند . تماشا کند 

 يرو يبا شاد یرنگ دیقرمز و سف قیان طرف تر، سمت چپ، قا یکم. کرد که سکوت اطراف را بهم زد  جادیا

بود که  یمعن نیبه ا يریگیماه قیقا کی وجود. برگشت، چشمانش از ترس گرد شد . کردیاب داشت حرکت م

. پنهان بماند  ثیف دیباعث شده بود از د یقیقا ياسکله و خانه  هیکه، زاو یکس.  کردیم يریگیداشت ماه یکس

نگاه  کردیحرکت م یاب داشت به ارام يکه رو قیشده باشد، به قا رهیکه به چوبه دار خ یبا چشمان محکوم

الرد  لیرو يکه گر یسمانیر.  شدیم دهیکش یقیقا يداشت به سمت خانه  سمانیر کیکه با  یقیقا. کرد 

 . کردیتنگ شده او را تماشا م یینشسته بود و با چشمها قی،یقا يخانه  گرید يانتها

با ترس فکرش را به کار  ثیف.فاصله انداخته بود به هم نگاه کردند  نشانیکه ما ب یاب يچند لحظه از رو يبرا

از شدت  کردیعمل م زیت یلیمغزش که معموال خ یگشت ول يحضورش در انجا، دنبال بهانه ا يانداخت، برا

ان  انیاز م. هم انجاست  يبود گر دهیدبرگشته و  یاو فکر کرده بود انجا تنهاست ول.شوك از کار افتاده بود 

 گریداشت، د اجیروبرو شدن با او احت ياو به تمام توانش برا.  شرتیبدون ت ي؟ ان هم گر يهمه ادم، چرا گر

بودند،  ختهیر شیشانه ها يباز که رو ییان هم با موها ،يفراخ بدون لباس گر ي نهیاز پس، س توانستینم

 . دیایبرب

 شجاعت روبرو شدن با او، فرار را يبه جا.به سمت اسکله  قیقا دنیشروع کرد به کش عیسر یبا حرکات يگر

را رها  قیطناب قا يگر. کرد  یطول اسکله را ط داد،یاسکله بلند صدا م يکه رو ییبا قدمها ثیف. انتخاب کرد 
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کرد  شتریسرعتش را ب زدینفس م نفسکه  یدر حال ث،یف. کرد  دنیشروع به دو یقیقا يکرد و از پشت خانه 

او کوچکتر بود، . ردیاو را بگ توانستینم يگر گریقبل از او خودش را به جنگل برساند، د توانستیاگر فقط م.

هر  یول. احتماال مجبور بود انها را دور بزند، عبور کند  يکه گر یدرختان نیاز ب توانستیم یالغرتر بود به راحت

 یلیخ... دیچشمش او را د ياز گوشه . فوتبال را داشت  کنیباز کیسرعت  يگر ،باشد عیچقدر هم که سر

 ریاز او گذشت و بدنش مس هیثان کیدر عرض . شدیم کتریبه او نزد داشتیکه بر م یبود و با هر قدم کینزد

شده بود و از قبل به او برخورد  رید یول ستدیکرد تا با یسع. بست  د،یایب رونیاز اسکله ب نکهیرا قبل از ا ثیف

برخورد  نیا ریتحث تاث. خورد  يگر ي نهیمحکم به س.نبود  یناگهان يستهایمناسب ا شیکفشها.کرده بود 

به موقع باال امد،  شیدستها. زد و مجبور شد چند قدم به عقب بردارد يادیفر يگر. اوهااا گفت و نفسش بند امد

 .اش محکم بغل کرد نهیس يبخورد، رو نیبا صورت زم نکهیرا قبل از ا ثیف

او را از  ثید و با سفت کردن بازوانش دور فکر يبلند ياز دست رفته اش را، دوباره به دست اورد، خنده  تعادل

 .کند  نیزم

 يدار نجایعجله کله قرمز ؟ و اصال ا نیکجا با ا. سرعتتم خوب بود ...هم نبود  يادم الغر ضربه بد هی يبرا "

 "؟ یکنیم یچه غلط

مرد  نیمن ا ياه خدا. دردناکش را از هوا پر کند يها هیتالش کرد ر يدیتقال کرد، با ناام دنینفس کش يبرا

باالخره  هیبعد از چند ثان.و کبود شده بود اهیکه به او خورد، تنش س یاحتماال با ان شدت. درست مثل صخره بود 

 نیزم يفشار اورد تا او را رو يگر انیعر يشانه ها يو با هر دو دست رو "خاطرات  ياداوری " دیتوانست بگو

 .بگذارد 

 :زخند گفت گرفت و با پو دهیتالش او را ناد يگر

 " ياریب نیبهتر از ا لیدل هی دیبا... يمن شد ينهایبدون اجازه وارد زم"

 :بند امده گفت یبا نفس ثیف

 " کردمیم یداشتم فضول "

شروع .سخت کرده بود  شیرا برا قیعم ينفسها دنیکه محکم به دورش حلقه شده بودند، کش يگر يبازوها

تکان خوردنش هم باعث پرت شدن حواسش  ،یکیهمه نزد نیبا وجود ا ستاد،یبعد بالفاصله ا یبه تقال کرد ول

 .هم خطر ناك بود  شد،یم

 :زمزمه کرد  يگر
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 "؟ يگردیم یدنبال چ گهید نباریا...منم باور کردم  "

 شیپاها ياش سر خورد و رو نهیس يرو ثیرا شل کرد، ف شیبگذارد، باوزها نیزم يگرفت او را رو میتصم

نفس  يبه تالشش برا یربط چیاش ه یسرخ. فاصله گرفت، سرخ شد ياز گر یقدم یوقت شیگونه ها.ستادیا

کند به باال تنه  نترلبتواند نگاهش را ک نکهیبدون ا. و بوت به پا داشت  نیج کیفقط  يگر. نداشت  دنیکش

 نییاش پا نهیس يعضله ها از شانه تا رو. شدیمتر م میاز ن شتریب شیعضالن يعرض شانه ها.شد  رهیاو خ ي

 : دیسوال او را جواب بدهد پرس نکهیبدون ا.اش داشت  نهیس يرو یو کوچک اهیس يموها. امدیم

 "؟ دمیند ینی؟ من که ماش نجایا يامد يچطور"

 :باتالق کرد و گفت  گریبه سمت د ياشاره ا يگر

 " چرهیاون طرف داره م...اسب  يرو "

 :اورد و گفت ادیرا به  ياسب گر اسم

 "؟ انیلیمیماکس "

 :صورت گفت  يرو یبا اخم يگر

 "؟ نجایا يامد يو چطور ؟یدونیم انیلیمیتو از کجا در مورد ماکس...از پسرهاش  یکی "

 :و گفت  دیگفتگو کنار کش نیدر ح ثیف

 " نیکه شما اسب دار دوننیم شیفکر کنم همه پر "

 :را گرفت  شیدستش را دراز کرد و بازو يگر

ما، اسم  ياسبها نیکه از ب یتعداد کسان ،یول میما اسب دار دوننیها م یلیاره خوب، خ... ستایجا وا نیهم"

 "مگه نه ؟  يدیدوباره در مورد ما از اطراف سوال پرس.ستین ادیبدونن، ز کنهیمثل م دیرو که تول یاسب

 :شد و ادامه داد  شتریب ثیف يدستش دور بازو فشار

 "؟یبهم بگو، لعنت ،يپرس و جو کرد یاز ک گهیاالن د"

 .را محکم تکان داد  ثیخواسته اش، ف يرو شتریب دیتاک با

 "مونده ادمیاسمش از اون موقع ها ...کس  چیه "

معشوقه اش  یامده خونه در مورد زندگ ی؟ مطمئنم رنه نم یدونستیاون موقع ها اسم اسب منو از کجا م "

 "حرف بزنه 
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کوچک بود تمام اطالعات  یچون وقت دانستیو نام ان اسب را ما. هم فشار داد يرا محکم رو شیلبها ثیف

را به او اعتراف  يزیچ نینچنیاما قصد نداشت ا. کردیو مثل اسفنج جذب م دیشنیرا از جنگل م يمربوط به گر

 :کند، پس دوباره تکرار کرد 

 "مونده  ادمیاز اون موقع ها  "

 :زد  ادیفرشده بود و  اهیس ثیحرفش را باور نکرد، صورت ف يگر

 "حرف نزدم  چکسیمن با ه "

 :بکشد و ادامه داد  رونیرا از دست او ب شیکرد بازو یسع

 " نیهمش هم... ادیم ادمیمن اسم اون اسب رو "

 او بود ؟ يبازو يهر دو ای کیمستلزم گرفتن  نکاریا کردیهر بار که با گري برخورد م چرا

 :کرد و گفت  یرا بررس ثیکه کوچک کرده بود صورت ف ییبا چشمها يگر

؟  يامد نجای؟ و چطور ا يگردیم یمن دنبال چ يالیحاال بهم بگو تو و... کنمیرو ازت قبول م یکی نیباشه، ا"

 " يکه اسب ندار دونمیخوب م یلیخ

 :بدهد  توانستیسوال را م نیجواب ا حداقل

 "از تو جنگل...امدم  ادهیپ "

 :کرد و گفت ثیف يبه پاها ياشاره ا ،يگر

 "ستیجنگل ن يلباست مناسب گردش تو"

زانو و  يباال یدامن. اورلئان تنش بود  وین يهنوز لباسها. لباس نداشت رییتغ يبرا یزمان ثیف یول. با او بود  حق

برهنه بزرگ شده بود، پس الزم نبود نگران  ياو با پرسه زدن در جنگل ان هم با پا.پاشنه بلند  يکفشها

 :را نشان دهد و گفت  شیتتفاو یباال انداخت تا ب يشانه ا. ه بلندش باشد پاشن يکفشها

 "...بهتره من برم  خوام،یشدم معذرت م نهاتیاجازه وارد زم یب نکهیبه خاطر ا...مورد فکر نکرده بودم  نیدر ا"

 . ستدیتا با دیدوباره او را کش يگر

 "يمنو بد ي گهیمن هنوز منتظرم تا جواب سوال د.که من بهت بگم برو، نه زودتر يریم یتو وقت...اوها  "

 :را شکر کرد که مغزش دوباره شروع کرده بود به کار کردن  خدا

 " نمیبب خواستیمنم دلم م نن،یرو بب گهیهمد نجایاونها عادت داشتن ا...کنجکاو بودم "

 .سردتر شد  ينگاه گر. بود  یدهد منظورش از انهاچه کس حینبود تا توض یاجیاحت
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 "دمتیمن د... يبود نجایبه من دروغ نگو، چون تو قبال هم ا "

 : دیشد و پرس رهیخ يشوك به گر با

 "؟یک"

 "یموهات رو بپوشون يکردیو فراموش م يخوردیروح سر م هیوسط اون درختها مثل ... يبچه بود یوقت"

 :را گرفت و ارام پشت گوشش زد  ثیف ياز موها يا دسته

 "درختا ونیبود م شیتا يمثل رقص شراره ها "

کشش پروانه وار  لیدل دانستیم ایمرگبار با خودش فکر کرد ا ي هیچند ثان يبرا.او انجاست  دانستیم يگر

او را خواهد  يگر يروز نکهیا. اورد  ادیرا به  شیکودک ياهایتمام رو یبه تلخ. خود اوست  ییفیث به روشنا

را  ثیدر واقع اگر او ف. دعوت نکرده بود یبود ول دهیاو را د يگر.  ونددیو از او خواهد خواست به انها بپ دید

به  بایساله، تقر 34مرد  کیساله و  26زن  کی نیهشت ساله ب یتفاوت سن. شدیم زیشگفت انگ کرد،یدعوت م

اگر انقدر ها  یحت.شکاف بزرگ بود کیساله و پسر نوزده ساله مثل  ازدهیدختر  کی نیب یول امدیچشم نم

 .قرار داشت  يگر ي رهیخارج از دا شهیهم يبود و برا نیدول کیهم نبود، او کوچک 

 :گفت  یبه نرم دیرا د ثیسکوت ف یوقت يگر

 "؟ یکنیم کاریچ نجایا پرسم،یازت م گهیبار د کی "

 :گفت  يگر يبه چشمها  رهیاش را باال داد و خ چانه

 "یمن که بهت گفتم، فضول "

؟ در مورد زنده کردن  ثیف یکنیم يدار کاریچ ،يکرد یفضول یلیخ يامد یچرا ؟ از وقت:  نکهیا يسوال بعد "

 "بودم  يکه گفتم، جد ییزهایاز قبل بهت هشدار دادم و در مورد تمام چ عاتیشا يدوباره 

 ای دیرا به او بگو قتیتمام حق توانستیم.او باور نکرده بود یرا که به سوال او داشت، قبال داده بود ول یجواب تنها

 همان طور ساکت، در چنگش ماند . را انجام ندهد  چکدامشانیگرفت ه میتصم. دیدوباره دروغ بگو

 ثیف يبا ناله . کرد شتریب ثیسخت شد و فشار انگشتانش را دور بازوان ف تیاز شدت عصبان يگر ي چانه

داد و  یلب فحش ریز. ده بودند کر جادیا ثیپوست ف يافتاد که انگشتانش رو ينگاهش به خطوط قرمز

به سمت  دنیدو هشروع کرد ب ثیکه از چله کمان رها شده باشد، ف يریدرست مثل ت. را شل کرد شیدستها

. انجا احساساتش از منطق پیشی گرفته بود یهنوز دو قدم بر نداشته بود که متوجه اشتباهش شد ول. جنگل

 نیبدن سنگ رینکرده بود تحت تاث یرا ط ریوز نصف مسهن. او را دنبال کرد یشکارچ کیدرست مثل  يگر



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Parizad17: مترجم  -هووارد  ندایل  –بعد از آن شب 

wWw.98iA.Com ٢٠٣ 

با  ثیف نکهیا يبرا. خورد  نیاو زم مراهه يگر.را شکار کند ییببر که اهو کیدرست مثل . خورد نیزم يگر

 ي نهیس يرو ثیف. بخورد  نیاش محکم فشار داد و برگشت تا خودش زم نهیس يبرخورد نکند، او را رو نیزم

از چمن به درختان و از  ثیبدنش حبس کند، نگاه ف ریرا ز ثیف نکهیا يبرا يهمزمان با چرخش گر. او بود 

 .درختان به اسمان افتاد

 : دیسرش را باال گرفت و پرس يگر.که در ان قرار داشت ماتش برد  یتیبا درك موقع ثیمن، ف يخدا

 "تو حالت خوبه ؟ "

نتوانست در چشمان  د،یلرزیدرونش داشت از ترس م.کرد  ریگ شیت در گلوکلما. اب دهانش را قورت داد  ثیف

 .نگاه کند و سرش را برگرداند يگر اهیس

 :کرد  شیاز او صدا یبه دنبال جواب مصرانه

 "؟ ثیف "

 "نگام کن ؟ "

ارنجش  يوزنش را رو شتریبتواند راحتتر نفس بکشد، ب ثیف نیا يگذاشت، برا نیزم يارنجش را رو يگر

 .با صورت او فاصله داشت  نچیصورتش فقط چند ا.بود کیهنوزهم نزد یانداخت ول

کشش  نیگر گرفتن ا يبرا.  شدیبدتر م کرد،یهر بار که در مقابل ان مقاومت م. بود یباور نکردن نشانیب کشش

هر بار  یول.  مادرش باشد یکپ خواستیچون دلش نم کردیهربار از ان فرار م. بود یبوسه کاف کیلمس،  کی

 يشتریب يروین ازمندیمقاومت ن يراهر بار ب ثیف.  شدیم فتریو ضع فیاراده اش ضع شد،یروبرو م يکه با گر

 .بود

 یبا درماندگ ثیف.شد  کیاو نزد يبه لبها شیحس کرد، سرش خم شد و لبها شیلبها يرا رو يگر نفس

 ستاد،یصورت او ا يرو حرکتیب يگر.فاصله انداخت  نشانیاو گذاشت و ب ي نهیس يرا باال اورد و رو شیدستها

باال  ثیف يدستها ریاش ز نهیس د،یکش یقینفس عم. امد نییاش سر خورد و تا چانه اش پا قهیشق يعرق از رو

 . دیرا بوس ثیف. صورتش را گرفت  اهیس يمثل پرده ا شیاورد، موها نییسرش را پا. رفت  نییو پا

 " خوامیم یمن ازت چ یدونیم "

از گردن به استخوان  د،یرس ثیلبها به گردن ف ياز رو شیبوسه ها.  خواستیاو هم م.  خواهدیچه م دانستیم

 : دیبود که پرس دهیترقوه اش رس

 "؟ يکردیم یفضول یبگو چرا داشت...بهم بگو  "
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بود از  خیاب  زشیدرست مثل ر د،یتک تک کلمات را که فهم یمعن.به ابرها نگاه کرد  یجیبا گ. زد  یپلک ثیف

هنوز داشت تالش . کردیهمچنان داشت کار م ياو در مه خواستن گم شده بود، مغز گر یوقت. شیسر تا پا

 . ردیجواب سوالش را بگ کردیم

در اطراف صورتش  ختهیبه هم ر يبا موها. او کنار رفت و نشست  ياز رو يگر. را هل داد و لگد انداخت  يگر

 .کندیخطرناك او را تماشا م یبود که با نگاه ییمثل جنگجو

 "!اشغال  یعوض "

را  شیحمله نکند دستها يبه گر نکهیا يبرا. بلند شد  شیزانوها يرو.  دیلرزیبود که داشت م یعصبان انقدر

نه حاال که سرتاسر بدن گنده اش اماده . نبود يگر دنیزمان، زمان به جنگ طلب. مشت کرد و محکم فشار داد 

.  گسستیفشار ان را از هم م نیکمتربود که  ییرفتارشان، مثل تار مو يکنترل هر دو رو. بود  يریجفتگ ي

خودش را ارام  ثیف. را تماشا کردند  گریهمد یطوالن ي قهیچند دق يبرا. منتظر واکنش او . منتظر بود  يگر

 . شدیاو نم بینص يزیچ ییارویرو نیکرد، از ا

اگر . ردیمطمئنا ان را باد زده بود تا گر بگ یش را او روشن نکرده بود ولات. صحبت وجود نداشت  يبرا يزیچ

 .او هم بود  ریتقص دیافتاد، بدون ترد یم نشانیب یاتفاق

او را  يصدا.خودش را جمع وجور کند  یکرد تا کم يپشتش را به گر.بلند شود  شیپاها يتوانست رو باالخره

 :که گفت  دیشن

 "ارمیبذار برم اسب رو ب رسونمت،یمن م "

 "برم  ادهیپ دمیم حیترج یممنون ول "

خودت  يبرا يجور نیوسط جنگل هم دینبا.  رسونمتیتو سوال نکردم، گفتم من م حاتیدر مورد ترج "

 " يبگرد

را  ثیدست ف.  افتیمطمئن نباشد اگر او را به حال خود رها کند، دوباره او را در انجا خواهد  نکهیمثل ا درست

 : دیغر ثیف. دیگرفت و دنبال خودش کش

 "خودم گشتم  يبرا يجور نیجنگل هم نیوسط ا میمن نصف زندگ "

 " یتونینم گهیاالن د یول.... دیشا "

 :به او کرد و ادامه داد  يکوتاه و سرد نگاه

 " ذارمیرو من م نیمنه، قوان نیزم نجایا"
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و باتالق  یقیقا ياز کنار خانه .لباسش پاره نشود، دنبال او حرکت کرد نکهیا يبرا ثیرا گرفت، ف ثیف دامن

رنگ به  يبرزگ و قهوه ا وانیح ،يسوت گر يبا صدا.رفتند  ياسب گر شیصد متر ان طرفتر پ بایتقر.گذشتند

 .اسب نبود يرو نیاز ز يخبر.سمتش امد 

 "؟یشیسوارش م نیبدون ز"

 :زد  یبرق يگر اهیس يچشمها

 "یفتیب ذارمینم "

نر  يکه کنترل اسبها دانستیم ینشده بود ول یاسب چیتا بحال سوار ه. دانستیاسبها نم يدرباره  يادیز زیچ او

دامنش را گرفت و کنار خودش نگه داشت  يگر یکرد عقب برود ول یشدن اسب، سع کیبا نزد.سخت تر است 

. 

 "سوارش بشم نیبدون ز تونستمیو گرنه نم دمیاست که به عمرم د یانینر نیبترینج نینترس، ا "

 .کردن، کرد فیشروع به تعر زشیت يگوشها ریان را گرفت و ز يدهنه  يامد، گر کشینزد اسب

 "وقت سوار اسب نشدم  چیمن ه "

سوراخ دماغ بزرگش . . حس کرد  شیبازو ينفسش را رو. رنگ کرد  يقهوه ا وانیبه سر بزرگ ح ینگاه ثیف

 .دماغش را نوازش کرد  يدستش را باال اورد و باال دیبا ترد ثیف. دیرا به درون کش ثیف يباز و بسته شد و بو

 ينژاد برا نیبهتر ،یسیانگل لیاسب اص: Thoroughbred(تروبرد  هی يقراره رو تیسوار نیپس اول"

 "باشه ) مسابقه 

و دسته  دیبود ترس افتهیخودش را در ان  کبارهیکه به  ياز بلند. بلند کرد نیاسب بدون ز يگفت و اورا رو يگر

 .کردیحرکت م ینشسته بود داشت با ناراحت شیکه رو يموجود زنده ا. اسب را محکم گرفت  ياز موها يا

وزن اضافه شده به پشت . اسب را گرفت و پشتش سوار شد ياز موها ياسب را جمع کرد، دسته ا يدهنه  يگر

 يصدا دنیو شن يبا لمس دست گر یول. نفسش را از ترس حبس کرد ثیشد و ف شیباعث تکان ناگهان وانیح

 .او دوباره ارام شد

 "؟یرو کجا گذاشت نتیماش "

 "به خونه میبرس نکهیقبل از ا چیپ نیاخر"

 يدرختان رد کرد، برا انیاسب را از م يگر. رد و بدل شد نشانیبه مقصد ب دنیبود که تا رس یتنها کلمات نهایا

از  یدر واقع به خوب. محکم اسب را گرفته بود  ثیف. زدیامده بودند، انها را دور م نییکه پا ییفرار از شاخه ها
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مسافت  نیا یط ،یاگر چه از طرف. دندیع به جاده رسیسر یلیخ.او کامال اگاه بود يو پاها يگر انیعر ي نهیس

 .بود  دهیطول کش تیابد يبه اندازه  ثیف يبرا

فرو کرد و  ثیبغل ف ریدستش را دراز کرد، ز. شد ادهیو پ دیاسب را کش يدهنه  يگر دند،یکه رس نشیماش کنار

دعوا گمش کرده باشد،  نیدر ح نکهیدامنش افتاد و احتمال ا بیدر ج چیسوئ ادیناگهان .گذاشت  نیزم ياو را رو

پس  .به صورت او نگاه کند  خواستیدلش نم. راحت شد الشیان خ يصدا دنیزد و از شن بشیبه ج یدست

 .برگشت  نشیرا دراورد و به سمت ماش شیچهایسوئ

 "ث؟یف "

در نگاهش بود  يزیبه جلو برداشت، چ یقدم يگر.فرو کرد و در را باز کرد  نیرا در قفل ماش دیکرد، کل دیترد

 .فاصله انداخته بود، شکر کند  نشانیکه ب يرا مجبور کرد، به خاطر در ثیکه ف

اون کاري رو که مدتهاست ...بندازم  ریالرد گ لیرو ينهایزم ياگه تو رو دوباره تو...من نشو  ينهایوارد زم "

 " میخوابیمن و تو باهم م.  دمیانجام م یکنیالتماسش رو م يدار

 

 

 چهاردهم فصل

داشت ان را بر د،یکاغذ تا شده را د. کرد  دایراننده، پ یصندل يرو نش،یداخل ماش یادداشتی ثیان روز ف يفردا

 :با حروف درشت نوشته شده بود . و بازش کرد ... انداخته نیداخل ماش يزیچ ایو با خودش فکر کرد ا

 . یبرات خوبه و خفه ش یچ یبهتره بدون.الرد سوال نپرس  لیرو يدر مورد گا گهید

پس  کردیرا قفل نم نشیدر خانه، ماش ثیف. ارام باعث تکان کاغذ در دستش شد  یمیداد، نس هیتک نشیماش به

ان را دوباره و .شد  رهیبه کاغذ خ.شده، فکر کند نیچطور وارد ماش ادداشتیان  نکهینبود در مورد ا یاجیاحت

را استفاده  يتکرار يجمله  کیفقط  تندهفرس ای کندیم دیاو را تهد یکس ایا دیدوباره خواند و از خودش پرس

 دهیمختلف شن يجمله را قبال بارها و بارها به شکل ها نیا.  یبرات خوبه و خفه بش یچ یبهتره بدون: کرده 

 شتریب دیرسیبه نظر م. باشد، ممکن بود نباشد  دیتهد کیممکن بود  ادداشتی نیا. بود فقط با تحکم متفاوت 

 .سوال بپرسد  يکه دوست نداشت او در مورد گا ودنفر ب کی.اخطار باشد  کی

 حیمعموال ترج يگر. الرد نبود لیرو يگر ي وهیاصال ش نیا. نبود  يرا فرستاده بود، گر ادداشتیکه ان  یکس

 لرزاندیرا م ثیهنوز ف دشیتهد نیاخر. کردیم انیرا شخصا اعالم کند و انها را واضح و روشن ب داتشیتهد دادیم
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پنهان  يبرا يزینفر که چ کی: وجود داشت  الناراحت بود؟ دو احتم ثیف دنیاز او از سوال پرس ریغ یچه کس. 

 .بکند یلطف يبه گر خواستینفر که دلش م کیکردن داشت، و 

. فاستر گفتگو کند والندایقصد داشت با  نباریا شتریاطالعات ب افتنی يرا داشت، برا سکاتیرفتن به پر قصد

 خواهدیکه هنوز م دیرس جهینت نیفکر، به ا قهیبعد از چند دق. دار بود یمعن ادداشت،یان  دنیرس يواقعا زمانبند

 دادیم حیتوض شتریب دیبا ردیبگ يرا جد دشیدته ثیف خواستیان نامه دلش م ياگر فرستنده . تالشش را بکند

. 

مقدار ممکنه  نیکرد به کمتر یسع. گذاشته و قفل کرد زشیرا با خودش به داخل خانه برد و ان را درون م نامه

 يگرید ياگر نامه  ینبود که باعث شود او به کالنتر زنگ بزند ولداخل نامه  یخاص دیتهد. به ان دست بزند

اصال مشتاق نبود کالنتر را . دهد ارائه سیانها را به عنوان مدرك به پل يقصد داشت هر دو کرد،یم افتیدر

 دییکرده بود، با حالت صورت تا پایچل نهیس يکه رو ییبا دستها ستادهیا نشیکنار ماش. داشت  ادیاو را به . ندیبب

 "يدز"کالنتر .  ختندیر یم رونیرا از خانه ب نهایکه داشتند دار و ندار دول کردیرا تماشا م شیسهایکننده، پل

او حاضر  کرد،یم افتیبه قتل هم در دیتهد ينامه  ثیاگر ف یبود که حت نجایسوال ا. بود  يب گریدر ج بایتقر

 نه ؟ ایبکند  يبود کار

 دن،یو ناتوان از خواب دهیتخت دراز کش يرو شبید. کرد  یبه سمت شهر رانندگ ادداشت،یاز پنهان کردن  بعد

او  دنیکند و از د دایپ يصورت ممکن بود بهانه ا نیبه خانم فاستر زنگ نزده بود، چون در ا.بود  دهینقشه کش

کند،  دنیفاستر شروع به ترس والندای نکهیاز ا لو قب کردیم ریبود که او را غافلگ نیکار ا نیبهتر. سر باز بزند

که از کتاب راهنما  یبا ادرس ییاشنا چیو ه کندیم یاو کجا زندگ دانستینم. دیپرسیشخصا از او چند سوال م

 .گرفته بود، نداشت 

و ا يبه جا. نبود  زشیپر حرف، پشت م سیدوبو نیاو کارل یاز بدشانس. که سر زد، کتابخانه بود  ییجا نیاول

مربوط به  يطرف مجله  کیاز . را تازه تمام کرده باشد  رستانیدب دیرینشسته بود، بور که به نظر م يدختر

معمول با ان  يکتابخانه دارها يبرا یچه اتفاق. دییجو یادامس م گریو از طرف د زدیراك را ورق م یقیموس

طرفدار  کیافتاده بود؟  کردند،یکه پشت سرشان جمع م ییو موها داشتندیکه نوك دماغشان نگه م یینکهایع

 . شدیمحسوب نم شرفتیراك ادامس به دهن در کتابخانه، پ یقیموس

به  یول. کتابخانه دار باشد  نیپنج سال بزرگتر از ا ایچهار  دیخوب اگاه بود که خودش نبا یلیخ ثیواقع ف در

 نیکه ا یوقت نتوانسته بود به شکل چیاو ه. دیدیمنسل ن نیا انیاو اصال خودش را م یو ذهن یلحاظ عاطف
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 ییتهایمسئول یاز همان دوران کودک او. هم نبود يبد زیالبته به نظرش چ. کند یکرد، جوان یم یدختر جوان

ان را بلند  توانستیبود که نم نیسنگ شیانقدر برا یاهن ي تابهیشروع کرده بود که ماه یرا وقت ياشپز. داشت 

که با ان خانه شان را جارو  ییجارو.داخل قابلمه را هم بزند ياهایتا بتواند لوب رفتیباال م یصندل کی يرو. کند

که تا ان روز  یتیمسئول نیبزرگتر.  کردیاز او مواظبت م دیرا داشت که با یو بعد اسکات. بود شدوبرابر خود زد،یم

بود درست  ی اماده روبرو شدن با زندگرا تمام کرد، کامال رستانیدب یوقت. به عهده اش گذاشته شده بود

ان . با ان روبرو شوند رچطو دانندیان را بدهند ونه م بیترت دیدارند که با یکه نه مشکل ییبرعکس بچه ها

 یبه پدر و مادرشان پناه م دیایم شیپ شانیبرا یمشکل یهم وقت یو پنج سالگ ستیدر سن ب یحت "بچه ها "

 .برند 

 يرنگش را به زور هم که شده با لبخند یصورت ينگاهش را از مجله گرفت، سرش را باال اورد و لبها دخترك

بود اغشته به پودر زغال  یبادام هیکرده بود که شب اهیرا انقدر س شیچشمها يباال.از هم باز کرد  يحرفه ا

 .سنگ 

 "کمکتون کنم ؟ تونمیم "

 ریگ شیدخترك در برزخ ارا دیشا. بزرگساالن است يثل صدام شیفکر کرد حداقل تن صدا یبا خوشحال ثیف

 . دیایب رونیب توانستیکرده بوده و نم

 "؟ دیرو دار شیشهر و کل پر ينقشه  "

 .کرد  تیان قرار داده شده بود هدا يبزرگ رو يکره  کیکه  يزیرا به سمت م ثیف دخترك

 دیدار اجیاحت یمیقد يپس اگه به نقشه ها شنیم تیهر سال اپ د. هستند  نجایتمام نقشه ها و اطلسها ا "

 " ویارش دیبر دیبا

 "خوامیاواخر رو م نینه، مال هم"

 :را باز کرد و گفت  یبزرگ اریبس کتاب

 " دییپس بفرما "

 :داد  حیگذاشت و توض زیم يرو یان را به راحت. شدیمتر م میاز ن شیو عرض کتاب راحت ب طول

 دهیدزد میرو نکن نکاریاگه ا م،یاریو به شکل کتاب درب میبکش یکینقشه ها روکش پالست يرو میمجبور "

 " شنیم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Parizad17: مترجم  -هووارد  ندایل  –بعد از آن شب 

wWw.98iA.Com ٢٠٩ 

 کیگذاشتن  بیتا کردن و در ج. هم نبود  يدر واقع راه حل بد.زد و دخترك او را تنها گذاشت  يلبخند ثیف

 .داشت  یکیبود که روکش پالست ينقشه ا کیراحت تر از پنهان کردن  يکاغذ ينقشه 

. کرد  یشهر را بررس يابتدا نقشه . شیپر رونیب ای کنندیم یکه فاسترها در داخل شهر زندگ دانستینم قایدق او

در . کرد  دایمدووالرك را پ يصفحه را برگرداند و کوچه  عیسر نگو،یب.  دیکش ابانهایخ ستیل يانگشتش را رو

گذاشت و از  شیکتاب اطلسها را سر جا.  درسظ کردن ابعد از حف.قرار داشت که قبال وجود نداشت  يمنطقه ا

سرش را  یاز مقابلش گذشت، حت ثیف یکتابخانه دار مجددا محو مجله اش شده بود و وقت.زد رونیکتابخانه ب

  .تا نگاه کند  اوردیباال ن

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 یبزرگ يدر محوطه . دیطول کش قهیدق 5کردن کوچه مدووالرك، کمتر از  دایپ سکات،یپر یخاطر کوچک به

 نیاحتماال به خاطر ا. بود یشگیمعمول هم ياز فاصله  شتریخانه ها ب يفاصله  نیهم يساخته شده بود، برا

به . نبود ادیرا داشته باشند، ز يامنطقه  نینچنیکه پول ساختن خانه در ا ییتعداد انسانها سکاتیبود که در پر

 ییخانه ها نیچن نیا ،یل، در امتداد سواحل غربدر شما. داشته باشند  متیق يهزار دالر 200 دیرسینظر م

 .داشتند متیدالر ق ونیلیم کیراحت 

اطرافش پر بود از .  دیرسیم يا ترانهیمد يالهایو هیشده بود که به نظر شب یطراح يفاستر ها طور ي خانه

 ریمس يرو خانه نگه داشت و از رو نیماش ریرا در مس نشیماش ثیف. و درختان بلوط بزرگ  ییایاسپان يدهایب

 . دیان را داخل خانه شن يصدا نیزنگ در را فشار داد و طن. به سمت در خانه حرکت کرد  يرنگ اجر يقهوه ا

در سمت راست باز .  دیکف خانه به گوش رس يکهایسرام يرو يپاشنه بلند يکفشها يصدا قهیدق کیاز  بعد

رنگ فر شده و گوشواره  يقهوه ا يخوش لباس، کوتاه، با موها. امد  رونیب یانسالیم يبایز اریشد و زن بس

رفع  يبا عجله برا ثیف. زد  یاز شدت ترس، برق ثیرنگش با شناختن ف یاب يچشمها. رنگ  ییطال يها

 :فکر کند او رنه است گفت  نکهیترس زن از ا

 "د؟یشما خانم فاستر هست.. هستم  يهارد ثیسالم، من ف"

 .اش ادامه داد  رهیحرف بزند به تکان سر قناعت کرد و به نگاه خ نکهیبدون ا فاستر والندای

 "باهاتون صحبت کنم  خواستمیاگه براتون مقدور باشه م "
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نشان از  نیبه عقب برداشت که ا یناخوداگاه قدم والندایبه جلو برداشت،  یگرفتن جواب مثبت قدم يبرا

 :گفت  _حوصله  ینه ب_نه عذرخواها یبعد با لحن.نااگاهش بود  رشیپذ

 "دوست قرار دارم  هینهار با  يبرا...ندارم  يادیمن واقعا وقت ز "

 وریقرن نوزده جون کل يعادت داشته باشد در خانه مثل نسخه  شهیفاستر هم والندای نکهیباور بود، مگر ا قابل

 .لباس بپوشد 

 " قهیفقط ده دق "

 .کرد و نشستند  ییتعجب زده، او را به سمت سالن بزرگش راهنما يا افهیبا ق والندای

شباهتت  یول یبودم که برگشت دهیمگه نه ؟ شن ،ینیتو دختر رنه دول... یبشم ول رهیبهت خ خوادیواقعا دلم نم "

 "ترسناکه  یلیمطمئنم قبأل بهت گفتن که خ...

به  ثیباعث شد که ف نیهم. پنهان نکرده بود را  يزیچ چیاحساساتش، ه يها، درباره  یلیبر عکس خ والندی

 . دیایاز او خوشش ب يقابل باور ریشکل غ

 "مسئله اشاره کردن  نیبه ا يچند نفر هی "

هم دوست داشته باشد  شتریب یاو را حت ثیبکند که سبب شد ف يبلند يخنده  زبانشیباعث شد، م جوابش

 .فش پرت شود از هد ثیالبته دوست داشتن ان زن باعث نشد حواس ف.

