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نوئله هست كه متوجه مي شود طي  ساله اي به نام 19باره دختر جوان و  داستان در
قرار  شده اما موضوع از اين داشته حامله رابطه اي كه با برادر كوچكتر رئيسش جيمي

او كه .  رفته است است كه جيمي در حال حاضر زنده نيست و طي يك سانحه از بين
موضوع  وقتي رئيس ميلياردرش از اين وضع مالي خوبي نداشته سردرگم است اما

 مطلع مي شود و خود را مسبب از بين رفتن برادرش ميداند براي جبران رفتار بدي

  ... اين دختر جوان مي دهدكه با برادرش داشته پيشنهاد عجيبي به 



 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 1 فصل



را بر روي برچسب پالستيك نديده بود ، به خود اجازه  »باردار « تا هنگامي كه نوئله استيونسون كلمه

به اين و . باالخره اين اولين بارش بود . مرتب است و مشكلي وجود ندارد  داده بود كه باور كند همه چيز

تا  نهاآو  ،مانند زماني كه مهلت پرداخت قبض برق تمام شده  .ارفاقي براي او وجود نداشت  دليل دوره ي

 .كنند  چند روز گذشت كرده و برق را قطع نمي

به سختي  ،چرخاند  و در حالي كه پالستيك را در دست خود مي فكر كرد كه احتماال اين طور نيست ،

  !؟ خودش ؟حامله . كشيد  نفس مي

تر بود كه  برايش راحت . نه اينكه او را بكشند. توانست تصور كند كه خانواده اش چه خواهند گفت  نمي

كردند و با سكوت خود ، او و  نگاه مي نها بدون هيچ حرفي به همآكس ، عاما بال. نها عصباني شوند آ

  .  چكار كندخواهد  پرسيدند كه مي مي خواهرانش را ديوانه كرده ، و سپس از او

نها از آ. مد آ ورده و اكنون نيز بايد با عواقبش كنار ميآ به هر حال خودش بود كه اين شرايط را به وجود

  . اين هميشه بدترين چيز بود شدند و دست او نااميد مي

ز شد و قرار بود كه در پايي ساله مي 20هفته ي ديگر  دو. ينه نگاه كرد و ترس را در چشمان خود ديد آبه 

  .قرار نبود اين اتفاق بيفتد.  توانست بچه اي وجود داشته باشد نمي. كند  غازآ، سال دوم خود را در كالج 

 صبح گذشته بود و كسي نبايد در دفتر 6تازه ساعت از . هايي حواسش را به خود جلب كرد  صداي قدم

  شود ؟ چه كسي امروز صبح را انتخاب كرده بود كه زودتر در دفتر حاظر. بود  مي

.  ن را در جيب كت خود گذاشتآ نكه منتظر جواب شود ، پالستيك را در جعبه اش قرار داده وآ بدون

سپس سريعا  نگاهي سريع به اطراف توالت رئيس خود انداخت تا مطمئن شود چيزي را جاي نگذاشته و

  .  نجا خارج شودآ نكه كسي مچش را بگيرد بتواند ازآكرد و اميدوار بود قبل از  راز اتاق عبو

 كسي برخورد كرد كه بيشتر از همه مي رود ، اما محكم بهببه سرعت از اتاق بزرگ عبور كرده تا به راهرو 

  .  خواست از او اجتناب كند



  " ؟ براي چيه ات عجله" : حالي كه او را ثابت نگه داشته بود ، پرسيد دولين هانتر در

مانده بود . داشت ، لبخندي اجباري زد  كه قدمي به عقب برميرا صاف كرد و در حالي  نوئله گلوي خود

تصور كند ،  توانست عكس العمل او را مي. حقيقت غير ممكن بود . دهد بواقعا بايد چه جوابي به او  كه

زودتر ميومدم تا بتونم بدون اينكه  قاي هانتر ، بايدآاوه ، " : هنگامي كه دهان خود را باز كرده و بگويد

و از اون . تا خوهر ديگمم هستن  3اينكه تو خونه  براي. متوجه بشه از دستشويي استفاده كنم كسي 

خواستم كه خانوادم از اين راز كوچولو خبر  حامله هستم ، واقعا نمي كردم از برادر شما جايي كه فكر مي

  " . شما هم همينطور البته ،. دار بشن 

. عجله اي نيست  ... اممم" : جواب داد يدآدانست به طور غيرممكني احمق به نظر مي  نوئله با اينكه مي

  " . همين زودتر اومدم تا بتونم انجامش بدم دادم برا ه ، يه كاري بود كه بايد انجام ميآ ... من

  "؟ گذشته 6 ولي تازه ساعت از" : انداخت هانتر نگاهي به ساعت خود و سپس به او

  " . دونم مي "

  .  لبخند كوچك و ضعيفي بر گوشه ي لبش قرار داشت ". تحميل گريه دونستم كاترين رئيس نمي "

 كمي _منشي دستيار بود . كرد  بلكه براي دستيار او كار مي. كرد  قاي هانتر كار نميآ در اصل نوئله براي

داد ساعت  اجازه مي ستود كه هميشه به او با اين حال ، او كاترين را مي.  مانند اسباب بازي يك سگ

  .  هاي كالجش تنظيم كند كاري خود را با كالس

  ". خواست سخت كوش باشم ميدونين ، خودم دلم مي  .اين طور نيست "

  ". قابل تحسينه "

دانست كه دروغگوي خوبي نيست و  نوئله مي.  كرد كه انگار حرفش را باور ندارد مي طوري به او نگاه

  .  تواند بخواند چشمهايش ، دقيقا چه چيزي را ميبود كه او از  متعجب

  



قهوه  هر دو موهايي تيره داشتند ، اما در حالي كه چشمان جيمي.  قد بلندتر از جيمي،  هانتر قد بلند بود

بسيار جوانتر و همنيطور  جيمي. نها نبود آالبته اين تنها تفاوت .  اي بود ، چشمهاي دولين سبز رنگ بود

  .  ارتش ملحق شده بود البته تا هنگامي كه به. اندازه بي مسئوليت بود به همان 

همين لبخند زده و شروع به عبور از كنار  براي.  خواست به مرگ جيمي يا حامله بودن خود فكر كند نمي

  .  اميدوار بود كه او از او نپرسد براي چه در اتاق او بوده است و ". ميرم سرِ ميزم" : گفت . او كرد

  ". خيلي خب "

دوباره به هم  نجايي كه روبروي هم قرار گرفته بودند ،آو از . سمت چپ رفته و او به سمت راست رفت  به

لبه ي كيف به .  بتواند عبور كند كيف خود را بلند كرد تا او. هانتر معذرت خواهي كرده . برخورد كردند 

قلبش .  ن را برداشتآهانتر خم شد و . افتاد  جيبش برخورد كرد و چيزي از درونِ جيبش به روي زمين

 . حركت بي... ربان بود و لحظه ي بعد ضيك لحظه در حال  . در درون سينه اش از حركت باز ايستاد

پرواز كردن .  ورده و بتواند فرار كندآيا حداقل بال در. كاش ناپديد شود  رزو كرد كهآچشمانش را بست و 

طوالني و  ما به جايش تنها صداي نفس كشيدنشان وجود داشت و سكوتيا.  شد موقعيت عالي مي از اين

  .  با درنگ

  " ؟ يا بعدش قبل از اينكه تست رو انجام بدي من اومدم" : رام پرسيدآهانتر 

  ". بعدش ": كرد از درون و بيرون احساس تحقير مي. نگاه داشت  چشمانش را بسته

  " و ؟ "

  ". من باردارم " : چشمانش را باز كرد و به او نگريست

سمت اتاقش  به.  كرد اشتباه مي. كرد كه بدترين اتفاق روزش ، بحثش با كارپردازانش بود  فكر مي "دو"

  ". كنم ما بايد با هم صحبت كنيم پس فكر مي" : اشاره كرد و گفت

  



 "  !؟ حامله"

نوئله استيونسون .  بود جيمي فقط يك بچه كرد كه با حالتي عبوسانه فكر.  دولين زير لبي فحشي داد

نوئله روبروي او با . حاملگي را بر روي ميز خود قرار داد  جعبه ي تست.  حتي از جيمي هم جوانتر بود

به نظر بيايد  شك داشت كه او بتواند بيشتر از اين شرمنده و ناراحت.  بود چشماني باز نشسته و ترسيده

دقيقا همين احساس را  كه خودش هم. نجا باشد آكجايي به جز  خواهد هر زد كه او دلش مي و حدس مي

 . خالي كند توانست شانه از مسئوليت خود اما با وجود اين شرايط ، نمي. داشت 

كرد و وقتي بزرگتر شدند  برادر خود مراقبت مي هنگامي كه جوان تر بودند ، هميشه اين او بود كه از

 ...  يك بچه اما .كرد  هايش را جمع و جور مي شلوغ كاري

 " ؟ زاشتين تو و برادرم با هم قرار مي" : گفت

قبل از اينكه به ارتش ملحق بشه ما يه چند  ": نوئله بدون اينكه به او نگاه كند سر خود را تكان داد

دماي ديگه اي رو مالقات كنم ، آگفت كه بعد از رفتنش من بايد  اون به من.  ميرفت ماهي با هم بيرون مي

ب دهان خود را قورت آ "...برا همين وقتي براي تعطيالت اومده بود ، اون گفت  خواست ، من دلم نمياما 

 ". ما درباره ي ازدواج با هم صحبت كرديم"... داد

اگر .  شناخت چگونه است و او برادر خود را مي ساله بودن و خواستن يك دختر 20ورد كه آ دو به ياد مي

ن كار آن نوئله را به رختخواب ببرد ، جيمي آبه وسيله ي  توانست كه او مي صحبت از ازدواج چيزي بود

 .  داد را انجام مي

خيلي مهربون و بامزه است و اينكه ارتش قرار بود  كه اون "با دكمه ي ژاكتش بازي كرد  "...فكر كردم  "

 ". گفت كه ممكنه برنگرده اون. اون رو به جايي خطرناك بفرسته 

دليل اين حرف كليشه اي و تكراري ، بلكه به خاطر  نه تنها به. كنترل كرد كه فرياد نكشد دو خود را 

 .  ن ، باكره نيز بوده باشدآ، قبل از  بود و ممكن بود اين دختر اينكه برادرش دختري را حامله كرده



اولين بارت بود ؟" : ك پرسيد ر " 

صورتش را پوشاند ، اما دو تكان سر او به نشانه ي  نوئله جوري خم شد كه موهاي بلوند كمرنگ و بلندش

توانست او را به زير مشت و  اگر برادرش زنده بود ، دو تا مي. همراه شد  ناباوريش با خشم. تاييد را ديد 

 به هر حال جيمي هميشه به نحوي مشكالت خود را به گردن دو مي.  اما جيمي مرده بود . گرفت لگد مي

باعث درد و احساس  و. كه اين بار ، شرايط با غم و اندوه از دست دادن نيز همراه بود فقط اين. انداخت 

 .  اما هنوز نوئله اي هم بود. شد  گناه او مي

وارد كامپيوتر خود شده و فايل هاي شخصي  احساس كرد كه كمي بي عاطفگي است اگر در همان لحظه

 نزديك يك سالي بوداو . بسيار كمي درباره ي نوئله داشت  نها او اطالعاتآبدون . كارمندان را چك كند 

دركار خود  هنگامي كه تازه كار خود را شروع كرده بود ، مهارت كمي .كرد  براي دستيارش كار ميكه 

  . تواند به كارهايش برسد نمي كرد كه بدون نوئله داشت ، اما بسيار تالش كرده و اكنون ، كاترين ادعا مي

اما او كه بود و خودش قرار .  به قرار گذاشتن كردند نها شروعآجيمي با او مالقات كرده و  در بهار بود كه

 ؟ بود در اين موقعيت چكار كند

كردم  من فكر مي"كرد  هنوز به او نگاه نمي" خواستم اين اتفاق بيفته من نمي" : رام پرسيدآنوئله 

اما بعدش .  دونستم كه بايد صبر كنم من مي...  مهربون بود و اون خيلي. دوسش دارم ، اما مطمئن نبودم 

و . واقعا متاسفم كه اون اتفاق براش افتاد . كه كار درستي رو انجام دادم  اون كشته شد و من فكر كردم

هيچ  كردم و بعد اينكه فكر مي. دونم كه شما تنها خانواده ي اون بودين  من مي. براي شما  همينطور

  "ميدونين كه... باشم  تا اينكه چند روز پيش فهميدم كه ممكنه حامله. بياد  مشكلي قرار نيست به وجود

  . كند بود كه دو متوجه شد كه او گريه مي ن موقعآو . دست از صحبت بازداشت و نفسي عميق كشيد 

 داد نجا قرار ميآجعبه اي دستمال كاغذي در  ن هميشهآمسئول تمييز كردن . بلند شد و به توالت رفت 

 .  ميز خود نشست به او داد بر لبه ي هنگامي كه دستمال را. 



 " چند سالته نوئله ؟ "

  " ساله ميشم 20چند هفته ي ديگه " : گرفت نوئله با دستمال صورت خود را پاك كرد و دماغ خود را

  "؟ ميري دانشگاه". فكر كرد كه هنوز يك بچه است

دونم كه بايد  مي. دونم  مي" به دماغش داد چيني "شه ، سال دومم شروع مي پاييز. دانشگاه دولتي  "

سر خود را  "خر دبيرستانم با بچه ها به اسكي رفته بوديمآ رفتم ، اما اوايل سال به يو سي ريورسايد مي

معموال بهتر از اون اسكي . و تقريبا خوردم به يه درخت " بر لبانش نشست بلند كرد و لبخندي حقيقي

 ام شكست و چند تا رباطم پاره شد ، درنتيجه مجبور به جراحي و فيزيوتراپي شدمهر حال پ به. كنم  مي

اما  بشم ، مامانم كاري كرد كه تو خونه درس بخونم و من تونستم با بچه هاي كالسم فارغ التحصيل. 

برا همين . درخواست بدم  ساله 4خوب خيلي فعاليت ها رو از دست دادم و نتونستم براي يه دانشگاه 

تا بچه ايم و خانواده ام هم پولدار  4ما  منظورم اينه كه. كنم كه پول خوبي بهم ميده  رم اين كارو ميدا

 ". نيستن

هنوز با ". دانست اول به كدام برسد داده و نمي دو با خود فكر كرد كه نوئله اطالعات زيادي را به او

 "كني؟ خانوادت زندگي مي

بيش بود از بين آخنده اي كه در چشمان  "بزرگترينشون  .خونمونمتا دخترهاي  4من يكي از . بله  "

 ". بدي براشون ميشم احتماال يه نمونه ي خيلي". رفت

 " ؟ كار خانوادت چيه "

 ". كنه پدرم يه كشيشه و مادرم تو دفتر اون كار مي "

 ؟ خداي بزرگ ، جيمي با دختر يك كشيش خوابيده

 " كني ؟ كردي ميخواي چي كاربعد از اينكه دانشگاهت رو تموم  "



كنم كه برا من درباره  التماستون مي" : وردآباال  دستهايش را "ااونم تخصصي ِ بچه ه. پرستار بشم  "

وقتي من بيمارستان بودم ، اين پرستارا بودن كه باعث شدن من  . نطق نكنين -به جاش يه دكتر شو -ي

از بچه ها مراقبت كنم و كاري كنم كه وقتي كه مريضن  _خوام بكنم  كه من مي و اين كاريه.  تغيير كنم

 " كمتر بترسن

 " زنم هيچ حرفي نمي "

اما چگونه از پس اين . درنتيجه مسئوليتش بر گردن او  حاال چه ؟ اين زن جوان از برادرش حامله بود و

 ... توانست او مي.  كندتوانست او را مجبور كند كه با نوئله ازدواج  مي ؟ اگر جيمي زنده بود كار بربيايد

. تولي شد سدوباره احساس گناه بر او م.  ن بودهآ جيمي زنده نبود و دو به خود ياداوري كه خودش دليل

 مشكل اصلي در حال حاظر حامله بودن نوئله بود و اينكه با او و.  عكس العملي نشان ندهد رزو كرد كهآو 

 . اين شرايط چكار بايد بكند

 بود ، اما نمي قاي هانترآِمهربانيه  با اينكه سپاسگذار . در صندلي خود جابه جا شد  نوئله با نارحتي

با اين . مسئله هم مشكل او نبود  او پدر بچه نبود و در نتيجه اين. خواهد  دانست كه دقيقا از او چه مي

 ر نداده بود و فكر نمياست ، او را مورد بازخواست قرا يا واقعا جيمي پدر بچهآمورد اينكه  حال ، هانتر در

  .  باشد كرد كه نظر بدي درباره اش داشته

درونش در حال رشد  به نظر غير ممكن بود كه بچه اي در. با دستش شكم خود را لمس كرد . يك بچه 

هر  هب. به اين طريق و نه به اين زودي  مطمئنا او هميشه خواستار خانواده اي براي خود بود ، اما نه. بود 

دوست داشت بداند كه جيمي در اين مورد چه  . بود تنها چيزي بود كه از جيمي باقي مانده حال اين

درخواست احساسيش در اخرين باري كه به خانه بازگشته بود ،  با وجود.  داد عكس العملي نشان مي

. اهد حتي مطمئن نبود كه خودش هم اين را بخو.  كه او بخواهد ازدواج كند نوئله چندادن مطمئن نبود

ارتش  نها با هم قرار گذاشته و اوقات خوبي را داشتند ، و بعد او بهآ. سريع رخ داده بود  همه چيز خيلي



براي يك مدت كوتاهي  كردند و سپس او نها از طريق نامه و ايميل با هم ارتباط برقرار ميآملحق شد و 

  .  او فرصتي براي فكر كردن نداشت. به خانه بازگشته بود 

  " ايد با هم ازدواج كنيمب ما "

اينكه مطمئن شود كه او واقعا صحبت كرده به  و براي. در ابتدا نوئله مطمئن نبود كه درست شنيده است 

  .  هانتر نگريست

  " معذرت ميخوام ؟ "

و بچه ي اون . من بود  جيمي برادر. ما بايد هرچه زودتر ازدواج كنيم "كرد  ت او را ترك نميرنگاهش صو

 با اين تفاوت كه ما. بايد انجامش بدم  من دارم كاري رو انجام ميدم كه. وب ميشه سمسئوليت من محهم 

  " با هم رابطه اي نداريم

حالتي عصبي انديشيد كه در اصل او عموي بچه بود ، و در حقيقت او رئيس ِ رئيسش بود  مسئوليت او ؟ با

  . شناخت نوئله اصال او را نمي و

به اندازه اي كه تو . سال  براي يه مدتي ، مثال ، براي دو فقط. يه ازدواج مصلحتي " : فزودرامي اآهانتر به 

و تو وارث چيزي .  گيريم بعدش طالق مي. به مادر بودن عادت كني  بتوني سرپاي خودت وايستي و

ارتباط  من دوست دارم كه همچنان بتونم با بچه. برد  بود اون رو به ارث مي ميشي كه اگه جيمي زنده

 توني زندگي اما در غير اين صورت تو مي. و ببينم كه اون به عنوان يه هانتر بزرگ ميشه  داشته باشم

  " خودت رو داشته باشي

.  تواند صحبت كند متعجب بود كه اصال مي" يعني شما دارين پيشنهاد ازدواج و طالق رو ميدين ؟ "

. اين اتفاق نمي افتاد . تواند بلند شود  اصال نمي كرد ديگر رفت كه احساس مي سرش به حدي گيج مي

 ما نمي. شناسم  و من اصال شما رو نمي. قاي هانتر آشناسين  منو مي شما خيلي كم "پيشنهاد ازدواج ؟

  " كنيم تونيم با هم ازدواج



نكه قراره با اي.  اغفال كنم رو نوئله من قرار نيست تو "هانتر دستانش را بر روي سينه اش بر هم گره كرد 

من . خواهم بهت كمك كنم  من مي.  خواهد بود تو يه خونه زندگي كنيم اما زندگي ما كامال از هم جدا

  " او مسئوليته منه تنها خانواده ي جيمي هستم و در نتيجه بچه ي

خوام كه  من نمي"بچه حمايت كند ؟  اين درسته ، اما ازدواج ؟ چرا او فقط پيشنهاد نداده بود كه از

گيرم و به  من ازدواج رو خيلي جدي مي. ندارم  چنين چيزي رو باور. دواج كنم و بعدش طالق بگيرم از

  " نظرم يه سرسپردگي دائميه

 من رك. بينيش و عاشقش ميشي  كسي كه مي. با يه نفر ديگه . بعدا اين رو خواهي داشت  كه تو "

و . دانشگاه ميري  يه كار نيمه وقت داري و.  بياريسالگي يه بچه به دنيا  20تو قراره تو .  زنم حرفم رو مي

يه بچه ي ديگه نگه داري كنن ؟  تونن از اونا مي. مد خوبي ندارن آخودت گفتي كه خانوادت اونقدر در

خواي از يه بچه  شدنت چي ميشه ؟ چطور مي ؟ پس روياي پرستار خواد كه اونا اين كارو بكنن دلت مي

همينطور دانشگاهم بري؟ پول اجاره ، قبض ، بيمه ي  ساپورت كني و مراقبت كني ، خودت و بچت رو

 "خواي همه ي اينها را به دوش بكشي ؟ ميشه ؟ واقعا خودت مي درماني و هزينه هاي دانشگاهيت چي

كنم تا بتوني زندگيت رو ادامه  دارم يه راه حل موقتي بهت پيشنهاد مي من فقط" : به سمتش خم شد

 خر زماني كهآو در . تونيم يه پرستار بچه استخدام كنيم كه كمك كنه  ته باشي ميداش اگه دوست. بدي 

اگه درست زندگي  . تعيين كرديم تو به انداره ي كافي پول خواهي داشت كه بتوني زندگيت رو ادامه بدي

  " كني ، اگر نخواي ، نيازي به كار كردن هم نخواهي داشت

 چرا " : پرسيد.  دانست كه به چه فكر كند ين ها را نداشت ، نميكه هنوز مغزش قابليت هضم ا نجاييآاز 

   رين اين كارو انجام بدين ؟ض؟ چرا حا

باالخره .  كرد دفترش دعوت كرده بود به چشمانش نگاه نمي از هنگامي كه هانتر او را بهبار براي اولين 

  " تقصير من بوداتفاقي كه براش افتاد . ارتش بره  نظر من بود كه جيمي به" : گفت



او خود را مقصر مرگ .  توانست درد را در صدا و كلماتش حس كند مي رام صحبت كرده بود اما نوئلهآ

  .دانست مي برادرش

شما كه اسلحه رو  ": اما به جايش گفت.  گفت كه به سمتش رفته و دلداريش دهد ه اش به او ميزغري

  " شما برادرتون رو نكشديد.  قاي هانترآنكشيدين 

 تحت اين شرايطي كه توش هستيم فكر" : سمت او جلب كرد و ابروان تيره اش را باال برد حواسش را به

  " نميكني بايد منو دو صدا كني ؟

من اينه كه شما  منظور"اسمي صدا بشود چه اهميتي داشت ؟  االن اينكه به چه "دو. حتما . ؟ اوه  چي "

حاال انگار هانتر  "ما مسئوليتي در قبال حاملگي من ندارينو همينطور ش مسئول مرگ برادرتون نيستين

همگي قد  . گذاشت ديده بود نها قرار ميآاو زناني را كه هانتر با . اينگونه از او خوشش مي امد  _ دو _

 _كنند  مزرعه كار مي خودش بيشتر شبيه كساني بود كه در. بلند ، خوش پوش و زيبا و جذاب بودند 

  . كك و مك بلوند به همراه

  " هستم من كامال درباره ي درخواستم جدي "

جيمي كمي درباره ي   .كند نوئله با خود فكر كرد كه اين به دليل اين است كه او احساس مسئوليت مي

 6ن زمان تنها آجيمي در . كرده بود  هنگامي كه دو دبيرستاني بود مادرشان فوت. دو صحبت كرده بود 

نها مسئوليت بزرگ كردنشان را بر عهده آپدربزرگ  پدرشان خود را نشان نداده و. سال داشت  7يا 

جيمي  . از ان فوت كرده و اين دو بود كه جيمي را بزرگ كرده بود اما او هم چند سال بعد. گرفته بود 

 او راكرد ، اما نوئله هميشه  تواند سختگير باشد شكايت مي اينكه او تا چه اندازه مي دائما درباره ي

 مي و از چيزهايي كه. عهده گرفته بود  كرد كه مسئوليت بزرگ كردن يك نوجوان را بر تحسين مي

او بود و با مرگ او  اما با اين حال جيمي تنها خانواده ي . كرد دانست ، جيمي چندان كارها را راحت نمي

  .  تنها اين بچه بود كه باقي مانده بود



 من هيچوقت اون را از. برادرتون نياز به اين ندارين كه با من ازدواج كنين با بچه ي  براي ارتباط داشتن "

اگه بخواين  تونين رو حرفم حساب كنين ، برا همين فكر كنم دراين باره نمي. دارم  شما دور نگه نمي

  " حاظرم يه تعهد كتبي بهتون بدم

  " زنم ؟ حرفها رو بهت مي فكر ميكني به اين دليل دارم اين "

دونم كه با  مي. جوونم اما احمق نيستم  من" : را صندليش راست كرده و به چشمانش نگاه كردخود 

چيزي نبود كه من خودم دوست داشته باشم انتخابش  اين. بزرگ كردن يه بچه كار سختيه  شرايط من ،

ميدوار بود كه نوئله فكر كرد كه خوب صحبت كرده و ا "عواقبش كنار ميام كنم ، اما اتفاق افتاده و من با

 چيزي كه او نگفته بود ، احساس وحشتناكي بود كه فكر بزرگ كردن يك بچه. لرزشش نشود  او متوجه

كي وقت  توانست خرج خود را تامين كند ؟ چگونه مي. او درست ميگفت .  داد به تنهايي به او دست مي

از خانه بيرون نمي  ه اش او راخواهد داشت كه هم كار كند و هم به دانشگاه رود ؟ مطمئن بود خانواد

اين بچه . نها جا نداشت آبراي همه ي  ، هم اكنون نيز به انداز ي كافي نهاآانداختند ، اما خانه ي كوچك 

  توانستند بگذارند؟ را كجا مي

  "... بيشتر ِ دوست دختر هاي جيمي. كردم نيستي  تو اون جوري كه تصور مي" : كرد مي دو او را نگاه

  " بودن ؟ بي كله "

  " دقيقا"خنديد 

. اين كه با من قرار ميزاره نشون ميده كه داره بزرگ ميشه  ، اون گفته بود. به من گفته بود . دونم  مي "

 جذب شدن به چيزي كه مخالف ِ توئه و از اين چيزا. دختر خوب پسر بد ، بود  فكر كنم بيشتر قضيه ي ،

"  
  " بد خوشت مياد ؟ به عنوان يه دختر خوب ، از پسراي ِ تو "



شايد به دليل بحث كردن درباره ي . مد آباره ي اين موضوع عجيب به نظر مي  چيزي در. نوئله مكث كرد 

هميشه  من" : تاييد كرد . قرار گذاشتنش با مردي بود كه تازه از او خواستگاري كرده بود عادت هاي

همه تو " : انداخت چيني بر بينيش "شتماما تا قبل از جيمي با چنين كسي قرار نذا. كنجكاو بودم 

اونايي كه . كشيش رو هم بريزن  مدرسه پدر من رو ميشناختن ، و پسرا زياد دوست نداشتن با دختره يه

و البته او هم  "خوش رفتاري بودن دماي درست وآهمشون  خواستن با هم بيرون بريم ، از من مي

  . تر بود راحتن حالت آزندگي در . مشكلي با اين قضيه نداشت 

  " تا وقتي كه جيمي اومد" : دو پرسيد

  " درسته "

 نكه صندلي را چرخاند تا روبروي اوآو بعد از . بلند شد و به سمت صندلي كنار او رفت  از روي ِ ميزش

رو پيشنهادم  خوام خيلي جدي نوئله ، من مي" : ن نشست و دستان نوئله را گرفتآقرار بگيرد ، بر روي 

من يه . نياز خواهي داشت  تونم خيلي ساده بهت پول بدم ولي تو به بيشتر از اينها من مي .فكر كني 

كنيم ، ديگه نيازي نيست كه به سوال هاي  اگه ازدواج. خونه ي بزرگ با كلي جا براي تو و بچه دارم 

دونم جيمي درباره ي من چي به تو گفته  نمي" : انداخت شانه هايش را باال ". مسخره ي بقيه حواب بدي

 من از تو و بچه مراقبت مي. عادت هاي من همشون خسته كننده اند . نيستم  دم ِ بديآ، اما من اونقدرام 

 اون موقع تو پول كافي. گيريم  سال ، يا هر وقت كه تو حاظر بودي ، از هم طالق مي بعد چند.  كنم

  ". نوزاد تازه به دنيا اومده نيستخواهي داشت و بچه ي تو هم ديگه يه 

گرمش ،  با دستان. ، در حال صحبت كردن دستانش را گرفته بود ، گير كرده بود  حقيقت كه دو او در اين

جنسي اي در اين باره  و هيچ چيز رومانتيك و. دستانش را گرفته بود  با حالتي محكم اما با ماليمت ،

. مد آاز عزم او خوشش مي .  است د كه هانتر در كنارش نشستهگاه بوآوجود نداشت ، اما خودش كامال 

به طور ذهني به خود گفت كه  او. شود  تسليم نمي گفت كه دنبال مردي باشد كه پدرش هميشه به او مي



 كرد كه براي اسم  و پول مردي ، پيشنهاد دو بود ؟ واقعا به اين فكر مي او واقعا در حال بررسي. صبر كند 

  شناخت ازدواج خواهد كرد ؟ خيلي كم او را مي با كسي كه

  " من اجير كسي نيستم. من اين جوري نيستم " : ايستاد دستانش را از دستان او بيرون كشيد و

، ازش انتظار نداشتي كه باهات  نوئله ، اگه جيمي زنده بود.  هستي كسي نگفت كه " : دو هم ايستاد

  " ازدواج كنه ؟

بود كه به خاطر  در اين قرن و در اين جامعه ، چه كسي. اين سوال جواب دهد خواست كه به  دلش نمي

و با وجود همه ي . داشت  دانست كه انتظار چنين چيزي را يك بچه ازدواج كند ؟ اما در قلبش ، مي

  . كرد ينده وجود داشت ، او قبول ميآشبهه هايي كه در باره ي 

  " اما شما جيمي نيستين "

  " كرد رو خواهم كرد اون مي و كاري رو كه .جاي اون رو گرفتم فكر كن كه من  "

  . نبود جيمي با او ازدواج ميكرد ؟ واقعا در اين باره مطمئن

 ميدونستن كه تو با جيمي خانوادت. زمان خيلي سريع ميگذره . به من اطمينان كن . دو ساله " : دو گفت

  "قرار ميزاري ؟

بينم ،  دونستن كه من يه نفر رو سر ِ كارم مي امم ، اونا مي ". ترساندتغيير موضوع بحث او را  "چي ؟ "

  " اما فقط همين

  " اين وجود اون يه نفر من ميتونم باشم پس با "

از خانواده اش مخفي نگه داشته يا حقيقت اصلي را فاش  هايي بوده كه او حقيقت را درست است كه زمان

 .  اما با اين حال وسوسه شده بود. مد آسيار اشتباه به نظر مي ، ب حالت نكرده ، اما دروغ گفتن به اين

 داد كه دو داشت راهي را به او پيشنهاد مي. داشت و او بايد با اين قضيه كنار مي امد  بچه اي وجود



اين تقريبا  . رزوهاي خود را دنبال كندآتوانست  كرد ، و همچنين مي ناراحتي خانواده اش را كمتر مي

  .  ن بود كه واقعيت داشته باشدآخوب تر از 

  " گيرتون مياد ؟ شما از اين كار چي " : پرسيد

  ". اون بچه خواهم بود و من بخشي از زندگي. گيره  بچه جيمي نام خانوادگي ما رو مي "

  ".داشته باشين تونين هر دوش رو بدون اينكه با من ازدواج كنين شما مي "

تونم  شده رو بگيرم ، اما مي تونم جلوي كاري كه انجام نمي. كار درست رو انجام بدم  خوام من مي "

شناسي نوئله ، اما بايد در اين مورد به من  نمي تو من رو. كنم كه كمكي برات باشم بتمام تالشم رو 

  " اطمينان كني

 ته مرداني بود كه همه چيز ران دسآدو هانتر از . كه به اطمينان زيادي احتياج باشد  چندان مطمئن نبود

  .  كه اين به معني تشريفات اداري و كاغذ بازي بود. ورد آ به طور كتبي به دست مي

بزرگ و مولتي ميليونر  كمپاني ِ دو يكي از كارخانه هاي "اون خيلي زياده. من ارثيه جيمي رو نميخوام  "

حتي اين هم حريصانه به . عقب كشيد  كمي خود را ".شايد فقط يه خونه و يه كم پشتيباني از بچه". بود

  ".كرد جيمي هم اين كار رو مي به هر حال. نه ، فقط حمايت از بچه "مد آنظر مي 

  " ؟داري جواب بله ميدي " : زد دو دستانش را به درون جيب شلوارش برد و به او لبخند

  " همينطوره فكر كنم" : اين فكر را در ذهن خود سنجيد "اوه "

 اصال مهم بود ؟ دو درست مي ن احتياج دارد ؟آكي به اين نتيجه رسيده بود كه اين چيزي است كه به 

هنوز هم مطمئن نبود كه دو از اين ماجرا چه .  كرد قبول درخواست او زندگيش را راحت تر مي. گفت 

 .از يك خانواده باشد توانست براي مدتي عضوي  اينكه او دوباره مي مگر. ورد آچيزي را به دست خواهد 

  اهميت داشت ؟ اما ايا اين براي او

  ".شناسم من اصال شما رو نمي" : نوئله گفت



 كنيم ، و تونيم منطقي رو همه چيز فكر مي. بيا امشب شام رو با هم بخوريم  . كنيم ما اين رو عوض مي "

  " كنيممي كنيم و به سمت جلو حركت  تايين مي يه زماني رو

ن فكر آو هنگامي كه به . هم يك پيمان كاري بسته اند تا ازدواج  نها باآمد كه انگار آاين گونه به نظر مي 

  " كجا بايد همديگر رو مالقات كنيم ؟. بسيار خب " : موافقت كرد.  همينطور است كرد ، فهميد كه كامال

را به سمت  درس ، كاغذآبعد از نوشتن . به سمت ميز خود رفت و يك تكه كاغذ برداشت  "خونه ي من "

  " ؟6.30ساعت  "او گرفت 

  ". فكر كنم بايد ، اه ، برگردم سر كارم. باشه  ": نوئله كاغذ را گرفت و سر خود را تكان داد

  ". شروع شه هنوز چند ساعت مونده تا كارت "

 : برگشت و به او نگريست به سمت در رفت و سپس ".هر حال كه االن اينجا هستم دونم ولي به مي "

  ".بابت همه چيز ممنونم"

همه چيز درست خواهد . تونيم همه چيز رو درست پيش ببريم  مي . زياد نگران نباش. ممنون نوئله  "

  " شد

 تازه موافقت كرده بود كه با درست ؟ او از دوست پسر خود حامله بود ،. را ترك كرد  لبخند زد و دفتر

.  ازدواجي موقتي داشته باشد ، و اينكه قرار بود به خانواده خود دروغ بگويد شناسد ، مردي كه او را نمي

 .  توانست همه چيز درست باشد واقعا نمي

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

 2فصل 



از ساعت اصلي كار كرده و به همه كارهايش رسيده  بيشتر. را تمام كرد نوئله كمي بعد از ناهار كار خود 

اين تنها . كامال حواس خود را جذب كارش كرده بود . باشد  شد حس خوبي داشته بود ، كه باعث مي

در غير اينصورت فقط به اتفاقاتي كه .  ن به چيز ديگري فكر نكندآوسيله ي  توانست به راهي بود كه مي

توانست  نمي به حامله بودنش و پيشنهاد ازدواج غير ممكن دو ، و اينطور. كرد  بود فكر مي هصبح افتاد

به همين دليل ، لبخندي بر صورت خود .  نه در محل كارش و در ميان تمامي ِ كارمندان. تحمل كند 

. نه رود را جلب كارش كرد تا زماني كه بتواند به سمت ماشينش فرار كرده و به خا نشانده و حواسش

. يابد  رامشآسالگي دوست داشت به خانه فرار كند و از طريق مادرش  19دار بود كه چطور در  خنده

ن فكر آخود را داشت كه به  ماه ديگر او بچه ي 8با اين حال نزديك . شايد اين احتياج هرگز از بين نرود 

 .  كند

همه ي اينها غير . غير ممكنه " : لب گفت زير شد ، در حالي كه از پاركينگ كارخانه ي هانتر خارج مي

  " ممكنه

 در حالي كه نمي. كند  رازدواج با دولين هانتر فك توانست به چطور ممكن بود كه حامله باشد ؟ چطور مي

ديوانه بود كه پيشنهاد ازدواج او را .  ينده تالش كندآتوانست براي  مي توانست گذشته را تغيير دهد ،

 او پيشنهاد. سان ترين راه ، عاقالنه نبود آوري كرد كه هيچ وقت انتخاب آخود يادبه  . قبول كرده بود

اين دليلي بود  و. دانست  كرد ، اما خودش بهتر مي هانتر را قبول كرده بود چون همه چيز را راحت تر مي

 ترك مي روز ، دفتر كليسا را مادرش هميشه چند ساعتي در بين. كه مصمم بود تا زودتر به خانه برسد 

و سپس مادرش راهي براي خارج . كرد  مي توانستد بنشينند و نوئله همه چيز را اعتراف نها ميآ. كرد 

 . داد شدن از ازدواجي جعلي با رئيسش به او نشان مي

 اما سپس به اين نتيجه مي. ن دسته مردان بود آاز  او.  دانست كه احتماال دو اصرار خواهد كرد نوئله مي

و با اينكه او .  تواند همچنان بخشي از زندگي ِ برادرزاده اش باشد مي بدون ازدواج با او همرسيد كه 



 به هر حال به نحوي مي. كرد  ن اصرار نميآكرد ، اما براي  مي غوش باز قبولآحمايت از بچه اش را با 

  .دهد توانست به زندگي خود ادامه

خانه شان قديمي و كمي فرسوده بود ولي  ". مامان سالم" : زماني كه از در پشتي وارد خانه شد فرياد زد

شپزخانه رفت و مادرش را در حالي پيدا كرد كه آرختشوي خانه به  از. كرد  ن احساس راحتي ميآدر 

 .  پشت ميز نشسته بود

 انتظار نداشتم براي ناهار بياي. سالم عزيزم  ": مد گفتآمادرش با لبخندي كه چندان درست به نظر نمي 

  " خونه

رفته بودم سر كار ، برا همين زودتر هم كارم رو  زودتر" : نشست گفت در حالي كه در صندلي كنار او مي

ن هنگام بود كه متوجه شد به نظر ، مادرش در حال پاك آتازه در  . و به مادرش لبخند زد "تموم كردم

 " مامان ؟ حالت خوبه ؟ ". كردن اشك خود است

. كم ناراحتم ، ولي چيز مهمي نيست  خب ، يه" : بيني خود را گرفت ". خوبم" : هي كشيدآمادرش 

 از اونجايي كه زياد با هم دعوا نمي. دعوا كرديم  با هم" : ب دهان خود را قورت دادآ "...پدرت و من 

دعوا تا از بهترين راه هاي  27شايد بايد يه كالس برداريم كه  . كنيم چندان تو اين كار خوب نيستيم

 " كردن رو ياد ميدن

ما تا حاال نشنيديم " : نوئله بازوي او را لمس كرد . تالشش براي به خنده انداختن او چندان خوب نبود

