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 :مقدمه

 "انیبرا"

 ...یقبل از مراسم شکرگذار روز

رو که در حال ترک دفترم به سمت آپارتمان منه نگاه  جنسن

 وترمیکامپ یتو دیجدی پوشه هیو  نییپا زارمیرو م می. گوشکنمیم

 کار کنم. روش نجایا ادیکه پدرم ب یکه تا وقت کنمیباز م

رو مالقات کنم و  دمیجدی پروژههای از سازنده یکیقراره  امشب

 یکرده، ول نتی. اونا رو برام پرارهیرو ب دیجد هاینقشه دیپدرم با

رو  شونیکاغذهای یکپ کنمیرو شروع مای که پروژه یمن وقت

 کنه تامیو کمک  دهیع مشرو یمکان برا هیبهم  نی. اخوامیم

که به  یبعد بار بشن. یزیبرنامه ر مانکاریپ یبرا یمانیسهای سازه

 . من بهشزنمیزنگ م جیو به س گمیم ییکنم ناسزامیساعتم نگاه 

بذارم  دیبا یبرم ولمیبودم که جنسن رو با خودم به خونه  گفته

 شروع به بوق یکه گوش ی. درست زمانراهه یبدونه که جنسن تو

. شهیوارد دفترم م دستشه که تو یهایپدرم با نقشه کنهیخوردن م
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 به و ذارمیو من تلفن رو سرجاش م رهیم ریغامگیپ یتماس رو

 .فرستمیم عیسر غامیپ هیجنسن 

 تونمیبه سازنده؟ من م یرو بد نایکه ا ستیبرات مهم ن یمطمئن-

 پسرم. بدم کارو برات انجام نیا

 ون دادم.گفت و من سرمو تک نویا پدرم

 دیراه خونه ست. تو و مامان با یتو گهیمن د ی. براگهینه د-

 .دیرفتنی آماده که فردا نیمطمئن ش

 .زنمیبهش چشمک م رمیگیها رو ازش مو نقشه فیکه کیدرحال

 3 انجام دادم تا االن بتونم حداقلرو  میشکهای قبال ورزش-

 وعده در روز غذا بخورم.

 بشه گفت:از در خارج  نکهیاز ا قبل

 .گمیبه مامانت م-

از طرف جنسنه  غامیپ هی نیو ا دهیصدا م تلفنم من دنبالش رفتم. و

 یبهتر حس .ششهیپ هم جیکه االن اونجاست و س گهیکه بهم م

و بعد به  دمیتکون م براش یخداحافظی دارم. دستمو به نشونه
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 یبرا غامیپ هی .ارمیکه مقصدم کجاست و تلفنم رو درم گمیم راننده

 ."اونا منتظرن" گهیکه م رمیگیم یجواب فور هیو  فرستمیسازنده م

پسرا همه مثل همن. مدام  نیچون ا چرخونم؛یحدقه م یتو چشامو

 هیخسته کنندست. من  نیو ا یباش یذهن صبرکردن درعجله و دیبا

اون ور آب های پروژه یبرا مسافرت درحال شهیمعتاد به کارم و هم

 یحت یکه استراحت کنم، ول ستمین میآد من و سراسر کشورم.

. کنهیهم کار م التیتعط شب قبل یمتعجبم که سازنده روز و حت

 نیا با چوقتیخوبه، من قبال هی نشونه هی نیکه ا زنمیحدس م

کرده  دایکه جنسن برام پ هیهمون نیا ینکردم، ول یشرکت همکار

. هکنیتونم بفهمم چطور کار ممیداره و ن یباهوش بود. اون ذهن

 نیکنه به هممیرفتار  یعوض آدم هیدونم که اون مثل میفقط 

 .زنهیحرف م یکه با مشتر میمن اون لمیدل

کردم. به  یشدم و اطراف رو نگاه ادهیپ نیاز ماش میدیرس یوقت

 راننده گفتم:

 .گردمیشمار بازم عدد بندازه. من برم لومتریبزار ک-
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و فکر کردم  دمید ادیزی با فاصله یسمت دروازه رفتم. نور به

که دستمو یدرحال .کهیتار یلیاونجا خ یول دمیرو اونجا د یشخص

 صدا زدم: رمیکجا دارم م نمینور گرفته بودم تا بتونم بب یجلو

 سالم!-

 گفت: یکیکه  دمیشن

 مسئله زمانه.-

که  یهایقدم یصدا تعجب کردم. یلیزن بود خ هی یصدا نکهیا از

 یبار تو چند .ارمیم نییپا ستموو د شنومیرو م شنیم کیبهم نزد

منه.  یکه اون روبرو نمیبیو در آخر م زنمیکننده پلک م رهینور خ

 یزن جذاب نی. قبال هرگز چنمونمیساکت روبروش م شده شوکه

وعقب  ختهیبلوند داره که بهم ر یموها بودم. اون دهیعمرم ند یتو

ظر به نکه  دهیپوش ژاکت هیکه دور گردنشه. اون  یبردتشون با شال

 ی. اون جورنیگشاد با پوت نیبزرگه و شلوار ج یلیبراش خ ادیم

تر از خودش رو مرد درشت هیهای که انگار لباس دهیپوش لباس

 یآب یچشما خوشکله پدرسوخته.یلیخ هرحال اون به یول ده،یپوش

 .شهیم کیو بعد بار شهیم رهیبه من خای هیثان یروشنش برا
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 نه؟ ای یرو آوردها نقشه-

 خندم.می بایو من تقر کنهیم رییصداش به شدت تغ تُن

 آره آوردم.-

 .رمیگیو اونا رو به طرفش م گمیم نویا

 ؟یتیتو آرون اسل-

 :گهیم

 نه!-

 یو بعد دستاشو تو زنهیبغلش م ریو ز رهیگیرو ازم مها نقشه

. گهینمای گهید زیاما چ مونمیمنتظر م من .کنهیفرو م بهاشیج

هاشو مقابلش نفس تک بخار ابر شکل تک نموتیاونقدر سرده که م

 هی. ست فرشته هی هینداره که چرا اون شب یتعجب یو برام جا نمیبب

من رو به  شهیکه باعث م نهیزن وجود داره ا نیای که درباره یزیچ

 اون بفهمم. یزیمن چ ذارهیذره هم نم کیاون  یول واداره، فکر

 شهیم رهیکه بهم خ یجور یول ه،یمثل دختر همسا ،جذابه یلیخ

 وجودشه. یتو یخشونت هیکه  ندازهیم منو به فکر

 ؟یهست یپس ک یستیخب پس اگه تو اون ن-
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. حاال من اونا یداد امیها بهش پنقشه نیگرفتن ا یکه برا یکس-

 برم.میآرون  یرو برا

 مانعش شدم.که بره اما من  دیچرخ

 صبر کن. هیثان هی-

 د،یرسمیگفتن به ذهنم ن یابرای گهید زیشوکه شوم چون چ من

 که ترکم کنه. ستمین اونی آماده یول

 من موظفم کارمو با خود آرون انجام بدم.-

 .زنهیآرون گفت خودش بهت زنگ م-

 گفت و از چنگم فرار کرد. نویا

  ن؟یهم ه؟ینطوریا-

 گفتم و منتظر واکنشش موندم. نویا

و بعدم غ بخورم چاکلت دا که برم هات نهی. برنامم اهینجوریآره هم-

 .رمیبگ یبه دوش حساب

 هاش فروکرد. بیج یتو شتریعدم دستشو بگفت و ب نویا

چون عجله  لهیدل نیبه ا رم،یزود از کوره در م کمیکه  دیببخش-

 دارم.
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 دوباره شروع به ترک کردنم کرد گفتم: یوفت

 صبرکن!-

 .دیبه سمت من نچرخ یول ستادیا

 ه؟یاسمت چ-

 روشنش سرتاپامو نگاه کرد. یآب یاو با چشم دیعقب چرخ به

 .ایکلود-

 ییجا هیاز  یتاکسی راننده گفت. یکیتار یرو قبل از رفتن تو نیا

 یصدا گهیکه د یپشت سر من بوق زد و من منتظر موندم تا وقت

من ی نهیس یتو یپشت هی .دمینشنها زهیسنگر یهاش رو روقدم

 یبزرگ اتفاق هینگار دارم که ا نویحس ا قهیدق هی یشده و برا جادیا

  کرد؟ کاریبود و با من چ یزن ک اون افتاده.

 اول فصل

 "ایکلود"

 ونیبا دکوراس نیرزمیز وارید یکه در طول بلندا یهایجعبه به

 یساعت کیبه مدت  بایتقر شدم. رهیخ بودن، پر شده سمسیکر

 انجام کارو نیکنم بلند شم و امی ینشستم و حاال دارم سع نجایا
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 م،یگذاشتیم رومیسال من و مامان بزرگ با هم اونا رو ب هر بدم.

اون مُرده من تنها باهاش مواجه  یوقت باره که از نیاول نیا یول

که  یهایسنت به خودم گفتم که من نیبا وجود ا یو حت شمیم

ی مهیتا نها بشینم روی پله نکهیاز ا قبل .کنمیتونم رو حفظ ممین

 تر برم ناتوانم. شیپ نکهیا از و حاال بردمشونها پله نییپاراه تا 

 شهیکه هم هییاون االن جا دونمیکه م نیرو با علم بر ا اشکم

. اون و پدربزرگ االن دوباره کناره همن. کردم باشه پاک خواستهیم

که  یبودم؛ چون جور شده کاش با پدربزرگ آشناای آرزوم بود که

 هنوزم .بود خوب یلیخ گفتین بهم معشقشوی درباره شهیاون هم

 زدیاون حرف می درباره یکه وقت نمیچشماش بب یتو تونستمیم

بعد ازفوت شدنش  نکهیهم بودن و ای گمشدهی مهین که یجور

اون تا ابد فقط متعلق به  گفتیم و نشدای گهیعاشق کس د گهید

 اونه.

فردا بتونم  دیامروز انجامش بدم. شا تونمیدونم که نممی شم،یم بلند

 یکافی به اندازه یها. مراسم شگرگذارپله یباال رو ببرمها جعبه

  وسط فکر کنم. نیا یاگهید زیبه چ خوامیسخت بوده و نم
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 کیکوچ زیم یکه رو لمیبندم و به موبامیرو  نیرزمیز در

رو دور  زایچ یلیتونستم خمیکاش  یا .کنمیست نگاه مآشپزخونه

دارم.  جانیو ه اضطراب مخلوط از یاحساس نکهیبندازم. متنفرم از ا

 براش که یمرد ایکار رو انجام بدم  نیا خوادیبرادرم ازم م دونمینم

فکر  چوقتیرو بهم داد، ه مییقد لیبرادرم موبا یوقت .کنهیکار م

که  نمیبیدارم ممیبرش  ی. وقتباشه که انقدر کار داشته کردمینم

رفته  از دست یهاو تماس یمتنهای امیپر از پ یصندوق ورود کی

 کنه با من صحبت کنه؟می یاون سع چرا کارتر دارم. انیز براا

که برادرم  یکه قرار بود انجام بدم رو انجام دادم و تا زمان یکار من

که  یهای. من با آدمکارمیانجام بدم بای گهید از من بخواد کار

 هی نیکه ا ستیمهم ن شم،ینم یکنه، قاطمیبرادرم باهاشون کار 

کنم و میرو پاک ها امیتمام پ من باشه. زیانگوسوسهمورد چقدر 

 یحالت ب یرو رو میدوباره سر جاش بگذارم، گوش نکهیقبل از ا

نبودم که  یکه من کس دهیفهم انیبرا دی. تا االن شاذارمیصدا م

 .کردیمالقات م دیساختمان باهای نقشه لیتحو یبرا
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کنم، میؤال نکار رو نکرد. من س نیچرا برادرم خودش ا دونمینم

من رو رو مجبور به  شهیبهتره. اون هم بدونم کمتر یچون هرچ

 نی. اکنمیفقط قبول م من و کنهیخواسته هاش مترین بیانجام عج

 کارتر نایاما من انتظار نداشتم که برا د،یرسمیکار ساده به نظر 

شد و  میباعث ناراحت نیکنه. ا جادیجرقه در درون من ا هیشب یزیچ

هام باهاش رفتار سرد و مخالفت یدادم که از رو ازهجا من بهش

 دیاونو ازخودم دور کنم تا شا خواستمیم من موضوع رو بفهمه. نیا

با خودش ازم دور بشه.  همزمان که در من بوجود اومده یاحساسات

 یرویهمش از دستوراتش پ نکهیاز ا من نداده. جهیتا االن که نت

که نه راه  مطمئنه برادرم رم؟دا یکنم خسته شدم، اما چه انتخاب

 رو دارم.ای گهید یو نه جا گهید

کنم و به تمام میمادربزرگ نگاه  مییبه اطراف خونه قد من

 نیکنم. خونه در بهترمیکر شده ف رهیذخ نجایکه در ا یخاطرات

محافظت شده. همه  شهیهم اما به خاطر برادرم از من ست،یمحله ن

. ترسندیکنه ممیاون براش کار ه ک یاز مرد نجایافراد اطراف ا
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بازوعه )کمک(، اما اون احتماالً خودش رو مرد دست  هیمارک فقط 

 .دونهیم راست اون

 چیده و به همیبرم، اما مارک به من اجازه ن رونیب نجایاز ا خوامیم

به نام جفت ماست  نجایمکان وجود نداره. ا نیا وجه امکان فروش

من کنترل داشته  یرو نکهیاز ا .ستیو اون با فروشش موافق ن

 هم نداره. هر چقدر یو براش انجام دادنش کار ادیباشه خوشش م

 شهی. اطرافش همنمیبه وضوح بب نویا تونمیکه تالش کنه باز من م

 .ستمیکور ن گهیمن د و خطر وجود داره

-میست درگذشت و فکر فرشته هیمارک  نکهیبا فکر ا مادربزرگ

کنه. میبود، چون مارک از من مراقبت  خواهد کرد که حالم خوب

-میآرامش ترک کرد و ن در رو نیکنم که اون زممیخدا رو شکر 

 .هیدونست که مارک واقعاً چجور آدم

 یرو بفهمم چون اختالف سن نیتا واقعا ا دیشدنم طول کش بزرگ

 چیما رفته، مارک ه نیمادربزرگ از ب گهید ساله. حاال که 15 ما

 یکه ازش رو یهایوقت . فقطکنهیکردنش نم یمخف یبرا یتالش

با  مارک واقعاً دوستم داشته باشه. دیشا کنمیفکر م نم،یبیخوش م
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 نیما که معتاد به مواد مخدر بودن، بزرگ شد و در بدتر نیوالد

اومدم،  ایمادرم همان روز که من به دن نکهیتا ا کرد یمکانها زندگ

اما از او  شناسم،ینمو ر مادرم داد. من لیمنو به مادربزرگم تحو

نداده  مارک داد که هرگز به یزندگ یممنونم که حداقل به من نوع

مطمئن  یمارک بشم تا بفهمم ول یوارد زندگ ستیبود. الزم ن

 یبعض دونم.میاو در گذشته اش رو  یاز زندگمیک فقط هستم که

 نینسبت به من به ا تشیعصبان ایکه آ ادیم شیاوقات برام سوال پ

اون داشته باشم. ی مثل گذشتهای ینبودم زندگ مجبور که من لهیدل

که مادربزرگ مرد  یو از وقت دهیها یو آقا لیدکتر جک هیاون شب

که سروکلش  کنمیم خداروشکر ده،های یبه آقا هیشب شتریو ب شتریب

 نشد. دایپ یمراسم شکرگذار یتو

به امروز  دیکنم شامیفکر  نیو به ا ندازمیبه ساعت م ینگاه

نه.  ایدارن  اجیامشب به کمک احت نمیبب برم و واناتیگاه حپناه

 نی. افتهیب یاتفاق و منتظر باشم که نمیبنش نجایکه ا نهیبهتر از ا

 ترسم،میانجام دادم. من از فردا  شیچندماه پ یکه ط هیتمام کار

به سر کار  دیو با شهیتموم م میکه آخر هفته طوالن دونمیم چون
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 یلیخ میدونم که راحتمیو  هیقطع زیچ هی برادرم دنیبرگردم. د

 یکه برم لباسمو عوض کنم، اما وقت رمیگیم میتصم من دوام نداره.

