
 
 

 

 

 

 

 



 Chasing Christmas Eve                                                       به دنبال کریسمس        

 نویسنده: جیل شالویس                                                           MaryaM.KHمترجم: 

 

 مقدمه

 لعنتی :َلَکنتی اوه#

سه ی قفحس می کرد ُکلبی آلِبرایت توی فرودگاه شلوغ الگاردیا ایستاده و به تابلوی پرواز ها خیره شده بود. 
  است.سینه اش تنگ شده و راه گلوش بسته 

 .فقط نفس بکش ،به خودش گفت همون اضطراب همیشگیه

  د.رت به حرفهای عاقالنه گوش می دابه ند اونداد. ه بدنش به مغزش گوش نکه البت

در هر صورت، اول دسامبر بود و در حالیکه اون بی حرکت ایستاده و سعی داشت مقصدش رو انتخاب کنه مردم 
جای گرم و گرمسیری باشه.  کتنها چیز مهم براش این بود که ی ،دمثل مرغ سرکنده با عجله از کنارش می گذشتن

 :ساحل خارجی کامال مناسب بود. مثال کی

 جزیره ی ِاروبا

 کاجامایی

 ..."اوووه، می خوام ببرمت'

عالیه، حاال آهنگ پسر های ساحلی داشت توی ذهنش تکرار می شد. تمام تالشش رو کرد تا فراموشش کنه و 
دختر بیست و هشت ساله ی فراری که چمدونش رو بسته و هیچ تردیدی  کوباره به تابلو نگاه کرد. برای ید

 .نداره انتخاب های زیادی وجود داشت

عالمه تردید  کشد. خیلی خوب، تردیدهایی داشت. یتوی کیفش لرزید و باعث در هم رفتن چهره اش گوشیش 
وزنه هزار پوندی به نظر بیاد و نفسش رو بند بیاره اما به خودش اجازه  کچمدونش مثل ی دکه باعث شده بودن

 .ی سر کج کردن و برگشتن نداد

 .اون این کار رو انجام می داد

این موضوع فکر می کرد تابلوی پرواز تغییر کرد، سری پرواز هایی که همه به طرف جنوب می  وقتی که داشت به
 .دیا کنسل شده بودن د... یا تاخیر داشتندو وقتی دوباره ظاهر شدن دمحو شدن درفتن

 :نفر کنارش با نفرت گفت کی



 ."آخر فصل پیش اومده رمنتظرهیحتما یه طوفان غ"

به تورنتو وجود داشت ولی تورنتو کامال  پروازیک خیلی خوب، پس به جنوب نمی رفت. بیست دقیقه ی دیگه 
خوره. ظاهرا فرار نقدر بهش وقت نمی داد که یکم صبحانه بوو گرمسیری بود و عالوه بر این ا نقطه مقابل گرم
 ...دختر رو زیاد می کرد کواقعا اشتهای ی

پرواِز یک ساعت بعد سانفرانسیسکو قفل شد. آها کالیفرنیا سرزمین مشاهیر،  درست همون موقع نگاهش روی
آووکادو و پسر های موج سوار. هیچ وقت این شانس رو نداشت که از این چیزها لذت ببره. در حقیقت توی سه 

 .رفته بود الگاردیا بود دورترین جایی که سال گذشته

 درسته؟ ،رهاولین باری وجود دااما، هی برای هر چیزی 

 .درسته

سری تکون داد و خودشو برای این کار آماده کرد. بعد از چندین سال مراقبت از خانواده اش و در حد مرگ کار 
 .کردن سزاوار این سفر بود و واقعا بهش نیاز داشت

 .پس... یا باید می رفت سانفرانسیسکو یا بیچارگی و درموندگی در انتظارش بود

این کار تاثیر داره. دور شدن بهش اجازه می داد دوباره قدرت تفکر و عشقش برای  به خودش اطمینان داد که
 .نوشتن رو پیدا کنه

 .به همین دلیل به سمت باجه بلیط فروشی رفت

آدم های دور و برش از منتظر  و ُکنِد ِگیت بازرسی ایستاده بود نزده دقیقه بعد توی صف خیلی طوالنی واپ
حالیکه داشت لپ تاپ، پلیور، کفش، ساعت و دستبندش رو درمی آورد به بدنش  . دردموندن شکایت می کردن

دست کشید تا مطمئن بشه همه چیز رو از توی جیبهاش بیرون آورده که یکی از مامور های امنیتی کنار 
 .کشیدش

 :گفت

 ".اوه، من هیچ نوع مایعاِت بیشتر از سه اونسی همراهم نیست"

 :فتمرد شونه ای باال انداخت و گ

 ". این چمدون شماست؟هانتخاب َرندوم"

 ".بله"

بلیط یک طرفه ی دقیقه نودی نصیبش شده بود، مامور شروع به گشتن  کاین چیزی بود که به خاطر خریدن ی
وسایلش کرد و ُکلبی لِب پایینش رو به دندون گرفت. اون عاشق لباس بود، مخصوصا تیشرت و پلیور با دامن 



یوگا هرچند هیچ وقت توی زندگیش کالس یوگا نرفته بود. مامور همه چیز رو بررسی  های گشاد یا شلوار های
رسید مکث کرد و  دکرد و وقتی به دمپایی های خرگوشی که کامل کننده ی یونیفرم محبوب نویسندگیش بودن

 :گفت

 ".از اینها داره هم بچه ی سه ساله من"

ود که دنبال چیز ی ایکس و چمدون کلبی نگاه می کرد، واضح بو بعد به کارش ادامه داد مرتبا به مانیتور اشعه 
چیز ابریشمِی توری چهره اش توی هم رفت.  کرو کنار زد و کلبی از دیدن ی یازکلباس کشباف نخاصی می گرده. 

اما به چیزهایی که زیرشون می پوشید خیلی اهمیت می داد، این تنها  دشاید لباس هاش خیلی خاص نبودن
باعث می شد توی زندگِی دیونه واری که برای خودش ساخته و باعث شده بود وقتی برای سکسی  چیزی بود که

 ...بودن نداشته باشه احساس جذابیت بکنه

این چیزها دیده که  تغییری توی چهره ی خونسردش ایجاد نکرد. شکی نداشت که اینقدر از خوشبختانه مامور
بسته پد  کوتین تورِی هلویی رنِگ محبوبش، یِت شورت و س، همونطور که بین سبراش اهمیتی نداشتدیگه 

 :بهداشتی و... می گشت گفت

 ".آه"

 .و سیبی رو باال گرفت

 :کلبی پرسید

 "؟هسیب مشکلی دار"

 ."گاهی اوقات توی مانیتور عجیب به نظر میان"

 ."چیز عجیبی نیست. یه چیزیه برای صبحانه حتی سمی هم نیست"

 .اضافه کرد هاش لبخند مالیمی به حرف

توی چمدونش گذاشته بود تا توی هواپیما  کهسری برگه گیره زده  کور لبخندش رو جواب نداد چون به یمام
 :خوند دشون خیره شده بود. با صدای بلندبخون

 ."چطور آدم ها رو بدون هیچ اثری با َسم بکشیم"

 .زِن پشت سر کلبی با وحشت هینی کشید

 :کلبی با اشاره به برگه ها گفت

 ."خوب، اونها چیزی که به نظر می رسن نیستن"



پشت سرش پچ پچ  افرادبرگشته بود و با  داشتک حمِل گربه ی پلنگی توی بغلش سا  کزِن پشت سرش که ی
 .می کرد

 :کلبی گفت

 ."راستش این فقط یه داستان خنده داره"

نده دارش نشون نداد. کلبی دقیقا می ها بود و عالقه ای به داستان خ اما مامور امنیتی در حال بررسی یادداشت
دونست اونجا چی نوشته شده و الزم نبود مامور چیزی که می دید رو با صدای بلند بخونه، تحقیقات دیگه ای از 

مرتکب قتل  دقبیل اینکه چطور می شه با استفاده از وسایل عادِی روزمره ی مختلف که سالح محسوب نمی شدن
 :کرد. دوباره با صدای بلند طوری که همه سالن بشنون گفت شد و بعد از زیرش شونه خالی

 ."این یه تحقیقه"

 :مردی از پشت سرش گفت

 ."آره منم بودم همینو می گفتم"

کلبی به پشت سر نگاه نکرد، همچنان به مامور امنیتی خیره شده بود و در حالیکه سعی می کرد آدم بی خطری 
 :ه زبون می آورد رو گفتبه نظر برسه چیزی رو که خیلی به ندرت ب

 ."من یه نویسنده ام"

 ."آها"

 :با نگاه ناخوشایندی بیسیمش رو بیرون کشید و گفتمامور 

 ."یه مامور زن لطفا"

 !"اوه َلَکنتی"

 :مامور نگاه مشکوکی بهش انداخت و گفت

 "یعنی چی؟"

چیز بدی نیست. موضوع اینه که، ببین، ما توی خونه یه شیشه ی مخصوص فحش داریم که هر کسی فحش "
شدم برای همین می ورشکست داشتم بده باید به عنوان جریمه پولی رو توش بریزه و من به خاطر فحش دادن 

 ولی بد نیستن.شبیه به کلمات بده به جای کلمات بد چیزهای دیگه ای می گم. چیزهایی که تلفظشون 
 ..."اینجوری هیچ پولی رو از دست نمیدم و

 :هاش قرار گرفته باشه و گفت حرفشو قطع کرد چون به نظر نمی رسید مامور تحت تاثیر حرف



 "ببین بی خیال. فقط باور کن که من آدم مشکل سازی نیستم. تو دمپایی های خرگوشیمو دیدی درسته؟"

 :ار می کشید گفتمامور در حالیکه چمدون کلبی رو کن

 ."شما باید با من بیاید خانوم"

نه! اگه کیفمو نگاه کنید می بینید که پر از تیکه های کاغذ و دستماله که روشون یادداشت نوشتم. من همیشه "
هام یادداشت می نویسم. نکته هایی در مورد طرح داستان، چیزهایی در مورد توصیف شخصیت ها.  برای کتاب

 ..." چیزهای کوچیک. مثالفقط یه سری 

 :اطراف رو نگاه کرد و به زن پشت سرش اشاره کرد 

 ..."زِن گربه اِی دیونه با یه ساک پلنگی"

 :زن گربه ای دیونه با ساک پلنگی گفت

 ی!!"ه"

 :کلبی زن رو نادیده گرفت

 ..."یا مامور امنیتی مهربوِن دوست داشتنی و صمیمی با قلبی از طال"...

 :ابی که امیدوار بود معصومانه به نظر برسه اضافه کردو با لبخند جذ

 ."هام استفاده می کنم. باعث می شه داستان رنگ و لعاب بیشتری بگیره ها توی کتاب از این یادداشت"

ولی حداقل کیفش رو باز کرد تا داستانش رو بررسی کنه و درست  دهای مامور هنوز مشکوک بودن چشم
بود که در حقیقت  دنرسید احتماال شبیه آشغال به نظر می پر از چیزهایی کههمونطور که گفته بود کیفش 

 د.که بعد از بازنویسی به داستانش اضافه می شدن دگنجینه های کوچکی بودن

دستمال مربعی کوچک مخصوص بار رو باز می کرد و به کلماتی که روش نوشته شده بود  کدر حالیکه یمامور 
 :خیره می شد پرسید

 "نویسی؟چی می "

 .{قطعه یخ: سالحی عالی که آب می شه و از بین میره}

 .مامور نگاهش رو باال آورد و بهش خیره شد

 ."خدای من"

 :نفس عمیقی برای آروم کردن خودش کشید ولی تاثیری نداشت، گفت



گوش کن. موضوع اون چیزی که به نظر میاد نیست. من ژانر ماجراجویی اکشن می نویسم.  خیلی خوب،"
 ."یای بعد از جنگ هسته ایدن

امیدوار بود مجبور نشه بیشتر از این توضیح بده ولی حالت چهره مامور بهش فهموند که توی شرایط بدی قرار 
 :داره. اضافه کرد

 ."شخصیت ها نوجوان هایی هستن که به خاطر جنگ رادیو اکتیو قدرتهایی به دست آوردن"

 "و این نوجوان ها... مردمو می کشن؟"

 !"اما آدم بده این کار رو می کنه. این یه داستان تخیلیه. من درآوردیه نه"

 :! تکون داد. بعد ادامه دادخطرهبی  به سرش اشاره کرد و سرشو به معنی: دیدی؟

 ."راستش این ها چیزهای مهمی نیستن. من که بمب یا همچین چیزی همراهم نیست"

استفاده می کرد. پروازش رو از دست داد و نزدیک بود پرواز با توجه به موقعیت احتماال نباید از کلمه بمب 
 .بعدی رو هم از دست بده در عوض با دو تا از مامورهای امنیتی زن خیلی خیلی صمیمی شد

 .صبحانه رو هم از دست داد

 .و ناهار رو

چون خیلی وقت بود بیشتر از چند ساعت نخوابیده بود و یادش  روش حساب باز کرده بود و همینطور چرتی که
 .ه حسی دارهنمیومد خواب شب چ

شروع خوش آیندی برای تعطیالتش از زندگی نبود اما خوشبختانه حاال دیگه تمام مشکالتش رو پشت سر 
 .گذاشته بود و قرار بود بقیه ی سفرش عالی باشه

 ...دختر همیشه می تونه امیدوار باشه کی

آماده می شد صورتش رو  SFO هشت ساعت بعد در حالیکه هواپیما کج و برای فرود توی فرودگاه بین المللی
که البته چیز خوبی بود چون از  دبه پنجره ی هواپیما فشرد. به خاطر ترافیک شدید هوایی دو بار دور زده بودن

نور خورشیِد دم غروب رنگ قرمزش برق طرف شمال اومدن و اون تونست منظره ی پل دروازه ی طالیی که توی 
رنِگ آبی درخشان زیبایی داشت. همه چیز شبیه به یک کارت پستال بود و قفسه تنگ ، زد رو ببینه. خلیج می

سینه اش کمی آروم شد. به نظر می رسید تمام دنیا در مقابلش قرار داره، دستش رو به سمت پنجره باال آورد 
 .منظره رو لمس کنه طوری که انگار واقعا می تونست



البته اگه واقعا به خاطر اضطراب و رکود ذهنی فلج  مون چیزیه که دکتر دستور دادهبه خودش گفت این دقیقا ه
. اینجا می تونست خودش رو پیدا کنه، به خاطر همین وقتی سه هفته ی دیگه برای می رفتکننده اش دکتر 
 .شدآدم خوشحال می  کگشت خونه دوباره ی کریسمس برمی

 .از این موضوع مطمئن بود

 

 فصل اول

 زاده::حروم زاده حموم#

 :صدای ناآشنای زنی پرسید

 "ِاسِپنِسر بالدوین؟"

نمی خواست باهاش صحبت کنه. بعد دلش اسم کاملشو صدا می کرد صد در صد کسی بود که  که کسی !لعنتی
ما جواب بده ا تماس هاشو ی گوشی از چند ماِه گذشته خوب می دونست که نباید بدون نگاه کردن به صفحه

بدون فکر کردن از  ندبدون سرنشین دور اتاق بود کهواپیمای کوچ کچون هر دو دستش مشغول هدایت ی
 .طریق نرم افزار فرمان صوتی جواب داده بود

 ت:ندسی عالی باالی سرش می چرخید گفهمونطور که هواپیمای بدون سرنشین به درستی و با مه

 ."اشتباه گرفتین"

دستش رو از کنترل ها جدا کرد و گوشیش  کوباره موقع کار کردنش رو بگیره یو بعد برای اینکه جلوی تماس د
 .کرد ابرو از پنجره ی باریک زیر زمین به بیرون پرت

 .که احساس خوبی بهش داد

ین بزرگ زیر همینطور که هواپیما رو هدایت می کرد تا به چرخشش ادامه بده به سمت دیوار انتهایی زیر زم
ساختمون "ِاسکله آرام" رفت و از نردبون سه فوتی که  فقط برای همچین موقعیت هایی کنار پنجره قرار داده 

  .بودن باال رفت

بله. گوشیش مستقیما توی حوض وسط حیاط افتاده بود. درست لحظه ای که درهای آسانسور باز شدن و ِال 
 :وارد شد زمزمه کرد

 ."ییه پرتاب سه امتیاز "

 :ِال با لحنی که فقط خودش جرات استفاده ازش داشت پرسید



داری شوخی می کنی؟ یکی دیگه رو هم داغون کردی؟ اصال جواب این خبرنگارهای لعنتی رو نده، اینطوری "
 "راحت تر نیست؟

ایجاد کرده اسپنس دوباره توجهش رو معطوف هواپیمای بی سرنشینش کرد، از تغییراتی که توی نرم افزار پرواز 
 .بود کامال راضی بود

 :با مالیمت پرسید

 "دارم بهت پول میدم که بهم غر بزنی؟"

 "راستش آره تو داری به من یه عالمه پول میدی تا بهت غر بزنم. نظرت چیه دوباره شماره تلفنت رو عوض کنم؟"

 :جو از طرف دیگه ی اتاق گفت

 ."نمی تونه شمارشو عوض کنه"

یه شورت کشباف تنش بود و جلوی یکی از سه ماشین لباسشویی تجاری منتظر لباس هاش جو در حالیکه فقط 
 :بود ادامه داد

 ."من و بقیه بچه ها از پیشنهادهای ازدواج زیادی که اسپنس دریافت می کنه خوشمون میاد"

 :ِال گفت

 !"منظورت اینه از عکس های لختی که همراه با پیشنهادها میاد خوشتون میاد"

 :تجو گف

 ."گاهی براش هدیه هم می فرستن. مثل هله هوله و شورت که خیلی باحاله"

 :ِال چشمهاشو توی کاسه چرخوند و پرسید

 "چرا فقط شورت تنته؟"

جو یه نابغه ی تکنولوژی اطالعات بود که دو طبقه باالتر توی "مرکز تحقیقات هانت" کار می کرد. اون نفر دوم 
چیزی بود و موقع کار کردن خیلی بد اخالق می شد. با اینکه تقریبا  میر کردِن... هراونجا و استاد پیدا کردن و تع

 :همه از ِال می ترسیدن جو فقط بهش لبخند زد و گفت

 ."موقع کار یه درگیری داشتم. اسپنس اجازه داد بیام اینجا و از ماشین لباسشویی استفاده کنم"

 :ِال تحت تاثیر حرفش قرار نگرفت و گفت

منظورت از درگیری اینه که مبارزه ات خوب پیش نرفته و دوباره همه جات خونی شده بهتره از این ماشین اگه "
 ."ها استفاده نکنی



 !"من حالم خوبه مرسی که پرسیدیدر ضمن  اقل خون من نیستهی حد"

می کرد و  ِال دستهاشو روی کمرش گذاشت. اون این ساختمون رو برای صاحبش که از قضا ِاسِپنس بود اداره
اغلب اوقات شغلش رو با سلطه روی ِاسپنس اشتباه می گرفت و سعی می کرد زندگی شخصیش رو هم کنترل 

 .کنه

یا  می تونست بود. اون ها اما اسپنس مدتها پیش بی خیال زندگی شخصیش شده بود. این نفرین بالدوین
د نه هر دو رو و از اونجایی که با و باید یکی رو انتخاب می کر یا زندگی شخصیش موفق باشه توی کارش

 عشق به نسبت برگشتن به سطح بسیار پایینی از فقر مخالف بود خیلی وقت پیش تصمیم گرفته بود کار
 یه.تر موضوع امن

هر چند اگر صادقانه می گفت چند بار برای داشتن هر دو تالش کرده بود ولی به طرز شگفت انگیزی شکست 
  .خورده بود

 :از روی تمسخر خرناس می کشید از ِال پرسیدجو در حالیکه 

 "اوه، نشنیدی که شایعه شده اسپنس یکی از ده کاندیِد واجد شرایطترین مرد مجرد سانفرانسیسکوئه؟"

 .اسپنس به جلو خم شد و چند بار سرش رو به دیوار کوبید

 :ِال گفت

 ".خودتو اذیت نکن. کله ات از ُبتن سخت تره"

 :دادبعد رو به جو ادامه 

 ."همینه کرد ابپرتبه بیرون که همین االن گوشیش رو از پنجره بله می دونم و فکر کنم بخشی از دلیلی "

 :جو به اسپنس گفت

 ."من می تونم همه رو از دور و برت پر بدم"

احتماال داشت شوخی می کرد ولی راستش اسپنس یکم زیادی وسوسه شد قبول کنه. این اوضاع آشفته تقصیر 
ود چون به کسی که نباید اعتماد کرده بود. در نتیجه مطبوعات داشتن از موفقیت هاش به طور خودش ب

 .گسترده ای استفاده می کردن و حریم خصوصی و عقل سلیمش رو به خطر انداخته بودن

 .فقط فکر کردن به عبارت "واجد شرایطترین مرد مجرد" باعث می شد آه از نهادش بلند بشه

 :یشتری گفتِال با مهربونی ب

 ."بذاری و کارتو بکنیجا ها می تونی برگردی و دنیا رو پشت درگوش کن. برو یکم استراحت کن باشه؟ بعد "



نقطه قوت و هم  کبیش از حد و ندیده گرفتن همه ی اتفاق های اطرافش که هم ی توانایی اسپنس توی تمرکزِ 
مخترع و مهندس بود  کبود. توانایی فوق العاده ای برای ی یموضوع انکار ناپذیر  ضعف خیلی بزرگ بود کی

ولی برای هر چیز دیگه ای مثل روابطش خیلی عالی نبود. اما راستش االن گرسنه اش بود پس استراحت ایده 
 .خوبی به نظر می رسید

 .به سمت آسانسور رفت

 :ِال به لباس هاش اشاره کرد و گفت

 ..."آه، شاید بخوای"

 "چی؟"

خوب که چی؟ و صبح وقتی آماده می شد لباس های  ،ه خودش کرد. چند روز بود که اصالح نکرده بودنگاهی ب
دنیا وجود  ی؟؟ چیزهای بدتری تومگه چیهد، تمیز اما چروک رو از ماشین لباسشویی درآورده و پوشیده بو

 :داشت،گفت

 !"جو فقط شورت پاشه"

 ."هی، حداقل من قبلش لباس تنم بود"

ه اندام تقریبا لخت مرد انداخت، با وجود اینکه با رئیِس جو "آرِچر هانت" رابطه داشت ولی به طور ِال نگاهی ب
 :واضحی منظره ی رو به روش رو تحسین می کرد. باالخره بی خیالش شد و به طرف اسپنس چرخید و گفت

ه لطف انگشتهات تو وقتی داری تو حیاط راه میری و با خودت حرف میزنی و موهات ب ،خیلی خوب می دونی"
هوا سیخ شدن و چون یادت رفته اصالح کنی ته ریش داری و اون عینک قاب مشکی روی دماِغ فوق العاده ات 

 ."پایین اومده زن ها از مخفی گاهاشون بیرون میان

 :جو پرسید

 "واقعا؟"

 ه."تیپ بچه درس خون های جذاب"

 :جو دستی به فک ته ریش دارش کشید و گفت

 ."نم گاهی باید امتحانش کنمها، شاید م"

نه. تو نمی تونی تیپ بچه درس خون های جذاب رو بزنی. تیپ تو به اخمو های جذابی که ظاهرا همه جا مثل "
 ."یه آژیر برای زن های دیونه می مونن می خوره نه درس خون ها



 :جو خوشحال به نظر می رسید، جواب داد

 ."من به همین هم راضیم"

 :و به اسپنس نگاه کردِال ندیده گرفتش 

بعد از آخرین شکست عشقیت قسم خوردی یه مدت بی خیال رابطه بشی یادته؟ برای همین میگم شاید "
 ."بخوای تیپت رو عوض کنی

 "چطوری؟"

نمی دونم. خمیده راه برو، شکم بزن، بگوز. هر کاری که شما مرد ها می کنید و باعث میشه ما زن ها کال بی "
 ."خیالتون بشیم

 :جو گفت

صبر کن ببینم یعنی از دوسال پیش که ِکالریسا ِولت کرد تا حاال بی خیال سکس شدی؟ اونم با میل و اراده "
 "خودت؟

 ."این چیزیه که تو هم باید گاهی اوقات امتحانش کنی"

 ."زبونتو گاز بگیر زن"

 "؟هنه واقعا چطور اسم همشون تو ذهنت می مون"

 :جو با لبخند گفت

اگه اسمهاشون یادم بره صبح می برمشون ِاستار باکس و صبر می کنم تا باریستا برای لیواِن قهوشون به راحتی. "
 ."اسمشونو بپرسه

 :ِال چشمهاشو تو کاسه چرخوند و گفت

 "واقعا؟"

 ."دونی که من با کافئین، تیکه انداختن و افکار نامناسِب همیشگی زنده ام هی، می"

 :اسپنس گفت

 ."دممن بی خیال سکس نش"

خوب آره، پروژه اش به توجه بیست و چهار ساعته نیاز داشت و وقت ارتباط برقرار کردن با کسی رو نداشت با 
شبه نبود. چیزی که در حال حاضر براش مهم بود ساختِن سیستمی برای  کاین وجود اهل سکس های ی

اده که کسی ازشون خبر نداشت رسوندِن دارو توسط هواپیمای بدون سرنشین به آدم های توی مناطق دور افت



بود. ارسال دارو و تجهیزات از طریق هواپیماهای بدون سرنشیِن مجهز به دوربین به دکترها اجازه می داد تا از 
 .راه دور بیماری رو تشخیص بدن و وضعیت بیمار رو تحت نظر بگیرن

تلف بود. یکی دیگه اش و و الگوهای هواشناسی مخسری مشکالت داشت که یکیش تطبیق دادنش با جَ  کی
امنیت بود. اینکه مطمئن بشه دزدهای دریایی نمی تونن جلوشو بگیرن و داروها و تجهیزات رو بدزدن یکی از 

مهمترین اولویت هاش بود و بعدی نسبت وزن متغیر بار برای دریافت شارژ باتری کافی برای پروازهای طوالنی 
موندن به هواپیما تحت هر شرایطی بود. اما داشت بهش  و همینطور عمر محدود باتری و مشکالِت متصل

نزدیک می شد، خیلی نزدیک. تنها چیزی که نیاز داشت وقت بود. وقِت بدون وقفه چیز کمیابی بود. به طرف در 
 :رفت و گفت

 ."دارم میرم دنبال گوشیم"

 :ِال پرسید

 "همونی که داغونش کردی؟"

 ."درستش می کنم"

 ."س معجزه گر نیستیتو یه نابغه ای ِاسپن"

 :همونطور که به راهش ادامه می داد صدای غرولند ِال رو شنید که به جو گفت

 ."، حاال من یه جور چالش برای مردونگیش ایجاد کردم و اون باید ثابت کنه من اشتباه کردمشد عالی"

حقیقت این بود که توی خواب هم می تونست گوشیش رو دوباره بسازه. چیزی که آرزو می کرد توی خواب می 
بود که این پروژه برای تونست انجامش بده تموم کردن و اجرای این پروژه بود. شاید بخشی از مشکلش این 

 .یک دنیا" ِکالریسا بود و بهش قول داده بود انجامش بدهخیریه ی "

 .دیگه زیر قولش نمی زدو اون 

مکث کرد. اون خیلی سخت، چون از آسانسور متنفر بود از پله ها باال رفت و وقتی وارد حیاط شد برای لحظه ای 
بزرگ شده بود. این ساختمون همه ی این مسائل رو براش عوض کرده بود و معموال دیدن  ونهخ دونسریع و ب

روزش  دحوض، سنگ فرش و خود ساختمون با معمارِی آجرِی قدیمِی فوق العاده اش همه با هم باعث می شدن
 .شاد بشه

همیشه بهار با چراغ  . حلقه های گلدو هوای کریسمس همه جارو گرفته بوحواسش نبوده حال اون وقتی  رانگا
های سفید چشمک زن روی تمام درها و پنجره ها قرار داشت. عالوه بر این تمام درختچه های گلدونی که توی 

 د.رو مثل درخت کریسمس تزئین کرده بودن دمسیر رفت و آمد قرار داشتن



آلود عصر ریه هاش  هوای مه 1کو مخصوصا توی منطقه دره ی گاوبا توجه به سرمای زمستون توی سانفرانسیس
رو مثل یخ سوزوند. گوشیش رو از توی حوِض پر از سکه برداشت و با شلوارش خشکش کرد و بعد توی یکی از 

 .جیبهاش گذاشتش تا بعدا درستش کنه

 د زد:گی که توی حیاط باز کرده بود داویال از توی فروشگاه حیون خون

 ."اسپنس″

ران مراقبت می کرد و گاهی وقتی اسپنس نیاز به فکر کردن داشت در طول روز توی فروشگاهش از حیوانات دیگ
 .که البته اغلب بهش نیاز داشت، مشتری های ویال رو با خودش می برد پیاده روی

طرفش لم داده بودن اشاره کرد و  سگ بزرگ که در حال چرت زدن توی آفتاب  بود و دو تا گربه دو کبه ی
 :پرسید

 ″وقت داری کمکم کنی؟″

 ."البته″

این سگ یه مشتری دائمی به اسم ِدیزی دوک بود که با صدای اسپنس از خواب عمیقش بیدار شد و با 
ی خوشحالی تمام از روی گربه ها پرید و به طرفش اومد. وقتی به اسپنس رسید سر جاش باال و پایین پرید، سع

راه با ِدیزی دوک به طرف دروازه ش رو بست و همالیس بزنه. اسپنس آرومش کرد، قالده  داشت صورتش رو
 .های آهنی رفت تا بتونه اونو به پارک دیزنی َلند سگ ها ببره

 وخرگوش صد و بیست و پنج پوندی پر از انرژی  کاما ِدیزی اهل راه رفتن نبود، اون عاشق دویدن بود، مثل ی
 .می کشید اشتیاق بود و بند قالده رو

 :اسپنس گفت

 ."هیجانتو نگه دار برای پارکِدیز خودتو کنترل کن. ″

د به زور ِدیزی رو کنار خودش در حالیکه ذهنش مایل ها دورتر دور مشکالت هواپیمای بی سرنشینش می چرخی
  شد.معلوم نبود از کجا بیرون اومد نداشت. غرق افکارش بود و اصال متوجه گربه ی سیاهی که  نگه

نجا ایستاده و به دنبال گربه به سمت حوض و زنی که حاال اورها کرد  ِدیزی دوک با پارسی هیجان زده خودشو
 .دوید دبود و چمدونی کنارش قرار داشت و دستهاش آماده ی پرتاب سکه ای توی آب بودن

                                                           

  .دگذاشتن براش رو اسم این بوده گاوها چراگاه قبال چون و ددار قرار سانفرانسیسکو در گاو دره منطقه.1



گربه تونست از کنار زن بگذره اما ِدیزی دوک به اندازه ی گربه چاالک نبود و با سرعت خیلی زیادی جلو رفت، 
حظه آخر متوجه مشکل شده چون از روی تعجب پارسی کرد. احتماال نژادش بیشتر کامال واضح بود که توی ل

رِگ ووکی هم داره. خیلی بزرگ و بی تعادل بود و زیاد  کِسِتِر ایرلندی بود ولی اسپنس کامال مطمئن بود ی
ز زیر باهوش هم نبود. سرشو پایین آورد و سعی کرد بایسته اما شتاب حرکتش خیلی زیاد بود. پای عقبش ا

 .تنش لیز خورد، به پشت افتاد و در حالیکه سراسیمه دست و پا میزد به زن برخورد کرد

 !پرتش کرد توی آب و مستقیم

 !خدای من

 :اسپنس به دیزی گفت

 ."سر جات بمون”

ب دهنشو بیرون می آمی کرد و  و همونطور که زن روی دست ها و زانوهاش از توی آب بلند می شد، سرفه
 :طرفش خم شد و پرسیدانداخت به 

 ”حالت خوبه؟”

 :زن در حالی که اشاره می کرد به کمک اسپنس نیازی نداره دستی روی صورتش کشید و زیر لب چیزی شبیه

 .گفت." باید می رفتم تورنتو”

زد. اسپنس با خودش فکر کرد به خاطر داد  به لطف اسپنس کامال خیس آب شده بود اما با این حال داد نمی
امتیاز مثبت باالیی بهش میده و چون یکی از اون پیراهن های گشادی که یه مرد رو به فکر می انداخت نزدنش 
و  دهمراه با یک کت جین و چکمه پوشیده بود و االن همه به بدنش چسبیده بودن نه چی زیرش باشهکه ممک

 .اسپنس وارد حوض شد تا کمکش کنه که تکون بخوره، دمانع از این می شدن

 :تعجب گفت زن با

 ”چطور آب گرمه؟ زنه، آب گرمه، بیرون آدم یخ می”

 :اسپنس به آب نگاه کرد. سبز بود. می تونست سکه ها رو زیر کِف کفشش حس کنه، گفت

 ."نکته ی خوبی نیست"

زن صدای خفه ای از خودش در آورد که باعث شد اسپنس توی ذهنش به خودش بلرزه. انتظار اشک و 
 ولی وقتی زن سرشو باال اورد فهمید که داره می خنده؟؟؟داشت  عصبانیت رو

 !این موقعیِت مزخرف به نظرش خنده دار میومد



ه سراغش ش تکون خورد شاید گرمی یه جاذبه که فکر نمی کرد به ااسپنس حس کرد چیزی توی قفسه ی سین
خیس بود که شامل شیشه ببینه چون اون هم االن به اندازه ی زن  چیزی نمی تونست بیاد. در حقیقت خیلی

های عینکش هم می شد. عینکش رو درآورد با پیراهن خیسش شیشه هاش رو پاک کرد و بعد تماِس چشمی 
 .بینشون برقرار شد

 :زن چشمهای درشِت سبزی داشت. چشمهای درشِت سبز خندان و گفت

 ."خیلی بهم ریخته ام"

. بدِن دارای قوس و انحناهای ظریِف خیلی دبودنِاسپنس اینطور فکر نمی کرد. لباس هاش به بدنش چسبیده 
زیباش! خودشو مجبور کرد که به چهره ی زن نگاه کنه و بعد از حوض بیرون رفت و به طرفش چرخید و دستشو 

 .به سمتش دراز کرد

زن دستش رو گرفت ولی چون پیراهنش دور پاهاش پیچیده بود و تکون خوردن رو براش غیرممکن کرده بود 
تا اینکه  دتا همدیگرو نگه دارن ددستهاشون به هم قالب شدن د ومی خورد. برای لحظه ای تقال کردنتلو تلو 

 .باالخره اسپنس دستشو دور کمر زن پیچوند و بلندش کرد و روی سنگفرش پایین گذاشتش

 ."هاپ"

م شده و بی حرکت ِدیزی به پشت افتاده و برای چند ثانیه سعی کرده بود خودشو راست کنه ولی در نهایت تسلی
 .مونده بود و حاال مثل دیونه ها ُدمش رو تکون می داد و زبونش از کنار دهنش بیرون افتاده بود

این وضعیت تا وقتی ادامه داشت که گربه سیاه رو روی یکی از درختچه های گلدونِی بزرِگ توی سطح حیاط که 
 .دید دحاال با چراغ و وسایل تزئینی دکور شده بودن

 :به سگ هشدار داداسپنس 

 ."سر جات بمون"

 .و به سمت زن چرخید

 :زن گفت

 ."ممنونم"

 :صداش مثل خنده اش خش داشت. تکرار کرد

 ..."از کمکت ممنونم"

 :مکث کرد، مشخص بود منتظره اون اسمش رو بگه. گفت



 ."اسپنس"

بود به تالشش برای عمدا فامیلیش رو فاکتور گرفت. اخیرا ناشناس بودن خیلی سخت بود ولی عادت کرده 
 .ناشناس موندن ادامه بده

 :زن گفت

 ."خوب... از کمکت ممنونم اسپنس"

 .و بعد... برگشت تا بره

 ..."صبر کن"

اسپنس باعث شده بود خیس بشه و به همین دلیل احساس بدی داشت. می خواست مطمئن بشه حالش 
 :خوبه و خشک و گرمش کنه. گفت

 ."اسمت رو بهم نگفتی"

 :و نگاهش کرد، به طرز عجیبی مردد به نظر می رسید، گفتزن برگشت 

 ."ُکلبی... اسمم ُکلبیه"

زنی. حداقل بهت یه دست لباِس  ُکلبی من نمی تونم اجازه بدم همینطوری بری. حتما داری از سرما یخ می"
 ."خشک و یه نوشیدنی گرم بدهکارم

 ."نه، واقعا مشکلی نیست"

 :بلندش کرد و بعد مکثی کرد و گفتشروع به ِچلوندِن موهای تیره ی 

 ."خیلی خطرناکن نباشه بری عقب. موهای من وقتی خیسشاید بهتر "

 .حرفش باعث شد اسپنس لبخند بزنه

 :ُکلبی گفت

 جدی می گم." اوه"

از بین تمام زن هایی که در تمام زندگیش شناخته بود نمی تونست حتی به یکیشون فکر کنه که بتونه همچین 
. متوجه شد ُکلبی با حواس پرتی داره آرنجش رو می ماله. به آرومی آستین کِت هاینقدر راحت بگیر موقعیتی رو

 !دید. لعنتیرو جیِن ُکلبی رو باال داد و ساییدگی همراه با کبودی که در حال شکل گیری بود 

 :کلبی گفت



 ."چیزی نیست"

 :اون آب هست. گفتشاید اما پوستش شکاف برداشته بود و اسپنس نمی دونست چی توی 

هزینه تمیز کردن یا جایگزین کردن  می خوام در ضمنباید این بریدگی رو تمیز کنیم و روی آرنجت یخ بذاریم. "
 ..."لباسهاتو بدم

 !"هاپ"

اسپنس به ِدیزی عجول نگاه طوالنی کرد که بهش وعده داد امروز از بیسکوییت خبری نیست. درست همون 
ن اومد و وارد حیاط شد، با نگاه نگرانی توی چهره اش به طرفشون اومد و رو به ُکلبی موقع ِال از آسانسور بیرو

 :گفت

 "سالم. من ِال ویِتن هستم، مدیِر ساختمون. چه اتفاقی افتاده؟ حالت خوبه؟"

 :اسپنس گفت

 ."افتاد توی آب. تقصیر ِدیزی بود"

 .گی روی لبهاش بود و نگران هیچ چیزی نبودکه اونجا نشسته بود و لبخنِد بزر  دهمشون به ِدیزی نگاه کردن

 :اسپنس گفت

 ."من دارم کلبی رو می برم باال تا زخمش رو تمیز کنم و لباس خشک بهش بدم"

 .ِال شوکه به طرفش چرخید

اسپنس متوجه تعجبش شد. اون معموال از سر و کله زدن با مردم مخصوصا کسایی که نمی شناخت اجتناب می 
حریم خصوصی بود که هیچ کس رو بهش راه نمی داد.  کر ِپنت َهوسش در حقیقت یکرد. و از همه مهمت

 :تصحیح کرد

 ."به باشگاه"

 .باشگاه توی طبقه آخر کنار آپارتمانش قرار داشت. ورودی خودش رو داشت و از آپارتمان و دفترش جدا بود

 :ِال پیشنهاد داد

 ."من می برمش"

 .بین ِاسپنس و بقیه ی دنیا قرار می دادهمون کاری که همیشه می کرد، خودش رو 

 :ُکلبی گفت



 چیزیم نیست." واقعا الزم نیست. من"

 .صداش محکم بود و لرزش نداشت

اسپنس ادعا نمی کرد چیزهای زیادی در مورد زن ها می دونه ولی حتی اون هم می دونست چیزیم نیست 
خوبم، خوبم، خوب نیستم، ازت متنفرم و در معنی چیزیم نیست رو نمیده. مقیاس اینطور بود: عالیم، خیلی 

نهایت چیزیم نیست. و عالوه بر این وقتی چمدونش رو برداشت تا بره از شدت سرما داشت می لرزید، البته 
 .پیراهنش بهش اجازه ی حرکت کردن رو نداد

 :فتکلبی دست از مبارزه با پیراهنش برداشت، آهی کشید و سرشو به عقب خم کرد و رو به آسمون گ

 "واقعا؟ امروز شوخیت گرفته؟"

. چیزی جز ابر توی آسمون نبود. اسپنس به ِال که ابروهاشو باال داده داسپنس و ِال هر دو به آسمون نگاه کردن
بود و سرشو به آرومی تکون می داد نگاه کرد. با اینکه ِال یکی از بهترین دوستهاش بود و با تمام وجود بهش 

 . خاموشش در مورد اینکه 'بذار این زن بره' موافق نبوداعتماد داشت اما با نظرِ 

بامزه و در عین حال سکسی وجود داشت که  لبِی بدون اسِم فامیِل کامال خیِس چیزی توی ک کنمی تونست.ی
براش جالب و جذاب بود طوری که مدت ها بود چیزی اینقدر جذبش نکرده بود. به همین دلیل وقتی یک بار 

 :دیگه به خاطر پیراهنش سکندری خورد و با غرولند  آرومی گفت

 ."حموم زاده”

 .اسپنس دستشو به سمتش دراز کرد و سر جاش نگهش داشت

 :طور که لباسهای کلبی داشتن لباسهایش را خیس می کردند گفتهمون

 ."خواهش می کنم بذار کمکت کنم”

کلمه ی خواهش می کنم رو از زبونش بشنوه. اسپنس اون طرف دهن ِال از تعجب باز مونده بود. عادت نداشت 
 .ِال رو نادیده گرفت و نگاهش رو روی کلبی حفظ کرد

رخوند ولی به آرومی سری تکون داد. اجازه داده بود اسپنس کمکش کنه ولی از ُکلبی محتاطانه چشمهاش رو چ
 .این موضوع راضی و خوشحال نبود

 .منطقی بود

 

 



 فصل دوم

 قندش بزنن::گندش بزنن#

و  وقت بود یه مرد رو لمس نکرده کلبی ساعد دست اسپنس رو محکم نگه داشته بود، نه به این دلیل که خیلی
فراموش کرده بود چقدر دلش برای حِس لمس کردِن عضالت محکم و سفت زیر انگشت هاش تنگ شده، نه! 

دستش رو نگه داشته بود چون لباس لعنتیش گیرش انداخته بود و راه رفتِن با ظرافت رو تقریبا براش غیر 
 .ممکن کرده بود

امروز کال روز خوبی نبود. در حقیقت روز سختی بود. حاال انگار تو روزهای خوب راه رفتنش با ظرافت بود! البته 
حتی به جرات می تونست بگه سال سختی بوده ولی این کامال درست نبود. این واقعیت که به طور ناگهانی می 

تونست بدون استفاده از کارت اعتباری صورت حساب و قبض ها و بدهی های در حال افزایشش رو پرداخت 
ض کرده بود. دیگه دائما به خاطر پول استرس نداشت. هرچند باورش براش سخت بود کنه واقعا زندگیش رو عو

 .ولی پول تمام مشکالتش رو حل نکرده بود

یا ،بعدا... بعدا خودش رو آزار روحی می داد. االن به مردی که بلند، عضله ای، الغر و مثل درخت تنومند بود 
 .خیره شد ،ور به نظر می رسیدحداقل چون هردو شونو سر پا نگه داشته بود اینج

و به نظر می رسید  دنداشتن ی، اصال به کوتاه شدن نیاز دموهاش زیر نور خورشید سایه هایی از قهوه ای داشتن
، چشمهایی که یه د، چشمهاش از پشت عینک، قهوه ای گرمی شبیه به رنگ ویسکی بودندنظم خاصی ندارن

و به سختی  د. با خودش فکر کرد مجذوب کننده هستندز بودنجورایی خوشایند، مهربون و در عین حال مرمو
تونست جلوی خودش رو بگیره که یه خودکار در نیاره و ذهنیاتش رو یادداشت نکنه. ولی اگه می تونست این 

غریبه ی بلند قد، تیره  بده حتما این کار رو می کرد و می نوشت یک کار رو بدون اینکه احمق به نظر برسه انجام
 !وشمزه با یک سِگ شدیدا پر انرژی به سایز یک ماشین ُولکس واگنو خ

سگ مورد نظر داشت برای اسپنس نفس نفس میزد، اسپنس سری براش تکون داد و بند قالده اش رو برداشت 
 :گفت

 ."دفعه ی بعد می کشمت"

خاطر بزرگ حالت چهره ی سگ خجالت زده و پشیمون شد و کلبی حس کرد حس تفریحش از بین رفت. به 
که حتی نمی شد شمردشون می دونست که رفتار بد  دکردن برادرهایی که حیوون خونگی های زیادی داشتن

هیچ وقت از طرِف خود حیوون نیست بلکه از طرف صاحبشه. به سختی تالش کرد اجازه نده زندگی شخصی 
ساس بود اون  هم کسانی بود دیوونه کننده اش احساساتش رو بهش دیکته کنه ولی اون روی یه چیز خیلی ح

مثل پدرش. هیچی هیچ وقت تقصیر پدرش نبود، اون همیشه  دکه مسئولیت کارهاشون رو به عهده نمی گرفتن
 .یه قربانی بود



 :کلبی به ِدیزی گفت

 ."نگران نباش، تقصیر تو نبود"

 .بعد پیراهن خیسش رو تا روی رون هاش باال کشید و دوباره سعی کرد راه بره

 :که اسمش ِال بود پشت سرش گفتزنی 

 ."اگه اجازه بدی کمکت کنیم احساس بهتری پیدا می کنیم"

که کلبی قصد شکایت ازشون رو داشته باشه. ِال با کت و دامن سفید و مشکی جذاب و  داحتماال نگران بودن
مونه و با توجه به ماده حکومت به نظر می رسید. گفته بود مدیر ساختآکفش های پاشنه بلندی که پوشیده بود 

رفتار راحت بین اون و اسپنس و شیوه ی کوتاه ارتباط برقرار کردنشون حداقل یه جور رابطه بینشون وجود 
 .دوست پسر بودن و ِال به خاطر حضور کلبی احساس خطر کرده بود داشت. شاید دوست دختر،

ه شنا اونو تهدیدی برای ِال به حساب نمی .. هیچ کس با نگاه کردن به کلبی االن یا حتی قبل از اینکه برفقط.
 .آورد

شاید... شاید اسپنس یه قاتل سریالی بود و ِال نگران بود که مجبور به ناپدید کردن یه جسد دیگه بشه. خیلی 
خوب آره، داشت اجازه می داد نویسنده درونش کنترلش رو به دست بگیره ولی حداقل هنوز توی عمق وجودش 

 ...شت، ته ته وجودشیه نویسنده وجود دا

با این حال چه قاتل سریالی باشه چه نباشه باید به یه نفر توی خونه خبر می داد که کجاست و همون لحظه 
متوجه موضوعی شد. گوشیش! با وحشتی ناگهانی دست توی جیب کت جیِن خیسش کرد و... بله... گوشی 

ورد. خواست روشنش کنه ولی اسپنس دست رو کامال خیسش رو که هنوز به خاطر پروازش خاموش بود بیرون آ
 :روی دستش گذاشت و گفت

 ."صبر کن. بذار اول خشکش کنیم وگرنه می سوزه"

با فکر به تمام اطالعاتی که داخل گوشیش داشت، اطالعاتی که اونو به اسِم مستعار نویسندگیش و حرفه ی 
گوشیش رو  دش فرار کرده بود وصل می کردنبزرگی که هنوز باهاش احساس راحتی نمی کرد اونقدر که عمال از

 :توی بغلش فشرد و گفت

 ."خودم میارمش"

. دنداشت بهم نگاه کردن ه کلبی قصد جواب دادن بهشون رواسپنس و ِال دوباره با سوال های نپرسیده ای ک
ست فقط گفته کلبی به ایمیل هایی که فرستاده بود فکر کرد، توی هیچ کدوم از ایمیل ها نگفته بود دقیقا کجا

 .بود که نیاز داره چند هفته تنها و به دور از دیگران باشه



خارج شدن از نیویورک براش کار خیلی بزرگی بود و دست کمی از معجزه نداشت. به مدت پنج سال پشت سر 
 در روز بدون استراحت کار کرده بود. ،البته اگه مهلت تحویل داشت طوالنی تر،هم دوازده تا چهارده ساعت 

سعی کرده بود تمام آدم های توی زندگیش رو خوشحال نگه داره و ازشون مراقبت کنه. وقتی که شبها 
پیش خدمِت پر اشتیاق کار می کرد رویای روزهای قبل از چاِپ داستانش رو  کنویسندگی می کرد و روزها مثل ی

ررویی یواشکی به حرفهای می دید. مثل یه اسفنج تمام اتفاق های اطرافش رو جذب می کرد و در کمال پ
 .مشتری ها گوش می داد، آدم هارو بررسی می کرد و توی ذهنش در موردشون داستان می ساخت

اون این شادی رو از دست داده بود و در نتیجه توانایی نوشتنش رو هم به طور کامل از دست داده بود، اگه می 
یاز داشت، به وقت نیاز داشت تا دوباره تجدید خواست حرفه ی در حال رشدش رو حفظ کنه به این استراحت ن

قوا کنه وگرنه باید برمی گشت سراغ پیش خدمتی. البته این کار هیچ ایرادی نداشت ولی امیدوار بود عشقش 
 .به نوشتن رو دوباره پیدا کنه

 .بعد برای کریسمس به خونه برمی گشت، لبخندی روی صورتش می نشوند و با جنون زندگیش سر می کرد

 ."سردته! بیا"

اسپنس بند قالده ی ِدیزی رو به ِال داد، کتش رو درآورد و دور شونه های کلبی پیچوند، همونطور که لبه های 
. کت به طرز خوشایندی به دکت رو جلوی سینه اش به هم نزدیک می کرد مراقب بود انگشتهاش لمسش نکنن

بود تا عطرش رو که یه عطر مردونه ی فوق العاده به سختی جلوی خودش رو گرفته  ،خاطر گرمای تنش گرم بود
 .بود نفس نکشه

حاال که شوک سفر و سقوط غیر منتظره اش توی حوض داشت از بین می رفت فهمید حق با اسپنسه، واقعا 
 د.سردش بود. داشت می لرزید و دندونهاش بهم می خوردن

پیدا نکرده بود. نمی تونست تصور کنه چند تا  یه ساعت بود که وارد شهر شده بود. هنوز حتی جایی برای موندن
دو تا کارمندش جانین و ِتِریسی و مدیر برنامه اش جکسون  برادرهاش، پیامک و پیام صوتی از طرف مادرش،

 .منتظرشه. هر چند با گوشی که احتماال سوخته بود االن نمی تونست بهشون دسترسی پیدا کنه

 ...که راستش خوبی های خودشو داشت

 :گفت ِال

 ."من چای داغ دارم"

 .فکر چای داغ برای کلبی از هر نظر خوشایند بود و باعث شد با تردید لب پایینش رو به دندون بگیره

 :اسپنس درحالیکه با برق نامحسوسی از شیطنت تماشاش می کرد گفت

 ره."ِال یک میلیون نوع چای مختلف دا"



 :دانگار می دونست کلبی با خودش درگیره، ادامه دا

 ."تخصصش توی مزخرفاِت میوه ای و ُگلیه"

 .ِال آهی کشید

 :کلبی خندید ولی... از دهنش در رفت

 ."من نمی شناسمتون"

 :چهره اش از حرف خودش در هم شد و گفت

 ."متاسفم. فقط من اومدم اینجا که تنها باشم"

 :ِال سری تکون داد و گفت

می شناسم دنبال تنهاییه. اگه ما بذاریم خودشو توی خونه می فهمم. اسپنس هم بیشتر از تمام آدم هایی که "
 ه."ش و مجبورش کنیم یکم اجتماعی باشحبس می کنه. باید مرتب با خودمون اینور اونور بکشونیم

 :به نظر می رسید اسپنس ناراحت شده، گفت

 ."اونقدرا هم بد نیستم"

 "شرط می بندی؟"

 :ون داد و بعد گفتبدون اینکه نگاهش رو از کلبی بگیره سرشو تک

 ."می خوام بدونی که اینجا توی این ساختمون توی امنیت هستی. بهت قول می دم"

اسپنس چشمهای فوق العاده ای داشت که با لبخند بی نهایت جذابش ترکیب شد و کلبی رو کامال مجذوبش 
ایی نداشتند به آدم هایی که دوستشون داشت هیچ وقت براش معن های کلبی ساده بود. قول کرد. مشکلِ 

همین دلیل نمی تونست قول یه غریبه رو بپذیره. با این وجود نگاهش توی نگاه اسپنس قفل شد و فهمید یه 
 .جورایی دلش می خواد قولشو باور کنه

 :ِال گفت

 ."از این طرف... دنبالم بیا"

 :و شروع به حرکت کرد، ِدیزی با عجله دنبالش می رفت. کلبی بهشون خیره شد و گفت

 "آدم ها همیشه کارهایی که اون می خواد رو انجام میدن؟"

 :اسپنس گفت



 ."همیشه. مقاومت در مقابلش بی فایده است. من اینو میارم، بریم"

 .وسایل کلبی رو برداشت و به سمت دروازه ی آهنی که به سمت خیابون می رفت راهنماییش کرد

به خاطر این حوض که توی گوگل جستجو کرده بود به  جالب اینجا بود که کلبی توی مسیر رفتن به هتل فقط
اینجا اومده بود. حوضی که افسانه ی عاشقانه دیونه واری داشت که به مزاق نویسنده ی عمق وجودش خوش 

 .اومده بود

ود حرکت ِال و ِدیزی جلوتر از پله ها باال رفتند که با توجه به کفش های وحشتناک پاشنه بلندی که ِال پوشیده ب
 .ابل تحسینی بودق

 .خوشبختانه اسپنس از کنار پله ها گذشت و دکمه ی آسانسور رو زد

 :کلبی شروع به صحبت کرد

 ..."دوست دخترت"

 ."دوست دخترم نیستاون "

 :نمی دونست چرا این حرف درونش هیجانی رو ایجاد کرد

 ."خیلی خوب، پس سگت داره از پله ها باال میره"

یخ زدن نیست و در ضمن اون هم سگ من نیست. دوستی توی قسمت انتهایی  چون اون توی خطر از سرما"
حیاط یه مغازه حیوانات خانگی به اسم بارک جنوبی داره که گاهی برای آزاد کردن ذهنم بهش کمک می کنم و 

 ."حیوونهایی که در طول روز ازشون مراقبت می کنه رو برای پیاده روی می برم

یقتی که به طرز عجیبی باعث آرامش کلبی شد. چون معنیش این بود که اسپنس پس ِدیزی مال اون نبود، حق
 .از زیر بار مسئولیت حیوون خودش شونه خالی نکرده

 :پس یعنی در مورد اسپنس زود قضاوت کرده و از این کار خودش خوشش نمیومد، پرسید

 "حرفه ای هستی؟2 واِکرپس... تو یه سگ "

 :از شد اسپنس خندید و گفتدرست لحظه ای که در آسانسور ب

 ."نه"

                                                           

 .رویه پیاده برای دیگران های سگ بردن شغلش که کسی واکر سگ .2



داخل شدن، اسپنس کارت کلید خاصی بیرون آورد و روی قسمِت مخصوص خوندن کارت کشید، کلبی همونطور 
 :که نگاهش می کرد گفت

 ."بردن سگ ها برای پیاده روی یه کار قابل احترامه"

 ."البته که هست ولی شغل من این نیست"

نگفت چیکار می کنه، همون لحظه خودشو توی دیوارهای آینه ای آسانسور دید و کلبی منتظر موند ولی اسپنس 
تمام تالشش رو کرد تا از وحشت جیغ نزنه. موهاش رو توی ذهنش خیلی بد تصور کرده بود ولی حاال می دید 

رق فرو . موج های موهاش طوری که انگار انگشتش رو توی پریز بدکه خیلی بدتر از چیزی که تصور می کرد بودن
. نفس لرزونش رو بیرون داد و پشتش رو به دیوار کرد دبرده اطراف صورت و روی شونه هاش پخش شده بودن

 .تا خودشو نبینه اینجوری احساس بهتری داشت

 :اسپنس پرسید

 "خوب از کجا اومدی؟"

 د.ولی به طرز مضحکی جذاب به نظر می رسیدن دموهای اون هم به هم ریخته بودن

 :؟ گفتاهل کجا بود

 ."یه سیاره ی دیگه"

اسپنس دوباره ابروهاشو باال داد که با وجود عینک و چشم های قهوه ای روشن تیزبینش یه جورایی شدیدا 
 :جذاب بود و باعث شد زبونش شل بشه، توضیح داد

 ."منظورم یه زندگی که خیلی با اینجا فرق داره طوری که انگار یه سیاره ی دیگه است"

خواست خیلی بهش نزدیک بشه به دیوار آسانسور تکیه داد و بعد لحظه ای نگاهش کرد و  اسپنس چون نمی
 :گفت

 ."و تو... فرار کردی"

 ."یه جورایی"

 "؟کلبی توی دردسر افتادی"

 :طوری که اسمش رو صدا کرد باعث شد یه حسی ته دلش ایجاد بشه، گفت

 ."نه"



نزدیک می شد و به جای کار کردن روی کتابش بیشتر از آره. صد در صد آره. مهلت تحویل کارش سریعا داشت 
 :سه هزار مایل از خونه دور شده بود، ادامه داد

یه چیزهایی رو... توی زندگیم نتونستم کنترل کنم به خاطر همین تصمیم گرفتم به جاش واکنشم بهشون رو "
 ."کنترل کنم. این قدرت فوق العاده منه

 :لبخند جذابی داشت برای همین لبخندش رو جواب داد اسپنس لبخند زد و اوه خدایا اون

 ."نیویورک. من اهل نیویورک هستم"

 ."راه طوالنی رو برای فرار اومدی"

 رادرهای دوقلوش "ِکنت" و "ِکرت"امیدوار بود که به اندازه ی کافی دور شده باشه. به عنوان خواهر بزرگتِر ب
قبول کنند که بزرگ شدن،  دهر دوشون هم نمی خواستن برادرهایی که بیشتر خودش بزرگشون کرده بود و

دوست داشت بیشتر از این ازشون دور بشه. و بعد مدیر برنامه هاش َجکسون بود که به تنهایی باعث 
موفقیتش توی حرفه اش شده بود. تا همین چند وقت پیش جکسون یکی از مهم ترین آدم های زندگیش بود. 

 .حس رو دارهاینقدر مهم که عاشقش شده بود و باور داشت اون هم همین 

و اوه به طرز َاسفناک و رقت انگیزی اشتباه کرده بود. یادآوری احساس حقارتش از اتفاقی که افتاده بود باعث 
 .شد حس کنه صورتش داره می سوزه

خوب بله اون شدیدا نیاز داشت از اونجا دور بشه، خیلی هم دور بشه. بعد از یه عمر مراقبت از آدم های دور و 
داشت یکم تنها باشه و بدجور هم بهش نیاز داشت. فقط خودش باشه و لپ تاپ و تصورات  برش فقط نیاز

 .روشنش

. نه از وقتی که تبدیل به یک حق امتیاز خیلی بزرگ داخیرا خیلی روشن نبودنتصوراتش مشکل اینجا بود که 
 .برای دیگران شده بود که فقط خودش سعی می کرد حفظش کنه. فشار داشت می کشتش

 .درهاش و نیازمندی های مداومشون داشتن می کشتنش. جکسون داشت می کشتشبرا

 .همه چیز داشت می کشتش و اون دیگه تحملش رو از دست داده بود. خودشو گم کرده بود

 :اسپنس به آرومی گفت

 "دوباره ازت می پرسم. تو دردسر افتادی؟ به کمک نیاز داری؟"

 ."نه"

 :رو باور نکرده تکرار کردو وقتی به نظر رسید اسپنس حرفش 

 ."نه"



 :بعد محکمتر گفت

 ..."من واقعا توی دردسر نیفتادم. من"

 :آهی کشید و اعتراف کرد

 !"خوب، قندش بزنن!! من نویسنده ی داستان های تخیلی هستم"

 :اسپنس لبهاشو به هم فشرد و گفت

 "قندش بزنن؟"

 :کلبی سرشو تکون داد و گفت

 ."به یه شیشه ی مخصوص فحش و منی که دارم ورشکست می شمنپرس. داستانش برمیگرده "

 :اسپنس خندید

 ."فحش های من درآوردی. خوشم اومد. پس تو یه نویسنده ای که از نیویورک فرار کرده"

به یه دیوار برخورد کردم. به یکم الهام نیاز دارم. داشتم به رفتن به یه ساحل گرمسیری فکر می کردم ولی یه "
نتظره مانع شد و حاال اینجام! تا حاال که انتخاب درستی بوده. توی تاکسی که میومدم اینجا یه پل طوفان غیر م

 ."خیلی زیبا، یه خلیج درخشان و خیابون هایی که پر از خونه های ویکتوریایی زیبا و شیک بودن رو دیدم

 :با لبخند گفت

ی! با این همه الهام شرط می بندم اولین و بعد یه سِگ گنده ی خنگ و یه حوض رو از نزدیک مشاهده کرد"
 ."کتابت رو به سرعت می نویسی

کلبی دهنشو باز کرد تا حرفشو اصالح کنه و بگه این اولین کتابش نیست. در حقیقت اون سه تا کتاب نوشته 
و روز کریسمس اکران می شد. اون توی ذهنش مجموعه ی  دبود، بر اساس اولین کتابش یه فیلم ساخته بودن

تاب رو تموم کرده بود ولی ناشرش ازش خواسته بود که کتاب چهارمی به این مجموعه اضافه کنه و اونو برای ک
 .می خواستجدید سال  شروع

 !یعنی از حاال تا یک ماه دیگه

 :به خاطر همین حس می کرد یه فیل روی قفسه سینه اش نشسته، گفت

 ."شه عالی می"

 "تامین مخارجت چیکار می کنی؟خوب وقتی در حال نوشتن هستی برای "

 ."پیش خدمتی"



چیزی رو گفت که تمام دوران کالجش تا روزی که اولین قرارداد بزرگش رو بسته بود انجام داده بود. پس کامال 
هم دروغ نگفته بود فقط چیزهای کوچولویی رو حذف کرده بود و این کار در مقابل غریبه ها، هر چقدر هم که 

 .اشکالی نداشتجذاب باشن، اصال 

 ...باالخره یه چیزی از جکسون یاد گرفته بود

 :پرسید

 "توی این ساختمون کار یا زندگی می کنی؟"

 ."آره"

 .به جواب مبهمش لبخند زد. کلبی تنها کسی نبود که سعی داشت یه چیزهایی رو مخفی کنه

 :اسپنس پرسید

 "رو انتخاب کردی؟ خوب حاال چرا منطقه دره گاو"

دیوار آسانسور تکیه داده بود و تا جایی که می تونست فضارو براش آزاد کرده بود که البته مهم نبود. هنوز به 
 .اسپنس بلند بود و شونه های پهن و پاهای کشیده ای داشت و تقریبا به تنهایی فضای آسانسور رو پر کرده بود

 ی تاکسی توی فرودگاه ازم پرسید کجا میمن تا حاال هیچ وقت به سانفرانسیسکو نیومده بودم و وقتی راننده "
 ."رم بهش گفتم با انتخابش سورپرایزم کنه

 .این حرفش باعث شد اسپنس با صدای بلنده بخنده

 :خنده اش اینقدر زیبا بود که باعث شد کلبی هم لبخند بزنه و گفت

 ."حقیقتو گفتم"

 .ه جورایی ُمسری بودبا اینکه می تونست حدس بزنه اسپنس خیلی نمی خنده ولی خنده اش ی

با وجود اسم "دره گاو" چطور می تونستم جلوی دیدن از اینجا مقاومت کنم؟ بعالوه راننده در مورد افسانه ی "
 ."کنی حتما پیداش می کنیب عشق واقعییه  آرزوی از ته دلتحوِض توی حیاط برام گفت. اینکه اگه 

 "رو می کردی؟ آرزوی یه عشق واقعی؟وقتی ِدیزی دوک پرتت کرد توی آب داشتی همین آرزو "

راستش برعکس. می خواست دیگه هیچ وقت به خاطر عشق آسیب نبینه ولی این موضوع خیلی خصوصی بود 
 :و نمی تونست بیانش کنه به جاش گفت

داشتم آرزوی آرامش و سکوت برای هر چند روزی که بتونم می کردم. فکر می کنم حوضی با همچین آوازه ای "
 "ری نداشته باشه که همچین آروزی بی ضرری رو برآورده کنه مگه نه؟براش کا



مش بخش و آروم نبود. با ااسپنس لبخندی زد و مثل دفعات قبل چیزی ته دل کلبی لرزید. چیزی که قطعا آر
اینکه سردش بود و احساس خستگی می کرد ولی اصال پشیمون نبود. در مورد هیچی! حقیقت این بود که یه 

چیزی در مورد این ساختمون بهش انرژی می داد حسی از ماجراجویی بهش می داد که توی زندگیش کم داشت 
 "امید"ی زندگیش گم کرده پیدا کنه... و همین باعث شد بخشی از چیزی که تازه فهمیده بود تو

 

 فصل سوم

 ...فنا::مادر به مادر#

آسانسور توی طبقه ی پنجم، طبقه ی اختصاصی اسپنس، باز شد. کلبی رو به سمت البی با چهار در هدایت  درِ 
ار می کرد کرد. یکی از درها به پله ها ختم می شد که ِال همراه با ِدیزی دوک که حاال خیلی خوب و مودبانه رفت

 .ازش بیرون اومد

. آخرین در مستقیما به باشگاهش باز می ددو در دیگه به ِپنت َهوس و دفتر کار خصوصی اسپنس ختم می شدن
و ِال چراغ ها رو روشن کرد، اسپنس داشت ُکد رو وارد َپد می کرد که صدای هین  دشد. از اون در وارد شدن

کلبی رو شنید. به سرعت چرخید تا پیداش کنه که دید کلبی با حیرت از پنجره به خورشید در حال غروِب روی 
 .خلیج خیره شده

 ."واااو"

شو بغل کرده بود داشت در آرامش نفسی کشید، هنوز داشت می لرزید اما همونطور که توی کت اسپنس خود
چشم انداز صد و هشتاد درجه ای شهر رو نگاه می کرد. اسپنس می دونست از جایی که کلبی ایستاده می تونه 

 .بقیه ی دره ی گاو و فراتر از اون پارک فورت ِمیسون، مارینا گرین و خلیج رو ببینه

که این ساختمون رو  یادیین منظره بود. یکی از دالیل زو با خودش فکر کرد واقعا هم "واااو" داره، اون عاشق ا
 .خریده بود همین بود

 :کلبی گفت

 ."من نمی تونم با وجود همچین منظره ای ورزش کنم"

 ."برای من هم هیچ وقت تکراری نمی شه"

یادش ورد تا با استفاده از نرم افزار توی گوشیش سیستم گرمایشی رو روشن کنه که آاسپنس گوشیش رو بیرون 
اومد هنوز گوشیش رو خشک نکرده. مجبور شد قبل از اینکه کنار پنجره به کلبی ملحق بشه با استفاده از کنترل 
پنِل روی دیوار سیستم رو روشن کنه. وقتی توی ذهن خودش محبوس می شد و نمی تونست کارش رو پیش 

 .داد خیره بشه ببره دوست داشت به شهر که بیشتر از هرجایی بهش حس خونه بودن رو می



 :کلبی نفسی کشید

 ."دوسش دارم. حس می کنم از اینجا می تونم اون طرف دنیا رو ببینم"

اسپنس می دونست منظور کلبی چیه. اون طرف خلیج، اقیانوس آرام با رنگ آبی تیره ی باشکوهش گسترده 
 :ای ادامه دادشده بود و توی افق منحنی زیبایی ایجاد کرده بود. با صدای آروم و شگفت زده 

 ."می تونم مقابل این منظره بنویسم"

 :به سمت ِال که داشت با گوشیش کار می کرد چرخید و گفت

این ساختمون عالیه یه بار طبقه ی پایین دیدم و کافی شاپ و یه مغازه ی بامزه تعمیر مبلمان و وسایل چوبی. "
 "دیگه چی هست؟

 ."یه سری مغازه و کسب و کار دیگه"

 :ت با گوشیش کار می کرد و ِدیزی دوک کنار پاش خوابیده بود. ادامه دادهنوز داش

 ."یه مجموعه ی الکترونیکی توی طبقه ی اول و دوم. آپارتمان های مسکونی توی طبقه ی سوم و چهارم"

 :کلبی امیدوارانه پرسید

ال میل اجاره ی یک ماه رو آپارتمانی برای اجاره ی کوتاه مدت دارین؟ من فقط تا کریسمس می مونم ولی با کم"
 ."می پردازم که اینجا بمونم

 ."متاسفم ولی نداریم"

اسپنس به ِال نگاه کرد. اون سمبل مادری که بهش نیاز نداشت، خواهِر زورگویی که هیچ وقت نخواسته بود و 
 :محبوبترین و مهمترین کارمندش بود که در عین حال شدیدا هم مایه دردسرش بود. گفت

 ."ل اینه که نمی دونه جایی موجود هست یا نه ولی مطمئنم می تونه برات چک کنهمنظور اِ "

 :ِال گفت

 ."اوهوم"

 :و به آرومی کلبِی لرزون رو به سمت حمام هل داد و ادامه داد

 ."اون در به سمت حمام میره. حوله ی تمیز زیر سینک هست. برو خودتو گرم کن"

د سری تکون داد و درو پشت سرش بست، اسپنس و ِال صدای قفل کلبی اینقدر سردش بود که هیچ بحثی نکر
 .شدن در رو شنیدن



 !جذاب و باهوش بامزه،

 :ِال درحالیکه صداشو پایین نگه داشته بود پرسید

 "داری شوخی می کنی؟"

 "چی؟"

نپرس چی؟ خودت می دونی. تو االن به خاطر ِکالریسا داری سعی می کنی دنیارو نجات بدی یادته؟ پس "
 ."خواهش می کنم بهم بگو چه غلطی داری می کنی

. اسپنس درحالیکه سعی می کرد کلبی رو در حال لخت شدن تصور نکنه دصدای باز شدن دوش حموم رو شنیدن
 :گفت

 ."ببین، من باعث شدم تو این دردسر بیفته. این حداقل کاریه که می تونم بکنم"

 ."خاطر اتفاقی که افتاده صد دالر بهش بدی و بفرستیش برهنه. حداقل کاری که می تونی بکنی اینه که به "

 ."این کار حتی از طرف تو هم حرکت سنگدالنه ایه"

 "اصال اسم فامیلش رو می دونی؟ یا اینکه چیکارست؟ اصال سعی کردی اطالعاتی در موردش به دست بیاری؟"

 ."رعکسچرا باید این کارو بکنم؟ من کسی هستم که روزش رو خراب کردم نه ب"

و واکنشش نسبت به اینکه می خواستی به گوشیش دست بزنی چی؟ متوجه اون پرچم قرمز کوچولویی که باال "
 "آورده بود شدی؟

البته و من هم بودم اجازه نمی دادم یه غریبه به گوشیم دست بزنه. من حتی اجازه نمیدم تو به گوشیم دست "
 ."بزنی

 ."اون چیزی برای قایم کردن داشته باشهچیه اسپنس. شاید  تو می دونی منظورم"

یا شاید توی دردسر افتاده باشه. کلبی انکار کرده بود ولی اسپنس نمی تونست به چشم های زیباش و ناراحتی 
 .که تو عمقشون دیده بود فکر نکنه

 ."اون به جایی برای موندن نیاز داره. آپارتمان مبله ی خالی که توی طبقه ی سوم دارم رو بهش بده"

 ."ما اینجا اجاره ی کوتاه مدت نداریم. این دستور خودته"

 ."امروز داریم"

لحظه ای سکوت برقرار شد. از اونجایی که ِال هیچ وقت ساکت نمی موند حتما شوکه شده بود که چیزی نمی 
 .گفت



 :باالخره گفت

 ."تو اونجا رو به دلیل خاصی خالی نگه داشتی"

 "ده از تو خیابون بیاد اینجا اینطور نیست؟آره و 'ِادی' تا حاال راضی نش"

 .این هم یه مشکل دیگه بود که نتونسته بود حلش کنه که باعث شد گره همیشگِی توی سینه اش محکمتر بشه

 ."کرایه رو کم بگو. چون اون یه نویسنده ی در حال تالشه و احتماال پول زیادی نداره"

 :دهن ِال از تعجب باز موند

 "است؟ شوخی می کنی؟ اون یه نویسنده"

 ."خبرنگار نیست. نویسنده ی داستان های تخیلیه"

 :ِال همچنان بهش خیره موند

 "اصال متوجه حرفهات هستی؟"

ببین، من باعث شدم توی حوض بیفته و می دونی که بیرون بی نهایت سرده، اما اون خیلی راحت باهاش کنار "
 ."اومد

 :آورد و باعث شد حتی االن هم لبخند بزنهصدای خنده ی خفه ی کلبی رو به یاد 

 ."خیلی راحت با موضوع برخورد کرد"

شاید دلیل خوبی برای این کار داره. شاید سعی داشته به تو نزدیک بشه. اصال شاید خبرنگار باشه و همه ی "
 ."این اتفاق ها یه نقشه باشه

کنه! این اتفاق توی ِملک من رخ داده... بی خیال. اون از کجا می دونست ِدیزی دوک توی حوض پرتش می "
 ."من دارم جبرانش می کنم تموم شد رفت

 ."باشه"

 :بیرون آورد و ادامه دادچهار هزار بار زنگ خورده بود  گوشیش رو که توی چهار دقیقه ی گذشته

. باید هنبود اوضاعت خوبی ماجرای رسانه ها پیش اومد از وقتبه توی لجباز یادآوری کنم که  اما دوست دارم"
 ."در مورد ارتباط برقرار کردن با یه غریبه که معلوم نیست از کجا پیداش شده محتاط تر باشی

 ."اون سر من کاله نمیذاره"



دی و هنوز با دی آسیبوایم بشمریم تو قبال دو بار گم این کارو می کنه ولی هردومون می دونیم اگه بخ من نمی"
 ."حرف من همینه باش باشه؟ خیانت کنار نیومدی. پس فقط مراقب

 :بهش اشاره کرد

و یادت باشه تو باهوش ترین آدم این ساختمونی و احتماال باهوش ترین آدمی که من تا حاال دیدم. از قدرت "
 ."هات درست استفاده کن

 :مجبور شد بخنده

 ."تو هم همینطور"

 .تال نفسشو بیرون داد، کوتاه بغلش کرد و بعد همراه با ِدیزی دوک رف

رفت تا دوباره ترموستات رو چک کنه لبخند از روی لبهاش محو  اسپنس اجازه داد همونطور که به سمت اتاق می
و متوجه منظورش شده بود. هنوز داشت به خاطر اون اتفاق می سوخت و  حرفی که ِال زده بود رو شنیدهشه، ب

هم بود. پروژه ی ناتمومش. کار حساسی بود، مهم تر از هر  اسیبه خودش نیومده بود. عالوه بر این پروژه ی ِکالر
کاری که تا حاال انجام داده بود و داشت بهش فشار می آورد. مهلت تعیین شده اش داشت به پایان می رسید و 

 .هر روزی که می گذشت می تونست نزدیکتر به خودش حسش کنه

 .نداشتهیچ گونه استراحت یا وقفه توی تمرکز و تالشش رو  وقتِ 

 ...مشکل اینجا بود که االن نود و نه درصد از مغزش داشت به کلبِی لخِت زیِر دوش فکر می کردو 

صدای آب قطع شد و کلبی رو در حال پیچوندِن حوله ی خودش دور بدنش تصور کرد. در حالیکه خیسه و 
رفت و به منظره ای که ... دستهاشو توی جیبهاش فرو برد، به سمت پنجره دقطرات آب روی بدنش می لغزن

کلبی رو تحت تاثیر قرار داده بود نگاه کرد. یه زمانی زندگی توی همچین جایی رو حتی نمی تونست تصور کنه 
 .تونست به سختی هایی که زندگی سر راهش قرار داده بود غلبه کنه رسه به اینکه مالکش باشه. اماچه ب

 .و اگه مجبور می شد باز هم این کارو می کرد

حمام باز شد، خیلی بهتر از تصوراتش بود، کلبی از بین ابری از بخار بیرون اومد، اندام الغر و کشیده اش رو  در
توی یکی از حوله های اسپنس پوشونده بود، پوست تنش برق میزد و مرطوب بود. موهاش رو باالی سرش 

 د.سبیده بودنو به گردنش چ دجمع کرده بود اما چند تار موی مواج پایین افتاده بودن

اسپنس نمی تونست نگاه ازش بگیره. رفتارش یه جورایی غیرقابل پیش بینی... طبیعی و راحت بود. کلبی براش 
 .مثل یه فانوس دریایِی جذاب و در عین حال کمی ترسناک بود

رفت، واضح بود که اسپنس رو کنار دیوار ندیده، با ِمالحت ذاتیش به سمت چمدونش که کنار در گذاشته بود 
اونقدری که تقریبا باعث سکته ی اسپنس بشه خم شد، همونطور که بین وسایلش می گشت با خودش زمزمه 



می کرد به جای تحقیق در مورد اینکه چطور با وسایل عادی و روزمره می تونه آدم بکشه باید در مورد اینکه 
 .چطور یه آدم عادی و معمولی باشه تحقیق می کرد

 :اسپنس پرسید

 "های زیادی رو می کشی؟آدم "

 :با جیغی وحشت زده از تعجب گفت

 !"مادر به فنا"

 .چرخید و با اسپنس مواجهه شد، نزدیک بود دستش از روی حوله پایین بیفته

اسپنس پنج روز در هفته سخت توی باشگاهش ورزش می کرد. بیشتر به خاطر فرار از موضوعاتی که آزارش می 
ولی حاال نتیجه اش این بود که می تونست چندین مایل بدون اینکه نفس کم بیاره بدوه. اما حاال  ددادن

 .نفسش بند اومده بود

 .و این تنها واکنش بدنش به کلبی نبود

 

 فصل چهارم

 #قارچ ُگهی

به خاطر دیدِن غیر منتظره ی اسپنس شدیدا وحشت کرده بود. اسپنس عینک میزد و چشمهاش ضعیف بود 
ولی کلبی اونو که جلوی پنجره ایستاده بود ندیده بود. چون فقط با یه حوله جلوی یه مرد غریبه ایستاده بود با 

 :احتیاط گفت

 ".نه آدم های زیادی رو نمی کشم اما خوشحال میشم یه استثنا قائل بشم"

ی مردی که به نظر می اسپنس خندید، یه خنده ی پر سر و صدا که ُمسری بود ولی چون یه بار دیگه خیس جلو
 .رسید باعث میشه زانوهاش یادشون بره چطور سرپا نگهش دارن ایستاده بود خودشو کنترل کرد و نخندید

 :اسپنس گفت

 ".نمی خواستم بترسونمت"

 .و از دیوار فاصله گرفت تا جلو بیاد

وی پاهای کلبی خم شد تا کلبی خشکش زد اما اسپنس دستهاشو باال آورد تا نشون بده نیت بدی نداره و بعد جل
 .لباس هایی که متوجه نشده بود انداخته روی زمین انداخته رو برداره



  .شلوار چسبون، تیشرت بلند مارِک 'بخشنده' و ِست ابریشمِی هلویی که توجه مامور امنیتی رو جلب نکرده بود

 .حمت قورت داداما توجه اسپنس رو جلب کردن و وقتی کلبی ازش پسشون گرفت آب دهنش رو به ز

 :اسپنس گفت

 ".صبر کن"

 .دستش رو گرفت و به سمت خودش کشید تا به آرنج در حال خونریزیش نگاه کنه

 ".بشین"

و به آرومی به سمت نیمکِت مخصوص وزنه زنی هلش داد. به حمام رفت و با یه جعبه کمک های اولیه 
  .برگشت

بانداژ کنه. بعد به راحتی کنار کلبی روی پاهاش نشست و  کمتر از دو دقیقه طول کشید تا اسپنس زخم رو تمیز و
 .همین کار رو روی زانوهاش انجام داد، کلبی اصال متوجه نشده بود زانوهاش هم زخمی شدن

 :اسپنس گفت

 ".حتما وقتی توی حوض افتادی به لبه ی آجری برخورد کردی"

  .ش کشیدو بعد انگشت شستش رو روی پوسِت باالی بانداِژ یکی از زانوها

کلبی لرزید، البته نه از سرما و قبل از اینکه بتونه زبونشو گاز بگیره که حرف نامربوطی نزنه صدای خودش رو شنید 
 :که پرسید

 "نمی خوای ببوسیشون که زود خوب بشن؟"

اون برادرهای دوقلوی کوچیکش رو بزرگ کرده بود. هر دوشون دو تا حیون وحشی و خشن بودن به خاطر 
 .خیلی زخمی می شدن و اون طی این سالها خیلی زخمهاشونو بوسیده بودهمین 

ولی هیچ کس تا حاال زخم های اونو نبوسیده بود. جای تعجب نداشت چون بیشتر زخم های اون درونی بودن 
 :جایی که خودشونو نشون نمی دادن. با این حال اینقدر وحشت کرده بود که نمی تونست چیزی بگه

 "... من منظوری"

وقتی اسپنس به آرومی سرش رو پایین آورد و لبهاش رو روی بانِد آرنجش و بعد زانوهاش گذاشت حرفشو قطع 
 .کرد و مثل آهویی که جلوی چراغ های ماشین خشکش میزنه ماتش برد

 :وقتی سرشو باال اورد عینکش رو روی بینیش به باال هل داد و پرسید

 "بهتر شدن؟"



 .شتن و از پشت شیشه عینکش به نظر می رسید دارن تفریح می کننچشمهاش رنگ گرِم ویسکی دا

کلبی به طور شگفت آوری احساس بهتری داشت. از اونجایی که تو این لحظه به صداش اطمینان نداشت سرشو 
تکون داد، لباسهاشو برداشت و به حمام برگشت. درو بست، بهش تکیه داد و نفسش رو آروم و محتاطانه بیرون 

 ...ی بزرگ، پاشو بیشتر از گلیمش دراز کرده بود. اسپنس یه جورایی بامزه و جذاب بود و عینکشداد. خدا

اون به غیر از پانسمان کردن و اون چند بوسه ی شیرین روی زخمهاش که البته خودش درخواست کرده بود 
 .لمسش نکرده بود با این حال بیشتر از وقتی که داشت یخ میزد احساس لرز می کرد

  .ح بود که مدت طوالنی رو بدون فعالیت اجتماعی گذروندهواض

به سرعت لباس پوشید و توی آینه ی حمام نگاهی به خودش انداخت. برخالف میلش... چهره اش سرخ شده 
بود و چشمهاش برق میزدن و یه چیز دیگه، داشت لبخند میزد. چش شده بود؟ روز خیلی طوالنی داشت اما با 

  .رد... پر از انرژیهاین حال احساس می ک

از اون طرف در صدای تک ضربه ای رو شنید. یه ضربه محکم و مردونه، ضربه ای که کنجکاوی رو تحریک می 
 :کنه و باعث بی تابی آدم میشه. اسپنس پرسید

 "آماده ای؟"

 :در حالیکه هنوز توی آینه به خودش خیره شده بود پرسید

 "برای چی؟"

 ".بخش دوم کمک های اولیه"

 :اوه پسر، از حمام بیرون اومد و گفت

 "... ببین، فکر می کنم من باعث شدم دچار سوتفاهم بشی"

 .حرفش رو قطع کرد چون اسپنس حاال کنار در باشگاه ایستاده بود و در رو براش باز نگه داشته بود

 :گفت

 ".به جز گوشیت بقیه ی وسایلت رو بذار اینجا بعدا میایم سراغشون"

یادآوری کرد تو دنبال ماجراجویی بودی! و اگه قرار بود از اینجا خارج بشن به این معنی بود که به خودش 
 !اسپنس قصد بدی نداره. حداقل االن نه

  .مطمئن نبود خیالش راحت شده یا نا امید شده



شاید ذهنش رو می خوند که همونطور که به طبقه ی همکف راهنماییش می کرد لبخند محوی روی لبهاش 
نقش بسته بود. هوا تاریک شده بود، از میون مه غلیظی از حیاط سنگفرش که به زیبایی چراغونی شده بود 

گذشتن. از یه کافی شاپ، مغازه ی حیوونات خونگی، سالن َتتو و فروشگاه مبلمان گذشتن و وارد یه بار به اسم 
 ."ُارایلی"شدن

بار از چیزی شبیه به درهای بلند خونه ها درست شده  جای بامزه ای بود. میزها از بشکه های ویسکی و خودِ 
بود. چراغ های فانوسِی برنجی آویزون و شیشه های رنگی، همراه با پایه هایی که از نرده های قدیمی که اسبها 

 .جویده بودنشون تهیه شده بودن یه ظاهر جذاِب آنتیِک دنِج گرم و دوستانه به نمایش گذاشته بود

احتی و آرامش کرد. موسیقی از اسپیکر های نامرئی پخش میشد و یه حس شادابی درون کلبی فورا احساس ر
آدم ایجاد می کرد اما اونقدر بلند نبود که حرف زدن رو سخت بکنه. اسپنس دستش رو گرفت، از بین شلوغِی 

ندلی خیلی زیاِد جمعیت گذروندش و مستقیما به سمت بار جایی که در گوشه ی انتهایی سمت راست دو ص
 .خالی بود رفت

  .همونطور که روی صندلی ها می نشستن اسپنس برای مرد پشت بار سر تکون داد

 :مرد گفت

 ".به موقع اومدی. طبق معمول آرِچر اون پشته می خوام بری توی بیلیارد شکستش بدی و سر جاش بنشونیش"

برادری یا یه دوستی طوالنی مدت حرف بدیهی بود که یه آشنایی بینشون هست یه راحتی و ارتباطی که از 
 .میزد

 :اسپنس بهش گفت

 ".بعدا. همون همیشگی رو می خوام با یه کیسه یخ و یه کیسه برنج نپخته"

 .مرد خوش تیپ بود و روی تیشرتی که پوشیده بود نوشته بود من ُارایلی هستم

 :پوزخندی زد

 "دوباره گوشیتو از پنجره انداختی بیرون نه؟"

 :ش رو نشنیده گرفت و به کلبی اشاره کرداسپنس حرف

 ".کلبی این فین ُارایلیه"

 :فین لبخندی زد

 ".از دیدنت خوشحالم"



اولین باره اومده سانفرانسیسکو و به لطف من ِدیزی دوک پرتش کرد توی حوض. ما به غذا برای سوختگیری، "
 ".جبران کنمیخ برای آرنجش و برنج برای گوشیش نیاز داریم تا شاید اشتباهاتمو 

 :فین گفت

 ".سفارش طوالنی بود"

 :بعد گوشِی در حال لرزیدنش رو بیرون آورد تا پیامش رو بخونه

 ".هاه"

 :نگاه مسخره ای به اسپنس انداخت و ادامه داد

 ".خوب، آه اینجا یه درخواست نجات داریم"

 :اسپنس سرشو تکون داد

 "بذار حدس بزنم. ِال؟"

 :فین سر تکون داد

 ".تو رو نجات بدم می خواد"

 :کلبی سعی کرد از این حرف ناراحت نشه ولی موفق نبود، اسپنس خندید و گفت

 ".بهش بگو خودشو کنترل کنه"

 "به نظرت دیونم؟"

 :و گوشیشو توی جیبش گذاشت

 ".بعالوه هردومون می دونیم بعد از اتفاق هایی که به خاطر رسانه ها رخ داد نگرانیش منطقیه"

 .باال داد ولی چیزی نگفت اسپنس شونه ای

 :فین گفت

 ".غذا،یخ و برنج به زودی می رسن"

 .و توی قسمت پشتی غیبش زد

 :کلبی به اسپنس نگاه کرد

 "مطمئنی با ِال رابطه نداری؟"



 ".نه من با قضاوت نادرست رابطه دارم"

 :به طرف دیگه ی سالن اشاره کرد

 "بیلیارد بازی می کنه رو می بینی؟اون مردی که داره اون طرِف در خیلی حرفه ای "

  .کلبی برگشت و به مردی که روی میز بیلیارد خم شده بود تا ضربه اش رو بزنه نگاه کرد، فوق العاده جذاب بود

 :اسپنس گفت

اون آرِچر هانته. ِال مال اونه. ولی مهمتر از اون آرِچر صد در صد مال ِاله. هردوشون دیونه ان ولی با هم کنار "
 ".میان

 :دست کلبی رو بلند کرد و دوباره به آرنجش نگاه کرد

 ".هنوز داره ورم می کنه"

 .به آرومی بررسیش کرد

 ".نشکسته"

 "از کجا می دونی؟"

بیشتر امیدوار بود اینطور باشه تا اینکه در موردش اطالعات واقعی داشته باشه برای همین درست موقعی که 
 .فین برگشت دستشو کشید

سه به طرف اسپنس پرت کرد که روی هوا گرفتشون و اونی که برنج خام توش بود رو به طرف کلبی فین دو تا کی
 :گرفت و گفت

گوشیتو بذار توش و درشو ببند. برنج رطوبِت توی گوشیت رو خشک می کنه و اگه خوش شانس باشی چند "
 ".ساعت دیگه دوباره کار می کنه

  .لی هنوز شک داشتکلبی قبال در مورد این موضوع شنیده بود و

 :اسپنس به چشمهاش که گرم اما کنجکاو بودن نگاه کرد و پرسید

 "مشکلی هست؟"

 "فکر می کنی من آدم بدی هستم اگه از ته دلم امیدوار باشم که گوشیم برای همیشه نابود شده باشه؟"

 :اسپنس خنده ی تلخی کرد که بهش فهموند چقدر باهاش همدردی می کنه و گفت

 ".کسی که امروز گوشیش رو از پنجره پرت کرده بیرون حرف میزنی داری با"



 "پس... هردومون فانتزیمون اینه که گوشی نداشته باشیم؟"

لبخند اسپنس می گفت که اون در مورد چیزهای دیگه ای هم توی ذهنش فانتزی ساخته، دوباره بدن کلبی از 
 .انداخت درون لرزید. گوشیش رو توی کیسه گذاشت و بعد توی کیفش

 :اسپنس گفت

 ".بعدی"

 .و کیسه ی یخ رو روی آرنجش فشار داد. فین با یه دیس خیلی بزرِگ بال مرغ و کدوی کامال سرخ شده برگشت

  .کلبی با ناباوری به دیس و بعد اندام کامال متناسب اسپنس نگاه کرد

 :اسپنس شونه ای باال داد

 ".باشگاه برای همینه"

ق شدن حتی به سیب زمینی سرخ شده نگاه بکنه ولی شکمش به صدا دراومد و کلبی نمی تونست بدون چا
بهش یادآوری کرد بعد از بسته ی بادوم زمینِی توی هواپیما چیزی نخورده، شروع به خوردن کردن و یکی از 

 :سوالهایی که داشت می کشتش رو پرسید

 "می شه در مورد این ساختمون برام بگی؟"

 :اسپنس لبخند زد

العادست نه؟ اول حوض ساخته شده، ساختمون توی اواسط دهه ی اول قرن نوزدهم وقتی دره گاو هنوز فوق "
 ".پر از گاو بوده اطراف حوض ساخته شده

 "واااو واقعا؟"

تصور سانفرانسیسکو هر جوری غیر از شهِر فوق العاده ی تپه اِی منحصر به فرِد شلوغ اما در عین حال آروم و 
 .می رسید سخت بودعجیبی که به نظر 

 ".این ساختمون مجموعه ی مسکونِی یکی از بزرگترین خانواده های دامدار اون دوره ی ایالت بوده"

 "!این افسانه ی مزخرف کی به وجود اومده؟ همون که اگه آرزوی عشق واقعی کنی پیداش می کنی"

 :اسپنس هم ناراحت و هم خوشحال به نظر می رسید

ق همچین آرزویی کردن و خوش شانس بودن. بیشتر کسب و کارهای توی این یکم بعدش. چند تا احم"
 ".ساختمون افسانه رو همیشگی کردن چون تبلیغ خوبیه و باعث میشه مردم به اینجا بیان

 "!ولی تو باورش نداری"



 :فین برگشته بود و لیوان های نوشیدنیشونو پر می کرد و به جای اسپنس جواب داد

 ".ور کنه نداره برای همین وحشت کردهراهی جز اینکه با"

 .وقتی اسپنس نگاه خشکی بهش کرد لبخند زد

 :کلبی گفت

 ".توضیح بده"

 :فین با خوشحالی جواب داد

نه یکی بلکه هر سه ی ما عشق های زندگیمون رو مدیون اون حوضیم. به خاطر همین اسپنس ازش فاصله می "
 ".گیره

 "...چون"

 :و گفتبا دقت به اسپنس نگاه کرد 

 "اون نمی خواد خوشحال باشه؟..."

