
 1 

 
 



 2 

کاربر )  نامور لوفرین ( nelly73-8 ترجمھ|  بسونی گچلیر| رمان سر تا پا دردسر 
  انجمن

 
 

 www.98ia.com:منبع
 ساختھ شده www.donyayroman.rozblog.com  کتاب توسط وبالگنیا

  نام اوبھ
 

 فصل اول    
 

 دی حتما باستی نلی ، دلابدی انقدر خوش شانس بوده کھ از مرگ نجات یچون کس    
 . موضوع خوشحال باشدنیاز

 ؟ی مورد دارنی در ایچھ احساس.  رو بردندی بدون تو جام استنلمتیشب قبل ت -    
 و پشت کروفنی از می انبوھی سابق ان اچ ال و پسر بد مارک برسلر جلویستاره     

 ارناجمع ی ورزشگاه کی رسانھ عی و خبرنگاران کھ در اتاق وسنی از دوربیوارید
 کرده بود و ی بازاتلی سمی تیدر طول ھشت سال گذشتھ برا.  بودستادهیند اشده بود

 ی سخت تالش کرده بود تا روزشیتمام زندگ.  شش سال تمام کاپتان آنھا بودبایتقر
از .  دستانش حس کندنی نقره را بی و سردردی سرش بگی را باالیبتواند جام استنل

 را بستھ بود با تشی اسکنی بند اولشی بار در زندگنی اولی کھ برای لحظھ انیھمان اول
و انقدر   بودختھی ریادی زی خون ھاخی یرو.  بوددهی کرده و نفس کشی زندگیھاک

 ی بود کھ میزی تنھا چی حرفھ ایھاک. استخوان شکستھ بود کھ قابل شمارش نبودند
 را میبدون او ت مشیاما شب قبل ت..  کھ بود، تمام وجودشیزیتمام چ. دانست و بلد بود

 تماشا کرده بود کھ چطور آن منشی از اتاق نششبید.  رسانده بودندیبھ قھرمان
چطور .. یلعنت. دی چرخی مخی نی گرفتھ و دور زمسرش ی کثافت جام را باالیعوض

  داشتھ باشد؟تواندی می بپرسند کھ او چھ احساستوانستندیم
 با پسرا باشم اما واقعا براشون شبی دتونستمی کنم کاش میمعلومھ کھ ارزو م -    

 .صد درصد.  زده و خوشحالمجانیھ
 ی کھ کنارت نشستھ قرارداد بست تا پا جای مردشت،ی ماه پشیبعد از تصادف ش -    

 ...تو بذاره
 او را ی کھ جاجی ساوی تا،ی کھنھ کار ھاککنی و بھ بازدی از خبرنگاران پرسیکی    

 .کردیگرفتھ بود اشاره م
تو .  شده بودلی تبدی جنجالی شده و بھ مسئلھ ازی بحث برانگمی تصمنیدر اول ا...-    
  تو رو گرفتھ؟ی جاجی ساوی تایدی شنی وقتی فکر کردیچ

 کھ ی بارنیآخر.  آمدی خوششان نمگریکدی از ی راز نبود کھ مارک و تاکی نیا    
 ھا بود کھ محکم خودش را بھ او ی از بازیکی بود در طول کیانقدر بھ ان مرد نزد
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 اوا کی ھم او را جی خالھ زنگ االغ صدازده بود و ساوکی را یمارک تا. زده بود
 :بعدش بود کھ درست روز. خواھر درجھ دو صدا زده بود

 فکر یزی بھ چنکھیخوب نھ ا.  قراردادو امضا کرد من تو کما بودم جی ساوکھیوقت -    
 .ادی نمادمینکرده باشم فقط 

 ؟ی کنی فکر میاالن چ -    
 » االغھی خالھ زنک صدا خروسھی اون نکھیا    « 

تمام پسرا سخت کار کردن و .  رسوندیروزی رو بھ پمی درست تتیری مدنکھیا -    
 می رفتنالی بھ فیوقت. ارنی باتلی دادن کردن تا جام رو بھ سی انجام مدی کھ باویھرکار

 یازین.  و چھار بودستی تعداد گل ھامون پنجاه و ھشت بھ بفی حرمیما نسبت بھ ت
 ... بودزی برانگتاثر  اختالف واقعانی بگم کھ استین

 : فکر کرد و گفتشی بعدیمکث کرد و با دقت بھ جملھ     
 جی واقعا خوش شانس بود کھ ساونوکی کھ چستی بھ گفتن نیازی ننطوریو ھم -    

 .دیرارداد جد قی امضایآزاد بود و آماده برا
 جی کھ از وجود ساودی اصال قصد نداشت بگوکردی بھ جملھ اش فکر میوقت    

 ! خوش شانس بوده کھ او را داردمیخوشحال است و ت
 . کھ کنارش نشستھ بود بلند شدی االغی خالھ زنک صدا خروسی خنده یصدا    
 ی ناگھانمیمورد تصم از او در کھیدر حال.  دادندجیخبرنگاران توجھشان را بھ ساو    

 مارک دند،ی پرسی اش سوال مندهی آی و برنامھ ھای از ھاکیری کناره گی براشبشید
 یاتل دستش را برا.  بود نگاه کردزی می برد و بھ دستش کھ رونیینگاھش را پا

 فوالد کامال یاما انگشت وسطش بھ سفت.  بوده در آوردیحضور در کنفرانس مطبوعات
 . اشاره بھ فحش شده بودھیصاف بود و شب

 کنانی بازھی کھ خبرنگار از بقنطوری خورد کھ ھمی موقع منیو کامال بھ درد ھم    
 :دی ناگھان موضوع سوال را بھ مارک برگرداند و پرسدیپرسیسوال م

 ؟یکنی ھم فکر میبرسلر بھ برگشت بھ ھاک -    
 تن نمک کی سوال نی لبخند زد کھ انگار ایمارک نگاھش را باال آورد و طور    
 بھ صورت خبرنگار نگاه کرد و بھ خودش میمستق. ختھی زخمش نرنی ترقی عمیرو

 منصف شھیوھم - خبرنگارکینسبت بھ  – مرد خوب است کی می کرد کھ جیادآوری
 با انگشت سفت شده اش بھ او تا  مارک دست راستش را بلند نکردلی دلنیبھ ھم. بوده

 .فحش دھد
 .دکترا گفتن نھ -    
 کھ ی لحظھ انی را کھ از ھمان اولیزی نداشت تا چیازیگرچھ بھ دکتر ھا ن    

 از یمیآن تصادف کھ ن.  کننددیی را تادی باز کرد فھموی ی سیچشمانش را در اتاق آ
.  چشمانش خرد کرده بودی را ھم جلوشی بدنش را شکستھ بود زندگیاستخوان ھا

 اگر بھ یحت. ھرگز. شدی نمشی زندگی ھانھی از گزیھرگز جزئ گری دیبرگشت بھ ھاک
 . نبودی راھچی و ھشت سالھ ھم بود ھستی و ھشت بی سیجا
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 : بھ جلو برداشت و گفتی ھوگو قدمی کل داربریمد    
 . مارک وجود دارهی برایی جاشھی ھمنوکی چالتی تشکیتو    
نھ .  پا افتاده را براندشی پاک کن پخی نی ماشتوانستی نمی او حت؟یبھ عنوان چ    

 یی جاخواستی کند پس ھرگز نمی داشتھ باشد، چون اگر مارک نتواند بازتی اھمنکھیا
 . باشدخی کینزد
سر .  دادھی تکشی شد و مارک بھ صندلدهی کششبی دیروزیسوال ھا بھ موضوع پ    

روز  کی در یحت.  اش را درون دست سالمش مشت کردی طبیگرد و صاف عصا
 نبود اما او یامروز روز خوب.  متنفر بودی مطبوعاتیخوب ھم مارک از کنفرانس ھا

 ورزشکار کی خودش را استخوی ارنا چون نمیدرست در قلب ورزشکاه ک. آنجا بود
 مھم مشی تندی ببتوانستی کھ نمی ادم عوضکیمثل . قابل ترحم و بدبخت نشان دھد

 می ھم چون ، صاحب تنطوریو ھم.  را بدون وجود او کسب کردهی عنوان قھرماننیتر
 زن کھ ھنوز نی و نھ گفتن بھ ادیای صبح زنگ زده بود و از او خواستھ بود بی دافثی،ف

 . سخت بوددادی را مشیھا نھیھم ھز
 ی کرد بھ چند جک بی سعی مارک بھ سواالت پاسخ داد و حتندهی ساعت آمی نیبرا    

 برود و بعد محکم رونی خبرنگار ھم از اتاق کنفرانس بنیکرد تا آخرصبر . مزه بخندد
 ھا را ی از صندلیکی جیساو. ستادی پا ای اش را فشار داد و بھ زور روی طبیعصا

 کرد خود را صادق ی سعیحت. ر لب تشکر کردیاز سر راه مارک برداشت و مارک ز
 ی و از اتاق مگذاشتی میگری دی پا را جلوکی کھ ی نشان دھد در حالیمیو صم
 درد را ی اشعھ نی اولنکھی بھ طرف در رفت تا ایشگی با سرعت ھمیحت. گذشت

.  مصرف نکرده بودی مسکنی داروچیآنروز صبح ھ. قسمت راست کمرش حس کرد
 زی چچی ھجھی را مست گونھ و مختل کند و در نتشی حال و ھوازیچ چینخواستھ بود ھ

 . آورد را ساکت کندی میھ کم کم بھ او رو کیدر خونش نبود تا درد کشنده ا
ممکن . متینیبی کھ ممی خوشحالگفتندی و بھ او مزدندی بھ شانھ اش مشی ھایمیھم ت    

 رونی تلو تلو بخورد از آنجا بنکھی قبل از ادیبا. دادی نمتیاھم.  باشندیبود واقعا جد
 . بخوردنی بدتر با پشت زمای. رفتیم

 : و گفتدی مارک را دی در البمی ھولستروم فوروارد تلیدن    
 . مارکنمتیبیخوشحالم م -    
 ی عرق روی کردند و قطره ھای رانش شروع بھ درد و گرفتگی ھاچھیماھ    

 . نشستندشیشانیپ
 .نطوریمنم ھم -    
مارک از ھمان سال .  گذرانده بودمی تی در خط جلولیمارک شش سال تمام را با دن    

 تشی اش اذی فصل تازه کاری با او کار کرده بود و با چالش ھالی دنیول تازه واردا
 یگری ھرکس دای استرومستر ی خواست افتادن جلوی کھ میزی چنیآخر. کرده بود

 .بود
 .ایباھامون ب. دزی بار فلومی برمیخوایمنو چندتا از بچھ ھا م -    
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 .گھی وقت دھیباشھ  -    
 .زنمیبھت زنگ م. رونی بمیاحتماال امشب بر -    
 . شده بودندی جام قھرمانی برنده شبیآنھا د. روندی مرونیمعلومھ کھ ب    
 .. دارمیی برنامھ ھاھیواسھ امشب  -    
 .دروغ گفت    
 .نمتیبی میاما بھ زود...-    
 : و پشت سر مارک داد زدستادی الیدن    
 .کنمی م حرفت حسابنیرو ا -    
خدا، فقط بذار قبل .  اش حبس کردنھی در سیقیمارک سرتکان داد و نفس عم    
 . برسمنی بشھ بھ ماشمی بدنم تسلنکھیاز

 ی در خروجی جلورهی تی قدکوتاه با موھای زننکھی تا اکردی دعا منطوریداشت ھم    
 .او را گرفت

 : گفترفتی کھ با سرعت لوک کنارش راه میدر حال    
 . آری برسلر، من بو ھستم ازقسمت پیآقا -    
. ستی زن کنی ادانستی می قوت درکش بھ خاطر درد مختل شده باشد ولدیشا    

 بھ ھیکوچولو بھ خاطر قدکوتاھش و بق. زدندی کوچولو صدا متبالی او را پمی تیپسرھا
 .گری خوب دلیدال
 ن؟ی وقت دارقھی باھاتون صحبت کنم چند دقلمیما -    
 .نھ -    
با دست مصدومش خواست در . گری دی پای پا جلوکی. و بھ رفتن ادامھ داد    

 نکاری با اخواستی باز کرد و مارک دلش مشیبو در را برا.  را فشار دھدیخروج
 . آن زمزمھ وار تشکر کردی کوچولو را ببوسد اما بھ جاتبالیپ

تون فرستادن و اون امروز  برادی جدی شخصاری دستھی یسازمان منابع انسان -    
 .رسھیم

  آر داره؟ی بھ قسمت پی چھ ربطی شخصاریدست    
 : ادامھ دادکردی می ھمراھرونی کھ او را تا بیبو در حال    
 .ادی خوشتون بیکی نی از اکنمیفکر م -    
 ینی تازه بھ سنگی اش را خشک کرد اما ھوایشانی پی ماه ژوئن عرق رومینس    

 کنار جدول ی رنگاهی سنکلنی لنیماش.  نکردی کمکچیسرش و درد درون بدنش ھ
 .منتظرش بود و سرعتش را کم کرد

 .  ش کردمھیمن خودم شخصا توص -    
 ی شد و رولیمارک وارد اتومب.  مارک باز کردی شد و در پشت را براادهیراننده پ    

 . فکش را محکم فشار دادکردی مانی غلشی کھ درد درون پای لم داد و در حالیصندل
 : برگشت بو ادامھ دادنی راننده در را بست و بھ جلو ماشکھیدرحال    
 .شمی ممنون منی فرصت بدھیاگھ بھش  -    
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 رونی مسکن را بی اشھی شی شلوارش برد و بطربیمارک دستش را درون ج    
 شات کیو مثل . دی و جوختیدرش را باز کرد و شش قرص درون دھنش ر. آورد
 . قورت دادیدنینوش
 دانستینم.  زدادی فریزی حرکت کرد و از جدول فاصلھ گرفت بو چنی ماشنکھیھم    

 دانستیم. داردی در خانھ اش برنمی دست از فرستادن پرستار جلویچرا منابع انسان
 ازی نی ھا در کار باشد اما مارک بھ کسنوکی چتی بعد از مصدومی دست برنامھ دیبا

او متنفر ...یلعنت.  وابستھ باشد متنفر بود یکس  بھنکھیاز ا. نداشت کھ مواظبش باشد
 . وابستھ باشد تا او را دور شھر بگرداندی بھ راننده شخصنکھیبود از

 کھ ی ایھرسھ پرستار قبل. دی کشی داد و نفس آسوده اھی تکیسرش را بھ پشت    
بھ . نھ اش را زده بودند اخراج کرده بود کھ در خایفرستاده بودند را از ھمان لحظھ ا

آن موقع . آن ھا گفتھ بود از خانھ اش گم شوند و در را پشت سرشان محکم بھم زده بود
 کنند ی آن ھا کار می برای داد کھ پرستاران شخصبر بھ او خنوکیبود کھ سازمان چ

 پردازد نھ از ی و درمانش را خودشان ممارستانی بی ھانھیو حقوق آنھا را مثل ھز
 را ی کستوانستیبعد از آن نم.  واقعا سرسام آور بودندیی ھانھیکھ ھز.  اوی مھیحق ب

.  کمک کند استعفا دھندنھا بھ آتواندی معنا نبود کھ نمنیاما البتھ کھ بھ ا. اخراج کند
 ساعت نتوانستھ بود تحمل کند و کی کھ سازمان فرستاده بود کمتر از ی پرستارنیآخر

 ساعت می کمتر از نتوانستی را میکی نی ابستیشرط م. ش را ترک کرده بودخانھ ا
 . دھدیفرار
 تا محلھ ی اقھی دقستی مسکن مسافت بی ھم افتاد و با اثر داروھای روشیپلک ھا    
 از یری تصوگذشت،ی از ذھن خستھ اش مییرھایدر خواب تصو. دی را خوابنایمد

 ی لباس ورزشی و انتھاخوردی سرد بھ گونھ اش می ھوا،ی ھاکیخودش در حال باز
 را نی را احساس کند، آدرنالخی ی بونستتوایم.  بردی منیی باال و پایاش را مثل شالق

کامال .  شده بود کھ قبل از تصادف بودی بھ مردلیاو دوباره تبد.  زبانش حس کندیرو
 .مثل قبل

 د،ی مارک از خواب پرید وروی سنگفرش شده ری بھ طرف مسلیبا چرخش اتومب    
چشمانش را باز کرد و از پنجره بھ .  شدداری بدی شدی در دردیدی با نا امشھیو مثل ھم

 بھ خانھ بایتقر.  شدرهی بود خیی کھ نشانھ پول و خودنماابانی درختان کنار خفیرد
 . و از آن متنفر بودشناختی نمگری کھ دی ایندگ از زی خالیبھ خانھ ا.  بوددهیرس
اما ثروت .  کردندی می زندگنای در محلھ مدای دنی آدم ھانیچند نفر از ثروتمند تر    

 ثروتمندان باز ی لوکس را بھ روی زندگی درھایی ضمانت نبود و بھ تنھاییبھ تنھا
 بھ یدی شدلی مدانھی نا امنیستیکر.  شدن ھمسر سابقش بودلی میمثالش ب. کردینم

 مارک ی کھ لباس ھایشدن داشت کھ در حال یعضو گروه زنان لوکس و ثروتمند
. گزرانندی مشھور می اند وقتشان را در کالب ھادهیسنت جان و چنلشان را پوش

 و زنان کردندی مشی آرای ای را بھ طرز عالشانی کھ زنان مسنشان موھایگروھ
 فخر ی کردند و برای میاشی عکروسافتشی شرکت ماونریلی می مولتیجوان روسا
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 بود یستی دست کرریمھم نبود چقدر از ثروت مارک ز.  گرفتندی مآفتاب  حمامیفروش
 از شھر یآن پول ھا ھرگز نتوانستند بھ او کمک کنند تا فراموش کند کھ دختر ساده ا

.  کار کندمانی زای برانی والدی کالس آمادگکی آمده تا در ایکنت بوده کھ بھ دن
 آورد مارک ی پول در میھ گذاری کھ از تجارت و سرمایستیبرخالف ھمسر دوم کر

او .  مثل واترپولوی افتادهی ارزش و جا نی ورزش بکیو نھ .  ورزشکار بودکی
 .کردی می بازیھاک
 ی زندگنای کھ در مدی کھ مردمی مواد مخدر ھم باشد از وقتیممکن بود فروشنده     

ش فکر  مردم چگونھ در موردنکھیاما مارک شخصا ھرگز بھ ا!  گفتندی کردند میم
.  کرده بودوانھی را دیستی کرنی داد،اما ای نمتیحاال ھم اھم. دادی نمتی کنند اھمیم

 شی برازی ھمھ چتواندی کرد پول می بود کھ فکر مهپول انقدر او را بھ زانو درآورد
 بخرد او مارک شی را براخواستی مدای کھ شدیزی پول نتوانست چیو وقت. فراھم کند

 ای در دوران ازدواجشان انجام داده بود یالبتھ کھ مارک ھم اشتباھات. را سرزنش کرد
 ی تحمل کند براتتوانسی کارھا را بھتر انجام دھد اما او ھرگز نمی بعضتوانستیم
 ازدحام کلوپ نی کردن بری گای دعوت نشده اند ھی چرا بھ جشن کوکتل ھمسانکھیا

 .شبانھ سرزنش شود
 سالگرد ازدواجش مارک بعد از پنج روز مسافرت و مسابقات و نیدر روز پنجم    

 را با خودش برده زیاو ھمھ چ.  ھمسرش رفتھدی از خانھ بھ خانھ برگشت و فھمیدور
آلبوم .  آشپرخانھ منتظرش بودشخوانی پدی سفتی گرانیبود جز آلبوم ازدواجشان کھ رو
 لبخند بھ لب یسی ھردو کنار ھم بودند کرکھ ی عکسیرا باز ول کرده بود درست رو

و مارک در کت و . دی رسیداشت و در لباس شب مارک ورا ونگش باشکوه بھ نظر م
 سرش فرو رفتھ ی آشپزخانھ درست روی کھ چاقوی اش در حالیشلوار مارک آرمان

 یحداقل برا.  و سعادت ازدواجشان را خراب کرده بودی عکس خوشیبود و بھ نوع
 .نطور بودیمارک ا

 .دی صدا کنکی او را رمانتدیتوانیم    
 بھ اندازه یمارک حت.  بودهی واقعا از چھ انقدر عصبانیستیھنوز مطمئن نبود کر    
 بود کھ او را ترک ی کسیسیکر.  خانھ نبود کھ بتواند انقدر او را ناراحت کندی کافی

 و آن را در چند خواست،ی مشتریاو ب.  نبودندی کافشیکرده بود چون او و ثروتش برا
 دای کھ دوبرابر سنش را داشت پونریلی بابانوئل مکی با رک مای از خانھ نترییخانھ پا

 ابانی بھ چند خیستی طالقنامھ اشان ھنوز خشک نشده بود کھ کریجوھر رو. کرده بود
 گران ی با خانھ ایاما حت.  نقل مکان کرده بودتسی گلی بی خانھ کی تر نزدنییپا
 با او مھربانتر کلوپ  خترانکردی قابل قبول تر، مارک تصور نمی تر و شوھرمتیق

 آنقدرھا یسی کری برانکھینھ ا.  مودبانھ تر، اما مھربانتر نھدیشا. از قبل برخورد کنند
کنند و از طراح ) یی ھوایالبتھ بوس ھا( ی کھ آنھا با او روبوسیتازمان. ھم مھم باشد
 . شدی م کنند او خوشحالفیلباسش تعر
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را  »نایترک کردن مد«  بود، و مارک دهی رسیانی بھ مرحلھ پاشی سال پکیطالق     
 ییمارک توانا. ی جام استنلی بعد از قھرمانقایدق.  قرار داده بودشی کارھاستیجزو ل

.  و کامال درست انجامشان دھدیکی یکیدوست داشت . انجام چندکار باھم را نداشت
 کار بعد از کار نی روز ھا انی بود استیدر ل  دوی کردن خانھ ھنوز شماره دایپ

 . گرفتیقرار م» دو متر راه رفتن بدون درد«  یعنی کیشماره 
 کی ساختمان پشت ی شد و جلوی ارهی دای سنگرفشی وارد ورودنکولنی للیاتومب    

CR-V مشتش را دور .  بودی می پرستار شخصدی بانیا. ستادی اایفرنیبا پالک کال
 نشستھ ی مجلل ورودی پلھ ھای را کھ روی اش محکم کرد و از پنجره زنی طبیعصا

 .  بوددهی روشن پوشی بھ رنگ نارنجیت بزرگ و ژاکی ای آفتابنکیاو ع. دیبود را د
 
 

 .راننده بھ طرف در مسافر رفت و آن را باز کرد    
  برسلر؟ی آقانی دارازی اومدن کمک نرونی بیبرا -    
 .نھ خوبم -    
 پشتش گرفتند شی ھاچھی آورد و ماھرونی را بشی پاکی بلند شد و ی صندلیاز رو    

 . سوختندیو بھ شدت م
 .ممنون -    
 خانھ اش و در قھوه ی کھ بھ ورودیی روادهیانعام راننده را داد و توجھش را بھ پ    

 کند و ثابت بود، مسکن بالخره درد کشنده شرفتشیپ.  برگردانددیرسی بزرگ آن میا
 بلند شی اش از جایدختر با آن ژاکت نارنج.  کھ در حال شروع بود را آرام کردیا

 با تمام ی لباسی آن ژاکت نارنجریز. بھ او زل زد  بزرگشی آفتابنکیشد و از پشت ع
ھ لباس اما آن کابوس رنگارنگ فقط ب.  بوددهی کھ قابل تصور باشد را پوشیرنگ ھا

 غی جی از صورتی اھی ساشانی بلوند بود اما انتھاشی موھایباال. شدی نمی منتھشیھا
 تمام ز جوان تر انطوری اش بود و ھمی سالگستیبھ نظر در اواخر ب. داشت

 تا شانھ یقدش بھ سخت. شیالبتھ صرف نظر از موھا. و خوشکلتر. یخدمتکاران قبل
 . الغر بودی کمی و بھ نوعدیرسی مارک میھا

 . برسلریسالم آقا -    
 گذشت و دستش را ی و از کنارش مرفتی کھ مارک از پلھ ھا باال میدختر درحال    

 :دراز کرد و ادامھ داد
 .دتونی جدیپرستار خونگ.  راس ھستمیمن چلس -    
 خودش آن را دیرسیاز جنس چرم بود و بھ نظر م.  ھم بھتر نشدکیژاکتش از نزد    

 . گشتشیدھای بھ دنبال کلبشی گرفت و درون جدهیدستش را ناد. رده بودچروک ک
 . ندارمازی نیمن بھ پرستار خونگ -    
 ...نیدی مری گیلی خنوی بودم کھ دردسرسازدهیشن -    
 .دی سرش گذاشت و خندی اش را باالی آفتابنکیع    
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  مگھ نھ؟دی رو برام جھنم کننجای ادیخوایم...-    
 روشنش ی را درون قفل فرو برد و سپس از کنار شانھ اش بھ چشمان آبدیمارک کل    

 کھ دانستی او ھم می حتی آورد ولی از فشن و مد زنانھ سر در نمادیز. چشم دوخت
 از دی ترسی بود، مدیمثل زل زدن بھ خورش. دی ھمھ رنگ روشن را باھم پوشنی ادینبا

 .دست او کور شود
 . کنمیی تو وقت خودت صرفھ جوخوامیفقط م -    
 .ممنونم -    
 . بھ دنبال مارک وارد خانھ شد و در را پشت سرش بستیچلس    
 ی خودمو معرفخواستمیامروز فقط م. شھیدرواقع کار من رسما از فردا شروع م -    
 .زای چنجوری سالم و ا،یدونیم. کنم
 گذشتند و کنار یز ورودا.  انداختی کنار در ورودزی می را رودشیمارک کل    

 .ستادندی بود ادهی کھ سال ھا رنگ گل تازه را بھ خود ندیستالیگلدان کر
 .ی بریتونیخوبھ، حاال م -    
 گذشت و بھ چی کف سالن ادامھ داد، از پلکان مارپی پارکت مرمریراھش را رو    

 احساس ی خالیکم کم داشت بھ خاطر خوردن آن ھمھ قرص با معده ا. دیآشپزخانھ رس
 . کردیحالت تھوع م

 کار کردم یادی زیبای خوب و زیلی خیمن تو خونھ ھا.  خوشکلھیلی خونھ خنیا -    
 .گمی می دارم چدونمیپس م

 . نداشتی عجلھ اچی گم شدن از آن جا ھیاو ھم مارک را دنبال کرد انگار برا    
  برات خوب بود؟یورزش ھاک -    
 .کرد ی ھامو پرداخت منھیھز -    
 ؟ی کنی می تنھا زندگنجایا -    
 . سگ داشتمھیقبال  -    
 . ھمسرکیو     
 . افتادیبراش چھ اتفاق -    
 .مرد -    
اما مطمئن بود اگر .  بوددهی دیی زن را جانی داشت انگار قبال ایبیمارک حس عج    

 طور نی ھم اشی اگر موھایگرچھ حت.  آوردی مادی را بھ شی بود موھادهیاو را د
 . زنان مورد عالقھ اش نبودپیاو از ت. کردینبودند با او رابطھ برقرار نم

 ن؟یناھار خورد -    
در آن را باز کرد .  رفتلی تمام استخچالی کف مرمر آشپزخانھ بھ طرف یاز رو    
 . آوردرونی آب بی بطرکیو 

 .نھ -    
 .زنان کوتاه قد، حاضر جواب و گستاخ ھرگز مورد عالقھ اش نبودند    
 دم؟ی ندییقبال تو رو جا -    
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 ؟یدیرو د The Bold and the Beautiful لمیف -    
 ؟ی چلمیف -    
 : و گفتدی خندیچلس    
 . درست کنمچی برات ساندوتونمیاگھ گرسنتھ م -    
 .نھ -    
 . سوپ سرھم کنمھی تونمی مشھیم رسما تا فردا شروع نم کارنکھی با ایحت -    
 .گفتم نھ -    
 شفاف بھ او نگاه کی و از پشت پالستدی گذاشت و سر کششی لب ھای را رویبطر    
واقعا . ینھ کامال قرمز و نھ کامال صورت.  بودبی واقعا عجشی موھایرنگ انتھا. کرد

 ھماھنگ شود شی بداند در خانھ اش ھم فرش را رنگ زده تا با پرده ھاخواستیدلش م
 و سبز رنگ کرده بود ی را آبشی موھانوکی چان از طرفداریکی شیچند سال پ.  نھای

 عکس ی بود ولدهی ندکیمارک شخصا زن را از نزد.  نشان دھدمی را بھ تتشیتا حما
 . بوددهی را دشیھا

 بار بھت ھی کھ تو تمام عمرت فقط یشنھادی االن پنیخوب بذار بھت بگم کھ ھم -    
 بد عادت ینجوریا. کنمی نمی کارفرماھام آشپزیمن ھرگز برا. ی رو رد کردشھیم
 . آشپزخونھ افتضاحمیو اگھ بخوام صادق باشم راستش من تو کارا. شنیم

 انقدر تشی بزرگ کھ صورتش را پوشانده بود گفت کھ اگر شخصی را با لبخندنیا    
 .دی رسی ناز و با نمک بھ نظر میآزار دھنده نبود صورتش کم

وقت کور کردن ذوقش و .  خوشحال متنفر بودی الکیاو از از آدم ھا! خداااا    
 . خودش بودیناراحت کردن و مجبور کردنش بھ ترک آنجا با پاھا

 .یای نمھیبھ نظر اھل روس -    
 .ستمین -    
 نیی اش پای آورد نگاھش را بھ طرف ژاکت نارنجی منیی پا رای کھ بطرنطوریھم    

 .آورد
 ادهی پھی روسمی االن از پرواز مستقنی انگار ھمیدی لباس پوشیپس چرا جور -    
 .یشد
 . نگاه کردشی انداخت و بھ لباس ھانیی نگاھش را پایچلس    
 .ان puccy نایا -    
 یلیاما خ.  داردی بدی معنایسیانگلکھ در  puccy مارک مطمئن بود کھ او نگفت    
 .دی آن بھ نظر رسھیشب
 .شمی از نگاه کردن بھت دارم کور مکنمیحس م -    
 توانستیمارک نم.  را تنگ کردشی نگاھش را باال آورد و چشمان آبیچلس    

 . داد بزندای خنده ری بزند زخوادی دھد او مصیتشخ
 . مودبانھ نبودادیحرفت ز -    
 .ستمی نیمن آدم مودب -    
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 .زی نژاد پرست و اھانت آمکمیو . زی صلح آمادیو نھ ز -    
 .رهی ھست کھ خواب شبمو ازم بگیزی چھیاالن  -    
 نکھی قبل از اخواستیمارک گرسنھ و خستھ بود و م. دی آب نوشگری دیوجرعھ ا    

در واقع .  دادگاه و قانون خوابش ببردیونیزی برنامھ تلوی تماشانی حدیشا. ندی بنشفتدیب
 : خانھ اشاره کرد و گفتیمارک بھ ورود.  جو براون تنگ شده بودی قاضیدلش برا

 .رونی رفتنت در نخوره بپشتت و پرتت کنھ برونیدر ازون طرفھ بپا تو راه ب -    
 . کرددنیدوباره مثل عقب مانده ھا شروع بھ خند    
 .میای خوب با ھم کنار بیلیفک کنم خ. ادیازت خوشم م -    
 .از عقب مانده ھا ھم بدتر بود    
 ...ھھھیتو  -    
 .گرددی درست می کھ انگار دنبال کلمھ یمارک سرش را تکان داد طور    
 نباشھ و نژاد پرستانھ نباشھ زیکھ اھانت آم" عقب مونده"  ی درست برایکلمھ ... -    
 ھ؟یچ

 .ستمیو نھ، من کند ذھن ن. باشھ" کند ذھن"  یگردی کھ دنبالش میفکر کنم کلمھ ا -    
 : را بھ طرف ژاکتش گرفت و گفتیمارک سر بطر    
 ؟یمطمئن -    
 ...آره -    
 . برداشتنتی اش را از کابھی باال انداخت و تکی شانھ ایچلس    
 یبشکھ  ی برعکس روی وقتی بار تو دانشگاه تو مسابقھ شراب خورھیگرچھ  -    
 یممکنھ اونشب چندتا از سلوال. نیبا سر رفتم تو زم. نیی بودم از باال افتادم پایدنینوش
 . کشتھ باشممویمغز
 .مونھی سوال نمیپس جا -    
 ی قلبزی آوکی کھ یدی کت زشتش فرو برد و دستھ کلبی دستش را درون جیچلس    

 .دی کشرونی بود را بزانیاز آن آو
 .نجامی ا٩فردا صبح ساعت  -    
 .من خوابم -    
 ..اوه اشکال نداره -    
 : ادامھ دادیو با شاد    
 .ی شداری تا بزنمیانقد زنگ م... -    
 . دارمی سربی با گلولھ ی تفنگ ساچمھ اھیمن  -    
 .دروغ گفت    
از پشت سر  آشپزخانھ را پر کرد و ی خنده اش فضای رفتنش صدارونیدر راه ب    

 .داد زد
 . برسلری آقانمتونیبی گردم و میبر م -    
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 از آن زنان یکی بدتر ایو .  سنجاب احمق بودکی تر از وانھی دختر لجباز و دنیا    
 .  خوشحالی الکشھیھم
 
 

  ھوندانی کت چرمش را از تن در آورد و در ماشیچلس.  بودی ایعجب آدم عوض    
CR-V کرد و سوار ی عقب پرت می صندلی کھ کتش را رویدر حال. ش را باز کرد 

در را بست .  آمد و لباسش را مرطوب کردنیی عرق از باالتنھ اش بای شد قطره ایم
 و دی کشرونی ھمراھش را بتلفن.  بھ جستجو پرداختشی hobo  مارکفیو درون ک

 . وصل شدری گامیشماره ھفت را فشار داد و بھ پ
 ...واقعا ممنونم بو -    
 : چرخاند ادامھ دادی میچیی را درون جا سودی کھ کلیدر حال    
 باشھ کھ نی منظورت ادی دنده باشھ باھی لجباز و یلی ختونھی مرد منی ای گفتیوقت ..-    

 ... سستادهی راست ای چاقوھیاون مثل 
 را روشن کرد و نی دست ماشکی گوش و شانھ اش گذاشت و بانیتلفن ھمراه را ب    

 .دی کشنیی پنجره را پاگری دبا دست
بھم گفت عقب افتاده و بھ لباس .  واقعا خوب باشھتونستی مھی اخطار اولھی... -    

 !! کردنیمن توھ pucci مارک
 دو ماه پس یبھ اندازه .  کنارش انداختی صندلیتماس را قطع کرد و آن را رو    

 مرد از مد و فشن چھ نیا. اش را بخرد pucci انداز کرده بود تا بتواند لباس مارک
 . بودهی ھاککنی بازکی دانست؟ او تمام عمرش فقط یم

 نی ثروتمند تری شد و از کنار خانھ ھاابانی را از پارک در آورد و وارد خنیماش    
 ی قھی ی و چلسدی وزیجره بھ درون م از پنیباد تند.  و پرافاده ھا گذشت ای دنیھا

 یاحتماال کارش بھ جوش ھا.  سرد پوستش را خشک کندی تا ھوادیلباسش را کش
نھ، او .  مارک برسلر بودری ھا تقصنی ای  و ھمھدی کشی پوست متی و حساسیپوست
 روز گرم ماه ژوئن کت چرم بپوشد، اما در کی را مجبور نکرده بود در یچلس

 زی و بھ خاطر ھمھ چندازدی را بھ گردن او بزی ھمھ چاستخویھرصورت دلش م
 . بودی کافلی دلنیمارک برسلر واقعا مسخره بود، و ھم. سرزنشش کند

 کھ ی ادب و نزاکتی بیادم ھا.  مثل مارک برسلر متنفر بودیخداااا، او از کسان    
 ی کسانی ده سال گذشتھ او در محاصره یدر ط.  کردند از ھمھ سر تر ھستندیفکر م

 را بھ شانی کرد، سگ ھای مادداشتی را شانیقرار مالقات ھا. مثل مارک برسلر بود
 ی شخصاری دستیتجربھ .  کردی میزی ربرنامھ  راشانی برد و تمام کارھایگردش م
 شانی ھاکیافراد مشھور از درجھ .  و اشخاص با نفوذ شدن را داشتنمای سیستاره ھا

 .دیملش سر رس تحنکھیتا ا. تا کم تجربھ ھا
 »ھی کافگھید    «
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 درجھ دو کھ گرانی از بازیکی ی در اتاق مھمان خانھ ی قبل وقتی جملھ ھفتھ نیا    
 ی او کار میپنج ماه بود کھ برا. دی بود بھ ذھنش رسالی سرکی در یدر حال باز

 قرار ی شد کھ او برای کرد و مطمئن می می او زندگیکرد، و در اتاق مھمان خانھ 
.  کردی را ارسال مشی ھاامی و پدی رسی شد و سر وقت می حاضر مشیمالقات ھا

 در ی اشرمانھی بشنھادی شب او بھ اتاقش آمده و پکی نکھی روبھ راه بود تا ازیھمھ چ
 .مقابل اخراجش بھ او داد

ده سال شغل .  فروخورده اش دستانش را محکم مشت کردیخروش ده سال خشم ھا    
 تی موفقیده سال تماشا.  و تا سرحد مرگ کار کردنشی ھایدیرزش و نا ام ای بیھا

ده .  فرصت بودکی کھ خودش تماما منتظر ی در حالزی استعداد و نفرت انگیافراد ب
 کلمھ تشکر کی ی ارزش بدون حتیب ی و انجام کارھای جنسی ھانیسال تحمل توھ

 را جمع کرده لشیسپس تمام وسا.  محکم بھ چشمش زده بودیمشتش را باال برد و مشت
 گری گذاشتھ بود و بھ آژانسش زنگ زده بود و گفتھ بود دشی CR-V نیبود درون ماش

 ،ی دور شده بود، ازشھر تکبر و خودپسندوودی از ھاللیھزاران ما. دهیتحملش سر رس
 ای دنی آدم ھانی تری و عوضنی از متکبرتریکی دوباره توسط نکھی بھ خاطر اطفق

 نوکزی چاتلیسازمان س.  نبودسشیگرچھ در اصل مارک برسلر رئ. استخدام شود
 . توپ و چاق و چلھی زهی جاکی نطوری پرداخت و ھمیدستمزدش را م

 : لب گفتریز    
 .فقط سھ ماه -    
 ی ده ھزار دالری ازهی بھ او قول جانوکی سازمان چاوردیاگر فقط سھ ماه دوام ب    

 .ستی چزهی جانی الی دلدی برسلر فھمیبعد از مالقات با آقا. داده بود
 . رشوهکی    
 نی بھ بدتر از اشی وقت پیلیاز خ.  بودگری بازکیاو .  آمدی از پسش بر میچلس    

 و بھ طرف محلھ بلوو وآپارتمان خواھرش دیچی پ٥٢٠ ابانیبھ خ. ھا عادت کرده بود
 مثل کمک بھ ری چشمگی کارھاینھ برا.  خواستی مواقعا آن ده ھزارتا را. راند

 خواستی نمنطوریھم.  شانیی غذاری ذخاای سای کمک بھ صندوق صدقات کلای مارانیب
 ی طراحای ی نقشھ کشش،یخوانواده اش را خواشحال کند و با آن مدرک پرستار

.  نو را بکشدنی ماشکی ای خانھ دنی خری با آن نقشھ خواستینم. ردی را بگکشیگراف
 را ش اندهی آتواندی کارھا را انجام دھد کھ احتماال منی از اچکدامی با آن ھخواستینم
 . کند و ذھنش را آرامنیتام
 ثابت کردن خودش ی گرفت و از آن برای سھ ماه ده ھزار دالر را منی اانیدر پا    

حاال . داشت پول در ذھنش نی برای نقشھ اچیتا چند روز قبل ھ.  کردیاستفاده م
.  برودی چکار کند و از چھ راھقای دانست دقیم. داشت، و کامال بھ آن فکر کرده بود

 ی سالمتی روسکینھ ر. ردی راھش قرار بگی جلوتوانستی نمچکسی و ھزی چچیو ھ
 . بھ خواستھ اش شونددنی رسی مانع او براتوانستندیاش و نھ مخالفت خانواده اش نم
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 ی بدجنس گنده بک با آن عصای بداخالق اخمویمخصوصا نھ آن قھرمان ھاک    
 .  پھنشی شانھ ھای بزرگ روی و آتلیطب
 

 فصل دوم    
 

 .ممنوون!  چلسھی عالنیا -    
 یکی.  نبودیغذا عال.  اش بھ خواھرش بو نگاه کردی از پشت بشقاب اسپاگتیچلس    

 .ییایتالی آماده مارک ایاز آن پاستاھا
 . آشپز خبره مھیمن  -    
 . مامان بھترهیاز غذاھا -    
 . اشمئاز سرشان را تکان دادندیھردو خاھر از رو    
 : مادرش را در آوردی کرد ادای را بلند موانشی کھ لیبو در حال    
 ! بزنھی ادوشتریبھ سس ب -    
 : را باال گرفت و گفتوانشی لدیخندی کھ میو در حال    
 .یبھ سالمت -    
 : را برداشت و گفتوانشی لیچلس    
  سس؟ی شھی مھارت من تو باز کردم در شھ؟ی جشنمون بھ خاطر چنیا -    
 .دتیھم اون و ھم بھ خاطر شغل جد -    
ھمان چشمان .  بودنھیی از رنگ مو، نگاه کردن بھ بو مثل نگاه کردن بھ آریبھ غ    

 با یی ھانھی نقش و سزی ریھمان استخوان بند. بای زی کوچک، و لب ھاینی ب،یآب
 بندهی بھ مادرشان رفتند فقط فریکیزی آنھا از نظر فنکھی اقتیدر حق.  پر دردسریزیسا

 آمده بودند تا از کمردرد و دردشانھ این بود آن ھا بھ دنی اقتیحق. و مسحور کننده نبود
 .ن بودند آن ھا محکوم بھ قوز داشتیدر سن چھل سالگ. رنج بکشند

 . زدی چلسوانی را بھ لوانشیبو ل    
 .ی دووم آوردی خونگی پرستارای ھی از بقشتری بنکھی بھ خاطر انمیا -    
 دی شااھمی.  پختھ تر بودی اما بو کمقھ،ی پنج دقی بزرگتر بود، فقط بھ اندازه یچلس    

 . گفتندی منطوری ھمھ اشھیفقط چون ھم
 .ارمی دووم منمی از اشتریب -    
 آن ی کھ برادی بھ خواھرش بگوخواستی خواست اما نمیاو آن ده ھزار دالر را م    

 آورده بود انی را بھ منھی سی کھ موضوع جراحی بارنیآخر. دهی کشیپول چھ نقشع ا
 فکر بودن متھم کرده بودند، یھمھ او را بھ ب.  خود شده بودندیتمام خانواده از خود ب

 را سال ھا در سرش نگاه یداشت، او فکر جراح قتیحق ی حرف گاه گاھنیگرچھ ا
 .داشتھ بود

 ی کرده باشھ، اما من برانی بھ لباسم توھای سوال برده ریممکنھ اون ھوشمو ز -    
 جذابم تی با شخصی چجوردونمی مثل اون کار کردم و میادی زی عوضیآدما
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بدون . گرمی بازھیمن ذاتا .  کشمشی مامی با مھربونزنمویفقط لبخند م. شکستش بدم
 .امی از پسش بر می زحمتچیھ

 : گذاشت و ادامھ دادزی می را رووانشی لد،ی اش نوشیدنی از نوشیجرعھ ا    
 و وسط کتک ای تو بازشوی مغزی از سلوالی تعدادھی دیگرچھ اون صد در صد با -    
 اد؟یخوشش ن puccie ک از مارتونھی می از دست داده باشھ، چون واقعا کاشونیکار
 .بو دستش را باال برد    
 ...یایتو بھ حساب نم -    
 . و ادامھ داددیچی چنگالش پی دور دندانھ ھای اسپاگتی کمیچلس    
 ی چون اونقدر عوضشھی و مارک برسلر ھم حساب نم،ی ترسیتو از رنگا م... -    

 . لباس باشھی قدردان ھنر طراح ھاتونھیو گنده بکھ کھ نم
 یچند قاب با طرح ھا.  روحیساده، سرد و ب.  خود بو بودھی شبیلیآپارتمان بو خ    
 ی آپارتمانیچند سرخس و گل ھا.  وجود داشتدی و سفاهی سی کاناپھ ی رنگ باالاهیس

 رنگ و روح ی نبود کھ کمی اما بھ اندازه اخوردیدر گوشھ و کنار آپارتمان بھ چشم م
 .بھ آنجا ببخشد

 : خورد و گفتی از اسپاگتی باال انداخت، کمیبو شانھ ا    
 ... مغرور و گستاخنی ھاکی برجستھ یکنایباز. ھی ھاککنی بازھیاون  -    
 : لقمھ اش را قورت داد ادامھ دادیوقت    
حداقل نھ مثل . گرچھ ھروقت با مارک کار کردم، اون اونقدرام بد نبوده... -    

 گھی دی بزرگ با اون و چنتایلی خغاتی تبلھی یادفش، ما براقبل از تص. اشونیبعض
 ما غاتی تبلنکھیبا ا.  خوب و مودب بودبای و اون تقرم،ی کردی کار مکنایاز باز

 ی تی امتناعای تکبر، کشمکش چی اون بدون ھا نداشت امی اخالقری غی جنبھ چگونھیھ
 ..شرتشو در آورد

 : قسم باال گرفتھ بود ادامھ دادی دستش را بھ نشانھ کی کھ یبو لبخند زد و در حال    
 .بھ خدا قسم.  ھشت تکھ دارهکمی شھی مرد نیا... -    
 ی آمد فکر کرد، در حالی خانھ بھ طرفش می کھ قدم زنان از ورودی بھ مردیچلس    

. فی از ضعری غدیرسی بھ نظر میزی ھرچھی داده بود و شبھی اش تکی طبیکھ بھ عصا
. چشم ھا، موھا، قدرتش.  کردی متشعشع میکی از قدرت و تاری او اشعھ ازیھمھ چ

 یمنھا،  X-Men لمیدر ف Hugh Jackman مثل.  خطرناکلی اصی نمونھ کی
 Hugh  با آندیالبتھ نبا.  ابرقدرتشیروی و ن،یخی سخی سیچنگک ھا، موھا

Jackman اشتباه گرفتھ دیرقصی و مخواندی و ترانھ مکرفتی اسکار می زهیکھ جا 
 . مارک برسلر را در حال آواز خواندن تصور کندتوانستی فقط نمیچلس. شود
 تصادفش چقد بد بوده؟ -    
  بھت نگفت؟یزی تو مرکز چیکس -    
 .. گفتنییزای چھی -    
 : را در دھانش گذاشت و ادامھ دادیلی نان زنجبی تکھ ایچلس    
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 . اطالعات از اون توش بود رو بھم دادنی کمھی پرونده از برنامھ ھا و ھیاونا ... -    
 ش؟یو تو نخوند -    
 . نگاه بھش انداختممی نھی -    
 .چشمان بو گرد شد    
 !ییچلس -    
 خونش و قصد داشتم ادی مستیوتراپیزی فھی؟ فقط خوندم کھ دو روز در ھفتھ !ھیچ -    
 شتری بشھیباعث م.  تا شب قبلشخونمی تا اخر نمویچی ھچوقتیمن ھ.  فردا بخونم شویبق

 .تو ذھنم بمونھ
 ی بود کھ چجوری شگفتی ھیواقعا ما.  بودرستانی تو دبتیشگی ھمی بھونھ نیا -    

 .ی شدلیفارغ التحص
 : کھ در دستانش بود بھ بو اشاره کرد و گفتیبا تکھ نان    
  برسلر افتاده؟ی برایبگو چھ اتفاق -    
 نی بستھ بوده و ماشخی ابونی کرده خی میرانندگ٥٢٠ رو پل ی گذشتھ وقتھیژانو -    

 ..گردهیھمرش سھ بار دور خودش م
 : و ادام داددی نوشوانشی از لیبو جرعھ ا    
.  شده بودتی کبری بلندش مثل قوطی بزرگ شاسنیماش. وحشتناک بود .. -    

 . جون سالم بھ در ببرهکردی فکر نمچکسیھ
 : اش گذاشت و گفتقھی شقی انگشت را رویچلس    
 از شیزاری ادبانھ ش و بی رفتار بدی شانی تو سرش جابجا شده؟ امیزیچ... اوون -    

 . بدهحیلباسمو توض
 . ندارمی اطالعشی و ذھنی روحتی از وضعادیز -    
 The Young And The لمی فی کھ از دست اندر کاراشناختمی مموری گرھیمن  -    

Restless مثل اول نشدچوقتی ھگھی دن،یی با سر از بالکن افتاد پانکھیبعد از ا. بود  .
 بدون فکر بھ زبون گذشتوی تو سرش می نداشت، ھرچلتری فگھی انگار دیی جوراھی
 .. مغز سرش پر از کثافتھی گفت کھ بھ جاا از کارگردانیکی روز بھ ھی. اوردیم

 : لقمھ اش را قورت داد و ادامھ دادیچلس    
 . حرفش کامال درست بود در ھر صورت باعث اخراجش شدنکھیبا ا.. -    
 .ی کردیکار م The Bold And The Beautiful لمی کردم تو تو فیمن فکر م -    
 The Young And The  توشی سھ سال پبایمن تقر.  بودشی ماه پھیاون  -    

Restless کردمیباز . 
 :شانھ باال انداخت و ادامھ داد    
 ھی تاپ تنگ و ھی کردم کھ ی می کردو بازی بار کار می دختر کھ توھینقش  ... -    

 واسھ ی خوایم« :  بودنی االوگمید. دمی پوشی مدیبا Daisy Dukes جفت کفش مارک
 »؟یری بگیدنی خانوم نوشھی
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 نقشش ی کننده ارهی بھ طرز خوگشالی بود با ادا کردن ددواری آن موقع امیچلس    
 .فتادی اتفاق ننیاما البتھ کھ ھرگز ا.  و معروف شودیشگیھم
 :بو با لبخند گفت    
 بار نی عقبو چندمی بزنتونمیرو دارم م slasher camp لمی نسخھ از فھیمن  -    

 .می تماشا کنوی کردی کھ تو توش بازیصحنھ ا
 . شدی بود کھ با اره کشتھ می بدکاره انیاو اول. دنی شروع کرد بھ خندیچلس    
 . باشھدمی کھ تو عمرم کشیغی جنیفک کنم اون بھتر -    
 .بود Killer Valentine لمی تو فغتی جنی کردم بھتریفک م -    
 .اونم ازون خوباش بود -    
 خنجر در کی دفعھ با نیو ا.  شدی بود کھ کشتھ می نفرنی ھم او اوللمیدر آن ف    

 .قلبش
 . ترسناک متنفرهیلمایمامان از ف -    
 بھ قل خوب و موفق خانواده نگاه کرد و زی را برداشت و از پشت موانشی لیچلس    

 :گفت
 . کھ در مورد منھ متنفرهییزای چشتریمامان از ب -    
فقط نگران . نھی برھنھ و غرق خون ببمھی تو رو نادی اون بدش مست،ی ننطورینھ ا -    

 .توئھ
 در مورد آن خواستی دلش نمی بود کھ چلسی از آن موضوعاتگری دیکی ھم نیا    

.  شدی و تمام مدی رسی مشخص می جاکی بھ شھی خاطر کھ ھمنی بھ اشتریب. بحث کند
 با یفرد. شی گند زده بھ زندگی کردند چلسی داشت چون ھمھ فکر میبو احساس بد

 . پروای و بی آنماتیتصم
 : عمدا موضوع را عوض کردیچلس    
 . بھم بگوشتریدر مورد برسلر ب -    
 . را برداشتشی خالوانی و بشقاب و لستادیبو ا    
 .اون طالق گرفتھ -    
 .دی را سر کشوانشیبلند شد و ل.  را حدس زده بودنی قبال ای تا حدودیچلس    
 بچھ؟ -    
 .نھ -    
 .بشقابش را برداشت و خواھرش را تا آشپزخانھ دنبال کرد    
  بوده درستھ؟میاون کاپتان ت -    
 . سالشی شبایتقر -    
 : نگاه کرد و ادامھ دادیبو از کنار شانھ اش بھ چلس    
 یروزی تو جشن پشبیو اگھ د. رو گرفتھ NHL ی مقامانیاون چندتا از باالتر... -    

 . گرفتیرو ھم م MVP  مطمئنا مقام کردی شرکت ممیت
 . آب را باز کرد و بشقابش را شستریش    
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 بود و ختھی بھ ھم ریھمھ چ.  رو ھوا بودالتیروز بعد از تصادف تو کل تشک...-    
 با از دست دادن نکھی ھم بودند و امی اونا نگران تیھمھ نگران مارک بودند، اما ھمھ 

 نیدر آخر. ادی بھ دست آوردن جام میشون برا سر شانسیی چھ بالمشونیکاپتان ت
ھمھ واقعا تو .  قرارداد بستجی ساوی و با تاد وارد عمل شعی سری دافیلحظھ آقا
 خوب یلی وارد شد و خجی ساویتا.  درست شدی ھمھ چعی بودن کھ چقد سرنیشوک ا

 نبود نگران یازیمارک ن. حای ترجتاشی بگم اسکدی بادمی شاای.  مارک گذاشتیجا پا
 . باشھ جز بھتر شدنیچیھ

 رفھ ی خانوم دافاری دستای ھمراه بو و جولز گارسنالی فی بازدنی دی ھم برایچلس    
 تب کرده جانی کرد کھ از ھی اعتراف مدی نبود اما بای ھاکی اھل بازادی زیچلس. بود

ر تمام مدت  آنھا دیھرسھ .  نشستھ بودشی صندلی لبھ ی روی تا اخر بازبایبود و تقر
 مثل قھرمانان کی بھ کی را کھ کنانی و تمام بازند نشستھ بودمی تیروزیجشن پ

 . کردند را تماشا کرده بودندی متی اسکنی با جام دور زمریشکست ناپذ
 ی می را کھ خواھرش آبکشیی را باز کرد و طرفھایی طرفشونی در ماشیچلس    

 . گذاشتیکرد را درون آن م
  تو ورزشگاه بود؟شبیبرسلر د -    
 :بو سرش را تکان داد و گفت    
 کنم اون خوب و بد یفکر م. ومدی اون اصال نی ولمی فرستادنی ماشھیما براش  -    

 . بدش بوده باشھی ازون شبایکی شبی ددیحتما با. داره 
 : ھارا درون آن گذاشت و گفتوانی و لدی کشرونی ھارا بوانی لگاهی جایچلس    
 وزنھ ھی از دست دادن جام نشده مثل متی بھ قمی تی تصادفش برانکھی فکر احتما -    

 .. بدون اون ھم تونستھمشی تنکھیا.  تو ذھنشنھیسنگ
 . داره کھ بھشون فکر کنھی مھمتریزای از مرگ برگشتھ و چبایاون تقر. فک کنم -    
 : گفتیچلس.  را گفت و بشقاب را بھ دست او دادنیبو ا    
 دی شخص باکی شدن بعد از تصادف بھ اون شکل، داری کنم بیو من فکر م -    

 کھ شناختمی چتر باز رو مھیمن . احساس کنھ چقدر خوش شانس بوده کھ زنده مونده
 از نکھیبعد از ا.  اشتباه چترشو باز کرد و سقوط کرددی ساختمون پرھی از نکھیبعد از ا

 نیا.  ستھی و دی خسارات جانلی وکھی و االن د ادامھ داالتشوی اومد تحصرونیکما ب
 . قرار دادشی زندگی اصلری عوض کرد و اون رو در مسشویتمام زندگ

 ریی تغتوی زندگتونھی کھ مدهی رخ می اینی بشی پرقابلی اوقات اتفاقات غیآره گاھ -    
 .بده
 : را خشک کرد و گفتشی آب را بست و دست ھاریبو ش    
 ؟ی کنکاری چتی ده ھزار دالرزهی با جایخوایم -    
اگر فقط .  را از خواھرش برگرداندشی را بست و رویی ظرف شونی در ماشیچلس    

 اگر ی افکارش را بخواند، حتتوانستی وجود داشت کھ منی کره زمی نفر روکی
 . بودشی آن خواھر دوقلوخواست،یخودش نم
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 . نگرفتممیھنوز تصم -    
 ھ؟ی چلی ادامھ تحصنظرت در مورد -    
 .دیشا -    
 بھ ازی کھ ندی کشی ای مصنوعاهی گانی رفت و انگشتانش را ممنیبھ طرف اتاق نش    

 . داشتیریگردگ
 . با داللم آشنات کنمتونمی مھ؟ی کردن چی گذارھینظرت در مورد سرما -    
 نیپس طفره رفتن بھتر.  شدی اما خواھرش مطمئنا متوجھ مدی دروغ بگوتوانستیم    
 . بودنھیگز
 . کنمیدر موردش فکر م. ھنوز وقت دارم  -    
 .ی کنی ولخرجدنی فقط رو لباس خریتونینم -    
 مارکدار یخصوصا اگھ لباسا. ادی لباس خوشم میمن از پول خرج کردن برا -    

 .باشھ
 . خرج کردن داشتھ باشدی برای کھ پولیالبتھ مواقع    
 ھیتو مثل .  اما مارک برسلر حق دارهگم،ی بھت منوی منم کھ انیپس متاسفم کھ ا -    

 .انی بھم نمچکدومی کھ ھیمونی مختلف میانفجار از رنگا
 دهیپوش.  بود نگاه کردستادهی برگشت و بھ خواھرش کھ در چھارچوب در ایچلس    

.  شده بودی دم اسبی کھ بھ طرز نامرتبرهی کوتاه و تی با موھادی سفاھوی سیدر لباس
 . کھ خواھرش از او داشت بخنددی بھ تصورخواستی دلش مبایتقر
 اگھ ارهی دووم نمادی زیری گی مژهی وی مراقبت ھای کھ از برنامھ ی ازهیجا -    

 یتونی می دانشگاه ثبت نام کنی االن برانیاگھ از ھم. ی ھمشونو خرج لباس کنیبخوا
 .ی کالساتو شروع کنزییاز پا

 توانستی بار منی بحث نکرده بودند اما ای چلسیتا بھ حال در مورد طرز زندگ    
 . باشدی وقت مناسبیگرینسبت بھ ھرموقع د

 : گفتیچلس    
 . خوام برگردم لس آنجلسی مستمی ننجای ازییمن تا پا -    
 کند او را متقاعد بھ ماندن کند تا کنار یانتظار داشت خواھرش اعتراض کند، سع    

 نی خواھرش بھ او ایاما انتظار نداشت جمالت بعد.  کنندی بمانند و با ھم زندگگریکدی
 . اش خوردهنھی مشت محکم بھ سکی کند کھ لیاحساس را تحم

 بار نیتو چند. ی کنتی احساس مسئولکمی و االن وقتشھ کھ ی سالتھ چلسیتو س -    
 و قابل دست نانھی واقع بی ھدفادیاالن با. ی شدن رو امتحان کردگری موضوع بازنیا
 .ی خودت مشخص کنی برای تریافتنی

 یای رووستنی پقتی کنند کھ بھ حقی فکر منطوری کھ تمام خانواده ادانستی میچلس    
 و چرخاندندی آنھا چشمشان را می ھمھ نکھیا.  احمقانھ ستزی چکی شدنش گریباز

 فکر نطوری کھ بو ھم ادانستی است، اما ھرگز نمالبافی ادم خکی ی چلسگفتندیم
 . از قلبش شدی قسمتر درد دکی بھ لیحس مشت خوردن تبد. کردیم
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 من از اتاق ی شدم وقتری پذتی آدم مسئولھی بھ لی تبدی ایاگھ من بھ طرز ناگھان -    
  دارن کھ پشت سرم بگن؟ی چھی بقگھی درونی برمیم

 حرف شی اما نندی بگویچلس در مورد خواستندی ھرچھ متوانستندی خانواده می ھیبق    
 . کھ خواھرش آن حرف ھا را زد نبودی وقتی ھم بھ دردناکی سرسوزنی آنھا حتیھا

 : و گفتدیبو آه کش    
 یخوایو واقعا م.  ی کنی بازمتی ارزون قیلمای تا آخر عمرت تو فیتونیتو کھ نم -    
 ؟ی باشگھی نفر دھی اری عمرت دستھیبق

 ی باقھی بقاری تا آخر عمرش دستخواستینھ، نم.  را پشت گوشش زدشی موھایچلس    
 ی ھالمی عمرش فقط در فھی بقتوانستی کھ نمدانستی میگریو بھتر از ھرکس د. بماند

 یوقت.  نقشھ داشتکی اما شدی کم مشی زندگیداشت از سال ھا.  کندی بازمتیارزان ق
 نکھی خارج شدن از آنجا قبل از ا ازری نداشت غیا  آمد واقعا نقشھرنیاز لس آنجلس ب

 . نقشھ داشتکی کرد چون حاال ی ھا تشکر منوکی از چدیبا.  را بکشدیکس
 کھ االن وقت نھی بگم اخوامی کھ میزی تمام چی از حرفام ناراحت بشخوادینم -    

 .بزرگ شدنھ
 نکند تی سراشی بھ صداکردی را کھ احساس می کھ داشت دردیی با تمام سعیچلس    

 :گفت
 .ی ھردو نفرمون بزرگ شدیچرا؟ تو کھ بھ اندازه  -    
 دورو برش خواستنی کھ ھمھ میاون. ی قل بامزه بودشھیتو ھم. مجبور بودم -    

 ..باشن
 : و ادامھ دادستادی انھیبو دست بھ س    
  وگرفتی می خارج از شھر تو خونھ پارترفتنی مامان و بابا می کھ وقتیاون... -    

 ی تا نذارم جارفتی و اونور منوری ای دور خونھ مثل گارد ساحلدی بودم کھ بایمن اون
 بودم کھ یمن اون.  مامان بمونھی قھوه خورزی می دوستات رویدنی نوشی ھایبطر

 .یوفتی تا تو تو دردسر نکردی مزی تمو رای کثافت کارنشستی مدیبعدش با
 . شدلی در چشمانش تبدیاحساس درد در قلبش بھ سوزش    
 ھمھ فکر کنن یخواستی مشھی چون ھمیگشتی و اونور منوری ایتو مثل گارد ساحل -    

 ...ری پذتیقل مسئول. قل باھوش. یکھ تو اون قل خوبھ ھست
 :از آنطرف اتاق انگشتش را بھ طرف خواھرش گرفت و ادامھ داد    
 .ی کنزی تماموی کھ کثافت کاری مجبور نبودچوقتیو تو ھ... -    
 .کنمی درست ماتویمن ھنوزم دارم خراب کار -    
 .ستی ننطورینھ ا -    
 ؟یینجایپس چرا االن ا -    
 . دارماجیچون بھ خواھرم احت -    
 ھیاما گر.  کھ انگار واقعا مشت خورده بودی شکمش گذاشت طوریدستش را رو    

 . کردند بودی کھ ھمھ فکر میزی نسبت بھ چی بھترگری بازشھیاو ھم. نکرد
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 ندارم یلی کھ دلنمیبی می برم ولنجای حقوقمو گرفتم ازنی اولنکھی بعد از اخواستمیم -    
 . دارمشی ماه اجاره خونھ و پول پکی ی پول برایبھ اندازه کاف. صبر کنم

 متفاوت بودند اما ھنوز ھم یلیآنھا خ.  خواھرش نگاه کردیبھ چشمان آب    
 آزار ی برادانستندی مقایو ھردو دق.  از شکل ظاھر داشتندری غیترک مشاتیخصوص

 .ندی چھ بگوگریکدی
 دونستمی نمچوقتی بازنده م، اما ھھی کھ من کننی کھ کل خانواده فکر مدونستمیم -    

 .یکنی می فکرنیکھ تو ھم ھمچ
 :بو دستانش را دوطرف بدنش انداخت و گفت    
 .یدونیحاال م -    
 ...آره -    
 : را بھ طرف اتاق مھمان برگرداند و ادامھ دادشی رویچلس    
 .دونمیاالن م.. -    
 احساساتش را ازدست بدھد از ھال گذشت و بھ طرف ی کنترلش رونکھیو قبل از ا    

 گری دی مھیبو ن.  تخت نشستی در را پشت سرش بست و لبھ یبھ آرام. اتاقش رفت
 . برساندبی بھ او آستوانستی کھ واقعا منی زمیوتنھا فرد ر. روحش بود

 
 بازنده را کی کھ احساس یتنھا زمان.  و بھ سقف زل زددی تخت دراز کشیرو    

 فروشنده موفق در الس کیمادرش .  بود کھ دور و بر خانواده اش بودیداشت اوقات
 کی ندلیبرادرش در مر.  قبل از مرگش جراح قلب بودشیپدرش سھ سال پ. وگاس بود

 ینی حسابدار تضمکی کرد و یم ی زندگدایخواھر بزرگترش در فلور.  بودلیوک
 کاپ یبو در سازمان استنل.  بودیونیلی می و درامد ھاانی از مشتریستی با لیعموم
 . بودکاری بگری بازکیفقط ... ی کرد و چلسیکار م

.  بود کھ دور و بر خانواده اش بودی بود اوقاتی ناراضشی کھ از زندگیتنھا زمان    
 خانواده اش ی اعضاھی گرفتن راه بقشیاو دوست داشت کھ خانواده اش را با پ

دلش .  آمد را داشتھ باشدی آمد آن بدست می کھ در پیگاھیخوشحال کند و جا
و در رزومھ اش .  کندی بازا ریونیزی تلوی ھاالی مھم سری نقش ھاخواستیم

 ی ھاالی لشکر سریاھی و سمتی ارزان قی ھالمی کردن در فیاز از بشتری بیاتیتجرب
 ی از بازشتری بی داشتن سابقھ ای برایاو حت.  وجود داشتھ باشدغاتی و تبلیونیزیتلو

 کرد کاش رزومھ اش یآرزو م.  حاضر بود آدم بکشدمتی ارزان قی ھالمیکردن در ف
 نی بھ انیاما ا.  پا افتاده کھ بھ نوع خودش شرم آور بود، نبودشی پی از کارھاپر انقدر

 خاطر بود کھ نیمطمئنا بھ ا.  نبودنطوریا. ستی نی راضشیمعنا نبود کھ از زندگ
 ازی استراحت نیاو فقط بھ کم.  کرده بودی دوندگوودی در ھالشی زندگی برایادیز

 داشت کھ بھ آنجا می تصم بوده، امای آنیم ترک آن جا کی برامشی تصمدیشا. داشت
 نھ از کمردرد و شانھ درد گرید.  خواھد بودشھی برگشت، بھتر از ھمیبرگردد، و وقت

 .یابانی ارزش خی دختران بی پا افتاده شی پینھ نقش ھا.  خواھد بودیخبر
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 نشست ی تخت می لبھ ی وزن خواھرش را کھ رویدر پشت سرش باز شد و چلس    
 .را حس کرد

 .ی برنجای خواد از ایدلم نم -    
 : صورتش پاک کرد و گفتی اشک ھا را از رویچلس    
 . کار باشھنی بھترنیفک کنم ا -    
 ..نھ -    
 دستش را دور خواھرش حلقھ کی شانی و درست مثل دوران کودکدیبو او را بوس    

 :کرد و ادامھ داد
 نجای ایخوای کھ خودت می تا موقعخوامی و مادی خوشم می باششمی پنجای انکھیاز ا -    

نگاه . ی بازنده اھی کھ تو کنمیمن فکر نم. متاسفم کھ اون حرفا رو بھت زدم . یبمون
 .و من واقعا نگران توام. یی پروای کھ تو بنھیمن نسبت بھ تو ا

 . خواھرش نگاه کردی بھ چشمان آبمای برگشت و مستقیچلس    
 من تا دیشا.  ستادمی خودم ای پای روشی وقت پیلیمن از خ. ی باشدی اما نبادونمیم -    

 گرسنھ چوقتمی و مھم نشده باشم اما ھی حرفھ انی کھ تو و مامان دوس داریاون حد
 .نموندم

 ی کرده، اما خانواده اش از آن بی می زندگنشی اول کھ در ماشیبھ جز چند ھفتھ     
 .اطالع بودند

. ی بموننجای کھ اخوامیفقط م. دم و اون حرفا رو بھت زدم شیمتاسفم کھ عصبان -    
 .دلم برات تنگ شده

 ... متاسفمنطوریمنم دلم برات تنگ شده و ھم -    
 چکدامیھ.  روشنی مھی ونکی تاری مھین. خواھرش مثل شب بود و خودش روز    
 . وجود داشتھ باشدیگری بدون دتوانستینم

 ...دوست دارم بو -    
.  کھ در مورد لباسات گفتمییزایواقعا متاسفم بھ خاطر چ.  دوستت دارم چلسمنم -    

 . دارنتی کھ لباسات چقدر برات اھمدونمیم
 . حس کندشی لبخند را در صداتوانستی خواھرش را فشار دادو میبو کم    
 ..ستی توھم اونقدرام کسل کننده نیممنون و لباسا -    
 : و ادامھ داددی خندیچلس    
 .می سر لباس دعوا کنمی خواھرا مجبور نبودیحداقل مثل بعض...-    
 . پسرانیآره، و ھمچن -    
 از آن ھا با یکی اگر ی مختلفلیبھ دال.  کننده بودجی گی آن ھا کمیقرار گذاشتن برا    

اما ھردو .  کردی قرار گذاشتن مای شام ی تقاضاگری او از خواھر دشدی پسر آشنا مکی
 ی بحث نکرده بودند چون ھردو بھ پسرانگریکدیز بھ خاطر پسر ھا با خواھر ھرگ

 . مسئلھ ھرگز مشکل ساز نبودهنی اپس.  شدندیکامال متفاوت جذب م
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 ویزاری قرار می مامانشیتی بچھ ننھ و تی با پسراشھی خاطره کھ تو ھمنی بھ انیا -    
 قرار نای از اری غیی با آدمامیفک کنم وقتشھ شروع کن.  بدبختیمن با بازنده ھا

 .میبذار
 را شانی توافق دست ھای باال آورد و ھردو بھ نشانھ ی چلسی دستش را جلوکیبو     

 .بھ ھم زدند
 نی راجع بھ اگھیپس بذار تا حداقل سھ ماه د.  فکر کنمنجای بھ رفتنت ازخوامینم -    

 .میموضوع حرف نزن
 .باشھ -    
 ؟ی بپوشی چتی روز کارنیول تو ایخوای منمیخوب بگو بب -    
 . کرده بود فکر کردنی توھشی کھ بھ عقلش و لباس ھای بھ مردیچلس    
 . تنگ بچوشمنی کمربند و جھی با خوامی دارم کھ مری مارک گالتکی تونھی -    
 آمد مطمئنا از لباس طرح پر یخوشش نم puccie اگر مارک از لباس مارک    

 . متنفر خواھد شدیچلسGaultier مارک
 .. چلسری بھش سخت نگادیز -    
 . بزرگ ادامھ دادی اازهیبعد از خم    
 بدنش توان کنمیفک نم.  مرخص شدهمارستانی ماھھ کھ از بھیاون تازه فقط  ....-    

 .تحمل شوک رو داشتھ باشھ
 
 

 کھ داشت یدر حال. دی تابی مارک می نھی سی روینچی شصت اونیزینور از تلو    
 ضد استرس ی کرد با دست راستش دو گوی شب قبل را نگاه می از بازییقسمت ھا

 ھی رنگش در اتاق خواب بزرگش شباهی سی چرمی کاناپھ ینشستھ رو. دادیرا فشار م
 شد و مصاحبھ آن روز صبحشان تمام  ھایتکرار باز. دی رسی محو بھ نظر می اھیسا

 بھ یعی انقدر طبنکھیکس خودش نگاه کرد و ازبھ ع.  ارنا شروع شدیدر ورزشگاه ک
 را شکستھ بود روحش را شی کھ تمام استخوان ھایتصادف.  تعجب کرددی رسینظر م

 وحشتناک شده ی پر از خشمی خالی بود و آن فضایاز درون خال.  بوددهیھم ازھم در
ھرگز ھم تالش نکرده . ابدی ی از آن خالصتوانستی بود کھ نمیزی چتیبانعص. بود

 . بودیچون بدون خشم وجودش خال. دیایبود کھ با آن کنار ب
 یانگشتش را رو.  گرفتونیزیبا دست آزادش کنترل را برداشت و بھ طرف تلو    

 بزرگساالن مکث ی شبکھ یرو.  شبکھ ھا را دور زدنطوری آن فشار داد و ھمیدکمھ 
 ی بود کھ از آن لذت میع برنامھ ھا سرگرم نونی نگاه کردن بھ ایدر حالت عاد. کرد
 . کردرصب.. چند لحظھ نگاه کردیمارک برا. برد
 خاموش را فشار داد و اتاق یدکمھ .  نداشتی احساس خاصچی ھفتادی نی اتفاقچیھ    

 ی از روی کاناپھ انداخت و خود را بھ سختی ھا را رویگو.  فرو بردیکیرا در تار
 حس نکرده بود و ی حس بزرگساالنھ اچی ھگریاز بعد از تصادف د. کاناپھ بلند شد
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 فکر در ذھنش نی کھ ایدر حال. کردی نمیر آن حس را در وجودش جاگری دزی چچیھ
 اش را یی ھم توانادی شاای.  بھ خاطر دارو ھا بوددیشا.  بھ طرف تختش رفتدیچرخیم

 دی کھ بای موضوع بھ اندازه انیآور بود کھ ا خودش ھم تعجب یبرا. از دست داده بود
 .کردی نمتشیاذ

 باعث دی بادی اش شای داد ناتوانی کھ انجام میی و کارھاشی قبلیبا توجھ بھ زندگ    
 یتی روز اھمایشب .  حالتش بودهنی نظر در بھترنی ازشھیاو ھم.  شدیوحشتش م

 بزرگسال محبوبش ھم در یونیزی تلوی شبکھ یاما حاال حت.  آماده بودشھیھم. نداشت
 . کردی نمجادی ای حسچیاو ھ
حاال . دی تخت خوابی تخت کنار زد و روی را از رومی ضخی ھایمارک رو تخت    

 کھ امکان داشت زیانقدر رقت انگ.  کھ قبال بود ، بودی از مردیاو فقط جسم پوچ
 نیبھ تمام ا اش بود دراز کند و ی پاتختی کھ رویی قرص ھایدستش را بھ طرف بطر

اگر فقط .  نبودزتری اش رقت انگی کنونتی کار از وضعنیفقط اگر ا. مسائل خاتمھ دھد
 . و ضعفش نبودی بدبختی کار بھ معنانیا

از احساس ضعف .  احساس ضعف نکرده بودزی چچیمارک ھرگز در برابر ھ    
 پرستار دور و برش کی نکھی بود کھ متنفر بود ازیلی از دالیکی نیمتنفر بود و ا

در عرض .  را سر وقت بخوردشیباشد، نبضش را چک کند و مواظب باشد داروھا
 فرو رفت و تنھا قیم آرام و عی قرص خواب آور اثر کرد و بھ خوابقھیچند دق

 برخورد چوب ی با صداختھی آمتی غرش جمعیصدا. دی تا ابد را خواب دشیایرو
 ی و برنده زی تی ھاغی شششش شششش ت نقصی صاف و بی و صداخی بھ ی سربیھا

 و گاه خی ورزشگاه مشامش را پر کرد، عرق و چرم، یبو. دی شنی ھا را متیاسک
 شی ھاچھی را در ماھی و خستگنی آدرنالستتوانیم.  ھات داگ و آب جوی بویگاھ

 ی و پاک کنار برآمدگکردی مینی سنگخی ی روشی قلبش و پاھاکھیحس کند در حال
 حس کند، ی خورد را بھ خوبی مشی کھ بھ گونھ ھای سردی ھواتوانستیم. چوبش بود

صدھا جفت چشم .  اشنھی سی چانھ اش و عرق سرد رویفلز کاله محافظش رو
 حس کند کھ توانستیم.  او قفل شده بودندینگاه ھا فقط رو. او بودند یدرحال تماشا
 گذشت ی مکنانیاز کنان از ھمھ بتی کھ اسکیدر حال. کشندی را میزیانتظار چھ چ

 .ندی محوشان ببی را در صورت ھاجانی ھتوانستیم
 یحرکاتش نرم و ب.  مردکی. دوباره خودش بود.  او برگشتھ بودش،یاھایدر رو    

 ای گلف است ی درحال بازدی دی شب ھا خواب میبعض. ی دردچینقص بودند بدون ھ
 مرده بود، شی پنج سال پیبیب. یبیسگش ب. کندی سگش پرت می را برایسبی فرسکید

 . بودندی از زندگزیسرر  آن ھای ھردوشی مھم نبود چون در خواب ھایول
 لھ و لورده ی زندگتی با واقعشھی ھمی صبحگاھدی اشعھ از خورشنی اولدنیاما با تاب    

 رو رویز. دهی رسانی بھ پاشناختی مشھی کھ ھمی ای زندگنکھیا.  شدیاش روبرو م
 یی گرفتھ و استخوان ھایی ھاچھی غرق در درد با ماھشھیمو ھ. عوض شده. شده

 .کردیدردناک چشمانش را باز م
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 تخت خواب ی انتھای از نور رویی از شکاف پرده گذشتھ و پرتویآفتاب صبحگاھ    
 موج درد از بدنش نیمارک چشمانش را باز کرد و اول.  مارک گسترانده بودیشاھانھ 
 ی قھی دقیساعت ھشت و س.  اش انداختی پاتختی بھ ساعت روی نگاھمین. گذشت

 ی بود اما ھنوز ھم احساس خستگهدی خوابقای و عمینھ ساعت بھ آرام. صبح بود
 خودش را یبھ آرام.  گرفتھ بودشی پاھای ھاچھی و ماھزدی پشتش می چھیماھ. کردیم

را  شی تمام سعندی تخت بنشی تا لبھ کردی حرکت می بھ آرامکھیبلند کرد و در حال
  منقبض شوند حرکتشی ھاچھی ماھنکھیمجبور بود قبل از ا.  تا از درد نالھ نکندکردیم

. دادندی مثل دردخنجر شکنجھ اش مشی ھاچھی ماھکردی اما اگر با سرعت حرکت مکند
 از آن ھا را بھ زور یی برداشت و چندتازی مسکنش را از کنار می قرص ھایبطر

 روزھا شتریب.  اش را برداشتیومینی آلومی طبی بلند شد و عصااطیبا احت. قورت داد
 را گرم شی ھاچھی صبح ھاماھنکھی قبل از اع آدم فلج را داشت اما فقط مواقکی یاحسا

 .کند
 تق یصدا.  گذشت و بھ طرف حمام رفتی بژمی فرش ضخیآرام و ثابت از رو    

 دوران شتریب.  بوددهیچی در فضا پی کف پوش مرمری اش روی طبیتق عصا
 ی اانھی وحشیمعموال بھ خاطر ضربھ ھا. شدی مداری درد بی او ھرصبح با کمشیزندگ

 بھ بایتقر. گری دیورزش ی ھاتی بھ خاطر مصدومای شب قبل خورده بود یکھ در باز
اما با .  اش بودهی از زندگی قسمتشھیدرد ھم. آن عادت داشت و با آن کنار آمده بود

حاال او بھ .  نبودسھی قابل مقاکردی کھ حاال داشت با آن دست و پنجھ نرم میزیچ
 . داشت تا در طول روز سرپا نگھش داردازی ننوفنی تر از استامی قویلی خییدارو
 کف پوش ری زیشی گرماستمی سی بود گرماستادهی ایی دستشوی کھ جلویدر حال    

. ار مالقات با دکتر دستش داشت قرکیامروز صبح . کردی را گرم مشیانگشتان پا
 فقط کینیتمام وقتش در کل.  دکترھا متنفر بودانی پای بیمعموال او از قرار مالقات ھا

اما امروز .  نبودهی ھرگز آدم صبورک و مارشدیصرف نشستن و منتظر ماندن م
 دستش ی بھ بستن آتل رویازی نگری دنکھی از ارد،ی بگی خوبی بود خبر ھادواریام

 . بودشرفتی پی بودن باشد اما باز ھم نشانھ دواری امی برایزی ناچزی چنی ادیشا. ندارد
 ی کوتاھی وقت براکیاو بھ .  چشمش کنار زد و آب را بستی را از جلوشیموھا    

و حاال باز .  کوتاه کرده بودمارستانی آن ھا را در بکباریقبال .  داشتازی ھم نشیموھا
 نشی سوار ماشعی سرتوانستی نمگری دنکھی اتیواقع. کردندی اش م کالفھشیھم موھا

 رعد از کی مث یدی ذھنش را پر کرد و ناامبراند  مردانھشگاهیشود و بھ طرف آرا
 . وابستھ استگرانی کرد کھ چقدر بھ دی آورادیسرش گذشت و بھ او 

 ی ران و زانوی رنگ روی در آورد و زخم بزرگ صورتشیشلوارش را از پاھا    
 آن ھا ی دلش براشی قبلی کھ از زندگیزھای تمام چنیاز ب.  کردانی چپش را نمایپا

 توانستی نمنکھیمتنفر بود از.  بودنھی گزنی اولستی لی در باالیتنگ شده بود، رانندگ
 بھ یمارستانی پنج ماه تمام از بیبرا.  بگرددھر شود و در ششی ھانی از ماشیکیسوار 
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 ماه بود کھ بھ خانھ برگشتھ بود و کی بای منتقل شده بود و حاال تقرگری دمارستانیب
 . را داشتی زندانکیاحساس 

 گذاشت و واری دی اش را کنار توالت گذاشت دست سالمش را روی طبیعصا    
 دوش ری زنکھی آب را باز کرد و منتظر ماند تا قبل از اریش. وارد حمام بزرگش شد

 ستادنی عاشق امارستان،یبعد از ماه ھا حمام کردن با اسفنج در ب. برود آب گرم شود
 . بودشی دوپای دوش روریز

 اش، ی درشت نی روی جزئی دست راستش و ترک خوردگیدگی دبی از آسریبھ غ    
 کردن ی رانندگییتوانا. صدمات تصادف را قسمت چپ بدنش متحمل شده بودشتریب

بھ .  داده بودند کھ دوباره بھ دستش خواھد آوردنانیدکترھا بھ او اطم بود کھ یزیچ
 نھی سیآب گرم رو.  نبودی کسکمک ازمندی نی کارچی ھی فکر کرد کھ براییروزھا

 مطمئن بود کھ از دست بایتقر.  نگھ داشتی فشار آب قوری و سرش را زدیاش پاش
 .اش خالص شده pucci  دورنگھ و لباسیپرستار با موھا

 ی آورد آب گرم از انحنای مادی او را بی تند تند و رسوا کننده ی نفس ھاکھیدر حال    
مارک حدس زده » puccy«  آنظور کھ او با آن لحن گفتھ بود. دی سرنییلبخندش بھ پا

لحن او درست مثل لحن ھمسر سابقش .  باشدمتی برند گران قکی اسم دیبود کھ حتما با
 متی کھ قدادی نمتی اھمچوقتیمارک ھ. »ن مارک شنلھیا« :  گفتی کھ میبود وقت

 . زشت بودگری ددیدی را می زشتزی چی چقدر باشد وقتزی چکی
 را شست ،بھ بدنش صابون زد و سپس دوش متحرک حمام را روشن کرد شیموھا    

فشار آب گرم را بھ طرف کمر و پشتش گرفت و . و شروع بھ ماساژ دادن بدنش کرد
 بود اما او را از درد ریدردش نفس گ.  در آوردشی ھاچھی از ماھیراجازه داد آب پد

 را مسواک شی خشک کرد دندان ھارا  کارش تمام شد خودشیوقت. کردیکشنده رھا م
 یبھ جا.  گونھ ھا و فکش انداختھ بودی روی اھی روزه ساکی یشیتھ ر. زد

 نبود ییرای اتاق پذکی شباھت بھ ی بزرگش کھ بیواری بھ طرف کمد ددنشانیتراش
 ی کفش ورزشکی. دی ساده پوشدی شرت سفی تکی و ی آبی شلوار ورزشکیرفت و 

انتخاب کرد چون بستن بند کفش واقعا اعصاب خورد کن   راکیبدون بند مارک نا
 بود تا دهی عمر طول کشکی ی بھ اندازه ی صبح قبل از کنفرانس خبرروزید. بود

 عمر، اما تمام کی نھ دیخوب، شا.  بند کفشش را ببندد وراھنی پیتوانستھ بود دکمھ ھا
 فکر و زحمت ندازمی حاال ندادی عادت نجام می و از رویزی کھ قبال غرییکارھا
 .بودند

 کھ شب قبل نشستھ بود یی کاناپھ جای اش را از روی طبی عصانکھیقبل از ا    
 . دست راستش گذاشت و محافظش را محکم کردیبردارد آتل را رو

 کمد بزرگ کی آسانسور مخصوص خدمتکاران درون کی ی قبلیصاحبخانھ ھا    
 رونی اش مارک از اتاق خواب بی طبیبا کمک عصا.  ھال نصب کرده بودندیانتھا

 دیای بنیی عادت داشت دوتا دوتا از آن ھا پاشھی کھ ھمچی مارپیآمد و از جلو پلھ ھا
 ی بزرگ و آھنی را بھ نرده ھاش نگاھرفتی کھ بھ طرف آسانسور منطوریھم. گذشت
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 بزرگ با طرح ینور آفتاب از پنجره ھا.  داشت دوختی شده و اشرافنیکھ اشکال مز
 یواریدر کمد د.  کفپوش مرمر انداختھ بودندی روی ارهی تیمشبک راھرو شکل ھندس

 و ستادیآسانسور در آشپزخانھ ا.  را زدنیی پایرا باز کرد، وارد آسانسور شد و دکمھ 
 خودش آماده کرد و ی براری از گندم صبحانھ و شیکاسھ ا.  آمدرونی از آن برکما

 کرد ی اش می خالی وارد معده یزی چدی آشپزخانھ آن را خورد چون بازیپشت م
 . شدندی کھ خورده بود باعث حالت تھوعش مییوگرنھ داروھا

 نی چون ادیشا.  بودهنی اش ایشگی آورد صبحانھ ھمادی توانست بھ ی کھ مییتا جا    
 یگاھ.  کردن پسرش را داشتھی تغذی آن برادی خریی بود کھ پدرش توانایزیتنھا چ

 کھ پشت یی انجام داده، اما روزھایی ھفتھ گذشتھ چھ کارھااوردی بادی بھ توانستینم
 دی سفیکاسھ ا.  داشتادی بھ ی نشست را بھ خوبیم  مادربزرگشیمی آشپزخانھ قدزیم

 غالت گندم ی زرد رنگ کھ ھرروز قبل از مدرسھ در آن صبحانھ یزی رومکیوسط 
 کھ ی داشت، وقتادی را بھ ١٩٨٠ سال ی از صبح ھایکی یبھ خوب. خوردیاش را م

 گذاشت و مارک بھ عکس زی می اش را روھی رنگ تغذی نارنجیمادربزرگش جعبھ 
.  بودستادهیکت اقلبش ناگھان از حر.  شده بودرهی آن بود خی کھ روکی المپیھاک میت

 کردی نگاه ممی تی اعضای ھیو بق Dave Silk, Neil Broten  کھ بھ عکسنطوریھم
 بھ لیاو آنموقع ھشت سالش بود و از ھمان موقع آن ھا تبد.  خشک شده بودشیگلو

 را کھ یزیتواندھرچی بزرگ شد میتمادربزرگش گفتھ بود کھ وق. قھرمانانش شدند
در . مارک حرفش را باور کرده بود. ھ بخواھد باشد کیبخواھد داشتھ باشدو ھرکس

 وجود نداشتند کھ مارک باورشان داشتھ باشد اما بھ یادی زیزھای چشیتمام زندگ
.  حاالیحت. او ھرگز بھ مارک دروغ نگفتھ بود. مادربزرگ برسلرش اعتماد داشت

 ماه بعد از تصادف از کما کی او یوقت.  راه بودنی دروغ گفتن راحتترکھ ی زمانیحت
 ی کنار پدرش روستادهیا. دی بود کھ دیزی چنیصورت مادربزرگش اول.  شدداریب

 ی را براشی ھایدگی دبیتمام آس. تخت خم شده بود و در مورد تصادف بھ او گفت
 یزیتنھا چ. شی پازرگ جمجمھ اش گرفتھ تا ترک انگشت بیمارک شمرد از شکستگ

مارک .  ھم نبودیاجیاما احت.  کندی بازی ھاکتواندی ھرگز نمگری بود کھ دنیکھ نگفت ا
 . بوددهی و نوع نگاه در چشمان پدرش فھمشی ھایدگی دبی آسستیخودش از ل

 شھی وجود داشتند، نقش مادربزرگش ھمشی کھ در زندگی دو بزرگسالنیاز ب    
 مارستانیاما آنروز در ب.  کردی را درست مزی ھمھ چشھی کھ ھمیکس. پررنگتر بوده