 .کشمیم غیج شهیدرب جلو به شدت باز م

حس تونم لرزشش رو میکنه که میبرخورد  واریسخت به د انقدر

 یریقلبم جلوگ دنیپر رونیتا از ب گذازمیم نمیس یکنم و دستم رو

 پرسه:می ادیکه داخل خونه م یدر حال برادرم .نمک

 خوره؟یم یبه چه درد لتیپس موبا یاگه جواب تلفنت رو ند- 

. مونهیم رهیخ شهیکه به دنبال مارک وارد م یمرد یرو چشمانم

 یلیخارج از تصورم خ یمتیبا ق یشلوار و کت یتو تیآرون اسل

ساده و  یمشک رهنیپ هی. مارک ادیمکان نامناسب م نیا یبرا

 که مخصوص یگل آلود یکارهای با چکمه دهیپوش نیشلوارج

  .سرکارشه

 یخودشون به افراد فیکث یانجام کارها یبرا تیمثل اسل یمردان

نگه  زیخودشون رو تم یتا بتونن دستها دارن اجیمارک احت هیشب

 اونا شدم. یایدن وارد واشی واشیدونم که می یمن نویدارن. ا

 خاموش باشه. دیبا میزنگ گوش یصدا-
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 از موهامو پشت گوشم زدم. کهیت هی

 ن؟یالزم داشت یزی. چواناتیپناهگاه ح رفتمیداشتم م-

 برادرم تونم ازشون بخوام که خارج بشن.میکه  هیراه نیبهتر نیا

 سرشو تکون داد و گفت: دهیرنج

 پناهگاهت. نیتو هم با ا-

 دیگذرانم و شامیرا در اونجا  یادیکنه که من زمان زمیفکر  او

و  من من پناهگاه را دوست دارم. اما هم حق با اون باشه؛

-میو ن میرو به صورت داوطلبانه اونجا بود کشنبهیمادربزرگ هر 

رو  یتونن کسمیطور کوچولو چهای و بچه گربه هافهمم توله سگ

براشون وقت  خواستنیم ازم کنن. من هر زمان که اونا تیاذ

داشت،  وجود در مورد استخدام من دراونجا یهایو صحبت ذاشتمیم

 .ادیبه مزاج مارک خوش ب ادیاما فکر نکنم ز

ممکنه ازم  دونمیوقت نم چیو ه رمیگیکه ازش م یاون پول نقد با

رو  ادیکم سنتر بودم، پول ز یبدم. من وقت انجام یبخواد چه کار

 کنمیکه براش م ییکارها همه که ستمیدوست داشتم، اما مطمئن ن
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محرمانه  اسرار یحاوها و جعبهها پاکت نیاز ا یباشه. بعض ینونقا

 ست.

 .یکار انجام بد هیازت خواستم -

 یزیتر از چ میباعث شد عظبه هم گره زد و  نشیمقابل س دستاشو

 باشگاه رو ول کنه. دیبا گهیبشه. اون واقعا د داده که هست نشون

ورو دور و بر ا تچر دونمیبهش. اصال نم یکار و تو گند زد هیفقط -

 خودم نگه داشتم.

اما  ه،یچقدر عوض دونمیآزاردهنده باشه، چون م دیهاش نبا حرف

 حرف هاش شیهنوز ن

 ی. جامیرو دار دهای یرسه امروز ما آقامینظر  به کنم.میحس  رو

دوروبرشه  تیآرون اسل یوقت که بدترم شده، چون ستیتعجب ن

بپرسم که داره از  خوادیم دلم کنه. ییکنه جلوش خودنمامی یسع

 یکارا نیچون اون خودش ازم خواست ا زنه؛یحرف م یچه کار

 مزخرف رو براش انجام بدم.

اگر من  ستیحدقه نچرخونم، اما خوب ن یسخته چشامو تو واقعا

دستش  چوقتیکنم. برادرم قبال همیاحترا یآرون به اون ب یجلو
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 خوادیکه نم یرکا که بشه یترسم اونقدر عصبانمیبهم نخورده، اما 

 رو انجام بده.

 گند زده. یمن نگفتم اون به همه چ-

طول  ادیز ی. متعجبم ولادیو به دفاع از من م گهیم نویا تیاسل

 .کشهینم

 شو به فنا بده.داگرچه اون ممکنه خو-

-میبدنم  یکه چشمانش رو یمن لبخند زد و تمام هوا وقت به

از  یکیانگار  کنهیمدازم بران یکنه. جورمی هام رو ترک هیچرخه، ر

گه و مین یزیچ مارک .کنمیکلوپ اونا کار م یام که توییدخترا

 ی. اگر هر پسرادیخوشم نم شیباند شغل یاصال از قرارگرفتن تو

دونم که میاما حاال ن کرد،یم هیرو تنب زدیحرف م ینجوریا باهام

 و به یتحت فرمان برادر من باش شهینم نه. ای شهینما یبرا نیا

 یوقت .یکنمیاحترا یکنه متعلق به اونه، بمیکه احساس  یزیچ

که  ادیم ادمیو  شهیشکمم منقبض م شه،یم رهیبه من خ تیاسل

 هیرو با  ختمیریدور م دیبا شیکه سالها پ مییقد شلوارک خواب
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 یبخاطر بخار شهیهم مادربزرگ . چون خونهدمینازک پوش راهنیپ

 خرابش داغه.

. به نمیرو بب تشیجذاب تونمیم یمن ناجوره، ولی قهیسل یبرا کمی-

تو واقعا بزرگ  یپوشه. ولمیگشاد های لباس طور معمول اون

 نه؟ ا،یکلود یشد

 من .چهیپمیرو نداشتم و دلم  یکلمات نیچن دنیتوقع شن اصال

 چوقتیپوشم، اکثر مواقع چون همیگشاد های لباس شهیهم

براش  دیوقتا با یرسته. بعضممکنه من رو بف کجا برادرم دونستمینم

 ادیکه ز یهایکه مکان دهیم ربه ندرت هم دستو یناهار ببرم. ول

که نگران نباشم، چون  گهیبهم م اون .نمیرو بب ستنیجالب هم ن

 صدمه بزنه. بهم تونهینم یکس چوقتیمن تحت مراقبت اونم و ه

جز من داره نگاه  ییکه به هر جا یبه مارک انداختم، کس ینگاه

و هر سال قدرت و پولش  هیچه جور آدم تیاسل دوننی. همه مکنهیم

ازش  نکهیفقط بخاطر ا نه کنم،یم ی. من ازش دورشهیم شتریب

. بمونم برادرم بهم گفته ازش دور نکهیترسم؛ بلکه به خاطر امی
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 کنمیم یسع کمهینزد یوقت شهیو هم دادمیمنم به حرفش گوش م

 کنم. ینامرئ خودمو

 .یدیکارتر رو د انیابر شیچند روز پ-

. ادینجات من نم یکه مارک برا دونمیو م کنمینگاه م تیبه اسل من

من رو کال بهم  یایکارتر دن انیبرا دنیکه د دونستمیم دیاز کجا با

 یازم انتظار داره چ دونستمینم قایتکون دادم چون دق سر زه؟یریم

هتره خودم استفاده بشه و ب هیعل ممکنه بزنم یبگم. االن هر حرف

 گفت: ییهوی تیاسل سکوت کنم.

 بود که شخصا از مارک خواسته بودم انجامش بده. یکار نیا-

 کردم از جام تکون نخورم. یبلند بود و من سع یلیخ صداش

 تنگ شد و برام سواله که قراره به کجا ختم بشه. نمیسی قفسه

 کردمیستاخانه برخورد ماون قدر گ دینبا دمیرو د انیبرا یوقت دیشا

که بهاشو  کهینزد بایتقر .کردمیرو رد م هاشامیزنگ و پ دینبا ای

. با باشه لو داده تیمنو به آرون اسل یکارا دیحتما با انیبپردازم. برا

واقعا آزار  نیجهات ا یاما از بعض ستمین یچیاون ه یمن برا نکهیا

 کرده باشه. انتیاون بهم خ اگه ستدهنده
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ساختمون های اون فقط نقشه -ممهفیبزرگ رو نمی معامله نیا من

هم که انجام دادم کار  ینبود که رفتم و کار یخاص یرو آورد. جا

. به زهیریاوضاع داره بهم م چون ساده نبوده یلینبود. حتما خ یخاص

 باشه؟ ستادهیا منی خونه یتو تیآخه ممکنه اسلای گهید لیچه دل

تا  چوقتیهاون  یما بزرگ شده، ول یگیدر همسا نکهیبا ا یحت

 شهر قدم نذاشته بود. نیا کل قسمت از نیحاال به ا

 من...-

دستش  تیاسل نکهیشروع به حرف زدن کرد، اما به محض ا برادرم

رو  شییفقط توانا اگه باال برد سکوت کرد. کردنش ساکت یرو برا

  کنم. کاریچ دیبا دونستمیداشتم م

. ادیساب مشرکت ما به ح یسود بزرگ برا هیکارتر ی خانواده-

از  خوامیکه هستم باالتر ببره و نم یزیچ از سطح هیمن رو  تونهیم

 دستش بدم.

 یکه چه کار دهینم تیاون اهم دونمیمنه و م یرو تیاسل زیت نگاه

 انجام بده. یهمکار یبرا دیباها آدم نیا متقاعد کردن یبرا

 ا؟یکلود یشیحرفم ممتوجه _



 Romanbook.ir شیطان یا فرشته 

21 

 سر تکون دادم. دوباره

کردم متاسفم. میاحترا یبهش ب ایناراحت کردم ر رو کارت یاگه آقا_

به هرحال  یبه دست مارک دادم ول قیو دق گرفتم روها من نقشه

 .خوامیم انجام دادم معذرت یاگه کار اشتباه

ام که به چشم یبه برادرم انداختم کس یگفتم که نگاه یدرحال نویا

 بزدل. آدم ی. اکردینگاه نم

 ازش استفاده کنم. من که ستینای کلمه یناراحت-

 کراواتش رو صاف کرد. تیاسل

 فقط با تو کار کنه. خوادیو م نتتیاون اصرار داره که دوباره بب_

 باشه._

 ندارم. یراه نیجز ا گهیکردم چون د قبول

 کارو بکنم. نیا تونمیم-

رفتار  یبه خوب ارویناراحته. من با اون  تیچرا انقدر اسل دونمینم

برادرم به توافق برسم فکر کنم بتونم از  با نمخواهم کرد. اگر بتو

 .امیکارتر برب انیپس برا

 ساده لوحه نه؟ یلیاون دختر خ-
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زد که انگار اصال اونجا میمن حرف ی درباره یجوریداشت  تیاسل

شونه باال انداخت و  مارک .شمینم من متوجه دمیشا نه یول ستمین

 گفت:

 وقتشه که بزرگ بشه.-

منم بابد باورم بشه  دیو شا ستیکه براش مهم ن هکنیوانمود م داره

حفظ  یفقط از رو دی. شاکردینگاه نم چشمام یکه چرا واقعا تو

بهم انداخت و عرق ای گهینگاه چندش د تیاسل غرورش باشه.

 کمرم نشست و گفت: یرو یسرد

  بزرگ شده. گهیو اون د-

ن اال نیخورم که اگر هممیمرد سرده و من قسم  نیا زیچ همه

 دست زدم. خیبه  که نو لمس کنم انگاراو

کارتر  یآقا دیو با یکه اون بخواد موافقت کن یزیبا هر چ دیتو با-

 ا؟یکلود گمیم یچ میفهی. میدار رو خوشحال نگه

کردم. از فکر  دییدو طرفم مشت کردم و دوباره با سر تا دستامو

خودم موضوع از  نیا یو برا شهینم چندشم انیبرا هب نزدیک بودن

 ایا ام،یبه چنگش ب راحت اگه شهیم. برام جالبه بدونم چطور ممتنفر
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 اگه ه،یاون چجور ادم دونمینم آروم؟ ای کنهیاون باهام خشن رفتار م

مرد مثل اون و  نیکه ا نهیگرفته باشم، ا ادی یزیچ هیاز مارک 

که  هیزیفقط شروع چ نی. ادهینم تیاهم هم ذره هی یحت تیاسل

 ه انجام بدم.اون ازم خواست

 یباق یزیچ گهید تاینها نکهیتا ا رهیم شتریکه هر دفعه پ دونمیم

خارج شم. به  نجایاز ا فتهیب یاتفاق نکهیا زا قبل دی. من بامونهینم

باشه که  یفشار همون تونهیم نیهرحال زمان شروع دوباره ست. ا

 کنمنزدیک  انیبراخودم رو به دارم، چون اگر من  اجیمن بهش احت

 گهیوجود نداره. اگر منو سمت اون بفرستن د یبرگشت چیه هگید

 ازم نخواد. اون وجود نداره که یزیچ

 .میبر ایب-

خطارش رو بهم داد و از در خارج شد. ا نیقبل از رفتنش آخر تیاسل

 منتظر موند و به عقب نگاه کرد. کرد در رو باز یوقت

 ایکلود-

 .دمیو من لرز دیبه داخل وز یسرد زمستون باد
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که  یخوای. نمیاز دست ما فرار کن یاصال فکرشم نکن که بخوا-

 اد؟یب یدوسش داشت شهیکه هم یپناهگاه سر تنها ییبال

 زد. یلبخند رو حبس کردم. نفسم

 . حاالم توش بخواب.یخودت کند یکه خودت برا هیگور نیا-

جمله اون ومارک خارج شدن ودر پشت سرشون بسته  نیگفتن ابا

  .دادیزنگ صدا م هیگوشم مثل  یتو شاهحرف نیشد. آخر

 دوم فصل

 "انیبرا"

 گفتم: زدمیدفتر کارم قدم م یکه تویدرحال

 داره؟ یمشکل شیواقعا گوش-

 از پشت خط بهم گفت: مارک

 االن عوضش کرده. یکه انداختتش تو آب ول ادیآره به نظر م-

نگران نباش من خودم شخصا رفتم و براش عوضش کردم، پس -

 برا یلشکم چیه گهید

 داشت. یشمارش نخواه گرفتن
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پس  نهیبب نویا تونهیاومد که اون نم ادمیبعد  یتکون دادم ول سر

 گفتم:

. واقعا ممنون و به یبرام چک کرد نکهیشه خوبه ممنون بابت ابا-

  در تماس خواهم بود. باهاش زود یلیآرون بگو خ

 باشه قربان.-

 یرفتم تو عیسر یلیگفت و تماس رو قطع کرد و بعد من خ نویا

رو  ایکلود یوقت از کردن. پیکردم به تا شروع هام وامیصندوق پ

 برقرار یهنوز نتونستم باهاش ارتباطشدم و ها وونهید نیع دمید

 یزنگ زده بودم، ول یبراش فرستاده بودم و کل امیعالمه پ هی. کنم

 بشم. میتسل هنوزم نتونسته بودم

و اون واقعا  رمیبگ سشییر قیگرفتم ردش رو از طر میتصم سر آخر

که  یمارک کس یول تهیمتعلق به آرون اسل منطقه کمک کننده بود.

