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اول قسمت

.میدار ییمن هم رازها البته

.است یعیکامال طب. دارند  ییآدمها رازها همه

 لیفقط و ایدارد ژاپن را بمباران کند  الیجمهور خ سییر نکهیال ا، مث ستیمهم و خانمان برانداز ن يرازها منظورم

.رومزه است يپا افتاده  شیو پ يعاد يرا نجات دهد ، بلکه رازها ایتواند دن یم تیاسم

:قرار است نیاز ا دهیکه به ذهنم رس يجوراجور يعنوان مثال ، چند نمونه از رازها به

تاس یمن قالب فیک " دیاسپ تیک " مارك

مشروب عالم نیهستم ، گندتر ییایعاشق شراب اسپان من

دارد ییخورد و اصوال چه معنا یابدا خبر ندارد که ناتو به چه درد م روحم

 میداشتم رژ الیکه به او گفتم خ یدروغ نیبعد از ا.  لوامیک 53من  کندیهستم و البته نامزدم کانر تصور م لویک 58 من

و وزن کم کنم رمیبگ

(است یبه شکل مرد که جفت عروسک بارب یعروسک:  حیتوض.( است  "کن  " هیبود که کانر شب نیرم انظ شهیهم

رومیم سهیکه بک دفعه من از خنده ر میهست نیآتش یعشق يمن و کانر در بحبوبه  یگاه

دمیشود سر کش يسال نگهدار ستیمدت ب دیرا که گفته بود با یاز پدرم شراب پنهان

که پدر و مادرم موقع سفر مصر به من دادند تا ازش مراقبت کنم ستین ی، همانقرمز  ی، ماه یسام

کار هر روزم  بایکه تقر زمیر یگلدانش م يکند من آب پرتقال پا یاعصابم را خرد م یوقت همکارم آرتمس حساب هر

است

کند یکالفه ام م یاز شدت تنگ رمیز لباس
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در انتظارم  يو شگفت اور جانیپر ه يتازه  یکنم و زندگ یردم فرق مم ي هیداشتم که من با بق نیبق یبه نوع شهیهم

است

آوردم یبود سر در نم دهیپوش يکه کت و شلوار خاکستر ییآن آقا يکلمه هم از حرف ها کی اصال

رفته بود ادمیاسمش هم  تازه

چند جانبه  تیریمد ینیائتالف تکو ما به: گفت  یتو دماغ يبود که با آن آقا آشنا شده بودم ، او با صدا قهیده دق تازه

که در راس اموره میاعتقاد دار يا

حهیشما صح شیالبته فرما: جواب دادم  يهم فور من

چه گفت دمیچه ؟ من که نفهم یعنیچند جانبه ؟  یتیریمد ینیتکو ائتالف

؟ یخدا جون اگه از من سوال کنه چ يوا

 يمن فقط دنباله رو حرفه . پرسن  یچند جانبه رو ازت نم یتیریمد ینیائتالف تکو یمعن هویاونا . ، احمق نباش  إما

دونم یم ییزهایچ یابیهستم ،مگه نه ؟ معلومه که راجع به بازار یابیبازار 

کنم یبحث رو حرف م يمورد حرف بزنن من فور نیهر حال اگه اونا در ا به

کار را بکنم ،  نیتوانستم ا یم.  دادمیآب نشان مخودم را با اعتماد به نفس و تاجرم یستیبود که با نیمطلب ا اصل

آن را از دست بدهم خواستیآمده بود و دلم نم شیپ میبرا یعال یفرصت

 نیاتاق متوجه شدم ع شهیخودم در ش ریتصو دنیبا د. در گالسکو نشسته بودم  لیگلن او يمرکز يدر دفتر اداره  من

را که  میجوواجور موها ير رفتن با سشوار و استفاده از ژل هاساعت و میپس از ن. هستم  یدرست و حساب يتاجرها

را انداختم و کت و دامن چهار  میطال يحلقه  شوارهگو. صاف و خوش حالت کردم  دیرس یان تا سر شانه م يبلند

 دهیخر سرچیآنقدرها هم نو نبود ، چون آن را از فروشگاه کنسرر میالبته بگو( هم به تن کردم  يدیشبک جد يخانه 

(.البته اصال معلوم نبود. دکمه اش هم افتاده بود که خودم آن را دوختم  کیبودم 
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مربوط به نوشابه  یغاتیامور تبل لیجلسه تکم يهدف از برگزار. از شرکت پنتر در آنجا حضور داشتم  یندگیبه نما من

 يصبح همان روز من مخصوصا برا. و پنتر بود  لیگلن او يشرکت ها نیبا طعم تمشک ب میپنتر پر دیزا جد يانرژ ي

کار از لندن پرواز کرده و به آنجا رفته بودم نیهم

به واشنگتن سفر کرده و کارت طول پرواز  شتریب یچه کس نکهیراجع به ا لیشرکت گلن او ابیدو بازار دمیرس یوقت

روم اما  یبه سفر م ادیف زدم و گفتم ز، البته من هم به آنها بلو دادندیو پز م زدندیدارد با هم حرف م يشتریب ازیاو امت

من بود تیمامور نیاول نیبود که ا نیا فتیحق

ماه بود که به  ازدهیمدت . کردم  یم دایدر آن حضور پ ییم بود که به تنها يتجار يجلسه  نیاول نیراستش ا خب

 لیکار من اوا. کردم  یر مدر بخش ما بود در شرکت پنتر کا یشغل يرده  نیتر نییکه پا ابیبازار اریعنوان دست

 قیتطب يبود بعد از چند ماه به من اجازه  ییشکشواز خ "پل" سمیرئ يو گرفتن لباسها چیساندو دینامه خر پیتا

به  ییلباس شو نیپودر ماش يبرا یغاتیتبل ینوشتن آگه تیبه بعد هم مسئول شیاز چند ماه پ. رونوشتها هم داده شد 

وبا استفاده از آن دو روز  دمیخالقانه را خر غاتیتبل ياول کتاب راهنما! زده بودم  چقدر ذوق ایخدا. من محول شد 

خوبه که انگار : گفت  يبه آن انداخت و طور یاجمال يهر چند پل نظر. کردم  غاتیهفته را صرف نوشتن تبل آخر

بودم یکارم راض جهیاز نت ینزنم ، خودم حساب یحرف یبود که راجع به آنچه نوشته بودم با کس نیمنظورش ا

به هر حال .هم پل داشتم  یدو جلسه مشورت یکینوشتم و بابت آنها  گرید یغاتیتبل یآن موقع به بعد چند تا آگه از

 یابیعامل بازار ریجهات واقعا مد ياریاحساس را داشتم که از بس نیو ا رومیباال م یکردم دارم از نردبان ترق یم الیخ

. گرفتم  یلباس م ییو از خشکشو دمیخریم چیساندو.  دادمیپ انجام میکار تا یل سابق کلتفاوت که مث نیبا ا! هستم 

 " ایگلور "بخش ما  یکه منش شیمخصوصا از چند هفته پ. دادم  یهم انجام م گریکار د يسر کیکارها  نیعالوه بر ا

بود امدهیاو ن يجا یرفته و هنوز کس
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من  يبرا یمیعظ یتوانست باعث دگرگون یآن جلسه م. خواهد کرد  رییتغ زیهمه چ يهر حال مطئن بودم روز به

ان قدر به پل التماس کرده . آمده بود تا به پل نشان بدهم چقدر با عرضه هستم  شیپ میفرصت برا نیحاال اول. باشد 

، میبگذر. رفتن به جلسه را به من داده بود  يبودم تا بالخره اجازه 

انها اصال تعجب آور  ي، پس همکار دادندیبا هم انجام م يمعامالت تجار يسر کیتر و پن لیگلن او يشرکت ها سابقا

از شرکت پنتر در آنجا هستم صرفا چون من در دفتر پل بودم که او  یندگیدانستم من به نما ینبود البته خودم م

کارمندان بخش هم در ان  شتریکه ب زیجوا يبا اعطا توامقرار مهم ناهار  کیجلسه  نیا لیمتوجه شد همزمان با تشک

توانست ان را لغو کند مرا به آن جلسه فرستاد یو از آنجا که نم. حضور داشتند دارد 

نوشته  یاستخدام یدر آگه.  رمیمقام بگ يو من ارتقا دیایبودم جلسه ان روز خوب از آب درب دواریقلب ام میصم از

. داشتم  یشغل یابیسال شده بود و روز دوشنبه جلسه ارز کی ابیتقر... مقام  عیسال ترف کیاحتماال پس از : شده بود 

بحث در  يمناسب برا یفرصت: داده شده بود  حیتوض یشغل یابیکارمندان در مورد عبارت ارز یدر دفترچه استخدام

مقام يمورد امکانات ارتفا

 ستمین اریتمام ع يمن بازنده  گرید که میتوانستم به پدرم بگو یم. زد  یکلمه غنج م نیا يچقدر دلم برا. مقام  عیترف

عامل  ریکردم و مد دایمقام پ يمن ارتفا یراست: گفتم  یرفتم و م یبه خانه م شدیچه م.  يطور به مادر و کر نیو هم

یابیبازار ریمد:  گنیاما کر. شدم  یابیبازار

یابیمعاون ارشد بازار :  گنیکر اما

که الزم بود  يپل بخش مهم معامله انجام شده بود و تنها کار يطبق گفته رفته بود و  شیپ یبه خوب زیحاال همه چ تا

زدم  یحدس م. امدم  یکار بر م نیا ياز عهده  یستیبود و با غاتیمطرح کردن زمان تبل قتیمن انجام بدهم در حق

تمام خواهد شد یو خوش ریبه خ زیهمه چ

اصطالحات زبان  يسر کی نکهیبا ا نیآوردم اما سابق بر ا یاصال سر در نم جی، درست بود من از چند اصطالح را آره
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گرفتم یرا بلد نبودم به هر حال نمره ب را م يفرانسو

...يسود آور...  لیو تحل هیمجدد کاال ، تجز يگذار اسم

...کرد و یم یبه تن داشت هنوز هم وراج يکه کت وشلوار خاکستر ییآقا

آن را بخوانم يجلوتر آوردم تا بتوانم اسم رو یکم او را تیزیرا دراز کردم و کارت و دستم

تکه  کیرا تصور کردم با  لیب کیدر ذهنم . دگ آسان بود .دوگ . ماند  یم ادمی. خوب  اریبس.  " لتنیدگ هم"

گوشت خوك

کنم یم ادداشتیحاال اسمش را  نیبابا ، ول کن هم يا

مجدد يو اسم گذار لتونیکردم دگ هم ادداشتیدفترم  يتو

حد مرا  نیتا ا رمیز يوقت لباس ها چیکالفه ام کرده بود ، ه میشلوار ریخداوندا ز.  خورمیوول م نقدریشده ا یچ

کوچک تر بود زیبود که دو سا نیهم ا لشیدل. نکرده بود  تیاذ

 زمیا ساهستم و فروشنده حدس زده بود حتم لویک 53بود به فروشنده گفته بود من  دهیخر میکانر آنها را برا یوقت

چهار است

داد  هیهد یصورت یشمیدست لباس ابر کیاو به من .  میکرد یرا رد و بدل م ایمن و کانر هدا. بود  سمسیکر شب

چهار زیسا.

:دو راه داشتم یطور کل به

تسین لویک 53راستش وزنم . من هشته  زیاخه سا. تنگه  یلیواسه من خ نی؟ ا هیچ یدون یم:  قتیاعتراف به حق:  الف

چپاندم یم ریلباس ز يخودم را تو یبه هر بدبخت: ب

 میلباسها يتمام برچسب ها عیسر یستیبا. شدیپوستم نم يکه متوجه خطوط قرمز رو یکرد کس شدیهر حال چه م به

کندم تا کانر متوجه نشود یهشت نوشته شده بود م زیانها سا يرا که رو
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و  یافتاد که با وجود قشنگ یدر کشو چشمم به ان م یگهگاه. ه کردم استفاد ریآن موقع به بعد کمتر از ان لباس ز از

و وزن کم  رمیبگ میخاطر ان هم شده رژ يگرفتم که برا میتصم یحت.  خوردیخاك م يبودنش در گوشه ا تیگرانق

.کنم

بودم یآدم خنگ عجب

...رو مد نظر ید اشتراك مساعموجو يالزمه راهها ینظر اساس دیمجدد کاال ، و تجد ياز موقع اسم گذار متاسفانه

درد سر  یچقدر ب يتجار يفکر بودم که ان جلسه  نیدر ا دادمیان لحظه من فقط نشسته بودم و سرم را تکان م تا

!بابا يا:  گفتیچه م. به ذهنم ضربه زد  یمانند چکش لتنیدگ هم يدفعه صدا کیاما . است 

...متناقض يحالتها...  يدیدو محصول تول یدگرگون

به من وارد شده  یروح يچه بود ؟ احساس کردم ضربه ا ینظر اساس دیمتناقض بود ؟ منظورش از تجد يزیچ چه

است

خاطرمون  تیکه در گذشته باعث رضا لیپنتر و گلن او يشرکتها دیمف یما از اشتراك مساع: گفت  یم لتنیهم دگ

 شیدر پ یمختلف يها یکه هر دو شرکت خط مش نیاشنکته مهم ب نیمتوجه ا دیحاال شما با.  میکن یم یبوده قدران

گرفتن

مختلف ؟ یمش خط

کردم دل آشوبه دارم احساس

حرف معامله را فسخ کند ؟ نیخواست با ا یاو م ایآ

 يحرفه ا اریبس يلبخند. شدم  نیکه گفت یمتوجه تمام مطالب نجایدگ تا ا خواهمیمعذرت م: آرام گفتم  اریبس یلحن با

...تیبه اختصار وضع نیبتون...او زدم ، اما اگر شما صرفا و دوستانه به 

اوردمیدلم را سر زبان ن يحرفها یول

http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


سوفی کینزال -رازم را نگهدار  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٨

با هم رد و بدل کردند یینگاهها گریو آن مرد د لتنیهم دگ

ناراحتمون کرده یجنس مارك دار شما کم تیمرغوب: گفت  لتنیهم دگ

جنس مارك دار من ؟ تیمرغوب: هاج و واج گفتم  من

دادم ما در شرکت  حیهمون طور که توض. محصوله  تیمنظورم مرغوب: به من کرد و گفت  بیو غر بیعج یهنگا او

به جنبه  شتریب ياسم گذار نیو تصور ما از ا میمجدد محصول رو دنبال کن يروند اسم گذار میکن یم یسع لیگلن او

 میکن یما احساس م.  کنهیرو اثبات م يزین چیعالمت گل نرگس شرکتمون چن قایکه دق شهیمربوط م یمواد نفت ي

داره یلیورزش و رقابت صرفا حالت تحم يبر رو دشیبا تاک مینوشابه پنتر پر

هیا وهیم ينوشابه  نی؟ اما ا یلیتحم. و مبهوت به او زل زدم  مات

با طعم تمشک  ياهم که نوشابه  نوایب میبود و پنتر پر ینفت يشرکت فراورده ها لیگلن او. نبود  یوجه منطق چیه به

باشه ؟ یلیتوانست تحم ینوشابه چطور م نیاصال ا.بود 

محرك ، نخبه :  غهیتبل نیشرکت پنتر طرفدار ا: کرد و گفت  زیم يرو یابیبه بروشور بازار ياشاره ا لتنیهم دگ

مشترك  ينوآور نیا میکن یاز مد افتاده و راستش ما گمان نم غینوع تبل نیشعار درنگ نکن ا یو حت ی، مردانگ يگر

باشه ریدو شرکت امکان پذ نیب

کردند مقصر من بودم و  یم الیکند همه در شرکت خ ینیتوانست عقب نش یاو نم.  فتدیب یاتفاق نیشد چن ی، نه ،نم نه

شکست یکاسه و کوزه ها سرمن م

گفتم  یاما چه م دیایب شیپ يزیچ نیگذاشتم چن یوجه نم چیصورتم گر گرفته بود به ه. به تاالپ و تولوپ افتاد  قلبم

هم انجام شده بود و تنها  یغاتیتبل یآگه يپل کارها يطبق گفته . کار را فراهم نکرده بودم  نی؟ من که مقدمات ا

در ماه جون باشد غیزمان تبل خواهدیشرکت م میبود که به آنها بگو نیمن ا ي فهیوظ

به من زد همون  دیمختصر و مف ياو لبخند.  میکن یم مورد بحث نیمجدد مسلما درا يریگ میقبل از تصم: گفت  دگ
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او .. بوده و به هر حال دیجلسه هم مف نیا. میخودمون رو با شرکت پنتر ادامه بد يهمکار میدار لیطور که گفتم ما تما

خود را عقب زد تا از جا بلند شود یصندل

کردم او را مجاب کنم یسع يبه هر نحو. از دستم در برود  یآسان نیاو به ا خواستینم دلم

به چند نکته اشاره کنم دیمنم با.  نیصبر کن... لحظه  کی!  دیصبر کن:  دمیخودم را شن يصدا

 يبا آن باز يلحظه ا يقرار دادن انها نوشابه را برداشتم و برا ریبود ار بابت تحت تاث زیم يرو میپنتر پر یقوط کی

نندینوشابه را باال گرفتم تا همه آن را بب یقوط. کردم ،سپس از جا بلند شدم و به وسط اتاق رفتم

....زا يانرژ ينوشابه ا میپر پنتر

...نوشابه نیا....  نیا.... اووم ... صودتم به خارش افتاد .بر اتاق حکمفرما بود  یدرنگ کردم ، سکوت یکم

کنم ؟ یدارم م کاری، چ ایخدا

...فکر... فکر ... در مورد پنتر کوال فکر کن ... کن  فکر میدرمورد پنتر پر.، زود باش إما فکر کن  یه

!البته!  بله

زبان زد خاص و  ی، شور و نشاط و طعم عال ينوشابه از لحاظ انرژ نیا 1980پنتر کوال در اواخر سال  دیموقع تول از

عام بوده

مرتبه آن  نیود و از آنجا که چندمربوط به پنتر کوال ب یابیبازار ياستاندارد یگفته شده ،آگه يحرفها.شکرت  ایخدا

میتوانستم در خواب هم ان کلمات را از حفظ بگو یکرده بودم م پیرا تا

 "درنگ نکن  ":  یکیشعار کالس. داره  یدر بازاره که شهرت جهان نینو ي دهیپد هیپنتر  ينوشابه : دادم  ادامه

 میکن جادیا لیشرکت گلن او يبرا ییاستثنا یصتفر میکن یم یخودش رو در فرهنگ لغات باز کنه ما سع يتونسته جا

کنه ، تیتقو یانمحصول مرغوب و مشهور جه نیخودش رو با ا يتا بتونه همکار

.به دست ژست گرفتم یشد ، در اتاق قدم زدم و قوط شتریبه نفسم ب اعتماد
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با . هاست  نیا به دنبال بهترکه صرف هیاز طرف مصرف کننده ا ياشاره ا يزا پنتر به منزله  يانرژ ينوشابه  دیخر

و از خودش هم  شیها رو توقع داره از نفت مصرف نیاز نوشابه ش بهتر... نوشابه زدم  یقوط يمحکم رو گرمیدست د

ها رو توقع داره نیبهتر

داد یمقام م يدر جا به من ارتفا دیدیم تیاگر پل مرا درآن وضع! معرکه بودم . کردم  یداشتم پرواز م! به  به

زل زدم لتنیو در چشمان دگ هم زرفتمیسمت م به

تقاضا  لیکنه و حاال از گلن او یم یمعرف ایخودش رو به دن قتیکنه در حق یرو باز م یمصرف کننده پنتر در قوط یوقت

دارم طبق تعهدات خودش عمل کنه

را  یقوط يرو يحلقه  حیمل يو سپس با لبخند دمیکوب زینوشابه را محکم به وسط م یتمام شد قوط میحرفها یوقت

و درش را باز کردم دمیکش

فوران کرد یآتشفشان و

قرمز  عیرا با ما ادداشتی يو کاغذها و دفتذچه ها ختیر رونیب یگازدار با فش فش از قوط یتمشک ي نوشابه

و... کرد  سیخ یپررنگش حساب

دیهم پاش لتونیدگ هم راهنیپ يو نوشابه رو... نه  ای، نه ، خدا اوه

اوه ، اوه ، واقعا متاسفم: نان گفتم ز نفس

 يلکه  يجا ایخدا. خود بلند شد  ياز جا تیآورد با عصبان یم رونیب بشیرا از ج یکه دستمال یدر حال لتنیهم دگ

مونه ؟ ینوشابه م

دونم یراستش نم.را در دست گرفتم  یقوط دانهیام نا

دیخود پر يبرق از جا و مثل ارمیپارچه م کهیت هیاالن برات : گفت  گریمرد د آن

سکوت همه جا را  ختیر یم نیزم يچک چک نوشابه که آهسته رو ياز صدا ریاتاق پشت سرش بسته شد و به غ در
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فرا گرفته بود

 یخواهش م: خس خس مانند گفتم  يشدم و با صدا رهیخ لتونیقرمز به دگ هم ییبر افروخته و گوشها یصورت با

نگو يزیچ سمیکنم به رئ

****

زده بودم گند

افتادم که سرانجام با من  لتنیدگ هم ادیبه . داشتم  یافکنده و غصه دار در فرودگاه گالسکو به زحمت قدم بر م سر

و در ضمن به من قول داد راجع  شودیپاك م راهنشیپ يرو ياو گفت که مطمئن هست که لکه ها. مهربان شد  یلیخ

نداد دهیعق رییچ و جه تغیامله به هنزند اما در مورد مع یاتفاق به پل حرف نیبه ا

هرگز به .تموم شد  یهمه چ:  میبه شرکت زنگ بزنم و بگو خواستیدلم م. چه شد  نیفرصت بزرگ من ، و بب نیاول

دست زدم و خرابش کردم یمن بودم که اون دفعه به دستگاه فتوکپ نیگردم و در هر حال ا یاونجا بر نم

احترام به  يبرا.آوردم  یدوام م ستیبا یهر طور بود م.شغل من بود  نیسوم نیال ادر مدت چهار س. توانستم  ینم اما

گذشته پدرم هم چهار صد پوند از من طلبکار بود نیعزت نفسم از ا يبرا.خودم 

بود سوال  ییایبار که استرال يمتصد.ساعت به پروازم مانده بود  کیهنوز .به فرودگاه به بار رفتم  دنیمحض رس به

؟يدار لیم یچ: کرد 

 کیودکا و تون. نه .نه .  دیشراب سف... ا...ا. کرد  یزده نگاهش کردم ، اصال ذهنم کار نم رتیرا باال کردم و ح سرم

متشکرم.  خوامیم

بافت  سیبورگ يبا موها مایمهماندار هواپ کیموقع  نیرها کردم در ا هیچهار پا ياو دور شد خودم را رو یوقت

دادم لشیشل و ول تحو يزد و من هم لبخند يبه من لبخند. از من نشست  یو سه صندلد يدر فاصله  يفرانسو

 يزیام ل یمیاوردم ، دوست قد یواقعا سر در نم.امدند  یشغلشان بر م ياوردم مردم چطور از عهده  یدر نم سر
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من کالج را  یما وقتشده بود ،ا يامور مربوط به کالهبردار لیحال وک دییشود و بفرما لیوک خواستیدلش م شهیهم

کار کردن در بنگاه معامالت امالك بود و چون  لمشغ نینداشتم اول یبخصوص ي دهیعق چیتمام کردم در مورد شغل ه

که ناخن  دمیرا د یکار زن طیبود که در مح نیهم ا گرشید لیحرفه شدم دل نیوارد ا نمیخواست خانه ها را بب یدلم م

خودش را  یتواند در چهل سالگ یحرفه پول در اورده که م نیدر ا يگفت به قدر داشت او به من یالك زده جالب يها

کند شستهبازن

مانند چه  ییزهایاز گفتن چ. محض شروع از ان کار بدم آمد و از تمام کار اموزان بنگاه معامالت امالك متنفرشدم  به

هزار پوند دارد و  صدیخانه فقط س دیخر يگفت برا یم یکس یوقت شدمیچقدر منزجز م.  زاربودمیب ییبایز يمنظره 

 یو م میانداخت یبه او م زیآم ریتحق یو بعدش هم نگاه مینشانش بده يچهار صد هزار پوند يقرار بود ما خانه ا

ياریتمام ع يپول که بازنده  نیبا ا!  ای؟ خدا يهزار پوند دار صدیتو فقط س میگفت

با  يچه لحظه . شغل بدهم و در عوض عکاش شوم  رییتغ خواهمیمبعد از شش ماه به همه خبر دادم که  نیبنابرا

به من قرض داد  نیدورب دیو خر یعکاس يبابت دوره  یپدرم مبلغ.  لمیف کیاز  ییبود درست مثل صحنه ها یشکوه

را شروع کنم يدیجد یخالقانه بروم و زندگ يحرفه  نیو قرار شد به دنبال ا

نشد خواستیکه دلم م يآن طور افسوس

دهند ؟ یعکاس م اریکار چقدر حقوق به دست لیدر اوا دیخبر دار اصال

ی، واقعا مفت و مجان چیه

کرد یم شنهادیرا به من پ یعکاس اریشغل دست یمهم نبود اگر کس میبرا دیدانیهر حال م به

شدم رهیماتم زده ام خ ي افهیپشت بار به ق ي نهییو در ا دمیکش یآه

بابا اون ژل ها هم به درد نخورد يوز کرده بود ، ا میوهام گرید یبدبخت کیهم  نیا

نفرشان موفق  کیبودند فقط  دهیرا د یعکاس يکه دوره  ياز هشت نفر دمینرس ییهر حال فقط من نبودم که به جا به
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اش به عشق  یکارش با مرب یکیشد  یعکاس مراسم عروس یکی.  ردیگ یمجله ووگ عکس م يشد که االن برا

نفر هم  نیکند و آخر یسنپز کار م ینپدر فروشگاه س یکیبچه دارشد ، یکیبه مسافرت رفت ، یکی،  دیکش یوعاشق

است یاالن در مورگن استنل

گشتم که  یم یدرست و حساب یبه دنبال شغل نیبنابرا.  شدیم شتریو ب شتریمن هم هر روز ب يضمن قرض و قوله  در

.بدهند یپول خوب

درشرکت پنتر شروع کردم ابیبازار اریم را به عنوان دستکار شیماه پ ازهی سرانجام

 ای، دن الشیخ یغصه نخور ، ب: هاچ و واج گفت  یمن گذاشت و با نگاه يجلو کیودکا و تون يبطر کیبار  يمتصد

ستیانقدرها هم بد ن

.بهتر شد یحالم کم.  دمینوش ياو تشکر کردم و جرعه ا از

، احتماال او  میبگذر.رفت  یکار نم نیدست و دلم به ا یول. دادم  یرم را به او مو گزارش کا زدمیبه پل زنگ م یستیبا

و مزاحمش  رمیخواست با تلفن همراهش تماس بگ یبود ، اودلش نم رونیب زیجوا يناهار و مراسم اعطا يهنوز برا

کردم یبهتر بود تا دوشنبه صبر م.شوم 

مضطرب شدم اگر تلفن از محل کارم بود  یهم زنگ زد، کمکه تلفن همرا دمیکش یرا سر م میدوم ودکا ي جرعه

ام دهیزنگش را نشن يکردم صدا یوانمود م

صفحه تلفن افتاده بود ياز آنجا نبود ، شماره تلفن خانه ام رو اما

الو؟

؟ يسالم منم ، چکار کرد. به گوشم خورد  يزیل يصدا

اش  یهوش بیپر شت داشت و ضر اهیس ياو موها. هم بود  ام یدوستم ، بلکه هم آپارتمان نیتر یمینه تنها قد يزیل

من بود يفرد برا نیزتریحدودا ششصد بود و عز
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افتضاح بود: گفتم  یبدبخت با

افتضاح بوده یگینکنم انقدرها هم که م گمان

کردم سیزا طعم تمشک خ يانرژ يرو با نوشابه ا لیگل او یابیبازار سییرئ ي، سر تا پا شهیباورت نم يزیل

بر لب دارد ، احساس کردم که صورتم گل انداخته  یپنهان يلبخند مایآن طرف بار ، متوجه شدم که مهماندار هواپ در

از شاهکار من خبردار شده بودند ایحاال تمام دن!  یچه عال. است 

ل توجه اونا رو ، خوب ، الق دیمثبت بود تا به من بگو یدر فکر کالم يزیتوانستم احساس کنم که ل یم ایخدا يوا يا

کنن یفراموشت نم یآسون نیبه ا گهید. يجلب کرد

دارم ؟ یغامیطور هم باشه ، پ نیکنم هم یم الیخ: غصه گفتم  با

حرفش طفره رفت ياز ادامه  يزیل....  یدونیم. که اره ، بابات زنگ زد  نهی، نه ، منظورم ا اوه

خواست ؟ یم یاو چ يزیل

مناسبت روز  نیخوان به ا یاونا م. رو برده  یصنعت ي زهیجا تیقرار معلوم دختر دائاز : کرد و سپس گفت  یمکث او

رنیبگ یشنبه که روز تولد مامانت هست جشن

ی، چه عال اوه

 ایدن يمبلمان ادار يفروشنده  نی، بهتر ي، کر مییکم مانده بود که دختر دا نیفقط هم. فرو رفتم  شتریب میصندل يتو

ها. ها .  ردیجهان را بگ یبشود و کاپ قهرمان

جلسه  يتو خواستینم: گفت .  هی؟ چه آدم محشر يکرد کاریچ نهیبب خواستیم. اضافه کرد و کانر هم زنگ زد  يزیل

به ات زنگ بزنه ، مبادا مزاحمت بشه

؟ یراست

ام باال رفت هیبار در طول آن روز احساس کردم روح نیاول يبرا
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و با مالحظه ام یننامزد دوست داشت. ، نامزدم  کانر

اسکواشش را لغو کرده و حاال تو  يتمام امروز گرفتار جلسه بوده ، إما باز: گفت . جواهره  کهیت هیاون  "گفت  يزیل

؟ رونیب يشام با اون بر يامشب برا خوادیدلت م

يزیخوبه متشکرم ، ل. اوه ، اوه : گفتم  یخوشحال با

سرحال شدم یلیخ.  دمینوش گرید يرا قطع کردم و جرعه ا تلفن

نامزدم

دارم  يکه نامزد دیا یم ادمیآن موقع ... زند  یم شین يزنبور یوقت ردیگ یگاز م یسگ یاندروز وقت یجول يگفته  به

ستیآن قدرها هم مزخرف ن یو زندگ

از او به  کیو نگیو باهوش که در مجله مارکت افهیپسر باال بلند ، خوش ق کی. شد  یکس مثل نامزد من نم چیه البته

امروز نام برده شده بود يایدن یقاتیدرخشان در بازار تحق يعنوان جرقه ا

 يو خنده ها دیدرخش یبورش که در آفتاب م يبخش من بود ، با آن موها یودکا فکر کانر تلس دنینوش نیح در

...ام را ارتقا داد و يوتریکامپ ستمیبکند س یاز من سوال نکهیبدون ا یاش او حت یشگیهم

درازش  يداشت ، از آن پاها ادیز فیتعر ياست که کانر جا نیمنظورم ا. احمقانه بود . ذهنم کشش نداشت  گرید

چه . کرد  یم يافتاد که آنفلونزا گرفته بودم و از من پرستار یبه موقع ادمی.فراخش  يبله ، ان شانه ها... گرفته تا 

کارها بکند ؟ نیتعداد نامزد وجود دارد که از ا

واقعا شانس داشتم. چقدر خوش شانس بودم  من

به  گرید ي قهیچهل دق. انداختم  یاجمال يبه ساعت پشت بار نظر.  دمیکش میبه موها یرا کنار گذاشتم و دست تلفنم

کردم یرا خال میودکا وانی، ل یقلپ اساس کیبا .شدم  یبیعج یدچار دلواپس. نبود  يادیوقت ز. پرواز مانده بود 

شهیبه قطع درست م: بار به خودم گفتم  نیهزارم ي، برا شهیم درست اوضاع

http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


سوفی کینزال -رازم را نگهدار  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٦

...یفقط کم...  یزده نبودم ، فقط کم وحشت

خوب ، وحشت زده بودم اریبس

پرواز وحشت دارم از

 نیا. نبود که هول و هراس داشتم  نیمنظورم ا. نبود  یباور کردن. نگفته بودم که از پرواز وحشت دارم  یحاال به کس تا

باشم تا هوا نیزم يرو دادمیم حیصرفا ترج... فقط مسئله . شوم  ماینبود که نتوانم سوار هواپ طور

به هر . به آنجا رفتم بابت جلسه آنقدر ذوق زده بودم که ترس و وحشت پرواز فراموشم شده بود  مایکه با هواپ صبح

نشست ، به پرواز برگشت بودم مایپهوا یو وقت دمیکش قیچشمانم را بستم و نقس عم. واهمه داشتم  یحال کم

که کامال  دانستمیم. شدم  یبود که موقع پرواز دچار دلهره م ریچند سال اخ نیدر ا. اصال از پرواز وحشت نداشتم  قبال

است یمنطق ریغ

 احتمال. تخت است  يرو دنیتر از دراز کش منیا مایکنند و اصوال هواپ یپرواز م يادیز يدانستم هر روز عده  یم

لندن بود یشلوغ يکردن آدم تو دایکمتر از پ ییهوا يسانحه 

را دوست نداشتم مایحال پرواز با هواپ نیا با

سفارش بدم گهید يودکا هی بهتره

انها  يحداقل من رو. بود  يزیبله ، حق با ل.و احساس کردم حالم جا آمد  دمیودکا نوش گرید وانیاعالن پروازم ، دو ل تا

کردند یم و هرگز حرکت مرا فراموش نمتاثبر گذاشته بود

دو نفر هنگام  یکی. با اعتماد به نفس هستم  يکردم تاجر یاحساس م م. پرواز راه افتادم  تیگ يبه دست به سو فیک

 یم الی، آنقدرها هم که خ نیدادم ، بب لشانیگل و گشاد تحو يرد شدن از مقابلم به من لبخند زدند و من هم لبخند

 نیاز ا ریمگر غ.  دیایب شیپ یدر زندگ یممکن بود هر اتفاق. باشه  تمثب دیکه آدم با نهیمسائله ا.  ستین بد ای، دن یکن

دیآ یبعد چه به سرش م يداند لحظه ا ینم یبود ؟ آدم
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من نشسته بود ،  کیکرده و در بار نزد سیرا گ شیکه موها ي، دم در همان مهماندار دمیرس مایهواپ يدر ورود به

گرفت یپرواز را از مسافران م يکارتها

..ا...ا.. سالم . به من زل زد  مهماندار

؟ دیرس ی؟ چرا او خجالت زده به نظر م هیچ

کرد يمن اشاره  يو با دستش به جلو... که  یدونست یم... فقط . خوامیم معذرت

شدم خکوبیم میسرجا یرا نگاه کردم و از شدت ناراحت نییشده ؟ پا یچ: گفتم  ییخوشرو با

 دایپ رمیجلو باز بود و لباس ز يام موقع راه رفتن باز شده بود ؟ سه تا دکمه  یشمیبلوز ابر يشده بود که دکمه ها چه

از شکل افتاده بود ادیکه در اثر شستن ز يریام ، آن هم لباس ز یصورت ریبود ، لباس ز

بود یخوب يجا ایدن نکهیا ي، نه برا زدندیم خندیبود مردم به من ل لیدل نیبه ا پس

امروز بر وفق مرادت نبوده  نکهیمث ا: گرفتن کارت پرواز دراز کرده بود دلسوزانه گفت  يکه دستش را برا مهماندار

درسته ؟. 

اما استراق سمع دست خودم نبود یبخش یم

.من بود ياریدرسته امروز روز بدب. نداره  یاشکال. زدم  يلبخند یزورک

حکمفرما شد یکرد و سکوت پروازم را برانداز کارت

؟ ینیبنش کیدر قسمت درجه  خوادیدلت م.  گمیم یچ نیبب: آهسته گفت  سپس

؟؟ یچ

يبه تنوع دار اجی، احت ایمن ب با

؟ یبشون کیدرجه  يرو تو یکس یالک يطور نیهم شهیمگه م... ؟ اما  یراست

.کوتاهه یلیپرواز خ نیو ا میکن یاستفاده م اراتمونیاز اخت.  میرو بکن نکاریا میتون یباشه م یخال یاگه صندل البته
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نگو ، باشه ؟ یفقط به کس... به من زد  رکانهیز يلبخند او

 کیدر عمرم هنوز در قسمت درجه . اشاره کرد  یپهن بزرگ یکرد و به صندل ییراهنما مایهواپ يمرا به سمت جلو او

کندکار را ب نیاو ا شدیباورم نم. ننشسته بودم  مایهواپ

 ي؟ درسمت راستم مرد کهیقسمت درجه  نیا: لب گفتم  ریز. مرا گرفته بود  کیپر شکوه قسمت درجه  يو هوا حال

گوششون گذاشته  يکرد و دو زن مسن هم در ان گوشه هدفون تو یلپ تاپ خودش کار م وتریخوش لباس با کامپ

بودند

خوبه ؟ یهمه چ: به من گفت  مهماندار

ممتشکر یلیخ!  هیعال

کنم یم خواهش

جلو هل دادم یصندل ریرا ز فمیک. داد و دور شد  لمیتحو يدوباره لبخند او

کمربند  يدستم را به سو. شد  یم ندیخوشا يتجربه ا میپرواز برا. پا هم داشت  يجا.  یراحت يها یبه ، چه صندل به

نکنم ییاعتنا از پرواز میکردم به دلهره ها یسع. ان را بستم  يدراز کردم و با خونسرد

؟ يدار لیم نیشامپا: گفت  میخوشرو مهماندار

، متشکرم هیعال

نیشامپا

؟ نی، شما چطور ؟ شامپا آقا

و گرمکن کهنه  نیاو شلوار ج. ندازدیبه من ب یسرش را باال نکرده بود که نگاه یکه کنارم نشسته بود تا حاال حت يمرد

لحظه چشمم  کی يبرا. بدهد  یخود را برگرداند تا جواب ياو رو. کرد  یرا تماشا م رونیبود و از پنجره ب دهیپوش يا

داشت یشانیپ يرو مو خط اخ شی، ته ر اهیس یچشمان. به او افتاد 
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متشکرم.  يبراند لطفا

از او سوال کنم اهل کجاست ، اما او  خواستیدلم م. داشت  ییکایامر يلهجه . روح بود  یکالم او خشک و ب لحن

را نگاه کرد رونیا برگرداند و دو مرتبه بر شیرو يفور

.حرف زدن نداشتم يمن بهتر بود ، راستش خودم هم حال و حوصله  يبرا

دوم فصل

امدیهم خوشم ن نیاست که من از ا نیا قتیحق خب

دچار دلهره و ترس شده بود نیاست ، با وجود ا یکه تجمل دانستمیاست و م کیدانستم درجه  یم

چشمانم را بستم و اهسته  مایموقع بلند شدن هواپ. واز گذشت و عالمت بستن کمربندها خاموش شداز پر قهیدق ده

 ي، رو دیام ته کش يانرژ دمیو پنجاه که رس صدیاما به عدد س. موثر بود  يشمارش اعداد را شروع کردم که تا حد

 دنیکه قبل از رس یکار مهم یعنوان س با يمقاله ا دنو مشغول خوان دمینوش نیام نشستم و جرعه جرعه شامپا یصندل

عامل  ریمد کی نیو تالش خودم را کردم که ع یسع تینها. کازمو شدم  ياز مجله  دیانجام ده دیبا یسالگ یبه س

اورد ینفسم را بند م یو هر ارتعاش دمیپر یاز جا م کهوی ییصدا نیآرام به نظر برسم اما با کوچکتر یابیبازار

 يخروجها. مرتبه آن را خواندم  نیپنجم يدراز کردم و برا یمنیا يبروشورها يم را به سودست یتصنع یارامش با

خدا جون  ي، وا دینجات الزم شد لطفا اول به کودکان و افراد مسن کمک کن ي فهینجات ، اگر جل ي قهی، جل ياضطرار

 ایدر ينجات تو ي قهیکه با جل ییادمها یکارتون ياصال جرا به ان بروشور نگاه کرده بودم ؟ نگاه کردن به عکس ها... 

 بیبروشور را در ج يفور. کرد  یپشت سرشان در حال سقوط بود درد مرا که دوا نم مایکه هواپ یدر حال دندیپر یم

دمینوش نیشامپا يگذاشتم و جرعه ا یصندل

 يزیبودم به چ دهیال آنها را دکه قب یدو زن مسن. به دور و برم انداختم  یحواس خودم را پرت کنم ، نگاه نکهیا يبرا
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در  يپشت سرم پسرك مو بور حدودا دو ساله . کردن بود  پیآن مرد که لپ تاپ داشت مشغول تا. دندیخند یم

را کف  یکیپالست يکردم او گردونه ا یرا نگاه م ركهمان طور که پس. نشسته بود  یپوست اهیکنار دختر خوشگل س

دو زن مسن از خنده دست . پسرك شروع شد  يو زار هیگر. رفت  یصندل ریانداخت که غلت خورد و ز مایهواپ

ام هم سرش را باال کرد یو متوجه شدم مرد بغل دست دندیکش

؟ ادیاز دستم بر م يشده ؟ کار يبا عجله خودش را به پسرك رساند ؟ طور مهماندار

شهیپوست دستش را تکان داد ، نگران نباش ، آروم م اهیس دختر

؟ یتو مادرش هست: زد  يلبخند مهماندار

.آورد و کاغذ دور آن را باز کرد رونیب یکردو آب نبات فیک ياو دستش را تو.  پرستارشم

شهیآروم م االن

نیرو انداخت زم شیبچه اسباب باز نیا خوامیمعذرت م: گفتم  من

کنه یم هیکه گر نهیواسه ا دیشا: دادم  حیسرخ شدم و توض. مسافران برگشتند و نگاهم کردند  ي همه

ره یم ادشیحاال  نی، هم کهیپالست کهیت هی ستین يزیچ. کرد  یبه من نگاه ییاعتنا یپوست از سر ب اهیس دختر

بود يجار شیآن شد ، اما اشک ازگونه ها دنیگذاشت و پسر هم مشغول مک یآب نبات را در دهان پسرك م او

چشمم  مایکف هواپ کهویرا بردارد ؟  يه خودش بدهد تا اسباب بازب یخواست تکان ینم یپرستار او حت. بچه  یطفلک

بود ، درست کنار پنجره دهیغلت یخال يها یصندل ریو براق افتاد همان گردونه که به ز یرنگ یئیبه ش

اونجاس ياسباب باز. کن  گاهیاوه ن: گفتم  من

ستیرش نبه فک گهید: باال انداخت و گفت  يکمال تعجب پرستار بچه شانه ا در

.هم به فکرشه یلیخ: تشر گفتم  با

کنم ینگران نباش کمکت م: به بچه کردم  رو
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کنم  یشوم و کمربندم را باز م یندارد و حاال بلند م یاشکال یمنیاز لحاظ ا مایگفتم هواپ یخودم م شیطور که پ نیهم

را از کف  يدوال شدم تا اسباب باز يخونسرد تیهمه به من چشم دوخته بودند و من در نها. خود بلند شدم  ياز جا

بردارم مایهواپ

دیرس ینم یلعنت يخوب ، حاال دستم به آن اسباب باز اریبس

، خداوندا کف  دمیدراز کش ماینگاه کنم کف هواپ یبه کس نکهیبدون ا. هر حال بعد از آن همه مرافعه از رو نرفتم  به

افتادم چه ؟ یافتاد و من در آسمان م یم نییپا مایعه کف هواپدف کیاز حد انتظار در نوسان بود ، اگر  شیآنجا ب

که توانستم دستم را دراز کردم و و  ییتا جا دمیرو به جلو کش مایخودم را کف هواپ.  شهینم ي، ول کن بابا ، طور نه

و برش داشتم دمیآن را جلو کش.خورد  یکیپالست يبالخره نوك انگشتانم به گردونه 

را به  يبالخره اسباب باز. خورد و دلم غش رفت  یپشت صندل ینیآرنجم محکم به س.جا بلند شدم  از يدیق یسر ب از

، گمون کنم مال تو باشه ریبگ نویا: رسا گفتم  ییپسرك دادم و با صدا

اش چسباند و من سراپا غرورشدم نهیرا به س يمحکم اسباب باز او

دیاولش غلت يبه جا بایت کرد که ان هم تقرپر مایبعد او دوباره گردونه را کف هواپ يا لحظه

زد ياز زنان مسن هم لبخند یکیمتوجه شدم که . کرد  ينخود يبچه آهسته خنده  پرستار

نیخوب ، باشه از پروارتون لذت ببر اریبس. خوب  اریبس: کوتاه گفتم  یاز درنگ پس

.ام را بروز ندهم یکردم ناراحت یم یسع. خود برگشتم  يسر جا سپس

يکرد یتالش خوب: ام گفت  یبغل دست ییکایآمر مرد

.به من بخندد دیرس ینگاهش کردم اما به نظر نم یسر بدگمان از

اوه ، متشکرم: کردم و و گفتم  یمکث

خورمیاز جام تکون نم. تموم شد  گهید. را بستم و دوباره مجله را برداشتم  کمربندم
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؟ هیخانم سفر شما تجار دیبخش یم: م آمد و گفت شده کنار یزامپلیقرمز م يبا مو يمهماندار

بله ، درسته: و گفتم  دمیکش میبه موها یدست

که  يتخته ا يتاجر بود که جلو يآن عکس عده ا يرو. به دستم داد  رانیمد ي ژهیو التیبا عنوان تسه يبروشور او

بودند ستادهیآن نمودار رسم شده بود ا يرو

جلسات و  لیتشک ي ژهیو ياتاقها يرو که برا یو امکانات کهیسالن استراحت در گتو راجع به یبروشور اطالعات نیا

بهتون بدم ؟ یکی نیلیما.  ذارهیم ارتونیکنفراس ها در نظر گرفته شده در اخت

کرد یمسافرت م کیدرجه  تیبا بل شهیارشد که هم یعامل بازرگان ریمد. رتبه بودم  یزن تاجر ماب عال کی من

البته

 یقاتیتحق میدادن اطالعات الزم به ت يکه برا ادهیبه بروشور انداختم و ادامه دادم بله ، احتمالش ز یاجمال يظرن سپس

به  يامور تجار ي نهیدارم که صد در صد در زم یبزرگ اریبس می؟ من ت هیچ یدون یم. امکانات استفاده کنم  نیاز ا

یتیریچند مد يجنبه ها...  شتریب.  کردمرا صاف  میگلو. دارن  اجیاحت يادیز يرهنمودها

طور نیکه ا. هاج و واج شد  یکم مهماندار

؟ هیشنوم عاد یکه م ییصدا نیا نمیبگو بب یهست نجایراستش حاال که ا: را ادامه دادم  حرفم

صدا ؟ کدوم

ادیم مایصدا از سمت بال هواپ نکهیمث ا. زوزه  هیشب ییصدا

؟ نیش یموقع پرواز دچار اضطراب م. به من کرد  زیآمترحم  یاو نگاه.  شنومینم ییصدا من

اومده بود شیخواستم برام سوال پ یفقط م.  ستمینه ،من اصال مضطرب ن. زدم  يمن پوزخند. نه : گفتم  يفور

تونم بکنم یچکار م نمیبب.  ارخوبیبس: مهربانانه گفت  او

کیگتودر  يتجار التیبروشور اطالعات راجع به تسه. اقا  نییبفرما
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مقابلش  یصندل بیج يبه آن نکرد و بروشور را تو ینگاه یبروشور را گرفت و حت یحرف چیه یب ییکایامر مرد

تلو تلو خورد یکم مایمهماندار موقع دورشدن در اثر تکان مختصر هواپ. گذاشت 

رفت ؟ یم نییآن طور باال و پا مایهواپ چرا

بزرگ و  يجعبه ا ينشستن تو!  یوانگید. محض بود  یوانگید. ا گرفت را فر می، ترس و وحشت سر تا پا ای، خدا يوا

نی، آن هم با هزاران هزار پا فاصله از زم يراه فرار چیبدون ه نیسنگ

مطمئن و قابل اعتماد يفرد. صحبت کنم  یدارم با کس ازیکردم به شدت ن یوجه دست خودم نبود احساس م چیه به

کانر

شهاب خودش را به من رساند و با  ریدرنگ مثل ت یهمراهم دراز شد اما مهماندار ب تلفن يارداه دستم به سو یب

که تلفنتون  نیلطفا مطمئن بش. نیاز تلفن همراه استفاده کن مایدر هواپ نیتون یمتاسفانه نم: گفت  نینمک يلبخند

خاموشه

یبخش یم... ا... ا.  آه

بودم یحرف را زده بودند عجب کله پوک نیزاران مرتبه مرتبه اه. توانستم از تلفن همراه استفاده کنم  ینم البته

چطور ؟ مایتلفن داخل هواپ از

حالم خوب . پرواز کوتاه مدت از گالسکو بود  کی نیا. احمقانه بود . نداشت کانر را معذب کنم  یلزوم. ، مهم نبود  نه

گذاشتم و به ساعتم نگاه کردم فیک يتلفن همراهم را تو. بود 

پرواز  انیبه پا گرید ي قهیو پنج دق نجاهیگذشت و پ یم قهیکه به ساعتم نگاه کرده بودم فقط پنج دق يبار نیرآخ از

مانده بود

یبه ساعتت نگاه کن نقدریا خوادینم. مورد فکر نکن  نی، اصال در ا باشه

کنم دادندینشان م مایواپکه در ه "تاورز  یفات " یمیقد لمیکردم حواسم را متوجه ف یدادم و سع هیتک یصندل به
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..و صدیس. و پنجاه  صدیس. و چهل و نه  صدیس.کردم  یبهتر بود دوباره شمردن را شروع م دیشا

؟؟ میبرخوردددد کرده بود يزیچه بود ؟ به چ يبرا دیحرکت شد نیا. ، سرم به سرعت تکان خورد  اوه

. خواهد رفت  شیخوب پ زیمطمن بودم که همه چ. بود  گهید دیتکون شد هی.  یخواد هول بش یخوب ، نم اریبس

خب ، کجا بودم ؟. برخورد کرده بود  يزیچ نیچن ایکبوتر  کیبه  مایاحتماال هواپ

...و پنجاه و صدیو پنجاه و دو و س صدی، س کیو پنجاه و  صدیس

بفهمم چه خبر شده است نکهیقبل از ا بایتقر.  دمیو داد شن غیج يسرم صدا يباال از

نه ، نه ، نه...  يوا... اوه اوه .  ایآه خدا. خداجون  يوا

میخدا، در حال سفوط بود يوا.  میحال سقوط بود در

او . به هوا پرتاب شد و سرش به سقف خورد  کهویمن  يمرد روبرو. تکه سنگ در حال سقوط بود  کیمثل  مایهواپ

 يرویانگار ن. احساس کردم به سمت باال رها شدم اما .  دمیرا چسب یصندل يمن محکم دسته ها. شد  يزیدچار خونر

افتاد و نوشابه ها کف  یطرف و آن طرف م نیان باال ا اساکه. کشاند  یمرا رو به باال م یجاذبه وارد شده بود و کس

ردیبگ یکرد محکم دستش را به صندل یافتاد و سع مایاز مهماندارها کف هواپ یکی. شدیپخش م مایهواپ

بهترشد یخب کم. کمتر شد  مایتکان هواپ...  يوا. . خدا ، آه  يخدا ، وا يوا

بود دهیاش را چسب یصندل ياو هم مثل من محکم دسته . نگاه کردم  ییکایمرد امر به

اورمیفکر کردم ممکن است باال ب. آشوبه گرفتم  دل

همه سرشان را باال کردند.  دیبه گوش رس مایاز بلندگو هواپ ییصدا

"کنه ی، خلبان صحبت م انیاخانمها ؛ آق"

کرد یذهنم کار نم. او گوش دهم  يتوانستم به حرفها ینم. به لرزه در آمد  نهیدرون س قلبم

لطفا کمربند رو بسته نگه . ادامه داره  یتکانها تا مدت نیشده و ا دیشد يدر اثر برخورد با تندباد دچار تکانها مایهواپ"
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.."نیتون برگردخود يبه جا عتریو هر چه سر دیدار

و داد مسافران گم شد غیج نیخلبان ب يخورد وصدا یتکان کسویبه  مایهواپ ناگهان

بد اریبس یهمچون کابوس بود ، کابوس زیچ همه

صورتش را پاك  ياز مهانداران خون رو یکی. خود نشسته و کمربندها را بسته بودند  يسر جا مایهواپ يخدمه  تمام

به ما تعارف کرده بودند یعسل ینیبود که آنها بادام زم شیپ يچند لحظه  نیهم.کرد 

است  منیا مایهواپ گفتندیکه م ییدانستم تمام ادمها یخواهد افتاد ، به هر حال م میبرا یاتفاق نیدانستم چن یم

دروغگو هستند

نیآروم باش ی، همگ میآرامش خودمون رو حفظ کن دیما با: مسن گفت  ياز زنها یکی

 میکرد یسرمان م يتو یحاال چه خاک. چه برسد که آرام هم باشم . من نفسم بند آمده بود .. ؟ چه حرفها  میباش آرام

چموش رم کرده بود ؟ یمثل اسب مایکه هواپ یدر حال مینیبنش مانیما سر جا يهمه  شدی؟ مگر م

...ر از رحمتمقدس تو که وجودت پ میمر يا.. : خواند  یکه دعا م دمیرا شن یکس يپشت سرم صدا از

بود یواقع زیهمه چ. مسافران دست به دعا شدند . کرد  یخفه ام م دیدلهره شد. داشتم  يکه چه حال بد آخ

میریم یم هممون

میریم یم هممون

.به من انداخت یو دلواپس نگاه دهیرنگ پر يبغل دستم با چهره ا ییکایامر مرد

؟ یگفت ی، چ خوامیم معذرت

ودم ؟بلند حرف زده ب مگر

میریم یهممون م: صورت او زل زدم و گفتم  به

چانه  يرو شیو ته ر اهیو چروك دور چشمان س نیچ.  دمشید یباشد که زنده م ينفر نیتوانست آخر یمرد م نیا
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محکمش توجه مرا به خود جلب کرده بود ي

دمیرفت و من ناخوادگاه لرز نییپا مایهواپ ناگهان

تندباده هیاز قراره معلوم فقط .  میرین بمگمان نکنم هممو: مرد گفت  آن

ما  يهمه  یخوب مسافران گرام اریگن بس ینم حیمعلومه اونا صر.  میریم یالبته که هممون م: جواب دادم  یآشفتگ با

..میهست یرفتن

دمیام را چسب یمرد بغل دست يبا دلهره بازو اریاخت یرفت و من ب نییباال و پا یبه طور وحشتناک مایهواپ گریبار د کی

و پنج سالمه  ستیمن فقط ب.. خدا  يا. هممون خونده ست  يفاتحه . مطمئنم .  میبر یکدوم جون سالم به در نم چیه"

.دمینرس تیبه موفق يا نهیزم چیدر ه.  ستیوقت مردنم ن. 

رو نجات نداده ام یهرگز جون کس...  ينه شوهر..  يبچه ا نه

 دیانجام ده یسالگ یبه س دنیقبل از رس دیرا که با يکار یس يمقاله  يکه حاو ي مجله "به یکردم دو دست احساس

ام دهی، چسب"بود 

نکرده م یهرگز خالکوب. هرگز از کوه باال نرفتم  من

؟ خوامیمعذرت م: خورده بود ، گفت  کهیکه انگار  ییکایامر

حرف زدم نقطعیو ال دمیرا شن شیصدا یمن به سخت اما

.ستمین رتبهیزن تاجر عال هیخنده بوده ، من  ي هیکه ما شغلم

جلسه  نیاول نیلکنته ام و ا اریدست هیصرفا ! ندارم  یبازرگان میمن ت. اشک بار به کت و دامنم اشاره کردم  یچشمان با

.شد اریتمام ع يزیآبرور ي هیعمرم بوده که ما ي

هرگز . دانم  یچند جانبه را نم تیریو مد ینیف تکوائتال یمن معن. اورم  یمردم سر در نم ياوقات از حرفا شتریب

...هرگز عاشق. پدرم چهارصد پوند ازم طلبکاره . کنم  ینم دایمقام پ يارتقا

http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


سوفی کینزال -رازم را نگهدار  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٧

شدم نییحرکت من باال و پا نیخورد و بر اثر ا يدیتکان شد مایهم هواپ باز

يا رو بشنوحرف نیا خوادیدونم دلت نم یم.  خوامیمعذرت م: و گفتم  دمیکش قیعم ینفس

نداره یکنم اصال اشکال یخواهش م: گفت  مرد

رم؟یزبانم را بگ ي، چه شد که نتوانستم جلو ایخدا

حتما به علت ارتفاع بود که خل شده بودم. نداشت ، چون من عاشق کانر بودم  قتیهر حال آنچه گفتم حق به

 گریبار د کیخوب  اریبس. ابم مسلط شوم کردم بر اعص یصورتم کنار زدم و سع يرا از رو میموها یدستپاچگ با

...و پنجاه و صدیس. شش ...و پنجاه و  صدیس.. شمارش اعداد را شروع کردم 

میور و آن ور شد نیما ا يشد و همه  يور کی مای، نه ، نه ، باز هواپ ای، خدا ایخدا يوا

دیپر رونیکلمات از دهانم ب رمیخودم را بگ يبتوانم جلو نکهیاز ا قبل

هرگز. نکردم که پدر و مادرم به من افتخار کنن  يکار رگزه

نداره قتیمطمئنم که حق: مهربانانه گفت  مرد

 گهیکنه انگار د یما اومد تا با ما زندگ شیپ يکر مییدختر دا یاما از وقت دنیبال یبه من م مایقد دیشا. داره  قتیحق

. ما اومد اون چهارده ساله و من ده ساله  ياون به خونه  یوقت. تمام حواسشون متوجه اونه .  ننیب یپدر و مادرم منو نم

...نبود ينجوریاما اصال ا. خواهر بزرگتر داشتم  هی؟ انگار  یشیم رممتوجه منظو.  هیعال یلیکردم خ یم الیخ

 يور کی ای خوردیم دیشد یتکان مایهر وقت هواپ. دست خودم نبود .  رمیزبانم را بگ يتوانستم جلو یجرا نم دانمینم

ختیر یم رونیکلمات بود که همچون آبشار از دهانم ب لیشد س یم

...نبودم یچیقهرمان ه... بود و من فقط  یقهرمان همه چ. اون قهرمان شنا بود ..

...دهیم رییرو تغ میکردم زندگ یم الیو راستش خ یعکاس يدوره  رفتم

...رمیبگ میداشتم رژ الیاما خ.. نبودم  لویپنجاه و سه ک ...
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....يبرا یمستاصل شده بودم که حت ياستخدام پر کردم ، به قدر يبود برگه  ایشغل در دن یهرچ يبرا ...

فورا اونو برداشت ، هر چند من  دیجد زیم دنیمزخرف که اسمش آرتمسه ، روز گذشته به محض رس ياون دختره  ...

کوچک مزخرف دارم زیم هی

...به نظرم حقشه.  زمیریتارتن اون م اهیگ ياب پرتقال پا کنهیخورد م هر وقت آرتمس اعصابم رو ...

:  گهیبه اتاقم و م ادیاون م یوقت.  میدار يرمز هیخودمون  نیب. کنه  یکار م ینیدر کارگز یبه اسم کت ینیدختر نازن ...

...یپراکن عهیو شا میخور یقهوه مو  میشیم میاز پرونده ها رو با تو مرورکنم ؟ ما از اداره ج يسر هیتونم  یإما ، م

قهوه به استارباکز  دنینوش ياغلب برا.  ارهیسم تمام ع. که تا به حال خوردم  هیزیچ نیاداره تهوع آورتر يقهوه ...

..میریم

کار رو  نیا دیو نبا هیدونستم حقه باز یپ ، الف نوشتم ، م يرو به جا میاضیر يکارم نمره  يسابقه  يدر برگه  ...

...ارمیب ریخواست کار گ ینم اما دلم مبک

دهانم  لتریانگار ف یول. نپرد  رونیب يزیاز دهانم چ اریاخت یسرم آمذه بود ؟ من معموال حواسم جمع بود که ب ییبال چه

و اصال دست خودم نبود زدمیحرف م اریاخت یبرداشته شده بود و ب

 ی؟ اما وقت میدیرس یم نجایما به ا يهمه  يصورت چطور نیا ریکنم به خدا اعتقاد دارم چون در غ یم الیخ یگاه ...

...کنم یراجع به جنگ فکر م

...کنه یم تمیتنگه و اذ رمیچقدر لباس ز یدون ینم ...

...هیچه کنم ، فقط به اون گفتم اوه ، چه عال دونستمیچهار، و من نم زیسا ...

...من فلفل سرخ شده س يمورد عالقه  يغذا ...

پشت جلد  يفقط به خالصه  نیبزرگ رو تموم کنم بنابرا يبه گروه کتابخونا ملحق شدم اما نتونستم کتاب آرزوها...

...کتاب اکتفا کردم و وانمود کردم اونو خوندم
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...به سرش یدونم چ یرو به اش دادم اما راستش نم یماه يتمام غذا...

...ریاشکم سرازبه تو رو بشنوم و  کینزد يمجبور شدم ترانه  ...

...شهیظاهر م زیسر م يشعبده باز نیشروع، که ع يبرا نیبا شامپا یوعده مالقات عال ...

و دهانم که تمام افکار  بهیفقط در من و آن غر ایدن نکهیمثل ا. گذرد  یوجه توجه نداشتم در دور و برم چه م چیبه ه ...

ودیخالصه شده  ختیر یم رونیرا ب میو رازها یدرون

قد بلند و مو . اومد  پیخوش ت یلیبه نظرم خ دمشیکه د يبار نیاول ادی یم ادمی،  کردیکار م سرچیدر فروشگاه ر...

..رونیاز من خواست باهاش ب. معرکه ش  یآب يتبار بود با اون چشما يبور وسوئد

...رومتا اعصابم آ دمیکش یسر م ییایشراب اسپان وانیل هیقبل از وعده مالقاتم  شهیهم ...

ما چقدر به هم  گنیهمه م.  هیجواهره و آدم موفق کهیت هی. خوبه  یلیاون خ. پارچه آقاست  هیکانر . اون معرکه س  ...

...میایم

خورده به کن شباهت داره البته کن  هی.  پهیخوش ت يادیکنم ز یفکر م یاما گاه. اصال و ابدا .  گمینم یهرگز به کس ...

...مو بور

 یتصور نم یکه حت ییزهایچ. نگفته بودم  یرا گفتم که هرگز به کس ییزهایچ.  دمیکش شیوع کانر را پبعد موض و

دیایکردم به ذهنم ب

به  بیبد ترک ینارنج یتالیجیساعت د هیقشنگ به اش دادم اما اون  یساعت بند چزم هی سمسیکر ي هیهد يبرا ...

دهیرو نشون م گهیاحمقانه د يزهایچ يرس هیبنده ، فقط چون درجه حرارت لهستان و  یمچش م

 الیو حاال اون خ ادیکردم که خوشم م یحفظ احترام و ادب وانمود م يبرد و من برا یجاز م ياون منو به کنسرت ها...

...کنه من عاشق جاز یم

...لمهاشیرو از حفظ هستم و عاشق ف لمهاشیف يتو يو تمام حرفها دمیآلن رو د يوود يلمهایتمام ف...
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 یکردم و به اش م یسر هم م ییمن دروغها نیمونه ؟ بنابرا یم یمونه ، مثل چ یم یمثل چ: گفت  یاز بس دائم م...

گفتم مثل گل  یو من م یگفت چه نوع گل یبدنم مثل گل در حال بازشدنه و اون م کنمیگفتم معرکه اس و احساس م

...ایماگنول

ارتباط دراز مدت  هیتونه بگه در  یم ياما آدم چطور. ا ابد دوام داشته باشه ت هیانتظار داشت عشق و محبت اول دینبا ...

میبر یمثل سابق از وجود هم لذت نم گهیمن و نامزدم د. عشق رنگ باخته 

من محبت .حد و حصره  یاز وجودم خواهان عشق و محبت ب ی، اما بخش ستین یزره پوش انتخاب واقع ي هیشوال...

....با اون که هستم.  خوامیم جانیه میدر زندگ.  خوامیم

، خانم خوامیم معذرت

؟ هیچ! زده سرم را باال کردم  بهت

می؟ ما فرود اومد هیچ: لبخندزنان گفت  يفرانسو سیگ مهماندار

؟ میفرود اومد ي؟ چطور میاومد فرود

ما . حرکت بود  یب مایهواپ. داختم فرودگاه ان نالیبه ترم یاجمال ينظر مایهواپ يدور و برم نگاه کردم و از پنجره  به

میبود نیزم يرو

میخور یتکون نم گهیپس د: گفتم  احمقانه

میخور یتکون نم گهیوقته که ما د یلیخ: گفت  ییکایامر مرد

میریم یپس ما نم...  ما

میریم یما نم. بود  دهیبا من همعق او

حرف چرت و  ینفس کل کیمن  ایخدا. آمد  ادمی زیه چهم کهوی. دمشید یبه او نگاه کردم انگار بار اول بود م يطور

گفته بودم ییزهایداند چه چ یخدا م. زده بودم  بهیادم غر کیپرت به 
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.کنم داینجات پ مایاز هواپ يفور خواستیم دلم

یگرفت یحرف زدن من رو م يجلو یستی، با خوامیمعذرت م: گفتم  یشرمندگ با

ينفس حرف زد هی " دیخند ينخود "بود ،  یمشکل کار

هیشرمندگ ي هیما

است که راجع به هر آنچه  نیمنظورم ا. توانستم به چشمان آن مرد نگاه کنم  ینم یکردم لبخند بزنم اما حت یسع

از شدت خجالت صورتم داغ شد. کرده بودم  فیان مرد تعر يگفتم برا یم یستینبا

 یتون یم. کرد  یمکث.  گهیجور پرواز بود د هی نمیال ابه هر ح.  میش یم یما دچار فشار عصب يهمه . نباش  نگران

خونه ؟ يراحت بر

بله

از آنجا خارج  عیسر ستیبایرا برداشم م فمیبردم و ک یصندل ریبا عجله دستم را ز. بله حالم خوبه .  دیلرز یم میصدا

شدم یم

حالت خوبه ؟ یمطمئن

یداشته باش یسفر خوب دوارمیام. تلو تلو خوردم  یمک. کمربندم را باز کردم و بلند شدم . ، حالم خوبه  آره

.بعدش با سرعت هر چه تمامتر از او دور شدم. او به من لبخند زد و من هم سرم را تکان دادم .  متشکرم

*****

کردم برخودم  یسع. سالم بودم .من زنده بودم . راحت شد  المیخ دیفرودگاه رس نالیبه ترم میپا نکهیمحض ا به

عرق  سیاحساس کردم خ. مسافران رفتم  يدراز موکت شده رد شدم و به قسمت ورود ياز راهرو. شم مسلط با

 یفرودگاه آرام به نظر م مایو پر تنش هواپ تهگرف يبعد از حال و هوا. کشد  یم ریاست و سرم ت دهیژول میهستم موها

اما به . کردم بر اعصابم مسلط شوم  یسع نشستم و یکیپالست یصندل يرو یمدت. چقدر سف و محکم بود  نیزم.  دیرس

http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


سوفی کینزال -رازم را نگهدار  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٢

انجا هستم شدیاصال باورم نم. گمرگ رفتم  يمنگ به سو یبا حالت. شدم  جهیمحض بلند شدن دچار سر گ

إما  یکل ایدن نیا يتو. سرم را باال نکردم .زد  میصدا یکس. آمدم  رونیمسافران ب ياز قسمت ورود نکهیمحض ا به

وجود داشت

طرف رو نگاه کن نی، اما ، ا اما

...نیا. سرم را باال کردم  ناباورانه

بله کانر بود.... شه  یتونه باشه ،نم ینم نه

. تر بود  یآب شهیبرنزه و چشمانش هم از هم هاییناویپوست او مثل اکثر اسکاند. بود  پیمرد چقدر خوش ت نیا ایخدا

مرا در آغوش گرفت دیبه من رس نکهیبه محض ا. کرد  یاو آنجا چه م. اوردم  یاصال سر در نم. دیمن دو ياو به سو

شکر ، حالت خوبه ؟ ایشکر ، خدا ایخدا: خشک گفت  ییصدا با

؟ یکن یکار م یچ نجایتو ا.. تو ...  کانر

. او چشمانش را به زد . برخورد کرده  مایخبردار شدم تندباد به هواپ دمیرس نجایا یکنم وقت ریخواستم تو رو غافلگ یم

او ... فکر کردم .شد  دایبعد هم سر و کله ات پ. بود  سادهیوا مایامبوالنس دم در هواپ.  دمیرا د تیمایمن فرود هواپ اما

کردم يچه فکر قایدق دونمیخودمم نم. آب دهانش را فورت داد  یبسخت

احمقانه  اریکه بس دیلرز میصدا. وحشتناك بود  یلی، کانر خ ایخدا. کردم بر اعصابم مسلط بشم  یفقط سع. خوبه  حالم

رمیم یلحظه احساس کردم دارم م هیراستش . بود چون حاال در امان بودم 

..يومدین رونیب تیگ ياز تو یوقت

احساس به ام  نیمرتبه ا نیاول يبه نظرم برا. در سکوت به من نگاه کرد  يا هیحرفش را قطع کرد و چند ثان کانر

هیقو دست داد که چقدر احساسم نسبت به تو

؟ یراست: لکنت افتادم  به
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...دیکنم ما با ی، گمان م اما

ازدواج  ياز من تقاضا خواستی، او م ایاوه ، خدا. پرد  یم رونی؟ از شدت ترس احساس کردم االن قلبم ب میکن ازدواج

 یجواب منفاگر . ازدواج نداشتم  یدادم ؟ من آمادگ یبه اش م ستیبا یم یچون جواب. درست در فرودگاه . کند 

...وفت یبه کم اجی، احت نرکا ایگفتم خدا یخوب م اریبس.  شدیاز من دلخورم دادمیم

. با من ازدواج کند  خواستیاز قرار معلوم او نم. خوب ، التبه  اریبس.  میکن یهم زندگ شیپ... حرفش را تمام کرد  او

دیکش میموها يرو یدست متی؟ او با مال هینظرت چ

با کانر همخانه شوم ؟.توانستم درست فکر کنم  ینم. با آن ور رفتم  یلمس کردم و کمصورتم را ... ا

من هرگز عاشق کانر نبوده ام ،  نکهیراجع به ا ییزهایچ.  دیگفته بودم به ذهنم رس مایدفعه تمام انچه در هواپ کی

کند یکانر درست احساس مرا درك نم نکهیراجع به ا ییزهایچ

 یفکر نم یبود که ان موقع در شرف مردن بودم و منطق نیبود ، مگه نه ؟ منظورم ا يور يش درهمه ا هایان...  اما

کردم

شد ؟ یمهم تو چ يکانر ، جلسه : امد و گفتم  ادمیبه  يزیچ ناگهان

لغو کردم اونو

 ینم. رد ک یبه زحمت وزنم را تحمل م میپاها. خاطر من ؟ احساس لرزش کردم  يبرا. ؟ به او زل زدم  يکرد لغو

عشق ای ماستیسفر با هواپ ي جهیحالت نت نیدانستم ا

خواست مرا  یمهم را لغو کرده بود و حاال هم م يجلسه ا. بود  پیاو بلند قد و خوش ت. اش نگاه کردم  افهیبه ق.  ایخدا

نجات دهد

...صد درصد عشق بود نیعشق بود ، ا نیا

تو همخونه بشم با خوادیدلم م یلیکانر ، خ: کنان گفتم  نجوا
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.دیبغضم ترک کهویدر کمال تعجب  و

سوم فصل

شدم داریخوش قهوه از خواب ب يکرد و با بو یرا گرم م میروز بعد با نور آفتاب که پلکها صبح

ریصبح بخ. شد  دهیکانر از دور شن يصدا

گفتم ریلب صبح بخ ریآنکه چشمانم را باز کنم ز یب

؟ يخوایم قهوه

، متشکرم آره

 يبخوابم که معموال امر گرید ي قهیبالش فرو بردم و تالش کردم چند دق ریز دیکش یم ریزدم و سرم را که ت یتغل

را فراموش کرده بودم ؟ يزیچه چ. داشت  رادیکار ا يجا کیپا افتاده بود اما آن روز انگار  شیپ

ذهنم به گونه  دمیشن یرا م ونیزیتلو فیضع يکانر در آشپزخانه و صدا يسر و صدا يداریطور که در خواب و ب همان

 رونیشام با هم ب يشب قبل برا. کانر بودم  يمن در خانه . صبح روز شنبه بود .گشت  یم یمبهم به دنبال سر نخ يا

....او به فرودگاه امده و گفته بود... داشتم  ی، چه پرواز وحشتناک ایاوه ، خدا.  میرفته بود

!میهم همخانه شو با

 دهیپوش یشطرنج دیروبدوشامبر سف. قهوه وارد اتاق شد  يقور کیتخت نشسته بودم که او با دو فنجان و  يرو تازه

. زد یروشن م هیسا ینور آفتاب صبحگاه ریبورش در ز يموها. از سالمتش بود  یکه حاک دیدرخش یبود و پوستش م

از ان . شود  شهیهنرپ ایمانکن مجالت  نکهیا يداد برا یم جانکانر  افهیق. کنم  یغلو م دینکن الیخ. بود  بایاو واقعا ز

دمیبال یبابت داشتن او به خود م. عالم بود  يها پیخوش ت

؟ يمواظب باش ، چطورر: لبخند زنان سالم کرد و فنجان قهوه را به دستم داد و گفت  او
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حالم یب کمیخوبم ، : صورتم کنار زدم و گفتم  يرا از رو میموها

یکه داشت ينداره ، با اون پرواز یتعجب: را باال برد و گفت  ابروانش کانر

.دمیاز قهوه ام را نوش يسرم را تکان دادم و جرعه ا. درسته  کامال

، آره ؟ میکن یکه قراره ما با هم زندگ خوب

یداشته باش یاگه تو هم نظر موافق البته

حتما ، حتما: زدم و گفتم  يلبخند

رفتم و با او  ینامزدم م يمن به خانه ! آهان . شده ام  لیتبد یبالغ و درست و حساب يدشبه به فر کیکردم  احساس

شدم یهمخانه م

اشاره کرد که اتاق همخانه اش آنجا بود و  يواریکانر با دست به سمت د. زودتر به اندرو خبر بدم فکر جا باشه  دیبا

خبر بدم مایو جم يزیبه ل دیمنم با

زد زیتمسخر آم ياو پوزخند.  ياونجا رو مرتب نگه دار يو تو قول بد میکن دایپمناسب  ییجا دیما با و

"یکن یور و اونور پخش م نیا يد یس یکه کل ییتو! آقا  نطوریکه ا ". کردم  تیبه عصبان تظاهر

کنه یفرق م یکی نیا

.را به کمرم زدم میها دستها نیکمد نی؟ ع يبد حیشه برام توض ی؟ م یفرق چه

خنده اش گرفت کانر

میدیقهوه نوش يجرعه ا ییمان تمام شده بود و دو تا يانگار انرژ.  میدو مکث کرد هر

متاسفم . بگذارند  وتریکامپ يدوره  کیقرار بود کانر در آخر هفته . برم  دیبه هر حال من با: کانر گفت  یاز مدت بعد

امیپدر و مادرت ب دنیتونم به د یکه نم

 دنینقص نبود در واقع از د یو ب بیعج ياست که هر چند او از نظر من نامزد نیمنظورم ا. بود طور  نیواقعا هم ا و

http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


سوفی کینزال -رازم را نگهدار  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٦

برد یپدر و مادرم لذت م

نداره یخوب ، اشکال اریبس: گرفتم و گفتم  یبه او کرده باشم ژست یلطف نکهیبابت ا از

؟ هیچ يها تیحدس بزن بل. آورد  رونیب یکرد و پاکت بشیرفت به ات بگم ، کانر دست در ج ادمی ی، راست اوه

...آه ، اووم: زده گفتم  جانیه

. کوارتت  سونیجاز ، دن والیفست تیبل: گفت  جانیکه کانر خودش با ه!  سیپار میبگو دیپر یاز دهنم م داشت

میاسکات برنامه شون رو تماشا کرد یدر ران ادیم ادتی. کنسرت امسال اوناس  نیآخر

ادیم ادمیالبته که . کوارتت  سونیدن! به به : بالخره خودم را کنترل کردم و گفتم . د آمد زبانم بن يلحظه  يبرا

تازه کنند ینفس یآنکه حت یب. زدند  یم نتیوقفه کالر یمدت دو ساعت ب آنها

یشیدونستم ذوق زده م یم: زد و گفت  میبه بازو یمحبت دست ياز رو کانر

طوره نی، هم اوه

امد یداد و من از جاز خوشم م یرخ م يمعجزه ا یزمان دیشا

بودم شیسامسونت اش را برداشت محو تماشا فیو ک دیدندانش را نخ کش دیمدت که لباس پوش تمام

. اتاق افتاده بود  يبود که در گوشه  يری؟ منظورش لباس ز يدیرو که به ات دادم پوش يا هی، هد یراست:  دیپرس

خوشحال است یمعلوم بود حساب

قشنگه یلیخ. پوشم  یمواقع اونو م شتریب. .. بله

اما ؟؟! کرد  یمکث.  یبا خانواده ات داشته باش یروزخوب

؟ بله

لب خود . به ات بگم  يزیچ هیخوام  یم: روشن اش به من زل زد و گفت  یتخت نشست و با آن چشمان اب يلبه  يرو

میزن یرد رابطه مون با هم حرف مدر مو یستیبدون رودربا شهیما هم یدون یخودت م. را گاز گرفت 
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کردم یاحساس نگران یکم. آره ... ا..ا

....به نظر تو داره یکامال بستگ...  نهیمنظورم ا ادیهم خوشت ن دیشا. س  هینظر هیفقط  نیا

شده بود ؟ بیو غر بیدفعه رفتارش عج کیچرا  ایخدا. و تاب بخورد  چیبودم کانر ان طور پ دهیهرگز ند من

حرفش را قطع کرد کدفعهی...  میما بتون دیشا.. کردم  یفکر م داشتم

دستش گذاشتم يدادن به او دستم را رو نانیاطم ي؟ برا بله

دو مرتبه حرفش را قطع کرد...  میتون یم ما

؟ بله

صدا  رگیرا ج گریهمد شهیم: گفت  نانهیاو شرمگ. طرز حرف زدنش نفسم را بند اورده بود  نیا. سکوت برقرارشد  باز

؟ میکن

؟ یچ: احمق ها گفتم  مثل

خودش  نیا میکن یبا هم زندگ میخوایآخه ما م. صورت کانر از شدت خجالت سرخ شده بود ...  نکهیواسه ا آخه

...تعهده و من متوجه شدم ما دو تا هرگز

؟ میکن یاستفاده نم زیما از کلمات محبت ام: گفتم . جوش اورده بودم  یحساب. او زل زدم  به

نه

میکرد یکار رو نم نیما ا. حق با اوست  دمیدرباره اش فکر کردم د یوقت.  دمیقهوه نوش ي، جرعه ا اووه

؟ البته اگه دلت بخواد هی، نظرت چ خوب

گریالبته ج. را صاف کردم  میگلو.  میکار رو بکن نیا میتون یالبته که م.که حق با توئه  نهیمنظورم ا.  البته

که در  یکردم به اندك اعتراض یسع. دادم  لشیتحو يجمله را گفتو من لبخند نیا یبا مهربان او. گریج متشکرم

نکنم ییدرونم بود اعتنا
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کار درست نبود نیا اصال

گفتن به او را نداشتم گریج يو حوصله  حال

است شیپا ریمدل هم ز نیو آخر کیش یلیبه گردن دارد و اتومب دیمتاهل است که چند رشته مروار یآدم گریج

شده ؟ يطور.  دیرس یبه نظر م شانی؟؟؟ کانر پر اما

بودن به  گریاحساس ج ي؟ هنوز اون جور هیچ یدون یآخه م. زدم  ياعتماد به نفس لبخند ياز رو. دونم  ینم خودمم

احساس در وجودم رشد کنه نیبه مرور ا دیشا... من دست نداده اما 

دل زیمثال عز.  میاستفاده کن گهید يکلمه  هیاز  میتون ی؟ خوب ، م یراست

زد ؟ یم يحرفها رو جد نیدل ؟؟ او ا زیعز

بهتر باشه گرینه ، به نظرم همون ج: گفتم  عیسر

"من يفرشته  ایو .... عسل من ... مثال عشق من  ای"

؟ میبحث رو ول کن نیحاال ا شهی، م نی، بب دیشا

صدا کنم گریبابا ، من نامزدم را ج يا. اد به من دست د يکانر کنف شد و احساس بد کدفعهی

گریمضطربم ، ج یکم شبیهنوز از پرواز د دیدونم چه مرگم شده ، شا ی، متاسفم ، نم کانر

نمتیب یبعدا م. اش باز شد  افهیو ق دی، او مرا بوس گرینداره ج یاشکال

*****

در را باز  نکهیبه محض ا. رفتم  زلنگتنیخودم در ا يبه خانه  لیو دایتا از خانه کانر در م دیطول کش یساعت مین حدود

خروار کاغذ پخش و پال کرده و از شدت تمرکز حواس  کیمبل نشسته و دورو برش  يکه رو دمیرا د يزیکردم ل

هم رفته است ياش تو افهیق

 یکیمدارك تکنو  ماندیدر خانه م يکرد چند روز یکار م يدر مورد پرونده ا یوقت. کرد  یکار م ادیز یلیخ يزیل
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را  يزیاست هرگز چ یتیموقع نیاو در چن یگرفته بودم وقت ادیداشت من  یبر م ادداشتیکرد و  یمختلف را مطالعه م

 يرا دور انداختم که رو یکورن فلکس یخال یروز قوط کیشده بود چرا که  يمن تجربه ا يهم برا نیا.  ندازمیدور ن

او  هیافتتاح يجلسه  یشده بود و بعدا معلوم شد آن دستنوشته سخنراننوشته  ییزهایان با خط خرچنگ قورباغه چ

بوده است

؟ هییکذا يکالهبردا ي؟ همون پرونده  یکن یکار م یدر مورد چ: سوال کردم  دلسوزانه

 يراستش کار. جور مسائل بود  نیو ا يبرون مرز يو شرکت ها يمربوط به کالهبردار يزیل يپرونده ها شتریب

ناراحت  یشد که کم یهم خسته و کوفته م یبرد اما گاه یخودش لذت م يگفت از حرفه  یوح بود او مر یخشک و ب

کردم او دوست دارد  یم الیخ.  دادیم حیل را ترجیخالقانه مسا ياو جنبه ها میرفت یم رستانیدب یوقت رایکننده بود ز

هنر شود يایوارد دن

خواهد نقاش شود  یبار به پدرش گفته بود دلش م کیدند هنرمند شود هر حال پدر و مادرش هرگز به او اجازه ندا به

شود و  یهالك م یگرسنگ.و آخر و عاقبت هم از  ستین اریکار پول در ب نیاو کرده بود که ا يغرا برا یو پدرش نطق

شت منظورم از خودش ندا ياریاخت چیه يزیل یطلفک.کرد  ادبه اش نخو یکمک جیحرفه برود او ه نیدنبال ا يزیاگر ل

است که او فقط هفت سالش بود نیا

 دیرس یخجالت زده به نظر م یکم. پر زرق و برق را باال گرفت  يمقاله س و مجله  هی ستینه ، پرونده ن: گفت  يزیل

چقدر  یکس دیشه فهم یراه م هیعوض نشده و فقط از  ییبایز اریمجله نوشته که از زمان کلئوپاترا تا به حال مع يتو "

..."رو اسهایتو تمام مق.  هیو اونم از طربق عمل استبیز

تو چنده ؟ ییبایز ينمره . خوب  اریبس: گفتم  عالقمندانه

...  ستیب يمنها... خوب پنجاه و سه . مجله نگاه کرد  يدرهم به صفحه  ي افهیاو دو مرتبه با ق. کنم  یحساب م دارم

.آوردم ازیو سه امت یمن فقط س. ل زد به صفحه ز دانهینا ام!  ایخدا.. اوه ...  شهیم
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چند تا ؟ از

!و سه از صد یس. صد  از

مزخرفه یلیخ نکهیا يزی، ل اوه

 یم ی؟ در عمرم به طور پنهان هیچ یدون یم. دونستم  یخودم م. من زشتم . دونم  یم: گفت  يجد یبا لحن يزیل

....اما.. دونستم که 

ارقام و  يسر هیرو با  ییبایتونه ز ینم یکس! که مجله مزخرفه  نهیمنظورم ا.  رمیخنده ام را بگ يکردم جلو یسع!  نه

به خودت نگاه کن. کنه  يریاندازه گ بیضرا

 نیو درخشان تر نیتر دهیو رنگ پر ایدن يچشمان خاکستر نیاو درشت تر. بلند قد و الغر اندام بود  يدختر يزیل

که تو  نهیمنظورم ا. او افتضاح بود  ياواخر مدل مو نیچند در ا هر. جذاب بود  يراستش دختر. پوست را داشت 

؟ ومزخرف مجله ر يمقاله  ایرو  نهییی؟ آ یکن یکدوم رو باور م

مزخرف مجله رو يمقاله : قاطعانه گفت  يزیل

 يزیاو را ترك کرده بود ل مونیکه دوست پسرش س شیاز ماه پ.  دیگو ینم يآنقدرها هم جد يزیدانستم ل یم

نگرانش بودم یلیراستش من خ. عتماد به نفسش را از دست داده بود ا

اسم مستعار او روت  قتیدر حق. برخوردار بود  يادیبود که او در دادگاه از اعتماد به نفس ز نیجالب توجه ا ي نکته

 يرا طور هیست قضخوا یم ادیش یبودم ادم دهیبار که او را در دادگاه د نیاخر. بود )  اهیسگ مو کوتاه و س(  تریو

کامال او را شکست  يزیبوده است و ل وترشیکامپ ریداده و تقص مجلوه دهد که ثابت کند خبر نداشته کار خالف انجا

خود نشاند ياو را هم سر جا يزیشد که ل یفن ییمدافع مرتکب خطا ياز وکال یکیداده بود بعد هم 

. کارش رفت  یاورد و پ يساعت عذر و بهانه ا میمرد پس از نقرار مالقات گذاشت و آن  ياو با مرد شیپ يهفته  اما

موقع رفتن به  رایبوده که ان مرد او را ترك کرده ز شیاو به خانه آمد سفت و سخت معتقد بود که به علت پاها یوقت
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کرده است یاو نگاه م يپاها

 هییطال ییبایز شیهمون آزما نیا:  پاشه بلندش وارد شد و گفت يتلوتلو خوران با کفشها مایجم گرمانید ي همخانه

؟

و در  دهیبه خودش رس یبه تن داشت و طبق معمول حساب يدیکمرنگ و بلوز چسبان سف یصورت نیشلوار ج مایمیج

 يکرد اما تنها کار یباند کار م ابانیخ يشاغل بوده و در گالر مایجم يتئور ياز جنبه . مجله برنده شده بود  شیآزما

به  نکهیشب قبل از ا. بانک بود  رانیمالقات گذاشتن با مد رابرو برداشتن ، ماساژ و قرا ری، ز ونیالسیکرد اپ یکه م

اورد یحقوقشان را در م زانیم يآنها جواب مثبت بدهد ته و تو

اس  یمثال اگر نشان. شروع کند ...  یاو عادت داشت تمام جمالتش را با اگر بخواه. امدم  یکنار م مایطور بود جم هر

يشام معروف شو یمهمان زبانیم نیبه عنوان بهتر یاگر بخواه ای یرا بخواه يوتریبلد

از دوستان پولدار ، استخدام  يادیز يدعوت کردن عده  یعنیشام  یمهمان زبانیم نیبهتر مایاز نظر جم نیبر ا عالوه

کرده ، فرستادن همخانه تمام غذاها را خودش درست  نکهیخوشمزه و وانمود کردن به ا يغذا یآشپز و پختن کل

 يکنند و نصفه شب به خانه برگردند و برا دایجرات پ گرو دلخور کردن انها ا نمایبه س يزیمن و ل یعنی شینن یهانم

و شکالت داغ درست کنند ریخودشان ش

ت او بعد از شکس يبود از طرف پدرش به مناسبت دلدار يا هیخود را که هد تانیو ییمارك لو یصورت فیک مایجم

را انجام دادم شیآزما نیمن ا: برداشت و گفت  یعشق

شکست قلب او را شکسته است نیتوان گفت که احتماال ا یم نیداشت و بنابرا قیقا کیکه طرف  دینظر داشته باش در

نمره ت چند بود ؟: گفت  يزیل

نه هشتادو

خودش داد لیتحو يلبخند نهییدر آدادو  یبلندش را حرکت اهیس ي، موها دیخروار عطر به خودش پاش کی مایجم
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؟ یکن یبا کانر زندگ يبر يخوایإما ، راسته که تو م!  خوب

؟ يدیاز کجا فهم. جا خوردم  بشدت

به اش گفت نویحرف بزنه ا کتیامروز صبح که اندرو زنگ زد به راپز تا راجع به کر.  هییهر مجلس نقل

؟ ي؟ چرا به من نگفته بود یکن یگبا کانر زند يبر يخوایتو م: ناباورانه گفت  يزیل

؟ ستیبگم ، فوق العاده ن خواستمیم

هیبد یلیخ یلیترفند خ! ، إما  هیکار بد:سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت  مایجم

کنن ینم ياونا با هم ارتباط دارن ، شطرنج که باز ما،یترفند ؟ جم: چشمانش را چرخاند و گفت  يزیل

 دیبا شهیتو هم گهیمامانم م. شطرنجه  يخوب ارتباط مثل باز ".تشر زد  شیدن به مژه هاز ملیدر حال ر مایجم

"ادیاگر حرکتت اشتباه باشه دمار از روزگارت در م.  یکن يزیمدبرانه برنامه ر دیبا.  یجلوت رو نگاه کن

کرده ن دایپ رو گهیهمد یجون جون يارهای نکهیو ا هیهمفکر یرابطه به معن! چرت و پرته : گفت  يزیل

انگشتر  يخوایباشه اگه م ادتیإما فقط . ؛ بعد به من نگاه کرد  یجون جون يارهای: گفت  زیرامیتحق یبا لحن مایجم

انگشتت با کانر همخونه نشو يازدواج بره تو

 چوگان به نفع مستمندان گرفته شده يکه در مسابقه  امیلیاز خودش و پرنس و یعکس ياو چشمانش را به سو سپس

بود ، چرخاند

چند سال از تو کوچکتره ؟ امیلیپرنس و مای؟ جم هیهنوز هم چشم و دلت دنبال خاندان سلطنت: گفت  يزیل

یشیبچه م یتو حساب یگاه.  يزیل اریدر ن يخل باز: با تشر گفت  او

انگشتم يخواد انگشتر ازدواج بره تو یبه هر حال من که دلم نم: گفتم  من

را برداشت فشیو ک دیبد دیند یونکیح: اش را باال داد و گفت  یابروان هالل مایجم

؟ نیکدومتون دوباره ژاکت منو برداشت:  دیچشمانش را تنگ کرد و پرس سپس
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اتاق سکوت حکمفرما شد در

من که برنداشتم: گفتم  لهیوئ پ لهیش یب من

هدونم منظورت کدوم ژاکت ینم یمن حت: گفت  يدر حال ورق زدن صفحه ا يزیل

بودم دهید يزیمطمئن بودم دو شب قبل ژاکت را تن ل. نگاه کنم  يزیبه ل نتوانستم

خواد  یدلم نم فهیمن ظر يچون دستا: گفت .  دیچرخ یما دو نفر م يرادار رو يمثل صفحه  مایجم یآب چشمان

دمیهم زود فهم یلیخ. متوجه نشدم  یهم نکن الیخ. ژاکتم گشاد بشه  نیآست

میبه هم نگاه کرد يزیمن و ل. رفت  رونیاز خانه ب مایجم نکهیمحض ا به

سپس .  دارمیباشه دوشنبه اونو بر م. ؟ ژاکتش رو سر کار جا گذاشتم  هیچ یدون یم. شانس  یبخشک: گفت  يزیل

باال انداخت و به سراغ مجله رفت يشانه ا

 یدفاع ياز جبنه .  میدیپوش یرا م شیاسهالب مایجم يما دو نفر بدون اجازه  یبود که گهگاه نیا قتیحق. خوب  اریبس

بشر است که همخانه ها  ي هیاز حقوق اول يزیشد و تازه طبق نظر ل یاو آن قدر لباس داشت که متوجه نم میبگو دیبا

است سینانوشته در انگل یاز قانون اساس یبخش نیا: گفت  یاو م. استفاده کنند  گریکدی يتوانند از لباس ها یم

و  کیتراف يبه شورا شیرانندگ ي مهیجر يمن در مورد قبض ها نکهیبه هر حال اون بابت ا: کرد اضافه  يزیل

 يمقاله ا ياو چشمانش را ار رو. هم نکرد  یتشکر خشک و خال هیاز من  یاون حت. منه  ونینامه نوشتم مد یرانندگ

؟ یتماشا کن لمیف خوادی؟ دلت م یبعدا چکار کن يخوایم. برداشت  دمنیک کولیراجع به ن

جشن تولدشه. مامانم  يناهار برم خونه  يمجبورم برا. تونم  ینم: سر اکراه گفتم  از

، بله البته اوه

دلسوزانه به خود گرفت  يا افهیاو ق. بود که از احساسات من نسبت به خانواده ام خبر داشت  ایدر دن يتنها فرد يزیل

.بگذره یو خوش ریبه خ یهمه چ دوارمیام.  یموفق باش: و گفت 
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چهارم فصل

 نیبل يندیس لمیروز قبل ف. مرتبه اوضاع بهتر خواهد شد  نیدر قطار نشستم با خودم رفع و رجوع کردم که ا یوقت یول

بود که اشک به  یاحساس يبه قدر لمیف نیا. دخترها با مادرشان بود تماشا کرده بودم  دارید دیرا که درباره تجد

قدر پدر و مادرشان را بدانند کرد  دیفرزندان با نکهیها و ا وادهدر مورد خان يموعظه  يندیس سرانجام. چشمانم آورد 

بود که من خودم را سرزنش کردم لمیف نیو بعد از ا

****

:قرار بود نیمن بد ينامه ها قطع

:دهمیاجازه نم من

.ام اعصابم را خرد کنند خانواده

.اوردیلج مرا در ب " وین " ایحسادت بر وجودم غلبه کند  يبه کر نسبت

.شوم میپدر و مادرم ج يمرتب به ساعتم نگاه کنم تا هر چه زودتر از خانه  که

:خواهمیم من

آخر به  يالبته جمله .(  میهست یزندگ يابد ي رهیاز دا یمقدس يما حلقه ها يحفظ شود و به خاطر دارم همه  آرامشم

(بود نیبل يندیاز حرف س دیتقل

. در آشپزخانه بودند  يکر میمادرم و دختر دائ.  دمیپدر و مادرم رس يساعت دوازده گذشته بود که به خانه  از یکم

. فاصله داشت  قهیسنت جان پنج دق نگیتا استن لینقل مکان کرده بودند که با اتومب يبه دهکده ا ویاو و شوهرش ن

دندید یرا م گریکدیانها تمام مدت  نیبنابرا

به مادر و دختر شباهت داشتند تا  شتریآنها ب. را احساس کردم  ییاشنا دیشد یدرد روح گریکدیدر کنار  انها دنید با
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.يالبته نه به خاطر شکل ظاهر. عمه و برادرزاده 

 شخوانیپ يو من رو دندیخندیهر دو م. اند  دهیمغازه خر کیبودند که معلوم بود از  دهیبه رنگ شاد پوش یدو تاپ هر

بود یشدم که نصف آن خال دیشراب سف يبطر کیمتوجه 

"تولدت مبارك ": ذوق و شوق مادرم را در اغوش گرفتم و گفتم  با

اش را به او بدهم هیبودم و صبر و قرار نداشتم که زودتر هد دهیمادرم خر يتولد را برا ي هیهد نیبهتر