 .فین لبخند تمسخرآمیزی زد و رفت

 :اسپنس فقط گفت

 ".اون فکر می کنه خیلی بامزست"

 :از اون طرف سینی غذا با دقت به کلبی نگاه کرد

 "خوب به جز نوشتن برنامه ی سه هفته ای که اینجا می مونی چیه؟"

 ".یی که می خوام انجام بدم رو نوشتماستراحت، خوردن، گردش. لیستی از کارها"

 ".بذار ببینمش"

  ...کلبی مردد شد، آرزو کرد در موردش حرف نزده بود چون چند تا چیز واقعا خجالت آور توی لیستش بود

 ".نمی خندم"

 :چهره کلبی در هم شد

 ".باید بهم به طور مکتوب قول بدی"

 .دنِی کلبی رو برداشتاسپنس خودکاری از جیبش درآورد و دستماِل زیر نوشی



 ".من، اسپنسر بالدوین، با خلوص نیت قول میدم به لیست کارهایی که می خوای انجام بدی نخندم"

 :همونطور که می نوشت گفت و دستمال رو امضا کرد و به سمت کلبی هلش داد

 ".بیا. اینم قرارداد مکتوب"

 .ن یادداشت های مختلف زیادی بگردهکلبی کیفش رو باز کرد تا لیست رو پیدا کنه و مجبور شد بی

 :اسپنس با تعجب پرسید

 "چطور اون تو چیزی پیدا می کنی؟"

 :شونه باال انداخت

 ".کیفم وقتی تمیز و مرتبه ناراحت می شه"

باالخره لیستش رو پیدا کرد. هشت گزینه ی اول جاهایی بودن که می خواست توی سانفرانسیسکو ببینه. 
یاد گرفتن بود کاری که توی نیویورک نتونسته بود انجام بده و چیز خجالت آوری نبود. اما شماره ی ُنه رانندگی 

شماره ی ده خیلی خاص بود. خودکار رو برداشت تا قبل از اینکه لیست رو بهش بده خطش بزنه اما اسپنس 
 :دست روی دستش گذاشت و گفت

 ".قول دادم نخندم، یادته؟ من زیر قولم نمیزنم"

 "هیچ وقت؟"

 :برقی از خشم توی چشمهاش درخشید

 "...دیگه نه"

حرفش اینقدر جالب بود که اجازه داد لیست رو از بین انگشتهاش بیرون بکشه. دقیقا لحظه ای که به شماره ی 
 .ده رسید کلبی متوجه شد چون وقتی نگاهش با نگاه کلبی تالقی کرد سعی داشت با لبخندش مقابله کنه

 :اسپنس گفت

 ".ه رو از همه بیشتر دوست دارمشماره ی د"

 :با صدای بلند طوری که انگار کلبی نمی دونست خودش چی نوشته خوندش

یه رابطه ی پر شور و هیجاِن بی قید و بنِد کنار دیوار که باعث بشه اسمم یادم بره و هر وقت بهش فکر کنم "
کنار دیوار که باعث بشه اسمم یادم بره  زانوهام ضعف کنن ولی فقط یه رابطه ی پرشور و هیجاِن بی قید و بندِ 

 "...ی کوتاه مدت چون

 :مکثی کرد، احتماال به خاطر اینکه قبل از ادامه دادن خودشو کنترل کنه و بعد گفت



 ".وقت یا قدرت بدنِی تحمل اون سطح از فعالیت جنسی و رابطه رو ندارم..."

 .کلبی ناله ای کرد و چشمهاشو بست

 :اسپنس گفت

 ".جزئیات کامال با"

دستی روی فک ته ریش داره خوشمزه اش کشید تا لبخندی که کلبی می دونست داره در مقابلش مقاومت می 
 .کنه رو پنهان کنه

 :لیست رو از دستش بیرون کشید

 "!بهت که گفتم. ُگه"

 ".فکر می کردم فحش نمیدی"

 :آهی کشید و گفت

 ".ب نمی شهنمیدم. ولی این یکی از عملکردهای بدنه پس فحش حسا"

اما اسپنس اینطور فکر نمی کرد. سرشو عقب برد و خندید، اینقدر منظره ی خوبی بود که باعث شد کلبی هم 
 :خنده اش بگیره. بهش یادآوری کرد

 "!قول دادی نخندی"

به لیستت نمی خندم پس حساب نیست. مادربزرگ من وقتی می خواست فحش بده می گفت 'قارچ عنی!' "
 ".عالقش بوداین فحش مورد 

وقتی اسپنس شوخی می کرد یا کال هر وقت حرف میزد صداش نمادی از سکس بود و باعث شد کلبی روی 
 .صندلیش وول بخوره، دیگه احساس خجالت نمی کرد ولی حاال یه حس کامال جدید داشت

 .ترکیب ته ریش سکسی و عینِک اسپنس رو مقصر می دونست

 :گفت

 ".تونی بهترش کنیلیستت رو دوست دارم ولی می "

 :کلبی حس کرد یه سری از استخونهاش ذوب شدن. گفت

 ".فکر می کنم داری راجع به گزینه های شماره یک تا هشت حرف میزنی"

 .اسپنس فقط لبخند زد



 :خیلی خوب پس وانمود می کرد داره راجع به گزینه های یک تا هشت حرف میزنه. گفت

سانفرانسیسکو دید رو توی اینترنت سرچ کردم. اگه به گوگل نشه اعتماد یه سری از جاهای دیدنی که باید توی "
 "کرد به کی می شه؟

 ".گوگل همیشه بهترین راه تحقیق نیست"

 :پرسید

 "جدی؟"

یکم نسبت به این موضوع حس تدافعی داشت چون شماره ی ده هنوز توی گوشش زنگ میزد و خوب چون یه 
کارش تحقیق بود. دنیای دیونه واری که توی "تب طوفان" سری  جورایی غرورش جریحه دار شده بود. اون

نوشته شده بود رو با زندگی مقابل کامپیوترش ساخته بود.  " CE CROWN" داستانی که توسط ضمیر متغیرش
 :گفت

 ".بهم بگو بهترین راه تحقیق چیه"

رسی و شهرو بوسیله اونها تجربه نباید به خودت سختی بدی. می تونی از آدم هایی که اینجا زندگی می کنند بپ"
 ".کنی

 :کلبی اشاره کرد

 ".ولی من آدم های که اینجا زندگی می کنند رو نمی شناسم"

 "نمی شناسی؟"

یه تیکه کدوی سرخ شده رو توی سس مایونز زد و بعد توی دهنش گذاشت. وقتی جویید و قورتش داد بهش 
 :لبخند زد و گفت

 ".کتاب بازممنو می شناسی درسته؟ من مثل یه "

حرفش باعث شد کلبی بخنده. اسپنس بالدوین خوش تیپ، باهوش و بامزه بود و سلیقه اش توی انتخاب 
دوست و غذا خیلی خوب بود اما مثل یه کتاب باز نبود،به هیچ وجه اینطور نبود! توی تصورات کلبی اون آدم 

 .وحشو آزار می دادنخوبی بود،خیلی خوب ولی توی چشمهاش رازهایی داشت، رازهایی که ر

 ...و البته خودش هم همینطور بود

 :اسپنس گفت

 ".من می تونم همه چیز رو در مورد این شهر بهت بگم"



 "مثال چی؟"

 ".مثال این شهر با مساحت هفت مایل در هفت مایل روی یه شبه جزیره با چهل و سه تپه قرار داره"

 ".وااو، حق با توئه. من اینو نمی دونستم"

نوِم ِاستاین معلم کالس چهارمم خوشم می اومد. همه ی حقایق جغرافیایی که می گفت رو حفظ می کردم از خا"
 ".تا خوشحالش کنم

 .کلبی خندید

 :اسپنس پرسید

 "بهتر شدی؟"

 :کلبی پایین رو نگاه کرد و کوهی از استخون های جوجه توی بشقابش دید و مجبور شد بخنده

 ".از گرسنگی ضعف کرده بودم"

اسپنس کدوهارو به سمتش ُهل داد و کلبی با تردید لبش رو به دندون گرفت. از یه طرف سیر شده بود از طرف 
 :دیگه کدوها فوق العاده به نظر می رسیدن. نفسشو بیرون داد و یکی خورد

 "!اووووه خدای من"

 "آره؟"

 ".ششششش"

.. وقتی باالخره به پشتی صندلیش تکیه در حالیکه اسپنس بهش می خندید یکی دیگه خورد و بعد یکی دیگه.
 :داد اسپنس داشت بهش لبخند میزد. پرسید

 "چیه؟"

 ".خوشگلی"

چون موهاشو صاف نکرده و آرایشش رو هم تجدید نکرده بود و می دونست االن چه شکلیه جلوی وول 
 .خوردنش روی صندلی مقاومت کرد

 .خسته بود

 .درمونده بود

 .بیش از حد کار کرده بود



 .استرس داشت

 .و اصال خوشگل نبود

 ".به خاطر غذا ممنون و همینطور یخ و برنج"

 :از روی صندلی بلند شد و ادامه داد

 ".ولی من باید برم"

 "کجا؟"

 ...باید می رفت تا به زندگیش سروسامون بده

 ".باید برم جایی برای موندن پیدا کنم"

 "نظرت در مورد اینجا چیه؟"

 

 فصل پنجم

 زاده::حروم زادهکمون #

 .کلبی تازه یه قلپ آب خورده بود که اسپنس این حرفو زد

 "...نظرت در مورد اینجا چیه"

در نتیجه آب پرید توی گلوش و خفه شد طوری که تقریبا آب از دماغش بیرون زد. برای کسانی که می 
 .وز باشهشناختنش این حرف اصال تعجب برانگیز نبود ولی اون اینجا واقعا سعی داشت مرم

 !!صدایی توی سرش گفت: و جذاب! قبول کن دوست داری اسپنس فکر کنه تو مرموز و جذابی

 .اسپنس دستمالی بهش داد

 :کلبی در حالیکه خودشو تمیز می کرد گفت

 "...متاسفم ولی نمی تونم پیش تو بمونم. من"

 :سرشو تکون داد

کریسمس اینجا می مونم به همین دلیل واقعا قصد من عالقه ای به هیچ نوع رابطه ای ندارم. فقط تا عید "
 "...ندارم چیزی رو شروع کنم. منظورم این نیست که تو... خوب تو واقعا خوش تیپی ولی



 :اسپنس با شیطنت و تفریح گفت

 ".یه آپارتمان کوچیِک مبله توی طبقه ی سوم هست که خالیه. ِال کلیدش رو میاره تا بهت نشونش بده"

 ".اوه"

صورتش آتیش گرفته. واااو اون یه احمق بود. توی روابط اجتماعی بی عرضه و احمق بود و همین  حس کرد
یکی دیگه از دالیلش توی لیست طوالنِی دلیل هاش برای فرار یک ماهش بود. هیچ مهارتی توی کنترل اینجور 

ای وجود داشت؟ یه  موقعیت ها نداشت. اون یه جی پی ِاس برای زندگیش نیاز داشت. اصال همچین برنامه
 .نفر باید خیلی زود اختراعش می کرد

 :حاال اسپنس خیلی واضح داشت لبخند میزد

 "حمله ی عصبیت تموم شد؟"

 :کلبی نفسش رو بیرون داد و گفت

 ".آره"

 :برای هردوشون سری تکون داد و گفت

 ".تحمیل کنم و با اینکه لطف کردی و از ِال خواستی برام جا پیدا کنه ولی نمی خوام خودمو"

 ".تحمیلی در کار نیست. آپارتمان خالیه"

 .کلبی لب پایینش رو به دندون گرفت و بهش نگاه کرد

 :اسپنس لبخند زد

 ".وقتی خالیه غم انگیزه"

کلبی زیر خنده زد و اینقدر حس غریبی داشت که بیشتر خندید. با خودش فکر کرد شاید امروز، حتی با شروع 
 .اتفاق بیفتهنامالیمش قرار بوده 

 :شاید اینجا بودن، درست همینجا، دقیقا چیزیه که برای برگشتن به مسیرش نیاز داره. پرسید

 ″چرا به یه آدم کامال غریبه کمک می کنی؟″

 ″!ما غریبه نیستیم. با هم توی حوض شنا کردیم″

 :درست همون لحظه ای که فین برگشته بود تا نوشیدنی هاشونو دوباره پر کنه گفت

 ″.لی من حتی نمی دونم برای گذران زندگیت چیکار می کنیو″



  .بود بدونه اون این سوالو چطور جواب میده فین نگاهی به اسپنس انداخت انگار واقعا کنجکاو

 .اسپنس جوابی نداد

 :کلبی فین رو امتحان کرد

 ″می تونی بهم بگی چرا دوستت اینقدر در مورد شغلش مرموزه؟″

 ″.نه نمی تونم″

 .با لحن مالیم و مودبانه ای این حرف رو زدولی 

 :دوباره به اسپنس نگاه کرد

 ″نظرت چیه بیست سؤالی بازی کنیم؟″

 :با خوشرویی گفت

 ″.البته″

 ″اگه نزدیک شدم تایید می کنی؟″

 .اسپنس فقط لبخند زد

 ″.اهمیتی نداره چون من خیلی راحت می تونم تشخیص بدم که داری دروغ می گی″

 :از خودش درآورد و رو به کلبی گفتفین صدایی 

 ″. ...ازت خوشم میاد. خیلی خوشم میاد. به خاطر همین حس می کنم باید اینو بهت بگم″

 :بعد انگار که می خواد یه راز مهم حکومتی رو بهش بگه به طرفش خم شد

ی ما خیلی جدی بازی می دو ماه یکبار توی زیر زمین یه بازی پوکر داریم که خیلی رقابتیه و با اینکه بچه ها″
 ″.کنند این آقای پوکر فیس تقریبا هیچ وقت نمی بازه

 :اسپنس خیلی راحت گفت

 ″.تا قبل از اینکه بذارن من هم بازی کنم ِال هر بار می برد. حاال اجازه نداریم دوتاییمون توی یه شب بازی کنیم″

 ″.چون هر دوتون عوضی و احمق هستین″

 ″.نکنزیاد هی پیاز داغشو ″

 ″.من اغراق نمی کنم″



 .و بعد رفت تا به بقیه ی مشتری ها برسه

کلبی به اسپنس که کامال خونسرد و راحت به نظر می رسید نگاه کرد، اصال عصبانی یا اهل رقابت به نظر نمی 
 :رسید.گفت

 ″کنی؟ خوب پس پوکر بازی می کنی که یعنی اهل هیجانی. دیگه چی؟ ورزش خطرناک دیگه ای هم بازی می″

 ″.آره گاهی با ِال مخالفت می کنم″

 :کلبی خندید

 ″دوست نداری ببازی؟″

 :اسپنس با فروتنی گفت

 ″.چون هیچ وقت نمی بازم نمی دونم″

 .اوه خدای من

 ″تو یه وکیلی؟″

 :نوبت اون بود که بخنده

 ″.نه″

روی کف دستهاش که به نگاه کرد. برشون گردوند و انگشتش رو بهشون دستهاشو توی دستهای خودش گرفت و
 .خاطر کار کردن ضخیم شده بودن کشید

 ″یه سازنده هستی؟″

 :اسپنس برای لحظه ای طوالنی بهش خیره شد

 ″.نه ولی تو داری گرمتر می شی″

نفسشو بیرون داد و لباس های اسپنس رو بررسی کرد. جین سکسی، پیراهن دکمه دار مشکِی اندامِی ظاهرا 
اعث می شد دلش بخواد لمسش کنه و یه تیشرت با طرح معادالت ریاضی یا شاید گرون که جنس پارچه اش ب

  .هم فیزیک پوشیده بود

 ″استاد دانشگاهی؟″

 ″.نه″



عینک آفتابی خلبانی مارک اوکلی رو روی سرش گذاشته بود و عینک معمولیش روی صورتش قرار داشت که 
وز به کوتاهی نیاز داشت ولی واضح بود کوتاهی باعث شد کلبی لبخند بزنه. موهاش به هم ریخته بود و هن

  .قبلیش عالی بوده

 ″کار می کنی درسته؟″

 :دوباره چیزی توی چشمهای اسپنس درخشید

 ″.صد در صد″

 :فین همونطور که رد می شد گفت

 ″.در واقع تمام مدت″

 :پرسید

 ″ستاره ی فیلم های پورنی؟″

 :اسپنس لبخند دندون نمایی زد

 ″.شناختیمآه خدایا ″

 :کلبی مجبور شد بخنده

 ″.آدم سختی هستی″

 :ِال گفت

 ″.یه چیزی بگو که ندونیم″

 .روی صندلی کنار اسپنس نشستو 

 :و کلیدی بهش داد

 ".کلید یدکی آپارتمان طبقه سوم"

ربطی به نظر کلبی اینکه ِال کلید رو به اسپنس داد عجیب بود. اگه ِال مدیر ساختمون بود اجاره به اسپنس چه 
 داشت؟

 :اسپنس گفت

 ".بریم آپارتمان رو ببینیم"

 .ایستاد و مقداری پول روی میز انداخت



 :کلبی گفت

 ".اوه"

 :و کیفش رو باز کرد، یه سری کاغذ رو کنار زد تا کیف پولش رو پیدا کنه

 "...اجازه بده"

 :اسپنس دست بزرگ و گرمش رو روی دستش گذاشت

 ".من حساب کردم"

 ".یه عادتی دارمممنونم ولی من "

 :به چشمهاش نگاه کرد و ادامه داد

 "...اجازه نمیدم مردها پول غذامو حساب کنن چون بعدش"

حرفشو قطع کرد و سرشو تکون داد. چون بعدش فکر می کردن اون بهشون بدهکاره. شاید فقط جکسون 
هوشیارش کرده بود و قصد داشت اینطور بود اما یادآوری اینکه چقدر در مورد رفتار اون اشتباه قضاوت کرده 

 .روی تصمیمش بمونه

 :اسپنس اصرار کرد

 "چون بعدش...؟"

 ".من دوست ندارم بدهکار کسی باشم"

خیلی خوب، از اونجایی که قراره چند هفته ای اینجا باشی دفعه ی بعد که بال مرغ و کدو خوردیم تو پولش رو "
 "حساب کن نظرت چیه؟ می تونی این کارو بکنی؟

موردش فکر کرد. حتما توی اقامت سه هفته ایش می تونست اینجا پیداش کنه و حداقل با یه بار مهمونش در 
 :کردن لطفش رو جبران کنه، جواب داد

 ".فکر کنم آره"

  .اسپنس بهش لبخند زد

زیبا  ِال درحالیکه کفش هاش تق تق صدا می دادن با قیافه ای عصبی جلوتر راه افتاد، وقتی توی حیاط که خیلی
و جذاب بود به سمت ساختمون برمی گشتند کلبی بی صبرانه منتظر این بود که لپ تاپش رو برداره و روی یکی 

 .از نیمکت های فرفوژه بشینه و بنویسه، فکری که باعث شد قلبش به تپش بیفته

 .دلش می خواست بنویسه!! این نشونه ی خوبی بود



 :دادِال درست جلوی در توی طبقه ی سوم هشدار 

 ".تک اتاقه پس کوچیکه"

 ".مشکلی نیست خیلی ممنونم"

 :قبل از اینکه ال بتونه درو باز کنه پیرزنی سرشو از در آپارتمان روبرویی بیرون آورد و گفت

 "چه خبره؟"

 :ال براش دست تکون داد

 ".سالم خانوم وینزلو. داریم آپارتمان رو به یه مستاجر احتمالی نشون می دیم همین"

 :وینزلو دستشو روی گوشش گذاشت و گفت خانوم

 "چی؟"

 :ال صداشو باال برد

 ".احتماال صاحب یه همسایه ی جدید بشی"

 "دیگه وقتش بود. جوونل خوشتیپیه؟"

 "...خوب"

 .به نظر می رسید ِال سعی داره جلوی لبخندشو بگیره

 :خانوم وینزلو ادامه داد

با موهای نقره ای جذاب هم به همون اندازه خوبه. اگه توانایی اگه جوون نیست اشکال نداره. یه مرد میانسال "
 ".الزم رو داشته باشه سن زیاد مهم نیست

 :بعد از باال تا پایین به اسپنس نگاه کرد

 ".تویی اسپنسی؟ چون می تونم کامال از پس تو بربیام"

 :اسپنس مودبانه لبخند زد

 "اینطور فکر می کنی؟"

 :فتخانوم وینزلو با اطمینان گ

 ".مطمئنم همینطوره"



 .و بعد سکسکه ای کرد که بوی ویسکی ازش به مشام می رسید و همه چیزو خراب کرد

 :اسپنس ناراحت به نظر می رسید

 "یادته در مورد الکل چی گفتیم؟"

 :خانوم وینزلو با لبخند شادی گفت

 ".کار اشتباهی نمی کنم آره. مشروب باعث هرچیزی می شه جز تصمیم های خوب. نگران نباش من هیچوقت"

 :ال پوفی کشید و درو باز کرد

 ".مراقب خودت باش خانوم وینزلو"

 :وقتی وارد شدن و در بسته شد ال برای اسپنس سری تکون داد و گفت

 ".نباید تشویقش می کردی"

 ".اون هنوز عزاداره"

اگه نمی دونستم تو شراب 'َجک'  می دونم و اینو هم می دونم که تو براش غذا میاری و ازش مراقبت می کنی و"
 ".رو براش خریدی می گفتم فوق العاده ای

 ".این شرابیه که شوهرش می نوشیده. اون شرایط سختی داره به خاطر همین یه چیزهایی براش میارم"

خیلی خوب پس این مرِد مرموز آدمهارو از توی حوض و پیرزن ها رو از غم و اندوه نجات میداد. اون زیادی 
به نظر می رسید که با توجه به تجربه ی کلبی معنیش این بود که نباید بهش اعتماد کنه. باید وقتی با اون  خوب

  .چشمهایی که به طور شگفت آوری صاف و ساده بودن نگاش می کرد اینو یادش می موند

چوبیش زیبا بودن. تخت  این فکرو کنار زد و به آپارتمان نگاه کرد. کوچیک اما... راحت و دنج بود. مبلماِن کمِ 
کامال نو به نظر می رسید و مالفه های با کیفیت و یه جفت بالش نرم روی تشک قرار داشتن، یه پیشخون 

آشپزخونه رو از نشیمن جدا کرده بود و یه آسانسور کوچولوی مخصوص حمل وسیله و غذا اونجا وجود داشت 
 ...که مجذوبش کرده بود و

  .یه گربه ی سیاه

 :فتاسپنس گ

 ".این همون گربه ایه که باعث شد ِدیزی دوک با کلبی برخورد کنه. حتما از پله های اضطراری باال اومده"

 :به سمت پنجره ی باِز آشپزخونه رفت تا چکش کنه و پرسید

 "ال می دونی مال کیه؟"



 ".نه تا حاال ندیدمش"

 " ...من می گیرمش و می برمش بیرون"

 .گربه رو بغل کرده حرفش رو قطع کردوقتی برگشت و دید کلبی 

 :کلبی حیوون بیچاره رو بغل کرد و گفت

 ".ماده است و خیلی الغر اندام و نزاره فکر می کنم نوجون باشه"

 :ال سرشو تکون داد

 "...نگران نباش. مسئولیتش با تو نیست"

 :کلبی گفت

 ".اوه، خیلی خوشحال میشم که با من اینجا بمونه"

 .وز گربه رو بغل کرده بود به سمت دیگه ی آپارتمان رفتو همونطور که هن

 .آپارتمانش

از پنجره بیرونو نگاه کرد و به منظره خیره شد. خدایا منظره عالی بود دیگه نمی تونست صبر کنه تا بره اون 
 بیرون و همونطور که مردم رد می شن به مکالمه هاشون گوش بده و اجازه بده همونطور که می نویسه شعله

 .های تصوراتش روشن بشن

 .اینقدر دردناک بود که برای پنهان کردن حقیقِت سوختِن چشمهاش از آرامش صورتش رو به بدن گربه مالوند

  .اون واقعا کار درستی انجام داده بود که به اینجا اومده بود

 :ِال پرسید

 "خوب چی فکر می کنی؟"

 ".شوخی می کنی؟ عاشقشم. اجاره اش می کنم"

 .نگاهی به حمام انداختکلبی 

  .تصویر خودش و گربه ی سیاه رو توی آینه دید و لبخند زد

گربه بهش خیره شد، نگاهش غیردوستانه نبود ولی کامال هم آماده نبود که باهاش دوست بشه. کلبی بهش 
 :گفت

 ".اشکال نداره. از من خوشت میاد"



  .ایستادبرگشت تا از حمام خارج بشه ولی وقتی صدای ال رو شنید 

 ".اون حتی نپرسید چقدر"

 :اسپنس پرسید

 "خوب؟"

 "خوب فکر نمی کنی این... عجیبه؟"

 :کلبی و گربه وارد اتاق شدن و رو به ال پرسید

 "چقدر؟"

 :ِال چهره اش کامالً در هم شد

 ".خیلی خوب شاید من زیادی سعی دارم محافظه کارانه رفتار کنم"

 :کلبی گفت

 "همینطورم. پس واقعًا...چقدر؟ و می خواید یه فرم درخواست پر کنم؟متوجهم. من هم "

 ".بله"

 :ال فرمی از توی کیفش بیرون آورد و قیمت رو گفت. کلبی سر تکون داد

 ".من اینو پر می کنم و همراه با پول اجاره ی یک ماه فورًا برات میارمش"

 :ِال گفت

و بکنی و الزم نیست پول نقد بدی. می تونی اینترنتی یا با چک االن دیگه دیر وقته می تونی فردا صبح این کار"
 ".پرداختش کنی

 .کلبی هنوز آماده نبود که دنیاش ردیابیش کنه. با خودش پول نقد آورده بود

 "پول نقد ایرادی داره؟"

 :ال نگاهی به اسپنس انداخت، آهی کشید و سری تکون داد

 ".مشکلی نیست"

 

 



 فصل شش

 ....مادر ژنده::مادر#

کلبی به رختخوابش رفت. گربه سیاه چندباری رفته و اومده بود. کلبی نگرانش بود و پنجره ی آشپزخونه رو در 
حدی باز گذاشته بود که اگه به پناهگاهی نیاز داشت  داخل بشه. بعد توی تاریکی روی تخت دراز کشید و به 

 .خوب، وحشتناک خوبروز دیوانه واری که گذرونده بود فکر کرد. دیوانه وار اما 

اما به این خاطر بود که هنوز به گوشیش نگاه نکرده بود. با یادآوریش از تخت بیرون اومد و کیسه ی برنج رو از 
  .کیفش درآورد. گوشیش رو بیرون کشید و روشنش کرد

جانین  اعالن ها شروع به پر کردن صفحه اش کردن. اول با یه پیام گروهی برای دستیارش ِتِریسی و ناشرش
 .شروع کرد

 :ِتریسی

 .سالم ویراستار می خواد تاریخ تحویِل پیش بینی شده برای نسخه خطی رو بدونه

 :جانین

هی صبر کن خانوم. اول من می خوام تاریخ تحویل پیش بینی شده ی کلبی برای مقاله ها و وبالگ هایی که 
 .قرار بود به عنوان تبلیغ براشون بنویسه رو بدونم

 :تریسی

کردی تا خودتو  . کلبی من به ویراستار نگفتم از خونه فرارپشیمونم نکن از اینکه توی این گروه َاِدت کردم جانین
پیدا کنی چون نمی خواستم بَهمنی از وحشت راه بندازم. چرا بقیه باید استرس بگیرن وقتی من به جای 

 همشون استرس دارم؟

 :تریسی

 .ل گرمی و یه مرد جذاِب کلبه نشین داره برات نوشیدنی می ریزهپی نوشت: حداقل بهم بگو توی یه ساح

 :جانین

اوه استرس داری، نه تریس؟ فکر می کنی من چه حالی دارم؟ کلبی هیچ کدوم از کارهای توی لیستس رو انجام 
نداده! گوش کن کلبی، من می فهمم تو به دور شدن احتیاج داشتی. خیلی خوب اما حداقل ایمیل لعنتیت رو 

 .چک کن و مقاله ها و پست هایی که من نیاز دارم رو زودتر برام بفرست

 .پی نوشت:دلم برات تنگ شده ولی اگه ایمیلت رو چک کنی بیشتر دلم برات تنگ میشه



 :کلبی جواب داد

 .همه چیز رو به زودی براتون می فرستم، البته سعی نکنید به زودی رو تفسیر کنید

مثل یه بچه خوابید، حداقل تا نزدیکی ساعت دو نصفه شب وقتی چیزی  بعد گوشیش رو سایلنت کرد و 
 .تختش رو تکون داد

 .با هینی صاف روی تخت نشست و با گربه ی سیاه رو در رو شد

 ".میو"

 :کلبی گفت

 ".تو به مقررات عبور و مرور نیاز داری"

 .چشمهاشو بستگربه به طور مبهمی سه بار دور خوش چرخید و بعد پرید روی پای کلبی و 

 کلبی با این قضیه مشکلی نداشت، به هر حال پاهاش سردشون بود. دراز کشید و خوابید. وقتی نور خورشید از
 .پنجره به داخل تابید بیدار شد

 "واااو"

 :با تعجب به گربه گفت

 ".به جز وقتی تو اومدی یه شب خواب کامل داشتم. این یه معجزه است"

 .ید انگار که کار اون بودهگربه خوشحال به نظر می رس

گوشیش رو برداشت، از برادرهاش پیام داشت که فعالً ندیده گرفتشون. همینطور پیام های جکسون رو. از 
 :دیدن پیام مادرش تعجب کرد و گفت

 ".واااو"

کلبی براش یه گوشی آیفون ِپالس گرفته بود که به جای تماس های همیشگیش به راحتی پیام بفرسته. و تا 
  .ال مادرش از این کار امتناع کرده بودحا

 !احتماالً تا االن

 :مامان

 .، بفرستش سیری، حالت خوش نیست پیامو برای کلبی بفرست3. بفرستش سیریدوستت دارم همین

                                                           

 .هست آیفون های گوشی توی دانا راهنمای و هوشمند شخصی دستیار یه عنوان به که کاربردی افزار .نرم3



کلبی خندید و یه من هم دوستت دارم براش فرستاد. درست همون لحظه صورت یه گربه ی سیاه درست جلوی 
 :چشمهای طالیی خیلی جدیصورتش قرار گرفت با 

 "میو"

 "بذار حدس بزنم، گرسنته؟"

 چشمهای گربه گفتن شوخی میکنی؟

کلبی بلند شد و کاسه های آب و غذای گربه رو که دیشب وقتی برای خودش از مغازه یه سری وسیله می خرید، 
 :خریده بود رو بهش نشون داد و ازش پرسید

 ".حس رو دارم احساس سیندرال بودن می کنی؟ چون من این"

 ".میو"

 :کلبی لبخند زد

 ".شاید سینِدر صدات کنم، مخفف سیندرال"

گربه با یه صدای آروم تایید کرد و شروع به خوردن کرد. احتماالً اون هم به اندازه ی کلبی احساس راحتی و 
 .خونه بودن می کرد

 .نه نفس عمیقی کشیدکلبی دوش گرفت و لباس پوشید و قبل از اینکه پیام های دوقلوها رو بخو

ِکنت کلیدهای ماشینش رو داخل ماشین در حال حرکت جا گذاشته بود و درش رو قفل کرده بود، اون هم توی 
 .کوالک

 .شوکه شد

 .ِکرت به خاطر الس زدن با دختِر رئیِس ساندویچ فروشی که توش کار می کرد اخراج شده بود

  ".مادر ژنده"

ه ای که فکر می کرد داره میاد سراغش، شدن گوشیش رو کنار گذاشت. فرم به جای جواب دادن یا تسلیِم سکت
 :اجاره ای که ِال بهش داده بود رو پر کرد. از گربه پرسید

 "اسم تورو به عنوان هم خونه ام بنویسم؟"

 .سیندر به پشت روی کف چوبِی سفت زیر نور آفتاب دراز کشید و چشم هاشو بست

نصف شب با صدای فوق العاده بلند آهنگ رپ گوش نمیدی یا درخواست پول نمی  اینو بله به حساب میارم. تو"
 "کنی، درسته؟



 ".میو"

 ".خوبه"

پنج دقیقه بعد کلبی فرم و پول اجاره اش رو به دفتر ِال توی طبقه دوم آورد. ِال توی دفترش تنها نبود. دو نفر 
 .وردندیگه پیشش بودن و همشون داشتن مافین های کافی شاپ رو می خ

 :ِال به عنوان معرفی گفت

 ".ویال صاحب مغازه ی حیوون خونگیه"

 :به دوستش که سمت راستش بود اشاره کرد و گفت

 ".و کایلی توی مغازه مبلمان فروشِی چوب های بازیافت شده کار می کنه"

 :کایلی در حالیکه رو به جمع سوال همیشگی رو می پرسید یه مافین به کلبی تعارف کرد

 "طور باید رو فرم بمونم وقتی بهترین قسمت زندگی غذاست؟چه "

 :ِال گفت

 ".می تونی ورزش کنی"

 :کایلی گفت

 ".ورزش می کنم. ورزِش قلبم خرید آنالینه"

 "!خیلی بچه ای"

 :کایلی خندید

من بالغم ولی نه بالِغ بالغ. منظورم اینه که من صورت حساب هامو پرداخت می کنم ولی هنوز هم مجبورم "
 ".خودمو بچلونم تا به همه چی برسم

 :ویال گفت

 "عزیزم همه مون همینطوریم"

 :بعد مافینی خورد و انگشت هاشو لیس زد

 ".اوم. اگه همین االن کشته بشم طرح گچیم مثل یه دایره میشه. کین نمی تونه دست هاشو دورم حلقه کنه"

ه رژیم نیویورکش می تونه با رژیم مافین ها جزء رژیم غذایی کلبی هم نبودن ولی به خودش گفت ک
 :سانفرانسیسکوش فرق داشته باشه. اولین گازش از مافین زغال اخته باعث شد ناله ای از دهنش خارج بشه



 ".بهم بگین این یه نوع دسر میوه ای به حساب میاد"

 :ویال در حالیکه خیلی مشتاق به نظر می رسید گفت

 ".کنیم بعدًا بریم باشگاه و یه کم ورزششاید "

 :کایلی سرش رو تکون داد و گفت

مغزم کلمه ورزش رو به طور اتوماتیک با کاپ کیک عوض کرده و همه مون می دونیم وقتی خامه روی کاپ "
 ".کیک رو لیس بزنیم میشه همون مافین که همون طور که کلبی گفت تقریبًا یه دسر میوه ایه

 .ین دیگه خوردنبا در نظر گرفتن این موضوع همه شون چند تا ماف

 :ویال به کلبی گفت

گوش کن، من واقعًا به خاطر کاری که ِدیزی دوک دیروز باهات کرد متأسفم. اون واقعًا دختر خوبیه ولی اون "
 ".گربه ی ولگرد دشمنشه

 :کلبی گفت

 ".اون دیگه یه گربه ی ولگرد نیست. االن که ما داریم حرف می زنیم اون روی تخت من خوابه"

 :پرسیدویال 

 ".تونستی بگیریش؟ من چند هفته است دارم تالش می کنم. می خواستم براش یه خونه پیدا کنم"

 :کلبی گفت

 ".من نگرفتمش. اون منو گرفت"

 :یه مافین دیگه برداشت

 ".خب، کی این کوچولوهای بهشتی رو درست می کنه؟ می خوام جلوش تعظیم کنم"

 :کایلی گفت

 ".دوست پسر داره. اگه دوباره سینگل بشه، همه مون توی لیست انتظارشیمتینا، و اون در حال حاضر "

  .همه شون به آخرین مافین خیره شدن

 :کایلی پیشنهاد داد

 "چطوره چهار تیکه اش کنیم؟"



 .ِال یه چاقوی جیبی آورد

 :کایلی پرسید

 "این دیگه چیه؟"

 :ِال گفت

بشه یه مافین رو به چهار قسمت تقسیم کنم. و اینقدر من همیشه یه چاقو همراهمه. می دونم که شاید الزم "
شوکه نگاهم نکن. خودتم وسایل خطرناک حمل می کنی. دیروز دیدم یه جوری از یه اره ی بزرگ استفاده می 

 ".کردی انگار چیز مهمی نیست

 :کایلی گفت

بندم توی شرایط اضطراری  آره ولی اون برای کارم بود. هرچند در مورد تقسیم یه مافین حق با توئه. شرط می"
 ".من هم می تونم با اره این کارو بکنم

 :ِال با دقت مافینش رو تقسیم کرد. از کلبی پرسید

 "آرنجت چطوره؟"

 ".خوبه"

 .اون موقعی که میانجی گری دعواهای برادرهاش رو می کرد خیلی بدتر از این زخمی شده بود

 ".بازم ممنون که دیروز اینقدر خوب مراقبم بودی"

 ".همش کار اسپنس بود"

 :کلبی گفت

 ".اون هم عالی بود"

 :ویال گفت

اون همیشه عالیه. اون یکی از آدم های خوب روزگاره، باهوش، فوق العاده جذاب و سکسی و خودش هم اصالً "
 ".خبر نداره

 .ِال سرشو تکون داد

 :ویال گفت

 "!چیه؟ دوست پسر دارم، نمردم که"



 :کلبی پرسید

 "می کنه؟اسپنس چکار "

 :ِال لبخند کوچیکی زد

 ".کارهای زیادی"

 "مثالً؟"

 ".مثالً خیلی کارها"

کایلی و ویال مکالمه ی بین اونها رو طوری دنبال می کردن انگار مسابقه ی تنیسه و همزمان تیکه های 
 .مافینشون رو توی دهن گذاشتن

 :کلبی به سمتشون چرخید

 "عمدًا داره مرموز بازی درمیاره؟"

 :پرید توی گلوی  کایلی، ویال قبل از اینکه جواب بده روی کمر کایلی زد مافین

 ".رازی در کار نیست"

 :کلبی پرسید

 "پس شغلش چیه؟"

 :ویال گفت

 "!ما به دالیلی سعی داریم یکم از اسپنس محافظت کنیم"

 :کلبی به آرومی گفت

 ".به نظر می رسه اون می تونه از خودش محافظت کنه"

 :ویال گفت

ه البته که می تونه. فقط چند هفته پیش کایلی آخر وقت تنهایی اینجا گیر افتاده بود و چند نفر می خواستن او"
 "...اذیتش کنن و اسپنس

 :ِال با هشدار گفت

 "!ویال"



 :ویال پرسید

 "...چیه؟ اون"

 :چند تا حرکت کاراته انجام داد و با لبخند ایستاد و ادامه داد

 ".حسابشونو رسیدمثل یه قهرماِن عینکی "

کلبی به راحتی می تونست تصور کنه که اسپنس برای کمک به یه دوست وارد همچین ماجرایی بشه. ولی تصور 
 .اسپنس در حال استفاده از قدرت بدنی باعث شد به طرز مسخره ای عین دخترهای نوجون دلش بلرزه

ن شب رو به طور وحشتناکی براش کایلی خودشو بغل کرده بود، ویال وقتی متوجه شد خاطرات واضح او
 :یادآوری کرده لبخندش محو شد. کایلی رو محکم بغل کرد و گفت

 "...متاسفم. من نباید"

 :کایلی لبخند کوچیکی زد

 ".نه اشکالی نداره. اسپنس اون شب قهرمان من بود و تمام مدت عینکش از روی چشمش نیفتاد"

که تراشه های چوب روش بود. کلبی متوجه شد توی یکی از  اون یه پیش بند مخصوِص کار سنگین پوشیده بود
 .جیب های بزرگ پیش بندش یه حیون عروسکیه. یه بولداگ فرانسوی خیلی کوچولو

 .اما بعد تکون خورد. واقعی بود و کلبی با خوشحالی خندید چون سگ کوچیکتر از سینِدر بود

 :کایلی گفت

 ".اسمش وینِی. خیلی دوست داشتنیه"

 .دادش، سگ و کلبی بهم نگاه کردن به کلبی

سر وینی به اندازه ی بقیه بدنش بود و چشمهای قهوه ای تیره ی پر احساِس خیلی بزرگش دل کلبی رو آب 
 :کردن. گفت

 ".اوه خدای من"

 :سگ رو بغل کرد و گفت

 "چه طور می تونی به جز اینکه تمام روز به این عشق بورزی کار دیگه ای بکنی؟"

 :زد کایلی لبخند



به خاطر همینه که عمالً توی جیبم زندگی می کنه... خب البته به جز وقتایی که دارم با اره ی میزهای بزرگ یا "
رنده ِکش یا هرچیز خطرناک دیگه ای مثل اینها کار می کنم. چون سوء تغذیه داشت کوچیکه ولی فکر می کنم 

 ".هنوز در حال رشده

 :کلبی گفت

 ".ه مثل این نیاز دارم که بذارم توی جیبم. کار من هیچ خطری ندارهمن هم یه کوچولوی با مز"

 :ال پرسید

 "کارت چی بود؟"

 :کلبی به چشمهای ال نگاه کرد. دوستانه و در عین حال برنده مثل تیغ

 ".من نویسنده ام"

 :کایلی گفت

 "اوه چه جالب. چی می نویسی؟"

 :ال پرسید

 "امرار معاش چی کار می کنی؟آره و وقتی داری داستان می نویسی برای "

باز هم لحنش غیر دوستانه نبود. این زن قطعًا اهل پیش داوری بود. کلبی در حالی که هنوز وینِی دوست 
 :داشتنی رو بغل کرده بود به کایلی گفت

 ".من داستان های تخیلی برای نوجوون ها می نویسم"

 :بعد رو به ال گفت

ان های کوتاه می نویسم. پیش خدمتی می کنم، خرده فروشی می کنم، و کارهای دیگه ای هم می کنم. داست"
 ".هر کاری که سر راهم قرار بگیره

باز هم بیشتر مثل نگفتن بود تا دروغ گفتن چون همه ی این کارها رو انجام داده بود فقط نه از وقتی که 
 .پرداخِت حق امتیازش شروع شده بود

 :کایلی گفت

 ".ده برای نوشتن شدی. این ساختمون جای جالبی برای خالق بودنهتو وارد یه جای فوق العا"

 .دقیقًا همون چیزی که کلبی دنبالش بود



 فصل هفتم

 صنعتی::لعنتی#

اون روز بعد از ظهر اسپنس داشت سعی می کرد خودشو با کامپيوترش مشغول کنه. بايد روی نرم افزاری برای 
 .که ساخته بود کار می کرد اما به جايی نمی رسیدايمن کردن محموله ی هواپيمای بدون سرنشينی 

وقتی ِال در حالی که اولين َسِم انتخابِی اسپنس، قهوه ی غليظ سياه رو حمل می کرد پیداش شد، به خاطر 
 .مزاحمتی که ايجاد می کرد ازش ممنون بود

رو که بيشتر از  نمی تونست روی نجات زندگیش تمرکز کنه. در عوض همش چشمهای سبِز بی انتهای  کلبی
 .حرفهاش، افکارش رو نشون می دادن تصور می کرد

 :ِال گفت

يه هديه ی ديگه توی بسته های پستیت هست. ظاهرًا يکی از تهيه کننده های برنامه "زنان خانه داِر واقعی" "
بزرگتر از  طرفدارته و يه بسته از آب نبات های مورد عالقه ات رو برات فرستاده. مي خواد بدونه با زن های

 ".خودت هم قرار ميذاری یا نه

 .اسپنس نگاهي بهش انداخت

 :ال خنديد و گفت

 ".مودبانه ردش می کنم"

 :مکثی کرد، بعد خيلی عادی گفت

 ".مستاجر جديدت سرش شلوغه"

 .اما مسئله اينجا بود. ال هيچ وقت عادی نبود

 "آره؟ به چه کاری؟"

 ".شغلت چيه در موردت سوال می پرسه. سعی داره بفهمه"

 :اسپنس اهميتی نداد و گفت

 ".آروم باش. اين فقط يه بازی کوچولو بين ماست. اون خبرنگار نيست"

تا وقتی بدونی داری چيکار مي کنی مهم نيست. اوه و ايميلت رو چک کن. يه چيزهايی برات فرستادم که بايد "
 ".چکشون کنی و برام بفرستيشون. من توی دفترم هستم

 :اسپنس گفت



 ".آه، عصباني نرو"

 :چشم های ِال کمی شوخ طبع شدن

 "فقط برم؟"

 ".عالی می شه"

 :چشم هاشو تو کاسه چرخوند و گفت

 ".باشه"

 :به سمت در رفت و اضافه کرد

 "...قلبتو دنبال کن هرچی می خواد بشه. فقط قول بده مغزت هم با خودت ببری. اوه"

 :ايستاد و چرخيد

 ".دم رفتتقريبًا بهترين قسمتشو يا"

  :آيپدش رو روی ميز مقابل اسپنس گذاشت، يه مقاله روی صفحه اش باز شد

  ."ده مرِد مجرِد برتِر واجد شرايط سانفرانسيسکو"

 :خداي من. اسپنس گفت

 ".بهم بگو من تو اين ليست نيستم"

 .ال حرفي نزد

 ".لعنتی... بگو نفر اول ليست نيستم"

 :ال نفسشو بيرون داد

 ".نيستینفر اول "

 "نفر دوم؟"

  .ال شکلکی در آورد

 :اسپنس روی ليست پایین رفت و حس کرد بهش توهين شده

 "نفر چهارم؟"

 :وقتی آيپد رو کنار زد ال بهش خنديد



بذار يه چيزی رو مشخص کنم. تو نمی خواستی توی ليست باشی ولی حاال که هستی می خوای نفر اول "
 "باشی؟

 ".شماره يک ضايع استخب آره. هر چيزی به جز "

 "توی بازی پوکر که نباختی... اينو که متوجهی، درسته؟"

  .اسپنس شونه باال انداخت

 :ِال گفت

 ".شايد اگه توی مراسم های اجتماعی بيشتری شرکت مي کردی می تونستی نفر سوم باشی"

 .ال داشت اذيتش می کرد چون اون تقريبًا توی هيچ مراسم اجتماعی شرکت نکرده بود

 "!ِال"

 ".بله، بله می دونم. دارم ميرم"

رو  "start-up" و خوشبختانه رفت و تنهاش گذاشت. درست همونطوری که دوست داشت. وقتی کار اولش
فروخته بود، تغییر بزرگی توی زندگيش رخ داده بود. بهش آزادی داده بود که هر وقت هر کاری دلش می 

تمون. بعد نقل مکان به اينجا و بعد پر کردنش با آدم هايی که خواست رو انجام بده. مثل خريدن اين ساخ
براش مهم بودن بهش اجازه داد خودشو توش غرق کنه و اولين خونه اش که تمام آدم هاش رو می شناخت و 

  .توش احساس راحتی می کرد رو بسازه. و از اين موضوع ممنون بود

ه. مدتی برای مصاحبه دنبالش بودن اما بيشتر وقتها طفره اين بهش اجازه می داد از دنيای واقعی فاصله بگير
رفتن آسون بود. تا يک ماه پيش به همين صورت بود تا اينکه هم اتاقِی قديمِی کالجش پيداش شد و برای يه 

 .نشست التماسش کرد

ضررش بود.  کالج برای اسپنس دوران خيلی خوبی نبود. توی شونزده سالگی به کالج رفته بود که از هر لحاظ به
يکی از هم اتاقی هاش، ِبَرنِدن، دقيقًا براش يه دوست نبود ولی حداقل اجازه داده بود اسپنس توی مهمونی 

های دانشجويی و شب های مشروب خوری همراهش بره. بعد اسپنس قبل از ِبَرنِدن فارغ التحصيل شده بود و 
 .ِبَرنِدن ديگه باهاش حرف نزده بود

نس نخواسته بود مصاحبه کنه ولی... لعنتی. اسپنس درست بعد از کالج توی سن هيجده تمام اين سالها، اسپ
سالگی توی يه گروه تحقيقاتِی دولتی استخدام شده بود. از اونجا وارد کار با ِکيِلب، بچه ای که توی گروه 

نس خوش شانس تحقيقاتی بود شده بود. هر دو ماجراجويی به شدت موفق بودند که به اين معنی بود که اسپ
 .بوده



ِبَرنِدن به اين اندازه خوش شانس نبود. بعد از اينکه باالخره فارغ التحصيل شده بود هيچی براش درست پيش 
نرفته بود. اون به عنوان نويسنده توی يه مجله ی آناليِن درجه دوم در مورد تکنولوژی می نوشت. اسپنس به 

لیل با بی ميلی به شرطی که فقط در مورد کارش مصاحبه خاطر اين موضوع احساس بدی داشت و به همین د
  .کنه، قبول کرده بود

اما ِبَرنِدن از اطالعات خودش از روزهای کالج در مورد اسپنس استفاده کرده بود تا بخش آخر رو پر آب و تاب 
الريسا کنه. مسائل شديدًا خصوصی از جمله شروع های افتضاحش و شکست چشمگيرش در رابطه با دکتر "کِ 

 .وودوارِد" محبوب رسانه ها

حاال تمام دنيا چيزهايی که به طور خصوصی حفظ کرده بود رو می دونستند. از جمله اينکه اون چقدر از لحاظ 
اجتماعی بی تجربه است، چقدر حس می کنه با بقيه دنيا تفاوت داره و اينکه به نظر می رسه نمی تونه هيچ 

 .ديگران حفظ کنه گونه رابطه ی صميمانه ای رو با

بدتر از اون اين مقاله زندگيش رو تبديل به جهنم کرده بود. مطبوعات طوری روی اين مقاله مانور داده بودن که 
انگار عيد کريسمس رسيده. اسپنس هنوز نمی فهميد چرا، ولی به داليلی مردم مجذوبش شده بودن، بچه ی 

 .ه بودفقيری که جز صد نفِر برتِر ماهنامه ی 'فورس' شد

 .و يکي از واجد شرايط ترين مردان مجرد سانفرانسيسکو بود

 .لعنتی

 .اين خودش يه جوک بود

هیچیی خجالت زده اش نمی کرد جز اين! اين موضوع شرمنده اش می کرد. بی نهايت از دست ِبَرنِدن عصبانی 
داده بود اين اتفاق بيفته. با اینکه بود، از دست خودش هم عصبانی بود که چرا اجازه این کارو داده بود. اجازه 

 ...آدم باهوشی بود

گوشيش داشت می لرزيد و اون ناديده می گرفتش. ولی صداش داشت ديوونه اش می کرد به خاطر همين 
 :خاموشش کرد و گفت

 "...حاال شايد خفه شی"

 :ِکيِلب پرسيد

 "دوباره داری با خودت حرف می زنی؟"

يکی از معدود آدم های دنيا که به اين آپارتمان دسترسی داشت وارد شد. اسپنس پارتنِر کارِی گاهی اوقاتش و 
 :چشمهاشو تنگ کرد و جواب داد

 ".رو فروختيم ميليون ها دالر پول درآوردی start-up هی. تو توی معامله ای که کار اولمون"



 ".آره"

 :بعد به سمت يخچال اسپنس رفت و پرسید

 "منظورت چيه؟"

ظر جواب بمونه از توی يخچالی که توسط "ِترودی" سرپرسِت خانه دارِی ساختمون پر شده بود از بدون اينکه منت
 .خودش پذيرايی کرد

ِترودي، اسپنس رو دوست داشت. همينطور می دونست اسپنس آشپزی نمی کنه _ مگر اينکه گذاشتن ساندويچ 
ه، به جز ذرت روی چوبش و از هر چيز توی مايکروفر رو آشپزی به حساب آورد_ و زیاد سبزيجات دوست ندار

سبزی متنفر بود به جز پاستيل های خرسی و اساسًا اشتهاش معمولی بود. اسپنس همونطور ِکيِلبی که در حال 
 :بررسی طبقه های يخچال بود رو نگاه می کرد، گفت

 ".منظورم اينه که مطبوعات دنبال تو نيستن"

 :ِکيِلب شونه باال انداخت

نقدر احمق نبودم که باهاشون حرف بزنم. البته گذشته ی تراژيکی هم ندارم و توی حفظ رابطه ام آره خب من اي"
 ".با خانوم ها مشکلی ندارم

 :اسپنس اخم کرد و بيشتر توی صندليش فرو رفت

 ".من فکر کردم دارم به يه دوست لطف می کنم"

سپنس فهميد الزانيای خونگیه ِترودی رو پيدا ِکيِلب يه بسته پالستيکی غذا بيرون کشيد و وقتی ناله ای کرد ا
  .کرده

 :ِکيِلب گفت

 ".اوه خدای من. من می خوام با ِترودی ازدواج کنم"

اون بيست سال ازت بزرگتره و در حال حاضر برای سومين بار يا شايد هم چهارمين بار با همسر سابقش ازدواج "
 ".کرده. لوییز می ُکشتت

 ".من اهميتی نميدم"

 :همونطور که داشت از توی بسته الزانيا می خورد ادامه داد ِکيِلب

در ضمن ما هيچ دوستی نداريم که بخوايم بهش لطف کنيم، يادته؟ دوست واقعی نداریم، خودت اينو می "
 ".دونی. يا االن ديگه می دونی



 ".من دوست دارم"

 ".آره. من و آرِچر و فين و ويال"

 :کمی فکر کردِکيِلب سرشو به يه طرف کج کرد و 

 ".اوه و احتماالً ِال، هرچند من هنوز قانع نشدم که اون انسانه"

 :اسپنس شونه باال انداخت و گفت

 ".هيچ کس قانع نشده که اون انسانه. ولی شماها تمام چيزی هستين که من نياز دارم"

 :ِکيِلب چنگالش رو به سمت اسپنس گرفت

رو فروختی اينقدر تو خودت نبودی. يا شايد هم از وقتی با  start-up اگه اين حقيقت داشت از وقتي که"
 ".کالريسا به هم زدی

 :از اونجایی که الزانيا خوشمزه به نظر می رسيد از جا بلند شد و بسته غذا رو از دست ِکيِلب کشيد و گفت

 ".من تو خودم نيستم"

 :ِکیِلب بی اهميت به حرف اسپنس ادامه داد

 ".و می خوادعين يه بچه که مامانش ر"

 :ِکيِلب برگشت سمت يخچال تا ببينه ديگه چی می تونه پيدا کنه و باز هم ادامه داد

 "می تونم اينجور برداشت کنم که به طور ناگهانی توی پروژه ی هواپيمای بدون سرنشينت به مشکل برخوردی؟"

 "که چی؟"

 ".خب پس به مشکل برخوردی. پيش مياد"

 :اسپنس پرسيد

 ".مياد؟ چون تو بيشتر از هرکسی که می شناسم شبيه به منی و تا حاال به مشکل برنخوردی ِکی؟ ِکی پيش"

 ".اوالً ما خيلی هم شبيه به هم نيستيم"

 .اسپنس فقط نگاهش کرد

 ".خیلی خوب، هر دومون باهوشيم و يه کم بداخالقيم. حاال هرچی! اما من جذاب ترم"

 .اسپنس چشمهاشو توی کاسه چرخوند



 :گفتِکيِلب 

 ".و دومًا من به اندازه ی تو به مشکل برنمی خورم چون من مرتبًا سکس دارم. جوابش سکسه پسر"

 "جواب چی؟"

 :ِکيِلب گفت

 ".همه چی. سکس هميشه جواب میده و من کامالً مطمئنم تو خيلی وقته سکس نداشتی"

خوب نبود. و متاسفانه  کامالً درست بود اما اسپنس هيچ وقت توی سکس بدون احساس و بدون وابستگی
 .توی سکِس احساسی بدتر بود

به نظر نمی رسيد ِکيِلب با همچين مشکلی مواجه شده باشه. اسپنس کامالً مطمئن بود ظاهر تنومند و 
گاوچرونِی ِکيِلب هم مانع اين موضوع نمی شه. اون دقيقًا به اندازه ی اسپنس باهوش بود ولی برخالف اسپنس 

ماعی مشکل نداشت. می تونست با يه بچه پنج ساله که توی حياط گريه می کنه، توی موقعيت های اجت
پيرمردهای مو سفيدی که صبحشونو توی کافی شاپ می گذروندن يا هرکس ديگه ای حرف بزنه و همه به 

 .وضوح دوستش داشتند

 .گوشي کيلب زنگ خورد. بیرون آوردش و اخم کرد

 :اسپنس پرسيد

 "چيه؟"

 "...ست. به من گفت شمارشو پاک کنم ولی اون اجازه داره با من تماس بگيرهِال. عادالنه ني"

 .حرفشو قطع کرد و پيام رو خوند

 "چيه؟"

 :ِکيِلب سرشو باال آورد و پرسید

يه زن اينجاست؟ چرا نگفتی؟ حاال می تونی فرضيه ی منو در مورد اينکه سکس می تونه مشکلتو حل کنه "
 ".امتحان کنی

 "ف می زنی؟در مورد چی حر"

 :کيلب گفت

يه زن جديد توی ساختمونه و تو قراره احمق بشی و بری سراغش و من بايد حواسم به تو باشه که اين  ِال گفته"
 ".کارو نکنی. فقط من کامالً با اينکه بری سراغش موافقم



 :پيام ال رو پاک کرد

 ".اوپس"

 :به اسپنس نگاه کرد

 "خب. جذابه؟"

 .با آرنج ِکيِلب رو کنار زد که بيشتر شبيه هل دادن به سمت در بوداسپنس در يخچالو بست و 

 :ِکيِلب به خشکی گفت

 ".بذار حدس بزنم. وقت مالقات تموم شده"

 .اسپنس درو باز کرد

 ".خيلي خب"

 :توي راهرو بين در ورودی و در آسانسور ِکيِلب به طرفش چرخيد و ادامه داد

 ".نيه لطفی به من بکن. باهاش مصاحبه نک"

 .بعد زير خنده زد، دقيقًا وقتی جو از پله ها خارج شد ِکيِلب وارد آسانسور شد

 :جو از اينکه اسپنس اونجا توی راهرو ايستاده متعجب به نظر می رسيد، گفت

 "هی چه خبر؟"

اسپنس دستهاشو روی سينه به هم گره زد، ديگه حتی دوست نداشت وانمود کنه داره اوقات خوشی رو می 
 :گذرونه

 ".اول تو"

به عنوان يه قانون، جو آروم و غير قابل نفوذ بود و هروقت اراده می کرد مثل يه سنگ واقعی بود. هميشه تحت 
فشار خونسرد بود و معموالً توی هر موقعيتی يه جوک می ساخت و با اين حال روی پاشنه پاش عقب رفت و 

 .دستهاشو توی جيب هاش فرو برد. راحت به نظر نمی رسيد

 :اسپنس گفت

 ".حرف بزن"

 ".ِا...هيچی"

 "يا...؟"



 :جو نفسشو بيرون داد

 ".ازم خواسته در مورد دختر جديده تحقیق کنم"

نياز نبود بپرسه اون کيه. البته که ِال داره مامان خرسه بازی درمياره. جو به يه سری برنامه های جستجوی جدی 
جستجو کرده بود و فهميده بود کالس اول و دوم رو دسترسی داشت. يه بار اسپنس خودشو توی سيستم 

نخونده و مستقيم از کالس سوم شروع کرده که خودش يادش نمی اومد همچين کاری کرده باشه. دستی روی 
 :صورتش کشيد و گفت

 "چرا از آرِچر نخواسته اين کارو بکنه؟"

 ".چون می دونه آرچر بهش ميگه نه. اون مثل بقيه ما ازش نمی ترسه"

 :سپنس گفتا

 ".تو عضو نيروهای عمليات ويژه بودی. هنوز مهارت هاتو داری می تونستی جلوش بايستی"

 "ببين هيچ کس به ال نه نميگه، گرفتی؟"

 :اسپنس گفت

 ".خب شروع کن"

جو گوشی در حال زنگ نخوردنش رو از جيبش بيرون کشيد و به صفحه ی سياهش خيره شد. انگار که آرزو می 
  .اتش بدهجهش زنگ بزنه و از اين مکالمه نکرد یه نفر ب

 :اسپنس گفت

در مورد کلبی تحقيق نمی کنی. اگه رازی داره به هيچ کس ربطی نداره و به ِال بگو اگه دست از فضولی برنداره "
 ".اخراجش می کنم

 :قيافه جو در هم رفت

 "اوه رفيق نمی تونم اينو بهش بگم. تو چرا از من متنفری؟"

 :کون داد. اگه جو به ِال می گفت نه اون راه ديگه ای برای این کار پيدا می کرد. گفتاسپنس سرشو ت

باشه, نقشه جديد. قبل از اينکه در موردش تحقيق کنی يه راهی پيدا کن و از اين کار طفره برو. بگو کار دارم يا "
 ".يه چيز ديگه. هر چی، برام مهم نيست

 :جو گفت

 "!!هم خرج داره، زيادسعيمو می کنم ولی برای تو "



 :اسنپس گفت

ديگه قرار نيست يکی از هواپيماهای بدون سرنشين منو به پرواز دربياری. اون دوتايی که گم کردی رو هيچ "
 ".وقت پيدا نکرديم

 "!هی اون هواپيماها خراب بودن"

 .اسپنس چشمهاشو توی کاسه چرخوند

اين مرد مثل یه جنگجوی کشتی کج از ماهيچه های جو هميشه گرسنه بود و هميشه دنبال غذا بود. اندام 
 .سفت و محکم ساخته شده بود. اسپنس نمی دونست اين همه غذا کجاش می رفت

واقعًا تو يه مرد بزرگی، کسی که به ميليون ها روش مختلف آموزش ديده که چه طور آدم بکشه. چرا میذاری ِال "
 "بترسوندت؟

 :کرد جو جوابی نداد. فقط به اسپنس اشاره

 ".فراموشش کن. قرارمون بهم خورد"

 .و بعد روی پاشنه پا چرخيد و به سمت پله ها رفت

 :اسپنس داد زد

 "!ترسو"

 ".هرچی می خوای بگو رفیق. خودت تنهايی"

که يعنی ِال همچنان به فضولی و دخالت ادامه می داد چون اين کاری بود که همیشه می کرد. بيشتر وقت ها 
. ولی به هر دليلی نمی خواست اون توی زندگی شخصی کلبی سرک بکشه. اون سعی اسپنس ممنونش بود

 .نداشت احمق باشه اما به نظرش این کار اشتباه بود

 ".هزار دالر بهت ميدم که تحقيق در مورد کلبی رو يه هفته عقب بندازی"

 :جو چرخيد. ابروهاشو باال داد

 ".خیلی خوب حواسم به توئه ادامه بده"

 "گی؟ به خاطر پول شر ِال رو از سرم کم می کنی؟جدی مي"

 ".البته که آره"

 :مکثی کرد و ادامه داد



 "ولی وقتی بفهمه و منو بکشه، يه تابوت روباز می خوام. يه هفته تنها چيزيه که می خوای؟"

 ".من هم می دونم نمی تونی سه هفته ال رو دست به سر کنی ازت سه هفته می خواستم ولی حتی"

 ".هدرست"

اسپنس سری تکون داد و برگشت توی آپارتمانش. به صفحات کامپیوترهایی که باهاشون به نتیجه ای نرسیده 
  .بود خیره شد و دوباره از آپارتمانش خارج شد و از پله ها پایین رفت، باید ذهنش رو آزاد می کرد

همیشه بهش فشار می آورد چون  این پروژه ی هواپیمای بدون سرنشین داشت واقعًا بهش فشار می آورد. کار
درش همیشه در اولویت قرارش می داد. اما مزایایی هم داشت. مثالً تونسته بود از خانواده اش مراقبت کنه. ما

ازش نخواسته بود.  رو فروخته بود هیچی start-up هیچ وقت یه ِپنی هم نداشت به خاطر همین وقتی اسپنس
خریده بود که یک ساعت با جنوب اینجا فاصله داشت، فاصله ی کامالً اما اسپنس یه خونه نزدیک ساحل براش 

 .مناسبی برای هر دوشون بود و مادرش حس می کرد توی التاری برنده شده

ِی پیر به حیاط رسید و چرخید تا نگاهی به کوچه بندازه. مرد بی خانمانی که توی کوچه زندگی می کرد رو همه ِاد
سعی کرده بود یه جای امن، خشک و گرم براش پیدا کنه که توش زندگی کنه و  صدا می کردند و اسپنس بارها

وایل اتمام دفعات، ِادی بهش گفته بود بره به جهنم. پیرمرد کوچه رو به اندازه ی شیرینی های ِبَرونی که توی 
 دهه ی هفتاد درست کردنش رو یاد گرفته بود دوست داشت و هیچ کس نمی تونست نظرش رو عوض کنه.

ه و شبیه دکتر ِبراون توی سری فیلم های "بازگشت به آینده" بود. انگار دکتر براون مغزشو توی ووداستاک پخت
 .حاال روی یه صندوق برعکس نشسته و مثل شعبده بازها چند تا سکه بین انگشت هاش می چرخوند

گشت. هدف های مورد عالقه اش یا شاید به طور دقیق تر شبیه یک کالهبردار بود که دنبال یه هدف جدید می 
 .خانوم های توی سن خاصی بودن که چندتاشون توی ساختمون زندگی می کردند و همشون دوستش داشتن

 :ِادی با دیدن اسپنس گفت

 ".من این کارو نکردم"

 "چه کاری؟"

 ".هر چیزی که می خوای به خاطرش با من دعوا کنی"

که بعدا علف از آب دراومده بود گرفته بودن. هفته  4وختن دارَوشِادی رو در حال فر اسپنس آهی کشید. پارسال
 .ی گذشته مجبور شده بود به ادی هشدار بده امسال این کارش رو تحمل نمی کنند

                                                           

.داروش یه نوع گیاه نیمه انگلی که به درختهای جنگلی مثل نارون، سیب، گالبی...هجوم میاره و میوه اش به صورت دسته 4
 .ای به رنگ زرد مایل به سفید و به اندازه نخود هستن



 :و بحثشون خوب پیش نرفته بود. گفت

 ".نیومدم باهات دعوا کنم"

 "خب این یه تغییره. می خوای بازی کنیم؟"

کارت بازی کرده بود، چند صد دالر باخته بود چون ِادی می تونست کارت ها رو  آخرین باری که اسپنس با ِادی
 :بشمره

 "به نظرت من احمقم، پدربزرگ؟"

لبخند ِادی بزرگ تر شد. به جز مادرش اون تنها فامیل اسپنس بود، فقط، مراقبت از  پدربزرگش آسون نبود. این 
 .شد مهارش کردمرِد عجیب غریب، اصالح ناپذیر و بدجنس بود و نمی 

اسپنس تمام تالشش رو کرده بود تا پیرمرد همیشه برگرده اینجا اما ِادی شرایط رو براش از فرستادن دارو به 
 .وسیله هواپیماهای بدون سرنشینش به کشورهای دیگه همه سخت تر کرده بود

 :اسپنس گفت

 ".یشنمی خواستم مطمئن شم جات به اندازه ی کافی گرمه. شبها دارن سردتر م"

 ".من خوبم"

جوابی نبود که واقعًا بتونه باعث شه اسپنس احساس بهتری داشته باشه. ادی مرد خوبی بود، یه مرد باهوش 
اما اون توی فاصله گذاشتن بین خودش و هر نوع دلبستگِی عاطفی هم خوب بود. همیشه می گفت قراره تا 

 .باور داره آخر عمرش تنها بمونه و اسپنس می دونست اون این حرف رو

اسپنس همچین چیزی رو در مورد خودش هم می دونست که یه جورایی بزرگترین ترسش بود، تنها موندن! تا 
  .حاال اینو رسالت خودش قرار داده بود

اما بدون شک می دونست که توانایی دوست داشتن کسی و اینکه بتونه هر چیزی که اون شخص نیاز داره رو 
 !یه مرد همه یا هیچ بود و کار براش تو اولویت قرار داشت چون خب اون اینطوری بودبهش بده رو نداره. اون 

 ".می دونی اگه چیزی نیاز داشتی چه طور پیدام کنی"

 :ِادی گفت

 ".می دونم. تو هم همینطور"

 .اسپنس خنده ی آرومی کرد

 :حالت خوش اخالق چهره ی ِادی از بین رفت



 "این خنده یعنی چی؟"

 ".هیچی"

 :گفت ِادی

مزخرفه. داری میگی این یه خیابون یه طرفه است که تو به من کمک می کنی اما من هیچ کاری برای تو نمی "
 ".کنم

 ".من همچین چیزی نگفتم"

 :ِادی بهش خیره شد و نفسشو بیرون داد، زمزمه کرد

 ".الزم نیست بگی چون حقیقت داره"

 "...پدربزرگ"

 ".برو پسر"

  .ج شد و توی خیابون ناپدید شدو بعد ِادی از کوچه خار 

اسپنس سری تکون داد. به کافی شاپ رفت دوتا قهوه و دو تا بسته مافین کوچیک خرید. یکی از قهوه ها و 
 .بسته های مافین رو روی صندوق ِادی گذاشت و صبحانه ی خودش رو به سمت پله ها برد و مستقیم باال رفت

 .به پشت بام

تمان رفت. روی لبه پشت بام پرید و درست مثل روز اولی که این ساختمون رو اونجا به دورترین نقطه ساخ
 خریده بود پاهاشو آویزون کرد و تکیه داد و بعد کاری که انجامش هر جای دیگه ای براش سخت بود رو انجام

 .داد

 .ریلکس کرد

  .نفس عمیقی کشید و منتظر موند تا آرامش فرا بگیردش

 !نهاما اینطور نشد. این بار 

خیلی وقت پیش یاد گرفته بود چه طور بخش های مختلف زندگیش رو دسته بندی کنه اما در حال حاضر 
اینقدر ذهنش شلوغ بود که مغزش سراغ هر مشکلی می رفت لمسش می کرد و بعد می پرید روی بعدی، نمی 

اختالل عدم تمرکز بود. اون مشکل جدی  ADD5 تونست روی هیچ چیزی تمرکز کنه و بخشی از این به خاطر
 .داشت، همیشه داشت. ولی توی کنترلش خیلی خوب شده بود

                                                           
 .تمرکز عدم اختالل بیماری مخفف.5



 .البته اغلب اوقات

اما نه امروز. امروز حس می کرد مغزش ده ها مانیتور خیلی بزرگ داره که هر کدوم روی یه کانال متفاوت تنظیم 
 .رو مالیدشده، همشون هم با صدای بلند. در واقع به طور فیزیکی درد داشت و پیشونیش 

 "سرت درد می کنه؟"

صدای نرم زنونه ای که دیشب توی خواب اغواش کرده بود اینو پرسید. صدای جدیدی که متعلق به زنی بود که 
 .بیشتر از اینکه خشک ببیندش، خیس دیده بودش

 .کلبی

 

 فصل هشتم

 اوه لعنتی::اوه لکنتی#

نشسته بود و از پياده  Castro لپ تابش توی منطقهکلبی تمام روز رو با خوشحالی توی شهر گذرونده بود. با 
روهای رنگين کمانی و فضای آرامش بخشش لذت برده بود، يه پيراهن مشکی کوتاه  زيبا و يه جفت کفش 

خريده بود و حاال همشونو پوشيده بود چون می خواست به کفش  Pacific Heights  پاشنه بلند توی منطقه
 .اولين بار توی خاطرات اخيرش احساس می کرد فوق العاده به نظر می رسهها عادت کنه و خب، چون برای 

پله های منتهی به پشت باِم ساختموِن 'اسکله ی اقيانوس آرام' رو به طور تصادفی پيدا کرده بود، اما از تماشای 
باورش منظره ی شهر موقع غروب خورشيد هيجان زده شد. وقتی فهميد پله ها به پشت بام منتهی می شوند 

 .نمی شد اینقد خوش شانس باشه

 :با اين حال تابلوی روی در باعث شده بود مکث کنه

 "...ورود بی اجازه ممنوع. ما از پنهان کردن اجساد خسته شده ايم"

که البته جلوش رو نگرفت. حقيقت اين بود که خيلی چيز ها مانعش نمی شدن. وقتی اسپنس از پله ها وارد 
يه گوشه از پشت بام نشسته بود و به دنيای فوق العاده ای که از اينکه بخشی ازش بود،  شده بود مدتی بود که

 .خوشحال بود، خيره شده بود

پاهای بلندش به راحتی مسافت رو پيمودن و به جهت مخالف کلبی رفت و در کمال وحشِت کلبی روی لبه پريد 
 .و پاهاش رو آويزون کرد و متفکرانه به غروب خيره شد



سعی داشت تصميم بگيره بهتره ساکت بمونه و به اسپنس اجازه بده تنها باشه که به طور واضحی معلوم  کلبی
بود بهش احتياج داره يا حضورش رو اعالم کنه. در نهايت کنجکاويش برنده شد. به طرفش رفت و وقتی 

 .گوشيش توی کيفش شروع به زنگ خوردن کرد پرسيد سردرد داره

لبانه ای به اسپنس زد و چرخيد، گوشيش رو بيرون آورد و جواب يکی از برادرهاش رو با آهی لبخند پوزش ط
 .داد

 :ِکنت پرسيد

 "شام چی داريم؟"

 :خندید

من بهت پيام دادم. به جانين هم گفتم بهت پيام بده و خودت هم بهم پيام دادی. چرا پيام های منو نمی "
 ".خونی؟ من خونه نيستم

ای همه شون خريده  بود که توش بمونن، جايی که قرار بود يه خونه ی واقعی باشه خونه جايی بود که اون بر
 .اما در عوض مثل يه بار سنگين روی دوشش بود چون اون تبديل شده بود به خانه دار، آشپز و زندانبان

نظر می  لحظه ای سکوت ايجاد شد. وقتی ِکنت به طور واضحی باالخره پيام هاشو خوند در حالی که ناراحت به
 :رسيد پرسيد

 ".رفتی تعطيالت؟ بدون ما؟ اين نامرديه"

 ".در اصل تعطيالت نیست. دارم کار می کنم"

 ".گفتی داری میری مرخصی"

 :کلبی گفت

 ".آره. مرخصی از نيويورک، از اينکه مسئول همه ی شما باشم. برای کريسمس برميگردم"

 ".ميرماين می شه سه هفته ی ديگه. من از گرسنگی می "

دلش می خواست بخنده ولی ِکنت شوخی نمی کرد. به خودش گفت دوست داشتن سخته. به خودت سخت 
 :می گيری، وقتشه به آدم های توی زندگيت هم سخت بگيری. گفت

 ".بیست و سه سالته نه پنج سال. خودت يه راهی براش پيدا می کنی"

 .وقتی قطع کرد اسپنس داشت نگاهش می کرد

  :ش رو روی سرش گذاشت. شلوار کتان و يه سويشرت کاله دار پوشيده بود که روش نوشته بودعينک تيره ا



 ".من می تونم برات توضيحش بدم ولی نمی تونم بهت بفهمونمش"

 :سرشو به سمت گوشی کلبی کج کرد و پرسيد

 "شوهرت بود؟ یا دوست پسرت؟"

 ".برادرم. يکي از دوتا. دوقلوهای پر دردسر"

 :لبخند کوچکی سرشو به معنی فهميدن تکون داد و پرسیداسپنس با 

 "اوضاع چه طوره؟ آپارتمان خوبه؟ آرنجت اذيت نمی کنه؟"

 ".خوبه، عاليه و نه"

 ".فوق العاده به نظر میای"

 ".ممنونم"

می دونست بايد به خاطر تصميم جوگيرانه اش برای اجاره آپارتمان به جای رفتن به هتل حداقل يه کم احساس 
 .اراحتی بکنه... توی هتل می تونست ناشناس بمونهن

 .و اون شديدًا به ناشناس بودن احتياج داشت

اما اصالً احساس ناراحتی نمی کرد. مسئله اينجا بود که اين ساختمون اونو توی متن خطر قرار می داد و اون 
اثير داشته باشه. چند هفته دور اينو دوست داشت. وقتی نيويورک رو ترک کرده بود اميدوار بود که این کارش ت

 .بودن می تونست چاه رو پر کنه و خالقيتش رو آزاد کنه و ذهنش باز بشه

يه روز گذشته بود و اون واقعًا تنهايی از پس همه چيز براومده بود. در حقيقت ديشب تا ديروقت و امروز نوشته 
 .بود و واقعًا حس خيلی خوبی داشت

 اين ساختمون، منظره اش و آدم هاش رو دوست داشت. داشت بهش خوش می حقيقت اين بود که اون واقعاً 
گذشت. احساس بچه ای رو داشت که تعطيالت تابستانی شو می گذرونه. هر چند نمی دونست تعطیالت 

 .تابستونی چه حسی داره. دوران بچگيش خيلی زود تموم شده بود

احساس گناهش بود که زير تمام اين احساسات تنها چيزی که در مورد اين سفر باعث پشيمونيش می شد 
حسش می کرد. احتماالً از بين بردن عادت قديمِی حس مسئوليتش در مقابل تمام دنيا و آدم هاش سخت تر از 

 .از بين بردن رکود ذهنيش بود

 :به اسپنس نگاه کرد و متوجه خشکی و تنش توی شونه هاش شد و پرسيد

 "تو چطوری؟ حالت خوبه؟"



 :به لبخندی باز شدنلب هاش 

 ".تقريبًا هميشه خوبم"

 "تقريبًا هميشه، ها؟"

 :سرشو کج کرد و لبخند اسپنس رو جواب داد و ادامه داد

 ".اينطور جواب دادن يه هنره. شايد بتونی به من هم ياد بدی"

 :اسپنس صدايی از خودش درآورد

 "فکر می کنی اين يه هنره؟"

 ".ميایآره چون واقعًا خیلی خوب به نظر ن

 :اسپنس پرسيد

 "از کجا می دونی؟ ما با هم غريبه ايم. يادته که؟"

 ".آره"

 :بعد حرف های خودشو بهش برگردوند و گفت

 ".شايد نشناسمت ولی از نظر خودم می تونم آدم ها رو خوب بشناسم"

 :يکی از شانه هاش رو باال داد و اضافه کرد

 ".يه جور عادته"

 ".چون يه نويسنده ای"

حالی که از خوشحالی اينکه اسپنس شغلش رو يادش مونده و همينطور يه کوچولو ترس، چشم هاش برق در 
 :می زدند گفت