 "الرد بپرسم  لیرو يگا يازتون چند تا سوال درباره  خواستمیم دیاگه اجازه بد "

 .شد  دیرنگش، سف یصورت يها گونه

 "؟ يگا يدرباره  "

 يانها را بهم قفل کرد و رو د،یلرز یکم شیدستها.  دیرنگش پر یصورت يرنگ شده  ياز گونه ها رنگ

 .گذاشت شیپاها

 "چرا از من؟"

 : دیمکث باالخره پرس کیبعد از  ثیف

 "؟ دیخونه تنها هست "

 زن دردسر درست کند نیا يبرا خواستیدلش نم ثیف د،یشن یرا م شانیخانه بود و صدا یکس اگر

 ." ورکهیویهفته ن نیلوول ا...چطور ؟ بله  "
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 ثیف والندا،ی يچون بسته به صحبتها.بود  یجهت بدشانس کیاز  ،یجهت خوش شانس کیمسئله از  نیا

 .رفت سر اصل مطلب  میو مستق دیکش یقینفس عم. داشت با لوول هم حرف بزند میتصم

 "؟ دیگذاشت رفت، شما باهاش رابطه داشت يکه گا یتابستون "

به او  والندای.شد  دتریهم سف شیپ ي قهیاز چند دق شیگونه ها.تر شد  رهیت یرنگ زن، از ناراحت یاب يچشمها

و  دیکش یاه يبا کنجکاو والندای یمنتظر انکار او بود ول ثیف. گذشتندیها در سکوت م هیانشده بود و ث رهیخ

 : دیپرس

 "؟یدونیتو از کجا م "

 " دمیاز چند جا سوال پرس "

مردم حساب  یکه اد مورگان از ان خبر داشت جزو اطالعات عموم ییخبر از انجا نیبه او نگفت که ا گرید

 .ارامشش را بهم بزند  ث،ینبود ف یاجیراز است، احت کی نیا کردیفاستر تصور م والندایاگر . شدیم

 "کردم  انتیبود که من به لوول خ ياون تنها بار "

 . دیشلوارش کش يرو ینگاه کرد، انگشتانش را عصب گریبه سمت د ریپ زن

 "طوره  نیمطمئنم هم "

 :را باور کند، پس ادامه داد  شیدارد او حرفها اجیواقعا احت والندایاحساس کرد  ثیف

 "استاد از راه بدر کردن بوده  دم،یالرد شن لیرو يگا يکه من درباره  ییتا اونجا "

 :نشست  يو ناخواسته ا نیلبخند غمگ والندا،ی يلبها يرو

بشم، به شدت مصمم بودم که باهاش  کیبهش نزد نکهیمن قبل از ا. اونو سرزنش کنم  تونمینم یول...بود  "

 "رابطه داشته باشم 

 :مبل  يدسته  يرو نباریبه حرکتشان ادامه دادند، ا یعصب انگشتانش

 دشیتهد. سالها، کنترلم رو از دست دادم  ياونم برا...  کنهیم انتیبهم خ ش،یلوول با منش دمیفهم یوقت "

بهش  یجسم بیبکنم و اس تونستمیکه م ییاز کارها یکی.  کنمیکار هست که م یکردم اگه ازش جدا نشه، کل

نداره و فقط داشته تفریح  یتیاهم چیبراش ه شیرو نکنم، گفت منش نکاریالتماس کرد ا. نزنم، طالق بود 

.  یشگیهم يمشت مزخرفات تکرار کیکه،  یدونیم... کنهیاشتباه رو تکرار نم نیوقت ا چیه گهیمیکرده و د

شب که . اونو لو داد  کیکوچ یلیخ زیچ هی یمسخره اس ول...بعد دوباره مچش رو گرفتم  يفقط سه هفته  یول
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 دیچرا با. مارکش پشتش بود ...بود  دهیدم که پشت و رو پوشیشورتش رو د کرد،یداشت لباسهاش رو عوض م

 "رو پشت و رو بپوشه ؟ رشیادم لباس ز

کلمات .محتاط تر باشد  یکه چرا ان مرد نتوانسته کم کردیفکر م نیسرش را تکان داد، انگار داشت به ا والندای

 .انگار دوازده سال بود به زور انها را درونش نگه داشته باشد  زدیم رونیداشت از دهانش ب نطوریهم

من و .  نهیبب شیتابستون يالیو ازش خواستم منو تو و ياون روز زنگ زدم به گا يفردا. بهش نگفتم  یچیه"

 " شناختمیاونجا رو م م،یاونجا رفته بود ویکیبارب يمون قبال برا گهید يدوستها لوول و چند تا از

 !دوباره ... یتابستان يالیفکر کرد، و یبا تلخ ثیف

 "؟ نیرو انتخاب کرد يچرا گا "

 :با تعجب نگاهش کرد و گفت  والندای

کنم، حداقل  انتی؟ اگه قرار بود به شوهرم خ يدار کردم،یانتخاب م زیمرد نفرت انگ هیکه  يواقعا انتظار ندار"

 تونهیداشت، فکر کردم اون م يکه گا يکه ارزشش رو داشته باشه، با اون اوازه ا کردمیرو انتخاب م یکی دیبا

 یکردم و گرنه خوب کاریداشتم به لوول بگم چ صدق.بود  يمورد امن تر يبه عالوه، گا. باشه  یمناسب ي نهیگز

 .بکنه  ياونقدر قدرتمند بود که لوول نتونه کار ي؟ گا هیزش خبر نداشته باشه، چا یانتقام اگه کس

تمام تالشش رو کرد  یو منطق یدوست داشتن یلیخ. خوامیم یمالقات کردم و بهش گفتم چ الیرو تو و يگا

 "!  شهیمنصرف کنه، باورت م نکاریمنو از ا

 .خاطرات پر از اشک شده بود  ياداوریلبخند زد، چشمانش با  والندای

من . کردیمشهور بود و داشت منو رد م ستشیناشا يبه خاطر رفتارها التیبود که تو کل ا ستادهیا ياونجا مرد "

م  هیگر بایتقر.  دیدیاون منو جذاب نم دیرسیاون جور که به نظر م یول.  دونستمیم یخودم رو زن جذاب شهیهم

ارزوش رو  یکه هر زن يبود، مرد ینینازن مرد. شک شد، دست و پاش رو گم کردچشمهام که پر از ا. گرفته بود 

هستم و  ییبایمن زن ز کنهیشونه ام که اون واقعا فکر م يشروع کرد به زدن رو. اشکهام نرمش کرد .داره 

 "و ...و...و...و شهیمیلوول دوست صم یبا من باشه ول خوادیدلش م

 "؟ دیکن شیراض دیباالخره تونست "

 یکه وقت اهشیس يبا اون چشمها... گهید یکیسراغ  رمیم ،یاگه تو نباش: بود  نیکه من بهش گفتم ا يزیچ "

رو  یک کرد،یبهت بگم داشت فکر م تونمیم. بهم نگاه کرد  ،یتوش غرق بش یتونیم یکنیفکر م کنهینگات م
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و . دنبال مورد مناسب بگردم  لوبشجو و تو ک یمیممکنه برم سراغ ج کردینگران من بود، فکر م. کنمیانتخاب م

 "... بعد اون اتفاق افتاد 

 ثیبعد ساکت شد، ف.تمرکزشان را از دست بدهند  شیفکر کردن به گذشته باعث شده بود، چشمها د،یلرز یکم

 . دیایب رونیبا صبر و حوصله منتظر ماند تا از خاطراتش ب

 :گفت  ینرم يبا صدا باالخره

و بعد  یباش یراض زتیو از همه چ یکن یمرد زندگ کیسال با  ستیبه مدت ب یتصورش رو بکن یتونیم "

 شد،یانتقامم اونجا تموم م گفتمیاگه بهش م...دروغ بوده ؟ به لوول نگفتم  زهایاون چ يهمه  یمتوجه بش

و رفت  گذاشت يگا نکهیتا ا میدیدیبار در هفته م کیرو  گهیما حداقل همد.  نمیرو نب ينتونستم گا...نتونستم 

." 

 . ندیصورت او بب يرا رو شیبعد يجمله  ریتاث خواستیکرد، انگار م ثیبه ف ینگاه

هارت و پورت کرد، . شد  یاون واقعا عصبان. کردم و بعد به لوول گفتم  هیهفته ها گر دمیشن یبا مادر تو، وقت "

 نینکردم، هم يکار چیم، ههمونجا نشستم و تماشاش کردم، باهاش بحث نکرد.  دهیکرد که طالقم م دمیتهد

درست  ینیبب ،یپوشیرو م رتیلباس ز يدار یدقت کن وقت شهیهم: کرد و بعد بهش گفتم  ترشیعصبان

بلند شدم و از اتاق ....که من دوباره متوجه شدم  دیفهم. موند  رهیخشکش زد، با دهن باز بهم خ. نه  ای يدیپوش

 گهید دونمیکه م ییو تا جا میکرد یبعد باهم اشت کرد،یم هیامد سراغم، داشت گر گهیساعت د مین. رونیامدم ب

 "نکرد  انتیبهم خ

 "؟ نیدیشن يگا يدرباره  يزیبعد از اون روز، چ "

 "نوشت، نه زنگ زد  ينه، نه نامه ا...بودم اما  دواریام لیاوا "

 :نگاه کرد  ثیرنجش را پنهان کند به ف نکهیسرش را تکان داد و بدون ا د،یلرز شیلبها

 "من عاشقش بودم ...من  يخدا"

فاستر گفته بود،  والندایکه  يزیطبق چ.  گریبن بست د کیبه خانه، با خودش فکر کرد،  یرانندگ نیح در

 نداوالی.  کردیپاك م ثیف ستیاو را از ل نیاو خبر نداشته و هم انتیشده، از خ دیناپد يکه گا یشوهرش تا وقت

کشته شده باشد،  يممکن بود گا نکهیاروحش، از احتمال  دیرسیبه شدت با او رك صحبت کرده بود، به نظر م

انجا نشسته و هنگام  یدرد و دل کند ول ثیاو وجود نداشت که بخواهد با ف يبرا یلیدل چیه. خبر نداشت 

 .را گرفته بود  ثیف يبا او رابطه داشته، دستها شیکه دوازده سال پ يصحبت در مورد مرد
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 :توانسته بود خودش را جمع و جور کند و با خجالت گفته بود  باالخره

 بهیغر هیکه تو  نهیمنظورم ا _تصورش رو بکنم  تونمینم شه،یم رمیحتما د _ساعت رو نگاه کن ...من  يخدا "

 "من  ياه، خدا _شدم  ریشکل، جوگ نیتو اونم به ا يکردن برا هیگر _ يا

راتماشا  ثیو وحشت داشت ف یتیبا نارضا.کرد  انیگفته بود، ب بهیغر کیکه به  ییزهایاخر را با درك چ جمالت

 . کردیم

 :بدهد و گفت  یحس کرد الزم است ان زن را تسل ثیف

 "من بمونه شیرازتون پ دمیقول م فهممتون،یمن م... دینفر درموردش صحبت کن کیالزم بود با "

 :راحت تر گفت  یالیبا خ والندایفشار، پر  ي هیاز چند ثان بعد

 "کنمیباور م یچرا ول دونمینم کنم،یحرفت رو باور م "

که  يزیتمام چ.نداشت  یمانده بود، اگر چه از همان ابتدا هم سر نخ یمضنون ایسرنخ و  چیبدون ه ثیف حاال

بود که امروز  یادداشتی هیقض نیاثبات ا. دادیسواالت او را ازار م نیکه ا یمشت سوال بود و شخص کیداشت 

 دانست،ینم...نبود  ینبودن کس ای ندر مورد گناهکار بود یمدرک ادداشتیاگر چه ان . کرده بود دایصبح پ

 .که به سواالت او جواب بدهد  شدیم دایپ یباالخره کس. بکند  تواندیم يچه کار دنیبجز سوال پرس دانستینم

 . کردیفکر نم يبه گر گرید کرد،یم مسرگر یکاف ياگر خودش را به اندازه  دیشا

که عصر  یبه خصوص بعد از اتفاق. کردیداشت از فکر کردن به او فرار م. نبود  یکردن به ان، کار اسان عمل

رغم اراده اش،  یاما عل. را رد کرد روزیفکر کردن به د. گرفت  دهیناد کرد،یرا که تحمل م يدرد.افتاده بود روزید

و صبح با رنج نبودنش از  دیایشبها به خوابش ب دادیاجازه م يبه گر.  کردیم انتیناخوداگاه داشت به خودش خ

 .شدیم داریخواب ب

 گفت،یرا که گفته بود نم يزیچ روز،یاگر د.  رفتیپذیرا م نیا دیبا. دربرابر او مقاومت کند توانستینم گرید

 .محو میشد کرد،یبغلش م يگر یوقت ش،یو استانداردها اتیتمام اخالق. شدیم مشیاحتماال همان جا تسل

 ندیان را بب توانستیبود، م یمنطق. شک کند يبه گر شتریب شد،یباعث م ش،یمضنونها ستیزدن هر نام از ل خط

باور  توانستینم! نباشه  ينباشه، گر يگر.  زدیاحتمال را با مخالفت کامل پس م نیا ،یبه لحاظ عاطف یول. 

که دوستشان داشت بکند  ییانسانها يابر يحاضر بود هر کار شناختیکه او م يمرد. کردیکند، اصال باور نم

 .کارها نبود نیاز ا یکیشدن،  تیمرتکب جنا يبا خونسرد یول



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Parizad17: مترجم  -هووارد  ندایل  –بعد از آن شب 

wWw.98iA.Com ٢١٥ 

مسئله را  نیقانع کردن رنه تا ا یول. مورد مطمئن بود نیدر ا ثیمرتکب قتل شده، ف یچه کس دانستیم مادرش

 هینبود که عل یرنه کس. بود که خود رنه هم به دردسر خواهد افتاد  نیا یبه معن نکاریسخت بود، چون ا ردیبپذ

اگر . شناختیخوب م یلیمادرش را خ ثیف.به نام عدالت  یمفهوم يان هم نه برا. بکند يمنافع خودش کار

فرار از  يبرا شتریب یول رفتیبود م دهیترس نکهیبه خاطر ا يتا حدود کرد،یرنه فرار م اورد،یبه او فشار م یلیخ

دوباره به  نکهیا يبرا دانستیخوب م یلیخ ثیف ال،یزبانش در مورد و ریاز ز یاطالعات دنیبعد از کش. دردسر بود

 .صبر کند  یمدت دیاو زنگ بزند، با

 . دیان روز به دستش رس يفردا کارتن

 ش،یدهایبعد از جابه جا کردن خر. به خانه بازگشت  شیپر ي هیهمسا ياز شهرها یکیاز  د،یبعد از خر ثیف

در صندوق بزرگ را باز کرد، مثل  یوقت. اش رفت  یسراغ صندوق پست ده،یرس يجمع کردن نامه ها يبرا

. تمام انها قرار داشت  يکه رو یفروش با کارتن يها یداخلش پر بود از نامه ها، مجله ها، قبضها و اگه شهیهم

بسته شده بود  يجعبه با نوار. سفارش نداده بود يزیاو چ. شد  شیان باعث کنجکاو ینیسنگکارتن را برداشت، 

 .ان نوشته شده بود  يو نام و ادرسش باال

 ییچاقو نتهایاز کاب یکی يگذاشت و از کشو زیم يانها را رو يهمه .را جمع کرد و به اشپزخانه رفت  زیچ همه

نگاه پر از وحشت، برگشت و داخل  کیبعد از .را از دو طرف باز کرد و ان  دیکارتن را بر ينوار رو. برداشت 

 .باال اورد  نکیس

 يبو نکهیا يبودند، احتماال برا دهیچیپ کیپالست کیان را در . پاره شده بود کهینه تنها مرده بود بلکه ت گربه

 .کننده را مشکوك نکند افتیان، قبل از باز شدن جعبه، در

حالت مرگبار تهوع اش تمام شد، دستش به سمت  نکهیعمل کرد، بعد از ا زشیفکر نکرد، براساس غرا گرید

تلفن تنها راه  نکهیدرست مثل ا دیچیدر گوشش پ یمخمل يان صدا یرا بست، وقت شیچشمها.تلفن رفت، 

 :زبانش گرفت .نجاتش باشد ان را محکم در دستش فشار داد 

 " يگر...گ  "

 اجیو بهت احت دمیکمکم کن ؟ ترس:  گفتیبه او م دیچه با. انگار که مغزش از کار افتاده باشد ساکت شد،  بعد

که  یبود از خواستن و دشمن یبیان دو باهم، ترک يرابطه .از او داشته باشد  يانتظار نینچنیا توانستیدارم ؟ نم

 دهیاو، هم به شدت ترس یول.سالح بود  کی يگر ياز طرف او برا یهر ان امکان داشت منفجر شود، هر ضعف

 .کمک خواستن به ذهنش امد  يبود که برا یتنها کس يگر. بود و هم حالش خوب نبود 
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 "؟ ثیف "

 :ادامه داد  یبا مهربان يخود را نشان داده باشد، چون گر دیکلمه با کیدر همان  ترسش

 "افتاده ؟ یاتفاق "

فقط توانست زمزمه کند  یرا کنترل کند ول شیکرد صدا یچندش اور مقابلش کرد و سع يرا به منظره  پشتش

: 

 " نجاستیگربه ا...گر هی "

 "؟یترسیگربه ؟ از گربه ها م هی "

فکر کند،  يسکوتش انگار باعث شد گر. ندیاو را پشت تلفن بب تواندینم يرا تکان داد، بعد متوجه شد گر سرش

 :گفت  یبه نرم جواب سوالش مثبت است، چون

 " رهیم ذارهیطرفش پرت کن، م يزیچ هی"

 :تکان داد و گفت  يشتریبار سرش را با شدت ب نیا

 "..نه "

 :و ادامه داد  دیکش یقیعم نفس

 "کمکم کن  "

 "باشه  "

ارامش  ییبا صدا د،یایاز پس گربه برب تواندینم ییبه تنها ثیکه ف دهیرس جهینت نیباالخره به ا دیرسینظر م به

 :بخش گفت 

رو  بشیبرسم ترت نکهیمن به محض ا فته،یکه چشمت بهش ن نیبش ییجا هیتو فقط  رسونم،یاالن خودم رو م"

 "دمیم

رفت، در  رونیدر خانه بماند، ب زینتوانست با ان چ. که کرده بود، عمل کرد  یحتیبه نص ثیرا قطع کرد، ف تلفن

 ..ماند يگر دنینتظر رستاب نشست و کرخت م يبدون حرکت، رو وان،یا

. عمر گذشت  کی يبه اندازه  ثیف يبرا قهیهمان پانزده دق یول. انجا بود  يبعد گر ي قهیاز پانزده دق کمتر

 يرو زیتمسخر ام يبا لبخند فیارام و ظر ،یشگیو با همان ژست هم دیکش رونیبزرگش را از جاگوار ب کلیه

 نیاز ا ثیف. نجات دهد وید کیاز چنگال  راپناه  یب یبود تا زن دهیقهرمان قصه از راه رس. شد  کیلب به او نزد

او را از شر ان  نکهیخواست بکند فقط به شرط ا یکه م ياجازه داشت هر فکر يگر د،یمسئله خجالت نکش
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 دنیبا د شیلبها ينگاه کرد، لبخند رو يسرش را بلند کرد و به صورت گر. موجود در اشپزخانه، نجات دهد 

 : دیپرس یبه ارام. محو شد  ث،یف ي دهیپر صورت رنگ

 "مگه نه ؟ يدیتو واقعا ترس "

 .زده بود  خی ثیروز دست ف يرغم گرما یخم شد و دستش را گرفت، عل مقابلش

 "کجاست ؟"

 :سخت شده اش گفت  يلبها انیم از

 " زیم يرو...اشپزخونه  "

که از سالن گذشت و وارد  شیقدمها يبه صدا ثیف.و در خانه را باز کرد  ستادیزد، ا ثیدست ف يرو ارام

 .اشپزخانه شد، گوش داد 

 "**** خدا لعنت کنه  "

صورتش  د،یبسته شدن در پشت به گوش رس يصدا.  دیکه متعاقب ان گفت را شن ییفحش و فحشها نیا ثیف

او شوکه  يم به اندازه ه يکه گر کردیم يکار دینبا.  دادیبه او هشدار م دیمن، با يخدا. پوشاند  شیرا با دستها

 .کند  دایاو فقط نتوانسته بود کلمات مناسب را پ یول. شود 

به نظر  شهیکه سرد تر از هم ییسفت شده و چشمها يخانه امد، با چانه ا يبعد جلو ي قهیچند دق ،يگر

 .نبود  ثیخشمش ف لیبار دل نیا یول. باال امد  وانیا ياز پله ها  د،یرسیم

 "....روبه راهه  زیهمه چ "

 :هنوز ارام بود  شیصدا

 " زمیتو، عز میبر م،یاز شرش خالص شد "

خواست او را به  یوقت. کرد  تیتاب بلند کرده، به طرف خانه هدا يحلقه کرد و او را از رو ثیرا دور ف دستش

 :به او اجازه نداد  يگر یکرد و تالش کرد تا برگردد ول يخوددار ثیاشپزخانه ببرد، ف

 "مرتبه  زیهمه چ "

 : ندیبنش یصندل يرا ارام کرد و مجبورش کرد رو او

 "؟؟يدار دنینوش يبرا يزیچ نجایا نمیبب ،يکم شوکه شد هیبه نظر "

 :جواب داد  یحال یب يصدا با

 "و اب پرتقال هست  يچا خچالیتو  "
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 "؟ يتو خونه دار يزیمشروبات بود، چ يمنظورم از خانواده  "

 " خورمیمن مشروب نم"

 :زد و گفت  يپوزخند يرغم خشم درون چشمانش، گر یعل

 "باشه، اب پرتقال خوبه ... زهیپاستور "

 :داد  ثیکرد و به دست ف وهیبرداشت، ان را پر از ابم نتیاز کاب یوانیل

 "همشو ...بخورش  زنم،یمن دارم زنگ م یوقت "

خاطر بود که به او  نیبه ا شتریبنوشد، ب واستخیدلش م نکهینه به خاطر ا د،یجرعه اب پرتقال را نوش جرعه

 يصفحه  ياسمها ستیل يکتاب راهنما را باز کرد، انگشتش را رو يگر. تا دوباره تمرکز کند  دادیم يبهانه ا

 .و شروع کرد به گرفتن شماره ها  دیاول کش

 "کالنتر مک فن، لطفا  "

 دادیشده بود و داشت بانگاهش به او هشدار م رهیبه او خ يناگهان با احساس خطر سرش را بلند کرد، گر ثیف

 .اعتراض نکند 

 هیهد هیتو صندوق پستش . کلبرنه  یمیقد ي؟ اره خونه  يهارد ثیف يخونه  يایب شهیم...ام  يگر شل،یم"

 ".اره از اونهام هست ...مرده  يگربه  هی. کرده  افتیواقعا زشت در

 : دیپرس را صاف کرد و شیگلو ثیقطع کردن تلفن، ف با

 "هست ؟ ایاز چ "

 "؟ شیدیند ز،یام دیتهد ينامه  "

 :را تکان داد  سرش

 " دمینه من فقط گربه رو د "

شروع کرد به باز و بسته  يگر یوقت. در دستش تکان بخورد  وانیتمام بدنش را گرفت و باعث شد ل یلرزش

 : دیپرس نتهایکردن در کاب

 " ؟يگردیم یدنبال چ "

  " يدار نیبه کافئ اجیشوك خوبه، احت يکه برا نیریش زیچ هیبعد از خوردن . قهوه  "

 "باال  فیرد... دارمینگهش م خچالیتو  "
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که احتماال  يبا خودش فکر کرد، به عنوان مرد ثروتمند. قهوه ساز را نشانش داد  يجا ثیاورد، ف رونیرا ب قهوه

 .کرد  شیو با لذت تماشا ستیبد هم نرا نکرده، کارش  نکاریوقت در خانه ا چیه

با  شانیکه پاها کیانقدر نزد. نشست  ثیف يو روبرو دیها را عقب کش یاز صندل یکی ياماده شدن قهوه، گر تا

در مورد  ثیاز ف. گرفته بود  انیانها را در م یبا گرم ث،یف يدو طرف پاها يگر يهم تماس داشته باشند، پاها

به  ثیخواهد داد و ف حیتمام انها را توض سیپل دنیبعد از رس دانستیکه افتاد سوال نکرده بود چون م یاتفاقات

داده  هیهد ثیرا به ف شیکیفقط همان جا نشسته بود و گرما و نزد.واقعا ممنون او بود  يمالحظه کار نیخاطر ا

 یکه او م یپرتقالش را به سرعتاب  ثیشده بود که انگار اگر ف رهیخ ثیبه ف يطور اهشیچشمان س. بود 

مقدار  رد،یاتفاق را بگ نیا يبتواند جلو نکهیا يبرا ثیف.  زدیبر ثیف يان را رو داشتخورد، قصد  یخواست، نم

 :واقعا حس کرد از تنش عضالتش کاسته شد و نجواکنان گفت  د،ینفس نوش کیاز ان را در  يادیز

 "ارمیکه دوباره باال ن کنمیرو م میفکرشم نکن، دارم تمام سع یحت "

 : دیباز شد و پرس يبا پوزخند يعبوس گر صورت

 "؟ کنمیفکر م یدارم به چ يدیاز کجا فهم "

 "هنوز کالنتر باشه ' زهید' کردمیفکر م... يشد رهیو بعد به من خ وانیکه به ل ياونجور "

 "بازنشسته شد  "

نگاه  لیدل د،یشیباشند و اند ندیخوشا دینبا زه،یدرباره کالنتر د ثیلحظه فکر کرد خاطرات ف کی يبرا يگر

 .بوده باشد  نیهم دیاحتماال با زد،یزنگ م سیداشت به پل یوقت ثیف زیاخطار ام

هنوز داره  یجوونه ول یلیسمت خ نیا يمگه نه ؟ برا ه،یقشنگ يرلندیاسم ا. ادیمک فن خوشت م شلیاز م "

 "کار کنه  دیجد يکهایبا تکن کنهیم یسع

و احتماال او را به  دانستیرا نم نیا ثیف یهم حضور داشت ول شلیداشت که ان شب در ان خانه م ادیبه  يگر

فقط او و کالنتر . حکم موجودات بدون صورت را داشتند  شیبرا سهایان شب انقدر شوکه بود که پل.  اوردینم ادی

 .بودند، در ذهن او حک شده بودند  ستادهیکه کنار ا

 یمردد بود ول زه،یکالنتر د يدوباره  دنید ياشکارا برا ثیف.ه در ذهنش شکل گرفت کنند چیتناقض گ کی

 کیجسور بود، تحر ثیف. اش باشد، نشان نداده بود یاز ناراحت تیکه حکا يرفتار چیوقت در برخورد با او ه چیه

 ياو برا دیترد يکه نشان دهنده  يزیچ چیوقت، ه چیکردن، اما او ه دیکننده و استاد ناام وانهیکننده بود، د

 .باشد، از خودش نشان نداده بود  يبودن با گر
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زنگ زد و  ثیف یوقت د،یوگرنه چرا با ردیرا بگ يگر ينبود که بخواهد جلو يزیچ ثیف یو دو دل دیچه ترد اگر

سرعت  نیشتریکرد و با ب یلغو م دیرا با يتجار يجلسه  کیکند،  رونیگربه را از خانه اش ب کیاز او خواست 

داشت در گوش  ادشیفر يکه هنوز صدا کایرغم مخالفت مون یرساند، ان هم عل یم نجایممکنه، خودش را به ا

اگر  يزنگ زده و از او کمک خواسته بود و مهم نبود مشکلش هر چقدر که کوچک، گر ثی؟ ف زدیزنگ م يگر

 زیتمام غرا. بود که مشکلش اصال هم کوچک نبوده و حاال مشخص شده .  کردیدر توانش بود به او کمک م

چندش اور مرتکب شده،  نگونهیا يرا که کار یاو مصمم بود کس. شده بودند  داریمربوط به حفظ و حراستش ب

ضربه زدن به صورت ان  يکه برا یلیمشتش از م.ان شخص واقعا خودش را در دردسر انداخته بود . کند  دایپ

صورتش  يها کیمیتمام م خواستیدوخت، م ثینگاهش را به صورت ف يگر.ت درد گرف کرد،یشخص حس م

 : دیپرس یرا بخواند و به نرم

که از شهر  زدمیزورم رو م يکار رو کرده باشم ؟ خوب من داشتم همه  نیممکنه من ا يچرا فکر نکرد "

 "؟ یکنیباشم که بهش شک م ينفر نیاول دیمن با م،یفکر کن یکنم و اگه منطق رونتیب

حرکت سرش  کرد،یاو را رد م يداشت با تکان سر حرفها ثیسوالش را تمام کند، ف دنیپرس يگر نکهیاز ا قبل

 . ندیایدر اطراف صورتش به رقص درب شیشمیابر يباعث شد موها

 " یکنینم يکار نیهمچ هیتو  "

 :اعتقاد داشت  گفتیکه م يزیچ به

 " يه بوداول رو هم تو نفرستاد ادداشتیهمون طور که  "

 .مکث کرد  يا هیبه او داشت، چند ثان ثیکه ف يپرت از اعتماد یبا حواس يگر

 "؟ ادداشتی "

 "بود  ادداشتی هی نمیماش يجلو یصندل يرو رون،یب رفتمیداشتم م یوقت روزید "

 "؟ يگزارش دار "

 :سرش را تکان داد  دوباره

 "نبود  یخاص دیتهد "

 "نوشته بود؟ یچ "

 با خودش فکر کرد چرا ؟ يگر زد،یصورتش موج م يرو دیترد

 " یبرات خوبه و خفه ش یچ یبهتره بدون: اگه بخوام نقل قول کنم  "
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که  يو جعبه ا ادداشتیپرت به خاطر  یبا حواس. ختیهر دو ر يبرا یبلند شد و فنجان. اماده شده بود  قهوه

 : دیگرفته بود، پرس ثیف

 "؟ يخوریقهوه ات رو چطور م "

 .بال گشود که به زور کنترلش کرد  يرنگ درون گر اهیسرد و س یخشم.کامال واضح و روشن بود  دیتهد بارنیا

 "تلخ  "

ان دختر بهتر از . را لمس کند  ثیکه ف کینشست، انقدر نزد شیقبل يداد و همان جا ثیرا به دست ف فنجان

احساس  ثیدر صورت او باعث شده بود ف يزیچ. صورتش بخواند  يرا از رو يحال گر توانستیم یهر کس

 .گرفت حواس او را پرت کند  میخطر کند چون تصم

 يزهایبهتره خوردن چ گفتیم. بود  یابتیگرشامز د ياقا یشکر بخورم ول یعادت داشتم قهوه ام رو با کل"

اگه . شدینم دایتو خونه شون اصال شکر پ.  میخودمون رو گول بزن ،یساختگ ینیریتا با ش میرو ترك کن نیریش

 "... راشونباشم ب یبار اضاف هی خواستیدلم نم یول دنیخریبرام م خواستمیازشون م

عمدا  نکهیدانستن ا. با خودش فکر کرد، موفق شده  يواقعا قصدش پرت کردن حواس او بوده باشد، گر اگر

 .استفاده کرده بود  یخوب ياز طعمه  ثیچون ف.حرفش کم نکرده بود  ریاز تاث کند،یرا م نکاریا

 "؟ هیک گهیگرشامز د ياقا "

 ثیف ایحسادت را در درونش حس کرد و با خودش فکر کرد ا يکرد، گرما فیپشت سر هم رد عیرا سر کلمات

 ! ؟ کندیبا او بوده، صحبت م سکاتیکه قبل از امدن به پر يدارد با او در مورد مرد

 :زد  یخواب الود سبز رنگش، پلک يچشمها با

 " کردمیم یزندگ ششونیکه پ ياسم خانواده ا "

او تصور .به شکمش زده باشند  یرا داشت که مشت محکم یحال کس يگر. من  يمراقبت، خدا يخانه  کی

بود  نیا قتیحق. کرده  دایادامه پ ،یمعن یهم به همان شکل قبل، ب سکاتیبعد از رفتن از پر ثیف یزندگ کرد،یم

 یاز دست دادن خانواده و زندگ یقبال داشت ول ثیبود که ف یمراقبت به مراتب بهتر از زندگ يخانه  کیکه 

سخت  یلیخوب، خ يخانواده  کیکردن  دایبه عالوه پ.کودکان اسان نبود  يوقت برا چیها، ه بهیکردن با غر

 ثیف ییبایبه ز یدختر جوان ياو بر گرفتندیمراقبت مورد سوءاستفاده قرار م يخانه ها نیبچه ها در ا شتریب...بود 

.... 

 . دهیرس شلیکه م دادیخانه نشان م يجلو يها زهیله شدن سنگ ر يصدا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Parizad17: مترجم  -هووارد  ندایل  –بعد از آن شب 

wWw.98iA.Com ٢٢٢ 

  "جا بمون  نیهم "

اشاره کرد  شلیشدند به م یم ادهیپ نیداشتند از ماش گرید يسهایکه پل یدر حال.و به سمت در عقب رفت  گفت

 .که کارتن را رها کرده بود، دعوت کرد ییو او را به عقب خانه جا

 .چندش اور جمع شد  يمنظره  دنیصورت پر از کک و مکش با د. پشت خانه به او ملحق شد  شلیم

و رو  ریکه دلم رو ز شنیم دایپ ییزهایچ هیهنوز هم  یول دم،ید يادیحال بهم زن ز يزهایشغل چ نیتو ا "

 "؟ يبه جعبه دست زد ادی؟ ز ارهیزبون بسته ب وونیح هیسر  ییبال نیادم همچ هی دیچرا با. کنن 

سمت چپ از جلو و و راست از عقب رو رو لمس  يمواظب بودم فقط گوشه . رونیب ارمشیاونقدر که بتونم ب "

باز کردن درهاش از خودکار  يمن برا. بازش کنه، چقدر بهش دست زده  نکهیقبل از ا ثیف دونمینم. کنم 

 "هست  امیپ هی شونیکی يرو. استفاده کردم 

هم  يرا رو شیلبها امیخواندن پ نیدر ح. دراورد  بشیاز ج يهم از همان روش استفاده کرد، خودکار شلیم

 .مقوا  يبا حروف درشت رو یادداشتی. فشار داد 

 "گربه  نیمثل ا شهیوگرنه عاقبتت م رونیب سکاتیگم شو از پر "

 یشانسمونه چون کس نیبزرگتر کیپالست نیا.  میکنیم دایروش پ یاثر انگشت نمیبب برمیبا خودم م نویمن ا "

 "دست بهش نزده 

 : دیبه سمت خانه کرد و پرس یکوتاه نگاه

 "حالش خوبه ؟ ثیف "

 ".اروم شده  گهیاالن د یخوب نبود ول نجا،یا دمیمن رس یوقت "

هم به جعبه  يگر.کرد  يشد و ناله ا رهیبه ان خ هیچند ثان. دوباره با استفاده از خودکار در کارتن را بست  شلیم

 .شد که قبال از چشمانش پنهان مانده بود  يزینگاه کرد و ناگهان متوجه چ

 "براش پست شده هیمثل بق نمیاش بود، فکر کردم ا گهید ينامه ها يرو...مهر پست رو نداره  ،یلعنت "

 "؟ دهید يزیچ ینیشما ای دهیشن يزیچ ثیف مینیبب میبر. اورده  نجایا نویا یکینه  "

کرده و در حال  شینشسته که او رها ییهنوز همان جا ثیمتوجه شد ف يگر. دو وارد اشپزخانه شدند  هر

شک داشت که بعد از گرفتن چند  يگر یول دیرسیبه صورت او نگاه کرد به نظر ارام م. قهوه اش است  دنینوش

 .بتواند ارام باشد زیام دیتهد ينامه 

 :کالهش را گرفت و گفت  يبا دو انگشت لبه  شلیم. بلند شد  شلیم دنیبا د عیسر ثیف
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 "چندتا سوال ازتون بپرسم ؟ تونمیم.  نجایکالنتر ا. مک فن هستم  شلیمن م...خانم  "

 "؟ نیدار لیالبته، قهوه م"

 "لطفا  "

 "شکر ؟ ای ریش "

 "شکر "

 : دیپرس شلیم.داده بود  هیبزرگ تک زیم کنارش به يگر.نشست  شیصندل يدوباره رو ثیف ،ییرایاز پذ بعد

 " نیکرد دایجعبه رو کجا پ "

 "یتو صندوق پست "

بسته  نیا ده،ینامه هاتون رس نکهینفر بعد از ا کیاحتماال . پست نشده  یعنی. روش نداره  یعالمت پست چیه"

استفاده از اون صندوقها رو نداره و اگه قبال تو صندوق  ياجازه  یکس هایاونها گذاشته، چون بجز پستچ يرو رو

 " ن؟یدیند ینیماش ای نیدینشن ییصدا دینامه هاتون رس یوقت. اوردنیمیبود اونها درش م

 :سرش را تکان داد  ثیف

 "جا به جا کردم بعد رفتم سراغ نامه هام  دهامویامدم خونه، خر. دیرفته بودم خر...نبودم  نجایا"

 "مرده بفرسته ؟ يبراتون گربه  یتالف يکه از دستتون ناراحت باشه ؟ اونقدر که براهست  یکس "

 :و گفت  دیوسط حرفشان پر يگر.دوباره سرش را تکان داد  ثیف

 "کرده دایپ ادداشتی هی نشیهم از تو ماش روزید"

 "نوشته بود ؟ ی؟ چ یادداشتیچه جور  "

 :جمله را تکرار کرد  ثیف

 "برام خوبه و خفه بشم  یبهتره بدونم چ نکهیا "

 "؟ نشیهنوز دار "

را از گوشه گرفته  يکه کاغذ یدرحال. اوردیرا ب ادداشتیکرد و رفت تا  يبه گر ینگاه یبا نگران دیکش یاه ثیف

 :گفت  شلیم.بود برگشت 

 "خواهم بهش دست بزنم یکانتر، نم يرو نشیبذار "
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درست مثل .را بخواند  ادداشتیرفت تا بتواند  شلیکنار م يگر. سته بودند را کرد که از او خوا يهمان کار ثیف

 یالرد سوال نپرس، بهتره بدون لیرو يگا يدرباره  گهید. کارتن، با حروف درشت نوشته شده بود  ينوشته رو

 یبرات خوبه و خفه ش یچ

 .شده بود  ثینگاه نگران ف لیتازه متوجه دل. کرد  ثیبه ف ينگاه تند يگر

 :دیغر يگر "خوب  "

 "؟ یکنیم کاریچ يدار نباریا "

 :در جوابش گفت  ثیف

 "یدونیکه تو م دونمیمنم همون قدر م "

 :چانه اش را خاراند و گفت  شلیم

 "؟يداره، گر هیقض نیبه ا یپدر تو چه ربط...خوب حاال "

 :گفت  ثیدر هم فرو رفته رو به ف يبا ابروها يگر

 "کردهیتو تموم شهر درباره اون از مردم سوال م فضول داشته يخانم کوچولو "

مرده تو  يگربه  هی ای سهیبنو یادداشتی نیکنه که همچ ینفر رو اونقدر عصبان کی دیبا يزیچ نیهمچ هیچرا  "

 "بذاره ؟ شیصندوق پست

 :گفت  حیصر یلیخ يگر

 گهید یدوباره ناراحت بشن ول کایمادر و مون خواستیدلم نم. کرده بود  یاون مسئله منو در حد مرگ عصبان "

 "کرده یحد عصبان نیرو تا ا یک دونمینم

 .فکر کردن تار شد  نیدر ح شیچند لحظه ساکت ماند، چشمان اب يبرا کالنتر

 "... در ظاهر "

 .شروع به صحبت کرد  باالخره

 "يگر ،یمضنون نیتو محتمل تر"

 :با حرکت دست او را وادار به سکوت کرد و گفت  شلیم یشروع کرد به اعتراض ول ثیف

از خودم  شهیباعث م نیهم... يکردیفکر رو م نیهم دیتوام با گه،ید يزهایو چ ادداشتی نیفکر کنم با ا "

 "؟يزنگ زد يبه گر سیپل يبپرسم، چرا به جا
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 "و جعبه کار اون نبود ادداشتهایاون  دونمیم "

 :نگاه کرد و گفت  يبه گر شلیم

 " يخوشحال نبود ثیکه تو از برگشتن ف ستیراز ن هی نیا "

 " ستمیهنوزم ن...نه نبودم  "

 :تلخ باز شد و ادامه داد  يبه لبخند شیلبها

 " جنگمیمن تن به تن م. ستیمرده، روش کار من ن يو گربه  زیام دیتهد ينامه  یول "

 "زده چرا به تو زنگ  يفقط تعجب کردم خانم هارد.  دونمیالبته که م "

 :زد و گفت  يپوزخند يگر

 "خودت حدس بزن  "

 "فکر کنم از قبل متوجه شده باشم  "

 " اریدرن يباز یعوض نقدریپس ا "

رفت و  شیشغل ي فهیچند لحظه بعد دوباره سراغ وظ.کرد  ياز حرف او ناراحت شود، خنده ا نکهیبدون ا شلیم

 :گفت 

بود،  يا گهیکارتن اگه اثر انگشت د یتا با بررس نیو اثر انگشت بد يبه دادگستر نیایب خوامیاز هر دوتاتون م "