همه چيز مرتبه . پيچين ولي نه يه دعواي واقعي  مواقع به پرو پاي هم مي بعضي. كه تو و بابا دعوا كنين 

  "؟

.  خواد كارهاي بيشتري بكنم دلم مي. خسته شدم  فتر كليسابه پدرت گفتم كه از كار توي د. خوبه  "

  ". از بقيه جدا كرديم ما خيلي خودمون رو.  رو ببينماي دماي ديگه آ



حداقل اين چيزي بود كه . در دفتر كليسا بود  مادرش عاشق كار كردن. دانست كه چه بگويد  نوئله نمي

كرد كه  ورد ، مادرش هميشه در اين باره صحبت ميآ ميبه ياد  ن زماني كه نوئلهآاز . گفت  او هميشه مي

كند و همينطور عضوي از هيئت خيريه  دمهاي فوق العاده اي كار ميآ چقدر خوش شانس است كه با

 .  است

 " كردم اين چيزيه كه خودتون ميخواين فكر مي "

، از احساساتي  اوه " : گونه اش ريخت اي مادرش سرازير شد و بر رويهدوباره اشك  "خب نيست "

  ". اين مهمه. من بايد اين كارو بكنم . شدن متنفرم 

  " چرا ؟ "

دستش بر روي نامه هاي زيادي كه بر روي ميز بود  نفسي عميق كشيد و "...براي اينكه ... براي اينكه  "

يه خب ، . رسونه و همينطورم هست  اون ميگه خدا مي. سرسخته  پدرت خيلي. براي اينا ". قرار داد

هميشه اين منم كه تو . دم بايد به خودش هم كمك كنه آوجود داره و  اما خب حقيقت هم. جورايي 

  "... كنه اما وقتي اون همه چيز رو سخت تر مي. اين چيزا فكر كنم و برام هم مهم نيست  رابطمون بايد به

اينگونه با او صحبت نكرده مادرش قبال هيچ وقت  . نوئله لب پايين خود را گاز گرفت ، اما چيزي نگفت

 .  مانند يك بزرگسال _بود 

االن . هاي زيادي هست كه بايد پرداخت بشه  ما به اندازه ي كافي پول نداريم و قبض" : مادرش گفت

تونيم هزينه  يو سي ريورسايد منتقل بشي اون موقع مي دانشگات خرج زيادي نداره و وقتي بخواي به

البته ما خيلي خوشحاليم كه اون قبول شده و . دانشگاه خصوصي ميره  به يه اش رو بديم ، اما ليلي داره

 " ش و بعدشم كه ماشين فارغ التحصيلي... نظر مالي كمك ميكنن ، اما بازم  اون ها هم كمي از

خود يك  فارغ التحصيلياينكه در ژوئن گذشته ، براي  نوئله به سنت خانودگيشان فكر كرد ، و ناگهان از

 .  گناه كرد ماشين دريافت كرده بود ، احساس



 "... تازه اينا هم هست " : رامي گفتآمادرش به 

اين از طرف  " : پرسيد. را به خود جلب كرد  نها توجهشآگوشه ي يكي از . نوئله به قبض ها نگريست 

  " براي تصادف من ؟ ": و نامه را از زير بقيه كشيد "بيمارستانه ؟ 

  " نگرانش نباش  : ن را در زير بقيه گذاشتآبض را گرفت و مادرش ق

  " اما ما بيمه هستيم" : نوئله به او نگريست

  " كمترين مشكل مالي ِ ماست باور كن كه اين. اونا كه پول همه چيز رو نميدن  "

  " پول اونها رو ميدين ؟ ؟ هنوز هم فيزيوتراپي چي " : نوئله چندان مطمئن نبود

تونيم  مي. ؟ يه كم گوشت هست  ميخوري برا نهار چي". و به سمت يخچال رفت مادرش ايستاد

  ". ساندويچ درست كنيم

كه هنوز هم والدينش پول تصادفي را كه  دانست اصال نمي. نوئله احساس كرد كه شكمش منقبض شد 

 ن قبض ها چقدر بود ؟آپول  . دهند سال پيش اتفاق افتاده بود را مي تقريبا دو

  " ؟ با درامدي بهتر پيدا كني كني كه يه كاري كارت تو دفتر كليسا رو ترك ميداري  "

سالگي اولين فرزند خود را  20كرده بود ، در  سالگي ازدواج 19جين در . مادرش به پيشخوان تكيه كرد 

به او  جوانتر از سنش به نظر مي امد و اصال. ساله شده بود  40 به دنيا اورده بود و تازه در مارچ گذشته

 .  دانشگاهي داشته باشد خورد كه بچه اي نمي

از دور و بر تحقيق كردم و . بهتري هم تامين ميكنه  يه كار دائمي نه تنها درامد بهتري داره كه بيمه ي "

اما پدرت راضي . دارم تصميم ميگيرم كه كدوم رو انتخاب كنم  . يه چند تا پيشنهاد خوب داشتم

  "نيست

تونه اونجور كه دوست داره خانوادش رو  كه نمي شايد پدر از اين ناراحته ".نبود  نوئله چندان مطمئن

  " ؟تامين كنه



 ". به هر حال مرده ديگه. اينم هست  "

 ". خواد كه شما خوشحال باشين اون مي. پدر عاشق شماست  "

اما بايد يه جوري . خوام كه ناراحتش كنم  نمي من به هيچ عنوان. اون يه مرد عاليه . من خوشحالم  "

كنم كه اگه يه هزينه ي ديگه هم بخواد اضافه بشه ، من  مي بعضي وقتها فكر. قبض ها رو پرداخت كنيم 

احتماال نبايد . خوام  زياده روي كردم نوئله ؟ معذرت مي" : مكث كرد ". ميزارم اون وقت سر به بيابون

 من به همون اندازه كه مادرت هستم ، دوستتم. اما تو ديگه بزرگ شدي . زدم  رو بهت مي اين حرف ها

  " هستم

همه . تونين با من حرف بزنين  خوشحالم كه مي . مشكلي نيست" : نوئله ايستاد و به سمت مادرش رفت

 ". نياز دارن كه با يه نفر صحبت كنن

كرد كه گريه  را بغل كرده بود ، نوئله سعي مي همانطور كه مادرش او. غوش گرفتند آنها همديگر را در آ

مادرش نياز به نگراني ديگري . توانست چيزي بگويد  نمي كرد ، اما رازش داشت او را خفه مي.  نكند

  " ؟ خوري ساندويچ مي،  خب" : داشت گفت مادرش در حالي كه قدمي به عقب برمي.  نداشت

 ". عالي به نظر مياد"

نوئله درباره ي كار و دوستانش . را بخورند خود  نها در كنار هم كار كردند و سپس نشستند تا ناهارآ

حاال كه موقعيت مالي خانواده ي . بودنش و درخواست دو نگفت  صحبت كرد ، اما چيزي راجع به حامله

نه هنگامي كه ليلي در پاييز وارد . ن اضافه كند آنداشت كه يك بچه را نيز به  دانست ، امكان خود را مي

 خواست كه به توانستند يك بچه ي ديگر را تامين كنند و اگر نوئله مي خانوادش نمي. شد  مي دانشگاه

او ممكن بود كه از درخواست دو  . كردند تنهايي مشكالتش را حل كند ، خانواده اش اصرار بر كمك مي

  .  ، اما در حال حاظر اين تنها راه چاره بود چندادن خوشحال نباشد

 



ممنون كه با " : گفت _بود  سال گذشته وكيل دو 10كه در  _شد دو هنگامي كه وارد دفتر اندرو هارت 

هارت . قبال چند سالي وكيل پدربزرگ دو بود  اندرو ". اينكه دير خبرت كردم يه وقت مالقات بهم دادي

 اندرو به. بود ، وكالت كارهاي اداري هانتر را بر عهده داشت از هنگامي كه كمپاني شروع به فعاليت كرده

ي اتاق بود  صندلي راحتي اي كه در كنار ديوار بود اشاره كرد و خودش به سمت باري كه در گوشهسمت 

  " چي ميخوري برات بريزم ؟"رفت 

  " هيچ چي "

  " برات بكنم ؟ چكار ميتونم" : اندرو بر روي صندلي بار نشست ". خيلي خب "

  ". كنم من دارم ازدواج مي "

، درست در همين  ديروز. اما خودش هم در باور كردنش مشكل داشت دو اين حرف را بلند گفته بود 

كه با يك زن به طور  ن استآدانست ديگر زمان  ساعت ، بزرگترين مشكل اجتماعيش اين بود كه مي

اما با . كرد  رامي ميآبود و كمي احساس نا او چندين سال بود كه در ميان زنان. جدي ارتباط برقرار كند 

بالفاصله بعد از ازدواجش . ن را به عقب بياندازد آحل  تواند راه خواست تا مي كه مي منحوسي انديشيد

  .  كرد مي با نوئله ، همه ي زندگيش تغيير

دونستم داري جدي با يكي قرار  نمي ": صدايش كمي شگفت زده بود ". تبريك ميگم" : اندرو گفت

  "خواي مي فكر كنم يه قرارداد قبل از عروسي.  ميزاري

خواست حقيقت را از او  دو نمي. حال با هم دوست بودند  اندور چندين سال از دو بزرگتر بود ، اما با اين

 .كنيم  ما فقط براي يه چند سالي قراره ازدواج. خوام  راستش دقيقا بر عكسش رو مي ": مخفي كند

  " خوام كه اون يه مسكن عالي داشته باشه وقتي كه طالق گرفتيم ، مي

من ديوونه " : ، شروع به خنديدن كرد مكث كرد ، و سپس هنگامي كه چهره ي متعجب اندرو را ديددو 

او درباره ي دوستيِ نوئله و جيمي و حامله بودن ". و البته ازدواج من به داليل معمول نيست. نيستم 



. يه كم پول بهش بده . ديوونه اي  بهت برنخوره ، ولي واقعا" : وكيلش به او گفت . او توضيح داد نوئله به

  ". دختره ازدواج كني نيازي نيست كه با اون. يه حساب براي بچه باز كن 

خوام مطمئن شم كه  مي. رو بگيره  جيمي نام خانوادگي ما خوام بچه من مي" : دو سرسختانه پاسخ داد

ين بارش بوده و اين اول. سالش هم نشده و پدرش هم يه كشيشه  20هنوز  اون. از نوئله مراقبت شده 

  ". اينكه بتونه باهاش بخوابه گفته كه قصد ازدواج داره جيمي هم برا

  "... به عنوان وكيلت ، بايد بهت اصرار كنم كه. جيمي بوده ، نه تو  اون "

  ". مثل يه دوست با من صحبت كن ، نه يه وكيل" : دو سر خود را تكان داد

خواي  اما اصال سورپرايز نشدم كه مي  .كنم كه ديوونه اي پس هنوزم فكر مي" : اندرو با افسوس گفت

  ". اين كارو بكني

  ". كرد كنم كه اگه جيمي زنده بود اون كارو مي دارم كاري رو مي من "

 سريع داشته باشه كرد كه يه ازدواج به عنوان دوستت ميگم كه ، شك دارم جيمي با رضايت قبول مي "

."  

و نبودن . كنند  گويند يا اشتباه مي نها درست ميآنبود كه بگويد  جيمي انجاو با اندرو موافق بود ، اما ا

  .  بود جيمي هم تقصير خودش

سعي كرده بود ، و مشخصا شكست .  دهد مورد برادرش كار درست را انجام كرد كه در دو سعي مي

  .  داد اين بچه به او شانس ديگري مي. خورده بود 

در ضمن ، بايد . كنم  تونه ، من اين كارو مي نمي اما حاال كه اون. دواج كنه كردم كه باهاش از اصرار مي "

چه راهي بهتر . باشه و اينكه با رضايت بخواد اين كارو انجام بده  تونه مادر خوبي مطمئن شم كه نوئله مي

  " شخصا شاهد اون باشم ؟ از اين كه خودم



دونم كه  مي" : وردآاندرو دو دست خود را باال  ". خورن درد مي اينجاست كه كاراگاهاي خصوصي به "

  " ، پس ميرم يه كم كاغذ بازي براش انجام بدم تونم نظرت رو تغيير بدم نمي

 خوام ارثيه ي جيمي مي. كه ما به مدت دو سال با هم ازدواج كنيم و بعدش طالق بگيريم  برنامه اينه "

  " رو اون داشته باشه

 60خواي نصف بيزينس رو به اون بدي ؟ نزديك  ؟ تو مي صف همه چيزن" : رنگ از صورت اندرو پريد

قانون دراين باره كامال . اسم اون براي نصف كمپاني ذكر نشده . بوده  ساله كه اين كار در خانواده ي شما

  " مشخصه

بازش االن . يه حساب براي بچه باز كنم  خوام همچنين مي. نه مالكيت ، بلكه داشتن درامدي از اون  "

، يه خونه معادل خونه ي خودم ، و همينطور واريزي  حمايت از بچه. كنم و ميزارم مبلغش زياد شه  مي

  ". خوام ماهانه هم براشون مي

  " خر ازدواجشون پولي بدنآ نمعموال مشتري هام نميخوا .چه بخشنده " : اندرو فحشي داد

  ". بقيه نباشم كنم كه مثل تمام تالشم رو مي "

  ". ماده كنمآتونم  ديگه مي پيش نويسش رو تا دو روز. قت نبودي هيچ و "

  ". كنم خواهد بود ، اما خبرت مي دونم ازدواجمون كي نمي. خوبه  "

  ". دو ، مطمئني ؟ نيازي نيست كه اين كارو انجام بدي " : اندرو مكث كرد و سپس گفت

تنها .  جيمي ، اما برادرش ديگر زنده نبودو همينطور خود  "اين حقِ بچه ي جيميه. خوام  مي خودم "

رزو كند كه همه چيز با آ مده وآتوانست انجام دهد اين بود كه منتظر شود تا بچه به دنيا  كاري كه دو مي

 . اينكه اين بار ، ديگر كارها را خراب نكند.  قبل فرق كند

  



بود كه تبديل  تازه در چند سال اخيرريورسايد در ابتدا به عنوان يك اجتماع رعيت نشين ايجاد شده و 

بودند كه پول زيادي داشته و  سال پيش هم كساني 50با اين حال ، حتي . به جايگاهي بزرگ شده بود 

نوئله در حال عبور از يكي از همين مناطق بود تا به  و.  چندين خانه ي بزرگ و زيبا احداث كرده بودند

بخش شهر نيامده بود و عادت به ديدن خانه هايي با دروازه هاي  به اين او تا به حال. خانه ي دو برسد 

 5.  شد ، احتماال در اينجا گم مي كرد اگر از كامپيوتر مسير را بررسي نمي. ديدني نداشت  بزرگ و زميني

ن كه باز بود عبور كرده و آ دقيقه قبل از زمان مالقاتشان ، به جلوي خانه ي او رسيد و از دروازه ي بزرگ

  .  سمت خانه اي بسيار بزرگ حركت كرد به

 توانست به اين رنگ ب نبودي ميآاندازه اي سبز بود كه فقط ، زماني كه نگران قبض  چمن هايش به

  .  نجا قرار گرفته بودآدرختاني بزرگ بر زمين سايه انداخته و چندين مجسمه براي دكور  . باشد

و . را پر كرده بود  بوي معطر پيچ امين الدوله فضا.  شدماشين خود را پارك كرده و سپس از ماشين خارج 

دانست كه  مي. كردن ِ يك بچه است  فكر كرد كه اينجا مكاني عالي براي بزرگ. رام بود آهوا خوب و 

نجا احتماال به وسيله ي آاين حال ، تزئين زيباي  خودش و خواهرانش عاشق فضاهاي باز هستند ، اما با

  .  رفت نها از بين ميآ

پيش  به سمت خانه معطوف كرد و قدردان اين بود كه مانند يك كاخ در جلوي او به سمت باال توجه اش را

نچنان آكرد  نگاه مي اما از بيرون كه. احتماال تا چندين متر در درون خانه ادامه داشت . نرفته بود 

دانست كه براي  نمي. ايستاد  و تيره از پله هاي سنگي باال رفت و در مقابل دري بزرگ.  وحشتناك نبود

معمولي لباس بپوشد ، اما خوب در حال قرار گذاشتن  نقدرآخواست  نمي. مالقاتش با دو چه بايد بپوشد 

ِ كمرنگ و ساده اي با گل هاي ريز پوشيده و با وجود گرمي هوا ، ژاكتي  بيآخر ، او لباس آدر . هم نبودند 

 رايش بيشتري كه كرده و كفشآاما با اين حال ، با وجود . ن كرد گرفته بود را هم بر ت كه از ليلي قرض

  .  دهند كرد كه او را از در مستخدمين راه مي پاشنه بلندش ، باز هم احساس مي



  .  منتظر شد تا اينكه دو در را باز كرد در زد و

  ". نوئله ، ممنون كه اومدي" : با لبخند گفت

به حدي نگران لباس .  توانست صحبت كند همين كار را كرد ، اما نمياشاره كرد كه وارد شود ، كه او هم 

به جاي كت و شلوار تيره و . بپوشد  خود بود كه به اين فكر نكرده بود كه دو ممكن است چه لباسي

رنگ هاي لباس و اين كه . لباس هاوايي پوشيده بود  ن عادت كرده بود ، شلوار جين وآشيكي كه نوئله به 

داد ، اما بلوز هاوايي ؟ بر  تخت و بدون برجستگي او را نشان مي در شلوارش كرده بود ، شكمبلوزش را 

  .  چندين رنگ وجود داشت روي بلوزش گل هايي با

تمام تالش خود را كرد .  كردند بر تن نمي رئيس هايي همچون او ، لباس هايي با طرح گل. او رئيسش بود 

در سمت چپ خود . ديوارها كرم رنگ بوده و زمين به رنگ تيره  . كه حواسش را پرت ورودي خانه كند

در سمت راستش ، درهاي فرانسوي بسته كه احتماال . رسمي و شيك قرار داشت  يك اتاق ناهارخوري ِ

گرفته  رك بندي شده و بر روي ديوارهايش نقاشي ها و عكس هايي قرارآسقفش .  دفتر بود اتاق كار يا

  ". دارين خونه ي دوست داشتني اي" : گفت. خورد  نجا نميآكرد به درد  احساس مي.  بود

پدربزرگمه كه . من داد  پدربزرگم يه كلكسيونر بود و اين جا رو به. من درستش نكردم . ممنون  "

اما . كه بعضي اتاق ها رو به روز كنم  تنها كاري كه من كردم اين بود. مسئولِ همه ي اين عتيقه هاست 

  ". گرامافونه ، با يه چند تا پوستر ورزشي من راجع به كالس باال بودن ، يه خوب نظر

البته حتي تصور . كرد احساس راحتي كند  تالش او بود كه سعي مي ن شك داشت ، اما قدردان ِآنوئله به 

  .  نجا احساس راحتي كندآ كرد كه بتواند در هم نمي

 .ن قرار داشت آبزرگ به سبك اسپانيايي در  يك شومينه ايدو او را به سمت يك اتاق خانوادگي برد كه 

به . نجا نديد آ اما تلويزيوني در. مدند آراحت به نظر مي  همراه با راحتي هاي بزرگ و صندلي هايي كه

ن هايي بود كه بر آنها هم يكي از آيا تلويزيون آنگريست و متعجب بود كه  نقاشي بزرگ ِ باالي شومينه



 شناخت از او مي اگر دو را بيشتر مي. گرفتند  شدند و پشت يك نقاشي قرار مي مينصب  روي ديوار

 مي رزو كرد كه اي كاشآدر نتيجه بر روي يكي از راحتي ها نشست و .  ، اما اين چنين نبود پرسيد

  .  دانست بايد با دست هايش چه كند

  " ب ؟آب ميوه ، سودا ، آنوشيدني ميخواي ؟  "

  ". بآفقط  "

  ". االن برميگردم. باشه  "

زد و احساس  قلبش به تندي مي. دوباره بر جاي خود نشست  سريع بلند شد تا همراهش برود ، سپس

اگر راه حل ديگري وجود داشت ، او . ممكن است خفه شود  كرد گلويش به حدي تنگ شده كه مي

در نتيجه دنبال راه چاره اي براي كنار اما به نظر همه ي درها بسته بوده و  . كرد زاد ميآبالفاصله خود را 

  . شايد زمان همه چيز را بهتر كند. شرايط بود  مدن باآ

  " از غذاي مكزيكي خوشت مياد ؟" : پرسيد . ب بازگشتآدو با يك ليوان و بطري 

خودتون " : خوري قرار داد ، سپس سر خود را تكان داد نها را از دستش گرفت و بر روي ميز قهوهآ

  " ميكنين ؟شپزي آ

به  اين غذا رو از يه رستوران عالي گرفتم كه چندين ساله. من فقط بلدم قهوه درست كنم  ": دو خنديد

  ". از همه چيز يه كم گرفتم ، در نتيجه ميتوني انتخاب كني. اونجا ميرم 

  ". ممنون "

 مجبور بود ، مي  اگرتواند چيزي بخورد ، اما احتماال دانست كه به دليل هيجان و عصبي بودنش نمي مي

  .  توانست وانمود به خوردن كند



دونم كه اين شرايط براي هر  نوئله ، مي " : سمت او برگشت دو در گوشه ي ديگر راحتي نشست و به

هستيم كه به خاطر يه بچه اي كه هنوز به اندازه ي يه انگور هم نشده ،  ما دو تا غريبه. دوي ما سخته 

  ". كنيمازدواج  قراره با هم

كرد كه انگار  جوري رفتار نمي حداقل او. اشاره به انگور باعث خنده اش شد و كمي از اظطرابش كاست 

. خواست مسئوليتش را بر عهده گيرد  او مي همچنين قدردان اين بود كه. همه چيز عادي و طبيعي است 

  .  م بگيردبتواند براي چيزي تصمي توانست تصور كند كه در حال حاظر خودش حتي نمي

كم جزئيات هست كه بايد روش كار كنيم ، و بهشون هم  يه. ريم  روم پيش ميآبرا همين " : دو ادامه داد

  ". كم صحبت كنيم و همديگر رو بهتر بشناسيم رسيم ، اما شايد اولش بايد يه مي

  ". اما اولش بايد يه چيزي بهتون بگم " : به ليوان نگريست ب ريخت وآبراي خودش  ". ايده ي خوبيه "

ن خوب بود ، آبا خود فكر كرد كه دو خوش قيافه است ، و دانستن .  انداخت ريسك كرده و به او نگاهي

زندگي  اما به هر حال قرار بود به مدت دو سال با اين مرد غريبه. به شرايط حاظر نداشت  البته ربطي

   . كرده و به او نگاه كند

نوئله نصف نيمه بلند شد و دوباره بر روي . سامان دهد  و سر منتظر بود تا او بتواند افكارش را صبردو با 

خود را مجبور كرد كه به چشمان او  ". كه بهتون بگم نظرم رو عوض كردم قرار بود": راحتي نشست

همونطور كه خودتونم و . ما عاشق هم نيستيم . در اين رابطه درست به نظر نمياد  هيچ چيزي". بنگرد

به نظر  با اين كه حاملگي من يه كم سخت و پيچيده است ، اما. شناسيم  ، ما حتي همديگر رو نمي گفتين

يك رابطه ي مقدس و  ازدواج _من سر حرف خودم هستم . نمياد كه ما بايد همه ي اين راه رو پيش بريم 

  ". گيرم مهمي براي منه و من اون رو خيلي جدي مي

  " اين طور فكر نميكنم ؟ ميكني من فكر "

  . جاي ديگري بنگرد اما خود را كنترل كرد كرد كه به نااميدانه تالش مي ". منظورم دقيقا اين نبود "



اين براي من مثل . سوگند ازدواجمون ارزش قائل ميشم نوئله  من براي. گيرم  من هم اون رو جدي مي "

  ". يه بازي نيست

او . شوند  مي فكر كرد كه دارند از بحث اصلي دور ". من فكر نكردم كه اين يه بازيه" : رام گفتآ نوئله

  ...ماده كرده بود وآهايش  براي حرف خود را

  ". كس ديگه اي قرار بزارم اينطور نيست كه من برم با "

شايد نه . متفاوت زنهايي . عادت داشت با زن ها باشد  او مردي بود كه.  ن فكر نكرده بودآقرار ؟ نوئله به 

به " : تصديق كرد . پايين را نگاه كرد و تالش كرد كه صورتش سرخ نشود...  در يك زمان ، اما به هر حال

  ". هميشه تو زندگيتون زن هايي وجود داشته... من . نه از جانب شما .  منكرده بود اين موضوع فكر

تئوري زن ها هم  هايي نداشتند ؟ در حالتن زن ها نبود ؟ مگر مردها نيازآمگر براي احتياجاتش با 

توانست تصور كند كه به چه علت  نمي نيازهايي داشتند ، اما با توجه به يكباري كه خودش با جيمي بود ،

  .  خواهند نها چنين چيزي را ميآ

  " ؟ پرسي باره ي روابط جنسي مي داري در" : پرسيد دو رك و بي پرده

  .  تكان داد خود را ب دهان خود را قورت داد و سرآ

 براي اغفال كردن تو انجام نمي من اين كار رو. سر حرفم خودم هستم " : با حرف خودش جواب او را داد

  " دم

نبود كه با او بخوابد و او هم قرار نبود كه با كسي قرار بگذارد ،  اما اگر قرار.  كامال حرف او را باور داشت

 اما امكان نداشت كه بپرسد و در ضمن كامال.  زماني طوالني بود كار كند ؟ دو سال خواست چه پس او مي

. واقعا ازتون ممنونم  از اينكه قرار نيست با كس ديگه اي قرار بزارين ، ".  از بحث اصلي دور شده بودند

خواستم  اينكه نمي. كرده بودم  خواستم بهتون بگم كه من نظرم رو عوض مي. توضيح دادنش سخته 

به او ". و ازش كمك بخوام كه بايد چي كار كنم رفتم خونه تا با مادرم صحبت كنم. شرايط بشم وارد اين 



كند ، كه  دانست كه او به چه فكر مي اصال نمي. كند  را نگاه مي نگاهي انداخت و ديد كه دو دارد او

  .  احتماال چيز خوبي بود

  " ؟ چه اتفاقي افتاد" : پرسيد

اونا هنوزم  ".و همچنين قبض ها به او توضيح داد  درش براي تغيير شغل خودنوئله درباره ي تصميم ما

  ". من واقعا در اين باره حس خيلي بدي داشتم. من رو ميدن  دارن پول بيمارستان و فيزيوتراپي

  ". از قصد كه به درخت نخورده بودي . اين كه تقصير تو نيست "

تونم يه بچه ي ديگه  به هر حال ، فهميدم كه نمي. كرد  دونم ، اما احساس گناه رو نميشه كاريش مي "

ديگه من رو پاي خودم وايميستم و ديگه نيازي نيست كه اونا نگران  چند سال.  هم به اونا اضافه كنم

 من دارم راحت ترين راه رو انتخاب مي" : نگاه كرد و سپس دوباره به او نگريست به سمت پايين ". باشن

  ". اين رو بدونينخواستم كه  مي . كنم

دليلي . ن را نديده بود آدو تا به حال مثل  كرد كه نوئله چنان با شرم و محكوم كردن خود صحبت مي

كه چه مقدار از اين به خاطر سنش است و چه مقدار به دليل  دانست نمي. براي اعتراف او وجود نداشت 

  .  شخصيت خود او

 تونين يه چنين چيزي رو تحمل كنين ، اگه مي. خودم هستم االن من در بدترين حالت " : داد او ادامه

  ". ديگه مشكلي نخواهد بود

گرفتند  ديگر با رضايت خود تصميم مي دافرا چه تعداد. اسان نبود كه درباره ي تقصيرهايش صحبت كند 

د را قبول نها پيشنهاد شده بوآكه به سادگي ، چيزي كه به  ؟ چه تعداد افراد ديگر بودند كه صادق باشند

  كردند ؟ مي



 نآنگريست كه جيمي باكره بودنش را از او گرفته ، اما در  به نوئله فقط به چشم كسي مي تا االن ، دو

هيچ مشكلي نخواهيم  ن حالته ، ماياگه اين بدتر" : رام گفتآ  .لحظه ، برايش ارزش و احترام قائل بود

  ". توصيف كردنشون راحت نيست فقط. رو دارم نگران نباش نوئله ، من هم تقصيرهاي خودم . داشت 

كنم ؟ چطور  دارم از شما استفاده مي من همين االن گفتم كه" : بيش كمي گشاد شده بودآچشمان 

  " ممكنه اين مشكلي نباشه ؟

دونم كه  من دقيقا مي. اينا با هم فرق دارن . قبول ميكني كه من پيشنهادش كردم  تو داري چيزي رو "

  " ؟ تو از من استفاده نميكني. دونم بدستش ميارم  و دارم به بهترين شكلي كه مي خوام مي چي

  "  ... اما "

تو يه بچه ي ديگه رو . بدست مياريم  ما هردومون داريم در اين ماجرا چيزي رو" : سر خود را تكان داد

خانواده ، بدون اينكه به عنوان بزرگترين بچه ي  كني و ديگه شرمنده نيستي كه به خانوادت اضافه نمي

از بچه ي برادرم حمايت كنم و بخشي از زندگي اون باشم و كاري  تونم منم مي. ازدواج كني حامله شدي 

  ". همه چيز منصفانه است. خانوادگي ما رو به ارث ببره  كنم كه اون نام

  ". اين براي شما خيلي هزينه ميبره . نه براي شما" : سرسختانه گفت

  ". نيستپول چيزي  "

  ". تونين يه چنين حرفي رو بزنين ؟ اين پول زيادي خواهد بود مي چه طور" : به او خيره شد

اينكه كمي از اون را به كسي ديگه اي بدم . كه من هميشه داشتم " : باال انداخت دو شانه هاي خود را

رو انتخاب  كه خودم اين راه كنم ، اما فقط به اين دليل من براي زندگيم كار مي. مسئله اي نيست  اونقدر

  ". كردم



من . كنين  اونقدر براش تالش نمي جوري اين حرف رو ميزنين كه انگار از كارتون خوشتون نمياد يا "

كمپاني رو بر عهده گرفتين ، موجودي اون رو دو  دونم كه شما از وقتي مسئوليت اخبار رو خوندم و مي

  ". وفتهنمي شانسي يه چنين اتفاقي. برابر كردين 

اندازه ي كافي پول دارم ، در نتيجه  منظور من اينه كه ، من به" : داند شگفت زده شد كه او اين را مي دو

من رو يه قهرمان نكن نوئله ، من با يه هزينه ي كم . نميدم  با دادن مقداري از اون به تو چيزي رو از دست

  ". فراموش نكناين رو . رو بدست ميارم  خوام دارم اون چيزي كه مي

  

البته با . تعارف نكرد  بجو خورد اما به اوآدو همراه با غذاي خود . شپزخانه خوردند آبا هم شام خود را در 

  . جاي تعجبي نداشت توجه به اينكه هم در زير سن قانوني بود و هم حامله ، برايش

دانست كه چه  اما مي. تغيير كرده  كرد كه چيزي او اصال احساس نمي.  مدآبه نظر غير ممكن مي ،  حامله

  .  حاملگيش مثبت بود اتفاقي افتاده و شانسش با او يار نبوده و تست

كنم امشب به اندازه ي كافي با  اما فكر. كلي چيز هست كه بايد دربارش صحبت كنيم " : دو گفت

  "رو كنار بزاريم ؟ خواي براي يه مدت اونها مي. استرس موجود كنار اومديم 

توانست  مي. ازدواجشان صحبت كنند  بدون شك قرار بود درباره ي زندگي و زمان. خود را تكان داد سر 

  .  نها را كنار بگذاردآبراي يك مدت طوالني 

  ". شنا بشمآاما بايد با خانواده ي تو . من هيچ خانواده اي ندارم " : ادامه داد دو

  ".ميدونم"افسوس گفت  با

 من كه با دست غذا نمي.  باشي توني سعي كني يه كم هيجان زده تر مي" : دو سربه سرش گذاشت

  ". خورم



ما تو .  همه چيز... فقط . موضوع اين نيست . دارين  تونم ببينم كه اخالق خيلي خوبي مي" : لبخند زد

منظورم . تونم اونا رو متقاعد كنم  دونم كه ايا واقعا مي من نمي هم نزديك هستيم وه خانوادمون خيلي ب

خواست كه اون رو دعوت كنم  من سر كارم با كسي قرار ميزارم ، و مامانم همش مي اينه كه ، اونا ميدونن

  " ومده ؟ابرا چي بايد باور كنن كه شما از من خوشتون  ، اما

  " بياد ؟ چرا نبايد خوشم" : اخم كرد

شما با " : دم خاصي نيستمآ ه منچندان راغب نبود كه با صداي بلند اعالم كند ك. نوئله تكاني خورد 

  ". بقيه ي پسرهايي كه قبال باهاشون قرار ميزاشتم فرق دارين

  " ؟ منظورت اينه كه بزرگترم "

من يه سري "خانواده ي خود را گول بزند يا نه  تواند يا ميآدانست كه  نمي ". خب ، اينم هست "

فقط يه چند تا مطلب كه بتونيم اونا رو راضي . نويسم  براتون مي اطالعات راجع به والدين و خواهرام

  ". شناسيم و مي مدتي هست كه همديگر كنيم كه ما يه چند

  ". بايد جوري رفتار كنيم كه انگار عاشق هم هستيم ما. سم ينو منم درباره ي خودم مي. فكر خوبيه  "

خود دو . به مردي نگفته بود  نوئله هرگز اين كلمه را. كار برده بود  چقدر راحت اين كلمه را به. عاشق 

قبال  ": مدن با قضيه عشق و عاشقي از او پرسيدآبه جاي كنار  كلمه را به كسي گفته بود ؟ چند بار اين

  " چه طور بودين ؟

از مدرسه خوشم نميومد ، از دخترها متنفر  فوتبال رو دوست داشتم ، اونقدر. مثل يه بچه ي عادي  "

  ". البته االن با مشكل دخترها كنار اومدم ": لبخندي زد "...داشتمبودم ، يه عالم دوست 

  "... شنيدم" : نوئله هم لبخند زد



 اون موضوع خيلي چيزا رو. سالش بود  6جيمي اون موقع . ساله بودم فوت كرد  16وقتي من  مادرم "

همينم مارو  بياد براتونست با اون همه فشار كنار  پدرم نمي" : حالتش سخت و گرفته شد ". عوض كرد

  " گذاشت و رفت

  . است والديني فرزند خود را ترك كنند داست كه چطور ممكن نمي ". اين خيلي ناراحت كننده است "

برا همين من اون قدر مشكلي نداشتم ولي براي . بود  پدربزرگم جلو اومد و اون مرد خيلي خوبي "

تا قبل از اينكه پدر تركمون كنه ما هنوزم به هم . زيادي داشتيم  خوب تفاوت سني. جيمي سخت تر بود 

شايد چون مسئوليت ها رو بر عهده " : نوشيدني برداشت ". بعدش از هم فاصله گرفتيم و. نزديك بوديم 

  ". هر چي بزرگتر ميشد ما كمتر با هم كنار مي اومديم. از من خوشش نميومد  گرفتم

مانند  . شد كه نوئله احساس بدي داشته باشد باعث ميدرباره ي طرز تعرف كردن اين داستان  چيزي

از اينكه فرصتي داشته  اما قبل. داد  زار ميآن مسئله هنوز هم او را آاينكه دو از چيزي پشيمان بود و 

 ". درست سر وقت" : به ساعت خود نگريست دو.  مدآباشد تا سوال خود را بپرسد ، زنگ در به صدا در 

  ". خوشت مياد. بيا " : و ايستاد

و با  دو در را باز كرد. كند اما همراه با او به راهرو رفت  دانست كه او از چه صحبت ميي نم نوئله اصال

  . مردي دست داد كه پير و كوتاه بوده و كيف بزرگي در دست داشت

  ". صاحب جواهر فروشي گاتسون. ايشون فرانك گاتسون هستن  نوئله ، "

  .  او دست داد و با ". تسونقاي گاآ" : گفت

اميدوارم . خوشگل هستن  ايشون خيلي" : قاي گاتسون لبخندي به او زد و سپس به سمت دو برگشتآ

  ". با هم خوشبخت بشين

  ". همينطوره مطمئنم" : دو به او لبخند زد



روي ميز  گاتسون كيف خود را بر قايآنها را به سمت اتاق ناهارخوري هدايت كرد و اشاره كرد كه آ

  .  بگذارد

فكر كردم اينجوري راحت تر . از حلقه هاي نامزديش رو بياره  من از فرانك خواهش كردم كه يه چند تا "

تا .  نگران نباش" : وردآبه سمت نوئله رفت و صداي خود را پايين  ". مغازشون بريم از اينه كه با هم به

  ". ، مجبور نيستي اون رو دستت كنيكه راهي براي گفتن به خانوادت پيدا نكرديم  وقتي

 مي دو داشت برايش يك حلقه ي نامزدي. توانست صحبت كند  سر خود را تكان داد چون نمي فقط

ساعت بود  14خودش فقط  البته ، از موقعي كه با جيمي بوده ، اما. خريد ؟ فقط از امروز صبح حامله بوده 

كرد كه انگار  احساس مي. دادن بود  يع در حال رخهمه چيز بسيار سر. ن خبردار شده بود آكه از 

رام تر پيش برود و ديگر آخواست همه چيز  مي.  قرار گرفته fasst forward زندگيش بر روي دكمه

 گاتسون هم اكنون نيز در حال باز كردن در كيفش بود و از او مي قايآنقدر احساس گيجي نكند ، اما آ

جنگيد تا  داشت با خود مي ". ، فكر كنم 5 "گفت ؟  داند خود را ميي حلقه ي  يا او شمارهآپرسيد كه 

واقعا رخ  شايد اگر حلقه را قبول نكند ، هيچكدام از اين اتفاق ها.  را در پشتش قايم نكند دست هايش

حلقه تا بند .  بر دست كرده ن راآاما اقاي گاتسون حلقه اي ساده به دستش داد و او فهميد كه .  ندهد

و سيني انگشتر هاي  "5.5"مرد پير گفت  . پيش رفت اما به سختي در انگشتش قرار گرفت انگشتش

 : سيني را بر روي ميز قرار داد.  زدند او چشمك مي درخشيدند و به نها ميآ. الماس را بررسي كرد 

  " خب خانم جوان ، كدومش رو دوست دارين ؟ . همه ي اينا اندازه ي دست شماست"

نقدر براي خوردن شام تالش آكرد كه ايكاش  رزو ميآهستند و  نها دوست داشتنيآفكر كرد كه همه ي 

 : رام پرسيدآبا صدايي . دو در كنارش ايستاد .  كرد اش احساس سنگيني مي اكنون در معده. نكرده بود 

  " پسندت نيست ؟ مورد"

  " خيلي گرون ميان ما به نظرا. خيلي دوست داشتنين " : او هم زير لبي جوابش را داد



مانند بوسه . بوسه معناي خاصي نداشت  نآالبته كه . شگفت زده شد . دو خنديد و باالي سرش را بوسيد 

كرد كه كمي از  اما با اين حال احساس مي. ميزند  اي بود كه كسي بر خواهر زاده يا دختر عموي خود

دستش را ". رد پول صحبت نكرده بوديم ؟ بيا اينجامو قبال در مگه" : دو پرسيد.  تنشش كاسته شده

نقدر در گرما و قدرت انگشتانش گير كرده بود كه هنگامي كه او يك آ. ميز برد  گرفت و او را به سمت

  .  زمرد را بر دستش كرد ، دست خود را كنار نكشيد حلقه ي

هنگ رومانتيك و آنور كم ، . كرد  اين لحظه را براي خود تصور مي ، از هنگامي كه دختر بچه اي بود

كرد كه  هرگز فكر نمي. كرد  همسرش بود ، هنگامي كه حلقه را بر انگشتان او مي عشقي كه در چشمان