 ".آره"

با برگشتن به کسی که بود  خدشه دار کنه. اين موضوع هر بار همه  -هرچی که بود-نمی خواست اين رابطه رو 
 CE کلبی آلبرايت رو دوست داشت نه به عنوان چيزو عوض می کرد، و اون اينجا بودن به عنوان خودش يعنی

crownنويسنده ی سری تب طوفان، پر فروش ترين کتاب نيويورک تايمز. پرسيد ،: 

 "چرا اينطوری نشستی؟"

 ”.فکر می کنم اين چند روز خيلی طوالنی گذشتن"



 :مکثی کرد و ادامه داد

 "...مجبور نشدم هيچ جسدی رو پنهان کنم، پس ولی نگران نباش، تا حاال به پول وثيقه نياز نداشتم و هنوز"

 :کلبی با خنده ی گفت

راستش منظورم اينه که چرا روی لبه ی پشت بام نشستی، پاهات آویزونن اسپنس!! و این شدیدا منو می "
 ".ترسونه

 :اسپنس خنده ی آرومی کرد و سرشو تکون داد

 ".اینجارو دوست دارم. میام اینجا که فکر کنم"

 :وارانه پرسیدکلبی امید

به... شغل مخفی و مرموزت؟ یا شاید هم... به زنی که قلبتو شکسته و باعث شده دیگه هیچ وقت عاشق نشی؟ "
 "یا اینکه امشب شام چی می خوای بخوری؟

 :این حرفش باعث شد اسپنس لبخند پهنی بزنه

 "فکر می کنی قلبم شکسته؟"

 :دستهاشو توی هوا تکون داد

 "ستند؟مگه همه اینطور نی"

 :اسپنس شونه ای باال انداخت و پرسید

 "و دیگه هیچ وقت نمی تونن عاشق بشن؟"

 :کلبی اعتراف کرد

فکر کردم اگه اینو بگم باعث می شه فکر کنی اینکه بهم بگی شغلت چیه راحت تر از اینه که جواب این سوال "
 ".هارو بدی

 :اسپنس به تایید سر تکون داد

 ″.تراتژی خوبی بود فقط یه مسئله ای هستحرکت جسورانه ای بود. اس″

 ″چه مسئله ای؟″

 ″.من واقعا دوست دارم بیشتر در مورد اینکه امشب شام چی می خوام بخورم حرف بزنم″

 :کلبی خندید



 ″.من می تونم یه چیزی بپزم. آشپزی آرامش بخشه″

 :به نرمی گفتاسپنس فوری و 

 ″.قبوله″

 .اعالم کرد که البته به نظر نمی رسید این موضوع باعث خجالتش باشه معده اش هم با قار و قور رضایتش رو

 :کلبی لبخند زد

 ″اول نمی خوای بپرسی که آشپزی بلدم یا نه؟″

اسپنس از لبه ی پشت بام پایین پرید و با حرکت راحتی صاف ایستاد که نشون می داد از چیزی که به نظر می 
 ...رسید رسه رو فرم تره و خیلی هم خوب به نظر می

 :اسپنس گفت

 ".حتی اگه فقط خودت فکر می کنی می تونی آشپزی کنی یعنی بهتر از من می تونی″

دست کلبی رو گرفت و با لبخند دیگه ای که باعث شد قلبش از تپش بایسته به سمت در پشت بام هدایتش 
 .کرد

 .با استفاده از کارت کلیدش به طبقه ی پنجم بردش

 :کلبی با گیجی گفت

 ″.ر می کردم این طبقه فقط باشگاه و انبارهفک″

 ″.نه. هرچند خیلی ها اینجوری فکر می کنن″

 :چند ثانیه ی طوالنی به کلبی نگاه کرد

 ″.من اینجا زندگی می کنم″

 ″توی باشگاه؟″

 ″.نه دقیقا″

 :بگیره در دیگه ای رو باز کرد و کلبی به سختی تونست جلوی خودشو

 ″.اوه لکنتی″



کاربردی  خیلی بزرگ با پنجره های سراسری بود. اثاثیه ساده و تقریبا بدون تجمالت اما مردونه ویه آپارتمان 
مبلِی شیشه ای که پر از... یک  یه میز جلو بودند. یه کاناپه ی ِال مانند خیلی بزرگ، تلویزیون فوق العاده بزرگ و

  .عالمه قطعات الکترونیکی، ابزار و چند تا نقشه بود

وجود نداشت. چیزی که مثل یه زمین فوتبال به نظر می رسید آشپزخونه بود و دیگه ای تو اتاِق بزرگ  هیچ چیز
 .نمی تونست ببیندش اون طرفش اتاق دیگه ای بود که

 ″اینجا خونه ی توئه؟″

 ″.آره″

 ″حاکم جهانی؟ شغلت اینه؟ تو″

استفاده می شد از خودش درآورد. بعد درحالیکه صدایی شبیه به زنگ اشتباهی که توی برنامه های تلویزیونی 
هنوز دستشو گرفته بود از کنار میز جلوی مبل ها گذشتن که کلبی چشمش به چیزی افتاد که فکر کرد ممکنه 

 یه... هواپیمای بدون سرنشین باشه؟

 ″...این یه″

 ″.دارم ضعف می کنم″

  .دیدشو گرفتهمونطور که توی آشپزخونه می کشوندش شونه های پهنش جلوی 

خواب هم می تونست این  خیلی خوب این مرد گرسنه اش بود. بعد از سال ها غذا دادن به برادرهاش حتی تو
مشکلو حل کنه. اطرافو نگاه کرد و طوری جذب آشپزخونه ی زیبای مخصوص سرآشپِز اسپنس شد که تقریبا 

ه سمت اسپنس چرخید اون بهش اشاره کرد یادش رفت اومده اینجا تا یه چیزی برای شام درست کنه. وقتی ب
 .که راحت باشه. به همین دلیل در یخچال رو باز کرد که تقریبا خالی بود

 : اسپنس زمزمه کرد

 ″.لعنت به ِکیِلب و جو. کابینت ها رو امتحان کن″

 .کلبی داخل اولین کابینت رو نگاه کرد

 .کامال خالی بود

 .بعدی هم همینطور

 .، دو تا ماگ، یه نمکدون، یه فلفل پاش و یه عالمه منوی رستوران وجود داشتتوی سومی دوتا لیوان



به اسپنس که به قفسه های خالی خیره شده بود نگاه کرد به نظر می رسید به اندازه ی کلبی سوپرایز شده. هه. 
 :کلبی زیر خنده زد و پرسید

 ″مطمئنی اینجا زندگی می کنی؟″

 :سرشو تکون داد

 ″.هیچ وقت متوجه نمیشیاخالق من کامال اما با ″

 :مکثی کرد

 ″.اینقدر تو یه پروژه غرق می شم که حتی یادم میره نفس بکشم″

 .طوری این حرفو زد انگار داره به چیزی اعتراف می کنه که کلبی دوست نداره بشنوه

 .به اسپنس نگاه می کرد اما برای کلبی به این معنی بود که اونها خیلی به هم  شبیه هستند و حاال جور دیگه ای

 ".می فهمم"

 :وقتی اسپنس با تردید نگاهش کرد لبخند زد و اضافه کرد

 ".واقعا درکت می کنم. گاهی ساعت ها می نویسم و همه چیزو فراموش می کنم"

 "مثال چی رو؟"

 :اعتراف کرد

 ".مثال... خانواده و دوستهام. همه چیز. با من بودن آسون نیست"

 ".مارو درک نمی کنندشاید دیگران "

 :به اسپمس نگاه کرد و پرسید

 "اینطور فکر می کنی؟"

 :بعد اتفاق جالبی افتاد. چشم های اسپنس تغییر کردن. یه جورایی نرم تر و مهربون تر شدند، گفت

 ".مطمئنم، تو فقط روی کارت تمرکز می کنی. این هیچ اشکالی نداره کلبی"

چشمهاش هم سرایت کرد و عمال دمای اتاق رو تغییر داد. قطعا دمای بدن کلبی رو و این بار وقتی لبخند زد، به 
 .هم تغییر داد

نیم ساعت بعد کلبی پشت جزیره ی آشپزهونه ی اسپنس نشسته بود و غذایی که با چیزهایی که از آپارتمان 
 .خودش در طبقه پایین آورده بود سر هم کرده بود رو می خورد



ل برای اون چون از خیلی وقت پیش یاد گرفته بود با اونچه که داره بسازه. ِبرِگِر بوقلمون خیلی سخت نبود، حداق
 :و ساالد درست کرده بود. اسپنس همونطور که غذاشو تموم می کرد با حیرت سر تکون داد و گفت

کردی ساالدی  نمی دونم چی شگفت انگیزتره! اینکه این غذاهارو تقریبا از هیچی درست کردی یا اینکه مجبورم"
 ".رو بخورم که با لبو،زغال اخته و... درست کردی

 :چنگالشو باال آورد و به یه برگ براق خیره شد

 "!نمی دونم این چیه"

 ".کلم پیچه"

 :اسپنس با لرزی توی اندامش گفت

 ".کلم پیچ"

 "لبو، زغال اخته یا کلم پیچ دوست نداری؟"

 "...از سبزیجات خوشم نمیاد ولی"

 :لیشو به کلبی نشون دادکاسه ی خا

 "!یا مهارتت توی آشپزی خیلی عالیه یا مهارتت توی پرت کردن حواس من"

 ".فکر می کنم احتماال به خاطر خود ساالد باشه"

من فکر می کنم به خاطر توئه. صدای خش داِر خنده ات یا شاید هم چشم های فوق العاده ات. خیلی زیبا "
 ".هستند

 :متعجبش رو بهش دوخت و بعد اضافه کردصبر کرد تا کلبی نگاه 

 ".کارت توی آشپزخونه واقعا خوبه کلبی"

 :کلبی به شنیدن تعریف و تمجید عادت نداشت، نگاهش رو گرفت و شونه باال انداخت

 ".مهارت هایی هستن که برای زنده موندن نیازشون داشتم"

 "توی دوران نوجوانیت؟"

خودش کمی وقت خرید اما اسپنس لیوان هاشونو برداشت و به طرف با بردن ظرف ها به طرف سینک برای 
 .سینک اومد و نگاش کرد



سال تمام ها باردار بود. یک وقتی پدرم به خاطر اینکه رئیسش یه آدم زورگو بود کارشو ول کرد مادرم سر دوقلو″
روز برای خریدن مشروب  رو در حال تأسف خوردن برای خودش با یه شیشه مشروب روی کاناپه گذروند، بعد یه

 ″.بیرون رفت و دیگه هیچ وقت برنگشت

 ″.خیلی بد به نظر میاد″

 :کلبی حرفشو اصالح کرد

 ″.شبیه یکی از آهنگ های سبک کانتری به نظر میاد″

 :اسپنس خنده آرومی کرد

 ″.یا این″

 .مادرش چند بار دیگه عاشق شده بود ولی هر بار رابطه هاشو خراب کرده بود

استعدادی که کلبی سخت تالش کرده بود به ارث نبره. می خواست یه داستان خیلی طوالنِی کسل کننده رو تا 
 :جایی که می تونه کوتاه کنه، گفت

مادرم تمام مدت کار می کرد، مجبور بود. به خاطر همین به عنوان بزرگترین بچه من همه ی کارها رو انجام می ″
 ″.دادم

 ″.از جمله آشپزی″

 ″.هآر″

ی این بخش آسونش بود... البته وقتی پول برای خرید موادغذایی داشتن! بزرگ کردن دو تا پسر دو قلو
 .دردسرساز سخت ترین بخشش بود

 :اسپنس پرسید

 ″وقتی پدرت رفت چند سالت بود؟″

 ″.شش″

 .بشورهو شیر آب رو بازکرد تا ظرفهاشو 

 ″.سالشون شده بود ها تازه یکدوقلو″

 ″.کلبیخدای من ″

 :دراز کرد و شیرآب رو بست دستشو



نمی شوره. مخصوصا از اونجایی که تصور  نمی دونم توی خونتون چطوره ولی اینجا هیچ وقت آشپز ظرفها رو″
 ″.کردی می کنم تمام این سالها بیشتر از اونچه که باید این کارو

 ″.العاده رو برات بپزمهی بدون این سالها من نمی تونستم این غذای درجه یک فوق  ″

همونطوری که کلبی ازش انتظار داشت لبخند زد و اینقدر باهوش بود که اگه براش احساس تاسف می کرد 
 :پنهانش کنه. پرسید

 "هنوز رابطه ات با مادر و برادرهات صمیمیه؟"

 :کلبی حس کرد لبخندش کمی لرزید، جواب داد

 ".البته"

 .و دوباره شیر آب رو باز کرد

 :س دوباره بستش و گفتاسپن

 ".جالبه، گاهی وقتی حرف می زنی، لبهات یه چیزی می گن ولی چشمهات یه داستان کامال متفاوت بهم می گن"

 :با اینکه مسیر مکالمه رو دوست نداشت پرسید

 "مثال؟"

 "...مثال"

دستهاش نگه  بدون اینکه حتی ذره ای از لحن "بی خیال شو"ی کلبی بترسه، بهش نزدیکتر شد، فکشو بین
 :داشت و صورتشو به سمت خودش باال گرفت و همونطور که نگاهش چشمهای کلبی رو می کاوید گفت

 ".دوست داری همه چیزو برای خودت خوب تفسیر کنی"

 ".هستم خوبی مفسر من خب"

 ".همینطوره مطمئنم"

 :کرد اضافه بود، جذاب شدیداً  که شد متمایل باال طرف به کمی دهانش طرف یک

 ".هستم خوبی ی شنونده دارم تمرکز وقتی راستش اما. نیستم اینطور من"

 .خیلی هم شاید یا اومد بند کمی نفسش

 "متمرکزی؟...االن و"

 ".خیلی"



 که حالی در کرد، میخکوبش جا سر اش خیره نگاه بفهمه رو اسپنس جدیت میزان داشت سعی که طور همون
 .رفت پایین طرف به و لغزید دلش توی خطرناک و گرم چیزی

 :گفت اسپنس

 ".نمیاد نظر به دار خنده ولی کنی می شوخی خونه از فرار مورد در"

 :داد تکون سرشو آرومی به کلبی

 ".نیست شوخی چون"

 چون بود گرفته رو کابینت سنگ ی لبه دستش یک با کلبی. بودن ایستاده سینک روی به رو هم به نزدیک خیلی
 .داشت نیاز لنگر یه به چرخید می داشت ناگهانی طور به که دنیایی توی داشت، نیاز بهش تعادلش حفظ برای

 :گفت اسپنس

 ".بزن حرف من با"

 .گذاشت کلبی دست روی رو دستش و

 اسپنس با. بشه حلقه هم توی انگشتهاشون داد اجازه و چرخوند رو دستش کرد، رها رو کابینت روی سنگ کلبی
 :گفت آرومی به کنه؟ شروع خواست می دلش اصالً  یا کنه شروع کجا از دونست نمی بزنه؟ حرف

 ".هست خونه توی زیادی کارهای"

 کرد نگاه روشن ای قهوه های چشم اون به اینکه محض به. بود اشتباه که کرد تالقی اسپنس نگاه با نگاهش
 :ریخت بیرون دهانش از چیز همه

 شخصی مسائل هم. دارن احتیاج من به گرفتن قرار جاشون سر برای همشون و. زیاد خیلی قطعات با پازل یه"
 ".کاری هم و

 :داد ادامه. بست هاشو چشم

 همین. بودم شده خسته... و شم می غرق دارم کردم حس. همیشه! منه دوش روی چیز همه همیشه دونی می"
 ".بدم دست از رو تخیلم قدرت شد باعث

 ولی ببینه رو شناوره چشمهاش توی که دردی تونه می اسپنس دونست می اینکه با کرد، باز هاشو چشم دوباره
 .نداشت رو کردنش پنهان قدرت



 مدت یه برای حتی استراحت یه. داشتم منظره تغییر به نیاز همین برای بیارم دست به رو تخیلم قدرت باید من"
 طوفان یه ولی افتاده دور کارائیبیِ  جزیره یه ساحل به برم خواستم می. شدم هواپیما سوار خاطر همین به. کوتاه
 "...اومد پیش بزرگ

 :گفت اسپنس

 ".باشم داشته طوفان یه از تشکر برای دلیلی کردم نمی فکر وقت هیچ"

 .بزنه لبخند کلبی شد باعث حرفش

 "هستند؟ وابسته تو به مالی لحاظ از برادرهات و مادر"

 ...احساسی لحاظ از و 

 از که سندرمی بشن، بزرگ خوان نمی. شن نمی بزرگ وقت هیچ ولی سالشونه سه و بیست ِکنت و ِکرت. آره"
 ".شده ظاهر سالگیشون یک و بیست تولد

 شده التحصیل فارغ َکلِتک دانشگاه از مکانیک مهندسی لیسانس فوق با. یادمه سالگیمو یک و بیست من"
 ".داشتم پول دالر بیست فقط و کنم غرق توش رو کشور یک که داشتم بدهی اینقدر. بودم

 :گفت و کرد اشاره اطراف به. زیاد خیلی اومد، می بهش مکانیک مهندس

 به اونوقت داشته فایده کسی برای شدن بزرگ ببینه اگه گه می همیشه ِکنت. شدی کسی خودت برای تو اما"
 ".کنه می پیدا عالقه شدن بزرگ

 :زد لبخند اسپنس

 ".بودم شانس خوش فقط من"

 "...کردی تالش خیلی تو. مزخرفه حرفت این کنم می فکر"

 :داد باال ابروهاشو از یکی

 "هست؟ چی مکانیک؟ مهندسی"

 :زد لبخند اسپنس

 "ها؟ کنجکاوی، هنوز"

 ".هستم که البته! آره"

 :گفت و زد گوشش پشت رو کلبی آزاد موی تار یه اسپنس



 مفید خیلی گوگل نظر به که کردیم ایجاد مدرن فنی افزار نرم سری یه. زدم شرکت یه ِکیِلب کاریم، شریک با من"
 ".خریدم ساختمونو این موقع اون. فروختیمشون هم ما و بودن

 :گفت و کشید هینی کلبی

 "چیه؟ شغلت گفتی بهم االن"

 ".بشنوم هاتو حدس داشتم دوست فقط. نبود راز یه وقت هیچ"

 :خندید کلبی

 ".کار تبه یه یا جاسوسی یه یا که بود این بعدیم حدس. فهمیدم شد خوب راستش"

 :زدن بیرون حدقه از هاش چشم کرد حس و شد متوجه رو اسپنس های حرف تازه بعد

 "توئه؟ مال ساختمون این تمام"

 حس کلبی و داد تکون سری ولی نبود راحت براش ها حرف این گفتن. کرد تغییر اسپنس های چشم توی چیزی
 یه به هیچ از دونه می هم اسپنس شد متوجه چون. خوب تغییر یه اما کرد تغییر هم خودش درون چیزی کرد

 .داره حسی چه رسیدن بزرگ موفقیت

 .اومده وجود به درونش حس این بود نشده متوجه که کرد می تنهایی احساس مورد این در بود وقت خیلی

 .آرامش احساس

 

 نهم فصل

 پدرکبک: پدرسگ#

 :گفت کنه عوض رو جو اینکه برای و زد بهش باسنش با آرومی ی ضربه کرد، اذیت رو اسپنس کلبی

 "کنی؟ می چیکار روزها این بودن امالک غول جز به خوب"

 ".کنم می کار هم جدیدی چیز روی دارم ولی باشه، الزم اگه کنم، می آپدیت رو افزارها نرم هنوز"

 :پرسید کلبی

 "ها؟ مبل جلوی میز روی سرنشینِ  بدون هواپیماهای"

 ".بدم تحویلشون باید ژانویه که هستند بزرگ ی پروژه یه از بخشی اونها"

 "میره؟ پیش طور چه"



 :کرد تالقی کلبی نگاه با نگاهش

 ".کرده سخت برام رو کردن تمرکز که شده اضافه کارهام به خوشگل ی غریبه یه. دونم نمی"

 :لرزید دوباره کلبی دل و شده سوزان بینشون هوای رسید می نظر به

 "خوشگلم؟ من کنی می فکر"

 ".آره"

. نداره وجود بینشون هوایی دیگه رسید می نظر به شد، نزدیکتر بهش اسپنس بعد و شد تر سوزان کمی هوا
 .رفت ویبره هم سر پشت بار دو گوشیش جیبش ته از...  و کرد دراز طرفش به دستشو اسپنس

 :گفت لب زیر

 ".فنا به مادر"

 :خندید اسپنس

 "بدی؟ جواب رو کردی دریافت شب تمام که هایی تماس و ها پیام اون از کدوم هیچ نداری قصد"

 :گفت خودش با درگیر و نگرانی تردید، با

 ".نه"

 بیرون وقتی. بود کرده چک رو اوضاع ِتریسی و جانین با. برادرهاش حتی مرخصیه، توی اون دونستند می همه
. بودند زده رو همیشگی های حرف دوشون هر بود، زده حرف جکسون و مادرش با کوتاه خیلی بود شهر توی

 یه شه، ظاهر عمومی مراسم تا چند توی کنه راضیش داشت سعی جکسون و بود کرده گله زندگیش از مادرش
 .بکشه کنار خودشو کرد می سعی کلبی شد می مسائل این بحث وقت هر چون بینشون دائمی بحث

 نویسنده یه زندگی سادگی بود، نوشتن عاشق کامالً  اینکه از جدای بود، شده نوشتن جذب اینکه دالیل از یکی
 اکراه با که قبل ی دفعه که همونطور نبود، خوب کار این توی. باشه عمومی ی چهره یه خواست نمی اون. بود

  ی برنامه اجرای برای. نیست خوب کار این توی بود کرده ثابت بده انجام کارو این بود کرده قبول

 "The late Night show" دوربین جلوی هم اون بود، خورده ِسکندری صحنه روی اومدن موقع و بود رفته. 

 .داشت بیننده میلیون هفت داد می نشون خوردن زمین موقع رو توریش سیاه شورت که یوتیوبش ویدیوی

 .باشه اومده پیش اضطراری شرایط یه شاید که کرد نگرانش خورد می زنگ مدام گوشیش اینکه اما

 :گفت اسپنس

 ".کنه می عمل جادو یه مثل که هست کردن خاموش ی دکمه اسم به کوچولویی چیز یه"



 :کرد اعتراف کلبی

 رو اضطراری شرایط یه وقت یه که نگرانم و میان همچنان ها پیام دونم می ولی کردم فکر کردنش خاموش به"
 ".بدم دست از

 :گفت راحت اسپنس

 ".کن چکشون باش، راحت"

 وقتی از که قدیمیه عادت یه. هستم کنترل عاشق انگار ولی طرف اون طرف این ببرمش خودم با نباید دونم می"
 ".باهامه داشتن رو باورنکردنی حماقتِ  هر توانایی و بودن بچه دوقلوها

 ".کلبی نداره اشکال"

. ِکرت. بکشه عمیقی نفس شد باعث گوشی ی صفحه به نگاه یه. آورد بیرون جیبش از رو گوشی میلی بی با
 تپش به عاشق نوجونِ  یه مثل قلبش شد می باعث اسمش دیدن فقط زمانی یه. جکسون... و. نداشت تعجبی

 .بیفته

 که رمانتیکی احساس هرگونه و بود کرده حل مشکلو این دردناک ای کننده شوکه طور به اتفاقِ  یه با جکسون اما
 رو به رو ی آماده اون که نبود معنا این به این البته. بود برده بین از زدن هم به چشم یه توی رو داشت اون

 راحت بقیه از همیشه اون با اومدن کنار. گرفت تماس ِکرت با اول و گذاشت کنار فکرهارو این. جکسونه با شدن
 :گفت داد جواب ِکرت وقتی. بود تر

 "شده؟ چی. سالم"

 :شده چی بشنوه تونست می

 "خوره؟ می زنگ داره سوزی آتیش هشدارِ  زنگ چرا"

 :زد داد ِکرت

 ".دراومد صدا به هشدار زنگ کردم، می درست چیزبرگر داشتم"

 "دوباره؟"

 :داد ادامه. بشنوه بهتر هشدار زنگ صدای ورای از کنه کمک تونست می انگار برد فرو گوشش توی رو انگشتش

 "سخته؟ چقدر کنی تنظیم باال درجه روی رو هود کنی می درست برگر آشپزخونه توی داری وقتی اینکه واقعا"

 "چی؟"

 :زد داد کلبی



 ".کن روشن هود"

 ".شنوم نمی صداتو"

 .داد تکون سری و بست و چشمهاشو کلبی

 :زد داد برادرش

 ".کنم خاموشش باید چطور نمیاد یادم"

 که بگو و بگیر تماس امنیتی شرکت با بعد و بده تکونش هشدار زنگ جلوی. آشغاله سطل کنار گوشه اون! جارو"
 " ...بوده اشتباه زنگ یه

 :کرد قطع حرفشو

 "خوری؟ می غذا من گوش تو داری االن"

 ".بخورم باید داغه تا همبرگرو هی"

 :داد تکون سری و شد خیره بهش بزنه رو تماس قطع دکمه اینکه از قبل و کشید کنار گوشش روی از رو گوشی

 ".متاسفم"

 :پرسید اسپنس

 "بود؟ سالش چند"

 ".است ساله دوازده ی بچه یه حد در عقلش ولی سه و بیست"

 بود داده پیام قبلش ِکرت. کرد اش نخونده های پیام به هم نگاهی بود آورده بیرون جیبش از رو گوشی که حاال
 می هاشو نوشته دست از بخشی ِکی بدونه خواست می جکسون. کجاست ماشینش سوییچ بود پرسیده و

 که رو برق قبض بود کرده فراموش چون نه یا فرسته می براش پول مقدار یه بدونه خواست می ِکنت. فرسته
 .کنند وصلش دوباره تا بپردازه اضافه ی هزینه مقدار یه باید حاال و بپردازه رو کنه پرداخت بود خواسته ازش

 می تماس باهاش دوباره داشت ِکرت اما داد انتقال براش پول مقدار یه و برداشت ها پیام خوندن از دست
 رو دخترش دوست خواد می چون بگیره رو َهمیلتون تئاتر بلیط براش تونه می که بدونه خواست می و گرفت
 فروشی اغذیه از رو اش عالقه مورد سوپ از مقدار یه براش بود خواسته مادرش نهایت در و. بده قرار تاثیر تحت
 !مایل هزار سه کلبی و داشت فاصله اش خونه با خیابون یه فروشی اغذیه که صورتی در بگیره براش

 :گفت بود؟ نخونده هاشو پیام کس هیچ

 ".کنه می آروم مغزمو. بکنم کارو این دارم دوست واقعاً  من ولی شوره نمی رو ها ظرف آشپز گفتی دونم می"



 "ممکنه؟ چیزی همچین طور چه"

 ".میدم نشونت"

 .چرخید سینک طرف به

 ”...آه"

 :داد ادامه و رفت هم تو اسپنس ی چهره و کرد مکثی کلبی

 ".بدونی رو چیزی یه باید"

 "چیه؟ خب، خیلی"

 :رفت هم در اش چهره دوباره

 ".نشستم ظرف خونه این تو وفت هیچ من"

 "وقت؟ هیچ"

 ".باشم داشته ظرفشویی مایع نیستم مطمئن حتی"

 .خندید بعد و شد خیره بهش کلبی

 تماس باهاش کمک یا پول برای داشتم اگه ولی ندارم خواهر من. نیستم برادرهات مثل من خورم می قسم اما"
 ".کردم می مراقبت ازش بلکه گرفتم نمی

 پیدا سینک زیر از ظرفشویی مایع مقداری. دادند نمی قرار تاثیرش تحت ها حرف این کاش ای که کرد آرزو کلبی
 .کرد

 :گفت بود گرفته باال دستهاشو که حالی در اسپنس

 ".بدم افزایش حقوقشو باید. کنه می مراقبت من و ساختمون کل از اون. ِترودی. نیست من کار"

 :گفت اسپنس به. سینک توی ریخت ظرفشویی مایع مقدار یه و کرد داغ رو آب کلبی

 ".بشور رو ها ظرف و این توی بذار هاتو دست"

 .انداخت کلبی به نگاهی و داد انجام رو بود گفته که کاری اسپنس

 :پرسید کلبی

 "فکر؟ از خالی و شد؟ آروم مغزت"



 دیگه چیز نه پاته که بلندی پاشنه های کفش با فقط و لخت اونم ها ظرف این شستن حال در تو کردن تصور"
 "میاد؟ حساب به فکر از خالی و آروم ای

 نیفتاده اتفاق این وقت هیچ قبالً  که کردن می رقابت هم با شدن حسش برترین برای شدن تحریک و سرگرمی
 تصمیم نتونه ای لحظه شد باعث برابر شدِت  با هم اون درونش در چیزها این دوی هر اومدن وجود به. بود

 .کنه چیکار بگیره

 .پاشید آب اسپنس به و شد ظاهر درونش کودک همین خاطر به

 از اونم دردسر صد در صد که لبخندهایی همون از زد، پهنی لبخند کرد، می چکه عینکش و موها دماغ، از آب
 .کرد می تصور رو دردسرها اون داشت واضحی طور به کلبی. شد می حس ازش مختلفش نوع

 :گفت اسپنس

 ".کنم می تصورت ها ظرف شستن حال در بلندت پاشنه های کفش جز به لباسی هیچ بدون و خیس دارم حاال"

 .بلرزن زانوهاش شد باعث دونستنش و بود نکرده تصور چیزی همچین کلبی خب

 "زنی؟ می الس من با...  داری تو"

 "داری؟ مشکلی. آره"

 :کرد اعتراف. افتاد اسپنس های لب روی نگاهش. پسر اوه

 ".کنم چیکار باید دونم نمی و ندارم عادت حس این به من"

 :گفت اسپنس

 ".کنم کمکت بذار"

 .صورتش روی پاشید آب و

 که لذتی بیشترین به بشه تبدیل و بده فحش اسپنس و بکشه جیغ کلبی شد باعث که شد شروع آبی جنگ یه
 .برده شستن ظرف از حاال تا

 :پرسید. آورد حوله دوشون هر برای اسپنس اون، از بعد

 ".کنم می درست ای معرکه های داغ شکالت. دارم داغ شکالت مقدار یه من سردته؟"

 هم هاشو کفش راه وسط جایی یه و دربیاره رو خیسش پیراهن بود شده مجبور. کرد نگاه اسپنس های چشم به
 کالً  شاید. بود جذاب و سکسی خیلی کلبی نظر به این نامعلومی دلیل به و بودن برهنه پاهاش. بود درآورده
 ...بود جذاب و سکسی نظرش به اسپنس



 ".دیروقته دیگه ولی دارم دوست داغ شکالت"

 :گفت اسپنس

 ".مارشِملوئه با همراه داغ شکالت که بدونی باشه جالب برات شاید"

 "واقعی؟ مارشِملوی یا خشک ی زده یخ مارشِملوی"

 ".واقعی که البته کنی؟ می شوخی"

 :زد لبخند کلبی

 ".داری خودتو های اولویت هم تو پس خب"

 ".درسته کامالً "

 نمی نگاهش اسپنس که داد می انجام زمانی کارو این باید و کنه فکر که داشت نیاز کلبی ولی! لبخند این. آه
 بامزه و جذاب زیبا، ،CE Crown نه کلبی اون انگار که کرد می نگاهش طوری حاال مثل اون وقتی چون کرد

  .کنه فکر تونست نمی اصالً  است،

 ".دادی راه ات خونه توی منو امشب که ممنونم"

 .میده انجام ندرت به اسپنس که خاصیه کارِ  این کرد می حس

 ".اوه اوه،"

 :شد قفل کلبی نگاه توی نگاهش

 ".بیاد قراره اش ادامه در رد جواب یه و اما یه کنم می حس"

 :داد تکون سرشو کلبی

 ".'اما' یه فقط"

 :کرد مکثی

 ".برم باید واقعاً  من... اما"

 "دسر؟ از قبل"

 .گرفت گاز تردید با رو پایینش لب کلبی

 "چیه؟"



 ".نکردم رد رو دسر موفقیت با وقت هیچ من"

 .زد لبخند اسپنس

 ".منه غذایی ِهَرم ی پایه دسر که البته!! منه مثل اش سلیقه که خانومی"

 .بود دیگه چیزهای و نبات آب بیسکوییت، از پر. کرد باز رو آشپزخونه کشوهای از یکی

 :کرد زمزمه کلبی

 ".معدنه یه این من، خدای"

 ".کن پذیرایی خودت از"

 ...بزنه مگس به عنکبوت یه که حرفی مثل

 از همه و کرد اضافه هم دیگه بیسکوییت بسته یک. داد بهش دیگه چیزهای و بیسکوییت عالمه یک اسپنس
 .ریختن پایین کلبی بغل

 برخورد هم به هاشون کله. داد انجام کارو همین هم اسپنس کنه، جمعشون تا شد خم خندیدن حال در کلبی
 .اومد فرود باسنش روی و رفت عقب کلبی اسپنس، برعکِس  و کرد

 :گفتن زمان هم دو هر

 ".ببخشید"

 شد پایین و باال کلبی درون شد، زده بینشون وار دیوانه ی جرقه اون دوباره و شد قفل هم توی نگاهشون بعد و
 .داردشون که آورد می یاد به وقتی هر از بیشتر حاال که نقاطی کرد، لمس رو حساسش نقاط تمام و

 رو کلبی و ایستاد زانوهاش روی بود ایستاده پاهاش پنجه روی راحت و بود خیز نیم هنوز که حالی در اسپنس
 برخورد هم به سرهاشون که ای نقطه و زد، کنار رو کلبی پیشونی روی موهای. بشینه پاهاش روی تا کشید باال

 .کرد بررسی رو بود کرده

 "خوبه؟ حالت"

 لب روی عوض در شد، پاره افکارش ی رشته و نشست هاش لب روی اسپنس نگاه ولی آره بگه خواست کلبی
 .کشید زبون بودن شده خشک ناگهانی طور به که هاش

 خیلی و جدی خیلی صدای با و آرومی به. کشید لرزونی نفس و کرد نگاه رو حرکت این اشتیاق با اسپنس
 :گفت رسید می نظر به خالص سکس مثل که ای آهسته

 ".کلبی"



 :ایستاد کلبی

 "بله؟...ب"

 انگار که طوری کشیدش خودش سمت به آروم خیلی و کشید کلبی بازوهای روی دستهاشو و ایستاد هم اسپنس
 .داشت مقاومت انتظار

 .اسپنس بغل توی پرید تقریباً  لعنتی،. نبود کار در مقاومتی هیچ

 کمرش دور اسپنس دست و لرزیدن زانوهاش. کرد ایجاد کلبی درون گرما از موجی و خندید نرمی به اسپنس
 هجوم خاطر به کلبی زد، خشکشون جا سر دو هر و شد قفل هم توی نگاهشون. داره نگهش پا روی تا شد حلقه

 دیگه بار یه کلبی. کلبی ی چهره توی احساسات هجوم بازی دیدن خاطر به احتماالً  اسپنس و احساسات ناگهانی
  .شد ساکت هاش لب روی اسپنس های لب گرفتن قرار با ولی چی، دونست نمی هنوز بگه چیزی کرد سعی

 بدن به خودشو کرد، تر عمیق رو بوسه و کرد کج سرشو اسپنس که همونطور و بود" بله" منطقیش فکر تنها
 با و فشرد، خودش به محکم رو کلبی و شدن تر محکم دورش اسپنس های دست ی حلقه. داد فشار اسپنس

 تا اسپنس بیشتر کردن حس برای ناگهانی طور به بشه، تر نزدیک بهش هم باز تا خورد می لول کلبی حال این
  .بود شده قرار بی تونه می که جایی

 از و خودشه ی ناله صدای که شد متوجه. شنید رو ای ناله صدای کلبی و بوسیدش عمیق و طوالنی اسپنس
 خودش فقط اگه. شد شوکه بود شده ایجاد درونش زمان هم که شهوتی و گرسنگی و صداش توی نیاز احساس

 با همراه دورش به اسپنس بازوان ی حلقه وجود با اما شد می تحقیرش باعث نهایت بی داشت رو حس این
  .داره رو حس همین هم اسپنس که دونست می خشنش، ی ناله

 های لباس کردن پاره مرز در و کشید طول کوتاهی مدت ای کننده شوکه طور به که اومد بند نفسش وقتی
 اش سینه از شدن جدا مرز در که قلبی با راحتیش، ی محدوده از خارج. بکشه عقب کرد مجبور خودشو اسپنس،

 درونش مرگباری ی مبارزه شهوت و ترس. شد خیره اسپنس به بود شده پا بر درونش ای مبارزه که حالی در بود،
 :گفت نفس نفس با. بود نامعلوم اش نتیجه که بودن انداخته راه به

 ".برم باید واقعاً  دیگه حاال خب خیلی"

 :آورد در رو اش شده کج عینک و نبود تر ثبات با کلبی های نفس از که کشید لرزونی عمیقِ  نفس اسپنس

 ".کن صبر لحظه یه"

 :داد ادامه و انداخت کنار رو عینکش

 ".کنم چک رو چیزی یه باید"

 :پرسید احتیاط با کلبی



 "چی؟"

 یه کلبی، های چشم روی متمرکزش و سوزان های چشم. کشید خودش سمت به رو کلبی آرومی به دیگه بار یه
 .کردن تزریق بهش رو خودش آرامش از مقدار

 ".باشه اینطوری قراره ببینم خوام می"

 :کرد زمزمه کلبی

 "باشه؟ چطور چی"

 ".این"

 لمس رو کلبی زبان زبونش که زمانی اما. کامل کنترل تحت شد، شروع قبلی بامالحظگی و آرومی به اش بوسه
 عقل رفتن، هم طرف به حرارت پر و قرار بی که طور همون. دادن دست از کامل طور به رو کنترلشون کرد،

 سعی کلبی و بود ایستاده جلوش اسپنس و بود دیوار به کلبی پشت ناگهانی طور به. رفت بین از هم سلیمشون
 .بشه تر نزدیک بهش هم باز داشت

 .بزرگ خدای

 .شدن خیره هم به زدن می نفس نفس که حالی در و شدن جدا هم از بشن خفه اینکه از قبل

 :گفت کرد می نوازش رو کلبی پایین لب شستش انگشت با که حالی در اسپنس

 ".باشه همینطور قراره قطعاً  پس خب، خیلی"

 حرکاتش از کلمات جای به چون همینطوره هم اسپنس رسید می نظر به. بودن کرده فرار کلبی ذهن از کلمات
 .کشید کلبی گردن روی آرومی به و آورد پایین هاشو لب کرد، استفاده

 :کرد زمزمه پوستش کنار

 ".بخورمت خواد می دلم دی، می خوبی خیلی بوی"

 ای احمقانه کار بتونه اینکه از قبل نداشت؟. داشت وجود شرایطی ولی. بود راضی واقعا بود، موافق کامالً  کلبی
 :کرد زمزمه. کشید عقب خودش، های لباس درآوردن مثل بکنه،

 ".برم باید من"

 نظر به چون نبود، هم سریع خیلی البته که رفت در سمت به ببرنش تونستن می پاهاش که سرعتی باالترین با و
 از قبل و رفت سوم ی طبقه به ها پله از. دارند تعلق بدنش ی بقیه به که اومد نمی یادشون پاهاش  رسید می

 .رسید آپارتمانش در جلوی بیاد یادش اینکه



 :گفت. بود گذاشته جا اسپنس آپارتمان توی کلیدهاش با همراه رو کیفش

 ".لعنتی"

 .کوبید در روی بار چند سرشو و

 ".کنی می شل هاشو مهره و پیچ باش، مراقب"

 جلوش اسپنس انگشتهای از که دید رو کیفش و کرد باز چشمهاشو بود، در روی هنوز پیشونیش که حالی در
 .آویزونه

 به رو پیشونیش که همونطور که کرد نگاه رو کلبی تار های چشم با بود گذاشته جا باال رو عینکش چون اسپنس
  .چرخید طرفش به آرومی به کج لبخند یه با بود چسبونده در

 :پرسید

 "نه؟ شد، نصیبم کردنم فرار اونطوری خاطر به که چیزیه این کنم می فکر"

 .گرفت رو کیفش و

 ".ممنونم"

 .کنه پیدا کلیدهاشو کرد سعی ها یادداشت از کوهی توی

 مچ دور و اومد کلبی طرف به خوشحالی با سیاه ی گربه. کرد باز درو و گرفت ازش کلیدهارو آرومی به اسپنس
 .کرد نوازشش و کرد بلندش کلبی اینکه تا چرخید پاهاش

 :گفت اسپنس

 ".کلبی"

 :کرد نگاهش کارانه محافظه نگاهی با کلبی

 ".نپوشیدی رو عینکت"

 ".ببینم هیچی تونم نمی و. دونم می"

 در خواست نمی واضحی طور به و بودش ترسونده اسپنس دلیلی هر به چون یکم فقط اما. زد لبخند کمی
 :پرسید اسپنس. بزنه حرف موردش

 "بخوریم؟ دیگه دفعه یه دسرو"

 .داد تکون سر بعد و شد مردد کلبی



 :گفت اسپنس

 ".بخیر شب"

 ".بخیر شب"

 می هلش اسپنس دیگه شرایط یه  تحت شد، خیره اسپنس دهن به و گرفت گاز هاشو لب. نخورد تکون ولی
 از قلبش و بیفته کار از مغزش بود شده باعث و بود شده بدل و رد بینشون باال ی طبقه که ای بوسه و داخل داد

 .کرد می تکرار رو بایسته تپش

 .بیفته اتفاق نبود قرار اما شه می انفجاری ی بوسه یه کرد می حس اسپنس لعنتی،. شد می جالب مطمئنا

 .افتاد می اتفاق نباید

 .همین بود، داده تشخیص اون از قبل رو این کلبی و نبود خوب کدومشون هیچ برای

 رو شون مزه دیگه بار یه خواست می دلش انگار کرد می نگاه اسپنس های لب به داشت هنوز حال این با و
 : گفت و داخل داد هلش آرومی به و کرد نامفهموی ی خنده بعد و آروم ی ناله اسپنس. بچشه

 ".کنی می قفل روم درو تو بعد و کلبی بندم می سرم پشت درو"

 :کرد نگاه بهش کلبی

 خاطر به کنم می فکر. تو حتی بود عالی چیز همه. بود عالی... ممنون امشب خاطر به. خوبیه ی ایده احتماالً "
 ".خوام می معذرت خاطرش به. کردم کارو اون و شدم گیج لحظه یه من که بود همین

 :گفت و گرفت ندیده شو خواهی معذرت داد، تکون سری اسپنس

 اینو موندی، می سانفرانسیسکو توی طوالنی مدت یه اگر. نیستم هم نزدیک عالی به حتی من باش مطمئن"
 ".کردم می ثابت بهت

 .داد می قرار اولویت در کارو بفهمه خودش اینکه بدون کرد می تمرکز کار روی وقتی. داشت باور کامال حرفو این

 "کنی؟ ناامیدم قراره... گی می داری پس"

 :رفت بین از لبخندش کرد حس اسپنس

 ".ندارم شک"

 :داد تکون سر بعد و شد خیره بهش ای لحظه کلبی

 ".فهمیدم که خوبه"



 نفس از بیشتر کافئین به و بود مونده بیدار کامپیوترش جلوی رو متوالی شب دومین اسپنس بعد، روز چند
 ماه چندین. زد پلک آشام خون یه مثل صبحگاهی خورشید نور توی و کرد ترک رو دفترش. داشت نیاز بعدیش

 همه اون بر عالوه و بود گذرونده شدن دنبال توسطشون دائما و مطبوعات دست از خستگی با ِبَرنِدن لطِف  به رو
 ی برنامه ساختن غرق خودشو بود شده باعث این. بچینن توطئه براش داشتن سعی مادراشون و ها خانوم ی

 کامل مرز در و رسید می نتیجه به داشت هم واقعاً  و بکنه دارو حمل سرنشینِ  بدون هواپیماهای برای امنیتی
 ...بود کردنش

 بودند ضروری پزشکی های مراقبت برای بود کرده استفاده که تصویربرداری حرارتیِ  های دوربین هیچی، حاال و
 می فیزیک از فراتر چیزی دوتا این بین تعادل برقراری. شد می تموم زود هاشون باطری و بودن سنگین اما

 .طلبید

 پیدا اختصاص مغزش های سلول تمام اما کرد می تمرکز باید که بود این هم اون و داشت وجود حل راه یک
 به این و. کنند تموم رو بودن کرده شروع که رو کاری و کنه پیدا رو کلبی بره کنن مجبورش اینکه به بودن کرده
 .داشت اون به کمک در متضادی تأثیر سکس تقریباً  یا سکس. کرد می اشتباه ِکیِلب که بود معنی این

 183 زن این. بود شاپ کافی مسئول و صاحب تینا. رفت شاپ کافی سمت به مستقیم و کرد عبور حیاط از
 :گفت و زد خوشامدگویانه لبخند یه بهش تیره پوست با سانتی

 ".عزیزم میای نظر به آشفته یکم امروز"

 :گفت کرد، می درست رو همیشگیش سفارش بخواد، ازش اینکه بدون تینا که همونطور

 ".دارم هم حسو همین"

 حوصله و حال واقعاً  وقتی و ِکروسانت مافین، تینا حاال. داشتن قهوه فقط اینجا بود،' تیم' هنوز تینا که وقتی
 .العاده فوق های پای. کرد می درست هم پای داشت

 .کرد نگاه رو ویترین گرسنگی با اسپنس

 :گفت تینا

 ".کنم درست پای نرسیدم هنوز امروز"

 :داد ادامه و اومد باال جعبه یه با و پایین های قفسه از یکی سمت شد خم

 ".داشتم نگه برات دیروز لیموییِ  کیک از تیکه یه اما"

 :کرد اضافه و زد لبخند

 ".بزرگیه گناه من لیمویی کیک دادن دست از"



 :گفت بود ایستاده صف توی که مردی

 ".نداری لیمویی کیک گفتی من به هی،"

 :گفت تینا

 ".ندارم"

 .زد چشمکی اسپنس به و

 ".بود کار غرق من میزهای از یکی سر بود اینجا دخترت دوست پیش یکم"

 .کرد می خوشحالی احساس نشین غار مرد یه عین فکرش از اما نداشت حقیقت... دخترش دوست

 :گفت تینا

 داشت کار چی دونم نمی. بود بخش الهام و خوشگل. شده تسخیر روحش انگار کرد می کار تابش لپ با جوری"
 ".بود خوشحال انجامش از اما کرد می

 رو ای دیگه چیز شد باعث فکر این. کرده غرق کار توی خودشو که نبود کسی تنها اسپنس پس خوب خیلی
 .بشه متوجه

 ازش رسید می نظر به حتی و کنه برقرار تعادل زندگیش تمام و کار بین تونست می اون. نبود اون مثل کلبی
  .بگیره هم الهام

  .بیاد بوجود حسی وجودش اعماق در شد باعث آگاهی این

 !!باشه کلبی مثل بتونه هم اون شاید زد، تلنگر عمیقش های باور از یکی به همینطور و

 ...کلبی با حداقل

 .چنگال تا دو و کیک تیکه دو کرد، باز رو جعبه حیاط توی

 تقسیم باهاش غذاشو اسپنس و اونه مثل اش سلیقه هم پیر ِادی دونست می شناختش، می خوب خیلی تینا
  .کنه می

  .کشید سرک کوچه توی و گذشت حوض کنار از آهی با

 .میزد حرف نفر یه با و داده تکیه زباله سطل یه به بود، اونجا پیر ِادی بله و

 .برداره بهش کردن فکر از دست تونست نمی که ای زنانه ظریف انحناهای با میزه ریزه آدم همون

 



 دهم فصل

 لعنتی::ُلعبتی#

 می که چیزی به داشت. بود اومده پایین قهوه دنبال به نوشتن و موندن بیدار دیروقت تا شب چند از بعد کلبی
 .بود انگیز شگفت حتی و العاده فوق. رسید می خواست

 نیاز هواشون تو کشیدن نفس و زنده های آدم همراهی به ساختگیش های شخصیت و سینِدر جای به اما
  .کنه پیدا رو ِال حتی یا ،ویال کایلی بود امیدوار. داشت

 .قراره بی و آشفته خیلی یعنی این و

  .ببینه رو اسپنس خواست می دلش راستش

 آدمهایی با خیلی اون. العاده فوق... و عجیب. کرد می نزدیکی احساس اسپنس با اینقدر که بود عجیب براش
 با ای کننده شوکه طرز به و باهوش شدت به نبود، خجالتی اصال ولی بود آروم. داشت فرق بود دیده حاال تا که

 .بود راز یه مثل کلبی برای... بود فهمیده و درک

 .بود دیده رو بوسیدنش خواب هرشب و

 تجربه رو العاده فوق های بوسه اون هم باز که نیومده اینجا اون. بمونه احتیاط با و هوشیار باید دونست می اما
 .بده سامون و سر دنیاش به تا بود اینجا بده، راه دنیاش به رو مردی اصال اینکه یا کنه

 .بذاره سر پشت چیزو همه بعد و

 در که حدی در میومد جذابی و جالب آدم نظرش به و بود دیده رو ِادی حیاط توی زدن قدم حینِ  پیش روز چند
 رو ساختمون های آدم ی همه رسید می نظر به. بود آورده دست به رو کلبی مافین و قهوه لیوان دقیقه دو عرض

 خورده کردن پاک مشغول خودشو ناگهانی طوری به بود زده حرف اسپنس مورد در کلبی وقتی ولی شناسه می
 .بود کرده اش سینه روی از شیرینی

 که تیشرتی روی باز جلو پیراهن یه و چروک کتانِ  جیب چند شلوارهای از دیگه یکی درحالیکه اسپنس بعد و
 پر مختلف وسایل با شلوارش های جیب بیشتر. شد پیداش بود پوشیده″ کن اعتماد من به″ بود نوشته روش
 .نشدن جا جیبهاش توی وسایلش ی همه که دید شد می راحتی به هرچند ،بود شده

 کلبی به رو بعد و انداخت نامفهومی طوالنیِ  نگاه پیر ِادی به بندازه کلبی به تیزشو نگاه اینکه از قبل اسپنس
 :گفت

 ″.سالم″

 :زد لبخند کلبی



 ″.خودت به سالم″

 :گفت ادی به موندن، خیره بهم بخوره تکون که کرد مجبور خودشو کلبی وقتی تا

 ″.باشی داشته خوبی روز خوب،″

 :گفت بشه، رد اسپنس کنار از تا رفت و

 "میره؟ پیش خوب کارها راستی اسپنس، همینطور هم تو″

 :خورد تکون کمی بود شده خیره کلبی ی چهره به که همونطور اسپنس دهان

 ″.آره″

 :گفت و گرفت دستشو اسپنس که بگیره فاصله ازش خواست و زد ای دیگه لبخند کلبی

 ″باشی؟ من مهمون امشب چطوره پختی غذا تو قبل ی دفعه″

 :داد باال ابروشو یه کلبی

 ″کنی؟ آشپزی خوای می″

 "چطوره؟ گیرم می هم سالم آورِ  چندش و سبز چیز یه حتما ولی. خرم می نه، که البته″

 :داد تکون سرشو ِادی

 ″.کنی می اشتباه داری″

 :پرسید مالیمت با اسپنس

 ″واقعا؟″

 پیام بهش بعد و بمونی منتظر تموم ی هفته یک بگیری تماس باهاش اینکه از قبل اولتون قرار از بعد باید. آره″
 ″.دیگه افتاده ُمد از. کنه نمی دعوت بیرون رو کسی رو در رو هیچکی دیگه. بدی

 :پرسید اسپنس

 ″.نذاشتی قرار کسی با االن تا هفتاد ی دهه از دونی؟ می کجا از تو″

 استفاده اینستاگرام یا َچت ِاسَنپ از. هست جا همه هم گذاشتن قرار قوانین. دارم رابطه ها خیلی با من هی″
 ″کنی؟ نمی

 همش ظاهر در. بود جالب براش شون مکالمه خندید، کلبی ولی رسید می نظر به گرفته کمی اسپنس ی چهره
 وقته خیلی که بود مشخص. کنه حس بینشون رو عمیق ی عالقه یه تونست می کلبی ولی بود کنایه و تیکه



 و ببینه بود افتاده بیرون صندوقش از که رو ِادی پتوی تونست می. بود هم دیگه چیز یه. شناسن می همدیگرو
 .اش کاناپه روی بود گذاشته اسپنس که بود پتویی همون دقیقاً 

 .بشه اش دیوونه بیشتر شد باعث همین و کرد می مراقبت ِادی از اسپنس

 :گفت اسپنس به ِادی

 فشارن تحت کنند حس نباید ولی دنبالشونن کنند حس باید ها زن. گیری می راحت خیلی چیزو همه داری تو"
 "...یکی این و تمومه چیز همه وگرنه

 :داد ادامه و زد لبخند بود، شده لطیف و مهربون اش چهره حالت و حرکات تمام که کلبی به

 ".داره رو ها بهترین لیاقت اون. داشت نگه باید اونو"

 :داد تکون اسپنس برای سری بعد

 ".نیست اینطور ولی دونید می چیزو همه کنید می فکر ها جوون شما"

 .دید چشمهاش توی رو طبعی شوخ درخشِش  کلبی همین خاطر به نگرفت کلبی از چشمهاشو اسپنس

 :پرسید اسپنس

 "کلبی؟ کنم صبر دیگه روز چند باید نظرت به"

 "...خب"

 ....ولی کنه دخالت بحثشون توی خواست نمی

 ".باشیم داشته وقت کردن ناز یا ها بازی این برای کنم نمی فکر. اینجام کریسمس عید تا فقط من"

 العاده فوق های لب حس یاد به کلبی و کرد سرایت اش العاده فوق های لب به اسپنس چشمهای توی لبخندِ 
 .افتاد خودش های لب روی اش

 :پرسید اسپنس

 "بله؟ یعنی این"

 :گفت ِادی

 ".بمونه منتظر کم یه بذار"

 :گفت شیطنت با و زد لبخند بهش کلبی کشید آهی ِادی دخالت خاطر به اسپنس وقتی

 ".باشه تر جالب کنی آشپزی تو اگه کنم می فکر"



 :زد خنده زیر ِادی

 و درس توی فقط کن باور ولی است نابغه یه پسر این بکشه؟ آتیش به رو ساختمون کل خوای می عزیزم،"
 ".است نابغه کتاب

 :کرد اشاره سرش به

 "شی؟ می منظورم متوجه دستهاش، توی نه توئه، این همش"

 .انداخت پیرمرد به نگاهی اسپنس

 :کرد صاف گلوشو ِادی

 ".باشه"

 .آورد باال تسلیم نشونه به دستهاشو

 ".کنم کمک داشتم سعی فقط"

 ".بشی رد روم از ماشین با بعد ی دفعه باشه بهتر شاید کار این جای به"

 :کرد نگاه کلبی به بعد

 ".نوشتی هواپیما توی که همونی کردی؟ شروع رو لیستت توی کارهای انجام. کنم می معامله یه باهات"

 مدت برای فقط بار هر ولی شهر توی بیرون بود رفته اون. شد سرخ ده، ی شماره مخصوصاً  لیستش، فکر از
 .بود گذار و گشت برای فرصت یه منتظر. کوتاهی

 ".هنوز نه"

 "بخوریم؟ شام بعد بدیم انجام رو لیستت توی کارهای از یکی چطوره"

 حال این با... نبود ده شماره منظورش مطمئناً  لیست، توی کارهای از یکی انجام. کرد تپیدن به شروع قلبش
  .دید اش چهره توی رو ای مهربانانه تفریح و سرگرمی و کنه نگاه اسپنس چشمهای به شد موفق

 .گذاشت می سرش به سر داشت اسپنس

 :گفت. بدن انجام رو بازی این دوتایی تونستن می

 ".خوریم می رو پزی می تو که چیزی بعد گردیم می ریم می البته،"

 :خندید اسپنس

 ".لجبازی خیلی"



 :گفت ِادی

 ".بشناسه رو لجباز یه تونه می لجباز یه فقط"

 .آورد باال تسلیم نشونه به دستهاشو انداخت بهش دیگه طوالنی نگاه یه اسپنس وقتی و

 :گفت و برگردوند خودش به رو اسپنس های حرف کلبی

 ".بکشی کار خودت از کم یه باید"

 :کرد پشیمونی ی خنده اسپنس

 ".ام عوضی یه واقعا من واو،"

 :پرسید

 "پزی؟ می شام برام یعنی این خب"

 ".باداباد هرچه. البته"

 :گفت لب زیر ِادی

 ".کنم خبر رو نشانی آتش بهتره. من خدای اوه"

 :گفت اسپنس به ِادی که شنید و افتاد راه به و داد تکون سر زده هیجان خیلی حال عین در و گیج کمی کلبی

 ".کنی می زندگی اینجا اینکه مثل! زدی حرف باهاش خودت مورد در"

 ".آره"

 :گفت ِادی

 ".جدیدیه حرکت. ها"

 :گفت اسپنس

 ".نکن برداشت چیزی ازش"

 .بود شده خارج شنیداری ی محدوده از چون بشنوه نتونست هیچی دیگه اون بعد و

 .بشنوه نتونسته رو بشنوه خواست می دلش که چیزی حاال تا کس هیچ چون البته و

  "نکن برداشت چیزی ازش"

 .موند می یادش اینو باید



 نگه خالی گروهشون برای رو بار راست سمتِ  انتهایی قسمت فین همیشه مثل. رفت بار به ناهار برای اسپنس
 هم به گربه و سگ مثل کشیدن، می سرک هم کار تو همیشه بودن، نزدیکی و صمیمی خیلی گروه. بود داشته

  .گرفتن می همو دست برگرد برو بی همیشه حال این با و پریدن می

 تصویر واقع در که. زد می حرف ِال و کشید می بو رو( ۱)ناچو بزرگ بشقاِب  یه داشت آرچر. بودن اونجا ِال و آرچر
  .بود کلی طور به شون رابطه از عالی

 :گفت می داشت ِال

 بعالوه و نیست آماده موضوع این برای اسپنس ولی. میدم حق اسپنس به لحاظ این از. است بامزه و خوشگل"
 ".باشه تونه نمی نیست، میاد نظر به که کسی اون ضمن در و داره انقضا تاریخ کلبی

 :گفت آرچر

 ".ایستاده سرمون پشت درست و. است گنده مرد یه اسپنس عزیزم،"

 :گفت آرچر به کنه، نگاه ِال به اینکه از قبل. بدزده ناچو یه تا شد خم و چرخوند کاسه توی چشمهاشو اسپنس

 ".ترسناکن هات واکنش"

 :گفت ِال به رو بعد

 ".بگو خودم روی تو احمقم، بگی خوای می اگه"

 ".احمقی یه تو"

 :زد پهنی لبخند ِال به آرچر

 ".هستی عصبانی من جز ای دیگه کس دست از که هستم وقتایی عاشق"

 :داد هشدار ِال

 ".بکنم چندکار زمان هم تونم می"

 "دونم؟ نمی کنی می فکر"

 :پرسید و. زد رو زد نمی آرچر جز کسی هیچ به وقت هیچ که ای احمقانه لبخند بعد و شد خیره بهش ِال

 "داری؟ دوستم تا چند برِگر، تا صفر از. کنم بازجویی رو هات دوست بهترین از یکی دارم قصد"

 :گفت تردیدی هیچ بدون آرچر

 ".پنیر و ِبیِکن با همراه برگر"



 ".خوام می که هستی همونی تو دونستم می"

 .اسپنس سمت چرخید بعد

 "خوبی؟. کردی می کار ساعته چهار و بیست داشتی چطوری؟"

 .انداخت باال شونه اسپنس

 :گفت ِال

 "افتاده؟ اتفاقی چه. رفتی می پیش خوب خیلی داشتی پیش روز چند تا"

 .انداخت باال شونه هم باز اسپنس

 اتفاق اون اسم و افتاده اتفاقی چه دقیقاً  دونن می خوب دوشون هر گفت می که انداخت بهش نگاهی ِال
 .کلبیه

 :پرسید ِال

 "کنم؟ کمکت تونم می طور چه"

 .است خانواده اعضای از یکی مثل اون ولی اسپنس، اعصاب رو میره چقدر نیست مهم کرد می ثابت سوال این

 :گفت اسپنس

 ".کنم جبران لطفشو امشب خوام می و پخت شام برام کلبی پیش شب سه. کنم می کار روش دارم. هیچی"

 .زد اسپنس دست به رو دستش کف آرچر

 .زد پلک ِال

 "پخت؟ شام برات کلبی و کردن؟ کار گن می این به"

 ".بود عالی ولی بود ساالد و بوقلمون برگر فقط اینکه با. ساالد و برگر"

 .نیومد خوشش ِال

 ".افتضاحه آشپزیت حقیقت در. کنی نمی آشپزی تو"

 :گفت اسپنس

 ".سیاه روت میگه دیگ به دیگ"

 .خندید آرچر



 .غذاش سر برگشت فوراً  آرچر و کرد نگاهش و  داد باال ابروهاشو ِال

 :گفت اسپنس به ِال

 ".نیست افتضاح من آشپزی"

 سفارش بیرون از واقع در ولی کردی درست شام آرچر برای کردی وانمود که دفعه اون کنم می فکر خب. باشه"
 ".افتاده اتفاق واقعاً  اینکه با. نیفتاده اتفاق اصالً  بودی سوزونده غذاتو چون دادی

 :گفت و سرفه به کرد تبدیلش افتاد ال به چشمش دوباره وقتی درآرود، خودش از صدایی آرچر

 ".کنی می درست عالی برِ  بیرون غذاهای تو. عزیزم نباش نگران"

 :گفت و چرخوند کاسه توی هاشو چشم فقط مهربونی با ِال

 "...تو ولی هرچی، حاال. درمیارم بازی مسخره دارم خب، خیلی"

 :کرد اشاره اسپنس به

 تو خونه برخورد، اولین توی حاال و میدی اهمیت خصوصی حریم به بیشتر شناسم می که هایی آدم تمام از تو"
 کارو این من اگه نگرانم؟ چرا من بفهمی تونی می. بدونی فامیلشو اسم حتی اینکه بدون دادی، اجاره زن یه به

 ".رسیدی می حسابمو تو کردم می

 :گفت اسپنس

 من. دونم می مسئول موضوع این خاطر به خودمو لعنتی، حوض اون توی بیفته اون شدم باعث من ولی آره"
 ".داد می انجام بود ای دیگه کس هر که کردم رو کاری فقط

 :گفت ِال

 مثل رفتارت تو ببین،. همین بره، کرد می ردش و داد می رو خشکشوییش پول بود ای دیگه هرکس. نه"
 ".نگرانتم فقط من نیست، همیشه

 ".نباش خب"

 :داد تکون سر بدزده ناچو یه تا بود اومده بار طرف اون از که فین برای اسپنس

 ".خوام می امشب برای شراب بطری یه سالم،"

 :پرسید فین

 "برای؟"



 ".شام"

 :داد توضیح فین

 "غذایی؟ نوع چه که اینه منظورم"

 :گفت آرچر

 ".دربیاد جور توز چی با که چیزی یه"

 .داره رو ساله دوازده پسر یه اشتهای اسپنس که دونستن می خوب همه چون بخندن همه شد باعث حرفش

 کسی یا خبرنگاره یه یا که دونست می زد، رو ایگنور ی دکمه اون و خورد زنگ ناآشنا شماره یه با اسپنس گوشی
 .کنه گذاری سرمایه مسخره ی ایده یه توی بخواد ازش تا کرده پیدا شو شماره که

 :پرسید کرد می پر دوباره رو آبشون های لیوان که حالی در شان

 "برنداشتن؟ سرت از دست هنوز"

 دخترها جذب آهنربای و حسابی ساز دردسر یه و بود ُارایلی توی همینطورشریکش و فین کوچکتر برادر شان
 .بود

 .انداخت باال شونه اسپنس

 ".کنم نظر تجدید ام شماره کردن عوض مورد در باید احتماالً "

 :گفتند زمان هم سه هر شان و فین آرچر،

 ".نه"

 :چرخوند کاسه توی چشمهاشو ِال

 ".هستین عوضی تون همه"

  .اومد اسپنس برای شماره همون از پیام یه لحظه همون درست

 سینه جفت یه از عکس یک با همراه ازدواج پیشنهاد یه کرد، بازش اسپنس وقتی رفت می انتظار که طور همون
  .داشتن پیرسینگ که دید برهنه ی

 :گفت باالخره و اومد خودش به اول شان. شد برقرار مطلق سکوت ای لحظه برای

 ".داریم نیاز بهش ما. داری نیاز این به تو. پسر کنی عوض تو شماره تونی نمی تو دیدی؟"



 مقابلش بزرگ مانیتورِ  تا دو توی رو جدید اعداد و فرمول سری یه و بود دفترش توی اسپنس وقتی عصر روز اون
 .بیاره هجوم بهش گذشته خاطرات از موجی شد باعث و گرفت تماس کالریسا کرد، می ایجاد

 :گفت کالریسا

 ".کنم چک رو اوضاع خواستم می. سالم"

 براش دلش چون بشنوه رو اسپنس صدای تا گرفت می تماس قبالً . بود شون پروژه اوضاع از منظورش البته
 .شد می تنگ

 .بود شده عوض چیز همه

 :گفت نداد جواب فوراً  اسپنس وقتی

 ".میری پیش طور چه داری ببینم خواستم می فقط واقعاً . بذارمت فشار تحت خوام نمی"

 ها مایل وجود با بودن تونسته ولی بود، اسپنس تقصیر صد در صد البته که بودن، نشده موفق زوج، یه عنوان به
 که ای رابطه. بود مهم اسپنس برای اون. کنند حفظ رو دوستانه ی رابطه یه بینشون ناخوشایند تجارب و فاصله

 ی رابطه یه ی الزمه که هایی الیه بدون ها خوشی و ها سختی توی که داشت، کالریسا با حاضر حال در
 نمی گفت وقتی همین خاطر به. داشت ارزش خیلی اسپنس برای کردن می حمایت رو همدیگر بود، رمانتیک

 .میگه رو حقیقت دونست می بذاردش فشار تحت خواد

 یه که حالتی بدترین به. بود کرده ناامید رو کالریسا بدجور اون. کرد می فشار احساس اسپنس حال هر به اما
 .کنه ناامید رو زن  یه تونست می مرد

 .بود کرده خیانت بهش کارش با ولی بود، نکرده خیانت بهش دیگه زن یه با اون

  .بود گذاشته تنهاش کارش با کالریسا و هست و بوده اش معشوقه همیشه کار

 شرایطش اون بدون کالریسا!! هم خواست نمی البته که. کنه درست رو رابطشون و برگرده عقب به تونست نمی
 .بود بهتر خیلی

 ...همینطور هم کلبی

 "اسپنس؟"

 ".خوبم من. بله"

 بخشیده رو اشتباهاتش تمام کالریسا آسایی معجزه طور به. برد فرو موهاش بین دستهاشو و داد بیرون نفسشو
 .داشت دوستش هنوز و بود



 ...خودش روش به البته

. گرفت می تماس باهاش بود، کم خیلی روزها این که امریکا گشت برمی روز چند برای وقت هر صورت، هر در
 :پرسید اسپنس

 "کجایی؟"

 ".سی دی واشنگتن"

 :پرسید و کرد مکثی

 "شده؟ چی"

 ".کنم می حلش ولی برخوردم مشکل به افزار نرم توی"

 ".کنی می کار زیادی داری شاید"

 "...من نه،"

 :کرد آرومی ی خنده کالریسا

 ".کنی می کار زیادی داری. کنم عوض مو جمله بذار اسپنس"

 ".کنم نمی کار چی کنم، می کار چی دارم من دونی نمی. بودی کشور از خارج تو"

 "ببندی؟ شرط خوای می"

 .خنده نمی تفریح روی از واقعاً  گفت می که بود صداش توی چیزی اما خندید دوباره کالریسا

 خوردی، می کردی، می کار چی داشتی دقیقاً  مدت این دونم می! سال چهار یادته؟ اسپنس، بودم باهات من"
 ".زدی می حرف کار مورد در ساعته 24 و روی پیاده رفتی می خوابیدی، می

 :گفت احتیاط با اسپنس

 "...توی مشکل سری یه. بودم مجبور"

 من. شدی موفق توش همیشه که چالشی از بخشی است، پروسه از بخشی. اسپنس هست مشکل همیشه"
 ".کنی می پیدا حل راه یه چیز همه برای تو دارم ایمان کامالً 

 استرس بیشتر شد باعث فقط و بود دهنده آرامش برعکِس  کامالً  واقع در. نبود دهنده آرامش اصالً  حرف این
 نا دیگه بار یه که گفت می بهش باید چی؟ وقت اون چی؟ کنه پیدا براش حلی راه تونست نمی اگه چون بگیره

 ...کنه می امیدش



 :گفت بیشتری مالیمت با بار این کالریسا

 کار تو مورد در. کنی می کارو این همیشه. اسپنس برمیای پسش از تو. نکش کار خودت از اینقدر کن بس"
 ".شه می برنده همیشه

 .بود رفته بین از صداش توی تفریح تمام

 :گفت اسپنس

 "...آخ"

 .داشت حقیقت چون بربخوره بهش تونست نمی ولی

 .شد می برنده همیشه کار

 .باخت می همیشه شخصی زندگی

 :گفت مالیمت با کالریسا

 ".چیه منظورم دونی می خودت"

 ".آره"

 :گفت

 و ببینن منو روزی چند تا اینجا اومدن مادرم و پدر. کالیفرنیا نیام کریسمس امسال کنم می فکر. کن گوش"
 ".میامی برم بعدش احتماال

 "خبره؟ چه میامی"

 مکث هم اون و کنه جدا تابش لپ از دستهاشو و نگاه اسپنس شد باعث یکی این و کرد ای دیگه مکث کالریسا
 :پرسید. کنه

 "کردی؟ پیدا پسر دوست میامی توی چیه؟"

 :بود پشیمونی از پر کالریسا صدای

 "...اسپنس"

 :گفت اسپنس

 ".کردی پیدا واو،"

 :داد تکون سری



 ".حالت به خوش خوبه، خب، پس، باشه"

 "میگی؟ جدی واقعاً "

 ".آره"

 :پرسید. شد ایجاد درونش آرامش از موجی اون از فراتر حتی. گفت می جدی واقعاً  و

 "کیه؟"

 ".کنم می کار باهاش" مرز بدون دکترهای" سازمان توی که دکتر یه"

 .داد می قرار اولویت در رو کارش که دیگه مرد یه احتماالً  ولی مناسب و شریف آدمِ  یه. لعنتی

 "...کالریسا"

 ".میدم قول نمیاد، پیش مشکلی. اسپنس نباش من نگران"

 "....من وقت اون اومد پیش مشکلی و شد عوض چیزی اگه ولی. دونم می"

 :گفت کالربسا

 "چی؟ تو. مونه می یادم حرفو این. دونم می. میرسی حسابشو"

 "چی؟ من"

 "میدی؟ رو رابطه ایجاد فرصت خودت به اصالً "

 های لب روی هاشو لب لمس...بشنوه رو اش خنده صدای ببینه، رو لبخندش تونست می کرد، فکر کلبی به
 .کنه حس خودش

 :گفت کالریسا

 ".عادی زندگی به برگردی باید"

 "برسونم؟ آسیب دیگه نفر یه به دوباره که"

 ".اسپنس"

 .بست چشمهاشو اسپنس

 ".اسپنس"

 :پرسید اسپنس



 "بگم؟ چی خوای می"

 ".باشی داشته رابطه ای دیگه زن با نتونی نشدم باعث من اینکه"

 :خندید

 ".دونیم می اینو دومون هر. بود من تقصیر. نبود تو تقصیر"

 ".بودم وابسته خیلی من. مزخرفه"

 ".نکرده تغییر این. بودم خودخواه ی مالحظه بی عوضی یه من و"

 ریزی برنامه طوری شدی، ساخته اینجوری تو اما. شاید... مالحظه بی. نبودی خودخواه عوضی یه وقت هیچ تو"
 چیز روی راحتی به تونی نمی نکنی کارو این وقتی تا و بشه، حل وقتی تا کنی می تمرکز مشکل یه روی که شدی
 کار سرنشین بدون هواپیمای ی پروژه روی سخت داری تو. بپذیری خودت مورد در اینو باید. کنی تمرکز ای دیگه

 ".بزرگیه کار این. برسونی دنیا کوچک نقاط به رو پزشکی های مراقبت و دارو تا کنی می

 ".کنند حفظ رو رابطه یه موفقیت با تونن می و دارن مهم و بزرگ های شغل هم ها آدم بقیه"

 ".تونی می هم تو"

 با خواست می که نبود درش شکی حال این با و بود ندیده این بر دال مدرکی هیچ اون تونست؟ می واقعاً ... اما
 .بکنه کارو همین هم کلبی

 :پرسید کالریسا

 ".برات سختیه تعطیالت دونم می خونه؟ نیام کریسمس برای نداره اشکال مطمئنی"

 گذشته کریسمس چند. ببینه هاشو دوست تا شرق رفت می همیشه مادرش. نبود سخت... تنهایی ی اندازه به
 روی دستی. کمه چیزی یه کرد می حس که کنه انکار تونست نمی اما. بود گذرونده دوستهاش با جا همین رو

  .کنه فکر موردش در بعداً  تا داشت وقت کلی. بود دیگه ی هفته دو کریسمس. کشید صورتش

 ".خوبم من. نیست مشکلی"

 :گفت کالریسا

 ".هستی خوب همیشه تو"

 :بزنه لبخند شد باعث حرف این

 ".آره"



 داری؟ اولیه نمونه ارائه برای ای شده تعیین تاریخ احیاناً ... ولی کنم هولت خوام نمی و. اونجا میام ژانویه ماه"
 وقتی مایلن که دارم گنده کله گذار سرمایه تا چند. باشه طور همون هنوز امیدوارم من و باشه ژانویه بود قرار

 ".میارن فشار بهم تقریبی شروع تاریخ یه برای دارن و کنند کمک بهم برنامه این مالی تامین برای شد اجرا آماده

. کنه حس اش معده توی و گردن پشت رو سوزشی تونست می. شد ایجاد اسپنس های شونه روی فشاری
 :گفت

 ".ماه آخر بگو ولی. خوبه ژانویه آره،"

 گشت برمی بعد بره کلبی که وقتی تا فقط گفت خودش به. آورد می دست به رو داشت نیاز که فرصتی اینجوری
 .نکرد کم رو کرد می حس داشت االن که رو فشاری وجه هیچ به که. کارش سر

 :پرسید مالیمت با کالریسا

 "اسپنس؟ مطمئنی"

 کنه؟ ناامیدش بود قرار هم باز. بود کرده ناامیدش زمانی یه. شد سوالش متوجه

 ".مطمئنم"

 انجام کنه تمرکز روش که رو کاری هر تونه می که هستی مردی تو درسته؟ دونی، می اینو دارم، ایمان بهت من"
 "!کاری هر. بده

 .کرد قطع بعد و فرستاد اسپنس برای بوسه تا چند

 نگاه رو ساعت و کشید کار از دست بعد ولی. همیشگیش عادت. کارش سر برگشت و انداخت کنار رو گوشیش
 .نبود همیشگی و عادی عادت یه که کرد

 می انجام باید کاری چه بیاد یادش کنه سعی تا بیاره فشار مغزش به نبود مجبور ولی نبود عادی کارش اینکه با
  .داد

 .داشت قرار اون

 .کلبی با

 خواست می و بود دستش توی کلید کارت حالیکه در ِکیِلب دیدن با کرد، بازش و رفت در سمت به مستقیم
 .شد متوقف بشه، داخل

 :پرسید امیدوارانه کیلب

 "داری؟ غذا"



 :کرد اشاره آشپزخونه به پرتی حواس با

 ".کن پذیرایی خودت از. کرد پر دوباره یخچالو ِترودی. آره"

 "رفتی؟ می کجا"

 :گفت اسپنس

 ".دارم قرار"

 :گرفت رو بره داشت قصد که اسپنس جلوی و کرد دراز دست کیلب

 "!!وااو"

 :.انداخت بهش نگاهی اسپنس

 ".نداشتم قرار که نیست وقت خیلی. خیال بی"

 اینکه از قبل و بخوابی؟ باهاش امشب داری قصد. نبود این منظورم ولی. نداشتی قرار وقته خیلی آره، راستش،"
 ".بنداز خودت به نگاه یه کنی، خورد رو هام دندون سوالم خاطر به

 !بود تنش پادار شورت یه فقط انداخت، خودش به نگاهی اسپنس

 :زد پهنی لبخند ِکیِلب

 "...اول فقط. برو همینطوری حتماً  کنم می فکرشو که حاال چیه؟ دونی می"

 .گرفت عکس اسپنس از و آرود بیرون رو گوشیش

 ".میده جواب واقعاً  داره باشگاه این. پسر میای نظر به خوب خیلی"

 .شد داخل رفت می آپارتمانش سمت به مستقیماً  که دری از و داد نشون بهش رو وسطش انگشت اسپنس

 می رو کلبی خونه در داشت و بود سوم ی طبقه توی کمدش، سریع کردن رو و زیر و ای دقیقه دو دوش از بعد
 .زد

 :گفت و چرخوند اسپنس پای تا سر از رو نگاهش و کرد باز درو کلبی

 ".میدم ترجیح رو اولت لباس من ولی. خوبه"

 بکشه، آتیش به رو مرد یه درون تونست می که بود لبخندی زد، لبخند بهش زد، پلک فقط اسپنس وقتی
 .بشه باز هم از اش چهره شد باعث که لبخندی

 :داد ادامه



 دوباره رو بود کرده پست ِکیِلب اسم به نفر یه که رو عکسی حاال و. کنم ادش اینستاگرام توی کرد مجبورم کایلی"
 "درسته؟ کاریته، شریک. کرده پست

 :شد خم اسپنس طرف به

 ".کنی می استفاده خوب باشگاهت از واقعاً  رسه می نظر به"

 ".ببخشید لحظه یه"

 که کرد می ایجاد اینترنتی هشدار یه این. داد فشار امنیتیش افزار نرم توی رو دکمه یه و آورد بیرون رو گوشیش
 .رفت می امنیتیش شرکت برای مستقیماً 

 .آرچر شرکت

 می مرگ حد تا رو کیلب و آپارتمانش به کنند می حمله قوا تمام با آرچر کارکنان دقیقه، دو از کمتر توی
 .ترسوندن

 :پرسید کلبی

 "مرتبه؟ چیز همه"

 !بود حقش. زد لبخند

 ".عالیه چیز همه"

 

 فصل یازدهم

 ...مادر به خطا::مادر به#

خجالت زده نبود. از اونجایی که توی لباس هاش عالی به حالت چهره ی اسپنس خندید، ناراحت بود ولی اصالً 
 :بود، و حاال کلبی می دونست که اون بدون لباس هم عالیه، اون هم بود خجالت نمی کشید. گفت

 ".نمی دونستم قراره چی کار کنیم. به خاطر همین نمی دونستم چه لباسی بپوشم"

 :اسپنس لبخند زد

 ".من موقع کار کردن می پوشم رو بپوشی من ناراحت نمی شم اگه همون لباسی که"

 ".ها"

 .و به آرومی روی سینه اش زد و هلش داد



اسپنس اینقدر محکم بود که تکون نخوره و همین موضوع، همراه با حالت مطمئن و لبخند راحتش، حسی 
 .درون کلبی ایجاد کرد

  .همون حسی که دور شدن از نیویورک و تمام مشکالتش درونش ایجاد کرد

 !زنده بودن حس

اسپنس دستشو گرفت و همونطور که کلبی از باال تا پایین نگاهش کرده بود، نگاهش کرد. کلبی مناسب هوا 
لباس پوشیده بود. چیزی که توی پنج روز اینجا بودن یاد گرفته بود این بود که هوا مثل قدرِت الهاِم خودش غیر 

سکو می شد در موردش مطمئن بود این بود که نمی شه قابل پیش بینی و َدمَدمیه. چیزی که توی سانفرانسی
هوا رو پیش بینی کرد. به خاطر همین لباس گرم پوشیده بود: ژاکت، پلیور، شال گردن و جین تیره که توی 

 .چکمه فرو برده بود

 :نگاه اسپنس روی چکمه ها مکث کرد. با صدایی که یه لرز شیرین درون کلبی ایجاد کرد گفت

 ".اندازه ی کفش های پاشنه بلندت دوست دارم چکمه هاتو به"

و برای لحظه ای بین گردش رفتن و کشوندن اسپنس توی آپارتمانش و درآوردن لباس هاش تا وقتی که فقط 
 .لباس کارش تنش باشه یا شاید هم فراتر از اون، مردد شد

 .اسپنس با نگاهی به حالت چهره ی کلبی خنده ی آرومی کرد

 ".نت برای اعتماد به نفسم خیلی خوبهاینطور نگاه کرد"

عینکش رو باالی سرش فرستاد. بعد دستش رو دور کمر کلبی حلقه کرد و به طرف خودش کشیدش و بوسیدش 
 .تا وقتی کلبی از خوشی ضعف کرد

 .پیش غذای توی منوی بوسه های اسپنس بالدوین که فقط باعث شد گرسنه تر بشه

 :گردوند روی چشمهاش به نگاه توی چهره ی کلبی لبخند زد و قول داد اسپنس همون طور که عینکش رو برمی

 ".بعدًا. باید بریم برنامه داریم"

 "برای چی؟"

 ".خودت می بینی"

از دروازه ی آهنی حیاط خارج شدن. به محض خروج یه نفر از سایه بیرون اومد و شروع به عکس گرفتن ازشون 
 .کرد



غیر ارادی سرشو چرخوند روی شونه ی اسپنس. نمی خواست کسی ازش کلبی با تعجب هینی کشید و به طور 
 .عکس بگیره و جاشو لو بده

 :اما بعد صدای فریاد مرد که سوال می پرسید رو شنید

این زن کیه، اسپنس؟در مورد اینکه کاندید عنوان واجد شرایط ترین مرد مجرد سانفرانسیسکو شدی چه حسی "
 "داره؟

ن نبود، وقتی اینو متوجه شد خواست سرش رو بلند کنه چون... واجد شرایط ترین خیلی خب، پس به خاطر او
 مرد مجرد سانفرانسیسکو؟

اسپنس دستشو پشت سر کلبی گذاشت و صورتش رو روی شونه اش فشرد، طوری دستش رو دورش حلقه کرده 
 .بود که صورتش رو از لنز دوربین می پوشوند

 :مرد داد زد

 ".د. من از این راه پول درمیارمیاال، یه جمله بگو مر"

 ".به یه شغل جدید نیاز داری"

  .این جواب اسپنس بود و بعد بدون حرف دیگه ای از کنار مرد گذشت

 :همونطور که از کنار به بوتیک لباس فروشی، برگر فروشی و ...می گذشتن گفت

 ".ماشین رو یه خیابون اون طرف تر پارک کردم"

 :کلبی گفت

 "!!کتابفروشی"

 .همون هیجانی که  کتابفروشی ها وارد زندگیش کرده بودن توی صداش زنگ می زد

 :از اونجایی که کلبی ایستاده بود و عمالً دماغش رو به ویترین چسبونده بود، اسپنس پرسید

 "می خوای بری داخل؟"

 .خوشایندخیلی قبل از اینکه نویسنده بشه کتاب خوندن همیشه باعث خوشحالیش می شد، یه راه فرار 

 :کلبی پرسید

 "می شه؟"

 .اسپنس در حالی که لبخند می زد در رو براش باز کرد



یه فروشگاه مستقل بود و در کمال خوشحالِی کلبی، کتاب هاش رو به طور برجسته ای به نمایش گذاشته شده 
 .بود پخش بشهبودند. اولین کتابش جلو و در مرکز قرار داشت، البته به لطف فیلمی که روز کریسمس قرار 

اسپنس حتی نگاهی هم به کتاب هاش ننداخت، مستقیم به سمت عقب، بخش کتابهای کم طرفداِر علمی رفت، 
کلبی خنده اش گرفت. انگشتش رو روی کتابش کشید و به حرف های دو تا خواننده که اونجا ایستاده بودن و 

 .کتابهاشو نگاه می کردن گوش داد

 :یکیشون به اون یکی گفت

 ".هنوز نوشته هاشو دوست دارم. ولی کتاب سومش، حس دوتای اولی رو نداشت من"

کلبی دستشو روی قلبش گذاشت، از شنیدن این حرفها حس می کرد قلبش فشرده می شه، انگار یه نفر داشت 
 .بچه ی بزرگش رو سرزنش می کرد یا یه همچین چیزی

 :خواننده ی دوم گفت

 "اطر این که یه قرارداد بزرگ و گرون امضا کرده اینکارو می کنه؟کامالً موافقم. فکر می کنی به خ"

کلبی نفس عمیقی کشید. پس دلیل اینکه نویسنده ها نباید هیچ وقت نظرات خواننده ها رو بخونن یا 
 .حرفهاشونو گوش بدن این بود. خواست ازشون فاصله بگیره ولی یه زن دیگه بهشون اضافه شد

 :زن سوم گفت

اگر دفترچه تلفن هم کپی کنه من می خونم. ولی باید  CE Crown .کتاب هاشو دوست دارم من تمام سری"
 "."ِکریا و ِدل" رو به هم می رسوند. اونها هم لیاقت خوشحالی رو داشتند