 ی برایکی یکی را شی ھابی تمام آسنکھیبعد از ا. دی رسیاو خستھ و الغر بھ نظر م
 کھ بخواھد باشد و ی ھرکستواندیھم م مارک برشمرده بود بھ او گفتھ بود کھ باز

 مارک ش،ی سال پیاما نھ مثل آن روز صبح س.  را کھ بخواھد داشتھ باشدیزیھرچ
 نخواھد کرد و ی بازیاو ھرگز دوباره ھاک. رف مادربزرگش را باور نکرد حنباریا

 . خواستی بود کھ مارک میزی تنھا چنی کھ ادانستندی آن ھا میھردو



 28 

او ھنوز با راننده .  بھ صدا در آمدیدر حال شستن کاسھ اش بود کھ زنگ در ورود    
 سرو کلھ یصبح زود نی کھ چندیرسی نفر مکیاش تماس نگرفتھ بود پس فکرش فقط 

 . شوددایاش پ
 
 

.  رفتی را برداشت از آشپزخانھ خارج شدو از ھال بھ طرف در ورودشیعصا    
 نی رنگی کدر در ورودی شھی از پشت شتوانستی برسد می بھ در ورودنکھیقبل از ا

 و تعادلش را حفظ کرد ستادی دوپا ایپشت در رو.  دھدصی از رنگ ھا را تشخیکمان
 بلوند و دم قرمزش در یبا موھا یپرستار خانگ. و در را با دست سالمش باز کرد

 نیماش.  بودستادهی خانھ اش ای بھ چشم داشت در ورودی بزرگی آفتابنکی عکھیحال
Honda پارک ی سنگفرش ورودی اش ھم پشت سرش روی درب و داغان و اوراقی 
 .شده بود

 .یبازم برگشت -    
 : صورتش جواب دادی بزرگ در پھنایبا لبخند    
 . برسلری آقاریصبح بخ -    
 کی.  طاووسکیمثل .  رنگارنگ پوشانده بودی از پرھاییایانگار خود را در در    

 بھ دی؟ شا! متوجھ باالتنھ اش نشده بودروزیچطور د.  بزرگی ھانھیطاووس با س
 دهی کھ پوشی زشتی بھ خاطر کت نارنجشتری ھم بدی شاکرد،ی کھ تحملش میخاطر درد

 .بود
 اد؟ی بلوز خوشت منیاز ا -    
 :نگاھش را بھ طرف نگاه پرستار باال برد و گفت    
 .شیدی کردن من پوشتیفقط واسھ اذ -    
 :لبخندش بزرگ تر شد و جواب داد    
  کنم؟تتی بخوام اذدی چرا بااد،ی مشی سوال پھی نجایخوب ا -    

 
 صل سومف    

 
 ی کھ پشت بھ نوری بھ باال مردنیی سرش گذاشت و از پای را باالنکشی عیچلس    

 با دست بھ سشی خیموھا.  بود را برانداز کردستادهی ادیتابی مرونیکھ از راھرو بھ ب
 فر دشی شرت سفی تی قھی آن اطراف گوش و یو انتھا. طرف باال شانھ شده بود

 از خشم و یینشانھ ھا. اخم بھ او زل زده بود  اش بارهی تیاز پشت ابروھا. خورده بود
.  روشن کردشی حس مارک نسبت بھ خودش را برادی درخشی کھ در چشمانش متیاذ

 و ی قوی وار گونھ ھا و فک و چانھ ھی سایشی بود و تھ ردهیصورتش را نتراش
. دی رسی مرد کامال مقتدر، بزرگ و بد بھ نظر منیا.  کرده بودرهیبرجستھ اش را ت

 بود را دهی مرد دکی کھ در یی مژه ھانیو اگر او بلندتر.  و ممنوعھرهی پا ترتاس
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 انقدر در صورت خوش تراش و شیمژه ھا. دی ترسی از او مینداشت مطمئنا کم
 . ناخودآگاه لبخند زدی برجستھ بودند کھ چلسشی اچھیماھ
 :دی پرسیچلس    
  تو؟ی دعوتم کنیخواینم -    
 ؟یری منجایکنم ازاگھ ن -    
 .نھ -    
 چند لحظھ ی بگذرد برای مارک پشتش را بھ او کند و از کفپوش مرمرنکھیقبل از ا    

 ھم متوجھ شده بود، مارک آرامتر روزیھمانطور کھ د.  شدرهی سخت بھ او خیبا نگاھ
 یزیچ.  نرم و راحت در دست چپش بودیلیعصا خ. داشتیاز مردان ھمسنش قدم برم

در قسمت .  را در دست چپش نگھ داشتھ بودا بود کھ او عصنیکھ متوجھ نشده بود ا
 لمی آن فسندگانی نودی گرفتھ بود شاادی بود دهی کھ دیی ھالمی از فیکی را از نیا. اشتباه

 را در دست اشتباه نگھ داشتھ شیاشتباه کرده بودند اما حدس زد مارک برسلر عصا
 . بوده بھ دست راستش بستھ شدی آبی محافظ ھا بایومینی آتل آلمیچون نوع

 :مارک از کنار شانھ اش گفت    
 .برگرد خونھ ت. ی کھ امروز انجام بدستی نیکار -    
 . روزانتو دارمیمن برنامھ  -    
 بزرگ پر از ی کھ او را بھ طرف سالنی در را پشت سرش بست و درحالیچلس    

 اش درون سالن ینچی کرد صندل پاشنھ سھ ای بود دنبال می ھاکلی ھا و وسایادگاری
 . انداختیاکو م

 ھی کی وساعت ی وقت با دکتر ارتوپدھی صبح قھی دقی و س١٠شما امروز  -    
 .نیدارSpitfire درSport Illustrated مصاحبھ با خبرنگار روزنامھ

 با او روبرو  داد و برگشت تاھی تکی چوبمی عطزی اش را بھ می طبیمارک عصا    
 .شود
 .مصاحبھ کنم Sport Illustrated  امروز باخوامینم -    
 شغل او بود کھ آن ھا نیا.  کار کرده بودیادی مزاج زی دم دمی آدم ھای برایچلس    

 . اگر خودشان نخواھندی باشند ببرد، حتدیرا ھرجا کھ با
 .ی قرارو عقب انداختنیتا االن دو بار ا -    
 . سھ بارشھی ماالنم -    
 چرا؟ -    
 :مارک نگاھش را بھ چشمانش دوخت و گفت    
 . دارمازی مو نی کوتاھھیچون بھ  -    
 کھ او داندی می نداشت کھ چلستی اھمشی ھم براای بد بود ی دروغگوکی او ای    

 .دیگویدروغ م
 : آورد و گفترونی اش بی دستفی تلفن ھمراھش را از کیچلس    
 رسھ؟ی بھ نظرت میزی چیشنھادی پچیھ -    
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  مو؟ی کوتاھ؟ی چیبرا -    
 . بزرگ لم دادی چرمی صندلی روی باال انداخت و بھ آرامیشانھ ا    
 : را برداشت گفتی بو گوشی خواھرش را گرفت و وقتی شماره یچلس    
 . کنی خوب بھم معرفشگاهی آراھی ای سالن ھی -    
 .ستادهی االن کنارم اپرسمیاز جولز مصبر کن .. دونمینم.. اوپس -    
 را کنار زد تا نی کلفت و سنگیشمی بھ طرف پنجره بزرگ رفت و پرده ابریچلس    
 ی متشی کھ شب قبل با خواھرش داشتھ بود ھنوز ھم اذیجروبحث.  نگاه کندرونیبھ ب
 بازنده کی کرد کھ او ی عاشقش بود فکر مشی کھ در تمام زندگیاگر تنھا کس. کرد

 واقعا بازنده بود؟... است چھ
 یچلس.  خط برگشتیرو Belltown ابانی سالن در خکیبو با نام و شماره تلفن     

 کھ بھ طرف اتاق ی کرد و درحالیری را قطع کرد و شماره تلفن را شماره گیگوش
 :برگشت گفت

 .می شدی ناامدیخوب نبا -    
 : کرد غرغرکنان گفتی را باز مزی می از کشو ھایکی کھ یمارک در حال    
 .کنمیدر ھرصورت امروز مصاحبھ نم... یدی وقتتو ھدر میدار -    
 . سالن تلفن برداشتھ شد انگشتش را بھ نشانھ سکوت بلند کردنکھی ھمیچلس    
 .دیی ھستم بفرماسیسیآ. John Luis یشیسالن آرا -    
 شونیا. کنمی مارک برسلر کار می راس ھستم و برای من چلسسیسیسالم آ -    

 Sport  مھم با مجلھیلی خی مصاحبھ و عکس بردارھیامروز بعد از ظھر 
Illustrated ن؟ی و سشوار بذاری کوتاھی قرار براھی امکانش باشھ یکنیفک م. دارن 

 نشستھ بود بھ غرغرکردنش ادامھ داد و زی ک پشت مییمرد بد اخالق و اخمو    
 :گفت
 .. خدااایو سشوار؟ ا یکوتاھ -    
 معموال استفاده یشی آرای مغرور و پر افاده سالن ھای ھای کھ منشی با لحنسیسیآ    

 : گفتکردندیم
 . بکنمتونمی مکاری چنمیبب -    
 .... اگھمیشیممنون م -    
 . تلفن را درحالت انتظار گذاشتھ بودی عوضیاما منش    
 :مارک باز ھم ادامھ داد    
 .کنمی اگھ موھامو ھم درست کنم بازم مصاحبھ نمیحت -    
 :دی تلفن را از جلو دھانش کنار برد و پرسیچلس    
 ھ؟ی بھانھ ت چگھید -    
 .لباس مناسب ندارم -    
 نداشت کھ چرا او ی ادهی اچیھ.  استگری دروغ دکی ھم نی کھ ادانستی میاما چلس    
کھ .  با ظاھرش داشتھ باشدی ارتباطلشی مصاحبھ کند، اما شک داشت کھ دلخواھدینم
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 ی ھم کھ حتی خانگی در لباس ساده ی کرد کھ مارک حتی ھم اعتراف می چلسیحت
  ھم درافھیمردھا خوش ق

اما بد شد . دیرسی بھ نظر مپی کامال خوشتدندی رسیآن ھا مثل پخمھ ھا بھ نظر م    
 . بھ تمام معنا بودی عوضکیچون او 

 کنمی فکر نم،ی ساده ست نھ عکس برداری مصاحبھ ھی نی کھ اییخوب ازونجا -    
 . داشتھ باشھیمشکل

 .ی عکس برداریتو کھ االن پشت تلفن گفت -    
 . کنمادی زازداغشوی پکمی خواستمیآره م -    
 .یتو دروغ گفت -    
 . تلفن را بھ جلو دھانش گرفتی پشت خط برگشت و چلسسیسیآ    
 .می ساعت دو داری خالی جاھیما  -    
 کوتاه شده و ی با موھاقھی سر ساعت دوازده و چھل و پنج دققای دقشونویمن ا -    

 .خوامی رفتن می در آماده یسشوار زده جلو
 .می کمکمتون کنمی بتونکنمیخوب، پس فک نم -    
 کھ خوانی صد در صد مشونی مطمئنم ابای صحبت کنم چون تقرستیبذار با رئ -    

 ھا ونیلی کھ می ھا در روزنامھ انوکی چمی کاپتان تدنی بھ نظر رسپیشتمسئول خو
 ... داره باشھایخواننده در سراسر دن

 اتاق بھ پوستر بزرگ مارک برسلر در لباس محافظش و در ی از گوشھ یچلس    
 :و ادامھ داد. حال ضربھ زدن بھ پاک بود نگاه کرد

 .... رو انتخاب کنم اگھ شماگھی سالن دھی تونمی می آسوننی ھم بھ ھمای... -    
 : از از کنار صورتش کنار گرفت و گفتی گوشتی با عصبانیچلس    
 . کردنکاروی بازم ای لعنتیدختره  -    
مرد در .  را پوشانده بود رفتواری را گفت و بھ طرف پوستر کھ تمام دنیبا خشم ا    

 بدجنس ی کمدیشا. شستھ بود نداشت نزی کھ حاال پشت می با مارکیپوستر چنان تفاوت
 زی کھ بھ سر داشت لبری از پشت کاله محافظشی و چشمان قھوه ادیرسیتر بھ نظر م

 کرد و سپس از کنار شانھ اش بھ او نگاه یبررس شتریچشمانش را ب.  بوداقیاز اشت
 زی می تلفن رویری او درحال شماره گدی دنکھیاما ھم.  کندیکرد تا خودش را بررس

 :گفتاست 
 ؟یکنی مکاری چیدار -    
 .ادی تا راننده بزنمیزنگ م -    
 .رسونمتیمن م.  منھ کھ تو رو ببرم سر قراراتی فھیوظ. ستی نیازین -    
 ؟یاونوقت با چ -    
 .نمیماش -    
 : اشاره کرد و گفتی تلفن بھ طرف در ورودیمارک با گوش    
  خونم پارک شده؟یمنظورت اون آھن غراضھ ست کھ جلو ورود -    



 32 

 . دوباره پشت خط برگشت انگشتش را باال گرفتسیسی آنکھیھم    
 .میری برسلر رو بپذی آقا١٢ امروز ساعت میتونیما م -    
 آدرستون کجاست؟. ھیعال -    
 را قطع شی نوشت و گوشادداشتی کاغذ کی ی روییزھای رفت چزیبھ طرف م    

 . انداختفشیکردو درون ک
 تو ینیخودت چھ ماش.  ندارهی مشکلادیخوشت نم Honda باشھ حاال کھ از -    

 ؟یگاراژت دار
 :دی گذاشت و پرسشیمارک تلفن را سر جا    
 ؟ی منو بروننی ماشیخوایم -    
 را شی ھاسی رئی ھانیقبال تمام وقت ماش.  اصال نا آشنا نبودی چلسی جملھ برانیا    

 کھ دیای بھ نظر بنطوری اخواستندی مشتری تر بودند بنیی سطح پاگرھایھرچھ باز. راندیم
 . دارندی راننده شخصکی

 .البتھ -    
اون تو . ی بروننموی ماشدمی اجازه می کھ فکر کنی عقلتو از دست داده باشدیبا -    

 .دمی دنتوی ماشی روی ھا و خشایرفتگ
 .ستی نمھی بنتیدرضمن مگھ ماش. ھی عمومینگای پارکیاونا بھا -    
  پھنش قفل کردی ھانھی سی را روشی داد و بازوھاھی تکی صندلیمارک بھ پشت    
 .معلومھ کھ ھست -    
 شھی ھمنکھی تا ای کھ رو من بھ عنوان راننده ت حساب کنسیو برات راحت تر ن -    
 ؟ی منتظر باشسی راننده سروھی دنی رسیبرا
 . نگفت، فقط اخم کردزی چچیمارک ھ    
 : بھ ساعتش نگاه کرد و ادامھ دادیچلس    
 . دنبالتادی تا بینی راننده بشھی کھ منتظر ی ندارنویساعت از ده گذشتھ وقت ا -    
 در انتظارش باشند ای دنی کھ عادت داشت ھمھ یمارک با اعتماد بھ نفس مرد    

 :گفت
 . برمرتری دتونمیم -    
 چی ھی و تو بدمی مشنھادی بھت پتوی راحت تر کردن زندگی برایمن دارم فرصت -    
 .ی وابستھ بشای بھ راننده تاکسی بخوانکھیمگھ ا. یاری درمی کلھ شق بازی منطقلیدل

 تو نکھی از اری ھا؟ غھی و وابستھ شدن بھ تو چیتفاوت وابستھ شدن بھ راننده تاکس -    
 .یآذار دھنده تر

 . سھ انگشت دستش را باال گرفت و شروع بھ شمردن کردیچلس    
 .نجامیو من درحال حاضر ا.. ی بھم انعام بدیستیمجبور ن... جذابم -    
 و ستادی ای شد، سپس بھ آرامرهی بھ او خی طوالنی چند لحظھ یمارک برا    

 . را برداشتشیعصا
 . کشمتی متھفی خش بنمیاگھ رو ماش. یستیانقدرام جذاب ن -    
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 ی غھی پھن مارک افتاد از تینگاھش بھ شانھ ھا.  لبخند زد و او را دنبال کردیچلس    

 ی پولفی اش بھ خاطر کی شلوار راحتبیج. دیستون فقراتش گذشت و بھ کمرش رس
 دندی پوشی می و ورزشی لباس راحتی بودند کھ وقتیمردان. کھ در آن بود باد کرده بود

 ی بلند و عضالنی ھم بودند مثل مارک کھ با پاھایی شدند، مردھایو مثل پخمھ ھا م
 شیتصادف شش ماه پ.  بھ نظر برسدکی ھم شی لباس راحتی حتشدندیاش باعث م

 نی عمر تمرکی بوده باشد، اما بدن او ھنوز ھم از ی سخت و جدیممکن است تصادف
 . سخت سفت و محکم بودیھا

 ده؟ی بھت دست نمیی احساس تنھای بزرگنی بھ ای کردن تو خونھ یبا زندگ -    
 ....نھ -    
 ی مقتدرانھ ای قوی دستش کامال با ھالھ ی و آتل روی طبیطرز راه رفتنش، عصا    

 بی از قدرت و آسی کننده ارهیبرخورد خ.  در تضاد بودشدیکھ از وجودش ساطع م
 نچسبش تیخص دور از ادب و شی جذاب بود، کھ البتھ رفتار ھای کھ بھ نوعیریپذ

 . را خراب کرده بودزیھمھ چ
 :مارک اضافھ کرد    
 ی رو بذارم برانجای چندسال آخر قصد داشتم انیتو ا.  بودمنجای کم ایلی خرایاخ -    

 ازش خوشت اومده؟. فروش
 . چندهتیشنھادی پمتیق. البتھ -    
 .حداقلش اونقدر کھ براش دادم -    
 خارج دهیچی پی ھای کاری مجھز و کالس باال با کاشع،یھردو از آشپزخانھ وس    

 کھ ھمجنس ساختمان یزی میباال.  خانھ گذشتندی و رخت شویاز اتاق غذاخور. شدند
 از آن ھا نشان مرسدس یکی.  بودزانی از حلقھ آودیبود و با آن ساختھ شده بود دو کل

 . ھمر بودنیک ماشی دی بدون شک کلیگریو د. بنز داشت
 مرسدس بنز دی دست شکستھ اش کلی کھ با انگشت شست و سبابھ یدر حالمارک     

 : لب زمزمھ کردری زداشتیرا برم
 ..شمی ممونیمطمئنم آخرش پش -    
 او نگھ داشت و مارک ی خانھ را باز کرد و برای مارک را دور زد و درپشتیچلس    

 کھ ی براق وسط گاراژییطال S550  مرسدس بنز سدانکی.  از در گذشتاطیبا احت
 چراغ ھا چی سوی رویبا زدن دکمھ .  را داشت پارک شده بودگری دنی ماش٥ شیگنجا

. داشت S550 کی شی قبلی ھاسی رئاز یکی.  فعال شدندریچشمک زدند و قفل ھا غ
 . مدل مرسدس بنز بودنیدتری جدی لعنتنیا. تریمیاما قد

 :ت گفی در را پشت سرشان بست و با شگفتیچلس    
 .. عروسکی مامانشی پایاوفف ب -    
  نھ؟گھ،مگھی دیرونیآروم م -    
 . خوردشی ھانھی بھ سبای تقریلوک برگشت و چلس    
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 .آره -    
 ساده وجود دی شرت سفیو آن ت Gaultier  بلوزانی دست فاصلھ مکی یاندازه     

 اش گذشت دهی نتراشی باال رفت از گردن و چانھ دی شرت سفی از تینگاه چلس. داشت
 .دی رسشیو بھ لب ھا

 ابدی خودش بی او را روی رهی برسد و نگاه خشی بھ چشمھای نگاه چلسنکھیقبل از ا    
 :مارک گفت

 رو از بنگاه نی ماشنیسھ روز قبل از تصادف ا.... روندمنوی ماشنی بار اھیفقط  -    
 . تا خونھ روندمی فروشنیماش
 صابون مردانھ ی نوعیمثل بو.  بودی عالشی اما بو باشدی عوضکیممکنھ او     
 ھا را باال گرفت و آن ھا را در دستان منتظر دیمارک کل. و مردانھزی تمی پوستیرو

 . انداختیچلس
 . نکردمیراجع بھ کشتنت شوخ -    
 : گفتکردی دنبال می کھ او را تا در پشتی در حالیو چلس. دی رسی بھ نظر میجد    
.  شدمنگی پارکمھی بار جرھی دیخوب، شا...  نشدممھی کھ جرھی پنج سالھی بایتقر -    
 .شھی متحرک کھ حساب نمری غی خالفایول

 در عقب را ی چلسکھیمارک دستش را بھ طرف در کمک راننده دراز کرد در حال    
 .باز کرد

 .نمیشیمن اون پشت نم -    
 با توانستی و مارک نمدخوری کھ دور انگشت وسطش بود بھ در میآتل محکم    

 باز شی دستش را کنار زد و در را برایچلس. ردی در را بگی دستھ گرشیانگشتان د
 .کرد
 : زدادیناگھان مارک فر    
 ! باز کنمموی در لعنتتونمیخودم م -    
  کھ نرفتھ؟ادتیمن راننده م  -    
 یچلس.  شدی تر و زودتر ھم انجام معی کرد سری منکاررای ایالبتھ گرچھ اگر چلس    

 کھ لبانش را محکم بھم فشار ی آورد و درحالی منیی خودش را پایاو را کھ بھ آرام
 . تماشا کردگذاشتی منی را درون ماششی پادادیم

 ؟ی داراجیتو بستن کمربندت بھ کمک احت -    
 ...نھ -    
 :با دست چپش کمربند را گرفت و ادامھ داد    
 کمربندمو ببندم، خودم غذامو بخورمو تونمیم. ستمی دوسالھ نیمن بچھ . ..-    

 .ییو خودم برم دستشو. بندکفشامو ببندم
 لب ری ززدی را بھ طرف در راننده دور منی کھ ماشی در را بست و درحالیچلس    

 :کردیزمزمھ م
 ....ده ھزار دالر... ده ھزار دالر -    
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 ی عقب پرت کرد بوی صندلی را روشی دستفی شد و کنی سوار ماشنکھیھم    
 و دی کشیآھ. دی از پشت او را در آغوش کشدیچرم سف.  نو مشامش را پر کردنیماش

 . نرم شروع بھ غرش کردییموتور با صدا.  استارت را زدیدکمھ 
 ....ی داریعجب دم و دستگاه گنده ا -    
 .دی پوشش چرم فرمان کشی دستش را رویچلس    
 .ھیعال..  و شارژ کردنشپدتی واسھ گذاشتن آییجا، GPS، گرم کن کل فضا... -    
 ؟یدی دم و دستگاه گندمو دیتو ک -    
 : گرفت و جواب داددهی حرفش را نادزی آمھی منظور کنایچلس    
 با می گرم کن دارنی فرمون ماشی و حتای یما ھم واسھ صندل. من مال لس آنجلسم -    

 .رسھی شصت درجھ ھم نمری بھ زیا ھوا حت اونجنکھیا
 GPS ستمی سیوقت.  از درھا باال رفتیکی در باز کن گاراژ را فشار داد و یدکمھ     

 :دی متکبر پرسی زنانھ با لحنییرا روشن کرد صفحھ روشن شد و صدا
 کجا؟. سالم مارک -    
 مارک ی سنگی  بھ چھرهکردی صفحھ انتخاب می را روی کھ مرکز بھداشتیدرحال    

 کھ مرسدس را دنده عقب از یسپس کمربندش را بست و درحال.  انداختینگاھ
 . بھ عقب نگاه کردکردی بھ طرف نور آفتاب خارج مکیگاراژتار

 
 

 شھی ھمارم،ی مرونی بی کسی رو از گاراژ خونھ ی توپنی ماشنی ھمچھیھروقت  -    
 ...شنومی دارم تو سرم مکشوی کھ موزخورمیقسم م.  بولرمسی کنم فریحس م

 : را کلفت کرد و خواندشی صداتوانستیوتا م    
 ...ھھھھییییبوو بوووووووووووھھھوو  -    
 ؟یستی مست نیمطمئن -    
 . کردتی ھداابانی را بھ طرف خنی ماشیدر گاراژ خودکار بستھ شد و چلس    
 .کنمینھ من مواد مصرف نم -    
 و نیامتحان کردن ا. کردی نگاه محیھ مواد بھ عنوان تفر بود کھ بی ایمقطع زمان    

 گرفتھ بود می بود و تصمدهی را دادی و وحشتناک اعتنی سنگیتجربھ کردن آن اما او بھا
 . نکندی جاده را طنی اشیدر زندگ

 ... دادم؟ادی اعتشی شغل اول آزمانی گرفتن ای اگھ بگم برایشیخوشحال م -    
 ی خودش رد شد و از خانھ نی پدال ترمز برداشت ، از کنار ماشی را از روشیپا    
 . خارج شدیانیاع

 اطی احتکننی کھ استخدام می در مورد کسیلی اونا خدی رسی کھ بھ نظر منطوریا -    
 .کننیم

 ...ھع معلومھ -    
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 ی کھ با انگشت شستش عصای داد و درحالھی تکی صندلیمارک سرش را بھ پشت    
 : کرد ادامھ دادیلمس م اش را یطب
 . کنھی نقش راننده ھا رو بازدهی مھی پرستار فرستادن کھ ترجھیبرام  .... -    
 .. بھ طرف چپچیبپ -    
    GPS راند٥٢٠ ابانی بھ طرف خیو چلس.  اخطار دادی و رسمی دستوریبا لحن . 
 . تا مقصدلیھشت و ھشت دھم ما.  شمالی بھ سولی ماکی...-    
 :مارک غرغرکنان گفت    
 ... واقعا اعصاب خوردکنھنیا -    
بھ حالت  GPS نکھیور رفت تا ا GPS و بھ طرف جلو خم و شد و انقدر با صفحھ    

 .سکوت در آمد
 چند یبرا.  را بھ نام خود کرده بودابانی انگار ختاختی مابانیمرسدس چنان در خ    

 کی او واقعا نکھی گفتن ای تا خود را برادی کششی بحث وضع ھوا را پیلحظھ چلس
 ی ممکن بود عصبانشدی موضوع منیاگر او بعدا متوجھ ا.  آماده کندستیپرستار ن

 ی تا آنموقع او از چلسدی شاشدی متوجھ معدا اگر او بی ھم از طرفنطوریو ھم. شود
 بھ مارک کھ ی چشم نگاھیاز گوشھ .  نداشتھ باشدیتی موضوع اھمنی و ادیایخوشش ب

 .. باشالی خنیآره، بھ ا.  مرگ با داس آنجا نشستھ بود نگاه کردی فرشتھ کیمثل 
  مارک صدا کنم؟تونمیم..  مارکنیبب -    
 . برسلر بھترهیآقا -    
 : نگاھش را بھ جاده برگرداند و گفتیچلس    
 ای یر خانگ خدمتکاکی نھ نطوری و ھمستم،ی پرستار نھی برسلر، من ی آقانیبب -    

 ..کارمند بھداشت
 : زد و ادامھ دادای دلش را بھ دری شد چلسی می کھ بالخره مارک عصبنییاز آنجا    
 کھ ی بودی دنده اھی بگم کھ انقدر آدم مشکل سازو دیبا عرض معذرت با... -    

و .  کنمکاری برات چدی بھم بگھ بای تو سازمان بھ خودش زحمت نداد حتچکسیھ
 ھیفقط . ارمی بتونم دووم بقھی از ده دقشتری انتظار نداره بچکسی زدم کھ ھازونجا حدس

 .یپرونده دستم دادنو گفتن موفق باش
 

 پر ی پر از شگفتی را سکوتنی داخل ماشی پرتنش فضای ھیدر عرض چند ثان    
 .کرد
 ؟یدی ھم دی آموزش پزشکچیھ. یستی کارمند بھداشت نھی قایتو دق -    
 . کردمی بازونیزی پرستارو تو تلوھی بارم نقش ھیرو بلدم و  CPR مراحل -    
 !!؟یچ -    
 . کردمیباز The Bold and the Beautiful لمی پرستارو تو فھیمن نقش  -    
 ؟ی ھستی پس واقعا چیستیاگھ تو واقعا کارمند بھداشت ن -    
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 فی پر برگ ردی ھاھی سایحگاھآفتاب صب.  شدرهی بھ مارک خنیاز آن طرف ماش    
 ی ھاھیسا.  انداختی بھ درون منی را از پنجره کنار ماشابانیدرختان کنار خ

 . ادامھ داشتنددشی شرت سفی و تا تکردندی صورت مارک را لمس میخاکستر
 .گرمی بازھیمن  -    
 :دی کھ دھان مارک از تعجب باز مانده بود پرسیدرحال    
  فرستادن؟گری بازھیاونا برام  -    
 .از قرار معلوم آره -    
 . بھ چپچیبپ -    
 . مارک بھ او اخطار داددادی مشی را نمانی ھم اشی صفحھ نماکھیدرحال    
 چشمانش را در حدقھ چرخاند و وارد بزرگ راه بھ ی چلسی آفتابنکیاز پشت ع    
 . شداتلی مرکز سیسو
 تو یادی زیتجربھ ھا.  مشھور بودمیا آدمی شخصاریمن حدود ھفت سال دست -    

 . مزخرفات دارمنی و ایدرس کردن ھمھ چ
من .  پرستارهھی بھتر از اری دسھی..ی متکبر و از خودراضی عالمھ آدم نق نقوھی    

 فتھی بیاگھ ھم اتفاق. یبری و لذت مینیشی تو ھم فقط مدم،ی کارا رو انجام میھمھ 
 . ندارهی ای منفی نکتھ چیھ.  گردن منھرایتقص
و تو . ی و نگام کنی ور و اونور بپلکنیا.  مجبورم با تو سرو کلھ بزنمنکھیجز ا -    
 کردن یی تو دست شوای ی نبضمو چک کنی کھ بخوای ھم ندارنوی اتی صالحیحت

 .یکمکم کن
 ؟ی دارازی کردن بھ کمک نییواقعا تو دستشو. یایبھ نظر کھ سر و مر و گنده م -    
 ؟یدی مشنھادشویپ یدار -    
 من از یبچھ « آن نوشتھ بود ی ون کھ روینی مکی سرش را تکان داد و از یچلس    

 .سبقت گرفت»  تو سرترهیبچھ 
 . دارمیی خط قرمزاھی سامیی ھرگونھ لمس کردن رینھ، من برا -    
 ابانی بھ مارک انداخت و بھ سرعت وارد خط سرعت خیاز کنار شانھ چپش نگاھ    
 .شد
 . ون پر از بچھینی بھ اون می بود بزنکی االن نزدنیھم -    
 : بھ او انداخت و گفتی نگاھمی نیچلس    
 . جا داشتمرمینخ -    
 .یرونی تند میدار -    
 کھ یالبتھ فقط کسان.  را گفتنی اترساندی تند کھ مطمئنا ھمھ را میمارک با اخم    

 . لجباز عادت نداشتندیھا فتھی بھ سر و کلھ زدن با خودشیمثل چلس
 لومتری کھ پنج کدوننیھمھ م. رمی از حد مجاز دارم مشتری بلومتریفقط پنج ک -    

 ...شھیحساب نم
 :توجھش را بھ جاده برگرداند و ادامھ داد    
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 مجبورت ی و نق بزنیاری کمک راننده ھا رو در بی خودت ادایخوایاگھ م -    
 .ینی عقب بشی رو صندلی خانم بریزی مثل دکنمیم

. دانستندی را منی آن ھا ای بود و ھردوی توخالدی تھدکی از ی واقعا مثال خوبنیا    
رمز .  شدی جواب قفل مافتنی ی برای مغز چلسدادیمطمئنا اگر مارک بحث را ادامھ م

 انتظار نکھی انی بود و ھمچنداری و ذھن بیکیزی سالمت فاری دستکی تیموفق
 .باشد  کلھ خرش را داشتھسیی ریھرحرکت بعد

 .ی و دنبال من افتادیاتلی کھ االن تو سی باشی بدگری بازدیاحتماال با -    
بھ خودش گفت حتما ده ھا ھزار .  حرکت را نداشتنی انتظار ای چلسداریذھن ب    
 . پرت کندرونی بھ بنی سرعت او را از ماشنی در عدی وجود دارد کھ چرا نبالیدل

 : آن گفتیبھ جا    
 بودن ی جزئای نقشام شتریب. دنی بھم نمیفقط فرصت خوب. می خوبیلی خگریمن باز -    

 .دیرسی جنازه وسط اتاق مھیبا کارشون بھ 
 .انداخت و راھنما زد GPS  بھینگاھ    
 ؟ی کردی بازیلمیتو چھ ف -    
 ..یادی زیلمایف -    
 . سوال عادت کرده بودنی بھ ایچلس    
 ؟یدیرو د juno لمیف -    
 ؟یبود juno تو تو -    
 بود رفتھ بودم کانادا یگری کھ تمام عمرش شغلش بازسامیی از ریکیآره من با  -    
 .... دارن منم رفتمازی لشکر نیاھی ازون شرکت بھم زنگ زدنو گفتن کھ بھ سیوقت
 .دیچیپ I-5 ی بھ طرف خروجیچلس    
نگاه  Ellen Page اگھ بھ پشت شکم بزرگ.  تو فروشگاه بودمیمن تو صحنھ  -    
 .زنمی کھ دارم تلفن حرف مینیبی منو میکن

 ن؟یھم -    
 . کردمی ھم بازگھی دی ھالمی از فیلیاما تو خ. آره Juno  نقش من تویبرا -    
 پلک بزنم تو رو لمی فی تماشانی کھ اگھ درحییالبتھ جز قسمتا. خوب مثال بزن -    

 .نمینب
    - Slasher Camp و  ,Killer Valentine, Prom Night 2, He Knows 

It’s You, Motel on Lake Hell. 
 ری را پر کرد و سپس مارک ناگھان زد زنی ماشی چند لحظھ سکوت فضایبرا -    

 .خنده
 واقعا؟! ی ھستغی جیپس تو بھ ملکھ  -    
 بھ شتری بدیشا. شناسندی مغی جین ملکھ  کھ مردم او را بھ عنوادانستی نمیچلس    

 او ھرگز ینقش ھا. غی جی دوست ملکھ نی بھترای. غوی جغی جی بدکاره کیعنوان 
 .آنقدر بزرگ نبودند کھ بھ عنوان ملکھ شناختھ شود
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 The Young and the Restless and مثل.  کردمی ھم بازی اگھی دینقشا -    
The Bold and the Beautiful .یو تو CSI:Miami از یکی تو نطوریھم 

 ... جالب بودیلی اونجا خممی کردم گریکھ تو ساحل بود باز dead girl یاالیسر
 حمل بار سبقت ونی کامکی نگاه کرد و از ابانی چپش بھ خی از شانھ یچلس    

 .گرفت
 نطوری اما اشھی میلمبرداری فیامیتو م CSI:Miami کننی مردم فکر مشتریب....-    

 ... شھی میلمبرداری فچیدرواقع تو منھتن و النگ ب. ستین
 : ادامھ دادنطوری ھمیو چلس    
 بھ یازی کھ نی بازرگانغاتی تبلنطوریھم.  کردمی بازیادی زی ھاالیتو سر...-    

 ی کھ براشھی ماه پشی مال شبای کھ انجام دادم تقریغاتی تبلنیآخر. گفتن ندارن
HILLSHIR FARMS شونویغاتی شعار تبلدی بادموی پوشنگیدریرلی چ لباسھی. بود 

 .... کھ مند بوشی ماه پشی مال شبایتقر. زدمی مادیفر
 .... منیآه خدا -    
 یفضا.  را روشن کردوی و دستش را دراز کرد و راددیمارک وسط حرفش پر    
 ی پاری را زنی راک کف ماشیقی بم و بلند موسیصدا. پرشد Slither  از آھنگنیماش
. ردی خنده اش را بگی لبش را گاز گرفت تا جلوی گوشھ ی و چلسلرزاندی میچلس

 از باند یکی velvet revolver  کند اما گروهی بد رفتارخواستیبدون شک مارک م
 راک الغر و جذاب بود و ی خداکی لندیاسکات و.  مورد عالقھ اش بودی ھایقیموس
 سرگرم ی براھودهی بی در تالش اسکات گوش کند تای بھ صدادادی محی ترجیچلس

 . بداخالق مغزش را منفجر کندی ھاککنی بازنیکردن ا
 فرمان ضرب گرفتھ بود با خود گفت ی رونی ھمگام با ضرب اھنگ سنگکھیدرحال    

 زدوی مای بود مطمئنا دل بھ درنیاگر خودش تنھا در ماش.  معتادهھیچقد بد چون اسکات 
 تی اذی کافی برسلر در حال حاضر بھ اندازه ی اما آقاخواندی بلند با اھنگ میبا صدا

 .شده بود
و در .  راندمزی جابانیبھ طرف خ A165 یانداخت و از خروج gps  بھینگاھ    

 . راندی پزشکمی مرسدس را بھ طرف مرکز عظی چلسقھیعرض چند دق
 
 

د و  جلو اشاره کرشھی اش بھ شی طبی را خاموش کرد و با سر عصاویمارک راد    
 :گفت
 . جلوترهکمی کینی برو، کلمی مستقینطوریھم -    
 .کنمی مداتی پگردمی کنم، بعد برمدای پی عمومنگی پارکرمیم -    
 : مارک جواب دادستادی ای کنار جدول منی کھ ماشیدر حال    
 رفتن بودم پرستار ی کارم تموم شد و آماده ی وقتی کندامی پیای بستی نیازین -    

 .زنھیبھت زنگ م
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 ؟یشمارمو دار -    
 ....نھ -    
 :ادامھ داد. اش را باز کرد با دست سالمش در را باز کردیمنیکمربند ا    
 ..سشی بنویزی چھیرو  ... -    
 و یمی قدیغاتی کارت تبلکی عقب برداشت و ی اش را از صندلی دستفی کیچلس    

 را پشت آن نوشت و خم شد و بھ دشیشماره تلفن جد. دی کشرونی خودکار از آن بکی
 .مارک نگاه کرد

 : گفتکردی کھ کارت را بھ طرف مارک دراز میدرحال    
 . پشتش نوشتمدمویشماره تلفن جد -    
 خورد و نگاھش را ی سرانگشتان دستش بھ انگشتان چلسگرفتی کارت را میوقت    

 .بھ او دوخت
 کھ ی اش را برداشت و در حالی طبی برد و عصارونی بنی را از ماششیپاھا    

 : و گفتستادی انی از ماشرونی را گرفتھ بود بنیسقف ماش
 .. داغون نکننویماش -    
 . عقب شلوارش گذاشت و در را بستبیکارت را درون ج    
 پدال ی روشی از فشار پای پشت مرسدس شروع بھ بوق زدن کرد و چلسیتاکس    

 کی توانست نی ماشی نھیاز آ.  کردی شروع بھ رانندگابانیرد و در طول خترمز کم ک
. ندی پا درون ساختمان بگذارد ببنکھی مارک برسلر را درست قبل از اریلحظھ تصو

 گرفتھ بود و در انبود یشیاش پ ی خلباننکی عی از براقیآفتاب روشن صبحگاھ
 ساختمان کی تاری ھاھی بھ طرف سانکھیمارک قبل از ا. دیدرخشی اش مرهی تیموھا

 ی خاطر کھ مطمئن شود چلسنیمطمئنا فقط بھ ا_  تا او را نگاه کند ستادیحرکت کند ا
 .کندینم» داغون«  را نیماش
او در .  داردی وقت کشی ساعت براکی کھ دیتوجھش را بھ جاده جلب کرد و فھم    

 شود کھ بتواند ذھنش را از دای پیی جادی بانجایمطمئنا ا.  بوداتلی سنی نشیانیمحلھ اع
 . کردی مدای مکان آرامش بخشش را پدیبا. چند ساعت گذشتھ آزاد کند

 . صدا خارج کردیرا لمس کرد و آن را از حالت ب GPS یصفحھ     
 کجا مارک؟ -    
 . برسلر صدا کندی او را آقادی کھ بادانستی دم و دستگاه نمنیمشخص بود کھ ا    
 .خامی مارکوس ممنیمن ن...  مارکوسمنین -    

 
 

 فصل چھارم    
 



 41 

 بود نشی عقب ماشی صندلی مارکوس کھ رومنی با مارک نییمارک بھ پاکت ھا    
 نی انگار داشت واقعا بھ اشی روز کارنیبھ عنوان اول. نگاه کرد و کمربندش را بست

 .گذشتیدختر خوش م
 ؟یکجا چلس -    
 .شGPS ستمی انداخت و سپس بھ سیمارک اول بھ او نگاھ    
 !ھی چھ کوفتگھی دنیا -    
داد و سپس از  GPS را بھ Belltown ابانی آدرس خارشیخانوم بھ اصطالح دست    

 . چشم بھ مارک نگاه کرد و لبخند زدیگوشھ 
 داشت منو نطوریھم.  بدم ستمی اسم خودمو بھ سی نداشتھ باشیفکر کردم مشکل -    

 .ستمی کننده بود چون واضخھ کھ من تو نجی ذره گھی زد،یمارک صدا م
 . تا مقصدلی ما٣.٦.  بھ راستجیبپ -    
 . را فعال کردصدای منو را زد و حالت بیمارک بھ جلو خم شد صفخھ     
 ؟ی کی کننده براجیگ –    
  .GPS یبرا -    
    - GPS شھی نمجیگ. 
 دختر حق نیراجع بھ ا.  ھم گذاشتی را روشی داد و پلک ھاھی تکی صندلیبھ پشت    

 حاال در حال راندن وانھی دختر دنی تر بود و اوانھی سنجاب ھم دکی از یاو حت. داشت
 . اش بودی نود ھزار دالرلیاتومب

 :دی پرسی با سرخوشیچلس    
 قرارت با دکتر چطور بود؟ -    
 .یعال -    
.  کاتردال چشم دوختمزی سنت جابانیخمارک چشمانش را باز کرد و از پنجره بھ     

 بود را دنشانی کھ منتظر شنییخبرھا.  نرفتھ بودشی پی وجھ عالچیاما قرار با دکتر بھ
 کھ مارک ی بھ آن سرعتشی اما تاندون ھاد،ی رسی بھ نظر میدکتر راض.  بوددهینشن
ل استفاده  ھم از آتگری ماه دکی و مجبور بود حداقل ند بود درحال بھبود نبوددواریام

 تعادل بھتر بھ دست ی را براشی عصاتواندی بود کھ بازھم نمی معننیکھ بھ ا. کند
 راھنی پی بستن دکمھ ھای بود کھ ھر بار برای معننی انطوربھیھم. راستش منتقل کند

 ی ھاکیگرچھ در باز.  غذا خوردن آتلش را بازو بستھ کندای شلوارش، دوش گرفتن ای
 بود ی امضا کردن با دست چپ مثل نوشتن درحالیگوش چپش بھتر بود اما تالش برا

 .سدی نوی گذاشتھ و مشی مداد وسط انگشت پاھاکیکھ 
 یبرا. دیرکشی تشی مالل آور از مغز استخوانش شروع شد و تا پشت ران ھایدرد    

 اما احتماال تا دیآ نبود کھ نتواند از پس آن بریزیھمان لحظھ انقدر ھا ھم بد نبود، چ
 بود چون اوردهی با خود نی قرصچیھ.  شدی بدتر میلی اوضاع خگریچند ساعت د

 مردم فکر کنند خواستیدلش نم.  نعشھ شودا در اجتماع از اثرات آن ھخواستینم
 با قوزک در ی کھ حتیکس. او مارک برسلر بود.  را ھم نداردزی درد ناچکیتحمل 
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 بار ضربات خورده نی با وجود چندیحت.  کردی می بازیرفتھ و انگشت شکستھ ھاک
 اگر خوش شانس. دیای توانست از پس درد بر بیم.  کبود و پارهی ھاچھیبھ سر و ماھ

 ی کھ جلوییجا.  شدی بھ خانھ برگردد اوضاعش آنقدرھا ھم بد نمنکھیباشد تا قبل از ا
عالقھ اش را  مسکن مورد ی لم داده و چند قرص از بطرکرشی غول پونیزیتلو

 .دادیقورت م
 ارشی گذرا بھ دستی و مارک از گوشھ نگاھدیچی پسونی مدابانی بھ طرف خلیاتومب    

 اش ی رنگی دو رنگھ و بلوز رنگی بزرگ، موھای آفتابنکیگذشتھ از ع. انداخت
 بچھ گربھ ھا، اما مارک اصال از بچھ گربھ ھا خوشش یمثل بامزه گ.  ناز بودیکم
 ی ضرر بھ نظر می نرم و ملوس و بلحظھ کی.  کاه بودندریھا آب زگربھ .  آمدینم

 نی درحال فکر کردن بھ ای بعد وقتیو لحظھ .  گناهی درشت و بی آبیرسند، با چشمان
 را در دستت فرو شی کھ دندان ھاینی بی ناگھان می بامزه ای کھ ھاه چھ گربھ یھست

 نکھیا  و برقآسا کھ آدم را مات و مبھوت ازی پنھانی حملھ ینوع. کرده و فرار کرده
 . گذاردی افتاد بھ جا میواقعا االن چھ اتفاق

 آورد نیی گردن و شانھ اش پای نگاھش را از کناره ھانکشی عی ھاشھیاز پشت ش    
 لمی فی ستاره ھی شبشتری گربھ ھا نبود، بھی دختر مطمئنا شبنیا. دی رسشی ھانھیو بھ س

 ی ستاره ھاشتری است، بگری بازکیاو گفتھ بود کھ . دی رسی م بزرگسال بھ نظریھا
 خواست بداند چقدر یواقعا دلش م.  ھستندگری بازنند کی شرم آور ھم فکر می ھالمیف

 . کردهشی ھانھیخرج س
 بود؟ نگاه کردن بھ دهی بھ کجا کششی زندگنیبب. دی لب نالریچشمانش را بست و ز    

 ی چقدر بابت آن پرداخت کرده؟ کنکھی و مست کننده و فکر کردن بھ ای بدن عالکی
 نی مزخرفات بھ انی ای دومش، مطمئنا جای زندگش،ی بعدیدر زندگ!!!  دادی متیاھم

فقط با افکارش در مورد .  لذت ببردباین اندام زی از اتواندی کرد کھ چطور میفکر م
 بچھ گربھ را در رختخوابش داشتھ نی ادی چطور بانکھی شد و بھ ایبچھ گربھ شروع م

 .شدیباشد تموم م
 نی اریاول تقد.  و رابطھیھاک:  بودهی عالزی مارک فقط در دو چش،ی زندگشتریب    

 نکی رنی را بشی وجود دارد کھ زندگی مردای خوب باشد اما آیبوده کھ فقط در ھاک
 را یکیاما حاال .  در مورد روش رفتار با زنان را نداندزی چچی ھا بگذراند و ھیبان
 نبوده کھ یھرگز مرد.  ھم نداشتیگری بھ دی االقھ عگری انجام دھد و دتوانستینم

 را شی از زندگیاما مطمئنا رابطھ بخش بزرگ.  کنندفی را تعرشی زندگشیرابطھ ھا
 ین پاداش استفاده م از رابطھ بھ عنوانیستیکر. شیجز دوران متاھل.  دادی ملیتشک
 .د شی مبشی شب خوب نصکی مارک دیرسی خواست می کھ میزی بھ چیوقت. کرد
 داند ی خدا مرد،ی اش پاداش بگی بھ خاطر وفاداردی کرد بای فکر مشھیھم! یلعنت    

 کھ خودشان را بھ او یی بود در برابر زن ھامی با تی کھ در حال مسافرت کاریمواقع
 . گرفت چقدر سخت بودی خودش را می چسباندند جلویم
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 راند ی و بھ طرف شمال مدیچی پی اول مابانی بھ طرف خکھی درحالارشیدست    
 :گفت
 تو رو سر وقت دیبا.  ساعت طول بکشھ ھی از شتری بدیقرار مالقاتت با دکتر نبا -    

 .تدیلوستری سر مصاحبھ ت با مجلھ اسپورت اریتفایبرسونم اسپ
 موافقت ی مصاحبھ اشنھادی تا بھ حال با پچوقتی نداشت ھادیمارک بھ اول از ھمھ     

 مورد نی در اشی ورزشلی با مشاور و وکیوقت.  بار مجبور بودنیکرده باشد، اما ا
 مسکنش بوده باشد کھ با قرار مصاحبھ ی داروھاری تحت تاثستی بایصحبت کرده م

 لش،یدر حالت معمول وک. صد درصدش نبود  کھ در حالتیموافقت کرده درست زمان
 اسم مارک از یجی کرد اما محو شدن تدری بھ او اصرار نمادی ھم ز،یران دارس

 چالھ وسط کی مثل خشک شدن آب در ی ورزشی و قراردادھایصفحات ورزش
 شد را ی کھ بھ مارک می مصاحبھ اشنھادی پنی ران آخرنیقیبھ احتمال .  بودابانیب

 . بودرفتھیپذ
 

 داد ی ھفتھ بعد انجام مکی ی حتای ماه بعد کی مصاحبھ نی ادادی محیواقعا ترج    
 فکر نی را داشتھ باشد کھ بھ انی کھ شانس ایوقت.  روشن تر شده باشدی ذھنش کمیوقت

 خواھد ی کھ در مورد او نوشتھ خواھد شد چھ می مقالھ انیکند کھ احتماال در آخر
 نی دانست چطور شد کھ در ھمی مطمئن نبودو نمنطوریاو ھنوز آماده نبود، ھم. دیبگو

 مصاحبھ است او کھ اصال قصد نداشت امروز یلحظھ بھ شخصھ در حال رفتن برا
 ...صاحبھ کند

 او را شی ھای نصفھ زن با قلدرکی اجازه داده بود یبھ طور. دانستیم... صب کن    
 . بھ انجام مصاحبھ کندیراض

 
 . کنندی عرضھ می ھاککنانی کھ خودشان را بھ بازیدختران بدکاره ا: ی باننکیر    
 
 

 نی دانست چطور شد کھ در ھمی مطمئن نبودو نمنطوریاو ھنوز آماده نبود، ھم    
 مصاحبھ است او کھ اصال قصد نداشت امروز یلحظھ بھ شخصھ در حال رفتن برا

 ...مصاحبھ کند
 او را شی ھای نصفھ زن با قلدرکی اجازه داده بود ی طوربھ. دانستیم... صب کن    

 داد انجام دادن و پشت سر گذاشتن مصاحبھ ی نمتیاھم.  بھ انجام مصاحبھ کندیراض
 نکھی انطوری کار نسبت بھ سر دواندن و پشت گوش انداختن آن بود و ھمنیراحت تر

اجازه داده بود او را وادار بھ انجام ھرچھ   دخترنیاما بھ ا.  کار درست استنیا
.  تر و بزرگ تر استنیبخواھد کند انگار نھ انگار مارک حداقل صد پوند از او سنگ

 سند ی نام اوست کھ رونی مارک بود درست انگارانیحاال ھم درحال راندن ماش
 . امضا شدهنیماش
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 یر بھ مارک داده بود، برا پرستای بھ جایاری دستشنھادی او پی قبل وقتقھیچند دق    
 دی نھ؟ شای ای لعنتلیبھ چھ دل!!  لحظھ مارک با خودش گفتھ بود، چرا کھ نھ؟کی

.  احساس استقالل کندشتری ھا نباشد بسی سروی تاکسی از انتظار برای خبرگری دیوقت
 مراقبت یی و کمتر تواناکردی مگرانی بودن بھ دبستھ احساس واشتری بتیاما در واقع

 راس ھم یچلس.  دردش را کنترل کنندخواستندیکارمندان سالمت م. شاز خود
 دور خواستی نداشت و نماجیمارک بھ او احت.  را کنترلشی خواست زندگیمشخصا م

 .و برش باشد
. شی اصلی سر نقشھ گشتی برمدیبا. دی کششیمارک انگشتش را در طول عصا    

 نی بعد از ظھر بھ خانھ برگردند انکھیھم.  مھربون نخواھد بودی از آقای خبرگرید
 قدم برداشتن از سنگرفش خانھ اش و دور یمنظره .  استعفا خواھد بودیدختر آماده 

 .رد صورتش آوی ناب بھ پھنایشدن از او لبخند
 

    
 

 : گفتی گذشتند چلسی مریتفای ساختمان اسپی از راھروی کھ مارک و چلسیدرحال    
 ھی گھی گرفتم کھ متدیلوستری از خبرنگار مجلھ اسپورت اامی پھی قبل قھیچند دق -    

 . برات گرفتھژهیاتاق و
 ی سرش را باال گرفت و از گوشھ یو وقت.  شھر آن ھا را فرا گرفتھ بودیھمھمھ     

.  صورتش را نوازش داددیوزی کھ از ساختمان می خنکمیچشم بھ مارک نگاه کرد نس
 رسانده بود و سیی کارش را خوب انجام داده بود بھ موقع او را بھ سالن جان لویچلس

 دی باشد،ی حساب مدی بانیا.  بھ مصاحبھ اش برساندتا بھ موقع ھم او را سوار کرده بود
 . داردازی نی در کارش خبره ست و او بھ چلسی کھ چلسدادی مرد نشان منیبھ ا
 ساعت وقت ھی از شتری مصاحبھ بکنھیھ فکر نماسمش دندا کالرکھ و گفت ک... -    

 .ببره
 ت ی قھی پشت گردنش بھ زور بھ یموھا. دی رسی بھ نظر مپیمارک ھم خوشت    

 ... کوتاه شده، جذاب، مردانھییبا موھا.  شدی مدهیشرتش کش
 کھ جولز سالن یی نرود از آنجاشی خوب پشگاهی اول نگران بود کھ قرار آرایچلس    

 .کرده بود یرا معرف
 .نوکی برم بھ دفتر چدی تو رو سر مصاحبت با خبرنگار رسوندم، بایوقت -    
 کرد، و دفتر ھم فقط چند بلوک از ی برگھ را امضا میی چندتانانی اطمی برادیبا    

 .آنجا فاصلھ داشت
 .اگھ کارت زودتر تموم شد بھم زنگ بزن -    
 ... شب تصادف بوددمی ھمراھمو دی کھ گوشی بارنیآخر -    
 انداخت، سپس نگاھش را ی بھ چلسیی نگاه گذراشی آفتابنکی عی ھاشھیاز پشت ش    

 : رو برگرداند و ادامھ دادادهیبھ طرف پ
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 . ھمر پرس شدم باشھنی وسط ماشیی جاھیفک کنم  -    
 شش تواندی میاما واقعا چطور کس.  کھ او در خانھ اش تلفن دارددانستی میچلس    

 آمده بود اتلی ھنوز دو ھفتھ نبود کھ بھ سی خود چلساورد؟ی کوتاه دوام بامیماه بدون پ
 . در حال حاضر شماره اش تلفن و دفتر تلفنش ھم عوض کرده بودنیاما با ا

  بود؟ی چتیمدل گوش -    
    - Verizon .چطور مگھ؟ 
 ..رمیگی مدی جدی گوشھیبرات  -    
 کرد ی کرد و او را بھ درون دنبال میق مخصوص را باز م کھ در اتایو درحال    

 :ادامھ داد
 . کنمی مرهیو شمارتو جزو قسمت دوستان و خانواده ذخ ... -    
 و رهی منکھی در مورد ایزی لب چری سرش گذاشت و زی را باالنکشیمارک ع    

 ھمبرگر با قطر ینی و میکی مکزی گرم و مطبوع تاکویبو.  کشھ گفتیخودشو م
 یفضا.  خورد و قار و قور شکمش را بلند کردی بھ مشام چلسی باور نکردنیھا

 مجلل روشن ی ھالوستر  رنگ ودی سفی کره ھا،ینیی تزی داخل با چراغ ھاکیتار
 نصب شده بودند و اخبار ی ھنری کارھانی بزرگ بینچی ا٤٢ ی ھاونیزیتلو. شده بود
 با کالس و ی از مردانیبی بار ترکانیمشتر. ند کردی ورزش را پخش میایمھم دن

 درون رستوران ی بستھ و کت وشلوار رسمیی با کاله ھایافراد. ثروتمند بودند
 .مشغول بودند

 مطبوع سر ی پشت سر مارک قدم بھ درون رستوران گذاشت ھمھمھ ای چلسیوقت    
 ی سرھا بھ طرفشار برمگذشتندی مھیھمنکھ از کنار بق.  ناھار حکم فرما بودیزھایم

 توجھات معطوف خودش است بھ خودش نی ای ھمھ نکھی با تصور ایگشت و چلس
مارک دست مشکل . زدندیم  ھمھمھ آرام مردم اسم مارک را صداانیم. گول نزد

 یومینی سطح آتل آلمی توجھ باال آورد و نور کدر رستوران رویدارش را بھ نشانھ 
 .دی درخشیاش م

 شوند عادت رهی خسشیی شود و تمام چشم ھا بھ ری وارد رستوراننکھی بھ ایچلس    
 ی پاپارازکی ای طرفدار کی کردن نقش ی او بھ عمد با بازشتری بای کباریقبال . داشت

 بود متفاوت تر از انی در جرنجای کھ ایانرژ.  جلب کرده بودسانشییتوجھات را بھ ر
.  آدم مشھور نبودکی ی عادشی ستاکی نیا.  بودکرده  بود کھ تا بھ حال تجربھیزیچ
 بود کھ با آن ھا کار ی چھارمای دست دوم سوم کنانی بود بزرگتر از تمام بازی واقعنیا

 .کرده بود
 : بار رو بھ مارک گفتی شدند متصدی کھ از کنار بار رد میدرحال    
  برات آماده کنم؟یزی چتونمیم... تمنی ھنمتی بیخوشحالم کھ م -    
 .ھنوز نھ. ھ ممنونن -    
 تمن؟یھ. دی لبش را گزی گوشھ یچلس    
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 تھ رستوران ی قرمز رنگی مبل راحتیرو sport illustrated خبرنگار مجلھ    

 می نور مالری بلوند بلندش اطراف شانھ اش فر خورده بود و زیموھا. نشستھ بود
 بزرگ کوکتل زیم و از پشت ستادی شدند خبرنگار اکی نزدیوقت. دیدرخشیرستوران م

 بود کھ فقط تا دهی پوشی رنگیمداد کت قرمز و دامن کوتاه نوک.  آمدرونی بیخور
 ی نقص، ھمھ ی بود و کامال متناسب و ببایقد بلند و ز. دیرسی مشیوسط ران ھا

 ھی ھمان ساقای با دقیسی کاله گتوانستی میاه درستھ چلس.  نبودی کھ چلسییزھایچ
 اندامش تی را عمل کند تا فشی ھانھی داشت سمی تصمنطوریرنگ بلوند را بخرد و ھم

 . را داشتھ باشددهی بلند و کشی آن پاھاتوانستی نمچوقتی ھاما، شود
 : و بلند خبرنگار را گرفت و با او دست دادکی دستان باریچلس    
 . برسلری آقااریدست...  راس ھستمیسالم من چلس -    
 .. خوشبختمتونییاز آشنا -    
 خکوبی بود می کھ پشت سر چلسی جواب داد اما نگاھش بھ مردنطوریخبرنگار ا    

 و دستش را بھ طرف مارک دراز کردی را رھا می کھ دست چلسیو در حال. شده بود
 : کرد ادامھ دادیم

 .من دوندا کالرک ھستم...  واقعا سخت بودرآوردنتونیگ -    
 : را بھ دست راستش منتقل داد و جواب دادشیمارک عصا    
 .مارک برسلر -    
 ....شناسمتونیآره م -    
 : نشستھ بود اشاره کرد و ادامھ دادشی کھ رویلبخند زد و بھ کنار مبل    
 . دادمی رو پوشش متیتروی دسامبر گذشتھ تو دی ھایمن باز -    
 ی اکراه بھ نظر می از رونکھیاگذشتھ از .  مارک را انحنا دادی لب ھایلبخند    
 .دیرس
 . بود کھ انجام دادمیی ھای بازنی از آخریکیاون  -    
 ی مبل گذاشت و بھ آرامیمارک بھ طرف مبل رفت، دست سالمش راکناره     

 ی او براای در عجب بود کھ آی ھم شد و چلسشتری بی بودن لبخندش حتیخی. نشست
 مرد نی انکھی فراموش کردن اد،ی رسی بھ نظر میمارک قو.  نھایمصاحبھ آماده است 

 . بودحت جستھ واقعا رارونی از چنگال مرگ بشیچند ماه پ
 دانی مروزی پتیتروی تو دور سوم دری کردم بعد از اون اشتباه بزرگ لکلیفکر م -    

 . شدرهی واقعا برعرصھ چنوکی چمی تی حملھ یرویباشھ اما ن
 !یواوو،عجب آدم چاپلوس    
 ارم؟ی براتون بنیخای میزی برم چنکھیقبل از ا -    
  جواب داد؟دیکشی مرونی بفشی ضبط صوت از ککی و نشستی کھ میدندا درحال    
 .ممنون. لطفا HOUSE CHALBIS یدنی نوشھی -    
  برسلر؟یآقا -    
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 طرفھ کی و بستی آنرا مداشتی سرش برمی را از باالنکشی کھ عیمارک درحال    
 : کرد گفتی مزانی آورھنشی پی قھیاز 
 .آب -    
 کی دندا متوجھ شده بود کھ ای بھ طرف بار بھ راه افتاد و در عجب بود کھ آیچلس    

 مورد نی در اای آنکھی نھ؟ و اای درد جمع شده بود ی مارک از رویطرف لب ھا
 خواھد نوشت؟

 :دی انداخت پرسی لنگر می چلسی ھانھی سی کھ نگاھش روی بار در حالیمتصد    
  دلم؟زی برات آماده کنم عزتونمی میچ -    
 ی بھ اندازه گری بھ عکس العمل مردان بھ باالتنھ اش کامال عادت داشت و دیچلس    

 . نھیآزرده خاطر چرا اما عصبان.  کردی نمیقبل او را عصبان
 : برسد و بعد گفتشی بار بھ چشم ھای چند لحظھ صبر کرد تا نگاه متصدیچلس    
 ...خی آب وانی لھیو  HOUSE CHALBIS ھیلطفا  -    
 : اش کرد و نامش را در ادامھ گفتنھی سی بھ برچسب روینگاھ    
 .نیکول .. -    
 کھ ای بار تمام دنانی و مغرورانھ متصدیھمان لبخند مشھور از خود راض. لبخند زد    

 . خود آگاھندتیاز جذاب
 ھ؟ی اسم تو چ،یدونیسممو محاال کھ ا -    
 بای آن ھا ھم تقریھمھ .  بار قرار گذاشتھ بودی از خودراضانیقبال با متصد    
 . بودندکاری بگرانیباز
 .زدلیھمون عز. یدونیخودت کھ م -    
 : کرد و گفتخی برداشت آن را پر از یوانیل    
 ؟spitfire  تو رو کشوندهیچ.  دلمزی خوشبختم عزتییاز آشنا -    
 . برسلرمی آقای شخصاریمن دست -    
 . باز شدششی باال آورد و ندادی بار سر می کھ رویوانی نگاھش را از لنیکول    
 پسنده ی کھ اون میی دختراپیتو از ت.  یستی کھ دوست دخترش ندونستمیم -    

 .یستین
 ؟یدونی مورد پسندشو می دختراپیاز کجا ت -    
 .نجای اومدیقبال با دوستاش م. نجای اانی مادی زی ھاکیکنای بازشتریب -    
 . شدشی چند لحظھ مشغول تماشای برای را ھم آماده کرد و چلسیدنینوش    
 ن؟ی پسنده چجوری کھ میی دختراپیت -    
 نکھی آگاه باشد نھ الی مسانگونھی از اکردی مجابی فقط چون کارش ادی را پرسنیا    

 !!یگری دزی چایفضول باشد 
 .زنھیمثل اون دختر بلونده کھ داره باھاش حرف م.  رهیچشمش فقط دنبال مدال م -    
 ..نطوریآه کھ ا -    
 ...دانستیم    
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 . مثل تواد،ی ناز پرحرارت و خون گرم خوشم می من از دخترایول -    
 ھنکیمگر ا.  نداشتی مشکلنیبا ا. شی زندگشتری بیبرا.  ناز بودهشھیاو ھم..ناز    

وچون قد کوتاه .  شودسھی نظر مقانی و از ھمستدی سوپرمدل باکیمجبور باشد کنار 
 لباس ھا پی ھم بھ خاطر تدی شاای.  کردند او پرشور و حرارت استیبود ھمھ گمان م

 ی صفت را بھ بو ھم نسبت منیاما ھمھ ا.  رنگزسرشار ا.  بوددی پوشی کھ میو مد
 . کردی میرویالن کفن و دفن پ مسئویدادند گرچھ بو از مد لباسھا

 . من پر حرارتمی فک کنشھی باعث میچ -    
 : و جواب داددی خندیرلبی زنیکول    
 . نوشتھ باشھتیشونیممکنھ رو پ -    
 . را برداشتوانیھردو ل.  نداشتی چلسی برای ادهیکھ فا    
 .نی کولداری ددیبھ ام -    
 . دلمزی عزایبازم ب -    
مارک نگاھش را .  مبل گذاشتی جلوزی می ھا را رووانی برگشت و لژهیبھ اتاق و    

 .دی گردنش کشی را بھ گوشھ نکشیبھ طرف او باال آورد و ع
 . زنگ بزنی داشتازی نیزی اگھ بھ چگردم،ی بر مگھی ساعت دھیتا  -    
 : مطمئن کردنش گفتیخبرنگار برا    
 ! آب تو دلش تکون بخورهذارمی نمکنمیازش مواظبت م -    
 را بر شی رونکھی نشود و قبل از امی سخت خودش را کنترل کرد تا تسلیو چلس    

 کی گرم یاز کنار بار گذشت و قدم در آغوش ھوا. نگردانده چشمانش را نچرخاند
 . گذاشتیظھر تابستان

 
 

 ھا  گوشخراش ترمزی متور و صدایصدا.  گذشتلی ریمترو بھ سرعت از رو    
 اری نسبت بھ لس آنجلس جو بساتلیس.  انداز بودنی ازطراف طنیدر ساختمان ھا

 بھ خاطر مد ای سردش ی بھ خاطر ھوادیشا. از آنجا سرتر بود.  داشتیمتفاوت تر
 مردم واقعا عاشق آن ھا چون  استار باکسش باشدیزمستانھ ، گرانوال، و قھوه ھا

 نداشت تا بعد از یمشکل.  آمدی خوشش میلی خنجای از ایھرچھ کھ بود چلس. بودند
 بھ لس آنجلس برگردد چند نکھیحساب کرد قبل از ا.  جا برودنی از اشیعمل جراح

 شیاھای تحقق رودی کھ کلییجا. لس آنجلس.  رو داردشی کاملش پی بھبودیھفتھ برا
 .در آنجاست

 کنند نھ خودش ی کھ کارگردانان باالتنھ اش را استخدام مگفتیاغلب بھ دوستانس م    
 ی می ھا باقلمی فی اقھی دقکی و بند دی قی بی تا آخر عمرش دختران بدکاره دیبا. را

 ی محسوب نشوند، کارگردانان او را جدازی امتکی گری دشی ھانھی سنکھیھم. ماند
 . کردند تا اندامشی ماستعدادش  بھیشتریتوجھ ب. خواھند گرفت
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او . دی بود پرسنی از مغزش کھ بدبیمت کوچک را قسنی ا؟ی چیاگھ بازم موفق نش    
 یتی موفقچی مدت بھ ھنیاگر در ا. نھ، پنج سال. بھ خودش دو سال فرصت خواھد داد

.  خواھد کرددای پیگری و پنج سالھ خواھد بود پس کار دی بود او آنموقع سافتھیدست ن
نھ بھ خاطر .  نخواھد کردیمانی پشاحساس  شود، اما ھرگزیقطعا ناراحت م

 . اشنھی و قطعا نھ بھ خاطر کوچک کردن سشیاھایرو
چون ھفتھ .  کندی روادهی پنوکی تا پنج بلوک تا دفتر چدی طول کشقھیکمتر از ده دق    
 نکھیبعد از ا.  کرددای آن جا را پی آمده بود بھ راحتی گذشتھ در دفتر منابع انسانی

 کھ یی رفت جاید بھ طرف بخش روابط عموم اش را پر کری ضمانتیبرگھ ھا
 کاسھ می نری زی کھ کاسھ ادی گذاشت فھمدرون  قدم بھنکھیھم.  کردیخواھرش کار م

 .است
 صورتش را پوشانده بودو ینیی نشستھ بود و با دستانش قسمت پازی می لبھ یبو رو    

 : گفتی بود و مستادهی اشی روبروایو جولز گارس
 .یران نگیواقعا الک -    
 .ی کنستی راست و روی ھمھ چی کھ مجبوریستی تو ننیا.  تو راحتھیگفتنش برا -    
 .ی درست کنویچی ھیستیمجبور ن -    
 .آره ھنوز نھ -    
 . سالم کرددی بھ آن ھا رسی وقتیچلس    
 .یسالم بھ ھمگ -    
 .بو دستانش را کنار بدنش انداخت و جواب داد    
 .سالم چلس -    
 .جولز ھم سالم کرد    
 .سالم -    
 حدس یچلس.  کردیش را برانداز مgaultier ی سبزش کت پرطاووسیچشم ھا    

 بود و بای زیلی او خی مرد عادکینسبت بھ .  ھم جنسگرا باشددی زد کھ جولز بایم
 کھ زدندی مادی بدنش فری ھاچھیماھ.  رسد بودی چطور بھ نظر منکھی نگران ایادیز

 در یچلس.  بردنی شبھات را از بمام با او تینیسگرام اما چند لحظھ ھمنشمن ھمجن
جولز . نطوری ھم ھمیمردان عاد.  بودهیادی زی دور و بر مردان ھمجنسگراشیزندگ

نھ .  نھ در آنگرفتی مقولھ قرار منی نھ در ای بود کھ بھ سختیابی از آن انواع کمیکی
 مارک جزو کدام دستھ است وجود نکھی در مورد ایھرگز شک. مثل مارک برسلر

 شتری جولز بیی گراتیجنس. زدندی مادی اش را فریتمام بدنش مردانگ.  داشتدنخواھ
 راھنیمثل پ. شی لباس ھاسکی پر ری ژل مو و انتخاب ھاریز. پوشانده شده بود

 . بوددهی کھ در حال حاضر پوشی روشنی بھ صورتلیچسبان بنفش ما
 :دی پرسیچلس    
  اومده؟شی پیلمشک -    
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 بزرگ از یعکس.  دادی را بھ دست چلسمزی تااتلی روزنامھ سیبو قسمت ورزش    
 از آن ھا یکی بودند کل صفحھ را پر کرده بود کھ ستادهی ایی سکوی مرد کھ رونیچند

 آن تریسرت. دی پاشی پوش مینیکی زنان بی بود و آن را روختھیمشروب درون جام ر
 . جشن گرفتندی جام استنلا ھا در وکون بنوکیچ:  مضمون بودنیبھ ا
 ...تونن؟یاونا با جام جشن گرفتن؟ م -    
 کرده بودند اما باز یعکس را مثال شطرنج.  با دقت تر بھ عکس نگاه کردیچلس    

 .ھم کامال واضح بود
  دارن؟ی اجازه انی کھ ھمچنھیمنظورم ا...-    
 :جولز جواب داد    
 . روز رو با جام بگذرونھھی تونھی ممی از تیھر عضو.  سنتھھی نیدرواقع ا -    
  باھاش بکنن؟توننی واقعا ھرکار بخوان مینی -    
 . کردی بو را درک می ھایحاال نگران    
 .باھاش باشھ hall of fame  نشاندی تمام مدت بانطوری معقول و ھمیفقط کارا -    
 . شدی زنان معقول حساب می مشروب روختنی کھ معلوم بود رنطوریا    
 : بلند شد و گفتزشی می لبھ یبو از رو    
 . کردن دارنیطونی برا شیادی زیپس فرصتا -    
 :جولز سر تکان داد و گفت    
 تا اسماشونو رنیگی نوبت ھمشون شد جامو منکھی بعد از ا،ی نگرانیادیتو ز -    

 .شھی آروم میروش حک کنن و بعد از اون ھمھ چ
 : خواھرش انداخت و گفتزی می روزنامھ را رویچلس    
 شھ؟ی مبشونی روز با جام نصھی شانس گذروندن کنایچندتا از باز -    
 و ستی حک شدن اسمشون رو جام رو دارن فک کنم بیستگی کھ شایی اونایھمھ -    

 تمام چکدومی گرچھ ھشھی و مارک برسلر ھم مجی ساوی بشن کھ شامل تایچھار نفر
 . نکردنی بازفصلو

 شھ؟ی مبشی روز با جام نصھی برسلر یآقا -    
 آورد کھ او اصال حرف ادیسپس بھ .  موضوع نکرده بودنی بھ ایمارک اشاره ا    
 . ادب باشدی خواست بی کھ میبھ جز زمان. زندینم

 کھ در یکنیھر باز.  بودمی کاپتان تنالی فی ھایاون درست تا قبل از باز. معلومھ -    
 کرده باشھ ی بازنالی فی پنج بازای فصل و کی پشت سرھم در ی بازکیچھل و 

 بھ شتری انجام داده و بی بازکی از چھل و شتری بیلیخوب برسلر خ.  ستستھیشا
 و ساخت و بھ میاون کمک کرد و ت. رفت  مسابقاتنالی بھ فمیخاطر اون بود کھ ت

 نالی فی ھایاعث خجالتھ کھ نتونست تو بازب.  دارهاقتشوی لی اگھی ھر کس دیاندازه 
 .باشھ
  نوبت اونھ؟یچھ روز -    
 . کندادداشتی در آورد تا فشی اش را از کی بلک بریچلس    
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 :بو جواب داد    
 .دونمینم -    
 :جولز گفت    
 در مورد یتا حاال بھ کس.  جامو داشتھ باشھتونھیمطمدنم ھروقت اشاره کنھ م -    

  نگفتھ؟خوادی جامو می چھ روزنکھیا
 : سر تکان داد و جواب دادیچلس    
 .پرسمی ازش مدونمینم -    
 . را نوازش کردی بلوز چلسنیجولز دستش را دراز کرد و آست    
 .عیعال -    
 .ھست gaultier مارک. ممنون -    
 برند نیز ا ایی طالی نقره ایشمی بلوز ابرھیمنم . باشھ gaultier زدمیحدس م -    

 .دارم
 !معلومھ کھ داره    
 ؟یستی تو ھمجنسگرا نیمطمئن -    
 : سرش را خم کرد و ادامھ دادیچلس    
 ھمجنسگرا یمی دوست صمھی بھ مد و فشن نداره و منم دنبال ی عالقھ اچیبو ھ -    

 .دی کھ باھاش برم خرگردمیم
 :بو اعتراض کنان گفت    
 . انجام دادن دارمی برای مھمتریمن کارا -    
 :دندی و جولز ھمزمان پرسیچلس    
 ؟یمثال چ -    
 .مثال کارم... مثال... مثال -    
 .یگری از خواھران انداخت و سپس دیکی بھ یجولز نگاھ    
. نیی شما دوتا دوقلودمیفھمی نمچوقتی ھم نبود، ھھیاگھ شما دوتا انقد طاھرتون شب -    

 .نیی باھم تفاوت داریلیشما خ
 . کھ شب قبل با خواھرش داشت افتادیی دعواادی بھ یچلس    
 . تر از منھری پذتی مسئولیلیبو خ -    
 : بھ خواھرش زد و گفتمی مالیبو لبخند    
 . خشک و بچھ مثبتمیلی مواقع ھم خیبعض -    
  و گفتدی لب خندریجولز ز    
 .ی معاب ھستسییر ی ایتو بھ طرز لعنت.  محضھقتی حقھی نیخوب ا -    
 ی کارچی دور و بر ھنی وگرنھ اارهی در بی بازسیی ردی از ما بایکیخوب  -    

 .شھیدرست انجام نم
 و بھ ھمھ بگھ فتھی کھ راه بی فوتمی زن پنج و ننیکل سازمان بدون ا. کامال درستھ -    
 . نکنن رو ھواستکاری کنن چکاریچ
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 . مترمی و نکی ینیقدم پنج فوتھ  -    
بو اخم .  سانت دو سانت مھم بودکی بودند و رستانی دوباره در دبنکھیدرست مثل ا    

 : کوتاھش را پشت گوشش زد و ادامھ دادیکرد و موھا
 ؟ی باھام جر و بحث کنی جولز؟ فقط اومدی اومدی چیبرا -    
 تا  بدونم سرت خلوتھخواستمی می کھ جرو بحث با تو لذت بخشھ ولشھی ھمنکھیبا ا -    

 .رونی بمی ناھار بریباھم برا
 : گفتیبو با بدخلق    
 . جلسھ دارمھی گھی دقھیده دق -    
 : نگاه کرد و گفتیجولز بھ چلس    
 ؟یتو چ -    
 حس را نداشت کھ چون جولز نی ایچلس.  نگاه انداختشی بھ ساعت گوشیچلس    

 کیاو .  شدن ھستند از او درخواست کردهنیگزی او و خواھرش قابل جاکندیفکر م
 خوردند، اما بازھم چون اول از ی ناھار مدی آن ھا بالخره بایھردو. مرد خوب بود

 . سپردیم  را بھ خواھرشیریمگی تصمدیبو خواستھ بود با
 ؟ی نداریمشکل -    
 .نھھ اصال -    
 ...رمی می میخوبھ چون دارم از گرسنگ -    
 :گاه کرد و ادامھ دادسپس بھ جولز ن    
 .spitfire  برگردمگھی ساعت دمی ندیبا...-    
 یزی چھی اونجا میتونیم. ستی دور ننجای از اادی کھ زشناسمی می فروشچی ساندوھی -    
 .شی تو راه برگشت بخوریتونی و ممیریبگ

 .باشھ -    
 کرد کھ انگار ی بھ جولز نگاه می انداخت کھ طوری بھ خواھرش نگاھیچلس    

 :دیپس پرس.  شدهیمرتکب اشتباھ
 ؟ی نداری مشکلیمطمئن -    
 ...آره -    
 : برگشت و روزنامھ را برداشت و ادامھ دادزشیبو بھ طرف م    
 . بھ کارا برسھدی بانجای ایکیبالخره  -    
 ...دنی می ھم امروزو بھ خودشون مرخصایو بعض -    
 :د و ادامھ دادجولز بھ طرف در حرکت کر    
 . تو بودن مزخرفھیجا -    
 : و گفتدیکشیبو آھ    
 . من بودن مزخرفھیآره جا -    
 : بھ خواھرش گفترفتی کھ بھ طرف در می در حالیچلس    
 .نمتیبیبعدا تو خونھ م -    
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 .بو سرتکان داد اما برنگشت    
 

 : گفتی چلسگذشتندی می کھ او و جولز از البیدرحال    
 . بودبی عجیلیی افتاده؟ رفتار بو خیاتفاق -    
 ...واقعا؟ -    
 ادکلن جولز بھ ی نگھ داشت و در راه خروج بوی چلسی را برایجولز در خروج    

 .دی رسیمشام چلس
 :جولز ادامھ داد    
 کرده شھی تر از ھمری مربوط بھ جام بو رو سختگیزای چنیفک کنم تمام ا... -    

 . خشک و بدخلقھشھیگرچھ اون ھم
 .دیشا -    
 : انداختو ادامھ دادشی دستفی ھمراھش را درون کیگوش    
 ؟ی در مورد مارک برسلر بھم بگیتونی مییزایچھ چ -    
 کمی کردمی کار منوکی چی برای وقتشیپنج سال پ. دونمی نمیادی ززیچ -    

 یوقت.  سازمانیرا دوباره شروع کردم بھ کار بستی وقت نیلیاالن خ. شناختمشیم
.  دوباره استخدام کردنارشونی منو بھ عنوان دستشونی ادی رسی بھ خانوم دافمیت

 . بودر برسلی بعد از تصادف آقای دوماھیکی ھیفکرکنم 
 جانی آنشب را فراموش کند نھ فقط چون ھی بتواند بازچوقتی ھکردی فکر نمیچلس    
 ی صورتتی جفت اسککی با ی و سرگرم کننده بود بلکھ چون آنشب خانوم دافزیانگ

 گرم و یلی خای چشم تمام دنی جلوجی ساوی تامی گذاشت و کاپتان تخی نیقدم بھ زم
 . شده بودندوانھی دی ھمگی کزشگاه درون ورتیجمع.  بوددهی او را بوسقیعم
 : و گفتدی کشی آھیچلس    
 . بودنکی رمانتیلیاونشب خ -    
 ....آره -    
 . پھن و بزرگش را باال انداخت و ادامھ دادیو شانھ ھا    
 و متنفرم شاھد ھیاون زن موجود فوق العاده ا.  قلبشو نشکنھی تادوارمیفقط ام... -    
 . باشمدنشی دبیآس

 دیبا. کنھی نمی کارنی ھمچیھر مرد.  بھ خاطرش خودشو بازنشست کردیتا -    
 .عاشقش باشھ

 فست فود کوچک را باز کرد و ھردو قدم کی جلو رفتندو جولز در گریچند قدم د    
 :جولز گفت.  را بھ قار و قور انداختی نان تازه شکم چلسیبو. بھ درون گذاشتند

 .. خوش ندارهانی ھم پاشھیعشق ھم -    
  ھم درشھی عاشق شده بود ھمیچندبار. دانستی را منی ای بھتر از ھرکسیچلس    

 بلند شده بود و بھ تالشش شھیاما او ھم. گذاشتندی و قالش مزدندی منیآخر او را زم
.  گرفتیدر گذشتھ او عشق و ھوس را باھم اشتباه م.  ادامھ داده بودی زندگیبرا
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 مست کننده او را متقاعد کند کھ ی و رفتاراب اندام جذبا،ی صورت زکی دادیاجازه م
 نشی والدنی کھ بیعشق. ی ابدیاز نوع عشقھا.  است عشق استشی روشی کھ پیزیچ

 مرد ی آمد، اما مطمئن بود کھ روزی درست از آب در نمچوقتیاما ھ. وجود دارد
 . خواھد کرددایخود را پ

 .اینی بدبیلیخ -    
 . باال انداخت و ھردو بھ طرف حسابدار حرکت کردندیجولز شانھ ا    
 ھی فقط خوانی مای ادی کھ ازم خوششون نمفتمی مییترا دنبال دخشھیخودم ھم -    

 . دوست باشھھی خادی زن فقط مھی ی متنفرم وقتایخدا. باشن» دوست«
 ی کھ بھ منوی نھ؟ درحالای است سشیی بداند منظور او بھ رخاستی دلش میچلس    

 :دی انداخت پرسی می نگاھواری دیبزرگ رو
  دوستت باشھ؟خادی فقط میک -    
 :جولز سر تکان داد و جواب داد    
 ..الیخیب -    
 ونزی بدون ماجاتی عالمھ سبزکی با ینی زمبی بوقلمون و سچی ساندوکیو     

 :و ادامھ داد. سفارش داد
 . چطور بودتی روز کارنیاول -    
 بزرگ ی بلھ کی با جاتی چدار و سبزری با پنی کالباس پرچربچی ساندوکی یچلس    

 . سفارش دادونزیبھ ما
 ؟ی کنی موضوعو عوض میدار -    
 .آرھع -    
 چطور بود؟ خوب جان سالم بھ در برده بود و موفق شده بود تی روز کارنیاول    

 ...اما.  کنددای مارکوس پمنی نکیرا در بوت Betsey Johnson  دامنکی
 .کنار اومدن با برسلر واقعا سختھ -    
 .ی ھستیشمیتو ش.  ماه اون پنج تا پرستار عوض کردهھیدر طول . دمیاره منم شن -    

 
 . اما تعجب ھم نکرددانستی قبال تعداد آن ھا را نمیچلس    
 ری اونو تحت تاثمیاری دستی کھ با مھارت ھانھینقشھ م ا. ستمیمن کارمند سالمت ن -    

 .قرار بدم
 

 ھم یازی قرار گرفتھ باشد اما نریت تاث تحدیرسی کھ آنقدر ھا ھم بھ نظر نمنجایتا بھ ا    
 .نبود کھ جولز بداند

 ی کھ تا حاال چجورمونھی منی خونھ و تو کف اگردونمی امروز اونو بر منحالیبا ا -    
 ..بدون من دووم آورده

 
 فصل پنجم    
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 spitfire  بھقھی کالباسش را با کاغذ دورش پوشاند و درست سر دو و ده دقچیساندو    

 برسلر ی بار کرده بود تا آقای را صرف دول پارک کردن جلوقھیده دق. تبرگش
 تشکر یمطمئنا در دلش از چلس.  کندی روادهیمجبور نباشد چند بلوک اضافھ را پ

 .خواھد کرد
 ی مژهی بھ طرف اتاق وکھی درون بار شروع بھ کم شدن کرده بود و در حالتیجمع    

 اتاق را پر ی فضای و مردانھ اقی عمی خنده یصدا.  تکان دادنی کولی برایرفت دست
 کرد کھ اوست کھ ی بود تصوش را ھم نمدهی مارک را ندی کھ چلسیکرد وتا زمان

 ی زانوی کھ دستش را روی بود و در حالتھ مبل نشسیدندا لبھ .  استدنیدرحال خند
چند ظرف و . گفتی بھ مارک میزی چگرشیمارک گذاشتھ بود با تکان دادن دست د

 رونی بفشی اش را از کی بلک بریچلس.  گذاشتھ بودزی می روشانی جلوی خالوانیل
 . روزانھ استی برنامھ ی بھ آن نگاه کرد انگار در حال بررسی و طوردیکش
 . موندهی باقتونی بھ قرار مالقات بعددنی رسی برایوقت کم -    
 بھ نظر برسد شھیمثال ھم. ندیای بودند کھ مھم بھ نظر بنی مشھور عاشق ایآدم ھا    

 ی دروغ مصلحتی بھ نوعنی اوقات ایگاھ.  از تو دارندی بزگتر مھمتریکارھا
 . شدیمحسوب م

 :دوندا گفت    
 . موندهگھیفقط چندتا سوال د -    
 را در ھم شی ابروھایاخم طور.  نگاھش را باال آورد و بھ مارک نگاه کردیچلس    

 کرد و او زبانش را ی صحبت می اگانھی بھ زبان ب داشتیگره زده بود انگار چلس
مارک تا بھ .  شده بودجی کھ گفتھ بود گی ایاحتماال بھ خاطر دروغ مصلحت.  فھمدینم

 او چطور کار نکھی بود و با انداشتھ  مخصوص خودشی شخصاریحال ھرگز دست
 شیھزار دو یبھ زود.  نداشتیی انجام دھد آشناشی براتواندی میی و چھ کارھاکندیم
 .فتھیم

 نی داراجی احتیشتری دوبل پارک کردم اما اگھ بھ وقت بی در ورودی جلونویماش -    
 . بعدا برگردمتونمیم

 : را برداشت و گفتشیمارک عصا    
 .ھی کافگھیفک کنم د -    
 ... ممنونم مارکی گذاشتارمی وقتتو در اختنکھیاز ا -    
و .  را نوازش کردشی مارک سر داد و پای باالتر از زانونچیدوندا دستش را چند ا    

 کی ی بود آن ھم برای رفتار حرفھ اکی نیاای باز مانده بود کھ آنی از ایدھان چلس
 .؟ مطمئنا نھSPORT ILLUSTRATED  مثلی سرشناسیخبرنگار جلھ 

 .رمیگی اومد باھات تماس مشی پیاگھ مشکل ...-    
 را رھا کند و ینفس تند. ستادی مبل گرفت د ایمارک دست سالمش را بھ کناره     

 ی کھ داروھای بارنی خواست بداند آخری میچلس. سپس فکش را محکم بھم فشار داد
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 بھ سرعت او را دی بار ھمان صبح بوده بابی بوده؟ اگر آخریمسکنش را خورده بود ک
اما .  را ھمراه خودش آورده بودشی ھارص قدیگرچھ مطمئنا با. رساندیبھ خانھ م

 داشت کھ نسبت بھ صی تشخعای سری کردند چلسژهی شروع بھ گذشتن از اتاق ونکھیھم
 . ترنددهی آرام تر و سنجی مارک کمی قدم ھاشی ساعت پکی

 : را صدا زد و گفتی چلسنیکول    
 .ای باز بی بمونیتونستیھروقت م...  دلمزیمواطب خودت باش عز -    
 : نثارش کردو جواب دادی لبخندیچلس    
 .انقد سخت کار نکن. نیخداحافظ کول -    
 :دی قدم از رستوران دور شدند مارک پرسکی نکھیھم    
 دوست پسرت بود؟ -    
 دوس ھی کردن دای پیانقد زمان برا. اتلی ھفتھ ھم نشده کھ اومدم سھی ھنوز یحت -    

 ...سی نیپسر کاف
ودر .  اش را زد و بھ طرف مرسدس بنز دوبل پارک شده حرکت کردی آفتابنکیع    
 : باز ادامھ دادشی کھ در طرف مارک را برایحال
 . بھم وقت بده حداقلشتری بی چن روزھی -    
 اعتراض ی برای مارک فرصتنکھی کرد و قبل از ای نگاھابانی خکیسپس بھ تراف    