به گردن داشت که تا به  یالماس بیصل. رد را برگرداند و به من سالم ک شیکه بسته بود رو يبند شیبا آن پ يکر

کرده بود زانیبه خودش او دیتکه جواهر جد کی دمیدیرا م يهر دفعه که کر. بودم  دهیحال آن را ند

گم عمه راشل ؟ یدرست م.  ییدایکم پ. خوشحالم  یلیخ دنتی؟؟ از د اما

گه یراست م يالبته کر: مرا در اغوش گرفت و گفت  مادرم

؟ يدار لیم يزیچ. کنم  زونیکتت رو بده او: آمد و گفت  میبه سو يگذاشتم که کر یم خچالیرا در  نیشامپا يبطر

پدر و مادرم مهمان بودم يزد انگار من در خانه  یبا من حرف م يطور شهیهم يکر

...یزندگ رهیمقدس دا يحلقه ها. مساله اعصابم را خرد کنم  نینداشتم بابت ا الیخ. هر حال مهم نبود به

.باشه ندیخوشا میکردم لحن صدا یسع. خوب  اریبس:  گفتم

افتاد یکنسرو متعدد گوجه فرنگ يها یبود باز کردم و چشمم به قوط وانیدر ان ل شهیرا که هم يدر قفسه ا سپس

تر به یلیحاال خ.  میرو عوض کرد یهمه چ يجا. ها اونجاست  وانیل: به ان سمت اشپزخانه اشاره کردو گفت  يکر

!شده

 یم نیات آفر زهیبابت جا ی، راست دمیاز شرابم را سر کش يرا از دستش گرفتم و جرعه ا وانیل. ، باشه ، مشتکرم  اوه

گم

جونم ؟ ياومده ، درسته کر رتیگ زهیجا یتا حاال کل: زده گفت  جانیه مادرم
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هفت تا شهیم میاریرو هم به حساب ب یاستان زیپنج تا و اگه جوا: زدو گفت  يپوزخند يکر

واقعا معرکه اس " یچه عال "زدم  یزورک يلبخند

تونم کمکتون کنم ؟ یم...  خوب

سپس رو به مادرم . گمان نکنم ، اکثر کارها انجام شده : دور و بر آشپزخانه را نگاه کرد و گفت  يانتقاد یبا حالت يکر

"شد یباورم نم! ك اسپنسر و اون گفت از مار دهیگفتم کفش هاش رو از کجا خر نیبه ال "کرد 

؟ هیک نیال:  دمیخواستم خودم رو وارد معرکه کنم و پرس یم

باشگاه گلفه يتو: گفت  يکر

 یرفتند و هر چه م یبه باشگاه گلف م يآمده بود او و کر ریبه همپشا یکرد اما از وقت ینم يهرگز گلف باز مادرم

شان بود یگلف با دوستان جون جونباشگاه  يها یراجع به مسابقات گلف و مهمان دمیشن

مسخره در مورد  نیقوان يسر کیاما آنها . از چه قرار است  هیقض نمیمرتبه با آنها به باشگاه گلف رفته بودم تا بب کی

شد  یدچار سکته قلب بایمسن تقر ياعضا چه بپوشند و داشتند که روح من از آنها خبر نداشت و در باشگاه مرد نکهیا

 نیبه من گفته بوده چه بپوشم ، اما او از ا يکرده کر یم الیخ:  فتمادرم گ. بودم  دهیپوش نیشلوار جصرفا چون من 

و  اورندیب ریگ میبرا یقواره ورزش یکفش ب کیدامن و  کیآنها مجبور شدند  نیبنابرا. نزده بود  یحرف چیبابت ه

توپ را بزنم بلکه اصال  ینبود که نتوانستم به خوب نیمسئله ا "گلف رفتم نتوانستم توپ را بزنم ،  نیمن به زم یوقت

"نکرد دایبا توپ پ یتماس چیچوب گلف ه

دلسوازنه با هم رد و بدل کردند و به من گفتند بهتر است در ساختمان باشگاه منتظرشان بمانم ییآنها نگاهها سرانجام

از کنارت  شهیإما ، م یبخش یم: رد گفت غذا را بردا سیکرد تا د یکه از پشت سرم دستش را دراز م یدر حال يکر

رد بشم ؟

که من انجام بدم ؟ ستین ي، مامان واقعا کار خوامیمعذرت م: و گفتم  دمیخودم را کنار کش من
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 یم. اش تو هم رفت  افهیق یسپس کم.  يرو بد یسام يغذا یتون یم: را به دستم داد و گفت  یماه يظرف غذا او

هستم یامنگران س ی، من کم هیچ یدون

؟ یاوه ، واسه چ: دلهره شدم و گفتم  دچار

گم ؟ یدرست م نی؟ بب هیس ، نگاش کن ، نظرتو چ گهید یماه هی نیانگار ا: شد و گفت  رهیخ یبه ظرف ماه او

متفکرانه به خودم گرفتم يا افهی، ق ینگاه او را دنبال کردم و موقع برانداز کردن سام من

.  اورمیب ریگ یسام نیع یماه کیتالش کرده بودم  یلیخ. کردم مادرم متوجه شود  ی، هرگز تصورش را نم ایخدا

داشت ؟ یمگر چه فرق.. کرد و  یبود ، دو تا باله داشت و شنا هم م یهم نارنج یاست که آن ماه نیمنظورم ا

شهیخوب م ستین يمسائله ا ی، ول رسهیافسرده به نظر م یکم: گفتم  باالخره

. ان را در نظر نگرفته بودم  تیجنس یحت یماه دیمن موقع خر. دامپزشک نبرند  شیخدا کند او را پ دلم دعا کردم در

هم دارند ؟ تیجنس ییطال يهایماه یراست

ردیمادرم را بگ دید يآب پخش کردم تا جلو يرو یماه يغذا يادیمقدار ز يدست و دلباز با

هست که انجام بدم ؟ يا گهید کار

میهمه کارها را انجام داد:  مهربانانه گفت يکر

؟ غذا  یبکن یبه بابات سالم يریچرا نم: ، گفت  شدیکه از آن بخار بلند م یآبکش کردن نخود فرنگ کهیدر حال مادرم

.شهیحاضر م گهید قهیتا ده دق

****

مرتب کوتاه  هشیاش مثل هم يخاکستر شیپدرم که ر. کردم  دایپ منیدر اتاق نش کتیکر يرا در حال باز ویو ن پدرم

 نییراه راه تز يواریآن اتاق را با کاغذ د رایاخ. بزرگش بود  يآبجو خور وانیآبجو از ل دنیمشغول نوش. شده بود 

مادرم هر هفته به طور مرتب آنها . بود  دیدر معرض د وارید يرو يکر يشنا یقرمان يکرده بودند اما هنوز هم کاپها
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انداخت یرا برق م

به او سالم کردم و دمیرا بوس پدرم

و نه از  ينه راه گم کرد!  يباالخره اومد. سرش گذاشت  يدستش را به حالت تعجب توام با تمسخر رو کیاو .  إما

يسر در آورد یخیتار يشهرها

دمیو سالم رس حیخدا رو شکر امروز نه ، صح: زدم و گفتم  يلبخند

سر در اوردم و  يسبریسوار شدم و از سال یمن قطار اشتباه که پدر و مادرم به ان خانه نقل مکان کرده بودند لیاوا

انداخت یحاال پدرم از آن بابت مرا دست م

 نهیبود که س دهیچسبان پوش دیبا بلوز سف یشلوار راه راه نخ کیاو . از گونه اش گرفتم  یشگانی؟ ن يچطور!  وین سالم

 وین. ازدواج الماس هم در انگشت داشت  يحلقه  طال به مچ دستش بسته بود و ریزنج.  دادیستبرش را نشان م ي

در  ياو با کر. و پخش آن به تمام نقاط کشور بود  کنآبسرد  يکننده  دیکرد که تول یشرکت پدرش را اداره م

رولکس شروع  ياز ساعتها فیشان را با تعر ییاز قرار معلوم آشنا. جوان آشنا شده بود  نانیکار آفر ییگردهما

کرده بودند

؟ يدیتازه م رو د نیسالم اما ، ماش: گفت  او

اقتاد ادمینو و پر زرق و برق دم در به  لیاتومب کدفعهی؟  یچ

کهیش یلی، خ آره

چهل و دو هزار دالره متشیق. مدله  نیآخر بنز

خدا اوه

"حدس بزن ". اش زد  ینیبه کنار ب يتلنگر وین. من اونقدر پول باالش ندادم  البته

هزار تا ؟ چهل.. إ ... إ
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بزن گهیحدس د هی

و نه تا یس

. پخش کن  يد یس هیبا . آوردم  نییو پنجاه دالر پا ستیو هفت هزار و دو یرو تا س متیق: مندانه گفت  روزیپ وین

در رفته اتیمال

، محشره یعال چه

؟ یموفق بش یکن یم الی، آره ؟ خ یبرس یعامل ریکه به مقام مد نهیهدفت ا. طور إما  نیکه ا: گفت  پدرم

را در  يپوند صدیکردم و چک س فیک يدستم را تو یبا ناراحت. چک برات دارم  هیاومد  ادمیبابا  یراست... دونم  ینم

آوردم

 ".گذاشت چشمان سبزش برق زد  یم بشیچک را در ج یوقت. کنم  یکم م تیاز بده نویا. به تو  نیآفر: گفت  پدرم

"ستادنیخود ا يپا يرو یعنیکار  نیپول ، ا يارزش قائل شدن برا یعنیکار  نیا

زد يو به پدر لبخند دیقلپ ابجو سر کش کیاو .  يدیم ادشی یدرس با ارزش. سرش را تکان داد  وین

؟ هیهفته ت چ نیإما شغل ا. افتاد  ادمی یراست

دو سال و . گذراندم  یرا م یاسعک يکار در بنگاه معامالت امالك را ول کرده بودم و دوره  دمیرا د ویبار ن نیاول یوقت

..یهر دفعه لعنت. انداخت  یبابت دستم م نیاز ا دید یبود و حاال هر وقت مرا م شیپ مین

..رو بدون ویقدر ن. قدر خونواده ات رو بدون . شاد بکن  يفکرها.  ریخوب ، اروم بگ اریبس

شهیم یلسا هی بایهستم تقر یابیکار بازار يهنوز تو: شاد گفتم  یلحن با

!خوب ، خوبه!  یابی، بازار اوه

 يهمزمان در حال باز ویدفعه پدر و ن کی.شدند  کتیکر يدو مرتبه مشغول باز. سکوت برقرار شد  يا قهیدق چند

کردند يکردن ناله ا

http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


سوفی کینزال -رازم را نگهدار  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٥٠

...گهیخوب ،باشه ، من د اریبس: گفتم  من

.ندادند زحمت سر چرخاندن هم به خودشان یآنها حت. مبل بلند شدم  يرو از

****

را  یدر اتاق. کنار خانه رد شدم  تیرا که همراه خود اورده بودم برداشتم و از گ یرفتم و کارتن کوچک رونیهال ب از

شده بود زدم و محتاطانه آن را هل دادم اطیح ي مهیضم یکه به تازگ

بزرگ ؟ پدر

 يدر خانه . کرد  یم یما زندگ شیبود پشده  یکه قلبش عمل جراح شیبزرگ پدر مادرم بود ، از ده سال پ پدر

به  دهیچسب یفسقل يخانه که بزرگتر بود او دو تا اتاق و آشپزخانه ا نیاتاق خواب داشت اما در ا کیاو فقط  یمیقد

.  دادیگوش م کیکالس یقیبسته به موس یو با چشمان بوددسته دار مورد عالقه اش نشسته  یصندل يخانه داشت ، او رو

. به انها انداختم  یاجمال ينظر. هم تلنبار شده بود  يشده پر از اسباب رو يف اتاق شش کارتن بسته بندمقابلش در ک

 يرشه يپروژکتور و نقشه  کی. ، ساعت شماطه دار عهد بوق  یمیقد میس یکارتن ها پر از روزنامه ،کتاب ، تلفن ب

ودی 1977سال 

پدر بزرگ سالم کردم به

نجایا ایب زمیدختر عز. از کرد و چهره اش بشاش شد چشمانش را ب. اما .  اما

 دهیآخر که او را د ينسبت به دفعه . پوستش خشک و سرد بود . دستم را محکم فشار داد .  دمیشدم و او را بوس دوال

زا برات آوردم يانرژ فریچند تا و: به جعبه ام اشاره کردم و گفتم . تر شده بود  دیسف شیبودم موها

 رفتمیزا معتاد شده بودند و هر دفعه به خانه م يانرژ يفرهایبه و نگیدوستانش در باشگاه بول نیهمچن بزرگ و پدر

 یکارمندان مجان ياز قرار معلوم محصوالت شرکت پنتر برا. بردم  یهمراه خودم م ژهیو فیبا تخف فریکارتن و کی

بودن  یفروخته بودند قانون مجان نترنتیا قیطررا از  خود یمحصوالت مجان یچند کارمند بخش طراح یبود اما از وقت
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محصوالت برداشته شده بود

"یهست یاما چه دختر خوب.  زمیمتشکرم عز "گل از گلش شکفت  پدربزرگ

رو کجا بذارم ؟ نایا

میبه دور و بر اتاق درهم و برهم نگاه کرد دانهیدو ناام هر

نهیکنار شوم. بذار اونجا : پدر بزرگ گفت  باالخره

کارت پستال و نامه  یروزنامه و انبوه يبسته ها يسپس از البال. گذاشتم  نیاز وسط اتاق ردشدم و جعبه را زم زحمتب

آت و آشغال رد شدم یو مشت

ایطعم آناناس و پاپا: بزرگ بر چسب جعبه را خواند و گفت  پدر

شد ؟ یو کشمش چ بیطعم س فریپس و. سرش را باال کرد  وسانهیما

 يچقدر هم رو ". از کارتن ها نشستم  یکی يرو. اصرار دارن  يریگرمس يها وهیم يرو شتریفعال اونا ب:  دادم حیتوض

..."کردن و غیمورد تبل نیا

پدر بزرگ سرش را تکان داد حرفم را قطع کردم یوقت

؟ يزیر یم ایپاپا یفرن يتو تو یراست

"زا هستن يجو دو سر انرژ يفرهایو نیآخه ا "گرفت از انزجار بود که خنده ام  یحاک ياش به قدر افهیق حالت

!ی، جو دو سر ، فرن قایدق

ارمیب ریو کشمش هم برات گ بیبا طعم س فریو دمیات قول م به

(کردن ، باال آوردن یق= برف (  "برف  ". کرد  یپدر بزرگ مکث... و جو دو سر ، بله ، اناناس و جو دو سر  بیس

برف ؟؟؟. فه بشم بود از شدت تعجب خ کینزد

مورد  نیدر ا يزیکنم تو تا حاال چ یتعجب م. روزنامه خوندم  يتو نویا. اصطالح الت و لوتاس  نیا: گفت  پدربزرگ
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اما ؟ يدینشن

...یول دمیمن شن.  ارخوبیبس

ن کننده راجع نگرا يمقاله  هیدر لندن  روزید.  گهید زیچ هیو : من به حرفم ادامه بدهم گفت  نکهیقبل از ا پدربزرگ

درسته ؟.  یکن یتردد نم یعموم ي هینقل ي لهیتو شبها با وس ". به من کرد  ینگاه. روزنامه خوندم  يتو تیبه امن

...مجبور به یوقت.  یفقط گهگاه. بندرت .. . إ.. إ

 يشنل پوش با چاقوروزنامه نوشته بود نوجوانان  يتو. کار رو نکن  نیا.دلم  زیعز: دلولپس گفت  یبزرگ با حالت پدر

ارنیادمها رو در م يشکنن و چشمها یرو م هایبطر عقلیمست ال يآدمها. زنن  یضامن دار در مترو پرسه م

ستیجورها هم ن نیا گهید

یتاکس هیاونم واسته دو پوند کرا. ارزش خطر کردن نداره .  إما

اوقات  ی، فقط بعض شمیم یو سوار تاکس کنم یم اطیاحت یلیپدر بزرگ راستش من خ: بخش گفتم  نانیاطم یلحن با

بار کی یحدودا سال

!تق تق

"ناهار آماده س ". بود  ستادهیشراب به دست دم در ا يکر. سرم را باال کردم  کهوی

امیمتشکرم االن م:  گفتم

*****

 یپرت م يکر يسو ام را به وهیتارت م خواستیاصال دست خودم نبود دلم م. احترام او را نگه دارم  خواستینم دلم

بود يکر يشد صدا یم دهیکه شن ییتنها صدا میبود زیکه سر م يا قهیمدت چهل دق. کردم 

 رمیراه م ابونیخ يتو یوقت. داره  یلباس و طرز درست راه رفتن بستگ افهیبه شکل و ق یهمه چ "در حال نطق بود  او

"موفقم یرسونم که من زن یم انیرو به جهان امیپ نیا
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به ما نشون بده: گفت  شگرانهیستا مادرم

"يجور نیا ". زد  یمصنوع يلبخند يکر.  باشه

اش را عقب زد و دور دهانش را با دستمال پاك کرد یصندل سپس

يریبگ ادیو ازش  ینگاه کن نویا دیإما با:گفت  مادرم

اش را  نهیس. چانه اش را باال گرفته . او مشغول شلنگ تخته انداختن در اتاق بود  میکرد یهمه به او نگاه م کهیحال در

 هیشب يزیبه چ "چرخاند  یور و اونور م نیشده بود کپلش را با ناز و ادا ا رهیکه به دور دست خ یجلو داده و در حال

"ماند یکلون ها م ي هحمل لمیف ینیماش ياز آدمها یکیشتر مرغ و 

باشهکفشم پاشنه بلند  دیگفت البته با ستدیبا نکهیبدون ا يکر

چرخه یسرها به طرفش م يهمه  شهیوارد سالن کنفراس م يکر یقدر بهتون بگم که وقت نیهم: مغرورانه گفت  وین

"زنن یکشنو فقط به اون زل م یکنن دست م یکه م يمردم از هر کار " دیشراب نوش يجرعه ا او

طور است نیبودم شرط ببندم که هم حاضر

کردم یخودم را کنترل م یستیبا.  دمیخندیم یستینبا ینده منفجر شوم ول، خدا جون کم مانده بود از خ اوه

؟ يریبگ ادیاز من  يخوایإما م: گفت  يکر

شد رمیالبته اصل کار دستگ... کنم احتماال یگمان م. گمان نکنم ... إ : گفتم  من

کنم لیکردم آن را به سرفه تبد یسع یول رمیخنده ام را بگ ينتوانستم جلو نیاز ا شیب

نگاه کرد که او هم  يمادرم لبخند زنان به کر.  یازش ممنون باش دیبا.به تو کمک کنه  خوادیم يکر. إما : گفت  مادرم

يتو چقدر به اما لطف دار يکر. جوابش را داد  يبا لبخند

دمیشراب نوش يا جرعه

به من کمک کند خواستیم يدرست بود کر آره
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کسب تجربه در  يخواستم برا يداشتم و از کر ازیبه کار ن دایشد یدوره عکاس يجعه افتادم که بعد از فا یزمان ادی به

ناجور  تینوشتم و وضع شیبرا یطوالن يبه خاطر دارم نامه ا. بود  یجوابش منف. او کار کنم  يشرکت مبلمان ادار

در انجا مشغول به کار  يدو روز یکیامکان اجازه دهد  ورتخودم را شرح دادم و گفتم ممنونش خواهم شد که در ص

درخواست مرا  "فرستاد که در ان نوشته بود  میبرا رشیبر عدم پذ یمبن ياما او نامه ا. کسب کنم  يشوم تا تجربه ا

."دارد یدر پرونده نگه م

مخصوصا به پدر و مادرم. نزدم  یکس حرف چیبه ه. شدم  ریتحق یحساب من

حواست رو جمع  شتریاگر تا حاال ب دیشا.  دیشا یتوجه کن يکر یمهم بازرگانبه نکات  دیاما تو با: مشتاقانه گفت  پدرم

به کم بهتر بود تیاوضاع زندگ يکرد یم

ستیمعجزه آسا که ن يراه رفتنه ، شفا هیفقط  نیا: زد و با طعنه گفت  يلبخند وین

وین: کرد و گفت  یاز بابت مالمت اخم مادرم

را دو مرتبه پر از شراب کرد وانشیل ویحرف ن نیدرسته اما ؟ پس از ا. کنم  یم یدونه که شوخ یإما خودش م"

البته: زدم و گفتم  یزورک يلبخند من

کنم دایمقام پ يتا من ارتقا صبرکن

صبر کن ، فقط صبر فقط

از . کردم  یبه ذهنم آمد و احساس ناراحت لتنیدگ هم يبه سر تا پا یتمشک ينوشابه  دنیپاش يدفعه صحنه  کی

کرده بودم که راجع به  افتیتلفن همراهم در ياز پل رو یامیبه خانه رفته بودم پ شبید یوقت. لحظاتم نبود  نیربهت

کند یمجلسه سوال کرده و گفته بود روز دوشنبه در مورد آن صبحت 

است  نیورم انه ؟ منظ. کرد  یمقام مرا لغو نم عیاشتباه ترف کیکردم او صرفا بابت  یمثبت فکر م یستیبا یمن م اما

درست  ينوشابه بهتر يها یقوط یستیبا یبود انها م یبخش طراح ریمرود مقصرباشد تقص نیدر ا یکه اگر بنا بود کس
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...با گاز کمتر يدست کم نوشابه ا ای کردندیم 

دادنه هیوقت هد! شو  داریاما ب. صورتم تکان داد  يدستش را جلو يبا حرکت خنده دار يکر

ارمیخودمو ب ي هیهد رمیم. اوه باشه . خودم امدم  به

از طرف پدر بزرگ به من  یفیاز طرف پدربود و ک نیدورب کیکرد که  یخود را باز م يایمادرم هدا نکهیا نیدرح

ادیمن خوشش ب ي هیبودم مادرم از هد دواریام یلیخ. دست داده بود  جانیاحساس ه

یشیمتوجه م يبازش کرد یوقت.  ستین يقابل دار زیچ: را به دستش دادم و گفتم  یصورت پاکت

 رونیکارت گلدار ازان ب کیممکنه باشه ؟ او پاکت را پاره کرد و  یچ: گفت دیرس یکه هاج و واج به نظر م مادرم

"اوه إما "چهره اش بشاش شد .  دیکش

؟ هیچ: گفت  پدر

ا کردنصف یو کل یروز کامل در باشگاه ورزش هیگذروندن : با ذوق و شوق گفت  مادر

يدار یخوب دیدادن عقا هیهد يبرا شهیاما تو هم.  یچه فکر جالب: بزرگ دستم را نوازش داد و گفت  پدر

چقدر مدبرانه. دلم متشکرم  زیعز: و گفت  دیمرا بوس. خم شد  مادرم

 یخوب اریبس يمجموعع  نیبود که ا دهیفکر به ذهنم رس نیا شیبه من دست داد چند ماه پ ندیخوشا اریبس یاحساس

خواهد بود

يخودت نگه دار يرو برا یورزش يمجموعه  ییدمپا یتون یو م دنیم نیگفتم در اونجا با ناهار شامپا یخوشحال با

یو جالب یدوست داشتن ي هیإما چه هد. چشم به راهش هستم .  یچه عال: گفت  مادر

 هیچ یدون یم. کرم رنگ در دستش انداخت به پاکت بزرگ  یاو نگاه! خدا جون  يوا: کوتاه گفت  يبا خنده ا يکر

کنم ینداره اونو عوض م یاشکال.  ستین یکن یم الیمن اون جورها که خ ي هیهد

دانستم یم. در کار است  یدانستم کلک یبود م يکر يدر صدا يزیچ. گوش به زنگ سرم را باال کردم  یبا حالت من
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؟ هیمنظورت چ: گفت  مادرم

نگران نباش. کنم  یم دایبرات پ گهید زیچ هی... من فقط ..  ستیمهم ن: گفت  يکر

؟ هیچ.  اریدر ن ياحمق باز! کار رو نکن  نیا زمیعز يکر: مادرم گفت . بگذارد  فشیپاکت را در ک خواستیم او

؟ شهیباورت م. سپس با خنده پاکت را به دست مادرم داد . بوده  یکیفکر من و إما  رسهیآخه به نظر م: گفت  يکر

بدنم منقبض شد تمام

در سکوت محض پاکت را باز کرد مادرم

؟ باشگاه  هیچ نیا! اوه خدا جون : آورد گفت  یم رونیرنگ را از پاکت ب ییبروشور نقش برجسته طال نکهیا نیح در

؟ نیدیمر یورزش

"ي؟ اوه کر سیپار تیبل ". از دستانش افتاد و او آن را برداشت  يزیچ

کرده بود عیمرا ضا ي هیکارش هد نیبا ا يکر

هم هست انیعمو برا يبرا. بود  یاز خود راض يلحن کر "هر دوتون  يبرا"

يتو اعجاز يکر: شادمانه گفت  پدر

التیتسه ریهتل پنج ستاره و سا. خوب باشه  دیاز قرار معلوم با: بخش گفت  تیرضا يبا لبخند يکر

آه باغ . به استخرش نگاه کن  ایخدا ". زد  یشوق بروشور را ورق م او با ذوق و. شه  یباورم نم: با ذوق گفت  مادرم

"نیاونجا رو بب

بازشده افتاده بود يکاغذ کادوها يگلدار من فراموش شده البال کارت

.را بسته و اشک در چشمانم جمع شده است میاحساس کردم بغض راه گلو کهوی

دانست یاو م. دانست  یم او

 خوامیمن به ات گفته بودم م ". توانستم خودم را کنترل کنم  ینم گرید.  یدونست یتو م يکر: گفتم  اریاخت یب ناگهان
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 ي؟ تو ادتهی.  میحرف زده بود نیراجع به ا شیچند ماه پ! به ات گفته بودم . به اش بدم  یباشگاه ورزش ي هیهد

"اطیح

ادی ینم ادمی؟ من که  یراست: گفت  يعاد یلیخ يکر

ادیم ادتیخوب هم  یلیخ.  چرا

؟ يدرسته کر. اشتباه ساده شده  هیإما ، : تشر زد  مادرم

طوره نیکه هم البته

...یتونم عذرخواه یکردم فقط م عیتو رو ضا یکن یم الیإما اگه خ. حق به جانب به خود گرفته بود  يا افهیق يکر

دوست  یلیهم خ هیهر دو هد.  گهید ادیم شیاتفاق پ.  ستین یبه عذر خواه یاجیاحت. دلم  زیعز يکر: گفت ماردم

.  نیهست گهیهمد يدوست برا نیشما دو تا بهتر. کرد  یبه کارت من م یاو دو مرتبه نگاه. هر دو تاشون.  هیداشتن

تولدم روزمخصوصا . نیبا هم جر و بحث و دعوا کن ادی یاصال خوشم نم

. اما از درون احساس کردم که دو مرتبه ده ساله شده ام . کردم به او لبخند بزنم  یبه من زد و من سع يلبخند مادرم

کرد همه  یم يما گذاشت هر کار يپا به خانه  یاز وقت. کرد هر طور شده مرا کوچک کند  یم یسع شهیهم يکر

 یمن هرگز نم. همه ما بود با او مهربان باشند  ي فهیوظ نکهیمادرش فوت کرده بود و مثل ا. گرفتند  یطرف او را م

برنده شوم يکار چینستم در هتوا

متوجه شدم که .  دمیشراب دراز کردم و الجرعه سر کش وانیل يدستم را به سو. کردم بر اعصابم مسلط شوم  یسع

. راجع به حرکت قطار سر هم کنم و ساعت چهار از آنجا بروم  يتوانستم بهانه ا یم. کنم یبه ساعتم نگاه م اریاخت یب

...ایکردم  یتماشا م ونیزیان موقع تلو ات دیشا. اعت چهار مانده بود به س گرید میساعت و ن کی

؟ یهست يبه ام بگو تو چه فکر: و گفت  دیدستم کش يرو یمهربانانه دست پدربزرگ

.کردم یفکر نم يزیراستش راجع به چ. یچیه.. إ.. إ: سرم را باال کردم و گفتم .مچم را گرفته بودند  انگار
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پنجم فصل

از مسخره کردن شغلم دست بر  ویآن وقت ن. کنم  دایمقام پ ينداشت چون قرار بود من ارتقا یتیاصال اهم.  میبگذر

گرفتند یقرار م ریو همه تحت تاث... توانستم طلب پدرم را  یداشت و من م یم

 نیمنتظر چن البته. مواجه شد  یگالسکو با ناکام يکه چرا جلسه  دادمیم حیپل توض يبرا ستیبا یضمن هنوز م در

پا افتاده را  شیپ يان واقعه  یاگر کس. بودم  نیشدم خوش ب داریحال صبح دوشنبه که از خواب ب نیبا ا. نبودم  يزیچ

خودم مطمئن . بود  یاواخر کار من واقعا عال نیا. کرد  یم اهنگ هیتر به ابعاد قض عیوس يدیگرفت و باد یم دهیناد

بودم

اواخر انجام  نیکه ا يرینظ یب ينبود اما مطمئن بودم او متوجه کارها دیو تمج فیل تعربود که پل اصال اه نیا مساله

اورد و  یم رونیدفترچه را ب. کرده بود  ادداشتی يرا در دفترچه ا نهایا ادیبه احتمال ز. داده بودم شده است 

مونه یاش نمپاد یشرکت ب نیو کوشش در ا ش، تال هیچ یدون یم: گفت  یو م زدیصفحاتش را ورق م

را بپوشم تا به پل نشان  کمیبودم دو مرتبه کت و دامن ش نیفکر ا. کردم  یم ينگر ندهیهم آ دنیلباس پوش موقع

پس همان . خواهم به او پز بدهم  یکند که من م الیاما نه ممکن بود خ. خواهم بود  يعامل معرکه ا ریدهم من چه مد

دمیبودم پوش دهیپ قشنگ بود و آن را از فرنچ کانکشن خرتا کیو  نیام را که شلوار ج یلباس معمول

بودم اما مارکش مال فرنچ  دهیراستش آن را از اکفسم خر. گفت مال فرنچ کانکشن بود  شدیهم نم قایدق...  خوب

تاپ نو  کیاست که  نیکنم منظورم ا دیکردم مهم نبود از کجا خر یام را به پدرم صاف م یکانکشن بود حاال که بده

پوند بود عمال نو هم بود میفقط هفت و ن یکی نیکه ا یز فرنچ کانکشن پنجاه پوند است در صورتا

کارمندان ادارات قهوه . بود  یآب یآمدم هوا تر و تازه و آسمان صبحگاه رونیمترو ب ستگاهیاز ا رزیدر بلک فر یوقت

زدند و با عجله به سر کار  یه ها به هم تنه مشان را گرفته بودند سر چهار را فیکه محکم ک یبه دست در حال يچا ای
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را له  میبود پا کیبه پا داشت از کنارم رد شد و نزد نیسنگ ییفشهابود و ک دهیپوش یکه باران يمرد. رفتند  یخود م

مقام گرفته ام و مادرم از  يکردم ارتقا یمجسم م. نشان ندادم  یکند اما من آن قدر حواسم پرت بود که عکس العمل

...خب راستش:  میگو ی؟ و من در جوابش م يرا گذرانده  یخوب يکند هفته  یسوال ممن 

...را به دست تمیزیکارت و يخونسرد دنیاست که صبر کنم تا به خانه برسم و بعد با د نیکنم ا یکه م يکار نه

!!إما

مجعد قرمزش  يموها.  زدیم نفس نفس یکم.  دمیرا پشت سرم د ینیکارمند قسمت کارگز یرا برگرداندم و کت سرم

انگار . از موقع معمول هم گشادتر شده بود  یچشمان سبزش حت. لنگه کفش به دست داشت  کیبود و  دهیکامال ژول

تعجب کرده بود يزیاز چ یحساب

 يمثل آدمها شهیهم یکت ي افهیبود که ق نیآنها ا ي هینظر.  زدندیحرف م یدر اداره چند تا دختر راجع به کت کباری

در  یاز دست زندگ یوقتها کت شتریبود که ب نیا فتیاما حق.  داردیبر م یکمان يادیرا ز شیاست چون ابروها رانیح

او گذاشته  اریهرگز در اخت یزندگ يبود که کتاب راهنما نیامثل  قایدق. اش را نداشت  یانگار آمادگ. بود  رتیح

نشده بود

ت اومده ؟به روز یچ: گفتم . او به کنارم امد  یوقت

 يلنگه کفش را جلو. اما باز پاشنه اش در اومده .  ریدادمش تعم روزید نیهم!ام  یکفش لعنت نیا: در جواب گفت  او

و  ارهیب ریرفت برام ش ادشی رفروشیش! منه  ياریامروز رو بد ب ایخدا. پاشنه شش پوند دادم  نیا يبرا. من تکان داد 

هم داشتم یمزخرف اریبس ياخر هفته 

شد ؟ یچ!  يگذورند یکردم آخر هفته را با چارل یم الیخ: زده گفتم  تعجب

هفته از خانه  نیکردند و قرار بود آخر ا یرا مالقات م گریکدیبود  يچند هفته ا. بود  یکت یمرد زندگ نیاخر یچارل

کند دنیدر خارج از استر د یچارل یالقیی
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کنه يخواد بره گلف باز یاون گفت م دیپامون به اونجا رس نکهیبه محض ا.بود  افتضاح

با تو  يعاد یلیچون اون با تو راحت بوده خ. خوب  اریاوه بس ". کنم  دایمورد پ نیمثبت در ا يکردم نکته ا یسع

"کرده یرفتار م

کنه اگه امکان داره من  يگلف باز رهیم یبه من گفت وقت یبعدش چارل.  دیرس یاو مشکوك به نظر م ي افهیق.  دیشا

کار کنم رنگ  عیرنگ به ام داد و گفت اگه سر یقلم مو و سه تا قوط هیاون . کمکش کنم منم جواب مثبت دادم  یکم

شهیتموم م منیمننکردن اتاق نش

؟؟ یچ

البته رنگ کردن . او از شدت اندوه باال رفت  يلحن صدا! گرفت  رادیساعت شش برگشت و از رنگ کردن من ا بعد

بلند نبود یاخه نردبان به حد کاف. لک شد  ییود فقط چند جانب یدقت یب يمن از رو

؟ ياتاق رو رنگ کرد هی قتینکنه تو در حق یکت. زده به او زل زدم  رتیح

اون از من سو استفاده کرد نمیب یکنم م یاما حاال که فکرش رو م. کنم  یخواستم کمک یم یدون یم.  درسته

با اون  يفور دیتو با. گشته  یم ینقاش مفت و مجان هیاون دنبال . وء استفاده کرد البته که اون از تو س. بند آمد  زبانم

حاال نی، هم يفور.  یترك مراوده کن

 زهایچ یلیکه هنوز خ دمیاو گرفته بود و من فهم يچهره . به او چشم دوختم  یمن با نگران. ساکت ماند يلحظه ا یکت

برمال نشده است

 یم. خودمه  ریتقص. اون از من سوء استفاده کرد . حق با توئه . حق با توئه  ای؛ اوه خدااو از کوره در رفت  ناگهان

 یمطلب م نیمتوجه ا. سر رشته دارم  يو پشت بام ساز یهمون موقع که از من سوال کرد در کار لوله کش ستیبا

...شدم

سوال رو کرد ؟ نیچه موقع ا:  دمیو مبهوت پرس مات
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سر صحبت رو باز کنه يبه نحو خوادیکردم اون م الیراستش من اول خ!  دارمونید نیاول در

يتو آگاه نبود.  ستیتو ن ریتقص یکت. را فشار دادم  شیبازو من

آشغال و به درد نخور جذب  يدارم که فقط آدما يرادیو ا بیاما من چه ع:  دیو پرس ستادیا ابانیحرکت در خ یب یکت

؟ شنیمن م

يندار يرادیا تو

که زام پول  لیدان ".او مشغول شمردن شد . بکن  یرفته م نگاه رونیکه باهاشون ب ییتو به مردا! دارم  یبیع هی چرا

 دیوید. دست و پا کردم منو ترك کرد  کیار يبرا يکار نکهیبه محض ا. رفت  کیزد و به مکز بشیقرض گرفت و غ

گم ؟ یم یشد چ رتیدستگ. کرد  يهم که با من دو دوزه باز

...دیشا...  اهووم

 ینم دایپ یآدم درست و حساب هیدونم هرگز  یم. خودمو بخونم  يفاتحه  دیبه نظرم با: غصه دار گفت  يا افهیبا ق او

کنم ؟

مهربون و درست و  يو مرد شهیمتحول م تیزندگ هویمن به دلم برات شده که .  یکت. نشو  دینه ، ناام: گفتم  يفور

یکن یم دایپ یحساب

؟ کجا

.دارم يبابت به احساس قو نیاز ا. افته  یم یاتفاق نیدونم که چن یاما م! دونم  ینم..  من

؟ هیجور نیا یراست. چشمانش را به هم زد  او

 یی؟ جا يرینم گهید ییناهار به جا يامروز برا... چرا .  دیبه ذهنم رس يفکر هی نیفکر کردم بب يلحظه ا. در صد  صد

کامال متفاوت

یکن دایپ یآدم درست و حساب هیاونجا  دیشا
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کنم یامتحان م. ؟ باشه  نهینظرت ا. به من زل زد  او

 نیمثبت آخر هفته ام ا يتنها نکته : او گفت .  میدیبه چهارراه رس یوقت.  میرو شروع به راه رفتن کرد ادهیدر پ دوباره

؟ هینظرت چ. رو تموم کنم  میقالب باف يبود که تونستم باال تنه 

.میمطمئن نبودم چه بگو. به او زل زدم  يچند لحظه ا. زد  یافتخار کتش را در اورد و چرخ با او

امد یخوشم نم ینبود که من از قالب باف نیا مسائله

باز بدن نما قهی یقالب باف یمخصوصا تاپ صورت. امد  یاصال خوشم نم یخوب من از قالب باف اریبس

معرکه س!  هیعال:  گفتم. بود  یبا هر جان کندن باالخره

بعد  يدفعه . تمومش کردم  عیخوشگله ؛ نه ؟ و چقدر هم سر یلیخ: بخش به من زد و گفت  تیرضا يلبخند او

دامن درست کنم هیتاپ  نیسر ا خوامیم

یتو چقدر زبر و زرنگ!  هیعال: گفتم  یحال یب با

برم یلذت م یمن از قالب باق.  ستیجورا هم ن نیا نه

. کن  فیاز خودت تعر.  میخوب بگذر: او گفت .  میرد شد ابانیاز وسط خ.  دیدوباره کت اش را پوشزد و  يلبخند

شام برد  يبندم تو رو برا یشرط م. جواهره کهیت هیکانر . بود یبندم که عال ی؟ شرط م یداشت یخوب يآخر هفته 

رونیب

همخونه بشم راستش ازم خواست باهاش: کردم گفتم  یم یاحساس ناراحت کهیحال در

شما دو  يچقدر کارها برا.  نیایبه هم م یلی؛ اما شما دو تا خ ای؟ خدا یراست: حسرت بار به من کرد و گفت ینگاه یکت

رهیم شیتا راحت پ

گرانید يبرا ییالگو. ال  دهیا یمن و کانر ، زوج. کردم  یم يوجودم احساس شاد در

 ي هیمثل بق.  میکن یکه ما با هم دعوا م نهیمنظورم ا.  ستیم اسون نانقدرها ه ". باشد  يعاد میکردم اهنگ صدا یسع
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"آدما

دمیشما دو تا رو ند ي؟ اما من هرگز جر و بحث و دعوا یراست. مات و مبهوت شد  یکت

میکن یکه دعوا نم البته

.  میدعوا کرده بود ادیز یلیراستش خ.  اورمیشده بود به خاطر ب مانیرا که من و کانر دعوا يبار نیکردم آخر یسع

.زوج هاست يدعوا کردن که کار همه 

 يرا تو شیبزرگ غازهستند و کانر پا دیکردم پرندگان سف الیکه من خ میروز کنار رودخانه بود کی. امد  ادمی آهان

آنها قو هستند.  ریکفش کرده بود که نخ کی

****

 یتیگران يهمان طور که از پله ها. بود  نگدنیفر ابانیدر خ یبزرگ يو فوالد يا شهیش یپنتر ساختمان ساختمان

احساس دلهره به من دست  یآن نقش بسته بود کم يدر حال پرش رو اهیپلنگ س ریکه تصو میرفت یباال م یکمرنگ

.داد

گفتم ؟ یبه پل چه م لیگلن او يبه جلسه  راجع

...تقیبدون گفتن حق. بودم  یکامال رو راست و صادق م ستیبای؛ م ارخوبیبس

کن گایاونجا رو ن یه. افکارم را پاره کرد  يرشته  یکت يصدا

چه . نبود  يعاد. در سرسرا شدم  يو همهمه ا یساختمان متوجه شلوغ يجلو ي شهیاز پشت ش. او را دنبال کردم  نگاه

خبر شده بود ؟

اتش گرفته بود ؟ ییجا ایخدا

درهمه جا جنجال و .  میهاج و واج به هم نگاه کرد.  میرا فشار داد نیچرخان سنگ يا شهیدر ش یمن و کت یوقت

نفر  کی. انداخت  یرا برق م یبرنج ينرده ها یکس. رفتند  یور به اون ور م نیتند تند از ا يعده ا. بر پا بود ییغوغا
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ددا یارشد اداره بود مردم را به داخل اسانسور هل م ریکه مد رلیس. کرد  یم زیرا تم یمصنوع اهانیگ گرید

 یهمگ. سرسرا ول بگرده  يحق نداره تو یکس.  نیکنم به اتاقهامون برگرد یخواهش م: گفت  یعصب یبا لحن رلیس

زهاتونیپشت م نیوجود نداره بر نجایکه در ا یدنید زیچ.  نیباش زهاتونیپشت م دیبا

چه خبر  دمیپرس. در دست داشت  يچا یداده بود و طبق معمول فنجان هیتک واریآنجا که به د یتینگهبان امن ویاز د من

شده ؟

کنه دنید نجایقراره جک هارپر از ا: زد و گفت  يو پوزخند دینوش يچا يجرعه ا او

؟ یچ.  میدو بر و بر به او نگاه کرد هر

امروز

؟ یگیم يجد

او . ر بود از موسسان شرکت پنت یکیجک هارپر . پاپ بود  دارید يجک هارپر به منزله  داریشرکت پنتر د يایدن در

کرده  پیمربوط به او را تا يها یدانستم که هزاران بار اگه یجهت م نیرا از ا نیا. پنتر کوال را اختراع کرده بود 

:بودم

و  دیزوت را خر يشرکت نوشابه  دلریل تیپ کشیجک هارپر جوان و پر جنب و جوش همراه با شر 1987سال  در

کار  نیآنها با ا "درنگ نکن  ": بود  نیشعار آنها ا. وارد بازار کرد  دیجد يبند زوتاکوال را تحت نام پنتر کوال با بسته

.به وجود آوردند یابیبازار يایدر دن يدیجد خیتار

به راه انداخته بود اهویهمه ه نیا رلیکه س خودیب پس

شه یم دایسر و کله اش پ گهید ي قهیتا پنج دق: به ساعتش کرد و گفت  ینگاه وید

...يطور نیهم هویکه  نهی؟ منظورم ا ياما چطور.. اما : گفت  یکت

 یاون م ".کرده بود  فیک یحرف را به همه زده و حساب نیاز قرار معلوم او از اول صبح هم. زد  یبرق وید چشمان
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"بندازه سیبه کسب و کار شرکتش در انگل یخواد نگاه

 گهیاون د کردمیم الیخ: جلو آمد و گفت . داد  یوش مگ مانیپشت سر ما بود و به حرفهما ياز بخش حسابدار نیج

قرار بود . شده  يو منزو نیقوت کرده اون اندوهگ دلریل تیپ یکردم از وقت یم الیخ. ستیبه کسب و کار عالقمند ن

کنه گهید يکار ایحرفه دور نگه داره ، درسته ؟ مثال به مزرعه ش بره  نیخودشو از ا یمدت

حاالحالش بهترشده باشه ؟ دیشا. بود  شیسال پ هیمربوط به  هیقض نیا: خاطر نشان کرد  یکت

رو داشته باشه نجایهم قصد فروش ا دیشا: مردد گفت  یبا لحن نیج

شرکت به  ایآ نهیبب خوادیکه م نهیا " میتا بهتر بشنو میما سرمان را دوال کرد يهمه  "من  ي هیو اما نظر: گفت  وید

میدیتکان داد و همه خند رلیسپس سرش را به سمت س .نه  ای زنهیبرق م یحد کاف

 یم کاریچ نجایشما ها هنوز ا: سپس سرش را باال کرد .  یشاخه ها رو نشکن. حواست باشه :  زدیداد م یکیسر رلیس

؟ نیکن

میرفت یبه اتاقمون م میداشت.  یچیه: گفت  یکت

زحمت رفتن به باشگاه  خواستمیچون نم. رفتم  یها باال ممن هر روز از پله .  میبه سمت پله ها به راه افتاد یهمگ و

 نیکه ج میبود دهیدرست به پاگرد پله رس. در طبقه اول بود  یابیرا به خودم بدهم خوشبختانه بخش بازار يبدن ساز

خبر داد اوه ، خداجون اوناهاش خودشه

سرسرا باز شد و گراهام  يور انتهادر همان موقع در اسانس. توقف کرد  ینیموزیل يا شهیدر ش يدر جلو درست

و نقص  بیع یو ب رهیت يکت وشلوار یکه همگ گریو شش نفر د ییامور اجرا ریعامل ارشد و مد ریمد نگدونیلیه

آمدند رونیبودند از آن ب دهیپوش

برو نجای؛ برو ، زود از ا گهیبسه د: که در سرسرا بود گفت  یینوایب یاهسته به نظافتچ رلیس

مو بور  يبعد مرد يلحظه ا.  میبود ستادهیباز شد ما سه نفر مثل بچه ها با چشمان از حدقه در امده ا نیموزیدر ل یوقت
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 فیبود و ک دهیپوش یاهیس یبه چشم زده ، دستکش چرم يدود نکیع. آمد رونیاز ان ب يبا کت و شلوار سورمه ا

در دست داشت ومیتانیت یدست

با او دست دادندو سپس او را  یکی یکیآنها . بودند  دهیپله ها صف کش يرو رونیافراد ب ي هیو بق نگدونیلیه گراهام

 یبه سرسرا نگاه نکیع ریمرد مو بور از ز. کردند  ییدر انجا منتظرشان بود راهنما رلیبه داخل ساختمان که س

تا گرد و خاك آن را پاك کند دهیکتش کش يرو یسپس دست. انداخت 

سفر به تون خوش گذشته باشه دوارمیام. نیخوش اومد سیرکت پنتر در انگلبه ش: چاپلوسانه گفت  رلیس

متشکرم. بد نبود : گفت  ییکایامر يبا لهجه ا مرد

 رونیب يپله ها  ياز طراحان رو یکی يوید یکن ". افتاده  ریساختمان گ رونیب یکن ، کن گاین یه: لب گفت  ریز یکت

 يدستش را رو کی.  دیایداشت که به داخل ب دیترد. زد  یپرسه م لسبایو کفش مخصوص ب نیساختمان با شلوار ج

"دیبه داخل سرك کش دیو ترد شکشد و با  کیعقب رفت و باز به در نزد یبعد کم. در گذاشت 

 قهیده دق یستیتو با يوید یازطراحان ما کن یکی. شماتت بار در را باز کرد  يتو و سپس با لبخند ایب: گفت  رلیس

ستیبه هر حال مهم ن!  یکن يبود نجایا شیپ

 يبعد سرش را باال کرد و تا چشمش به ما افتاد از رو. آسانسور هل داد  يرا که مات و مبهوت شده بود به سو یکن او

دست به حالت چخ چخ ما را دور کرد يخشم و غضب با اشاره 

.میسه با عجله از پله ها باال رفت و هر.  میریخنده مان را بگ يجلو میکرد یسع.  میبر فتیراه ب: گفت  یکت

****

دعوت داشتم شده  یبودم و به مهمان رستانیکه کالس ششم دب یمثل اتاق خواب من زمان يتاحد یابیبخش بازار جوء

 یور و اون ور م نیاوراق و اسناد را ا.  زدندیکردند و به خودشان عطر م یرا شانه م شانیهمکاران تند تند موها. بود 

بود  یگروه يرسانه ها يکه مسئول راهبرد گیگر لیدر اتاق ن ماز د. کردند  یم یپراکن عهیشا جانیو با ه گذاشتند
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مشغول برق  ونایکرده و معاونش ف فیرد رشیتحر زیم يرا رو کیو نگیمارکت زیکه تمام جوا دمیاو را د. رد شدم 

او در حال دست دادن با افراد مشهور است يانداختن قاب عکسها

.کشاند يمرا به کنار "پل  "بخش ما  سیکرد که رئ یم زانیکتم را آو تمداش

اون نوشابه  يتو رو. داشتم  لتنیاز دگ هم بیو غر بیعج لیمیا هیافتاد ؟ امروز صبح  یچه اتفاق لیدر گلن او"

"؟ یختیر

 يجور نیا: گفتم  عیسر. را نکند  کار نیاما او به قول داده بود که ا. به پل خبر داده باشه  لتنیدگ هم شدینم باورم

...ختینوشابه ر هویرو ثابت کنم و  میخوب پنتر پر تیفیخواستم ک یمن م! نبود  یکن یم الیهم که خ

 هیسر و ته قض يجور هیاز اون  یخوب باشه ؛ با عذرخواه اریبس ".دوستانه  یاما نه به صورت. را باال برد  شیابروها پل

"يبه جلسه بر خواستمیاز تو م یستینبا دمیحاال فهم. رو هم آوردم 

مرا تباه کرده  يها تیموفق زیهمه چ یب ينوشابه  یقوط کیکنم نگو که  یخواهش م. به تاالپ و تلوپ افتاد  قلبم

.است

تا خودم رو نشون بدم  يبه من بد گهید یکه اگه فرصت نهیمنظورم ا!  ستین یگیهم که تو م يجور نیا: گفتم  يفور

دمیبه ات قول م بهتره

هم گند گرفته رتیتحر زیم.  یبهتره بجنب. به ساعتش کرد  یاو نگاه.  شهیم یچ نمیببب تا

؟ شهیمن چه موقع انجام م یابیکار ارز...  یراست. خوب  اریبس

 ینک یم الیشرکت اومده البته اگه خ دنید يامروز جک هارپر برا يانگار خبر ندار. إما : مسخره گفت  یبا لحن پل

...که موسس شرکت هیتو مهم تر از کس یشغل یابیارز

....من فقط.... نبود  نیمنظورم ا.  نه

هارپر از کار  يرو يزیرو بر میپر ينوشابه  هویاگه . رو مرتب کن  زتیم. زود باش : کسل کننده گفت  یبا لحن پل
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يبرکنار

صورت گرد او عرق . و بحث کرده بود وارد اتاق شد که انگار جر  يا افهیبا ق رلیکه س رفتمیم زیبه سمت م داشتم

زده بود رونیکت چهار دکمه اش ب ریراه راهش از ز راهنیپ يکرده و گوشه 

 يهارپر برا يآقا.  هیرسم ریغ دارید هی نیا.  نیتوجه کن یهمگ. توجه ؛ توجه : را بهم زد و گفت  شیدست ها او

 يعاد یلیخ خوامیاز همه م. باشه  نیکن یکه م يحواستون به کار.  ادیق ماتا نیدو نفر از شماها به ا یکیحرف زدن با 

سطح باال ياریاما در مع نیرفتار کن

 گهیکاغذها د نیا: افتاد و با تشر گفت  يدیفرگس گر زیدر کنار م یچاپ ينمونه  ياز کاغذها یچشمش به انبوه او

؟ هیچ

 یبه حد کاف زمیم يرو. ادامس پنتره  دیجد يتهایفعال یراحنمونه ط: و خوش ذوق بود گفت  یخجالت یکه آدم فرگس

جا نداشتم

اگه از ! بکن  شونیکار هی! باشن  نجایا شهینم نایا. خوب  اریبس: آنها را برداشت و در بغل فرگس چپاند و گفت  رلیس

 نیول کار خودتون باشاتاق شد همه مشغ نیاون وارد ا یوقت. جوابش رو بده  يعاد یلیو خ ییکرد با خوشرو یتو سوال

.نیبد انجامکارتون رو  يعاد یلیخ. قبل  يدرست مثل روزها. 

کردن  پیمشغول تا ي؛ عده ا نیاز شما با تلفن صحبت کن يتعداد. به دور و برش نگاه کرد  شانیآشفته و پر یحالت با

شرکت پنتر بابت . شرکت پنتره  بخش قلب نیباشه ا ادتونیو. نیفکر بکر بکن هی نیتون یدونفرتون هم م یکی. باشن 

شهرت داره شیابیدرخشان بازار يسابقه 

 نجایا!  دیبجنب: را به هم زد و گفت  شیدو مرتبه دست ها.  میساکت شد و ما که زبانمان بند آمده بود به او زل زد او

بجنب ااهللای. تو  يآها. به من اشاره کرد .  نیستینا

خودکار و قلم ها  مهیو سراس ختمیدر کشو را باز کردم و همه را درون آن ر. بود  پر از خرت و پرت زمیم.  ایخدا اوه
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کرد دیخود را تجد کیکنار من مات زیآرتمس در پشت م. مرتب کردم  یرا در جا قلم

 ي؟ عده  هیچ یدون یم. باشه  گرانیاون الهام بخش د داریبندم د یشرط م: نگاه کرد و گفت  نهییآ يخودش را تو او

.رو دگرگون کرده یابیبازار يکنن اون تک و تنها حرفه  یتصور م يدایز

؟ مال کجاس ؟ دهیتاپ جد نیإما ا. او به من افتاد  چشم

فرنچ کانکشن...إ...إ: گفتم  یاز مکث بعد

دمیرو ند یمدل نیچن یمن آخر هفته اونجا بودم ول: چشمانش را تنگ کرد و گفت  او

کردم ییباال يرا برگرداندم و تظاهر به مرتب کردن کشو میرو. فروخته شده  دیشا....  خوب

جک ؟ ایهارپر ؟  ي؟ آقا میصدا کن یاونو چ: گفت  دیتول ریمد نیکارول

با اون تنها باشم تا راجع به  قهیفقط من پنج دق هیکاف: پشت تلفن با آب و تاب گفت  یابیبازار رانیاز مد یکی کین

...اگه ؛ اون حیمس ای نکهیمنظورم ا. م باهاش حرف بزن تیوب سا ي هینظر

بود ي، ذوق و شوق مسر ایخدا

کردم یرا بررس کمیرا شانه زدم و مات میبرداشتم وموها يا شانه

کرد نیهمه آدم دستچ نیا نیبرد و مرا از ب یمن پ یاو به استعداد ذات دیشا.  يدیرا چه د خدا

و رهیم تیریاول به اتاق مد. طبقه س  نیا يبچه ها اون االن تو. ب خو اریبس: در حال قدم زدن در دفتر کار گفت  پل

...

ااهللای.  نیمشغول کارتون باش یهمگ: زده گفت  جانیه رلیس

من چه بود ؟؟؟ يکار روزانه .  اه

گوش کنم میها امیتوانستم به پ یم. را فشار دادم  ریگ امیپ يرا برداشتم و دکمه  یگوش

به دست هستند یکه همه مثل من گوش دمیگاه کردم و ددور و بر دفتر کار ن به
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کردم  یکردم و صبر م یرا روشن م وترمیخوب من کامپ اریبس! احمقانه بود  یلیخ.  میتلفن باش يما پا يشد همه  ینم

تا گرم شود

نشاط و همون  هیفکر کنم اصل قض: بلند گفت  يکرد آرتمس با صدا یم رییتغ وتریکامپ يطور که رنگ صفحه  همان

؟ نیمتوجه منظورم شد. چشمان او دائما متوجه دم در بود .  هیسر زندگ

اوه ؛ بله ؛ بله: گفت  کین

میتوجه کن ينگر ندهیآ نشیو ب يبه ائتالف راهبرد میدار اجیما احت یابیمدرن بازار طیکه از مح نهیا منظورم

انجا نشسته  ییایاز راه برسد و من مثل مجسمه موم کرد هر لحظه ممکن بود جک هارپر یکند کار م وترمی؛ کامپ ایخدا

بودم

؟ نیتر از ا یعیطب يچه کار.  اوردمیرفتم و قهوه م یم.چه کار کنم  دمیفهم

ارمیقهوه ب رمیمن م: بلند شدم و گفتم  میجا از

..هم که تیریمد يدر رشته  میبگذر!  اریمن ب يهم برا یکیلطفا : سرش را باال کرد و گفت  آرتمس

 ينظر. تهوع اور بودم تا فنجانم را پر کند  عیمنتظر ما. بخش بود  يدر ورود کیدنج نزد ییقهوه در جا دستگاه

شانس  یبخشک! امد  رونیب تیریپشت سرش از اتاق مد گریدو نفر د یکیکه با  دمیرا د نگدونیلیانداختم وگراهام ه

شد دایاه اه ؛ سر و کله اش پ! 

....جلوه یعیصبر کن تا فنجون دوم هم پر بشه ، خوب و طب. و حفظ کن ر تیخوب ، خونسرد اریبس

به  یاما در کمال تعجبم او قدم. اش  يدود نکیو ع متیوگرانق کیبور و کت و شلوار ش ییبا موها! ؛ خودش بود  اوه

عقب برداشت تا از سر راه به کنار برود

و  نیکه شلوار ج يبود ؛ مرد گرید یمتوجه شخص گرانیتمام حواس د. کرد  ینم یکس به او نگاه چیه قتیحق در

...آمد رونیبود ، از در ب دهیپوش یاسک قهی اهیبلوز س
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را برگرداند شیرو کدفعهیمات و مبهوت به او زل زده بودم که  من

ام برخورد کرد نهیبشدت به س نگیتوپ بول ینیبه سنگ یصورتش احساس کردم توپ دنی؛ به محض د ایخدا اوه

خودش بود يوا

نداشت اما صد در صد خودش بود شی، همان خطوط لبخند ، البته ته ر اهیچشمان س همان

.مایهواپ يتو يآقا همون

کرد ؟ یچه کار م نجایا او

با جان و دل گوش  گفتیرا که او م يهم هر کلمه ا گرانیو د زدیو چرا همه حواسشان به او بود ؟ او داشت حرف م ...

کردند یم

 نجایاو ا. کردم خودم را از نظر او پنهان و ارامشم را حفظ کنم  یارداه سع یمن ب. خود را برگرداند  يرتبه رودو م او

....توانست ی؟ او نم کردیچه کار م

...امکان نداشت اصال

...وجه امکان چیه به

زدینر نیزم يکردم قهوه رو یخودم رفتم و سع زیلرزان به سمت م ییپاها با

؟ هیجک هارپر چه شکل یدون یم. ؛ آرتمس  یه: گرفته و خفه گفتم  ییصدا با

متشکرم: ؛ او قهوه اش را از دستم گرفت  نه

هیمو مشک: گفت  یکس

؟ ستین... ؟ پس مو بور  یمو مشک. آب دهانم را قورت دادم  یسخت به

!اومدش. طرف  نیا ادیداره م: آهسته گفت  یکس

تو هم  میقهوه ابروها يو ناخوادگاه از طعم منزجرکننده  دمیم را جرعه جرعه سر کشام فرو رفتم و قهوه ا یصندل در
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رفت

"مقام ؛ پلر فلچر عیو ترف یابیبازار سیرئ " دمیگراهام را شن يصدا

"خوشوقتم ، پل دنتیاز د ".  دیخشک به گوشم رس ییکایامر يلهجه  همان

صد در صد خودش بود. خودش بود  بله

.کنه یپرواز م ادیاحتماال اون ز. بود  ی؛ پرواز کوتاه ارهیمنو به خاطر ن دی، شاآروم باش  اوه

رو که نسل  يو مرد یابیبازار انگذاریخوشوقتم که بن اریبس! قابل توجه همه . کرد  ییاو را به وسط اتاق راهنما پل

جک هارپر.... کنم  یخودش قرار داد به شما معرف ریرو تحث تاث یابیبازار

.  نیدار اریاخت ". زد  يجک هارپر سرش را تکان داد و لبخند. همه جا را فرا گرفت  قیدست زدن و تشو يصدا

"نیکارهاتون رو دنبال کن يلطفا روال عاد.  نینگران باش ستین یاجیاحت

ندان را پل در کنار او بود و کارم.  زدیو با کارمندان حرف م ستادیا یم یگهگاه. مشغول قدم زدن در اتاق شد  او

همه جا دنبالش بود هیکرد و مرد مو بور هم مثل سا یم یمعرف

بخش ما ، خودشان را جمع و جور کردند يو همه در انتها! سمت  نیاومدش ا: گفت  یلب ریآرتمس ز ناگهان

 ینممرا  دیشا. پنهان شوم  وترمیکردم پشت کامپ یام جمع کردم و سع یصندل يخودم را تو.  دیتپ یبه شدت م قلبم

...دیشا. اورد  یمرا به خاطر نم دیشا. شناخت 

ابروانش را باال برد. متوجه حالت تعجب در چهره اش شدم . کرد  یاو داشت به من نگاه م! شانس  یبخشک

شناخته بود مرا

ایکنم سراغ من ن یخواهش م. ایطرف ن نیکنم ا یکردم ، خواهش م یدل دعا م در

؟ هیخانم ک نیا: به پل گفت  او

"ما یابیبازار يارهایاز دست یکی.  گنیإما کر"
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از شدت خجالت بدنم داغ شده بود. شدند  رهیهمه به او خ.  دیآرتمس از حرف زدن دست کش. به سمت من آمد  او

سالم: گفت  ندیخوشا یبا لحن او

هارپر يسالم آقا: گفتم  یهزار بدبخت با

 ينفر بغل دستش تو کی. مانده باشد  ادشینداشت انچه را من گفته بودم  یاما لزوم. خوب ؛ او مرا شناخته بود  اریبس

سپارد ؟ یطور حرفها را به خاطر م نیا یچه کس. گفته بود  ییزهایچ مایهواپ

.است دادهیگوش نم میبه حرفها دیشا اصال

؟ یکن یتو چه کار م و

مقام هستم عیترف یمقدمات ير ضمن درمرحله کنم و د یم يهمکار یابیمن در بخش بازار.. إ.. إ: لب گفتم  ریز

 هیهر چه زودتر  میما اعتقاد دار. بود  یلبخند پل مصنوع. به گالسکو داشت  یتیمامور شیپ ياما هفته : گفت  پل

میرو به کارمندان کم سابقه محول کن تهایاز مسول يسر

"هیکار عاقالنه ا ". هارپر سرش را تکان داد  جک

.میسرش را باال کرد وچشم در چشم شد. افتاد زمیم يرو يقهوه  وانیچشمش به ل ناگهان

ات چطوره ؟ خوشمزه س ؟ قهوه

 يقهوه : گفت  یکه چرت و پرت م دمیخودم را در سرم شن ياحمقانه  يدفعه صدا کیمثل پخش صوت ،  درست

میریقهوه به استارباکز م دنیشنو ياغلب برا.  ارهیسم تمام ع. که تا به حال خوردم  هیزیچ نیاداره تهوع آورتر

!ذهیلذ... ؛ واقعا  هیعال:  گفتم

شنوم یم نویخوشحالم که ا یلیخ

احساس کردم صورتم سرخ شده است.  دیدرچشمانش درخش یو سرگرم حیاز تقر یحاک یبرق

بود ادشی زیهمه چ.  یلعنت يا. بود  ادشیاو  پس
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یابیوان و زبرو زرنگ بازارج رانیاز مد یکی؛  سونهیآرتمس هر نمیا: گفت  پل

 يدار یبزرگ خوب زیآرتمس چه م ". شد  کیاو نزد زیبه م یچند قدم. آرتمس : متفکرانه گفت  یهارپر با حالت جک

"؟ دهیجد زیم نیا. زد  يبه او لبخند ".

ند من هر چ. اونو برداشت  يفور دیجد زیم دنیروز گذشته به محض رس. مزخرف که اسمش آرتمسه  يدختره  اون

کوچک مزخرف دارم زیم هی

زینبود ؟ همه چ, بود  ادشی زیهمه چ او

گفته بودم ؟ يگریمزخرف د زی؛ چه چ ایخدا

شناس سر  فهیخوب و وظ يمن هم بدون حرکت مثل کارمند. به او داد  ینشان دهد جواب يخود نکهیا يبرا آرتمس

.  اورمیرا که زده بودم به خاطر ب یچرت يکردم حرفها یسع. به عقب برگشت  اریاخت یذهنم ب. خود نشسته بودم  يجا

به او گفته بودم چه نوع لباس . رو  زیهمه چ. بودم  تهمرد گف نیرا راجع به خودم به ا زیاست که همه چ نیمنظورم ا

...دوست دارم و یبا چه طعم یپوشم ، بست یم يریز

ترس همه وجودم را فرا گرفت ناگهان

گفتم ؟ یم یبه کس یستیکه نبا يزیچ. گفتم  یبه او م یستیه نباافتادم ک يزیچ ادی به

کار رو  نیدایو نبا هیدونستم حقه باز یم. ب ، الف نوشتم  يرو به جا میاضیر يکارم نمره  يسابقه  يدر برگه  ...

ارمیب ریخواست کار گ یاما دلم م. بکنم 

الفاتحه. خوب کارم تمام شد  اریبس. ده بودم ام حرف ز یاستخدام يام در برگه  یتقلب يراجع به نمره  من

کرد یمرا استخدام نم یکس گریو د شدیام خراب م يکار يبابت دروغم ، سابقه . کرد  یمرا از کار بر کنار م او

ازم سر زه  ییگم خطا یبله ؛ به اش م. کنم  یم یعذرخواه.  زمیسرم بر يتو یچه خاک نمیبب. خوب ؛ هول نکن  اریبس

بدم بیمن هرگز قصد نداشتم شرکت رو فر. قلب متاسفم  میو از صم

http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


سوفی کینزال -رازم را نگهدار  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٧٥

 ریبه هر حال هر طور بود ز. رفته بود  ادمی! بودم  یچه احمق -ها ها ها . الف گرفتم  يراستش من نمره  گمی، م نه

...که دیفهم یبود و هرگز نم ییکایاخر او امر. زدم  یحرف خودم م

آورد یسر در م ي، به هر حال به نحو نه

 نیگذاشتم اوضاع به هم یبهتر بود م. گذاشتم  یاز حد مته به خشخاش م شیبابت ب نیمن از ا دیخوب ، شا اریبس

.برود شیمنوال پ

داشت که هر سال  میعظ يخدم و حشم و کارخانه ا یو کل نیموزیل! به او نگاه کن . بود  یمهم اریهارپر مرد بس جک

راست . نه  ایگرفته باشد  ياز کارمندانش نمره الف زهرمار یکیکه  دادینم یتیاو اهم. داد  یدالر سود م ونهایلیم

میگویم

که آرتمس چپ چپ نگاهم کرد دمیچنان بلند بلند خند یشدت فشار عصب از

در . همه شما خوشوقت شدم  دنیاز د: کرد و گفت  یهارپر به دور و بر دفتر کار که در سکوت مطلق بود نگاه جک

. هستم  نجایا يچند روز. کرد  يپوش اشاره ا کیو به مرد مو بور ش. کنم  یم یرو معرف مزیضمن معاونم سون ج

شرکت پنتر  ي گهیموسس د دلریل تیپ نیدارهمون طور که اطالع . کنم  دایازتون پ يشتریشناخت ب دوارمیام

من مهمه يجهات برا ياریکشور از بس نیا نمیهم يبرا. بود  یسیانگل

 رونیتکان داد و از اتاق ب يسر. دستش را بلند کرد  کیاو .  دیچیدر سر تا سر دفتر کار پ يلسوزتوام با د یینجوا

به محض رفتن او همهمه و پچ پچ شروع شد. هم به دنبال او رفتند  رانیسون و تمام مد. رفت 

شکرت ایشکرت ، خدا ایخدا. سرتاسر بدنم را فرا گرفت  یآرامش

 ادیبود که تصور کنم جک هارپر تمام انچه را گفته بودم به  يا هودهیب الیچه خ.  بودم یمن ادم خل و چل راستش

شلوغ و پلوغش مرا به  يبود که تصور کنم جک هارپر با آن برنامه  یواه یالیخ.بدهد  تیداشته باشد و به انها اهم

کند یم ازخواستام از من ب یتقلب يکشاند و راجع به نمره  یم يگوشه ا
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گل و گشاد چهره ام را باز  يکنم لبخند کیکل دیمدارك جد يبردم تا رو یماوس م يدستم را به سو طور که نیهم

کرد

نهیتو رو بب خوادیجک هارپر م: او مودبانه گفت .  دمید زمی؟ سرم را باال کردم و پل را کنار م إما

؟ یچ

منو ؟؟. محو شد  لبخندم

گهید ي قهیپنج دق. اتاق کنفراس  در

چرا ؟.... که  تو گفت به

نه

داشتم يبد اریاحساس بس. زل زدم  وتریکامپ يروح به صفحه  یدور شد و من خشک و ب زمیاز م پل

دادم یشغلم را از دست م. حق با من بود  پس

دانستم یخودم م.  دادمیشغلم را از دست م.  یلعنت يمزخرف در پرواز يحرفها یمشت بابت

ام را باز کرده بودم؟ ینشستم ؟ چرا دهان کوفت یم کی در قسمت درجه یستیچرا من با اصال

؟ نهیتو رو بب خوادیچرا جک هارپر م: مشکوك گفت  یبا لحن آرتمس

دونم ینم:  گفتم

؟ نهیب یرو هم م گهید یکس

خبر ندارم: سردرگم گفتم  یحالت با

 ییشدم اما ذهنم جا وترمیکامپچرت و پرت در  یکردن مشت پیاز دست سواالت او خالص شوم مشغول تا نکهیا يبرا

بود گرید

کردم یم عیشغل را ضا نیا یستینبا.  دادمیکار را از دست م نیا یستینبا
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 یبه او نم یو حرف... من است هرگز راجع به نمره ام  يدانستم که او کارفرما یاست که راستش اگر م نیا منظورم

زدم

من کارمند . ... فقط در مورد نمره ام دروغ گفته بودم . سر نزده بود از من  یکار خالف. هر حال ادم که نکشته بودم  به

پوشاك  غیتبل يو تازه چقدر هم برا. رفتم  یکار در نم ریاوقات از ز شتریکردم و ب یتمام تالش خود را م. بودم  یخوب

...سمسیمراسم کر يالتار بیترت کهکرده بودم و من بودم  ياضافه کار یورزش

کردن بودم و از شدت خشم و غضب صورتم گل انداخته بود پیمشغول تا بشدت

دار به ساعتش انداخت یمعن ی؟ پل نگاه إما

بلند شدم میو از جا دمیکش یقینفس عم. خوب  اریبس

فتدیب یاتفاق نیگذاشتم چن ینم. دادم او مرا از کار برکنار کند  یوجه اجازه نم چیه به

در زدم و آن را باز کردم. به سمت اتاق کنفراس رفتم  کسراستیامدم و از راهرو  رونیدفتر کار ب از

داشتیبر م ادداشتیکنفرانس نشسته بود و  زیهارپر پشت م جک

خورد چیو گرفته بود که از شدت دلهره دلم پ يجد ياش به قدر افهیق. محض ورود من سرش را بابا کرد  به

داشتم یشغل را نگه م نیا یستیبا. کرد  یهر طور بود از خودم دفاع م ستیبا یم

لطفا در را ببند. سالم : گفت  او

.کرد تا در را بستم سپس سرش را باال کرد صبر

میبا هم صحبت کن يزیراجع به چ دیما با إما

 نیاگه اجازه بد. باشد کنواختیکردم لحن کالمم آرام و  یم یسع. کار انجام بشه  نیا دیخودم اطالع دارم که با:  گفتم

اول من حرف دلم رو بزنم خوادیدلم م

سپس ابروانش را باال برد. خورد  کهیجک هارپر  يلحظه  يبرا
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حرفت رو بزن البته

.به چشمانش نگاه کردم میبه اتاق گذاشتم و مستق قدم

ه که از من سر زد ییبه هر حال خطا. از کار اشتباهم خبر دارم .  نینیمنو بب نیخواستیم یدونم واسه چ یهارپر م يآقا

خود را  يصدا... و اما در دفاع از خودم . نخواهد افتاد یاتفاق نیهرگز چن گهید. واقعا متاسفم . قلب متاسفم  میاز صم

وجه از  چیبه ه مایهواپ يبگم که تو دیبه منظور دفاع از خودم با. بود  دهشدن بلند ش یکه در اثر احساسات دمیشن یم

بوده مستحق تاوان پس دادن  یصداقت و سادگ يکه از رو یبابت اشتباه کنم ینم الیشما خبر نداشتم و خ تیهو

باشم

برقرار شد سکوت

کنم ؟ یم هیمن تو رو تنب یکن یم الیتو خ: هارپر با اخم گفت  جک

 نجایاگه ا. زدم  ینم یحرف میتقلب يهرگز راجع به نمره  نیهست یدونستم شما ک یاگه من م نیبدون دیاما با!  بله

...داد که یبه شما اجازه نم یکرد و حت یجلسه رو مختومه اعالم م یود قاضدادگاه ب

او بدقت سر تا .  تیاستخدام يبرگه  يتو يتو ؟ آهان ، نمره  ينمره : انداخت و گفت  نییهارپر ابروانش را پا جک

!آهان.... تو  یتقلب يبگم نمره  دیبا ". مرا برانداز کرد  يپا

هانش احساسم کردم صورتم گر گرفتحرف از د نیا دنیشن با

هیکالهبردار يعمل تو به منزله  ياز نظر عده ا یدون یم: داد و گفت  هیاش تک یصندل یهارپر به پشت جک

نذاشته و  ریکار من تاث يوجه رو چیکردم اما به ه یکار رو م نیا یستینبا. دونم اشتباه کردم  یم. دونم  یم نویا خودم

...عنوان چیبه ه

 يسر هی میما ازت بخوا دیشا يفکر نکرد. نمره  يتو ي؟ آره ؟ دستکار نطوریکه ا. متفکرانه سرش را تکان داد  او

...و ؟ يانجام بد یکار محاسبات
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...  ااهللای... نیکه دلتون بخواد ازم بکن یاضیهر نوع سوال ر نیتون یم. تونم محاسبه کنم  یمن م: گفتم  صالیسر است از

نیسوال کن

هشت ضربدر نه ؟. خوب  رایبس

. باشد . شانس  یبخشک. دانستم  یهشت ضربدر نه ؟ نم. ذهنم از کار افتاده بود .  زدیقلبم به شدت م. او زل زدم  به

...نه تا ، نه تا ، دو نه تا کی

حساب هشت نه تا هفتاد و دو تا نیپس با ا. هشت ده تا هشتاد تا .  دمی، فهم نه

د و دو تاهفتا: گفتم  ادیفر با

هفتاد و دو تا: زد و من آرامتر گفتم  يپوزخند او

.خوب اریبس

داره ؟ هیبق نکهیا ایخوب حاال حرفات تموم شد .  نمیاشاره کرد که بنش یبا احترام به صندل او

؟ نیکن یشما ، شما که منو از کار برکنار نم...من : و گفتم  دمیبه صورتم کش یسردرگم دست یحالت با

؟ میحاال حرف بزن شهیم.  میکن ینه من تو رو از کار برکنار نم: پر صبورانه گفت هار جک

بابت نمره ام بود که .را صاف کردم  میگلو. ذهنم را را فرا گرفته بود  يدیشد ینشستم بدگمان یکه م یدرحال

؟ نینیمنو بب نیخواستیم

نبود نیا لشینه دل: گفت  متیبا مال او

مردم یدر جا م خواستیم دلم

.تاجرمابها را به خود گرفتم ي افهیکردم بر اعصابم مسلط شوم و ق یرا عقب زدم و سع میموها

...یخوب ، پس واسه چ اریبس

کنم یکوچک يخواستم ازت تقاضا یم
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؟ هیچ...  نیکه بخوا یهر چ.  دییبفرما

.به اسکاتلند با خبر نشه من شیپ يکس از سفر هفته  چیه دمیم حیگوناگون ترج لیبه دال: هارپر گفت  جک

خودمان باشه نیمالقات ما در اون روز فقط ب خوادیکرد و دلم م یبا نگاهم تالق نگاهش

کار رو بکنم نیتونم ا یم. البته ، حتما . خوب  اریبس: گفتم  یاز مکث بعد

؟ ینگفت یحاال به کس تا

کس نگفتم چیبه ه... کس  چیبه ه نهیمنظورم ا... به  یحت. نگفتم  ياحد چی، به ه نه

متشکرم یلیبابت خ نیاز ا. متشکرم.  خوبه

نمیب یحتما بازم تو رو م. إما از مالقاتت خوشوقتم . زد و از جا بلند شد  يلبخند او

؟ نیهم فقط

یحرف بزن گهید زیتو دلت بخواد راجع به چ نکهیمگه ا.  نیهم فقط

خورد و دلم ضعف رفت زیم ي هیبه پا می، آنقدر با عجله از جا بلند شدم که قوزك پا نه

رمیاش را به عهده بگ یالملل نیب دیجد يپروژه  یبه سرم زده بود ؟ که او ازمن بخواد سرپرست یاالتیخ چه

صبر : و گفتم  ستادمیا کهویرفتم که  یم رونیداشتم ب. نگه داشت  میهارپر در را باز کرد و مودبانه آن را برا جک

نیکن

؟؟ هیچ

که همه ازم  نیدون ی؟ م نیبا من حرف بزن يزیراجع به چه چ نیخواستیبگم شما م هیبه بق: ه سوال کردم زد خجالت

کنن ؟ یسوال م

.میکرد یچند جانبه بحث م تیریو مد ینیدر مورد ائتالف تکو یبگ بهتره

.ابروانش را باال برد و در را بست او
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ششم فصل

مزبور هاج و  یعدالت یان شب در راه برگشت به خانه هنوز هم بابت ب. بماند  یقهم با بهیو قرار بود غر. بود  بهیغر او

 یآنها را نم یکس گریرفتند و د یشدند و به هوا م یبود که آنها دود م نیها ا بهیاصل مطلب در مورد غر. واج بودم 

دندیپرس یو جدول ضرب نماز ت. شد  ینم دایگنده در دفتر کار پ هکل ییسر و کله شان به عنوان کارفرما.  دید

حق با . ها حرف نزن  بهیهرگز با غر گفتندیپدر و مادرم م شهیهم. گرفتم  یکه من درس عبرت میتوانم بگو یم فقط

اصال و ابدا. زدم  یحرف نم يا بهیغر چیوقت با ه چیه گریآنان بود د

دور از دفتر کارم و به دور از . ش کردم وارد شدم احساس آرام نکهیبه محض ا. بود آن شب به خانه کانر بروم  قرار

جک هارپر انیپا یب يحرفها

.مشغول پخت و پز بود کانر

دیکش یانتظارم را م زیم يرو یشراب وانیبود و ل دهیچیخوش غذا در سرتاسر اشپزخانه پ يبو!  یعال چقدر

سالم: و گفتم  دمیرا بوس او

کرد اجاق گاز باال يسرش را از رو.  گریسالم ج:  گفت

کلمه را به خاطر  نیا ستیبا یم يخوب ، چه جور اریبس.  میبگو گریرفته بود به او ج ادمیبر سرم کنند بازهم  خاك

سپردم ؟ یم

نوشتم یکف دستم م ستیبا یم.  دمیفهم

کردم یکپ نترنتیرو از ا نایا. بنداز  نایبه ا ینگاه: اشاره کرد و گفت  زیم يرو يبه پوشه ا کانر

گفتم . در آن بود  یآپارتمان یاهیمبل و گ کیافتاد که  ينقطه نقطه ا دیو سف اهیاز کردم و چشمم به عکس سرا ب پوشه

 ادمی. ها بود  یکیدر همان نزد قتیدر حق. بود  لیداویم يدر منطقه . کردم  یآن را بررس یکدپست!  هیسطح اتیجرئ: 
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، مهم نبود میبگذر.  مزده باش یامد راجع به ان منطقه با او حرف ینم

نزدم یبه همخونه هام حرف هیمن هنوز بابت تخل!  عیاوه ، چقدر سر:  گفتم

هم داره نهیشون شوم یکیتراس هم داره و  یکی نیا نیبب. میبه هر حال الزمه دنبال آپارتمان بگرد: گفت  کانر

خدا جون اوه

 ينشستن رو.  میکن یم یر با هم زندگکردم من و کان یمجسم م. نشستم و به عکس مات چشم دوختم  یصندل يرو

ایمبل فقط ما دو نفر ، هر شب ، اوه خدا

زد میحرف خواه يزیبدانم راجع به چه چ خواستیم دلم

میزدیحرف م شهیهر آنچه هم... راجع به ! خوب  اریبس! خوب  اریبس

میکرد یم يباز یمونوپول یکم دیرفت شا یهم حوصله مان سر م اگر

کردم و ناگهان سراپا ذوق و شوق شدم نگاه گریعکس د به

اوه ، . بودم  يکرکره ا يعاشق کف پارکت و پنجره  شهیهم.  يکرکره ا يکف پارکت بود با پنجره  یآپارتمان

..شیها تیآشپزخانه اش چقدر با حال بود با آن گران

ررد

 یلیجک هارپر به شرکت خسر زدن  یراست: کانر گفت  کهویکنم که  فیک خواستمیو م دمیشراب نوش يا جرعه

جالب بود مگه نه ؟

آمده بود شیجک هارپر فالن فالن شده پ نی، باز هم حرف ا اوه

....یابیکه بخش بازار دمی؟ شن ینیاونو بب يموفق شد: آمد و گفت  میبه سو ینیبادام زم يبا کاسه ا کانر

آره ، اونو مالقات کردم...  إ

. جلسه بودم  ياومد ، اما من تو قاتیامروز بعد از ظهر اون به بخش تحق: گفت  به من کرد و یزده نگاه جانیه کانر
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؟ هیاو چه شکل نمیخوب بگو بب

بود ؟ يجلسه چه جور نمیخوب ، تو بگو بب...  ییکایامر...  اهیمو س. دونم  یدرست نم..  اون

 ستیجالب ن یراست. پر طفره بروم از حرف زدن راجع به جک هار يبه نحو خواستمیاصال حواسش نبود که من م کانر

گم یجک هارپر رو م.  زدیبرق م یاو از خوشحال ي؟چهره 

...میبگذر. به نظرم آره : باال انداختم و گفتم  يا شانه

؟ یستیزده ن جانیاما تو ه: تعجب زده گفت  کانر

پنتر  ي دهیبار ا نیاول ياکه بر میزن یحرف م يراجع به مرد. میکن یراجع به موسس شرکتمون صحبت م میدار ما

 انیکرد و به جهان يو بسته بند يمجددا اونو اسم گذار. محصول گمنام رو برداشت  هیکه  یکس. کوال رو مطرح کرد 

 یشخص نیچن داریکرد و حاال ما موفق به د لیو موفق تبد میعظ یشرکت ورشکسته رو به شرکت هیاون ! فروخت

؟ستیجالب ن هیقض نیاز نظر تو ا میشد

اون  یدون یم.  میریقرن درس بگ ينابغه  نیاز ا دیو ما با. همه ما باشه  يفرصت مادام العمر برا هیتونه  یمورد م نیا

...نذاشته انیدر م دلریل تیپ ریغ یهرگز افکارش رو با کس. ننوشته  یهرگز کتاب

 کی. بود  ایکارمند دن نیکانر وفادارتر. پنتر کوال برداشت و درش را باز کرد  يبطر کیرا باز کرد و  خچالیدر  کانر

حالت سکته به او دست داد بایو تقر دمیخر ی، من پپس میرفته بود کین کیروز که به پ

همپا با . زد  یبرق شیهستم ؟ همپا شدن با اون ؟ چشمها يزیعاشق چه چ شتریب یدون یم: وگفت  دینوش يجرعه ا او

؟ هیشغل رفتیو پش یترق نیتر جالب هیقض نیا یکن یتصور نم. جک هارپر 

شدن با جک هارپر همپا

برهیرو باال م میکنم ارزش شغل یواقعا احساس م اره

طور باشه نیکنم هم یگمان م: سر اکراه گفتم  از
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با جون و  دیحرفاش رو با يهمه . تا آدم به حرفاش گوش کنه  ادیب شیپ یچقدر خوبه که فرصت. طوره  نیکه هم البته

رو  یناب يها دهیمدت چه ا نیحاال تصورش رو بکن در ا. بوده  يسال منزو هیادم مدت  نیکه ا نهیمنظورم ا.  دیدل شن

در مورد ... بلکه در مورد تجارت  یابی؛ نه تنها در مورد بازار دهیرس هیو نظر نشیب یدر ذهنش پرورانده ؟ حتما به کل

یدر مورد خود زندگ. کار افراد 

را به کانر  هیتوانستم قض یاگر م شدیزخم بود چه خوب م يرو دنیکانر مثل نمک پاش کالم پر ذوق و شوق لحن

و تجارت نشسته بودم  یابیبازار يایگفتم من بغل دست جک هارپر خالق و نابغه و منبع تمام خردها در دن یم.  میبگو

زدم ینم. م ام که به جک هارپر گفته بود یزندگ يجنبه ها نیاز پر از راز و رمزتر یحرف یول. 

کشاندم ؟ از او  یعاقالنه م يکردم ؟ او را به بحث ها یکردم ؟ سواالت خردمندانه از او م یبر سرم م یچه خاک و

گرفتم ؟ یم ادی يزیچ

کشاندم یم دهمیم حیرا ترج يریمثل چه نوع لباس ز یبحث را به موضوعات جالب نه

ها نیاز بهتر یکی. معرکه س  یجهش شغل هی نی؛ ا اما

****

راجع به جک هارپر را آورد و با  یمیقد ياز مجله ا يبود اما قبل از رفتن مقاله ا يروز بعد کانز عازم جلسه ا صبح

اون داده يراجع به سوابق کار یاطالعات جالب. بخون  نویا: پر از نان برشته گفت  یدهان

 رونی؛ اما کانر از در ب میبگو نرایا خواستیم مدل! او را نداشتم  يکسب اطالعات راجع به سوابق کار يو حوصله  حال

رفت

تا سر کارم  لیداویم ياما فاصله . زحمت نگاه کردن به ان را به خود ندادم یکردم مقاله را فراموش کنم و حت یسع

خواندن  مجله را با خود بردم و در مترو از سر اکراه مشغول نیبنابرا. خواندن با خود نداشتم  يبرا يبود و مجله ا ادیز

 کیدر  گریکدیپس از آشنا شدن با  دلریل تیکه چطور جک هارپر و پ ودب نیراجع به ا.بود  یجالب يمقاله . آن شدم 
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جک هارپر مغز متفکر بود و .  ندازندیراه ب یگرفتند شرکت میکوچک با هم دوست شدند و تصم یابیبازار يموسسه 

به . بودند  درهر دو عمال مانند دو برا. شدند اردریلیم گریکدیکمک آنها به .  اریتمام ع يو خانم باز اشیهم ع تیپ

با آنها داشتند چقدر ناراحت کننده بود که ان دو تا چه حد با هم همنوا  یتجارت که جلسات يایدن ياز غولها یکیقول 

هم دنباله رو آنان باشند گرانیو اخت شده بودند و توقع داشتند د

مات و مبهوت  يواقعه به قدر نیجک از ا. کرد و روز بعد در گذشت  دیشد یتصادفبا مرسدس بنز خود  تیپ سپس

دیچشم پوش زیدر امد و از همه چ يمنزو يشد که به صورت فرد

 نیمنظورم ا. شناختم  یجک هارپر را م ستیبا یم. مقاله احساس کردم که چقدر احمق بودم  نیبعد از خواندن ا البته

 یوقت:  گرید لیرابرت ردفورد بود ؛ و دل هیکه او شب لیدل نیبه ا یکیشناختم  یرا م دلریل تیاست که من صد در صد پ

آمده بود هر  ادمی زیحاال بوضوح همه چ. راجع به او نوشتند  یمطالب وفوت کرد تمام روزنامه ها عکسش را را انداختند 

به شرکت پنتر نداشت یربط چیچند ه

 وهیاول به سراغ آبم. درخشان لذت بردم  ی، از آفتاب صبحگاه ابانیشدن به خامدن از مترو و وارد  رونیاز ب پس

سالمت خوب بود و هم  يکه هم برا دمینوش یغالبا هر روز صبح قبل از رفتن به سر کار آب انبه م. رفتم  یفروش

شد یبدن م تیموجب تقو

شده و  نیکوتاه ماش يقهوه ا يموهاکرد که  یکار م یفروش وهیآب م شخوانیپشت پ دانیبنام ا يوزلندین يمرد

او  يدلم برا یبا کانر دوست شوم کم نکهیراستش قبل از ا. بود  رینظ یدندانها را داشت و از نظر اندام ب نیدتریسف

چه  نکهیو ا یاصل یدر مورد مواد معدن شهیبود و هم رزشو یکرد مرب یکار نم یفروش وهیاو در ابم یوقت. رفته بود 

داد یم حیمن توض ياست برا دیمف یندرستت يبرا ییغذاها

؟ يچطور یخوب ، با ورزش رزم:  دیبه من سالم کرد و پرس دمیبه مغازه رس یوقت

، متشکرم هیاوه عال: رنگ به رنگ شدم و گفتم  یکم
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؟ يدادم امتحان کرد حیرو که برات توض یاون فن یراست

کمکم کرد یلی، اره و خ اووم

ردیبگ وهیاب م میو به آن سمت مغازه رفت تا برا دیرس یل به نظر مخوشحا. دونستم  یم:  گفت

محله مان و د  یحیاز دو بار ، ان هم در باشگاه تفر یکیفقط . نکرده بودم  نیرا تمر یرزم يمن اصال هنرها راستش

ذوق و  یلیدر مورد ان خ دانیورزش ان قدر پر خشونت است اما ا نیدونستم ا یاصال نم. هاج وواج شدم  قتیرحق

اصال دل و جرات اقرار نداشتم . کند  یام را متحول م یکار زندگ نیگفت که ا یداد و مرتب به من م یشوق به خرج م

طور نبود که  نیا. شد  یبه هر حال او که متوجه نم. گذشتم  یورزش رزم ریجلسه از خ کیفقط بعد از  میکه به او بگو

نمیبمرتب او را ب یفروش وهیاز آبم رونیمن ب

شما يآب انبه  نمیا: گفت  دانیا

همکارم ي، البته برا یشکالت کیک هی... و :  گفتم

 یم: نگران به خود گرفته بود گفت  يا افهیکه ق یرا برداشت ، ان را در پاکت گذاشت و در حال یشکالت کیک دانیا

 یشکالت کیسه تا ک يطور متوسط هفته انظر کنه اون به  دیداره در مورد قند خونش تجد اجی، همکار تو احت هیچ یدون

خورهیم

دانیا. متشکرم .  گمیدونم ، حتما به اش م یم: گفتم  صادقانه

پا بپرخ يرو - دو  - کیباشه  ادتی یراست. کنم  یخواهش م: گفت  دانیا

پا بپرخ يرو -دو  -  کیباشه  ادمی.پا بپرخ  يرو -دو  -  کی: تکرار کردم  من

****

به نظر . زدند  یحرف م یدونفر نجواکنان تلفن یکی نکهیآرام و ساکت بود ؛ بجز ا زیکار شدم همه چوارد دفتر  یوقت

 يا ازهیخم کیکردن کتم بودم که ن زانیرفته بود در حال او لیهمه تحل يانرژ روزید یبعد از ان شلوغ پلوغ دیرس یم
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کردم یم اهشو سپس متوجه من شد که با چشم غره نگ دیجانانه کش

یابیإما ، ارز:زد و گفت  یبشکن. امد  رونیاز دفتر خودش ب پل

کرده بود خفه ام کند ، اوه  ریگ میکه در گلو یشکالت کیک يتکه  نیبود اخر کیخورد و نزد چیشدت دلهره دلم پ از

ه نفس نشون از خودت اعتماد ب. زود باش . داشتم  یآمادگ. بله . نداشتم  یمن که امادگ. مانده بود  نی، فقط هم ایخدا

دمیرس یم ییبودم که باالخره به جا یمن زن. بده 

منزجر کننده است اما او شرکت خودش را  یزن يدانستم که کر یم. و طرز راه رفتنش افتادم  يکر ادیبه  ناگهان

 .کردم  یم یبهتر بود من هم امتحان. حتما کارش درست بود . کرد  یپوند پول پارو م اردهایلیداشت و هرسال م

و قر کمر به ان طرف و به  يحد يا افهیو ق یژست مانکن باسرم را رو به باال گرفتم و .ام را جلو دادم  نهیمحتاطانه س

اتاق پل رفتم يسو

شده ؟ تیإما ، طور: گفت  دمیدم در اتاقش رس یوقت

نه چطور مگه ؟... إ.. إ

.نمیبب نیخوب بش. یرسیبه نظر م بیو غر بیعج کمی اخه

کارمندان را  یابیارز ینظر و بررس دیآن برچسب تجد يرا که رو ينشست و برگه ا زشیپشت م. اق را بست در ات او

کرده بود شیرو قاراشم یورود جک هارپر همه چ.  نمیتو رو بب روزیکه نتونستم د خوامیداشت باز کرد ، معذرت م

نداره یاشکال

بدتر  میلحظه برا نیا. قدرمضطرب باشم  نیشد ا یم نمباور. بزنم اما دهانم خشک شده بود  يکردم لبخند یسع

 جهینت نیپس از برانداز کردن او به ا. پل را در حال ورق زدن پرونده نگاه کردم . بود  رستانمیدب يازگرفتن کارنامه 

 يمسر ياو بلند قد و الغر بود و خنده ا. است افهیخوش ق يمرد ختهیسرش ر يجلو يموها نکهیرغم ا یعل دمیرس

برد یاز مصاحبتش لذت م يبه احتمال قو شدیاشنا م یبا او در مهمان یاگر کس. داشت 
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من يلولو خور خوره  سیرئ. کرد  یم ارتیاو را در شرکت ز شهیبودم هم دهیند یمن هرگز او را در مهمان اما

سر  رید. کارت خوب بوه  یلبه طور ک. زد  کیاو به پرونده ام نگاه کرد و داخل مربع ها ت.  نیخوب ، اما کرگ اریبس

فالن و ... همکاران خوبه  ریبا سا تیهمکار...  يدار یبازده نسبتا خوب... یش یمحموله رو متوجه م فیوظا...  يایکار نم

؟ يدار یمشکل خاص. سپس سرش را باال کرد ... و بهمان  سانیب

نه

؟ يقرار گرفته ا یبه حال مورد آزار کس تا

نه

لطفا به . احسنت . خوب ، تموم شد . برگه شد  يدر انتها يزیزد و مشغول نوشتن چ کیرا ت يگریاو مربع د.  خوبه

؟ نجایا ادیبگو ب کین

؟ شهیم یمقام چ يپس ارتقا:  دمیپرس. نداشته باشد  یکردم حالت نگران یم یکه سع یرفته بود ؟ با لحن ادشی؟  یچ

مقام ؟ ياکدوم ارتق.  دیمقام ؟ او از نوشتن دست کش يارتقا

تیریمد يبه مرحله  ارتقا

؟ یکن یزرزر م يدار یچ تو

در انجا بود در آوردم و  روزیام که از د نیشلوار ج بیمچاله شده را از ج يکاغذ... نوشته بود  یاستخدام یآگه يتو

نشانش دادم

"سال هیمقام پس از  ياحتمال ارتقا"

مقام رو  يارتقا یتو هنوز آمادگ.  هییاستثنا يداهایضوع مربوط به کاندمو نیإما ا. کرد  یبا اخم و تخم به آن نگاه او

از  يمن هر کار...  یول. را به من پس داد  یآگه.  یخودت رو ثابت کن یستگیشا دیاول تو با يدر درجه .  يندار

يبداگه تو به ام فرصت !  دمیانجام م ادیدستم بر ب
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 نهیحرفم ا نی، إما اخر یداشت یفرصت خوب لیتو در گلن او: کننده ادامه داد  قریتحق یرا باال برد و با لحن شیابروها او

شهیم یتا سال بعد چ نمیبب.  يباالتر رو ندار یمقام يارتقا یکه تو هنوز آمادگ

؟ گهیسال د هی

؟ حاال برو سر کارت باشه

پل به عقبده ت احترام  ": فتم گ یم يزیچ نیکردم و چن یموضوع را قبول م نیبا متانت ا یستیبا. رفت  جیگ سرم

کردم یکار را م نیا یستیبا.  رفتمیم رونیدادم و از اتاق ب یسپس با او دست م ".  زارمیم

ام بلند شوم یصندل يتوانستم از رو یبود که اصال نم نیمشکل ا اما

اما ، والسالم: پل هاج و واج نگاهم کرد و گفت  قهیاز چند دق بعد

شدیتمام م زیگذاشتم همه چ یم رونیرا از ان اتاق ب میم اگر پاتوانستم حرکت کن ینم

؟؟ إما

تونستم کارم  یکه م ییتا جا ".  دیپر رونیکلمات از دهانم ب اریاخت یب. خودم را کنترل کنم  نیاز ا شیتوانستم ب ینم

 ناژیمربوط به پات غاتیتمام تبل. ..کردم و  میقرار دادها رو تنظ. گرفتم  یبروشورها کپ ياز رو. انجام دادم  یرو به خوب

که انگار من دو تا شغل  نهیمنظور ا. دادم  یرو هم انجام م پیتا يکارها نیگذشت از ا... کردم  سیرو راست و ر

"دادمیهر دو رو انجام م ستیبا یداشتم که م

....نهیتو سنگ فیوظا یکن یم الیطور ، اگه خ نیخوب ، که ا: پل در هم رفت و گفت  ي افهیق

 يشتریجالب ب يکارها خوادیدلم م... استخدام را در دستم مچاله کردم  یآگه تیاز شدت عصبان... که  نهیمنظورم ا نه

من  ي دهیعق یباشگاه ورزش يبا حوله ها یدادن آدامس پنتر مجان ادیم ادتیمثال . دارم  يادیز يها دهیا! انجام بدم 

که ؟ ادیم ادتی. بود 

..."يرو خوب انجام نداد فتیکه تو وظا ستین نیإما منظورم ا ".  دیکش یگذاشت و آه زیم يخودکارش را رو پل
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 یحت.  دمیبه ات قول م. کنم  یدلت بخواد کار م یهر چ.  نهیهم ایتنها آرزوم در دن. مقام بده  يرو خدا به من ارتقا تو

...کنم یتنم م کیش يدامن ها تازه کت و.. که  دمیبه ات قول م... سر کار و  امیاواخر هفته هم م

.قرمز شده بودم یماه کیبه  لیکرد انگار تبد یبه من نگاه م يطور پل

؟ یگیم یچ

و خوب میمال ینفس. بکش  قینفس عم. شدم  یبر خودم مسلط م ستیبا یم. خوب  اریبس

"مقام حقمه يکنم ارتقا یاحساس م"

يحقاقش رو ندارکنم فعال است یو من احساس م: درنگ گفت  یب پل

....یخوب پس وقت اریبس. را گاز گرفتم  لبم

خودت  يبرا ییطال يفرصت ها دیبا يبر شیپ ریمس نیدر ا يخوایاگه م. بزرگه  یقدم یابیبازار تیریبه مد دنیرس

تر مندف ادیهم بگو ب کیو به ن رونیبرو ب نجایفعال دست از سر کچل من بردار و از ا.  گمیبه ات م يجد یکن جادیا

من  يبرگه  يکه سرش را رو به باال گرفته و با خط خرچنگ قورباغه اش رو دمید یرفتن از آنجا او را م نیح در

.سدینو یم يزیچ

اوه ، إما : به من انداخت و گفت  یبراق سرش را باال کرد ، نگاه يآرتمس مثل گربه ا. برگشتم  زمیدار سر م غصه

زنگ زد يکر تیدختر دائ

.راستش او هرگز به من زنگ نزده بود. زد  یوقت در سر کار به من زنگ نم چیه ي؟ کر یراست: فتم زده گ تعجب

"گذاشت ؟ یغامیبرام پ"

شده ؟ يمقامت خبر يبدونه از ارتقا خواستیم بله

متنقر بودم يواقعااز کر. شده بود و همه هم خبردار شده بودند  یرسم هیقض حاال

"متشکرم ". روزانه و کسل کننده بود  یادا کردم انگار استنطاق يطورکلمه را  نیا. خوب  اریبس

http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


سوفی کینزال -رازم را نگهدار  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٩١

.؟ اوه من که خبر نداشتم يکرد دایمقام پ يإما ، ارتقا:  دیبلند و گوشخراش پرس ییبا صدا آرتمس

؟ یبش یابیبازار ریمد يخوایخوب ، پس تو م. سرشان را باال کردند  يکنجکاو ياز رو ينفر چند

داغ شده بود ریصورتم از شدت تحق. بشم  خوامینه ، نم: لب گفتم  ریز

...خوب پس چرا! سردرگم به خود گرفت ، اوه  يا افهیق آرتمس

خفه شو ، آرتمس: گفت  نیکارول

ام فرو رفتم یصندل يانداختم و تو نیبه کارول یقدردان ياز رو ینگاه

کردند من به درد  یم الیدم و تک تک کارمندان خبو یم یابیبازار اریدست گریسال د کی ستیبا یم.  گریسال د کی

 دندیخندیمن م شیبه ر ویو ن يهم کر گریسال د کیبودم و  یپدرم م ونیمد ستیبا یم گریسال د کی. نخور هستم 

صفحه  يرا رو تیپنتر ال دیبروشور جد یکردم و کپ نرا روش وترمیکامپ. هستم  اریتمام ع ياحساس کردم بازنده ا. 