قرار  ، كه به دليل حامله بودنش از مردي ديگر ، موقعيت ، در يك خانه اي عجيب با مردي باشد در اين

  .  بود به مدت دو سال با او ازدواج كند

 .  مد اما كمي سرد و سنگين بودآبا اينكه زيبا به نظر مي  . و به سنگ خيره شد ". اين يكي نه" : گفت

او  بيشتر از تماس دست. و نوئله به او اجازه داد .  ورد ولي دست او را ول نكردآدر ن را از انگشتشآدو 

خر آقرار داد تا اينكه در  در جايش نها راآچندين حلقه ي ديگر را نيز برداشت و دوباره . گاه بود تا حلقه آ

 : داد گفت ن را بر انگشت نوئله قرار ميآحالي كه  در . مدآحلقه اي را برداشت كه بسيار زيبا به نظر مي 

  " ميكني ؟ تو چي فكر. فكر كنم اين يكي خودشه "

كامال به دست و  نظربه . باشد  نكه لوس و پر زرق و برقآبزرگ و زيبا ، بدون . حلقه اي فوق العاده بود 

 : پرسيد.  تا به حال در زندگي خود ديده بود اما اين بزرگ ترين الماسي بود كه او. انگشتش مي امد 

  " قرار بده ؟ تونه اين رو تحت پوشش بيمه شما مي"

و مجبورش كرد كه سر خود را باال  زاد خود را بر زير چانه ي او گذاشتآدو با صداي بلند خنديد و دست 

  " ازش خوشت مياد ؟" : پرسيد. رد وآ

  ؟ ن حلقه را دوست نداشته باشدآچطور ممكن بود كسي . چه جوابي بايد بدهد  دانست كه نمي



  " ميتوني تحمل كني كه اين دستت باشه ؟" : پرسيد دو

  "... منظورم اين نبود كه من اصال. البته ":  سريع گفت

  " اين يكي خوبه ؟. بود  دونم منظورت چي مي" : دو با تكان سرش حرف او را قطع كرد

  ". خيلي بخشنده هستين ": بدون اينكه به حلقه نگاه كند سر خود را تكان داد و گفت

  ". خوام كه تو خوشحال باشي ، من مي هر اتفاقي كه بيوفته. ميدونم كه سخته " : رام جواب دادآدو 

براي اولين بار از هنگامي كه فهميده بود حامله  .بزند  كرد كه او چنين حرفي را نوئله هرگز تصور نمي

خوام كه شما  منم مي" :نچنان هم غم انگيز به نظر نمي امد آينده آو  است ، كمي از ترسش از بين رفت

  ". هم خوشحال باشين

  ". پس توافق كرديم. خوبه  "

در هر دو صورت ، به اين فكر . كند يا حلقه  مي دانست كه او درباره ي خوشحالي صحبت نوئله نمي

  . كرد ن را تصور ميآن سختي اي باشد كه او در ابتدا آنبود به  ينده ، قرارآافتاده بود كه دو سال 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

  3فصل 



  "چرا اين كامواها از من بدشون مياد ؟" : پرسيد كريسي هنگامي كه كارش بار ديگر با مشكل مواجه شد

بافندگي واقعا تمام تالش  يكريسي در كالس ها. دوست خود نخندد  شفتگيِآكرد كه به  نوئله سعي مي

كريسي ميل بافتني خود را باال گرفت و   .كرد نظر هميشه به مشكل برخورد مي كرد ، اما به خود را مي

  "اشتباهه ؟ كجاي كارم" : با حالتي هم نا اميد و هم در حال خنده پرسيد. د مآ نها درآاز يكي از  نخ ژنده

حتي طرح اوليت هم  ": ريچل به سمتش خم شد و دست خود را بر روي رج هاي ناهموار كشيد و گفت

  ". كاري كنيم درست شه تونيم بيا از اول شروع كنيم و ببينيم كه مي. بدش من . درست نيست 

نوئله با دقت با ميله  . را از هم باز كرد را به دست ريچل داد و او هم همه ي رج هايشكريسي ميل هايش 

اين اولين هفته از كالس هاي .  الگو را حفظ كند كرد كه كرد و توجه مي ي بافتني خود كار مي

انداختن ساده و درست كردن شال به مرحله ي درست كردن لباس  نها از سرآ. نها بود آاينترمديت 

  .  باف رسيده بودندكش

  " بندازي ؟ چند تا سر ميخواي" : و بر بازوي كريسي خم شد "حاال خودت ادامه بده" : ريچل گفت

  " تا 25" : كريسي به الگوي خود نگريست

خيلي " : ريچل گفت.  هنگامي كه توانست رديف اول را تمام كند ، لبخند زد او با زحمت تالش كرد و

كرد كه  نها نگاه كرد و توجهآنوئله به .  خود كريسي را بيشتر خوشحال كردو با اين حرف ". بهتر شد

تمامي اتفاقاتي كه در  با. موهاي تيره ي ريچل و موهاي فر طاليي كريسي چقدر با يكديگر متفاوت است 

كالس را برندارد ، اما حاال كه با  زندگيش در حال رخ دادن بود ، تقريبا تصميم گرفته بود كه اين

  .  مدهآنجا بود ، خوشحال بود كه به كالس آتانش دوس

مده آاولين بار به اين كالس  نها برايآشنا شده بود ، زماني كه هر سه ي آماه پيش با كريسي و ريچل  4او 

گرفته بود اما خيلي وقت بود كه دست به ميله هاي  ريچل بافندگي را هنگامي كه نوجوان بود ، ياد. بودند 

نها يار بود كه ريچل بر سر ميز آو شانس با .  دو كامال تازه كار بودند نوئله هر كريسي و. د بافندگي نزده بو



كالس با  نها بعد ازآن ، آو مدتي پس از .  نها كمك كرده بودآدر اولين جلسه ي كالس به  نها نشسته وآ

نها در رستوران آتا  نوئله صبر كرد. درست مانند اين شب . رفتند تا با هم شام بخورند  هم بيرون مي

يه " :بعد شروع به صحبت كرد  كوچكي كه در انتهاي يك مركز خريد بود بنشينند و سفارش دهند ،

  ". خوام بهتون بگم چيزي هست كه مي

دونستم  نمي. كم حرف شده بودي ، يه كم " : كريسي گفت. كريسي به او نگريستند  بالفاصله ريچل و

  " وبه ؟حالت خ. افتاده يا نه  اتفاقي

نزديك و صميمي بود ، اما گاهي دوست داشت با  او با مادر و خواهرانش. نوئله سر خود را تكان داد 

باره حاملگي و ازدواجش با  نها صحبت كند و با اينكه بايد درآبا  كساني غير از خانواده اش رابطه داشته و

من قراره ".مد آنچنان ترسناك به نظر نمي آكرد ، گفتن اين مسائل به دوستانش  مي والدينش صحبت

  ". دار بشم بچه

  . دوستانش به او خيره شدند

  ". چون خيلي گشنمه زودتر غذام رو تموم كنم وگرنه زودي بگو كه. امشب نه " : ريچل گفت

  ". ماه ديگه 8در حدود . نه امشب " :نوئله خنديد 

ورد و بازوي نوئله را لمس آ دستانش را باال "جيمي پدرشه ، مگه نه ؟" : چشمان سبز كريسي گشاد شد

حاال تو حامله اي ؟ حالت خوبه ؟ ترسيدي  هفته پيش فهميدي كه جيمي مرده و 4تازه در حدود " : كرد

  ". كردم ؟ من يكي كه وحشت مي

ساله بود و  26ريچل . بود و صاحب شعبه هاي كوچكي از باشگاه هاي ورزشي ِ زنانه  ساله 30كريسي 

رفتار  نها هرگز با او مثل يك كودكآنوئله به عنوان بچه ي گروه محسوب ميشد ، اما .  مهد كودك معلم

تمامي ِ اتفاقات زندگيش ،  در حال حاظر ، با. نكرده و كاري نكرده بودند كه او احساس بدي داشته باشد 



. ر از احساسم دربيارم سعي دارم تا بتونم س هنوزم".نها بود آنوئله بيشتر از هر چيزي قدردان حمايت 

  ". رفتن جيمي يه جورايي همه چيز رو عوض كرد

  ". بدونن اين حق اوناست كه درباره ي جيمي. تو بايد به خانوادت بگي " : ريچل محكم گفت

خواد چي  تصميم بگيره كه مي اما اين جوري اونا قبل اينكه نوئله" : كريسي چيني بر بيني خود انداخت

ديگه بده چي ؟ منظورم اينه كه خب اين راه  اگه اون بخواد كه بچه رو به يكي. يكنن كار كنه ، دخالت م

خانواده هايِ مستحق زيادي هستن كه پدر . دانشجويي  تو هنوز" : به سمت نوئله برگشت ". منطقي تره

  "  . خواهند بود و مادر هاي ِ فوق العاده اي

به  ". خانواده اش حق دارن كه بدونن در ضمن ،. نوئله اين كارو نميكنه " : ريچل سر خود را تكان داد

  " داره ؟ گفته بودي كه جيمي يه برادر" : نوئله نگاه كرد

  ". دولين هانتر. اره  "

  ". زندگيه برادرزاده اش باشه بفرما ، شايد اون بخواد بخشي از" : ريچل گفت

  ". كنم كنه ؟ من اين طور فكر نمي يعني يه پسر قراره بچه ي نوئله رو بزرگ" : كريسي گفت

اصال زماني  ". كه بچم رو به فرزند خوندگي بدم من هيچ وقت به اين فكر نكردم" : نوئله تصديق كرد

روي پالستيك را خوانده و لحظه ي بعد ، دو نيز خبردار شده  يك لحظه نوشته. براي فكر كردن نداشت 

اولش  . برادر جيمي از اين بچه خبر داره و اون ميخواد كه ما با هم ازدواج كنيم. نيست  اما مشكلي".بود

  ". نامزديم برا همين االن ما با هم. مطمئن نبودم كه موافقت كنم ، اما االن مطمئنم 

تازه متوجه شد ...  ايديا بآداد ؟  مي ورد و به دوستانش نشانآ ن را ميآايا بايد . به حلقه الماس فكر كرد 

فكر كرده بود كه . او به يك گورخر تبديل شده است  كه دوستانش جوري به او خيره شده اند كه انگار

چشمانشان . اما ظاهرا اين يكي بدتر بود . كه كرده است ونها را شآ اعالم حاملگيش به اندازه ي كافي

  .  باز مانده بود گشاد شده و دهانشان



  ". شايد بايد از اول شروع كني" : را جمع كردكريسي اول خود 

ن چه آو گفت كه بعد از  نها توضيح دادآنوئله درباره اينكه تست حاملگي را در دفتر دو انجام داده به 

اين چيزي نبود كه نوئله دلش . نها نگفت آ اما درباره قرض خانواده اش چيزي به. اتفاقي افتاده است 

و با اينكه . باره ي واكنش دو و خواستگاري او صحبت كرد  او در.  ر ميان بگذاردن را با ديگران دآبخواهد 

  .  كرد ، هنوز هم باورش براي خودش هم سخت بود تعريف مي داشت ماجرا را

خواستم اينقدر محكم و  ببخشيد نمي".و سپس از ترس تكاني خورد " ديوونه شدي ؟" : كريسي پرسيد

  " شدي ؟ ديوونه ولي واقعا. خشن بگم 

برادرش كه دو داره كاري رو ميكنه  . هر جور كه نگاه كني ، اين راه منطقيه" : ريچل سر خود را تكان داد

  " كرد ، درسته ؟ باهات ازدواج مي جيمي" : اخم كرد ". كرد اگه زنده بود اون كار رو مي

  .  باره مطمئن نبوداين  حال چندان هم در با اين ".خواد خودش گفته بود كه مي" : نوئله گفت

  ". امكان پذيره. گيره  اون يكي رو مي خوب پس فقط يه برادر داره جاي":  ريچل

توني با برادرش  تو عاشق جيمي نبودي ؟ چطور مي . دور و بر من كه از اين خبرا نيست": كريسي 

  " ازدواج كني ؟

باره ي اينه  در. عاشقي نيست كه بحث . همه ي قوانين گذاشته شده . ازدواج مصلحتيه  اين يه": ريچل 

اونها . عاليه  كنم اين من كه فكر مي. دو ميخواد از بچه و نوئله مراقبت كنه . كار درست انجام بشه  كه

  ". همه چيزه خانواده. هميشه يه خانواده باقي ميمونن و با هم ارتباط خواهند داشت 

حال به اين حقيقت فكر نكرده  ئله فهميد كه تا بهدادند ، نو همانطور كه دوستانش به بحث خود ادامه مي

كرد ، همانطور كه  نها را به هم مرتبط ميآبچه  . كه او و دو هميشه به نحوي در زندگي هم خواهند بود

  .  كردند مرتبط مي ها والدينشان را به هم تمامي بچه



او براي . شنا بود آبراي دو ، اين نقشي  اگر چه. توانست خودش را به عنوان يك والد ببيند  نمي !.والدين 

دانستن اينكه او دراين باره اطالعاتي داشت ، باعث شد كه نوئله  و. چندين سال جيمي را بزرگ كرده بود 

مهربان ، بخشنده و . مد آاو در هر موردي عالي به نظر مي .  بهتري داشته باشد باره ازدواجش حس در

به . فكر متوقف كرد  ذهن خود را از ادامه اين...  تحت هر شرايط ديگري .و بله ، خوش چهره . بود  صبور

  ؟ شد جيمي چه مي در ضمن ،. كرد  كرد ؟ دو فقط به يك پيمان كاري فكر مي چه فكر مي

راجع به جيمي ، از همه كسان  حسش. دانست  نها عاشق هم بودند ؟ واقعا جواب اين سوال را نميآيا آ

هنگامي كه از مرگ او مطلع شده بود گريه كرده و دلش  . ار گذاشته بود ، قوي تر بودنها قرآديگري كه با 

  ن مطمئن شود ؟آتوانست از  عشق چه حسي بود ؟ چطور كسي مي اما عشق ؟. برايش تنگ شده بود 

ديگه  _و تازه به بخش خوبش فكر كن . خوايم كه تو خوشحال باشي  ما فقط مي  : كريسي به او لبخند زد

  ". اين عاليه. دم جديد باشي آطوالني قرار نيست به فكر قرار گذاشتن با يه  براي يه مدت

  " اين اون چيزيه كه خودت دلت ميخواد ؟" :نيز در توافق با او سر خود را تكان داد  ريچل

 مياينكه چطور اكنون  . نوئله به دو فكر كرد و اينكه او چطور راضي بود كه در كنار او و بچه باشد

توانست مدرك پرستاريش  مي توانست كمي از فشار مالي خانواده ي خود كم كند و در ضمن خودش هم

  . را بگيرد

 كنه جوون ترين عضو گروه ، زودتر از بقيه ازدواج مي كرد كي فكر مي. دو ". بله "... پس" : ريچل گفت

." 

وقت چيزي در اين باره نگفته  خواد ازدواج كني ؟ هيچ دلت مي ": كريسي به ريچل نگريست و گفت

  " ؟ بودي

 هميشه بهش فكر كردم. بدمم نمياد خودم يه خانواده داشته باشم " : خود را باال انداخت ريچل شانه هاي

  " خودت چطور ؟  .



  " بكيهآزايمان ؟ يه كم زيادي  و. اليم نميشه حمن ار بچه ها چيزي " : كريسي سر خود را تكان داد

اما اينكه يه مردي باشه كه به خاطرش به خونه  . بكي بودن رو قبول دارمآاين " : ريچل با خنده گفت

  " بياي چي ؟

در . اونا افتضاحن . مخصوصا قرار اول . من قرار نميزارم . الزمش قرار گذاشتنه  اين يكي" : كريسي گفت

  ". دوستام و يه زندگي عالي دارم. اون از خوبم بهتره . من يه گربه دارم  ضمن ،

  " يه پسره خيلي ناز چي ؟" : خنديد نوئله

هيچ وقتم نياز . مشكلي با مجرد بودنم ندارم  گم ، من هيچ جدي مي. اون يه گربه ي خيلي نازه  "

  ". باشم نداشتم كه با يكي رابطه ي عاشقانه داشته

 برقرار كنند ؟ارتباط  مگر همه دوست نداشتند كه با كسي. نوئله دوست داشت كه دليلش را بداند 

بود كه چطور حاال هر دو را  خنده دار. رزوي ازدواج و بچه را داشت آدانست كه هميشه  خودش مي

  .  داشت ، ولي هيچ كدام واقعي به نظر نمي امد

  

خونه ي ما بريم ،  دونم كه پيشنهاد داده بودي از مي. ممنون كه قبول كردي از دفتر بريم " : نوئله گفت

   . ديگر حرفش را ادامه نداد "...خانواده ام نگفتم و  اما من هنوز به

ما هر دومون ".راند  دو به او نگريست و سپس دوباره حواس خود را متوجه جاده كرد و به سمت رستوران

  ". مشكلي نيست. سر كار بوديم 

عادي كرد كه شرايط غير  و دستپاچه است و خودش هم تصديق مي كامال مشخص بود كه نوئله عصبي

قول ميدم كه . در همه ي موارد واقعا نشون دادين كه چقدر خوب هستين  شما" : نوئله گفت.  بود

  ". فقط به يه كم زمان نياز دارم. مورد بهتر بشم  خودمم در اين



و  _برا همينه كه اومديم بيرون تا با هم شام بخوريم . احتياج داريم  هر دومون به زمان" : دو گفت

 صحبت كنيم و تصميم بگيريم كه من كي قراره با خانوادت مالقات كنم و ما قراره چي يبشينيم منطق

  ". بهشون بگيم

  . نوئله سر خود را تكان داد

مد آ به نظر مي. از دفترش ، او را زيرنظر گرفته بود . حساسي است  دمآدو با خود انديشيد كه نوئله 

و دو متعجب بود كه او چه چيزي در . كرده بود  ن را تصديقآكاترين هم .  است كارش را خوب بلد

درباره ي  احساس گناه. ن نيز دوباره احساس گناه به او دست داده بود آو بعد از .  ديده است برادرش

ن را از دست آبرادرش  وردن چيزي كهآاتفاقي كه براي جيمي افتاده بود و احساس گناه درباره ي بدست 

البته كه اگر او .  كرد ن را درك نميآ چيزي كه اگر جيمي زنده بود ،. اش  دوست دختر و بچه _داده بود 

خواهد  كه خودش نوئله را نميكرد وري آدو به خود ياد.  داد زنده بود ، هيچ كدام از اين اتفاق ها رخ نمي

كه كاش كرد  رزو ميآكرد و  اما با اين حال ، احساس تاسف مي. دهد  مي و فقط دارد كار درست را انجام

  .  كرد خودش با نوئله ازدواج مي جيمي زنده بود و

را دور زد ، و دست خود را بر پشت نوئله نهاد و او را  در رستوان ، كليد ماشينش را به مالزم داده و ماشين

نها ميزي ساكت در گوشه ي آنجا نام خود را به ميزبان داده و آدر  . به درون رستوران هدايت كرد

  .  اختصاص دادند ن دوآرستوران را به 

البته ، . اينجا خيلي خوشگله  ": نوئله هنگامي كه پشت به محل اصلي رستوران نشست ، با لبخندي گفت

ما زياد بيرون غذا " : چيني بر بيني خود انداخت". دربارش شنيده بودم ولي هيچ وقت اينجا غذا نخوردم

  ". بريم بيرون بيشتر براي ناهار ميريم ، و اگه با دوستامم بخوايمخوريم  نمي

ورد تا منوي خود را بگيرد ، اما متوجه شد آدست خود را باال  و دو نيز. نوئله منو را از پيشخدمت گرفت 

و . به جايش ، به نظر به وسيله ي نوئله هيپنوتيزم شده بود . كند  توجهي نمي كه مرد جوان اصال به او



ديگران به  واقعا نگريست ، جوري كه. نها را ترك كرد ، او به نوئله نگريست آهنگامي كه پيشخدمت  تازه

با شگفتي .  گذاشت مي به عنوان يك زن جوان ، نه دختري كه با برادرش قرار. نگريستند  او مي

موهاي بلوندش از  بلنديِ. بي تيره آ پوستش نرم و مهتابي بود ، و چشمانش. انديشيد كه او زيبا است 

 .  ورد كه او كمر باريكي داردآ پر بوده و به ياد مي برجستگي هاي بدنش. شانه هايش هم پايين تر بود 

گرما و تحريك شدنِ . ن پاسخ داد آكرده و بدنش اتوماتيك وار به  بدن نوئله توجهش را به خود جلب

او دوست . ت كه بينشان اتفاقي بيافتد چه مرگش بود ؟ امكان نداش. اش كرد  ناگهانيش ، حيرت زده

  واقعا چه مرگش شده بود ؟. ، و حامله بود  برادرش دختر

اين افكار را از ذهن خود بيرون بريزد ، با اين حال همچنان احساس  بر منو تمركز كرده و سعي كرد كه

. مانند يك خواهر باشد او قرار بود برايش . كسي بود كه فقط به كمك او نياز داشت  نوئله. كرد  گرما مي

قرارشان به  متاسفانه قول و.  امكان نداشت كه چيزي بينشان اتفاق بيفتد. خواهر خيلي جوان  يك

اما با اين حال ، فكر . طوالني  دو سال بسيار. مد ، و با فكر اينكه دو سال بود كه با كسي نبوده آيادش 

  .  يند نبودآخيانت كردن هم خوش 

  " غذايي هست كه پيشنهاد بدي ؟. همشون خوب به نظر ميان " : دن منو پرسيدخوان نوئله در حال

 : داد و سپس دو بر پشتي صندلي خود تكيه. درباره ي منو صحبت كرده و سفارش خود را دادند  نهاآ

ورده شده آمطلب  در اونها مستقيم اصل. خوام يه نگاهي بهشون بندازي  يه چند تا كاغذ هست كه مي"

و براش . گيره  خانوادگي هانتر رو مي بچه ، نام. شون صحبت كرديم ه  ون چيزاييِ كه قبال دربارو همه ا

وقتي كه طالق گرفتيم . ماهانه براي تو و حمايت از بچه  مدآيك حساب باز خواهد شد ، و همينطور يه در

رفتنه ، من مبلغي براش و چون قيمت خونه ها در حال باال . خونه بخري  توني براي خودت يه ، تو مي

  ". جاش درباره ي اندازه و نوعش گفتم به. معين نكردم 



كپي مال تو ، توي ماشينه و همينطور " :خودش را برداشت  دو مال. ورد آنها را آپيشخدمت نوشيدني 

شنا هستن ، و يه نامه كه ميگه من خودم پول مشاوره با آقردادهايي  ليست وكيل هايي كه با همچين

فقط حرف من رو در . من در اين باره جدي هستم نوئله " : به سمت جلو خم شد". ها رو خواهم داداون

 با يه نفر كه در اين مورد اطالعات داره صحبت كن و سند رو بهش نشون بده و. قبول نكن  اين مورد

  ". نظرش رو بپرس

وكيل ديگر صحبت كند ، بيشتر  كند كه با يك نوئله با خود فكر كرد كه هر چه او بيشتر اصرار مي

عاقالنه بود و او . داد  او خواسته بود را انجام مي اما كاري كه دو از.  ن نيازي نداردآكرد كه به  احساس مي

من نگران . دونم كه شما قرار نيست تقلب كنين  مي" : پرسيد. كرد  مي داشت كارها را برايش راحت تر

  ". نيستم

  ". ه من اعتماد كنينداري كه بخواي ب دليلي "

فهميدي كه من از برادرت حامله هستم ، اولين كاري كه  دو ، وقتي" : اين حرفش باعث شد لبخند بزند

اصال از من نخواستي كه تست دي ان اي بدم تا ثابت . ازدواج بدي  كردي اين بود كه به من درخواست

من . رم جيمي يا خودت رو به تله ميندازم ي جيميه ، و من رو متهم نكردي كه دا كنم كه اين بچه ، بچه

احترام  من به اصول اخالقيت. تو مردي هستي كه كار درست رو انجام ميده . همه ي اينها هستم  قدردان

  ". ميزارم

نكه بتواند آقبل از . اشتباه بوده  دو مانند چوب سفت شد و نوئله مانده بود كه چه قسمت از صحبتش

كنم هر چه زوتر  من فكر مي. ازدواج با هم صحبت كنيم  ما بايد درباره ي" : دو گفتسوالي از او بپرسد ، 

  ". بهتر باشه

قرار نبود كه . گويد  دانست كه درست مي كه دوست نداشت حرف او را تصديق كند ، مي به همان اندازه

 .سون آو  نزديكه .بريم الس وگاس  نيمميتو" : دو ادامه داد.  گذشت زمان ، حاملگيش كمتر شود با



شنبه صبح به سمت اونجا  ميتونيم. بيشتر هتل هاي اونجا خوشحال ميشن كه ترتيب يه ازدواج رو بدن 

  . پرواز كنيم و ظهر يكشنبه برگرديم

  ". كه خيلي سريعه اين" : نوئله زمزمه كرد

بدل الويس را در ذهن خود تصور كرد  بالفاصله يك كليساي قديمي همراه با اجراي مراسم با. الس وگاس 

هميشه خواهرانش را . كرد فرق داشت  را تصور مي نآن مراسم بزرگ و باشكوهي كه هميشه آخيلي با . 

  .  شود كه دست در دست پدرش وارد مراسم مي كرد و اين به عنوان ساقدوشانش تصور مي

دفعه ي بعد اون " : گفت. ، او را متعجب كرد روي دستان ِ نوئله  ن برآدو با بلند كردن دستش و گذاشتن 

  ". خواهي داشت ازدواج رويايي خودت رو

  ". هست منطقي ترم. الس وگاس خوبه "كند ؟  دانست كه به چه فكر مي از كجا مي

كنيم و  ازدواجمون صبر مي فكر كردم كه يه چند هفته بعد از" : نگاهش بر روي صورت نوئله قرار گرفت

  ". كنيم چه با خانوادت صحبت ميبعد درباره ي ب

 اولش. اين بهترين راهه " : برد بر روي دستانش لذت مي از گرماي دستان دو. را تكان داد  رام سر خودآ

  ". همين درك ازدواجمون براشون كافي خواهد بود

مادرش از اينكه در چنين مراسم مهمي حضور نداشته  . خواست به واكنش بقيه فكر كند دلش نمي

دانست  نمي.  خواست مطمئن شود كه او واقعا دو را دوست دارد مي و پدرش. ..شد و پدرش  ناراحت مي

ن آكرد تا از  اين سوال پدرش جواب بدهد ، براي همين بايد تمام تالشش را مي كه چگونه بايد به

  .  كند خودداري

نها فكر كند آكه بايد به  زيادي هستوردند ، با خود انديشيد كه چقدر مسائل آهنگامي كه ساالدشان را 

  .  در مدت كوتاهي ، تغييرات زيادي رخ داده بود. 



نظر  فكر كردم بعد از اينكه ازدواج كرديم ، گفتن اين حقيقت به خانوادت كمتر پيچيده يه ": دو گفت

خونه ي من  تو به و بعد. تونيم بريم پيششون و بگيم كه همه چي تموم شده  وقتي برگشتيم ، مي. مياد 

  ". خواهي اومد

دانست ازدواج با او ، به معني  البته كه مي. شد  نوئله چنگال خود را بر روي ميز گذاشت و به او خيره

اصال به اين واقعيت فكر نكرده بود كه كه بايد خانه ي خود را ترك  زندگي كردن در يك خانه است ، اما

  . دو برود كرده و به خانه ي

اونا براي تو و بچه خوب  . دو تا اتاق مهمان هست كه با يه حموم به هم مرتبط ميشن" : دو ادامه داد

  ". هر هفته هم كسي مياد كه خونه رو تمييز كنه. خواهند بود 

كسي اين كار را  گيرند ، اما تا به حال نديده بود كه دانست كه مردم براي خود مستخدم مي نوئله مي

  ". تونم خونه رو تميز كنم من مي" : به او گفت. انجام دهد 

ادامه  . در ضمن ، تو با دانشگاه و بچه سرت شلوغ ميشه. خونه بزرگه. مجبور نيستي " : لبخند زد دو

خوام زماني كه  من مي دونم كه حامله شدنت ، برنامه هات رو خراب كرده ، اما مي. تحصيلت مهمه نوئله 

  ". ميخواي رو بدست بياري شي كه بتوني اون چيزي كهنقدر سرپاي خودت باآطالق گرفتيم ، تو 

ديروز يه چند تا از . با هم صحبت كنم  برام سخته كه درباره ي طالق و ازدواج"  :نوئله تصديق كرد

 " ديوونه شدي ؟. بپرسم كه اونا از من پرسيدن  دوستام رو ديدم و ميخوام همون سوالي رو ازت

خرين نفريه كه از اين موضوع آالبته ، اينم شنيدم كه يه بيمار رواني  ، نه تا اون جا كه خودم خبر دارم "

  " نگران چي هستي ؟ . خبر دار ميشه

. چيز خاصي نيست " :او را قانع كند  مد از اينكه دو حرفش را نديده نگرفت ، يا سعي نكرد كهآخوشش 

اين بچه . م كه چه حسي دارم دون ديگه نمي. بودم  فقط اين كه من هرگز به همچين چيزي فكر نكرده



 اي از حاملگي نداشتم به جز اون چيزي كه تست بارداري بهم گفته هيچ نشونه. برام واقعي به نظر نمياد 

."  

  " اشتباه بوده ؟ فكر ميكني تست "

دونم كه  كنيم و من حتي نمي صحبت مي ما داريم درباره ي ازدواج. نه ، درسته  " :سر خود را تكان داد 

  ". چند سالتهتو 

  " سال30  "

  .  تا جواب داده شد از هزار يه سوال. اوكي 

من . كسايي رو داري كه خونت رو تمييز ميكنن  وقتي كه ازدواج كرديم ، از من چه انتظاري داري ؟ "

كه روزت چطور بوده ؟ شام رو اماده كنم ؟ قراره ازدواجمون  بايد وقتي اومدي بيام دم در و ازت بپرسم

  " ازدواج همراه با بچه ؟ بريدي بانچ باشه يامثل 

  ". بي خيلي بهت بيادآسيمپسون ها چطوره ؟ فكر كنم موهاي  "

شخصيت كارتون  - تو اصال شبيه هومر " :شوخي او شگفت زده اش كرده بود . نوئله به او نگريست 

  ". به نظر نمياي -  سيمپسون ها

  ". ميتونم سعي كنم "

  . دو شيك و خوش چهره بود ، يه جورايي به حالت جيمز باند نه هومر "كارو نكن لطفا اين "

هم  دوست دارم كه اولش با. كنيم  خوايم درستش مي نوئله ، ما اين رابطمون رو اون جور كه مي "

از غذاهاي يخ  . اگه ميخواي كه غذا درست كني ، من نه نميگم.  و اين كمي زمان ميبره. دوست باشيم 

من هيچ قاعده و . نيست  و همينطور اگه دوست نداشته باشي هم مشكلي. ني خسته شدم زده يا رستورا

  ". قانوني ندارم

  ". دوست دارم همه چيز به درستي توضيح داده بشه . من قواعد رو دوست دارم" : نوئله به او گفت



  ". جواريي قواعد رو عوض ميكنه يه حاملگي ِ غير منتظره ، به "

  " و سرگرمي چطور ؟ دكوراسيون يا پذيرايي" : گويد ست ميدانست كه او در مي

توني  مي. اسم طراح قبليم رو بهت بدم  تونم مي. توني همه چيز ، به جز اتاق مطالعم رو عوض كني  مي "

 "...درباره ي پذيرايي هم . خودت اين كارو بكني  بهش زنگ بزني يا يه كس ديگه رو انتخاب كني ، يا

  ". عادت كنيم بيا اول به ازدواجمون" : مكث كرد

توني نظرت رو راجع به  مي دوني ، مي". رامش باشدآنفسي عميق كشيد و سعي كرد كه با  ".باشه "

  ". ازدواج با من عوض كني

  " تو چي ؟. حرفم هستم نوئله  من سر" : دو سر خود را تكان داد

كرد كه  دهد و زمان هايي احساس مي مي انجامكرد كه دارد كار درست را  بعضي وقت ها احساس مي

خود را گرفته بود ، و حرفش را زده بود و سر حرف  اما تصميم. كند  دارد با مصيبت دست و پنجه نرم مي

  ".خوام ميهم كه من  اين چيزي ِ" :ماند  خود هم باقي مي

 " پس ما قراره مارج و هومر سيمپسون باشيم"

  

را داده بود بررسي  نآن را با قبضي كه كارپرداز آنوئله سفارشات از قلم افتاده را خريداري كرده و سپس 

كامپيوتر . تصادفي داشته باشد  بخشي از كارش اين بود كه در همه ي دپارتمان ، يك بازرسي. كرد 

داد تا  دوباره انجام مي هم همه مراحل را خودش ليست خريدها و فروش هاي هر ماهه را تهييه كرده و او

ن را به رئيسش آسپس گزارشي تهييه كرده و . كه بايد باشد  مطمئن شود همه چيز كامال همان طور است

خواند  در گذشته هرگز به اين كه دو گزارشش را مي.  داد را به دو تحويل مي نآداد و او نيز  ، كاترين مي

 _كرد  مي اما اكنون همه چيز فرق. شنيد  ريق كاترين ميو همه ي جواب ها را از ط. نكرده بود  ، فكر

يا اكنون به صورتي آ كرد ؟ ايا دو به ايميل هايش توجه مي. حداقل در مورد خودش كه اينطور بود 



همين االنش هم . را نخواهد پرسيد  البته با خود انديشيد كه اين سوال "كرد ؟ متفاوت به او فكر مي

  .  ن اضافه كندآديگري به  خواست چيز عادي بود و نمي گفتگوهايشان عجيب و غير

اگه يه دقيقه ".خود بود ، در كنار ميز او ايستاد  سالگي 50كاترين ، كه بلند قد ، بلوند و در اواخر دهه 

  " ببينمت ؟ تونم تو دفترم وقت داري ، مي

  .  سمت پايين راهرو رفت نوئله كارهايش را در كامپيوتر ذخيره كرد و همراه رئيسش به ". حتما "

دفتر دو بود ، اما پرنور بوده و به زيبايي تزئين  دفتر كاترين در كنار دفتر دو بود و با اينكه كوچكتر از

كرد كه كاترين بهترين مدلي است كه  اين كار باقي بماند ، فكر مي خواست كه در اگر نوئله مي. شده بود

 ر خود را به عنوان يك كارمند ساده شروع كرده بود و خود را تاكاترين ، كا. كند  ن پيرويآبخواهد از 

شد ، از زير  انجام مي همه ي كارهايي كه در كارخانه ي هانتر. ورده بود آجايگاه نفر دوم بعد از رئيس باال 

  .  گذشت نظر او مي

اين بعد از ظهر اينجا دو " :كاترين به او لبخند زد . ماند  نوئله بر صندلي روبروي ميز او نشست و منتظر

 اين گفتم كه نگران اين نباشي كه مبادا اون يه هو وارد شه يا اينكه مكالمات ما رو اين رو براي. نيست 

  ". بشنوه

و سپس متوجه شد  ". خيلي خب "پس انها قرار نبود كه درباره ي نحوه ي كار كردن نوئله صحبت كنند

احتماال دو درباره ي ازدواج غريب الوقوعشان  كنند و كه كاترين و دو چندين سال است كه با هم كار مي

فكر كنم بايد تبريك ها تو " :حرف بعدي خود ، حدسش را تصديق كرد  كاترين با.  با او صحبت كرده بود

  ". راه باشن

ميدونم كه احتماال  ": گفت ؟ زير لبي گفت چه چيزي بايد ميواقعا . نوئله در صندلي خود جابه جا شد 

اما نگاه رئيسش مهربانانه باقي  ؟ كرد كاترين درباره ي او چه فكري مي ". خيلي عجله اي به نظر مياد



تونم بگم كه چقدر از  اما با اين حال ، نمي. انگيز ميكنه  زندگي راهي داره كه چيزها رو هيجان" : ماند

  ". ناراحتم ه از دستت بدماينكه قرار

اما تحت اين شرايط ،  . كنم خوشحال نيستم خودم از اينكه دارم كارم رو ترك مي" : ق كردينوئله تصد

 .  بود كه منشي دستيار دو باشد و اينكه بعد از ازدواجشان كمي عجيب خواهد ". اين بهترين كاره

اون مرد جوان جالبي بود . تو با جيمي قرار ميزاري  دونستم كه من مي" : كاترين با دقت او را بررسي كرد

دم جالبي بود ، ولي نه كسي كه بخواي آجيمي " : مكثي كرد ". كرد مي دو براي برادرش خيلي تالش. 

تو . شناختمش  وقتي اون يه نوجوون بود مي من از. دم خوبيه آدو . اعتماد كني  يندت بهشآدرباره ي 

 رزو كنم و بهت بگم كه اميدوارمآخواستم برات بهترين ها رو  مي. نوئله بهش اعتماد كني  توني مي

  ". احتماالت رو در نظر بگيري

 .مد آحقيقت پي برده بود ؟ به نظر كه اين طور مي  يا كاترين كمي بهآ. دانست كه چه بگويد  نوئله نمي

  .  نظر او را بپرسد ، حرفي نخواهد زد نكهآنوئله مطمئن بود كه دو بدون 

  .  كرد چيز را ممكن مي ، همه حقيقت ". موافقم كه دو مرد ِ خوبيه "

 دلشكستگي هايي اتفاق افتاده... اون  در زندگي. اون اليقه اينه كه كسي اون رو دوست داشته باشه  "

."  

كه درباره ي مردي كه قرار بود با او ازدواج كند ،  دلشكستگي ؟ به جز مرگ جيمي ؟ نوئله فهميد

  پذير و مهربان بود ، اما او واقعا چه كسي بود ؟ او مسئوليت. اطالعات زيادي ندارد 

  ". شما با هم خيلي خوشبخت ميشين من مطئنم كه" : كاترين لبخند زد

 .  چنين چيزي ممكن بود د كه كاشرك رزو ميآو  ". ممنون " : نوئله زمزمه كرد

  



بيزينس  شغلي براي خود داشت ، صاحب يك. دانست  در شرايط عادي ، دو خودش را موردي مناسب مي

با اينكه عيب هايي داشت ، اما  شد و كرد ، از نظر مالي كامال تامين مي موفق بود و هر كه با او ازدواج مي

نها آهرگز مشكلي در جذب زنان و نگه داشتن  اما با اين حال ،. دانست كه قلبا فرد مهرباني است  مي

دانست كه خانواده ي نوئله ،  كشيش قرار نگذاشته بود ، و نمي هرگز با دختر يكولي ، قبال .  نداشت

توانست يك امتياز  او چندين سال بزرگتر از نوئله بود ، اما اين مي. كنند  او مي دقيقا چه فكري درباره ي

  .  را نداشتند دانستند ، و بنابراين انتظار يك ازدواج ناگهاني نها چيزي درباره ي بچه نميآ. باشد  خوب

 شهري ماشين خود را نگه داشت ، هنگامي كه در روبروي خانه ي تقريبا كوچكي در ميان خانه هاي برون

به هر حال به نحوي . دهد  درست انجام مي وري كرد كه دارد كاري درست را ، به دليليآبه خود ياد

حداقل اين كار براي او راحت تر بود تا .  هم ساخته شده اند نها برايآكرد كه  خانواده ي نوئله را قانع مي

ر بود سر يك شرط بندي ضگستاخ و سرسخت بود و حا. كابوس هر والديني بود  برادر كوچكش ،. جيمي 

   . دهد هر كاري انجام

دلتنگ برادرش باشد ،  خواست كه دلش نمي. لعنت . ناگهان ، به طور غيرمنتظره اي احساس تنهايي كرد 

خواست كه چيزي را  نداشت ، دلش مي ن راآدرست زماني كه اصال انتظار . گري نداشت اما به نظر راه دي

.  كرد كه اين موقعيت يك شوخي اي بيشتر است مي برادرش فكر. درست مانند حاال . به جيمي بگويد 

جيمي از اينكه او به جايش قدم گذاشته بود و داشت چيزي كه  كرد ؟ شايد يا خودش اين طور فكر مي

  .  شد ، از او منزجر مي كرد مال او بود را تصاحب مي

مد آهمانطور كه به سمتش مي .  بيرون پريد زماني كه از ماشين خارج شد ، نوئله از در ورودي خانه به

  " ؟ تو اينجايي" : گفت

  " داشتي ؟ به من شك "



 من فقط مي. رار ميكني ف فكر كردم " : با لبخندي كه ترس چشمانش را در خود پنهان نكرد ، پاسخ داد

فقط يه . اوكي ، همه اينجان " :انداخت  برگشت و نگاهي به خانه ". تونم تصور كنم كه تو چي ميكشي

كنن كه  خواهرام سعي مي. دماي خوبين آوالدين من واقعا  . باربيكيوئه ، درسته ؟ چيز مهمي نيست

 مطمئنم كه هر چيزي كه بايد بدوني رو بهت گفتمتقريبا . اين كارو نده  عذابت بدن ، اما بهشون اجازه ي

دونم كه خودم بتونم  تونيم سرشون كاله بزاريم ؟ نمي فكر ميكني مي" : خود را گاز گرفت لب پاييني ".