 "شما باید گزارش هم بدین يخانم هارد. مشخص بشه 

 :بلند شد  ثیف

 "رو بردارم  چهامیسوئ نیباشه، اجازه بد "

 :را گرفت  شیبازو يگر

 " برمتیمن م "

 "_ يراه رو به خاطر من برگرد نیا يهمه  ستیالزم ن "

 " برمتیگقتم م "

 یول دیرسیم یبه نظر عصب ثیف.کند  لیکرد اراده اش را به او تحم یکرد و با نگاهش سع ثیبه ف يتند نگاه

 .بزند يگریپوزخند د شلیباعث شد م نینکرد، هم یاعتراض
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 یدر حال ثیف. ندیچرم و لوکس جاگوارش بنش یصندل يکرد و کمکش کرد تا رو ییراهنما رونیاو را به ب يگر

 :گفت  یحوصلگ یبست با ب یکه کمر بندش را م

 "یمنو برسون یستیمجبور ن "

 "اگه بخوام باهات حرف بزنم، البته که مجبورم "

 "زدن مونده؟ يهم برا یمگه حرف "

 .کرد بیرا تعق شلیم نیزد و ماش رونیب ثیف يخانه  اطیرا روشن کرد، از ح نیماش يگر

امن تر باشه  یلیبرات خ تونهیم سکاتیدور از پر ییجا هی.  هیازت شاک یسابح وونهید هی ادیاونجور که به نظر م"

" 

 :گفت  يرا تماشا کرد و با لحن مسخره ا رونیسرش را برگرداند، با اخم از پنجره ب ثیف

 " يهم طولش نداد ادیز ،یاتفاق به نفع خودت استفاده کن نیاز ا نکهیا يبرا "

 "؟یکه ممکنه تو خطر باش یتو اون کله قرمزت فرو کن نویا یتونینم کدنده،یجادوگر  "

 

 

 پانزدهم فصل

مواقع  شتریاگرچه در ب.  دیجوش یامد، خونش از شدت خشم، داشت م رونیب ياز ساختمان دادگستر یوقت ثیف

سرش را خورده بود تا از انجا اسباب  سکات،یتا پر ریتمام مس يگر.را کنترل کند  تشیموفق شده بود عصبان

از ان خرد کنند، کالنتر مک فن هم موافقت کرده بود که با توجه به  شیاعصابش را ب نکهیا يبرا. کند  یکش

اشاره  ثیف. احتماال در امان نخواهد بود ست،یها ن یکیدر ان نزد يا هیهمسا چیو ه کندیم یاو تنها زندگ نکهیا

موثر واقع شده،  داتشیتهد نکهینخواهند کرد و ان شخص از ا دایکرده بود که اگر او از انجا برود خرابکار را پ

 .ان شخص را فراهم کند  تیرضا نکاریبا ا ستیوجه حاضر ن چیه بهخوشحال خواهد شد و او 

از  کردیم جابیا میعقل سل یول ستیو نقص و شجاعتش ستودن بیع یموافقت کرده بود که منطق او ب کالنتر

 . ندیبب بیسانجا برود، چون احتمال داشت ا

تکان بخورد، مخالفت  شیمتر از جا یسانت کی یحت نکهیاو به شدت از ا يبا وجود موافقتش با حرفها ثیف

 يان گربه .  دیدیان اتفاق را از سر گذرانده بود، داشت علت و معلول را م ي هیحاال که شوك اول.کرده بود 

 رفت،یو حاال اگر م. شده است  کینزد ه،امد يسر گا ییچه بال نکهیبه ا یبود که او به نوع یمعن نیمرده، به ا
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 ثیخود ف یول کندیم تیاو را اذ یکس کردندیو کالنتر فکر م يگر.افتاده  یچه اتفاق شدیهرگز مطمئن نم گرید

 نیپشت ا دیخواسته که به انها بگو نیمجبور بود با ا. حرفهاست  نیاز ا تریکه مسئله جد دانستیخوب م

 دهدیکه او احتمال م گفتیو م شدیاگر کلمات از دهانش خارج م.بجنگد  ده،یخواب يزیچه چ و گربه، داتیتهد

 نیهم يبرا. سخت تر کند  یاو را حت يریمرد برسد و دستگ ایممکن بود به گوش ان زن  ده،یبه قتل رس يگا

 .شود  یعصبان شتریباعث شده بود ب تیمحروم نیساکت ماند، هم

درست مثل  ياستدالل گر یول ردیبگ دهیبرود، ناد سکاتیاز پر دیبا نکهیاستدالل کالنتر را در مورد ا توانستیم

 يساختمان دادسرا را ترك کرده و راه خانه  یمسخره اش، از وقت ياستداللها. رفتیچاقو در قلبش فرو م کی

 . شدیگرفته بودند داشت رفته رفته بدتر م شیاو را در پ

 :زد  ادیفر شد،یم نیسوار ماش یوقت

 "نه  گم،یبار دارم م نیاخر يبرا "

 .که اطرافشان بودند، برگشته انها را تماشا کنند يباعث شد، تمام افراد شیصدا

 " یلعنت "

جاگوارش .کرده بود  یدقت یب یان روز حساب يشود، گر عاتیباعث درست شدن شا خواستیکه نم یکس يبرا

انسانها برگشته دوباره  شدیبود که باعث م یزن ثیطور ف نینبود که باعث جلب توجه نشود، هم ینیماش

رفته و بعد با او انجا را ترك  يربه شهر امده، به دادگست ثیبودند که با ف دهیاو را د يادیافراد ز.کنند  شیتماشا

از دستش بر  يمورد کار نیدر ا گریخوب، د.نبود دهیسرش داد کش ثیف نکهیکرده، الزم به اضافه کردن ا

 .کردیدوباره تمام ان کارها را تکرار م يافتاد، گر یاگه تمام اتفاقات امروز، دوباره م. امدینم

 . کمربندش را بست  ثیف

 "... یبا اون نامه ها و گربه نداشت یربط چیتو ه دونمیمن م "

 :ادامه داد  زدیموج م شیکه در صدا یتیعصبان با

من برم و  یخواستیمگه نه ؟ تو از همون روز اول م ،یکنیبه نفع خودت استفاده م تیموقع نیاز ا يدار یول "

 " کنهیات م وونهیداره د ،یرو بکن نکاریا ینتونست نکهیا

 .کرد  ثیبه ف یداشت، سرد، خطرناك و کوتاه نگاه دانیم کیکه به تراف یبا نگاه يگر

  "نکن  رو باور يزیچ نیهمچ هیلحظه هم  کی یحت "

 :ادامه داد  يارام تر يصدا با
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 "رو نکنم  نکاریگرفتم ا میتصم یول کردمیم رونتیب نجایساعت از ا میدر عرض ن کردم،یاگه اراده م"

 "واقعا ؟ "

 :گفت  يبا ناباور دادیکه هر کدام از کلماتش را کش م یدر حال ثیف

 "؟ یرو نکن نکاریباعث شد ا یچ "

دوباره به اون شکل باهات  خواستیاتفاقات دوازده سال قبل، حق تو نبود و دلم نم نکهیاول ا:  لیبه دو دل "

 "..رفتار کنم 

 :نگاه برانداز کند، از جاده گرفت و گفت  کیرا با  ثیرا انقدر که بتواند تمام وجود ف نگاهش

 "یدونیرو خودت بهتر م یدوم "

از  بایتقر... خواستیاو را م يگر.بود  دهیرس جوش يو به نقطه  زدیبرق م انشانیدوم داشت م لیدل قتیحق

 کیاو را در  خواستیم.  خواستیاو را به روش خودش م يگر یول.  واورلئانین ياز بوسه  قایهمان اول و دق

 نینچنیا. خانواده اش نشود یناراحت عثتا با شیاز پر رونیکامال ب. کند  یزندان سکاتیکوچک دور از پر يخانه 

 :گفت  ثیف. دو نشان بزند ریت کیبا  توانستیچون م کردیاو را واقعا خوشحال م يزیچ

چشم همه با من  يجلو یاگه نتون.  یپنهون کن گرانیننگ از د يلکه  هیمنو درست مثل  دمیبهت اجازه نم "

 " ایگم شو طرف من ن ،یرابطه داشته باش

 .فرمان زد  يبا مشت رو يگر

 ياره، اگه بر! توام  یمن به فکر سالمت. نبود  ییخوش امد گو ي هیهد هیاون گربه .  ثیخدا لعنتت کنه، ف "

 دیباعث ازارش بشم، با خوامینم کنه،یام م وونهیمادرم داره د.  یکنیمنو در حد مرگ خوشحال م گهیشهر د هی

اون بلد  یول یاز خودت دفاع کن چطور یدونیکنم ؟ تو م یکه به مادرم دارم ازت عذرخواه یبه خاطر عشق

مادرم خوبه بکنم و هم کنارش تو  يرو که برا يهم کار خوامیم.  صمیطماع و حر يحروم زاده  هیمن .  ستین

نگران  ستمیمجبور ن ينجوریا.  میخوب باهم داشته باش يرابطه  هی میتونیم يبر نجایاگه از ا.رو داشته باشم 

 "باشم که دنبالته  يا وونهید

 "ر خودم نگران خودم باشم بذا....خوب نباش  "

 .دراورد  يخفه ا يصدا تیو عصبان يدیاز شدت ناام ،يگر

 "مگه نه ؟ ،یکنینم ینیذره هم عقب نش کی "
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مسائل  يکه ورا یلیدل. دارد، بجنگد لیماندن دل يبرا دیبگو يکه به گر اقیاشت نیدوباره مجبور شد با ا ثیف

 .او را باور کند يمحال بود حرفها. داشت  يکه گر یحال نیاگر چه با ا. انها بود یشخص

 يشود که به خانه  يوارد جاده ا يتا گر دیطول نکش ادیز.جاده کمتر شده بود  کیشهر بودند و تراف رونیب حاال

حداقل از . واقع شده  يدور افتاده ا يتا ان شب اصال دقت نکرده بود که خانه اش چه جا ثیف. رفتیم ثیف

و پنهان که لذت او را، حداقل در  دایناپلعنت به ان دشمن . بردیارامش و سکوت لذت ماو از . شیبابت سالمت

 .برگشت به خانه بهم زده بود ریمس

 يدر حال غروب، خانه را در نور دیاواخر عصر بود و خورش. خانه اش شد، سکوت کرد اطیوارد ح يگر یوقت تا

 يوارهاید. بود  دهیرا چ لشینبود که انجا مستقر شده بود، اسباب و وسا يادیمدت ز.رنگ فرو برده بود ییطال

 ی؟ حت کردیانجا را ترك م ود،سرش ب يخودش باال يشده بود، سقف خانه  دهیخودش دور او کش يخانه 

 :در بود، گفت  يریدستش به دستگ کیکه  یدر حال. نتوانست تصورش را بکند 

کنم  یکجا زندگ ستیباهات رابطه ي پنهانی داشته باشم، مهم ن خوامیمن نم....سوالم جواب بده  کیبه  "

 "من کمتر بشه؟ یسالمت يبرا تیکه نگران شهیباعث م ن،یدونستن ا...

به سوال  یجواب یچشمانش پر از خشم بود ول.نگه داشت  نیرا گرفت و او را داخل ماش ثیمچ دست ف ،يگر

 :گفت  یبه نرم. نداد  ثیف زیام نیتوه

 " میدونیهر دوتامون م نویا... نظرت رو عوض کنم  تونمیم"

با خودش  ثیف. حرف اخر را او زده بود، خوشحال بود نکهیاز ا. شود ادهیدر را باز کرد و او هم اجازه داد پ ثیف

دوست نداشت تا انجا  ثیبکشد که ف ییبود که بحث را به جا نیاستاد ا يگر. کندیرا م نکاریا شهیفکر کرد، هم

 .فقط سکوت بود ثیکه تنها راه نجات ف ییجا یعنیبرود،  شیپ

لعنت ...حق با او بود .اوست تا سالم وارد خانه شود  ينشسته و در حال تماشا نیبود که داخل ماش يگر متوجه

که  یحرف. ادیز يتالش و بدون صرف انرژ نیدهد، ان هم با کمتر ریینظر او را تغ توانستیواقعا م يگر. به او 

 یداشته باشد ول یپنهان يرابطه  يبا گر خواستیاو واقعا نم. بلوف بود  کیدروغ که  کیزده بود نه  يبه گر

که با او  کردیاصرار م يحاال گر نیاگر هم. نبود که خواهد توانست درمقابل او مقاومت کند یاین به ان معن

بعد از  یمانیپش. بود یبه او اجازه دهد تا او را به تخت ببرد کاف نکهیا يبوسه برا کیاحتماال فقط  د،یایداخل ب

 .امدیمان به سراغش 

 : دیپرس یعصب الکس
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من  يخدا. دادسرا  يدعوا کردن با اون اونم جلو ث،یکردن با ف يسوار نیماش ؟یکنیم یچه غلط يدار يگر "

 " دنیساعت در موردش شن کیدر عرض  گهید يو نصفه  دنتینصف شهر د

الکس را به خاطر  يگلو خواستیدلش م يگر. دوخت  يسرش را بلند کرد و نگاه مضطربش را به گر کایونم

 :کوتاه جواب داد  یلیخ.مطرح کرد، فشار دهد  کایمون يمسئله را جلو نیا نکهیا

 "بره نجایکنم از ا شیراض کردمیم یداشتم سع "

 .نگاه کند کمتر شدن تنش را در وجود خواهرش حس کرد  کایبه مون نکهیبدون ا یحت

 ".گذاشته بودن  شیمرده تو صندوق پست يگربه  هیامروز .  کنهیم فیکث يهایداره باهاش باز یکی "

 :صورتش را جمع کرد و گفت  الکس

 "؟.داشت  کاریتو چ نیاون دختر تو ماش یول. چه چندش اور ...مرده  يگربه  هی "

 "_کرد به من زنگ زد  دایاونو پ یوقت "

 : دیپرس يبا ناخرسند کایمون

 "چرا به تو زنگ زده ؟ "

 "...چون "

 .مهم نبود  شیبرا یبدهد قانع کننده نخواهد بود ول خواهدیکه م یجواب دانستیم

 يدادگستر میدادن اثر انگشت بر ياز هر دوتامون خواست برا. ثیف يو اونم امد خونه  شلیمن زنگ زدم م "

_" 

 .زد  ادیفر يبلند يبا صدا کایمون

 "پس من رسوندمش اونجا  دیلرزیهنوز داشت م ثیف _ "

 : دیپرس تیبا عصبان کایمون

 "؟يکار رو کرد نیاز تو چرا اثر انگشت گرفتن ؟ تو رو متهم کرد که ا "

 یکیبگه کدوم  تونهیندونه کدوم اثر انگشت مال ما بوده، نم شلیاگه م. نه، من به اون کارتن دست زده بودم  "

 "اشغاله  یمال او عوض

 : دیپرس دییجویرا م شیکه لبها یدر حال کایمون

 "کرد ؟ دایپ يزیچ "

 "به سواالتشون جواب داد، من رسوندمش خونه  ثیف نکهیبه محض ا دونم،ینم "
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 : دیپرس الکس

 "بره ؟ نجایحاال قراره از ا "

 "معلومه که نه  "

 :فرو کرد و گفت  شیموها انیانگشتانش را م تیعصبان با

 "لج  يافتاده رو دنده  "

 :بلند شد  زیاش را عقب هل داد و از پشت م یصندل.امده بود  ایلجباز به دن. لج  يبود رو دنده  افتادهین

  " رونیب رمیم "

 : دیبا تعجب پرس کایمون

 "حاال ؟ کجا؟ "

 " رونیفقط ب "

و شکننده  قرارینتواند به ان برسد، ب یباشد ول دهیرا شنجفتش  يبو يریکه در فصل جفتگ انینر کی مثل

حس .  يبکند، هر کار يکار کردیشده بود و داشت مجبورش م ریسراز لیمثل س شیخون درون رگها.بود

 .کردیم دیکمبود طوفان او را ناام. هوا خوب بود  یبه پا شود ول یطوفان دیاالن با کردیم

 "الکس م،یکنیاون کاغذها رو فردا چک م یول گردمیبرم یک دونمینم "

 دیرسیبه نظر م د،ییرا جو شیلبها گرید یکم. او را تماشا کرد که از اتاق خارج شد یبا تعجب و نگران کایمون

را بکند،  نکاریا تواندیبفهمد، چطور م توانستینم. شود ینام م نیان زن دول ریدرگ شتریو ب شتریرفته رفته، ب يگر

او رفته بود  يمیشل به خانه . درست کرده بودند شانیراان دختر ب يکه خانواده  ییهایمام بدبختان هم بعد از ت

هر . مثل عنکبوت بودند  نیدول يشود چون زنها کینزد نیدول ثیبه ف یحت شلیم خواستیدلش نم کایمون.

 .کردندیگرفتار م شانیدر تارها شدیم کیرا که به انها نزد یدقت یمرد ب

 .بود یپر از نگران شیسرش را تکان داد، چشمها الکس

 "بگم  ریبه مادرت شب به خ رمیمن م "

بود که  نیا قتیحق. را بهانه کرده به اتاقش برگشته بود ینوئله بعد از شام خستگ. باال رفت  يو به طبقه  گفت

هنوز در  کایمون امد،یم نییپا داشت از پله ها یوقت. ساعت باال ماند مین کیالکس نزد. او در اتاقش راحت تر بود

قرارش را به  یسرش را باال اورد و نگاه ب کایمون. کرد  تماشارا  کایو مون ستادیا د،یکنار در رس. اتاق مطالعه بود
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ماتش برد و نفسش در  کایچراغ را خاموش کرد، مون یوقت. برق رفت  زیدست الکس به سمت پر. الکس دوخت 

 .حبس شد  نهیس

  "دل  زیعز "

 .شودیباال گفته م يکه کلمات خطاب به زن طبقه  دانستیم کایگفت و مون الکس

 یعل. سرگرم کند، در خانه شروع به قدم زدن کرد  ونیزیتلو يتماشا اینتوانست خودش را با مطالعه  یوقت ثیف

خودش را .بود اشفته و مضطرب رد،یاز انکه قادر باشد بپذ شیب سکات،یماندن در پر يبرا شیرغم اصرارها

 ،یخال زیم دنید. بود يبه شدت قو زیم يرو يان جعبه  يخاطره . مجبور کرده بود قدم داخل اشپزخانه بگذارد

ان گربه رفته رفته  يمتوجه شد خاطره  عیسر يغذا هیدرست کردن  نیدر ح. بود  یبزرگ یخوشحال شیبرا

 .را که درست کرده بود، بخورد ییاگر چه فقط توانست نصف غذا.  شودیکمتر م

در درونش او را به سمت مادرش  يزیچ یزود بود ول یتماس دوباره کم يبرا دانستیم. به رنه زنگ زد  دوباره

 یلیفام وندیفراتر از پ يوندیپ نشانیب نکهیا لیبه دل شتریکند، ب یاحساس راحت نکهینه به خاطر ا. دادیسوق م

 .الرد  لیرو يمردها: وجود داشت 

رنه امکان نداشت با او  دادیاگر مادر بزرگش جواب م دانست،یچون م.رنه تلفن را جواب داد خوشحال شد یوقت

 .حرف بزند

 "دارم  اجیبه کمک احت...مامان  "

 : دیسکوت بر قرار شد و بعد رنه پرس هیخط چند ثان گرید طرف

 "شده ؟ یچ "

 .پاسخ دهد ثیرنه نبود تا با ان به ف عتیمادرانه، در طب ینگران

برام فرستاده و گفته دست از سوال  زیام دیتهد يگذاشته و چندتا نامه  میمرده تو صندوق پست يگربه  یکی"

 "_ نکاریداره ا یک دونمینم. شهیبردارم وگرنه عاقبتم مثل اون گربه م دنیپرس

 "؟ یچه جور سواالت "

 .کرد، ممکن بود رنه تلفن را قطع کند  دیدر دادن جواب ترد ثیف

 "يدرباره گا "

 ".. ثیف ،یلعنت "

 : زدیم ادیفر داشت
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که االن بوش داره  ينه، اونقدر کثافتها رو بهم زد ؟يدیتو مگه گوش م ینکن ول یمن بهت گفتم فضول "

 "يدیخودتو به کشتن م ،یاگه خفه نش. کنهیم تتیاذ

 " یرفت یگذاشت نیهم يرو کرده و برا نکاریا یک یدونیرو کشته، مگه نه؟ تو م يگا یکی "

 :شد، شروع کرد به التماس  نیتند و سنگ شیان طرف خط نفسها رنه

بگم  يزیکرد اگه چ دمیاون مرد دستبندم رو گرفت، تهد. بگم، قول دادم که نگم  تونمینم. تو دخالت نکن  "

و من  میباهم دعوا کرد يکه به نظر برسه من و گا ندازهیم ییگفت دستبندم رو جا. گردن من  ندازهیقتل رو م

 "زدم کشتمش

ان هم به شکل  قتیحق دنیشن. به بن بست  دنیو رس عاتیاز هفته ها شک و شبهه، بعد از زنده کردن شا بعد

را  قتیتوانست شوك را پشت سر گذاشته، حق ثیتا ف دیطول کش قهیچند دق. تعجب اور بود شیبرا یناگهان

 . درك کند

 " شیبکش یتونستینم ،یرو دوست داشت يتو گا"

 گرانیسوزاندن دل د يشده برا یطراح شیاز پ ياش از ان اه و ناله ها هیکردن، گر هیشروع کرد به گر رنه

 :کلفت شد و گفت  هیاز گر شیصدا. نبود

 "عاشقش شدم  میبود که تو تمام زندگ ياون تنها مرد "

 نیاعتقاد داشت که رنه واقعا او را دوست داشته و هم ثیبود، چون ف دهیفا یب يسوال بردن عشق رنه به گا ریز

 .بود یکاف

 "افتاد مامان؟ یچه اتفاق "

 "_بگم  تونمینم "

 " کنمیمامان خواهش م "

به تالش زیادي احتیاج داشت تا بتواند از سد . رنه مهم باشد يگشت که برا يزیدر ذهنش به دنبال چ دانهیناام

از سد  توانستیکه م يزیتنها چ. او را سرزنش کند  لیدل نیبه ا توانستینم ثیرش بگذرد، فماد یخودخواه

 .او بود یخواه ادهیرنه رد شود، ز یخودخواه

نامه اش هنوز  تیوص یعنی نیزنده است، هنوز مرگش ثبت نشده، ا ییجا کیهنوز  يهمه گا يمامان، برا "

 "خونده نشده 

 .توجه اش را جلب کرده بود  تنامهیوص يکلمه  یول دیدماغش را باال کش رنه
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 "؟یخوب که چ "

 یسالها احتماال االن کل نیا يتو همه . ذکر شده  تنامهیتو به ارث گذاشته باشه، تو اون وص يبرا يزیاگه چ"

 "پول شده 

 نکهیاز ترس ا يگا نیهم يبرا هیک میدونستینم...... اون امد  یوقت. میدیرو د گهیهمد الیتو و شهیما مثل هم "

براش  دونستیچون م.  شدیوقت نگران زنش نم چیه. دیو لباسهاش رو پوش دیاز بچه هاش باشه از جا پر یکی

 . ستیمهم ن

منم رفتم  نیهم يبرا زدندیکه داشتند داد م دمیصداشون رو شن.تا با هم حرف بزنن  یقیقا يرفتن خونه  اونها

 کنمیوقت فراموش نم چیبرگشت و ه ستاد،یبعد وا. رونیدر رو باز کرد و امد ب ياونجا، گا دمیرس یوقت. ششونیپ

 يدرست جلو..چمنها  يافتاد رو. خورد، درست تو سرش  ریبعد از اون ت قایرو گرفتم و دق ممیگفت، من تصم

تکون هم  یمرده بود، حت نیافتاد زم یاون وقت یول.زدم  ادیکردم و فر هیکنارش زانو زدم، گر.  یقیقا يخونه 

 ".نخورد 

 "بود؟  يگر "

 :مجبور بود بپرسد  ینه، ول يباشه، گر يتونست گر ینم. دیسوال لرز نیا دنیپرس نیدر ح ثیف يصدا

 "بود که پدرش رو کشت ؟ يگر"

 "اونجا نبود ي؟ نه گر يگر "

 یرا بکند، ول نکاریتوانسته ا ینم يگر دیمهم نبود چقدر به خودش بگو. نبوده  يشکرت، گر اینبوده، خدا يگر

خوشحال شد و حس کرد  دیجواب رنه را شن ینسبت به او وجود داشته باشد چون وقت یظن پنهان کی دیبا

 .روحش سبکتر شده 

 "کالنتر؟ شیپ یچرا نرفت ،یرو زده باش يتو گا کردیباور نم یمامان کس "

 :ختم شد و گفت  هیکرد که به گر يبلند يخنده  رنه

بشم  ریمن دستگ نکهیاز ا شترشونیب.  کننیمن باور م يرو درباره  يزیدم اون شهر هر چ؟ مر یکنیم یشوخ "

 "_ زیبعالوه اون مرد حساب همه چ..  گناهمیاگه مطمئن بودن من ب یحت شدندیخوشحال هم م

 "یتفنگ هم نداشت یتو حت یول "
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کنم، اگه بهش قول ندم  کیخودم شل کنهیتو دهنم و مجبورم م ذارهیگفت تفنگ رو م! منم بکشه  خواستیم "

اونقدر قدرتمند که  ،یثیف هیاون مرد قدرتمند. کس نگم  چیبه ه زیچ چیبرنگردم و ه گهیکه از شهر برم و د

 "_از دستش فرار کنم  ستماون منو زد و نتون یکردم باهاش بجنگم ول یسع. رو بکنه  نکاریبتونه ا

 "چرا تو رو نکشت ؟ "

که  کردیم هیگر دیرنه انقدر شد.به شاهدش اجازه بدهد، برود دیقاتل چرا با کید بفهمد کر یو سع دیپرس ثیف

 .بدهد  یجواب قهیچند دق ينتونست برا

دستبندم رو .مجبور بشه منم بکشه  خوادیگفت نم. بود یعصبان یلیرو بکشه، فقط خ يگا خواستیاون نم "

 نیرو کشتم و در ا يکه همه فکر کنن من گا کنهیم يگفت اگه برگردم کار.گرفت و گفت از اونجا دور بشم 

 "!شیشناسیرو بکنه، تو نم نکاریا تونهیم. به اعدام  کننیصورت منو محکوم م

 .تر شد و بعد دوباره به هق هق افتاد  زیاخر ت يبا گفتن جمله  شیصدا

بدون  چاره،یب يرنه . مادرش سوخت  يبار، دلش برا نیاول يبرا. سوزش چشمان خودش را حس کرد ثیف

هدف  یهر کس يبرا ت،یمسئول یو ب انهیوحش یبا ان شکل زندگ ،یدوست چیبدون نفوذ و بدون ه الت،یتحص

اسان تر  يکه رنه برا يداشت، مرد تیاهم شیبود که برا ياو شاهد مرگ مرد. کند  یبود تا او را قربان یخوب

بله، قاتل او را .شده بود که قتل ان مرد به گردن او خواهد افتاد  دیبعد هم تهد. به او وابسته بود  شیشدن زندگ

را که قاتل گفته  ییزهایچ ياو احتماال همه . برود سیپل شینداشت که رنه پ یراه چیه شناخت،یخوب م یلیخ

 .داشته باشد یخوب لیدل دیبا نکاریا يبود باور کرده بود و برا

 :گفت  یبا نرم ثیف

 " شهیدرست م زیهمه چ...مامان  شهیدرست م زیهمه چ "

که منو  کنهیم يما بمونه وگرنه اون کار نیمثل راز ب دیبا نی؟ ا یگیمورد به کسی نم نیدر ا يزیتو چ _تو  "

 "_ کنهیرو م نکاریکه ا دونمیم.کنن  ریدستگ

 "کرد ؟ کاریبا جسد چ یدونیم. دمیکنه، قول م ریتو رو دستگ یکس ذارمینم "

 :کرد و بعد از شدت تعجب به سرفه افتاد  يسکسه ا رنه

 "دفنش کرده باشه  ییجا هی دیجسدش ؟ فکر کنم با "

در انجا  اچهیکه با وجود در يان هم قبر داد،یقبر هدر م کیقاتل زمانش را با کندن  ایا یول. بود  ریپذ امکان

 .  شدیبرداشته م انید و مشکل از متر کن نیسنگ توانستی؟ وزن جسد را م کردیزود توجه انسانها را جلب م یلیخ
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 "؟ ادتهیاستفاده کرد ؟  یاز چه جور تفنگ "

 ".اسلحه بود  هی نکهیبگم ا تونمیکه م يزیتنها چ.  دونمیدر مورد تفنگها نم یچیمن ه "

 نکهیا يداره برا ییاز همونها که سوراخها.  کننیوسترن استفاده م يلمهایکه تو ف ییبود، مثل اونها ریهفت ت "

 "دسته ماشه دارن ؟ يبود که رو ياز اونها ایگلوله ها رو توش بذارن 

 :بعد از چند لحظه فکر گفت  رنه

 "دسته ماشه داشت  يرو "

 يقاتل جسد. افتاده  یقیقا يدر خانه  ییفشنگ پرت شده و جا يپس احتماال پوکه .  کیاتومات ياسلحه  هی

فشنگ  يپوکه  ادیبه  ایتا فرار کند، ا ترساندهیاو را م دیباکه  يو شاهد شدهیاز شرش خالص م دیداشته که با

 کند ؟  دایتا ان را پ گشتیافتاد و برم یم

 ،يشدن گا دیبعد از ناپد یول.  زیچ چیه بایپوکه بعد از دوازده سال هنوز انجا باشد چقدر بود؟ تقر نکهیا احتمال

احتمال . بود دهیرا به خود د راتیتعم نیکمتر یقیقا ياحتماال خانه  نیهم يکم شده بود، برا الیرفت و امد به و

 .نابود شده باشد شه،یهم ياب افتاده باشد و برا یحت ای قیداشت پوکه درون قا

 .افتاد یم شهیهم ب،یاتفاقات عج ،يزیپشت چ ایافتاده باشد  يهم داشت که در گوشه ا احتمال

 :التماس کرد  رنه

قبل .االن حتما دنبال توئه . یثیاونجا ف یگشتیبرم دیتو نبا. نگو  يزیچ یبه کس کنمیخواهش م...نگو  يزیچ "

 "... یشناسیبهت برسه از اونجا برو، تو اونو نم یبیاس نکهیاز ا

 "_ يمامان ؟ من امکان هست بتونم کار هیممکنه، اون ک "

 يادیز يزهایامروز چ.گذاشت  شیتلفن را سر جا یگوش یبه ارام ثیف. هق هق قطع کرد کیتلفن را وسط  رنه

 دانهیو ناام. بود گناهیب يبود که گر نیکه متوجه شده بود، ا يزیچ نیمهمتر. نبودند  یهنوز کاف یبود، ول دهیفهم

 .است  یگناه کار چه کس دانستیبود که او هنوز نم نیا زیچ نیتر

 ثیاگر چه خود ف. کردیمضنونها خارج م ستیفاستر را از ل والندایو  کیول ایاندر نیبود و هم "مرد " کی قاتل

ان جور که مشخص بود لوول فاستر هم قبل از . ستندیبود که انها گناهکار ن دهیرس جهینت نیهم از قبل به ا

که احتمال  شدیپخش م عیانقدر سر عاتیاشهر ش نیدر ا یول. بوده  خبریهمسرش ب انتیاز خ يشدن گا دیناپد

مهم نبود ان شوهر . زن را به شوهرخطا کارش برساند کی انتیخ رخواه،یادم فضول به اصطالح خ کیداشت 
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 داشتینگه م ستشیلوول را در ل دیبا...مسئله متفاوت بود  نیا. اش رابطه داشته باشد  یخطا کار خودش با منش

. 

 ایمعامله  کیکه سر  يتجار کیشر هیبوده و چرا ؟  یچه کس کردهیبحث م يکه ان شب داشته با گا یکس

و با همه رابطه داشت، وجود  کردیم یزندگ يکه گا یاز دست او ناراحت بوده ؟ به ان شکل یچرخش مال کی

 رابطه داشت ؟ یبا چه کسان گریان تابستان د. محتمل تر بود ن،یشوهر خشمگ کی

 يکردن پوکه به خانه  دایپ يبرا توانستیم یول. کند  دایسواالت را ان شب پ نیتوانست جواب ا ینم ثیف

 .برود  یقیقا

چون . انجامش بود يزمان برا نیرا بکند، شب بهتر نکاریاگر قصد داشت ا.بود مینه و ن. ساعت نگاه کرد  به

 .داشت که اگر برخورد، بتواند پنهان شود  يشتریبر بخورد و احتمال ب يداشت که به گر ياحتمال کمتر

 یمناسب يبتواند کفشها نکهیا يبرا نباریا یف کند ولوقت تل مینبود که بعد از گرفتن تصم ییاز ان انسانها ثیف

 .چراغ قوه برداشت  کیهنگام خروج از خانه  رشیدر مس. مکث کرد  یبپوشد، کم

. کرد  رییلحظه نظرش تغ نیدر اخر یکرد، ول یرانندگ الیبه سمت و میالردها، مستق لیرو یخصوص يجاده  از

اتفاق  خواستیدلش نم ثیبود که ف يزیچ قایدق نیالردها اطالع دهد و ا لیو به رو ندیاو را بب یممکن بود کس

 ينور چراغ جلو خواستیدلش نم باشد، الیدر و یاش بوده باشد و کس یو اگر امروز روز بد شانس.  افتدیب

 .اگاه کند شیاو را از پ نش،یماش

بود، که مجبور  یمعن نیبه ا نکاریچه ااگر . را پارك کرده بود، رفت  نشیکه قبال ماش ییدوباره به همان جا پس

 جادیا یمشکل شیمسئله برا نیا. کند يرو ادهیوقت شب، پ نیدر جنگل، ان هم ا لیما کی کیاست نزد

باز هم محض  یول. جنگل  گرید اتموجود ایاز مار و  یحت ایبود  دهینترس یکیوقت از تار چیاو ه.  کردینم

موجودات . جنگل شبها پر سر و صداتر بود .شد، از ان استفاده کند کینزد يبرداشت که اگه مار یچوب اطیاحت

. و راکونها در حاال باال رفتن از درختان بودند  غهایصار. کردندیم جادیحرکت خش خش صدا ا نیشبانه در ح

بودند و  ختهیوزش باد در هم ام يها، حشرات و پرندگان، با صدا رباغهقو يصدا.  کردندیم "هو هو"جغد ها 

به  یوقت. ممکن بود راهش را گم کند... نکرد  يعجله ا چیه ثیف. کردندیختان کاج همراه وزش باد حرکت مدر

مطمئن  نکهیا يبرا. سابقش لبخند زد  زیغرا یبه دقت و درست د،یگذشت رس یاز ان م شهیکه هم ینهر کوچک

که وسط نهر بود،  یسنگ يرا رو شیپا. نور چراغ قوه را درون اب انداخت ست،یدر نهر ن يمار زهرالود جیه ودش

 .فقط چند صد متر راه مانده بود الیاز انجا تا و.  دیپر گریسنگ د يگذاشت و رو
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تا در پناه جنگل بتواند اطراف را  ستاده،یا الیو يصاف جلو يمحوطه  رونیبعد داخل جنگل، ب ي قهیدق پنج

معمول شب به  يبجز صدا ییصدا چیو گوش داد، ه ستادیا قهیچند دق ثیف. ساکت بود و  کیخانه تار.چک کند

 کردیان حرکت م يا شهیم، سطح شیبا وزش نس. دیکوبیبا صدا خودش را به اسکله م اچهیاب در. دیرسیگوش نم

 . دندیپاش یو اب م دندیپریم نییباال و پا خوردندیکه شبها غذا م ییها یماه. زدیهالل ماه را بهم م ریو تصو

 .حرکت کرد الیبه سمت و کیبار ریصدا، از مس یب ییبا قدمها ثیف

 یقفل باشد، در خانه تابستان دیبا ادیبه احتمال ز. بکند دیبا يقفل باشد، چه کار یقیقا ياگر خانه  دانستینم

ه باشد تا مطمئن شود همه هم انجا بود و ممکن بود در را خودش باز کرد يالبته خود گر. چند روز قبل باز بود

 .خودش قرار دارد يسر جا زیچ

شنا کند و از شکاف  یقیقا يخانه  ریاز ز تواندیباشد م ییبا خودش فکر کرد، اگر واقعا انسان ماجرا جو ثیف

 .نبود يزیدر بسته که چ...وارد انجا شود  قیمخصوص قا

 .امکان نداشت  البته

مجبور  نکهیفکر کردن به ا یحت. اب خوردن نبود یاو به اسان ياب برا ریشب، ز یکیکردن، ان هم در تار شنا

در تمام  یقیقا ياگر خانه .بود تا تمام بدنش بلرزد یاب برود، کاف ریز یکیو در تار اوردیرا در ب شیبود لباسها

امکان . د راکونچن یحت ایسنجابها و مارها و  وشها،شده به خانه م لیسالها بسته بوده باشد، حتما حاال تبد نیا

 ای دیانها را با ور رفتن با کل توانستیم. مهمان سر زده از اب، باعث وحشت انها شود کیامدن  رونیداشت ب

 .چون او تا به حال دقت نکرده بود . پنجره داشته باشد  یقیقا يالبته اگر خانه . شکستن پنجره بترساند 

. دیرسینور ماه مثل ارواح به نظر م ریز دش،یسف يوارهاید.درخشان، نمودار شد  اهیاب س يرو یقیقا ي خانه

 نکهیا يبزرگ انداخت و برا يدرها ينور چراغ قوه را رو ،يا زهیسنگ ر ریبه محض قدم گذاشتن در مس ثیف

که از  شد،یم دهیدر د يدو حلقه  ره يرو یقفل براق بزرگ. ناله نکند، خودش را کنترل کرد يدیاز شدت ناام

 یان را بشکند ول یحت ایور برود  یقفل معمول کیبا  توانستیم.کردیضد زنگ محافظت مدرها با فوالد 

پنجره  چیرو به اسکله ه. پنجره بود کیکردن  دایتنها راه چاره اش پ.قفل بزرگ بکند نیبا ا يکار توانستینم

 يپنجره ا خته،یبه هم ر یبا احساسات. رفت  گریبه سمت د.  یبود صاف و خال يواریفقط د. وجود نداشت  يا

پنجره  کیبود که  نیخبر خوب ا.کرد یبود، بررس دهیصورت رنگ پر کی يرو اهیجفت چشم س کیرا که مثل 

. ساخته شده بود اچهیاب در يکه رو نیزم يبود که پنجره نه رو نیشکننده و خبر بد ا يا شهیوجود داشت با ش
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 ثیف يخودش را به ان برساند، باال رفتن و گذشتن از ان برا نستتوایاگر م یپنجره انقدر بلند بود که حت هاگر چ