دیام ته کش ياما ناگهان تمام انرژ. آوردم موتریکامپ ي

؟ خوادیقهوه م یکس!  ارمیبرم قهوه ب خوامیم:  گفتم

به من کرد بیو غر بیعج ی؟ آرتمس نگاه ياریکجا قهوه ب از

؟ يدیند مگه

؟ دمیرو ند یچ

دستگاه قهوه رو بردن يبود لیب شیتو پ یوقت: گفت  کین

چرا ؟...  یبردن ؟ ول اونو

دونم ینم: گفت  کیال رفتن به اتاق ندر ح کین

"دو نفر اومدن و اونو بردن یکی"

خوب و  ارینوع بس هی. زدن  یحرف نیها چن ینییپا يالبته طبقه !  ارنیبرامون م دیدستگاه جد هیالبد : گفت  نیکارول
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ظاهرا دستور جک هارپره.  دنیقابل نوش يبا قهوه  یعال

بود ؟ نو داده یهارپر سفارش دستگاه جک

در موردش  شیتسکو رو که دو سال پ یبروشور آگه يفور خوامیگفتم ؟ ازت م یچ يدیإما شن: با تشر گفت  آرتمس

"گفتم یم يزیچ ارمیداشتم به دست. او پشت خط بود ! مامان  خوامیمعذرت م " یکن دایبرام پ میکرد یکار م

شدمیم نیگفت چقدر خشمگ یکلمه را م نیا یوقت ای، خدا ارشیدست

وجه ناراحت نشدم چیکه به ه کردمیم یجیاحساس گ نقدریراستش ا اما

. به من ندارد  یربط چیه نیبه خودم گفتم ا گشتمیپرونده ها به دنبال بروشور تسکو م يقفسه  نییدر قسمت پا یوقت

...احتماال او. قهوه سفارش دهد  دیدستگاه جد کیداشته  الیاحتماال هارپر خودش خ

شوم نیبود نقش زم کینزد.  ستادمیپرونده در دست ا یانبوه با

شده بود دایباز هم سر و کله اش پ اه

.يو پلوور خاکستر نیبا شلوار ج. بود  ستادهیدر مقابلم ا قایدق

؟ يچطور. لبخندش دور چشمانش را چروك انداخت . سالم  بازم

.  دمیدرباره دستگاه قهوه شن ییزهایاالن چ نیهم. قورت دادم  یآب دهانم را به سخت. خوبم ، متشکرم ... خ...  إ

متشکرم..إ

کنمیم خواهش

ننیبخش بنش نیدر ا خوانیهارپر م يامروز صبح آقا.  نیتوجه کن: داشت گفت  یکه پشت سر او قدم بر م پل

نیلطفا منو جک صدا کن: زد و گفت  يهارپر لبخند جک

 میشما نظارت کنه و بفهمه ما به عنوان ت يبر کارها خوادیو م نهیش یبخش م نیامروز صبح جک در ا. خوب  اریبس

زد به من  نینمک ياو لبخند. نگاه پل به من بود .  نیانجام ند یکار خاص.  نیرفتار کن يلطفا عاد.  میکن یکار م يچظور
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زد

"خوبه ؟ ی؟ همه چ يسالم إما ، چطور"

هیعال یبله مشتکرم پل همه چ: گفتم  یلب ریز

او . حواستون به من باشه  یهمگ کنمیخواهش م.  گهید میهست يطور نیما ا. کارمندان شاد و شنگول . وب خ اریبس

 کین کیروز پ يخاطر نشان کنم که بزود دیبا یراست. حواس همه را جمع کند  يبه نحو خواستیم. کرد  يسرفه ا

با  داریو از د میکه تمدد اعصاب کن هیفرصت ما ي مهه يبرا.  گهید يهفته  يروز شنبه .  رسهیشرکت فرا م یخونوادگ

میکن فیو ک میلذت ببر گهیهمد يخونواده ها

 یشرکت را رو عزا م یخونوادگ کین کیروز پ شهیلحظه پل هم نیتا ا. با هم رد و بدل کردند  ییدو نفر نگاه ها  یکی

.ببرد کین کیا به آن پخانواده اش ر نکهیاو را قطع کنند تا ا..... دهد  یم حیگفت ترج یو م دینام

ارمیبرات ب یصندل هیجک بذار .  نیمشغول کار بش یخوب ، همگ اریبس

نیرفتار کن يعاد یو همگ ستمین نجایمن ا نیکن الیخ: نشست و گفت  جک

چشم البته.  میرفتار کن يعاد

 یکم. کردم  یرا چک م میها لیمیا. آوردم  یرا در م مینشستم کفش ها یم یعنی. رفتار کنم  يطور عاد نیکه ا خوب

بعدش هم فال .  خواندمیم نترنتیا يفالم را از تو.  خوردمیم زیچند تا اسمارت. زدم  یکرم مرطوب کننده به دستم م

آب  يکردم تا او جوابم را بدهد جرعه ا یصبر م يا قهیدق ندفرستادم چ یم شیهم برا یلیمیخواندم و ا یکانر را م

شدم یآرتمس م يکردن بروشور تسکو برا دایخره مشغول پو بعد باال دمینوش یم یمعدن

کارها را کرد نیشد ا ینظرم نم به

.به کار افتاد عیدادم ذهنم سر هیتک یصندل یبه پشت یوقت

پل بود يگفته  نیا. کن  جادیا ییطال يها فرصت
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نبود چه ؟ یاگر فرصت و

کرد یهارپر هم که انجا نشسته بود و کار کردن مرا تماشا م جک

قرار دهم ریتوانستم او را تحت تاث یم یقیمطمئنا به طر. ارشد شرکت  سیرئ. کل  سیرئ.  ریهارپر کب جک

زبر و زرنگ و با  ینشان دهم که آدم يتوانستم به نحو یاگر م. بود تا خودم را دل او جا کنم  یفرصت نیهم ا دیشا اما

...زهیانگ

 رمیباالتر بگ یمقام را ورق زدم حواسم بود که سرم را از حد معمول کم يمربوط به ارتقا ينشستم و پرونده  یوقت

کالس  نیهم در هم هیبق دیرس یبه نظرم م. به دور وبرم انداختم  ینگاه. هستم  یکه انگار در کالس مانکن يطور

اش  يگربه امدل  نکیاما حاال با ع.  زدیحرف م ادرشقبل از آمدن جک هارپر آرتمس پشت خط بود و با م. بودند 

که مثال نشان دهد  زدیم يکرده بود لبخند پیکرد و به انچه تا یم یکردن بود گهگاه هم مکث پیتند تند مشغول تا

خود بلند  ياز روزنامه تلگراف بود از جا یورزش يهم که قبال مشغول خواندن مقاله ا کین. است  یچه آدم زبر و زرنگ

فرگس رفت زیو به سمت م شد

به  يزیآدامس پنتر چ غیتبل یو نقاش یطراح يتو در مورد کارها یراست: گفت  یازحد خودمان شیلند و بب يبا صدا او

؟ دهیذهنت رس

بله.. إ: مات و مبهوت نگاهش کرد و گفت  فرگس

به  میتون یکه به هر حال م هیا زهیجا نمیا: کوچک و رنگارنگ را برداشت و گفت  یکیپالست ياسباب باز کی کین

هم داره فیک.  یکن یم يو باهاش باز يندازیم نییاونو باال و پا...  میاستفاده کن ازش ینوع

بود یشرمندگ ي هیواقعا ما.  کردیم یمردك چقدر خودمان نی؛ ا ایخدا اوه

یسر و ته گرفت نویتو که ا: دورگه گفت  ییهارپر با صدا جک

توجه جک هارپر را به خودش جلب  نکهیظاهرا از ا.  زد یدور و بر اتاق چرخ کین. در اتاق مات و مبهوت شدند  همه
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کرده بود شاد و شنگول بود

سر و  یکه مفهوم کل نیحساب شما دوست دار نیبا ا!  نیدرست فرمود. بله : چند بار سرش را تکان داد و گفت  کین

...نیالبته اگه شما دوست دار. که وارونه بشه  نهیته باشه ؟ منظورم ا

هی، بلکه منظور به اسباب باز ستین یمفهوم کل منظورم: گفت  جک

انگشتانش نگاه کرد يدر ال يمات و مبهوت به اسباب باز کین

تا  یبندش رو بکش هیکاف.  نهیش یرو به اون طرف م ياسباب باز نیا: به او کرد و گفت  هیعاقل اندر سف ینگاه جک

، درسته ؟ یدون یخودت خوب م. بچرخه 

.  میفکر بکر داشته باش دیما با.. به هر حال . خوب  اریدونم بس یالبته که م "صد در صد  " . دیپر کیصورت ن رنگ

درسته ؟

خود رفت زیم يفرگس گذاشت و خجالت زده به سو زیم يرا رو ياو اسباب باز. همه جا را فرا گرفت  سکوت

بودم که  يشد اگر من نفر بعد یم یچ يو منگ بودم ، وا جیگ یاما حساب.  دمیخندیغش غش م خواستیدلم م یلیخ

؟ دادیم ریجک هارپر بهم گ

در کار  ي؟ اصال عجله ا يکرد دایرو که ازت خواستم پ ياون بروشور: گفت  یمصنوع يبا لحن دلبرانه  آرتمس

..یإما ول ستین

 یعیان حرکاتم طبااالمک یکردم حت یم یسع. او رفتم  زیو به سمت م ستادمیا. ام را عقب زدم  یصندل.  ناهاشیا آره

 یلبخندم مصنوع. نبود  ارمیتحت اخت میانگار پاها. است  ونیزیتلو يکرد تو یم الیآدم خ يجور نی، ا ایخدا. باشد 

 نییبفرما: در عوض گفتم  ینکن ول يباز لمیمن ف يبرا: م یبزنم و بگو ادیفر خواهدیاحساس کردم دلم م! بود 

ذاشتمگ زیم يو به دفت بروشور را رو! آرتمس 

 ياو دستش را رو. کند  یم يباز لمیچشمم به چشمش افتاد و متوجه شدم چقدر ف! بده  رتیخدا خ: گفت  آرتمس
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کردم اما یکار م یدونم بدون تو چ ینم. زد  حیمل يدستم گذاشت و لبخند

نداره یاشکال. نکن  يچوبکار

 يزیچ نیمثال چن. دادم  یدندان شکن به او م یوابج یکاشک دیبه ذهنم رس کهوی. رفتم  زمیبه سمت م. مرده شور .  اه

رو سر پا نگه داشته التیتشک نیکه ا هیکار گروه: گفتم  یم

گذار باشم ریتونم تاث یولش کن بابا ، هنوزم م باشه

صاف و صوف . شدم  پیرا باز کردم و بسرعت مشغول تا يپرونده ا. رفتار کنم  یعیاالمکان طب یکردم حت یسع

به خارش افتاد ،  میپا. همه مشغول کار بودند . بودم  دهیند ییو سرو صدا یب نیکار را به ا طیهرگز مح.  نشسته بودم

از اوضاع و احوال گذشته بود قهیدق پنجتازه . ذله شده بودم . اما جرات خاراندن آن را نداشتم 

؟ طوره نیهم شهیسر و صداست ؟ هم یب نجایچقدر ا: جک هارپر گفت  یاز مدت بعد

مینگاه کرد گریکدیبه  دیما از سر ترد ي همه

او .  نیزن یبا هم گپ م نجایشما ا يبه احتمال قو.  نیحرف بزن يعاد يمثل روزها.  نینکن یستیمن رو دربا يجلو لطفا

ه کردم راجع ب یمن در اداره کار م یوقت. به خود داد و مشغول راه رفتن در اتاق شد  یکش و قوس. بلند شد  شیاز جا

؟ نیخوند یچه کتاب رایاخ مثال.... کتاب .  استیس.  میزد یحرف م يزیهر چ

يچه کتاب محشر. راستش من کتاب خاطرات مائوتسه تانگ رو خوندم : گفت  يفور آرتمس

قرن چهاردهم اروپا رو در دست دارم یخیمن کتاب تار: گفت  کین

ي، فرانسو یالبته به زبان اصل.  خونمیاز پروست م یکتاب منم دارم دوباره: باال انداخت و گفت  يشانه ا نیکارول

؟ یخون یم یتو چ... و تو چطور اما . آهان : سرش را تکان داد و گفت  روحیخشک و ب يا افهیهارپر با ق جک

میرفتم که چه بگو یبا خودم کلنجار م. آب دهانم را قورت دادم .. راستش ...  اوووم

کدام .  دیو مف عیسر. خوب بود یلیهر چند خ.  خوانمیمربوط به عشاق را م ییشگویپ شتریکه من ب میتوانستم بگو ینم
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توانستم نام ببرم ؟ یبود که م ینیو سنگ يکتاب جد

درسته ؟.  يخوندیبزرگ رو م يآرزها یإما تو داشت: و گفت  دیبه دادم رس نیکارول باالخره

درستهآره آره . را راحت کرد  المیخ. عمرش را بدهد  خدا

حرفم را قطع کردم کهویچشمم به چشمان جک هارپر افتاد که به من زل زده بود  یوقت

کنه لتیخدا ذل. ت رو ببرن  افهیشور ق مرده

گفتم یچرت و پرت م مایکه در هواپ دمیشن یخودم را م يصدا

پشت جلد  يفقط به خالصه  نیبنابرا. بزرگ رو تموم کنم  يگروه کتابخونا ملحق شدم اما نتونستم کتاب آرزوها به

کتاب اکتفا کردم و وانمود کردم اونو خوندم

؟ هیکتاب چ نیاما نظرت راجع به ا. خوب  اریبس. بزرگ  يآرزوها: هارپر متفکرانه گفت  جک

شد از من سوال کند ینم باورم

منگ شدم يلحظه ا چند

....یلیخ قتیدر حق... کنم  یگمان م... راستش : را صاف کردم و گفتم  میگلو

...کتاب رو درك کنه نیا يکه کامال نمادها یهر کس: گفت  لهیو پ لهیش یب آرتمس

بگم ؟ یچ ایاوه خدا.  ی، عنتر ، نکبت ریبگ خففان

بود نیپر طن یلیخ... کنم که واقعا  یگمان م: گفتم  باالخره

؟ هیچ نیمنظورت از پر طن: هاج و واج گفت  کین

پژواك داره یعنی.. إ: تم را صاف کردم و گف میگلو

پژواك ؟... طور پژواك  نیکه ا: گفت  آرتمس

شدم پیبه انان مشغول تا يبا چشم غره ا. به کارهام برسم  نیبذار. بابا  يا. داره  نیطن.  گهیآره د: گفتم  لجوجانه
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 یمطمئن بودم که م. من هنوز وقت داشتم . فکر مثبت کن اما . بار آوردم یطیدر مورد بحث کتاب که خ ارخوبیبس

قرار دهم ریتوانم او را تحت تاث

او راجع به ..  یول دمیهر روز هم که به اش آب م. گرفته  يچه درد نیدونم ا ینم ایخدا: با ناز و عشوه گفت  آرتمس

.زدیتارتن اش حرف م اهیگ

؟ ياریسر در م اهیاز گ يزیجک تو چ یراست

نه راستش

چه ش شده ؟ اهیگ نیا یکن یاما گمان م: به من کرد و گفت  یاهنگ یساختگ ي افهیجک با ق سپس

...آب پرتقال کنهیخرد م یهر وقت آرتمس اعصابم رو حساب...

دونم یمن چه م.. من : کردن ادامه دادم و گفتم  پیصورتم مثل کوره داغ شده بود به تا کهیحال در

هنوزم که خشک . نبومده  نیرتقال دادم اسمون که به زمکوچولو آب پ اهیگ کیحاال به .  ستیکن بابا ، مهم ن ولش

درسته ؟. نشده 

.دونم کجاس ی؟ نم دهیدسته دار ورلد کاپ منو ند وانیل یکس: با اخم وارداتاق شد و گفت  پل

...کردم میقا فمیک يهاشو تو کهیرو شکستم و ت سمیدسته دار رئ وانیل شیپ ي هفته

یمرده شور ، گور به گور بش يا

کردن ادامه بده پیرو هم شکستم به تا یدسته دار فسکن وانیل هیحاال  الیخیب

او به . رو نگاه کن  نجایحوصله ات سر رفته ا یکن یم الیجک ، اگه خ یه: دوستانه به جک هارپر گفت  یبا لحن کین

تخته  يتا به حال رو سسمیو از موقع کر دادینشان م ریرا با لباس ز یزن يتنه  نییکه فقط قسمت پا یعکس یفتوکپ

هیعکس ک نیا میدیکرد ما هنوز نفهم ياعالنات نصب شده بود اشاره ا ي

..."از حد مشروب خوردم و شیب سمسیکر یمهمون يتو ....
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...خداوندا.  دیبلع یکرد و مرا م یدهان باز م نیزم خواستیم دلم

صورتش از شدت ذوق و شوق .  دمیشد د یجله وارد اتاق مسرم را باال کردم و او را که با ع. بود  یکت يصدا. اما  سالم

اوه. چشمش به جک هارپر و در جا خشک شد . گل انداخته بود 

 یهر چ.  ریبگ دهیمنو ند.  وارمید يرو يکن من پشه  الینداره ، خ یاشکال: دستش را تکان داد و گفت  جک

؛ بگو یبگ یخواستیم

؟ هیچ.  یسالم کت. جوابش را دادم  یزورک

او را نگاه کرد یاسم او را آوردم جک هارپر سرش را باال کرد و با خوشحال نکهیمحض ا به

...چه گفته بودم ؟ چه. امد  ینم ادمیبه او چه گفته بودم؟  یبه کت راجع

:آمد ادمی ناگهان

ده ها رو با تو مرور کنم ؟ ما پرون يسر هیتونم  یاما م گهیو م ادیاون به اتاقم م یوقت.  میدار يرمز هیخودمون  نیب ...

...میشیم میاز اداره ج

خودم را لو داده بودم. برسرم  خاك

را به او برسانم غامیپ يکردم به نحو ینگاه کردم و سع یبه صورت مشتاق کت دانهیناام. شده بودم  مستاصل

میپرورنده ها را با هم مرور کن ایگفت ب یگرفت و به من نم یکاش خفقان م يا

باغ نبود ياو اصال تو اما

تاجرمابانه و با اعتماد به نفس کامل به جک هارپر که درست به  یرا صاف کرد و با ژست شیاو گلو... بگم  خواستمیم

؟ میپرونده ها رو با هم مرور کن نیاز ا يسر هی يکرد إما وقت دار ینگاه: امد گفت  یمن م زیم يسو

خدا مرگت بده یاله

بدنم فرو کردند يانگار صد تا سوزن تو. سرخ شد شدت خجالت صورتم  از
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باشه یامروز عمل ي؟ گمان نکنم برا هیچ یدون یم: گفتم  یساختگ یلحن با

سپس سرش را .  میاز پرونده ها رو با هم مرور کن يسر هیواقعا الزمه که ...  دیاما من با: دمغ شد و گفت  یکت ناگهان

تکان داد رتیبا ح

امد ؟ یاز دست من بر م يدر ذهن دارد اما چه کار ییزهایبود چ معلوم

چقدر کار دارم و سرم  یدونینم یکت ". به او برسانم  يرا به نحو "خفه شو  " امیکردم پ یزدم و سع یزورک يلبخند

"شلوغه

شهیزود تموم م. کشه  یطول نم ادیز

گمان نکنم بتونم راستش

...به ات... ییزهایچ... واقعا الزمه ... هست که  یمهم يزهایچ... ه مهم یلیاما خ: پا و ان پا کرد و گفت  نیا یکت

؟ إما

من خم شد يمرموز به سو یاو با حالت.  دمیجک هارپر از جا پر يصدا با

"یو چند تا پرونده رو مرور کن يبهتره بر"

کنم یر رو مکا نیخوب ا اریباشه ، بس: گفتم  یطوالن یبعد از مکث. زبانم بند آمد  يلحظه ا چند

هفتم فصل

دلم  کریطرف از شدت هول و هراس کرخت بودم و از طرف د کیاز .  میرفت یراه م ابانیقدم زنان در خ یو کت من

کشتند تا هر طور شده توجه جک هارپر را جلب کنند  یهمه در شرکت خودشان را م. غش غش بخندم  خواستیم

بروم نویکاپوچ دنیشنو يتا برا شدمیارش رد منبود و سالنه سالنه از کن المیخ نیمن ع یول

 يزهایمزاحمت شدم با اون جک هارپر و چ یبخش یم: گفت  یکت میتا وارد شد میداد یدر استار باکز را فشار م یوقت
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به  يادی؟ من مهارت ز هیچ یدونیخاطر اضافه کرد م نانیسپس با اطم. اصال روحم خبر نداشت اونجا نشسته !  گهید

شهیاون هرگز از دوز و کلک ما خبردار نم. خرج دادم 

تونه حدس بزنه یهم نم اهیهزار سال س. مطمئنم حق با توئه : کردم بر اعصابم مسلط شوم و گفتم  یسع

إما حالت خوبه ؟. به من کرد  یکجکاوانه نگاه یکت

؟ هیچ تیمورد اضطرار نمیخب بگو بب. خوبم  یلیخ. خوبم  آره

میرفت شخوانیو به سمت پ میکنار دو زن رد شد از

نویلطفا دو تا کاپوچ.  گمیات م به

شهیباورت نم. شاد و شنگول بود  یکت

؟ هیچ نمیبب بگو

نفر قرار مالقات دارم هی با

"ي؟ چه فور یگ ینه بابا راست م ". او زل زدم  به

دورتر کردم  یرو کم رمیعمدا مسموقع استراحت و وقت ناهارم .  یهمون طور که خودت گفت. اتفاق افتاد  روزید آره

سر .صف بود  يکنار من تو یو درست و حساب تیبا شخص ییآقا. کردم  دایناهار خوردن پ يبرا یخوب یلیخ يجا هیو 

میو گپ زد مینشست زیم هیبعدش هم هر دو سر . صحبت رو با من باز کرد 

.با اون بذارم یقرار مالقات هیخارج شدن از اونجا از من تقاضا کرد اگه دوست داشته باشم  موقع

رونیب میبرداشت و امشب قراره با هم بر شخوانیپ يرا از رو نویکاپوچ یکت

؟ هیچه شکل نمیخوب بگو بب! محشره : گفتم  یخوشحال با

و تازه چقدر هم شوخ طبعه پهیهم مودب و خوش ت اریداره و بس رایگ ییچشما.  هیدوست داشتن یلیخ اون

یعال چه
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او ... دونم مسخره س إما  یم. فرق داره  گهید يرسه با آدما یبه نظر م. نسبت به اون دارم  یخوب اریبس احساس

يمن فرستاد يکنم تو اونو به سو یاحساس م يبه نحو یول. کرد  یمکث

؟ من

که باهاش حرف بزنم يبه من اعتماد به نفس داد تو

...من فقط به تو گفتم که اما

کردم  دایپ خواستمیرو که م یو باالخره اون کس یداشت مانیتو ا.  ارمیم ریآدم خوب گ هیمن  یکه مطمئن یتو گفت آره

که  خوامیمعذرت م ". اشک چشمانش را پاك کرد  یبا دستمال "متاسفم  ". ناگهان اشک در چشمانش حلقه بست . 

"شدم یازحد احساسات شیب

؟ ی، کت اوه

توام ونیإما همه رو مد. و اوضاع بر وفق مرادم  شهین رو مرو به او نیاز ا میحاال مطمئنم زندگ و

..نکردم ، فقط يمن کار یکت: خجالت زده گفتم  من

. کنم  یبرات تالف خواستیدلم م یلیخ.  یکار کن یچ یخواستیم گهید: و گفت  دیقلپ از قهوه اش را سر کش کی او

.آورد رونیب ینارنج یبزرگ قالب باف يتکه  کیرا گشت و  فشیک ياوتو

!هیروسر. برات بافتم  شبید نویا

یقالب باف يروسر. حرکت ماندم  یب يلحظه ا چند

...نبودم که یاصال راض.. تو واقعا ...  یکت: به خود امدم و گفتم باالخره

"از بابت تشکر "!  خواستیم دلم

.به من کرد شیآال یب ینگاه او

يبرات بافتم گم کرد سمسیکر يرو که برا یکمربند قالب باف نکهیبعد از ا مخصوصا
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"اوه"

چه کمربند . آب دهانم را قورت دادم . خجالت من  ي هیما... آزه ، آهان اون که . کردم  ریو تقص یشرمندگ احساس

هم بود و چقدر ناراحت شدم یقشنگ

بافم یبرات م گهید یکی. سرت  يفدا: جمع شد و گفت  یدر چشمان کت اشک

کار رو نکن نیا ینه ، نه کت يوا: م دلهره گفت با

خورهیم يبه چه درد یپس دوست!  خوادیاما دلم م. به جلو خم شد و مرا در آغوش گرفت  او

به ساختمان پنتر که .  میو به شرکت برگرد میرا هم تمام کن نویفنجان کاپوچ نیگذشت تا دوم گرید ي قهیدق ستیب

میشده بود میاز سر کارمان ج قهیو پنج دق یما مدت س شدیباورم نم .به ساعتم انداختم  ینگاه میشد یم کینزد

شد بمونینص دیدستگاه قهوه جد هیخوب شد که  یلیخ: گفت  یکت میرفت یطور که با عجله از پله ها باال م نیهم

هی، درسته ، عال آره

بدهم و ممتحن  نتیامتحان کالر خواستمیکه م یاز زمان ریغ. خورد  چیفکر روبرو شدن مجدد با جک هارپر دلم پ ار

حد دلشوره نداشتم نیوقت تا ا چیه هیگر ریزدم ز کهویو من  دیاسمم را پرس

خوب ، فعال خداحافظ اریبس: گفت  یکت.  میدیاول رس يطبقه  به

متشکرم إاما

خداحافظ. کنم  یم خواهش

تر  کیهر چه به در نزد قتیدر حق. شت قدرت حرکت ندا میرفتم اما پاها یم شیپ یابیراهرو به سمت بخش بازار در

جرات داخل شدن نداشتم...  شدیآهسته تر م میقدم ها شدمیم

او اصال به من  دیشا.  شدمیرفتم و مشغول کار م یسر و صدا به داخل اتاق م یب. حالم خوب بود . توانستم  ی، م بله

کرد ینم یتوجه
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شهیاوضاع بدتر م یمعطل کن شتریب یبجنب ، هر چ اهللای

رفتم و در را باز کردم یابیبخش بازار ي، چشمانم را بستم و به سو دمیکش قیعم ینقس

از جک هارپر نبود ياثر. آرتمس شلوغ و پلوغ بود  زیم دور

نظر کنه دیاون بخواد راجع به کل شرکت تجد دیشا نهیمنظورم ا: نفر گفت  کی

...محرمانه داره يپروژه  هیم که اون  دهیرو شن عهیشا نیا

 یابیبازار التیتونه تشک یوجه نم چیاون به ه: را از همه بلندتر کند گفت  شیکرد صدا یم یسع کهیدر حال آرتمس

کنه يرو مرکز

جک هارپر کجاست ؟:  دمیپرس. رفتار کنم  يعاد یلیکردم خ یسع

رفته: گفت  کین

خدا رو شکر رفته بود. راحت شد  المیخ

گرده ؟ یبر م اون

.نکنم گمان

..بهت دادم شی؟ چند روز پ يمنو تموم کرد ينامه ها إما

دمیرو م بشیاالن ترت نیهم: دادم و گفتم  لیتحو کیبه ن حیمل يلبخند

 یآب معدن يرا در آوردم و دستم را به سو میشادمانه کفش ها. کردم  یاحساس سبکبال زیمحض نشستن پشت م به

آن  ينا آشنا رو یکه اسمم با دستخط دمید وترمیکامپ دیصفحه کل يروکاغذ تا شده  يو ناگهان تکه ا... دراز کردم

نوشته شده بود

 چیانگار ه قتیدر حق. کردم  دایمتوجه نشد که من کاغذ را پ یکسسس. انداختم  یو واج به دور و بر اتاق نگاه هاج

راجع به  هیبق. ا پنهان بود از نظره يقرار داشت و تا حدود یمن پشت دستگاه فتوکپ زیم. بود  دهیکس کاغذ را ند
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سرشان گرم بود یزدند و حساب یجک هارپر حرف م

:داخل آن بود یغامیپ. کاغذ را باز کردم آهسته

.کند یآورد و نئشه م یم جانیمرا به ه شهیهست که هم ییزهایچ. جلسه ت پر بار بوده باشه  دوارمیام

"جک هارپر"

را مرتب کن زتیم: نوشت  یم نکهیصد شرف به ا. دبخت رفته بود من ب يآبرو.  شدینم نیبدتر از ا گرید

 شدمیگذاشت من دچار هول وهراس م یپا به داخل اتاق م یهر وقت کس. روز حالم گرفته شد  ي هیبق ادداشتی نیا با

شود ،  دایپ یابیباز هم سر و کله اش در بخش بازار دیکه شا زدیبلند بلند راجع به جک هارپر حرف م یکس یوقت. 

او برود من خودم را در توالت پنهان کنم یگرفتم که تا وقت یم یقطع میتصم

وجه  چیبه ه خواستمینم. را خاموش کردم و کتم را برداشتم  وترمی؛ کامپ دمیدست کش پیاز تا میساعت پنج و ن راس

راحت شد که به  المیخ یفتم و زمانر نییبه سرعت از پله ها پا. شود  دایاو پ يوقت تلف کنم تا مبادا دوباره سر و کله 

دمیرس يا شهیان طرف در بزرگ ش

. بعد من در خانه بودم  ي قهیدق ستیب.  دیاز راه رس عیسر یلیدفعه مترو خ نیرخ داد که ا يدانم چه معجزه ا ینم

. پ و تولوپ تاال يصدا. به گوشم خورد يزیاز اتاق ل بیو غر بیعج ییآپارتمان را فشار دادم ؛ صدا يدر ورود یوقت

دبو یمنطق يکرد که امر یمبلمانش را جا به جا م دیشا

پخش و  يکرد تمام کاغذها یرا تمام م يهر وقت او پرونده ا. شده بود  يزیل بینص یمیعظ يروزیدر دادگاه پ روزید

. کرد  یم زانیکمد آو يرا تو شیاتاقش را مرتب و لباسها. گذاشت  یپرونده ها م يکرد و در جعبه  یپال را جمع م

کنم یم یزندگ يجور نیاز حاال به بعد من ا: گفت  یم وکرد تا به به و چه چه کنم  یسپس مرا به اتاقش دعوت م

حال رفتن به آشپزخانه او را صدا زدم در

شد یشه امروز چ یباورت نم يزیل
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که در  دمیبه هال رفتم و د سپس. داغم گذاشتم  یشانیپ يآوردم و آن را رو رونیب خچالیرا از  یآب معدن يبطر

باز شد يزیاتاق ل

...کار یخبر مرگت چ يزیل: کردم  شروع

آمد رونیب يزیاز اتاق ل يمرد اما

 یکلیبرجسته و ه يگونه ها. زده بود  نکیو ع دهیخوشدوخت پوش يبلند قد و الغر که شلوار يمرد! مرد  کی

کرد یمیچشمش به من افتاد در کمال ادب تعظ نکهیمحض ا او به. نظرم به او جلب شد  اریاخت یب. متناسب داشت 

اوه ، سالم. خوردم  کهی من

 دهیبه تن داشت که قبال ند یچسبان يشرت با شلوار خاکستر یت! إما : آمد و گفت  رونیبه دنبال او از اتاق ب يزیل

يود به خونه اومدچقدر امروز ز. من هاج و واج شد  دنیآب از د وانیل کی دنیاو در حال نوش. بودم 

دونم ؛ عجله داشتم یم

من إما يژان پله ، ژان پل ، همخونه  نیا: گفت  یدستپاچگ با

ژان پل سالم

خوشوقتم إما دنتیاز د: گفت  يفرانسو يپل با لهجها ژان

بود یچقدر سکس يفرانسو ي، لهجه  ایخدا

میبود يپرونده ا یمن و ژان پل در حال بررس: گفت  يزیل

ی، چه عال ارخوبی، بس اوه

"یخر خودت يزیهمه سر و صدا و تاالپ و تولوپ ؟ ل نیپرونده ؛ با ا یبررس"

برم دیبا گهیمن د: کرد گفت  ینگاه م يزیپل که به ل ژان

نمتیب ی، سر کارم باشه
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دمیشن یانها را م ينجوا يهم از در خارج شد ؛ صدا يزیل

ام بد  یسالمت يکرد و چقدر برا یدرد م یتمام بدنم از شدت فشار عصب .کاناپه ولو شدم  يرفتم و رو منیاتاق نش به

خودمو به تو . کمکم کن  ایبردم ؟ خدا یاز دست جک هارپر جان سالم به در م يکامل را چطور يهفته  کی. بود 

سپردم

چه خبر ؟! طور  نیخوب که ا:  دمیبرگشت و من پرس يزیل

؟ هیچ منظورت

؟ نیهم هست و ژان پل چند وقته با تو

نیفقط هم. میکن یم یرو با هم بررس يراستش پرونده ا.  میستیما با هم ن: سرخ شد و گفت  يزیل

"جون خودت"

باور کن!  گمیم يجد

"یاما خر خودت.  یتو بگ یباشه هر چ ". را باال بردم  ابروانم

دمیکش یم رونیخودم از حلقومش بشب  کیباالخره ! قبول .  یسرتا پا خجالت. شد  یم يطور نیا يزیل یگاه

 فی، از سر کار برام تعر نمیخوب بگو بب:  دیدراز کرد و پرس يمجله ا ينشست ، دستش را به سو نیزم يرو يزیل

کن

دانستم از کجا شروع کنم ینم

"پارچه کابوس بود هیروز من ؟ روزم "

.تعجب زده سرش را باال کرد يزیل

؟ یراست

اریکابوس تمام ع هیبگم  برات يجور نیا خالصه
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شد ؟ برام بگو یچ

را عقب زدم میو موها دمیکش قیعم ینفس

.باشه

؟ موقع پرواز از اسکاتلند  ادیم ادتیمنو  شیپ يباشه سفر وحشتناك هفته . دانستم از کجا شروع کنم  یمرگم نم خبر

؟

...چقدر شاعرانهکانر هم به استقبالت اومد و . آره ، آره : بشاش شد و گفت  يزیل صورت

بشدت تکون  مایهواپ. بغل دستم نشسته بود  يمرد مایهواپ يدرسته ، قبل از اون تو: را صاف کردم و گفتم  میگلو

ادم هم  نیو ا میریم یما خونده س و همه مون م يهمه  يکردم فاتحه  الیراستش من خ. لبم را گاز گرفتم .  خوردیم

...و نمیب یکه اونو م هینفر نیاخر

دهانش گذاشت يدستش را رو يزیل

"ياوه خداجون ، تو که با اون همبستر نشد"

بود براش گفتم میزندگ يراز تو یهر چ. از همبستر شدن  بدتر

روح بود و گفت  یاو خشک و ب ي افهیاوه نه ، اما ق دیبگو ياز بابت همدرد اینفس زنان حرف بزند  يزیداشتم ل انتظار

؟ ییچه رازها: 

یدون ی؛ خودت که م گهید رازهام

دارم یمصنوع ينگاهم کرد که انگار گفته ام پا يطور يزیل

؟ يدار يتو راز و رمز مگه

دارند ییآدمها رازها يهمه . دارم  ییکه رازها البته

ندارم يراز چیمن ه! من ندارم : گفت  يبا دلخور يزیل
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يتو هم دار بله

؟ یچ مثل

در  دیکه کل يتو بود یبازم بگم ؟ مثال تو هرگز به بابات نگفت... مثال ... مثال . شمردن انگشتانم شروع کردم کردم به  با

يگاراژ رو گم کرد

انوسهیمربوط به عهد دق نکهیا اوه

...ازدواج بده شنهادیبه تو پ يبود دواریام ینگفت مونیهرگز به س...

...دیباشه ؛ شا. رنگ به رنگ شد ، من نبودم  يزیل

...و يشد یبغل دست ي هیکه عاشق همسا يتو بود ...

!شهیکه راز نم نیا: با چشم غره گفت  او

گمیدم خونه ش و به اش م رمیمن م ستیباشه پس اگه راز ن اوه

...يزیشده ؟ ل یحدس بزن چ!  کیما یه: باز خم کردم و داد زدم  يرا به سمت پنجره  سرم

"بس کن بابا ". هول شد  يزیل

...پاپ هم چند تا راز ادیبه احتمال ز. دارن  ییهمه رازها.  يدار ییهم رازها تو يدید حاال

خوب تو به  اریبس. بود  یکه مشکل چ ارمیسر در نم چیاما من ه...  یتو سنگ تموم گذاشت!  ارخوبیبس: گفت  يزیل

...مایهواپ يات تو یمرد بغل دست

"شده دایاون تو اداره پ يو حاال سر و کله "

؟ هی؟ اون ک یگیم ي؟ جد یچ: با چشمان از حدقه در اومده به من نگاه کرد و گفت  يزیل

 يکه برا هیاون همون آدم... اون . که داده بودم افتادم  یقول ادیاما به . بود اسم جک هارپر را ببرم  کینزد...  اون

شرکت اومده دیبازد
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رتبه س ؟ یماقامات عال از

، چه جورم اوه

در  زیاگه چند تا چ یکن یم الیخ.. خوب ...  يوا يا...  يوا يا. به فکر فرو رفت  يو چند لحظه ا کرد یاخم يزیل

...مورد تو بدونه

مثال راجع .. گفتم  اروی نیرو به ا یمن همه چ.  ستین زیآخه مساله چند تا چ يزیل: از خجالت سرخ شدم و گفتم  من

یتقلب يبه نمره 

؟ یگ یم ي؟ جد ینوشت یتقلب ينمره  تیاستخدام يتو در برگه : ت و گف دیخورد و پرس کهی يزیل

....گلدون آرتمس هم به اش گفتم يآب پرتقال پا ختنیبه ر راجع

..ریلباس ز یبه تنگ راجع

نمیرا بب يزیبهت زده ل ي افهیرا قطع کردم تا ق حرفم

؟ يدیاز حد رو شن شیاما تا به حال عبارت اطالعات ب: باالخره گفت  او

قبل از اون .  دیاز دهنم پر هویرو بگم  نایکدوم از ا چیآخه قصد نداشتم ه ". به خود گرفته ام  یحالت تدافع دانستمیم

 يمن بود ياگه تو هم جا يزیراستش ل.  میریم یما م يکرد همه  یم الیخورده بودم و خ نیودکا و شامپا وانیسه تا ل

 يهم که برا مایهواپ.  خوندنیدعا م يعده ا.  زدنیم غیهمه ج. بود یتامیچه ق یدون ینم.  يکرد یکار رو م نیهم

...خودش باال و

"يفاش کرد ستیرئ ياسرارت را برا يهمه  نیبنابرا"

! و بس  نیهم! بود  بهیغر هیاون از نظر من . نبود سمیرئ ارویکه  مایهواپ ياما اون موقع تو: گفتم  ادیبا فر. شدم  کالفه

نمیاره اونو ببقرار نبود دوب

را هضم کند میبتواند حرفها يزیبرقرار شد تا ل یسکوت
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جلوش سبز شد که  يرفت و دکتر یمهمون هیاون به . دختر خاله ام افتاد  يکه برا هیدرست مث اتفاق: گفت  باالخره

آورده بود ایدو ماه قبل بچه ش رو به دن

"اووه ". لپم چنگ زدم  به

 دهیکه دکتر همه جاش رو د نهیمنظورم ا. از اونجا فرار کنه  خواستیت زده شده بود که مانقدر خجال: گفت .  قایدق

دکتر رو شراب به دست مقابل  یبوده براش مهم نبوده اما وقت مارستانیب يتو یگفت وقت یالبته دختر خالم م. بود 

فرق داشته هیضق زدهیمسکن حرف م متیکه داشته راجع به ق دهیخودش د

که من  نهیاما تفاوت ا. من خبر داره  یخصوص یزندگ اتیجزئ نیحاال اون از کوچک تر. طوره  نیهم قایدق نمی؛ ا خوب

که من دونهیهستم اما اون م یو وانمود کنم کارمند خوب نمیمجبورم اونجا بش. تونم در برم  ینم

؟ یکار کن یچ يخوایحاال م خوب

اون قرار ندم ررسیکه خودمو در ت نهیتونم بکنم ا یکه م ياربه نظرم تنها ک. تو سرم کنم  یدونم چه خاک ینم

بمونه ؟ نجایا گهیتا چند وقته د خوادیم اون

تمام يهفته  هی. تا آخر هفته : گفتم  دانهیناام

مانکن را در  يو عده ا میهر دو ساکت شد يلحظه  يبرا. را روشن کردم  ونیزیرا برداشتم و تلو ونیزیتلو کنترل

میمارك گپ تماشا کرد نیلوار جش غیحال تبل

کنجکاو داشت يا افهیق يزیل. که تمام شد من سرم را باال کردم  غیتبل

شده ؟ ی؟ چ هیچ يزیل:  گفتم

درسته ؟.  يرو از من پنهان نکرد يراز چیتو ه... إما : را صاف کرد و گفت  شیگلو او

از تو ؟.. خوردم  کهی یکم

که در آن ما دو نفر همجنس گرا شده  يزیخواب وحشتناك راجع به خودم و لآن . در نظرم مجسم شد زهایچ یلیخ
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که پانزده  یاند ؛ موقع یعیو طب ستندین یو قسم خوردم انها هورمون دمیخر جیکه از سوپر مارکت هو ی؛ زمان میبود

تور کردم رااپلتن  يو او به فرانسه رفت و من دوست پسرش گر میساله بود

اصال و ابدا: و گفتم  دمیآب نوش يجرعه ا يفور

؟ يرو از من پنهان نکرد يچطور ؟ تو راز تو

دلم ... من فقط . بود  یلحنش تصنع. ندارم از تو پنهان کنم  يزیمن چ. البته که نه . نه . سرخ شد  يزیل يها گونه

...بدونم خوادیم

کرد  یم یسع. ورق زدن آن شد  دراز کرد و مشغول ونیزیتلو يبرنامه ها يکتاب راهنما يدستش را به سو او

نگاهش را از من پنهان کند

عالقه س ي؛ فقط از رو هیچ یدون یم

طور نیمنم هم. اعتنا نشان دهم  یکردم خودم را ب یباال انداختم و سع يمن شانه ا. خوب  آره

بدانم که خواستیدلم م یلیخ. داشت  يراز يزیل!  اوه

کرد  یم الیاو خ. پرونده بود  ید که جان خودش با آن مردك مشغول بررسبو نیرازش ا کی. داشت  يکه راز البته

قدر هالو بودم ؟ نیمن ا یعنی. آورده است  رهیخر گ

هشتم فصل

:هدف در ذهنم بود کی قایروز بعد که به سر کار رفتم دق صبح

"از جک هارپر يدور"

و  گرید يبخشها ریآن روز او درگ. بود  عیوس یتمانبا ساخ میعظ اریبس یشرکت پنتر شرکت. هم بود  یکار آسان که

گذارند یمشابه آن م ای ازدهمی يروز را در طبقه  شتریبود و ب ياحتماال سرگرم جلسات متعدد
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اراده به داخل سرك  یآهسته شد و متوجه شدم که ب میشدم قدم ها دكینز يا شهیبه در بزرگ ش یحال وقت نیا با

نه ای نمیب یو برها م او را آن دور ایکه آ دمیکش

يدار يگم کرده ا نکهیإما حالت خوبه ؟ مثل ا:  دیباز کرد و پرس می، نگهبان شرکت در را برا وید

خوبه  یلینه حالم خ: زدم و گفتم  الیاز سر آرامش خ يلبخند دیچرخ یور و اونور م نیچشمانم در سرسرا ا کهیحال در

متشکرم! 

کف سنگ  ياز سرسرا عیرا عقب زدم سر میموها. بود  امدهیهنوز ن ادیبه احتمال ز خوب ، یلیاز او نبود خ يخبر چیه

رد شدم و به سمت پله ها رفتم يمرمر

دمیشن ییکه صدا شدمیم کیاول نزد يطبقه  به

"؟ يفرصت دار قهیدق هیجک ، "

"البته"

...خبر مرگش از کجا. خودش بود  يصدا

 نگدونیلیکه مشغول حرف زدن با گراهام ه دمیپلکان د يدم و او را در پاگرد باالو مبهوت به دور و بر نگاه کر مات

بود

دید یکرد مرا م یم نییاگر او سرش را پا. شانس  یبخشک

و جلسه نداشت ؟ یبود ؟ خبر مرگش مگر کار و بار و زندگ ستادهیچراغ برق همانجا ا ریاو مثل ت چرا

سنگ مرمر صدا کند با  يکفشم رو يپاشنه  نکهیآهسته بدون ا یلیخ. فتم ر یم گرید یاز راه ستیبا یهر حال م به

نوك

آمدم نییپا از پله ها پا ي پنجه

در عوض با آسانسور . خوب شد . به سرسرا رفتم  عیسر. راحت شد  المینگاه او دور شدم خ رسیاز ت نکهیمحض ا به

http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


سوفی کینزال -رازم را نگهدار  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١١٤

بودم که  يسنگ مرمر میعظ يبرداشتم و در وسط سرسرا با اعتماد به نفس کامل قدم. نبود  يمساله ا.رفتم  یباال م

منجمد شدم میسرجا

"درسته"

شده بودم ؟ یاالتیمن خ دیشا ایشود  یتر م کینزد شیکه صدا دیرس یبه نظر م. او بود  يهم صدا باز

....به اش قیدق ینگاه هیبذار  ....

رفت ؟ یاو کجا بود ؟ به کدام سمت م. شدم  جهیسرگ دچار

...فکر دیواقعا با...

شدن وجود نداشت میقا يبرا ییجا. آمد  یم نییداشت از پله ها پا. کند  لشیذل خدا

 ییبا گامها. از ساختمان خارج شدم  عیآن را فشار دادم و سر دمیدو يا شهیفکر با عجله به سمت در ش يلحظه ا بدون

ستادمیاو بعد  دمیرا دو يچند صد متر. رفتم  نییاز پله ها پا عیسر

نفس نفس افتاده بودم به

.عالف شوم ابانیخ يتوانستم تو یتمام روز را که نم. کردم  یبر سرم م یآخه من چه خاک! نشد کار  نکهیا

...دیبا. وجود داشته باشه  یراه دیبا. ، فکر کن  اهللای

بود یصد در صد عمل.  دیبه ذهنم رس ي؛ فکر بکر بله

کامال خودم را مشغول روزنامه . بعد دوباره دم در ساختمان پنتر بودم  قهیسه دق. دم ز یبه دکه روزنامه فروش يسر

.  ندیتوانست صورت مرا بب یهم نم یو کس نمیتوانستم دور و بر خودم را بب ینم گریصورت د نیبه ا. خواندن کردم 

!بود یعل يپنهان ساز ینوع نیا

در  یوقت. سرم را باال کنم  نکهیاز پله ها باال رفتم بدون ا. سرسرا شدم شانه ام در را هل دادم ، بازش کردم و وارد  با

 شتریب ستیبا یم. کردم  تیروزنامه احساس امن يداشتم با فرو کردن سرم تو یقدم بر م یابیراهرو بخش بازار
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ای ینامرئ يگار به نحوان. بخش بود  نانیاطم یواقعا احساس.  اوردیر بینتواند مرا گ یکردم تا کس یکار را م نیمواقع ا

....

"خوامیاوه معذرت م"

دیمال یاش را م یشانیکه به من زل زده بود و پ دمیپل را د. آوردم  نییروزنامه را پا. اه . خورد  یام به کس تنه

؟ یکن یچه م نجایخبر مرگت ا!  اما

..واقعا متاسفم... نامه ...داشتم روز... من .. من

بخش  يجلسه  يو قهوه رو برا يچا بیهر چه زودتر ترت خواستمی؟ م يبود يتا حاال کدوم گور.  ، بابا ، ولم کن باشه

راس ساعت ده. يبد

.و مبهوت شدم مات

و قهوه ؟ يچا کدوم

از  شتریب شدیم دایهم پ یکس ياگر سر و کله  قتیدر حق. شد  یو قهوه داده نم يدر جلسات بخش اصال چا معموال

دپنج ، شش نفر نبودن

.میدار تیسکویو قهوه و ب يچا امروز

فهم شد ؟ ریش

بله ؛ بله ؛ البته. طور خودکار جواب دادم  به

شودیکه نم يجور نیا دمیفکرش را که کردم د. مکث کردم  کهوی

"بود ایگلور فیو قهوه جزو وظا يکه سرو چا نهی؟ مظورم ا ياریب نیجانش هی ایگلور يبرا يخوایپل چه موقع م"

برقرارشد سکوت

میدر مرحله استخدام هست: پل گفت  باالخره
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 ینیدو زن از کارگز. در آسانسور به گوشم خورده بود  یبه طور اتفاق شیافتادم که چند هقته پ ییگفتگو ادیبه  ناگهان

زدندیحرف م زهایجور چ نیراجع به کاهش بودجه و ا

"درسته ؟.  یبخش استخدام کن یدربرنامه هست که منش"

 ینم ایگلور يرا به جا یبرپا بود اگر آنها کس ییکردم خودم را شاد و شنگول نشان دهم اما در درونم غوغا یعس

دوش من بود يها رو یآوردند تمام خر حمال

احتماال: کرد  یبعد مکث. البته : گفت  پل

؟ احتماال

شلوغه یلیسرم خ.  ادیره جک هارپر به جلسه ببگو و مگو با تو رو ندارم ؛ قرا ياما فعال حوصله : کالفه شد و گفت  پل

؟؟؟ یچ

دلهره شدم سراپا

زود باش ، بجنب.  ادیهارپر به جلسه م جک

"؟ امیمنم مجبورم به جلسه ب " دیپر رونیاز دهانم ب کهوی

؟ یچ

...بدونم من مجبورم به خواستمیم

افتخار ماست که در اتاق پشت  ي هیما یسرو کنو قهوه  يچا یتله پات قیاز طر یاما اگه بتون: به مسخره گفت  پل

تو  ینا سالمت. به اتاق کنفراس برو  يخبر مرگت ما تحت گنده ت رو تکون بده و فور یتون یاگرم نم.  ینیبنش زتیم

...مقام هم يارتقا يخوایم

سرش را تکان داد و دور شد او

نمیلحظه بنش هینتونستم  یتح! آوردم  ياریمن که چطور از اول صبح بدب اهیبه بخت س لعنت
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*****

باال را  يطبقه  يدکمه .  دمیراهرو دو يپرت کردم و با عجله به سمت اسانسور در انتها زیم يو ژاکتم را رو فیک

بعد در باز شد يفشار دادم و لحظه ا

"نه ، نه"

"وحشتناك بود یکابوس نیا"

و تلفن همراه در دستش يقهوه ا ریکهنه و پلوور کشم نیوار جهارپر تک و تنها داخل آسانسور بود ، با همان شل جک

طرف کج کرد  کیگذاشت و سرش را به  بیجک هارپر تلفن همراهش را در ج. قدم به عقب برداشتم  کی اریاخت یب

و چشمانش گود افتاده بود دیرسیبه نظر م شانیپر. و شگفت زده نگاهم کرد 

"؟ یسوار آسانسور بش يخوایم"

" .... ".

! ...هاهاها. دکمه را فشار دادم  حیتفر ينه ، برا میتوانستم بگو ینم. کفرم در آمده بود  یحساب

منقبض وارد آسانسور شدم ییبله و پاها: گفتم  باالخره

خوردیم چیدلم پ یاز شدت فشار عصب. بسته شد و اسانسور در سکوت به سمت باال رفت  در

اوسرش را باال کرد... هارپر  يآقا. ... کردم  شروع

ادینم شیپ يزیچ نیچن گهید... کنم  یعذرخواه...  روزیبابت د خواستمیم

....به هر حال.  يبه استارباکز بر ستیالزم ن.  نیدار دنیقابل نوش ياز حاال به بعد قهوه : هارپر گفت  جک

 میگلو. کردم  يکار نیبود که چن يارب نیآخر نیا دمیم نانیو به شما اطم "واقعا متاسفم  دونمیم ". داغ شد  صورتم

را صاف کردم

با جون دل ، هر روز ، . شرکت خدمت کنم  نیبه ا شتریکه هر چه ب نهیا میآروز تیو نها. به شرکت پنتر وفادارم  من
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ندهیحاال و در آ

نیآم:  میمانده بود که بگو فقط

واقعا ؟ چقدر خوب. سرش را تکان داد  دیرس یبه نظر م يکه جد جک

؟ يرو نگه دار يراز هی یتون یاما م: فکر کرد  يلحظه ا يبرا او

هست ؟ یبله ، چ: .. گفتم  یدلواپس با

کردم یم يباز یمن هاک شیوقت پ یلیخ: به جلو خم شد و نجواکنان گفت  جک

؟؟ یچ. و مبهوت شدم  مات

.  میداشت يخودمون رمز نیما ب.  میرفت یم رونیکردم و با هم ب یداشتم که با اون معاشرت م یشغلم دوست نیاول در

ارهیرو ب " وپولدیل " يگفت که پرونده  یم یکیاز ما به اون  یکی

بود ؟ یچ وپولدیل ي پرونده

میبش میج زمونیبود که از پشت م يوجود نداشت فقط بهانه ا يپرونده ا نیاصال چن: زد و گفت  يپوزخند او

"اوه ، اوه ، درسته"

.بهتر شد یدم که حالم کماحساس کر ناگهان

سرش شلوغ بوده که فرصت  يکردم او به قدر یم الی؟ من را بگو که خ رفتیکار در م ریهارپر هم از ز جک

سرخاراندن هم نداشته است

امدیداخل ن ی، در باز شد و کس ستادیسوم ا يدر طبقه  آسانسور

با هم جور  یلیهمکارات خ يقرار معلوم دار و دسته از : جک گفت .اسانسور شروه به باال رفتن کرد  نکهیمحض ا به

صورت هستن ؟ نیبه ا شهیاونا هم. دوستانه و کوشا  یمیت. هستن 

..و دیو مف کپارچهی یمیدر ت میبر یبا هم لذت م ياز همکار! البته : گفتم  يفور

http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


سوفی کینزال -رازم را نگهدار  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١١٩

ادچشمم به چشم او افت یپر طمطراق بگردم که ناگهان اشتباه يکردم دنبال کلمه ا یسع

نه ؟. گفتم  یمن چرت و پرت م دانستیم او

حرفها چه بود ؟ نی؛ منظورش از ا ایخدا اوه

 یبا هم رفتار نم ينجوریدر واقع ما اصال ا.  نیرو بدون یهمه چ نیخوایخوب م اریبس ". دادم  هیآسانسور تک وارید به

رو ندارن و  گهیهمد دنیو آرتمس چشم د کین..  گهیم راهیو بد و ب زنهیشش بار سر من داد م -پنج  يپل روز.  میکن

میکرد یم يباز لمیما ف يهمه .  میبحث کن اتیراجع به ادب میکه بخوا میستین ییمعموال ما از او ادما

بد .  دیرس یبه نظر م یواقع ریغ یلیهم خ تیریبخش مد طیمح.  يکرد جیتو منو گ: دهانش را چرخاند و گفت  او

من اصال خبر نداشتم . شرکت پنتر کردن  يه دو تا از کارمندا شروع به شعر خوندن براشد ک دیمن موقع تشد یگمان

شرکت وجود داره يبرا يشعر نیچن

شعره خوب بود میبگذر. منم خبر نداشتم : زده گفتم  تعجب

"؟ هینظر تو چ ". زد  يدر آورد و پوزخند یبه حالت مسخره شکلک او

کردم مثل دو  یاحساس م يبه نحو قتیدر حق. ناراحت کننده نبود  میما برا نیجو موجود ب گرید. بود  بیعج یلیخ

میهست یمیدوست قد

؟ ی؟ چشم به راه هیشرکت چ یخونوادگ کین کینظرت راجع به پ: گفت  او

"دنهیدندون کش نیع قایدق"

.احساس رو داشتم نیمنم هم: زده گفت  رتیرا تکان داد و ح سرش

 يالبال یسپس دست...  يجوابم رو بد یستیمجبور ن خوادیاگه دلت نم "کنن ؟  یفکر م یمردم راجع به من چ"

دیکش شیموها

هیزیمعتقدن دوستتون آدم نفرت انگ يعده ا... هر چند .  ادیهمه از شما خوششون م! نه : فکر کردم و گفتم  يا لحظه
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.سر داد خنده را يبه من زل زد و بعد به عقب رفت و قهقه  يلحظه ا يبرا جک

وجه آدم  چیبه ه. منه  يدوستا نیتر یمیو صم نیتر یمیاز قد یکی؟ سون ؟ تو رو خاطر جمع کنم که سون  یک

...قتیدر حق.  ستین يمنزجرکننده ا

در .  میاز هم فاصله گرفت یکم يبا خونسرد ییدر آسانسور حرفش را قطع کرد و دو تا نگیریج يصدا نکهیمحض ا به

شدم خکوبیو من در جا مآسانسور باز شد 

"بود ستادهیکانر آن طرف ا"

را به او داده اند ایصورتش بشاش شد که انگار دن يچشمش به جک هارپر افتاد به قدر یوقت

زیسالم ، عز: گفتم  یعیطب یلحن با

زد ، سالم یاو از شوق و ذوق برق م چشمان

تو ایجا فراوونه ، ب: گفت  یخودمان یلیخ جک

تر شد کیبه من نزد یدرنگ کرد و سپس چند قدم يلحظه ا او

بود تیوضع نیبودن ا بیو غر بیعج لیبه دل شتریکردم بدنم مور مور شده که ب احساس

؟ ير یکدوم طبقه م: گفت  جک

، لطفا نهم

. خورد  آشنا بود به مشامم میبرا مایاو که از هواپ يادوکلن خوشبو میمال يبو. نهم را فشار داد  يطبقه  يدکمه  جک

جرات تکان خوردن و سر باال کردن نداشتم

 یخودم رو معرف عیسر یلیخ نیدیهارپر اجازه م يآقا: جک هارپر دراز کرد و گفت  يمشتاقانه دستش را به سو کانر

کنم ؟

؟ نیکن دنیقراره اواخر امروز از بخش ما د نکهیمثل ا.  قاتیهستم از بخش تحق نیکانر مارت من
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هیاتیح يامر قاتیمثل شرکت ما تحق یشرکت يبرا. خوشوقتم  نتدیاز د: گفت  جک

مربوط به  قاتیتحق نیگشتم تا راجع به آخر یم یمن به دنبال فرصت قتیحق با شماست در حق: زده گفت  جانیه کانر

به  یورزش يلباسها يدر مورد ضخامت پارچه  يمشتر ي قهیسل ي نهیما در زم. پنتر با شما صحبت کنم  یلباس ورزش

نیکن یم رتیکه شما واقعا ح میدیرس يقابل مالحظه ا جینتا

هستم يزیچ نیمنتظر چن. طوره  نیحتما هم: گفت  جک

به من زد جانیپر ه يلبخند کانر

"؟ نیآشنا شد یابیاز بخش بازار نیشما قبال با اما کرگ"

بله ؛ آشنا شدم: اعتنا گفت  یب یبا لحن جک

دش يدر سکوت سپر ي قهیدق چند

زودتر برم به کارهام برسم: به ساعتش کرد و گفت  یکانرنگاه

به ساعت او انداخت یاجمال يمن جک هم نظر يکمال دلهره  در

ای، خدا اوه

...بیبد تر ک ینارنج تالیجیساعت د هیقشنگ به اش دادم اما اون  یساعت بند چرم هی سمسیکر يبرا ...

دیدیبار اول بود که او را م يرابه کانر زل زد انگار ب يدفعه جک طور کی

"؟ یهست یتو ک!  نمیلحظه صبر کن بب هی"

، نه اوه

...، نه ، اوه ، نه ، اوه نه اوه

نیکانر مارت. من کانر هستم : مات و مبهوت گفت  کانر

....کانر ، البته و شما دو تا: و گفت  دیبه سرش کوب یمشت جک
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"نیوقعاشق و معش "کرد  يبه من اشاره ا او

.دیرس یمعذب به نظر م کانر

 یخصوص یبه هر حال در زندگ. داره  يکار يما در شرکت صرفا جنبه  يکه رابطه  دمیم نانیمن به شما اطم:  گفت

میدار یشخص يبله من و اما رابطه ... من و اما 

یچه عال: دلگرم کننده گفت  یبا لحن جک

!میراستش قراره من و اما با هم همخونه بش: فت از حرف او قوت قلب گرفت و مغرورانه گ کانر

"طور نیکه ا"

کرد یهاج و واج به من نگاه جک

"نیرو گرفت میتصم نیا یخب ک"

در فرودگاه شیدو روز پ یکی نیهم: گفت  کانر

در فرودگاه چه جالب: کوتاه گفت  یهارپر بعد از سکوت جک

 یآسانسور مرده شور برده زودتر باال نم نیچرا ا. زل زده بودم  نیمستاصل به زم. توانستم به جک نگاه کنم  ینم

رفت ؟

رسه  یبه نظر م.  نیکن یم فیک یخوب ، مطمئنم که شما دو تا در کنار هم حساب اریبس: هارپر به کانر گفت  جک

نیبا هم جور یلیخ

...میمثال هر دو عاشق جاز هست. طوره  نیهم: گفت  يفور کانر

که دو نفر عاشق جاز باشن ستین نیبهتر از ا ایدر دن يزیچ چیاز نظر من ه یدون یطوره ؟ م نیا اواقع: گفت  جک

"شده بود زیصبرم لبر يکاسه . گذاشت  یاو داشت سر به سرم م"

؟ یراست: ذوق زده گفت  کانر
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صد در صد. سرش را تکان داد  جک

"آلن يوود يها لمیف... جاز "

درسته اما ؟.  میآلن هم هست يوود يها لمیما دو تا عاشق ف:  با ذوق و شوق گفت کانر

آره: گرفته گفتم  ییبا صدا من

...که یتا حاال شده تو متوجه بش نمیکانر برام بگو بب: محرمانه گفت  یکرد و با حالت کیسرش را به کانر نزد جک

کار  یمرده چ لیذل نیاز دست ا ایخدا.  رمیو مفر نیو به زم شمیآب م نجایرو ببره هم ری، اگه اسم لباس ز ایخدا يوا

کنم ؟

...که نهیکنه ؟ تصورم بر ا یحضور اما حواست رو پرت م...

آقا همون طور که قبال هم گفتم من : معذب گفت  ینزد ، کانر با حالت يدوستانه به کانر زد ، اما او لبخند يلبخند جک

کانر سرخ شده بود ... وقت شرکت رو صرف  دهیبه ذهنمون هم نرسهرگز  میدار يکار يصرفا رابطه  نجایو اما در ا

...که ستین نیمنظورم ا یعنی....  نهیمنظورم ا... 

شنوم یحرف رو م نیخوشحالم ا: گفت  جک

؟ دیکش یقدر جانماز آب م نیا یستیچرا کانر با ایخدا

....توانستم فرار یباالخره م. خدا رو شکر . صدا کرد و احساس آرامش به من دست داد  یتلق آسانسور

.کانر تو لطفا جلو برو و راه رو به من نشو بده.  میریجا م هیما  يهمه  نکهیمث ا: هارپرگفت  جک

 یابیبخش بازار ياعضا يبرا یوقت. به خرج داده بودم  يادیز يصبر و حوصله . توانستم تحمل کنم  ینم نیاز ا شیب

 یبا آنها گپ م یزدم و حت یام را حفظ کرده بودم لبخند م یی، آرامش و خوشرواز لحاظ ظاهر  ختمیر یو قهوه م يچا

 یچشم جک هارپر حساب يکانر جلو دنیش خود اقرار کنم که دیپ خواستیبر پا بود دلم نم ییزدم اما در درونم غوغا

مرا از پا انداخت بود
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کانر . نداشتم یشک چیبابت ه نیاز ا. نبود  یصمنظور خا يگفته بودم از رو مایعاشق کانر بودم هر آنچه در هواپ من

چانه اش  يرو يهم چال معرکه ا دنیموقع خند. داشت  یآب یبراق و چشمان يموها. و برومند بود  افهیخوش ق يمرد

افتاد یم

بود تازه  ختهیهمه جا ر شیموها. داشته باشد  دنیتراش شیر يوقت حال و حوصله  چیجک هارپر ه دیرس ینظر نم به

 یخودش جذب م يآهنربا آدم را به سو نیاوردم چگونه بود که ع یاش هم سوراخ شده بود اما سر در نم نیوار جشل

تواستم از جک هارپر چشم  یو قهوه بود اما نم يحاال آنجا نشسته بودم و ششدانگ حواسم متوجه بساط چا. کرد 

بردارم

حتما ... و  میتکان دهنده با هم بود تین در آن موقعصرفا چو.  ماستیهواپ لشیکردم دل یبه خودم گوشزد م مرتب

نداشت يگرید لیبود وگرنه دل لیدل نیبه ا

 يجا دیو شا دیپنتر اون طور که با فریو.  میدار ازین يشتریب یما به افراد متفکر جانب: مشغول حرف زدن بود  پل

.مردم باز نکرده نیخودشو ب

؟ يکردرو آماده  یقاتیآمار تحق نیتو آخر کانر

معلوم بود کانر هم دچار اضطراب شده است چون مرتب با . او دچار دلهره شدم  ياز جا بلندشد و من به جا کانر

رفت یور م راهنشیپ نیآست

از هزار  یآمار و بررس نیمتاسفانه آخر. بله ، پل : را صاف کرد و گفت  شیگلو. تخته رسم خود را برداشت  او

پا در هوا موندهپنتر  فرینوجوون در مورد و

ما به آن چشم  يهمه . پشت سر او ظاهر شد  يصفحه  يرو يکنترل از راه دور را فشار داد و نمودار يدکمه  او

 شتریب دیبا فریو نیداشتن ا دهیهفتاد و چهار درصد از نوجوانان ده تا چهارده ساله عق: کانر صادقانه گفت .  میدوخت

که  یتردتر باشه در حال دیبا فریداشتن و دهیساله عق جدهانان پانزده تا هباشه ، شصت و هفت درصد نوجو یدنیجو
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کمتر باشه دیبا فریو يدرصد اظهار نظر کردن ترد ستیب

ترد ؟/  یدنیجو: که نوشته است  دمیآرتمس انداختم و د ادداشتیبه دفتر  ینگاه من

.صفحه ظاهر شد يرو گرید يرا فشار داد و نمودار گرید يدکمه ا کانر

و  یبه هر حال س.  زهیاز حد تند و ت شیب فریداشتن طعم و دهیو شش درصد از نوجوانان ده تا چهارده ساله عق چهل

...کهیدرحال ستیانقدرها هم تند ن فریسه درصد از نوجوانان پانزده تا هجده ساله معتقد بودن طعم و

به هر حال چرا ... جالب تر  یتوانست کم یاما او نم... تم خود کانر است و او را دوست داش نیدانستم ا ی، م ای، خدا اوه

کرد که به درد  یاشاره م یکرد و به نوجوانان یخورد سر هم م ینم يزهرمار چیهمه آمار و ارقام که به درد ه نیاو ا

فرم پر کرده بودند یشان دروغ همه يبه احتمال قو. خوردند  یجرز هم نم يال

از خجالت سرخ شدم واحساس  يمن فور. او ابروانش را باال برد . تا متوجه نظر او شوم  به جک هارپر انداختم ینگاه

به ام دست داد ییوفا یب

تر  میضخ شیشکالت ي هیاما ال يکم کالر فریو دادنیم حینود درصد از نوجوانان دختر ترج: کرد  يریگ جهینت کانر

باال انداخت يشانه ا هودهیسپس ب. باشه 

خوانیم یاونا شعور ندارن که بفهمن چ: نفر گفت  کی

 ییقایافر. پوست  اهیس يهاییکایامر. پوست ها  دیاز جمله سف میمختلف نوجوانان آمار گرفت يما از قشرها:  کانرگفت

بود نیو نظر اونا ا ییایاس. 

نوجوانان: رفت و گفت  يچشم غره ا آرتمس

بده حیتوض يدینظر محصول تولکانر به طور مختصر در مورد قشر مد : با اخم گفت  پل

 یمجله و فکاه.  خورنیقشر مد نظر ما ، ده تا هجده ساله ها هستن که چهار بار در هفته پنتر کوال م: ادامه داد  کانر

ادامه بدم ؟. کانر سرش را باال کرد ...  دنیم حیرن و با حال بودن رو به ثروت ترج یاما سراغ کتاب نم.  خوننیم
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خورن ؟ یهم م الیسر ایصبحانه نان برشته  ينوجوانان برا نیا: گفت  يجد یلینفر خ کی

...قیمورد هم تحق نیتونم در ا یم...  ستمیمن مطمئن ن... من : صفحات را ورق زد و گفت  کانر

نداره ؟ يمورد نظر نیدر ا یکس. از چه قراره  هیقض میدیفهم. خوب  اریبس: گفت  پل

 یم: زدم و گفتم  ایباالخره دل به در. دل و جرات به خرج دهم و حرف دلم را بزنم  کردم یم یمدت من سع نیا تمام

دوست داره یلیپنتر رو خ فری؟ پدربزرگم و هیچ نیدون

احساس کردم صورتم داغ شد. تا به من نگاه کنند  دندیها چرخ یصندل يرو همه

ما داره يبه جلسه  یحرف تو چه ربط: با اخم گفت  پل

...و آناناس رو دوست نداره ایپاپا دیاون واقعا طعم جد... که  نهیاصل مطلب ا: قورت دادم و گفتم  دهانم را آب

ما قرار نداره یابیارز یسن يبگم که پدربزرگ تو در رده  دیإما با کمال احترام با: ارباب منشانه گفت  یبا لحن کانر

روع کرده باشهش یخوردن اونو از نوجوان نکهیمگر ا: به طعنه گفت  آرتمس

کنم یرا مرتب م يچا يها سهیخجالت سرخ شدم ، احساس حماقت کردم و وانمودکردم ک از

دار کرده بود حهیحرف کانر احساساتم را جر راستش

باشد اما  اریتمام ع يخواهد حرفه ا یاو سر کار است دلش م یدانستم وقت یزد ؟ م یم یحرف نیچن ستیبا یاو م چرا

در همه جا مدافع او بودم شهیکرد من که هم یصورت با من رفتار م نیه اب ستیبا ینم گرید

 نیاز قرار معلوم ا.  میپنتر انقدرها طرفدار نداره بهتره اونو از دور خارج کن فریکه اگر و نهینظر من ا: گفت  آرتمس

...محصول باعث بروز مشکل

آن وقت پدربزرگ موقع ! پنتر را از رده خارج کنند  فریو تواستند ینم یراحت نیآنها به ا. به او نگاه کردم  مضطربانه

برد ؟ یبا خودش چه م نگیبول يباز

،  يو اقتصاد یعمل ي، اونم از جنبه  ينواور میبه منظور به حداکثر رسوندن مفاه: به جلو خم شد و گفت  آرتمس
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...میتمرکز کن مونیراهبرد تیقابل يقدرمسلم الزمه ما رو

خوامیمعذرت م: را بلند کرد و گفت  دستش کیهارپر  جک

همه به او نگاه کردند. حرف بزند  خواستیبار بود که م نیاول نیا

؟ دییهارپر بفرما يآقا: گفت  یاز خود راض یبا حالت آرتمس

ارمیسر در نم چیتو ه يمن ازحرفها: گفت  او

نداشتم یمنظور خاص چیالبته ه. همراه با خنده کردم  يمن سرفه ا. درجلسه مات و مبهوت شدند  حاضران

رو که  ییکنم حرفا یدور بودم خواهش م يتجار ياز عرصه  یمن مدت نیدون یهمون طور که م: اضافه کرد  جک

استاندارد تکرار کن یسیبا انگل گهیبار د هی يزد

...  یرتیبص ياز جنبه  يراهبرد دگاهیگفتم د یاوه ، من داشتم م: گفت . شده است  طیاحساس کرد خ آرتمس

جک هارپر حرفش را قطع کرد ي افهیق دنیآرتمس با د

"يراهبرد يتکرار کن ، بدون استفاده از کلمه  گهیبار د هیحرفت را "

...  میدیکه انجام م يهر کار...  يرو دیما با... گفتم که  یاوه ، داشتم م: و گفت  دینوك دماغش را مال آرتمس

...تمرکز

"لطفا ادامه بده دمیحرفت رو فهم. شد  يزیچ هیآهان حاال "

دادم لشیتحو نینمک يلبخند اریاخت یبه من انداخت و من هم ب یاجمال يجک نظر زدیطور که آرتمس حرف م همان

.

****

تا فنجانها را جمع کنم زرفتمیمن به سمت م. رفتند  رونیاز جلسه افراد گفتگو کنان از اتاق ب بعد

 یکپ هی نیباش لیاگه ما. شما خوشوقت شدم  داریهارپر از د يآقا: گفت  یکه م دمیکانر را شن يمشتاقانه  يصدا
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...ازحرفامو

.اصل مطلب رو گرفتم شیکار باشه به نظرم کم و ب نیبه ا یاجیکنم احت یگمان نم: گفت  يجد یبا لحن جک

 ينبوه فنجان ها مشغول جمع آوربعد از جمع کردن ا. کرد  یتالش م يادیکه ز دیرس ی، کانر شعورش نم ای، خدا اوه

شدم تیسکویب يباز شده  يکاغذها

...ستین ادمی قایبزنم اما دق يسر یطراح يویفراره به استود: گفت  جک

یرو بعدا جمع کن زهایچ ي هیبق یتون یم. کن  ییراهنما یطراح يویاما لطفا جک رو به استود: گفت  عیسر پل

شدم خکوبیرا در دست گرفته بودم سر جا م یتقالکرمدار پر تیسکویکه کاغذ ب یحال در

منو تو هچل ننداز نیاز ا شتریکنم ب یم خواهش

!طرف لطفا نیاز ا.... افتخاره  ي هیما. البته : بود بر اعصابم مسلط شدم و گفتم  یبا هر بدبخت باالخره

 کهیدرحال.  میراهرو رفت يبه سمت انتهاآمدم و  رونیجک هارپر از جلسه ب يهر چه تمام تر شانه به شانه  یناراحت با

کردند به ما زل نزنند یم یکارمندان سع

کارمندان . شوند  یم یاو مثل آدم اهن دنیخبر داشتم که همه به محض د.  شودیکردم صورتم مورمور م یم احساس

 ": که گفت  دمینرا ش يفرد يآهسته  يزدند و من دست کم صدا یسقلمه م گریکدیدفاتر مجاور با شوق و ذوق به 

"ادیداره م

منوال بود ؟ نیرفت اوضاع بد یبدانم او به هر جا م خواستیم دلم

دیگز یاعتنا بود که ککش هم نم یخونسرد و ب يبه قدر او

یبا کان همخونه بش يخوایتو م! طور  نیخوب ، که ا: هارپر گفت  جک

کانر ، بله ، درسته:  گفتم

؟ یمشتاق یلیخ
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، بله بله

کردم ینگاهش را حس م ینیسنگ. من دکمه را فشار دادم .  میدیسانسور رسآ به

؟ یچ: به او رو کردم و گفتم . به خود گرفتم  یتدافع حالت

زدم ؟؟ یمن حرف: گفت  او

باال بردم و  ییجو زهی؟ چانه ام را به حالت ست دانستیمورد چه م نیاو در ا.  زندیکردم به من زخم زبان م احساس

نیاما کامال در اشتباه نیهست يدونم تو چه فکر یم: گفتم 

در اشتباهم ؟ من

حرفا زدم  یلیو من خ...  يو اجبار يعاد ریغ طیگفتگو در شرا نیکه ا نیاما بدون... چرت و  مایدونم در هواپ یم نیبب

! ....يکه اصال منظور

ادیدز خوشت نم_هگن یشکالت یپس تو از بستن. طور  نیخوب ، که ا: متفکرانه گفت  جک

"مرد جان به لب شده بودم نیاز دست ا"

...رو ییزهایچ البته

دونستم  یجک نم: که پشت در آسانسور بود گفت  رلیس. آسانسور سر هر دو نفرمان بشدت تکان خورد  نگیجر با

گشتم یدنبالت م!  یینجایا

بدهاون لطف کرد که راه رو به من نشون . زدم  یبا اما گپ م: گفت  جک

به من انداخت زیآم ریتحق ینگاه رلیس

منتظرت هستن ویاستود ياونا تو. خوب  اری، بس آهان

.از حرف زدن با تو لذت بردم. اما فعال خداحافظ : رو به من کرد .  میر یخوب االن م اریبس: گفت  جک
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نهم فصل

مغازه  شخوانیپ يشده بودم که رو نیربلو یبرف يبودم مثل کره ها شانیپر اریآمدم ، بس رونیکه از شرکت ب عصر

. و روشده بود  ریام ز یحاال زندگ یول. کردم یرا دنبال م يدغدغه ا یب یقبل از آمدن جک هارپر زندگ. گذارند یها م

بکنم دیکه چه با دیرس ینم ییفکرم به جا

رفت یم قلبم فرو يبود که تو يمانند خنجر دمیشن یرا م شیصدا ایافتاد  یچشمانم به او م هر

احمقانه. احمقانه بود  اریبس

قرار بود با او همخانه شوم آن . مرا دوست داشت و من هم دوستش داشتم . من بود  ي ندهیاو آ. نامزد من بود  کانر

داشت يکرکره ا يکه کف پارکت پنجره ا یهم در آپارتمان

 يود تازه از دادگاه امده است دو زانو روکه معلوم ب دشیو بلوز سف کیبا کت و دامن ش يزیوارد خانه شدم ل یوقت

بودم به تن کند دهیرا که در عمرم د يریلباس ج نیکرد تا تنگ تر یکمک م ماینشسته بود و به جم نیزم

.گذاشتم نیرا زم فمیک

!یعیبد ي، چه منظره  اوه

رو باال  پیبود ز یکندن خوب با هر جان. بلند شد  نیزم يسپس از رو.باالخره موفق شدم : نفس زنان گفت  يزیل

؟ ینفس بکش یتون یحاال م نمیبگو بب.  دمیکش

میانداخت گریکدیبه  یاجمال ينظر يزیمن و ل. توانست جم بخورد یذره هم نم کیدر ان لباس  مایجم

؟ ینفس بکش یتون یم مایجم:  دیپرس مایبا دلهره از جم يزیل

 فیک يشق و رق و لق لق زنان به سو یآهسته آهسته با بدن. اره ند یاشکال ی، ول يا: گفت  مانهیصم مایجم باالخره

او  شیطرز آرا. داشت  یبور لخت يپوست بدنش برنزه بود و موها. بود رفت  یصندل يخود که رو تانیو ییمارك لو

و نقص بود بیع یب
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؟ یامروز سر کار رفت: از او سوال کرد  يزیل

البته ، تا ساعت سه سر کار بودم :مالمت بار به او کرد و گفت  ینگاه مایجم

امروزت چطور بود ؟ ی، کار و کاسب خوب

لباس تنم هم  نیفروختم و ا يهفتاد و پنج هزار پوند ینقاش هیخدا رو شکر ،  " زدیحرف م دهیبر دهیبر مایجم

منه ونیسیکم

؟ یکن یتو سرت م یلباس چه خاک نیتوالت با ا يبر ي، اگه بخوا مایجم:  دمیپرس من

دوست پسرت ؟ يخونه  يبر يبخوا ایو : زد و گفت  يپوزخند يزیل

 ماینفس جم... گفت  یم شهیمامانم هم! قرار مالقاتمونه  نیدوم نیتازه ا. امکان نداره : با هول و هراس گفت  مایجم

ستیراهش ن نیانگشتت ا يازدواج بره تو يحلقه  يخوایاگه م گفتیبند آمد م

به انگشت داشت یراطیق میالماس ده و ن يبلندتر و الغرتر بود و انگشتر مایاو از جممادرش بود ؛  مایجم يالگو

از جمله  یمادرش در مورد هر موضوع اتیباعث شده بود که ما با نظر مایبا جم یزندگ. مادرش خدا بود  ماینظر جم از

میشنا شوآ يکوکارین يادهایلباس شب دکلته در مراسم بن دنیو پوش یی، همجنس گرا یخالکوب

....دلت خواست با دوست پسرت هویاگه : زد و گفت  خونکیبه او س يزیل

"؟.... با تو  یتاکس ياگه بخواد تو ". هم وارد معرکه شدم  من

هییدارا ریراستش معاون اول وز!  ستیجور آدم ها ن نیاون از ا: گفت  مایجم

اما نخند ، معاون اول بودن : گفت یساختگ ي افهیبا ق يزیل.  رمیخنده ام را بگ يافتاد و نتوانستم جلو يزیبه ل چشمم

تونه به درجات باالتر برسه یم شهینداره اون هم یکه اشکال

به نظرم اون موقع .  رهیگ یم يروز اون لقب لرد هی نیحاال بب. اوه ، هاهاها ، چه خنده دار : گفت يبا دلخور مایجم

شهیباز نم شتونین گهید
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 فشیکرد ک یم یسع یبود و با تالش و بدبخت ستادهیا یکه کنار صندل مایو ناگهان به جم مینیو بب میرینم: گفت  يزیل

.را بر دارد زل زد

"يرو بردار فتیک یتون ینم یاوه ، خداجون تو حت"

 او!  نیبب.  ناهاشیتونم ، ا یالبته که م! تونم  یم: تالشش را کرد و با زحمت دوال شد و گفت  نیآخر مایجم

تونستم ؟ يدید. شانه اش انداخت  يرا رو فیک يتسمه  روزمندانهیپ

؟ یکن یبه سرت م ی؟ اون وقت چه خاک یرقص بده چ شنهادیاگه اون به ات پ:  دیپرس رکاهیآب ز یبا حالت يزیل

 يمردها. کنه  یکار رو نم نینه اون ا: گفت  زیسرزنش آم یپراز هول و هراس شد و با لحن مایصورت جم کهوی

دنیرقص نم شنهادیهرگز پ یسیانگل

"؛ خوش بگذره یچه نکته جالب"

به پدر  خواهمیبا عنوان م نیبل يندیس يبرنامه . شدم  ونیزیتلو يرفت من هم مشغول تماشا رونیاز در ب مایجم یوقت

مبل لم دادم يراحت رو الیتازه شروع شده بود با خ. ازدواج بدهم  شنهادیپ میدوقلوها

مورد عالقه ت ي، برنامه  زیل یه:  گفتم

برنامه فقط زن ها خوار و  نیداشت در ا دهیعق. کرد  یاز من انتقاد م يزیکردم ل یبرنامه را تماشا م نیوقت من ا هر

دم در اتاقش  نکهیالبته به محض ا(  دیرس یخودش م يرفت و به کارها یو م دیکش یشوند و او راهش را م یم فیخف

(کرد یم ماشاو برنامه را از همانجا ت ستادیا یهمانجا م دیرس یم

چرا من ! البته !  یشرط: ناگهان گفت . است  گرید ییاش معلوم بود حواسش جا افهیاز ق.  دیحرف مرا نشن يزیل اما

انقدر خنگم

مشغول  و دیکش رونیان ب ریرا از ز یمیقد يگشت باالخره چند تا جدول روزنامه ها یم يزیکاناپه دنبال چ ریدر ز او

انها شد يگشتن در البال
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اوقات را به حل  شتریب کردیاز قدرت تفکرش استفاده نم ادیز کیدرجه  یلیبه عنوان وک يزیاز انجا که ل قتیحق در

آن را نگه . انداخت  یرا حل کند ان را دور نم ییمعما توانستیاگر او نم.  گذراندیشطرنج و حل معما م يجدول باز

و بابت  رفتیو به سراغ آنها م شدیم خودیاز خوب ب دیرس یمبه ذهنش  یناگهان یماه که جواب بعد از دو سه داشتیم

دیپر یم نییو باال و پا کردیلغت هم چقدر ذوق م نیکردن آخر دایپ

آوردم یاصال از حرکات او سر در نم یواقعا دوستش داشتم اما گاه. من بود  یمیدوست قد يزیل

؟ 1993؟ جدول سال  هیچ نیا: گفتم  نوشتیطور که م همان

؟ هیامشب تو چ يها ها ، خوب برنامه . آهان : گفت . اصال حواسش به من نبود  يزیل

 نیبهتر از ا یحیتفر چیکنم ه یرو تماشا م يندیس يکه دارم برنامه  ینیب یم: زل زده بودم گفتم  ونیزیکه به تلو من

شهینم

......دخوایدلت م نمیخوب ، حاال بگو بب اریبس اوه

به آن وصل بود  " لیی "با عالمت  يدیرا که کل يبزرگ و زنگ زده ا يدیرا گشت و آهسته جا کل فشیداخل ک او

آورد رونیب

؟ نه بابا ؟ هیچ نیا: ناگهان متوجه شدم و گفتم  من

ي، درست حدس زد آره

يزیل ایخدا اوه

معرکه س ، مگه نه ؟: گل از گلش شکفت و گفت  يزیل

 کردیرا باز م لیکلرکن و یدر باشگاه خصوص دیکل نیا. بود  ایدن دیکل نیدر دست داشت با حال تر يزیل که يدیکل

که عضو انجمن موسسان باشگاه بود یممکن بود مگر کس ریغ بایورود به آن تقر

ي، تو محشر يزیل
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.  ینه عالمت ینه نشان ینه اسم.  آن نبود يرو يزیچ چیرا از دستش گرفتم و مات و مبهوت به آن نگاه کردم اما ه دیکل

را در  یو ابزار باغبان یچمن زن نیپدرم انداخت که ماش اطیاتاقک کنار ح دیکل ادیمرا به  دی، در واقع آن کل زیچ چیه

.گذاشتیآن م

را باال کردم سرم

 شهیو اصال باورت م... درز ان ستیا لمیف يتو دل برو ي شهیعضو اونجا باشه و جود ال هنرپ دیقرار معلوم مدونا هم با از

یها و مانکن ها باش شهیو در حال گفتگو با تمام افراد معروف و هنرپ ینیبش يزیدور م

میسکوت برقرارشد و هر دو به فکر فرو رفت يا لحظه

میبر فتیراه ب. خوب ، پاشو آماده شو : گفت  يزیل

.چرا نشم: گفتم  الیخ یو ب خونسرد

هم  نیشلوار ج. کار را انجام دهم  نیبه هر حال قرار بود ا. را شستم  میموها یو فوت يرفو یلیخ.  دیطول نکش ادیز

دمیپوش

دمیمال یهم به صورتم م یتیماسک تقو عیسر یلیبد نبود خ و

با  شهیکه هم یبه تن داشت با کفش پاشنه بلند مارك برت یچسبان اهیو بلوز س نیکه شلوار ج يزیساعت بعد ل کی

دم در اتاقم آمد زدیتاول م شیاآن پاه دنیپوش

نکردم کیو پ کی؟ راستش آنقدرها هم خودمو ش هینظرت چ:  دیپرس

طور نیمنم هم: کردم گفتم  یدوم الك ناخنم فوت م ي هیبه ال کهیدر حال من

 یعمژه مصنو ". سرم را باال کردم . کنم  شیآرا يادیامشب حال و حوصله ندارم ز. که شب استراحته  نهیا منظورم

"؟ یگذاشت

. زد  یرفت و پلک نهییاو به سمت آ. هستن  یعیطب یلیخ نایچون ا...  یقرار نبود تو بفهم یآره ول... که  نهیمنظورم ا!  نه
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معلومه ؟ یلیمژه ها خ نیا یراست

شده  رهیشانه ام خبه  يزیدوباره سرم را باال کردم ل یوقت. نه ، و بعد سراغ رژ گونه ام رفتم : قانع کننده گفتم  یلحن با

بود

؟ هیچ نیا

الماس نما به شکل قلب که سر شانه ام چسبانده بودم گذاشتم اوه  یبرچسب ي؟ و دستم را رو یچ: گفتم  معصومانه

؟ یگیم نویا

"بچسبونم نویتفنن ا يفکر کردم برا! چسب الماس نما .  گهیچسبه د نیبله ، ا"

بودم به پا  دهیخر دریاز فروشگاه سور شیرا که سال پ زمینوك ت ریج يو چکمه ها دمیتاپ چسبانم را پوش سپس

نبود دایپ ادیز یداشت ول یدگییسا یان کم يکردم البته رو

 نیاگه اونا ج ی؟ راست میدیبه خودمون رس يادیز یکن ینم الیخ: او گفت  ستادمیا يزیکنار ل نهییآ يجلو یوقت

؟ یباشن چ دهیپوش

میدیپوش نیهم که ج خودمون

میشیکنف م یلیباشن ما خ دهیگل و گشاد پوش ياگه اونا پلوورها اما

 سمسیبه جشن کر خواستیبار م نیاول يبرا یوقت. بود  الیکج خ یلیآدمها خ دنیدر مورد لباس پوش شهیهم يزیل

رد با شده است و مرا مجبور ک يتاپ منجوق دوز ایهمان لباس شب بلند  یدانست منظور از لباس رسم یوکال برود نم

 دنیلباس پوش ي وهیمحض خبردارشدن از ش بهتا او  ستمیدر با رونیشش دست لباس مختلف ب يمحتو یدست یساک

لباسش را عوض کند گرانید

میبر فتیراه ب. پوشن  یاونا پلوور گل و گشاد نم. راحت باشه  التیخ

زوده یلیخ میبر شهینم. به ساعتش کرد  ینگاه يزیل
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مینوش یم يزیو چ میزنیمعروف سرم يآدما ي گهید یمهمون هیبه سر راه  میتون یم چرا

.شاد و شنگول شد يزیل

فتیباحاله پس راه ب یلیخ. ، باشه  اوه

****

 تیاسم یکیخلوت در نزد يجاده ا يمرا به سو يزیل.  میدیرس لیبه کلرکن و نگتنیزلیتا از ا دیطول کش یساعت ربع

 يجلو نکهیتا ا میسپس دو چهار راه را رد کرد. کرد  ییبود راهنما يادار يمان هاو ساخت يمارکت که پر از انبار لدیف

میستادیا کیبار يکوچه ا

.که در دستش بود انداخت يبه ورق کاغذ یو نگاه ستادیا ابانیچراغ برق خ ریت ریز يزیل

"گوشه کنارهاس نیدرسته ، حتما هم"

نداره ؟ يزیچ ی، عالمت ییتابلو

و  یدر سمت راست خودت رو بزن دیتو با. کس خبر نداره باشگاه کجاس  چیاز اعضا ه ریکه غ نهیب ا، اصل مطل نه

یالکساندر رو صدا کن

؟ هیک الکساندر

!گهیرمزه د هی نیا.  دونمیمن چه م. باال انداخت  يشانه ا يزیل

مخروبه و  یلیآنجا خ. ا نگاه کردم انداخت و من هم دور و برم ر یبه در بازکن برق ینگاه يزیل! ؟ چه با حال  رمز

و  شهیاما فکرش را بکن پشت آن در بسته جماعت هنرپ.  خوردیبه چشم نم زادیاز ادم ياثر. زهوار در رفته بود 

نیمعروف لندن حضور داشتند چه مهمتر از ا يآدمها

سالم الکساندر هست ؟: مضطربانه گفت  يزیل

باز شد بعد مثل جادو و جنبل در! سکوت  يا لحظه

http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


سوفی کینزال -رازم را نگهدار  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٣٧

ماند یو چراغ جادو م نیعالء الد مثل

و  میرد شد دیلرز یم یقیموس يکه از شدت صدا يو از راهرو کم نور میکرد ینگاه گریکدیدو با ترس و لرز به  هر

در باز شد بلوزم را صاف و صوف  نکهیآورد و به محض ا رونیب فیرا از داخل ک دیکل يزیل.  میدیرس یآهن يبه در

دمیکش میهم به موها یکردم و دست

نشو رهینگاه نکن ؛ خ. خوب  اریبس: لب گفت  ریز يزیل

.خوب اریبس: گفتم  یلب ریز

 دادینشسته بود نشان م زیکه پشت م يخودش را به دختر تیهمان طور که او کارت عضو. به راه افتادم  يزیدنبال ل به

 رهیکرم رنگ خ یانداختم و به قال ریسرم را ز.  میشد بزرگ و کم نور یوارد اتاق. به پشت سرش انداختم  یمن نگاه

...من. نشدم  رهیانان خ بهمعروف زل نزدم و  ينه اصال و ابدا به ادمها. شدم 

کجاست ؟ حواست

؟ مینیخوب کجا بنش.  خوامیمعذرت م: نجوا کنان گفتم . تنه زدم  يزیزل زده بودم که به ل یچنان به قال.  اووه

کند من دارم  الیو او خ نمیرا بب "مدونا  "به دور و برم نگاه کنم تا مبادا  یخال يکردن جا دایپ ينداشتم برا جرات

کنم یم یچشم چران

اونجا میبر: سرش گفت  بیوغر بیاشاره کرد و با حرکت عج یچوب يزیم يبه سو يزیل

تمام مدت .  میست کوکتل نگاه کردو به فهر میرا کنار خودمان جا داد مانیها فی، ک میبود نشست یهر جان کندن به

میفقط به هم زل زده بود

افتاده ؟ یچشمت به کس: لب گفتم  ریز

تو چطور ؟. حاال نه  تا

طور نیهم منم
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کردم یبه فهرست کوکتل ها نگاه ریطور با حالت سر به ز همان

: آهسته گفتم .  دمید یانجا را م یحساب خواستیدلم م. چشمانم در اثر زل زدن درد گرفته بود !  يچه شکنجه ا ایخدا

بندازم یبه دور و برم نگاه خوامیم يزیل

؟ واقعا

پشت بلند گو بروم خواستمیبودم و م " نیکوئ ومکیاست "مضطربانه نگاهم کرد که انگار من  يطور يزیل

اما حواست جمع باشه ، محتاط باش. ، باشه  باشه

، باشه باشه

 یو به دور وبرم نگاه دمیکش قیعم ینفس. دادم  هیتک یصندل یبه پشت. زدن  بدون زل عیسر ینگاه. خوب  اریبس

 یکاناپه و صندل يادینور کم ، تعداد ز. .. را در ذهنم حک کنم  باتیکردم با سرعت هر چه تمامتر جز یسع. انداختم 

 یزوچ.  شهیم وانهید يزین لاال ایخدا. و پلوور  نیشلوار ج اشرت به تن ، سه تا دختر ب یدوتا مرد ت یکی. بنفش  يها

والسالم... در حال خواندن روزنامه بود  شویر يمرد.  دندیخند یکردن و م یبا هم پچ پچ م

شدیکه نم يجور نیبابا ، ا يا

؟ پس مانکن ها کجا بودن ؟ یکجا بود ؟ جود ال چ امزیلیو یپس روب. و ابدا  اصال

؟ يدیرو د ایک: بود آهسته گفت  شده رهیهمان طور که به فهرست کوکتل ها خ يزیل

باشه یمعروف ي شهیهنرپ شوئهیاون آدم ر دیشا.  دونمیراستش نم: نامطئن گفتم  یلحن با

کنم یگمان نم: را برگرداند گفت  شیرو نکهیپس از ا. به او انداخت  یبرگشت و نگاه یخودمان یلیخ يزیل

 نیاز ا ایارکستر  يدسته  ي؟ اون تو یبه تن داره چ يکسترشرت خا یاون مرده که ت: کننده گفتم  دواریام یلحن با

؟ ستین زایجور چ

"گمان نکنم...اووم "
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مینگاه کرد گریکدیسکوت به  در

هست ؟ نجایکه معروف باشه ا یکس: گفتم  باالخره

کرد نیتضم شهیمعروف رو که نم يها و آدما شهیهنرپ: گفت  یتدافع یبا حالت يزیل

....به نظر تواما  دونمیم خودم

ما آمدند  زیبودن سر م دهیپوش نیدو دختر که شلوار ج. مینگاه کرد گریکدیهر دو به . مانع حرف زدن ما شد  ییصدا

که شما  میبدون میمزاحم شدم اما من و دوستم کنجکاو دیبخش یم: مضطربانه داشت گفت  ياز آنها که لبخند یکی. 