  ". ترسم كه باال بيارم قبال هرگز همچين كاري نكردم و مي. نه  يا

 مي نها قرارآهيچكدام از كساني كه با . كه او صادق ترين زني است كه تا به حال ديده  دو با خود فكر كرد

  .  وردن راآمخصوصا قسمت باال  _كردند  گذاشت ، هرگز اينها را اعتراف نمي

 .را بوسيد  مد و دو بدون هيچ فكري خم شد و اوآ، در لباس كمرنگ تابستاني خود ، زيبا به نظر مي  نوئله

لبهايش لذت برد و بدش نمي  كوچك تا حواسش را پرت كند ، با اين حال دو از نرمي و گرماييك تماس 

ن بوسه كار خود را كرده بود ، زيرا ترسش ، جاي آظاهرا كه .  اما اين كار را نكرد. ن را تكرار كند آمد كه آ

 : را باور كند ، گفتن آتوانست  جوري كه انگار نمي.  دست پاچگي داده بود خود را به شوكه شدن و

  " ؟ بوسيدي من رو"

  " عيب داشت ؟ "

  ". كه خوبه الاقل اگه كسي داشت ما رو نگاه ميكرد ،. چي ؟ نه  "

  ". همه چيز خوب خواهد بود. حاال نفس بكش و راحت باش  "

را  اودولين هانتر . نها نبود آتوانست فكر كند ، اما خوب جزو  نوئله به كلمات زيادي مي ؟ خوب ؟ خوب

بود كه چندان چيز مهمي  اوه ، مطمئنا ، واضح.  مده بودآن خوشش آو نوئله از . لبانش را . بوسيده بود 

گرفتن دست هاي .  رفتند به سمت خانه مي حاال او دستانش را گرفته بود و داشتند... نبوده ، اما خب 

از چيزي كه تا به اكنون ديده بود ، دو مردي بود كه . نداشت  ن بوسه ، معني ِ خاصيآهمديگر ، مانند 



مد ، به آن خوب بود ، زيرا هنگامي كه بچه به دنيا مي آو دانستن . داشت  مي لمس كردن را دوست

كه مغزش  اما اين حقيقت كه بوسه ي تقريبا برادرانه ي او ، باعث شده بود. زيادي احتياج داشت  نوازش

  .  مدآعجيب به نظر مي از كار بيافتد ، 

نوئله ناگهان به اين فكر افتاد كه به احتمال بسيار كمي ، جذب دو  هنگامي كه به در ورودي رسيدند ،

 و دو تمام اين. گذاشت و اكنون بچه ي او را در شكم خود داشت  قبال با جيمي قرار مي اما او. شده بود 

امكان نداشت كه ،  ا يك قرارداد كامال منطقي داشتند ونهآو .  كرد كارها را به دليل حس مسئوليتش مي

 اين چيزي نبود كه او دلش مي . اين كار درستي نبود. ن را خراب كند آبا جذب شدن به سمت دو ، 

همين لحظه ، ديگر  ازو درست . ديگري  نه چيز. به خودش گفت كه فقط يك اتفاق بوده .  خواست

 . همچين چيزي اتفاق نمي افتاد

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

   4 فصل



او .  كشيد رسيد به طوري غيرعادي سريع نفس مي مسيري كه به در ورودي مي نوئله در تمام طول

،  اما قبل از اينكه احساساتش بر او چيره شود.  كرد و همچنان به آن بوسه فكر مي عصبي و مضطرب بود

فرياد  ، سالگي عذاب آور بود 15كسي كه در سن  ، كوچكترين فرد خانواده ، ، و تيفاني خانه بودند داخل

  ". مامان دوست پسر نوئله اومد" : كشيد

.  كرد حداقل اين چيزي بود كه او فكر مي.  فشرد دو براي اينكه دوباره به او اطمينان دهد انگشتانش را

 ؟ كرد تا او را سر جايش نگه دارد گذارد و سعي خود را مي مي او پا به فراركرد كه  بيني مي آيا دو پيش

 ، جايي كه مادرش ايستاده بود و براي تهيه برد ، و به آشپزخانه نوئله او را از ميان اتاق نشيمن گذراند

و بعد آب دهانش را فرو  ". دولين هانتره مامان اين" : نوئله گفت . كرد مي ساالد سبزيجات را خرد

  "جين استونسون.  ، مادرم دو".داد

نگاهش را باال  مادر نوئله . او دراز كرد و دست راستش را به سمت "خانم استونسون" : دو به راحتي گفت

لبخندي زد و به او دست  ، بعد چشمانش از شوكي كه به او وارد شده بود كمي گشاد شده بودند.  آورد

 .كنم من رو جين صدا كن خواهش مي.  خوش آمدي.  آشنايي باهات خوشحال شدم دواز ":  داد

  "اميدوارم مرغ و همبرگر رو دوست داشته باشي

  "؟ نمياد كي خوشش" : به راحتي پرسيد

توني برگردي  بعد مي.  برو و دو رو بهش معرفي كن  .پدرت توي حياط هست":  كرد مادرش به نوئله نگاه

  ". كني غذاها به من كمكو توي بقيه 

 . شدند ، و بعد از آن وارد حياط پشتي دو را از آشپزخانه به رختشويخانه برد و نوئله با سر تاييد كرد

كاله مضحك آشپزان را به سر داشت بهمراه يك پيشبند كه .  بزرگي ايستاده بود پدرش كنار باربيكيوي

اين " : او در گوش دو زمزمه كرد "آشپز را ببوس.  من ايرلندي هستم" : گفت رنگ مي با خطي سبز

 ". شه نمي شامل تو



  ". بايد اين خط رو يك جايي بنويسم منم.  دونستنش خوبه"

معرفي كردن دو به پدرش  ش كرد كه بايد ازو، بنابراين براي چند لحظه فرام اين نوئله را به خنده انداخت

  ". استونسون ، پدرم رابرت دو.  هست، اين دوين هانتر  بابا":  وحشت داشته باشد

  ". آقا" : كرد و سرش را به سمت پدر او خم كرد دو دست او را رها

مگر اينكه دوست داشته .  باب هم خوبه ، اما از قسمت آقا خوشم اومد" : پدرش ابروهايش را باال برد

  ". كني باشي آقاي باب صدام

 "؟ براتون مهمه اين" : دو پوزخند زد

  ". اون هم زندگي كنم تونم بدون مي"

 نوئله به آن سمت برگشت و ديد هشت يا ده دختر بچه.  استخر صداي جيغ بلندي به گوش رسيد از لبه

 مي بعدا.  ، و بعضي از دوستهاش خواهرم" : با آه گفت . نده ايا توي استخر هستند يا اطرافش دراز كشيد

  ". پيششون كه حسابي خسته بشي برمت

حواسش رو پرت  بذار با يك چيز كاذب.  همين االن اون رو نترسون.  فكر خوبيه" : او گفتپدرش به 

  "؟ خوري مي آبجو" : به دو نگاه كرد و گفت ". فرستيم سراغش كنيم بعد دخترها رو مي

 ". تونم يك كشيش باشم و همچنان آبجو بخورم مي ، بله":  پدرش خنديد.  واضح بود غافلگير شدن دو

  ". بخواهيد چي شما هر.  شد فهميدمخوب "

.  به داخل خانه برگشت و با سرعت ". گردم پيشتون برمي بعد" : نوئله گفت . گرفت پدرش قوطي را باال

، مادرش به  وارد آشپزخانه شد ، اما همين كه او كند و ديد كه مادرش هنوز دارد ساالد درست مي

من فكر كردم كه .  نوئله ، توي محل كارت آشنا ميشيتو گفتي كه داري با يك نفر ":  سمتش برگشت

  ". اما اون مدير عامل شركته  .منظورت يكي از سرمايه گذارها يا يك چيزي شبيه به اين هست

  !بودند آنها به اين سرعت متوجه شده.  قلبش فرو ريخت



  "... ، اما اون دونم مي"

اون .  من نميگم اين بده":  او را قطع كردحرف  داد را به سرعت حركت مي مادرش در حالي كه دستش

من كه تحت تاثير .  پولدار هم كه هست.  كه باهوش هم هست هرسه و واضح خيلي مهربون به نظر مي

شدم مثل اون مادر توي فيلم غرور و تعصب همون كه موقعي . خدا ، واي" : مادرش خنديد ". گرفتم قرار

  ". درآمد داشت خوشحال شده بودچهار هزار دالر  كه برايكسي كه ساالنه

 آيا مادرش واقعا.  درست شنيده باشد اطمينان نداشت كه ". اون از من پيرتره" : نوئله نامطمئن گفت

 موافقت كرده بود؟

 ". ده سال تفاوت سني داريم"

بالغ ، اما تو هميشه عاقل و  شدم نگران مي شايد اگر براي يكي از خواهرات پيش اومده بود.  مي دونم"

اونم مثل پسرهاي هم سن و سالت حوصله ات .  بزرگتر بودي ازهمه من مطمئنم اين بخاطر اينه كه.  بودي

، اما  به بابات نگو كه اين رو گفتم" : ، و صدايش را پايين آورد دوباره پوزخند زد بعد ". بره رو سر نمي

  ". خوش قيافه ست خيلي

 كرد و ديد كه دو بيرون نگاه مي و همانطور كه از پنجره به ". ، همينطوره آره" : گفت  .نوئله خنديد

 ". حتي جذابه" : همچنان با پدرش به صحبت ايستاده گفت

  ". صدرصد جذابه"

، به فرم دهانش توجه كرد و اينكه  خندد مي ، كه ديد او دارد تازه اين حرف از دهانش خارج شده بود

در حالي كه  . ديگر از پيراهن هاي هاوايي را پوشيده بود او االن هم يكي.  شانه هاش چقدر پهن هستند

و بامزه و .  بود انديشيد كه او خوش چهره است كرد و غافلگير شده حسي ضعيف در درونش احساس مي

اين ازدواجي بود .  اما نه براي او.  چيزهايي كه هميشه مي خواست تمام. فريبنده و باهوش و بسيار زيبا 



ارتباط داشتن با برادر جيمي از هر .  او بچه ي جيمي را باردار بود.  گرفت مي صورتكه با شرايط خاصي 

  . هيچوقت.  شد ، نبايد اينطور مي او آرزومند انديشيد.  بود نظر اشتباه

، زير سايه ي  بجاي ميز.  غذا بخورند روي زمين نشستند تا هم ، همه با با وجود جمع زيادي از بچه ها

  . نوئل ، حتي خانواده چمن نشسته بودنديك درخت بر روي 

 . بود ها باعثش شده چيزي كه كباب كردن گوشت. خواهران او محاصره شده است  دو ديد كه توسط

همه آنها موهاي  "؟ چند وقت هست كه تو و نوئل با همديگه ميريد بيرون":  يكي از خواهرها پرسيد

را جدا  ، هيچ راهي نبود كه بتواند آنها كاليفرنيا بودچشمهايي آبي داشتند كه مشخصه ي اهالي  بلوند و

  . از هم بداند

 . است به ياد آورد كه چه زماني جيمي براي اولين بار با نوئله بيرون رفته ". چهار ماه" : گفت به راحتي

  "؟ داري نوع بوسيدنش رو دوست" : رسيد پرسيد كوچكتر به نظر مي از همه كسي كه ظاهرا

  "! تيفاني" : مانندي به دخترش گفت اخطارجين با حالت 

؟ اون  خوشت مياد ، از چه چيز اون باشه" : بعد آه كشيد ". اين سوال كه موردي نداره" : تيفاني گفت

مشق هام رو بنويسم و يا  گيره كه ؟ اون هميشه به من سخت مي اين رو بهت گفته.  آدم رياست طلبيه

وقتي يك جايي رو كثيف " : مانندي گفت كمي نزديكتر شد و به حالتي زمزمه ". اتاق خوابم رو تميز كنم

  "؟ چيزا اهميت ميده ، كي به اينجور صادقانه بگم.  شه كنم ديوونه مي رها مي

  ". تونم صدات رو بشنوم مي" : اون سمت چمنزار گفت مادرش از

  ". باشه" : تيفاني آه كشيد

او چشمك زد و وقتي كه ديد كه او قرمز شد و  به.  كند و ديد كه نوئله به او نگاه مي ددو سرش را باال آور

  . شد لبخند زد خوشحال

  "؟ ، درسته تو صاحب شركت هستي" : پرسيد يكي ديگر از خواهرها



  ". منه اونجا سالهاست كه متعلق به خانواده" : دو به او گفت

  ". اين عاليه.  پولداره" : بود زمزمه كردكه كنارش نشسته  او در گوش خواهرش ديگرش

 ". خواهم دو معذرت مي.  نميشم ، حريف اين دخترها بدبختانه ظاهرا" : جين ناله اي كرد

  ". نيازي نيست"

 .سوال ها ادامه يافت . بود جين عالي ، مقايسه با اينكه او چقدر همه چيز را با جيمي پيچيده كرده بود در

مصرف را در  بعد از اينكه همگي ظروف يكبار.  ، تا اينكه غذا تمام شد سخت تر ، بعضي كمي برخي آسان

، و بعد با  آشپزخانه رفتند ، نوئله و مادرش براي چند دقيقه به سطل بزرگي كه كنار گاراژ بود ريختند

 : گفت.  تا روبروي همه قرار بگيرد پدرش ايستاده بود.  ظرفي پر از توت فرنگي هاي تازه برگشتند

  ". ستاامروز يكشنبه "

رسيد تا  منتظر به نظر مي ، مهمان آنها بيشتر ، با اين وجود دو خواهرهاي نوئله همگي با هم ناله كردند

توي " : كرد باب به او نگاه  .نهفته است او به اين فكر كرد كه در آن روز از هفته چه مفهومي.  ناراحت

زنيم و اينكه  اتفاق افتاده حرف مي اي كه برامون در طول هفته ، ما درباره اتفاق غير منتظره روز يكشنبه

ما ميذاريم كه تو آخر از همه اين .  به وجود بياد اونها چه جوري باعث شدن كه درون ما تغييري مثبتي

  ". هست كار رو انجام بدي تا ببيني چه جوري

حالت غمگيني كه به خودش گرفته  با.  كسي كه با حركت دهانش عذرخواهي كرد ، دو به نوئله نگاه كرد

او اطمينان داشت  . دارد نداده احساس بدي اخطار بهش اينباره در اينكه از بگويد كه او توانست بود مي

افتخار را از آن  توانست با خبر غيرمنتظره اش نوئله مي.  تواند در اين باره يك كاري انجام دهد مي كه

 پس چه چيزي مي.  چيزي بگويد ره ي باردار بودنش و نامزديشان، اما اطمينان نداشت كه دربا خود كند

  ؟ گويد



بهمراه نوئله  كسي كه ، او به سمت همسرش نگاه كرد ". كنم من شروع مي" : باب گلويش را صاف كرد

 . داد مي ريخت و روي ميز قرار توت فرنگي هاي رسيده را در كاسه ها مي

.  بيرون از دفتر كليسا قبول كنه هفته مي خواهد يك كاري روگفت كه براي اين  جين اومد پيش من و"

:  زد كمي لبخند ". كنه فكر كردم كه داره به خانواده و مسئوليت هامون پشت مي.  عصباني شدم اولش

بي تفاوت  جين هيچوقت.  ، متوجه شدم كه بخاطر اون عصباني نيستم وقتي كه بيشتر بهش فكر كردم"

:  او مكث كرد "؟ ريختم پس من چرا انقدر بهم.  اون به كمكش نياز بوده نگذشتهاز كنار چيزي كه در 

من بعد از .  شه فهميدم كه ناراحت شدم چون دلم براي اينكه هميشه ببينمش تنگ مي آخرش"

از  دونم كه چند ساعت دور بودن مي.  هميشه لحظاتم رو در كنار زني كه عاشقش بودم گذروندم ازدواجم

شه كه قدر  باعث مي ، و اينكه بدونم اون اينجا نيست طول روز چيزيه كه مي تونم تحمل كنمهمديگه در 

  ". هم بودنمون رو بدونم لحظات با

 ". ، عزيزم مرسي" : جين لبخند زد

  ". كنم خواهش مي"

  ". اين شرم آوره.  كنم مي التماس.  كنم همديگرو نبوسيد خواهش مي" : تيفاني با ناله گفت

 كاشكي مامان و باباي من هم هنوز.  رمانتيكه.  شرم آور نيست" : دوستانش به شانه اش زد يكي از

  ". بوسيدن همديگرو مي

 شايد تو دوست داري كه نفر بعدي" : پدرش به او نگاه كرد . صداي خنده داري از خود درآورد تيفاني

ليست كتابهايي كه بايد در تابستان  كتابي كه در بعد ايستاد و درباره ، تيفاني آه بلندي كشيد ". باشي

 اما . بوده و از آن وحشت داشته اما خوانده بود حرف زد و اينكه آن كتاب چقدر خوب بوده مي خوانده

و اين   .شانسي بدهد مي دانست كه قبل از اينكه بگويد كه كتابها احمقانه هستند شايد بايد به آنها حاال

آنها افتاده  نها ايستادند و درباره اتفاقات غير منتظره اي كه برايحتي دوستان آ.  ادامه داشت همينطور



فكر بود كه اينجا تنها جايي  گفتند و دو در اين بعضي از آنها بسيار مشتاقانه سخن مي.  بود حرف زدند

  . بينند مي هست كه آنها توجه مثبتي از بزرگساالن

 . زد نوئله ايستاد و به او لبخند.  خواهد گفت ، به اين فكر كرد كه او چه رسيد وقتي نوبت به نوئله

.  اون عاليه.  قبال درباره كاترين گفتم.  از من خواست كه به دفترش برم رئيسم اين هفته" : شروع كرد

   "ميذاريم ، با همديگه قرار هآ،  دو و من دونه كه ، اون مي به هر حال.  اون رو دوست دارم كار كردن با

را  "د"تنها كسي بوده باشد كه متوجه ترديد او در حرف زدن قبل از اينكه حرف  هدو اميدوار بود ك

اين فكر  به.  ، او از حرفش غافلگير نشده بود او به كاترين درباره نامزديشان گفته بود.  باشد بگويد شده

  . دانسته كرد كه شايد واقعيت را مي

داريم پيش نميره و ما بايد آمادگيش رو  انتظاراون بهم گفت كه بعضي وقتها چيزها اون طوري كه ما "

  ". و من خيلي خوش شانسم كه اون رو دارم دو مرد خوبيه بعد به من گفت كه.  داشته باشيم

برايش جالب بود كه كاترين با او حرف زده و  ، او به نوئله خيره شد.  همه نگاه ها به سمت دو برگشت

دونستم  قبل از اين هم مي من" : نوئله با لبخند گفت . كرده تخابنوئله اين را به عنوان داستان خود ان

  ". اين رو تاييد كنه اما اين خيلي خوبه كه يك نفر ديگه هم.  كه تو مرد خوبي هستي

چيز ژرفي . ، اما دو همينطور حواسش به نوئله بود  حرف زدن كرد نفر بعد هم شروع به . خنديدند همه

.  تا به حال تمام يافته هايش درباره او مثبت بودند.  انتظارش را نداشت كرد كه در وجودش احساس مي

خوبي و  به ، نوئله كسي بود كه بعالوه.  اما اينطور نبود... ديدند  شرايط ديگري همديگر را مي اگر آنها در

 او ديده بود كه.  دانست مي خوشي زندگي كردن اعتقاد داشت اما او دوست داشتن عاشقانه را پوچ

  "  ا تو نوبت" : چند دقيقه بعد باب گفت . همان او را كشته بود . با مادرش چه كرده است "عشق"

اما حاال .  يه حرفه ...كردم كه فقط  هميشه فكر مي.  گفت هاتون مي هميشه از خوبي نوئله" : دو ايستاد

خانواده  شما يك.  بودهرو از نزديك ديدم متوجه شدم كه اون در تعريف كردن از شما فروتن  كه شما



دوست دارم يك روز خودم هم  واقعي هستيد و گذروندن امروز با شما به من يك ايده داد اون هم اينه كه

  ". چنين خانواده اي داشته باشم

بود و فهميد كه اين بيشتر از چيزي بوده كه  او درباره چيزي كه مي خواست بگويد برنامه ريزي نكرده

او زياد به عشق بين زن و مرد اعتقاد .  حقيقت داشت ، اين حرفش با اين حال.  دوست داشته بگويد

او ديد كه باب و  . شايد چون هيچوقت چيزي را كه مي خواست نداشت  .نداشت اما خانواده را باور داشت

ظاهرا با بودن او كنار دخترشان .  به نوئله نگاه كردند ، بعد بدل كردند و جين نگاه خوشنودي را رد

  .بودند موافقت كرده

آن لحظه متوجه نشده بود كه انجام دادن كار درست فريفتن دو انسان بسيار  تا به.  دلش فشرده شد

نه با .  ، هيچ راه بازگشتي نبود اين حال با ؟ پيشامدي روبرو بشود بعدا نوئله بايد با چه . است محجوب

 . وجود بچه جيمي

  

، تا اينكه از قسمت  دليل سفرشان را كه با هواپيما بود ناديده بگيرد تا تا آخر هفته ي بعد نوئله سعي كرد

كه براي چمدان مسافران بود گذشتند و مردي را در كت و شلوار ديدند كه روي تابلو ايكه  گردان عظيمي

شد كه فقط چند ساعت با خانم  تازه با حقيقت روبرو شد و متوجه ". هانتر":  نگه داشته بود نوشته بود

 . تر شدن فاصله داردهان

، اما قبل از اينكه تصميم بگيرد  به جيغ كشيدن درونش را پر كرده بود ؟ نياز آيا امكان پذير بود.  ازدواج

  "؟ ستابراي ما  اون" : به تابلو اشاره كرد و گفت . ، دو به سمت آن مرد رفت نه كه تسليم شود يا

 "چمداني داريد ؟.  هستممن جانسون ،  آقاي هانتر" : مرد با لبخندي گفت

 هست فقط همين" : با خود به هواپيما برده بودند اشاره كرد و گفت دو به كيف هاي چرخ دار كوچكي كه

."  



 ". آقا ، خيلي خوب"

زماني كه چمدانشان را .  به سمت ليموزين سفيد رنگ راهنمايي كرد جانسون كيف او را گرفت و آنها را

 او تا به حال فقط يك بار سوار  .باز كرد و به او اشاره كرد تا اول سوار شودرا  دو در عقب.  داد جا مي

او .  دبيرستانش آخرين سال) جشن فارق التحصيلي(تقريبا يك سال پيش براي پرام .  ليموزين شده بود

 جايي كه به رقصيدن ختم. خنديدند  مي با چهار زوج ديگر سوارش شده بودند و تمام طول راه تا هتل را

در عوض روي صندلي چرم  . دو در ميان بگذارد كرد اين چيزي باشد كه بايد با هرچند فكر نمي.  شد مي

 . و تمام سعي خود را كرد كه جلوي غش كردنش را بگيرد كم رنگ نشست

 ". نفس بكش" : به سمت او دراز كرد ، بعد دستش را دو به او نگاه كرد

 ". ميگي اين رو زياد بهم" : او زمزمه كرد

  . دهد شد و اينكه نزديك بودن به او چه احساس امنيتي مي يك بار ديگر متوجه گرمي دستان دو

 شه مي ذاريم و بعد اين اوضاع وخيم تمام ما اين رو پشت سر مي.  خوبيم ما.  ترسي اين اواخر زياد مي"

."  

 ". من هيچوقت چنين كاري نكرده بودم ": نوئله در اين باره مطمئن نبود

 ". ؟ من هم اولين بارمه بعد ازدواج كني اينكه فرار كني و". او پوزخند زد

  ". شه اين شامل هر چيز ديگه اي هم مي.  فقط فرار كردن نيست اين" : نوئله هم در جوابش لبخندي زد

  ". بگذرونيم يك آخر هفته ي معموليه و ما اومديم اينجا تا خوش وانمود كن كه اين" : به نوئله گفت

شناسيم و حاال  ؟ ما به سختي همديگرو مي يك آخر هفته ي معمولي ": نوئله با صداي جيغ مانندي گفت

من نمي دونم كه تو براي .  سابقت رو حامله ام دراكنيم چون من بچه ي بر مي داريم با هم ازدواج

  ". كنم كه چنين شرايطي برام پيش نياد ، اما من سعي مي كني مي سرگرمي چيكار

 ". شه همه چيز درست مي":  خم شد پيشاني اش را بوسيددو 



دو همچنان .  ، اما اطمينان نداشت كه قادر به اين كار باشد باور كند نوئله دلش مي خواست كه حرفش را

رفتند به مناظر  دست داشت و همانطور كه از فرودگاه به سمت وگاس استريپ مي هاي او را در دست

نوئله .  زيادي گذشت تا به بالژيو رسيدند كرد و زمان ترافيك حركت را كند مي . دوخته بود بيرون چشم

با حالت   .در تلوزيون و فيلم ها ديده بود تشخيص داد درياچه ي روبروي هتل عظيم را از چيزهايي كه

  ". بحال اينجا نيامده بودم تا" : زمزمه مانندي گفت

 "؟ وگاس توي پالژيو يا الس"

 "هردوتاش"

 ". بياد كنم ازش خوشتفكر "

او منتظر شد .  مردي با اونيفورم در عقب را باز كرد و دو پياده شد  .ليموزين به سمت ورودي اصلي رفت

را  ، بعد نوئله ، به راننده انعامي پرداخت كرد ، اسمش را به متصدي هتل داد را همراهي كند تا نوئله نيز او

زيباي هنري بود كه  كه توجه نوئله را به خود جلب كرد سقف اولين چيزي.  به داخل هتل راهنمايي كرد

 اي به رنگهاي رنگين كمان مي به هر كجا كه نگاه ميكرد گلهاي شيشه.  از جنس شيشه ساخته شده بود

 دو از آنجا او را به قسمتي كه به مناسبت فرا  .، مثل توده ي خالصي از گل جزئيات غيرقابل باور بود.  ديد

راه به  . بسيار زيبايي آراسته شده بود راهنمايي كرد تعطيالت چهارم جوالي به طرزرسيدن جشن 

غير قابل !  دارم اينجا رو دوست" : او با لبخند گفت  .زيبايي از گلها مي رسيد تقاطعي بين باغ و نماي

  ". باوره

و او را به سمت  ". بريمبيا .  بايد همه رو تحت تاثير قرار بدن اونها ميدونن كه چه جوري" : دو گفت

در آنجا انبوهي از ماشين .  رسيد ميزهاي بازي بسيار طوالني به نظر مي.  راهنمايي كرد قسمتي از كازينو

اين   .همه دارن بازي ميكنن" : نوئله گفت . ، ميزان سر و صدا او را غافلگير كرد بازي قرار داشت يها

 "؟ پول ها رو از كجا ميارن



  ". اميدوارن كه خوش شانس باشن و جايزه اصلي رو ببرن ، همه بعالوه.  سرگرميهاين براي  "

 ... شود ، هرچند آنقدر زياد نبود تا برنده ي جايزه ي اصلي آن بازي كند نوئله ده دالر ورودي خريد تا با

 فرم را امضاكرديك  اختيار آنها قرارداد و در دو كارت اعتباريش را  .آنها به طرف ميز متصدي هتل رفتند

مي خواستم قبل " : گفت . ، دو به طرف او چرخيد اونيفرم پوش به دنبال كليدشان رفت زماني كه مرد. 

نگاهش را پايين آورد و ديد كه نام خودش  او.  كارت اعتباري را به او داد ". اين رو بهت بدم از اينكه بريم

كني كه ازش يك ماشين گرون  توني تمومش فقط در صورتي مي" : گفت . است روي كارت نوشته شده

 ". كن هر جوري دوست داري ازش استفاده.  قيمت بخري

 . كرد كليد در آن قرار داشت و آنها را به طرف آسانسور راهنمايي متصدي هتل به آنها پاكتي داد كه

 ". به اين احتياج ندارم":  ميز دور شدند نوئله گفتاز زماني كه 

مي خواهي از سوپر ماركت خريد كني يا بنزين بزني يا براي خونه  جوريه چ.  معلومه كه داري" : دو گفت

 "؟ كني كفش يا يك سگ كوچولو بخواهي چكار مي ؟ اگر لباس يا خريد كني

 ". نمي تونم يك سگ رو تحمل كنم در حال حاضر" : او به دو چشمك زد

  ". ستاكارت اعتباري هم همراه حلقه .  كنيم ازدواج ميداريم  نوئله ما":  دستش را گرفت ". ميدونم"

كرد نمي  نميرا كار اين ، اما اگر  بتواند پول او را به راحتي خرج كند نوئله مطمئن نبود كه هيچوقت

 ". خوشم نمياد ازاين قسمت" : با صداي آهسته اي گفت . كند توانست از خودش حمايت

 ". دادم كه در طول ازدواجمون ازت حمايت كنم قول ؟ اون كاغذ هاي اداري رو نخوندي"

 ". چيزها خيلي فرق ميكنه خواندن با زندگي كردن با اون"

 "؟ مگر نمي خواستي كه يك مادر خونه دار باشي":  او دكمه ي آسانسور را فشار داد

 سال هاي اولكار ، اما براي  برگردم سر، كه بچه ها رفتن مدرسه  كردم وقتي فكر مي.  آره" : تاييد كرد

..."  



 ". كنه اين فرق مي" : آهي كشيد.  صدايش قطع شد كند وقتي كه ديد او دارد نگاهش مي

 ". نداره هيچ فرقي.  نه"

 . ايستادند داخل آسانسور

فقط بهشون .  هر چيزي رو كه مي خواهي به حساب اتاق بگير.  هستيم تا زماني كه توي هتل" : دو گفت

 ". اسم هردومون توي ليست هست.  رو بگو شماره ي اتاق و اسمت

به شماره ي اتاقشان توجهي نكرده .  به طبقه ي مورد نظر رسيدند ، كرد زماني كه داشت به آنها فكر مي

دو دستش را گرفت و او به راحتي  ، خوشبختانه.  دانست كه بايد از كدام سمت برود نمي ، بنابراين بود

كه در سمت راست قرار  ، دو آن را اتاق آنها دو در داشت . رفت سرش به راهرويي دوست داشتني پشت

كل طبقه پايين خانه خانواده  به اندازه داشت باز كرد و او وارد اتاق نشيمن بسيار بزرگي شد كه احتماال

، دو  ، يك بار اندازه اي بود كه براي شش نفر ظرفيت داشت آنجا ميز گردي بود كه بزرگيش به  .اش بود

 . داشت كه نمايشگرش به بزرگي نمايشگرهاي سينما بود ، و تلويزيوني قرار گاهنشيمن

كليدها را روي ميز مرمري كه كنار در ورودي  ". خودمون كشف كنيم ما بايد همه ي اينها رو" : دو گفت

 ، اما معموال از مديريت ميان باال و درباره ي نحوه ي كاركرد همه چيز توضيح ميدن":  قرار داشت گذاشت

اما .  لبخندي بزند او سعي كرد از روي سپاسگذاري "؟ فكر نكنم كه تو تحمل اين يكي رو داشته باشي

 ، و هزينه اش چقدر مي بگيرد تواند چنين اتاقي چه كسي مي.  براي همه چيز زيادي شوكه شده بود

 ". بيا نگاه كن" : كنار زد او از وسط اتاق گذشت و پرده ها را ؟ تواند باشد

 ، همراه با چندين هتل كه در اطراف آن قرار منظره اي از درياچه دارند او به كنارش رفت و ديد كه آنجا

 ". بيا.  ازش خوشت مياد.  ببينيم تونيم درياچه رو ما مي" : دو گفت . داشتند

قرار داشت كه  آنجا تختي.  بزرگترين اتاق خوابي كه او تا بحال ديده بود برد او را از اتاق نشيمن به سمت

 از زمين تا سقف و فرش ها ، ، يك ميز ، يك مبل كوچك آن بخوابند توانستند در به راحتي مي پنج نفر



وقتي ديد كه  ، اما همه چيز دوست داشتني بود.  ، او نزديك بود كه به زانو در بيايد بسيار مجلل بودند

 آيا آنها هردو از اين اتاق . شد فشردههايشان روي نيمكتي در پايين تخت قرار دارد گلويش  چمدان

نمي تواند دو را  ، و زماني كه ازدواج كنند.  ؟ در واقع تخت به اندازه ي كافي بزرگ بود كنند استفاده مي

، اطمينان  انتظاراتي داشته باشد ، اگر او ازدواج قراردادي باشد يا نه.  شود او شوهرش مي.  نپذيرد

 زمانش رسيد از او در اين مورد بپرسد توانست وقتي ، او مي با اين حال . بگويد نداشت كه بتواند به او نه

 ...  كه در اين شرايط نمي تواند انتظار فهميد او بايد مي.  اين عاقالنه بود . ، درست است

 كني به هر چيزي كه فكر مي.  بس كن" : ميان دستانش گرفت و گفت صورت او را.  دو روبرويش ايستاد

 ". كن بس ، فقط

 "؟ چطوري فهميدي" : به او خيره شد

، من به هر چيزي كه گفتم عمل  نوئله" : دستانش را انداخت". ترسي كه يكدفعه توي صورتت ديدم"

اونها چمدون هامون .  كنم كه تو رو وسوسه كنم من سعي نمي.  بچه مي كنيم ما اين كار رو براي.  ميكنم

 ". خوابم يك اتاق خواب ديگه هم داره كه من اونجا مي ، اما اين سوئيت گذاشتن رو اينجا

 "واقعا ؟" : وزنش را نداشته باشند آسودگي باعث شد كه زانوهايش تحمل

 ، هيچكدوم از ما قبال همونطور كه با همديگه در موردش حرف زديم ، ببين.  قول ميدم" : لبخندي زد

 "؟ ، باشه ميريمما آروم پيش .  يك تغيير بزرگه اين.  ازدواج نكرديم

 . كرد نوئله با سر تاييد

 ". حتي با يك زن هم زندگي نكرده بودم من قبال ، هي" : دو چانه اش را در دست گرفت

 ". گذروندي اما آخر هفته ها رو با اونها مي" : گفت  .؟ اين فكر باعث آرامشش شد واقعا

 ". يا دوبار يك".او شانه هايش را باال انداخت

 "! معروفي آقاي هانتر بيشتر از اينها" : لبخندي زد



 "؟ چي ؟ به واقعا"

 ". فوق العاده زيبا و رنگارنگن اينكه توي زندگيت زنهايي هستن كه"

 ". كنه به اين چيزا توجه مي هيچوقت نمي دونستم كه كسي.  هاه"

 ". كنند مي اونها"

شايد اين عجيب  . بين رفتكرد كه كمي از ترس هايش از  و احساس عجبش خيره شدتبه چشمهاي م

 ، اما آنها هردو با هم در آن قرار گرفته بودند و اين تا به حال در آن قرار گرفته بود ترين شرايطي بود كه

.  چند ساعت باقي مونده تا عروسي" : او خود را عقب كشيد . به نوعي همه چيز را آسان تر ميكرد

 "؟ گرسنه اي

، نزديك بود كه از تاثير آن  ترس ها و نگراني ها او را فرا گرفت تمام،  را ادا كرد "ع"وقتي كه حرف 

 . برود سرش گيج

 . فقط از فكر كردن به غذا دلش آشفته شد ".نمي تونم چيزي بخورم" : به او گفت

 ". حدودا ساعت سه و نيم از اينجا بريم ؟ بايد چرا استراحت نميكني.  باشه"

 ". ميشم آماده" : به ساعت مچيش نگاه كرد

 ". توني نظرت رو عوض كني تو هنوز هم مي" : پشت سرش نگاه كرد ، بعد به به سمت در رفت ". خوبه"

اميدوار بود كه بجاي وحشت زده  ". مي خواهم اين كار رو بكنم من" : نوئله سرش را حركت داد و گفت

 ". آماده ميشم". نظر برسد ، بي پروا و مطمئن به بودن

، بنابراين در طول اتاق  رسيد ، استراحت غير ممكن به نظر مي بود شب نخوابيده با وجود اينكه سه

يك ساعت قبل .  زدن كرد و به منظره ي باور نكردني بيرون از پنجره خيره شد خواب زيبا شروع به قدم

تا  ، بعد لباسش را بررسي كرد ، دستگاه برقي حلقه كننده ي موهايش را به برق وصل كرد رفتن از زمان

لباسش را در بازار .  ، آرايشش را ترميم كرد كرد بعد از اينكه موهايش را حلقه حلقه . چروك نباشد



آن هم در شرايطي كه .  دقايقي بود كه در عمرش خريد كرده بود يكي از بهترين.  آوتلت پيدا كرده بود

 "رصد تخفيف يافته استد 50اين قسمت " : كرده بود و لباس زير تابلوي قيمتش چهار بار كاهش پيدا

اي همراه با لبه اي نامتقارن و دامني كامل كه روي  با بندهاي رشته.  لباس سفيد بود . بود قرار گرفته

بوده است كه  او حدس زده بود كه اين لباس پرامي . آويزان شده بود پارچه اش كريستال هاي شفافي

،  كرد عروسيش تصور مي شه به عنوان لباسصاحبش را پيدا نكرده است و اين آن لباسي نبود كه همي

بعد از اينكه با دستهايش   .مي كرد زماني كه آن را پوشيد و زيپ كناريش را باال كشيد احساس زيبايي

حلقه ي  ، دستش را به سمت را مرتب كرد و به آنها اسپري زد تا اينكه به خوبي حالت گرفتند موهايش

، بعد آن را در دست  كرد مكثي.  خريده بود به دست نكرده بود دراز كردنامزدي كه از شبي كه دو برايش 

 . ، روي حلقه ي ازدواجش پوشد ، آن را در دست چپش مي وقتي كه مراسم تمام شود.  راستش فرو كرد

 . بود كه در اين مورد با هم حرفي نزده اند كه يكدفعه احساس كرد اين چيزي

، پاشنه  كرد ، او از روي فرش لطيف عبور در اتاق خواب ضربه زد درست همان موقع دو به آرامي به

 ". من آماده ام.  سالم":  زماني كه در را باز كرد گفت . رفتند آن فرو مي صندل هايش با هر قدم در

 . بسيار برازنده شده بود و رسيد به نظر مي او در كت و شلوار مشكي رنگش زيبا

 ". شدي خوشگل" : لبخندي زد دو

 . سفيد رنگش كه از كريسي قرض گرفته بود چنگ زد او به كيف ظريف ساتن ". ممنون"

 "؟ فكر كرده بودي ، به خريدن حلقه ي ازدواج ، امم تو"

 ، طالي سفيد خريدم تا با حلقه ي نامزديت ست اينجا هستن دقيقا" : دو به جيب كتش دست كشيد