 .قطعا سخت بود  یول...را بکند  نکارینه اگر واقعا مصمم باشد ا... نبود  ریامکان ناپذ. سخت بود

 .بدن سفت و سختش فشار داد  ياو را برگرداند و رو. را گرفت  شیسخت بازو اریگرم و بس اریبس یدست

 "افته  یم یچه اتفاق ارم،یب رتیگ نجاهایبهت گفته بودم اگه ا "

بتواند انها را از پشه ها و  يا شهیکه محافظ ش ییبرد، جا وانیاو را بلند کرد و به ا.گفت  یبود که به نرم يگر

 .بزند، محافظت کند  ششانین توانستیحشرات، که م ریسا

 

 

 شانزدهم فصل

 يرابطه  کی نیا. که افتاده بود او را شوکه کرده بود یحس، اتفاق یفزوناز شدت و . خشکش زده بود  يگر

 نگونهیا. داشته باشد ادیاز انکه بتواند شمار انها را به  شتریب. او قبال بارها ان را تجربه کرده بود. ساده نبود 

 ریبود، قدرتمند و غ تجربه کرده ثیکه او با ف يزیچ یول.  شدیم ریبود سمج که زود س یلیم. روابط، لذت بود 

دوباره ان شراره ها را حس  خواستیحاال م نیاز هم ،يبود که او را سوزانده بود و گر یاتش... قابل اجتناب بود

او را بغل  خواستیدلش م. دیلرزیرا حس کند که در اغوشش داشت م ثیو نازك ف فیبدن ظر توانستیم. کند

 .حلقه شده بود، باز کرد  ثیرا که اطراف ف شیدستها. به خودش اعتماد نداشت  یول دکند و ارامش کن

 .به ذهنش امد  زیچ کیشوکه شده بود که فقط  انقدر

 "ازش دست برداره  تونستیچرا بابا نم کنمیباشه، حاال درك م يزیچ نیهمچ هیاگه بودن با رنه ...من يخدا"

... را نداد  زشیام ریتحق نیجواب توه. محو شد ،يرد و سخت گرکالم س ریقبل ز قهیلذت چند دق. زد  خی ثیف

ارزان را بکند،  يهرزه  کیاحساس  ثیکند که ف يقصد داشت کار ياگر گر. گذار بود  ریکالمش تاث یول

 ،یتهوع ان کیو او را مجبور کرد در برابر  دیچیدرون شکمش بهم پ یو بدبخت ریتحق. کامال موفق شده بود

 نیا يگر ياحساس کرده بود قلبش در حال ترك بدنش است اما برا ثیف. هم فشار دهد  يرا رو شیدندانها

 ؟ ریانتقام ؟ اگر رنه دور از دسترس است، انتقامت را از دخترش بگ يبرا لهیوس کیچه بود؟ ....  کیرابطه 

را مقابل  راهنشیدو سمت پ. به صورت او نگاه هم نکرد یحت ش،یشروع کرد به مرتب کردن لباسها یوقت

 يشرم او را از چشم گر یکیخدا رو شکر، تار یصورتش از شدت خجالت قرمز شده بود ول. شکمش گره زد 

 .پنهان نگه داشته بود
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اگر چه . شروع به راه رفتن کرد ط،یکه در توانش بود با حفظ اصالتش، ان هم تحت ان شرا ییشد و تا جا بلند

داشتند  شیپاها. هرزه با او رفتار کند کیچطور به او اجازه داده بود مثل . نمانده بود یهم باق يادیاصالت ز

 .دندیلرزیم یماکارون يدرست مثل رشته 

نورش چمنها و . بود، که انداخته بود  ییچراغ قوه اش همان جا. شد ریرا باز کرد و از پله ها سراز وانیا در

. خورد يبرگشت، به گر نکهیان را برداشت و هم ثیف. را که دورش جمع شده بودند، روشن کرده بود یحشرات

را کج  رشیمس. دیایب رونیب وانیبود که از ا دهینشن یحت.کندیمرد مثل ارواح حرکت م نیبا خودش فکر کرد ا

 .را گرفت  شیبازو يگر یکرد تا از کنارش رد شود ول

 "؟ يریم يدار يکدوم گور"

 " نمیماش "

 "یرو بکن نکاریمطمئن باش عمرا اجازه بدم شب ا ،يمن اگه تو روز روشن بهت اجازه ندم تنها برگرد "

را ارام از  شیبازو. باشد زهایچ نیاز ان بود که نگران ا مارتریخسته تر و ب یرا حس کند ول تشیعصبان توانستیم

 :نگاهش کند گفت  نکهیو بدون ا دیکش رونیچنگال او ب

 "به محافظ ندارم یاجیاحت...درختا بزرگ شدم  نیمن وسط ا "

 "شو نیسوار ماش "

 :ان را ندارد، پس ادامه داد  رییرا گرفته و قصد تغ مشیکه تصم دادیکالمش خبر م یو برندگ ینرم

 " گردونمیمن برت م "

ه بود که او چطور به تا ان لحظه اصال به ذهنش هم خطور نکرد. با تعجب به اطراف نگاه کرد ثی؟ ف نیماش

 گریاز سمت د ثیف شه،یمثل هم. پارك شده بود الیجلو، بغل و يبه جا.  دیو باالخره جاگوار را د. امده  الیو

 الیجلو بغل و يرا به جا نشیکرده بود ماش وسهاو را وس طانیچرا ش. بود دهیاو را ند نیشده بود و ماش الیوارد و

 .امد ینم رونیامن جنگل ب يوقت از منطقه  چیه دیدیرا م نشیپارك کند ؟ اگر ماش

از او  خواستیفقط دلش م.قصد جروبحث کردن با او را نداشت .  دیکشیم نشیرا به سمت ماش ثیرسما ف داشت

 .شود و خودش را خالص کند میبود که تسل نیراه ا نیتر عیدور باشد و سر

 نکهیخوشحال از ا ثیف. نشاند  یصندل يگذاشت و رو ثیکمر ف يرا باز کرد، دستش را رو نیدر ماش ،يگر

ان را . را دور زد و پشت فرمان نشست  نیماش. و نشست  دیکش یاه ستد،یلرزانش با يپاها يقرار نبود رو گرید

 .گذاشت  کی يروشن کرد و دنده را رو
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 "؟يپارك کرد یقبل يهمون جا"

 :زمزمه کرد  ثیف. ت اس تشیمعلوم بود در حال خفه کردن عصبان شیتن صدا از

 "اره "

که در  یدرختان يرو. بکند توانستیبود که م يکار نیو هم امن تر نیحفظ ان سکوت، هم اسانتر. ساکت شد  و

 .تمرکز کرد گذشتند،یاز کنارشا ن م یکیتار

 ثیف یمیقد يخانه  يمجبور شد وارد راه پر از چاله  يبعد گر. دور زدند و وارد بزرگراه شدند اچهیدر اطراف

مجبور  نکهیاز ا ثیبا وجود ان همه فشار، ف یول دیکشیقدر طول م نیاحتماال هم رفتیهم انجا م ادهیاگر پ. شود

 نیو زم ردیبگ یبه هر شاخه و سنگ شیپا شتاحتمال دا. لرزانش راه برود خوشحال بود يپاها ينشده بود رو

 .بخورد

برد و  بشیدست به ج چشیبه دنبال سوئ.شد دایمانشان هوجلو چش ثیف نیو ماش دیچیبا صدا از گردنه پ جاگوار

 .گرفت  چهیهول شد و دل پ. روبرو شد  شیخال بیانگشتانش با ج

 "گم کردم چهامویسوئ "

 . شدیمعجزه حساب م کیبود،  یم بشیهنوز در ج چهایاگر ان سوئ شد،یبود که گم م معلوم

 " نجاستیا "

 .افتاد شیپاها يرو شیچهایسوئ و

 "من برداشتمشون "

قبل .برداشت  شیپاها يرا از رو چهایسردش سوئ ياو پارك کرد، با دستها نیجاگوارش را کنار ماش يگر یوقت

توجه به درخواست  یب. را باز کرده بود نیدر ماش ثیرا خاموش کند، ف نشیرا بکشد و ماش یدست يگر نکهیاز ا

کرد و داخل  دایان را پ. گشت  کردیم زکه در را با يدیبه دنبال کل شیدهایکل انیمنتظر ماندن، م يبرا يگر

 .در را باز کرد و سوار شد عیسر. امدیشده بود و داشت به سمتش م ادهیپ نیاز ماش يگر. قفل فرو کرد

 "؟ ثیف "

د شروع به که هنوز باز بو يرا خواباند و با در یدست. را روشن کرد  نشیرا چرخاند و ماش دیتوجه به او، کل یب

باز برسد  يکه به محوطه  یتا زمان. و با صدا بست  دیکش رونیب يو در را از دست گر دیدراز کش. حرکت کرد

 .رها کرد ستاده،یرا همان جا ا يکه بتواند دور بزند، دنده عقب رفت و گر
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عقب  يچراغها تماشا کرد و بعد زدیداشت دور م یرا وقت ثیف نیجلو ماش يچراغها.  ستادیوسط جاده ا يگر

 بیرا تعق ثینشده و ف نیتا سوار ماش کردیکه م یاز شدت تالش شیدستها. گم شد یکیرا که در تار نشیماش

اگر حاال . را از هم بپاشد  اوممکن بود  یبود، هر استرس اضاف یعصب د،یلرزیدخترك داشت م. نکند، مشت شد

 .درخت تصادف کند کیبا  میاحتمال داشت مستق کرد،یم بیاو را تعق

خودش را مهمان  د،یرسیبه ماتحت خودش م شیاگر پا. برگشت  نشیبه ماش داد،یکه فحش م یلب در حال ریز

را انتخاب  نیعقالنه و ظالمانه تر یاحمقانه، ب...تمام جمالت موجود  نیمن، از ب يخدا. کردیم یچند لگد حساب

 چیکه ه ییان هم زنها. نداشت  ادیبه  بود،خام کرده  یزبان نیریرا که تا به حال با ش ییشمار، زنها. کرده بود

را  يزیچ نیبدتر قایتوانسته بود دق یبه نوع اورد،یکه نفسش را بند م یثیف ث،یاما با ف. نداشتند  شیبرا یتیاهم

قبل، ناگهان  ي قهیخودش را جمع و جور کرده بود، تمام ان اتش چند دق عیسر یلیدخترك خ.  دیبگو د،یکه با

ان حالت را قبال  ،يگر. حس شده بود یعروسک صاف و ب کیصورت  يصورتش به اندازه . خاکستر شده بود

بود که  دواریهرگز فراموش نخواهد کرد و در حد مرگ ام يکه گر يگریشب د. بود دهید ثیهم در صورت ف

 .ندیهرگز ان صورت را نب گرید

 یلعنت يان گربه  ثیف زیم ياول رو. بود ختهیبهم ر یهم کم ياز اتفاقات در هم و برهم ان روز، خود گر بعد

به نفع خود او بود  یلعنت... را قانع کند که در خطر است  ثیتالش کرده بود ف دانهیبود، بعد ناام افتهیله شده را 

حداقل  واریتفاوت که د نیبود، با ا وارید بادرست مثل صحبت  ثیصحبت کردن با ف. دور شود شیکه از پر

 قیرا عم شیکفشها يو پاشنه  کردیچانه اش را بلند م شد،یم کدندهیگونه مواقع،  نیا. کردیمتقابال با او بحث نم

او شده  نیسوار ماش ثیف نکهیبود، الکس هم از ا یاز دست الکس عصبان. بردیفرو م نیدر زم ونیتر از گرند کن

 ينگاهش کرده بود که انگار گر يطور کایو مون... یلعنت. دار دارد  ریواگ يماریانگار که او ب... دبو یبود، عصبان

 .در گوشش خوابانده باشد

 وانیا يرو ،یکیدر تار د،یروح از راه رس کیدرست مثل  ثیف یوقت. رفته بود اچهیدنبال ارامش مطلق به در به

تعجب . کردیاب، به اتفاقات اعصاب خردکن ان روز فکر م ينور ماه رو يتماشا نینشسته بود و داشت در ح

در جنگل ان هم ان  ثیف يرو ادهیکه از پ یداشت با خشم. اعتماد کند شیکرده بود، نتوانسته بود به چشمها

 یقیقا يبه خانه  میداشت مستق. بود امدهین نیچون مطمئنا با ماش.  دیجنگیوقت شب، به او دست داده بود، م

بار بود که  نیدوم نیا گشت؟یم يزیداشت دنبال چه چ. ان انداخته بود يه نور چراغ قوه اش را روچرا ک رفتیم

 .انداخت یم ریگشت زدن در اطراف گ نیرا در ح ثیاو ف
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حاال  ثیکه ف قتیحق نیو ا خواستیرا م ثیاو ف. را شسته و با خود برده بود زیهمه چ ث،یبعد حس خواستن ف و

 .انجا بودنش را پرداخت کند متیاو حاضر بود ق نکهیداشت، ا یمعن کیبود، فقط  نجایا

او را  ثیف نکهیاز ا یاو قادر بود خودش را کنترل کند ول گفت،یبه او نه م ثیباور کند، اگر ف خواستیم دلش

 .به او نه نگفته بود. بود، خوشحال بود  دهیبه امتحان نکش نینچنیا

را که ان  ییزهایسرش را تکان داد، تالش کرد چ. اقع به هدف زده بودگفته بود و در و زهیپاستور ثیبه ف قبال

 ک،یالکل کیهرزه و  کیدختر  ،يهارد نیدول ثیف. کند ریو تفس لیبود، تحل دهیفهم نیدول ثیف يروز درباره 

ازدواج کرده، هنوز  یاحتماال وقت. کردیم راررابطه برق یو نه با هر کس دیکشیم گارینه س خورد،یم یدنینه نوش

بعد از مرگ همسرش با او  ثیاست که ف يمطمئن بود که او تنها مرد يبه شکل برنده ا يگر. هم باکره بوده 

 .دارد  یسخت يخودش استانداردها يبرا دیرسیبه نظر م. بوده 

هرگز مثل انها احتماال مصمم بوده،  ثیکه بزرگ شده بود، ف یبه ان شکل. که به خاطر پدر و مادرش بود البته

 .نکند یزندگ

به او  یحس. نداشت  هیقض نیبا ا ینکند، مشکل يخودش را محدود نکرده و از او دور ثیکه ف یتا وقت يگر

 ثیبه ف يوجود نداشت که گر یراه چیاگر چه، ه. انجام خواهد داد  ثیاست که ف يکار قایدق نیا گفت،یم

 .کند ياجازه دهد از او دور

 !فکر نکن  يگر ياش فکر نکن، درباره  درباره

 يبود و هنوز به همان اندازه  نیچشمانش هنوز سنگ.شد  داریکه داشت ب يقراریصبح زود از خواب ب ثیف

 کردیم یسع. بود دهیکش يواریدر ذهنش، د يتمام افکار مربوط به گر يجلو. کردیم یاحساس خستگ شبید

را شسته و پاك کرده  وءاستفادهس نیتمام شواهد مربوط به ا.  ردیبگ دهیاز او استفاده کرده، ناد يرا که گر نیا

را به  يکرده، دوباره گر انتیناخوداگاهش به او خ ریکه به خرج داده بود، ضم يرغم تمام اراده ا یعل. بود

 .راه داده بود شیاهایرو

 چیه امد،یوسط م يگر يپا یرا، انگار که وجود ندارند، کنترل کرده بود و حاال وقت شیازهایسال بود ن چهار

را با صبر و لطافت خام  نیپارت يندزیل. زن بد رفتار کرده بود کیبا او مثل  يگر. ان ها نداشت  يرو یکنترل

جمالت  يندزیل يبرا. کردیرا درك م اوتاز انجاییکه خودش شاهد ان اتفاق بود، حاال تف ثیف. کرده بود 

که در طبقه  شدیم یفقط شامل حال کسان ،يظاهرا توجه گر... او  يزمزمه کرده بود و برا يفرانسو يعاشقانه 

 .خوردیو تاب م چیروحش از شدت شرم داشت پ. با او قرار داشتند يمساو ،یاجتماع ي
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قبال تالش کرده بود او را . بود اسمش مطمئن  يبه اندازه . او را به حال خود رها نخواهد کرد يگر دانستیم

عکس همان کار را  قایبه بعد دق نیاز ا دیشا... برود، تا بتوانند باهم رابطه داشته باشند سکاتیقانع کند از پر

مطمئن نبود احترام به . ردیبگ دهیاو را ناد امالک توانستینم یکند ول يداشت از او دور میتصم ثیف.  کردیم

 .الرد را دارد لیرو يخودش، تاب چند بار رو برو شدن با گر

خودش بکند، بلکه  يرا برا نکاریا خواستینم گریحاال د. کردیم دایرا کشته بود، پ يکه گا یکس دیهنوز با او

 یقیقا يته بود وارد خانه نتوانس. حق داشتند بدانند او انها را ترك نکرده  يگا يخانواده .  خواستیم يگر يبرا

 دایپلزنت را پ ياقا ایا ندیبه عالوه الزم بود به بازپرس امبروس زنگ زده بب. را بکند نکاریالزم بود ا یشود ول

چون فقط . بکند يتا کار کردیم کیقاتل را تحر نکاریا دیشا د،یپرسیاز اطراف م يشتریسوال ب دیبا. کرده است

 .است یبفهمد قاتل چه کس توانستیصورت م نیدر ا

 

 

 هفدهم فصل

کرد که  ياداوریبه خودش  یبکشد ول زیاول فکر کرد ان را از پر.اش کرده بود وانهیزنگ تلفن د يروز صدا ان

 شهیهم دینگرفته بود و تلفنش با يگریفکس خط د يبرا.  کندیم تیتلفن ان را هدا قیدارد که از طر یاو شغل

 .بود ياز طرف گر شترشانیب نهتلفنش جواب تماسها را بدهد، که متاسفا یاجازه داد منش.کردیکار م

 .نرم بود  یتلخ ول یدر تماس اول کم شیصدا تن

االن اونجام و به نظر تا اخر شب هم . اورلئان  ویمجبور شدم صبح زود برم ن یول نمتیامروز بب خواستمیم "

 "برگردم  تونمینم

با خودش فکر کرد حداقل حاال الزم نبود نگران باشد هر ان ممکن است سر و کله  ثیف. بود  یعال نیا خوب،

 .شود دایخانه اش، پ وانیدر ا يگر ي

 .تر بود  یمیتر و صم قیبار عم نیا شیصدا. کرد  دایادامه پ امهایپ

 "زنمی؟ پس بعدا بهت زنگ م شتیپ امیب دمیرس یشب وقت يخوایم...عسلم  میالزمه باهم صحبت کن "

 :زد  ادیبا خاموش شدن پیغامگیر، رو به تلفن فر ثیف

 "!نه  "
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برگردد اضطراب  الیدوباره به و نکهیاز ا... بود واورلئانیدر ن يگر. شد يزیساعت بعد بود که متوجه چ مین بایتقر

 نیاخر توانستیم نیا. ردیکه مچش را بگ ستیانجا ن یکه اگر برود کس دانستیحداقل حاال م ینداشت، ول

 .کند يرو ادهیالزم نبود در جنگل پ یحت گریحاال د. شانس او باشد

 نکهیبه خصوص ا.را کرده  نکاریکه او ا شدیاحتماال بالفاصله مشکوك م يپنجره را بشکند، گر خواستیم اگر

 ریبه ان پنجره غ ینردبان دسترس کیبه عالوه بدون . گرفته بود یقیقا يخانه  یبررس نیمچ او را درح شبید

شب  یکیکه در تار يزیچ.ماهر بود گرشنا کیهم  ثیشب نبود و ف گریحاال د. نداشت ینردبان چیمکن بود و هم

 .قابل انجام بود یصبحگاه د،ینور خورش ریز رسد،یقابل انجام م ریبه نظر غ

اماده  ییهایماجراجو نینچنیا يبرا. زدیزد، تلفن همچنان داشت زنگ م رونیاز خانه ب ازشیبا لوازم مورد ن یوقت

 يان شلوار گشاد يبود و رو دهیکهنه اش را پوش يویما. کرده بود امدیکه از دستش برم يهر کار ینبود ول

را گذاشته بود تا اگر مجبور شد در گوشه  شدو حوله و چراغ قوه ا سهیک کیدرون . بود دهیپوش يو بلوز دهیکش

 .بگردد از ان استفاده کند يزیدنبال چ کیتار يها

محافظت از خودش،  يبرا. مهر و موم کرده بود لونینا کیان را با  نیهم يقوه اش ضد اب نبود، برا چراغ

 _از ان استفاده خواهد کرد  يچه کار يبرا دانستینم. را از اشپزخانه برداشته بود شیقصاب يچاقو نیبزرگتر

خوب، حمل ان  _از ان استفاده کند نشود که مجبور باشد کینزد یمار عصبان کیبود، انقدر به  دواریفقط ام

 .کند، پس ان را برداشته بود یاحساس راحت شدیچاقو باعث م

کند و هر  یکرده بود انجا را بررس یدوبار سع. خوشحال بود  بایتقر کرد،یم یرانندگ الیداشت به سمت و یوقت

 .بود ثینوبت ف گریحاال د. افتاده بود  ریگ يدوبار توسط گر

. فرار کند وانینتوانست از تمام خاطرات مربوط به ا یکرد ول يخوددار الیاز نگاه کردن به و دیبه انجا رس یوقت

 يصدا. دهد يان را فرار یدر اب چند ضربه به در زد تا ساکنان احتمال دنیرا کند و قبل از پر شیلباسها عیسر

به در زد و  يبازهم ضربه ا یانجا نبود ول یوانیاحتماال ح د،یرا در اب نشن يموجود دنیپر ای يزیحرکت چ

و به سمت  رونیکه الزم بود انجام داده، به ب يمطمئن شد، هر کار نکهیبعد از ا. در را تکان داد  يرو ریزنج

 . ستادیا شد،یبه اسکله باز م یقیقا يکه از خانه  يمقابل در. اسکله حرکت کرد

شنا کرده بود  نجایدر ا یبار، پنهان کیاز  شیب ثیف.  کردندیجا شنا م نیو دوستانشان تابستانها هم کایمون ،يگر

. است  قیکه اب اطراف اسکله چقدر عم دانستیخوب م یلیو خ دیترسیاز تنها بودن در اب نم. تنها  شهیهم یول

از شدت سرما، نفسش بند امد و دوباره .  دیرمهر و موم شده اش را در دست گرفت و درون اب پ يچراغ قوه 
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از  یبود و اب هنوز کم یحاال اواخر ماه م یولرم بود ول يندیاب به شکل خوشا ،ياگوست و جوال.اب امد يباال

اب عادت  يبه جلو و عقب شنا کرد تا هم خودش را به دما قهیچند دق.زمستان را در خود نگه داشته بود يسرما

 .امدیاب به نظر بهتر م يدما قهیبعد از چند دق . دکن نیبدهد و هم تمر

به  نکهیبدون ا. روشن کرد  یکیچراغ قوه را با همان پوشش پالست. بود کیتار یقیقا يخانه  ریز احتماال

 .اب رفت  ریدر، ز يو از لبه  دیکش یقیخودش فرصت فکر دوباره را بدهد، نفس عم

نور  کیسرش  يدرست باال.بود کیکامال تار یقیقا يخانه  ریز. رغم نور چراغ قوه، کم بود یعل دش،ید وضوح

. شدیسخت م شیاشغال نشده بود، وگرنه باال رفتن برا یقیقا چیقرار داشت که خوشبختانه با ه یشکل لیمستط

 یکم. خودش را به سطح اب رسانده  کهاب، تازه متوجه شد  ریامدن سرش از ز رونیبه سمت نور شنا کرد و با ب

را از  شیگذاشت و موها نیزم يچراغ قوه اش را رو.  دیایبه خودش ب یرا گرفت تا کم یقیقا يباال امد، گوشه 

 .ندیصورتش پس زد تا بتواند اطرافش را بهتر بب يرو

که اب از سر و  یو در حال دیکش رونیبا زور خودش را از اب ب. بود یکم نور و خال بایتقر یقیقا يخانه  داخل

پر بود از  نجایا یزمان. زمان داد تا به نور کم اطراف، عادت کنند شیو به چشمها ستادیان بود، اصورتش رو

 ،یاسک يبودند، تخته ها وارید يرو يبخش قالبها نتیکه ز ینجات يها قهیو جل وبهایو ت يباد يتشکها

که انجا وجود  يزیتنها چ. شده بود زیو تم یخال یقیقا يخانه .از انها نبود يخبر گرید... نیپر از بنز يگالنها

به  نجایپوکه در ا کیامکان نداشت که . کهنه بود يجارو کیشن کش و  کی ،یچمن زن نیماش کیداشت 

 . مدت دوازده سال مانده باشد

دست و  يانداخت، رو ينور را به هر گوشه ا. ثمر بوده، باعث شد صورتش را برگرداند یکارش ب نکهیا دانستن

از اول هم احتمال  نکهیخودش را با گفتن ا.  زیچ چیبه اطراف نگاه کرد، ه يا هیشست و از هر زاون شیزانوها

 .داد  یلذت برده، تسل یصبحگاه ياشن کیکردن ان پوکه کم بود، او تالشش را کرده و در ضمن از  دایپ

اتفاق شوکه کننده  چیه گرید نباریا. از اب باال امد د،یدر شنا کرد و رو به نور خورش ریو از ز دیدرون اب پر دوباره

داشت به  یوقت. دیاش را در اورد، تنش را خشک کرد و لباس پوش ویاسکله رفت و ما يرو. منتظرش نبود  يا

 . دیرسینظر م بهکامال نرمال  سش،یخ يبجز موها کرد،یم یسمت خانه رانندگ

 .تلفن منتظرش بود یدر منش ياز طرف گر امیپ دو

 " زنمی؟ بعدا بهت زنگ م يدیتلفنت رو کش ای يدیوقت خواب ریخوشگله ؟ تا د ییکجا"

 .را پخش کرد  يگرید امیزد و پ یتلفن بوق یمنش. دستانش پنهان کرد  انیرا م صورتش
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تلفن رو . یبا من حرف بزن يزود مجبور ای ریباالخره د... يبنداز ریجواب دادن رو به تاخ یتونیتا ابد که نم "

 "دلم  زیجواب بده عز

کرد حس  یسع. دیاب، زنگ تلفن را شن يبا وجود صدا. دیبشو شیموها يگرفت تا اب رودخانه را از رو دوش

هم، رفته رفته،  یاز پ يامهایپ. کرد دایزنگها تمام روز ادامه پ.اسان نبود  یول... ردیبگ دهیشدن را ناد بیتعق

 .و شروع کرد به دستور دادن  داشتکردن بر یباالخره دست از چاپلوس ،يگر.  شدندیاعصاب خردکن تر م

 "... يریبگ دهیمنو ناد دمیبهت اجازه م یکنیاگه فکر م! جواب تلفن رو بده  ث،یف ،یلعنت"

 .را تمام کند، تلفن را قطع کرد زشیام دیتهد يجمله  نکهیا بدون

گذاشت و  امیاو پ يبرا. بازرس امبروس در دسترس نبود  یزنگ زد ول واورلئانیبه ن ،يگر يتماسها نیب ما

 .منتظر ماند تا متقابال به او زنگ بزند

 .تلفن را برداشت  یامبروس گوش يصدا دنیبالفاصله بعد از شن. عصر بود که بازپرس زنگ زد  اواخر

 "پلزنت نشد؟ ياز اقا يهستم بازپرس، خبر يهارد ثیف "

اصال جالب به نظر  نیرك بگم بهتون ا...نشده  دایهم پ نشونیماش یحت یولمتاسفم .  يخانم هارد ،یچیه "

ندارن که بخوان ازش  يزیچ چیه. باشه  شونیشگیشدن کار هم بینبودند که غ یاصال ادم شونیا.  رسهینم

احتماال  ای یقلب ياز حمله  اشن،رو از دست داده ب نشونیممکنه کنترل ماش.اون فرار کنند  يبرا ایفرار کنن 

 "...نهر  ایرودخونه  هیاگه از جاده خارج شده باشند، و تو ...خواب 

 دایاو را پ ریگیماه کیمطمئن بود باالخره . هم نبود ان را کامل کند یاجیاحت یاش را ناتمام گذاشت ول جمله

 :را کنترل کرد و نجواکنان گفت  شیاشک چشمها ثیف. خواهد کرد

 "؟ نیدیبه من اطالع م "

 "بشنوم  يزیچ نکهیبه محض ا..له، خانم ب "

 کی گرید نیالرد کشته شده بود، ا لیرو يگا.تلفن گذاشت  يرا رو یگوش ثیف. بشنود  يزیقرار نبود چ او

 ایا. دهیپرس یسوال م يشدن گا دیپلزنت هم داشته در مورد ناپد ياقا. مادرش شاهد قتل بوده . نبود  يتئور

 کیپلزنت  ياقا نکهیا دنیبا فهم ای ،وجود ندارد نشسته بود یمدرک چیه نکهیراحت و با تصور ا الیقاتل با خ

 شود ؟ گریقتل د کیکه مرتکب  یشده بود ؟ انقدر عصب یکاراگاه است، عصب

 .بود ثیف ریتقص نیمرده بود و ا ن،یریمرد کوتاه قامت ش ان
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قصد نداشت  ثیف. قاتل بوده  ریتقص.او نبوده  رینه، تقص.فکر به ذهنش امد، ان را رد کرد  نیا نکهیمحض ا به

 . ردیاو را گردن بگ راتیاز تقص يذره ا

 شیپ يپلزنت کمتر از دو هفته  ياقا. سخت بود یلیخ يدال بر قتل گا یکردن مدرک دایاز دوازده سال پ بعد

 .نرفته بود نیاز ب نباریمدارك جرم ا. پلزنت، عاقالنه تر بود  يکردن اقا دایپ يگم شده بود و تمرکز رو

موقع . بود اچهیجواب، در نیمحتملتر ،يدر مورد گا کرد؟یم میجسد را کجا قا کشت،یرا م یکس ثیخود ف اگر

کردن  ادیببرد و با ز اچهیدر قیکه، جسد را به قسمت عم نیراحت تر از ا يچه کار.انجا بوده  قایدق قیقتل قا

پلزنت  ياز دست جسد، در مورد اقا شدنخالص  يبرا یراه اسان نینچنی؟ ا اندازدیزن جسد ان را داخل اب بو

حمل جسد وجود نداشت، پس قاتل کجا  يبرا یقیقا نکهینبود و بعد ا اچهیاو در در نکهیاول ا.در دسترس نبود 

 کرده ؟ میجسد را قا

 نکهیجسد را بدون ا کی شدیوجود داشت، که م يادیپر درخت ز يدر اطراف، جاها.  ندیاو را نب یکه کس ییجا

سالها انجا  یکه ماهها حت شدندیدر جنگل روبرو م ییها با جسدها یوقتها شکارچ یبعض. معلوم باشد، دفن کرد

نداشت که جسد  يادیبود، احتمال ز کردهپنهان  تیجسد را با موفق کیبه عالوه قاتل از قبل . دفن شده بودند

 یخصوص ي اچهیپس در _ کردیکه م _ کردیفکر م نطوریا ثیپنهان کند ؟ اگر ف وهیا هم به همان شدوم ر

 . شدیجستجو م دیبود که با ییالردها جا لیرو

به کمک  یانقدر عاقل بود که بداند ک یاماده بود ول يانجام هر کار يبرا. را تنها انجام بدهد نکاریا توانستینم

 توانستیکالنتر م. بود زاتیو تجه قیکار مستلزم، وجود افراد، قا نیا. شدیم یروبیال دیبا اچهیدر. دارد  اجیاحت

 اچهیوجود دارد و در یلیدل نکاریا يرا قانع کند که برا اوالزم بود اول  ثیف یرا بدهد ول يکار نینچنیدستور ا

 يگا يرا که درباره  ییزهایچ به او، نکهیرا بکند مگر ا نکاریا توانستینم ثیف. جستجو شود دیاست که با ییجا

 .دیبگو دانستیم

. گفتیم ياول به گر نکهیمگر ا د،یبه کالنتر بگو داندیم يگا يرا که درباره  ییزهایچ توانستیاو نم و

او بدون  ياجازه دهد خانواده  توانستینم. مسئله را بشنود نیا يگریاز کس د ياجازه دهد گر توانستینم

که از خودش  قتیحق نیرغم ا یعلو  فشردیاش را م نهیکه س يرغم درد یعل.ماجرا شوند نیوارد ا هیهشدار اول

پدرش کشته  دیتا به او بگو کردیم یخودش را راض یبه نوع دیروبرو شود، با يتا دوباره با گر دیکشیخجالت م

 .خواهد بود  نکاریشده و مطمئن نبود قادر به انجام ا

 .را بست  شیچشمها ثیف. همان لحظه تلفن زنگ زد  درست
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 "!  ثیخدا لعنتت کنه ف "

 :کامال اشکار شده بود  گرید شیپنهان در صدا خشم

 "_اونجا  ادیتا ب شلیبه م زنمیکه حالت خوبه، زنگ م یو بهم نگ يرو برندار یاگه گوش"

 :زد  ادیرا برداشت و فر یگوش ثیف

 "! من حالم خوبه  "

 !مردك سمج .  دیتلفن کوب يدوباره ان را محکم رو و

 .زنگ زد _ ردیبتواند دوباره شماره را بگ يانقدر که گر _بعد  هیچند ثان تلفن

 "خوب  یلیخ "

 . زدیدر هر کلمه اش موج م تیعصبان یحاال تحت کنترل بود ول شیصدا

 "کردم و متاسفم  تیخر.  گفتمیرو که گفتم، م يزیچ دیمن نبا "

 :رو به تلفن زمزمه کرد  ثیف

 " يکرد تیفم که تو خرمنم متاس"

 ".هر کدوم که تو دلت بخواد  ،یلیس ای یبهم لگد بزن یتونیفردا م"

 :داد  ادامه

 " فتهیب یاتفاق نیچون قصد ندارم، اجازه بدم همچ ،یتا ابد ازم فرار کن یتونیفکر نکن که م یول "

 ثیتلفن دوباره زنگ زد، ف یول. زنگ نزند  گریدعا کرد که د دیبا تمام ام ثیقطع شد و ف کیکل يبا صدا تلفن

 .رفت  ریغامگیپ يو تماس رو دیغر

 " ?اگه حامله بشی چی  "

 "در موردش فکر کن ... یکنیاستفاده نم يحاضرم شرط ببندم، از قرص ضدباردار "

 .تلفن دوباره قطع شد  و

 :زد  ادیفر ثیف

 " یطونیتو خود ش "

چطور  ثیمسئله انداخته بود، ف نیا ادیحاال که او را ! ره اش فکر کن دربا. از شدت خشم سرخ شده بود صورتش

 فکر کند ؟ يگرید زیقادر بود به چ
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. کارشان وجود نداشت  يبرا يبهانه ا چیه. و خودش شروع کرد به قدم زدن در اتاق  ياز دست گر یعصبان

حال،  نیبا ا یول _عمل کنند  شانیمغزشان با هورمونها ينبودند که به جا تیمسئول یب ینوجوانان گریانها که د

احتمال داشت  نکهیقبال به ا دیباشند ؟ با الیخیب نقدریچطور توانسته بودند ا. بود که کرده بودند  يکار قایدق نیا

 .کارش، به ذهنش خطور نکرده بود جیبود که نتا نیو انقدر غمگ یانقدر عصبان یول کردیحامله شود، فکر م

 !کم بوده باشد  شیهایانگار که قبال نگران.  گرفتیحاال که خطور کرده بود و داشت انتقام م اه،

بعد از . را بشمرد  شیرفته روزها میسراغ تقو اوردیب ادیتا به  دیساعت طول کش میهول شده بود که ن انقدر

 زیچ چیه. منظم بود  شهیمانده بود و هم ودشیهفته تا پر کی. راحت شد و نشست  الشیرا کرد، خ نکاریا نکه،یا

 .بود اریشانش فعال با او  یمشخص نبود ول

هر شب  ،يشتریب اطیبا احت ثیاول را گرفته بود، ف ادداشتیکه  یاز وقت. کرد  دایپ يگرید ادداشتیفردا  صبح

را نگاه  رونیز پنجره با یوقت. گذاشته شده بود نیبرف پاك کن ماش ریکاغذ ز نباریا.  کردیرا قفل م نشیدر ماش

است، به ان دست  زیام دینامه تهد کیمتوجه شد  یوقت. کند یرفت تا ان را بررس رونیو ب دیکاغذ را د کرد،یم

 سیتمام شب را انجا بوده، چون کاغذ خ دیرسیبه نظر م. بداند داخل ان چه نوشته شده  خواستیدلش نم. نزد

 .شده بود و جوهرش پخش شده بود

نامه بود نه  کیفقط  نباریحداقل ا.. بود دهیاگر چه امشب هم ناارام خواب. بود  دهیرا نشن يزیچ يصدا شبید

 .گرید يتکه پاره شده  وانیح کی

کاغذ را همان جا رها کرد و به داخل خانه . لباس خواب به تن داشت و صبحانه اش را تازه تمام کرده بود هنوز

 .زد رونیرا شانه کرده و از خانه ب شیهم موها د،یکرد، هم لباس پوش شیهم ارا قهیدر عرض پانزده دق. بازگشت

پاره نشود، برف پاك کن  سیکاغذ خ نکهیاز ا اطیبا احت. انداخت  یصندل يرا رو فشیرا باز کرد و ک نشیماش در

شد و  نیبعد سوار ماش.  دیکش رونیانگشت شست و اشاره، ان را ب نیرا بلند کرد و با گرفتن گوشه کاغذ ب

 .رفت  يبه دادگستر میمستق

کم عرض دادسرا باال رفت  یدراز ول يپارك کرد، کاعذ را به همان روش قبل برداشت و از سه پله  دانیم در

 يداشت، درباره  یاب يکه موها یمکث کرد تا از زن کوچک.در، قرار داده شده بود يجلو قایاطالعات، دق زیم.