؟ نیستین " اوکز یهول " لمیف دیجد يدو تا چهره ها

بتای، وا مص اوه

*****

شدم وسیما چقدر

 يآدما یتا مشت نجایا میومدی، ما ن ستیاصال مهم ن: به خودم گفتم . نشد  دایادم معروف هم پ هی یباشگاه حت در

.میبنوش يزیتا در کمال ارامش و صفا چ نجایا میاومد ییدو تا.  مینیو افاده رو بب سیمعروف وشلخته و پر ف

مشروب را هم سوال  متیپوند ق میچهار و ن متیکوچک به ق يکاسه ا(  لیکاسه آج کیو  یتوت فرنگ ياکرد ما

قرار  ریکه ما تحت تاث ستین يدر آنجا از افراد معروف خبر دمیفهم یاقرار کنم وقت دیبا.  میسفارش داد)  مینکرد

راحت شد یکم المیخ میریبگ

خوب کار و بارت چطوره ؟. سوال کردم  يزیاز ل دمیوشن یطور که مشروبم را جرعه جرعه م نیهم

دمیفرادستر رو د یامروز جرس. اوه ، خوبه : باال انداخت و گفت  يشانه ا يزیل

خبره و  یلیخ يزیاز انجا که ل. متهم بود  يو کالهبردار يبود که به رشوه خوار يزیاز موکالن ل یکیفرادستر  یجرس

 گرید يلحظه ا.  شدیم دایدستبند به دست پ یجرس يلحظه سر و کله  کیدر . کند  او را تبرئه خواستیباهوش بود م
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برد یم تزیناهار به هتل ر يرا برا يزیخوشدوخت به تن کرده بود و ل يکت و شلوار

کاتالوگ جواهر برداشته . الماس برام بخره  ي نهیسنجاق س هی خواستیاون م: چشمانش را گرد کرد و گفت  يزیل

 يحواست کجاست تو تو یمرد حساب يبه اش بگم آها خواستیدلم م یلیخ. قشنگه  یلیخ نیا نیگفت ببب یبود و م

راجع به مرد خودت ... خوب . را باال کرد  شو سر دیاز مشروبش را نوش يبعد سرش را تکان داد جرعه ا!  یزندان

کن فیبرام تعر

اعتنا به او  یب ینگاه نیبنابرا. اوست  شیه حواسم پاقرار کنم ک خواستیاما دلم نم. منظورش جک است  دانستمیم

؟ کانر ؟ یک: کردم و گفتم 

دونه یرو راجع به تو م یکه همه چ یهمون.  ماسیهواپ يتو ي بهیگم منظورم اون غر ی، اونو که نم احمق

؟ یگیاوه ، اونو م: انداختم و گفتم  ریسرم را به ز.کردم صورتم سرخ شد  احساس

؟ ياز چنگش در بر یتونست.  گمی، همونو م آره

دارهیمرده دست از سرم بر نم لیذل. نه : کردم و گفتم  اقرار

؟ آره ؟ يشد يمرد نیتو عاشق ا. إما راستشو بگو : بدقت مرا برانداز کرد و گفت  يزیل

من  يتو هم اگه جا.  هیعیطب نمیکه ا.  نیمنوآشقته کرده فقط هم یاون فقط حساب.... ؟ اصال و ابدا  یگیم زای، چه چ نه

بعدش هم گورش . نحسش رو تحمل کنم  ي افهیق دیبه هر حال تا جمعه هم با.  يکردیم دایحالت رو پ نیهم يبود

رهیو م کنهیرو گم م

.خوش به حالت.  یشیاون وقت تو هم با کانر همخونه م و

ازدواج  ياون ازت تقاضا کنمیمن گمون م؟  هیچ یدون یم. و به جلو خم شد  دیخود را نوش ياز داکر يجرعه ا يزیل

کنه

از شدت ... آقاس ...  یلیبله کانر خ... که  نهی؟ منظورم ا یراست: را قورت دادم و گفتم  خیتکه  هی. شدم  هول
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کردم زیر زیرا ر يکاغذ یوانیل ریز یدستپاچگ

شده ؟ يطور. کرد  یهاج و واج نگاهم م يزیل. ؟ سرم را باال کردم  اما

میستین یمث سابق احساسات گهیبگم ؟ ما د يچه جور..که  نهیطلب ام اصل

؟ هیعیطب.  شهیروابط عوض م.  نیباش یاحساسات یینداشته باش تا آخر عمر دو تا توقع

من  گهید یدون یآخه م. را صاف کردم  میگلو...  يکه رابطه ا میما دوتا آدم عاقل و بالغ هست.  دونمیخودم م.  آره

ستمیك اون نچا نهیعاشق س

...اما. من خم شد  يبه سو يزیل

به من بگه ؟ یچ خواستیم. ؟ بند دلم پاره شد  بله

کرده ریدندونهات گ يال يزیچ هی

 فمیبلند شدم و ک میاز جا.  نمیبب يزیکم نور بود نتوانستم چ یلیآنجا خ یول. ام را در آوردم  یدست ي نهییآ ي، فور اوه

؟ يبرام سفارش بد گهیمشروب د هی شهیم. الت برم تو خوامیرا برداشتم م

 يدر آنجا ال.  کردیکار م یکیها از سنگ مرمر بود و با چشم الکترون ییدستشو. بود  کیمدرن و ش یلیآنجا خ توالت

و برگشتم دمیکش میبه موها یزدم و دست کیدو مرتبه مات. کردم  زیدندانم را تم

 یرنگ رهیکت و شلوار ت. !  نجایاون اومد ا.  يمک گروگر رو از دست داد نوایا دنیتو شانس د.  يچقدر معطل شد اما

بود تنها هم بود پیچقدر خوش ت ایخدا. به تن داشت 

زبانم بند امد يا قهیدق چند

. محروم شده بودم  یآدم معروف درست و حساب کی دنیاز د.  نمیشد نتوانستم او را بب فیح. شانس  یبخشک يا

به  گریو به من قول داد چند بار د زندیحتما باز هم به آنجا سر م وانیمرا قانع کرد که ا يزیحال لبه هر ! چقدر بد 

.هم سفارش دادم یاز شدت شوق وذوق مشروب.  میرو یآنجا م

http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


سوفی کینزال -رازم را نگهدار  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٤٢

 یراه ایما فروکش کرده و آ نیکه چطور عشق آتش کردمیخودم و کانر فکر م ينشستم و در مورد رابطه  زمیم پشت

طمان مانند سابق شود ؟هست که ارتبا

زدیشده حرف م دیتول يکاال متیها و ق نهیهز ياو راجع به عدم برابر. آمد  رونیاز اتاق پل ب کیهمان لحظه ن در

باالخره . گفتم اما دل و جراتش را نداشتم  یبه او م يزیچ خواستیدلم م یلیخ. به ذهنم خطور کرد  يدفعه فکر کی

پنتر از محصوالت توئه مگه نه ؟ يفرهای، و کین یه: زدم و گفتم  ایدل به در

دیاگه بشه اونا رو محصول نام البته

؟ یاونا رو از رده خارج کن يخوایم

ادیاحتمال ز به

تا اونو به  يکاال به من بد نیا غیتبل يبرا یکم يامکانش هست بودجه .  گمیم یچ نیبب. گوش کن : گفتم  عیسر

کنم ؟ غیصورت کوپن در مجله تبل

؟ یگفت یچ: و گفت  ستادیا میروبرو. زد  یچرخ کین

شهیهم متوجه نم یتازه کس!  دمیقول م.  شهیگرون نم ادیز! بدم  یآگه خوامیم

؟ کجا

خرهیمجله رو م نیا شهیپدربزرگم هم.  یکلیو نگیبول يدر مجله : سرخ شد و گفتم  صورتم

؟ یچ یچ نگیبول

 سهیکه در مقا شهیکمتر از هزار پوندهم م.  کنمیم فیودم کارها رو ردخ.  یبکن يتو کار ستیالزم ن کنمیم خواهش

.اسیدر در يمثل قطره  يدیکه خودت م ییها یبا اگه

"تورو خدا... تو رو خدا  ". التماس افتاده بودم  به

اوه ، باشه: گفت  یحوصلگ یاز سر ب او
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اغ تلفن رفتم و به پدر بزرگ زنگ زدمدور شد به سر زمیاز م نکهیبه محض ا. ذوق کردم  یکل.  متشکرم

خودت . کوپن دار دادم  یغاتیتبل یآگه نگیبول يپنتر در مجله  فریو يمن برا. پدر بزرگ سالم : گفتم  ریگ غامیپ در

دارید دیبه ام.  يریگیم فیکوپن تخف نیبا ا. به دوستات خبر بده 

 دیجد یسرگرم نمیا.  دادمیرو گوش م غامتیداشتم پ نجامیاما ؟؟ من ا:  دیچیگوشم پ يپدربزرگ تو يصدا کدفعهی

با حاله یلیخ.  خندمیم یو کل دمیگوش م زنهیزنگ م یدوستام و هر ک يها غامیبه پ. منه 

؟ يخر یرو م یکلیو نگیتو که بول یراست

 يباراخ. داشتم خودم به ات زنگ بزنم  الیاما خ.  کنمیخبر رو هم در باشگاه پخش م نیو ا خرمیکه م البته

...دمیهشداردهنده راجع به ضرب و شتم در مرکز لندن شن

...پدر بزرگ. دوباره شروع کرده بود  او

یاستفاده نکن یعموم ي هینقل ي لهیبه من قول بده در لندن از وس اما

"دوستت دارم ".  زنمیباز هم بهت زنگ م. برم  دیبا. پدربزرگ من عجله دارم .  دمیقول م.  باشه

"دلم زیدوستت دارم عزمنم "

کردم تیاحساس رضا یگذاشتن گوش با

بکشم رونیب ویبرم و اونو از آرش دیبا. که مشغول حرف زدن با فرگس بود به گوشم خورد  نیکارول يصدا

دیدر ذهنم درخش يا جرقه

 یبود اتاق نیزم ریاق در زآن ات.  شدیمجبور م نکهیرفت مگر ا ینم ویکس به اتاق ارش چیه! البته ! البته !  ویآرش اتاق

کتاب و مجله یبا کل. و بدون پنجره  کیتار

!بود یعال

؟ یکن دایپ يمخوا یچ. تونم برم اونجا  یمن م ياگه بخوا: گفتم  نیبه کارول یعادل یلیخ
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؟ اما متشکرم یکن یکار رو م نیا: گفت  زیتشکر آم یبا لحن نیکارول

ازش استفاده  شهیکه از رده خارج شده و به عنوان مرجع م يدر مجله ا.  هیمیقد یآگه هی. به من داد  يورق کاغذ او

کرد

خس  ییرا برداشت با صدا یگوش یوقت. کانر را گرفتم  يرا برداشتم و شماره  یدور شد گوش نیکارول نکهیمحض ا به

نشونت بدم يزیچ هی خوامیم. منتظرتم  وی، کانر تو اتاق آرش یه: خس مانند گفتم 

؟ یچ

اونجا باش. که بهت گفتم  نیهم

 يمثل جن بو داده جلو تیاسم يکه ناگهان وند شدمیرد م تیریاز بخش مد. راهرو رفتم  يعجله به سمت انتها با

 ریبه تاخ قهیپنج دق نیزم ریکنم ؟ رفتنم به ز ينت بال باز میبداند که من دوست دارم در ت خواستیم. سبز شد  میرو

کرد یو به ساعتش نگاه م ودمنتظرم ب ویکانر دم در آرش دیسبه انجا ر یوقت. افتاد 

را  می، پاها نمیاز کتاب ها بنش يتوده ا يبا عشوه و ناز رو خواستمیم. داشتم من منتظر او بمانم  الیخ. شده بود  بده

نقش براب شد میکه نقشه ها فیح یول. هم دامنم را باال بزنم  یو کم ندازمیهم ب يرو

دارهن یاشکال باشه

"سالم ". را عقب زدم  میادا و اطور موها با

سرم شلوغه ؟ ی؟ امروز صبح حساب هیادا و اطوارها چ نیسالم إما ، ا: با اخم جوابم را داد  کانر

رو کرده بودم  دنتیهوس د یلیاوه کانر خ: کردم و با ناز و عشوه گفتم  کیخودم را به او نزد. را بستم  ویاتاق ارش در

....با هم اریاخت یب گهی؟ ما هرگز د هیچ یدونیم. کم برات هال. 

؟ یچ. هاج و واج شده بود  کانر

"جا نیهم...  ایب زمیکانر عز ". اش شدم  یصورت راهنیپ يباز کردن دکمه ها مشغول
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 يو هوا درحال یبودم وقت دهیشن.  شودیچه م نمیبب خواستمینشده بودم اما به هر حال م یاصال خودم احساسات راستش

که احساس  دهدیو مغزت فرمان م یفرست یدر واقع افکار خوشحال کننده به مغزت م ياگر بخند یستین يعشق ورز

....پس اقمیاشتکه سراپا عشق و  کردمیخوب اگر من باور م.  یکن يلذت و شاد

می؟ إما حواست کجاس ؟ ما سر کار هست يشد وانهید: با خشونت مرا عقب زد و گفت  کانر

 .."می؛ ما جوون میکانر ما دو کبوتر عاشق"

؟  یتو مست. اما بس کن : آهسته گفت . چشمان کانر از تعجب گشاد شده بود . خودم را به او چسباندم  یزورک باز

شده ؟ تیطور

"فقط دلم هواتو کرده"

؟... خونه  يتو يعاد يمثل آدما شهینم

...ما که آخه

برقرار شد یسکوت

 ..."یمکان مناسب نجایاما ا ". ر به حرف آمد کان باالخره

....گفته يزیل... عشق رو  يجرقه  میتون یم نجایا. هست  نه

؟ يحرف زد يزیمون با ل یخصوص یتو راجع به زندگ ".هاج و واج شد  کانر

 يراجع به زوجها یبه طور کل... بود که  گرانیراجع به د. نگفتم  يزیراستش ، راجع به خودمون چ: شدم و گفتم  هول

کانر اهللای.  گهید

دیاز راهرو به گوش رس ییپا يدر حال کلنجار رفتن با من بود که صدا کانر

"شانس یاه بخشک.  ادیسمت م نینفر داره به ا هیبه نظرم "

ساعت . کردم  ریآخ گ. کرد  ریموقع ساعت او به پلوورم گ نیهم!  شنومیپا م يصدا: از من فاصله گرفت و گفت  کانر
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تونم دستم رو تکون بدم یآخ نم. کرده  ریبه پلوورت گ!  یلعنت

"اونو بکش"

با هول وهراس به دور و برش نگاه کرد کانر

"کجاس یچیق! کشم  یدارم م"

؟ ینیکه پلوورم رو بچ يندار الی، خ يوا: گفتم  هراسان

؟ آخ دستم يسراغ دار ي گهید ي چاره

...يکرد یکه بهت دادم رو دست م یمتنفر بودم اگه اون ساعت یتساعت نکب نیاز ا شهیهم من

حرومزاده. حرومزاده  يا: گفت  صالیکانر از سر است.  دیبه دم در رس بایتر شد و تقر کیو نزد کیپا نزد يصدا

موقع در باز شد نیدر هم. و تاب به مچ دستش داد و ساعت آزاد شد  جیباالخره چند تا پ او

 ندونیلیگراهام ه یآدامز ، معاون شخص یبود و پشت سراو هم آنت ستادهیدم در ا یمیقد يمجله  یشتهارپر با م جک

که اصال بلد نبود لبخند بزند

سالم: گفت  جک

 یم قیمن داشتم تحق...  میما داشت... من ...من . سالم ... إ : گفتم . باشد  يکردم لحن کالمم عاد یم یسع کهیدرحال

قیتحق. کردم 

طور نیمنم هم: هم به حرف امد و گفت  کانر

طور نیکه ا: مشکوك به ما دو نفر کرد و گفت  یینگاهها جک

کرده بود ریاز پلوورم به ان گ ینخ صورت يدفعه چشمم به ساعت کانر افتاد که تکه ا کی

"از پلوورم یصورت یتکه نخ پشم کی"

لعنت...  اوه
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 یبزند ول يگریحرف د خواستیکرد انگار م یاو مکث. مزاحم نشم .  خب: گذاشت و گفت  زیم يمجله ها را رو جک

در را باز کرد و رفت

میشد خکوبیهر دو همانجا م. شدم  یآنت يکننده  ریسراپا تحق يدر بسته بشد متوجه نگاهها یوقت

دانستمیکاش که چه ؟ خودم هم نم يا...کاش  يا

يپلوورم را نخ کش کرد نیبب: خره به او گفتم هستم و باال نیخشمگ یکردم از دست کانر حساب احساس

چه  یفهمیخودت م... و شغل مون هم  يبرد یهر دومون رو م تیثیآبرو و ح یتو داشت: داد زد  تیبا عصبان کانر

...اگه شدیم یبتیمص

اوه ، خفه شو: او داد زدم  سرم

طور از دست  نیهم. بودم  یدست خودم عصبان چقدر از. رفت  نیاو از ب يتمام عشق و شوقم برا. اتاق خارج شدم  از

.کانر و از دست همه

دهم فصل

رفت یخدا رو شکر که جک هارپر م.  دیبعد فرا رس روز

انداختم و  یم نییتوانستم او را تحمل کنم پس بهتر بود تا ساعت پنج بعد ازظهر سرم را پا ینم نیاز ا شیب قتیحق در

دادمیخودم را ادامه م يعاد یو زندگ دمیدو یم رونیاز در ب يعد هم فورب.  فتدیکردم چشمم به او ن یم یسع

آپارتمان  نیالبته ا.  میسر بزن یقرار هستم و شب هم قرار بود با کانر به آپارتمان یو ب یقدر عصب نیدانستم چرا ا ینم

 دانستمیحال نم نیبا ا.  داشت یبا حال اریبس يهم نداشت اما در حمامش جکوز يکرکره ا يکف پارکت نبود و پنجره 

هستم نیچرا خشمگ

 یهمه م. بود  یکانر آدم خوب. شد  ینم يجور نینه ؛ ا. خواد با کانر همخونه بشم  یدلم نم: گفت  یدرونم م يندا
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...خواد یاست اما من دلم نم یدانستند که آدم خوب

چه داشتم ؟.. و اگر او را نداشتم  خوردین مم یکانر به درد زندگ. دلهره داشتم .  میبود یشو ، ما زوج مناسب خفه

دلهره کردم احساس

را برداشتم یگوش.  ختیافکارم را به هم ر يزنگ زد و رشته  تلفن

إما جک هارپرم. سالم : گفت  يجد ییصدا

ختیر زیم ياز قهوه ام رو یو کم. کردم قلبم از جا کنده شد احساس

را برداشتم ؟ یمرگم چرا گوش خبر

اوه ؛ سالم: گفتم . آمدم  یسر کار م ستیبا یال امروز نماص راستش

"؟ يایبه دفتر کارم ب يا قهیچند دق شهیم"

؟... من .... من ...  یچ

، تو بله

؟ ندیمرا بب خواستیچرا جک هارپر م. کردم  یم یاحساس ناراحت. را صاف کردم  میگلو

بود ؟ روزیبه اتفاق د راجع

وجود داشت اما  يزیدفتر کارش م رونیدر ب. رفتم  ازدهمی يطبقه  يبلند شدم و به سو، از جا  دمیکش قیعم ینفس

پشت در اتاق رفتم و در زدم میرو مستق نیاز ا. نبود  يخبر یپشت ان از منش

"تو ایب"

اتاق . رنگ پهن کم ياز چوبها ییوارهایبزرگ و روشن بود با د اریبس یاتاق. و با ترس و لرز در را باز کردم  محتاطانه

به آن  بایز يشد که از انجا چشم انداز یاصال باورم نم. ادامه داشت مشرف بود  جیکه تا تاور بر مزیت يبه رودخانه 

. بودم  دهیمن قبال آن شش نفر را ند. گرد نشسته بودند  يزیم شتپ گریجک و شش نفر د. باشد  دنیوسعت قابل د
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از  یکی. بودند  کیو پ کیهم ش یلیمد روز است و خ نین مطابق آخرآنها اصالح سرشا يناگهان متوجه شدم همه 

 نکهیاقبل از  دیرس یبود و به نظر م دهیپوش يتور یراهنیکتش پ ریشده داشت ز " تیال يها "کوتاه  يآنها که موها

من وارد شوم مشغول حرف زدن بود

نش استحاکم پر ت ياحساس کردم فضا. خود را به سمت من برگرداند  يرو آنها

سالم: گفتم . که دلواپس هستم  دمیفهم. داغ شده بود  یاما صورتم حساب. کردم بر خود مسلط باشم  یسع یلیخ

بکنم ؟ یازت سوال خواستمی؟ فقط م یچرا نگران. راحت باش ... سالم اما : گفت  يبا لبخند جک

خوب اریاوه ، بس. شده بودم  جیگ یحساب

بکند ؟ یچه سوال از من خواستیمرده م لیذل نیا

.نمیدراز کرد و آن را باال گرفت تا من بتوانم واضح تر بب يکاغذ يدستش را به سو جک

"؟ هیعکس چ نینظرت راجع به ا"

یلعنت يحرامزاده  ي، ا اوه

گ خرچن یرفته بودم و خط نزیمصاحبه به بانک ل يکه برا یمانند زمان قایمن بود و دق يکابوسها نیاز بدتر یکی نیا

باشد یخیکنم که خط م یقورباغه را نشانم دادند و من گفتم که تصور م

دانستم جواب  یخدا کاش م يا.دادم  یدفعه درست جواب م نیا ستیبا یبه من زل زده بودند هر طور بود م همه

ستیدرست چ

اصال به . قاعده  یب یشکل. گرد بود  زیاز دو چ یکیگراف يریتصو. کردم خونسرد باشم  یسع. شدم  رهیعکس خ به

...آنها مثل... آنها مثل . اصال و ابدا . است  يزیچ یشکل چ دیذهنم نرس

!عکس گردوس ، دو تا گردو ". دفعه متوجه شدم  کی

حساب متوجه منظورم  نیبا ا. خوب  اریبس: جک گفت . زدند يدو نفر هم پوزخند کی. ازخنده روده بر شد جک
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؟ نیشد

؟ ستنیگردو ن نایپس ا. انداختم  یاهنگ زیبه دور و بر م من

بنا بوده تخمدان باشن: گرفته گفت  ییبا صدا یپنس نکیع مرد

...تخمدان هیشب... تونم بگم  یمسلما م... نیشما بگ یهر چ. تخمدان ؟ اوه باشه . عکس زل زدم  به

گردو: را پاك کرد و گفت  شیاشک ها جک

دادم تخمدان  حیهمون طور که توض: به خود گرفت و گفت  یتدافع یالتکرده بود ح تیال يرا ها شیکه موها يمرد

...ياز اونه که هر مادر یحاک يدرخت بارور نیا. چشم خرد و حکمت .  يمظهر بارور.  هیمظهر زنانگ

مثل نوشابه  يدیتول يها نهیدرتمام زم شهیکه م نهیاصل مطلب ا: داشت به جلو خم شد و گفت  یاهیس يکه موها یزن

....عکس استفاده نیزا ، لباس و عطر از ا يانرژ ياه

...انسان قاتیتحق دهیخوب جواب م یلیخ یلیتخ ریدر برابر تصاو یبازار مصرف: جواب داد  ینکیع مرد

؟ يخریآن باشه م يکه عکس تخمدان رو ياما تو شخصا نوشابه ا. دوباره به من نگاه کرد  جک

.دور و برم بود يخصمانه  يه هاحواسم به نگا. را صاف کردم  میگلو

نه... خب راستش :  گفتم

با هم رد و بدل کردند یینفر نگاه ها چند

هیربط یحرف ب نیا: لب گفت  رینفرز کی

...دست از میتون ینم یراحت نیما به ا دنیخالق زحمت کش میعکس سه ت نیا يرو: مو بور گفت  یزن

 دیطول کش قهی؟ فقط دو دق هیچ یدون یم: کرد و گفت  یبه او نگاه.  دهانش را پاك کرد.  دیآب نوش يجرعه ا جک

بار نوشتم يتو يدستمال کاغذ يکه شعار درنگ نکن به ذهنم اومد و اونو رو

میدون یم. بله : گفت  ینکیع مرد
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 يروکه عکس تخمدان  يبه هر حال ما نوشابه ا: کرد و گفت  شیموها يدستش را ال به ال.  دیکش قیعم ینفس جک

و کمکم  یلطف کن شهیاما م. حاال وقت استراحته . خوب  اریبس. اش را عقب زد  یسپس صندل.  میفروش یاون باشه نم

؟ میپرونده ها رو به دفتر سون ببر نیاز ا يسر هیتا  یکن

****

بزند همراه  حرف يکلمه ا نکهیجک بدون ا. نداشتم  دنیبود ؟ اما جرات پرس ییدفعه در فکر چه نقشه ا نیا ایخدا

که  هیبعد از دو ثان. نهم را فشار داد  يطبقه  ياو دکمه .  میراهرو آمد و سپس سوار آسانسور شد يمن به انتها

به من  یباالخره نگاه. فشار داد و آن را متوقف کرد  راآسانسور  ياضطرار يرفت او دکمه  نییآسانسور به سمت پا

، درسته ؟ میساختمون من و توا نیعاقل ا يازقرار معلوم تنها آدما: انداخت و گفت 

"اووووم"

افسوس سرش را تکان  يبه نشانه  "و شم آدما اومده ؟  زهیبر سر غر ییچه بال ". از شک بود  یصورت او حاک حالت

 يتخمدان ها. تخمدان . خوب و بدشون رو هم دست از دست دادن  دیعقا صیروزها مردم قدرت تشخ نیا. داد 

!یلعنت

 يلحظه ا يبرا.  رمیخنده ام را بگ ينتوانستم جلو. کرد  انیخنده دار ب یاو لغت تخمدان را با لحن. خودم نبود  تدس

نوزادها رو به باال  ینیاش مثل ب ینیب دیخند یاو م یوقت. خنده  ریناگهان خودش هم زد ز یجک مات و مبهوت شد ول

کرد یر مرا به مراتب خنده دار ت تیحالت وضع نیرفت که ا یم

هر بار که به جک نگاه . از شدت خنده درد گرفته بود  میدنده ها.  دمیخندیداشتم م یراست ی، راست ای، خدا اوه

مجبور بودم ... دستمال هم نداشتم تا . ام هم که راه افتاده بود  ینیخدا آب ب يوا. گرفت  یخنده ام م تشریب کردمیم

...کنم نیعکس تخمدان ها ف يتو

؟ یمرد هست نیچرا با اتو  اما
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؟ یچ دمیحال خنده سرم را باال کردم و پرس در

؟ یمرد هست نیچرا تو با ا: او تکرار کرد .  کندینامفهوم نگاهم م يا افهیمتوجه شدم که جک با ق ناگهان

؟ هیمنظورتون چ. را از دور و بر صورتم کنار زدم  میموها

"داره ینگه نم یتو رو راض. کنه  یرو شاد نم تو یاون در زندگ. گم  یرو م نیکانر مارت"

حرف را زده ؟ نیا یچه کس. ام  دهیشن یکردم عوض الیخ يلحظه ا يبرا

 یاما تو به آدم.  هیاون آدم خوب. شده م  تشیمتوجه ذهن. جلسه ها باهاش بودم  يتو. شناخته ام  یکانر رو حساب من

.که ازخوب هم خوب تر باشه يدار ازین

.کانه به من انداخت ریو ز یطوالن ینگاه او

"یکار اجتناب کن نیاز ا یترس یاما درضمن م یبا اون همخونه بش خوادیتو واقعا دلت نم زنمیحدس م"

با کانر همخانه شوم خواستمیالبته که م... ذهن مرا خوانده بود و  یاو با چه جرات. از کوره در رفتم  یحساب

که  زمیپشت م...  قتیدر حق. او روز مشتاقم  دنیرس يمن برا.  نیدر اشتباه یا حسابراستش شم: گفتم  يجد یلحن با

تابم یبودم فکر کردم چقدر ب

که تو رو  یکس. کنه  جادیا زهیکه برات انگ يدار اجیاحت یتو به کس: سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت  جک

به ذوق و شوق بندازه

شما  یوقت. قصد و منظور نبود  يزدم از رو مایهواپ يکه تو ییقبال هم گفتم حرفها:  غضبانک به او کردم و گفتم ینگاه

؟ میکرد یکار م یچ نیحدس بزن نیخوایم...  نیکرد دایپ ویاتاق آرش يما دو تا رو تو

هر طور شده  یخواستیخالصه به ات بگم تو م.  نیکرد یکار م یچ دمیخودم فهم.  ستین حیالزم به توض: گفت  جک

یعشق اضافه کن یچاشن تیه زندگب

..بود که یآن يعشق و عالقه  هیصرفا ... عشق به  یکردم چاشن یاصال هم تالش نم: گفتم  نیخشمگ یلحن با

http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


سوفی کینزال -رازم را نگهدار  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٥٣

"اشتباه کردم.  خوامیپس معذرت م"

 ایشم که من خوشحال با کنهیم یچرا براتون مهمه ؟ به حال شما چه فرق.  میبگذر: و گفتم  ستادمیا نهیبه س دست

نباشم ؟

ناگهان نگاهم را بر  یول. او افتاد  اهیچشمانم به چشمان س.  زنمیبرقرار شد و متوجه شدم که نفس نفس م یسکوت

.گرفتم

.  میباشه که با هم داشت يپرواز يفوق العاده  يتجربه  لشیدل دیشا. سوال رو از خودم کردم  نیمنم هم: گفت  جک

ينکرد يباز لمیکه برام ف یهست یشرکت تنها کس نیتو در ا نکهیا يهم برا دیو شا

دادمیدندان شکن به او م یچاره داشتم جواب اگر

یخندونیباشه که تو منو م نیا يهم برا دیو شا: اضافه کرد  او

؟ خنداندمیاو را م. کردم  تعجب

 یلیمن خ يو برا یهستکنم تو دوستم  یکه احساس م نهیا... که زدم  یمنظورم از حرف: حرفش را ادامه داد  جک

ادیبر دوستام ب ییمهمه که چه بال

دمیام را مال ینیاوه ، و ب:  گفتم

آلن رو  يوود لمیکه ف یهر کس نیعالوه بر ا: که گفت . کنم دوست او هستم  یمن هم احساس م میزبانم بود بگو سر

ارهیتمام ع يبازنده  هی. خط به خط حفظ کنه 

اون  يکاش تو يا.  نیدون ینم یچیمورد ه نیشما در ا "کانر سراپا خشم شده ام  از جانب ابتیکردم به ن احساس

که انگار بهتر از هر  نیرفتار کن يو طور... نیشما نشسته بودم که حاال دائم به من سرکوفت بزن يپهلو یلعنت يمایهواپ

"نیشناس یمنو م يا گهیکس د

طور باشه نیا دیشا: گفت  يفور او
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؟ یچ

تو رو بشناسم يا گهیاز هر کس دبهتر  دیشا

شما : تند و کوبنده گفتم  یاما با لحن.  میرقص بود ای سیتن يانگار در حال باز. شدم  يحال شاد نیخشم و در ع دچار

نیشناس یمنو نم گرانیوجه بهتر از د چیبه ه

نیندار یکه تو و کانر با هم سرانجام دونمیهر حال م به

نیدون ینم شما

مدون ی، م بله

نیدون ینم

دونمیم: خنده اش گرفت و گفت  او

میکن یبگم من و کانر باالخره با هم ازدواج م دیبا نیبدون خوادیدلتون م یلی، حاال که خ نیدون ینم نه

.را زده بودم ایحرف دن نیبه من نگاه کرد که انگار خنده دارتر يطور جک

"ازدواج با کانر ؟"

 یزندگ نیبه هر حال ا. به تته پته افتادم ... اون .... هم  یلیمهربونه و خ.  پیخوش ت ، چرا نه ؟ اون قد بلند ، بله

 چیه میخصوص یزندگ نیراستش رو بخوا.  نیبا من اشنا شد شیپ يو فقط هفته  نیهست سمیشماهم ر. منه  یخصوص

!به شما نداره یربط

 يدکمه . به عقب رفت  یسپس قدم. نزد  یحرف يه اچند لحظ. زده بودم  یلیانگار من به او س. جک محو شد  ي خنده

ازت ... از حد  شتریمن ب. به من نداره  یربط چیتو ه یخصوص یزندگ. حق با توئه : آسانسور را فشار داد و گفت 

خوامیمعذرت م

....نبود که نیمن منظورم ا.. من .. کردم  یمانیپش احساس
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بر  کایمن فردا به امر. نه حق با توئه : دش سرش را باال کرد و گفت بع. شد  رهیبه کف آسانسور خ يچند لحظه ا او

ازت متشکرم يکه کرد ییبابت کمک ها. خوشحال شدم  دنتیبه هر حال از د. گردم  یم

"؟ نمیب یشرکت م یامشب تو رو در مهمون یراست"

دونم ینم.... من :  گفتم

اعتنا به خود  یب یجک حالت. ام چسباندم  نهیها را محکم به سپرونده . بد شد  یلیخ. رفت  نیشاد آنجا از ب يفضا

دیبه ذهنم نرس يکلمه ا چیرا به حالت اول برگردانم اما ه تیبزنم و وضع یحرف خواستیدلم م یلیخ. گرفت 

و در باز شد دمیدینهم رس يطبقه  به

بود که  نیا يایخواستم با من ب نکهیا لیدل. به بعد خودم بتونم پرونده ها رو ببرم  نجایبه نظرم از ا: گفت  جک

یهمصحبتم باش

و خجالت زده پرونده ها را به دستش دادم شرمنده

. کنم  یم یازت خداحافظ نجایهم نمیبه هر حال اگه نتونستم تو رو بب. .. خوب اریبس: گفت  یخشک ورسم یبا لحن او

.خوشحال شدم دنتیو واقعا از د

"گمیم يجد. خوشحال شدم  دنتیاز د یلیخ ". شد  یمیمهربان و صم یکماو  ي افهیق.  میدر چشم شد چشم

طور نیهم منم

گرفتم و  یدستش را محکم م خواستیدلم م. کردم  یدعوت م یدنیاو را به نوش خواستیدلم م. برود  خواستینم دلم

چه مرگم شده بود ؟ ایخدا. او از کنارم برود  خواستیدلم نم. نرو نرو : گفتم  یم

پا  يپاشنه  يسپس او رو "باشه  ریسفرتون بخ ":خودم را کنترل کردم و گفتم  یدست دادن با او به سخت عموق

راهرو رفت يو به انتها دیچرخ

 رفتیخودش م یبه سر خانه و زندگ مایگفتم ؟ او فردا صبح با هواپ یکنم اما به او چه م شیرا باز کردم تا صدا دهانم
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دادم یام ادامه م یسابق به زندگ ماندم و مثل یم نجایو من هم

****

ساعت زدتر دفتر را تر ك کردم و  میاما من ن.  زدندیشب حرف م یهمه راجع به مهمان. روز حالم گرفته بود  تمام

هم احتماال مشغول  مایرفته بود وجم رمنگامیبه ب يبابت پرونده ا يزیل. به آپارتمان سوت و کورم رفتم  میمستق

مبل ولو شدم و در افکار  يرو. و گرم درست کردم  شکالتخودم  يبرا. بود  زهایجور چ نیو از ا رکویو پد کوریمان

شد دایکانر در اپارتمانم پ يخود غوطه ور بودم که سر و کله 

نکرده بود من  يرییالبته او تغ. فرق کرده است  يزیچ دمیفهم يسرم را باال کردم و فور. وارد شد  نکهیمحض ا به

کرده بودم رییمن تغ. شده بودم  رگید يجور

.سالم

؟ میبر يحاضر.  دیآهسته فرق سرم را بوس کانر

؟ کجا

خونه رو جلو جلو به سر کارم فرستاد یمادرم چشم روشن یراست. رود  ثیآپارتمان در اد يبرا

آوردم رونیاز آن ب يا شهیش يقور کیو من . به دستم داد  ییمقوا يجعبه ا او

شه یبهتر م يطعم چا يجور نیا گهیمادرم م. رو از آب جدا نگه داشت  يبرگ چا شهیم يقور نیا با

"کار رو بکنم نیتونم ا یکانر من نم ".  دمیخودم را شن يصدا

....در اونو هیراحته فقط کاف یلیخ

"ه بشمتونم با تو همخون ینم ". کردم به خودم جرات دهم  یچشمانم را بستم و سع.  ستین يمنظورم قور نه

اقتاده ؟ ی؟ اتفاق یچ. مات و مبهوت شد  کانر

کنن که  یم دیتاک هایبعض رایاخ. در مورد خودمون مردد هستم  هیهم بله هم نه ، مدت: دهانم را قورت دادم گفتم  آب
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ستیکدوممون منصفانه ن چیه يبرا نیو ا شمیم ياکاریمن مجبور به ر میکن یاگه ما با هم زندگ

....که نهیمنظورت ا؟ اما  یگیم یچ

ازت جدا بشم خوامیم: دوخته بودم گفتم  یرا به قال میچشمها کهیحال در

"یکن یم یشوخ"

کنم ینم یشوخ. نه : گفتم  نانهیغمگ

:  دیکه مثال بگو. از او داشتم  يخوب ، چه انتظار. وا رفته بود  یکانر حساب. برام سخت بود  یلیجمله خ نیا گفتن

!یخوب ي دهیاوهوم ، چه عق

 ". بعد ناغافل به من نگاه کرد . رفت  یم نییخشمناك در اتاق باال و پا يریکانر مثل ش! احمقانه س! احمقانه س ...  اما

"؟ ماستیعلتش پرواز با هواپ

؟ هی؟ منظورت چ یچ:  دیبدنم از خود پر يتک سلول ها تک

شدهاز موقع پروازت از اسکاتلند تا به حال اخالقت عوض  اخه

، اصال و ابدا نه

 هیاما به نظرم تو دچار . من زانو زد و دستم را در دستش گرفت  يکانر جلو...  یتو عصب...  يتو بد خلق شد... چرا

..روانکاو شیپ يخوایم.  يشد ینوع شو ك روح

آب دهانم را قورت ..  ییااو سفر هو دیشا. حق با تو باشه  دیاما شا. به مشاوره ندارم  اجیاحت: را کج کردم و گفتم  سرم

که ما به درد هم  نهیاز اونا هم یکیتوجه کنم و  شتریب یزندگ يباعث شد من به چند جنبه  دیشا... داشته  ریتاث. دادم 

میخورینم

 ...."بوده یعال یلیما خ يإما رابطه  "ولو شد  یقال يمات و مبهوت رو واشی واشی کانر

دونم یم
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وسطه ؟ گهید یکس يپا

نه ؛ البته که نه: گفتم  يفور

.  یحرف بزن يجور نیا ادیبهت نم: ناگهان کانر گفت .  داشتیاز من دست بر نم ییچرا از بازجو. آشفته بود  افکارم

...، بعدش هم یحموم و سرحال بش يبهتره بر. تو عوض شده  يکه خلق و خو نهیا يبرا نایهمه ا

ازت جدا بشم خوامیم. شدم  رهیبه چشمانش خ. و حرفم رو باور کن کنم لطفا به حرفم گوش بده  یخواهش م کانر

...تو که!  یستیجور آدما ن نیتو از ا.  شناسمیاما من تو رو م.  شهیاصال باورم نم: سرش را تکان داد و گفت  کانر

کانر مات و مبهوت حرفش را قطع کرد. پرت کردم  نیرا به زم يچا يشدت خشم قور از

مینگاه کرد خوردیقل م نیزم يرا که رو يه قورزد رتیدو ح هر

اونو دور  خورهیبه دردم نم يزیاگه من بدونم چ لیتفاص نیبا ا. شکسته  يقور میفرض کن ایکوتاه گفتم ب یاز مکث بعد

ندازم یم

ازش  میتون یدرسته که نشکسته اما ترك برداشته به هر حال بازم م ".به آن انداخت  یرا برداشت و نگاه يقور کانر

 ..."استفاده

میتون ینم نه

...بهش چسب زد و شهیم

...صرفا.  خورهیبه درد نم گهید اما

 زنمیبه صاحب آپارتمان هم زنگ م. حساب بهتره من مرخص بشم  نیبا ا. طور  نیخب که ا: کرد و گفت  یمکث کانر

"هات رو برگردونم ؟ دیکل يخوایم " دیکش قیعم یو نفس ستادیاو ا... و 

متشکرم

.خودم نبود يحرف را زدم که انگار صدا نیا ییصدا با
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!یمدت کوتاه ي؟ حداقل برا ينگه دار یمخف یرو مدت مونییجدا يمسئله  شهیم

کنم یمن که لب تر نم! البته : گرفته گفت  ییبا صدا کانر

مال خودت . کنسرت جازه  تیلب نیاما ا. کرد  بشیبود که ناگهان برگشت و دستش را در ج دهیبه دم رد نرس کانر

باشه

دونم چقدر مشتاق کنسرت جاز  یم. مال تو ! تو باشه مال خودته  شی؟ نه کانر پ یچ. ترس و لرز نگاهش کردم  با

يبود

در خانه را کف دستم گذاشت و انگشتانم را بست دیها و کل تیبل او

...بگم یچ دونمینم... فقط من ... کانر ... من ...من . زحمت آ ب دهانم را قورت دادم  به

شهیبرگزار م شهیکنسرت جاز هم: بغض آلود گفت  ییبا صدا کانر

بعد در را پشت سرش بست و

ازدهمی فصل

شده ام وانهیکردند د یم الیهمه خ. مقام گرفته بودم و نه نامزد داشتم  يحاال نه ارتفا خوب

يا وونهیتو د: گفت  یم قهیبه ده دق قهیده دق مایجم

تو قدرش رو  ".  میو قهوه به دست بود میما لباس خواب به تن داشت يشنبه بود و طبق معمول هنوز همه  بحص

 انیکرده بودم ظرف شش ماه انگشتر برل ینیب شیپ. انداخت  شیپاها یبه الك صورت یبا اخم و تخم نگاه " یندونست

تو انگشتت باشه

شده ؟ یحاال چ. اگه با اون همخونه بشم به بخت و اقبالم لگد زدم  یگفت یکه م يانگار خودب بود: گفتم  تیعصبان با

 وونهیبگم تو د دیحاال با.  یکانر فرق داره و تو با اون در امان هیکردم قض یم الیخوب خ: سرش را تکان داد و گفت  او
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يا

 یم الیتو بگو خ يزیل ".  را دور زانوانش انداخته بود نگاه کردم شیجنبان نشسته و دستها یصندل يکه رو يزیل به

"ام ؟ وونهیمن د یکن

نه ، البته که نه راستش

نیبا هم جور یلیشما دو تا خ دیرسیآخه به نظر م.  يا ووانهید چرا

در . هستم  میکردم خود واقع یکه هرگز احساس نم نهیا قتیاما حق میجور بود یلیظاهرا بله ، با هم خ.  دونمیم خودم

...نیدون یم.  میکرد یم يباز لمیواقع هر دومون ف

.زده بودم یحرف چرت نکهیمثل ا.  دیوسط حرفم پر مایجم

؟ يازش جدا شد لیدل نی؟ به ا نیهم فقط

باشه ؟ یخوب لیخودش دل نیا یکن یگمان نم مایجم: صادقانه گفت  يزیل

هم  يبرا یزوج مناسب يروز هیحال  به هر نیباش یکه زوج خوب نیکرد یم يباز لمیاگه همون جور ف. ، اصال و ابدا  نه

نیشد یم

میخوشحال نبود گهیاون موقع د یول

و  نیشد یم یچرا زوج خوب. بدهد  حیعقب افتاده توض يبه بچه ا خواستیکه انگار م زدیحرف م يطور مایجم

همه در  به هر حال. بلند شد تا الك ناخنش خراب نشود و به سمت در رفت  شیاز جا.  نیخوشحال و شاد هم بود

ستین يدیقصه جد نکهیکنن ا یم يباز لمیروابطشون ف

...دیحداقل نبا ایکنن  یکار رو نم نیا گرانید نه

ساله که با  یاون مدت س! مبالغه س  یدر زندگ هایصداقت باز نیتمام ا گهیمامانم م. کار رو بکنن  نیا دیکه با التبه

ستیمادرم بور ن یعیطب يهانشده مو شیپدرم ازدواج کرده و تا حاال پدرم حال
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حرفش درست باشه ؟ یکن یم الیخ: گفتم .  میرد و بدل کرد ینگاه يزیمن و ل مایمحض رفتن جم به

کوتاه  یاو پس از مکث... بر اساس اعتماد ، صداقت  دینه ؛ البته که نه ، روابط با: نا مطمئن گفت  یبا حالت يزیل

.به من کرد یمضطربانه نگاه

؟ یداشت یاحساس نینسبت به کانر چن يبه من نگفته بود تو هرگز اما

کس نگفته بودم چیمن به ه...  من

 بهیغر يکه من حرف دلم را برا میدوستم بگو نیتر یمیبه صم امدیاما دلم ن. نداشت  قتیکه حرفم حق دمیفهم يفور

به او نگفته بودم یزده ول اریتمام ع يا

رو  یو همه چ یمنو محرم اسرار خودت بدون شتریاز حاال به بعد ب خوادیلم مد یلیخ.  میبگذر: صادقانه گفت  يزیل

! ...یمیصم يما دوستا یناسالمت.  مینگه دار یرو از هم مخف يزیو چ میداشته باش يراز دیما نبا.  میبگ گهیهمد يبرا

 يزیچ یستیما نبا. بود  يزیا لحق ب. خم شدم و او را در اغوش گرفتم .  هیخوب يمعامله : احساسات گفتم  نیگرمتر با

میسال با هم دوست بود ستیاز ب شیاست که ما ب نیمنظورم ا.  میکرد یم یمخف گریکدیرا از 

خوب از حاال به بعد  اریبس: گفت  زدیرا گاز م یکشمش ينان برشته  کهیبه من کرد و در حال ینگاه یچشم ریز يزیل

 يدید مایهواپ يکه تو يبه مرد نوایجدا شدن تو از کانر ب نمیبگو بب خوب.  میگ یهم م يدلمون رو برا يتمام حرفها

داره ؟ یربط

: سرم را باال کنم گفتم  نکهیبدون ا.  اوردمیخود ن يقهوه به رو يجرعه ا دنیاما با نوش.  دیکش ریکردم سرم ت احساس

اصال و ابدا

میل زدز شدیمصاحبه م نوگیم لیکه با کا ونیزیتلو يبه صفحه  یدو مدت هر

 یاتاق چ يتو با ژان پل تو یراست میسوال کن گهیاگه قراره از همد! اوه باشه : آمد و گفتم  ادمیبه  يزیچ ناگهان

؟ يکرد یکارم
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بند آمد يزیل نفس

پرونده اونقدر تاالپ و تولوپ نداره یچون بررس يپرونده بود یادامه دادم لطفا به ام نگو مشغول بررس من

.  دیو نگاهش را از من دزد دیاز قهوه اش را سر کش ياو جرعه ا.. ما .. اوه ، خب ما : ش گفت مشو یبا حالت يزیل

...خوب ما با هم

؟ یچ. هاج و واج به او زل زدم  من

دمیکش یآخه خجالت م. بزنم  یبه تو حرف خواستمینم نیهم يبرا.  میما با هم بود بله

؟... و ژان پل با هم  تو

میبله ، بود: رد و گفت را صاف ک شیگلو او

گفت یاو دروغ م. کالمش قانع کننده نبود  لحن

...شما شهیباورم نم. به او انداختم  هیعاقل اندر سف ینگاه

حاال دست از سرم بردار!  دمهیاون دوست پسر جد!  میگ یراست م: سرخ شد و گفت  يزیصورت ل يناگها

و به سمت در رفت ختیر یقال يونان برشته ر يخرده ها. خود بلند شد  يازجا او

.کنجکاو بودم یلی؟ خ دیکش یخجالت م يزیکرد ؟ از گفتن چه چ یگفت ؟ او در ان اتاق چه م یاو دروغ م چرا

****

کردم حالم بدتر شد ،  افتیاز پدر و مادرم در یکارت پستال یوقت یحت. نداشتم  یخوب ياصال و ابدا اخر هفته  راستش

پست شده  میفال خودم را که برا یتازه وقت. گذرانند  یبودند و نوشته بودند چقدر خوش م ایاناسپ شیدیآنان در مر

.بود خواندم حالم بدتر از بد شد

کن یرو بررس تیها زهیانگ يشتریبا دقت ب.  ياحتماال دچار اشتباه شد: ان نوشته شده بود  در

را با جک  میاعت سه بعد از نصف شب بود تمام حرفهاحدودا س. برد  یخوابم نم.  دمیتخت دراز کش يشب رو شنبه
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پست کنم کایبه امر شیدوستانه برا یفکر کردم بهتر است کارت پستال یدر ذهنم مرور کردم حت

با تو خوشحال شدم ییاز آشنا... پروازت خوب بوده باشد  دورامیام

او فراموش کرده بود که من  ادیه احتمال زب. فرستادم  یکارت نم شیکردم ؟ اصال برا یرا مسخره م یمن چه کس اما

بود دهیبود که به اخر خط رس میبرا یجالب يمالقات با او تجربه . بودم  یچه کس

****

را راجع به  زیهمه چ. شد  یشروع م دمیجد یاز امروز زندگ. بهتر بود  یلیشدم حالم خ داریروز دوشنبه که ب صبح

خودم را آماده کرده بودم که سر کار بروم .  دمیچسب یه کار و حرفه ام مب یکردم و حساب یفراموش م یعشق و عاشق

امروز به پل . هستم  "شاغل  یزن "من  زدیاز دور داد م هکت و دامن و دستمال گردن را انتخاب کردم ک نیتر کیش. 

مقام است يارتفا ياماده  یچه کس دادمینشان م

!بله. گشتم  یم دیجد یهم به دنبال شغل دیشا

در شرکت  یابیعامل بازار ریاشتغال به کار را به عنوان مد يآمدم در ذهنم مجسم کردم که برگه  رونیاز مترو ب یوقت

کرده که به من  یکه چه اشتباه شودیو ناگهان پل متوجه م شومیکنم و بعد هم در آنجا استخدام م یکوکاکوال پر م

تو فرصت . شده  رید یلیگفتم خ یکرد بمانم اما من به او م یاو از من خواهش و تمنا م. مقام نداده است  يارتفا

....گفتم ی؟ و بعد من م يبد دهیعق رییتونم بکنم تا تو تغ یکند اما چه کار م یبعد او به من التماس م یداشت

د پا اعتنا و خونسر یب کهیمن زانو زده و من در حال يشدم به ذهنم آمد که پل جلو کیبه ساختمان شرکت نزد یوقت

 یدون یم میگو یکت و دامنم را به تن دارم به او م نیتر کیام و ش دهیمارك دار پرادا پوش يرو پا انداخته و کفشها

يکرد یحرمت منو حفظ م یپل ؟ فقط الزم بود کم هیچ

مو بور در سرسرا  يشدم کله ا خکوبیم میبزرگ خورد سر جا يا شهیدستم به در ش نکهیبه محض ا. شانس  یبخشک

ودب
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توانستم ینم. توانستم  ینم. توانستم داخل شوم  ینم.  کانر

يبود از بخش حسابدار ایآندر. نه کانر نبود . کرد  یدفعه آن سر حرکت کی اما

دانستم  یم. به من قدرت بده  یبتیچه مص ایخدا. خل و چل شده ام  یاحساس کردم حساب. را هل دادم و باز کردم  در

افتد ینر مزود چشمم به کا ای رید

...ما خبر ندارد که اوضاع را به مراتب بدتر کند و ییاز جدا یرفتم فکر کردم حداقل کس یکه از پله ها باال م نیهم

"متاسفم یلیخ دمیکه راجع به تو و کانر شن ياما بابت خبر"

شدم خکوبیخود م يحرف را به من زد مات و مبهوت سر جا نیامد و ا میبه سو یبه اسم نانس يدختر ی؟ وقت یچ

تونه  یوقت نم چیادم ه... شما دوتا  شدیهرگز باورم نم یول شنیچقدر نا منتظر بود البته تمام زوج ها از هم جدا م"

..."بگه

؟ يدیتو چطور فهم...  چطور

راوان ف دنیو بعد از نوش. جمعه شب کانر هم بود  یمهمون يآخه تو. همه خبر دارن . خدا عمرت بده : گفت  ینانس

کرد يمختصر یراستش اون سخنران. کرد  فیهمه تعر يمست شد برا

...کار ی، اون چ اوه

 نیخودشه و در ا يکنه شرکت پنتر مثل خونواده  یبود که اون احساس م نیبود راجع به ا یبا احساس یسخنران چقدر

 یلیاحساسات کانر خ يبود ییجدا نیو تو چون ، تو مسبب ا.  میکن یم تیما از اون حما يدشوار همه  تیوضع

تر کرد کیاو خودش را به من نزد. دار شده  حهیجر

مخ تو شل شده يو مهره  چیدارن پ دهیاز دخترها عق ياریبگم بس دیبا راستش

 یرا مخف هیقض نیبه من قول داده بود ا نکهیان هم بعد از ا. کرده بود  یما سخنران ییکانر را جع به جدا.  شدینم باورم

دارد و حاال همه طرفدار او شده بودندنگه 
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"بهتره من برم گهیخوب د "در امد  میصدا باالخره

مرا دنبال کرد یکنجکاو نانس نگاه

"نیبا هم جور بود یلیاخه شما دو تا خ هیشرمندگ ي هیما"

.دونم به هر حال فعال خداحافظ یم: زدم و گفتم  یزورک يلبخند

مرتعش و لرزان افکارم را  ییناگهان صدا. موضوع دور کنم  نیکردم ذهنم را از ا یسمت دستگاه قهوه رفتم و سع به

به من زل زده بود که انگار من سه تا سر دارم يطور. بود  یکت. سرم را باال کردم  شیبا تشو.  ختیبهم ر

؟؟؟ اما

اوه ، سالم.  اورمیخودم ن يکردم به رو یسع

از زبون خودت بشنوم ؟ نکهیمگه ا.  شهیباورم نمداره ؟ من که  تیواقع: آهسته گفت  او

میمن و کانر از هم جدا شد. آره ، درسته : سر اکراه گفتم  از

 ینم.  شهی، باورم نم ای، اوه خدا ایاوه خدا. ، پس درسته  ای، اوه خدا ایاوه خدا:به نفس نفس افتاد و تند تند گفت  یکت

رو تحمل کنم بتیمص نیتونم ا

دهانش گذاشتم يشکر را برداشتم و آن را جلو یخال ي سهیک. زد  یاو تند تند نفس م!  یدست کت از

رونیحاال بده ب...  ریچه مرگته ؟ نفس بگ.  ریآروم بگ! بس کن  یکت

عرق از  سیخ شبید. بودم  یعصب يتمام آخر هفته دچار حمله : حرف زد و گفت  یبه سخت دنینفس کش نیب او

ارمیاصال سر در نم. وجود نداره  ایتو دن یمنطق چیه گهیداشته باشه د قتیمورد حق نیگه او فکر کردم ا دمیخواب پر

شنیکنن و جدا م یآدمها دائما از هم قهر م يهمه !  نیفقط هم میما از هم جدا شد یکت

!نیمناسب بود یشما زوج!  نیجور آدما نبود نیتو و کانر از ا اما

پس چرا ما .  نیایبا هم کنار ب نیخوب حاال که تو و اون نتونست: رداشت و گفت دهانش ب يرا از رو یخال ي سهیک او
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؟ میآدما به خودمون زحمت امتحان کردن بد

به هر حال اوضاع بر وفق مراد .  میاما من و کانر که زن و شوهر نبود ". ام را حفظ کنم  يکردم خونسرد یم یسع

"گهید ادیم شیپ زایجور چ نیاز ا شهینبود هم

...یول

بشنوم یمورد حرف نیخواد در ا یدلم نم گهید راستش

...یمیمن شوك عظ يبرا یدون یم... متاسفم ، إما من . البته . ، اوه خدا جون  اوه

خوب خوشحال کن يکن منو با خبرا فیخوب راجع به قرار مالقات برام تعر. کن بابا  بس

مینیرو بب گهیقرار شد دوباره همد. گذشت  خوش یلیراستش خ: آرام آرام شد و گفت  یکت تنفس

یعال چه

شرم و  ياز رو يلبخند. ها مون هم با هم جوره  قهیو سل میهر دو هم بذله گو هست. و آقا منشه  پیخوش ت یلیخ اون

"هیدوست داشتن یلیراستش اون خ ".نشست  یصورت کت يرو ایح

 یبه مراتب بهتر از من و کانر م یزوج پیلیشد ؟ احتماال تو و ف یچ نیبب.  یچقدر عال: دادم و گفتم  يرا فشار شیبازو

؟ يخوایقهوه م.  نیش

فعال خداحافظ. با جک هارپر دارم  يجلسه ا یراجع به امور استخدام. برم  دیمتشکرم با نه

باشه ، خداحافظ: گفتم  یحواس پرت يرو از

 یگفت ". و شانه اش را گرفتم  دمیراهرو دو يعجله به انتهابا  " نمیصبر کن بب یه ". افتاد  میبعد دو زار هیثان چند

"جلسه با جک هارپر ؟

چطور مگه ؟ آره

روز جمعه رفت. اون که رفته  اما
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داد دهیعق ریینرفت ، تغ نه

؟ نجاستیپس اون ا... آب دهانم را قورت دادم پس  یسخت به

!باالس يطبقه .  نجاستیالبته که ا: با خنده گفت  یکت

داد ؟ دهیعق رییچرا تغ... چرا : را صاف کردم و گفتم  میگلو. راه رفتن ندارم  ياحساس کردم نا گهاننا

 يمگه نه ؟ حتما تا حاال متوجه شد. کنه  یدلش بخواد م يهر کار.  سهیاون رئ. خدا عالمه : باال انداخت  يشانه ا یکت

هیکه چقدر خاک

 يمختصر یکانر سخنران نکهیبعد از ا. در آورد و به من تعارف کرد  آدامس يکرد و بسته ا بشیج يدستش را تو او

...مهربون شد و یلیکرد اون با کانر خ

.خوردم کهی

؟ راجع به جدا شدن ما ؟ دیهارپر رو شن یجک هارپر سخنران"

 يدلدار يبرا یخوب يبعدش هم حرفا "کاغذ آدامس را باز کرد  یکت ". بود  ستادهیاون درست بغل دست کانر ا بله

!مرد چقدر آقاس نیا. داره  یتونه بفهمه چه احساس یم: کانر زد و گفت 

...به اجیاحت. و فکر کنم  نمیداشتم که بنش اجیاحت

...توجه یمن چقدر ب ایاما تو حالت خوبه ؟ خدا: با هول و هراس گفت  یکت

فعال خداحافظ. نه ، حالم خوبه : و منگ گفتم  جیگ یباحالت

به  میقرار نبود بداند من بعد از گفتگو با او مستق. برگردد  کایقرار بود جک هارپر به امر. طور شود  نینبود ا قرار

خانه رفته و با کانر ترك مراوده کرده ام

 الیکه در آسانسور زده بود من از کانر جدا شده ام و خ ییحرفها لیکرد به دل یم الیحاال او خ. حقارت کردم  احساس

طور نبود نیالبته که ا. خاطر اوست  يهمه اش برا کرد یم
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نه کامال.... کم  دست

...بود لیدل نیبه ا دیشا

احمقانه بود اریبس. مانده باشد  نجایخاطر من ا ياحمقانه بود که او برا يفکر نه

اوه ،إما : باال کرد و گفت  کیو نگینسخه مارکت يآرتمس سرش را از رو شدمیم کینزد زمیطور که به م نیهم

نیمتاسفم که تو و کانر از هم جدا شد

...نداره یمورد حرف بزنم اگه اشکال نیاصال حال و حوصله ندارم در ا یول.  متشکرم

.اظهار ادب کرده باشم خواستمیفقط م. خوب  اریبس

"ياز جک هارپر دار یغامیپ یراست ". انداخت  زشیبه م ینگاه او

؟ ؟ یچ

چه نوع  یدونیاون گفت خودت م!  يرو به دفترش ببر وپولدیل يلطفا پرونده  شهیم: د و گفت زل ز يبه ورق کاغذ او

نداره یاشکال یکن داشیپ یاگر هم نتونست ی، ول هییپرونده ا

وپولدیل ي پرونده

...زمونیشدن و در رفتن از پشت م میج يبود برا يبهانه ا نیا

ندیمرا بب خواستیرمز بود او م ينشانه  نیا

زده نشده بودم جانیحال ه نیو منگ و در ع جیحد گ نیوقت تا ا جیدر عمرم ه.  ایخدا وها

را  یخال يلرزان پوشه ا یسپس با انگشتان. زل زدم  وتریکامپ یخشک و خال يبه صفحه  ینشستم و مدت زمیم پشت

 یسع. را نوشتم  وپولدیل يان کلمه  ي هیسپس در حاش. را برگرداند  شیصبر کردم تا آرتمس رو. آوردم رونیب

را پنهان کنم سمیکردم دستنو

وجود  نجایدر ا وپولدیبه نام ل يپرونده ا یراست راست ایآ. خل و چل شده بودم  یحساب. درنگ کردم چه کنم  ناگهان
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داشت ؟

به  ينده ااما پرو. انجام دادم  وپولدیل يراجع به پرونده  عیسر یقیشرکت رفتم و تحق یعجله سراغ بانک اطالعات با

نام وچود نداشت نیا

همان فکر اولم درست بود. خوب  اریبس

 يو راجع به پرونده  شدینفر سر راهم سبز م کیاگر . شدم  دیام بودم که دچارشک و ترد یحال عقب زدن صندل در

است ؟ یالکه خ دندیفهم یافتاد و همه م یم نیزم ياگر پوشه از دستم رو ایکرد چه ؟ و  یاز من سوال م وپولدیل

از طرف  یقدردان ينامه  کیرا از خودم اختراع کردم و  وپولدیل يعالمت مخصوص پرونده  وتریدر کامپ عیسر یلیخ

متوجه  یکس نکهیگرفتم و بدون ا نتیریپ کیشرکت پنتر نوشتم سپس از آن  يبرا وپولدیل يبرا یارنست پ ياقا

....برم باال و یپوشه رو م نیخوب حاال ا اریبس :پوشه گذاشتم و به خودم گفتم  يشود ان را ال به ال

سرش را باال نکرد یحت آرتمس

اند  دهیشرکت فهم يآدمها يکردم همه  یاحساس م. رفتم قلبم به تاالپ و تولوپ افتاده بود  یدر راهرو راه م یوقت

.من چه کار کرده ام

د که هر چه راجع به کانر گفته بود درست از به من سرکوفت بزن خواستی؟ م ندیخواست مرا بب یجک هارپر م چرا

اگر از من دلخور بود چه ؟. جو داخل آسانسور افتادم  ادیناگهان ... آب در امد ؟ بعدش هم او 

 یو م زدمیاش زنگ م یراحت به منش یلیخ. توانستم برگردم  یاالن هم م نیهم. نبود که من به دفترش بروم  ياجبار

کنم دایرو پ وپولدیل ينتونستم پرونده  من.  خوامیمعذرت م: گفتم 

و خالص نیهم فقط

باز هم به راهم ادامه دادم یدرنگ کردم ول ي لحظه

****
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 نکهیبه محض ا. نشسته بود  زیفقط سون پشت م ستین ياو خبر یو متوجه شدم از منش دمیدفتر جک هارپر رس به

بر لب نداشت ياصال لبخند. زد  یبرقشدم سرش را باال کرد و چشمان کمرنگش مثل مارمولک  کینزد

به هر . آدم چندش اور بود  نیاصال دست خودم نبود ا یول. دوستش است  نیتر یمیجک گفته بود که او صم ایخدا اوه

بود سالم کرد یجان کندن

رو براشون ببرم وپولدیل يهارپر ازم خواستن پرونده  يآقا...  سالم

نه ؟ . خبر داشت  زیپس او از همه چ. ما رد و بدل شد  نیب ییسکوت گفتگودر  ییگو. به من انداخت  ینگاه سون

:بعد گفت يرا برداشت و لحظه ا یاو گوش. کرد  یاستفاده م وپولدیخودش هم از رمز ل دیشا

"برو تو "را گذاشت  یسپس گوش " نجاسیا وپولدیل يبا پرونده  گنیجک ، اما کر"

نشسته بود و  یبزرگ یچوب زیجک پشت م. شود وارد دفترش شدم  یور مور مکردم بدنم م یکه احساس م یحال در

راحت شد المینگاهش گرم و مهربان بود و خ. سرش را باال کرد . به تن داشت  یاهیس یاسک قهیمثل روز اول بلوز 

"سالم اما"

پوشه را به دستش دادم " وپولدیل يپرونده  نمیا.  نییسالم بفرما"

.؟ سپس آن را باز کرد و تعجب زده به اوراق داخل آن نگاه کرد وپولدیل يه پروند:  دیخند

؟ هیچ نیا

...که وپولدیل ياز آقا يا نامه

مات و مبهوت شده بود او

"؟ يسر هم کرد وپولدیل ياز طرف آقا ينامه ا"

.  نهیاونو بب یو کس فتهیب نیبه زمکه مبادا پوشه از دستم  اطیاحت يبرا: لب گفتم  ریز. احساس کردم کنف شدم  ناگهان

سر هم کنم يزیچ یو فوت يفکر کردم فور
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 یاز دفتر ارنست پ "بلند شروع به خواندن کرد  ياما جک ان ا عقب برد و با صدا رمیکردم آن را از دستش بگ یسع

جک به ... خوب چقدر . پنتر کوال سفارش بده  ينوشابه  یداره شش هزار قوط لیاون تما! طور  نیکه ا وپولدیل

کنم که من  یدر خاتمه خاطر نشان م. .. کنه  جادیمردم ا يدر ذائقه  يرییداره تغ لیاون صرفا تما: خواندن ادامه داد 

لباس  نیپنتر را به تن کنم که راحت تر یگرفته ام لباس ورزش میخوشنودم و تصم اریشرکت شما بس ياز جنبه ها 

"است که در عمرم شناخته ام یورزش

.زد یدر کمال تعجب چشمانش برق. زد  يسپس سرش را باال کرد و لبخند. ساکت شد  يلحظه ا جک

کرد یم نینامه رو تحس نیزنده بود ا تی؟ اگه پ هیچ یدون یم

؟ دلریل تیپ: کردم و گفتم  یدرنگ

جک به . کرد  یارها مجور ک نیاون تمام مدت از ا.  دیبه ذهنش رس وپولدیل يپرونده  ي دهیبود که ا تیپ.  اوهوم

.زد ينامه ضربه ا يرو

نگه دارم ؟ نویتونم ا یم

بله: شده بودم گفتم  یکه احساسات من

کنجکاوانه  ینگاه. سکوت برقرار شد باالخره جک سرش را باال کرد  يلحظه ا. گذاشت  بشینامه را تا کرد و در ج او

؟ يخب باالخره از کانر جدا شد: به من انداخت و گفت 

درست زد به هدف.  وها

یبمون یگرفت میباالخره تصم. خوب : گفتم  يجد یلیخ

شرکت  ي گهید يآره و فکر کردم به شعبه ها. شد  رهیبه انها خ یاو انگشتانش را از هم باز کرد و مدت... خوب .  بله

خوب راجع به خودت بگو. بزنم  يهم در اروپا سر

به . گذاشتم  یحرف را به دلش م نیحسرت ا یکانر جدا شده ام نه ؟ ولخاطر او از  يبرا میمن بگو خواستیم دلش
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گفتم یوجه نم چیه

ییاروپا يشعبه ها.  لیدرست به همون دل: را تکان دادم و گفتم  سرم

.زد یبرق طنتیجک از ش چشمان

؟ یخوب... توو . فهمم و  یم

...يریانعطاف پذ.  يازاد یدونیم. برم  یلذت م يمجرد يدوباره  يراستش از آزاد. خوبه  یلیخ حالم

او حرفش را قطع کرد...باشه که  یوقت خوب دیخوب شا.  یعال چه

؟ یباشه که چ یوقت خوب: گفتم  يفور

کم کم راه . کاره گذاشت  مهیباز حرفش را ن...  خواستیاما دلم م. داره  حهیدونم احساساتت جر یم: گفت  محتاطانه

.ستم اب دهانم را فورت دهمتوان یم.  شدیبسته م میگلو

"؟ میبا هم قرار شام بزار يدوست دار"

گنگ شده بودم. خدا جونم  يوا. بروم  رونیکرد با او ب یجک از من تقاضا م اوه

خوبه یلیآره خ. بود به حرف امدم  یبا هر جان کندن باالخره

 نیو بهتره ا..  يکار تیموقع نیو با ا شهیقاراشم یکم میکه االن زندگ نهیفقط مسئله ا. شد  یعال: کرد و گفت  یمکث او

خودمون باشه نیموضوع ب

.حواسمون جمع باشه یلیخ دیبا. ام  دهیاوه ، صد در صد با تو همعق: گفتم  يفور

فردا شب چطوره ؟ برات مناسبه ؟ نمیبگو بب خوب

هیشب عال فردا

ت هشت خوبه ؟ساع. کن  لیمیخونه ت رو برام ا یفقط نشون. دنبالت  امیم

ساعت هشت سر
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رفتم و  یابیبه بخش بازار. نزدم  یاما من حرف. سون کنجکاوانه مرا برانداز کرد . اومدم  رونیاز دفتر جک ب یوقت

قهقه  خواستیبر پا بود و دلم م ییاما در درونم غوغا. ام را حفظ کنم  يکه ممکن است خونسرد ییکردم تا جا یسع

.بزنم

شدیباورم نم.. من ... من ..  رفتمیم رونیمن با جک هارپر ب.  ایدااوه خ.  ایخدا اوه

. نرفته است  کایاو به امر دمیشن نکهیبه محض ا.  ادیم شیپ يزیچ نی؟ به دلم افتاده بود چن دمید یخواب م.  ایخدا اوه

.دانستممممممم یخدا م يوا

دوازدهم فصل

 کیبا  خواهمیبه من نگاه کرد که انگار گفته بودم م يطور. بودم  دهیند شانیقدر آشفته و پر نیرا ا مایوقت جم چیه

بروم رونیب يقاتل حرفه ا

"؟ هیخبر مرگت منظورت چ"

رو راجع به خودم براش گفتم یکنارش نشستم و همه چ مایهواپ يتو.  یچیه

هنوز  یمام کرده بودم ولح. ساعت هفت بود . را برداشتم  میابروها ياز موها یکینگاه کردم و  نهییاخم در آ با

شدم شیربدوشامبر تنم بود که مشغول آرا

!چقدر شاعرانه.  رونیب نیحاال اون ازت خواسته با هم بر: تازه ام دراز کرد و گفت  ملیر يدستش را به سو يزیل

بود و لباس  دهستایاو دم در اتاقم ا.  یکن یم یشوخ يمگه نه ؟ به من بگو که دار.  یکن یم یشوخ يدار: گفت  مایجم

 يهتفاد هزار پوند ینقاش يتابلو کیبرود که از او  رونیب يقرار بود امشب با مرد. به تن داشت  يتازه ا ي رهیسبز ت

آمد یم ششاز قرار معلوم آقا از رنگ سبز خو. بود  دهیخر

"؟ هیبه ام بگو مشکل چ! کنم  ینم یالبته که شوخ"
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؟ دونهیو راجع به تو مر یکه همه چ رونیب يریم يبا مرد تو

آره

؟ ي؟ مگه خل شد هیمشکل چ یپرس یاون وقت ازم م: طعنه زنان گفت  او

از همون لحظه که . دونستم  ی؟ م يدی؟ د يدی؟ د يبهت گفتم تو عاشقش شد يدید: بار گفت نیهزارم يبرا يزیل

"نازکش نکن يادیز. بردار  دست از سر ابروهات "به من کرد  ینگاه نهییاو در ا.  يتو راجع بهش حرف زد

به چهره ام انداختم ی؟ نگاه یراست

 شهیمامانم هم. حرف دلت رو نگه دار . نگو  يزیوقت راجع به خودت به مردها چ چیاما ه. شروع کرد  مایهم جم باز

آدم خبر داشته باشن فیک اتیاز احساسات و محتو دیوقت نبا چیگه مردها ه یم

من خبر داره زیاز همه چاون . شده  رید یلیخ یول

شه ینم لیوقت برات احترام قا چیاون ه. نداره  یشما ثبات يحساب رابطه  نیا با

ذارهیثبات داره و بهم احترام هم م چرا

يتو از قبل بازنده ا.  ستین تیحال نکهیاما مث ا: دلسوزانه گفت  یبا لحن مایجم

"رینخ"

 روزیبر آنها پ دیکه به هر نحو ممکن با ندیب یگانه م یب يها یت آدم آهنمردها را به صور مایکنم جم یگمان م یگاه

شود

 یتاجر پولدار مالقات گذاشت یتو که با کل. بابا  يا.  یستیبه درد بخور ن گهیانگار د مایجم "هم وارد معرکه شد  يلبز

"یکسب کرده باش يقرارها تجربه ا نیاز ا دیبا

 یخودمو م یسع تینها. کننده س  وسیما اریهر چند مورد تو بس: ذاشت و گفت گ نیرا زم فشیک. دیکش یآه مایجم

یبه سر و ضعت برس یکه حساب نهیمسائله ا نیکنم اول
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ابروهام رو برداشتم یواسه چ يکرد الیناز و ادا گفتم پس خ با

خوب اریبس

دوست داره ؟ یچ یو بفهم ياون عالقمند نشون بد يهایکه خودتو به سرگرم نهیدوم ا ي مساله

رو داره  یمیمدل قد ينهایبزرگش انواع و اقسام ماش يظاهرا در مزرعه .  نیبه نظرم ماش... دونم  یچه م.... من ... ا

سر .  نیکن دنید نیماش شگاهیبده از نما شنهادیبهش پ.  ینیوانمود کن عاشق ماش " هیعال ". خوشحال شد  مایجم

ینرو ورق بز نیماش يمجله  یتون یراهت م

متنفرم یمیقد ينهایبهش گفتم از ماش مایهواپ يکار رو بکنم چون تو نیتونم ا ینم

مرا بزند خواستینگاهم کرد که انگار م يطور مایجم

"؟ يمورد عالقه اش متنفر یاز سرگرم یگفت يکه قرار مالقات دار ي؟ تو با مرد يکار کرد یتو چ"

.رونیب رمیباهاش م يروز هیاشتم آخه اون موقع خبر ند: گفتم  یتدافع یحالت با

همه که  يافراد! متنفرم  یمیقد نیکه من از ماش نهیا قتیبه هر حال حق "کرم پودرم دراز کردم  يرا به سو دستم

"هستن یاز خود راض یلیشن خ یم نهایجور ماش نیسوار ا

چه .  ادیاز دستم برنم يا متاسفم کارإم. خورد  یبه درد نم قتیحق نجایدر ا ". از شدت خشم بلندتر شد  مایجم يصدا

"يجنگ بر دونیکه با لباس خواب به م نهیدرست مثل ا.  يبدبخت روزگار شد یتو حساب!  یبتیمص

 يقراره شامه با مرد هیفقط !  ستیشطرنج هم ن يباز!  ستیکه کارزار ن نیا!  مایجم. دندان شکن به او دادم  یجواب

اونا قرار مالقات . شاعرانه اس  یلیمن که معتقدم خ!  یباف یتو چقدر منف مایجم: هم در آمد و گفت  يزیل يخوب صدا

جورن یلیاونا با هم خ. عالقمنده  یو به چ ادیخوشش م یاما از چ دونهیاون م. با هم خواهند داشت  یخوب

 یچ یراست. م کش یخوب من خودمو کنار م اریبس: گفت  دادیطور که سرش را به چپ و راست تکون م نیهم مایجم

؟ یبپوش يخوایم
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لباست کجاست ؟. چشمانش را تنگ کرد  ناگهان

 يپوشم با صندلها یرو م هیکرده بودم و گفتم لباس مشک زانیام را آو یکه لباس مشک ییپشت در اشاره کردم جا به

تسمه دار

"؟ یقرض کن يزیچ يخوایاز من که نم "تنگ تر و تنگ تر شد  مایجم چشمان

که یدون یخودم لباس دارم م مایمیراستش ج. نه : گفتم  یصبانع یلحن با

بهت خوش بگذره.  باشه

راهرو قطع و در آپارتمان محکم بسته شد ياو در انتها يتلق و تلوق کفشها يتا صدا میصبر کرد يزیو ل من

شیآخ: گفتم  من

"صبر کن "دستش را باال برد  يزیل

ما رو  اهیزاغ س خوادیاون م: اهسته گفت  يزیشد و ل دهیباز شدن در شن يصدا ناگهان.  میهر دو نشست يا قهیدق پنج

؟ هیک يآها: بلند گفت  يو با صدا. چوب بزنه 

به دور و بر اتاق نگاه کرد عیسر یلیرفت برق لبم رو بردارم و خ ادمی. اوه سالم : در اتاق سبز شد و گفت  مایجم

یکن دایپ نجایگمان نکنم اونو ا: معصومانه گفت  يزیل

نیداشته باش یخوب ، شب خوب اریبس: به دور و بر انداخت و گفت  یباز نگاه مایجم

محکم به هم خورد ییشد و در جلو دهیتلق و تلوق کفش او در راهرو شن يمرتبه صدا دو

میخوب دست به کار بش اریبس: گفت  يزیل

****

 يزیبه محض باز کردن در ل. زد ییه چسب بود عالمت هاک ییدر جا يزیل.  میرا کند مایدر اتاق جم ينوار چسب

نهییپا نیهم ا گهیچسب د هی! صبر کن !  یه: گفت 
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"يشد یجاسوس م یستیتو با ". کردم یرا در حال کندن چسب تماشا م او

"هم وجود داره يا گهید يخوب ، إما حتما حلقه ها اریبس "او در اثر تمرکز حواس چروك افتاده بود  یشانیپ

کن گاین یه.  هیکمد لباس هم چسب نوار يرو: گفتم  من

 یم سیافتاد و آدم خ یم وانیکمد لباس قرار داده بود که به محض باز شدن در ل يباال ياب را طور وانیل کی مایجم

شد

.، مرده شورت رو ببرن یلعنت يا: دراز کرد و گفت  وانیل يدستش را به سو يزیل

هم ازم  یتشکر خشک و خال هی یاون شد جواب دادم اما اون حت يکه برا ییتمام تلفن ها شب قبل من به هیچ یدونیم

نکرد

. در کمد دراز کردم  يسپس دستم را به سو. گذاشتم  نیزم يو سالم رو حیآب را صح وانیصبر کرد تا من ل يزیل

؟ يحاضر

"حاضرم"

.او محکم در را بست. به صدا در آمد  يریآژ يناگها.و سپس در کمد را باز کرد  دیکش قیعم ینفس يزیل

"کار رو کرده نیا يخدا مرگش بده چه جور"

زود باش. کن خفه بشه  يکار.  دهیداره صدا م هنوز

به شماره رمز داره اجیاحتماال احت. کار کنم  یچ دونمینم

میگشت یم ریاژ چیدو کورمال کورمال در داخل کمد لباس به دنبال سو هر

نمیب ینم یچیوئس نجایا من

 رونیظاهرا صدا اون ب: گفت  يزیل یطوالن یپس از مکث.  میهر دو نفس زنان به هم زل زد. خاموش شد  ریآژ ناگهان

بوده نیماش هی ریاز دزد گ
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"طوره نیهم. اوه حق با توئه "

امدین ییدفعه صدا نیاما ا. با دلهره دوباره در کمد را باز کرد  يزیل

"میت به کار بشدس. خوب  اریبس"

مان حبس شد نهینفس در س مایمحض باز شدن در کمد جم به

"ایاوه خدا"

 یاز چوب لباس. در کاور  دهیپوش. و مرتب  زیتم یلینو پر زرق و برق و خ يلباسها. بود  نهیلباس او مانند گنج کمد

تمام کمربندها مرتب در . بود  چسبانده شده یاز هر کفش يفور یکفش عکس يتک تک جعبه ها  يرو. بود  زانیاو

لباس  مایکه از جم يبار نیاز آخر. شده بود  دهیقفسه ها چ يصاف و مرتب رو یفیها در رد فیک. بود  زانیکمد آو

 شیو کفش ها فیاز ان موقع تا حاال تمام لباسها و ک دیرس یگذشته بود اما به نظر م يادیقرض کرده بودم زمان ز

عوض شده بودند

کمد خودم افتادم یهم و برهمدر ادی به

تا کمد لباسش رو مرتب کنه کنهیساعت وقت صرف م هی ياون حتما حداقل روز"

دمیخودم د. کنه  یکار رو م نیاون ا: گفت  يزیل

بود  يپرونده ا یمشغول بررس یحساب ینداشت اما وقت يبد تیالبته قصد و ن. از من بدتر بود  يزیشما چه پنهان ل از

شد یهم تلنبار م يشد و تمام انها در انجا رو یاتاقش منتقل م یصندل يکمدش به رو يتو يتمام لباسها یبه طور کل

 نیمن امشب دوست دار يبانو! خوب : دراز کرد و گفت  يشده ا يمنجوق دوز دیلباس سف يدستش را به سو يزیل

؟ نیبپوش یچ

****

لباس  میراستش هر دو تا توانست. حال آن را امتحان کردم  اما به هر.  امدیشده خوشم ن يمنجق دوز دیلباس سف از
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به صدا در آمد  لیاتومب ریدزدگ گریبار د کی.  اطیبا احت یلیان هم خ.  میگذاشت شیو بعد انها را سر جا میامتحان کرد

میا دهیبابت نترس نیکه اصال از ا میکرد موداما ناگهان وان. میدیمتر به هوا پر کیو هر دو 

خودم  يوا. ان . ك .  يمارك د یقرمز رنگ را که سر شانه اش چاك داشت با شلوار مشک یگرفتم تاپ میتصم باالخره

 ينقره ا يکفشها) بودم  دهیو پنج پوند خر ستیتراست شاب به مبلغ ب نگیهاوس لیه نگیشلوار را از نات( بپوشم 

او را هم برداشتم یمارك گوچ فیلحظه ک نیردر آخ مهر چند قصد نداشت. را هم به پا کردم  مایجم يمارك پرادا

يمحشر!  يمعرکه شد: گفت  يزیل زدمیطور که چرخ م نیهم

جلف نشدم يادیرا بگو ز راستش

رونیب يریم اردریلیمرد م هیبا  يتو دار. بابا  يا.  ابدا

به ساعتم نگاه کردم راس ساعت هشت بود. حرف رو نزن  نیا: شدم و گفتم  یعصبان

از بس شور و شوق آماده شدن را داشتم اصل مطلب را فراموش کرده بودم.  ای، خدا اوه

...جز يزیچ.  نیفقط هم. شامه  يبرنامه  هی نیا. رو حفظ کن  تیخونسرد. آروم باش: خودم گفتم  به

!ستادهیوا رونیب یبزرگ نیچه ماش!  شرفیب.  شرفیب يا: کرد گفت  یرا نگاه م رونیکه از پنجره ب يزیل

.عجله به کنار او رفتم با

نفسم بند آمد باینگاه او را دنبال کردم تقر ی؟ کجا ؟ وقت یچ

 ابانیکه به نسبت خ یو بزرگ ينفره ا لیاتومب. خانه دم در پارك شده بود  رونیب یکیبزرگ و ش اریبس لیاتومب

 دنیضول هم در حال سرك کشف يها هیراستش چند تا از همسا.  دیرس یبه نظر م میجادار و عظ اریکوچک ما بس

بودند

من و  میبود مایدر هواپ یوقت. اوردم  یاز آن سر در نم چیبود که من ه ییایدن نیکردم ؟ ا یبه سرم م یچه خاک حاال

ییایکرد و من در چه دن یم یزندگ ییایاو در چه دن نیاما حاال بب میهم سطح بود یجک صرفا دو آدم معمول
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رونیباهاش برم ب خوامینم. شدم  مونیپش يزیل: خفه گفتم  ییصدا با

"متوجه شدم که حال او هم مثل من دگرگون شده است یول". میندار خوامینم.  یکن یتو غلط م: گفت  يزیل

حالت تهوع به من دست داد.  میدیآپارتمان به صدا در امد و هر دو از جا پر زنگ

؛ باشه ؛ اومدم باشه

نیاز ا نمیخوب ا اریبس. نگاه کردم  يزیاف اف را گذاشتم و به ل یگوش.  نییپا امیم االن. سالم : اف گفتم . اف  در

خوش بگذره.  یتوجه نکن مایجم يباشه به حرفا ادتی يبر نکهیاما قبل از ا: دستانم را گرفت و گفت  يزیل

"بهم زنگ بزن ياگه فرصت کرد. مرا محکم در آغوش گرفت "

حتما

.آپارتمان را باز کردم ییدرجلو. رفتم  نییسپس از پله ها پا. برانداز کردم  نهییآ خودم را در گریبار د کی

مرتب شانه شده بود  یلیهم خ شیموها. کت و شلوار به تن داشت و کروات هم زده بود . بود  ستادهیدم در ا جک

لحظه دچار ترس و دلهره شدم کی يبرا. برازنده و مرتب شده بود  یلیخالصه خ

رفت نیزد و تمام ترس و لرزم از ب يلبخنداو  سپس

.میمن و او با هم بود.  میمقابل هم نبود يمن و او نقطه . در اشتباه بود  مایجم

يسالم چقدر خوشگل شد:  گفت

متشکرم

باز کرد میپوش با عجله در را برا فورمیاون يدراز کردم اما مرد لیدر اتومب رهیدستگ يرا به سو دستم

چقدر من خنگم: گفتم  یبعص يخنده ا با

.نیاما کرگ نوایمن ب. شدم  یم ینیماش نیسوار چن شدینم باورم

بودن به من دست داد شهیو هنرپ یپرنسس احساس
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کند یفرق م لهایاتومب ي هیبا بق لیکردم فکر نکنم آن اتومب یمخمل پر زرق و برق نشستم سع یصندل يرو یوقت

حالت خوبه ؟: گفت  جک

آره خوبم: امد گفتم  یانگار از ته چاه در مکه  ییصدا با

سر  ییایقبل از قرار مالقاتت شراب اسپان یراست.  دمیبهت قول م. گذره  یخوش م یلیاما امشب بهمون خ: گفت  جک

؟ يدیکش

...بود که من دهیاز کجا فهم او

به او گفته بودم مایهواپ يتو. اومد  ادمی،  آه

کار رو کردم نی، راستش ا بله

؟ يخوایبازم م: دربار را باز کرد و گفت  او

؟ یمن گرفت يمخصوصا برا نویتو ا: گفتم  ناباورانه

مورد عالقه منه یالک یدنینوش نیا قتینه در حق: خونسرد گفت  يا افهیبا ق او

رمیخنده ام را بگ يجلو نتوانستم

 يبرا یوانیاو ل.  دمیا حاال مزه اش رو نچشراستش ت.  شمیخوب منم به تو ملحق م: به دستم داد و گفت  یوانیل او

.و آن را تف کرد دینوش يو جرعه ا ختیخودش ر

"؟ يخوریرو م نیا يتو چه جور"

 !"دهیم سمسیمزه کر. خوشمره س  یلیخ"

اگه اشکال نداره من سراغ .  دهیم يبهت بگم چه مزه ا خوامینم ". او سرش را به چپ و راست تکان داد ...  ي مزه

"خودم برم یسکیو

! .سوزه ها یم دلت
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و شادمانه به او لبخند زدم دمینوش گرید يا جرعه

.میرو داشت شیدر پ یشب خوب. خود را به آرامش داده بود  يو دلهره ام جا اضطراب

زدهمیس فصل

من کجا و اینجور جاها .از ان رستورانهاي سطح باال بود.هرگز به انجا پا نگذاشته بودم.رستورانی در می فیر شدیم وارد

کجا؟

:رد شدن از حیاط پر از ستون،جک زیر لب گفت موقع

"اما غذاش معرکه س.خیلی ها اینجا رو نمی شناسن.البته اینجا یه کمی کوچیکه"

:با کت و شلواري به سبک مهاراجه اي گفت مردي

."اقاي هاپر،خانم کریگن،لطفا از این طرف تشریف بیارین"

.ا هم می دانستنداسم مر اوه،انان

چند ستون دیگر رد شدیم و به اتاقی که نور مالیمی داشت و با تابلوهایی بزرگ از نقاشی آبستره تزیین شده  از

.بود،وارد شدیم

سه زوج دیگر قبل از ما امده .میزهاي ان اتاق بسیار محدود بود.شاه نشین انجا تناه با نور شمع روشن شده بود قسمت

.در الماس و جواهرات غرق بودندتمام زن ها .بودند

."اینجا جاي من نیست":لب به جک گفتم زیر

:او سر جاي خود ایستاد و با قیافه اي جدي به من رو کرد و با صدایی اهسته ولی واضح گفت ناگهان

."انقدر خودتو دست کم نگیر.اما،تو حاال اینجایی و قراره شام بخوري"

.احساس لذت کردم.ر داشت به من دستور می دادطوري به چشمانم نگاه کرد انگا او
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."هر چی تو بگی،باشه"

وقتی از کنارشان رد می شدیم،زنی میانسال و مو نقره اي که کت لمه ي طالیی .سمت راست ما نشسته بودند زوجی

."اوه،سالم،راشل":پوشیده بود،چشمش به من افتاد و گفت

ه من نگاه می کرد؟او ب.من مات و مبهوت سر جاي خود ایستادم"چی؟"

.زن از جاي خود بلند شد وبه سمت ما امد،و قبل از اینکه عکس العملی نشان دهم گونه ام را بوسید ان

."عزیزم،چطوري؟خیلی وقته ندیدمت"

:در گوشی به من گفت جک

."اهان،بازم بگو اینجا جاي تو نیست"

د همراه او نگاه کردم ،به نظرم رسید حسابی دمغ وقتی به مر.فاصله چند متري،بوي الکل او به مشام می رسید از

:خیلی مودبانه گفتم.است

."من راشل نیستم.به نظرم منو با کس دیگه اي اشتباه گرفتین"

.سپس نظري اجمالی به جک انداخت و ظاهرا متوجه موضوع شد"!اوه".لحظه اي قیافه زن در هم رفت براي

."البته که تو راشل نیستی.فهمیدم!اوه!اوه"

:با ترس و لرز گفتم من

."اسم من اماس.من واقعا راشل نیستم.نه،شما نفهمیدین"

:با شک و تردید سرش را تکان داد و گفت او

."گاهی به من زنگ بزن.خوش بگذره.بسیار خوب!اما،البته"

.که زن تلو تلو خوران سر میزش می رفت،جک نگاهی پرسشگرانه به من انداخت همانطور

"ي به ام بگی؟می خواي چیز"
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."این زن تا خرخره خورده.بله".کردم قیافه اي جدي به خودم بگیرم سعی

.سرش را به نشانه تایید تکان داد جک

"می شه بنشینیم یا می خواي با دوستی که مدتهاس ندیدیش،سالم و علیک کنی؟.اره"

."به نظرم همین یکی کافی باشه.نه"

:گفت جک

"اون مرد مسنه پدر بزرگت نیست؟.راستی اونجا رو نگاه کن.واد عجله به خرج بدياصال نمی خ.اگه مطمئنی،باشه"

.بایستی با نزاکت رفتار می کردم.انجا رستورانی سطح باال بود.غش خندیدم غش

پیشخدمتی صندلی را برایم عقب کشید تا روي ان بنشینم،و دستمال سفره اي هم .ما در گوشه اي کنار شومینه بود میز

دقیقا همین .پیشخدمت سومی هم به من نان تعارف کرد.یک نفر دیگر هم برایم اب ریخت.انم پهن کردروي زانو

خیلی دلم می خواست به جک نگاه !رخیدندشش پیش خدمت دور و بر ما می چ.تشریفات براي جک هم انجام شد

.انگار همه چیز برایش عادي بود.کنم و هرهر بخندم،اما او خونسرد به نظر می رسید

حتما جک در خانه اش پیشخدمتی داشت که براش چاي دم می کرد و هر .او که مثل من نبود.براي او عادي بود حتما

!روز حتی روزنامه هایش را هم برایش اتو می کرد

.حاال که چه؟من که نمی بایست از این بابت خودم را ناراحت می کردم خوب

:به سر جک گذاشتم و گفتم سر

."این روزها اینجا پر از امریکایهاییه که توي خیابونها پرسه می زنن.رگز به لندن پا نمی ذارهراستش،پدربزرگم ه"

:هم از رو نرفت و گفت جک

"راستی این همون پدربزرگیه که ویفرهاي پنتر رو دوست داره؟و به تو دوچرخه سواري یاد داد؟.کامال حق با اونه"

"خود خودشه"
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"گراستی تو پدربزرگ و مادربزرگ داري؟.ردن گل در گلدان بود نگاه کردمپیش خدمت که در حال مرتب ک به

."همشون مرحوم شدن.متاسفانه ندارم"

.منتظر بودم تا جک حرفی بزند اما او حرفی نزد.لحظه اي سکوت برقرار شد براي

.سکوت را شکستمباالخره خودم .خوب،شاید خوشش نمی امد راجع به پدربزرگ و مادربزرگش از او سوال کنم بسیار

"حاال چی بنوشیم؟!خوب بگذریم"

کوکتلی صورتی رنگ بود با یک برش نازك هندوانه .از قبل چشمم به مشروبی بود که ان زن کت طالیی می نوشید من

.از دور خوشمزه به نظر می امد.که به لبه لیوان وصل بود

:با لبخندي گفت جک

."از قبل ترتیب نوشیدنی هم داده شده"

.ن موقع پیشخدمت یک بطري شامپاین اورد،در ان را باز کرد و از ان در لیوانها ریختای در

اهان،یادم میاد توي هواپیما گفتی قرار مالقاتی بی عیب و نقصه که یهو مثل شعبده بازي سر و کله یه بطري شامپاین "

."سر میز پیدا بشه

."آره،گفتم...آره،ا":گفتم ناامیدانه

."به سالمتی":لیوانش را به لیوانم زد و گفت او

."به سالمتی"

ولی دلم می خواست بدانم ان نوشیدنی صورتی رنگ .واقعا عالی بود.شامپاین خوشمزه اي بود.اي نوشیدم جرعه

.هندوانه اي چه مزه اي دارد

.کن اما،شامپاین عالیه بس

."اولین باري که شامپاین نوشیدم،شش ساله بودم":گفتم
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."بعدش هم تمام لباسهات رو در اوردي و توي برکه انداختی.توي خونه عمه سو":گفت کج

"درسته،اوه،قبال اینها رو به ات گفته بودم،آره؟"

و فوري به فکر گفتن چیزي دیگر .جرعه اي شامپاین نوشیدم.بود با قصه هایم حوصله او را سر نبرم خوب،بهتر

.بودافتادم،چیزي که قبال به گوشش نخورده 

چیز دیگري مانده بود؟ ایا

سفارش از قبل،فقط مخصوص .غذاي مخصوصی برات انتخاب کردم که گمان می کنم خوشت میاد":گفت جک

."خودت

!"اوه،خدایا،چه عالی".یکه اي خوردم من

.از قبل برایم خوراك سفارش داده بود؟باورم نمی شود او

د،نه کسی دیگر،مگر نه؟غذا وقتی کیف داشت که ادم خودش سفارش بده البته

.عالی بود.عالی بود.هر حال مهم نبود به

"خوب،بگو ببینم،اوقات بیکاریت چی کار می کنی؟":پرسیدم

:لحظه اي فکر کرد و گفت جک

."ماشینهام رو تعمیر می کنم.مسابقه بیسبال تماشا می کنم.این ور و اون ور می روم"

:تعجب گفتم با

..."داري،درسته؟خیلی دلم می خواد تو کلکسیون ماشینهاي قدیمی"

!"حواست باشه،یادم نرفته ها.اما تو از ماشینهاي قدیمی متنفري":زده نگاهم کرد حیرت

.لعنت به تو،جک.بودم این حرفم را فراموش کرده باشد امیدوار

..."نفرت دارم...از ادمایی.راستش از ماشینها نفرت ندارم"
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ري جرعه اي شامپاین سر کشیدم،ولی توي گلویم گیر کرد و به سرفه فو!چه ابرو ریزي عظیمی.بر سرم خاك

.از چشمانم هم اشک جاري شد.خدایا،واي،نفسم بند امد.افتادم

:جک با ناراحتی گفت.شش پیشخدمت هم در سالن به من زل زده بودند ان

"تو اب معدنی دوست داري،درسته؟.حالت خوبه؟یه کم اب بخور"

."اوه،بله،متشکرم"

اوه،من ":اما چقدر برایم اسانتر بود که همان اول می گفتم.مرگم متنفر بودم اقرار کنم که حق با جمیما بود خبراوه،

!"عاشق ما شینهاي قدیمی هستم

.هر حال اب از سرم گذشته بود به

:با خوشحالی گفتم.نوشیدن اب بودم که بشقاب فلفل کبابی جلوي رویم به من چشمک زد مشغول

."فلفل کبابی ام اوه،من عاشق"

."یادم میاد توي هواپیما گفتی غذاي مورد عالقه ات فلفل کبابیه"

"گمن چنین حرفی زدم؟:زده گفتم تعجب

...منظورم این است که من فلفل کبابی دوست داشتم،اما نگفته بودم که.یادم نمی اید اصال

:بشقاب اسکالوپ جلوي جک گذاشته شد و او به حرفش ادامه داد یک

فلفل کبابی به مزاج من سازگار نیست،وگرنه باهات .ابراین به رستوران زنگ زدم و برات فلفل کبابی سفارش دادمبن"

."شریک می شدم

.من عاشق اسکالوپ بودم.اسکالوپ ها چقدر وسوسه انگیز بودند.خدایا.بشقاب او زل زدم به

."نوش جان":با خوشحالی گفت جک

."اوه،نوش جان"
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.جک چقدر با مالحظه بود.خوشمزه بود.بابی را گاز زدمتکه از فلفل ک یک

.دهانم اب افتاده بود.نمی توانستم از بشقاب اسکالوپ او چشم بردارم.دست خودم نبود...ولی

"دوست داري کمی بچشی؟":متوجه نگاههاي خیره من شد و گفت جک

:هول شدم و گفتم فوري

..."عالی...این فلفل ها واقعا.نه،متشکرم"

.نگاه کردم و گازي دیگر به فلفل زدم او به

:جک دستی روي جیبش زد و گفت ناگهان

."تلفن مهمیه.اما،اشکالی نداره اگه به تلفن جواب بدم"

موقع .دستم را دراز کردم و یک اسکالوپ از بشقابش کش رفتم.اینکه او رفت،نتوانستم جلوي شکمم را بگیرم بمحض

این بهترین خوراکی بود که در تمام .طعمی ملکوتی داشت.ان را حس کنم جویدن چشمانم را بستم تا حسابی مزه

ها را در بشقاب پخش کنم تا او متوجه  الوپدر فکر بودم دومی را هم بخورم و بعد بقیه اسک.عمرم چشیده بودم

.نشود،که ناگهان بوي تند مشروب به مشامم خورد

.کت طالیی بیخ گوشم ایستاده بود زن

"ام بگو اینجا چه خبره؟ فوري به":گفت او

"هیچی،داریم شام می خوریم...ا".