 ترسهیم ارهیکار ب یما رو رو نکهیا از تیمن باهاش معامله دارم. اسل

قصد دارم  که و من هم از انجامش دودلم. اگر چه من بهش نگفتم

زدن  به حرف اجمیاحت شم. کینزد یواشکیدستاش  ریاز ز یکیبه 

 التمیتعط از تونمیکه اصال نم یجور کنهیم وونهیاون داره منو د با
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تازه ه خواهرم نزدیک شده جنسن ب دمیفهم یش وقتلذت ببرم. آخر

از کنترلم خارج شده. کار  یصورتم همه چ یجلو متوجه شدم

گرفتارم کرده و  ینجوریا که برم یجنسن باعث شد منم دنبال زن

  م.کارو کرد نیهم قایمنم دق

 دایرو پ یبرام زن خوامیبه سمت مارک رفتم و بهش گفتم م زود

 ی. اون حتما آشفتگیفرستاد شمیپها نقشه گرفتن یکه برا یکن

 یدگیموضوع رس نیا چون گفت که خودش شخصا به دیمنو د

 حرفش باعث نشد نیمن. البته ا شیپ گردونهیو اونو برم کنهیم

 شیگوش گهیه االن دالم کخوشح یندم، ول امیبعدش به اون پ گهید

  .کنهیکار م

براش  دیجد امیپ هیحرکت دادم و ها دکمه یشستم رو انگشت

 کردم. حبس نوشتم و نفسم رو

 رفته بوده حمام. تیکه گوش دمیشن :من

 کردن جوابه. پیکه در حال تا دمیو بعد د دیطول کش قهیدق هی

 کرده؟یکارم یچ میگوش- :ایکلود
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االن  یآب انداخته، ول یرو تو شیگوشکه  دمیمارک درست شن از

که حدس و  نیقبل از ا ینه ول ایبود  گفته در تعجبم که درست

  .کنهیم پیتا که اون دوباره داره دمیگمانم ازم دور بشه د

 .کنهیآها درسته. االن کار م-

االنم  نیهم نمش،یدوباره بب دیگرفتم دنبالش برم چون با میتصم

 نیا دارم کنارش باشم که بفهمم ازیدارم ن استرس و رهید یادیز

 نه  ای هیواقع سرمه یارتباط احمقانه که از اون شب تو

 .میبا هم شام بخور ایب-

 باشه.-

 دیشدم که چقدر راحت قبول کرد و حاال در تعجبم که شا متوجه

 کار کرده. نیبه ا مجبور اون رو سشیرئ

 امشب.-

 باشه.-

 توافقه. هیوجود نداره فقط  یسوال

 دنبالت. امیم گهیساعت د هی-

 صبر کن االن که تازه زمان ناهاره.-
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 تونمیگفت که متفاوت باشه، م یزیچ هیکه باالخره اون  خوشحالم

  زنمیم لبخند حس کنم که دارم

 شام زودتر از موعد. هی میاسمشو بذار-

 لباس بپوشم. دیبا-

لباس  هیاز  شیب ییکارا . قطعاشیقبلی جمله یرو گردمیبرم

 چشماش شروع شد که ینگاه ساده تو هیاز  ی. همه چهندیپوش

 رمیبگ پناه خودمندارم که اگر اونو در  یشدم، پس شک عاشقش

 .عاشقشم که دهیم نانیبهش اطم

 اونجام. گهیساعت د هیآدرست رو برام بفرست -

 هیبعد از فرستادنش من براش  یجواب دادن کنده، ول یتو اون

 .گذرهیان داره مفهمونم زمکه بهش ب فرستمیم ساعت یموجیا

 !نمتیبیپس م- :ایکلود

. ستیقسمت باالشهر ن نیکه ا دونمیو م کنمیآدرسش نگاه م به

زن که تنها  هی یمکان برا نیا ینه ول ای کنهیم یتنها زندگ دونمینم

  .ستیپرسه بزنه مناسب ن
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بعد گذشت و کل زمان من درحال قدم زدن بودم تا ی قهیدق ده

کنم.  یوقت رو بگذرونم رانندگ نکهیا یبرا فتمگر میتصم نکهیا

اون ی سمت خونه به میمستق یشک و دو دل چیالبته که بدون ه

 ساعت می. فقط نکنمیپارک م رونیرو ب نیو ماش کنمیم یرانندگ

رو پارک کردم و به  نیماش تحمل کنم. تونمینم گهید یگذشته ول

 کینزد ومدیبه نظر خوب م رونیکه از ب یکوچکی سمت خونه

 ست،یاون ن یبرا یمکان مناسب نیشدم. حق با من بود که گفتم ا

های گل تونمیشده. م ینگهدار یبه خوب کیکوچ خونه نیاما ا

 یزندگ نجایمسن ا زن هیو انگار که  نمیرو در اون بب یادیز

 مادر بزرگ بشه لبخند زدم. تصور هی ایکلود نکهی. از فکر اکردهیم

و  میزیریغذا مها اردک یو برا مینشست مکتین یکه هردو رو کردم

 فکر درد گرفت. نیاز ا نمیس دوستش دارم. ادیز که چقدر دونمیم

زنگ  نکهیبه خودم استراحت بدم، قبل از ا قهیچند دق دیبا نیا یبرا

 وونشید نقدریا چرا سرم آورده؟ ییزن چه بال نیا در رو فشار بدم.

 شدم؟
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در باز شد، اون  دم،یشن شدنیم کیرو که نزد ییقدمها یصدا من

و  زهیاز شونه هاش آو یکیکه سر  یگشاد لباس با ستادهیا نجایا

نداره و موهاش  یشیآرا چیه اون بود. دهیکه پوش ینیشلوار ج

که  یتمام کار ایخدا .دهیزده م خیخنک و ی وهیآبم یبو مرطوبه.

 و عشقم رو بهش اعتراف فتمیکه به پاش ب نهیبکنم ا دیاالن با

 .کنم

 یزود اومد-

 برس دستشه. هیکه  دمید گرد شده و متعجبه. چشماش

 صبر کنم. نیاز ا شیتونستم بمین-

 قرار دادم  نمیس یگفتم و دستم رو رو نویا

  ،یجذابکننده و رهیمقدس تو واقعا خ حیمس-

هاش هاش از خجالت سرخ شدن و گوشکه گونه دمیواضح د یلیخ

 .کنهیم یرو مخف ورتشو ص کنهیرو جمع م چونش .شدن یصورت

 باشه؟ نیخوشگل تر از ا تونهیاون م مگه

 تمومه کارام. بایتقر گهیتو. من د ایب-
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 تونمینم یبه داخل رفتم ول من من راه رو باز کرد. یرفت و برا کنار

 تر شم.کیبهش نزد ایو  رمینگاهمو ازش بگ

 نکن. یخودتو ازم مخف-

 یشصتم رو رو انگشت گفتم و چونش رو با دست باال آوردم. نویا

  .دمیخط فکش کش

 خوامینم ،یندار شیکه آرا یوقت ای یکشیکه خجالت م یوقت-

 .ییبایز یجور نیتو هم کنه تربایتو رو ز یزیچ

  .دهیشده و بعد سر تکون م رهیفقط بهم خ اون

  ارم؟یبرات ب یزیچ تونمیم-

 کنم.میفکر  یزینگاه کردم و دارم درباره هر چ بهش

 .یزیهر چ-

 ریمراقب باشه چون که داره با دم ش شتریب دیقدم جلو اومد. با هی

 کنه...می یباز
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 سوم فصل

 "ایکلود"

اون چطور . دیکوبمی نهیس یشدم و قلبم تو رهیخ انیبه برا من

بخوام صادق باشم، مطمئن  اگه بده؟ منو جواب سوال خواستیم

 از دهنمسواال  نیچرا ا تعجبم باشه. یجوابش چ خوامیکه م ستمین

که درو باز کردم و  یاز وقت ختنیبهم ر احساساتم .رونیب دیپر

 جذابه.  یلیخ اون .کرده رییتغ جانیبه ه یحالتم از افسردگ

 کیچون اون شب تار دیجذاب تره. شا کردمیکه فکر م یزیاز چ

دارترم اون خنده یاالن حت یگولم زده بود. حاال هر چ ذهنم بود

. اون گهینگم د دهیکه مای هه شدپخت بیعطر س یبو از هست.

 یلی. خزهیجذاب و وسوسه انگ زشیچ و همه کنهیگرم بهم نگاه م

 دمیتر شدم. دکینزد قدم بهش هی نیهم یدارم و برا شیبهش گرا

 دایپ یعصب کیدارش ت شیکه لبخندش محو شد و حاال فک ته ر

 نیقدم به عقب برداشت و ازم دور شد. ا هیقبل  مثل کرده بود.

دراز تر  ممیمن پامو از گل که منو ناراحت کرد، چون انگاررش کا

 کردم.
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 برو آماده شو.-

 ادیسه کلمه بهم  نیهم حاال بم شده و به هشدار توشه. صداش

 مدام که من یزیچ کنه،یکار م تیو با اسل هیکرد که اون ک یآور

 کنم. یادآوریبه خودم  دیبا

که  یزیتمام چ جستجو دربارش کرده بودم و هیگوگل  یتو من

 نیبهتر مرد درستکاره. هیکه اون  نهیا کنم دایتونسته بودم پ

 یصداقت مخف ریهستن که خودشون رو ز ییموناهها دروغگو

 انیاز برا ییکه چه کارا دونمیم ت،یبخاطر اسل حداقل .کننیم

کل  زنه،یقدم مها از اتاق یکی به سمت تیکه اسل ی. وقتادیبرم

 . ستمین طور نیا انیبرای درباره یول شه،یبدنم از ترس منقبض م

بدونم اگه دوباره تالش  خوادیو دلم م ستهیامیاونجا ای قهیدق یبرا

تا  کنمیباز م لبامو کنم. یبهم دستور داده کار اون .شهیم یکنم چ

 .کنهیمنو متوقف م یبگم ول یزیچ

 حاال. نیهم-

 داده. که انگار بهم مجوز رفتن چرخهیو م رهیگیازم رو م کمی

 .کنهیبهم نگاهم نم یاون حت یول کنم،یم کیبراش بار چشامو
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کل  اون از همه بدتره. نیا کنه،یم تمیکه اذ ییزایچ هیاز بق یجدا

کرده بود تا باهام  یزنگ زده بود و سع میشب و روز رو به گوش

خروج ی بهم اجازه یوقت نکهیا از کنه؟یمنو رد م حاال حرف بزنه و

 متنفرم. هنکیم تمیو اذ دهیم

درد رو از خودم دور  نیرو کنترل کنم تا ا تمیکردم عصبان یسع

 انیتوسط برا تونمینظر که م نیپا از ا سرتا حاال بدنم از یکنم؛ ول

 کنه؟یم کاریشده. اون داره با من چ جیبشم گ تیاذ

 یباشه پس به سبک خودت باز اد؟یرک خوشت نم یاز دخترا-

 .کنمیم

همون  انینسبت به برا دیبزنم؛ چون با یلیبه خودم س خوادیم دلم

 میلزو دیرس نجایبه ا یوقتداشته باشم.  دارم تیکه به اسل یحس

که فکر  یزیکاراش با چ نیا نداشت بخواد باهام مهربون رفتار کنه.

 یتو کیتار حس هی. کنهیم جیمنو گ نیو ا کنهیفرق م کردمیم

که اون  ییبالها. ذهنم با شهیداره بدتر م یوجودم رخنه کرده و ه

پر  رهیخودش بکار بگ یچطور من رو برا نکهیو ا ارهیب سرم تونهیم

و درحال  عیسر ستیشام جزو ل یبردن من برا رونیب البته شده.
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 میازش قا نکهیای درباره نشیریش یحرفا من نبود. یایرشد فانتز

 نیبشه و ا مورمورم شهینبود. باعث م ستینشم هم جزو اون ل

 .ستیخوب ن

راحت تره،  نهیبیف مکه فقط منو به عنوان هد یاومدن با مرد ارکن

دور  ازش .ستین یکار آسون انیمثل برا یشدن از مرد دور یول

دور بازوم  یپله رو نذاشتم که دست یقدم رو نیو هنوز اول شمیم

منو به سمت  اون نمیچرخم تا صورتش رو ببمیو من  شهیم دهیچیپ

 یسختی و اگر چه ضربه قرار میده واریو منو مقابل د کشهیعقب م

 .کنمیاما از شدت تعجب نفسم رو حبس م ست،ین

کف  یتمام چوبا نکهیکه اون حرکت کرده باشه با ا دمینشن یحت

صدا حرکت  یبتونه ب دیبا ابعاد اون نبا یکس .دنیخونه صدا م نیا

شده. حرفم رو  رهیچشام خ یمن قد علم کرده و تو یجلو کنه.

 :کنهیاصالح م

 .ییتو کنهیم یکه داره باز یکس-

 :گمیم آروم

 .ستین یباز هی نیا-
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 :دمینه. ادامه م ای گمیدارم دروغ م دونمینم اما

 ؟یخوایم ی. ازم چستیحق با توعه. قطعا ن-

 .گردمیم یزیچسبونم و دنبال چمیمحکم به عقب  کمرمو

  :گهیم  شهیمن خم م ی. رویزیهرچ

 .زیهمه چ-

نشون بدم  یبتونم واکنش نکهیاز ا قبل .هدیپوستمو قلقلک م شنفس

که  یجور وارید داره و من همچنان مقابلمیقدم به عقب بر  هی

 . شمیداده بودم رها م هیتک

 برو آماده شو.-

ی ختهیبلوند بهم ر یموها یو دستشو تو کشهیم یقیعم آه

قاطعه، انگار که از دست من  صداش . لحنکشهیکوتاهش م

 .کنمیم تشیو من اذ هیعصبان

 به درک.-

بهش  ی. در راه نگاهکنهیبار منو متوقف نم نیو ا رمیباال مها پله از

 رهیخ شه که روی من هرینگاه ت نمیبیکه م یزیچ و تنها ندازمیم

تو اتاقم و در رو بهم  پرمیرسم و ممیراه پله  یبه انتها فورا .مونده
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بار  نیاول یکوبه و برامیبه شدت  قلبم .دمیم هیو بهش تک کوبمیم

  کنم.میاحساس زنده بودن ها بعد مدت

. بلوز کنمینگاه م نهیآ یو به خودم تو رمیسمت کمد لباسم م به

که قراره  ییسطل لباسا یتو کنمیم پرتش و ارمیگشادم رو درم

 کشهیول نمط ادی. زکنمیم موهام کار یبشورم و بعد با سشوار رو

 چوقتیه .دارمیمبر فمویک شمیتموم م یو وقت شمیکه آماده م

لحظه دو دل  هی یبرا یول کنمی. به خودم نگاه مکردمینم یشیآرا

نشم.  یکنم، چون اون بهم گفت ازش مخف شیآرا کمی که شمیم

. شمیقبل از برداشتنش منصرف م یول رو بردارم، ملیجلو تا ر رمیم

که  هیزیچ نیا و تن بدم خوادیکه م یزیهرچمن مجبورم به اون 

 ندازمیم ینگاه دمیکه پوش یقرمز تنگ وریپل به ته.ازم خواس تیاسل

تنها تِم  نه گذشته. یادیبودمش زمان ز دهیکه پوش یبار نیآخر از

 یبه حالت افق ییبا رنگ طال نشیس یداره، بلکه رو سمسیکر

از  کیامشب کدوم  مینیبب دیکنم با فک "فرشته ای طانیش"نوشته 

  .دنیخودشونو نشون م شتریبها جنبه نیا
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 چهارم فصل

 "ایکلود"

به  لشیکه موبا نمیبیرو م انیو برا آمیم نییها پااز پله یوقت

 .کنهیدرخواست م اون .کنمیم مکث ده،یگوشش فشار م

 امروز بهش نگاه بشه. خوامی. مستیبرام مهم ن-

انقدر جذاب و  هیثان کی یهمزمان تو تونهیکه چطور م فهممیم

 قبل اش برگرده.مابانه سییلت ربه حا دوباره باشه و بعدش بندهیفر

 :گهیتماس رو تموم کنه م نکهیاز ا

 رو کجا گذاشتم. دیکه کل دمیم امیبهت پ-

کدوم از ما  چیه و .کنهینگاه من قفل م یو نگاهشو تو چرخهیم

خودمو از ور  دیو من با چرخهیمن م یرو چشماش .گهینم ییکلمه ا

به نظر  که خوبنکنم  فکر نینجات بدم و به ا ورمیرفتن با پل

دور نگه  یاونا تو دم،یچسبیاون لباس گشاد م دیبا دیشا .رسمیم

 .نهیمنو جذاب بب انیبرا خواستمیم من یداشتن مردا خوب بودن، ول

لحظه بعد  چند منه. یبرا یدیمرد احساس جد هیبه  اقیو اشت لیم

 اون گلوش رو صاف کرد و احساس کردم که سرخ شدم.
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داره  ازیکنم نمیفکر  رو نگاه کنه. تیرخاب ادیب یکس خوامیمن م-

 عوض بشه.