 در کھیو در حال.  را دور زدنی در راننده ماشبھ باز کردن درش داشتھ باشد بھ طرف
 : نشست گفتی منیماش
 . ھفتھھیبکنش  -    
 بست ی کھ درش را می نگاه کرد و در حالی بھ چلسنیمارک از آن طرف ماش    

 :گفت
 ؟ی انقد طوالنینی -    
 خواست ی فقط مشی ھای مزه بازی بنی دانست کھ مارک با ای خوب میچلس    

 کرد ی را خاموش مشی چراغ راھنماکھیدر حال. دادی نمیتیند، اما اھممسخره اش ک
 :جواب داد

 دوست ھی کردن دای پیول.  ندارهی مشکلچی قرار گذاشتن ھی مرد براھی کردن دایپ -    
 کھ بھ ییمردا.  دور و بر ھستننی انی مثل کولیادی جذاب زیمردھا. برهیپسر زمان م

ھمشون . انی جذاب بھ نظر مدشونی سفی ھای و رکابنی تو شلوار جیطرز وحشتناک
 .خورنی شدن نمی دوس پسردرد  بھچکدومشونی ھیبامزه و خوبن ول

  خط خورده؟ستتی از لچارهی بنیپس کول -    
 ..رونی برمیباھاش م. نھ -    
 : باال انداخت و ادامھ دادیشانھ ا    
 . من پر شور و حرارتمکنھیاون فک م... -    
 :گفت.  اش برداشت قھی اش را از کنار ی آفتابنکیارک عم    
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 یلی ھم ھس کھ خگھی کلمھ دھی....  کردن توعھفی توصی کلمھ برانی ترقی دقنیا -    
 !» بالتیپ« ادیبھت م

 .کرد spitfire  را از پارک در آورد و شروع بھ دور شدن ازنی ماشیچلس    
 . بال توامتی پیول... آره -    
 :و گفت. را بھ چشمانش زد و کمربندش را بستنکشیمارک ع    
 .خوش بھ حال من -    
 خواھد یاما روز.  حرف استنی را گفت کھ انگار منظورش برعکس انی ایطور    
 . داشتھ باشدی حسنی ھمچکی کھ واقعا دیرس
 : ادامھ دادیانداخت و بھ طرف شمال بھ رانندگ gps  بھینگاھ    
 ؟یدی امروز رو دمزی تااتلی روزنامھ سیصفحھ اول بخش ورزش -    
 : چشم دوخت و جواب دادنی از ماشرونی بی را برگرداند بھ فضاشیمارک رو    
 .فکر نکنم -    
 نوکی چمی کاپتان تی شش سال متوالی شش ماه قبل برانی کھ مارک تا ھمییاز آنجا    

 . تعجب آور بودی کمی چلسی حرفش برانیبوده ا
 ھی و سادنی وایی جاھی یی سکوھی گروه مرد ھست کھ رو ھی عکس بزرگ از ھی    

 کھ نصف زهیری میدنی پوش نوشینیکی بی رو زنای جام استلی داره از توشونیکی
 .صفحھ رو پر کرده

 قبال با افتادن از یچلس.  کردی تحمل میادی داشت درد زدیشا.  ندادیمارک جواب    
در ھمان لحظھ او در حالت .  استخوان دنبالچھ لگنش را شکستھ بودزی مکی یرو
 قانع شده بود کھ یبی بھ طرز عجنی احساس نکرده بود و ھمچنیزی چچی بود و ھیمست

 ی چون تا بھ حال در عمرش حتبود  ست کھ مسخرهی رقصنده رقص شکم عربکی
 صبح یفردا. بودی شی کالس رقص ھم نرفتھ و بود و رقصش درست مثل خوانندگکی

 ی کرد و بدون فحش دادن حتی درد میآن روز استخوان دنبالچھ اش بھ طرز وحشتناک
 ی مارک را درک متی موقعیی جوراکیپس .  سانت تکان بخوردکی توانستینم

 .کرد
 نداره و اونا ی بعد جولز بھم گفت کھ مشکلی ذره وحشت کرده بودم ولھیاولش  -    

 روزو با جام ھی توننی ممی تی اعضایھمھ .  رو دارنیی کارانی ھمچھیاجازه 
 ھیخوب . البتھ اگھ معقول باشھ.  باھاش بکننخادی کھ دلشون میبگذرونن کھ ھرکار

 یتی آزاد و چنان محدودیلی خنمی اون قوانن ھم ھست گرچھ از نظر می و مقرراتنیقوان
 ...کنھی نمجادیا

 .دیچی بھ طرف راست پیانداخت و بھ ارام gps  بھینگاھ    
 .ی رو از برنای ایالبتھ فک کنم در حال حاضر خودت ھمھ ... -    
 .دونمیآره م -    
 بھم بگو و من راست و یخوای کھ می ھرروز؟یخای جام رو میخوب؟ چھ روز -    

 .کنمی مستشیر
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 : جواب دادی احساسچیاما مارک بدون ھ    
 .خوامی نمویمن اون جام لعنت -    
 را بھ شی پشت سر مارک کھ روی رهی تی بھ موھانی از آن طرف ماشیچلس    

 :طرف پنجره برگردانده بود نگاه کرد و با تعجب گفت
 کھ ی ھستیلی دلنیچرا؟؟؟ جولز گفت کھ تو بزرگتر. یذاری سر بھ سرم میدار -    

 . کرددای مسابقات راه پنالی بھ فمیت
 ھ؟ی کگھی دی جولز کوفتنیا -    
بھ جز . ارتمی مثل االن کھ من دستیی جوراھی. ی خانوم دافاری دستای گارسیجول -    

 ی پشھ ھم در مورد بازھی و من اندازه دونھی می در مورد ھاکزوی جولز ھمھ چنکھیا
 ....دونمیھا نم

 : باال انداخت و ادامھ دادیشانھ ا    
 گھی از ھرکس دشتری جامو بتاقی لمی با ساختن تیی کھ تو بھ تنھاگھیجولز م.. -    
 .ی دارمی تیتو

 بغل گذاشتن ریاما ھندونھ ز.  کرده بودادی داغش را زازی پیادی زدیشا. خوب باشھھ    
 : از شغلش بود و ادامھ دادی مشھور قسمتیادم ھا

 .جی ساوی از تاشتریب ...-    
 . بشنوموی اسم اون عوضخوامینم -    
 : باز ھم ادامھ دادیو چلس.  انگار از کوره در رفتھنجای ایکی! ھیعال    
 دمیشا.  حقتھمی تی اعضاھی درست مثل بقیگذرونی روزو با جام مھیخوب تو  -    

 ..... وی از اونا چون تو کاپتان بودشتریب
 ... داروخونھ نگھ دارھی خونھ جلو می برسنکھیقبل ا -    
 : بھ سمت چپ اشاره کرد ودی پری چلسی بلند وسط حرف ھایبا صدا    
 . ھستیکیاونطرف  ...-    
 سرعت گذشت نی و از سھ الدیچی بھ طرف پچ پضی عرابانی وسط خیناگھان چلس    

 . شدی عمومنگیو وارد پارک
 ؟؟؟یـــی بھ کشتنمون بدیخایتو م!!!!  خدااااااای -    
 !ی خواستیخودت داروخونھ م -    
 !!یزننی از چراغ قرمز دور می عادی مثل آدماکردمی فکر میآره ول -    
 .می نوع آدم عادھیمنم  -    
 شھی شی پارک کرد و از آنطرف بھ عکس منعکس شده روی کنار ورودیچلس    
 ی داد کھ انگار چلسیفکش را چنان محکم بھ ھم فشار م.  مارک نگاه کردنکی عیھا

 . انجام داده بودیکار اشتباھ
 گذشت، ریحاال کھ بھ خ.  نبودکمونی ھم نزدینی ماشچی بود ھ خلوتابونیخوب خ    

 یچلس! گھی نبود دای کھ آب کھ از سرت گذشت حاال چھ خطرناک بود دوننیھمھ م
 . گرفتھ بودادی ی روش را در کالس رانندگیمطمئن بود کھ ا
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 . نسخھ داشتھ باشھ، مثل االندی کردم برا رفتن بھ داروخونھ ادم بایفکر م -    
 : و جواب داددی کشرونی عقبش ببی پولش را از جفیمارک خم شد و ک    
 .قبال نسخھ رو بھشون رسوندم -    
 . دادی و بھ چلسدی کشرونی بفشی از کی دالرستیو دو اسکناس ب    
.  نداشتیچھ مشکل. رفتی مدی کھ خودش باستی معننی بھ انی حدس زد کھ ایچلس    

 .کشدی طول مترشی برفتیمطمئنا اگر خودش م
 ر؟ی بواسی دارو برااف؟ی دندون؟ دئودورانت؟ شری خم؟ی داراجی احتیخوب چ -    
 .یری بستھ مواد جلوگھی -    
 بار سرش را بھ فرمان نی چشمانش را بست و در ذھنش چندیھمان لحظھ چلس    
 ...ده ھزار دالر. ده ھزار دالر . و بھ خودش گفت بھ ده ھزار دالر فکر کن.  زدنیماش
 ش؟ی خودت بخریخوای نمیمطمئن -    
 گون ھی سای در فضافشی صاف و ردیدندان ھا. مارک سر تکان داد و لبخند زد    

 . بوددی سفیادی زیبیداخل مرسدس بھ طرز عج
 تو ی کردی میادآوریز بھ من  کھ خودت صدبار در طول رونطوریھم -    
 .ی چقد خوش شانسشھیباورت نم. یارمیدست
 و فقط یشرم آور تر از نوار بھداشت!  واقعا شرم آور بودیری جلوگلی وسادنیخر    
 از یکی بود کھ قبال ی تب خال تناسلی ماھانھ برای شرم آور تر از نسخھ یکم
 .وارنرز مجبور بود بخرد شرکت برادران ی خانوادگی کمدی ھاالی سرگرانیباز
 نشاند و بھ شی لب ھای بر روی بار در طول آن روز بالجبار لبخندنی صدمیبرا    

 د؟یطرفش برگشت و پرس
  ؟یخوای ھم می اگھی دزیچ -    
 . بستھ ازون ژالھی -    
 . گذاشتبشی پولش را درون جفی بلند شد و کشی از جایخم شد و کم    
 . بربخوره ھھھمی بھ مردونگخامینم -    
 ..یخوایالبتھ کھ نم -    
 ی بود کھ داشتند و موضوع آن در مورد مردانگیی گفتگونی تری طوالنبای تقرنیا    

 : بپرسدنکھی وحشت داشت از ابایتقر! مارک بود
 ن؟یھم -    
 ... قرمزا کھ ترشھلی بستھ ھم ازون پاستھی -    
 :چند لحظھ فکر کرد و باز گفت    
 .یری بگیی بستھ ھم قرص نعناھیفک کنم خوبھ  -    
 .دھدی نعنا نمی چون دھان آقا بودیای ننیخدا رحم کند آسمان بھ زم. معلومھ    
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 چھی کردند و ماھدنی شروع بھ لرزشی استخوان ھادی مارک بھ خانھ رسنکھیھم    
 اری تا از دست دستدی طول کشقھیفقط چند دق.  شدندی را متقبل می درد وحشتناکشیھا
.  رفتن صبر نداردی برادی رسی بھ نظر منکھی بھ خاطر اشتریب.  خالص شودششیریس

 ھم شانس داشتھ باشد دخترک ھرگز طره قکی ی بھ اندازه شیاگر مارک در زندگ
 کی را یری جلوگلی وسادیاگر حالت چھره اش را بعد از خر. دوباره بر نخواھد گشت

 لحظھ درحال ورق زدن روزنامھ ھا نی در ھمقای احتماال دقم،یاورینشانھ بھ حساب ب
 یکی فرستادن او بھ داروخانھ. ستی کاری قرار مالقات ھانیی کردن کار و تعدای پیبرا

 از ینماد. واقعا سرگرم کننده بود.  بود کھ انجام داده بودیی کارھانیاز خنده دارتر
 . نقصی بی البداھھ ی فی نقشھ ھی خالص و یرکیتبلور ز

 قرمز و ترشش را لی پاستی مسکنش را قورت داد، بستھ یشش قرص از بطر    
 کھ دالل معامالت ی کھ قسمت عقب ساختمان بود رفت، اتاقیبرداشت و بھ طرف اتاق

 ٦٠ ونیزی کنترل تلوموتیر.  کرده بودادی از آن بھ عنوان اتاق اوقات فراغت یملک
 از نا کجا یسی ھمسر سابقش کرکھ از کش مبل چرم درکی ی را برداشت و روینچیا

 از خانھ شی وقت پیلی بود از خدهی کھ او خریلی وساشتریب.  کرده بود نشستدای پیآباد
 را نگھ داشتھ بود چون ھم جثھ یونانی مبل مدل نی برده شده بود، اما مارک ارونیب

 . و ھم راحت بودگرفتیاش در آن جان م
 شروع بھ عوض ی توجھچی کنترل بود بدون ھی دکمھ ی کھ انگشتش رویدر حال    

 کی و شگاهی وقت آراکی قرار مالقات با دکتر، کیامروز . کردن کانال ھا کرد
ھنوز ساعت سھ ھم نشده بود اما داشت از .  ساعتھ انجام داده بودکی یمصاحبھ 

 ی براخی نیپا گذاشتن بھ زم  قبل ازیقبل از تصادف، ھر روز حت.  مردی میخستگ
 و ھشت ی سیاما حاال، او مرد.  کردی و با وزنھ کار مزدی دو ملومتری ک٩ نیتمر

 . ھفتاد و ھشت سالھ را داشتکیسالھ بود، کھ حس 
 ظاھر شد و مارک مکث کرد تا بھ ونیزی تلوی صفحھ ی بر رولی دکتر فیچھره     

 یبستھ . کند بود کھ سر ھمسرش داد زده بود نگاه یدکتر کھ در حال داد زدن سر مرد
 توانست از گذشتھ ی کھ مییتا جا. دی کشرونی را باز کرد و چند عدد از آن را بلیپاست
 کشنبھی ی ھاشی نماادی او را بھ لیپاست.  قرمز بودلیت عاشق پاسشھی آورد او ھمادیبھ 

 لمی از طرفداران پر پاقرص فیکیمادربزرگش .  انداختی مسیناپولیدر سالن تئاتر م
 با شھی ھمی ھمراھی کردن مارک برای راضی ھا بود و براکشنبھی شی نمایھا

 بھ آن زبان  ھرگز بانکھیبا ا. دادی خوشمزه بھ او رشوه می ھایدنی و نوشلیپاست
 ھفتاد و ھشتاد را ی و باب اواخر دھھ کی شی ھانمای سشتری کرد اما او بیاعتراف نم

او و . sixteen candles گرفتھ تا Kramer vs. Kramer  اززیھمھ چ.  بوددهید
 شنبھ ی مارک روز ھانکھی رفتند چون ھم ای برنامھ مدنی بھ دکشنبھیمادربزرگش ھر 

 از دوستانش او را درحال رفتن یکی نکھینکھ احتمال ای داشت و ھم ای ھاکنیتمر
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پدرش .  کم بودنندی ببکشنبھی ی روزھاکی شنگول و رمانتی ھالمی فی تماشایبرا
 کند و مطمئن شود کھ نی مادر و پسرش را تامی کرد تا زندگیمعموال سھ شغلھ کار م

 نیبھتر  ازیکی.  را داشتھ باشدزاتشی و تجھی ھاکتی اسکنیپسرش مارک بھتر
 اش را ی دالرونیلی منی قرارداد چندنی بود کھ اولی مارک روزی زندگیروزھا

 .واند بازنشستھ شود کرد تا پدرش بتیامضا کرد و کار
 

.  بوددهیھرگز مادرش را ند.  آن کرددنی را گاز زد و شروع بھ جولشیمارک پاست    
 مارک از خانھ فرار کرده بود و چند سال بعد چندصد یاو درست قبل از تولد سھ سالگ

تصور گنگ و .  مرده بودی تصادف رانندگکی در دای دورتر از آن ھا در فلورلومتریک
. فرستادی مشی کھ برایی کارت پستال ھاری تصوزگنگ تر ا.  از مادرش داشتیمبھم

 در زی از ھرچشتری او را بدی نامھ نوشتھ بود تا بھ او بگوشیمادرش چند بار برا
 شتریمادرش ب.  را نخورده بودشی حرف ھابی دوست دارد اما مارک فرشیزندگ

 را نیی نبودند، و او کوکایف کاشیھمسر و پسرش برا. عاشق مواد مخدر بود تا پسرش
 بود کھ یلی از دالیکی نیکھ ا.  انتخاب کرده بودشی زندگیدر برابر خانواده اش و حت

 . مردد ھم نشده بودی مواد حتی رفتن بھ سویمارک ھرگز برا
 روشن بود کھ اتفاق شیاما کامال برا. نھ ھنوز.  معتاد باشدنکھینھ ا. البتھ تا االن    

 شستی چقدر راحت دارو درد را از بدنش منکھیا.  بوددنی نفس کشیافتادنش بھ راحت
 کردن در آن و ی روادهی چقدر زنکھیا.  کردی قابل تحمل تر مشی را برایو زندگ

 . بوددهیاما ھنوز بھ آن ورطھ نرس.  شدن راحت استر معتاد دائم الخمکی بھ لیتبد
 مسکن اثر خودش را کرد، نکھیدر حال جنگ با درد بود، و ھماو تمام روز     

 . آرام شدندشی ھاچھیاحساس کرد ماھ
 
 

 کنھ اش در اری روزنامھ کھ دستیخودش را رھا کرد و بھ عکس بخش ورزش    
 در شانیمی دوستانش بھ روش قددیرسیبھ نظر م. موردش صحبت کرده بود فکر کرد

ھم با آن ھا جام را برده بود احتماال او ھم آن جا با و اگر او . حال جشن گرفتن بودند
 ردی جشن بگی بنوشد و طوریدنی جام نوشز اخواستینم.  نبودنطوریاما ا. آن ھا بود

 روز با جام را بھ او بدھند کی شانس گذراندن نکھیو ا. کھ انگار او ھم با آن ھا بوده
 .مثل ترحم بود

 ی ھای در بازلی بھ آن دلای لی دلنید کھ بھ ا وجود داشتنکنی بازنیالبتھ کھ چند    
.  نداشتیخوب اشکال.  گرفتندی حال با جام جشن منی شرکت نکرده بودند اما با انالیف

 او نگاه کردن، لمس و یبرا.  نداشتی احساسنیاما مارک چن. خوش بھ حالشان
 ی ایادآوری نی و دردناک ترنی ملموس ترنیتر مشروب از جام مطمئنا بزرگدنینوش
 نی توانست از شر ای می روزدیشا.  شدی را از دست داده بود میزی چھ چنکھیاز ا
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 بھ نظر نیری شچیفردا ھم ھ.  خالص شود، اما آن روز امروز نبودشی در زندگیتلخ
 .دی رسینم

و او .  بوددهی پرسندهی آی در مورد نقشھ اش براتدیلوستریخبرنگار مجلھ اسپورت ا    
کھ . کندی کند و فقط بھ امروزش فکر می می در حال زندگشھیجواب داده بود کھ ھم

 ی نمی اندهی بود کھ او اصال آنی کھ بھ آن اشاره نکرده بود ایزیاما چ.  داشتقتیحق
 . بودچی ھاز ی توخالی حبابشیزندگ. ندیب

.  کھ فکر کرده بودالبتھ.  فکر کرده بودشیقبل از تصادف بھ دوران بازنشستگ    
آنقدر پول داشت کھ تا آخر عمرش نخواھد کار کند اما ھرگز قصد نداشت بعد از آن 

 ی مربکی بھ عنوان یی در جای بود کھ روزدهی خودش نقشھ کشیبرا.  نکندی کارچیھ
 حرکات ینی بشیپ.  دانستی مندهی در مورد آھ بود کیزی تنھا چنیا.  کار کندیمھاجم

 کردن راه دایپ.  بود کھ در آن مھارت داشتیزی و مسابقات چی بازنیو اتفاقات در زم
 از ده یکی بھ لی بود کھ او را تبدی و گل زدن استعدادفی و مدافعان حرکنانی بازانیم

 انشیمیبھ ھم ت و توانستھ بود آن را. گلزن برتر در طول شش سال گذشتھ کرده بود
 ی راھچیھ.  کردتی اسکدی شدن بای مدافعای ی تھاجمی مربکی یاما برا. اموزدیب

 . صد قدم راه برودی بدون درد حتتوانستی نکتھ نبود، اما مارک نمنی دور زدن ایبرا
 یوقت.  را کنار مبل گذاشتلی خورد و سپس پاکت پاستگری دلیچند تکھ پاست    
 ظاھر شد، مارک چشمانش را بست ونیزی تلوی صفحھ یرو burger king غاتیتبل

 داروھا بھ ری برگردد او تحت تاثلی و دکتر فدهی رسانی برنامھ بھ پاانی منکھیاو قبل از 
 ی او بھ ورزشگاه کشیاھای روی ھمھ لدرست مث.  و آرام فرو رفتقی عمیخواب

 شھیمثل ھم.  و زد و خورد بودی مشغول بازخی نی زمیبرگشتھ بود در گوشھ ھا
 خی نی زمی رویتی گرافی برخورد چوب ھای صداد،ی شنی را متی غرش جمعیصدا

 خنک گونھ ھا و مینس.  ھاتی اسکی و برنده زی تی ھاغھی ششش ششش تیو صدا
.  بودندرهی ھا بھ او خی صندلی و صدھا جفت چشم از رواد دیگردنش را نوازش م

 را در جانی انتظارات و ھتوانستی گذشت می مشانی کنان از جلوتی اسکیوقت
 را شی در خونش گلونیگردش آدرنال. ندی محو و نامعلومشان ببیصورت ھا

بھ پاک کھ در . خی ی بر روشی و پاھاکردی مینی اش سنگنھیقلبش در س. سوزاندیم
 یصورت. دی نگاھش را باال آورد او را دنکھی چوبش قرار داشت نگاه کرد و ھمینحناا

 شیچشمان درشت آب.  محو و نامعلومیی از چھره ھاییای درانیکامال واضح در م
 دو رنگھ اش ی موھاینور درون ورزشگاه بررو.  کردندی ساده بھ او نگاه میلیخ
 از پشت محافظ نطوریکرد و ھم  کجنی زمیراھش را بھ طرف کناره . دی باریم
 . کردی نما بھ او نگاه مشھیش

 حواسش را پرت ی وسط بازنکھی و اشی از حضور ناگھانی و ناراحتتیبا عصبان    
 :کرده بود گفت

 نجا؟ی ایچرا اومد -    
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 با او ی روز وقت گذرانکی کامل لبان جذابش کھ با گذراندن یو احنا. دیاو خند    
 شد و کتری نزدواری کرد و بھ دتیاسک.  ندادیاما جواب. متوجھش شده بود را نشان داد

 .چوبش از دستش رھا شد
 ؟یخوای میچ -    
 . بھت بدموی کھ الزم دارویزیکھ چ -    
 ری غیزی خواست چی منکھیاز ا. ادی زیلیخ.  خواستی بود کھ میادی زیزھایچ    

 .ی معنی پوچ و بی زندگنیاز درد فلج کننده را حس کند گرفتھ تا رو بھ راه کردن ا
 :و با زمزمھ ادامھ داده بود    
 ...خوش بھ حالت -    
 شی سر جاعی سریلیخ.  نفس گرفتن تقال کردیناگھان چشمان مارک باز شد و برا    

 چپ ی گوشھ ی کھ در باالی بھ ساعتکھیدر حال.  افتادنی کنترل بھ زمموتینشست و ر
 دهی ساعت خوابکی.  رفتی مجی کرد سرش گی زده شده بود نگاه مواری بھ دونیزیتلو
 شیاھای شد حاال ھم بھ خواب و روشی زندگرد دختر اول بھ زور وانی اایخدا. بود

 صورت دی چرا باشی بدون صورت در خواب ھای تمام آدم ھانیاز ب. رخنھ کرده بود
  بود؟یاو انقدر واضح م

 گذاشتھ نی زمی اش را کھ روی طبی دراز کرد و عصانییدستش را بھ طرف پا    
 بھ خواستی نمیحت!  بوددهی ندیخدا را شکر کھ خواب خاک برسر. بود را برداشت

 در یحت.  نشان دھد فکر کندیی عکس العمل ھانی چنشی شخصاری بدنش بھ دستنکھیا
 . خوابکی

 آتل بود شروع بھ خارش کرد و او آتل را باز ری از پوست دستش کھ زینقطھ ا    
 از یبھ آرام.  را کنار گذاشتومشینیچسب و محافظش را باز کرد و آتل آلوم. کرد
شکل و جذاب  خارشی دستنکھیچرا او؟ نھ ا.  رفترونی بلند شد و از اتاق بشیجا

 توانستی داشت کھ می دختر اندامنی کھ اانستدیو خدا م.  ناز و جذاب بودبایتقر. نباشد
 اعصاب خورد کن دای بود کھ شدنی تنھا مشکلش اندازدی راه بکی ترافکی ییبھ تنھا

 شد و باعث شد نوک کفشش بھ دهی کشی اش بھ کف سنگی طبی عصایتھ چرم. بود
بھ .  و درد بھ سراسر بدنش رخنھ کردستادی اشیسر جا.  بخوردگرشی دیپشت پا

 .شروع بھ حرکت کرد یآرام
 چھ دانستینم.  آشپزخانھ افتاده بودیتی اپن گرانیدر آشپز خانھ پاکت داروخانھ رو    

 حاال حاال بتواند از آن ھا دی رسیبھ نظر ھم نم.  خواست با آن ھا بکندی میغلط
 .ز کرد و پاکت را درون آن گذاشتکشو را با. استفاده کند

 او را ھم توانستیبد شد کھ نم.  کندی چھ غلطارشی با دستدی بادانستی نمنطوریھم    
 ش را دی مرسدس جدی کھ طوریبھ موقع.  کشو انداختھ و آن را قفل کندکیدرون 

 بار نی اولی برایصورتش را درست وقت.  کھ انگار صاحب آن است فکر کردراندیم
ان لحظھ صورتش چنان بود انگار . رد تصور کگرفتی جا منی چرم ماشیندلدرون ص

 احتماال در ھمان لحظھ او را گری دیطیتحت شرا.  لذت بخش استی رابطھ کیوسط 
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 ی مطمئنا فکر مگری دیتیدر موقع.  نشاندی مشی پاھای رودوی کشیبھ طرف خود م
 گرفت ی گرفت و چرم بدنش را در آغوش می جا می کھ او درون صندلیکرد طور

 افکار محرک نی مطمئنا اگری دیطیتحت شرا. دهی کھ تا بھ حال دست یزی چنیجذابتر
 . کردی متشی شد کھ اذی میی ھازی از چگری دیکی

 از ششی پقھی چند دقینیخوش ب.  گشتی از احتماال آن زن فردا باز بر مشتری بیکم    
 خواھد ی کھ او واقعا مدی رسی توانست بفھمد بھ نظر میکھ نم یلیبھ دال.  رفتھ بودنیب

 تختھ اش کم کینھ صد درصد .  تختھ اش کم استکی زن نی ادیشا.  باشدارشیدست
  خواست؟ی کھ واقعا نمی در حالردی بگیریجلوگ لی وساشی برادیاست چون چرا با

 
 . کردی را تحمل میزی بھ خاطر ده ھزار دالر ھر چیچلس    
 ... بخرمیری جلوگلیمردک مجبورم کرد براش وسا -    
 : سرش گفتی رورهی تی بود رو بھ موھاستادهی کھ پشت سر خواھرش ایدر حال    
 ..و ازون ژال -    
 می نی بطرکیبو از کنار سرشانھ اش بھ خواھرش نگاه کرد و دستش را بھ طرف     

 اوست و ی برای عذر موجھ حرفشنی کھ انگار ایو طور.  دراز کردری شیتریل
 : گفتکندی محیکارش را توج

 بوده نطوری اشھیھم. ی داری مشھوره ازش چھ انتظاری ھاککنی بازھیخوب اون  -    
 لی از وسامیحداقل خدا رو شکر کن. دی کشیو تعداد دوست دختراش سر بھ فلک م

 .کنھی استفاده میریجلوگ
 .گھی دبی غربی عجلیو چندتا وسا -    
 ..شتری واسھ لذت بھ؟ی چگھیاونا د -    
 طول راھرو ی چشمری بگذارد زی را درون چرخ دستری شی بطرنکھیو قبل از ا    

 را شانی صدای تا مطمئن شود کسدی را سرک کشی ارهی فروشگاه زنجاتیبخش لبن
 . شنودینم

 سازن؟ی ھم مییزای چنی ھمچھیمگھ  -    
 استفاده ی خواستی روزھی انایمحض اطالعت کھ اگھ اح. نطورهیظاھرا کھ ا -    
 . بدمحی ازم بپرس تا برات توض،قبلشیکن

 ؟ی ھر کدومو خوندیتو رو بستھ  -    
 .نھیخوب کارم ا -    
. یگری دلی را خوانده بود تا دلشانی روشی بھ خاطر کنجکاوشتری بقتیگرچھ در حق    

 . باشدی آدمنی کھ ھمچستی نی معننیالبتھ بھ ا
 ...تا حاال -    
 : دورو بر را از نظر گذراند و ادامھ دادگری دکباری تر آورد و نیی را پاشیبو صدا    
 ؟یاز اونا استفاده کرد... -    
 .نھ -    
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 لی وسادنیخر.  دوست پسر داشتھ باشد ممکن است از آن استفاده کندیاما اگر روز    
 . گذردی کھ داشتھ ھفت ماه می رابطھ انیخر کرد کھ از آیادآوری بھ او یریجلوگ

 :دی خواھرش بود پرسیو چون بو ھم بھ فضول    
  کارو کرده کھ تو رو شوکھ کنھ؟نی ایکنیفکر م -    
 . حواس پرت کنھیلی خیی جوراھی.  بھش فکر کنمخاممی نمدونمینم -    
 پاتو ی کھ وقتھیزی چنی آخرنی و ای براش کار کندیفردا با.. یگیواقعا راس م -    

 .ی بھش فکر کنی خوای تو خونش میذاریم
 . جلو تر رفتنداتیدر طول بخش لبن    
 زای چنی مجبورت کرده براش ازنکھی ایول. سی کھ مارک انقدام خودکفا ندونمیم -    

 .بییو عج.  سابقھ سی واقعا بیبخر
 . انجام بدمنمی بدتر از ای قبال مجبور بودم کارایول.  کنمی فکرو منیمنم ھم -    
 . ابروانش را بھ ھم گره زدی را در قسمت کره نگھ داشت و نگرانیبو چرخدست    
 ؟یی چھ کارای وحشت دارم کھ بپرسم، ولبایتقر -    
 بھ فروشگاه وگذاشتن اونا سر متی گرون قی مارکایخوب، برگردوندن لباسا -    

 بای تقرسامیی ری مقاربتی ھایماری بیگرفتن داروھا.  شرم آور بودییلیجاشون خ
 دوس پسراشون ای با دوس دخترا سامیی ری جانکھیو ا. رونی بدیکشیروحو از بدنم م

 .بھم بزنم واقعا ناراحت کننده بود
 ..اوه -    
 . برداشتی محلری بستھ پنکی و دی کشی از سر آسودگیقیبو نفس عم    
 :اشد مجبور بود بپرسد راحت شده بالشیانگار خواھرش ناگھان خ    
 خانوم ھی ی براوودی تو ھالنکھی بد باشھ؟ ایلی بگم کھ خی چخوامی میکردیفکر م -    

 کنم؟یپا لب گور کار م
 ...نھ-    
 . فلورسنت فروشگاه ادامھ دادندی نور چراغ ھاریراھشان را در طول راھرو ز    
 .ی انجام نداده باشی ای قانونری بودم ھرگز کار غدواریفقط ام... -    
 انجام داده ی کوچکی قانونری غیکارھا.  وجود داشتندی قانونری غیخوب کارھا    
 ...باالتر از سرعت مجاز رانده بود و.  چراغ قرمز رد کرده بودکیاز . بود
 م؟یخوایکره ھم م -    
 تر را ی سواالت جزئدنیعمدا موضوع را عوض کرد تا خواھرش فرصت پرس    

 . باشدنداشتھ
 . عالمت زدی محلری و پنری شی جلودشی خرستیبو سر تکان داد و در ل    
 . جولز بر نگشتگھی ناھار دنی رفتنکھیاونروز بعد از ا -    
 .ھممم -    
 . برداشتی بدون چربی اوهی بستھ ماست مکی یچلس    
 ؟SPITFIRE باھات اومد -    
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 .نھ -    
 :دی انداخت و پرسیماست را درون چرخدست    
 .می قبال عاشقش بودم؟یخای نمای لولھ اری پننیاز -    
 :بو بھ طرف تخم مرغ ھا حرکت کرد و گفت    
 ھ؟ینظرت راجع بھ جولز چ.... خامیمن نم -    
 ...ادی بھ نظر بپی کھ خوشترهیگی بھ خودش سخت میادی زکنمیفکر م -    
 :دامھ داد ھم برداشت و اییموی بستھ ماست لکی    
 . ھم ندارهیکھ البتھ مشکل -    
 . مغرور و خودپسندهیلی خنکھیجز ا -    
 . نسبت بھ جولز بھش دست نداده بودی حسنی تا بھ حال چنیچلس    
اگھ من برم . ی پزشو بدی حق داریی جوراھی یخوب اگھ سخت رو بدنت کار کن -    

 . چون از درد متنفرمرمیاما نم. دمی پز مزنموی الف می مطمئنا کلیبدن ساز
 ... ادبم ھستیب -    
 . کردشانیبو کارتون تخم مرغ ھا را باز کرد و بررس    
 . اعصاب خورد کنھمیلیخ....-    
 بھ یچلس.  بودند از کنارشان گذشتزانی آوشی با سھ بچھ کھ از چرخدستیمادر    

 :خواھرش نگاه کرد و گفت
 . ذره بد دل باشھھی دیشا. کنمی فکر نمنطوریا -    
 : بست گفتی کھ در جعبھ تخم مرغ را میبو در حال    
 ؟یگی منویچرا ا -    
حدس .  گفتی نداره می عشق آخر و عاقبت خوشنکھی در مورد اییزای چھیچون  -    

 ... قلبش شکستھی چند بارھی خورده و ی شکست عشقزنمیم
 : گذاشت و ادامھ دادی چرخدستیستھ  دی را روشیبھ جلو خم شد و آرنج ھا    
 م؟یستی ننطوری مگھ ھممون ایول -    
 کنم ھنوزم خودش رو بعنوان پسر خپل یو فکر م.  چاق بودهیلیاون قبال خ -    

 .دونھیمدرسھ م
 . ندارهکلشی ھم تو کل ھی اتم چربھی یاون االن حت!! یکنی میشوخ -    
 باھاش قرار دیبا.  گذاشتی پولش در چرخدستفیبو بستھ تخم مرغ را کنار ک    

 .یبذار
 :بو با خنده گفت    
 با جولز؟ -    
 .نی داریادی کھ ھست ھردوتونم نقاط مشترک زسی نپیخوشت. البتھ -    
 :دیبو موضوع را عوض کرد و پرس    
 ھ؟ی فردا چیبرنامھ ت برا -    
 ...ستمیمطمئن ن -    
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 . داد و موضوع را کش ندادصیرا تشخ خواھرش یری موضع گیچلس    
 ھیمارک .  روزانھ نداره کار نکردم ی کارستی لھی کھ ی کسیتا حاال برا... -    
 شروع کنم بھ چک دی بھم گفت پس شانای مدی در مورد ترک کردن محلھ ییزایچ

 . بزرگھیادی مرد زھی یدر ھر صورتم خونش برا. ایکردن معامالت ملک
 ھم ای تو مرسر ای تو مرکز شھر شتری بنجای معروف ای ورزشکاراشتریب -    

 .کننی می زندگلزی ھوپورتین
 : را بھ قسمت گوشت ھا برد و ادامھ دادیچرخدست    
 ھنوز تو نوکی چای ھاک ی سمی تیکنای بازشتری بدونمی کھ من مییتا اونجا -    

 . اسمشو گذاشتن جاک راکنھی واسھ ھمکننی می زندگوپورتین
 : امالک در ذھنش حک کرد و گفتی بررسی مناطق را برانی اسم ایچلس    
 م؟ینی ببیلمی امشب چھ فیدوس دار -    
 : بستھ ھمبرگر برداشت و گفتکیبو     
  چطوره؟یی آدم فضالمی فھی -    
 کی ذره رمانتھیای INDEPENDENT DAY  نباشھ مثلی نوعش کھ احساسھی -    

 لمی باشھ مثل فادی زشی احساسی چاشنای؟ MEN IN BLACK ھم باشھ مثل
CRITTERS? 

 ؟MARS ATTACK  باشھ مثلادی زشیاحساس -    
ھمشون . یاسی از طنز سی با مضموناهی سی از کمدیمخلوط کم. ھیانتخاب خوب -    
 .نشھ TIM BURTON  عاشقتونھی آدم نملمی فنیتو ا.  سطح دولمی فھیتو 
 ..؟ی رو از بر برام بخونالوگای دلمی کھ اول تا آخر فیخواینم -    
 : و ادامھ داددی کشیبو آھ    
 . بزنمتیخوری تا مخامی میکنی منکارویھروقت ا -    
 لس آنجلس بود با دوستانش یوقت.  از گوشت ران و ساق برداشتیبی ترکیچلس    

 خودش نی آن ھا ایبرا.  ھا را با ھم مرور کنندالوگی ددنی دلمیعادت داشتند موقع ف
 . بودی و سرگرمحیتفر
 »م؟یی با ھم کنار آمیتوانی چرا نمدییمردمان کوچک، بھ من بگو« : منظورت مثل -    
    

 فصل ششم    
 

 الوگی خود را کنترل کرده بود و دلمی فی در طول تماشای راحت نبود، چلسنکھیبا ا    
لپ تاپش را برداشت و درون تختش .  نکرده بودی ھمخوانلمی فی ھاتیھا را با شخص

 ھم ی را روشی خود گذاشت در آن را باز کرد پاھایلپ تاپ را جلو. جا گرفت
 سھ و لمی در فشیی در لباس کابولیسشن بی از کریعکس. انداخت و آن را روشن کرد

 بود اما دهی را ندلی بسشنیاو تا بھ حال کر.  صفحھ ظاھر شدی روومای بھ قھیده دق
 کند و در ی را بازحی مسیسی را کھ بتواند ھم نقش بتمن و ھم نقش عیگریھرباز
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 با ی کمسشنیخوب درستھ کھ کر.  کردی مشی ظاھر شود ستایھردو منصفانھ و عال
 مشکل نی مشکل را داشت، اما انی خشمش مشکل داشت اما راسل کرو ھم ھمترلکن
 کرد ی اعتراف مدیگرچھ با.  نکرده بودی بدگریھ باز بلی دو را تبدنی از اچکدامیھ

 شدی مجبور مدی خودش را کنترل کند شاردی بگادی نتوانستھ بود مثل راسل سشنیکر
 .بدارد  کند کھ انقدر دوستشدای را پیگری دگریباز
عمدا سراغ .  وصل شدنترنتی متصل کرد و بھ ای فای واستمیلپ تاپ را بھ س    

 بخواند کھ کھ ای باخبر شود یوودی ھالعاتی از شاخواستینم. قسمت بوکمارک نرفت
ھروقت بھ لس آنجلس برگشت .  گرددی مگری دنبال بازلمی فالن فیفالن کارگردان برا
 کھ برگشتھ و آماده است دوباره پرونده تگفی گرفت و بھ آنھا میبا آژانسش تماس م

 .دانان نشان دھداش را بھ کارگر
 افراد مشھور گران،ی و بازلمی معتاد فی گفتند کھ چلسی خانواده اش میتمام اعضا    

 یاو م.  ھم روبرو بودتی با واقعی باشد اما چلسنطوری ھم ادیشا.  ستیگریو باز
 بدست ی بھ سختی سالگی بعد از سوودی نقش در ھالکیدانست کھ بدست آوردن 

 نبود کھ تنھا چاره اش کنار ی معننی اھ بنیاما ا. ن است سنی شوھر در اکیآوردن 
 . شدن بودمی گربھ و تسلکی دنی خررش،یگذاشتن شمش

 ای انداخت و صفحات خانھ ھا ی می نگاھاتلی اطراف سی کھ بھ خانھ ھایدر حال    
 رهی را ذخندازدی بی مارک بخواھد بھ آن ھا نگاھدی کرد شای کھ فکر مییآپارتمان ھا

 و زی انگجانی ھی از آن زندگیقسمت.  کردی در لس آنجلس فکر مشی کرد، بھ زندگیم
 و آنور رفتن با دوستانش تنگ شده نوری ایبرا  بود و دلشی و سرگرمحیپر از تفر

 دی قی بی وحشتناک در مورد رابطھ ھایداستان ھا.  ھم داشتیکی تاری مھیاما ن. بود
 ی جوانگرانیباز. اوردی بھ حسابش نشدیکھ نم بود ریو بند و مواد مخدر انقدر چشمگ

 برسانند قتیحق  بودند کھ آن ھا را بھدواری شدند امی وارد شھر مشانیکھ با آرزوھا
.  شونددهی سطل آشغال بھ گند کشکی از آن ھا سو استفاده شود و مثل نکھی ایفقط برا

و .  زدی ھا وجود داشت حال آدم را بھم میلمبرداری فی کھ در فضای ایحس افسردگ
 یاھی کوچک و سی نقش ھای تقال و دست و پا زدن برای ذره ھم دلش براکی یحت

 کھ ی کھ با لباس خدمتکاریی وقت ھای دلش برانطوریھم.  تنگ نشده بودیلشکر
 لمی در گوشھ و کنار فی است دوازده ساعت طوالنانینصف باالتنھ اش از لباسش نما

.  آمدی باشد خوشش میلمبرداری از گروه فی جزونکھیاز ا.  تنگ نشده بوددی چرخیم
 و نقش کی کردن یعاشق باز.  ترسناک را دوست داشتی ھالمی کردن در فیباز
 زی انگجانیواقعا سرگرم کننده و ھ.  بودن بودیگری چند ساعت در قالب کس دیبرا
 از دختران ری غییاو واقعا قصد داشت کھ بھ لس آنجلس برگردد و نقش ھا. بود
 . را بدست آوردیابانیخ

 .اوردی دوام بدهیچی غرغرو و پکنی بازکی سھ ماه را با دیگرچھ، البتھ اول با    
 رهیآن ھارا ھم ذخ.  کرددای پی عالی نھی گزنی را باز کرد و چندگری دتیچن سا    
 نگاھش نکھیناگھان ھم. است نام مارک برسلر را در گوگل جستجو کندسپس خو. کرد
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افتاد  »تمنیھ«  ی و صدھا کلوپ طرفداران بھ نام ھاجھی ھا تا ھزاران نتونیلیبھ م
 .دی با تعجب باال پرشی از ابروھایکی

 ! خداای -    
 !ستی نتیاون کھ برد پ    
 کردن در ی از او در حال زدن گل، اسکویدی ونی چندی اش چلسی رسمتیدر وبسا    
 کھ ی وقتای سرش گرفتھ بود، ی ظربھ زدن بھ پاک باالی کھ چوبش را اماده یحال

در .  را تماشا کردفی حرکنی انداخت و شروع بھ مشت زدن بھ بازیدستکشش را م
 گفت کھ ی کرد و می صحبت منجای و ھی با خوشحالدی خندی او مشیمصاحبھ ھا

 ھا تی سایھمھ .  داردتی اھمنوکی چی اعضاھی او و بقی برایم استنلچقدر بردن جا
 عرق کرده و خشن در حال شوت کردن یبا بدن.  مختلف از اویپر بود از عکس ھا

 و زی تمی با صورتیی با صورت خون آلود گرفتھ تا عکس ھاییاز عکس ھا. پاک
 .زی اسرار آمیشستھ رفتھ با لبخند

با gatorade ی زای انرژیدنی نوشغی تبلکی ی کرد و بھ تماشاکی کلینکی لیرو    
.  بھ تن نداشتی شرت ورزشکی بھ جز زی چچی کھ ھی مارک نشست در حالیباز

 سبز ی سرش را عقب برد، بطری لپ تاپش بود بھ آرامی صفحھ ی کھ رویمارک
 سبز رنگ از ی اطرهق. دی باال برد و از آن نوششی را بھ طرف لب ھایدنینوش
 یتارھا.  رفتنیی از کنار فک و گردنش پادوی چکرونی لبش بی از گوشھ یدنینوش

 شکم ھشت کی مرد نیا.  گفتی اش را پوشانده بود و بو درست منھی از مو سرهیت
 ی کشنده ی بدن ساز با اندامی کار کرده بود و مردھاوودی در ھالیچلس. تکھ داشت

 بود کھ ی اندام مردانھ انی ترزی از تاثر برانگیکیبدن مارک  اما.  بوددهی را دیادیز
 . بوددهید venice  مرسوم ساحلی خارج از بحث و جدل ھایچلس

 
 

 از آن یزی چنکھی کرد، البتھ نھ اازاتشی امتنیانگیشروع بھ خواندن تعداد گل ھا و م    
 و زی برانگنی ارقام تحسنی کھ اگفتی مایپدیکی وتی سای اما وقتاورد،یھا سر در ب

 کلوپ تی ساکی ی رویچلس.  استنطوری کھ حتما ھمزدی پس حدس مستیعال
 بود تحت شی ھاتی اسکری زخی افتن از مارک کھ در حال شکیطرفداران با عکس

 . کردکیکل»  برسلرینقل قول ھا« عنوان 
 نکھی ھا خواند تا ای و بازی چند نقل قول از مارک در مورد ھاکیبا نگاه سرسر    
 :ستادی ای جملھ ایرو

 »..رمیگی دوم شدنمو جشن نمچوقتیھ    « 
 جملھ از دھن او نی توانست تصور کند کھ ای اما مشناختی او را نمادی زیچلس    

 دارد ی بودن چھ حسنوکی چمی شده بود کھ کاپتان تدهی از او پرسیوقت. خارج شده باشد
 :جواب داده بود
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 ورق موینیشی با پسرا عقب ممای ھواپایمثال تو اتوبوس .  از اونامیکیمنم فقط     « 
 »..رمی پول بچھ ھا رو ازشون بگکنمی می و منم سعمی کنی میباز
 : مضمون بودنی را بھ تعجب وا داشت در ای از ھمھ چلسشی کھ بینقل قول    

.  کنمی بازی حرفھ ای ھاکخوامی کھ مدونستمی پسر بچھ مھی بھ عنوان میتو بچگ    « 
 ی مشھیو مادربزرگم ھم. ارهی در بتاموی اسکدنی کرد تا پول خری کار میپدرم بھ سخت

 بھ یلیخ.نجامیو من باورش کردم و االن ا.  خوام باشمی کھ میزی ھرچتونمیگفت کھ م
 »..ونمی اونا مدیھردو

 ری غ کنند، اما مادربزرگش؟ واقعا متفاوت وی تشکر منشانی مردم از والدشتریب    
 بھ پدر و یوقت.  را باال بردشی چپ لب ھای گوشھ یلبخند. قابل انتظار بود

 ھا و عکس ویدیدر واقع در تمام و.  تر کردینیمادربزرگش اشاره کرد مارک را زم
اما در زمان حال . شناختی می کھ چلسیرد بود تا مھی شبزادی بھ آدمشتریھا مارک ب

 ی طورای رفت ی کھ راه میبی از طرز عجشتری بیزیچ.  در وجودش بودی متفاوتزیچ
 .سخت تر.  تر و شومرهی تیزیچ.  کردیکھ از دست راستش استفاده م

 مارک ی ھمر لھ و لورده نی از ماشی متفاوت تری عکس ھاگر،ی دیتیدر وب سا    
 شده از تی کبری قوطنی با نگاه کردن بھ ماشی چلسی بار ھردو ابرو ھانیا. دیرا د

 از مارک بود کھ یعکس بعد. واقعا خوش شانسھ کھ االن زنده ست. دیپرتعجب باال 
 شده بود اما با ی شطرنجی بھ طورعکس.  بودمارستانی چرخ دار در بی صندلیرو

 اشتباه یگری او را با کس دشدی نمدندی درخشی میکی کھ بھ طرز تاررهیآن چشمان ت
 .ردیبگ

 .آنجا    
 کیمرد سرسخت و تار.  کردی کار مشی کھ برایمرد.  مارک زمان حال بودنیا    

 .و شوم
 زن را عوض ای مرد کی تی شخصتواندی می مغزی ھابی دانست کھ آسی میچلس    
اگر داده باشد، .  نھای داده ریی مارک را ھم تغتی شخصای خواست بداند آیدلش م. کند

 خنده ھا و نی خواھد بود کھ دوباره ای روزای خواست بداند کھ آیباز سخت دلش م
 یتی اھمی چلسی واقعا برانکھینھ ا. نھ ای برخواھند گشت شی شاد زندگیقسمت ھا

 کھ بھ ده ھزار ی گذاشت تا زمانی سھ ماه منی ای تمرکزش را رودیفقط با. داشتھ باشد
 .دالرش برسد

 شده بود تا دهی طرفداران تدارک دی برای قسمتنوکی سازمان چی رسمتیدر سا    
 ی او ارزوی از ھفت ھزار نفر تا بھ حال براشتریب.  کنندی سالمتی مارک آرزویبرا

 دانست کھ مارک یو واقعا نم.  بودندی ھا واقعا عالامی از پیبعض.  کرده بودندیبھبود
 اصال دانستینم.  نھای نوشتھ اند شی گذاشتھ و برااخبر دارد کھ انقدر آدم وقتشان ر

 . نھای دارد تی اھمشیبرا
.  اتاقش را خاموش کندی خواب چراغ ھای لپ تاپش را ببندد و برانکھیقبل از ا    

 نکھیا.  را ھم در گوگل جستجو کرداتلی سھی در ناحکی پالستی جراح ھاتیوضع



 71 

گرچھ او .  چند سال تجربھ ھستندی داراای رفتھ اند ی دانشگاھایھرکدام بھ چھ مدرسھ 
 نگاه کرد تا سوابق نھی سی ھای جراحعمل  قبل از عمل و بعدی بھ عکس ھاشتریب

 کرد ی بھ عکس ھا نگاه منکھی حسود نداشت، اما ھمیتی اصال شخصیچلس. جراحان
 ی واقعا دلش میادی زلیبھ دال.  دادی روحش را شکنجھ میحسادت مانند خنجر
 بپرد نیی راحت بدود و باال پاخواستیدلش م.  بودی کوچکتر مزیخواست دو تا سھ سا

 ی زنان کھ داراھی او را مثل بقھی خواست بقیدلش م. ی دردچگونھی ھسحسابدون ا
 بھ خاطر اندامش استخدام شتری او بوودیدر ھال. رندی بگی ھستند جدی معمولی ھازیسا

 گفتند یو در لس آنجلس ھمھ بھ طور خودکار م.  اشیگری بازیشده بود تا مھارت ھا
 بھ شدت آزارش ی بھ نوعشھی ھمسئلھ منی کرده کھ ای را عمل جراجشی ھانھیکھ س

 . دادیم
 زی آمری واقعا تحقشی برانیو ا.  باال تنھ اش انقدر شده بودزیاز کالس دھم بھ بعد سا    

 کھ بتواند بھ او اعتماد کند ی کردن مرددای بو در پنکھی الیو احتماال دل. و دردناک بوده
 انداختند و یگاه بھ آن دو م نکی مردان ای زنان ی حاال، گاھیحت. مشکل داشت بود

 مسئلھ نی امروزه ھم ایحت.  بدکاره ھستندی دو خواھر دختراننی اکھ  کردندیفکر م
 بزرگ چھ زی با سایی داشتن باالتنھ ھادانستیواقعا نم. ختی ری را بھم مشیزندگ
 بود کھ باالتنھ اش باعث شده بود کھ نسبت بھ نی اقتیحق.  داردی و بنددی قی بھ بیربط

 . مورد رابطھ داشتھ باشددر ی کمتریلی اطالعات خشناختی کھ میگریزنان د
 ی بود کھ دلش منی کند اکی پالستی خواست جراحی کھ میلی دالنی از بزرگتریکی    

 یدلش م. خواست مردم موقع صحبت کردن بھ صورتش نگاه کنند نھ باالتنھ اش
.  آشنا شود کھ بھ باالتنھ اش زل نزندی بار ھم کھ شده، با مردکی یت، فقط براخواس
 . مثل مارک برسلریمرد
 یول.  نشودرهی مارک برسلر بھ باالتنھ اش خدیشا.  اش را خط انداختیشانی پیاخم    

 کردن بھ لباس نیمثل توھ. .  آوردی در می بازی عوضگرشی دی آن با کارھایبھ جا
 . اشی رانندگیھا ، عقل و ھوشش و مھارت ھا

 .سالم -    
 خواھرش بتواند عکس نکھی قبل از ای آورد و چلسرونیبو سرش را از پشت در ب    
 در لپ ندی را ببکی پالستی قبل از عمل و بعد از عمل صفحات مربوط بھ جراحیھا

 .تاپ را بست
 تو تورنومت گولف خودیت کھ بپرسم مارک مجولز االن زنگ زد و ازم خواس -    

 شھی نھ؟ قبال ھمای س شرکت کنھ گھی کھ چند ھفتھ دنوکیمخصوص افراد مشھور چ
 . کردیشرکت م

 ده؟یچرا جولز خودش ازش نپپرس -    
 ...دهی جواب نمشوی گوشچوقتیچون مارک ھ -    
 :بو ابخند زد و ادامھ داد    
 .اره تو و دگھی االن دیول... -    
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 !خوش بھ حالم.. آره -    
 

 برات ی صفحھ اختصاصھی کھ بعد تصادف دمی دمی تی رسمتی وبسای توشبید -    
 نیا.  بفرستنی مخصوصیامای واردش بشن و برات پتوننیساختن کھ طرفدارات م

 .ھیواقعا عال
 وتری بھ کامپارشی کھ دستیی نشست و بھ عکس خانھ ھازشیمارک پشت م    

 آمد چون ی کنار مشی خاطر با برنامھ ھانیفقط بھ ا.  فرستاده بود نگاه کرد شیشخص
 از تمام طول پنج سال شتری بری ماه اخکیاو در .  خانھ برودنی خواست از ایواقعا م

 نیا. دی رسی بھ نظر منطوری او ای براحداقل ای.  خانھ وقت گذرانده بودنیگذشتھ در ا
 کرد و کم کم احساس ی می تداعشیشتھ اش را برا تاک ساعت ھردم گذکیخانھ مثل ت

 .شوندی تر مکی بھ او نزدوارھای کرد دیم
 بھ توری مانی خانھ روگری داتیی تر مساحت و جزقی دقی بررسی کھ برایدرحال    

 قبل یکم. دی چانھ اش کششی تھ ری انگشت دست چپش را روشدیطرف جلو خم م
 ی بود اما برادهی ساده و شلوار دو اش را پوشدی شرت سفیدوش گرفتھ بود و ت

 قصد نداشت از خانھ خارج ز بھ خودش زحمت نداده بود چون امروششی تھ ردنیتراش
 .شود
 ؟ی دونستی صفحھ منیدر مورد ا -    
با .  سر تکان دادی بھ عالمت منفدادی صفحھ حرکت می موس را روکھیدرحال    

.  سخت شده بودشی کار ساده ھم برانی ای حت دستش بودی کھ رویوجود آتل گنده ا
. اوردی بادی بھ توانستی صفحھ بھ او گفتھ بود اما اصال نمنی درمورد ایکیانگار قبال 

 کھ در تصادف بھ سرش خورده ی ضربھ ار بھ خاطای بھ خاطر مصرف داروھا و ای
 . شش ماه گذشتھ در سرش ناقص و محو بودریبود، تصو

 ادبود؟ی ی صفحھ ھیمثل  -    
 از ھفت شتریب.  کننی سالمتی برات ارزوتوننی کھ اونا مھیی جاھی مثل شترینھ ب -    

 . فرستادنامی و پادداشتی برات یھزار طرفدار ھاک
از کنار شانھ اش .  گرفتوتری کامپتوریمارک نگاھش از از مان! فقط ھفت ھزارتا؟    

 رنگ و درخشان پوشانده یی طالی کھ با بلوزارشی بزرگ دستینگاھش را از باالتنھ 
 دامن کیامروز او .  نگاه کردشیشده بود بھ طرف گردنش باال برد و بھ چشمان آب

  بود، احتماال مارکش ھمدهی پوششدی منندهی شدن بانھوی کھ مطمئنا باعث دیکوتاه با رنگ
pucci  چھ . دیچی پی در اتاق مشی جفت صندل پاشنھ بلند کھ با ھرقدم صداکیبود و

 . شده بودی رنگیعجب امروز کمتر رنگ
 ؟ی بھشون جواب بدیقصد ندار -    
 کوتاه خوارو ستی لکی قدردان طرفدارانش نباشد، اما او حتس از نوشتم نکھینھ ا    

 .لیمیبار ھم متنفر بود چھ برسد بھ ھفت ھزار ا
 .نھ -    
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 .ھی کھ کار مردم پسندانھ اکنمیواقعا فکر م.  ممنونیسی کلمھ بنوکی فقط یتونیم -    
 .یکنی فکر می تو چدمی نمتیخدارو شکر کھ اھم -    
 . و چشمانم را در حدقھ چرخاندی کشی آھیچلس    
 ھیری تورنمنت گلف خی توی ازم خواستن کھ ازت بپرسم قصد دارنطورمیھم -    
  نھ؟ای ی شرکت کننوکیچ

 نذاشتھ شی برای اعصابچیھ مگس دور سرش وز وز و کی دختر داشت مثل نیا    
 ضربھ با مگس کی کرد یاگر فکر م.  را با مگس کش بزندتوانستاویبد شد کھ نم. بود

 انجام ی دھد، واقعا برای فرارنجای کند و از اری توانست او را تحقیکش بھ پشتش م
 گذشت و مارک ھم از ی مازدهی اعت از سقھیفقط چند دق.  شدیدادنش راغب م

 چند ساعت قبل بھ خانھ اش روس،ی ساش،ی تراپویزیدکتر ف.  مردی داشت میخستگ
 ساعت کامل را در ورزشگاھش طبقھ باال بھ ورزش کردن گذرانده کیآمده و آندو 

 نتوانستھ بود بخوابد چون چوجھیشب قبل بھ.  نبودشی خستگلی تنھا دلنیاما ا. بودند
 ھنور ھم بھ ندیاست بب خوی خاطر کھ منی بھ ایقسمت.  را نخورده بودبشقرص خوا

 ی ای لعنتیی خواست دوباره خواب ھای خاطر کھ نمنی بھ ای نھ و قسمتای دارد ازیآن ن
 .ندی شد را ببی در آن ھا ظاھر مارشیکھ دست

 بھ قرمزش لی مای صورتی موھای طرف کچ کرد و انتھاکی سرش را بھ یچلس    
 . شددهی کشفشی طرف گردن نرم و لطکیبھ 
  برسلر؟ی گفتم آقای چیدیشن -    
 .متاسفانھ آره -    
 کھ در محلھ ی برگرداند و بھ ملکتوری گرفت و بھ طرف مانارشینگاھش را از دست    
 و پر ی و آبسی خی ھانی گلف کنار زمیباز.  قرار داشت نگاه کردلزی ھوپورتی نی

کن و  شدن واقعا اعصاب خورد سی بودن بھ آب و خکی آب بود و نزدیاز گودال ھا
 .آزار دھنده بود

 . کنمیامسال شرکت نم -    
 ؟ی کردیچرا؟ ھرسال کھ شرکت م -    
 . کنمی بازی دستھی کھ تونمینم -    
 با گرفتن ی خواست شرکت کند حتیاگر واقعا دلش م.  نداشتقتیکھ لزوما حق    

 . کندی توانست بازی ھم مشیچوب گلف با دندان ھا
 . تونم کمک کنمیم -    
 فکر کرده بود ممکن است ارشی کھ دستی عکس ملکی و رودی خندبایمارک تقر    
 . کردکی جالب باشد کلشیبرا
 ؟یواقعا؟ چجور -    
 و مارک ھم پشت ردی چوب گلف را با دست راستش بگستادهی اشی جلوکھیدر حال    

 را  داده بودھی خودش تکنھیپشتش را کھ بھ س! رد؟یسر او با دست چپش آن را بگ
 کرد و ی مری سشی مارک در انبوه موھاینی صورت و بکھیتصور کرد، در حال
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...  معرکھ اش بودندیھن آھن سرد چوب گلف آی دست او روی روقایدستش کھ دق
 کھ در ی بودن اتفاقاتبی و غربیناگھان افکار و مغزش ترمز کنان بخ خاطر عج

 .عده اش حس کرد را در مبی عجی اینیو سنگ.  داد منفجر شدیسرش رخ م
 . مخصوص بگردمی تونم برات دنبال کلوبایم -    
 نیاحتماال بھ ا.  اش شدی منتظره بود کھ باعث حواسپرتری انقدر غینی سنگنیا    

 یلیمدت زمان خ.  بود کھ بھ وضوح متوجھ آن شده بودی حس قونیخاطر کھ انقدر ا
 حس کشش نی ادانستی مقایاما دق.  را تجربھ نکرده بودی حسنی بود کھ چنی ایطوالن
 . چھ بودینیو سنگ

 . کلوب واسھ افراد ناتوان؟ نھ ممنونھی -    
 نسبت بھ ی حسنی بود کھ ھرگونھ کوچک ترنی خواست ای کھ میزی چنیآخر    
 زن را کی حس خواستن شی نخواھد دوباره در زندگنکھینھ ا.  داشتھ باشدارشیدست

 . زن نھنیاشد، فقط اداشتھ ب
 بود توری مانی کھ روی بھ طرف جلو خم شد و بھ آپارتمانی از پشت صندلیچلس    

 انگشتان و کف فیاشاره کرد و مارک مجبور بود کھ بھ بھ دست کوچک و پوست لط
معموال مارک .  از الک ناخنی رنگچی کوتاه بودند بدون ھشیناخن ھا. دستش نگاه کند

.  مچ دستش باال آمدزی ھوس انگیبنگاھش بھ طرف رگ آ.  آمدیاز الک خوشش م
 پوست نرم ی توانست لبانش را روی خواست می بود کھ اگر مارک مکیانقدر نزد

 عطرش مارک را محاصره ی بود کھ با بوکیانقدر بھ مارک نزد.  آرنجش بگذاردنیب
 . مثل خودشقایدق.  دادی موهی گل و می عطرش بویبھ نوع. کرده بود

 : بھ جلو خم شد و گفتشتری کھ بیچلس    
 . کنھی از پنجره اونجا جادوت مرونی بیمنظره  -    
 دهی شد و باالتنھ اش نرم بھ کمر مارک کشزانی جلو آوی بشی از موھایآبشار    
 یو اگر مارک بھ خوب.  تر رفتنیی پای شد و کمشتری درون شکمش بینیسنگ.شد
 شیی زن ھوانی کرد کھ ایبخار شده مطمئنا فکر م ی کھ بعد از تصادف بدانستینم

 .کرده
 . شلوغھیلی باشم اونجا خنی نشانی شھر و تو قسمت اعنیی پاخوامینم    
 .ی شنوی شھرو نمی و مطمئنا شلوغییتو کال اون باال باالھا -    
 .شنومی پس مخورمی برد اون باال باال ھا رو نمی اون قرصا کھ منو مگھیمن د -    
 صفحھ ظاھر ی آنا رونی کوئی در محلھ یو عکس خانھ را عوض کرد و خانھ ا    
 . احساس ھم بھ خاطر آن قرص ھا باشدنی و اینی سنگنی ادیشا. شد
 کھ یفی کوتاه و ضعیصدا.  کردی کوچکی درست کنار گوش مارک خنده یچلس    

 . مارک را قلقلک دادی قھی نفس نفس زدن بود و شقھی شبشتریب
 .ی کنی کھ تو فکر میزیمنظورم از اون باال باال ھا ارتفاعھ نھ اون چ -    

 ! روزھا فکرش چطور منحرف شده بودنینگاه کن ا.  لبخند زدبایمارک تقر    
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 . بھ جلو خم شد و باالتنھ اش بھتر کمر مارک را لمس کردشتری بی کمیچلس    
 ی و ساختموناسای بھ کلی ای عالیمنظره .  متر مربعھ ٣٧٢ بای خونھ تقرنیا -    

 .فک کردم ممکنھ برات کامال مناسب باشھ.  طبقھ ستکیاطراف داره و کامال 
از دوران تازه .  نھای کرد ی کار را منیمارک در تعجب بود کھ او واقعا از عمد ا    
 کھ از او فھماندندی چسباندند و بھ او می تا بھ حال زنان خودشان را بھ او مشیکار
 خودش را بھ شی کوچولواری دستکردیاما فکر نم.  خواھندی مرسوم مری غیبطھ ارا
 زی ھمان می کھ ھمانجا روخواستی مارک مز چون ادی کشی خاطر بھ او منیا

 . در ذھنش حک کندیاتیاحساسات و تجرب
 

 !!! خواست؟ی مای    
 

 ؟ی کنی فکر میتو چ.  شدهزهی و مدرنیآشپز خونھ ش کامال نوساز ..... -    
 

 دامن ی نشستھ، و دستانش روشی جلوزی می کرد؟ بھ او کھ رویاو چھ فکر م    
 ی ھازیچون بھ ھمان اندازه کھ مارک چ.  کردی را لمس مشی پاھایکوتاھش بھ نرم

 . را دوست داست پاھا قسمت مورد عالقھ اش بودگرید
 

  برسلر؟ی آقای کنی فکر میتو چ -    
 

 . رفتنیی پاشتری بی درونش کمینیسنگ    
 

 . کنمی نمیمن آشپز -    
 

 توانست خودش را ی نمچوجھی مطمئنا بھی مشابھتی موقعنی در چنشیشش ماه پ    
 .کنترل کند

 : گفتیچلس    
 .ی کنی آشپزیستیمجبور ن -    

 
 نی کرد و آخری حس می مدت طوالننی بود کھ در ایزی پنیشتری بینی سنگنیا    
 . داشتھ باشددی کشی کھ خودش را بھ او می زننی خواست نسبت بھ ای بود کھ میحس

 
  کنم؟ی خونھ ھا نگاه منی چھ چرا دارم بھ ای دوباره برام روشن کنشھیم -    

 
 .ی برنجای از ای خواستیچون م -    
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 وزنش را بھ قسمت شتری و بستادی گذاشت و ازی میمارک دست چپش را رو    
 شی کند زندگی دخالت کند و سعشی نداشت او در کارھایازین. راستش متمرکز کرد

 .ندازدیرا راه ب
 

 منکھ ازت نخواستم؟ -    
 

 . قدم بھ عقب برداردکی مجبور بود کھ یچلس    
 

 .ی بھش اشاره کردیول -    
 

 . دادھی تکزی برگشت و پشتش را بھ میبھ طرف چلس    
 

 برام ی کردیکھ رابطھ نداشتم شروع م ماھھ شی کردم کھ االن شیاگھ اشاره م -    
 ؟یاری بریدختر گ

 
 . آوردنیی پاشی را تا مژگان چشمان آبی ابروان چلسیاخم    

 
 ...؟ی رابطھ نداشتروزیمگھ د -    

 
 زن کی بار ھم کھ شده مثل کی ی براشی در زندگخواستی زن نمنی اااا،یخدا    
  رفتار کند؟یعاد

 
 .ی زدی الس می با دندا خوب داشتروزیتو کھ د ...-    

 
  بود؟تدیلوستری اسپورت ایمنظورش خبرنگار مجلھ     

 
 !نھ -    

 
 ی شانسنی کرد، مطمئنا تحت کوچکتری خبرنگار رابطھ برقرار نمکیاو ھرگز با     

 در مورد خودش و دی آنروز بای کردند و فردای نوشتند و چاپ میدر موردش م
 . خواندیرابطھ اش در روزنامھ ھا م

 
  ؟گھی کس دای -    

 
 ! کرد؟ی فکر منطوری ادیچرا با    
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 . بھ تو ندارهی ربطچیھ -    

 
 : نگاھش را تنگ تر کرد و گفتیچلس    
 چقد ا،ی اون آت آشغاال رو برات بخرم؟ خدای مجبورم کردروزیپس چرا د -    

 !!یچیھمشم بھ خاطر ھ. خجالت زده شدم، و چقد حال بھم زن بود
 

 : شد و گفتنھیمارک دست بھ س    
 . کردمیخوب داشتم بھ داشتن رابطھ فکر م -    

 
دختره .  ساختی روزش را منیا. ھیعال. دی رسی بھ نظر میدخترک واقعا عصبان    
 خودش بھ مارک بردارد دنیت از کش دسدی شد و واقعا بای مالی خی بدیبا. ای حی بی

 متوجھ نکھیقبل از ا...  بدتریلیخ...  بدترای.  مارک کنترلش را از بدھدنکھیقبل از ا
 . رفتھنی از بشی حس و قدرت مردانگنکھیا.  داردیشود مارک مشکل ناتوان

 
 کھ ستی نی معننی و فکر کردن بھ داشتن رابطھ بھ ایری جلوگلی وسادنیاما خر -    

انقدام تو کفش . ی خودت بھ من دس برداردنی از کشی تونیپس م.  با تو باشمخوامیم
 .نموندم

 
 . گرد شدندشیچشمان درشت آب    

 
 !!!!!ییچ -    

 
 کھ باالتنھ بزرگ دوس ییمن از اون مردا. یستی پسندم نی کھ میی زناپیتو از ت -    

 . ا عقلمو از دست بدم مثل اونشھی خودت بھ من باعث نمدنی پس کشستمیدارن ن
 

 .دمیمن خودمو بھت نکش -    
 

 .یدیکش -    
 

 : لباسش اشاره کرد و ادامھ دادی جلو یبا انگشت سفت شده اش بھ گره ھا    
 . باھات رابطھ داشتھ باشمخوامی نمیبھت بر نخوره ول .... -    

 
 ی کردی می سعی داشتمیدی دگروی کھ ھمدی لحظھ انیتو از اول!! بھم برنخوره؟ -    

 .. تا بھم بربخورهی کننیبھم توھ
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 قتی حقنیخوب ا.  راستش گذاشتی کنار پازی می انداخت و رونییدستش را پا    

 .داشت
 

 .یختی ری و نقشھ می کردی روش کار میشب و روز داشت... -    
 

 نمک ختنی ری کرد مطمئنا برای فکر منیاگر شب و روز بھ ا.  نبودنطورینھ ا    
 : گفتی زخم می روشتریب

 ی بعضیمطمئنا برا. ی و گوشت تلخ بشی انقد ناراحت و عصبانخوادیحاال نم -    
 رک گو با باالتنھ ییصادقانھ بگم زنا. ستمی از اونا نیکی من نکھیفقط ا. یمردا جذاب

 . ندارهیفقط بگم کھ راھ. کننی نموونھی مسخره منو دی بزرگ و موھایھا
 

 . کندیو معلوم شد مکھ گفت     
 

 انتظار بایو تقر. مارک شوکھ اش کرده بود.  چشمانش را چند بار بھ ھم زدیچلس    
 ...اما.  لحظھ دوان دوان مثل گردباد از خانھ اش فرار کندنیداشت در ھم

 
 !... آرامشھی ھی مانیخوب ا -    

 
 . متناسبش را از ھم باز کردی لبان صورتیلب خند    

 
 رابطھ داشتھ باشم از کار سمیی قبول نکردم با رنکھی بار فقط بھ خاطر انیچند ... -    

 ...اخراج شدم
 

 . دادنی را چشینی و حالش بھم خورده بدهی شنی بدی کھ انگار بویطور    
 

 . براشون انجام بدمیی خواستن چھ کارای مردا می بعضیکنیباور نم... -    
 

 ینیشبی قابل پبایمردھا تقر. ییزھای توانست تصور کند چھ چیدر واقع احتماال م    
 .بودند

 
 براش خواسی کردم ازم می کھ براش کار می مردنیواقعا حال بھم زنھ آخر....-    

 . بدکاره رو بکنمیرقص دخترا
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او طبق .  نبودارشی بودند، دستینیشبی زنان قابل پی کھ مردان و بعضیو درحال    
.  نبودی و عادیعی زن طبکی کرد چون او ی کھ مارک انتظار داشت رفتار نمیزیچ

 عجق ی معنی بی تابلو نقاشکی بھ قرمز داشت و مثل لی مای زرد و صورتیاو موھا
 . بوددهی لباس پوشیوجق امروز

 
 : داد گفتی و سر تکان مدی خندی کھ می در حالیچلس    
 از طرف تو باشم چقد زای چنی نگران استی نیازی ننکھی دونستن ایدونینم -    

 !آرامش بخشھ
 

 ی زنان بھ اتاق خوابش حتدنی کشی نداشت برایازی کھ نیبھ عنوان مرد    
کھ .  کردتشی اذدی کھ بایزی از چشتری او بی بھ خرج دھد خنده ی زحمتنیکوچکتر

 . بودیادی زیزھای از چیحاک
 

 گفتم ی نگفتم وقتی در مورد رقص کلوپیچیمن ھ. یستیتو کھ زشت ن! صب کن -    
 . کھ جزوش نبودنی نداره ایراھ

 
 ی روی گره ھاری اش در ھم قفل کرد و بازوانش زنھی سری دستانش را زیچلس    

 .بلوزش گم شد
 

 ... ندارهی راھنمی بگم کھ ادیبا -    
 

ه اش  راحت شود کھ چھرنطوری ای زنالی بود خدهیدر واقع مارک ھرگز ھرگز ند    
 لبخندش را بزرگتر کرده بود و چشمانش را روشن تر الی خی راحتنیا. داد بزند

 . برنده شدهیی بخت آزمای در قرغھ کشنکھیدرست مثل ا
 

 ی برسلر کھ حتی بگم آقادی کھ بحث صادق بودن شد، بایی از اونجانطوریو ھم... -    
 .یستی ذره ھم برام جذاب نکی
 

 کرد ی را حس مشدی کھ از چشمانش شروع مدی شدی کھ مارک سردردیدرحال    
 : لب با اخم گفتریز

 ...خدا رحم کنھ -    
 

 ارشیقرار بود دست. دی و انتظار داشت نرسدهی کھ نقشھ کشیی بحث بھ جانیا    
 فرار او از اتاق ی بھ تماشای در حالدی خندی مدی خودش بود کھ بانی باشد و ایعصبان
 . نشستھشیو زندگ
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 .اما برعکس شد    
 

 فصل ھفت    
 

 یبھ بازوھا.  بود نگاه کردستادهی اشی کھ جلوی بھ مرد مغرور و قد بلندیچلس    
 ی از تلخی حتی عوضنیا.  پر از خشمشی رهیبھ نگاه خ.  پھنشی ھانھیقدرتمند و س

 . کرد ھم تلخ تر بودی کھ مصرف مییداروھا
 

 ھرگز باھات رابطھ داشتھ باشم ستمی مجبور ندونمی منکھی از ایدونیواقعا اصال نم -    
 . راحت شده و خوشحالمالمیچقدر خ

 
 .ی حرفو تکرار کردنی آخھ تا حاال سھ چھار بار ادونمی مییزای چھیآره، فکر کنم  -    

 
 ..... روشن شدنمونی مسئلھ بنی خوشحالم کھ ایلیخوب خ -    

 
 ذره ھم کی یاو حت. شدی میحرف مارک در ذھنش تداع» ...یستیتو کھ زشت ن    « 

 مرد کیو مارک فقط .  جذاب استیلی خیلی کھ خکردیدرواقع فکر م. زشت نبود
 دانست و انقدر خودش را دست ی بود کھ انقدر خودش را خاص می عوضیمسخره 

 . باشد و قرار بگذاردا با سوپر مدل ھدی کرد فقط بای گرفت کھ فکر میباال م
 

 نشونت بدم و تصادفا لمست یزی چھی وقت خم شدم تا ھی بھ بعد ، اگھ نیو از ا... -    
 ....کردم بدون کھ عمدا نبوده

 
 : کھ شغلش را حغظ کند اضافھ کردخواستیو چون واقعا دلش م    
 . ھستن کھ واسھ لمس کردن تو حاضرن آدم بکشنیادی زیگرچھ مطمئنم زنا ...-    

 
 ی ھی نگاھش با سایرگیت.  تر آوردنیی پااھشیانش را بر فرار چشمان س ابرویاخم    

 . ترسناک ترش کرده بودی و کمختی در ھم آمششی تھ ری رهیت
 

 .فقط نھ تو -    
 

 بداخالق ھم ی ھاککنی بازکی ترسناکتر از ییزھای با چشی در زندگیاما چلس    
 را یاو چلس.  بزرگ و خشم درون چشمانشیبا تمام وزن، جثھ .مواجھ شده بود

 .نترسانده بود
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 .نھ، من نھ -    
 

 ای.  شده و او را اخراج کندی عصباننکھیوقت عوض کردن موضوع و بود قبل از ا    
 کننده و شرم آور ری تحقز،ی آمنی توھی او را وادار بھ انجام کارھانکھیقبل از ا! بدتر

 .آت و آشغال ھا از داروخانھ آن دیکند مثل مجبور کردنش بھ خر
 

 نیاول بھ ا.  دارهتی اھمیلی گلف خی ھیریبھ نظر من حضورت تو تورنمت خ -    
 مطبوعات توجھ ی ست و اگھ اونجا باشھیری خی تورنمنت برانی انکھیخاطر کھ ا

 .ننتی ببخوانی طرفدارات منکھیو دوم ا.  دنی نشون میشتریب
 

 .. موضوع؟نی سر امیباز برگشت -    
 

 . جواب دادیلوک چشمانش را بست و با نالھ ا    
 

 ی بازتونمیگفتم کھ نم. یکنی سرمو سوراخ می کھ داری کنھ اھیتو مثل ..خدااا... -    
 .شمی می کھ بزنم مطمئنم مساوی ای لعنتیھر ضربھ . کنم

 
 در ی بازسیی بال رتی سگ پھیاول کھ بھم گفت مثل «: در دل با خود گفتیچلس    

 ».چقد بھم ارادت داره... کنھگھی االنم کھ بھم مارمیم
 

 .ستی گرفتن و گل زدن نازی کھ مالک امتنجایا -    
 

 ... مالکھشھی گرفتن ھمازیامت -    
 

 ستادوی دو پا تمام قد ای برداشت و روزی اش را از مھیتک.  را برداشتشیعصا    
 :ادامھ داد

 .کنمی نمی بشم بازروزی کھ نتونم توش پویچیمن ھ -    
 

 .یریگیتو واسھ دوم شدن جشن نم -    
 

 .درستھ -    
 

 کھ اول، ھیری کردن تو مسابقات خیھدف از باز.  ستھیری خی برنامھ برانیا -    
 ... ھدف شرکت کردنھستی سوم شدن نایدوم 
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دستش را باال گرفت و  کی یمارک دھانش را باز کرد تا جوابش را بدھد اما چلس    
 :ادامھ داد

 . ھفتھ تا جواب دادن بھشون وقت دارمھیدر ھرحال . فقط بھش فکر کن...-    
 

 :مارک از کنارش گذشت و گفت    
 . بردارمیدست از دخالت کردن تو زندگ -    

 
 ... دارم بھت کمک کنمیفقط سع -    

 
 : پشت سرش او را دنبال کرد و ادامھ دادیچلس    

 .ی دارازی نی چتونمیواقعا نم. واقعا سردرگم شدم...-    
 

 اهی سیلونی بود بھ کمر و شلوار دو ناکی نزدبای تقری و چلسستادیمارک ناگھان ا    
 .رنگش بخورد

 
 ممکن ری غیتای برنامھ از مأمورھی کھ باھاش کار کردم و کھ ی ھستیتو تنھا کس -    

  کنم؟کاری برات چیخوایبھم بگو م. یآخھ تو اصال برنامھ ندار. بھم نداده
 

 :کمر مارک راست شد و گفت    
 .ی برام انجام بدیچکاری ھخوامینم -    

 
 و سرش را باال گرفت و بھ چشمانش نگاه ستادی اشی او را دور زد، روبرویچلس    
 را شیلب ھا. اش افتاده بودنھی سی و باالینی بی خانھ روی جلویینور روشنا. کرد
 . بھم فشرده بودشھی محکم تر از ھمیحت
 

 . خوام از دستش بدمی نمدهی کار بھم منی واسھ ای پول خوبنوکیسازمان چ -    
 

 .ی تا استعفا بددمی من دوبرابرشو بھت مدنیھرچقد کھ بھت م -    
 

 .بھ او بدھد ھزار دالر ستی شک داشت کھ مارک بیی جوراھی    
 

 ...ستیموضوع فقط پول ن... -    
 

 . دروغ بودنیالبتھ ا    
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 ... وی دارازیو تو بھم ن. کنمی متیمن از کار احساس رضا...-    
 

 . ندارمازیمن بھت ن -    
 

 ..و..-    
 

 . بوددهی کھ انگار لوک اصال وسط حرفش نپری ادامھ داد طوریچلس    
 

 مجبورم مثل االن با ادی از دستم بر می کمک بھت چھ کاری برایاگھ نگ... -    
 . جلوامی خودم بی و نقشھ ھااتینظر

 
 ی نگرانشونیلی کھ خی اون ھفت ھزار طرفدارلیمی جواب ایتونیم. باشھ قبول -    

 .یرو بد
 

 . را نداده بودیگری طرفداران کس دلیمیتا بھ حال جواب ا    
 

 .ی بدی چجورلشونویمی جواب ایدوست دار -    
 

 ... فرستادنی متفاوتی آدمالویمیھر ا -    
 

 رفت نیی پاکی را کنار زد و بھ طرف پلھ ھا رفت و بھ طرف سالن تاریباز چلس    
 :و در ھمان حال ادامھ داد

 .ی جواب بدی ھرکدومو شخصدیپس با... -    
 

 : بلند گفتی شد و چلسدهی کشکیی موزای رونشینازن kate spade  کفشیپاشنھ     
 !؟یچ -    

 
 : تکرار کرددیرسی پلھ ھا بھ گوش می انھی از مشی کھ صدایمارک در حال    
 .ی بھ ھرکدوم شخصا جواب بددیبا -    

 
 . کرد و خودش را مجبور کرد او را دنبال کندنی را سنگشیترس پاھا    

 
 . باشھی و بھمان کاف ممنون از توجھتون و فالنھی کردم سر جمع یفکر م -    

 
 .ستی نیفالن و بھمان کھ شخص -    
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 دهی دی کھ چلسیی ھاونیزی تلونی از بزرگتریکی کھ در آن یمارک بھ طرف اتاق    

 در چھار یچلس. پوکر در آن بود رفتزی بزرگ و سھ ماهی سی چرمی کاناپھ کیبود، 
 .چوب در متوقف شد

 
 :مارک از کنار شانھ اش بھ او گفت    
 در مورد ییزای چھی دارن و تیاشاره کن کھ چقدر نوشتھ ھاشون برام اھم -    
 . خوندمالشونویمی نوشتن بگو تا فک کنن شخصا االشونیمی کھ تو اییزایچ
 

 : لب گفتری زیچلس    
 ..یعجب احمق -    

 
 : بھ او نگاه کرد و گفتستادیمارک برگشت و وسط اتاق ا    
  احمق؟یتو االن بھم گفت -    

 
 کرده بود اما ری بدنش را خورد و خاکشی مرد زده بود و تمام استخوان ھانی ادیشا    

 پوکر اشاره کرد و یزھایبھ طرف م.  نداشتی مشکلچی ھشیی شنواستمیبدون شک س
 . شاخ و دم سر ھم کردی بیدروغ

 
 ؟ی کنی می پوکر بازادیز! ینھ گفتم عجب دم و دستگاھ -    

 
 ..هقبال آر -    

 
 را بھ طرف شی برداشت و روزی می گوشھ ی را از انتھاونیزیمارک کنترل تلو    
 . برگرداندونیزیتلو
 

 .ی برسالیمی بھ ایبھتره بر -    
 

 .»!احــمـق« : با شکلک و حرکات لب بدون صدا پشت سر مارک گفتیچلس    
.  ساختمان بھ راه افتادیو سپس برگشت و راھش را بھ طرف دفتر کار در جلو    

نالھ کنان .  مثل ناقوس مرگ بودکیی موزای روشی کفش ھای چوبی پاشنھ یصدا
 : لب گفتریز

 ..لیمیھفت ھزار ا -    
 

 »..ده ھزار دالر« و در سرش تکرار کرد    
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 آن ی رود،ی کشرونی آن نشستھ بود را بی کھ مارک چند لحظھ قبل رویصندل    
 :زنگ زدنشست و بھ خواھرش 

.  کنمدای دست پنوکی چی رسمتی مارک تو وب سای بھ اطالعات صفحھ دیبا -    
 ...دهی افراد رو برام نشون نملیمیآدرس ا

 
 خودکار از کی چسب دار و ادداشتی برگ کی شتری بحاتی توضقھیبعد از چند دق    

 ری کرد و بھ معاون مدادداشتی آن ی روینام و شماره تلفن.  آوردرونی بزی میکشو
 در کف ی وانھی دکی او را متقاعد کرد کھ یبعد از جان کندن.  زنگ زدتیوب سا

 ست،وی است ، نتی اطالعات وب ساھ بی تجاوز و دسترسیمانده کھ در تالش برا
 وارد قھیدر عرض چند دق.  گذاشتارشی و پسوورد را در اختمیوزرنی ،ی کاربرنکیل

جواب . حاال نوبت قسمت سختش بود. ی آب خوردننی بھ ھمی راحتنیبھ ھم. شده بود
 . ھالیمی آن ایدادن بھ ھمھ 

 
 آن ھا پر بودند از احساس ی مارک بود ھمھ ی برای سالمتی اول آرزولیمیچند ا    

 آن ھا ی ھمھ ی جواب را زد و برای دکمھ یچلس.  قھرمانانھدگاهی و دشی ستا،ینگران
 : مشترک فرستادلیمی اکی
 

 من خودتو بھ ی برالیمی فرستادن ای برانکھی و اتونیممنونم از توجھ و نگران    « 
و روز بھ روز بھتر .  دارندیادی زتی من اھمی شما برای ھاتیحما. نیزحمت انداخت

 . دارمی و احساس بھترشمیم
 »مارک برسلر    

 
 لیمی انی ھا بھ الیمی طاقت فرسا سر و کلھ زدن با ای قھیبعد از چھل و پنج دق    
 :دیرس

 
 سالم مارک    « 

 »...ی فرارایدیمنم ل    
 

 .جون خودت! یفرار.  لبخن زدیچلس    
 

 شرت ی تھیمن . می بار الوا چند ماه قبل از تصادفت با ھم آشنا شدیما تو...     «
 »... کالم ھستمیدی ھھی کھ من شبی بودم و تو گفتدهیکوتاه و تنگ سبز پوش
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 . نامھ را بخواند چشمانش را در حدقھ چرخاندی ادامھ نکھی قبل از ایچلس    
 

 ی شب ھانی از بھتریکیاون شب .  میبعدش تو آپارتمانم تو ادموند با ھم بود...    «
اولش احساساتم . ی زنگ نزدچوقتی تو ھیمن شمارمو بھت دادم ول. عمرم بود

 ی بھ زوددوارمیام. واقعا ناراحتم خبر تصادفت دنی دار شده بود اما االن از شنحھیجر
 .یخوب ش

 ».ایدیل    
 
 

 کھ در بار با او آشنا شده بود رابطھ ی با مردنکھیا.  کدام بدتر بوددانستی نمیچلس    
با در نظر گرفتن رفتار و .  نوشتھی اجتماعی در مورد آن در شبکھ ھانکھی اایداشتھ 
.  تعجب آور نھی زن بود ولحال بھم.  اصال باعث تعجب نبودنی مارک اتیشخص

 .د ورزشکار مشھور بوکیبالخره او 
 

 :شروع بھ نوشتن کرد    
 

 زی عزیایدیل    « 
 ھی یی جوراھی من نکارمیبھ خاطر ا.  باھات بودمو بعدش زنگ نزدم متاسفمنکھیاز ا    

 چوقتی زنگ بزنن و ھدنی کھ قول مای دنی تمام مردایدوس دارم بھ جا.  امیعوض
 ذره عزت ھی ؟ی داری واقعا چھ انتظارا،یدیگرچھ ل.  کنمی ازت معذرت خواھزننینم

 ». رابطھ نداشتھ باشیشی آشنا مبار  کھ تویینفس داشتھ باش و با مردا
 

 ی زدن دکمھ یبھ جا.  کھ نوشتھ بود نگاه کردی داد و بھ متنھی بھ عقب تکیچلس    
 زی را نایدیاسب و دور از ادب ل نامنلیمی پاک کردن را فشار داد و ایارسال دکمھ 

 .حذف کرد
 

 : مضمون بودنی بھ ای بعدلیمیا    
 

 ، صفتطانیمارک ش    « 
 ی زدوی کھ بھ مارلیاون مشت.  دار مکافاتھایدن.  واقعا رذل و پستھ مگھ نھریتقد    