"ولی جِرِمی چی؟اون خبر داره؟!خودم می بینم":از سر بی حوصلگی گفت او

..."من.هی،ببین،تو منو با یه نفر دیگه عوضی گرفتی"

:بازویم را فشار داد و گفت زن

حلقه ازدواجت رو هم که از دستت در !بگذره خوش!خیال نمی کردم انقدر وقیح باشی،خوش به حالت!که اینطور"
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."بهتره من برم.داره میاد...اوه...اوردي؟چه دختر ناقالیی

.محض اینکه جک برگشت،او در رفت و من با پوزخندي به جلو خم شدم به

دوستم که اونجا نشسته،اومد سراغم و این خبر رو بهم !جک،حدس بزن چی شد؟من شوهري دارم که اسمش جرمیه"

"خوب،نظرت چیه؟جرمی هم مشغول عیاشی با یکی دیگه اس؟!داد

."معذرت می خوام":گفت.قیافه اش ناراحت بود.حرفی نزد او

.حتی یک کلمه از حرفهایی را که زده بودم نشنیده بود او

.احساس کردم کنف شده ام.توانستم دوباره همه چیز را برایش بگویم نمی

."مهم نیست..اصال"

."راستی باید اعتراف کنم،من یکی از اسکالوپ هاي تو را کش رفتم".می کردم چه بگویمفکر .هم سکوت باز

."اشکالی نداره":فقط گفت.بودم او حرفی بزند و عکس العملی نشان دهد منتظر

.چه به سرش امده بود.از حرکاتش سر در نمی اوردم.بقیه اسکالوپ ها را در دهانش گذاشت سپس

****

این قرار مالقات مصیبت .االدم را تمام کردم،از شدت غم و اندوه تمام بدنم درد می کردخوراك جوجه و س وقتی

اما با همان دو تلفن،او .خیلی تالش کردم با او گپ بزنم،لطیفه بگویم و مسخره بازي در بیاورم!مصیبتی تمام عیار.بود

.مگویی من در انجا حضور نداشت.حسابی پکر شده بود و دیگر حواسش به من نبود

چقدر با هم مانوس شده بودیم؟یکدفعه چه شد؟.دلم می خواست از شدت ناراحتی گریه کنم خیلی

..."میرم توالت...من ":محض اینکه غذاي اصلی تمام شد،گفتم به

زنی .دستشویی انجا با تزیینات بسیار باشکوهش به قصر شباهت داشت.فقط سرش را به نشانه تایید تکان داد جک

اما از طرفی هم .براي لحظه اي خجالت کشیدم جلوي او به لیزي زنگ بزنم.م به خانم ها حوله می داداونیفورم پوش ه
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.دلم می خواست او هرچه زودتر از قضیه با خبر شود

."منم.سالم،لیزي".اولین زنگ،لیزي گوشی را برداشت با

"از چه قراره؟ گاما،خوب،اوضاع

."افتضاح"

"افتضاح؟مگه چی شده؟منظورت چیه؟چرا ":زده گفت وحشت

.صندلی ولو شدم روي

هر دو کلی خندیدیم،لطیف گفتیم،رستوران هم که معرکه .در وهله اول همه چی عالی و خوب بود!از بد هم بدتره"

."و همه چی مطابق سلیقه و عالقه ي من بود.از قبل هم اون برام غذاي مخصوصسفارش داده بود.س

.طور که تعریف می کردم،همه چیز عالی به نظر می رسید این.سختی اب دهان را قورت دادم به

:مات و مبهوت گفت لیزي

..."پس چطور.با این تعریفها که می کنی،همه چی عالی به نظر می رسه"

:جعبه الك پشتی شکل،دستمال کاغذي بیون کشیدم،در ان فین کردم و ادامه دادم از

بعدشم !ک حسابی دگرگون شد و بندرت یه کلمه با من حرف زدتا اینکه تلفن همراهش زنگ زد،بعد ازاون تلفن ج"

وقتی هم برمی .منم سر یک میز تک و تنها بودم.مرتب از جاش بلند می شد و براي تلفن زدن غیبش می زد

."گشت،انگار حواسش جاي دیگه اي بود

."نهشاید بابت چیزي نگرانه،ولی نمی خواد تو رو ناراحت ک":بعد از مکثی کوتاه گفت لیزي

."درسته،اون خیلی به هم ریخته س":گفتم اهسته

سعی کن بیشتر باهاش حرف .خوب،با این حساب شاید اتفاق ناگواري افتاده،اما نمیخواد موقعیت رو خراب کنه"

."بزنی
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:که حالم کمی بهتر شده بود،گفتم من

."متشکرم،لیزي.باشه،سعی خودم رو می کنم"

****

پیشخدمت صندلی مرا عقب کشید و کمکم کرد تا .ردم از ان دمغی بیرون امده امسر میز برگشتم،احساس ک وقتی

"جک،همه چی روبراهه؟":نگاهی گرم و همدالنه به جک انداختم و گفتم.روي ان نشستم

"چرا چنین حرفی می زنی؟":اخمی کرد و گفت او

."درباره اش حرف بزن...می خوام بدونم.یه دفعه غیب می شی. تو..اخه"

."متشکرم.طوري نیست":تصر و مفید گفتمخ او

."دیگه راجع به این موضوع حرفی نزن":را طوري داد گویی می خواست بگوید جوابم

"خبر بدي شنیدي؟".من به اسانی از رو نرفتم اما

."نه"

"یا خبر شخصی؟.مربوط به کاره":پرسیدم مصرانه

:شدت عصبانیت صورتش سرخ شد،سرش را باال کرد و گفت از

."ات گفتم طوري نشده،بس کن دیگه به"

حسابی مرا سر جاي خود نشانده بود،درسته؟ خوب،او

"دسر میل دارید؟":حرف ما را قطع کرد و پرسید پیشخدمتی

."متشکرم،من که میل ندارم".زورکی زدم لبخندي

.دلم می خواست فوري به خانه برگردم.حد کافی به من خوش گذشته بود به

"ور؟بسیار خوب،قهوه چط"
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."بله،اون دسر می خواد".صداي جک در امد ناگهان

.چی گفت؟پیشخدمت با شک و تردید نگاهی به من کرد چی؟او

!"نه،نمی خوام"

.ناگهان لحن کالم گرم و مهربانانه جک برگشت"اما لج نکن"

لت دسر می خودت توي هواپیما به ام گفتی که هر وقت دسر نمی خواهی،یعنی واقعا د.نمی خواد تظاهر کنی"

."خواهد

."درسته،اما این دفعه واقعا دلم دسر نمی خواهد"

..."مرینگ هگن دیز و.دسر مخصوص خودت را درست کردن".به جلو خم شد جک

شاید دلم چیزي نمی .اصال او از کجا می دانست من چه می خواهم؟شاید دلم میوه می خواست.خیلی گرفته شد حالم

."میل ندارم":و گفتم صندلی ام را عقب کشیدم.خواست

..."دلت...تو.اما،من تو را می شناسم"

:از اینکه بتوانم خودم را کنترل کنم،با عصبانیت فریاد زدم قبل

"فهمیدي؟!شاید اهللا بختکی چیزهایی در موردم بدونی،اما معنیش این نیست که منو می شناسی.منو نمی شناسی"

"چی؟"

وقتی براي شام با کسی بیرون می رم،دلم می خواد طرفم به حرفهام گوش  اگه واقعا منو می شناختی،می فهمیدي"

."بده،دوست دارم به ام احترام بذاره،نه اینکه وقتی من می خوام حرف بزنم،به ام بگه بس کنم

"اما،حالت خوبه؟".حسابی مات و مبهوت شده بود جک

."انگار که من وجود خارجی نداشتم.دیده گرفتیبه طور کلی تو در طول شب من رو نا.نه،اصال هم حالم خوب نیست"

!"حرفات منصفانه نیست"
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."از وقتی تلفن همراهت زنگ زد،تو از این رو به اون رو شدي!چرا هست"

:انگشتانش را محکم روي موهایش کشید و با اهی گفت جک

..."در این لحظه مسایلی در زندگیم پیش اومده که خیلی مهم!ببین"

."بدون وجودمن به اونا برسباشه،پس برو و "

چقدر دلم می خواست شبی عالی را در کنار او .که بلند شدم کیفم را بردارم،اشک در چشمانم حلقه زده بود وقتی

!چه ارزوي محالی.سپري می کردم

."درسته،تو به اش بگو":ان طرف سالن،زن مو طالي مست با صداي بلند گفت از

."به تو احتیاجی نداره.تره خودش شوهري مهربون و دوست داشتنی دارهمی دونی،این دخ".رو به جک کرد سپس

."شام ازت متشکرم گبابت

.رومیزي زل زده بودم که ناگهان یکی از پیشخدمتها در یک چشم به هم زدن،کت به دست در کنارم ظاهر شد به

:ناباورانه از جا بلند شد و گفت جک

."اما،جدي جدي که نمی خواي بري"

."خوام برم چرا،می"

..."به ات قول می دم حرف...بمون و قهوه اي.یه فرصت دیگه به من بده"

."قهوه نمی خوام":حالی که پیشخدمت کمکم می کرد تا کتم را بپوشم گفتم در

."برات یه جعبه شکالت گودیوا سفارش دادم!چاي نعنایی،الاقل شکالت"

.خدایا من عاشق شکالت گودیوا بودم.ل شدبراي لحظه اي پایم ش.کالم او التماس امیز بود لحن

."می خوام برم.متشکرم.هیچی نمی خوام".خودم را گرفته بودم نه،تصمیم

"تو از کجا فهمیدي کتم را می خواستم؟".به پیشخدمت کردم رو
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."ما به کسب و کار خودمون واردیم و مشتریهامون رو هم می شناسیم":محتاطانه گفت پیشخدمت

."ببین،حتی اونا هم منو می شناسنگهی،:جک گفتم به

.برقرار شد سکوت

:جک رضایت داد و گفت باالخره

."اون بیرون توي ماشین منتظره.پس دانیل تو رو به خونه می رسونه.باشه،هرجور دوست داري"

."متشکرم.خودم بلدم چی کار کنم.نمی خوام با ماشین تو به خونه برم"

."اما،خل بازي در نیار"

:خدمت گفتم به پیش رو

."تو به من خیلی توجه کردي و باهام خوب بودي.خداحافظ و خیلی هم متشکرم"

در پیاده رو .بسیار خوب،مهم نبود.چتر هم نداشتم.از بدشانسی باران شروع شده بود.عجله از رستوران امدم بیرون با

ک چشمانم روي صورتم حس می قطرات باران را همراه با اش.راه می رفتم و کمی روي زمین خیس لیز می خوردم

...انجا بهحتی نمی دانستم نزدیک ترین مترو .نمی دانستم کجا هستم.کردم

بعد هم یه .پس با اتوبوس می رم خونه!چه خوب.اتوبوس ایزلینگتن از اینجا رد می شه.کن ببینم،ایستگاه اتوبوس صبر

.فنجون شکالت داغ می خورم و شاید کمی بستنی جلوي تلویزیون

.خدا را شکر که موهایم خیس تر از ان نشد.اتوبوس سرپوشیده بود و چندتا صندلی هم داشت گاهایست

 زیلحظه همه چ کی يکردم که خودم متوجه نشدم ؟ برا يحرکت ناجور ایاز من سر زد ؟ آ یشد ؟ چه عمل خالف چه

دفعه اوضاع  کیفکر بودم چرا  نیا در. ذهنم مغشوش بود . آوردم  یاصال سر در نم. بعد فاجعه  يبود و لحظه ا یعال

شد سبز ستگاهیا يجلو یبزرگ ينقره ا لیقمر در عقرب شد که اتومب

نشد باورم
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بذار تو رو برسونم خونه. سوار شو  ایکنم ب یخواهش م: گفت  جک

ستیالزم ن: انکه سرم را برگردانم گفتم  یب

یسیبارون وا يتو یتون ینم

میکن یم یزندگ یواقع يایا در دناز ما آدم يعده ا!  تونمیم چرا

. شوم  لشیو زود هم سوار اتومب! اوه متشکرم :  میاو هستم که بگو يکرد من برده  یم الیکرد ؟ خ یم الیچه خ او

با من رفتار کند ؟ خواستیهر جور دلش م توانستیم. داشت  کیو پ کیش یلیصرفا چون اتومب

بعد جک وارد سر پناه  يلحظه ا. هستم  دزیراجع به ا يندن پوستررا برگرداندم و وانمود کردم مشغول خوا میرو

میهر دو ساکت بود يا قهیچند دق. نشست  یصندل ياتوبوس شد و کنار من رو ستگاهیا

تونم  یکه نم خوامیمعذرات م.  خوامیمعذرت م یلیخ. بودم  یافتضاح نیامشب همنش دونمیم. به حرف آمد  باالخره

دونم منظورم رو  ینم. حساسه  یلیاز اون خ یس و بخش دهیچیپ یلیمن خ یاما زندگ. بگم بهت  زتیمورد چ نیدر ا

؟ یفهم یم

فهمم ینه نم. را به تو گفتم  زیراجع به خودم همه چ یوقت.  میبگو خواستیم دلم

دیشا: گفتم  باالخره

 یم مایجم يصندلها يه روخودم ن ينقره ا يصندلها يسقف اتوبوس رو يشد و قطرات آن از باال دتریشد باران

آن نماند يباران رو يبودم لکه  دوارمیام.  ختیر

برات بود ندیناخوشا یکه شب یبخش یم: را بلند کرد و گفت  شیباران جک صدا يان سر و صدا در

. بشناسم  شتریتو رو ب خواستیدلم م...  دواریمن ام "نبود  يجور نینه ، ا ". به من دست داد  ياحساس بد ناگهان

نینه شامپا یمن دلم از اون کوکتل صورت...  میبخند.. و . بهت خوش بگذره  خواستمیم

اما جک مات و مبهوت نگاهم کرد.  رمیزبانم را بگ يباز هم نتواستم جلو. شورم را ببرند  مرده
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"روع بشهش نیکه اول با شامپا هیتو عال يبرا یقرار مالقات یخودت بهم گفت!  يدوست دار نیاما تو شامپا"

"دونستم ینم يزیچ یاون موقع راجع به کوکتل صورت. خب درسته  " میچشم در چشم شد اریاخت یب

او ... به تو فرصت انتخاب  یمن حت! جالب  اریبس.  هیجالب ينکته  ". خنده سر داد  يسرش را عقب برد و قهقهه  جک

."با تاسف سرش را تکان داد

 یکه نم هیشعور یعجب ادم ب. رو ببرن  کهیمرت نیمرده شور ا یگفت یخودت م شیو پ ياونجا نشسته بود احتماال

خوامیم یفهمه من کوکتل صورت

نه: گفتم  يفور

بغلش  خواستیآن قدر قشنگ شده بود که دلم م. خنده دار نگاهم کرد  يا افهیسرخ شد و جک هم با ق میگونه ها اما

کنم

که به هر دوتامون خوش  خواستمیتو رو بشناسم و م خواستمیم.  خوامیماما ازت معذرت  ". سرش را تکان داد  او

"بگذره

...بود که رمنیهمه اش تقص.  میخواست یمشابه م يزیهر دو چ نکهیا مثل

تو نبود ریتقص: لب گفتم  ریز

.بهم بده گهیفرصت د هیکنم  ینرفت خواهش م شیپ خواستیکه دلم م يبرنامه اون جور: گفت  يجد يا افهیبا ق او

شب ؟ فردا

میهر دو سرمان را باال کرد.  ستادیا ستگاهیا يدو طبقه جلو یاتوبوس

اتوبوس مه نیبرم ا دیبا: و گفتم  ستادمیپا ا سر

شو نیسوار ماش میبر ایب. احمق نشو  اما

در درونم  قیمع یاو به مراتب گرم تر و دنج تر بود اما احساس لیاتومب. بدم  دهیعق رییوسوسه شدم تغ یکم اول
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به  دمیدو رونینکند من از در رستوران ب الیهستم تا خ يجد دادمیبه جک نشان م یستیبا. کرد  یبشدت مقاومت م

او دنبالم بدود نکهیانتظار ا

با اتوبوس برم خوامیم

را تکان دادکارت سوار شدن را به راننده دادم و او سرش . به داخل اتوبوس پا گذاشتم . خودکار اتوبوس باز شد  در

؟ يبا اتوبوس بر يخوایم يجد يجد: پشت سرم سوار اتوبوس شد و گفت  جک

انداخت یناجور بودند نگاه يسوار شدن به اتوبوس وصله ا يکه برا يبه دو مسافر دیبا شک و ترد راننده

"داره ؟ تیاتوبوس امن نیا"

رهیم ابونمیتا آخر خ. داره  تیالبته که امن. مث پدربزرگم  يهم که شد تو

شو ادهیپ ياگه پول ندار!  گهیزود باش د: صبرانه به جک گفت  یب راننده

اکسپرس رو دارم کنیامر يکارت اعتبار: گشت گفت  یرا م بشیداخل ج کهیدر حال جک

...؟ به هر حال یدون ی؟ مگه تو نم ياتوبوس رو بد ي هیکرا يبا کارت اعتبار یتون یتو که نم: گفتم  من

من که خسته شده بودم. بود  یخیتار يهم از آن شبها نیا. به کارت سوار شدن خودم زل زدم  يظه الح چند

 یشانیو پر یذهنم را از آن آشفتگ خواستیدلم م. تنها باشم  خواستیاما دلم م. آنقدرها هم خسنته نبودم  راستش

پاك کنم

.بشم دهایباشه پس بهتره که من پ. طور  نیکه ا: گفت  يجد یبا لحن جک

دفعه هر  نیو ا. ؟ فردا شب  يفرصت دوباره به من بد هی شهیم.  يتو هنوز به من جواب نداد "کرد  یمن نگاه به

يتو فرمانده ا.  میدیکه دلت خواست انجام م يکار

: گفتم  کرد خنده ام گرفت و ینگاهم با نگاه او تالق نکهیاما به محض ا.  رمیبه خودم بگ يجد يا افهیکردم ق یسع اول

باشه فردا شب
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ساعت هشت ؟ دوباره

مید یبه سبک خودم کارها رو انجام م.  اریهم ن نیماش. ساعت هشت : گفتم  قاطعانه

اما ریشب بخ. چشم به راهم !  هیعال

ریبخ شب

****

آن  يفتم تا روجلو ر یصندل يبه سو. دوم رفتم  يشود من از پله ها باال و به طبقه  ادهیرا برگرداند تا پ شیرو یوقت

لندن چشم دوختم ي رهیو ت یسپس از آنجا به شب باران. نشستم  یبچه بودم م یکه وقت ییجا.  نمیبنش

ان زن  ". رستوران به ذهنم آمد  يدوباره تمام صحنه ها. بود  امدهیکه انتظار داشتم قرار مالقاتم خوب از آب در ن آن

 یکه کت مرا آورد ، اصال نم یشخدمتیبروم ،پ خواهمیه او گفتم مب یجک وقت ي افهی، ق ی، کوکتل صورت ییکت طال

موتور اتوبوس همراه با باز و بسته شدن در به  يسر و صدا.  دمآشفته بو اریتوانستم افکارم را جمع و جور کنم بس

"خورد یگوشم م

آشنا افتاد و  يبه مناظر چشمم یبعد از مدت نکهیتا ا. کند  یم یرا ط ریمتوجه نشدم اتوبوس کدام مس یکیتار در

 يرا برداشتم و لق لق زنان در باال فمیک. خودم را جمع و جور کردم .  میشده ا کیمحل سکونتم نزد ابانیبه خ دمیفهم

مبرو نییپا يآماده بودم به طبقه .  ستادمیپله ها ا

چرا به سمت چپ . حفظ کنم کردم تعادلم را  یگرفتم و سع یدستم را به صندل.  دیچیاتوبوس به سمت چپ پ ناگهان

کنم چه ؟ یط ادهیرا پ يادیفکر بودم که اگر مجبور شوم مسافت ز نیدر ا. را نگاه کردم  رونی؟ از پنجره ب دیچیپ

خودم وارد شد کیتنگ و بار ابانیدفعه اتوبوس به خ کی

در خانه ام توقف کرد يجلو درست

بشکند میبود قوزك پا کینزدکه  دمیپر نییپا يبا عجله از پله ها به طبقه  چنان
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"رود ستیوان ا یفورت ": خاص گفت  یبا حالت راننده

نبود یباور کردن نه

شده بودند رهیدو سه نوجون مست به من خ. دور و برم نگاه کردم  به

شده ؟ بهت پول داده ؟ یچ. راننده نگاه کردم  به

! .پونصد پوند. آره : زد و گفت  یچشمک راننده

بهش بچسب و ولش نکن یهست دو دست یهر کجون  خانم

يمنو رسوند نکهیبابت ا... که  نهیمنظورم ا... پوند ؟ متشکرم  پانصد

آن  ياز قبل در را بازکرده و جلو يزیل. شدم و به سمت خانه رفتم  ادهیاز اتوبوس پ.  نمیب یکردم خواب م احساس

زده مرا نگاه کرد رتیح. بود  ستادهیا

"کرد ؟ یچه م نجایا یاتوبوس لعنت نیبره ؟ اچه خ یبگ شهیم"

منو رسوند خونه. اتوبوس من بود :  گفتم

دست تکان داد و اتوبوس در دل شب نعره زنان به حرکت در امد و دور  میاو هم برا. راننده دست تکان دادم  يبرا

.شد

چهاردهم فصل

يدبو رونیبا جک هارپر ب شبیکه د شبینگو د یرخوب ؛ به کس ایبس

. ببرد  ییبو یکس نکهیا ایبپرد  رونیاز دهانم ب یبعد که به سر کار رفتم دائم در هول و هراس بودم که مبادا حرف روز

. نباشد که مرا لو بدهد  يو طرز راه رفتنم طور افهیکردم سر و وضع و ق یدقت م ستیبا یاست که م نیمنظورم ا

کار  یچ شبیحدس بزن من د یه میگویم ادیبا فر کهست ا نیمثل ا زنمیم يکردم دست به هر کار یاحساس م
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کردم

به کنارم آمد نیخودم بودم که کارول يقهوه برا ختنیر مشغول

؟ يچطور سالم

 لمیسه تا ف. . رو با همخونه م گذروندم  یاوقات خوش شبید یراست. خوبم ، مشتکرم  ".  دمیخود پر ياز جا ناگهان

"هم نبود گهید یکس. فقط خودمون دو تا .  یو چهار عروس لیه نگینات . بایزن ز.  میتماشا کرد ییدویو

چه خوب: سردرگم شد و گفت  یاز حرف زدنم کم نیکارول

را با اب و تاب  زیآنها همه چ. افتند  یم ریگ يجور لمیف نیا تکارانیکه جنا داندندیهمه م.  دادمیخودم را لو م آخرش

اندازند یمکنند و خودشان را به دام  یم فیتعر

گرفتم یخفقان م ستیبا یم. خوب  اریبس

نشستم آرتمس به من سالم کرد زمیپشت م یوقت

چه نوع  يزیمن و ل میبه او بگو خواستمیم. نزنم  یو حرف رمیبه خودم فشار آوردم تا خفقان بگ یلیخ. ، سالم  اوه

هاهاها . اورد  یپپرون مانیفلفل سبز برا يزاتیپ يبه جا یفروش تزایکنم که پ فیو باز هم تعر میسفارش داد ییتزایپ

يچه آش شله قلم کار

را که  یاحتمال يبرداشتم و جاها ياما در عوض تکه کاغذ. پنتر کار کنم  فریو یبود آن روز من در مورد آگه قرار

کردم ادداشتیقرار بود شب جک را به آنجا ببرم 

کسل کنننده بود یلینه خ.  سکوید-1

فرصت حرف زدن هم نبود. نشست  یآنجا م ادیز ستیبا یآدم منه .  نمایس-2

 میبلد نبودم آخرش هم قوزك پا تینه من که اسک...  خی يبخصوص رو یو هارمون کیمن و جک با موز. ناژیپان-3

...شکست و یم
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4 - بود یاه چه کار چرت و پرت.  دیته کش میها دهیتمام ا ...

گفت اگر  یخوانده بودم که م یابیبازار يهاینو آور ي نهیدر زم يگذشته مقاله ماه .  دیبه ذهنم رس يفکر ناگهان

و صبر  دیبنوس يتکه کاغذ يو خواسته ها را رو. يمشتر. ذهن مشغول کن مانند موهبت  یلغات دینرس ییذهنتان به جا

شود کیتا ذهن شما تحر دیکن

کاغذ نوشتم و به آنها  يرا رو یاعرانه ؛ عشق و عاشقفکر کردم و لغات جک ؛ قرار مالقات ؛ ش يلحظه ا يهم برا من

چرت و  يکه همه در دور و برم حرفها یتیاما در آن موقع. آنها متمرکز کنم  يکردم حواسم را رو یسع. شدم  رهیخ

مشکل بود میزدند تمرکز برا یپرت م

س ؟ عهیشا ای. کنه  یکار م يسر يداره در مورد پروژه  دیشا ....

..دونه اون ینم قایدق یافتاده اما کس دیجد يریر مسشرکت د ....

؟... یوسط چه نقش نیسون ا یراست

!جکه یاون محافظ شخص: نفر جواب داد  کی

جک بود يبا رقبا ییهم مسوول رودرو دیشا. او باشد  یمحافظ شخص امدیم یلیبه سون خ. درسته  آهان

سر و کله اش  يکرده بود دم به ساعت به هر بهانه ا ریگ کین شیپ شیکرد و چون گلو یکار م یکه در بخش مال یام

حساب اون عاشق جکه نیدرسته ؟ با ا. اون با جکه : گفت  شدیم دایدر آنجا پ

؟ یچ: زدم و گفتم  زمیم يصاف کردم و با ته مداد رو یصندل يخودم را رو ناگهان

د که متوجه من نشدندبودن یپراکن عهیمشغول شا يرو شکر شانس آوردم همه به قدر خدا

!؟ اوه ، نه ییو همنجس گرا جک

 یاگر او مرا به سون معرف. من دوستش باشم  خواستیاو فقط م.  دیمرا نبوس یبود که موقع خداحافظ لیدل نیبه ا پس

...کردم و یام را حفظ م يخونسرد ستیبایکرد م یم
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مگه جک هارپر همجنس گراس ؟: زده گفت  رتیح نیکارول

ستیدور و برش ن یچون زن.  زنمیحدس م: باال انداخت و گفت  ينه اشا یام

دهیسر و وضعش نشون نم اما

گمان نکنم همجنس گرا باشه: هم وارد معرکه شدم و گفتم  من

ستیاون همجنس گرا ن رینخ: گفت  زیتحکم آم یبا لحن آرتمس

سافت ور بود  نیجیاور يوتریرکت کامپکل ش ریکه مد یخوندم اون با زن کیوزویرو در ن شیشرح حال زندگ من

مانکن معروف بوده هیبا  یکرده و قبل از اونم چند صباح یمعاشرت م

راحت شد یحساب المیخ

ستیکه او همجنسگرا ن دانستمیم خودم

مراوده داره ؟ یاالن با کس خوب

عالمه خدا

باهاش دوست بشم ادینممگه نه ؟ بدم .  هیسکس یلیاون خ: گفت  زیشرارت آم يبا پوزخند نیکارول

آره ؟.  ادیهم بدت نم شیموزنیدرسته ، از ل: گفت  کین

کنم  ینم الیحساب خ نیمعاشرت نداشته با ا یاون با کس دلریل تیظاهرا بعد از فوت پ: خشک گفت  یبا لحن آرتمس

بشه بتینص یشانس و اقبال

یمیعظ یآخ چه بدشانس: با خنده گفت  کین

با جک هارپر شام  شبیگفتم راستش من د یشدم و م یخود بلند م ياگر از جا شدیم چه متصور کرد يلحظه ا يبرا

شدیشان حبس م نهیو نفس در س دندیکش یآه م شدیم یچیخوردم آن وقت زبان همه شان ق

شده ام یاالتیخ گفتندیحتما م. کردند  یحرف مرا باور نم اهیهزار سال س اوه
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"سالم کانر "ارم قطع شد افک يرشته  نیکارول يصدا دنیشن با

من آمد زیم يبه سو یبدون کالم. او آنجا بود . ؟ سرم را باال کردم  کانر

کرد ؟ یآنجا چه کار م اون

بود ؟ دهیفهم يزیبه من و جک چ راجع

 از هم یچند مرتبه در ساختمان چشمم به او افتاده بود اما از وقت. کردم  یاحساس اضطراب م. را عقب زدم  میموها

ما با هم بود ییرو درو نیاول نیا میجدا شده بود

"سالم"

"سکوت برقرار شد "سالم : گفتم  یسخت به

آن بردم آن  يو راحت دستم را به سو يعاد یلیخ. ولو بود  زیم يافتاد که نوشت بودم و رو یچشمم به فهرست ناگهان

را مچاله کردم و در سطل آشغال انداختم

. همه در دفتر کار حواسشان به ما دو نفر است  دانستمیم. در مورد جک و سون کمتر شد  یکنپرا عهیو برما شا دور

کردند سرشان به کار خودشان گرم است یهر چند تظاهر م

و  یدوست داشتن يبا مرد لیدل یبودم که ب یسنگدل ي طهیمن سل. دارم  یتیوسط چه شخص نیدانستم که در ا یم و

ودمترك مراوده کرده ب ستهیشا

 یو شرمندگ ریکردم خودم احساس تقص یراجع به او فکر م یحت ای افتادیبود که هر وفت چشمم به کانر م نیا مساله

را به خود  يآدمها ي افهیاما او مجبور بود ق. کند  یم ینیام سنگ نهیدرون س يزیکردم چ یاحساس م. کردم  یم

وگرنه  يدار کرد حهیکه تو احساسات مرا جر یحق به جانب يها افهیاز آن نوع ق. شان غرق شده بود  یکه کشت ردیبگ

توانم تو را ببخشم یبودم و حاال هم م یمن آدم خوب

داد تیخود را به عصبان يرفت و جا نیاز ب رمیکردم احساس تقص احساس
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 یفیظاو میپ يبا هم در غرفه  ییشرکت دو تا کین کیاومدم بهت بگم قراره روز پ "کانر به حرف آمد  باالخره

ننه من  ي افهیاو حرفش را قطع کرد و ق.... انجام شد ما از هم جدا  يزیبرنامه ر نیکه ا یالبته زمان.  میداشته باش

..کار رو انجام بدم اگه دلت نخواد نیا ییبه تنها خودمکه  ستیمن مهم ن يبه هر حال برا "به خود گرفت  بمیغر

"نداره یاز نظر من اشکال ". ساعت تحملش را ندارم  مین يبرا یحت مینبودم که به او بگو یآدم من

"خوب اریبس"

"ارخوبیبس"

هم سکوت برقرار شد باز

ارمیکردم اونو برات م دایتو رو پ هیآب راهنیپ: گفتم  من

...تو هم لیاز وسا يمقدار متشکرم

"دمینفر د هیرو با تو  شبید ": براق به سمت ما آمد و گفت  یشرورانه و چشمان يا افهیبا ق کین

او . نداره  یاشکال...باشه ... باشه . مرده شورت رو ببرن .مرده شورت را ببرن . و وحشت وجودم را فرا گرفت  ترس

بود ؟ یمرده با ک لیکانر ذل. کرد  یبه کانر نگاه م. کرد  یبه من نگاه نم

با دوستم بودم: گفت  يجد یلیخ کانر

هم بود یمیصم ين که از اون دوستا؟ از نظر م یمطمئن: گفت  کین

مگه نه اما ؟... زوده که من بخوام فکر  یلیخ. خفه شو  کین: گفت  دیرس یکه معذب به نظر م کانر

صد در صد. بله ... ا : گفتم  یسخت به

خداوندا اوه

****

اشتم که الزم بود درباره د شیدر پ یمن قرار مالقات مهم. خاطر کانر آشفته کنم  يخواستم ذهنم را برا ینم میبگذر
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ساعت طول  میفقط ن. کردم  دایرفتن پ يمناسب برا ییخدا را شکر تا آخر وقت آن روز باالخره جا. اش فکر کنم 

عنوان  چیبه ه دیگفتند کل یم نکهیا. مشهور را به من بدهد  ادباشگاه افر دیرا مجاب کنم که کل يزیتا توانستم ل دیکش

قانون که نبود ، نبود ؟.  ردیرار گق يگرید اریدر اخت دینبا

ها یگمش نکن: دلواپس گفت  يا افهیرا به دستم داد و با ق دیکرد و کل فشیدست درک يزیل باالخره

زیمتشکرم ل. راحت باشه  التینه خ. را در آغوش گرفتم  او

؟ مگه نه ؟ ادتهیرمز  ي کلمه

الکساندر.  بله

؟ يریکجا م دیوارد اتاقم شد و پرس دیروارم يو گردنبد یبا کت و شلوار مشک مایجم

مال کجاس ؟ یچه تاپ خوشگل. به من کرد  يانتقاد ینگاه

سلزهیکه مال و نهیمنظورم ا....  آکسفام

را  اهمیبا دامن ساتن س يبلوز مخمل خاکستر خواستمیم. نروم  مایجم يگرفته بودم آن شب به سراغ لباسها میتصم

امد مجبور بود بسوزد و بسازد یشش نماگر هم جک از آن خو. بپوشم 

؟ نیشما دو تا سر کمد لباس من نرفت شبیخواستم بپرسم د یم: چشمانش را تنگ کرد و گفت  مایجم

؟ میما سر کمدت رفت رسهینه چطور مگه ؟ به نظر م: معصومانه گفت  يزیل

 یحت. اولش برگردانده شده بود  ياسر ج زیهم به خانه برگشت همه چ یوقت. بود  رونیتا ساعت سه ب شبید مایجم

دست نخورده بود  يزینه چ: اقرار کرد  مایجم.  میباش قیدق میتوانست یاز ان نم شیب.  زیو همه چ ينوار يچسب ها

اونجا بوده یاما به دلم افتاده کس

به  يدزد يا رو براخوندم که چطور اون مونایراجع به م يمقاله  رای؟ چون اخ يپنجره رو باز نذاشته بود: گفت  يزیل

فرستن یخونه ها م
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؟ مونایم

دنیم میطوره ؟ دزد ها اونا رو تعل نیکه ا ظاهرا

به خود  يجد يا افهیمن همه به خودم فشار آوردم ق. گرفت و به من نگاه کرد  يزیهاج و واج نگاهش را از ل مایجم

رمیبگ

امشب هم !  يکه تو در مورد جک اشتباه کرد یدلت بخواد بدون دیبه هر حال شا. عوض کردن موضوع گفتم  يبرا

نبود يبار بتیبه اطالعت برسونم که قرار مالقات مص دیبا!  رونیدوباره باهاش برم ب خوامیم

 شیبود که ما قرار مالقات دوم را هم در پ نیمهم ا ينکته . کنم  فیاو تعر يخودم را برا ينبود بگو مگوها يازین اصال

میداشت

به  ینگاه ننهیاو در ا.  یشیکنم که دچار عقوبت م یم ینیب شیپ. اشتباه نکردم ؟ فقط صبر کن من : گفت  مایجم

خودش انداخت و گردنبدش را صاف و صوف کرد

آره ؟. قرار مالقات اوله .  هیگردنبد قشنگ: گفت  يزیل

. کن  زانیرات را به خودت اوجواه نیدر قرار مالقات اول بهتر. کرد  یمامان جانش را دنبال م نیقوان شهیهم مایمیج

که فلز  يزیتو به چ نکهیو ا يدار.. و  دیالماس و مروار ونیبکش که تو کلکس شیپ يجور نیبعد هم بحث را ا

يدار تیداشته باشد حساس یمعمول

او . ت داشته اس یقرار مالقات ینفت اردریلیم کیبا  مایاز قرار معلوم مادر جم. وضع شده بود  شیقانون چند سال پ نیا

 یبه دستش م هیکارت یاز طرف جواهر فروش ياندازد و روز بعد جعبه ا ینقره به گردن م يساده  ریزنج کیفقط 

که اطالع داده  اردیلیدر جوف آن از طرف ان م یادداشتیهمراه با . نقره بوده  يساده  ریزنج کیرسد که در آن 

حدود کرده استپر دنگ و فنگ تر م يزیچ دنیاو خود را بابت خر دادهیم

 یخاطره را فراموش نم نیماند او هرگز ا یم مایو ظاهرا داغ جواهر به دل مادر جم.  ردیم یهفته بعد هم آن مرد م دو
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کند

چاو. خب فعال خداحافظ : گردنبدنش را مرتب کرد و گفت  گریبار د کیو  دیکش شیبه موها یدست مایجم

زدن شدم ملیاو در آوردم و مشغول ر يبرا ید شکلکاو پشتش را به من کرد تا برو نکهیمحض ا به

زدینفوس بد م شهیاو هم.  شودیبدانم عاقبت کارم چه م خواستیم دلم

ساعت چنده ؟:  دمیاخم پرس با

اونجا ؟ يبر يخوایم يچه جور. به هشت  قهیدق ده

یتاکس

میزنگ در آپارتمان زده شد و هر دو سرمان را باال کرد ناگهان

!بهیعج یلیخ. زود اومد : گفت  يزیل

میرفت منیهر دو با عجله به اتاق نش.  ادینداره زود ب امکان

کانره. اه ، مرده شور : نگاه کرد و گفت  ابانیاز پنجره به خ. خودش را دم پنجره رساند  يزیل اول

کانر ؟ کانر اومده ؟. زده به او زل زدم  وحشت

باال؟ ادیدرو باز کنم تا ب. جعبه هم دستشه  هی

ستمیکنه خونه ن الیبذار خ نه

دیکار رو کرد اخه اون منو د نیشه ا ینم: کرد و گفت  یاخم يزیل

مینگاه کرد گریکدیهر دو مستاصل به . هم زنگ در زده شد  باز

نییپا رمیاالن م. خوب  اریبس:گفتم  باالخره

...شده لیذل. شده  لیذل. شده  لیذل يا

که در دفتر کار هم  يمظلوم وار ي افهیبود با همان ق ستادهیکانر دم در ا. را باز کردم  رفتم و در نییپا يطبقه  به
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داشت

"يکه بهت گفتم فکر کردم الزمشون دار هییزایسالم همون چ"

"مشتکرم " دمیجعبه را قاپ يفور

.بودم دهیشامپو اورال با چند تا پلوور که در عمرم آن ها را ند شهیش کیداخل آن  در

پله ها گذاشتم و  يسر کار خوبه ؟ جعبه را رو ارمیاونا رو م ياگه بخوا. تو رو جمع و جور نکردم  يزهایهنوز چ لبتها

باال دیایبه او تعارف کنم که ب خواهمینکند م الیرا برگرداندم که کانر خ میرو عیچنان سر

يآورد نارویا يهر حال مشتکرم لطف کرد به

هم  دیشا. حرف زدنمون  يبرا شهیم يبهانه ا زهایچ نیکردم ا یم الیاما خ ".  دیکش یکانر آه. کنم  یم خواهش

..."یمشروب.  یشام

ستین یاما راستش حاال موقع مناسب خواهدیدلم م یلیخ ایخدا اوه

؟ رونیب يبر يخوایم. وا رفت  او

...اداره يتو نمتیب یم يبزودبه هر حال . به هشت بود  قهیبه ساعتم نگاه کردم شش دق.  يزیآره با ل...  اوه

؟ یچرا انقدر هول اما

دادم هیبه چارچوب در تک.  ستمیهول ن من

چه خبر شده ؟. به راهرو انداخت  یچشمانش را تنگ کرد و نگاه کانر

ادیبه نظرت م.  ستین يزیکانر چ: گذاشتم و گفتم  شیبازو يخاطر دستم را رو نانیاطم يبرا

سالم کانر. اوه ... بهتره زود  يدار يتلفن فور هیاما : گفت  یتصنع یبا لحن. دم در  هم آمد يزیموقع ل نیا در

دیبلد نبود دروغ بگو يزیبود که ل نیا یبدبخت

؟ نیمنو دست به سر کن نیخوایم: برگرفت و به من نگاه کرد و گفت  يزیمات و مبهوتت نگاهش را از ل کانر
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بته که نهنه ال: تا بنا گوش سرخ شد و گفت  يزیل

؟... نفر قرار  هیتو با ... من .  نیدست نگهدار یه: به لباسم کرد و گفت  یکانر کانر نگاه ناگهان

او  دیگفتم شا یرا م قتیاما اگر حق شدیاحتماال بگو و مگو شروع م شدمیاگر منکر م. به کانر انداختم  عیرا سر ذهنم

رفت یاز آنجا م عیسر

"مدرسته من قرار مالقات دار"

تکان دهنده برقرار شد یسکوت

"شهیباورم نم "با غصه سرش را تکان داد  کانر

به هشت  قهیسه دق. به ساعتم نگاه کردم . داد و نشست  هیباغچه رفت و به آن تک واریاو سرافکنده به سمت د سپس

"کانر ". بود 

"اما يتو بهم قول داد.  ستیوسط ن یکس يپا یتو به من گفت"

کردم او را  یرا گرفتم و سع شیبازو...  خوادیکانر تو که دلت نم. رسه  یاالنم از راه م. ع نبود اما حاال هست موق اون

"رو زجر آورتر نکن هیقض نیکانر لطفا ا " دیرس یبود زورم نم لویاما او هشتاد ک. بلند کنم 

"مریبه نظرم حق با توئه باشه من م "بلند شد  نیزم يکانر از رو باالخره

که زودتر از آنجا برود  دیشد اقیو شرم و اشت ریناگهان احساس تقص. رفت  یقوز کرده به سمت در خروج یبا پشت او

شد جادیدر من ا

"؟ هیاون ک نمیخب بگو بب ". را برگرداند  شیدر کمال وحشت او رو یول

بهت  میزنیذارم و با هم حرف م یناهار م قرار هیباهات  ندهیچند روز آ نیهم نیبب. شیشناس یتو نم... اون ...  اون

دمیقول م

.دار شده است حهیاحساساتش جر یحساب دیرسیبه نظر م.  باشه
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"را گرفتم پغامتی. خوب  اریبس"

راه .. راه برو . باالخره او در را پشت سرش بست و آهسته اهسته دور شد . نفسم بند امده بود . کردم  یرا نگاه م او

ستینا.. برو 

شد دایجک پ ينقره ا لیاتومب يسر و کله  ابانیخ گرید ياز انتها دیکانر سر چهار راه رس نکهیمحض ا به

...زودتر قهیدق کیاگه جک . شانس  نیلعنت به ا: لب گفت  ریز يزیل

تونم تحمل کنم ینم گهید. نگو  يزیل. وا رفتم  یسنگ وارید کنار

زده ام ملیچشمم ر کی يآمد که فقط به مژه  ادمیناگهان . داشتم به مشروب  اجیاحت.  دیلرز یم میتا پا سر

 ادهیجک باز کرد تا پ يشد و در را برا ادهیپوش از آن پ فورمیاون يراننده . خانه توقف کرد  يجلو ينقره ا لیاتومب

بود دهیپوش نیو شلوار ج یآب راهنیاو پ. نبود  يو کراوات خبر یاز کت و شلوار رسم. شود 

"کردم ؟ ریسالم د "خورد  کهیمن  ندید با

اشاره کردم و ناگهان  ابانیبا دست به آن طرف خ.  بردمیداشتم از منظره لذت م. نشسته بودم  نجایا يطور نیهم!  نه

.از آنجا بلند شدم عیسر. است  لشیپنچر اتومب کیشکم گنده مشغول عوض کردن الست يمتوجه شدم مرد

"تو ؟ يایب قهیچند دق يخوایم.  ستمیوز آماده نمن هن.. به هر حال راستش "

هم خوبه یلیخ البته

ياریب نیقرار نبود ماش. کارش  یرو هم بفرست بره پ نتیماش

خانم هستم نیا اریاز حاال به بعد من در اخت.  یامشب مرخص لیدان. خوب  اریبس:به راننده رو کرد و گفت  جک

همخونه ام.  هیزیل نیا: گفتم  شدیراننده سوار م یوقت

"سالم "هاج و واج شده بود با او دست داد  یکه کم يزیل

 وارهایرنگ د. است  کیناگهان متوجه شدم راه پله ها چقدر بار میرفتم که داخل آپارتمان شو یاز پله ها باال م یوقت
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کرد که راه پله  یم یزندگ یبزرگ ییالیو يجک در خانه  ادیبه احتمال ز.  دادیکلم م يبود و کفپوش هم بو ختهیهم ر

سنگ مرمر داشت يها

.سرد و لق ییسنگها. هم افتضاح بود  یلیکه چه ؟ احتماال خ خوب

جک  يبرا یمشروب تونمیمن م یآماده بش يخوایاما اگه تو م: گفت  " هیخوب يجک تکه  "از  یحاک يبا لبخند يزیل

زمیبر

باشه.  مشتکرم

زدم ملیهم ر گرمید عجله به اتاقم رفتم و به آن چشم با

به در اتاقم خورد يبعد ضربه ا يا لحظه

"سالم"

شراب وارد اتاقم شدم يحاو یوانیاماجک با ل. را داشتم  يزیل انتظار

به زحمتت نبودم یراض. ، متشکرم  اوه

تو امینم من

نیتو بنش اینداره ، ب یاشکال

خاك . هم پر از مجله بود  زیم يرو. نشستن نداشت  يآن بود جا يسمت تخت اشاره کردم اما از بس لباس رو به

کردم یاتاق را مرتب م یستیبا. برسرم کنن

ستمیا یم: گفت  جک

خوب . کرد  یبه دور و بر خودش نگاه م یفتگیو از سر ش دیامد نوش یم یسکیمشروب که به نظر و يجرعه ا سپس

تو يایدن. اتاق توئه  نیکه ا

سرخ شدم یخجالت کم از
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 ..."شلوغ و درهم یکمیآره "

!تکلفه یهم ب یلیخ. هم خوبه  یلیخ

در . بود  زانیآو یاز چراغ سقف یمتحرک یماه. شده است  رهیاتاق خ يشدم که به انبوه کفش ها در گوشه  متوجه

بود زانیهم از کمد لباسم آو دمیو دامن جد. کرده بودم  زانیگردنبند آو یهم کل نهییآ يباال

"؟ هیچ نی؟ ا سرچیکنسر ر. : نم نگاه کرد به مارك دام جک

که اجناس دست دوم داره هیاسم فروشگاه: گفتم  یتدافع یحالت با

یقشنگ یاوه چه روتخت: زد و گفت  يلبخند. سرش را تکان داد  مدبرانه

، آره ؟ یزن یطعنه م: گفتم  عیسر

کردم یآن را عوض م یستیچقدر شرمنده شده بودم با ایخدا

"يدار کیچقدر مات ". شد  رهیپر بود خ شیتوالتم که از انواع و اقسام لوازم آرا زیم يمبهوت به کشوها مات و جک

ییچند تا هی: بستم گفتم  یطور که کشو را م نیهم

کرد یم یرا برداشته بود و ان را بررس نمیتامیحاال هم که قرص و. نبود که جک وارد اتاقم شود  یخوب ي دهیعق دیشا

"شهرستان يتو ای يشهر بزرگ شد يتو تو "سوال کردم .حواس او را پرت کنم  نکهیا يبرا

"دو تا نیا نیب يزیچ هی "سرش را باال کرد  جک

، درسته ؟ یکن یمصرف نم یسالمت ي؟ تو اونا رو برا هییبایز يها نیتامنیکه و نایا خب

"کنم یمصرف م ییبایو هم ز یسالمت يراستش اونا رو هم برا ". را صاف کردم  میگلو

"شهرستان ؟ ای؟ شهر  يدیم حیخوب کدوم رو ترج "گوشواره ام دراز کردم  يجعبه  يرا به سو دستم

"؟ ماره ؟ هیچ نیا ". بافته بود شده بود  میبرا یکه کت یمجذوب کمربند قالب باف.  دیحرفم را نشن جک

"متنفرم یزشته از قالب باف یلیخ دونمیم ". کردن گوشواره ام بودم  زانیدر حال آو "کمربنده "
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کنه ؟ ی، جک چکار م ناهاشیا. گوشواره ام کو ؟ آهان  ي گهید ي لنگه

سر تا سر  نکهیبعد از ا. بود  یورزش يششدانگ حواسش به جدول برنامه .  دمیرا برگرداندم و او را د میرو

رست کرده بودمآن جدول را د هیمشغول بودم در ژانو يرا به شکالت خور سمسیکر

 يجرعه ا. چهل مرتبه ورزش شکم . دور ساختمان  عیسر دنیدوشنبه ساعت هفت دو "بلند خواند  يبا صدا او

"؟ يدیرو انجام م نهایچه جالب همه ا!  دینوش یسکیو

"میبر ایب "به خودم عطر زدم  عیسر... که  یدون یبه هر حال م... راستش تک تک کارها رو : گفتم  یاز مکث بعد

چرا  یبردم راست یم رونیاو را از اتاقم ب یستیبا ستیو سوال کند آن چ فتدیام ب یچشم او به نوار بهداشت نکهیاز ا قبل

؟ دادیبه خرج م يکرد و کنجکاو یهمه دقت م نیاو ا

پانزدهم فصل

از اتومبیل .رق می کردجو ان شب با شب قبل کامال ف.بیرون امدن از خانه،احساس سبکبالی و خوشحالی کردم بمحض

.شبی بسیار عادي و خودمانی بود.شیک و پیک و رستوران سطح باال خبري نبود

من یک لندنی واقعی بودم که می .صدا زدم و موقع رد شدن از خیابان هاي شمال شهر احساس غرور کردم تاکسی

نیست که رستوران انتخابی جک جالب منظورم این .توانستم مهمانم را به جاهاي کوچکی که زیاد توي چشم نبود،ببرم

و کسی چه می دانست،شاید امشب !مخفی اشگاهیب.نبود،اما جایی که من انتخاب کرده بودم،بمراتب باحال تر بود

!ایوان هم انجا بود

.تابلو تبلیغاتی بزرگ روبرویمان،مربوط به اگهی پنتر کوال بود.چهار راه ایستادیم سر

:نسنجیده گفتم ناگهان

."اورش نمی شه که این تبلیغ متعلق به شرکت تو باشهادم ب"
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.متوجه شدم حرف درستی نزده ام.تعجب زده نگاهم کرد جک

."انگار نماد موفقیت توئه.ادم به هر طرف نگاه می کنه،همه ش اگهی پنتر رو می بینه...خوب منظورم اینه که"

."همینطور شکست هام":نگاه غیر عادي اي به من کرد و گفت جک

."اینو همه می دونن.نابغه خالق بازاریابی.شکست هات؟تو که هرگز در چیزي بازنده نشدي؟تو ادم موفقی هستی"

تو خیال می کنی من غیر از موفقیت چیز دیگه اي نداشتم؟دلت می خواد چندتا از ناکامیهاي پنتر رو ".خندید جک

..."برات تعریف کنم؟مثل

."نزه پنترخالکوبی بر".اي به فکر فرو رفت لحظه

!"چی؟"

اونو به پوستت می چسبوندي و پس از .شکل شفاف پالستیکی چسبنده اي بود.در دهه هشتاد اختراع کردیم گاینو

لب،گل یا هر چیز دیگه اي روي پوستت نقش :عصر که اونو می کندي،شکل انتخابی تو مثل...به به...گرفتن حمام افتاب

."بود،تا اینکه بحث سرطان پوست به میان امد تداولد روز و بسیار هم مبذار برات بگم که این اخرین م.بسته بود

"خوب،بعدش چی شد؟"

:خیلی راحت گفت جک

."هیچی،ما نیم میلیون دالر ضرر کردیم که اون موقع کلی پول بود"

."آخ آخ آخ"

.هرگز تصورش را نمی کردم جک در زمینه اي ناکام شده باشد.من یکه خوردم راستش

فنردار و چوب بیلیارد پنتر رسید )چوبی که بچه ها مثل وزغ روي ان ورجه ورجه می کنند(نوبت به چوب پايبعد هم "

."که چه فاجعه اي بود

.با یاد اوري انها غصه دار سرش را تکان داد جک

http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


سوفی کینزال -رازم را نگهدار  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢١٥

."اون هر شب بیلیارد بازي می کرد و هوس کرد چوب بیلیارد اختصاصی داشته باشد.تقصیر پیت بود"

.ه غلیظ انگلیسی پیت را تقلید کردلهج سپس

جک،باور کن هر ادمی که سرش به تنش می ارزه،خیلی دلش می خواد چوب بیلیارد مخصوص خودش رو داشته "

.و ماتم زده به من نگاه کرد".باشه

ت ناگهان برق چشمانش از بین رفت و غمگینانه بیرون را نگاه کرد،انگار می خواس.قیافه مضحکش خنده ام گرفت از

:با حالتی دودل گفتم.بر اعصابش مسلط شود

"دلت براي پیت خیلی تنگ شده؟"

."آره"

."آره،حتما خیلی برات سخت بوده":بابت دلداري گفتم از

.سرش را تکان داد او

نیروهاي کمکی ...من و پیت.و تازه تمام این کارها رو دست تنها انجام دادن،واقعا کالفه کننده اس.همین طوره"

تابستوان با هم به تعطیالت می .رابطه ما صرفا رسمی و منحصر به جلسات نبود.به هم انرژي می دادیم.بودیمهمدیگر 

تعطیالت تابستانی بود که هر دو انرژي و بنیه ي یه  ینو صدقه سر هم.مردم که این چیزا رو درك نمی کردن.رفتیم

."سال کار کردن رو پیدا می کردیم

."چه ادماي جالبی بودین":را گاز گرفتم و گفتم لبم

.شاید زیادي پیش رفته بودم.پشیمان بودم که چرا از او راجع به پیت سوال کرده بودم.ساکت شد جک

:او گفت ناگهان

از اون تیپ ادما بود که به هر جلسه اي پا می ذاشت،اونجا رو تحت کنترل خودش .و پر انرژي...پیت ادم خاصی بود"

بعدش به نحوي با موفقیت انجام .عید می داد که نمی تونست اونا رو به سرانجام برونهکلی هم وعده و و.در می اورد
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."می شد

.چشمانش برق می زد و لبخند به لب داشت.رویش را به من کرد جک

."درنگ نکن ایده ي پیت بود.شعار"

."رسیدیم.اینم شماره هشتصد و پنجاه".راننده بلن شد و من ناگهان از جا پریدم صداي

وقتی به بیرون و در هواي تر و تازه پا گذاشتیم،جو گرفته .تقریبا یادم رفته بود چه می کردیم.در کلرکن ویل بودیم ما

.با اصرار خودم کرایه ي تاکسی را پرداختم و جک را به سوي کوچه اي راهنمایی کردم.ي تاکسی از بین رفت

"خوب کجا می ریم؟.چه جالبه".دور و برش را نگاه می کرد جک

."فقط صبر کن":معما وار گفتم من

می دانستم که جک حسابی .سوي خانه اي رفتم،زنگ انجا را زدم و کلید لیزي را با ذوق و شوق از جیبم در اوردم به

.تحت تاثیر قرار می گیرد

"بله؟".به گوشم خورد صدایی

."می خواستم با الکساندر حرف بزنم.اوه،سالم"

"با کی؟"

."با الکساندر"

.از قرار معلوم می بایست دو بار بررسی می کردند.نمکین زدم نديلبخ

."چنین کسی اینجا نیست"

..."ندر...سا...نمی فهمی چی می گم؟الک":شمرده گفتم من

."الکساندري در کار نیست"

برایم خیلی همان در .اما نه.شاید ان در دیگر بود،با شیشه مات!اما نه،همان خانه بود.خانه را عوضی رفته بودم شاید
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.اشنا بود

.جک لبخندي زدم و زنگ در خانه دیگر را زدم به

.پس این یکی هم نبود...خوب،پس.جوابی نشنیدم.چند دقیقه اي صبر کردم و باز هم زنگ زدم.نشد خبري

!شانس بخشکی

.مچرا نشانی را بررسی نکرده بودم؟اما مطمئن بودم که انجا را به خاطر می اور.که احمق بودم واقعا

"طوري شده؟":گفت جک

کدام در بود؟قرار نبود تک تک خانه ها را در .به باال و پایین خیابان انداختم و سعی کردم خودم را نبازم نگاهی

.ناگهان چشمم به کوچه اي مشابه افتاد.چند قدمی به جلو رفتم شاید چیزي به ذهنم برسد.بزنم

دقیقا عین .؟سریع به جلو رفتم و نگاهی به ان کوچه انداختمخدایا،کوچه را درست امده بودم.دلهره کردم احساس

.حاال چه خاکی بر سرم می کردم؟اصال به ذهنم خطور نمی کرد چنین مشکلی پیش بیاید.همان کوچه بود

...می بایست به لیزي زنگ می زدم و او به من می گفت که.خوب،من خنگ بودم بسیار

سعی کردم خونسردي ام را حفظ .سریع روي پیغام گیر رفت.زي را گرفتمهمراهم را بیرون اوردم و شماره لی تلفن

.کنم

اگه پیغام منو گرفتی،فوري بهم زنگ ...نمی دونم در باشگاه کدومه؟کدوم کوچه.مشکلی پیش اومده.سالم لیزي،منم"

."متشکرم.بزن

:نده گفتمرا قطع کردم و با قیافه اي حاکی از اعتماد به نفس به جک نگاه کردم و با خ تلفن

!"باید یه باشگاه مخفی همین دور و بر باشه،اما دقیقا یادم نیست کدوم دره!یه اشتباه کوچولو"

."این جور چیزا پیش میاد.مهم نیست":گفت جک

.از این جور چیزها که براي او پیش نمی امد.این مرد چقدر مهربان بود.لحن کالم او احساس ارامش کردم از
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.تلفن همرا او خاموش بود.سریع شماره لیزي را گرفتم.شغال بودخط ا.خانه زنگ زدم به

.نمی توانستیم تمام شب را انجا بمانیم!شانس بخشکی

..."اما،دوست داري به رستوران به رستواران":گفت جک

."نه متشکرم":کنان گفتم پرخاش

."بیا بریم انتونیو.خوب تصمیم عوض شد".تصمیم دیگري گرفتم فوري

..."ر زنگ بزنم به ماشینبذا":گفت جک

!"احتیاجی به ماشین نیست"

.سوار شدیم.برایش دست تکان دادم.سوي خیابان اصلی رفتم و خدا را شکر یک تاکسی به سمت ما امد به

."لطفا انتونیو در خیابان سندرستد"

"انتونیو کجاست؟":جک پرسید.به راه افتاد تاکسی

وقتی من و لیزي در واندزورث زندگی می کردیم،زیاد به اونجا می .هجاي خیلی خوبی.رستورانی در جنوب لندنه"

."هرگز هم به ات نق نمی زنن.میزهاي بزرگ از چوب کاج و کلی هم کاناپه و صندلی داره.غذاش حرف نداره.رفتیم

."چه عالی"

****

پایین همان خیابان .یدیمبایستی خیلی وقت پیش به انجا می رس.خوب از کلرکن ویل تا انجا راه زیادي نبود بسیار

:به سمت جلو خم شدم و به راننده گفتم.پنج دقیقه اي در ترافیک گیر کردیم.بود

"مشکلی پیش اومده که اینقدر ترافیکه؟"

:شانه اي باال انداخت و گفت او

."کاریش هم نمی شه کرد.بعضی وقتا همین جوریه"
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خیلی دلم می خواست سر راننده داد می زدم اما در .هستندراننده هاي تاکسی مسیرهاي کم ترافیک را بلد  معموال

:عوض گفتم

"خوب،خیال می کنی چقدر طول بکشه تا به اونجا برسیم؟"

."خدا عالمه"

چقدر .اي کاش در همان کلرکن ویل یک جایی رفته بودیم.از شدت عصبانیت کالفه شده بودم.عقب تکیه دادم به

...احمق بودم

..."انگار شانس من!خوام معذرت می":لب گفتم زیر

."نمی خواد نگران بشی"

..."اخه برنامه ریزي"

."همه چی خوبه.اما،نگران نباش"

.چهار راه،تاکسی چنان دوري زد که من روي جک افتادم،و چقدر خجالت کشیدم سر

."آخ،معذرت می خوام"

می بایست جایزه با حال ترین .ودصورتم سرخ شده ب.خودم را عقب کشیدم و به دنبال کمربند ایمنی گشتم فوري

.برنامه ریزي وعده ي مالقات دنیا به من داده می شد

:خودش را به بی خیالی زد و گفت جک

"خوب،بگو ببینم،بزرگترین موفقیت تو چی بوده؟"

"بزرگترین چی چی من؟"

:نگاهی غیر عادي به من کرد و گفت او

..."امدیدي که من راجع به شکست ه.هر چی می خواي بگو"
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."اوه،باشه"

.فهرست موفقیتهاي من در زندگی باال بلند نبود.لحظه اي فکر کردم براي

..."دومیش.به نظرم اولین موفقیتم کار گیر اوردن بود"

.حرفم را قطع کرد جک

."هر چیزي.منظورم چیزیه که تو بهش افتخار می کنی"

:گفتم سریع

دوست پسرش با اون ترك مراوده کرد،اعصابش حسابی خرد شد و  پس از اینکه.بیرون اوردن لیزي از الك خودش"

..."تمام مدت کارش شده بود گریه و زاري.نه غذا می خورد،نه موهاش رو می شست.توي اتاقش بست نشست

"خوب توباهاش چی کار کردي؟":خودش را صاف و صوف کرد و گفت جک

اون با .ر حریق به صدا در اومد و از ته دلم جیغ زدمآژی.وانمود کرم اشپزخونه اتیش گرفته.هیچی بهش کلک زدم"

."و مهمونی چاي در انتظارش بود،با یه کیک گنده...عجله به اشپزخونه اومد

.تجدید خاطره اون روز خنده ام گرفت از

..."اما حداقل بیرون از اتاقش.البته اون باز هم گریه می کرد"

."میمی هستینبا این حساب شما دو تا با هم خیلی ص":گفت جک

..."می دونی چیه.درسته،چندین و چند ساله با هم دوستیم"

."می دونم":سرش را تکان داد و گفت جک

.خداکنه ناراحتش نکرده باشم.اوه،خدایا.متوجه حرفم شدم ناگهان

."سه تا موفقیت به نام منه.سومین موفقیت هم وجود داره".کردم به نحوي او را شاد کنم سعی

"سه تا؟مگه تو مافوق بشري؟":اي خنده دا گفت با قیافه جک
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."وقتی ده ساله بودم،لطیفه اي ازم توي یه مجله چاپ شد"

.حسابی تحت تاثیر قرار گرفته بود جک

."خوب اونو برام تعریف کن ببینم!لطیفه اي از تو چاپ شد؟"

..."یک روز یه روح وارد بار می شه،متصدي بار می گه"

."اما این که قدیمیه":نگاه کرد مات و مبهوت به من جک

:دندان شکنی دادم جواب

."اونا نگفتم باید دست اول باشه و تازه بابتش پنج پوند هم به من دادن"

.چقدر کند پیش می رفتیم.تازه در خیابان بترسی بودیم.را نگاه کردم بیرون

:گفت جک

و ...اونو دوباره بسته بندي کن...قدیمی رو برداریه محصول .می دونی،این یک دوز و کلک قدیمی در دنیاي بازاریه"

."از قرار معلوم تو هم شمِ ذاتی داري.ادما کلی کتاب در این مورد نوشتن.بفروش

."شاید وقتی کار منم مثل تو سکه بشه...خوب می دونی چیه"

:گفت جک

"دوست داري چنین کاري رو انجام بدي؟به پول و پله اي برسی؟"

."البته"

.ودم او جدي می گوید یا سر به سرم می گذاردنب مطمئن

!"ترجیحا،میلیونر"

"خوب،اما کریگن از زندگی چی می خواد؟پول؟شهرت؟امنیت؟.جدي می گم"

."احساس می کنم تالش من در دنیا در این جهته.گمان می کنم دلم می خواد هر کارم با خوشحالی توام باشه"
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.و ارتقاي مقام:دلم گفتم توي

تقریبا سه بار چراغ قرمز و دوباره .باالخره به خیابان کلفم رسیده بودیم.نگاه کردم و خیالم کمی راحت شد را بیرون

باالخره می .اما اروم باش.راه بیفت برو.چراغ سبز شد.راننده هم در عالم هپروت بود.اخ،کالفه شده بودم.سبز شد

.رسی

.شمکردم موقع پیاده شدن از تاکسی ارام و خونسرد با سعی

..."جک ازت معذرت می خوام که انقدر طول"

."جاي خوبی به نظر می رسه.خواهش می کنم"

همه جاي ان سبز بود و پر از .رستوران انتونیو جاي جالبی بود.بابت امدن به انجا خوشحال بودم.راننده را دادم کرایه

صداي خنده و موسیقی به گوش می از دور .چراغ و بادکنک هایی هیلیومی داشت که به صندلی ها چسبیده بود

.صداي اواز خواندن ادمها را می شنیدم.رسید

مثل سابق موهاي پر پشت و جو گندمی اش درهم و برهم .چشمم به انتونیو،صاحب رستوران افتاد.سوي در رفتم به

.او عین ماکارونی هاي گرد،چاق و چله بود.بود

."سالم انتونیو".را به داخل فشار دادم در

"لیوان شراب در دست داشت و حسابی شاد و شنگول بود.گونه هایش گل انداخته بود".ماهی،ا.

با مدیریت انجا اشنا بودم و .خوب کاري کرده بودم که به انجا رفته بودم.احساس ارامش کردم.هایم را بوسید گونه

.اطمینان داشتم شبی خوب در پیش خواهیم داشت

."اینم جکه"

."جک از دیدنت خوشحالم".ا پرسیدگونه هاي جک ر انتونیو

"می شه یه میز دو نفره به ما بدي؟"
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."عزیزم،اینجا تعطیله...آه":قیافه اي دمغ به خود گرفت او

!"ادما هستن!چی؟ولی اینجا که تعطیل نیست"

.دور و برم نگاه کردم و چهره هاي شاد و شنگول را دیدم به

."اخه مهمونی خصوصیه"

.ی در ان طرف اتاق بلند کرد و به زبان ایتالیایی چیزي گفتلیوانش را براي کس او

."خیلی وقت پیش تابستونا اینجا کار می کرد.اونو که دیدي؟کوئیدو رو می گم.راستش عروسی پسر برادرمه"

..."مطمئن نی...من...من"

اگه .درست و حسابیه می دونی که حاال اون یه وکیل.اون در دانشکده ي حقوق با یه دختر دوست داشتنی اشنا شد"

..."احتیاج به وکالت و مشاوره

..."تبریک...پس.متشکرم"

:گفت جک

."امیدوارم مهمونی به خوبی ادامه پیدا کنه"

."تو که خبر نداشتی.مهم نیست،اما".بازویم را فشرد او

:با دیدن قیاف دمغ من گفت انتونیو

..."از قبل هم به ام زنگ بزن و خبرم.میدم بهترین میزرو به شما.عزیزم،متاسفم،یه شب دیگه بیاین"

:زورکی زدم و گفتم لبخندي

."متشکرم انتونیو.همین کار رو می کنم"

مجبور بودم هر طور شده خودم را از ان وضعیت ...او را تا انجا کشانده بودم و حاال.توانستم به جک نگاه کنم نمی

.نجات دهم
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..."چه اشکالی داره که فقط ابجو...کهمنظورم اینه .بسیار خوب،بیا بریم به بار"

."عالیه":گفت جک

قبال به .در بار را باز کردم.من با عجله به انتهاي خیابان رفتم و چشمم به تابلوي نگزهد افتاد.به دنبالم راه افتاد سپس

یزادنبود بجز اینکه در بار هیچ اثري از ادم.اما مطمئنا انجا بدترین باري بود که در عمرم دیده بودم.انجا نرفته بودم

.از همه مهم تر موسیقی هم در کار نبود.مردي تک و تنها در حال نوشیدن پانچ بود

:بمحض اینکه در پشت سرمان بسته شد و بیرون امدیم گفتم.نمی توانستم با جک انجا قرار مالقات داشته باشم من

."بسیار خوب،باید یه فکر دیگه بکنم"

.اما به جز رستوران انتونیو جاهاي دیگر تعطیل بود.ن نظر انداختمبه باال و پایین خیابا سریع

."زیاد طول نمی کشه.بهتره تاکسی بگیریم و به شهر برگردیم"

.مدتی گذشت و حتی یک خودرو هم از انجا رد نشد.خیابان ایستادیم کنار

"اینجا چقدر خلوته".صداي جک در امد باالخره

..."رستوران انتونیو هم خارج ازراستش اینجا منطقه ي مسکونیه و "

چه خاکی بر سرم می کردم؟فکر کردم اخر و عاقبت باید .خود را حفظ کرده بودم اما در درونم غوغایی بر پا بود ظاهر

.پیاده به خیابان کلفک برویم،اما تا انجا خیلی دور بود

که در خیابانها سرگردان بودیم و هنوز بیش از یک ساعت بود .یکه خوردم.ساعت نه و ربع بود.ساعتم نگاه کردم به

.همه اش تقصیر من بود.حتی لبی هم تر نکرده بودیم

دلم می خواست همانجا روي زمین می .بغض گلویم را گرفته بود.حتی عرضه نداشتم یک برنامه ساده پیاده کنم من

.نشستم و زار می زدم

"با پیتزا چطوري؟":گفت جک
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..."وب،جایی رو می شناسی کهخ".امیدي در دلم پیدا شد روزنه

:به پیتزا فروشی زهوار در رفته اي در ن طرف خیابان اشاره کرد و گفت او

."تو برو پیتزا بخر من هم جا می گیرم.نیمکت هم داره.انگار اونجا بازه و پیتزا می فروشه"

.هرگز.عمرم هیچ وقت اینقدر کنف نشده بودم در

.دنیا برده بود و ببین من او را به کجا برده بودمهارپر مرا به شیک ترین رستوران  جک

."پیتزاي مخلوط سفارش دادم.این هم پیتزاي شما.بفرمایین":داغ پیتزا را سر میز اوردم جعبه

.پیتزاش هم اصال خوب نبود.نمی شد چنین شامی می خوردیم باورم

:سپس دستش را در جیب بغلش کرد".عالیه":تکه بزرگی گاز زد و گفت جک

..."اما چون حاال ما...رار بود این چشم روشنی خونه ت باشهق"

او سر .او یک قمقمه مشروب خوري کوچک فلزي و دو فنجان مشابه ان به دستم داد،از تعجب دهانم باز ماند وقتی

.قمقمه را باز کرد و در کمال تعجب مایع صورتی رنگ شفافی در فنجان ها ریخت

."باورم نمی شه".و نگاه کردمچشمانی از حدقه در امده به ا با

دلم نیومد تمام عمرت کنجکاو بشی که اون مشروب صورتی رنگ توي رستوران چه مزده اي می .اي بابا بنوش"

."داده

."به سالمتی".را به دستم داد و فنجان خودش را به ان زد فنجان

."به سالمتی"

.کمی مثل طعم ودکا بود.تندي داشت طعم شیرین و.به به،چقدر خوشمزه بود.اي از ان نوشیدم  جرعه

"خوبه؟"

.جرعه اي دیگر نوشیدم".خوشمزه س"
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قاعدتا می بایست از .فقط خدا از دلش اگاه بود و بس.وانمود می کرد که به او خوش می گذرد.با من خیلی خوب بود او

.من بیزار می شد

"حالت خوبه؟...اما"

:صدایی گرفته گفتم با

در واقع از قبل همه چی رو برنامه ریزي کرده بودم و قرار بود به .معذرت می خوام جک ازت.راستش نه زیاد"

..."باشگاهی بریم که مخصوص افراد معروف بود و

:مشروبش را زمین گذاشت و گفت جک

."اما،فقط دلم می خواست امشب با تو باشم و حاال هم که با هم هستیم"

..."درسته،ولی"

."اال هم که با هم هستیمح":دوباره قاطعانه گفت او

ناگهان از ترس تمام بدنم ...او.خدایا،او می خواست مرا ببوسد.از شدت شوق راه گلویم بند امد.به سوي من خم شد او

.منقبض شد

"اما،حالت خوبه؟".مات و مبهوت ماند.حرکتی نکرد جک

."یه عنکبوت...یه:البه الي دندانهاي به هم قفل شده ام گفتم از

.ر به سوي پاهایم اشاره کردمبا س سپس

.حالت تهوع به من دست داد.سیاه درشتی اهسته اهسته از قوزك پایم باال می رفت عنکبوت

.سعی کردم به اعصابم مسلط شوم.با یک ضربه عنکبوت را روي چمن انداخت جک

."هواپیما و عنکبوت":گفت جک

"از قرار معلوم تو از چیزي نمی ترسی؟.آره،به نوعی"
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."مرداي واقعی از چیزي وحشت ندارن":شوخی گفتب جک

چرا می بایست از عنکبوت می ترسیدم؟تصمیم گرفتم به .با اوضاعی که پیش امد بوسیدن من هم منتفی شد!بد شد چه

محض بازگشت به خانه در کالس هیپنوتیزم نامنویسی کنم تا ترس از هواپیما و عنکبوت و چندش از صداي کشیده 

.ته در من از بین برودشدن ناخن روي تخ

.دور سر و صداي عده اي از مهمانان انتونیو که بلند بلند به زبان ایتالیاي حرف می زدند شنیده می شد از

"خوب،بگو ببینم این جاي زخم چیه؟".چشمم به جاي زخمی روي مچ دست او افتاد ناگهان

."شنويگمان نکنم دلت بخواد ب.اوه،داستان مفصل و خسته کننده اي داره"

.اصال جک ادمی نبود که از خودش نم پس بدهد.ندایی درونی به من اصرار می کرد.دلم می خواد بشنوم!بله

:دستش را به سوي دستمال کاغذي برد و گفت او

."روي چونه ت سس گوجه فرنگی چسبیده"

.آهان درسته.اوردباز هم او سرش را جلو .امید فراوانی در دلم پیدا شد.دستمال چانه ام را پاك کرد با

."جک"

.سون دم در ایستاده بود.سرم را برگرداندم.شدت ترس هر دو از جاي خود پریدیم و کوکتل من روي زمین ریخت از

لعنتی انجا چه می کرد؟ سون

."چه موقع مناسبی":زیر لب گفت جک

."سالم،سون"

"اییم؟اون اینجا چه می کنه؟از کجا می دونست ما اینج...ولی".جک زل زدم به

.اهی کشید و دستی به صورتش مالید جک

اتفاقی ...اما.نمی دونستم با این سرعت خودش رو به اینجا می رسونه.وقتی تو پیتزا می خریدي،اون به ام زنگ زد"
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"قول می دم زیاد طول نکشه،باشه؟.مجبورم سریع با اون حرف بزنم.افتاده

."باشه".کردم خودم رو خونسرد نشان دهم سعی

چیز دیگري می توانستم بگویم؟دستم را به سوي قمقمه کوکتل دراز کردم و از مایع صورتی در فنجانم  ،چهخوب

.همه اش الجرعه سر کشیدم.ریختم

.روي نیمکت کمی جابه جا شدم تا صداي انها را بهتر بشنوم.در،جک و سون با هم پچ پچ می کردند دم

" ..."از اینجا چطور...

" ..."گالسکو برگردیمبه ...برنامه ي ب...

" ..."اضطراري...

فوري رویم را برگرداندم و وانمود کردم که زمین ا نگاه می .را باال کردم و با سون چشم در چشم شدم سرم

.ناگهان جک حرفش را قطع کرد و به سوي من امد.صداي انها اهسته تر شد و باالخره چیزي نشنیدم.کنم

."ا مجبورم برماز این بابت خیلی متاسفم ام...اما"

"بري؟"

."خیلی معذرت می خوام.مجبورم چند روزي به سفر برم.آره"

."کار بسیار مهمیه...اما".در کنارم روي نیمکت نشست او

."اوه،اوه،باشه"

."قرار شد سون برات ماشین بگیره و تو رو برسونه خونه"

.متشکرم سون!کردم چه عالی فکر

:می کشیدم،گفتمحالی که کف کفشم را روي زمین  در

..."چقدر اون با مالحظه س...واقعا که"
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حتما جبران می ...و ما...باشه؟روز پیک نیک خانوادگی.وقتی برگشتم می بینمت.اما واقعا مجبورم برم":گفت جک

."کنم

"خوبه.باشه".لبخند زدم زورکی

."امشب خیلی بهم خوش گذشت"

خوش ...ته که هیچی طبق برنامه پیش نرفت،ولی به هر حالدرس..به من هم همین طور".را پایین انداختم سرم

."گذشت

:با مالیمت چانه ام را باال برد،به چشمانم زل زد و گفت او

."اما،به ات قول می دم.دو مرتبه اوقات خوبی را با هم می گذرونیم"

جک .و داشت مرا می بوسیدا.خدایا.بوسه اي گرم و اتشین.و این مرتبه بی هیچ درنگی مرا بوسید.به جلو خم شد او

...نفسم بند امد..هارپر روي نیمکت پیتزا فروشی و ته ریش او

.احساس کردم از رویا امده ام بیرون.خودش را عقب کشید ناگهان

."اما مجبورم برم"

ناگاهن .اي کاش زمان نمی گذشت.تمام بدنم می لرزید.هم تماس پوست او روي پوست خود را حس می کردم هنوز

.م را شنیدمصدای

."نرو،حداقل نیم ساعت دیگه"

پیشنهادي؟ خدایا،چه

:با چشمان سیاهش به من زل زد و گفت او

."اصال دلم نمی خواد برم،اما مجبورم"

."فعال خداحافظ...من...خوب".توانستم براحتی حرف بزنم نمی

http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


سوفی کینزال -رازم را نگهدار  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٣٠

."براي دیدار مجدد تو بی قرارم"

."منم همینطور"

."جک".ددو چشممان به سون افتا هر

."باشه":گفت جک

.روي نیمکت بلند شدیم از

...می توانستم با اتومبیل همراه جک من

.را هم نمی کردم نه،نه،تصورش

سون دم در یکی از انها ایستاده بود و معلوم بود اتومبیل دیگر .به خیابان رسیدیم،دو اتومبیل شیک منتظر ما بود وقتی

.ناگهان احساس کردم انگار به خاندان سلطنتی یا مشابه ان تعلق دارم.دچقدر خوش به حالم شده بو.براي من است

...اما افسوس.خیلی دلم می خواست دست او را ول نکنم.راننده در را باز می کرد،جک دستم را در دستش گرفت وقتی

."خدا حافظ":زیر لب گفت او

."خدا حافظ":هم زیر لب گفتم من

.راه افتاد در بسته شد و اتومبیل به.شدم سوار

شانزدهم فصل

.دست به کار می شیم همونجا

نمی .سر کار تمرکز حواس نداشتم.خدایا،هر موقع به یاد این جمله می افتادم احساس دلهره می کردم...منظورش

.دانستم چه کنم

فرصت به هیچ عنوان .خودم خاطرنشان کردم که روز پیک نیک شرکت،برنامه ي مهم شرکت است نه قرار مالقات به
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رئیسی محدود به دست _رابطه کارمند.نمی شد من و جک غیر از یک سالم و علیک رسمی،حرف دیگري با هم بزنیم

.دادن،همین و بس

.دست به کار می شیم همونجا

.اوه،خدا،اوه،خدا

الك گرانترین عطر را به خودم زدم و ناخن هایم را هم .حمام کردم.روز شنبه،خیلی زود از خواب بیدار شدم صبح

شیک ترین لباس تابستانی ام را که .همیشه دلم می خواست سر و وضعم مرتب باشد.البته دلیل خاصی نداشت.زدم

.برش هاي اریب داشت،پوشیدم

نیک خانوادگی شرکت در منطقه ي ییالقی هرتفوردشایر بود که اکثرا از انجا براي برگزاري کنفرانس ها  پیک

.البته من به هیچ کدام از انها دعوت نشده بودم.ه می شد،جلسات کاراموزي و فکر بکر استفاد

وقتی از تاکسی پیاده شدم،حسابی تحت تاثیر محل و ساختمان ان قرار .تا به حال پایم به انجا نرسیده بود بنابراین

.معلوم بود محلی قدیمی است.ساختمانی بسیار بزرگ و مجلل بود با کلی ستون و پنجره.گرفتم

.مراسم در چمن عظیم پشت ساختمان برگزار شده بود.را دنبال کردم و ساختمان را دور زدمصداي موسیقی  رد

پشت ساختمان ردیفی از پرچم هاي کوچک رنگارنگ به صورت دایره به هم متصل شده و یک سري چادر هم  در

.نوازندگان در حال نواختن بودند.روي چمن ها برافراشته بودند

."اما"

.او خودش را به صورت شیطونک در اورده بود.و سیرل را دیدم که به سمت من می امدرا باال کردم  سرم

"لباس بالماسکه تو کجاس؟"

"لباس بالماسکه؟".و واج شدم هاج

البته دروغ بود،دیروز عصر حدود ساعت پنج سیرل ایمیلی ضروري براي .دانستم باید لباس بالماسکه بپوشم خدایا،نمی
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.پوشیدن لباس بالماسکه براي تمام کارمندان شرکت پنتر اجباري است:اده بودهمه کارکنان شرکت فرست

راستش،با اخطار پنج دقیقه اي چه کسی می توانست لباس بالماسکه تهیه کند؟و من به هیچ وجه حاضر نبودم با  اما

.لباس نایلونی بالماسکه به انجا بروم

من با حالتی مبهم به دور و برم نگاه کردم تا شاید جک را .امداین گذشته،حاال که انها کاري از دستشان بر نمی  از

.ببینم

..."به هر حال...متاسفم"

.خواستم راه بیفتم بروم که سیرل دستش را به شانه ام زد می

."اشکالی نداره،می تونی یکی از لباسهاي بالماسکه اضافی رو برداري...اطالعیه ي.از دست شما ادما چی کار کنم"

"چی؟چی چی اضافی رو؟".نگاهش کردم زده حیرت

:پیروزمندانه گفت سیرل

..."از این رو چند دست لباس اضافی...به دلم افتاده بود شاید کسی یادش بره"

...منظورش این نبود که.اب سردي روي من ریختند انگار

."می تونی هر کدوم رو که بخواي انتخاب کنی.لباس اضافی داریم":گفت او

اما دست او مانند انبري شانه ام را .نخودي خندیدم.همین حاال.می بایست به نحوي در می رفتم.وجهبه هیچ .نه،نه

او به زور مرا به سوي یکی از چادرها برد که در انجا دو زن میانسال در کنار ردیفی جالباسی که لباس هاي .گرفته بود

.نایلونی زشتی از انها اویزان بود،ایستاده بودند

:فتمناراحتی گ با

..."نه،ترجیح می دم همین جوري"

:با تحکم گفت سیرل
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..."در اطالعیه اومده بود.همه باید لباس بالماسکه بپوشن"

:به لباسم اشاره کردم و گفتم سریع

..."اینم خودش یه نوع لباس...اما"

:با تشر گفت سیرل

راستی،کو ...و در لباسهاي بالماسکه ببینیملطفش در اینه که همه ما همکاراي خودمون.اما،امروز روز خوش گذرونیه"

"خانواده ات؟

:غصه داري به خودم گرفتم و گفتم قیافه

."راستش،نتونستن بیان...اونا"

.این بود که به انها نگفته بودم منظورم

"راجع به مهمونی به اونا گفتی؟براشون بروشور فرستادي؟".با شک نگاهم کرد او

."دلشون می خواست بیانخیلی هم .اره البته که گفتم"

."بسیار خوب،با این حساب باید خودتو با خانواده بقیه همکارا قاطی کنی"

.این موقع او یک دست لباس نایلونی مدل سفید برفی با استینهاي پوفی به من نشان داد در

."نمی خوام سفید برفی بشم"

.که بزور لباس مدل گوریلی به تن او می کردندچون مویرا را از بخش حسابداري دیدم .حرفم را قطع کردم ناگهان

."باشه،من سفید برفی می شم":لباس را قاپیدم و گفتم فوري

****

وقتی لباس خوشگلم توي کیسه ي نخی گذاشته شد که فقط اخر وقت به سراغش .می خواست گریه کنم  دلم

.ساله شده بودمبا پوشیدن لباس سفید برفی مثل دختر بچه هاي شش .بروم،چقدر غصه خوردم
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به دور و بر .کسی هم پشت بلند گو حرف می زد.دسته ي ارکستر در حال نواختن بود.دار از چادر بیرون امدم غصه

.خودم نگاه کردم تا دیگران را در لباس بالماسکه شان تشخیص دهم

کنه به پاهایش چسبیده چشمم به پل افتاد که لباس دزد دریایی پوشیده بود و سه بچه ي قد و نیم قد مثل  ناگهان

.بودند

:از انها داد می زد یکی

."عمو پل،عمو پل،یه بار دیگه قیافه ات رو ترسناك بکن"

"به ات خوش می گذره؟".هر بدبختی بود به پل سالم کردم به

:خیلی جدي گفت او

."ر باران کردچنین ادمی رو باید تی.لعنت بر پدر و مادر کسی که روز پیک نیک خانوادگی رو اختراع کرد"

."پات رو از روي پام بردار.مرده شورت رو ببرن".سر یکی از بچه هاي دیگر داد زد سپس

.بچه ها از روي ذوق و شوق جیغ می زدند همه

:لباس پري دریایی پوشیده بود و همراه زنی دیگر بود که کالهی گنده به سر داشت و زیر لب می گفت آرتمس

".مامان نمی خوام برم توالت"

:کنار دست ارتمس گفت زن

."آرتمس،الزم نیست انقدر نازك نارنجی باشی"

خدا را شکر که خانواده من .بر و بچه ها در کنار خانواده شان شخصیتی کامال متفاوت پیدا کرده بودند.عجیب بود خیلی

.انجا نبود

...و شاید بهتر بود من...شاید داخل ساختمان.دلم می خواست بدانم جک کجاست خیلی

."اما"
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او یک لباس بالماسکه نارنجی عجیب و غریب پوشیده بود و .را باا کردم و کتی را دیدم که به سوي من می امد سرم

.دست مرد مسنی را که خیال کردم پدرش است،گرفته بود

...عجیب بود،چون خیال می کردم گفته بود با چقدر

:با ذوق و شوق گفت او

."او باعث و بانی رسدن ما به همدیگه س.دوستم اما اشنا شو فیلیپ،با. اما،این فیلیپه"

!نمی شد باورم

.اما او حداقل هفتاد سال داشت.پس این فیلیپ بود.مرد جدید زندگی کتی این شخص بود پس

.اما تمام مدت مات و مبهوت بودم.که وارفته بودم،با او دست دادم و زورکی چند کلمه اي راجع به هوا حرف زدم من

همه مردم را،از سیاه و سفید،زن و مرد،پیرو جوان .من در مورد سن و سال متعصب نبودم.مورد من اشتباه نشود رد

...دوست داشتم و

:وقتی ان پیرمرد رفت تا چند نوشابه بیاورد،کتی گفت.او حسابی پیر بود.او مردي مسن بود اما

."عمرم با چنین مردي بیرون نرفته بودم در.هیچ دردسري هم نداره.جالب نیست؟اون خیلی با مالحظه س"

"یه بار دیگه بگو ببینم،فیلیپ رو دقیقا کجا دیدي؟.خوب،یادم رفته".را صاف کردم گلویم

منم جایی غیر .خودت به من پیشنهاد دادي که براي خوردن ناهار به جاهاي قبلی نرم.اي بی حواس،چطور یادت رفته"

."راستش،اونجا رو به تو هم توصیه می کنم.عادي رو نزدیک کاونت گاردن پیدا کردم

"چیه؟...خوب،این رستورانه،کافه س یا"

:فکري کرد و گفت او

تو میري اونجا ،یه نفر یه سینی میده دستت و تو هر چی می خواي برمی داري .هرگز چنین جایی نرفته بودم.نه دقیقا"

برنامه تفریحی مجانی هم .د خرج بر می دارهتازه برات فقط دو پون.و هر جا که خواستی می شینی.و می خوري
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."کلی دوست پیدا کردم!چاي داشتن رقصمثل بینگو،اوازهاي دسته جمعی دور پیانو،و یه روز هم !دارن

شدم رهیچند لحظه هاج و واج به او خ يبرا

ان محل . به هم خورد آنجا  ریرابطه اش با مد نکهیرفته بود تا ا ییجا نیبار به چن نیآمد که پدربزرگم هم چند ادمی

بود ییایدر يسفرها يارزان برا یغاتیتبل يپر از مددکاران چرب زبان و پوسترها

"سالمندانه ؟ يخونه ... اونجا احتماال  یکت ". در امد  میصدا بااللخره

...اوه. خورد  کهی يبدجور او

؟ رنیپ.. اونجا  رنیکه م ییتمام اونا.  ادیب ادتیکن  یسع

راستش اما ... سالخوره  يهمه به نحو. اره درسته  یگیم يحاال که تو دار. ایخدا: افتاده بود گفت  شیدوزارکه تازه  او

!يخند یم یاونجا کل ایبار تو ب هی

اونجا ؟ يریم هنوز

اونجام یروابط عموم ي تهیمن عضو کم.  رمیالبته که هر روز م: تعجب زده گفت  او

را  ایدن يانگار.  دینگاه کرد و گونه اش را بوس یبه کت یبا خوشحال. نوشابه برگشت  وانیشاد و شنگول با سه ل پیلیف

 یزوج دیرس یبود به نظر م بیخوب هر چند عج اریبس. کردم  یناگهان من احساس دلگرم. داده بودند  یبه کت

دهند لیتشک ررایدلپذ

راش سوختبود دلم ب یعصب یغرفه حساب يآقاهه تو دیرس یبه نظر م: گفت  پیلیف

حس کنم شتریرا ب میپ يچشمانم را بستم تا طعم خوشمزه  من

...خنک يبهتر از نوشابه  زیچ چیدر تابستان گرم ه اووم

کرده  رید قهیمگر نه ؟ به ساعتم نگاه کردم متوجه شدم که ده دق. باشم  میپ يمن قول داده بودم با کانر در غرفه  اه

که  يکردم و دوان دوان خودم را به غرفه ا یعذر خواه پیلیو ف یاز کت يفور. است  یچرا او عصبان دمیفهم یام حاال م
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که در صف بودند  يادیز تیکه شجاعانه و دست تنها به جمع دمید اکانر را در آنج. باغ بود رساندم  يدر گوشه 

پت و پهن  شیر.  ییوو شلوار تنگ سر زان یپف يها نیبود با آست دهیسوم را پوش ياو لباس هنر.  دادینوشابه م

جوش آورده بود ادیهم به به صورتش چسبانده بود و به احتمال ز يقرمز

"کار کنم ؟ یخب حاال چ "مجبور شدم لباس بالماسکه بپوشم  خوامیمعذرت م. عجله خودم را به کنارش رساندم  با

؟ یکار رو بکن نیا ینتو یم. پونده  میو ن کیهم  وانیهر ل متیق. زینوشابه بر: مودبانه گفت  کانر

تونم یالبته که م: آزرده خاطر شده بودم گفتم  یکه کم من

میسپس آنجا خلوت شد و ما تنها شد میسرمان شلوغ بود که فرصت حرف زدن نداشت يبه قدر یمدت تا

د که هر آن ها را در آورده بو وانیل نگیریج نگیریج يصدا تیاو با عصبان.  نداختیهم به من ن ینگاه مین یحت کانر

ممکن بود بشکند

"کردم رید خوامیکانر معذرت م نیبب"

اون  یراست. نداره  یاشکال: انها را بکشد گفت  خواستیکرد که انگار م یخرد م يدسته نعنا را طور کی کهیدر حال او

شب بهت خوش گذشت ؟

بود لیدل نیادا و اصول او به ا پس

متشکرم. آره : گفتم  یدرنگ بعداز

خودت ؟ دید مرموز جدمر با

اوهوم

به دنبال جک گشتم تیجمع يانداختم و در البه ال رونیبه ب ینگاه

کنه ؟ درسته ؟ یشرکت ما کار م يتو اون

؟ یزن یم یحرف نیچرا چن. کردم خودم را نبازم  یسع.  فتدیاز دستم ب مونادیل يبود بطر کیحرف نزد نیا دنیشن با
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"هیک یگیکه به من نم لهیدل نیپس به ا"

؟ یخلوت من احترام قائل بش يبرا شهیکانر م.  ستین نیا مساله

"يبا من ترك مراوده کرد یحق دارم بدونم واسه خاطر چه کس کنمیگمان م ". مالمت بار به من انداخت  ینگاه او

بشوم  باتیوارد جز ستیفکر کردم درست ن. زبانم را گرفتم  يناگهان جلو. خاطر اون با تو ترك مراوده نکردم  واسه

دوا کنه يدادن من درد حیگمان نکنم توض.. صرفا . 