 :دوتا زن دیگه همزمان گفتند

 ".آره"

ش کرد که سرشو توی یه و بعد کلبی کنار محل نمایش کتاب هاش تنها بود. دنبال اسپنس گشت و در حالی پیدا
کتاب خیلی قطور که احتماالً بیست و پنج پوند وزن داشت، فرو برده بود. عنوان کتاب کلمات زیادی از قبیل 

 :ترمودینامیک و کشسانِی کاربردی داشت. گفت

 "!هی"

 "!هی"

 "خب... واجد شرایط ترین مرد مجرد؟"

 .اسپنس کتاب رو برگردوند توی قفسه



 "خاطر این موضوع اذیتم کنی، نه؟نمی خوای که به "

 ".اوه، البته که می خوام"

 :شکلکی درآورد و دست کلبی رو گرفت

 ".بذارش برای بعد از اینکه غذا خوردم"

آبی فیروزه ای با تایرهای دور سفید که  chevy deluxe 1957 پنج دقیقه بعد توی ماشین اسپنس بودن، یه
که دستشو روی داشبورد می کشید و ماشین زیبا رو تحسین می کرد  کامالً بازسازی شده بود. کلبی در حالی

 :گفت

 ".اون چیزی که تصور می کردم می رونی نیست"

 "نه؟"

 ".نه،توی تصورات من یه ماشین اسپورت سریع و خوشگل می روندی"

 :اسپنس شونه باال انداخت و گفت

رفتاری کرد تا گواهینامه اش رو از دست داد.  این ارزش احساسی داره. مال پدربزرگم بوده. اینقدر باهاش بد"
 ".من هم ازش خریدمش و چند سال پیش بازسازیش کردم

 :اون می تونست یه ماشین نو بخره. می تونست یه عالمه ماشین نو بخره! پرسید

 "از چیزهای قدیمی خوشت میاد؟"

 :بودن. بدون حالت تدافعی گفتنگاهی به کلبی انداخت، چشمهاش پشت لنزهای تیره ی عینکش پنهان شده 

 ".من آدم اهل نوستالژی هستم"

همونطور که کلبی سعی داشت منظورشو بفهمه نگاهشون برای لحظه ای طوالنی توی هم گره خورد. یه مهندس! 
یه مخترع! توی کار با پول خوب بود و به عنوان یه مهندِس سکسِی درسخون با عینک و موهایی که همیشه با 

 ...نه شون می کرد، خیلی جذاب بودانگشتها شو

 :اسپنس لبخند زد و باعث شد کلبی بفهمه هنوز بهش خیره است، به خاطر همین گلوشو صاف کرد و گفت

 ".خب، هرکی برات بازسازیش کرده، کارش فوق العاده بوده"

 .دکور داخلی با رنگ بیرونش هماهنگ و بی نقص بود

 :اسپنس گفت



 ".خودم انجامش دادم"

 !پر از سورپرایز بود اسپنس

 "پس مکانیک هم هستی؟"

 ".تمام زندگیم داشتم وسایلو از هم باز می کردم و دوباره سر همشون می کردم"

 :لبخند کجی زد

 باید پنج سالم بود که ساعت مامانم رو طوری تنظیم کردم که قدم هاشو بشماره. حاال که فکرشو می کنم احتماالً "
 ".گرفتم براش امتیاز ثبت اختراع می

 :کلبی خنده ی خفه ای کرد

 ".خب پس تو مردی با استعداد های فراوانی"

با این حرف، اسپنس نگاه سوزانی بهش انداخت طوری که کلبی نگاهی به خودش کرد تا مطمئن بشه لباس 
 !هاش دود نشده باشن برن هوا

 "پدربزرگت چطور گواهینامه شو از دست داد؟ برای رانندگی پیر شده بود؟"

 "!خونگی خورده بود برای همین پلیس دستگیرش کرد 6تابستون گذشته بیش از حد کیک ِبَرونیِ "

 :کلبی پلک زد

 "واقعًا؟"

واقعًا. من تنها کسی بودم که می تونست باهاش تماس بگیره چون عروسش، مامان من، می کشتش و می "
 ".گذاشت تو زندان بپوسه

 .نهکلبی خندید، هر چند شک داشت که شوخی ک

 "خانواده ی بزرگی داری؟"

 ".نه فقط ما سه تا"

 "با هم صمیمی هستین؟"

 "...من و مامانم آره، اینجا"

                                                           

 . ماجرای کیک برونی در فصل های جلوتر بیان می شه.6



 :در حالی که به جلو اشاره می کرد گفت

 ".رو روی آب ببینی 9و پل خلیج هم اونجاست و می تونی جزیره ی آلکاتراز .8. اون برج ُکیت7ایمبار ِکِدروه"

 :دماغشو چسبونده بود به شیشه ی جلوی ماشین گفتکلبی در حالیکه عمالً 

 ".همه ی اینها توی لیستم هستن"

 ".می دونم"

ک ، جایی که پر از قایق های در سایزهای مختلف بود، قایق ها اینقدر به هم نزدی39اسپنس پیچید توی اسکله 
 .شون خارج بشنبودند که کلبی نمی تونست تصور کنه چه طور می تونند بدون برخورد به هم از جا

اسپنس از ماشین پیاده شد و دستش رو گرفت و یه کیف کهنه رو از پشت ماشین برداشت و روی شونه اش 
 :انداخت و گفت

 ".بریم"

 "کجا؟"

 :با حالت مرموزی گفت

 ".هنوز سوپرایزه"

می گشتن،  از کنار اسکله ی پر از شیرهای دریایی که کنار هم نشسته بودن و توریست های زیادی که اطرافو
 :گذشتن. اسپنس گفت

 ".شرکت های توریستی امروز دیگه دارن می بندن. این موقع از سال تور شبانه ندارن"

  .این ناامیدکننده بود. کلبی امیدوار شده بود که قراره برن روی آب

و بعد اسپنس به حالت چهره اش لبخند زد و به سمت یه در قفل شده رفت. کلیدی بیرون آورد و داخل شدن 
 :درو پشت سرشون قفل کرد. از لنگرگاه پایین رفتن و مقابل  یه کشتی براق ایستادن. کلبی گفت

 ".به جز کشتی تفریحِی النگ آیلند، تا حاال هیچ وقت سوار قایق نشدم"

 :در حالی که هنوز به قایق خیره بود ادامه داد

                                                           

 سانفرانسیسکو خلیج کنار در ساحلی ی منطقه یه ایمبارِکِدرو.7
برجی که با سرمایه گذاری لیلیان ُکیت بانوی حامی آتش نشان های داوطلب سانفرانسیسکو جهت زیبایی شهر روی تپه .8

 ی تلگراف ساخته شده

 جزیره توی خلیج سانفرانسیسکو و النگ آیلند یه جزیره ی پر جمعیت و گرون در جنوب شرق نیویورکیه .9



 ".بودمتا االن حتی از خونه دور نشده بودم یا تعطیالت نرفته "

ی اون هرگز جایی جز توی ذهنش نبوده، توی خونه در حال بزرگ کردن برادرها و مراقبت از مادرش و سر کار تو
 .شغل دیوانه واِر شگفت انگیزش که بیشتر وقتش رو می گرفت

 .اسپنس چونه اش رو توی دست گرفت و سرشو به سمت خودش باال گرفت

 :ذاشت و گفتیه بوسه ی نرم اما پر قدرت روی لبهاش گ

به خاطرش متاسفم. به خاطر تمام سختی هایی که کشیدی ولی خوشحالم از اینکه کسی هستم که قراره این "
 ".کارو همراهش انجام بدی

 :زنی روی عرشه ایستاد و در حالی که به ساعتش نگاه می کرد گفت

 ".هم اومدیتحت تاثیر قرار گرفتم! نه تنها روز درستی رو انتخاب کردی بلکه سر وقت "

  .اسپنس همونطور که کلبی رو به روی عرشه هدایت می کرد، خندید

ِپرو، با کلبی آشنا شو. کلبی، این پرو، همسر آینده ی فیِن. قراره امشب کاپیتان و راننده مون باشه و اصالً هم "
 "!قرار نیست تو کارمون فضولی کنه

 :پرو لبخند پهنی زد

 "می خوای شرط ببندیم؟"

بعد کلبی رو بغل کرد و بوسید. بعد یه تور سریع از کشتی که به نظر می رسید به طرز شگفت انگیزی  اسپنس و
  .خوب نگهداری شده و بهش عشق ورزیده شده انجام دادن

 :کلبی گفت

 "زیباست. مال توئه؟"

 :ِپرو خندید

ازه داده برای امشب اجاره نه. من حتی نمی تونم پول سوخت این خوشگله رو بدم. مال خانواده ی رئیسمه. اج"
 ".اش بدم

 :نگاهی به اسپنس کرد

 "!یه نفر تور غروب آفتاب و مهتاب روی خلیج می خواست"

 .کلبی به سختی تونست جلوی خودشو بگیره، چرخید و اسپنس رو محکم بغل کرد



کلبی  اسپنس خیلی سریع دستهاشو دورش حلقه کرد و محکم تر بغلش کرد. در حالی که لب هاشو به گوش
 :چسبونده بود، زمزمه کرد

 ".شاید بهتر باشه صبر کنی تا شامی که برای خودمون ترتیب دادم رو ببینی بعد قضاوت کنی"

نفس گرمش، باعث شد تمام موهای بدن کلبی سیخ بشن و کلی واکنش های دیگه توی بدنش ایجاد شد که 
 .مطمئن بود نباید توی یه مکان عمومی رخ بدن

 :اداسپنس ادامه د

 ".من به اندازه ی تو جادو بلد نیستم"

بعد کلبی رو بلند کرد در حدی که پاهاش از زمین جدا شدن، طوری که بدن هاشون کامالً با هم َمچ شدن. رو در 
 .رو، سینه به سینه، رون ها چسبیده به هم، و... همه ی چیزهای دیگه ی بینشون

 .کلبی نفس عمیقی کشید

 .اسپنس هم همینطور

 :با خودش زمزمه کردِپرو 

خیلی خوب من میرم سِر کارم. می خواستم بگم راحت باشین و لذت ببرین ولی انگار این موردو خودتون کاِور "
 ".کردین

 

 فصل دوازدهم

 ُلعبتی::لعنتی#

ده دقیقه بعد، روی خلیج بودن و نگاه کلبی به افق خیره شده و یه لبخند بزرگ روی صورتش بود. اسپنس در 
نگاهش می کرد حس کرد کمی از فشاری که در طول روز تحمل کرده بود، از بین رفته. متوجه شده بود حالیکه 

  .که وقتی با کلبِی، استرس داشتن براش سخت می شه. کلبی مثل یه نوشیدنِی قوِی گرم توی یه روز داغ بود

  .یه َمرهم برای روح

بود. خلیج آروم بود، زیر پاهاشون موجها به کشتی منظره ی مقابلشون، همون زمان جادویِی بین روز و شب 
ضربه می زدن، باد روی صورت هاشون می وزید، آخرین اشعه های نور روی آب می تابیدن و یه آبی مالیم 
روشن رو منعکس می کردن. در دوردست، می تونستن پل خلیج رو ببینند که با هزاران چراغ سفید کوچولو 

 .د در مقابل تاریکی شب خیلی به چشم بیادروشن شده بود و باعث شده بو



هر دو روی دماغه ی کشتی روی چیزی شبیه به یک ِترامپولیِن خیلی بزرگ که برای هر دوشون جا داشت 
نشستند. اسپنس توی کیفش لباس مناسِب هوا گذاشته بود، دو تا کت کهنه و یه پتوی پشمی بیرون آورد، بعد 

و پتو رو روی هر دوشون کشید. به عقب تکیه دادند، ضربه های آروِم امواج کلبی رو با یکی از کت ها پوشوند 
باعث می شد با هم برخورد داشته باشند به خاطر همین با هر باال و پایین شدِن مالیِم امواِج اقیانوس با هم 

 .تماس پیدا می کردن و به هم می خوردن

 .ست به بودن در جایی جز اینجا فکر کنهکلبی کنارش نرم و گرم به نظر می رسید و اسپنس نمی تون

 :کلبی در حلیکه سرشو خیلی نزدیک به اسپنس خم کرده بود گفت

انگار ما پرنده ایم. داریم پایین و روی سطح آب پرواز میکنیم. فوق العاده است. حس میکنم قلبم داره به "
 "سرعت قایق پرواز میکنه

ش رو حس کرد و دستشو دور کلبی حلقه کرد تا نزدیک آهی از سِر خوشی کشید و اسپنس واکنش بدن خود
 .خودش نگهش داره، از اینکه کلبی خودشو توی بغلش خیلی نزدیک بهش جمع کرده بود خوشش می اومد

ِپرو، به خارج از خلیج بردشون، جایی که توی دور دست نهنگ های در حال حرکت رو دیدن، پنج تا نهنِگ خیلی 
 .زیبا کنار هم شنا می کردنبزرِگ عظیم الجثه و خیلی 

 :کلبی گفت

 "!!ُلعبتی"

 :و محکم اسپنس رو گرفت

 "می بینی؟"

 :اسپنس اصالً نگاهش رو از کلبی نمی گرفت

 ".آره می بینم"

 :کلبی چرخید سمتش و خندید

 "!نهنگ ها رو، اسپنس! منو نگاه نکن، نهنگ ها رو نگاه کن"

 .تحت تأثیر قرار گرفته بود که چشمهاش پر از اشک شده بودن دوباره چرخید و نهنگ ها رو نگاه کرد، اینقدر

 :اسپنس پرسید

 "خوبی؟"

 ".بهتر از خوبم"



 پلک زد و اشکهاشو پس زد، کمی به خودش خندید

یه چیزی رو فهمیدم، اینکه اینجا، زندگیم بر اساس اینکه همه چیزو خودم به تنهایی انجام بدم نمی چرخه. "
 ".دش می چرخه. من هم دارم همراهش می چرخماینجا زندگی روی محور خو

 .اسپنس داشت به این نتیجه می رسید که سالهای بزرگ شدِن کلبی بیشتر از یه کم، سخت بودن

 .چیزی که بینشون مشترک بود و اینکه کلبی با چنگ و دندون خودشو ازش بیرون کشیده بود

 .چیز دیگه ای که باز هم بینشون مشترک بود

ویبره رفتن گوشیش رو حس کرده بود چون با چهره ای در هم و پوزش خواهانه از جیبش بیرونش  احتماالً کلبی
 .آورد و پیامشو چک کرد

 :اسپنس پرسید

 "مشکلی پیش اومده؟"

 ".ِکنت. میگه کارت اعتباری که فقط برای مواقع اضطراری براش گذاشتم توی پیتزا فروشی کار نمی کنه"

 .جوابی براش نوشت و گوشی رو توی جیبش گذاشت چشمهاشو توی کاسه چرخوند و

 "چی بهش گفتی؟"

 "!اینکه مواقع اضطراری شامل خونریزیه. اونم نه یه خونریزی معمولی، خونریزی شریانی"

وقتی اسپنس خندید، کلبی آهی کشید و لبخند زد. نگاهش برگشت به آخرین اشعه های خورشید که توی افق 
 :در حال غرق شدن بود و پرسید

 ".می دونی از چی خوشم میاد، اینکه اینجا مهم نیستم"

 :اسپنس گفت

 "!تو همه جا مهمی"

 :کلبی سرشو تکون داد

منظورم این نبود، دچار بحران وجودی نشدم. فقط اینجا، دور از خونه و کارم، من مثل یه چسب نیستم، می "
 ".فهمی؟ کنار هم نگه داشتن همه چیز وظیفه ی من نیست

چشم های سبزش خیره شد و حس کرد داره به سمتش خم می شه، دلش می خواست خودشو توی اسپنس به 
 .چشم هاش غرق کنه



 :گفت

 ".خب پس راهش اینه که از خونه فرار کنی. فهمیدم"

 :کلبی لبخند زد

 "به فرار کردن نیاز داری؟"

 ".نیستم راستش، اینجا بودن با تو، شگفت انگیزه. من هم دارم حس می کنم که مثل چسب"

 :هنوز کلبی رو چسبیده به خودش نگه داشته بود، دستش رو بین موهای کلبی لغزوند و ادامه داد

 ".باید یه چیزی رو بدونی، کلبی"

 :کلبی زبونش رو روی لبهاش کشید و نزدیک بود صدای ناله ی اسپنس بلند بشه. زمزمه کرد

 "چی؟"

 ".می خوام دوباره ببوسمت"

 :لب پایینش فشردحاال دندونهاشو روی 

 "چرا؟"

هیچ کس تا حاال این سوالو از اسپنس نپرسیده بود، ولی کلبی سرشو به یه طرف خم کرده بود و منتظر جوابش 
 :بود، اسپنس خندید

می خوام دوباره ببوسمت چون زبون درازی. چون یه کم سمج هم هستی و این چیزها یه جورایی منو تحریک "
 ".می کنه

 :کلبی گفت

 ".هممم"

 :اسپنس خندید و گفت

همینطور می خوام ببوسمت چون خیلی باهوشی. و خیلی بامزه ای و الزم به گفتن نیست که خیلی سکسی "
 ".هستی

 :نفس کلبی  بند اومد،پرسید

 "اینطور فکر می کنی؟"

 ".مطمئنم. و اینکه با زندگی دست و پنجه نرم می کنی و عقب نمی کشی"



 :اال لبهاشون فقط چند سانت با هم فاصله داشتن،ادامه دادعینکش رو روی سرش هل داد، ح

 ".و اینقدر زیبایی که دلم می خوادت"

 "بدون عینک می تونی منو ببینی؟"

 ".نه، ولی من حافظه ی خوبی دارم"

کلبی با خنده، جلوی کتش رو گرفت و لبهاشو کشوند سمت خودش، این حرکِت خشن باعث شد اسپنس ناله ای 
 .کلبی بوسه رو قطع کرد، یه نفس طوالنی و لرزون کشید و سعی کرد خودشو کنترل کنهبکنه، وقتی 

تنها چیزی که باعث می شد نذاره کلبی کاری که دلش می خواد رو باهاش بکنه این بود که تنها نبودن. بعالوه 
اشه نه با یه کت هوا بی نهایت سرد بود و وقتی قرار بود با کلبی رابطه برقرار کنه، دلش می خواست لخت ب

 .کهنه

 "...کلبی"

کلبی با لبهاش و یه بوسه ی داغ دیگه که اسپنس تعجب می کرد چرا از بدنهاشون دود بلند نمی شه، ساکتش 
 کرد

 :کلبی کنار لب هاش زمزمه کرد

 ".تو خیلی خوب می بوسی که حتما توی رابطه های قبلیت اینو متوجه شدی"

 :اسپنس اعتراف کرد

ند زندگی نذاشته رابطه های زیادی رو تجربه کنم و رابطه هایی که داشتم هم همشون بعد از یه آره خب، هر چ"
 ".مدت به هم خوردن

 :کلبی لحظه ای نگاهش کرد و بعد لبخند کوچیکی زد و گفت

خوبه که ما وقت زیادی نداریم. به خاطر همین هیچکس نمی تونه از این رابطه چیز خاصی برداشت کنه، "
 "درسته؟

 :اسپنس خشکش زد و به چشم های کلبی نگاه کرد

 "...تو شنیدی که من این حرفو به ِادی زدم!! گوش کن، من منظورم این نبود"

 ".نه، می فهمم و حق باتوئه"

 :معده اش قار و قور کرد، دستشو روش فشرد و بحثو عوض کرد و گفت

 ".انگار هیوال گشنشه"



 "...کلبی"

 :کلبی پرسید

 "مورد شام گفتی، نه؟یه چیزایی در "

 "...آره، ولی"

 ".دارم ضعف می کنم، اسپنس"

اسپنس لحظه ای به چهره اش نگاه کرد، سعی داشت بفهمه کلبی واقعًا می خواد موضوع بحث رو عوض کنه یا 
 :نه. کلبی همینو می خواست، به خاطر همین سری تکون داد و گفت

 ".متوجه شدم"

 .کهنه اش دراز کرد و یه بار دیگه دستشو به سمت کیف 

 :کلبی پرسید

 "واقعًا آشپزی کردی؟"

 ".یه جورایی"

 "شاخ غولو شکوندی؟"

 ".مسخره"

از شنیدن خنده توی صدای کلبی احساس آرامش کرد، دستشو گرفت و به طرف دهنش برد و با شیطنت 
 :انگشتاشو گاز گرفت

 ".خوراکی های مخصوص پیک نیک رو سر هم کردم"

 ".البته یه جور تقلبههوشمندانه است و "

اسپنس خندید. اون کامالً تقلب کرده بود حتی بیشتر از اونی که کلبی فکر می کرد، چون از ترودی خواسته بود 
 :همه چیزو براش سر هم کنه. لیستی که به ترودی داده بود رو اعالم کرد

. چون همه چیز با شیرینی شراب، پنیر ِچدار، گوشت نمک زده، چوب شور، انگور و شیرینی شکالتی داریم"
 ".شکالتی خوشمزه تر می شه

 .وسایلو از کیفش بیرون آورد، کلبی بهشون خیره شد و خندید. اینقدر خندید تا به پشت افتاد

 :باالخره در حالیکه اشکهاش که از شدت خنده سرازیر شده بودن رو از روی گونه اش پاک می کرد گفت



 ".بی صبرانه منتظر توضیحت هستم"

نیر گودا، گوشت گاو، سیب قرمز و نون سیری که هنوز گرم بود و توی فویل پیچیده شده بود همراه با شیرینی پ
 .شکری از توی کیفش بیرون آورده بود. اسپنس سرشو تکون داد

 :کلبی به بطری شراب ضربه ای زد و گفت

 "فقط شراب رو درست گفتی. خب، کی این کارو برات انجام داده؟"

 ".م، ِترودیخانه دار"

 :بعد به نون سیر اشاره کرد

 "چرا باید نون سیر اضافه کنه؟

 "چون خوشمزه است؟"

 "...آره ، ولی"

چونه اش رو خاروند، به این فکر می کرد که این ممکنه مانع بوسه های بعدی بشه و اون قطعًا قصد داشت باز 
 .هم کلبی رو ببوسه

 :کلبی لبخند دندون نمایی زد

 ".اگر هر دومون بخوریم اشکالی نداشته باشهفکر می کنم "

نگاهشون توی هم قفل شد، از حالت نگاه کلبی خوشش می اومد، نگاهی که می گفت داره حس بوسیدنشون 
 .رو به یاد میاره و این یادآوری رو خیلی هم دوست داره

 ".شاید بهتره این فرضیه رو آزمایش کنیم"

  .نه اش کشید و بعد کنار گردنشبه سمت کلبی خم شد، لبهاشو روی خط چو

کلبی ناله ای به نشانه ی دعوت به ادامه کرد و اسپنس با کمال میل پذیرفت، با هم غلطیدن و کلبی رو به پشت 
 .خوابوند، دستهاشو دو طرف سر کلبی روی پارچه فشرد

س رو مطمئن کرد که کلبی نفسی گرفت و پاهاش کنار رفتن تا برای اسپنس بین پاهاش جا باز کنه، همین اسپن
 .حرکتش رو دوست داشته

 .همونطور موهاش روی دستها و ساعد های اسپنس مثل یه هاله پخش شده بودن، اسمش رو زمزمه کرد

یه دعوت دیگه که اسپنس با خوشحالی، همراه با لب هاش پذیرفت. کلبی هم مشتاقانه بوسیدش. بوسه ای که 
 .ختم بشه و دنیاشو زیرورو کنه کامالً تضمین می کرد قراره به یه رابطه



فقط مشکل اینجا بود که هنوز توی قایق بودن. همراه با ِپرو که احتماالً از جایی که در حال کنترل قایق بود نمی 
تونست ببیندشون ولی می دونست که اونها اونجا هستند. اسپنس با افسوس بوسه رو متوقف و سرش رو بلند 

 .کرد

ی پر از شهوت بودن و درست به سختی اسپنس نفس می کشید. جای ناخن هاشو چشمهای کلبی به طور واضح
روی کت اسپنس که محکم چنگ زده بود صاف کرد. با خنده ی خفه ای درست وقتی گوشی اسپنس زنگ خورد 

 :گفت

 ".فکر می کنم اول باید نون رو می خوردیم بعد فرضیه رو آزمایش می کردیم"

 .ی کشید گوشیش رو از جیبش بیرون کشیداسپنس در حالیکه انگار درد م

 :پرو

داریم به آلکاتراز زیر نور ماه نزدیک می شیم. یه منظره کمیابه، اگه دارین همو می بوسین بهتره سرتونو باال "
 "بیارین. و اگه همو نمی بوسین به یه سری توصیه مفید نیاز دارین؟

 .اسپنس سری تکون داد و گوشی رو کنار گذاشت

 :دکلبی پرسی

 "مورد اضطراری پیش اومده؟"

 ".نه، خونریزی شریانی در کار نیست"

و هر دو به منظره ی جزیره ی آلکاتراز که با نور ماِه کامل روشن شده بود نگاه کردن. ترسناک و خیره کننده بود،  
 .به نظر می رسید منظره کلبی رو میخکوب کرده

 :با نفس نفس زمزمه کرد

 ".که توی یه مدت خیلی خیلی طوالنی داشتم واوو. امشب بهترین شبیه"

 .اسپنس هم همین فکرو می کرد

 

 فصل سیزدهم

 ... مادر به فنا::مادر#

بعد از اینکه به ساحل برگشتن و به پرو کمک کرد تا درو قفل کنه، کلبی رو برای یه پیاده روی طوالنی توی 
ایمبارِکِدرو برد. تیرهای چراغ برق، نیمکت ها، چراغ های خیابونی... همه چیز برای کریسمس تزئین شده بودن 



ری که همه چیز تمیز به نظر می رسید و و کلبی این منظره رو دوست داشت. کمی پیش بارون باریده بود طو
برق می زد. برای اولین بار در طی این سال ها برای رسیدن این فصل هیجان زده بود هر چند می دونست تا روز 

 .کریسمس از اینجا رفته

امیدوار بود شادی کریسمس رو با خودش به خونه بیاره. در حالی که نفسش مثل بخار از دهنش خارج می شد 
 :گفت

 ".اینجا با همه ی این تزئینات زیباست. هیچ وقت همچین چیزی ندیدم"

 "نیویورک رو برای تعطیالت کریسمس تزئین نمی کنند؟"

 "...اینه که ولی منظورمچرا، "

 :حرفشو قطع کرد، اصالً مطمئن نبود منظورش چیه

 "!باشه. حتی بابانوئلفقط... زیبا به نظر می رسه. واقعًا زیبا. و انگار همه چیز می تونه واقعی "

 :اسپنس لبخند زد

 "به بابا نوئل اعتقاد نداری؟"

 ".خب...می شه گفت من احساسات ضد و نقیضی در مورد کریسمس دارم"

 ".یه حس بدبینی با یه جلِد زیبا"

 :کلبی چشمهاشو تو کاسه چرخوند ولی اسپنس دستش رو گرفت و به طرف خودش کشوندش و گفت

 ".با من حرف بزن"

 ".ا جایی که یادمه، من همیشه بابانوئل بودمت"

 .اسپنس با تعجب نگاش کرد

 :ادامه داد

 ".بهت گفتم که پدرم وقتی کوچیک بودم ترکمون کرد"

 :مکثی کرد

 ".روز کریسمس بود"

 "واقعًا؟"

 :اسپنس حلقه ی دستشو دورش محکم تر کرد و گفت



 "چه مرگش بود؟"

 .کلبی شونه باال انداخت. نمی دونست

اون برای مرد خانواده بودن ساخته نشده بود. و راستش، حق داشت. مامانم گفت ما بدون اون راحت تریم و "
 ".من باید این حرفو باور کنم

 :اسپنس به آرومی گفت

 ".متاسفم. این خاطره ی مزخرفی برای تو ذهن داشتنه"

قت در مورد این موضوع حرف نزده کلبی دوست نداشت در مورد این موضوع حرف بزنه. اصالح کرد: اون هیچ و
بود.به خاطر همین اینکه چرا یهو دریچه ی قلبشو برای مردی که سه هزار مایل دورتر از اون زندگی می کرد، باز 

  .کرده بود، براش یه راز بزرِگ الینحل بود

چیزی باشه  یا شاید هم نبود. یه چیزی در مورد این مکان و اسپنس وجود داشت که باعث می شد دلش بخواد
 .که هیچ وقت نبوده

 .آزاد و بی دغدغه

 .ولی شاید... شاید برای آزاد و بی دغدغه بودن مجبور بود گذشته اش رو فراموش کنه

 ".همه برای پدر ومادر بودن ساخته نشدن"

 ".موافقم"

 :مکثی کرد و ادامه داد

هوش ولی سخت گیر و انعطاف ناپذیر بود من از پدر و مادر شانس آوردم. ولی پدرم نه. پدربزرگم یه مخترع با"
 ".که کسی به گرد پاش نمی رسید

 :لبخند تلخی زد

 ".در کمال ناامیدِی پدربزرگم، پدرم اینطور نبود. اون کامالً یه مرد خانواده بود"

 :ُتن صداش باعث شد قلب کلبی فشرده بشه. با مالیمت گفت

 "اونو از دست دادی؟"

 :سر تکون داد

 ".سرطان چند سال پیش."



 ".حتمًا برای مادرت خیلی سخت بوده"

 :اسپنس گفت

 "!خیلی. ولی اون کاری که وقتی پدرم زنده بود نمی تونست انجام بده رو شروع کرده. مسافرت"

 "چرا نمی تونست با پدرت مسافرت بره؟"

 :اسپنس سرشو تکون داد

متنفر بود. همیشه می گفت اگه قرار بود آدم توانایی مالیشو نداشتن ولی حتی اگه هم داشتن، پدرم از پرواز "
 ".ها پرواز کنند، با بال به دنیا می اومدن

کلبی خندید و اسپنس بهش لبخند زد، دستهای توی هم گره خورده شون رو باال اورد و قبل از اینکه به اطراف 
 :نگاه کنه، بوسه ای روی انگشتهاش گذاشت و گفت

 ".ت. فکر می کنم فراموش کردم بهش نگاه کنمحق با توئه. اینجا فوق العاده اس"

 :کلبی پرسید

 "چه مدت اینجا بودی؟"

 ".تمام زندگیم"

 .هنوز داشت اطرافو نگاه می کرد، انگار سعی داشت شهرو از دید کلبی ببینه

 ".راستش یه جایی نزدیک همین جا بزرگ شدم"

 :کلبی باز پرسید

 "توی اسکله ی ماهیگیری؟"

مناطق معروف سانفرانسیسکو رو مطالعه کرده بود. داشت از شدت کنجکاوی در مورد این مرد نقشه ی آنالین 
 .که خیلی آدِم توداری بود، می مرد

 ".منطقه ِتنِدرالین"

 .منطقه ای که کلبی می دونست یکی از خشن ترین و فاسدترین مناطِق کل سانفرانسیسکو بوده

 "مامانت هنوز اونجا زندگی می کنه؟"

 ".الن توی ساحل، حدود یک ساعتِی جنوب اینجا زندگی می کنهنه، ا"



دیگه در مورد پدربزرگش حرفی نزد. شاید اون هم فوت کرده بود یا شاید هم با هم صمیمی نبودن. نمی خواست 
فضولی کنه. خیلی خوب، واقعا دلش می خواست فضولی کنه ولی نمی خواست این کار باعث بشه خودش هم 

ن در مورد چیزهایی بشه که نمی خواد. تمام حرفهایی که قصد داشت بهش بگه رو گفته بود. مجبور به حرف زد
در حقیقت خیلی بیشتر از اونچه که قصد داشت بگه رو گفته بود. و در هر صورت اون اینجا بود که به چیزی فکر 

 .نکنه

 :اسپنس همونطور که داشت نگاهش می کرد پرسید

 "ت ازش چی می خواستی؟خوب، اگه بابانوئل وجود داش"

 :نزدیک بود بگه

 "!تو رو"

 :اسپنس رو برای کریسمس می خواست و قصد پس دادنش رو هم نداشت. در عوض گفت

 ".می خواستم کتابم خودش نوشته بشه"

 .اسپنس لبخند زد

 :کلبی پرسید

 "تو چی می خواستی؟ اینکه پروژه ات خودش خودشو اختراع کنه؟"

 ".داره این در صدر لیستم قرار"

 :وقتی کلبی خمیازه کشید برگشتن، برای دسر تو یه مغازه ی کاپ کیک فروشی توقف کردن. کلبی پرسید

می دونستی وقتی خامه ی روی کاپ کیک رو لیس بزنی تبدیل به مافین می شه؟ و مافین ها شیرینی های "
 ".سالمی هستن

 :خم شد و کمی از خامه ی کاپ کیک اسپنس رو لیس زد

 ".العاده انفوق  و“

 .اسپنس خندید، کلبی هم چون صدای خنده ی اسپنس رو دوست داشت خندید

وقتی یه تیکه خامه رو ته ریش روی فکش افتاد کلبی کمی سر به سرش گذاشت و همونطور که اسپنس سعی 
  .داشت پاکش کنه با شیطنت به اشتباه راهنماییش کرد

 :سر به سرش گذاشت و گفت

 ".کنی شاید بهتر باشه شیو"



 ".نمی دونی دخترها چقدر خوش شانسن که مجبور نیستن هر روز شیو کنن. زندگیتون خیلی راحته"

 :خنده زد زیرکلبی 

 "...ببین کی داره این حرفو می زنه، مردی که هیچ وقت مجبور نیست رو کاسه ی زانوشو تیغ بکشه"

 :مکثی کرد

 ".یا جاهای خاص دیگه رو"...

 .اسپنس خندید

 ".دار نیست، یه ماموریت انتحاریهخنده "

اسپنس به حیاط سنگفرِش ساختمون "اسکله ی اقیانوس آرام" هدایتش کرد. نصف شب بود و حیاط با ریسه 
های المپ سفید رنگ و درختچه های گلدونی توی مسیر که با تزئینات رنگارنگ آراسته شده بودن مثل یه 

 .رویای کریسمسی به نظر می رسید

 :کرداسپنس غرغر 

 ".ِال امسال زیاده روی کرده"

 "اون برای تو کار می کنه؟"

 ".بیشتر مثل این می مونه که بهم اجازه میده بهش پول بدم تا برام رئیس بازی دربیاره"

 :کلبی خندید

 ".می گن دوستی و کار با هم جور در نمیاد"

 :اسپنس به سادگی گفت

 ".اون عضوی از خانوادس"

 :نظرش این حرف... دوست داشتنی بود. واقعا دوست داشتنی. پرسیدکلبی سر تکون داد، به 

 "خوب برنامه ی تعطیالِت کریسمست چیه؟ کریسمس رو با مامانت می گذرونی؟"

 ".نه"

 :با تعجب نگاش کرد

 "نه؟"



ما  اون برگشته شرق تا دوستهاشو ببینه. من احتماال کریسمس رو توی بار با فین، ِال، آرچر و بقیه می گذرونم."
 ".تقریبا مثل یه خانواده ی ناجوِر جدانشدنیه خودساخته ایم

با توجه به اینکه خودش از خانواده ای بود که فقط با قدرت اراده اون کنار هم مونده بودن، کال به این نوع 
 .خانواده ی انتخابی خیلی غبطه می خورد

 :اسپنس پرسید

 "تو چطور؟"

 :شونه ای باال انداخت

مامان و برادرام تو خونه می گذرونمش. مثل همیشه هم با هم دعوا می کنیم، عادت های مثل همیشه با "
 ".قدیمی هیچ وقت از بین نمیرن

 :سرشو کج و نگاهی بهش کرد

 ".تو می دونی که هر کاری دلت بخواد می تونی بکنی، درسته؟ این تنها خوبی بزرگ شدنه"

 :کلبی خنده ی کوتاهی کرد

 "... اوقات کریسمس باعث می شه یکم حس منو بیخیال شو. گاهی"

 "حس پوچی داشته باشی؟"

 :به چشماش نگاه کرد

 "آره. از کجا می دونستی؟"

 ".منم این تجربه رو داشتم"

 :کلبی با کمی حواس پرتی به حوض زیبا نگاه کرد و پرسید

 "واقعا این افسانه رو باور نداری؟"

 .اسپنس یکی از شونه هاشو باال داد

 :سمتش چرخیدکلبی به 

 "عشق چطور؟ بهش اعتقاد داری؟"

 .و به دلیل نامعلومی نفسشو حبس کرد و منتظر جواب اسپنس موند

 :اسپنس مکثی کرد



 ".معتقدم عشق برای خیلی ها وجود داره"

 ".خوب ، این حرف یکم مبهمه"

 :اسپنس خنده ی خفه ای کرد

پیش میاد فقط یکیش رو می تونن خوب انجام  مسئله اینجاست، خانواده ی من... وقتی موضوع کار و عشق"
 ".بدن نه هر دو رو. به خاطر همین ما انتخاب می کنیم

 :کلبی ابروهاشو باال داد

 "و تو... کارو انتخاب کردی؟"

 :اسپنس دوباره شونه ای باال داد

 ".این چیزیه که خیلی خوب انجام میدم"

 "تو قبال عشق رو امتحان کردی و... شکست خوردی؟"

 ".بدجور"

 "فکر می کنی امکانش هست بتونی با بیشتر از دو کلمه این موضوع رو توضیح بدی؟"

 :لبخندی روی لبهاش نشست

در مورد پدربزرگم بهت گفتم. اون عاشق کار کردن بود. تمام زندگیش کار بود و این به ضرر خانواده اش که کامال "
گرفت. اوون عشق رو انتخاب کرد. من توسط یه پدر و مادر ندیده می گرفتشون بود. پدرم از این موضوع درس 

دوست داشتنی که تمام تالششون رو برای من کردن بزرگ شدم. با این که همیشه پول اجاره خونه نداشتن ولی 
 ".همدیگه رو داشتن. اما من همیشه می دونستم چیزی که اونها دارن هیچ وقت برای من اتفاق نمیفته

 "چرا نه؟"

 ".ی توی عشق بدمچون خیل"

 :مکثی کرد

 ".و اینکه من از فقیر بودن متنفر بودم"

 :کلبی با ناباوری پرسید

 "تو واقعا معتقدی فقط یکیش رو می تونی داشته باشی؟"



اینو مطمئنم. توی دانشگاه دختر ها شماره تلفنشونو بهم می دادن و من فراموش می کردم باهاشون تماس "
 ".بگیرم

 "فراموش می کردی؟"

 ".خوب من شونزده سالم بود"

 :کلبی ابروهاشو باال داد

 ".خوب توی اون سن هم از لحاظ فیزیکی و هم احساسی از بقیه عقب تر بودی"

 ".آره، من واقعا آزمایشگاه ها رو به دخترها ترجیح می دادم که اصال کمکی بهم نکرد"

 :کلبی لبخند پهنی زد

 ".به نظر میاد این موضوع تغییر کرده"

 :خند اسپنس تلخ بودلب

 ".آره ولی نه خیلی. آخرین دوست دخترم، کالریسا... مطمئن بود همونیه که برای من مناسبه"

 "و... نبود؟"

وقتی داشتم برای دولت کار می کردم همدیگه رو دیدیم. اون توی دانشکده ی پزشکی بود و درست به اندازه ی "
بود چون از هم انتظار زیادی نداشتیم اما در نهایت فکر می من سرش شلوغ بود. اولش همه چیز بینمون خوب 

کنم من هیچی ازش نخواستم چون همیشه سرم توی کارم بود و اون هم هیچی از من نخواست چون اینو می 
دونست و سعی نکرد رقابت کنه. این در واقع به این معنی بود که هر بار من اونو فریب دادم با اینکه واقعا برام 

. سعی کردم اونو توی رادارم بذارم و واقعا اینکارو کردم. با این فرضیه که اینجوری حداقل شبها کنار هم مهم بود
 ".می خوابیم به یه آپارتمان نقل مکان کردیم

کلبی داشت تالش می کرد که حتی ذره ای احساس حسادت نکنه. هیچ کس تا حاال اینقدر سعی نکرده بود اونو 
توجه شد نکته ی اصلی داستان اینه که اسپنس، کالیسا رو فریب داده اما تنها چیزی که کنار خودش نگه داره. م

 .اون می دید این بود که اسپنس حداقل تمام کاری که اون موقع می تونسته انجام بده رو انجام داده

 :پرسید

 "چه اتفاقی افتاد؟"

تر و دارو به مناطق محروم دور افتاده ی چند سال کنار هم موندیم. اون یه سازمان خیریه تاسیس کرد که دک"
دنیا می رسوند و این معنی رو داشت که خیلی از اینجا دور می شد و برای من خوب بود. فراموش کردن 

نیازهاش و اینکه در اولویت قرارش بدم برام آسون شد. خیلی آسون این عادت رو کنار گذاشتم و بعد یه مراسم 



پیش اومد که اونم توش شریک بود و فوق العاده براش مهم بود. این تنها جمع آوری سرمایه ی خیلی بزرگ 
 ".چیزی بود که در تمام سال ها ازم خواسته بود و من قول دادم برم

 :سرشو تکون داد

 ".به مدت دو هفته هر روز بهم یادآوری کرد و من نگرانی هاشو با فراموش نمی کنم برطرف می کردم"

 :کلبی حدس زد

 "!وش کردیو... فرام"

 ".بله"

 :ناراحت به نظر می رسید. ادامه داد

نرفتم، اون بدون من رفت و من متوجه نشدم که مهمترین شب زندگیش رو فراموش کردم تا وقتی شب دیر "
 ".وقت در حالیکه دود از گوشاش بیرون میزد با لباس های شیک به خونه برگشت

 :کلبی با شگفتی گفت

 "!!اون ولت کرد"

 .لحظه فکر می کرد اسپنس رابطشونو بهم زدهتا اون 

 :اسپنس با پشیمونی گفت

اوه آره، ولم کرد. اون گفت من در نهایت به یه پیرمرِد تنها تبدیل می شم. راستش این قسمتشو درست بعد از "
 ".اینکه کفششو به طرف سرم پرت کرد، داد زد. بعد وسایلشو جمع کرد و رفت و مِن رقت انگیز رو جا گذاشت

 "!اوه"

 ".خوب راستش حقم بود. من یه عوضی خودخواه خودشیفته بودم"

 ".به نظر من تو خودخواه یا خودشیفته نیستی"

 ".همونطور که گفتم کافیه یکم بهم وقت بدی تا بفهمی"

کلبی این حرفو باور نداشت یا به طور دقیق تر نمی خواست باور کنه. مسئله اینجا بود که اسپنس فقط حرفی که 
باور داشت رو میزد و کلبی می دونست اون این حرفو کامال باور داره. از همون اول بهش هشدار داده بود که 

 .ناامیدش می کنه

 .کلبی فقط نمی خواست این حقیقت داشته باشه



حقیقت اینه که من همیشه سرم شلوغه و هیچ زنی برای مدت طوالنی با این موضوع کنار نمیاد. پس بدون "
 ".نهایت همونطور که کالریسا پیش بینی کرد تبدیل به یه پیرمرد تنها می شم شک من در

این حرفو باور ندارم. من تو رو غرق در کار دیدم، با این حال تو همیشه برای دوستات و همینطور من وقت "
 ".میذاری

 ".چون تو یه حواس پرتِی خوشایندی"

 :موهای کلبی رو کشید

 ".ی با این وجود یه حواس پرتِی قطعی هستیخوشگل، بامزه، باهوش... ول"

کلبی بهش خیره شد، هم می خواست به خاطر طرز فکر اسپنس در مورد خودش از خوشی ذوق کنه و هم به 
خاطر دونستن اینکه این رابطه هیچ وقت چیزی بیشتر از یه رابطه ی کوتاه مدِت فوق العاده نخواهد بود گریه 

 .کنه

 ".تمپس خوبه که من موقتی هس"

با تظاهر به شادی بیشتر از اونچه که واقعا حس می کرد این حرفو زد چون چیزی که حس می کرد یه حفره ی 
تو خالی در درونش بود که نمی خواست اسمی روش بذاره. سکه ای از کیفش بیرون اورد و به سمت حوض 

 :چرخید. اسپنس پرسید

 "چیکار می کنی؟"

 ".آرزو می کنم"

 .ت کرد و چشماشو بستسکه رو توی آب پر

 :اسپنس پرسید

 "برای ...؟"

  .نگران به نظر می رسید

  .پسره ی خنگ. هرچند بهتر بود نگران باشه

 "!عشق واقعی برای تو"

 :چشمهاشو باز کرد و به وحشت اسپنس لبخند دندون نمایی زد

 "!دیدی باور داری"

 ".زن ترسناکی هستی"



 ".تازه داری می فهمی"

 .دوباره گوشیش توی جیبش به صدا دراومدهمون موقع 

 .آهی کشید

 :اسپنس گفت

 ".احتماال بهتر باشه مطمئن شی خونتون هنوز سرپاست... بده، بذار من ببینم"

 :گوشی رو گرفت و صفحش رو نگاه کرد

 "برادر سومی به اسم جکسون داری؟"

 ".نه"

 .ه شدکلبی گوشی رو پس گرفت و قبل از اینکه رد تماس بزنه بهش خیر

 "مشکلی هست؟"

کلبی نفس عمیقی کشید، در کمال تعجب متوجه شد تو هفته ی گذشته خودشو به طور کامل از زندگیش جدا 
 :کرده و در حقیقت جکسون رو فراموش کرده بود. جواب داد

 ".مدیر برنامه هامه"

 :اسپنس متعجب به نظر می رسید

 "!ری. کلبی این عالیهحتما کارت به زودی چاپ می شه که مدیر برنامه دا"

تشویقش شیرین بود ولی باعث شد کلبی به خاطر اینکه در مورد این بخش از زندگیش چیزی بهش نگفته 
عذاب وجدان بگیره. به خودش یادآوری کرد تو فقط پنج روزه که می شناسیش و این فرار یه موضوع خصوصیه 

ای خانواده، کارکنان، تیم ویراستاری و تمام اونهایی که شدیدا برای سالمت روح و کارش مهم بوده و همینطور بر
که روش حساب بازکردن. در حقیقت فقط با فکر کردن به این موضوع حس کرد فشار خفه کننده ی آشنای 

 .همیشگی برای حفظ آزادی های زندگیش دوباره روی سینه اش نشست

نمی تونست، نباید چیزی رو ازش مخفی  به چشم های اسپنس نگاه کرد و می دونست نمی تونه اینکارو بکنه،
می کرد. اسپنش تودار بود، خیلی زیاد، ولی صادق. کلبی هم باید حداقل تا جایی که می تونست همینطور می 

 .بود

 :پرسید



می دونی توی عشق چقدر بدی؟ خوب راستش منم همینطورم. جکسون رو به عنوان اولین عشقم انتخاب کردم "
 ".ولی دو طرفه نبود

  .چشم های اسپنس پر از همدردی بودن ولی توشون دلسوزی نبود که نشونه ی خوبی بود. یه نکته ی خوب

 :اسپنس زمزمه کرد

 " ...از اونجایی که گذشته خیلی بده"

 :به آرومی کلبی رو سمت خودش کشید و فکش رو بوسید

 ".شاید بهتر باشه به حال بچسبیم"

 :هنوز رازشو برمال نکرده بودفکر خوبیه. یه فکر عالی. ولی کلبی 

 "اسپنس؟"

 "بله؟"

حاال لبهاش رو گردن کلبی بودن، اونقدر شهوت انگیز و هوس انگیز بود که کلبی حس کرد چشمهاش توی کاسه 
 :به عقب چرخیدن. کلبی زمزمه کرد

اده یه چیزهایی در مورد من هست که هنوز بهت نگفتم. چیزهایی که هنوز برای حرف زدن در موردش آم"
 "نیستم، حداقل فعال نه. اشکالی نداره؟

 :به چشمهای کلبی خیره شد

 ".کلبی من فقط چیزهایی که خودت بخوای بهم بدی رو می خوام، نه بیشتر"

این حرف برای لحظه ای متوقفش کرد. اسپنس فقط چیزی که اون مایل بود بهش بده رو می خواست و چیزی 
ه این معنا بود که اون واقعا با رابطشون هرطوری که باشه، تا وقتی که بیشتر از اون نیاز نداشت. این حرف ب

 .کلبی از اینجا بره مشکل نداره و بعد از اون همه چیز تموم می شه

 .و کلبی گفته بود این چیزیه که خودش هم می خواد، حتی اصال قصد فکر کردن بهش رو هم نداشت

 .ولی داشت بهش فکر می کرد، خیلی هم زیاد

فکر می کرد چقدر خوب می شد اگه تصمیم می گرفتن بذارن این رابطه اونها رو به جایی که می خواد  داشت
 .ببره حتی فراتر از تاریخ انقضای کریسمس



متاسفانه اسپنس اینطور فکر نمی کرد و کلبی قبل از اینکه حرفی بزنه به سختی ناامیدیش رو قورت داد، با 
یکه اسپنسی که گردن کشیده بود تا اطرافشون رو ببینه رو تماشا می کرد مالیمت و احساسات متناقض در حال

 :گفت

با توجه به حرفی که االن بهت گفتم و حسی که پیدا می کردم اگه تو بهم می گفتی که داری یه چیزی رو پنهان "
 ".می کنی اگه بخوای بذاری و بری سرزنشت نمی کنم

 .مطمئن بود که اسپنس هم اینکارو می کنه

 :لی به جای جواب گفتو

 ".اینجا تنهاییم و این یه چیز خیلی نادره"

 :و کلبی رو بیشتر به سمت خودش کشید، کلبی گفت

 "...اسپنس"

 ".کلبی ما هممون رازهایی داریم"

 :و به نرمی بوسیدش،اشتیاقش همچنان سر جاش بود

 ".و ما از همون اول برای هم مرزهامونو مشخص کردیم"

چیزی بین ما هست موقتیه، درسته؟ چون نه من اهل رابطه هستم و نه از لحاظ جغرافیایی به هم این... اینکه "
 "...نزدیکیم و تو

 :جای خالی رو براش با شیطنت پر کرد

 ".توی این چیزها افتضاحم"

 :کلبی به تایید سر تکون داد و بعد به نشانه ی مخالفت سر تکون داد

 ".نیستیاسپنس تو توی این چیزها افتضاح "

 :اسپنس تاکید کرد

 ".هستم و اینو بهت قول میدم"

 "پس داری می گی این که وقت زیادی نداریم چیز خوبیه؟"

 .اسپنس لبخند کوچیکی بهش زد



آره. این دقیقا همون چیزی بود که داشت می گفت. اینکه وقت زیادی نداشتن چیز خوبیه. دوباره سعی کرد 
موفق نبود. با خودش فکر کرد وقتشه به خودش بیاد و عقب نشینی کنه. ناامیدیش رو قورت بده ولی کامال 

 :گفت

 ".امشب بهم خوش گذشت. ممنونم از دعوتت فوق العاده بود"

 ".اصال قابلی نداشت، به من هم خیلی خوش گذشت"

گرمی توی نگاهش، داغی بدنش... حتی با وجود موضوعی که در موردش حرف زدن خیلی مست کننده بود. 
وصا وقتی اسپنس دستشو دور موی دم اسبی کلبی حلقه کرد، صورتش رو به طرف خودش اورد و بعد مخص

یع و چیزی که کلبی کامال مطمئن بود قراره یه بوسه ی سریع و کوتاه دیگه باشه ولی نبود رو بهش داد. اصال سر
 .یزهشتیاق آب نشه و رو زمین نرکوتاه نبود، وقتی تموم شد کلبی مجبور شد زانوهاشو بهم قفل کنه تا از شدت ا

 :اسپنس با یه ناله ی آهسته ی خشن توی گلوش خودشو عقب کشید و گفت

 ".این کار هی داره سخت تر می شه"

 "بوسیدن من؟"

 :اسپنس حرفشو اصالح کرد

 ".دست از بوسیدنت برداشتن! حتما حوض آرزوت رو جدی گرفته"

و چشاش می چرخید رو دید و به زحمت لبخندی زد، هر چند کلبی درخشش شیطنت که با مقدار زیادی گرما ت
 .فکر می کرد شاید حوض آرزوش رو واقعا خیلی خیلی جدی گرفته

 

 فصل چهاردهم

 لکنتی::لعنتی#

فترش دوقتی اسپنس به خونه رسید بیش از حد هیجانزده بود که بتونه بخوابه. با فکر اینکه می تونه کار کنه به 
  .روشن کرد. اما امشب از تمام هفته تمرکز کمتری داشترفت و کامپیوترش رو 

 .بیخیال شد، به تختخواب رفت و با خودش گفت فردا برمیگرده سرکارش



اما نه اون روز و نه سه روز بعدی نتونست. چون سه روز پشت سر هم کلبی رو از آپارتمانش بیرون کشیده و 
به  10ن اتحادیه، برای خوردن "دیم سام"ی خرید به میدویکی از کارهای توی لیستش رو انجام داده بودن. برا

 .منطقه ی چینی ها و برای چشیدن شراب به ناپاَولی رفتن

د، اما ولی شبها نه. شبها کار می کرد. البته نه با تمرکز کامل! چون ذهنش درگیر کلبِی سکسی و دوست داشتنی بو
می شد فهمید که واقعا داره تالِش خیلی جدی  سعیش رو کرد و همونطور که به صفحه ی کامپیوترهاش خیره

  .برای برقراری تعادل بین کلبی و کار انجام میده

ِلب و اینکه تو این کار موفق بود یا نه هنوز جوابش رو نمی دونست. ولی سه روز بعد چیزی که داشت رو برای ِکی
 ر بود یکیشون بتونه روی مشکلی کهجو که در مورد مسائل امنیتی باهاشون مشاوره می کرد، فرستاد و امیدوا

 .خودش متوجه نمی شد کجاست دست بذاره

 .بعد تن خسته اش رو به تخت رسوند. ساعت سه صبح بود، برای اولین بار در طول روز به گوشیش نگاه کرد

 یهیه پیشنهاد ازدواج جدید و یه درخواست برای عکس لختی از پاش که چیز جدیدی بود. همه پیام ها از جمله 
شون عالمه ایمیل از طرف سرمایه گذارانی که درخواست داشتن به ایده هاشون بپیونده و یه پشتوانه ی مالی برا

 .باشه رو پاک کرد. سه ایمیِل ِبَرنِدن رو هم پاک کرد و تموم

گوشیش رو کنار انداخت. بعد به پنجره اش جایی که چراغ های کریسمِس ساختمون چشمک می زدن خیره شد 
 :باعث اذیت شدن چشماش شد. به ال پیام دادکه 

 ″.چراغ هات دارن باعث می شن بهم حمله ی عصبی دست بده″

 :حاکم دنیات

 ″!کاری که بقیه نصف شب انجام میدن رو انجام بده:: چشمای لعنتیت رو ببند″

 ″.پاشو خاموششون کن″ 

 ″.من نمی خوابم. دارم با یکی از بهترین دوستات سکس می کنم″

 ″.ی اطالعاِت زیادی میدی. ِال چراغ های لعنتی رو خاموش کندار ″

 ″...باشه بداخالق. ایش″

و چون تصمیم گرفته بود از قلبش استفاده نکنه اسپنس گوشیش رو کنار انداخت. بداخالق! اون بداخالق نبود 
نش نگاه کرد، معنیش این نبود که قلبش خیلی کوچیکه. اون با فصل کریسمس خوب کنار اومده بود. به خو

 .حتی یه دونه از تزئینات کریسمس یا ریسه ی چراغ توش وجود نداشت
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خیلی خوب، شاید کریسمس عصبیش می کرد. مادرش به شرق رفته بود و چند هفته اونجا می موند. تنها 
تهاش خویشاونِد خونی دیگه اش یه کوچه ی لعنتی رو به یه آپارتمان خوب و گرم ترجیح می داد و آره اون دوس
رو داشت و به خاطرشون ممنون بود اما... خوب باز هم کریسمس رو حس نمی کرد. مخصوصا وقتی می 

 .دونست تا روز کریسمس کسی که دوست داشت کریسمس رو باهاش جشن بگیره از اینجا رفته

ی کرد سرشو تکون داد، غلتی زد و چشماشو بست. داشت بهترین خواب عمرش رو می دید، کارهایی با کلبی م
 :که باعث شده بود اون درخواست بیشتر از اون رو داشته باشه که صدایی شنید

 ″ ...اسپنس″

 ...با خودش فکر کرد آره همینه، اسممو صدا کن، فریادش بزن

 :صدای جو اومد که گفت

 ″داره تو خواب لبخند می زنه! چرا داره تو خواب لبخند می زنه؟″

 :ِکیِلب گفت

 ″.بیدارش نکن شاید داره تمام مشکالتمون رو تو خواب حل می کنه شاید پیشرفتی داشته.″

 ″!شرط می بندم داره خواب یه زن رو می بینه نه کار″

 :ِکیِلب صدایی از خودش درآورد

 ″!با وجود این مشکل حل نشده؟ امکان نداره″

 ″.اون هم آدمه″

چیزیه که براش مهمه. درسته، اسپنس؟ بیدار مسئله همینه... اون آدم نیست یه ماشینه در حال کاره. این تنها ″
 ″.شو لعنتی و بهش بگو داری تو خوابت مشکالتمونو حل می کنی نه سکس

 :اسپنس بدون اینکه چشمهاشو باز کنه گفت

 ″چرا توی اتاق خواب من هستین؟″

 :ِکیلب با  صدایی که عصبی به نظر می رسید گفت

 ".اوه، چون جلسه داریم"

 :جو گفت

 ".از دستش دادیداشتیم! "



 :لعنتی. اسپنس نشست، روشنایی روز توی اتاقش پخش شده بود. پرسید

 "ساعت چنده؟"

 "!وقتشه بهمون بگی یه زن گازت گرفته یا یه ومپایر"

 :نگاهی به گردن اسپنس کرد

ه به من نظرم روی ومپایره چون تو وقتی اینقدر توی یه پروژه غرق می شی اسم خودتو هم یادت نمیاد چه برس"
 ".اینکه با کسی بخوابی

اسپنس خودشو برای پوشوندن جای بوسه و گاز کلبی روی گردنش که دیروز بعد از اینکه برای خوردن دیم سام 
به منطقه ی چینی ها برده بودش بهش داده بود، اذیت نکرد. این جای بوسه رو دوست داشت. در عوض هر دو 

پتو بیرون اومد تا بره دستشویی. کیلب در حالیکه روی چشمهاشو  رو از روی تختش به پایین هل داد و از زیر
 :پوشونده بود گفت

 ".خدای من، حداقل یه هشدار بده. یه چیزی تنت کن"

 .شلواری به پشت سر اسپنس برخورد کرد

کار جو بود. کیلب نتونست هیچی پرت کنه. اسپنس گذاشت شلوار روی زمین بیفته و مستقیم وارد اتاقک دوش 
  .شد

 :صدای کیلب رو شنید که پرسید

 "فکر می کنی سکس داشته؟"

 ".امیدوارم. این مدت خیلی عصبی بوده"

 :اسپنس داد زد

 ".من عصبی نیستم"

 .و آب رو باز کرد

 :کیلب گفت

 ".نه نداشته"

اون روز صبح کلبی با لپتاپش توی کافی شاپ نشسته بود و انگشتاش روی کیبورد می چرخیدن، این همیشه 
ز خوبی بود. داشت یه چیز جدید می نوشت و اصال نمی دونست خوبه یا نه ولی می دونست چرندیاِت روی چی

  .صفحه رو می تونه اصالح کنه.چیزی که نمی تونست اصالح کنه یه صفحه ی خالی بود



فت مسئله ی مهم این بود که ُنه روز رو توی سانفراسیسکو گذرونده بود و پیش نویس داستانش به طور شگ
انگیزی داشت به آسونی پیش می رفت و هیجانزدش کرده بود. وقتی کفش های کهنه ای که در معرض دیدش 

قرار گرفته بودن رو شناخت چندین صفحه نوشته بود. نگاش رو از روی پاهای پوشیده در شلوار جین، کت و 
بمیر" باال آورد و حس کرد تمام  پیراهن دکمه باِز روی شلوار و تی شرتی که روش نوشته بود " یا تالش کن یا

 .نقاط خوب بدنش به لرزش دراومدن

 :اسپنس گفت

 ".سالم"

یه سگ سیاه که با قالده بسته شده بود کنارش بود، یه فنجون قهوه و یه پاکت قهوه ای که بوی فوق العاده 
 .خوشمزه ای داشت هم توی دستش بود

 ".سالم به خودت"

یادآوری کرد که فقط یه قهوه خورده و چند ساعت پیش صبحانه رو از دست شکمش به صدا دراومد و بهش 
 :داده. گفت

 ".یه چیزی بوی بی نهایت خوبی میده"

 ".ممنون"

 ".خواهش می کنم ولی فکر نمی کنم بوی تو باشه. همون چیزیه که توی پاکتته"

ش بود. کلبی تصور کرد دوست پسرش همون لحظه ویال با یه مرد قد بلنِد خوش قیافه در حال عبور از کنار میز
کینه. همدیگه رو بوسیدن، کین توی صف کافی شاپ و ویال کنار اونها ایستاد تا باهاشون حرف بزنه. به کلبی 

 :گفت

حتی خودتو به زحمت ننداز که ازش بخوای باهات تقسیمش کنه. اون هیچ وقت مافین هاشو با کسی تقسیم "
 "!نمی کنه. هرگز

 :به کلبی داد و ویال با عصبانیت گفتاسپنس پاکت رو 

 "شوخی می کنی؟"

 :اسپنس فقط لبخندی بهش زد و بند قالده ی سگ سیاه رو بهش داد

 ".من باید برم سرکارم ولی اون تفریحشو کرده"

 :ویال بهش اشاره کرد



همونطور که می دونی می دونی می تونم چغلیت رو بکنم که مافین هاتو با کلبی قسمت می کنی ولی با ما نه؟ "
 ".جونت به خطر می افته

 "ویال واقعا می خوای چغلی کنی ؟"

بعد نگاهی طوالنی بهش انداخت که به طور واضحی مفهوم خاصی برای ویال داشت چون آهی کشید و 
 .چشمهاشو تو کاسه چرخوند

 :غرغر کرد

 ".تو ناعادالنه می جنگی"

 :اسپنس گفت

 ".اینو یادت بمونه"

 : با سگ رفت دستشو به سمت کلبی دراز کرد و گفتو وقتی ویال

 ".وقت استراحته"

 "!ولی تو االن به ویال گفتی که باید برگردی سر کارت"

 ".این کارو می کنم ولی اول این یکی. پاشو کلبی می خوایم بریم انجامش بدیم و مطمئنم خوشت میاد"

وی شکمش به رقص دراومدن، توی کیفش گذاشتش اوه پسر. همونطور که لپتاپشو خاموش می کرد پروانه ها ت
 :و ایستاد

ِام. حس می کنم باید بهت هشدار بدم که هنوز لباس هام رو نشستم به خاطر همین بهترین لباس زیرم تنم "
 ".نیست

 :با دیدن لبخند دندون نمای اسپنس حرفشو قطع کرد

 ".لکنتی"

 :نفسشو به شدت بیرون داد

 "نه؟ تو اصال منظورت سکس نبود،"

 "...من خیلی انعطاف پذیرم، می تونم براش برنامه ریزی کنم. اگه دختر خیلی خوبی باشی"

 :به سمتش خم شد و لبهاشو روی گوشش گذاشت

 ".و البته کارهای بد هم بکنی"



وقتی عقب رفت کلبی مجبور شد مه شهوت آلودی که ظاهرا اسپنس بدون هیچ زحمتی اونو درونش قرار داده 
 :بین ببره. گفت بود رو از

 "...یه طوری حرف می زنی انگار"

 :حرفشو قطع کرد و لب پایینش رو گاز گرفت

 ".انگار قراره واقعا اتفاق بیفته"

 :خنده ی آروم اسپنس به شدت سکسی بود

 ".اوه البته که قراره اتفاق بیفته"

ای خودش انداخت بعد اسپنس با خنده کیف سنگینش رو از روی شونه اش برداشت و روی یکی از شونه ه
  .دوباره کلبی رو بلند کرد و به دنبال خودش توی حیاط کشوندش

  .زیباش کرد chevy 57از در حیاط خارج شدن و یک خیابون رو پایین رفتن، جایی که اونو سوار 

 :همونطور که اسپنس وارد خیابون می شد کلبی پرسید

 "داریم کجا می ریم؟"

 .اسپنس فقط لبخند زد

 "منو می دزدی؟داری "

 ".مافین هاتو بخور"

 "!منظورت مافین های خودته"

 .ولی پاکت رو باز کرد و با خوشحالی مشغول خوردن شد

 بیست دقیقه بعد وارد پارکینِگ خیلی بزرِگ یه شرکِت بیوِتک شدن. اسپنس کارت شناسایشو به نگهبان دم در
 .نشون داد

 :کلبی پرسید

 "کجاییم؟"

 ."11منطقه ی ماموریت"
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وارد یه گوشه ی دور افتاده از پارکینگ پهناور شد و از ماشین پیاده شدن. قبل از اینکه کلبی بفهمه قصدش چیه 
 .ماشین رو دور زد، در سمت کلبی و کمربندش رو باز کرد، بلندش کرد و بعد پشت فرمون گذاشتش

 ".من رانندگی بلد نیستم"

 "توی لیستت، یادته؟ ُنهمی خوایم این موضوعو تغییر بدیم. شماره ی "

 .کلبی پلک زد، حتی موجی از هیجان درونش به غلیان دراومد. قرار بود رانندگی یاد بگیره

 "!امیدوارم بیمه ی خوبی داشته باشی"

 

  فصل پانزدهم

 #پدر کوفته: پدر سوخته

  .مناسبی نبود اسپنس فکر کرده بود یاد دادِن رانندگی به کلبی جالبه ولی معلوم شد جالب براش کلمه ی

 .وحشتناک کلمه ی بهتری بود

 :یا دو کلمه ی دیگه

 !کابوس زنده

کلبی روی ترمز زد و اسپنس عمال به شیشه ی جلو چسبید. هنوز داشت صورتشو از شیشه جدا می کرد که کلبی 
 ...گازو فشار داد و پشِت سر اسپنس به صندلی برخورد کرد

 :کلبی گفت

 ".اوپس"

 .رمز فشردو هر دو پاشو روی ت

 .اسپنس درحالیکه به خاطر ضربه سرتکون می داد دستش رو روی بازوی کلبی گذاشت تا متوقفش کنه

 :کلبی گفت

 ".متاسفم. پدال هات یکم حساسن"

 :آها ! اسپنس پیشنهاد داد



رش سعی کن باهاش یکم مالیم تر رفتار کنی تا خواسته هاتو انجام بده. برای تغییر ناگهانیت به آرومی فشا"
 ".بده. اگه این کارو بکنی بهت سواری خوبی میده

 :کلبی نگاهی بهش انداخت

می دونی گاهی حرفهایی که می زنی خیلی سکسین؟ دقیقا می خوای با چی مالیم رفتار کنم تا سواری خوبی "
 "بهم بده؟ ماشینت یا بخش مورد عالقه ی بدنت؟

 :اسپنس لبخند دندون نمایی زد

بخوای می تونی با بخش مورد عالقه ی بدن من با مالیمت رفتار کنی. حاال پاتو روی ترمز بذار عزیزم تو هروقت "
 ".و بعد به رانندگیت ادامه بده

 .کلبی پای چپش رو روی ترمز گذاشت

 ".اون یکی پات"

 :پاشو عوض کرد و گفت

 "ون استفاده نکنیم؟همیشه فکر کردم این احمقانست. چرا برای هر کدوم از پدال ها از یکی از پاهام"

 ".چون اگه سعی کنی هم زمان هم از ترمز و هم گاز استفاده نکنی برای موتور و البته گردن من بهتره"

 ".اوه، نکته ی خوبی بود"

 :مکثی کرد

 "می دونی که من اصال نمی دونم دارم چیکار می کنم، درسته؟"

 "اتوپویا تو دیزنی لند رو نروندی؟دارم می بینم. هیچ وقت ماشین برقی های توی شهربازی یا "

 ".نه. ولی یه بار برادرم یه موتور چهار چرخ ِای تی وی دزدید و باهاش اومد خونه که مجبور شدم برش گردوندم"

 "و چطور بود؟"

 .کلبی جواب نداد

 :اسپنس نگاش کرد و لبخند پهنی به عذاب وجدان توی چهرش زد

 ".بذار حدس بزنم. خوب نبود"

رو خیلی محکم فشار دادم طوری که چرخ های جلو بلند شدن و روی چرخ های عقبی ایستادم و به  پدال گاز"
 ".پشت افتادم و سرم ضربه ی سختی خورد



 .با این حرف به خودش لرزید

اسپنس دستش رو که روی پشتی صندلی دراز کرده بود از پشت گردن کلبی باال آورد، پشت سرش رو نوازش کرد 
 :و گفت

 ".این اتفاق قرار نیست بیفتهامروز "

 ".فکر می کردم قولی که نتونی بهش عمل کنی رو نمیدی"

 ".نمیدم. حاال پدال ترمز رو فشار بده و آماده ی حرکت شو. مشکلی پیش نمیاد"

 .صداش عمدا آروم، آهسته و قدرتمند بود

 .ی حرکت شدکه در نتیجه باعث شد کلبی آروم بشه. یه پاشو روی ترمز نگه داشت و آماده 

 :اسپنس گفت

 ".حاال به آرومی ترمزو رها کن و گاز رو فشار بده. روی آروم تاکید می کنم"

کلبی دقیقا به آرومی این کارو نکرد ولی خب محکم هم فشار نداد، بعد توی پارکینگ خالی داشتن حرکت می 
  .کرد زیگزاگ می رفتنکردن و چون کلبی داشت سیستم جی پی اس پیچیده ی روی داشبورد رو چک می 

 :کلبی پرسید

 "اینو برای سفر به مریخ مجهز کردی؟"

 :اسپنس درحالیکه باغچه ی توی پارکینگ که با درختهای بلند پر شده بود رو نگاه می کرد هشدار داد

 "!جاده رو نگاه کن نه داشبورد رو"

 "نه جدی این همه وسیله برای چیه؟"

 ".بعدا بهت میگم"

 :ا نزدیکتر می شدنداشتن به درخته

 ".عزیزم جاده رو نگاه کن"

 ".من توی جاده نیستم تو پارکینگم"

که البته با توجه به اینکه چیزی معادل چهار الین داری چیز خوبیه. باید از این فضا استفاده کنی تا بعدا بتونی "
 ".توی جاده خوب برونی

 "رانندگیم چطوره؟ بهتره؟"



 .اسپنس مکثی کرد

 .د و نگاهی بهش انداختکلبی ریسک کر

 :چهره اسپنس در هم شد

 "!آره"

 :کلبی درحالیکه سرشو تکون می داد گفت

 ".واااو، تو واقعا دروغگوی بدی هستی"

 "!!شاید چون حواسم پرِت باغچه ای شده که داری میری سمتش. درختها کلبی! یه عالمه درخت"

 ".مادر به فنا"

به خاطر همین هردوشون طوری که می تونست دندون هاشون  به شدت پیچید و بعد محکم روی ترمز زد،
 .خورد بشه به جلو پرتاب شدن

 :کلبی گفت

 ".ها، می دونی رانندگی اونقدرا هم که به نظر می رسه آسون نیست"

 :اسپنس گفت

 ″.بعضی ها برای رانندگی ساخته نشدن. شاید استعدادهای دیگه ای داشته باشن″

 ″دادن؟ 12وِبر"امثل درخواست "″

 ″.این کار اصال خجالت نداره″

توی دور پنجمش تو پارکینگ همه چیز دستش اومده بود. البته تا حدی. هرچند اشتباهی روی لبه ی سیمانی 
د رباغچه رفته و چند تا گل مروارید رو کشته بود! و وقتی به طور تصادفی تو سرعت باال ترمز کرده بود کلی 

 .ته بود ولی خوب با چیزی برخورد نکرده بودالستیک روی آسفالت به جا گذاش

 !البته فعال

داشت رو کنترل سرعت و خیلی سریع پیچیدن کار می کرد که صدای آژیری از پشت سرشون شنید و نور قرمز و 
 .آبی رو دید

 :با چشمهای گشاد و متعجب گفت

                                                           

 .سرویس تاکسیرانی شبیه به ِاسنپ12



 ″ !اوه ، اوه″

 :ی و بعد اسپنس رو ببینه و گفتمامور پلیس به سمت پنجره ی راننده اومد، خم شد تا اول کلب

 ″جریان این مسابقه ی اتومبیل رانی چیه؟″

 :کلبی بهش گفت

 ″.دارم رانندگی یاد می گیرم″

 :پلیس پرسید

 ″مطمئنی؟″

 :کلبی آهی کشید

 ″.آره. فقط هنوز خیلی خوب یاد نگرفتم″

 ″.تو تا همین االن ده قانون راهنمایی رانندگی رو شکستی″

 :اسپنس گفت

 ″.توی خیابون نیست. ما تو یه ملک خصوصی هستیماون ″

درسته. ولی یه نفر از توی ساختمون با ما تماس گرفت و گفت دو تا نوجون احمق توی پارکینگ دارن دیوونه ″
 ″.بازی درمیارن و احتماال ماری جوانا کشیدن

 :یکی از ابروهاشو باال داد و رو به اسپنس نگاه کرد

 ″تو مسئول این ماجرایی؟″

 ″.بله″

 :کلبی گفت

 ″.راستش من خودم مسئولم″

 :اسپنس کارتی بیرون آورد که افسر پلیس گرفتش، بررسیش کرد و بعد پسش داد، گفت

 ″.ببخشید آقا، نشناختمتون. روز خوش″

 .و بعد رفت

 :کلبی با ناباوری به اسپنس نگاه کرد و پرسید



 ″اون چی بود؟″

 ″چی چی بود؟″

 ″ !صاحب ساختمونییه جوری رفتار کرد انگار ″

 ″.چون هستم″

 :کلبی بهش خیره شد

تو مثل یکی از اون شیرینی های دارچینی پیچ پیچی که تو میدون اتحادیه خوردیم هستی، کلی الیه های ″
 ″.شگفت انگیز که من انتظارشو نداشتم، داری

 ″.خودت هم همینطور و مطمئنم مثل شیرینی دارچینی شیرین و خوشمزه ای″

 :صندلیش وول خورد و قرمز شدکلبی روی 

 ″از کجا می دونی؟″

 :اسپنس لبخند زد

 ″.قدرت تصور خوبی دارم″

با حرف های اسپنس حس کرد صورتش داره می سوزه. بعد اسپنس درحالیکه به نظر می رسید دقیقا می 
لبهاش لبهای دونست حرفهاش باهاش چیکار کرده با لبخند و به طور غیر قابل تحملی آروم خم شد تا وقتی که 

 .لمس کردنکلبی رو 

سوزش پوست صورتش به تمام نقاط بدنش سرایت کرد. انتظار برای لمس لبهای اسپنس کافی بود تا هیجان 
 .زده بشه و دستشو باال ببره و عینک اسپنس رو از روی چشمش برداره

ناله کنه. و همچنان به لبخند اسپنس بزرگتر شد و باالخره بوسیدش، طوری که باعث شد کلبی از شدت لذت 
بوسیدنش ادامه داد تا وقتی شیشه های ماشین رو بخار گرفت و دستهاشون روی بدن همدیگه به حرکت 

  .دراومد و نفس کشیدن براشون سخت شد، اونوقت پیشونیش رو به پیشونی کلبی فشرد

 :با صدای خیلی آرومی که به سختی شنیده می شد گفت

 ″.اینجا نه″

ه کوتاه اعتراض آمیز خودش و همینطور وقتی دستهای اسپنس که یکی زیر بلوز و دیگری زیر کلبی صدای نال
 .دامنش بود پوست برهنه ی سوزانش رو نوازش کردن ناله ی از روی لذت خودش رو هم شنید

 ″.توی پارکینگ باهات سکس نمی کنم″



 :بعد لب پایین کلبی رو گاز گرفت

 ″.نه برای بار اولمون″

ی برای از خوشی لرزیدن وجود داشت. یکی اینکه اسپنس به طور واضحی تصور می کرد قراره بیشتر دالیل زیاد
 :از یک بار با هم رابطه داشته باشند و دو اینکه کلبی به حدی این رابطه رو می خواست که شروع به بحث کرد

 ″...ولی″

 :اسپنس با خنده ی خفه ای انگشتش رو روی لبهای کلبی گذاشت

هم نگهبان داره و هم دوربین امنیتی. آخرین چیزی که هردومون می خوایم اینه که فیلم سکسمون تو اینجا ″
 ″.یوتوب پخش بشه

 .کلبی رو از روی صندلی راننده بلند کرد، عینکش رو روی چشمهاش گذاشت و پشت فرمون نشست

رونش گذاشته بود، این کلبی به سختی مسیر برگشتن به خونه رو یادش میومد چون اسپنس دستش رو روی 
تنها چیزی بود که می تونست بهش فکر کنه و البته حس نوازش پوست زخمت انگشتهاش روی پوست خودش 

 .در حال رانندگی

برای پیاده کردن کلبی  بعد از اینکه اسپنس توی ساختموِن "اسکله ی اقیانوس آرام" ماشین رو پارک کرد و
ردن و همونجا توی پیاده رو در حالیکه اسپنس اونو به بدنه ی ماشین ماشین رو دور زد، محکم بهم برخورد ک

  .فشار می داد تا وقتی گوشیش زنگ می خورد همدیگه رو بوسیدن

 :عینکش رو صاف کرد و گوشی رو از جیبش درآورد

 ″چیه؟″

قطع همونطور که گوش می داد نگاهش توی نگاه کلبی نشست، لبهاش انحنای خیلی کمی پیدا کردن و بعد 
 .کرد

 :کلبی پرسید

 ″چیه؟″

توی این ساختمون هم دوربین های امنیتی قوی دارم. جو پشت مانیتور هاست و نگران شده که یه وقت لوزه ″
 ″. هاتو قورت ندم

 :کلبی لبخند زد

 ″.من اصال لوزه ندارم″



و به سمتش کج با خنده دستش رو گرفت و از حیاط گذشتن و وارد آسانسور شدن. کلبی کنارش ایستاد، سرش
 .کرد و به لبهاش خیره شد

 :اسپنس نالید

 ".بس کن"

 "اینجا هم دوربین هست؟"

اسپنس صورت کلبی رو بین دستهاش گرفت و انگشت شستش رو روی لب پایینش کشید و در حالیکه 
 :چشمهاش خمار شده بودن گفت

 ".آره، یادم بنداز در موردش تجدید نظر کنم"

قه ی اسپنس رسوندن، اسپنس با گام های سریع طوری که کلبی برای هم گام هر طور شده خودشونو به طب
 .موندن باهاش داشت تقریبا می دوید، از آسانسور بیرون کشوندش

خودشونو داخل آپارتمان انداختن، اسپنس به میز راهرو تکیه اش داد و بوسیدش. کلبی کت اسپنس رو از روی 
اشت شال گردن و کت کلبی رو از تنش در میاورد روی ساعدهاش شونه هاش پایین کشید ولی چون اون هم د

گیر کرد. کت اسپنس رو رها کرد و تیشرتش رو باال کشید و وقتی هر دو سعی کردن کفشاشونو در بیارن 
سکندری خوردن و به دیوار برخورد کردن، درحالیکه نفس نفس می زدن، خندیدن و کلبی مقابل لب های 

 :اسپنس پرسید

 "یگه دوربین نداره، درسته؟اینجا د"

 ".حتی یه دونه"

حاال فقط شلوارش تنش بود و از اونجایی که لباس کلبی رو کنار پاهاش انداخته بود اون هم فقط لباس زیر 
تنش بود، اسپنس از حرکت ایستاد، وقتی لباس زیر توری آبی تیره کلبی رو نگاه کرد چشمهاش برق زدن. با 

 :صدای خش داری گفت

 ".زیباترین چیزی هستی که تا حاال دیدمتو "

 :دستهای کلبی رو کنار تنش نگه داشت

 ".می تونم تمام شب نگات کنم"

 :آتِش توی چشمهاش و برجستگی پشت زیپ شلوارش حال کلبی رو عوض کرد، گفت

 "...منم همینطور. منظورم اینه که"



 :برای خودش شکلکی دراورد

 ".منم می تونم تمام شب نگات کنم"

 :اسپنس لبخند دندون نمایی زد

 "!استرس داری"

 :کلبی انکار کرد

 ".چی؟ البته که نه"

 :بعد چشمهاشو بست و ادامه داد

 ".خیلی خوب آره، به شدت استرس دارم... خیلی وقته رابطه نداشتم"

 ".استرس نداشته باش، در واقع شاید من توی سکس بد باشم"

 :کلبی با درموندگی خندید

 ".نیستی"

 "که نمی دونی. شاید من اونیم که باید استرس داشته باشم. زیاد بهم سخت نگیر، باشه؟ تو"

 :کلبی زمزمه کرد

 ".باشه"

به هیچ وجه حرفشو باور نکرد ولی به نظرش اینکه می خواست کاری کنه تا کلبی احساس راحتی کنه خیلی 
 .دوست داشتنی بود

برای کنترل خودش نیاز داشت. چرخید و لبه میز توی دوست داشتنی و به شدت سکسی! کلبی به یه لحظه 
 .راهرو رو گرفت، سرشو پایین انداخت و سعی کرد خودشو کنترل کنه

اسپنس پشت سرش قرار گرفت و دستهاش روی بازوی کلبی باال رفت، کلبی اونقدر از حضور اون پشت سرش 
اسپنس توی آپارتمان طنین انداخت و کمر  تحریک شده بود که باسنش رو بهش تکیه داد، این بار صدای ناله ی

 .کلبی رو به آرومی با دستهاش چرخوند

با استفاده از فکش موهای کلبی رو کنار زد، گوشش رو و بعد نقطه ی حساس زیر گوشش رو بوسید و یه 
 .دستش رو روی شکم کلبی گذاشت تا بدن هاشونو کنار هم نگه داره



ه خودشو به اسپنس می مالوند، لبه ی میز رو به شدت فشار می داد. کلبی اینقدر می خواستش که همونطور ک
وقتی دستهای اسپنس باال اومدن کلبی سرشو عقب برد و به شونه اش تکیه داد، بدنش در انتظار لمس اسپنس 

  .می لرزید

 سوتینش روی زمین افتاد و دستهای اسپنس باال اومد تا سینه های رها شده اش رو توی دست های گرمش
بگیره. انگشت های شستش به آرومی رو نوک سینه هاش کشیده شدن که باعث شد کلبی به خودش بلرزه، 

داشت نفس نفس می زد و نمی تونست خودشو کنترل کنه، بین خجالت از واکنشش نسبت به اسپنس و 
پنس شهوت محض گیر افتاده بود. وقتی لبهای اسپنس رو پشت گردن خودش حس کرد شهوت برنده شد. اس

 .توی آغوشش برش گردوند و لبهاشو با لبهای خودش پوشوند

کلبی هم آروم و عمیق بوسیدش، وقتی اسپنس توی آغوشش بلندش کرد و شروع به راه رفتن کرد حس کرد 
  .بیشتر از هر زمان دیگه ای تو زندگیش تحریک شده

 :لحظه ای بعد همونطور به پشت روی تخِت اسپنس دراز کشیده بود گفت

 ".مماِ "

 :اسپنس از حرکت ایستاد و با نگاهی پر از سوال نگاش کرد، کلبی ادامه داد

 ".من خیلی استرس دارم ممکنه یادم بره باید چکار کنم.حس می کنم بار اولمه"

 :لبهای اسپنس با لبخند جذاِب خبیثی از هم باز شدن و قول داد

 ".این قراره بهتر از بار اولت باشه"

 "از کجا می دونی؟"

اسپنس کامال لخت شد و کلبی همونطور که نگاش می کرد نفسش بند اومد. اسپنس چیزی از توی کشو 
برداشت. کاندوم! خوبه حداقل فکر یکیشون کار می کرد. کلبی دستشو به طرف اسپنس دراز کرد، روی خودش 

 .کشیدش و پاهاشو دور کمرش حلقه کرد

 :اسپنس گفت

 "...فعال نه، آماده نیستی"

دست دراز کرد و آلت اسپنس رو درون خودش فرستاد. اسپنس با تعجب، لذت و شگفتی اسمش رو صدا کلبی 
 ...کرد

کلبی آخری رو درک می کرد چون هیچ چیزی اونو بیشتر از حس اینکه اسپنس کنترل رابطه رو به دست گرفت، 
 .له ارضا شد، شگفت زدش نکردتا ته درونش فرو رفت و اینقدر عالی درونش حرکت کرد که کلبی تقریبا بالفاص



 :کلبی وقتی دوباره تونست حرف بزنه گفت

 "تو سکس خوب نیستی، ها؟"

 :اسپنس صورتشو توی گلوی کلبی فرو برد و هم زمان با خنده اش ناله ای کرد

 ".خدای من، کلبی"

 :صدای اسپنس از ته گلو و خسته بود

 ".نمی خواد تمومش کنمتو حس خیلی خوبی بهم میدی. اینقد خوب که اصال دلم "

 ".پس اینکارو نکن"

کلبی با ریتم حرکت اسپنس هماهنگ شد و همونطور که با هم حرکت می کردن این حقیقت رو فهمید که در 
واقع اسپنس حس خیلی خوبی به اون میده طوری که اون هم نمی خواست هیچ وقت این رابطه رو متوقف 

 .کنه

 ".کلبی"

نطور که درون کلبی حرکت می کرد دستاشو توی دست های خودش گرفت، کلبی نگاش کرد و اسپنس همو
انگشتهاشونو دو طرف سرش توی هم حلقه کرد و به تشک فشرد و اونو به جاهایی برد که تا حاال نرفته بود. 