 . تو کما تو دلم جشن گرفتمی رفتنکھیاز ا.  محض بودیخطا
 »اگویدن از سانت    
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 نی چنی وجود نداشت کھ باعث شود کسی بھانھ اچیھ.  را ھم حذف کردیکی نیا    
 با جواب دادن دن را دی کھ باکردی و فکر ھم نمسد،ی بنوی نسبت بھ فردی وحشتناکزیچ

 .مفتخر کند
 

 :دی رسلیمی انی جواب داد و بعد بھ ازی نگری دلیمیبھ چند ا    
 مارک    « 

 تو رو از ی بازدنی و شانس دنوکی چی خانگیھا ی از بازچکدومیمن و پسرم ھ    
 کھ تابستان گذشتھ تو ی پسر ھشت سالم درک ھستی الھام زنده براکیتو . میدیدست نم

 کھ ھرگز ی دادادی و بھش ی بودشیتو اونجا مرب.  جوانان باھات آشنا شدیکمپ ھاک
 و بھ خاطر حس شجاعت و زنھی محرف اون شب و روز درمورد تو.  نشھمیتسل

 . بشھی ھاکی حرفھ اکنی بازکی ندهی در آخوادی می کھ بھش دادیجرات
 »تی وایمر    

 
 گری بلند کرد و بھ پوستر ھا جام ھا و دوتری کامپی صفحھ ی سرش را از رویچلس    

 با شماره نوکی چمی لباس تکی.  اتاق نگاه کردی موجود در گوشھ گوشھ ی ھاادبودی
 ی شکستھ روی چوب ھاککی ریکھ پشت آن چاپ شده بود و ز» برسلر«  و نام ١٢ ی
 بھ رنگ می از او کھ لباس تی اتاق عکسگری دیگوشھ .  زده شده بود نگاه کردوارید
 سی و خخنھی بھ ھم رییموھا.  کردی میی خودنماواری دی بودرودهی پوشری سیآب

 انی را نمادشی و سففی ردین ھا جاخوش کرده و دنداشی لب ھای رویخنده ا. عرق
 وجود ی محوی آن نوشتھ ی بود کھ روشی از دست ھایکی پاک در کی. کرده بود

 .٥٠٠ دعد. داشت
 

 یزندگ.  بودندای را گوشی او با ارزش بودند و داستان زندگی برازھای چنی ایھمھ     
 ی کھ اتفاقا با او برخورد می رابطھ داشتن با ھر زن،ی ھاک،یی پر از قھرمان ستایا

 . پسران جوان بودنیکرد و الھام ھمھ 
 

 درک توانستی بود کھ ھرگز نخوانده و واقعا نمی ادهیچیمارک مثل کتاب قطور و پ    
 در خود دارد و واقعا خوش شانس است اما یادی زی بود داستان ھادهیچیاو واقعا پ. کند

 را فشار داده و ی بود کھ دکمھ انی امثل.  بودتیھنوز خروشان از خشم و عصبان
 بود را خاموش کرده دهی دشی ھاویدی کھ در ویزیم سحر آیسنسور خنده و لبخند ھا

 شیھای بازی ھاویدی بود کھ در وی مارکھی شبشتری بشناختی کھ میمارک برسلر. بود
 کارزار خی نی زمی کھ با جنگ و مشت و خون روی خشنی ھاککنی بود، بازدهید
 .کردیم
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.  کردی موردش را درک نمی بی ھای خشم و بدخلقنی الی دلچوجھی بھینھ، چلس    
پس نگاھش را .  دادندی بھ او نمی او دستمزددنی درک کردن و فھمی کھ برادیاما فھم

 . برگرداند و سرکارش برگشتوتری کامپیبھ صفحھ 
 

 :شروع بھ نوشتن کرد    
 

 ،زی عزیمر    « 
 میو خوشحالم کھ تسل.  شدبمی درک نصیگریان گذشتھ شانس مربخوشحالم کھ تابست    

بھ  NHL  ھاش دری بازدنی دی روز براھیمطمئنا . نشدن رو تو دھنش حک کرده
 .رمیورزشگاه ھا م

 با تشکر    
 »مارک برسلر    

 
 ی کرد تا در مورد کمپ ھاکادداشتی کرد و در دھنش کی کلی بعدلیمی ایرو    

 در ی بازسیاحتماال او را بھ رئ.  آمدیمطمئنا خوشش نم. جوانان از مارک بپرسد
مارک بھ او گفتھ بود کنھ، خوب اما واقعا . کردی متھم مشیآوردن و دخالت در زندگ

 . را روبھ راه کندشی زندگی داشت کسازین
 
 

تان شانھ و  بھ دسی بلند شد و کش و قوسی چلسگری دلیمی و ده اقھیبعد از چھل دق    
 ھا تا ابد ادامھ داشت و حدس زد لیمی وضع حتما تمام کردن انیبا ا. کمر خستھ اش داد

تا از دستش خالص .  را انجام دھدنکاری ھم مارک از او خواستھ بود انی ھمیکھ برا
 شھی شیپنجره ھا.  و بھ طرف اتاق استراحت رفتنداختدستش را کنار بدنش ا. شود

 حس را بھ نی مرمر کف سالن انداختھ بود و ایاب را رو آفتیی بزرگ روشنایا
 نی بداند اخواستیدلش م.  ستی در ساحل توسکانییالی کھ انگار در ودادی میچلس

 یم  کھ او مارک رایین تا آنجا. نھ؟ چای ھمسر سابق مارک است ی قھیخانھ سل
مارک .  کردی آمد و انتظاراتش را ارضا نمی خانھ با ذائقھ اش جور در نمنیشناخت ا

 .دی پسندی مشتری مدرن را بی بود کھ معماریمرد
 

 پاشنھ ی کفش ھای صدامی فرش بزرگ آن اتاق عظشدی کھ وارد اتاق میدر حال    
 ھفتھ ی و گزارش ھواشناسمروزی در حال پخش اخبار نونیزیتلو. بلندش را خفھ کرد

پرده ھا باز بودند . شنود بتوانستی اصال نمیصدا انقدر کم بود کھ چلس.  رو بودشی پی
 رنگ فرش بژ د،ی تابی بھ درون می اشھیش ی فرانسوی از درھایو آفتاب صبحگاھ

 و بھ دهی کھ مارک دراز کشیی مبل ادامھ داشت جای تا انتھاقایرا روشن تر کرده و دق
 ی تیدی آتل دستش با سفیرنگ آب.  شکمش بودیدست راستش رو. خواب رفتھ بود
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 کھ کف دستش ی بود درحالی مبل چرمیدست چپش کنارش رو. شرتش در تضاد بود
 محو شده بود و شیشگیاخم ھم.  بود و انگشتانش دور کنترل بستھ شده بودباال رو بھ

 کھ با دی رسی جوانتر و آرام تر بھ نظر میچھره ا.  صاف و بدون تنش بودشیشانیپ
 در تضاد یبی صورتش بھ طرز عجی و زبر رورهی تشی و تھ ری پھن و قویچانھ 

 .بود
 

 ماھھ کھ رابطھ نداشتم شی کردم کھ االن شیاگھ اشاره م« :  بوددهیمارک پرس    
 لبش را گاز یو ناگھان مجبور شد گوشھ  »؟یاری بری برام دختر گی کردیشروع م

 نی کمدکی ی بار براکی.  نکندداری و مارک را بردی خنده اش را بگی تا جلوردیبگ
 نیاو چند.  دست و پا کندشی برایابانی خر دختکی کرد کھ از او خواستھ بود یکار م

 کرد و از ی منظور از آن استفاده منی داشت کھ بدی اسکورت و ھمراھی لھیوس
 خواستھ بود کھ با اسکورتش ھمراه شده و دخترک را بھ خانھ اش ببرند و یچلس

 ی بھ جانی قبول نکرده بود و کمدیچلس. دوساعت بعد برگشتھ و دخترک را برگردانند
 . خرج کردی تاکسی را براپولش آن
 

 بود انی بدست آوردن زنان در می پای واضح بود کھ وقتیلی خن،یبرخالف آن کمد    
 از یاو واقعا جذاب بود و ھالھ ا.  مورد نداشتنی در ای مشکلچیلر ھمارک برس

 کیمارک مانند .  اطرافش را مسحور کرده بودنی زھرآگی شوم بھ مثال ابریتیجذاب
درحال قرار گذاشتن با بدکاره ھا تصور   او راتوانستی نمچوجھی بھیبت بود و چلس

 .کند
 

 نیخوب ا. دیفت و پرده ھا را کش و بزرگ رنی سنگی بھ طرف پارچھ ھایچلس    
اگر مارک چند سال .  شدی آزرده خاطر نمی مثل قبل بھ راحتگری کھ دبودی مثبتینکتھ 

 و از خانھ اش ھی گرری زد زی می کرد مطمئنا چلسی بزرگش اشاره میقبل بھ باالتنھ 
 . کردنی ھدف بھ او توھنی بھ ھمقایدق  مارکزدی حدس می کرد کھ چلسیفرار م

 
 !دوباره    

 
 اش کھ دهی دبی را بھ طرف مارک برگرداند کھ در خواب دست آسشی رویچلس    
 ی شد کمی مدهی چسب آتلش کھ بھ لباسش کشیصدا. دی ملی اش بود را منھی سیرو

 ی با خود میاما مارک چشمانش را باز نکرد و چلس.  بودونیزی تلوی از صداشتریب
 از نی پاورچنی آن پاورچیاما بھ جا  نھ؟ای کند رشدای ناھار بی برادی باایگفت کھ آ

 . نکندی بازوی دنیبھتر بود کھ با دم ا. اتاق خارج شد
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 ندهی دوروز آبایتقر.  طرفداران شدلیمیسرکارش برگشت و مشغول جواب دادن بھ ا    
.  نامناسبی ھالیمی ھا و پاک کردن الیمی بھ ای کلیتمام کارش شده بود جواب ھا

 وقت دکتر در آن کی گرفت تا مارک را بھ ی مرخصینی نشوتری از کامپ،یچھارشنبھ 
  محصوالتی ھایندگی از نمایکی بھ ا پنجشنبھ او رنطوری برساند ھمیکینزد

VERISON او را ی بود کھ چلسیھردوبار مارک انقدر مسافر وحشتناک. برده بود 
 ی داشتھ باشد و ساکت نشود او را با ھوندا روال ادامھنی کرده بود کھ اگر ادیتھد

 . گرداندیخودش وسط شھر م
 

 . چند لحظھیخوب مارک ھم ساکت شده بود اما فقط برا    
 

 !!!...یلعنتــــ -    
 

 .دیچی پی منی در ماششی مارک بود کھ بعداز ظھر ھمان روز پنجشنبھ صدایصدا    
 

 ! از بغل بھمون زده بودبای تقرنھیاون ماش... -    
 

 : مادرش را نقل قول کردیشگی باز ھم حرف ضرب المثل ھمیچلس    
 .حاال کھ آب از سرمون گذشت -    

 
 ھا و خراشاش ی خودت انقدر بھ خاطر تو رفتگنیالبتھ کھ نگذشتھ وگرنھ ماش -    
 . شدی نمخورهی ھا ھم نمی بھ آھن قراضھ کھ بھ درد آشغال دونلیتبد
 

 روش نگی بھ خاطر پارککیفقط چندتا خراش کوچ!  او آھن قراضھ نبودیھوندا    
 .بود

 
 بدکاره، ی گفتنی کنھ و ھمچنیتو بھم گفت. نمی سراغ ماشمی پس االن رفتنطوریکھ ا -    

 .ی اورگان ھستالتی واشنگتون و نصف االتی تمام ای ھمراه رانندگنیاما خودت، بدتر
 

 .یشناسی تمام واشنگتون و نصف اورگان رو نمی ھمراه راننده ھایتو کھ ھمھ  -    
 

 : گرفت و ادامھ داددهی حرفش را نادیچلس    
چراغ زردو کھ رد . یزنی باز غر مرمی آروم می وقت،یزنی غر مرمیھروقت تند م -    

 داره ی ھمھ چشی کھ تو زندگیبھ عنوان کس. یزنی رد ھم نکنم غر میزنی غر مکنمیم
 .ی کنی متی شکایادیز
 



 91 

 .یدونی نممی پشھ ھم درمورد زندگھی یتو اندازه  -    
 

خالصھ . ی کندای خودت پی برای سرگرمھی دی کھ حوصلت سر رفتھ بادونمی میول -    
 . انجام دادنی برای کارھی
 

 . ندارمیازی نیمن بھ سرگرم -    
 

 طرفدارات یالیمیاز خوندن ا. ی جوانان بشی کمپ ھاکنی اری درگدی باکنمیفکر م -    
 .ی اون بچھ ھا بودی مثبت تو زندگیلی خری تاثھی کھ دمیفھم

 
 جواب دھد چند لحظھ سکوت نکھی شد و قبل از ارهی از پنجره خرونیمارک بھ ب    
 .کرد

 
 ھی چن وقتھی بھت خبر بدم کھ دی بافتادهی نتی اگھ ھنوز دوھزاراطیمحض احت -    
 . کنمتی اسکتونمینم
 

 کاپ رفتممتوجھ شدم ی استنلنالی فی بازی تماشای با خواھرم و جولز برایوقت -    
 و ارهی درمی و قلدر بازکنھی می و بداخالقستھیمی وامکتی فقط پشت ننوکی چیکھ مرب

 .ی و دادزدنیتو کھ استاد بداخالق. یتونیخوب تو ھم م. زنھی داد میلیخ
 

 . سرت داد نزدمچوقتیمن ھ -    
 

 .ی لعنتـــی گفتی سرم داد زدشی پھی چند ثاننیتو ھم -    
 

 بود بھ کشتنم بده فقط صدامو باال کیمن نسبت بھ عکس العمل بھ کارت کھ نزد -    
 کھ زهی خالھ رھی بھ خاطر خوامی نمگھی تصادف جون سالم بھ در بردم دھیاز . بردم

 . چشام جلوادی باز عجلم برسھی فرمون میقدش بھ زور تا باال
 

 شدی راننده اش بود وحشتناک می چلسی انقدر وقتنکھی ای برایحی توضنی ادیشا    
 ی بازی عوضلی دلنیاما البتھ کھ ا.  وحشت داشتگری تصادف دکیاو از . باشد

 .شدی در خانھ نمشیھا
 

 می متر و پنجاه وشش و نکی و قدم ھم نمیبی مابونویمن کامال خوب و واضح خ -    
 .ھستش
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 نگاھش را بھ مارک دوخت و نیپشت چراغ قرمز توقف کرد و از آنطرف ماش    
 :ادامھ داد

 ی موسسھ ی کوتولھ کھ ساالنھ خوندن عھدنامھ ای آدم قدکوتاه ھی نکھیواسھ ا -    
 و پنج ستی مترو بکی از کتری قدت کوچدی براش واجب باشھ باکای آمریکوتولھ ھا

 .باشھ
 

 باال تر شی آفتابنکی از قاب عشی نگاه کرد ھردو ابروھایسمارک برگشت و بھ چل    
 .رفتھ بودند

 
 !!؟یچ -    

 
 ؟یدونی کوتولھ ھا می درمورد قد قراردادیزیچ -    

 
 .مارک سر تکان داد    

 
 . شانھ باال انداخت و بھ چراغ قرمز نگاه کردیچلس    

 
 نیوتولھ خانوم دنبال چن کزننی کھ ھمش صدات میشدی بزرگ مییاگھ با بچھ ھا -    

 .یگشتی میاطالعات
 

 می تصمشی کھ در زندگیتنھا زمان.  خنده اش نگرفتی اما چلسدی خندرلبیمارک ز    
 پدال ی را روشی پایچراغ سبز شد و چلس.  بودی بھ چلسدی خندیگرفتھ بود بخندد برا

 . کرد موضوع را عوض کندی سعگری بار دکی. گاز گذاشت
 

تو .  بودتی وای بھ اسم مری خانومھی جواب دادم از روزی کھ دییالیمی از ایکی -    
 .ی پسرش درک بودیقبال مرب

 
 چند یبرا.  نگاه کردرونی از پنجره بھ بگریمارک صورتش را برگرداند و بار د    

 :لحظھ ساکت بود و سپس گفت
 .ادی نمادمی بھ اسم درک ی پسرچیھ -    

 
 . داشت ساکتش کندی فقط سعای گفتی را مقتی حقدانستی نمیچلس    

 
 ی مربھی بود کھ تو نی مادرش خوندم الیمی کھ از ایزیچ.  شرم آوره نیخوب ا -    
 .ی بودیعال
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 :ناگھان مارک گفت    
 از اسما رو یستی لھیبھت .. ی کنیزی برنامھ رموی گوشدی روزا بانی از ایکی -    

 .ی دنبال شمارھاشون بگرددی و بادمیم
 

 .و بھ موضوع خاتمھ داد    
 

 .فقط فعال.  موضوع شدالیخی ھم بیچلس    
 

 ... ساده ستیلی کھ خلی موبایزیبرنامھ ر -    
 

 لیفا verison تی گم شده بود و قبالاز اطالعات دفتر تلفنش در ساشیچون گوش    
 یزیدرستھ برنامھ ر.  نکرده بود تمام اطالعاتش را از دست داده بودرهی ذخیبانیپشت

 ی آن ھا در گوشی رهی و ذخشی شماره ھای کردن ھمھ دای راحت بود اما پیگوش
 ی ھالیمیرا صرف کندوکاو در ا  آندادی محی کھ ترجیزمان.  بردیزمان م

 .طرفدارانش کند
 

 .ی بکننکاروی ایتونیخودتم م....-    
 

 : مارک جواب دادشدی وارد گاراژ خانھ منی کھ ماشیدر حال -    
 .دنیبھ تو م.... دنی کارا دستمزد نمنیبھ من کھ بابت ا -    

 
 

 در حال ی خدمات نظافتسی قدم بھ درون خانھ گذاشتند چند خدمتکار سرویوقت    
  ازیستی لیسرسر.  بزرگ بودندی و پاک کردن تمام آن پنجره ھادنی کشیجارو برق
 . دادی بھ دست چلسشی کرد و با گوشادداشتینام ھا را 

 .ندازهی شروع کارتو را می برانیا -    
 . شددی را گفت و درون آسانسور ناپدنیا    
 را بھ ی مارک را روشن کند و سر کارش برگردد گوشوتری کامپنکھیقبل از ا    

 جواب تی طفداران در سالیمی کھ بھ ایدر حال. شارژر متصل کرد تا کامال شارژ شود
 از طرف لیمی انکھیبا فرض ا.  مارک ارسال شدی شخصلیمی بھ ایلیمی ادادیم

 یی پاسخگولیمیآدرس ا.  کردباز  مارک رالیمی ایمعامالت امالک باشد برنامھ 
 : را باز کرد و خواندلیمی ایتوجھش را جلب کرد و چلس

  مارکیمرب    « 
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 تا بھ حال داشتم دی بھتر شوی بھ زوددوارمی را بخوانم اممادرم اجازه داد نوشتھ تان    
 کارم داره دی کھ شما بھ من آموزش دادی کردم درس طوری منی تمرمی استاپ ھایرو
 .دینی ببدی باشھی میعال
 ».تیدرک وا    
 ھی کنھ؟ مگھ اون دای آدرس مارک رو پلیمی بچھ چطور تونستھ انی ات؟یدرک وا    

اما درحال .  شدی وحشت زده می ھشت سالھ نبود؟ اگر بزرگتر بود مطمئنا چلسیبچھ 
 . نگران شده بودیحاضر کم

 :شروع کرد بھ نوشتن    
 زیدرک عز    « 

اگھ .  نھای باشم ی امسال تو کمپ ھاکستمیمطمئن ن.  گرفتمیخوشحالم کھ ازت خبر    
 و یکنی منی تمری دارشنومی مخوشحالم کھ. شھینتونستم بدون کھ دل منم برات تنگ م

 .نمی ھاتو ببشرفتیواقعا دوس دارم پ
 . مارکیمرب    
 »؟ی کرددای پلمویمی ایچجور! یراست    

 
 فصل ھشتم    

 
 ی برنامھ ھای نداشت جز لم دادنو تماشای برنامھ اچیعصر روز جمعھ مارک ھ    

 دیرسی شده بود بھ نظر می عادشی براگری دشیھمانطور کھ در زندگ. ونیزی تلوخودیب
 و شی خواستند زندگی با آن مانشی بود کھ اطرافیی ھاسھیپشت سر ھم توطئھ و دس

 . دھندریی را تغشیبرنامھ ھا
 

 از یکی.  با کلرادو واقعا جونمونو باال آوردی تو بازیاون دوتا وقت اضافھ ھا -    
 . کردمی بود کھ تا بھ حال توش بازیی ھای بازنیسخت تر

 
 را نی برد ای باال مشی را بھ طرف لب ھایدنی نوشی کھ بطریسم لکلر در حال    

 ی و بنفشش را برجستھ تر نشان ماهی سینور درون اتاق چشم راست کبود شده . گفت
 .داد
 

 اتاق ی ھا و مبل ھای صندلی کھ روی ای ھاککنی کھ بھ چھار بازیمارک در حال    
 : کرد با اطھار موافقت گفتیاستراحتش جا خوش کرده بودند نگاه م

 مکتی رو ندی و بای کھ کارت قرمز خوردی نبود خصوصا وقتی خوبیاصال باز -    
 .ینشستیم
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 از دوستانش گری دوتن دشدی می باز منتھی کھ بھ فضای اشھی باز شیپشت درھا    
 کوچک آن بودند پشت ی بھ طرف چالھ بودند کھ در حال ضربھ زدن بھ توپ گلف

 بود و مارک نای مدی مسابقات گلف منطقھ ی انحصاری محوطھ شی خصوصنیزم
 آنجا سی رئتی وگرنھ با شکاند دور نگھ دارنی بود پسرھا توپشان را از آن زمدواریام

 بود کھ مارک بھ یلی از دالگری دیکیکنث . ی آلمانیآکا کنث آن ناز.  شدیمواجھ م
 . گم کندنای گورش را از مدخواستیخاطرش م

 
 ی لوس مثل دخترا داشتیبچھ ننھ .  رفت تو شکمترجھی شنکی ھلسیتو اون باز -    

 .ی خودتو بردیجدا آبرو. یزدی غلط منیرو زم
 

 او پرت ی کرد کھ سم ھم خودش رو روتوانی داشت اما انکار ھم نمقتیکھ البتھ حق    
 از او در اورد و با گرفتن کارت قرمز قدرت ی پدری مشت اساسنیا چندکرد و ب

 . را بھ کلرادو واگذار کردیباز
 

. کامال سرزده.  شده بوددای سرو کلھ شان در خانھ مارک پشی ساعت پمیدوستانش ن    
 کھ دانستندی بھ مالقاتش آمدند چون می بدون زنگ قبللی دلنیمارک مطمئن بود بھ ا

مارک متنفر بود کھ اعتراف کند اما واقعا خوشحال . ندیای گفت کھ نی ھا ممارک بھ آن
.  شناختی مشی وقت پیلیاو آن ھا را از خ. دنش آمدندیبود کھ دوستانش سرزده بھ د

. آن ھا دوستانش بودند.  بودندشی برایمی از ھم تشتریاو کاپتان آن ھا بود اما آن ھا ب
.  کردنشان تنگ شده بودتی سرو کلھ زدن و اذیو مارک دلش برا.  مثل برادرکینزد
 . چقدردانستی لحظھ نمنیتا ا
 

 کھ تازه از جنگ جان سالم یانیمثل جنگجو. امروز ھمھ شان درب و داغون بودند    
 گلف بودند از ھمھ بدتر بھ ی در حال بازرونی کھ بی دفاعکنیبا باز. بھ در برده بودند

 ی شده بود در حالبشی نصشی در ابروھایدگیر چند بستوفیوالد ف. دندی رسینظر م
 چانھ اش داشت کھ بھ مثال ی روی ای ضربدری ھاھیکھ مھاجم اندره کورتور بخ

 تان،ی کاپنیدرون خانھ جانش.  نگھ داشتھ بودندشی شکاف آنجا را سرجاییپروانھ ھا
  چشم سم ھمیالبتھ کھ کبود.  چپش داشتی زانوی رویکاپتان دوم والکر بروکس آتل

 و ی در حال شوخشھیھم.  بودیمرد خوب.  خدا چشمش کبود بودی شھیبود اما سم ھم
 نی کھ دوست داشت وسط زمی ایانرژ.  درونش بودیکی تاری انرژیخنده، اما گاھ

 ی ھاککنی ھر بازی متعھد بھ خوبکنی بازکیکھ از سم .  بگذاردشی آن را بھ نماخی
 . ساختی می ایعال
 

 : گفتیونانی مبل ی ھولستروم از گوشھ لیمھاجم وسط دن    
 .رهی داره می ادگھی ھست کھ میی ھاعھی شاھی -    
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 بود و تھ دهی بود را نتراشنالی فی ھای بازی جھی کھ نتیشی ھنوز رلیبدبختانھ دن    

 . گونھ و چانھ اش را گنجشک نوک زدهی روشیر
 

 : در دستانش بود گفتی کھ بطری در حالینسکی کازیفرانک    
 کنھ؟ی نمی بازی سوئدمی تھیمگھ اون االن تو  -    

 
 .ھی مرباری دستی منظورم ادستی ننھی شاھیمنظورم اد -    

 
 : گفتتیوالکر از آنطرف اتاق با جد    
 ! تورنتون؟ی اد؟یچ -    

 
 ھ؟یمنطورت تورن -    

 
 . داالس قرارداد ببندهمی تی مربیاری دستی براخوادیم. دمی کھ شنھیزی چنیا -    

 
 :دیمارک پرس    
 .یدیاز کجا شن -    

 
 .ومدی کنار نمی وقت با لرچی ھیتورن.  راستھبندمیشرط م. از دور و بر -    

 
 . بودنوکی چی سر مربسترومی نیمنطورش لر    

 
 : گفتیفرانک    
 .رهی و سخت گدهی مری گیادی وقتا زی بعضسترومین -    

 
 جوان گنده اھل کی.  نشستی صندلکی ی را گفت و سمت چپ مارک رونیا    

.  بودفی حرکنانی بازشتری بی برای وحشتناکدیشتھدی کھ قد و جثھ غول آسانیسکانسیو
 سرعت ضربات ی ترو فرز و چاالک بود و از طرفنی بالرکی مثل ی از طرفیفرانک

 کمتر از رکورددار لیسھ ما فقط. دی رسی در ساعت ملی بھ صدو پنجاه مانشیآتش
 درحال ی دافلیرجی ومی تی مارک و صاحب قبلی وقتشیچندسال پ.  ھالی بابیافسانھ ا
 کمک ی بستن قرارداد بودند مارک بھ انتخاب فرانکی آزاد براکنانی بازنیگشتن ب

 .کرده بود
 

 : باال انداخت و جواب دادیمارک شانھ ا    
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 . منصفانھ بودهاشیری سختگشھی ھمیلر -    
 

 : گفتیفرانک    
 و تی پدرمونو در آورد از عصبانی تامپا بمی چندفصل قبل تادی مادتی یدرستھ ول -    

 ی مسدود بشھ و بھ عارضھ شی بود رگ مغزکیاز فرط داد زدن بنفش شد و نزد
 یکی دچار بشھ و سکتھ ھھ رو بزنھ؟ اونطور کھ وضعش بود واقعا منتظر بودن یمغز

 .ونریاش بترکھ و خون از چشاش بپاشھ باز رگ
 

 : خنده و گفتریمارک زد ز    
  سراغ کتاب خوندن؟یباز رفت! گھی دھی چھ در ورنای و مسدود ایعارضھ مغز -    

 
 . چند سال دانشگاه رفتممی تو تامی بنکھی شما بچھ ھا من قبل از اشتریبرخالف ب -    

 
 اعصاب مارک رژه روند بھ ھمان اندازه ی روتوانستندی بچھ ھا منیھمانقدر کھ ا    

مارک بھ .  کردن با آن ھا تنگ شده بودی دست انداختن آن ھا و شوخیھم دلش برا
 :دی پرسلی خود اشاره کرد و رو بھ دنیچانھ 

 ؟یزنی کرک و پراتو نمنیچرا ا -    
 

. د کردنی می خط مشترک باھم بازکی در طول شش سال گذشتھ در لیمارک و دن    
ھمان .  بودوستھی پنوکی چمی بھ تشی تازه کاری از ھمان سال ھای سوئدکنی بازنیا

 . کھ مارک کاپتان شده بودیسال
 

 .ادی خوشم مشمیاز ر -    
 

 : کوتاه گفتی و بعد از جرعھ ادی خندرلبیسم ز    
 بود کھ فقط با نصف صورتش نی زد مث اششوی رنکھیبعد ا. ینی رو ببکی بلدیبا -    

 کھ با لباس شنا آفتاب میلی سابق برزی از دوست دخترایکیشده بود مث . آفتاب گرفتھ
 .گرفتھ بود

 
.  زن در خانھ استکی کھ دانستندیپسر ھا نم. مارک نگاھش را بھ در اتاق دوخت    
 شی ھایمی ھم تی در را بھ رویوقت.  دانست کجاستی پردردسرش کھ البتھ نماریدست

 . بوددهی را در اتاق کار ندارشیباز کرده بود دست
 

 :والکر گفت    
 ... جان بشی رکنمی بود اما کر معیآرا واقعا ضا -    
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 شلوار مارک جلب شد و آھنگ یدست از صحبت برداشت و توجھش بھ کناره     

ک مار.  شلوار مارک شروع بھ خواندن کردبی از درون جییکای زنان آمریمسخره 
 در دی کشرونی ببشی را از جدشی جدی کنجکاو اطرافش نگاه کرد و گوشیبھ چھره ھا

شروع بھ اخطار دادن بھ زنان  »؟یحدس بزن ک«  ی با نام مسخره ی خواننده اکھیحال
 . بودی گوشی صفحھ ی روی از چلسیعکس. شد تا از مردان بد دور بمانند

 
 

 . را جواب دادیگوش    
 

 بلھ؟ -    
 

 .سالم منم -    
 

 ھ؟ی چییکای زنان آمرنیموضوع ا. زدمیحدس م -    
 

 و بعد ھی بھ اسم حدس بزن کی خواننده اھی آھنگھ کھ اول توسط ھی ییکایزنان آمر -    
 . اجرا شدتزی کراویھا توسط بن

 
  منھ؟ی بگو چرا رو گوشدونمی رو منایا -    

 
فک کردم .  منمی آھنگ زنگ مخصوص منھ تا ھروقت زنگ خورد بفھمنیا -    
 .کنھی و مشخص مفی آھنگ کامال مناسب و درست رابطمونو تعریمعنا

 
 ؟ی و چرا زنگ زدییاالن کجا -    

 
 بدونم خواستمی گرفتمو و می مرخصالیمی از جواب دادن بھ اکمی. تو آشپزخونھ -    

  نھ؟ای نیدار ازی نیزی مھمونات بھ چایکھ تو 
 

 . مارکی ھاازین. ازین. ی لعنتی مسئلھ نیباز ا    
 

 .خوانی میدنی نوشگھی دور دھیخوب مطمئنا پسرا  -    
 

 ن؟یچند نفر. آھا -    
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 . کنار گذاشتھویدنی نوشگھی دھی شش نفر اما اون چند وقتمیاگھ والد رو حساب کن -    
 

 کھ باھم داشتند متوجھ ی مدتی از رابطھ و نشست و برخواست طوالندادیکھ نشان م    
.  انداختبشی را قطع کرد و خم شد و آن را درون جیگوش.  شدهیشده بود کھ الکل

 دور ھم گری دی ھازی چای پوکر ی بازی او و پسرھا در خانھ اش برای مواقع وقتشتریب
 زن در کیالعملشان در برابر  عکس دانستینم. بس  فقط خودشان بودند وشدندیجمع م

 .جمعشان چگونھ خواھد بود
 

 :مارک گفت    
 .ارهی بیدنی برامون نوشخوادیم.  بودارمیدست -    

 
 گذاشت زی می را روی خالی و بطردی اش را سر کشیدنی جرعھ از نوشنیسم آخر    

 :و گفت
 ؟ی داراری دستھیتو  -    

 
 ....اری دردسره تا دستشتریب -    

 
 . فرو برد و پشت دستش را خاراندی آتلش کمیمارک انگشتش را از کناره     

 
 تا حواسشون بھ نبضم باشھ و فرستادی داشت برام منطوری ھمنوکیسازمان چ -    

 ھمش دور و برم نکھی ایمتنفرم از. خورمی مزخرفمو میمطمئن بشن کھ داروھا
 برام بفرستن اری دستھی فکر کردن اگھ نی ھمیبچرخن و صبح تا شب نگام کنن برا

 . دارنیشانس بھتر
 

 ھ؟یچھ شکل -    
 

 ... مگس اعصاب خورد کنھیمثل  -    
 

 : داد و ادامھ دادھی تکی چرمی نرم کاناپھ یمارک بھ پشت    
 .ینی بیحاال خودت م -    

 
 زش،ی ری پا بھ درون اتاق گذاشت، با آن قد کوتاه و جثھ ی بعد چلسقھیچند دق    

 . در دستش بودیدنی نوشی ھای و بطرخی پر از ی کھ سطلیدرحال
 

 ..نیتو رو خدا بلند نش.  محترمونیسالم آقا -    
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 بی عجی مورد عالقھ یامروز کفش ھا.  تکان ھم نخوردشی از جاچکسیگرچھ ھ    
 آن ی روواناتی کھ طرح پوست حی کوتاھی بود و دامن چرمدهی را پوشبشیغر

 داشت شی بزرگ جلوونیی پاپکی و گشادش اهی سدهیبلوز پوش. حتماال گورخرا. داشت
 کھ دور کمرش بود راقش اش را بھ کمربند قرمز بی فسفری ھمراه صورتیو گوش

 کرد مارک متوجھ ی کار مشی برای کھ چلسیدر مدت زمان کوتاھ. وصل کرده بود
 یی دامن کوتاه ھاای بستھ و گشاد و برعکس شلوار و ییشده بود کھ او تماما بلوز ھا

 دنی کند با پوشی واقعا او فکر مای سوال بود کھ آشیمارک برا.  دی پوشی تنگ میلیخ
 جھی نتنی نھ؟ کھ البتھ اای ندی آی بزرگش کمتر قابل بھ چشم می باالتنھ اد گشییبلوز ھا

 .را نداشت
 

 . برسلریا آقی شخصاریدست.  راس ھستمیمن چلس -    
 

 بگذارد و مارک متوجھ نگاه ی قھوه خورزی می خم شد تا سطل را رویچلس    
 . جلب شد بودی چلسیبای زی کھ بھ دامن چرمیفرانک

 
  خواد؟ی میکس.  آوردمیدنیبا خودم نوش -    

 
 . ھا باال رفتیدستان ھر چھار آقا درست مثل بچھ مدرسھ ا    

 
 را از نظر ی چلسشتری کرد تا بی سمت خم مکیھ  کھ سرش را بیوالکر در حال    

 :دیبگذراند پرس
 .یای آشنا میلیخ -    

 
 . کردی فکر را منی ھمشھیمارک ھم ھم    

 
 سر آن گذاشت و در آن را ی از سطل برداشت ، دستش را روی بطرکی یچلس    

 .چرخاند
 

 ؟یدیرو د The Young And The Restless لمیتا حاال ف -    
 

 .نھ -    
 

    - Slasher CAMP ؟یچ 
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 .نھ -    
 

 . را بھ دست والکر دادیدنینوش    
 

    - Killer Valentine ؟یچ prom night2 ؟ he knows its you؟ 
 

 :بخ طرف سطل برگشت و ادامھ داد    
    - Motel On The Lake Hell؟ 

 
 : کردیادآوردیمارک بھ او     
 دهی پوشیدریرلی کھ توش لباس چیاون.  رفتادتی» go meat«  یغاتی تبلیآگھ -    
 .یبود

 
 .دی کشرونی ھا بخی انی از میگری دی کرد و بطریزی ری خنده یچلس    

 
 .ی کردی بھ حرفام توجھ میخوبھ کھ بدونم داشت -    

 
 شد و بھ ری سرازنیی و بھ پادی چکی بطری رویچند قطره آب از سر انگشتان چلس    

 دانست ی گرچھ خودش ھم نمکردی بھ او توجھ میلیخ. درست بود. دیدرون سطل چک
 .چرا

 
 :مارک بھ دوستانش با اخطار گفت    
 ملکھ ھی اون بارهی از از ھر انگشتش میری چشمگی تمام استعداد ھایبھ عالوه  -    
 .غھی جی
 

 :دی آمد پرسی بھ طرفش می چلسکھی در حاللیدن    
 ؟یچ -    

 
 ...گرمی بازھیمن  -    

 
 داد و با تلنگر زدن در ھوا از سر انگشتانش ی سوئدکنی را بھ دست بازیبطر    

 .زدود
 

 .نجای از لس آنجلس اومدم اای تازگنیھم ...-    
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 :والکر گفت    
 ؟ی ترسناک بودیلمایو تو نقش اول ف -    

 
 ... بودنطوریکاش ا -    

 
 : برگشت و ادامھ دادی قھوه خورزی سرش را تکان داد و بھ طرف میچلس    
 نیمھمتر.  کردمی بازشونیی ترسناک نبودم اما تو چنتایلمای فیمن ستاره ... -    
 ساعت اول می عمال تو ھمون نیول. بود slasher camp  کردم توی کھ جاش بازینقش
 ...شمی تبر کشتھ مھیبا 
 

 .دی کشرونی آن بری را از زیگری دی زد و بطر ھا را در سطل کنارخی    
 

صحنھ تو .  خنده دار ومسخره بودیی جوراھی بودن ختھی کھ روم ریمقدار خون... -    
 قبل یحت.  بودمی بدون لباس مدی شده بود و اونجا بایلمبرداری جنگل فھیشب وسط 

 نداده  رو گردنم زحمت گرم کردنشو بھ خودشونزنی اون ھمھ خون روم برنکھیا
 م نھی سی از روکردوی از گردنم فوران من حال بھم زن بود اون ھمھ خویلیخ. بودن

 . بزنمخی بود از سرما کی نزدبایتقر.  کردی مسی خدموی سفی و لباس شنارفتی ممییپا
 

 مارک ھم نطوریھم.  اتاق را پر کرده بودی پر از بھت و تعجب فضایسکوت    
 حاضر در اتاق در حال تصور یمبھوت شده بود و کامال مطمئن بود کھ تمام پسرھا

 احمقانھ ینیآه خدا باز داشت آن سنگ! اتشی در آن صحنھ ھستند با تمام جزئارشیدست
 . کردیرا در شکمش احساس م

 
 :دی سم بود کھ بالخره سکوت را شکست و پرسنیا    
  بود؟ی چلمیاون ف اسم ی دوباره بگشھیم -    

 
    - slasher camp  بود رو لمی فی دوست ستاره نی دختر ھرزه کھ بھترھیمن نقش 
 . کردمی میباز
 

 :و ادامھ داد.  را چرخاند و آن را درون سطل انداختیدر بطر    
 کشتھ دی فاسده و بای جامعھ کی ھرزه استعاره از ی ترسناک دخترایلمایشفیتو ب -    
 نھیگز.  ھمونھشھی معنا ھمی پسر معتاد فاسد ھم باشھ ولھی تونھی دختر مھی یجا. بشھ
 آدم دی گناه و پاک و معصوم بای بتی کھ شخصی مجازات بشن در حالدی فاسد بایھا

 .بدا رو بکشھ و زنده بمونھ
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 . دادرونی حبس کرد و با صدا بشی درون شش ھایقینفس عم    
 

 یستی تورای ی ھتلیلمای مثل فی جنسیکنجھ  شیمن در برابر موضع صحنھ ھا -    
 در اجتماع و ی استعاره ای ھاشھی کلنی بیقی عماریشکاف بس.  طرفمیکامال ب
 . وجود دارهیتی جنسیمجازھا

 
  داشت؟ی چھ معنگھی ھا دی وری درنی؟ ا!یچ    

 
 : گفتیفرانک    
 .شمی زھره ترک منمی اگھ ببکنمی نگاه نملمای فنیمن از -    

 
 : زد و گفتیناگھان بشکن    
 .ی ھستیتو مثل دختر کوتاھھ تو بخش منابع انسان! حاال گرفتم -    

 
 شد و مانی اش گرفت اما ناگھان پشنھی سیھردو کف دستش را بلند کرد و جلو    

 . انداختنییدستانش را پا
 

 .ادی نمادمی بود؟ یاسمش چ -    
 

 : رفت و گفتیک را دور زد و بھ طرف فرانزی میچلس    
 . منھیاون خواھر دوقلو. بو راس. بو -    

 
 :مارک گفت    
 ؟یگی کوچولو رو متیپ.  خداای -    

 
مارک در تعجب بود کھ چرا تا بھ حال . کامال واضح بود.  بودنطوریالبتھ کھ ا    

 . دورا بھم ربط دھدنینتوانستھ بود ا
 

 : بھ مارک نگاه کرد و گفتیچلس    
 ؟یک -    

 
 : دادحیسم توض    
 نژاد از سگ است کی نام تبالیپ. (  کوچولوتبالی پیخالصھ شده .  کوچولوتیپ -    

 )م.  مؤاب بودن و خشک بودنش معروف استسییکھ بھ ر
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  کوچولو؟تی پنیگیشما ھا بھ خواھرم م -    
 

 :سم سر تکان داد و گفت    
 .میترسیمث سگ ازش م. تو روش نھ -    

 
 بود کھ چطور نی کرد و مارک ھنوز مثل مجسمھ در عجب ایزی ری خنده یچلس    

 :و گفت.  دو خواھر را بھم ربط دھدنینتوانستھ بود تشابھ ا
 دمیفھمی ھمون روز اول مدیبا.  آزار دھندهیمثل چ.  در آری بازسییقد کوتاه، ر -    

 .نیخواھر
 

 دای معاب بودند او را شدسییتاه و ر آزار دھنده قد کونایتصور دو زن کھ بھ ع    
 یلیخ.  بودی خوبزیکھ چ.  کھ درون شکمش داشت محو شدیحس. وحشتزده کرد

 .خوب
 

 از کنار شانھ اش بھ مارک نگاه کرد و دادی می را بھ دست فرانکی کھ بطریدرحال    
 :گفت
 .ی بدصی تشخیاحتماال بھ خاطر رنگ موھامھ کھ نتونست -    

 
 .ی پوشی کھ مھی مغز فلج کنی بھ خاطر لباساادیچھ بد اما بھ احتمال ز -    

 
 : برداشت و گفتیگری دی بھ طرف سطل رفت و بطریچلس    
 .یخوری مھکھیی بھ خاطر مسکناادیاگھ مغزت فلج شده بھ احتمال ز -    

 
 شیا انداختن بود و اصال برکھیسم عاشق کل کل کردن و ت.  خندهریسم زد ز    
 : نداشت کھ طرف صحبتش کھ باشد پس گفتتیاھم
 . کنھی نمشیاری ادیحافظھ ش ز. شھی مری داره پگھیمارک د -    

 
 : را باز کرد و آنرا بھ طرف سم گرفت و گفتیدر بطر    
 . خوبھمیلیحافظھ ش خ -    

 
 . کوچولوسییممنون ر -    

 
 .دی را عقب کشی بطرردی سم آن را بگنکھی قبل از ایچلس    

 
  کوچولو؟ضی مرای کوچولو سیی ریاالن صدام زد -    
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 .سییر -    

 
 :دی را بھ طرفش گرفت و سم آن را از او گرفت و پرسی بطریچلس    
 ھ؟یفردا پس فردا برنامھ ت چ -    

 
 :دی فرصت جواب دادن داشتھ باشد پرسی چلسنکھیمارک قبل از ا    
 ؟یزنی من الس ماری با دستیدار -    

 
 در مورد او ی فکرای الس بزند ارشی از پسرھا با دستیکی نکھیاصال از تصور ا    

.  بھ او داشتھ باشد، نھی عالقھ اچی ھنکھینھ ا.  آمدیدر سر داشتھ باشند خوشش نم
 کمتر دور و برش بپلکد اما ی کند چلسیبلکھ چون مارک سخت در تالش بود تا کار

 . رفتیھرگز نم  اود،یایخوششان باگر پسر ھا از او 
 

 : و گفتدی اش نوشیدنی از نوشی زد و جرعھ ای اانھیسم لبخند موز    
 .دمی ندکی رو از نزدغی جی ملکھ ھیتا حاال  -    

 
 ی مورد عالقھ یی زن ھاپی از تی کھ چلسدانستی سوابق بھ قطع میمارک از رو    

 نایمثل آنجل. دی پسندی می گوشتی و لب ھادهی کشی قد بلند با پاھایسم زنان. سم نبود
 . گذاشتندی سم خراب بود کھ ھمھ سربھ سرش میانقدر سابقھ . یجول

 
 : گفتدی درخشی مشی در چشمان آبی و شوخطنتی کھ برق شی در حالیچلس    
 مونی تو ھم ھمراھمیشی خوشحال مسای کلمی برمی خوای با خواھرم ممیخوایفردا م -    
 .یکن
 

 .نھ منصرف شدم -    
 
 

 ی خبر از حضور چلسی قدم بھ درون اتاق گذاشتند و کامال برونیوالد و آندره از ب    
 تازه کار کنی گنده داشت با بازی روسکنیباز.  خود بودندیغرق در بحث مردانھ 

 : گفتی مشی روسطی غلیبحث و با لحجھ 
 .نھیبھتر.  خوبھیلی خیدی لی کالب ، کالب ز الزتپی ازترھی بھ ی بریخایاگھ م -    

 
 :آندره گفت    
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 تو تایکالب چ. دمی محی ترجشتری کانادا رو بیمن کلوبا. ھی آبکیلی خیدی لیدالست -    
 حتما یاگھ رفت. رقصا دختراش واقعا جذابننی دخترا رو داره و بھترنیکلوئنا بھتر

 ...نی اون بھتری باشھ ولنی اشی فکر نکنم اسم اصلنکھی با اری رو بگنامونیسراغ س
 

 .دی کالمشان پرانی آندو جر و بحثشان بھ نقاط حساس برسد منکھیمارک قبل از ا    
 

  نھ؟نی آشنا نشدارمیشما پسرا با دست -    
 

 کالب کالب اسکور در الس نی نبود بھترنی بھترتای کالب چدانستندیگرچھ ھمھ م    
 .وگاس بود

 
 ..ونیسالم آقا -    

 
 . نگاھش را باال برد و لبخند زدیچلس    
 .ی والد باشدیتو با... -    

 
ثابت .  جذاب باشدای بای زتوانستی صورت نمچی در ھنکھیوالد زشت نبود، فقط ا    

خصوصا . کردندیشده بود کھ زنان در برخورد با او در جھت مخالف از او فرار م
 ی کار را انجام نمنی اادی زرایخ امیگرچھ منصف باش.  انداختیاگر شلوارش را م

 .داد
 

 برگرداند بھ ی نگاھش را بھ طرف چلسنکھیبدون تکان دادن سرش والد قبل از ا    
 :مارک نگاه کرد و گفت

 .آزه -    
 

 ...ی نوشی نمیدنی نوشادی روزا زنی برسلر بھ من گفتن کھ ایآقا    
 

سپس بھ . دی کشرونی بنی از آن بی آب معدنی ای ھا گشت و بطرخی انی در میچلس    
 .طرف والد رفت و بھ صورتش نگاه کرد

 
 . برات آب آوردمنی ھمیبرا... -    

 
 .یمرز -    

 
 ...کنمیخواھش م -    
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 :دیبھ طرف آندره برگشت و پرس    
 ارم؟ی بیدنیبرات نوش -    

 
 کی پسرھا قد بلند نبود اما او واقعا بزرگ جثھ بود مثل ی ھی بقایآندره مثل والد     

 ردی بگفی حرکنی پاک را از بازخواستی کھ میکھ در مواقع.  بزرگیمانی سیتوده 
 . خوردی واقعا بدرد ماوردی حالش را جا بای
 

 ...زنمیحدس م.. آره... آه    
 

. الت زده است خجای مھاجم تازه کار از تعجب خشکش زده ای آدانستیمارک نم    
 کھ پسرھا در ی تابھ حال ھرگز مواقعشتری بای سال گذشتھ کیدر طول . احتماال ھردو

پس اصال بھ .  شان نبودهانی در می شدند ھرگز زنی مارک دور ھم جمع میخانھ 
 حواسشان بھ حرف ھا دنی نوشیدنی نوشموقع ای حواس رفتارشان را داشتھ باشند نکھیا

 .و برخوردشان باشد عادت نداشتند
 
 

 ...دمی شما پسرا رو دیاون شب باز -    
 

 . باز بھ طرف سطل رفتیچلس    
 

 یچی ھچوجھی نرفتھ بودم و بھی مسابقات ھاکدنی دی براچوقتیتا اونموقع ھ...-    
 .نی شما پسرا گل کاشتارمامایازش سر در نم

 
 :فت خشک گیلیمارک خ    
 .اونا جامو بردن.. آره -    

 
او .  شددهی باال تر کشفشی پوست لطی روی خم شد و دامنش کمنیی بھ پای کمیچلس    
 . دوست داشتشھی داشت کھ مارک ھمییپاھا

 
 در دست یدنی نوشی بطرکی کھ یدر حال.  راست شد و بھ طرف آندره رفتیچلس    

 .داشت
 

 کنھ؟ی تو سر اون بازیچرا اون شب زد -    
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 ؟یک -    
 

 . دومی مھیتو ن -    
 

 : آمدند و با اخم گفتنیی آندره پااهی سیابروھا    
 . بودششیخوب معلومھ چون پاک پ -    

 
کھ البتھ .  دادی محی را توضزی ھمھ چلی دلنی را گفت کھ انگار انی ایطور    
 . را بھ دستش دادیدنی نوشیچلس.  ھم بودنطوریھم
 

 .ممنون -    
 

 : تازه کار زد و گفتکنی بھ بازی ما لبخندی خانم قصھ دیخورش    
  کنھ؟یچونھ ت درد م. کنمیخواھش م -    

 
 .سرش را تکان داد و در جواب لبخندش بھ او لبخند زد    

 
 . عاشقونھی بوسھ ھی پشھ بود تازه کمتر مثل شیمثل ن. نع -    

 
 : خودش اشاره کرد و گفتی بھ ابروھا بھ والد نگاه کرد ویچلس    
  عاشقونھ بود؟یمال تو ھم مثل بوسھ  -    

 
 .مزل جھنم درد داشت. نوج -    

 
 ھا وانھی دختر مثل دنی کرد و مارک متوجھ شد کھ نھ تنھا ادنی شروع بھ خندیچلس    

 دهی غول آسا نترسکنی شش بازنی ھم از ای سر سوزنی کرد بلکھ حتیاز اتاق فرار نم
 . آب برداشت و بھ طرفش آمدی ایبطر. بود

 
 . خبرم کنی داشتازی نی اگھی دزیاگھ بھ چ -    

 
.  آن را ول نکردی را گرفت اما چلسیمارک بطر.  آب را بدستش دادیو بطر    

 . بود دستش را عقب بکشدکی نزدبای را لمس کرد، تقریانگشتانش دست چلس
 

 .ی و دنبالم بگردیای بیستی مجبور ننی ھمیبرا.  کردمرهی ذختیشمارمو تو گوش -    
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 ؟ی گذاشتیآھنگ زنگ منو چ -    
 

 : جواب دادن بھ سوال مارک گفتیبھ جا.  را رھا کردی لبخند زد و بطریچلس    
 ن؟ی ندارازی نی اگھی دزیشما پسرا چ -    

 
 :آندره گفت    
 . ناچویکمی دیشا -    

 
 .بھ طرف مھاجم تازه کار برگشت و بھ مارک پشت کرد    

 
 . کنمی نمیمن آشپز -    

 
 .ی تو دختریول -    

 
 .دی کشرونی ببشی را از جشیمارک گوش    

 
 کھ از تو شکم مامانم ھوس سرخ کردن گوشت و رنده ستی نی معننی بھ انیا -    

 . تو سرم بودهریکردن پن
 

 ی انحنای روی چلسی کرد و بلک برکیاس دوباره کل تمی نھی گزیمارک رو    
 پسر احمق ھیسرو کلھ زدن با «  شروع بھ خواندن آھنگ نکھیکمرش قبل از ا

 را گرفت و چند دکھ را فشار ی گوشیچلس. کند شروع بھ چشمک زدن کرد »یعوض
 .داد و بھ طرف مارک برگشت

 
 : دادن کردحیھ توض شروع بی را باال برد و چلسشی از ابروھایکیمارک     
 .  آھنگ بخورهیکی آھنگ انتخاب کنم کھ بھ تم اون ھیخوب فکر کردم  -    

 
 . خندهریسم زد ز    

 
 

 : گفتیچلس    
 .ونیخوش بگذره آقا -    
 .دیو عمال با دو از اتاق فرار کرد و با سرعت در طول سالن دو    
و البتھ کھ سم بود کھ .  فرا گرفتیپسرھا رفتنش را تماشا کردند و اتاق را سکوت    

 . شکستیسکوت را م
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 . بودیدختر ناز و بامزه ا -    
.  کھ از نظرش دور شد نگاه کردی دامن چلسدی و سفاهی سیمارک بھ راه راه ھا    

 . شناختندی را نمی واقعیاما آنھا چلس.  جذاب بودیالبتھ کھ چلس
 .ادی کد کدتاه خوش میمن از زنزا -    
 .ادی خوشت میتو از ھر زنز -    
 : اش را باال انداخت و بھ طرف در اشاره کرد و گفتی روسھنیوالد شانھ     
 . آورد ھم دوست دارمیدنینوش -    
 .... کنمدای پاری دستھی خودم ی برادی من بایلعنت -    
 : و سپس ادامھ داددی نفس سر کشکی گذاشت و شی لبھای اش را رویسم بطر    
 .بھتر از زن گرفتنھ دردسرشم از دوست دختر کمتره -    
 :مارک سر تکان داد و گفت    
 ھیاون واقعا .  پر رو و آذار دھنده ستیلیاون خ. یدی خوششو دیتو فقط رو -    

 ...کنھی می آدمو رواناشیقلدر باز.  بالھتی پینیم
 :مارک انگشت وسط سفت شده اش را بھ طرفشان نشانھ رفت و ادامھ داد    
 .نی تو کلتون حک کننویا. درست مثل خواھرش... -    
 . بجز آندرهدندی از تصور بو راس چھره در ھم کشیھمگ    
 کممی و زهی مزهی ریی جوراھی.  ومدهی بھ نظرم ناز و خشکل مشھی ھمتی پینیم -    

 .یعصبان
 ی نگاه مگریکدیپسرھا بھ .  اتاق حکم فرما شدی چند لحظھ سکوت بر فضایبرا    

سپس والکر بھ جلو خم شد و دو را انجش .  بودندی انگار منتظر اتفاقکھیکردند طور
 : گذاشت و گفتشی ران ھایرا رو

 ...می بدونویزی چھی کھ می دارازی ما نیھمھ .  مارکنیبب -    
 کھ بھ خاطر آن بھ ی ای اصللی کرد و بھ دلزانی از را از دستش آویدنی نوشیبطر    

 .آنجا آمده بودند پرداخت
 ؟یآونشب کجا بود -    
 :سرش را برگرداند و بھ مارک نگاه کرد و ادامھ داد    
 ..یای ممی کردیما فک م -    
 . ستی منظورش چھ شبدانستیمارک م.  کدام شبدی نبود بگویازین    
 می کھ اگھ ببرمیقرار گذاشتھ بود. می قبلش ھممون در موردش حرف زده بودما -    
 قبل تر از اون کاپتان ما یلی بده چون تو خلی ھمون موقع جام رو بھ تو تحوجیساو
 کار یاون عال.  پدرخودشو در آورد تا تونست جاتو پر کنھجیبعد تصادف ساو. یبود

 تونھیھرگز نم. شھی اما اون تو نمذارن،یماحترام  کرد و تمام بچھ ھا دوسش دارنو بھش
 . .. نکرد مثل تو باشھی سعچوقتمیو خوشبختانھ ھ. مثل تو باشھ
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 اول تانی کھ کاپی کاپتان زماننیدوم.  بودتانی کاپنیاو جانش.  نگاه کردھیوالکر بھ بق    
 ی وجود داشت کھ رویلی دلکیو . اری رھبر تمام عکی بود، یمرد خوب. حاضر نبود

 .حک شده A ی کلمھ مشیلباس ت
 طرف ھیاز .  راحت نبودچکدوممونی ھی کردن بدون وجود تو برایباز.... -    

 طرفم جنگ ھی از می عادت کنجی بھ ساومی کردی می سعدی طرف باھی از مینگرانت بود
 و تو ی ساختموی تنیتو ا. ی کردی بازمی تنیتو ھشت سال تو ا.  بھ جامدنی رسیبرا
 کنیاون باز. می جام رو نبردمی رو داشتجیما چون ساو. نالی فیما رو برد کھ یبود
 کھ یادیما بھ خاطر زحمت ز. می کھ اون اومد بھ تمی و ما خوش شانس بودھی خوبیلیخ

 کھ ما قھرمان ی شبدیو تو با... یدی کھ تو کشیادیبھ خاطر زحمت ز. می بردمیدیکش
 ؟یچرا نبود. ی بودشمونی پمیشد
 کی تواندی کھ مدی خواستند و مارک در ذھنش محاسبھ کرد دی جواب مکیآنھا     

اما .  گشتندی بھ خانھ شان بر می آن ھا با خوشحالی و سپس ھمھ دیدروغ ساده بگو
 . گفتی را بھ آن ھا مقتی حقشھی ھا بود و مارک ھمنی از اشتری آن ھا باقتیل

 ... راجع بھ اون شب دارمی ادهیچیواقعا احساسات درھم و پ -    
 . را باز کردشیمارک شروع بھ صحبت کرد و در آب معدن    
واقعا خوشحالم کھ . گمی نمی تموم بشھ ولی بھتون دروغ بگم و ھمھ چتونمیم... -    

.  کمھیلی کھ نسبت بھ ھمتون دارم خی حسی خوشحال برایکلمھ . نیشما بچھ ھا برد
 ....گمیتمام وجود م با نوی و انی داشتاقتشویشما ل

 . اش گذاشتنھی سی صحبتت دست راستش را رونیدر ح    
.  حال از درون کامال داغونم کھ چرا نتونستم با شما جام رو ببرمنیاما درع... -    

 و تظاھر کنم کھ امی اونشب بتونستمیم.  بود نھ منی مجی ساودیناراحتم کھ چرا با
 از شرق طلوع شھی واسم مثل ھمدیو خورش روبھ راھھ یکھ ھمھ چ.  ندارهیتیاھم

 از ی متن طوالنھی شدی تمام تظاھراتم ممومدی اگھ منی مطمئن باشیول. کنھیم
 ...مزخرفات و دروغ

 . را گذاشتی و دوباره در بطردی از آب نوشیجرعھ ا    
 تصادف ھیو ..  بود کھ تو تمام عمرم داشتمیی تنھا آرزوایاون شب تنھا رو... -    
 ... اونو از من گرفتیلعنت
 .دستش را کنار بدنش قرار داد    
اصال کال . ستمی خوب نیول.  خوشحال باشم کھ زنده موندمدی کھ کھ باگنیھمھ م...-    

 .فقط خشم.  ندارمی ھستچیھ
 . چگونھ از دستش خالص شوددانستی از خشم کھ نمینی و آتشمی عظیگو    
. نیشماھا حق دار.  کردمدتونیمتاسفم اگھ نا ام . خودخواھمی عوضھیمن . متاسفم -    

 .. تونستمیفقط واقعا نم.  بودمشتونی پدیاونشب با
 : داد و گفتھیوالکر بھ عقب تک    
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چون . کنمی بگم درکت متونمیگرچھ نم. ی باھامون روراست بودنکھیممنون از ا -    
 نفر نی اولدی انقدره کھ بااقتتی کھ لیی تونی اتاق انی تو ای اگھی از ھرکس دشتریب

 رو عوض یزی چی شرکت نکردنالی فی تو چند بازنکھی اقتیحق. دادن بھ تویجامو م
 .کنھینم

 :سم موافقت کرد    
 .گھیدرست م -    
 :مار از کنار بھ سم نگاه کرد و گفت    
 یباز نجایمن از ھم.  رو تماشا نکرده باشمی بازشھی نملیفقط چون اونجا نبودم دل -    

 ..رو تماشا کردم
 .و بھ کاناپھ اشاره کرد    
و اونموقع .  باعث باخت بشھتونستی می کھ تو دور دوم گرفتی ایو اون پنالت...-    

 مثل نینشستی مدی دخترا بای از تو جام رویدنی نوشختنی جشن گرفتن و ریبھ جا
 .نیرد کی خون می کاسھ ھی چشاتونو از گرنویزدیھمون دخترا زار و زجھ م

 . گرفتی ھم پنالتجیساو -    
 ھی کھ تو رهی حرف تو کلت منی ایک.  تو نھی از پشت بھش زده بودن ولجیساو -    

 . کاره آندره ستنی ھا؟ ایستیمھاجم ن
 . صورتش باز شدی بھ پھنای بھ لبخندانھی سم موزیلب ھا    
 .دی لب خندری زلیدن    
 . داد و لبخند زدھیوالد بھ عقب تک    
 :دیمارک پرس    
  انقد خنده داره؟ی چھ؟یچ -    
 :والکر گفت    
 .ی شدمتی لحظھ مثل خود قدھی -    
 و چھی بتواند فراموش کند درد ماھی اگر روزیحت.  شدی نممیاو ھرگز آن آدم قد    

 . خواھد کردیادآوریپشتش تا عمر دارد آن را بھ او 
 : گفتلیدن    
اون روز تو کنفرانس . ی صحبت کنی گری در مورد مربیکی با دیو بات -    

 . تو ھستی جا براھی شھی ھمنوکی گفت کھ تو سازمان چی داربیمطبوعات
 .گفتی می وریفک کنم داشت در -    
 . کردی کار خنجر خشم را در غرورش فرو می تا ورزشگاه برایتصور رانندگ    
 :والکر گفت    
 .ی حتما بھش فکر کندیبا.  کنمیباور نم -    
 ی داشتند اما از طرفازی جواب نکی آمده بودند چون بھ نجای بچھ ھا امروز بھ انیا    

چون بھ نظر .  از چشمانشان بخواندتوانستیم.  خواستند او را رو بھ راه باشدیھم م
 : گفتپس دھانش را باز کرد و دروغ.  را باور کنندنی خواھند ای مدای کھ شددی رسیم
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 . کنمیراجع بھش فکر م -    
 

    
 فصل نھم    

 
 .ی دارازی نی بھ چدونمیمن م -    
 . بودھی از آن درون سایمی نگاه کرد کھ نفشیمارک بھ صورت کوچک و ظر    
 ؟یچ -    
 زانوانش بلند شد و ی کھ رودی اش حس کرد و دنھی سیدستان کوچکش را رو    

 .زمزمھ کرد
 ..نیا -    
 از مو کنار یفی لطی خود حس کرد و تره ھایشانی پی اش را رویشانی پیبھ آرام    

 و دی مارک کشینی اش را بھ بینیب.  دادی را نوازش مشی لب ھاشینفس ھا. گونھ اش
 نییصورتش را تا کنار گردن مارک پا. کردی را لمس مشی لب ھایبھ مثال شکنجھ گر

 آرام و نامحسوس یلی خیبوسھ ا.  کردپر  مشام مارک راشیبرد و عطر خوش موھا
 مارک نفس کھیدرحال.  ربودشیکنار گردنش را سوزاند و بن کل ھوا را از شش ھا

 : آرام گفتیی کھ با صدادی کرد شنی گردنش حس می را رونشی و آتشنی سنگیھا
 ...ی دارازی ننیتو بھ ا -    
دوباره تمام وجودش . ھ بودنفس گرمش کنار پوست گردنش بدنش را بھ لرزه انداخت    

 بدنش را ی پوستش تمام سلول ھای بر روفشیلمس سر انگشتان لط.  بودیپر از زندگ
 . کردی ماقیغرق احساس، لذت و اشت

 ..آره -    
 گردنش باال آورد و انگشتانش را در ی کمرش تا رویمارک دستش را از رو    

 را چنگ زد و صورتش را فشی لطی موھایبھ آرام. بلوند و قرمزش قفل کردیموھا
 خمار از حس خواستنش زل زد و یچند لحظھ بھ چشمان آب. خودش برگرداندیبھ سو

 یطعم. نشیری لبان شیبر رو.  لبان او فرود آوردی روی را بھ بوسھ اشیسپس لبھا
 ی رابطھ کیمثل .  حذف شده بودشی کھ چند وقت بود از زندگیمثل لذت. نیریش

 کھ باعث شور و ینوع.  انداختی مرد را از پا مکی کھ ینوع. نی و دلنشقیعم
 . کردی لذت، مشتاق مرگ منی اشتری بدنی چشی شد و او را فقط برای مانشیطغ
 قی عمی کرد بوسھ ھای بدنش حس می کھ حرکات دست کوچکش را رویدرحال    

 را چنگ زدند و ھر شی موھافشیانگشتان ظر.  کردی نثارش می تراقیتر و پر اشت
 . افروختی بر وجودش بر میینقطھ از لمس دستانش شعلھ ھا

 ھوا دنی دمی در تالش برادای کھ شدی در حالدی عقب کشیمارک صورتش را کم    
 کھ قرمز و مرطوب بودند ش،ی بود بھ صورتش زل زد، بھ لب ھاشیبھ درون شش ھا

 قدم کی. دندی درخشی خواستن مو چشمانش کھ غرق در حس. و ھنوز از ھم باز بودند
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 یازی نگریمارک د. شیلباس ھا. اشت بردنیبھ عقب برداشت و تنھا مانعشان را از ب
 یی کھ قلبش را بھ تپش ھای حس خواستن لذتی جلوتوانستینم. بھ خوددار بودن نداشت

 نگاه کرد شی شد و بھ لب ھاکیمارک بھ او نزد. ردی بگدی بخشی می زندگزیسحر آم
 : گفتدی کشی کھ او را در آغوش میکھ در حال

 ...ی دارازی کھ تو نھیزی چنیا.. آره -    
 
   
 

 یپره ھا.  زل زدکی و تاراهیناگھان چشمان مارک بھ سرعت باز شد و بھ سقف س    
.  کرد و ھوا را بھ صورتش نواختی ھوا را مغشوش مانی پنکھ با چرخششان جراهیس

 شیسرعت نفس ھا.  کرد و تمام وجودش در آتش بودی مینیاش سنگ نھیقلبش در س
مالل آور وجودش را در بر گرفتھ بودند   وختھی ھردو عنان گساقی و اشتلیم. باال بود

با حس . دی بدنش کشی دستش را روندی بی مطمئن شود خواب نمنکھی ایو فقط برا
.  اش محبوس کردنھی درون س تند و بلندی مانده بود نفسی کھ ھنوز در وجودش باقیلذت

 بھ خاطر.  دادی می سابقھ ای بزی کرد خبر از چی دستش حس مری بدنش کھ زیگرما
مارک .  بوددهی رسیختگی مارک بھ اوج برانگارشی خواب مسخره در مورد دستکی

 زانوانش افتاده و بھ خاطر ی روای باشد، وحشت کرده باشد دهی ترسدی االن بادانستینم
 . نعمت خدا را شکر کندنی ایبدست آوردن دوباره 

 
 بھ چشمانش ی چشمانش را باز کرد و با تابش پرتو نور صبحگاھی بھ سختیچلس    

 نشست و در شیشانی پی بر روییاز درد چروک ھا. دی را در ھم کششیپلک ھا
بھ چھره .  و قورت داده بوددهی را جوی جوراب پشمکی داشت انگار یدھانش حس بد

 یاتفاق. شانی دوران بچگمثل  بالش بود نگاه کرد، درستی خواھرش کھ کنارش روی
 افتاده بود؟ شب قبل کجا بودند؟

 :دینال    
 ...آه خدااا -    
 در بار.) م.  ترانھ ھایدوباره خوان(  کارائوکھ ی خودشان در حال اجراریتصو    

ozzie زدن غی خودش و بو کھ در حال جیخاطره . اھر شد چشمان قرمزش ظیجلو 
 کیفقط .  شدیدر ذھنش تداع»  جذابمیلیمن خ« و »  باکرهھیمثل « :  مثلییجملھ ھا

 نکھی از ایو چلس. بو بدتر بود. بو.  بودتر ھم بدی از چلسشی بود کھ صدااینفر در دن
 . بودند شوکھ بودنداختھی نرونی بپای درون بار آن ھا را با تتیچطور جمع

 را از شی آرام شود سپس چاھای صبر کرد تا سردردش کمی نشست و کمشیسرجا    
 ریدھانش را ز.  زدی می بھ سردشی پاھاریکف پوش اتاق ز.  کردزانیکناره تخت آو

سپس بلند شد تا بھ ! دی شتر آب نوشکی را باز کرد و مثل ری اب گرفت و شریش
 شی شد و موھای مدهی چشمانش دریز اهی سییھالھ ھا.  نگاه کندنھی خودش در آریتصو
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.  کھ داشت بودی درست مثل احساسختشیر.  طرف از سرش جمع شده بودندکیبھ 
 قرص را برداشت و سھ مسکن درون دھانش انداختھ و قورت داد و بھ طرف یبطر

 .اتاق خواب برگشت
 ! خانومدی خورشریصبح بخ -    
 : برھنھ نگاه کرد و گفتمھی نی پلھ ھا بھ مردنیی و بھ پاستادی راه اانھی میچلس    
 ؟یکنی مکاری چنجای اگھیتو د -    

 
 

 کرد ی می غالت صبحانھ اش خالی کاسھ ی را روری شی کھ بطریجولز در حال    
 :گفت
 . خورمیصبحونھ م -    
 ؟یخوری منجای صبحونتو ایچرا دار -    
من .  بو بھم زنگ زد منم اومدم سروقتتونشبید. ادی نمادتی کھ کنمیتعجب نم -    

 . کنھی تونست رانندگی بودم کھ میتنھا کس
 روبدوشامبر از حمام برداشت و راھش را بھ کی را تندتر کرد و شی قدم ھایچلس    

 از خاطرات شب گذشتھ شروع بھ برگشتن یقطعات کوچک. طرف آشپزخانھ ادامھ داد
 بست ی حولھ اش را دور کمرش می کھ کمربند پشمیدر حال. بھ مغزش کرده بودند

 :دیپرس
 ؟یینجایچرا ھنوز ا -    
 ساعت از دو نصف شبمی کنم و دی می کنت زندگی کھ من تو محلھ ییاز اونجا -    

 . تو اتاق بو تلپ شمتونمی منیشب گذشتھ بود بھم گفت
 . قاشق برداشتکیکشو را باز کرد و     
 کرد و ی خمار بود و چشمانش درد مشبی دی بد بود کھ بھ خاطر مستیلیخ    
 شکم جولز ی تکھ شی شی و تک تک عضلھ ی عضلھ ای ھانھی درست ستوانستینم

 : اشاره کرد و گفتشی بھ شلوار تنگ و چرمیچلس.  کندشیرا ستا
 ؟ی اسلش کنای خودتو شکل تام جونز یخوای مھی چگھی دنایا -    
 ھم التی منو محکوم بھ داشتن تمانکھی بعد از امی صحبت کردنمی در مورد اشبید -    

 ...ی کردانھیجنسگرا
 : قاشق از صبحانھ اش خورد و ادامھ دادکی    
 .ی نبودای دننی کال اشبی چون دادی نمادتی کھ کنمیبازھم، تعجب نم -    
 ..ادمھی -    

قسمت .  گشتی از لحظات شب داشت بھ ذھنش بر میشتری بیبدبختانھ تکھ ھا    
 ... ھاستیالس زدن با دانشجوھا و تور. دنینوش. آواز خواندن

 : اشاره کرد و گفتیجولز با قاشق بھ چلس    
 .یایداغون بھ نظر م -    
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 . حسو ھم دارمنیھم.. ھیعال -    
 ؟ی خوای گرانوال مکمی -    
 .دیشا -    
 کی مثل زی چچیھ.  برداشتخچالی کوکاکوال از کیاز کنار جولز گذشت و     

 ھمبرگر کلفت با کی نکھیمگر ا.  خوب نبودی بعد از مستی پر شکر برایکوکاکوال
 مثل ی بعد از مستیبرا.  باشدیلی چرب و چی سرخ کرده ینی زمبی اضافھ و سریپن

 .بھشت خالص. بھشت بود
 بو چطوره؟ -    
 .دی برد و نصف کوکا را سر کششی را بھ طرف لب ھای قوطیچلس    
 .ھنوز خوابھ -    
 در دنی بوسنی از خواھرش و جولز حی مبھمی آورد خاطره نیی را پای قوطیوقت    
 . گرم بود از ذھنش گذشتیرلندی ای ھاستی کھ خودش سرش با توریحال
 آشپزخانھ بھ جولز زی کاسھ غالت صبحانھ آماده کرد و بھ پشت مکی خودش یبرا    

 .وستیپ
 :دیجولز پرس    
 اوضاع با برسلر خوبھ؟ -    
 اعصاب خورد کن ی کارانطوری ھمنی ھمی اونجام متنفره برانکھیاز ا. مثل اول -    

 . رو سرمزهیریم
 آن در سرش انقدر بلند بود کھ بھ دنی جوی قاشق از صبحانھ اش خورد و صداکی    

 . در کنار سردردش آن را تحمل کندتوانستی میسخت
 . خوردنیدنی اومدن خونش و با ھم نوشی ھاککنی بازی سرھی روزید -    
  بودن؟ای کی نگفتی ولی بھم گفتشبمید -    
 کھ  اعتراف کنددیبا.  اتاق فکر کردکی الجثھ در می آن مردان عظی بھ ھمھ یچلس    
 مردم از خودش و خواھرش بزرگتر و شتریب. نھ بھ خاطر جثھ اشان.  بوددهی ترسیکم

 شھی کھ محکم بھ شیدرحال.  بوددهی دی ھاکیقبال آن ھا رادرحال باز. بلند قد تر بودند
 دهی آن ھا را ددیلرزی بھ شدت مشھی خوردند و شیم نی بزرک دور زمیکی پالستی

قدم گذاشتن بھ آن اتاق . زدندی مگری دکنانی خودشان را بھ بازی وقتنطوریھم. بود
سر .  بودگری بازیاما چلس.  از تستوسترون بودی زدن در استخررجھیدرست مثل ش

 یلی و از خد کنندگان کامال دقت کرده بوھی بھ کارگردانان و تھیلمبرداری فیصحنھ 
. استرسش را کنترل کند کرده و استی گرفتھ بود چگونھ بر اعصابش رادی شیوقت پ

 چھ طی شراستی آرام و خونسرد داشتھ باشد اصال مھم نیکھ چگونھ از برون ظاھر
 . باشدشی روشی پیزیباشد و چھ چ

 . گنده بود کھ اسمش والد بودی روسکنی بازھی نفرشون ھیخوب  -    
 احتماال شلوارشو ننداخت؟ -    
 .نھ -    
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 ؟ی کگھید. دهی انجام نمنکاروی اادی زشھی مثل ھمگھی ددمیخوبھ شن -    
 . چشم کبودھی مرد با ھی... نمیبذار بب -    
بھ . ستندی کھ آن ھا شخصا ترسناک ندی فھمکنانی مالقات با بازھیدر عرض چند ثان    

 جمع ھم انیگرچھ در م.  از مارکریخوب البتھ بھ غ.  آمدندی می خوبینظر آدم ھا
البتھ نسبت بھ مارک .  ھم مھربانتریو بلھ کم.  شده بود آرام تری مارک کمشی ھایمیت

 .یشگیھم
 . چشم کبود دارنھی کنای از بازیلیخوب خ -    
 .فکر کنم اسمش سم بود -    
 ...کھ ده تا ازونا..  و شش گل زدیاون در طول فصل س. سم لکلر -    
 : بالفاصلھ دستش را باال گرفت و گفتیچلس    
 .. خودت نگھ داریتو برابسھ بسھ آمار -    
 سرو یمجبور شده بود بھ جر وبحث ب ozzie شب گذشتھ در طول برگشت از بار    

 ھا گوش کند و صادقانھ آنموقع واقعا ی و پنالتازاتیتھ بو و جولز در مورد گل ھا امت
 . کندکی آن ھا شلی خواست بھ ھردویم

 : و گفتدیجولز خند    
 .یندازی مثی فادیتو منو  -    
 ؟یک -    
 شھی اون کالفھ مزنھی در مورد آمار حرف حرف میکیھروقت . نوکیصاحب چ -    

 .رهیو از کوره در م
 ارنا ی ورزشگاه کنی کھ وسط زمبایآن زن بلوند و ز.  آوردادی بالخره بھ یچلس    

 تمام ورزشگاه پر از کھی شد در حالدهی بوسجی ساوی تامی توسط کاپتان تیشب قھرمان
 . آن ھا را شاد کردندشانی ھاغی و جقی بود کھ با تشویادارانھو
  بدونھ؟ییزای چنیچی درمورد آمار و ھزوی ھمھ چدی نبامیمگھ صاحب ت -    
 .دی جوی بھ آرامنباری از صبحانھ اش بخورد اگری قاشق دکی کرد ی سعیچلس    
 از یچی قبل اون مثل تو اون ھد،ی بھش بھ ارث رسمی گذشتھ تلی آپرنیتازه ھم -    
 . گرفتادی عی سریلی رو خیاتی مھم و حیزای اما چاوردی سر در نمیھاک
 : باال انداخت و گفتیشانھ ا    
 . رو داره کھ کمکش کنھی تاگھیحاال د -    
 م؟یکاپتان ت -    
 .آره االن تو باھاماس ھستن -    
 ؟ی چیبرا -    
 صبحانھ اش بلند کرد و با چشمان سبزش بھ او ی  کاسھیجولز سرش را از رو    

 .نگاه کرد
 ...آھا -    
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 نی از اشتری معده اش تحمل بنکھینامطمئن از ا.  گذاشتزی می قاشقش را رویچلس    
 . نھایرا دارد 

 ؟یستی رو داره کھ کمکش کنھ تو راجب شغلت نگران نیاگھ االن اون تا... -    
 .جولز سر تکان داد و شانھ باال انداخت    
 نقش در ھی ھم ای بھ عنوان سرپرست کار کنھ خوادی میفک کنم تا. نھ واقعا -    

 برگشت یوقت. خوادی ماری دستھی ھنوزم ثیپس ف. کنای بازیشرفتایرابطھ با پ
 . کنمیدرموردش باھاش صحبت م

  گرده؟ی برمیک -    
 کھ یزی از چشتری بدیخوب شا.  جولز شغلش رو ھوا باشدشخصا متنفر بود کھ مثل    

 .فقط ھم بھ خاطر مارک برسلر. االن رو ھواست
 .احتماال تا قبل از جشن برگرده -    
 ؟یچھ جشن -    
 . دادھی تکشی صندلیجولز بھ پشت    
 . ماهنی و چھارم استیاحتماال ب. for seasons  جام تو ھتلی جشن براھیماه بعد  -    

 زود یلی خای. دهیماه قبل قرارش گذاشتھ شد اما مطمئنم کھ مارک دعوتنامھ بھش رس
 .رسھیم

 .البتھ کھ مارک بھ او نگفتھ بود    
 با بو یتونیم. ارهی ھمراه ھم با خودش بکی مجازه کھ رهییھرکس کھ دعوتنامھ بگ -    

 .یایب
 کھ از ھال ی بلند و کش دار بود در حالی نالھ یبا بردن اسم خواھرش صدا    

 .دی آمد بھ گوش رسی و بھ طرفشان مگذشتیم
 
 

 اومدم لس آنجلس تا حاال دنتی دی کھ برای بارنیبعد ازآخر... یلعنت بھ تو چلس -    
 .  انقد حالم بد نبودهیبعد از مست

 . نشستی صندلی گذاشت و در ھمان حال روزی میسرش را رو    
 ؟یوه درس کردقھ ...-    
 . نوشابھ را بھ دست خواھرش دادی سر تکان داد و قوطیچلس    
 .من درست کردم -    
 .ختی رشی فنجان قھوه براکیجولز بلند شد و     
 : گفتگذاشتی مزی می کھ باز ھم سرش را رویبو در حال    
 .میشی مری کارا پنی واسھ امی دارگھید -    
 سالھ بودند و از نقطھ ی آن ھا سیھردو.  در دلش با خواھرش موافق بودیچلس    

 و جشن گرفتن در حد از ی کھ خوش گذرانرسدی می زمانی ھرکسی در زندگینظرات
 بود و قبل از زیواقعا رقت انگ.  دھدی خود را از دست متیدست دادن کنترل جذاب
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 و چی ھشی بوده کھ زندگی از زنانیکی د شوی کھ متوجھ مرسدی می ھر بداند زماننکھیا
 از صبحانھ اش بخورد و با دقت یگری کرد قاشق دیسع. گذشتھیپوچ بوده و در مست

 خش دار از مصرف ی از آن زن ھا با صدایکی بھ لی تبدخواستی نمیچلس. دیجو
 و ختی خراب و بد رییبا دندان ھا.  شودی خشک و وزوزی الکل با موھاادیز

 با نام کوتر داشتھ باشد کھ بھ ی دوست پسری روزخواستینم. رهی و تهدی چروکیتیپوس
 .خوردی سال آبخنک مستی مسلحانھ ده تا بیجرم دزد

 . نشستشی بو گذاشت و سپس سرجایجولز فنجان قھوه را جلو    
 .نیدی کارخونشو پلمپ کردن مشی کپک زده کھ چن سال پی آبجویشما دخترا بو -    
 : برد گفتی مشی فنجان قھوه را بھ طرف لب ھاکھیبو در حال    
 .یاری بھ مدت دو روز اسم آبجو بیتو اجازه ندار -    
 : و گفتدیجولز خند    
 . کوچولوتی پشھیاظاعت م -    
 کوچولو تی پشت سرش او را پکنانی بھ بو گفتھ بود کھ بازی چلسیشب قبل، وقت    

 خنده زیاما دوقلوھا چ.  بود خفھ شودکیزد بود کھ ندهی کنند جولز انقدر خندیصدا م
 نداشتھ باشد اعتراف کرد کھ آن ھا ی بو حس بدنکھی ایاما برا. دندیدی در آن نمیدار

 .دزننی کوچولو صدا مسییاو را ر
 ...امروز اصال حوصلھ ندارم جولز بس کن -    
 : گذاشت و گقتزی میسپس بو قھوه اش را رو    
 لباست کو؟ -    
 را نشان داد شی ھاچھی بازوانش را باال آورد و ماھی و طوردی خندظنتیجولز با ش    

 . بودیکھ انگار وسط مسابقھ بدنساز
 .نی تفنگدار لذت ببری آقای از منظره کمیفک کردم شما دخترا  -    
 : کرد و گفتی نالھ ایچلس    
 .. حالمون بدھھھشمینجوریاھھھھ تو رو خدااا ھم -    
 :خواھرش در ادامھ گفت    
 . االن تو دھنم باال آوردمنیھم -    
 : آورد و گفتنیی را پاشی و بازوھادیجولز خند    
 . تا بعدکنمیتفنگامو غالف م -    
 :دیبو پرس    
 ؟یستی متنفرم چرا تو خمار نی کھ شنگولییخداااا از وقتا -    
 اد؟ی نمادتی.  بودمی حنابعالی من راننده شبیچون د -    
 .کم -    
 دی نھ؟ شاای جولز را بھ خاطر داشت دنی خواھرش بوسای بداند آخواستی میچلس    
 اتفاق نی بھتراوردنی اوقات ھست کھ بھ خاطر نیگاھ. ھرگز.  کندیادآوری بھ او دینبا

 .است
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 م؟ی کھ اھنگ بوسھ رو خونده باشادی مادتی -    
 :دی پرسیچلس -    
 منظورت اھنگ شاھزاده ست؟ -    
 ی بھ اندازه ونیدونا و سلند. اصال بھ خاطر نداشت آھنگ شاھزاده را خوانده باشند    
 . ترانھ گند زده بودندنی با خواندن ایکاف
 :جولز گفت    
 .نیغرق شده بود I Will Suurvive آره شما دوتا تو آھنگ -    
 شانی جلوچکسیچرا ھ.  وجود داشتشبشانی دی از اجراھایی بلند باالستیظاھرا ل    

 . واقعا وحشتناک بودهشبیرا نگرفتھ بود؟ بدون شک د
 م؟یرو بخونI Will Suurvive  کھ اھنگادی مادتیتو  -    
  بخونمش؟دی چرا باادی اھنگ بدم منینع من از ا -    
 : و گفتدی زخم پاشیجولز نمک رو    
 . انگار آھنگ خودتونھنشیخوندیچنان م. نیھ بودواقعا تو حسش رفت -    
 :بو زمزمھ کنان گفت    
 .ادی نمادمونی شبوی اتفاقات دشتری کھ بھیاحتماال عال -    
 . موافقت کردیچلس    
 ..آره -    
 :جولز قاشقش را برداشت و بھ خوردن ادامھ داد و ھمچنان گفت    
 ...بذار ادامھ بدم!! ادی نمادتونی یچینگو کھ شما دوتا ھ -    
 : از سر شکنجھ گفتی آھانی دستش گذاشت و می را رونیشانیبو پ    
 کردن زیحال و حوصلھ تم. ستیامروز وقتش ن...  نکن بکشمت جولزیکار -    

 .  بعدش رو ندارمیگندکار
 

 کاناپھ ولو شدند و شروع ی جولز آنجا را ترک کرد ھردو خواھر رونکھیبعد از ا    
 . خنکی کوکاکوالی باد خنک کولر و چند قوظریز.  شوھا کردندیتیالی ردنیبھ د
  برنامھ اش در شونی اولی کھ درحال اجرایتیالی ری برنامھ ی بھ ستاره یچلس    

flavor of love بود اشاره کرد و گفت: 
 .ختھی عمل کرده اندامش بھم رنشوی سیقبال اندامش خشکل تر بود از وقت -    
 :تکان داد و گفتبو سر    
 ھی دی زن باھیچرا .  شھیکی نی تو سرش تا با زمزدی میکی دی پاترسون باستریس -    

  با بدنش بکنھ؟ی کارنیھمچ
 .سوالش کامال نکتھ دار بود    
  نھ؟ای کرده ریی نظرش تغای اندی گرفت خواھرش را امتحان کرده و ببمی تصمیچلس    
 ی راه انجام دادن کارای جلونھیس.... گرچھ من با کوچک کردن کامال موافقم -    
 .رهی گی ھم متویعاد
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 قطع عضو بھ یی جوراخی دن؟ی انجامش می کھ چجوریدی تا حاال دیآره ول -    
 .ادیحساب م

 . جواب سوالش باشدنی حدس زد کھ احتماال ایچلس    
 قابل ی حتمونھی کھ بعدش می زخمگھید. ھ مثل قبلنان. رسھی نظر نمھیانقدرا بدم  -    

 .ستی ھم ندنید
 از گوشت تنتو ی بزرگی ھاکھیاونا ت.. یکنی راجبش فکر مینگو کھ بازم دار -    

 .یی کدو حلواھیمثل .. کننیم
 نی صحبت کردن در مورد ای برای راھچیھ. دیرسی مثل مادرشان بھ نظر مقایبو دق    

 . داد دست از موضوع بکشدحیپس ترج. مسئلھ با او نبود
 م؟یفرستاد real world  مسابقھی براویدی وھی ما ادتھی    
 خبر دار یی نوزده سالھ بودند و از جابایان زمان تقر.  کرد دنی شروع بھ خندیچلس    

 آن ی خواھد شد و ھردویلمبرداری فییدر ھاوا mtv ی شبکھ ی بعدلمیشده بودند کھ ف
 . بروندیی بھ ھاواخواستی شکل ممکن دلشان منیھا بھ بدتر

 .می چون دوقلو بودکننی مارو انتخاب ممی مطمئن بودبایآرـــھھ تقر -    
 :بو گفت    
 شنا ی لباسانطوری ھممی کھ شروع کرده بودکننی مارو انتخاب ممیانقد مطمئن بود -    
 .دنیخر
 الس یلمبرداری مرد گروه فیباشم کھ با اعضاقرار بود من اون قل بدجنسھ  -    

 خودمو تا موقع ازدواجم دست نخورده نگھ دی بانکھی کھ درمورد ای تو ھم کسزنھیم
 .یدی ملمی تحویدارم سخنران

 یویدی صد درصد کارگر خواھد شد در وشانی استراتژنی انکھیبا اعتقاد بھ ا    
 را بھ شیبو موھا. اجرا کرده بودند قل بد و قل خوب را یوی سنارنی ھم اانیشیآزما

 شی موھای چلسکھی در حالدیای تا بھ نقشش بزدی می قالبنکی عکی و کردیعقب شانھ م
 از دوستانش قرض گرفتھ یکی از ی چرمت ککیرا بھ رنگ بنفش رنگ زده بود و 