گه، چون حرفش می یکشه تا درک کنم که چمیطول  یالحظه

کنه که مغزم از دور زدن از میکمک ن نیا منتظره ست و ریغ

 دایلغاتم پ رهیدا یکلمه تو هیکه فقط یحالدر .ادیاطراف اون درب

 :پرسمیم کنم،یم

 چرا؟-

مسئله رو چک کنم. عمال  نیرفتم تا ا نییگرمه. پا یلیخ نجایا-

 چی. هشهیآت یاونجا تو

به  کین اما کنن. رشیوجود نداره که اونها بتونن امشب تعم یراه

 شیمسئله خونه رو به آت نیتا مطمئن بشه ظرف امشب ا ادیم نجایا

 .کشهینم

 .دمیم رونیب نفسمو

ونه موتورخ درمورد یچیه من وفته؟یاتفاق ب تونهیم واقعا .ایاُه خدا-

 .نباشه بهتره گرم تر باشه تا اصال گرم کردمی. فکر مدونمینم
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بخاطر خطر  میتونینم یدرستش کنم. ول تونمینداره، من م یرادیا-

 .میکامل ببند رو ها اونالوله یزدگخی

از خاکو  یکیکوچ یگذاشت و من رد بشیج یرو تو یگوش اون

 .گمیم بهش .نمیبیاش مچونه یرو

 .یستیکار ن نیه انجام اتو مجبور ب-

 ختهیکه اون متوجه شد که کوره )موتورخونه( به هم ر نهیریش نیا

من درستش  یکنه اونو برامی یهم که سع اون تر ازنیریش یو حت

اش پاک کنم و تا تا لکه رو از چونه کنمیرو دراز م دستم  کنه.

 یاچشماش رو لحظه کنمیم که دوباره شروع به حرف زدن یزمان

 .دارهینگه مته بس

 پول اون رو بدم. تونمیاما من نم-

از  یلیخ اون .رهیگیدستش م یتودستم رو و  کنهیدستش رو دراز م

بودن رو با دستاش  فیو ظر کیمن بزرگتره و من احساس کوچ

به من غلبه کنه و  تونستیم یبه راحت اون .کنمیحس م خودم یرو

کار رو با  نیا تونستمیطور م چه .رهیبگ خوادیرو که م یاون چ

  که داره با اون انجام بدم؟ یمهربون
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تونه مسابقه سرعت ضربان می ایدونم که آمیو ن کنهیمن نگاه م به

 یترسه، وقت نیکه ا کنهیاحتماال فکر م اون .کنه قلبم رو احساس

 یبا صدا نکهیاما نه ا جانه،یه یحالتم از رو نیا دونمیکه خودم م

تا  دهمیآب دهنم رو قورت م یسختبه  موضوع اقرار کنم. نیبلند ا

 بدم. نییپا رو گلوم یتو یاون توده

 پرداخت پول ازت نکرد. یبرا یسوال یکس-

پرداخت کنم، اما  یپول نقد تونمینوک زبونم بود که بگم نم یرو

 یحت کنم که از سخاوت اون خالص بشم. قانع خودم رو تونمینم

که من هنوز اون رو  دارههم  گهید هیزاو کینباشه، اون  یاگر واقع

 یلیخ .نمیرو بب تشیاز شخص یاگهیقراره جنبه د هم هنوز نم،یبینم

 از من مراقبت کنه. خواستهیم ایکه با من مهربون بوده  یوقته کس

 .یبمون نجایامشب ا یتونی. نمیبردار لتویو وسا فیک هی دیبا-

  .مونمیم نجایالبته ا -

رفتن منو به وحشت  یابر ییجا نداشتن موندم؟یم دیبا کجا

تنها بودم، اما  دادم که مادربزرگ رو از دست ی. از زمانانداختیم
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 که منو یدرک نیو ا کنمیم ییلحظه واقعا احساس تنها نیا یتو

 .زهیریم بهم

ها هلکه لو دهیقرار م یحرارتو در حد کیچون ن شه،یسرد م نجایا-

 .یبمون انجیکه بشه ا ستیگرم ن یکاف یانزنه. به اندازه خی

 و پتو دارم. مطمئنم که خوبم. لیوسا کمیمن خوبم. من -

زنگ  کینیکل یتو "ندایل"بتونم به  دیشا قدم ازش دور شدم. هی

من از برادرم  وجه چیبمونم، به ه ششیپ تونمیم نمیبزنم و بب

مجبور بودم  شدیهم م نیبدتر از ا اگه بمونه. ششینخواستم که پ

بخواهم  ندایاز ل خواهمینم چمبره بزنم. امشب گند بزنم و برم اونجا

 .هاستبچه و شیبرم؛ چون دستاش مشغول زندگ ششیکه پ

من  شیتو پ ،یسرد بمونی خونه نیا یتو دمیبهت اجازه نم-

  .یمونیم

 کی نیا ازمن سوال هم نکرد. یاز تعجب باز موند. اون حت دهنم

موضوع  نیدر هر خط از بدنش بخونم که از ا تونمیاست و م تقاضا

 .کنهیخونه( استقبال نم یتو )موندن

 .یکنیم یکه کجا زندگ دونمینم یمن حت-
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به خونه با اون  رفتن گردم که به خونه اون نرم.می یلیدنبال دل به

اش به خونه یهرگز با مرد قبالً شدن داره. یاحساس خودمون

در مورد  دم،یکشیرختخواب دراز م یقبالً شبها که توام .من نرفته

چه  تونهیمهمراه بودن با یک مرد  دونستمیو نم کردمیون فکر ما

 گفت: اون .باشه یشکل

 .کنهیم یمن زندگ خواهرم با شه،یخوب م-

 یگیم یبرادر دارم، پس دار هیبخشه. من  نانیاطم نیبله چون ا-

 .یچیه یعنی کنهیم یزندگ که خواهرت با تو

 کیبار یاهیثان یکرد فکرمو بخونه، چشماش برا یکه سع یوقت

 زدم... گند شد.

تا چه حد در مورد  "انیبرا"که  کنمیم تعجب حرف زدم. یادیز

 یزیاو اصال چ دیشا .دونهیم به من گفته "تیسلا"که  یزیچ

  فکر نکرده بودم. نیحاال به ا تا .دونهینم

و  کیرو نزد انیبرا تیمن عادت دارم که اونو اغوا کنم؛ تا اسل دیشا

با اون کار کنه،  خوادیم تیکه اسل میدونمیا م همه سالم نگه داره.

 ریشد که قراره دلپذ یادآوری بهم داره. یانهیچه هز ستیمهم ن
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دلخور باشم، اما  دیبا من بره. نیاز ب دیو ترد یدودل نیباشم تا ا

اون در  خواهمینم من راحت شد که از دستش خالص شدم. المیخ

من  پس جام بدم.رو انکار  نیا دیمورد برادرم سوال کنه و من با

 نقشه بکشم. هی دیبا

  .مونمیتو م شیحق با تواه. من پ الیخیب-

 بهش نگاه کنم. شمیکه مجبور م شهیم کیبه من نزد یطور

 ؟یدیامه مکار رو اد نیچرا ا-

 کنم؟یدارم م یچه کار-

و چشمام رو محکم  زنهیکه اون به من لبخند م کنمیم احساس

 .بندمیم

 ؟یریاز گرما به سرما م عیسر نقدریچطور ا-

اجرا  دیرو باای گهیپس راه د ،یبش کیبه من نزد یخوایتو م-

 ؟یکن

از  کردمیم یکه سعیحالدر ادیخنده کوچک از من م هی یصدا

 گفتم: زیآم ریتحق یچنگش فرار کنم، با حالت

 .ستیمهم ن-
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 بشه. خیکه باعث شد مو به تنم س دیغر اون

 مهمه!-

 داره؟ یتیمطوره؟ واقعا اه نیا ایآ-

اما من  کنه،یبهش نگاه کردم. اون شروع به پاسخ دادن م من

 .کنمیحرفش رو قطع م

رو  یخواهیکه از من م یزیکه چ یسوالم جواب بده. تا وقت هیبه -

 درسته؟ ،یداریبرنم دست ،ینکن افتیدر

داره  یبگم که سع تونمیو م شنیگشاد ممیاون ک یآب یچشمها

 نطوریمورد کارش خوبه، هم نیا یتو برادرم بگه. یبفهمه تا چ

از پاسخ دادن به  یقیطر به اونو گه،یکه م ییزهایتا چ شهیمطمئن م

خوب  زیهمه چ کنهیم یسع شهیهم اون .دارهیسوال دور نگه م کی

 .ستین نطوریکه واقعا ا یبه نظر برسه، وقت

 .دارمیرو برم فمیمن ک-

چشماش  یتومثل عزم جزم  یزیبا چ سرانجام .شمیمن ازش دور م

 :گهیم

  دست بردارم. تونمینم تونم،ینم-
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رو که  یزیبه من دستور داده اون چ تیکه اسل دونهیاون م دیشا

باشه قبول کنه که به دنبال من  لیمگر ما بدم، خواهان شه بهش

بدست آوردن  یبرا خواهدیرو که م یاون هر کار ل،یدل نیا به .ادین

هم  طانیه با شل معاملکه شام ده؛یم انجام خواهدیکه م یزیچ

احساس رو دارم که  نیبتریعج افته،یچشمم به اون م یوقت .شهیم

که  یقدرتش رو دارم و اون تنها کس همه هستم که یدر واقع کس

ندارم  یادهیا چیبده که من ه یلیخ نیا مورد رحمت و رحم منه.

  بکنم. دیبا کاریکه چ

 پنجم فصل

 "انیبرا"

اونو رنجونده.  یشخص نکهی. مثل اهنکیبه مِنو نگاه م یجور اون

 یکنه، خودمونمی یرو بررس اتیجزئ همه یو وقت کهیچشماش بار

 اتیکردن همه جزئ حفظ چون مشغول دارمیتره. چشم ازش برنم

 اونم.

ش گوش و مخالف شونه کیبلوندش پشت  یکه موها یریمس

 نمیبیم د،یپوشمیرو که  زیرای نقرهی پرنده هایقرار داره. گوشواره
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رو محکم تو آغوش  ژاکتشو کرده. هیدونم اونا رو از کجا تهمیو ن

که  بده کنه تا نشونمیشو نوازش  نیریش یو هر منحن رهیگیم

کنم میمشت  زیم ریبدنش چقدر عرق کرده و داغه. من دستامو ز

کلمه رو  نیکه دهنش چند یوقتاز اون هستن.  یخال چون اونا

اونها داره،  کردن در تلفظ یکه سع همونیم نیکنه، مثل امیلمس 

 گفتم که تماممیبه اون  دیبا دی. شاوفتهیم نیابروهاش چ نیب

اما اون فهرستو باز کرد و از درخواست  ه،یفرانسو یمنو فهرست

در موردش وجود داره  دهیچیاونقدر پ یزیچ هی .دیکمک امتناع ورز

ام، کردهتا حاال مالقاتش  که یبفهمش. برخالف هرکس خوامیکه م

غضب و  کی با .هیعیطب ریکه بهش دارم غ تیجذاب نیو ا ستین

 .زنهیضربه م زیم یبنده و رومیمِنو رو  ع،یرنجش تند و سر

 برات ترجمه کنم؟ یخواهیم_

 کنه.میکنم و اون لب هامو دنبال می شنهادیپ

 .یکنمیالبته، تو به زبان فرانسه صحبت _

 ناراحتت کنه. نیکردم امیفکر ن_
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صدام دور نگه دارم، چون اون چشماشو گرد تونم خنده رو از مین

  نوشه.میآب  یدنینوش هیو  کنهیم

 نی. ایکنمیصحبت  یکه به فرانسو ستیناراحت کننده ن نیا_

 یفانتز یدونستم به مکانمیکنه که من نمی احساس منو ناراحت

 ام. دهیپوش یبرف هایو چکمه سمسیکر وریپل هیو  میایم

گونه هاش  یرو یرنگ صورت هیو من  کنهیبه اطراف نگاه م اون

  .نمیبیم

 قرار بدم. رتیکردم تحت تأث یسع_

کمال تعجب ازم  در .رمیگیدادن دستشو م هیو با تک کنمیم اغراق

 کنه.میاما بهم نگاه ن شه،یدور نم

 .یکار روانجام بد نیا یکرد یفهمم چرا سعمین_

رو نشونم نداده  تیعاد رینده و غتند و زن یاگه چند روز رفتارها_

که  خوامیبگم که من واقعا،ً واقعاً م نجوریا بذار فقط ،یبود

 بشناسمت.

 ه؟یخط و مرزش چ_

 بره.میکنه و ابروشو با چالش باال میبهم نگاه  اون
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بدهم که چقدر مشتاق بودم که  رییموضوع رو تغ نیا خوامیم

 .ادیب رونیباهام ب کنم مجبورش

از  یکیو حاال تو  یسکوت کرد یآدم بزدل مذهب ثلم نجایتو ا_

رو از  سمسیکه کر یانگار ،یزنیلبخند م شهر هایرستوران نیبهتر

 .یدزد( Whoville) لیهمه ووو

 نهیمنتونه باهام مخالفت کنه. ه گهیتا د ارمیمیبه لبهام  یلبخند

 کنه،میکار رو  نی. بدن من هم همنمیبیکه اونو آروم وخاطرجمع م

 شهیکردم. هممیاحساس  نمونیرو ب جانیلذت و ه نیقبل ا از

ست که ضربه محکم و و آماده دهیکش اونجاست، نامردانه دراز

وزوز  رعدوبرق بزنه و در حال حاضر مثل بعد از برخورد یناگهان

 .کنهیم

باهات  هیبه مدت پنج ثان کیشب تار هی. من تو هیکامالً ناگهان نیا_

 ؟یتا من رو بشناس یصبر کن یتونمین انناگه مالقات کردم وحاال

 رسهیمسخره به نظر م میمن ک یبرا

 باشه. نجوریتو ا یبرا دیشا_
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داشته باشه،  یاحساس خوب یزیچ نیچن یمن، وقتی اما تو تجربه_

  .داد بهش ادامه دیبا

 ؟ای شهیهنرپ به هر حال تو_

 .دممیسرم رو تکان  زنم،یلبخند م یو من وقت شهیصاف م بدنش

مشغول کارکردن بودم.  یلیاوه نه جدا از اون. من تا به امروز خ_

 نیاز بزرگتر یکیخودم رو به  شرکت که من نیمنظور من ا

 دنیبا د هیثان چند تونم تو عرضمیکردم و  لیکشور تبد یشرکتا

 و شمم هیمعامله در صورت موفق بودنش بهت بگم. من به بن هی

 ردم.اشتباه نک چوقتیدارم و ه اعتماد

 ینیبیمن با تو سر قرار برم؟ م شهیکه باعث م هیلیهمون دل نیا-

 بوده؟ خوب معامله هی نیکه ا

 گم:می من

 " ایکلود"-

  کنهیزبونم منو سخت م ینشسته. حس اسمش رو مقابلم

 یکیروحمو از تار دمتیکه دمیبار دو یچون برا خوامیتو رو م_

به  میخدا داد یدگبار تو زن نیاول یو برا یدیکش رونینهانش ب
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موضوع آگاهم  نی... از اتو چنگ و دندون نشون دادم. یزیچ

 ایو  هیچ نیدونم امیکه تو من وجود داره و ن هیزیچ نی... ایکرد

از شدت  لیدل نیتونم اون رو کنترل کنم. به هممی یچطور

 نیدونم که امی. اگرچه من زنمیبهت زنگ م هیثان هر ده جانیه

تا تو رو  دمیانجام م یهرکار ست،یخوب ن تیسلمعامله با آرون ا

 داشته باشم.