 "بشه

به او  . گلي از رزها و زنبق هاي سفيد رنگ جلويش گرفتدو دسته  قبل از اينكه بتواند چيزي بگويد

 ". خانم اين هم براي عروس" : گفت



آن بود كه آنها بيشتر از اتاق مجلل هتل يا حلقه هاي گران قيمت بر  جالبيش به.  او انتظار گل را نداشت

آتش گرفت و با  چشمانش از هجوم اشكهايي كه نمي توانست جلويشان را بگيرد.  گذاشتند روي او تاثير

اين اشك ها  او سزاوار.  از دو جز مهرباني و با مالحظه بودن چيزي نديده بود.  جنگيد تا گريه نكند خود

يكدفعه آنها .  تمام راه با حالتي محو گذشت.  سمت آسانسور رفتند از او تشكر كرد و بعد با هم به . نبود

تا زماني كه زنده هستند دو را دوست و گرامي  و او با صدايي موزون گفت در كليساي كوچكي بودند

بندد كه با تمام وجود  دانست كه دارد پيماني مي مي. كمي مكث كرد  "بله"قبل از گفتن   .خواهد داشت

 . شد بعد كلماتي را زمزمه كرد و همه چيز تمام.  خواهد آن را بشكند مي

، كه  بعد صحبتي محترمانه با شهود داشتند،  گيرد آنها عكس مي نوئله متوجه شد كه يك نفر دارد از

  . سريعشان به اتاقشان دنبال شد اينها با برگشتن همه

  . و بعد در را باز كرد "؟ حالت خوبه" : برد پرسيد مي دو زماني كه كليد را قفل فرو

 

 "خوبم من"

كنار حلقه  بجز حلقه ي ظريف سفيد رنگ ازدواجش كه در.  نداشت احساسش با نيم ساعت پيش تفاوتي

او حاال ازدواج .  هيچ چيزي وجود نداشت كه ثابت كند چيز عوض شده ، ي نامزديش جاي گرفته بود

 ؟ ؟ نبايد به طور عميقي احساس دگرگوني كند پذير بود چطور امكان.  كرده بود

 "؟ خوردي ديشب چيزي" : دو از او پرسيد

 "؟ چي" : دواج كرده بود معطوف كردمردي كه با او از توجه اش را از حلقه ي ازدواجش به

 "؟ آخرين باري كه غذا خوردي كي بوده  .بذار حرفم رو يك جور ديگه بگم"

 ". پنج شنبه" : رسيد مي غذا هم مثل خواب غير ممكن به نظر

 ". نيست اين اصال خوب"



متوجه ظروفي درست همان موقع بود كه .  بزرگ اتاق غذاخوري برد دستش را گرفت و او را به سمت ميز

:  گفت . بود ، همراه با بطري شامپاني كه در ظرفي پر از يخ خنك شده بود شد كه روي آن را پوشانده

 ". بنابراين براي خودمون زودتر شام سفارش دادم.  نخوردي كنم كه چيز زيادي احساس مي"

كمي از آن را در دو ليوان بعد از اينكه .  چوپ پنبه اش را باز كرد به سمت بطري شامپان رفت و ماهرانه

اما فكر كنم كه دلت مي .  دونم كه حامله اي و فقط نوزده سالته مي" : را به او داد ، يكي از آنها ريخت

 ". يكم توي روز ازدواجت بنوشي خواهد

، بعد به او  كردند نگاه كرد ليوان باريك به سمت سطح آن حركت مي هايي كه از انتهاي نوئله به حباب

 ". تولدم هفته ي پيش بود.  بيست سالمه ، در واقع" : زدلبخند 

 ". كه از روز تولدت گذشته ، متوجه نشدم متاسفم" : دو اخم كرد

.  ، دو واقعا انتظار نداشتم كه به اين موضوع توجه كني" : خنديد كمي از تنشي كه داشت از بين رفت و

 . نه خيلي زياد... ، اما در اين شرايط  شد ناراحت مي ، او اگر آنها يك زوج واقعي بودند ". نيست مهم

 ". و براي ما.  كه چند روز ازش گذشته ، براي تولدت":  ليوانش را باال آورد

  .آن نوشيد ، بعد از ليوانش را به ليوان او زد

كه  و نوئله فكر نمي كرد.  ، نوشيدني طعم خاصي نداشت داد غلغلك مي با وجود حبابهايي كه زبانش را

، ليوانش را  ، شك داشت كه بتواند طعم چيزي را احساس كند در آن لحظه.  باشد اين بخاطر شامپان

، كه خيلي  فكر ميكرد.  كرد ناديده بگيرد و سعي كرد لرزشي را كه در بدنش احساس مي زمين گذاشت

 دو.  اين پا و آن پا كردنوئله  . دارد خسته و گيج و مطمئن نبود كه دو از او چه انتظاري.  است خسته

 . كرد كه اگر غش كرد چه غلطي بكند و به اين فكر "؟ حالت خوبه" : پرسيد . بازوي او را گرفت

 ". نخوابيدم  .حالم خوبه"

 . ، عمال سفيد رنگ شده بود رسيد رنگ پريده به نظر مي  .خستگي چشمانش را تيره كرده بود



 "؟ بكشي ميخواهي دراز" : گفت

 ". نميبره خوابم"

  ". برو":  او را به طرف اتاقش چرخاند و فشاري به او وارد كرد ". شدي شايد هم خوابت برد و غافلگير"

 ". ؟ تو خيلي زحمت كشيدي ميشه شام چي":  دوباره به سمت او برگشت

 ". نباش نگران اون"

انجام دهد را بجاي كاري كه نداشت كه بتواند كاري را كه مي خواست  اطمينان. لب پاينش را گاز گرفت 

 . بوسيد و گونه اش را "مرسي" : و زمزمه كرد بعد روي پنجه ي پايش بلند شد.  دهد كرد انجام بايد مي

در آن لحظه دو فهميد كه دلش مي خواهد  بي حركت نگه داشت و براي كمتر از يك لحظه لبهايش را

 فقط اينكه او بيشتر از يك بوسه ساده مي.  س كندلبهاي او را با لبهايش لم سرش را بچرخاند تا بتواند

، با اين حال مواظب بود كه از  كه قدمي به سمت عقب بردارد اين نياز او را ترساند و باعث شد . خواست

او فشار كوچك ديگري وارد كرد و اينبار او به سمت اتاق خوابش رفت و  به.  صورتش چيزي خوانده نشود

 . بست در را

 

 ، با يك بطري شامپان كه درش باز بود و يك شام رمانتيك دو نفره بود وسط اتاق نشيمن ايستادهدو تنها 

 . ، به سمت بار كوچك رفت و تمام بطري هاي محتوي ويسكي را بيرون آورد گرفت دو را ناديده هر. 

 تواند ه ميكرد با خود فكر كرد كه اين بدترين شب عروسي است ك اولين بطري را باز مي زماني كه در

 . كشيد داشته باشد و تمام محتوي آن را يكجا سر

 
 
 
 
 
 
 
 
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 5 فصل



همش دارم به اين فكر ميكنم كه شكمم داره " : ، گفت چرخاند و چرخاند نوئله حلقه اش را دور انگشتش

همانطور كه  "؟ كرديم فكر ميكني كار درستي.  بعد يك فكر ديگه از راه ميرسه اما . كم كم بزرگ ميشه

رسيد  كه پشت فرمان ماشين نشسته بود و خياباني كه به خانه خانواده او مي كرد ، به دو نگاه حرف ميزد

 . كرد طي مي را

   ". ، حتما آسون بوده كنار بيايم وقتي كه تونستيم با اين موضوع"

 ". ام بجز اينكه بايد بهشون بگم حامله"

 ". ديگه نه تا چند هفته ي"

 ". فكر نكنم كنم كه بهش ، دارم سعي مي مي دونم"

  

، روي  بعد از ازدواج.  اينكه ذهنش را پاك كند و در زمان حال زندگي كند ... او در اين مورد خوب بود

 نيمهوقتي به خودش آمد از .  دراز كشيد ، و به اين فكر كرد كه اصال نمي تواند بخوابد تختخواب بزرگ

، بعد  پاك كرد به حمام رفت و آرايشش را.  شب گذشته بود و او هنوز لباس سفيد رنگش را به تن داشت

 . رفت به داخل تختخواب خزيد و آنجا بود كه تازه نزديك ساعت هشت صبح به خواب

  

.  برگشتندظهر كه شد به خانه و شهر خودشان از ، بعد  سكوت خوردند در يكي از كافه ها صبحانه اي در

اين خبر را به خانواده اش بدهند و چند چمدان كه وسايل نوئله در آن بود را  حاال داشتند مي رفتند كه

 . به خانه ي دو برگردند بردارند و

 كرد كه واقعا دارد اين كارها را انجام ، تا زماني كه او فكر نمي رسيد مي به اندازه ي كافي راحت به نظر

 . ميدهد



 نوئله پياده شد.  ، دو جلوي خانه شان نگه داشت به خانواده اش بگويد كه بداند چه چيزي بايدقبل از اين

 گرفت را صاف كرد و لبخندي اجباري زد و راهي كه به سمت در خانه ميرفت را در پيش ، دامن كتاني اش

 ". مامان سالم" : وقتي وارد شد با فرياد گفت .

اما .  تمام خواهرهايش با دوستانشان بيرون رفته بودند.  ساكت بود خانه، اين بار  برخالف هفته ي پيش

مادرش از آشپزخانه بيرون آمد  . بود تا مطمئن شود كه پدر و مادرش در خانه هستند نوئله قبال زنگ زده

 نمي.  ، سالم اوه" : متوجه دو شد "... ؟ مي خواهي برات گرسنه ات نيست . سالم عزيزم":  گفت و

 ". اينجا هستن ، نوئله و دو باب" : ، بعد با فرياد گفت لبخند زد ". تم كه امروز با نوئله هستيدونس

 داشته و ميدوني كه چه جوريه اون امروز موعظه.  پدرت داره كتاب مي خونه" : دوباره به آنها نگاه كرد

كنه تا  دوباره اون رو بررسي ميكنه  اينكه يك موعظه برگزار مي بعد از" : نوئله به سمت دو برگشت ".

 ". تونسته اين كار رو بكنه مي ببينه از چه راهي بهتر

:  دستش را به سمت دو دراز كرد ". نداشتيم كه به اين زودي ببينيمت انتظار" : پدرش به سمت آنها آمد

  ". بينمت مي خوشحالم كه دوباره"

 " آقا ، ممنون"

، بابا  مامان" : پس يك نفس عميق كشيد.  متوجه شد كه بايد حرف بزند ، و نوئله دو به نوئله نگاه كرد

 ". كرديم دو و من به الس وگاس رفتيم و با هم ازدواج . نبودم من ديشب پيش كريسي

 : ، بعد اضافه كرد گلويش را صاف كرد.  دهاني باز به او خيره شدند پدر و مادرش كه شوكه شده بودند با

 ". دروغ گفتم متاسفم كه بهتون"

خواهش .  اينها همه نظر من بود" : پس به سرعت گفت.  گرفته بود دو در سكوت ناراحت كننده اي قرار

گفت كه  من سعي كردم كه متقاعد اش كنم و اون تمام مدت مي.  نكنيد كنم دخترتون رو سرزنش مي



 مسبب اين كار هست رو سرزنشاميدوارم كه درك كنيد و اون كسي كه .  دوست نداره شما رو نااميد كنه

 ". كنيد

  . است متوجه اين حقيقت شد كه دو عمال درباره چيزي دروغ نگفته نوئله از حمايتش سپاسگذار بود و

 كرد ؟ يكي از بچه ها ازدواج ازدواج" : ، با صداي لرزاني گفت آمد مادرش اولين كسي بود كه به خودش

 "؟

، براي اون حلقه منم  باشه" : مادرش اول به آن نگاه كرد و بعد به دو  .نوئله حلقه اش را جلويشان گرفت

اين چيزي هست " : ، بعد نوئله را به سمت خودش كشيد و بعد خنديد ". ازدواج كنم ممكن بود باهات

 "؟ ؟ خوشحالي خواهي كه مي

 . اشدتواند موافقت ب آغوش تنگ يعني تنها جواب مادرش مي نوئله از اين ممنون بود كه آن

 "؟ آماده اي كه مسوليت دخترم رو قبول كني ؟ تو مطمئني". پدرش به دو خيره شد

من هرگز و به .  استيون مي دونم كه دخترتون چقدر براتون اهميت داره آقاي ". حتما" : با اطمينان گفت

  ". ميكنم پس تا زماني كه نفس ميكشم مواظبش هستم و ازش حمايت.  نمي كنم هيچ وجه ناراحتش

او به اين فكر كرد .  ديگر دو سعي كرده بود كه حقيقت را بگويد يك بار.  نوئله منتظر جواب پدرش شد

 . است كه او براي دوست داشتنش قولي نداده است كه آيا كسي متوجه شده

پس به " : ، بعد دوباره دستش را دراز كرد بررسي كردن دو ادامه داد پدر براي چند دقيقه ديگر به

 ". اومدي واده خوشخان

 ". آقا مرسي"

، پدر مادرش آنها را به اتاق نشيمن راهنمايي كردند  شد لحظات ديگري با حالتي نامشخص سپري

چيز رو درباره عروسي بهم  همه" : دست نوئله را در دست گرفت . آورد مادرش برايشان ليموناد و كلوچه



، اينطور  ما بايد جشن بگيريم.  بايد بگم به خيلي ها.  ، خداي من اوه.  كاش ما هم اونجا بوديم.  بگو

 ". بگيريم ؟ شايد بتونيم يك جشن توي باغ ، باب نيست

وقتي كه فهميده بود بزرگترين روز زندگي .  درباره عروسي حرف ميزد دو به جين استيون گوش داد كه

شوهرش را فريب داده بود از اينكه او و .  داده اشك در چشمانش حلقه زده بود دخترش را از دست

آنها   .بهتر از آن است كه حقيقت را درباره بچه متوجه شوند.  ، اما اينطوري بهتر بود داشت احساس بدي

او نمي خواست كه  از آن دسته افرادي بودند كه در كمك كردن به مردم از هيچ كاري دريغ نمي كردند و

 . اي داشته باشند داشتند با او مشاجرهدر برابر عشق و غروري كه آنها نسبت به دخترشان 

و به سوالهاي زيادي درباره بالژيو جواب داد و  داشت مقاومت كرده بود نوئله بيشتر از آن چيزي كه انتظار

 . كرد اين كه قبال بيشتر چيزهايش را جمع كرده است او را غافلگير حتي با گفتن

متوجه شد كه .  براي روبرويي با پدر نوئله آماده كردخودش را .  شدند وقتي كه باالخره براي رفتن آماده

اما در عوض اين جين بود  . ، بنابراين سعي نكرد كه از حرف زدن با او طفره برود است به اين مرد مديون

 . برد كه پدر جين چمدان هاي نوئله را در ماشين ميگذاشت او را به گوشه اي كه زماني

دونم كه اون  مي". اشك از چشمانش فرو چكيد ". كوچولوم باش خواهش مي كنم مواظب دختر" : گفت

دونم كه  ، مي ، دو اوه.  اولين بچه اي بود كه بدنيا آوردم.  هنوز هم بچه ست ، اما براي من از همه بزرگتره

 ". ، اما اين برام سخته هستي تو مرد خوبي

  ". كه مواظبش باشم قول ميدم":  دو دستش را روي شانه ي او گذاشت

، و  دونم كه اون تو رو براي چيزهايي كه داري نمي خواهد مي من":  جين در بين اشكهايش لبخند زد

نوئله فوق العاده .  چيزهاي ديگه اي هست كه بيشتر از پول اهميت داره توي ازدواج.  اين خيلي خوبه

، اون باهوش و مسئوليت پذيره ، دلسوز  ، اما به هر حال ميگم بهت بگم اينها رو نبايد فكر كنم كه.  ست



مكثي كرد و  ". مهربونشه اون هم قلب.  و اين چيزيه كه من رو بيشتر از همه نگران ميكنه.  هست هم

  .راهي براي رهايي پيدا كرده بود را پاك كرد تنها قطره ي اشكي كه

.  گيره احساساتش تصميم مياون با .  شكنه اما به راحتي مي ، كنه كه سفت و محكم هست فكر مي"

 ". مواظب باش  .حواست به اين موضوع باشه

قلب نوئله در قراري كه با هم گذاشته .  اين قول بي خطر است مي دانست كه دادن ". هستم" : دو گفت

 . نداشت بودند راهي

اين بهترين .  چيزي بربيايد ، مي تونيد از پس هر دوست داشته باشيد تا زماني كه همديگرو" : جين گفت

 ". همديگرو دوست داشته باشيد.  دارم نصيحتي هست كه برات

   .و بعد به سمت ماشينش رفت ، تاييد كرد دو بدون اينكه حرفي بزند با سر

  

*** 

 

او يك بار طعمش را چشيده .  نه ديگر نداشت.  موضوع اعتقاد نداشت او به اين.  عشقي رمانتيك.  عشق

، تنها زني كه از او اين درخواست را كرد نپذيرفت كه بچه اي  بزرگ ميكرد ، زماني كه جيمي را بود

شكست .  دانست چگونه مي تواند او را نگه دارد او اجازه داد كه برود چون نمي.  كند سرسخت را تحمل

كنار ، و متوجه شد كه به خوبي با همه چيز  ميكرد ، از احساساتش دوري بعد از آن . نابود كرده بود او را

 . شد هيچ چيز در آن مورد عوض نمي.  او هميشه قوي بود  .عشق فقط براي يك هفته بود.  آمده است

، آنها توانستند با دوبار رفت و آمد  برابر نوئله چمدان ها را حمل كند توانست پنج در حالي كه دو مي

 . به داخل خانه ببرند تمامي وسايل را



 خالي بود و با رنگ آبي كمرنگ و بژ تزئين شده بود را به او نشان مي ، كه وقتي كه داشت اتاق بزرگ را

يك تخت بسيار بزرگ كنار ديوار قرار  ". بودم كه اين پايين دوتا اتاق هست بهت گفته" : داد گفت

 . بود و ميزي بزرگ فضاي زير پنجره را اشغال كرده.  همراه كمدي بزرگ كه روبرويش ، به داشت

فكر كردم شايد وقتي كه داري درس .  دادم و گفتم اينجا بذارنش ميز رو هفته ي پيش سفارش" : گفت

 ". باشي كه به بيرون نگاه كني مي خواني دوست داشته

او مي  ".مرسي" : كرد گفت همانطور كه از پنجره به حياط زيبا نگاه مي ؟ او اين كار را براي او كرده بود

حرف زدن راه خوبي براي شكستن سكوت به .  يك طرف از استخر را ببيندها و  توانست گلها و درخت

 ". اين خيلي عاقالنه بوده":  رسيد نظر مي

 . و به آن طرف ميز اشاره كرد ". قفسه ي كتاب اين هم از.  خواهش ميكنم" : گفت دو

 راحت به نظر ميقفسه ي كتابي وجود دارد و يك صندلي چرمي كه  نوئله خم شد و ديد كه در هر طرف

شد  كمدي بزرگ كه مي.  گذار بود كمد نيز به همان اندازه تاثير . پر كرده بود رسيد فضاي زير كشو ها را

، طبق هايي صاف كه هر چيزي  گرفته شده بود واردش شد و در آخرش طبقه هايي براي كفش ها در نظر

، و جايي چند سطحي براي  دست كشو، سه  براي كيف ، بهمراه پاكتهايي توانست آن را پر كند مي

ره اي براق قكه داخل كمد نصب شده بودند همگي به رنگ ن چيزهايي.  شد چيزهايي كه بايد آويزان مي

 . رسيد به نظر مي بود كه در كنار چوب روشن عالي

دري كه در آن سمت .  دو سينك قرار داشت و كلي فضاي خالي ، آنجا او به سمت دستشويي حركت كرد

 . زيبايي با تختي بسيار بزرگ و مبلماني ساده راه داشت ار داشت به اتاق خوابقر

بهت اسم كسي كه اينجا رو طراحي  ؟ اينجا بشه اتاق بچه دوست داري كه ؟ مي خواهي عوضش كني"

، من كسي رو دارم كه ميتونه وسايل رو  اينجا رو خودت درست كني اگر ترجيح ميدي كه.  كرده ميدم



تمام .  ، يا هركار ديگه اي رو كه مي خواهي انجام بده ، پرده رو نصب كنه نقاشي كنه ، ه جا كنهبرات جا ب

 ". اطالعات توي اتاق كارم هست اين

او .  اتاق بچه.  ، نوئله براي چند لحظه صبر كرد چيزها را به او بدهد ، ظاهرا مي خواست تمامي آن او رفت

، اما هيچ چيز در مورد اين وضعيت  بچه و وسايل آن تصور كندرا با تخت خواب  سعي كرد كه آن فضا

،  ، او شماره تلفن ها را در اختيارش قرار داد كرد او دو را در اتاق خوابش پيدا . نظر نمي رسيد واقعي به

، خط اختصاصي خودش ، طراح ، و هركس ديگري كه  كارش ، شماره محل كه شامل شماره ي شخصي

درون آن  آنجا همچنين جعبه ي چرمي بود كه . شد تماس باشد مي واهد با آنها دركرد او مي خ فكر مي

 . رفت او به سرعت به سمت آنها.  با چيزهايي پر شده بود

روي همه چيز با برچسب .  ، كد دزدگير كليد خونه. م يدكي ماشين ، كليد ، دسته چك كارت عابر بانك"

 ". شده نوشته

تمام كاري كه ". رود احساس كرد كه سرش دارد گيج مي ". بوده انگار سرت خيلي شلوغ" : نوئله گفت

 ". لباس هام رو جمع كنم كردم اين بود كه من بايد مي

 ". نوئله ، اينجا االن خونه ي تو هم هست"

زيبايي احساس كرد كه براي مدتي طوالني در جايي به اين  اما او فكر نمي ، اينطور بود ؟ عمال بود واقعا

 "؟ رو روي ميز دراز كنم تونم پاهام پس گفتي كه مي" : پرسيد . كند راحتي

 ". بهش وصل كني ، ميتوني يك چيزي اگر دوست داري"

 ". ، با اين حال از پيشنهادت ممونم نيستم اينطوري راحت" : خودش را عقب كشيد

اما دو تمامي تالش خود را .  رسيد به نظر مي، اين عجيب و سخت  مطمئنا ، باشه.  به يكديگر لبخند زدند

حمايت  از زماني كه درباره بچه فهميده بود از او چيزي جز.  چيز را راحت و دلپذير كند كرد كه همه مي

 . نديده بود



 "؟ چرا تا حاال ازدواج نكردي  .تو واقعا آدم خوبي هستي" : گفت

 ". ازدواج كردم ، االن در واقع" : دو پوزخند زد

 ". من ، ؟ اوه چي"

 "؟ رفته هنوز هيچي نشده يادت"

 يك"؟  آيا اين خود او هست.  ازدواج كرده بود.  به حلقه اش نگاه كرد نوئله نگاهش را به زير انداخت و

 ". جورايي

 ". بهش عادت ميكني":  دو دستش را روي شانه ي او گذاشت

متوجه شد كه چقدر دوست دارد تا به او نزديك ، اما وقتي  بگويد او با سر تاييد كرد و خواست چيزي

.  او االن يك آغوش مي خواست و مخصوصا مي خواست كه آن از طرف دو باشد  .شود كلمات را گم كرد

 ، خواست كه دو او را كنار خودش نگه دارد و بگويد كه همه چيز به خوبي پيش خواهد رفت او دلش مي

 ...  و به صداي قلبش گوش دهد و شايد او را داشته باشددلش مي خواست قدرت او را قرض بگيرد 

 . حقيقت به درونش رسوخ كرد آب دهانش را فرو داد ؟ وقتي كه ؟ او چه مي خواست چي

  .ببوسد او مي خواست كه دو او را

؟ هيچ بوسه اي در روابط آنها وجود  بوسيدن.  قدم به عقب برداشت ، او يك اين فكر غافلگير كننده بود

  . نداشت آن اجازه را.  اما نه روي لب.  ، يك بوسه ي دوستانه كوتاه روي گونه شايد . ، مطمئنا اوه.  ندارد

 "؟ حالت خوبه" : دو پرسيد

و به جعبه  ". براي همه ي اينها ممنونم" : گلويش را صاف كرد بعد ". خوبم" : با صداي خش داري گفت

 ". توي خريد رعايت كنمكنم  مي ، سعي ، اممم من" : اشاره كرد

در اين  ".يك چيز ديگه هم هست كه بايد ببيني" : بعد گفت ". نيستم نگرانش پول" : دو با تامل گفت

جيمي اينجا زندگي " : ، كه دو اينطور آدمي نبود رسيد كه كلمات را گم كرده است مي به نظر "... شرايط



اينكه  ، اما قبل از خواهم اونجا رو اتاق بازي بكنم ، من مي توي خانه اي كه كنار استخر هست ، كرد مي

بخواهي براي خودت يا  شايد چيزي باشه كه. ، فكر كردم كه شايد بخواهي اونجا رو ببيني  كارگرها بيان

 ". برداشتم يك چيزهايي رو براي خودم من قبال.  بچه برداري و نگه داري

از  دليل تمام اتفاقاتي بود كه برايش پيش آمده بود و حاال عمالاو .  بود اين روزها به او فكر نكرده.  جيمي

،  او به اين راحتي او را فراموش كرده بود اگر.  احساس گناه درونش را پر كرد . ناپديد شده بود افكارش

پس عشق چه احساسي دارد و چه جوري بايد متوجه   .ظاهرا آن احساسي كه داشته عشق نبوده است

 ؟ ستا بشود كه واقعي

  ..." زمان بدي هست اگر" : دو شروع كرد به حرف زدن

 ". ممنونم از پيشنهادت.  ، خوبه نه"

مبلي .  باز و بزرگي بود كه حمامي كامل در انتهاي آن قرار داشت آنجا اتاق.  به دنبال او بيرون رفت

 پوسترهاي اسپرتي كه روينوئله به  . بود و يك تخت كنار ديوار قرار گرفته بود روبروي تلويزيوني بزرگ

اما چيزي  ، او منتظر موجي از احساسات شد.  ، چند مدال روي طبق ها قرار داشت ديوار بود نگاه كرد

 . بود فقط ناراحتي براي مرد جواني بود كه خيلي زود از بين رفته.  وجود نداشت

اون هميشه " : دو گفت ، ، وقتي به سمت آنها رفت قرار داشت چند مدل ماشين كوچك در كنار پنجره

 ". ، بيشتر از من درباره ي اونها مي دونست ده سالش بود وقتي كه.  عاشق ماشين ها بود

قبل از اينكه كاله اسپرت را به كلكسيون خود اضافه كند به آن دست  ، و بعد نوئله دو ماشين را برداشت

ماشينها و راننده آنها چيز قابل كرد كه  ، فكر نمي شخصيي وجود نداشت آنجا هيچ عكس.  كشيد

 "؟ خواهي اين ها رو براي خودت نمي" : پرسيد  .به سالنامه اشاره كرد  .توجهي باشد

 . داد دو سرش را حركت



من اينها رو هم نگه " : ، گفت كه پر از پيغام از طرف دوستانش است او به سراغ يكي از آنها رفت و ديد

پسر يا دختر جيمي ممكنه از .  سن هميشه شناخت خوبي به آدم ميدهمردم مينوي چيزهايي كه.  ميدارم

 ". بياد اين ها خوشش

، اونها رو  ، و وقتي كه فهميدم از كجا گرفته شدن كنم رو مرتب مي من عكس هايي دارم كه اونها.  باشه"

 ". ميذارم هم بين اينها

 ". خوبه اين خيلي"

 . برگشتند آنها به داخل خانه

، كه تو يك فرصتي داشته باشي كه توي  همينجا سفارش بديم من فكر كردم كه امشب شام رو" : گفت

 ". بموني خونه

 "؟ خواهي ، تو چيزي نمي كنم ميرم خريد و شام رو هم خودم درست مي من فردا" : او با سر تاييد كرد

 ". كني نيازي نيست كه غذا درست"

 : چيزهايي كه از اتاق جيمي آورده بود را روي كابينت گذاشت ". در واقع آشپزي رو دوست دارم"

 ". خوردنه ، اما غذاهام قابل ، من خيلي اهل تجمالت نيستم داده مادرم بهمون آشپزي رو ياد"

 ، كال ايراد نمي باري كه غذاي خونگي خوردم رو يادم نمياد آخرين.  پس اگر دوست داري درست كن"

 ". گيرم

شكي .  پس آن زن خوش تركيب و مرموز آشپزي نمي كرده.  است اين خيلي جالبكه  نوئله فكر كرد

 . دارند نيست كه استعداد هاي ديگري

 "؟ خونه معموال چه ساعتي مياي"

 ". شش تقريبا ساعت"

 ". خوريم پس شام رو ساعت شش و نيم مي"



 ، رئيسش تا همين اواخر كهاين مكالمه ي بسيار خانگي آن هم با مردي  داشتن... اين خيلي عجيب است 

 . بوده

  ". بگو اگر به كمك نياز داشتي.  كارات برسي و وسايلت رو بچيني پس من ميرم تا راحت به" : دو گفت

 ". ممنون .حتما"

دو بسيار با ادب  ، آنها هر براي او هم به همين اندازه عجيب بود اين.  دو به خلوتگاه خودش برگشت

؟ آيا آنها هيچوقت از اينكه با هم هستند احساس  شود با گذشت زمان راحت تر مي آيا روابطشان.  بودند

 ؟ كنند مي راحتي

، چيزي بود  با اين حال.  كرده ازدواجي نبود كه او هميشه تصور مي نوئله يك بار ديگر فكر كرد كه اين

 مه چيز متفاوت باشدبجاي اينكه به اين فكر كند كه چقدر دلش مي خواست ه.  بود كه برايش پيش آمده

كرده  االن زمانش رسيده است كه به اين فكر كند كه چقدر خوش شانس بوده كه با دو ازدواج ، شايد

  .كننده و مطبوع كند تواند بكند تا اين دو سال را براي هردويشان سرگرم است و اينكه چه كارهايي مي

دها دوست دارند را به عنوان اولين غذاييش همه مر كرد مادرش ادعا مي نوئله تصميم گرفت تا غذايي كه

،  مطمئن نبود كه دو سبزيجات را دوست داشته باشد.  لوف و پوره ي سيب زميني ميت. درست كند 

 يك كيك كوچك توت فرنگي هم براي دسر آماده . ، به همراه ساالد آنها را با غذا مخلوط كرد بنابراين

 . باشد آن، ، تا اگر دو كيك را دوست نداشت  كرد و يك بستني توي فريزر گذاشت

به آشنايي با محله ي دو گذراند تا چيزهايي مثل نزديكترين خشك  ، و مابقي صبح را او زود خريد كرد

او عادت  . تنها ، كامال تنها.  ، بايد روي پاي خودش مي ايستاد بعد از آن.  پيدا كند شويي و داروخانه را

... اما اينجا .  ، هميشه يك نفر بود در خانه پدر و مادرش.  خودش داشته باشد ينداشت كه يك خانه برا

 . زياد نه خيلي



، اما وقتي  دو است چون باالخره كسي بود تا بتواند با او حرف بزند متوجه شد كه مشتاقانه منتظر آمدن

يك .  رسيدند مي با هم از راهپدر و مادرش معموال  . ، مطمئن نبود كه چه بايد بگويد شد دو از در وارد

لبخند .  درست به نظر نمي رسيد اما اين.  ، مادرش پدرش را بغل كرد و بوسيد شب نادر اين اتفاق نيافتاد

، انگار كه دارد فيلم بازي  رسيد عجيب به نظر مي زدن به دو و پرسيدن درباره روزي كه گذرانده بود هم

 . كند مي

و به كت و  "؟ ، تو معموال لباست رو عوض ميكني قه ديگه آماده ميشهشام تا ده دقي" : نوئله گفت

 "؟ ؟ يا شام رو نگه دارم منظورم اين هست كه وقت داري":  شلوارش اشاره كرد

، به كابينت تكيه داد و كراواتش را  سامسونتش را روي زمين گذاشت و ". كنم بعدا لباسم رو عوض مي"

 "؟ شام بخوريم توي خونه". شل كرد

، بعد به سر كارش  رسد كتش را درآورد فكر كرد كه او خوب به نظر مي وقتي كه.  نوئله با سر تاييد كرد

 ، اما هنوز جذاب به نظر مي ، صورتش كمي چين و چروك داشت لباسش را باال زد ، دو آستين برگشت

 . ته ريشي كه روي گونه و چانه اش بود را دوست داشت نوئله.  رسيد

 ". داشتم پيدا كردم ي رو كه نيازيبيشتر چيزهامن "

 . مشتاقانه به او چشم دوخته بود و "؟ چه احساسي داري" : دو پرسيد

، چيزي رو  راستش" : به شكمش دست كشيد "؟ بچه هست منظورت" : اوه ...؟ چه چيزي  احساس

كه از مادرمم چيزي ، و دوست ندارم  شه عالئمش شروع مي نمي دونم كه از كي.  كنم احساس نمي

 ". گرفتم از دكتر براي معاينه وقت.  بپرسم

 "؟ كي  .خوبه"

 . گفت به او

 ". جالبه موضوع مربوط به هردومونه ، اون اطالعات براي من هم اين.  من هم باهات ميام" : دو گفت



 ". كار رو بكني نيازي نيست كه اين"؟  با او برود

 ". باشم براي همه ي كارهايي كه در پيش داري من هم مي خواهم اونجا" : لبخند زد

 ترسم كنم كه يكم مي اعتراف مي.  خيلي خوبه.  باشه" : ايجاد كرد حرفهاي او احساسي گرم را در دلش

 ". كار رو انجام ندادم چون فقط تا به حال اين. 

 ". همينطور منم"

گفت كه آن روز در اداره برايش چه دو برايش .  ميز گرد نشستند او شام را آماده كرد و آنها پشت

من براي ترم تابستونه ثبت نام " : ، نوئله گفت هايش تمام شد وقتي كه حرف  .اتفاقاتي افتاده است

،  از رياضي خوشم نمياد" : به بينيش چيني داد ". انسيل و انتگرال رو برداشتمرديف ، درس حساب كردم

هفته اي  ، يك دوره شش بخونم و اون رو از سر راهم بردارم، پس تصميم گرفتم كه سخت درس  الزمه اما

 ". ميشه از دوشنبه شروع.  ، و چهار روز در هفته ، سه ساعت در روز هست وحشتناكه

 ". پيش داري پس حساب و ديفرانسيل زيادي در"

اواسط كه  ، اما همش به خودم ميگم هايي كه داره فكر كنم ، دلم نمي خواهد تا به مشق دونم مي"

 ". ميشه آگوست تموم

اما .  من رسما به آشپزيت معتاد شدم" : ديگر از ميت لوف را بريد يك تيكه ي ". اين عاليه" : دو گفت

 ". تره ، بدون كه درست مقدم زماني كه رفتي كالج ديدي به اندازه ي كافي وقت نداري ، اگر نگران نباش

 ". بچه و"

 ". نمياد بچه تا سال ديگه به دنيا"

 ". موعدش اوايل مارچ باشه فكر كنم" : او با سر تاييد كرد

 بشي و ژانويه ي ديگه فارغ التحصيل.  ترم بهار رو مرخصي بگيري ، بعد توني ترم پاييز رو بري پس مي"

." 