نگاشون تو هم قفل شده بود، همدیگه رو نگاه و نوازش می کردن و وقتی کلبی دوباره ارضا شد صدای اسپنس 
زمه ی آروم و سکسی بود. وقتی سومین یا شاید هم چهارمین ارگاسم کلبی اسپنس رو هم به ارگاسم یه زم

رسوند نگاهشون توی هم قفل شده بود و درحالیکه اسم کلبی رولبهاش بود باالخره اجازه داد هم زمان با هم 
 .ارضا بشن

 .این شهوت انگیزترین تجربه ی زندگی کلبی بود

 

 فصل شانزدهم

 لکنتی::لعنتی#

به مدت چند شب کلبی بهتر از... خوب، بهتر از همیشه خوابید و فقط به این خاطر که توی ساعت های آروِم 
دیروقِت نیمه شب و نیمه ی روز اسپنس بعد از اینکه کارش تموم می شد به سراغش میومد، توی تختش می 

  .خزید و اونو بین بازو های گرم و پرقدرتش می کشید

قع بود که تمام مشکالتش از بین می رفتن و خواستن اسپنس و گرسنگی شهوانِی اروتیکی جاش رو می اون مو
 !گرفت، طوری که هیچ وقت حس نکرده بود



همیشه تنها و با لبخندی روی صورتش از خواب بیدار می شد. نمی دونست چرا اسپنس هیچ وقت پیشش نمی 
 .صمیمیت زیادی بود، شاید هم کلبی خر و پف می کرد مونه. شاید خوابیدن کنار کلبی براش به معنی

 .و یا شاید رابطشون فقط به سکس محدود می شد

کلبی با خودش گفت براش مهم نیست و اسپنس بهترین و هیجان انگیزترین چیزیه که تا حاال براش اتفاق 
 .افتاده

باس گرم پوشونده و روی یکی از تقریبا دو هفته بعد از اقامتش در سانفرانسیسکو یه روز صبح خودشو با ل
 .نیمکت های روبه روی حوض نشسته بود و می نوشت

  .و می نوشت

 .به طور دردناکی می دونست کتابی که داره می نویسه کتاب بعدی سری "تب طوفان" نیست

 .یه چیز کامال متفاوت بود ولی دوستش داشت

شد. اون عالوه بر اینکه می خواست کلبی  همینطور می دونست که جکسون از این موضوع خیلی ناراحت می
بیاد توی اجتماع و به طور علنی از فیلم حمایت کنه، می خواست کاری که ناشرش ازش می خواد رو انجام بده و 

 .سری داستانش رو ادامه بده

 .مشکل اینجا بود که کلبی هیچ کدوم از اینا رو نمی خواست

ش بیشتر پیش نمی رفت. به خاطر همین اجازه داد نوشته ِسری داستانش رو توی ذهنش بسته بود و مغز
 .هاش اونو به جایی که می خواستن ببرن و کامال توی دنیاش غرق شده بود که یه نفر کنارش نشست

 :کایلی گفت

 ".روز خیلی طوالنیه "

 :خودشو روی نیمکت رها کرد و سرشو به پشتی آهنی تکیه داد تا به آسمون خیره بشه

که چهار ماه روش کار کرده بودم رو خراب کردم... به درخواست قرار مشتری جواب نه دادم و امروز میزی "
 ".شکالتهای پنهان رئیسمو خوردم. فکر کنم قراره به درک واصل شم

 "چرا به مشتریت جواب نه دادی؟"

 ".چون متاهله"

 ".پس به درک واصل نمی شی "

 "...ولی شکالت ها"



 "!و از چاق شدن نجاتش دادی تو فقط به رئیست لطف کردی"

 :کایلی ناله ای کرد و چشمهاشو بست

دکمه ی باالی شلوارم بسته نمیشه، ولی ممنونم. تو خیلی مهربونی. در مورد میزی که خراب کردم حرفی "
 "نداری؟

 ".هیچی جز اینکه افتضاحه"

 ".آره"

 :کایلی چشمهاشو باز کرد و صاف نشست

 ".باعث شدن گرسنم بشه. به غذا نیاز دارمتمام این اتفاقاِت افتضاح "

 :یه زن بیست و خورده ای ساله با یه کت سفید مخصوص آزمایشگاه کنار نیمکتشون ایستاد و پرسید

 "کسی در مورد غذا حرف زد؟"

 :کایلی به کلبی گفت

همینطور این هالیه. اون تو طبقه ی دوم عینک سازه و مسئول عینک جذاب و بچه درسخونیه اسپنسه و "
 ".همچی دون گروهمونه

 :و به هالی گفت

 "می خوایم بریم غذا بخوریم میای؟"

 "نمی تونم. مریض ها منتظرم هستن. به جای منم بال مرغ بخور باشه؟"

 ".حتما"

 .کایلی ایستاد و کلبی رو از روی نیمکت بلند کرد و دنبال خودش به سمت بار کشوند

 ".مرغ های فین رو نخوری زندگیت کامل نمی شه بال مرغ. تا وقتی یه بشقاب از بال"

 :بار پر بود و فین حسابی سرش شلوغ بود. گفت

 ".یه پیشخدمت کم دارم. به محض اینکه بتونم میام سراغتون"

 .کلبی به فین و شان که سعی داشتن خودشون به جمعیت برسن نگاه کرد و از جا بلند شد

 :کایلی پرسید



 "چیکار می کنی؟"

 ".بشینم و تماشا کنم نمی تونم"

 ".من می تونم"

کایلی، شان رو که خم شده بود تا یه سینی لیوان تمیز برداره نگاه کرد، عضله ی شونه ها و کمرش زیر تیشرتش 
 .برجسته شده بودن و الزم به ذکر نیست که شلوار جینش روی باسن درجه یکش محکم کشیده شده بود

 .ر حالیکه پریشون به نظر می رسید به سمتش اومدکلبی برای فین دست تکون داد و اون د

 :کلبی گفت

 ".بذار کمکت کنم"

 :رفت پشت بار و یه پیشبند پوشید

 ".من قبال پیشخدمت بودم"

 :قدردانی و نگرانی تو چهره فین ظاهر شد

 "مطمئنی...؟"

 ".آره. حاال برو سراغ پختِن... هرچیز که داری می پزی"

 .و رفت سراغ میزها

نوشیدنی آسون بود ولی به یاد سپردن اینکه چک کنه سفارش غذاها آمادس یا نه سخت بود و این بیشتر ِسرو 
به خاطر این بود که غرق گوش دادن به مکالمات مشتری ها بود و جذب بخش هایی از داستان های زندگی که 

 .می شنید شده بود

 ..."و اون اعتراف کرد یه بیضه ی  اضافه داره"... 

 ..."احتماال خوابیدن با رئیِس رئیست تنها راه رسیدن به اون باالهاست "... 

 "اون دفعه رو یادته که روده ی اشتباهی رو درآوردیم؟"... 

کلبی دائما می ایستاد تا برای خودش یادداشت برداری کنه تا چیزی رو فراموش نکنه. مشکل این بود که داشت 
  .توی جیبش می ذاشتشون و با سفارش ها قاطیشون می کرداز دفترچه ی سفارشات استفاده می کرد و 

 :وقتی دو تا سفارش جدید به آشپزخونه داد فین گفت

 "هی این چیه؟"



 "ِام... دو تا سفارش سیب زمینی شیرین سرخ شده؟"

 "!نه، نوشته: بیضه ی اضافه"

  .فین با ابروهای باال رفته به کلبی نگاه کرد

فت، توی جیبش گذاشت و بقیه ی یادداشت ها رو بیرون آورد تا سفارش کلبی وحشتزده یادداشتو پس گر
 :گمشده رو پیدا کنه. آبشاری از یادداشت از جیبش بیرون ریخت

 ".لکنتی"

 .فین و تمام کارکنان آشپزخونه بهش خیره شدن و بعد همه زیر خنده زدن

 :فین با لبخند پهنی گفت

 ″پیشخدمت نشدی نه؟راستشو بگو تا حاال تو زندگیت یه روز هم ″

 ″.هی من پیشخدمت بودم″

 :آهی کشید

 ″...برای مدتی. قبل از اینکه اخراج بشم″

 .چرخید تا بیرون بره که با ِال رو به رو شد

 .توی لباس آبی یخی که برجستگی های بدنشو نشون می داد جذاب به نظر می رسید

 :اسپنس پشت سرش ظاهر شد و به کلبی لبخند پهنی زد

 ″پیشخدمت شدی؟″

 ″.به فین و شان کمک می کنم″

 :چهره اش درهم شد

 ″.در واقع خیلی هم کمک نمی کنم″

 :شان پرسید

 ″.شوخی می کنی؟ تو از هر چیز دیگه ای که تو این فصل دیدیم سرگرم کننده تر بودی. عالی هستی″

 .یه دستی بغلش کرد و بعد از بار خارج شد

 :یادداشت دیگه رو تکون داد و گفتفین از پشت دستگاه گریل یه 



 ″هی، کی قراره با رئیس رئیسش بخوابه؟ این یه جور کد برای چیزیه که توی ِمنوی ما هست؟″

دوباره چهره ی کلبی درهم شد، کاغذو گرفت و به سمت میزها رفت. غذای اسپنس، ِال و کایلی رو ِسرو کرد و 
انگشتهاشو دور مچ کلبی حلقه کرد، به طرف خودش بعد وقتی ظرفهاشونو جمع می کرد اسپنس بلند شد 

کشیدش و یه بوسه ی خداحافظِی سوزان طوری که نزدیک بود کلبی همونجا خاکستر بشه روی لبهاش نشوند و 
 .بعد درحالیکه کلبی سعی داشت اسمشو یادش بیاد اسپنس براش انعام گذاشت و رفت

 !یه انعام خیلی بزرگ

 !ه فکر نمی کرد اتفاق بیفته، عذاب وجداناین باعث شد حسی پیدا کنه ک

 .اسپنس چون فکر می کرد به پول احتیاج داره کلی پول براش گذاشته بود

این یادش انداخت با اینکه توی دو هفته ی گذشته بهم نزدیک شده بودن، خیلی نزدیک، ولی اون بخش بزرگی 
 .از خودش رو پنهان کرده و بهش نگفته کیه

که قصد نداشت به اسپنس بگه. این رابطه به عنوان یه تفریح شروع شده بود و به نظرش اما حقیقت این بود 
 .این کار ضروری نبود

ولی االن داشت برای کلبی معنا پیدا می کرد، اون هم خیلی زیاد!! و حاال به طور ناگهانی دلش می خواست 
 .اسپنس حقیقتو بدونه

 ″اسپنس؟″

 .برگشت و نگاش کرد 

 :پرسید

 ″ا هم شام بخوریم؟امشب ب″

 ″.البته، ساعت هفت میام دنبالت″

 ″.نه، من میام سراغت. نوبت منه آشپزی کنم″

 :لبهای اسپنس انحنا پیدا کرد و لبخند توی صداش هم بود

 ″.آماده میشم″

 .وقتی کارش تموم شد فین و شان یه بسته پول نقد بهش دادن

 :کلبی درحالیکه می شمردشون گفت

 ″هر روز اینجا کار کنم؟واااو می تونم ″



 :شان گفت

 ″.البته که آره″

 :فین گفت

متاسفم ولی البته که نه. تو برای تماشا کردن فوق العاده ای و مشتری هام دوستت دارن ولی خواهش می کنم ″
 ″.لطفا فردا برای کار کردن نیا

 

  فصل هفدهم

 لعبتی:: لعنتی#

وقت داشت تا خودشو برای قرارش با اسپنس آماده کنه و به کلبی بار رو ترک کرد و از حیاط گذشت. یه ساعت 
این فکر کنه که چطور باید در مورد اسم مستعارش بهش بگه و نگران بود با گفتنش بهترین چیزی که تا حاال 

 .براش رخ داده بود رو از دست بده

 .به هر حال خراب کردن زندگی دیگران توی خانوادش ارثی بود

بعضی های دیگه همون ها توی دوست داشتن آدم های زندگیشون خوب باشن و چی باعث می شه بعضی 
 رابطه ها رو خراب می کنن، درست مثل کاری که مادرش با تمام رابطه هاش کرده بود؟

و با اینکه کلبی همیشه تصور می کرد اصال شبیه پدرش نیست داشت می ترسید که اینطور نباشه و با وجود 
 .کنه ولی ژن هاش درونش وجود داشتن اینکه نمی خواست باور

 .داشت فکر می کرد چقدر از این موضوع متنفره که ِادی پیر موقع رد شدن از کوچه براش دست تکون داد

 ″چه خبر رفیق؟″

 ″.خبر خاصی نیست″

 :سرشو تکون داد

 ″.الزم نیست به ِادی پیر دروغ بگی″

 :با انگشت به پیشونیش ضربه زد

 ″.. گرفته ایو می دونم تو.. من همه چیزو می دونم″

 :کلبی خندید



 "اگه راست می گی بگو چرا گرفته ام؟"

 ".ساده اس"

 :و به چشمهای کلبی خیره شد

 ".تو داری خود واقعیت رو پنهان می کنی"

 "چی؟"

 .کلبی از حقیقت توی کالمش شوکه شد

به جلوی پاهاته. این بهم می گه تو آره، تو داری با شونه هایی که تا گوشات باال اومدن راه میری و نگات "
 ".خودتی و نمی خوای با کسی حرف بزنی. داری از دنیا پنهون می شی و احتماال از خودت هم

 .کلبی پلک زد

 :ادی لبخندی زد

 ".خوب فکر کردی منظورم چیه؟ حس می کنم چیزی که پنهان کردی بهتر از مزخرفاتیه که من االن سر هم کردم"

 .از حقیقت نبودها. خیلی هم دور 

 ".هیچی. من فقط... خسته ام. و شاید یکم عصبی"

 !شاید بهتر بود بگه خیلی

 ".من چیزی رو پنهان نمی کنم. اصال! چرا باید این کارو بکنم؟ چیزی پنهان نکردم"

 ".هممم، یه بار دیگه بگو شاید باورم شد"

 .با لبخند مهربونی روی نیمکت کنار خودش زد

 :شست. پرسیدکلبی آهی کشید و ن

 "!تو خیلی بی خیال و بی قید به نظر میای ولی در اصل اینطور نیستی، نه؟ مثل یه چاقو تیز و برنده ای"

 :ِادی خندید و گفت

 ".بیا"

 :و یک کیسه ی پالستیکی پر از کیک براونی بهش داد

 ".به یکی از اینا احتیاج داری"



 .نی برداشت و شروع به خوردن کردبدجور هم بهش احتیاج داشت، به همین دلیل یک براو

 :ِادی همونطور که کلبی بعد از خوردن براونی انگشتهاشو لیس می زد گفت

 "...خوب، در مورد چیزی که داری پنهون می کنی"

 .کلبی یک انگشتش رو تکون داد و دوباره به کیسه ی براونی ها نگاه کرد

 :ِادی گفت

 ".قوی هستند فعال نه. بذار اولی اثر کنه. اینا خیلی "

 :کلبی آب دهنش رو قورت داد و بهش خیره شد تا منظورش رو بفهمه

 "...منظورت اینه که"

 .ِادی لبخند زد

 "...ولی"

با کمی وحشت حرفش رو خورد. چند باری توی کالج مواد کشیده بود و به طرز کامال خجالت آوری تمام روز رو 
 .د رو خورده بوددر حالت نشئگی خندیده و هر چیزی جلوی چشمش بو

 .ِادی پیر شونه باال انداخت

 :کلبی چشمهاشو باریک کرد

 "...ِادی من االن یه"

 :صداشو پایین آورد

 "یه براونی خاص خوردم؟"

 ".این بیشتر شبیه به یک کیک فضائیه"

 .کلبی فقط بهش خیره شد

 "...با کره ی ماریجوانا که توی ماهی تابه گرم شده درست شده"

 "...لعبتی"

 :گوش هاشو پوشوند

 ".نمی خوام بدونم"



 ".چیزی نیست"

 .بندی از زیر پلیورش بیرون کشید که یک کارت مصرف دارویی ماریجوانای لمینت شده ای بهش وصل بود

 ".این قانونیه. من کارتشو دارم"

 :کلبی دستهاشو پایین انداخت

 ".اما من کارتشو ندارم"

 ".بهش نیاز نداریاینجا کالیفرنیاست. به این زودی ها "

 :کلبی نفس عمیقی کشید و گفت

 ".باشه. مشکلی پیش نمیاد"

 :یه چکاپ ذهنی انجام داد و گفت

 ".بعالوه اصال احساس عجیبی ندارم"

که می تونست اعتراف کنه کوچکترین اهمیتی نداشت. نفس دیگه ای کشید و سرشو تکون داد. آره، حالش 
 .خوب بود

 !ر می رسید نگاه کرد. البته تا حدیبه ادی که ظاهرا خوب به نظ

کلبی با خودش فکرد که ادی چطور از زندگی که داشته به زندگی توی یه کوچه رسیده؟ خانواده ای داشته که 
 :رهاشون کرده، مثل پدر خودش؟ گفت

 ".یه سوال دارم"

 "...نگران نباش. تنها کالری واقعی توی این کیک از کره است"

 ".خودتهنه، یه سوال در مورد "

 "برای تحقیقه؟"

 ".آره. ولی شخصیه"

 :مکثی کرد

 ".پدرم مارو ترک کرده. به خواست خودش"

 "...آها"



 :سری تکون داد

 "!و می خوای بدونی من هم خانواده ای دارم که ترکشون کردم"

ولی تو به می دونم خیلی از بی خانمان ها چون بیماری روحی دارن و اکثرا درمان نشده، بی خانمان هستن. "
 "...نظر

 :لبهای ادی انحنا پیدا کردن

 "به نظر نرمال میام؟"

 :کلبی گفت

 "!خوب، نه کامال"

 .حرفش باعث شد ادی بخنده

دختر صادقی هستی. خوشم اومد. و آره، من خودم خواستم اینطور زندگی کنم نه به خاطر بیماری روحی. هر "
 ".چند نمی تونم ادعا کنم کامال عاقلم

 .محو شدلبخندش 

 ".حقیقت اینه که من پدر و شوهر خیلی خوبی نبودم. و وقتی می گم خوب نبودم یعنی واقعا بد بودم "

 :کلبی حس کرد براونی توی شکمش تبدیل به سرب شده

 "بهشون آسیب رسوندی؟"

 :ادی سرشو تکون داد

 "...نه اونطور که تو فکر می کنی. هیچ وقت به طور فیزیکی بهشون آسیب نزدم. اما"

 :چشمهاشو بست

به کارهام افتخار نمی کنم رفیق. من بیش از حد کار می کردم و همیشه دور از خونه بودم. دائما توی سفر بودم. "
 ".و موقعیتهای کمی که خونه بودم هم همش توی فکر و خسته و بداخالق بودم

 :مکثی کرد

 ".چه ام نداشتمیه عوضی خودخواِه خودشیفته بودم که هیچ وقتی برای همسر و ب"

 "اونها ترکت کردن؟"

 "!نه، من ترکشون کردم"



به کلبی نگاه کرد و کلبی سعی کرد حس سرزنشی که می دونست توی چهره اش هست رو کنار بزنه اما مطمئن 
 .بود نتونسته چون ادی به آرومی سرشو تکون داد

 ".اون موقع اینقدر بی خیال نبودم... عصبی و بی قرار بودم"

 .برقی از عذاب وجدان داشتندچشمهاش 

مسخره است ولی یک روز که برگشتم خونه پسرم توی حیاط بود و بی اهمیت به دنیای اطرافش دوچرخه "
سواری می کرد. به خاطر بی خیالی و بی هدف بودنش و اینکه به طور مسخره ای وقتش رو هدر می داد 

بری اون بیرون و سعی کنی دنیارو تبدیل به جای  عصبانی شدم و گفتم زندگی خیلی کوتاهه که به جای اینکه
 ".بهتری بکنی اینطور هدرش بدی، کاری که فکر می کردم خودم دارم انجام میدم

 .سرشو تکون داد و چشمهاشو بست

تا وقتی همسرم سعی کرد منو به داخل خونه بکشونه متوجه نشدم دارم داد و فریاد می زنم. سر اون هم داد "
خودم اومدم و فهمیدم دارم چیکار می کنم دیدم که اشک هر دوشونو درآوردم و دارن از ترس به زدم. وقتی به 

 ".خودشون می لرزند

 :کلبی زمزمه کرد

 "بعدش چه اتفاقی افتاد؟"

 :چشمهاشو بست

همون شب ترکشون کردم. تنهاشون گذاشتم تا زندگی بهتری داشته باشند. بیشتر اعضای خانواده ام هیچ وقت "
 ".یدنم. به جز نوه ام که قلب بزرگی داره و هیچ وقت منو در بدترین شرایطم ندیدهنبخش

 ".نوه ات آدم خوبی به نظر میاد"

 :ادی نگاهش کرد

همینطوره. به خاطر اون دارم اینجا زندگی می کنم. فکر می کنه داره از من مراقبت می کنه اما حقیقت اینه که "
از بین تمام اعضای خانواده ام، بیشتر از همه به من شباهت داره. احتمال من اینجام تا مراقب اون باشم چون 

اینکه راه منو دنبال کنه و زندگیش رو خراب کنه زیاده. نمی تونم اجازه بدم این کارو بکنه. ویژگی های زیادی 
 "...داره، از جمله اینکه بیش از حد باهوشه و فکر می کنه همیشه حق با اونه اما

 :لبخند زد

 ".همیشه حق با اونه. و لیاقتش چیزی بیشتر از اینه که راه منو بره..."

 :کلبی خشکش زد



 "!اسپنس! نوه ات اسپنسه"

 ".آره"

 .چشمهای ادی پر از غرور و عالقه و خیلی چیزهای دیگه بود

 :کلبی گفت

 "!تو نگرانشی"

 :وقتی ادی سر تکون داد، پرسید

 "؟برای همین اینجا می مونی؟ توی این کوچه"

 :ادی خندید

وحشت زده به نظر می رسی! می دونی، من اینجارو دوست دارم. اسپنس از وقتی اینجارو خریده یک آپارتمان "
 "...برام خالی نگه داشته و با اینکه االن موقتا پره

 :چشمکی به کلبی زد

 ".خواممی دونم اگه احتیاج داشته باشم جای دیگه ای رو برام پیدا می کنه. ولی من نمی "...

 "چون... داری خودتو تنبیه می کنی؟"

 :ادی به چشمهاش نگاه کرد، نگاهش به طرز غیرعادی جدی بود

باید اینو که من چقدر وحشتناک زندگیمو خراب کردم درک کنی. تا همین چند سال پیش توی تمام موقعیت "
کم و اسپنس منو آورد اینجا. اون  ها انتخاب اشتباه انجام دادم. ولی بعد تونستم شرایطو عوض کنم، حداقل یه

 ".تو این ساختمون دور و بر خودشو با آدم های خوب و صمیمی پر کرده. داره تالششو می کنه

 "...تالشش"

 :ادی گفت

 ".که مثل من نباشه"

کلبی همونطور که به ادی خیره شده بود همه چیز داشت براش روشن می شد، در مورد اینکه اسپنس کی بود، از 
ش چی می خواست و با وجود تمام حرفهایی که می زد دلش نمی خواست تنها باشه. و در حقیقت تنها زندگی

 .موندن یکی از بزرگترین ترسهاش بود

 :ادی گفت



 "!اون االن از همیشه به بدست آوردن چیزی که می خواد نزدیکتره. به خاطر تو"

 "!من؟"

 ".عاشق باشهآره، تو! تو کسی هستی که بهش نشون دادی می تونه "

 ".اوه، اما اشتباه می کنی"

 :به آرومی نفسی کشید، هوا توی ریه هاش نبود

 ".ما... من اون شخص نیستم"

 ".هستی"

نه، نیستم. من یک نویسنده ام. من... دمدمی مزاجو عجیب غریبم. چون نتونستم برم جزایر دریای کارائیب "
 ".ه و یکم زیادی دیونه امسوار هواپیما شدم و اومدم سانفرانسیسکو. من شلخت

 :ادی لبخند زد

 ".تو عالی هستی "

 ".تو زیادی از براونی هات خوردی"

 ".درسته. اما با این حال هنوز هم تو آدم مناسب برای اسپنس هستی"

 :کلبی سرشو تکون داد

 ".من به زودی برمی گردم خونه. در واقع یک هفته دیگه میرم"

آورده بود باعث شدن همه چیز خیلی واقعی به نظر بیاد و سینه اش پر از غم  کلماتی که با صدای بلند به زبون
 :بشه. زمزمه کرد

 ".وااو. زمان خیلی زود گذشت"

 :ادی به سادگی گفت

 ".خوب بمون"

 ".نمی تونم. کسایی رو دارم که بهم وابسته اند"

 ".جز رئیس زندان هیچ کس نمی تونه مجبورت کنه کاری رو که نمی خوای انجام بدی. البته به"

 ".یا خانواده"



 :ادی لبخند تلخی می زنه

درسته. من هر کاری برای نوه ام می کنم، از جمله اینکه ببینم میذاره تو از اینجا بری، صرفا چون تنها شرطش "
 ".برای بودن من اینجا این بود که توی زندگیش دخالت نکنم. بهش قول دادم

  .فضا بود که البته کامال منطقی بودکلبی بدون شک مثل یک بادبادک توی 

 ".فکر می کنم اسپنس به اینکه مثل حاالی تو مهربون و با محبت باشه، افتخار می کنه"

 :ادی به نرمی گفت

تو خیلی مهربونی. ولی من بهت نگفتم چی باعث شد شرایطو عوض کنم. دوباره عاشق شدم. من و َمتی و "
  ".ش بدمشش ماه عالی تا قبل از اینکه از دست

 :کلبی هینی کشید

 "فوت کرد؟"

 :ادی به تلخی لبخند زد

نه، رفت. من باالخره یک نفرو پیدا کردم که از خودم بدتر بود. عشق به سفر دیونه اش کرده بود و باید می "
 "...رفت. من می تونستم همراهش برم اما

 "اما چی؟"

 ".وقتش بود که اینجا کنار خانواده ام باشم"

 :از عشق و خاطره بودن و از درد می درخشیدنچشماش پر 

به خاطر همین باید میذاشتم بره، درست همونطوری که سالها پیش خانواده ام مجبور شدن بذارن من برم. این "
کاریه که آدم برای کسایی که دوستشون داره انجام میده. برای اولین بار دردشون رو می فهمیدم. با این حال 

ماه های زندگیم بودن. برای اولین بار کار تمرکز اصلی دنیام نبود، عشق بود! به خودم قول اون شش ماه بهترین 
 ".دادم تا وقتی اسپنس هم همینو یاد بگیره کنارش می مونم

 :کلبی بر اساس تجربه ی شخصی خودش گفت

 ".اما گاهی آدم ها باید اشتباهات خودشونو مرتکب بشن"

 !بود. مثل پدرش و ادی چون اون هم خانواده اشو رها کرده



اما حاال اون چیزی که ادی فهمیده بود رو می دونست، خانواده، خانواده بود. حتی اگه احمق بشی و بری هر 
طور که شده برمی گردی و این کاری بود که کلبی هم انجام می داد، برمی گشت. حتی اگه دلش نمی خواست. 

  .و روی شکمش گذاشتبه طور ناگهانی ناراحت و به شدت گرسنه دستهاش

 ".من باید برم"

 "کجا؟"

 ".غذا بخورم. ضعف کردم"

 :ادی لبخندی زد و کیسه رو به سمتش گرفت

 ".من برات خوراکی دارم"

 

  فصل هجدهم

 لکنتی::لعنتی#

وقتی کلبی اونطور که قول داده بود پیداش نشد، اسپنس فکر کرد توی داستانش غرق شده و زمانو فراموش 
  .کرده

 .که خیلی خوب درکش می کردچیزی 

نیم ساعت دیگه هم قبل از اینکه صبرش سر بیاد منتظر موند. اهل منتظر موندن نبود. از پله ها پایین رفت. در 
 .خونه اشو زد ولی کلبی جواب نداد

 .چند دقیقه اونجا ایستاد و با خودش فکر کرد که شاید برای اولین بار قالش گذاشتن

 .تیجه رسید که بله صد در صد کلبی قالش گذاشتهده دقیقه بعد به این ن

که حس خیلی بدی بود. با وجود اینکه هردوشون خیلی کار می کردن ولی تونسته بودن وقت کافی رو با هم 
 .بگذرونن و اسپنس اغلب نیمه شب ها وقتی کلبی تو آغوشش بود بهش فکر می کرد

با خودش موقع ترک کردن تخت کلبی بود. ترک کردن و چیز دیگه ای که وقت کافی برای انجامش داشت، بحث 
تختش داشت سخت تر و سخت تر می شد. تمام این مدت به خودش گفته بود این که رابطشون تاریخ انقضا 

  .داره خوبه

اما دیگه باورش نداشت. حقیقت این بود که برای ترک کلبی آماده نبود و مطمئن بود هیچ وقت هم آماده نمی 
 .شه



 .ط شد و سرکی داخل کوچه کشید تا از ادی بپرسه کلبی رو دیده یا نهوارد حیا

کلبی اونجا بود، کنار پیرمرد نشسته بود و پوست و پاکت های خالی هله هوله مثل زامبی دورشون پخش 
 .بودند

 "اینجا چه خبره؟"

 :به پدربزرگش نگاه کرد

 "!دزدی نکردیبگو که نئشه نشدی و با دوست دختر من از خوار و بار فروشی "

 :کلبی با دیدن اسپنس هینی کشید و باال پرید

 "!لکنتی"

 :با چشمهای جمع شده به ساعتش نگاه کرد

 "ساعت هفت و چهل و پنجه؟ چطور این اتفاق افتاد؟"

 :ادی گفت

 "...خوب زمین به دور خورشید می چرخه و"

 :با عصبانیت برای ادی زمزمه کرد

اسپنس. دیر کردم! من هیچ وقت دیر نمی کنم! به نظرت باهاش تماس  من قرار بود ساعت هفت برم سراغ"
 "بگیرم؟

 :ادی لبخند دندون نمایی زد

 ".می تونی برگردی و باهاش حرف بزنی"

 :کلبی وحشت زده با چشمایی از کاسه بیرون زده پرسید

 "صبر کن ببینم... اون می تونه ما رو ببینه؟ ما نامرئی نیستیم؟"

 :اسپنس گفت

 "!من خدای"

 :کلبی چرخید تا باهاش رو در رو بشه

 ".متاسفم! من نمی دونم وقت چطور گذشت"



 :اسپنس به چشمهای قرمز و نئشه اش نگاه کرد و خندید

 ".من می دونم"

 :کلبی سرخ شد

 ".ما سرگرم... حرف زدن شدیم"

 ".آهــــــــا"

 :از باالی سر کلبی به ادی نگاه کرد و لبهاشو بهم فشرد

 "!هکار توئ"

ادی شونه ای باال انداخت و ظاهرا این حرکتش خیلی شبیه اسپنس بود که کلبی دستشو روی دهنش گذاشت. 
 :از پشت انگشتهاش گفت

 ".حاال دارم شباهتاتونو می بینم"

 :ناباوری به عصبانیت اسپنس اضافه شد

 "بهش گفتی؟"

 :ادی پرسید

با توئه؟ آره بهش گفتم اما فکر نمی کنم خیلی تعجب اینکه تو بیش از حد باهوشی و فکر می کنی همیشه حق "
 ".کرده باشه

 :اسپنس اصال خوشحال نشده بود اما کلبی دستشو روی بازوش گذاشت و گفت

 ".فکر می کنم این فوق العاده شیرینه که تو پدربزرگت رو اینجا نگه داشتی و ازش مراقبت می کنی"

 :ادی با لبخند پهنی رو به اسپنس گفت

 ".داری برعکس می گی عزیزم"

 :کلبی دستشو دور بازوی اسپنس حلقه کرد، با نگرانی شیرینی نگاش کرد و گفت

من واقعا متاسفم. من هیچ وقت زمان یا یه قرار رو فراموش نمی کنم. خوب البته قرارهایی که نمی خوام برم رو ″
 ″.فراموش می کنم اما این یکی از اون قرار ها نبود

 :مکثی کرد

 ″.شده بود گرسنم″



 :اسپنس به بسته های خالی چیپسو شیرینی نگاه کرد

 ″.دارم می بینم″

 :برگشت و چشمهای نترس ادی رو دید

 ″.بعدا با هم حرف می زنیم″

 .ادی براش سالم نظامی مسخره ای انجام داد

 :کلبی صادقانه گفت

 ″ ...اوه لطفا از دستش ناراحت نباش. ایده ی خودم بود که براونی دومو بخورم″

 :اسپنس پرسید

 ″بیشتر از یکی خوردی؟″

 .و به پدربزرگش نگاه کرد

 :ادی اینقدر وجدان داشت که شرمنده به نظر برسه

 ″.اون واقعا گرسنه اش بود″

اسپنس سرشو تکون داد، سعی داشت بی خیال ماجرا بشه. حقیقت این بود که اون و ادی به ندرت تو یه 
و راستش همش تقصیر اسپنس بود. اون هیچ وقت کامال پدربزرگش رو به موضوع با هم به توافق می رسیدن 

 .خاطر ترک پدر و مادربزرگش نبخشیده بود

نفرتش دقیقا نقطه ی مقابل نیازش برای نگهداری از ادی بود، اما از اونجایی که ادی اصرار داشت توی خیابونها 
ده بود تا سبک زندگی نامتعارف پدربزرگش رو زندگی کنه این نیاز برآورده نشده بود. مدت زیادی طول کشی

 .بپذیره یا حداقل اینطور فکر می کرد. اما حقیقت وحشتناک این بود که اسپنس بیش از حد به ادی شبیه بود

 :ادی به آرومی گفت

 ".متاسفم"

اسپنس با تعجب بهش خیره شد. قبال هیچ وقت این حرفو ازش نشنیده بود. نمی خواست تحت تاثیر قرار 
بگیره اما درست مثل خودش ادی هم هیچ وقت حرفی که بهش باور نداشت رو نمی زد. اسپنس سری به نشانه 
ی تشکر از حرفش تکون داد و کلبی رو به آپارتمانش برد. نمی دونست کلبی چه برنامه ای برای شبشون داشته 

 .ولی هرچی که بود به یک دقیقه وقت نیاز داشت

 ...یا شاید هم چند دقیقه



 :کلبی جلوی در آپارتمانش با سری خم شده درحالیکه توی کیف بهم ریخته اش رو می گشت گفت

 ".کلیدمو نمی تونم پیدا کنم"

اسپنس دستشو گرفت و نگاهش کرد. به نظر می رسید حالش خوبه. موهاش توی صورت از گرما سرخش 
 :کلبی رو از جلوی چشماش کنار زدریخته بود و احتماال سرگیجه ی وحشتناکی هم داشت. به آرومی موهای 

 ".باورم نمی شه براونی خوردی"

 ".براونی ها"

 .روی 'ها' تاکید داشت

 " ...یعنی چند تا خوردم و خودم هم می دونم ولی"

  .با عذاب وجدان حرفشو قطع کرد

 :اسپنس گفت

 ".می دونم. اون می تونه به طرز فریبنده ای مهربون و متقاعد کننده باشه"

 ...تهدیدو یک 

 :کلبی گفت

 ".آره! اون فوق العاده است"

این دقیقا لغتی نبود که اسپنس بخواد استفاده کنه. کیف کلبی رو ازش گرفت و سعی کرد کلید هاشو پیدا کنه 
 :اما تنها چیزهایی که دید کیف پول و یه عالمه یادداشت بود. گفت

 ".آپارتمان منبیا. یک کلید دیگه بهت میدم اما االن می ریم "

ولی من رفتم خرید تا برات شام درست کنم. با معده ی خالی رفتم خرید برای همین تقریبا تمام خوار و بار "
 ".فروشی رو خریدم

 :اسپنس چون کلبی یه نئشه ی فوق العاده بامزه بود خندید

 ″.حاال یه کاریش می کنیم″

 .ه داخل راهنماییش کردطبقه باال بردش، در آپارتمان خودشو باز کرد و ب دو

 :کلبی گفت



اینجا رو دوست دارم. آروم و ساکته ولی تو واقعا به یه سری عکس و وسایل شخصی نیاز داری. هی پاهای من ″
 ″روی زمینن یا تو هوا معلقم؟

 .اسپنس آهی کشید و کلبی خندید

وا معلق می شم. هی می دونی خیلی خوب مهم نیست. من فقط بعد از خوردن چند تا نوشیدنی مارگاریتا تو ه″
 ″اینکه از پدربزرگت مراقبت می کنی برای من چقدر دوست داشتنیه؟

 :اسپنس گفت

 ″.ببین کی داره این حرفو می زنه زنی که از کل خانوادش مراقبت می کنه″

 :کلبی بهش اشاره کرد

 ″نکته ی خوبیه. در ضمن من از پدربزرگت خیلی خوشم میاد. هویتش یه رازه؟″

 :پنس گفتاس

 ″... نه. من فقط″

 :سرشو تکون داد

 ″.فکر کنم به خاطر اینکه نتونستم از توی خیابون جمعش کنم حس می کنم شکست خوردم″

 :کلبی در حالیکه سرشو تکون می داد گفت

نه، می خوای بدونی چرا اینقدر پدربزرگت رو دوست دارم؟ چون مثل یه روح در دو بدنیم. من هم مثل اون ″
معتقد بودم تنها خوشبخت ترم. در واقع این فانتزی خیلی بزرگ تمام زندگیم بود. وقتی نوجون بودم همیشه 

تنها چیزی که می خواستم این بود که با دو تا برادرها و مادرم توی اون خونه ی تک خوابه با یک دستشویی که 
، فقط من و ام مثل بهشت بودتوش حتی یک اینچ جا برای خودم نداشتم زندگی نکنم. تنها بودن همیشه بر

 ″...کامپیوترم و تصوراتم. اما این سفر

 :سرشو تکون داد

 ″.من اشتباه می کردم، اسپنس″

 :اسپنس انگشتش رو روی پیشونی کلبی کشید و حلقه موی آزادی رو از روی صورتش عقب زد

 ″واقعا؟″

 ″.آره″

 :قدمی سمت اسپنس رفت و دستش رو روی سینش باال کشید



 ″.توی این اتفاق خیلی نقش داری. خیلی چیزها ازت یاد گرفتمو تو ″

 :اسپنس توی آغوشش کشوندش و صورتشو توی گودی گردن کلبی فرو برد و نوازشش کرد. اعتراف کرد

 ″.من هم یه چیزی از تو یاد گرفتم. چیزی که فکر نمی کردم اتفاق بیفته″

 .دستهاشو بین موهای اسپنس لغزوند

 ″چی؟″

 :ل کشید تا اسپنس کلمه مناسب رو پیدا کنه، باالخره گفتلحظه ای طو

.. نمی دونم! فکر کنم می خواستم یک کاری بیشتر عمرم می خواستم پدربزرگم رو تغییر بدم. یه کاری کنم که.″
کنم که مثل یک آدم عادی باشه. بعد وقتی اینجا رو خریدم و به زور راضیش کردم بیاد اینجا انتظار داشتم توی 

کی از آپارتمان ها زندگی کنه. نمی دونستم چطور کمکش کنم، چطور ازش مراقبت کنم. فقط تمام کاری که می ی
 ″.تونستم رو انجام دادم و در نهایت اون کسیه که به من کمک کرد و پذیرفتن رو بهم یاد داد

 ″پذیرفتن؟″

 ″.ن باشنپذیرفتن اینکه باید اجازه بدی آدم ها از جمله خودم اونی که می خوا″

 :کلبی سر تکون داد و گفت

از این ایده خوشم میاد. من همیشه مامان و برادرهامو کنترل کردم. زندگیشونو جوری که فکر می کردم براشون ″
 ″.... در واقع من هیچ کمکی  بهشون نکردمبهم می دادن امابهتره، فراهم کردم و اون ها هم این اجازه رو 

 ".ر نیستهیچ وقت برای تغییر دی"

 :کلبی با چشمهای باز و صادق به چشمهای اسپنس نگاه کرد و سر تکون داد. پرسید

 "چرا هیچ تزئینات کریسمسی توی خونت نداری؟"

 :تغییر بحث ناگهانی به اسپنس یادآوری کرد کلبی نئشه است. گفت

 ".دارم، تو نمی تونی ببینیشون چون نئشه ای"

 :کلبی خندید

 "چیزی برای خوردن داری؟خیلی بامزه ای، هی "

 ".هر چیزی که بخوای دارم"

 :چشم های کلبی درشت و درخشان شدن. با فریبندگی زمزمه کرد



 "!هر چیزی؟"

 :اسپنس لبخند زد

 "قراره بازی کنیم؟"

 .کلبی لب پایینش رو گاز گرفت

 .آره، داشتند بازی می کردن

 :کلبی گفت

 ".یه دوش نیاز دارمباید آماده شم که بهت غذا بدم اما قبلش به "

خودشو روی تن اسپنس باال کشید. لبخند بی نهایت اغوا کننده ای بهش زد و به نظر می رسید چشمهاش دارن 
 .اسپنس رو برهنه می کنن

 .که البته اسپنس هیچ مشکلی با این قضیه نداشت

هاش چنگ انداخت دستهاش رو روی قفسه سینه و پشت گردن اسپنس کشید و به آرومی با ناخونهاش بین مو
 .که باعث شد موهای تن اسپنس سیخ بشه

 :کلبی پرسید

می تونم از حموم توی باشگاهت استفاده کنم؟یا حاال که باهام رابطه داشتی، اون هم دفعات زیادی!! اجازه دارم "
 "وارد دنیای خصوصیت بشم؟

ش محکمتر کرد به آرومی توی لبهاشو رو الله ی گوش اسپنس کشید و وقتی اسپنس حلقه ی دستش رو دور کمر
 .گوشش خندید

 .و بعد به طور ناگهانی انگار که هشت تا دست داشت و همشون روی بدن اسپنس باال و پایین می شدند

 "...کلبی"

 :کلبی با صدای آرومی اداشو درآورد

 "کلبی... خیلی جدی به نظر میای اسپنس! کار اشتباهی کردم؟ توی دردسر افتادم؟"

 !اسپنس به آرومی یا شاید کمی هم محکم هلش داد توی اتاقشخدای من! 

 :کلبی زمزمه کرد

 "!!اوووه، مرد غارنشین"



 .و بعد توی اتاقش به آرومی هلش داد سمت حمام و سعی کرد خودش بیرون بیاد

 :کلبی پرسید

 "!کجا میری؟"

 ".غذا سفارش بدم"

 "چه غذایی؟"

 "چی دوست داری؟هر چیزی، مگه اینکه تو چیز خاصی بخوای. "

 .کلبی لبخند زد، لبخندی که باعث ناله ی اسپنس شد

 .و البته سفت تر شدنش 

 :انگشت اشاره اش رو به سمتش گرفت

 ".دختر خوبی باش"

 .و بعد از حموم خارج شد و درو پشت سرش بست. به در تکیه داد و روی پیشونیش زد

 ".کارم تمومه"

 ".بله، مطمئنم نقشش همینه"

 .و چرخوند و کیلب رو در حال خوردن غذا از ظرفی که مطمئن بود از یخچالش برداشته دیداسپنس سرش

 "اینجا چه غلطی می کنی؟"

کیلب لقمه ی دیگه ای از چیزی که شبیه به کیک مرغ های معروف ترودی بود، خورد و با لذت هومی کشید و 
 :گفت

 ".کلبی تنها کسی نیست که گرسنشه"

 :اسپنس پرسید

 "اینجایی؟از کی "

قبل از شما. هیچ کدومتون متوجه من نشدین، چرا به جای اینکه بری با اون نئشه دوش بگیری اینجا ایستادی "
 "!و به خاطر خوردن غذات به من غر می زنی؟ اون خیلی جذاب و سکسیه

 .اسپنس در آپارتمانش رو باز کرد و با چونه اش به در اشاره کرد



 :گفت کیلب نفسشو بیرون فوت کرد و

 ".خیلی خوب ولی کیک مرغو با خودم می برم"

 :چرخید و ادامه داد

 ".در ضمن اگه نری و چیزی که اون زن داره بهت پیشنهاد میده رو قبول کنی خیلی احمقی"

درست وقتی که کلبی از حموم بیرون اومد، اسپنس درو توی صورت کیلب فضول بست. کلبی حوله ی اسپنس 
س پیش براش خریده بود و هیچ وقت نپوشیده بودش رو به تن داشت و ناخن های رو که مادرش چند کریسم

پاش الک آبی روشن داشتن. همین بود! با ترکیبی از شهوت و تفریح کلبی رو که مستقیم به سمت انبار آذوقه 
 .اش رفت و خودش رو به سه بسته چیپس مهمان کرد، نگاه کرد

باز کرد، یه بوفه برای خودش راه انداخت و چند دقیقه ای مشغول کلبی روی کانتر پرید و هر سه بسته رو 
 :خوردن بود. یهو دست پر از چیپسش نیمه راه رسیدن به دهنش متوقف شد و گفت

 ".فکر می کنم من یکم نئشم"

 :اسپنس لبخند زد

 "جدی؟"

 "...نه، منظورم اینه"

 :سرشو تکون داد

 ".مطمئن بودم نیستم. هیچ احساسی نداشتم"

عزیزم تو االن به اندازه ای که هواپیمای بدون سرنشینم می تونه باال بره، که تقریبا می شه گفت خارج از هوا "
 ".کره اس، تو فضایی

 .کلبی چند تا چیپس دیگه خورد، چشماشو بست و ناله ای کرد

 "...اوه خدای من، این"

 :یکی از بسته ها رو صاف کرد و نوشته ی روشو خوند

 "این چیپس سرکه نمکی تمام زندگی من کجا بوده؟سرکه نمکی! "

 .اسپنس بطری آبی از یخچال بیرون آورد، درشو باز کرد و به دستش داد

 :کلبی نوشیدش و بعد دوباره مشغول خوردن شد. پرسید



 "احیانا سس داری؟"

 "...نه، ولی"

 :یک عالمه منوی غذای بیرون بر آورد و بهش داد و گفت

 ".بدم انتخاب کن تا سفارش"

 :کلبی منوها رو کنار انداخت، پیراهن اسپنس رو گرفت و به سمت خودش کشوندش و گفت

 ".می خوام تو رو سفارش بدم. بوی خیلی خوبی میدی. همیشه بوی خیلی خوبی میدی"

اسپنس دستهاش رو دو طرف لگن کلبی گذاشت تا فاصله ای به اندازه ی دستهاش بینشون باشه ولی کلبی با 
محکم پیراهنش رو گرفته بود و دست دیگرش رو به طرز خطرناکی روی ماهیچه های شکمش یک دست 

گذاشته بود. پاهاشو دور کمرش حلقه کرده بود و مچ پاهاشو پشت کمر اسپنس روی هم انداخته بود تا ببشتر 
 .گیرش بندازه

 ".کلبی"

 :هم زمان با خنده اش ناله ای کرد و ادامه داد

 ".گفتی گرسنته"

 ".ولی نه برای غذا آره"

 .صورتشو به گلوی اسپنس فشرد و طوری بوش کشید که انگار اون یه غذای خوشمزه اس

تمام بدن اسپنس به طور کامل هوشیار شد، حرکت های درونش رو حس می کرد. دستهاش رو روی دستهای 
 .کلبی باال کشید تا مچ هاشو بگیره و پایینشون بیاره

 :کلبی گفت

 ".اممم"

 :که وول می خورد گردن اسپنس رو لیس زد همونطور

یادم نمیاد که به خاطر کس دیگه ای هم اینقدر... لرزیده باشم. فکر می کنی یادم بیاد، نه؟ منظورم اینه که "
 ".سکس همیشه خوبه اما با تو خیلی بیشتر از خوبه

 :سرشو بلند کرد، چشمهاش بی ریا و کمی نگران بودن، پرسید

 "یه؟می دونی منظورم چ"



می دونست. هر چند حس می کرد چون داره بهش اجازه میده که همچین حرفایی رو بهش بگه یه جورایی 
 .انگار داره یواشکی به افکار خصوصیش گوش میده. اون هم وقتی کلبی توی حال خودش نیست

 "...کلبی"

 ".اوه اوه تو نمی دونی منظور من چیه. خب این خجالت آوره"

 :بکشه اما اسپنس نگهش داشت و گفت سعی کرد خودشو کنار

 ".نه! من می دونم"

 :دقیقا می دونست منظورش چیه

 "...ولی کلبی"

کلبی یکم بیشتر وول خورد که اسپنس محکمتر نگهش داشت چون اگه می ذاشت کلبی بره به انجام چیزی که 
 .ازش می ترسید، قانعش می کرد

 :اسپنس گفت

 "...ام از این شرایط استفاده کنم ولی من هم آدممتو االن تو حال خودت نیستی نمی خو"

وقتی بازم تکون خورد، اسپنس با ناله ای حرفشو قطع کرد. وقتی کلبی با مدرک کاری که با اسپنس کرده بود 
 .تماس پیدا کرد اونو بین رونهاش نگه داشت و اسپنس با لذت هومی کشید

 .بود و حرکت های مخصوص به خودش رو داشت خدا بهش رحم کنه. کلبی جذاب، بامزه و دوست داشتنی

 :اسپنس گفت

 "...عزیزم"

 .ولی وقتی گوشیش زنگ خورد حرفش رو قطع کرد

 :کلبی عقب کشید و با چشمهای نیمه باز بهش لبخند زد و گفت

تو طعم واقعا خوبی داری! اسپنس بهتره تلفنتو جواب بدی. شاید مامانت یا پدربزرگت بهت احتیاج داشته "
 ".باشن

اسپنس خودشو به زحمت ننداخت تا بهش بگه خانواده ی اون مثل خانواده کلبی نیستند. خانواده بالدوین به 
هم نیاز نداشتند. اون ها خیلی سخت و به طرز احمقانه ای تالش می کردند تا مستقل باشند. به عالوه تازه 

 .ودپدربزرگشو دیده بودند. درسته پیرمرد دیوونه بود ولی حالش خوب ب

 :کلبی با چشم هایی ژرف و صادق گفت



 ".جدی می گم"

و باعث شد اسپنس کاری که بهش گفته بود رو انجام بده. گوشیشو در بیاره و بدون نگاه کردن به صفحه اش 
 .جواب بده

 ".بالدوین"

 :صدای مردونه ای گفت

 ".اسپنس قطع نکن"

 .گرفت و چرخیداسپنس با شنیدن صدای برندن خشکش زد. بعد از کلبی فاصله 

 :برندن گفت

 ".باید حرف بزنیم"

 ".حرفشم نزن"

ببین رفیق، رئیسم یه مصاحبه ی دیگه می خواد و می دونم که قراره چی بگی ولی در موردش فکر کن. واقعا "
 ".می تونه برای تو هم عالی باشه

 ".حتما شوخی می کنی"

 :برندن لحنشو عوض کرد

 ".کردم و تو رو در معرض دید قرار دادمببین من با اون مقاله بهت لطف "

 ".ما دوست بودیم و تو می دونستی من همچین چیزی نمی خوام"

اگه دوست بودیم من مجبور نمی شدم برای مصاحبه التماست کنم. ببین تو توی تمام کالس ها پسر طالیی "
سی یا چیزی نیاز بودی. همه ی اساتید دوست داشتن و غیرقابل دسترس بودی. پسر تو هیچ وقت به ک

نداشتی. به خاطر همین، آره یه استخون برای من پرت کردی و مصاحبه ی خسته کننده ای که می تونستی با 
هر کسی انجام بدی تحویلم دادی. چه لطف بزرگی! نشونه ی واقعیت دوستی اینه که یه مصاحبه ی دیگه باهام 

 ".بکنی

 .اسپنس واقعا خنده اش گرفت

 ".هردومون بکن و شمارمو پاک کن برندن یه لطفی به"

 .تماسو قطع کرد و بعد برای گرفتن حال برندن شمارشو بالک کرد



وقتی گوشیو کنار انداخت و به طرف کلبی چرخید، اون داشت از راهرو خارج می شد. معلوم بود که می خواد به 
 .حریم خصوصی اسپنس احترام بذاره

 !داشت تنها موندن بودآخرین چیزی که اسپنس اون لحظه بهش نیاز 

 

 فصل نوزدهم

 مادر به فنا::مادر به خطا#

کلبی وارد حمام اسپنس شد. اثر براونی ها کم کم داشت از بین می رفت و باعث می شد که احساس خستگی 
کنه و به خاطر قال گذاشتن اسپنس حس بدی پیدا کنه. به طور اتفاقی نئشه و احتماال به طور زننده ای از لحاظ 

 .تهاجمی شده بود و قرارشونو یادش رفته بود جنسی

 :گفت

 ".مادر به فنا"

حوله رو درآورد و بعد خم شد تا لباس هاشو که کف حموم جا گذاشته بود برداره. با خودش فکر کرد لباس هام 
چروک شدن ولی کارمو راه میندازن، همون موقع صدای آروم و خش دار اسپنس که شبیه به وقت هایی بود که 

 :ریک می شد رو شنید که پرسیدتح

 "و این حرف بدی نیست؟"

چرخید سمتش و اسکن آروم چشمهای اسپنس رو روی خودش دید که باعث شد شدیدا نسبت به اینکه چی 
 .تنشه حساس بشه

 !یا در واقع نسبت به اینکه اصال چیزی تنش نیست حساس بشه

 ".فنا حرف بدی نیست"

جاهای خیلی خاصی از بدنش که حاال می دونست اون می تونه خیلی  حالت چهره اسپنس باعث شد کلبی تو
 .خوشحالشون کنه احساس گرما کنه. اسپنس حوله رو برداشت و  دستش داد

 :کلبی در حالیکه حوله رو جلوی سینش گرفته بود گفت

 ".متاسفم، می خواستم لباس بپوشم"

 :به طرف کلبی بره ناله ای کرد و گفت نگاه اسپنس روی چیزی پشت سر کلبی قفل شد و قبل از اینکه

 ".آینه"



صداش هنوز از حالت عادی آرومتر بود و در واقع اینقدر گرفته بود که نمی شد شنید. حوله رو از انگشت های 
کلبی بیرون کشید تا دور شونه هاش بپیچه. منتظر موند تا کلبی دستهاشو توی آستین ها فرو ببره و بعد 

 .زدکمربندش رو براش گره 

کلبی گردن کشید و آینه ی قدی که تقریبا منظره ی فوق العاده ای رو مخصوصا وقتی خم شده بود به اسپنس 
 .نشون داده بود رو دید و چهره اش در هم شد

 ".لعنتی"

 .اسپنس خندید ولی چشم هاش سوزان بودن، خیلی خیلی سوزان

 :کلبی گفت

 ".ی. به نظر... خیلی... خصوصی می اومدمن اومدم تا تنهات بذارم که به مکالمه ات برس"

 ".تماسو فراموش کن"

 :موهای کلبی رو از روی پیشونیش کنار زد و پرسید

 "هنوز گرسنته؟"

کلبی سر تکون داد. به طور ناگهانی خیلی هوشیارتر شده بود و حاال کمی از خودش و موقعیتش نامطمئن بود. 
  .اسپنس هیچ حرکتی نکرده بوداون خیلی جدی به اسپنس نزدیک شده بود ولی 

ولی زمان هایی که با هم بودن همه چیز مثل یه جادو بود و اون باز هم از این جادوها می خواست. امیدوار بود 
از آخرین هفته ی اقامتش توی شهر تا جایی که می تونن لذت ببرند ولی شاید اسپنس همچین حسی نداشت. 

 .نشد آخرین بخش افکارشو با صدای بلند بیان کردهتا وقتی که اسپنس به حرف اومد متوجه 

 ".کلبی منو نگاه کن"

 !نه نمی خواست این کار رو بکنه

 .اسپنس سمت خودش کشوندش. انگشتاشو بین موهاش لغزوند و صورتش رو باال آورد

 ...کلبی سعی کرد خودشو کنار بکشه ولی

 "!!!اوه"

 .ابل بدنش حس کنهنفسی کشید، می تونست سفتی مثل سنگ اسپنس رو مق



آره، مدرک واقعی خواستنم اینه! اینقدری می خوامت که دیگه هیچ خونی توی مغزم نمونده. تا حاال حتما "
فهمیدی که من توی هدایت رابطه تجربه ی بیشتری نسبت به تو ندارم درسته؟ به همین دلیل باید به خاطر 

 ".بی باشمآماتور بودنم ببخشیم. داشتم سعی می کردم امشب آدم خو

 :کلبی خندید، اسپنس بهش خیره شد، گوشه ی لبش کمی باال رفته بود، پرسید

 "به نظرت شرایط من خنده داره؟"

 ".نه، فکر می کنم ما هر دومون احمقیم"

 :روی انگشت های پا بلند شد و بوسیدش و ادامه داد

 ".رو بدونی من خودداری تو رو درک می کنم و با اینکه ستودنیه ولی باید یه چیزی"

 "چی رو؟"

 ".من می خوام که تو ازم استفاده کنی"

 :دستهاشو دور گردن اسپنس حلقه کرد و خودش رو بهش فشرد

و خیلی هم بدجور اینو می خوام. می دونم مدرک خواستن من به اندازه ی مال تو... واضح نیست ولی کامال "
 ".مطمئنم اگه خوب دنبالش بگردی حتما می تونی پیداش کنی

کلبی مطمئن بود با این حرفش نفس اسپنس و البته خودش بند اومد. چند دقیقه پیش اسپنس تماسی رو 
جواب داده بود که حالشو کامال گرفته بود. امیدوار بود بتونه حالشو عوض کنه. به آرومی دست هاشو زیر 

رزه و با خودش فکر پیراهن اسپنس لغزوند، لمس ماهیچه های سفت و محکم شکمش باعث شد به خودش بل
  !!کرد خیلی دلپذیره، مکثی کرد، به طرف باال بره یا پایین؟ به این نتیجه رسید که هر دو

 :ولی یک بار دیگه اسپنس نفس عمیقی کشید و با صدای خسته ای گفت

 "!تو هنوز تحت تاثیر براونی ها هستی"

 :طفلکی! کلبی زمزمه کرد

 ".چقدر جنتلمن و با شخصیت"

داشت ولی الزم نبود. اون یک دختر بالغ بود و همینطور یک دختر با احتیاط ولی اون به این رابطه خیلی لطف 
 :و اسپنس نیاز داشت. بهش اطمینان داد

 ".اسپنس من کامال هوشیارم"

 .وقتی دستهای اسپنس به سمت لگنش رفت تا مقابل خودش تکونش بده با لذت هومی کشید



حرکتشون روی بدنش ادامه می دادن اسپنس با صدای نسبتا محکمی  همونطور که انگشت های کلبی به
 :پرسید

 "از کجا می دونی؟"

 :کلبی متفکرانه گفت

 "...خوب، می تونم با راه رفتن توی یک خط مستقیم یا خوندن الفبا بهت ثابت کنم یا اینکه"

 :انگشتهاش رو روی خشتک شلوار جین اسپنس کشید

 ".لعنتی که به نظر می رسه ناراحتت کرده حرف بزنی مجبورت کنم در مورد تماس"...

 :اسپنس گفت

 ".خیلی خوب"

 :دست کلبی رو تو دست گرفت

 ".پس هوشیاری"

 ".آره"

 :کلبی دوباره روی انگشت های پا بلند شد و لبهاشو روی گوش اسپنس گذاشت

 "و به شدت تحریک شدم. ازم استفاده کن اسپنس. خواهش می کنم؟"

 :کلبی رو نگه داشت و بهش خیره شداسپنس دست های 

 ".طبق محاسبات من تو فقط یک هفته ی دیگه اینجا تو سانفرانسیسکو هستی"

 !این حرف سورپرایزش کرد، اسپنس در حال شمردن روزها بوده

 ".آره"

 ".و ما تمام کارهای توی لیستت به جز شماره ده رو انجام دادیم"

 :پرسیدکلبی از حرکت ایستاد، بدنش می لرزید، 

 "شماره ده؟"

 .انگار متوجه نمی شد اسپنس راجع به چی حرف می زنه

 :نگاه داغ اسپنس می گفت تالش خوبی بود، گفت



خوب یادته! رابطه ی پرشور و هیجان و بی قید و بند کنار دیوار که باعث بشه اسمت از یادت بره و هر وقت "
 ".بهش فکر کنی زانوهات ضعف کنن

 :ادلبخندی زد و ادامه د

ولی فقط یه رابطه ی کوتاه مدت، واقعا کوتاه چون وقت یا قدرت بدنی تحمل اون سطح از فعالیت جنسی و "
 "!رابطه رو نداری

 :کلبی بهش خیره شد

 "!کلمه به کلمش رو یادته"

وقتی یکی از دستهای کلبی رو رها کرد تا دستشو به سمت گره روی کمر کلبی که خودش بسته بود ببره، چشم 
به شدت سکسی و جذاب بودند. به آرومی بندش رو کشید تا حوله باز شد، نوک سینه های کلبی بالفاصله  هاش

 .سفت شدند

 :گفت

 ".کلبی مطمئن باش"

 :لب هاش روی لبهای کلبی بودند

 ".واقعا مطمئن باش"

ون بدنش؟ از کلبی دستهاش رو توی موهای اسپنس لغزوند. از چی مطمئن باشه؟ از دوباره داشتن این مرد در
اینکه این خاطرات باید تو ماه هایی که تو نیویورک پیش رو داشت گرم نگهش دارند؟ هیچ وقت توی زندگیش 

 :تا این اندازه از چیزی مطمئن نبود. گفت

 ".صد درصد مطمئنم"

 .حوله رو از شونه هاش پایین انداخت و اجازه داد روی زمین بیفته

 ".اوه، کلبی"

همونطور که کلبی رو نزدیکتر می کشوند دستهاش روی کمرش پایین می رفتن تا  صداش مثل مخمل بود.
 :باسنش رو تو دست بگیره و گفت

 ".دلم برای این تنگ شده بود"

 "!فقط بیست و چهار ساعت از آخرین رابطمون گذشته"

 ".مثل یک عمر به نظر میاد. تو خیلی گرم و نرمی"



 "نرم؟"

 :اسپنس زمزمه کرد

 ".چیز خوبیه"

 :سرشو خم کرد و اجازه داد لب های باِز داغش روی گلو و شونه ی کلبی حرکت کنه

 ".بهترین چیزه، تو خیلی زیبایی"

 :کلبی به خودش لرزید

 "می خوای تمام مدت حرف بزنی؟"

 :اسپنس خنده ی نرمی کرد و شونه اش رو گاز گرفت

 "!آره فکر می کنم، خودتو ببین"

 :روی قفسه ی سینه کلبی باال آورد و سینش رو تو دست گرفتیکی از دستهای بزرگ گرمش رو 

 ".تو فوق العاده ای"

 :کلبی به زحمت گفت

 ".فوق العاده... نیستم"

 ".از نظر من فوق العاده ای"

این کلمات کلبی رو ذوب کردند. وقتی دست های اسپنس به آرومی نوازشش می کردند بحث کردن باهاش 
اسپنس هنوز حتی لباس هاشو در نیاورده بود کلبی فقط سه اینچ تا ارضا شدن خیلی سخت می شد. در حالیکه 

  .فاصله داشت

این شرایط باید خیلی زود عوض می شد. پیراهن اسپنس رو باز کرد و از روی شونه های پهنش پایین کشید تا 
کمر کلبی حلقه پوست هاشون همو لمس کنن. اسپنس شلوارشو درآورد و وقتی مثل کلبی لخت شد دستشو دور 

 .کرد و کمی بلندش کرد تا پاهای کلبی دور کمرش حلقه بشن و بعد حرکت کرد

 "کجا می ریم؟"

 ".تو تختم، کانتر حموم کارمو راه نمیندازه"

 "خیلی سفته؟"

 ".خیلی سرده"



 :فتچند گام بلند برداشت و هر دوشونو روی تخت انداخت. با صدایی که به طور هیجان انگیزی خش دار بود گ

 ".پیش من سرما نمی خوری"

 "جدی؟ پس چه اتفاقی قراره برام بیفته؟"

 ".خوش شانسی، قراره خیلی احساس خوش شانسی کنی"

اسپنس خودشو تا وقتی تمام قسمتهای بدنشون با هم  در تماس بودند پایین آورد و بعد باالخره بوسیدش البته 
بوسه خشن، عمیق و ویران کننده بود. از اون بوسه هایی که نه از اون بوسه های آروم و پر شیطنت قبلی. این 

قلب رو از کار میندازه و مغز رو آب می کنه و همونطور که دستهاش بدن کلبی رو می گشتن هر جایی رو که 
لمس می کردن به آتیش می کشیدن. رون های کلبی رو از هم باز کرد و بوسه کوچکی روی پوست به شدت 

 .ا بالفاصله کلبی شعله ور شدداغش گذاشت و تقریب

 ".اسپنس"

اسپنس حرکتشو آروم تر کرد. عمدا سرشو عقب کشید و آتیشش رو کمی سرد کرد، کلبی نزدیک بود به خاطر 
این کارش فریاد بزنه، حلقه دستاشو تو موهای اسپنس محکم تر کرد و سعی کرد سرشو به پایین هدایت کنه اما 

 .ه ای کرداسپنس فقط خنده ی آروِم زیرکان

اسپنس می دونست داره باهاش چیکار می کنه و بعد اینو ثابت کرد. دوباره همون کار رو باهاش کرد، کلبی رو تا 
 .مرز ارضا شدن برد و دوباره عقب کشید

 :باالخره کلبی نفس نفس زد

 ".ازت متنفرم"

 :اسپنس کلمات خودشو بهش برگردوند

 ".یتمنه نیستی، چون من خیلی جنتلمن و با شخص"

البته هیچ چیز جنتلمنانه ای توی کاری که داشت با دهنش با کلبی می کرد وجود نداشت و مخصوصا وقتی که 
هر چه کلبی بی قرارتر می شد اون صبورتر می شد. اسپنس اندام کلبی رو از َبر بود یا حداقل اینطور به نظر می 

اهارو لمس نکنه که به راحتی بتونه کنترلش رسید. می دونست دقیقا کجا و چطور لمسش کنه و همینطور کج
کنه تا کلبی هر کاری که ازش می خواد رو انجام بده. احتماال قصد داشت کاری کنه که کلبی برای تموم کردن 

 .کارش التماسش کنه

 ".مادر به فنا، داری عمدا این کارو می کنی"



سه های آروم، سوزان و حساب شده و اسپنس با خنده ی عمیقی دوباره لبهاشو روی تمام بدنش کشید. بو
شکنجه ی با قاعدش باعث شده بود کلبی زیر تنش پیچ و تاب بخوره تا اینکه باالخره رهاش کرد، اجازه داد ارضا 

 .بشه و فرو بپاشه و تبدیل به میلیون ها ذره بشه

کنترل خارج کرده به  در حالیکه که کلبی هنوز نفس نفس می زد و از شوک اینکه اسپنس چطور اونو اینقدر از
 .سقف خیره بود، اسپنس روی بدنش باال خزید و لبهاشو روی لبهای کلبی گذاشت

 :موهاشو از روی پیشونی خیس از عرقش کنار زد و پرسید

 "هنوز هوشیاری؟"

 :کلبی در حال نفس نفس زدن گفت

 ".نه ولی نذار این مانعت بشه"

لحظه قبل کلبی رو به آسمون ها برده بود به آرومی فرم  اسپنس کاندومی بیرون آورد. بعد دهانش که چند
 .لبخند به خودش گرفت، بین پاهای کلبی قرار گرفت و با سوال توی چشمهاش نگاه کرد

 .کلبی چون نمی تونست حرف بزنه سرشو تکون داد و حلقه ی دستهاشو دورش محکم تر کرد

 ".آره"

 !خدایا، البته که آره! حاال، دیروز، فردا

 !!...ههمیش

این فکر رو به اعماق ذهنش فرستاد، اسپنس رو توی آغوشش کشید و کمرشو رو به باال قوس داد تا زودتر تماس 
برقرار بشه. نه اسپنش چشمهاشو بست و نه کلبی، بهم خیره شدند، همونطور که اسپنس وارد بدنش می شد 

 .نفس هاشون هم با هم ترکیب می شد

 :اسپنس زمزمه کرد

 "چطور؟ هنوز هوشیاری؟حاال "

 ".اینقدر سوال نپرس و تکون بخور"

شونه های اسپنس از خنده لرزیدن اما کاری که کلبی خواسته بود رو انجام داد. شروع به حرکت کرد و خدای 
بزرگ!! اون هم چه حرکتی!! توی یک مدت زمان به طرز شوکه کننده ای کوتاه کاری کرد که کلبی اسمشو فریاد 

طور که بدن هاشون با هم برخورد می کردند احساسات و هیجانشون هم به طرز خوشایندی با هم بزنه، همون
 .برخورد می کردند



 .و وقتی کلبی کنترلش رو از دست داد و ارضا شد باالخره اسپنس هم خودشو رها کرد

ش فشردش، هنوز بعد از اون، وقتی اسپنس تکون خورد تا وزنشو از روی کلبی برداره، کلبی محکم تر به خود
آماده نبود که بذاره بره. اسپنس با یه زمزمه ی بی کالِم آرامش بخش دستشو زیر کلبی انداخت و غلت زد، 

 .طوری که حاال خودش به پشت دراز کشیده بود و کلبی کامال روش قرار داشت

 !ی خودت مغز کلبی بهش می گفت بلند شو و قبل از اینکه به این کار عادت کنی برو پایین، خونه

 .اما بدنش می گفت: فقط یک دقیقه دیگه، خواهش می کنم

 .و بدنش برنده شد

 

 فصل بیستم

 مادر به فنا::مادر به خطا#

 .وقتی گوشی کلبی با صدای چند پیام پی در پی به صدا دراومد اسپنس چشمهاشو باز نکرد

حالیکه هنوز نفس نفس می زد توی کلبی در حالی که صورتشو توی تشک فرو برده بود، راضی و خشنود در 
 :تشک غرولند کرد

 ".می کشمشون. مگه اینکه پلیس گرفته باشدشون! اگه توی زندان باشن میذارم همونجا بمونن"

 :آهی کشید

 ".ولی واقعا امیدوارم تو زندان نباشن"

 ".هی"

 :شت، گفتصورت کلبی رو به سمت خودش چرخوند، نگرانی و احساس گناِه توی چشمهاشو دوست ندا

 ".اونها هردوشون از لحاظ قانونی عاقل و بالغن. همینطور مادرت.تو مسئولشون نیستی"

 ".می دونم ولی این زندگی ایه که من براشون ساختم. همیشه ازشون مراقبت کردم"

از وقتی پدرش رفته بود. این همون گذشته ی زشتش بود که سرشو سمتش چرخونده بود!! اوه اسپنس چطور 
 ه بود؟فهمید

 :اسپنس گفت

 ".شاید وقتشه زندگی خودتو بسازی"



 :کلبی شونه ای باال انداخت و گفت

مسئله اینه که من وقتی می نویسم خوشحالم. واقعا به چیزی بیشتر از این نیاز ندارم. حقیقت اینه من با "
 ".زندگیم مشکلی ندارم چون من ذاتا آدم درونگرا و در واقع خیلی ِکِسل کننده ای هستم

اسپنس به آرومی یه تار موی ابریشمی رهای چموِش کلبی رو که پایین اومده بود کنار زد تا به چشمهاش نگاه 
 :کنه و گفت

 "!شاید یه کم درونگرا باشی ولی کسل کننده؟ اصال نیستی"

 :کلبی با خنده گفت

 ".هستم"

 ".عزیزم، زِن توی تخت من خیلی از کسل کننده بودن فاصله داره"

یکم سرخ شد. بامزه بود. صدایی از خودش درآورد که اون هم بامزه بود و  در حالیکه انگشتشو روی سینه کلبی 
 :ی اسپنس می زد گفت

 ".این همش به خاطر توئه"

 :اسپنس دستشو گرفت

 ".اینطور نیست. من با خودم تنها بودم"

 :سرشو تکون داد و خندید و ادامه داد

 "!ضروری و کارت طالیی منی باور کن، تو یکی از ملزوماِت "

کامال درست بود. چیز دیگه ای که اسپنس فکر نمی کرد اتفاق بیفته این بود که در عین اینکه کلبی به شدت 
حواسشو پرت می کرد ولی اون تونسته بود به کارهاش برسه و تئوریش در مورد اینکه فقط روی کار تمرکز می 

 .ه رو تکذیب می کردکرد و نمی تونست به چیز دیگه ای بپرداز

که البته این بزرگترین مشکل نبود. نه! افتخار بزرگترین مشکل نصیب این حقیقت می شد که کلبی به زودی می 
 .رفت، چیزی که اسپنس برای رو به رو شدن باهاش آماده نبود

 :نگاه کلبی به لب های اسپنس افتاد. با مالیمت گفت

ن تو این مدت طوری داستانمو نوشتم که... خیلی وقته ننوشتم. تو معلوم شد که تو هم کارت طالیی منی. م"
 ".بالک ذهنیمو از بین بردی



اسپنس لبخند زد، کلبی رو بلند کرد و روی پاهاش نشوند. طوری که پاهای کلبی دو طرف بدنش قرار گرفتند و 
 :گفت

 "خب، پس من منبع الهامتم، ها؟"

 :و اسپنس مثل یک گربه ناله کرد، کلبی زمزمه کردکلبی انگشتهاشو بین موهای اسپنس لغزوند 

 ".اینطور به نظر میاد"

خوب پس کامال راحت باش و هر وقت که الزم بود از من استفاده کن، چه برای ایجاد خالقیت و چه برای "
 ".چیزهای دیگه

س کلبی کمی وول خورد و وقتی سفت شدن اسپنس رو زیر خودش حس کرد هوم مالیمی کشید که اسپن
 :امیدوار بود از روی لذت و خوشی باشه. با هیجان غیرقابل انکار توی صداش زمزمه کرد

 "االن؟"

اسپنس درحالیکه یه خانوم گرم و پر از لذت رو در آغوش داشت و با حس فوق العاده خوبی که در مورد شبی که 
  .گذرونده بود داشت به خواب رفت

سمشو زمزمه کرد ساعت یک شب بود و تقریبا نیم ساعت بود که کلبی وقتی کلبی به طور ناگهانی تکون خورد و ا
به خواب رفته بود. اسپنس کلبی رو توی کمایی از لذت فرو برده بود و این باعث شده بود که کمی بیشتر از یکم 

 :از خودش راضی باشه. دستشو نوازش گونه روی کمر کلبی کشید و پرسید

 "حالت خوبه؟"

 :از خواب پرسید کلبی با صدایی گرفته

 ".ِبَرنِدن کیه؟ قبال می خواستم بپرسم ولی تو حواسمو پرت کردی"

 ".یک هم اتاقِی قدیمی کالج"

کلبی در حالیکه یکی از انگشتهاشو روی سینه اسپنس می کشید که به طور باور نکردنی حرکِت آرامش بخشی 
 :بود پرسید

 "و...؟"

 ".مصاحبه کرد من به طور احمقانه ای باهاش مصاحبه کردمو... اون کسیه که وقتی ازم درخواست "

 "...هممم"



انگشتهاش به آرومی روی دنده ها و ماهیچه های شکم اسپنس که بی نهایت این حرکت رو دوست داشت 
 .رقصید

 :کلبی گفت

 ".نتیجه می گیرم که مصاحبه ات خوب پیش نرفته"

داستان نیاز داشت. من به شرط اینکه مقاله اش کامال کاری اون برای یه مجله تکنولوژی کار می کنه و به یک "
 ".باشه و هیچ چیز شخصی توش نباشه قبول کردم. اون بهم قول داد

 :دست کلبی از حرکت ایستاد و پرسید

 "و بعد... قولشو زیر پا گذاشت؟"

دونست بود و بقیش اون داستان زندگی منو نوشت، بیشترش تیکه هایی از زندگیم که توی کالج در موردم می "
 ".از شایعاتی بود که در موردم پیدا کرده بود

آه، بعد یهو تو لیست واجد شرایط ترین مجردهای سانفرانسیسکو قرار گرفتی و با عکس های سکسی از طریق "
 "!پیامک پیشنهاد ازدواج دریافت می کردی

 :شتاسپنس ناله ای کرد که باعث لبخند هم تختیش شد. کلبی سر به سرش گذا

 "...خوب، تو خیلی واجد شرایطی"

اسپنس آهی کشید و کلبی خندید اما همونطور که دستشو روی سینه ی اسپنس باال می کشید تا فکشو توی 
 :دست بگیره خنده از روی لبهاش پاک شد. حاال چشمهاش پر از همدردی و درک متقابل بودند، گفت

 ".قرار گرفتن ساخته نشده می فهمم، هیچ کس برای اینطور مورد بررسی عمومی"

فکر اینکه کلبی درکش می کرد باید باعث آرامشش می شد اما اینطور نبود چون اون تا یک هفته ی دیگه می 
 ...رفت

 :کلبی گفت

اون حق نداشت این کارو بکنه و از دوستیتون سواستفاده بکنه! من مدت زیادی نیست که می شناسمت اما "
خصوصیت برات بی نهایت مهمه. اون اصال نباید ازت درخواست مصاحبه می حتی من هم می دونم که حریم 

 ".کرد

 ".و حاال اون یه مصاحبه ی دیگه می خواد"

 :کلبی با صدایی گرفته از عصبانیت گفت



 ".امیدوارم بهش گفته باشی بره به جهنم"

بود. دست روی سینه اش رو  اینکه کلبی به خاطر اون عصبانی شده بود، جذاب ترین چیزی بود که تا حاال دیده
 با دست خودش پوشوند و گفت

 ".بهش گفتم"

 :کلبی حدس زد

 "ولی هنوز هم آدمو عصبی می کنه. خوب... من چطور می تونم حالتو بهتر کنم؟"

 .اسپنس به آرومی دست کلبی رو به سمت پایین کشوند

تحریک می شد در اومده بودند، عقب کلبی خندید. چشم هاش به رنگ سبز یشمی تیره ای که وقتی به شدت 
رفت تا لبهاش، لب های اسپنس رو لمس کنند. لبهاش نرم و شیرین بودند و وقتی زبونش، زبون اسپنس رو 

لمس کرد، اسپنس کنترلشو از دست داد و دستشو پشت گردن کلبی برد. لبهاشو روی لبهای کلبی قفل کرد و با 
 .تمام وجود بوسیدش

جنسی راضی و سیراب می بود ولی بوسه اشون عمیق بود و هر لحظه عمیق تر می شد. اسپنس باید از نظر 
. اسپنس دست های کلبی روی بدنش می لغزیدند و روی قسمت های مورد عالقه ی اسپنس مکث می کردند

دهان کلبی رو رها کرد و پیشونیش رو چند ثانیه روی پیشونیش گذاشت و به صدای دیوانه وار نفس هاشون 
 .ش دادگو

 :کلبی زمزمه کرد

 ".این یکم دیوونگیه"

 ".کامال دیوونگیه"

 :کلبی اعتراف کرد

 ".من بیش از حد به تو فکر می کنم"

 "جدی؟"

 :انگشتهاشو بین موهای کلبی فرو برد و به چشم هاش نگاه کرد و پرسید

 "به چی فکر می کنی؟"

 "!به رابطمون، به تو"



ه ی کلبی لحظه ای از حرکت ایستاد. کلبی رو به تخت فشرد. نیاز داشت قلب اسپنس با دیدن عالقه ی توی چهر
تا جایی که امکان داره لمس بدنش رو حس کنه. وقتی کلبی پاهاشو دورش حلقه کرد به خودش لرزید و لب 

های کلبی رو به یه بوسه ی فوق العاده ی دیگه دعوت کرد. صداهای آرومی که کلبی توی گلوش ایجاد می کرد 
 .ی بلعیدرو م

کلبی عقب کشید و به اسپنس نگاه کرد، و اسپنس مونده بود که وقتی اینطور نگاهش می کرد چی توش می 
دید. طوری که انگار اسپنس بهترین اتفاقی بود که تا حاال براش افتاده بود. که البته چیز خوشایندی بود چون 

. کلبی بهترین اتفاقی بود که تا حاال براش اون هم داشت به خودش اعتراف می کرد همین حسو به کلبی داره
 .رخ داده بود

این چیزی بود که هر روز صبح موقع بیرون اومدن از تخت کلبی و ترک کردنش قبل از اینکه بیدار بشه و همه 
 .چیزو توی چهره اش ببینه، بهش فکر می کرد

درک کنه، حس کرد اینکه جلوی همینطور که به این موضوع فکر می کرد و اجازه می داد به آرومی عمقشو 
خودشو بگیره و این موضوعو به کلبی نگه خیلی براش سخت شده. اما دلش می خواست کلبی کسی باشه که 
تصمیم می گیره رابطشون به کجا برسه، البته اگر  اصال قرار باشه به جایی برسه. اسپنس داشت می فهمید که 

 .ش همین کارو می کرداحساسش چیه ولی کلبی هم باید به نوبه ی خود

فکر کرد شاید بتونه توی چشمهای کلبی احساسشو ببینه ولی دلش می خواست کلبی احساسشو به زبون بیاره و 
بعد انگار که کلبی می تونه ذهنشو بخونه دهانشو باز کرد اما چیزی که از دهنش بیرون اومد اونی نبود که 

 .اسپنس انتظار داشت

 :زد از زیر اسپنس بیرون پرید و گفتکلبی درحالیکه نفس نفس می 

 "!اوه، خدای من، صبر کن"

 "چی شده؟"

 :کلبی نشست

من یادم رفت، یادم رفت یه چیزی رو بهت بگم. باورم نمی شه یادم رفته، به خاطر براونی هایی بود که خوردم "
 "...و بعدشم که تو لخت شدی

 :ملحفه رو تا چونه اش باال کشید و ادامه داد

 ".خیلی متاسفم متاسفم،"

از اون جایی که صداش خیلی جدی و فوق العاده وحشت زده بود و اسپنس نمی تونست توی تاریکی اتاق 
 .خوب ببینه، دستشو دراز کرد و چراغ کوچیک کنار تختش رو روشن کرد



غیرقابل چشم چهره کلبی موقع خواب هاله ی گرم و مالیمی داشت اما حاال چشمهاش باز و تیره و پر از رازهای 
 .پوشی بودند

 .لعنتی

اسپنس با استرس زیاد، کلبی رو نگاه کرد که از تخت پایین رفت و اولین چیزی که روی زمین به دستش رسید، 
 .برداشت

 !پیراهن اسپنس

بهش میومد،تا روی رون هاش بود. دکمه هاش باز بودند و خطی از پوست لطیف که اسپنس می دونست مزه 
نشون می داد. قبل از اینکه کلبی دو طر ف پیراهن رو روی هم بیاره و شروع به بستن دکمه  ی بهشت میده رو

 .ها کنه اسپنس جای خراش های ته ریش خودش رو بین سینه ها و روی شکمش دید

 :کلبی با سری خم شده در حالی که انگشت هاش با دستپاچگی در حال بستن دکمه ها بودند گفت

 "...، می خواستم قبل از اینکهمن واقعا خیلی متاسفم"

به خاطر اینکه انگشتهاش داشتند می لرزیدند، اسپنس بلند شد و دست هاشو رو کنار زد. اول دکمه هایی رو که 
اشتباه بسته بود باز کرد بعد خودش دوباره بستشون. وقتی پشِت بندهای انگشتهاش با پوستش برخورد کرد 

 .کلبی لرزید

 شت. چی شده بود؟و همین داشت اسپنس رو ک

وقتی تمام دکمه ها رو بست، نفسشو بیرون داد و قدمی عقب رفت و شلوار خودشو پوشید و بعد به آرومی 
 :پرسید

 "چی شده؟"

کلبی لب پایینش رو گاز گرفت. این یه نشونه بود. هر وقت سعی داشت احساسش رو پنهان کنه، چه حس 
 .رو، این کارو انجام می دادشوخ طبعی، چه تحریک شدن و یا مثل االن ترسش 

 :کلبی گفت

خیلی خوب، ولی دلم می خواد بدونی، من به خودم قول داده بودم قبل از اینکه دوباره... با هم رابطه داشته "
 "...باشیم بهت بگم، می خواستم امشب موقع شام بهت بگم، فقط

 "!براونی خوردی، نئشه شدی و بعد به من حمله کردی"



حرف کاری کنه کلبی لبخند بزنه ولی نزد. به نظر می رسید پر از تردیده، یه جورایی شبیه به  می خواست با این
وقتی بود که ِدیزی دوک انداخته بودش توی حوض. اون موقع این نگاه قلب اسپنس رو آب کرده بود و حاال هم 

 !همینطور بود. حتی با اینکه دلش نمی خواست این حسو داشته باشه

 :کلبی گفت

 ".تصویر اشتباهی از خودم، در مورد اینکه کی هستم و چکار می کنم بهت نشون دادم من"

 .و بعد خودشو بغل کرد

 :اسپنس بهش خیره شد و بعد روی تخت نشست و گفت

 ".بگو که خبرنگار نیستی"

 ".نه"

 :مکثی کرد و بعد گفت

 ".بدتره"

 :شد. گفتلعنتی. ِال حق داشت و چقدر از شنیدن این اتفاق خوشحال می 

 ".من به یه دقیقه وقت نیاز دارم"

 "االن؟"

 ".آره"

سرشو تکون داد و روی پا ایستاد و از اتاق خارج شد اما هوای کافی توی اتاق نشیمن هم نبود، به خاطر همین 
به قصد رفتن به پشت بام جایی که بتونه در آرامش و سکوت روی لبه ی پشت بوم بشینه و به دنیا خیره بشه 

  .وقتی که حس کنه فشار خونش از حد سکته پایین اومده از در آپارتمان خارج شدتا 

 .اما کلیدهاشو فراموش کرده بود

به جای برگشتن به آپارتمانش، با چنان قدرتی دکمه ی آسانسور رو فشار داد که انگشتش درد گرفت. در 
 .بالفاصله باز شد. داخل شد و دکمه زیرزمین رو زد

وارد سالن بزرگ زیرزمین شد و یک بازی پوکِر در جریان رو متوقف کرد. ِال، ِکیِلب، جو، آرچر،  بیست ثانیه بعد
 .فین و ِپرو دور میز نشسته بودند

همشون داشتند سیگار می کشیدند. از اون سیگارهایی که لوییز، همسر سه باره ی ِترودی از سفر کوبا براشون 
  .آورده بود



طرف  دن اسپنس خشکشون زده بود. باالخره آرچر سیگار رو از بین لبهاش برداشت و بهتمام افراِد سِر میز از دی
 :فین که اون طرف میز روبروش نشسته بود گرفت و گفت

 "هی، اون موقع رو یادته که تو هم با همین قیافه از آسانسوِر مخصوص غذا بیرون اومدی؟"

 مخصوص غذا روش قرار داشت و در حال حاضر انگشت شستش رو به سمت دیواِر پشت سِر فین که آسانسورِ 
 :بسته بود، تکون داد و ادامه داد

 ".با این تفاوت که تو فقط شورت پات بود"

 :پرو چهره اش در هم شد و گفت

 "...تقصیر من بود، من هولش دادم توی آسانسوِر غذا بعد از اینکه"

 :بهش گفتوقتی پرو حرفشو قطع کرد، فین لبخند پهنی زد و 

 "...اوه... جمله اتو تموم کن! فقط اینو هم بهش بگو که من چطور دنیاتو زیر و رو کردم"

 :پرو سرخ شد و گفت

وه االن من فقط به یکم تنهایی نیاز داشتم تا فکر کنم. هیچ وقت فکر نمی کردم تو سر از اینجا در بیاری و بعال"
 "!قیه لباس هاش کجان؟مساله اسپنسه! اون فقط با شلوار جین اونجا ایستاده... ب

 .دوباره همه ی سرها چرخید سمت اسپنس

 :جو گفت

 "!بگو که سکس داشتی"

 .ال با حالت سوالی ابروهاش رو باال داد

 :اسپنس هردوشونو ندیده گرفت و گفت

 ".اینجا خیلی سرده، یه نفر یه کت بهم بده"

 :پرو خیلی راحت گفت

 "!می زنیشاید چون دکمه های شلوارتو نبستی داری یخ "

 :بعد کارتشو رو کرد و گفت



 "13ِفالش"

 :ال گفت

 ".من یه فالش خیلی خوب دارم"

 .درحالیکه اونها به خاطر فالِش ِال حرص می خوردند، اسپنس دکمه های شلوارشو بست

 :پرو به خاطر باختش آهی کشید

 "برگردیم سر اسپنس، یه جای بوسه و گاز دیگه داره؟"

 .گذاشتاسپنس دستشو روی گردنش 

 :آرچر گفت

 " !جای گازه، چون گاهی اوقات مهمه که قلمروت رو عالمت گذاری کنی"

لند بال همون طور که پول هاشو جمع می کرد لبخند زد و بوسه ای برای آرچر فرستاد. قبل از اینکه از پشت میز 
ن های لباسشویی و بشه همه ی پولهارو توی کیفش گذاشت. بعد به دورترین نقطه ی سالن رفت. کنار ماشی

خشک شویی یک کمد بود. بازش کرد و داخلشو گشت. بعد در حالیکه یه چیز صورتی توی دستش بود به 
 :سمت اسپنس اومد و گفت

 ".این توی جعبه ی وسایل گمشده بود. سایزش ِمدیومه ولی بهترین چیزیه که داریم"

 ".'روش نوشته 'پرنسس"

به بدنش نفوذ کرده بود و داشت می لرزید ولی همچنان با تردید به سرمای کف سیمانی از پاهای برهنه اش 
 .پلیور نگاه می کرد

 :جو گفت

 ".بپوشش، نوک سینه هات اینقدر سفت شده که می تونن شیشه رو ببرن"

اسپنس نگاهی بهش انداخت که تهدید به مرگ توش بود و جو لطف کرد و خفه شد. اسپنس می دونست که 
 از مرگ نبود، بلکه به خاطر اینه که اسپنس در موردش یه سری اطالعات داشت. اون رازِ سکوتش به خاطر ترس 

 .جو رو براش نگه داشته بود ولی در حال حاضر خیلی احساس مهربونی و رازنگه داری نداشت

 .ال پلیور صورتی رو تکون داد
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ه بودند و پایین شکمش لخت اسپنس در حالیکه فحش می داد پلیور لعنتی رو پوشید. آستین هاش خیلی کوتا
مونده بود و احساس احمق بودن می کرد، البته یه احمق خیلی گرم تر. باید برمی گشت باال چون مهم نبود کلبی 

  .چی می خواست بگه، اون به خاطر اینطور تنها گذاشتنش یه عوضی به تمام معنا به حساب میومد

 :بشنوه، پرسید اما ال جلوشو گرفت. به آرومی، طوری که فقط خودش

 "چی شده؟ می خوای بکشمش؟"

 ".حرفش رو هم نزن"

ولی ال مثل سگی بود که می خواستن استخونشو ازش بگیرن. دستهاشو روی سینه به هم گره زد و به اسپنس 
 .خیره شد

 .اسپنس آهی کشید

 ".اون گفت که تصویر اشتباهی از اینکه کیه و چکاره است بهم نشون داده"

 :شد و گفتال بهش خیره 

 "!لعنتی، اسپنس"

 ".آره، حق با تو بود، البته این چیزی نیست که قرار باشه هر روز بشنوی پس بهش عادت نکن"

 :ال اجازه نداد اسپنس موضوع رو با شوخی رد کنه، پرسید

 "خب، تو... تو ترکش کردی؟"

 ".آره"

 "بعد از اینکه باهاش خوابیدی؟"

 ".در واقع، خیلی نخوابیدیم"

 :رشو تکون دادال س

 "چرا مردها نمی تونن همزمان با دو قسمت از بدنشون فکر کنند؟ مشکل از خونتونه؟ از ژنتونه؟از چیه؟"

 :آرچر از سر میز با شنوایی فوق انسانیش گفت

 ".راستش ترکیبی از همه. سرزنشمون نکن، ما اینطوری به دنیا اومدیم"

 .ون بره که جو بلند شداسپنس چشم هاشو توی کاسه چرخوند و خواست بیر

 :گفت



 ".هی پسر، بیا جای من بشین. من می خوام برم بخوابم"

 :کیلب گفت

 ".چون داره می بازه"

 :جو بهش اشاره کرد

 ".فقط به خاطر همین حرفت، می مونم"

آپارتمان اسپنس سرشو تکون داد. نمی تونست بمونه. هر چند... مطمئنا تا حاال کلبی رفته بود و فکر برگشتن به 
 :خالیش باعث شد احساس... سرمای بیشتری بکنه، گفت

 ".من هیچ پولی همراهم نیست"

ال برگشت سر میز، روی پای آرچر نشست و صندلیشو برای اسپنس خالی گذاشت. در حالیکه برای همه یک دور 
 :دیگه از چیزی که به نظر شراب ِجیمسون بود می ریخت گفت

 ".مفکر کنم من می تونم بهت بد"

 :اسپنس بهش یادآوری کرد

 ".ما قرار بود با هم بازی نکنیم"

 :دستشو دراز کرد و لیوان جو رو برداشت، شراب به راحتی و نرمی از گلوش پایین رفت، اضافه کرد

 ".حال بقیه رو می گیریم"

 :ال دوباره لیوانشو پر کرد

 "و...؟"

فکر کرد. یک آپارتمان خالی و کلی خاطره ی مسخره و... اسپنس به چیزی که طبقه ی باال انتظارشو می کشید 
که هر دو ناراحتش می کردند. البته الزم به ذکر نبود که این پیامِد رفتاِر خودش بود چون کلبی رو قبل از گفتن 

  .چیزی که می خواست بهش بگه تنها گذاشته بود

با اینکه می دونست که حرکت  اما اون آمادگیشو نداشت. حس محفاظت از خودش اونو سر جاش نگه داشت.
کامال بیهوده ایه و مطلقا نمی تونه خودشو نجات بده، به خودش اعتراف کرد که اون یک عوضی خودخواهه و 

 :گیالس شماره دو رو هم باال انداخت و نفسشو بیرون داد و گفت

 ".منم بازی"



د. احتماال ال از بازی خسته شده وقتی کمی مست و با سیصد دالر پول برگشت طبقه باال ساعت چهار صبح بو
بود و یا اینکه دلش برای اسپنس سوخته بود که تونسته بود بازی رو ببره. در هر صورت پوِل توی جیبش 

 .شلوارشو سنگین کرده بود و باعث شده بود از کمرش لیز بخوره

یش مواجه بشه. همین واقعا دلش نمی خواست بره خونه و با عذرخواهی که به کلبی بدهکار بود یا تخت خال
طور دلش نمی خواست به اینکه کلبی اون کلبی که تا به حال نشون داده بود نیست فکر کنه چون وقتی مستی 

 .از سرش می پرید این موضوع واقعا ناراحتش می کرد

 .اون هم خیلی زیاد

د بالفاصله ایستاد چون اما حاال شراب ِجیمسون حالت بی خیاِل خوبی بهش داده بود. وارد آپارتمانش شد و بع
بوی فوق العاده ای میومد. مثل اینکه یک نفر یک عالمه ِبیِکن درست کرده باشه. المپ اتاق نشیمن رو روشن 

 :کرد و با شگفتی بسیار کلبی رو نگاه کرد که از حالت مچاله اش روی کاناپه بلند شد و با تردید ایستاد و گفت

 ".سالم"

 :پرسیداسپنس دستگیره ی درو فشرد. 