بازکردن مِنو و  یبرا یخوب یلیکنه حاال زمان خمیفکر  شخدمتیپ

 مینیاز ب هیثان هی ی. برامیسفارش بد میخوایم آنچه که دنیپرس

کنه میبه من نگاه  ایکلود کشم تا خودم رو آروم کنم ومینفس 

  فکر دادم. حیروبراش توض تینسب یمن فقط تئور نکهیمثل ا

از غذاها رو بخوره و  ستیل هیدوست داره بالفاصله  ایکنم کلودمی

سفارش بده. من فقط  گهید یاضاف یدست غذا دو اگه اشتباه نکنم

  .شمیمتوجه م ظاهرش رو که دوست نداره از یزیهر چ

ن کنم. اومینگاه  ایو به کلود دمیاز اتمام، مِنو رو به خدمتکار م بعد

 .شهیم رهیهم جدا شده بود، بهم خ از یکه کم شیبا لبها
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 دیکه با هیزیچ نیا ،یمنی گم شدهی مهیبهت گفتم ن نکهیبعد از ا_

 ؟یبگ

 .دیجرعه آب نوش هیباال بندازه، ای دوباره شونه نکهیقبل از ا اون

 که بهش اعتقاد داشته باشم. ستمیمطمئن ن_

 .یگیدروغ م یدار_

 تیمردک اسل نیکم اعتماد دارم صادق بودم. اکه گفتم به ش یوقت

 ریو سا شنهادشیبه پ شتریو هرچه ب کهیو تار مرموز به اندازه جهنم

 .اومدیازش خوشم نم شتریب کردم،میش نگاه  یمعامالت تجار

  انه؟یگم میدروغ  یتا که بدون یشناسیمنو نم یتو به اندازه کاف_

دستش  یرد و وقتآومیسرش  یسبد نون رو باال کی شخدمتیپ

 .دمیکش رونیمن اون رو از چنگالش ب رتش،یبگ تا کنهیرو دراز م

 دونم.میبدونم رو  دیرو که با ییزهایتمام چ_

 .گردمیکنم و دوباره به سمتش برممیمتنوع نگاه های سبد نون به

 ینیینون کروسانت رو که تو قسمت پا کهیرسم و تمی بهش

بشقاب  یکشم. اونو رومیتو کره  رو اون کشم ومی رونیمستوره، ب

 .چرخونمیکوچکش قرار دادم و اونوبه سمتش م
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 .رمیگیم ادیهم به موقع  هیبق_

پنهان کردن  یبرا یکار سطح هیو من  زنهیم سیلباشو ل اون

بره و میلذت  نیاون از ا هیچند ثان عرض اما در کنم،یلبخندم م

و  یسخته و شرع عام،کار تو مالء نی. اشهیصداهاش باعث ضعفم م

 .ستین یقانون

واقعاً  نیکه من دوست دارم. ا یرو انتخاب کردای ینیریش نیبهتر_

 .ستین گم شدهی مهین

  .یکنیم کاریبعد بهم بگو چ_

ده تا میکنه و بعد اجازه میبا درنگ بهم نگاه ای لحظه یبرا اون

 بدم. رونیهوف ب هی

 احساسه. هیفقط  نیا زنمیحدس م _

 گفتم: کردم،یم نییباال پاصورتش  یشمام روکه چیدرحال

 قبوله.-

 ششم فصل

 "ایکلود"
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مدت شام تمام نشده و من تمام  یکنه که طمی یازم سؤاالت اون

هنوز از رازهام  نکهیکنم، ضمن امی بهش پاسخ یتالشمو برا

 شوییکه برادرم توانا یزیاونچ من از نکهیکنم. مثل امیمحافظت 

تونه می انیجر نی. اترسمیکنم، م یونو راضا دیبا یچطور ایداره، 

شامم  انیاونقدر باهوشه که تا پا انیمن بد تمام بشه؛ اما برا یبرا

تنگ شده، بهش  شیمورد مادربزرگم و چقدر دلم برا در زرویهمه چ

در مورد  یکنم، اما خوبه که با کس باور تونم حرف زدنمومی. نگمیم

 یکینزد یهمدل اونم یحتا اون صحبت کنم. مارک هم خونمه، ام

 . مندادینشون نم ده،یکنم نشون ممیصحبت  انیبا برا یکه وقت

 .زمیبر ونریرو ب زیدارم تا همه چ ازینشده بودم که ن متوجه

 م؟یرمیکجا _

و راننده از کنار  پرسمیم م،نیشیم نیعقب ماش نکهیمحض ا به

 .کنهیجدول حرکت م

 برمت.میبه خونه _

تو ای شده ینیب شیو احساس پ کنهیورمور متمام پوستمو م صداش

 مگوش یکه تو نیخوام امیکه االن  اونچه .رشده شکم در حال
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که بودم زبان رو دوست داشتم و  یرستانیکنه. دب یفرانسوی زمزمه

رفتن  یایرو یروز هیتر بودم جوون ی. وقتگرفتم ادیرو  یفرانسو

. ستین شیب یالیز خج زایچ نیا دونستممیرو داشتم، اما  سیبه پار

شام  زیم سر شخدمتیرو با پ انیراحت صحبت کردن برا یوقت

که کنار  یهاییو فانتز ییایرو یبهم تمام اون داستانها دم،یشن

 کرد. یادآوری رو گذاشته بودم

 نکهیست باورکنم و اگمشده مهیرو که درمورد ن یزیتونم اون چمین

خواستم باهاش می شم.گمشده مهیمن اون ن کنهیفکر م یچطور

. من یدونم چطورمیاما ن کرده، بحث کنم و بهش بگم که اشتباه

فرا  لحظه اون یو وقت رهیامکان پذ نیم که افکر کرده شهیهم

اعتقاد رو نداشتم که  نیاونو در اعماق وجودم حس کردم. ا د،یرس

و  ریباشه که درون منو ز نینه همکرده، چون ممک اشتباه بهش بگم

بخاطر اون باشه، چون  تونهیل کردنا مغلغ نیا تمام ایآ رو کرده.

سرنوشت ما رو به هم وصل  ی(؟ چطورشدهگم مهینفره )ن هیهمون 

 با اون قرار داده؟ طیشرا نیکرد و منو تو ا
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 یمند کنم و براعالقه تیمحول شده که اونو به کار بااسل بهم

انجام  زهیگانجام بده، براش ان دیاون با کنمیکه فکر نم یمشارکت

دونم، میکه از قبل  اونچه کار رو نکنم، تمام نیدادن بشم؛ اما اگه ا

 :پرسهیم ازم .شهیو نابود م زهیرمیفرو 

 ؟ینگران هست یزیازچه چ_

 فرسته.می که انگشتاش موهامو پشت گوشم "یچیه" گمیم

 ؟ینگران هست_

روم  میقدرت جس ی. اون نوعدمیکش یچرا، اما آروم آه دونمینم

 هیتک کمیرو بهش بگم. نزد قتیخواد وادارم کنه حقمی داره که

 ...کنه ریدرگ ده تا عطرش منومی

  افته. یباره برات ب نیدر ا ستیقرار ن یاتفاق چیه_

جز باور کردنش ای کنه که چارهمیرو به زبان فرانسه نجوا  یزیچ

در  شده ام، اما هیبگم؟ من به اون هد قراره یاگهید زیچه چ ندارم.

اما  ،هجذاب اون .موافقم خواستمیکه اون  یزیحال حاضر با هر چ

تنها  کشه.میآهنرباست که منو به سمت خودش  هی نیهمچن

  .دارم یکه چقدر احساس خوب نیا رسهیم بنظر یکه منطق یزیچ
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 .ستیخدا رو شکر خواهرم خونه ن_

 :گمیم

 .واشتری_

؛ اما بدون ازدحامه پرزرق و برق که مثل مال هتله یبه الب یوقت و

 :گهیم م،یرسیم

 با توام. یخوشگله، نه وقت تونمینم_

 .کشهیطول م هیثان هیو باز شدنش تنها  زنهیبه دکمه آسانسور م اون

 شهیشم که تماما ار شمیبره، متوجه میاون منو به داخل  یوقت

ها . تو اونجا دهنمیبب رونیرو از ب یالب داخل تونممیاست و من 

رو  سمسیکر یقیموس وجود داره و آسانسور سمسیدرخت کر

زده نبودم، اما با نگاه  جانیه یلیخ التیاز تعط واقعاً کنه.میپخش 

 یموهاش، من به نوع یتو برف چند دونه دنیو د انیکردن به برا

در مورد  یزیچ . چهدمیناام یزمستان بیعجا نیسرزم هی دنید یبرا

 لذت ببرم؟ التیبخوام از تعط شهیاونه که باعث م
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که صورتمو نگه یده و در حالمیبه باال رفتن خودش ادامه  آسانسور

مورد  نیاز اای تجربه چیهبه خودش نزدیک میکنه. داره و منو می

 داره.  یدانم چه احساس خوبمیندارم، اما 

 هفتم فصل

 " انیبرا"

لحظه که  نیبعد از اول یچطور کنم؟ دایصبر کردم تا اونو پ چقدر

وقت اتفاق  چیه گهید چون روزها بدون اون گذروندم؟ دمش،ید

 لحظه نیکنارم نباشه. ا میتو زندگ هیثان هی یبرا یافته که حتمین

شده. واقعاً اعتقاد داشتم که  نینه تنها سرنوشتشه بلکه باهاش عج

 .میهم ساخته شد یلحظه ما برا نیاما در ا گمشدمه یمهیقبالً ن

 هشتم فصل

 "ایکلود"

 یاگهید زیفکر کردن به چ یذهنمو برا گهید .شمیم داریاز خواب ب

 خوامینم افته.میداره  یاتفاق مشغول نکردم، اما در حال حاضر چه

وجود  یفکر کردن و نگران یبرا زهایچ یلیدرک کنم. خ تویواقع

همه فکرهام  دیاحساس کنم که با شه،یباعث م یجورداره، اما اون
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وقت ازش  چیه نکهیمثل ا بدنم تمام خودم غرق کنم. یرو تو

ام خنده کنم،یم بهش فکر یو وقت کنهیاستفاده نکردم، درد م

 .پرسهیم .رهیگیم

 ؟یچ-

هستم، اما بعد تلفنم  یتا بهش بگم که چه شکل کنمیرو باز م دهنم

 برنامه واناتیپناهگاه ح یزنگ برا نی. اکنهیم شروع به زنگ زدن

 نمیبب کنمیم یکه سعیحالدر .نمیشیتخت م یشده و فورا رو یزیر

 :گمیم ادیصدا از کجا م

 .یلعنت-

 .پرسهیم کنهیو منو تماشا م نهیشیکه میدرحال انیبرا

 شده؟ یچ-

 :گمیم دوباره

 .یلعنت-

رو  امکیپ نیکه چند نمیبیم کنم،یم دایتخت پ ریرو ز لمیموبا یوقت

  پناهگاه از دست دادم. طرف از سمت آن، از

 روبه راهه؟ یهمه چ یه-
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 الن کنارم بود و معذب شدم.ا اون

بهت گفته بودم.  شبیبرم که د واناتیمن قرار بود به پناهگاه ح-

که موافقت کردم تا امروز به اونها کمک  بودم کامال فراموش کرده

 شهینرسم. چون هم موقع که به نهیکنم. مطمئنم که اون نگران ا

 .رسمیم رید

 که تو رو ببرم؟ یدار ازیبه من ن-

از  یا. لحظهرهیدرهم م شیابروها کنه،یبهم نگاه م یانبا نگر یوقت

 .شهیاسترسم کم م

 ممنونم. شه،یخوب م یلیخ-

 یتا بدونه که تو فرستمیآن م یبرا امیپ .رمیبعد به طرف حمام م

و تمام  ارهیبرام م فمویک .رمیدوش بگ دیاول با یراه هستم ول

 ذاشت،ید مکم یقفسه تو یلباسها رو یوقت .کنهیلباسهام رو باز م

 به حرکت در  زمیناچ لیعمالً منو با وسا اون .میگوینم یزیچ

  .ستمیدهه متنفر نمی احساس که به شکم من نیآوره، اما از امی

جفت شلوار  کیسرم جمع کنم،  یبلوندمو باال یموها نکهیاز ا قبل

 پوشمیدارم لباس م کهیزمان .پوشمیم ییایدر یروین یآب وریو پل نیج
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 شهیتنش باعث م تیف شرتیو ت یشلوار خاکستر یتو ونا دنیبا د

 :پرسمیم پوشمیکه کفشهام رو م همچنان بشه. خیبدنم س یموها

 ؟یکنیامروز کار نم -

صبر  تونهیبه اونها نگاه بندازم، اما م دیدارم که با زیمن چند تا چ-

 هیتونم میتموم روز رو با تو بگذرونم، اما  بتونم بودم دواریکنه. ام

 انجام بدم. هستم که منتظریاز کارها رو درحال یسر

 چنگ زد. دهاشویو کل یهود اون

 درسته؟ ه،یاونجا پناهگاه شمال اصل-

 رو تکون دادم. سرم

  .مونمیشاپ هست، اونجا منتظرت م یکاف هی. کنارش هیعال-

 تا منو از اتاق رهیگیدستم رو م یوقت داره،یمنو گرم نگه م کلماتش

 یکس هرگز پرنسس هستم. کیمثل  کنمیم احساس بکشه، رونیب

با خودم  دونمیمحبت رو به من بده و من هم نم نیام که ارو نداشته

فکر  نیبه ا دیبا احتماال کنم. کاریاز احساسات چ حجم نیبا ا

 چرا باشن، اما ختهیممکنه دور من فرو ر نایکه چطور همه ا کردمیم

 کمیداره  یکالاش چه نکنم؟ یلحظه زندگ نیمدت تو ا هی
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 شتریب انیروز با برا هی یتو اگه کوتاه باشه؟ یخوشبخت باشم، حت

کار برادرم،  و نگران کسب شهیهم از همه عمرم لبخند زدم.

 لومترهایک در محله بد کهمییمادربزرگم در حال مرگم و خانه قد

 ادیدووم نداره، اما روش ز شتریتا آخر هفته ب تیوضع نیا دوره بودم.

 .کنمیحساب نم

اما  دارم،یوقته که بد خلق شدم و مردم رو دور از خودم نگه م یلیخ

 گهیراه د هی "انیبرا"چون  نمیبیرو م یزندگ یرو نیاالن دارم ا

 یوقت بذارم بره. تونمیاما نم ه،یخطرناک یزیچ دیام بهم نشون داده.

 یتو ریآشپزخانه با کفگ یتو یزن دنیاز د م،یریم رونیاز اتاق ب

 زنه،یبه ما لبخند م ینیریو با ش چرخهیم اون .کنمیم تعجب دستش

 .کنهیاشاره م شخونیکه به پ نطوریهم

 د؟یصبحانه بخور دیخوایم تتو و دوست ایآ-

 .کنهیصحبت م انیبا من و بعد با برا اون

 .میما عجله دار کنمیفکر م-

 :گهیم کشه،یکه منو به کنار خودش م یدر حال انیبرا

 منه ایکلود نیا-
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اون  به .شهیم قلبم، ذوب شنومیصداش رو م یه غرور توک یزمان

 .زنهیو بهم چشمک م کنمینگاه م

 ست؟ین بایز-

  :گهیم زن

 .نجاستیاون ا -

 .کنمیمن به او نگاه م و

 .انیبه هرحال. خواهر برا جم،یمن س-

 خوشبختم. دنتونیاز د-

به مغازه رفت. راحت باش و  شتریمرغ ب گرفتن تخم یجنسن برا-

 .دیبردار اونا رو

شده بود  دهیچیپ یکاغذ یرو که تو چیپر از ساندو یبشقاب اون

 :گمیم من .میاونها ر برداشت من و انیآورد و برا رونیب

 متشکرم. ،یاوه، وا-

باز  ییلودر همون لحظه در ج درست هنوز گرم هستن. چایساندو

راه بره  نکهیا یدر واقع به جا او .شهیوارد م یو مرد بزرگ شهیم

بعد کل  و نهیبیرو م جیس کهیتا زمان کردیحرکت م یدزدک داشت
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 شهیکه دوستش از کنار ما رد میدرحال انیبرا .شهیصورتش روشن م

 :گهیم

 منه. یایکلود نیجنسن، ا-

 کرده بود؟ یکه چند روز اونو عصبان یهست یپس تو همون کس-

بره سرشو به سمت من  جیبه سمت س نکهیگفت و قبل از ا نویا اون

منو به سمت در بکشه، زمزمه  انیبرا نکهیاز ا قبل  .دهیم تکون

 :کنمیم

 در موردش متاسفم.-

 :گهیدر گوشم م آهسته

 .یاونو به من بسپر یتونینداره، م یاشکال-

و من  کنهیم یبا ما خداحافظ جیکه س شنومیم بندم،یدر رو م یوقت

 انیکه بود، خواهر برا البته اون چقدر خوبه. که هستم نیعاشق ا

 خوامینم اما من نه. یکه از هر لحاظ کامله ول مطمئنم هم هست.