 وقتي كه به كالج برمي...  ، بچه چي اين رو دوست دارم" : نكرده بود او تا اين حد به اين موضوع فكر

يك برنامه خيلي خوب توي كليسامون .  نگهداريش توي روزها مشكلي نيست ؟ براي ماهشه گردم شش

 ". دوست داره كه اولين نوه اش رو هر وقت كه خواست ببينه ، مامانم داريم

 . رسيد كه بخواهند از االن با آن روبرو شوند مي ، اين يكم زياد به نظر ووهااا

كرد كه از تمام ذهنش استفاده كند تا موضوع را عنوان كند  سعي "حرف از مامانم شد" : نوئله گفت

، اما چيزهايي هست كه بايد  هنوز هم مي خواهد كه يك جشن بزرگ بگيره ، اون مامانم امروز زنگ زد"

 ". ريزي بشه براشون برنامه

 ". بده كاري كه مي خواهي انجام هر. اين چيزها اهميت نمي دم  ، اما من زياد به فكر خوبيه نوئله"

 نقدر احساس نااميدي ميآاز اينكه  "؟ كال برات جالب نيست " : پرسيد . آنها يعني ازدواج "اين چيزها"

 . شد كرد كمي غافلگير

 ". كه اين كارها رو انجام بدي فكر كنم برات سرگرم كننده باشه"

شايد ريچل و كريسي دوست .  كارها را دوست دارد اما نه با تنهايي نوئله با ناراحتي فكر كرد كه اين

 . كرد ، او هم غذايش را تمام در آخر.  اما مثل دو نمي شوند.  كنند داشته باشند كه كمكش

:  چنگالش را كنار گذاشت و به او نگاه كرد ". ازت بپرسم يك چيزي هست كه مي خواهم" : دو گفت

 "؟ درباره جيمي صحبت كني، دوست داري با يك مشاور  گفتم مي من بايد قبال اين موضوع رو"

 ؟ بره پيش مشاور كند كه نوئله او دارد پيشنهاد مي

 ". خوبه حالم" : به دو گفت

 ". نه ، با وجود بچه و همه اينها درست هست يا مطمئنم نيستم.  كنم تا مشاور پيدا تونم برات چند مي"



.  دوني ، تو مي ، خب ي بودمدونم كه براي يك مدت با جيم مي  .مرسي" : نوئله يك جرعه آب نوشيد

اما من فكر نمي كنم كه " : گلويش را صاف كرد  "... ، اما زد چيزها حرف مي اون درباره ازدواج و همه اين

 ". عاشق همديگه بوديم ما واقعا

 ".نبايد درباره ي اين موضوع حرف بزنيم ام" : بدخلقي گفت با.  دو روي صندلي اش جابه جا شد

 ؟ آيا اين او را ناراحت مي ؟ چون در روابطش با برادر او واقع بين بود چرا اما.  رسيد نظر مياو ناراحت به 

او با  ؟ يا شايد از رابطه داشتن مي خواست باور كند كه آنها ديوانه وار عاشق يكديگر بودند ؟ آيا او كرد

 ؟ بود يك مرد آن هم بدون آن كه مطمئن باشد عاشقش است ناراحت

يكم از كارهام رو آوردم " : و بشقابش را به سمت پيشخوان برد بلند شد ". شام عالي بود" : دو گفت

نمي كرد كه آن شب  نوئله فكر.  و با گفتن آن حرف رفت ". خواهم پس پيشاپيش معذرت مي.  خونه

 . دوباره او را ببيند

و هيچوقت به اين موضوع .  كنند زندگي مي اين چيزي است كه آنها با آن.  فكر كرد زندگي جدا از هم

 . تنها باشد... كرد كه انقدر  ، او هرگز فكر نمي چگونه است توجه نكرده بود كه زندگي آنها بعد از ازدواج

كند كه زياد نمي  ، و با مردي زندگي مي خانه بزرگ و زيبا گم شده است كرد كه در اين او احساس مي

 و تنها و مطمئن نبود كه چه كاري مي خواهد براي آن انجام گم شده.  كار او داشته باشد خواهد كاري به

 . دهد

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  6فصل 



.  كه خانه را صداي بلند موسيقي پر كرده است دو تقريبا دو ساعت زودتر به خانه رسيد و متوجه شد

، كتابي بزرگ را به دست گرفته  روي زمين نشسته است مبل وارد اتاق نشيمن شد و ديد كه نوئله پايين

 . زند مي و به آرامي برگه هايش را ورق

كسي كه كمتر از يك هفته بود كه زنش شده بود  ، ، امروز به جاي زني با لباس سنتي كه ديشب ديده بود

كرده بود و با  ، موهايش را باالي سرش جمع پاهايش برهنه بود  .تاپي دو بنده و شلوارك به تن داشت

اين يعني .  با نا اميدي تصديق كرد كه او آرزوي هر پسر بچه اي است.  جويد كش بسته بود و آدامس مي

 ، او به اندازه ي كافي بزرگ شده بود كه بهتر كرد نداشت اي براي چيزي كه احساس مي او هيچ بهانه

 . بداند

ميلش به اينكه از وسط اتاق عبور كند و او را در  ، به نظر نمي رسيد كه اين اطالعات تاثيري روي هنوز

او را تصور كرد كه تسليم شده و نوئله او را بر .  داشته باشد آغوش بكشد و بدون فكر او را ببوسد

 ... ، دستش را دراز مي كند پس آنها شود كند و نزديك تر مي نگاهش مي ، خيره كند انگيخته مي

كه  به خودش يادآوري كرد.  ذهنش بيرون كند وسوسه كننده را ازخودش را مجبور كرد تا آن تصوير 

او بايد از .  ، او ديشب به اندازه ي كافي بداخالق بود بعالوه  .نه چيزي بيشتر.  ازدواجشان ظاهري است

 . بكشد آنگونه رفتارها دست

او اعتراف كرده بود كه ، و حاال كه  از برنامه بود مجبور كردن او به اينكه درباره جيمي حرف بزند خارج

او اين كار  . كرد ، حتي بيشتر احساس ناداني مي ، دو ، او هم باشند فكر نمي كرده كه او و برادرش عاشق

دانستن اينكه او با از دست دادن برادرش در .  ناراحت هست يا نه را كرده بود تا فقط متوجه شود كه او

شايد او خودش كسي .  بيشتر در دسترسش خواهد بود، او  در نوعي پيچيده ، هم نشكسته است يعني

 . مشاور نياز داشت بود كه به كمك يك



، روي پاهايش ايستاد و كتاب  سر جايش پريد نوئله از.  به سمت ضبط صوت رفت و صداي آن را كم كرد

 . روي زمين افتاد

، روي تاپش  به موهايش دست كشيد "؟ خونه زود اومدي" : آشكارا وحشت زده بود "! دو" : نوئله گفت

 ". نيستم من آماده" : دست كشيد

 ". نداره كه براش آماده بشي چيزي وجود.  كني تو اينجا زندگي مي" : به او يادآوري كرد

 ". لباس هام رو عوض كنم ميرم" : و دست هايش را روي سينه اش جمع كرد ". شام"

 ". اينطوري خوشگلتر شدي  .بدينمي خواهد كه اين كار رو براي من انجام "

، موهايش  دستش را باالي سرش برد و كش را درآورد بعد.  ، بعد درمانده شد نوئله سعي كرد لبخند بزند

 بسيار جذاب به نظر مي اين درهم و برهمي كه همان لحظه به وجود آمده بود . ريختند دور شانه هايش

كه دكمه بااليي لباسش را باز كند و  يكدفعه نياز پيدا كرد، دو  كولر روشن بود با وجود اينكه.  رسيد

رفت و آن را به سمت او  به سمت بسته اي كه كنار ورودي اتاق نشيمن گذاشته بود . كراواتش را در آورد

 ". برات يك چيزي گرفتم" : گرفت

 "؟ ن؟ براي م جدي" : خودنمايي كرد چشمهاي نوئله به بسته دوخته شد و لبخندي روي دهانش

 . به طرف آن خيز بردارد گرفت كه ، انگار جلوي خودش را مي دستهايش را پشتش برد

 ". از دست دادم احساس بدي داشتم از اينكه تولدت رو" : دو اعتراف كرد

، دلش نمي خواست كه با تمامي آنها  مكث كرد ، و بعد بعد شروع كرد به عذرخواهي كردن براي شب قبل

 . االن روبرو شود

را در حالي گفت كه دوست داشت زودتر كادوي  اين ". نيازي نبود كه چيزي بگيري" : نوئله مودبانه گفت

 . دو را ببيند



همه اين حرفهاي خوب رو " : روي ميز گذاشت و بسته را ". خيلي در اين مورد خوب نيستي" : دو گفت

 ". پاره كنيبياي و جلدش رو  تونم بگم كه دوست داري زود ، اما من مي ميگي

هميشه اولين كسي بودم كه صبح كريسمس .  مياد از سورپرايز خوشم" : نوئله به او نگاه كرد و لبخند زد

بايد محدوديت زماني بذارن تا ساعت پنج صبح از خواب  حتي االن پدر مادرم.  شدم از خواب بيدار مي

 ". بدم بيدار نشم و جعبه ها رو تكان

 ". نذاشته تو رو منتظراالن هيچكس به جز خودت "

، در عرض چند  پوشش دور جعبه را كنار زد و ". اگر مطمئني" : زد گفت همانطور كه جلوي ميز زانو مي

 . ، نقره اي كه او برايش گرفته بود خيره شده بود براق ، در جعبه را باز كرده بود و به لپ تاپ لحظه

ما .  ، و وايرلس داره رو به كالست ببري ني اونتو ، پس مي وزن كمي داره" : دو به سمت صندلي رفت

از هرجايي كه هستي به اينترنت دسترسي داشته  ، پس مي توني وايرلس پر سرعتي توي خونه داريم

 ". استخر حتي كنار.  باشي

همه دوست دارن كنار استخر ايميلشون .  درسته". كشيد او آن را باز كرد و دستش را روي صفحه كليد

 ". بگم دونم چي بايد ، من نمي دو اين جدي جدي عاليه " : به طرف او برگشت ". كنن رو چك

 ". داشته باشي كردم كه يكيش رو فكر نمي" : شانه اش را باال انداخت

 ". مرسي.  ، اين عاليه نداشتم"

:  كرد احساس ناراحتي مي ". كردم مي دونم كه ديشب ناراحتت" : اعتراف كرد ". كنم خواهش مي"

 من نبايد همش رو به عهده.  چيزها فكر نكرده بودم من درباره مهموني و اين.  تو من رو غافلگير كردي"

 ". تو ميذاشتم



لپ تاپ را .  گرم روي صورتش شكوفا شد لبخندي.  چشمانش گشاد شدند و دهانش كمي از هم باز شد

پاهاي او گذاشت و خم شد و لبهايش دستهايش را روي  ، ، و با زانوهايش به سمت او رفت كناري گذاشت

 ". خيلي خوبي هستي كسي اين اواخر بهت نگفته كه آدم ". مرسي" : دوباره گفت . ديرا بوس

خواستن .  كرد روي لبهايش احساس مي دو فشاري نرم حتي بعد از اينكه او خودش را عقب كشيد

  .كند ، خود را عقب كشيد تا خودش را كنترل درونش را پر كرد

 . برداشت ايستاد و يك قدم به سمت عقب ". اوه"

دستانش را به طور مبهمي به  "...خواستم كه نمي.  ، فقط مي خواستم تشكر كنم متاسفم" : نوئله گفت

 . داد سمت او حركت

ما .  عذر خواهي نكن" : بعد با مهرباني گفت  .، به آرامي چيزي گفت احساس گناه درون دو را پر كرد

 ". نداره ، بوسيدن كه موردي كرديمازدواج 

 ". قرارداد هست ، اين بخشي از اما تو گفتي كه اين رو نمي خواهي"

كه او در اين دو سال دوباره تجربه نخواهد  ، چيزي زد او داشت درباره ي رابطه داشتن حرف مي.  رابطه

تحت فشار بذارم كه با من رابطه  كنم تا تو رو من گفتم كه باهات ازدواج نمي" : به او يادآوري كرد . كرد

ما با هم .  كنيم ، ما توي يك خونه زندگي مي داشته باشيم نمي خواهيم كه احساس تعهد.  داشته باشي

همون طور كه از مفهوم .  ، و با بوسيدن باهاش احساس راحتي كنيم ، بايد ديگه برخورد خواهيم داشت

 ". يد مثل اون هم رفتار كنيمبا.  تازه ازدواج كرديم ، ما كلمات پيدا هست

 "؟ بود پس اون بوسه تشكر يك تمرين" : نوئله پرسيد

  ". اگر دلت مي خواهد" : خنده اش را گرفته است يك چيزي در صدايش بود كه دو فكر كرد كه او جلوي

 ". بهتره اونها رو بنويسيم فكر كنم.  قوانين خيلي پيچيده اي داريم":  نوئله آه كشيد



، شايد يك نفر بتونه اونها رو  چي كار كنم تونم ببينم مي" : ، به او گفت از نگاهش خواندشوخي را 

 ". برامون رو بالش بدوزه

 ". داريم كه دربارش حرف بزنيم ، حداقل وقتي با هم هستيم يك چيزي اما خوبن ميدوني"

 . او فقط مي تواند آن را تصور كند

، دستانش را روي  ، به سمت او رفت درست كند بين آنها هست رادو تصميم گرفت كه تمام چيزهايي كه 

با .  كنم خواهش مي" : گفت . لبهايش را نزديك لبهاي او برد ، خم شد و به آرامي شانه هاي او گذاشت

 ". مبارك اينكه يكم دير شده تولدت

مژه هايش به طور .  يندرا تشكيل داده بودند بب از نزديك مي توانست انواع رنگهاي آبي را كه عنبيه او

توانست  او مي . شد در گوشه ي دهانش كمي كك مك ديده مي غافلگير كننده اي بلند و تيره بودند و

بخشي از وجودش كه بسيار .  بدن او بود را احساس كند صداي نفس كشيدنش را بشنود و تنشي كه در

، آن چيزي بود  شايد آن.  پذيرد را مي نشانه هاي زني است كه يك مرد گفت كه اين مردانه بود به او مي

 كس ديگري رابطه برقرار كند توانست با هر ، او مي ديوانه وار عاشق جيمي نيست داد كه او كه نشان مي

 . جمله او از... 

چيزي .  نوئله از هر نظر اشتباه بود.  نياز داشت چون او به يك فاجعه ي ديگر در زندگيش...  درست است

چيزي كه ممكن بود در آينده  هر.  كرد برادرش را با خود حمل مي ، اين بود كه او بچه بودكه بسيار مهم 

، و هنوز اين تقصير  نوئله با او بوده، به ياد داشته باشد كه زماني كه جيمي مرد  اين را يد، با اتفاق بيافتد

 . بود كه برادرش مرده است دو

 ". براي هديه فوق العاده ات مرسي":  گفت، نوئله  زماني كه دستانش را پايين آورد

 "؟ يكم بخوري دوست داري.  كلوچه ي كره ي بادام زميني درست كردم"

 ". منه يكي از چيزهاي مورد عالقه ي . حتما"



 ". منم همينطور" : او لبخند زد

نوئله .  ناديده بگيردسعي خود را كرد تا اندام او را  دو به دنبال او رفت و تمام.  او به سمت آشپزخانه رفت

 هنوز جوان بود و با هديه خوشحال مي.  او برخالف آنها بود.  نبود كرد شبيه آن چيزي كه او تصور مي

كرد  ، آنطور كه فكر مي ، و همانطور كه مادرش گفته بود ، بامزه باهوش.  استعداد بود شد اما عاقل و با

رساندن به او  آخرين كاري كه مي خواست انجام دهد آسيب.  او بايد آن را به ياد داشته باشد.  نبود قوي

 . بود

من خيلي ":  ، لي لي گفت كرد راهنمايي مي صبح روز يكشنبه زماني كه نوئله او را به سمت خانه

 ". كنم حسودي مي

اونها داري حداقل در هر ماه دوبار كسايي كه با  تو دوست.  تو از اين متنفري.  نميكني" : نوئله به او گفت

 آمادگي داشته باشي تا براي سالها يك جا و با يك نفر ساكن فكر نمي كنم كه.  هستي رو عوض كني

 ". بموني

 ". ، اما اين خونه عاليه درسته"

 ". كنه انتخاب مي دو واقعا طراح هاي فوق العاده اي رو" : نوئله گفت

 : كنار استخر رسيدگي كند را ديده بوداتاق  در هفته ي گذشته براي اولين بار زني كه آمده بود به

 ". هست بعضي از عتيقه ها مال مادربزرگش"

كه بايد با چهره اين ، نوئله سردرگم بود و آنجا بيايد زماني كه لي لي زنگ زده بود و گفته كه مي خواهد به

ته ي گذشته در هف.  دانست كه چگونه بايد اين استرس را تحمل كند آشنايي به او خوشامد بگويد و نمي

داشتن يكي از  . كند رفته بود تا خانواده اش را ببيند و از آمدن آنها به آنجا جلوگيري او دوبار به كليسا

اطمينان حاصل كند كه وسايل شخصي اش در اتاق خوابش  اعضاي خانواده در خانه اش يعني اينكه

 . كمدي كه در اتاق دو هست بگذارد نباشد و بعضي از وسايلش را در



شدند تا به حياط پشتي بروند و در كنار  خارج مي همانطور كه تمامي خانه را به لي لي نشان داده بود و

 . كرد ، پيچيدگي فكر استخر عصرانه بخورد به

 ". تونستم اين رو تحمل كنم مي.  اگر فقط مجبور نبودم كه ازدواج كنم" : لي لي گفت

 . چيپس هاي ذرت دراز كرد كاسه ي يك جرعه از سودايش نوشيد و دستش را به سمت

 ". بتوني اين نوع زندگي رو داشته باشي به يك كار خوب نياز داري تا.  اين خوبه كه ميري كالج"

كنم تا تصميم بگيرم كه چه رشته اي  مي هنوز دارم سعي.  مي دونم":  لي لي چيني به بينيش انداخت

 "؟ هنوز هم مي خواهي كه پرستار بشي.  ميدوني تو از زماني كه تصادف كردي اين رو.  بخونم

 ". جبر.  كنم شروع مي از دوشنبه ترم تابستونه رو" : نوئله با سر تاييد كرد

 "؟ عسل اما مگه نمي خواهي بري ماه.  اااه" : لي لي گفت

اين زمان خوبي " : احساس نكرده بود گفت او با حالتي عادي كه.  نوئله به سرعت فكر كرد.  ووووپس

، پس نتونستيم براي چيزهايي مثل  سرعت اتفاق افتاد عروسي به . براي دو نيست كه از كارش دور بشه

 ". ريم مي بعدا.  اين برنامه ريزي كنيم

من كه بهش نه .  بري يكجايي كنار ساحل اين خيلي خوبه كه با يك آدم خوش چهره.  خيلي بد شد"

 ". رو برام تعريف كن پس همه چيز.  باشه" : كرد به خواهرش نگاه ". نمي گم

  "...ي درباره" : نوئله به او چشمك زد

مامان همه چيز .  رابطه داشتن" : زمزمه كرد بعد ". خودت ميدوني" : لي لي تن صدايش را پايين آورد

؟  فوق العاده هست؟  ترسناكه.  من جزئيات رو مي خواهم.  هست ، او اونها با منطق همراه رو برامون گفته

 "؟ مي بيني يا احساس ميكني كه از همه چيز رها شدي ؟ ستاره ها رو شبيه كتابا هست

كار .  در اين مورد حرفي ندارم" : محكمي گفت با صداي.  نوئله احساس كرد گونه هايش قرمز شده است

 ". درستي نيست



اگر تو به من نگي من از كجا بايد .  زود باش.  خواهرتم و.  من هجده سالمه" : لي لي با شيطنت اضافه كرد

 ". خواهد كه خودم امتحانش كنم تا فقط بفهمم چه جوريه ؟ تو دلت نمي در اين مورد بفهمم

اين .  زنم من در موردش حرفي نمي.  فراموشش كن  .تو داري من رو تحت فشار قرار ميدي" : نوئله گفت

 ". خيلي شخصيه

از تنها شبي كه با جيمي .  نداشت تا بگويد او به سادگي چيزي.  نبود حقيقت اين بود كه اصال شخصي

، و بعد ناراحتي كه حاصل يك رابطه ي  ، اول از همه دردد آور گذرانده بود خاطرات مبهمي را به ياد مي

، قبل از اينكه متوجه شود كه او دارد چه كاري انجام  كوتاهي كه با او بود در مدت زمان.  نامشروع بود

 ، اين برايش خيلي سنگين بود بعالوه . ، همه چيز تمام شده بود بايد در انتظار چه چيزي باشد دهد يا مي

، نمي دانست چرا همه از آن  كشيد و در حقيقت خجالت مي كرد كه در دام افتاده است و احساس مي. 

 . چيز بزرگي ساخته اند

 

نزديك بود كه به .  ، يك پايش را توي حياط گذاشت كردكشويي را باز  در.  دو تازه وارد اتاق نشيمن شد

 زدند ، اما با شنيدن آن موضوعي كه آنها داشتند درباره اش حرف مي خوشامد بگويد خواهر زن جديدش

 . گرفت كه به موقع از آنجا برود ، تصميم

 كنم ن مورد پيدا؟ نمي تونم يك جواب رك در اي گيره بار درد مي حداقل بگو براي اولين":  لي لي گفت

." 

نمي دونستم كه دستهام رو بايد كجا بذارم و درباره ي .  يكم سخته  .آره همينطوره" : نوئله اعتراف كرد

 ". نمي دونستم چيزهاي ديگه هم چيزي

 ؟ اون از همه چيز باهات حرف ، درسته اين كار رو به خوبي انجام داد اما دو" : لي لي خود را عقب كشيد

 ". زد



 بود اون عالي.  من رو به خنده انداخت و اين باعث شد كه خجالت نكشم و...  ، دو خيلي صبور بود و آره"

." 

 اما او همه چيز را بهتر مي.  شد ، حتما با حرف هاي او متقاعد مي دانست اگر دو همه چيز را بهتر نمي

او به داخل خانه برگشت  . كند متقاعدكرد تا خواهر خود را  همه چيز به خوبي تعريف مي نوئله.  دانست

 ، اولين و تنها شبي كه نوئله با اگر جيمي يك پسر معمولي بيست ساله بوده باشد.  را بست و در كشويي

سن در اين مورد  ، در آن دو.  او رابطه داشته نبايد چيزي باشد كه از آن با اشتياق و به خوبي ياد كند

 . نشده است عذرخواهي كند مي خواهد براي اشتباهي كه مرتكب آن او متوجه شد كه دلش.  عالي نبود

 . او نوئله را در آشپزخانه پيدا كرد ، ، وقتي كه لي لي از آنجا رفت بعد

 "؟ اومد خوشحال شدي از اينكه خواهرت به ديدنت" : پرسيد

هميشه سرگرم  اون" : كرد سرش را باال گرفت و لبخند زد خرد مي او در حالي كه داشت سبزيجات را

 ". ستا كننده

 زنيد مي ، اما شنيدم كه دارين درباره چي حرف تا پيشتون باشم داشتم ميومدم توي حياط" : دو گفت

." 

 ". اون.  اوه" : چهره اش گلگون شد ، بعد نوئله براي چند لحظه اخم كرد

 ". كردي مرسي از اينكه از من تعريف"

نمي تونستم اعتراف .  گفتم من بايد يك چيزي مي" : خود گرفتبه  دهان نوئله حالتي شبيه به لبخند

 ". جيمي بودم كنم كه براي اولين بار با

 ". نبود يا اينكه خيلي خوب"

رسيد كه شوكه  به نظر مي "؟ چطوري فهميدي" : ، پرسيد نگاه كرد نوئله كارد را زمين گذاشت و به او

 "؟ كه من افتضاح بودم؟ بهت گفت  بود اون چيزي بهت گفته" : شده است



 20اين رو ميشه حدس زد يك پسر جوون .  نبود كه اين كار رو بكنه نيازي.  اون يك كلمه هم حرف نزد"

كنه و  يك مرد توي اون سن و سال از روي غريزه اش عمل مي.  خوبي داشته باشه ساله نمي تونه رابطه

 ". شه خوب نيست اما با گذشت زمان همه چيز بهتر مي اين اصال

 "؟ حتي تو"

 ". نبودم منم هميشه به اين خوبي"

 . بزند اين باعث شد كه نوئله لبخند

،  ازش بدم نيومد ... دونستم كه چه فكري بايد دربارش داشته باشم نمي  .ممنونم كه اين رو بهم گفتي"

 "...اما اون

 "؟ بود خيلي سريع" : دو به خشكي پرسيد

  ". بپرسم و سختم بود كه درباره اش سوالي...  فشار قرار گرفتم تحتنمي دونم چه جوري بگم خيلي "

  ". بزرگتر ميشن چيزهاي بيشتري ياد ميگيرن مردا وقتي.  شه دفعه بعد بهتر مي"

  

***  

 

 "؟ چطوره.  كه ازدواج كردي ، تو هم خب" : كريسي با يك لبخند گفت

از روي ميله ي بافتني اش سر بخورد و براي چون باعث شد سه كوك  ، كه اين اشتباه بود نوئله خنديد

داريم بهش عادت  منظورم اينه كه.  خوبه" : گفت . نيمي از رديف را بشكافد درست كردنش مجبور شد

تولدم چيزي نمي دونست و وقتي كه  اون درباره.  بامالحظه و شيرينه اون واقعا.  دو عاليه.  كنيم مي

 ". خريد ، برام يك لپ تاپ فهميد



كسي كه براي تكنولوژي ارزش قائل .  رو براي يك مرد دوست دارم من واقعا اينها" : ريچل آهي كشيد

 ". باشه بشه و خيلي رمانتيك

 توي كالج مي تونم ازش استفاده كنم.  كنم يك هديه ي عالي بود مي فكر" : نوئله با حالتي تدافعي گفت

اين يك .  كمي داشته باشه و وايرلس هم داره كرده كه كوچيك باشه و وزن ، اون چيزي رو انتخاب

 ". و من هم انتظار يك كادوي عاشقانه رو نداشتم . نبود ازدواج عادي

 رسه كه خيلي هواي اين آقاي جديد رو به نظر مي" : كريسي نگاه كرد ريچل ابروهايش را باال برد و به

 ". داره

 ". جالبه  .منم متوجه شدم" : كريسي گفت

 ". كنين شما دارين حسادت مي" : او را دست مي اندازند دانست كه آنها فقط دارندنوئله مي 

يكي از دانش آموزام براي تولدم يك موش كوچولوي سفيد رنگ  هرچند پارسال.  يك كم" : ريچل گفت

 ". بود خيلي ملوس.  آورد

دوباره به نوئله  ". بيروندويدم  زدم و از توي اتاق مي بودم جيغ مي اگر من بجاي تو" : كريسي خنديد

 "؟ ؟ هيچ چيز غير عاديي وجود نداره واقعا مشكلي نداري تو" : نگاه كرد

من مطمئن نيستم .  ، اما ما هيچ شناختي از همديگه نداريم واقعا عاليه دو.  كل اين شرايط غير عاديه"

 ". بوديم كه خيلي با ادبحال ه ب تا.  انتظاري داره يا حتي من چه انتظاري از اون دارم كه ازم چه

 ". كنم من كه هميشه ازشون استفاده مي.  ميده يك روش خوب هميشه جواب" : كريسي گفت

او حتي پيشنهاد داد تا اگه الزمه .  كنيم هردو داريم سعيمون رو مي ما.  دونه ، اون خيلي زياد مي خب"

بهش ":  به جلو خم شد گذاشت و رو بعد پروژه اش را كنار ". ي جيمي حرف بزنم با يك مشاور درباره

اوايل خيلي دلم براي جيمي .  باشم موضوع اينه كه فكر نمي كنم بهش نيازي داشته.  گفتم كه حالم خوبه



با  ". شه ، اما زياد دلم براش تنگ نمي داشتم ، و بعد از اينكه مرد احساس وحشتناكي شد تنگ مي

 "؟ ؟ من آدم وحشتناكي هستم عاديه اين" : ، در واقع هيچ وقت ناراحتي فكر كرد

.  ، واقعيت رو ميگم ، اما به عنوان دوستت دلم مي خواهد بگم آره براي شوخي" : ريچل به او نگاه كرد

، تو  نوئله.  شما خيلي با هم نبوديد.  كني كني كه احساس مي رو احساس مي تو چيزي.  معلومه كه نه

 ". ته باشيندادي كه هميشه دوسش داش هيچوقت بهش قول

 ". داشتم اما باهاش رابطه"

.  رابطه داشتن با يك آدم نادرست زندگيشون رو از دست ميدن ، زنها براي عزيزم" : كريسي آه كشيد

 كرده كنه كه اين كار رو ، و مطمئنم كه ريچل هم اعتراف مي اين كار رو كردم ، منم تو اين كار رو كردي

." 

 . كرد ريچل با سر تاييد

تو .  شيم ما عوض مي.  شه شرايط عوض مي.  هميشه باهوش باشه آدم نمي تونه" : ادامه دادكريسي 

 ". گيري و ميذاري كه همه چيز بگذره همون موقع مي توني بهترين تصميمي رو كه مي

كي هست كه ياون نزديكترين پدر ژنت.  رسه آدم خوبي به نظر مي.  دو مثل ازدواج با" : ريچل اضافه كرد

  ". پس اين خيلي خوبه كه شما با هم هستيد. باشه  تونه داشته ميبچه 

تمام .  ازش خوشم مياد" : اعتراف كرد.  رسد گويند منطقي به نظر مي مي نوئله فكر كرد چيزي كه آنها

كنه كه همه چيز رو براي  ، اما اون داره تالش خودش رو مي كابوس باشه تونه يك اين شرايط مي

از .  كردم كه هيچ تفاهمي با هم نداريم فكر مي" : لبخند زد "...كردم  فكر مي  .هردومون آسون كنه

 ، اما آسون كردم كه چي داريم تا با هم ديگه دربارش حرف بزنيم ، به اين فكر مي ترسيدم مي عصرها

  ". ميادزميني خوشش  از فيلم هاي مشابه اي خوشمون مياد و اون هم مثل من از ، كلوچه كره بادام.  بود

 ". كردم كه اينطوري پيش بره فكر نمي" : نگاه كرد به كريسي ". اوه اوه" : ريچل گفت



، حرف زدن درباره چيزهايي  روابط نزديك.  احتماالتي وجود داره هميشه يك" : كريسي هم به او گفت

 ". قسمتي از يك عصر دلپذير باشي و اينكه كه دوست داري

 "؟ زنيد داريد درباره چي حرف مي شما" : نوئله به دوستانش خيره شد

 ". اشتباه متوجه شدي تو اين رو.  تو عزيزم" : كريسي گفت

 . كه بخواهد جواب را بداند مطمئن نبود "؟ چي رو" : نوئله پرسيد

 ". تمام عالئمش رو داري.  شدي تو عاشق دو" : ريچل با مهرباني گفت

 ". كنم هاش تعريف مي خوبيدارم از  من فقط.  اينطور نيست!  چي؟ نه"

 ". فقط شروعشه اينكه اون چقدر خوبه " : كريسي گفت

، چه كسي بود  ، در اين شرايط او از دو خوشش مي آمد.  گويند راست مي نوئله نخواست باور كند كه آنها

حتي اگر اما .  كنيد مي شما كامال داريد اشتباه" : گفت . اين هيچ مفهومي نداشت ؟ اما كه خوشش نيايد

  "؟ من نبايد حداقل ازش خوشم بياد  .؟ ما با هم ازدواج كرديم كنيد ، چرا بزرگش مي اينطوري هم نباشه

اون موقع هست كه يك سري قوانين خاص .  دوست داشته باشه فقط اگر اون هم تو رو" : كريسي گفت

مي خواهم ببينم كه اين اتفاق و من ن.  ، آسيب مي بينيد اونها رو بشكنه و اگر يكي از شما.  سازين مي

 ". افته مي

 ، اما اين به اين معني نيست كه عاشقش شدم ازش خوشم مياد من.  من آسيبي نمي بينم" : نوئله گفت

." 

 ". مواظب خودت باش.  عشق پر از حيله و نيرنگه  .پس همينطور نگهش دار" : ريچل گفت

چيزي بدتر از اين هم هست كه .  من حامله ام" : آنها موافق باشد هاي نوئله مطمئن نبود كه با حرف

 "؟ بياد بتونه برام پيش
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خردساالني  نور بود و از عكس هاي مادراني كه كودكانشان را در بغل گرفته بودند يا مطب پر اتاق انتظارِ

موسيقي آرام و  صندلي ها راحت بودند و.  شده بودكه عروسك و بادكنك در دست داشتند ، پر 

 تا از آنجا به دل شب فرار نكند با اين حال نوئله تمام تالشش را به كار مي برد.  گوشنوازي پخش مي شد

  . بعدازظهر يا در اين وضعيت ، به دل. 

  " ؟ نقدر نگرانييا چرا ": دو همانطور كه يك مجله والدين را با بي مالحظگي روي ميز مي انداخت ، گفت

هنوز واقعيت رو درك .  كنم كه حامله ام اصالً حس نمي.  نمي تونم باور كنم كه اينجام.  دستپاچه ام "

ولي حتي درست قضيه بچه رو .  مشكلي داشته باشه نمي خوام بچه هيچ.  به عالوه ، مي ترسم.  نكردم

دونم كه ميليون ها ميليون زن ديگه اينا رو سالم باشه و مي  به هر حال ، مي خوام اون.  قبول نكردم

  " ؟ مثل چرخش زندگي توي شيرشاه ، درسته.  مشكلي باشه تجربه كردن ، پس نبايد

  " ؟ كارتون نقل قول مي كني تو داري از يه" : دو به او خيره شد

  ". اينجا به درد مي خورد "

.  تو ترسيدي و همه اينا برات جديده من مي دونم كه" : فشرد دستش را گرفت و با ماليمت ".باشه "

 از جمله پدر و.  نيستي ، و بله ، ميليون ها زوج ديگه هم وارد اين مرحله شدند ولي يادت باشه كه تنها

  ". مادرهامون

بچه رو توي شش سال به  اون چهار تا.  وقتي باالخره به مامانم بگم ، مشاور خوبي برام ميشه.  مي دونم "

 : و بعد گفت.  قطع كرد و به او نگاه كرد نوئله حرفش را "...اگه بخوام جنبه مثبتش رو بگم .  دنيا آورده

  ". مورد پدر و مادرت حرف نزدي تو هيچ وقت در"

بيماريش  البته.  بيماري قلبي.  مادرم وقتي شونزده سالم بود فوت كرد.  چيز زيادي براي گفتن نيست "

بعد از مرگ مادرم .  نبود پدرم هيچوقت مسئوليت پذير":  ي تأمل كردلحظه ا "...درواقع .  ژنتيكي نبود



كه به گذشته نگاه مي كنم ، فكر كنم  هيچ وقت نفهميدم چرا ، ولي االن.  شش ماه صبر كرد و بعد رفت

  ". به خاطر احساس گناه بود

  " ؟ براي چي "

براي اون .  ديدم كسي كه تا حاال مادر عاشقش بود ، بيشتر از هر.  براي رفتاري كه با مادر داشت "

همه چي وقتي پدر وارد .  بود با من و جيمي هم خيلي خوب بود ، ولي قلبش مال پدر.  زندگي مي كرد

ولي پدر زمان زيادي رو .  به راحتي مي خنديد خونه مي شد تغيير مي كرد ، لبخند مادر جون مي گرفت و

به خاطر اين جور چيزها .  سايه اين ور و اون ور مي رفت يك بيرون مي موند و وقتي خونه نبود مادر مثل

وقت زيادي رو .  اون اصالً مسئوليت پذير نبود.  اينكه پدر زياد بيرون مي موند به خاطر ،دعوا مي كردند 

  ". با دوستانش و آدم هاي ديگه مي گذروند به گردش

  " ؟ معشوقه داشته تو فكر مي كني ؟ آدم هاي ديگه"

ديدمش ، ولي گفت اون زن دوستش بوده و فقط  يه دفعه با يه كسي.  شايد":  باال انداخت دو شانه اي

بعد .  هيچ وقت مطمئن نشدم كه باورش كردم يا نه.  كنه داشته كمكش مي كرده تا براي شوهرش خريد

  ". كه هيچ وقت اونو به خاطر كشتن مادر نمي بخشم از اينكه مادرم مرد ، بهش گفتم

  ". قلبي داشته تو گفتي مادرت مشكل":  كرد نوئله اخم

چون اون تمام عمرش رو براي كسي زندگي  آره ، ولي فكر مي كنم اون خوشحال بود كه بميره و بره ، "

  ". خانواده اش رو رها كرد.  بعد پدر رفت.  كرده بود كه دوستش نداشت

مادرش بر اثر شكسته شدن قلبش ،  اينكه به گفته خودش.  دو منطقي ترين شخصي بود كه مي شناخت

 . همينطور از دست دادن پدر و مادرش در فاصله ي زماني چند هفته اي . كرد مرده بود ، نوئله را شوكه

  ؟ كند پدرش مشكالتي داشته ، چگونه توانسته بود دو پسرش را ترك چقدر هم هر



باعث نشد كه كارهايي كه  ، ولي اينهفتاد سالش بود .  پدربزرگم به خونه مون نقل مكان كرد" : دو گفت

اون هميشه .  توپ بازي و از اين جور چيزها مثل.  پدرمون برامون هيچ وقت انجام نداده بود رو انجام نده

  ". براي من وقت داشت

  ". اون دوستت داشته" : نوئله كه صداقت را در چشمان دو مي ديد ، گفت

  ". مرد خوبي بود "

 نبايد نگران باشد كه دو ، او و بچه اش را ترك كند ثل دو ، مي دانست كه هيچوقتنوئله فكر كرد دقيقاً م

  . بود او براي هردويشان آنجا. 

آنقدر از او خون .  بود دو در دوازده سالگيش از درختي افتاده بود و دستش به طور وحشتناكي شكسته

.  ذره اي هم احساس سرگيجه نداشت اوبا وجود درد ، .  رفته بود كه مي توانست يك كشتي را غرق كند

چهل دقيقه بعد ، آنقدر حالش بد شد كه حس مي  اما وقتي با نوئله از مطب دكتر خارج شدند ، تقريباً

هردو دستهايشان از بروشورها ، چند كتاب و نسخه ويتامين پر  . ندارد كرد چند ثانيه تا بيهوشي فاصله

  . بود شده

.  به دنيا مياد رو فهميدم زماني كه بچه" : او از راهرو عبور مي كرد ، گفت نوئله زماني كه داشت دركنار

  ". اين خيلي خوبه

  ". آره ، همينطوره "

 خيلي طول نمي كشه كه ما صداي.  دكتر گفت همه چي خوبه ، اين خيلي من رو خوشخال مي كنه "

  ". هيجان انگيزه.  قلبش رو بشنويم

  ". خيلي "



:  نوئله ادامه داد.  مي دانست كه بيهوش شدن كمكي نمي كند.  تمركز كردروي نفس كشيدنش  دو

تا .  شده يه رژيم خاص و همينطور ورزش به صورت برنامه ريزي.  البته بايد به خيلي چيزها فكر كنم"

  ". كنم فكر نمي كنم خيلي بدنم نرم باشه ، ولي خب مي تونم امتحان.  حاال يوگا نرفتم

  ". هامتحان كردن خوب "

با وجود هواي گرم تابستان ، دو مي خواست   .تنها بايد از اتاق پذيرش مي گذشتند تا به پاركينگ برسند

  . شود چه زودتر از آنجا خارج هر

  " ؟ دو "

  " ؟ بله "

  " ؟ تو هم به اندازه من ترسيدي "

مانند او  نظر مي رسيد كهلبانش مي لرزيد و به .  نوئله نگاه كرد و وحشت را در چشمان آبي او ديد به

  "اي يه مقدار زياد بود ، نه ؟ اين اطالعات يك دفعه":  دو ايستاد و با او رو برو شد . آماده ي افتادن است

  ". دنيا آوردن بچه حرف زده بود يكي از دوستام درباره مراحل به.  آره ، و اون نمودارها "

شايد مجبور بشم .  بايد اون كار رو بكني ": گفت.  شدوقتي دو لبخند زد ، مقداري از تنش درونش كم 

  ". تماشات كنم

بدتر از رد شدن يك چيزي به اندازه توپ از يه چيز ديگه به  چون تماشا كردنش خيلي.  اوه ، البته "

  ". اندازه لوبياست

ه بودي ، اما تو حامل من مي دونستم كه.  منم براي اين آماده نيستم":  لبخند دو به نيشخند تبديل شد

  ". بچه برامون واقعي نبود ": دهد مطمئن نبود كه چطور بايد توضيح "...تا اين وقت دكتر 

  ". درسته "



مي رسه ، ولي به خريد  مثل اينكه بدوني تعطيالت داره.  براي منم فقط يه مفهوم بود":  نوئله آه كشيد

 حداقل تو قبالً تجربه اش رو داشتي.  نيستم آمادهمن براش .  قراره يه بچه ي واقعي باشه... يه بچه .  نري

."  

من فقط براي ده سال .  بعد هم پدربزرگم اومد.  كه مادرم مرد جيمي شش سالش بود.  منم بچه نداشتم "

  ". داشتم آخر زندگيش مسئوليتش رو

د جيمي االن ، شاي اگر همه چيز را كمي متفاوت در دست مي گرفت.  و دو مي دانست كه خراب كرده بود

  . زنده بود

پس هيچ كدوممون نمي دونيم " : بود ، گفت نوئله همانطور كه دوباره شروع به راه رفتن در سرسرا كرده

  ". بچه نگه اميدوارم هيچ كس به.  كه داريم چي كار مي كنيم

راهش  پس همانطور كه . ديد همانطور كه به در خروجي نزديك مي شدند ، دو يك كيوسك پر از بروشور

  ". اونجا باشه شايد يه مقدار اطالعات" : را به آن طرف كج مي كرد ، گفت

من به مامانم زمان تيفاني خيلي .  شه خيلي عالي مي.  مي تونيم بريم كالس.  يا كالس" : نوئله گفت

  ". كمك كردم ، اما درست يادم نمياد

يه جلسه " : و گفت ه تخته اي نگاه كردنوئله ب.  هردويشان شروع به برداشتن بروشورهاي مختلف كردند

  ". مي تونيم بريم.  ديگه است جلسه مخصوص نوزادان چند هفته ي.  نگاه كن.  براي پدر و مادرها هست

هنوز مي توانست صداي فريادهاي .  را برود دوست داشت همه آن كالس ها ". آره ، بايد بريم" : دو گفت

  . رفتنش از خانه را بشنود و ببيند بيرونمورد اينكه او پدرش نيست و  جيمي در

حتي با وجود اتفاقاتي كه افتاده بود ، .  براي برادرش به كار برده بود دو خسته شده بود ، تمام تالشش را

با سرسختي تصميم گرفته بود كه .  به عقب نمي توانست بفهمد در كجا اشتباه كرده است با نگاه كردن



مي توانست از  ولي اگر او آن مشكالت را نمي شناخت ، چطور.  له تكرار نكنداشتباه ها را با بچه نوئ آن

  ؟ آنها دوري كند

مانده به ماشين ، نوئله جلو آمد و او را  ده قدم.  از ساختمان خارج شدند و به طرف پاركينگ رفتند

من خيلي .  آماده نيستمبراي يه بچه .  واقعاً نمي تونم  .من نمي تونم" : با عصبانيت گفت . متوقف كرد

  ". بايد منو آروم كني  .نگرانم. جوون و بي تجربه ام

  ". پس با هميم.  من بزرگترم ولي مثل تو نگران "

  ". ؟ ولي تو خيلي آرومي چي "

  ". نه در اين مورد "

 چاپ شدهمورد بچه  پر بود از تمام بروشورهايي كه تا به حال در و بينشان.  هر دو به يكديگر خيره شدند

  . بود

 ماه ديگه به دنيا مياد بچه تا هفت.  باشه ، بايد آرامش خودمون رو حفظ كنيم":  نوئله نفس عميقي كشيد

  ". مي تونيم تا اون موقع آماده بشيم. 