شناسم یخوب م یلیمن تو رو خ.  ستمیاما من احمق ن: مرا برانداز کرد و گفت  او

را گم کرده بودم میو پا دست

کامل از من  یاو شناخت دیشا. مدت کانر را دست کم گرفته بودم  نیدر تمام ا دی؟ شا شدیزد چه م یاو حدس م اگر

ایاوه ، خدا. داشت 

جک کجا بود ؟ میبگذر. زدم  یم دیرا هم د تیشدم و دائم جمع مویقاج کردن ل مشغول

اون پله مگه نه ؟ دمیآهان فهم: گفت  روزمندانهیکانر پ ناگهان

؟ یچ. زده به او نگاهم کردم  رتیح

به پل افتاد ؟ ادتیهو  هیچطور .  ستیپل ن نه

 یآخه دائم اونو نگاه م: اشاره کرد و گفت  دادیرا تکان م ییآبجو يبود و بطر ستادهیا یکیهمان نزد به پل که در او

دم به ساعت!  یکن

کنم یم یرو بررس طیکنم فقط دارم مح یاونو نگاه نم: و گفتم  دمینوش يا جرعه

زنه ؟ یپرسه م نجایاون ا یچ واسه

رمینم ونریکانر باور کن من با پل ب ستین يجور نیا نه

؟ مگه نه ؟ يآورد ریاحمق گ یکن یم الیخ
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...تو هرگز.. است و  هودهیبحث ب نیکنم ا یگمان م.... من فقط  یکنم تو احمق ینم الیخ

...معلوم بود شما دو تا.  کهیپس ن: چشمانش را تنگ کرد و گفت  او

ستیهم ن کین نه

نوشابه باشم يدر غرفه  کردم با او یقبول م ستیبا یشده بودم نم يگرفتار عجب

نگاه کن: را آهسته کرد و گفت  شیکانر صدا ناگهان

 یراهنیو پ یچرم یاو کت. امد  یما م يجک به سو. توانم نفس بکشم  ینم گریاحساس کردم د. را باال کردم  سرم

غش رفت شیدلم برا. شده بود  یچقدر جذاب و سکس. بود  دهیپوش یشطرنج

.رو بردار مویزود باش پوست ل.  ادیطرف م نیبه اداره : آهسته گفت  کانر

"؟ نیدار لیم میپ ينوشابه ! سالم آقا "

به من کرد یسپس نگاه. متشکرم کانر  یلیخ: گفت  جک

گذره ؟ یبهت خوش م. اما  سالم

!خوبه یلیخ!  هیسالم عال: رسا گفتم  ییصدا با

مو به دستش داد ختمیر میاو پ يلرزان برا یدستان با

ياما نعناع را فراموش کرد: گفت  کانر

"نداره یاشکال "به من چشم دوخته بود  جک

زمینعنا هم توش بر نیاگه دوست دار:  گفتم

خوبه يجور نیهم: و گفت  دیسر کش يجرعه ا او

 عیسر.  دیفهم یکانر هم م. اوضاع از چه قرار است  دندیفهم یحتما همه م.  میبردار گریکدیچشم از  میتوانست ینم

شدم خینگاهم را برگرفتم و مشغول ور رفتن با قالب 
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 يپرونده  پیدر مورد تا. بکنم  یراجع به کار باهات صحبت يفور یلیخ خواستمیاما م یراست: گفت  يعاد یلیخ جک

وپولدهیل

بله ؟... ا .  ختمیر شخانیپ يها را رو خیشدم و تمام  هول

..ساختمان دارم يتو تیسوئ هی. رو بهت گوشزد کنم  يضرور يقبل از رفتنم چند نکته  بهتره

خوب اریبله ، بس. به تاالپ و تولوپ افتاده بود  قلبم

خوبه ؟ کیساعت ..  خوب

نیشما بگ یچ هر

خرامان و نوشابه به دست دور شد و من هم به او زل زدم جک

. او به من رو کرد ! چقدر کور بودم . چقدر من احمقم : زده گفت  رتیگذاشت و ح نیناگهان کارد را به زم کانر

.دیبار یرنگش م یاز چشمان آب تیعصبان

هیک تیزندگ دیمرد جد دمیفهم اما

اون مرد در غرب . از خودم بافتم .  ستیکار ن طیاز مح یکس... راستش !  یدون ینه نم: گفتم  يفور.  دیلرز میپاها

....پست ياون در اداره ...  هیاسمش گر.  يدیتو هم تا حاال اونو ند.  یلندن زندگ

درسته ؟.  یار بخش طراح " ستنهیتر "اون .  یدروغ بگ ستیالزم ن: شد و گفت  نهیدست به س او

****

بار به ساعتم  کی قهیهر دو دق. نشستم  یدرخت رینوشابه برداشتم و ز وانیل کیکارم با کانر تمام شد  نکهیمحض ا به

...من و جک. داشت  یمعن کیفقط . ختمان در سا یتیسوئ. کردم  یم ینگاه

؟ احساس کردم  میزد یحرف م زیخوب در انجا راجع به چ. وارد بود  يادیز يمضطرب بودم جک به حقه ها چقدر

در آورده ام کیشرکت کرده و ناگهان سر از المپ یعلم يدر مسابقه ا
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او کجا و من کجا ؟... گذاشت  یت ماو با انواع و اقسام زنها قرار مالقا. بود  اردریلیهارپر م جک

حالم خوبه. من خوبم .. بس کن ... خوب  یلیخ. شدم  یسافت ور نم نیجیشرکت اور سییر یوقت به خوب چیه من

.  دمیکش قیعم یدادم و نفس یبه خود کش و قوس. خود بلند شدم  ياز جا. بود  کیراس ساعت . ساعتم نگاه کردم  به

دمیگوشخراش شن ییصدا دمیدم در ساختمان که رس. فتادم به سمت ساختمان به راه ا

"اما یه. اما "

را  یرا برگدانم اما کس میسپس رو.  ستادمیا میلحظه سر جا کی يبرا. بود  بیعج یلیمادرم بود خ يصدا هیشب. اوه

مرا دست انداخته بود ارمیهوش مهیمطمئنا ذهن ن. حتما به نظرم آمده بود .  دمیند

کن گایرو ن نجایا. رو برگردون  تیرو اما

...يکر..  يصدا نکهیمث ا. لحظه صبر کن  هی

...را یاما نتوانستم کس. دور و برم را نگاه کردم .  دمیند يزیچ. انداختم  ینگاه تیبسته به جمع مهین یچشمان با

. بودند  دهیلباس بالماسکه پوشآنها  يسبز شدند همه  میرو يپدر و مادرم مثل جن بود داده جلو وی، ن يکر کدفعهی و

 یهود به تن داشت و دو تا صندل نیهم در دست داشت ، پدرم لباس راب کین کیبه تن و سبد پ یژاپن يمونویمادرم ک

هم خودش را به  يکر. شراب در دستش بود  يبطر کیو  دبو دهیلباس سوپر من پوش وین. تاشو هم در دست داشت 

جلب توجه  خواستیم يپاشنه بلند که به هر نحو يبلوند و کفش ها سیبا کاله گ. د مونرو در آورده بو نیلیشکل مر

کند

مطمئن بودم. به آنان نزده بودم  یحرف کین کیپ يکنن ؟ من درباره  یچه م نجایا نایا

"؟ ادیاما از لباسم خوشت م. سالم  ". تر شد  کینزد يکر

دیکش یاش هم دست سیکاله گ يزد و رو یدور خود چرخ او

؟ یهست يدی؟ ها یباش یدلم قراره تو در نقش چه کس زیعز: زده به لباس من نگاه کرد و گفت  رتیح مادرم
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...رفت بهتون بگم ادمیکه من  نهیمنظورم ا... ؟ من هرگز  نیکن یچه م نجایمامان ، ا...  من

به من  یمهمون نیرتمس راجع به اآ يکه من بهت زنگ زدم و تو نبود ياما روز يدونم فراموش کرد یم: گفت  يکر

گفت

"دستم به آرتمس برسه تکه بزرگش گوششه"

؟  هیبالماسکه چه ساعت يلباسها يخوب مسابقه : زد و گفت  یشده بودند چشمک رهیبه دو نوجوان که به او خ يکر

درسته ؟.  میکه از دست نداد نویا

وجود نداره يبقه امسا... اصال : آمد گفتم  یکه از ته چاه در م ییصدا با

؟ یراست: وا رفت و گفت  يکر

؟ ياومد نیهمه راهو واسه ا نیا: برنده شود ؟ گفتم  ینکبت ياو آمده بود تا در مسابقه  یعنی. او را باور نکردم  حرف

بد  میبعد فکر کرد.  نجاستیا کیکه نزد میپدر و مادرت رو به هنوود منور ببر میخواستیم ویمن و ن! که نه  البته

میبزن نجایهم به ا يسر ستین

و بعد زحمت را کم کنند میبزن یبا هم گپ میتوانستیپس م! خدا را شکر ! بروند  ییبه جا خواستندیم آنها

میکن دایخوب پ يجا هی نیایخب ب.  میخودمون رو هم آورد کین کیسبد پ: گفت  مادرم

به  دی؟ شا نیداشته باش کین کیپ يوقت برا نینک یم الیخ: باشد گفتم  يعاد میکردم لحن صدا یم یکه سع من

...به یتا به سالمت نیفتیحاال راه ب نیراستش بهتره هم.  نیبخور کیتراف

اون درخت چطوره ؟ ریز یساعت هفت به بعد رزرو شده راست يرای زیم: گفت  يکر

 نیزم يتاشو را رو یتا صندلپدر هم دو . را پهن کرد کین کیپ ي چهیو مبهوت مادرم را نگاه کردم که قال مات

....جک منتظرم بود که با هم کهیدر حال. من طافت نشستن در انجا را نداشتم . گذاشت 

افتادم یم يبه فکر چاره ا ستیبا یم
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فکر کن عیسر

میانجام بد دیکه با میدار يا فهیهر کدوممون وظ. تونم بمونم  یراستش من نم... اووم : گفتم يفور

آره ؟.  يندار یساعت هم مرخص میتو ن یبگ يخواینه منک: گفت  پدرم

؟ نیستیمگه متوجه ن!  التهیکل تشک یاما رکن اساس: به طعنه گفت  يکر

.آنها امد کینزد رلیس

 طانکشیو کاله ش دیپلک یاو درهمانجا م!  یچه عال. همشون هم لباس با بالماسکه . اما باالخره خونواده ات اومدن "

"نیبخر تیبل ییحواستون باشه واسه بخت آزما.  خوردین مهم در هوا تکا

ما بمونه ؟ شیو پ رهیبگ یمرخص یاما چند ساعت شهیم یحتما راست: گفت  مادرم

یاستراحت کن یتون یدرسته اما ؟ پس حاال م ينوشابه انجام داد يتو کار خودت را در غرفه ! البته : گفت  رلیس

هیخوب یلیخاما خبر !  یچه عال: گفت  مادرم

!هیعال. آره .. آر: بود گفتم  یهر جان کندن به

 وانینشستم و ل چهیقال يخشک و منقبض رو ينمانده بود با سر زانوها یمن باق يبرا يراه فرار چینداشتم ه يا چاره

شراب را در دست گرفتم

؟ جاسنیکانر هم ا یراست: گذاشت گفت  یم یمرغ پخته را در بشقاب يپا کهیدر حال مادرم

!اریاسم کانر رو ن!  سیه: آهسته گفت  ییبا صدا پدرم

کن فیبرام تعر.  یقرار بود با کانر همخونه بش نکهیمثل ا: و گفت  دینوش نیشامپا يجرعه ا يکر

کرد یاما براش صبحونه درست م: گفت  یبه شوخ وین

دیهم هر هر خند يکر و

چه کار . گذشته بود جک منتظرم بود  کیاز ساعت  قهیدق ده. بزنم اما نتوانستم  یزورک يکردم لبخند یسع
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بکنم ؟ توانستمیم

لباس بالماسکه  یزده ول رهیت نکیاو ع.  شدیبه دستم داد چشمم به سون افتاد که از انجا رد م یکه پدر بشقاب يا لحظه

بود دهینپوش

"سون ". را صدا زدم  او

ستادیا

اونا سرزده ... نه ؟ لطفا بهش بگو اونا  ای انیم نجایمن ا يخونواده  دیسپر یهارپر م يآقا شیدو ساعت پ یکی... ا

موضوع از چه قرار است دیفهم. تکان داد  يکه او هم سر. نگاهش کردم  دانهیناام... اومده 

رسونم یتو رو م غامیپ: گفت

.آخر و عاقبت من نمیا

هفدهم فصل

گفت اگر اوضاع مطابق  یخواندم که م "بر وفق مراد شما باشد  دیاوضاع با "تحت عنوان  يمقاله ا شیوقت پ یلیخ

کار  نیو ا یرا مرور کن جیاهدافت و نتا نیب يو تفاوتها یکن یو تمام مراحل را بررس يبه عقب برگرد دینشد با لتیم

يکند متوجه اشتباهاتت بشو یبه تو کمک م

فرق کرده است یاصل يمن تا چه حد با برنامه  يکنم که حاال برنامه  یبررس دمیبهتر د. خوب  اریبس...  باشد

****

کیئ ش بایز یدلربا در لباس اریو بس يس ك س  اریبس یزن:  هدف

یپف يها نیبا آست یبرف دیدر لباس سف یزن:  جهینت

با جک یمالقات پنهان:  هدف
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مالقات يدر مالقات و عدم حضور سر وعده  یناکام:  جهینت

شارعرانه یمکانبا جک در  يعشقباز:  هدف

کین کیپ یقال يرو یخوردن پاغ مرغ کباب:  جهینت

يوجد و شاد:  یکل هدف

اریتمام ع بتیو مص یبدبخت:  یکل جهینت

****

 نیتا ابد هم هیقض نیدادم ا يزدم و به خود دلدار يبود که غذا را در بشقاب به کنار نیکه توانستم بکنم ا يکار تنها

. .ماند ینم یباق يجور

خود  يچهار هزار پوند یسیساعت سو يکر. سر به سرم گذاشتند  " اریاسم کانر رو ن "و پدر هزار بار در مورد  وین

گلف هفته  يباز يحاال هم ماجرا. است  شرفتیرو به پ یرا نشانم داد و مرتب قمپز در کرد که شرکتش با چه سرعت

آشنا به گوشم خورد ییداکه ص کردیم فیتعر يعامل شرکت مبل ساز ریرا با مد شیپ ي

"سالم به همه"

را باال کردم و در نور آفتاب چند بار پلک زدم سرم

.  دیایدانستم م یامده بود مرا ببرد ؟ م. بود  ستادهیما ا يلبخند به لب جلو ییاو در لباس کابو. جک بود . خداوندا  اوه

مات و مبهوت شدم

 ...."نیا. سالم ، همه توجه کنن "

متاسفم  "کامال خونسرد بود . به من کرد  یجک نگاه... اما . دوست اماهستم . اسم من جکه . را قطع کردحرفم  او

"وجودت الزمه

....شیپ ییزایچ نیچن ستیمهم ن. باشه  زمیاوه عز: راحت شده بود گفتم  المیکه خ من
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 یکم. جک ؟ به ما ملحق شو .  یبمون یو فوت يمشروب فور هی يبرا یتون یالقل نم. واقعا مسخره اس : گفت  مادرم

...سوفله ایمرغ  يپا

درسته جک ؟.  میبر دیبا: با عجله گفتم  من

طوره نیمتاسفانه هم: و گفت  دیدست مرا گرفت و کش. دستش را دراز کرد  او

یبا عرض معذرت از همگ: گفتم  من

تمام  قتی، اما در حق يدیانجام م یاساس يکارمطمئنم تو . نداره  یاشکال: کرد و گفت  زیآم هیکنا يخنده ا يکر

پاشه یمراسم بدون وجود تو از هم م

یباش يتو کر زنمیحدس م: را برگرداند و گفت  شیآهسته رو یلی، خ ستادیا جک

آره درسته: تعجب زده گفت  او

یهست ویپدر و تو هم حتما ن. .. مادر : به همه انداخت و گفت  ینگاه جک

به تو نیآفر: نده گفت خ يبا قهقهه  وین

به تو گفته ییزایالبد اما راجع به ما چ: گفت  مادرم

.اوه ، بله: کرد  دییتا جک

.آن نگاه کرد يرو لیو وسا کین کیپ ي چهیذوق وشوق به قال با

میبنوش يزیچ هی میوفت دار یکم...  هیچ یدون یم

گفت ؟ ی؟ اون چ یچ

منه یخوشحال ي هیما شهیان اما همخوب مالقات با دوست اریبس: گفت  مادرم

خودش هم  نکهیقرار بود او مرا از آن مخمصه نجات دهد نه ا. نشست  چهیقال يکردم که رو یجک را تماشا م ناباورانه

بودم تا او را از آنجا بلند کنم يدر فکر نقشه ا. من هم کنارش نشستم . به آنان ملحق شود 
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؟ یکنیشرکت کار م نیا يتو هم برا نمیجک بگو بب: ت گف ختیریمشروب م شیبرا کهیدرحال پدر

....یشغل یفیبال تکل... اگه بشه اسمش رو ...  رایالبته اخ! آره  ییجورا هی: کرد و گفت  یمکث جک

چقدر ...  یفیبالتکل... حساب  نیپس با ا: مادرم مدبرانه گفت . رد و بدل کردند  یینگاه ها ویو ن يشدم که کر متوجه

بشه یبرات فرج دوارمیبه هر حال ام ...بد 

شناخت یکدام از افراد خانواده ام جک را نم چیه.  ستیمادرم خبر نداشت او ک ایخدا

.باالخره به صدا درآمدم. دمغ بودم  من

"؟ مامان ؟ میقدم بزن یکم نیخوا یم!  هیجالب يچه منظره "

...میو بعدش من و جک ج میدور محوطه قدم بزن میتوانست یم

 کیآن  يو رو دیبزرگ سوفله بر ي؟ سپس تکه ا میخور یغذا م میدار ینیب یاما مگه نم: تعجب زده گفت  مادرم

گذاشت و به دست جک داد یقاچ گوجه فرنگ

"تو خوبه ؟ یاوضاع مال یراست"

چرخه یم یزندگ. خدا رو شکر  يا: موقرانه گفت  جک

.آورد رونیب تیسکویکرد و چند تا ب کین کیسبد پ يسپس دستش را تو .او را برانداز کرد  يلحظه ا يبرا مادرم

"رهیگ یسر دلت رو م. بخور  ریرو بگ نایجک ا"

تونم یاوه ، نه ، من نم: گفت  يفور جک

"کنم یخواهش م!  شهینه سرم نم"

...شما لطف... اخه : شده بود گفت  یکه احساسات جک

بهت بکنم ؟ یمفت و مجان حتیچند تا نص يخوایم: گفت دیجو یمرغ م يپا يتکه ا کهیدر حال يکر

من که در !  شدیم يزیطرز راه رفتن زن موفق را به جک نشان بدهد ابرور خواستیهول برم داشت اگر او م ناگهان
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رفتم یم

خودش صاحب شرکته! اون شمع محفل ماست . گوش کن  يکر ي، به حرفها یراست: با افتخار گفت  پدر

؟ نطوریکه ا: بانه گفت مود جک

؟ يداد دتیجد نیچقدر پول بابات ماش نمیبگو بب ویخوب ن "کردم موضوع رو عوض کنم  یسع من

خودش بود يمشروب برا ختنیاو مشغول ر.  دیاصال حرفم را نشن وین اما

حاال حدود چهل  یولشروع کردم  هیاز پا...  يو لوازم دفتر يمبل ساز يکارخونه : پر از غرور گفت  يبا لبخند يکر

؟ هیرمز کارم چ یدونیدالر پول در گردش دارم و م ونیلیکارمند و دو م

؟ هیچ نمیبگو بب: گفت  جک

گلف: شد و گفت  رهیرنگش به جک خ یبه جلو خم شد و با چشمان آب يکر

گلف ؟: کوتاه گفت  یبعد از مکث جک

.یداشتن پارت یعنی. و اون  نیست با ادر يرابطه  يبر قرار یعنی یکار و کاسب: ادامه داد  يکر

هر موقع دلم بخواد . ارزه اشنا شدم  یکه سرشون به تنشون م ییگلف با اکثر ادما يبذار واست بگم من در باز جک

تونم به هر کدومشون زنگ بزنم یم

منجمد شده بودم میو وحشت سر جا یشدت ناراحت از

؟ هیطور نی؟ پس ا یراست: گفت  دادیکه خود را عالقمند به موضوع نشان م جک

کله گنده س يمنظورم ادما. بله ! اوه : به جلو خم شد و گفت  يکر باز

...ریتحت تاث.... من چقدر . کله گنده  يآدما: تکرار کرد  جک

مگه نه ؟ زمی،عز یکن یکار رو م نیا يکر. بهت بکنه  یبتونه کمک يکر دیجک شا: مادرم به صدا در آمد  ناگهان

افسوس یول دادمیبود هر هر خنده را سر م يگرید تیوضع اگر
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کنم، سپس ابروانش را  دایرو پ یدرست و حساب يکنم تا آدما يگلف باز دیپس بدون وفت تلف کردن با: گفت  جک

"؟ هیاما نظرت چ ". انداخت  یباال برد و به من نگاه

رفتمیفرو م نیو به زم شدمیآب م از شدت خجالت خواستیگنگ شده بودم دلم م. من ... من ...  من

 خواستیدوال شده بود و م رلیس.  میهمه سرمان را باال کرد.  دمیکش یحرف مرا قطع کرد و نفس راحت ییصدا ناگهان

.با جک حرف بزند

که  اوردیبه خانواده ام انداخت تا بهتر سر در ب یسپس نگاه "مزاحمتون شدم  خوامیمعذرت م یلیهاپر ؟ خ يآقا"

.ما شرکت کرده کین کیجک هارپر در پ چرا

 ..."با يصحبت مختصر خواستیم نجاستیمالکوم سنت جان ا"

لحظه از حضورتون مرخص بشم هینداره  یاگه اشکال. مادرم زد يمودبانه به سو يجک لبخند "البته "

ار با هم رد و بدل کردندد یمعن ییتمام خانواده نگاه ها. بشقاب گذاشت و از جا بلند شد  يرا تو وانشیل جک

مرد بده نیبه ا گهیفرصت د هی یه: گفت  رلیبلند به س يبا صدا پدرم

خوام؟یمعذرت م: ما برداشت و گفت  يدو قدم به سو یکی رلیس

درسته ؟.  نیباز اونو استخدام کن نیخوایشما م. مردکه  نیمنظورم به ا: با جک اشاره کرد و گفت  پدرم

 شهیم! پدر : گفتم  یلب ریبعد هم ز... نداره  یاشکال رلیس: باالخره گفتم . بعد به پدرم کرد به من و  ینگاه رلیس

؟ اون صاحب شرکته یساکت بش

"؟؟؟؟ یچ ". به من زل زدند  همه

...اونو مسخره ستیالزم ن نیبنابرا. اون صاحب شرکته : گفتم . سرخ شده بود  تیاز شدت عصبان صورتم

صاحبت شرکته ؟ یبلوز و شلوار دلقک نیمردك با ا نیا: کرد و گفت  ینگاه رلیس تعجب زده به مادرم

....یخاک یداره آدم یاون سع. جک موسس شرکت پنتره : آهسته گفتم  من
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که اون جک هارپره ؟ نهیمنظورت ا: ناباورانه گفت  وین

"بله"

تکه مرغ  کیر و برم نگاه کردم متوجه شدم که به دو یوقت. برقرار شد  نیسنگ یسکوت. انگشت به دهان شدند  همه

افتاد ياز دهان کر

؟ اردریلیجک هارپر م: مطمئن شود گفت  خواستیکه م پدرم

"اردریلیم"

...خوادیباز هم سوفله م... خوب : هاج و واج شده بود  یحساب مادرم

سوفله بخره ونیلیم هینه تو یسوفله بخواد ؟ اون م یچ يبرا.  خوادیالبته که سوفله نم: گفت  پدرم

 شتیخرده نون به ر انیبرا: نگاه کرد و سپس گفت  یکین کیپ ي چهیهاج و واج به دور و بر قال یبا چشمان مادرم

دهیچسب

؟ یشناسیمرده جک هارپر رو از کجا م لیتو ذل: گفت  وین

 يو حاال هم به نحو!  زایجور چ نیاو از  میبا هم کار کرد.  گهید شناسمشیمن خوب م... من . رنگ به رنگ شدم  یکم

...يزیآبرور ي هینکن که ما يحواست باشه کار یول.  میدوست

درست مث قبل رفتار . حواستون باشه  ": گفتم  يمن فور. ما برگشت  يحرفش را تمام کرد و دوباره به سو جک

"نیکن

تمام افراد خانواده  شدیم کیور که جک نزدط نی؟ هم دمیکش یقدر زجر م نیاز دست آنها ا ستیبایچرا م ایخدا اوه

به او سالم کردم و سپس به آنها چشم غره رفتم يعاد یلیمن خ. ام عصا قورت داده نشسته بودند 

 يمشروب رو دوست دار نیا! کن  لیم گهیمشروب د وانیل هیجک .. خب : سراپا اعتماد به نفس گفت  یبا لحن پدرم

مرغوب یو شراب میبزن یبه مشروب فروش يسر عیسر یلیخ میتون یحاال م نیهم نداره یاشکال ي؟ اگرم دوست ندار
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...

خوبه یلیخ نینه هم: مات و مبهوت گفت  جک

سپس .  میدار یهم خوراك ماه یکم هی ی؟ راست يبهت بدم بخور يخوایم یچ گهیجک د "دستپاچه شده بود  مادرم

"بخوره يزیچ يبشقاب کاغذ يتونه تو یبه من تشر زد اما بشقاب خودت رو بده به جک اون نم

. پورشه .  گمیخودم م یبهم بگ ستی؟ نه الزم ن شهیسوار م یمثل تو چ یجک آدم... خب : گفت  مانهیصم یبا لحن وین

درسته ؟

کردم به او بفهمانم واقعا متاسفم و  یسع. عاجزانه نگاهش کردم  یپرسشگر به من کرد و من هم با حالت ینگاه جک

مردم یم خواستیلم مد یلیخ

کنم یموقع پز دادن از پورشه استفاده م: زد و گفت  يپوزخند جک

او دراز  يمکش مرگ ما به جک زد و دستش را به سو يکه کم کم بر اعصاب خودش مسلط شده بود لبخند يکر

"جک از مالقاتت خوشحالم "کرد 

"میبا هم آشنا شد شیپ قهیهر چند ما چند دق. طور  نیمنم هم"

.  تمیزیکارت و نمیا.  گهیشرکت د هیشرکت با صاحب  هیصاحب .  هیحرفه ا ییآشنا نیآخه ا: با ناز و ادا گفت  يکر

اگرم دلت بخواد با هم معاشرت . به من زنگ بزن  یبه کمک داشت اجیاحت يدفتر زاتیمبلمان و تجه ي نهیاگه در زم

؟مگه نه اما ...  ییجا هی میتون یم يچهار نفر میکن

دلربا  یدستش را دور گردنم انداخته بود با لحن کهی؟ او در حال میکرد یبا هم معاشرت م ي؟ از چه موقع من و کر یچ

بهت گفته ییزایچ هیمطمئنم اون .  میمون یدر اصل من و اما مثل خواهر م هیچ یدون یآخه م: گفت 

بهم گفته ییزایچ هیاوه : خونسرد گفت  ییا افهیبا ق جک

مرغ سرخ شده گاز زد ي نهیس يتکه ابه  سپس
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"کرد یعطرش خفه ام م يبو. داد  يفشار میبه بازو يکر "...  کیبا هم شر یدر همه چ.  میبا هم بزرگ شد ما

داشتم نیکاش دورب يا!  هیچقدر عال: با ذوق و شوق گفت  مادرم

کرد یرا برانداز م يباال رفته کر ياو با ابروها. جواب نداد  جک

 بایبود تقر دهیاو مرا محکم چسب یول رمیکردم از او فاصله بگ یسع.  شهینم کترینزد نیاز ا گهید: ا لبخند گفت ب يکر

مگه نه اما ؟ "گوشتم فرو رفته بود  يتو شیناخنها

 زنمیحدس م.. خوب : و سپس سرش را باال کرد و گفت  دینوش يدراز کرد جرعه ا وانشیل يدستش را به سو جک

؟ ياما زد ي نهیخت بود که دست رد به سبرات س یلیخ

....یراجع به چ دونمیاش زدم ؟ نم نهیدست رد به س: صدا دار کرد و گفت  يخنده ا يکر

کار کرد و  يکار در شرکتت تقاضا يکسب تجربه  يهمون موقع که برا: از مرغ را گاز زد و گفت  يگرید يتکه  جک

يتو قبلوش نکرد

"تونستم جم بخورم ینم"

راز بود و قرار بود پنهان بماند نیا

کار کرد؟ يتقاضا ي؟ اما از کر یچ: با خنده گفت  پدرم

؟ یزن یحرف م یراجع به چ ارمیمن سر در نم.... من : سرخ شده بود گفت  یکه کم يکر

هش جواب کار کنه اما تو ب یکسب تجربه مجان ياون تقاضا کرد که برا... حق رو دارم  نیبه نظرم من ا: گفت  جک

.يداد یمنف

 !"یجالب میچه تصم "در فکر فرو رفت  يلحظه ا يبرا جک

لبخند پدر محو شد.  امدیکس در ن چیاز ه صدا

که خودش رو  میخوشحال یلیو ما خ. کنه  یماست که اون در شرکت پنتر کار م یخوشوقت هیما. البته : ادامه داد  جک
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در  يادیکنم تو به عنوان صاحب شرکت لطف ز یبابت ازت تشکر م نیاز ا يکر. کسب و کار مبلمان نکرد  ریدرگ

يحق ما کرد

"وا رفت یحساب يکر"

؟ يکار کرد و تو کمکش نکرد يداره ؟ اما از تو تقاضا قتیحق يکر: تند گفت  یبا لحن مادرم

؟ یبه ما نگفت يزیمورد چ نیاما تو هرگز در ا: گفت . خورده بود  کهی یحساب پدرم

"گفتم ؟ یبه شما م یچ.  دمیکش یخجالت مخب "

 یخونواگ يباز یپارت. گستاخانه بود  یاما کم يآخه تقاضا: گوشت خوك را گاز زد و گفت  ياز پا یبزرگ يتکه  وین

درسته ؟ یگفت نویتو ا يکر.  شدیم

گستاخانه ؟: ناباورانه گفت  مادرم

خونواده تو اون  نیبدون کمک ا میه بهت پول قرض دادک میشرکت ما بود يراه انداز يباشه برا ادتیاگه  يکر

یشرکت رو نداشت

!سو استفاده شده...هم  يجور نیخب ا: انداخت و گفت  ویغضبناك به ن ینگاه يکر

 ي نهیکه در زم شمیم یخوشحال یلیاما من خ "به من زد  يلبخند ینیریخودش يو برا دیکش شیبه موها یدست يکر

حاال هم به شرکت زنگ بزن هر  یگفت یقبال بهم م دیبرات انجام بدم تو با ادیدستم بر ماز  يکسب و کار هر کار

 ..."بتونم يکار

. بود  ایموجود دن نیمتظاهرتر يکر. کند  یصورت ماستمال نیرا به ا هیاو قض شدیانزجار نگاهش کردم باورم نم با

.دندان شکن به او بدهم یجواب يخونسرد تیکردم در نها یسع

کار کردم تو هم به من جواب  يمن از تو تقاضا. شد  یچ میدون یهر دو خوب م. در کار نبود  یسوتفاهم چیه يکر"

به هر حال  یچپ بزن ینکن خودت رو به کوچه عل یسع یول.  يدار اریشرکت توئه و تو اخت. نداره  یاشکال.  يرد داد
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"بود که افتاد یاتفاق

 ..."دونستم که انقدر مهم یمن اصال خبر نداشتم اگه م! دختر خل و چل  ياما ا "دراز کرد  میدستش را به سو يکر

زده بود ؟ یمهم بوده است ؟ چطور او خودش را به خنگ هیکه قض دانستیم اگر

قابل  ریبه من زده بود که غ ياو ضربه ا. سر باز کرده بود  یمیقد یو روان یروح يتمام زخمها.  دمیرا عقب کش دستم

.بودتحمل 

از ! من چقدر مستاصل بودم  یدونست یم.  یکن یکار م یچ یدونست یم قایدق.  یخبر داشت یخودت از همه چ. بله "

ارزشم منو دست  یبابت شغل ب یکن ریکه شده منو تحق يبه هر نحو يکرد یسع يما شد يتو وارد خونواده  یوقت

تو برنده !  يباشه خدا بزرگه کر.کردم  یم رتو حقا تمام مدت احساس حماقت يکردیدائم قمپز در م.  ینداختیم

باشه ؟ .  یدوستم هست نیمن شکست خورده اما وانمود نکن بهتر یتو موفق.  ستمیو من ن يتو گل سر سبد!  يشد

"و هرگز هم نخواهد بود ستین ينجوریچون ا

که هر لحظه ممکن است بغضم  کردم یاحساس م. انداختم  یاش نگاه دهیرا تمام کردم و به صورت رنگ پر حرفم

بترکه

هر دو مات و مبهوت . هم به پدر و مادرم انداختم  یاجمال يسپس نظر. داد  لمیتحو يبه جک افتاد و او لبخند چشمم

خود را گم کرده بودند يشده و دست و پا

ما عادت نداشت عواطف و احساسات خود را نشان دهد يبود که خانواده  نیا مساله

کار  يمقدار.  میبر فتیجک راه ب... برم  خوامیخب من م: لرزان گفتم  یین نبودم بعدش چه کنم با صدامطمئ راستش

میانجام بد دیمونده که با

برپا بود مثل مار  ییدرونم غوغا. چمن رد شدم  يو تلو تلو خوران از رو دمیپام چرخ يپاشنه  يلرزان رو ییپاها با

نمک یچه م دانستمینم. شده بودم  یزخم
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معرکه : ادامه داد  میشدیرد م رلیس يطور که از جلو نیو هم!  يبود معرکه بود یاما عال: به من گفت  یدر گوش جک

...یشیسوق الج یابیارز. صد در صد  يبود

و  میشد یکردند رد م یکار م يدو نفر که در بخش حسابدار يحرف نزده بودم از جلو يجور نیوقت ا چیعمرم ه در

 ..."ییاجرا تیریمد... هرگز  "فه کردم اضا يمن فور

....یابیمعتبر بازار یابیارز... روزگاره  يعجوبه ...  تییدختر دا نیزدم ا یحدس م. سرش را تکان داد  جک

 يکنم آقا یم پیاونو براتون تا يباشه من فور...گسترده  يبرگه ....  یاون حساب: کانر رد شدم و گفتم  ياز جلو یوقت

هارپر

کرد  ییراهنما لیطو يراهرو يجک مرا به سو.  میباال رفت يو به طبقه  میطور بود باالخره وارد ساختمان شد هر

بزرگ ، کرم رنگ با تخت بزرگ  اریبس یاتاق میما در اتاق بود. آورد و در را باز کرد  رونیب بیرا از ج يدیسپس کل

رفت رونیها از تنم ب یگخستو  تیدر اتاق بسته شد و ناگهان تمام عصبان. دو نفره 

. به تن دارم  یبرف دیرفته بود لباس سف ادمی.  دمیکش یچشمم به خودم افتاد و از شدت تعجب آه نهییدر آ اریاخت یب

طور  نیام ا افهیو ق ختیکه ر شدیباورم نم. بود  دایپ رمیلباس ز يتسمه . صورتم برافروخته و چشمانم گود رفته بود 

باشد

منو  یحساب تییدختر دا نیکفرم در اومده بود ا دمیکش شیاما من واقعا متاسفم که بحث رو پ: فت گ یبا ناراحت جک

...نیخشمگ

... وقت  چینکرده بودم ه یخال يدلم رو سر کر يوقت عقده  چیه! هم خوب شد  یلیخ! نه : او را قطع کردم  حرف

..من

نفسم بند آمده بود. را قطع کردم  حرفم

رفت تا بناگوش  یم نییام باال و پا نهیس يقفسه . جک به صورت برافروخته ام زل زد . رقرارشد سکوت ب يا لحظه
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دیناگهان به جلو خم شد و مرا بوس. سرخ شده بودم 

 یبه ذهنم خطور نم.... که از آفتاب گرم شده بود انداخت  یفرش ياو مرا رو. شد  یباورم نم. نفسم بند آمد.  ایخدا اوه

....بودم و حاال ستادهیقبل دم در ا يا قهیقد... کرد که 

بهت بگم يزیچ هی دیجک صبر کن با یه: به خود آمدم و گفتم  ناگهان

"ه يچ  "شد  رهیپر از عشق و محبت به من خ یبا چشمان جک

ستمیبلد ن یدوز و کلک چیمن ه: گفتم  نجواکنان

؟ یستیبلد ن یتو چ: و گفت  دیخودش را عقب کش جک

؟ تو احتماال با هزاران مانکن و  هیچ یدون یآخه م.  ستمیبلدن یدوز و کل چیمن ه. گفتم دوز و کلک  یتدافع یحالت با

...يزایاونا انواع و اقسام چ يبود مناستیژ

فراموش کن ستیول کن بابا ، مهم ن: گفتم  ياو باعث شد حرفم را قطع کنم و فور ي افهیق

ذهنته ؟ يتو یچه نوع دوز کلک بخصوص .خب حاال من کنجکاو شدم : گفت  جک

چرا دهانم مرده شور برده ام رو باز کردم ؟ چرا ؟. کنه  لمیذل خدا

....که یدونم هر نوع کلک ینم: که داغ شده بودم گفتم  من

"ستمیمنم بلد ن ": اعتنا گفت  یخونسرد و ب جک

یگ یراست م. آره . خنده  ریزدم ز ناگهان

بلد  یکی دیصبر کن شا یه.  ستمیکلک هم بلد ن کی یحت. گم  یراست م: و گفت  دیکش شانه ام يرو یدست جک

باشم

؟ هیچ: گفتم  يفور

نه... آخه . سپس سرش را تکان داد . نگاهم کرد  یطوالن یمدت
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"رمیخنده ام را بگ ينتوانستم جلو نیاز ا شیب ". بگو  بهم

نداده بود ؟؟؟ ادتی نویا یکس.  دمینشونت م. گم  یبهت نم: ن گفت نجوا کنا دیکش یخود م يمرا به سو کهیدر حال او

جدهمیه فصل

.من،اما کریگن،عاشقم.عاشقم من

تمام شب را با جک در ساختمان ییالقی پنتر گذراندم و در اغوش او .اولین بار در عمرم،کامال،صد در صد عاشقم براي

.اصال هیچ دوز و کلکی الزم نبوده استمعلوم بود .عالی بود...همه چیز.از خواب بیدار شدم

بعد او لپ .وقتی بیدار شدم،فنجانی کوچک چاي دم کرده در انتظارم بود.همه چیز بود.ان صرفا عشق ورزي نبود اما

او تمام چیزهاي ناجور و شرم اوري را .تاپ خودش را مخصوصا براي من روشن کرده بود تا فال اینترنتی ام را بخوانم

.و به هر حال او عاشقم بود.دانست ین سعی می کردم از هر مردي پنهان کنم،مکه حتی االمکا

.اما چیزي به مراتب بهتر به من گفت که هنوز هم در ذهنم حک شده است.او دقیقا نگفت که عاشق من است البته

:که در کنارش دراز کشیده بودم،ناگهان بی هیچ منظوري از جک پرسیدم صبح

"ي رو در مورد اینکه در تجربه ي کاري دست رد به سینه ام زد،به یاد اوردي؟تو چطور حرف کر...جک"

"چی گفتی؟"

:را به سوي او برگرداندم و دوباره تکرار کردم رویم

تازه نه تنها این بلکه تمام حرفهایی رو که توي هواپیما به ات زدم،با تمام جزئیات ...می گم تو چطور حرف کري رو"

."اصال سر در نیارم...و من فقط.همه رو به خاطر داري.و همه چیز...اده ام،کانرراجع به سر کار،خونو

:ابروهایش را در هم کشید و گفت جک

"از چی سر در نمیاري؟"
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."سر در نمیارم که چطور ادمی مثل تو به احمق خنگ کسل کننده اي مثل من دل ببنده"

.حرف را که زدم،گونه هایم از شدت خجالت گل انداخت این

."اما،تو اصال چنین ادمی نیستی"

."هستم"

."نیستی"

..."من از خودم شرکتی ندارم،و یا چیزي اختراع.من هرگز کاري مهیج انجام نداده ام .البته که هستم"

.حرفم را قطع کرد جک

ادم .داري تو قوه تخیل و ابتکار.تو بلند پروازي.تو دوستانی داري که دوستت دارن و تو هم اونا رو دوست داري"

."تو تنها کسی بودي که توي هواپیما به اون پسرك کمک کردي.تو با محبت و گرمی.خوش بینی هستی

:که کمی شرمنده شده بودم جواب دادم من

."اوه،بسیار خوب،این که موفقیت بزرگی نبود"

:براي چند لحظه اي مرا برانداز کرد و گفت او

د بدونی چرا تمام رازهات رو به خاطر دارم؟لحظه اي که توي هواپیما دلت می خوا.خودت رو دست کم نگیر ،اما"

."شروع به حرف زدن کردي،من حسابی مجذوبت شدم

:گفتم ناباورانه

"شدي؟...مجذوب من،مجذوب من"

."بله مجذوب تو شدم":به ارامی این حرف را تکرار کرد او

.خم شد و مرا بوسید سپس

در هواپیما با او حرف نزده بودم و اگر ان چرت و پرت ها از دهانم خارج نشده  قضیه این بود که اگر من هرگز اصل
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دست تقدیر چنین رقم زده بود که من سوار .بود،هرگز این اتفاق نمی افتاد و هرگز یکدیگر را پیدا نمی کردیم

.هواپیما شوم،به قسمت درجه یک بروم و تمام رازهاي خود را برمال کنم

مردان .جمیما سخت در اشتباه بود.انگار چراغی درون من روشن شده بود.ر از پا نمی شناختمرفتن به خانه س موقع

انها از لحاظ روحی و روانی یار و یاور یکدیگرند و اگر از همان لحظه ي اول با هم .وزنان دشمنان یکدیگر نیستند

.روراست باشند،متوجه حرف من می شوند

از درد دل کردن "م کتابی درباره ي روابط زن و مرد بنویسم و اسم ان را هم با انگیزه شده بودم که فکر کرد انقدر

بگذارم،کتابی که به زنان و مردان نشان می داد چطور با هم صادق باشند تا موجب ارتباط و تفاهم  "واهمه نداشته باش

وسیاستمداران هم می این کتاب به درد خانواده ها .نکنند رببیشتري شود و اینکه هیچ وقت در هیچ مودي تظاه

شاید اگر رهبران جهان هم چند تا از رازهایشان را با یکدیگر در میان می گذاشتند،دنیا به جنگ و خون کشیده .خورد

.با این طرز فکر،باالخره به جایی می رسیدم.نمی شد

.پله باال رفتم و در اپارتمان را باز کردم از

."لیزي،لیزي،من عاشق شدم"

دلم می خواست دیگران هم تحت تاثیر نظریه ي تازه و جالب .دلم می خواست با کسی حرف بزنم.رفتموا .نیامد جوابی

.من درباره ي زندگی قرار بگیرند

تاالپ و تولوپی .مات و مبهوت.از اتاق لیزي صداي تاالپ و تولوپ بلند شد و من بی حرکت در راهرو ایستادم ناگهان

....چه اتفاقی.یگردوتاي د.باز هم یکی دیگر.اسرار امیز

ژان .همان اقا.کیف،اره،خودش بود.از الي در اتاق نشیمن چشمم به کیف سامسونتی در کنار مبل افتاد ناگهان

.جسابی هاج و واج شده بودم.چند قدم جلو رفتم!درست در همین لحظه.پل

چه کار می کردند؟ انها
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چهچیزي ممکن بود باشد؟ اما.لیزي را باور نمی کنم که می گفت عشق ورزي می کنند حرف

اگر لیزي دلش نمی خواست به من بگوید،حتما دلش نمی خواست .صبر کن،اصال به من چه مربوط بود...خوب بسیار

.دیگر

.سمت اشپزخانه رفتم و کتري را برداشتم تا براي خودم فنجانی قهوه درست کنم به

؟چرا این راز را از من پنهان می کرد؟ما صمیمی چرا دلش نمی خواست به من چیزي بگوید.ان را زمین گذاشتم سپس

.او بود که می گفت ما نباید هیچ رازي را از هم مخفی نگه داریم!ترین دوست یکدیگر بودیم

و شاید این تنها فرصتی بود که می .غیر قابل تحمل بود.کنجکاوي مرا می کشت.از این نمی توانستم تحمل کنم بیش

چطور؟نمی توانستم همین طوري وارد اتاق شوم،می توانستم؟ اما.توانستم به حقیقت پی ببرم

وانمود می کردم کیف را ندیده و بی خبر از همه چیز و همه جا وارد اپارتمان شده ام،و .فکري به ذهنم رسید ناگهان

ا یک ان وقع کسی نمی توانست مرا مالمت کند،مگر نه؟صرف.مستقیم به در اتاق لیزي می رفتم و ان را باز می کردم

.اشتباه بود

.سپس پاورچین پاورچین به سمت در جلویی اپارتمان رفتم.لحظه اي بدقت گوش دادم.اشپزخانه بیرون امدم از

.انگار که همین االن وارد اپارتمان شده ام.نو شروع کردم از

:صدایی پر از اعتماد به نفس گفتم با

."ق خوابش می زنمخوب،سري به اتا...خدایا،اون کجاس؟شاید اون!سالم لیزي"

.صداي تاالپ و تولوپ متوقف شده بود.از داخل جوابی نیامد.دم در اتاقش رسیدم و در زدم.عادي به راهرو رفتم خیلی

واقعا می بایست این کار را می کردم؟ ایا

.می بایست کشف می کردم انها چه کار می کنند بله،حتما

.شدت ترس جیغ زدمي در را چرخاندم،در را باز کردم و از  دستگیره
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.هرگز تا کنون چنین چیزي ندیده بودم...اصال سر در نمی اوردم،هرگز.صحنه اي که دیدم یکه خوردم از

.لکنت زبان افتادم به

."اوه،خدایا،معذرت می خوام.معذرت می خوام...مع"

.را بستم و صداي لیزي را شنیدم در

."اما،صبر کن"

در عمرم هیچ وقت تا .حالم خیلی بد شده بود.قلبم تند تند می زد.تخت انداختم به اتاقم رفتم و خودم را روي فوري

.نبایستی در اتاق را باز می کردم.این حد شوکه نشده بودم

.من که سر در نمی اوردم.اما چه نوع عجیب و غریبی!انها عشق ورزي می کردند.راست می گفت لیزي

.دمترسیدم و دوباره جیغ ز.روي شانه ام خورد دستی

:گفت لیزي

."ژان پل داره می ره.منم.اما،نترس"

:خیلی تند و نامفهوم گفتم.دلم نمی خواست به چشمان او نگاه کنم.سرم را باال کنم نتوانستم

..."زندگی خصوصی تو ربطی...من نبایستی...قصد نداشتم.معذرت می خوام"

."اما،احمق نشو ما عشق بازي نمی کردیم"

."تو برهنه بودي.م دیدمخود.چرا می کردین"

."ببین،نگاهم کن.اما،لباس تنمون بود"

:ناراحتی گفتم با

."نه،نمی خوام نگاهت کنم"

."نگاهم کن"
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.ترس و لرز سرم را باال کردم و کم کم نگاهم را روي او که مقابلم ایستاده بود،متمرکز کردم با

.ي به رنگ پوست بدن به تن داشتاو لباس ورزشی چسبان و یکپارچه ا.اوه،راست می گفت...اوه

:کنان گفتم سرزنش

"بسیار خوب،اگه عشق بازي نمی کردین،پس چی کار می کردین؟چرا اینو پوشیدي؟"

."می رقصیدیم":با شرمندگی گفت لیزي

"چی؟":هاج و واج شدم حسابی

."می رقصیدیم.می رقصیدیم،فهمیدي؟ما این کار رو می کردیم"

"ین؟چرا می رقصید...رقص؟اما"

لیزي و ان مرد فرانسوي در اتاق خواب می رقصیدند؟انگار در خواب و خیال .ار حرفهاي او سر در نمی اوردم اصال

.بودم

:بعد از مکث کوتاهی گفت لیزي

."من به گروهی پیوسته م"

...."اوه خدایا،خدا نکنه به فرقه ي"

.لیزي لبش را گاز گرفت"....نه،به هیچ فرقه اي"

..."گروه رقص...ي از وکال دور هم جمع می شن و تشکیلراستش تعداد"

رقص؟ گروه

.بعد از اینکه از حالت بهت خارج شدم،حسابی خنده ام گرفت.لحظه اي گنگ بودم چند

"وکالي رقاص ملحق شدي؟...تو به گروه"

.خجالت زده شده بود و سرش را تکان داد لیزي
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دلم می .اما همیشه احساس تهی بودن می کردم.شق کارم هستممن عاشق قانونم،عا.می دونی چیه...اره من فقط"

."خواست به نحوي خالقیت خودم رو بروز بدم

از شدت خنده .تجسم گروهی از وکالي مدافع کاله گیس به سر که با هم در حال رقصیدن بودند،خنده ام گرفت از

.نمی توانستم خودم را کنترل کنم

:با فریاد گفت لیزي

."می دونستم منو مسخره می کنی و می خندي.دلیل بود که به ات حرفی نمی زدم به این!می بینی"

."فکر می کنم چقدر عالیه.من نمی خندم.معذرت می خوام.معذرت می خوام"

.هم دیوانه وار خندیدم باز

..."وکالي رقاص...نمی دونستم...من فقط"

:با حالتی تدافعی گفت لیزي

!"اما،بس کن،انقدر نخند...از بانکدارها،قضات و عده اي .فقط ما وکیل ها نیستیم"

."جدي می گم.من به تو نمی خندم.لیزي معذرت می خوام"

اما باز هم مجسم کردم عده اي از بانکداران با دامن .عمیق کشیدم و سعی کردم لبهایم را روي هم فشار دهم نفسی

هستند،و یک قاضی هم روي صحنه می اید،با  "دریاچه ي قو"کوتاه مخصوص بالرین ها،کیف به دست،در حال رقص

...ان رداي گل و گشادش در حال پرواز

:با عصبانیت گفت لیزي

کجاي این خنده .عده اي از حرفه اي ها می خوان از طریق رقص خودشون رو ابراز کنن.اصال هم خنده دار نیست"

"داره؟

:کنم گفتمحالی که اشک چشمانم را پاك و سعی می کردم خودم را کنترل  در
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خوب بگو ببینم،شماها برنامه نمایش هم .تازه به نظرم خیلی هم عقیده ي جالبیه.هیچ ایرادي نداره.معذرت می خوام"

"دارین؟

."واسه همین تمرین می کردیم.جمعه ي دیگه س"

.ام فروکش کرد و به او زل زدم خنده

"راست می گویی؟پس چرا به من نگفتی؟"

:مین کشید و گفتکفش هاي رقصش را کف ز او

."من نمی خواستم به ات بگم،چون خجالت می کشیدم...من"

:ناراحتی گفتم با

منم براي تماشاي برنامه .به نظرم عقیده ي جالبیه.ازت معذرت می خوام که خندیدم.نمی خواد خجالت بکشی،لیزي"

."ردیف جلو هم می شینم.ات میام

."من هول می شم.الزم نکرده ردیف جلو بشینی"

."هر جا که تو دلت بخواد.خوب پس در ردیف وسط می شینم،یا اخر"

:کنجکاوانه به او انداختم نگاهی

"لیزي،من هیچ وقت نمی دونستم تو می رقصی؟"

:فوري گفت او

"قهوه می خوري؟.براي تفریح و سرگرمیه.اوه،من نمی تونم درست برقصم"

.را باال انداخت و به من نگاه کرد به دنبال لیزي به اشپزخانه رفتم،او ابروهایش وقتی

"خوب،به چه جراتی منو به عشقبازي متهم کردي؟بگو ببینم تو دیشب کجا بودي؟"

:لبخندي خیال انگیز گفتم با
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..."تمام شب هم بیدار بودیم و.پیش جک"

!"می دونستم"

."لیزي،نمی دونی چقدر عاشقشم.اوه،خدایا"

:ضربه اي به کتري زد و گفت لیزي

."ق؟مطمئنی،اما؟اخه مدت زیادي نیست که اونو می شناسیعاش"

اون اصال با .دیشب چقدر بهم خوش گذشت.اصال الزم نیست جلوش تظاهر کنم!ما خیلی با هم جوریم.مهم نیست"

می دونی،تمام مدت از من سوال می کرد و به نظر می رسید که از .اونم به من عالقه منده.کانر قابل مقایسه نیست

."کیف می کنه و مجذوبم شده جوابهام

.لبخندي سرشار از خلسه و شادي دستانم را باز کردم با

لیزي،می دونی چیه؟همیشه در زندگی یه احساس بخصوص داشتم که باالخره یه روزي یه اتفاق معرکه برام می "

."و همیشه می دونستم،از صمیم قلب اعتقاد داشتم و حاال هم همین طور شده.افته

"اون کجاست؟ خوب،حاال"

."می خواد در مورد یه ایده ي جدید با یه گروه خالق فکري بکر بکنه.یه چند روزي رفته سفر"

"چه ایده اي؟"

اما قرار شد هر روز برام .کارش واقعا فشرده س و احتماال نمی تونه به ام زنگ بزنه.چیزي به من نگفت.چه میدونم"

."ایمیل بفرسته

"بیسکویت می خواي؟".در قوطی را باز کرد لیزي

توي این دنیا همه ادما باید با هم .راستی لیزي،یه نظریه ي جدید کشف کردم که خیلی هم ساده س.متشکرم.اوه،بله"

!"چه خونواده یا رهبران دنیا.چه مرد.چه زن.همه باید حرفاشون رو با هم بزنن.روراست و صادق باشن
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."اوهوم،که اینطور"

.نکه حرفی بزند مرا ورانداز کردبراي لحظه اي بدون ای لیزي

"راستی،جک به ات گفت چرا اون شب یهو سر قرار تو رو ول کرد و رفت؟"

:زده گفتم تعجب

"این به خودش مربوطه...نه،ولی...ا".

"راجع به اون تلفن هایی که در قرار مالقات اول به اش می شده چیزي به تو گفت؟"

"نه...ا".

"جع به خودش به تو حرفی زد؟ایا اون به جز مختصري را"

:تدافعی به خودم گرفتم حالت

"مشکل تو چیه؟.اصال از حرفات سر در نمیارم.اون خیلی چیزها رو به من گفت،لیزي"

:به ارامی گفت او

"فقط تویی که همه چی رو با اون در میون گذاشتی؟.فقط کنجکاو بودم بدونم .من مشکلی ندارم"

"چی؟"

:ه ریخت و گفتاب جوش روي قهو لیزي

"ایا اونم چیزي رو با تو درمیون گذاشته؟یا اینکه فقط تو بودي که همه ي پته ت رو روي اب ریختی؟"

:حالی که رویم را برگردانده بودم و با مغناطیس روي در یخچال ور می رفتم،گفتم در

."تش همه چی رو برام گفتمثال اون راجع به شریک تجاري و شرک...مثال.ما حرفاي دلمون رو به هم می زنیم"

."راجع به خودش چی؟شخصا"

."بله"
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او به من ...منظورم این است که او به من.واقعیت کدومه؟جک در مورد خودش با من حرف زده بود:خودم گفتم پیش

...گفت که

درسته؟.جنایت که نکرده بود.البد حال و حوصله نداشته راجع به خودش زیاد حرف بزند بگذریم

."قهوه ات رو بخور".ه را به دستم دادقهو لیزي

."متشکرم"

.اهی کشید.فهمید کمی دمغ شده ام لیزي

..."اون مردي دوست داشتنی.اما،دلم نمی خواد روحیه ات رو خراب کنم"

می دونی امروز صبح به ام چی گفت؟گفت از لحظه .اون خیلی رمانتیکه.تو اونو نمی شناسی.واقعا هم همینطوره لیزي"

."من توي هواپیما شروع به صحبت کردم،گلوش پیشم گیر کرداي که 

.به من خیره شد لیزي

."راستی؟اینو گفت؟چه شاعرانه"

!"اون معرکه س.به ات که گفتم لیزي"

نوزدهم فصل

تمام . رفتم  ی، هر روز با ذوق وشوق سر کار م زیچ چیه. من رخنه کند  ينتوانست به شاد زیچ چیطول هفته بعد ه در

اصال به طعنه و دست انداختن . گشتم  یسر از پا نشناخته هم به خانه بر م.  زدمیزل م وتریلبخند به لب به کامپ روز

کننده  دیبازد یغاتیتبل میخودش به ت یعنوان معاون شخص هآرتمس مرا ب یوقت یحت. دادم  ینم تیپل اهم يها

دانستند من از  ینم. نشسته ام  وترمین پشت کامپآنها خبر نداشتند چرا من خندا. نکردم یتوجه چیکرد ه یمعرف

 اام! من . آنها عاشق من شده است  يخبر نداشتند که کارفرما. کوتاه و خنده دار جک لبخند بر لب دارم  يها لیمیا
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و پست ریحق گنیکر

. پر داشتم با جک هار يجد يچند گفتگو نهیزم نیآره البته در ا.  دمیشن زدیآرتمس را که با تلفن حرف م يصدا

میمتمرکز کن یکل ي شهیاند يحواسمون رو رو شتریهر چه ب دیداشت که با دهیاونم مثل من عق. اوهوم 

خبرش  يبزنم و فور لیمیوسوسه شدم به جک ا یلیخ. نداشت  ییاو هرگز با جک هارپر گفتگو! نکبت دروغگو  يا

کند یکنم که چطور آرتمس از اسم او سوء استفاده م

است النهیرز يستم کارم تا حددان یم یول

دادند  یحاال که او رفته بود همه از چپ و راست ندا سر م. زد  ینبود که از قول جک حرف م یاو تنها کس نیبر ا عالوه

است دهیدوست جک هارپر هستند و جک هم با همه شان همعق نیتر یمیکه بله آنها صم

آوردم ینم انیاز او به م یودم و اصال اسمانداخته ب نییفقط من بودم که سرم را پا. من  بجز

. دادم  یام خود را لو م انهیگل و گشاد ناش يکردم با سرخ شدن و لبخندها یکار را م نیبود که اگر ا نیا لشیدل کی

 يگرید یاساس لیتوانست مانعم شود اما دل ینم یکس گریزدم د یبود که اگر راجع به او حرف م نیا گرشید لیدل

اخر من کجا و جک هارپر . هارپر با من حرف بزند  جککرد که در مورد  یمرا داخل آدم حساب نم یسک: هم داشت 

و بدون مقام شرکت بودم هیاز کارمندان دون پا یکیکجا ؟ من 

 یبودند و من حساب اوردهین ایگلور يرا جا یبود که کس نیکرد ا یمرا دلخور م یکه در آن لحظه در زندگ يزیچ تنها

..کردم یم یخرحمال

میبگذر

 دمیجالب رس يا جهیتمام تالش خود را کردم و به نت چیشرکت پنتر و بانک اندو دیجد یغاتیدر مورد بروشور تبل یوقت

 وهیتولد مادر خل و چلش سبد م يعالقمند بود بداند من برا شترینکرد و ب یو آن را به پل نشان دادم او اصال توجه

نه ایسفارش داده ام 
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 اپایکنم مادرش مدرك دکترا داشت اما به هر حال فرستادن سبد آناناس و پا یدرش خل و چل نبود گمان مما راستش

من نبود ي فهیاو وظ يبرا

داشته  یونیزیتلو يبچه ها قراره جک هارپر برنامه  يآها: تلفن دستش بود گفت  یهمان طور که گوش کین ناگهان

باشه

 يجک به من گفته بود قرار است مصاحبه . ردم همرنگ جماعت شوم ک یمن هم سع. دفتر کار همهمه شد  در

داشته باشد اما خبر نداشتم امروز است یونیزیتلو

؟... ایاداره  انیم ونیزیتلو يدار و دسته : و گفت  دیکش شیبه موها یدست آرتمس

دونم یچه م من

اچ مصاحبه انجام داده که قراره امروز ساعت و نسیزیب يبچه ها جک هارپر با شبکه  یه ". آمد  رونیاز اتاقش ب پل

تونه بره و برنامه رو تماشا  یدلش بخواد م یاتاق کنفرانس گذاشته شده هر ک يتو ونیزیتلو هی. دوازده پخش بشه 

"بده جوابباشه و تلفن ها رو  زیم شتینفر پ هی دیاما با. کنه 

شد رهیاو به من خ ناگهان

"یچ :

باشه ؟. فن جواب بده تو بمون و تل: گفت  پل

بخش ینکبت یمن شده بودم منش. دانستم  یم

 ی؟ آرتمس تو نم نجایا ادیب گهید یکی شهینم.  نمیبرنامه رو بب خوادیکه منم دلم م نهیمنظورم ا! نه : گفتم  دانهینوم

؟ یبمون یتون

ستیتو جالب ن يه برابرنام نینباش ا یاما آنقدر از خود راض. مونم  یالبته که نم: گفت  يفور آرتمس

هست چرا
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"ستینه ن ". به من چشم غره رفت  او

"منم هست سیهست او رئ. هست "

يدو کلمه هم با جک هارپر حرف نزد یتو حت. تفاوت  یاما با کم! درسته : گفت  زیتمسخر آم يبا خنده ا آرتمس

 میگونه ها. ناگهان حرفم را قطع کردم ... من .. من .گفتم چرا حرف زدم  رمیخودم را بگ يبتوانم جلو نکهیاز ا قبل

رفتم که اونم بود يبار به جلسه ا هیمن ... من .... سرخ شده بود 

؟ يداد یم يکه چا ياون جلسه ا يتو. اوهوم : نگاه کرد و گفت  کیپوزخندزنان به ن آرتمس

بار هم که بود ارتمس را سر  کی يراخواست ب یدلم م یلیخ. تا بناگوش سرخ شده بودم . کفرم در آمده بود  یحساب

نشاندم یخود م يجا

بحث  نمیاز ا شیب.  یمونیم نجایهم.  يدار نجایرو در ا یشغل يرده  نیتر نییاما تو پا. ! آرتمس ! بس کن : گفت  پل

نکن

****

 ير دستم را توغصه دا. مگس و قرو قر دستگاه فکس  کیبجز من . دفتر کار سوت و کور بود . به دوازده  قهیدق پنج

در حال باز کردن و گاز زدن به ان بودم که تلفن زنگ زد. آوردم  رونیشکالت ب يکردم و بسته ا زمیم يکشو

"کردم تا برنامه رو ضبط کنه میرو تنظ دئویو یه ". شد  دهیاز آن طرف خط شن يزیل يصدا

يتو جواهر.  يزیمتشکرم ل: دهان پر از شکالت گفتم  با

!یکه نذاشتن تو برنامه رو تماشا کن شهینم باورم

"بود یانصاف یب یلیدونم خ یم ". به شکالت زدم  یفرو رفتم و گاز بزرگ شتریام ب یصندل در

 نیاتاقش رو روشن کنه و با ا ییدویو مایقراره جم.  مینیب یامشب برنامه رو با هم م!  ستیمهم ن. ولش کن بابا "

...حساب ما
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کنه ؟ یکار م یتو خونه چ مایجم: زده گفتم  تعجب

بابات زنگ زد یراست. گرفته تا به خودش برسه  یامروز مرخص.  یچیه

گفت ؟ یواقعا ؟ چ. دلواپس شدم  ناگهان

ياخه بهش زنگ نزده بود.  یشده باش ضیتو شده بود که مبادا مر نگران

"اوه ". کردم  یم یدادم و احساس شرمندگ یم چیتلفن را پ میس

دردناك بود  میبرا یلیما شکراب شده بود به آنها زنگ نزده بودم خ نیشرکت ب یخانوادگ کین کیکه در پ يروز از

پدرم صبح دوشنبه به من زنگ زد به او گفتم  یوقت نیبنابرا. را خواهند گرفت  يدانستم آنها طرف کر یخب م یول

با آنها  دیدانستم که به هر حال با یم. نگ نزدم هم ز انهو به خ. زنگ نزدم  یول. زنم  یسرم شلوغ است و بعدا زنگ م

خواست حرف بزنم یدلخور بودم که دلم نم يفعال به قدر. . حرف بزنم اما حاال نه 

باهات حرف بزنه زیخواست راجع به چند چ یاونو شناخته و م دهیجک رو د يمصاحبه  غیتبل: گفت  پدرت

کردم یکرده بودم نگاه م یطآن را خط خ یکه حساب ادداشتمیبه کاغذ  "اوه "

طور پدر بزرگت نیهم. برنامه رو تماشا کنن  خوانیبه هر حال پدر و مادرت م: گفت  يزیل

کردند به جز من یجک را تماشا م يبرنامه  ایتمام دن!  یعال چقدر

برگشتم و به .  مختیر یعال يهم قهوه ا دیخودم اب پرتقال آوردم و از دستگاه جد يرا گذاشتم رفتم برا یگوش یوقت

 يمقدار يبه اضافه .  ختمیآرتمس ر اهیگ يسپس آب پرتقال را پا. انداختم  یسر و صدا نگاه یدفتر کار خلوت و ب

یجوهر فتوکپ

نداشت يریبدبخت که تقص اهیبدجنس هستم اخر گ یلیکردم خ احساس

تمام  شعوریب هیصاحب تو  یول خوامیمعذرت م: بلند گفتم  يبا صدا دمیکش یدست م شیاز برگها یکیبه  کهیحال در

یدون یخودتم م ادیبه احتمال ز.  ارهیع
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؟ یزن یحرف م زتیبا مرد اسرار آم: که به طعنه گفت  دمیاز پشت سر شن ییصدا ناگهان

؟ یکن یچکار م نجایا کانر

او . باهات حرف بزنم  يچند کلمه ا يفور یلیخواستم خ یفقط م. برم  یونیزیتلو يمصاحبه  يتماشا يخواستم برا یم

"یخوب که به من دروغ گفت "چند قدم به داخل دفتر آمد و طلبکارانه نگاهم کرد 

شده بود يزیمتوجه چ کین کیکانر حدس زده بود در روز پ.  ایخدا. شانس  یبخشک

؟ هیمنظورت چ: گفتم  مضطربانه

 يرینم رونیتو که با اون ب. اون همجنس گراس . زدم  یگپ یاز بخش طراح تنیمن با ترس: گفت  یبا اوقات تلخ کانر

مگه نه ؟. 

کردم بر اعصابم مسلط باشم گفتم  یم یکه سع یدر حال. او چقدر احمق بود  ایخدا.  دیبگو يکردم کانر جد ینم الیخ

رم ینم رونینه من با اون ب: 

خوب اریبس

من اصال  نیبب ". چه کار کند  ازیامت نیدانست با ا یگرفته بود و واقعا نم ازیسرش را تکان داد که انگار صد امت کانر

با هم  یکم میتون یکردم ما م یفکر م.  نیفقط هم.  یبه من دروغ بگ دیبا یکن یتو چرا احساس م ارمیسر در نم

"میروراست باش

س و به هر حال من به تو دروغ نگفتم دهیچیپ... مساله ...  کانر

خوب اریبس. باشه : و گفت  مظلومانه به خود گرفت يا افهیق او

رفت رونیاز اتاق ب سپس

شه  یم ". معصومانه به خود گرفتم  يا افهی؟ ق یبکن یشه در حق من لطف یم. صبر کن . کانر : او را صدا زدم  ناگهان

برم و مصاحبه جک هارپر رو تماشا کنم ؟ يتا من فور يتلفن ها رو جواب بد نجایتوا

http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


سوفی کینزال -رازم را نگهدار  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٧٣

نداشتم يگرید ياما چاره  ستیانر طرفدار پر و پا قرص من ندانستم که در آن لحظه ک یم

"کنم ؟ کاریمن برات چ "من هاج و واج شده بود  يبود کانر از تقاضا معلوم

شمیازت ممنون م یلیخ.  يتلفن ها رو جواب بد نجایا یساعت مین شهیگفتم اگه م یچیه

من . چقدر جک هارپر برام مهمه  یدونیخودت م.  یبکن یخواهش نیاز من چن شهیاصال باورم نم: گفت  یبا دو دل کانر

.يزد یحرف نیدونم چرا چن یواقعا نم

نامه را  نیچند. کردم  افتیدر نیکارول يهم برا یکیو  کین يهم برا یکیپل و  يبرا غامیاو رفت چند پ نکهیاز ا بعد

خسته شدم قهیقد ستینوشتم و بعد از ب یدو تا پاکت هم نشان یکی يدر پرونده گذاشتم رو

 يفور. کردم  یم تیبودم و از او حما یآنجا م یستیمن با. من عاشق جک بودم ، او هم عاشق من بود . بود  احمقانه

 ریخود گ يبرا ییسالن جا يمن در انتها. اتاق کنفرانس غلغله بود .  دمیقهوه ام را برداشتم و با عجله به راهرو دو

 یفوتبال حرف م يکردند و راجع به مسابقه  یبرنامه را تماشا نم یحتدو نفر که  يالبود از الب یآوردم و با هر بدبخت

زدند رد شدم

؟ ی؟ پس تلفن ها چ یکن یچه کار م نجایا: گفت ستادمیکنار آرتمس ا نکهیمحض ا به

"کنم یکار م یچ یدون یخودت م"

نشسته بود با  یصندل يرو ویفتاد که در استودناگهان چشمم به جک ا... را بهتر  ونیزیتلو يتا صفحه  دمیکش گردن

دو مصاحبه . پشت سر جک بود  " يتجار يها زهیانگ "هم به عنوان  يا نهیپس زم.  دیشرت سف یو ت نیشلوار ج

هم مقابلش نشسته بودند کیو پ کیش يکننده 

بود میرو شیکه عاشقش بودم پ يمرد خداوندا

چشمان . و برازنده بود  پیخوش ت شهیمثل هم. دمشید یمرتبه بود که م نیاول نیا میکه با هم بود يبار نیآخر از

زد یبرق م وینور استود ریدر ز اهشیس
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او را ببوسم خواستیدلم م ایخدا

کردم یکار را م نیواقعا ا.  دمیبوس یرفتم و او را م یم ونیزیتلو يآنجا نبود به سو یکس اگر

؟ دنیپرس ی ازش چتا حاال نمیبگو بب: لب به آرتمس گفتم  ریز

"زایجور چ نیو ازا دلریل تیهاش و شراکتش با پ زهیانگ. راجع به کار و بارش "

"سیه "نفر گفت  کی

...  رایسخت بود اما اخ یلیهمه مون خ يبرا. سخت گذشت  یلیبه من خ تیالبته بعد از فوت پ: گفت  یداشت م جک

برم یلذت م یکردم و از زندگ دایپ زهیشده دو مرتبه انگ جادیا میدر زندگ یتحول رایاما اخ... کرد  یاو مکث

 " يحرف او از جمله  نیا. و رو کرده بودم  ریاو را ز یمن بودم که زندگ. حتما ، حتما . حتما منظورش به من بود "

شاعرانه تر بود اریبس "من مجذوب تو شدم 

حاال هم که وارد بازار اجناس زنانه .  نیا رو گسترش دادز يانرژ يشما قبال بازار نوشابه ها:  دیکننده پرس مصاحبه

نیشد

دیسرها به اطراف چرخ يو همه  دیچیدر سالن پ يا همهمه

"؟ میما وارد بازار اجناس زنانه شد"

"از چه موقع ؟"

اشتنخبر د هیقض نیاز ا يالبته فقط چند نفر. دونستم  یراستش من م: گفت  یاز خود راض يا افهیبا ق آرتمس

!دیجد یسکیر! چه جالب . افتادم که در دفر جک بودند و طرح تخمدان را نشانش داده بودند  يافراد ادیبه  ناگهان

مخصوص زن هاس ؟ يفقط نوشابه  نی؟ ا نیبد حیتوض شتریمورد ب نیدر ا شهیم: گفت  یمصاحبه کنند م مرد

 نشیو ب.... عطر . نوشابه . ه مراتب گسترده تر خواهد شد ما ب يزیبرنامه ر یول. س  هیفعال در مراحل اول: گفت  جک

میبابت هم خوشحال نیو از ا میدار يخالقانه ا يقو
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 يالهام بخش شماست ؟ زنها يمرتبه چه قشر نیا. خوب : کرد و گفت  ادداشتشیبه  یمصاحبه کنند نگاه مرد

ورزشکار ؟

هیو معمول يعاد يدختر... هدف ما . و ابدا  اصال

و  يدختر عاد نی؟ ا هی؟ منظورتون چ یو معمول يعاد يدختر: احبه کننده که انگار بهش برخورده بود گفت مص زن

؟ هیک یمعمول

شبها .  رهیبا مترو سر کار م. کنه  یدر شرکت کار م. و چند ساله س  ستیب ياون دختر: کرد و گفت  یمکث جک

ادا و اصول دار ينه دختر.  یو معمول يعاد يدختر. گرده  یبا اتوبوس به خونه بر م. کنه  یم حیو تفر رهیم رونیب

اوصاف هزاران دختر وجود دارن نیبا ا: مصاحبه کننده با خنده گفت  مرد

رقابت : مردانه سر و کار داره  يبا جنبه ها شتریاما شرکت پنتر ب:  دیمصاحبه کننده که مشکوك شده بود پرس زن

؟ نیچهت بد رییبازار زنانه تغ يبه سو نیبتون نیکن یتصور م لیفاصت نیبا ا. مردان  يمردانه ، ارزشها

میبا بازار زنانه آشنا شد يبه نظرم تا حدود.  میانجام داد یقاتیتحق: گفت  جک

 یکنن که چ یم کتهیکه مردها به زنها د ستین ییاز موردها نیا!  قیتحق: کرد و گفت  يزن از سر تمسخر خنده ا آن

؟ خوانیم

"سوال معذب شد نیاما من متوجه شدم که از ا ". گمان نکنم : خاطر گفت  تیرضا از سر جک

 نیدون یاز کجا م. مواجه شدن  تیبا عدم موفق یدادن ول رییبودن که جهت بازار خودشون رو تغ يادیز يشرکتها"

"؟ شهیشرکت شما مثل اونا نم

من مطمئنم: گفت  جک

البته جک هم . از کوره در رفته بودم  یمن که حساب. جو بود  زهیآورد و ست یزن چقدر به جک فشار م نیا!  ایخدا

بود فشیحر
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حرکت  نیکه با ا نیدون یاز کجا م!  نیکن یو چند سوال ازشون م نیکن یجا جمع م هیاز زنان رو  يخوب شما تعداد"

"؟ نیرس یمثبت م ي جهیبه نت

و راحت کنمر التونیخ دیبابت با نیاز ا. س  هیبعد قض هی نیا

تونه  یمثل شما واقعا م يمرد ایعظمت  نیبا ا یشرکت نیکن یم الیخ.  نیایکوتاه ب! بابا  يا: به جلو خم شد و گفت  زن

....بزنه و يتلنگر یمعمول يبه روح و روان دختر

شناسم یدختر رو م نیتونم من ا یالبته که م: به آن زن انداخت و گفت  ینگاه جک

"نیشناس یاونو م "ال برد ابروانش را با زن

دونم  یم.  خورهیم یدونم چ یم. رو دوست داره  یدونم چه رنگ یم. اش آشنا هستم  قهیبا سل. شناسم  یاونو م بله

دستاش ... اون . شش باشه  زشیسا خوادیهشته اما دلش م زشیسا.  خوادیم یچ یدونم از زندگ یو م. نوشه  یم یچ

زهیر یم نوشیکاپوچ يهم تو زیو فلک خورهیم وزیریچ الیصبحانه سر يبرا... رد را با ذوق و شوق از هم باز ک

زمیقهوه ام بر يخواستم آن را تو یم. در دستم بود  کزیفل. زده به دستم نگاه کردم  تعجب

خورده بودم وزیریچ الیامروز صبح هم سر و

.  هیدختر واقع نیاما ا. و پر زرق و برق آدما  یعال يامروزه دور و برمون پر شده از عکسها: با ادا و اصول گفت  جک

اونا رو  یذاره ول یم یورزش يخودش برنامه  ياون برا. رسه  یوقتا هم نم یرسه و بعض یوقت ها به موهاش م یبعض

کرده میها رو وسطش قا شهیمد و هنرپ ياما مجله  خونهیم یبازرگان يکنه داره ماهنامه  یاون وانمود م.  دهیانجام نم

آمد یگفت آشنا به نظر م یکه م ییزهایتمام چ. لحظه صبر کن  هی...  یه

 کیو نگیمارکت يمجله  يرو ال " یک. ا "نسخه مجله  هی دمید.  يدیکارها روانجام م نیا قایاما تو دق: گفت  آرتمس

اددر دستم افت کزیو ناگهان چشمش به فل دیمسخره به من رو کرد و خند يا افهیاو با ق.  یگذاشت

...پوشه که یرو م ینیاون شلوار ج. مد نشده  یاما قربان. اون عاشقه لباسه : ادامه داد  جک
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انداخت یمن نگاه نیناباوارنه به شلوار ج آرتمس

....موهاش يکه تو یو گل ....

را لمس کردم میموها يرو يو مبهوت دستم را باال بردم و گل رز پارچه ا مات

توانست ینم او

...وانست راجع بهت ینم او

!ایخدا... خدا... اوه : گفت  آرتمس

اوه خداجون اما  "کرد  رییاش تغ افهی؟ و نگاه آرتمس را دنبال کرد و ناگهان ق یچ: کنار آرتمس بود و گفت  نیکارول

 !"راجع به توئه

"ستینه راجع به من ن"

"چرا هست"

سمت من بر گرداندندرا به  شانیسقلمه زدند و رو گریکدینفر به  چند

...دوست داره شتریکه از همه ب کنهیرو انتخاب م یو اون خونهیاون هر روز پونزده تا فال رو م: ادامه داد  جک

"یخودت قای، دق یخودت"

...کنه که کتاب رو خونده یو وانمود م ندازهیپشت جلد کتاب م يبه خالصه  یاجمال ياون نظر ...

يبزرگ رو نخوند يکه تو کتاب آرزوها دونستمیمن م:  گفت روزمندانهیپ آرتمس

...هیاون عاشق شراب شر ...

؟ یگ ینم ي، تو که جد يشر "با تعجب سرش را برگرداند  کین

هم از آن طرف اتاق در آمد هیبق يصدا

!خودشه. ، اماس  اماس

http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


سوفی کینزال -رازم را نگهدار  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٧٨

...یول...  یاما ؟ ول. به من کرد  یناباورانه نگاه یکت

ستیاما ن: کرد و گفت  یاگهانن يخنده ا کانر

 !"اما چهاره نه هشت زیسا.  نیاریدر ن يخل باز "داده بود  هیتک واریو به د ستادهیآن طرف اتاق ا او

چهار ؟ زیسا: و گفت  دیخند یتو دماغ آرتمس

 !"یال دهیا زیچه سا! چهار  زیسا " دیخند يهم نخود نیکارول

..."ی؟ خودت گفت یستیچهار ن زیه تو سااما ، مگ "هاج و واج شده بود  کانر

...من...  یول. که بهت گفتم  دونمیمن م... من : که صورتم مثل کوره داغ شده بود گفتم  من

دست  يلباسها يتو واقعا لباسهات رو از فروشگاهها: برگرداند و گفت  ونیزیتلو يخود را از صفحه  يرو نیکارول

ه نو هستن ؟ک یکن یو بعد وانمود م يخریدوم م

...یگاه..  دیشا... بله .. که  نهیمنظورم ا. نه : گفتم  یتدافع یحالت با

..."لوئهیکنه پنجاه وشش ک یوزن داره اما وانمود م لویاون شصت ک "شد  دهیجک شن يصدا

؟ ؟ ی؟ چ یچ

وارده تمام بدنم منقبض شده بود یروح يشدت ضربه  از

...میو ن...  لویمن پنجاه و هشت ک ستین لویمن شصت ک وزن.  رینخ: شدت خشم داد زدم  از

افراد به من زل زده بودند ي همه

...متنفره یاز قالب باف ...

؟ يمتنفر یاز قالب باف: ناباورانه گفت  یکت. دیبه گوشم رس دنیآه کش يآن طرف سالن صدا از

من  یدونیخودت م. هستم  ین عاشق قالب بافم "نه ، اشتباهه  ".  دمیپا چرخ يپاشنه  يبا ترس و دلهره رو من

...خوشم یچقدر از قالب باف
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رفت رونیاز اتاق ب تیبا عصبان یکت اما

!از جاز متنفره. عاشق گروه آبا هم هست ... کنه  یم هیگر شنوهیگروه کارپنتر رو م يصدا یوقت: ادامه داد  جک

...، نه ، اوه ، نه ، اوه ، نه اوه

 ..."يمتنفر... تو از جاز  "اش فرو کرده ام  نهیدرس يخنجر ییکرد گو ینگاه م به من يطور کانر

 يدر برو خواهدیو تو دلت م نندیب یم ریکه انگار همه تو را با لباس ز ییاز آن کابوس ها. مثل کابوس بود  زیچ همه

بود دهیجان به لبم رس. دانستم چه کنم  ینم.  یتوان یاما نم

قابل هضم  میاصال برا. مات و مبهوت شده بودم . شدیبرمال م ونیزیام همه در تلو یاسرار خصوصتمام  میرازها تمام

نبود

 یمارك دار همخونه اش رو قرض م يکفشها... پوشه که براشون شگون داره  یرو م يریمالقاتش لباس ز نیدر اول"

..."اشه نهیس ینگران کوچک... در ارتباط با مذهب سردرگمه ... کنه و وانمود 

ونیزیتلو يحرف زد آن هم تو میها نهیمن ؟ او راجع به س يها نهیس. را بستم تاب تحمل نداشتم  چشمانم

"  ..."اما در رختخواب.  هیناش یلیخ رهیم رونیب یوقت ...

کردم یازشدت ترس غش م داشتم

....، تو رو خدا کنمی، نه ، خواهش م نه

" ..."داره یاون نقش بارب یتخت يرو ...