 .اتاق کالنتر سوال کند قیمحل دق

 ". زمیسالن، سمت چپ، عز نیاخر هم "

 .به ان طرف برگشت  عیمط ثیبه سمت چپ خودش اشاره کرد و ف زن
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 يکاغذ، جوهر، مواد پاك کننده، انسانها يبود از بو یبیترک. بود  ندیخوشا ،يدادسرا به شکل تعجب اور يبو

 یشصت سال قبل، زمان ایجاه پن يساختمان دادگستر. تاالر  يرنگ کف مرمر يسرد و خاکستر يمتفاوت و بو

سالها چند  نیالبته در تمام ا.بود شدهداشتند، ساخته  يفرد يها یژگیخودشان و يکه هر کدام از ساختمانها برا

شده بود و باعث شده بود کارمندان  یمعمول يالمپها نیگزیفلورئوسان که جا يبا المپها. شده بود يبار بازساز

بودند و  دهیمثل خرچنگ به پنجره ها چسب هیتهو يستمهایس. ارزان، سر درد را هم تجربه کنند ییدر کنار روشنا

 زیو هوا را جا به جا کرده، تم دندیچرخ یم یبا تنبل یسقف يپنکه ها ،يتاالر ورود وصقسمتها به خص یدر بعض

 .داشتندینگه م

باز  ییدر دوتا کیپنج اتاق بعد، به . شد روبرو يگریو با سالن د دیچیبه سمت چپ پ د،یسالن رس يانتها به

اتاق . بزرگ تر بود يگریاز اتاقها از د یکیو دو اتاق وجود داشت که  ویراد کی ز،یدراز با چند م یسالن.  دیرس

بود،  ستادهیکه ا ییاز انجا ثیف یبود ول باز مهیدر اتاق ن. خودش داشت  يبزرگتر نام کالنتر مک فن را رو

تمام تالش  نیا. شده بودند  زانیاو وارید يرو ش،یپر یقبل يعکس کالنترها. ندیداخل ان را بب توانستینم

 .امدیبخش به حساب نم هیاتاق که انچنان هم روح نیتزئ يبود برا شیپر

 :شدن بود نگاه کرد کیکه در حال نزد ثیرنگ، به ف يقهوه ا فرمیونیدر  یانسالیم زن

 "براتون بکنم ؟ تونمیم کاریچ "

 "با کالنتر مک فن صحبت کنم، لطفا  خواستمیم "

داشت، با  ادیبه  روزیکامال مشخص بود که او را از مالقات د. نگاه کرد  ثیمطالعه اش، به ف نکیع ياز رو زن

 :بود  نیکه گفت ا يزیحال تمام چ نیا

 "؟ هیاسمتون چ"

 "يهارد ثیف "

 " نمیبب نیاجازه بد "

امد و با نشان  رونیبعد ب. دیپچ پچشان را شن يصدا ثیدر، وارد اتاق کالنتر شد و ف يرو يسرسر يضربه ا با

 :دادن در، گفت 

 "طرف  نیاز ا "

 .تا دم در اتاقش امده بود  ییخوش امد گو يکالنتر مک فن برا.را فشار داد و در باز شد  زیم ریز زنگ

 "امروز حالتون چطوره ؟... يخانم هارد ر،یصبح به خ "
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 :کاغذ را به عنوان جواب باال گرفت و گفت  ثیف

 "گرفتم  گهید یکی "

 :شد و زمزمه کرد  يجد عیسر یلیمحو شد، خ شلیم ياز چهره  یخوش

 " ستیاصال خوب ن نیا"

باز کرد تا کاعذ را  ثیف يرا دراورد و ان را برا کنندیمدارك استفاده م يجمع اور يکه برا ییاز پاکتها یکی

 .داخل پاکت انداخت  عیان را سر ندازد،یب رونیرا ب يا دهیاشغال گند نکهیدرست مثل ا ثیف.  ندازدیدرون ان ب

 "نوشته ؟ یچ "

 چیگوشه اش دست زدم و فکر کنم ه هیفقط به . برف پاك کنم بود ریشدم، ز دارینخوندمش، امروز صبح که ب"

 " سهیکاغذ خ. د داره وجو یاثر انگشت میالبته اگه فکر کن...رو خراب نکردم  یاثر انگشت

 یول میدیراستش به چند تا اثر انگشت خوب رس. برف پاك کن بوده  ریکه ساعت ها ز هیمعن نیبه ا نیپس ا "

 " شهیکردنش سخت م دایپ م،یکه نامه رو نوشته، نداشته باش یکه اگه اثر انگشت کس نهیمشکل ا

 .گذاشت  زشیم يرا رو ادداشتیکرد و  تیرا به دفترش هدا ثیف کالنتر،

 " گهیم یچ مینیبب نش،یکه شما هم نخوند ییاز اونجا "

 کیو ته  نیبا استفاده از موچ. کرد  دایپ نیموچ کیجستجو، باالخره  هیرا باز کرد بعد از چند ثان زشیم يکشو

 .ردبتواند حروف درشت را بخواند، سرش را کج ک نکهیا يبرا ثیف. کاغذ مرطوب را باز کرد اطیخودکار با احت

 برو  نجایاز ا ادیسرت ب ییبال نکهیقبل از ا خوادیتو رو نم یکس نجایا

 "از نقطه استفاده نکرده  "کالنتر مک فن گفت و ادامه دارد  "همون شخص  "

 "جور نشونه است ؟ هی یعنی "

 "...هم باشه  شیشگیهم ي وهینوع انحراف از ش هی تونهیم یممکنه، ول "

 :کرد و ادامه داد  یاخم

خطرناك  تونهیکردنتون در اونجا م یزندگ ییتنها میبهتون گفت روزیهر دوتامون د ،يمن و گر... يخانم هارد "

 "باشه 

 "رمینم نجایمن از ا "
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از  شیاحتماال ب _مرده امده بود  يدادن گزارش گربه  يبرا یوقت _روزیرا که د يجمله ا نگونهیگفت و ا ثیف

 .بار گفته بود، تکرار کرد ستیب

 هیکه حتما سگ نگهبان باشه، فقط کاف ستین یاجی؟ احت دیریخودتون بگ يسگ برا هی هیپس نظرتون چ "

 "بلند سر و صدا راه بندازه  يبا صدا شنوه،یم رونیاز ب ییصدا یباشه که وقت ينژاد

فکر  نیاصال ا نیهم ينداشت برا یخانگ وانیح چیوقت، ه چیاو ه. سگ  کی. شد  رهیبا تعجب به او خ ثیف

 .بود دهیبه ذهنش نرس

 " هیممنون کالنتر فکر خوب... رمیبگ دیبا یکیفکر کنم ...چرا که نه  "

جوون و سالمش رو  هیو  دیگم شده نگه دار واناتیاغل ح کینزد.هر چه زودتر بهتر  د،یریبگ یکیخوب پس،  "

بتونه خودش رو  عیسر یلیاونقدر جوون باشه که خ. بزرگ شده باشه  یتا قسمت یکه کم نیریتوله بگ هی.  ردیبگ

 "ارهیپارس کردن درب يادا ،یمثل پاپ نهبه شما برسونه و اونقدر بزرگ شده باشه که بتونه واقعا پارس کنه 

 :کرد  زشیم يرو ادداشتیبه  ینگاه

چند بار اطراف خونه  فتشونیطول ش که به گشتهام بگم در نهیبراتون بکنم ا تونمیکه من االن م يتمام کار"

 "میبکن يکار میتونینم نیاز ا شتریفعال ب. شما سر بزنن  ي

 " شهیمرده هم که جرم قرن محسوب نم يگربه  هیو  زیام دیتهد يچند تا نامه  "

 :زد  يپوزخند نیهاکل برف تیجذاب با

باعث بشه که احساس  نیاگه ا...کنم  رشونیکردن دستگ وانیکه با اون ح يبه خاطر کار تونمینم یمن حت"

باعث  نیهم. لهش کرده  نشیبا ماش یکیبوده،  يتصادف جاده ا هی. بگم گربه رو زجر ندادن  دیبا د،یکن یراحت

 "برهیگربه لذت م هیاز کشتن  یواقع ي وونهید هی... راحت تر باشه  المیخ کمی تیموقع نیکه نسبت به ا شهیم

ان موجود کوچک تکه پاره شده به ذهنش  ریهر بار که تصو. کند  یحساس راحتمک فن باعث شد، ا يصحبتها

به او زده بود و احتماال بالفاصله  نیماش کیحداقل  یگربه هنوز هم مرده بود ول. خوردیحالش بهم م امد،یم

 .باشد دهیزجر کش وانیفکر کند که ان ح نیبه ا توانستینم. مرده بود

بلند قامت و  يبود، که مرد دهیسالن دراز رس يها مهیبه ن. رفته اش را بازگشت ریامد و مس رونیاتاق کالنتر ب از

 . کردیصحبت م ،یبود و داشت با زن کوچک مو اب ستادهیاطالعات ا زیبلند که کنار م ییبا موها دید یعضالن
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بعد از  نکه،یاز ا. النتر برودبدون تلف کردن وقت، برگشت تا دوباره به اتاق ک.  ستادیاز تپش ا بایتقر ثیف قلب

که او  دانستیعقلش م. بود يزیحرکت کامال غر کیواکنشش .  دیترسیدوباره با او روبرو شود، م شبیاتفاقات د

 .کردیجسمش، ان را رد م یصحبت کند ول يالزم است با گر

به . را تند تر کرد شیو قدمها دیشن _ دادیم صیتشخ دیشنیم ییکه هر جا _را  يغرش اهسته گر يصدا

داشت با سرعت به طرف او  يگر. به پشت سرش کرد  یو نگاه کوتاه دیچیاز گوشه پ دیسالن که رس يانتها

 .او قفل کرده بود يورا ر اهشیس يچشمها. کردیرا کمتر م انشانیبلندش با هر قدم فاصله م يپاها. امدیم

بالفاصله بعد از . درست همان جا، سمت چپ بود بانوان ییدستشو.  دیچیگوشه را پ عیحرکت سر کیبا  ثیف

اش گذاشته بود  نهیس يدستش را رو کیکه  یدر حال. در، با سرعت وارد شد و در را بست  يعالمت رو دنید

دو دره، تنها  کیبار ییدر ان دستشو. به اطراف نگاه کرد . داد  هیقلبش را ارام کند، به در تک يتپشها دیتا شا

 .ماند  يگر يقدمها يزده، منتظر گذشتن صدا خیهمان جا، . بود

کننده  دیو تهد یبزرگ، عضالن ،يگر. به او نخورد مجبور شد به عقب بپرد  نکهیا يبرا ثیناگهان باز شد و ف در

 .زدیرنگ، برق م اهیس خیمثل  شیاخم کرده بود و چشمها. چهار چوب در را پر کرد

حرکت  يبرا يادیز يجا کیبار ییدر ان دستشو. خورد ییرو شو نتیبه کاب یکرد عقب گرد کند ول یسع ثیف

 .وجود نداشت 

 "! نجایا يایب یتونیتو نم "

 .به جلو برداشت و در را بست  یقدم ،يگر

 "؟یمورد مطمئن نیدر ا "

 . دیکش یقیارامش، نفس عم یکم يبرا ث،یف

 "تو  ادیب یممکنه کس "

 :تر شد و گفت  کینزد

 " ادیممکنه ب "

بتواند صورتش را  نکهیا يبرا ثیف. متر فاصله وجود داشت  یفقط چند سانت انشانیشده بود که م کینزد انقدر

 :ادامه داد  يگر. مجبور شد سرش را بلند کند ند،یبب

 "نه من  يرو انتخاب کرد نجایتو ا اد،یممکنم هست ن "

 :گفت  تیبا عصبان ثیف
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 "_ کردمیرار مداشتم از دست تو ف...انتخاب نکردم  يزیمن چ "

 :خشک گفت  یلیخ يگر

 "؟ یداشت کاریچ نجایا...متوجه شدم  "

 :پنهان کند  يمسئله را از گر نینداشت که ا یلیدل چیه

 "کالنتر ياوردمش برا...کردم دایپ نمیرو ماش گهید ادداشتی هیامروز صبح  "

 :شد  شتریب اخمش

 "_ ثیف ،یلعنت"

 :دوباره شروع کند، حرفش را قطع کرد  نکهیقبل از ا ثیف

 " نکاریا يبرا رفتمیداشتم م.. رمیسگ بگ هیکالنتر گفت "

 "؟يجواب تلفنهام رو نداد روزیچرا د. رمیگیبرات م یکیخودت رو نگران اون مسئله نکن، من ... هیفکر خوب "

 " ستمیحامله هم ندر ضمن ... رمیسگم رو بگ تونمیخودم م... باهات حرف بزنم  خواستیدلم نم "

 :را باال داد  اهشیس يابروها ،يگر

 "؟  یدونیاز کجا م "

 " ستین یحاملگ يبرا یزمان مناسب "

 :با پوزخند گفت  يگر

 "امدن  ایکه تو زمان نامناسب به دن شناسمیبچه م یکل.  کمیکاتول هیعسلم، من  "

 "مورد به حرف من اعتماد کن  نیدر ا یول ،یبشناش دیشا "

 :با دست کمرش را گرفت و او را نگه داشت  يگر. کرد از کنارش سر بخورد  یگفت و سع ثیف

 "کنم ؟ کاریقراره باهات چ یکنیفکر م. یکنیفرار م يدار شهیهم... ستایجا وا کیخدا،  يمحض رضا "

 " يکرد دمتیبار د نیاخر یرو که وقت يهمون کار "

حاال که با او روبرو شده بود،  ،يفرار کردن از گر يبرا رغم تالشش یعل. بعد از گفتن جمله سرخ شد ثیف

و عاقالنه  یمنطق توانستیبا او بود، نم یوقت ثیف فتد،یکه ب یهر اتفاق. کردیرا حس م جانیدوباره داشت ان ه

و ماللت  ینبود که باعث خستگ يدمر يگر.... يگرید زیچ ایدعوا باشند  نیرفتار کند، مهم نبود در ح

 .مرد بود و جذاب  یبیبخش بود، به شکل عج اتیبزرگ بود، ح یلیخ. شود  انشیاطراف



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Parizad17: مترجم  -هووارد  ندایل  –بعد از آن شب 

wWw.98iA.Com ٢٥٦ 

 :امد و گفت  نییپا دند،یدرخشیشبش که داشتند م یاهیبه س يان چشمها يرو شیابروها

 " یخواستیتوام م "

 :نرم ادامه داد  یشکل خطرناک به

 "رو حس کردم، عروسک زیهمه چ... خواستیدلت نم ینکن وانمود کن یسع "

به  کیاگر فقط انقدر نزد زد،یاگر فقط به او دست نم. از فرط خجالت پررنگ تر شد شیحس کرد گونه ها ثیف

 .گرم، فرش و مردانه اش را  يبو. را حس کند  شیکه بو ستادیا یاو نم

 "نزدم  یحرف نینه، من همچ "

 : دیرا بگو شیرا جمع و جور کرد تا دروغ زندگ خودش

 "_کارمون اشتباه بود و ...اون کار رو تکرار کنم  خوامیفقط نم "

 "یگیدروغ م يدار "

 :زمزمه کرد . شد  قتریعم شیپر رنگتر شد و نفسها يبرجسته گر يها گونه

 " ثیف "

 دهیتار مو به درون کش کردیحس م ثیف.  دیلرزیهر دو داشت م یبود که از اگاه ییمثل تار مو انشانیم تَنش،

 :گذاشت و هلش داد  يگر ي نهیس يرا رو شیهول شد، کف دستها. کندیم کتریهم نزد و انها را به شودیم

 "نه  نجایخدا، ا يمحض رضا... میرو بکن نکاریا میتون ینم "

 :گفت  یو با حواس پرت ثیف يلبها ينگاهش قفل شده بود رو داد،یاو گوش نم ياصال به حرفها يگر

 "؟ یچ "

 ،يگر يلبها. وار سرش را بلند کرد  کیاتومات ث،یف.  دیاورد و او را بوس نییسرش را پا. دیکش کتریرا نزد ثیف و

به  يگر. باز شد  ییدر با صدا.را مشت کرد  شرتشیرا رها کرد و ت يهل دادن گر شیدستها.گرم و نرم بود 

را دوباره بست  باز شود، ان متریسانت کی یحت نکهیدر گذاشت و قبل از ا يسرعت رعد کف دست چپش را رو

 :زد  ادیفر تیکه پشت در بود با عصبان یزن.

 "! یه "

 :گفت  يخفه ا يبا صدا يگر

 " گهید يجا هیبرو ...پره  یکی نیا "
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که توانست  يتنها کار.  دیبگو يزیاز شدت خطر درشت شده بود، نتوانست چ شیکه چشمها یدر حال ثیف

 .نگاه کرد  يبه صورت گر یبکند، با درماندگ

 :و بلند گفت  غیج ییدر مشت زد و با صدا يبا اصرار رو زن

 " یباش نجایا دیشما نبا....خانمهاست  يدستشو نجای؟ ا نیکنیم نیدار کاریاون تو چ"

 :زد  ادیفر يبا ناباور د،یکش یقینفس عم يگر

 "مشغولم  نجایا یشیمتوجه نم! خدا لعنتت کنه زن  "

 . خنده  ریزد ز ثیف و

 

 

 هجدهم فصل

وارد شد و تمام درها را بست،  عیسر د،یبه خانه رس یوقت. بود دهیخجالت نکش نقدریا شیوقت در زندگ چیه ثیف

دردناك هر  اتیتمام جزئ یول دهیچطور به خانه رس دانستینم یحت. اوضاع را بهتر خواهد کرد نکار،یانگار که ا

صورت خودش را که از فرط خجالت اتش  .شتدا ادیکه هنگام خارج شدن از دادسرا برداشته بود را به  یقدم

را نکرده  نکاریا یول. داشت  ادیبه انها اخم کند، همه را به  خواستیکه دلش م يکنجکاو يگرفته بود، نگاهها

به . از انجا خارج شده بود "بگو  يزیچ ياگه جرات دار " يبلند و با حالت چهره  يبود، اخم نکرده بود و با سر

 .راهش را سد نکرده بود یچون کس هبودنظر بلوفش کارساز 

قابل کنترلش، او را شوکه  ریغ يخنده . از توالتها حبس کرده بود  یکیرها کرده، داخل  يرااز دست گر خودش

 زیچ. شده بود دتریخنده اش شد یول.  یخفه ش شهیم: بود که گفت  دهیرا شن يخشن گر يصدا. کرده بود

انجا را  يبسته شدن در امده بود و گر يبعد هم که صدا. بود  دهیرا نشن شیصدا ثیف یهم گفته بود ول يگرید

شده  یپاشنه بلند وارد توالت بغل دست يجفت کفش الجورد کیبعد بالفاصله در باز شده بود و . ترك کرده بود

 : گفته بود ییبا ترش رو. یبود و به شدت عصبان غیج يصاحب ان کفشها در ان واحد، صاحب همان صدا. بود

 "بهتره به کالنتر اطالع بدم  "

 .او را بشنود  يصدا کش،یستریه يقهقهه ها انیبتواند از م ثیبلند گفته بود، که ف انقدر
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مادر با بچه اش باشه  هی دیشا...تو  ادیب یکیممکنه  گنیبا خودشون نم!  نکارهاستیا يتوالت خانمها جا "

شرم  گهیمردم د...هم گناه داره، هم چندش اوره  نکاریا...نهیرو بب يصحنه ا نیبچه همچ هی د،یاصال تصور کن....

 "...ندارن  ایو ح

از  یبخش دیرسیبه نظر م. ادامه داده بود فونیس دنیکردن و کش ییدستشو يرا همراه با صدا شیسخنران

اش را خنده  کردیکه تالش م یدر حال ثیف.داشته  ییدستشو يبود که برا يزن به خاطر عجله ا تیعصبان

را جمع و جور کرده و راه  ودشخ یدر سالن کم. زده بود رونیزن استفاده کرده، از انجا ب تیکنترل کند از مشغول

احتماال او هم . هم دنبال او نبود ثیدر اطراف نبود، گرچه ف ياز گر يخبر. گرفته بود  شیرا در پ نشیماش

 .حبس کرده بود انیاقا ییخودش را داخل دستشو

پوشاند و از شدت خجالت  شیاشپزخانه انداخت، صورتش را با دستها يها یاز صندل یکی يخودش را رو ثیف

دادسرا  ییدستشو.  دینه بگو ،یمحل عموم کیدر  ،یبه او حت توانستینم یچه مرگش بود که حت. کرد يناله ا

 .رنه هم محتاط تر از او بود  ی؟ حت

 يژرف گر يرفت و صدا ریغامگیپ يتماس رو. تکان نخورد شیجواب دادن ازجا يبرا ثیف یزنگ زد ول تلفن

بعد، تلفن  قهیتلفن را قطع کرد و چند دق يگر. شود شیفاصله اش دورتر از ان بود که متوجه حرفها یول دیرا شن

جواب بدهد،  دیبا دانستیم نکهیمارگات را شناخت، با وجود ا يصدا نکهیبا وجود ا ثیف نباریا. دوباره زنگ زد

بود و  ختهیاعصابش بهم ر. ستیهم ن یمعمول يمکالمه  کیقادر به انجام  یحت کردیاحساس م. را نکرد  نکاریا

 دایپ ادیاعت نیچطور به ادرنال سکیو ر جانیعاشقان ه دانستینم. دیلرزیم ن،یادرنال یبدنش هنوز داشت از فزون

 .کردیداشت، حال او را بد م نیالادرن نیچون هم کنند،یم

 شیکه در ان لحظه ب يزیچ. تاب تحمل وزنش را دارند، بلند شد و به حمام رفت شیاحساس کرد زانوها یوقت

 .دوش بود کیداشت،  ازیبه ان ن زیاز هر چ

با .خودش تکان داد  يبرا يسرش را با ناباور گرد،یم یرانندگ ثیف يکه داشت به سمت خانه  یدر حال يگر

کرده  يکار نینچنیکه ا شدیباورش نم.خانه است  ثیجواب تلفنش را نداده بود، مطمئن بود که ف نکهیود اوج

 يکار احمقانه ا نیچن نیبود، ا اننوجو کی یوقت یحت.را باور نداشت  انشانیقابل مقاومت، م ریکشش غ. باشد

 ..بود یگوزن، وحش هیکه ان موقعها مثل  دانستینکرده بود، و خدا م

که  یو در حال دهیپر ثیف!  یزن لعنت ریپ.  دیکش یقهقهه اش را خفه کند، خرناس کرد،یکه تالش م یحال در

به در . در رها کرده بود يدست رو کیشده بود و او را با  میاز توالتها قا یکیداخل  د،یخندیها م وانهیمثل د
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 ي کهیزن.  دیخندیشدن، هنوز داشت م اکتس يرغم اخطار او برا یعل ثیداده بود، ف هیپشت کرده و به ان تک

 يصدا نیب. شدیرفته رفته بلندتر م شیو صدا زدیدر ضربه م يرو نطوریهم. کارش برود یخرفت، قصد نداشت پ

 .کر خواهد شد کرد،یاحساس م يگر ث،یف يخنده  ياو و صدا

 ،يگر د،یخندیکه او م یکیستریاگر چه به ان شکل ه. دیخواهد د رونیگفته بود که او را ب ثیبه ف باالخره

بزند  یشرم یخودش را به ب نکهینمانده بود، به جز ا شیبرا یراه چیه.باشد  دهیرا شن شیمطمئن نبود که صدا

زن با . نگاه کرده بود خورد،یم تکانداشت  تیکه از شدت عصبان یدر را باز کرده و به صورت قرمزرنگ، زن.

 :حرفش را قطع کرده و گفته بود  يگر یشروع کرده بود به حرف زدن ول ت،یعصبان

 "کنم، تو سالن کارم رو بکنم ؟ کاریچ یانتظار داشت...پر بود  ونیاقا ییدستشو "

حرکت  یداده بود و تا وقت هیتک واریبه د.بود، انداخته بود یکه درست در بغل انیاقا ییخودش را داخل دستشو بعد

با همان  رزنیچون پ. بود ستادهیمتوقف شود، انجا ا خوردند،یتکان م شیصدایب يکه به خاطر خنده  شیشانه ها

 :داده بود  نینچنیجوابش را ا تیدرجه عصبان

 "؟ یی؟ داخل روشو يرو کرد تییپس کجا دستشو "

 يدر اداره . بود دهیحداقل، قبال او را د.  شناختیرا م رزنیپ.  دنیدوباره شروع کرد به خند يگر! من  يخدا اه،

زن در توالت خانومها، تا هنگام نهار در تمام دادسرا پخش  کیالرد با  لیرو يگر يقصه .بود  ابیارز ات،یمال

 .را پر خواهد کرد  شیخواهد شد و تا فردا صبح تمام پر

 .صورتش محو شد  يخنده رو ده،یچقدر خجالت کش ثیاحتماال، ف نکهیاوردن ا ادیبه  با

بود و با تمام سرعت به سمت خانه  دهیواقعا خجالت کش ادیاحتمال ز منتظرش نمانده بود، به رونیکه ب ییانجا از

 ضیحتما از شدت خجالت مر رتش،یپاك س يکوچولو...کرده و خودش را در خانه حبس کرده بوده  یرانندگ

 .شده بود

 پشت نکهیا يبه جا یشد ول اطیوارد ح. دیکش یاز سر اسودگ ینفس د،یرا مقابل خانه اش د ثیف ن،یماش یوقت

اش را انجا نگه  یچمن زن نیماش ثیکه ف یرفت و مقابل الونک یپشت اطیاو پارك کند، دور زد، به ح نیماش

را  يگر نیماش توانستیبود که م تهساخ يالدوله رشد کرده و پرده ا نیام چیالونک پ يرو.نگه داشت  داشتیم

شد و  ادهیپ نیاز ماش. الدوله بخورد جلو برد  نیام چیکه سپرش به پ ییجاگوارش را تا جا. از نظرها پنهان کند

را  نشیماش تواند،ینم یبود که کس نیا یبه معن نینبود و ا دایجاده از هر دو سمت پ. هر دو سمت را چک کرد 

 .او را خوشحال کند  ث،یف يابرو يبرا شینگران نیبود ا دواریام یول کردیم اقتاحساس حم. ندیاز جاده بب
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 .باز نکرد، دوباره در زد  ثیف یمنتظر ماند و وقت يصبریبا ب. طرف در اشپزخانه رفت و ان را زد  به

 "باز کن در رو  ث،یف"

 يصدا یوقت.پشت در است  یچه کس ندیکنار زده بود تا بب یپرده را کم يگوشه .  ستادیدر ا گریسمت د ثیف

 دنیبا د. بود دهیبود، در حد مرگ ترس دهیت شنپش اطیو بعد حرکت ان را به سمت ح نیماش کیوارد شدن 

 يباال يکه در حال حاضر قادر نبود با انها روبرو شود، گر یتمام کسان نیاز ب یراحت شده بود ول الشیخ يگر

 .قرار داشت  ستیل

 "کارت  یبرو پ "

 :در را فشار داد، نامش را ارام و نرم گفت  ي رهیدستگ ،يگر

 "زمیدر رو باز کن، عز... ثیف "

 "چرا ؟ "

 "میدر موردشون حرف بزن دیهست که با يزهایچ هی "

که  یتا وقت. را بکند  نکاریا خواستیدلش نم یگفتن به هم دارند ول يبرا ییشک نداشت که انها حرفها ثیف

 .کند میمثل ترسوها خودش را قا خواستیخجالتش رفع نشده، دلش م

 "فردا يبمونه برا "

 "حاال  نیهم "

در را باز نکند، در  هیاگر در عرض ده ثان گفتیم ثیکه داشت به ف یقابل انعطاف رینرم و غ يتن صدا...بود  نیا

 .در را باز کرد  ل،یم یدرمانده و ب ثیف. با لگد باز خواهد شد 

 یوقت ثیف.بردارد، بالفاصله برگشت و در را قفل کرد ثیچشم از ف نکهیقدم داخل خانه گذاشت، بدون ا ،يگر

روبدوشامبرش را از پشت در حمام . امده بود و لباس تنش نکرده بود رونیتازه از حمام ب د،یرا شن نیماش يداص

و نخی بود که از کمر  دیسف. جذابی در مورد روبدشامبر وجود نداشت  زیچ چیه. تنش کرده بود عیبرداشته و سر

 :کرد و گفت  پایاش چل نهیس يرا رو شیدستها.  شدیبسته م

 "؟ یصحبت کن یدر مورد چ يخوایم "

 :تمام صورتش را گرفت  ینگاه کرد، لبخند مهربان ثیو به صورت ف نییبه سمت پا ،يگر یوقت

 "بعد  يبمونه برا"

 . را بغل کرد ثیف و
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 يخنک پنکه  يهوا.  دیتابیکف اتاق م يرو کیکرکره ها به صورت خطوط بار انیاز م یعصر گاه دیخورش

 دیتپ یم نیکند و سنگ يتمهایقلبش با ر.ستندیبا خیتنش س يموها شدیو باعث م دیوز یم ثیتن ف يرو یسقف

شانه اش  يرو ثیکه سر ف یبسته کنارش در حال يبا چشمها يگر. دیپریم نییباال و پا شیو با هر تپش رگها

تکان  د،یکشینفس م یکه به ارام یدر حال يگر. رفتیم نییاش با هر نفس باال و پا نهیبود و س دهیبود، خواب

 . بالش رها شد  يدوباره رو يسرش را بلند کرد و بعد با ناله ا. خورد  یفیخف

 "خسته ام "

 :گفت  کرد،ینگاه م ثیکه به ف یو در حال دیباال کش شیاز ارنجها یکی يخودش را رو بعد

 "توئه  ریهمش تقص"

 . دیرا کش ثیقرمز رنگ ف ياز موها يدسته ا و

 : دیپرس یبا ناراحت ثیف

 "من ؟ ریتقص "

 "معلومه  "

 "من شد ؟ ریچطور تقص "

 :گفت  یکامال منطق یبه شکل يگر

 "یکنیم کیمنو تحر یشیم کمیهر وقت تو نزد...باشه  ينطوریا دیبا "

 "خودت باشه ریتقص دیبا... کنمینم يمن کار "

 " هیکاف نیهم اد،یکه به نظر م نجوریا ،یکشینفس م يتو دار "

 : دیاش کش نهیس يرا رو ثیتخت رها شد و ف يرو دوباره

 ".و هم تند  نیریهم ش... نیمثل عسل و دارچ... يدیکه م هییاز اون به خاطر بو یبخش"

 :شد  رهیخ ياو بلند کرد و به گر ي نهیس يبا تعجب سرش را از رو ثیف

 "تو بودم  يعاشق بو شهیمن هم"

 :کرد  اعتراف

 قایوقت قادر نبودم دق چیه یول يرو دار ایدن يبو نیتو بهتر کردمیکوچولو بودم، فکر م يبچه  هی یوقت یحت"

 "کنم  فشیتوص

 : دیپرس یبا خوش يگر
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 "؟ يعاشق من بود یپس از همون بچگ "

را  يمردانه  يفرو برد، بو يگردن گر يدوباره سرش را در گود ث،یبتواند صورتش را پنهان کند، ف نکهیا يبرا

 :گفت  یو به ارام دیکه به ان اشاره کرده بود، به درون کش

 "نه، عشق نبود  "

 :جابجا شد تا بدنش را راحت تر کند و بعد زمزمه کرد  یکم يگر

 " شدمیمن قبالها، نگرانت م"

 :خواب الود بود  شیصدا

 "یگشتیخودت م يجنگل تنها برا يکه تو، تو یبه اون شکل "

 : دیاند و بعد پرسساکت م هیچند ثان ثیف

 " يدیمنو چند بار د"

 "چند بار هی "

 :تمام شجاعتش را جمع کرد و گفت  ثیف

 "دمیمن تو رو د "

 "تو جنگل؟ "

 "از پنجره... نیپارت يندزیبا ل ال،یو تو

 :کامال بازشد و گفت  يگر يچشمها

 " يتماشا کرد ریدل س هیفکر کنم !...فضول کوچولو  "

اش  نهیس يرو یدست يگر. و از جا کند  دیرا کش يگر ي نهیس يرو ز،یر ياز موها يعصبانی دسته ا فیث

 :کرد  يو ناله ا دیکش

 "اوخ  "

 " نهیریش یلیانتقام خ "

 :اندوهناك گفت  يگر

 " مونهیم ادمی نویا "

 :اش خم شد و ادامه داد  نهیس يرو بعد
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 " يرو کچل کرد نجایا... یلعنت"

 "کچل نشده  "

کنار او . چشمانش را بست  ،يبخش گر اتیبا حس گرما، قدرت و وجود ح. دیاو کش يگونه  يگونه اش را رو و

کدام از مشکالتشان هنوز حل  چیه. کردیبود که فکر م يزیلذت بخش تر از چ دن،یدراز کش ال،یخ یبا راحت

خوشبخت  ثیلحظه، ف نیهم قایحاال، دق يبرا یول گشت،یبدون شک دوباره برم نشانیخصومت ب. نشده بود 

 .بود 

وجود  يکنجکاو یبا کم بیدرد در ترک يفقط ذره ا دیسوال را پرس نیا یوقت.خوشبخت بود  یلیواقع خ در

 داشت

 "باهاش فرانسوي حرف میزدي  "

 : دیشده بود، دوباره باز شد و پرس نیکه از خواب سنگ ،يگر يچشمها

 "؟ یچ "

 " فیحرف عاشقانه و تعر یکل....باهاش حرف میزدي  يانسوتو به زبان فر... دمیصدات رو شن "

به  يبا ناباور. ان شد  لیمتوجه دل عیدارد و سر یچه احساس ثیبا تجربه تر از ان بود که متوجه نشود ف يگر

 .بالش گذاشت و قهقهه زد  ينگاه کرد، سرش را دوباره رو ثیف

 :او را گرفت و اجازه نداد تکان بخورد  يگر یبرگشت تا از او دور شود ول د،یلرز ثیف نییپا لب

 "من  يخدا"

را  شیبا پشت دست اشک چشمها.  دیلرزیداد، داشت م یکنترل خودش به خرج م يکه برا یاز تالش شیصدا

 :پاك کرد و گفت 

 " ستیاون زبان اول من ن یتسلط دارم ول يمن به زبان فرانسو...گناه من  یب يکوچولو"

 :داد  حیگفت، که متوجه منظور او نشده، پس توض یم ثیف در چشمان سبز رنگ وحشت

 ریکه کامل و جامع درگ نهیا یصحبت کنم، به معن يعروسکم، اگه من ذهنم اونقدر کار بکنه که بتونم فرانسو "

 کننیمردها با زنها فرق م.نداره  یخاص یمعن چیه یول ادیحرف زدن، ممکنه قشنگ به نظر ب يفرانسو.  ستمین

با توام، همون  یمن وقت.  میکنیرفتار م نهایباشه، به همون اندازه مثل غارنش شتریب جانمونیه یچ ما هر...