 درحال شانی دو ھنوز ھم در زندگنی کھ ادیرسی بھ نظر منطوری ادی شارونیاز ب. بود
. او فقط خودش بود. کردی نمی بازی نقشچی در ھیاما چلس.  آن نقش ھستندیاجرا
 کی ی شخصاری و دستگری بازکی. ی راس خواھر دقلو و دختر دوست داشتنیچلس

 یامھای پی بھ خوک مسخره کھیدرحال. ی با مشکل حاد بداخالقی ھاکارسوپراست
 چھ ندهی سال آکی تا شی کرد کھ واقعا زندگی فکر منی کرد بھ ای نگاه میبازرگان

 رفت کھ نسبت بھ ی فرو میی در حال و ھوای بعد از مستشھی خواھد بود؟ ھمیشکل
 . شدی خود ساختھ بود حساس و افسرده می کھ برایزندگ

 
 کرد و بھ دنبال ی می او باز در لس آنجلس زندگندهی سال آکیاحتماال در عرض     
 ی کارھا را بھ روشخواستی بار منی اما اش،ی زندگیای روبیدر تعق. یگریباز
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 ی ستاره ھای براخواستی نمنی از اشتریب.  تلف نشودشیمتفاوت انجام دھد تا زندگ
 . کار کندوودیھال
 اری دستکی ھم دیشا.  کردی می راه اندازی تجاری شرکت مشاور شغلکی دیشا    
 نکھیالبتھ نھ ا.  کندی را سر او خالشی ھای بازسیی و رکردی خودش استخدام میبرا

 کار کرده بود یادی زیقبال با مشاوران تجار. با او برخورد کندی منطقری غایبدجنس 
 ھم در یاستعداد خوب.  آمدی خوشش ماحال بیزھای چیزیو خودش ھم از برنامھ ر

وارد شدن بھ .  آمدی مردم باشد خوشش منی کھ در بنی کار داشت و درکل ھم از انیا
 یشتری شغل وقت بنی نبود و احتماال در ایادی پول زازمندی نی ایغل شی طھی حنیچن
 . اش باشدیگری بازی گرفتن کارھای پیبرا
 مھربان یمرد.  کنار خود داشتھ باشدی مردخواستی موقع دلش منی ھمندهیو سال ا    

 بیبھ خود نھ.  کردیی از مارک برسلر در ذھنش خودنمایریتصو. دهی ورزیبا اندام
 »! مرد مھربونھیگفتم ! اون نھ« :زد
 ی موضوع اصال چلسنی ایگاھ.  فرکانس بودنی ھمی ذھن بو ھم روانیاحتماال جر    

 . کردیرا متعجب نم
 :دی پرسشیخواھر دوقلو    
 م؟ی کنی مدای گم شدمونو پی مھی نی روزھی ماھم ی کنیفک م -    
 .آره -    
 .ی انقد مطمئن باشیتونیچطور م -    
 : فکر کرد و جواب دادی کمیچلس    
 توننی من می جنوبی ھمسر گنده ی وامونده تو برنامھ ی اون دخترایخوب وقت -    

 .میتونی کنن پس ا ھم مدایشوھر پ
 :وحشت چشمان بو را فراگرفت و گفت    
 یوونای گرفتن، از گوشت حی می تو مزرعھ ھا با خوکا کشتیاون مردا از بچگ -    

 ..پوشنی می زشت ارتشی و لباساخورنی مدنی مردن و گندابونی کھ تو خیه افلک زد
 : خواھرش گفتی بردن نگراننی از بی دستش را تکان داد و برایچلس    
 کھ ییای وجنوبستی تنشون نشرتی کھ تیی از مرداریفک کنم بھتر باشھ بگم غ -    

کارشو «  گنی افتضاحشون می پوشن و با لھجھ ھای می ارتشختی ری بیشلوارا
 .می نداری اگھیاستاندارد خاص د» !بسااااز

 : و گفتدی لبش را گزیبو گوشھ     
 کھ تکھ کالمشون کارشو ییای جنوبی مرده کھ کاله کابوھی با ی کھ داشتشبید -    

 .ی کردیبسازه خوش و بش م
 .. ھم نبودیجنوب..  کردمیاصلنم خوش و بش نم -    
 خراب نبود چکدومشونیھ.  را چک کرده بودشیئن بود چون دندان ھا مطمیچلس    
 ھا را در ی جنوبی کرد ادای می بود کھ سعییاروی ھیفقط .  بودفتادهی نچکدوممیو ھ

 .اوردیب
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 . نبودشیدی و بوسیزدی تو کھ با جولز الس میو اصلنم کارم بھ خوب... -    
 ...دمیمن جولزو نبوس -    
 : برگرداند و ادامھ دادونیزی و نگاھش را بھ طرف تلو را گفتنیبو ا    
 .بندنی بز و مھی دارن ایورکیوینگا ن -    
 .دمتیخودم د. ی حواسمو پرت کنیتونینوچ نم -    
 . بودهرهی تی با موھاگھی دختر قدکوتاه دھیاحتماال  -    
 ی خواھر دوقلوھی شبقای بوده کھ دقگھی دختر دھی دمی شایگی تو راست مدمیاره شا -    

 .من بوده
 .باااشھ -    
و ادامھ .  اش را بھ طرف خواھرش برگردانددهی و صورت رنگ پردی کشیبو آھ    
 :داد
 زنم؟ی ناخوداگاه بھ جولز زنگ مشمیمن معموال عادت دارم ھروقت مست م...-    
  معموال؟ چندبار شده تا حاال؟ی چینی -    
 . سھ بارایدو  -    
 ؟ی بھش زنگ بزنی کھ مستیی فقط وقتای چرا مجبورادیھ ازش خوشت ماگ -    
 ...ادیمنکھ نگفتم ازش خوشم م -    
 ..بو چنان چشم غره رفت کھ انگار بازھم ده سالھ شده بودند و پسرھا حال بھم زن    
 از ھزار رنگ و نوع قرار یی داره و با زنای ایجولز غرور باورنکردن.. -    

 ..یی جوراھی. میما فقط دوست. زارهیم
 جولز کھ درمورد دوست داشتن زنان کھ دوستش ندارند شی حرف چند روز پیچلس    

 . آوردادیبود را ب
اون ..  نھرون؟ی بمی قرار بری بھم زنگ نزده و ازم نخواستھ براچوقتیپس چرا ھ -    

 .خوادی شبھ مکی یفقط رابطھ 
 !دی رسنی بھ زمیفک چلس    
 ؟ی شبھ داشتکی یباھاش رابطھ  -    
 ... کھ داشتھ باشمترسمینھ ھنوز اما م -    
 : کوتاھش را پشت گوش زد و ادامھ دادیموھا    
 اون بدن عضلھ ی و جلورمی خودمو بگی تحمل کنمو جلوتونمی می تا کتونمینم.... -    

 .. وا ندمشیا
 ..ی در مورد احساست بھش بگدی بادیشا -    
 . کوکا کوال برداشتکی کوچک کنار کاناپھ خچالی کرد و از بو دست    
 یلی خیگاھ. ادی وقتا اصال ازش خوشم نمیبعض..  دارمی چھ حسدونمیخودمم نم -    

 نداره کھ بتونم با جولز قرار ی چون اصال راھستیاما اصال مھم ن. ادیازش خوشم م
 .بذارم

 چرا؟ -    
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 یکنی کھ باھاش کار می با کسیتونیتو نم. میھمکار. میکنیچون ما باھم کار م -    
 .یقرار بذار

 فراموش کرد کھ مست است و چشمانش را در حدقھ چرخاند و از درد آن یچلس    
 .دیچھره درھم کش

 . واقعا مسخره ستنیا -    
 .ی کھ تو با مارک قرار بذارنھی مثل انیا. ستینھ اصلنم ن -    
 . وجود دارهی کسی و کارکردن برایر کردن با کس کانی بیادیتفاوت ز -    
 سشییر.  الس بزند چھ برسد با او قرار بگذاردسشیی با رتوانستی ھرگز نمیچلس    

 صفات ھم صفات خوبش محسوب نی ادب بود کھ البتھ ای بداخالق و بی غرغروکی
 ...کھ..  شبھ با مارک بھ آن اندازه کھکی ی رابطھ کیتصور . شدیم

 او با سر ی عصالنی ھانھیتصور لمس س.  کردی نمتشی اذدیبھ آن اندازه کھ با    
درعوض .  طور نشدنی ایلیاما بھ دال..  کردی اش موانھی دتی از عصباندیانگشتانش با

تصور غرق شدن . بر لبان او شدقی عمیتصور لمس مارک منجر بھ تصور بوسھ ا
 ...نشیشمی ابری موھای و گم کردن انگشتانش الشیدر چشمان قھوه ا

البتھ کھ مارک مرد .  کردی متشی اذشتری نکرد بتشی تصورات اذنی انکھی اقتیحق    
 خود برتر یمردا.  آمدی ھرگز از مردان بزرگ جثھ خوشش نمی بود، اما چلسیجذاب

 کاله ی ھاککنانیدرستھ باز. گھی تو سر ھمدزننی مکننوی کھ از بدناشون استفاده مینیب
 ای کردی حملھ مکنانی بود کھ بھ بازھی مارک را دی ھالمی فیمحافظ داشتند اما چلس

 .خوردیخودش ضربھ م
 آمد پس مشخصا ی ھم از سوپراستار ھا و ورزشکاران خوشش نمچوقتیو البتھ ھ    

 نوع نیورزشکاران بدتر.  آمدیاز سوپراستاران ورزشکار ھم خوشش نم
 و گرفتندی می انچنانی ھای مھمانیلی آن ھا در فصول تعطرشتیب. سوپراستاران بودند

 در مورد مارک یموضوع بد تا بھ حال.  بعد از آن بودندی بدنامقیصد در صد ال
شک داشت کھ .  خواھد کردداینخوانده بود اما مطمئن بود اگر سخت جستجو کند پ

 . فرشتھ بوده باشدکی مثل شیمارک در طول دوران شکوه حرفھ ا
 در اجتماع یوقت. کردی نمی بازی حرفھ ای ھاکگریلبتھ اصال مھم نبود کھ مارک دا    
 آن تفاوت را شیھمھ برا.  کردندی ستاره رفتار مکی مردم بود ھمھ با او مثل نیو ب

 . حال بھم زن بودهی چلسی براشھی کھ ھمشدندیقائل م
 کرد؟ اصال ی نمتشی مارک با انگشتانش اذیپس چرا تصور لمس عضالت سنگ    
 حس نی ھم ادیشا.  را لمس نکرده بودی بود کھ کسیدی چون مدت مددیشا. دیفھمینم

 دو نی داشت کھ اقتیحق.  شدی خواھرش بود کھ بھ او منتقل میخاک بر سر
 از آن ھا یکی بودند اگر چک کویوقت.  را حس کنندگریکدی یکیزی فی درھاتوانستندیم

 اتفاق نی اادی زرایاخ.  کردیھم دردش را حس م یگری دای افتاد یاز دوچرخھ اش م
 کردن استخوان ترقوه اش را شکستھ ی بو در حال اسکی وقتشی افتاد اما سال پینم

 یاالتی ھردو در انکھی با ای ھم درد آن را در شانھ اش حس کرده بود حتیبود چلس
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 و افکار خواھرش بود کھ بھ اقیپس حدس زد احتماال اشت. از ھم بودند مختلف دور
 . کاناپھ کنار ھم نشستھ بودندکی یخصوصا کھ ھردو رو.  شدیخودش منتقل م

 دنی و نوشونیزی تلوی گناه خواھرش کھ درحال تماشای بیبرگشت و بھ چھره     
 :کوکا کوال بود نگاه کرد و گفت

 ..ه باشھ بھتربھیغر.. ھیضرور.. ی رابطھ دارھی بھاجیفک کنم احت -    
 : اشاره کرد و گفتونیزیبو بھ تلو    
  سره کنم؟ھی کارو االن دی بانکھی اای صبر کنم ی بازرگانامی تا اومدن پتونمیم -    
 ..ی صبر کنیتونیم -    

 
 فصل دھم        

 
 دی و چھارشنبھ کھ رسدی رسی ناراحت تر ھم بھ نظر میسھ شنبھ مارک حت        

.  قابل بخشش شده بودری غی مرتکب گناھی چلسیی کرد کھ گویمارک چنان رفتار م
 را داغان نشی مرسدش نازنلی اتومبای اش زده دهی دبی آسی بھ پای لگدیانگار کھ چلس

 .کرده
 از یستی کارمند معامالت امالک صحبت کرده بود و لکیصبح روز پنجشنبھ با         
 ی برایشان داده را بھ او داد تا قرار بھ ان ھا نی کھ مارک نظر احتماال مساعدیامالک

 تو در تو یسپس بھ دنبال مارک شروع بھ گشتن در آن خانھ .  کندمی آن ھا تنظدنید
تا بھ .  دوم باال رفتی بھ طرف طبقھ چی پمی نی از راه پلھ ن گشتقھیبعد از پنج دق. کرد

 را از بھ  و نگاھشستادی دوم توجھ نکرده بود پس ای بھ طبقھ یحال درست و حساب
ملحفھ . از در باز اتاق خواب بزرگ و شاھانھ بھ درون آن نگاه کرد. اطراف گذراند

 بھم ی تختی کناره ز رنگ ای آبی اشھی پشم شمی ضخی رنگ و پتودی چروک سفیھا
 شی کاناپھ کھ روکی ورزشکنار ی دو و کفش ھایدو شلوار راحت.  بودزانی آوختھیر

 وجود داشت کھ بھ یو آنطرف تخت در.  گذاشتھ بودنی زمی بود رولیپر از وسا
 . شدی می منتھی سنگی با کفیحمام

 را بھ خود جلب کرد و ی بھ ھم توجھ چلسیزی پشت سرھم خوردن چیصدا        
 در نی آخری گذشت و جلویاز چند اتاق خال.  ھال حرکت کردی بھ طرف انتھایچلس

 کھ مارک دانستی میچلس. امل بود کی ورزشگاه خانگکیاتاق . ستادیسمت راست ا
 . امروز او تنھا بودیل کند وی منی باال تمرنی اتیوتراپیزی فکی با یگاھ

 ی و درحال تماشادی کشی مشی پرس پا نشستھ بود و وزنھ را با پایمارک جلو        
 ی مخفی از بلندگوھاعتی طبیصدا.  بودنھی از آدهی پوشیوارھایانجام ورزشش در د

 اش نھی سر و سیعرق موھا. پر کرده بود black hole sun  اتاق را با آھنگیفضا
 کفش کی بھ تن داشت و ی خاکسترکتان  شرتکیمارک فقط . را مرطوب کرده بود

 رنگ کھ از کنار ران تا زانوانش ادامھ داشت ی زشت و صورتیزخم. ی ورزشدیسف
 ثابت تمی او را تماشا و رنھی و از آستادی ای چند لحظھ چلسیبرا.  کردی مییخودنما
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 قدرتمندش باال ی و شانھ ھانھینگاھش را بھ طرف س.  قدرتمندش را دنبال کردیپاھا
 .دی طرف کج شده بود رسکی کھ در اثر جمع کردن صورتش بھ شی و بھ لب ھاردب

 black  آھنگی رفت و صداواری دی کنترل از راه دور رویبھ طرف دکمھ ھا        
hole sun را کم کرد. 

 را برگرداند و شی افتادند و مارک بھ سرعت رونیی پای بلندیورنھ ھا با صدا        
 نکھیقبل از ا.  صورتش ماندی اش رورهی و تقی عمی رهینگاه خ.  نگاه کردیبھ چلس

 . ماندرهی چند تپش قلب بھ او خی باز کند بھ اندازه یدھانش را بھ کالم
 ؟یخوای میچ -         

 :دی کھ در دست داشت را باال گرفت و پرسیی ورقھ ھایچلس        
 ستی رو برات لی اطالعات چندتا خونھ کھ بھشون توجھ نشون دادخواستمیم -         

 .گرفتمو بھت بدم
 ی گذاشت، با دست سالمش وزنھ انی زمی اورد و رونیی را پاشیمارک پا        

 کھ چند قدم آنطرف تر بود اشاره کرد ینی تمرمکتی نکیھ طرف ب. ستادیبرداشت و ا
 :و گفت
 .بذارشون اونجا و برو -         
 ی کار را انجام دھد ورقھ ھا را رول کرد و ان را ارام بھ پانی ھمنکھی ایبھ جا        

 .خودش زد
  شده؟تتی کردم کھ باعث عصبانیامروز کار -         
 .دی برداشت و آن را بھ گردنش کشیمارک حولھ ا        
 ....امروز؟ -         
 :ادامھ داد.  و سرتکان داددی کشنیی را پاشی لبھایگوشھ ھا        
 . ھنوز امروز تموم نشدهیول. نھ -         
 دیبا.  آن گذاشتی رفت و برگھ ھا را روی وزنھ زنمکتی بھ طرف نیچلس        

 گفت ی مشیمطمئنا مارک بھ سوال ھا.  کردی با مارک صحبت مزیراجع بھ چند چ
 .فھی گفت انجام وظی منی بھ ایاما چلس. یفضول
 ؟ی کردافتی رو دری جشن بزرگ جام استنلیدعوت نامھ  -         
» آره« ی از پشت حولھ زمزمھ یمارک با حولھ صورتش را پوشاند و چلس        

 .دیگفتنش را شن
 ؟ی بریخوایم -         
 : پھن و بزرگش را باال انداخت و گفتیانھ ھاش        
 .احتماال -         
 ؟ی جشن داری برایلباس رسم -         
 : و حولھ را دور گردنش انداخت و گفتدیمارک خند        
 . دارمیلباس رسم. اره -         
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 گرشی دی پای پا رو روکی نشست و مکتی نی کنار کاغذ ھا رویچلس        
 و ی قھوه ای بود با کمربند چرمدهی پوشی نارنجی تورکی تونکیامروز او . انداخت

 خواستی میچلس.  کاستھ شده بودلشی بودن استایاز وحش.  شلوار کوتاه و تنگکی
  نھ؟ای مارک متوجھ شده ایبداند ا
  کھ ببرتت؟ی دارازیبھ راننده ن -         
 ؟ی اصرار کنتی واسھ شغل رانندگیخواینم! عجب -         
 .. کنمیمن اخر ھفتھ ھا کار نم -         
 :سر تکان داد و ادامھ داد        
 پس امی اگھ اخر ھفتھ ھم نبود قراره کھ با خواھرم بھ جشن بی حتیول... -         

 . در خدمتت باشمتونمینم
 : باال رفت و گفتشیشانی مارک رو پی ابروکی        
 . جالب باشھدیبا. ھمم خواھر کوچولو -         
  نھ؟ای ادا شده باشد ی جالب بھ منظور خوبی کلمھ ای شک داشت آیچلس        
 ؟ی گلف فکر کردی ھیریرو موضوع تورنمنت خ -         
 . طرف خم کرد اما جواب ندادکیمارک سرش را بھ         
  جوانان؟ی ھاکی گری مربای .. -         

 . متوجھ شد کھ آتلش را نبستھیمارک دست مصدومش را باال گرفت و چلس        
 .بس کن -         
 ی تو خونھ بست نشستینجوری ھمنمی کھ متنفرم ببنھی کارا واسھ انی ایھمھ  -         

 .ی انجام بدیتونی ھست کھ میادی زی کارایوقت
انگشت وسط مصدومش . گرفت را کسی بارفی لھیمارک دستش را باال برد و م        

 . بغلش را پوشانده بودری زی و مرطوبرهی تیموھا. بھ طرف سقف نشانھ رفتھ بود
 .می کھ شده در مورد تو حرف بزنرمیی تغھی بھ خاطر ایب -         
 : بلوزش گذاشت و گفتی انگشتش را رویچلس        
 من؟ -         
 تو ی بارم راجع بھ زندگھی ای بیکنی می من فضولی ھمھ تو زندگنیا. آره -         

 .میحرف بزن
 گذاشت و بھ ارنجش فشار اورد مکتی نی روشیھردو دستش را کنار رانھا        

 :سپس گفت
 . و ساده می دختر معمولھینسبت بھ تو من فقط  -         
 ی عالقھ یمعموال چلس.  اش افتادنھی سی رهی کوتاه و تیچشمانش بھ موج موھا        
موھا .  دھدریی نظرش را تغتوانستی بھ آن نداشت اما با نگاه کردن بھ مارک میخاص

درست مثل .  آمده بود و تا نافش ادامھ داشتنییاز خط وسط ھشت پک شکمش پا
 . بوددهی دیورزش یدنی نوشغاتیانموقع کھ او را در تبل

 .آھھاع -         
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 .می وجود نداره کھ راجع بھش حرف بزنیادی ززیچ -         
خطوط واضح ھشت پک شکمش را از دست داده بود اما ھنوز ھم شکم تخت و         

 از ی و نازکدیخط سف.  ھا شکمش را تکھ تکھ کرده بودندچھیماھ. د اشتیپر عضلھ ا
 . بوددنی بود قابل دزانی شل دور باسنش آویلی شرتش کھ خی درست باالرشیلباس ز

 .می در ھرصورت راجبش حرف بزنایب -         
 نطورینھ ا... کردی مارک فکر مری داشت در مورد لباس زی چلسنکھیالبتھ نھ ا        

 .. بازھمیول..  نھیکی از نظر تکندیخوب شا.  کردی او کار می برایچلس. نبود
 با ی کار چھی تو دارنمیبب.  بکنممی با زندگی کارھی دی کھ من بایگیتو م -         

 ؟یکنی متیزندگ
 . کردن شمایاری لحظھ کھ در حال دستنیدر ا -         
 ور اونورو و نی من ادنی از کشری غ؟ی کھ انجام بدستی نی اگھی دیکارا -         
  من؟ی کردن تو زندگیفضول
 از ان پرسھ بزند و بھ قول خودش دم و نتریی نگاھش را قبل از آنکھ پایچلس        

 .دوباره. دست گاه گنده اش را چک کند باال برد
 . دارمیی برنامھ ھاھیخوب  -         
 مثال؟ -         
 : برد و گفتشینگاھش را بھ ظرف چشمان قھوه ا        
 . تا پول پس انداز کنمکنمیدارم کار م -         
 :ره کرد تا ادامھ دھد و ھمزمان گفتمارک با دست سالمش اشا        
 ؟...پس انداز واسھ -         
 . نگمدمی محیترج -         
 .دی را انحنا بخششی خمار لبھایلبخند        
 ھ؟یموضوع شخص -         
 .آره -         
 .... زن نخواد در موردشون حرف بزنھھی مسئلھ ھست کھ ای درھیخوب  -         

 
 : وزنھ بلند کرد و گفتیانگشتانش را از رو از یکی        
 در نیخوایھمتون م. کھ قبال داشتھی بھ طور مثال تعداد معشوقھ ھاشیاول -         

 کھی مرد باھاش رابطھ داشتھ و چندبار رو بدونھ در حالھی کھ ییمورد تعداد زنا
 .دی خودتون حرف بزنی درمورد معشوقھ ھانیخوایخودتون نم

 در مورد ی سفت و سختی استاندارداھی دور و زمونھ نیچون ھنوزم تو ا-         
 . وجود دارهی معنی بیرابطھ ھا

 بود بھ جلو لھی می دستانش روکھی شانھ اش را باال انداخت و در حالکیمارک         
 .خم شد
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 درمورد خوانی خودشون نمی مورد سوال کنن وقتنی در ادی اما زنا نبادونمیم -         
 ...خودشون حرف بزنن

 . دو طرف بدنش افتادندشی و دست ھاستادیراست ا        
 ...نی شخصزای چیبعض... -         
 . کردمی آن را تنظنیبھ طرف وزنھ ھا رفت و پ        
 .ارنی سر در بمی ھمھ از مسائل خصوصخوامی نمدیشا... -         
 آن را پاک کند ی چلسنکھی ماه قبل از انی چندی فرارایدی لادداشتی.  شده بودرید        

 قدم شی پیگری کس دنکھی قبل از ادی بادیاحساس کرد کھ شا. در صفحھ پست شده بود
 .دیشود موضوع را بھ او بگو

 ؟یشناسی می فرارایدیتو ل -         
 کھ وارد شده بود ی رفت کھ موقعی ای آمدند و بھ طرف صندلنیی پاشیابروھا        

 . آن نشستھ بودیرو
 نھ؟ی ماشھیمنظورت  -         
 . نشستی سرش را گرفت و بھ ارامی باالی لھیم        
 . تو صفحھ ت نوشتھادداشتی ھیاو ...کنمیفک نم. نھ -         
ھردو دستش را بھ دو طرف کامال باز کرد و دمبل ھا را ھمزمان بھ طرف         

 .دی اش کشنھیس
 .شناسمشینم -         
 و با ھم تو آپارتمانش تو ردموند نی کھ با ھم تو الوا لونژ آشنا شدکنھیادعا م -         

 .ی زنگم نزدی بعدش بھش حتی ولنیرابطھ داشت
 : نگاه کرد و گفتی بھ چلسنھیمارک از درون آ. دمبل ھا وسط ھوا متوقف شد        
  گفتھ بود؟ی چگھید -         
 احساساتش ی بھش زنگ نزدی عمرش بوده و وقتی رابطھ نیکھ اون بھتر -         

 . دار شده و قلبش شکستھحھیجر
 بازوھا و کمرش ی ھاچھیو ھمزمان ماھ.  آوردنییدمبل ھا را باال برد و سپس پا        

 .منقبض و منبسط شد
 . بودلیدختره مخ تعط -         

 
 .شیشناسیپس م -         

 زنو با اون ھمھ سوراخ و ھی سختھ یی جوراھی خوب یلعنت. ادی مادمیاونو  -         
 ..حلقھ رو بدنش فراموش کرد

 . فکش منقبض شدکردی کھ وزنھ را بلند میدرحال        
 .کجاشو سوراخ کرده بود -         
شون  کھ جایی زخماای یدگی وحشت کرده بودم کھ نکنھ با خراشبایتقر. ھمھ جا -         

 .رونی بامی از خونش برهینم
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 . بودهشیاحتماال فقط باال تنت بوده کھ وحشت حال -         
 لب خندش از ھم ی کھ در انحنایی لب ھاانی از می و بم کوتاھانھی موزیخنده         

 . شددهیباز شده بود شن
  ھنوزم رو صفحھ ست؟ادداشتشی -         
 .پاکش کردم -         
 .ممنون -         
 ...کنمیخواھش م -         
 : شد، سپس گفترهی چند لحظھ بھ مارک خیبرا        
 خبر دارن ی فرارایدی تو و لنی بی ھمھ از موضوع خصوصنکھیانقدام بابت ا -         

 .یایناراحت بھ نظر نم
 . باشھشی اسم واقعنی شک دارم اصال انکھیاول ا -         
و بعد ادامھ .  محبوس کرد و سپس آزاد کردشی ھاھی درون ریقیفس عممارک ن        

 :داد
 اگھ تو عمرمم یحت. زننی حرفا منی خدا درمورد من ازی شھیبعدشم زنا ھم...-         

 . باشمشوندهیند
 آشنا بوده مارک ی فرارایدی کند کھ او کھ با لیادآوری خواستی می چلسنکھیھم        

 .اضافھ کرد
 . عادت کردمگھید -         
 کنھ؟ی نمتتی اذنیو ا -         
 :مارک شانھ باال انداخت و گفت        
 ھم نداره کھ یتی اصال اھمسنینوی و مگنی دلشون بخواد میمردم معموال ھرچ -         

 درمورد خوامی گفتم نمی عادات خاص خودشو داره وقتیھرکس.  نھای داره قتیحق
 جا ھی زنمو فکرم ھی من با ی وقتخامی بود کھ نمنی بزنم منظورم ا حرفمیمسائل شخص

 .کنھی جو رو خراب مییجورا ھی موارد حرف بزنم نی س در اگھید
 ایدی موضوع لدی حدس زد کھ بایچلس.  دادرونی و آن را بدی کشیقینفس عم        

 : اما مارک ادامھ داددهی رسانی بھ پایفرار
 بھ خاطر نمی بشدی کھ اون زن با من داشت بای گفت نسبت بھ تجربھ ادیخوب با -         

 . کھ نگفتھ خدا رو شکر کنمییزایچ
اما .  نکندی را گاز گرفت و با خودش در جنگ بود کھ فضولنشیی لب پایچلس        

 .شکست خورد
 ا؟یمثال چ -         
 .... فضولی زهی نداره خالھ ریبھ تو ربط -         
 . کردکی وزنھ بھم نزدی لھی میھردو دستش را رو        
 ی کلمھ ھم درباره کی و تو میزنی درمورد مسائل من حرف ممیبازم دار .. -         

 .یمسائل خودت نگفت



 131 

 ی زهی خالھ رشھی و اسمم می فضولشھی مپرسمی سوال مھیچرا ھروقت  -         
 فضول؟
 رونی بی نفسش را حبس کرد و بھ ارامعی سرکردی کھ وزنھ را بلند میدر حال        

 : جواب دادن بھ سوالش ادامھ دادیبھ بھ جا. داد
 یجراح...  راجع بھش حرف بزننخوانی کھ زنا معموال نمیزی چنیدوم -         
 ....کننی اعتراف نمچکدومشونی کردن اما ھییبای زی از زنا جراحیلیخ. کھیپالست

 :دی نگاه کرد و پرسیاز کنار شانھ اش بھ چلس        
 ت؟ینی بی جراحی برایکنی پس انداز میدار -         
 : گفتادی با تعجب زیچلس        
 ... ندارهی مشکلچی من ھینیب!! ؟یییچ -         
 :دی دستش را بھ طرف صورتش باال آورد و پرسکی        
  داره؟ی چھ مشکلمینیب -         
 راز ھی بھ عنوان خواستی می عمل کرده بود ولشوینیھمسر سابقم ب. یچیھ -         

 ... خودش نگھ دارهشی بزررگ پیلیخ
 : برگرداند و ادامھ دادنھینگاھش را بھ طرف آ        
 .شھی و متوجھ نمکنھی بھ صورتش نگاه نمیچکیانگار کھ ھ -         
 : دستش را کنار بدنش انداخت و گفتیچلس        
 .ستی نمینیب. نھ -         
 کرده بود بھ قی رونشو درآورده بود و تزریایپس باسنت؟ زن کارلسون چرب -         
 .باسنش
 . رو ھم ندارمنیو نھ قصد ا. یلی مدل برزگنیبھش م -         
 ھم گذاشتھ شده ی بلند شد و بھ طرف چند دستھ وزنھ کھ روشی از سر جایچلس        

 نبود کھ بھ نطوری نھ؟ اای مارک بفھمد نکھیبھ ا دادی متیواقعا اھم.. یاکھ ھ. بود رفت
 کی نزدبای کھ تقرینھ بعد از اعترافش بھ رابطھ داشتن با زن.  دھد نھتینظرات او اھم
 گذاشت و یی باالی وزنھ یدستش را رو.  زنده کندی جا سوزنکی  بھلیبوده او را تبد

 :گفت
 .نھی سی جراحی پول جمع کنم برای کافی بھ اندازه خوامیم -         
 : آورد و گفتنیی پای چلسی ھانھینگاھش را بھ طرف س.  افتادنی زمیوزنھ رو        
 ست؟ی بزرگ نزتی سای کافیبھ نظرت بھ اندازه  -         
 : اخم کرد و سر تکان دادیچلس        
 . انجام بدمنھی کوچک کردن سی جراحخوامیم -         
 ...ُاه -         
 : برگرداند و ادامھ دادیش را بھ طرف چشمان چلسنگاھ        
 چرا؟ -         



 132 

 ی خانواده ی حتیاکھ ھ. کندی مسئلھ را درک نمنی کھ او ادانستی میبھ نوع        
 . چھ رسد بھ اوکردندیخودش ھم درک نم

 کردن دای پیحت. کننیکارا رو برات سخت م. ادی بزرگ خوشم نمی ھانھیاز س -         
 .رمیگیو بھ خاطرش شونھ درد و کمر درد م. کھ اندازت بشھ سختھ ییلباسا

 دست یو چلس.  کھ ھنوز دور گردنش برد را برداشتی و حولھ استادیمارک ا        
 .ستادی انھیبھ س

 .یکنی میپس کار خوب -         
 ی اش با مارک برسلر صحبت منھی سیواقعا داشت در مورد جراح. اوپس        

 کرد؟ی اش او را مسخره نمنھی در مورد کوچک کردن سچوجھی مرد؟ و بھکیکرد؟ با 
 ھ؟ی اشتباھمی تصمیکنیتو فکر نم -         
 یتونی و م،ی اگھ کمر درد دارکنم؟ی می داره من چھ فکریتیبرات چھ اھم -         

 .ی انجامش بددیپس با. ی بکنی درست کردنش کاریبرا
 . بھ نظر رساندینطق میلی مسئلھ را خنیمارک ا        
 ھ؟ی چزتیاالن سا -         
 . شدرهی خی بھ نقطھ اشی کفش ھانی انداخت و بنی نگاھش را بھ زمیچلس        
 .D دابل -         
 .ی ازهی مزهی دختر رھی نداشت اما تو ی مشکلدی دختر قد بلند شاھیواسھ  -         
 بود ستادهی کھ چند قدم آن طرفتر ایو بھ مرد.  نگاھش را باال آوردیناگھان چلس        
 سرش بھ ی مرطوبش رویموھا.  برھنھمھی و ننتی الجثھ، بدطمی عظیمرد. دوخت

 کھ چھ دانستی و نمشناختیاگر واقعا مارک را نم.  فرم گرفتھ بودیحالت شلختھ ا
فتادن در دام عشق مارک ممکن بود در خطر ا ، باشدتوانستی میی بھ تمام معنایعوض

 ی و بوسھ ادی کشی پر متگرشی محکم و حمای نھی سی بھ سودنیدر خطر دو.  بودیم
 فقط جذاب بود، کھ البتھ بدون شک نکھینھ بھ صرف ا.  گذاشتی مشی بر لب ھاقیعم

 ھ چی چلسکردی او درک منکھی قابل اجتناب بود بلکھ بھ خاطر اری جذاب و غیمرد
 .و خواھد داشت.  داردیحس

 :مارک گفت        
 ھ؟یچ -         
 : سرتکان داد و نگاھش را از او برگرفتیچلس        
 دختر ھی کھ من کننیھمشون فکر م.  کارو بکنمنی استنی نیخانوادم راض -         

 .شمی ممونی کارم پشنی فکرم و بعدا ازیسبک سر و ب
 .ی نکردچارهی منو بی ای سبک سرچیتا حاال کھ با ھ -         
در .  از ھم باز شدشینگاھش را دوباره بھ نگاه مارک دوخت و ناخودآگاه لب ھا        

 بھ ازی نشی خاطر در زندگنی بھ انکھی سبک سر و اگفتندی ھمھ بھ او مشیتمام زندگ
 ... داردھی بقییراھنما
 . شدتری در او قوی مارک کمدنی بوسدی شدازین        
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پر از ھرج و مرج و .  رو ھواستمیزندگ.  خانوادمی اعضایطبق نظر ھمھ  -         
 .. کنترلرقابلیغ... ی نظمیب

 . را از نظر گذراندی طرف خم کرد و چلسکیمارک سرش را بھ         
 .ی تحت کنترل دارتوی تو زندگی باشھ ولی نظمی اطرافت پر از بطی محدیشا -         
 . باال رفت و ادامھ دادی کمی بھ پوزخندشی لب ھای گوشھ کی        
 .ستی نگھیاالن د.  منم تحت کنترل بودیقبال زندگ -         
 . تحت کنترلتھی دارب ھمھ چی کاملع ھمھ چتی بھ نظر من کھ زندگیول -         
 . قبل از تصادفم چطور بودهی زندگیدونی خاطره کھ نمنی بھ انیا -         
  کنترلت باش؟ری زی ھمھ چی دوس داشتای کھ مثل وسواسی بودی آدمھی ینی -         
 ....نیفقط دوست داشتم ھمھ کارا بھ روش من انجام بشھ ھم -         
 ..نطورهیالبتھ کھ ھم        
 منو بھ تخت بستھ بودنو بھ ھزار نوع دم کھی کھ در حالیمن از ھمون روز... -         

 از دست موی چشمامو باز کردم کنترل زندگمارستانیو دستگاھمختلف وصل بودم تو ب
 .دادم

 چرا بھ تخت بستھ بودنت؟ -         
 مرد محکم و نی سخت بود کھ بھ او نگاه کند، بھ ایلی زخم ھا خدنی با دیحت        

ر ناخوش احوال بوده و چقدر بھ آغوش مرگ  چقدیاستوار، و فکر کند کھ روز
 . کرد تحت کنترل بودی کھ فکر میزی از آن چشیمارک ب. کینزد

 ... خوب انجامش بدهیخوای کھ مھیزی چیاگھ جراح -         
 . برھنھ اش را باال انداختیشانھ         
 . توعھی زندگنیا ...-         
 .طع عضوه نوع قھی کار نی اکنھیبو فکر م -         
 .یستیتو کھ بو ن -         
 ...ی ولدونمیم -         
  دھد؟حی توضستی کھ دوقلو نی کسی مسئلھ را برانی اتوانستیچطور م        
 یی جوراھی عوض کردنش ،ی بودگھی نفر دھی ھی شبتی تو تمام زندگیوقت... -         

 .بھیعج. ترسناکھ
 ... نھ صورتتمایزنی راجع بھ باال تنت حرف ممیدار -         
 . داده شده بود را برداشتھی وزنھ ھا تکی اش کھ بھ دستھ ی طبیعصا        
من .  مسئلھ باشمنی نظر دادن راجع بھ ای برای من آدم اشتبھدمی شایول... -         

 . بھ پاھا عالقھ دارمشتریب
 . فرش افتادی روی خفھ ای از دستش رھا شد و با صدایعصا        
 ...یلعنت -         
 . خم شدی دستش را بھ ستون وزنھ ھا گرفت و بھ آرامکی تعادل یبرا        
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عصا را برداشت و .  زانو نشستکی ی جلو رفت و روی چلسی فکرچیبدن ھ        
 و کی تاریو درخشش.  صورتش بودیصورت مارک درست باال. نگاھش را باال برد

 . جا خوش کردشی در چشمان قھوه ااقیپر اشت
 ؟یکردی نمنکارویکاش ا -         
 . خشن بھ گونھ اش خوردی بھ زمزمھ اشیصدا        
 ؟یچھ کار -         
 . انداختھی سای چلسیبلند شد و با قد بلندش بر رو        
کمکت  و بھ چارمی بھی رفتار کردن کھ انگار من یدورو بر من گشتن و طور -         

 . دارمازین
 بلوز ی ھوا جلوی اکھی جز بارزی چچی کھ ھکی انقدر نزدستاد،ی ھم ایچلس        

 . کردی مارک جدا نمی عضلھ ای ھانھی اش را از سیتور
 

        
 

دستانش .  شدرهی خی کھ دستش را بھ طرف عصا برد بھ صورت چلسیدرحال        
 گرم را بھ ی اش حس طپشیگرم و قو گذاشت و فشار دستان یرا دور دستان چلس

 .دی مچ دستش روانھ کرد و بھ آرنجش رسیسو
 ..ستمیمن بچھ ن -         
 اش ھی رنگ تر را دور قرنرهی تیتوانستخظی بھ مارک بود کھ مکیانقدر نزد        

 بود کھ با آن مژه ی مختلف از قھوه ای ھی سانی دھد کھ خود آن شامل چندصیتشخ
 . بود محاصره شده بودزی کھ بس حسادت بر انگی پر چشت وخواستنیھا

 ...دونمیم -         
 . شدشتریفشار دستان مارک دور دستانش ب        
 .. مردمھیمن  -         
 برھنھ با مھی نیمرد.  مرد بھ تمام معناستکی در آن نبود کھ او یشک.. درستھ        

 و یناگھان حس خمار.  سوزانی و چشمان و مرطوب از عرقی سنگیی ھاچھیماھ
 کھ احاطھ اش کرده ی مردانھ ایاحتماال بھ خاطر تمام آن انرژ.  بھ او دست دادیسبک
 .بود

 .دونمیم -         
 آن یاما بھ جا.  بزندی را بھم باز کرد انگار کھ بخواھد حرفشیمارک لب ھا        

 بھ یحس. ت و بھ طرف در رفت گذشیدستش را کنار بدنش رھا کرد و از کنار چلس
 ی بدود با حداگثر سرعت از اتاق خارج متوانستی گفت کھ احتماال اگر می میچلس
 .شد

 . برداشت و چند قدم بھ طرفش برداشتمکتی نی برگھ ھا را از رویچلس        
 ؟ی خونھ ھا نگاه کنستی لاتی بھ جزئیخواینم -         
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 .... گردمی می دارم دنبال چیدونیخودت م.. سی نیازین -         
 پھنش پر ی و عمال چھارچوب در را با شانھ ھاستادیدرون چھارچوب در ا        

 .کرد
 .قرار چندتاشو بزار و بعد بھم زنگ بزن... -         
  بھت زنگ بزنم؟ی بھ خاطر قرار معامالت امالکیخوایم -         
 ...آره        
 پشتش بھ کھی در گذاشت و درحالدی را بھ چھارچوب سفشی از دست ھایکی        

 صورتش ی و نور ھمرمان روھی طرف برگرداندساکی بود صورتش را بھ یچلس
 . بودختھیر

 .ی دنبال من تو خونھ بچرخستی نیازی نگھید. یشمارمو کھ دار -         
 . آمدنیی بھ طرف ستون فقراتش پای ارهی تی از پشت موھاینگاه چلس        
 . کار ندارمنی با ایمشکل -         
 . من دارمیول -         
 ...اما -         
 : سر تکان داد و ادامھ دادیچلس        
 ؟ی چی باشیاگھ فقط تو اتاق بغل -         
 .ستی بھ رودررو شدن نیازی نی زنگ بزندیاونموقع ھم با -         
 او بھ دنی بھ بوسی از خواستن چلسشانیتگو افتاد؟ چطور گفیچھ اتفاق! ؟یچ        

 د؟ی مشت بھ سر مارک رسکی زدن ی براشیحس تمنا
  کرد؟ی تعجب نمھی قضنیو چرا واقعا اصال از        
 کردن تی اذی براشتریب.  پنج بار بھ مارک زنگ زدبای آن روز تقریچلس        
 .مارک
 ی ولادیکردم کھ احتماال خوشت م دای خونھ پھی اد؟ی خوشت میاز رنگ زرشک -         

 . شدهدهی پوشی زرشکیکل خونھ با فرشا
 .محض خدا فقط چندتا قرار بزار -         
 .تق        
 . ساعت صبر کرد و باز زنگ زدمین        
 ؟یی کت و شلوار جشنتو ببرم خشک شویخواینم -         
 .نھ -         
 .تق        
 :دیظھر زنگ زد و پرس        
 ھ؟ی چچی ساندوھینظرت راجع بھ  -         
 . خودمو درس کنمی لعنتچی ساندوتونمیخودم م -         
 : زد و گفتیلبخند        



 136 

 منم ی برایتونی میکنی خودت درس می برایفقط گفتم حاال کھ دار... دونمیم -         
 ....کمی کاھو و کمی دوست دارم با ریمن کالباس و پن. یدرست کن

 .تق        
 مارک را ی کھ صدای ناراحت شد وقتشتری ورده نشد و بشی برایچی ساندوچیھ        

 را جواب داد و یشتری بینامھ ھا. کردی می بلند آشپزی کھ با صدادیشنیاز آشپزخانھ م
 .تا ساعت دو صبر کرد و باز زنگ زد

 . خونتھاطی سنجاب تو حھی -         
 ؟یکنی مسخرم میدار -         
 .کنمی االن دارم نگاش منینھ ھم -         
 ؟ی بھم زنگ زدی سنجاب لعنتھیبھ خاطر  -         
 ی چندتا تلھ ھی تا ی موذواناتی زنگ بزنم بھ مامور دفع حیخوایم! معلومھ -         

  کار بذارن؟یسم
 : است گفت و سپسوانھی او از دم دنکھی در مورد ایزی لب چریمارک ز        

 .تق        
 و ستادی خانھ ای بلند بھ رنگ قرمز براق جلوی شاسیلی بعد از آن اتومبیکم        

 بھ یچلس.  پشت فرمان بودبازشی از دوستان ھاکیکیاحتماال . مارک سوار آن شد
 را خاموش کرده شی گوی عوضیآقا.  متصل شدری گغامی اش زنگ زد اما بھ پیگوش
 .بود

 ندی سرکارش حاضر شد بھ مارک زنگ زد تا ببی چلسیصبح روز بعد وقت        
 . صحبت داشتی برای موضوع مھمنباریا.  نھای را روشن کرده شیگوش

 .تی دوشنبھ گذاشتم درست بعد از قرار دندونپزشکیقرار سھ تا خونھ رو برا -         
 .از دندونپزشک متنفرم -         
 .ھمھ از دندونپزشک متنفرن -         
 : را ورق زد و ادامھ دادشی ھاادداشتی        
 مرسر کھ ی رهی چھارخوابھ تو جزھیھست  quin anne  چھارخوابھ توھی... -         

 تو دل برو ی خونھ ھیو .  ستی دور نیکنی می کھ االن زندگییبھم گفتن اونقدرام از جا
 . کرکلندی توی ھزار متر مربعشی شکی شی

 ن؟یھم. خوبھ -         
 از ی کھ گفتدونمیم. ینی دوم رو ھم ببابونی آپارتمان خدی باکنمیفک م. نھ -         
 ...ی تا بفھمشینی ببدی بای ولادی شھر خوشت نمنیی پایشلوغ

 .نع -         
 .تق        
 . ساعت صبر کرد و دوباره زنگ زدمین        
 . چقد تازه و خوشمزه سیدونی نم؟یخوای مکمی. با خودم انگور آوردم -         
 .تق        
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 : ساعت صبر کرد و دوبارهکی        
 ؟یشی پا کلھ نممیفتی می مگھ وقتھ؟یمنظور از کلھ پا شدن چ -         
 . زد کھ انگار در ھمان اتاق بودیناگھان مارک چنان داد        
 ! کشمتتتتتتیم -         
 . بودستادهی در ایجلو        
 . را دور زد و پشت آن پناه گرفتشی و صندلدی از جا پریسچل        
 ... خداای -         
 . خودش را خواندیفاتحھ         
 ی با اون مزخرفاتت بھم زنگ بزنگھی بار دھی فقط گھی بار دھیبھ خدا قسم اگھ  -         
 . کنمی دستام خفت منیبا ھم

 ھم پر از ی باز بود از ظرفمھیچشمانش خمار و ن.  آمدی می جدیلیبھ نظر خ        
 یفقط جا. دی شرت سفی تکی بود با دهی پوشنی تنوع آنروز شلوار جیبرا. آتش خشم

 . بودی در حال دود خالگاری سکی
 کننده اش را حس وانھی گذاشت و ظپش قلب دشی گلوی انگشتانش را رویچلس        

 .کرد
 !رمیس بم بود از ترکینزد -         
 .ستمیانقدام خوش شانس ن -         
 شرط ی کھ چلسینگاھ.  شدرهی خی پر از خشم بھ چلسی چند لحظھ با نگاھیبرا        

 ھمھ ی کھ مطمئن بود روینگاھ.  کردی استفاده مفانشی حری بست از آن جلویم
 . شدیکارگر م

 .جواب نده. خونھ برنامھ ھام ھستم از تلفن ری تلفن از مدھیمنتظر  -         
 : کھ گفتدی بھ گوش رسشیبرگشت و از آنجا رفت و صدا        
 . زنگ نزنمیو بھ خاطر خدا ھم کھ شده بھ گوش -         

 
 

 شغل نی کرد کھ چقدر خواستار ای آورادی و بھ خودش دیعاقالنھ لبش را گز        
 کی.  روز خودش را سرگرم نگھ داشتانیتا پا.  داردازی شغل ننیکھ چقدر بھ ا. است

 نظافت نکھی بعد درست بعد از ای مسئول معامالت امالک گذاشت تا ھفتھ یقرار برا
 .ازدندی مارک بی بھ خانھ ی رفت نگاھیچ

 کی زنگ زد و خبر داد کھ از ی بنگاه معامالت امالک بھ چلسریساعت سھ مد        
 ستی وارد لیھنوز حت. وارد بازار شده لووی بی در محلھ دی جدی خانھ اشیساعت پ

 بزار شود ستی وارد لنکھی خانھ ھمنی مطمئن بود کھ ایفروش ھم نشده بود اما چلس
 دنی دی قبل از روز دوشنبھ کھ برای حتماالاحت. چشم بھ ھم نزده فروش خواھد رفت

 تماسش را با مامور معامالت امالک قطع کرد بھ تلفن نکھیبعد از ا.  رفتندیخانھ ھا م
اما اگر ....  خفھ شودخواستینم. ردی بمخواستی نمیچلس.  شدرهیدرون دستش خ
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 ه کردی و شغلش کوتاھفھی گفت نسبت بھ وظی نمیزی خانھ بھ مارک چنیدرمورد ا
 یقیپس نفس عم.  شدی جزو مزخرفات ھم محسوب نمدی جدی خانھ نیو خبر ا. بود
 از خانھ شروع بھ زنگ زدن یتلفنش در گوشھ ا.  بھ مارک زنگ زدعی و بھ سردیکش

 American woman  زنگی کرد صدایدوباره زنگ زد و سع. کرد اما جواب نداد
 .ادرا دنبال کند و بھ طرف قسمت عقب خانھ بھ راه افت

 گری دکباریو .  کرددای کھ خواب بود پیمارک را در اتاق استراحتش در حال        
.  بوددهی دراز کشیونانی بزرگ ی کاناپھ ی کم بود و مارک رویلی خونی تلوزیصدا

 . و نامش را صدا زدستادیکنار چھارچوب در ا
 . برسلریآقا -         
 اش بود و نھی سیدست راستش رو.  تر رفتکی نخورد پس نزدی تکانچیھ        

 .آتلش را ھم نبستھ بود
 . برسلریآقا -         
 شیخم شد و بازو.  نشدداری اش را خاراند اما باز ھم بنھی شرتش سی تیاز رو        

 .را لمس کرد
 . باھاتون حرف بزنمدی برسلر بایآقا -         
.  چشم دوختی را از ھم باز کرد و بھ طرف باال بھ چلسشی پلک ھایبھ آرام        

 :دی خشن و خمار آلود از خواب پرسییصدا ابروانش را بھ ھم گره زده بود و با یجیگ
 ...یدیچرا دوباره لباس پوش -         
 : زدخی شی مارک بود سرجای شانھ ی کھ دستش روی در حالیچلس        
 !!ھانن؟؟ -         
 ... ندارهیاشکال -         
 ی بھ چلسیمار داشت طور. دی انحنا بخششی بھ لب ھابای و زنیری شیلبخند        

 کھ چند یدرست برخالف نگاھ!  خوشحال شدهدنشی کرد کھ انگار واقعا از دیگاه من
 دنیبا د.  کشتن استی آماده گفتی کھ بھ او مینگاھ.  انداختھ بودیساعت قبل بھ چلس

 را یزی ھرچبای تقرتوانستی می بود چلسرده کتیآن لبخند کھ بھ چشمانش ھم سرا
 .ببخشد
 . برسلری باھاتون صحبت کنم آقادیبا -         
 از باال ی قبل چلسی ھیچند ثان. دی را گرفت و بھ طرف خودش کشیمارک چلس        

 ی بھ مارک نگاه منیی کاناپھ بود و از پای بعد او روھی ثانکی وکردیبھ مارک نگاه م
 .کرد

 . کردھی را تخلشی شش ھایھوا با آه کوچک        
 !! برسلریآقا -         
 . بھ او دوختنشی سنگیمارک نگاه خواب آلودش را از پشت پلک ھا        
 کھ با ھم یی خصوصا بعد از کارا؟ی وقتشھ منو مارک صدا کنیکنیفک نم -         

 م؟یکرد
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 !!؟ییچھ کارا -         
 . تر آوردنیی کرد و صورتش را پایزی ریخنده         
 ... کارنیا -         
 . کردی صحبت مشی لب ھایدرست روبرو        
 ...نجایا... -         
 : و در گوشش زمزمھ کرددی کشنی جی را طرف گوش بھ گونھ شیلب ھا        
 ...ھمھ جا -         
 ادی بود بھ دهیمطمئنا اگر او را بوس!  نکرده بودندی کارنی ھمچچوقتیآن ھا ھ        
 مارک برد تا او یدستانش را بھ طرف شانھ ھا! ودهخصوصا از در ھمھ جا ب. داشت

 . شدندسنگی ھاچھی کف دستش ماھریز. را عقب بزند
 ..آره -         
 : زمزمھ کردشیکنار گلو        
 .دوباره جادوم کن... -         
بوسھ . دی بخشی و حرارت مدادینفس گرمش پوستش را نوازش م!!!!! دوباره؟        

 یمثل رابطھ ا.  داشتی حس خوبنیو ا.  گوشش احساس کردریز را درست یزی ری
 نسبت بھ دی کھ صد درصد نبایحس.  گرم تابستانی از روزھایکی در زی سحر آمیا

 . داشتسشیرئ
 .ادی ازم خوشت نمادی کردم زیفک م -         
 .ادی ھم ازت خوشم میادیز. ادی ازت خوشم میلیمن خ -         
 .دی چشی گردنش گذاشت و بھ نرمیلبان مرطوبش را گوشھ         
 : خودش را کنترل کرد و گفتیبھ سخت.  تند تر شدهشی حس گرد گلویچلس        
 ...می بکننکاروی ادی مباکنمیفک م -         
 ...احتماال درستھ... آره -         
 را بھ طرف چانھ اش  حس کرد راھششی گلوی را در حفره یگری دیبوسھ         

 : مارک گفتشی لب ھای گرفت و درست جلوشیدر پ
 ...دهی متی اھمی کیول ... -         
 را با لبانش پوشاند شی کند لب ھای بتواند اعتراضی چلسنکھیو درست قبل از ا        

 شیدستان گرمش صورتش را قاب گرفتند و انگشتانش گونھ ھا. و نفس را از او ربود
 اش نھی قابل اجتناب در سری گرم و غیحس خواستن مثل اشعھ ا.  دادندی مرا نوازش

 منتظره کھ سراسر بندش را گرفت ریناگھان و غ  سوزاناقی اشتنیو ا.  کردینیسنگ
 .مات و مبھوتش کرد

 یدر گذشتھ بھ راحت.  نبودی خوبی دهیاصال ا.  کار اصال عاقالنھ نبودنیا        
 بھ حساب مشانی کھ فرا گذاشتن پا از گلشی از رؤسای ھرگونھ حرکتیتوانستھ بود جلو

 ی انجام دادن حرکتیاما بھ جا.  کردی مارک را متوقف مدیبا. ردی آمد را بگیم
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 باروت ختنی گردنش برد کھ مثل ری کناره ھ شانھ اش بیعاقالنھ دستش را از رو
 . مارک شداقی آتش اشتیرو

 ...یمنو ببوس چلس -         
لبانش از ھم باز شد و .  خش دارشیدر جواب صدا...  راھم کردنکاریو ھم        

 در ی را غرق لذت کرد کھ ھر فکریو چنان چلس... نرم و آرام... دیمارک او را بوس
 زی سوزان کھ تمام وجودش را سرریاقی اشتری و پس زدنش زیرابطھ با خود دار

 یانگشتانش را درون موھا.  کردیمراھو مشتاقانھ او را ھ.  رفتنیکرده بود از ب
 شی لب ھانی و حساس از بقی عمینالھ ا. مارک گم کرد و سرش را در دستش گرفت

 . مارک خوردی بھ لبھاختیگر
 اتاق ی ھاھی ساانیدر م....  عقب رفت و بھ صورتش چشم دوختیمارک کم        

 . شدندکی بھم نزدشی بار پلک زد و ابروھانیچند
 ...یلسچ -         
بھ . مستانھ و خمار.  آمدی خوشش مزدی کھ مارک اسمش را صدا میاز طرز        

.  لبان او گذاشتی لبانش را روگری دکباری دستش را بھ پشت سر مارک برد و یآرام
 . کردنی اش را سنگنھی زد کھ سشی بھ لب ھای قی آرام عمی بوسھ ھایو چلس
 کار نی ایاما وقت.  باالتنھ اش حس کندی رو منتظر بود لمس دستانش رایچلس        

 گردن و شانھ اش ی آورد و از رونییرا نکرد آرام شد و دستش را از پشت سرش پا
.  شرتش را در مشت فشردی از تی ھا را حس کرد و قسمتچھی دستش ماھریز. گذراند

 . تمام وجودش مست شدد حس کرشی زانوی دست مارک را رونکھیھم
 صدا واقعا بھ ای متوجھ نشد آیچلس.  زنگ در خانھ آمدی صدایاز ناکجا آباد        

 شی کھ آنموقع برایزیتمام چ.  نداشتتیاھم.  فقط تصور کردهایگوشش خورده 
 . مارک بودی داشت طعم لبھاتیاھم

 یزنگ دوباره بھ صدا در آمد و مارک سرش را بلند کرد و بھ صورت چلس        
 خودش ی تر رفت و بھ دست ھانیی صورتش حرکت کرد پاینگاھش از رو .نگاه کرد

 .دیرس
 ...ییلعنت -         
 . دور شدیدستش را برداشت و از چلس        
 ای دانست آی در گردش بود و نمی چلسی سوزان ھنوز ھم در رگ ھااقیآن اشت        

 »یلعنت« ایقف شود  بود کھ مجبور بود متونی کھ گفت بھ خاطر ایا »یلعنت« نیا
  چرا اصال از اول شروع کرده بود؟نکھی ایبرا

 . را باال برد و چشمانش را با آن پوشاندشی بازوکیمارک         
 ... از ھمون کابوسا باشھگھی دیکی نمی بزار اایخدا -         
 کرد و زانی کاناپھ آوی را از لبھ شیپا.  دادی جواب سواش را منیحدس زد ا        

 از آنکھ شی را بی کابوس است چلسکی او ی برای چلسدنی بوسنکھی اقتیحق. ستادیا
 ی مارک کار میاو برا. درستھ آن ھا دوست پسر و دوست دختر نبودند.  آزرددیبا
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.  ادب رفتار کندی بازھم حق نداشت انقدر بماا.  کابوس بودکی مثل نیدرستھ ا. کرد
 .زشانیانگ شگفت یخصوصا نھ بعد از بوسھ 

 !!! افتااادی چجوری اتفاق لعنتنیا -         
 . نگاه کردی را برداشت و بھ چلسشیبازو        
 .ی باشنجای قرار نبود ایحت... -         
 اتفاق را بھ گردن نی داشت ای کھ مارک سعدیرسی بھ نظر میبھ طرز مشکوک        

 . گناهی نھ آنقدر بدمیخوب شا.  گناه بودی کھ او فرد بیدرحال.ندازدیاو ب
 .یدادی گفتم و تو ھم تلفنتو جواب نمی بھت مدی بود کھ بایموضوع مھم -         
 فرش افتاده بود خم شد و آن را ی کھ روشی نشست و بھ طرف عصاشیسرجا        

 .برداشت
 ... و ھار؟ی وحشی سنجابای دوباره ازون داستاناھ؟یچ -         

 یجلو.  نگاه کردی کاناپھ بھ صورت چلسگری دی برگشت و از گوشھ ستاد،یا        
 . زده بود چروک بودی کھ چلسی شرتش ھنوز بھ خاطر چنگیت

 .ی بھم بگی صبر نداشتوی دوباره انگور گرفتھ بودای -         
 ... من بودهی کھ افتاد نقشھ ی انگار اتفاقیدی نشون می جورھی یدار -         
 : اش گذاشت و گفتنھی سیانگشتش را رو        
 . گناھھ ھستمی وسط من آدم بنیا -         
 ? کارم بکشھ اونجای اجازه داری چجوریگناھی بیگیاگھ انقدا کھ م -         
 : و گفتدی کشی ناباوری از روی نفس تندیچلس        
 . کنار خودتیدیتو منو کش!!!  من نبودری تقصنیا -         
 :انگشتش را بھ طرف مارک گرفت و ادامھ داد        
 .یدیو بعدش منو بوس -         
 . لب مارک جمع شودی باعث شد گوشھ یاخم        
 .ی داشتھ باشی مشکلومدیتو ھم بھ نظر نم -         

 
 

 ازدھمیفصل         
 

 بودند و ختھی بھ ھم رشیموھا.  نگاه کردارشیمارک از آنطرف کاناپھ بھ دست        
 خودش را در برابر ی محکم فشرد تا جلوشیانگشتانش را دور عصا.  قرمزشیلب ھا

 . سد کندردی دوباره او را در آغوش بگنکھیحس خواستن ا
 تا بعدش یبعدشم منتظر بودم کھ آروم ش... خوب اولش کھ تو شوک بودم -         

 .بتونم بلند شم
 کوچولو ھم بود شانھ اش را گری بازکی کھ البتھ تصادفا گری بازکی یبخ خوب        

 .باال انداخت
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 .. حساس و فرار کنمی جاھی بود زانومو بزنم کی لحظات آخر نزدنی ابایتقر -         
 نیتنھا مشکلش ا.  بودکاری بگری بازکی نداشت کھ یتعجب.  خندهریمارک زد ز        

 کھ مارک ھنوز ھم ینھ تا وقت. خونش نبود نبود و تظاھر در ی خوبیبود کھ دروغگو
 . و حس خواستنش را در سرش بشنوداقی واضح پر از اشتی نالھ توانستیم

 .زنگ در باز ھم بھ صدا در آمد        
 :مارک گفت        
 ؟ی گذاشتی با کسی من قرارینکنھ بدون اجازه .. ستمی نیمنکھ منتظر کس -         
 چقدر بابت شھیباورت نم...  مامور معامالت امالکھدیشا. ..معلومھ کھ نھ -         

  خونھ تو بلوو؟؟ھیجون من؟؟؟ : دیپرسی زده بود ھمش مجانیخونت ھ
 ...یرسیپس خودتم بھش م -         
 کھ ھنوز در وجودش بود بھ طرز ی کند حس خواستنیادی نبود تالش زیازین        
 . قابل حس بودیآشکار
 بھ شدت مارک را شی گونھ ھایسرخ..  رفتنیی مارک پاشرتی از تینگاه چلس        
 ... بھ خود آمدیچلس...  کردی ھم حسش را دو برابر می از طرفدادیآزار م
 ...اوه -         
 . و عمال فرار کرددی پا چرخی پاشنھ یرو        
 زی می را از روونیزیسپس خم شد و کنترل تلو. مارک رفتنش را تماشا کرد        

 قبل قھیچند دق.  کاناپھ انداختی را خاموش کرد و کنترل را روونیزیتلو. برداشت
 قھی و چند دقدیدی او را میایرو... دوباره..  بودارشی خواب دستدنیدوباره درحال د

 زنده با پوست و گوشت و احساس از ھمان یمتی شده بود بھ قلی تبدیبعد خود چلس
 بار چشمانش را باز کرده بود و بھ نی اولیبرا داری بشیای وسط رویوقت. ایرو

 وجود نداشت و چند ی لباسشیایدر رو.  شده بودجیصورتش نگاه کرده بود کامال گ
 مانلحظھ بعد چشمانش را باز کرده بود و او را با لباس وحشتناکش کھ احتماال از ھ

 . بوددهیبود را د puccy مارک
 گلف نی بزرگ و زماطی بھ حشھی رفت و از پشت شی فرانسویبھ طرف در ھا        

 کی شی گردنش کامال برادنی او بھ طرف خودش و بوسدنیکش. پشت آن نگاه کرد
 شی کھ از گلوی نالھ ایبای زیاما صدا. تی با واقعختھی آمالتی بود تخایخواب و رو

. و نگاه کندسرش را بلند کرده بود تا بھ ا  برد ونی از را بھ کل از بیجی بود گختھیگر
 نکھی دست نگھ دارد، اما ھمدی باگفتی آنموقع بھ او دست داده بود کھ میبیحس عج

 از ی فکرنی آورده بود کوچکترنیی خودش پای را بھ طرف لب ھاشی لب ھایچلس
  سرشار تمامنی گرم و دلنشیو افکار.  دست نگھ دارد را از ذھنش شستدی بانکھیا
 بھ آن فکر کرده ای بود دهی گذشتھ درخوابش دی ھفتھ کی کھ در تمام طول یی ھادهیا

 ای و ضی مرای ھا او را تنھا کرده بود ای آن روی ھمھ دانستینم.  آن را گرفتیبود جا
 ... عقده شده بودشیتمام آن ھا برا

 .. ھرسھدمیشا        
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 .ننتتی ببخوادی اومده میکی -         
 کھ دی بگوارشیاند و آماده بود کھ بھ دست را بھ طرف اتاق برگردشیمارک رو        
.  از آن خارج نشدیدھانش را باز کرد اما حرف.  کھ ھست او را رد کندیھرکس

 بود افتاد، با دهی قرمز کھ بھ سرش چسبی با موھای الغرینگاھش بھ پسربچھ 
 ی کمدیمارک بعد از تصادف شا خاطرات. یی با قاب طالینکی و عی کک مکیصورت

 ادی بود را بستادهی چھارچوب در انی را کھ بی پسرتوانستی کرده بود اما مدایمشکل پ
.  ببرد ادی گذاشت از ی پا مری را زھی پانی را کھ آنقدر قوانیسخت بود پسر. آورد

 گلولھ کی بود، پاک ھا را مثل ی بادابی آسکی ی کردن پسرک بھ تندتیسرعت اسک
 . گرفتی را ھدف مکنانشی بازیپا جنگجو قلم کی کرد و مثل ی پرتاب مفشنگ از
 

 سالم درک اوضاع چطوره؟ -         
 . برسلریممنون مرب -         
  کرده بود؟دای کرد؟ و از کجا مارک را پی چکار منجای بچھ انیا        
 . بران انجام بدمتونمی مکاریچ -         
 . اومدمنی واسھ ھمدی بھم رسلتیمیا -         
صورتش در .  بودستادهی چرخاند کھ کنار پسرک ای چلسیمارک نگاھش را رو        

 نیبھ ا. شناختی طرز صورت را منیمارک ا.  از ھرگونھ نشانھ بودی خالاطیکمال احت
 . اوستری تقصی بود کھ ھمھ چیمعن

 :بھ پسرک گفت        
 بھم دیپس با...  فراموشکار شدمیی جوراھیخوب من بھ خاطر تصادف  -         

 . نوشتھ بودملیمی تو اییزای کھ چھ چی کنیاداوری
 ی کھ بھ ھم بستھ شده بود را باال می ھاکتی جفت اسککی کھ یدرک در حال        

 :گرفت گفت
 . ترمز زدنامو بھت نشون بدماموی بدی بانکھیا -         
 :ان داد و سرش را تکدی رسنی بھ کف زمیفک چلس        
 ..ی ننوشتھ بودنویتو ا -         
 .ستادی انھی طرف خم کرد و دست بھ سکیمارک سرش را بھ         
  ننوشتھ بودم؟ی چگھید -         
 زی خصم آمی بھ نگاھی کھ نگاھش را بھ پسرک دوختھ بود چشمان چلسیدر حال        

 .تنگ شد
 . مطمئنمنویا.  کنھنی و تمرنجای اادی بدی کھ اون بانیشما ننوشتھ بود -         
 ی نگاه کرد و او ھم از پشت لنز ھا یدرک سرش را باال گرفت و بھ چلس        

 :و گفت.  چشم غره رفتی بھ چلسنکشیع
 ؟یدونیتو از کجا م -         
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 ارسالشون نکھی برسلرو قبل ای آقایالیمی اییمن غلط امال... من.. من... خوب -         
 .زای چنیبھ خاطر مشکالت حافظشو ا. رمی گیکنھ م

 پسرک آن را باور یاما بھ طور. دی بگوتوانستی بود کھ می دروغنی بدترنیا        
 . را بھ طرف مارک برگرداندشیسر تکان داد و رو. کرد

 کنھ برام فلش کارت تی حافظمو تقونکھیمامانم واسھ ا.  بتونم کمکت کنمدیشا -         
 .دهیخر

 ھر شی کھ پسرک با فلش کارت ھانبودی داشت اازی کھ مارک نیزی چنیآخر        
 . درش سبز شودیروز جلو

 دای آدرسمو پیچجور.  بھتر شدمیلی االن خیول. شنھادتیممنون بابت پ -         
 ؟یکرد

 :درک با دست آزادش انگشت را باال تر برد و جواب داد        
 .نترنتیاز تو ا -         
 پسر کیاگر .  را در سر مارک بھ صدا در آوردی خطرریجواب پسرک آژ        

 توانست؟ی نمی کند، چھ کسدایھشت سالھ توانستھ بود آدرسش را پ
 لیمی ھک کردن ایی جوراھیاول با . ی پا گذاشتریمن مطمئنم کھ تو قانون و ز -         

 . کردن خونشدای برسلر و حاال ھم پیآقا
 کھ پارسال تو کمپ بھمون ی رو کاغذلشیمیا.!  رو نشکوندمی قانونچی ھمن -         

 . نوشتمو آدرسشو برام آوردھی اون کتیو بعدشم فقط اسمشو تو وبسا. دادن بود
 !! بودی اغھی چھ صگھید »ھیاون ک        «
 : انگشت اشاره اش را بھ طرف درک گرفت و گفتیچلس        
 اصال درست ستم،ی کھ البتھ مطمئن ن،ی نکرده بای ای قانون شکنچی اگھ ھیحت -         

 کھ دونھیمادرت م. ھی ادبانھ ایکار ب. ی سبز بشیکی ی دم خونھ ینطوری ھمستین
 ؟یینجایا

 : الغرش را باال انداخت و گفتی از شانھ ھایکیدرک         
 .گردهی شش بر نمتا ساعت. خواھر بزرگترم رفتھ فروشگاه مادرم ھم سرکاره -         
 خونتون کجاست؟ -         
 .ردموند -         
 نجا؟ی ای اومدیچجور -         
 .با دوچرخھ -         
 . بوددهی پسرک بھ سرش چسبی نداشت کھ موھایتعجب        
 ؟یخوای میزی چی نوشابھ ایآب -         
 و با ھمان حال او را بھ خانھ اش ردی بگذارد پسرک کمبود آب بگتوانستینم        
 .بفرستد
 .درک سر تکان داد        
 ن؟ی نداردادنی میاز اون نوشابھ سبزا کھ تو کمپ ھاک -         
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 ..میاحتماال دار -         
 . سفت تر کرد و بھ طرف در بھ راه افتادشیمارک مشتش را دور عصا        
 ...یینجای کھ ایو بھش بگ ی بھ مادرت زنگ بزندیو با... -         
  برگرده برم خونھ؟نکھی فقط قبل از اشھی نم؟یمجبورم مرب -         
 .نع -         
و .  با دست بھ درک گفت کھ جلوتر حرکت کنددی در اتاق کھ رسیبھ آستانھ         

 مکث کرد از باال نگاھش را بھ طرف یپسرک از در گذشتو مارک درست کنار چلس
 : آورد و گفتنییا پیصورت چلس

 .میمنو تو بعدا باھم حرف دار -         
 : ھم بھ طرف صورت مارک چانھ اش را باال گرفت و گفتیچلس        
 .. کنھنی و تمرنجای اادی بھش نگفنتم کھ بچوقتیمن ھ -         
 : زل زد و گفتی درون چشمان چلسی از آبی مختلفی ھاھیمارک بھ سا        
 .ستیورم اون نمنظ -         
 ؟یپس چ -         
 : آورد و گفتنیی پاشینگاھش را بھ طرف لب ھا        
 .. درک در بزنھ افتادنکھی کھ قبل از ایدرمورد اتفاق -         
 ..اون... آھا -         
 .آره اون -         
 متاسف نکھیجز ا. دی بگودی مورد بانی در ایزی چھ چدانستیگرچھ مارک نم        

 . اتفاق ھرگز تکرار نخواھد شدنی انکھیاست و ا
 یجوراب ھا.  گرفت و بھ دنبال پسرک از ھال گذشتشینگاھش را از لب ھا        

 . آمدندی منیی الغرش پای از ساق پاھاداشتی کھ گام بر میدرک در حال
 ؟ی ھستیامسالم تو کمپ ھاک -         
 :درک سر تکان اد و گفت        

 .میمامانم گفت کھ امسال پولشو ندار -         
 می مختلف تی سازمان ھاقی بچھ ھا از طرشتری بی ھی کھ شھردانستیمارک م        

 .و مطمئن بود کھ پارسال درک جزو ھمان بچھ ھا بود.  شودی پرداخت منوکیچ
  بھتون تعلق نگرفت؟نھیکمک ھز -         
 .امسال نھ -         
 چرا؟ -         
 .دونمینم -         
 انیو نور درون آشپزخانھ در م.  درک وارد آشپزخانھ شدیاپایمارک در پا        

 آن ھمھ کک و انی مدی پسرک البتھ پوست سفدی و پوست سفنکی قرمز، لنز عیموھا
 . شدیمک جار

  رفت و در آن را باز کرد گفت؟خچالی بھ طرف کھیدرحال        
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 م؟ی برات انتخاب کرده بودیپارسال چھ لقب -         
 .) گردن کلفتیبھ معنا huckster(  ھکستر -         
 . اومدادمیآره  -         
 کھ یو بھ خاطر طور.  خودش داشتی لقب براکی ھر فرد یدر کمپ ھاک        

نام را بر  نی ادیدزدی کرد و پاک را از آن ھا می می گردن کلفتفیدرک در مقابل حر
 .او گذاشتھ بود

 آورد و با دست راستش در رونی بخچالی سبز از ی نوشابھ ی بطرکیمارک         
 .آن را باز کرد

 درد داره؟ -         
 . برداشتینگاھش را از بطر        
 ؟یچ -         
 .دستت -         
ت کرد اما  انداخت و دستش را مشنتی کابیتی سطح گرانی را رویدر بطر        

 .ستادی تکان نخورد و ھمانصور راست اشیانگشت وسطش از جا
 . قبلینھ بھ اندازه .  درد دارهکمی یی وقتاھی -         
 . را بھ دست درک دادیو بطر        
 شھ؟یانگشت وسطت خم نم -         
 .مارک دستش را باال گرفت و بھ پسرک نشان داد        
 .فتھی بی چھ اتفاقستی مھمم نمونھی مینطورینھ ھم -         
 ! باحالھیلیخ -         
 .دیمارک خند        
 ؟ی کنی فکر منطوریا -         
 ...یفتی تازه تو دردسرم نمی باھاش بھ ھمھ فحش بدیتونیم! آرھع -         
 نیی را پای انقدر کھ نفس کم آورد و سپس بطردی نوشی طوالنیدرک جرعھ ا        

 .آورد
 ...زننیتازه بھ خاطرش از مدرسھ ھم بھ مامانت زنگ نم... -         

 : ادامھ دادشی نفس نفس زدن ھاانیم        
 ! شدهینجوری کھ انگشتت استی تو نریچون تقص -         
 نبود حتما از مدرسھ بھ نطوریاگر ا.  نگاه کندھی نظر بھ قضنیدرستھ اگر از ا        

 کی ماند و ی و بعد او مگفتی مادربزرگش ھم بھ پدرش مزدندیمادربزرگش زنگ م
 !فصل کتک

 ؟ی کنی بازی دوباره ھاکیقصد دار -         
 ی روی اش را بھ در بطررهی سر تکان داد و نگاه خیمارک بھ عالمت نف        

 برنامھ اش بھ او زنگ زده بود و از او خواستھ ریچند ساعت قبل مد.  انداختتیگران
 . ھا فکر کندی مصاحبھ و نقد بازیبرا ESPN ی ورزشی شبکھ شنھادیبود کھ بھ پ
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 ..فک نکنم -         
 منتظر دادی محی او وجود داشتند ترجی ھنوز برایی ھانھی کھ گزیتا وقت        

 و بلوف زدن در وی استودکی نشستن در یانقدرھا ھم برا.  باشدی بھترشنھاداتیپ
 کھ یی باشد و درست وسط جاخی نی زمی رونکھی زده نبود تا اجانی ھا ھیمورد باز

 ی شغلشنھاداتی برنامھ اش گفتھ بود پریاما ھمانطور کھ مد.  گرفتیاتفاقات شکل م
 بود دهی رسانی مارک بھ پای بستن قرارداد براشنھادیمارک ھم بھ ھمان سرعت کھ پ

 . شدیتمام م
 کیما سھ بھ . تیتروی مقابل دنالی فی ھای از بازیکی دنیمامانم منو برد بھ د -         

 ....میبرد
 . را باال تر بردنکشی و سپس دوباره عدی نوشیگری دیدرک جرعھ         
 چھارم بھش زده بود ی تو بازی کھ مک کارتی ضربھ ای بھ تالفجی ساویتا... -         

 ی بھتر می اگھ تو ھم اونجا بودی بود ولی خوبیلی خیباز. ا آورد جنیحالشو تو زم
 .شد

چشمانش از . درک سرش را باال گرفت و نگاھش را بھ صورت مارک دوخت        
 .زدی برق مشی قھرمان زندگشیستا

 .جی بھتر از ساویحت.. ییای دنکنی بازنیتو بھتر -         
 دیخوب شا..  استجی بھتر از ساودیمارک انقدرھا ھم خودپسند نبود کھ بگو        

 . بھتر باشدیکم
 . ھم بھتری از گرتزکیحت -         
 وجود داشت کھ صد زی چکی بھتر باشد، اما یمارک مطمئن نبود کھ از گرتزک        

 یاو فقط ھاک.  قھرمان راحت نبودهکیاو ھرگز در نقش : در صد از آن مطمئن بود
 بھ ی کسی را نجات داده و نھ جان خودش را برایھرگز نھ جان کس.  کردی میباز

 مسئلھ نی ادی رسیاما بھ نظر م..  نبودیت قھرمان لعنکیاو ھرگز . خطر انداختھ بود
 . داردتی اھمیلی درک خیبرا

 ..ممنون، ھکستر -         
 . گذاشتنتی کابی اش را رویطریدرک         

 رم؟ی گی ترمز می چجورینی ببی خوایم -         
 دی کرد را دی طرز نگاه پسرک کھ آنطور بھ او نگاه مینھ واقعا، اما وقت        

 . نھدینتوانست بگو
 ..البتھ -         
 : درک اشاره کرد و ادامھ دادی ھاتیبھ اسک        
 .ی خونھ نشونم بدی ورودی جلویتونیم -         
 نی جز ماشیزی از خانھ دور بود کھ پسرک نتواند بھ چی کافیآنجا بھ اندازه         

 بھ حساب یزی آن چی روگری خراش دکی! خوب واقعا.  صدمھ بزندیقراضھ چلس
  آمد؟یم
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.  خانھ بھ راه افتادندی را برداشت و ھردو بھ طرفق ورودشی ھاتیدرک اسک        
 : آورد و گفترونی در بی سرش را از الیلس گذشتند چی دفتر می از جلویوقت

  برسلر؟ی باھاتون صحبت کنم آقاتونمیم -         
 : درک گذاشت و گفتی شانھ ی دستش را روکیمارک         
 .رونی بامی منم مگھی دقھی دقکی.  پات کنتاتوی و اسکرونیتو برو ب -         

 
 

 برود با چشمم درک را کھ از خانھ و خارج و ارشی بھ طرف دستنکھیقبل از ا        
 ی درمورد بوسھ خواھدی مارشیمطمئن بود دست. در را پشت سرش بست نگاه کرد

 . قبل صحبت کندقھیچند دق
 : آمد گفتی کھ با خودش کنار میدر حال        
 نی ھمچچوقتی ھگھید.. خوامی گرفتمت معذرت مشی چند لحظھ پنکھیبابت ا -         

 ..شھی تکرار نمیاتفاق
 : باال رفت و گفتی لب چلسیگوشھ ھا        
 . افتادهی اتفاقنی اصال ھمچمی فراموش کنایب -         
 ؟ی فراموش کنیتونی مینی -         
 مسئلھ نی بھ فراموش کردن چنلی ماچوجھی مارک زنان معموال بھاتیطبق تجرب        

 اش ی و کالبد شکافحی اتفاق را ورد زبانشان کرده و تشرنیآن ھا معموال ا!! ستندی نیا
 .! کنندیم

 !!...اوه معلومھھھ -         
 سرش تکان داد انگار کھ آن خاطره از ی و دستش را باالدی خندزی ریچلس        

 شی ران ھای لباسش روی حرکتش باعث شد لبھ نیو ا. ذھنش دود شده و بھ ھوا رفتھ
 یادی زی مارک بود کمی کھ جای ھرکسیخنده اش برا. د شودهی باال تر کشیکم

 . بود چھ برسد بھ خود مارکیتصنع
 . رفتھادمی االنشم نیھم. ستیاصال مشکل ن... -         
 چند ی رفت و درست در فاصلھ اکتریمارک چند قدم نزد.  کوچولویدروغگو        

ده و صورتش را باال  را مجبور کرد سرش را عقب بری و چلسستادی ای از چلسنچیا
 . مارک استیانگار کھ منتظر است بوسھ ..  و چشمانش را بھ او بدوزدردیبگ

 ... بودمیداریمن تو خواب و ب.. یکنیخوشحالم کھ مسئلھ رو بزرگش نم -         
 .دیو حاال نوبت مارک بود کھ دروغ بگو        
 .لی ذره ھم مست و پاتھی قرصام ریو تحت تاث... -         
 مصرف نکرده ی قرصچی آمده بود تا بھ حال ھی کھ چلسیبعد از آن صبح اول        

 .بود
 . شددی ناپدی صورت چلسیلبخند رو        
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 م،ی نشدگھی کھ اصال جذب ھمدمی فھموندگھیفک کنم در حال حاضر بھ ھمد -         
 از ی ولستی من بد نیاز نظر تو صورت و چھره .  تو خلوت و دل خودمونیحت

 .. و گرچھ از نظر من ظاھر توووادیاندامم خوشت نم
 . دستش را باال گرفت و بھ چپ و راست تکان دادکی        
 ییو من ھم از مردا.  افتضاحھ تتمی و شخصی ادبی بدای تو شدیول..ستیبد ن... -         

 .ادی خوشم متنیکھ با شخص
 .اشد بنطوری شک داشت ای ایمارک بھ طرز لعنت        
 .آره جون خودت -         
  حرفش اصرار کندی کرد روی سعیچلس        
 .معلومھ -         
 ..یزنی دخترا حرف مری مثل پیدار -         
 .. کامال برخالف آن ھا بودی چلسقتیکھ در حق        
 .ادی خوششون متشی مرد فقط بھ خاطر شخصھی از ردخترایفقط پ -         
 : انگشتش را بھ طرفش نشانھ رفت و گفتیچلس        
 ! ادبانھ بودی حرف واقعا بنیا! زنمی کھ راجبش حرف مھیزی چقای دقنیا -         
 :مارک شانھ باال انداخت و گفت        
 .قتھی حقی ولد،یشا -         
 : شد و گفتنھی اخم کرد دست بھ سیچلس        
 راجبش باھات حرف خواستمی نبود کھ میزیاد چ قبل افتقھی کھ چند دقیاتفاق -         

 خونھ تو بلوو بھم ھی معاالت امالک زنگ زد و در رابطھ با ی از مامورایکی. بزنم
 قبل از اون و اول خواستیماموره م.  فروش بازارستی تو لزارنشیکم کم م. خبر داد

 .از ھمھ بھ تو نشونش بده
 . بزارندهی آیقرارشو واسھ ھفتھ  -         
 . امروز نشونت بدهنی ھمخوادیم -         
در آن لحظھ ھرچھ کمتر در .  سر تکان داد و بھ طرف در رفتیبھ عالمت نف        

 . کرد بھتر بودی می سپرارشیکنار دست
 .االن با ھکستر قرار دارم -         
 . جز دردسرسی نیچیاون بچھ ھ -         
 یی و نازش با موھابای زاریمارک از کنار شانھ اش بھ دست. فقط درک تنھا نبود        

 . زن سرتا پا دردسر بودنیا.  تند نگاه کردیسرکش و زبان
 نشستھ وانی ای لبھ یدرک رو.  خانھ را باز کرد و پشت سرش بستیدر ورود        

 . بودشی ھاتیبود و درحال بستن بند اسک
 . بدجنسھیلین دختره خاو -         
 ؟ی چلس؟یک -         
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 دی شایچلس.  آمدنیی پلھ گذاشت و پانی آخری اش را روی طبی عصای ھیپا        
 . بود، اما بدجنس نھستی لی نھی گزنی اولدی بود، صفت آزار دھنده شازھای چیلیخ

 .اون بھم چشم غره رفت -         
 .دیمارک خند        
 .اون بھت چشم غره نرفت -         
 بھ مارک ھم چشم غره رفتھ ی مختلف چلسی ھاتی در موقعیگرچھ چندبار        

 خواھد او را بھ داروخانھ بفرستند ی می چھ کاری مارک برادی کھ فھمیروز. بود
 . از ھمھ در ذھن مارک مانده بودشتریب

 ینطوری ھمدیتو نبا. ی بشنو بھت زد کھ دلت نمبخواستویاون فقط حرف -         
 .دور از ادبھ. ی سبز بشی کسی در خونھ ی جلوییھوی

 . و بھ دست پسرک داددی کشرونی ببشی ھمراھش را از جیگوش        
 .زنگ بزن مامانت -         
 : را تمام کرد و گفتشیدرک کار بند کفش ھا        
 ..اوه پسر -         
 ره؟ی مادمی یفک کرد -         
 ..آره -         
. دی فشار داد و منتظر ماند تا تبر اعدامش فرود آری شماره گیھفت عدد را رو        
و زمزمھ .  از ھم باز شدی شده بود بھ لبخندلی تبدی عبوسش کھ بھ خط راستیلب ھا

 :کنان گفت
 .ری گغامیرفت رو پ -         
 . خوش شانسیپسره         
 ی بھ خونھ دمی رسھوی کردم کھ ی میمن داشتم دوچرخھ سوار. سالم مامان -         

 .دوست دارم خداحافظ.  خونمشیقبل ساعت ش.  برسلریمرب
 . دروغش فعال قسر در بروندنیمارک گذاشت پسرک با ا        
 . را قطع کرد و آن را بھ مارک پس دادیپسرک گوش        
 نی خونمون روش تمرنیرزمیتو ز.  کنمتی عقب عقب اسکتونمی مگھیاالن د -         

 . کردمیم
 . سراندبشی را درون جشیمارک گوش        
 .نمینشونم بده بب -         
بازوانش را .  شدندلی بھ طرف داخل ماشی ھاتی اسکی و پوزه ستادیدرک ا        

 و دی رسابانی بھ وسط خنکھی را عقب و جلو کرد تا اشی پاھای باز کرد و بھ آرامیکم
 بود کھ ی برف روبنی بھتر از حرکت ماشیلیخ. ستادی پا از حرکت اکیبا چرخش 

 . تعادلش ھنوز ھم افتضاح بودانزی کرد اما میتابستان گذشتھ استفاده م
 . خوب بودیلیخ -         
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 و دی را بھ آتش کششیموھای آفتاد عصرگاھی اشعھ ھانیدرک لبخند زد و آخر        
 . انداختدشی سفیشانی پی رویھالھ ا

 . داشتھ باشنویا -         
 متمرکز کرد و سرعت شی ھاتی اسکانیزانوانش را خم کرد فشارش را م        
 چنان نی درون زمکنانیچند قدم بھ طرف عثب برداشت و درست مثل باز. گرفت

 درک درست مشکل.  کاله را اجرا کندی کرد کھ انگار موفق شده حقھ یخوشحال
 یفی توصرقابلی غعنصر جرات. کردیاو تظاھر بھ دل و جرات داشتن م.  بودنجایھم

 کی.  کردی می عالکنی بازکی بھ لی خوب را تبدکنی بازکی چون و چرا یبود کھ ب
 .گرفتی نمادی جرات داشتن را نی کند با تمرنیفرد ھرچقدرم تمر

 ...یدی خوب انجامش میدار -         
 . نبودزیاما بد شد چون جرات ھمھ چ        
 ی تو ھاککی یقانون شماره . ی کھ بھ پاھات نگاه کنیشی ھنوزم خم میول.. -         

 ھ؟یچ
 .نق زدن ممنوع -         
 .. دو؟یشماره  -         
 .سرتو باال نگھ دار -         
 .خودشھ -         
 :امھ داد بھ پسرک اشاره کرد و ادشیبا عصا        
 ؟ی کردنی پرشا و گام ھات تمریرو -         
 .دیدرک آه کش        
 ..نھ -         

 
 .  آورد و بھ ساعتش نگاه کردنیی را پاشیعصا        
 . سرت باالستکھی در حالی و بر گردی برابونی تا سر خنجای از اخوامیپس م -         
 کنار زد و بھ درک کھ در حال فشار  رنگ رااهی و سنی سنگی پرده ھایچلس        

 ی متی اسکابانی خی کھ بھ طرف انتھایدرحال.  زانوانش بود نگاه کردیآوردن رو
 کرد بچرخد ی سعنکھیھم.  باز نگھ داشتھ بودی کمشتری تعادل بیکرد بازوانش را برا

 . خوردنیش زمی چشت استخوانی چشم بھم زدن روکیدر 
 : زدادیمارک فر        
 !سرتو باال نگھ دار -         
 کنان تی شلوارش را تکاند و کل راه را اسکی گرد و خاک روستادیدرک ا        