 که خودمو کنمیکنم، چون فقط احساس م سهیمقا یخودم رو با کس

رو باز  چمیاون ساندو یجا به .ستمین یخاص زیکردم و چ کیکوچ
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 .زنمیم اونو گاز شومیو همون طور که سوار آسانسور م کنمیم

 .که چقدر گرسنه بودم دونستمینم

 ؟یخوای. مال منو مرمیبگ شاپ یکاف یتو یزیچ تونمیمن م -

. چشماش رو دمیو من سرم رو تکون م کنهیدستش رو دراز م اون

 .رهیدستش بگ یتا تو رهیگیرو م دستم و بعد هچرخونیم

 . یغذا بخور دیتو با-

 میگذریزنان م قدم یالب یو ما از تو زنمیعوض به اون لبخند م در

 .میگذریه و ما با حالت اردک وار از برفها ممنتظر نشیماش رونیب

کنه و درباره میبا من صحبت  واناتیتمام راه رو به پناهگاه ح اون

طور  نیهم .فهممیم شیبچگ یتو شیخونگ وونیتمام مسائل ح

و آموزش دادن بهش  یسنجاب خونگ کیکه در مورد داشتن 

اون در  یکودک دوران .رسهیبه نظر م یستودن کنهیم صحبت

 هی مال همه به... کنمیاما فکر م کنه،یفرق م یلیبا من خ سهیقام

 شکله.



 Romanbook.ir شیطان یا فرشته 

66 

کنم، چون قراره چند لحظه  یزندگ یکیتار یاالن تو خواهمینم

از پنجره  یوقت اون کار رو انجام بدم. تونمیم بدون اون باشم و بعدا

 :گهیم کنهیرو نگاه م رونیب

 .میدیما رس -

  من اونجا خواهم بود.-

 .کنهیاشاره م ابانیکنار خ شاپ یکاف به

و نگران عجله کردن نباش. به اندازه  ایکارت تموم شد، ب یوقت-

 باشم. سرگرم کار دارم که اونجا یکاف

که درحال گرفتنش بود و مطمئنم  کنهیاشاره م شیبه کوله پشت او

در رو گرفتم و  رهیدستگ من رو داره. خودش وتریکه درش کامپ

 گفتم:

 .نمتیبیخوب، زود م اریبس -

که  یباتر کیدنم که ب نهیمثل ا ،نزدیک میشهبار که به من  هر

 ادهیپ نیمنو رها کنه و من از ماش نکهیاز ا قبل .شهیداره شارژ م

 :گهیشم، م

 خوشگله. ،یداشته باش یروز خوب-
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به پشت  یپاهام لرزون هستن و بعد نگاه رمیبه طرف در م یوقت

که منو تماشا  نمیپنجره بباونو از پشت  تونمیم و اندازمیسرم م

، اما کنارش باشمبرگردم و  نیبه سمت ماش خواهمیم ا،یخدا .کنهیم

ممکن که  نیکه از در وارد پناهگاه بشم. ا کنمیم خودم رو مجبور

اونجا  گمیم یکردن وقت اعتماد کار داوطلبانه باشه، اما اونها به من

 هستم.

 :گهیم آن

 باالخره. یهست نجایا-

 :گهیم آن

 لت خوبه؟ من نگران بودم.حا-

  متاسفم که دست تنهات گذاشتم. یلیمن خوبم. خ-

 انیکه در مورد برا ستین یاما از اون نوع اشخاص نه،یریواقعا ش آن

 نیرو ندارم که بهش بگم، اما ا یباشه. در واقع کس انیدرجر مطلع

خودم داشته  یدوست دارم که رازم رو برا من .کنهیمنو ناراحت نم

 یزیبلند اون چ یصدا با ن،ینگهش دارم. عالوه بر ا یمخفباشم و 

 ممکن .کنهیارزش م یرو گفتن اونو ب میرو که ما به اشتراک گذاشت



 Romanbook.ir شیطان یا فرشته 

68 

چون این اولین  اد،ین یبفهمه و درنظرش کار درست نویا یبود کس

 قرار من با اون بود.

تمام عمرم اونو  کنمیاحساس رو نداشتم. احساس م نیمن ا اما

که به شهر برگشته و  هیمیدوست قد کی که نیثل ام شناختم،یم

هم  یاما آشنا و واقع هیزیانگ جانیو ه دیجد .نمیبیمن دوباره اونو م

چندان دور از  گمشده مهیصحبتش در مورد ن شبید دیشا هست.

 هدف نبود.

 یعالمه توله سگ هی. به عالوه، ما ینکرد ریتو د ست،ین یزینه چ-

 که امروز صبح میدار

 ستمیدارم که اونا رو وارد س اجیاومدن و من به کمک احت جانیا از

 کنم.

 :گمیم من

 سر کار میبزن بر-

و هر  میکنیکار م یچند ساعت ما به مغازه. گردمیاون برم دنبال

رو  میگوش کباریچند وقت  هر .کنمیفکر م انیراجع به برا قهیدق

تنگ  برام دلش ایگذاشته که آ غامیکه برام پ نمیتا بب کنمیچک م
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همه مدت در  نیچرا ا ا،یخدا .انهی کنهیشده و داره بهم فکر م

 اره،یب ادمیبه  کنهیم یداره سع ایکه دن انگار مقابلش مقاومت کردم؟

اونو  یوقت شد. وارد و برادرم مارک ادیم ییزنگ در جلو یصدا

چون کامالً از کوره در  دم،یآب دهنمو قورت م یبه سخت نمیبیم

  .رهیم

  ؟یجا بودشب کتمام -

 :گهیو م ارهیم ورشیاو بهم 

 .یمنتظر بودم که به خونه برگرد-

جز من .آن رفته  ستین نجایا یاما کس کنم،یاطراف نگاه م به

 .ارهیب رونیانبار ب از یشتریب یتا غذا یمقدار

 ...من-

من  خواستیبود که اون م یهمون کار نیبگم؟ ا دیبا یچ من

 .(شبید اتیجزئ انجام بدم. )گفتن

 همراه اون مرد ثروتمند بودی مگه نه؟تو -

 .ندازهیبهم م نییاز باال تا پا یانزجار نگاه با
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 هم یهایقول هی بندمی. شرط مبهش نزدیک کردیودت رو خ -

 داده، نداده؟ بهت

 :گمیم

 مارک.-

 حرفمو قطع کرد. اما

نفر در مورد درست کردن موتورخونه با مامان  هیصبر کردم تا -

خونه  نی. افتهیقراره ب یاتفاق لعنت نیا که . انگاربزرگ حرف بزنه

 .یکن یاونجا زندگ یگذاشتم تو که یشانس منه، تو خوش

که مارک  دونستمیم شهی. همکوبهیم امنهیو قلبم به س آدیم کترینزد

که پشت  یواریاما با د شه،یخطرناک م رسهیم نقطه نیبه ا یوقت

  رفتن ندارم. یبرا ییسرم بود، جا

محل کارم جزو پرسنل قرار  یتو دیفقط تو رو با زنمیس ماما حد-

 که از تو استفاده کنن.اجازه بدم ها بدم و به اون

 لطفا، مارک، دست نگهدار.-

بودم.  دهیند یقدر عصبان نیچون هرگز اونو ا د،یلرزمیصدام  االن

 یاز عوض دیسطح کامال جد کی نیا اما بود، یعوض کیاون 
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برخورد  یشکل نیا کردمینم فکرش رو هم یبود... هرگز حت شیباز

 کنه.

و بهش نزدیک میشدی بود که  نیا یکردیم دیکه با یتنها کار-

و اون داره  یایبه خونه نم گهیاما االن د ؛یکردیم بعد ترکش

از  ییالحظه دهنم. کنهیم تیاسل صحبت از بهم زدن قراردادش با

لکنت  با .زدیم یلیانگار به صورتم س حرفاش شک تماما باز موند.

 گفتم.

  نگفتم. یزیمن چ ؟یچ-

 .برمیگردم، دستهام رو باال ممیقدم به عقب بر کی کهیدرحال

از او نخواستم که موتورخونه  ی. من با اون موندم ولیباورکندیتو با-

 کنه. ریرو تعم

 .رهیگیگردنم م نییو موهامو در پا کنهیدستش رو دراز م اون

 منو. نه ،یاونو قانع کن دیتو با-

که  یزیو تنها چ ذارهیبرف م یو تو کشهیم رونیاز مغازه ب منو

تنها باعث کشته  میو آرزو دیکه ام نیا کنم به اون فکر تونمیم

  شدنم شده.
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 نهم فصل

 "انیبرا"

شاپه  یکه تو کاف یکوچک زیم یرو یکنم، وقتمیتلفنم نگاه  به

خوام میبرگرده، بهش گفتم که  شمیپ ویاست دوارمیام. امنشسته

مارک، برام  ا،یکلود برادر و تیاطالعات راجع به اسل تونهیم یهرچ

 هی به درباره عدم اعتمادش ایکلود کی. اظهار نظر کوچارهیبدست ب

 نیکه ا ییافته. از اونجامی ادمیخواهر داره،  نکهیمرد به خاطر ا

اومده، هنوز تو ذهنمه. شماره  رونیاون ب نیریش کلمات از دهن

-می میگوش یرو دوباره ریاخ قهیبار در ده دق نیسوم یراخواهرم ب

و  بارها خوادمیدونه که ممکنه جواب ندم، اما اون فقط میافته. 

 .رهیبارها تماس بگ

کنه، تمام بشه و  ریمادرم رو درگ نکهیمسئله قبل از ا نیا ممکنه

که  ونمیمن بهشون مد ن،ی. عالوه بر اارتباطن هردوشون با من در

 یکرد و باعث شد اون تو رفتار بح چقدر با دوستم خوبامروز ص

و  عاقل ینطوریهم شهیکنه، اما اون هم یخونه احساس راحت
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هردوشون جنم  یبرا دشیمرد جد ی. اون جنم نداشت ولتهیباکفا

 داشت. یکاف

 :دمیم سالم

 سالم..._

داد و  رونیهوف ب هیجواب بگرده  هیبره و دنبال  نکهیاز ا قبل

 گفت:

 زبل و خوشگله. یلیاون خ_

داره،  یسعتونم بگم که اون میکشه، مینفس  جانیشدت ه از

 .خورهیکنه، اما شکست م یباز نقش خونسرد بودن رو

 یصدا کیشنوم و به دنبال اون میتلفن  یصدا نهیدر پس زم من

کنم که با بودن اون  یادآوریبه خودم  دیبا .خواهرم تکان دهنده از

 یاز گذشت سالها و تالش برا پس .میاوک دوستم جنسن نیبا بهتر

با شخص  دنشید نش از همه کس،و دور کرد زیحفظش از همه چ

 کرد اونو یسع یروان هی نکهیکه بعد از ا یروش نی. ابهیعج گهید

  انتخاب کرده بودم. بکشه،
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اما  ره،یخواهرم راه م با یاست، بخصوص وقت ونهید میک هی جنسن

خواهرم  یدستش به موها یکس نکهیاز ا قبل دونم که اونمی

حفظ اون  یخودش برا یزندگ برسه که بخواد بهش صدمه بزنه، از

 .گذرهیم

مورد  یفکر کردم نامعقوله وب دم،یدوستش رو د رییتغ یوقت

 تیفعال راًیمورد کار و سفارش بود؛ اما اخ در زیخوندمش. همه چ

 ایمسافرت گذشته  اندازه خواد بهمی. اون نستین ادیز یلیخ شیکار

 امروز که قرار بود یکار یسفر هیکار کنه. حاال اونو با رها شدن 

 .کنمیصبح برم، درک م

 اونه._

 ستیجالب ن یلیبگم، اما خ گمید یزایخوام چمی نکهی. با اموافقم

بگم، اما خواهرم به همون  ایراجع به کلود کنم اول شروع نیاز هم

دونه بهم بگه، یمجنسن  یخوام درباره اونچه دربارهمیاندازه که ن

 هم بدونه. ایدوست ندارم درباره کلود
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 نیمن قصد داشتم ا اد؟یم سمسیکر یاون برا یکنمیفکر _

افراد به عنوان چشم ی اسم همه با ساق بلند روهای جوراب

 کنم. هیته ،یروشن

چون ممکنه حرفاش راجع به ابن جوراب ساق  کنمیم ساکتش

 یزیاز هر چ شتریشون کنه، اما ب هیته خوادیباشه که م یبلند

  .میبدونه چقدر جد خوامیم

 ؟یدید یتا حاال منو با زن_

به  اون نوشم.میجرعه  هیو  دارمیم برمو قهوه گمیم یسست به

 :گردونهیحرفمو بهم برم یرکیز

 ؟رو نادیده بگیرم رو که دنبالت هستن ییاونها_

 گند بزنه بهم. خوادیخوشحالم اون م ا،یخدا

 ع نکن به دست انداختنم.شرو_

منو  شهیبابا! اون همای  متنفرم. اتشونیاز چرند شهیکشم هممی آه

 نطوریبودن. هم مییم و دارااونا خانواده نایاز ا قبل .کنهیمنصرف م

 چیبرم چون همیلذت  مشدهگمی مهیفکر کنم از دنبال کردن ن
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 اون .بذارن منو به حال خودم خواستنی. اونا مدمیوقت بهش نرس

 .ندازهیلحظه رو سکوتم خط م هی یو برا خندهیم

 من قبال سفارشتو کردم._

  تونم لبخند رو تو صداش بشنوم.میگه و من میبهم  اون

 یلیالزم بشه خ دیبرات خوشحالم. اون برات خوب خواهد بود. شا_

 .یلذت ببر تیاز زندگ شتریب میو ک یکن کارت رو کنسل

از  شیخوبه. ب زیرسه همه چمیبه نظر  میبار تو زندگ نیاول یبرا

 حد خوبه...

 .یکنم، حق دارمیفکر _

تو دفتر  یکار یطوالن یروزها نیحال، همه ا نیموافقم. با ا من

به لطف  تونمیخاطر م نیداشت. به هم رو ارزشش کنمیاحساس م

 گذشتم استراحت کنم.

 هستم... شهیهم_

 گفت. شیغیج غیج یصدا با

 تا اون رو بهتر بشناسم.تونم صبر کنم مین_
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که تو سرم راجع به اونه بهش ای یلعنت یزایخوام با تمام چمی

خانواده بشه. جهنم،  هیازدواج کنه و صاحب  تونهیم ملحق بشم. اون

متوجه شدم خواهرم با عشق  که داشت دهیا یادیذهنم به اندازه ز

 مقابل منم شام در شده. زونیدوستم درست مقابلم آو نیبه بهتر

 بار نیرو به همون مکان که اول نمیرو ترک کردم و ماش یشکرگزار

  روندم. مراقبش نبودم... دم،ید اونو

. ازش هیخال یلیجاش خ نکهیمثل ا متمام شب رو اونجا نشسته من

بود که به مغزم  یراه نیکتریو نزد نیبهتر نی. ابودم مراقبت نکرده

شاپ کنار  یکاف کیو االن، ت مثل باشم، ایکلود کیتا نزد دیرسمی

احمق به نظر  و وانهیکنم و به اندازه جنسن دمیکار  شیمحل زندگ

 نیمقابله با اون ندارم. واقعاً از ا یبراای برنامه چیرسم. من همی

 برم.میلذت  احساس

که ازجاش  ارمیبا رفتارم اون بدست ب یکه جور نهیا یبعد برنامه

 گهیکش نکرده و منم داون هنوز فرو شیآت جم نخوره و بمونه.