 "يچه برسه به فرانسو زنمیرو هم به زور حرف م شیسیانگل

 :بود، لبخند زد و گفت  ثیف یکه دال بر پاک يگریبه مدرك د يگر. سرخ شد  ثیانتظارش، ف برخالف
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 "اونقدر هم نبود، که بخوام دوباره باهاش باشم  یحت يندزیل...بخواب  "

با هم در  یرازها و افکارشان را به ارام. کرد  یرا راحت کرد، ول ثیف الیحرف خ نیکه چرا ا دانستیخدا م فقط

 .گذاشتند و به گذشته بر گشتند  انیم

 : دیپرس يگر

 "مراقبت، برام بگو  يدر مورد خونه  "

 .حت تر شد را الشیخ ثیلبخند ف دنید با

 "هنوزم باهاشون در ارتباطم . دادن  هیرو که تا به حال داشتم بهم هد یواقع يخونه  نیاونها اول...گرشامزها  "

 "؟ يچطور سر از اونجا در اورد "

 "تا بابا بذاره و بره  دیطول نکش ادیبعد از ان شب، ز...بعد از  "

 :ادامه داد  دیترد با

که  ارهیتالشش رو کرد تا اونقدر پول درب کیبگم ن تونمیم. اون گذاشت و رفت راس، برادر بزرگم، پشت سر "

اون موقع . متوجه ما شد، اونم از دست ما خالص شده بود یاورژانس اجتماع یوقت یکنه ول ریشکم ما رو س

که حاضر  يکردن خانواده ا دایپ.  گهید يخونه  هیبه  یخونه و من و اسکات هیرفت به  يجود. میبود وموندیب

من خودم ازش مواظبت کنم، قبول  نکهیگرشامزها به شرط ا یول. مواظبت کنن، راحت نبود یباشن از اسکات

 " کنمیرو ول م یانگار که من واقعا اسکات. کردند 

 "افتاد ؟ یاسکات يبرا یچه اتفاق "

 دن،یخر يباب بازاونها براش اس.رو خوشبخت بود شیحداقل شش ماه اخر زندگ.سال بعدش مرد  هیژانو "

 "موندم  داریتمام شب کنارش ب. بعد حالش بد شد یکرد ول حیتفر یکل سمسیشب کر. کردنیم يباهاش باز

 :پر از اشک شد و ارام گفت  شیکه گذشته بود، چشمها ییبه سالها رهیخ ثیف

 "مرد، دستش تو دست من بود  یوقت "

 :را پاك کرد  شیدست چشمها با

 "بوده باشه ؟ یپدر اسکات يقبال ها عادت داشتم از خودم بپرسم، ممکنه گا "

 يگرید يپدرش امکان داشت بچه  نکهیپرت از ا یبود، با حواس دهینرس يهرگز به ذهن گر يزیچ نینچنیا

 .شد  رهیخ ثیانداخته، به ف رونیبرادر کوچک خودش را از خانه ب نکهیداشته باشد و با وحشت از تصور ا

 :دستش را گرفت و به او ارامش داد  ثیف
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 یکه ما زندگ یاز بچه هاش به اون شکل یکیپدرت ممکن نبود بذاره، ...پدر اون بوده باشه  يفکر نکنم گا"

 یاسکات يبابا یک ستیمعلوم ن... کردیمال اون بود، پدرت ازش مواظبت م یاگه اسکات. کنه  یزندگ م،یکردیم

 "ده باشه شک دارم پدرم بو یبود، من حت

 :زد و گفت  یپلک زد،یکه از اشک برق م ییبا چشمها يگر

 " کردیاره، اون ازش مواظبت م "

 : دیپرس يبعد گر قهیدق چند

 "خانواده ت افتاد ؟ ي هیبق يبرا یچه اتفاق "

 گهید د،یرس یکه به سن قانون یمن از وقت.  کنهیم یاطراف جکسون زندگ يفکر کنم جود... دونمینم "

 "بابا و پسرها افتاد، ندارم  يکه برا یهم در مورد اتفاق ينظر چیه... دمشیند

 .به رنه نکند ياشاره ا چیبود ه مواظب

را محکم بغل کرد، انگار که بخواهد از او  ثیف. بود  دهیاو از هم پاش يپس خانواده اش به خاطر کارها خوب،

 :گذشته محافظت کند  يدربرابر رنجها

 میداده بود هیکه ما بهش تک یکوه...متوجه شدم گذاشته رفته  یوقت ا،یخدا...متنفر بودم  مدت از بابا هی يبرا"

 "بود که نتونستم تحمل کنم  ادیدردش اونقدر ز. اون بود نه مامان 

 :ناگهان گفت  يگر یول د،یبه او بگو تواندیفکر کرد که چه م نیلبش را گاز گرفت و به ا ثیف

بهش گفتم بابا ترکمون کرده،  نکهیمچ دستهاش رو بالفاصله بعد از ا... کرد خودش رو بکشه  یسع کایمون "

اون شب که امدم خونه تون . مرده بود  يزیاز شدت خونر بایتقر مارستان،یبتونم برسونمش ب نکهیقبل از ا. دیبر

 "باتون روگ برگشته بودم  مارستانیتازه از ب

به  ثیف.چرا ان کار را کرده بود  نکهیدهد، ا حیخشمش را توض لیدل ند،کیتالش م يمتوجه شد، که گر ثیف

با درك درد و . بود دهیرا بخش يگر شیدر واقع او سالها پ.  دیاو را بوس ياز بخشش، شانه  يعنوان نشانه ا

 .بود دهیدست داده بود، او را بخش يکه به گر یانتیحس خ

 :شد  رهیخ یسقف يپنکه  به

 رونیدو سال کامل از اتاقش ب. خودش هم نبود  یحت گهید زد،یحرف نم گهید. شست  یمامانم دست از زندگ"

 "شناختم  میکه تو تمام زندگ هیادم نیاون خودمرکزتر.  ومدین

 :رحمانه گفت و ادامه داد  یب یصداقت با
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 " نمیبب یشکل نیاونو ا خواد،یدلم نم گهیمن د یول "

خواهرش  اینزند که باعث ازار مادر  یحرف اینکند  يکار ثید که اصرار داشت، فبو نیبه خاطر هم پس

 سکاتیجهات او لرد پر یاز بعض. بود  دهیاو را چش ياز اندازه  شیب يها تیخودش هم چند بار طعم حما.شود

 کیو او هم درست مثل  دادیقرار م ریتحت تاث سکاتیرا در پر یمردم محل یحضورش از هر جهت، زندگ. بود

 . گرفتیم يرا جد شیتهایلرد، تمام مسئول

 :برگشت  ثیسمت ف به

هر چند، .مشترك ماست  يهر چقدر هم که زشت باشه، خاطره ... من و توئه  نیارتباط ب ياون شب نقطه "

.  خواستمتین مم یتو فقط چهارده سالت بود ول... ثیف خواستم،یمن اون شبم تو رو م...اونقدرها هم زشت نبود 

چون من ...وقت وجود نداشته  چیه البود که اون دوازده س نیدرست مثل ا دم،یدوباره تو رو، تو هتل د یوقت

 " خواستمیهنوزم تو رو م

 : دنیشروع کرد به خند بعد

 "بگم ؟ يرو به زبان فرانسو نهایا يخوایم "

 اهشیس يمژه ها ي هیسا. را تماشا کرد  يگر دنیو خواب دیشد، ارام دراز کش داریکه از خواب ب گریبار د ثیف

بدن قدرتمندش با . عبوسش را پوشانده بود يچانه  اهشیس شیامده بود و ر نییبرجسته اش پا يتا گونه ها

 يبلندش که رو يبا موها. اش کرده بود هاو شوک ییبایز. باز مانده بود شیخواب خودش را رها کرده بود و لبها

زن،  کیکنار  یزن ریو شمش يانوردیبود که بعد از ساعتها در ییایدزد در هیشب يشانه اش پخش شده بودند، گر

فوق  بیبدنش ترک. کردیکم نم ریاز ابهت ان تصو زیچ چیگوش چپش، ه يان الماس کوچک رو.باشد  دهیارم

شده بود و  زانیتخت او ياز رواز بازوانش  یکی.بلند و عضالت سخت  ياداشت، تماما استخوانه يالعاده ا

انگشت کوچکش به . با انگشتان بلند و خوش فرم . داشت  یبزرگ يدستها. اش بود نهیس يرو گرشیدست د

 .بود ثیانگشت شست ف یکلفت

.  دیبه درون کش شد،یرا که به شکل امواج گرم بلند م يپوست گر يرو ي حهیاو خم شد و با ظرافت، را يرو

 .او را لمس کند توانستیم ثیواقعا انجا بود و ف يگر. مسئله باز هم باعث تعجبش شد  نیدرك ا.بود  نیا يگر

 .خورد و باز شد یتکان شیپلکها.شد  دهیکش يگر ي نهیس يرو شیاو خم شد و موها يرو شتریب

 "هممممم "
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 انیانش را مانگشت.  دیگردن او کش يدماغش را رو ثیف. حلقه شد ثیوار باال امد و دور ف کیاتومات دستش

 يموها يزنها حاضر بودند برا شتریب.حالت دار  یو کم یشمیپر پشت، ابر. فرو کرد  يگر يانبوه موها يتوده 

 .خودشان را بکشند  ینینچنیا

 "؟ یکنیچرا موهاتو بلند م "

ادامه داد  دادیرا قلقلک م يدماغ گر شیکه با نوك موها یاو را گرفت، در حال ياز موها يو دسته ا دیپرس ثیف

: 

 "؟ ستین يرو ادهیز کنه،یشرکت تجارت م یمرد که با کل هی يبرا نیو چرا گوشواره ؟ ا "

 : دیدر اورد و بعد خند یاول شکلک يگر

 "؟ یگینم یقول بده به کس "

خواننده و :  Sinead O’Connor(او کانر  دینیتو رو با عکس ش یکس نکهیالبته به شرط ا _ دمیقول م "

) اش مشهور است  یمعمول يو لباسها یشده، چهره عصبان دهیتراش شهیهم يکه به موها يرلندیا يترانه سرا

 "نترسونده باشه 

 .شد انینما شیکرد که دندانها يخجالت خنده ا ياز رو يگر

 "ترسمیتراشها م شیاز ر...به همون اندازه بده  "

 :کرار کرد بلند شد و ت يگر نهیس يتعجب کرده بود که از رو يبه قدر ثیف

 "تراش؟ شیر "

 ؟  دیترسیتراش م شیاز ر لویاز صد ک شیب یبا وزن يمتر یسانت 190 ییایدزد در نیا

 " ادیاز صداش خوشم نم "

 : دیخندیداشت م شیچشمها. سرش ستون کرد  ریرا ز شیاز دستها یکی د،یطرف چرخ کیگفت و به  يگر

پدرم منو گرفته بود  د،یچهار ساله بودم، هربرت دوماس موهام رو تراش ایسه  یوقت ادمهی... کنهیام م یعصب "

منو گرفته بود، دچار عذاب وجدان شد چون  نکهیبه نظر پدرم از ا. زدمیم ادیتا تکون نخورم و منم داشتم فر

ززز و ياون صدا نکهیبه محض ا.نتونستم  زمبا یباشم ول یبهم رشوه دادن تا پسر خوب نیشروع کرد به خاطر ا

که موهام رو با  میدیده سالم شد باهم به توافق رس یوقت.کردیاز ترس روحم بدنم رو ترك م دمیشن یرو م

 "_در مورد گوشواره هم ...شد  ادتریو ز ادیرفتنم ز یسلمون نیب يبزرگتر شدم فاصله  یهر چ.کوتاه کنن  یچیق

 :و گفت  دیبلند خند يصدا با
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فکر  شهیباعث م... کنمیمردم فکر کنن موهام رو عمدا دارم بلند م شهیگوشواره باعث م...جور پوششه  هیاون "

 " یفوب کینه  لهیاستا کی نیکنند، ا

 : دیبخواهد بخندد، پرس نکهیمجذوب تر از ا ثیف

 "؟ کنهیکوتاه م یموهاتو ک"

درست _ کندیم يخوددار شگاهیبه ار مرد بزرگ سال از رفتن کیکه  ریتصو نیبه ا کردیداشت تالش م هنوز

 .عادت کند  _ ترسندیکه از دندان پزشکها م هایمثل بعض

من اونجام از  یسالن هست که وقت هیاونجا . اورلئان  وین رمیم یوقتها هم وقت یوقتها خودم، بعض یبعض "

 "؟ یرو بکن نکاریبه بعد تو ا نیاز ا يخوایچطور ؟ م.  کنندیاستفاده نم شتراشیر

داشت  يگر.  دیکش ثیگوش ف ینرم يگذاشت و با انگشت شست رو ثیگردن ف يطرف رو کیرا از  دستش

 .است  ياحساس کرد کامال جد ثیف یول زدیلبخند م

 "موهات رو کوتاه کنم ؟ يکه بذار ياونقدر بهم اعتماد دار "

 "تا موهات رو کوتاه کنم ؟ يکردیبه من اعتماد نم يتو بود...معلومه  "

 :بالفاصله جوابش را داد  ثیف

 "عمرا اگه بذارم  "

 "پس معامله انجام شد  "

 .دیرا گرفت و کش ثیگفت و ف عیسر يگر

 :زد  يلب غر ریز. عصر بود شیگرگ و م بایشد، تقر داریاز خواب ب گریبار د یوقت يگر

 "زنگ بزنم خونه بهشون خبر بدم کجام  دیبا یلعنت... رمیمیدارم م یاز گشنگ "

روز را در رختخواب گذرانده بود  شتریب بایتقر نکهیبا ا.به بدنش داد  یبه پشت برگشت و ارام کش و قوس ثیف

الرد اصال ارامش  لیرو يبودن در رختخواب با گر. بوده باشد داریرا داشت که تمام شب ب یکس یخستگ یول

 .خش نبودب شارام یبود، ول زیانگ جانیه یبیخنده دار بود، به شکل عج. بخش نبود 

فکر نهار خوردن به .متوجه شد، چقدر خودش هم گرسنه است  ثیبه ان اشاره کرد، ف يگر نکهیمحض ا به

بود که به  يزیچ قایغذا دق. گذشتیکه صبحانه خورده بود، م یبود و ساعتها از وقت دهیکدامشان نرس چیذهن ه

 .داشت  اجیان احت
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تلفن را برداشت،  یگوش يگر یوقت. داده بود ثیپشتش به فاز  ییبایز يلبه تخت نشسته بود و منظره  يگر

گرفتن شماره  نیبه او کرد و در ع یشانه نگاه کوتاه ياز رو يگر.  دیدستش را دراز کرد و به پشت او کش ثیف

 :ها گفت 

 "راحت باش  "

. هستند  زیانگ رتیعضالت جلو ح يبا خودش فکر کرد، عضالت پشتش هم به اندازه  ثیف ش،یاهایرو محو

شده  میستون فقرات به دو قسمت تقس ي لهیبه وس کیبار يفراخش تا کمر يکلفت که از شانه ها یعضالت

 .بودند 

 "سالم  "

 :تلفن گفت  در

 " ستمیشام خونه ن يبگو برا نایبه دلف "

ن کجاست، چو يبداند گر خواستیکه ان طرف خط بود، م یکس دیرسیبه نظر م د،یمبهم نجوا شن يصدا ثیف

 :ارام گفت  یلیخ يگر

 " ثمیف يخونه  "

را حس کرد و ناگهان ناراحت شد،  يسفت شدن عضالت پشت گر.به مراتب اشفته تر  یهنوز مبهم بود ول صدا

تحمل .برود  رونیاز اتاق ب دیپرت با خودش فکر کرد، با یبا حواس.باشد  ستادهیفال گوش ا نکهیدرست مثل ا

 يرا از رو شیپاها.نداشت  دهد،حضورش در انجا گوش  يبرا يگر يها یو به بهانه تراش ستدیانجا با نکهیا

 .مثل چوب خشک شده بود يقابل انتظار ریپاها و پشتش به شکل غ. گذاشت  نییتخت پا

 :و گفت  دیکش یبا صبر اه يگر

 نجایافتاد، زنگ بزن هم یق مهماگه اتفا. نه، قبل صبح نه ... خونه  امیصبح م.  میباهم حرف بزن دیبا کا،یمون "

" 

به شکل  شیپاها. کردندیتمام عضالت بدنش مخالفت م.قدش را راست کرد یو به سخت ستادیا یبه ارام ثیف

 يکدام از اعضا چیه یبرود ول رونیاز اتاق ب کردیتالش م دانهیناام. دندیلرزیشده بودند و م فیضع ياحمقانه ا

 . گریبرداشت و صورتش از درد جمع شد و بعد قدم د یقدم لرزان. کردندینم يبدنش همکار

 :سخت گفت  ییبا تن صدا يگر

 " میزنیگفتم فردا باهم حرف م"
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 :را وسط اعتراضاتش قطع کرد و گفت  کاینگاه کرد، حرف مون ثیشانه به ف يرو از

 "خدا حافظ  "

. کردیم رییتغ عیکه سر یها و مزاجبا خواسته ها، ترس.انسان بود کیاوهم  یول امدیم يو قو رحمیبه نظر ب يگر

قابل  ریغ يکاش گر کردیارزو م ثیف. هم دوست داشت  شتریب یاو را حت هایژگیو نیبه خاطر هم قایدق ثیو ف

 . اندازدیب ریبه تاخ _ شدر مورد پدر _صحبت با او را  توانستینم گریبود چون د ینفوذتر م

 .کند  ریبود که اول او را س نیانجام دهد ا توانستیکه م يکار نیکمتر یول

 یبود، سراغ سوم چشیساندو نیهنوز مشغول اول ثیف یهمبرگر و گوجه را خورده بود و وقت چیدو ساندو يگر

با دست و . تخت رها کرد يخودش را رو یبا خستگ يبعد از غذا مالفه ها را عوض کردند و گر.رفته بود 

 يگر يشانه  يرا رو سرشباز کرد و  ییخودش جا يبرا ثیف. تخت را اشغال کرده بود شتریباز، ب ییپاها

به . حلقه کرد  يخواهد توانست از او در برابر درد محافظت کند، دور گر نکهیرا با تصور ا شیدستها. گذاشت 

 :گفت  یارام

 "بهت بگم  يزیچ هی دیبا "

 

 

 نوزدهم فصل

 ياو و سرش را رو زیم يرا رو شیدستها.کرد  هیتلفن را قطع کرد، گر يگر نکهیمدتها بعد از ا کایمون

انها را پاك  شینهایو با است دیچکیم زیم یقلیسطع ص يگرم و شورش رو ياشکها.گذاشته بود شیدستها

اندازه احساس  نیا اپدرش انها را ترك کرد هم ت یوقت یحت.کند  فیرا کث يگر زیم خواستیدلش نم. کردیم

 .نکرده بود یو سردرگم ییتنها

از اتاق  شبید یوقت.به بعد با او نخواهد بود  نیکه از ا دینتوانسته بود به الکس بگو. رو به راه نبود  زیچ چیه

تمام .بود ستادهیاز تپش ا بایتقر کایو او را تماشا کرده بود، قلب مون ستادهیامده و در چهارچوب در ا نییمادرش پا

او  يالکس رو. انقدر خشک بود که نتوانسته بود  شیگلو یول دیایباال ب شیتالشش را کرده بود تا کلمات از گلو

چطور توانسته . دیچیپیافتاد از شدت خجالت به خود م یان م ادیهر بار که به .شده بود  رید گریخم شده بود و د

 ساساح. است  فیکث کردیاحساس م. ازدواج کند  شلیبود به الکس اجازه دهد به او دست بزند ؟ او قرار بود با م

 يهنوز نتوانسته بود به گر. خواهد کرد  فیبرود او را هم کث شلیاگر بعد از رابطه با الکس به اغوش م کردیم
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بعد از کار احمقانه . گذاردیقرار م شلیکه او با م دیکرده چه برسد به مادرش بگو ياز او خواستگار شلیم د،یبگو

دوباره  زیحاال همه چ یول ردیرا تحت کنترل بگ شیکرده بود، مواظب بود تمام زندگ شیکه با مچ دستها يا

 .بود  ختهیبهم ر

از ان بدکاره  یکیکرده بود، توسط  هیدوست داشت و به او تک کایکه مون گر،یمرد د کی.بود  نیدول ثیبا ف يگر

که  یحال در کایمون. يتمام مردم، ان هم گر نیرا بکند ؟ از ب نکاریچطور توانسته بود ا.ها، از راه بدر شده بود 

بدون .بود  ریسراز شیگونه ها ياشک از رو لیو س خوردیخودش را بغل کرده بود با درد عقب و جلو تکان م

ممکن بود به گوش  _هرچقدر که انها مواظب باشند  _که  یعاتیشا ند،یممکن بود مردم چه بگو نکهیتوجه به ا

نداشت و  یتیبود، خانواده اهم نیپدرش با رنه دول یوقت.  گذراندیداشت شب را با ان زن م يمادرش برسد، گر

زن را بده تا فراموش کنند  کیبا  دنیبه انها فرصت خواب. گذاردیاو م يپا يدارد پا جا يحاال گر دیرسیبه نظر م

 . شوندیم یباعث ازار چه کس

 ياش از تالش برا نهیسکه  یتا وقت. کردن ادامه داد  هیبه گر رد،یباد کند و درد بگ شیچشمها یتا وقت کایمون

 .ارامش وحشتناك تمام وجودش را گرفت  یبه درد افتاد و بعد، باالخره نوع دنینفس کش

که  يهرزه، به اخطار نیان دول.شد  رهیخ داشتیرا باز کرد و به تفنگ رولور که انجا نگه م يگر زیم يکشو

با . را تمام کند  يبود که پنهان کار دهیرس خوب، حاال وقت ان. نکرده بود  یتوجه چیبه او داده بود، ه کایمون

را هم به  يکه گر شدیم یتکان کی دین شایا. است  نیدول ثیبا ف يمهم نبود گر شیبرا گریان همه درد، د

اوست که  نباریبا خودش فکر کرد ؛ ا کرد،یبرداشتن تفنگ دراز م يکه دستش را برا یدر حال.  اوردیخودش ب

 .راحت خواهد کرد  نهایرا از شر دول شیپر

 : دیدستش را دراز کرد تا آباژور را خاموش کند وپرس يگر

 "؟  یدرباره چ "

 . دیرا بغل کرد و به سمت خودش کش ثیاتاق ف یشدن ناگهان کیتار با

 " يایم يبه نظر جد "

 :را پس زد  شیزد و اشکها یپلک ثیف

و  _ندارم که باعث ازار تو بشم  نویتحمل ا _ نکهیا يانداختم برا ریبه تاخ یمسئله رو ه نیگفتن ا...هستم  "

 "رو بهت بگم  گهید زیچ هیاول  خوادیدلم م

 :گفت  یارام يبه خودش جرات داد و با صدا د،یکش یقیعم نفس



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Parizad17: مترجم  -هووارد  ندایل  –بعد از آن شب 

wWw.98iA.Com ٢٧٢ 

 "من عاشقتم  "

 : دیلرزیاز شدت محبت، م شیصدا

 نمت،یلحظه بب کیبتونم  نکهیا يبرا. کوچولو بودم  يبچه  هیاون موقع که  یحت. عاشقت بودم  شهیمن هم"

نه اتفاقات اون شب و . نداده  رییمسئله رو تغ نیا زیچ چیه...بتونم صدات رو بشنوم  نکهیا يبرا.  کردمیم یزندگ

 "نبودم  نجایکه ا ینه دوازده سال

او  يلبها يانگشتش را رو ثیف یول دیبگو يزیرا باز کرد چ شیتنگ تر شد، لبها ثیدور ف يگر يبازوها

 :گذاشت 

 "نگو  يزینه چ"

 :کرد  التماس

 "بذار تمومش کنم "

 . احتمال داشت شجاعتش را از دست بدهد  گفت،یرا به او نم تیواقع عیسر اگر

 "تو با مامان من فرار نکرده  يبابا ،يگر"

 :را حس کرد و او را تنگتر در اغوش گرفت  يسخت شدن بدن گر ثیف

 "اون مرده . وقت هم نبوده  چیه... ستیمامانم کجاست و پدرت با اون ن دونمیمن م"

 نییپا شیگونه ها يو از رو خوردندیسر م شیگرمش از چشمها ياشکها.شکل ممکنه گفت  نینرم تر به

 . دندیچکیم

 ".فرار کرده  نیهم ياون خودش رو هم بکشه و برا دهیترس یول هیک دهیمامان د. اونو کشته  یکیاون شب  "

 :گفت  يبا تند يگر

 "تمومش کن  "

 :به او داد  یرا از دور کمرش باز کرد و تکان محکم و کوتاه ثیف يدستها

اون روز از باتون  ينامه گرفتم که مهر پست داشت و فردا هیمن ازش  یرنه ول ایدروغ مال توئه  نیا دونمینم "

 "باشه، حتما جسدش اونو نوشته شب قبلش مرده بوده  هیاگه . روگ پست شده بود 

 : دیبا تعجب پرس ثیف

 "نامه ؟ هی "

 .از انها نبود  یکی ن،یا د،یبگو يگر دادیکه احتمال م ییزهایتمام چ انیم از
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 "؟یاز طرف پدرت ؟ مطمئن "

 "معلومه که مطمئنم  "

 "دست خط خودش بود؟ "

 "شده بود  پیتا "

 .اورد  نییتخت پا يرا از رو شینشست و پاها. داد  تیرا به عصبان شیزود جا یلیخ يگر یناراحت

 "امضا مال خودش بود یول "

 یلیاگر چه، خ. او حلقه کرد و او را نگه داشت  يرا دور شانه ها شیدستها. او انداخت  يخودش را رو ثیف

مزاحم، او را از  يپشه  کیتکان، درست مثل دور کردن  کیبا  تواندیبخواهد م يکه اگر گر دانستیخوب م

 :گفت  دانهیناام.خود دور کند 

 "نوشته بود ؟ یتو نامه چ "

 "؟ کنهیم یچه فرق یلعنت "

 ثیف.برساند خودش را از دست او ازاد کند  یبیبه او اس نکهیکرد بدون ا یسع. را گرفت  ثیف يمچ دستها و

 :محکمتر از قبل بغلش کرد و خودش را به او فشار داد  یحت

  " نهکیفرق م "

 .کرده بودند  سیرا خ يگرمش پشت گر ياشکها.  کردیم هیداشت گر ثیف

بود و  یعصبان ده،یموضوع را وسط کش نیا ثیف نکهیاز ا. حرکت نشست  یلب داد و ب ریز يگریفحش د يگر

 یاقیو او داشت با اشت کردیم هیداشت گر ثیف. دروغ است  کیمسئله  نیخودش را قانع کند که ا کردیتالش م

 :گفت  تیبانبا عص يگر. دیجنگیم کرد،یبغل کردن و ارام کردنش در خود احساس م يکه برا

رو از  زمونیبدون اون وکالتنامه احتماال ما همه چ. توش نبود  یحیتوض چیه ن،یفقط هم.وکالتنامه بود  هی "

 "! میدادیدست م

 .باال امد  دیکه کش یقیاش از نفس عم نهیس

هم  یخداحافظ یحت. هم نکرده بود  یعذرخواه یتو اون نامه حت یول.  گشتمیاگه اون نامه نبود، دنبالش م "

 "رو حل کنه  یمشکل جزئ کیانگار که بخواد . نکرده بود

  "اونو نوشته باشه  گهید یکی دیشا "
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 :ادامه داد  د،یکشیم يکه احتماال گر يگفت و با حس درد ثیف

 الیاون شب تو و!  دهیخورده د ریت یمامان گفت اونو وقت خورمیقسم م يگر...رو کرده باشه  نکاریقاتل ا دیشا "

و بعد  یقیقا يمرده باهم رفتن تو خونه  یکیو اون  يگا: گفتیاون م...اومده اونجا  نیبا ماش یکی یبودن وقت

 " کردنیکه داشتن با هم بحث م دهیشن

را گرفته او را  ثیف يبعد برگشت و بازوها. رها کرد  ثیرا از چنگ ف تخت بلند شد و خودش ياز رو عیسر يگر

 .تخت فشار داد  يرو

 "؟ یگشتیم یقیقا يبود که دور و بر خونه  نیبه خاطر هم "

که مثل  ییبا چشمها.دستش را دراز کرد و اباژور را روشن کرد  ند،یرا بب ثیبتواند صورت ف نکهیا يو برا گفت

 :دوباره او را تکان داد . شد  رهیخ ثیبه ف سوختیزغال م

اون کشته  يکردی؟ فکر م يدیپرسیبابا م يبود که تمام اون سواالت رو درباره  نیهم يجادوگر کوچولو، برا "

  "رو کرده ؟  نکاریا یک یبفهم يکردیم یسع یشده و داشتن

 داد،یکنترل خودش به خرج م يراکه ب یاز تالش شیدستها. شده بود  یاندازه عصبان نیتا ا شیندرت در زندگ به

دخترك احمق .باور داشت  ثیدر ظاهر ف یاو خودش باور نداشت که پدرش کشته شده باشد ول.  دندیلرزیم

خودش را در  ثیوجود داشته باشد، ف یاگر واقعا قاتل. کند  دایپ ییقاتل را خودش به تنها کردهیداشته تالش م

 شیپاها يرو ایرا بلند کرده او را ببوسد  ثیمانده بود، که ف یدو راه نیب.قرار داده بود  یمعرض خطر بزرگ

 .جذاب بود  شیهر دو انتخاب برا. بخواباند و به ماتحتش بزند 

 :گفت  ثیف گرفت،یرا م مشیداشت تصم يگر یوقت

 "_فشنگ گشتم  يرو دنبال پوکه  یقیقا يمن خونه  یول کنمینم دایپ زیچ چیاحتماال ه دونستمیم"

 " نمیبر کن ببص "

 :را هضم کند  ثیکرد اعتراف اخر ف یو سع دیصورتش مال يرا رو شیدستها يگر

 "؟ یرو گشت یقیقا يخونه  یک"

 "صبح  روزید "

 "؟ يرو هم اضافه کرد یقانون ریجرائمت ورود غ ستیبه ل... قفله  شهیاونجا هم "

 "رفتم تو  قهایدر شنا کردم و از شکاف قا ریاز ز "
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کرد و  دنیشروع به لرز شیدستها.بعد دوباره همان کار را تکرار کرد . را بست و تا ده شمرد  شیچشمها يگر

 ياحمق بودن، واژه . شد  رهیخ ثیبه ف يرا باز کرد و با وحشت و ناباور شیبعد چشمها.انها را مشت کرد 

 ،یقیقا يخانه  ریز.  يرگ یعقل متخودش خوب بود نه سال تیامن يشجاعت او نه برا.نبود  ثیف يبرا یمناسب

گذاشته شده بود که در طول سالها  ییخزندگان، تله ها ياز ورود مهمانان ناخوانده از دسته  يریجلوگ يبرا

امکان داشت  ثیف.نکرده بود و هنوز انجا بودند  ریهنوز انها را تعم يگر. استحکامشان را از دست داده بودند 

 .را از دست بدهد  ثیف شهیهم يو غرق شود و او برا افتدیب ریها گ لهت نیاز ا یکیراحت، در  یلیخ

 .نشست  شیشانیپ يرو عرق

 "نکردم دایپ یچیه"

 :کرد و ادامه داد  يبه گر ینگاه يقرار یب با

 "رو گرفتم ؟ زیام دیتهد يچرا اون نامه ها یکنیفکر م...  کنمیم یرو عصب یکیدارم  یول "

 شیبعد زانوها.  ستادیتکان بخورد همان جا ا نکهیبه شکمش زده باشند، بدون ا یمشت نکهیدرست مثل ا يگر

 :وحشتناك گفت  قتیبا شروع درك حق.تخت نشست  يسست شد و همان جا رو

 "من  يخدا "

 "کاراگاه استخدام کردم  هیمن  "

تر  کیخودش را به او نزد .داشت او را لمس کند  اجیاحت دانه،یناام. رساند  يگفت و دوباره خودش را به گر ثیف

 .اش فشار داد  نهیباال امد و او را بغل کرده به س يگر يبازوها نباریا. کرد 

 ياز گا ياثر چیه یرو گرفت ول یاتیمال يو برگه ها یاجتماع تیامن ،ياعتبار ياون رد کارتها. پلزنت  ياقا "

از اون  ای... رو ول کنه و بره، نداشت  کایو مون تو نکهیا يبرا یلیدل چیه يگا ،يگر.بعد از اون شب، وجود نداره 

به  ستین یرو بکنه ؟ اصال منطق نکاریا دیاصال چرا با ه،بر کردیاون شما رو به خاطر مامان ول نم... ! همه پول

قصد داشت تو شهر چند تا . کردیفکر رو م نیپلزنت هم هم ياقا. مرده باشه  نکهیبشه مگه ا بیاون شکل غ

 "..مورد بکنه  نیسوال در ا

 :تر شد  دیهق اش شد هق

 "پلزنت رو هم کشته باشه  يهمون ادم، اقا ترسمیم...شده  دیحاال اونم ناپد"

 "ساکت شو لطفا  قهیچند دق. نگو یچیه گهید ث،یف... خدا  "
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دور او حلقه شده  يگر يهنوز دستها زیرغم همه چ یعل.او فشار داد و اطاعت کرد  ي نهیصورتش را به س ثیف

در اغوشش بود، شروع کرد به تکان خوردن  ثیهمانطور که ف يگر.تر باشد  دواریام ثیف شدیباعث م نیبود، هم

 .شکل هم او را ارام کرد هم خودش را  نیبه عقب و جلو و به ا

 :شروع به حرف زدن کرد  باالخره

 "...نامه رو الکس فرستاده  "

 . دیرسیخفه به گوش م ثیف يموها يرو شیصدا

 دونستیخوب م یلینگذاشته و خ يبابا وکالتنامه ا دونستیبود که م یاون تنها کس.  زدمیحدسش رو م دیبا "

من  ياونم کمه کم به اندازه . نکرده  سکیپس ر.  گشتیاگه بابا بر نم اد،یسرمون م ییبدون وکالتنامه چه بال

در  شهیپدر با رنه فرار کنه ؟ اون که رنه رو هم دیبا یلیبه چه دل: زد حرف تو رو  نیهم قایبود و اونم دق شونیپر

 "اون واقعا مرده . اون مرده ...پس اون .  گرفتیم دهیرو ناد انتشیداشت و مادرمم خ اریاخت

کمکش کرد . محکم بغلش کرد  ثیف.باال امد  ثیف يگونه  ریاش ز نهیکرد و س جادیا يخفه ا يصدا يگر

 .او را گرفت  یبا درماندگ يگر. تخت دراز بکشد  يرو

 "چراغ رو خاموش کن  "

 .را کرد  نکاریدارد، ا یکیبه تار اجیاحت شیاشکها ختنیر يبرا يمرد قو کی نکهیبا درك ا ثیف

از  يهق هق بلند يفشار داد و صدا ثیف ي نهیاشکش را به س سیصورت خ. دیلرزیم ثیبازوان ف انیم داشت

نزد، فقط او  یحرف چیه. موها، شانه ها و پشتش را نوازش کرد .کرد  هیاو گر يپا به پا ثیف.زد  ونریاش ب نهیس

افتاده بود،  انشانیکه از صبح م یاز اتفاقات بعد.کرد  هیتنها نبود را به او هد نکهیرا بغل کرد و ارامش اغوشش و ا

همانطور . انها به هم وصل بودند  یول ندیشکننده بب نیچن نیبه او اجازه دهد او را ا يشک داشت که گر ثیف

ارتباط  نیانها به گذشته گره خورده بود و بعد از ساعتها بودن کنار هم، ا یهم گفته بود، زندگ يکه خود گر

 .شده بود  همسفت و سخت تر 

. هم امده نداشت چرا به نظرش م ادیبه  قایدق ثیف یامده بود ول بیبه نظرش عج يگر ياز صحبتها یبخش

 .تمرکز کند  يبغل کردن گر يدر ان لحظه فقط قصد داشت رو. تمام ان افکار را کنار زد 

صورت  يرا از رو شیموها یبه ارام ثیف.را گرفته بود ثیف یهنوز با درماندگ یرفته رفته ارام تر شد ول يگر

 :خفه و سخت گفت  ییبا صدا يگر. انگشتانش ارام و مهربان بود . کنار زد  يگر سیخ
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سالها اون مرده  نیو تمام ا شدیدلم براش تنگ م... دادمیبهش فحش م...ازش متنفر بودم ...سالها  نیتمام ا "

 "بوده 

 :دردناك  زیچ کی.  شدیگفته م دیمانده بود که با یباق گرید زیچ کی

 "بشه  یروبیال دیبا اچهیدر"

شنا و  اچهیسالها در ان در نیاو در تمام ا. در اغوش حس کرد  را يگر دنیچیرا داد، پ شنهادیپ نیا یوقت ثیف

 .کرده بود  يریگیماه

 يرو يسر گر یول شدیگرفته م دیکه با یماتیتصم شد،یدر موردشان صحبت م دیهم بود که با يگرید يزهایچ

 یو روح یجسم یخستگ. او را حس کند  ياز اندازه  شیب یخستگ توانستیم ثیبود و ف نیاش سنگ نهیس

 . دیکشیم نییخودش هم داشت او را پا

 "بخواب  "

 :را نوازش کرد و نجواکنان ادامه داد  يگر ي قهیشق

 " میزنیفردا صبح در موردش حرف م"

. نگه داشته بود  يداریخواب و ب انیاو را م يزیچ شیرغم تمام خستگ یعل یباشد، ول دهیخواب یکم دیبا

در  يزیچه گفته بود ؟ چ يگر. جا به جا شد  یکم یخودش حس کرد و با ناارام يرا رو يوزن گر ینیسنگ

 ...مورد وکالتنامه 

تمام  کرد،یکار م یپنکه سقف نکهیرغم ا یعل. کردیگرم از خودش ساطع م يمثل تنور بود، موجها يگر بدن

. را به هم گره زد  شیتمرکز کردن، ابروها يبا تالشش برا. را باز نکرد  شیچشمها.عرق بود سیبدنش خ

وکالتنامه  کیهرگز برنخواهد گشت و با ان سرعت  يکه گا دیرسیم جهینت نیالکس به ا دیچرا با...وکالتنامه 

از خانواده و کارش  شهیهم يوجود نداشت که برا يگا يبرا یمنطق لیدل چیه کهیدر حال کردیدرست م یتقلب

 ... ردیبا انها تماس بگ يکه گا تداشیانتظار م دیو برود ؟ مطمئنا او با دهیدست کش

 ....ممکن است  ریغ نیبداند ا نکهیا مگر

  الکس

اتاق باال رفته بود و هوا تند بود  يدما.شد  رهیکه اتاق را پوشانده بود، خ یباز شد و به نور قرمز رنگ شیچشمها

 .مثل بمب در ذهنش منفجر شد  قتیدرك حق. احساس کرد  شینیو سوزش را در چشمها و ب

 "! يگر "
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 :تکان داد  یزد و او را به سخت ادیرا فر يگر نام

  "! گرفته  شیخونه ات! بلند شو "

 نکهیبدون ا عیبتواند سر نکهیا يبرا.که دوبار قبل، پارك کرده بود، نگه داشت  ییرا همان جا نشیماش کایمون

 دهید نکهیتا خانه رفتن، بدون ا ادهیپ.بود  دهیو نرم پوش رهیت يرنگ با کفشها رهیشود، حرکت کند، لباس ت دهید

که در روز روشن  ییگذاشتن کارتن از انجا. بود راحت اریگذاشتن و برگشتن، بس ثیف يرا برا ادداشتهایشود، ان 

او راحت تر  يرا برا زیبا نبودن در خانه همه چ ثیف یداشت ول اجیاحت يقتریدق يرا کرده بود، به نقشه  نکاریا

 .او بگذارد و برگردد  یبود که کارتن را در صندوق پست نیکه الزم بود بکند، ا يتمام کار.کرده بود

روز روشن هم در  یحت. گذاشت  کیتار يکه اسلحه در دستش بود، قدم در جاده  یشد، در حال ادهیپ نیماش از

 دنیداشت تا با د يادیزمان ز شد،یهم از انجا رد م ینیاشاگر م یوجود نداشت و حت يادیجاده رفت و امد ز نیا

 . ماندینم یراه بود و ردپا هم باق نیجاده اسانتر قیبه عالوه رفتن از طر. شود  میقا ش،یصدا دنیشن ای

با تعجب به ان نگاه  کایمون.  شدیم دهیدرختان د يبود که از باال یبیشب، نور قرمز رنگ عج اهیاسمان س يرو

خانه .درشت شد  شیاست و با درك خطر چشمها يزیدهد چه چ صیتا تشخ دیطول کش هیفقط چند ثان.کرد 

 .رون امد و شروع به دویدن کردیپر از وحشت ب يناله ا شیاز گلو! داخل ان خانه بود  ياتش گرفته بود و گر

راحت تر بود،  دنیکه نفس کش ییجا ن،یزم يو رو دیرپ نییتخت پا يرا گرفته بود از رو ثیکه ف یدر حال يگر

برداشت و  یصندل يرا از رو ثیروبدوشامبر ف.  سوزاندیرا م ثیف يبا هر نفس، دود گلو و شش ها.  دیدراز کش

 :به سمت او پرت کرد 

  "کفش هم بپوش...زانوهات برو به طرف سالن  يبپوش بعد رو نویا"

 : دیپوش عیخودش را با سه حرکت سر يشلوار و کفشها بعد

 "درست پشت سرتم "

که به  یدر حال.انجاست  يبه پشت سرش انداخت تا مطمئن شود گر یچند بار نگاه کوتاه یاطاعت کرد ول ثیف

 . دیچیروبدوشامبرش را دور خودش پ کرد،یشدت سرفه م

بدون توجه به ان، داخل  يگر. زدیم رنیحمام ب يکه از پنجره  دندیاتش را د يسالن که شدند، شراره ها وارد

 یوقت. اب گرفت  ریان را ز امد،یاب هنوز م ییبه شکل معجزه اسا. از قفسه برداشت  يو حوله ا دیحمام خز

 :گفت  يخفه ا يبا صدا. کردیپرت کرد، داشت سرفه م ثیرا به سمت ف سیحوله خ

 "صورتت بنداز  يرو نویا "
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دماغ و دهانش فشار داد و با  يان را رو شیاز دستها یکیصورتش انداخت و با  يرا رو سیخ يپارچه  ثیف

راحت تر نفس  یحوله کمک کرده بود کم.کرد  دنیشروع به خز نیزم يشکل ممکنه رو نیبه بهتر گریدست د

 .بکشد 

 یرنجترسناك نا يشراره ها دند،یچرخیاتش محاصره شان کرده باشد، چون به هر طرف که م دیرسینظر م به

 يجرقه  يکرده و تمام خانه را گرفته بود ؟ صدا تیسرا عیسر نقدریاتش چطور ا.  شدیرنگ مقابلشان سبز م

 یداغ ث،یف.را گرفت  ثیف ياز خانه  يشتریب يبه غرش شد و بخش ها لیاتش با بزرگ تر شدن ان، تبد

که انها بودند،  یین به سمت جاسوزا ياز چاقوها يجرقه ها مثل رگبار.  کردیپوستش حس م يشراره ها را رو

که  دانستیاو م.  شدیرفته رفته داغتر و داغتر م کشند،ینفس م نکهیکف خانه، درست مثل ا يپارکتها. دیباریم

 .نروند، انجا خواهند مرد  رونیاتفاق ب نیخواهد سوخت و اگر قبل از ا يکف خانه به زود

و حرکت  دیچیپیم شیحرکت کند، روبدوشامبرش به پاها عیسر توانستینم ثیف. هم همان حس را داشت  يگر

روبدوشامبر را  ي قهی. او برساند  يرا کنار زد تا بتواند خودش را به جلو ثیبا خشونت، ف يگر. کردیاو را کند م

گرمتر و  توانستیم. کند  شتریرا دنبالش بکشد و مجبورش کند تا سرعتش را ب ثیگرفت، از ان استفاده کرد تا ف

مهلت  قهیکه احتماال فقط چند دق دانستیرا هم م نیحس کند و ا شانیدست و پا ریر شدن کف سالن را زگرمت

 شتریکه در حال رقص بود، چشمانش را ب يدود انیم.خواهد شد  رید گریبزنند و گرنه د رونیدارند که از انجا ب

 :زد  ادیفر. شد يدیام يکور سو شیخانه برا يدر قسمت جلو یکیبخش تار.  ندیبب يزیچ دیباز کرد شا

 "!در جلو  "

 :برساند  ثیخودش را به گوش ف يصدا ،یجهنم يصداها انیکرد م یسع

 "! هنوز نسوخته "

 دانهیناام.  کردیو درد م سوختیم ثیف يششها.  دیرسیدور م یلیدر خانه، به نظر خ یکوچک بود ول یلیخ خانه

از نظرش  اینگاهش تار شد و تمام دن. شمند را مصرف کرده بود ارز ژنیاتش تمام اکس یول د،یکش یقینفس عم

تالش  شتریشد و درد مجبورش کرد ب یزخم یکف چوب يرو شیزانوها ،يگر دنیبا کش.  دیسمت چرخ کیبه 

اگه  نسا،یوا نسا،یوا:  کردیتکرار م یکه به ارام یتمام عضالتش را مجبور کرد تند تر حرکت کنند در حال.کند 

 کردیاو را به حرکت کردن وادار م يزیاز هر چ شیب ،يگر یترس از سالمت...  نسایوا سه،یمیهم وا يگر یسیوا

. 
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 يمبهم و تار به صورت گر ثیف. و محکم او را بغل کرد  دیرا همراه خودش باال کش ثیناگهان بلند شد، ف يگر

 :زد  ادیشده بود، نگاه کرد که فر اهیکه از دود س

 "!اماده باش  "

 ياتش با صدا يشراره ها. داغ در را گرفت و ان را باز کرد  ي رهیخودش، دستگ يا استفاده از حوله ب بعد

توپ فوتبال او  کیرا بلند کرد و درست مثل  ثیف يگر. وارد خانه شدند و با همان سرعت فرو نشستند  یییهو

 . زد  رونیکه در حال سوختن بود، ب يدر انیبغلش زد و از م ریرا ز

 یخورد، سع چیدر هوا پ شیپا يگر.شب شدند  یکیسوزان رد و وارد تار وانیا يهر دو از رو ،يسرعت گر با

 يصدا. خوردند  نیچمنها به زم يموفق نشد و هر دو محکم رو یسپر کند ول نیو زم ثیف انیکرد خودش را م

را نداشت که  نیوقت ا يو گر ندبود کیبه خانه نزد یانها هنوز هم به شکل خطرناک یول دیرا شن ثیف يناله 

 : دیگرفت و او را کش شیبازو ریرا ز ثیف.نه  ایشده  یاو زخم ایا ندیبب

 "!از خونه دور شو ! حرکت کن  "

 :گفت  یخفه و پر از ترس يبا صدا یکس

 "نه  "

 :نامعلوم بود  بایاتش تقر يصدا ریتحت تاث کلمات

 "؟ یکنیم کاریچ نجایا ،يگر"

دو  نیانها ب. کرد  میرا پشت سرش قا ثیوار ف کیرا بلند کرد و اتومات ثیهمراه خودش ف ستاد،یا یبه ارام يگر

او  يافتخار يکه عمو يمرد. اسحله به دست در مقابلشان  ياتش، پشت سرشان و مرد. افتاده بودن  ریخطر گ

 .همفکر  کیدوست و  کیبود، 

 :کرد  يکه پر از ترس بود، ناله ا ییبا چشمها الکس

 "نه  "

 .تکان داد  يرا انجا انکار کند، سرش را با ناباور يحضور گر نکهیمثل ا درست

 "_ ندازمیوقت تو رو تو خطر نم چیمن ه ،يگر خورمیقسم م! تنهاست  کردمیفکر م "

تا او را از ان گرما دور  _ ثینگران ف. سوزاندیبود و داشت پوستش را م شیدر حال افزا يپشت گر يرو گرما

چشم از الکس بردارد، عمدا به سمت جلو شروع به حرکت کرد و با شروع سرفه مجبور شد  نکهیبدون ا _کند 
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او را گرفت و مجبورش کرد پشت  يبازو.  دیشن کرد،یو سرفه م دیکشیرا که بلند نفس م ثیف يصدا.  ستدیبا

 . ردیسر او پناه بگ

باالخره توانست حرف  یوقت.به ذهنش امد که حالش از تمام انها بهم خورد  يدایزشت ز يو شبهه ها شک

 .پاك کرد  اهشیپر از اشکش را با دست س يچشمها ستاد،یبزند، صاف ا

 "مگه نه ؟ فرستاد،یرو م زیام دیتهد يکه اون نامه ها یتو همون هست "

 :ممکن بود  ریغ بایان تقر صیانقدر خفه بود که تشخ شیصدا

 "_و گربه  "

 "نه  "

 :بود  یعصبان يبه شکل احمقانه ا ط،یدر ان شرا شیصدا.انکار کرد  الکس

 "کنم  ینم يکار نیهمچ هیمن "

 :گفت  يبه سرد يگر

 "؟ یزن تنها رو بکش هی یو تالش کن یخونه رو اتش بزن هی یتونیم یول "

 :جواب داد  یقمنط ییالکس با تن صدا.کلمات را برنده تر کرده بود  شیصدا یسخت

نامه ها هم نتونستن  یباعث نشد بره، حت ،يکه تو کرد ییکدوم کارها چیه...بودم بذاره بره  دوارمیام "

 "بهش اجازه بدم به سوال کردن ادامه بوده و نوئله رو ناراحت کنه  تونستمینم. بکنم  دیبا کاریچ دونستمینم.