 "تو... آشپزی کردی؟"

 ".فقط بیکن. توی فریزرت پیداش کردم و یکم برای تو هم نگه داشتم ولی بعد عصبانی شدم و خوردمش"

 :سرشو تکون داد و ادامه داد

من واقعا بعد از رفتن تو باید از اینجا می رفتم ولی می خواستم باهات حرف بزنم، فکر می کردم زود "
 ".برمیگردی

 "...کلبی"

 ".نه"

 .انگشتشو به سمت صورت اسپنس گرفت، نزدیک بود چشمشو دربیاره

 ".تو برنگشتی و من فهمیدم که از تو عاقل ترم"

 :خنده ی ناراحتی کرد و ادامه داد

خدایا، اگه فقط می دونستی این کارت چقدر خنده داره. من عصبانیم اسپنس و می خوام عصبانیتم رو سرت "
 ".ر احمقی که اگه اینکار رو نکنم حتی نمی فهمی که من عصبانی بودمخالی کنم. چون تو انقد

 .اسپنس دهنشو باز کرد و دوباره بست، خوب می دونست که حق با کلبیه



همش بهم می گفتی اینکه فقط سه هفته برای با هم بودن وقت داریم چیز خوبیه، چون تو توانایی بیشتر از "
من نمی خواستم این حرفتو باور کنم اما تو هر شب با ترک کردن تختم بعد اونو نداری و از این چرت و پرت ها. 

 ".از سکس بهم ثابتش کردی

 .حاال دستهاشو روی کمرش گذاشته بود و به شدت عصبانی بود

 :و هنوز حرف هاش تموم نشده بود. ادامه داد 

فکر می کردم چیزی که باید بهت بگم ممکنه شرایط رو عوض کنه. ممکنه بهت نشون بده اینکه از بین همه ی "
آدم ها من تونستم حرف دلمو به تو بزنم یعنی تو هم می تونی حرف های دلتو به من بگی اما بعد یهو تو برای 

 ".ساعت فرار کردی چند

 :به پلیوِر صورتیش نگاه کرد

بپرسم توی این چند ساعتی که من منتظر یه صحبت عاقالنه بودم تو کجا رفتی مست کردی. حتی نمی خوام "
 ".فقط می خوام حقیقتو در مورد خودم بهت بگم. چه تو بخوای بشنوی چه نخوای

هر چند ته دل اسپنس برای دونستن حرفهای کلبی داشت زیر و رو می شد ولی از وقتی اونطور خواب آلود و 
ش دلش می خواست به طرفش بره و بغلش کنه، اما به جای این کار دستهاشو توی جیب ظریف دیده بود

 .هاش فرو برد

 :کلبی گفت

اول به خاطر اینکه زودتر از این بهت نگفتم معذرت می خوام. اما من فکر می کردم هردومون به خاطر "
ین رابطه می خوام و باید محدودیت زمانیمون مثل هم هستیم و بعد وقتی فهمیدم من چیز بیشتری از ا

حقیقتو در مورد خودم بهت بگم به اشتباه فکر کردم ممکنه این کار شرایط رو عوض کنه! ولی حاال فهمیدم که تو 
 ".با من صادق بودی، تو واقعا قادر به داشتن چیزی بیشتر از این نیستی

 :نفس عمیقی کشید

 "چیزی در مورد سری داستان های "تب طوفان" شنیدی؟"

 :سپنس به خاطر تعویض ناگهانی بحث، پلک زد. عملکرد ذهنش به خاطر الکل یه کم زیادی کند شده بود. گفتا

 ".آه... فیلمش هفته آینده روی پرده میاد"

 ".می دونم، من فیلمشو دیدم. یک ماه پیش یک نسخه ویژه برام فرستادن"

 

 ...موضوع حرف می زنند وقتیمکثی کرد و اسپنس نمی تونست بفهمه چرا دارند در مورد این 



 :کلبی گفت

 ".هستم CE Crown کتاب هاشو من نوشتم. من"

 :مغز اسپنس برای اتصاِل نقاط به هم مشکل پیدا کرده بود. پرسید

 "تو کلبی آلبرایت نیستی؟"

 ".کتاب می نویسم CE Crown هستم ولی با اسم مستعار"

رو داشته ولی این اصال چیزی نبود که اون انتظارشو  اسپنس مکثی کرد، هر چند نمی تونست بگه انتظار چی
 .داشت

کلبی داشت با دقت زیاد واکنشش رو نگاه می کرد. فقط مساله اینجا بود که اسپنس نمی دونست چه واکنشی 
باید نشون بده. لعنتی، توی اون لحظه از هیچی مطمئن نبود. به جز اینکه اون یک پلیور صورتی خیلی کوچیک 

 "که روش نوشته بود: "پرنسس پوشیده بود

 :کلبی گفت

من اومدم سانفرانسیسکو چون توی نوشتن به مشکل برخورده بودم. امیدوار بودم خودمو از چاله ای که توش "
 ".افتاده بودم بیرون بکشم

 :لبخند کوچکی زد

 ".که همینطور هم شد"

 :هم به نظر می رسیدمکث کرد. حاال همان طور که به چشم های اسپنس نگاه می کرد مرددتر 

قصد نداشتم به کسی بگم کی هستم. راز بزرگی نیست. فقط می خواستم برای مدت کوتاهی از زندگی آشفته و "
تمام مسئوولیت هام فرار کنم و دوباره خوشی رو توی نوشتن پیدا کنم. اما من فقط... حس می کردم اینکه بهت 

ته ی گذشته با تو دلم می خواست حقیقتو بدونی. نگم کی هستم درست نیست. بعد از گذروندن دو هف
 "...مخصوصا بعد از اینکه ما

 :به اتاق خواب نگاه کرد و گفت

 ".خودت می دونی"

اسپنس به خاطر شنیدن حرف هاش، که به هیچ وجه حتی نزدیک به چیزی که تصور کرده بود نبود خشکش 
 .زده بود و فقط به طور احمقانه ای سرشو تکون داد

 :گفتکلبی 



 ".خوب"

 :دستهاشو بهم حلقه کرد

 ".حاال تو راز بزرگ تاریک منو می دونی"

 ".آره"

 :کلبی هم با مالیمت گفت

 ".آره"

. سرشو باال آورد و یک بار دیگه با نگاهش چشم های اسپنس رو گشت. سوال های و بعد به طرف در رفت
ما بعد از یه تردید طوالنی نپرسید. در بیشتری توی نگاهش بود، سوال هایی که دلش می خواست بپرسه، ا

 :عوض گفت

من واقعا به خاطر گمراه کردنت احساس بدی داشتم. اما دیگه حس بدی ندارم. مخصوصا به دلیل اینکه دلم "
این چیزیه که این روزها  .CE Crown می خواست تو منو به عنوان خودم بشناسی. به عنوان کلبی آلبرایت، نه

 ".واقعی نیست. من واقعیم CE Crown کنه می بینه اماهر کی بهم نگاه می 

 :با این حرفش، سینه  ی اسپنس به طور ناگهانی تنگ شد که البته هیچ ربطی به اون پلیور لعنتی نداشت. گفت

 ".کلبی من متاسفم، واقعا متاسفم که تنهات گذاشتم و غیبم زد"

 ".نمی خوام حرفهاتو بشنوم"

 .د چشمهاش براق بودندوقتی چرخید و از در خارج ش

 :فقط یک لحظه طول کشید که بفهمه به خاطر تنگی پلیوره یا داره سکته می کنه. به خودش گفت

 "!تو واقعا یه احمقی"

 .و پشت سر کلبی رفت اما بعد تصویر خودشو توی آینه راهرو دید و ایستاد

حالیکه اسپنس فکر می کرد بدتر از این نمی وااو. نه تنها پلیور صورتی بود و روش نوشته بود "پرنسس" بلکه در 
شه، براق و زرق و برقی بود. از تنش بیرون کشیدش و انداختش کنار و بعد بیرون رفت. از پله ها به طبقه ی 

  .سوم رفت و دِر آپارتمان کلبی رو زد

وباره محکم تر در جواب نداد. می دونست دیروقته. نه! اصالح کرد، صبح زود بود، خیلی زود ولی با این حال د
 .زد



خانم وینزلو سرشو از در آپارتمانش بیرون آورد و نگاهی به اسپنس که فقط با شلوار جین اونجا ایستاده بود کرد 
 :و دستشو روی قلبش گذاشت و گفت

 "!اوه، خدای بزرگ"

 :اسپنس گفت

 ".معذرت می خوام، نمی خواستم بیدارتون کنم"

 :باال گرفت و زمزمه کردخانم وینزلو سرشو به طرف سقف 

 "!کارت درسته خدا"

 .اسپنس آهی کشید و به طرف در آپارتمان کلبی چرخید

 :خانوم وینزلو گفت

 ".حتی منظره ی پشتش هم خیلی خوبه"

 :اسپنس چشمهاشو بست و سرشو به در آپارتمان کلبی زد و گفت

 ".برگردین به تختتون خانم وینزلو"

و شنید ولی صدای باز شدن در آپارتمان کلبی رو نشنید. اما می تونست اونو صدای بسته شدن در آپارتمانش ر
 :اون طرف در حس کنه. گفت

ببین، وقتی بهت گفتم من توی رابطه با خانم ها خوب نیستم یا هیچی در مورد اینکه چطور خوشحالشون کنم "
 ".یا پیش خودم نگهشون دارم نمی دونم، داشتم حقیقت رو می گرفتم

 .اقی نیفتادهیچ اتف

 ".کلبی در رو باز کن تا بتونم درست ازت معذرت خواهی کنم. حداقل الیق یه معذرت خواهی درست هستی"

 .باز هم هیچی

 :تصمیم گرفت روی جنبه ی گرم و مهربونش کار کنه. امیدوار بود اینطور نتونه مقاومت کنه. گفت

 ".پاهام یخ زدن"

اسپنس خیره شده بودند. یکیشون انسان و دیگری گربه. به سرعت به طرف  و بعله ، درو باز کرد! دو تا خانوم به
 .خانوِم انسان رفت تا به عقب هلش بده و بتونه داخل شه

 :کلبی کمی عصبی گفت



 "!شاید من نخوام راهت بدم داخل"

 ".دقیقا چون اینو می دونستم عزیزم"

 

 فصل بیست و یک

 #شخمی

کنه که عصبانیه چون اینقدر عصبانی بود که دلیلی برای این کار وجود کلبی نیاز نداشت به خودش یادآوری 
 .نداشت

سانتِی فوق العاده خوش قیافه که فقط با یک شلوار جین که به طور ۱۸۳اما برای دیدن اسپنس بالدوینِ 
 .خطرناکی از کمرش آویزون بود و با لبخند خطرناکتری رو به روش ایستاده بود، آماده نبود

 :به چیز واضحی که می دید گفتبا اشاره 

 "!سردته چون نه پیراهن تنته و نه جوراب"

و بعد مکثی کرد. همونطور که دوباره از سر تا نوِک انگشت های برهنه پای اسپنس رو نگاه می کرد، روی قسمت 
 :هایی از بدنش که حاال خیلی خوب می شناخت مکث کرد و درحالیکه کمی هیجان زده شده بود اضافه کرد

 "!و نه شورت"

با این حرفش، اسپنس به آرومِی یک جغد پلک زد و به کلبی یادآوری کرد که مسته. اما با این حال آرامش و 
 !کنترل همیشگیش سرجاش بود. البته همراه یا بدون رفلکس های همیشگیش

 :اسپنس پرسید

 "از کجا می دونی شورت پام نیست؟"

از پاش می افتاد! هرچند  اومده بود که اگه یه نفِس کمی عمیق می کشیدبیشتر به خاطر اینکه اینقدر پایین 
مانندی که  V واقعا بهش میومد! اما تنها چیزی که کلبی می تونست ببینه ماهیچه و پوست و اون عضله های

عقل زن ها رو از سرشون می پروند، بود. هیچ شورِت کشباف یا نخی از خط کمرش پیدا نبود. هیچی به جز 
 :پنس. زمزمه کرداس

 "!یه استعداد خدادادیه"

اسپنس بهش لبخند زد، یک لبخند گرم و گشاده که سورپرایز و متزلزلش کرد. چشم هاشو توی کاسه چرخوند 
 :ولی از اینکه مجبور شد جلوی لبخند ناخودآگاه خودشو بگیره، شوکه شد، پرسید



 "چرا شلوارت داره از پات میفته؟"

 ".قهرمان پوکر ساختمون اسکله اقیانوس آرام هستمچون من در حال حاضر "

 :کلبی سرشو تکون داد

 "هممم، خوب براساس مقیاس یه آدم هوشیار تا کسی که چند تا براونی خورده، دقیقا چقدر مستی؟"

 "نمی دونم، کدوم یکی از شما سه تا داره این سوالو می پرسه؟"

 .ه اما بقیه قلبش هنوز ناراحت بود و جلوشو گرفتبخشی از قلبش آروم شد و می خواست به حرفش بخند

 :اسپنس برای لحظه طوالنی نگاهش کرد و گفت

 "...متاسفم کلبی، وقتی شنیدم گفتی اون کسی که ادعا می کردی نیستی"

 :سرشو تکون داد و ادامه داد

نجوری برم باید به حرفات گوش تازه یه تماس از ِبَرنِدن داشتم و دیوونه شدم. فکرم کار نمی کرد، قبل از اینکه او"
می دادم. فقط به یک دقیقه وقت نیاز داشتم و بعد اون یک دقیقه تبدیل به یک بازی پوکر شد چون خودمو 

 ".قانع کردم که گند زدم و تو تا حاال حتما رفتی

 ".باید همین کار رو می کردم"

کاری که انجام میدی، چیزی که به دست  خوشحالم این کارو نکردی. چون من فکر می کنم تو فوق العاده ای."
 ".آوردی... واقعا فوق العاده است

 :کلبی لبخند کوچولویی زد

 "جدی؟"

 ".آره"

  .دستشو گرفت و به آرومی به طرف خودش کشیدش

کلبی برای ثانیه ای در برابرش مقاومت کرد و بعد اجازه داد دستهاش روی سینه اسپنس قرار بگیره. طوری که 
 .طبیعی ترین کار دنیاستانگار این 

 :اسپنس گفت

 ".اعتراف کن که پلیور"پرنسس"سکسی بود"

 .کلبی سعی کرد جلوی خنده اش رو بگیره ولی موفق نشد



 ".درسته و فکر می کردی من توش خیلی سکسی هستم"

 "!فکر می کنم تو یه چیزی هستی ولی مطمئن نیستم چی"

 ".شاید باید توی یه موقعیت افقی اینو بفهمیم"

صداش همونی بود که وقتی مشغول بردن کلبی به آسمون ها بود باهاش توی گوشش، حرف های شیطنت 
 .آمیز زمزمه می کرد

کلبی هیچی رو بیشتر از تکرار اون لحظات دوست نداشت ولی چندتا مشکل داشتند. یک، اسپنس بهش اعتماد 
اعتماد نکرده بود. اما حاال می دونست که نکرده بود و دو، اگر با خودش صادق می بود اون هم به اسپنس 

 .اشتباه می کرده. اون می تونست توی همه چیز به اسپنس اعتماد کنه

شاید به جز چیزی که بیشتر از همه دلش می خواست در موردش بهش اعتماد کنه، قلبش! بهش یادآوری می 
 :کرد

 "!وقتی تو حالت افقی هستیم با هم حرف نمی زنیم"

رورانه و شیطونی زد و همون لحظه کلبی فهمید برای محافظت از قلبش خیلی دیر شده چون اسپنس لبخند ش
 .همین حاال هم قلبش پیش اسپنس بود

 :صدایی توی سرش بهش گفت

 ".پس باید از وقتی که برات مونده لذت ببری"

یا پول بلکه به  اما هنوز هم گیج بود. از یک طرف می دونست اسپنس خیلی دوستش داره و نه به خاطر شهرت
 .خاطر خودش

از طرف دیگه چند ساعت پیش یک اتفاق بی نهایت فوق العاده توی تخت اسپنس براش رخ داده بود و بعد به 
 .فاصله چند ساعت تموم اون اتفاق های بی نهایت فوق العاده به پایان رسیده بودند

ی اما احساس ناراحتی توی صدر و این باعث شد احساِس... خوب خودش هم دقیق نمی دونست چه احساس
 .لیستش قرار داشت

که البته خیلی هم مهم نبود. هر احساسی که داشت که در بهترین حالت یک ترکیب پیچیده بود االن دوباره 
داشت می نوشت و این تنها هدِف اینجا بودنش بود. نه عاشق کسی که سه هزار مایل دورتر ازش زندگی می 

 .نکرد و عاشق کارش بود، شد



به قصد فراموش کردن اون و نوشتن خونه اش رو ترک کرده بود. توی دوهفته ای که اینجا بود بیشتر از چیزی 
که توی یک ماه می نوشت داستان نوشته بود و این حس خیلی خوبی داشت. حتی اگه ِسیِر کتاب جدیدش رو 

 .هدفش برسوندش به سمتی برده بود که فکرشو هم نمی کرد. به خودش گفت این می تونه به

 .باید اینطوری می شد

اما حاال اونجا رو به روی مرد فوق العاده جذابی که کمکش کرده بود از بحرانش خارج بشه ایستاده بود و اون 
مثل بهترین تفریح و حواس پرتی که تا حاال دیده بود به نظر می رسید و داشت با چشم های نیمه باز خمار 

یلی سوزانی که پوستش رو می سوزوند و فکرهای زیادی رو توی سرش می سکسی نگاهش می کرد. نگاه خ
 .آورد. فکرهای کثیف! مخصوصا حاال که می دونست اسپنس می تونه با کارهاش این نگاهو تقویت کنه

 ...و خدای بزرگ... اون هم چه کارهایی

گرم اسپنس قرار اسپنس دستشو گرفت و به سمت خودش کشوندش. لحظه ای که دستهاش روی سینه لخت 
 :گرفتند می دونست که غرق شده و اسپنس رو به تختش می بره. زمزمه کرد

 "نمی دونم اصال چرا سعی می کنم در برابرت مقاومت کنم؟"

 ".منم همینطور"

ابروهاشو باال و پایین داد که باعث شد کلبی بخنده و لحظه ای بعد داشتند افتان و خیزان به سمت تخت کلبی 
 .می رفتند

  .و کمتر از دو ثانیه بعد اسپنس بیهوش شده بود

اسپنس به آرومی و به طور مشقت باری بیدار شد. لخت و به صورت روی تختی که مال خودش نبود خوابیده 
 .بود و سر دردناکش احتمال داشت که از شونه هاش جدا شده باشه، خودش هم مطمئن نبود

هنوز روی شونه هاش بود، بعد یکی از چشم های تارشو باز کرد. توی با ناله ای سرسو بلند کرد، اوه خوبه، سرش 
 .تخت کلبی بود

 !تنها

با خودش فکر کرد حقشه و باید اعتراف می کرد از اینکه کسی باشه که تنها گذاشته می شه اصال خوشش 
  ...نمیاد

. یک وزن متحرک. چیزی نه، یک دقیقه صبر کن. کامال تنها نبود. وزنی رو روی ماهیچه های پاش حس می کرد
 .با چهار دست و پا از روی پاها و کمرش باال اومد و دماغ خیسش رو روی گوش اسپنس گذاشت

 ".میو"



  ".اون زنی که امیدوار بودم نیستی"

به پشت غلطید و گربه ی ناراحت رو کنار انداخت، که البته بهش چشم غره ای رفت، به سقف خیره شد و 
 :هنش هجوم آوردناتفاقات شب گذشته به ذ

 ".این خوب نیست "

احتماال سینِدر هم به همین نتیجه رسید و از تخت پایین پرید و در حالیکه دمش رو صاف باال گرفته بود و با 
 .نارضایتی می لرزید، رفت

اسپنس سرشو تکون داد و سعی کرد تیکه های خاطراتش رو توی ذهنش مرتب کنه. کلبی توی تختش بود و 
 ...رش پروند، بعدعقلشو از س

بعد کلبی بهش گفت اون کسی که فکر می کنه نیست و اون یک واکنش کامال احساسی نشون داد. بازی پوکر، 
نوشیدن مشروب، بردن پول های همه از جمله ِال و بعد با جیب ها و قلب سنگین ایستادن جلوی خونه 

  ...کلبی

 .بعد از اون همه چیز کمی مبهم می شد

آپارتمان کلبی تنها بود، چون آپارتمان خالی از انرژِی پرطراوت، گرم، سکسی و سرگرم کننده ای اون قطعا توی 
 .بود که اون هر جا می رفت با خودش می برد

به زحمت از تخت بیرون اومد و وارد حماِم کلبی شد، البته تمام مدت مثل یک پیرمرد ناله می کرد و غر می زد. 
کلبی براش مثل یک شکنجه بود چون بوی اونو می دادند و باعث می شد تحریک استفاده از صابون و  شامپوی 

بشه و نعوظ دردناکی داشته باشه که بهش یادآوری می کرد کارهایی که دیشب توی تخت کلبی انجام دادند... 
 .امروز صبح دوباره اتفاق نیفتادند

 .اثری از کلبی نبودبعد از اون، شلوارشو پوشید و توی آپارتمان رو گشت ولی همچنان 

گوشیش زنگ خورد و اون امیدوارانه به صفحه اش نگاه کرد، با دیدن اسم جو نفسشو نا امیدانه بیرون داد و 
  :گفت

 ".ِبنال"

 ".صبح توام بخیر عزیزم"

 :وقتی اسپنس چیزی نگفت جو ادامه داد

  ".خیلی خوب، هنوز کافئین به مغزت نرسیده"

 :وجه شد صدای جو حس شوخ طبعی و پررویی همیشگی رو نداره، پرسیدو اون موقع بود که اسپنس مت



 "چی شده؟"

  :جو گفت

 "باید حضوری حرف بزنیم. من توی دفترتم. تو کجایی؟"

 :اسپنس گفت

  ".دو دقیقه دیگه اونجام"

 .و بعد در عرض یک دقیقه طبقه ی باال بود

  :جو نگاهی بهش انداخت و سرشو تکون داد

 "پیراهنتو گم کردی؟دوباره "

اسپنس حرفشو ندیده گرفت و مستقیما به طرف قوری قهوه که ِترودی به خاطر اینکه اسپنس نمی توانست 
 .بدون کافئین زندگی کنه اینجا نگه می داشت رفت

 :جو در حالیکه فنجون خودشو پر می کرد گفت

  ".بهتره، آرچر فقط قهوه ی خوب می خورهپسر ترودی دیگه زیادی تورو لوس کرده، این قهوه از قهوه ی آرچر "

  :اسپنس ازش پرسید

 "چه خبره؟"

 ".نمی دونم. فکر می کنم ترودی به خاطر این قهوه میره کلمبیا و بر می گرده"

  :اسپنس با بی صبری پرسید

 ".منظورم چیزیه که نمی خوای بهم بگی"

 :جو لبخندی زد و گفت

 ".می دونم. دارم برای خودم وقت می خرم"

  :اسپنس بهش خیره شد

 ".حرفتو بزن"

  :جو آهی کشید. اون هیچ وقت آه نمی کشید، پس این نشونه ی خوبی نبود. باالخره گفت

 ".خیلی خوب. اما باید بهم قول بدی حرفی که می خوام بهت بگم بین خودمون می مونه"



 :اسپنس پرسید

 "وگرنه...؟"

 ".وگرنه مجبورم بکشمت"

 :مئن بود جو شوخی نمی کنه، گفتاسپنس نخندید چون مط

 ".خیلی ها سعی کردن این کار رو بکنند ولی هیچکی موفق نشده. ولی آره، بین خودمون می مونه"

جو شروع به راه رفتن توی دفتر کرد، یکم زیادی عصبی به نظر می رسید. در حالت عادی آدِم شوخی بود. گاهی 
کار نبود خیلی بی قید و بند و راحت بود. امروز بی قید و بندی و حتی زیاده روی می کرد و معموال وقتی در حال 

 .راحتی توی رفتارش دیده نمی شد

 ".جو، من بدجوری خمارم و سردرد دارم. قبل از اینکه بمیرم عجله کن چون اون موقع دیگه ارزشی برات ندارم"

 :جو گفت

 ".باشه، باشه"

 .و چرخید سمتش

 ".سابقه ی کلبی رو در بیارم و تو گفتی باید این کار رو بکنم می دونی که ِال ازم خواسته بود"

 :اسپنس تایید کرد

 ".آره، البته بعد از اینکه تا جایی که تونستی وقت کشی کردی"

 ".این کار رو کردم. در واقع اینقدر سرم شلوغ بود که وقتشو نداشتم تا امروز صبح"

 :اسپنس سر تکون داد

 ".ممنونم"

 :هش کرد و پرسیدجو چند ثانیه نگا

 "همین؟ ممنونی؟ نمی خوای بدونی چی پیدا کردم؟"

 .اسپنس سرشو تکون داد و بعد به طور جدی از این حرکتش پشیمون شد

 :جو گفت

 "!تو می دونی! می دونی چی پیدا کردم"



 ".می دونم"

 :جو با تعجب خالصانه ای پرسید

 ".خیلی باحاله، نه؟ و البته تاثیرگذار"

ور بود. اسپنس هنوز نمی تونست باور کنه. اما سورپرایز نشده بود. کلبی خاص بود. و همینطور واقعا همین ط
 .خیلی با استعداد به نظر می رسید

 :جو گفت

دونستن تو شرایطو خیلی آسونتر می کنه. ولی می دونی اگه به ِال بگم چی پیدا کردم تمام زنبورهای کندوی "
 ".نم این کلبیه باید تصمیم بگیره که به بقیه بگه یا نهعسل می فهمند و راستش من فکر می ک

 ".موافقم"

اما مشکل جو رو می فهمید. اون توی یک موقعیت غیرقابل دفاع بود. چون برای آرچر کار می کرد که داشت با 
 .ال می خوابید

حقیقت باعث می شه  کلبی با دونستن ِال مشکلی نداره. ِال وقتی بخواد می تونه راز نگه دار باشه. و دونستن"
طبیعِت پنهان کاِر کلبی رو درک کنه. لعنتی، شاید حتی باعث بشه رفتارش بهتر هم بشه، حتی ممکنه حس 

 ".محافظت از کلبی هم بهش دست بده

 :لبخند شومی زد و ادامه داد

رو می هممون ذاِت مامان خرسه ی ِال وقتی کسی بخواد به آدم هایی که براش مهم هستند آسیب برسونه "
 ".شناسیم

 :جو سری تکون داد

 ".ولی احتماال بتونم چند روز دیگه برات وقت بخرم"

 :گوشیش زنگ خورد، به صفحه اش نگاه کرد و گفت

 ".باید برم"

 .و بعد اسپنس تنها بود. به طرف پنجره رفت، به حیاط پایین نگاه کرد و حس کرد چیزی درونش سخت شد

رو گرفته بود و داشت می کشوندش سمت در خروجِی حیاط. کلبی از این یک مرد کت و شلوارپوش دست کلبی 
موضوع خوشحال به نظر نمی رسید. اما کامال مشخص بود که اون مرد هر کسی که بود کمی بیشتر از یکم کلبی 

 .رو می شناخت



همیشه کلبی رو کلبی باال رو نگاه کرد و نگاهشون بهم گره خورد، انگار اون هم می تونست همونطور که اسپنس 
حس می کرد، حسش کنه. اسپنس دستشو باال آورد ولی کلبی هیچ عکس العملی نشون نداد. هرچند، اسپنس 

 .مطمئن بود کلبی اونو دیده چون لحظه ای مکث کرد

چشمهاش پشت عینک آفتابی پنهان شده بودند ولی اسپنس حاال اونو می شناخت و زبون بدنش رو به اندازه 
ید. کلبی مردد و ناراحت بود. لباس هاش برجستگی های شیرین بدنش رو پنهان می کردند اما ی کافی می فهم

اهمیتی نداشت. اسپنس تیکه به تیکه ی بدنش رو قلبا می شناخت. می دونست لمس برنش چه حسی داره. 
عمیق  چه مزه ای داره. می دونست اینکه بدن کلبی بدون هیچ واسطه ای بهش چسبیده باشه، اینکه خیلی

درون بدنش فرو بره طوری که با هم یکی بشند، اینکه دست های کلبی طوری دورش حلقه می شدند که انگار 
 .می ترسید اسپنس بذاره بره چه حسی داره

به خاطر همین می دونست کلبی نمی خواد با اون مرد بره، البته این موضوع متوقفش نکرد. بعد از لحظه ای 
 .چرخید و همراه مرد رفت

کلبی از دست جکسون که اونو تعقیب کرده بود عصبانی بود. نه تنها خط تلفنش رو ردیابی کرده بود بلکه از 
 .منبع اصلی تحقیقاِت سازمان پلیس شهر نیویورک هم استفاده کرده بود

وقتی جکسون جلوی در آپارتمانش ظاهر شده بود نخواسته بود که سر و صدا راه بیفته. چون می دونست 
توی تختش خوابیده همراه جکسون پایین رفته بود تا جایی رو برای حرف های خصوصیشون پیدا  اسپنس

کنند. فکر می کرد می توانند توی کافی شاپ این کار رو بکنند ولی ال، کایلی و هالی اونجا بودند به همین دلیل 
کلبی حس می کرد اون  به سرعت به طرف دیگه ای چرخیده بود. جکسون گفت فقط می خواد حرف بزنه. ولی

در واقع ترجیح میده یه دعوا راه بندازه به خاطر همین اجازه داد به خارج از حیاط هدایتش کنه. چون نمی 
 .خواست کسی شاهد این ماجرا باشه

کلبی همه چیِز ساختمان اسکله اقیانوس آرام رو دوست داشت. جالب، غیرمنتظره و دنج بود. جامعه ای در دل 
ما تمام این چیزها باعث شده بودند تا همون لحظه متوجه نشه که در واقع این ساختمون مثل یک جامعه! ا

 .یک شهر کوچک با کلیشه های یک شهر کوچک بود

 .اینجا هیچ رازی وجود نداشت

اون و جکسون تقریبا از حیاط عبور کرده بودند که چشمش به اسپنس افتاد که پشت پنجره ی دفترش ایستاده 
هشون می کرد. خوندن حالت چهره اش از این فاصله غیرممکن بود. با عجله همراه جکسون رفت. در بود و نگا

 .سکوت از خیابان رد شدند و وارد یک کافی شاِپ دیگه شدند که خوشبختانه کلبی کسی رو اونجا نمی شناخت

 :جکسون به ِمنوی روی دیوار اشاره کرد و پرسید

 "چی برات بگیرم؟"



 :وی سینه بهم گره زدکلبی دستهاشو ر

 "!دلیل اینکه چرا اینجایی رو بهم بگو"

 :احتماال جکسون به این نتیجه رسید که کلبی شوخی نمی کنه چون آهی کشید و گفت

 ".بشین، االن برمیگردم"

جکسون با یک چای ِارل ِگِرِی داغ و یک مافیِن موز و آجیل برگشت. هردو چیزهای مورد عالقه ی کلبی بودند 
 .بته االن نمی تونستند حالشو سرجاش بیارندکه ال

 "اینجا چکار می کنی جکسون؟"

 :جکسون گفت

 ".حداقل یکم کافئین بخور که من شانس زنده بیرون اومدن از این مکالمه رو داشته باشم"

 .کلبی آهی کشید و جرعه ای از چای رو نوشید

 :جکسون به آرومی گفت

 ".جانین و تریسیما نگرانت بودیم. من، خانواده ات، "

من هر روز به همتون پیام می دادم تا خیالتون راحت باشه که حالم خوبه و برای کریسمس بر میگردم خونه. تو "
 ".حق نداشتی که شرلوک هولمز بازی دربیاری و ردیابیم کنی و بعد یهو اینطوری پیدات بشه

 :جکسون با ناباوری پرسید

یک دقیقه فراموش کن، حتی اینکه چرا از دست من عصبانی هستی رو. حق نداشتم؟ خیلی خوب. همه چیز رو "
! فکر می کنی ناشرت هر روز داره به کی گیر میده؟ من! مدیر برنامه ارسال نسخه خطی ات دو ماه عقب افتاده

 "!ات

 :کلبی پرسید

ارم کار می کنم؟ برای همین اینجایی؟ که ببینی سرمایه گذاریت داره چطور پیش میره؟ که مطمئن بشی من د"
بهت که گفتم جکسون، خدایا، چندین ماه مرتب بهت گفتم که توی شرایط بدی قرار دارم، که به یک استراحت 

 ".نیاز دارم. خودت گفتی که اشکالی نداره استراحت کنم. قبول کردی به یک سفر و دور شدن نیاز دارم

 :جکسون گفت

 ".زمه از احساست نسبت به من فاصله بگیریمنظورم به خودم بود. من قبول کردم که تو ال"

 :کلبی بهش خیره شد و بعد نفسشو بیرون داد و روی صندلیش به عقب تکیه داد



 ".واااو"

 "...کلبی"

 "نه، صبر کن، پس فکر می کنی این کارم به خاطر توئه؟"

 "می خوای بگی نیست؟"

 ".البته که نیست"

 :فتجکسون به عقب تکیه داد و سرشو تکون داد و گ

گوش کن، من می دونم که تو به خاطر چیزی که اون شب دیدی خیلی ناراحتی و باور کن از اینکه اون صحنه "
 ".رو دیدی متاسفم

 :کلبی با آرامشی بیشتر از اون چه حس می کرد اضافه کرد

 "!اما از اتفاق افتادنش ناراحت نیستی"

کرد .چشم های تیره و عمیقش پر از پشیمونی بودند جکسون برای لحظه ای رو گردوند و بعد دوباره بهش نگاه 
 :و البته عصبانیت. گفت

بیا یک لحظه فقط در مورد مسائل کاری حرف بزنیم. می دونی که این موضوع فقط مربوط به تو نیست، "
درسته؟ کلبی، شغل منم هست و ازم انتظار دارند تو رو به مصاحبه ها، مراسم امضای کتاب و سایر مراسم های 

 ".مربوط به انتشار فیلم که تا یک هفته دیگه پخش می شه ببرم

 "فکر می کنی اینو نمی دونم؟"

نمی دونم، تو بهم بگو. تو از حضور توی هر مراسم عمومی امتناع می کنی. می گی فقط از طریق ایمیل و پست "
 ".مصاحبه می کنی

فیلمو جلو ببرند. هیچ کس نمی خواد نویسنده این چیز عجیبی نیست. نویسنده ها می نویسند. بذار بازیگرها "
ی تازه کاِر کتاب ها رو که فیلم بر اساسشون ساخته شده رو ببینه. چیزی که تو متوجه نمی شی و نمی شنوی 

اینه که من واقعا به مشکل برخورده بودم. من نمی تونستم حتی یک فصل بنویسم چه برسه به یک کتاب 
 "!کامل

 :ر شد و دستشو روی میز دراز کرد تا روی دست کلبی بذاره و گفتحالت چهره جکسون نرم ت

ببین، برای همین نباید این همه مدت دور از تیم حمایت کننده ات باشی. کلی منبع استرس زای خارجی وجود "
 ".داره



 :کلبی گفت

. من فقط می بوداسترس ها از تیم حمایت کننده ام میوندند. تنها چیزی که من می خواستم چند هفته دوری "
خواستم و نیاز داشتم که همه چیز به همون جایی که برام شروع شده بود برگرده می فهمی؟ به قبل از اینکه این 

 ".همه استرس داشته باشم که دیگه ذهنم کار نکنه

 :ایستاد و ادامه داد

حقیقت این تنها کاریه که برای  اومدن به سانفراسیسکو بهنرین کاری بود که تا حاال برای خودم انجام دادم و در"
خودم انجام دادم... توی تمام عمرم. من فقط نیاز داشتم به جای اینکه هر بار لپ تاپمو روشن می کنم و یا یک 

ایمیِل درخواست مصاحبه ی زنده دریافت می کنم دلم پر از آشوب و وحشت بشه، دوباره همون نویسنده ای 
 ".بشم که عاشق نوشتنه

 :د و قبل از اینکه کلبی بره دستشو گرفتجکسون ایستا

 "...ببین من می دونم شرایط بدی"

 "...نه، تو به حرفم گوش نمی دی، نمی فهمی"

پس کمکم کن بفهمم. تو با رفتنت نه فقط کارت بلکه همه چیزو رها کردی. تو یه مسئولیت هایی داری کلبی "
 "...و

 :از دست جکسون بیرون کشید و گفتکلبی در حالی که به شدت عصبانی شده بود دستشو 

 "صبر کن ببینم، داری شوخی می کنی؟"

مامانت تماس گرفت، می خواد خونه رو برای کریسمس آماده کنه ولی بدون تو نمی دونه چطور این کار رو "
ع بکنه و ِکنت نمی خواست بهت بگه ولی برای سومین بار ماشینشو مالونده و می خواد بدونه باید به بیمه اطال

بده یا تو هزینه هاشو میدی و نیاز به شکایت نیست؟ اوه و جانین و تریسی نگران عیدی هر سالشون هستند 
 ".ولی نمی خوان مستقیما از خودت بپرسن

نه، لعنتی داشت این کار رو اینجا هم انجام می داد! سعی داشت کاری کنه که کلبی به خاطر فرارش احساس 
 .گناه کنه

 ".گی می کنم. به همشون! برو خونه جکسونخودم بهشون رسید "

 :جکسون پرسید

و ما چی؟ رابطمونو هم می خوای بذاری کنار تا بعد بهش رسیدگی کنی؟ من قبال برات بیشتر از اینها مهم "
 ".بودم



 :کلبی انگشت اشاره اش رو به سمتش گرفت و گفت

گذشتمون اینطوری استفاده کنی؟ می خوای مایی وجود نداره، حتی اگه وجود داشت، چطور جرات می کنی از "
به یادم بیاری که چه حسی نسبت بهت داشتم شاید بتونی دوباره منو تبدیل به اون ختر شیرین، ساکت و بله 

گوی قبل کنی! همونی که به خاطر کارش تحت نظارت تو اینقدر هیجان زده بود که هر چی می گفتی انجام می 
سون تو حق دخالت توی زندگی خصوصیم و سخنرانی کردن برام در مورد داد. اون دیگه وجود نداره! جک

 "...مسئولیت هایی که دارم رو نداری. تموم اون امتیازها رو از دست دادی. بعد از اینکه

 :حرفشو قطع کرد و سرشو تکون داد

اتفاق ها ربطی به می دونی چیه؟ اصال مهم نیست. چون این مسئله اصال ربطی به تو نداره. هیچ کدوم از این "
 ".تو نداره

 ".کی گفته به من ربطی نداره؟ به خاطر اتفاقیه که بین من و تو افتاد"

 "اوه، منظورت از اتفاق اینه که با رفتارهات کاری می کردی که من فکر کنم تو هم منو دوست داری؟"

 ".تو یک حس یک طرفه به من داشتی. هر دومون می دونستیم فقط همینه"

 ".طور نبودنه، این"

 :جکسون آهی کشید و دستی روی صورتش کشید و گفت

ببین، باشه، آره، آره من می دونستم تو از من خوشت میاد و آره، گذاشتم زیادی این حست طول بکشه. فکر "
 ".می کردم به این حست برای نوشتن نیاز داری

  :کلبی با دهان باز بهش خیره شد

 "خوابیدی چی بود؟ و دلیلت برای اینکه سه ماه با من"

 :چهره جکسون کمی نرم شد

 ".شاید من هم برای مدتی یکم از تو خوشم میومد"

 ".بس کن"

 :کلبی چشمهاشو بست و ادامه داد

 ".تو فقط با من نمی خوابیدی"

اشتباه می کنی، من فقط با تو می خوابیدم تا وقتی که تو تصمیم گرفتی به یکم استراحت نیاز داری. می "
 ".یکم تنها باشی. ایده ی خودت بود کلبیخواستی 



آره، درست می گی ایده ی من بود. ولی من منظورم فقط چند روز بود جکسون، داشتم سعی می کردم کتابمو "
بنویسم و تو هم با درخواستهات دیونه ام کرده بودی. به یک استراحت نیاز داشتم. من خودمو چهار روز توی کار 

ترت تا بهت توضیح بدم چرا به بقیه هفته هم نیاز دارم که تو رو در حالیکه همکارتو غرق کردم و بعد اومدم دف
 ".روی میزت خم کرده بودی پیدا کردم که البته باید اضافه کنم که زاویه خوبی برای هیچ کدومتون نبود

 :جکسون یکی از دستهاشو بین موهاش فرو برد و گفت

 ".من و تو توی استراحت بودیم"

 ".شبیه یکی از شخصیت های سریال قدیمی 'دوستان' به نظر میای خدای من!"

 :سرشو تکون داد و ادامه داد

ببین، من و تو رو فراموش کن. سعی نکن با ایجاد حس گناه در من برم گردونی نیویورک. من همون وقتی که "
 ".گفتم برمیگردم

 .چرخید تا بره که به یک قفسه سینه ی محکم برخورد کرد

 !اسپنس

  :اسپنس نگهش داشت و نذاشت بیفته و در حالیکه نگاهش روی جکسون بود گفت

 "هی، حالت خوبه؟"

 ".خوبم"

 .خواست اسپنس رو دور بزنه ولی جکسون دوباره اسمشو صدا زد و اون به عقب برگشت

  :نگاه جکسون مشکوک بود، پرسید

 "این کیه؟"

 ".م حرف می زنیمسوار هواپیما شو و برگرد جکسون. وقتی برگشتم با ه"

 "کسیه که باهاش می خوای از من انتقام بگیری؟"

 :کلبی آرزو کرد چایش انقدر داغ نبود تا می تونست توی صورت از خود راضیش بپاشدش. گفت

 ".خداحافط جکسون"

 .و بیرون رفت

 ".کلبی، صبر کن"



کلبی برسه رو شنید. ولی وقتی کلبی صبر نکرد و صدای فحش دادن و لگدی که به صندلی سر راهش زد تا به 
 .نگهش نداشت به عقب نگاه کرد

 .اسپنس مثل یک َابَرقهرماِن عینکی سر راهش ایستاده بود

 :جکسون نگاهشو به کلبی دوخت و گفت

 "واقعا؟"

 :کلبی گفت

 ".اگه به کسی بگی کجام چند هفته به تعطیالتم اضافه می کنم"

 .بعد دست اسپنس رو گرفت و کشید

 .ای لحظه ای سرجاش موند. نگاهش هنوز توی نگاه جکسون قفل شده بوداسپنس بر

 .جکسون اول نگاهشو گرفت و باالخره اسپنس اجازه داد کلبی اونو با خودش بکشه

 .وقتی بیرون رسیدند، مردی که توی تختش تنها گذاشته بود به طرفش چرخید

 :کلبی گفت

 ".اینجا نه، هر جایی جز اینجا"

 

 فصل بیست و دوم

 عبضی::عوضی#

همونطور که به حیاِط ساختمونش برمی گشتند می تونست لرزش بدن کلبی رو حس کنه. چرخوندش تا رو 
 :بهش بایسته و گفت

 "جوابمو ندادی برای همین دوباره می پرسم. حالت خوبه؟"

یاط به سمت کلبی سر تکون داد و بعد به آرومی سرشو به نشونه ی نه تکون داد. لعنتی! دستشو گرفت و از ح
 .آسانسور بردش. از طبقه سوم رد شدند و بعد طبقه پنجم

 :کلبی به آرومی پرسید

 "پشت بوم؟"

 ".پشت بوم"



 .کلبی رو به محِل تماشای ستاره ها آورده بود

 :کلبی گفت

 ".االن هوا روشنه"

 ".می دونم"

 ".ممکنه بارون بباره"

 ".اینو هم می دونم"

  :و گفت کلبی رو نشوند و گوشیشو چک کرد

 ".ده ثانیه"

 .در کمتر از ده ثانیه دِر پشت بوم باز شد و ِکیِلب در حالیکه یک کیف قهوه ای بزرگ دستش بود ظاهر شد

 :کیلب گفت

هر چیزی که ذره ای به غذای آرامش دهنده شباهت داشته باشه رو آوردم. کار سختی نبود، ترودی تازه "
 ".یخچالتو پر کرده بود

 :به داخل کیف نگاه می کرد پرسید اسپنس در حالیکه

 "ماکارونی و پنیر چی؟"

آره، و نمی دونی چقدر دلم می خواست وانمود کنم این یکیو پیدا نکردم. می دونم صبحه ولی... خونگیه پسر! "
ته دیگ پنیری قهوه ای طالیی چرب و تازه بیکن هم بهش اضافه کرده. بیکن! این باعث می شه صبحانه به 

 ".حساب بیاد

 :اسپنس گفت

 ".ممنونم"

 .متوجه شد که ظرف هم براشون گذاشته

 ".خواهش می کنم"

 :نگاهی به کلبی که به طور غیرطبیعی بی حرکت ایستاده بود و به شهر خیره بود کرد و پرسید

 "حالش خوبه؟"

 ".خوب می شه"



 :کیلب سر تکون داد و اسپنس متوجه پلیور کریسمس خیلی مسخره ی کیلب شد

 "چیه؟این "

 :کیلب گفت

 ".سعی دارم توی حس و حال مناسب کریسمس قرار بگیرم"

 :اسپنس سرشو تکون داد

 ".پلیورهای کریسمس فقط مناسب کسایی هستند که عاجزانه از دیگران درخواست کمک دارند"

 :کیلب در کمال تعجِب اسپنس گفت

ه "پرنسس" پوشیده بود. راستی، عکسهاش ببین کی اینو داره می گه! کسی که دیشب یه پلیور صورتی با نوشت"
 ".هم هست! نگران نباش، هیچ کدوممون روی عکس ها َتِگت نکردیم، ولی عکس های خوبی شدند

وقتی رفت اسپنس کنار کلبی نشست. کیفو باز کرد و شروع به بیرون آوردن غذاها کرد. کلبی در سکوت نگاهش 
ماغش تکون خورد، انگار که بوی یه چیز فریبنده رو حس کرده کرد تا وقتی که اسپنس در همه چیزو باز کرد. د

 :باشه، پرسید

 "اون ماکارونی و پنیره؟"

 ".همراه با بیکن! امیدوارم مخالف خوردن غذاهای غیر صبحانه ای برای صبحانه نباشی"

 "!نه، بوی بیکن هم میاد، بیکن غذای صبحانه است. بیکن غذای همه وقته"

هم موافق بودند. ظرف رو به کلبی داد و در حالیکه اون در سکوت ماکارونی و پنیر می خورد  در این مورد کامال با
 .تماشاش کرد، خوشبختانه حالت چهره اش از خیلی خیلی خسته به کمی خسته تغییر کرد

 :باالخره کلبی پرسید

  "سعی داری با غذا حالمو خوب کنی؟"

 "تاثیر داشته؟"

  ".آره"

 :قب تکیه دادبعد آهی کشید و به ع

 ".ولی فقط به خاطر اینکه من در این مورد آدم سخت گیری نیستم "

 :با لحن شیطنت آمیزی پرسید



  "فقط در این مورد، ها؟"

 .دست کلبی رو بلند کرد و به سمت لبهاش برد و وقتی کلبی خنده اش گرفت، لبخند زد

 :کلبی گفت

 ".خوب با تو همه جوره راحتم "

 :اسپنس لبخند زد

 "اون مرد کی بود؟"

  ".مدیر بر نامه ام"

 :حدس زد

 ".و.... دوست پسر سابقت"

آره و از اونجایی که من فقط با گذاشتن چند تا یادداشت فرار کردم، یه جورایی نمی تونم به خاطر عصبانی "
 ".شدن و ردیابی کردنم سرزنشش کنم

 ".ی خواد بره و بیادتو بچه نیستی کلبی. تو یه زن بالغی که حق داره هر جا دلش م"

 ".من سرپرست خانواده ام هستم و اونها به من وابسته اند"

از لحاظ مالی بله. درک می کنم. ولی از نظر عاطفی؟ با اون همه توقعاتی که ازت دارند این دیگه خیلی زیاده "
 ".رویه

  :کلبی به چشمهاش نگاه کرد

خریده و پدربزرگش رو جلوی چشمش نگه داشته و  مردی داره این حرفو می زنه که برای مادرش یک خونه"
 "ازش مراقبت می کنه. بهم بگو ما دقیقا چه فرقی باهم داریم؟

مامان من همیشه کنارم بوده، همیشه. من عمال مجبور شدم به زور اونو از خونه ی کهنه اش بیرون بکشم و "
برای اون خرج کنم. هیچ وقت اینو  ببرمش توی خونه ای که براش خریده بودم، چون نمی خواست من پولمو

نمی خواد. دو سال پیش برای کریسمس چیزی بهش دادم که هیچ وقت نداشته، چیزی که همیشه می 
 ".خواست، یک سرمایه و پشتوانه ی بازنشستگی. و اون چیکار کرد؟ زدش به اسم من

 :سرشو تکون داد

یزی براش خریدم که می دونستم همیشه رویاش به خاطر همین سال گذشته سعی کردم زرنگ بازی دربیارم. چ"
 ".رو داشته، یک سفر رویایی به جزایر یونان



 "حتما نرفت؟"

 ".نه، تبدیل به پول نقدش کرد و به خیریه ی مورد عالقه من اهداش کرد"

 :کلبی بهش خیره شد و بعد خندید و گفت

 ".فکر می کنم از مامانت خوشم میاد"

ما منظور من اینه که اون بیشتر زندگیش رو توی فقر گذرونده. هیچ وقت اون هم از تو خوشش میاد. ا"
زندگیش براش آسون نبود ولی توی هیچ مقطعی از زندگیمون تمام مسئولیت های زندگیش رو روی دوش من 

ننداخت. من خواهر و برادر ندارم ولی با شناختی که از مادرم دارم مطمئنم هیچ وقت اجازه نمی داد 
 ".به عهده من باشه مسئولیتشون

 :کلبی چشمهاشو بست و زمزمه کرد

 ".من نمی خواستم تو رو درگیر خودم کنم"

 "!من لبهامو روی نقطه به نقطه ی بدِن زیبات گذاشتم و البته برعکس"

فقط با یادآوری این موضوع شیشه های عینکش رو بخار گرفت. کلبی سرخ شد و لب پایینش رو گاز گرفت و 
 :گفت

 "...دونی منظورم از لحاظ فیزیکی نبود. منظورممی "

 .و به پیشونیش ضربه ی آرومی زد

آره، می دونست. و اون هم از این موضوع مطمئن بود ولی وقتی موضوع کلبی بود مغزش همیشه کار نمی کرد. 
 .قلبش کار می کرد

 .و در هر صورت فکِر رفتن کلبی حس خیلی بدی بهش می داد

 :کلبی گفت

 ".می رسه مامانت واقعا زن قویهبه نظر "

 ".آره"

 :کلبی سرشو تکون داد

. مامان من اینطور نیست. تا جایی که یادم میاد همیشه نقش یک قربانی رو داشته و از این نقش لذت می بره"
من خیلی زود مسئوولیت ها رو به عهده گرفتم چون بهم احتیاج داشت و... خوب اون دیگه هیچ وقت دست از 

 "!اشتن به من برنداشت. از لحاظ عاطفی، مالی، روحینیاز د



مادرش که ِزمام زندگی رو به کلبی داده بود باید بهتر می دونست که اون برای قبول این مسئولیت ها خیلی 
کوچیکه اما کلبی این مسئولیت ها رو قبول کرد و در نتیجه بچگیش رو رها کرد. اسپنس داشت عمق احساس 

 :عنوان یک زن، یک دختر، یک خواهر و یک نویسنده درک می کرد، گفت مسئولیت کلبی رو به

 ".این وظیفه ی تو نیست"

می دونم، و باور کن هیچ وقت قصد نداشتم یک وابستگی دو طرفه رو ایجاد کنم. فقط می خواستم کمکشون "
 ".کنم

 "!این کار رو کردی، نه فقط به خانواده ات"

 "!منظورت جکسونه"

 :حالیکه سعی داشت بفهمه کلبی هنوز احساسی نسبت به این مرد داره پرسیداسپنس در 

 "بهت خیانت کرد؟"

 :کلبی نفسشو بیرون فوت کرد

من از رابطمون چیزی بیشتر از اون چه که واقعا بود برای خودم ساخته بودم. برای مدت طوالنی ازش خوشم "
 ".البته اینطور نبود میومد. دوستی و کار رو با عشق اشتباه گرفته بودم، که

 ".و حاال اون داره از اون دوستی و کار استفاده می کنه تا مجبورت کنه زودتر از اونکه می خوای برگردی"

 .کلبی شونه باال انداخت

 "...کلبی"

 :دست کلبی رو گرفت و ادامه داد

 ".اجازه نده اون بهت آسیب برسونه"

 :کلبی به نرمی خندید

 ".می کنمکم کم دارم این کارو "

 :اسپنس تایید کرد

 ".با قدم های کوچیک"

 .و همچنان دستشو توی دست نگه داشت

 .بعد از اینکه غذاشونو خوردند اسپنس کلبی رو بلند کرد



  :کلبی پرسید

 "کجا می ریم؟"

 ".لیسِتت"

 ".ما همه ی کارهای توی لیستمو انجام دادیم"

 .و بعد باالخره یک لبخند واقعی به اسپنس زد

 :و گفت س لبخندشو جواب داداسپن

 "این چیزیه که فراموش کردی توی لیستت بنویسی. به من اعتماد داری؟"

 .مطمئن نبود کلبی بهش اعتماد داره یا نه و نمی دونست چرا انقدر دلش می خواد بهش اعتماد داشته باشه

توی دستش گذاشت، حس می اما وقتی کلبی به دست دراز شده اش نگاه کرد و بعد سرشو تکون داد و دستشو 
 .کرد توی التاری برنده شده

 :رو وارد ترافیک می کرد کلبی پرسید chevy57 همونطور که اسپنس ماشین

 "کجا داریم می ریم؟"

  :اسپنس مرموزانه گفت

 ".بعدا می فهمی"

 .باااااشه! گوشیش زنگ خورد

 .اسپنس نگاهی بهش انداخت

  .کلبی آهی کشید و گوشیشو بیرون آورد

 ".از طرف ِکنته، می خواد بدونه چطور باید ماشین لباسشویی رو روشن کنه"

 ".دیر یاد گرفتن بهتر از هرگز یاد نگرفتنه"

 :کلبی جوابی تایپ کرد و گوشیشو کنار گذاشت و گفت

 ".امیدوارم لباس های سفید و رنگیو از هم جدا کرده باشه"

 ".دفعه دیگه تکرارش نمی کنهقانونش همینه! یک بار این اشتباهو انجام بده، "



اسپنس وارد خیابانی شد که مستقیم به باالی یک تپه می رفت. چیزی که کلبی تا حاال مثلش رو ندیده بود، 
حتی توی سانفرانسیسکو. توی یک پارکینگ بزرگ پارک کردند که تقریبا خالی بود و بعد وارد یک مسیر پیاده 

 .روی شدند

 !وددرست وسط شهر. شگفت انگیز ب

به اسپنس که با شلوار چند جیِب چروک و فیِت باسن زیبایش جلوش راه می رفت نگاه کرد. اسپنس گردنشو 
کج کرد و نگاه خیره ی پر شهوتش رو دید و بهش لبخند زد. یک کاله بیس بال رو برعکس روی سرش گذاشته 

 .بود و عینک طبی_آفتابِی خلبانیش تیره بود

 .خرخونی بود که تا حاال دیده بود سکسی ترین و جذاب ترین بچه

درجه ای روی تپه و همینطور صلیب سیمانِی سفیدی که آنجا قرار داشت  ۳۶۰در حالیکه مسحور منظره زیباِی 
  :شده بود پرسید

 "کجاییم؟"

 :اسپنس گفت

جاها کوه دیویدسون. بلندترین نقطه ی شهره که با ارتفاع نهصد و سی و هشت پایی در مقایسه با بقیه ی "
 ".خیلی بلند محسوب نمی شه ولی برای ما بلندترین نقطه است

 "و اون صلیب چیه؟"

 ".مردم توی عید پاک برای مراسِم دعای ساالنه میان اینجا و صلیبو چراغونی می کنند"

اسپنس کیف کهنه اشو که از توی ماشینش برداشته و روی شونه های پهنش انداخته و باال آورده بود باز کرد و 
 .یک هواپیمای بدون سرنشین کوچک و صفحه ی مخصوص کنترلش رو بیرون آورد

کمتر از دو دقیقه طول کشید تا هواپیما را به پرواز دربیاورد. تصویر مناظر روی آیَپدی که روی صفحه کنترل 
نصب شده بود پخش می شد. کلبی نمی دونست اول به چی نگاه کنه، به هواپیمایی که مثل یک عقاب توی 

هوا باال و پایین می رفت، به صفحه ای که تصاویر گیج کننده و زیبا رو به طور مستقیم بهشون نشون می داد و 
 .یا مردی که طوری کنترلش می کرد که انگار برای اینکار به دنیا اومده

ده و حرکت اسپنس در حالی که پاهاشو باز کرده بود تا در مقابل باد محکم بایسته روی صفحه ی آیَپد تمرکز کر
 .هواپیما رو از طریق دوربین نصب شده روش بررسی می کرد

 .و بعد کنترل رو به کلبی داد

 :کلبی گفت



 "..چی؟ نه"

سعی کرد عقب بره ولی اسپنس صفحه کنترل رو توی دستش گذاشت و اگر نمی گرفتش روی زمین می افتاد. و 
 .نمی تونست تصور کنه چقدر گرون می تونه باشهدر نتیجه هواپیمای بدون سرنشین هم سقوط می کرد و کلبی 

 "!اسپنِس عبضی"

 :اسپنس در حالیکه سرشو کمی عقب داده بود و نگاهش روی هواپیمای توی آسمون بود خیلی راحت گفت

 ".از االن تا پنج ثانیه دیگه باید سرعتشو بیشتر کنی"

 !اون دیونه بود

ان انحام بده ولی مغز من حداکثر دو تا کار رو می تونه انجام بده می دونم مغِز تو می تونه پنجاه تا کارو هم زم"
 ".و هر چیزی بیشتر از اون باعث می شه هنگ کنه

 .انگشت هاشو کنار سرش تکون داد تا نشون بده مغزش قاطی داره می کنه

 .اسپنس خندید

 :هواپیما به سرعت رو به پایین خم شد و باعث شد کلبی با وحشت هینی بکشه

 ".کن کمکم"

 .در واقع حس کرد پاهاش به خاطر استرس می لرزند به همین دلیل روی زانوهاش نشست

اسپنس پشت سرش خم شد، دستهاشو دورش حلقه کرد و روی دست های کلبی گذاشت. با مهارت کنترل رو 
طور  تکون داد و هواپیما رو به حالت عادی برگردوند. کلبی می تونست نفسهاشو پشت گردنش حس کنه و به
ناگهانی فکر کردن به هر چیز دیگه ای براش سخت شده بود. به طور غیرعادی از حضورش آگاه و به طور 

ناخودآگاه فلش بک هایی از آخرین باری که اون لبهاشو روی گردنش گذاشته بود به ذهنش هجوم آوردند و 
 ...همینطور جاهای دیگه ای که لبهاش رفته بودند

 !ت تکرار اون لحظات رو دارهبا خودش فکر کرد آیا وق

اسپنس در حالیکه لبهاش با گوش کلبی مماس بودند و هورمون های پر جوش و خروشش رو به غلیان در می 
 :آوردند بهش وعده داد

 "!بعدا.هر چیزی که بخوای"

رند. نزدیک بود کنترل از دستش بیفته ولی دستهای بزرگ و اطمینان بخشش اونجا بودند تا اونو محکم نگه دا
کمرش به قفسه سینه اسپنس تکیه داشت، بازوهاش دورش پیچیده شده بودند و دستهاش روی دستهاش قرار 



داشتند و پرواز رو هدایت می کردند. کلبی سعی کرد تمرکز کنه ولی اصال حواسش جمع نمی شد. بوی فوق 
 ...العاده ای داشت

  :اسپنس گفت

 ".تمرکز کن"

 ...ه چطور جلوی رون های اسپنس به پشت رون های خودش چسبیدهتمرکز کرده بود ولی روی اینک

  :اسپنس توی گوشش گفت

 ".دنیای اطرافو فراموش کن"

 :روی پا بلندش کرد و ادامه داد

 ".همه چیزو فراموش کن به جز این"

 دوست داشت اینکارو بکنه ولی اسپنس سرشو پایین آورده بود به خاطر همین فِک ِزبِر ته ریش دارش به
صورتش چسبیده بود و توی ذهنش غوغا به پا کرده بود. نفس هاش هنوز تند بودند اما نفس های اسپنس نه. 
اون داشت آروم و عادی نفس می کشید و همین باعث می شد دلش بخواد کاری کنه که صدای نفس های اون 

 ...هم تغییر کنه

 ".کلبی"

 "چیه؟"

 ".هواپیمای مورد عالقمو داغون کنیعزیزم تو به من خیره شدی و االنه که "

لعنتی، نگاهشو ازش گرفت و حس کرد که قفسه سینه ی اسپنس از خنده های خفه اش لرزید.خودشو مجبور 
 .کرد که ذهنشو آزاد کنه. صورتشو رو به آسمون چرخوند و ذهنشو وادار به تمرکز کرد

د مالیم و هوای سرد ایستاده بود و حضور اسپنس و فوق العاده ترین چیز ممکن رخ داد. در حالیکه در مقابل با
پشت سرش باعث شده بود حس کنه توانایی انجام هر کاری رو داره، هواپیما رو به پرواز در آورد. باال، پایین، 

 ...چپ و راست و

 ...هیجان انگیز ترین کاری بود که تا حاال انجام داده بود. البته به جز خود اسپنس

رو فرود آوردند روی جایی که مثل لبه ی دنیا بود نشستند و به شهر نگاه کردند. هر دو از  وقتی با هم هواپیما
 .بطری آبی که توی کوله پشتی اسپنس بود نوشیدند

  :اسپنس پرسید



 "باحال بود؟"

 "...بیشتر از اون که تصور می کردم ولی"

 :خنده ی ناراحتی کرد و نگاه کجی به اسپنس انداخت و ادامه داد

 ".دونی که وقتی ازت خواستم از کافی شاپ ببریم این چیزی نبود که توی ذهنم بود می"

اسپنس دستشو گرفت و به سمت لبهاش برد و از کف دستش گازی گرفت که باعث شد کلبی نفسشو حبس 
 :کنه. گفت

 ".شاید بعدش اون کارو انجام دادیم"

  :کلبی نفس بریده پرسید

 "شاید؟"

 :اسپنس دستشو فشرد

 "همیشه باید برنامه ها رو از قبل بدونی؟ تو"

 ".همیشه"

  :با لحنی مالیم در حالیکه به منظره ی رو به رو نگاه می کرد گفت

 ".خیلی خوب پس برنامه ام اینه که یه کم بیشتر بالک ذهنیتو از بین ببرم"

 :انتظار درون کلبی به غلیان در اومد

 "دقیقا قصد داری چطور این کارو بکنی؟"

اسپنس به چشم هاش نگاه کرد، اینقدر نگاهش سوزان بود که نفس کلبی رو بند آورد. بعد خم شد و لبهاشو 
روی گوشش گذاشت و برنامه اش رو با جزییاِت آروم، سکسی، شهوانی و اروتیکی براش گفت و کلبی رو با 

 .لرزشی که تقریبا خودش یک ارگاسم بود رها کرد

  :پرسید

 "این برات کافیه؟"

 .کلبی تنها کاری که تونست بکنه تکون دادن سرش بود

 :اسپنس بهش لبخند زد

 ".خوبه، بریم"



تا حاال توی زندگیش اینقدر سریع حرکت نکرده بود، طوری که باعث شد وقتی به سمت ماشین می رفت 
 .اسپنس خنده ی خفه و آرومی بکنه

 

 فصل بیست و سوم

 چون پشمالو#

گفت اگر کلبی هر گونه عالمتی دال بر تردید از خودش نشون بده از اونجا اسپنس در حالیکه به خودش می 
  .میره، اونو به آپارتمانش برد

 .فکر کرد به جای غرق کردن خودش دروِن بدن کلبی، میره طبقه ی باال و خودشو توی دفترش پنهان می کنه

دن هاشون بهم برخورد کردند و همونطور که کلبی سرشو توی کیفش فرو برده بود و دنبال کلیدش می گشت ب
 .کلبی از حرکت ایستاد، انگار سعی داشت حس بودِن اسپنس رو برای بعد به خاطر بسپاره

اسپنس همون بار اولی که کلبی رو خیس توی حوض دیده بود می دونست که باید خودشو ازش دور نگه داره و 
لی بیشتر از اونچه که اسپنس می تونست بهش چون کلبی لیاقت چیزی خی نباید اجازه بده وارد زندگیش بشه

بده رو داره. همینطور می دونست گذشتن از تنها چیزی که در تمام عمرش خوشحالش کرده براش غیرممکنه و 
 .نمی تونه به راحتی بزاره اون بره

 .و البته اینکه کسی تا این حد خوشحالش کرده بود خودش یک معجزه بود

دا کنه، وقتی اسپنس از پشِت سر دستشو دورش حلقه کرد ناله ای کرد. درو باز کرد، باالخره تونست کلیدهاشو پی
داخل شد و دست اسپنس رو گرفت و با خودش داخل کشوند و با پا درو بست. بعد اسپنس رو به دیوار تکیه 

ن داد که باعث شد اسپنس لبخند بزنه چون داشت دقیقا کاری رو که اسپنس دفعه ی قبل درست توی همی
 .مکان باهاش انجام داده بود تکرار می کرد

خدای بزرگ، وقتی کلبی اونطور نگاهش می کرد اون کامال از دست می رفت. کلبی دوستی و بدنش رو بهش 
 .پیشکش کرده بود

 .و اسپنس هر دو رو پذیرفته بود

ی بیشتر! قلبش رو می دلش می خواست هر دو رو نگه داره، البته چیزی بیشتر از اینها رو هم می خواست، خیل
 .خواست! درست همونطوری که قلب خودش حاال متعلق به کلبی بود

  :کلبی مقابل لبهاش زمزمه کرد

 "...در مورد برنامه ات"



 .روی انگشت های پاش ایستاده بود، دستهاش از روی شونه های اسپنس باال رفتند و بین موهاش لغزیدند

 "برنامه ام چی؟"

 .ول لغزیدن زیر پلیوِر سکسی که تمام صبح داشت دیونه اش می کرد بودنددستهای اسپنس هم مشغ

  :کلبی زمزمه کرد

 "همه اش حرف بود؟ یا قراره بهش عمل هم بکنی؟"

اسپنس به جای حرف زدن با نمایشش همراه شد. توی آغوشش بلندش کرد و در حالیکه کلبی دست و پاهاشو 
  :به گربه ی سیاه که روی بالش خوابیده بود گفتدورش حلقه کرده بود به طرف تختش رفت و 

 ".بهتره بری کنار گربه"

  :گربه با ناراحتی خرخری کرد اما از روی تخت پایین پرید. اسپنس گفت

 ".گربه ی خوب"

 .و کلبی رو روی تشک انداخت

. اینطور قبل از اینکه کلبی روی تشک جم بخوره اسپنس شلوارشو درآورد، روش خم شد و توی بغلش گرفتش
بغل کردنش حس خوبی داشت. اینطور نزدیک و پیچیده بهم توی بهشِت ساکِت آپارتماِن کلبی که هیچ کس 

 .دیگه ای وجود نداشت

 ".میو"

  :البته به جز گربه! اسپنس بهش گفت

 ".برو برای خودت بگرد. ما به یه کم حریم خصوصی نیاز داریم"

  :کلبی گفت

  ".درسته"

 .کشید تا گردن اسپنس رو گاز بگیرهو بعد خودشو باال 

 :اسپنس هینی کشید و کلبی از حرکت ایستاد و پرسید

 "درد داشت؟"

 "...گاِز تو نه، گربه"



گربه دوباره اومده بود روی تخت و روی باسن اسپنس نشسته بود و چنگش می زد، انگار داشت مافین درست 
 .می کرد

 :اسپنس ناله ای کرد

 "...پنجول هاش"

 .ا گربه رو بلند کنه و دوباره بذاردش روی زمینچرخید ت

 .کلبی خندید، دستهاش روی باسن اسپنس قرار گرفتند تا مالشش بدن، البته بدون پنجول کشیدن

  :پرسید

 "بهتر شد؟"

 ".خیلی"

کلبی رو بوسید و بعد روی تخت غلت زدند تا پوزیشن مناسب رو پیدا کنند. اسپنس به پشت قرار گرفت، از 
لبی که روش نشسته و موهاش مثل رشته های ابریشمی روی هردوشون ریخته اند خوشش میومد. دیدن ک

 .بوسه ای روی چونه اش زد بعد دستهاشو توی موهاش مشت کرد تا لبهاش دوباره به طرف خودش بیاره

پیچ و کلبی در حالیکه زبونشو روی لبهاش می کشید تا اسپنس رو تحریک کنه که وارد عمل بشه روی پاهاش 
تاب خورد، سعی داشت بهش نزدیک و نزدیک تر بشه. اسپنس خودشو باال کشید و پلیور کلبی رو از تنش خارج 

کرد و بندهای سوتینش رو از شونه هاش پایین کشید. همونطور که کاسه های سوتین پایین لغزیدند، نوک 
 .دهانش رو روی یکیشون قرار دادصورتی سینه هاش پیدا شد و جوری اسپنس رو تحریک کردند که بالفاصله 

کلبی با ناله ای سرشو عقب برد و نرم ترین و خیس ترین قسمت بدنش رو روی سفت ترین و بی قرارترین 
قسمت بدن اسپنس تکون داد، با اینکه اسپنس قصد داشت آروم پیش بره و اینقدر به بدنش عشق بورزه که 

 .باید منتظر دور دوم می موندکلبی دیگه نتونه تحمل کنه، اما حاال این کار 

با دستی که دور باسن کلبی حلقه کرده بود کشوندش زیر خودش و تکه پارچه ی ابریشمی کوچولویی که نقش 
شورت کلبی رو داشت پایین کشید و بعد خودش لخت شد. به خاطر کاندومی که از روز قبل توی جیبش داشت 

رد و دور بدن اسپنس حلقه کرد. اسپنس همونطور که درون خدا رو شکر کرد. کلبی دستهاشو به سمتش دراز ک
 .بدنش فرو می رفت حس کرد اینجا همون جایی که باید باشه

  :کلبی زمزمه کرد

 ".اسپنس"



نفس های پر لذتش با نفس های اسپنس ترکیب می شدند. کمرشو قوس داد و پنج تا از ناخون هاش رو توی 
نش فرو برده بود. وقتی پای بی قراری وسط بود دست گربه رو از پشت کمر اسپنس و پنج تای دیگه رو توی باس

 .می بست

اسپنس به آرومی و عمیق درونش حرکت می کرد همین باعث شد کلبی بین نفس نفس زدن هاش اسم 
اسپنس رو همراه با خواهش های نامفهومی زمزمه کنه و این اسپنس رو بیشتر تحریک کرد و قصدش برای آروم 

رو کامال به باد داد. کامال از تمام حرکات کلبی آگاه بود. کلبی طوری دور بدنش چنبره زده بود که انگار پیش رفتن 
اون لنگریه که جلوی شناور شدنش رو گرفته. دقیقا اون لحظه ای که صدای نفس هاش تغییر کرد و همینطور 

وند و همون طور که کلبی به محکم شدن عضالتش دور بدن خودش رو حس کرد. لبهاشو با لبهای خودش پوش
 .ارگاسم رسید صدای ناله اش رو بلعید و خودش هم ارضا شد

برای لحظه ای طوالنی پیچیده بهم موندند. سعی داشتند نفس نفس هاشون کنترل کنند. اسپنس می دونست 
خواست! که  که اجازه داده یکم محکم تر از همیشه روش بیفته، قطعا محکم تر از چیزی که قصد داشت و یا می

البته به نظر می رسید برای مغزش مهم نبود که اون چی می خواد. قلبش کنترلو به دست گرفته بود و برای 
 .مردی که به مغزش افتخار می کرد این یک اعتراف مفتضحانه به شکست بود

 .قت تکون بخورهکلبی راضی تر از هر وقت دیگه ای بود که به یاد می آورد و آرزو می کرد مجبور نباشه هیچ و

  :اسپنس توی گوشش زمزمه کرد

 "خوابت میاد؟"

 .که باعث شد کلبی به صدای گرفته از سکسش لبخند بزنه

  :اعتراف کرد

خسته ام، اما این حالت عادی ایه برای من. اینجا دارم عین برق و باد داستان می نویسم ولی هنوز بی خوابی "
 "وحشتناکی دارم. تو چی؟

 ".عین یه بچه می خوابمنه من معموال "

 :کلبی آهی کشید

از آدم هایی که به محض بستن چشم هاشون خوابشون می بره متنفرم. برای من سه ساعت طول می کشه با "
 ".حداقل پونصد تا پوزیشن مختلف و کلی نذر و نیاز برای خدایان

 .اش قطع شداسپنس خندید اما وقتی گوشیش جایی نزدیک شلوارش روی زمین ویبره رفت خنده 

 :کلبی با شیطنت گفت



 ".هی تو حداقل می دونی برادرت که ازت درخواست پول داره پشت خط نیست"

 ".درسته"

 .گوشیش دوباره زنگ خورد و باز هم اسپنس از جاش تکون نخورد

 :کلبی گفت

 ".شاید مربوط به کارت باشه"

 "...آره ولی من رئیسم پس"

 :کلبی خندید

 "نگاه بهش بندازی؟نیاز نیست حداقل یه "

 :اسپنس در حالیکه بهش نزدیک تر می شد گفت

امروز نمی خوام یه آدم بزرگ باشم، اصال نمی خوام آدم باشم. امروز می خوام مثل یه سگ باشم! روی زمین زیر "
 ".آفتاب دراز بکشم، تو هم فقط نوازشم کنی و بهم برسی و برام غذا بیاری

ی سینه اش کشید، وقتی نوک سینه اش در جواب حرکتش سفت و برجسته کلبی خندید و اسپنس انگشتشو رو
شد هوم آرومی از لذت کشید. روش خم شد و در حالیکه مثل آب نبات چوبی لیسش می زد کمر کلبی رو به 

 .بالش ها تکیه داد

 :کلبی نفس زد

 ".اسپنس"

مال عادت نکرده بود. به اینکه روزها نیاز سیری ناپذیرش برای اسپنس دیگه شوکه اش نمی کرد اما هنوز بهش کا
توی فکرش باشه و بهش نیاز داشته باشه. انگشت هاشو توی موهای اسپنس فرو برد و کشید تا وقتی اسپنس 

 :نگاهش کرد و گفت

 ".من نمی خوام مثل اون دختر باشم"

 "کدوم دختر؟"

 ".همونی که تو رو از رسیدن به کار و قول و قرارهات باز میداره"

 ".مشکل تو نیست این"

 :نوک سینه اش را بوسید و نشست و ادامه داد



 ".و اگه این باعث می شه حالت بهتر بشه باید بدونی که اینطور با تو بودن خیلی... انگیزه بخشه"