در )  پاتری ھرلمی فیپسر مو نارنج( نتی روپرت گرادی را بھ یدرک چلس. برگشت
 . تر از آنی دست و پا چلفتی کمیول.  انداختی پاتر می ھری ھالمی فی سرنیاول

 سبز رنگ بھ یدنی پر از آن نوشمھی نی بطرکی با ابانی خی انھی در ممارک        
 فقط دی گوی بھ پسرک میزی بشنود مارک چھ چتوانستی نمیچلس. دیدرک رس



 152 

درک سر تکان داد و جرعھ .  دھدصی بم و خش دارش را تشخی صدای آواتوانستیم
 .دی نوشیدنی از نوشیا

 . برگرداندوانی ای ھی ساری را از درک گرفت و آن را زیمارک بطر        
 :پشت سر درک داد زد        
 . بزرگیکیدوتا کوتاه  -         
 . شدنی پخش زمی معظلی و بدنیدرک شروع کرد بھ پر        
 رفت و کنار مارک رونیاز خانھ ب.  پرده را رھا کرد و از دفتر خارج شدیچلس        

 .ستادیا
 یچرا دار.  ترمز گرفتنشو نشونت بده و بره خونھخوادی کردن فقط میفک م -         
  بپره؟نیی کنھ و باال پاتی اسکیگیبھش م
 .. تعادلشو حفظ کنھی چجوررهی بگادی دی بچھ بانیا -         
 : را بھ طرف پسرک گرفت و دوباره داد زدشیعصا        
.  بزرگکیکوچ.  پرش بزرگھی کی پرش کوچھی. حاال عوضش کن -         

 .زانوھاتو خم کن درک
 ..  پسر کاراتھ باز؟لمی تو فیاجی می آقا؟ی ھستی کگھیتو د -         
 : دستانش را بھ حالت گارد کاراتھ باال گرفت و گفتیچلس        
زانوھاتو خم کن پسر . ریبگ. راست. بچرخون. ریدستتو بچرخون راست بگ -         
 !جون
 : و گغتدیمارک خند        

 .نی اھی شبییزای چھی -         
 پلھ ی و روستادی انھی دست بھ سیچلس.  رفتابانی خی انھیمارک بھ طرف م        

 در مورد ییزھای چکی جاده اشاره کرد و یمارک بھ انتھا.  نشستوانی ای جلویھا
 .فشار آوردن و خم شدن نشستن و برگشتن گفت

 .سر باال. ستفاده کناز پشتت ا -         
 منوال نی بھ ھمقھی پانزد دقیوقت. زدی مادی فرنطوریمارک پشت سر پسرک ھم        

پوست .  بودنددهیی گرای بھ قرمزشیگونھ ھا. گذشت پسرک آشکارا از نفس افتاده بود
.  سوختی مشی دلش برابای تقری شده بود ئ چلسدهی از زانوانش خراشیکی یرو
 سشیی ری بود کھ وجھھ اش جلورده کی کوچولو کاری دروغگونی ای ولباویتقر

 .خراب شود
 اش یدنی نوشی ولو کرد و بطری پلھ ھا درست کنار چلسیدرک خودش را رو        

 : آن را سر بکشد گفتنکھیرا برداشت و قبل از ا
 .شمیدارم بھتر م -         
و ھم با نگاه کردن بھ پسرک  ای اما حتدانستی نمی در مورد ھاکزی چچی ھیچلس        

 . داردشیدر پ» بھتر شدن« تا ی کھ راه درازافتی یدر م
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 و یچشمانش پر بود از خستگ. درک سرش را باال برد و بھ مارک نگاه کرد        
 .شی قھرمان زندگشیستا

 . کنمنی تمرشتری و بامی بگھی روز دھی بتونم دیشا -         
!  پسرک دور و اطرافش چرخ بزندنی بود کھ اشیانگار کھ مارک از خدا! البتھ        

 . دو رو برش بپلکدی آمد کسیمارک خوشش نم
 شده ی سردرد ناگھانکی ابروان مارک را درھم فرو برد انگار کھ دچار یاخ        

 .باشد
 . وقتم آزادهیی چھ روزاندهی آی ھفتھ مینی ھماھنگ کن تا ببیبا چلس -         
 . شوکھ شده بودیچلس        
 . چھارشنبھ و جمعھ وقتت آزادهیروزا -         
 .تشی اسکی را کنار گذاشت و شروع کرد بھ باز کردن بند ھایدرک بطر        
 . دارمیقی موسنیمن چھارشنبھ تمر -         
 الغر یقی گروه موسیضا اعشتریب. زدی مپوریاحتماال او ش!  بودنطوریالبتھ کھ ا        

 قد ی مرد اشتری بنکھی اھی شبیی جوراھی. زدندی مپوری ششناختی کھ می ایمردن
 !شدنی سوار وانت مشناختی کھ میکوتاھ

 :مارک گفت        
 ؟یسھ شنبھ و پنج شنبھ چ -         
 . خونھدنی دی برانی بردیتو ھردو روز صبحش با -         
 : گفتدی پوشی را مشی کھ کفش ھایدرک در حال        
 .امی عصر بتونمیم -         
 پنھان کرده بود وانی کھ پشت ای ای را درون کولھ پشتشی ھاتی و اسکستادیا        
 . و بازوانش را درون بند آن برددی را کشی کولھ پشتپیز. گذاشت
 : پسرک گذاشت و گفتی سر عرق کرده یمارک دست راستش را رو        
 ھی عالمھ آب بخور و ھی خونھ یدی رسیوقت. بھ مامانت بگو بھم زنگ بزنھ -         

 .عالمھ ھم استراحت
 !یاطاعت مرب -         
 لجباز و یی غرغروتیانگار پشت آن شخص. دی لبش را گزی گوشھ یچلس        

 . آدم مھربان پنھان بودکی یبداخالق و عوض
 رفتیچرخھ اش کھ کنار گاراژ گذاشتھ بود م کھ پسرک بھ طرف دویدرحال        

 : و گفتستادی ایچلس
 مش؟ی برسوندینبا -         
مث .  کنھتی تقوشویونی قلی نی اون پاھای ھاچھی ماھدیاون با!! معلومھ کھ نھ -         

 . خوبھیلی براش خیدوچرخھ سوار.  دختر شل و ولھھی
 وانھی دی دو رنگھ اش و لباس ھایوھابھ م.  نگاه کندیمارک برگشت تا بھ چلس        

 از آنکھ بشود تصور کرد دردسرساز بود و حاال ھم شتری کھ باری دستکیاو . کننده اش
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واقعا .  آمدی کھ دو روز در ھفتھ بھ خانھ اش می پوست و استخونونی قلیپسرک ن
 !! اتفاق افتاد؟نیچطور ا

 .شھیکم کم داره ساعت پنج م -         
 ؟ی ندارازی نیزی برم بھ چنکھیقبل از ا. رفتمیداشتم م -         
 ... داردازی مارک چھ ننکھیا. باز شروع کرد        
 ..نوچ -         
 . پسرک دور شد بھ طرف خانھ بھ راه افتادنکھیھم        
 . پشت سرش داد زدیچلس        
 .نتیبیپس دوشنبھ م -         

 
 

.  بلند کرد و بھ طرف در گاراژ رفتی چلسیت سر دستش را برامارک از پش        
اگر قرار .  بلند شدی کوچک کنار در فشار داد و در بھ آرامبوردی کلیرمز در را رو

خم شد و از در وارد .  داشتازی اش نیگریبود کھ بھ پسرک کمک کند بھ سوت مرب
قدرت . و نخورده بود قبل داری اندازه ھ ھفتھ بنیا. شد و از کنار مرسدسش گذشت
 ی رانندگتواندی می گشت و مطمئن بود کھ بھ زودیدست راستش کم کم داشت بر م

 . تھ گاراژ رفتی فلزی برق را زد و بھ طرف طبقھ ھادیکل. کند
 بود کھ آن ھا را درون ی بود زماندهی کھ سوت و کرونومترش را دی بارنیآخر        

 داد و بھ طبقات ھی تکواری اش را بھ دی طبیعصا.  انداختھ بودی کولھ ورزشکی
 و ناگھان شش ستادی ای رنگی آبفی کی روینگاھش رو.  کنار سقف نگاه کردیباال
 کھنھ و فیک.  اش زدهنھی بھ سیمحکم  مشتی شد انگار کھ کسی از ھوا خالشیھا

 نداشت یازین.  آن را پوشانده بودیرو air miles رنگ و رو رفتھ بود مارک شرکت
کاله محافظ و .  ھا و لباس محافظش درون آن استتی ر ا باز کند تا بفھمد اسکآن

 اش ھم آنجا یاحتماال محافظ ورزش. شی و جوراب ھای ھاکیشورت ھا.. میلباس ت
 .بود

 شی ھایمی آمده بودند بھ او گفتند کھ ھم تمارستانی مالقاتش بھ بیتبرایری مدیوقت        
 را درون کمدش نگھ دارند اما مارک گفتھ بود کھ تک تک آن ھا لشی خواھند وسایم

 مشکل و ی کافی بھ اندازه می تیبچھ ھا. را جمع کنند و آن ھا را بھ خانھ اش بفرستند
 از ی نبود کھ با وجود اثرازی مارک نگران آن ھا باشند و نار داشتند کھ در کنیسخت

 برسد کھ ی روزخواستیم نم و مارک ھزدی بھم رنی ازشیمارک تمرکزشان را ب
 . را جمع کندلشی خودش وسایمجبور شود پا بھ درون رختکن گذاشتھ و با دست ھا

و .  اش بود قرار داشتی بلند کھ متعلق بھ چوب ھاکیفی لوازمش کفیکنار ک        
 کھ ھرکدام ندیرا بب sher-wood ی نداشت در آن را باز کند و چوب ھایازین

 و ی سانتمی و نکی ی با انحنایچوب.  ساختھ بودندشیمخصوص بھ خودش برا
.  متناسب با قدشقای دقیطول  وی رنگ دور دستھ دی سفینوار ھا. ی سانت١٥ یبرآمدگ
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 کھ بوده و تمام عمرش یزیتمام چ.  بودندفی درون آن دو کی گذشتھ ایکل زندگ
 نی مانده در ایباق NHL  نوزده سال گذشتھ درنی کھ از ایزیتمام چ.  باشدخواستھیم

 ھشت سالھ با ی کھ پسر بچھ ای قھرماننطوری و ھمشی زندگیھمھ .  بودفیدو ک
 . کردی مشی با تمام وجودش ستافی ضعی و قوزک ھایدن الغر مرییپاھا

 اش خواھد کرد و یگریمارک بھ پسرک گفتھ بود کھ دو روز در ھفتھ مرب        
 ھرچھ دی بانکھی لحظھ داشت در مورد اکی.  اتفاق چطور افتادنی ادانستی نمچوجھیبھ

 بعد بھ پسرک گفتھ بود ی بھ داخل خانھ برود و لحظھ رونی گرم بی ھوانیزودتر از ا
 درک فکر ھم ی گری بھ مربیحت.  کندنگ ھماھی ھا را با چلسنیکھ زمان تمذر

 ی سرش را باال گرفتھ بود و بھ او نگاه مینکرده بود، اما در آن لحظھ پسرک طور
 ی ھال نگاه می و بابتوی اسپوزلی مثل فیی مارک خودش بھ اسطوره ھایکرد کھ روز

 . از پا انداختھ بودعتری از تصور جام ھم سریآن نگاه حت. کرد
 . بودزی جواب ھمھ چنیاحتماال ا..  بوداری تمام عی بازنده کیاو         
 شی زندگانی در جریخاص اتفاق چی ھرای بود کھ اخنی ھم اگرشی دلیالبتھ دل        
 یی از طبقات باالیکی را از ی کوچکترفیدستش را بلند کرد و ک.  دادیرخ نم

 چی و ھشت سالھ، مطلقھ بدون ھی سیمرد. ی داشت و نھ خانواده اینھ شغل. برداشت
 خودشان یآن ھا زندگ.  از او بودندرتر دوالتی انیمادربزرگ و پدرش چند. یفرزند

 .دی دی بار در سال آن ھا را مکیط را داشتند و مارک فق
 مرسدس بنز کی بزرگ بود، یادی خانھ بود کھ زکی کھ داشت یی ھازیتنھا چ        

.  کردی اش موانھی کھ کم کم داشت داری دستکی آن را براند و توانستیکھ ھنوز نم
 از او خوشش یھی قابل توجلی دلچی بود کھ مارک بدون ھنی کننده اش اوانھیقسمت د

 کھ مارک از یی زن ھاپی بھ تچوجھی بھیکیزی رک گو کھ از نظر فیدختر.  آمدیم
 و ٤٠ از او بلندتر و ی و پنج سانت و خوردیس. خوردی آمد نمیآن ھاخوشش م

 کھ از شدی مییو در کل مارک جذب زن ھا.  تر بودنی از او سنگییلوی کیخورد
 کی کرد کھ انگار او ی بھ او نگاه می کھ طوری آمد نھ کسیمارک خوششان م

 کیاو .  را سرزنش کندی چلستوانستی نمزدیگرچھ حدس م. ناست بھ تمام معیعوض
 . شدتشی باعث اذشی از پشی بی بود کھ با تمام شگفتیعوض
 کاله کھ سال قبل کی سوت، کرونومتر و کی را باز کرد و درون آن فی کپیز        

 یمرب«.  آن نوشتھ شده بودی و رو جوانان بھ او داده بودندیاز طرف کمپ ھاک
 »نامبروان

 را از نی رنگ مخصوص تمری خردساالن و موانع نارنجیچند عدد چوب ھاک        
 ی کردن ھاکی بازی برای استعداد خدادادتیدرک وا.  از طبقات برداشتیکی یرو

 بود نیمشکل فقط ا.  کندی بازی حرفھ ای ھاکتوانستی را نداشت و ھرگز نمیحرفھ ا
 ی وجود داشتند کھ عاشق ھاکرونیب اما ھزاران نفر آن.  ورزشکار نبودکیکھ او 

 ری ناپذیری سیاقی کھ اشتیکسان.  کردندی می مخصوص بازیبودند و در دستھ ھا
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 ی کھ بند کفش ھای بارنی آخرتوانستیمارک نم.  گذراندندیدارند و ھنوز خوش م
 . بستھ باشدی و خوش گذرانحی اش را فقط بھ خاطر تفریھاک

 ی جانکھی بار آن را جا بھ جا کرد تا انی سرش گذاشت چندیکاله را رو        
 در زی چچی بود کھ ھیمدت زمان دراز.  داشتی خوبیلیحس خ.  کرددایدرستش را پ

 ی کھ درمورد ھاکیزیعاشق ھرچ.  بودیاو عاشق ھاک.  نداشتی حسنی چنشیزندگ
 اش حانھی قسمت لذت بخش و تفریاک سال ھا ھنی در طول انی بنی در اییاما جا. باشد

تک تک . یروزیپ.  مارک فقط شده بود بردنی کردن برایو باز. رااز دست داده بود
 . ھا تک تک دفعاتیباز

و .  را بشنودشدی کھ از خانھ اش دور می چلسنی ماشی صداتوانستی مرونیاز ب        
. شناختی را کمتر از سھ ھفتھ بود کھ مارشیمارک دست.  خانھ رفتیبھ طرف در عقب

 دختر کنترل نی مدت انیدر ا.  تر بودهی کرد کھ انگار طوالنیحس م.  روزستیب
 .خوابش ھم تجاوز کرده بود  بھی را در دست گرفتھ بود و حتشیزندگ

 را تحت شی رسد کھ زندگی بھ او گفتھ بود کھ بھ نظر میچند روز قبل چلس        
 ھمھ شی عادی چھ در زندگخی نی زمیقبل از تصادف مارک چھ رو. کنترل دارد

 سرسام ی شغلی ھم درست مثل زندگشی شخصیزندگ.  تحت کنترلش بودزشیچ
 را شی ھایمی ھم تیدگ کنترل اوقات خارج از کنترل زنیحت. آورش تحت کنترلش بود

 . شدندی کھ وارد خانھ اش می کنترل کساننطوریھم. ھم تحت کنترل داشت
 مور مور کنار از ی شد دردی گذشت و وارد آشپزخانھ می کھ از در میدر حال        

 را یدر بطر.  مسکن را برداشتی و بطردی را کشنتیکشو کاب. ران و پشتش گذشت
 چقدر ایخدا.  نگاه کردختی ری کھ درون مشتش میدی سفیباز کرد و بھ قرص ھا

 مشت از آن کیکھ .  ھا را برداردص قرنی مشت ازکیآسان بود کھ چقدر . آسان بود
و اجازه دھد .  کوچولویپسی چی کند درست مثل شکالت ھایھا را درون دھانش خال

تا اجازه دھد مسکن مغزش را .  بردن درد انجام دھدنی از از بشتری بی کاریمخدر قو
 . نداردیتی اھمزی چچیھ ھ کیی خوب و راحت ببرد جاییای حس کرده و او را بھ دنیب

 یکی یکیقرص ھا را .  در مورد کنترل افتادشانی و گفتگوی چلسادیمارک بھ         
 شتریاما ب.  داشتازی قرص ھا ننیھنوز ھم بھ خاطر درد بھ ا. ختی ریدرون بطر

و اگر مراقب .  کردی اش استفاده نمیکیزیاوقات مارک از آن ھا فقط بھ خاطر درد ف
 .دیای قرص ھا خوشش بنی از ایادی کھ زدیرسی میی کارش بھ جابودینم

 یاگر واقعا واقعن.  بود فکر کردی ھاکی با آن دامنش کھ در حال بازیبھ چلس        
 . آمدی خوشش میادی کھ از او ھم زدی رسی مییمراقب نباشد مطمئنا کارش بھ جا

 
        

 فصل دوازدھم        
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 یرو.  دادی کارت بھ چلسکیبو از سر کار بھ خانھ برگشت  یجمعھ شب وقت        
 آن ھا ی لھی بھ وسنوکی چی بود کھ موسسھ ی شرکت رسانھ اکیآن نام و اطالعات 

 ی ایابیو پشت کارت نام و شماره تلفن آژانس استعداد . ساختندی را مغاتشانیمعموال تبل
 . نوشتھ شده بودسی نودست  کردند بھ صورتیکھ با آن کار م

 :بو گفت        
 استفاده غاتی تبلی براکنای اوقات از خود بازشتریما ب. ادی خوشت بدیگفتم شا -         

 .ی عادیگرای بازمی و گاھمیکنیم
مطمئنا .  جستجو کردنترنتی بھ کارت انداخت و درمورد آژانس در اینگاھ        

 را شی کجا جراحردی بگمی تصمنکھی بھ ابستھ.  گذراندی ماتلی در سگری ماه دنیچند
 مدت چکار کند نی در اخواستی کرد کھ می منیی تعدیبا. شتری ھم بدیشا. انجام دھد

 مارک ی ھالیمی شبانھ، جواب دادن بھ ای ھالوپ رفتن بھ کون،یزی تلوی از تماشاریغ
خوب پس چرا کھ نھ؟ اگر ھم از .  معامالت امالکنیبرسلر و قرار گذاشتن با مامور

 داشتی کھ بھ درون آن بر می قدمنی آمد از ھمان اولی خوشش نمیابیآژانس استعداد 
 . کردی و آن جا را ترک مداشتدی و رزومھ اش را برمدیفھمیم

 سھ ی وقت مالقات براکیدوشنبھ سر راھش بھ سرکار بھ آژانس زنگ زد و         
 ساعت بعد کی.  کردن با درک بود گذاشتنیکھ مارک در حال تمر یشنبھ وقت

 بلوو ی محلھ ی خانھ دنی دی را با مرسدس مارک عوض کرد و مارک را برانشیماش
 ی از چوب ھادهی پوشف کف و سق،ی ھفت ھزار متر مربعیکل عمارت ساحل. برد

 کی بزرگ و اطی حی در جلو خانھ کھ منظره می عظیپنجره ھا.  بودبای و زسینف
 را بای زاری استخر بسکی کنار شنیلکسی ماساژو رگاهی جاکی و کی مدرن و شقیآالچ

 ی کھ دمایدنی اتاق مخصوص نوشکی بار و کیخانھ مجھز بھ .  گذاشتی مشیبھ نما
 خانھ نی ایانی عمارت فوق العاده اعکیبھ عنوان f.  بودده شمی تنظقیآن کامال دق

 دالر از ونیلی مکی متشی بود کھ قنی اتشیارک بود و مز می کنونی مثل خانھ بایتقر
 . خود مارک کمتر بودیخانھ 

 وسعت کل آپارتمان ی بھ اندازه بای کھ تقری انبارکی در کھیمارک در حال        
 : بود گفتستادهیخواھرش بود ا

 . خوامی نمی بزرگی خونھ نیمن ھمچ -         
 خانھ قی از خانھ خارج شودند وسعت دقنکھی کامال مطمئن بود کھ قبل از ایچلس        

 .را بھ او گفتھ بود
 :مارک ادامھ داد        
 . کنمی و دروازه زندگواری پشت دادیاصلنم خوشم نم -         
 ی دور خانھ کلمھ اواری دی درباره تشی حساسنی در مورد اچوقتیتا بھ حال ھ        

 کھ در مورد اطالعات خانھ ھا بود نگاه کرده بود یا اگر او بھ برگھ انگفتھ بود ام
 . داردواری خانھ دنی شد کھ ایمتوجھ م
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 بھ مارک نگاه کرد و نی عمارت را ترک کردند از آنطرف ماشنکھیبعد از ا        
 :دیپرس

 کھ بدعنق و رو ی کنکاری چنکھی و رو اینیشی بدونم تو مخوامیواقعا م -         
 مثل نفس ھیزی رفتارات فقط غرنی اای یکشی و نقشھ می کنی فکر میاعصاب باش

 دن؟یکش
 : گذاشت و گفتشینی بی مانند بود را رونھی اش آشھی کھ شینکیمارک ع        
 . کردم امروز مھربون شدمیفکر م -         
 واقعا؟ -         
 .آره -         
 .داختو شانھ باال ان        
 : سر تکان داد و گفتیچلس        
 .متوجھ نشده بودم -         
 ی رانندگی تمام تمرکزش را روراندی می کھ بھ طرف دندانپزشکیدر حال        

 ناراحت ی سکوتجادیو حدس زد کھ اگر از نظر مارک ساکت نشستن و ا. گذاشت 
 مھربان یلی مھربان شدن است ، پس درست بود او آنروز خی تالش برایکننده نوع

 مارک گند زد بھ یدندانپزشک  ساعت بعد در راه برگشت ازکیاما درست . شده بود
بھ ھمان . ی چلسی ھا و دوباره شروع کرد بھ نق زدن در مورد رانندگنی ایھمھ 

 صد در صد شی مطمئن بود کھ نق زدن ھای باشد چلسبیاندازه کھ ممکن است عج
 . مھربان بودن بودی و تالشش برایبھتر از سع

 !شھی کھ چراغ داره قرمز مینیبی میدار -         
 .چراغ ھنوز زده -         
 . اشاره کردییو با انگشتش بھ چراغ راھنما        
 .ی مھربون باشیخوای می کردم امروز گفتیفک م -         
 ؟ی معتبر داری نامھی گواھھی یمطمئن! یتنم بد بھ کشکھی کھ نزدینھ وقت -         
 . گرفتمایفرنی کالالتی از اناممویآره گواھ -         
 .نھیآھان پس واسھ ھم -         
 چشمانش را در حدقھ چرخاند و بحث را عوض نکشی از پشت لنز عیچلس        

 .کرد
 ؟ی دندوناتو پر کردیرفت -         
 نھی کھ کاشتمو چک کرد تا ببییفقط دندونا.  نبودی اینپزشکاونجور قرار دندو -         
 . نھایسالمن 
 ی از دوستانش موقع اسکیکی. دانستی می کاشتنی در مورد دندان ھایچلس        

 کرده بود شی وارد فک باالچی پکی را از دست داده بود و دکتر شییکردن دندان جلو
 نقص بود کھ یانقدر ب.  ساختھ بودشی دندان نو براکی یو با روکش و دندان مصنوع
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 کھ دندانش شدی دست داده متوجھ نمز خبر نداشت کھ او دندانش را ایاگر کس
 . ستیمصنوع
 ؟ی دندونا دارنیچندتا از -         
 .سھ تا کاشتم و چھار تا ھم روکش کردم -         
 :بھ سمت چب گونھ اش اشاره کرد و گفت        
 . خوش شانس بودمیلیتازه من خ -         
  از نظر او چھ بود؟یپس بدشانس        
 در یابی رزومھ اش را برداشت و بھ آژانس استعداد یعصر سھ شنبھ چلس        

 .با صاحب آن جا آالنا بل مالقات کرد. مرکز شھر رفت
 :دی پرسزدی را ورق می کھ پوشھ ایآالنا در حال        
 ھ؟ی چتی اصلیرنگ مو -         

 . بودی کھ چک کردم قھوه ای بارنیآخر -         
 اگھ یلیما.  کنمدای برات کار پتونمی مشتریخوب اگھ موھات دورنگھ نباشھ ب -         
 ؟ی بدرشییبگم تغ
 دفتر آالا را پوشانده بود واری کھ دی مختلفی بھ تمام عکس ھا و لوگو ھایچلس        

 . کرد مثبت بودی مافتی آن جا دری کھ از فضای ایانرژ. نگاه کرد
 .آره -         
 .ی درس خوندبای زی ھنرھای رو تو آادمی کھ چند سالنمیبیم -         
 .ی ال ایوسی ھم تو یچندسال. آره -         
 از ادی زیچلس.  دادی بھ دست چلسلمی فکی ی ھاالوگی از دیآالنا برگھ ا        

 از کار ی ھم جزونی کرد ای مدیآمد اما چھ با ی کردن خوشش نمی نقش بازنگونھیا
 ی بودند خالشی کھ روبروی بجز کلماتزی ذھنش را از ھمھ چد،ی کشیقینفس عم. بود
 .کرد

.  بھ سر بردانی پای بی در انتظارشھی ھا را گفت دوباره مثل ھمالوگی دیوقت        
 مجبور اتلی بار در سنیا.  نسبت بھ دفعات قبل داشتیشتری بار آرامش بنی انکھیفقط ا

 بابت کھ استرس نی از ای فشارچیھ.  بھ خودشیحت.  ثابت کندینبود خودش را بھ کس
 ی میگری بازدی فقط بانجایا.  نبودشی روی نقشی براابت و رقیمالقات با افراد حساب

 بود انجام نداده ی کھ چند وقتیکار.  آرام باشد و فقط خوش بگذراندتوانستیم. کرد
 .بود
 ... برات داشتھ باشمی لشکریاھی سی ھفتھ چندتا کارانیاحتماال ا -         

 : دوخت و ادامھ دادی چلسینگاھش را بھ رزومھ         
 ی کارای تا برااتلی سانی ھفتھ منیو دست اندر کاراش ا HBO یشبکھ  -         

 . ضبط داشتھ باشناتلی دور و ازطراف سیقیموس
 ستندی جا پشت صحنھ باکی ساعت ھا ی برانکھیاصال از ا. دی در دل نالیچلس        

 . شروع بودکی خودش نی با شغلش نداشت و ایتداخل.  آمدیخوشش نم
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 .ادی میبھ نظر عال -         
نگھ .  مارک راندی و خانھ نای بعد با آالنا دست داد و بھ طرف مدقھیچند دق        

 ی دهی بھ لس آنجلس برگردد انکھی قبل از ایگری بازنی تمریداشتن تمرکزش رو
 . بودیخوب

 
 از دو یساعت کم.  و کنار جدول پارک کرددیچی مارک پیبھ طرف خانھ         

 دستش عصا کی بود، در ستادهی خانھ اش الی طویگذشتھ بود و مارک وسط ورود
 ی شرت و شلوار ورزشی تیبھ جا.  شلوارشی پشتبی جی روگرشیبود و دست د

.  بوددهی پوشنیج و شلوار POLO  مارکرهی سبز تراھنی پکی اش امروز یشگیھم
 نیی تا چانھ اش پاھی سانیو ا.  انداختھ بودھی چسمانش سای روی بژ رنگسبالیکاله ب

 در ی چوب ھاککی کھ ی بود در حالستادهیدرک چند متر دور تر از او ا. امده بود
 دورتر پارک ی کمیچلس. دادیم و آنطرف ھلذ نطرفی پاک را بھ اکیدست داشت و 

 یمی نسداشتی بھ طرف مارک قدم بر مکھیدر حال.  ھا بدھدآن  بھی کافیکرد تا فضا
و . اش را بھ ھوا فرستادBURBURRY  دامن کوتاه مارکی موھا و گوشھ میمال

 . چشمانش را دربرابر آفتاب مصون کرده بودی ای آفتابنکی عنیھمچن
 :دیپسرک پرس        
  بکنم؟نکاروی ادی باگھیچقد د -         
 ی بزرگ بھ نظر میلی خی ای پسر الغر مردننی کھ در کنار چنیمارک در حال        

 : جواب داددیرس
 .ی بکننکاروی کھ نگاھت باالست انطوری ھمی کھ بتونیتا وقت -         
 : گذاشت و گفتشی موھای را رونکشی و عستادی مارک ای جلویچلس        
 ن؟ی نداراجی احتیزیشما پسرا چ -         
 اش گذشت و نا ینی کالھش از بری زی ھیمارک نگاھش را بھ او دوخت و سا        

 .دی رسشی لب ھایانحنا
 ؟یمثال چ -         
  زا؟ی انرژیدنیآب؟ نوش -         
 . مارک باال رفتی لب ھای گوشھ کی یبھ آرام        
 . دارمازی کھ من نسی نیزی چنیا. نع -         
 ؟ی خوای میپس چ -         
 ی چلسی صورتش افتاده بود نگاه مارک بھ طرف لبھای کھ روی اھی ساانیدر م        

.  متوقف شددشی بلوز سفی و درست جلودی گردنش لغزیاز چشمانش گذشت، از رو
 را ینینگدوباره آن س.  نوازش بودکی ھی شبی چلسی مارک بھ ناگاه براقینگاه دق

 دامنش گذشت و بھ راه یاز رو  کھ نگاه مارکیدرون شکمش حس کرد و در حال
 ی کالھش چلسی ھیاز پشت سا.  حبس شدی چلسی نھی نفس در سدی رسشیھا
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 انتظار داشت کھ بای تقریو بھ گونھ ا.  را حس کندشی حرار نگاه قھوه اتوانستیم
 . ستی دارد خود چلسازی کھ نیزی کھ چدیھمان موقع بگو

 :دیمارک پرس        
  رفت؟شی ت چطور پی کاریمصاحبھ  -         
 ...کدوم؟ -         
 ..گمی رو میابیقرارت با آژانس استعداد  -         
 توانست دوباره یمارک برگشت تا بھ درک نگاه کند و ھمانموقع بود کھ چلس        

 .نفس بکشد
  اونجا؟ی بریخواستیمگھ نم... -         
 .آھا، اون مصاحبھ        
 ضبط کنن سی اسپدلی کنار نخوانی کھ می تو برنامھ اخوانیازم م. خوب بود -         

 . پشت صحنھ انجام بدمیچندتا کارا
 :دی توجھش را از مارک بردارد پرسنکھیبدون ا        
 ھ؟ی چگھی پشت صحنھ دیکارا -         
 و وانمود یسی می اون پشت مشتا تو صحنھ وایی جاھی نکھی اینی. مثل اسمش -         

 ...یدی انجام می مھمیلی کار خی کھ داریکنیم
 : صورتش را کنار زد و ادامھ دادی رویموھا        
 . دست رنگ کنمھیو ازم خواست کھ موھامو  -         
 :بھ طرف درک داد زد        
 .سر باال مچ ھا تو بچرخون -         
 : گفتیام بھ چلسو بعد آر        
  نھ؟یبھش گفت -         
 . از تعجب از ھم باز شدندشی بھ طرف باال بھ مارک نگاه کرد و لب ھایچلس        
 !!!اد؟یتو از موھام بدت م -         
 .ادینھ بدم نم -         
 . شدهادهی پمای ھستم کھ تازه از ھواپی روسھی مثل یخودت روز اول بھم گفت -         

 ... منظورم بھ لباسات بودشتریاونجا ب -         
 کالھش تا ی ھی ساگری نگاه کرد و بار دی بھ صورت چلسنییمارک بھ طرف پا        

 . آمدنیی اش پایی لب باالیاحنا
 . بھش عادت کردمگھید. ستیموھات انقدرام بد ن...-         
 ؟ی مھربون باشی کنی می سعیباز دار -         
 خوشکلت نکھی اای ادی بھت مگفتمی مھربون باشم احتماال مخواستینھ اگھ م -         
 .کردن

 : و دامن کوتاھش نگاه کرد و گفتدی بھ بلوز سفیچلس        
 دم؟ی تر لباس پوشدهی پوشخوردهیچون امروز  -         
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 : و گفتدیمارک خند        
 !!یدیچون امروز دامن کوتاه پوش -         

 ی را عملششی گرفت تصور چند روز پمیبا عصا بھ درک اشاره کرد و تصم        
 .یھاک. دامن کدتاه. یکند چلس

 ..ی شوت کردن آماده ایفک کنم االن برا. ی بس کنیتونیاالن م -         
.  در دست راستش داشتی چوب ھاککی برگشت یبھ طرف گاراژ رفت و وقت        

 :فت داد و گیچوب را بھ چلس
 .ی شوت کنی بھ طرف چلسدیدرک، االن با -         
 !من؟ -         
 ! دخترهھیاونکھ ! اون؟؟ -         
 ..درستھ -         
 پرستانھ از دھان مارک تی جنسی انتظار داشت ھمانموقع حرفبای تقریچلس        

 :دیخارج شود اما شن
 . حواست بھ خودت باشھ درکدی ست و فرز، پس بازهی مزهیاون ر ...-         
 : اشاره کردشی چوب را تکان داد و بھ کفش ھایچلس        
 . پامھ ھای کفش پاشنھ ھشت سانتھیمن  -         
 پاک رو ی کھ جلونھی ای بکندی کھ بای تمام کاری تکون بخوریستیمجبور ن -         

 .یریبگ
 !!آخھ من دامن کوتاه پامھھ -         
 ..ی کھ خم نشی مواظب باشیلی خدی کھ بازنمیحدس مپس  -         
 ی مارک بھ لبخندی را گرفتھ بود لب ھاشی لب باالی مھی کھ تا نیپشت سابھ ا        

 . از ھم باز شدانھیموذ
 چون درک بچھ می باشزی تر و تممی مجبوری ندارما ولی مشکلچیالبتھ من ھ... -         

 .س و من بھ مامانش قول دادم مواظبش باشم
 .. شغل نکردمنی کھ بھ خاطر اییچھ کارا -         
 اش ینی اش را تا نوک بی آفتابنکی را از پا در آورد و عشی کفش ھایچلس        

 . آوردنییپا
 : و بھ درک اشاره کرد و گفتستادیمارک چند قدم دورتر ا        
 . کن و بعد فقط پاکا رو بھ طرفش پرت کنتیز باال اسکا -         
 در طول جاده فتدی خودش را نگھ دارد کھ نتوانستی کھ بھ زور میدرک در حال        

بعد .  با چوبش ھم مشکل داشتی کند بلکھ حتتی اسکتوانستینھ تنھا نم. حرکت کرد
ما انقدر پاک دورتر از  بالخره توانست شوت کند افتدی بود بکی چند بار نزدنکھیاز ا
 . سر پاک بدودت مجبور شد پشی بود کھ چلسیچلس

 :مارک بھ درک گفت        
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 کھ یی جاقایسرت باال باشھ و نگاھت دق.. ی کردی بھ پاک نگاه میبازم داشت -         
 . پاک برهیخوایم

 تشی اسکی روتوانستی می کرد و باز ھم درک بھ سختیدرک دوباره سع        
 روند نیبعد از چھار بار تکرار ا.  مجبور شد دنبال پاک بدودی و دوباره چلسستدیبا

 . بدعنق شده بودی کمیچلس
 : کردھی انداخت گالی را وسط جاده مپاکیدر حال        
 .دمیخستھ شدم از بس دنبال پاک دو -         
 ھ؟ی چی قانون ھاکنیدرک، اول -         
 .یغر زدن ممنوع مرب -         
 پسرک گرفت و بھ مارک ی اخم کرد و نگاھش را از صورت سرخ شده یچلس        

 .نگاه کرد
  نوشتھ شده؟نی تو کتاب قوانقای دقنیا -         
 . خوندن نوشتھ شدهی کور کورتی در ادامھ ش در مورد اھمنطوریھم. آره -         
د خم شد و پاک را  نگھ دارمی راستش را مستقی داشت پای کھ سعیدرحال        

 : داد گفتی کھ آن را بھ دست درک میبرداشت و در حال
 .می از اون خوباشو بشنویکی ایپس ب -         
 .یبلھ مرب -         
 : کرد گفتی متی اسکی کھ بھ طرف چلسی بار درک در حالنیا        
 .ی چشم وزغی مسخرھھ ست و دختره یلیموھات خ -         
 ی خورد و رویپاک بھ چوب چلس. و ھمانموقع پاک را بھ طرفش پرت کرد        

  افتاد؟نیزم
 ؟یچ -         
 .یچشم وزغ -         
 : بلند کرد و گفتنکسی دستش را بھ طرف عیچلس        
 !واقعا؟ -         
 : و مارک سر تکان داد و گفتدیدرک خند        
فقط .  راست باشھستی کھ قرار نزننی خوندن می کھ تو کورکورییحرفا. نھ -         

 . حواس پرت کن باشھھیکاف
 . برداشت و بھ درک دادنی زمیمارک پاک را از رو        
 .شھی بھتر می روش فکر نکنیادی اگھ زیکارت خوب بود درک ول -         
 آماده بود یلس کرد، چی کردن طرف چلستی درک شروع بھ اسکی بار وقتنیا        
 بچھ مناسب باشد نی کرده بود در حد سن ای را کھ بھ آن فکر کرده بود و سعیجملھ ا

 :را گفت
 کورن فلکس صبحونھ ی کوچولوی از وسط حلقھ ھایتونیتو انقد الغر کھ م -         

 .یھم خودتو رد کن
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 .گفتھ ی خوبی گفت کھ چھ جملھ نی را گفت و در دل بھ خود آفرنی ایچلس        
درک سر .ردی آن را بگدنی توانست بدون دویاما چلس. درک پاک را شوت کرد         

 :تکان داد و گفت
 . بودی الکیلیجملھ ت خ -         
 بھ مارک یچلس!!!!؟ی کھ بھ او گفتھ بود چشم وزغی حرف از دھن بچھ انیا        

 .نگاه کرد و شانھ باال انداخت
 .ی خوندنات کار کنی رو کورکورشتری بدی بادیشا -         
 درک ھم یجملھ .  مھارتش کار کندی روشتری بدی نبود کھ بای تنھا کسیچلس        

 چھار بای درک تقرنکھی کھ بعد از ای نداشت بجز چشم وزغیزی آمنی توھی جملھ چیھ
. تدفی آماده بود کھ با چوبش بھ جان پسرک بی اسم صدا کرده بود چلسنیبار او را بھ ا

 . احساس تاسف نکردشی آنچنان ھم براافتاد  خورد وچی پشی درک پایپس وقت
 ..آآخ -         
 . کمرش برگشت و بھ آسمان نگاه کردیدرک رو        
 :دی رفت پرسی بھ طرفش مکھیمارک در حال        
 حالت خوبھ؟ -         
 .. حساسمیچوب خورد بھ نقطھ  -         
 ...اوھھھ -         
 .دی دردناک کشی نفسشی دندان ھانیمارک از ب        
 .ھی تو ھاکزی چنی حساس بدتریدرد نقطھ .  افتضاحھنیا -         
 یو چلس. دیچی پیاز درد بھ خود نم. دی رسیپسرک آنچنان ھم بد بھ نظر نم        

مثل . ردناک تر ھستند جز ان فکر کند کھ احتماال دیگری دیی ھازی بھ چتوانستیم
 . بکندشھی کھ پاک بھ صورتت بخورد و دندانت را از ریوقت

 ..کنھی درد میلیخ -         
 : کردیادآوری یچلس        
 . ممنوعھیفک کردم غر زدن تو ھاک -         
 را ای حرف دننی احساس تری نگاه کرد کھ انگاربیمارک چنان با اخم بھ چلس        

 .زده
 . مورد غر و نالھ کنننیھمھ اجازه دارن در ا -         
  نوشتھ؟نی کھ تو کتاب قوانھی جملھ اقای دقنیا -         
 .دوننی منویھمھ ا.  باشھدی باستیاگھ ھم ن -         
 :دی زانو کنار پسرک نشت و پرسکی یمارک رو        
 ؟ی بلند شیتونیحالت خوبھ؟ م -         
 .درک سرتکان داد        
 .فکر کنم -         
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 شی مطمئن بود کھ اگر او آنجا نبود پسرک دست ھای بلند و چلسشیدرک از جا        
 . گذاشتی مجروح می منطقھ یرا رو
 :مارک بھ درک در بلند شدن کمک کرد وگفت        
 .ھیپس واسھ امروز کاف -         
 را از پا شی کھ کفش ھاییبھ طرف جا.  بوددنینار کش کی مطمئنا اماده یچلس        

 دادن بھ چوب ھی کرد و با تکزی را تمشیدر اورده بود رفت ، گرد و خاک کف پاھا
 . پاشنھ بلندش را بھ پا کردی کفش ھایھاک

چوبش .  را از پا در آورد و آن ھا را درون کولھ اش گذاشتشی ھاتیدرک اسک        
 . سوار دوچرخھ شداطی با احترا بھ دست مارک داد و

 .یمن خوبم مرب -         
 

 نگی پارکی درک با دوچرخھ اش از آنجا دور شد مارک بھ طرف درھانکھیھم        
 :دیپرس. رفت

 ؟ی داریامروز برنامھ ا -         
 .. طرفدارایالیمیفقط جواب دادن بھ ا -         
 گردن و شانھ اش ی او را دنبال کرد، و گذاشت نگاھش از کالھش بھ سویچلس        

 کی شی کرد ھر لباسی می مرد کارنیا.  برسدشی از کمرش بگذرد و بھ پاھادی آنییپا
 .بھ نظر برسد

 چطور مگھ؟ -         
. می کنی پوکر بازکممی و می تا دور ھم باشنجای اانیفرداشب چندتا از بچھ ھا م -         

 و ھلھ ھولھ یدنی فروشگاه و چندتا نوشی بری بتونسمی بنوستی لھیر کردم اگھ برات فک
 .یریبگ

 االن؟ -         
 .آره -         
 کی از طبقھ ھا کنار یکی ی گرفت و آن را روی را از دست چلسیچوب ھاک        

 . گذاشتی ورزشفیک
 .دمی پول نقد مکمیبھت  -         
 . آورد و آن را باز کردرونی بنشی شلوار جی پشتبی پولش را از جفیک        
 . با خودم دارمی پنج دالرھیفقط . میخوب فک کنم بد آورد -         
 : برگرداند و در ھمان حال ادامھ دادبشی پولش را درون جفیک        
 .می با ھم بردی کھ باھی معننی بھ ازنمیحدس م -         
 . باال رفتی چلسی از ابروھایکی        
 ی برایکنیفک نم!!!  و لوازم خونھ؟ی خوراکدی اونم خر؟ی کندیتو؟ خر -         

 !!د؟ی ستاره بره خرھی ؟ی مھمیادی زنکاریا
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 اشتباه ی کردی کھ باھاشون کار میی از اون آدم مشھورایکیفک کنم منو با  -         
 .یگرفت

 دی دستھ کلکی بعد باقھی خانھ رفت و وارد خانھ شد و چند دقیبھ طرف در عقب        
 : انداخت و گفتی را بھ طرف چلسدیکل. برگشت
 . ھستابونی خنی فروشگاه دم اھی -         
 ؟ی غر بزنی باز سر رانندگیخوایتو کھ نم -         
 .نھ -         
 . سوار شدم انجام ندادی برای و حرکتستادی ایچلس        

 ؟یدیقول م -         
 قسم خوردن بلند کرد اما با وجود انگشت وسط یمارک دست راستش را برا        

 . فحش دادن بود تا سوگند خوردنھی شبشتریسفت شده اش ب
 کلمھ کی ھم ی ساقطم کنی درخت و از ھستھی تو ی اگھ صاف بریآره، حت -         

 .گمینم
 .وسوسم نکن -         
 ی انقدر عقب بود کھ حتیراننده را باز کرد و سوار شد اما صندلدر سمت         

 . را بھ پدال برساندشی پاھانکھی چھ رسد بھ ادیرسیدستانش بھ فرمان نم
 ؟ی کردی می رانندگیداشت -         
 ..نھ-         
 . برگرداند و در را بستی را از چلسشیرو        
 .گشتمی میزی چھی داشتم دنبال روزید -         
 ؟یچ -         
 .یزی چھی -         
 کھ وسط یتا موقع.  نداشتیخوب اشکال. دی بھ او بگوخواستیھرچھ بود نم        
و .  خودش نگھ داردی رازش را براتوانستی عذاب غر نزندمی مثل فرشتھ یرانندگ

 چی ھی چلسی در رابطھ با رانندگچوجھیو بھ.  حرفش ھم ماندیدر کمال تعجب رو
 ستی عالمت ای کند و جلوامتحان  خواست او رای چلسی وقتینھ حت.  نکردیتیشکا

 .محکم ترمز کرد
 بود کھ بھ خدمات خود در رابطھ با فروش یی از فروشگاه ھایکیآن فروشگاه         
از آن نوع . دی بالی را داشتند مدشی کھ استطاعت خری بھ مردمکی اورگانیغذاھا

 ی محصوالت آن قند در دل آب مدنی کھ با دیی بخش نانوای کھ داراییفروشگاه ھا
 کند از آن دی خودش خری براخواستی میس کھ اگر چلییاز آن نوع فروشگاه ھا. شد

 . کردی میجا دور
 ھا رفتند کھ یدنی برداشت و آن دو اول بھ طرف بخش نوشدی سبد خرکی یچلس        

 ی ھرگز حتی کھ چلسیی آن ھای برداشت حتشھی شنیمارک از ھمھ نوع آن ھا چند
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.  درون سبد انداختکی اورگانی و سالساپسی بستھ چکی.  بوددهیاسم شان را ھم نشن
 . نمونھ ژامبون مرغوبنیندو چ. دی خرری اسنک و سھ نمونھ پننطوریھم

 :دی رفتند مارک پرسی مری کھ بھ طرف ستون مخصوص شیدر حال        
 تونی سالسا زجاتی سبزری مثل پنی و اسنک ھمراه با مخلفاتپسیچ(  ناچو یبلد -         

 ؟یدرس کن...) و 
 .نھ -         
.  گذشتی از آن ھا نمشی داشت کھ در برابر روؤسایی خطوط قرمز ھایچلس        

 . خط قرمز ھا بودنی از ایکی آن ھا ھم ی در آشپزخانھ دنی کشیبردگ
 . سخت باشھتونھیانقدام نم -         

 .پس خودت درس کن -         
 ... کردمی بار سعھی -         
 ی درون چرخدستری بزرگ شی بطرکی ترش و ی بستھ خامھ کیمارک         
 .گذاشت
 . ھفتھ نتونستم دستکشمو بپوشمھی بایاما دستمو سوروندمو تقر... -         
 !ی نازیاوخ -         
 بود کھ یلی تنھا دلبای تقریچون اون سوختگ. ی حرفو بزننیاحتماال بازم ا -         

 .رو نبرم art ross  جام٢٠٠٧باعث شد سال 
 ؟یچھ جام -         
         - art ross .فصل کی ی تعداد گل رو در انتھانیشتری کھ بی کھ بھ کسھیجام 

 ھیھمشم بھ خاطر .  فقط بھ خاطر پنج تا گل اونو ازم گرفتگھی نفر دھی. دنیداشتھ م
 . مسخرهیناچو

 .دی خندزی ریچلس        
 ؟ی گی راست میواقعا دار -         
 کی.  باال آوردیشاھنگی سوگند پیمارک لبخند زد و باز دستش را بھ نشانھ         
 : رنده شده را برداشت و گفتریبستھ پن
 .گرفتم رنده شده ری پنی و رنده کنری پنیستی مجبور نی حتنیبب.  آسونھیلیخ -         
 .رمیگی کھ مھی از دستمزدشتری اما ناچو درست کردن بدیببخش -         
 :دی انداختد و پرسی چدار را درون چرخدستری پنیبستھ         
 دستمزدت چقدره؟ -         
 چطور مگھ؟ -         
 . منی خونھ ی باعث شده ھرروز برگردیفقط کنجکاوم بدونم چ -         
 :بھ دروغ جواب داد        
 . کھ کمک الزم دارنیی من نسبت بھ کسایحس صادقانھ و انسان دوستانھ  -         
 :مارک سرتکان داد و گفت        
 . کنی سعگھی بار دھی نبود یتالش خول -         
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 : و گفتدی خندیچلس        
 .دالر در ساعت ١٥ -         
 نی و روندن ماشلیمیط بھ خاطر جواب دادن بھ چندتا ادالر در ساعت فق١٥ -         

 ! پول مفتھنکھیا! من؟
 . مجبورم با تو سرکنم حاال کھ درک ھم بھش اضافھ شدهنطوریھم -         
 ی رو مجبور کنی بھ خاطر اون منابع انساندی تخسھ بای پسر بچھ ھیدرک  -         

 .دستمزدتو چند برابر کنن
 ی دو راھنی بیچلس. راجع بھ پاداش بزرگ بھ مارک نگفتھ بود یاحتماال کس        

 مورد بھ نی در ادی تا بھ حال نگفتھ بوئد کھ نبانوکیسازمان چ.  نھای دیبود بھ او بگو
 او را از گفتن منع یزیاما چ.  راز بشدکی مسئلھ نی اکردی فکر نمیچلس. دی بگویکس

 .کرد
 باشھ کی روز کھ نزدھی دیشا..  بدمیزی چنی روز در خواست ھمچھی دمیشا... -         

 .قلم پامو خورد کنھ
 ..سھی بتونھ رو پاش وادی قبل اون اول بایول... -         
 . کنار چشمش افزوده شودی ھانیمارک لبخند زد و باعث شد بھ چ        
 .سالم مارک -         
لبخند .  بود نگاه کردستادهی کھ پشت سرشان ایمارک از کنار شانھ بھ زن قدبلند        

 . از صورتش محو شدکبارهیبھ 
 .یسیکر -         
 حالت چطوره؟ -         
 کی کننده، مثل رهیخ. ی اروزهی فی رنگ بود با چشمانی زن استخوانیموھا        

 .سوپرمدل
 

 دهی کشیادی زی اش کمینیب.  نقص نبودی سوپرمدل ھا او بشتریاما درست مثل ب        
 .دبو

 : را از دو طرف باز کرد و گفتشیمارک مارک بازوھا        
 . کھ خوبمینیبیم -         
 شروع کرد بھ ی در حال از نظر گذراندن مارک بود چلسیسی کھ کرنی بنیدر ا        
 ی کھ قفل نشانھ دار معروف فندیسی کری بنفش مارک فندی دستفی کیبررس
 لی تبدبایتقر.  محال بودبای تقرفی کنی کردن ادای روزھا پنیا.  آن بودی روکیکالس

 . افسانھکیشده بود بھ 
 .یایبھ نظر خوب م -         
 ؟ی ھستی کھ ازدواج کردی اون بابابزرگشیھنوز پ -         
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 حدس زد ی و چلسد،ی رسی مانھی جونھی تلخ و کیلیبھ نظر خ... اوخخخخ        
 زن از نیا.  ھا باشدھی مانی در ایزی چای دوست دختر سابق کی دی بایسیاحتماال کر
 .ندی انتظار داشت با مارک ببی بود کھ چلسییآن زن ھا

 .میو آره، ھنوز با ھم.  مارکستی نریھاوارد انقدام پ -         
 . حول و حوش ھفتاد و پمج سالش باشھدیبا!!! ستی نریانقدام پ -         
 ..شصت و پنج -         

 و پنج سال ی ھمسرش سنکھی نبود مگر اریشصت و پنج سال انقدر ھا ھم پ        
 نبود کھ ی کسیاما چلس. خوردی میسی بود کھ بھ کری سنقای دقنیکھ ا. نداشتھ باشد

 فی کرد تا دستش بھ آن کی ازدواج مرمردی پکی ھم با یقضاوت کند؟ احتماال چلس
 . برسدیفند

 . شددهیکش یتوجھ زن بھ طرف چلس        
 ؟یکنی نمیدوست دخترتو بھم معرف -         
 خنده دار یلی خردی دوست دختر مارک اشتباه بگی را بھ جای چلسی کسنکھیا        

 !!!بود
 .... منیول.. اوه -         
 :دی پریمارک وسط حرف چلس        
 .ھمسر سابقم. نھیستی کرنی ا،یچلس -         
 ینی بی کھ مارک گفتھ بود ھمسرش جراحادآوردی در ذھنش بھ ییھمسر؟؟ جا        

  چقدر گنده بوده؟شینی قبال بینی در دل گفت یچلس.. انجام داده
 . خوشوقتمتونییاز آشنا -         
 . دراز کردیسیدستش را بھ طرف کر        
  وندازدی دستش را بنکھی را لمس کرد قبل ای بھ زور دست چلسیسیدست کر        

 .توجھش را بھ سمت مارک برگرداند
 .ی مرخص شدمارستانی از بشی ماه پھی نی ھمدمیشن -         
ھاوارد در مورد اون گال .  بودزی تاثر برانگیلیخ. دیدستھ گلت بھ دستم رس -         

 دونھ؟یم
 : شانھ اش جابھ جا کرد و جواب دادی را روی فندفی بند کیسیکر        
 ؟یکنی میھنوز تو خونمون زندگ.. آره البتھ -         
  منھ؟یمنظورت خونھ  -         
 ی دستش چلسینیبا حس سنگ.  گذاشتی کمر چلسی گودیمارک دستش را رو        

 ی لباس طپش ھای را از روی لمس دستانش پوست چلسیگرما. دی از جا پریکم
 کھ بھ یکس. د مارک برسلر بود رنیا. راندی را بھ طرف ستون فقراتش مینیآتش

 دای نسبت بھ او پی حسچید ھینبا.  کار کندشی تا برادادندی دستمزد میخاطرش بھ چلس
 . کردیم
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 کردنش کمکم دای داره تو پیچلس... رمی کردم از اونجا مدای خونھ پھی نکھیھم -         
 . کنھیم

 :دی پرسی از چلسیسیکر        
 ؟یکنیتو تو بنگاه معامالت امالک کار م -         
 .گرمی بازھیمن  -         
 . کرددنی شروع بھ خندیسیگر        
 واقعا؟ -         
 . او جواب دادیمارک بھ جا        
 . کردهی بازیادی زیلمایاون تو ف.. آره -         
 مثال؟ -         
 یغایو چندتا از تبل،the bold and the beautiful ،juno ،csi:miami لمیف -         

 .معروف
 . داشت شوکھ شده بودادی آن ھا را بھ ی مارک ھمھ نکھی از ایچلس        
سرش را باال گرفت و بھ مارک نگاه کرد و سپس نگاھش را بھ طرف ھمسر         

 .سابق او برگرداند
 . کردمی تو ژانر ترسناک بازشتریمن ب -         
 : را باال برد و گفتشی ابروکی ری با تحقیسیکر        

 کشن؟ی مغی کھ توش ھمش جھی و آبکی خونیلمایمنظورت ف -         
 : شده بود گفتنی و مخملقی کھ ناگھان بم و عمییمارک با صدا        
 طرفدار شھی کھ من ھمیدونیخودت م...  محشرهغی جی ملکھ ھی یچلس -         

 ..کشنی مغی کھ جمییپروپاقرص دخترا
 .دی را انحنا بخششی جذاب و خمار لب ھایو لبخند        
 . از مشکالتت بودیکی نمیآره ا -         
 . مشکل نبودھی چوقتی ھنی کھ ایدونیخودت م -         
 ی دستش روی ھم بھ خاطر گرمادیشا.  کننده اش بودوانھی بھ خاطر لبخند ددیشا        

 دی کھ نبایی و ذھنش بھ جاردی خودش را بگی جلوتوانستی نمی کمرش، اما چلسیگود
 غی زن جکی کھ کردی می مارک چکارقای و دردلش در عجب بود کھ دقدیپر کش
 ..چطور.. بکشد

 . تنگ شدیسیچشمان کر        
 خرفت رمردی پھیھنوزم مثل .  ندادهرتیی تغچوجھی کھ تصادف بھنمیبیم -         

 ..یبدجنس و بداخالق
 .یسیخداحافظ کر -         
 را برخالف جھت ھمسر ی برداشت و چرخدستیمارک دستش را از پشت چلس        

 .سابقش ھل داد
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.  چشم بھ مارک نگاه کردی رساند و از گوشھ ی خودش را کنار چرخدستیچلس        
 . بودهی بھ خاطر قد بلند مارک نگاه کردن بھ او کار سختشھی ھمنکھیبا ا

 . جالب بودیلیخ -         
 : مارک گفتگذشتندی غالت صبحانھ می بستھ ھانی کھ از بیدر حال        
 ؟ی کیبرا -         
 ای ی کھ من انتظار داشتم باھاشون قرار بزارھیی زناپی از اون تقایاون دق.. من -         

 .یازدواج کن
 ھ؟ی چقای دقیگی کھ مپی تنیو ا -         
 . گروه و پولدارلی استاھیبا . خوشکل. قد بلند -         
 ... ندارمیزی چنی ھمچھی ای خاص پی نوع تچیمن ھ -         
 . انداخت و ادامھ دادیدو بستھ از غالت صبحانھ را درون چرخدست        
 .. ندارمگھی حداقل دنکھی اای -         

 
 زدھمیفصل س        

 
.  گذاشتنتی کابی را بھ آشپزخانھ برد و رودشانی خری سھی کنیمارک آخر        
 از ری و چند بستھ پنری شی بطرکی داد و ھی تکنتی کابیتی گرانی را بھ لبھ شیعصا

 ی کردنش کرده بود براتی شروع بھ اذشی درد ران ھاشی پیکم. درون آن برداشت
و حاال .  چند قرص مسکن خورده بودندیای بجا درک بھھ آننکھی قبل از اقھی چند دقنیھم

 . نرم و راحت راه برودتوانستی رفتن درد منیبا وجود از ب
 کھ یی جانکھی تا اکردی ھا را باز و بستھ منتی در کابنطوری ھمی چلسکھیدرحال        

 : کرد مارک گفتدای گذاشت را پی را مشیمارک نمک ھا
  کنم؟کاری ساعت چھی نیپس تو ا - .. ی مرتب کنداموی خریستیمجبور ن -         
 پا ی پنجھ ی کرد کھ روی نگاه می کھ مارک از پشت سر بھ چلسیدر حال        

 دامن ی گذارد متوجھ باال رفتن لبھ ی منتی را درون کابییای نمک دریاستاده و بستھ 
 . شدیچلس

نگاھش . دی بگوخواستی میزیمارک دھانش را باز کرد اما فراموش کرد چھ چ        
 کی ی بود و بھ جادهی چسبنی چنان بھ زمشی شده بود و پاھاخکوبی میبھ دامن چلس

 انگار اوردی بادی بتواندی کھ نمدهی صحنھ ھا دنیمرد گنده کھ انقدر در عمرش از ا
 نیی را پاشی بازویچلس.  دخترکی ی پاندی نوجوان است و در عطش دکیدوباره 

 .در آن را باز کرد رفت و خچالیآورد ومارک بھ طرف 
 .ی شلوار بپوشی مجبورادی کھ درک می بعدیاحتماال دفعھ  -         
 در را ببندد نکھی گذاشت و بدون اخچالی را درون ری پنی و بستھ ھاری شیبطر        

 . برگشتنتیبھ طرف کاب
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 ی شده بودند انگار کھ مکی بھم نزدشیابروھا.  برگشت و بھ او نگاه کردیچلس        
 . جواب خوشحال نخواھد شددنیدانست از شن

 چرا؟ -         
 . بزارمت تو دروازهنی موقع تمردیشا -         
 . از ھم باز شد و سر تکان دادی چلسشیلب ھا        
 .یاون پسره بھم گفت چشم وزغ! امکان نداره -         
 نی ادی بای ھاکیاکنی بازیھمھ .  خوندنھی فقط کورکورنایبھت گفتم کھ ا -         

 . گرفتمادی بشم ی حرفھ امی وارد تنکھی قبل از ایتازه من حت. رنی بگادیمھارتو 
 چندسالت بود؟ -         
 . رفتخچالی ترش و گوشت را برداشت و بھ طرف یمارک خامھ         
 .حول و حوش ده سال -         
 کارتم خوب بود ؟ -         
 .مارک لبخند زد        
 از یکی کردن جزو یبد دھن.  کارم خوب بودزای چیلی تو خخی نیمن تو زم -         

 .استعدادام بود
 آن گذاشت و ی لبھ ی داد، ھردو دستش را روھی تکنتی کمرش را بھ کابیچلس        

 . رد کردیگری دی را از روشی پاکی
  زنا رو در آوردن؟غیمثل استعدادت تو ج -         
 ....چطور مگھ؟ -         
 . گذاشت و در آن را بستخچالی ی را درون کشوھازیمارک ھمھ چ        
  زده شد؟یسی من و کرنی کھ بھییمنظورت بھ حرفا... -         
 . بودبی و غذا عجی اون حرفا وسط اون ھمھ خوراکیی جوراھی.. آره -         
کھ . اوردیکفر ھمسر سابقش را در بمارک با آن حرف ھا فقط خواستھ بود         

 حرف ھا نی چون انکھینھ ا. ندی را در چشمانش ببیتوانستھ بود آزردگ.  ھم دادجھینت
 ی لحظھ ھاادی بوده بلکھ چون مارک او را بھ زی آمنی او توھیوسط فروشگاه برا

 بود کھ مارک نیقسمت جالبش ا.  انداختھ بودد کھ از دست داده بوییزھایخوششان و چ
 دھد ی نشان می چھ عکس العملیسی مھم نبود کھ کرشی براگری دشی وقت پیلیاز خ

 . کندی چھ فکر مای
 ؟یھنوزم عاشقش -         
 ! معلومھ کھ نھایخدا -         
 مارک خودش ھم مطمئن ازارد؟ی کرد کھ ھمسر سابقش را بیپس چرا عمدا کار        

 یسی کھ کری کارش بھ طورنی بود، اما مطمئن بود کھ ا را کردهنکارینبود کھ چرا ا
 شده ارشیمارک متوجھ طرز نگاھش بھ دست.  کرد مربوط بودی نگاه مارشیبھ دست

 تو کلوبا ی صندلھیترم چون بھ خاطر   دختر سرنی من از اگفتی کھ مینگاھ. بود
 . خرفترمردی پھیخودمو چسبوندم بھ 
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 کفش یصدا.  برداشت و بھ طرف مارک رفتتنی اش را از کابھی تکیچلس        
 . کردی آشپزخانھ پر می را درون فضای پاشنھ بلندش تق تق جذابیھا

 ن؟یچند وقتھ کھ طالق گرفت -         
 کھ کنار اجاق ی غالت صبحانھ را برداشت و بھ طرف کمدی بستھ ھایچلس        

 از کفش شی از پاھایکی یپاشنھ . ستادی پنجھ ایدر آن را باز کرد و رو. گاز بود رفت
 غالت صبحانھ کمد یجا.  شددهی باالتر کششی ران ھای دامنش روی آمد و لبھ رونیب
 !کرد؟ی را خراب مره بود، اما چرا با گفتن آن منظنییپا

 :دی گذاشت پرسی غالت صبحانھ را باال می کھ بستھ ی در حالیچلس        
 ؟ براتون افتادیچھ اتفاق -         
 .. حسابیپول ب...  عاشق پولھیسیکر -         
 غالت ی و بستھ ستادی رفت درست پشت سر او ایمارک بھ طرف چلس        

 .صبحانھ را از دستش گرفت
 باالتر تو مراسما گاهی از من پولدار تر و جاگھی مرد دھیاون منو بھ خاطر ... -         

 .و کلوپا ترک کرد
 ر؟یرتر و پ مرد پولداھی -         
 .آره -         
 . پا برگشت و از کنار شانھ اش بھ مارک نگاه کردی پاشنھ ی رویچلس        
 . باشمیکی تصور کنم فقط بھ خاطر پول با تونمینم -         
 .ی زنا فرق دارشتریپس تو با ب -         
 .شناختی کھ مارک میحداقل نھ مثل زنان        
 آمد در ی بھ طرفش مابانی در طول خیمارک از ھمان اول عصر کھ چلس        

 دامنش را موج انداختھ بود داشت با حس ی را آشفتھ و لبھ شی کھ باد موھایحال
 او داشت از قتی در حقیلعنت. دی جنگی کرده بود مری کھ وجودش را تسخیسوزان

 یدستش را رو.دی جنگی حس منی اا بشی بود از چند فتھ پدهی کھ دی خوابنیھمان اول
 خودش ی نھی و کمرش را بھ سدی گذاشت و او را بھ طرف خودش کشی چلسیشانھ 
 گرید.  بھ حرکت در آوردی چلسی بازویچشمانش را بست و دستش را رو. رساند

 . حس بجنگدنی با اخواستینم
  برسلر؟یآقا -         
 .بگو مارک -         
 زینگار کھ ھمھ چ.  داشتی دھنده انی کنار خودش حس تسکفشیبدن گرم و ظر        
 . خودش بودیسر جا
 ..کنمی تو کار میمارک من برا -         
 .یکنی کار منوکی چیتو برا -         
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مارک در عجب بود کھ .  و شفافش بھ او نگاه کردی برگشت با چشمان آبیچلس        
درست .  کندازیرا خمار و پر از حس ن چشم ھا نی دوباره ادیچقدر طول خواھد کش

 .مثل عصر آن روز
 .ی اخراجم کنیتونی تو میول -         
  بکنم؟ی کارنی ھمچھی دیو چرا با -         
 : جواب دادن بھ سوالش گفتیبھ جا        
 . ازشون گذشتشھی ھست کھ نمیی خط قرمزاھی وسط نی توام و ااریمن دست -         
 .می خط قرمز گذشتنی ازشی چند روز پ مایول -         
 . کردمی اونکارو مدینبا.. اون اشتباه از من بود -         
 را زی را داشت و ھمھ چزشی ھمھ چاری بود کھ اختیتا شب تصادف مارک ادم        

 . قدم بھ عقب برداشتکی کرد و ھیو حاال ھم بھ ھمان تک.  کنترل کندتوانستیم
 ؟ی خودتو نگرفتیپس چرا جلو -         
 . از کنار مارک گذشت و تا وسط آشپزخانھ رفتیچلس        
 ...خوب من -         
 . انداخت و سرتکان دادشی کفش ھاینگاھش را رو        
 اصال با عقل جور یول...ی ھستی خوب تو مرد جذابیول.. ستمی مطمئن نادیز...-         
 دست از پا خطا چوقتمی جذاب کار کردم و ھی از مردایلی خی من قبال ھم براادیدر نم
 .. نخواستم کھ بکنمچوقتمیھ...نکردم
 .مارک بھ طرفش رفت        
  بار؟ھی یحت -         
 ...نھ -         
 . انداختھ بودنی را چشی ابروھایجی و از گدیبھ طرف مارک چرخ        

 
 از ھفت شتری ببای کھ تقرنھی بھ خاطر ادی کھ شانھی اارمی بتونمی کھ میلیتنھا دل -         

 .شتری بدمیشا.. ماھھ کھ دوست پسر نداشتم
 ؟ی رابطھ داشتی بار کنیآخر -         
 .ادی نمادمی -         
 ینطوری اوقات اشتریکھ ب.  بودهی بدی پس صد در صد رابطھ ادی نمادتیاگھ  -         

 . رابطھ نداشتنھیبدتر از حت
 . تو خودمختمی ری کردم و ھمشو می احساساتمو سرکوب مشھیھمفک کنم  -         
 را گرفت و انگشت شستش را یمارک دستش را دراز کرد و دست چلس..آه خدا        
 .دی انگشتانش کشی رویبھ آرام
 ..ستی خوب نی اصال واسھ سالمتنیا ...-         
 را درونش ی از احساسات نسبت بھ چلسی کھ چھ حجم بزرگدیفھمیمارک حاال م        

درست بود کھ . ردی فورانش را بگی جلوتوانستی نمگریسرکوب کرده بود انقدر کھ د
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صد .  خودش را کنترل کندتوانستی عادت داشت و می بود کھ بھ خودمختاریاو مرد
 را کھ یزی ست کھ در تمام عمرش ھرچید ھم او مریاما از طرف.  بودنطوریدرصد ا

 .خواستھ بھ دست آورده
 ..ی داریفی لطیدستا -         
 پوستش ی دست ھا رونی حس لمس ای تجربھ خواستی کھ مارک میزیو چ        

 را یمارک دست چلس.  از آن خارج نشدی از ھم باز شد اما حرفی چلسیلب ھا. بود
 . خودش گذاشت و آن را بھ طرف شانھ اش باال بردی نھی سیرو

 نی ای فکرمو مشغول کردن طیلی لبا خنیا..  تر از اونفی لطی حتیو لبا -         
 ..مدت

 . انگشت مارک تند تر شدری آب دھانش را قورت داد و ضربان دستش زیچلس        
 ..اوه -         
 ی گونھ یمارک دست آزادش را باال آورد و پشت انگشتش را نوازش گونھ رو        

 .دی کشیچلس
 کھ ی کارنینھ بھ خاطر کوچکتر.. ی کنم چلسی اخراجت نمچوقتیمن ھ -         

باور کن ... می کھ ممکنھ انجام ندی بھ خاطر کاری و نھ حتمیممکنھ االن انجام بد
 ..ستمی نیانقدرام عوض

 لب ی تر آورد و درست چلونیی پای چلسی را بھ طرف لب ھاشیمارک لب ھا        
 : او لبخند زد و گفتیھا

 .. وقتایالبتھ فقط بعض -         
 ..می جلو دست نگھ دارمی بریادی زنکھی قبل ادیبا -         
 عقب ی را کمی باال آورد و سر چلسی گردن چلسیدستش را بھ طرف کناره         

 .تر برد و صورتش را بھ طرف خودش گرفت
 ..باشھ -         
 . افتادی نمی اتفاقنی بود چن کھ معلومنطوری را گفت اما انیمارک ا        
 ذره ھیحداقل ..ادی خوشت بدی و تو ھم باادی کھ من ازت خوشم منھیاما مسئلھ ا -         

 بھت گفتم عقب مونده و در مورد زشت نکھی بعد از ای حتنیبب.. ادیکھ ازم خوشت م
 شرم آور و یزای داروخونھ و اون چیبودنت بھت دروغ گفتم و مجبورت کردم بر

 ...یینجای ھنوزم ایبخر
 ...ادی ازت خوشم میکمی زنمیحدس م -         
 : شده بود و ادامھ داددهی بردهی بری کمینفس چلس        
 ..ی دارازی ھم تو بھم نیاز طرف -         
مارک . دایشد.  داشتازیآن لحظھ واقعا بھ او ن.  داشتازیدرستھ مارک بھ او ن        
 اش نھی با صدا درون سی گذاشت و نفس چلسیکمر چلس ی گودی را روگرشیدست د

 دعوت کرد ی مارک را بھ ھمراھی چنان با باز شدنش لب ھای چلسیلب ھا. حبس شد
 یلی خیبوسھ ا. دیمارک او را بوس. ت در قبول آن نداشیدی تردچگونھیکھ مارک ھ
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 رانی وینیری شکی..  داشت مثل آبنباتنیری شی طعمی چلسیلب ھا. آرام و نرم
 کھ اگر بخواھد دادی می فرصتی و بھ چلسافتیبوسھ ھمچنان آرام و نرم ادامھ ... کننده

  داد تا اگر بخواھد خودش را از او جدا کندیبھ او فرصت م..  ببخشدانیبھ آن پا
 . شکستھ ترک کندی و مارک را با قلببرگردد
 را شید شد و بازوھا پا بلنی پنجھ یرو.  افتادنی بھ زمیپرتقال از دست چلس        

 ی در آغوشش بھ او حس خوبیفی موجود ظرنیچن. دور گردن مارک حلقھ کرد
 کرد دوباره پانزده سالھ شده، یاحساس م.  بودشی سرجازیانگار ھمھ چ..دادیم

 پانزده سالھ ھا برخالف اما.  بردی حرکت او مارک را بھ عرش منیکوچکتر
 .یتاما بھ سخ.  خودش را کنترل کندتوانستیم

 نتی کابی لحظھ ھم بوسھ را قطع کند او را بلند کرد و روکی ی برانکھیبدون ا        
 ی ترقی عمی شد بوسھ ھای قفل می چلسی موھانی کھ انگشتانش بیو در حال. نشاند

 ی آورد آرام از رونیی پاشی موھانیدستانش را از ب.  زدی او منیری شیبر لب ھا
ناگھان ...  باال رفتھ بودیادی کھ زدی رسیچلس ستون فقراتش گذشت و بھ دامن کوتاه

 یچند لحظھ ب.  گذشتشی درد از ران ھای اشعھ ھانیتمام بدنش منقبض شد و اول
 . برودنی درد از بنکھی ادی بھ امستادیحرکت ا

 ...خدا لعنتت کنھ -         
 ی داد و مارک محکم لبھ ی شکنجھ م اش راچھی ماھیدرد بھ شدت عصب ھا        

 . کندیری جلوگی چلسی جلونی زمی را گرفت تا از افتادنش رونتی کابی روتیگران
 ...!یلعنت -         
  شد؟یچ -         
 . جم بخوردتوانستی پشتش باال آمد و مارک نمی ھاچھیدرد تا ماھ        
 حالت خوبھ؟ -         
 محکم تر تی گرانی لبھ ی انداخت و مشتش را رونییمارک از درد سرش را پا        

 .کرد
 ..نھ -         
 ھی تککھی در حالاطی کھ امکان داشت با احتیی تا جافتدی بنی زمی رونکھیقبل از ا        

ھوا را از .  رانشی دستش روکی.  و نشستدی کشنیی بود خودش را پانتیاش بھ کاب
درد .  کدام بدتر بوددانستینم.  فرستادرونی کرد و از دھان بشی وارد شش ھاینیب

 کھ در برابر خودش و بدتر از آن در برابر یحقارت ای دی کشی کھ داشت میوحشتناک
.  رفتی منی از بی درد بھ زودنیا..  آخری نھیاحتماال گز.  بودستادهی اشی کھ جلویزن

 .دادیاما حس حقارت احتماال تا مدت ھا آزارش م
 ..مارک -         
 .. بستھزی مرتب شده بود و دکمھ ھا نشیلباس ھا.  کنارش زانو زدیچلس        
  برات بکنم؟تونمی مکاریچ -         
 ..یچیھ -         
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 . را محکم بھم فشردشی و دندان ھادی کشیگری دقیمارک نفس عم        
 . بھم وقت بدهقھیفقط چند دق... -         

  شدنت شد؟تی کردم کھ باعث اذیمن کار... من -         
 یاما بدتر ھم م. شدی نمنی حقارت بدتر از انی اکردیتا آن موقع مارک فکر م        

 ..شد
 ..نھ -         
  افتاد؟یپس چھ اتفاق -         
 یبایو مارک نگاھش را بھ صورت ز اش شروع بھ آرام شدن کرد چھیماھ        

 . ھنوز بخاطر بوسھ قرمز بودشیلب ھا.  دوختیچلس
 کنمی حرکت معی و سرییھوی کھ یی وقتاھی.. رهی مادمی تامی وقتا محدودیبعض -         

 ..رهیگی پام می چھی ماھکنمی حرکت اشتباه مھی ای
  برات ماساژش بدم؟یخوایم -         
 .نھ -         
 . برات ماساژش بدمتونمی می اگھ درد داریول -         
 کرد و ی تلخی بست خنده ی اش کم کم رخت بر مچھی کھ درد از ماھیدر حال        

 :گفت
 ی حسی بھ من کمک کنیخوایاگھ م..  کھ درد دارهستی وسط فقط پاھام ننیا -         

 .. کنرابی رو سیدیکھ االن تو وجود من د
 : و گفتدی لبش را گزی گوشھ یچلس        
 ..ستی من نفی وظای طھی تو حنیا -         
 .. تو نبودفی بوسھ ھم جزو وظانی کھ االن افتاد، ایاتفاق...زمیعز -         
 : سرپا نشست و گفتیچلس        
 ..ی کنمی با حرفات راضدادمی اجازه مدینبا -         
 ..گھی دیزای و تو و چمی زده نشد فقط من بودیادی زی کھ حرفایدونیخودت م -         
 ...دونمیم -         
 : و ادامھ داددیی گراشی دم موھای بھ سرخشیگونھ ھا        
 با ھم رابطھ میتونی نمیول...  وقتا تو کنترل کردن خودم مشکل دارمیبعض -         

 .. اشتباھھنیا... میداشتھ باش
 .ستینھ ن -         
 ... ھستآره -         
 . را پشت گوش زدشیسر تکان داد و موھا        
.. رمی بگدشونی نادتونمی ھست کھ نمیی خط قرمزاھی و کنم،یمن برات کار م -         

 .. شغلو از دست بدمنی اخوامینم.. ازم نخواهنوی اکنمیخواھش م
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 نیآخر.  دادرونی و آن را بدی کشیقینفس عم.  مسئلھنیباز برگشتھ بودند سر ا        
.  گشتی باز بر می حرکت اشتباھنی کھ با کوچکتردانستیموج از درد محو شد اما م
 . ھھم گذاشتی داد و چشمانش را روھی تکنتیسرش را عقب برد و بھ کاب

 .یشیبھت کھ گفتم اخراج نم -         
 نمونیل ب بعدش مسائفتھی اتفاق بنیاگھ ا..  حال بازم مجبورم االن برمنیبا ا -         

 با تو رابطھ داشتھ نجای اامی تا بدنی بھم پول منکھیدرست مثل ا.. شھی مبی عجیلیخ
 ی از نظر اخالقی ولیکنی حرفمو باور نمنی کھ افتاد ای کھ بعد اتفاقدونمیم. باشم

 . و بکنمار کنی اتونمی نمچوجھیبھ
.  رابطھ داشتھ باشدارشی نداشت کھ با دستی مارک مشکلیاز نظر اخالق        

 نبود را ی کھ راضی رابطھ داشتن زنی نبوده کھ برای آدمچوقتیاما او ھ. چوجھیبھ
 از فرط شی کھ دندان ھاخواستی کھ آنقدر او را می وقتینھ حت. تحت فشار قرار دھد
 .تحمل درد گرفتھ بود

 : گفتیچلس        
 .. بگمی چگھی ددونمینم -         
 ری سال پنیناگھان مارک حس کرد خستھ است و چند. ھ او دوختنگاھش را ب        

 ..شده
 من چندتا مسکن خوردم و نجای ایای بنکھیقبل از.. ی بگیزی چیستیمجبور ن -         

 ..بھ خاطر اونا عقلمو از دست دادم
 بشی بدون کفش و ساق خوش ترکی و مارک نگاھش را بھ پاھاستادی ایچلس        
 .دوخت
 ؟ی عقلتو از دست بدشھی باعث مشھیمعموال ھم -         
 . عقلش را از دست بدھدشدی باعث مشھی بود کھ ھمی خود چلسنیا.. نھ        
 باھات رابطھ داشتھ تونمی کھ نمکنمیو فراموش م..  فراموشکار بشمشھیباعث م -         

 ..باشم
مارک از فوران . کردیموش نم را فرانی وجھ اچی بھ بعد مارک بھنیاما از        

.  رفتی مرونی داشت از در بی بود و چلسجی کھ درونش بود گیاحساسات متفاوت
اما ..  آمدی ناز و جذاب بود و مارک از او خوشش میچلس..  قبلیدرست مثل دفعھ 

 ھمچون کی ای یگذاشتند مسائل اخالقی وجود داشتند کھ نمیادیزنان ناز و جذاب ز
 . شودزی سحر آمی ا مانع رابطھیزیچ

.  حاال با او بودی مسخره نبود چلسی چھی ماھی گرفتگکیاگر فقط بھ خاطر         
.  وجود نداشتی در ذھن چلسیدی تردچیتا قبل از آن ھ. نتی کابنی ھمیدرست رو

 نبود کھ وسط آشپزخانھ اش کامال عقلش را از دست یامروز عصر مارک تنھا کس
 فتدی کھ قرار بود بی در مورد اتفاقیدی تردچی ھی کھ چلسیو درست مثل وقت. داده بود

 ی رابطھ فوق العاده خواھد بود شکنی انکھینداشت بھ ھمان اندازه ھم در مورد ا
 .نداشت
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 ..واقعا فوق العاده        
 .  بزندغیانقدر کھ ج        

 
 ین قھوه ا نگاه چشمای از اندام و جذاب بودنش، گرمری بھ غدانستی نمیچلس        

 در مارک بود زی اش چھ چی فراموش نشدنی و لب ھاییاش و حس لمس دستان جادو
از رفتار مطابق اخالق گرفتھ تا کارھا و .  پاک شودیزی ذھنش از ھرچشدیکھ باعث م

 . اش داشتندهی آی کھ برایینقشھ ھا
 کھ با روش یمردان.  کار کرده بودی مردان فوق العاده جذابی قبال ھم برایچلس        

و .  با او رابطھ داشتھ باشندخواھندی کھ مفھماندندی نامناسب بھ او مای مناسب ییھا
 بود کھ بھ چشمشان ی فقط زنی آن ھا چلسیبرا.  نشده بودبی ھم ھرگز ترغیچلس

 . نبودیچ وجھ شخصیبھ.  جسمکیفقط .  آمدیجذاب م
.  درون نگاھش بودیزی چکردی نگاه می بھ چلسی وقتیگاھ. مارک فرق داشت        
 را ی چلسیسی مغناطیروی نی مارک را احاطھ کرده بود کھ مثل نوعبی عجیھالھ ا

.  جز مارکی از ھر فکریعار.  دادی و ذھنش را شستشو می کردیبھ خود جذب م
 تمام عقل و منطق و حس قضاوت و ھ ککردی میکار. دادی مری دلپزیلیو بھ او حس تما

 آغوش او و دی از حس خواستن شدزیو تمام وجودش را لبر. ددای را برباد مصشیتشخ
 .. کردی لمس دستان او می تجربھ دنیچش

 نی سوال شده بود کھ اشی برای باد خنک کولر وسط فروشگاه چلسریآن روز ز        
و حاال .  دانستیحاال م.  زدنشان شودغی کھ باعث جکردیمرد واقعا با زن ھا چکار م

 چند روز یلعنت...ندهی بود نگران بود کھ احتماال پشت سر گذاشتن چند روز آدهیکھ فھم
 . خواھد بودجھ مانند شکنندهیسھ ماه آ..نھ

 اش برگشتھ یمی آن روز مارک سر رفتار قدی نبود نگران باشد، فردایازیاما ن        
 کل چند بایردر واقع تق.  گرفتدهیروز بعد ھم او را ناد.  گرفتی مدهیبود و او را ناد

 ی فقط اوقاتزدی کھ واقعا با او حرف میو تنھا زمان.  منوال گذشتنی بعد بھ ھمیھفتھ 
او از .  خانھ ھا ببرددنی او را بھ دای برساند شی بھ قرار ھاا او رخواستیبود کھ م
 انتخاب ی ھرگز خانھ اکردی فکر نمی کرده بود انقدر کھ چلسدنی دیادی زیخانھ ھا

اگر از طرح کفپوش .  کوچکیادی زای بزرگ بودند یادی خانھ ھا زای او یبرا. کند
 ای.  برعکسای آمد و ینم  کھ در آن بود خوششی آمد از منطقھ ای خانھ خوشش مکی

 شده یی غرغروی ھارزنی پھی مارک شبکی نزدیادی زای پرت بودند یادیخانھ ھا ز
 . کنددای مورد نظرش است را پقای آنچھ کھ دقتوانستیبود کھ نم

 باال در اتاق ی طبقھ ای اگر در خانھ بود ای و رفتندی مرونیاغلب با دوستانش ب        
 زدی کھ با او حرف می نادریلیدر مواقع خ. اطی گلف در حنی ھم در زمای بود نشیتمر

 بھ ی مشتخواستی دلش می گاھی کرد انقدر کھ چلسی با ادب رفتار مدایھم مارک شد
 احمقانھ انجام یکھ او را مجبور کند کارھا. کھ بس کند دی بزند و بھ او بگوشیبازو

 . موھا و لباسش را مسخره کندای مسخره بفرستد ی ھاتیدھد و بھ مامور
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مثل ..  کردی خطر صحبت می آم مارک فقط در مورد موضوعات بیاما بھ جا        
انجام داده  HBO ی برا کھی لشکریاھی سیبھ او در مورد کارھا. ی چلسیگریباز

 شاپ استخدام ی کافکی در یغاتی تبلامی پکی شرکت در ضبط یاو برا. بود گفتھ بود
 .شده بود
 بھ او شتری بی چلسکرد،ی می بھ چلسیبرخالف انتظار ھرچھ مارک توجھ کمتر        

 در یشتری بیزھای چی گرفت چلسی مدهی مارک او را نادشتریھرچھ ب.  کردیتوجھ م
 دیکشی او را می صدازدی حرف می چطور وقتنکھیمثال ا.  کردی و کشف مدی دیاو م

 یمتوجھ آوا.  ھممگفتی بلھ گفتم میبھ جا  ناراحت و آزرده خاطر استی وقتنکھی اای
 . دادن بھ درک بود شده بودنی مشغول تمرکھی درحالی شھی از پشت ششیصدا

 صابون عطر و پوست یع از نویی خوشبوبیکھ ترک..  بدنشیمتوجھ بو        
 و بستی آتل دستش را نمگرید..  متوجھ طرز راه رفتنشنطوریو ھم.مردانھ بود

حرکات قدم برداشتنش بھ نظر .  اش را بھ دست راستش منتقل کرده بودی طبیعصا
 روزھا مارک نیبود کھ ا  متوجھ شدهیچلس. بدون فشار..نرم تر. دی رسیراحت تر م

 ی ھم مدتنطوریھم. دادی را بھم فشار مشی و کمتر از درد لبھادی رسیآرامتر بھ نظر م
 متوجھ شدی اش تمام می ساعت کاری گرچھ وقتدی خوابیبود کھ کمتر وسط روز م

 . کھ مارک خواب آلود استشدیم
 دیرسی در مورد او شده بود اما بھ نظر نمزی ری نکتھ نی متوجھ کوچکتریچلس        

 ی روشن میادی زیی عمدا لباس ھای چلسیگاھ. ھ کند بھ او توجنیکھ مارک ھم چن
انگار کھ . چیاما ھ.  نشان خواھد دادی و مطمئن بود کھ حتما مارک عکس العملدیپوش

انگار کھ مارک ھرگز لمسش .  بودفتادهی نقعصر آن روز در آشپزخانھ ھرگز اتفا
 . خواستن بماندشتری نکرده بود کھ در عطش بی و کاردتشینکرده نبوس

 در ی فکر کرده بود نگاه معنا داری شده بود کھ چلسیاما ھنوز ھم چندبار... اما        
 رقابلی غاقیآن اشت..  پر از آن حس خواستن سوزانینگاھ..دهیچشمان مارک د

 با خود ی و چلسگذاشتی را تنھا می و چلسگشتی لحظھ او برمکیاما در ...کنترل
  نھ؟ای ه عقلش را از دست دادای کھ آکردیفکر م
.  کردی مضر بھ مارک نگاه میزی بھ عنوان چی ماه چلسکیبعد از گذشت         

.  پر چرب و پرمالتی شکالتی بستنکیمثل .  کردی ھوسش را مدای کھ شدیزیچ
 آن را تواندی کھ نمگفتی بھ خودش مشتریاما ھرچھ ب.  بد بوددای شدشی کھ برایزیچ

..  قاشقکیفقط .. قاشقکی ط کھ فقگفتی و بھ خودش مکردی ھوس مشتریبخورد ب
 ھرگز ھوس خوردن آن بھ دی کھ نبادیفھمی می کھ چلسی شکالتیدرست مثل بستن

 ی برایبرعکس مثل جرقھ ا.  نخواھد بودی کافشی قاشق براکیچون . سرش بزند
سھ .. و دوقاشق بھ سھشدی مدهی بھ دوقاشق کشی قاشق بستنکی.  انبار باروت بودکی

 و یمانی نماند جز دل درد و پششی برایزی آن را بخورد و چل کھ کیتا وقت..بھ چھار
 .تاسف
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 از قایدق.  کنترلش شروع شده بودلی قاری از کجاحس غدانستی مقای دقیچلس        
 ی حفره ی شده بود و چلسدهی گردنش کشی اش بھ کناره قھی ی کھ لبھ ییھمان جا

 . بوددهی گردنش بوسبی سری، درست زگردنش را
مجبور نبود کھ مثل .  کھ سخت بود آسان ھم بودی او بھ اندازه ایکار کردن برا        
 رل چک کند تا مطمئن شود کھ بھ مکان ھا و چشن شی تمام دعوتنامھ ھاشی قبلیروسا