پوشك تميز ، يه  غذا ،.  به عالوه ، وقتي به دنيا بياد چيزهاي زيادي الزم نداره":  هايش درست بود حرف

  ". جا براي خواب

 ". پس همه چي خوبه.  دقيقاً "

 . نگاه كرد دو قبل از اينكه ماشين را روشن كند ، به او.  وسايلشان را داخل صندوق عقب گذاشتند تمام

  " ؟ توي چند تا كالس اسم نوشتي" : پرسيد

  ". براي تأييدش بهمون زنگ مي زنن  .يا شايد چهار تا.  فكر كنم سه تا "

  " نوزادان بود ؟ كالس براياون جا فقط سه تا  "

  "... كردم يكيش براي بچه هاي خردسال بود ، ولي من فكر.  خب ، نه "



به خنده باز شدند و فكر  لبهاي دو.  و وقتي اين اتفاق افتاد دليل و منطق برگشت.  نگراني محو شده بود

همانطور كه تالش  . كيف كردچيزها را داخل  بروشورها و و بقيه.  كرد هردويشان چگونه به نظر مي رسند

  ". اينجور چيزها پول نمي گيرن خوبه كه براي" : مي كرد نخندد ، گفت

  ". مثل اينكه الزم شد برگردم سر كار.  كنيم فكر كنم يه مقدار بايد پرداخت" : نوئله لبخند زد و گفت

  ". بفروشيم شايد تونستيم بعضي از وسايل رو "

باشه ، اعتراف مي كنم كه خيلي  ": خنديدن نوئله شروع كرد به ريز.  حاال هردويشان لبخند مي زدند

  ". تو هم همينطور.  گيج شده بودم

  ". من آماده نيستم كه پدر بشم.  موافقم":  دستانش را به هم گره زد دو

  ". صدا كنه ، غيرقابل باوره فكر اينكه يه بچه من رو با اسم مامان.  دقيقاً "

تواناييش رو   .تو مامان فوق العاده اي مي شي":  و خيره شد و گونه اش را لمس كردبه صورت زيباي ا دو

  ". داري

  ". مورد پدر بودن تو همين نظر رو دارم من هم در.  مرسي "

اگه قراره كه  " : از اينكه دو بتواند بگويد او در اين زمينه چقدر بد عمل كرده است ، نوئله اضافه كرد قبل

  ". چيزي ، خوشحالم كه تو هم هستيبترسم يا هر 

  ". منم همينطور "

تا جايي كه بدون فكر قبلي .  وادار كرد جلوتر برود چيزي كه دو را.  چيزي در لبخند و نوع نگاه نوئله بود

دو گونه هاي او را نوازش مي كرد ، .  بوسه شان خيلي ساده شروع شد . گذاشت لبانش را روي لبان او

آتشِ .  انكار بود دعوتش واضح و غيرقابل.  بعد نوئله خود را نزديكتر كرد . ستانه بودخيلي دو ولي اين

قبل از اينكه به خود  . دوري كند پر از نيازي شد كه به سختي مي توانست از آن.  درون دو فوران كرد

نوئله دستانش را روي شانه هاي او گذاشت و لبانش   .بگويد نبايد اين كار را بكند ، بوسه اش را ادامه داد



 مي خواست به او.  برخالف ميلي كه در دو رشد مي كرد ، خيلي آهسته جلو مي رفت . كرد را از هم باز

نوئله عقب  وقتي.  لبانش شيريني خاصي داشت.  يا فرصت سيلي زدن.  زمان بدهد كه كناره گيري كند

نوئله فكر كرد ، شيرين و لذتي ،  وقتي دو به بوسه شان عمق بخشيد . دنكشيد ، دو كارش را ادامه دا

ولي اين اولين بوسه واقعي شان .  مي گرفت اگر حتي كمي مطمئن بود ، همه چيز را در دست.  عذاب آور

از طرفي ، حركت آرام او خوب  . بردارد ، خوب از پسش برآمده بود بود و اگر دو قرار بود نخستين قدم را

در .  كند نوئله زمان مي داد تا شانه هايش را محكم تر بگيرد و عضله ها و گرماي بدن او را حس به.  ودب

  . خواهد بود گرما و عطر او نفس مي كشيد و فكر كرد اگر به بوسيدن ادامه دهند ، چگونه

دستان دو ، شانه او  يكي از.  نوئله از روي قدرداني آهي كشيد ، هر كجا كه او لمس مي كرد داغ مي شد

نزديك تر شدن داشت ، و شايد باالتر  نوئله ميلي عجيب به.  را گرفت و ديگري كمر او را در دست گرفت

را تا آخر ادامه دهند ، از شدت تعجب خود را  وقتي متوجه شد كه خيلي دوست دارد كار.  بردن دستش

قبالً  ، درخششي گرفته بود كه نوئله چشمان مشكي دو.  هر دو به يكديگر خيره شدند . كشيد عقب

  ؟ خواست آيا او را مي. فكر كرد شايد اشتياق .  نديده بود

اما هيچوقت چنين   .خيلي زياد، ؟ قبالً بوسيده شده بود  نوئله فكر كرد چه بر سر بدنش آمده است

فر بود ، آنقدر كه اولين ن ؟ جيمي و اين اشتياق از كجا آمده بود.  احساس ذوب شدن... حسي نداشت 

 . برهنه اش را نمي توانست تصور كند هيچ وقت حس انگشتان دو روي بدن.  رويش اثر نگذاشته بود

وقتي دستانش را جمع كرد فهميد كه آن درخشش چشمهاي .  انداخت حتي فكرش هم او را به لرزه مي

... يا بدتر ... شايد نگراني .  جاي خود را داشت با چيز ديگري عوض مي كرد  .حال محو شدن است دو در

  . اش فكر بعدي



اين .  اين را تحمل كند نمي توانست.  نه.  نوئله با ناراحتي فكر كرد كه دو مي خواست معذرت خواهي كند

وقت داري .  نزديك ظهره.  مي ميرم دارم از گرسنگي" : پس با لبخندي گفت . بوسه زيادي خوب بود

  " ؟ بخوريم كار يه چيزي قبل از رفتن به سر

باره  در براي لحظه اي نوئله فكر كرد شايد او مي خواهد روي حرف زدن.  بحث جديد را ناديده گرفت دو

 " ؟ چي دوست داري.  حتماً ": زد آن بوسه پافشاري كند ، ولي بعد او هم لبخند

 

*** 

دو   .دوره تكالليف جبر است، نوئله در اتاق كار دو نشسته بود و وانمود مي كرد كه درحال  يك هفته بعد

پس نوئله هم به .  بود چند گزارش كار را كه الزم داشت تا فردا به آنها نگاهي بيندازد ، به خانه آورده

در حقيقت ، تكاليفش تمام شده بودند ، اما مي خواست  . بود بهانه تمام كردن تكاليفش به او ملحق شده

چيزي بينشان تغيير كرده بود ، حداقل براي نوئله .  ه بودبه فكرش نرسيد با او باشد و بهانه ديگري

او مي توانست دقيقاً روزي كه همه  . حال تالش براي اين بود كه آن را پيدا كند هنوز در و. اينطور بود

اوقات فكر  نوئله بعضي.  بعدازظهري كه از مطب دكتر خارج شده بودند –تغيير كرد را مشخص كند  چيز

.  آنگونه بوسيده نشده بود خاطر آن است كه دو او را طوري بوسيده بود كه تا به حالمي كرد شايد به 

ديگر اوقات فكر مي .  مشغول كرده بود شيوه خاصي نبود ، بيشتر عكس العمل خودش بود كه فكرش را

.  چه بودندواقعيت اين بود كه آنها با هم به فكر ب.  نداشت كرد با اين كه بوسه خوبي بود ، اما معني خاصي

آنها با هم خنديده بودند ،  . زندگي ديگري هم درگير شده بود –منطقي بود  و اين موقعيت بيشتر از همه

 . شده بود شده بودند و از اين كه قرار بود با هم اين اتفاق را پشت سر بگذارند خيالشان راحت نگران

شرايط با او مهربان بود  او در سخت ترين.  دو ديگر فقط برادر بزرگتر جيمي نبود ، چرايش را نمي دانست



كسي كه باعث .  احترام مي گذاشت كسي كه نوئله دوستش داشت و به او.  و مهمتر اينكه ، خودش بود

   . مي شد لبخند بزند

دوست داشت چند .  بود ، از گوشه چشمش به دو نگاه كرد نوئله همانطور كه روي مبل چرمي نشسته

؟ او را فقط مشكلي كه بايد حل مي شد ، مي ديد يا  دو تغيير كرده بود چيزي براي . سوال از دو بپرسد

دوست داشت دو فكر كند .  ، او را دوست داشت ولي نوئله بيشتر از اين مي خواست ؟ دو شخصي واقعي

جان اما هي در يك روز خوب او مي توانست جذاب باشد ،.  نوئله آهي كشيد . و هيجان آور است او جذاب

مي .  همينطور اختالف سني هم وجود داشت . كردند مورد او فكر مي آور بودن چيزي نبود كه ديگران در

؟ نوئله فكر مي كرد ايده  پس او را خيلي بچه مي دانست.  است دانست كه دو هم از اين موضوع باخبر

مادرش هميشه مي گفت  ؟ رداو چطور فكر مي ك. باشد ، اما فقط از نگاه خودش  خوبي است كه از او جدا

رك و راست بودن بهترين چيز براي .  حدس زدن و فكر كردن درباره افكار بقيه است پرسيدن بهتر از

رويا بافي  آرزو كردن و.  حرف درستي به نظر مي آمد ، ولي فكر انجام آن ترسناك بود.  رابطه است يك

؟ اگر فكر مي كرد كه نوئله  را قبول نمي كرد اگر او . بود اما عمل كردن چيز ديگري.  اشكالي نداشت

  ؟ خنديد ؟ اگر به او مي احمق است

  " چيه ؟" : ابرويش را باال برد و پرسيد.  دو نگاه او را به خودش ديد

  ". هيچي "

  ". اخم كرده بودي.  يه چيزي هست "

  ". من اخم نمي كنم":  نوئله لبخندي زد

  " ؟ ه من بگيمي خواي ب.  ناراحت به نظر مي رسي "

داشتم ":  حداقل يك مقدار.  جرئت روراست بودن را نداشت نوئله لبش را گاز گرفت و فكر كرد چرا

  ". مي كردم درباره زن هاي قبلي زندگيت فكر



جبرت فكر تو رو به  مي بينم كه تكليف هاي":  ابروي دو باالتر رفت و به پشتي صندلي اش تكيه زد

  ". اندازه كافي مشغول نكرده

  ". امشب نه "

  " ؟ جالب ترين موضوعي كه به فكرت رسيد ، زن هاي زندگي من بود و "

  ". آهان "

  ". بايد بيشتر كار كني "

  ". توني درباره شون بهم بگي مي.  ما ازدواج كرديم! بازي درنيار ، دو ":  نوئله خنديد

به عالوه ، زن ديگه اي .  دقيقاً اشتباهه فكر كنم بقيه فكر مي كنن حرف زدن در اين مورد با همسر "

  ". بهت گفتم كه من وفادار مي مونم.  نيست

توي .  قبالً.  االن نبود منظورم" : گفت.  واقعيتي كه نوئله هر دفعه بيشتر و بيشتر قدرش را مي دانست

نه است كه به نظرم عادال.  مي دوني زندگي من ، فقط يك رابطه ي جدي بود كه تو همه چيز رو درموردش

  ". تو هم بگي

، ولي تو اون رو اولين رابطه ي جدي ... كه جيمي اولين نفر بود كه  من مي دونم.  البته":  دو اخمي كرد

  " ؟ خودت مي دوني

و باهاشون قرار  چند نفر بودن كه من ازشون خوشم ميومد.  فكر كنم":  نوئله درباره سوال فكر كرد

هميشه فكر مي .  عاشق نشدم ولي هيچوقت.  دبيرستان من زياد بيرون مي رفتمدرواقع توي .  گذاشتم

.  حواسشون هست كه كار اشتباهي نكنن كردم كسايي كه با من قرار مي گذارن ، پدرم رو مي شناسن و

خاطر همين هر دومون از هم تا اندازه اي دوري  به.  خودم هم مي دونستم كه من دختر يه كشيش هستم

  ". رابطه ي جدي من بود پس ميشه گفت جيمي اولين.  مي كرديم

  ؟ پس انتخابش براي چه بود.  بود و نوئله با ناراحتي فكر كرد كه حتي عاشق جيمي هم نشده



 " ؟ تو و جيمي چطوري با هم آشنا شدين" : دو پرسيد

بعد شروع .  من توي ناهارخوري بودم كه اون هم اومد.  از محل كارمون ديدن مي كرد جيمي داشت "

از كساني  جيمي خوش قيافه ، بامزه و به نوعي بزرگتر.  نوئله به آن روز فكر كرد ". به حرف زدن كرديم

از من .  خيلي خوب بود  .مورد من نمي دونست اون هيچي در". بود كه نوئله با آنها قرار گذاشته بود

  ". خواست كه با هم بيرون بريم و من هم قبول كردم

  ". جيمي هميشه براي زن ها ، جذاب بود":  سري تكان داد دو آرام

  ". زن ها بودم تو مي گي من يكي از اون "

  ". ازدواج باهاش حرف زده بود مورد تا اونجايي كه من مي دونم تو اولين نفري بودي كه جيمي در "

دو ، ممكنه اون اين  "...كند كه اين درست بود اما  مي خواست باور.  نوئله به نشانه مثبت سري تكان داد

  " ؟ باهاش بخوابم رو گفته باشه تا من قبول كنم

  " ؟ چرا مي پرسي "

جيمي آدم فوق العاده اي بود ، ولي وقتي قرار شد به   .موردش فكر مي كردم داشتم در.  نمي دونم "

اد بكنه داشت ، اما اون ميليون ها فكر براي اينكه چه كارهايي مي خو.  اومد ارتش بره ، به نظر آشفته مي

جيمي  نبايد اينطوري درباره.  معذرت مي خوام": نوئله مكثي كرد ". كدومشون منطقي نبودن هيچ

  ". باهات حرف بزنم

خودكاري برداشت و بعد دوباره آن را روي ميز  ". من از اشتباه هاي جيمي خبر دارم.  اشكالي نداره "

  ". پرداز بود اون رويا.  تو درست مي گي":  قرار داد

او به رختخواب از ازدواج حرف  اينكه براي بردن.  نوئله متوجه شد كه دو جواب سوال او را نداده است

مي خواست از آبروي برادرش دفاع كند يا .  داد اگر جواب منفي بود حتماً دو پاسخش را مي.  زده بود



شايد بهتر بود كه جلو برود و به .  ست استمي دانست كه هردو در آنطور كه دو را شناخته بود ، ؟ نوئله

  . نمي شد از همه چيز مطمئن شد ديگر.  گذشته فكر نكند

  ". موضوع حقه ي جالبي بود تغيير دادن.  درباره زن هاي ديگه ي زندگيت نگفتي "

چي مي " : صندليش جا به جا شد و ادامه داد در ". ؟ مي تونم دوباره انجامش بدم دوستش داشتي "

  ". بار قرار گذاشتم فقط چند من.  ؟ چيز زيادي براي گفتن نيست خواي بدوني

  ". اونا همشون خوشگل بودن" : نوئله گفت

  ". دوني تو كه نمي "

  ". يه چند نفرشون رو خودم ديدم و كاترين هم بهم گفت.  البته كه مي دونم "

  ". كارمندام در مقابل خودم.  عاليه "

  ". بايد خوشحال باشي.  يه تفريحه درباره زندگي خصوصيت براي ماحرف زدن  "

  " ؟ كاترين چي مي گفت ديگه.  ولي متأسفانه نيستم":  دو به او نگاه كرد

ولي براي ما جالب بود كه هميشه .  هيچي ديگه":  نوئله وانمود كرد كه دارد به ناخن هايش نگاه مي كند

  ". هاي روستايي رو نه قيافه.  نيزيبايي هاي متفاوت رو انتخاب مي ك

  " ؟ روستايي":  دو خنديد

  ". موهاي بور و چشم هاي آبي.  معمولي بود منظورم قيافه هاي... مي دوني  "

  ". مثل تو "

  ". ميشه گفت":  انداخت نوئله شانه هايش را باال

  " ؟ دونيهاي متفاوت مي  پس اگه من بگم به نظرم تو زيبايي ، خودت رو جزء زيبايي "

 . البته دقيقاً اين را نگفته بود.  شادي كند نوئله دوست داشت بلند شود و . فكر مي كرد نوئله زيبا بود

  ". اگر"گفته بود 



حاال رسيديم به زن هاي .  و فكر كنم مي تونم با اين قضيه زندگي كنم.  ندارم من زيبايي خاصي "

  ". زندگيت

چرا چيزي كه واقعاً   .نميشه كه انقدر دوست داري در اين مورد بدونيباورم ":  دو چشم هايش را بست

  " ؟ مي خواي بدوني رو نمي پرسي

  " ؟ تو چه چيزايي مي دوني كه اون شب جيمي با من انجام نداده ": نوئله نفس عميقي كشيد و گفت

 نوئله نمي توانست.  داد به صندلي تكيه.  كرده بود ، اما سوال نوئله او را شوكه كرد دو خودش را آماده

مهم .  زيادي داشت دو داليل خيلي.  اين مكالمه ي درستي نبود ؟ درخواست يك ست جديد اتاق را بكند

با نوئله رابطه فيزيكي چنداني نداشته  ترين آنها اين بود كه ، دو تمام هفته گذشته را تالش كرده بود تا

دو ، او را مي  . نوئله برايش متفاوت بود و اين عصبيش مي كرد باقبالً هم با زن ها بود اما بوسه اش .  باشد

اما بالفاصله بعد از .  تلقين مي كرد كه اين احساس به زودي از بين مي رود مدام به خودش.  خواست

بدتر  حتي . را كنترل مي كرد ، نوئله را مي ديد كه با رد شدن از كنارش او را جذب مي كند اينكه خودش

زده اش كرده  مورد وقايع جهان مي زد كه شگفت او حرف هايي در.  زدن او هم جذبش مي كرد، حرف 

دو روز بعد از اينكه .  كرده است نه تنها به خاطر ديد جالبش ، بلكه اين واقعيت كه او به آنها فكر.  بود

اي معروف بردارد ، او هاي زرد و داستان هاي آدم ه نوئله به او گفته بود نمي تواند دست از خواندن مجله

  ؟ چطور مي توانست او را ستايش نكند.  اي علمي است حال خواندن مجله را ديده بود كه در

  "؟ داري طفره مي ري" : نوئله گفت

  ". دارم فكر مي كنم "

  ". اطالعات مي خوام چرا اين قدر اين سوال برات سخته ؟ فقط يه سري "

اينا فقط يه " : ؟ چه مي گفت ". دوني خودت هم مي.  حرف هاست بيشتر از اين":  دو سرش را تكان داد

  ". چندتا جزئياته



  "؟ از چي مي ترسي.  پايه همين جزئيات هستش زندگي هم بر" : نوئله گفت

  . را خيلي مي خواست او.  برود دو مي دانست كه جلوتر از اين نبايد

دو ، ما ازدواج كرديم و قراره تا دو سال ":  برگرداند نوئله به فرش خيره شد و بعد دوباره نگاهش را به او

.  با بقيه زن هاي زندگيت رابطه داشتي... من مي دونم كه تو .  زمان زياديه يه جورايي.  آينده با هم باشيم

 فكر مي كنم تو.  من واقعاً قدر وفاداري تو به ازدواجمون رو مي دونم.  طبيعي از زندگيه اين يه قسمت

من از اينكه با هم ":  نوئله سرش را بلند كرد و به او خيره شد ". مقدار خودت رو زجر مي ديداري يه 

.  موقعيت ما هم موقعيت عجيبيه.  عجيبيه دوستيم خوشحالم ، البته با اينكه ما ازدواج كرديم اين حرف

دو سال به معناي فقط من مي تونم تا آخر اين .  بشكني بودن من نمي خوام تو قولت رو درمورد وفادار

  ". واقعي همسر تو باشم

صداي گرفته اي  با !؟ چطور اينها را فهميده بود.  حرف هاي او را مي شنيد اما نمي توانست باور كند دو

  ". اما تو الزم نيست اينطوري فكر كني.  پيشنهاد بزرگوارانه اي بود" : گفت

؟ فكر نمي كنم  بگيري از زندگيت رو ناديده ؟ پس تو مي خواي اون قسمت واقعاً":  نوئله لبخندي زد

.  كنند و هنوز هم با هم رابطه دارند پدر و مادر من بيشتر از بيست ساله كه با هم زندگي مي.  آسون باشه

به هر حال پدر ... مي دوني .  واقعاً احساس ناراحتي مي كردم وقتي نوجوون بودم از اينكه اونها اينطورين

  ". االن من اين صميميتشون رو دوست دارم اما.  و مادر من بودند

  . بگويد دو اصالً نمي دانست كه چه

مورد داشتم اصالً من رو به  اعتراف مي كنم كه تجربه اي كه در اين":  نوئله زانوهايش را در بغل گرفت

ه تو عالقه پس اگ.  و من بهت اعتماد مي كنم ولي تو گفتي مي تونه بهتر باشه.  تكرارش عالقه مند نكرده

  ". داري من هم آمادگيش رو دارم



صداقت او شگفت  دو از شجاعت و.  اينكه صورت نوئله سرخ شده بود اما به نظر كامالً آرام مي رسيد با

  . زده شده بود

  ". تو من رو نخواي مگر اينكه" : نوئله سرش را پايين انداخت و اضافه كرد

  ". خواستن هيچ ربطي يه اين قضيه نداره  .نوئله ، اصالً اينجوري فكر نكن" : ؟ دو گفت او را نخواهد

  " ؟ كنه اين اذيتت مي.  پس حتماً چون من حامله ام "

نفس كشيدن نوئله هم   .هيچ چيزي درباره او ، اذيتش نمي كرد.  حرفش باعث شد كه دو لبخندي بزند

دو احساس ناراحتي مي كرد و دليلش  ". ربطي نداره به حاملگي تو هم":  باعث مي شد كه او را بخواهد

خوب بود اما دو  ؟ چيز خوبي نبود.  معاشقه مي داد يك زن زيبا داشت به او پيشنهاد.  را نمي دانست

.  نوئله فقط با يك نفر بوده و او هم كسي جز برادر دو نبود.  باشد مطمئن نبود كه براي نوئله درست

با اين .  و همينطور نگراني درمورد آينده هم وجود داشت . توانست آن را درك كند موقعيتي بود كه نمي

بعد از دو سال  عالوه بر اين ، چطور.  ، نوئله فكر مي كرد كه هيچ قانون محكمي در اين قرارشان نبود كار

  ؟ نوئله مي توانست از زندگي او خارج شود

پيشنهاد من به .  من منتظر مي شم.  اشكالي نداره.  يستيبفهمم كه تو آماده ن مي تونم":  نوئله بلند شد

  . سپس از اتاق خارج شد ". جاي خودشه

؟ االن بايد چه  اصالً اين قضيه چه مشكلي داشت  .دو اصالً نمي دانست كه چه كار كند و عصبي شده بود

 شان رد و بدل نشدهكرد كه هيچوقت چنين حرف هايي بين  ؟ وانمود مي ؟ دنبالش مي رفت كار مي كرد

اگر چنين اتفاقي براي هركس ديگري افتاده بود ، فكر مي كرد بامزه ترين  . بود ؟ در هوا معلق مانده

 . ممكن است اتفاق
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نوئله آن گفتگو را كرده و  از وقتي كه او.  دو فهميد كه از وارد شدن به خانه ي خودش هم مي ترسد

تقريباً تمام مغز و بدنش  . دوباره بحث را شروع كند بودند ، انتظار داشت كه نوئله او را گير بيندازد و

بميرند ، ولي هنوز يكي از سلول هاي منطقي اش مي گفت كه ، همبستر  حاضر بودند براي اين اتفاق

  . اشتباه محض است شدن او و نوئله يك

هاي موقتي زندگي اش را داشت و ممكن  حامله بود و همينطور نوئله نه رفتار و نه تجربه زن او از برادرش

 . منطقي و بهترين موقعيت براي نوئله و فرزندش باشد قرار بود اين يك قرارداد.  بود متوجه قوانين نشود

 ود ، باعث نميبا اين وج  .صميمي اي براي هيچ كدامشان خوب نيست او مطمئن بود كه چنين رابطه ي

او چه طور  بدتر ، هرچقدر او را بيشتر مي شناخت و بيشتر متوجه مي شد كه.  شد كه نوئله را نخواهد

ابتدا با قول و قرارهاي  دو با زن هايي زندگي كرده بود كه در.  شخصيتي دارد ، بيشتر مي خواستش

با .  عت همه چيز به پايان مي رسيدسر مختلف رابطه شان را شروع كرده بودند ولي بعد از چند وقت به

 هم شروع كردند ، دو هيچ تصوري از او نداشت ، ولي هر وقتي اين قرارداد را با.  نوئله دقيقاً برعكس بود

  . بيشتر او را ستايش مي كرد و به او احترام مي گذاشت چقدر بيشتر دور و برش بود ،

  

وارد آشپزخانه شد و آماده بود كه با سوال هاي بيشتري مكالمه گذشته بود ، دو  تقريباً يك هفته از آن

  .است شود اما نوئله را ديد كه جلوي اجاق گاز درحال رقصيدن با يك آهنگ روستايي از راديو مواجه

نوئله قابليت هاي .  چهل ديشب با آهنگ آرامي خود را حركت مي داد ، شب قبلش با يك آهنگ از دهه

  .خسته نمي شدزيادي داشت ، ولي هيچ وقت 

مي خواي برو لباست رو ":  و با كنترل صداي آهنگ را كم كرد ". سالم" : گفت نوئله وقتي او را ديد

سپس به .  ، لبخندي زد همانطور كه صحبت مي كرد ". تا ده دقيقه ديگه آماده مي شه شام. عوض كن 



و دو بيشتر مي .  ي معمولي بود يك بوسه . بوسيد طرف او رفت و دستش را روي شانه دو گذاشت و او را

  .به طرف اجاق گاز رفت اما بعد نوئله برگشت و.  خواست

مارساال پيدا كردم ، خيلي خوب شد چون نمي  يه بطري.  دارم مرغ با شراب مارساال درست مي كنم "

  ". پس اميدوارم گرسنه باشي.  فوق العاده است مامانم دستور پختش رو داده و.  تونستم بخرم

اگر خودش بهتر نمي دانست ، مي توانست قسم بخورد كه همسر خودش دارد .  بود دو به زمين چسبيده

 : دو زمزمه كرد  .مي كند ، كسي كه حتي آنقدر سن نداشت كه يك شراب براي آشپزي بخرد او را اغوا

  ". پنج دقيقه ديگه ميام تا.  برم لباسم رو عوض كنم.  دارم از گشنگي مي ميرم"

  .صداي آهنگ را زياد كرد تا جلوي اجاق گاز برقصد و بعد دوباره ".خوبه " : ئله به او نگاهي كرد و گفتنو

دو يادش .  روش جديدشان بود.  هم آشپزخانه را تميز كردند را خوردند و با يك ساعت بعد ، غذايشان

 شب ميز را تميز مي كرد و هرولي درحال حاضر .  وقت تصميم گرفته بود با نوئله غذا بخورد نبود از چه

   .ظرف ها را در ظرف شويي مي گذاشت و نوئله هم اجاق گاز و كابينت ها را تميز مي كرد

  " ؟ امروز تكليفي نداري" : وقتي كارشان تمام شد ، دو پرسيد

؟ چيزي از دفتر  تو چي  .مطمئنم فردا شب دارم.  همه اش رو تموم كردم" : نوئله سرش را تكان داد

  " ؟ ورديآ

   .بود بعد همان لحظه آرزو كرد كه كاش اين را نگفته ". نه "

بعد همانطور كه حرف مي زد به  ". با تو حرف بزنم پس من يه چيزايي دارم كه دوست دارم درباره شون "

بدون توجه به او به اتاق كارش برود ، اما به خودش گفت كه  دو فكر كه بهتر است.  طرف پذيرايي رفت

   .تا وقتي كه حرف هايشان درباره همبستري نبود ، مشكلي نداشت  .نبايد از يك مكالمه بترسد

موهايش .  شلوارك و بلوز بي آستيني پوشيده بود.  پاهايش را روي ميز گذاشت نوئله روي مبل نشست و

   .بشود هايش ريخته شده بود و لبخندش آنقدر خوش آمدگويانه بود كه باعث شد دو گرمش روي شانه



  ". من به حرف هايي كه با هم زديم فكر كردم "

   .دو سعي كرد آه نكشد

  " ؟ ؟ چون با اون بودم دليليش جيمي نيست" : نوئله پرسيد

رسيد كه تمام كردن اين قضيه فقط  اينطور به نظر مي.  دو متوجه شد كه نوئله اين بحث را تمام نمي كند

.  شايد" : دو اعتراف كرد  .ديگري تسليم مي شد دو تحت هر شرايط.  با داشتن رابطه امكان پذير بود

  ". مي دونم من هنوز تو رو دوست دختر جيمي

اينطور .  رابطه مون راحت تر بودي فكر كنم اگه جيمي نمرده بود ، تو در مورد": نوئله سرش را تكان داد

و فكر مي كني اگه . ي شناسي نزديكان جيمي م كه به نظر مي رسه من آخرين كسي هستم كه تو از

  ". برادرت رو هم از دست مي دي خودت به من نزديك بشي اين ارتباط با

 ". نگاه نكرده بودم ولي فكر كنم درسته تا حاال اينطوري بهش":  زيركي نوئله او را متعجب كرد

  ". فكر مي كني كه برادرت رو داري اذيت مي كني پس اگه با من باشي "

موقعيت سوال .  اذيت كردن نه":  صحبت شان به جاهاي خطرناكي مي رسد بفهمد كه دو مي توانست

  ". برانگيزي مي شه

  ". مي دوني كه من عاشق جيمي نيستم" : نوئله گفت

اما هيچكدوم از ما نمي دونيم كه اگه جيمي نمرده بود چه اتفاقي مي .  مي دونم آره ،" : دو آرام گفت

با مي خواست كه  كه برادرش را مجبور به انجام كار درست مي كرد و از جيميدو مي دانست  ". افتاد

  . كند نوئله ازدواج كند ، ولي شك داشت كه چقدر آن رابطه مي توانست ادامه پيدا

ماه مي شناختم ولي براي  من فقط جيمي رو براي چند.  بايد خيلي برات سخت باشه" : نوئله آهي كشيد

دو ، من نمي خوام به .  من و حاملگيم مخصوصاً توي اين وضعيت.  زندگيت بوده تو ، جيمي بيست سال از



با در نظر داشتن موقعيت ، به نظرم تو .  ناراحتي بكني نمي خوام كاري كنم كه تو احساس.  تو فشار بيارم

  ". دي داري بهترين كار رو انجام مي

  ". كنم ساس ناراحتي نميو البته من اصالً با تو اح.  تو هم همينطور" : دو گفت

رابطه ، بايد بگم كه من از  مورد اون در":  سپس لبخندش محو شد ". خوبه كه بدونم":  نوئله لبخند زد

قولت درمورد وفادار موندن توي اين دو   .البته اعتراف مي كنم كه كنجكاو هم هستم.  تو خوشم مياد

من از اين فكر كه تو زجر بكشي چون فكر مي كني  . نيست سال هم واقعاً قابل تقديره ، ولي خيلي عملي

من معموالً روي چنين چيزي پافشاري نمي كنم اما اينجا ما .  متنفرم كار درست رو داري انجام مي دي ،

تا چند وقت ديگه حاملگي من كامال معلوم ميشه و من نمي خوام اين قضيه .  داريم قضيه زمان رو هم

  ". بدتر كنه وضع رو

حتماً .  نگاهش را از دو نمي گرفت با اين كه نوئله سرخ شده بود ،.  اً نمي دانست كه چه بگويددو واقع

مسلماً دو از فكر اين زمان طوالني  ؟ ممكن بود چطور.  خجالت كشيده بود ، ولي عقب نشيني نمي كرد

او را واقعاً .  شده بودهاي نوئله و هر چيز ديگري درمورد او وسوسه  البته كه با حرف.  خوشش نمي آمد

نوئله و  بي تقصيري.  نظر مي گرفت ولي خيلي چيزهاي ديگر وجود داشت كه بايد در . خواست مي

  . كرد متأسفانه هرچقدر مي گذشت مغزش كمتر از او فرمان برداري مي.  موقعيتشان

توي موقعيت ما  هاي زيادي با اين حال پيچيدگي":  صدايش را صاف كرد "...من فقط ... من " : گفت

من يه مقدار كار دارم كه بايد برم انجامشون  ... من.  تو بايد در اين مورد به من اعتماد كني.  وجود داره

  . رقت انگيز آنجا را ترك كرد و دو با آن بهانه ي ". بدم

 

 دو است به خودش مي گفت كه اين زمان اضافه براي.  ديگر صبر كرد تا قدم جديدي بردارد نوئله دو روز

و شجاعتش را  ولي درواقع ، خود نوئله نياز داشت تا درباره حركت جديدش فكر.  تا با قضيه كنار بيايد



بايد اين فكر را از  شايد.  اصالً با اين موقعيت احساس راحتي نمي كرد ، تجربه چنداني نداشت . جمع كند

مي خواهد رابطه اش با دو  ه اگرولي صداي ضعيفي در اعماق ذهنش مي گفت ك.  سرش بيرون مي كرد

به هم پيوند مي داد و  همبستر شدن ، آنها را  .محكم تر بشود ، اين همان چيزي است كه به آن نياز دارند

  . ، الزم بود اين رابطه هنگامي كه بچه به دنيا مي آمد

حرف زده بود و موردشان  در چيز ديگري كه وجود داشت ، كنجكاوي او درمورد تفاوت هايي بود كه دو

  ؟ بود با او بودن چگونه.  مي دانست جيمي آنها را انجام نداده است

براي اين كار چند كتابِ كتاب   .واقع مي خواست شوهرش را اغوا كند در.  تصميم به اغوا كردن دو گرفت

كالسيك رفته را از جايشان بيرون كشيده و به قسمت ادبيات  پنهاني كتاب ها.  فروشي را نگاه كرده بود

مورد كتابي كه مي  البته او كامالً تمركز نداشت چون احساس خجالت در.  بخواند بود تا آنها را با آرامش

تا  برابر هميشه پول كتاب آشپزي داده و به سرعت سوار ماشين شده بود بعد دو . اذيتش مي كرد خواند ،

 عات داشت ولي سوال هاي زيادي دوره اشحاال تا حدودي اطال  .كسي متوجه كاري كه كرده بود ، نشود

   .متأسفانه هيچ تجربه اي نداشت تا از آن استفاده كند.  كرده بودند

دانست كه امكان ندارد شجاعت  نوئله مي.  يكي از كتاب ها پيشنهاد كرده بود كه برهنه در تخت بخوابد

حدودي خوابيدن در  تا.  ي باشدفكر خوب ولي رفتن به تختش مي توانست.  انجام اين كار را پيدا كند

مادرش هميشه مي .  اين مورد به نظر مي رسيد تر از حرف زدن در تخت دو و منتظرش شدن ، آسان

البته نوئله مطمئن بود كه مادرش هيچوقت تصور .  وادار كن گفت ، وقتي كسي شك دارد او را مستقيماً

  . است چنين موقعيتي را نداشته

خواست تا ديروقت دو متوجه او  نوئله نمي.  البته وقتي دو در حمام بود... رفت  خب ، پس به تخت او مي

  . بشود



چند لباس خواب   .؟ هيچ لباس تحريك كننده اي نداشت چه بپوشد. به مشكل بعدي برخورد  سپس

.  دكوتاه صورتي را انتخاب كر باالخره يك لباس خواب.  تابستاني مسلماً چيزي نبود كه به درد بخورد

سپس موهايش را شانه كرد و .  لباسش را عوض كرد  .آستين نداشت و با گل هاي سفيد تزئين شده بود

رفتن به  ديگر كاري باقي نمانده بود ، پس اتاقش را ترك كرد و از راهرو براي  .دندان هايش را مسواك زد

اتاق تاريك و ساكت شد  وارد پس.  مي تواست صداي آب را از حمام بشنود.  پايين رفت اتاق بزرگ دو ،

   .و مستقيماً به سمت تخت رفت

نوئله كنترل را پيدا كرد .  اخبار را نشان مي داد تلويزيونِ روي گنجه ، كانال.  دو تخت را آماده كرده بود

با ديدن آن احساس .  بزرگ و بلند بود . سپس با تخت رو به رو شد  .تا با آن تلويزيون را خاموش كند

تقريباً شجاعتش را از  ؟ واقعاً مي توانست اينكار را انجام دهد.  است زه با موقعيت رو به رو شدهكرد تا

.  يا االن يا هيچ وقت.  كرد تا دست هايش را روي تخت بگذارد ولي خودش را مجبور.  دست داده بود

 . بود خواهد مطمئنبيشتري داشت ، يا حداقل درمورد اينكه دو او را مي  آرزو مي كرد كه كاش تجربه

مشكل حامله بودنش بود ، يا اين  شايد.  شايد چون زيبايي چنداني نداشت ، دو پيشنهاد او را رد مي كرد

شايد آن بوسه ي در ماشين هم به خاطر .  كرد حقيقت كه با برادر او خوابيده است دو را عصبي مي

  ...  دلسوزي و حتي گناه بود

ولي مسلماً دو .  از حمام نشد ع شدن آب را نشنيد و متوجه بيرون آمدن دوآنقدر نگران بود كه صداي قط

برگشت و دو را ديد كه جلوي در .  را صدا مي زند او را ديده بود چون ، نوئله متوجه شد كه دارد نام او

چشم هاي مشكي اش هيچ چيزي را  . كرده بود ، ايستاده است حمام فقط با يك شلوارك بوكس كه به پا

احساس كرد كه واقعاً .  توانست درمورد افكار او بزند منعكس نمي كردند و نوئله هم هيچ حدسي نمي

  . باالخره همه چيز را اعتراف كرد به گريه افتاد و.  احمق است



.  گفته بود برهنه وارد تختش بشيم.  كنيم خوندم درمورد اينكه چطوري يك مرد رو اغوا من يه كتاب"

 ما همديگر رو خيلي نمي شناسيم كه اينكار رو بكنم.  بدم مت برهنه بودنش رو انجاممن نمي تونستم قس

باالخره اومدم اينجا ولي به اين حقيقت ... پيدا مي كردم كه نداشتم  پس بايد يه لباس خواب مخصوص. 