عذرمو  یکه فقط تاوقت دونمیم کنم تا اونو گول بزنم.میعجله ن
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-میکارو  نیدونم امی که دراز کنم. ممیپامو از گل تونمینخواسته م

 کنه.

 نکارایااونو عاشق خودم کنم.  نکهی. ادمیچسب گهیبه نقشه د من

 اونو .هلرزیدوباره م تلفنم ه.ببچس شیاون سفت به زندگ شهیباعث م

الرسه،  میمیکه دوست قد نمیبمی یو وقت دارمیبرم زیم یاز رو

 اون .هیمخف سین پلچون او نمیبب یکاف اندازه تونم اونو بهمین

 میایپ یشانس بودم که وقت خوش .هیآخر ماهها مرخص یاغلب برا

 به کمکم اومد. عاًیرو بهش فرستادم، اون سر

 !ده؟ینم تیکه باز یمطمئن_

 .ادیم رونیکه از دهنش ب یکلمات نیاول نایا

 .خوامیباشه. من، اونو م نجوریکه ا ستیمهم ن_

من هر  دم،یانجام م نکارویکه دارم ادم مین یتیکه اهم قتهیحق نیا

تونم االن ازش جدا بشم؛ میوجه ن چیو به ه امدهیقسمتشو چش

 یدونم که برامیاما  ست؛ین مهمای گهیوجه راه د چیبه ه نیبنابرا

چون اونم منو  ل،یدل نینه به ا حداقل .ستین یراه چیونم ها

 اگر .نهیرینمونه که قرمز شدن اون پوست روشن، ش ناگفته. خوادیم



 Romanbook.ir شیطان یا فرشته 

79 

که  ییباشه، نه اون خونه متروکه ا وودیهال یتو دیتونست بامیاون 

 نیداشته باشه. ا دیکه اون نباای یزندگ نیا .نداره به اون تعلق

دور خودش  وارید هی اون که ناراحتش کرده. هیاز اون موارد یکی

بخوام  اگه .یبرس شینیریتا به ش دیتمام تالشتون بکن دیو با دهیکش

 بار دروغ گفتم. هیاز  شتریبرم، بمیلذت ن شیبگم که از زبون دراز

شرافت رو  ایبهش شرارت  ایوقت دوست ندارم بدونم که آ چیه

 نیخوامش، نه به امی داره، اما منمی منو سر پا نگه نی. ادمیم

به  میتصم اون کنه، چونمیکه اون از خودش محافظت  لیدل

 کار گرفته. نیانجام ا

 بهم اطالع داد: اون

وجو و  جست یبرا یادیبگو، مرد. من وقت ز یخوامیهرچه _

و  تیاسل نکهیتونم بهت بگم امی که یزیکشف ندارم، اما چ

با نحوه کارکردن اونا . آدمهای کثیفی هستندبرادرش مارک هر دو 

به اون  چقدر که اونا بدونن که یخواهمیو نوع پول و قدرتشون، ن

 .یوجه عالقه دارج

  !رهید یلیخ_
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 .ستادمیسر اومد و در حال حاضر با قدرت و اعتبار خودم ا طاقتم

دادنت  یباز یاونا اونو برا ایاز دو راه ست.  یکی نیپس ا_

 گذاشتن...

باشه، اما حاال  یکردن. ممکنه اون شروع باز کار رو نیا لیاوا دیشا

که ازش سواستفاده کنن. قبالً  دمینم اجازه من اون رو دارم و

. من در ادیکوتاه ب خوادیقطع کردم. اون نم تیمعامالتمو با اسل

 دارم. نانیمسئله اطم نیمورد ا

 کنن.میت استفاده هیاونا ازش بر عل ای_

 نی. چرا قبالً به اشهیبض مبدنم منق تمام .کنهیقطع م الرس

دونستم واقعاً میکه ن لیدل نیبه ا دیشا موضوع فکر نکرده بودم؟

  بهتر دیبا اما بودن؛ بد مردان چقدر نیا

که اون  یمثل خواهرم. به سمت پناهگاه درست .شناختمشونیم

به سمت مرگ  رمیگیم میتصم کنم ومیکنه، نگاه میتوش کار 

  بدوم.
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 دهم فصل

 "ایکلود"

 شتریشکمم ب یحت م،یشیم دهیبه سمت کجا کش میدار نمیبیم یوقت

 انهینبوده، اما ظاهراً مخف نجایمدتها تو ا پیاستر باشگاه .شهیتنگ م

بهتر  یلیکه داخلش خ مطمئنم .دهیم ادامه نجایا یتو تشیبه فعال

باز  نجایا که زوده یلیخ دیشا هیخال نگیخوشبختانه پارک .ستین

 بدتره. ایمن بهتره  یبرا نجایا دونمینم باشه.

 مارک-

مثل خودش به  اون از اون درخواست کنم. گهید کباری کنمیم یسع

  داره. یی. اگر مجبور بودم حدس بزنم، اون نقشه ارسهینظر نم

چقدر  تیکه زندگ یممنون باش دیمزخرفاتتو شروع نکن. با نیا-

که مامان  یگ. زندمیاز کجا اومدمیکه بفه وقتشه راحت و نرم بوده.

  .ستیما رو آورده توش راحت ن

 اون .کنمینگاه م دنیچیهم پ یپاهام که به زور تو یدستام رو به

 نکهی، متنفرم از اانسان مزخرفه هیاون  نکهیبا ا یحت .کنهیاشتباه م

 .کنمیم زمزمه .دونهیم
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 .میانتخاب کن میکه دوست دار یهر زندگ میتونیما م-

 یوقت خودم. ای ای کنمیون صحبت مکه دارم با ا ستمین مطمئن

ترک برداشتن  یصدا .پرمیاز جا م آد،یفرمان فرود م یمشتش رو

 نه. ایرو شکسته  یزیچ ایکه آ پرسمیو از خودم م شنومیم رو یزیچ

 :گهیتمسخر م با

 خواهر کوچولو. ،یساخته شد یزندگ نیا یواضحه که برا -

  :گفتم

 اون بهت نفوذ کنه. یزاریم یلیتو خ -

 تیاسل ،یکه اون روز ما رو ترک کرد یحاال خجالت نکش. از وقت-

. اگه من تو بودم، آماده بودم که دوباره بذارم زنهیم در مورد تو حرف

 بهم نفوذ کنه.

خارج  میهق از گلو هق کی شه،یم ادهیپ لیمارک از اتومب یوقت

 رونیقدم ب کی. کنهیو در رو باز م آدیمن م به طرف اون .شهیم

 .کنمینگاه م پیکلوپ استر درخشان زن چشمک یبه تابلوو  رمیم

 .دهیم دستور

 برو داخل.-
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 که در اون سمت ساختمان قرار داشت، اشاره کرد. یاشاره به در با

. اون میشیم کیتار یو وارد راهرو کنمیکه در رو باز م همانطور

 :گهیم

 کجاست؟ یلعنت یاون مورت-

  مت راهرو نگهم داره.تا در حال حرکت به س دهیمنو هل م مارک

در نگه داره. در دوم سمت  یخودشو جلو تونهیاون احمق نم-

 راست.

با  یاگهیداشتم لحظه د آرزو .دمیبه حرکت ادامه م گهیکه م اونطور

 فته،یکه قراره برام اتفاق ب یزیوقت بعد از هر چ چیه داشتم. انیبرا

رو  هریو دستگ کنمیدر دراز م رهیدستگ یرو برا دستم .شمینم

 :گمیم چرخوندم.

 .انیدوست دارم برا-

که در رو باز  یبلند بشنوم تا وقت یکلمات رو با صدا نیا خواهمیم

و منو به داخل  رهیگیمچم رو م یدست .نمیبب رو و سرنوشتم کنمیم

 .کشهیاتاق م

 من. یبایمنم دوست دارم. ز-
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بل کنم، اما ق هیکه دوباره گر شهیکه منتظرمه؛ باعث م انیبرا دنید

که  نمیبیسرعت م به اون رفته. رم،یرو بگ شیجلو بتونم نکهیاز ا

 یبیمه یدو با صدا هر .رهیبرف روب به سمت برادرم م نیمثل ماش

 تماشا افته،یبرادرم م یرو انیکه برا ی. وقتکننیبه هم برخورد م

درحال حاضر به  یزنه بردارهمه ساعت ورزش و و اون .کنمیم

 تیاسل نمیبیکنم و ممیسمت چپم نگاه  به .کنهینم یبرادرم کمک

خودش کتک خورده.  که رسهمی به نظر ده،یدراز کش نیزم یرو

 به .نمیبیم رو اشنهیاومدن س نییچشماش بسته است، اما باال و پا

 بتونه خودشو جمع کنه. رسهینظر نم

رو  یو مرد شهیچشمانم گشاد م کنم،یبه سمت راست نگاه م یوقت

چند تا  یدستاشه و حت یرو ییزخمها یجا .اههیس که سراپا نمیبیم

که  یکه زن کوچک نهیا از اون بتریصورتش داره، اما عج یهم رو

 یبه سخت زنه چنگال مرگبارش نگه داشته. یبه خودش تو کینزد

. فکر کنم زشهیبه اندازه دو برابر اون سا یلباس داره و مرده به آسون

به مرد  یراحت ی، اما براپر از اشکه چشمانش .کنهیکار م نجایا زنه

 .پرسمیم کریپ اون مرد غول از داده. هیبزرگ تک
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 ؟یاونا رو متوقف کن یخواینم-

 نباشه. ریافته غافلگمیکه درست در مقابل ما اتفاق  یاز جنگ انگار

 دهیو به نگه داشتن دختر ادامه م اندازهیباال م شانه

 من سرم شلوغه.-

 .دهیرف تو گوش مکه اون به ح زنمیبه عالوه، حدس م-

 مطمئن اش مشخصه.چهره ی. خشم توکنمینگاه م انیبه برا دوباره

 .کنمیم یگوش بده، اما من سع یکه در حال حاضر به کس ستمین

 :گمیم من

 .انیبرا-

با  کریپ مردغول .زنهیبه برادرم م گهیمشت د کیاون فقط  اما

  :گهیآرام و بم م ییصدا

 .یبکش ادیفر یخوایم-

 .کشمیم ادیردفعه ف نیا

 .انیبرا-

 خورهیسرش به سمت من تکون م شه،یوسط هوا متوقف م مشتش

 .شنیقفل م من یو چشماش رو
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 کن. لطفا بس-

 کنهیو به برادرم نگاه م اندازهیم نییدستش رو پا فورا

اسم اون رو هم  کهید ی. حتیمونیاز اون دور م یتو عوض-

 .ی. گرفتیدونینم

 انیبرا افقت سرش رو تکون داد.مو یبرا مارک نبود. یسوال نیا

 .ادیو به طرفم م ستهیایم

  ؟یکرد دایچطور منو پ-

میکشم و به او پناه میبرم. خودمو به سمتش  پرسمیکه م نطوریهم

مهم  واقعا .یآسودگ ایخوشحال، ترسه  یاشکهام از رو دونمینم

 :پرسهیم اون باشم. خواستمیهستم که االن م یی. جاستین

 من؟ یبایز ،یست دارتو واقعا منو دو-

 شمیعقب خم م به .دهیمن جواب نم یکه به سوال قبل شمیم متوجه

 تا بهش نگاه کنم.

 .... منعیو سر رسهیاحمقانه به نظر م نیکه ا دونمیم-

داشته باشه، من  یعذر ی. اگر کسیاریبرام بهونه ب یستیمجبور ن-

 دم.عاشقت ش یزد یباهام حرف یبا گستاخ که یشب نیهستم. از اول
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 :گمیم دوباره

  دوستت دارم.-

 منم دوستت دارم.-

 انیبرا .رهیم شیخوب پ زیکه همه چ دونمیدر اون گم شدم و م

. تمام کنمیم تیموضوع مطمئنه. احساس امن نیاز ا شهیهم

 .ختنینگه داشته بودم، دورمون فرو ر خودم که دور ییوارهاید

 گه:می دختره

وجود  یعشق نیگفت که چنمی شهی. مادرم همنهیریش یلیخ نیا-

 نداره.

  عقب .میستیو تنها ن میکنه که کجا هستمی یادآوریمن  به

 گه:می کریپ رو به مرد غول انیبراکشم، می

 .ونمیبهت مد یکیممنون الرس من -

 م؟یمورد چه کار کن نیدر ا-

 :گهیکه الرس م یزیچ همه

 .میحداقل ما اونها رو نکش-
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رو  ینرمش چیاش هاما چهره کنه،یم یکه داره شوخ کنمیفکر م اول

 .دهینشون نم

 .زننیزنگ نم سیاونا به پل-

 دختره کنه،یم یو با اون باز کنهیدختر رو بلند م یاز مو یاطره

 .شهیمتوجه هم نم یحت

 .میو بازش کن میرو بخر نجایا-

 مرد .هیجد یلیکه اون خ دونمیو م کنهیبه اطراف اتاق نگاه م انیبرا

 :گهیو م اندازهیاال مدوباره شونه ب

 .یکار رو انجام بد نیا یتونیفکر کنم م-

 بسوزونمش. خواستمیمن فقط م-

  کرد. یمن تالق یمرد با چشما یچشما

 ارزونتره.-

 گفت: کریپ غول مرد .خنددیم انیبرا

 .رونیبرو ب نجایاز ا .دمیکار رو انجام م نیمن ا-

 :گهیو م دهیممنو به سمت در هل  انیبرا .کنهیبه در اشاره م و

 .زنمیفردا بهت زنگ م-
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 :گهیم انی. برامیشیکه از برادرم دور م نطوریهم

 جواب بده. ویاون تلفن لعنت-

 یبرام کس گهید اون .ستیبرادرم ن گهی. اون دکنمیمارک نگاه نم به

شدم، سرم رو به سمت عقب  انیبرا لیوارد اتومب یوقت .ستین

 نیماش کنمیحس مکه  همونطور و چشمهام رو بستم. دمیکش

رو باز  چشمهام .لغزهیدستم م یرو انیدست برا کنه،یحرکت م

 کردم و گفتم:

 .یکرد دایتو منو پ-

 یی. الرس جایرفته بود دمیرس یکردیکه کار م ییبه جا یوقت -

ممکنه تو رو ببرن بهم  تیاسل ایبرادرت  ممکنه کرد،یرو که فکر م

 .کنمیم یرانندگ از برادرت عتریگفت. فکر کنم سر

 .کنمیو بهش نگاه م ندازمیم یسرم رو به کنار

به  دیبشم. فکر کردم شا کیکه من بهت نزد خواستنیاونها م-

که  دمیاما بعد از چند ساعت فهم ،یخوایم منو که یاونها گفته باش

 .ستین نطوریا

 .نهیاش هم. همهگمیرو بهش م قتیحق
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 .امیقبول کردم باهات ب شبیکه د لهیدل نیبه هم-