 معروف لباس زنگ بزند تا یمجبور نبود بھ طرااح ھا.  نھای دعوت شده ی مناسبیھا
.  خواه نبودادهی زچوجھیمارک بھ. شودی فراھم مبشی برایمطمئن شود کھ لباس مناسب

 را زی بود کھ ھمھ چیزی گرفتھ بود چشی روزھا در پنی کھ ایاما رفتار سرد. قانع بود
 . کردی سخت می چلسیبرا
 

         
 رھنی پدی آورده بود کھ باادیان بھ  مارک ناگھ،یسھ روز قبل از جشن جام استنل        
 کھیرسانده بود و درحالHUGO BOSS  او را بھ فروشگاه ھوگو باسیچلس. بخرد

 ھی سھ الی نھی آکی کنار ی مختلف بود چلسی ھاراھنیمارک مشغول امتحان کردن پ
 از نجی اکی بود کھ بعد از تصادف شده مارک متوجھ.  نشستھ بودی صندلکی یرو

 لباس کی معنا بود کھ مجبور است نی و کمرش کم شده کھ بھ انھیدور گردن ، س
 کت کی.  تنش کندتی خودش بخرد و قبل از جشن آن را اصالح و فی برادی جدیرسم
 راھنی پی را انتخاب کرده بود، و براکی با شلوار مدل کالسکی شی دو دکمھ ایزغال

 کی و بعد یزغال - اهی سراھنی پکیاول .  را امتحان کرده بودراھنی دو پن آریز
 . براقدی سفراھنیپ

.  آوردشی کراوات مختلف مناسب با لباس و کت و شلوارش برانیفروشنده چند        
 دشی سفراھنی پی انتخاب کرد کھ روی کراوات ساده بھ رنگ سبز و آبکیو مارک 

 اش را باال زد و کراوات را دور قھی بھ مارک کھ نھی درون آیچلس. ست کرده بود
 دست مارک برگشتھ بود اما باز ھم قدرت شتری بنکھیبا ا. گردنش انداخت نگاه کرد
 . راه بودیانگشت سفت شده اش جلو

 ..مارک بعد از سھ بار امتحان کردن از کوره در رفت        
 !...یییلعنت -         
 .ستادی او ای بلند شد و جلویچلس        

 .بذار من انجام بدم -         
 طول کراوات را دور کھیدرحال.  مارک را کنار زدی را گفت و دست ھانیا        

 . شددهی نرم و معروف لباسش کشی پشت انگشتانش بھ پارچھ کردی ممیگردنش تنظ
 ؟ی انجام دادنکارویقبال ھم ا -         
 کھ دردست یشمی تکھ ابریرو کرد ی بھ عالمت مثبت سر تکان داد و سعیچلس        

 . فاصلھ داردشیشانی کھ فقط چند سانت از پیی لب ھایداشت تمرکز کند تا رو
 .. بارونیلی مھی بایتقر -         
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 :دی چرخاند و پرسکتری تر را دوبار دور بال بارمیبال طرف ضخ        
  دور؟می نایکامل  -         
 .مارک سر تکان داد        
 . بزنشویکی ستیمھم ن -         
 .ستی گنده نیکی دوس دارم مثل اون شتری دور بمیمن ن -         
 خواھد افتاد ی کھ چھ اتفاقگفتی دردل می چلسدادی می فوق العاده ایمارک بو        

 شد و انگشت شستش دهی اش کشنھی سیانگشتانش رو.  بلند کندیاگر سرش را کم
 پوست گرمش دنی و بوسشی انگشتان پای بھ بلند شدن رویچلس. گردنش را لمس کرد

 ی را نمنکاریالبتھ کھ ھرگز ا...  کندز را باراھنشی پیفکر کرد، کھ تمام دکمھ ھا
 ..کرد

 : کھ سرشار از خشم بود گفتیناگھان مارک با زمزمھ ا        
کار ناتموممونو  واری دنی کنار ھمنجای ھمخورمی قسم مای...  نگام نکنینجوریا -         
 ..کنمیتموم م
 از ی گذراند و بھ نگاه طوفانشی نگاھش را از گردنش باال برد از لب ھایچلس        

 .دیخشمش رس
 !؟یچ -         
 : را پس زد و گفتی چلسیدست ھا        
 ..فراموشش کن -         
 .دی طرف کراوات را گرفت و آن را از دور گردنش کشکیارک         
 عاقالنھ رفتار کرد یچلس.  بودی عصباندای شدیکامال واضح بود کھ او از چلس        
 از شیبابی کھ مارک تقرییجا.  منتظر او باشدی گرفت کنار بخش حسابدارمیو تصم

 . کراوات کردکی و راھنی دست کت و شلوار دو پکیسھ ھزار دالر خرج 
 لی اتومبی و احمقانھ فضابی عجی مارک سکوتیدر طول راه برگشت بھ خانھ         

 مارک را یو آنروز زودتر خانھ .  کھ احمقانھ بودی چلسیحداقل برا. را پر کرده بود
 ی دنبال لباسی بو از سرکار بھ خانھ برگشت درون کمد چلسیآنشب وقت. ترک کرد

 زبان نداشت کھ ی سھ ھزار دالر پول بیچلس.  کردی در جشن جام استنلدنی پوشیبرا
 نی از چندونی کلکسکی خودش یاما او ھم برا.  کنددنی خرج لباس خرگیرمثل 

 .دست لباس مارکدار داشت
 مارک دونا کارن را ی تافتھ اهی ساعت دل دل زدن بو بالخره لباس سمیبعد از ن        

شکل پشت V  بازیلی خی قھی کی کنارش داشت و بای زونی پاپکیلباس . انتخاب کرد
البتھ کھ لباس .  بوددهی جشن اسکار پوشکی در شی سھ سال پبای آن را تقریآن کھ چلس

 . آمدیبھ او م دایکامال بھ تن بو نشست و شد
 لباس بژ کیسال قبل او .  چھ بپوشددی فکر کند کھ بانی نداشت بھ ایازی نیچلس        

.  بوددهی فروشگاه خرکیرا از  HERVE LEGER  چسبان مارکدایرنگ و شد
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 یی ھا و جواھرات طالری آن با زنجی و اسپندکس بود و روونی آن از ریھ پارچ
 .تا االن.  بوداوردهین  را بھ دستدنشیھرگز فرصت پوش.  شده بودنیتزئ

 رنگ قرمز یچلس.  دوقلوھا خودشان را آماده کرده بودند،یروز جشن استنل        
 ییبای زی را بھ رنگ بلوند تابستانھ شی برده و کل موھانی را از بشی دم موھایصورت

 شی کھ بو فقط موھای کرده بود در حالی را کامال صاف شالقشیموھا. رنگ زده بود
 کرده کوری و پدکوری را مانشانی ناخن ھاشگاهیھردو باھم در آرا. را فر کرده بود

 و نی بھترتوانستی کھ میی گرفتھ بود کھ تنھا جاادی ی چلسشی وقت پیلیاز خ. بودند
 معروف ی برند ھای را داشتھ باشد در غرفھ ھاشی آرانی و گران ترنی تریحرفھ ا

 ووپس دوقلوھا بھ طرف فروشگاه بزرگ بل.  بزرگ بودی ارهی زنجیدر بازارھا
 BOBY ی بو غرفھ کھیانجام داد درحال MAC ی را در غرفھ ششی آرایچلس. رفتند

BROWN را انتخاب کرد. 
 و بو انقدر باھم خوش گذرانده بودند شب جشن فارغ ی کھ چلسی بارنیآخر        
 می باھم تصمشانی داشت چون ھمراه ھای وحشتناکانیگرچھ رقص پا.  بودشانیلیالتحص

 یلی و بو خیاما تا قبل از آن بھ چلس. گرفتھ بودند کھ دوقلوھا را باھم عوض کنند
 .خوش گذشتھ بود

 نشست ی تخت می و رودیپوشیلندش را م پاشن بی کھ کفش ھایبو در حال        
 :دیپرس

 .ادی بزرگ بھ نظر میلی لباس خنیباالتنت تو ا -         
 .نطوریمال تو ھم ھم.  من خودش بزرگ ھستیباالتنھ  -         
 یشگی ھمپیلباس با ت.  بھ خودش نگاه کردی قدی نھی شد و از آمرخی نیچلس        
 پوست کی لباس مثل نی اش ایشگی گشاد ھمیھابرخالف لباس .  فرق داشتیلیاش خ

 لباس سرد نی اش رنگ ایشگی ھمیدوم بھ تنش نشستھ بود و نسبت بھ رنگ لباس ھا
 .بود

 ؟ینی لباس بشنی با ایتونیم -         
 .معلومھ -         
 از جواھرات بود فرو برد دهی کھ پوشی کفش پاشنھ ده سانتکی را درون شیپاھا        

 بھ مطب یآن روز صبح چلس.  قفل کندشیو کنار بو نشست تا بند آن را دور مچ پا
 صحبت کردن با دکتر گرفتھ ی وقت مالقات براکی زنگ زده بود و کیجراح پالست

 را ی خوشیلیآن روز ھردو اوقات خ. دیومنتظر وقت مناسب بود تا بھ بو بگ. بود
 . با بعدا نداردی گفت کھ حاال ھم فرق کرده بودند پسیسپر

 . کنمنھی سی خرج جراحرمیگی منوکی رو کھ از سازمان چی پولخوامیم -         
 ..دھنتو ببند -         
 . برگرداندشی نگاھش را باال برد و دوباره توجھش را بھ طرف کفش ھایچلس        
 .گمی میدارم جد -         
 ؟ی با بدنت بکنی کار وحشتناکنی ھمچھی دیچرا با -         
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 ی باالتنھ یتا حاال نخواست!  کھ قعطشون کنمستی نی معننی کار بھ انیا -         
 ؟ی داشتھ باشیکتریکوچ

 .بو سرتکان داد        
 .نھ انقد کھ بخوام خودمو قطع عضو کنم -         
 .ستی کار اصلنم قطع عضو ننیا -         
 .ستادیبو ا        

 ؟ی متفاوت باشی بخواشھی ھمدیآخھ چرا با -         
 پنجاه سالم شد ی تا وقتکنمی کارو منیا.  کھ فرق داشتھ باشمکنمی نمنکارویمن ا -         

.  وقت مالقات از دکتر گرفتمھی گھی دوھفتھ دیبرا. مثل مامان دوال و قوز دار نباشم
 .یای کھ باھام بخوامیم

 ...کنمی نمتتی حماگھی دفھ دنیا -         
 :بو سرتکان داد و ادامھ داد        
 . راجع بھش صحبت کنمخوامی نمیحت -         
تنھا کس .  را از درون کمد برداشتنشی کوچک پر از نگی دستفی کیچلس        

 کرد، با او مخالفت ی متی حمامشی کرد و از تصمی او را درک مدی کھ بانی زمیرو
 کند اصال ی او را درک مدی رسی کھ بھ نظر منی زمی روگریو تنھا کس د.  کردیم

 . زدیبا او حرف نم
 

 فصل چھاردھم        
 

 یپر شده بود از شمع ھا THE FOUR SEASONS  ھتلناریسالن سم        
 یی طالی ھایزی با رومیانی اعیزھایم.  کھ فضا را درخشنده کرده بودی رنگییطال

 زی شورانگیی داده شده بود و دستھ گل ھاشی آراینی چسی نفینی تزئلیرنگ و وسا
 شھر ی کف ھتل منظره تا  از سقفیپشت پنجره ھا.  کردی مییوسط آن ھا خودنما

 واشنگتن ی بوتی شھر الی رویی شھر مثل الماس ھایتک تک چراغ ھا. دی درخشیم
 .بودند

جام .  قرار داشتی ھاکیای دنی جام ھانی بلند در جلو سالن نگی سکوکی یرو        
 کی ھی شبقای کھ دقدی درخشی مشی نقره اشی پولینور سالن چنان رو.  کاپیاستنل

 از عقب سالن ھم ی مجبور بود اعتراف کند کھ حتی شده بود، و چلسسکوی دیگو
 جولز و یلی و ندی کت تنگ سفیزیبر انگ بھ ھمان تاثر.  بودزی تاثر برانگیمنظره ا

 .شیای مارک فوشرھنیپ
 و ستادی جام ای کنار سکوسترومی نی مربدی رسانی سرو دسر بھ پانکھیھم        

 کھ امسال تجربھ یی ھابیدر مورد فراز و نش.  صحبت کردیدرمورد فصل ھاک
 مارک را بھ بای کھ تقری و تصادف،ی دافلیرجی وم،یاو در مورد مرگ صاحب ت. کردند

 .کام مرگ کشانده بود صحبت کرد
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 بلکھ ،ینھ تنھا در سطح حرفھ ا.. می کلمھ داغون شده بودی واقعیبھ معنا -         
 ی بازالتی تشکنی ایمارک برسلر ھشت سال برا. یمھمتر از او در سطح شخص

 از یکیاو .  رو بھ عھده داشتھمی تی و رھبری کاپتانتی سالشم مسئولشیکرده، کھ ش
. ی ستودنی و مردار،ی رھبر تمام عکی نھ، بازان تمام دورای ھاکنی و بزرگترنیبھتر

 زی انگار ھمھ چمیدی خبر تصادف و شننکھی خانواده ست، و ھمنی از ایاون عضو
 خانوادمون رو از دست ی از اعضایکی کھ میدونستی از ما نمچکدومیھ. متوقف شد

  دستمیتونستی نمم،ی نگران مارک بودنکھیاما با ا. برهی جون سالم بھ در مای میدیم
 فصل نی امیخواستیاگھ م. می ھم بودن کھ بھ فکرشون باشمی تی اعضای ھیبق. میبکش

 می کندای پوی کسمیمجبور بود. می گرفتی ممی و تصممیکردی فکر معای سردی بامیاریدووم ب
 کھ بھ یمرد.  فوق العاده مھم مارک رو پر کنھگاهی مارک بذاره و جایکھ بتونھ جا پا

 دای پجی ساوی ھا رو درون تایژگی ونیو ما ا.  بذارهاحترام کنامونیبرنامھ ھا و باز
 .میکرد

 بھ طرف چپ خم شد و ی کرد چلسی صحبت می در مورد تای کھ مربیدر حال        
 :دیدرون گوش جولز با زمزمھ پرس

  برسلر کجاست؟یآقا -         
 بودند و دهی غذا در حال سرو بود بھ ھتل رسشی کھ پی در موقعیبو و چلس        

 از خواھرھا یلی آن ھا خشتری از صد نفر درون سالن بودند کھ بشتری ببایآنموقع تقر
 .بلندتر بودند

 .رای جلو قسمت صاحبا و مدفیرد -         
 کھ نھ تنھا جولز دانستی کھ با جولز صحبت کرده بود می از چندباریچلس        

 . اش ھم بودیمی است بلکھ دوست صممی و صاحب تسیی راریدست
 ؟یستیتو چرا قسمت صاحبا ن -         
 .نمی تو و بو بششی پخواستمی میدعوتم کرده بودن ول -         
 بھ جلو خم شد و بھ خواھرش کھ سمت چپ جولز نشستھ بود نگاه ی کمیچلس        

 دنی کششی پی برای امشب وقت مناسبدیشا. دادی ھم فشار می را روشیلب ھا. کرد
 را ی انداخت و توجھ چلسنی سالن طنی ھا در فضاقیتشو. ود قرار با دکتر نبھیقض

 بلند شدند و بھ شانی از سرجامرد دو.  سالن جلب کردی بھ طرف جلوگری دکباری
 ی مدهی لباسشان کشی قھی داشتند کھ بھ ی ارهی تیھردو موھا.  جام رفتندیطرف سکو

 یازی نیچلس.  از آن ھا مارک برسلر بودیکی.  پھن داشتندییھردو شانھ ھا. شد
 . تا او را بشناسدندینداشت صورتش را بب

 از یاگر چلس.  اش نشست و انگار سبک شدنھیحس غرور و افتخار در س        
تمام گام ھا .  ببردی مسئلھ پنی بھ اتوانستی نمچوجھیتصادف خبر نداشت، امشب بھ

 چند لحظھ یبرا.  دی سن رسی بھ پلھ ھاکھنیتا ا...  مطمئن بودشینرم و طول قدم ھا
 رھنیدر آن پ. و چند پلھ باال رفت  کنار گذاشتی نرده یمکث کرد دستش را رو

. دی رسی جذاب بھ نظر میلی تنش مارک سالم و ختی کراوات متوسطش و کت فد،یسف
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 سوزان و یحس.  بودانی ھم در میگری دزیاما چ.  کردی بھ او افتخار میچلس. درستھ
 .دردناک و کامال فراتر از خط قرمزھا، کھ درون قلبش غوغابھ پا کرده بود

 . پر اعتماد بھ نفس شروع بھ صحبت کردییمارک با صدا        
اگھ خوب از خانوادت ..  گفتی مشھیمادربزرگم ھم... ری بخیشب ھمگ -         

 نیتو ا. ستنی ای پشتت م وکننی اونا ھم ازت مراقبت م،ی و پشتشون باشیمواظبت کن
 من صد در صد پشتم بودن و ازم خوب مراقبت نوکی چیھشت ماه گذشتھ خانواده 

 . بابت واقعا قدردانمنیو از..کردن
 تر کرده دی را سفدشی سفدای شدراھنی و پدی تابی مشی موھای روینوراختصاص        

 . شددتری شدی کمیو حس درون قلب چلس. بود
 ژهی موھبت وھی برام افتخار و نوکی چی کردن برای ھشت سال بازنیدر ا -         

 نفر الزم ھی از شتری برنده شدن بی کھ برادوننی منجانی کھ االن اییتک تک کسا. بوده
 ری نظی بی گری مربکی ازمندیدر کنارش ن. ی عالیکنای از بازشتری بیزیچ. ھست

 حرفات دارن و خودشون رو ی شنوا براگوش ھی از خودگذشتھ کھ یتیریھست و مد
 ی ھی دھنده ھا و بقنی ھا، تمری مربد،ی فقی دافی از آقاخوامیپس م. کننی ممیوقف ت

 لطف شھی قسمت دفتر پرواز کھ ھمی از ھمھ دختراشتریب. دست اندرکارا تشکر کنم
 ... کنار آسانسور نباشھشھی کھ برام رزرو میی اتاقاکردنیداشتن و چک م

 : زدادی فرتی جمعنی در بیزن        
 .. مااارکمیدوست دار -         
 ..یممنون جن -         
 : و ادامھ داددیخند        
 ی کھ بعد تصادف باھام تماس گرفتنو برام آرزویی اونای از ھمھ خوامیم...-         
 کردم ی کھ تا حاال درکنارش بازیی پسرای از ھمھ خوامیم.  کردن تشکر کنمیسالمت

 کھ تابھ حال ی از کسخوامیخصوصا م.  حضور دارننجای اشترشونیب. تشکر کنم
 یدر طول شش سال گذشتھ من و تا. جی ساویتا.. نکردم تشکر کنمیدرکنارش باز

 کھ باھم ی و تنھا ارتباطمی با ھم مالقات داشتی پر از دشمنی ھایفقط تو محور باز
 برد منم ی سوال مرینسبم و ز اصل و شتریاون ب.. بودهگھی بھ ھمدامونی بد دھنمیداشت
عنوان   و بھخی یرو... سوال نبردم مھارتشھری کھ ھرگز زیزیاما تنھا چ.. التشویتما

 از اون بھ خاطر کار فوق العاده ش و نوکی چی اعضای کھ ھمھ دونمیم. می رھبر تھی
 ... طاقت فرسا تشکر کردنطی تحت شرامی تیرھبر

 بود نگاه کرد و ستادهی عقب تر از او ای کھ کمیمارک سربرگرداند و بھ مرد        
 :ادامھ داد

 . خودم ازش تشکر کنمی بھ نوبھ لمیاما من ما...-         
 را کھ مارک ی روزیچلس.  بھ جلو برداشت و ھردو بھ ھم دست دادندی قدمیتا        

.  نھای حاال نظرش عوض شده دانستی آورد و نمادی صدا کرده بود بھ ی را عوضیتا
 . شدکی نزدکروفونی بھ می آن ھا رد و بدل شد و سپس تانیچند جملھ ب
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 نی ھم آسون بود ھم سخت تری از طرفنوکی چیپا گذاشتن تو پست کاپتان -         
 شی بود کھ روش رھبریآسون بود چون مارک کاپتان.  کھ تا بھ حال انجام دادمیکار

 سخت یلی پاش و دنبال کردن راھش خیو سخت بود چون پا گذاشتن جا. ھیمثال زدن
 نداره کھ اسمش رو اقتی مارک لی دازه بھ انچکسی ھدوننی کھ ھمھ منطوریھم. بود

 . جام باشھنیا
 ھمھ بھ گری دی شکستھ شد و بعد از چند سخنرانقشانیسکوت حضار با تشو        

 کنار بو یچلس. ندازندی بی ھاکیای جام دننی بھ معروفتریطرف جام رفتند تا نگاه بھتر
 بود ستادهی کھ کنار جام درخشان ای مردیو جولز در عقب سالن ماند، اما نگاھش رو

 یچلس. یعیراحت و طب. دی رسیمارک آرام بھ نظر م  فاصلھ ھمنی از ایحت.  ماندیباق
 کی.  بودی ھاککنی کھ بازیمارک برسلر.  مارک برسلر را نشناختھ بودنیھرگز ا

 طرفداران خوانده ی و نامھ ھانترنتی کھ در اییزھایاز چغبر . ورزشکار ممتاز
 از در عجب بود کھ نکندیچلس. شناختی مارک را نمی زندگگری دی رونی ایبودچلس

 تیچون در حال حاضر ھم صرف نظر از شخص.. دیای قسمت از او ھم خوشش بنیا
 . آمدی از او خوشش مدی از آنچھ کھ باشتری بی ادبش ، چلسیبدخلق و ب

 ..؟ی شبم کھ شده آروم و خونسرد باشھی ی برایتونینم -         
 

 . سالن گرفتی را از جلوی و توجھ چلسدی را جولز از بو پرسنیا        
 .. جشنھ ھایناسالمت...  بخور و خوش بگذرونیدنی نوشکمی...-         
 . برداشتزی می اش را از روی دستفی بلند شد و کشیبو از سر جا        
 مزی با خبرنگار تادیبا...  کار کنندی باامونیبالخره بعض. گردمی برمیزود... -         

 ..صحبت کنم
 . رفترونی کھ پشت سرشان بود بی را گفت و از درنیا        
 .دی از را برداشت و الجرعھ سرکشیدنی نوشوانیجولز ل        
 ..نمشی ببخوامی ھست کھ میکیزودباش  -         
 . کوچک و درخشانس را برداشتی دستفی و کستادی ایچلس        
  تو و بو افتاده؟نی بیاتفاق -         
 . را گرفتی چلسی کرد و بازومیجولز کراواتش را تنظ        
 ..دمی کھ تا حاال دھی آدمنی مزاج تری و دمدمنیخواھرت بداخالق تر -         
 ستی بودنش در صدر لتی موفقی و خوره ی سادگ بود کھزھای چیلیبو خ! بو؟؟        

 . بداخالق نبودچوجھیاما بھ. بود
  افتاده؟یمگھ اتفاق -         
 گرفتند شی سالن در پی در جلوزھای از میکی راھشان را بھ سمت کھیدر حال        

 .کندی آب شنا مانی را داشت کھ برخالف جری ای احساس ماھیچلس
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 ی زنای مثل ھمھ نکھی ای خشکل شده و بھ جایلیبھش گفتم کھ امشب خ -         
 خاطر نی کھ زدم فقط بھ ای حرفنیگفت کھ ا.  شدی عصبانھوی بگھ ممنون یمعمول

 .دهیبوده کھ امشب لباس مارکدار پوش
 . لبخند زدیچلس        
 ..آھا -         
 کھ ی بھ رفتن بھ طرف سالن باشکوھ کم کم شروعناری درون سالن سمتیجمع        

 . آنجا بود کردندیجشن اصل
 خوردهی بو می ما کالس پنجم بودیوقت. ادی االن با عقل جور در منیخوب ا ...-         

 یاد. ی ادی مشت زد تو بازوھی روز بو ھی نی ھمیبرا.  بودلدیچفی ریخاطرخواه اد
 .دی بھ ثمر نرسچوقتی عشق ھنی و پا بھ فرار گذاشت، و اھی گرریھم زد ز

 : نگاه کردی انداخت و بھ چلسنیی را پایجولز با آن قد بلندش نگاھ        
 رمش؟ی بگدی داستان ھست کھ من بانی تو ای نکتھ اھی ینیاالن  -         
 نرمش را پشت گوش ی از موھای بھ عالمت مثبت سر تکان داد و دستھ ایچلس        

 .زد
 .کنھی رفتار نمگھی دیل زنابو مث -         
 . بدهحیبرام توض -         
 .کنھی متشونی اذای کنھی منی توھادی کھ ازشون خوشش میی بھ مرداشھیھم -         
 ی حتکی زن از نزدنیا.  شدندی مکی نزدی دافثی فم،یکم کم بھ صاحب ت        

 . ھم بودباتریز
 ..چرا؟ -         
 . نھای یکنی و فرار مھی گرری زیزنی منھیتا بب -         
 .ادی اصال با عقل جور در نمنکھیا -         
 ..گھی بوعھ دنیخوب ا -         
 ی راس برگرداند و جولز آن دو را بھ ھم معرفی را بھ طرف چلسشی روثیف        

 .کرد
 . دراز کردی لبخند زد و دستش را بھ طرف چلسثیف        
 . در مورد تو بھم گفتھی خوبیزایجولز چ. یم چلس خوشحالدنتیاز د -         
 ی مردانھ ی خنده ی دست داد و چند قدم آن طرف تر صدامی با صاحب تیچلس        

 یپشت چلس.  مور مور کنان از ستون فقراتش گذشتی و لرزشدی رسیمارک بھ چلس
 و ستادهی از افراد ای تا بفھمد کھ وسط گروھندی نداشت او را ببیازیبھ مارک بود، اما ن

 . جام استشیدرحال ستا
 : گفتثیرو بھ ف        
 یکی آخر یبھ نظر من و بو اون بوسھ .. ارنا بودمی من تو کمی تیروزیشب پ -         

 .میدی کھ تو عمرمون دھییزای چنی ترکیاز رمانت
 .. و شوکھ کنندهکیرومانت -         
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 : انداخت بھ اطرافی لبخند زد و نظرثیف        
 پس بو کجاست؟... -         
 ..شیشناسیخودت کھ م -         
 : و ادامھ داددی کشی از سر آزردگیجولز آھ        
 .کنھی کار کار می فرشتھ ھی دور و ورا داره مثل نی ایی جاھی -         
 . را گرفتثی تر کرد و دست چپ فکی جولز را بھم نزدی ابروھایاخم        
 ھ؟ی نامزدی حلقھ نیا --         
 . ازم درخواست ازدواج کردیتا -         
  نھ؟یو تو بھش نگفت -         
 : گذاشتثی ظاھر شد و ھردو دستش را کنار کمر فثی پشت سر فیتا        
 .. بکنھ؟ی کارنی ھمچھی دیچرا با -         
 . داد و لبخند زدھی تکی تای نھی بھ سثیف        

 .ی ازت درخواست کنم کھ ساقدوشم بشخواستمیتازه م...-         
 . تر شدظی خنده و اخم جولز غلری زد زیتا        
 ..مزهیب..دمیھھ ھھ ھھ خند -         
 ...ی کھ تو ازدواجم باشخوامیم.. کنمی نمیشوخ -         
 از آن ی کردند چلسی جشن ازدواج بحث می آن سھ در مورد نقشھ ھاکھیدرحال        

 ی چند قدم فاصلھ را بھ سوی شده بودو چلسی خالتی سالن از جمعشتریب. ھا جدا شد
 اش نھی گرم را درون سینی و دوباره آن سنگستادیکنار مارک ا.  جام برداشتیسکو

 است کھ بھ نی ھا بھ خاطر انی ای ھ ھمدیدوست داشت بھ خودش بگو. حس کرد
 ی خوبی بود اما اصال دروغگوی خوبگری بازی کند اما گرچھ چلسیمارک افتخار م

 .خصوصا در دروغ گفتن بھ خودش. نبود
 

        
 در تمام عمرش نگاه شی ھاتی کھ کھ بھ سمبل تالش و موفقیمارک در حال        

 رهیچنان بھ آن خ..شیایتنھا رو..شیتنھا ھدف زندگ.  کلمھ ھم حرف نزدکی کردیم
 دھمی شاایو ...  شدهزمیپنوتی آن ھی ھم از درخشندگایو . شده بود کھ انگار جادو شده

 .ردیگ بدهی دوباره او را نادخواستیفقط م
 : گفتیچلس        
 ...نھی سنگمیلیاحتماال خ...  کردمی کھ فکر مھیزیبزرگتر از اون چ -         
 آمده بود را انی کھ درون مارک بھ غلی حجم احساساتتوانستی فقط میچلس        

 اسکار و ی زهی خودش جای با خودش فکر کرد کھ احتماال اگر روزیچلس. تصور کند
 .شدی میاحتماال روان. شدی موانھی برد صد در صد دی را می امی حتای

 جام ی ھمھ اسم کھ کھ رونی ادنی دی ولدونمی نمی راجع بھ ھاکیادی ززیچ...-         
 کھ پامو گذاشتم تو موزه ی بارنیمثل اول...ذارهیم دھن آدمو باز یی جوراھیھک شده 
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 دنشی کھ ادم از دادبودهیساختمونش انقدر بزرگ و پر از خاطره و . نکولنی لادبودی ی
 ....شھی حس میب

 . کردیمارک ھنوز صحبت نم        
 ؟یکنی فکر نمنطوریا... -         
 : نگاه کند گفتی بھ چلسنکھیبدون ا        
 .کنمی کھ من فکر مھیزی چنی تنگ و چسبونھ، ایلیلباست خ... -         
 !!؟ییچ -         
 . برگشت تا بھ او نگاه کندیچلس        
 . کل بدنمو تا زانوم پوشوندهبایلباسم تقر. ھیوونگی دنیا...-         
 .زنھیرنگش با رنگ پوستت مو نم -         
 .ستی چون تک رنگھ و رنگشم تند ندایفکر کردم ازش خوشت م -         
بھ چشمان .  کھ آن را باال گرفتھ بود دوختیمارک نگاھش را بھ صورت چلس        

 ھم خوشش یلیخ.  آمدیمارک از لباسش خوشش م. شی صورتی و لب ھایدرشت آب
 . آمدی خوشش مشتریفقط اگر با ھم تنھا بودند ب.  آمدیم

 ..ی لباس انگار لختنیتو ا -         
 .بایو ز        
 ...ستی ننطوریاصلنم ا -         
 ! کوچولوسییسالم ر -         
 .دیمارک در دلش با خشم غر        
 : جواب دادیچلس        
 ! سالم سمیھ -         
 .ی جذاب شدیلیامشب خ -         
 حداقل ای.  بود کھ سم را بکشدلی مادای ناگھان شدی معقولریمارک بھ طور غ        

 کھ مارک بھ ی بارنی از آخریادیزمان ز.  مشت محکم نوش جانش کندکیممکن، 
 . داشتیمطمئنا احساس خوب.  گذشتی مشت زده بود میکس

 : بھ مدافع زد و گفتی لبخندیچلس        
 .نطوریتو ھم ھم! ممنون -         
 .رمی گی میدنی طرف سالن جشن؟ اونجا برات نوشمی برھینظرت چ -         
 : شد و گفتنھیمارک دست بھ س        
 . عقل کلھی مجاننجایبار ا -         
 . گذاشتی چلسی بازوی و دستش را رودیسم خند        
 ! بھترگھید. ی مجانیدنینوش -         
 :دی آمد پرسی دوستش بھ حساب می کھ روزیمارک از مرد        
 ؟یاوردیمگھ با خودت ھمراه ن -         
 .نطوری ھم ھمگھی دیچندتا از بچھ ھا.  اومدمیمجرد. نع -         
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 ! کھ انگار لختھی لباسھی با ی و چلسیشی آتی ھاککنی مشت بازھی!!! شدیعال        
 یدیمارک بھ آندو کھ در حال دور شدن بودند نگاه کرد و ھمان موقع بود کھ اس        

 نی با ابای ھرگز تجربھ نکرده بود، تقر کھ داشتیحس.  معده اش را پر کردیتلخ فضا
 دایمارک شد.  خوردی حس از کجا آب منی کھ ازدی بود اما مارک حدس مگانھیحس ب

 . نبودشحال و اصال بابت آن خوکردیحسادت م
  کوچولو موھاشو رنگ کرده؟تیپ -         
 . دارکھ نگاه کردیاز کنار شانھ اش بھ دروازه بان مارت        
 .یخواھر دوقلوشھ، چلس.. ستی کوچولو نتیاون پ -         
 .ستی تنش نیچی لباس انگار ھنیتو ا -         
 ..آره -         
 ی نبود مارتیازین.. دی رسشی آمد بھ ران ھانیی پاینگاھش از ستون فقرات چلس        
 ی کھ ذھن مردک کجاھا مدانستی مارک مکندی کند بھ چھ فکر مفی تعراتیبا جزئ

 .دیچرخ
 :دی لب پرسیو ازگوشھ .  بھ زبان آوردیاما در ھرصورت مارت        
 ؟ی عملای ھیعی باالتنھ ش طبیکنیفکر م -         
 ی مدای شب شدکی بار در نی دومیو مارک برا..  ھستندیعیالبتھ کھ طب        

 . کندشی ھایمی از ھم تیکی یخواست کھ مشتش را حوالھ 
 .شھی بزرگ باعث شونھ درد و کمر درد میباالتنھ  -         
 دختر کی کرد یحس م. دی جملھ شننی خودش را در حال گفتن ایناگھان صدا        

 . گردنش آتش گرفتتی و از عصبانستی مامانشیتیت
 . کردهی می کھ انگار مارک داشتھ شوخدیدروازه بان چنان خند        
بعدم ببرمش خونھ باھم .. رمی بگیدنی نوشھی اگھ برم براش شھیفک کنم توپ م -         

 م؟ی کنی بازیتو اتاق خواب ھاک
 ...ی مارتاری در نی بازیانقد عوض -         
 !!!؟ییچ -         
 شاخ گنده از وسط کی کرد کھ انگار ناگھان ی چنان بھ مارک نگاه میمارت        

 .ناسدشی کاپتان سابقش را نمگریانگار کھ د.  زدهرونی بشیشانیپ
مطمئنا خودش ھم .. یلعنت...  کردی نمتشی اذیی اظھار نظر ھانیدر گذشتھ چن        

اما .  کرده بودیی اظھار نظر ھاای متلک ھا نی چھار بار چنی حتای ی دو سھ بارکی
 دوست ای در مورد ھمسر توانستی وجھ نمچی بھچکسیھ.  ھم وجود داشتینیقوان

 .ند حرف بزنطوری ھا ایمی از ھم تیکیدختر 
 .الیخی بیچیھ -         
 نھ ھمسرش بود و نھ دوست یچلس.  جدا شدیمارک سر تکان داد و از مارت        

 با او رفتار کند ی کرده بود تا طوری سعدای بود و مارک شدارشیاو فقط دست. دخترش
 زنده یای روکی نھ کند،ی کار منوکی سازمان چی ست کھ برایکھ انگار او فقط دختر
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اما شکست .  کندوانھی تا او را از دم دبودند و جذاب کھ آن ھا وارد خانھ اش کرده
 کھ بھ چشمان مارک ی اش و طرز نگاھنھی سی او رویخورده بود، و دست ھا

 HUGO  با او رابطھ داشتھ باشد درست وسط فروشگاهخواھدیانداختھ بود انگار کھ م
BOSS ذرهکی یحتنھ .  نکرده بودیاصال بھ او کمک . 
 فضا را پر کرد یقیموس.  گذاشتتی خارج شد و قدم درون جمعناریاز سالن سم        
 . دورشان را اجرا کردندنی اولیقی گروه موسکھیدر حال
 ! برسلریھ -         
 کھ تا بھ حال ی مھاجماننی از بزرگتریکی و با دیمارک بھ طرف راستش چرخ        

 . کرده روبرو شدیباز NHL در
 !حالت چطوره مرد. راب ساتر -         
 .دستش را بھ طرف راب گرفت        
 . ..دمتی وقتھ ندیلیخ -         
 کرد و بھ کی شلشی ھرزه بھ پاکی ٢٠٠٤ سال نکھی بود تا انوکیراب مھاجم چ        

 . خاتمھ دادشی حرفھ ایزندگ
 .تھی ھمسرم کنیمارک ا -         
 .تی خوشحالم کدنتیاز د -         

و سپس دستش .  دستی درشت و قھوه ای زن مو قرمز با چشمانکیمارک با         
 . انداختریرا بھ ز
 ؟یکنی مکارای روزا چنی انمیخوب بگو بب -         
 :راب جواب داد        
 کی شھر کوچھی سوپر مارکت کوچولو تو ھی و ی لوازم ورزشی مغازه ھیما  -         

 .می دارداھویتو آ
 .می دختر و دوتا پسر کوچولو دارھی ما نطوریھم -         
 : گفتتیک        
 . خنده دارنیلی خشونینی ببدیبا... دهی مادی یریگیمارک داره بھشون ماھ -         
 .راب لبخند زد        
 ..دهی آب کشی مثل سھ تا گربھ شھی مافشونیق -         
 :دی تر کشنیی را پاشی ابروھایلبخندش محو شد و اخم        
 .. ناراحت شدمیلی خدمی راجع بھ تصادف شنیوقت.. گوش کون -         
 . اش چم دوختی چرماهیمارک بھ نوک کفش س        
 .. عوض کردویاون اتفاق ھمھ چ -         
 ..یگی می چدونمیم -         
 تیای شکستھ شدن دندانستی وجود داشت کھ مای در دنگری نفر دکیو اگر فقط         

 . راب ساتر بود ملقب بھ ھمرنی چ ایعنی
 .ی نداریچی ھینیبی مگھی روز دھی و ی داری روز ھمھ چھی...-         
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 .مارک نگاھش را باال آورد        
 از قبل، می حاال زندگیول. شھی مثل اول نمچوقتی ھگھی دمی زندگکردمیفکر م...-         

 ی وقتا خدا نقشھ ھایبعض.  تصور کنم ھم بھتر شدهتونستمی کھ میزی از چیحت
 . دارنیلی دلھی بد ی وقتا اتفاقایگاھ. خودشو داره

 چکسیھ.  ھمر تنگ شده بودی کھ چقدر دلش برادیفھمی مارک حاال مایخدا        
 و نی زمی محکم خورده بھ کناره ی صورتش وسط بازی مثل راب وقتتوانستینم

 . معادلھ برسدکی کرده و بھ ی تراشلی دللسوفی فکی شده مثل ریخورد و خاک ش
 .ندازهی دعا می کارتاادیحرفات منو  -         
 : زد و ادامھ دادی اانھیراب لبخند موز        
 ...تی اھمی کافی بھ اندازه یوقت -         
 .یندازی ممیبس کن وگرنھ بھ گر -         
 ..ی نازنازی دختر کوچولویاخ -         
 : و ادامھ داددیراب خند        
 .ی شدی و دماغو می احساساتودتی موقع پرشھیتو ھم -         
 !راااب -         
 شده بود کھ کی چنان بھم نزدتی کیابروھا.  نگاه کردندتیھردو مرد بھ ک        

 .شناختیانگار شوھرش را نم
 . قرمز شدندشی بار پلک زد و گونھ ھانیراب چند        
 .تی کدیببخش -         
 . خندهریو مارک زد ز        
 ؟یدیلوک رو ند -         
 :راب دور و بر را نگاه کرد و گفت        
 .یشی رفت طرف فدمشی گرچھ فک کنم ددمشی ھنوز ند؟یگی رو منویمارت -         
راب و .  بوددهی بازنشستھ شده بود او را ندیشی کھ فشیمارک از چند سال پ        

 در حال نواختن یقی گروه موسکی کھ ییمارک ھردو باھم بھ وسط سالن رفتند جا
 شده بود و دو بار مجزا دهی رقص چستی دور پزی ری گرد با چراغ ھاییزھایم. بود

نگاھش دور تا دور سالن را از نظر . ند حضار بودی برایدنیدر حال سرو کردن نوش
 بود و چنان ستادهی ای وسط گروھیچلس. ستادی لباس بژرنگ آشنا اکی یگذراند و رو

 . کھ انگار او پادشاه دلقک ھاستدیخندیبھ سم م
 : برگرداند و گفتتی را بھ طرف کشیرو        
 . خوشبخت شدمتییاز آشنا -         
 .با مارک دست داد        

 . خوشحال شدم مرددنتیاز د -         
 .مواظب خودت باش -         
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 وی ناگھان بھ ھگرفتی مشی در پی کھ مارک راھش را بھ طرف چلسیدرحال        
 ی با سرشتیمرد.  بوداتلی سی ھاکی اسطوره ویھ.  برخورد کردی و ھمسرش منریما

 نکھی سال بعد از اکی نکھی بوده تا انوکی چاتلی سیخشن کھ دروازه بان افسانھ ا
 .بھ داالس منتقل شد  قرارداد بستمی آمده و با تاتلیمارک بھ س

نگاھش سالن را .  بود انداخت، او رفتھ بودی کھ چلسیی نگاھش را بھ جایوقت        
مارک بھ طرف ھمسر . دی رقص با واکر بروکس دستی پیاز نظر گذراند و او را رو

درستھ .  نگھ داشتی چلسیا ھمچنان نگاھش را رو را بشنود امشی خم شد تا صداویھ
 داد اما دستانش را بھ ھوا برده بود و چنان ی رقص بدکاره ھا را انجام نمی چلسدیشا

 یدرستھ کھ بھ خوب.  ستی لعنتی عربی رقاصھ کی داد کھ انگار یپشتش را تکان م
 ستیواقعا بلد ن بود کھ اصال مھم نبود کھ بایآن ھا نبود اما انقدر درون آن لباس ز

 .برقصد
 
 

 او را ی ھوگو جلوی کل داربسیی تمام شد ری و موی صحبتش با ھنکھیبعد از ا        
 ست و از مارک خواست کھ ی ھنوز خالیگرفت و بھ او گفت کھ پست کمک مرب

مارک قبول کرد اما در آن لحظھ ذھن .  مورد با ھم صحبت کنندنی و در ادیایدوشنبھ ب
 ی کھ بھ حرف ھایدر حال.  آن طرفتردم قستی بقای دقییجا.  بودیگری دیمارک جا

 ..بعد ھم با سم.. دی رقصی می نگاه کرد کھ با فرانکی داد، بھ چلسی گوش میدارب
 :در دل گفت        
 .. شوالشیخیب -         
. ردشی نظر بگری زای کند بشی تعقخواستینم.  بار رفتنی ترکیو بھ طرف نزد        

 . برقصدخواستی و نمدی نداشت کھ بگویزی چی وقتخصوصا
 رقص ستی پی مناسب و جنتلمنانھ روی رفتاری ھاککنانی اوقات بازشتریب        
 و انعطاف در بدنشان تمی مناسب و ری مھارت زمانبندی آن ھا دارایھمھ . داشتند
 در رقص داشت ی طرفدار رقص نبود اما او ھم مھارت خوبادیگرچھ مارک ز. بودند

 یامشب احساس خوب.  ولو شودقص رستی نبود کھ بخواھد در پی معننیاما بھ ا
 مصرف نکرده ی قرصچیھ.  را در خانھ گذاشتھ بودشیانقدر خوب کھ عصا. داشت

 فقط در کردی کھ حس می دھد، دردازی تا ده امتکی بھ دردش از خواستیبود و اگر م
 نبود کھ اگر دست او را ی ضمانتچیاما بازھم ھ !چی ھبایتقر.  سھ بودی شماره یرده 

درست مثل آن روز در . فتدی ننی زمی رقص ببرد دوباره بھ پشت روستی پھ و بردیبگ
 بھ شیاھای مانده بود تا روقھیفقط پنج دق.  او را در آغوشش داشتیآشپزخانھ اش وقت

 و نفس نفس زدن از سر درد و خفھ نی زمیاما کارش بھ نشستن رو.. ونددی بپقتیحق
 .دیشدن از حس حقارت کش

 کھ جولز دستش ی و بھ چلسدی کھ در دست داد نوشی از بطری طوالنیجرعھ ا        
جولز جوان و سالمت بود و .  برد نگاه کردی مستیرا گرفتھ بود و بھ طرف پ
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 و دیود کش بھ طرف خشتری را بیجولز چلس.  افتادی نمنی زمی از درد روچوقتیھ
 .دیقا تا حلقش رسی اش فوران کرد و دقنھی مارک از سی معده دیاس

 کھ یبھ گونھ ا. دی را دی چلسی آورد و لبخند مسحور کننده نیی را پایبطر        
 خالص شدن ی دوماه کارش از تالش کردن برای چطور، در طدانستیخودش ھم نم

 گرفتن او چون دهیاز ناد. تیط جمع بود بھ دنبالش گشتن وسدهی دختر کشنیاز دست ا
او .  آمدی از او خوشش مادی زیلی خچون  گرفتن اودهی آمد بھ نادیاز او خوشش نم

 . مردکیمثل .  دادی بود کھ بھ او حس کامل بودن مایتنھا کس در دن
 را از خودش جدا کرد و او را چرخاند و دوباره بھ آغوشش یجولز چلس        

 ی خالینی سکی را درون یبطر.  کردیری و پیناگھان مارک حس خستگ. برگرداند
 ای مسخره بود کھ تنھا فرد در دنی ایبھ طور لعنت. گذاشت و بھ طرف در بھ راه افتاد

 کرد کھ از ی میآورادی بھ او قای دقم ھی داد، از طرفیکھ بھ او حس کامل بودن م
 ....ستیدرون کامال خال

 
 فصل پانزدھم        

 
 در حال یقی کرد و گروه موسی جولز بھ اطراف نگاه می از کنار شانھ یچلس        

 یگرما. بودند» HARDER TO BREATH«   از آھنگی آرامتری نسخھ یاجرا
ودش  کف دست راستش را در دست خیدست چپ جولز را کنار کمرش و گرما

 کھ آدم یضالت بود با عیمرد جذاب.  آمدی از جولز خوشش میچلس.  کردیاحساس م
 ی کننده بود کھ چشمان چلسوانھی دی با بدنیگری کرد، اما مرد جذاب دیرا متأثر م

 بود اما دهی قبل مارک را کنار بار دقھیچند دق.  گشتی دنبال او مکیدرون سالن تار
 .حاال نبود

 .جولز در حال صححبت بود        
تو ..  دعوت شده بودمی بھ ھال آو فی چند سال قبل بود کھ جان کوالسکنیھم -         

 یی گنده بود اما چنان ضربھ ھاکلشی کھ ھجی بود مثل برسلر و ساویکیدوران خودش 
 ...دیرسی در ساعتم ملی بھ صد مابای کھ سرعت پاک ھاش تقرزدیم

 ؟کجاست -         
  گفتم؟ی می چیدادیاصلن گوش م..  االن بھت گفتمنیھم -         
 ..نھ        
 .. بلندهیلی خکی موزی صدادیببخش -         
 ی می زن مو قھوه اھی گنده ست و داره با یلی کھ سمت چپتھ خیاون مرد -         

 .ی ھاکی االن پره از اسطوره ھانجایا. گمیرقصھ رو دارم م
 از رگ یکی بود کی انقدر انگار نزددی رسی زده بھ نظر مجانیجولز واقعا ھ        

 بود دوباره از بر خواندن آمار و ارقام و کیانگار کھ نزد.  اش را پاره کندیاتی حیھا
 : گفتی بھ پا شود چلسی جھنمنی چننکھیپس قبل از ا. گل ھا را برشمرد
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 ؟ی دعوت کنی قرار واقعھیاھرمو بھ  خویخوای می کنمیخوب بگو بب -         
 :جولز وسط رقص مکث کرد و سپس گفت        
 .می کنی جر و بحث میادیما ز -         
 رو گھی گرفتن ھمددهی تحمل نادگھی کھ شما دوتا بدناتون دنھی بھ خاطره انیا -         
 .ندارن
 :د وبھ چشمان سبز جولز نگاه کرد و ادامھ داستادی ایچلس        
 و کشنی مغی جگھی ھمدی کھ تو رونکھیشماھا درست مثل دوتا گربھ ا.. -         

 کھ یزی کن و چدایبھ خاطر خدا ھم کھ شده برو خواھرمو پ. زننی چنگ مگھیبھمد
 ..گفتمو انجام بده

 قطع شد و کیموز.  اما منصرف شددی بگویزیجولز دھانش را باز کرد کھ چ        
.  آن برداشتی اش را از روی دستفی گرد رفت و کیزھای از میکی بھ طرف یچلس

و مارک .  گشتی بھداشتسی رفت و درون حال بھ دنبال عالمت سرورونیاز سالن ب
 ی کھ با دقت بھ حرف ھانطوریھم. ستادهی از مردان و زنان ای کھ وسط گروھدیرا د

خم کرده  طرف کی سرش بھ دادی ست گوش می دافثی فدی رسی کھ بھ نظر میزن
 دستش را درون کی اش را مرتب کرد و ی زغالی کت رسمی قھی طرف کی. بود
 را حس کرده باشد، نگاھش را یانگار کھ حضور چلس.  جلو شلوارش فرو بردبیج

 ی بھ چشمان چلسشینگاه قھوه ا.  نگاه کردیزن بھ چلس یباال آورد و از کنار شانھ 
 گفت می بھ صاحب تیزیلبخند زد و چ.  آمدنیی پاشی شد، سپس بھ طرف لب ھارهیخ

 سوزان از یلرزش.  آمدنیی بھ طرف باالتنھ اش پای از گردن چلسنطوریاما نگاھش ھم
 کرد کھ بھ جبورخودش را م.  آرامتر شدشی شد و قدم ھاری سرازریستون فقراتش بھ ز
در کھ در انق.  دور شودنطوری بگذارد و ھمیگری دی را جلوشیپا. راه رفتن ادامھ دھد

.  خنک آن جا شدی از اتاقک ھایکی شد و درون ی بھداشتسی ھال وارد سرویانتھا
 ی ممنوعھ بود مشی کھ برای بھ مردی حسدی چرا بانی زمی تمام مردان روانیاز م

 داشت؟
 یی اش را کنار روشوی دستفی آمد کرونی کارش تمام شد از اتاقک بیوقت        

 بدنش بھ او دی چرا بانی زمی تمام مردان روانیاز م. گذاشت و دستانش را شست
 حس عشق است گول نی فکر کند انکھی داد؟ خودش را با ایعکس العمل نشان م

.  آمدی از او خوشش نمیچلس  آمدی کھ مارک از او خوشش می از حدشتریب. زدینم
 و سوزان بود و جان دی کھ شدیاز نوع.  جز ھوس نبودیزی آن ھا بود چنی کھ بیزیچ

 . نداشتی راھچیسالم بھ در بردن از آن ھ
 از ی ایرژ لب صورت.  اش را باز کردی دستفیدستش را خشک کرد و ک        

 یدگیچی پنی بھ چنیچلس. دی کششی آورد و آن را دور تا دور لب ھارونیدرون آن ب
 خودش یبرا.  خواھدی می دانست کھ چھ از زندگیم.  نداشتیازی نشی در زندگییھا

بھتر .  ھا را خراب کند مارک بودآن  تمامتوانستی کھ می داشت و تنھا کسیینقشھ ھا
کھ .  کندی از کتاب مارک را ورق نزند و از او دوریگری دی صفحھ گریبود کھ د
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ر  کھ مارک آن طرف ھال درست کنایخصوصا وقت.  وجھ ممکن نبودچیالبتھ کھ بھ
 سیناگھان پشت سرش در سرو.  داده بودھی تکواری بھ دی اضطراریدر خروج

 نی را بھ زمی چلسی مارک در آن فاصلھ پاھاقی و نگاه عمشد  زنانھ بازیبھداشت
 . کردخکوبیم

 ؟ی گردی مونیدنبال توالت آقا -         
 :سر تکان داد و گفت        
 .گردمیدنبال تو م -         
 ؟ی دارازی نیزیچ.. اوه -         
 . رفتنیینگاھش بھ سمت گردنش پا        
 ...آرھع        
خودش را مجبور کرد کھ بھ .  خوردچی درون شکمش پی عصبی اینیحس سنگ        

 .طرفش برود
 ؟یچ -         
 . باال آوردیمارک چندبار پلک زد و دوباره نگاھش را بھ طرف صورت چلس        
 با اون پسرا بھت خوش گذشت؟ -         
 ... مھربوننیلیآره اونا خ -         
 .. کھ با مارک گذرانده بھتره بودهییاما وقت ھا        
 ی گفتی می داشتیواقعا وقت.. یزدی حرف مجی ساوی با تای کھ داشتدمتید... -         

 ؟ی بودی جدیکھ ازش ممنون
 .ستی نیانقدام آدم بد. دیشا -         
 : باال رفت و ادامھ دادی بھ پوزخندشی لبھای گوشھ کی        
 .ی عوضھیالبتھ بھ عنوان  -         
 . اش بھ نظر نفس نفس زنان بودی عصبیخنده         
 ؟یدی داده بود رو دی دافثی کھ بھ فیحلقھ ا -         
 بزرگ باشھ دختره مجبور یلیانگار کھ فکر کرده بوده اگھ خ. دشی ندشدینم -         

 . جواب مثبت بدهشھیم
 . نھ گفتی بھ ھمچون حلقھ اشھیسخت م -         
 .یمونی باھاش مشھی کھ تا ھمستی نی معننی گنده بھ ای حلقھ ھی -         
 ی بھ چلسنشیری زی داد و از پشت پلک ھاھیسرش را بھ در پشت سرش تک        

 . شدرهیخ
 .دونمین مباور کن م... -         
 . حال بودی بی صورتش کمدی رسیبھ نظر خستھ م        
  دنبالت؟ادی راننده تا بھی زنگ بزنم بھ یخوایم -         
 .نھ -         
 .زنمی من مستی نیمشکل -         
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 .ستمیمن از کار افتاده ن.. پس کن -         
 ..دونمیم -         
 . آوردرونی و تلفن ھمراھش را ب اش را باز کردی دستفی کیچلس        
 .. اگھیول... -         
 .. کردمی رانندگنجایمن خودم تا ا -         
  خودت؟نیبا ماش -         
 ؟یپس چ -         
 . برگرداندفشیتلفن را بھ درون ک        
 بھ خودم زنگ دی کھ برسونتت بایاری بری گسی راننده سروھی یاگھ نتونست -         

 .یزدیم
 ...یچلس-         
 : و ادامھ داددیھردو دستش را بھ صورتش کش        
 ..کنمی می ماھھ کھ دارم رانندگھیمن االن  .. -         
 ..یول -         
 . ھم او را بھ قرار دکترش رسانده بودروزی عصر دنی تا ھمیچلس        
 . کردمی می من برات رانندگروزی دنی تا ھمیول... -         
 .دونمیم -         
 .دستانش را کنار بدنش رھا کرد        
 ... فھممیاصال نم -         
 دو را باور ی نھی گرفت کھ گزمیتصم.  مارکای شده بود وانھی او خودش دای        

 .کند
 ..ی من متنفریاخھ تو از رانندگ...-         
 و دامنت از رو پات یکنی می رانندگی کھ دارمیاما عاشق وقت..  دارهقتیحق -         

 .. باالتررهیم
 . کردکتری را گرفت و او را بھ خود نزدیدست چلس        
 ؟یدی پوشی لباس چنی اریز -         
 : شده بود چون جواب دادوانھی خودش بود کھ دنی ادمیشا        
 ..یچیھ -         
 کھ نگاه او را پر ستی حرفنی اقایق کھ ددانستیم.  چرادانستیو خودش بھتر م        

 . اش را بھ صورتش دوختھرهی کھ نگاه خنطوری درست ھمکندیاز خواھش و جادو م
 . ھم شدنطوریکھ ھم        
 . نکنتمیاذ -         
 .گمیراست م. کنمینم -         
 کی را بھ درون یمارک با دست آزادش در پشت سرش را باز کرد و چلس        

 . کشاندیطرارراھرو اض
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 !ماارک -         
 تو بغل ی من بذارم بروی بھم بگیزی چنی ھمچھی یتونی میکنیواقعا فکر م -         

 ..سم؟
 . داد و دستانش را دو طرف صورت او گذاشتھی تکی را بھ دریپشت چلس        
 .فتھی نمی اتفاقنیھمچ ..-         
 . کت مارک چنگ زدی قھی با ھردو دست دو طرف یچلس        
 . برمیی جای اگھی کس دچی با سم با ھخواستمیمن نم -         
 ..درستھ -         
 نیی را پای لباس چلسی از سر شانھ ھایکی آورد و نیی دستش را پاکیمارک         

 .دیکش
 .یایچون تو با من م -         
 شانھ ی مارک گذراند و روی نھی کت سراند و از سری را زشی دست ھایچلس        

 .اش گذاشت
 چرا؟ -         
 .کل شبو. ی باششمیکھ پ -         
 .آن ھم تمام شب..  دوست داشت کھ با او باشدیچلس        
 .کنمی تو کار میمن برا. ھی بدی دهی کھ ایدونیم -         
 تا کنار صورتش بھ باال ی چلسیمارک سر تکان داد و دستش را از کنار بازو        
 .سراند
 .دمیمن بھت پول نم. یکنی من کار نمیتو برا. نھ -         
 . تو کار کنمی کھ برادنی بھم پول میول -         
 .یستیتو امروز سر کار ن. لی ست و تعطکشنبھیو امروز  -         
پس .  بودینطق مشی برای کافی حرف بھ اندازه نی ای چلسیدر نظر پر از تمنا        

 .دی گردنش را بوسی پا بلند شد و کناره ی پنجھ یرو
 . کارو بکنمنی کھ ادنیپس عمال بھم پول نم -         
.  گذاشتی و دستش را پشت کمر چلسختی مارک گری تند از لب ھاینفس        

 کھ کامال باز شد و دو دی کراواتش را انقدر کشی را ھمانجا نگھ داشت و گره شیلبھا
 . اش رھا شدنھیبند آن دو طرف س

 ..نی اای...-         
 ی باالی سھ دکمھ نکھی کنار گردنش را باز کردند تا ایانگشتانش دکمھ         

 . مشخص شدشتری گردنش بی باز شد و حفره راھنشیپ
 . وجودتویھمھ .. ببوسمتخوامیم...  مارک برسلرخوامتیم -         

 او ی را بھ لب ھاشی قفل شد و لب ھای چلسی موھاانیانگشتان مارک م        
 : سوزان گفتی نفسانی کرد و مکینزد

 ..دمتی کھ من نبوسینھ تا وقت -         
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 را گرشیدست د.  کردداری سوزانتر را در خودشان بیاقی اشتدیو او را بوس        
 . کندیریدور کمرش حلقھ کرد تا از افتادنش جلو گ

 : بستھ گفتی داد و با چشمانھی تکی چلسیشانی را بھ پشیشانیمارک پ        
 موی کردی مشی وقت پیلی خدی کھ بای کارایب -         
 .میتمومش کن        
 !نجا؟یا -         
 . تکان دادیسرش را بھ عالمت نف        
 .نمتیبی در می جلوگھی دقھیپنج دق        
 :دی و پرسدی لبش را گزیگوشھ         
 م؟یریکجا م -         
 . رفتی او را ببرد با او مخواستی ھرکجا کھ مارک میچلس.  مھم باشدنکھینھ ا        
 .بازوانش را از دور گردن مارک باز کرد و لباسش را مرتب کرد        
 . من با خواھرم اومدمیول -         
 .یگردیو با من بر م -         
 .ادیچطور بھ نظر م -         
 : لب مارک باالرفت و گفتی گوشھ کی        
 .ی رابطھ داشتھ باشی بوده با کسکیانگار کھ نزد -         
 . را مرتب کردشیموھا        
 بھتر شد؟ -         
 .نع -         
کتش .  کتش گذاشتبی و آن را درون جدیمارک کراوات را از دور گردنش کش        

 . انداختی چلسی شانھ یرا در آورد و رو
 ..قھیفقط پنج دق.. قھیپنج دق -         
 . مرتب کردی چلسی شانھ ی روی کت را گرفت و آن را کمی قھی        
 .برمتی مامی خودم می نبودرونی اون بگھی دی قھیاگھ تا پنج دق... -         
 ...امیم -         

      
 تا نی زمی لباس و کفش ھا روی ھی آپن آشپزخانھ بود و بقیکت مارک رو        

 مارک رفتندی اتاق خواب می بھ طرف کاناپھ کھیدر حال. مارکی آسانسور خانھ یجلو
 بھ ی کمر چلسیدست مارک از کنار گود. دی بوسی را می قرار چلسی بیلب ھا

 چی ھیو حال ھردو ب. دی کشنییپا  رای چلسراھنی پپی زیطرف باال رفت و بھ آرام
 مارک ی عضالنی نھی سی از روی چلسیدست ھا. دندی را چشگریکدی آغوش یمانع

 تا بھ صورتش نگاه دی عقب کشیمارک با صدا نفسش را حبس کرد و کم. باال آمد
تصور بودن با .  شدندکی بھم نزدی از نگرانی چلسی لحظھ ابروھاکی یکندبرا
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 ی تراشکری خدا با تمام حوصلھ پیی نقص کھ گویب و ور بزرگ و مشھنی چنیمرد
 .یگری دزی بود و واقعا با او بودن چیزیاش کرده چ

 را ھمانجا نگھ شی گذاشت و دست ھای دستان چلسیمارک دستانش را رو        
 .داشت
 .یایبھ نظر نگران م -         
 .آره -         
 . باشھی عالدمیقول م.کنمیاالن درستش م -         
 گذاشت یو مارک دستانش را پشت گردن چلس.  بھ حرفش اعتماد داشتیو چلس        

 ی را روشی کج کرد و لب ھایسرش را کم.  کردشی آبشار موھاریو انگشتانش را اس
 مستانھ ی و مارک بھ آرامختی گری چلسی از لب ھایفی خفینالھ . گردنش گذاشت

 باز دیو تمنا را کھ در چشمانش د خواھش.  و بھ چشمان خمارش نگاه کرددیعقب کش
 ی رویی بھ سان شکوفھ ھازی ریی گردنش برگرداند و بوسھ ھای را روشیلب ھا

 شی و لب ھادی و او را در آغوش کشدیسپس عقب کش.  کاشتزشیپوست شگفت انگ
 سحر یایو غرق در دن.  کاناپھ نشستندی بوسھ را قطع کند رونکھی و بدون ادیرا بوس

 را ییبای زاتی آمد تجربی بوجود مگریکدی شدن وجودشان در کنار املکھ با ک یزیآم
 . دادندھی ھدگریکدیبھ 

 .ی چلسی شب زندگنیبھتر.  ھم شدنطوریو ا        
 

 . اش گذاشتنھی سی را روی تخت ولو شد و سر چلسی رویمارک کنار چلس        
 ..ییبای زیلی من خیتو برا -         
 با ی و گرم، چلسنی مخملی با نگاھکرد،ی نگاه می کھ بھ صورت چلسنطوریھم        

 ی کرده بود کھ با تک تک اعضایمارک کار.  کردی مییبایتمام وجود احساس ز
 ی را بھ چلساتی تجربنی تربای از زیکی قبل مارک یکم. باستیوجودش حس کند ز

 اش فشرده نھی درون سیچلس و قلب.  لحظات عمرشنی از بھتریکی. چشانده بود
 ...شد

 ..ممنونم -         
 گردن مارک برد ی حس کرد صورتش را درون گودشی موھای را رویبوسھ ا        
 .:و گفت
 ؟ی بازم جادوم کنشھیم -         
 : و گفتدادی حرکت مانھی موزی کمر چلسیانگشتش را رو        
 .نجای درست ھمی من باششی از ھمون اولم قرار بود تمام شب پزمیعز -         

 
 

در .  برداشتنی زمی تخت بلند شد و لباسش را از روی آرام از رویلی خیچلس        
 ساعت بایتقر. دیتابی پرده ھا بھ درون می آفتاب از کناره دیپوشی کھ لباسش را میحال
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 آماده و یتزای پی مارک کمنکھیدرست بعد از ا. چھار ھردو بھ خواب رفتھ بودند
 . بھ خوردش داده بودیبستن

قبل .  لباسش را بکشد بھ طرف در رفتپی کرد زی می کھ سعی در حالیچلس        
 خواب بود دی سفی ملحفھ اری کھ زی بھ مردی وارد ھال شود نگاه آخرنکھیاز ا

 .انداخت
 از زور خجالت فرار ی اتفاقنی شده بود کھ بعد از چنشی بار در زندگنیچند        

 خجالت آور یلی خی صبحگاھدی نور شدری کھ خاطرات شب گذشتھ زیوقت. کرده بود
 کرده ینی اش سنگنھی درون سی المپ پنجاه پوندکی مثل یمانی کھ پشیوقت. شده بود

 .بود
.  کردیاصال احساس خجالت نم.  نداشتی حسنیخنده دار بود کھ با مارک چن        

و احتماال بعدا احساس شرم و . رابطھ داشتن با او درست نبود کھ بد ھم بود. کردی مدیبا
 ..بعدا.  آمدی سراغش میمانیپش

.  کردی تماما احساس آرامش میدرحال حاضر چلس...اما در حال حاضر        
 .یخوشحال و کامال راض. آرامش محض

 
 .پارتمان بو گذاشت پا بھ درون آنی پاورچنی کفش بھ دست پاورچیچلس        
 ؟یشبو کجا بود -         
جولز .  افتادنی زمی روشی با تمام سرعت برگشت و کفش ھایناگھان چلس        

 .راھنیباز ھم بدون پ..  بودستادهیوسط آشپزخانھ ا
 !!!! خدااای -         
 قلبش گذاشت و ادامھ ی دستش را روکی:  را گفتنی ادهی بریی با نفس ھایچلس        

 :داد
 ؟یکنی مکاری چنجایتو ا -         
 :جولز شانھ باال انداخت و گفت        
 .کنمیقھوه درست م -         
 :پس گفت. دیرسی میقھوه بھ نظر عال        
 . گردمی االن بر منیھم -         
 کی و ی شرت ورزشتیی سوکیو لباسش را با . دیو بھ درون اتاقش پر        

 ی ست کھ کسی معننیپس بھ ا. تخت خوابش دست نخورده بود. شلوارک عوض کرد
 ریبو ز.  بھ درون اتاق خواھرش انداختیاز ھال گذشت و نگاھ. دهی آن نخوابیرو

 . بوده شددی ناپدشیو لباس ھا.  بوددهی زرد خوابی ملحفھ کی
 . فنجان برداشتکی بھ درون آشپزخانھ رفت و یچلس        
 ...نمیخوووب؟ بگو بب -         
 : نشستھ بود نگاه کردزی کھ پشت میفنجانش را پر از قھوه کرد و بھ مرد        
  نھ؟ای ی با خواھرم ازدواج کنی دارمیتصم -         
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 :جولز نگاھش را از روزنامھ گرفت و گفت        
  داره باھات ازدواج کنھ؟می تصم؟یبرسلر چ -         
  برسلر بودم؟ی گفتھ من با آقایک -         
 . نبردی موضوع پنی بھ ایگری بود کس ددواریام!  خداای        
 کھ کت اون رو دوشت بود ی در حالشبی کھ دییاز اونجا.. نمیخوب بزار بب -         

 .ی رفتیاز مھمون
 .آھاع        
  کت اون بوده؟یدونیاز کجا م -         
 یکی مارک یکی.  ھوگو باس تنشون بودیفقط دو نفر اونجا بودن کھ کت زغال -         
 .جی ساویھم تا

 !کردای فکر مییزای جولز ھم بھ چھ چنی اایخدا        
 ...ی نرفتی کھ با تادونمیم...-         
 : روزنامھ برگرداند و ادامھ دادینگاھش را بھ بخش ورزش        
 . خونھی مارک رو برسونیری میری کھ می خودت بھم گفتنطورمیھم ... -         
نھ . شبو باھاش بوده باشم...  کھیدونیم...  کھ من شبو ستی نی معننی بھ انیا -         

 .مثل تو و بو
 :دی از قھوه اش نوشیکنار جولز نشست و جرعھ ا        
 .اتاق خواب داره حدود شش ھفتا یزیاون خونھ اگھ اشتباه نکنم چ.. -         
 : شاخدار گفتی حالت دروغی و بمیو ناگھان با ھمان صورت مستق        
 .ادی اصال از من خوششم نمیدر ضمن اون حت.. -         
درستھ .  نباشدی انقدر ھا ھم دروغ بزرگدیشا.  نشستشیشانی پی رویاخم        

 .مارک او را در رختخوابش دوست داشت
 ی در دو راھی باور کردن چلسی براد،یرسی مشکوک بھ نظر مکھیلجولز در حا        

 .بود
 .ی از اون اتاق خوابا موندیکی تو تو یگی مینی -         
 ی می کھ با مارک بود در ذھنش تداعی بارنی آخری کھ خاطره ی در حالیچلس        

 را تا ی چلسی بود حتی مرد باور نکردننی اایخدا. شد بھ عالمت مثبت سر تکان داد
 گرم شدند و شی گونھ ھاشتری خاطرات بیبا تداع. مرز التماس کردن ھم کشانده بود

 .دینگاھش را از جولز دزد
 !یگی دروغ میمث روز روشنھ دار -         
 شبھ ھی ی رابطھ ھی فقط نی اای ی با خواھرم قرار بزاریخوای بھ بعد منیاز ا -         

 بود؟
 .جولز اخم کرد        
 .موضوعو عوض نکن -         
 . لبخند زد و سوالش را تکرار کردیچلس        
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 .کنمیمن ھرگز ازش سواستفاده نم. یلیخ. ادیمن از بو خوشم م -         
 بود کھ نی وسط انی نکتھ وجود داشت، اما قسمت خنده دار اکی جملھ نیدر ا        

 نگران ندهی بابت آی کمدیشا.  کرد کھ مورد سواستفاده قرار گرفتھی اصال س نمیچلس
 ی سر کار مارک چگونھ با او رفتار مگشتی بر می دوشنبھ کھ چلسنکھیبود و از ا

 .کرد؟ اما احساس سواستفاده؟ نھ
 را ببندد از اتاق خوابش شی کرد کمربند کت حولھ ای می سعکھیبو در حال        

 :دیخارج شد و پرس
  خونھ؟ی اومدیک -         

 دستش را باال گرفت و کی ی چلسدی بگویزیتا بو دھانش را باز کرد کھ چ        
 :گفت

 از اوا رو یکیمحض اطالع بگم کھ مارک شش تا اتاق خواب داره منم تو  -         
 .انتخاب کردم

 .کھ البتھ دروغ ھم نبود اتاق خواب مارک را انتخاب کرده بود        
 :جولز گفت        

 ! برسلره نھ مارکی اون برات آقاکردمیفکر م -         
توجھش بھ خواھرش کھ در حال پر کردن فنجان قھوه .  شانھ باال انداختیچلس        

 نامحسوس گوشھ ی نگاھش بھ بھ طرف جولز باال برد و لبخندیبو بھ آرام. اش بود
شب قبل . جولز متوجھ آن شد و اون ھم در جواب لبخند زد.  را باال بردشی لب ھایھا

 . دوجانبھتی از رضاشیب.  داشترابطھ کی از فقط شی بیی آن ھا معنایبرا
 کردی کھ فکر می ایمانیناگھان تمام حس تاسف و پش.  بلند شدشی از جایچلس        

 یمانی آن نوع تاسف پشقای دقنیاما ا.  سرش آوار شدیبعدا بھ سراغش خواھد آمد رو
 شب را با مارک برسلر گذرانده بود متاسف نکھیاو از ا.  کھ انتظار داشت نبودیا

 کھ جولز بھ بو نگاه کرد نگونھی کھ مارک ھرگز ادخوری را منیاو تاسف ا.. نھ. نبود
 .بھ او نگاه نخواھد کرد

 . تو تختمرمیمن م -         
 شی پقھی کھ چند دقیترس.  گرفتشی در طول ھال در پ را گفت و راھش رانیا        

 ای گفت؟ و آی بھ مارک چھ مدیدوشنبھ صبح با.  شدچھی بھ دل پلیحس کرده بود تبد
  گرفت؟ی مدهی گشت و بازھم او را نادی قبل خود برمی ھیمارک بھ رو

 
زنگ  یمارک ظھر ھمان روز بھ چلس.  نبود تا دوشنبھ صبر کند تا بفھمدازین        

.  کھ مارک استدانستی شود مداری بنکھی خواب بود اما بازھم قبل از امھی نیچلس. زد
 . شده نھ، بلکھ بھ خاطر زنگ مخصوص مارکوانھی دنکھینھ بھ خاطر ا

 ؟ییکجا -         
 آرامش بخش و گرم ی نشست و حسی چلسی نھی درون سشیآھنگ صدا        

 .وجودش را فرا گرفت



 205 

 .تو تختم -         
 ؟ی تا آماده شکشھیچقد طول م -         
  نشست؟شی سر جایچلس        
 چرا؟ -         
 .ساکوی ای محلھ میتا بر -         
 ساکو؟ی برسونمت ادیچرا با -         
 .یایتو ھم با من م.  کھ اونجاست نگاه کنمی بھ اون خونھ اخوامیم -         
 .درخواست محترمانھ در خونش نبود.. یشگیارک ھم ھم از منیا        
 .لمھیامروز روز تعط -         
 خوب؟ -         
 .خوب ازم مودبانھ درخواست کن -         
 گوشش ی نفسش را روی ھوابای تقری و چلسدی کشیی پر صداقیمارک نفس عم        

 .حس کرد
 ساکو؟ی ایای لطفا باھام بشھی م،یچلس -         
 . کردزانی تخت آوی را از لبھ شی پاکی        
 ؟ینی بھت نشون دادم رو ببشی ماه پھی ھمون خونھ کھ یخوایم -         
  نھ؟ای ھنوز تو بازاره یخبر دار. آره -         
 ؟ی نگفتیزیچرا زودتر چ. دونمینم -         
 .دیمارک خند        
 .یشونم بد نیشتری بی خونھ ھاخواستمیچون م -         
 . نبودی قابل قبوللیاصال دل        
 ؟ی ساعت آماده شمی تو نیتونیم -         
 :بھ خواھرش و جولز فکر کرد و گفت        
 .نمتیبی در می ساعت بھم وقت بده بعدش جلوکی -         
. نندی کرد ببی کار مشی کھ برای جولز او را با مردای خواھرش خواستینم        

 . از حمام خارج شد آن ھا رفتھ بودندنکھیھم.  نبود نگران باشدیازیامان
 بلوز کی و دی رسی مشی کھ تا وسط ساق پای دامن بلند آبکی بھ سرعت یچلس        

 ژلھ ی بست و کفش ھای را بھ پشت شانھ کرد و دم اسبشیموھا. دی پوشدیراحت سف
بست مرسدس بنز مارک وارد  در آپارتمان را پشت سرش نکھیھم.  را بھ پا کردشیا

.  باز شدنی پارک کرد و در ماشیچلس ی پایدرست جلو.  آپارتمان شدی جلوی ھیسا
. ستادی ای چلسی چھارچوب در را گرفت و مارک جلوی دست بزرگ و عضشلھ اکی

 ی ورزشی ساده و شلوار آبدی شرت سفیبازھم ھمان ت. چند قدم بھ طرف او برداشت
 . کند تر بودی کمشھی نسبت بھ ھمشیقدم ھا. را بھ تن داشت

 حالت خوبھ؟ -         
 .خوبم -         



 206 

 شده بودند انگار کھ کی از اخم بھ ھم نزدشی بر فراز چشمان قھوه اشیابروھا        
 کرده بود کھ دی کھ او را تھدی نھ مثل روزیعصبان.  باشدی عصبانیزیاز چ

 . ھم درد داشتدی شاای.  بودی اما عصبانکشدش،یم
 ...بھ نظر -         
 بوسھ نیا.  نفسش را وسط حرف قطع کردشی لب ھای مارک رویلب ھا        

 بوسھ ی در مستنطوری ھمکھیدرحال.  وکشنده بودازیدرست مثل شب قبل پر از حس ن
 : و گفتدی مارک عقب کششدیغرق م
 .ی و فرار کنی از خونم بریواشکی چوقتی ھرگز، ھی حق ندارگھید -         
 . مرطوبش را لمس کردینیی لب پایچلس        
 ..اصلنم فرار نکردم -         
 .یکرد -         
  بود؟ی نصف شب ترکش کرده بود عصبانی فقط چون چلسیعنی        
 ؟ی نکردم ناراحتدارتی برم بنکھیچون قبل ا -         
 ..ستمیناراحت ن -         
 : گرفت و ادامھ دادینگاھش را از چلس        
 .شمیمن ناراحت نم -         
 .اما شده بود        
 . احساساتتو جرحھ دار کنمخواستمی نمدیببخش -         
 .دی کشیدی از سر نا امیقی برگرداند و نفس عمینگاھش را بھ چشمان چلس        
 .ستمی نی مامانشیتی دختر تھیھ من ک. شھیاحساسات من جرحھ دار نم -         
 کرد ی سعگرفتی کھ زده بود داشت خنده اش می از حرف مسخره ایچلس        

 . موفق نشدی ولردی لبخندش را بگیجلو
 .ی خوب ثابتش کردیلی خشبیفکر کنم د. یستی کھ دختر ندونمی منویاره ا -         
 : مارک جمع شد و گفتی لب ھای گوشھ کی        
 ؟یمطمعن -         
 ! ذرهھی -         
 بھ چشمانش نگاه کردو قای کرد و دقیمارک ھردو دستش را قاب صورت چلس        

 :گفت
 خونم ارمی بار باھاشون آشنا بشمو بھی کھ من تو یستی نیی ھرجایتو مثل زنا -         

 .ی نزار برخبری بچوقتی ھگھید. یستی شبھ نھی ی رابطھ ھیتو برام ... یچلس
 پس چھ بود؟..  شبھ نبودکی ی رابطھ کی یاگر چلس        
 .باشھ -         
 . را گرفت و او را بھ طرف در کمک راننده بردیدست چلس        
 می برای می بخوریزی چھی دور و بر نی ایخوایم. رمیمی میدارم از گرسنگ -         

 ساکو؟یا
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 کھ درون یبھ آفتاب. سرش را باال گرفت و بھ مارک نگاه کرد.  برگشتیچلس        
 شبھ نباشد اما دوست کی ی رابطھ کی یممکن است چلس.  کردی می بازشیموھا

 یاو برا.  شوند ھم نبودی کھ تمام رابطھ ھا شروع میی آنجایاو حت. ستیدخترش ھم ن
 شد؟ی منشی داشت سوار ماشپس چرا. ذارد با او قرار بگتوانستیم. کردیمارک کار م

  چقد راھھ؟ساکویتا ا -         
 .مای اونجا بودشی پی چند ھفتھ نیھم -         
 .می جاھا بودیلی خشی پی چند ھفتھ نیتو ا -         
 گرفت و سرش را باال گرفت و بھ مارک کھ ی کمک راننده جایدرون صندل        

 . بود نگاه کردسادهیھنوز آنجا ا
 . باشھادمی کھ ھمشونو تونمینم ..-         

 چی ھچی ساندوکی. خوردندی میزی چیچیاحتماال سر راه ساندو..  ھمیو از طرف        
 سھم خودش را توانستی و مدی ارزیفقط چند دالر م.  داشتھ باشدتوانستی نمییمعنا

 . شدیو قرار محسوب نم. پرداخت کند 
 .قھیدور و بر ده دق -         
 . را دور زدنی را بست و ماشیسر چلس        
 ....می دو رو اجرا کنی شماره ی نقشھ ی بخوادمیشا -         
 : ادامھ دادنشستی منی کھ درون ماشیدرحال        
 .می و اونجا بخورمی سفارش بدتزای من پی خونھ می برینی... -         
 .دی خندیچلس        
 .ھانھ بود فقط بساکویپس ا -         
 م؟ی من پس چرا وقتو ھدر بدی بھ خونھ کشھی آخرش کھ کارمون مینھ، ول -         
 .دنده را جا انداخت و دنده عقب از آنجا خارج شد        
 شود ی بازھم وارد اتاق خوابش مکردی مارک فکر منکھی از ادی بایاحتماال چلس        

 خودش را دست یکم.  کردی ناز و مخالفت می کمدی بادیشا.  شدی ناراحت مدیبا
 . گرفتی مدهی ھم فقط وسوسھ ھا را نادای.  کردی میافتنین
 

 ؟ینی خونھ رو ببیخواستیمگھ نم -         
 ..نمی فردا ببتونمیم -         
 ی درست مثل نوازششینگاه و صدا. مارک از کنار شانھ اش بھ او نگاه کرد        

 .مسموم بود
 .انتخاب با خودتھ .. -         
 . دوی شماره ینقشھ  -         
 . در برابر مارکی قدرتچی بدون ھیگناھکار.  بودفی ضعیچلس        
 .دی خندزیمارک ر        
 .یشی نممونیپش. ھیانتخاب خوب -         
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 بزرگ مارک ی کاناپھ یآن ھا رو.  نشدمانی پشچوجھی بھیو درست بود چلس        
 مارک ھمھ بایتقر.  تماشا کردندلمی مارک فکری غول پونیزی تلوی خوردند و جلوتزایپ

 . کانال ھا را داشتی
 . گنده ستونتمیزی دم و دستگاه تلویحت -         
 . را از دستش گرفتی چلسی و بشقاب خالدیمارک خند        
 .ی تو فکرش باشدی دم و دستگاھھ کھ تو باھیفقط  -         
 و دی را بھ طرف خود کشیچلس.  پارکت کنار کاناپھ گذاشتی بشقاب را روو        

 . نافذ گره زدی نگاھش را بھ آن چشمان قھوه ایو چلس.  نشاندشی پاھایرو
 .خواستمتی شدم بازم مداری بیامروز صبح وقت -         
 !می تمام شبو با ھم بودشبیما د -         
 ...خوامیتو رو م.  خوامی مشتریمن ب.  نبودی من کافیخوب برا -         
 . کردی را جادو میبا دستان نوازشگرش داشت چلس        
 .یخوایبگو کھ تو ھم منو م....-         
 . و سر تکان داددی خشکش کشی لب ھای زبانش را رویچلس        
 .بلند بگو -         
 . مھم استیلی خشی برادیرسیبھ نظر م        
 . مارکخوامتیمنم م -         
 ..چرا؟ -         
 ... کھ من بخوامتی کنکاری چیچون تو خوب بلد -         
 . کردکیصورتش را بھ صورت مارک نزد        
 .. دارمازیچون بھت ن....-         

 
 ساعت از ده شب گذشتھ بود و بای کرد تقری مارک را ترک می خانھ یوقت        

بو .  مفرط وجودش را فرا گرفتی خستگدیت خودش دراز کش درون تخیوقت
 کند و دو خواھر درست تا ی گذاشتھ بود و گفتھ بود کھ شب را با جولز سر میادداشتی

 ی خانھ یی بھ در جلونکھیھم. دندی را ندگریکدی آنروز موقع رفتن سرکار یفردا
صبح روز دوشنبھ بود، و .  کردینی اش سنگنھی درون سگری ترس بار دد،یمارک رس

ھرگز .  آمدی واقعیادی نظرش زشی کھ با مارک گذرانده بود در پیناگھان آخر ھفتھ ا
 کھ یی با با آدم مشھورھای پنھانی رابطھ کی باشد کھ ی از آن دستھ زنانخواستھینم

 خواستی نمچوقتیھ.  ھم باشدسشیی دارند باشد، خصوصا کھ رکنندی کار منشایبرا
 . قلب شکستھکی باشد کھ رھا شده اند بدون شغل بایدن دستھ زنانجزو آ
 وترشی مارک باز بود و مارک درون دفترش پشت کامپی خانھ ییدر جلو        

 اوردی نگاھش را باال بنکھیبدون ا.  بودیزی چپینشستھ و با دو انگشت در حال تا
 :گفت



 209 

 ھمون خونھ نیا... نییاومده پا ھزار دالر ستی بساکوی اون خونھ تو امتیق -         
  داشت؟ی بزرگ کھ تو دوس داشتیلی خینبود کھ ازون کمدا

 داده بود را ھی تکزی را کھ بھ کنار مشی کرد و عصاکی ارسال کلی نھی گزیرو        
 .برداشت

 پر قفسھ واری دھیھمون کھکمدش از اتاق خوابتم بزرگتر بود و توش .. آره -         
 ... کفش داشتیھا

  نھ؟ای دیای خوشش بی داشت کھ چلستی چھ اھمیول        
 .ی بودم از عصا استفاده کندهی بود کھ ندیحالت خوبھ؟ چن روز... -         
 ... روز نھھی روز خوبھ ھی -         
 . رفتی بلند شد و بھ طرف چلسی صندلیاز رو        
 ..ی باال و حالمو خوب کنی طبقھ یای باھم بیتونی میاگھ نگرانم...-         
 . را پشت گوشش زدشی گذاشت و موھای چلسی قھیو دو انگشتش را کنار شق        
 ..ستی من نی کارفی وظای طھی تو حنیا -         
 وسوسھ اش شده و صورتش را بھ طرف کف دستش می تسلنکھیقبل از ا        

 . قدم بھ عقب برداشتکی یبچرخاند بھ سخت
 ..می کننیی تعیی خط قرمزاھی دی تو ادامھ بدم بایاگھ بخوام بھ کار کردن برا... -         
 ی اشھی ادم ناراحت کلکی بھ لی تبدنینچنی ای وجود داشت چلسینی اگر قواندیشا        

 .شدینم
 : گذاشت و گفتی را پشت کمر چلسگرشیمارک دست د        
 ؟ییچھ خط قرمزا -         
 . رابطھیدوشنبھ تا جمعھ رابطھ ب -         
 .مونھی کھ فقط آخر ھفتھ ھا مینجوریا! مزخرفھھ -         
 . رابطھی رابطھ بی کاریتو ساعتا.... باشھھ -         
 کھ ی سر سوزن غرورنی اخواستیاگر م.  بودی باره واقعا جدنی در ایو چلس        

 را از شغلش شی روابط شخصکردی می حداقل سعدی مانده بود را حفظ کند باشیبرا
 .جدا کند
 . بمونھادمی کنمی میسع -         
 باشد و فاصلھ ی بود کھ قویو فقط بستھ بھ چلس.  ھم نکردی سعیحت. اما نماند        

 کند کند کھ لمس کمرش، گذاشتن یادآوریبار ھا مجبور بود کھ بھ او . را حفظ کند
 موقع ایو . ستی مناسب نیر ساعات کار دشی کمرش و لمس پاھایدستش در گود

 لمس کی نی ای بزند پشت چلسشی ھایمی مثل ھم تتوانستی با درک نمی ھاکنیتمر
 . بودی قانونریغ

بو بود .  ھم نداشتیاما تعجب. دی خواھرش را ندادی زیدر طول آن ھفتھ چلس        
ان و دل تمام  بو خود را با جدی دوست پسر جدکی باشد چھ یچھ موضوع کار! گرید

.  قلب شکستھ بودکی اوقات سرانجام روابطش فقط شتریب.  کردیوقت صرف آن م
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 دو نی اوضاع اگفتیکھ بھ او م  داشتی نسبت بھ جولز داشت، گرچھ حسیحس خوب
 حرف را درمورد خودش ھم نی اتوانستی کرد کاش میآرزو م. روبراه خواھد بود

 .بزند
 دی مسئلھ کامال جدنیا. دی رابطھ اش با مارک بھ کجا خواھد کشدانستینم        

 بود کھ فکر برگشتن بھ لس آنجلس نیترسناک تر از ھمھ ا. متفاوت و ترسناک بود
 باشد کھ بھ ی از ھمان زنانیکی خواستیاصال نم.  دادی را از دست متشیداشت جداب

 در جنگ بودند و عقل و قلبش.کشند ی دست مشانی زندگیای مرد از روکیخاطر 
 .شدی مرزی وحشتزده بود کھ انگار قلبش داشت پنی از ایچلس

 : گفتی بودند چلسلمی فی و در حال تماشادهی تخت دراز کشی کھ رویدر حال        
 .آھنگ زنگ مخصوص تو رو عوض کردم -         
.  تماس گرفتی چلسی برداشت و با گوشی پاتختی اش را از رویمارک گوش        

 . بلند شدی چلسی دستفیاز ک pink از» دردسر «  آھنگ یناگھان صدا
 :مارک گفت        
 .ی کھ دردسری خودتنیصد درصد ا -         
 .ی تو دردسررمینخ -         
 .دی را گرفت و انگشتانش را بوسیمارک دست چلس        
 خونم ظاھر وونی ای کھ جلویھ ا از ھمون لحظقایدق.. تو سرتا پات دردسره -         

 ... جز دردسری نبودیچی ھیشد
 ..دی کشی رابطھ بھ کجا منی در عجب شد کھ واقعا ایو باز چلس        

 
 
 

 زی سورپراکالی موزی شنامھی نماطی را با بلی بعد مارک چلسی ھفتھ ی کشنبھی        
 :دیاز مارک پرس.  فشرده شدشتری در آن لحظھ بیو قلب چلس. کرد