 .و لبخندی بهش زد

 :لبخندی که کلبی چاره ای به جز پاسخ دادن بهش نداشت. گفت

 "پس... بودِن من اینجا مانع کارت نیست؟"

 :کشوند روی پاش و آلت برجسته اش رو به نقطه حساسش مالوند اسپنس اونو

 ".بستگی به تعریفت از مانع داره"

 .کلبی لبخند زد، چون می دونست اسپنس ازش انتظار داره لبخند بزنه

 :اسپنس بهش اطمینان داد

 ".رکارممن می تونم همزمان چند کارو انجام بدم. می تونم توی یک دقیقه برمیگردم س"

 ".خوب تو استاد کارهای یک دقیقه ای هستی"

  :اسپنس با مالیمت گفت

 ".آخ! آوردن اسم یک مرد همراه با عبارت 'یک دقیقه ای' توی یک جمله چیزی نیست که دلش بخواد بشنوه"

 :کلبی لبخند زد

فکر می کنم که چطور با کاری که تنها وقتی که به تو و عبارت 'یک دقیقه' هم زمان فکر می کنم، وقتیه که به این "
 ".با زبونت باهام می کنی توی یک دقیقه منو به اوج می رسونی

 :اسپنس لبخند بدجنِس شیطونی زد و زمزمه کرد

 ".یه سری چیزهای دیگه هم بلدم"

 :و به سمت خودش کشوندش و غلت زد و زیرش خوابوندش و خودشو بین پاهاش قرار داد و گفت

 ".بذار نشونت بدم"

 ...اوه پسر

 

 

 



 فصل بیست و چهارم

 اوه خدای من#

کلبی با لمس دست اسپنس روی لگنش بیدار شد. نزدیک غروب بود، مطمئن نبود ساعت چنده اما تمام روز رو 
توی تختش گذرونده بودند. توی آغوش اسپنس گرم و راحت بود، پاهاشون بهم گره خورده بودند و پشتش به 

 .محو شدنی از پنجره به داخل می تابید و هاله ای از روشنایی توی اتاق ایجاد کرده بوداسپنس بود. نوِر در حال 

ولی این چیزی نبود که باعث شد لبخند بزنه. حس لب های اسپنس که داشت به نرمی روی شونه هاش می 
گشت باعث لبخندش شده بود. می تونست گرمای بدنش رو حس کنه. همونطور که تکون می خورد موهای 

 .روی سینه اش کمی پوست کلبی قلقلک می دادند. لحظه ای همونطور موند و لذت برد

چطور می تونست خودشو به طور کامل بدون هیچ کنترلی روی احساسش به مردی که به سختی می شناختش 
 .ببازه؟ این موضوع ذهنشو درگیر کرده بود

  :اسپنس با صدای خش داری گفت

 ".مبوی سوختن چیزی رو حس می کن"

 "دارم به این فکر می کنم که چرا حس می کنم خیلی وقته می شناسمت؟"

 ".چون همدیگه رو دوست داریم و چون هیچ انتظاری از همدیگه نداریم"

اسپنس به سمت خودش چرخوندش، دست هاش روی کمر کلبی پایین رفتند و باسنش رو توی دست گرفت، 
 .چشم هاش تیره و گرسنه بودند

  :کلبی پرسید

 "هیچی...؟"

 .بعد دستهاشو دور گردن اسپنس حلقه کرد و برای اسپنس بین پاهاش جا باز کرد

  :اسپنس مقابل لبهاش گفت

 ".خب شاید یه چیز"

 .و بعد شروع به شارژ کردن دوباره ی باطری های کلبی کرد

 .و بعد دوباره و دوباره این کارو تکرار کرد چون اسپنس توی همه چیز کامل بود

بعد ِال صبح خیلی زود وارد دفتر اسپنس شد ولی چون قهوه توی دستش بود اسپنس مزاحمتش رو روز 
 !بخشید.تا وقتی شروع به حرف زدن کرد



 "خوب اون مرِد دیروزی با کلبی که کت و شلوار گرونی تنش بود، کی بود؟"

 .اسپنس جرعه ای از قهوه اش رو نوشید و جوابی نداد

مورد اینکه چه خبره حدس هایی می زنند. ویال و پرو فکر می کنند شاید شریِک می دونی همه دارند در "
 ".جاسوِس کلبیه که سعی داره بفهمه تو پروژه هواپیمای بدون سرنشینت رو تا کجا پیش بردی

 .اسپنس ابروهاشو باال داد

ره از کلبی استفاده می کایلی فکر می کنه شاید یکی از برادرهاشه که توی یک شبکه ی خبری کار می کنه و دا"
 ".کنه تا ازت نقطه ضعف بگیره

 .اسپنس سرشو تکون داد و یه کم دیگه قهوه خورد

 ".ترودی و لوییز فکر می کنند کلبی چشمش دنبال پول های توئه"

  :اسپنس روی صندلیش به عقب تکیه داد و پرسید

 "چی فکر می کنی؟ و تو؟ تو"

ِص کار امروزش قرمز تند بود. کفش هاش پاشنه بلند و مشکی ال گوشه میزش نشست، کت و دامن مخصو
 .براق بودند

 ".من فکر می کنم... نمی دونم چی باید فکر کنم"

 :اسپنس خندید و گفت

 ".خوب برای هر چیزی یه اولین بار هست"

 :ال هم خندید

 "می دونم، درسته؟"

 :سرشو تکون داد و ادامه داد

 ".باشه. تو خیلی مراقب نیستی با این حال این می تونه یه حقه"

 "و تو از کجا اینو می دونی؟"

 ".چون دیروز در حالی تو رو دیدن که نزدیک بود به خاطر محافظت ازش با اون مرد درگیر بشی"

اسپنس تعجب نکرد. این ساختمون می تونست بدتر از منطقه ی 'ِمیِبری' با اون همه شایعات و خبرچینی که 
 .اف هم می شد، باشهشامل خیابون های اطر



 ".. شاید اون فقط واقعا منو دوست دارهشاید هیچ نقشه ای در کار نباشه"

 .ال آهی کشید

  :اسپنس پرسید

 "واقعا اینقدر سخته باور کنید که یک زِن باهوِش جذاِب شوخ طبع از من خوشش میاد؟"

  :ال صاف ایستاد و با ُبهت گفت

چیزهای دوست داشتنی درون تو هست. خیلی چیزها اسپنس! ولی قبول کن این حرفت عادالنه نیست. خیلی "
 ".سابقه ی وحشتناکی داری

هممون سوابق وحشتناکی داریم. همین چیزها هستند که به عشق واقعی منتهی میشن. چیزهایی که اجازه "
 "!میدن وقتی عشق واقعی پیداش می شه تشخیصش بدی. خودت باید اینو بهتر بدونی

 :ای بهش خیره شد و بعد با آهی حقیقت حرف هاش رو تایید کرد و گفت ال لحظه

 "!خیلی خوب، ولی الزمه بهم بگی که بعد از فقط دو هفته عاشقش نشدی"

اسپنس مکثی کرد. نمی خواست بهش دروغ بگه اما این چیزی نبود که بخواد قبل از حرف زدن با کلبی در 
 :موردش با ال حرف بزنه. گفت

 ".یشتر شهوته تا عشقاحتماال ب"

  :ال دوباره آه کشید. این یکی از روی آرامش خاطر بود و گفت

 ".خیلی خوب شهوت اشکالی نداره"

 ".ممنون از اینکه اجازه دادی"

 :ال چشم هاشو تو کاسه چرخوند

 "!تو کلی پول به من میدی تا ازت محافظت کنم"

تمون، برای انجام کارهای وقت گیری که تو می تونی از دست خبرنگارها، برای انجام دادن کارهای این ساخ"
 ".انجامشون بدی، نه برای دخالت توی زندگی عاشقانه ام ال

 "باز اون کلمه ی )ع( دار مطرح شد! خوب تو می دونی کلبی تمام مدت در حال یادداشت برداریه؟"

 ".آره"



ود. می گفت کلبی داشته صفحه ی سایتی تینا اون روزی توی کافی شاپ یه نگاه به صفحه لپ تاپش انداخته ب"
رو در مورد اینکه یک گودال رو چقدر باید عمیق حفر کنی تا جسدی که توش دفن می شه از شر عوامل محیطی 

 ".سالم بمونه نگاه می کرده

 .اسپنس سرشو تکون داد و لبخندشو پنهان کرد

 :ال ادامه داد

 "می دونم. دیوونگیه، نه؟"

 :د، متوجه لبخند اسپنس شد و گفتبعد چشمهاشو باریک کر

چیش خنده داره؟ خانم وینزلو شنیده بود که اون پای تلفن برای یه سرقت بزرگ برنامه ریزی می کرده. حتی "
 "!فین و شان هم نگرانت هستند و تو داری به این موضوع می خندی

  :اسپنس پرسید

 "در این مورد با آرچر یا جو حرف زدی؟"

گفت سرم به کار خودم باشه، که البته به هیچ وجه این کارو نمی کنم. سعی کردم با جو حرف نه... آرچر بهم "
 "!بزنم ولی اون عین طاعون از من دوری می کنه هرچند... لعنتی

  :در حالیکه به گوشیش نگاه می کرد گفت

 ".یه تماس از دست رفته از جو دارم"

 :اسپنس پیشنهاد داد

 ".باهاش تماس بگیر"

 "االن؟"

 ".آره"

  :ال گوشیشو بیرون آورد و دکمه ای رو فشار داد و گفت

 "...سالم، من"

 .مکثی کرد و گوش داد

 "آها، آرچر هم اینو می دونه...؟"

 :مکث دیگه ای کرد



 ".باشه... ممنون"

نس خیره تماسو قطع کرد و ایمیلشو باز کرد و چیزی رو باال و پایین کرد. دو دقیقه بعد سرشو باال آورد و به اسپ
 :شد و گفت

 "!تو می دونی"

 ".آره ولی اگه کمکت می کنه باید بگم تازه اون شب فهمیدم"

 :ال روی یک صندلی نشست و گفت

 "!آرچر هم می دونه"

اون رئیِس جوئه پس معلومه که می دونه. اون همه چیزو می دونه! وقتی تو جو رو مجبور کردی در مورد کلبی "
 "ه اتفاقی میفته؟تحقیق کنه، فکر می کردی چ

 :ال سرشو تکون داد

 ".اینو فکر نمی کردم، اما فکر می کنم خیلی هم سورپرایز نشدم"

 .البته خیلی راضی هم به نظر نمی رسید

 "احساس تاسف نداری، متاسف نیستی؟"

حدس هی این می تونست یکی از میلیون ها دلیلی باشه که کلبی مشکوک رفتار می کرد. من نمی تونستم اینو "
 ".بزنم، هر چند چیز خوبیه

  :بعد با بی میلی اعتراف کرد

 ".آدمو تحت تاثیر قرار میده"

  :اسپنس خندید

 "به شدت! وقتی اشتباه می کنی حتی نمی تونی بهش اعتراف کنی، نه؟"

  :ال آهی کشید

 "...تونستموقتی اشتباه می کنم می تونم بپذیرم... لعنتی، تو باید بهم می گفتی اون کیه. می "

  :اسپنس با مالیمت پرسید

 "باهاش مهربونتر باشی؟"

 :آهی کشید وگفت



 "...خوب آره، متاسفم ولی"

 ".معموال بعد از "متاسفم" اما نمیارن"

  :ال گفت

 ".خیلی خوب من اشتباه کردم و متاسفم"

  :اسپنس لبخند زد

 "واو، گفتنش درد داشت؟"

 :ال حرفشو ندیده گرفت و ادامه داد

ا... یه چیزی هست که در موردش اشتباه نکردم. اینکه می تونم ببینم داری عاشقش می شی. واقعا داری ام"
 "!عاشقش می شی اسپنس

 ".من عاشق نمی شم"

 :حالت چهره ال مهربون تر شد

 ".گوش کن اسپنس، من فکر می کنم اون هم داره عاشق تو می شه"

 ".من به اندازه ی تو خوش بین نیستم"

 :باعث شد ال بخنده. ال هر چیزی که بود خوش بینی جز خصوصیاتش نبود. پرسید این حرف

 "...مشکل اینجاست که... حاال می خوای چکار کنی؟تو همین االن هم به خاطر پروژه شرایط سختی داری و"

  :اسپنس گفت

 ".مهم نیست"

لیست مشکالتش قرار داشت نمی خواست در مورد پروژه هواپیمای بدون سرنشین که در حال حاضر در صدر 
  .حرف بزنه

 ".هیچ کدوم از این مسائل مهم نیست. اون کریسمس از اینجا میره و اینجوری همه چیز تموم می شه"

 :ال بهش خیره شد و به آرومی سرشو تکون داد و گفت

 ".تو نمی تونی واقعا این حرفو باور کنی. عشق اینقدر آسون نیست اسپنس"

 :داسپنس نفس عمیقی کشی



 ".آره خوب، عشق آدمو داغون می کنه"

 :ال سعی نکرد مخالفت کنه، تایید کرد

واقعا بهش مبتال بشی رفتن و پشت سر گذاشتنش خیلی  گاهی دقیقا همینطوره اما مساله اینجاست که وقتی"
 ".بدتره

 :اسپنس گفت

 ".کسی که قراره بره من نیستم"

  :ال گفت

 ".عالقه یک طرفه ی قوی باشهشاید بگذره، شاید... فقط یه "

  :اسپنس گفت

 ".سبِز تیره"

 .ال پلک زد

 "ها؟"

 ".چشم های کلبی سبِز شفاف نافذ هستند اما گاهی که ناراحت یا غمگینه بیشتر شبیه به یشمی هستند"

 :ال هنوز بهش خیره بود

 "!تو باالخره دیونه شدی"

 ".چشم های هیچ کدومتون چه رنگیه چه مدته که تو رو می شناسم؟ یا دیگرانو؟ و نمی دونم"

 .حتی رنگ چشم های کالریسا رو هم نمی دونست

اما رنگ چشم های کلبی رو می دونم. همینطور می دونم وقتی سعی داره لبخند نزنه لب پایینشو گاز می گیره. "
خانواده اش عشق غذایی که باعث آرامشش می شه ماکارونی و پنیره، بیشتر از اون چه که به فکر خودشه به 

می ورزه و اهمیت میده. می تونه به خودش و زندگی بخنده. لعنتی، می تونه کاری کنه که من هم به زندگی 
 ".بخندم و هر دومون می دونیم این خودش یه جور شاهکار واقعیه

  :ال هنوز بهش خیره بود، گفت

 ".کوچیک توجه کنی جالبه، هر زنی نمی تونه باعث بشه تو آروم بشی و به این چیزهای"

 :سرشو تکون داد



 ".فکر می کنم راهی ندارم جز اینکه این موضوعو ندیده بگیرم، یا حداقل سعی می کنم این کارو بکنم"

  :اسپنس پیشنهاد داد

واقعا سعیتو بکن، و حاال که دارم ازت درخواست می کنم یه چیز دیگه هم می خوام، اون اینجا تنهاست. نه "
 "اده ای. نمی شه تو و بقیه دخترها به یه چیزی دعوتش کنید؟دوستی، نه خانو

 "مثال چی؟"

 ".مثال شب های دخترونه ای که همتون دور هم جمع می شید و... نمی دونم، همون کارهایی که می کنید دیگه"

 :به نظر می رسید این حرف برای ال جالبه. گفت

 "کنیم؟فقط محض کنجکاوی می پرسم، فکر می کنی ما چکار می "

ببین، من فقط می دونم ماه گذشته تو، پرو، ویال، کایلی و هالی رفتین به یه کلوپ و روی استیج آواز خوندین "
بعد وقتی پلیس به خاطر یه سری معامالت مشکوک توی اتاق های پشتی کلوپ به اونجا حمله کرد همتون سر 

 ".ی آزادیتون وثیقه بذارناز ایستگاه پلیس در آوردین. آرچر، فین و جو مجبور شدن برا

 "می خوای کاری کنم دوست دخترت بازداشت بشه؟"

  :اسپنس گفت

نه، من واقعا واقعا نمی خوام کاری کنی که بازداشت بشه. می خوام اونو هم قاطی گروه دیونه اتون بکنید و "
 ".باهاش خوب باشین

 ".من به راحتی با دیگران خوب نمی شم"

 "!البته که نه"

 :ش انداخت که می دونست ال نمی تونه ردش کنه و ادامه دادنگاهی به

فقط سعیتو بکن. به خاطر من، باشه؟ اگه بقیه رو هم با خودت همراه کنی دیگه به نظر نمی رسه من مجبورت "
 "!کردم باهاش دوست بشی

 :ال نفسشو بیرون فوت کرد و از روی میز پایین پرید

 "!چه کارهایی که من برای تو می کنم"

وقتی اسپنس تنها شد کنار پنجره ایستاد و سعی کرد به افکارش انسجام ببخشه. خیلی خوب آره، اون بیشتر از 
اونچه که فکر می کرد یا قصدش رو داشت عاشق شده بود ولی چیزی که تا حاال به هیچکس از جمله خودش 

شون بده، هنوز مطمئن نبود بتونند این کار اعتراف نکرده بود. این بود که اگه کلبی به ادامه این رابطه عالقه ای ن



رو بکنند. می تونست عادت هاش رو تغییر بده؟ بهش اجازه بده همه جوره وارد زندگیش بشه؟ نمی دونست 
تمام این نگرانی ها ربطی به دلیل اینکه پدربزرگش به طور ناگهانی وسایلشو برداشته و خانواده اش رو ترک کرده 

 .بود داره یا نه

 مرد احساس پشیمونی می کرد یا نه؟اینکه پیرو 

 وسرشو تکون داد، فکر کردن به این چیزها فایده ای نداشت. با کلبی تماس گرفت، قبال بهش گفته بود که جو 
 .آرچر موضوع رو می دونند

 ".ال هم می دونه"

 :کلبی لحظه ای ساکت موند

 ".باشه"

 ".نگران نباش، اونها به کسی نمیگن"

  :کلبی گفت

 ".اونها دوستای توئن. اگه تو بهشون اعتماد داری من هم دارم"

دوستهاش! اون دوست های خودش رو داشت و کلبی دوست های خودش. حس می کرد به اندازه یک قاره از 
 .هم فاصله دارند

تر یک روز بعدازظهر کلبی داشت داستان می نوشت و صفحات زیادی نوشته بود که ال بهش پیام داد بره به دف
رگ توی طبقه دومش. و خوب... وقتی رسید اونجا پرو، ویال، کایلی، هالی و ال رو دید که داشتند یه چمدون بز

 .لباس رو زیر و رو می کردند

  :ال بهش گفت

 ".امشب قراره یه شب دخترونه داشته باشیم"

  :واقعا پاشنه بلند پوشیده بود گفتو یه جفت کفِش  14کایلی که یه ِهدَبند ُپر از َپر، لباس ِفَلِپرهای آزادی خواه

 ".وقتی به اندازه من کوتاهی تور کردن یه مرد برات سخت می شه"

  :کلبی با تردید پرسید

                                                           

.فلپرها )زنان آزادیخواه( یک گروه از زنان جوان غربی در دهه ی بیست بودند که دامن های کوتاه می پوشیدند و 14
موهاشونو کوتاه می کردند و موسیقی جاز گوش می دادند و مخالفتشون با ایده هایب که اون زمان در مورد رفتار مناسب 

 و قابل قبول وجود داشت به رخ می کشیدند.



 "ولی می تونی با این کفش ها راه بری؟"

 ".بعدا معلوم می شه"

  :هالی گفت

 ".می دونی، چیزهایی بدتر از کوتاه بودن هم هست"

  :کایلی گفت

بودن مزیت های فوق العاده ای داره. مثال وقتی یه مرد رو بغل می کنی و صدای ضربان قلبشو درسته، کوتاه "
 ".زیر گوشت حس می کنی، می فهمی اگه بهت آزاری رسوند خنجرو دقیقا کجا باید فرو کنی

  :ویال به کلبی گفت

 ".داره شوخی می کنه"

 !کایلی پشت سر ویال سرشو تکون داد. نه، اون شوخی نمی کرد

هالی که اصال از مردها خوشش نمی اومد، فقط لبخند دندون نمایی زد. ویال فقط سوتین و شورت تنش بود و 
 :داخل چمدون رو می گشت. گفت

 ".ِتم دهه ی بیست از چیزی که فکر می کردم سخت تره. کاله به من نمیاد"

یده بود. باالتنه اش لخت بود و داشت ِپرو یونیفورم کاپیتانیشو پوشیده بود یا حداقل شلوار و چکمه هاشو پوش
 :تلفنی با یک نفر حرف می زد. داشت می گفت

 ".نگران نباش، این دفعه قصد نداریم بازداشت بشیم"

 :کلبی مردد شد و پرسید

 "یعنی... دفعه قبل بازداشت شدین؟"

  :کایلی گفت

 ".آره ولی این خیلی به ندرت رخ میده"

 .و لباسی به طرف کلبی پرت کرد

  :رو گفتپ

 ".ما به هیچ وجه امشب نباید دوباره بازداشت بشیم. من صبح باید برم سرکار. عالوه بر این به فین قول دادم"

  :کایلی گفت



 ".ضدحال"

  :ال از کلبی پرسید

 "تو هم پایه ای؟"

ویراستارش. نمی دونست. توی نیویورک دوست های زیادی نداشت. جانین و تریسی. جکسون. آندریا هوارث 
 .وقتی سرش خیلی شلوغ می شد، بقیه رو فراموش می کرد

  :ویال پرسید

 "کلبی؟"

  :اعتراف کرد

 ".من هیچ وقت یه شب دخترونه نداشتم"

  :هالی پرسید

 "چرا؟ تو و دار و دسته ات خیلی سرتون شلوغه؟"

 .کردندهمه دست از کارهاشون کشیده بودند و با میزان مختلفی از کنجکاوی نگاهش می 

  :کلبی گفت

 ".این یکم خجالت آوره"

  :ال گفت

نمی تونه به اندازه وقتی که ما پرو رو بردیم ِاسپا و اون موقع َوکس کردن بیکینیش تمام ساختمونو رو سرش "
 ".گذاشت خجالت آور باشه

  :پرو گفت

 ".هی، کوچولوی من به شدت حساسه"

 :کلبی آهی کشید و گفت

 ".ای ندارم من در واقع دار و دسته"

 .همه با هم پلک زدند

  :ویال پرسید



 "تو هیچ دوستی نداری؟"

 "!دوست آن چنانی که بتونم باهاش تماس بگیرم که بریم بیرون و بازداشت بشیم نه"

  :پرو گفت

  "!فقط یه بار بوده"

 .و آهی کشید

 .ویال لبخند شیرینی به کلبی زد و دستشو فشرد

همین جا تغییر بدی. ال برنامه امشب رو چیده که تو هم جزئی ازش هستی  خوب می تونی اینو همین االن و"
 "پس تو هم االن دوست داری، ما! درسته بچه ها؟

همه مشتاقانه سر تکون دادند البته به جز ال. سر تکون دادن اون خیلی مشتاقانه نبود ولی کلبی حس کرد که 
 .همین تصمیم گرفت قبول کنهاون کال اهل حرکات پر شور و اشتیاق نیست به خاطر 

 

 فصل بیست و پنجم

 َلَکنتی::لعنتی#

همه از بین لباس های توی چمدان لباس پوشیدند. کلبی به اطراف نگاه کرد، به نظرش فوق العاده بودند. به 
تا  لباسی که ِال بهش داده بود نگاه کرد، یک پیراهن ریشه دار با یقه هالِتری، هدبند، رشته های مرواریِد بلند

  .ناف و جوراب بلند تا ران که لبه ی باالشون توری بود

 .خودشو نمی شناخت

جلوی یک کلوپ شبانه ی شیِک خصوصی توی یک منطقه ی خوب از یک اوِبر پیاده شدند و آماده ی شرکت 
 .توی "شب مرگ مرموز" بودند

 :ال گفت

 ".فقط امیدوارم من قاتل باشم نه مقتول. چون اصال بهم نمیاد"

جایی که کلبی می دونست هر شش تاشون مثل فاحشه های دهه ی پر جوش و خروش بیست لباس  تا
 .پوشیده بودند

 :هالی گفت

 ".من برام مهم نیست آدم بِد باشم"



 :لبخند زد و ادامه داد

 ".ال بهترین برنامه ها رو برای شب های دخترونه می چینه"

 :ال گفت

 ".البته که همین طوره"

مت بار رفتند. چند دقیقه بعد پرو به ردیف نوشیدنی های جلوشون نگاه کرد و قیافه اش در هم داخل کلوپ به س
 :شد و گفت

 ".فردا صبح سردرد می گیریم"

به هر کدوم کارتی که نقش و مسیر داستان و اطالعات الزم روش نوشته شده بود دادند. کلبی متوجه شد نقش 
قاطی بقیه می موند و بعد  ۹:۳۰تونست به کسی بگه. باید تا ساعت قربانی رو داره ولی بر اساس قوانین نمی 

"ناپدید می شد" اما در واقع می بردنش توی یکی از اتاق های پشتی، یه اتاق انتظار که می تونست نوشیدنی و 
چیزهای دیگه بخوره و نیم ساعِت بعدی بازی رو که مهمون ها سعی می کردند معمای قتل اونو حل کنند توی 

 .نیتورها نگاه کنهما

ال فورا همه را کشوند توی دستشویی و در رو قفل کرد و رفت باالی سینک روشویی. که با توجه به کفش های 
 :پاشنه سیزده سانتیش تحسین برانگیز بود و روی دوربین رو با دستمال توالت پوشوند و گفت

  ".خیلی خوب"

 :کارتی که بهش داده بودند بیرون آورد و گفت

 "یک محافظم، شماها چی؟من "

 .ویال، پرو، هالی و کایلی همه گفتند اون ها هم محافظ هستند، بعد چرخیدند سمت کلبی

 :کلبی گفت

 ".ما نباید نقشمونو بگیم"

 :ال گفت

می دونم ولی امکان نداره بذارم امشب به هر دلیلی یکیتون از جلو چشمم دور بشه به خاطر همین باید "
 ".مطمئن بشم در َامانیدنقشتونو بدونم تا 

 :پرو گفت

 ".و بازداشت نمی شیم"



 :کلبی آهی کشید

 ".من قربانی هستم"

 :ال گفت

 ".لعنتی! خیلی خوب می تونیم یه کاریش بکنیم. نقشتو با من عوض کن"

 "چرا؟"

 ".چون امکان نداره تحت نظارت من کسی تو رو بکشه"

 :قرارش داده، گفت کلبی به طرز عجیبی احساس کرد این حرف تحت تاثیر

 ".تو خیلی مهربونی"

 :ال گفت

 ".مهربونی چیه؟ اسپنس اخراجم می کنه و من کارمو دوست دارم"

 .خیلی خوب پس

 :ال کارتهاشون رو با هم عوض کرد و گفت

 ".یادتون بمونه. کنار هم می مونیم"

ر حالی که یه لبخند احمقانه روی به بار رفتند و چند تا نوشیدنی خوردند. در پایان دومین نوشیدنیشون ویال د
 :صورتش بود گفت

 ".عاشقتونم بچه ها"

 :و دست هاشو دور همه حلقه کرد. ادامه داد

 ".از اینکه با وجود اینکه همیشه بوی سِگ خیس میدم و مدفوع توی جیب هامه دوستم دارین، ممنونم"

 :هالی توی گوش کلبی زمزمه کرد

 ".قدرت تحمل الکلش پایینه"

 :گفتویال 

 ".هی...!! ولی حقیقت داره"

 :کایلی در حالیکه لیوانشو باال گرفته بود گفت



 ".من معموال بوی چوب میدم"

 :پرو گفت

 ".من گاهی بوی خلیج و ِپلیکان ها رو میدم"

 :ال گفت

 ".خوب من بوی فوق العاده ای میدم"

یه دور نوشیدنی دیگه برای همه خرید.  و قبل از اینکه به طرف ویال برگرده دستی برای مسئول بار تکون داد و
 :بعد ادامه داد

 "ما تا آخرش با هم می مونیم، درسته؟ از االن تا آخر دنیا؟"

 :کایلی، ویال، هالی و پرو کامال خارج از ریتم ولی با خلوص نیت تکرار کردند

 ".تا آخر دنیا با همیم"

 :کلبی حس کرد بغض گلوشو گرفت. گفت

 ".اها اینطور همدیگه رو دوست داریداین خیلی خوبه که شم"

 :ویال بهش یادآوری کرد

 ".و البته تورو"

کلبی در حالیکه کامال احساساتی شده بود و البته شاید یکم مست، همونطور که نوشیدنی دومش رو تموم می 
 :کرد گفت

 "واقعا؟ با اینکه فقط دو هفته و نیمه که منو می شناسید منو توی گروهتون راه می دید؟"

 ".بستگی داره که قراره ازش یه مساله بزرگ بسازی یا نه"

بغض توی گلوی کلبی بزرگ تر شد و حاال چشم هاش هم پر از اشک بودند. در حالیکه دستشو جلوی صورتش 
 :تکون می داد زمزمه کرد

 ".متاسفم، با اینکه خیلی از خونه دورم ولی تا همین لحظه متوجه نشده بودم که چقدر تنهام"

 ".وها"

 :کایلی دستشو دورش حلقه کرد و گفت

 ".ما امشب نمی ذاریم تنها باشی"



 :ویال گفت

البته، ما گروه خیلی خوبی هستیم. مثال اگه چیزی بین دندون های یکیمون مونده باشه بهش می گیم. و "
ن یه نقش هممون توی کیف هامون شکالت داریم برای روزهای مختلف پریودی همدیگه. بعالوه ما هر کدوممو

 ".داریم. من مامان گروهم. کایلی می تونه هر چیزی رو تعمیر کنه. هالی درمانگره و ال محافظه

 :کلبی گفت

 ".من چی هستم"

 :ال گفت

 ".خودت بگو"

 .نگاهشون بهم گره خورد و کلبی حس کرد این یه چالشه

 ".من توی داستان سرایی خوبم"

بره، هر چند با دیدن نگاه های دوستانه شون احساس گناه می فعال دلش نمی خواست از این حد بیشتر پیش 
 .کرد، البته همه به جز ال، از نگاه کردن به چشم های ال اجتناب می کرد

 :ال با حالت معناداری پرسید

 "همین؟"

 ".آره"

 :ال گفت

 ".ِهممم... من فکر نمی کنم اسپنس به یک... قصه گو نیاز داشته باشه"

 .و یه تیکه شکالت به ال دادویال کیفشو باز کرد 

 :ال آهی کشید و خوردش. بعد از چند ثانیه به کلبی نگاه کرد و بهش گفت

 ".متاسفم، این یه عادت قدیمیه که باید از آدم هایی که برام مهم هستند مراقبت کنم"

 :پرو گفت

 ".اسپنس دلش نمی خواد تو ازش محافظت کنی"

 :ال گفت



دلش نمی خواد بهت بگم که توی کارش به مشکل برخورده ولی من می گم چون  نه نمی خواد و مطمئنم اصال"
 ".واقعا به مشکل برخورده

 ".صبر کن"

 :کلبی سعی داشت منظورشو بفهمه ولی مشروب بهش اجازه نمی داد

 "منظورت چیه که به مشکل برخورده؟"

 ".اون تو این مدت نتونسته روی کارش تمرکز کنه"

 "از ِکی؟"

 .نگاه کرد ال فقط بهش

 :درسته، از وقتی اون اومده بود! گفت

 "!تازه دو هفته گذشته"

 :ال سر تکون داد

 ".این مدت زمانی بود که نباید هدر می داد"

کلبی نوشیدنیشو کنار گذاشت. حقیقت داشت؟ و اگر این طوره چرا اسپنس خودش بهش نگفته بود؟ اون 
 .می رفتجوری رفتار می کرد که انگار همه چیز خوب پیش 

 :ویال توی سکوت معذب کننده گفت

 "!می دونید به چی نیاز داریم؟ به یه نوشیدنی دیگه"

ده دقیقه بعد کلبی می تونست اعتراف کنه حق با ویال بوده، دیگه هیچ دردی حس نمی کرد. در حقیقت حتی 
 :نمی تونست انگشت های پاهاشو حس کنه. گفت

 "!ها؟"

 .هاش هنوز سرجاشون بودندو پایینو نگاه کرد، اما انگشت

 :کایلی پرسید

 "چی شده؟"

 ".یه لحظه فکر کردم انگشت های پامو از دست دادم"

 :کایلی لبخند دندون نمایی زد و گفت



 ".تو هم ظرفیت الکلت پایینه"

 :به ویال نگاه کرد و ادامه داد

 ".باید با اسپنس تماس بگیریم"

 :دستهاشو به هم کوبید و گفتپرو در حالیکه باال و پایین می پرید 

اوه، بذارید من این کار رو بکنم. من به اسپنس َمدیونم. می تونم کلبی رو بهش تحویل بدم و لطفشو جبران "
 ".کنم

کلبی در حالیکه کامال مطمئن بود باید با هر کسی که بخواد اونو به شخص دیگه ای تحویل بده مخالفت کنه 
 :گفت

 "!هی"

ش، بخش بزرگی از قلبش از فکر اینکه برای بقیه شب به اسپنس تحویلش بدن با بی هر چند بخشی از قلب
 .قراری لرزید

 :کایلی ازش پرسید

 "داری اینکه دلت می خواد بری خونه و باهاش سکس کنی رو انکار می کنی؟"

 :همه به کلبی خیره شده بودند و اونو توی مخمصه قرار دادند. با مستی زیاد گفت

، بعد همتون می فهمید ما داریم با هم می خوابیم. اگه بگم نه بعد همتون می خواید بدونید چرا اگه بگم آره"
 ".من باهاش نمی خوابم و بعد باز هم من باید اعتراف کنم که دارم باهاش می خوابم

 :ال پرسید

 "می دونی که داری با صدای بلند حرف می زنی، درسته؟"

 .بهم می زدند و پول رد و بدل می کردند ولی بقیه همه داشتند کف دستهاشونو

 :کایلی در حالیکه پول هایی که برنده شده بود رو می شمرد گفت

 ".من نمی گم اما فقط به خاطر اینکه ال شرط نبست"

 .کلبی به ال نگاه کرد

 :پرو گفت



نه که ما اون نمی خواست روی چیزی شرط ببنده که ممکنه به بهترین دوستش آسیب برسونه. به خاطر همی"
امشب اینجاییم. که مطمئن بشیم تو برای اسپنس مناسبی و مانع پیشرفتش نمی شی. و اگه اینطور باشه... 

 "!خوب نمی دونم چکار می کنیم

 :بعد با لحن دراماتیکی گفت

 ".شاید سرتو از دست بدی"

 :وقتی هیچ کس نخندید پرو چشمهاشو بست و زد روی پیشونیش و گفت

کلبی می گفتم اسپنس ازمون خواسته باهاش دوست بشیم یا اینکه ال ازمون خواسته به خاطر درسته نباید به "
 ".اسپنس امتحانش نکنیم

کلبی پلک زد و بعد بهشون خیره شد. از اینکه الکل فرآیند پردازش افکارش رو پر زحمت کرده بود و اونو به 
 .اندازه ی یک الک پشت کند کرده بود متنفر بود

 "ر کن... پس این یه شب دخترونه نبود... یه... آزمون بود؟یه لحظه صب"

 :پرو به خودش لرزید

 "...گوش کن... ما"

 ".نه"

 .کلبی ایستاد و کیفشو برداشت. لبه ی بار رو گرفت تا زمین نخوره

 "!َلَکنتی"

 :دست گرمی کمکش کرد سر پا بمونه

 ".وااو عزیزم مراقبت باش"

یک کوه بلند و از سر تا پا مثل دخترهای ِفَلِپر لباس پوشیده بود، فوق العاده به تینا، مسئول کافی شاپ بود. مثل 
 .نظر می رسید. تینا نگاهی به گروه متشنج انداخت و لبخندش از بین رفت

 "هی، چی شده؟"

 :ویال با صدایی پر از پشیمانی گفت

 "...کلبی، ما فقط می خواستیم مطمئن بشیم"

 :کلبی گفت



 ".اسپنس رو دارم، فهمیدمکه من لیاقت ..."

 .و واقعا به طرز عجیبی اینو می فهمید. ولی خجالت و ناراحتیشو از اینکه فریبش داده بودند از بین نبرد

 ".شما گذاشتین من فکر کنم دلتون می خواد باهاتون باشم"

 :ادامه داددر حالیکه احساس حماقت و... مستی می کرد، که ترکیب خیلی بدی بود، سرشو تکون داد و 

 ".و من به خاطرش خوشحال بودم و کلی در موردش حرف زدم و شما هم چیزی نگفتید"

 .حس می کرد بغض گلوشو گرفته. می دونست که باید همین االن از اونجا بره بیرون

 ".من باید برم"

 .درست همون موقع آالرم آتش سوزی به صدا در اومد و آب پاش های روی سقف شروع به کار کردند

 .و بعد چراغ ها خاموش شدند

همه جا پر از همهمه و آشوب شد. مردم جیغ می زدند و همدیگه رو صدا می زدند و به هم تنه می زدند. کلبی 
به طرف دیوار پرت شد و خودشو کنار دیوار جمع کرد. نمی خواست زیر دست و پا له بشه و بعد یهو نور یه چراغ 

 .و محکم کشید قوه پدیدار شد و دستی دستشو گرفت

 .سعی کرد سر جاش بمونه

 :یک نفر گفت

 ".یاال بیا"

 .صداشو شناخت

 !ال

 .یک نفر دیگه پشت سرش قرار گرفت

 :ویال با خوشحالی گفت

 ".نترس منم"

 :کایلی گفت

 ".منم اینجام"

 .البته نه با خوشحالی، به نظر می رسید تازه توی یه ماراتن دویده



 :ال با صدای محکمی صدا زد

 ".پرو، هالی، تینا"

 :تینا با صدای بلندی گفت

 ".ما اینجاییم"

همشون کامال خیس شده بودند و می لرزیدند. ال به طرف قسمت پشتی بار هدایتشون کرد. از کنار آشپزخونه 
 .گذشتند و از یک دِر کناری بیرون رفتند و وارد تاریکی شب شدند

 :کایلی گفت

 ".لعنتی"

 :پاهای جمع شده اش حلقه کرد و سرشو روی زانوهاش گذاشت و تکرار کردخم شد و دستهاشو دور 

 ".لعنتی، لعنتی، لعنتی"

 :ویال زمزمه کرد

 ".از تاریکی و جاهای بسته می ترسه"

 :کلبی جلوی کایلی روی زانوهاش نشست و گفت

 ".شکالت"

 .و ِبشکنی زد و کف دستشو جلوی ویال گرفت

 .توی دستش انداخت و کلبی به کایلی دادشویال یه تیکه شکالت، البته خیس، 

 :کایلی خوردش و سرشو تکون داد و گفت

 ".ممنونم"

 :و نفس هاش آروم شد

 "از کجا می دونستی شکالت کمکم می کنه؟"

 :کلبی گفت

 ".شکالت همه چیزو درست می کنه"



با نگاهش مقابله به مثل همه خندیدند به جز ال که یک نگاه متفکِر طوالنی به کلبی انداخت. کلبی سعی کرد 
کنه ولی یکم زیادی مست بود. به همین دلیل در نهایت چشم هاش چپ شد و باعث شد تعادلشو از دست بده 

 .و با باسن توی پیاده رو ولو شه

 :کایلی خندید و بغلش کرد

 ".بهترین درمان برای یه حمله عصبی دوستیه که ادای مست ها رو دربیاره و سر حالت بیاره"

 :ی گفتکلب

 "کی داره ادا در میاره؟"

 :موفق شد سر پا بایسته و تلو تلو خورد. لعنتی. دست به دیوار گرفت و ادامه داد

 ".شما تنها بازیگرهای اینجا هستید"

 :ویال به خودش لرزید

 "...کلبی"

 ".نه"

 :دیدش تار شده بودبه همشون اشاره کرد یا حداقل امیدوار بود این کار رو کرده باشه. گفتنش سخت بود چون 

 ".من دارم میرم"

 ".متاسفم خانم ولی شما جایی نمی رید"

 .صدای یکی از دو افسر پلیسی بود که معلوم نبود از کجا پیداشون شده

هیچ کس اینجا رو ترک نمی کنه تا وقتی ما بفهمیم کی سیستم آتش نشانی اضطراری رو فعال کرده. ممکنه یه "
 ".زیادی به ساختمون وارد شده که باعث می شه این یه جرم به حساب بیادشوخی بوده باشه ولی خسارت 

 :تینا بین دخترها و پلیس قرار گرفت و گفت

ما هیچ کار اشتباهی نکردیم. ما فقط مشتری هستیم و خوش شانس بودیم که بدون آسیب دیدن بیرون "
 ".اومدیم. و داریم از اینجا می ریم

 :ش روی باتومش بود و نگاهش به تینا گفتیکی از پلیس ها در حالیکه دست

 ".فعال نه"

 :ال گفت



 ".اوه لعنتی نه"

 .و کنار تینا ایستاد

 :تینا گفت

 ".بی خیال ال، ادامه نده"

 :ال با انگشت روی سینه پلیس زد

 "داری با دوست من نژادپرستانه رفتار می کنی؟"

 :پلیس دستبندش رو بیرون آورد

 "!بایستید. همتونخیلی خوب، رو به دیوار "

 :ال گفت

 ".گمشو بابا"

 .و اینطور بود که همشون سر از پشت ماشین گشت پلیس درآوردند

بعد از اون همشون اینقدر بازداشت بودند که تینا، ویال و هالی با تمام کسانی که توی سلول بودند دوست بشن. 
 .بود. اما ال با کسی دوست نمی شد پرو و کایلی بیشتر ساکت بودند ولی با این حال رفتارشون دوستانه

 .کلبی شوکه بود

به خودش گفت آروم باشه و این تجربه رو به عنوان یه تحقیق در نظر بگیره ولی نمی تونست. چون امشب ایده 
 .ی اونها نبود. فقط به خاطر اینکه اسپنس ازشون خواسته بود اونو دعوت کرده بودند

 .تیش گرفتهفقط با فکر کردن بهش حس کرد صورتش آ

 :ال گفت

 ".بسه، اینقدر فکر کردی دود از کله ات بلند شده"

 :کلبی گفت

 ".من با تو حرف نمی زنم"

خیلی خوب، من حرف می زنم. امشب وقتی دیدم تو اون شرایط تونستی گلیم خودتو از آب بیرون بکشی "
فهمیدم در موردت اشتباه کردم. تو محکم و باهوشی و به دیگران اهمیت میدی.ترکیب کم یابیه و من تحسینش 



ته. پس فقط می گم که فکر می می کنم. معذرت می خوام که رفتارم بد بود ولی قول نمیدم که دوباره اتفاق نیف
 ".کنم تو برای اسپنس مناسب هستی

کلبی سرشو تکون داد. مساله همین بود. اون برای اسپنس مناسب نبود. اول اینکه اون مانع کار کردنش می شد 
 :و دوم اینکه یک فاصله ی جغرافیایی بزرگ داشتند. با مالیمت گفت

 ".متو اشتباه می کنی. من مانع پیشرفتش می ش"

 .ال انقدر وجدان داشت که به خودش بلرزه

 :تینا گفت

 "!تو این حرفو بهش نزدی"

 :ال آهی کشید

 "نشنیدی ازش معذرت خواهی کردم؟"

 :کلبی گفت

 ".مهم نیست. ببین من می دونم تو دوست خوبی برای اسپنس هستی و ازت می خوام که مراقبش باشی"

 :ال پرسید

 "چرا؟ تو قراره کجا باشی؟"

 ".نیویورک"

 :تینا هینی کشید

 ".تو... می خوای ترکش کنی؟ تو نمی تونی تنهاش بذاری"

 ".من برمیگردم خونه"

 "...ولی... دفعه قبل هم اسپنس رو ترک کردن"

 .وقتی ال سقلمه ای بهش زد حرفشو قطع کرد

  .نگهباِن بیروِن در به ال اشاره کرد

 .ال نگاه معصومانه ای بهش انداخت

 .تینا نگاه کرد و اون هم با لبخند چشمکی زدنگهبان به 



 .نگهبان سرشو تکون داد ولی آروم شد

ال خواست چیزی به کلبی بگه ولی یک افسر پلیس وارد راهرو شد و بعد از چک کردن یک لیست اسمهاشونو 
  .صدا زد

 .با ضمانت آزاد شده بودند

 :پرو گفت

 ".خیلی زود این کار رو کردند"

 :ال غرغر کرد

 ".اندازه کافی سریع نبود. درست لحظه ای که توی کلوپ به دردسر افتادیم دکمه ی اضطراریمو فشار دادم به"

 :کلبی پرسید

 "دکمه ی اضطراری؟"

 :کایلی گفت

آرچر به شدت در مورد امنیت ال جدیه. ال یه دکمه اضطراری برای وقت هایی که مشکلی پیش میاد با خودش "
 ".ر هر طور شده پیداش می شهداره. وقتی فشارش میده آرچ

 :کلبی گفت

 ".یا واقعا رمانتیکه و یا واقعا پارانوئیده"

 :هالی به آرومی خندید

 ".کمی از هر دو"

از اداره پلیس خارج شدند. هوا سرد بود و بارون می بارید اما اونها هنوز به خاطر آب پاش ها کامال خیس 
 .بودند. پس فرقی براشون نداشت

 :کلبی گفت

 "!با اوِبر میرم، تنها من"

 :ویال گفت

 ".اوه عزیزم، خواهش می کنم اینطوری نباش"

 :پرو گفت



 ".ما واقعا قصد نداشتیم احساساتت رو جریحه دار کنیم. خواهش می کنم با ما بمون"

 ".تنها راحت ترم"

 :توی یک حرکِت نادر ال احساساتشو نشون داد و دست کلبی رو گرفت و گفت

 ".بدون ما بری نمی تونم بذارم"

 :کلبی گفت

 ".به نفع توئه که! دیگه مسئوولیتی به عهده ات نیست"

 "!اشتباه می کنی. من به اسپنس گفتم امشب ازت مراقبت می کنم.تمام شب"

 :کلبی گفت

 ".خوب من اعالم می کنم که هیچ مسئوولیتی به عهده ات نیست"

 .دیوار آجری برخورد کردو دستشو از دست ال بیرون کشید. بعد چرخید و به یه 

که قفسه سینه ی اسپنس از آب در اومد. فین، جو و آرچر دو طرفش ایستاده بودند و همشون به طور ظالمانه 
 .ای در حال تفریح به نظر می رسیدند

 .ال ساعتشو چک کرد

 :آرچر دستشو گرفت و به طرف خودش کشوندش و گفت

 ".لش کردیمیه مشکل کوچولو توی سایت پیش اومده بود. ح"

 :جو گفت

 ".اتهاماتتون رو هم برطرف کردیم. قابلتونو نداشت"

 :ال گفت

 ".ِهممم، در حقیقت این بار ما بی گناه بودیم"

 :جو لبخند دندون نمایی زد

 ".هر چی شما بگی"

 کلبی از اسپنس فاصله گرفت چون حتی با اینکه االن واقعا عصبانی بود اما به بدنش اعتماد نداشت که توی
 .آغوش اسپنس ذوب نشه



 .و احتماال هنوز مست بود چون سکندری خورد، اگه اسپنس نگرفته بودش روی باسنش سقوط می کرد

 :اسپنس به نرمی گفت

 ".گرفتمت"

 :بعد از باالی سرش به ال نگاه کرد و پرسید

 "چقدر مشروب بهش دادین؟"

 :کلبی گفت

 "...هی"

 :با انگشت به روی سینه اسپنس زد

 ".ول خودم هستممن مسئ"

 :اسپنس پرسید

 "جدی؟"

 .خم شد تا به چشم هاش نگاه کنه

 "اینها چندتاست؟"

 :کلبی پلک زد. تعداد انگشت ها انقدر زیاد بود که نمی تونست بشماردشون. اعتراض کرد

 ".این عادالنه نیست. تو پنج تا دست باال آوردی. من نمی تونم انقدر سریع بشمارم"

 .انداختاسپنس نگاهی به ال 

 :ال دستهاشو باال انداخت و گفت

 ".هی ما از کجا می دونستیم ظرفیت الکلش پایینه؟ فقط سه تا پیک خورد"

 "پیک ها چقدر بزرگ بودند؟"

 :کلبی سعی کرد چشمهاشو توی کاسه بچرخونه ولی سرش گیج رفت، گفت

 ".لعنتی"

 .و پیشونیشو روی سینه اسپنس گذاشت

 :و بوسیداسپنس بغلش کرد و روی سرش



 ".بریم. می برمت خونه"

باشه ولی فقط به خاطر اینکه نمی تونم پاهامو حس کنم. در ضمن با من حرف نزن. من خیلی از دستت "
 ".عصبانیم

 ".می تونی توی مسیر رفتن به خونه همه چیز رو در موردش بهم بگی"

 :کلبی می دونست داره باهاش شوخی می کنه، به خاطر همین گفت

گم. من اینقدر بیچاره نیستم که نیاز داشته باشم تو دوستهاتو مجبور کنی وانمود کنن دوست های جدی می "
 ".من هستند

کلبی حس کرد اسپنس نگاهش می کنه ولی اینکه نگاهش از سر عذاب وجدان بود و یا از سر تعجب نمی 
 .دونست

وار شه، کمربند کلبی رو براش بست. جهت اسپنس در ماشینو براش باز کرد. قبل از اینکه ماشینو دور بزنه و س
دریچه های بخاری رو روش تنظیم کرد و بعد فقط خودشون دو نفر بودن، تنها. کلبی روشن شدن موتور رو حس 

کرد. تاریک بود و موتور ماشین می غرید و همین براش کافی بود. احساس امنیت و راحتی می کرد. دو چیزی 
الزم به ذکر نیست که توی کل زندگیش هیچ وقت حس نکرده بود. که توی یک ساعت گذشته و البته 

 .چشمهاشو بست

 .به خودش قول داد فقط برای یک دقیقه... و این آخرین چیزی بود که به یاد می آورد 

 

 فصل بیست و ششم

 خدایاااا#

زیادی که به پشت  کلبی در حالی بیدار شد که حس می کرد یه نفر داره توی سرش َمته فرو می کنه. با وجود نور
پلک هاش می تابید می شد فهمید نزدیک ظهره. تمام توانشو جمع کرد تا تونست یکی از چشمهاشو کمی باز 

 .کنه و بعد ناله اش بلند شد

 .نور کمرنگ و ضعیف خورشید از پنجره وارد می شد. اما پنجره اتاق خودش نبود. توی تخت خودش هم نبود

 .ا سیندرتوی تخت اسپنس بود. همراه ب

 ".میو"

 گربه ی خواب آلود روی بالش کنارش نشسته بود



 :ساعت کناِر تخت اسپنس ساعت دوازده رو نشون می داد، نالید

 "چه خبره...؟"

ولی فورا حرفشو قطع کرد چون حتی یک زمزمه هم برای سر دردناکش بلند به نظر می رسید. توی تمام 
حاال ظهر بود. داشت به این حقیقت فکر می کرد که یهو خشکش زندگیش بیشتر از هشت صبح نخوابیده بود و 

  .زد و لبه ی پتو رو بلند کرد تا یک نگاه به خودش بندازه

 .جوراب های بلنِد تا رانش هنوز پاش بودند و... دیگه هیچی تنش نبود

 "!چه خبره...؟"

 ".اینو قبال گفتی"

بود و یکی از شونه های پهنشو به چهارچوب تکیه داده این حرفو اسپنس در حالیکه توی چهارچوب در ایستاده 
 .بود زد

 .لخت هم نبود

 :کلبی گفت

 "...تو"

اش در هم شد و دستهاش به طرف سرش رفتند تا روی شونه هاش نگهش دارند. ملحفه داشت پایین می چهره
 .لغزید که گرفتش و تا چونه اش باال کشیدش

بزنه. با صدای خش دار و جذاب صبحگاهیش که البته جذابیتی این حرکتش باعث شد اسپنس لبخند کوچیکی 
 :برای کلبی نداشت! گفت

 ".قبال دیدمت"

 :کلبی گفت

نه وقتی از دستت عصبانیم. یادم نمیاد به کسی اجازه دسترسی به همه ی قسمت های بدنمو داده باشم، "
 "!مخصوصا تو

گذاشت و کلبی با اینکه بهش چشم غره می رفت  اسپنس چند تا قرص آسپرین و یک لیوان آب روی میز پاتختی
 .با قدردانی خوردشون

 ".برو عقب"

 .وقتی اون اینقدر جذاب و سکسی بود به خودش اعتماد نداشت



 :اسپنس گفت

 ".قلدر شدی. خوشم میاد"

 ".تو یه مرد مریضی"

 :اسپنس بدون هیچ خجالتی گفت

 ".درسته"

 "سیندر چطور اومده اینجا؟"

 ".تمام شب تنهاش بذارم برای همین رفتم آوردمشنمی خواستم "

 .خیلی خوب، این کارش خیلی دوست داشتنی بود

 "و چرا من لختم؟"

گفتی لباس هات هنوز خیسن و به هر حال دوست داری توی تخت من لخت باشی و بعد یک شوی لخت "
 ".کامال عالی اجرا کردی که در حین اجرا فقط دو بار افتادی

 "؟من چیکار کردم"

 :اسپنس گفت

 ".آره، درخواست موسیقی کردی و در حالیکه من سعی داشتم ُمنَصِرِفت کنم بدون من به کارت ادامه دادی"

 :لبخندی زد و اضافه کرد

 ".و البته بدون موسیقی"

 ".گوساله ی مادر مردهیا "

 :اسپنس زد زیر خنده. روی تخت کنارش نشست و کشوندش توی بغلش و گفت

صت روی میز جلو مبلی رو خیلی دوست داشتم. دور تمام قطعات هواپیمای بدون سرنشین من مخصوصا رق"
 ".رقصیدی که البته راستش خیلی حرکت چشمگیری بود

 .کلبی صورتشو پوشوند و ناله ای کرد

 ".فکر می کنم سوتینت هنوز روی تلویزیون آویزونه"

 ".بسه دیگه، بیشتر از این برام نگو"



 :زده ی کلبی، لبخند اسپنس محو شد و جاشو به زمزمه ی پر تعجبی دادبا دیدن نگاه وحشت 

 "!یادت نمیاد"

 :کلبی غرولند کرد

 ".دلیل شماره ی پونصد و بیست و سه هزار و دوم برای اینکه دیگه هیچ وقت الکل نخورم"

 "چی یادته؟"

بشن. یادش می اومد که از دعوت از اسپنس فاصله گرفت تا فکر کنه، اجازه داد تصویرها توی سرش جا به جا 
شدن به یک شِب دخترونه هیجان زده شده بود. کلوِپ باحال، نوشیدنی و بازی رو هم یادش بود. و بعد آالرِم 

 ...آتش سوزی و آب پاش ها، بیرون رفتن

 :هینی کشید

 "!ما دستگیر شدیم"

 :اسپنس گفت

 ".کمک گرفت فقط برای پرسیدن چند تا سوال بردنتون. آرچر از آشناهاش"

 ".شما اومدین دنبالمون"

چشمهاشو باریک کرد تا بقیشو یادش بیاد. اسپنس از ال و بقیه خواسته بود باهاش دوست بشن. انگار که اون 
یه آدم دست و پا چلفتی بود. همچنین اجازه داده بود اون فکر کنه که اونها مایه ی الهام همدیگه هستند در 

 .کلبی کنارش بود نمی تونست کار کنه. خیلی از دستش عصبانی بودصورتی که در حقیقت وقتی 

 .عصبانی و خجالت زده

و برای اولین باری از وقتی که اومده بود سانفرانسیسکو دلش می خواست برگرده خونه. سرشو روی زانوهای خم 
 .شده اش گذاشت

نرم بود و گرمای تنش رو  تکون خوردِن اسپنس رو حس کرد. بعد چیزی روی سرش افتاد.تی شرت اسپنس!
  .داشت. دورش افتاد و با خودش عطر اسپنس رو آورد

 .عطر خوشمزه ای داشت

در حالیکه صداش در مجاورت زانوهاش خفه به گوش می رسید چشمهاشو محکم بست و همونطوری که 
 :اسپنس کمرشو نوازش می کرد پرسید

 "توی کارت مشکل داری؟"



 :اسپنس خیلی راحت گفت

 ".خیلی دهن لقه یه نفر"

 "اگه وقت نداشتی که با من بگذرونی چرا این کار رو کردی؟"

اسپنس به حرکت آروم باال و پایین رفتن دستش روی کمر کلبی همچنان ادامه داد. گرمای تنش داشت کلبی رو 
بود گرم می کرد، کلبی هم این کارشو دوست داشت و هم ازش متتفر بود چون وقتی دستش در تماس با بدنش 

 .نمی تونست از دستش عصبانی بمونه

 :اسپنس باالخره گفت

چون نمی تونستم جلوی خودمو بگیرم. فکر می کردم فقط کار برام مهمه ولی با تو همه چیز فرق داره. شاید "
 ".چون می دونستم رابطمون تاریخ انقضا داره

 :کلبی سرشو بلند کرد و به چشمهاش نگاه کرد و گفت

 "!کریسمسمون تاریخ انقضای تا"

 .چشم های اسپنس پر از احساساِت متناقضی بودند که می دونست توی صورت خودش هم هستند

 ".آره"

 :کلبی اعتراف کرد

 ".می فهمم"

خودش هم همین فکر رو می کرد. دقیقا همین فکر رو! اینکه این رابطه فقط برای چند هفته است و بعدش 
 .همه چیز تموم می شه

 ست حدس بزنه اسپنس می تونه اینقدر سریع دلشو ببازه؟چون چه کسی می تون

از اونجایی که تنها چیزی که تنش بود تی شرت اسپنس بود تمام تالششو کرد تا موقرانه در حالیکه ملحفه هم 
 .هنوز دورش بود از تخت پایین بیاد

 .در عوض کامال برعکِس موقرانه عمل کرد و با سر روی زمین پرت شد

 :کنارش خم شد و پرسید اسپنس بالفاصله

 "خوبی؟"

 ".خوبم. همه چیز خوبه، به جز غرورم"



و نشست. سعی کرد بلند بشه ولی پاش توی ملحفه گیر کرده بود که یعنی یا باید یه جنگ ِکششی راه می 
 .انداخت یا تسلیم می شد

بلند می شد تا به خوشبختانه تی شرت اسپنس انقدر بلند بود که تا وسط رونهاش می رسید. همون طور که 
 .سمت حمام برا تا حد زیادی روی باسن برهنه اش پایین کشوندش

 :اسپنس پرسید

 "کجا میری؟"

 ".خودمو یکم مرتب کنم تا برم و مزاحم کارت نباشم"

 "...کلبی"

اسپنس رو ندیده گرفت، چراغو روشن کرد و سعی کرد جلوی جیغ ناخودآگاهش از دیدن چهره ی خودش رو 
لطف پاک نکردن آرایشش شبیه یک راکون شده بود. یک راکون خسته. موهاش در طول شب بهم بگیره. به 

ریخته بودن و حاال شبیه به یک گلوله ی مو بودند که آدم بعد از شش ماه یا بیشتر جارو کردن از توی جارو 
 .برقیش بیرون میاره

 .بکشه وقتی فهمید اسپنس توی چهارچوب در ایستاده نزدیک بود دوباره جیغ

 :اسپنس گفت

 ".خوب... شرایط یکم بدتر هم شد"

کلبی نگاهش کرد که اشتباه خیلی بزرگی بود چون به لطف اون اسپنس تی شرت تنش نبود و شلوار جینش 
خیلی روی کمرش پایین اومده بود و به طور دوست داشتنی یکی از بهترین قسمت های بدنش رو در بر گرفته 

 :بود. پرسید

 "می تونه باشه؟چقدر بدتر "

 .از اینکه به خودش اعتراف کنه تا این حد نزدیک بودِن اسپنس بهش می تونه دهنشو آب بندازه امتناع کرد

تو به دوست هات رشوه دادی تا وانمود کنند دوست های من هستند و بعد ما تقریبا بازداشت شدیم و بعد از "
 ".اجرا کردم و زدم روی باسنتاون احتماال صحنه هایی از پنجاه سایه ی لعنتی رو 

لبخند کوچیکی روی لب های اسپنس نشست. وقتی کلبی به طور تصادفی فحش می داد، خوشش می اومد. 
 :عوضی! گفت

 ".من نه ولی گفتی من می تونم بزنم روی باسنت"



 :کلبی از توی آینه به چشمهاش نگاه کرد و گفت

 ".عمرا"

 .و باعث شد اسپنس بخنده

 :کلبی گفت

 ".ترین قسمتشو بهم بگوبد"

وقتی ما اومدیم دنبالتون، تو به همه ی آدم هایی که اون دور و بر بودند اعالم کردی که قصد داری از این "
 ".تجربه به عنوان موضوعی برای نوشتن کتاب بعدی 'تب طوفان' استفاده کنی

لی به هیچ وجه قصد نداشت به با ناباوری به اسپنس خیره شد چون یادش بود که به این موضوع فکر کرده و
 .زبونش بیاره

 ".من اینکار رو نکردم"

 .اسپنس فقط بهش خیره موند

 "...لکنتی"

 :این حرفش باعث شد اسپنس واقعا لبخند بزنه. بهش اطمینان داد

 "!بچه های گروه رازت رو نگه می دارند. این کاریه که دوست ها انجام میدن "

دوست های من نیستند و حاال که بحثش پیش اومد، باورم نمیشه ازشون  ببین حرف من هم همینه، اونها"
 ".خواستی وانمود کنند دوست های من هستند

 "...کلبی"

 ".نه، می دونی چیه؟ دلم نمی خواد در موردش حرفی بزنم"

 از کنارش رد شد و رفت دنبال لباس هاش که توی کل خونه پخش شده بودند، بگرده. پیراهن مدل ِفَلِپرش
نزدیک دِر ورودی بود. یکی از کفش های پاشنه بلندش اینجا و دیگری اونجا بود. و البته که سوتینش روی 

 .تلویزیون بزرگش آویزون بود

 ...شورتش هم نزدیک در ورودی بود

 :خدای بزرگ! نالید

 ".دیگه هیچ وقت مشروب نمی خورم"



 .لش کرداین بار وقتی وارد حموم شد درو توی صورت اسپنس بست و قف

پرتی یخچالشو می گشت. از کنار ظرف های غذا بدون اینکه  در حالیکه کلبی توی حمام بود اسپنس با حواس
 .چیزی جز نگاه پر از ناراحتی کلبی رو ببینه گذشت

 .نگاه دردآلودی که اون باعثش شده بود

یسا، زن هایی بودند که سعی به خاطر این موضوع از خودش متنفر بود.توی دو سال گذشته، بعد از رفتن کالر
 .کرده بودند حواسشو پرت کنند ولی هیچ کدوم موفق نشده بودند

کلبی از همون اول متفاوت بود. اون می فهمید داشتن موعد مقرر یا به بن بست خوردن چطوریه. اسپنس می 
ال میل توی دونست کلبی بدون شک ازش حمایت می کنه، تشویقش می کنه، باهاش همدردی می کنه و با کم

 .حاشیه منتظرش می مونه

 .تقصیر اون بود. مشکل اسپنس بود. اون نمی تونست کلبی رو توی حاشیه قرار بده

توی چند هفته ی گذشته هر بار که تمرکزشو از دست می داد به خودش اطمینان خاطر می داد که وقتی کلبی 
 .یشبره زندگی به حالت عادیش بر میگرده. برمیگرده به شرایط عال

 .به خودش دروغ می گفت

تا حاال هیچی براش مثل رابطه اش با کلبی نبود. و رفتنش به شدت براش دردناک بود. چون به رغم خودش 
 .عمیقا از لحاظ احساسی به کلبی وابسته شده بود

متاسفانه کلبی از لحاظ احساسی عمیقا به زندگیش توی نیویورک، خانواده اش و شغلش وابسته بود و توی 
 .زندگیش جایی برای اسپنس نداشت. اون اینو می دونست

 ...و البته این موضوع خواستنش رو تغییر نداده بود

می دونست که االن فقط داره به مشکالت خودش فکر می کنه. حقیقت این بود که این موضوع براش غیرقابل 
کنار بیاد، قصد داشت به تنها کاری  درک بود و از اونجایی که نمی دونست وقتی کلبی رفت چطور باید با شرایط

 .که می دونست چطور انجامش بده بچسبه

توی حماِم اسپنس، کلبی داشت سعی می کرد موهای لونه کالغیشو با انگشت شونه کنه که توی یک چِت 
 .گروهی به دام افتاد

 :کایلی

فقط به خاطر اینکه نویسنده ی کلبی خواهش می کنم بدون که ما واقعا تو رو جزئی از گروهمون می دونیم و نه 
 !سری داستان های محبوبم هستی



 :هالی

 .آره، تو یکی از مایی. با یا بدون اسپنس! و نه فقط به خاطر اینکه از سه هفته پیش بلیط فیلمتو خریدم

 :ویال

رو  ، کدوم باید صدات کنیم!؟ امیدوارم ما و اسپنسCE جدای از طرفدارت بودن، ولی اوه خدای من! کلبی یا
 .ببخشی

 :پرو

 .آره، شاید شب گذشته پیشنهاد اون بود ولی باید بدونی ما هممون قبول کردیم چون دوست داریم

 :کایلی

 حتی ال، مگه نه ال؟

 :ال

 !خوب، من بیشتر کفش های پاشنه بلندتو دوست دارم

 :ویال

 !ال

 :ال

 .خیلی خوب، کفش هات و خودتو دوست دارم

 :ال

 !دوست دارم. کاری نکن که از زدن این حرف پشیمون بشم و خوب، تو رو برای اسپنس

این بهترین چیزی بود که ال می تونست بگه و کلبی به خودش اجازه داد به خاطرش یکم احساساتی بشه. بعد 
 :دماغشو باال کشید و نگاه عبوسی توی آینه به خودش انداخت

 !محکم باش

 .رو از فر در می آورد 15داشت ِبیِگل هاوقتی چند دقیقه بعد از حمام بیرون اومد. اسپنس 

 :کلبی گفت
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 ".به شدت خانه دار به نظر میای. تحت تاثیر قرار گرفتم"

 ".تحت تاثیر قرار نگیر. این تنها چیزی بود که اینجا پیدا کردم تا به عنوان صبحانه برات درست کنم"

 :حس کرد به خاطر این کارش قلبش گرفت، گفت

 ".انه درست کنی اسپنس. من به اندازه ی کافی وقتتو گرفتمالزم نیست برای من صبح"

 "...کلبی"

 :کلبی چرخید و گوشیش که زنگ می خورد رو برداشت و گفت

 ".مامانمه"

 :و جواب داد

 "چی شده؟"

عزیزم جکسون باهات حرف نزد؟ داره دیر می شه و هیچ کس خونه رو تزیین نکرده و فکر می کنم باید خرید "
 ".درسته؟ رسمه، بیا خونه. دلمون برات تنگ شدههم بکنیم 

 :کلبی بین دو ابروشو فشرد

مامان دلتون برام تنگ شده چون من تمام کارهای تعطیالتو انجام میدم و در حقیقت من خیلی هم از "
 ".کریسمس خوشم نمیاد. شاید تا وقتی برگردم تو و پسرها بتونید سعی کنید رسم های جدیدی بسازید

 :پرسید

 "مثال چی؟"

 .نگران به نظر می رسید

 ".مثال کاری که شماها بتونید انجامش بدید"

 "خوب کنت داره براونی درست می کنه. شروع خوبیه درسته؟"

 !اوه خدایا

 ".مامان هر کاری می کنید فقط اون براونی ها رو نفروشید یا نخورید"

 "چرا؟"

 ".بهم اعتماد کن، باشه؟ بذار من باهاش حرف بزنم"



 :مزمه کردز

 "فکر می کنی داره ماری جوانا درست می کنه؟"

 .آره، این دقیقا همون چیزی بود که فکر می کرد. اون و ِادی یه تیم خطرناک تشکیل می دادند

 :مامانش گفت

 "...از دست این پسرها"

 .کلبی جلوی کوبیدن گوشیش به پیشونیش مقاومت کرد

 :مادرش گفت

 ".ممن نمی دونم باهاشون چکار کن"

 :کلبی پیشنهاد داد

 ".می تونی سعی کنی مادرشون باشی"

 ".تو خیلی بهتر این کار رو می کنی. عزیزم برگرد خونه. اوه اومد، گوشی دستت. کنت اینجاست"

 :کنت گفت

 ".هی"

 :کلبی گفت

 "هی به خودت، داری براونِی ماری جوانا درست می کنی؟"

 ".نمی دونم راجع به چی حرف می زنی"

 :دست از مقاومت برداشت و با گوشیش زد روی پیشونیش، گفتکلبی 

 ".خیلی خوب با دقت به حرف هام گوش کن. تو یه عوضی هستی"

 "!!هی"

بدترین قسمتش اینه که واقعا تقصیر خودت هم نیست. تقصیر مامان و منه. من این کار رو باهاتون کردم. ما "
رو بکنم، فهمیدی؟ خودتون باید شروع کنید کارهایی مثل لباس این کار رو کردیم! ولی دیگه نمی تونم این کار 

 ".شستن، خرید و مراقبت از خونه و خودتون رو انجام بدید

 :کنت پرسید



 ".چرا؟ تو این کارهارو بهتر انجام میدی"

 :دندونهاشو روی هم سایید

حاال تبدیل شدین به دو تا بچه  آره، خوب من اشتباه کردم. من نباید این کارها رو براتون انجام می دادم. چون"
سفیدپوسِت حق به جانب که فکر می کنند سقف آسمون باز شده و اونها پایین افتادند و هر کار بخوان می 

 ".تونند بکنن و این درست نیست. شما باید چیزی که می خواید رو خودتون به دست بیارید

 "رم؟و... با شستن لباس هام چیزی که می خوام رو به دست میا"

آره! حتما باید لباس هاتون رو خودتون بشورید و البته پودر لباسشویی رو هم خودتون باید بخرید! همینطور "
 ".باید برای خودتون آشپزی کنید

 "مثال براونی درست کنیم؟"

 "!نه"

 :کلبی سعی کرد آروم باشه

 ".گوشی رو بذار روی بلندگو که ِکرت هم بتونه صدامو بشنوه"

 :وقتی هر دو پشت خط بودندصبر کرد تا 

خوب گوش کنید، وقتی می گم برای خودتون آشپزی کنید منظورم درست کردن مواد یا گرفتن غذا از بیرون "
 ".نیست

 :کنت گفت

 "اوه پسر، چطوره ما هم از خونه فرار کنیم تا مثل تو خودمونو پیدا کنیم؟ می تونیم این کار رو بکنیم؟"

 "!نه"

 :گوش هاش بیرون می زنهحس می کرد دود از 

نمی تونید این کار رو بکنید. هر دوتون باید یه کاری پیدا کنید که بیشتر از پونزده ساعت در هفته باشه. حتی "
اگه بسته بندی موادغذایی باشه هم مهم نیست. برای پیدا کردن هدف توی زندگیتون به این کار نیاز دارید و 

چطور یه آدم مفید باشید وگرنه هر دوتون تبدیل می شید به بیکارهایی که با همین طور برای اینکه یاد بگیرید 
 ".دخترها بدرفتاری می کنند. و انگل های جامعه هستند

 



اسپنس در حالی که ابروهاش باال رفته بودند پیراشکیش رو می خورد و به دعوای اون با برادرهاش گوش می 
 .کرد و سعی می کرد لبخندشو پنهون کنه

 :و قلوهای ساکت پرسیداز د

 "شنیدین چی گفتم؟"

 :کنت گفت

 ".آره شنیدیم ولی باید بریم. پیتزامون رسید"

 :کلبی تماس رو قطع کرد و به گوشیش خیره شد و گفت

 ".من باید برم"

 .بیشتر داشت با خودش حرف می زد. به هر حال دیگه چیزی وجود نداشت که اینجا نگهش داره

 "ی؟یعنی می خوای زودتر بر "

 :کلبی چرخید و نگاهش کرد

 ".فکر می کنم این بهترین کاره"

 "...کلبی"

 ".ببین من باید زندگی تورو بهت برگردونم و واضحه که باید زندگی خودمو هم اصالح کنم"

اسپنس خواست دهنشو باز کنه و چیزی بگه ولی کلبی می دونست اگه اون حرف شیرین یا سکسی بزنه 
 :به همین خاطر خودش اول حرف زدمقاومتش از بین میره، 

ببین هر دومون می دونستیم این اجتناب ناپذیره، درسته؟ منظورم اینه که من در هر صورت چهار روز دیگه قرار "
 ".بود از اینجا برم

 :اسپنس گفت

 ".تو داری به خاطر اتفاقی که فکر می کنی دیشب رخ داده فرار می کنی. حداقل در این مورد صادق باش"

کلبی دست به سینه ایستاد. حالت تدافعی به خودش گرفت چون اون تا جایی که تونسته بود باهاش صادق 
 .بود

 .خیلی خوب شاید هم نبود



اما نمی دونست چطور بدون اینکه آسیب ببینه احساساتشو به اسپنس نشون بده. و به هر حال االن دیگه 
 :وقتشو هم نداشتند. گفت

 ".ع ندارهدیشب هیچ ربطی به موضو"

 "...مزخرفه. تو فکر می کنی من دوست هامو مجبور کردم باهات دوست بشند"

 "!این کار رو کردی"

 "!و حاال می خوای از اون بهونه به جای مشکل اصلی استفاده کنی و فرار کنی. دوباره"

 :کلبی به آرومی گفت

 ".این عادالنه نیست"

 :حرف اسپنس مثل تیری مستقیم به قلبش خورد بود

من می فهمم که وقتی تالش کردی به یک شب دخترونه دعوت بشم فقط سعی داشتی کمکم کنی. حتی می "
تونم اعتراف کنم که شاید به این کمک نیاز داشتم. ولی اسپنس من از اینکه توی این مدت تمرکزت رو به هم 

 ".زدم و مانع کارت شدم احساس خیلی بدی دارم. ای کاش بهم می گفتی

 :اسپنس به کلبی بود، گفت نگاه جدی

یادم نمیاد تا حاال گفته باشم با این قضیه مشکل دارم. در حقیقت تو توی تمام اصول و قواعدم به یه استثنا "
 ".تبدیل شدی

 :کلبی نمی دونست این حرف اسپنس چه معنی داره

طیالت بودم معنیش این من عمال بدون اجازه وارد زندگیت شدم. کارم خودخواهانه بود! فقط چون من توی تع"
 ".نبود که تو هم توی تعطیالتی

 :وقتی اسپنس خواست حرفی بزنه دستشو باال گرفت و ادامه داد

 ".تو خیلی لطف کردی که با من وقت گذروندی. و من دلم برات تنگ می شه"

 :با مالیمت اضافه کرد

 ".ولی من واقعا فکر می کنم وقتشه که برم"

 :اسپنس گفت

 "ره شروع به نوشتن کرده بودی. چرا می خوای مانع نوشتنت بشی؟ولی تو دوبا"



کلبی اینو نمی خواست. همه چیز اینقدر خوب بود که اون دیروز چند فصل داستان برای جکسون و آندریا 
 .ویراستارش فرستاده بود

 :اسپنس به نرمی گفت

 ".کلبی"

محکم فشار می داد که بندهای انگشتهاش نزدیکتر اومد و دستشو روی دست کلبی که لبه ی کانترو طوری 
سفید شده بودند، گذاشت چون دلش نمی خواست اسپنس رو ترک کنه و توی شرایطی که خیلی خوب داشت 

 .داستانشو می نوشت از اینجا بره و... در کل دلش نمی خواست بره

کنم ولی این مشکل منه نه تو!  نرو، اینطوری نرو. دلم نمی خواد دلیلش من باشم. آره من باید روی کارم تمرکز"
 ".من هم به یه تعطیالت کوتاه نیاز داشتم. به زودی بر میگردم به زندگی روتینم

 .کلبی سرشو تکون داد

 :اسپنس پرسید

 "اگه بگم من چیزی بیشتر از اونچه که داریم ازت انتظار ندارم تاثیری داره؟"

 .کلبی نگاه ناباوری بهش انداخت

 :اسپنس گفت

. من با تو چیزی فراتر از این رو می خوام و اگه کسی بهم می گفت توی سه هفته وب حق با توئهخیلی خ"
 ".ممکنه همچین اتفاقی بیفته بهش می گفتم زیادی از براونی های پدربزرگم خورده

 :کلبی زمزمه کرد

 ".این عادالنه نیست"

 :وقتی کلبی فقط شوکه بهش خیره شد گفت

بازی کنم. من سعی دارم نگهت دارم! نترس. تو خیلی واضح گفتی که این رابطه برات من سعی ندارم عادالنه "
یک رابطه ی طوالنی مدت نیست. به خاطر همین من هر طور بتونم سعی می کنم نگهت دارم. مثال به عنوان 

 ".دوست های راه دور که وقتی یکی ازمون بتونه سفر کنه مزایای خیلی خوبی براش داشته باشه

 :به سختی می تونست نفس بکشه، گفت کلبی

 ".دلم می خواد بدونی که این مدت چقدر برای من اهمیت و ارزش داره"

 :با قلبی پر تپش و پاهایی لرزان ادامه داد



دور شدن از زندگیم توی چند هفته گذشته خیلی چیزها رو برام روشن کرد. مثل اینکه چقدر از زندگیم رو ندیده "
 ".چیزهای ساده ای مثل یک دوست بودمگرفتم. من گرسنه ی 

 :چهره اسپنس در هم شد

 "...کلبی"

 :کلبی ادامه داد

 "...و محبت و "...

 :با بلند کردن سیندر و بغل کردنش لحظه ای به خودش وقت داد

 ".همینطور تماس فیزیکی. تو همه ی اینها رو بهم دادی و می خوام به خاطرش ازت تشکر کنم. از ته دلم"

 :سرشو تکون داد و گفتاسپنس 

 ".این کار رو نکن. چیزی که بین ماست برای تو خیلی خاصه که فقط به خاطر اینکه ترسیدی خرابش کنی"

 ".من نترسیدم"

 "!ترسیدی"

خیلی خوب حق با اسپنس بود و چون نمی خواست این ها آخرین کلماتی باشه که بینشون رد و بدل می شوند 
 :نگاه کنه و به نرمی گفت خودشو مجبور کرد به چشم هاش

من خودمو اینجا پیدا کردم و بخش بزرگی ازش به خاطر تو بود. من یه کم زیادی عاشق سانفرانسیسکو و "
 ".مردمش شدم

و بعد چون چشمهاش پر از اشک شدن و گلوش پر از بغض و دیگه نمی تونست حرف بزنه به اجبار از در خارج 
 .شد

 

 فصل بیست و هفتم

 تیلکنتی: لعن#

 .کلبی در حالی که سعی می کرد از تصمیمی که گرفته حس خوبی داشته باشه مشغول جمع کردن چمدونشو بود

 .سیندر هم وسط چمدونش نشسته بود. و موهاشو روی همه وسایلش پخش می کرد

 :از گربه پرسید



 "تو می فهمی درسته؟"

 ".میو"

گربه بهم فروخته. یه ساک راحت و گرم و نرم که می می دونی که قراره با من بیای، نه؟ ویال یه ساک حمل "
 ".تونی زیر صندلیم توی ساکت تا اون سر کشور چرت بزنی

یا امیدوار بود که سیندر تا اون سر کشور چرت بزنه. قرار بود برای هر دوشون یه ماجراجویی باشه. نمی تونست 
 .گربه رو بذاره و بره

 .ترک کردن بقیه به اندازه کافی بد بود

 !یا حداقل اون شخص خاص

وقتی گوشیش زنگ خورد از جا پرید. اسم جکسون روی صفحه گوشیش که روی میِز جلو مبلی تکون می خورد، 
 .چشمک می زد. داشت فکر می کرد جواب بده یا نه. در نهایت مودب بودنش پیروز شد و گوشی رو برداشت

 :جکسون پرسید

 "این یه شوخیه؟"

 "...امممم"

 :گوشش جدا کرد و بهش خیره شد گوشی رو از

 "چی؟"

 "صفحات داستانی که فرستادی. یه شوخیه درسته؟"

توپی از اضطراب تقریبا خفه اش کرد. و همین طور توپی از عصبانیت. برای اون صفحات خیلی زحمت کشیده 
 :بود

 "در مورد چی حرف می زنی؟"

 "از کی تا حاال رمان عاشقانه می نویسی؟"

ین شونه و گردنش گذاشت تا بتونه لپ تاپشو برداره و فایل داستانشو باز کنه. صفحاتو باال کلبی گوشیش رو ب
 .پایین کرد و نفس عمیِق لرزونی کشید

خجالت هم قاطی اضطراب و عصبانیتش شد که هیچ وقت ترکیب خوبی نبودند مخصوصا که حق با جکسون 
  .بود

 :زمزمه کرداون داشت یه رمان عاشقانه می نوشت. با خودش 



 ".اوه خدای من"

 :جکسون گفت

 "!منظورم اینه که آره، نوشته هات خوبن. حتی عالین ولی تو نویسنده داستان های تخیلی جوانان هستی"

 .کلبی چشمهاشو بست

 :جکسون گفت

 "تاثیر اون مرِد جدیده نه؟"

بودند اما... نوشتنشونو خیلی ولی کلبی هنوز توی بهت کاری بود که انجام داده بود. نوشته هاش متفاوت 
 :دوست داشت

 ".خیلی خوب آره، متفاوته ولی با این حال یک داستانه، می تونم هر دو رو با هم ِادغام کنم"

 .جکسون ساکت بود

 :کلبی گفت

 ".ببین من دارم میام خونه. وقتی رسیدم اونجا می تونیم در موردش حرف بزنیم"

 "ِکی؟"

 ".فردا"

. اون داشت از یکی از بهترین دوره های زندگیش دور می شد. دوست های جدیدش رو پروازش صبح زود بود
  .ترک می کرد. اسپنس رو ترک می کرد

 :، گفتحتی فکرش هم داغون کننده بود! می دونست یه کاری هست که قبل از رفتن باید انجامش بده

 ".اونجا می بینمت"

 .ال رو کوبیدو قطع کرد. بعد به طبقه ی دوم رفت و در دفتر 

 :ال در رو باز کرد و با تعجب نگاهش کرد، بعد گفت

 "...سالم، باز هم در مورد دیشب"

 ".مهم نیست"

 :ال گفت



 ".مهمه. می خوام مطمئن بشم که می فهمی هیچ کس قصد نداشت احساساتتو جریحه دار کنه"

 ".می دونم"

 "...و امیدوارم بدونی که ما"

 :چرخوند و ادامه داد مکثی کرد و چشمهاشو توی کاسه

 ".دوِست داریم، باشه؟با یا بدون کفش های پاشنه بلندت"...