شدم  یاز شدت خجالت آب م خواستیدلم م. صورتم را در دستانم پنهان کردم .  دیچیهمه در سالن پ يخنده  يصدا

کس چیه. بداند  يزیمن چ یبارب یراجع به روتخت یقرار نبود کس. رفتم  یفرو م نیو به زم

داره ؟ یاون جاذبه جنس: کننده گفت  مصاحبه

؟ دیبگو یچ خواستیم رگیحاال د.. بند آمده بود  نفسم
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"فوق العاده ": گفت  يفور جک

زده بودند جانیه. شدند  رهیبه من خ همه

مادرم. کرد  یبرنامه را تماشا م نیبرسرم کنند مادرم ا خاك

..."از وجودش یبخش دیهنوز استعداد بالقوه اش به طور کامل شکوفا نشده و شا یول"

توانستم نگاه کنم یوجه نم چیتوانستم به کانر نگاه کنم به ه ینم

..."دوستش نیتر یمیبا صم الیدر عالم خ دیشا... دونم  یمن نم...  دیشا... خواهان تجربه باشه  دیشا"

بدنم درد گرفته بود يتمام استخوان ها یاز شدت ناراحت! نه ! نه !  نه

که راجع  دیفهم یاو م. از حدقه در آمده  یشمانبا چ. کند  یبرنامه را تماشا م نیدر خانه ا يزیتصور کردم که ل ناگهان

...توانستم دو مرتبه به چشمان او نگاه کنم یهرگز نم.  دیفهم یاو م. به خودش است 

کردم که آنها را از رو ببرم یسع. به من زل زده بودند  همه

 !"الی؟ خواب و خ نیفهم یم. بوده  ایرو هی یه"

 یحرف زدن او را م يپوشاندم و جلو یانداختم و با دستانم آن را م یم ونیزیتلو دستگاه يخودم را رو خواستیم دلم

گرفتم

کردند یاو را تماشا م يمردم در همه جا برنامه . در خانه ها روشن بود  ونیزیها تلو ونیلیم. بود  دهیفا یب اما

. افته  یم شیدر زندگ یو اتفاق جالب هشیمتحول م شیزندگ يباوره که روز نیبر ا. اعتقاد داره  یاون به عشق وعاشق"

کرد و  یجک مکث! کنه  یاحساس ترس و وحشت م یگاه! آدما  هیدرست مثل بق. داره  ییو آرزو و واهمه ها دیاون ام

که از نظر او  يافراد دییکنه مورد تا یاحساس م ینداره گاه شکس دوست چیکنه ه یاحساس م یگاه... باز ادامه داد 

رهیگ ینممهم هستن قرار 

اشک را در چشمانم احساس کردم شیکردم ن یجک نگاه م يگرم و جد يطور که به چهره  نیهم
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 "زد  يجک سرش را تکان داد و به مصاحبه کننده لبخند " دوارهیام یشجاع و خوش قلب و به زندگ اریاو بس یول"

....رفتم شیپ يادیم ززن یحدس م. به سرم اومد  یچ هویدونم  ینم...  خوامیمن معذرت م... من 

مصاحبه کننده حرفش را قطع کرد ناگهان

بود یتهاجم يکوچولو ین ین کی تلریه دیبگو یاست که کس نیرفته بود ؟ درست مثل ا شیپ يادیز

 زهیبا سلطان پر انگ یخودمون ییهم گفتگو گهید يهفته ... متشکرم  اریبس نیبا ما صحبت کرد نکهیجک هارپر از ا"

"بازم ازتون متشکرم. داشت  میپاورز خواه یارن ییدویو يهابرنامه  ي

را خاموش کرد ونیزیبه جلو خم شد و تلو یسپس کس. تمام شد  مصاحبه

 یسخنران شانیاز من انتظار داشتند برا ییگو. همه به من زل زده بودند . چند لحظه سکوت در سالن حکفرما بود  تا

بود که  يشان طور افهیق يعده ا. هم خوشحال بود  ياز آنها کنجکاو و عده ا ياز چهره ها همدل تعداد يتعداد. کنم 

"ستمیتو ن يخدا رو شکر من جا "گفتند  یانگار م

درست مثل .  دیتمام کله ها به سمت من چرخ...  ارمیسر در نم چیاما من ه... اما : شد  دهیاز آن طرف سالن شن ییصدا

چطور جک هارپر : سر در گم گفت  يا افهیبر افروخته و ق یاه کرد و با صورتاو درست به من نگ.  سیتن يمسابقه 

دونه ؟ یانقدر راجع به تو م

...خنگ و نفهم بود که يبه قدر یکانر از دانشگاه منچستر مدرك گرفته است اما گاه دانستمیم ای، خدا اوه

دیمن چرخ يسرها به سو يهمه  باز

شدیمبدنم از شدت خجالت مور مور  تمام

...ما.. چون ما ...  من

توانستم ینم.  میتوانستم بلند بگو ینم

جن  ییکرد گو ینگاهم م يطور. نه : آب دهانش را قورت داد و گفت . کانر رنگ به رنگ شد . نداشت  یلزوم اما
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است دهید

!شهیباورم نم! نه ! نه : دوباره گفت  او

او شانه اش را تکان داد یشانه ا ش زد ول يرو یآن فرد دست "کانر  ". او را صدا زد  یکس

کانر واقعا متاسفم: لرزان گفتم  ییبا صدا من

افتاده بود ریاش د يانگار او هم مثل کانر دوزار " یکن یم یشوخ ": سالن بود گفت  يکه در گوشه  گرید یآدم

"؟ نیچند وقته با هم رابطه دار نمیخب بکو بب "سرش را باال کرد  کانر

در اتاق در گرفت يهمهمه ا. در سد را باز کند  یبود که کس نیمثل ا درست

"اومد سیتو به انگل دنیپس واسه د"

"یباهاش ازدواج کن يخوا یم"

"یباش لویتو شصت ک ادیبه نظر نم هیچ یدون یم"

"يدار یبارب یرو تخت یراست"

...."دوستت نیتر یمیبا صم تیاهایرو يتو یراست"

"يکرد يهارپر در دفتر کار عشق ورز با جک"

"يکانر رو ول کرد لیدل نیپس به ا"

نگاه کنم از جا  یانکه به کس یب. شدم  یاز انجا خارج م یستیهر طور بود با. را تحمل کنم  فیاراج نیتوانستم ا ینم

بود که هر چه زودتر  نیمم اتمام هم وغ دمیراهرو رس يبه انتها یوفت. رفتم  رونیبلند شدم و لخ لخ کنان ا زاتاق ب

را بردارم و از آنجا بروم فمیک

رمیبگ دهینتوانستم آنها را ناد. تلفن پشت سر هم به صدا در آمد  يشدم زنگها یابیوارد بخش بازار یوقت

الو ؟. را برداشتم  یعادت گوش طبق
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و  رهیگ ینه ش رو قرض ممارك دار همخو ياون کفش ها! طور  نیکه ا:  دیبه گوشم رس مایجم نیخشمگ يصدا

؟ يزی؟ مال ل هیکفش ک یکن یم الیخ. کنه که مال خودشه  یوانمود م

"برم دیبا.  خوامیمعذرت م... شه  یم!  مایجم نیبب"

را گذاشتم یگوش يفور

روبردار و برو فتیک. تلفن  یب تلفن

تلفن را  يها ین به اتاق امده بودند گوشکه به دنبال م يدو نفر یکیبستم که  یرا م فمیک پیلرزان ز یبا دست داشتم

برداشتند

راجع به اتوبوس شبانه  يزیچ هی. پدربزرگت پشت خطه ! اما : تلفن گذاشت و گفت  یگوش يدستش را رو آرتمس

کنه یهرگز به تو اعتماد نم گهید نکهیا: گفت 

 يمشروب شر یمجان ينن جعبه بدو خوانیم.  ستولهیبر زیاز طرف بخش هارو: زنگ دارش گفت  يبا صدا نیکارول

رو برات به کجا بفرستن ؟

سرعت پخش شده بود ؟ نیخبر به ا يبودند ؟ چطور دهیاسم مرا از کجا فهم آنها

باهات حرف بزنه يفور دیبا گهیم. اما پدرت پشت خطه : گفت  کین

...دیمن با. حرف بزنم  یتونم با کس ینم... تونم  ینم: گفتم  یحال یب با

کارمندان در حال .  دمیو به سمت پله ها دو دمیراهرو رس يبه انتها. آمدم  رونیاز دفتر کار ب يا برداشتم و فورر فمیک

کردند یمن بر و بر نگاهم م دنیهمه با د. رفتن به دفتر کار خودشان بودند 

صد  کیاو حدودا .  "اما  "فت را گر میشناختمش باز ینم ادیکه ز ونایبه نام ف یبروم که زن نییخواستم از پله ها پا یم

هرگز  ".کرد  یگل و گشادتر با همه بگو و مگو م يورود يبزرگتر و درها یبابت صندل شهیداشت و هم لویو پنجاه ک

 یم ياگه دوست دار. تن و بدن رو به تو داده  نیخدا ا.  اشاز بابت اون خوشحال ب. از بدن خودت خجالت نکش 
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"يایبما  ناریروز شنبه به سم یتون

 يبعد يبه طبقه  دنیبه محض رس.  دمیدو نییپا يسنگ مرمر يو از پله ها دمیکش رونیرا از دست او ب میبازو بزور

ررا گرفت میبازو گرید یکس

 کیش شهی؟ چون هم يخریاز کدوم فروشگاه لباس دست دوم م یبه من بگ شهیم یه ". شناختم  یکه او را نم يدختر

"یرس یپوش به نظر م

 يخوایم یراست. هستم  یبارب يمن عاشق عروسکها "سبز شد  میرو يجلو ياز بخش حسابدار نچیکارول ف هانناگ

"میباشگاه راه بنداز هیباهم 

برم دیمن با... من

شدندیاما مردم از همه طرف سر راهم سبز م. رفتن از پله ها  نییرا برگرداندم و شروع کردم به پا میرو

"ر نداشتم همجنس گرا هستمخب یو سه سالگ یتا س"

"از مردم در ارتباط با مذهب سردرگمند يادیز يعده "

"نیهمه تون ولم کن.  نیدست از سرم بردار "داد زدم  تییاز شدت عصبان ناگهان

آمد و به  مینگهبان به سو " وید "خواستم در را باز کنم  نکهیرساندم و به محض ا يدوان خود را به در ورود دوان

زل زد میها نهیس

ندارن یاز نظر من اشکال نایا زمیعز: دلگرم کننده گفت  یبا لحن او

خودم را .  ستادمیکوچک ا یدانیباالخره در م. کردم  یطرف نگاه نم چیبه ه.  دمیدو رونیدر را باز کردم و ب باالخره

انداختم و سرم را در دستانم فرو بردم یمکتین يرو

.نشده بودم رید تحقح نیام تا ا یدر زندگ هرگز
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ستمیب فصل

"اما،حالت خوبه؟"

ناگاهن در ان .ذهنم حسابی مغشوش بود.حواسم به دور و بر نبود.پنج دقیقه اي روي نیمکت نشسته بودم حدود

.چشمانم را باز کردم و چشمم به یک جفت چشم سبز اشنا افتاد.شلوغی روزمره خیابان،صداي مردي به گوشم خورد

:گفت.آیدان بود،مردي که در ابمیوه فروشی کار می کرد.شناختمش فوري

"همه چی خوبه؟حالت خوبه؟"

احساس می کردم تمام عواطف و احساساتم مثل سینی چاي که به زمین .چند لحظه قادر نبودم جوابش را بدهم براي

.می افتد،کف زمین ولو شده است،و مطمئن نیستم اول کدام را بردارم

:گفتم باالخره

."می کنم مجبورم جواب منفی بدمگمان "

.کمی دلواپس شد او

..."اوه،از دست من کاري برمیاد؟"

:صدایی لرزان گفتم با

اگه کسی تمام اسرار زندگیت رو توي تلویزیون فاش کنه،اونم مردي که به اش اعتماد کردي،دیگه چه حالی برات "

"می مونه؟دیگه می تونی جلوي دوست و اشنا سرت رو باال کنی؟

.توام با بهت برقرار شد سکوتی

"جوابم رو بده،این کار درستیه؟"

:محتاطانه گفت او

"احتماال نه...ا".
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..."چه حالی می شی وقتی کسی در مال عام اعالم کنه که تو لباس زیر زنانه اي که پوشیدي.دقیقا منظور منم همینه"

:از صورت ایدان پرید و فوري جواب داد رنگ

!"س زیر زنانه نپوشیدماما من که لبا"

اما تو چه حالی می شی اگه کسی موقع مصاحبه ي تلویزیونی این حرفا ...بر فرض که پوشیدي...می دونم تو نپوشیدي"

"رو بزنه؟

.اخم کرد و به فکر فرو رفت ایدان

."منظورت مصاحبه ي جک هارپره؟سر کار برنامه ي اونو تماشا کردیم.هی،صبر کن ببینم"

.دستم را در هوا تکان دادمعصبانیت  با

."خوب با این حساب اگه کسی در دنیا اون برنامه رو ندیده،مایه ي شرمندگیه.پس تو هم دیدي!اوه،عالیه"

حق داري اعصابت خرد .متاسفم... دروغ ...پس راجع به تو بود؟تویی که پونزده تا فال می خونی و راجع به...بگو ببینم"

."بشه

."عصبانیم،شرمنده م.ار شدهبله،احساساتم جریحه د"

."سردرگمم ":اهسته اضافه کردم و

در عرض چند دقیقه دنیاي من زیر و رو .قدري هاج و واج بودم که احساس می کردم روي نیمکت غش می کنم به

...خیال می کردم او.خیال می کردم جک دوستم دارد.شده بود

.را در دستانم پنهان کردم سرم

:پرسید ایدان

..."اون از کجا انقدر راجع به تو می دونه؟تو و اون رابطه اي...ببینم"

.سعی کردم خونسردي ام را حفظ کنم.را باال کردم سرم
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چند بار هم با هم بیرون .در طول مسافرت همه چی رو راجع به خودم براش گفتم... توي هواپیما باهاش اشنا شدم و"

.ردم که گونه هایم داغ شداحساس ک"...می دونی...راستش خیال می کردم.رفتیم

مگه نه؟اون فقط می خواست بفهمه که یه دختر معمولی چه .اما واقعیت اینه که اون اصال به من عالقه مند نبوده.واقعیه"

."همین و بس.جوریه،اونم براي هدف بازاریابیش،براي خط تولید جدید زنانه ش

.ز چشمانم جاري شدبی اختیار اشک ا.این مطلب ضربه اي سخت براي من بود درك

.از من سوء استفاده کرده بود جک

به این دلیل .به این دلیل بود که مجذوب من شده بود.براي این بود که مرا براي شام به بیرون دعوت کرده بود پس

.جنبه ي تجاري داشت.پس عشق نبود...به این دلیل بود که.بود که هر چه من می گفتم،برایش جالب بود

.انم را قورت دادمسختی اب ده به

."خیلی برام غافلگیر کننده بود...من فقط.معذرت می خوام"

:دلسوزانه گفت آیدان

.سرش را تکان داد".واکنش تو کامال طبیعیه.نمی خواد خودتو ناراحت کنی"

ه جایی اما به نظرم اینجور ادما بدون خرد کردن افراد دیگه نمی تونن ب.من از کسب و کارهاي بزرگ سر در نمیارم"

."اونا باید براي رسیدن به موفقیت سنگدل و بی مروت باشن.برسن

.کرد و صبر کرد تا گریه ام بند بیاید مکثی

"اما،می شه یه نصیحتی به ات بکنم؟"

"چیه؟".چشمانم را پاك کردم و سرم را باال بردم اشک

."بر ناراحتیت غلبه کن.به ورزش رزمی ادامه بده"

.او به حرفهایم گوش نمی داد؟صداي هق هق گریه ام را شنیدم.باز و بسته کردم چشمانم را ناباورانه
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!"هرگز هم انجام نداده ام.من ورزش رزمی انجام نمی دم...آیدان"

..."راستی؟اما خودت گفتی که".مات و مبهوت شد او

."دروغ گفتم"

:پس از مکثی کوتاه گفت آیدان

..."تونی بري سراغ یه ورزش سب کتر،مثل تائی چیمی .خوب،نگران نباش.باشه...که این طور"

.با دودلی به من زل زد او

ببین،اب میوه می خواي؟چیزي که تو رو اروم کنه؟می تونم برات اب انبه و موز بگیرم و براي تمدد اعصاب گل "

."بابونه هم توش بریزم

."نه متشکرم".را پاك کردم دماغم

.یفم دراز کردمعمیقی کشیدم و دستم را به سوي ک نفس

."بهتره برم خونه"

"حالت بهتره؟"

.زورکی زدم لبخندي

."حالم خوبه،خوبم"

****

مردم پچ .بمحض سوار شدن به مترو ،اشکم سرازیر شد و روي دامنم ریخت.اصال هم حالم خوب نبود.دروغ بود البته

حاال .ابروریزي برایم پیش امده بود چرا می بایست اهمیت می دادم؟بدترین.پچ می کردند،اما من اهمیتی نمی دادم

.این چند نفر هم که بر و بر نگاه می کردند ،به جهنم

.حماقت می کردم احساس
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.البته که عاشقم نبود.او در اصل به من عالقه مند نبود.که ما دو نفر یار جانی نبودیم البته

:گفت درشت هیکل که لباسی با طرح اناناس پوشیده و بغل دستم نشسته بود زنی

حاال برو خونه،صورتت رو بشور و یه فنجون چاي .اون مرد ارزش نداره براش اشک بریزي.ناراحت نباش!عزیزم"

."بخور

.زنی دیگر که کت و دامن تیره پوشیده بود،به گوشم خورد صداي

واسه خاطر  شاید گریه ش.از کجا می دونی اون واسه خاطر یه مرد گریه می کنه؟حرف تو جنبه ي ضد فمنیستی داره"

..."وضعیت سیاسی خاورمیانه.واسه موسیقی،یه بیت شعر،قحطی و گرسنگی در دنیا.چیز دیگه اي باشه

.در انتظار جواب نگاهی به من کرد سپس

:اقرار کردم من

."راستش گریه م واسه خاطر یه مرده"

س اناناسی هم چشم غره ي او را زن لبا.توقف کرد و زن کت و دامن تیره به ما چشم غره اي رفت و پیاده شد مترو

:تالفی کرد و سپ به طعنه گفت

!"چه حرفا!قحطی جهانی"

.او مهربانانه دستی به شانه ام زد.خنده ام گرفت.خودم نبود دست

مادر که .بعد هم حسابی با مامانت گپ بزن.یه فنجون چاي با چند تا بیسکوییت شکالتی بخور.عزیزم نگران نباش"

"داري،درسته؟

:کردم راقرا

."راستش ،االن با هم حرف نمی زنیم"

."باشه،پس با بابات حرف بزن"
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.را به نشانه نفی تکان دادم سرم

"دوست صمیمی داري که؟.با صمیمی ترین دوستت چطور...خوب"

.دهانم را قورت دادم اب

."مجنس گرایی داشتماما از طریق تلویزیون سراسري خبردار شده که من توي رویا باهاش رابطه ي ه.آره دارم"

.لباس اناناسی بی هیچ حرفی براي لحظه اي مرا برانداز کرد خانم

."و موفق باشی عزیزم...خوب،یه چایی بخور"

وقتی به چهارراه رسیدم،فین کردم و با کشیدن چند نفس عمیق .مترو پیاده شدم و به سمت خیابان به راه افتادم از

.سعی کردم بر خودم مسلط شوم

این حرفهایی که جک در تلویزیون زده بود،چطوري با لیزي رو به رو می شدم؟از  بعد

بدتر از موقعی بود که او مرا در حال بوسیدن .بدتر از موقعی بود که در دستشویی پدر و مادرش باال اورده بودم حاال

.ي معلم ریاضی ام دیده بودبدتر از موقعی بود که او مرا در حال نوشتن کارت والنتاین برا.خودم در اینه دیده بود

اما بمحض باز کردن در،او از اشپزخانه بیرون امد و از .کاش او ناگهان تصمیم می گرفت چند روزي به سفر برود اي

.طرز نگاه کردنش فهمیدم که هوا پس است

ي من و لیزي مثل هرگز رابطه .نه تنها به من خیانت کرده بود،بلکه رابطه ي دوستی من و او را هم به هم زده بود جک

خوب،چه خاکی بر سرم می کردم؟.سابق نمی شد

.به کف زمین زل زده بود لیزي

."سالم اما...اوه،خدایا،اووم"

.صدایی گرفته جوابش را دادم با

..."فکر کردم زودتر بیام خونه اخه تو شرکت.سالم"
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:باالخره گفتم.سکوتی ازار دهنده برقرار شد.را قطع کرد حرفم

."س می زنم برنامه رو دیديحد...خوب"

..."و من.اره دیدم"

.گلویش را صاف کرد لیزي

."اگه می خواي از اینجا برم،حاضرم این کار رو بکنم...می خواستم بگم اگه"

.این هم ختم غائله...با بر مال شدن رازي پیش پا افتاده.هم سرانجام بیست و یک سال دوستی این

:گفتم.رمسعی کردم جلوي اشکم را بگی خیلی

."من از اینجا میرم.اشکالی نداره"

:با ناراحتی گفت لیزي

..."چنین احساسی... من بودم که .تقصیر تو که نبود،اما.نه من میرم"

"چی میگی لیزي؟"

..."چنین احساساتی... من هرگز خیال نمی کردم .احساس بسیار بدي دارم"

."من همجنس گرا نیستم.این حرفا درست نیست لیزي"

."یا هر واژه ي دیگه اي.پس دو جنسی هستی"

."من دو جنسی نیستم.نه"

:دستم را گرفت لیزي

هر تصمیمی که .من صددرصد طرفدار توام...من قول میدم.اما،خواهش می کنم از جنسیت خودت خجالت نکش"

."بگیري

:فریاد گفتم با
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دست خودم .خواب عجیب و غریبی بود.دم و بسفقط خواب دی.احتیاج به حمایت تو ندارم.لیزي من دو جنسی نیستم"

."اصال هیچ معنی خاصی نداره.نبود و معنیش این نیست که من دو جنسی هستم

.یکه خورد لیزي

..."من خیال کردم که.بسیار خوب.اوه،اوه"

."کابوسی بسیار بد.نه اون یه کابوس بود"

."اوه،بسیار خوب"

.ته بود و من هم با بند ساعتم بازي می کردملیزي به ناخنهایش چشم دوخ.برقرار شد سکوت

..."تحقیر شدي و...حتما حسابی...معذرت می خوام اما"

.زورکی زدم لبخندي

..."به من نارو... احساس حقارت می کنم و "

:همدالنه گفت لیزي

"بقیه هم توي شرکت برنامه رو دیدن؟"

دلم .همشون به من خندیدن.همیدن من اون دختر هستمهمه هم ف.برنامه رو دیدن؟چی میگی؟همه برنامه رو دیدن"

."می خواست اب می شدم و به زمین فرو می رفتم

"راستی؟":با حالتی معذب گفت لیزي

."افتضاح بود"

.بشدت احساس حقارت می کردم.را بستم چشمانم

وقت کتاب دیکنز  هیچ...هرگز ورزش رزمی.تمام اسرارم براي مردم دنیا بر مال شد...در عمرم انقدر احساس"

..."نخوندم
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.لرزید،نتوانستم خودم را کنترل کنم و اشکم سرازیر شد صدایم

هرگز به من .از همون اول.اون حسابی از من سوء استفاده کرد...احساس می کنم چقدر.لیزي حق با تو بود.اوه،خدایا"

."من صرفا حکم پروژه تحقیقاتی بازار رو براش داشتم...عالقه مند نبود

."و اینو نمی دونیت"

دلیلش .واسه همین بود که مجذوب هر حرفی که زدم،شد.واسه همین بود که مجذوب من شد.چرا ،خوب می دونم"

خودش .دختري عادي که خدا براش رسونده بود.بلکه این بود که دقیقا هدف بازاریابیش رو گیر اورده بود.عشق نبود

."ی خاصیتمتوي تلویزیون گفت،مگر نه؟من دختري بی بو و ب

."نه،اون این حرف رو نزد"

راستش خیال می کردم جک دوستم .من ادم زود باوري بودم.صرفا من یه ادم خل و چلم.هیچی نیستم.چرا هستم"

..."خیال می کردم به همون اندازه که من عاشقم،اونم.داره

.بغض کرده بود لیزي

."تو به مشروب احتیاج داري.حرص بخورينمی خواد اینقدر .حاال بس کن.می دونم که تو عاشق بودي"

با هر جرعه در دهانم احساس .دو به بالکن نقلی مان رفتیم و در افتاب نشستیم و مشغول نوشیدن براندي شدیم هر

.اما چند دقیقه بعد گرمی خاصی سرتاسر بدنم را فرا گرفت.سوزش می کردم

م که مرد کله گنده ي میلیاردري مثل اون هرگز به ادمی بایستی خرفهم می شد.بایستی همون اول دو زاریم می افتاد"

..."مثل من عالقه مند

.براي هزارمین مرتبه اه کشید لیزي

تغییر عقیده و نرفتن .اخه همه چی خیلی شاعرانه بود.نمی تونم باور کنم که همش فیلم بوده...من که باورم نمی شه"

..."اوردن کوکتل صورتی براي تو...اتوبوس...به امریکا
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.هم اشک در چشمانم جمع شد باز

من توي هواپیما بهش گفته بودم .اون دقیقا می دونست چی دوست دارم...تحقیر...همینه که باعث.اصل مطلب همینه"

اون تموم چیزهایی رو می دونست که من دوست ...می دونست من عاشق هیجان و ذوقم.که از دست کانر خسته شدم

..."من خل و چل هم باورم شد و...دارم،در اختیارم گذاشت

"تو راستی خیال می کنی همه چی از روي نقشه بوده؟"

می خواست هر طور شده وارد .اون عمدا منو دنبال می کرد و همه کارهامو در نظر داشت.البته که از روي نقشه بوده"

."من حدس می زنم اون تمام مدت همه رو یادداشت می کرده.زندگیم بشه

.براندي باعث لرزش من شداي دیگر  جرعه

."هرگز به هیچ مردي اعتماد نخواهم کرد هرگز"

."باورم نمی شه انقدر خودخواه باشه.خیلی خوبه...اما به نظر می رسید اون مردي"

.را باال کردم سرم

."واقعا همین طوره.لیزي،اینجور مردها بدون له و لورده کردن دیگران و سنگدلی به مراحل باال نمی رسن"

.اخمی کرد لیزي

"خدایا چقدر ناراحت کننده س؟.شاید حق با تو باشه"

"این صداي اماس؟"

او .گوش خراش جمیما به گوش رسید و سپس خودش در ربدوشامبر سفید و با ماسک صورت ظاهر شد صداي

:چشمانش را تنگ کرد و گفت

پشت بنددار مارك پراداي من چی می  حاال راجع به کفش.خوب،خانم خانما،من هر گز لباسی از تو قرض نکردم"

"گی؟
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جایی براي دروغ گفتن نمانده بود،مانده بود؟ خدایا

:سر بی اعتنایی شانه اي باال انداختم و گفتم از

..."راستش خیلی نوك تیزن و ناراحت"

.نفس عمیقی کشید جمیما

ف و کیف گوچی چی؟راجع به اونا اما پلوور ژوز.تو ازم لباس قرض می کردي.همه چی رو می دونستم!می دونستم"

"چی می گی؟

:جوابش را دادم فوري

"کدوم کیف گوچی؟"

.باالخره صدایش در امد.دنبال لغت می گشت جمیما

من از تمام پوشاکی که .می تونم تو رو به خشک شویی ببرم.همه شون،می دونی،من می تونم ازت شکایت کنم"

..."از خودم اونا رو پوشیده ،فهرست برداشتممشکوك بودم در سه ماه گذشته یکی دیگه غیر 

:سر جمیما داد زد لیزي

توي این وضعیت که اما غصه داره و مورد خیانت !می شه خفقان بگیري؟تو هم که ما رو کشتی با این لباساي کثافتت"

..."و تحقیر قرار گرفته

:سرزنش کنان گفت جمیما

فتم هرگز راجع به خودت با مردها حرف نزن که اخر و عاقبت مایه به ات گ!حاال غصه بخور.دیدي،دیدي به ات گفتم"

"مگه بهت هشدار ندادم؟.ي دردسر می شه

:گفت لیزي

می دونی .تو که نگفتی سر و کله مردها توي تلویزیون سراسري پیدا می شه و تمام اسرار مگو رو فاش می کنن"
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..."چیه،جمیما،اي کاش تو هم کمی همدل

:مبا ناراحتی گفت من

!"اگه من خفقان گرفته بودم،هرگز چنین چیزي پیش نمی اومد.نه لیزي،حق با اونه"

.را به سوي بطري براندي دراز کردم و لیوانی دیگر براي خودم ریختم دستم

همه .و من چه کردم؟فوري پته ي خودم رو ریختم روي اب.مثل شطرنج می مونه!روابط حکم میدون جنگ رو داره"

.جرعه اي نوشیدم".الص گذاشتم و گفتم بفرمایینچی رو در طبق اخ

."حقیقت اینه که زن و مرد نباید چیزي به هم بگن"

:گفت جمیما

."من که حتی االمکان چیزي به شوهر اینده ام نمی گم.حرف از این بهتر نمی شه"

.او حرفش را قطع کرد و دکمه ان را زد.بی سیم که در دست جمیما بود زنگ زد تلفن

."بسیار خوب گوشی...کاملیا؟ابله؟ "

.دستش را روي گوشی گذاشت و با چشمانی از حدقه در امده به من نگاه کرد او

!"جکه"

.یکه خوردم و خشکم زد بشدت

تنها چیزي که در ذهنم بود،صورت او روي صفحه .فراموش کرده بودم جک در زندگی واقعی هم وجود دارد اصال

.ش را تکان می داد و اهسته مرا خوار و خفیف می کردتلویزیون بود که می خندید و سر

:اهسته گفت لیزي

."بهش بگو اما نمی خواد باهات حرف بزنه"

:نجواکنان گفت جمیما
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."در غیر این صورت جک خیال می کنه که برنده س.نه،اون باید باهاش حرف بزنه"

..."ولی مطمئنا"

.را از جمیما قاپیدم گوشی

."بده ش من ببینم"

:مختصر و مفید گفتمم خیلی

."سالم"

:اشناي جک به گوشم رسید صداي

."اما،منم"

.خیلی دلم می خواست او را می زدمفمی کشتم.نبایستی گریه می کردم.احساسات شدم سراپا

.هر جور بود خودم را کنترل کردم ولی

:گفتم

."هرگز دلم نمی خواد باهات حرف بزنم"

.تلفن را قطع کردم سپس

:گفت لیزي

."افرین به تو"

:گفت.جک بود.اي بعد دوباره تلفن به صدا در امد لحظه

می دونم از دست من خیلی دلخوري،اما فرصت بده تا برات توضیح .یه لحظه به حرفم گوش کن.اما خواهش میکنم"

."بدم

.شدت خشم و غضب صورتم سرخ شده بود از
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نمی خوام .هرگز نمی خوام باهات حرف بزنم.و خفیف کردي منو خوار.حالیت نیست؟تو از من سوء استفاده کردي"

..."یا...یا...نمی خوام صدات رو بشنوم .ریخت نحست رو ببینم

:تند تند سرش را تکان داد جمیما

."بنازم به تو"

" ."هرگز.هرگز.یا به ات دست بزنم...

زان تلفن همراهم را از کیفم در اوردم و سپس با دستانی لر.هم تلفن را قطع کردم و پریز ان را هم بیرون کشیدم باز

.ان را هم خاموش کردم

.باورم نمی شد اخر و عاقبت عشق و عاشقی ام به اینجا ختم شود.طور که به بالکن می رفتم سرتاپایم می لرزید همین

:با نگرانی گفت لیزي

«اما،حالت خوبه؟"

."خوبم،فقط کمی می لرزم"

:می کرد گفتکه ناخن هایش را برانداز  جمیما

"اما خودت می دونی چه بکنی درسته؟.اما،نمی خوام به ات فشار بیارم"

"چی؟"

.سرش را باال کرد و به من خیره شد او

."باید کاري کنی که به سزاي اعمالش برسه.باید ازش انتقام بگیري"

.لیزي در هم رفت قیافه

"ترك مراوده کنی؟بهتر نیست با اون .انتقام گرفتن کار درستی نیست.اوه،نه"

:با تشر گفت جمیما
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."چی رو ترك مراوده کنه؟این کار که براي این مرتیکه درس عبرت نمی شه"

:مصمم گفت لیزي

به قول جرج هربرت،خوب زندگی کردن بهترین .من و اما همیشه اعتقاد داشتیم باید جنبه هاي اخالقی واال حفظ بشه"

."انتقامه

:باالخره رو به من کرد و گفت.می رسیدمات و مبهوت به نظر  جمیما

..."به هر حال.انتقام گیري زمینه ي تخصصی منه.به هر حال خوشحال می شم به ات کمک کنم"

.نگاه کردن به چشمان لیزي طفره رفتم از

"جمیما توي ذهنت چی می گذره؟"

..."ز تا گندیدهالي پرده هاي اتاقش ماهی بندا.ماشینش رو خط بنداز،کت و شلوارش رو قیچی کن"

.چشم غره اي به او رفت لیزي

"اینا رو توي مدرسه سر کالس خونه داري و اداب معاشرت یاد گرفتی؟"

می دونی .ما زنها باید براي گرفتن حق خودمون قد علم کنیم.راستش من فمنیستم":پرخاشگرانه گفت جمیما

اما سه هفته قبل از .رو مادرم رو قال گذاشت و رفتچیه،مادرم قبل از ازدواج با یه دانشمند بیرون می رفت یهو یا

پنهانی به ازمایشگاه اون رفت و پریز دستگاههاي  بباورت می شه؟باالخره مادرم یه ش.ازدواج مادرم،تغییر عقیده داد

رهنمود دیگه ي مادرم راجع به روغن فلفل .تمام تحقیقات اون بر باد فنا رفت.لعنتی ازمایشگاهی رو از برق کشید

برنامه رو جوري تنظیم می کنی که با یارو عشقبازي کنی و بعدش می پرسی دوست داره بدنش رو با روغن .رمزهق

."هم روغن رو جاییش می مالی که مرتیکه اتش بگیره و فریادش به هوا بلند شه ؟بعدماساژ بدي

:گفت لیزي

"مادرت چنین حرفی بهت زد؟"
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ه شدم،اون منو نشوند و گفت می خواد راجع به زن و مرد کی برام وقتی هجده سال.راستش خیلی جالب بود.اره"

..."حرف

.مات و مبهوت نگاهش کرد لیزي

..."در همون نشست بود که به ات گفت روغن فلفل قرمز رو"

:با ناراحتی گفت جمیما

اید اجازه بدیم لیزي،مشکل تو چیه؟خیال می کنی ما زنها ب.البته،فقط در صورتی که مردي باهات بد رفتاري کرد"

"مردها هر بالیی دلشون می خواد سر ما بیارن؟

:گفت لیزي

."منظورم اینه که من براي انتقام گرفتن هرگز از روغن فلفل قرمز استفاده نمی کنم.منظورم این نبود"

:دستش ا به کمرش زد و گفت جمیما

"خوب،خانم زرنگ،تو چی کار می کنی؟"

ل بشم و بخوام انتقام بگیرم هرگز این کار رو نمی کنم چون شخصا معتقدم اشتباه بسیار خوب،اگه قرار بشه من رذ"

..."بزرگیه

.مکثی کرد تا نفسی تازه کند او

."برمال کردن یکی از رازهاش.دقیقا همون کاري رو می کنم که اون کرده"

:کینه توزانه گفت جمیما

."در واقع عقیده ي خوبیه"

:گفت لیزي

."شرمنده ش می کنم تا حسابی کیف کنه من اینجوري کنف و"
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:گفتم.دو به من نگاه کردند هر

."اما من از اسرار اون خبر ندارم"

:گفت جمیما

."حتما خبر داري"

من تمام اسرارم رو به اون گفتم اما اون هیچ سري رو با من .رابطه ما کامال یک جانبه بود.لیزي حق با تو بود.ندارم"

."من احمق و خام بودم.جون جونی نبودیمما یار ...درمیون نذاشت

.دستش را روي دستم گذاشت لیزي

."تو ساده دل و زود باور بودي.اما،تو احمق نبودي"

..."همش یکیه...احمق...ساده دل"

:گفت جمیما

کم فکر یه ...چیزي...یه نقطه ضعفی .حتما راز و رمزي ازش می دونی.اي بابا،تو با اون بودي.حتما یه چیزي می دونی"

..."کن

به عقب برگرد و ...اسرار جک...راز...را بستم و به عقب برگشتم،اما در اثر نوشیدن براندي سرگیجه داشتم چشمانم

...فکر کن

:گفت جمیما

"خوب چی شد؟چیزي یادت اومد؟"

.حرفم را قطع کردم"..اون"

.به جک قول داده بودم من

"خوب که چه؟"
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بایست سر قولم می ماندم؟نه اینکه او اسرار مرا نگه داشته بود؟اصال چرا می .احساس شدم سراپا

:گفتم باالخره

از من خواهش کرد این موضوع رو به .اولین بار که توي هواپیما دیدمش از اسکاتلند میومد.اون در اسکاتلند بود"

."کسی نگم

:گفت لیزي

"چرا این خواهش رو کرد؟"

."من چه میدونم"

:گفت جمیما

"لند چی کار می کرد؟در اسکات"

."چه می دونم"

.برقرار شد سکوت

:گفت جمیما

مگه نه؟منظورم اینه که تعداد زیادي از افراد باهوش و زیرك در .اوهوم،اینکه خجالت اورترین راز در دنیا نیست"

"مثال موهاي سینه اش مصنوعی باشه؟...راز بهتري سراغ نداري؟مثل.اسکاتلند زندگی میکنن

.د زیر خندهلیزي ز یکهو

!"موهاي مصنوعی سینه"

:گفت جمیما

می دونی چیه،مادرم تعریف می کرد قبل از معاشرت با یارو دانشمنده،با .پس باید از خودت چیزي دربیاري"

مادرم هم براش حرف در اورده که اون رشوه خواره و .سیاستمداري دوست بوده که خیلی باهاش بد رفتاري می کرده

http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


سوفی کینزال -رازم را نگهدار  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٠٣

که این کار درس عبرتی براي دنیس .ردو این شایعه رو در مجلس عوام پخش ک.وه می گیرهاز حزب کمونیست رش

."شد

:گفت لیزي

"نکنه منظورت دنیس لیولینه؟"

"درسته،خودشه...ا".

.مات و مبهوت شد لیزي

اوه،همون معاون رئیس مجلس که حسابی ابروش رفت؟همون بدبختی که تمام عمرش تالش می کرد این لکه ننگ "

"رو از بین ببره؟و اخر و عاقبتش به تیمارستان کشید؟

:گفت جمیما

"اره،ولی اون نبایستی مادرم رو اذیت می کرد،نه؟"

.تایمري از جیب جمیما به گوش رسید صداي

."وقت ماساژ پاهام شده"

.اینکه از بالکن رفت،لیزي سرش را تکان داد بمحض

"که نمی خواهی راجع به جک هارپر چیزي از خودت در بیاري؟ اما،تو.کامال خل و چل.اون حسابی خل و چله"

نمی تونم به اش .تو هنوز منو نشناختی؟اصال نمی تونم از جک هارپر انتقام بگیرم.نه دوست ندارم این کار رو بکنم"

ادم یه ...منم که پشیزي ارزش ندارم.اون یه میلیاردر قوي و کله گنده س.اون هیچ نقطه ضعفی نداره.لطمه بزنم

."بی سر و پا...بنجل،معمولی

کمیو  ستیب فصل
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 خواهدیپنج ساله هستم که دلش نم ياحساس کردم مانند دختر بچه ا. شدم  دارینزار از خواب ب یروز بعد با حال صبح

به مهد کودك برود

"ونا نگاه کنمچشم ا يتونم تو ینم. تونم بر سر کار  ینم ": گفتم  شدیم کینزد میطور که ساعت به هشت ون نیهم

ریسرت رو باال بگ. شه  یدرست م یهمه چ!  یتون یچرا م: کتم رابست و گفت  يدکمه ها يزیل

"؟ یکن چ ییاعتنا یاگه اونا به من ب"

رو فراموش کردن یبه هر حال تا حاال همه چ! تو هستن  يدوستا ياونا! کنن  یکار رو نم نیا

تو باشم ؟ شیشه تو خونه پ ینم. نه ، فراموش نکردن : را گرفتم  دستش

.  دمیکش رونیدستش را از دستم ب.برم دادگاه  دیمن امروز با. دادم  حیاما برات که توض: مادرانه گفت  یبا لحن يزیل

 میدر خانه را برا. باشه ؟ حاال برو سر کار .  میخوریم یعال زیچ هیشام هم  يبرا.  نجامیخونه من ا يبرگرد یوقت یول

باز کرد

"نگران نباش شهیحالت خوب م"

 رونیرا از خانه ب میپا نکهیرا باز کردم و به محض ا ییدر جلو. رفتم  نییکه او چخ کرده اند از پله ها پا یسگ مثل

که در عمرم  یدسته گل نیبود با بزرگتر دهیپوش یآب فورمیکه اون يپارك کرد و مرد ابانیون کنار خ کیگذاشتم 

انداخت ینگاه مداشت به پالك خانه ا رهیبز تس يبودم و روبانها دهید

گردم یم گنیسالم خانم ، من دنبال خانم اما کر: گفت  او

خودم هستم: زده گفتم  تعجب

لطفا . شماس  یامروز ، روز خوش شانس.  یعال اریبس ". دراز کرد  میبه سو يخودکار و کاغذ ياو با لبخند!  آهان

"نیرو امضا کن نجایا

رنگارنگ در آن بود يبنقش و گلها يبایبزرگ ز يگلها.  ایزیرز ، فر يانواع و اقسام گلها. که بود گل معر دسته
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نفر بود که  کیفقط .  متیگران ق اریاست بس یدانستم مطمئن بودم دسته گل یهر حال هر چند اسم گل ها را نم به

توانست آن گلها را بفرستد یم

؟ هیگلها از طرف ک نیا نمیبب خوامیلحظه صبر کن م هی!  یه: گفتم  رمیخودکار را از دستش بگ نکهیاز ا قبل

کارت انداختم نییاسم پا ينوشته را خواندم فقط چشمم را رو. را برداشتم و پاکتش را پاره کردم  کارت

"جک"

مرا  یگل نکبت يتواند با چند شاخه  یکرد م یم الیکه سرم آورد خ ییبعد از بال. زد  شمیکردم صد تا زنبور ن احساس

گول بزند ؟

"متشکرم. خوام  یگلها رو نم نیمن ا":  گفتم

"نیخوا یرو نم نایا ".هاج و واج شد  لیتحو مامور

و سرم را باال کردم دمیاز پشت سرم شن ییخبر شده ؟ صدا چه

مات و مبهوت به گلها زل زده بود يزیل

"، دسته گل از طرفه جکه ایاوه ، خدا"

"بله ، لطفا اونا رو ببر ": رو کردم  لیومامور تح به

گلها فرو برد  ياو صورتش را البه ال! رو بو کنم  نایلحظه بذار ا هی! صبر کن : که تلفن همراه در دستش بود گفت  يزیل

دیکش قیعم یو نفس

"بودم دهیند ییگلها نیدر عمرم چن!  ییچه گلها! به به "

؟ ادیر گلها مبه س یخوب چ: کرد  یبه مرد نگاه او

گمونم اونا رو بندازن دور. دونم  ینم: باال انداخت و گفت  يمرد شانه ا آن

"فهیاوه ، نه ح "به من کرد  ینگاه يزیل
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ما حل و فصل شده نیب یکنه همه چ یم الیصورت اون خ نیرو قبول کنم در ا نایا تونمینم يزیل

یرو برگردون نایا دیتو با. حق با توئه . آره : از سر اکراه گفت  يزیل

"هیشرمندگ هیبه هر حال ما "زد  یمخمل یبه رز صورت یدست او

"نیدر آورد يرو برگردونه ؟ مسخره باز یچ یچ " دیگوشخراش از پشت سر به گوش رس ییصدا ناگهان

حق : گفت  ادیو فراو با داد . را به تن داشت  دشیهنوز لباس خواب سف.  ابونیخ يهم اومده بود تو مایجم ای، خدا اوه

 تیاسم "به بر چسب انداخت  یسپس نگاه!  هیبرام عال نایا! دارم  یمن روز شنبه مهمون.  نیرو پس بفرست نایا نیندار

؟دسته گل چقدر گرونه  نیا یدونیم "اند فوکس 

تونم قبول کنم ینم. از طرفه جکه  نایا! پولش چقدره  ستیمهم ن برام

؟ چرا

ودب یهم عجب آدم مایجم

دمیکه اونو بخش نهیا شیرو قبول کنم معن نایاگه ا. داره  یقاعده و قانون هی يزیهر چ نکهیا واسه

 يبه خودت زحمت پس دادن گلها ایو  يدیباشه که اونو نبخش نیتونه منظور تو ا یم. نه الزما : با تشر گفت  مایجم

فهیچون اون از نظرت خوار و خف.  ياونو نداد ینکبت

بود که گلها واقعا محشر بودند نیا یاصل ينکته . برقرار شد  یسکوت میکرد یم نیحرف او را سبک و سنگ کهیحال در

نه ؟ ای نیخوایرو م نایشد ؟ا ا یچ. خوب  "مردك هم در آمد  يصدا باالخره

...."من ". ، سردرگم شده بودم  اوه

تو  یفهمون یبهش م یربون یو به زبون ب يدینشون منقطه ضعفت رو  یاما اگه اونا رو برگردون: قاطعانه گفت  مایجم

تو  یوقت.  يدینم یتیبهش اهم یگیکه م نهیمثل ا ياگه گلها رو نگه دار یول.  ياونو در خونه ت ندار يادآوریقدرت 

...يو از خودت قدرت نشون بد یستیقاطعانه وا
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 یبه معن نایاما لطفا بهش بگو قبول ا. کنم  یا مامض. باشه . ، باشه  ایاوه ، خدا " دمیرا از دست مردك قاپ خودکار

صورتم . کاغذ را امضا کردم ! سطل زباله بود  يتو يگلها فور نیا ينداشت جا یمهمون مایاگه جم.  ستیاو ن دنیبخش

."کاغذ فشار آوردم که سوراخ شد يرو يقدرآخر خط را که گذاشتم به  ينقطه . سرخ شده بود 

"مونه ؟ یم ادتیکه گفتم  ییزایچ"

"کنم یگل کار م لیمن در بخش تحو زیخانم عز"

"يشداوریبدون پ "من نوشت  يامضا ریگرفت و ز ارویسپس کاغذ را از دست ! دونم  یم: گفت  يزیل

؟ یچ یعنیجمله  نیا يزیل

"دارم یا رو نگه ماما به هر حال گله...  ياریتمام ع يحرومزاده  هیتو . بخشم  یکه هرگز تو رو نم نیا یبه معن"

یش یحساب م یبه هر حال با اون ب: گفت  مایجم

****

 يشهرها نیاز بهتر یکیکرد که لندن واقعا  یآدم احساس م. لندن بود  يروزها نیباتریو ز نیار فرح بخش تر یکی

کارت  يمثل عکسها یآسمان صاف آب ریسنت پل ز يسایو گنبد کل دیدرخش یرودخانه م يآفتاب برو.  استیدن

شده بود تربه یام کم هیآمدم روح رونیمترو که ب ستگاهیاز ا. شده بود  یپستال

مطمئنا . که نبود  یمهم يمساله . را فراموش کرده بودند  هیهم کارمندان شرکت کل قض دیشا. بود  يزیحق با ل دیشا

...  زدندیه همه راجع به آن حرف مآمده بود ک شیپ يگرید ي عهیتا حاال شا ادیبه احتمال ز. آن قدر هم جالب نبود 

...گرید يزیچ ای استیس. فوتبال  يمسابقه 

سرم را باال گرفته بودم. در را باز کردم و وارد سرسرا شدم .  دمیشرکت رس به

 نهیبه س "کننده  دیبازد "که کارت  یبه گوشم خورد که با زن يمرد ياز آن طرف سرسرا صدا.... !  یبارب یروتخت ...

زد یده بود حرف ماش ز
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 یچند تا دختر از پله ها باال م. و سرم را باال کردم  دمیسرم شن يهم از باال ییصدا....  ختیبا جک هارپر رو هم ر ...

.رفتند

سوزه یکانر دلم براش م یطفل: درجواب گفت  یکی

....حاال چرا... نسرت جازه کرد عاشق ک یوانمود م... "اش گفت  یبه بغل دست شدیم ادهینفر که از آسانسور پ کی

کردم یلحاف سر م ریعمرم را ز ي هیکردم و بق یاز انجا فرار م خواستیدلم م. رفت  نیام از ب ینیخوش ب تمام

کار را بکنم نیمجبور بودم ا. مجبور بودم با آنها روبرو شوم  اما

 شدمیاز کنار هر کس رد م. رفتم  یبایبخش بازار يرا در دو طرف مشت کردم و به سمت پله ها و به سو میدستها

تمام ماند مهیمن حداقل پنج گفتگو ن دنیبه محض د. کند  یکرد که نگاهم نم یوانمود م ایزد  یآشکارا به من زل م

وارد شوم يعاد اریبس يا افهیکردم با ق یو سع دمیکش یقینفس عم.  دمیرس یابیبخش بازار به

"یسالم به همگ ": کردم و گفتم  رانیآو یآن را پشت صندل. اوردم  رونیرا ب کتم

....من که ابدا! به به : گفت  زیطعنه آم یبا لحن آرتمس

اما حالت خوبه ؟ ریصبح بخ: مرا برانداز کرد گفت  یحساب نکهیآمد و پس از ا رونیاز دفترش ب پل

"متشکرم. خوبم "

؟ یدرباره ش حرف بزن یهست که دوست داشته باش يزیچ: کمال تعجب او به من گفت  در

 یم هیگذاشتم و با هق هق گر یشانه اش م يرفتم سرم را رو یاو م شیکرد من پ یم الیکرد ؟ خ یم الیچه خ او

جک هارپر حرامزاده از من سواستفاده کرد ؟ نیگفتم ا

حالم خوبه...  یول... نه متشکرم : گفتم  يجد يا افهیق با

کارها  ي هیبق یگرفت میکردم تصم الیزد خ بتیغ هویکه  روزید "شد  یرسمکرد و لحنش  یاو مکث "خوب  اریبس"

"يخونه انجام بد يرو تو
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درسته. بله ... ا  "را صاف کردم  میگلو

؟ يانجام داد دیکار مف یحساب کل نیا با

خروار هی،  بله

اخطار دهنده به دور و بر  یپل نگاه " ...شما  ي هیو اما بق. خوب ادامه بده  اریبس. فکر رو کردم  نیمنم هم " هیعال"

"گفتم یباشه چ ادتونی. دفتر کار انداخت 

هست ادمونیهمه مون ! البته : گفت  يفور آرتمس

.دادم یم يبه خودم دلدار. زل زدم تا گرم شود  وتریمن به کامپ. اش زد و به دفتر خودش رفت  بیدو مرتبه به غ پل

....."یچیه و در مورد هحواست به کارت باش. حالت خوبه "

....يآواز... شناختم  یبودکه من م يلب زمزمه کرد ، اواز ریرا ز يآواز یکس ناگهان

آواز گروه کارپنتر بود. اومد  ادمی آهان

همخوانان راه انداختند يو دسته  وستندیهم در اتاق به او پ هیبق و

...."کمینزد....  کمیمن به تو نزد"

"؟ يخوایاشکهات دستمال م يبرا ". باال کردم  یخوب ، اما ؟ سرم را با دو دل اریبس: گفت  کین

اتاق را پرکرد يخنده  يقهقهه  يو ناگهان صدا " کمینزد....  کمیمن به تو نزد... "خواندند  یصدا م کی همه

ده تا  يموال من روزمع. در جا خشکم زد  کهویرفتم و  میها لیمیبه سراغ ا. ام را حفظ کنم  يکردم خونسرد یسع

بود دهیرس لیمیداشتم اما امروز نود و پنج ا لیمیا

....باهات حرف خوادیدلم م یلیخ:  پدر

....یباشگاه بارب يهم برا گریدو نفر د:  کارول

....راحت ریلباس ز یتوان یکجا م دوانمیم:  ایمار
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؟....باهم  یخوب ، چه مدت:  شارون

....نرود ادتیم جس ياریهوش ناریسم:  ونایف

****

به قلبم وارد شد يانداختم و ناگهان احساس کردم خنجر یها نگاه لیمیطومار ا به

"هم از طرف جک بود لیمیسه تا ا"

کردم ؟ یچه کارم ستیبا یم

؟ خواندمیآنها را م ستیبا یم

بدهد ؟ یحیاو حق داشت حداقل توض ایآ. ماوس رفت  يبا ترس و لرز رو دستم

 زیچ یول کهیمن کوچ يبرا. پلوور آوردم  هیبرات .... اوه ، اما  ". در دستش بود  يا سهیک. آمد  زمیسر م آرتمس

انداخت و  نیبه کارول یسپس آرتمس نگاه "..... چهاره  زیسا. اندازه ت باشه  دیو شا ادیدونم خوشت م یم.  هیقشنگ

.دندیهر دو هرهر خند

يف دارلط یلیتو خ. متشکرم : گفتم  مختصر

"؟ خوادیقهوه م یکس ارمیخودم قهوه ب يبرم برا خوامیم ". خود بلند شد  ياز جا فرگس

"زیبر ستولیبر زیهارو يقهوه من خامه  يتو "کرد  یمزه پران کین

ها ها ها ، چه با نمک: گفتم  یلب ریز

هیحساب ي کهیت هی؟  يدیرو د تیریبخش مد دیجد یمنش... بگم  خواستمیاما م یراست: ادامه داد  کین

 یخیس خیس يمدل مو: و اضافه کرد . آوردم  یشدم سر در نم رهیبه او خ يمن هم لحظه ا. به من زد  یچشمک سپس

....و

"نزن يادیزر ز. دهنت رو ببند ! خفه شو "
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را  شیاه لیمینداشت ا اقتیاو ل. جک را پاك کردم  يها لیمیتک تک ا يفور.  دیلرز یدستم م تیشدت عصبان از

وجه چیبه ه. بخوانم 

 نهییداغم را به آ یشانیپس از رفتن به توالت در را محکم پشت سرم بستم و پ. رفتم  رونیشدم و از اتاق ب بلند

چسباندم

 بتیاو خبر داشت من دچار چه مص.  زدیم رونیآتشفشان از وجودم ب يو انزجار از جک هارپر مثل گدازه  تنفر

سرم آورده است ؟ ییدانست چه بال یش مشده ام ؟ خبر مرگ یمیعظ

اما ؟ ؟. ناگهان جا خوردم . افکارم را به هم زد  يرشته  ییصدا

 دمیاو را د نهیدستش بود از ا يهم تو ششیآرا فیک. بود  ستادهیسر و صدا به توالت آمده و حاال پشت سرم ا یب یکت

ادیخوشت نم یاز قالب باف. طور  نیخوب که ا: گفت  بیو غر بیعج ییاو با صدا. اش مثل بخت النصر بود  افهیق. 

نکنه با . سراپا خشم و غضب بود  یطور مستوجب عقوبت بودم ؟ کت نیاز من سر زده بود که ا یچه گناه.  ای، خدا اوه

....تنم را سوراخ سوارخ کنه یقالب باف لیهمون م

...."من هرگز...  گمیم یچ نیبب. کنم  یخواهش م یکت"

میدون یرو م قتیهر دو حق.  یکن یمال خوادماستیاما نم. ش را بلند کرد دست او

....یقالب باف... که من از  نهیمنظورم ا. شده  شیبه غلط حال. کنه  یاون اشتباه م: گفتم  يفور

و به  رفتم خونه يبعد از کار فور. دمغ شدم  یلیخ روزی؟ د هیچ یدون یم: گفت  يحرفم را قطع کرد و با لبخند یکت

به من گفت ؟ یچ یدون یم. مادرم زنگ زدم 

؟ یترس و لرز گفتم ؟ چ با

ادیخوشش نم یاونم از قالب باف:  گفت

؟؟؟ یچ
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یمیقد یاز هم باز شد و درست شد همان کت یکت ي افهیق

حاال . ن کرد یاونا هم سالها مثل تو تظاهر م يهمه . طور  نیهم هم شامیقوم و خو. مادربزرگم هم دوست نداره "

درست  یمبلمان مادربزرگ روکش قالب باف يپارسال برا سمسی؟ کر هیچ یدون یم. لحنش آشفته شد ! متوجه شدم 

بوده که  يچه جوردزد نیآخه ا. مبلها رو برده  یکرده بودم و بعدش اون به من گفت دزد اومده و روکش قالب باف

فقط روکش مبلها رو برده بود ؟

بگم یدونم چ یواقعا نم یکت

"ومدیهم خوشش نم یکردم که کس یدرست م یمزخرف يایمدت من هدا نی؟ تمام ا ينزد یاما چرا به من حرف"

....دار حهیاحساساتت جر خواستمینم. متاسفم  یلیخ.  ی، کت اوه

کنم یو حماقت م یاما حاال احساس پوچ.  یبه من لطف کن یخواست یکه تو م دونمیم

احساس رو دارم نیمنم هم. درسته بله ، : گفتم  نانهیغمگ

 یدهانش را باز کرد ول. ما زل زد  يتعجب زده به هر دو. آمد تو  يرا بخش حسابدار يدر توالت باز شد و وند ناگهان

زد بشیاز توالت ها غ یکیسپس در . آن را بست  يفور

حالت خوبه ؟ نمیبگو بب. خوب : آهسته گفت  ییبا صدا یکت

؟..... هیچ یدون یم... آره : لب گفتم  ریز

شده بودم میتوالت قا يروبرو شدن با همکارانم تو يآن قدر حالم خوب بود که به جا. خوب بودم  آره

؟ يبا جک حرف زد: گفت  یبا دو دل او

احتماال خودش هم اونا رو سفارش نداده و سون به جاش . نداره  یفرستاد که مثال بگه اشکال یگل نکبت یبرام مشت.  نه

کار رو کرده نیا

آمد رونیاز توالت ب يبه گوشم خورد و وند فونیس يصدا
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"زدمیکه راجع بهش حرف م ملهیهمون ر.  نیبب نویا ". به دستم داد  یملیر يفور یکت

"؟ دهیمژه ها رو پر پشت نشون م.  نمیبگو بب.  یمتشکرم کت"

 يسپس از رو. را شست و خشک کرد  شیو دست هاا. کنم  یمن به حرفاتون گوش نم. نداره  یاشکال: گفت  يوند

به من کرد ینگاه يکنجکاو

"؟ يریم رونیتو با جک هارپر ب نمیاما بگو بب"

هرگز  گهیاگه د يراستش رو بخوا. کرد  فیاون منو خوار و خف. اون از من سو ء استفاده کرد . نه : اختصار گفتم  به

شمیخوشحالتر م یلیخ نمشینب

 يدیبه بخش تول خوادیمن دلم م یبهش بگ یتون یم ياگه باهاش حرف زد یراست. اوه درسته : گفت شادمانه  يوند

برم

؟ یچ

 يدیبخش تول يدارم و برا يادیز یارتباط يسر صحبت رو باز کن و بهش بگو من مهارتها يعاد یلیخ یتونست اگه

مناسبم اریبس

چه  نیرو بب يوند.  نمینحسش رو بب ي افهیو ق ختیر خواستی؟ دلم نم زهای؟ چه چ کردمیجک سر صحبت باز م با

گفت یم

ادیمن بر ب يکه از عهده  ستین يکار نیا... من فقط .  ستمیمطمئن ن: گفتم  باالخره

.دلخور شد يوند

که  یاومد بهش خاطر نشان کن شیمن فقط ازت خواستم اگه صحبت پ.  یخود خواه یلیبه نظرم تو خ. خوب  اریبس"

..."داره یکار چقدر سخت نیمگه ا. کار کنم  يدیدارم برم تو بخش تولمن دوست 

دست از سرش بردار. اما رو عذاب نده  يوند: گفت  یکت
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ماهاس يچون به نظرم االن مقام و مرتبه تو باالتر از همه . فقط تقاضا بود  نیا: گفت  يوند

...که ستین ينجورینه ا: زدم  ادیفر

ر رفته بودشده و د میج يوند یول

همه از من متنفرن!  هیعال یلیخ.  هیعال: در گلو گفتم  یبغض با

. از آب در آمده بود  یهر آنچه باورش کرده بودم عوض. و رو شده بود  ریز زیکه چطور همه چ شدیباورم نم هنوز

 ی همه به چشم آدماما حاال. فرد هستم  نیکردم شادتر یم الیخ. و نقص تو زرد از آب در آمده بود  بیع یب يمرد

کردند یاحمق و پست به من نگاه م

دوباره اشک در چشمانم جمع شد.  ای، خدا اوه

کرم دور چشم نمیا.  ریدستمال رو بگ نیا ایاما حالت خوبه ؟ ب ". کرد  ینگاهم م یبا ناراحت یکت

"متشکرم "آب دهانم رو قورت دادم  یسخت به

آرام شوم یبکشم تا کم قیکردم چند نفس عم یسعو  دمیاز کرم را دور چشمانم مال یکم

تو بودم انقدر  ياگه من جا. راستش من از اومدنت به سر کار مات و مبهوتم .  یهست یتو واقعا آدم شجاع: گفت  یکت

...که دمیکش یخجالت م

.را برگرداندم میرو

"باالتره ؟ نیاز ا یکدوم شرمندگ. پخش شد  ونیزیمن از تلو یخصوص يتمام رازها روزید یکت"

"ننیتو رو بب خوانیم. اما پدر و مادرت اومدن . .  یینجایاوه ا ".  دمیرا شن نیکارول يپشت سر صدا از

شد ی، باورم نم شدینه ، باورم نم نه

با  دیبه تن داشت و مادرم هم کت سف یخوشدوخت يپدرم کت و شلوار خاکستر. بودند  ستادهیا زمیو مادرم کنار م پدر

 یآنها دسته گل. آمده اند گرید يا ارهیاز س ییبه آنها زل زده بودند که گو يکارمندان طور يهمه .  يامن سورمه اد
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خودشان قرار داده بودند نیهم ب

مامان ، سالم بابا سالم

کردند ؟ یچه کار م آنجا

میبهت بزن يسر میاما فکر کرد: بشاش باشد گفت  کردیم یکه سع یبا لحن پدرم

بود يکامال عاد یانگار اتفاق. دادم  یا تکانر سرم

.گذاشت زیم يدسته گل را رو اطیو با احت.  زتیم يرو يدسته گل برا هی. میبرات آورد یناقابل ي هیهد: گفت  مادرم

"يوتریچه کامپ... به به  1 کهیچه ش نیاما رو بب زیم انیبرا"

يه امعرک زیچه م! محشره : به پشتم زد و گفت  یدست پدرم

"دوستات هستن ؟ نایاما ا "اتاق لبخند زد  يبه برو بچه ها مادرم

 یکار م یشرکت بزرگ نیکه در چن یبه خودت ببال دیاما چقدر با. حرف تو بود  روزید نیاتفاقا هم: ادامه داد  مادرم

؟ انیدرسته برا! خورن  یتو غبطه م تیهستن که به موقع يادیز يمطمئنم دخترا.  یکن

اما چقدر کار تو خوب بوده! البته : فت گ پدرم

دستان مادرم . زد  ياو به من لبخند.  میبا پدرم چشم در چشم شد.  شدیخورده بودم که دهانم باز نم کهی يبقدر

دیلرز یهنگام ور رفتن با گلها م

هر دو نفر. آنها مضطرب بودند  يهر دو!  دمیفهم

او ابروانش را باال . شد  دایپل هم پ ياز سر خودم باز کنم سر و کله کردم هر طور شده آنها را  یم یسع کهیحال در

"يدار یمالقات نکهیاما مثل ا ". برد 

....یبله ، پل ، پدر و مادرم رو معرف اوه

کرد یمیمودبانه تعظ پل
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"خوشوقتم دنتونیاز د"

..میمزاحمتون بش میخواهینم: گفت  مادرم

 رییدر حال تغ میاختصاص داده ا یخونوادگ دارید يکه ما برا یمتاسفانه اتاق.  ستین یاصال مزاحمت: گفت  پل

ونهیدکوراس

اوه خدا جون: است گفت  يکه مطمئن نبود حرف پل جد مادرم

ناهار قبل از وقت ؟ يمثال برا...  رونیب يپدر و مادرت رو ببر یدوست داشته باش دیاما شا نیبنابرا

ه ده بودربع ب کی. ساعتم نگاه کردم  به

پل ازت مشتکرم: گفتم  سپاسگزارانه

!جالب چه

****

.  میدر فکر بودم که به آنها چه بگو. زدم  یقدم م ابانیبودم با پدر و مادرم در خ یسر کار م ستیبا یصبح که م وسط

به عقب برگشته  انگار زمان پانزده سال. آوردم  یرا که با پدر و مادرم بودم فقط ما سه نفر به خاطر نم يبار نیآخر

بود

"نجایا میبر میتون یم " میدیرس ییایتالیا یشاپ یکاف به

.و در را باز کرد!  هیخوب دهیعق: مهربانانه گفت  پدرم

"میدید ونیزیدوستت جک هارپر رو از تلو يبرنامه  روزید یراست"

"ستیاون دوستم ن "دادم  جواب

به هم انداختند یاجمال يو مادرم نظر او

سکوت برقرار شد. آورد  مانیفهرست غذا را برا شخدمتیو پ مینشست يزیم تپش
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دچار اضطراب شده بودم ایخدا اوه

مودبانه باشد و حرفم را  ریغ یکم دیاحساس کردم شا ی؟ ول نیاومد نجایچرا شما ا:  میبگو خواستمیم... شماها  پس

"شما رو به لندن کشوند ؟ يزیچه چ "دادم  رییتغ

 هیخوب من .  میبه تو بزن يسر میخواستیم: به فهرست غذا انداخت و گفت  یمطالعه اش نگاه نکیپشت ع از مادرم

..وهی؟ آب م هیچ نیا....  يفنجون چا

"دارن ؟ يزیچ نیهمچ خوامیساده م يقهوه  هیمن  "به فهرست غذا انداخت  ینگاه میبا اخم ن پدرم

فقط بگو آبش جوش باشه. قهوه اسپرسو  ایبخور  ونیاگرم نداشته باشن تو کاپوچ: گفت  مادرم

گرم حرف بزنند یدنیو راجع به نوش نندیکنند فقط آنجا بنش یتا لندن رانندگ لومتریک صدیآنها س شدینم باورم

؟ انیدرسته برا.  میبرات آورد یناقابل زیچ.  رفتیم ادمیاوه اما داشت : گفت  يعاد یلیخ مادرم

؟ هیچ.... اوه . شده بودم  ریغافلگ من

"نهیماش هی ": گفت  مادرم

شوهرم هم قهوه .  خوامینومیسالم من کاپوچ ". آمده بود نگاه کرد  زیکه سر م یسرش را باال کرد و به پشخدمت مادرم

...."یاما تو چ. ساده البته اگه امکان داره  ي

؟ نیماش: گفتم  ناباوارنه

"؟ نیخوایشمام قهوه م ". مردد به من کرد  ی؟ سپس نگاه نیماش. منعکس شد  ییایتالیا شخدمتیپ يصدا

"لطفا.  خوامیم نویکاپوچ... منم "

کیو چند جور ک: اضافه کرد  مادرم

؟ يدیخر نی؟ برام ماش هیآخه منظورت چ...مامان . سرم گذاشتم  يدستم را رو. دور شد  شخدمتیپ یوقت

در لندن  نیتک و تنها بدون ماش ستیآخه درست ن. حق با پدر بزرگه .  یداشته باش نیماش دیآخه تو با.  هیناقابل زیچ
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...ور و نیا

تازه هنوز به شما بدهکارم... ندارم  نیمن که پول ماش....  اما

پول رو فراموش کن: گفت  پدرم

.و واج شده بودم هاج

....من هنوز....  شهیکه نم يجور نی؟ اما ا یچ

اصال و ابدا.  یستین ونیتو اصال به ما مد... اما تو . هت گفتم پول رو فراموش کن ب: گفت . ناراحت شد  پدرم

بار بود که آنها را  نیاول يبود انگار بعد از سالها برا بیواقعا عج. کردم  یتند تند نگاهشان م. قابل هضم نبود  میبرا

دمید یم

خوش . ؟ فقط ما سه نفر  یکن يرو با ما سپر التیتعط گهیسال د يدوست دار نمیبب خواستمیم: مادرم گفت  باالخره

....یخاص ياگه برنامه  ستیدر کار ن يالبته اجبار. گذره  یم

...هم دوست دارم اما پس یلیخ! نه : گفتم  يفور

اورمیرا بر زبان ب يتوانستم اسم کر ینم

 يکر یراست "صحبت را عوض کرد ناگهان مادرم موضوع. نگاه کردند  گریکدیپدر و مادرم به . برقرار شد  سکوت

 یآخه پنج سال. پدرش به هنگ کنگ بره  دنید يگرفته برا می؟ اون تصم هیچ یدون یم. بهت سالم رسوند  یلیهم خ

اونا با هم باشن...  دهیو وقتش رس دهیکه اونو ند شهیم

"هیخوب دهیدرسته ، عق ". و منگ شده بودم  جیگ یحساب من

مثل سابق  زیچ چیه. خورده بودند  يمغز يخانواده ام هم ضربه  يانگار اعضا.کرده بود  رییتغ زیهمه چ.  شدینم باورم

نبود

او حرفش را قطع کرد و نوك دماغش را خاراند.... به تو توجه  ادیما ز دیشا...  میکن یاما ما احساس م: گفت  پدرم
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قهوه کیک.  مویطعم ل کیک.  یشکالت کیک.  ونیکاپوچ... ساده  يقهوه . گذاشت  میجلو نویکاپوچ یفنجان پشخدمت

...

"ممنون یلیخ. متشکرم  ". حرف او را قطع کرد  مادرم

"میکن یما به تو افتخار م..  میبهت بگ میخواستیم... اما "رفت و مادرم رو به من کرد  شخدمتیپ

خودم را کنترل کنم یبه سخت. زار بزنم  خواستیدلم م ایخدا

"آهان"

من جرات .  دیکش قیعم یحرفش را قطع کرد و نفس... هر دو ....من و مادرت ... بگم  خواستمیم... اما : ت گف پدرم

دو مرتبه حرفش  "...  خواستمیم.... مطمئنم که ... بگم  خواستمیاما من م "دوباره شروع کرد .  میبگو يزینداشتم چ

 ..."من...  نکهیا قتیاستش حقر ".  داش را با دستمال پاك کر یشانیرا قطع کرد و عرق پ

...بار هم در عمرت شده هی يبرا.  يجون بکن به دخترت بگو که دوستش دار انیبرا: سر او داد زد  مادرم

!ایاوه خدا. دوستت دارم ... من ... من : گرفته گفت  ییبا صدا پدرم

"دارم مامان تو رو هم دوست. بابا منم تو رو دوست دارم  " دادیامانم نم بغض

دونستم اومدن ما اشتباه نبود یم: اشک چشمانش را پاك کرد و گفت  مادرم

 تیابد ي رهیما در دا ي؟ همه  هیچ نیدون یم: پر از احساس گفتم  یپدر و مادرم را در دست گرفتم و با لحن دست

میمقدس هست يمانند حلفه ها یزندگ

؟؟؟؟ یچ. و مادرم هاج و واج نگاهم کردند  پدر

"ستی، مهم ن یچیه "آوردم  رونیآنان ب يرا از دستها مدست

و سرم را باال کردم دمیقهوه نوش يا جرعه

"بود ستادهیشاپ ا یجک دم در کاف"
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و دوم ستیب فصل

.دستش را دراز کرد،دستگیره را چرخاند و ناگهان وارد شد.او را بیرون در دیدم،نفسم بند امد وقتی

او .او مردي بود که به خیال خودم عاشقش بودم.می امد،احساس کردم از هم فرو می پاشم که به سمت میز ما همینطور

با دیدن او درد و رنج و خفت و خواري مانند شعله هاي اتش از وجودم .مردي بود که از من سوء استفاده کرده بود

.زبانه کشید

:به پدر و مادرم گفتم.می دادم می بایست خودم را قوي نشان.بایستی ان احساسات را مهار می کردم اما

."به اش اعتنا نکنین"

:گفت پدرم

"به کی اعتنا نکنیم؟"

.روي صندلی چرخی زد سپس

!"اوه"

:گفت جک

."اما،می خوام باهات حرف بزنم"

."من با تو حرفی ندارم"

.نظري اجمالی به پدر و مادرم انداخت او

..."یه لحظهاگه اشکالی نداره .معذرت میخوام مزاحمتون شدم"

:عصبانیت گفتم با

."می بینی که در حال نوشیدن یه فنجون قهوه عالی با پدر و مادرم هستم.من هیچ جا نمیام"
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.پشت میز کناري نشست او

."بذار ازت عذرخواهی کنم.خواهش می کنم،بذار برات توضیح بدم"

."الزم به توضیح شما نیست"

.خشم و غضب به پدر و مادرم نگاه کردم با

."حرف خودتون رو ادامه بدین.شما هم وانمود کنین اون اینجا نیست"

مادرم می خواست چیزي بگوید،ولی بمحض اینکه به او .پدر و مادرم هاج و واج به هم نگاه کردند.برقرار شد سکوت

.نگاه کردم،از این کار منصرف شد و جرعه اي قهوه نوشید

:گفتم.بودم کالفه

"که اینطور،اره؟...تیخوب مامان داشتی می گف"

:امیدوارانه گفت او

"چی؟"

:باالخره گفتم.جک در چند متري من نشسته بود.مستاصل شده بودم.کار نمی کرد ذهنم

."راستی،برام از بازي گلف بگو"

:نظري اجمالی به جک انداخت و گفت مادرم

"خوبه،متشکرم...ا".

:لب گفتم زیر

"وره؟و بابا،بازي گلف تو چط...نیگاش نکن"

:گفت پدرم

..."اونم خوبه"
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:پرسید جک

"کجا بازي می کنین؟"

:روي صندلی چرخیدم و فریاد زدم غضبناك

."خودتو وارد بحث نکن"

.برقرار شد سکوتی

:با لحنی تصنعی گفت مادرم

..."به نمایشگاه... قراره .دیر شد! اي واي،خدا جون"

چه؟

."اما از دیدنت خوشحال شدیم"

:گفتم هراسان

."نه،نمی شه برین"

مادرم هم از جاي خود بلند شد و کتش را .پدرم کیف پولش را باز کرد و اسکناسی بیست پوندي روي میز گذاشت ولی

.پوشید

:خم شد،مرا بوسید و در گوشی گفت او

."به حرفاش گوش کن"

:دستم را فشرد و گفت پدرم

."اما،خداحافظ"

.شان زددر عرض سی ثانیه هر دو نفرشان غیب و

:بمحض اینکه در بسته شد،جک گفت.نمی شد چنین رفتاري با من بکنند باورم
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."خوب"

.برق جایم را عوض کردم تا چشمم به او نخورد مثل

."اما،خواهش می کنم"

.این دفعه با قاطعیت بیشتر تا باالخره رو به دیوار نشستم.هم صندلی ام را عوض کردم باز

.وضعیت دستم به کاپوچینوم نمی رسید این بود که در این بدبختی

.را برگرداندم و جک را دیدم که صندلی اش را کنارم گذاشته و فنجان قهواه ام را هم در دست گرفته بود سرم

:جایم بلند شدم و با عصبانیت گفتم از

."والسالم.حرفی براي گفتن نداریم.دست از سرم بردار"

.لحظه اي بعد،دستی را روي شانه ام حس کردم.یرون و وارد خیابان شلوغ شدمرا برداشتم و از کافی شاپ امدم ب کیفم

"الاقل بذار برات توضیح بدم که چی شد؟"

.چرخیدم

"چی رو توضیح بدي؟که چطور ازم سوء استفاده کردي ؟ که چطور به من نارو زدي؟"

"میه؟خیال می کنی مساله ي مه...ولی.باشه،اما، قبول دارم تو رو شرمنده کردم"

چنان فریادي کشیدم و به زنی که چرخ دستی خرید دستش بود تنه زدم که نزدیک بود،روي زمین سرنگون  ناباورانه

.شود

باعث شدي عاشقت .منو از عشق خودت سیراب کردي.مساله ي مهمیه؟تو حالیته چی می گی؟وارد زندگیم شدي"

..و من تک تک حرفات رو باور کردم...به تو اهمیت بدم.بشم ".

.به شدت می لرزید صدایم

" تو از من عین موش ازمایشگاهی .اما در نهایت تو انگیزه داشتی،هدف داشتی...جک، من حرفات رو باور کردم...
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..."تمام مدت تو.استفاده کردي

.وحشت زده بود جک

!"تو اشتباه می کنی!نه،نه،صبر کن،این حرفا چیه که میزنی"

.را گرفت بازویم

."من نقشه نداشتم که از تو سوء استفاده بکنم.نی اصال درست نیستحرفایی که میز"

چه جراتی این حرف را می زد؟ با

.کردم بازویم را از دست او بیرون بکشم سعی

نمی تونی انکارکنی .منکر نشو که تو راجع به من حرف نمی زدي.مطمئنم نقشه داشتی.البته که نقشه داشتی!ولم کن"

!"تک تک حرفات.مام حرفا راجع به من بودت.که منظورت به من نبود

.سرش را محکم گرفت جک

من منکر این قضیه نمی شم که تو در ذهنم بودي،ولی معنیش این نیست .گوش کن ببین چی می گم.باشه ، باشه"

..."که

.سرش را باال اورد او

."تمام مدت به فکر توام.تمام مدت تو در ذهن منی"

اما هیچ کدام از انجا جم .سریع به ان طرف چهارراه می رفتم و جک هم دنبالم می امدمی بایست .عابر سبز شد چراغ

.انگار که جسمم می خواست حرفهاي او را بشنود.می خواستم رد شوم،اما بدنم حس نداشت.نخوردیم

.چشمان سیاهش را به من دوخت جک

کار می کردیم؟می دونی چه جوري تصمیم می اما،وقتی من و پیت شرکت پنتر رو راه انداختیم، می دونی چه جوري "

"گرفتیم؟
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.سر بی اعتنایی شانه اي باال انداختم،که یعنی اگه دوست داري به من بگو از

اینو بخریم؟اینو دوست داریم؟دنبال این بریم؟تمام مدت از این سوالها از هم می .ازروي غریزه و شم درون"

."کردیم

:مکثی کرد او

به فکر تولید اجناس زنانه افتادم و تمام فکر و ذکرم شده که اما از چنین چیزي خوشش میاد؟اما چند هفته ایه که من "

"اما چنین چیزي رو می خره؟...چنین چیزي رو می پوشه؟اما چنین چیزي می نوشه؟

.براي لحظه اي چشمانش را باز و بسته کرد جک

فکر تو باعث شده در .سر کار همش تو فکر توام.ل نیستمبله،تمام مدت تو توي ذهنم هستی،یه لحظه از فکرت غاف"

..."ما با هم...منظور من این نبود.زندگی و کار و بارم اختالل ایجاد بشه

.نفس عمیقی کشید و دستهایش را توي جیبش کرد جک

تاد،مجذوبت از همون لحظه اي که توي هواپیما چشمم به تو اف.ازت سوء استفاده نکردم.اما،من به ات دروغ نگفتم"

نامه به ارنست ...طرز فال خوندنت...تک تک کارهات منو جذب کرد...لحظه اي که تو سرت رو باال کردي و...شدم

."خالصه همه چیزت.برنامه ورزشیت...لیوپولد

.به م خیره شد و براي لحظه اي احساس تردید کردم او

:با صدایی لرزان گفتم باالخره

!"تو منو خوار و خفیف کردي.نو خجالت زده کرديحرفایی که زدي دست،اما تو م"

.پاشنه پا چرخیدم تا به ان طرف خیابان بروم روي

.هم به دنبالم راه افتاد جک

اما، من هم به اندازه ي .حرفم رو باور کن.اصال قصد نداشتم راجع به تو چیزي بگم.قصد نداشتم انقدر حرف بزنم"
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به من قول دادن این کار رو .شد ازشون خواستم اون قسمت رو حذف کننلحظه اي که برنامه تموم .خودم پشیمونم

..."من.بکنن

.سرش را تکان داد او

..."احساساتی بسیار قوي...نمی دونم چی شد،انگار کسی به من سیخونک می زد"

.هم خشم بر من غلبه کرد باز

."؟جک، تو پته منو رو اب ریختی...؟سیخونک...احساسات قوي"

."یلی متاسفممی دونم،خ"

..."روتختی باربی...زندگی خصوصیم...تو به تمام مردم دنیا راجع به لباس زیرم"

."متاسفم... اما"

:صدایی لرزان گفتم با

..."و حاال می گی اشتباه کردي...تو راجع به وزنم گفتی"

..."واقعا.اما، منو ببخش،متاسفم"

.را به سمت او برگرداندم رویم

!"تو زندگی منو تباه کردي.تاسف کافی نیست"

.عجیب و غریب به من کرد نگاهی

"زندگیت رو تباه کردم؟زندگیت تباه شده؟مایه ي ابروریزیه اگه مردم حقایقی رو راجع به تو بدونن؟"

.اي به تته پته افتادم لحظه

تمام .تنهمه سر به سرم گذاش.همه به من خندیدن.تو نمی دونی برام چه جهنمی بود...من...من...اخه"

."ارتمس منو دست انداخته بود.کارمندها
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.از شدت عصبانیت دستش را تکان داد جک

."فوري از کار بر کنارش می کنم"

.زدم زیر خنده و فوري ارام شدم.غافلگیر شده بودم حسابی

."و نیک هم سربه سرم گذاشت"

."اونم از کار برکنار می کنم"

.براي لحظه اي به فکر فرو رفت جک

."ال می دونی چیه؟هرکی تو رو اذیت کرده،از کار برکنارش می کنماص"

.خنده را سر دادم قهقهه

."با این حساب دیگه کسی توي شرکت نمی مونه"

."درس عبرتی شد که م چقدر بی مالحظه بودم.درس عبرتی براي من شد!به جهنم"

.زیر نور افتاب براي لحظه اي به یکدیگر نگاه کردیم در

.مکن صورتی،دسته اي گل که دور ان را کاغذ الومینیوم پیچیده بود،جلوي رویم گرفتبا گر زنی

"دوست داري گل خوش شانس خاربن بخري؟"

.عصبانیت سرم را به نشانه نفی تکان دادم با

:زن دور شد،جک گفت وقتی

"؟...یا ابمیوه...یه نوشابه...می شه ناهار رو با هم...اما،می خوام جبران کنم"

.دوگانگی به من دست داده بود اساحس

."نمی دونم"

.دماغم را خاراندم نوك
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."تا قبل از این مصاحبه لعنتی تلویزیون،اوضاع بر وفق مرادم بود"

"اینطور بود؟اره؟"

."مگه نبود؟گمان می کنم که بود"

ناگهان .تی روشن می شدخیلی چیزها بود که بایس.خیلی چیزها بود که دلم می خواست به او بگویم.مغشوش بود ذهنم

:پرسیدم

"در اسکاتلند چی کار می کردي؟همون دفعه اولی که همدیگه رو دیدیم؟...جک"

.او در هم رفت و رویش را برگرداند قیافه

"متاسفم نمی تونم در این باره چیزي به ات بگم...اما"

"چرا؟"

."پیچیده اس...اخه"

.لحظه اي فکر کردم براي

مجبور شدي قرار مالقاتمون رو کوتاه ...اون شب کذایی با سون کجا رفتی؟.پس برام تعریف کن.اشکالی نداره.باشه"

."کنی

..."اما"

"تلفن هات بابت چی بود؟.یا شبی که کلی بهت تلفن شد"

.زحمت جواب دادن به خودش نداد اصال

.را عقب زدم و سعی کردم بر اعصابم مسلط شوم موهایم

"حاال متوجه شدي در مدتی که ما با هم بودیم تو راجع به خودت چیزي نگفتی؟تا .که این طور،باشه،جک"

:گفت جک
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"اشکالی داره؟.راستش من ادم گوشه گیري هستم...من...اخه"

من همه چی رو راجع به خودم برات گفتم،راجع به افکارم،نگرانیهام،ولی تو هیچی به من .اشکال داره.از نظر من بله"

."نگفتی

.امد قدمی جلو او

."حقیقت نداره"

."منظورم اینه که تو حتی به من نگفتی در تلویزیون برنامه داري.عمال هیچی"

"اما،چقدر مته به خشخاش میذاري؟.اي بابا،چی رو برات بگم؟این یه مصاحبه ي نکبتی بود"

:گفتم مصرانه

."تمام رازهام رو برات گفتم،اما تو حتی یه راز هم به من نگفتی"

.شیداهی ک جک

..."با کمال احترام باید بهت بگم این یکی کمی فرق"

.یکه خوردم حسابی

"چرا یه کمی فرف می کنه؟...چی؟چرا"

..."مهمه...پیچیده س...چیزهایی در زندگی من وجود داره که بیش از حد حساسه.تو باید درك کنی"

هاي من از مال تو کم اهمیت تره؟خیال می و من از اینجور چیزها ندارم،حضرت واال،درسته؟خوب،خیال می کنی راز"

کنی من از بابت بلبل زبونیهات در تلویزیون کم اذیت شدم؟می دونی چیه؟همه ش به این دلیله که تو بلند مرتبه اي و 

..."من ادمی خوار و زبونم.اره،درسته؟من دختر سطح پایینی هستم...من پست و حقیر

.او چشمانش را بست و خیال کردم تا مدتی حرف نخواهد زد.دمدرست به هدف زده بو.او در هم رفت قیافه

:گفت
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سعی .بمحض اینکه این حرفا از دهنم بیرون پرید،پشیمون شدم.از گفتن حرفام قصد و منظوري نداشتم"

..."اما،به خدا قسم،هیچ منظوري نداشتم...چیزي متفاوت ازش بسازم...کردم

:قیافه اي جدي گفتم با

"در اسکاتلند چی کار می کردي؟.سوال می کنم یه بار دیگه ازت"

.بمحض اینکه چشم در چشم شدیم ،فهمیدم او اهل حرف زدن نیست.برقرار شد سکوت

.کردم خودم را کنترل کنم سعی

من حکم دختري سرگرم کننده رو دارم که توي .من در مقام و مرتبه ي تو نیستم.باشه،بسیار خوب،معلومه دیگه"

."م کرده و مقداري ایده هاي کاري هم به ات دادههواپیما سرت رو گر

..."اما"

تو چرا نمیري با .بر اساس اعتماده.رابطه ي واقعی بر اساس تساویه.جک،بدون که ارتباط واقعی باید دو طرفه باشه"

و از قرار معلوم ت.کسی که هم شان خودت باشه معاشرت کنی؟با کسی که بتونی رازهات رو باهاش در میون بذاري

."نمی تونی رازت رو با من در میون بذاري

.از اینکه او بتواند حرف دیگري بزند،فوري صورتم را برگرداندم و با چشمانی پر از اشک از او دور شدم قبل

پشت میز نشسته بودم،غصه دار و .با ان حالی که داشتم،چطور می توانستم تا بعدازظهر جان سالم به در ببرم خدایا

ارتمس از من خواست یک ترازوي حمام جنس خوب به او .رتمس هم مرتب مزه پرانی می کردندنیک و ا.گرفته

.می کرد شارهنیک هم در هر جمله اي که می گفت،به نوشته هاي دیکنز ا.معرفی کنم

" ."تنگ نظر یعنی مال دوست،خسیس و تنگ چشم.اوه معذرت می خوام ،اما.اون خیلی تنگ نظره...

: کنم،گفتمانکه سرم را باال بی

."تو باید شو مخصوص خودت رو راه بندازي.نیک،از قرار معلوم تو خیلی بامزه و مضحکی"
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ضمن،کارولین که ظاهرا دلش براي من سوخته بود،سر میزم امد و راجع به پدر و مادرم سر صحبت را باز  در

.راستش،اصال حال و حوصله ي او را هم نداشتم.کرد

در اپارتمان را که باز کردم،جمیما و لیزي سرگرم صحبت راجع .سردرد شدیدي شده بودم که به خانه رفتم،دچار عصر

.به حق و حقوق حیوانات بودند

.جمیما در حال نطق بود.اتاق نشیمن شدم وارد

..."پالتویی که از پوست مینک درست میشه"

.چشمش به من افتاد،حرفش را قطع کرد تا

"اوه،اما،حالت خوبه؟"

.ي مبل انداختم و شال لیزي را که مادرش براي کریسمس به او داده بود،به دور شانه ام پیچیدمرا رو خودم

."بگو مگوي شدیدي با جک داشتم.نه،خوب نیستم"

"با جک؟"

"تو اونو دیدي؟"

..."و حدس می زنم می خواست عذرخواهی...اون اومد به"

.و جمیما نگاههایی رد و بدل کردند لیزي

:که زانوانش را در بغل گرفته بود گفتدر حالی  لیزي

"بگو ببینم،چی گفت؟چی شد؟"

گفت هر کسی توي .گفت تمام فکر و ذکرش متوجه منه.منظورش این نبوده که از من سوء استفاده کنه...اون گفت"

."شرکت منو دست انداخته،از کار برکنار می شه

:گفت لیزي
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."چقدر شاعرانه.راستی؟خدایا "

.و قیافه عذرخواهانه اي به خود گرفت سرفه اي کرد او

."اوه،معذرت می خوام"

اون گفت بابت اتفاقی که افتاده متاسفه و از حرفهایی که در تلویزیون زده منظوري نداشته و اینکه رابطه "

..."اون خیلی چیزها گفت اما بعدش...عاشقانه

.خشم و غضب کردم احساس

" ."گفت که رازهاش از رازهاي من مهمتره...

.از نهاد لیزي و جمیما برامد اه

:گفت لیزي

."نه بابا"

:گفت جمیما

"چه رازهاییه؟.بی شرف!اي حرومزاده"

."بقیه چیزهایی که هرگز به من نگفته بود... ازش راجع به اسکاتلند و در رفتنش موقع قرار مالقات سوال کردم و "

:گفت لیزي

"خوب چه جوابی داد؟"

."ت همه ش خیلی حساس و پیچیده ساون گف.چیز خاصی نگفت"

:هیجان زده گفت جمیما

هر .اما،خیلی جالبه! حساس و پیچیده؟اره؟جک رازي حساس و پیچیده داره؟ تو که قبال در این مورد چیزي نگفتی"

!"جوري شده از دوز و کلکش سر در بیار و اونو رو کن
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جک می رفتم و همانطور که به من لطمه زده و  به سراغ.می بایست همین کار را می کردم.راست می گفت خدایا

.ابرویم را برده بود،به او لطمه می زدم و ابرویش را می بردم

."اخه من که از راز اون با خبر نیستم"

:گفت جمیما

."اصل مطلب اینه که اون چیزي رو پنهون کرده.کاري نداره.می تونی سر در بیاري"

:متفکرانه گفت لیزي

یه جور .تلفن به اون شده که نمی خواد درباره ش حرفی بزنه.چیزهاي عجیب و غریبی در جریانهاز قرار معلوم "

..."مرموزي سر قرار مالقات جیم می شه

:با ذوق و شوق گفت جمیما

"به طور مرموزي جیم شد؟ کجا رفت؟چیزي به ات گفت؟ چیزي نشنیدي؟"

.شدت عصبانیت کمی سرخ شدم از

..."من استراق سمع...البته که نه،نمی دونم"

.بدقت مرا بانداز کرد جمیما

"،اما، چی بوده؟... یاا.تو چیزهایی شنیدي.اما،دروغ تحویلم نده"

جک و .نسیمی مالیم به صورتم می خورد.روي نیمکت نشسته بودم و کوکتل صورتی می نوشیدم.یاد ان شب افتادم به

...سون با هم در گوشی حرف می زدند

:تمسر اکراه گف از

."و چیزي اضطراري....و برنامه ي ب... فقط چیزي راجع به انتقال یه چیزي.چیز زیادي نشنیدم"

:بدگمانه گفت لیزي
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"انتقال چی؟ پول و پله؟"

."چیزایی راجع به پرواز به گالسکو گفتن...چه می دونم؟"

.از شدت اضطراب سرش را در دست گرفته بود جمیما

..."ضبط صوتی،چیزي همراهت نبود تا... ین همه مدت تو این اطالعات رو داشتی وا.اما، اصال باورم نمی شه"

:خنده گفتم با

"تو معموال با خودت ضبط صوت می بري؟.مثل اینکه قرار مالقات بود.معلومه که نبود"

.قیافه جمیما به شک افتادم و حرفم را قطع کردم از

."جمیما تو که یانکار رو نمی کنی"

:باال انداخت و گفتشانه اي  او

قدرت داري،باید از کل ماجرا سر .بگذریم،اصل مطلب اینه که تو اطالعات داري...ولی اگر فکر کنم که.البته نه همیشه"

به این صورت انتقام !بعد هم پته ي اونو روي اب بریزي تا به جک هارپر نشون بدي چند مرده حالجی.در بیاري

!"خودت رو گرفتی

او می .درس عبرتی براي جک می شد که هرگز یادش نمی رفت.اس وجد و شادي به من دست دادلحظه اي احس براي

.او به سزاي اعمالش می رسید.فهمید من دختري خوار و خفیف نیستم

"چه جوري این کار رو بکنم؟...خوب"

:گفت جمیما

از افراد دیگه کمک ...یدا کنیمقبل از هر چیز باید خودمون تالش کنیم تا به انواع و اقسام اطالعات دسترسی پ"

..."بگیریم

.او چشمکی به من زد سپس
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."البته با احتیاط"

:نابورانه گفت لیزي

"کاراگاه خصوصی؟داري جدي می گی؟"

."مامانم توي تمام جراید اشناهایی داره.بعد هم باید دست اونو رو کنیم"

بکنم؟واقعا می خواستم این کار را .به تاالپ و تولوپ افتاد قلبم

:اگاهانه گفت جمیما

."با نگاه کردن به اشغالهاي یک نفر می تونی کلی اطالعات کشف کنی.بهترین جا براي شروع سطل زباله س"

:ترس و لرز گفتم با

."فکر احمقانه ایه.به هیچ وجه.سطل زباله؟ من که اهلش نیستم"

.موهایش را از روي صورتش کنار زد جمیما

"ازش رو کشف کنی؟پس چه جوري می خواي ر"

:تشر گفتم با

."شاید به اینکار عالقه مند نباشم.شاید اصال دلم نخواد راز اونو کشف کنم "

.را دور خود محکم تر کردم شال

بگذار راز را پیش خودش نگه .بسیار خب.جک رازي داشت و نمی توانست در مورد ان به من اعتماد کند پس

برایم مهم نبود و به ان هم .الزم نبود که در ات و اشغالهاي او بگردم.نمی کردمبابت ان خودم را خوار و خفیف .دارد

.اهمیتی نمی دادم

:گفتم غمگنانه

."می خوام این قضیه رو فراموش کنم"
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:با تشر گفت جمیما

."اریمباالخره ما اونو گیر می! حاال فرصت بسیار خوبی براي انتقام گرفتنه.اما،خل بازي در نیار! نه نمی توانی"

او دستش را توي کیفش کرد و دفتر یادداشت و خودکار .عمرم جمیما را تا این حد پر ذوق و شوق ندیده بودم در

.مارك تیفانی اش را بیرون اورد

..."انتقال... برنامه ب...بسیار خب،چه اطالعاتی داریم؟گالسکو"

:متفکرانه گفت لیزي

"رسته؟شرکت پنتر که شعبه اي در اسکاتلند نداره د"

دقیقا با همان توجه خاصی که موقع .او هم به دقت چیزهایی را در دفترچه یادداشت می کرد.سرم را چرخاندم ناباورانه

او هم کلمات گالسکو،انتقال،برنامه بو اسکاتلند را یادداشت کرد و سعی کرد .حل کردن جدول از خودش نشان می داد

.بسازدبا کنار هم قرار دادن انها ،کلمه اي جدید 

"لیزي چی کار می کنی؟"

:سرخ شد و گفت او

."بهتره برم سري به اینترنت بزنم.وقت تلف می کردم..داشتم"

."اگه جک مایل نباشه رازش رو به من بگه،منم نمی خوام بدونم.هر دوتون.بس کنید.ببینین"

دیگر نمی خواستم راجع به ان .دمبه زندگی پر رمز و راز جک عالقه مند نبو.احساس کردم نیرویم ته کشید ناگهان

.بعد بهرختخواب بروم و اصال مردي به نام جک را فراموش کنم.دلم میخواست حمام کنم.فکر کنم

و سوم ستیب فصل

http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


سوفی کینزال -رازم را نگهدار  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٣٧

و چروك  نیطرز نگاه کردنش در آفتاب ، صورت چ. دست خودم نبود . آمد  یچشمم م يجک مرتب جلو ي افهیق

و  یدوباره همان احساس آزردگ. و چند بار در ذهنم مرور کردم  نیرا چند هیو قض دمیتخت دراز کش يرو! دارش 

به سراغم آمد اسی

...کلمه هم کی یاو حت یرا راجع به خودم به او گفته بودم ول زیهمه چ من

اش را هم  ینکبت يراز و رمزها. انجام دهد  خواهدیدلش م يتوانست هر کار یم.  ستی، مهم ن میهر حال بگذر به

دلش نگه دارد يتو

به کارش نداشتم يکار گریمن که د.  نیفقط هم. به حالش  خوش

بود ؟ یحرف چ نیمنظورش از ا میبگذر

"راجع به تو بدونن ؟ یقیاگه مردم حقا هیزیآبرور ي هیما"

دهیچیپ يحساس ، آقا يمرموز ، آقا ياقا یبلبل زبون هست خوب

...فتمگ یکاش به او م يا. گفتم  یکاش به او م يا

تموم شده یهمه چ. فکرش رو هم نکن  گهی، د نه

در مورد  گریاز حاال به بعد د. خودم را گرفته بودم  میبه آشپزخانه رفتم تصم يدم کردن چا يروز بعد که برا صبح

و السالم. کردم  یاو را از ذهنم خارج م. کردم  یجک فکر نم

بود ستادهیانه ابه تن و دفتر به دست در آشپزخ ژامهیپ يزیل يزیل

"دارم هیخوب ، اما ، من سه تا فرض اریبس"

هنوز چشمانم خواب آلود بود. ؟ سرم را باال کردم  یچ

"دارم هیراز بزرگ جک سه تا فرض يدرباره "

!فقط سه تا ؟ من هشت تا دارم. شد  دایو دفتر به دست پ دیهم با ربدوشامبر سف مایجم يو کله  سر
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"هشت تا ؟ "ه او زل زد وا رفت و ب يزیل

کنم  یخواهش م. من واقعا دردناك بود  يبرا هیقض نیا.  نیهر دو گوش کن. بشنوم  يا هینظر چیه خوادیدلم نم اصال

نیو دست از سرم بردار نیبه احساسات من احترام بذار

رو کردند گریکدیسپس به . درسکوت به من نگاه کردند  يدو چند لحظه ا هر

؟ يآورد ریهشت تا رو گ نیا يهشت تا ؟ چطور: گفت دوباره  يزیل

نمیخب تو اول شروع کن بب. و آسون ، اما مطمئنم که مال تو هم خوبه  راحت

را صاف کرد شیمعذب گلو یبا حالت يزیل

 رفته بوده اونجا و یبورس يبرا. اون در نظر داره کل شرکت پنتر رو به اسکاتلند منتقل کنه :  کیباشه ، شماره "

"یکن یپراکن عهیتو شا خواستهینم

...."هیو حقه باز يکالهبردار يکارها ریاون درگ: دو"

؟ یزن یم یحرف نی؟ چرا چن یچ: و مبهوت گفتم  مات

دنبال .  دادنیشرکت پنتر رو انجام م يزیمم نیچند حسابدار رو که آخر يرد پا: متفکرانه به خود گرفت  یحالت يزیل

اما اگه جک به طور . رو ثابت کرد  يزیکه بشه چ ستین يالبته االن در مرحله ا. بار آوردن  ییسوار رایاونا اخ. کردم 

.....مشکوك عمل کنه و در مورد انتقال

امکان نداشت. و کالهبردار بود ؟ نه ، امکان نداشت  ادیش جک

نبود یباور کردن اصال

دهیاز نظر منم بع: حرف او را قطع کرد و گفت  مایجم

؟ هیتو چ ي هیفرض نمیخب حاال بگو بب: گفت  تیبا عصبان يزیل

"کیپالست ی، جراح ییبایکار ز "هدفمند به صورتش اشاره کرد  مایجم
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ستیآدما ن پیت نیاون از ا. انجام نداده  کیپالست یجک هرگز جراح: زده گفتم  تعجب

از  یمین. از مامانم بپرس . کنن یکار رو م نیروزا همه ا نیا. خرده عقلت رو به کار بنداز  هیاما : گفت  مایجم

...پاپ... مجلس  ندگانینما

"پاپ ؟"

یشیخودت متوجه تفاوت م. کن  سهیمقا شیمیجک رو با عکس قد دیجد عکس

"ت کدومه ؟ گهید ي هیخوب هفت فرض.  ستین کیپالست یمربوط به جراح "او را قطع کردم  حرف

متوجه واکنش  نکهیا يبرا.  اسیآهان بله اون در دار و دسته ماف..  نمیبذار بب ".  را ورق زد ادداشتشیدفتر  مایجم

"رو به قتل برسونه ایباند ماف سیداره رئ الیکشته شده و حاال اون خ يراندازیپدرش در ت "کرد  یشود مکث

پدر خونده س لمیمربوط به ف نکهیا مایجم: گفت  يزیل

"گمیم گهید یکیمرده شور ، خب  ". وا رفت  مایجم

....داره که یاالتیخ يبرادر اون

"مرد باران ؟ لمیف"

"مرده شور"

و سرش را باال کرد دیرو خط کش هیچند تا فرض ياو رو"... همه  نیبعد از ا دیشا "کرد  یدوباره فهرستش را بررس او

"نهیدر ب يا گهیزن د يپا! هم دارم  گهید یکیخوب  اریبس"

بود دهی؟ هرگز به فکرم نرس گرید یزن. خوردم  کهی

بود نیمنم هم ي هیفرض نیآخر: عذرخواهانه گفت  يزیل

"چرا...  ی؟ ول...  گهید یزن نیکن یم الیشما خ ". آنان نگاه کردم  يهر دو به

ساده و احمق بودم ؟ نقدریمن ا. احساس حقارت کردم و احساس حماقت  ناگهان
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سر  گهید یاون در اسکاتلند با زن.  حهیکامال قابل توض هیفرض نیرسه ا یبه نظر م: گفت باال انداخت و  يشانه ا مایجم

دعواشون شده  دیشا. زنه  یاون زن مرتب بهش زنگ م. اون رفته بوده که با تو آشنا شده  دنیالبد به د. داره  يو سر

رهمجبور شده تو رو قال بذا اونمبوده و بعد اون زن سر زده به لندن اومده و 

 ایمحل شرکت باشه و  رییبه فکر تغ دمیشا: من گفت  یدلگرم يبرا. مات و مبهوت به من زل زده بود  يزیل

!يکالهبردار

بکنه  يهر کار. به خودش مربوطه . کنه  یچه م ستیبرام مهم ن: گفتم . سوخت  یاز شدت خشم وغضب صورتم م من

داره اریاخت

؟  دهیچیحساس و پ.  دیلرز یدستانم م. را محکم به هم زدم  خچالیر آوردم و د رونیب خچالیرا از  ریش ظرف

"کنم یهم مالقات م گهید یمن با کس "بوده که  نیدو کلمه ا نیمنظورش از ا

به من چه ؟. هم باشد  گریزن د کیبا . خوب ، به جهنم  اریبس

....يریاگه قرار باشه انتقام بگ. هم به تو مربوطه  یلیخ: گفت  مایجم

خاطر خدا ي، برا اوه

حالم خوب  یاز لحاظ روح...  خوامیمن م ستین یکار درست رمیازش انتقام بگ خوامیمن نم مایجم ". او رو کردم  به

..."بشه و

. مترادف رو برات بگم  يبله و بذار کلمه : گفت  ياز کاله بود فور یآوردن خرگوش رونیکه انگار در حال ب مایجم

خاتمه

ستنین ی، انتقام و خاتمه هم معن مایجم: گفت  يزیل

 یکن ینیعقب نش خوادیدلم نم یاما تو دوستم هست.  دنیم یمعن هیاز نظر من هر دو : و گفت  ستادیا نهیدست به س او

اون مستحق . عمالش برسه  يبه سزا دیاون با. حرومزاده تو رو آلت دست قرار بده  يوسر پا یآدم ب هی يو اجازه بد
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مجازاته

"یمورد کار کن نیدر ا يخوایکه نم یراست راست...  مایجم"

 یکار به معن نیاما ، ا. تونم خودم را کنار بکشم و شاهد رنج بردن تو باشم  یمن نم! کنم  یالبته که م: گفت  او

!هیخواهر

جک  ي اش در حال جستجو در سطل زباله یمارك گوچ یبا کت و دامن صورت مایدر ذهنم مجسم شد که جم ناگهان

اندازد یاو خط م لیاتومب يبا سوهان ناخن رو ایاست و 

یبکن يتو کار خوامینم. کنم  یخواهش م. نکن  یاقدام چیه مایجم: ترس و لرز گفتم  با

"یکن یهم ازم تشکر م یبعدش کل یول.  خوادیدلت نم یکن یم الیحاال خ"

 ."ینزن يکه دست به کار احمقانه ا يبد بهم قول دیبا.  ذارمیمن نم.  مایجم ستین يزیچ نینه چن"

"قول بده "را به هم فشرد  شیلب ها تیبا عصبان او

دمیقول م! باشه : با چشم غره گفت  مایجم باالخره

"متشکرم"

ختمیدر آن ر ریش یدراز کردم و کم يفنجان چا يرا به سو دستم

اخته، اون دو تا انگشتاتش رو پشت سرش رو هم اند یه: گفت يزیل

؟؟ یچ.  زمیرا بر رمیبود ش کینزد

قسم بخور يکه دوست دار يزیدرست قول بده به چ مایجم

کنم  ینم يپوست مارك موموام که کار فیقسم به ک! باشه .  يباشه تو برنده شد.  ایاوه ، خدا: گفت  يبا دلخور مایجم

یکن یم یاشتباه بزرگ يبدون و آگاه باش که دار یول! 