 :سر داد  یگوش خراش يقهقهه  يگر

 "بابا افتاده  يبرا یبفهمه چه اتفاق يدیترس یم... ينشدن مامان نبود اینگران ناراحت شدن "

 :جواب داد  یعصبان الکس

 " یدونیم نوینوئله رو دوست داشتم، تو ا شهیمن هم... ستیدرست ن نیا "

 "؟ ياریتا اونو بدست ب یکه به خاطرش پدرم رو بکش یاونقدر دوستش داشت "

الکس پدرش را کشته بود او را انقدر  نکهیو ا ثیدر خطر بودن ف. زد  ادیبلند فر يرا با صدا اتهام نیا يگر

تنها .نکشد  یخال يالکس نپرد و او را با دستها يتا رو کردیکرده بود که خودش را به زور کنترل م یعصبان

 . شدیکشته م ثیف شد،یبود که اگر موفق نم نیرا نکند ا نکاریا شدیکه باعث م يزیچ

درست مثل  یاتش جهنم. بودند  کیکه در حال سوختن بود، نزد يبه خانه ا یهنوز هم به شکل خطرناک انها

 :زد  ادیصورت الکس از درد جمع شد، فر. وجود نداشته باشد، انها را محاصره کرده بود  يگرید زیچ چیه نکهیا
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 ریتحق! نوئله رو طالق بده  خواستیم _ رمیجلوش رو بگ خواستمیفقط م! رو بکنم  نکاریا خواستیدلم نم "

من، چطور  يخدا. رو گرفته بود  مشیتصم یول نهیرو بب لشیبکنم تا دال يکردم کار یسع!  کشتینوئله رو م

 "بوده باشه  وونهید دیبا...شده بود  وونهیبده ؟ فکر کنم د حیهرزه رو به مادرت ترج ي کهیمرد اون زن هیممکنه 

او را به وحشت انداخته، خودش را از حصار  ثیف. بود  زیهم توسط الکس تمسخر ام خواندن پدرش، ان وانهید

 . دور شد  يقدم از پناه امن بدن گر کیرها کرد و  يگر

 " یو تو هم اونو کشت "

اتش بشنود  يگرسنه  يغرش شراره ها يصدا ریاو را ز يتوانست صدا یبه سخت ياو هم خفه بود، گر يصدا

: 

شهر معلومه به  نیا يتو. گردن اون  يندازیرو م زیبگه، همه چ يزیچ یاگه به کس یبعد هم به مادرم گفت"

  "مگه نه ؟ کنن،یاعتماد م یک

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

. کرد  دنیشد، که تفنگ در دستش شروع به لرز رهیخ ثیبا نفرت به ف يبود و بقدر یعصبان يبه قدر الکس

متوجه شد او را به خطر انداخته،  یوحشت الکس وقت. بود نگران خودش ن د،یخودش کش کیرا نزد ثیف ،يگر

را به وضوح  نیا توانستیم يگر.بود او را بکشد  لیمن، هنوز هم الکس ما يخدا...  ثیاما ف. بود یواقع

 . ندیالکس بب يدرچشمها

 :گفت  ثیبه ف الکس

به سوال .  يدهنت رو ببند ینتونست یول. تو نبود  ریکه افتاد تقص یاتفاقات...برام مهم نبود  یبرگشت یوقت "

 "_فرو  زیکه دماغش رو تو همه چ يرو استخدام کرد یو بعدم اون عوض يادامه داد دنیپرس

 :حرفش را قطع کرد، صورتش از شدت خشم جمع شده بود  ثیف

 "مگه نه؟ شی؟ کشت یاونم کشت "

نوئله ...کرده ؟ انتیازم سوال کرد نوئله هم تا حاال خ....شده بود  کینزد یلیخ...احمق  يریمجبور شدم اکب "

 "_ ستین ينجوریا

 "؟ اچهیتو در یانداخت يجسد اونم مثل مال گا "
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به خاطر ترس  ثیلرزش بدن ف دانستیم يگر.  دیلرزیتمام بدنش داشت م د،یسوال را پرس نیا یعصبان ثیف

بخواهد  ثیف نکهیاز ا يکه ناگهان گر يبه قدر. از خشم خودش  يا نهییا. به خاطر خشم خالص است  ست،ین

جرات  ثیوجود نداشت که ف يادیز يزهایرا گرفته باشد، چ مشیاگر تصم.  دیخودش، به الکس حمله کند، ترس

کرده بود که  يخودش هم در خطر خواهد بود، عمدا کار دانستیم نکهیرغم ا یعل.انجام ان را نداشته باشد

 .اتل شده و او را مجبور کرده بود خودش را نشان دهد باعث ازار ق

با ... کند  يریاز کشته شدنش جلوگ توانستیو حاال اگر فقط م. گرفت  ثیف يبا شرارت فکر کرد، نقشه  يگر

را با خشونت گرفت و دوباره  ثینخواهد کرد، ف کیالکس به او شل ستد،یبا ثیاگر مقابل ف نکهیاعتماد به ا

 . دیپشتش کش

 .بالفاصله شروع به تقال کرد و تالش کرد از او دور شود  ثیف

هم داشت  يو گر ندینب بیدور شود تا او اس ياز گر کردیداشت تالش م ثیف. انها را تماشا کرد  يتقال الکس

 :الکس جمع شد  يبایصورت ز. خود نگه دارد  کیاو را نزد لیبه همان دل قایدق کردیم یسع دانهیناام

 نه،یدول هیزن فقط  نیا.  شهیمثل قبل م زیو همه چ دمیرو م بشیمن ترت. يارزشش رو نداره، گر! بذار بره  "

 نیبهتر يگا ،یلعنت!  زهیریرو بهم م زیاون داره همه چ.  فتهیبراش ب یکه چه اتفاق ستیکس مهم ن چیه يبرا

 "بکنم  يمجبور بودم کار...اون مرده  یمن دوستش داشتم ول! دوست من بود 

حلقه کند و او را  ثیرا دور ف شیباشد، باالخره توانست دستها یمنطق شیتن صدا کردیم یکه سع یدر حال يگر

 :گفت  رد،یدراغوش بگ

 " یکن میخودت رو تسل یتونستیم ""

تر از الکس  يقو یلیاو خ. گرفتیو تفنگ را از دستش م شدیم کیالکس را ارام کند، به او نزد توانستیم اگر

 . دیایاز پس او برب تتوانسیبود و م

بازم مجبور  یول ينه قتل عمد شدمیعمد محکوم م ریبه خاطر قتل غ.  يگر لمیوک هیمن خودم ...اه، لطفا  "

 کردیکه تو زندانه معاشرت نم یاون احتماال با کس.با من حرف بزنه  شدیحاضر نم گهینوئله د... بودم برم زندان 

 ". شدیم ينجوریا دیبا یمتاسفم ول.

 .خواهد کرد  کیکه شل دانستیم يگفت و تفنگش را بلند کرد، گر الکس

گرفته شده، با  ثیمتوجه شد سر تفنگ به سمت ف یوقت.  دیرا به عقب هل داد و الکس را به مبارزه طلب ثیف

و  دیشب را در یاهیتفنگ س کیشل يصدا.برد  ورشیبه الکس  کردیم يکه فوتبال باز یاز زمان شتریب یقدرت
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و به سمت باال نشانه رفت  تتفنگ را گرف يگر. خورد  يگر يگرم تفنگ هنگام پس زدن، به گونه  ي لوله

بلند شد  نیزم يخورد، از رو یتعجب اور، چرخ یالکس با سرعت.خوردن از دستش رها شد  نیهمزمان با زم یول

که  ییا که برگردد و به جار نیبلند شد و به سمت الکس حرکت کرد، جرات ا يگر. و دوباره تفنگ را برداشت 

قابل تحمل، درون  ریغ يبا درد ثیتصور از دست دادن ف... دنید لتحم. بود نگاه کند، نداشت  ستادهیا ثیف

شروع به حرکت کرد، مرگ الکس  یوقت.  ختیاش درهم ام نهیترس و خشم در س. شکمش چنگ انداخت 

 .صورتش نوشته شده بود  اهیخطوط س يرو

  "نه  "

 :با التماس گفت و چند قدم به عقب برداشت  الکس

 "_|کنم  کیمجبورم نکن به تو هم شل "

 "!حروم زاده  "

که سر  یدر حال کایبعد مون.  دیند يزینور درخشان اتش چ ریابتدا تحت تاث يگر.از ناکجا اباد امد  يادیفر يصدا

 يشده بود و چشمها دیل جسد سفصورت خواهرش مث. امد  رونیشب ب یکیبود، از تار دهیپوش اهیتا پا س

 . کردندینگاه م انهیوحش اهشیس

 "!حروم زاده  "

 . شدیبود، منعکس م کایکه دست مون ياسحله ا ينور اتش رو. شد  کیزد و با خشم به الکس نزد ادیفر دوباره

  "!  یو بابام رو کشت... من مامانمم يوانمود کرد.... يدیسالها با من خواب نیتمام ا "

ساده از ظاهر شدن  یلیهم خ دیشا. خواهد کرد، از چشمانش خواند  کیشل نکهیرا از ا کایمون تیالکس ن دیشا

 يگر.برگرداند  کایکه باشد، تفنگش را به سمت مون یلیبه هر دل.او، تعجب کرده بود  ادیو فر کایمون یناگهان

 دانستیخوب م یلیقبل، خ ي قهیدق چنددرست مثل  یول د،یالکس پر يو دوباره رو دیاز اعتراض کش يادیفر

 . دیکه به موقع به او نخواهد رس

 . کرد  کیچشمانش را بست و شل کایمون

 

 

 ستمیب فصل

 "!حروم زاده  "
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 : کردیلب زمزمه م ریرمق ز یحال و ب یب کایمون

 "! یعوض "

 دادیگوش م شیو به حرفها کردیاو را بغل م کردیم هیگر یوقت. نشسته بود  کایکنار مون سیپل نیداخل ماش ثیف

. بود  سکاتیعدالت در پر يکوچک اجرا ياز نشانه ها یکی نیا.بسته  کایدر سمت خودش باز بود و سمت مون.

رغم  یعل. شوکه شده بود .  شدیباز نم اخلنداشت که در سمت او از د یتیاهم کایمون ياصال برا د،یرسیبه نظر م

کالنتر مک فن با دست خودش .  دیلرزیان اضافه کرده بود، داشت مکه سوختن خانه، به  ییشب و گرما يگرما

 .او انداخته بود  يشانه ها يرو ییپتو اطیبا احت

 عیسر یلیاتفاقات خ. حس شده  یبدنش ب کردیاحساس م. نگاه کرد  رونیاز در باز سمت خودش به ب ثیف

پرتاب کرده  یتیان کبر يو رو ختهیر نیالکس دور تا دور خانه بنز.خانه سوخته و خاکستر شده بود ...افتاده بود 

و اگر به . داشته باشد  رونیبه ب یراه نکهیابدون  اندازد،یب ریصورت تالش کرده بود او را داخل خانه گ نیو به ا

کشته  یتوسط کس ثیتصور شود که ف نطوریقرار بود ا. ودبا تفنگ منتظرش مانده ب د،یایب رونیبتواند ب یشکل

را نکرده، الکس احتماال احساس  نکاریکه او ا ییفرستاد و از انجا یم شیرا برا زیدامیتهد يشده که ان نامه ها

با . بود  دهیشب ان را ند یکیرا پشت الونک پارك کرده بود و الکس در تار نشیماش يگر یول.  کردهیم تیامن

در انجا  ياز حضور گر. بود  ختهیالکس هم بهم ر يحساب شده  يسوزان، نقشه  ياز خانه  يامدن گر رونیب

بود  نیکه توانسته بودند بکنند ا يتنها کار. که او مثل پسر خودش دوستش داشت  "يگر "_شوکه شده بود 

 .مسئله رو برو شوند  نیخواهد کرد و با ا يکه حدس بزنند الکس چه کار

همراهش نبود،  چیکه سوئ ییاز انجا. رفته بود  نیبه خانه پارك شده بود، از ب کینزد اریم که بسه نشیماش

و سوختن ان را  ستادهیبود، فقط ا ختهیان ر يخانه رو واریاز د یبخش ینتوانسته بود ان را از خانه دور کند و وقت

. امن، کنار جاده پارك شده بود  ییدر جا و حاال هاورده شد رونیاز پشت الونک ب يجاگوار گر.تماشا کرده بود 

 .بتواند انجا بخوابد  دیشد و با طعنه فکر کرد، شا رهیدود به ان خ انیاز م ثیالونک هنوز سر پا بود، ف

 ،ياتش سوز یپزشک میداوطلب، ت ياتش نشانها ش،یکالنتر و سربازها.بود  تیکوچکش پر از جمع اطیح

به  یول کردندیهمه مردم ان وقت شب انجا چه کار م نیا دانستیفقط خدا م. کنجکاو  نندگانیب ،یپزشک قانون

 .درخشان اتش انجا کشانده باشد يرا نورها شترشانیب دیرسینظر م

چند متر . بود، تماشا کرد  یدر حال خاموش ياو را که به سمت شراره ها اهیس مرخیو ن يبلند قامت گر کلیه

به تن نداشت  یراهنیپ. الکس چلته، در حال صحبت کردن با کالنتر مک فن بود  ي شده دهیباالتر از جسد پوش
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سرفه  يصدا توانستیم ثیهم ف جا نیاز هم یحت. پخش شده بودند  انشیعر يشانه ها يبلندش رو يو موها

 .او را بشنود  يها

بدنش حس کند  يرا در چند جا یدرد سوختگ توانستیبه عالوه م سوخت،یخودش هم داشت مثل اتش م يگلو

را  شیها هیر يواکنش دوره ا يجلو توانستینم یسرفه کردن دردناك بود ول.  شیدستها، بازوها، پشت و پاها. 

که  دانستیخودش را خوش شانس م ثیاتفاقات، ف نیدر کنار تمام ا یول.  ردیکردن خودشان، بگ زیتم يبرا

 .زنده و سالمت است 

 "متاسفم  "

 :گفت و ادامه داد  کبارهیشده بود، به  رهیکه به جلو خ یر حالد کایمون

 "متاسفم ...من ...امکان نداشت .  يبر نجایبترسونمت تا از ا خواستمیمن فقط م....اون نامه ها کار من بود  "

 یاشکال " دیبگو خواستیم. دور کرد  یرا از صندل شیداد و بالفاصله پشت زخم هیمتعجب، به پشت تک ثیف

ان  دانستیاو م نکهیا یحت. شده بود  ضیبود، مر دهیاو ترس. اشکال داشت .نظرش را عوض داد  یول "ندارد 

ان گربه را  کایمون. کند  هیتوج اکار او ر توانستیهم نم دانست،ینم کایمون یقاتل وجود دارد، ول کی رونیب

را رها کرد تا خودش  کاینگفت و مون يزیچ ثیپس ف.باشد  یمناسب يبهانه  توانستیهم نم نیا ینکشته بود ول

 .کند  دایشدن گناهانش را پ دهیراه بخش

 ژن،یشد و تالش کرد او را به نشستن و زدن ماسک اکس کینزد ياز دکترها را تماشا کرد که به گر یکی ثیف

 .اشاره کرد  ثیاو را هل داد و به سمت ف تیبا عصبان يگر. قانع کند 

 " گمیبهشون م "

 :حس بود گفت  یکه هنوز ب ییبا تن صدا کایمون

 ستیحقم ن یول.... کننینم رمیبه الکس دستگ کیبه خاطر شل. نامه ها و گربه  يدرباره ...  شلیو م يبه گر "

 "که بدون مجازات بمونم 

اورد و از در باز به داخل خم شد  سیپل نیماش کیرا نزد زاتشیدکتر تجه. نکرد  دایفرصت جواب دادن پ ثیف

دست و  يرو يها یسوختگ. را گرفت  ثیدکتر فشار ف. نور چراغ قوه اش باعث شد چند بار پلک بزند .

 : دیخودش را عقب کش ثیف یول. را به صورت او بزند  ژنیکرد ماسک اکس یرا کنترل کرد و بعد سع شیبازوها

  "که اونم زده باشه  زنمیماسک رو م یبهش بگو وقت "

 :کرد و گفت  يخنده ا شد، بعد رهیبه او خ دکتر
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 "بله خانم  "

تماشا کرد  دادیانتقال م يرا به گر شیاو را که داشت گفته ها ثیف. اولش  لیم یب ضیدوباره رفت سراغ مر و

 .باال انداخت  يشانه ا ثیف. به او نگاه کرد  رهیبرگشت و خ يگر.

. دماغ و دهنش زد و بالفاصله، دوباره شروع به سرفه کرد  يان را رو. را گرفت  ژنیماسک اکس د،یو ناام یعصب

او  يها هیدکتر گفت که عملکرد ر.درمان را قبول کرد  دیرس ثیدوباره نوبت ف یکه قول داده بود، وقت ییاز انجا

. نکرده اند  جادیا شیبرا يجد یبود، مشکل دهیکه به درون کش ییبود که دودها یمعن نیبه ا نیخوب است و ا

درجه دو تاول زده در پشت، که از او خواسته شد  یبود با چند سوختگ کیاز نوع درجه  شتریب ش،یهایتگسوخ

 .انها فوق العاده خوش شانس بودند  يبود و هر دو طیدر همان شرا شیهم کما ب يگر. ندیدکتر بولگارد را بب

که به تن  ياش را بجز روبدوشامبر ییدارا يهمه  ثیدوست را از دست داده بود و ف کیتفاوت که او  نیا با

و دو  یچمن زن نیماش کیالونک،  کیو البته : کرد  ياداوریبه خودش . که به پا کرده بود  ییداشت با کفشها

به حالت اول  زیتا همه چ دیکشطول خواهد  يادیزمان ز یبود ول مهیب نشیهم خانه و هم ماش. شن کش 

 يکارتها يدرخواست دوباره برا: که الزم بود بکند  ییتمام کارها يذهنش شروع کرد به فهرست بند. برگردد 

 رییو تغ یزندگ يبرا ییکردن جا دایپ د،یجد نیگرفتن ماش د،یجد يلباسها د،یگرفتن دسته چک جد ،ياعتبار

 . گرید ییبه جا شیادرس نامه ها

از  یکی ستیقادر ن یحت کردیانقدر خسته بود که احساس م ثیانجام دادن وجود داشت و ف يهمه کار برا نیا

. باشد  نیگزیقابل جا ریدر خانه وجود نداشت که غ يزیحداقل چ ،یبجز چند عکس از کل. انها را انجام دهد 

 .از خانواده در خانه وجود نداشت  يادگاری چیه

ل داخ سکاتیپر يکه جهت انتقال به سردخانه  یجسد را در حال کایمون. الکس باالخره برداشته شد  جسد

 یتفنگ کشته شده بود، الزم بود اول کالبد شکاف ي لهیکه به وس ییاز انجا. امبوالنس گذاشته شد، تماشا کرد 

 :زمزمه کرد  کایمون.شود 

بگم ؟  شلیبه م دیبا يچطور نویحاال من ا...من مامانمم  کردیوانمود م...هفت سال تموم از من استفاده کرد  "

" 

 "؟ هیک شلیم "

 :با تعجب به او نگاه کرد و گفت  کایمون

 "ازم خواسته باهاش ازدواج کنم . مک فن  شلیم...کالنتر  "
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 .. شدیتر م دهیچیداشت رفته رفته پ زیهمه چ.  دیکش یاه ثیف

 "بهش نگو  "

 :ادامه داد  کایمون يگفت و با لمس بازو ثیف

 هی نکهیبجز ا کنهیاز رنج تو کم نم یچیگفتنش ه. رو نرنجون  شلیمسئله م نیبا گفتن ا...ولش کن بره  "

 "ادامه بده  تیجا به زندگ نیخودت رو جمع و جور کن و از هم.  کنهیالکس اضافه م يهایبه قربان گهید یقربان

 یدر زندگ ثیف.  ردیرا بپذ حتشیبود او نص دواریام ثیف یمخالفت نداد ول ایدال بر موافقت  یجواب چیه کایمون

 .  دانستیم یانقدر مجبور شده بود خودش را جمع و جور کند، که ارزش ادامه دادن را به خوب

. جداگانه فرستاده شدند  ي نهیمعا يدکتر بولگارد انتقال داده شدند و به اتاقها کینیبه کل ياو و گر باالخره

انها را بشنود  يگفتگو ينازك صدا واریاز پشت د توانستیم ثیف. کرد  نهیرا معا ياول گر ،یکیدکتر کوتاه و ش

و  زیرا تم ثیف يهایسوختگ. نشسته بود، وارد شد  نهیعام زیم يرو یدر ان با ناراحت ثیکه ف یکیبعد به اتاق بار. 

 :به او نگاه کرد  ياو را چک کرد و با همدرد دنیپانسمان کرد، نفس کش

 "؟ يخواب دار يبرا ییجا "

 :نه تکان داد  یبه او زد و سرش را به معن یلبخند دردناک ثیف

وقتها ازش استفاده  یهست که ما بعض نجایتخت ا هی.  يای؟ خسته به نظر م یمونینم نجایخوب پس، چرا ا "

اونها  ینگو ول یبه کس _ یاتاق عمل بدم تا بپوش يبهت از لباسها تونمیم.  یاون بخواب يرو یتونیو م میکنیم

 "..ن روگ کش رفتم باتو مارستانیرو از ب

 :زد  یبرق شیچشمها

 ،یزنگ بزن مهیبه ب یتونیاون وقت م رسن،یم 8:30من ساعت  يچند ساعت خواب برات خوبه، پرستارها "

تر حس  يخواب خودت رو قو یبهم اعتماد کن، بعد از کم.  يکارهات رو انجام بد يو همه  يلباس بخر

 " یکنیم

 :او را قبول کرد  شنهادیزد و پ يلبخند تیمیبا صم ثیف

 "ممنون  یلیخ "

نبود که  يزیبودن، چ يکارت اعتبار ایحمل و نقل و بدون پول نقد  ي لهیبدون لباس بودن، بدون وس یسخت

 توانستیاو پول بفرستد و دوباره م ياز مارگات بخواهد برا توانستیصبح م.بتواند در ان لحظه با ان روبرو شود 
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از پس ان  توانستیساده، نم یلیاو خ ،امشب يبرا یول ردیدوباره از سر بگ روند جمع و جور کردن خودش را

 .  دیایبرب

فقط . بود  اهیدود هنوز س ریسر و صورتش تحت تاث.وارد اتاق شد  يبعد از رفتن دکتر بوگارد، گر قهیدق چند

زرگ و طرح دار به ب يگربه  کی هیباعث شده بود شب نیهم. و پانسمان کرده بود  زیرا تم شیهایدکتر سوختگ

اثبات ان به  يبرا خواستیکه دلش نم ییاکه احتماال خودش هم مثل او شده و از انج دانستیم ثیف.  دیاینظر ب

 .لبخند زد  ينگاه کند، به گر نهیا

 :متقابال به او لبخند زد  ،يگر يخسته  صورت

 " نمتیخودم بب خواستیمن دلم م یدکتر بوگارد گفت حالت خوبه ول "

 "خوبم، فقط خسته ام  "

او  یکیانگار بخواهد نزد. حلقه کرد و او را به خودش فشار داد  ثیرا دور ف شیدستها. کرد  دشییبا سر تا يگر

 یانداخت، تا وقت نیزم يرا هل داده و او را رو ثیکه ف یاز وقت. دیکش یقیرا با تمام وجود جذب کند، نفس عم

هنوز نتوانسته بود اتفاقات ان شب را هضم . کرده بود  یم مجسم زندگجهن کیحال او خوب است در  ندیکه بب

.  دیکشیرنج م انیقابل ب ریغ يان، با درد گریکه بخش د یحس شده بود، در حال یاز وجودش ب یبخش. کند 

اگر .مهم نبود که دوازده سال از مرگ پدرش گذشته باشد، او تازه از مرگ او اگاه شده بود و درد هنوز تازه بود 

  _ فتادیم یهم اتفاق ثیف يبرا

 :او حس کرد  يموها يدود را رو يبو داد،یفشار م ثیف ي قهیشق يرا رو شیکه لبها یدر حال يگر

 "خونه  میبر ایبا من ب "

 .نداشت  تیاهم شیبرا گرید

 :و به صورت او نگاه کرد  دیشوکه خودش را عقب کش ثیف

 "رو بکنم  نکاریا تونمینم "

 "چرا نه ؟ "

 "نه ...مادرت  "

 "_ یول ادیخوشش نم...من  يمامان رو بذار به عهده  "

 :سرش را تکان داد  ثیف



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Parizad17: مترجم  -هووارد  ندایل  –بعد از آن شب 

wWw.98iA.Com ٢٩٠ 

شوکه  یکاف ياتفاقات امشب خودش به اندازه ...  یکن لیمنو بهش تحم یتیموقع نیهمچ هیتو  یتونیتو نم "

 "بخوابم، منم قبول کردم  نجایکرد امشب رو ا شنهادیدکتر بوگارد بهم پ. کننده هست 

 "اصال حرفشم نزن  "

 .که کوتاه نخواهد امد  ندیبب توانستیرا هم م نیا یول. بود  ثیحق با ف یول ردیمتنفر بود بپذ يگر

 "هتل  برمتیخونه، پس م يایاگه باهام نم "

 "_ندارم  يکارت اعتبار ایمن پول  "

 : دیدرخشیم تیاز عصبان اهشیس يرا از خودش دور کرد، چشمها ثیف يگر

 "؟ رمیگیاتاق ازت پول م يمن برا یکنیتو واقعا فکر م... ثیف ،یلعنت "

 "رو خودم حساب کنم و فقط نتونستم فکرش رو بکنم  زیمن عادت دارم پول همه چ خوام،یمعذرت م "

 . تر  یراحت تر باشد، هم خصوص توانستیاتاق در هتل هم م کی

گلها  نکهیا... بود  يزیشگفت انگ زیچه چ. را نوازش کرد  ثیف يدستش را بلند کرد و گونه .  دیکش یاه يگر

شده  ثیبنام ف یوحش یباعث سبز شدن گل نیشوره زار دول.  ندیممکنه، برو يجاها نیتر یدر دوزخ توانستندیم

 .بود 

 "زود باش  "

 .بپرد  نییپا نهیمعا زیم يکمک کرد تا از رو ثیف به

 " يایکه تو با من م میبه دکتر بوگارد بگ میبر "

شب  نیدر ا. از جاگوارش خارج کرد  یبلندش را با خستگ يپاها. مقابل هتل نگه داشت  يبعد گر ي قهیدق ده

بدون توجه به ظاهرش وارد هتل شد، . کردیم یدگیبه انها رس دیبودند که با يادیز يزهایهنوز چ یجهنم

در اتاق را باز . کند  یازده همراهیرا تا اتاق شماره  ثیبرگشت تا ف گرید ي قهیدق کیگرفت و کمتر از  يدیکل

به تخت  اقیاز کنارش رد شد و با اشت یبا خستگ ثیف.وارد شود  ثیتا ف دیکرد، چراغ را روشن کرد و کنار کش

مالفه ها را کردن  فینتوانست فکر کث یتخت دراز بکشد و بخوابد ول يرو نطوریهم خواستیدلش م. نگاه کرد 

 .تحمل کند 

داد، چشمانش را  هیاو تک نهیسرش را به س ثیف. به دنبال او وارد اتاق شد، در را بست و او را بغل کرد  يگر

 . و روح بخش  يلذت برد، سخت، قو دادیبه او م يکه اغوش گر یبست و از حس



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Parizad17: مترجم  -هووارد  ندایل  –بعد از آن شب 

wWw.98iA.Com ٢٩١ 

برد و بعد دستش را  شیبه سمت لبها حلقه کرد، انگشتان او را ثیف ياز دستها یکیارام دستش را دور مچ  يگر

 .گرفت 

 " نمیکیرو شروع م اچهیدر یروب يفردا ال "

 :ارام گفت  یلیخ. او درد گرفته بود  يقلبش برا د،یکش يدست گر يگونه اش را رو ثیف

 "متاسفم  "

 : دیکش یقینفس عم يگر

 "سرم خلوت بشه  یک قایدق دنمینم. انجام بشه  دیکارها هست که با یلیخ "

 ". زهایدست چ نیو از ا يا مهیب يکارها..بکنم  دیکار هست که با یمن خودمم کل کنم،یدرك م "

 اتیضرور یکه در انتظارشان بود کنار هم باشند ول ییها یسخت يدر بحبوحه  توانستندیاگر م شدیخوب م چقدر

 یمقام اجرائ کیتحت نظارت  دیبا اچهیدر یروب يچرا که ال.  دندیکشیم یمتفاوت يرهایداشتند انها را به مس

بدون . را داشته باشند، محدود بود  روسهپ نیبه ا یدسترس يکه اجازه  يو تعداد افراد گرفتیانجام م یقانون

 .داشت یخودش به مسئله اگاه ثیباشد، ف حیبه توض یلزوم نکهیا

 :زمزمه کرد  يگر

 "ولت کنم و برم  خوادیدلم نم "

انجام دهد، قادر به  یکه الزم بود قبل از تمام شدن ان شب طوالن ییرغم تمام کارها یعل د،یرسینظر م به

 .حرکت کردن نبود 

 يتر يتو مشکالت جد... امیاز پسشون برب تونمیخودم م.  دهیو خر يکارهام کاغذ باز شتریمن ب... يمجبور "

 " يدار

 :را به چشمان او دوخت  اهشیس يرا با انگشتانش بلند کرد و چشمها ثیسر ف يگر

 " میزنیتموم شد، باهم حرف م زیهمه چ یوقت "

 .سخت و گرم بود  ش،یفشار لبها.  دیاو را بوس.  دیرسینگران کننده به گوش م یاش به نوع جمله

 "زنگ بزن  ،یداشت اجیاگه بهم احت "

 "باشه  "

که  یدرحال يگر. او  يرا حس کرد و شروع کرد به نوازش موها دشیترد ثیف.  دیدوباره او را بوس يگر

 :داده بود اعتراف کرد  هیاو تک یشانیرا به پ شیشانیپ
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مجبور شدم به مامان بگم، پدر ترکمون کرده و حاال مجبورم به جاش  شیدوازده سال پ...برم  خوادیدلم نم"

ترکش باعث ازار اون نخواهد  يپدرم به اندازه  که، مرگ نهیا کنهیم تمیاذ شتریکه ب يزیچ. بگم کشته شده 

 ".شد 

  ". یستین کنه،ینم ای کنهیکه مادرت حس م ییزهایتو مسئول چ "

 :و ادامه داد  دیکش يگر نییلب پا يشستش را رو انگشت

 " مونهینم يبدون سوگوار يگا د،یعاشق پدرتون بود کایتو و مون "

  " کایمون "

 :رحمانه  یسفت شد و نگاهش ب يگر يلبها

 نیبا هم کایمون. ناراحت شد  یلیخ شلیم... نامه ها و گربه  يدرباره . رو که کرده، اعتراف کرد  ییکارها "

 "پا گذاشته  ریقانون رو ز یکل کیحرکت کوچ

تو . توئه  يخانواده  ز،یرغم هر چ یعل کایمون. صبر کن اوضاع اروم بشه  ،یبکن يکار يبخوا نکهیقبل از ا "

 " دهیکش یسخت یلیفراموش نکن اون دختر هم خ... که بعدا دردسر بشه  یبکن يبا عجله کار يخوایکه نم

که چه  دانستیخوب م یلیخ ثیف. بود  دهیطعم از دست دادن را چش ثیبود و ف دهیخود او از هم پاش ي خانواده

 .که او هم متوجه منظورش شده است  دید يگر يدر چشمها.  دیگویم

 :افتاد  يگر يشانه  يو سرش رو دیکش يبلند ي ازهیخم

 "بود که کردم  یحتینص نیامشب اخر يبرا "

از  کردیخودش را مجبور م دیبا. و او را از خودش دور کرد  دیرا بوس شیشانیپ يگر. دیکش ازهیو دوباره خم گفت

تخت رها خواهد  يرا نکند، همراه او خودش را رو نکاریکه اگر حاال ا دانستیخوب م یلیدور شود اما خ ثیف

 :کرد 

 "زنگ بزن  یداشت اجیاگه بهم احت...بخواب عسلم  کمی "

 عاتیجانسون از شا یهال دانستینم. دوست دارد  کیدر طول چند روز بعد متوجه شد در شهر فقط  ث،یف

او به  يگر ایکمک به او داوطلب شده بود  يدر شهر متوجه شده بود او کجا اقامت دارد و خودش برا دهیچیپ

صبح ساعت ده در اتاق  یهال. مورد سوال کرد  نیو نه در ا دانستینه م ثیف. زنگ زده و کمک خواسته بود 

 .را زده و به کمک او شتافته بود  ثیف
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بتواند خودش  نکهیا يهنوز هم برا یپول بفرستد ول شیاز قبل به مارگات زنگ زده و از او خواسته بود برا ثیف

داشت و  دیبه خر یمبرم ازین ثیف ن،یعالوه بر ا. داشت  اجیاحت لیوسا يسر کیرا به بانک برساند به 

به  ياو و گر نیب طیشرا.  فروشدبه او ب يزیدر شهر وجود دارد که حاضر باشد چ یفروشگاه ایا دانستینم