 .زنهیمن چشمک م به

 می. اونا فقط باعث شدن کدمیرسیبود به تو م یقیبه هر طر-

 .وفتهیاتفاق ب عتریسر

که منو  یتا وقت اون .کنمیشوخش برگشته. حرفش رو باور م عتیطب

داشتن  یبرا یکه اون هر کار واضحه .شدیگرفت متوقف نممین

از دستم  یکار شده باشه. ونهی. ممکن است ددهیمن انجام م

 .کنهیکار رو م نیهستم که ا نیاما عاشق ا اد،یبرنم

 ؟یستین یتو از دست من عصبان-

 خواهدیکه میدرحال کنه،یدوباره به من نگاه م اون رو گاز گرفتم. لبم

 نور توقف کنه. یجلو

 .شنیکوچک مجازات م یها. بچهیبود طانیتو ش-

بد  یدخترها یکه برا یفیکث یزهایچ ریکه ذهنم دور تصاویحال در

 .کشمیم یقینفس عم چرخه،یم افتهیاتفاق م

به نظر  زیانگجانیکه مجازات باتو چقدر ه ستمیهرچند مطمئن ن-

 .رسهیم
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  :گمی. مکشمیم ینفس

 .یانجامش بد نکهیا میبفه یتونیکه م یتنها راه-

 :غرهیم اره،یگاز فشار م یرو یبه سخت یوقت

 فکر کنم حق با تو باشه.-

هام رو دوست داشته باشم، ازش هیتنب دیکه با یاز اون شتریب دونمیم

 مثل خودم اون مرد منو دوست داره. یخوب یزیچ نیا .ادیخوشم م

  و خوب. میطونیش هرجفتمون

 "بخش اول "آخر  فصل

 سال بعد چند "انیبرا"

 کامل باشه. زیهمه چ خوامیماست و من م سمسیکر نیاول نیا

ه پدر و مادرم برن و و جنسن اوائل صبح زود رفتن تا به خون جیس

هستن و با اون  ایاونها عاشق کلود همه .کنن رو آماده زیهمه چ

که  یبار نیازش در اول مادرم .کننیاز خانواده رفتار م یمثل قسمت

 دیبا من نکهیدار شدن سوال کرد و با ا با هم آشنا شدن درباره بچه

 که دیپر رونیاز دهنم ب کردم،یم یو بازادم خونسرد ر هینقش 

  راهه. یتو یکیاحتماال 
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اما من اونو  بخشه،یمنو م جانیو ه یذوق زدگ ایکه کلود خوشحالم

 یپدر بودن صبر کنم و رابطه خوب یبرا تونمینم دوست دارم و یلیخ

 به هام داشته باشم.با بچه نویصبر کنم تا ا تونمینم من .میبا هم دار

نکرد و  یضو اون اعترا خواهمیخونه کامل م کیگفتم که  ایکلود

درنظر  یبه عنوان نشونه خوب نوی. من اننداخت و داد راه غیج

 .رمیگیم

 ان؟یبرا-

وگرنه تمام روز اونو  شدمیزود بلند م دیبا از اتاق  صدام کرد. اون

عوض من از جا بلند شدم، با  در .داشتمیرختخواب نگه م یتو

و  کردم زینقص تم یپر شده بودم و آپارتمان رو ب یعصب یانرژ

 دارشیب نکهیدوش گرفتم و قبل از ا کی بعد قهوه درست کردم.

 .دمیکنم لباس پوش

 .نجایا-

پلوور  کی اون .شهیکه وارد اتاق م کنمیو به اون نگاه م زنمیم ادیفر

و و  یکرک جنسش .دهیپوش رهیگیم اونو دربر یهاینرم که منحن یآب
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 یهامهچک آد،یبه طرف من م یوقت .زانهیاش اوشونه هیاز  اشقهی

 .زنهیتلنگر م یکف چوب یرو اهشیس

 ؟یآمد رونی. چرا امروز صبح زود از رختخواب بیینجایا-

 و خودمو بهش نزدیکتر میکنم. شمیم خم شهیم کینزد یوقت

 .یستادیون طرف کانتر ااتو -

 .کنمیبه هنگام راه رفتن اشاره م من

به  خوب یلیو االن خ شهیم رید م،یش کیاز حد بهم نزد شیاگر ب-

 .یرسینظر م

 .دایو بعد کنارم م زنهیبه من م یاانهیکه لبخند موذیحال در

 بشم؟ کیقدر بهت نزد نیداره که ا یچه اشکال-

  میبر رونیب نجایچون قراره االن از ا-

 صبر کن-

و من ناله  اندازهیابروهاش رو باال م شهیکه ازم دور م نطوریهم و

 .کنمیم

 .یدیم یخوب یاالن بو بایلعنت بهش تقر-
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 دستمو هامون رو برداشتم و به طرف در رفتم.کت ،یتلخ اوقات با

 .شمیم رهیبهش خ و ون گذاشتم.ا یرو

 ؟یفهمیمن، م یبایز ،یتو مال من م،یبرگشت نجایبه ا یوقت-

 .میرفت رونیب از در  ره،یگیو لبهاش رو گاز م دهیرو تکون م سرش

بودم.  قراریمام راه رو باما من ت عه،یبه خونه پدر و مادرم سر یرانندگ

نگه  نویماش شد،یم یکه به خونه منته میدیرس یابه جاده یوقت

  .امیم رونیو ازش ب دارمیم

 نیکمک کنم تا از ماش ایو دستم رو نگه داشتم تا به کلود دمیچرخ

 رونیو ب ردیگیدستم را م او .کنهینگاه م دارخنده و به من ادیب رونیب

 .کنهیاز برفه نگاه م دهیو به اطراف که پوش ادیم

 م؟یتوقف کرد نجایچرا ا-

شده بود و  دهیبه خونه با درختان بزرگ پوش یمنته یطوالن جاده

زوده،  صبح شده بودن. یبند نیآذ سمسیکر یچراغها ونها بااهمه 

 :گمیم .زننیچشمک م یمه برف انیو در م درخشنیاما هنوز م

 برم. ادهیتو پاز اونو با  یقسمت خواستمیم باست،یز یلیخ -
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 .زنهیبه من لبخند م م،یکنیراهمون رو به سمت خونه باز م یوقت و

 :گهیم ایکلود میشیم کترینزد یوقت

 درست کرده. یبرف نفر آدم هینگاه کن!  -

  :گمیم کنمینگاه م کنهیکه اشاره م ییبه جا یوقت

 واقعا؟ -

 .میبهش نگاه کن ای. بیدنیواقعا پرست-

 شیکه با همه بزرگ مینیبیم یبرف و آدم میریمبه سمت باال  ادهیپ ما

هم با  ینیب کی یحت سرش داره. یرو بامزهوی کاله کوچول هی

 درحال هم داره. یسنگ لبخند داره و چشم زغال هیهمراه با  جیهو

 یااز لحظه بعد .زنهیپوزخند م یبرف راه رفتن و نگاه کردن به آدم

 :گهیم .نهیبب یزیداره چ یانگار سع کنم،یاونو برانداز م

 .بهیعج-

 :پرسمیم .کنمیمن کنار اون حرکت م و

 ؟یچ -

  وجود داره جیاطراف هو یزیچ-

 بشه. کترینزد یبرف قدم به آدم کیتا  شمیو منتظر م ستمیایم
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 من. یخدا یوا-

 کی یچرخه من رومیکه  یو وقت ذارهیدهنش م یرورو دستاش

 کهیو درحال کنهیسرم رو نگاه م پشت .افتمیبرف م یزانو رو

 :گمیم .زنهیم نفس نفس کنه،یدرختها رو نگاه م یرو ینورها

هم که  یچمبرز، دوستت دارم و تا روز ایبا من ازدواج کن. کلود-

. همسرم یمن هست یگمشده و ابد مهی. تو ندارم دوستت رمیبم

 کن. نیزم کره یمرد رو نیباش و منو خوشحالتر

 :کنهیم زمزمه

 .انیبرا-

انگشت اون  یو تو ارمیدرم یقه رو از دماغ آدم برفو حل شمیم بلند

دوباره نفس نفس  نهیبیانگشترو م یرو سنگ یو وقت کنمیفرو م

 .زنهیم

 من. یبایبگو بله، ز-

دوستت  یلی. خشهیالبته که بله. بله تا هم ؟یکنیم یباهام شوخ-

 دارم.
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-دهخانوا قیتشو یدور صدا یادر فاصلهاو رو در پناه خودم میگیرم 

-شده دهیاز برف پوش ما .خندهیم برمیاونو به خونه م .شنومیرو م ام

 پره که ممکنه یقدر ان، اما روحم بههامون سرخ شدهو گونه میا

 :پرسمیم بشه. منفجر

 م؟یازدواج کن میتونیامروز م ایآ-

 :گهیم .خندهیاون به من م و

 .میمجوز ازدواج رو ثبت کن دیکامالً مطمئن هستم که با-

 .خوامیاونو م یزود وب، اما من بهخ اریبس-

  :گهیم اون

 قبوله.-

 یابتونم اونو دوست داشته باشم، اما لحظه نیازاشتریب کردمینمفکر

در  داشتنشنگه با اون در قلبم ازدواج کردم. من ،"بله"که گفت 

و  تریام قوداشته یزندگ یحال تو که تابه ییایاز هر رؤکنار خودم 

  مون رو شروع کنم. یبعد کنم تا بخش صبر تونمینم
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 "بخش دوم"آخر  فصل

 "ایکلود"

 :گهیم انیبرا

 .ارمیب نجایتا تو رو به ا دیطول کش نقدریمتأسفم ا-

 .دهیبهم منوشیدنی  یوانیو ل دایپشت سرم م اون

خونه داشته باشه و  یمون توبا چهارتا بچه یممکنه ارتباط نیا-

 رهاز من دور باشی دا یتونینم که قتیحق نیا

 کتریمنو نزد .گمیرو به دستم داد م وانشیکه ل یحرفو وقت نیا

 کیمنو نزد م،یشیم رهیخ سیپار ییکه به روشنا نطوریهم .کشهیم

 قتیسرانجام به حق نجا،یآومدنم به ا یایرو داره.میخودش نگه 

ممکن با هر  بله .مالعادهفوق خاطر شوهراش به و همه وستیپ

 قبول کنم که دیاما بامن کودکی بخواد از که داشته باشه،  یشانس

نکنم  تیموضوع اذ نیخودمو بابت ا نکهیا یبرا یسخت زمان

 ادتریفقط با گذشت زمان ز گهینسبت به همد تمونیجذاب داشتم.

واقعاً  مون،یزندگرسه؛ همه اوقات می به نظر شهیشده و اصال کل

 .میش کردکه تجربه یمثل باره اول
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 شهیدارم و هم ازین یبه چ قایکه دق دونهیم شهیگر من همسلطه مرد

پختن شام  ایشستن لباس باشه  خوادیم بده. بهم مشتاقه که اونو

که  شنومیم گرانیاز د شهیهم کل خانواده، اون در کنار منه. یبرا

 جیس خواهرش و نشیبه ازدواج والد یتاستثناء نادره، اما وق کیاون 

فقط  نیکنم امیاما فکر  حرفشونو باور کنم تونمینم کنم،ینگاه م

دونم که خوش شانس هستم، اما نه به خاطر می .شونهیزندگ نحوه

  به خاطر روحشه. نیده، امی انجام برام انیبرا که یزیاون چ

ی مهین .گفتیاون درست م م،یکه باهم شام خورد یبار نیاول در

 نیو اول ؛یدونیذاتا م یعنی یدونیم یکه وقت یگمشده احساس

 یدرسته. سع هینظر نیا دمیبهش افتاد فهم چشمم که ییالحظه

 میکه من تسل دونستیاون م ان،یپا کردم باهاش مبارزه کنم، اما در

  .شمیم

 .میامشب دوباره امتحان کن دیما با کنمیفکر م-

چشمام رو  زنمیلبخند م یو وقت دیگردنم رو از پشت سر کش اون

 :کنمیم یشوخ .بندمیم
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دکتر اشتباه کرده  یثابت کن یتونیم ایکه آ ینیبب یدار یفقط سع-

 .نه ای

به  انیبرا .هیکه دوتا پسر و دوتا دختر برامون کاف میگرفت میتصم ما

 نیکه ا یروز از .جراحی انجام داد به سال گذشته عمل لیدل نیهم

 نیکه ا میدونستیما م یهردو نکهیاتفاق افتاد واقعاً ناراحتم، با ا

 من دیگه باردار نمیشمبگم گفتن بهش که  دیاما با ه،یدرست میتصم

  که تاحاال گرفته باشم بوده.مییتصم نیبدتر دیشا

 کنه.می دایپ یراه یزندگ-

تا  چرخمیم کهیکنه و وقتمینقل قول  کیاز پارک ژوراس اون

 : »متشکرم«گمیم .خندمیم نمشیبب

 کامل کردم. یاحساس خوشبخت ناگهان

 ل؟یاما به چه دل کنم،یخواهش م-

دوستت  یلی. خانیبرا یچ همه ی. برامیهامون، زندگبچه یبرا-

. نمیخوابشو بب تونستمیبود که م یزیچ ونا از شتریب زیچ دارم و همه

 .هستم سیپار یتو نجایبخاطر تواه که االن ا

 .یبر یکه آرزو دار ییجا نیاول نجایا یتو گفته بود-
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 و بستم.احساسش کردم و چشمام ر دیسرم رو بوس یکه باال یوقت

  از اونه. شتریدرسته، اما ب-

که چشمام شروع به آب  کنمیو احساس م کنمیچشماش نگاه م به

 .کنهیدادن م

رو به رشدم، پرواز کردم و از  یبا بالها میدر امتداد خطوط زندگ-

 کردمیبود که هرگز فکر نم یزیچ نی. اشدم ام دورگذشته یزندگ

 دارم؟ دوستش هک یبا مرد س،یممکن باشه. آومدن به پار

 .دمیرو تکون م سرم

ازت تشکر  یه اندازه کافب تونمیو نم یممکن رو دادریتو به من غ-

 کنم.

 ؟ینیبیمن. نم یبایز ،یکنیکار رو م نیتو هر روز ا-

 .زنهیو به من لبخند م کنهیرو پاک م اشکهام

که منو دوست  یو طور یکنیهامون مراقبت مکه از بچه یروش-

 ایام کمک به خانواده یبرا شهیکه هم یاهر نطوریو هم یدار

. تو شهیقابل ستا ،یدیم انجام واناتیکمک داوطلبانه در پناهگاه ح
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 باشه ممکن کردمیکه فکر نم یکنمیروشن  یرو به صورت میزندگ

 و هر لحظه بهتر از لحظه قبله.

 هیرو بذار کنار وگرنه دست از گر نیریش یزهایچ نیگفتن ا-

 .دارمیبرنم

  .خندمیاشکهام م نویاز م

 ادته؟یسفر مربوط به نونه،  نی. انیاز ا شترینه ب گهید-

 .دمیو براش سر تکون م خندمیم دوباره

 .دراتهایهمه کربوه-

 .دراتیدرسته، کربوه-

  میتختخوابمون ندار یتوای بچه چیامشب ه-

 :گهیم ده،یم رونیلبشو ب کهیحال در

 نکن. شیادآوریلطفا -

  دمیرو تکون م سرم

 میگیو بعد م میکنیم یزوج ساعتها نبودن اونها رو بررس هیبعنوان -

 .ریبخ صبح

 گفت: رهایهام رو درمکفش انیکه برایحالدر
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 و جنسن بتونن اونها رو اداره کنن. جیس دوارمیفقط ام-

 .کننیمطمئنم که خوب رفتار م کنن،یکمک م نتیاونها به والد-

نگران  انیبرسم تا برا دارم مثبت به نظر یاما سع ستم،ین مطمئن

ها دوست داره و دور بودن از بچه یلیهمه ما رو خ اون نشه.

و  میهفته فقط خودمون دوتا هست هی نیا اما .دهیجد زیچ هی مونیبرا

ها همزمان با بچه تونمیکه میحالدر نعمت مطلقه. کیبرامون  نیا

ون حد که ا تا کنم یسع خواهمیمالقات کنم، م میتا سیف یتو

  لذت ببرم. مونییاز تنها نمتویم

برآورده شدن،  اهامیتمام رو گمیاون شب بهش م یبعدا تو کهیوقت

 .میاریبه دست ب رویاهای جدیدیکه  دهیرس وقتش که کنهیزمزمه م

داره  شتریب یخوش شیکه قلبم گنجا دونمیاما نم گه؛یدرست م اون

 .میبریم یکه بعدا بهش پ رنمیم حدس .انهی

 

 انیپا
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