 :کلبی خندید

 "گفتنش درد داشت؟"

 :ال آهی کشید

 ".نه اونقدر که فکر می کردم. ممنون که اومدی دیدنم"

 "...من نیومدم تو رو ببینم. من"

 :سری تکون داد

 "!حتی یه دونهاون هیچ تزییناتی توی خونه اش نداره ال. "

 "اسپنس؟"

 :کلبی گفت

 ".نه بابانوئل"

 :ال خندید و دستشو روی قلبش گذاشت

. اسپنس هیچ تزییناتی نداره چون اجازه نمیده ترودی خونه اشو خیلی به تیکه ها و طعنه هات افتخار می کنم"
 ".تزیین کنه

 "چرا؟"

 :ال شونه باال انداخت

ست. مثال فکر می کنه چون جز ِادی هیچ کدوم از اعضای خانواده اش دور و احتماال یه چیِز احمقانه ی مردونه ا"
برش نیستن حِق داشتن کریسمس رو نداره. که البته مزخرفه چون ما خانوادشیم و اون هیچ وقت چیزی رو به 

 ".ما ترجیح نمیده

 :کلبی پرسید



 "کنیم؟ وسایل تزیین اضافه داری؟ و چطور می تونیم به مدت کوتاهی دست به سرش"

 :ال گوشیشو برداشت و چیزی رو چک کرد

 ".اون و ِکیلب توی ِمرین ِهدلَندز هستند. احتماال برای تست کردن هواپیمای بدون سرنشین رفتن"

 :با یک نفر تماس گرفت و گفت

 ".به تزیینات کریسمس نیاز دارم، برای آپارتمان اسپنس. نه اون درخواست نداده کلبی می خواد"

 :به حرف های طرف گوش داد و خنده تلخی کردچند لحظه 

 ".من هم متوجه تلخی ماجرا شدم"

 :تماسو قطع کرد و گفت

 ".ویال داره یه سری وسایل برات میاره. توی آسانسور می بینیمش"

 :کلبی چرخید

 "و اون قسمت تلخی ماجرا چی بود؟"

ولی خودش همیشه جلوی خواسته های اسپنس همیشه به ما می گه کاری که دلمون می خواد رو انجام بدیم "
 "!دلش مقاومت کرده، تا حاال

 :کلبی سرشو تکون داد

نه، تو نمی فهمی. من فردا صبح از اینجا میرم. ولی تا وقتی ندونم اون خوبه و کریسمس رو جشن می گیره "
 ".نمی تونم برم

 :ال فقط نگاهش کرد

 "سیندر چی؟"

 ".اون با من میاد"

 "ولگرد رو با خودت می بری ولی مردت رو جا میذاری؟داری یه گربه ی "

 !!...قلب کلبی فشرده شد. مردش

 ".اون توی ساکی که خریدم جا نمی شه"

 :ال سرشو تکون داد



 ".شما دو تا هر دوتون لجبازین. باید عکس هاتونو بزنن توی دیکشنری"

 .کلبی دهنشو باز کرد و بعد بستش. هیچ دفاعی از خودش نداشت

وی آسانسور دیدشون و هر سه نفرشون آپارتمان اسپنس رو تزیین کردند. بعد از چهل و پنج دقیقه فین با ویال ت
 .ویال تماس گرفت و بهشون هشدار داد که اسپنس و ِکیِلب برگشتن و دارن میان اونجا

ن چند تا پیام ویال و ال چیزی در مورد اینکه نمی خوان توی این آتیش بسوزن گفتند و غیبشون زد. بعالوه کی
 .سکسی برای ویال فرستاده بود برای همین عجله داشت که برگرده خونه

کلبی اونجا موند و با عجله لباسشو با پیراهنی که توی اولین قرارش با اسپنس پوشیده بود و می دونست اون 
 .خیلی دوستش داره عوض کرد

ومشون دو تا هواپیمای بدون سرنشین توی اسپنس و کیلب کمتر از یک دقیقه بعد از در وارد شدند. هر کد
 .دستشون بود و ناراحت و عصبی به نظر می رسیدند

وسایلشونو زمین گذاشتند. نگاه اسپنس از روی کلبی که وسط اتاق نشیمنش که حاال همه جاش با چراغ های 
 .چشمک زِن سفید، حلقه گل و دارَوش تزیین شده بود ایستاده بود کنار نمی رفت

 .ی یکم زیاده روی کرده بودشاید کلب

یک درخت هم گوشه ای قرار داشت که توپ های رنگی از شاخه هاش آویزون بودند. نمی دونست ویال چطور 
 .انقدر سریع این همه چیز رو آماده کرده و اونقدر ازش ممنون بود که چیزی نپرسیده بود

 :اسپنس شگفت زده به نظر می رسید، پرسید

 "رسیده؟کی کریسمس به اینجا "

 :ِکیلب به طور واضحی متوجه تنش بینشون شد و به سمت در برگشت و گفت

 "...من"

 .با انگشت شصتش به سمت در اشاره کرد و بعد غیبش زد

اسپنس به چشم هاش نگاه کرد. چشم های خودش برای اولین بار از وقتی کلبی رو دیده بود گرفته بودند، 
 :گفت

 "!فکر کردم رفتی"

 ".صبحه پروازم فردا"

 :لبخند کوچکی بهش زد و ادامه داد



و همش به این فکر می کردم که اینجا چقدر تنها و خالی به نظر می رسه. تنها جای ساختمون بود که تزیینات "
 ".کریسمس نداشت

 :اسپنس لحظه ای بهش خیره موند و بعد نفسش رو بیرون داد

کنی. من درک می کنم. در مورد همه چیز و همه کس ببین تو به همه کمک می کنی و مشکالتشون رو حل می "
 ".احساس مسئولیت می کنی. اما من نیازی به کمکت ندارم کلبی

 ".می دونم"

 :اسپنس به دور و برشون اشاره کرد و گفت

 "!با این حال همه جا رو پر از چیزهای چشمک زن کردی"

  .هنوز نزدیکش نیومده بود

 .لمسش نکرده بود

 .صداش سرد بود

 .این قلب کلبی رو شکست و چشمهاش رو بست

 "!کلبی"

صداش آروم، سکسی و عالی بود. واقعا می تونست از اینجا بره؟ و حتی اگه می تونست این کار رو بکنه چطور 
می تونست فراموشش کنه؟ بغِض توی گلوش انقدر بزرگ شد که نتونست قورتش بده یا حرف بزنه. بغض 

 !احمق

 :روی شونه هاش حس کرد بعد دست های اسپنس رو

 ".عزیزم نگام کن"

 .چشمهاشو باز کرد و چشم های جدی و بدون تزلزل اسپنس رو دید

 :اسپنس گفت

 ".برای من هم آسون نیست. من توی خداحافظی کردن افتضاحم"

 .کلبی فقط تونست سرشو تکون بده ولی قدمی جلو رفت و صورتشو به گردن اسپنس فشرد

 :د و بازوهای گرمش محکم به دور کلبی حلقه شدند و گفتاسپنس نفسشو بیرون دا

 ".یه مشکلی داریم"



 "چی؟"

می خوام گوشی های هر دومون رو از پنجره بندازم بیرون و بعد هر دومونو توی اتاق خوابم حبس کنم. بهم بگو "
 "!نه، بگو به هیچ وجه نمی تونی این کارو بکنی

 .وی گودی گلوی اسپنس فشردکلبی به جای حرف زدن لب هاشو به نرمی ر

 ".عزیزم"

 ".دارم سعیمو می کنم"

 .'ولی این یک دروغ خیلی بزرگ بود. کلبی سعی نمی کرد بگه 'نه نمی شه

 :اسپنس هشدار داد

 ".این آخرین فرصته"

 :کلبی سرشو بلند کرد و به نگاه جدی اسپنس خیره شد و گفت

 ".حتی اگه آخرین بار باشهمن این رابطه رو می خوام. تو رو می خوام اسپنس "

 :اسپنس به آرومی با صدایی پر از پشیمانی گفت

 "!کلبی"

 .کلبی چشمهاشو محکم بست

احتماال اسپنس متوجه شد کلبی دلش نمی خواد حرف بزنه که دستشو گرفت و به آرومی برش گردوند توی 
 .بغلش و بهش وقِت زیادی داد تا نظرش عوض بشه

 .بشهکه البته قرار نبود عوض 

کلبی بوسیدش. بارها و بارها بوسیدش. بوسه ی خداحافظی چون می دونست قراره به زودی همه چیز تموم 
 .بشه. وقتی از اینجا می رفت دیگه نمی تونست بخوابه چون دلش براش تنگ می شد، خیلی زیاد

تمام بدن کلبی رو به نظر می رسید اسپنس هم همین حس رو داره که با تمام وجود می بوسیدش، دستهاش 
 .لمس می کردند

 "این لباسو برای من پوشیدی؟"

 ".نه، راستش یادم رفته بود چقدر دوستش داری"

 :اسپنس خندید



 ".دروغگو"

 :محکم تر به خودش فشردش و ادامه داد

 ".دلم برات تنگ می شه"

 .کلبی رو کشوند توی اتاق خوابش و بعد روی تخت انداختش

و با چشم هایی تیره از نیت پلیدش بهش خیره شد و چیز جدیدی از میان ناراحتی  اسپنس پایین تخت ایستاد
 .و اندوهش نمایان شد

 .انتظار و بی قراری

 .شهوت

 .البته کلبی قبال هم این دو چیز رو با اسپنس حس کرده بود ولی این بار چیز دیگه ای هم بود

 .محبت

 .یه محبت عمیق

 .ه ترجدید، ترسناک و... حتی تحریک کنند

 ".اسپنس"

 .انگشتشو به سمت اسپنس خم کرد

اسپنس با باال رفتن از روی بدنش و محکم بوسیدنش جوابشو داد. پر از خواستن لبهاشو تصاحب کرد. روش خم 
شد، دست هاش با خشونت روی بدن کلبی حرکت می کرد تا اینکه کلبی توی موجی از گرسنگی و نیاز غرق شد. 

 .نشون دادن تعهد و عالقه اش نکرد طوری که دیگه اهمیتی به

 .وقتی اسپنس گوشی کلبی رو از جیبش بیرون آورد، کلبی خندید

 .اسپنس گوشی خودش رو هم از جیبش بیرون آورد و هر دو رو باال گرفت تا کلبی ببینه و بعد غیبش زد

 .بیست ثانیه بعد برگشت

 :کلبی پرسید

 "از پنجره انداختیشون بیرون؟"

 ".هم نمی تونم بعد از افتادن از یه ساختمون پنج طبقه درستشون کنم. گذاشتمشون توی فریزرنه، حتی من "

 .کلبی خندید



اسپنس نخندید. کلبی می تونست تاثیری که روی اسپنس داره رو ببینه. و این به طرز فوق العاده ای بهش 
تونه بشینه اسپنس مچ پاشو احساس قدرت می داد. خواست بشینه تا به اسپنس برسه ولی قبل از اینکه ب

 .گرفت و کشید که باعث شد به پشت بیفته

خنده ی کلبی متوقف شد و شاید حتی همون طور که اسپنس روی بدنش باال می اومد ناله هم کرد. اسپنس 
همون طور که بهش خیره شده بود به آرومی دست های کلبی رو باال برد و زیر خودش به تشک چسبوندش و 

های خودش پوشوند. این یک بوسه ی خداحافظی ساده نبود، بلکه بوسه ای بود که می گفت  لبهاشو با لب
"قبل از اینکه کاری کنم که هیچ وقت فراموشم نکنی، نمیذارم بری." و بدن کلبی رو به بهترین نحو ممکن به لرزه 

 .درآورد

 :اسپنس زمزمه کرد

 ".درش بیار"

قدر باال آورد تا شورت توری مشکیش پیدا شد. بعد قبل از اینکه  پارچه لباس کلبی رو توی مشت گرفت و اون
کلبی بتونه کمکی بکنه خودش لختش کرد. که البته نمی شه گفت عجوالنه این کار رو کرد. در حقیقت وقت 

 .زیادی رو صرف بوسیدن، مکیدن و شعله ورتر کردن هر تیکه از بدنش که پدیدار می شد کرد

اشت کلبی بود که پیراهن اسپنس رو باال کشید و سعی داشت اونو هم به اندازه نه، تنها کسی که عجله د
خودش برهنه کنه. اسپنس روی زانوهاش نشست تا کمکش کنه و پیراهنشو در بیاره. دست های کلبی روی 

 .مسیر آشنای عضالت و پوست صافش به سمت پایین رفتند

 .ونست چطور باید ازش بگذره و برهاسپنس مثل سنگ سفت و خیلی جذاب بود. و کلبی نمی د

 ".کلبی"

 :کلبی اداشو در آورد و با صدای آرومی گفت

 ".درش بیار. همه رو در بیار"

اسپنس خنده ای کرد و کاری که خواسته بود رو انجام داد. بعد سرشو پایین آورد و در حالی که لیسش می زد و 
کارو کرد به خاطر همین وقتی به رونهاش رسید تک و خیلی با حوصله این  می مکیدش روی بدنش پایین رفت

 .تک سلول های بدن کلبی زنده  شده بودند و منتظر لحظه ای بودند که اون دهانشو روی بدنش قرار بده

وقتی باالخره این کار رو کرد کلبی ناله ی بلندی کرد، همونطور که زبون اسپنس جادوشو اجرا می کرد انگشت 
فرو برد. نمی تونست هیچ کاری بکنه جز اینکه با هر حرکت ماهرانه ای که اونو به هاشو بین موهای اسپنس 

مرز ارگاسم می رسوند و لحظه ای طوالنی اونجا نگهش می داشت تا اینکه به اوج برسوندش بلرزه و پیچ تاب 
 .بخوره و ناله کنه



اسپنس روی تنش باال اومد و یک در حالی که کلبی سعی داشت به یاد بیاره چطور از ریه هاش استفاده کنه، 
سری بوسه ی گرم و خیس روی شکم، قفسه سینه و بعد سینه هاش نشوند. و بعد باالخره صورتش مقابل 

 .صورت کلبی قرار گرفت

چشمهاش نافذ، تیره و پر از خواستن بودند. همونطور که کلفت و سخت وارد بدنش می شد و نفس هاش 
 :منقطع بودند گفت

 ".مونهمنو یادت می "

 :کلبی از این موضوع مطمئن بود. در حالیکه به نیمه ی یک ارگاسم دیگه رسیده بود قول داد

 ".تو رو یادم می مونه، همیشه"

و با این حرف باالخره چیزی که کلبی می خواست رو بهش داد و طوری شروع به ضربه زدن کرد که کلبی در 
های لرزونش اسمشو صدا زد و به ارگاسم رسید. کلبی می  حالیکه زیر تنش پیچ و تاب می خورد بین نفس نفس

دونست اون هم همزمان باهاش به ارگاسم رسیده و همون طور که سعی داشتند از مرز سکته ی مغزی پایین 
 .بیان، ضربان قلب اسپنس هم آروم شد

به خواب  همون طور که دست و پاهاشون توی هم گره خورده بود و یک هوای مشترک رو نفس می کشیدند
 .رفتند

کلبی وقتی دوباره چشمهاشو باز کرد نمی دونست چه مدت خوابیده بودن. تنها چیزی که یادش می اومد این 
بود که زیر مالفه ها همو بغل کرده بودند و صدای خودشو شنیده بود که سوالی که قصد نداشت بپرسه رو 

 :پرسیده بود

 "واقعا میای دیدنم؟"

 ".اگه تو بخوای، آره"

کلبی مدت زیادی بعد از اینکه اسپنس به خواب رفته بود به این موضوع فکر کرده بود. چون با وجود زندگی 
هاشون توی شهرهای جداگونه و سه هزار مایل فاصله نمی دونست چطور این کار امکان پذیره. واقعا نمی 

 .دونست. خیلی با احتیاط سرشو چرخوند و به ساعت نگاه کرد

 .چهار صبح بود

باید می رفت. اسپنس به پشت دراز کشیده بود و صورتش به سمت کلبی بود. تمام بدنش در آرامش و بی 
 .حرکت بود. قفسه ی سینه اش به آرومی باال و پایین می رفت

توی یه خواب عمیق بود. کلبی می تونست بفهمه که اون خسته است. از لحاظ ذهنی، جسمی و حتی از لحاظ 
 .احساسی



 :قول داد

 ".و رو یادم می مونهت"

 .و رفت

 

 فصل بیست و هشتم

 مادر ژنده#

وقتی اسپنس بیدار شد کلبی رفته بود. حتی قبل از اینکه چشمهاشو باز کنه اینو می دونست. از سکوت سرد اتاق 
مشخص بود. از نبود شادی توی قلبش مشخص بود. از حفره ی عمیقی که توی قلبش ایجاد شده بود مشخص 

 .بود

رفته بود و قرار بود همه چیز خوب بشه. قرار بود حالش خوب بشه. لعنتی، سه هفته پیش حالش خوب اون 
 .بود. درسته؟درسته

 :پس چرا حسش مثل وقتی بود که پنج سالش بود و پدربزرگش بهش گفته بود

 ".یبابانوئل وجود نداره بچه. هیچ کس چیزی که می خوای رو بهت نمیده. خودت باید به دستش بیار "

 .اسپنس نفسشو بیرون داد و به سقف خیره شد. چی می خواست؟ این بخش آسونش بود

اما اون کسی رو نمی خواست که بتونه تنهاش بذاره، یا کسی که مجبور باشه دنبالش بره. به اندازه ی کافی توی 
 .ی شدزندگیش این کارو کرده بود، نه خیلی ممنون! اون بر می گشت سر کارش و همه چیز درست م

 .مثل همیشه

کلبی توی آشپزخونه ی خونه شون که با اولین چک کالنش خریده بود، نشست. همه رو آورده بود اینجا تا بتونه 
 .مثل همیشه ازشون مراقبت کنه

 .ظهر بود

نه اشتباه شد. به وقت کالیفرنیا ظهر بود. اون االن توی نیویورک بود. اینجا ساعت سه بعد از ظهر بود و اون 
وابیده بود، هر چند خوشبختانه سیندر روی فرش جلوی سینک خوابیده بود چون دریچه گرما اونجا قرار نخ

 .داشت

خوشحال بود که گربه شاد به نظر می رسید. اما کلبی خودش نیاز داشت شادی رو پیدا کنه، اون خسته بود. 
 .نتونسته بود بخوابه، نه توی هواپیما و نه از وقتی رسیده بود



خبرهای خوب و بدی وجود داشت. خبر بد این بود که داشت برای اسپنس درد می کشید. درست طوری که ریه 
  .هاش برای هوا درد می کشیدند. قلبش برای اسپنس درد می کشید که البته خبر جدیدی نبود

همه اتفاق این خبر خوب این بود که خانواده اش خونه رو تزئین کرده بودند. آره، متوجه بود که توی این 
موضوع کوچیکیه ولی خوب اون باید اتفاق های خوب رو جشن می گرفت حتی اگه خیلی کوچیک باشند. 
برادرهاش جعبه های کریسمس رو از توی انبار بیرون آورده بودند و همه جارو تزئین کرده بودند. به سبک 

یوار به نرده ی پله ها آویزون باشند به د همیشگیه کلبی خونه رو تزئین نکرده بودند، جوراب ها به جای اینکه
 چسبیده شده بودند. درخت به جای جلوی پنجره یک گوشه قرار گرفته بود و چراغ ها... خدای بزرگ، چراغ ها!

از چراغ های بالکن بیرونی استفاده کرده بودند تا شکل تاج رو درست کنند و چراغ های باالی بخاری روی 
ز اشتباه بود و یه کم شبیه کریسمس کسایی که مواد زده بودند ولی... باعث شد درخت قرار داشتند. همه چی

 .کلبی لبخند بزنه

 :کنت همون طور که فقط با شورت و جوراب بین در ایستاده بود پرسید

 "نظرت چیه؟"

 :کلبی گفت

 ".ازش خوشم میاد چون خودتون تنهایی این کار رو کردید"

 .لباسشویی رفت و یک شلوار گرمکن از توی خشک کن بیرون آوردکنت لبخند زد و به سمت اتاق 

 .کلبی دهنشو باز کرد تا بهش غر بزنه چرا لباس رو از توی خشک کن در میاره می پوشه ولی بعد دهنشو بست

 .چون کنت لباس هاشو خودشو شسته بود

 .کنت برگشت توی آشپزخونه و به سمت فر رفت

 .بود بیرون آورد و روی اجاق گاز گذاشت 16یه به 'َکِسرول'خاموشش کرد و چیزی که به نظر شب

 :کلبی پرسید

 "اون چیه؟"

ناهار دیروقت و شام زود هنگام چون امروز نوبت منه آشپزی کنم! دیشب درستش کردم و فقط وقت درست "
 ".کردن یه چیز رو داشتم

 :کلبی بهش خیره شد
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 "خیلی خوب، تو کی هستی و با برادر من چکار کردی؟"

 :کنت لبخند زد و گفت

 ".می دونم منظورت چیه. حاال صبر کن تا مزه اش رو بچشی"

 :کلبی سعی کرد یه تیکه پنیر آب شده رو برداره و انگشتشو سوزوند

 ".مادر ژنده"

 :کنت خندید

می دونی که ما االن به سن قانونی رسیدیم درسته؟ و همه ی فحش ها و حرف های بد دنیا رو شنیدیم و "
 "استفاده می کنیم؟ ازشون

 "ازشون استفاده می کنید؟"

 ".همیشه. فقط پیش تو این کار رو نمی کنیم که مجبور نشیم جریمه بدیم"

به شیشه ی جریمه ی حرفهای زشِت روی کانِتر که پر از پول هایی بود که کلبی توش ریخته بود اشاره کرد و 
 :ادامه داد

 ".ا پول های داخلش می تونی به یه تعطیالت دیگه بریشاید وقتشه اونو بذاری کنار. احتماال ب"

 :کلبی آهی کشید

 ".من فقط می خواستم مطمئن بشم شما می دونید چی درسته و چی غلط"

 "!تو بهترین الگویی بودی که ما می تونستیم داشته باشیم. البته که ما درست رو از غلط تشخیص می دیم"

 :کلبی نگاهش کرد، کنت خندید و گفت

دونستن و انجام دادن دو تا چیز متفاوت هستند. یه سری چیزها هست که خودمون باید تجربشون  هی"
 ".کنیم

همون طور که هنوز لبخند روز لبش بود به سمت کلبی اومد، از روی صندلی بلندش کرد، بغلش کرد و به آرومی 
 :گفت

 "!تو برگشتی"

 ".بهتون گفتم که بر می گردم"



د و صورتشو به شونه اش فشرد، کلبی هم بغلش کرد، به خاطر اینکه کنت این طور حلقه دستشو محکم تر کر
 :بغلش کرده بود حس می کرد توپی از احساسات توی گلوش گیر کرده، زمزمه کرد

 ".شما انتظار نداشتید منو ببینید"

 .کنت همون طور که هنوز صورتشو پنهان نگه داشته بود سرشو تکون داد

لبش انقدر فشرده شده بود که به سختی می تونست نفس بکشه. کنت هم مثل اون با کلبی محکم فشردش، ق
 :موضوع تنها گذاشته شدن درگیر بود و کلبی با فرارش بهش آسیب رسونده بود. گفت

 ".دیگه هیچ وقت این طوری تنهاتون نمیذارم"

ی شه به هر چی می خواد برسه کنت خنده مالیمی کرد و سرشو باال آورد و لبخندی که کلبی می دونست باعث م
 :رو بهش زد و گفت

 ".حتی اگه واقعا این کارو می کردی، ما سزاوارش بودیم"

 :کلبی سر به سرش گذاشت

 ".شاید"

 :و بعد لبخندش محو شد

 ".ولی جدی می گم من از همون اول قصد داشتم برگردم کنت"

 :کنت با چشم هایی قدردان سرشو تکون داد و گفت

. البته نه به خاطر اینکه ِکرت آشپزیش افتضاحه. اوه راستی همین امروز برات  یه بسته رسیده. خوشحالم و.."
 ".گذاشته بودنش جلوی در

به بسته روی میز که کلبی حتی متوجه اش نشده بود اشاره کرد. یک نگاه به آدرس برگشت روی بسته که آدرس 
چوبی زیبا رو دید قلبش توی گلوش بود. داخل جعبه اسپنس بود باعث شد با عجله بازش کنه، وقتی یک جعبه 

پر از دفترچه یادداشت های کوچولو و استیکی نوت های رنگارنگ بود، بهشون خیره شد و بعد شروع به 
 .خندیدن کرد

 تا حاال هیچ مردی این همه هدیه بهش داده بود؟

 :کنت پرسید

 "اینا دیگه چیه؟"

 :گفت



 ".بتونم افکار یهوییمو روش بنویسمبرگه های یادداشت برای منه که "

 ".اووه"

 :سرشو تکون داد و اضافه کرد

 "!باید با این پسر ازدواج کنی"

 :کلبی با وجود گلوی گرفته به زحمت سرشو تکون داد و گفت

 ".نمی تونم. همه چیزو خراب کردم"

 :کنت پرسید

اشتباهمو فهمیدم. می دونم خیلی دیر به همون افتضاحی من؟ منظورم اینه که تو سر من داد زدی و من "
فهمیدیم ولی داریم سعی می کنیم عوض بشیم، اینو بهت قول میدم. می دونم فقط چند روز گذشته ولی مطمئن 
باش در موردش جدی هستیم. مطمئنم بیشتر از چند بار خراب کاری می کنیم ولی متوجه حرفهات شدیم کلبی و 

 ".ن قدر ساده استداریم تالشمونو می کنیم. گاهی همی

 :کلبی گفت

 ".این بار نه"

 :کنت گفت

چون اجازه میدی مسئولیت های اینجا جلوتو بگیرند. اجازه میدی ما جلوتو بگیریم. اگه واقعا سانفرانسیسکو "
 ".برات خوبه ما تمام تالشمونو می کنیم که دیگه مانعت نشیم

 :نفس کلبی بند اومد

 "واقعا؟"

 ".واقعا"

 :دیدکنت به نرمی خن

 "منظورم اینه که ممکنه هممون بیایم اونجا دنبالت ولی خوب خانواده یعنی همین دیگه، درسته؟"

 .بعد کلبی رو رها کرد و بهش لبخند زد

 :کلبی گفت

 ".درسته"



 :سرشو تکون داد و پرسید

 "چطوره که تو از من باهوش تری؟"

 .ریخت درست لحظه ای که ِکرت وارد اتاق شد کنت موهای کلبی رو بهم

 :به هم نگاه کردند، حالت چهره کرت گرفته بود. کلبی با مالیمت گفت

 ".سالم، از دیدنت خوشحالم. خوشحالم که اینجایی"

 :کرت گفت

 ".بهت که گفتم نمیرم"

 :کلبی گفت

کنیم من نباید بهتون می گفتم چکار کنید و چکار نکنید. ما توی این خانواده با هم برابریم. از هم مراقبت می "
 ".چون دوست داریم این کار رو بکنیم نه به خاطر اینکه مجبوریم

 :کرت پرسید

 "تو واقعا اینو باور داری؟"

 :کلبی گفت

 ".آره"

 .و به هر دوشون نگاه کرد، خیلی شبیه به هم و در عین حال متفاوت بودند

رفتم متاسف نیستم. بهش احتیاج متاسفم که اون جوری رفتم، بدون اینکه بهتون بگم مشکل چیه! ولی از اینکه "
 "...داشتم. من

حرفشو قطع کرد از فکر چیزهایی که توی سانفرانسیسکو به دست آورده بود بغض گلوشو گرفت. یک دنیا با 
 .اینجا فاصله داشت

 ".اونجا بهم خیلی خودش گذشت"

 ".می دونیم"

کلبی و اسپنس بود. جلوی ساختمون  کنت گوشیشو بیرون آورد، وارد گالریش شد و یکیشونو باز کرد... عکس
اسکله اقیانوس آرام. جایی که اون عکاس پاپاراتزی رو دیده بودند گرفته شده بود. کلبی با یه لبخند احمقانه 

روی صورتش به اسپنس خیره شده بود. می تونست عکس خجالت آوری باشه ولی اسپنس هم داشت به اون 
 !چیز دیگه برق می زدند، محبت شوخ طبعی و یه بالبخند می زد. چشمهاش 



مرِد جذاب، آروم، خونسرد و منطقی که احساساتشو به آسونی نشون نمی داد. داشت عمال به خاطر احساسی 
 .که به کلبی داشت می درخشید

و قلب کلبی ایستاد. فقط ایستاد. تا وقتی کنت سقلمه ای به کرت زد متوجه نشد گوشی کنت رو ازش گرفته و 
 .کردهعکس رو زوم 

 :کنت گفت

 ".دیدی؟ حق با من بود. اون واقعا این پسره رو دوست داره، خیلی زیاد"

 .و دستشو به سمت کرت دراز کرد

کرت آهی کشید و به سمت کشویی که یه بسته پول نقد توش نگه می داشتند رفت. این پول بیشتر برای 
لبی بسته رو پر می کرد. یا حداقل قبال این خریدهای فوری از سوپرمارکت یا انعام دادن به پیک ها بود و ک

طوری بود. کلبی متوجه شد که احتماال پول زیادی توی بسته براشون نذاشته و اصال به فکرش هم نرسیده بود 
 .این کارو بکنه

 :اما بسته االن پر بود. گفت

 "!بگید که بانک نزدین"

 :هر دو با هم گفتند

 ".اضافه کاری"

 .ون خیره شده بود، کرت یه بیست دالری بیرون آورد و کف دست کنت گذاشتو در حالی که کلبی بهش

 :کلبی با ناباوری پرسید

 "روی زندگی عاشقانه من شرط بندی کردین؟"

 :این حرفش با سکوت پر از حیرتی مواجه شد، هر دو با دهان باز بهش خیره شدند. باالخره کرت گفت

 ".من'! قبال هیچ وقت همچین حرفی نزده بودیواااو تو واقعا گفتی 'زندگی عاشقانه "

 :کلبی گفت

 "این حقیقت نداره، داره؟"

 .هر دو به آرومی سر تکون دادند و کلبی فهمید که حق با اونهاست

 :کنت گفت



 ".تنها چیزی که انجام میدی کاره! تو زندگی نمی کنی، حداقل نه برای خودت"

 :کلبی به نرمی گفت

 "می کنم هممون یه تغییراتی داشتیم و بزرگ شدیم، نه؟ همه چیز عوض می شه. فکر"

 :کنت لبخند زد و پرسید

 "دقیقا چه اتفاقی توی سانفرانسیسکو برات افتاده؟"

 ".اتفاق های زیادی"

در ورودی باز شد و جکسون در حالی که چند کیسه ی هدیه توی دستش بود وارد شد. احتماال هدایایی بودن 
  .ازش خواسته بود برای خانواده اش بفرستهکه قبال از طریق ایمیل 

جکسون انتظار نداشت کلبی رو ببینه. کلبی می تونست تعجب و به دنبالش چیز دیگه ای رو که هیچ وقت ازش 
 .ندیده بود رو توی چهره اش ببینه

 !تردید

 :جکسون گفت

 "!سالم، اومدی"

 :واقعا خوشحال به نظر می رسید. گفت

 "می تونیم حرف بزنیم؟"

 .برادرهاش آشپزخونه رو خالی کردند و اون و جکسون نشستند و از دو طرف میز به هم خیره شدند

 :کلبی گفت

 ".من از اینکه رفتم پشیمون نیستم و به خاطر تو هم برنگشتم"

 "...می دونم. کلبی"

 "...ردم. وولی اتفاقی که بینمون افتاد تقصیر من بود. من هیچ وقت نباید کار رو با تفریح قاطی می ک"

 :جکسون به آرومی گفت

 ".نه، تقصیر منه. من نباید این کار رو می کردم"

 :کلبی سر تکون داد، از اینکه قرار بود در این مورد ُمِتمدانه حرف بزنند خیالش راحت شد گفت



خواستم ممنونم اما این شغل منه و من زیادی به تو در مورد کنترل کردنش آزادی دادم چون تنها چیزی که می "
این بود که بنویسم. تنبلی از من بود و نباید این کارو می کردم. همین طور نباید تو رو مسئول زندگی شخصیم 
می کردم. این هم تقصیر خودم بود. اما من یک نویسنده ام جکسون، نه یه سخنگوی عمومی، نه یه ِسلبریتی. 

 ".می خوام اینو بفهمی

 :تشو باال گرفت و ادامه دادجکسون خواست چیزی بگه اما کلبی دس

می دونم کتاب هام به چی تبدیل شدند و دنیامون چه شکلیه اما برای من این طور نیست، هیچ وقت هم "
نخواهد شد. من فرش قرمز و ِسَکندری خوردن روش رو برای همیشه میذارم برای دیگران. وقتی ازت خواستم 

 ".دمهیچ برنامه زنده ای برای من ترتیب ندی، جدی بو

چهره جکسون در هم شد. توی گذشته نه چندان دور کلبی به سرعت سعی می کرد با قبول کردن انجام کارهایی 
 .که دوست نداشت انجام بده، خوشحالش کنه. ولی دیگه نه. اون محکم ایستاده بود

که درونش  مشکل این بود که توی اون لحظه قلبش اینقدر برای اسپنس درد می کشید که به خاطر احساساتی
رو داغون کرده بودند به سختی می تونست نفس بکشه. ولی از ترک کردن اسپنس حداقل باید یه چیز خوب به 

 :دست می آورد. گفت

 ".جدی می گم. اگه این آدمیه که می خوای مدیر برنامه اش باشی نمی تونیم با هم کار کنیم"

 "...کلبی"

رم می دونم انحراف از داستانه ولی برای من جریان داره و ازش و یه چیز دیگه، من کتاب جدیدم رو دوست دا"
 "...راضیم و فکر می کنم آندریا هم خوشش بیاد چون

 ".خوبه"

 :دستش را دراز کرد و انگشت های کلبی رو به نرمی فشرد و اضافه کرد

 ".بعد از اینکه با خودم کنار اومدم فصل ها رو دوباره خوندم و یه چیز خاصی توش بود"

 :کلبی بهش خیره شد و پرسید

 "جدی؟"

 ".آره. با آندریا تماس گرفتم و اون هم موافق بود"

 :ایستاد و کلبی رو برای بغل کردن به سمت خودش کشید و کنار موهاش گفت



من کسی هستم که متاسفه. من می دونستم تو چه احساسی بهم داری و انقدر عوضی و خودخواه بودم که از "
بردم. حتی تحریکت هم می کردم چون به نظر می رسید باعث می شه سریع تر بنویسی.  این موضوع لذت می

 ".حق با تو بود و من واقعا متاسفم

 :کلبی چشمهاشو بست و سرشو تکون داد و گفت

ممنونم که اینو گفتی. تو یه عوضی خودخواه بودی، اما من مسئولیت زیادی به عهده ات گذاشتم. کارهایی "
 "اونچه که باید انجام می دادی ازت می خواستم، بیا فراموش کنیم باشه؟ خیلی بیشتر از

 "...با توجه به اینکه مطمئن بودم اخراجم می کنی از این پیشنهاد خیلی خوشم میاد ولی"

 :مکثی کرد و پرسید

 "مطمئنی همه چیز واقعا حله؟"

 :کلبی به خشکی پرسید

 ".درصد تموم شده منظورت عالقه یک طرفه منه؟ بهت قول میدم صد"

 :جکسون با خنده کوتاهی گفت

 "خوبه که گفتی ولی من منظورم این بود که مطمئنی می تونی سانفرانسیسکو رو فراموش کنی؟"

 .کلبی بهش خیره شد، می خواست بگه آره ولی نمی تونست

سانفرانسیسکو نقل مکان چون من فکر می کردم تو به خاطر این داری برمیگردی که بهمون بگی می خوای به "
 ".کنی

 ".نمی تونستم از اینجا برم"

 "چرا؟"

 :کلبی مکثی کرد

 "...من"

 .ِهمممم خودش هم نمی دونست

 :اش رو کشید و گفتجکسون یه حلقه موی رها شده

 ".ما هممون سزاوار خوشحالی هستیم و من اینو برای تو هم می خوام. در موردش فکر کن و جوابتو بهم بگو"

 .کلبی رو در حالی که یکم زیادی احساس گیجی می کرد وسط آشپزخونه تنها گذاشت و رفت و بعد



  .باید احساس خوبی می داشت. ویراستارش خوشحال بود. کارکنانش، خانواده اش... همه خوشحال بودند

کارو  ولی اون خوشحال نبود. چون حق با برادرهایش و جکسون بود. باید شادی خودشو پیدا می کرد و این
 .کرده بود. فقط سه هزار مایل پشت سر گذاشته بودش

خدایا دلش برای سانفرانسیسکو تنگ شده بود. دلش برای تمام آدم هاش تنگ شده بود. دلش برای تمام 
ساختمون اسکله اقیانوس آرام تنگ شده بود. دلش برای حیاط و حوض و نوشتن مقابلش، گوش دادن به 

حوض تنگ شده بود. دلش برای سکس تنگ شده بود. دلش برای اسپنس تنگ  صدای ریزش آب از فواره توی
 .شده بود

 .دلش برای سکس با اسپنس تنگ شده بود

اون واقعا عاشق اسپنس شده بود. حقیقت این بود که قبال هیچ وقت به عشق فکر نکرده بود، به عشقی که 
مق دل آدم رشد می کنه و به بیرون سرایت می قلب رو به تپش واداره و نشه بدونش زندگی کرد، عشقی که از ع

کنه، تا وقتی تمام تن آدم رو گرم می کنه. عشقی که می دونی واقعیه چون هیچ شکی نداری که اون شخص 
 .همیشه و تحت هر شرایطی حمایتت می کنه و کنارته

کرده بود. و یا شاید چون مادرش هیچ وقت همچین رابطه ای نداشته به همچین عشقی برای خودش هم فکر ن
 .شاید هم مطمئن نبود به همچین رابطه ای اعتقاد داشته باشه

اما یه چیزی درونش تغییر کرده بود چون حاال به طور ناگهانی به عشق باور داشت. و حتی فراتر از اون این 
از عشق رو برای خودش می خواست. چیزی که با اسپنس رو داشت می خواست. دیگه فقط برای یه تعطیالت 

 .زندگیش نمی خواستش

 .برای تمام عمرش می خواستش

 :گفت

 ".نباید فرار می کردم"

 :مادرش در حالیکه وارد اتاق می شد گفت

 ".دست خودت نیست این توی خوِنته"

 :کلبی سرشو باال آورد و گفت

 ".سالم مامان"

 :مادرش لبخند زد و بغلش کرد

 ".وقتی صداتو شنیدم فکر کردم دارم خواب می بینم"



 :حلقه دستشو محکم تر کرد و کلبی به آرومی روی کمرش زد و سعی کرد هوا رو وارد ریه اش کنه

 ".نمی تونم نفس بکشم"

 ".می دونم"

 :مادرش حلقه دست هاشو فقط کمی شل کرد و گفت

 "!اما اومدی! این معجزه ی کریسمسه"

 .گامی از کلبی فاصله گرفت، چشم هاش پر از اشک بود

 ".همه چیز خوبه، گریه نکناوه مامان "

 :مادرش صورتشو بین دستهاش گرفت و گفت

ممنونم. واقعا ممنونم که وقتی باهات تماس گرفتیم اومدی. تو مجبور نبودی و ما هم نباید ازت این درخواستو "
 ".می کردیم ولی واقعا خوشحالم که می بینمت، مهم نیست به چه دلیلی اینجا هستی

 "منظورت چیه؟"

 ".ارت گرفتم و بهم گفتن که تو باالخره عمیقا عاشق شدی ولی ازش فرار کردیفال ک"

 "!مامان"

 :سرشو تکون داد و اضافه کرد

 ".بهت گفتم پولتو خرج این چیزا نکن. الزم نیست برای زندگی کردن فال بگیری"

داره؟ از عشق فرار شاید نه، اما چطور از زندگی تو خبردار بشم؟ تو با من حرف نمی زنی. خب، پس حقیقت "
 ".کردی؟ منظورم اینه که با توجه به اینکه اینقدر سریع و بدون هیچ مخالفتی برگشتی، با عقل جور درمیاد

 .کلبی آهی کشید

اوه نه کلبی. واقعا؟ دلم نمی خواست این حرف درست باشه. هر چند اعتراف می کنم اینکه داری از مردت فرار "
 ".داشته باشم تا اینکه به خاطر مایی که لیاقتشو نداریم اومده باشیمی کنی باعث می شه حس بهتری 

 ".مامان دلم نمی خواد در موردش حرف بزنم"

 ".شوکه شدم. ولی شاید به جاش به حرفهام گوش بدی. دنبالم بیا"

 .وارد اتاق نشیمن شدند و مادرش به چیزی که قبل از اومدن کلبی مشغول انجامش بود اشاره کرد 



کردن به آلبوم های قدیمی، کاری که کلبی هر کریسمس انجام می داد. عکس ها از سال ها قبل از تولد نگاه 
کلبی و بعدش بودند. آلبوم جلد چرمی که روی بقیه بود روی صفحه ای که یک عکس هشت در ده که روز 

 .عروسی پدر و مادرش گرفته شده بود باز بود

 .یدندلبخند می زدند و خوشحال به نظر می رس

 !و جوان

 :کلبی به آرومی گفت

 ".مامان چرا داری این کارو با خودت می کنی؟ اون ما رو ترک کرد. لیاقت پشیمونی و ناراحتی تو رو نداره"

 "...آره در مورد"

 :مکثی کرد

 "!اون ما رو ترک نکرد کلبی"

 :کلبی به چشم هاش نگاه کرد و گفت

 ".متوجه نمی شم"

 :صندلی کنارش زد و گفتمادرش آهی کشید. روی 

 ".بشین. بشین. ما توی یه جشن دانشجویی همدیگه رو دیدیم"

 ".فکر می کردم کالج نرفتی"

 :مادرش گفت

 "نرفتم. اما من و دوست هام دنبال مدرک 'همسرداری' بودیم. می دونی یعنی چی؟"

 :کلبی در حالی که مسیر این مکالمه رو دوست نداشت گفت

 ".شوهر می گشتیدیعنی داشتید دنبال "

من پدرتو تو اولین مهمونی که رفتم دیدم. آدم پر دردسری بود. اینو تو چشم هاش می دیدم. ولی اهمیتی "
 ".ندادم

 :کلبی گفت

 "...منظورت از دردسر"



اون مطلقا هیچ عالقه ای به ازدواج و خانواده نداشت. اما وقتی اون شب من باردار شدم اون کنارم موند. "
 ".واج کرد تا اسمش روی تو باشهباهام ازد

 .چشم های مادرش دوباره پر شد و چند قطره اشک ازشون بیرون چکید

ما تمام تالشمونو کردیم ولی می دونی که من چطوریم. من خوشبختی هامو خودم خراب می کنم، همیشه "
ن خوب نبود. می دونستم همین طور بودم. با رابطمون هم همین کار رو کردم. وقتی دوباره باردار شدم رابطمو

همه چیز تموم شده و من باید برم. به خودم گفتم دارم به هممون لطف می کنم. قبل از اینکه اون بتونه ما رو 
ترک کنه من قصد داشتم اونو ترک کنم. با این حال کارم اشتباه بود. االن اینو می فهمم و اگه اون حتی یک بار 

رمو کنار میذاشتم و اجازه می دادم اون بخشی از زندگیتون باشه. اما اون سعی می کرد شماها رو ببینه من غرو
 ".هیچ وقت این کار رو نکرد

 :کلبی شوکه بهش خیره شد

 "!تو اونو ترک کردی"

آره و می دونم. باور کن می دونم چه مادر بدی بودم که اجازه دادم اشتباه فکر کنید. توی زمینه های دیگه هم "
. من بهت یاد ندادم که از زندگیت لذت ببری. در عوض همیشه مجبورت کردم به دنبال مادر افتضاحی بودم

مشکالت پیش اومده باشی و اجازه دادم همه مشکالتو حل کنی. اما این زندگی نیست. زندگی توی چیزهای 
 "کوچیکه می فهمی؟

 :کلبی بدون هیچ حسی گفت

 ".نه"

 .و ایستاد

 .مادرش دستشو گرفت

لحظه ها لذت ببری. لحظه های خوب، ارزشمند و فوق العاده ی زندگی. باید بری دنبالشون و اون تو باید از "
اندازه که برات ارزش دارند حفظشون کنی و وقتی کسی پیدا شد که تو رو به خاطر خودت دوست داشت نه به 

ی. طوری نگهش دار که خاطر کاری که انجام میدی و یا اینکه تنها هستی بلکه چون دوست داره نگهش دار کلب
 ".قبال این کار رو نکردی. نه به خاطر اینکه توی زندگیت بهش نیاز داری بلکه چون زندگیتو تکمیل می کنه

مادرش ایستاد. یک سر و گردن از کلبی کوتاه تر بود اما دستهاشو روی کمرش گذاشت و به دخترش خیره شد و 
 :ادامه داد



می کنم رو ندیده می گیری. چون توی لجبازی دست کمی از من نداری. حاال می فهمم چرا هر نصیحتی بهت "
ولی اگه فقط توی یه چیز به من اعتماد کنی، اون چیز همینه. من قبال توی این موقعیت بودم، این کار رو کردم 

 ".و چیز جالبی نبود

 "...مامان"

 :مادرش گفت

 ".پس از چیزی که برات خوبه فاصله نگیر"

 :دیگه ای جدی تر بودصداش از هر وقت 

 ".هر چند تو بیشتر فرار کردی تا فاصله بگیری"

 .کلبی آهی کشید

 ".عزیزم اگه برای یک بار تو کل زندگیت قراره به حرفم گوش کنی خواهش می کنم بذار این بار باشه"

 :به سختی آب دهنشو فرو داد

 ".اعث می شه جهان به دور خودش بچرخهاشتباه منو تکرار نکن باشه؟ نذار خوشبختی ازت دور بشه. شادی ب"

 :به چشم های کلبی خیره شد، نگاه خودش عصبی و به طور مشکوکی براق بود، اضافه کرد

 ".ترسو نباش"

 .و بعد سرشو با حواس پرتی تکون داد و رفت

 :کلبی به اتاق خالی گفت

 ".من ترسو نیستم"

قط برای مدت کوتاهی می شناخت ولی بعضی ولی بود و معنی این حرفو دوست نداشت. شاید اسپنس رو ف
 .چیزها توی یک لحظه رخ میدن

چیزهایی مثل... ایستادن توی یک حوض و در حالیکه آب از صورتت می چکه عاشق مردی شدن که کنارت 
  ...ایستاده

 !. اسپنسگوشیش با دریافت یک پیام لرزید

 ".زندگی من بدون وجود تو پیش نمیره"

 :ره شد تا نگاهش تار شد. زمزمه کرداینقدر به کلمات خی



 ".من باید برگردم سانفرانسیسکو"

 :مادرش با چشم هایی پر از اشک سرشو داخل اتاق آورد و گفت

 ".آره! باید برگردی"

 

  فصل بیست و نهم

 #رابطه رسمی

به تجربه اسپنس سعی کرد خودشو تو کار غرق کنه ولی یه حس سنگینی تو زندگی روزمره اش بود که با توجه 
 !ای که داشت می دونست همون غمه

 !اما در یک سطح کامال جدید

باالخره یاد گرفته بود چطور توی زندگیش تعادل برقرار کنه ولی بعد نیمی از زندگیش ترکش کرده بود و دوباره 
 .تعادل دنیاشو بهم زده بود

هوله های مورد عالقشو  دوستهاش سعی کردن سرحالش بیارن، به جاهای مختلف دعوتش می کردن، هله
براش می آوردن... حتی پسر ها بردنش ماهی گیری و با اینکه هوا بی نهایت سرد بود جو به طور تصادفی 

افتاده بود توی آب و نزدیک بود از شدت سرما هقلشو از دست بده اما این هم حواس اسپنس رو پرت نکرده 
 .بود

 :انشو روی کار گذاشت و چند روز بعد، به کیلب پیام دادوقتی برگشتند اسپنس خودشو حبس کرد و تمام تو

 ".من به یه نتایجی رسیدم"

 ".عالیه! باالخره رفتی نیویورک"

در مورد چی حرف می زنی؟ منظورم باتری و توزیع وزن برای پروژه هواپیمای بدون سرنشین بود. فکر می کنم "
 ".بهش نزدیک شدم. تو ِمرین هدَلنز می بینمت

 "کریسمس هم داری به کار فکر می کنی؟رفیق تو "

 ".لعنتی، یادم رفته بود"

 "چی رو فراموش کردی؟ مغزتو یا اینکه کریسمسه؟"

 ".دلنز. یه ساعت دیگهرین هِ مِ "



یک ساعت بعد اسپنس روی تپه مرین هدلنز ایستاده بود و کیلب چند متر باهاش فاصله داشت. هر دوشون در 
   .بودند و پرواز هواپیما رو توی باد تماشا می کردندمقابل باد شدید محکم ایستاده 

یک وزش شدید دیگه ی باد هردوشونو یه گام به عقب روند. کیلب داشت به گوشیش نگاه می کرد که کاله 
 :بیس بالش به طرف کانزاس پرواز کرد. گفت

 ".این یکی هفتاد و پنج مایل در ساعت بود"

د تا وقتی که روی دریا از تیررسشون خارج شد. این بار به صفحه کنترل دوباره هر دو روی هواپیما تمرکز کردن
هواپیما نگاه کردند و حرکتش رو بدون اینکه باتریش تموم بشه تماشا کردند. بیست مایل رفته بود و هنوز 

ه تصاویر و صداهای واضحی رو ارسال می کرد، یک مانور هیجان انگیز رو پل اجرا کرد و بعد روی یک شناور ک
 .توسط امواج کف آلود، سفید و بی پروای خلیج از همه طرف داغون شده بود فرود اومد

 :کیلب گفت

 ".باز هم برو دورتر"

 .اسپنس همین کارو کرد

 :یکم بعد کیلب گفت

 "!چهل مایل. باتری چطوره؟"

و روی یک جسم هنوز هواپیما تصویر و صدای کامال خوبی رو ارسال می کرد، دوباره سمت پل برگشت، ایستاد 
 .شناور فرود اومد و... کامال متعادل همونجا موند

 :کیلب گفت

 ".همونجا نگهش دار"

 .نگاه هردوشون به صفحه چسبیده بود

 "منتظر موج های خروشانی که دارن میان بمون، می بینیشون؟"

شناور برخورد می کردند آره. اسپنس دیدشون و منتظر موندند. همونطور که موج ها یکی بعد از دیگری با جسم 
تماشاش کردند. وقتی شدت برخورد موج ها زیاد شد هواپیما همونطور که برنامه ریزی شده بود دو بار از جا 

 .بلند شد، توی هوا ایستاد و بعد دوباره پایین رفت و سرجاش قرار گرفت

 :اسپنس با حیرت گفت

 "!حتی تکون هم نخورد"



 :داد هر دو به صفحه نگاه کردند، ادامه

 ".و با وجود باد و دخالت آب، امواج دریافتی ماهواره همچنان برقرار موندن"

این یعنی اگه یک دکتر اینجا سعی داشت یک بیمار رو اونجا ببینه و باهاش حرف بزنه، می تونستن ارتباطشون 
 .رو حفظ کنند

 :کیلب گفت

 ".جعبه رو رها کن"

مقاوم در برابر هوا و ضربه رو بیرون انداخت که به طور فوق  اسپنس دستورشو اجرا کرد و هواپیما جعبه ای
 .العاده ای روی نوک شناور قرار گرفت. روی منطقه ی فرودی که تقریبا شش اینچ در شش اینچ بود

و جعبه درست وسطش فرود اومد، وزنش دقیقا متعادل بود طوری که حتی با برخورد موج ها به شناور و باال و 
 .تکون نخورد پایین شدنش جعبه

 .اسپنس با کنترل کار کرد و این بار هواپیما حرکت رو برعکس انجام داد، نشست و جعبه رو دوباره بلند کرد

 :کیلب گفت

 ".اما این هنوز هم مانع این نمی شه که کسی جعبه رو ندزده یا هواپیما رو نگیره"

 .اسپنس سرشو تکون داد

ه وسیله ی ماهواره مطمئن بشیم یک گیرنده ی مطمئن توی محل ما فقط زمانی جعبه رو رها می کنیم که ب"
 ".هست. این بهترین چیزیه که ساختیم: باتری با میزان مصرف طوالنی و اتصال پایدار از طریق نرم افزارمون

 :کیلب سرشو تکون داد، به طرف اسپنس چرخید، برق پیروزی توی لبخندش بود

 ".باالخره موفق شدی پسر. فوق العاده ست"

 !آره، و به خاطر این پیروزی حس رضایت درونش رو به آتیش کشوند. رضایت نه خوشحالی

آخرین باری که موجی از احساس مثبت رو حس کرده بود وقتی بود که عمیقا درون بدن کلبی فرو رفته بود و 
 .کردهحس می کرد درحالیکه مستقیما درون بدنش غرق شده خودشو تو نگاه عمیق و آغوش گرمش پیدا 

 :کیلب در حالیکه صورتشو به طرف آسمون گرفته بود گفت

داره طوفان می شه. شب خوبیه که با یه شراب ِبَرندِی خوب توی بغل یه زن یه فیلم احساسی از تلویزیون "
 ".ببینی

 .اسپنس یک ابروشو باال داد



 :کیلب گفت

 ".هی زن ها فیلم احساسی دوست دارند"

داشت. فکِر بغل کردن کلبی جلوی یه آتیش سوزان، در حالیکه به خاطر فیلم کلبی هم فیلم احساسی دوست 
 :اشکش دراومده محکم بغلش کنه و آرومش کنه، اشک هاشو پاک کنه... پرسید

 "تا حاال ترکت کردن؟"

 :کیلب با ناراحتی خندید

 ".اوه، آره"

 "رفتی دنبالش؟"

 :کیلب گفت

 ".دنبال سکسی هاشون رفتم"

 .اسپنس آهی کشید

 :کیلب با خنده گفت

گوش کن، راستشو می خوای؟ من می تونم یه زنو خوشحال کنم. اما خوشحال نگه داشتنش یه چیز کامال "
 ".متفاوته که مطمئنا جز توانایی های فوق العاده من نیست بنابراین من آدم مناسبی برای نصیحت کردن نیستم

کرده، وقت گذروندن با کلبی هیچ زحمتی نداشت،  اسپنس اینو می فهمید. اون می دونست کلبی رو خوشحال
همین طور خندوندنش. و وقتی توی تختش بود خیلی واضح بهش می گفت که اسپنس چه حسی رو بهش 

 .میده... در حقیقت هنوز می تونست فرو رفتن ناخن هاشو توی باسنش حس کنه

 :کیلب پیشنهاد داد

ترین زنی که تا حاال پا روی زمین گذاشته رو به دست بیاره. می تونی با آرچر حرف بزنی. اون تونست سرسخت "
 ".منظورم اینه که ال االن واقعا لبخند می زنه. ازش بخواه رازشو بهت بگه و ازش استفاده کن

اسپنس توی کمک خواستن از دیگران خوب نبود اما وقتی برگشتند به ساختمون خودشو توی دفتر آرچر پیدا 
 .کرد

 :سرشو تکون داد و گفتمالی، منشی آرچر 

 ".داخله ولی... سرش شلوغه"

 "با مشتری جلسه داره؟"



 "!!با ال جلسه داره"

 .جلسه' رو توی هوا لب زد' 

 ".نیم ساعت پیش رفت داخل و از اون موقع کسی اثری ازشون ندیده"

 .دصدای خفه ای اومد. یه جور ضربه مثل اینکه چیزی یا چیزهایی از روی یه میز پایین بریزن

 :جو سرشو از توی دفترش بیرون آورد و به خواهر کوچکترش مالی خیره شد و گفت

 ".فکر می کردم برای دیوارها چوب پنبه سفارش داده که دیگه من مجبور نباشم بشنوم اون تو چه خبره"

مالی که می تونست خودشو جلوی آدم هایی که باهاشون کار می کرد و می شد گفت همشون کامال خشن و 
رسناک بودند حفظ کنه به خاطر لحن حرف زدن جو چشمهاشو باریک کرد و با لحن سردی که مفهوم "مراقب ت

 :حرف زدنت باش" رو القا می کرد گفت

 ".سفارشش هنوز نرسیده"

 ".لعنتی"

 .جو برگشت توی دفترش و بعد صدای موسیقی بلندی که پنجره ها رو به لرزه درآورد پخش شد

طرف آسانسور رفت. وقتی در آسانسور باز شد ویال و کین رو توی بغل هم و احتماال در حال اسپنس بیرون و به 
 .چک کردن لوزه های همدیگه دید، روی پاشنه ی پا چرخید و از پله ها باال رفت

حس افتضاحی بود. همین االن توی کارش یه پیشرفت باورنکردنی کرده بود ولی کسی رو نداشت که اینو 
راک بذاره. احساس... خالی بودن می کرد. قبال هم خیلی وقت ها تنها بود، در حقیقت بیشتر باهاش به اشت

 .زندگیش تنها بود اما هیچ وقت تا این حد احساس تهی بودن نکرده بود

 .از حیاط گذشت، قصد داشت پای لیمویی که حتما درد ناخوشایند درونش رو آروم می کرد رو بخوره

 !ی نبود و خودش هم اینو می دونست، چیزی بود که فکر نمی کرد به سراغش بیاد. غمالبته این درد از گرسنگ

توی مسیر رفتن به کافی شاپ پدربزرگش رو دید که روی نیمکتی نشسته و به حوض خیره شده، انگار که جواب 
 .رمز و رازهای دنیا توی اون حوضه

 .اسپنس بحث کوتاهی با خودش داشت که در نهایت باخت

 .عوض کرد و به سمت پیرمرد رفت مسیرشو

 :ادی بدون اینکه بهش نگاه کنه همونطور که به آب خیره بود گفت

 ".شنیدم خیلی خوب همه چیزو خراب کردی پسر نابغه"



 "کی بهت گفت؟"

 :ادی عاقالنه گفت

 ".من همه چیزو می شنوم و همه رو می شناسم"

سیخ شده بودند و با وجود سردی هوا فقط یه تی شرت توی هوا  17موهای سفیدش به تقلید از کریستوفر لوید
 .پوشیده بود 18و شورِت مخصوص طرفدار های گروه مرده ی قدرشناس

 .اسپنس سری تکون داد بعد کتشو درآورد و بهش داد

 :پدربزرگش کت رو پوشید و لبخندی زد

 ".گرمه"

 "پوشی؟ یه عالمه کت و لوازم گرمایشی دیگه هم بهت دادم. چرا هیچکدومو نمی"

 :شونه ای باال انداخت و کاله کتو رو موهای پریشونش گذاشت و گفت

 ".بعضی از دوستهام کسی مثل تو رو ندارن"

 :اسپنس متوجه منظورش شد و گفت

 ".پس دادیشون به اونها تا گرم نگهشون داری"

خاطر کشفش با ادی جوابی نداد و در عوض دستهاشو توی جیب های کت فرو برد، شکالتی پیدا کرد و به 
 .خوشحالی لبخند زد

 !اسپنس بی خیال درس های زندگی شد و مثل پدربزرگش به حوض خیره شد. خسته بود و... لعنتی، غمگین

 ".می تونی سعی کنی همه چیزو درست کنی"

 :اسپنس خنده ی آروم و بی روحی کرد و گفت

 ".خودت بندازتو خیلی پررویی که به من درس زندگی میدی. یه نگاه به زندگی "

 :ادی گفت

 ".دقیقا"
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 :برای اولین بار لبخند و شوخ طبعیش از بین رفت و ادامه داد

تو درست مثل منی. ذهن من همیشه ده قدم جلوتر از بقیه کار می کرد. همه چیز و همه کسو از خودم دور "
 ".کردم

 :اسپنس حس می کرد ادامه ی این مکالمه رو دوست نداره، گفت

 ".می دونم. بابا و مامان بزرگ خیلی وقت پیش بهم گفتنداینو خودم "

 "چی بهت گفتند؟"

اینکه تو کارو به خانواده ات ترجیح دادی. اینکه چطور بعد از یه سری مشکالت توی کار و خانواده، به این "
 ".نتیجه رسیدی که هیچ کدومو نیاز نداری و یه روز گذاشتی رفتی

 :د و گفتپدربزرگش نفسشو پر صدا بیرون دا

 ".می دونی، هر داستانی دو وجه داره"

 ".اگه تو هم چیزی برای گفتن داری، بگو"

 .ادی به کنارش روی نیمکت اشاره کرد تا اسپنس بشینه. اسپنس نشست. چند دقیقه ای ساکت بودند

 :باالخره ادی گفت

تجاری این کار رو نداشتم. یه می دونی که من هم مثل تو مخترع بودم. مغز این کار رو داشتم. اما مغز بخش "
شریک داشتم. البته باید بگم برعکس کیلب مرد خوبی نبود. اون درست جلوی چشمم ده تا از امتیازهای ثبت 
اختراعم رو دزدید و من متوجه نشدم. توانایی من روی تمرکز روی کار با چشم بندهای ضخیمی همراه بود که 

 ".همه چیزهای دیگه رو از چشمم می پوشوند

 :اسپنس بهش خیره شد. پرسید

 ".برای همین گذاشتی رفتی؟ زندگیت فقط کار نبود. تو از خانواده ات هم گذشتی"

ورشکست شدم. ورشکست و تحقیر شده. هیچ چیز دیگه ای نداشتم که بهشون بدم. همه چیزو از دست "
 ".دادم

 :اسپنس گفت

خواست تو بودی. اون هر چیزی از تو رو که می تونست  برای خانواده ات مهم نبود. تنها چیزی که مادربزرگ می"
 ".داشته باشه می خواست. اون می تونست تو رو با کارت شریک بشه. بابا هم همین طور

 :ادی بهش خیره شد و به آرومی سرشو تکون داد



نشستی  االن اینو فهمیدم. چون همیشه گذشته برای آدم روشن می شه. چیزی که نمی فهمم اینه که تو چطور"
اونجا و منو قضاوت می کنی ولی خودت حرف هاتو باور نداری. چون اگه باور داشتی االن توی نیویورک بودی و 

 ".دنبال بهترین چیزی که تا حاال برات اتفاق افتاده می گشتی

 ".آدم نمی تونه دنبال عشق بره"

 :ادی گفت

اسپنس. به خاطر چیزهایی که اهمیت ندارند  اشتباهه. تو می تونی هر کاری می خوای بکنی. زندگی کوتاهه"
 ".هدرش نده

 "می خوای بگی خانواده مهم نیست؟"

 ".می خوام بگم آدم ها همه اشتباه می کنند. پس ببخش، عشق بورز و بخند"

 ".حرفت شبیه به یکی از شعارهای شبکه های هال مارک بود"

 :ادی گفت

می شه لبخند بزنم و می دونی چیه؟ تو هم می تونی یکم هی، من شبکه ی هال مارک رو دوست دارم. باعث "
 ".ازش استفاده کنی

ال در حالی که یک جعبه در دستش بود وارد حیاط شد. کامال مرتب به نظر می رسید. تنها چیزی که نشان از 
 .'جلسه' چند دقیقه قبلش با آرچر داشت گونه های کامال سرخش بودند. جلوی اسپنس ایستاد

 :اسپنس گفت

 ".نه"

 :ال گفت

 ".من هنوز هیچی نگفتم"

 ".می خوای بگی یه زن دیگه یه هدیه دیگه برام فرستاده"

 :ال جعبه رو روی پاش انداخت و گفت

 ".یه زن دیگه یه هدیه دیگه برات فرستاده"

 "!لعنتی، ال"

 ".بازش کن"



لوازم شخصی که خیلی  توی نگاه ال چیزی دید که باعث شد آهی بکشه و جعبه رو بگیره. یک کیف مخصوص
شبیه به کیف قدیمی خودش بود، داخلش قرار داشت که البته کهنه و خراب نبود و پر از شکالت های مورد عالقه 

 .اش بود. در اندازه های بزرگ

 .بغض توی گلوش نشست ولی در مقایسه با دردی که توی قلبش بود چیزی نبود

 :ال گفت

 ".اله دارم سعی می کنم مجبورت کنم اون کیف کهنه داغونت رو عوض کنیواااو بهترین هدیه برای توئه. یک س"

 .ادی دستشو توی جعبه برد و دو تا شکالت بیرون آورد

 ".اگه نری دنبال اون دختر یعنی اون اندازه که وانمود می کنی باهوش نیستی"

 :ال به ادی گفت

 ".این احتماال اولین چیزیه که من و تو در موردش توافق داریم"

 :ادی لبخند پهنی بهش زد و گفت

 ".دیدی باالخره با جذابیت هام تو رو هم مجذوب خودم کردم"

 :دستشو روی شونه اسپنس زد و گفت

 ".وقتشه تو هم از جذابیت هات استفاده کنی پسر، برو دخترمونو بیار"

 :اسپنس روی پا ایستاد و گفت

 ".به یکم هواخوری نیاز دارم"

 :ادی گفت

 ".بیرونیمما االن "

اما اسپنس به راه رفتن ادامه داد. به سمت خیابون و ماشینش رفت. گوشیشو بیرون آورد و با کلبی تماس 
گرفت. دلش براش تنگ شده بود. عاشقش بود و لعنتی، نمی خواست بذاره به این راحتی از دستش بده. 

 .حداقل نه تا وقتی که خود کلبی بگه

 .کلبی جواب نداد

 .ی دستش بود که شروع به زنگ خوردن کرد. قلبش شروع به تپیدن کرد ولی فین بودهنوز گوشیش تو

 :دوستش گفت



 ".روز کریسمسه"

 :اسپنس گفت

 "جدی؟"

 :هیچ گونه احساسی به کریسمس نداشت، پرسید

 "خوب که چی؟"

 ".خوب... باید بیای بار"

 :اسپنس پرسید

 "چرا؟"

ن دور هم جمع می شیم. زود باش. برای یه کاری بهت نیاز چون این کاریه که روز کریسمس می کنیم. هممو"
 ".دارم

 "چی؟"

 :فین آهی کشید

 ".فقط پاشو بیا اینجا"

 :اسپنس نفسشو بیرون داد

 ".باشه"

 ".همین االن"

 ".خدایا، تو دیوونه شدی. باشه اومدم"

 :نزدیک بار بود که گوشیش زنگ خورد و اون بدون نگاه کردن به صفحه جواب داد

 ".گفتم دارم میام. دارم میام دیگه"

 ".اسپنس"

با شنیدن صدای کلبی توی گوشش نزدیک بود ِسَکندری بخوره و این بهش یادآوری کرد قرار بوده بدون نگاه 
 .کردن به صفحه گوشیش تماس هاشو جواب نده

ده بود که به بهترین اما این بار خوشحال بود، خیلی خوشحال بود که این کار رو کرده. فقط صدای کلبی باعث ش
 :نحو ممکن دلش بریزه. گفت



 ".سالم"

 :لحنشو مالیم تر کرد و اضافه کرد

 ".ببخشید فکر کردم فینه"

 ".من هم متاسفم که تماستو جواب ندادم"

 :مکثی کرد

 ".خوشحالم که صداتو می شنوم اسپنس"

 :و گفت چشمهاشو بست جلوی در بار ایستاد، به خاطر هجوم عشق و گرما و گرسنگی خشکش زده بود.

 ".من هم همین طور"

 "کجایی؟"

 .وارد بار شد و همون طور که گوشیش هنوز روی گوشش بود به اطراف نگاه کرد

بار با چراغ های چشمک زن سفیِد مالیم که روی تیرهای افقی و دور فانوس های آویزون قرار داشتند برای 
تقل می کردند که اگه قلب اسپنس به اندازه "گرینچ" کریسمس تزئین شده بود و حس گرِم تعطیالت رو من

 .فشرده نشده بود ممکن بود این حس به اون هم سرایت کنه

فین و شان همیشه روز کریسمس بار رو می بستند. فقط گروه خودشون حضور داشتند. همیشه با هم شام و 
 با یک مسابقه دارت با شرط نوشیدنی می خوردند و به سبک خودشون کریسمس رو جشن می گرفتند. معموال

 .های ظالمانه و بعد یک دور بیلیارد این کارو می کردند

 :به کلبی گفت

 ".توی بار هستم"

 ...و ای کاش تو هم اینجا بودی

 .انگار این خواسته اش به طور جادویی برآورده شده بود. می تونست کلبی رو حس کنه

 ".منم همینطور"

 .وی گوشش و هم پشت سرشصدای کلبی احاطه اش کرد، هم ت

چرخید و در حالی که هنوز گوشیش روی گوشش بود کلبی رو چند متر اون طرف تر توی بار دید. نگاهشون توی 
هم قفل شد و این تنها کاری بود که می تونست برای نفس کشیدن بکنه. کلبی شروع به حرکت به طرفش کرد و 



حالی می درخشه. کلبی یک پیراهن مشکی کوتاه و اسپنس می تونست حس کنه تمام صورتش داره از خوش
 .چکمه مشکی پوشیده بود. و قلب اسپنس تنها جایی نبود که متوجه این قضیه شد

همون طور که نگاه سبز کلبی داشت می بلعیدش، همون کاری که خودش داشت با کلبی می کرد، یک لبخند گرم 
 .روی لبهاش نقش بست

 ".صا بهت بدممی خواستم هدیه کریسمست رو شخ"

 :اسپنس با حواس پرتی گفت

 ".قبال هدیه اتو برام فرستادی"

 .قلبش داشت از سینه اش بیرون می زد

 ".اون یه تله بود. این یکی بزرگتره"

 :لبخند پهنی زد و اضافه کرد

 ".و امیدوارم بهتر هم باشه"

 :اسپنس پرسید

 "چیه؟"

 .روی میز بار و به خودش اشاره کردکلبی گوشیش رو از روی گوشش پایین آورد. انداختش 

 

 فصل سی ام

 #اعصاب خرد کن

قلب کلبی به شدت توی  سینه اش می تپید و به قفسه سینه اش فشار می آورد. داشت آتیش می گرفت. از 
اینکه سفرش از شرق به غرب باعث شده بود سه ساعِت دیگه تا شِب کریسمس داشته باشه ممنون بود. فاصله 

شهر بهش اجازه داده بود برای شبی که امیدوار بود بهترین شب زندگیش باشه به موقع به اینجا زمانی بین دو 
 .برسه

زندگیشون! اسپنس، سکسی ترین بچه درسخونی که تا حاال دیده بود بلند قد، تیره، درست مثل خودش آشفته 
 .و خسته مقابلش ایستاده بود

 .و به وضوح از دیدنش شوکه شده بود



صال نمی دونست اسپنس داره به چی فکر می کنه یک قدم جلو رفت و دستشو رو سینه اش گذاشت تا با اینکه ا
انرژی آرامش بخشش رو جذب کنه. اما زیر دستش قلب اسپنس درست مثل قلب خودش به شدت می تپید و 

 :باعث شد کمی اعتماد به نفسش تقویت بشه، گفت

 ".دلم برات تنگ شده بود اسپنس"

اسپنس به سمت بازوهای کلبی رفتند، یکیشون از روی شونه اش باال رفت تا گلوشو نوازش کنه و دست های 
 :بعد حلقه ای از موهاشو پشت گوشش فرستاد و گفت

 ".فکر می کردم معتقدی بهتره همدیگه رو نبینیم"

 ".اشتباه می کردم"

 :اضافه کرد صورتشو به سمت دست اسپنس چرخوند و پوست پینه بسته ی دستشو بوسید و

 ".راستش در مورد خیلی چیزها اشتباه می کردم"

وقتی دوباره به چشمهای اسپنس نگاه کرد، نگاهش گرم و پر از حس های مختلف بود که باعث شد بغض 
گلوشو بگیره. به نظر می رسید سال ها از آخرین باری که اینطور نگاش کرده بود می گذشت، وقتی اسپنس به 

  .محکم و طوالنی بوسیدش تمام وجودش ذوب شدطرف خودش کشیدش و 

 :اسپنس با صدای خشنی گفت

 ".دلم برای بوسیدنت تنگ شده بود. دلم برات تنگ شده بود کلبی، خیلی زیاد"

کلبی صورت اسپنس رو پایین کشید تا دوباره ببوسدش، بوسه ای که بعدش هر دو به سختی نفس می 
فشرد. تمام سلول های بدنش زنده شده بودند و آواز می خوندند، کشیدند. کت اسپنس رو توی مشت هاش 

 :اسپنس پیشونیش رو نوازش کرد و بعد بوسه ای روی فکش نشوند، پرسید

 "می خوای بهم بگی در مورد چه چیزهای دیگه ای اشتباه کردی؟"

 ".خودت می دونی"

 ".گاهی شنیدنش خوبه"

کردند و اون محکم بازو های اسپنس رو گرفت تا تعادلشو وقتی حرف زد لب هاش الله ی گوش کلبی رو لمس 
 :حفظ کنه. اعتراف کرد

 ".من عادت وحشتناکی دارم، اونم اینه که فرار می کنم و ظاهرا این حس به طور ناخودآگاه سراغم میاد"

 :سرشو تکون داد و اضافه کرد



باید بزرگ بشم. ترکت کردم چون فکر می کردم برادرهام نیاز دارن که بزرگ بشن اما فهمیدم خودم هم "
 ".احساسی که بهت داشتم منو ترسوند

 "و... دیگه نمی ترسی؟"

 :تائید کرد

نه هنوز می ترسم. وحشت زده ام. اما بیشتر از این وحشت دارم که بهترین چیزی که تا حاال برام اتفاق افتاده "
 ".رو از دست بدم

 "منظورت نوشتن توی سانفرانسیسکوئه؟"

 :شو فرو خوردکلبی خند

 ".تو. تو بهترین چیزی هستی که تا حاال برام اتفاق افتاده، اسپنس"

 :اسپنس صورتشو بین دستاش گرفت، پیشونیشو روی پیشونی کلبی گذاشت و با تحکم آرومی گفت

 ".تو هم همینطور"

 :کلبی مچ دست های اسپنس رو گرفت

 ".دیگه ای بهم بدیبهم بگو همه چیزو اونقدر خراب نکردم که نخوای شانس  "

 :اسپنس با ناباوری پرسید

شوخی می کنی؟ منم کلی اشتباه داشتم. مخصوصا وقتی موضوع در مورد توئه. پس بذار بهت نشون بدم چقدر "
 ".واقعا خوشحالم

 .رهاش کرد و گوشیشو از توی جیبش بیرون آورد و کارت پروازش به نیویورک رو نشونش داد

 :کلبی بهش خیره شد

 "خواستی بیای دنبالم؟می "

 ".فردا صبح. اولین پروازی بود که تونستم بگیرم. یادم رفته بود یه چیزی رو بهت بگم"

 "چی؟"

انگشت شستش اشک هایی که کلبی متوجه نشده بود روی گونه اش ریخته رو پاک کرد و بدون هیچ تردیدی 
 :گفت



دارم. می دونم چیزی که بینمونه تو رو ترسونده، اینکه دوستت دارم. بهت که گفتم کلبی، من می خوام نگهت "
می تونم هرچی که بخوای رو بهت بدم: زمان، فضا، صبر... می تونم همه رو بهت بدم و حتی بیشتر از اینها رو 

 ".اما کاری که نمی تونم بکنم اینه که بذارم بری

 ".منم دوست دارم"

 .ها توی دلش به پرواز دراومدندو با گفتن کلماتی که نمی دونست درونش هستند پروانه 

 :اسپنس پرسید

 "چه مدت؟"

 .کلبی بهش خیره شد، از سوالش گیج شده بود

 "چه مدت قراره دوستت داشته باشم؟ جدی می پرسی؟"

نمی تونست کلمه ای براش پیدا کنه، متعجب و شوکه از اینکه با وجود شخصیتهاشون نتونسته بودند همه چیزو 
 :داد خراب کنند، سرشو تکون

 "خوب اگه بخوایم واضح بگیم، ما همین االن تصمیم گرفتیم با هم باشیم... درسته؟"

 ".درسته"

 :واقعا می تونه همینقدر آسون باشه؟ پرسید

 "و در مورد سه هزار مایل دور از هم زندگی کردنمون؟"

 :اسپنس شونه ای باال انداخت

 ".من از نیویورک خوشم میاد"

 :کلبی پلک زد

 ".اینجا توی سانفرانسیسکو صاحب این ساختمونیولی تو "

 ".می تونم یکی دیگه بخرم"

 ".ولی تو این ساختمونو دوست داری. برای خودت یه انجمن کامل ساختی و تبدیلش کردی به خونه ات"

 :با تحکم آرومی گفت

فکر می کردم خونه نکته خنده دارش همینجاست. من فکر می کردم باید یه خونه ی فیزیکی برای خودم بسازم. "
 ".یعنی همین. اما فهمیدم خونه اصال یه جای فیزیکی نیست



 :در حالیکه قلب کلبی پر از امید شده بود پرسید

 "نیست؟"

 ".نه. ببین خونه اون جاییه که تو باشی"

 ".اوه"

 :کلبی نفس زد

 " ...اوه، چه حرف خوبی. باید این جمله رو بنویسم"

بزرگش دنبال یکی از دفترچه یادداشت هایی که اسپنس براش فرستاده بود می همونطور که کلبی توی کیف 
 .گشت، اسپنس خندید

جمله رو نوشت و بعد ایستاد، صورتشو باال گرفت و به چهره ی اسپنس نگاه کرد، متوجه شد اسپنس منتظره تا 
برگردوند و با مالیمت اون دیوونه بازی مخصوص به خودشو تموم کنه. به سرعت دفترچه یادداشتو تو کیفش 

 :گفت

 "تو خیلی فوق العاده ای، اینو می دونستی؟"

 :اسپنس لبخند زد

 ".ممنونم که اینو جلوی تماشاچی هامون گفتی"

 .کلبی به اطراف نگاه کرد. درست همونطوری که فین گفته بود تنها بودند

 "کدوم تماشاچی ها؟"

ن، ویال و کین، ال، آرچر، جو، مالی، کایلی، هایلی، کیلب... چند تا سر از پشت بار باال اومدند: فین، پرو، شا
 .همشون دست تکون دادند

 :شان گفت

 ".ادامه بدید. به ما اهمیت ندین"

 :کلبی خندید و به سمت اسپنس چرخید

 "خوب... چند ماه توی سانفرانسیسکو بمونیم و بعد چند ماه توی نیویورک؟ یا برعکس؟"

 ".چیزی که برام مهمه اینه که نمی تونم بدون تو بمونم برای من فرقی نداره. تنها"



این حرفش با سوت و تشویق های زیاد همراه شد. حاال همه روی بار نشسته بودند، یک بطری شامپاین رو باز 
  .کرده و بدون اونها شروع به نوشیدن کرده بودند

 .اسپنس تعظیمی کرد، بعد دست کلبی رو گرفت و سمت خودش کشوندش

 :بهش خیره شد، می خواست بدونه کلبی

 "واقعا قراره این کارو بکنیم؟"

 ".آره"

 :اسپنس فک، گونه و نوک دماغشو بوسید. لحنش با لبخند همراه بود اما چشم هاش جدی بودند. گفت

 "خوب بذار دوباره ازت بپرسم، چه مدت؟"

چه مدت؟ داشت شوخی می  کلبی لحظه ای چشماشو بست. حضور اسپنس رو با تمام وجود کنارش حس کرد.
 .کرد؟ شاید "تا همیشه" می تونست کافی باشه

 ".تا وقتی ازم خسته بشی "

 :اسپنس لبخند آروم و سکسی بهش زد

 ".از همین روز اول بهت اطمینان میدم که هیچ وقت ازت خسته نمی شم"

 "هیچ وقته هیچ وقت؟"

 :اسپنس تکرار کرد

 ".هیچ وقته هیچ وقت"

 :کلبی لغزوند و صورتشو باال گرفتدستشو بین موهای 

 "فکر می کنی بتونی باهاش کنار بیای؟"

 ".اوه آره"

  .و بوسیدش، می دونست اونم هیچ وقت از اسپنس خسته نمی شه

 .هیچ وقته هیچ وقت

 

 



 بخش پایانی

 یک هفته بعد، سال نو

ر شدند کلبی نتونست چراغ های سالن سینما روشن شدند اما وقتی اسامی دست اندرکاران روی پرده ظاه
 .نگاهشو ازشون بگیره

 ".CE Crown فیلمنامه اقتباسی از داستان"

 .وقتی این کلمات ظاهر شدند تماشاچی ها شروع به تشویق کردند و کلبی لبخند شادی زد

 :اسپنس از سمت چپش پرسید

 "خوب؟ چی فکر می کنی؟"

 :مادرش در حالیکه دستشو می فشرد از سمت راستش گفت

 "دوستش داشت، نه عزیزم؟خیلی "

کلبی نتونست حرفی بزنه. دومین باری بود که می دید داستانش به فیلم تبدیل شده ولی از حس فوق العاده 
 .اش کم نشده بود. یک تجربه ی خیلی عالی بود و حس می کرد تو فضا شناوره

، صورتهاشونو نزدیک کلبی کایلی و ویال عمال پشت سرش داشتند رو صندلی هاشون باال و پایین می پریدند
 .آوردند

 :کایلی گفت

 "!فوق العاده بود. بهتر از فوق العاده بود! پنج ستاره"

 .هر دو انگشت شستشو باال گرفت

 :ال از کنارشون گفت

 ".آره. همه اینایی که گفتی هست ولی به خوبی کتاب نبود"

 :تشکر کرد و پرسیدقلب کلبی داشت از تو سینه اش بیرون می زد، لبخندی به ال زد و 

 "ازش خوشتون اومد؟ واقعا؟"

همه با تاکید سر تکون دادند و همه یعنی تک تکشون. برادرها و مادرش روز قبل به سانفرانسیسکو اومده بودن 
 .تا سال نو رو باهم جشن بگیرند و ببینن خونه ی جدید کلبی چه شکلیه

 ...حتی پسر ها. فین، شان، کین، آرچر، جو، کیلبتمام دوستان جدید کلبی هم اونجا بودند. دخترها و 



 .تمام گروه

 .همشون به خاطر اون اومده بودند. احساس کرد بغض گلوشو گرفت

اسپنس به چشمهاش نگاه کرد و مثل همیشه بدونه هیچ تالشی ذهنشو خوند. به سمت خودش کشوندش و 
می تونست لرزش سینه اش از خنده رو دستهاشو دورش حلقه کرد. حرکتش خیلی شیرین بود حتی با اینکه 

 :حس کنه. توی گوشش گفت

 ".بامزه! تو بامزه ای و فوق العاده، خیلی دوستت دارم"

کلبی به چشمهاش نگاه کرد. اون به خاطر کلبی خانوادشو به اینجا آورده بود. به خاطر اون سالن سینما رو برای 
 .دیدن فیلم اجاره کرده بود

هفته داشت یک میلیون مایل در ساعت پیش می رفت اما این باعث نشده بود به دنیای کاری اسپنس این 
خاطر کلبی اینجا نباشه. در حقیقت قرار بود فردا به مدت چند هفته بره اروپا تا نمونه اولیه هواپیمای بدون 

 .سرنشین رو تحویل بده و کلبی رو هم راضی کرده بود تا همراهش بره

ون به هم گره خورده و فکر کردن به این موضوع باعث شد به طرز مسخره ای به نظر می رسید زندگی هاش
 .لبخند بزنه

 .اسپنس هم بهش لبخند زد و بوسیدش

فکر می کرد قبلش نمی تونه بیشتر از این پر بشه ولی اشتباه می کرد. همونطور که فک اسپنس رو بین 
 :به قفسه ی سینش فشار می آورددستهاش گرفته بود قلب بیچاره اش اینقدر بزرگ شده بود که 

 ".منم دوِست دارم، خودت می دونی"

 :کایلی سرشو بین صورت های اونا آورد وگفت

 "آره، آره، از اینجا تا آسمون و این حرفا و و و چیزی که من می خوام بدونم اینه... می شه دوباره فیلمو ببینم؟"

 :به طرف اسپنس چرخید

 "خشش کنن، آره؟می تونی ازشون بخوای دوباره پ"

اسپنس اصال نگاهشو از کلبی نگرفت، ابروهاشو باال داد و در سکوت ازش پرسید دلش می خواد این کارو بکنه یا 
 نه؟

 :کلبی لبخند پهنی زد

 ".آره ولی به هات داگ، پیتزا و پف فیل بیشتری نیاز داریم"



 :ال گفت

 ".و شراب"

 .شونو به جا بیاره ولی به جای رفتن، کنار کلبی روی زانو نشستاسپنس ایستاد، احتماال برای اینکه درخواست ها

 :جو گفت

 ".لعنتی، ازش انتظار این کارو نداشتم"

 :ال با کف دست روی سرش زد

 ".ششش"

 :قلب کلبی ایستاده و به اسپنس خیره شده بود. زمزمه کرد

 "چیزی رو زمین انداختی؟"

 :اسپنس لبخند زد

 ".نه"

 :دستهاشو به هم کوبیدویال با خوشحالی 

 "اوه خدای من، کسی داره از این صحنه فیلم می گیره؟"

 :تنه ای به کین زد

 ".زودباش گوشیتو در بیار"

 ".اوه"

 :مادر کلبی هق هق خفه ای کرد

 ".فکر نمی کردم هیچ وقت این اتفاق بیفته! اون نمیذاره کسی دوستش داشته باشه"

 :کرت زمزمه کرد

 ".ششش مامان"

 .شو فشردو دست

کلبی نمی تونست روی هیچ کدوم از این حرف ها تمرکز کنه. چون اسپنس چیزی از تو جیبش بیرون آورد. یک 
 .جعبه ی سیاه کوچیک



 :کلبی به سختی گفت

اوه خدای من، تو مطمئنی؟ مدت زیادی از رابطمون نگذشته و من کلی عیب و ایراد دارم که تو هنوز به طور "
 "...همین بهت توصیه می کنم یکم بیشتر صبر کنی تاواضح ندیدیشون برای 

 :اسپنس با صدای آروم و مطمئنی گفت

 "...تمام چیزهایی که باید رو دیدم. تو نور دنیای منی. تو از من یه مرد بهتر می سازی. تو"

 :کلبی محکم و با اطمینان گفت

 "!بله"

 .و بعد وقتی اسپنس فقط پلک زد هم زمان با خنده گریه کرد

 :اسپنس به آرومی گفت

 "...من یه سخنرانی آماده کرده بودم. می خواستم بهت بگم"

 :کلبی دوباره با صدای بلند گفت

 "!بله"

 .و خودشو توی بغلش پرت کرد

 .اسپنس به سختی گرفتش و درحالیکه اون توی بغلش بود بلند شد و ایستاد

 :ال پیشنهاد داد

می خواست بزنه گوش بدی چون اونم عیب و ایرادهای خودشو داره عزیزم شاید بهتر باشه به حرف هایی که "
 "...و

 .وقتی اسپنس نگاهی طوالنی بهش انداخت حرفشو قطع کرد

 :آرچر ال رو سمت خودش کشوند و دستشو باال آورد تا روی دهن ال بذاره و به اسپنس گفت

 ".گرفتمش ولی زودباش قبل از اینکه گازم بگیره تمومش کن"

 :س هنوز روی کلبی بودنگاه اسپن

 ".حلقه رو نگاه نکردی"

 ".بازم جوابم بله است"



 :اسپنس لبخند پهنی زد

 "...اینقدر از سوالی که می خواستم بپرسم مطمئنی؟ اگه می خواستم ازت بپرسم"

 ".بذار زحمتتو کم کنم. جوابم به تمام سواالت بله است"

 :پرو زمزمه کرد

 "...ی بهش تو کنترل هر چیزیخوب این یکم خطرناکه! دادن آزاد"

ولی کلبی گوش نمی داد. لبهاشو روی لبهای اسپنس گذاشته بود و با خوشحالی خودشو توی آغوِش مردی که 
 .اونو درک می کرد، دوست داشت و برای همیشه می خواستش غرق کرد

 ...و شاید "تا همیشه" تنها زمان مناسب برای با هم بودِن اونها باشه
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