کردم نگران شدم یطور که نگاهش م نیرفت و هم رونیمان از اتاق بخرامان خرا او
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اومد چون  ادمیکنه ؟ آهان  یو با ما زندگ نجایا ادیب میاصال چرا ما گذاشت. خل و چله  یدختره حساب نیا: گفت  يزیل

.سال اونو جلوتر به ما داد هی يپدرش اجاره 

"حالت خوبه ؟ "چشمش به من افتاد  او

"به آب بده ؟ یاون دسته گل یکن یم الیخ"

زنه ینه بابا ، اون فقط حرف م: گفت  يزیل

سر  يا گهیجک با زن د یکن یم الیواقعا خ...  يزیل. . را برداشتم و در سکوت به آن نگاه کردم  وانمیل. حق با توئه "

"داره ؟ يو سر

دهانش را باز کرد يزیل

.ستیاصال برام مهم ن.  ستیبه هر حال مهم ن: گفتم  یافعتد یبزند با حالت یاو حرف نکهیاز ا قبل

.وارد اتاق کارم شدم آرتمس سر و حال و شنگول سرش را باال کرد نکهیمحض ا به

 ."اما. ریصبح بخ"

"يروشنفکرانه خوند يکتابها رایاخ "زد  يپوزخند نیبه کارول او

رفت یخره ام کرد خسته شد اما آرتمس که از رو نماز بس مس روزیهم د کین یحت! هاهاهاها . خنده دار  چه

کرد اگر همکار  دیخوندم تحت عنوان چه با یراستش آره ، کتاب "دندان شکن بهش دادم  یحال آوردن کتم جواب در

"باشد زیشما نفرت انگ

ستمین زیمن نفرت انگ: آرتمس سرخ شد و با تشر گفت .  دیچیقهقهه خنده در دفتر کار پ يصدا

نزدم یحرف نیمن که چن: را روشن کردم و گفتم  وترمیکامپ یوشحالخ با

 زیآم دیتهد ی؟ او با حالت میبه جلسه بر يآمد ، آرتمس حاضر رونیدر دست داشت از اتاقش ب يو مجله ا فیکه ک پل

 "اه کرد سپس جلد مجله را نگ " يپنتر رو در مجله چاپ کرد فریکوپن و یبا اجازه چه کس یراست "رو کرد  کیبه ن
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"محصول خودت انبه عنو. ، گمانم کار تو بوده  یکلیو نگیبول يدر مجله 

اوردیموضوع سر در ب نیکردم پل از ا ینم الیخ. مرده شورت رو ببرن ! خدا بر تو  لعنت

غصه دار به خود گرفتم يا افهیمنزجز کننده به من انداخت و من هم ق ینگاه کین

....از قرار معلوم یول. پنتر از محصوالت منه  يفرهایو! رسته آره د: خشن گفت  ییبا صدا او

ردیمن مورد شماتت قرار گ يشد او به جا ینم ی،دلم راض ایخدا اوه

...ي دهیا. راستش : راباال بردم و گفتم  دستم

توجه به بازتاب با . مورد استقبال قرار گرفت  یحساب دهیا نیخواستم بهت بگم ا یم: زد و گفت  کیبه ن يپوزخند پل

فوق العاده بود... 

مجله جواب داده بود ؟ یآگه.  شدینم باورم

هیعال... که  نهیمنظورم ا: گفت . که معلوم بود مات و مبهوت شده است  کین

؟ یکن غیو پاتالها تبل ریپ يمخصوص نوجوانان را در مجله  فریو دیبه ذهنت رس يجور چه

گفت  فتدیکرد چشمش به من و دور و برم ن یم یسع کهیرد و در حالسردستش را صاف و صوف ک يدکمه  کین

افراد  يو از نظر طبقه بند... دست به خطر بزنم ...  دهیاما احساس کردم وقتش رس.  گهیجور قمار بود د هیراستش :

....شیمورد آزما

گفت ؟ یدست نگه دار او چه م یه

که بر  نهیجالب ا يتو جواب مثبت داد و نکته  شیهر حال ، آزما به: انداخت و گفت  کیبه ن دییپر از تا ینگاه پل

جور در اومده اگه دلت بخواد منو  میداشت يناویدر اسکاند یابیکه در مورد بازار یقاتیتحق يسر هیحسب تصادف با 

میدرباره ش بحث کن شتریتا ب ینیبب

برات مناسبه ؟ یچه ساعت! البته : گفت  حیمل يبا لبخند کین
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بود يتوانست ؟ عجب حرامزاده ا یاو م چطور

خود بلند شدم يخشم و غضب از جا با

"من بود ي دهیا نیا.  نمیصبر کن بب یه"

؟ یچ. اخم کرد  پل

"زل زدم کی، آره ؟ به ن گمیدرست م کین. من بود  ي دهیا!  یکلیو نگیبول يدر مجله  غیتبل"

اما  میزده بود ییمورد با هم حرفها نیدر ا دیشا "گفت  فتدینکرد چشمانش به چشمان من  یم یسع کهیدر حال او

.ادینم ادمی قایدق

شهیمربوط م یبه کار گروه یابیبازار يحواست باشه که کل جنبه  يریبگ ادیرو  يزیچ هیبهتره  اما

رو  غیتبل نیگم اخاطر پدربزر يمن برا. من بود  ي دهیکامال ا. نبود  یکار گروه نیا!  یبمال رهیسر من ش خوادینم"

"در مجله کردم

سرانجام خودم را لو دادم. شورم را ببرند  مرده

 دونیکل خانواده ات رو به م یخواهیحساب تو م نیاما با ا! اول پدر و مادرت و حاال هم پدربزرگت . به من رو کرد  پل

؟ یبکش

من  نیبنابرا....  یپنتر رو از رده خارج کن رفیو يخوایم یخودت گفت. کردم  یبا ترس ولرز به پل نگاه.. نه ، فقط "

 يکردم در جلسه  یسع. کنن  رهیبخرن و ذخ فریو يشتریفکر کردم بهتره پدربزرگم و دوستاش با کوپن ها تعداد ب

 فریبهتره تو و ياگه نظر منو بخوا! مخصوصا تمام دوستاش ! پنتره  فریکه داشتم بهت بگم که پدربزرگ عاشق و یمهم

"نه تو جوونا یکن یابیاونا بازار یسن ير رده پنتر رو د

پنتر رو  فریانقدر و مینسل قد نکهیا لیدل. طور  نیکه ا: تعجب زده گفت . پل مات و مبهوت بود . برقرار شد  سکوت

اما ؟ یدونی؟ تو م هیدوست دارن چ
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"دونم یالبته که م"

...یبازنشستگکه حقوق  یچون سالمندان.  فرهیو یارزون لشیدل: گفت  کین

زدم پدر  یحرف را م نیاگر ا.  ایاوه خدا....  لشیدل...  لشیدل!  رینخ "حرفش را قطع کردم  یحوصلگ یسر ب از

ادیخودش در نم ياونا از جا یمصنوع يکه دندونا نهیا....  لشیدل.  کشتیبزرگ مرا م

؟ او اشک  یدندون مصنوع. ه را سر داد خند يسپس سرش را عقب برد و قهقههه . هاج و واج شد  يلحظه ا يبرا پل

!یدندون مصنوع! اما  یپارچه نبوغ هیتو ! چه با حال  "چشمانش را پاك کرد 

که  لهیدل نیبه ا یبدون ياگه نظر منو بخوا. خوره  یبه درد نم يریگرمس يها وهیم ياما طعم و مزه : دادم  ادامه

نداره يداریمحصول خر

؟ هیجور نیا واقعا

؟ يزیر یم " ایپاپا " یرندر ف تو

اصال و ابدا: دوباره به خنده افتاد  پل

دردرونم در تالطم بود يزیچ ییگو. به من دست داد  بیو غر بیعج یبودم احساس ستادهیطور که آنجا ا همان

"؟ يمقام بد يبه من ارتقا یتون یطور شده م نیخب حاال که ا"

"یچ "رفت  نیپل از ب ي خنده

ر شدبرقرا سکوت

بلند ؟ يزده بودم ؟ با صدا یحرف نیمن چن واقعا

 جادیا یابیمناسب بازار تیاگه موقع ی؟ خودت گفت يمقام بد يبه من ارتفا شهیم: قاطعانه گفتم  یلرزان ول ییصدا با

؟ ادتهی.  ی؛ خودت گفت یکن یکار رو م نیکنم تو ا

؟ نیبهتر از ا یتیچه فرصت و موقع!  بفرما
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را نگاه کرد نیمسخره کارول یکه ارتمس با حالت دمید یچشم ریز

....اما.  دیکش یاه پل

پل ، من : بلند گفتم  يبا صدا. تحمل کنم  نیاز ا شیتوانستم ب ینم. ارباب وار او به گوشم خورد  يهم آهنگ صدا باز

 ییمن کارها یول.  رو هم بکنم گرانید یمجبورم کلفت یکن ییدر بودجه صرفه جو يخوایچون م.  ستمیبخش ن یمنش

تونم  یم دونمیمن م. انجام بدم  يشتریب يتونم کارها یمدونم که  یآرتمس بوده و م يکارها يکرده م که در رده 

دمیبهت نشون م ياگه به من فرصت بد. باشم  هیشرکت پنتر در حکم سرما يبرا

.دباالخره به صدا در آم. نزد  یحرف یبه من نگاه کرد ول ییلحظه ا يبرا پل

به اطالعت برسونم .  دمیکه درعمرم د یهست یمخلوقات نیاز جالب تر یکی... از  یکی؟ تو  هیچ یدونیم گنیاما کر"

"کارش رو شروع کنه گهید ياسمش آمانداس و قراره از هفته . بخش رو استخدام کردم  دیجد یکه من منش

رفتم وا

"نطوریآهان که ا"

؟ شهیم یمن چ فیخب تکل: اعتماد به نفس گفتم  تیدر نها. قرار نبود خودم را ببازم  اما

 تیمیو صم یگرم.  میمن و پل چشم در چشم شد. همه منتظر بودند تا پل حرف بزند . در اتاق حکمفرما شد  یسکوت

خب .  میتا با هم حرف بزن ایبعدا به دفترم ب: تکان داد و گفت  يکننده سر ریتحق يا افهیبا ق.  دمیرا در چشمانش د

یحاال مرخص

"گهید زیچ هینه ، حرفام تموم نشده ، پل  ".  دمیرا شن میصدا. قلبم تندتر شد  ضربان

"تو رو شکستم یمن بودم که فنجون کاپ جهان نیا"

؟ یچ. هاج و واج شد  او

.خرمیبرات م یکی.  خوامیم معذرت
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دور و برم نگاه کردم به

با توجه با  "..... باسن  ریتصو یو اون فتوکپ.... تمام مدت  قتیدر حق. کردم  را خراب یمن بودم که دستگاه فتوکپ"

عکس  "باسنم را پاره کردم  ریتصو یاعالنات رفتم و فتوکپ يزده افراد داخل اتاق به سمت تخته  جانیه يها افهیق

"اونجا باشه خوامینم گهید. باسن من بود 

:تو اهیآرتمس رو کردم و اما در مورد گ به

؟ یچ اهمیگ: گفت  دیبا شک و ترد او

من از تو سر  یه زدیاش که جار م کیو پ کیمارك دار و ان ظاهر ش نکیو ع یبا ان باران. برانداز کردم  یرا کم او

ترم

.خب در جلسه بهت خوش بگذره. گرفته  يچه درد اهتیگ ارمیمن ، سر در نم... من : زدم و گفتم  يلبخند

. مقام گرفته بودم  يارتقا. بودم  دهیباالخره به مراد دلم رس. آمدم  رونیو شنگول از دفتر پل ببعد ازظهر شاد  اواخر

او گفت در گذشته به ان صورت متوجه تالش و استعداد من . خوب بود  یلیپل با من خ! شده بودم  یابیبازار ریمن مد

رسمباالتر ب ینبوده است و حاال حق دارم به مقام

بله . آن آدم سابق نبودم  گرید. فرق کرده بودم  یلیمن خ.شعل نبود  يمساله . سرم آمده بود  ییبالچه  دمینفهم اصال

 یی؛ اما یمیقد يهالو يخداحافظ اما. ! به مردم چه مربوط که وزنم چقدر است ! به درك ! فنجان پل را شکسته بودم ! 

پر از اعتماد به نفس که حاال با غرور و افتخار  يسالم بر اما.  دکر یم میقا زشیم ریاکسفام خودش را ز فیکه ک

کرد یم زانیآو یصندل يدسته  يرا رو فشیک

خانه را گرفتم يتلفن دراز کردم و شماره  يدستم را به سو يفور

 ریمن مد* مقام گرفتم  يمن ارتقا.* توانستم از آرتمس چشم بردارم  یشده ؟ نم یحدس بزن چ! من اما ! مامان "

"شدم یابیبازار
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سپس خبر خوش را به پدر بزرگ مخابره کرد . کر شدم  بایگوشخراش بود که تقر يذوق و شوق مادرم به قدر ادیفر

کردم یم يتلفن باز میبا س یاز شدت خوشحال. گفت  کیاو هم به من تبر. 

ام بگو ؟ باهاش حرف از جک بر:  دیدر لندن برگزار شود مادر پرس یمهمان کیمناسبت  نیقرار شد به ا نکهیاز ا بعد

؟ يزد

"میخور ینم گهیزنم به درد همد یحدس م...  یبله ، ول "رفت  نیاز ب میصدا يشاد ناگهان

هاشون  یکنه و بعض یم دایروابط تا ابد دوام پ یکه بعض نهیا قتیحق. حق با تو باشه  دیشا "ساکت شد  يلحظه ا مادرم

"هیزندگ نمیخوب ا. هم فقط چند روزه س 

..."بودم دوارمیبه هر حال ام. دونم  یم ".  دمیکش یآه

 سیاون وقتا در پار. کنم  یاحساس تو رو درك م. دلم  زیعز.  يبود دواریالبته که ام: دلسوازنه گفت  یبا لحن مادرم

مون فقط چهل و هشت ساعت دوام داشت ینفر دوست شدم که دوست هیمن با 

"؟ سیدر پار "او قرار گرفتم  ریتاث تحت

کنم یهرگز فراموش نم یول.  گهیزود گذر بود د يها یاز اون عشق و عاشق.  آره

؟ یراست

. عاشق و معشوق بودند  رستانیکردم پدر و مادرم از دوران دب یم الیخ شهیمن هم. حرف او مات و مبهوت شدم  از

تبادل دانشجو به فرانسه رفته بود ؟ ياو در برنامه  ایا

دونستم دوام نخواهد  یم. کنم  یرو که تجربه کردم فراموش نم یجسمان ین لذت و خوشهرگز او: گفت  مادرم

...کرد یداشت که خودش مساله رو جگر سوزترم

ات قبل از مالقات با پدرم بود ؟ رابطه

برقرار شد سکوت
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موضوع به  نیاجع به اتو بودم ر يبه هر حال من اگه جا. البته ؛ البته : را صاف کردم و باالخره گفت  شیگلو مادرم

زدم ینم یپدرت حرف

چرا ؟ دمیشک پرس با

ها چقدر متعصبه ؟ يپدرت در مورد فرانسو یدون یآخه خودت م: دستپاچه شده بود گفت  یکه انگار کم مادرم

....حداقل من هرگز... کردم پدر و مادرم  یم الیخ شهیهم. مات و مبهوت شده بودم . را که گذاشتم  یگوش

روزگار بود يهم باز نیا خوب

؟؟؟ اما

.دمیخود پر يمتر از جا کی کهویو . مجدد را داشتم  یکیانتظار تبر. زده سرم را باال کردم  ذوق

"؟ کردیاو انجا چه کار م. بود  ستادهیا زمیم يسون مثل اجل معلق جلو"

"حاال نیهم "کرد  يسپس با انگشتش اشاره ا.  نمتیبب يفور خوامیم: لبخند گفت  بدون

. کردم آرامش خود را حفظ کنم  یم یسع. کردند  یهمه کنجکاوانه نگاهمان م.  میرفت یراهرو م نییبه سمت پا یوقت

"ندیمرا بب خواستیچرا سون م. به پا بود  ییاما درونم غوغا ".  میزد یاوه ، من و سون گهگاه با هم گپ م: که مثال 

خود را به سمت من  يرو. کرد  ییسون مرا به داخل راهنما.  میدیرس تیریمدکنار اتاق بخش  یخال ياتاق جلسه  به

روح بود یاش خشک و ب افهیق. برگرداند 

و او ، آدمکش مزدور ، تک و تنها ؟ من

بودم دهیاز زبان او شن يچرا که در واقع بندرت کلمه ا. خوردم  کهینام خود از زبان او بشدت  دنیشن با

...."خوب اگه اون اریبس. ياز قرار معلوم تو از طرف جک اومد "صابم مسلط باشم کردم بر اع یسع یلیخ

 ."باهات حرف بزنم خواستمیخودم م. تو نفرستاده  شیجک منو پ"

"نیتو و جک از هم دلخور شد دمیشن "را برگرداند  شیپنجره رفت سپس رو يدر سکوت به سو او
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گذاشتم ؟ یم انیقع من روابط عاشقانه ام را با سون در ماز چه مو.  بیو غر بیچه عج. خوب  اریبس

؟ هیوسط چ نیداره ؟ به هر حال نقش تو ا یتو چه ربط به

"یهست یاصال تو ک "را باال گرفتم  سرم

و بهش خدمت  ستهیکنه در کنار جک وا یم یهستم که سع یمن کس... من  "خورد  کهیسون از سوالم  دینظر رس به

"کنه

"آره!  یاون ییپس تو فدا " رونیب دیهانم حرف مفت پراز د کهوی

"هیاز لحاظ عاطف... منظورم "

؟ یعاطف

 يجد تینها یبرده بود ؟ اما در کمال تعجب سون ب ییبه دست از عاطفه بو فیک يآقا نیاصال ا. خنده ام گرفت  کهوی

بود

 زیکه همه چ ییگو. او حرفش را قطع کرد  ".  طور نیرو هم هم دلریل تیپ. شناسم  یکه جک رو م دهیمد يمدتها"

داده بود حیرا توض

"درسته "باال انداختم  يا شانه

ما نگران جک  يرفت همه  ایاز دن تیپ یوقت. باشن  کیکه مثل شما دو تا به هم نزد دمیند يدو نفر نیهرگز چن"

"میبود

هم فوق العاده کنجکاو شده بودم یف؟ اما از طر هیخوب منظورت چ:  دیبگو خواستیاز وجودم م یمین

 چیبا ه. نرفته  یکه جک هرگز دنبال زن نهیا. گردد  یکه سون دنبال لغت م دیرس یبه نظر م...  یبدون دیکه با يزیچ"

"بود تیتنها کس و کار اون پ. کس 

"خوب اریبس. اوهوم "
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 رفتیم شیخوب پ یلیاقتادم که خ یقرار مالقات دایبه . را برگرداندم  میرو. دار شد  حهیکردم احساساتم جر احساس

"ستیمن ن ریتقص نکهیا "شد  دایسون پ يسر و کله  نکهیتا ا

با تو  یاز وقت. سخته  یلیخ...  میشناسیما که اونو م يهمه  یول. نداره  متیحالت صم گهیکه جک د یکن الیتو خ ممکنه

شد رهیکمرنگش به من خ یسون با آن چشمان آب... آشنا شد

تو  يداشته باشه فقط برا کایرو که قرار بود در امر یتمام جلسات. داد  رییخاطر تو تمام برنامه هاش رو تغ ياون برا"

"یتو خبر داشت.  انیطرف ب نیمجبور شدن از اون سر قاره به ا گهیبود که افراد د

کند دایپ ینقطه ضعف دیتا شا اوردیاتم سر در باز احساس خوادیکه م دیرس ی؟ به نظر م زدیحرفها را به من م نیاو ا چرا

"یینجایاصال چرا تو ا نیبب. نداشته  یهر کار کرده به من ربط ". به خود گرفتم  یشدم و حالت تدافع نهیبه س دست

 یکه اونو خوب م يبشنو یاز زبون کس نویا دیفکر کردم تو با. شناسن  یرو نم یجک واقع يادیز يآدما: گفت  سون

شناسه

"متشکرم. حاال اونو شناختم . خوب  اریبس"

برگشتم و به سمت در رفتم يفور

"که معاشرت با اون ارزشش رو داره نهیمنظورم ا ".  دمیسون را از پشت سر شن يصدا

؟ یچ. برگشتم  آهسته

 پیخوش ت یلیاو خدر واقع .  دیتاب یم شیموها يکرکره ، آفتاب رو ياز البه ال. من برداشت  يچند قدم به سو سون

هستند ؟ یمیقدر صم نیبدانم چرا او و جک ا خواستیدلم م یلیخ.  دمیفهم یتازه م. بود 

 هیجور نیبه هر حال اخالقش ا. درد و دل نکرده  یبا کس یآسون نیعاطفه نبوده و تا حاال هم به ا یاما ؛ جک هرگز ب"

"معاشرت با اون ارزشش رو داره گمیبازم بهت م. 

 یول. متشکرم  يکه کرد یتالش نیاز ا: باالخره گفتم . قرار گرفتم  ریناگهان تحت تاث. بود  يجد یلیسون خ ي افهیق
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.نداره دهیفا يجور نیا... 

و چهارم ستیب فصل

آدمها دل و احساس دارد  ي هیسون هم مثل بق دمیفهم یوقت. به گفتن نبود  يازین. روز گرفته و پکر بودم  ي هیبق

راجع به جک از دهانش  شتریب ییزهایاو را صدا بزنم و چ خواستیم دایاز وجودم شد یمین. مدنده شدم شر یحساب

بشنوم

 ستیبا یخودش را گرفته بود و من هم م میجک تصم. بودم  یم يقو ستیبا یمن م. کردم  یکار رو نم نیا اما

راستش تا حاال که خوب توانسته بودم او . ذشت بود و بگ يما بهار يبه قول مادرم رابطه . گرفتم  یخودم را م میتصم

حالم جا  يفور یلیخ یناراحت شدم ول یکم دمیدر سرسرا د راکردم او  الیخ یالبته امروز وقت. را از سر خودم باز کنم 

آمد

 از حاال. شده بودم  روزیمقام پ يبود که من در گرفتن ارتقا نیسپردم ا یبه خاطر م ستیبا یکه م يزیچ نیتر مهم

با . آشنا شوم  یبا کس يزیرقص ل يداشتم شب در برنامه  الیخ قتیبله ، در حق. شد  یآغاز م میبرا يدیجد یزندگ

اسپورت معرکه اش  لیو او با اتومب میگذاشت یمالقات م قراربعدش هم با هم ! بله . . تمام  یبلد قد همه چ لیوک کی

به جک که پشت  یزدم و حت یرا کنار م میموها. رفتم  یم نییها پا من هم با ذوق و شوق از پله. آمد  یبه دنبال من م

به خاطر  ستیبا یم. من و جک تمام شده بود  ينه ، رابطه . کردم  یهم نم ینگاه میو اخم کرده بود ن ستادهیاتاقش ا

کردم یرا در ذهنم حک م نیا ستیبا یم. سپردم  یم

****

.شدیکوچک و سنگفرش اجرا م یاطیر حد يدر بلومزبر يدر تئاتر يزیرقص ل شینما

به دست غلغله است لیپوش موبا کیش يمحض ورود متوجه شدم آنجا از وکال به
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" ..."نبود مفاد موافقتنامه رو لیموکل ما ....

" ..."رغم یچهار،عل يها حهیبا توجه به ال...

براق  اهیس يزده و موها نکیو ع ستادهیا واکه اونج رمیم یسراغ اون..  رونیاز وکال برم ب یکیتونم با  ی، من م نیبب

 یاحتماال آدم شوخ طبع...  شهیگپ زدن شروع م... شناسه و  یم شیرو درنما یازش سوال کنم چه کس هیکاف... داره و 

.هم هست

 نینمک يلبخند. من شده بود  ي رهیخ يمتوجه نگاه ها نکهیمثل ا. ، دور و برش را نگاه کرد  اهیموس پیخوش ت لیوک

به عقب برداشتم یو چند قدم دمیپا چرخ يپاشنه  يرو. نداشت  یالبته منظور خاص. به من زد 

 یبود که اگر دلم م نیمهم ا ينکته . نبود  دیجد يرابطه  يبه عجله کردن در برقرار یاجیاست که احت نیا منظورم

...توانستم یخواست م

 يرا که برا یداشتم به پشت صحنه بروم و دسته گل الیخ .نداشت  يعجله ا شیورود به سالن نما يکس برا چیه

به گوشم  یقیموس يدرب و داغون شدم از بلند گوها صدا يوارد راهرو نکهیبه محض ا. بودم به او بدهم  دهیخر يزیل

زده بود ،  شیبه موها یآب يکه پرها يمرد.  شدندیاز کنارم رد م شیپر زرق و برق نما يآدمها با لباسها.  دیرس

زد یدر رختکن حرف م یداده بود و با کس کهیت واریرا به د شیپاها

 مهیناگهان او حرفش را ن...  دیرس یم 1983رو مطرح کردم که سابقه اش به سال  يقانو گردیتحت پ یمن موضوع :

 کاریحاال چ !کنم  ینم یشوخ.  ادینم ادمی یچیه. حرکت رقص باله رو فراموش کردم  نی، اول ایخدا. اه . کاره گذاشت 

"ردیبگ یاز من جواب خواستیرا به کرد انگار م شیکنم ؟ او رو

که او هم  يدر رفتم که به دختر عیسر يشست پا ؟ و به قدر يچرخش رو... ا ":ترس و لرز و خجالت گفتم  با

 ياو رو. تاد اف يزیاز رختکن ها چشمم به ل یکیناگهان در . بود سرنگون شود  کیبود تنه زدم و نزد نیمشغول تمر

پر زده بود شیاو هم به موها.  زدیم رقچشمان درشتش ب. داشت  یظیغل شیآرا. نشسته بود  يا هیچهار پا
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"ت خوشم اومد افهیاز ق یلیخ.  ي، چقدر بامزه شد يزیل ایاوه ،خدا " ستادمیدر ا دم

"تونم برنامه رو اجرا کنم ینم"

؟ یچ

.  ادینم ادمی چیه ".  دیرا محکم به دور خود کش یروبدوشامبر نخ. رو اجرا کنم برنامه  تونمینم: گفت  وسانهیما او

"انگار در ذهنم بسته شده

زدیحرف تو رو م قایرختکن بود که دق رونیهم ب ییآقا هی. کنن یرو م الیخ نیهمه هم: اعتماد به نفس به او گفتم  با

... چوب شده  کهیت هیپاهام مثل .  اورمیب ادیرو به  يزیتونم چ ینه ؛ واقعا نم: از حدقه در آمده گفت  یبا چشمان يزیل

...تونم نفس بکشم ینم

رو قبول کردم ؟ چرا ؟ يکار نیچرا چن اصال

"رو داره حیحکم تفر نکهیواسه ا.. ا"

؟ یکن یم الیخ ينجوری؟؟؟ ا حیتفر. را باال برد  شی؟ ناباورانه صدا حیتفر

حالت خوبه ؟ يزیل. شدم  رهیبه او خ مضطربانه

 هویتو به اونا بگو . خونه  رمیمن االن م. خوب  اریبس ". را گرفت  مشیتصم يفور نکهیمثل ا! تونم  ینه ، نم:  گفت

"بود يحالش رو به هم خورد و اضطرار

.دمیرا از دستش قاپ شیلباسها! خونه  يبر یتون ینم. نه : ترس و وحشت گفتم  با

 يادیز يعده  يو جلو يستادیفکرش رو بکن که چند مرتبه تو دادگاه وا... که  نهیرم امنظو.  شهیحالت خوب م"

افتاد؟ یبه زندان م یگناهیب يکرد یهم اشتباه م یی؟ تازه اگه جا يکرد یسخنران

"اما اون کار واسه من مثل آب خوردنه ". شده ام  وانهیبه من نگاه کرد که انگار د يطور يزیل

رو  شیکه چرا نما يخوریافسوس م شهیو هم یشیم مونیپش یکن ینیاگه عقب نش. خوب  اریبس: م خشم به او گفت با

http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


سوفی کینزال -رازم را نگهدار  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٥٥

ياجرا نکرد

کند یفکر م میدر مورد حرفها يزیمتوجه شدم ل. برقرار شد  یسکوت

کار رو انجام بدم نیا دیبا. حق با توئه : گفت باالخره

"هیعال"

"نیربع وقت دار هیفقط  شیشروع نما يبرا " دیبه گوش رس کروفونیاز پشت م ییصدا

کن نیتمر یتو هم کم.  رمیمن م پس

کنم تو مانع  يکار نیهر وقت خواستم دوباره چن کنمیاما ، ازت خواهش م "را گرفت و به من زل زد  میبازو يزیل

..."يبهم قول بده که نذار. شود 

دمیباشه بهت قول م: عجله گفتم  با

****

به  یوقت. ؛ کمکش کن برنامه ش رو خوب اجرا کنه  ایخدا. بودم  دهیرا آن طور ند يزیل تچوقیه!  یبتیمص عجب

کردم یخودم هم احساس دلشوره م. برگشتم آنجا شلوغ تر هم شده بود  اطیح

 دیبا یو فراموش کرده است چه حرکت ستادهیهاج و واج ا یدرست مثل خرگوش يزیدر ذهنم مجسم شد که ل ناگهان

تمام حضار هم بهت زده شده اند انجام دهد و

کردم حالم بهم خورده است و  یوانمود م. چه کار کنم  دمیآهان فهم.  دیایب شیپ يزیچ نیگذاشتم چن یمن نم اما

که حواس  یکرد و موقع یم دایاما برنامه ادامه پ. شد  یبعدش حواس حضار پرت م. انداختم  یم نیزم يخودم را رو

دهد مرا انجا ییآمد چه حرکتها یم ادشی يزیهمه متوجه من بود ل

؟؟؟ اما

؟ هیچ: گفتم  یحواس پرت يرو از
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را باال کردم و نفسم بند آمد سرم

 يآن وکال نیو بلوز کشباف به تن داشت که ب نیطبق معمول شلوار ج. بود  ستادهیمن ا یچند قدم يبه فاصله  جک

ناجور بود يپوش وصله ا کیش

دیجد یزندگ. تموم شده  ینده ، همه چ واکنش نشون: خود گفتم  به

"؟ نجای؟ سون تو رو فرستاد ا یکنیچه م نجایجک ا"

؟ هیسون ؟ منظورت چ: با اخم گفت  جک

"بابا یچی، ه یچیه"

کرده اند یکیکردم جک و سون با هم دست به  یم الیخ. خوردم  کهیبه جک نزده بود  یسون حرف نکهیا از

حرف بزنم يباهات جد خوامی، اما م نجایا يایگفت که م يزیه خونه ات زنگ زدم ، لب شیچند ساعت پ: گفت  جک

بود یخوب ؛ عجب آدم اریتواند مرا گول بزند ؟ بس یکرد که م یم الیخ

کنم  یمن شده ، حاال که فکرش رو م یباعث دلواپس يرو که زد ییحرفا... اما : گفت  يجد يا افهیجلوتر آمد و با ق او

گفتم یبهت م ییزهایکردم و چ ینم یبهتر بود پرده پوش دیشا نمیب یم

حرف  خواستیهمه مدت حاال م نیپس از ا. دار شده بود  حهیحال غرورم جر نیدر ع. شدم  ریغافلگ يلحظه ا يبرا

نداشتم دنیبه شن يعالقه ا چیه. شده بود  رید یلیاما خ. بزند  میدلش را برا

به من  یربط چیه نایا. و کار و بارت به خودت مربوطه  یزندگ.  یا من درد ودل کنب ستیالزم ن: سرد گفتم  يلبخند با

س دهیچیبغرنجو پ یلیچون خ.  ارمینداره و احتماال منم ازشون سر در نم

را برگرداندم و قدم زنان از او دور شدم میرو

"ونمیبهت مد یحیالقل توض ". جک به گوشم خورد  يپشت سر صدا از

...میدون یما بود تموم شد و هر دو خوب م نیب یجک هر چ.  یستین ونیمد: م گفت مغرورانه
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.  نجایاومدم ا یخاص لیاما ، امشب به دل: بدون لبخند گفت . او شدم  يرو در رو. و مرا برگرداند  دیرا کش میبازو جک

کردم یاومدم بهت بگم در اسکاتلند چه م

"يکرد یکار م یندارم بدونم در اسکاتلند چ يمن عالقه ا... ن م ". را پنهان کنم  رتمیکردم بهت و ح یسع

به دست رد شدم لیپوش موبا کیش يوکال يو از البه ال دمیکش رونیرا از دستش ب میبازو بزور

"بهت بگم يزیچ خوامیم. باهات حرف بزنم  خوامیاما صبر کن ، م "دنبالم آمد  او

.هم در اطراف پخش شد زهیسنگر يمقدار. رد شدم  یخاک يعجله از محوطه  با

"مگه زوره ؟. بدونم  يزیخواد چ ی؟ دلم نم هیحرف حسابت ج"

میمثل دو دوئل کننده با هم روبرو شد ناگهان

بدونم خواستیدلم م یلیخ البته

بدونم خواهدیکه دلم م دانستیهم م او

بگو ياگه دوست دار. خب ، حرفت رو بزن : گفتم  باالخره

. و هارت و پورتم افت کرد  يقلدر باز میزد یطور که قدم م نیهم. خلوت برد  ییطلق ، جک مرا به جام یسکوت در

دادم دهیعق رییکم کم تغ

شرم آور کرده بود و  یعمل جراح کیرا بدانم ؟ اگر مثال او  شیرازها بتیهمه مص نیبعد از ا خواستیدلم م یبراست

چه ؟ گرفتیخنده ام م کهویمن 

پر مخاطره انجام داده بود و حاال از من  يبود چه ؟ اگر کار انیدر م يکالهبردار ي، اگر مسئله  يزیقول ل به

 چیرانم و ه یاو را از خود م يکه اگر مرتکب قتل شده باشد فور دمیرس جهینت نیبه او ملحق شوم چه ؟ به ا خواستیم

دهم یهم به او نم يدیوعده و وع

به من خبر ازدواجش را بدهد چه ؟ خواستیو حاال مبود  انیدر م گرید یزن ياگر پا و
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 يلبخند. دارم  يگرید يکردم عاشق دلخسته  یوانمود م ستیبا یدر واقع م. بودم  یخونسرد م ستیبا یم..  اگر

میباش يکردم که ما انحصار یوقت فرض نم چی؟ ه هیچ یدون یجک م: گفتم  یزدم و م یبه او م يکوری

"برم سر اصل مطلب.  ارخوبیبس "را به من کرد  شیرو جک

"به اسکاتلند رفته بودم یکس دنید يبرا " دیکش یقینفس عم او

زن ؟ هی:  دیناگهان از دهنم پر. به تاالپ و تولوپ افتاد  قلبم

 یم يکه من با تو دو دوزه باز يکرد یم الینبود ، تو خ انیدر م یزن ينه ، پا "کرد و به من زل زد  رییاو تغ ي افهیق

"کنم ؟

کردم ینم یالیخ چیاصال ه من

"کرد یدرنگ... دنیمن به د.  ستیوسط ن يا گهیزن د ياما ؛ پا"

خونواده ؟....  ياسمش رو بذار یتونیم

؟ خونواده

شده بودم ایماف يدار و دسته  ریمن درگ. بود  مای، حق با جم ایخدا

 شهیهم م دمیاسم جد. از شاهد بشم  تیحما يتونم وارد برنامه  یم. تونم فرار کنم  یهول نکن إما ، م. نداره  یاشکال

نه کلوئه د سوزا بهتره ؟. مگن 

"بچه هی.... تر بگم  قیدق"

؟ ؟ او بچه داشت ؟ ؟ بچه

"هجده ماهه س.  سهیاسمش آل"

؟ يچه دارتو ب... تو .  دمیفهم یحاال م. بود  نیپس رازش ا. اون زن و بچه هم داشت و من خبر نداشتم  پس

.چشم دوخت و بعد سرش را باال کرد نیبه زم يلحظه ا يبرا جک
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"تهیدختر پ سیآل. دختر داشت  هیاون . بچه داشت  تیپ. نه ، من بچه ندارم "

بچه داشته ؟ دلریل تیدونستم پ یمن که هرگز نم یول... یول. هاج و واج شدم  یحساب

"نجاسیمساله ا. دونه  یکس نم چیه "به من کرد  یطوالن ینگاه اون

دلریل تیپ يبچه . بچه  کی. نبود که من انتظارش را داشتم  يزیچ نیا

 ریز.  میشد یدورتر و دورتر م تیدونه ؟ از جمع ینم يزیکس راجع به اون چ چیپس چرا ه..  یول:  دمیپرس احمقانه

"دنیاونو د يکه حتما عده ا نهیمنظورم ا " مینشست یمکتین يرو یدرخت

 دیفهم سی، مادر آل يمر یوقت. نبود  يقو ییزناشو مانیبود اما در تعهد و پ يآدم معرکه ا تیپ " دیکش یآه کج

بچه رو نگه داره اما در  خواستیدلش م.  هیآدم مغرور یهم به نوع يمار. حامله س اونا با هم قطع رابطه کرده بودن

از لحاظ  تیپ. کار رو هم کرد  نیکار رو بکنه و هم نیا ییهانمصمم بود به ت.  ارهیفشار ب تیبه پ خواستیحال نم نیع

که پدر شده اوردیصداش رو هم در ن ینداشت حت يکرد اما به بچه ش عالقه ا یم تیاونو حما یمال

داره ؟ يکه اون بچه ا یتو ؟ تو هم خبر نداشت یحت

تونستم  یرو دوست داشتم اما نم تیمن پ. تا زمان مرگش منم خبر نداشتم  ". هم رفت  يتو یجک کم ي افهیق

 ."شد دایبا بچه اش پ يمر يچند ماه بعد از فوتش سر و کله . کارش رو فراموش کنم 

اما .  میشوکه شده بود.  میداشت يما چه حال و روز يهمه  یتصور کن یتون یخودت م ".  دیکش قیعم ینفس جک

بزرگ کنه نه به  یمعمول يبچه  هیرو مثل  سیآل خواستیمدلش . با خبر بشه  هیاز قض یکس خوادیاصرار کرد نم يمر

"کالن یوتو نه به عنوان وارث ثر.  دلریل تیعشق نافرجام پ يعنوان بچه 

یلعنت يا. هجده ماه وارث شرکت پنتر شده بود  يبچه ا. گرفته بودم  جهیسرگ

؟.. زهیبچه صاحب همه چ نیپس ا: گفتم  یتان با

بچه رو  يکه مر لهیدل نیبه ا. رو به حد اعال رسوندن  يدست و دلباز تیپ يخونواده . کالن  ی، اما ثروت ینه همه چ"
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 يبزود.  میکن يپنهانکار میتون یدونم تا ابد نم یم ". او دستانش را از هم باز کرد  "دور نگه داشته  یاز انظار عموم

چون اون در فهرست  شنیم وونهید یابحس یگروه يمردم خبردار بشن رسانه ها یاما وقت شهیبرمال م یهمه چ

"نخواهد بود يفرد عاد هیاون  گهیو بعدش د رهیگ یثروتمندها قرار م

. نوشته بودند  دلریل تیشد که روزنامه ها بعد از مرگ پ ییجک مشغول حرف زدن بود ذهنم متوجه گزارشها یوقت

در تک تک روزنامه ها عکس او چاپ شده بود

هم به من  يمر. دونم  یخودمم م.  دمیوسواس به خرج م یلیبچه خ نیمن در مورد ا: گفت  ماتم زده يبا لبخند جک

که ازش  هیزیو تنها چ تیپ ادبودیاون  "مکث کرد  يلحظه ا يبرا.  زهیعز یلیمن خ ياون برا...  یول. گوشزد کرده 

"مونده یباق

 یقرار بود که جک و سون تالش م نیماجرا از اپس . شدم  یبه صورت غصه دار او نگاه کردم ناگهان احساسات یوقت

نگاه دارند یکردند آن را مخف

بود ؟ نی، واسه ا ياون شب بر يکه بهت شد و مجبور شد ییپس تلفن ها: گفتم  یدو دل با

 تیاز حد حساس شیمن ب...  ینبود ول يجد هیالبته قض. اونا تصادف کردن يهر دو شیچند روز پ " دیکش یآه جک

رنیقرار بگ یدرست و حساب يکه تحت مداوا میمطمئن بش میخواستیم...  تیبعد از پ...  دمیبه خرج م

"کنم یحاال درك م. طور  نیکه ا ". ام در هم رفت  افهیق

 چیه "ناگهان گفتم . کند  يسر هم بند یکرد تمام مطالب را به درست یذهنم تالش م. سکوت برقرار شد  يا لحظه

"شدیخبردار نم یبودنت رو در اسکاتلند پنهون کنم ؟ اصال کس یاز من خواست چرا. .  ارمیسر در نم

بعدش .  اطیاحت ياز جنبه .  رمیم سیگفته بودم به پار يآخه به عده ا. من بود  ياشتباه احمقانه : غصه دار گفت  جک

...دمیت گذاشتم و تو رو دقدم به شرک یوقت.  شهیخبردار نم یکس کردمیم الیخ. نام و نشان گرفتم  یب يهم پرواز

، آره ؟ يهول شد هوی
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میدر چشم شد چشم

"شدم فیبه هر حال بالتکل.آنقدرها هم هول نشدم "

بود که لیدل نیپس به ا. طور  نیخب که ا ". را صاف کردم  میو به شدت گلو. سرخ شد  میکردم گونه ها احساس

"....

او سرش ! در اسکاتلند بوده . نبوده  سیاون پار یه:  یبه مردم بگ هویاز زبونت در نره که  يزیچ خواستیدلم م فقط

.را به چپ و راست تکان داد

 یم.  هیکار یب لیبه دل شتریالبته ب. کنه  یکنن تعجب م یکه مردم سر هم م یمسخره و مضحک يها هیآدم از فرض"

دار و  يدارم ، همجنس گرام ، من تو فروش شرکت رو الیخ نکهیا دمیراجع به خودم شن ی؟ من همه چ هیچ یدون

..."هستم ایماف يدسته 

!مردم چقدر احمقن...  ای؟ خدا یراست... اوهوم : را در دست گرفتم و صاف کردم و گفتم  میتار مو کی

میساکت شد يلحظه ا يهر دو برا. زدند  یپرسه م یکیسه تا دختر در آن نزد دو

دار شده  حهیدونم احساساتت جر یم. بهت بگم  نایکه نتونستم زودتر از ا مخوایاما ازت معذرت م: آهسته گفت  جک

بزارم ونینبود که دلم بخواد با تو در م يزیچ نیا یول... در کارمه  یدوز و کلک يکرد یدونم تو احساس م یم. 

....من احمق.  شدینه ، البته که نم: جواب دادم  يفور

در  یمهم ي هیکه قض دمیفهم یخودمم یستیبا. دمیمال یم یخاک نیزم يرا روشرمنده شده بودم ته کفشم  یکه کم من

را گفته بود تیواقع... است  دهیچیحساس و پ هیگفته بود قض یاست پس وقت نیب

از افراد مورد  يعده ا.  دوننیموضوع م نیراجع به ا یکم يعده : پر از غصه به من انداخت و گفت  ینگاه جک

نانیاطم

داغ شده بود یابحس میها گونه
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 مانیکه به سو میدید اهیس نیرا در شلوار ج یو زن میسرمان را باال کرد.  دمیاز جا پر. بلند به گوشمان خورد  ییصدا

دیآ یم

"شهیاالن برنامه شروع م نی؟ هم نیوارد سالن بش نیخوایشما م"

نمیرو بب يزیبرم و رقص ل دیمن با: گفتم بهت زده . کرد  دارمیبه من زد و از خواب ب یلیکردم که آن زن س احساس

من يها یاز گفتن نمیا.  زارمیپس تو رو تنها م... خوب باشه  اریبس

گهید زیچ هیخود را برگرداند و  يسپس رو. خود برخاست  ياهسته از جا جک

"به من کرد یسکوت دوباره نگاه يبعد از لحظه ا"

من .. من ..  يبود تیصبر و دار يتو الگو. بهت سخت گذشته  یلیخ ریچند روز اخ نیاما ، متوجه هستم که ا"

"خوامیدوباره معذرت م... بهت بگم  خواستمیم

نداره یاشکال: بود گفتم  یهر جان کندن به

شرمنده شده بودم  یحساب. کردم  یشد راه رفتن او را تماشا م یهمان طور که دور م. را برگرداند و رفت  شیرو جک

راز ارزشمندش را.  دیمن بگو يراه آمده بود تا رازش را براهمه  نیاو ا. 

کار را بکند نینداشت ا یلزوم

...، خدا ای، خدا ایخدا اوه

؟ يایب شینما يتو هم برا يدوست دار... دوست ! صبر کن  یه:  دمیخودم را شن يصدا

****

.ت حرف زدن دادمبه خود دل و جرا.  میقدم برداشت شیسالن نما يبه سو گریکدیکنار  در

اون روز بهت گفتم تو  ادیم ادتی.  یکه تو بهم گفت يزیراجع به چ... راجع . بهت بگم  يزیچ هی خواستمیجک م"

"يرو تباه کرد میزندگ
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ادیم ادمیآره ، : به خود داد و گفت  یو تاب چیپ جک

يرو تباه نکرد میتو زندگ... تو . مورد اشتباه کردم  نیمن در ا راستش

تباه نکردم ؟ پس خالص ؟: مبهوت گفت  کج

"نه"

به دنبال  فمیو وانمود کردم در ک اوردمیخود ن ياما به رو. بود که خنده ام گرفت  يجد ي؟ ؟ لحن کالمش به قدر نه

گردم یم کیمات

.انگار از قبل دستم را خوانده بود. شد  رهیجک عالقمندانه به دست من خ ناگهان

تموم شد ؛ جک یهمه چ: بلند گفتم  يصدا با

به من لعنت

گر گرفت صورتم

...نداشتم یمنظور خاص... داشتم ... فقط . را صاف کردم  میصدا

بود خدا  یممکن بود باشد ؟ هر کس یچه کس. خدا را شکر . گوشخراش تلفن همراهم حواسم را پرت کرد  يصدا

آوردم و روشن کردم رونیب فمیتلفن را از ک. عمرش بدهد 

؟ ؟ وال

یمن ياما تا ابد دعاگو: گوشخراشش گفت  يبا صدا مایجم

؟ یگ یم یچ

کار  یچ یتو اگه منو نداشت. من فرشته م .  دونمیخودم م. کارها رو برات دادم  يهمه  بیترت: گفت  روزمندانهیپ او

؟ يکردیم

؟ یزن یحرف م یراجع به چ مای؟ جم یچ. دلهره شدم  دچار
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 هیمن خودم قض یو نشست یچون تو مثل پخمه ها دست رو دست گذاشت. به انتقام از جک هارپر احمق ، هالو ، راجع "

کردم يریگیرو پ

تلفن رو جواب بدم نیالزمه ا.  خوامیجک ، معذرت م... ا . شدم  خکوبیم میسر جا يلحظه ا يبرا

 يمارك موموا یپوست اسب فیبه ک.  ینکن یاقدام يتو قول داد مایجم: رفتم و آهسته گفتم  اطیح يبه گوشه  عیسر

؟ ادیم ادتی.  يخودت قسم خورد

هیفند فمیمارك ک. مارك موموا ندارم  یپوست اسب فیمن ک: با ناز گفت  او

.آب دهانم را قورت دادم یبه سخت.  یخل و چل واقع. خل و چل بود  یدختر حساب نیا

"بهم بگو.  يبه آب داد یچه دسته گل مایجم"

رو خط انداخته نشیه ماشکنه نگ خدا

به نام  نیمرد نازن هیحاال هم با .  میاریبال رو سرش م نیهم. به تو نارو زده  یاون حساب. تاوان پس بده  دیمرد با نیا"

..."سهینو یورلد مقاله م یلید يبرا. اون خبرنگاره . نشسته ام  نجایا کیم

... پراکن  عهیشا ياوه ، خبرنگار رونامه ها: جواب دادم  یسختخبرنگار ؟ به .  ایخدا. شد  شیاوضاع قاراشم ناگهان

؟ يا ونهیتو د مایجم

پراکن  عهیشا يروزنامه ها ياما خبرنگارا.  یکوته فکر و عقب افتاده باش نقدریا خوادینم. به من تشر زد  مایجم

مامانم انجام  يکار برا یکل کیهم م قبال... !  یتازه مجان. مونن  یم یخصوص يکاراگاه ها نیاونا ع. ما هستن  يدوستا

البته خودم .  ارهیهم عالقمنده از راز کوچک جک هارپر سر درب یلیختازه . ! کارها معرکه س  يریگیاون در پ. داده 

...باهات حرف يدوست داره چند کلمه ا یرو براش گفتم ول یهمه چ

پشت بام را قانع کنم يرو يا وانهید خواستمیکه م بود نیمثل ا.  يچه فاجعه ا ایخدا. غش به من دست داد  احساس

 دیتو با. رو فراموش کنم  یهمه چ خوامیباشه ؟ م.  ارمیاز راز جک هارپر سر در ب خوامینم. گوش کن  مایجم: زدم  داد
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يریرو بگ کهیمرت نیا يجلو

انقدر دلت به حال اون بسوزه و  خوادیاما نم. کنم  یکار رو نم نینه ، ا: گفت  ریبهانه گ يشش ساله  يمثل بچه  او

 شهیمامانم هم.  يبهش زهر چشم نشون بد دیبا!  ادیو صدات هم در ن ارهیسرت ب خوادیکه م ییمرد هر بال نیا يبذار

اما زنمیبهت زنگ م.  ییتصادف جز هیاوه ،  " دیبه گوش رس یلیاتومب کیگوشخراش الست يناگهان صدا... گفت  یم

"

قطع شد تلفن

رفت ریگ غامیپ ياما تلفن رو. بهوت شماره اش را گرفتم و م مات

 ...."دیتو با. کار بردار  نیدست از ا مایجم"

امد یمن م يرا در دست داشت به سو شینما يفهرست برنامه  کهیجک در حال. حرفم را قطع کردم  ناگهان

اومده ؟ شیپ يمساله ا.  شهیبرنامه داره شروع م: گفت  او

.خوبه...  یهمه چ. تلفن را قطع کردم . خوبه .. ا : گفتم  خفه ییصدا با

و پنجم ستیب فصل

!خدایا،این چه کاري بود کرده بودم؟عجب غلطی کرده بودم.وارد سالن می شدیم،دچار دلهره و هراس بودم وقتی

به دنبال .قی ایراد داشتبه ادمی که از لحاظ اخال.ان هم به چه کسی.ارزشمندترین راز جک را به باد فنا داده بودم من

.انتقام گیري بود و حسابی هم خل و چل

احتماال این خبرنگار .او که در حقیقت کل ماجرا را نمی دانست.دائم این حرف را تکرار کردم.بگیر بسیارخب،اروم

.منظورم این است که او مدرك خاصی نداشت.چیزي دستگیرش نمی شد

سرم می کردم؟چه می شد؟اگر جک می فهمید من پته او را روي اب ریخته اگر حقیقت را می فهمید چه خاکی بر  اما
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چرا راجع به اسکاتلند به جمیما گفته بودم؟چرا؟.ام؟خدا ذلیلم کند

حتی اگر مرا به اوج .حتی اگر مهم هم به نظر نرسد.هرگز،هرگز.هرگز هیچ رازي را برمال نخواهم کرد:جدید قطعنامه

.عصبانیت برساند

اگر .ظاهرا هر حرفی از دهانم بیرون می امد،مایه ي دردسرم می شد.والسالم.یگر هرگز حرف نمی زدمواقع من د در

.در ان پرواز لعنتی دهانم را باز نکرده بودم حاال دچار این همه بدبختی نبودم

مرموز با خط اگر مردم از من سوال می کردند فقط سرم را تکان می دادم یا یادداشتی .این به بعد خفقان می گیرم از

...مردم هم ان یادداشت را برمی داشتند و دنبال مفهوم پنهان می گشتند.خرچنگ قورباغه برایشان می نوشتم

"اسم لیزیه؟":به نامی در فهرست برنامه اشاره کرد و گفت جک

.زده شدم وحشت

:از اینکه جلوي حرف زدنم را بگیرم گفتم قبل

."اره خودشه"

.فتن را فراموش کنخب،نقشه خفقان گر بسیار

."که اینطور"

.قیافه او کامال ارام و خونسرد بود.حواسش را متوجه فهرست برنامه ها کرد.سرش را تکانی داد جک

.کاش به نحوي موضوع را به او می گفتم اي

دس جک راستی راز مهمی را که با من در میان گذاشتی یادت هست؟ح":نه،نه،چگونه؟ مثال می گفتم.توانستم نه،نمی

"بزن چی شده؟

مثل فیلمهاي پلیسی که وقتی کسی داراي اطالعات زیاد دستگیر می شود سعی می کند .بود سیاست به خرج دهم الزم

حاال چطور می توانستم سیاست مدارانه با جمیما رفتار کنم؟.اطالعات لو نرود
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هر طور بود می بایست به .د افتادامشب هیچ اتفاقی نخواه.الزم نیست دچار وحشت بشی.منطقی فکر کن...خب بسیار

چرا که در غیر .و به او حالی می کردم که باید قرارش را با ان مردك خبرنگار به هم بزند.تلفن همراهش زنگ می زدم

.این صورت قلم پایش را خرد می کردم

ه انجا رفته به قدري حواسم پرت بود که فراموش کردم براي چه ب.صداي طبل از میکروفن به گوشم رسید ناگهان

هنوز همه .صداي طبل بلندتر شد اما روي صحنه اتفاقی نیفتاد.سالن کامال تاریک بود و صدا از هیچ کس درنمی امد.ام

یعنی چه؟پس چه موقع .کمی عجیب و غریب بود.مضطرب شدم.صداي طبل بلندتر و بلندتر شد.جا تیره و تاریک بود

...می رفت؟چه موقعرقص را شروع می کردند؟چه موقع پرده ها باال 

سر وکله ادمی تک و .صداي موسیقی بلندتر شد.نوري خیره کننده در سالن پخش شد که تقریبا مرا کور کرد باالخره

چشمانم را در نور شدید باز و بسته کردم تا بهتر .تنها در لباسی سیاه و پرزرق و برق روي صحنه ظاهر شد

.خدایا او لیزي بوداوه ...تشخیص نمی دادم زن است یا مرد.ببینم

.نمی توانستم از لیزي چشم بردارم.همه چیز از ذهنم بیرون رفت.و مبهوت روي صندلی ام میخکوب شدم مات

ما با هم باله تمرین ...منظورم این است که.به هیچ وجه.به ذهنم نمی رسید او می تواند چنین حرکاتی انجام دهد اصال

...ن بود کسی را بیش از بیست سال بشناسم ولی هنوز خبر نداشته باشم کهچطور ممک...او هرگز ...کرده بودیم ولی

تمام حضار مات و .همراه فردي دیگر که نقاب زده بود و حدس زدم ژان پل است حرکات موزونی انجام می داد لیزي

به او افتخار .مماهها می شد او را چنین شاد و خوشحال ندیده بود.چقدر لیزي بشاش بود.مبهوت حرکات او شده بودند

.می کردم

مجبور .واقعا مایه ي شرمندگی بود.خدایا،دستمال هم نداشتم.اب بینی ام هم سرازیر شد.از چشمانم جاري شد اشک

.مستاصل شده بودم.شدم اب بینی ام را باال بکشم

دور انگشتانم  ان را از او گرفتم و انگشتانش.جک بود که دستمالش را به من می داد.چیزي به دستم خورد ناگهان
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.حلقه شد

****

من و جک هم حسابی او را .لیزي مثل بالرین هاي حرفه اي تعظیمی کرد.از اتمام برنامه حسابی سرحال بودم پس

.تشویق کردیم و برایش دست زدیم

:ان سر و صداي دست زدن گفتم در

."به کسی نگو من گریه کردم"

.لبخندي ماتم زده زد جک

."بهت قول میدم.به کسی نمی گم.باشه"

به .و مردم کیف و کت خود را برداشتند و اماده بیرون رفتن از سالن شدند.اخرین مرتبه پرده ها پایین افتاد براي

.هرطور بود می بایست جمیما را پیدا می کردم.محض اینکه بیرون امدم ذوق و شوقم از میان رفت و دچار دلهره شدم

.سوي سالن ان طرف حیاط رفتند به محوطه بیرون رسیدیم مردم به وقتی

:جک گفتم به

."بعد هم می رم اونجا.من باید یه تلفن فوري بزنم.بهتره تو بري.لیزي گفته اونو در مهمونی ببینم"

:کنجکاوانه نگاهم کرد جک

."حالت خوبه؟به نظر می رسه عصبی هستی"

."ذوق زده ام...نه خوبم"

باز هم .دوباره شماره را گرفتم.باز هم پیغام گیر.فوري به جمیما زنگ زدم کردم تا او از تیررس صدایم دور شد و صبر

او کدام گوري بود؟چه غلطی می کرد؟.از شدت ناراحتی دلم می خواست جیغ بزنم.روي پیغام گیر رفت

رفتار بسیار خب،به مهمانی میرفتم و عادي .به دنبال راه چاره می گشتم.لحظه صبر کردم تا بر اعصابم مسلط شوم چند
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فعال .اگر هم نمی شد،صبر می کردم تا او را ببینم.سعی می کردم هر طور شده جمیماي لعنتی را گیر بیاورم.می کردم

.که کاري از دستم برنمی امد

چیز درست می شد همه

****

اي  به غیر از حضار عده.تمام رقصندگان با لباس هاي مخصوص نمایش انجا بودند.شلوغ و پر سروصدا بود مهمانی

سر و صدا هم که گوش .پیشخدمتان مشغول پذیرایی بودند.دیگر هم که معلوم بود تازه از راه رسیده اند،بودند

.به گفتگوها گوش می دادم.لیوانی شراب برداشتم و قاطی جمعیت شدم.وقتی وارد شدم،کسی را نشناختم.خراش بود

" ..."لباس باله ي جالبی...

..."وقت تمرین پیدا کردي"

..."ی حسابی تو ژستقاض"

حسابی سرحال بود و عده ي زیادي از وکالي خوش تیپ هم دور و برش را احاطه کرده .چشمم به لیزي خورد ناگهان

.بودند

.رویش را برگرداندو او را در اغوش گرفتم لیزي

!"لیزي،باورم نمی شد به این قشنگی برقصی،معرکه بودي"

:قیافه همیشگی اش را به خودش گرفت فوري

."حسابی قاطی کرده بودم.اصال هم خوب نبودم.اوه،نه"

:را قطع کردم حرفش

."گل کاشتی.بس کن لیزي،محشر بود"

..."ولی حسابی دست و پاچلفتی"
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.فریاد زدم سرش

."جدي می گم لیزي،معرکه بود.عالی بود.چنین حرفی نزن"

:زورکی زد لبخندي

."بسیار خب...باشه"

.با ذوق و شوق خندید بعد

از حاال می .حدس بزن چی شده.راستی اما،هیچ وقت تا این حد احساس خوبی نداشتم.بسیار خب من عالی بودم"

.خواهیم براي نمایش سال بعد برنامه ریزي کنیم

.زده به او خیره شدم حیرت

."ولی تو گفتی هیچ وقت این کار را انجام نمی دي و اگر حرفش رو زدي من مانعت بشم"

:هوا تکان داد و گفت دستش را در او

:سپس صدایش را پایین اورد.علتش اضطراب قبل از صحنه بود"

."راستی جک را هم دیدم"

:جدي گفتم خیلی

."بله شنیدم خاله زنک بازي در اوردي"

:با شرمندگی گفت لیزي

"خب بگو ببینم چی گفت؟...به نظرم بهتره فرصتی دیگه بهش بدي.اوه، اخه ازش خوشم میاد"

:نزدیک شدم و در گوشی گفتم او به

."رازش را برام گقت"

:از شدت تعجب دستش را روي دهانش گذاشت و گفت لیزي
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"شوخی می کنی؟بگو ببینم رازش چیه؟.نه بابا"

."نمی تونم بهت بگم"

:مات و مبهوت به من زل زد لیزي

"نمی خواي به من بگی؟...نمی تونی بگی؟بعد از همه اینا"

."اخه پیچیده س....ی تونملیزي باور کم نم"

:لیزي اخمی کرد و گفت.جک شده بودم اوه،خدایا،مثل

"خب،شما دوتا با هم اشتی کردین؟...بدون این هم می تونم زندگی کنم.باشه اشکالی نداره"

.شدم سرخ

...."فعال نمی دونم شاید"

دو تا دختر .ست هیچ کداممان برنمی امدفعال که کاري از د.بایست راجع یه جمیما به او می گفتم؟نه اذیت می شد می

.که کت و دامن پوشیده بودند پیش لیزي امدند

."لیزي واقعا عالی بود"

.،حاال که جک انجا بنبود بهتر بود شماره جمیما را می گرفتم خب

.شتمترس و لرز تلفن را از کیفم بیرون اوردم ولی با شنیدن صدایی از پشت سر با عجله ان را سر جایش گذا با

"اما؟"

موهاي .کانر با کت و شلواري شیک و مشروب به دست انجا ایستاده بود.حسابی متحیر شدم.را برگرداندم سرم

کدام .کراواتی ابی با خال هاي درشت زرد.فوري متوجه کراوات جدیدش شدم.بلوندش هم زیر نور چراغ برق می زد

بی سلیقه اي ان را برایش انتخاب کرده بود؟

"جا چه می کنی؟کانر این"
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:حالتی تدافعی گفت با

خوشحالم که تو رو .فکر کردم بیام اینجا.من همیشه به لیزي عالقه مند بودم.لیزي برام کارت دعوت فرستاد"

."اگه مایل باشی دلم می خواد چند کلمه اي باهات حرف بزنم.دیدم

ز مصاحبه تلویزیونی جک درست و بعد ا.کمی احساس تشویش کردم.به جایی خلوت. مرا به سمت در کشاند او

منظورم این است که هر وقت چشمم به او می افتاد راهم را به سویی دیگر کج می .حسابی با کانر حرف نزده بودم

.کردم

:او رو کردم به

"خب،می خواستی راجع به چی حرف بزنی؟"

.گلویش را صاف کرد،انگار می خواست سخنرانی رسمی بکند کانر

."با ن روراست نبودي...می کنم که تو اما،من احساس"

.تازه دوزاریش افتاده بود طفلکی

:شرمندگی جواب دادم با

..."اوه،خدایا،کانر،من واقعا متاسفم،بابت ماجرایی که پیش اومد.حق با توئه"

:با جالل و جبروت دستش رو باال برد و گفت او

"ودم اگه باهام صادق بودي؟ولی من سپاسگذارت ب.دیگه پشیمونی سودي نداره.مهم نیست"

.را تکان دادم سرم

."البته"

:گفت

..."با کسی دوست....می خواستم بگم من اخیرا"
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:زده گفتم هیجان

"اسمش چیه؟! واقعا خوشحالم! چه عالی،معرکه س کانر"

."اسمش فرانچسکاس"

..."کجا با اون"

.حرفم را قطع کرد کانر

."ازت سوالی کنماما،می خواستم راجع به رابطه مون "

.شدم که با نوشیدن جرعه اي شراب ان را مخفی کردم معذب

."اوهفباشه،البته"

"؟...ي تظاهر... لذت بود... منظورم اینه که...تو در اون زمینه با من روراست بودي"

چه فکري بود؟ اوه،نه،این

."قسم می خورم.کانر من هرگز تظاهر نمی کردم"

.دودلی نگاهش کردم با

" "؟...اما واسه ي چی اینو می پرسی...

:گلویش را صاف کرد و گفت کانر

."تا از گذشته درس عبرتی بگیرم...می خوام مطمئن بشم.اخه من تازگی رابطه ي جدیدي رو شروع کردم"

حاال هم .من بایستی با او روراست می بودم.حق با او بود.ناگهان احساس شرمندگی کردم.قیافه بشاش او زل زدم به

.هتر بود صادقانه با او حرف می زدمب

:او نزیک تر شدم و باالخره گفتم به

..."با دوست دخترت...پس تو نباید...گاهی باعث می شد من خنده ام بگیره...بسیار خب،یات میاد"
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.دیدن قیافه ي او حرفم را قطع کردم با

.بدبخت،پس او ان عمل را انجام داده بود اي

:دمغ شد و گفت کانر

..."خوشش...ا،فرانچسکا گفت کهام"

..."هر کسی...اخه همه ي زنها که مثل هم نیستن...شاید اینطور باشه"

:بهت زده گفت کانر

."اون می گه جاز هم دوست داره"

..."درسته،خیلیل جاز رو دوست دارن"

."اون می گه خیلی دوست داره فیلم وودي الن رو خط به خط براش تعریف کنم"

.را مالید پیشانی اش او

"یعنی دروغ می گه؟"

..."نه، من مطمئنم که دروغ نگفته"

.هاج و واج نگاهم کرد او

"تمام زن ها رازهایی دارن؟...اما"

خدایا،من باعث شده بودم کانر از تمام زنها سلب اعتماد کنه؟ اوه

..."راستش کانر،به نظرم فقط من بودم که!نه،البته که ندارن"

.نه،ممکن نبود.بانم خشکید وقتی چشمم به قیافه اي اشنا با موهاي بور جلوي در ورودي افتادي حرفم روي ل بقیه

...نداشت امکان

:گفتم
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."کانر من باید برم"

.با عجله به سمت در ورودي رفتم و

:کانر را از پشت سر شنیدم صداي

"منظورش چیه؟چه سایزي باید براش بخرم؟.اون می گه سایز شش می پوشه"

:شت سر گفتمپ از

."سایز هشت براش بخر"

او انجا چه می کرد؟.او در راهرو ایستاده بود.جمیما.خودش بود اره

مردي با او بود که شلوار جین پوشیده بود و موهایی کوتاه و .در باز شد و احساس کردم االن از حال می روم سپس

.عالقه مندانه دور و برش را نگاه می کرددوربینی روي شانه اش انداخته بود و .چشمانی سنجابی مانند داشت

.نه

...نمی توانست جمیما

"اما؟"

.به گوشم رسید و دچار دلهره شدم صدایی

.را چرخاندم سرم

"جک؟"

چه مدت بود انجا ایستاده بود؟.با عشق و عالقه مرا نگاه می کرد او

.به ارامی دستی روي دماغم کشید او

"حالت خوبه؟"

:ترس و لرز گفتم با
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!"اره عالی"

.مجبور بودم.بایست به هر جان کندنی بود بر اعصابم مسلط می شدم می

."سرگیجه دارم.جک،، می شه لطفا کمی اب برام بیاري؟من همین جا می ایستم"

.وحشتزده شد جک

..."االن زنگ می زنم ماشین.بیا تو رو ببرم خونه.می دونی،به نظرم اتفاقی افتاده"

."فقط کمی اب به من بده.خواد بمونمدلم می .خوبم...نه"

.نزدیک بود لیز بخورم.اینکه او رفت،با عجله خودم را به راهرو رساندم بمحض

:با ذوق و شوق گفت جمیما

..."فکر کردم بهتره توي اون اتاق کوچیکه.می خواد ازت چندتا سوال بکنه.این میکه.دنبالت می گشتم! اما،چه عالی"

.ر ان سوي راهرو رفت و مرا هم به انجا کشاندبه سوي اتاق خالی د او

.بازویش را کشیدم من

."زود باش. همین حاال از اینجا برو.نه جمیما"

:به زور دستش را از دستم بیرون کشید و نگاهی دلبرانه به میک که در حال نشستن در اتاق بود کرد و گفت جمیما

"ین مورد الم شنگه به پا می کنه و هیس هیس می کنه؟میک دیدي به ات گفتم حاال در ا.من هیچ جا نمی رم"

.کارت ویزیت خودش را به من داد میک

."نمی خواد نگران باشی.اما،از دیدنت خوشوقتم.میک کالینز"

او موقع .گویی به زنهایی که دچار اضطراب می شدند و به او می گفتند برود،عادت داشت.لبخندي ملیح تحویلم داد او

.بوي ادامس نعنایی او به مشامم خورد و حالت تهوع به ام دست داد.هم می جوید حرف زدن ادامس

.کردم حفظ ادب کنم سعی
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."متاسفانه هیچ قضیه اي در کار نیست.ببین در این مورد سوء تفاهم شده"

:گفت میک

."تو حقایق رو برام بگو.باشه،خب بهتره بریم سر اصل مطلب"

."به جمیما رو کردم من

."تو به من قول دادي...من که بهت گفتم نمی خوام...چیزي نیست...رمنه،منظو"

..."چطور اجازه می دي مردي ازت سوء استفاده کنه؟.اما،تو واقعا احمق و بی عرضه اي"

.نگاه خشماگین به میک کرد جمیما

ه بالیی سرش به ات گفتم که جک هارپر حرومزاده چ.متوجه می شی؟به این دالیل بود که شخصا اقدام کردم"

."اون باید درس عبرت بگیره.اورد

."کامال حق با توئه"

.بعد جمیما را مخاطب قرار داد.گویی مرا سبک و سنگین می کرد.سرش را یکوري کرد میک

تازه به پول و پله حسابی هم می .می دونی چیه،ما با هم می تونیم ترتیب یه مصاحبه ي تلویزیونی رو بدیم.خیلی جالبه"

."رسی

!"نه"

:با تشر گفت جمیما

"خرفهم شدي؟.این یه شغل نون اب دار برات می شه.باید این کار رو بکنی.اما،دست از حماقت بردار"

."من شغل جدید نمی خوام"

"خبر داري مونیکا لوینسکی سالی چقدر پول درمیاره؟.باید این کار رو بکنی"

:گفتم ناباورانه
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..."تو منحرفی.می خوره حالم ازت به هم...تو واقعا مریضی"

."اما،من دارم به نفع تو کار می کنم"

:فریاد زنان گفتم.شدت عصبانیت صورتم سرخ شده بود از

..."شاید روزي من و جک با هم اشتی...من.دست از سرم بردار"

به کار شد و دوباره جمیما مثل ادم اهنی قاتل دست .نفس در سینه ام حبس شده بود.لحظه اي سکوت برقرار شد براي

:گفت

میک،برو .به اش نشون می دي چه کسی رییسه.اونو به زانو درمیاري.براي انجام این کار دالیل بیشتري هم هست"

."پیش، کار خودت رو انجام بده

."مصاحبه با اما کریگن،جمعه، پانزدهم جوالي ساعت نه و چهل و پنج دقیقه شب"

.صوت کوچکی اورده بود و ان را جلوي من گرفته بودمیک ضبط .وحشت زده شدم.را باال کردم سرم

خیلی عادي صحبت "اولین بار با جک هارپر در هواپیما اشنا شدي؟لطفا بگو از کجا پرواز داشتی و به کجا می رفتی؟"

."درست انگار داري با دوستت تلفنی حرف می زنی.کن

:زدم فریاد

."ولم کن.دست از سرم بردار.بس کن"

:گفت جمیما

"پس بهتره.چه به ش کمک کنی چه نکنی.به هر حال میک هرجوري شده از راز جک سر درمیاره.ما،عاقل باشا"...

.احساس کردم اتاق دور سرم چرخید.اینکه دستگیره در اتاق چرخید،جمیما حرفش را قطع کرد بمحض

...خواهش...می کنم حرف نزن خواهش

.کنمنتوانستم حرکت .در باز شد،نفسم بند امد وقتی

http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


سوفی کینزال -رازم را نگهدار  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٧٩

.عمرم اینقدر وحشتزده نشده بودم در

.با دو لیوان اب در دست وارد اتاق شد جک

..."اما،حالت خوبه؟برات اب گازدار و اب ساده اوردم چون نمی دونستم"

ناباورانه کارت میک را که هنوز در .اینکه چشمش به میک و جمیما افتاد مات و مبهوت حرفش را قطع کرد بمحض

.سپس چشمش به ضبط صوت میک افتاد و تمام شادي از چهره اش محو شد.گرفت دستم بود،از من

.به جمیما نگاه کرد و ابروانش را باال برد میک

."با این حساب فقط وقتم تلف می شه"

.کوله پشتی اش را برداشت و از در اتاق بیرون رفت.ضبط صوت را در جیبش گذاشت او

:باالخره جک گفت.در سرم چیزي تاالپ و تولوپ می کرد.چند دقیقه صدا از هیچ کس در نیامد تا

"اون کی بود،خبرنگار؟"

:با تته پته گفتم.او طوري بود گویی تمام کشتی هایش غرق شده بود نگاه

..."مساله این...جک...من"

.درنگی کرد تا قضیه برایش جا بیفتد جک

"چرا با خبرنگار صحبت می کردي؟...چرا"

:رش مغرورانه گفتبا صداي زنگدا جمیما

"خیال می کردي واسه چی با خبرنگار صحبت می کرد؟"

.ناباورانه به جمیما رو کرد جک

"چی؟"

خیال می کنی میتونی پته !خیال می کنی میتونی ادماي دیگه رو کوچیک کنی!تو خیال می کنی میلیاردر کله گنده اي"
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!"بعدش هم بذاري و بري؟کور خوندي اقااونا رو حسابی تحقیر و خرد کنی،!دیگران رو روي اب بریزي

.و راضی و خشنود دست به سینه ایستاد.چند قدمی به سوي جک برداشت جمیما

به اطالعت برسونم که بله،اون خبرنگار .حاال این فرصت پیش اومده.اما منتظر فرصتی می گشت که ازت انتقام بگیره"

با بوق و کرنا در تمام روزنامه ها چاپ بشه،معنی نارو زدن و خیانت وقتی راز اسکاتلندیت .و اما راجع به قضیه ي تو.بود

."به اش بگو.اما،به اش بگو.بشی متاسفتا شاید درس عبرتی برات بشه و .رو می فهمی

.بدنم بی حس شده بود تمام

او .ده بودانگار سیلی خورده و مات و مبهوت ش.را اورد،حالت صورت جک تغییر کرد"اسکاتلند"اي که او اسم  لحظه

.به من زل زد و متوجه شک و تردید در نگاهش شدم

.با حرارت به سخنرانی اش ادامه داد.مثل گربه اي شده بود که مشغول دریدن طعمه اش بود جمیما

!"تو نمی دونی اون چه بالییه.تو خیال می کنی اما رو می شناسی؛ولی اونو دست کم گرفتی؛اقاي جک هارپر"

و ششم ستیب فصل

به .  خوردیبه صورتم م یمیمال میبودم و نس ستادهیمات و مبهوت همانجا ا. شدم  خکوبیخود م يسر جا یمدت يراب

 یهنوز هم صورتش را م. او در گوشم بود  يهنوز هم صدا. جک از نظرم پنهان شد  لیزل زده بودم که اتومب ينقطه ا

شناخت یکه اصال مرا نم ییکرد گو یبه من نگاه م ياو طور.  دمید

توانستم زمان  یاگه م. شده بود  زیصبرم لبر يکاسه . چشمانم را بستم . وجودم را فرا گرفت  يسر تا پا يدیشد درد

 یاگر وقت... کردم  یکوتاه م هیقض نیو دوستش را از ا مایاگردست جم... تر بودم  ياگر قو... را به عقب بر گردانم 

...مزده بودحرفم را  عتریشد سر دایجک پ يسر و کله 

شده بود ریافسوس و صد افسوس که د اما
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آمدند ابانیبه خ اطیاز مهمانان خنده کنان و سر حال از ح يا دسته

حالت خوبه ؟: از آنان گفت  یکی

، متشکرم بله

م و برگشت. را برگرداندم  میسپس با غم و اندوه رو. شد نگاه انداختم  دیجک ناپد لیکه اتومب ییبه جا گریبار د کی

رفتم یبه سمت سالن مهمان

با او  يزیاز شدت ترس و وحشت خودش را جمع کرده بود و ل مایجم.  دمیرا در همان دفتر کوچک د مایو جم يزیل

؟ گمیم یچ یفهم یم.  خورهیحالم ازت بهم م! خودخواه ، نفهم ، حرومزاده ... کرد  یدعوا م

رفت و چشمانش مملو از خشم بود  یم نییاه کردم که در اتاق باال و پااو را نگ یوقت. محاکمه بود  زیم يپا يزیل انگار

راستش من هم دچار وحشت شدم

!سرم داد بزنه يجور نینذار ا. کن دست از سرم برداره  يکار هیاما : ملتمسانه گفت  مایجم

شد ؟ یچ نمیبگو بب... خب : نگاهم کرد و گفت  دوارانهیام يزیل

م را به چپ و راست تکان دادم، سر يکلمه ا يادا بدون

"راجع بهش حرف بزنم خوامیهم نم گهید. اون رفت  ". آب دهانم را قورت دادم  یبسخت...  اون

اوه ، اما: لبش را گاز گرفت  او

کردم به  یسع.  دمیکش قیدادم و چند نفس عم هیتک واریبه د.  رهیگیم م هینگو االن گر یچیه: لرزان گفتم  ییصدا با

.اشاره کردم مایباالخره به حرف آمدم و به سمت چپ جم. برگردم  يعادحالت 

"؟ هیدوستش کدوم گور"

 دهیپوش يجوراب شلوار شینما ياز وکال که برا یکیاز  خواستیم.  رونیاونو انداختن ب: خاطر گفت  تیبا رضا يزیل

رونیاونو انداختن ب یبا اردنگ گهید يکه وکال رهیبود عکس بگ
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.از ندامت در آن وجود نداشت نگاه کردم يکه آثار مایجم یچشمان آببه  بزور

"؟ يدی، فهم دینبا.  ارهیسر در ب هیاز قض نیاز ا شیاون ب ياجازه بد دیتو نبا.  گمیم یچ نی، بب مایجم"

رو دنبال نکنه هیقرار شد قض. مجبورم کرد  يزیل. باهاش حرف زدم . باشه : کرد و گفت  یاخم او

؟ یا مطمئنکج از

آخه مامانم براش منبع پول در آوردنه. کنه که مامانم ازش دلخور بشه  ینم يکار اون

"کرد نانیبه اون اطم شهیم ". کردم  يزیدار به ل یمعن ینگاه

.را جمع کردم میسپس برگشتم و تمام قوا. دم در رفتم . باال انداخت  يشانه ا دیهم با شک و ترد او

به آدم و ..  يدیاز چشم خودت د يدید یهر چ.. درز کنه  رونیاز دهنت ب یاگه هر حرف دمیر مبهت هشدا مایجم"

"یکش یکه تو خرناس م گمیعالم م

کشم یمن خرناس نم: گفت  مایجم

تازه به .  رهیخرناست تا هفت خونه اون ور تر م يصدا يخوریمشروب م يادیز یوقت.  یکش یم. چرا : گفت  يزیل

يدیارك دانا کارن خودتو از دست دوم فروش خرکت م گمیهمه م

"کار رو نکردم نینه ا ". دیبند آمد و رنگ چهره اش پر مایجم نفس

 دتیمروار گمیتازه به همه هم م.  دمیرو د دتیخر ي سهیخودم ک.  يکار رو کرد نیچرا ا: گفتم  یبا خوشحال من

هیبدل

دهانش گذاشت يدستش را رو مایجم

...یکن ینم يخودت آشپز اتیدر مهمون هرگز نکهیو ا ...

...هیتقلب یگرفت امیلیهم که با شاهزاده و یعکس و

...یکه تو دنبال پول و پله ش هست میدیبهش هشدار م يکه قرار مالقات بذار ياز حاال به بعد با هر مرد و
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.  دمیقول م. باشه : مده بود گفت که اشکش در آ مایجم. به او کردم  یقدردان ياز رو یمن نگاه. تمام شد  يزیل حرف

اسم فروشگاه دست  گهیکنم د یخواهش م.  دمیقول شرافتمندانه م.  رمیموضوع رو فراموش کنم و دنبالش رو نگ نیا

برم ؟ شهیحاال م. کنم  یخواهش م.  نیاریدوم رو ن

تکان داد دییتا يبه او سرش را به نشانه  زیآم ریتحق یبا نگاه يزیل

"يبر یونت یبله ، م"

رفت رونیمثل فشفشه از اتاق ب مایجم

.افتاد يزیبسته شد و چشمم به ل در

"؟ هیتقلب مایبا جم امیلیعکس شاهزاده و یراست"

... باز کردم و  یرو اشتباه يپرونده ا.  دادمیانجام م يبراش کار وترشیدفعه داشتم با کامپ هی. مگه بهت نگفتم .  آره

مونتاژ کرده يا گهیدختر د يتنه  يرو رو خودش يعکس کله  دمیفهم

"دختر اعجوبه س نیا"

مردم در  يخنده  ياز دور صدا. سکوت همه جا را فرا گرفت  یمدت.  کردمیاحساس ضعف م. فرو رفتم  یصندل در

زد یحرف م ییقضا ستمیراجع به مشکالت س. از دم در رد شد  یکس.  دیرس یبه گوش م یمهمان

به حرفات هم گوش نداد ؟ یاون حت: گفت  يزیل باالخره

گذاشت و رفت يجور نی؛ هم نه

...رازش رو هیتو که فقط . تو رو برمال کرد  يکه اون تمام رازها نهیمنظورم ا. شورش رو در آورده  گهید اونم

براش .  نبود يعاد.. که جک به من گفت  يزیچ.  یفهم یتو نم ". حال اتاق چشم دوختم  یرنگ ب يقهوه ا یقال به

آب دهانم  ". اومده بود تا به من بگه و نشونم بده که به من اعتماد داره  نجایهمه راه رو به ا نیا. ارزشمند بود  یلیخ

"خبرنگار فاش کردم هی ياونو برا زیکرد که من همه چ الیخ "قورت دادم و  یرا به سخت
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تو نبود ریاما تقص.  يکار رو نکرد نیتو که ا یول: صادقانه گفت  يزیل

..."نزده بودم یحرف مایباره به جم نیاگه در ا. اگه من خفقان گرفته بودم ! چرا بود  ". در چشمانم جمع شد  اشک

 بیآس یآلت تناسل ای نشیجک بابت خراش ماش دمیشا. زد  یبه اون ضربه م يجور هی مایبه هر حال جم: گفت  يزیل

کرد یم تیاش از تو شکا دهید

فته بود از حرفش خنده ام گرفتچند دلم گر هر

.  یینجای، ا يزیل ". بودم وارده شد  دهیکه به موهاش پر زده بود و او را پشت صحنه د يدر اتاق باز شد و مرد ناگهان

"هیعال یلیظاهرا هم خ. موقع صرف شامه 

؟يبخور يزیچ يخوایم: به من رو کرد  يزیآن مرد رفت و ل. امیحاال م نیهم.  نیباشه ، مشتکرم کال: گفت  يزیل

"يحتما بعد از برنامه ت دل ضعفه دار. تو برو .  ستمینه گرسنه ن"

"گرسنه م کمیآره ،  "اقرار کرد  يزیل

"؟ یکن یم کاریخوب تو چ ".به من انداخت  یمضطربانه نگاه سپس

"حالم خوبه. نگران من نباش . خونه  رمیم... من  ". لبخند بزنم  یکردم زورک یسع

 ینم. گرفته بود  یحالم حساب.توانم  یآمدم احساس کردم نم رونیاز ساختمان ب یاما وقت. داشتم به خانه بروم  الیخ

سرگردان .. سوت و کور خانه ام برگردم  يواریبه چهار د خواستیدلم نم... برگردم و گپ بزنم  یتوانستم به مهمان

بودم

در  یکیدر آن تار. وارد شدم . در انجا باز بود . به راه افتادم  شیسنگفرش به سمت سالن نما يعوض در محوطه  در

مخمل بنفش رنگ نشستم یصندل يوسط رو فیرد

...واقعا جک تصور کند من شدیباورم نم. کرده بودم  يآن طور خرابکار شدیباورم نم.  دیغلت میگونه ها يرو اشک

دهم حیتوض شیو برا میاینداده بود تا به خود ب یفرصتاصال به من . در چهره اش شده بودم  رتیبهت و ح متوجه
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...کاش همان موقع جواب يا

در بلند شد و در باز شد ریج ریج يصدا ناگهان

 يدیام يقلبم باز هم روزنه  نیسنگ يبا وجود غم و غصه . ستادیکه وارد سالن شد و ا دمیرا د یکلیه یکیآن تار در

شد دایدر دلم پ

کند دایاو آمده بود تا مرا پ. خودش بود حتما . جک بود  حتما

کند ؟ انتظار داشت دو مرتبه  هیمرا تنب خواستیزد ؟ م یپس چرا حرف نم. و زجر آور حکمفرما بود  یطوالن یسکوت

...بگو يزیچ. بزن  یخوب ، حرف. ؛ چقدر زجر آور بود  ایکنم ؟ خدا یاز او عذرخواه

....، فرانچسکا اوه

....کانر

؟؟؟ یچ

. دو تا بود . نبود  کلیه کی. جک نبود . بودم  یعجب آدم احمق. وجودم را فرا گرفت  يدینا ام. شدم  رهیمرتبه خ دو

بودند گریکدی دنیآنها در حال بوس.  دشیکانر و دوست دختر جد

دمیرا شن زیهمه چ. نداشت  دهیبزنم ؛ اما فا يکردم خودم را به کر یام فرو رفتم و سع یدر صندل یاوج بدبخت در

؟ ادیخوشت م: نجواکنان گفت  کانر

..."آره"

؟ یراست

"آره ، انقدر منو فشار نده"

خوامیمعذرت م: گفت  کانر

سکوت برقرار شد دوباره
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"ادیخوشت م " دیکانر به گوشم رس يهم صدا باز

"قبال هم که گفتم آره"

...نه باشه یتو به معن ياگه بله . راست باش با من رو کنمیفرانچسکا ؛ خواهش م: مضطربانه گفت  کانر

؟ هی؛ کانر مشکل تو چ ستینه ن یمعن به

کنم یکه حرفت رو باور نم نهیا مشکلم

؟ یکن ی؟ خبر مرگت چرا باور نم یکن یحرفم رو باور نم: گفت  تیبا عصبان او

آنها را هم  يکرده بودم بلکه رابطه  خودم را تباه ينه تنها رابطه . من بود  ریهمه اش تقص. شدم  مانیپش یحساب

کردم یم يکار یستیبا... خراب کرده بودم 

خوامیمعذرت م... ا. را صاف کردم  میگلو

؟ نجاسیا یبود ؟ کس یچ: فرانچسکا گفت  ناگهان

"بله ، منم ، اما ، دوست دختر سابق کانر"

برق بود دیکل يدست او رو. داشت  زیم آمخص یمو قرمز افتاد که صورت يچشمم به دختر. چراغ روشن شد  چند

"یزن یما رو چوب م اهی؟ زاغ س یکنیچه م نجایخبر مرگت ا"

آب دهانم را ...  دمیشما رو شن يحرفا ینداشتم ول يچاره ا... نداشتم  يمنظور.  خوامیمعذرت م یلی؛ خ نیبب...  نه

تو  یبدون خوادیم.  یتو باهاش روراست باش خوادیش ماون دل.  ستین يریکه کانر آدم سختگ نهیمساله ا. قورت دادم 

.بگو شبه خوادیم ی؛ فرانچسکا هر چ خوادیدلت م یواقعا چ

"گم کنه نجایاون گورش رو از ا خوادیدلم م "سپس به کانر رو کرد . بدگمانانه نگاهم کرد  فرانچسکا

"خوامیاوه ، باشه ، معذرت م "خوردم  کهی من

چراغا رو خاموش کن.  يریهم م یوقت: گفت  فرانچسکا
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سر راه چراغ ها را هم . رفتم  رونیرد شدم و از سالن ب یصندل يها فیرد ياز البه ال. را برداشتم  فمیعجله ک با

و در را پشت سرم بستم. خاموش کردم 

جک بود. را که باال کردم باورم نشد  سرم

اصال فرصت فکر کردن . آمد  یم میبه سو اطیاز آن طرف ح. قاطعانه  ییبا قدمها. آمد  یمن م يبه سو! بود  جک

...نداشتم

.اما نتوانستم... کردم  یم يکار... کردم  یم هیگر.  زدمیحرف م خواستیدلم م. شد  دیقلبم شد ضربان

:به سرشانه ام زد و گفت یآمد و دست میبه سو او

.ترسم یم یکیتار از

؟؟؟ یچ

...فتهیب یتا اگه اتقاق ذاشتمیتخت م ریرو ز سبالیچوب ب.  دمیترس یم مه شهیهم. ترسم  یم یکیتار از

سر درگم شده بودم یکرد ؟ حساب یچه کار م او

..."جک"

.به دور و برم انداخت ینگاه او

.کشم یخودم خجالت م يفرانسو ياز لهجه ... دوست نداشتم ، من  اریوقت خاو چیه

...."یجک ، تو راجع به چ"

خاله  يناهارخور زیم ریبچه بودم به ز یوقت.  هیآبجو در چهارده سالگ يمچ دستم در اثر باز کردن بطر يخم روز يجا

...يعشقباز مییدا يخونه  ي لهیطو يتو زایبه اسم ل يبار با دختر نیاول. چسبوندم  یم "آدامس  " نیفرانس

دادیادامه م شیاعتراف ها اما جک همان طور به رمیخنده ام را بگ يقهقهه  يجلو نتوانستم

 یقدم چند سانت خواستیدلم م شهیهم. زدم  ینم دادیبهم م سمسیکر ي هیهد يرو که مادرم برا ییکراواتها هرگز
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که  یگاه.  نییپا امیسوپرمن شده ام و از آسمون م نمیب یدر خواب م.. که االن هست بلندتر بود ، من  ینیاز ا يمتر

هستن ؟ ینکبت ها ک نیا گمیخودم م شیکنم و پ یه دور و برم نگاه مامنا هستم ب اتیه يدر جلسه 

.به من زل زد اهشیس بایتازه کرد و با چشمان تقر ینفس او

"دگرگون شد میتمام زندگ جهیو در نت....  دمید مایهواپ يرو تو يدختر"

حرفها رو  نیآمده بود تا ا. ه بود او برگشت. خشک شده بود  میخاص سراسر بدنم را فرا گرفته و گلو یو حرارت شور

به من بزند

..."يمن ، واقعا کار.. جک ، من "

"يکار رو نکرد نیکه ا دونمیم.  دونمیم ". را قطع کرد و سرش را تکان داد  حرفم

..."و هرگز هم"

..."يکردیکه هرگز نم دونمیهم م نویا.  دونمیهم م نویا: گفت  یبه آرام او

خوب بود یلیخ نیا. بود  دهیرا فهم زیپس او همه چ. شد  ياشک از چشمانم جار. خودم نبود  دست

....ما یعنی...  یعنی نیا.. خوب . کردم بر خودم مسلط شوم  یسع. را پا ك کردم  صورتم

درست حرف بزنم توانستمینم

کردم ؟ یبر سرم م یکچه خا...  دادیم یاگر جواب منف.  ایخدا. برقرار شد  ریو تحمل ناپذ یطوالن یسکوت

 يادیز ي؛ من رازها یکن یرو عمل متیتصم يکه بخوا یدر صورت.. خوب  اریبس: گفت  یتصنع يا افهیجک با ق باالخره

.ستنیاونا جالب ن يالبته همه . گفتن دارم  يبرا

...یبهم بگ يزیچ ستین الزم

چون گفتن  "اشاره کرد  اطی؟ او به سمت ح میدم بزنق يدوست دار. بهتره بگم .  گمیاوه ، بله ، م: قاطعانه گفت  جک

"رهیاونا وقت گ
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باشه: لرزان گفتم  ییصدا با

دستش را درازکرد و با ترس و لرز دستش را گرفتم جک

 یبه کس یتون یرو واقعا نم یکی نیاومد ا ادمی، کجا بودم ؟ آهان  نمیخوب ، بگو بب: گفت .  میگذاشت اطیپا به ح یوقت

!یبگ

:گفت یشد و در گوش کیبه من نزد او

دمیم حیرو ترج یپپس. خودم هم پنتر کوال دوست ندارم  راستش

!نه بابا: و مبهوت گفتم  مات

زمیر یپنتر کوال م یقوط يرو تو یپپس یگاه راستش

!بابا نه

..ستین یبهت گفتم که راز خوب!  گمیم راست

البه  میسنگفرش و نس يرو مانیتلق تلوق کفش ها يصدا میدیشن یکه م ییو تنها صدا میزد یقدم م اطیدر ح آهسته

کردیم فیتعر میرا برا زیجک که همه چ يهمراه با صدا. درختان بود  يال

:آخر سخن

من . متحول شده ام ... است که  نیدرست مثل ا. هستم  رتیشده ام خودم هم در ح يگریروزها آدم د نیکه ا نیا از

پس . رو راست باشد  زانشینتواند با دوستان و همکاران و عز یگرفته ام که اگر کس ادین م. شده ام  يدیجد ياما

؟ ستیچ یزندگ ي دهیفا

. کند  یدست تجاوز نم کیالبته تعداد آنها از انگشتان . دارم  یاساس يپا افتاده  شیروزها من فقط چند راز پ نیا

:است که صرفا در ذهنم هستند نیمنظورم ا
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.است امدهیخوشم ن ادیمادرم ز دیجد تیال ياز ها-1

.بودم دهیبود که در عمرم چش یکیک نیتولدم درست کرد بدمزه تر يبرا يزیکه ل یونانی کیک-2

.پاره شد شیاز بندها یکیبرم اما  التیرا قرض گرفتم تا با پدر و مادرم به تعط مایجم "رالف لورن  "مارك  ویما-3

4 .دمید يزیاجع به سون و لر یبیو غر بیخواب عج-

5 .دهم تا شاداب شود یم یاهیگ يکننده  تیآرتمس مواد تقو اهیبه گ یپنهان-

6 .اش از کجا آمده است یاضاف يباله  دانمیدوباره عوض شده و نم ییطال ی، ماه یمطمئنم که سام-

، چه  ستیدست خودم ن یت مردم بدهم ولرا به دس یابیبازار ریمد گنیاما کر تیزیکارت و دینبا گریکه د دانمیم-7

.کنم

.به ماساژور نگفتم یوجه سرحال نشدم ول چیکه در روز سه شنبه داشتم به درد نخور بود و به ه يماساژ-8

راستش در . را به او نگفتم  قتیاما حق " یچیاوه ، ه ": ؟ گفتم  یهست يدر چه فکر:  دیجک ازم پرس یوقت شبید-9

.نمان بودمفکر اسم فرزندا

بزرگ دور تا دور  يرودخانه  نیا:  میبگو خواستمیم گشتمیم ینقشه دنبال محل ياز رو لیروز قبل که در اتومب-10

متوجه شدم که بزرگراه است يفور ی؟ ول هیلندن چ

. است  یعیطب يامر یکن یپا افتاده را از شوهرت مخف شیو پ بیو غر بیاست که اگر چند راز عج نیاصل مطلب ا اما

  .دانند یعالم م يمطلب را همه  نیا

  

  انیپا
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