 .خبر نداشت  هیقض نیکس در شهر از ا چیه یکرده بود ول رییتغ يجد یشکل

 :به او گفته بود  یگفت مجبور است به بانک برود هال ثیف یوقت

 "مهمتر  ياول کارها "

 کردینم تیاذ ادیز شیها یسوختگ.منتقدانه او را نگاه کرده بود  شد،یم کیاو نزد نیبه ماش ثیکه ف یحال در

بود که او هنگام  يبه خاطر ضربه ا نیتصادف کرده است، احتماال ا ونیکام کیبا  کردیاحساس م ثیف یول

 .خورده بود ن،یزم يافتادن رو

 "خودم  يخونه  برمتیم "

 :گفت  یهال

 نیتو مشغول ا یوقت. به خودت برس  کمیمن استفاده کن، موهات رو درست کن و  یشیراحت از لوازم ارا "

 "گرون  يزهایالبته نه چ. کنم  دیخر عیرو به من بگو تا من برم برات سر زتیسا ،ییکارها

 :اعتراض باز کرد دستش را باال اورد  يدهانش را برا ثیف یتوق

 ،یپولت رو گرفت یوقت... یشیروبدوشامبر راحت م نیاز شر ا ينجوریا.  راهنیشلوار و پ هی ر،یفقط لباس ز "

 " يدیقرض منو پس م

 :مخالفت نکرد و با لبخند گفت  د،یاو را شن يحرفها یوقت ثیف

 "نه  ایکنم  دیتو شهر خر تونمیاصال م کردمیممنون، داشتم فکر م "

 :گفت  نانیبا اطم یهال

رو درست  هاشیخراب کار خوامیو ازش م زنمیالرد زنگ م لیرو يوگرنه خودم به گر... یتونیمعلومه که م "

 يتو متوجه شد نکهیپدر اون در واقع با مادر تو فرار نکرده و ا نکهیشهر پر شده از ا يبه عالوه، همه . کنه 

 م،یچلته شوکه شد ياقا ي هیهممون از قض.  یمسئله رو ثابت کن نیبه شهر تا ا یکشته شده و برگشت يگا

موضوع رو  نیسالها ا نیکرده تو تموم ا یکشته و سع یدوستش بحثش شده و اونو تصادف نیبا بهتر نکهیا

کرده به تو  یراسته که سع. تو رو به اون شکل اتش زده  يکه خونه  یاش کرده باش وونهید دیبا! پنهون کنه 

 "گرفته ؟ شیپ ستالرد د لیرو کایمون یکنه ول کیهم شل
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 " يزیچ نیهمچ هی "

 خواستیچگونه است چون دلش نم دهیچیمردم پ انیکه م يگفت و با خودش فکر کرد قصه ا یحالیبا ب ثیف

 یهفت ساله و ب ياز رابطه  يو گر کایفقط او، مون ست،دانیکه او م ییتا جا.  دیبرخالف ان قصه بگو يزیچ

 .با الکس خبر داشتند  کایمون لیم

دود کامل از  يبو نکهیا يرا برا شیموها. لذت برد  گرید یحمام طوالن کیاز  ثیاو را به خانه رساند و ف یهال

گرفت و سر تا  يرا جد یهال يحرفها. داشت، دو بار شست  یتوت فرنگ ي حهیکه را ییبرود، با شامپو نیب

ها بود که ارام ارام حس انسان بودن، دوباره به او  نکاریبعد از انجام تمام ا.  دیرا کرم مرطوب کننده کش شیپا

 یوقت.را با سشوار خشک کرد  شیبه صورتش بدهد و موها ییکرد، انقدر که رنگ و رو شیارا یکم.دست داد 

 . شدیهم م دیبرگشته بود که شامل مسواك جد دیخر يها سهیبا ک یتمام شد، هال شیکارها

 ییهم به تنها ریفقط داشتن لباس ز.  کیتون کیبا شلوار کشباف و  ینخ يرهایساده بودند، لباس ز لباسها

 یکس. روشن بودند  یبود، صورت دهیکه خر ییلباسها. در انتخاب رنگها داشت  یخوب ي قهیسل یهال.بود  یعال

تر بود،  رهیت ثیف يموها یکند ول ادهاستف یرنگ نیچن کیاز  تواندیداشته باشد، نم یبه رنگ نارج ییکه موها

 .اش را بهتر کرده بود  هیروح رسد،یخوب به نظر م یدر ان لباس صورت نکهیدانستن ا. شراب  يبه قرمز بایتقر

ول به بانک رفت، داشتن هزار ا: رساند  رفتیم دیکه با ییاو را به جاها نیبا ماش. روز را کنار او بود  شتریب یهال

 يبرا یبود که هال یکه کرد پس دادن پول يکار نیاول. بکند  يشتریب تیدالر پول نقد باعث شد حس امن

شرکت  کیتوسط  نیکه هم خانه و هم ماش ییااز انج. بود  مهیدفتر ب ،يمقصد بعد. خرج کرده بود  شیلباسها

 .برود  يگرید يشده بود، مجبور نبود جا مهیب

کرده  حیتفر یبه او کرده بودند، حساب مهیکه در شرکت ب یو احترام ياز همدرد. به خودش امده بود  بایتقر ثیف

او حاال در سمت افراد مشهور  دیرسیبه نظر م. بود  یکیافراد مشهور و افراد بدنام، خط بار ن،یب يفاصله . بود 

 .قرار دارد 

نداشت و  ییکارت شناسا چیچون او ه.  شدیاش م یکنون تیگزار موقعبا گذشت زمان رفته رفته سپاس ث،یف

و  شدیوارد ماجرا م دیبا مهیب ي ندهیرا بکند، نما شیاعتبار يبتواند درخواست صدور مجدد کارتها نکهیا يبرا

به صدور کارت  يادیز لیهم تما يعتبارا يکارتها يصادر کننده  يبه عالوه شرکتها.  کردیم دییرا تا زیهمه چ

صادر شود و تا فردا به  مهیب ي ندهیقرار بود توسط نما دشیجد يحاال کارتها یول. نداشتند  یهر کس يبرا
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او بدهد و تا عصر ان روز به  يرا برا نیماش ي هیکرا بیقرار بود ترت مهیشرکت ب نهایدر کنار ا. دستش برسد 

 .دستش برساند 

 یحت.  ختیبود که ذهنش بهم ر ادیداشت، انقدر ز اجیبه انها احت ثیکه ف یلیتعداد وسا د،یرس دینوبت خر بعد

به  لشانیهرچقدر هم که وسا. اش را از دست نداده بود  ییتمام دارا ثیکردند، ف رونیب شیاو را از پر یوقت

 .داشت  یخودش منابع يبرا نباریحداقل ا کهتفاوت  نیقرار بود از صفر شروع کند با ا نباریا. دردنخور بود 

چمدان، . ببخشد  یکمک خواهد کرد تا به افکارش نظم ثیبه ف نیو هم سندیبنو یستیداد ل شنهادیپ یهال

برس، شانه،  لت،یژ...و عطر و ادکلن  یشیلوازم ارا... ردندانیخم ،يشامپو، صابون، اسپر...پول  فیک ف،یک

 .جوراب، کفش، لباس  ر،یلباس ز...سشوار، اتو 

 :کرد و گفت  شدیتر م یکه رفته رفته طوالن یستیه لب رهیخ ینگاه ثیف

 "بکنم  نهایثروت خرج ا هی دیبا...من  يخدا "

هستند که در هر  یامده، لوازم ستیکه تو ل ییزهایچ يهمه  ،يبخر کجایهمه رو  يمجبور نکهیبه خاطر ا "

 "رو ؟ یشی؟ لوازم ارا یحذف کن یتونیرو م یچ.  يبخر يصورت مجبور

 "باش  يجد "

 .داشت  یدر ان روز بود و حس خوب ثیف يخنده  نیدر واقع ان اول.  دندیگفت و هر دو خند ثیف

 ازشیرا محدود کرد به لوازم مورد ن شیدهایخر نکهیبا ا. رفتند و دو سبد پر کردند  دیمرکز خر نیکترینزد به

رفتن به  یعنی نیاندازه نشد، ا شیبرا کدام از کفشها چیه. هم انباشته شده بودند  يرو یهنوز لوازم اصل یول

 نیبه خود امد و متوجه شد از ا ثیبود که ف ندهدر طول تمام مراحل انقدر شاد و سرز یهال.  گریفروشگاه د کی

انها با دوستانشان، نشده  يدهایو خر ییکایدختران امر يتهایفعال ریوقت درگ چیاو قبال ه.  بردیلذت م یهمراه

 . امدیاو به حساب م يبرا يدیجد يتجربه  نیبود و ا

 :را منعکس کرد  ثیمتوجه باشد، افکار ف نکهیبدون ا یهال

 طیشرا هیالبته تو  _ میرو بکن نکاریرو نکرده بودم، الزمه دوباره ا نکاریوقت بود که ا یلیخ! جالبه  یلیواوو، خ "

 " گهید

بعد انجام تمام ان . را با خودش برد  ثیف ینگیاز نقد یپرداخت کرد، بخش بزرگ شیدهایخر يکه برا یپول

 .را به هتل برگرداند  ثیبا درك حال او ف یهال.  کردیم یاحساس خستگ ثیکارها، ف

 .خسته بود  ثیخود ف يدست کم به اندازه  شیصدا. ان شب به او زنگ زد  يگر
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 "؟ يکارهات رو امروز انجام داد يحالت چطوره عروسک ؟ همه  "

 "خوبم  "

 :ادامه داد  گفت و ثیف

 " فتادمیحداقل از پا ن "

 .نکرده بود  يادیکمک ز نکاریا یبود ول دهیساعت خواب دو

رفتم  یبا هال...رو به راهه  زیهمه چ... دهیرو م ياعتبار يو صدور کارتها نیماش هیکرا بیداره ترت مهیشرکت ب "

 "لباس هم دارم  گهیو االن د دیخر

 " یلعنت "

 : دیامد و پرس شیلبها يرو يگرفت، لبخند دهیرا که داده بود ناد یفحش ثیف

 "تو حالت چطوره ؟  "

 "انگار که سه سال بزرگتر از کثافت باشم  "

 .نه  ایرا داشت بشنود  دنشیرا که قصد پرس یجواب سوال خوادیمطمئن نبود م. تامل کرد  ثیف

 "؟ نینکرد دایپ يزیهنوز چ "

 "نه هنوز "

 . کش دار بود  شیصدا

 "حالش چطوره ؟ کایمون "

 نیتو ا. انیمشکل برب نیخودشون از پس ا دیبا شلیاون و م.  نهیشیگوشه م هی نییهمش با سر پا دونم،ینم "

 "تو کارش دخالت کنم  تونمیمورد نم کی

 "مواظب خودت باش  "

 "طور  نیتوام هم"

 شانیمورد پر نیرنه چقدر در ا دانستیم نکهیبا ا.به رنه زنگ زد  ثیقطع کرد، ف يگر نکهیبعد از ا بالفاصله

 . کردیبود، احساس گناه م فتادهین ادشیزودتر به  نکهیاست، از ا

 :گفت  یشاک ییزن با صدا ریسراغ رنه را گرفت، پ ثیف یوقت.بزرگش جواب تلفن را داد  مادر

 " دمیدر موردش نشن يزیمنم چ.ود ب شبیپر.  رونیلباسهاش رو جمع کرد و زد ب.گذاشت رفت  "
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و حاال دارد  دهیافتاده بود، ترس یتابستان يکه در خانه  یاحتماال رنه بعد از اعتراف اتفاقات. ختیفرو ر ثیف قلب

 .داشته باشد  یمنطق یلیدل نکهیبدون ا کند،یدوباره فرار م

 يمرد. مهمه  یلیخ.  دیبهش بگ خوامیهست که ازتون م يزیچ هی د،یدیدر موردش شن يزیمادربزرگ اگه چ "

 "ازش بترسه  ستیالزم ن گهیرنه د. الرد رو کشته، االن مرده  لیرو يکه گا

 :سکوت کرد و بعد گفت  هیچند ثان مادربزرگش

رو جا  لشیاز وسا یدوباره زنگ بزنه، بعض دیخوب شا... دیپریاز جا م يزیبود که سر هر چ نیهم يپس برا "

 " گمیاگه برگشت، بهش م.بردن اونها، برگرده  يگذاشته و احتماال برا

 .پلزنت داخل ان بود  ياقا. شد  دهیکش رونیب اچهیان روز از در يپلزنت، عصر فردا ياقا نیماش

و مودب  یمرد جوان عصب.گذاشتند  انیرا در جر ثیبه هتل امده و ف سیبود که پل يبه خاطر دستور گر احتماال

 ینگفت ول يزیپلزنت چطور مرده بود، چ ياقا نکهیا يدرباره . کالهش را در دستش مچاله کرده بود . بود 

قاتل خودش دراز بکشد، منتقل شده  کنارکه احتماال قرار بود  ییجا سکات،یپر يپلزنت به سرد خانه  يجسد اقا

 .قورت داد  هیقض نیاش را به ا يزیض غرکارساز نخواهد بود، اعترا دانستیکه م ییاز انجا ثیف.بود 

 ياقا چارهیب. بعد به پازپرس امبروس زنگ زد . کرد  هیگر ریدل س کیتخت نشست و  يرو س،یاز رفتن پل بعد

 يکه خود اقا یامبروس قول داد اقدامات احتمال ینداشت که مرگ او را به انها اطالع دهند ول يپلزنت خانواده ا

بود که  يادیبود، مراحل ز دهیکه به قتل رس ییاز انجا. کند  يریگیانجام داده، را پ مراسم دفنش يپلزنت برا

 .دادگاه موضوع بحث نبود  يچون قاتل هم مرده بود، جمع کردن شواهد برا یول شدیم یط دیبا

. شده بود  دایپلزنت پ ياقا نیکه ماش ییباالتر از جا یکم. شد  دایالرد، صبح روز بعد پ لیرو يگا الكیکاد

 يالکس چلته برا ي وهیش.بود  يمانده از پدر گر یباق زیشد، تنها چ دایعقب پ یکه در صندل ياسکلت دراز

و  نیتر کردن ماش نیو سنگ یبانیبستن سنگ به ان جهت پشت: ساده بود  یلیخالص شدن از شر جسدها، خ

فقط سه جا . ، فکر کالنتر مک فن بود کجا غرق شده باشند نهایاحتمال داشت ماش نکهیا. خالص کردن دنده 

طور  نیکرد و هم میرا در ان قا ینیبود که بتواند ماش قیوجود داشت که اب در ان مناطق انقدر عم اچهیدر در

 .کنند  دایتا بتوانند جسدها را پ دیطول نکش ادیشدن مناطق جستجو، ز تربا کوچک. را تا ان منطقه برد  نیماش

 يکه گر دانستیم ثیف. بود  دهیچیخبرها در تمام شهر پ ینکرد ول دایرا پ يشانس صحبت کردن با گر ثیف

 يمانده را برا یکه از پدرش باق ییزهایزمان ممکنه تمام چ نیباکانه از تمام نفوذش استفاده کرده تا در کمتر یب

 نکهیبار بعد از ا نیاول يالرد برا لیرو لهنوئ. ردیبگ لیافتاده بود، تحو ریکه دوازده سال به تاخ یمراسم دفن
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 يقابل باور ریرنگ به شکل غ اهیو در ان لباس س دیرسیبه نظر م نیغمگ. شد، به شهر امد  دیهمسرش ناپد

شدن را به  وهینوئله ب. در مورد واکنش مادرش درست از اب در امده بود  يگر ي نانهیبد ب صیتشخ.بود  بایز

شهر ترك نکرده،  ياو را به خاطر بدکاره  يبودند گا دهیحاال که تمام مردم شهر شن. دادیم حیترك شدن ترج

 . ردیسرش را باال بگ توانستیم گرید

حضور او  يمردم درباره  دانستیم نکهیبا ا ثیف.برگزار شد  نیمراسم تدف ،يشدن جسد گا دایروز بعد از پ چهار

و خانواده اش  یپشت کنار هال فیدر رد. راسم شرکت کرد و در م دیخر یاهیخواهند کرد، لباس س بتیبا هم غ

که قرار بود دفن شود، انتقال  ییبه جا يخاکسپار يبرا يجسد گا یوقت یول دیند سایاو را در کل يگر.نشست 

 .نور افتاب شد  ریدر ز ثیف نیاتش يمتوجه موها اهشیس يداده شد، چشمها

باعث  نیبود، هم ستادهیا کایمون گریکالنتر سمت د. بود  ستادهیکنار او ا کا،یاطراف مون تگر،یحما ییبا بازو ،يگر

بود،  ستادهیا کشیتمام دوستان نزد تینوئله با حما. ان دو هنوز پا بر جاست  يفکر کند، نامزد ثیشد ف

او و  نیب.بود  ادهستیده متر دورتر از انها ا بایتقر ثیف.انها سر باز زده بود  داریکه دوازده سال تمام از د یدوستان

 دانستیخوب م یلیخ ثینگاهشان به هم گره خود، ف یوقت یبودند ول ستادهیاز شرکت کنندگان ا يدسته ا يگر

 چیو ه کردندیم ياو سوگوار يواقعا داشتند برا يفرزندان گا. که او گفته بود  کندیفکر م يزیبه چ يکه گر

 .دارد  یکه نوئله چه احساس اشتند یتیاهم

ارام و  یول دیرسیخسته به نظر م. دیسر کش یدنینوش کیرا درست مثل  يشد، با نگاهش گر رهیبه او خ ثیف

 یعال يبا تن خور ییایتالیا اهیکت و شلوار س. را جمع کرده و پشت سرش بسته بود  شیموها. خونسرد بود

 . زدیبرق م یعصرگاه ياز گرما شیشانیپ يعرق رو.بود  دهیپوش

انها بود، کامال  نیکه ب يزیچ.شود کترینکرد که از او بخواهد نزد ياشاره ا چیهم ه يگراو نرفت،  کینزد

 دانستیم یبه خوب يگر.که در مراسم پدرش شرکت کرده بودند  ینشان دادن به مردم يبود نه برا یخصوص

 .بود  یحضور او در انجا کاف. کرده بود  هیگر ثیدر اغوش ف. خواهد کرد  تیاز او حما شهیهم ثیکه ف

از لوول در اطراف  يبود، خبر ستادهیتنها ا. دیفاستر را د والندای ثیف امدند،یم رونیداشتند از قبرستان ب یوقت

انگار قلب شکسته .شده بود  رهیبه قبر خ. در چشمانش نبود  یدر ان لحظه اشک یکرده بود ول هیگر والندای.نبود 

 ثیف.را برگرداند  شیرا جمع و جور کرد و رو شبعد، خودچند لحظه .کرده بود  دایپ یصورتش تجل ياش رو

 .خودشان نشستند  يحس کرد تمام قطعات پازل سر جا
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با  یکه پنهان یینه بعد از تمام ان سالها. را به خاطر رنه رها کند  زیبخواهد همه چ ينبود که گا یمنطق اصال

ناگهان  ثیف یبود ول یداشت نوئله را طالق بدهد که کامال منطق میتصم يالکس گفت گا.هم رابطه داشتند 

 لیرو يگا ،ياز ان همه سال زن باز بعد. داشت با او ازدواج کند رنه نبود  میتصم يکه گا یمتوجه شد، کس

فاستر  والندای يمحافظت از ابرو ياو برا.  سکاتیعاشق زن شهردار پر. الرد تابستان ان سال عاشق شده بود 

وگرنه اد  _در مورد انها پخش شده بود  یعاتیشا. دوستش هم صحبت نکرده بود  نیبا بهتر یاو حت ياره درب

هم  نیا یحت. انها خبر نداشت  یپنهان ياز رابطه  يادیافراد ز یول _ داشتیم برخ دینبا هیقض نیمورگان از ا

 .ه دارد با زن شهردار رابط يممکن بود که رنه به اد مورگان گفته باشد که گا

متوجه شده  والندایسالها  نیبودند و حاال بعد از تمام ا دهیخودشان کش يبرا یینقشه ها یپنهان يو گا والندای

 . کردیم يعزادار يگا يوجود داشت که برا شیهم بجز بچه ها يگرید یکس.... بود عشقش، او را رها نکرده 

باالخره با خانواده اش  يگر. ماندن نداشتند  شتریب يبرا يمهمانان هم بهانه ا گریکه د ریوقت بود، انقدر د رید

که بعد از به خاك  ينوئله ا.  دینوشیرا جرعه جرعه م شیدنینوش کرد،یکه نوئله را تماشا م یدر حال. تنها ماند 

 با خودش فکر کرد، چقدر.  دیرسیشده بود، به نظر م دیدناپ يکه گا یشادتر از دوازده سال اریسپردن شوهرش بس

او از هر . او در قبرستان دلتنگیش را تشدید کرده بود  دنید. با او باشد  خواستیدلش م.دارد  اجیاحت ثیبه ف

. که شده  یبه هر شکل.  خواستیرا م ثیساده ف یلیخ... لحاظ به فیث احتیاج داشت، عاطفی، روحی، جسمی 

درست .را که برده بود  یلذت. اورد  ادیبه او گفت دوستش دارد، به  ثیف یوقت نه،یرا درون س لبشباد کردن ق

بود که قصد داشت در  ییخطا نیا یول. نگفته بود که او هم دوستش دارد  ثیاحمق، او هنوز به ف کیمثل 

 .که با او تنها شد جبران کند  یفرصت نیاول

 :ارام گفت  یلیخ. بگذارد  انیبا خواهر و مادرش درم خواستیم يوجود داشت که گر يزیحال حاضر چ در

 " کنمیدارم ازدواج م "

بالفاصله  یلیم یب نیکه ا دیطور د نیهم.  دیرا د کایمون لیم ینگاه ب.شد  رهیجفت چشم با تعجب به او خ دو

 .کرد  دییبا حرکت ارام سر، او را تا کایداد و مون رشیخودش را به پذ يجا

 : دینجوا کنان پرس نوئله

 واورلئانهینفر از ن کی...تو رو دنبال کنم  یاجتماع ینتونستم زندگ هیکه چند وقت خوامی؟ معذرت م زمیواقعا عز "

 "؟

 " نیدول ثینه، با ف "
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 :را کنار گذاشت وگفت  السشیگ یبه ارام نوئله

 " سونیبده، گر یلیخ تیحس شوخ طبع "

 " کنمیکنم باهاش ازدواج م سیها رو راست و رکار نکهیبه محض ا...نبود  یشوخ "

 "! کنمیمنع م نکاریتو رو از ا "

 " یرو منع کن يزیچ یتونیمامان، تو نم "

زده  یلیبه او س يواکنش نشان داد که انگار گر ينوئله طور یگفته بود ول یحرف را به ارام نیا نکهیوجود ا با

 . ستادیملکه صاف ا کیبلند شد و درست مثل . باشد 

و از منم انتظار  اوردیوقت اونها رو خونه نم چیه یپدرت ممکن بود با اشغالها معاشرت کنه ول... دید میخواه "

 "نداشت با اونها معاشرت کنم 

 :خطرناك گفت  ینرم ول ییبا تن صدا يگر

 " گهید هیکاف "

. بدون که تازه شروع کاره  ،یبا اون هرزه ازدواج کن يکه بخوا يکامال برعکس، اگه تو اونقدر سقوط کرد "

 "...رو به کامش تلخ  یزندگ نجایا

 :حرفش را قطع کرد  يگر

 " یکنیرو نم نکارینه، ا "

 .شد  زیسر ر ییکهربا عیزد که ما زیم يرا انقدر محکم رو شیدنینوش

پول گذاشته  اونقدر برات. امده  یپدر چ ينامه  تیتو وص دونمیم.تو رو برات روشن کنم، مامان  تیبذار موقع "

اگه رفتارت خوب باشه و با زن . گذاشته  کایمن و مون يثروتش رو برا ياون همه  یول یرو فرم باش شهیکه هم

ازت سر نزنه چون به محض  ییکن خطا یسع. یکن یزندگ نجایا یبتون دیشا ،یرفتار کن یمن با ادب و مهربون

 "روشنه ؟.  کنمیم تیخودم شخصا تا دم در خونه همراه ،یاونو ناراحت کن نکهیا

 .شد  رهیپر از خشم به پسرش خ ییو با چشمها دهیرنگ پر یبا صورت. نشست  شیسر جا نوئله

 "...تمدن  یکمکم کن برم به اتاقم، مردها اونقدر ب کا،یمون "

 :خسته گفت  کایمون

 "ببر صدات رو مامان  "
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 "متوجه منظورت نشدم  "

 دیپا پس نکش یشده بود ول دینوئله سف يصورتش به اندازه . در مقابلش مقاومت کرد  يبه شکل اشکار اکیمون

. 

تو  يایب خوادیاگه دلت نم. هم حق داره خوشبخت باشه  يگر یول گفتمیم يزیچ نیهمچ دیمتاسفم، نبا "

امده،  شیو حاال که موضوعش پ کنمیشرکت م شیمن با ساز و دهل تو عروس یول ستین یمشکل ش،یعروس

 "مک فن  شلیبا م کنم،یمنم دارم ازدواج م

 "؟ یبا ک "

 "کالنتر  "

 :نوئله با پوزخند جمع شد  يلبها

 "...اون  زمیکالنتر ؟ واقعا ؟ عز "

 " هیمن عال يبرا "

 جانیو هم ه دهیبود، هم ترس ستادهیباالخره مقابل مادرش ا نکهیاز ا.او را کامل کرد  يبا صالبت جمله  کایمون

 . دیرسیزده به نظر م

 نکهیو ا یمنصرف کن شلیمنو از ازدواج با م یتونیاما نم یکنیخوشحالم م ،یشرکت کن میاگه تو جشن عروس "

 "بود  یخوشحال تر خواه یکن یزندگ واورلئانین ياگه بر کنمیمن فکر م _مامان 

 :به خواهرش زد و گفت  یچشمک يگر

 " هیفکر خوب "

به او زنگ بزند  يبود گر دواریام.رفت  واورلئانیپلزنت به ن يشرکت در مراسم اقا يبرا ثیان روز ف يفردا صبح

 يدر ان مدت کالنتر مک فن را به ستوه اورده بود تا جسد اقا ثیف. را نکرده  نکاریچرا ا کردیاو را درك م یول

 يبه پروسه  دنیسرعت بخش ریاز نفوذش درگ تفادها اسب يمک فن به او گفته بود، گر. بدهد  لیپلزنت را تحو

اموال خانواده را بر عهده  تیمسئول يسالها گر نیدر تمام ا نکهیبا وجود ا.  باشدیپدرش م ينامه  تیصحت وص

دردسر ساز  یتقلب يبود، وجود وکالتنامه  دهیبخش کایو مون يرا به گر زیاش همه چ تنامهیدر وص يداشت و گا

 .مجبور بود انها را حل کند  يوجود داشت که گر يادیز تشده بود و مشکال

 ثیاز پشت تلفن متوجه شده بود که ف. رسانده بود  واورلئانیخودش را به ن ثیبودن در کنار ف يبرا مارگات

حضور افراد با  يمراسم خاکسپار.پلزنت ناراحت است  ياز مرگ اقا دهدیکه نشان م يزیاز چ شتریب یلیخ
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 یکه در شرکت حقوق یزن رگات،خود او و ما گان،یچند نفر از همسا. برگزار شد  عیسر یلیخ ،يانگشت شمار

باز هم کت و شلوار کهنه . بازرس امبروس هم امده بود  ثیبرخالف انتظار ف. داشت  یاب يهوستون بود و موها

در . داد  يپلزنت باشد زد و به او دلدار ياقا ي او خانواده نکهیدرست مثل ا ث،یدست ف يرو.به تن داشت  يا

 .را به مارگات دوخته بود  اش یسیشکاك پل يتمام ان لحظات چشمها

در هتل گرفت و شب را همان جا ماند  یاتاق نیهم يتر از ان بود که بخواهد دوباره به خانه برگردد، برا خسته

صبح .رفت  رونینبود که با بازرس امبروس ب زیاصال تعجب برانگ. گرفت شب را انجا بماند  میمارگات هم تصم.

 :شروع به صحبت کرد  یعصب یلیبعد خ

طور  نیخطرناکه و هم. کنمیرو نم نکاریکه، اصال ا نهیمنظورم ا...صمیمی نمیشم  يمرد چیمن قرار اول با ه "

 " یمیقد یلیخ

 شیسر جا توانستیبودند که به اتاقشان سفارش داده بودند، نم يصبحانه امشغول خوردن  یوقت ثیاتاق ف در

.  دیپریم گریبخش اتاق به بخش د کینگاهش از .  رفتیلباسش ور م یبا دستمالش، با چنگال و حت. بند شود 

 . دیرسیم الببه چشمش ج زیبود، انگار همه چ ثیاتاق خود او هم مثل اتاق ف نکهیبا ا

 يتعهد یمرد صمیمی شد که احساس کن کیبا  یوقت دیاز نظر من با یباشه ول یمیطرز فکرم قد نیممکنه ا "

 "_ کننیم سکیر لییزنها واقعا خ. بعد از ازدواج  يبرا يبهتره بذار یحت. هست  ونیدرم

 :از قهوه اش را خورد و حرف او را قطع کرد  يجرعه ا ثیف

 "حاال خوب بود ؟ "

 :را گرد کرد  شیاش گذاشت و چشمها نهیس يرا رو شیدستها مارگات

 "!من، خوب بود  يخدا "

 .بلند شد و شروع کرد به قدم زدن در اتاق  شیاز جا عیسر

رو گرفته  مشیاون مرد انگار تصم یول.  کنمیکارها نم نیمن معموال از ا. افتهیداره م یچه اتفاق شدیباورم نم "

بود که من  نیبه خاطر ا...  یعنیالبته منظورم اون نبود، درباره راه فرار . فرار وجود نداشت  يبرا یراه چیه.بود 

_ " 

 .و به سرفه افتاد  دیپر شیکه قهوه به گلو دیانچنان بلند خند ثیف.و تمام صورتش قرمز شد  ستادیا

 نهیمنو بازم بب خوادیاگه مداالس پرواز دارم و اون  يمن بهش گفتم که برا یول نهیمنو بب خواستیامشب م "

 بهتره زنگ بزنه خونه 
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 : دیرسیبه نظر م مضطرب

 "؟ یاصل ریو برگردم به مس رمیاتفاقات رو بگ نیسرعت ا يباشه که من بتونم جلو یراه یکنیفکر م "

 "باشه  دمیشا "

 .بتواند از سرعت او کم کند  يزیبود و شک داشت چ دهیقبال هم مارگات را عاشق د ثیف

ساعت دو بعد از  بایتقر. دندیلباس خر ثیف ياورلئان برا وین کیش يکهایگذراندند و از بوت دیصبح را به خر تمام

دوباره با بازرس امبروس را فراهم کند  دارید ي نهیمارگات زم يشکل برا نیاورلئان را ترك کرد تا به ا ویظهر ن

. 

امد تا  رونیاو تکان داد و از پشت کانتر ب يبرا یروبن، دست. دیچهار بود که به اتاق موقتش در هتل رس ساعت

 .کرد  یرانندگ یهال يگرسنه از تالش ان روز، به سمت کافه . به او کمک کند  شیدهایدر حمل خر

پشت به در . شیشگیشده بود به شام هم لیتبد بایساالد مرغ سفارش داد که تقر ،یصحبت با هال یاز کم بعد

 يرا که سفارش داده بود، مقابلش گذاشتند، پشت سرش، در با صدا ییغذا نکهیصله بعد از ابالفا.نشسته بود 

 .تمام کافه را گرفت  یناگهان یباز شد و سکوت يبلند

با خودش فکر کرد  ثیف.  شودیم کیبه او نزد یکه عصبان دیالرد را د لیرو يتعجب سرش را بلند کرد و گر با

 :زد  ادیفر. بود  ختهیر شیشانه ها يباز بود و رو شیموها. حتما روبن به او زنگ زده 

 "؟  يبود يکدوم گور "

 :جوابش را داد  ینرم يبا صدا ثیف

 "اورلئان  وین "

 :با خشونت گفت  يگر.که در کافه بودند، اگاه بود  يعالقه مند افراد يدر واقع از نگاه ها او

 "؟ یقراره کجا باش ياگه ازت بخوام بهم خبر بد هیادیز يخواسته  یلیخ "

 "پلزنت  يرفته بودم مراسم اقا"

 يبلندش هر دو پا يپاها زیم ریاز ز. کم شده بود  يتا حدود تشیعصبان. نشست  ثیمقابل ف یصندل يرو يگر

 .را گرفت  ثیرا دراز کرد و هر دو دست ف شیدستها ز،یم يگرفت و رو انیرا در م ثیف

 "نگران بودم ....  دهیمن ترس"

قابل  یانتخاب کرد که به لحاظ اجتماع يرا که گفته بود اصالح کرد و کلمه ا يکلمه ا عیسر یکرد ول اعتراف

 .قبول تر باشد 
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مجبورش  یحت.  یگذاشت نتیچمدون تو صندوق ماش هیبود که  دهیروبن د یول ينکرده بود هیاز هتل تسو "

 "اون تو مونده  لتیاز وسا يزیهنوز چ نمیقت رو باز کنه تا ببکردم در اتا

 "برم که  ذارمیمن که بدون گفتن به تو از شهر نم "

 . بردیفکر کرده بود شهر را کال ترك کرده، لذت م يگر نکهیدر دلش از ا یپنهان ثیف

 "باشه  ينجوریبهتره ا"

 .شد  شتریب ثیف يدستها يرو شیدستها فشار

دارم  يکار ادار یکه کل ییاز اونجا یول ستیمسئله ن نیمطرح کردن ا يبرا یخوب يجا نجایا دونمیاااا م ن،یبب "

 "؟  یکنیبا من ازدواج م:  نمیروز رو بب ییموفق بشم روشنا یک دونمینم قایو دق

د، متعجب دا هیبه عقب تک ثیف.بود  يریغافلگ يکه کرد ورا يکار یحت. کند  ریرا غافلگ ثیشده بود ف موفق

جرات نداشت به خودش اجازه دهد  یبا او ازدواج کند ؟ او حت خواستیم يگر. گفتن نداشت  يبرا يزیبود و چ

خوب، به نظر ... که مادر و خواهر او داشت  یتیبا موقع...  دهیدرهم تن يبا ان گذشته . مورد فکر کند  نیدر ا

 .داشته باشد  ینیچن نیکه انتخاب ا امدینم

درست مثل .  دیرا درهم کش شیابروها عیکرد و سر ریتعب "نه"واکنش او را  يگر دیرسیطور که به نظر م ان

 .ظالمانه اش متوسل شد  يبه روشها خواست،یکه م يزیگرفتن چ يبرا یشگیالرد هم لیرو يگر

 " یبا من ازدواج کن يمجبور "

 .شنوند را ب شیانقدر بلند بود که همه در کافه بتوانند صدا شیصدا

 هیبه  اجیپدر داره و توام احت هیبه  اجیاون احت. منم هست  يکوچلو ياون بچه که تو شکمته، دختر بچه  "

 "شوهر 

 .چشمانش از شدت ترس گرد شده بودند  د،یکش یینفس پر صدا ثیف

 " یطونیتو خود ش "

 یشگیدرست همان زمان هم ودشیپر دانست،یم. او حامله نبود .بلند شد  شیصندل يگفت و از رو ادیبا فر ثیف

نگاه  کردند،یکه او را تماشا م يکنجکاو يبه صورتها یبا سر درگم.شده بود  جیگ.  شیشروع شده بود، سه روز پ

لذت  ثیدر واقع داشت از خشم ف.  زدیم بخندظالمانه، داشت به او ل یتینگاه کرد که با رضا يکرد و بعد به گر

 . بردیم
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 وانیبه سمت ل ثیدست ف.نبود  یمدت کاف نیا یزودتر ول هیچند صدم ثان د،ید ثیف يدر چشمها يزیچ دیشا

 :زد  ادیکرد و فر یصورت او خال يرا رو وانیل اتیسردش رفت و تمام محتو يچا

 " ستمیمن حامله ن "

 :گفت  کرد،یپاك م شیچشمها يرا از رو يچا ث،یکه با دستمال ف یبلند شد، در حال شیصندل ياز رو يگر

 " یبهتره ازدواج کن ،یبش خوادیاگه دلت م یول یممکنه االن نباش "

 :گفت  دیخندیکه م یکانتر به جلو خم شد و در حال ياز رو یهال

 "حقشه  ش،یکار نیریش نیبعد از ا...رو براش جهنم کن  یباهاش ازدواج کن و زندگ"

 :گفت  تیبا قاطع يگر

 "حقمه ...اره  "

 : دیپرس یشد و با درماندگ رهیبه او خ ثیف

 "؟ یمادرت چ...اما  "

 :باال انداخت و گفت  يشانه ا يگر

 "؟  یچ ،یمادرم چ "

 :باال برد  میرا به حالت تسل شیکرد و دستها يخنده ا يگر یدهانش را باز کرد تا دوباره سر او داد بزند ول ثیف

 دییهمون سندرم تا شهیمادرم مثل هم. باهات ازدواج کنم  خوامیگفتم که م کایمن، هم به اون و هم به مون"

بود که به عمرم  يزیچ نیخنده دارتر. مودبانه ازش خواست خفه بشه  یلیخ کاینکردنش رو از سر گرفت و مون

 " گهیاتفاق د کی يالبته سوا. دمید

 .انداخت  ثیف ادیدادسرا را به  يصحنه  یشرم یزد و با ب یبرق شیچشمها

با قدرت به  یلیخ.ازدواج کنند  ندهیا يهم قراره هفته  شلیاون و م.ارزوها رو برامون کرد  نیبهتر کایمون "

دوست  سکاتیاز پر شتریکنه، اون که به هر حال اونجا رو ب یاسباب کش واورلئانیکرد که به ن شنهادیمامان پ

قرمز  يخودم بگردم و به کله  يبرا ییتنها یزرگبه اون ب يدلم، من قراره تو خونه  زیکه عز هینجوریا... داره 

 "کنه  یدارم تا منو تو اون خونه همراه اجیمخصوص خودم احت

سرش  زدیکه لبخند م یدر حال يگر.اب دهانش را قورت داد و دوباره نتوانست حرف بزند  ثیف.بود  يجد يگر

 :و خواستن گفت  یپر از مهربان يرا کج کرد و با چشمها

 "بهت بگم  خواستمیم هست که مه گهید زیچ هی "
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 :زمزمه کرد  و

 "اتفاقات اجازه نداد  یول گفتمیرو زودتر بهت م نیا دیبا.  زمیمن دوستت دارم عز "

 یصورتش بپاشد ول يرا بردارد و رو گرینفر د کی يفکر کرد که چا نیبه ا. فکر کرد که او را بزند  نیبه ا ثیف

 :انها گفت  يهمه  يبه جا

 "اره  "

صاحب کافه،  قیارام تشو يصدا یبا همراه. در اغوش او فرو رفت  ثیاو باز کرد و ف يرا برا شیدستها يگر

 .را بغل کردند  گریهمد
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