 اد؟ی خوشت مکالی موزشیتو از نما -         
 .آره -         
 !ییعجب دروغگو        
 بردن او بھ اتاق یو بھ جا.  مارک او را بھ خانھ اش بردشیبعد از تمام شدن نما        

 یکی غرق در تاری از خانھ یگریخوابش دستش را گرفت و او را بھ سمت د
 از ھرگونھ اسباب و یاتاق کامال خال.  را باز کردمنیدر اتاق نش.  کردییراھنما
 کی.  جا خوش کرده بوددی سفی فرشی روتاق کھ وسط ای بود بھ جز جام استنلھیاساس
 جام را پر کرده بود و چلچراغ با شکوه ی فضایخی ی و بلورھایدنی نوشیبطر
 . تاباندی براق آن می درخشان را بھ سطح نقره ایی اشعھ ھایستالیکر
 !اوھھ خداااا -         

 : ادامھ دادرفتی می مترکی کھ بھ طرف جام ی در حالیچلس        
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 ؟!یبالخره نوبتتو گرفت -         
 .آرھع -         
 . چرخاندینگاھش را درون اتاق خال        
 ! محافظ با جام باشھھی دی تمام وقت باکردمیفکر م -         
 ..نھ تمام وقت -         
 شد و بازوانش را دور کمرش حلقھ کی نزدیاز پشت بھ چلس. مارک جلو رفت        

 .کرد
واکر .. ی ورزشی باراای رقص ی جامو بردن تو کلوپامی تی بچھ ھایھمھ .. -         

 اسپورتشو کل شھرو نی اونو گذاشتھ بود تو ماشلیدن. سی اسپدلی نیاونو برد باال
 جام رو داشتن از نی بردن ایای بچھ ھا کھ تمام عمرشون رویھمھ .. باھاش پز داده

و االن وقتشھ .  کننکاری گرفتنش باھاش چی وقتھ داشتن کی اگھی دیاھای ھم رویطرف
 ... خودمو زنده کنمیایکھ من رو

 : گذاشت و ادامھ دادشی موھای رویبوسھ         
 . جام تو رو داشتھ باشمنی ای جلوخوامی نداره میاگھ از نظر تو مشکل... -         
 ش؟یدی دی مشھی کھ ھمھییای رونیا -         
 . شددهی کشی چلسی موھای روشیمارک سر تکان داد و لب ھا        
 . از اونم بھترهیحت -         
 اش درد گرفتھ بود، و در آن نھی ناگھان چنان باز شد کھ در واقع سیقلب چلس        

 کند کھ دای پلی دلکی ای بود، نتوانست در تمام دنستادهی وسط آن اتاق اکھیلحظھ، در حال
 نی داشتند ااقتی کھ لی تمام کساننیاز ب.  مرد را ترک کندنی بخواھد ایبا آن روز

 .. را انتخاب کرده بودی کند، او چلسمیلحظھ را با آن ھا تقس
 ..اریکفشتو در ن -         
 : ادامھ دادداشتی را از درون جام برمیدنیش نوی بطرکھیمارک در حال        
 .اونا رو دوس دارم -         
 ؟یشی می راحت راضیلی خیدونستیم -         
 . قانعم ھستمیلیتازه خ -         
 یبا صدا.  را فشار دادیدنیمارک با انگشتش در نوش.  نداشتقتیکھ درواقع حق        

.  بستھ خوردی باز شد و بھ ھوا پرت شد و آنطرف اتاق بھ پرده ی در بطریفیخف
مارک .  آن فوران کردی از دھانھ دی سفی خارج شد و بھ دنبال آن کفی از بطریبخار

 :گفت  ودی از آن نوشی طوالنیچند جرعھ 
 .چشماتو ببند -         
 او ی لب ھایسو را بھ شی بعد مارک لب ھاھی راکرد و دو ثاننکاری ھمیو چلس        

عطر گل .  دھانش را حس کندنیری عطر شتوانستی میچلس. دی آورد و او را بوسنییپا
 لمس دستانش نباری ایبھ گونھ ا.  کردی را جادو میبا دستانش داشت چلس.  رزیھا

 یحت.. ی عجلھ اچیبدون ھ. از بدنش را کشف کند  تر تا ھر ذرهفیلط. متفتوت تر بود
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 شانھ و گردن ی مستانھ رویی مارک بوسھ ھای شد لب ھادیپد ناشانی لباس ھایوقت
انعکاس نقره .  نشاند درست کنار جامنی زمی را روی چلسیو بھ آرام.  کاشتیچلس

 .دی باری می صورت چلسی پوست و کناره ی جام رویا
 :دی خمار مارک نشست و پرسی لب ھای نامحسوس رویلبخند        
 ؟یبھم اعتماد دار -         
 ؟یتو چ.. آره -         
 و ری ناپذیری سیبوسھ ا.  اکتفا کردشی لب ھادنی جواب دادن بھ چشیبھ جا        

 .دی دزدی چلسی از لب ھای کھ نالھ ایعال
 . را درون دستانش گرفت و بھ صورتش زل زدیمارک صورت چلس        
 ... منیاھای رونیدو تا از بزرگتر... تو و جام -         

 خلسھ نی ترنیری را در شی اش گذاشت و چلسینی نوک بی رویزی ریبوسھ         
 . اش فرو بردی زندگی

 ..شھی از ھمفتری تر بود لطفیلمس دستانش لط        
 را بھ لرزه ی آن ھا بودکھ قلب و روح چلسی لحظات ھردونیآن شب از بھتر        

 .در آورده بود
 ..منون -         
 ..منم ممنون -         
 : ادامھ داددی کشی مارک می کھ حولھ را بھ شانھ یدر حال        
 .. شوکھ شدمی شبو با من قسمت کننی ای خواستنکھیفقط از ا -         
  کردم؟ی قسمت میپس با ک -         
 . گرفت و آن را دور گردنش انداختیحولھ از را از دست چلس        
 ..ی کنارم موندی برنجای کردم کھ از ای مموی من تمام سعی وقتتو.. -         
 . دوختی آورد و بھ چشمان چلسنیینگاھش را پا        
 . دارهی معنیلی برام خنیو ا... -         
 ؟ی ایچھ معن -         
 ..ی تو لجبازیعنی دیشا. ستمیمطمئن ن -         
 : ادامھ دادانھی را پشت گوشش زد و موزی چلسسی خی از موھایدستھ ا        
 .ادی داغون و شکست خورده خوشت می بازای تو از ھاکنکھی ادمی شاای -         
 ی زهی انگنکھیا.  گفتی بھ مارک می در مورد پاداش ده ھزار دالردی بایچلس        

 فکش را نوازش کرد و چشمانش یانگشت شست مارک کناره ..  بودهنیاو در اول ا
 . شده بودلی تبدینی مخملیبھ قھوه ا

 ...یستیتو داغون و شکست خورده ن... -         
 دھانش را باز کرد یچلس.  گفتی در مورد پاداش بھ او مدی حاال بانیھم.. حاال        

 . از آن خارج شدیگریاما حرف د
 .ی داشتازیتو بھم ن -         
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 . داشتازی بھ او نی ھم کمی چلسدیو شا        
 . دارمازیمن ھنوزم بھت ن -         
 چشمانش ش،ی از فوران اشک در پشت پلک ھای و درد ناشی گرمیدر برابر        

 کرد، ممکن ی نماطیاگر احت.  اش را بھ وضوح حس کردنھیرا بست و درد درون س
،  کردی نماطیاگر واقعا احت. زدی از او سر می برگشت و احمقانھ ارقابلیبود عمل غ

 را اتلی داشت سیچلس.  بد خواھد بودیلی خنیو ا. ممکن بود عاشق مارک برسلر شود
 در برابر شدیانقدر بد کھ مجبور م.  بودی کرد، و عاشق شدن اتفاق واقعا بدیترک م

 . حس بجنگدنی و با اردیآن جبھھ بگ
 کھ مارک اصرار کرده ی را ھم کرداما فقط درست ت صبح روزنکاریو ھم        

 درون اتاق مشغول مشورت با ی چلسکھیدر حال. ود او را بھ مالقات دکترش ببردب
 گولف را مطالعھ کرده ی بود مارک در اتاق انتظار نشستھ و مجلھ ھاکیجراح پالست

 با دکتر شی تمام گفتگوی دھان چلساز و در راه برگشت مارک صبر کرده بود تا.بود
 .را از دھانش بشنود

 : گفتی بودند چلسی پل در حال رانندگی کھ رویدر حال        
 .. حس بشھیدکتر گفت کھ ممکنھ اون قسمت ب -         
 . بوددهی ترسی آگاه بود کمشتری عمل بنی ای ھاسکیحاال کھ از ر        
 ؟یتا ک -         
 :شانھ باال انداخت و گفت        
 .شھی ھمی برادمی شش تا دوازده ماه شانی بدیشا -         
 آن ھا از دھان دنی اما شندانستی آن می از قبل ھم در مورد اثرات جانبیچلس        
 . کردی جلوه می واقعیادیدکتر ز
 . نگاه کردی اش بھ چلسی آفتابنکیاز پشت فرمان مارک از پشت ع        
 ... بدمری نتونم بھ بچم شگھیممکنھ د... -         
 ی از ھمھ یبا آگاھ.  بود انداختشی ران ھایھ رو دستانش کینگاھش را رو        

نگاھش را بھ طرف صورت مارک .  کار را انجام دھدنی خواست ای ھا بازھم منیا
 .باال برد
 .شنی موونھی بفھمن دیخانوادم وقت -         
 از او دی ترسیم.  بداند نظر مارک بودخواستی می چلسقای کھ دقیزیاما چ        
 . دھدریی کھ مارک بتواند نظرش را تغدیترسیم. بپرسد
 : شد و مارک گفتی چند لحظھ طوالنی آنھا برانیسکوت ب        
 ..ی خشکلی کھ ھستینطوریمن اندامتو دوست دارم و تو درست ھم -         
 با خانواده دی صد درصد منتظر بود کھ مارک بگوی را گرفتذو چلسیدست چلس        

 . استدهیاش ھم عق
 .. براش انجام بدهی کارھی ،یستی نیاما اگھ تو از باتنھ ت راض...-         

 : و ادامھ داددی کشی بند انگشتان چلسیسر انگشتانش را رو        
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 . رو انجام بدهشھی متی کھ باعث خوشحالیھرکار -         
مده بود ناگھان انگار قلبش آ.  بود کھ آن اتفاق افتادی ھمان لحظھ اقای دقنیو ا        

 نی در اولقای سوختند و درست ھمان لحظھ ھمانجا دقشیپشت پلک ھا. درون دھنش
 کھ نفس از عی و سردیانقدر شد.  عاشق مارک برسلر شدی چلسنا،ی مدابانی خیخروج

 کھ دانستی کھ خودش از ھمھ بھتر میدرست وقت عاشق شده بود.  ربوده شدشیشش ھا
 .ستی کار اصال درست ننیا

 
 روز از ماه آگوست مارک سوار مرسدسش شد و بھ طرف دفتر نیدر سوم        
 می تی گذاشتھ بودند تا درمورد پست کمک مربیآن ھا قرار.  راندنوکی چیمرکز

در واقع .  موضوع کنار گذاشتھ بودنی اش را بھ اینسبت بھ قبل لجباز.صحبت کنند
 . نداشتی ھا کھ ضررآن  صحبتینشستن پا.  شغل شده بودنی ھم مشتاق ایکم

 آورد و بھ طرف مرکز شھر رونی خانھ اش بی سنگفرشی را از جاده نیماش        
 اش وانھی گشتن داشت دکاری و بدنیخوردن و خواب.  داشتازیاو بھ شغل ن. راند

 نظر تواندی چطور منکھی انجام دھد بجز فکر کردن بھ ای داشت کھ کاراجیاحت. کردیم
 . ممنوع عوض کندابطھ ریقانون در ساعات کار را در مورد یچلس

 خاطر آن را قبول نیمارک فقط بھ ا.  بودیکھ البتھ قانون فوق العاده مزخرف        
 لحظھ ھم از کی ی حتیاما چلس.  نظرش را عوض کندتواندی کھ مانستیکرد چون م

 انتظار ھا نی ایاما بھ نوع.  بعدی اول و نھ ھفتھ ھای ھفتھ کینھ . نظرش برنگشت
 نی ترنیری ششدی مبشی کھ بعد از آن نصی و وصالی ساعات کارافتنی انی پایبا

 . بوده کھ تا بھ حال داشتھیلحظات
او در .  خودش کرده بودی او را برای کھ کنار جام استنلی شبینیریاما نھ بھ ش        

 یلین شب خاما آ.  ھم بودهیقبل از آن با خود چلس.  بودهیادی با زنان زشیزندگ
.  داشت کھ انگار تمام ذرات بدنش دوباره زنده شده اندیآن شب چنان حس. متفاوت بود

 دوباره زنده شده بود، تمام وجود و ی رخ داده و وقتیارانگار کھ ناگھان درونش انفج
 طرز نگاھش بھ نطوریھم.. یطرز نگاھش بھ زندگ.  شده بودریی دستخوش تغشیزندگ
 ..یچلس

 کھ بھ دنبال آن ییاز آن نوع عشق ھا.  ستی کھ عاشق چلسدی بگوتوانستینم        
 را تجربھ ی عشقنیمارک قبال چن.  آمدی ازدواج ممانی الماس گنده و پکی حلقھ با کی

 راحت و پر از آرامش بود یلی بار حس حس خنیا.  بار فرق داشتنیکرده بود، اما ا
 کی استخر و نشستن درون کی نی و دلنشرامدرست مثل تضاد فرو رفتن در آب آ

 . اول بودی نھی داشت بدون شک گزی کھ چلسیحس.  داغ و پرفشاریجکوز
 رفت دلش ی مششی از پی چلسی کھ عاشق اوست، اما وقتدی بگوتوانستینھ نم        

 شی قاپ قاپ کفش ھای و صداشی صدانی مخملی آوایدلش برا.  شدی تنگ مشیبرا
 .شدی کفپوش خانھ اش تنگ میرو
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 وخم چیپ. از صحبت کردن با او و خنداندنش.  بردیاز بودن با او لذت م        
 است در تی مسدولی فکر و بی کرد بی فکر منکھیاز ا. شیافکارش و حس شوخ طبع

از نگاه .  بردی کنترل تمام اوضاح اطرافش را دارد لذت مدانستی مارک مکھیحال
 نگاه نیمارک خصوصا ھم.  کندرش کا خودی وهیدرون چشمانش کھ مصمم بود بھ ش

 .مصمم درون چشمانش را دوست داشت
 کھ با آن یعاشق وقت.  بودی نگاه چلسنیاو عاشق ا..  را دوست نداشتنینھ ا        

 ی را در دست مزی و کنترل ھمھ چدی بوسی کرد و می او را لمس مفشیدستان ظر
.. دنشیعاشق بوس .. گذشتی مشی کھ از لب ھایزی ریعاشق نفس ھا. گرفت
 کھ یوقت.. کیبود از نزد شیعاشق نگاه کردن درون چشمان آب.. شیلب ھا.. لمسش

 . دادی روحش نوازش می نقطھ نی ترقی صورتش را تا عمشینفس ھا
 کرد، خوشحال بود ی نشستھ بود فکر موانشی ای کھ روی روزنی بھ اولیوقت        

 کرد کھ از شرش ی تمام تالشش را می وقتی حد و حصرش کھ روزی بیکھ لجباز
.  بوده کھ مسبب ماندنش شده بودی ایخالص شود پدرش را در آورده بود ھمان لجباز

 کھ احتماال دست یشغل.  کنددای پیتر بھیلی شغل ختوانستی می دانست کھ چلسیخدا م
 . بازھم مانده بودیاما چلس.  ساده داشتھ باشداری دستکی نسبت بھ ی بھتریلیمزد خ
 باز ی ھاککی گرید.  نبودی بود خبرشی کھ ھشت ماه پی از مردگرید        

 شی بی ورزشسندگانینو.  و باز نبودعی مثل قبل وسشی زندگگرید. سوپراستار نبود
 ی دالرونیلی منی چندی قرارداد ھاشنھاداتی و جوھر پدادندی بھ او توجھ نشان نمنیاز

 ورزشکار سابق کیحال او .  نبودھا  از آنی خبرگری خشک شده بود و دشیزندگ
 راه ی اوقات براشتری و بشدی مداری گرفتھ بیی ھاچھیداغون بود کھ ھرصبح با ماھ

 . داشتازیرفتن بھ عصا ن
 دیرسیبھ نظر نم.  راند و کنار آسانسور پارک کردنگی را درون پارکنیماش        

 کرد کھ دوباره حس ی می او کار ھانی ایبا ھمھ .  موضوع دھدنی بھ ایتی اھمیچلس
 رابطھ کی از فقط شی آن ھا بنی بی مرد، اما رابطھ کیدرست مثل . زنده بودن کند

 ی او بود فرقی بھ جای بود کھ ھرزنیکیزیف ی رابطھ کیاگر فقط .  بودیکیزی فی
 بھ او نگاه یانگار کھ وقت.  بودکردی کھ او بھ مارک نگاه میاما مسئلھ طور.. نداشت

 یاو در کنار مارک ماند درست وقت. ندیبی لھ و لورده اش را نمی زخم ھا و زندگکندیم
 کھ کردیشکر م فقط خدارا.  ماندهی کھ چرا چلسدانستینم. کھ ھمھ او را رھا کردند

 . استشیھنوز در زندگ
ھشت ماه از .  گذشتی بوده می کھ در ورزشگاه کی بارنی دوماه از آخربایتقر        

.  زده بودکی ھت تری حقھ کی پنگوئن ھا می برابر تیآنشب در باز.  اشیز بانیآخر
حس .  داردزی ھمھ چکردیفکر م. ستیی طالشی زندگکردیآنموقع با تمام وجود حس م

 .. ابرھاستی کرد رویم
 اتفاق افتاد و یبتیمص.  دوم را فشار دادی طبقھ یسوار آسانسور شد و دکمھ         

در .  رود و گذشتھ را ھم نزندشیوقت آن بود کھ بھ جلو پ.  دادریی را بن کل تغشیزندگ
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 ستادهی آسانسور ای جلوی دارھی و سرمای بخش مالری باکوس مدیھا باز شدند و کان
 .شناختی فرستاد می مشی کھ برایی سر پرستارھابر  را سر کشمکشیاو کان. بود

 .سالم مارک -         
 .اشت تا سوار شود نگھ دشیمارک در را برا        
 .یسالم کان -         
 : بغلش جا بھ جا کرد و گفتری را زمانی پر و پی از پرونده ھایدستھ ا        
 .یرسیبھ نظر خوب م -         
 .. خوب شدمکنمیبالخره حس م.. ممنون -         
 باھم کنار نیگفت کھ شما دوتا خوب دار.  راس صحبت کردمی با چلسروزید -         

 .نیایم
 ! گفتشدیم        
 . وجود ندارهی نگرانی برایزیچ.. روبھ راھھیھمھ چ -         
 ذره ھی میدی کت مردونھ دھی اونو تو جشن با ی وقتشیما چند ھفتھ پ.. ھیعال -         

 .. اون کت مال توئھمیفکر کرد.. مینگران شد
 .. داشتری تاخقھیل حاضر ھم دو دقدر حا..  بھ ساعتش انداختیمارک نگاھ        
 . نبودیمشکل خاص..  سردش شده بودکمی.. آره مال من بود -         
 ..خوبھ -         
 . در آسانسور برداشتی وارد آسانسور شد و مارک دستش را از جلویکان        
 ی اھگی نامعقول دی بخواد از راه ھای چلسمی فکر کننکھی ازمیمتنفر بود... -         

 .رهی کنھ اون پاداشو بگیسع
 . کھ انگار جوک گفتھدی خندی را فشار داد و چنان می دکھ ایکان        
 نی آسانسور شروع بھ بستھ شدن کردند اما بھ سرعت مارک دستش را بیدر ھا        

 :آن گذاشت و در دوباره باز شد و گفت
 !!کدوم پاداش؟ -         

 
        

 فصل شانزدھم        
 

 ھا را لیمی مارک نشستھ بود و جواب ازی تمام پشت می حوصلگی با بیچلس        
 نوکی چی بھ دفتر اصلی مھمی جلسھ ی مارک برادیرسی کھ بھ نظر می در حالدادیم

 ھم چوجھی ست، و بھی جلسھ در چھ موردنیمارک بھ او نگفتھ بود کھ ا. رفتھ بود
 ی داد و نگاھش را روھی عقب تکھسرش را ب. برخواھد گشت ی کھ تا کدانستینم

 کھ ی عکسینگاھش رو.  بود گرداندواری دی کھ رویی مختلف و پوستر ھایعکس ھا
 مارک سشیچند روز پ. ستادی نوشتھ شده بود ا٥٠٠ آن ی پاک کھ روکیدر آن مارک 

 اش را بھ ثمر ی گل دوران کارنی ست کھ پنج ھزارمی ھمان پاکنیبھ او گفتھ بود کھ ا
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 جا خوش کرده بود انگار کھ شی لب ھای روی چنان لبخندیو آنموقع چلس. رسانده
 دانستی خنده چون مری درک کند و مارک زده بود زتواندی را می موضوعنی چنتیاھم

 . آوردی مسائل سر در نمنی از ایزی اصال چیکھ چلس
 :او گفتھ بود        
 تو اصال دنبال پول و نکھیا...  تو دوست دارمیھ من تو کھییزای از چیکی نیا -         

 .یستیشھرت ن
 ...دونمینم.. اوه -         
 اما بھ د،ی در مورد پاداش بھ او بگودی بادیفکر کرده بود شا. بھ پاداش فکر کرد        
 یلی تمای کھ مارک داشت در مورد بینھ درست وقت.  باشدی زمان خوبدی رسینظر نم

 : آن گفتھ بودیپس بھ جا. زدیاو بھ پول و ثروت حرف م
 واسھ خودم قای کھ انگار دقییبا نقشا..  مشھور بشمخوادی وقتا دلم میبعض -         

 ..نوشتھ شده
 نھ پول و ،ی کھ عاشق انجام دادنشھی کارزتی انگنجایا..  فرق دارهنیخوب ا -         
 کھ پول و شھرتو دنبال کردن شناسمی مویادی زیکنایباز. ادی کھ بھ دنبال اون میشھرت

 . کننی بازی بھتر ھاکتونستنی کھ میدر صورت
 : نگاھش را دور تا دور خانھ چرخانده بود و گفتھ بودیچلس        
 ؟ی دنبال پول نبودچوقتیتو ھ -         
 :شانھ باال انداختھ بود و گفتھ بود        
 . کھ اشتباھھدمیاما خود بھ خود فھم.. ود بنطوری اکمی اوال دیشا -         
 اشتباه کی نی کھ ادی بگوتوانستیاما نم..  ھم در اول پول بودهی چلسی زهیانگ        

 . نبودی راه برگشتچیحاال او عاشق مارک شده بود و ھ.. نھ حاال. بوده
 کھ از البھ ی پرتو نورنیاز ب.  بلند شد و بھ طرف عکس رفتی صندلیاز رو        

 سرد عکس بلند ی شھی گذشت و دستش را بھ طرف شدیتابی پرده بھ درون اتاق میال
 . خودش نشستی لب ھای رویبھ صورت خندان مارک نگاه کرد و لبخند. کرد

 و احساس کرد ذره ذره دی سرنیی بھ طرف پاشھی سطح صاف شیانگشتش رو        
 را بھ یود نداشت کھ بتواند نظر چلس وجی راھچیھ. وجودش سرزنده و خوشحال است

 یلی خگرید.  بداخالق است برگرداندی عوضکی کرد مارک ی کھ فکر مییروزھا
 ی و صداشی دار صداخش یعاشق آوا.  مارک بودزی عاشق ھمھ چیچلس.  بودرید

عاشق طرز نگاھش .  کمرشی گودای بازو ی دستش روینیعاشق بو و سنگ. خنده اش
 سپر نکھیعاشق ا. شدی وارد اتاق می کھ بھ سادگی وقتایکرد و  ی بھ او نگاه میوقت
 . را درون خود داشتفی لطی اش قلبنھی سنیآھن

 کھ او را انتخاب یگرچھ، وقت.  نسبت بھ او داشتی مارک چھ احساسدانستینم        
 ی بود کھ مارک از او خوشش مدهی برساند فھمقتی رابا جام بھ حقشیایکرده بود تا رو

 کھ مارک دوست دارد با او رابطھ داشتھ دانستیم. اما خوش آمدن کھ عشق نبود. آمد
 . محکم نبودمانی پکی یمعنا  کھ بھیکیزیباشد، اما رابطھ ف
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 قلب خوشحالش معده اش ریترس درست ز.  انداختنییدستش را کنار بدنش پا        
 کھ ی مردی را براشیدگ کل زننکھی بھ ایاو واقعا داشت بھ طور جد. را بھ ھم زد

 نکرده ریی مرد تغکیتا بھ حال ھرگز بھ خاطر .  کردی دھد فکر مرییدوستش دارد تغ
 ی نقشھ اتلی کرد ماندن در سیکھ ثابت م  کھیلی دالی تمامستیبود، و در ذھنش ل

 . بھ مارک ندارندی ربطچی کھ ھیلیدال.  ست را چک کردیخوب
 نطوری گرفت و ھمی منجای کھ از ایاز حس.  آمدی خوشش ماتلی از سنکھیاول ا        

 یغاتی چند تبلنطوری خواھرش باشد و ھمکی نزدنکھیا.  را دوست داشتری سردسیھوا
 شی در تئاتر قدم بھ پی نقشی ھم برادیشا.  کرده بود را دوست داشتیکھ در آن باز

 . گذاشتیم
 ھم ی نبود از طرفی خوبی خواننده چوجھی بھیچلس! کالیالبتھ نھ تئاتر موز        

 طول ادی زشیلبخند زد، اما خوشحال.  متنفر بودکالیمارک بھ وضوع از تئاتر موز
 ذھنش ی مسئلھ داشت رونیا. دیمجبور بود درمورد پاداش بھ او بگو. دی کشینم

 نی انکھی باشد ھماریاگر بخت با او . دیبگو  بھ اودی کھ بادانستی کرد و می مینیسنگ
 زی ھمھ چشدی محسوب نمی بزرگنی مشکل بھ اگری ددادی محی او توضیمسئلھ را برا

 یاو حت.  بھ احساسش نسبت بھ مارک نداشتی ربطچیآن پول ھ.  شدی مریختم بھ خ
ش ی تالش ھارغمی علیچلس.  پاداش را قبول کرده بودندی مارک را ببنکھیقبل از ا

 کی شده بود مثل شیول برا پنی ارایاما اخ.  اتفاق عاشق او شده بودنیممانعت از ا
 . کردی مشیراز بزرگ کھ داشت از مارک مخف

 کھ دیبرگشت و مارک را د.  طرف چھارچوب در نظرش را جلب کردی اھیسا        
 دنیبا د.  داده بودھی شانھ اش را بھ چھارچوب در تککی کردی بھ او نگاه مکھیدر حال

 . شدزی لبری از غرور و خوشحالیاو قلب کوچک و شاد چلس
 .دمی نشننتوی ماشیصدا -         
 ی اش در ھم فرو برد و سر تا پای پھن و عضالنی نھی سیبازوانش را جلو        

 . برانداز کردی را بھ آرامیچلس
 ی حتدیشا.. ی خوبھ چلسیلیتو کارت خ.. ھیادی زیلیده ھزار دالر پول خ -         

 ..ی داشتھ باشاقتشمیل
 نھی باشد و حس کرد کھ درد محکم درون سفی تعرکی نی اکردی فکر نمیچلس        

 .اش منفجر شده
 ..؟یزنی راجع بھ پاداش حرف میدار -         

 
 

 ..آره -         
 .کھ خوب بود. دی رسی نمیبھ نظر عصبان        
 . درموردش بھم گفتنشی پقھی چند دقنیھم -         
 ... بھت بگمخواستمیم -         
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 دھد، و حی توضتوانستی می جبھھ گرفتھ بود اما چلسیول..  نھیعصبان.. نھ        
 .دی فھمیم.  کردیمطمئنا مارک بعد از آن او را درک م

 . فرصت و وقت مناسب بودمھیفقط دنبال .. -         
.  شددای خونم سر و کلت پوونی ای بود کھ رویزمان مناسب ھمون لحظھ ا -         

 نبود نظرت راجع بھ تمام ی ھم اگھ اون موقع وقت مناسبای. یگفتی مدیھمون موقع با
 ی باشنجای ایخواستی چون میینجایا...  چونی موندنجای تو اگفتمی کھ من مییاون وقتا

 کردمی از خودم ساختھ بودم و فکر ماری احمق تمام عھی  کھ منیی تمام اون وقتاای ؟یچ
 ؟؟یستی کھ واقعا نی ھستیتو کس
 ..میروزیمن ھمون آدم د -         
 !ی ھستی تو کدونمیمن اصال نم -         
 ...یدونیم -         
 را درست زیھمھ چ.  دھدحی توضتوانستیم.  چند قدم بھ طرف او رفتیچلس        

 .جزو کارش بوده.  کارش در روبراه کردن اوضاع خوب بودهشھیھم. کند
 کھ تو درک دمیترسی مکنمی کھ بگم اما فکرمخواستمیم..گفتمی بھت مدیبا ... -         

 ..ینکن
 . بدبختمی بازنده ھی من یکنی کھ فکر مکنمیدرک م... فھممتیاوه خوب م -         
 . سر تکان دادی با درماندگیچلس        
 .. نکردمی فکرنی ھمچھی چوقتیمن ھ -         
 آن کی کنھی کھ می طرفو از کاری زهی انگتونستمی نگاه منی تو اولشھیمن ھم -         

 انقدر داغون بود کھ انگار می شد زندگداتی خونم پوونی ای روی وقتیول..حدس بزنم
 باکالس ی بدکاره ھیتو مثل .  درست فکر کنمتونستمیعقلمو از دست داده بودمو نم

 .. بدبخت بازنده بودمھیواقعا . من احمقم خامت شدم  کھیچنان از بدنت استفاده کرد
 کف اتاق شده و ی رونی سنگی مثل دو وزنھ شی حس کرد پاھایناگھان چلس        

 . چند لحظھ توقف شدی ذره ذره وجودش برایاتی حمیتمام عال
 !ستی نیگی کھ منطوریاصال موضوع ا.. من از بدنم استفاده نکردم! ؟؟یچ -         
منم . ی داشتازی بھ ده ھزار دالر نتی جراحیتو برا.  بودهنی ھمقایموضوع دق -         

 ... بھ ھدفتدنی رسی بودم برالھی وسھی وسط فقط نیا
 : اش را از چھار چوب برداشت و ادامھ دادھیتک        
 نبود کارو بھ یازیاصال ن.. ی بھ تختخوابم چلسی کارو بکشونیمجبور نبود... -         

 ..یاونجاھا بکشون
 : اش حبس شد و سر تکان دادنھیاز شوک نفس با صدا درون س        

 کردم کھ کارمون اونجا یسع... سی ننی من با تو بودم اصال انکھی الیدل -         
 ..یول..  کردمموی کھ تمام سعدونھیخدا م... نکشھ

 . دستش را باال گرفت اما دوباره آن را انداختکی        
 .. رفتار کنمی کردم حرفھ ای سعدونھیخدام... -         
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 ..یلعنت.. ی انقدام سخت تالش نکردیول -         
 کھ آنقدرھا ھم سخت دانستیخودش ھم م.  با آن مخالفت کندتوانستی نمیچلس        

 .تالش نکرده بود
 دیشا. ھیادی زیلیده ھزار دالر پول خ..  بودمنجایاولش من بھ خاطر پاداش ا -         

 .. من ھستی برای تو نباشھ ولیبرا
 . اش گذاشتنھی سیانگشتش را رو        
 بھ من داد شنھادوی پنی خودش انوکیچ. من درخواست پاداش نکرده بودم ... -         

اولش فقط بھ . کنمی نممی و عذرخواھستمی نمونی بابتش پشچوجھمیبھ. منم از خدام بود
 رابطم لی دلچوجھی بھنی ایول.. یکرده بود رو برام سخت یتو زندگ. خاطر پول موندم

 ..ستی موندنم نایباتو 
 ؟یینجایپس چرا ھنو ا -         
 تشی عصبانی کھ داشت بھ سختیمرد.  بود نگاه کردستادهی اشیبھ مارک کھ جلو        

 تی نھای بیعشق.  عاشق او بودیچلس.  و در برابرش جبھھ گرفتھ بودکردیرا کنترل م
 . تصور کرده بودای تجربھ شی کھ در زندگیی از عشق ھادتریشد

 دای برام پیادیو کم کم تو ارزش ز..  بشناسمشتری تو رو بخواستمیچون م .. -         
 ..یکرد

 بھ قتی نمانده بود جز گفتن حقشی برای راھچیو ھ.. شکستیقلبش داشت م        
 . وحشتناکیقتیحق. مارک
 ..من عاشقتم مارک -         
و بالخره توانست .  از لذت در آن نبودی رگھ اچیاما ھ..  خندهریمارک زد ز        

 .ی سرد و سنگیخشم.ندی از خشم را در چشمانش ببیینشانھ ھا
حداقل ..  نھگھید.. ستمی بدبخت بازنده نھی گھی من دی بود، ولیتالش خوب -         

 ..امروز نھ
تمام حسش را بھ او . ختی ررهی دای روشی تمام قلبش را برای حاال چلسنیھم        

 توانستی نمیعنی!! چطور ممکن بود؟؟؟...  کردیگفتھ بود و مارک حرفش را باور نم
 داد؟ی چقدر داشت او را آزار مقتی حقنی اندیبب

 .. شدمی عاشقت بشم ولخواستمینم... گمی مقتویدارم حق -         
  باور کنم؟؟نوی ایانتظار دار -         
 . آورد را حس کندی کھ بھ فک منقبض شده اش می فشارزانی متوانستیم        
 ؟ی از من داری انتظارنی ھمچنای ایاالن؟ بعد ھمھ .. -         
 و باعث شد پشت پلک ختندی اش بھ ھم آمنھی درون سیخشم، درد و ناراحت        

 اش جمع شده و از ینییلک پا پی اشک رویقطره ھا.  شروع بھ سوزش کندشیھا
 . شدندری سرازشیمژه ھا
 ..گمیدارم راستشو م -         
 .ی ھستی بھترگری بازکردمی کھ فکر میزیتو از اون چ.  اشکا واقعا خوبننیا -         
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 ..ارمیادا در نم.. کنمی نمیمن باز -         
 درون شکمش کم کم داشت ی چھیدل پ.  گونھ اش زدودیاشک ھا را از رو        

 را بشنود و او را شی کھ حرف ھاکردی می کاردیبا.. دیفھمی مدیمارک با. شدی میجد
 .باور کند

 .انگشتش را بھ طرف مارک گرفت..من عاشقتم -         
 اصال نی ادونستمی خوب میلی کھ خی درست وقتیتو منو عاشق خودت کرد...-         

 .ی ھمھ وجودت کردزتی چتو منو عاشق ھمھ. ستیدرست ن
 گرفت دستش را کنار شی راه گونھ اش را در پیگری قطره اشک دنکھیھم        

 .بدنش انداخت
 ی تو تمام عمرم انقدر عاشق کسکنمی کھ فکر نمادیمن عاشق تو شدم انقدر ز -         

 .بوده باشم
 .مارک سر تکان داد        
 ..جون خودت -         
خواھش ...  برام ارزش دارهیلی چند ماه خنیبودن باتو تو ا.. گمیراس مدارم  -         

 ..حرفمو باور کن.. کنمیم
 .. ندارهیتی اھمچی ھگھید.. اگھ حرفتم باور کنمیحت -         
 . را نکرده بودی مردچیاو تا بھ حال التماس ھ.  داشتھ باشددیبا        
 ..من عاشقتم -         
 خنجر را درون نی اشک آلودش دوخت و آخریمارک نگاھش را بھ چشمان آب        

 .قلبش فرو برد
 .ستمیمن عاشقت ن -         
 محکم بھ شکمش زده ی چنان کھ انگار مارک مشتختی اش گرنھینفس از س        

 را نیاز قبل ھم خودش ا. مارک عاشق او نبود.  برگرداندی از او رویو چلس. باشد
 کھ تصور کرده بود یزی از چشتری بیلی آن از دھان خودش خدنی اما شندانست،یم

 : درد زمزمھ کردانیدر م. دردناک بود
 ..یشی روز باعث آزارم مھی دونستمیم -         
 یعصبان... سوزاندی می واقعی و کشنده درونش را داشت بھ معنادی شدیدرد        

 کھ انقدر درونش بزرگ شده بود کھ یخشمدرد و .. از دست خودش و مارک.. بود
 .ردی آن را بگی جلونی از اشی نتواند بدیترسیم

 نی از ھمگھی دیکی توھم نکھیا.. از ھمون اول نظرم راجع بھ تو درست بود -         
 . از ھمھ استفاده کنھتونھی مکنھی کھ فکر مییآدم مشھورا

 تا دستت بھ ده ھزار دالر ی کھ از من سوءاستفاده کردیی تونی ازدلمیعز -         
 .برسھ

 .ستمی نیمن آدم سوءاستفاده گر.. ستی نیگی کھ منطوریبھت گفتم کھ ا -         
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 درون آن یبھ طرف آن چشمان قھوه ا. نگاھش را بھ طرف مارک برگرداند        
 . با تمام قلب شکستھ و روح دردناکش عاشق آن بودیصورت کھ چلس

.  خودتی بھ زندگیچسبی و بعدم میکنی می مردم بازیتو با زندگ. ی ھستیول -         
 بدستش یخوای کھ مھیزی چیدی متی کھ بھش اھمیزیتنھا چ. یدی نمتمیاصال اھم

 .یاریب
 ..خواستی دلش میلیاما خ.. نھ. زدیاو را نم.  محکم مشت شدندی چلسیدست ھا        
تو مغرور . ی کھ براشون کار کردم نداریی آدم مشھورای ھی با بقی فرقچیتو ھ -         

 ...یبھ خودم اجازه دادم فکر کنم کھ تو فرق دار. یو خودخواه و متکبر
 آب دھنش را قورت ی را بستھ بود بھ سختشی کھ راه گلویبا وجود بغض تلخ        

 .داد
 یتو ھمون مرد. ی ھستیبھ خودم اجازه دادم فراموش کنم کھ تو واقعا ک...-         

 بھ ی عوضھیتو فقط ..  کردنی بھم توھمیدی رو دگھی کھ ھمدی کھ ھمون روز اولیھست
 ...ییتمام معنا

 ..ی تلخ قبلیھمان خنده . دنیمارک باز ھم شروع کرد بھ خند        
 .ی عاشقمی االن گفتنی تو ھمی کھ گفتیینای ایو با ھمھ  -         
 ھم نداشت کھ یتی اھمچیھ.  بود کھ عاشق اوستنی قسمت ماجرا انی تردهیچیپ        

 مارک بود کھ دست از سر او نیا.  نداشتشی برای ارزشچیمارک عاشق او نبود و ھ
 . تمام شده بودزیبرنداشتھ بود و او را بھ اتاق خوابش کشانده بود و حاال ھمھ چ

.. یبری واقعا می بدوننکھی مگھ ایکنی نمی بازچوقتی کھ ھیگفتی مشھیو تو ھم -         
 .من باختم. یتو برد.  مارکگمی مکیتبر

 .. رازیھمھ چ        
 .مارک شانھ باال انداخت        
.  کھ بھشون بگمستمی نی و منم کسیدی تو با من خوابدوننی نمنوکی چیآدما -         

بالخره .  مونده تا قرار دادت تموم بشھ و بعدش پوال مال توئھگھیفقط چند ھفتھ د
 .یبدستش آورد

 شیبغض درون گلو.  اش را برداشتی دستفی برگشت و کزی بھ طرف میچلس        
 نیآخر. از کنار مارک گذشت و بھ طرف در رفت. سوختیبزرگتر شد و داشت م

 شنودی بخواستی کھ میزی چنیآخر.  او بشکندی بود کھ جلونی اخواستی کھ میزیچ
 . بودروحی بی آن خنده ھاشتری بیصدا

 را درون جیی داشت سویوقت.  برساندنشی توانست خودش را بھ ماشیقیبھ طر        
 انتظار داشت مارک بھ دنبالش بایتقر. دیلرزی مشی انداخت دست ھای جا میچییجاسو

 را باور کرده و تمام آن حرف ھا شیکھ حرف ھا. کھ برگرددبدود و از او بخواھد 
 ھا نیاما ا.  رادرست کنندزی ھمھ چتوانندی مھا  آننکھیا. فقط از سر خشم و درد بوده

 باور کند خواستی کھ ھنوز ھم میقسمت.  قسمت زودباور مغزش بودیفقط حرف ھا
 مغزش، ی قسمت منطقگر،یاما قسمت د.  داردی خوشانیکھ عشق بھ مارک در آخر پا
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  از پول ازشتری بیزی کھ او چدانستیم.  کھ مارک بھ دنبالش نخواھد آمددانستیم
 ..و قلبش را...  کھ غرورش را از دست دادهدانستیم. دست داده

 
 کرد اشک ھا از گونھ ی می کھ مسافت کوتاه را تا آپارتمان بو رانندگیدر حال        

 کرد و اجازه داد درد و یخودش را درون اتاق زندان د،ی رسنکھیھم. اش روان بودند
 اش نھی کرد سی را باز میی در جلودشی بو با کلیوقت.  شودیخشم درون بدنش جار

 . سوختیقرمز بود و م  و چشمانشکردی درد مھیاز فرط گر
 

 :خواھرش او را صدا زد        
 چلس؟ -         
 صحبت کند اما آنجا ی با کساستخوی نمند،ی را ببی کسخواستی نمیچلس        

 . کردی مدای بود و خواھرش او را پیآپارتمان کوچک
 .نجامیا -         
 :دی بھ او انداخت و پرسی نگاھستادی چھارچوب اامیبو م        
  افتاده؟ی شده؟ اتفاقیچ -         
 . از کجا شروع کنددانستی نمیچلس        
  کرده؟یمارک برسلر کار... -         
 خارج شود موضوع ی از دھان چلسی کلمھ انکھی بدون اشیبگذار خواھر دوقلو        

 دی سرنیی قطره اشک از چشمش بھ پاکینگاھش را بع خواھرش دوخت و . را بفھمد
 . بالش افتادیو رو

  کرده؟کاریچ -         
 بتواند دیحدس زد کھ شا.  او را عاشق خودش کرده بودنکھیدر کنار ا.  کارچیھ        

 فکر کردن ی برای و در حال حاضر چلسدی فھمی دوغ سر ھم کند اما خواھرش مکی
 . بدحال بودیادی زی دروغ باورکردنکیبھ 

 .. شدمی کردم کھ نشم ولیسع..من عاشقش شدم -         
 سر تکان داد و ادامھ دادک        
 .. ذرهھی یحت.. دهی نمتیدر واقع اون اصال بھم اھم.. ستی عاشق من ناون... -         
.  بودشی و سرزنش ھاخی توبلی سدنی شنی آماده یچلس.  تخت نشستیبو رو        

 او شھی ھمشی ھای فکری مورد کھ چطور بنی در اانی پای بی سخنرانکیدر انتظار 
 آن خواھر یاما بھ جا. گرفتی درس نمچوقتی چطور ھنکھیا. را بھ دردسر انداختھ

 روشنش، چھاردست و پا وسط یمھ ی نکی روحش، مکمل تارگری دی مھی نش،یدوقلو
 و اندوه خواھرش را ی وجودش سردیگذاشت گرما. دیتخت آمد و او را در آغوش کش

 از وجودش نبود یذره ا.  شده بودرانیو.  شده بودی متالشی چلسیزندگ.  دھدنیتسک
 چند ھفتھ و ندهی چند ساعت آتواندی چطور مدانستی نمیکھ عاشق مارک نباشد و چلس
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 خواستیفقط دلش م.  شوددی درد ناپدنی کھ اخواستیم.  را سر کندندهیسال آ نی چندای
 . ھمھ دردنی شود از احسیب

 زی چچی ھم ھ کننده بودند و ھنوزرانیاما سھ روز بعد، احساساتش ھنوز ھم و        
و فکر بودن با مارک .  بودی طوفانشیزندگ. ردی را بگشی اشک ھای جلوتوانستینم

.  قابل تحمل بودری غشی برات،ی جمعنی صورتش در بدنی و احتماال دالت،ی اکیدر 
 بھ ت،ی جمعنی صورت او در بدنیاحتماال ند  ھم، فکر ترک واشنگتن، ویاما در طرف

 . تحمل بودرقابلیھمان اندازه غ
 ی را امتحان کرده بود از چک کردن آگھزیدر طول فرار از احساساتش ھمھ چ        

 . تماشا کردن کل روزونیزی درخواست کمک گرفتھ تا خوردن ھلھ ھولھ و تلویھا
 دوازدھم ابانی در خی شام بھ بار ورزشیجولز سھ شنبھ شب دو خواھر را برا        

 ی مورد عالقھ ی مکان ھای ورزشی ھای غذاخوردیسریبھ نظر م.دعوت کرده بود
 نکند ی در مورد آمار و ارقام ھاکی کھ جولز شروع بھ سخنرانیجولز بودند کھ تا وقت

 . نداشتی با آن مشکلیچلس
 :جولز گفت        
 حداقل تا چند سال دونمی کھ مییتا جا... تجارت غذا دارهھی ی کوالسکانیجورج -         

 . نھای داره ازی بھش زنگ بزنم و بپرسم بھ کمک نتونمیم. . کھ داشتشیپ
 دستمزدش چقده؟ -         
 سرخ شده را درون سس گوجھ ینی زمبی خالل سکی کھ ی سوال را در حالنیا        
 خاطر او را بھ شام نی کھ جولز و خواھرش بھ ادانستیم. دی کرد پرسی فرو میفرنگ

اما . رفتی نمشیاما نقشھ شان واقعا خوب پ. اورندیدعوت کرده اند تا او را سرحال ب
 سکوت آزار شدی پخش مکری غول پیونیزیو کھ از تلی ای ورزشیحداقل برنامھ 

 . کردی فضا را پر میدھنده 
 :جولز چنگالش را برداشت و جواب داد        

 
:         
 .یاری کھ االن در میزی از چشتریاحتماال ب... ستمیمطمئن ن -         
 ی برای کافیبھ اندازه .  داشتازی پول ننیبھ ا.  صفر گنده بودکیکھ البتھ،         

 گرفتی ممیخصوصا اگر تصم.  داشتازی نیشتریدوما اجاره خانھ داشت اما بھ پول ب
 .کھ بھ لس آنجلس برگردد

 : دادشنھادیجولز پ        
و موھاتم .. ی بپوشرتویالت مارک گکی مصاحبھ اون تونی بھتر باشھ برادیشا -         

 .یشونھ کن
 : گفتاقیبو با شور و اشت        
 .یشی می کار عالنیفکر کنم تو ا -         
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 دو بھ نیا.  از ساالد جولز برداشت و آن را درون دھان انداختجی ھوکیبو         
 را شانیاو و مارک ھرگز غذا.  بودنددهی بشقاب رسکی خوردن غذا درون یمرحلھ 

 ی بھ حساب نمشی لب ھای از بوسھ یدنیخوردن نوش...  قسمت نکرده بودندگریکدیبا 
 .آمد

 . مردمو انجام بدمی رسوندن غذا بھ خونھ ی کاراکمی بتونم دیشا -         
 مشھور و ورزشکار ی آدم ھای رساندن غذاھا بھ خانھ نی کھ اییفقط تا جا        
 . چکار کندشی با زندگخواستی منستدای کھ نمیو فقط تا موقع. نباشد

.  مبھمالی خکی ینھ حت.  نداشتی نقشھ اچی ھی بار در عمرش چلسنی اولیبرا        
 کھ ی ای حسیحس ب.  نداشتیزی چای ی ھدفچی ھی برای سوزنده ااقی اشتچی ھگرید

 ی انرژچی ھگری آن را طلب کرده بود حاال تمام وجودش را در بر گرفتھ بود و ددایشد
 . باشدداشتھ ی حسچی نداشت کھ بخواھد اصال ھیا

 ونیزی تلوکری غول پی صفحھ ی روی ورزشی نوع غذاکی ی بازرگانغاتیتبل        
 یعمل جراح.  سرخ شده برداشتینی زمبی از سیگری خالل دیظاھر شد و چلس

 ی طوالنی سال ھانی در تمام ایزی از ھرچشتری بود کھ بیزی چنیا. شدی انجام نمنھیس
 چند قرار با چند شی برنامھ ھاریمد. د مھم ھم نبوشیاما حاال اصال برا. خواستھ بود

... کردیاو فقط حس م.  بھ ھمھ جواب رد داده بودیکارگردان گذاشتھ بود اما چلس
 لی پر از ھزاران رنگ زنده تبدی رنگری تصوکی از شیانگار کھ زندگ... خستھ است

 ...یاکستر و خاهی سری تصوکیشده بھ 
 خودشان نی جوک بکی دیرسی کھ بھ نظر میزی بو و جولز بھ چزیاز آنطرف م        

 درون گوش بو زمزمھ کرد کھ باعث شد بو صورتش را با یزیجولز چ. دندیاست خند
 نکھیخوشحال از ا.  بو خوشحال بودی واقعا برایچلس.  دست بپوشاند و لبخند بزندکی

 کردی از وجودش آرزو میاما قسمت ، خوشحال بود و غرق عشقشیخواھر دوقلو
 ی بودن می کھ احساس حسادت و خالیدر حال.  باشدنطوری اتوانستی ھم میکاش چلس

 . برداشتزی میکرد چنگالش را از رو
.  شروع شدونیزی تلوی صفحھ ی روی کنفرانس خبرکی جولز یاز پشت شانھ         
 ی لری ھوگو، مربی داربنوکی کل چسییعکس ر از شدی صفحھ پر مکھیدر حال

 سرش را باال آورد حس نکھیھم.  نگاھش را باال آوردی و مارک برسلر چلسسترومین
 کم بود اما خبر یلی خونیزیلو تیصدا. ستادی اطرافش از حرکت ای ھازیکرد تمام چ

 را امضا نوکی چمی تینوشتھ بود کھ مارک قرارداد کمک مرب.  شده بودسی نوریز
 کھ یاھی سراھنی و پی کنفرانس نشستھ بود و کت و شلوار زغالزی مکیپشت . کرده

 کھ مارک یھمان روز.  بود دهی بودند را پوشدهیدرون فروشگاه ھوگو باس باھم خر
.  ھمان فروشگاه کار ناتمامش را تمام کندواری بود کھ درست کنار دکرده دیاو را تھد

.  خورده بودچی سرش بود پی کھ رونوکشی کاله چی لبھ  اش دوررهی تی موھایانتھا
 آن را مثل ی چلسی کاله آشکار بود و روح خالی اش از پشت نقاب آبینگاه قھوه ا
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 دهی روز قبل کھ او را دچند صورتش نسبت بھ. دی نوشی خنک می آبیجرعھ جرعھ 
 . دادن بھ درک بودهنیاحتماال بھ خاطر تمر. بود برنزه تر شده بود

 : نوشتھ شده بودنینچنی خبر اسیرنویز        
ھشت سال تمام با .  شدهبمی نصی فرصتنیباعث افتخارمھ کھ چن -«: برسلر        

 با بچھ ھا بھ جنگ جام مکتی نی از روخوامی فصل منی بچھ ھا کار کردم و انی اشتریب
 ».برم

 ی ھاونیزی انگار مارک از تمام تلوی چلسی نگاه کرد اما برانیمارک بھ دورب        
 . کردی داشت بھ او نگاه مایدن

عشق و .  فشرده شدنھی گذاشت قلبش درون سی منی کھ چنگالش را زمیدر حال        
 کرد کھ انگار مارک داشت یو حس م. دراندیحسرت داشت وجودش را از ھم م

 . کردیدوباره قلبش را پاره پاره م
  شده؟یچ -         

 .دی جولز نگاه کرد فھمی بھ پشت شانھ ی و وقتدی را پرسنیبو ا        
 ..اوه... -         
 :دی پرسشدی مدهی کھ بھ زور شنیی با صدایچلس        
 اون شغلو قبول کرد؟ -         
 . امروز صبحنیھم.. اره  -         
 کروفونی بھ مارک نگاه کرد کھ بھ جلو خم شد و مونیزی تلوی صفحھ یرو        

 وسطش بھ طرف باال بود انگار کھ داشت یانگشت سفت شده .  کردمی را تنظشیجلو
 کھ با آن او را لمس و نوازش یھمان دست مصدوم. دادی فحش مای مردم دنیبھ ھمھ 

 . کرده بودیر عشق را در تمام وجودش جایکرده بود و گرما
او چنان ...ھ او تھمت زده بود کھ فقط بھ خاطر پول با او رابطھ داشتھمارک ب        

 چی ھی بھ صورتش زده بود کھ انگار چلسیلی سکی را مثل یاحساات پرشور چلس
ھنوز ھم .. افتادی او بھ طپش مدنی با دی حال ھنوز ھم قلب چلسنی با استی نزیچ

 . وجود او بودیوجودش تشنھ 
 :دیبو پرس        
 حالت خوبھ؟ -         

 ..البتھ -         
 یبو از رو.  حرفش را باور نکردشناختی کھ او را بھتر از خودش میتنھا فرد        
 . نشستی بلند شد و کنار چلسشیصندل

 ..گردهی اولش بر می کم کم سر جازیھمھ چ -         
 مارک گرفت و بھ خواھرش ری را تار کرد و نگاھش را از تصودگانشیاشک د        

 .نگاه کرد
 ی اوضاع سر جایچطور..  پاره کرد بوکھی در آوردو تنمیاو قلبمو از س -         

 اولش برگرده؟
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 ؟یایتو از پسش بر م -         
 ؟یچجور -         
 .بو سر تکان داد        
 .دمیبھت قول م. زمی عزشھیم -         
 کرد تا او را متقاعد کند ی را مشینبود اما بو تمام سع انقدرھا ھم مطمئن یچلس        

 . موافقت سر تکان دادی بھ نشانھ یچلس
 .باشھ -         
 :دی پرسزیجولز از آن سر م        
 اد؟ی از دست من برمیکار -         
 :بو جواب داد        
 . سرجاشیاری حال مارک برسلرو بی بریتونیم -         
.  خندهری زد زبای اشک بھ صورت جولز نگاه کرد و تقری پشت پرده  ازیچلس        

 :پس گفت. دیرسی مرغ پر کنده بھ نظر مکیجولز مثل 
 ..کنھی میبو داره شوخ -         
 بعد از ینھ حت.  حاالینھ حت. ندی ببیبی مارک آسخواستی نمچوجھی بھیچلس        

 توانستی می درد بھ سختانی بھ او زده بود کھ در می خود مارک چنان صدمھ انکھیا
 ..نفس بکشد

 بھ ماندن می تصمیو اگر چلس..  را قبول کرده بودیگریمارک شغل کمک مرب        
 .ندی مجبور بود تمام وقت او را در اخبار ببگرفتی ماتلیدر س

 تنھا نیا.  رفتی ماتلی از سدیبا.  گونھ اش را پاک کردی رویبا دست اشک ھا        
 . خالص شدن از دست مارک بودیرا برا
 ؟ی زنگ بزنی کووالسکانی بھ جورجیتونیفردا م -         
ھرچھ زودتر . ھرچھ زودتر بھتر.  ھم دوتادی داشت شاازی شغل نکیبھ         

 با حس درد و حسرت از دست دادن او کنار توانستی پول جمع کند زودتر متوانستیم
 . از مارک در آن نباشدی نشانھ اچی کھ ھی ایزندگ.  بسازددی جدی زندگکیو . دیایب
 

        
 فصل ھجدھم        

 
پخش .  انگشتش را بلند کردکی را گرفت و شی کارت ھای گوشھ کیمارک         
 ی بھ او داد و مارک از باززی گشنی بی کارت بکی بلک جک ی کارت ھایکننده 

 کھ با یدرست از ھمان جمعھ شب.  بوددهی روزھا تھ کشنیشانسش ا. دیکنار کش
 شی دو روز پنیکھ ھم. بود نیدوستانش بھ الس وگاس آمده بود اوضاعش در پوکر ھم

البتھ بدون در نظر گرفتن آن دو ھزار .  ھزار دالر باختھ بودازدهیبود و تا بھ حال 
 .د مزخرف خرج کرده بوی آن رقاصھ یرو scores  کھ در کلوبیدالر
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 نشستھ ی پوکرزی پشت می بی در مانداالی ھتلی در قمارخانھ لیاو با سم و دن        
 سردرد ادی زیدنی و بھ خاطر نوشکردی پشتش درد می بود و از خستگروقتید. بودند

 مست کردن و ی دهیا. طبق معمول..  سم بودی دهی انیا. ھم بھ آن اضافھ شده بود
قبل .  شودمی تدی جدی مرباری مارک دستنکھی ااز  بار قبلنی آخری کردن برایوانگید

قبل .  بچھ ھا نباشدنی از اگری دنکھیقبل از ا.  نباشدمی تی از اعضایکی گری دنکھیاز ا
 . شدی پشت صحنھ می از اعضایکی رسما نکھیاز ا

 نسبت بھ یحس خوب.  کھ گرفتھ بود داشتیمی نسبت بھ تصمیاحساس خوب        
.  گذشتی داشت مشی کھ زندگی از نشستن در خانھ در حالری بھ غی کارانجام دادن

 نیگزی جامکتی شوت کند و گل بزند دستور گل صادر کردن از پشت نتوانستیاگر نم
 اصال یخشم پرشده بود کھ حت  وجودش انقدر ازش،یچند ماه پ.  بودشی برایخوب

 ھا یحاال، سخت دنبال برگشتن بھ جو باز.  فکر کندیگری پست مربکی بھ خواستینم
 آن ی کند نامش دوبار روی کارتوانستی مدیشا.  تصاحب جام بودیو تالش دوباره برا

 .نوشتھ شود
 .ستمی نگھیمن د -         
 . را جمع کردشی جلوی شرط بندی ھاپسیبلند شد و چ        
 :فت و گفت درون دستش گریسم نگاھش را از کارت ھا        
 .ھنوز کھ زوده -         
 . شب ھم گذشتھ بودمھیساعت از ن        
 .نمتونیبیفردا صبح م -         
 خارج شد و شانی شلوارش گذاشت و از کلوب خصوصبی ھا را درون جپسیچ        

 سم عصر روز جمعھ بھ او زنگ یوقت.  گرفتشیراھش را بھ طرف آسانسور در پ
 بھ الس وگاس بروند مارک خواھندید کھ او و چندتا از پسرھا مزده بود و گفتھ بو

 از قبل از بایتقر.  بدھدت نتوانست فرصت خارج شدن از شھر را از دسچوجھیبھ
 ی سفر بھ شھر گناه بھ نظر نقشھ کی نگذاشتھ بود و رونی باتلی را از سشیتصادف پا

 ی با پسرھا وقت بگذراند، کالب ھاگری دکباری ستیفکر کرد بد ن. دیرسی می اییطال
 مورد عالقھ اش ی ھایمطمئنا دوتا از سرگرم.  قمار کندیرقص را بگردد و کم

 . دور کردن ذھنش از مشکالت کمک کنندبھ توانستندیم
 یچلس.  مشکل داشتکیفقط .  مشکلگفتی مدی باحایترج.. البتھ مشکالت ھم نھ        
 .راس

 ھم گذشتی بود متی کھ مملو از جمعیینویاز وسط کاز داشت نکھی با ایحت        
 اش را نھی ماه ھا بود حسش نکرده بود سبای کھ تقررهی تیخشم.  کردی مییاحساس تنھا

.  زن شده بودنی سخت دچار ایلیخ.ندیای تر بنیی پاشی کرد و باعث شد ابروھازیسرر
 دیانقدر شد.  شده باشدی تا بھ حال انقدر دچار زناوردیب ادی بتواند بی از آنکھ حتدتریشد

 و یآن دختر روشن.  ممکن باشدیزی چنی کھ چنکردی ھرگز تصورش را ھم نمیکھ حت
 نبود جز زی چچی ھی کھ در آن زندگی وارد کرده بود درست وقتشیخنده را بھ زندگ
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ھ  لحظند چی صاعقھ وسط آسمان شب و آن را براکیدرست مثل .  و خشمیکیتار
 . دوباره برگشتھ بودیکیو حاال تمام آن تار.  کوتاه روشن کرده بودیلیخ

 یداخل شد و دکمھ .  آسانسور را فشار داد و در پشت سرش باز شدیدکمھ         
 . طبقھ باالتر را فشار دادنیچند

 کرده بود کھ یکار.  پول با او بودهی او شده بود اما او فقط برای فتھیمارک ش        
در . خواھدی کرده بود کھ باور کند او ھم مارک را میکار.. رک او را بخواھدما

 ھی قضنیو قسمت واقعا مزخرفتر ا.  کردهی در تمام مدت او فقط بھ پول فکر مکھیحال
 یادی زیلیده ھزار دالر پول خ.  را ببخشدشی ھاوغ بود کھ ممکن بود مارک درنیا

 کھ خواستیمارک م..یلعنت.  داردازی چھ نی کھ آن پول را برادانستیبود و مارک م
 ی ای لعنتزیھرچ.. یزی او را بھ خاطر ھرچتوانستی آن پول را بدست آورد، میچلس

 روشن یترین مدت طوالی را براشی او را داشتھ باشد تا زندگنکھی ایببخشد فقط برا
 .کند

 یقع حسگفتھ بود کھ عاشق اوست و ھمان مو...  بھ جز دروغ آخرشیزیھرچ        
درست درون شکمش .  بھ شدت در وجودش منفجر شده بودیداغ پر از خشم و تلخ

. ستی نشی آن مرد ھشت ماه پگریدرست است کھ او د.  مشت محکم ناقابلکیمثل 
 نرمش است اما اصال یا و دست ھفی پوست لطنیری شی بوی وانھیدرستھ کھ او د

.  کندی بمالد و با او بازرهی او را احمق فرض کند و سرش را شی آمد کسیخوشش نم
 و مارک ھم دی صورتش دروغ بگوی درست جلوتواندی مکردیواقعا فکر م.. ایخدا

  است کھ حرفش را باور کند؟چارهیانقدر ب
 رونی را از سرش بی دور شدن از شھر با دوستانش فکر چلسدی کرد شایفکر م        

 چشمان و درون وجودش بود اصال ھم مھم یاو ھرلحظھ جلو.  کردیاشتباه م. کندیم
 .نبود کھ چقدر دور شود

 رهینگاه خ. دی را در آورد و درون تخت خزشی لباس ھادی بھ اتاقش رسنکھیھم        
 رونی را از سرش بی دوخت و سخت تالش کرد تا فکر چلسکیاش را بھ سقف تار

 . خوردیکند اما شکست م
 نی ادونستمی کھ خوب می درست وقتی کھ عاشقت بشم حتی کردیو کارت        ...

 کھ اشک یدر حال...  بشمزتی عاشق ھمھ چی کردیکار. ستی نیاصال کار درست
من عاشق تو شدم ...  ھا را گفتھ بودنی روان بودند اشیبای زی گونھ ھای روشیھا

 . بوده باشمی کساشق تو تمام عمرم انقدر عکنمی کھ فکر نمادیانقدر ز
 ردیدرست ھمان لحظھ خواستھ بود او را بگ. مارک خواستھ بود کھ باورش کند        

 یتا وقت. ونددی بپقتی دروغش بھ حقنی انکھی اش بفشارد تا انھیو انقدر درآغوشش بھ س
 .کھ مارک بتواند باورش کند

.  را روشن کردونیزی برداشت و تلوی پاتختی را از روونیزی کنترل تلوموتیر        
 بزرگسال ی ھالمیقسمت ف. دی رسی و رو کرد کھ بھ کانال پرداختریانقدر کانال ھا را ز
 ی ھالمی فی نھی ھا را رد کرد و گزنھیگز.  نکرددای پی جالبزی چچیرا چک کرد اما ھ
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 تازه اکران شده و ی ھالمی از فنھی گزنی صفحھ چندیرو و. ترسناک را انتخاب کرد
 .بود slasher camp و،  psycho ،the omen ی ھالمی مثل فکی کالسلمیچند ف

 کردی فکر میچھ کس.  تخت نشستی و بلند شد و رودی باالپرشی از ابروھایکی        
 و بھ بالش کی کللمی نام فیرو!!  باشد؟کی کالسی ھالمیجزو ف slasher camp لمیف

با .  شروع شدی ترسناکایور  اتفاق شرم آچی بدون ھلمیف.  زدھی پشت سرش تکیھا
 ده بایتقر.  کردی چک مدی شروع فصل جدی اتاقک ھا را برایصاحب کمپ کھ آمادگ

 تاپ کی کوچک و کوتاه و یلی خنی جی با شرت ھای گذشتھ بود کھ چلسلمی از فقھیدق
.  آمدنیی اتوبوس مدرسھ پاکی ی از پلھ ھادیرسی نافش می تنگ کھ بھ زور تا باالیلیخ

 ی از باالشی پشت سرش بستھ شده بود و چشمان آبپسی کلکی بلوندش با یموھا
آن ھا او را بھ خاطر باالتنھ اش . گفتی درست میچلس.  آشکار بودشی آفتابنکیع

 کوتاه بود کھ توجھ مارک را بھ نی پشت او در آن شرت جنیاستخدام کرده بودند اما ا
شکمش حس کرد و قلبش درون  آزار دھنده درون ی اینیسنگ. خود جلب کرده بود

 . اش فشرده شدنھیس
 : انداخت گفتی منی زمی شل و ول را روی کولھ پشتکی کھ یدر حال        
 !میری جشن توپ بگھیوقتشھ کھ ! فرشتتون اومد! یسالم بھ ھمگ -         
.  ھرزهی دختر کمپکیدرست مثل .  دختر ھرزه شده بودکی درست مثل نجایا        

 . مارکیایدرست مثل رو.  نوجوانی پسرھای ھمھ یایدرست مثل رو
 ھا و لوازم کمپ ی صاحب کمپ بود کھ خوراکی فقط رولمی فی بعدی قھیده دق        

 کھ ی کوچک و کمی صحنھ ھای اما توجھ مارک کامال روکردیرا آماده و جابجا م
 شی کرد و بھ پاھای گوش مشی صدا و خنده ھایبھ آوا.  بود متمرکز بودی چلسیرو

 ترسناک لمی فکی او در ریصو نظر تکیفقط .  کردی نگاه منیدر آن شرت ج
 .کردی منقلب مدای پنج سالھ ھم حالش را شدیمخصوص بچھ ھا

 شرت سبز ی تکی مثل موج سوارھا کھ ی قھوه ای فرفری با موھاگری بازکی        
 کنار ی سکویآن را رو.  کرددای بود پزانی آوواری کھ از دی اره برقکیبھ تن داشت 

 ترسناک پسر بد ی ھالمی گفتھ بود در فی آورد کھ چلسی مادیمارک بھ .  گذاشتنھیشوم
 کھ یزی بھ طرف پنجره زوم شد و چنیدورب. شودی ست کھ کشتھ می نفرنیداستان اول

 . کردی درختان جنگل بھ اتاقک نگاه مانی بود کھ ماسک زده در می آدمھیشب
 کھیدر حال.  بودستادهی لنگرگاه اکی ی برگشت کھ انتھایصحنھ بھ طرف چلس        

 را شستشو دشی پوست سفی آورد آفتاب صبحگاھی را در منشی شرت و شرت جیت
 صدم کی ی بود و مارک طدهی پوشدی سفی دوتکھ ی لباس شناکی لباسش ریز. دادیم

 ی بھ ساحل برگردد کمنکھی از ال رفت و قبرجھی درون آب شیچلس.  شدوانھی دھیثان
. دیچکی آب از سر و رو و چانھ اش مداشتی شن ھا قدم برمی کھ رویدر حال. شنا کرد

 حبس شد اما یاز ترس نفس چلس.  بودنی مرد وارد صحنھ شد کھ پشت بھ دوربکی
 .بعد لبخند زد

 : رفت گفتی می موج سوار مو فرفری بھ طرف آقاکھیدرحال        
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 .یمنو ترسوند -         
 را لمس کرد و یموج سوار کمر چلس. دی او را بوسدی و شدی طوالنیچلس        

 بھ سر ی مشت اساسکی بھ زدن یدی شدلیمارک م. دی رانش کشیدستش را رو
 نی از سر لذت از بی نالھ انکھیھم.  بھ در آوردن دل و روده اشلیم. پسرک داشت

 آن را یگریکھ با مرد د یلذت. خوردی خارج شد حس کرد حالش بھم می چلسیلب ھا
 .دهیچش

 ھم نطوری اگر ایاما حت.  کھ بھ او تعلق نداشتیچلس!!!  بودیوانگی دتی نھانیا        
 ی نبود کھ غرق در لذت از لب ھایی نالھ ھم صدانی ای بود و صدالمی فکی نیبود ا
 نی کھ ادانسی مشناختی او را ھم میا نالھ ھی صدایمارک حت. ختیگری میچلس

 .نی متفاوت تر از ایلیخ.  بودتر  پر نفس تر و آرامی چلسیصدا. ستین
 موج سوار را گرفت و با اره ی فرفری از موھای مشتفی زمخت و کثیدست        

.  کرددنی کشغی و شروع بھ جدی پاشی چلسیخون سرتا پا. سرش را از تنش جدا کرد
 نی ای کھ چلسیمارک وقت.  بھ طرف جنگل کرددنی کر کننده و شروع بھ دویغیج

 را ی چلسیصبر کرد تا اره گلو. ت داشادی را بھ کردی مفی پسرھا تعریصحنھ را برا
 . گرفتونیزی اتفاق افتاد، نگاھش را از تلونی ایببرد و وقت

 خون ختنی ری انقدر تجربھ نوکی چاتلی سمیمارک برسلر، کاپتان سابق ت        
ھزاران بار شاھد شکستن .  را داشت کھ تعدادش از دستش در رفتھ بودکنانیباز

 زی تی غھی با تکنانی شدن گوشت بازدهیشاھد بر. استخوان ھا و فوران خون بوده
 خورد ی صداتوانستی کھ کامال میشدت  ھا و بھ ھم خوردن تنھ ھا بھم با چنانتیاسک

 ی روز عادکی درست مثل گذراندن شی آن ھا براشتریب. شدن استخوان ھا را بشنود
 توانستینم.  صحنھ نگاه کندنی بھ اتوانستینم... صحنھنیاما ا.  سر کارش بودگرید
 بود ی کھ ھنوز انقدر از دستش عصبانی وقتینھ حت.  صدمھ بزندی بھ چلسی کسندیبب

 ی ھا تقلبنی ا تمامدانستی کھ می وقتینھ حت. سوختی اش واقعا داشت منھیدرون س کھ
 .غشی جیحت. خون.اره. ست

درست .  بھ نظر برسندی ھا واقعنی اکردی میاو کار.  بودگری بازکی یچلس        
 »..من عاشقتم«  کھ گفتھ بود یمثل وقت
 . را خاموش کردونیزیتلو        
 اتلی پرواز بھ سنی چمدان پرت کرد و با اولکی را درون شی روز بعد لباس ھاصبح

 کھ بھ الس وگاس رفتھ بود احساس ی از وقتشتری بیحاال کھ برگشتھ بود حت. برگشت
 کی شی بھ آپارتمان ھای پرواز را برداشت و نگاھی از مجلھ ھایکی.  کردی مییتنھا

 رای کھ اخییبھ خانھ ھا.  انداختلیسکاتسد ای گلف محلھ ی ھانیو لوکس اطراف زم
 . کردیھرچھ زودتر انتخاب م دیبا.  بودند فکر کرددهی دیبا چلس

.  اش گذاشت و چمدان از دستش رھا شدی از پرواز دو ساعتھ اش، قدم بھ اتاق خالبعد
.  آوردی داشت بھ مارک فشار می شش ھزار متر مربعی خانھ نی بودن ایخال

 کھ ینھ کس...ینھ خنده ا... ی ایینھ روشنا.  خانھ منتظر او نبودنی در اچکسیھ
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 یبھ ھمان بد. سرتاپا مزخرف بود شیزندگ.. اوردی در بی بازسیی رشیبخواھد برا
 او را بای قرار گرفتھ بود و تقرنشی ماشی جلوابانی خی زده خی کھ آن قسمت یموقع

 زی تعجب برانگی احساسش بھ چلسی نامرئیخی ی ھیو درست مثل ھمان ال. کشتھ بود
 .و دردناک بود

 انتظار بای در را باز کند تقرنکھیبل از ا خانھ اش بھ صدا در آمد و درست تا قزنگ
 ی سال با موھاانی می اش بھ صورت زنرهی اما نگاه خندی را پشت در ببیداشت چلس

 ھی سھ ثانیدر فاصلھ زمان.  بود برخورد کردی گالبھی کھ شبیکلی و کوتاه و ھاهیس
 . و ناگھان متوقف شدت سرعت گرفینبضش بھ طرز سرسام آور

 .دتونیپرستار جد. گانمی ایمن پت -
  کجاست؟یچلس -
 شرکت قی با من از طرنوکیسازمان چ. شناسمی نمی بھ اسم چلسی من کس؟؟یک -
 . قرارداد بستنی زندگیروین
 ؟!ی زندگیروین
 . ندارمیاجیمن بھ پرستار احت -
 . پرستارهکی از شتری من بفیوظا -
 . را بھ طرفش دراز کردشی از نامھ ھای را گفت و توده انیا

 مارک فکر یلیبھ دال. معشوقھ اش بود.  بودارشی از دستشتری مارک بی برایچلس
 پرستار کی خواستیاما ھنوز ھم نم.  بربخوردی مشکلنی بھ چنی با پتکردینم

 .دوروبرش بچرخد و در خانھ اش رژه برود
 ی در را روی حرفچی ھی بود کھ احتماال آنموقع بشی در زندگی ای زمانی بازه

 و بھ آن فکر ھم گرفتی و اصال ھم عذاب وجدان نمبستی و مدیکوبی میصورت پت
 داشت کھ یحاال حس خوب.. ی بھ او گفتھ بود خودخواه از خودراضیچلس. کردینم

 .ستی مثل قبل خودخواه نگریفکر کند د
 ... نھیممنون ول -

 : گرفت و ادامھ دادی را از دست پتشی ھانامھ
 .. ندارمیازیمن بھت ن... -

 : کامال بستھ شود اضافھ کردنکھی بھ بستن در کرد و قبل از اشروع
 .ی داشتھ باشی حال روز خوبنیبا ا... -

بھ طرف اتاق کارش .  نکردی در دوباره بھ صدا در آمد اما مارک بھ آن توجھزنگ
 برده و او را ی او و چلسی بھ رابطھ یاحتماال کس.  باکوس زنگ زدیرفت و بھ کان

 .اخراج کرده
 ساده؟ی خونم واوونی رو ادی پرستار جدھیچرا  -
 عی راس چنان سریاما چلس. می کندای پگھی پرستار دھی تا دی کھ انقد طول کشدیببخش -

 .می مات و مبھوت مونده بودنطوری استعفا داد کھ ما ھمریالس
 . افتادزی می درون دستش روی نامھ
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  استعفا داده؟یچلس -
 . .نبھ بودفک کنم سھ ش.. شی پیھفتھ  -

 . مارک رفتھ بودی کھ از زندگی روزی فردادرست
  کارش آورد؟نی ای ھم برایلیدل -
 ... در مورد برگشتن بھ لس آنجلس گفتییزای چھی -
 

 با آن شکل کردی می بود و سعستادهی ازی پشت مکی روکش کی بستھ کی با یچلس
 شدند و ی طرفھ کج مکی ھا ی از قلبیبعض.  ھا درست کندکی کاپ کی روی قلبیھا

چند روز . گریاتفاق پشت اتفاق د.  بوددهی شانسش تھ کشرایاخ. ختندیری مزی میرو
 ی بارنیآخر.  را گم کرده بود ھمراھش  تلفنروزی پنچر شده بود و دنشی ماشری تاشیپ

 . بھ حمام برود بودنکھی بود قبل از ادهیکھ آن را د
 توانستی کرد و با صداقت می کار میسک کوالانی جورجی کھ داشت براشدی روز مسھ

.  ھم انجام داده بودی بدتری سال ھا کار ھانیبدون شک ا.  کھ انقدرھا ھم بد نبوددیبگو
 کی کھ درون ی دختر مشھور از دور گردنش در حالکی ی جمع کردن موھاریتصو

 . آورد بھ ذھنش خطور کردیسطل باال م
.  بار و رستوران درخواست کار داده بودنی در چندی شغل گارسونی برانیھمچن

 از آن ھا چکدامی مطمئن شده بود کھ ھنیھمچن. ی ورزشیگرچھ نھ رستوران و بار ھا
 . نداشتھ باشندونیزیتلو

 : آورد و گفترونی آشپزخانھ بی از درھایکی سرش را از پشت انیجورج
 .نتتی ببخوادی کھ منجاستی ایکی ،یچلس -
 ؟یک -
 ..من -

 .و قدم بھ درون آشپزخانھ گذاشت.. بود مارکیصدا
 اش برخورد کرد کھ فراموش کرد نھی سی قفسھ ی چنان بھ استخوان ھای چلسقلب

 .چطور نفس بکشد
 :دی پرسانیجورج

 ؟ی ندارنجای با بودنش ایمشکل -
 . آشپزخانھ را ترک کردسشیی سرتکان داد و ریچلس. نھ
 ؟یکنی مکاری چنجایا -
 .دنبال تو بودم -

 نھی او باز قلبش درون سدنیبا د.  آورد بودی مادی کھ بھ ی ای و جذابی ھمان قد بلندبھ
 : و گفتدی کشیقی نفس عمی آن ھمھ درد بھ سختانیدر م. ختیاش فرو ر

 . مارکمی با ھم نداری حرفچیما ھ -
 . گوش دادنھی بکندی کھ بایتنھا کار.  برا گفتن دارمیادی زیمن حرفا -
 .ی چپ و راست بھم دستور بدیتونی نمگھید -
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 ی می گذشت و بھ طرف چلسی می مخلوط کن بزرگ صنعتکی کھ از کنار ی حالدر
 .رفت لبخند زد

دارم ازت . ی تو دستور گرفتن از من خوب نبودچوقتی بگم کھ تو ھدی بازمیعز -
 .ی کھ گوش بدکنمیدرخواست م

 ؟ی کرددایاز کجا منو پ -
 .با کمک جولز -

 !دانستی آن ھا را منین وحشتناک ب کھ داستاجولز
 !جولز بھت گفت؟ -
 امشب او را یوقت..  دردناک بودشی مارک چقدر برادنی ددانستیاو کھ م.. ی عوضیا
 . کردی می کارش را تالفنی ادیدیم
 حرفم ننی ایلیبھ دال... ارهی کرد کھ اگھ نگھ انقد بزنمش کھ خون باال بدشیتھد... -

 ..براش خنده دار اومد
 . شدکتری نزدی را دور زد و بھ چلسزیم
 ؟یچرا از کارت استعفا داد -

 کھ درون چشمان یاز فوران قدرت.  برگرداندی را از مارک گرفت و از او رونگاھش
 .شانھ باال انداخت و جواب داد.  نبود بپرسد کدام کاریازین. زدی موج مشیقھوه ا

 .نھ بعد از تمام اون اتفاقات..  بمونمتونستمینم -
 ... نگفتیزی مارک چی طوالنی چند لحظھ یبرا

 : بعد گفتو
 ...ی کھ تو دوست داشتیھمون.  زدمدی خرشنھادی آن پنیی اون خونھ تو کویمن رو -
 ..اوه -

 د؟ی را بھ او بگونی کرده بود کھ ای را رانندگنجای ھمھ راه تا انی اواقعا
 .. رو ھم قبول کردمیپست کمک مرب -
 .دونمیم -

 کرد یحس م.  داشتنیری تلخ و شدای شدی مارک حسدنیشق او بود اما د عایچلس
 را بھ شی کھ رویدر حال.  شدن استدهیقلب تکھ پاره شده اش دوباره درحال از ھم در

 : گرداند گفتی ھا برمکیطرف کاپ ک
 .. برگردم سرکارمدی باگھید -
 ..من بھت دروغ گفتم -

 . کنار شانھ اش بھ مارک نگاه کرداز
 ؟ی رو قبول نکردیگری کھ شغل کمک مربنھیمنظورت ا -
 !!..آره!.. نھع -

 : را بھ دو طرف تکان داد و ادامھ دادسرش
 .منظورم قبل از اونھ -
 در مورد خونھ؟ -
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 گفتم کھیدروغ گفتم وقت.. ی نداری ارزشچی کھ بھت گفتم تو برام ھیدروغ گفتم وقت -
 ..ستمیعاشقت ن

 !!..؟یچ -
 : طرف مار برگشت و ادامھ دادبھ
 ؟!چرا -

 : شانھ باال انداخت و جواب دادمارک
 ی و فقط داریگی دروغ می داردی کھ شادمیترسیچون عاشقتمو م.. چون احمق بودم -
 بودم یو عصبان.. یاری ادا در می و داریکھ منو احمق فرض کرد. یکنی می بازلمیف

 دورنگتو اون ی کھ تو با موھای برگرده بھ قبل از او روزمی زندگخواستمیچون نم
 کردمیدروغ گفتم چون فکر نم.  شددایپ  خونموونی سر و کلت رو اتیژاکت نارنج

 ..ی عاشقم باشیبتون
 .ردی خودش را بگی جلوتوانستی نمیحت.  عاشقش باشدتوانستی کھ مالبتھ
 . گذاشتزی می گرفت و کنارش روی را از دست چلسکی روکش کی بستھ

 . فرستاده بود خونمگھی پرستار دھی نوکیامروز صبح چ -
  عقب افتاده؟یبھ اونم گفت -
 ...بھ خاطر تو.. مھربون بودمیلیباھاش خ.. نھ -

 . مھربان بوده باشدیلی شک داشت کھ مارک با او خی چلسیلی دالبھ
بھ خاطر .. ترم بشم بھخوامیو م...  شدمی من آدم بھترمی تو زندگی تو اومدیاز وقت... -

 .. باورت نکردمی عاشقمی بھم گفتیمن عاشقتم و متاسفم کھ وقت.. تو
 بشی را از جی چلسی برد و تلفن ھمراه گم شده نشی شلوار جبی را درون جدستش

 .دی کشرونیب
 !ی از کجا آوردنویا -
 .دشیجولز برام دزد -

 . آورد و زنگ زدرونی خودش را بی داد و گوشی را بھ دست پلسیگوش
 رونی ترانھ و از سرم بنی اتونمی و نمدمی شنوی از رادشی آھنگو چند روز پنیا —
 ...کنم

 .دیی گرای بھ سرخشی باشد گونھ ھادهی کھ خجالت کشانگار
 
 یفھمی مزنمی ھروقت من بھت زنگ مینطوری ای ولھی خورده عشقوالنھ و آبکھی... -

 .ھیاحساسم بھت چجور
 گلن کمپل بلند شد کھ در مورد ی روشن شد و بعد صداشی گوشی صفحھ ی روشکلت

 .خواندی وار خواستن عشقش تا ابد موانھید
 اش تنگ شده نھی اش چنان متورم شده بود کھ سنھی درون سی کھ قلب چلسی حالدر

 را تار کرده بود نگاھش را بھ طرف صورت مارک باال آورد و دگانشیبود و اشک د
 :گفت
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 ات دانلود کرده؟ برنویجولز ا -
 کمی.  ضبط کنمتی اھنگو تو گوشنی شو بخرمو ای دیمجبور شدم س. خودم کردم -

 . بودریوقت گ
 بھ ی دی و سی از تصور مارک در حال ور رفتن با ترانھ و گوشی چلسی ھالب

 : از ھم باز شد و گفتیلبخند
 .ی کارا بکننی ازی بلددونستمینم -
 ...ی بکنم چلستونمی میادی زیمن کارا -

 : گذاشت و ادامھ دادبشی را درون جشی گوشمارک
 ...یاگھ بھم اجازه بد.. عاشقت باشمو خوشحالت کنمتونمیمثال م ..-
 ! بزرگیلی خی حلقھ با الماسکی.  آوردرونی حلقھ بکی بشی از درون جو

 . حبس شدی چلسی نھی با صدا درون سنفس
 !؟!ھی واقعنیا -
 خرم؟ی می الماس تقلبھی برات یکنیفک م -

 کی بود و داشت یعاشق چلس.  بودنجایمارک ا.  چھ فکر کنددانستی اصال نمیچلس
 ! بودیرواقعی غیلی ھا خنیتمام ا. کردی دستش میراتیحلقھ الماس چھار ق

 .. حلقھ با الماس بزرگ نھ گفتھی کھ سختھ بھ ی بھم گفتی زمانھی -
 صورتش را بھ طرف ی گذاشت و بھ آرامی چلسی چانھ ری سرانگشتانش را زمارک

 :نگاھش باال آورد و ادامھ داد
 کھ تو برام دردسر دونستمی مدمتی خونم دوونی کھ رو ای از ھمون موقعیچلس -
 برحھ کی رو وارد دی و تو خورشی و آزاردھنده بودیاوردی در می بازسییر. یشیم

 کھ دونستمی کھ نمی وقتی حتیتو نجاتم داد. ی کردمی تو زندگکی تاریلی خی زمانی
 ھا تا ابد عاشقت نیبھ خاطر ا.. عاشقتم  ھانیبھ خاطر ا.  نجاتم بدهیکی دارم ازین
 ..مونمیم

 .دی باال آورد و پشت انگشتانش را بوسشی را بھ طرف لب ھای دست چلسمارک
 ..یسازی و تا ابد برام دردسر میمونی ممی بگو کھ تو زندگکنمیخواھش م... -

 ی بھمان بزرگی بندهی با لبخند فرشی لب ھای سرتکان داد و لبخند بزرگ رویچلس
 : مارک ھماھنگ شد و گفتی لبھایرو

 . چند روز بدون تو وحشتناک بودنیا.. عاشقتم..بلھ مارک -
 انگار ھرگز قصد کھی اش فشرد طورنھی و بھ سدی را بھ آغوشش کشی چلسمارک

 ی بوسھ نیا.  بردنیی پای چلسیف لب ھا را بھ طرشیو لب ھا.  کندشینداشت رھا
 را دور شی دست ھای چلسدی رسانی بوسھ بھ پای را لمس کرد و وقتی روح چلسفیلط

 بھ رگوششیز.  دادھی تکمارک  محکمی نھیکمر مارک حلقھ کرد و گونھ اش را بھ س
 ی روی از اشک شد مارک بوسھ زی سر رشیچشم ھا.  قلب مارک گوش دادیصدا
 . گذاشتشیموھا
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 کھ کنمیدرک م. ی دنبال کنتویگری لس آنجلس و کار بازی برگردیخوای کھ مدونمیم -
 شماره ی نقشھ ی بھش بگیتونیم.  براش چاره دارمنیواسھ ھم.  دارهتی برات اھمنیا

 . دوی
 :دی مارک لبخند زد و پرسدی شرت سفی تی جلویچلس

 ھ؟ی دو چی شماره یخوب نقشھ  -
 کھ میو وقت..  منشی پاتلی سیای میستی نغاتی تبلای لمی تو فیگریاز کھ در حال بیوقت -

 . توشی لس آنجلس پامی من مستیفصل مسابقات ن
 .کنمی فکر نمنطوریمن ا -

 ینگاه وحشت زده .  سرتکان داد و نگاھش را بھ طرف چشمان مارک باال بردیچلس
 . را شکستی قلب چلسبایمارک تقر

 ی ھی ب اون روی مواظب باشھ تو دوباره برنگردخوادی می نباشم کنجایاگھ من ا -
 تو رو سرپا نگھ داره و کاراتو رو بھ راه کنھ؟ خوادی میبداخالق و غرغرو بودنت؟ ک

 بھ خوادی می کنھ؟ کی سھ نفره بازی جواب بده و باھات ھاکالتیمی بھ اخوادی میک
 درک چشم غره بره؟

 : داد و ادامھدی مارک را دی لب ھای لبخند رویچلس
 . دارمگھی دی نقشھ ھیمن  -
 ؟یچ -
تو .  و رابطھیھاک. ی خوب ھستزی کھ تو فقط تو دوتا چی موقع بھ من گفتھیتو  -

 ...یخودتو دست کم گرفتھ بود
 .دی مارک را بوسی پا بلند شد و چانھ ی پنجھ یرو

من . ھیتو کارت تو منو عاشقت خودت کردن عال.  مارکی خوبزای چیلیتو تو خ... -
 .مونمی منجای ھمیم. رمی جا نمچیھ

 باال برد از گردنش گذراند و صورتش را ی چلسی دستانش را در طول بازوھامارک
 .درون دستانش قاب کرد

 .با من -
 : لبخند زد و گفتیچلس

 .خوش بھ حالت -
 ی چلسیمارک برسلر، بھ چشمان آب NHL یای و پسر بد کل دنی سابق ھاکی ستاره

 کھ کردی می مآب بود و کاراستی دنده و رکی لبجباز و یچلس. دینگاه کرد و آرام خند
 . خوشحال باشددایمارک بھ خاطر زنده بودنش شد

 !خوش بھ حالم.. آره -
 
 انیپا
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