 .نمي كنيكه به احتمال زياد تو اصالً با من كاري نداري چون درمورد من اون طوري فكر  فكر نكرده بودم

  "... من مثل اون جور زن ها نيستم ، تازه حامله ام

ترس و خجالتش آنقدر زياد .  اهميتي نداشت اولين بار بود ولي حاال خيلي.  دانست چه بگويد ديگر نمي

جلو نرفته بود كه دو به طرف او آمد و قبل از  ولي آنقدر  .بود كه باعث شد سعي كند از آنجا فرار كند

   . حركتي بكند ، در آغوشش گرفت و او را بوسيد آنكه نوئله

نفسي عميق كشيده و گونه هاي نوئله ، چشم هاي او ،  ". نمي خوام رو موضوع اصال اين نبود كه من تو "

  . بوسيد بيني و چانه ي او را

  "پس چي بود ؟ "

   ". باور كن خودم هم نمي دونم "

ديگر ترس و .  همه ي افكار عقالني را فراموش كند نوئله ،بوسه اي عميق بر لبان او كاشت كه باعث شد 

  ...  ها و طعم دهانش سپرد و خودش را به لب.  سوالي وجود نداشت

 

***  

 تونه اين قدر خوب دونستم كه مي واوو ، اصال نمي" : دار گفت بعد ، نوئله با صدايي آرام و كمي خش

تي ، چرا براي اين مدت طوالني همش خودت رو اين احساس خوب رو داش اگه تو هم فقط نصف. باشه 

  "پس مي كشيدي ؟

   ". سعي داشتم كار درست رو انجام بدم"



  "! ديوونه" . گونه هايش را لمس كرد

  ". بدتر از اين ها هم صدام كردن"

   .دو خم شد و او را بوسيد

خود انديشيد كه او  با.  آن آگاه بود و به زن بودن و قدرت.  نوئله احساس راحتي و امنيت مي كرد

  . بود و با همسر خود عشقبازي كرده.  همسرش است

خوابيدن غير ممكن بود ،  به نظرش.  نوئله سرش را بر شانه هاي او قرار داد.  دو او را به سمت خود كشيد

لذتش  دانستن اينكه دو هم او را مي خواسته ، و.  اما از اينكه تا اين حد به هم نزديك بودند لذت مي برد

  "... خواستم منم تو رو مي" : آرام زمزمه كرد . كرد را بيشتر مي

   ". خوشحالم "

 

***  

  " ؟ فقط من اين حس رو دارم يا واقعاً چشماش داره برق مي زنه":  اي به ريچل زد كريسي سقلمه

به .  تونه لبخند نزنه، انگار نمي  بدتر.  نه واقعيه ":  ريچل نگاهش را به نوئله برگرداند و به او خيره شد

  " ؟ نظرت توي چيزي برده

امروز .  تر از آن بود كه از پسش بربيايد نوئله سعي كرد قيافه ي جدي اي به خود بگيرد اما خوشحال

مسلماً نوئله .  ها گفته بودند كه خوشحال به نظر مي رسد صبح ، سرِ كالس ديفرانسيل ، چند نفر از بچه

  ". به دو مربوط مي شه" : گفت  .، اما مي توانست آن را به دوستانش بگويد بوددليلش را به آنها نگفته 

  ". بوديم ما با هم ":  آهي كشيد

  ". پس به خاطر اينه":  ريچل با آگاهي سرش را تكان داد

  ". من كه چند وقتي هست با كسي نبودم":  كريسي گفت



  ". بهتون توصيه مي كنمش" : نوئله لبخندي زد و گفت

  " ؟ از تجربه اولت بهتر بود" : ل پرسيدريچ

  ". ستادو فوق العاده .  قابل مقايسه نبود "

 اينجا هوا گرم به نظر مي رسه من اين حس رو دارم يا واقعاً" : كريسي با دست خودش را باد زد و گفت

  "؟

  ". فقط حس تو نيست" : ريچل گفت

من با دو ازدواج .  باورم نميشه.  خيلي خوشحالم  : نوئله دست انداختن هاي آنها را ناديده گرفت و گفت

.  حس مي كنم بهش متصلم.  همه چي فوق العاده ست... االن  كردم چون فكر مي كردم تنها راهه ولي

  " ؟ طبيعيه

  ". احساسي رو دارن زن ها بعد از يك رابطه چنين" : ريچل به نشانه مثبت سرش را تكان داد

مي كنم و دوست دارم پيشش  مدام دارم به دو فكر.  حسش مي كنم" : گفت نوئله با حالت روياگونه اي

  ". چي عاليه فكر مي كردم ازدواج ما فقط يه قرارداده ولي االن همه.  باشم

اين جور چيزا براي .  عزيزم مواظب باش" : كريسي به نوئله گفت.  ريچل و كريسي به هم نگاهي كردند

خواسته هاي دو چي هستن ، احساست رو  ولي تا وقتي كه نمي دوني ...دو ، عشق بازي . تو جديده 

  ". كنترل كن

  ". اون با من ازدواج كرده":  نوئله خنديد

  ". براي دو سال" : ريچل به او يادآوري كرد

.  يه چيز فوق العاده رو به اشتراك گذاشتيم ما.  شماها متوجه نمي شيد":  نوئله آنها را ناديده گرفت

نمي دونم ":  دوباره آه كشيد "...االن .  خوشم مياد بيشتر دو رو مي شناسم ، بيشتر ازشهرچقدر 



؟ اين كه ما همين االنش هم با هم  و مي دونين بهترين قسمتش چيه  .چطوري اينقدر شانس بهم رو كرده

  ". ازدواج كرديم

 

***  

با اينكه شب گذشته فوق العاده .  بگويد دو وارد آشپزخانه شد ، و هنوز مطمئن نبود كه چه بايد به نوئله

او آسيبي برسد ولي حاال مي دانست كه اين قضيه  نمي خواست به.  بود ، اما يك اشتباه محض هم بود

  . وارد مي كند حتماً از نظر احساسي به نوئله ضربه

؟  تسليم شده بود ؟ چطور داده بود چرا اين كار را انجام.  دو تمام روز را با احساس گناه سر كرده بود

به خاطر .  نوئله فقط يكي از مسئوليت هاي او بود  .نبايد به خاطر خوشگذراني اين كار را انجام مي داد

  . كرد جيمي و بچه اش به او كمك مي

ولي خودش را مجبور كرد كه   .دو داشت دوباره وسوسه مي شد.  نوئله با بوسه اي از او استقبال كرد

اما نوئله دستانش را كشيد و او را به  . آن كار را نمي كنند بود به او بگويد كه ديگر در تالش.  عقب برود

يك .  مي دونم بايد ازت مي پرسيدم ولي تو اون مالقات شام رو داشتي  .بيا ببين":  طرف راهرو كشاند

عصباني تو خيلي .  خياطي رسيدم خونه و نمي تونستم اين كار رو انجام ندم ساعت پيش ، از كالس

  " ؟ هستي

كرد كه چطور مي توانست چيزي  دو با خود فكر.  چشمان نوئله مي درخشيدند و لبخندش فوق العاده بود

  ". هستش» نه«حرف مي زني اما فكر كنم جواب  با اين كه نمي دونم داري درباره چي"؟  را از او منع كند

  ". از اين طرف" : نوئله خنديد و ادامه داد "!چي ؟ آهان  "

كمد ديواريت به .  وسايل هام براي گذاشتن.  من كمدها رو مرتب كردم":  او را به سمت اتاق خواب برد

  ". تو از نصف اون هم استفاده نمي كني.  اندازه كافي جا داشت



درواقع .  هاي او آويزان كرده است نوئله در كمد را باز كرد تا به او نشان دهد كه لباسهايش را كنار لباس

ولي بعد از .  مي دونم كه تو چيزي در اين مورد نگفتي" : نوئله گفت . بود به اتاق دو نقل مكان كردهاو 

 ". كنيم اون يكي اتاق رو هم براي مراقبت از بچه استفاده مي.  ، كامالً منطقي به نظر مي رسه ديشب

زمزمه  . ان او خيره شدچشم نوئله به طرف او رفت و دست هاي دو را بر روي شانه هايش گذاشت و به

  ". لطفاً.  يه چيزي بگو" : كرد

چه كسي بود كه چنين چيزي را از او .  خواست البته او مسلماً نوئله را مي.  دو اين را نمي خواست

نمي خواست .  رابطه را نوئله بپردازد ولي همه چيز تاواني داشت و دو نمي خواست كه تاوان اين ؟ نخواهد

مي دانست  –براي خودش نگران نبود .  اهميت بدهد نمي خواست نوئله.  نزديك تر شوندآن دو به هم 

  . مطمئن نبود كه از عشق مصون است اما درباره نوئله

  "... ما بايد "

  " چي ؟ "نوئله پرسيد 

ولي .  ، مسئول ، زيبا ، قابل ستايش شوخ ، باهوش.  العاده ترين زني بود كه دو تا به حال ديده بود او فوق

خبر  و اگر نوئله از واقعيت او.  ولي اين موقعيت جزء آن شرايط ديگر نبود...  فقط در شرايط ديگري

اين حال  دو اين را مي دانست اما با.  فرار كردن ، بهترين كار بود  .داشت ، هيچ وقت او را نمي بخشيد

، تمام قدرت دو از  پاهايش ايستاد وقتي نوئله لبخند زد و روي نوك.  نمي توانست بر نفسش غلبه كند

  . بين رفت و او را بوسيد

 . را به او مي گويد دو به خودش قول داد كه فردا واقعيت

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 

 9 فصل



 چيزي كه همه درباره نوزادان ازش مي ترسن اينه كه اونا نمي" : جذابي از جلوي سالن گفت زنِ ميانسالِ

نيازهاي ساده  خبر خوب اينه كه نوزادان فقط.  حداقل نه به صورت شفاهي.  تونن بگن چه مشكلي دارن

پس شما نبايد نگران اين .  نكن اون ها مي خوان سير بشن ، راحت و تميز باشن و احساس درد.  اي دارند

  ". تون احساس مي كنه از كارش راضي نيستباشين كه بچه 

او آنجا بود كه .  نبود براي او اصالً خنده دار.  دو نمي خنديد.  لحظه اي سكوت كرد و چند نفر خنديدند

دو مي دانست كه آن  . موفق نشده بود مورد جيمي در چيزي كه.  ياد بگيرد چگونه يك پدر خوب باشد

آسيب روحي چنداني پيدا نمي .  كودك ساده بود و بيشتر مادي هايدر شروع نياز.  زن درست مي گويد

  ؟ چه ولي وقتي بزرگتر شد.  كرد

از گريه هاش  شما ياد مي گيريد كه هر نوع.  براي چند ماه اول ، شما و بچه با هم ديگه آشنا مي شيد "

بچه ي شما بو و .  استبچه  اين ها شروعي براي شخصيت اون.  چه معني اي ميده و چه كاري بايد بكنيد

اين زماني هست كه شما احساس .  ده صداي شما رو مي شناسه و با لمس كردنتون شما رو تشخيص مي

اين بچه ي شما هم .  مادرها اين حس رو داشته باشيد پدرها ، شما هم بايد به اندازه.  پيوستگي مي كنيد

  ". هست

او .  نمي داد مهم بودن آن ادامه داد ، ولي دو گوشصحبتش را درباره چگونگي ارتباط با بچه ها و  بعد

دليل اوضاعِ بد آن موقع  اين.  نه به صورت يك پدر.  هيچ وقت با جيمي ارتباط روحي برقرار نكرده بود

وقتي مادرشان .  هيچ وقت درباره ارتباط احساسي فكر نكرده بود او ؟ ؟ نداشتن ارتباط درست با او بود

او با مشكالت و ناراحتي خود دست و .  تنها به وظيفه و مسئوليت فكر كرده بود ، دومرد و پدرشان رفت 

 قبال جيمي برسد مي كرد و تالش كرده بود آن را عقب بزند چون مي خواست به وظيفه اش در پنجه نرم

را خراب كرده و دو راه  اما به جاي آنكه راه درست موفقيت را به او نشان دهد ،  .و او را به راه درست ببرد

  .  واقعي كلمه در ابتدا به صورت يك حرف و بعد به معناي –سوزانده بود 



  ". داشته باشيم بايد قوانين جديدي" : وقتي داشتند با ماشين به خانه برمي گشتند ، دو گفت

  " ؟ مثل جدول برنامه ريزي" : نوئله پرسيد

  ". حاال بايد برنامه ريزي كنيم.  االن اون بچه سي روز از زندگيش مي گذره.  دقيقاً "

نه يك گروه .  حرف مي زنيم مورد آدم ها ما داريم در.  دو ، نمي تونيم اين كار رو بكنيم":  نوئله خنديد

  ". همه با هم ديگه فرق دارند.  يكسان

چطوره   .تو فقط با اين كلمه مشكل داري.  چرا بايد با هم فرق داشته باشن ؟ قوانين كمك مي كنن "

  " بگم برنامه هاي كمكي ؟

مورد غذا دادن و  مونده تا زماني كه بايد در به عالوه ، حاال خيلي.  فكر نمي كنم فرقي داشته باشه "

   ". پوشك عوض كردن نگران باشيم

   ". هنوز قيافه ام هم نشون نمي ده كه حامله ام":  نوئله شكمش را لمس كرد

   .نوئله آن را جدي نمي گرفت

وقتي رسيديم خونه ، مي رم توي اينترنت تا ببينم چي مي .  خوام من اطالعات بيشتري مي" : گفتدو 

  ". تونم پيدا كنم

  ". من خسته ام.  ولي االن ديره "

  ". من يه مقدار بيدار مي مونم.  تو برو بخواب "

   .سكوت نوئله نشان مي داد كه از اين تصميم راضي نيست

او كاري  . نگفت توضيح بدهد اما راه آدم هاي ترسو را پيش گرفت و چيزي فكر كرد كه بهتر است دو

پافشاري مي توانست كاري  ولي با كمي شانس و مقدار زيادي.  براي كمك به جيمي نمي توانست بكند

 . نكند كند كه تاريخ را دوباره با بچه ي جيمي تكرار



 

 

***  

گرم بود  آن روز هوا آفتابي و.  يكشنبه ي خانه پدر و مادرش بودهفته را منتظر پيك نيك روزِ  نوئله تمام

دوست داشت  او.  همه چيز در اين دو هفته ي گذشته تغيير كرده بود . و نوئله با خود دو نوع ساالد آورد

نه تا وقتي كه راز   .مادرش را از اين تغييرات باخبر كند اما مي دانست كه آن كار غيرممكن است

و شايد هيچوقت آمادگي .  را نداشت با دو فاش نكرده بود ، و نوئله هنوز آمادگي گفتن آنازدواجش را 

وقتي متوجه شدند كسي  ". اينجاييم ما" : با وارد شدنشان به داخل خانه ، نوئله گفت . اش را پيدا نكند

  . رفتند داخل نيست ، به طرف حياط پشتي

  " ! سالم "

خواهرهايش به جز .  آنجا بودند پدر و مادرش با چند نفر از همسايه ها.  نوئله به جمع آنها نگاه كرد

.  جلوي استخر نشسته بود و كتاب مي خواند تيفاني روي صندلي.  تيفاني با دوست پسرهاي خود بودند

هر دوي آن ها را بوسيد و ظرف ساالد را  از جلوي ايوان گذشت و ". پس تونستين بياين" : مادرش گفت

  ". لطفاً برو و نجاتش بده.  باهاش حرف بزنه باب شديداً منتظرِ يكي بود تا":  تاز دو گرف

  ". ممنون.  ميرم "

مادر ، دست نوئله را گرفت و او را .  با او دست داد دو به نوئله لبخندي زد و بعد به طرف پدر نوئله رفت و

  ". عادت نكردم؟ من هنوز به رفتنت  حالت چطوره":  به سمت آشپزخانه هدايت كرد

من هم هنوز به زندگي كردن توي .  مي دونم ": نوئله همانطور كه ظرف را روي كابينت مي گذاشت ، گفت

  ". يه جاي ديگه عادت نكردم



خوشحال نبودي مي تونستم اين رو  اممم ، اگه" : مادرش يخچال را باز كرد تا براي ظرف ها جايي باز كند

:  به او خيره شده و دخترش را با دقت نگاه كرد" ... تا حاال اين قدر ولي قسم مي خورم كه.  قبول كنم

  ". راضي نديده بودمت"

هايي پيدا كرده كه قبالً  مي دانست كه نسبت به دو احساس ". من خوشحالم" : نوئله با صداقت گفت

  ". من عاشق زندگيمم" . هيچوقت نداشته است

 ازدواج كردي نگران شدم يه مقدار وقتي رفتي و به سرعتاعتراف مي كنم كه .  پس من هم خوشحالم "

  ". از تو بعيد بود. 

  ". رو ناراحت كنم نمي خواستم تو يا بابا.  معذرت مي خوام.  مي دونم مامان "

  ". من خوشحالم ولي خب همه چي خيلي خوب پيش رفته و.  تعجب كرديم.  ما ناراحت نشديم "

مي توانست وجود داشته باشد  ساله 15تمام دردي كه در صداي يك دختر تيفاني وارد آشپزخانه شد و با 

   ". من حوصله م سر رفته" : ، گفت

  ". من بهت گفتم كه چند نفر از دوستات رو دعوت كني" : مادر گفت

.  و ما رو تغيير داده حرف بزنيم من از اين متنفرم كه بايد درباره چيزهايي كه توي هفته اتفاق افتاده "

  " ؟ باشيم چرا بايد اين همه قانون توي خونه داشته.  ستاره مسخ

مادرش قرار دارد ولي حاال  نوئله هميشه احساس مي كرد كه با خواهرهايش در جبهه اي مقابل پدر و

به من اعتماد .  حد و مرز مشخص مي كنه برات.  قوانين چيز خوبيه":  خودش را در طرف مادرش مي ديد

  ". بهتر از نداشتن اونهكن ، قانون داشتن 

كاري بخواي مي  هر.  رفتي ؟ تو ازدواج كردي و تو چي مي دوني" : تيفاني چشم غره اي به نوئله رفت

   .و بعد از آشپزخانه خارج شد و در ، پشت سرش بسته شد ". من هم اينو مي خوام.  توني بكني

  ". لطفاً بهم بگو كه اونقدر هم بد نبودم" : نوئله گفت



  ". از اين وضعيت درمياد.  تر نوجوون ها لجبازي مي كننبيش "

من ". روي صندلي كنار آن انداخت نوئله از پنجره تيفاني را ديد كه به طرف استخر رفت و دوباره خود را

اصالً جالب .  مي شدم و احساس گيجي مي كردم يادم مياد كه توي اون دوره از همه چي توي دنيا عصبي

  ". نبود

با ديدن او ، احساس كرد كه ضربان قلبش   .دو كه داشت با پدرش صحبت مي كرد ، نگاه كردنوئله به 

ولي بيشتر از اين حرف .  ، لمسش كند و كنارش باشد نياز داشت به او نزديك تر شود.  تندتر شده است

   .مي شدزندگي وقتي با او بود زيباتر .  لبخندش را ببيند دوست داشت صدايش را بشنود و.  ها بود

  ". اون روزا رو يادم مياد":  مادرش از كنار او آهي كشيد

  " ؟ وقتي پونزده ساله تون بود":  نوئله به او نگاه كرد

نمي تونستم نگاهم رو از .  بودم عشق و عاشقي و وقتي تازه ازدواج كرده... نه ":  مادرش لبخندي زد

چه .  كافي براي آشكار كردن احساساتمون نداشتيم هر روز يك جادو بود و زمان به اندازه.  پدرت بگيرم

ندارم دوباره به دوران نوجوونيم برگردم ولي براي چند روزي  دوست.  روزاي فوق العاده اي بودند

  ". احساس ، عالي به نظر مي رسه برگشتن به اون زمان پر از

  "... ام ، فقط... ما ":  نوئله احساس كرد كه سرخ شده است

  ". به چي فكر مي كني دقيقاً مي دونم.  الزم نيست به من توضيح بدي":  ه افتادمادرش به خند

؟ آنها با هم  چي ... آنها فقط  .او و دو آن طور كه مادرش مي گفت عاشق هم نبودند.  نوئله شك داشت

كردند و به در يك خانه زندگي مي .  اي داشتند بچه.  ؟ ازدواج كرده بودند ، البته چه رابطه اي داشتند

يك رابطه مستحكم و فوق العاده به نظر مي .  مي ساختند يكديگر اهميت مي دادند و يك زندگي را

   .گذاشتند ، جذب مي شدند ، تأثير مي گذاشتند به يكديگر احترام مي.  رسيد

  .بود احساسي كه به او داشت عالي.  دوباره نگاهش به دو برگشت



  " ؟ صورت حساب هاي بيمارستان به دو گفتينوئله ، تو چيزي درباره  "

يكي از گفتگوهاي خيلي  ". ؟ فكر نكنم ؟ اونا چي":  نوئله برگشت و توجه اش را به مادرش برگرداند

 او ازدواج مي كند و داليلش را هم ذكر كرده بود زماني كه به دو گفته بود با.  وقت پيششان را به ياد آورد

 . تحت فشار بگذارد و مادرش رااين كه دوست نداشت پدر . 

  " ؟ نبايد اين كار رو مي كردم.  بهش گفتم.  صبر كن "

.  توسط يه فرد بي نام و نشون  .اون ها پرداخته شدن.  نمي دونم":  مادرش شانه هايش را باال انداخت

تي اونا كاري مي اما ما همه اعانه دهنده ها رو مي شناسيم و وق.  اول فكر كردم يكي از افراد كليسا بوده

به خاطر همين .  يك قضيه خصوصي بود و كسي ازش خبر نداشت به عالوه ، اين.  كنن حتماً مي گن

  ". اينكه به ياد دو افتادم تا.  وضعيت عجيبي شده بود

نمي دانست چه عكس العملي  ". نمي دونم كه اون بوده يا نه.  ولي اون هيچ چيزي نگفت" : نوئله گفت

  .باشدبايد داشته 

باشه و هم پول كافي براي اين كار رو  ولي هيچكس ديگه اي نيست كه هم از اين قضيه خبر داشته "

  ". بتونه پرداخت كنه

؟  چشم داشتي به خانواده اش كمك كرده بود ؟ بدون هيچ ممكن بود دو اين كار را براي او كرده باشد

از اين كارش هم واقعاً ممنونم و هم به اينكه پنهانش " : مادرش گفت  .احساس كرد درونش گرم شد

تو .  بذاره از اين خوشم مياد كه فكر نكرده الزمه درباره اش حرف بزنه و منّت.  احترام مي ذارم كرده

  ". درسته" : نوئله دوباره به دو نگاه كرد و گفت ". دو مرد خوبيه.  بهترين انتخاب رو كردي نوئله

آفتاب رفت و صحبتش  نوئله به طرف.  دام درباره وسيله هاي ماشينش حرف مي زددوست پسر سامر م

تيفاني كنار نوئله روي   .توجهي نكرد حتي وقتي دو هم وارد بحث او درباره ماشين شد ،.  را ناديده گرفت

  " پس ازدواج كردن خوبه ؟ خوشحالي ؟" : خواهر كوچكش پرسيد  .صندلي نشست



مسئوليتي توي زندگي من وجود  مي دونم كه تو فكر مي كني هيچ.  البته":  باز كردنوئله چشم هايش را 

 ". كارهاي خونه خود به خود انجام نمي شن  .نداره ولي هيچكس ديگه اي هم نيست كه كارها رو بكنه

آنها هر هفته مي .  خانه استخدام شده بودند ، چيزي نگفت درباره خدمتكارهايي كه براي تميز كردن

  .ها مي دادند ، مثل تميز كردن زمين ، آشپزخانه ، دستشويي ها و پنجره مدند و كارهاي سخت را انجامآ

تو و همينطور لي لي كه براي  بعد از رفتن.  كارهاي خونه توي خونه ما هم خود به خود انجام نمي شن "

  ". اين منصفانه نيست.  بديمكارها رو انجام  كالج خونه رو ترك كرد ، فقط من و سامر هستيم كه بايد

  " ؟ بكنه فكر مي كني مامان بايد همه كارها رو" : نوئله پرسيد

فكر نمي كنم كه مامان بايد همه  نه ،.  مي دونستم كه يه چيزي مثل اين مي گي":  تيفاني به او نگاه كرد

اينكه بايد از هم كوچكتر باشم من از .  نمي كردي تو كه.  كارها رو بكنه ، ولي من هم نبايد همه رو بكنم

  ". همه چيز گردن من ميفته.  متنفرم

 ". دوستت دارم مي دوني كه من هنوز":  نوئله از اين ديد به ماجرا نگاه نكرده بود

، همه ي توجه به من و سامر برمي  از وقتي تو و لي لي رفتيد.  اما من درباره اين حرف نمي زنم... آره  "

.  از اين متنفرم.  اينه كه فقط من باقي مي مونم ه و مي تونه رانندگي كنه كه معنيشسامر بزرگتر.  گرده

  " ؟ ؟ چي كسايي اونجان من كجا مي رم  .ناون ها شروع مي كنن به سوال پرسيد

 ". اون ها هميشه اين كار رو مي كنن":  نوئله لبخندي زد

  ". اين خوشم نمياد مي كنن و من ازخيلي توجه .  آره ، ولي االن به جواب ها اهميت مي دن "

او كه لبخندي زد و شانه  نوئله با ديدن.  نوئله متوجه شد كه دو دارد به صحبت آن دو گوش مي دهد

تو " : نوئله پرسيد  .جوابي داده شود هايش را باال انداخت ، متوجه شد كه او هم نمي داند بايد چه

 " ؟ ترجيح مي دادي كه اون ها اهميت ندن

 ". مثل اسمم.  ولي همه چي اشكال داره.  بعضي اوقات.  شايد "



 " ؟ اسمت چه مشكلي داره "

سال پيش سه تا .  ؟ مثل يه جوك مي مونه دارن مي دوني چند نفر ديگه هم اين اسم رو.  احمقانه ست "

ويد مي يه پسري به اسم دي.  توي كالس انگليسي ام بودن تيفاني توي كالس هندسه ام و دو تاي ديگه

مورد چه  اسم تيفاني بيرون نميره چون هيچ كس نمي فهمه داره در گه كه هيچ وقت با يه دختري با

 ". كسي حرف مي زنه

  ". پس ديويد يه احمقه "

  ". ستاشايد ، ولي اون واقعاً بامزه  "

  ". پس تو از اون خوشت مياد "

 ". ولي اون از من خوشش نمياد.  شايد":  تيفاني آهي كشيد

مورد اين جور چيزها  پسرها فكرشون رو در.  من نمي ذارم كه تو به خاطر اسمت احساس ضعف كني "

  ". سريع تغيير مي دن

به دو نگاه كرد و دوباره نگاهش را به نوئله  و ". يا شايد اون از يه تيفاني ديگه خوشش بياد.  شايد "

پسر احمق سامر كه فقط درباره ماشين حرف مي بهتر از دوست  مي دوني ،.  اون خيلي خوبه":  برگرداند

  ". زنه

  ". اون عاليه":  نوئله به شوهرش نگاه كرد و لبخند زد

 

***  

نوئله همانطور كه همراه با دو وارد مي .  دو احساس خستگي مي كردند هر آنها ديروقت به خانه رسيدند و

 ". تيفاني امروز حال خيلي خوبي نداشت.  واقعاً رفتارت با خانواده من خيلي خوب بود تو" : شد ، گفت

  ". اون نوجوونه پس طبيعيه "



تو خيلي صبر نشون دادي و من واقعاً .  دخترونه به هر حال با اون حرف هاي":  نوئله به او لبخندي زد

 ". ازت ممنونم

 ". از خانواده ات خوشم مياد.  من ناراحت نشدم "

  "... مامان گفت. اون ها هم تو رو خيلي دوست دارن  "

پشت اين ظاهر وجود داشت  دو قيافه خوبي داشت ولي چيزي كه.  نوئله سكوت كرد و به او خيره شد

و مهرباني و توجه و ماليمت و در .  العاده بود طوري كه با او و بقيه رفتار مي كرد فوق.  برايش مهمتر بود

نه فقط  –به او مي توانست اعتماد كند  . شناخت بيشتر بود عين حال نيرومندي اش از هر مردي كه مي

  . او با قلبش به او اعتماد مي كرد.  اش درباره خودش بلكه درباره بچه

  ". من دوست دارم" : نوئله بدون فكر گفت

   .دو خشكش زد

كه حرف درستي را زده  منتظر پشيماني بود ولي احساس كرد ". من دوست دارم" : نوئله تكرار كرد

.  از قراردادمون نيست مي دونم كه اين هيچ قسمتي.  نمي دونم از كجا گفتم.  واي":  لبخندي زد  .است

چرا تا حاال ازدواج نكردي و يه عالمه بچه  من نمي دونم تو. تو فوق العاده اي ، دو .  ولي من دوست دارم

  ". و من دوست دارمكه هست ، ولي ما با هميم  چي دليلش هر.  شايد من خوش شانس بودم.  نداري

او كامالً از حسش مطمئن .  حاال مي دانست و.  تا آن لحظه ، فكر مي كرد كه عاشق بودن چه حسي است

   .بود

  ". تو نمي توني":  نگاه مي كند دو طوري به او خيره شده بود كه انگار دارد به يك غريبه

خب ، ولي ":  دلش راه ندهد كرد ترسي بهاين دقيقاً جوابي نبود كه نوئله دوست داشت بشنود اما سعي 

 ". من اين حس رو دارم



تو " : دو چند قدم عقب رفت و ادامه داد ". من نمي خوام در اين مورد حرف بزنيم.  نوئله ، بس كن "

 ". جديدمونه فقط به خاطر رابطه.  نمي دوني داري چي مي گي

  ". احساساتم به من دستور بدي توني درموردتو نمي ":  داشت كم كم مي ترسيد ". نه اينطور نيست "

بايد او را مجبور به تمام كردنش مي  دو از بازي اي كه نوئله شروع كرده بود اصالً خوشش نمي آمد ، ولي

   .نبايد اين اتفاق مي افتاد.  كرد

 . است مي دانست حرف احمقانه اي زده ". ما يه قرار داشتيم" : دو گفت

  ". كه من قوانين رو شكستمپس معذرت مي خوام  "

نوئله نمي  . داليلي وجود داشت  .دو به اين فكر كرد كه قرار آنها بيشتر از چند برنامه و قانون بود

مانند زن هاي ديگر مي خواستند يا از او  بقيه او را.  بقيه او را دوست نداشتند.  توانست عاشق او باشد

دو   .ادرش تركش كرده بودند ، ولي هيچوقت دوستش نداشتندم مانند جيمي متنفر بودند ، يا مثل پدر و

همانطور كه دست او   .دنبال او رفت و وارد راهرو شد نوئله به.  از كنار او گذشت و از آشپزخانه خارج شد

 ". من حرف هام رو پس نمي گيرم.  اتفاق نيفتاده تو نمي توني وانمود كني كه اين" : را مي گرفت ، گفت

 ". امتحان كنم مي تونم "

  " ؟ چيزي كه من گفتم هيچ معني اي براي تو نداره "

خيره شد ، به چشمان او كه از درد و  به نوئله.  دو نمي خواست به او نگاه كند ، ولي از توانش خارج بود

نوئله خيلي خوب بود و دو .  ها اشتباه بزرگي بود مي دانست نگاه كردن به آن چشم.  اميد پر شده بود

هيچكس نبايد .  هيچ احساسي نبايد درگير مي شد.  عادت ندارد فراموش كرده بود كه او به بازي اش

.  اين معنيش اينه كه تو خيلي من رو نمي شناسي" : دو به سرعت گفت . ديد نارحت مي شد و آزار مي

  ". مي شناختي هيچ وقت ادعا نمي كردي كه عاشقمي اگه



و .  دونم دارم درباره چي حرف مي زنم مي.  من واقعاً دوست دارم.  ممن ادعا نكرد" : نوئله غز زد

تو همه صفت هايي كه من توي يه مرد .  باهوشي تو خوب و مهربون و.  همينطور تو رو هم مي شناسم

  ". دوست دارم رو داري

كه داشت  اين احساس گناهي مي خواست.  بدنش از خون خالي شده بود.  حرف هاي نوئله ، او را سوزاند

ي چيزهاي مهم رو از بين  من همه.  من چنين مردي نيستم.  تو متوجي نيستي" : دو گفت . از بين برود

اون مي خواست بره تا من .  بهم گفت خودش.  پدرم به خاطر من ، ما رو ترك كرد.  همه چي رو.  بردم

چشم هايش را  "...و جيمي .  تونستم بكنم من نمي دونستم منظورش چيه پس كاري نمي.  شبيهش نشم

  .هاي آخرين جر و بحثشان جلوي چشمش ظاهر شود كار بدي بود چون باعث شد تمام ثانيه.  بست

من مي خواستم بهترين ":  به نوئله خيره شد دو اين را گفت و ". جيمي مهمترين فرد زندگي من بود "

نتونستم كاري بكنم كه اون به .  ولي نشد.  براي اون باشم برادرش باشم ، بهترين پدرش ، بهترين كس

به كالس هاي دبيرستانش نمي رفت ، به مهموني مي رفت و با .  اهميت بده درس و كالج يا كار پيدا كردن

اين رو بهت .  سال آخر دبيرستان از مدرسه بيرونش كردند.  چندان خوب دوست شده بود چند تا پسر نه

  " ؟ د باشگاه مدرسه اش رو آتيش بزنه؟ بهت گفت كه سعي كرده بو بود گفته

 . نشانه منفي تكان داد به آهستگي سرش را به.  چشمانش گشاد شده بودند.  نوئله به او خيره شد

بعد .  كردم يه مدركي بگيره تا اينكه باالخره مجبورش.  در حقيقت اون هيچ وقت فارغ التحصيل نشد "

اگه مي رفت مجبور مي شد  –از خونه رفت  نه اينكه.  ندارهاز اون ، به من گفت كه ديگه كاري به من 

مي دوني چرا اون ":  نفسش را بيرون داد ". نمي خواست مسئوليت قبول كنه و پول دربياره و اون اين رو

  " ؟ مي دوني داشت چي كار مي كرد ؟ روز كه تو ديديش توي شركت بود

 ". كنه فكر مي كردم كار مي":  دوباره نوئله سرش را به نشانه منفي تكان داد



فكر كنم ". وضعيت وجود نداشت دو سعي كرد بخندد ولي هيچ چيز خنده داري در آن "!كار مي كنه  "

قطعات .  و توي خيابون مي فروخت اون بعضي چيزها رو مي دزديد.  مي توني اين طوري هم بگي

من .  براي بيشتر موتورها كار مي كردكه  مخصوص هواپيما به دردش نمي خورد ولي بعضي قسمت ها بود

  ". نكرد خودم متوجه كارش شدم و اون حتي عذرخواهي هم

   .نوئله نفس عميقي كشيد ولي چيزي نگفت

اهميت نمي .  بهش داد و اون خرابشون كرد خيلي فرصت.  من با اين كاراش آشنا بودم":  دو ادامه داد

مي تونه وارد ارتش بشه يا .  بهش گفتم كه دو تا انتخاب داره  .توي اون لحظه از برادرم متنفر بودم.  دادم

  ". اينا انتخاب هاش بودن.  ارتش يا زندان  .اونو تحويل پليس مي دم

جيمي گفته بود كه هيچوقت دو را نمي بخشد .  نياورد دو سرش را تكان داد تا دعوايش را با جيمي به ياد

مي " : دو گفت  .نزديك بود همديگر را كتك بزنند.  او فكر مي كند مانند و دو هم در مقابل گفته بود كه

بهم گفت كه كجا مي فرستنش و من هم گفتم .  داوطلب شد به خاطر همين.  دوني كه چي رو انتخاب كرد

 ولي به جاش كشته شد.  مسئوليت پذيري رو ياد مي گرفت.  بزرگ مي شد اون بايد اونجا.  كه چيز خوبيه

." 

رو انتخاب كردم و به خاطر همين  من راحت ترين راه.  اين كاري بود كه من كردم":  نوئله نگاه كرددو به 

فرقي نمي كنه كه چقدر دوست دارم .  تونم بكنم هيچ كاري براي تغيير دادنش نمي.  حاال جيمي مرده

.  رادرم رو از دست دادممن ب.  هاي كارم تا آخر عمر زندگي كنم من بايد با نتيجه.  همه چيز رو عوض كنم

 ". شايد بخواي بيشتر راجع به ادعات درمورد دوست داشتن من فكر كني پس حاال.  بدتر ، كشتمش

 
 
 
 
 
 
 
 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 

  10فصل 



 نوئله صداي بسته شدن درب گاراژ و سپس صداي روشن شدن ماشينش رو. آشپزخانه خارج شد  دو از

چطور مي .  نوئله از شنيدن اون حرفا و حاال رفتن اون شوكه شده بود. رفت  اون داشت مي  .شنيد

براي چند دقيقه توي سكوت ايستاد و سپس چراغ ها  حرفارو بهش بزنه و بعد تركش كنه ؟ تونست اين

نمي دونست .  هزاران فكر مختلف به مغزش هجوم آورده بود. مشتركشون رفت  رو خاموش كرد و به اتاق

جهاتي  تنها چيزي كه مي فهميد اين بود كه دو كامال براي او از.  و چه چيزي رو باور كنه به چي فكر كنه

   .كه حتي تصورشون رو هم نمي كرد دست نيافتني بود

 .ولي نتونست و تا سحر خواب به چشمش نيومد  نوئله سعي كرد بخوابه.  دو تا آخر شب به خونه برنگشت

قهوه آماده كرد ولي وقتي از اومدنش نااميد شد دستگاه  كه منتظر برگشتن دو بود يك قوريدر حالي 

   .كالج رفت قهوه جوش رو خاموش كرد و به

اون جيمي رو به حد كافي .  كه دو بهش گفته بود رو مرور كرد ديگه تمام چيزهايي در طول مسير يه بار

.  بشه با رفتارش مي تونسته موجب آزار آدمي مثل دوشناخت و مي تونست درك كنه كه اون چطور  مي

عواقب كارهاش  جيمي در يك مسير لغزنده و هموار به سمت نابودي قرار گرفته بود و به هر حال

پارك  ماشين رو.  ولي قرار نبود بهاي سنگيني مثل جونش رو براي اين كارها بده  .گريبانگيرش مي شد

سنگيني براي  هيچكس مستحق پرداخت بهاي چنين.  اون پياده شد كرد و بعد از برداشتن كتاباش از

  ؟ مونده بود چي مي يومد حاال بر سر دو بيچاره كه با چنين احساس گناه سنگيني باقي.  كارهاش نبود

 براي دو خيلي دردناك و راحت.  تونست درك كنه كه چرا دو نمي تونست گذشته رو رها كنه اون مي 

اين .  جبران كنه رزنش كنه انگار كه مي خواست با اين كارش خطايي رو كه كرده بودبود كه خودش رو س

مسئله اصرار شديدش رو براي نقش داشتن در زندگي فرزند جيمي و همينطور ازدواجشون توضيح مي 

ه دو جايي داشت يا فقط وسيل يبرنامه ها ؟ آيا اون اصال در ولي اين وسط چي به سر نوئله مي يومد.  داد



ياورد ؟ آيا اون عاشق مردي شده بود كه حتي بهش به چشم  اي بود كه بچه برادرش رو براش به دنيا مي

   ؟ يك انسان واقعي نگاه نمي كرد

از اونجايي كه نمي دونست .  سوااليي كه تو ذهنش وجود داشت نرسيد تا عصر اون به هيچ جوابي براي

 به تصورات.  سر دوراهي مونده بود كه امشب شام تهيه كنه يا نهرو مي بينه يا نه بر  كه آيا هرگز ديگه دو

تصورات  آيا واقعا كسي كه همسرش تركش كرده بود جايي هم براي اين. احمقانه خودش مي خنديد 

حقيقت كه ممكن بود  ؟ ولي براش راحت تر بود كه رو اين چيزها تمركز كنه تا اين ساده انگارنه داشت

به اندازه دو نفر غذا آماده مي كرد .  بخوره به خودش گفت باالخره بايد يه چيزه.  نهديگه هرگز دو رو نبي

   . خودش مي تونست فردا بقيه غذا رو بخوره حتي اگه دو امشب هم به خونه برنمي گشت

شدت شروع به تپيدن  قلبش به.  كمي از ساعت پنج گذشته بود كه صداي باز شدن درب گاراژ رو شنيد

مي شه واكنشي از خودش  ي كرد خودش رو كنترل كنه و موقعي كه اون وارد آشپزخانهكرد ولي سع

با دستمال خشك كرد و چرخيد تا  خرد كردن فلفل ها رو به پايان رسوند بعد دستهاشو. نشون نده 

   .مقابل دو قرار بگيره

شك . نگين بود ديده مي شد و قدمهاش س سايه هاي تيره اي زير چشمش. چهرش واقعاً اسفناك بود 

به .  جايي دوش گرفته و لباساش رو تعويض كرده داشت كه اصال خوابيده باشه ولي مشخص بوده كه

بهداشتي خيلي مجهز داشت و خنده دار به نظر مي يومد كه  يادش اومد كه دو كنار دفترش يه سرويس

از دفتر دو متوقفش نكرده بود اگه اون روز صبح موقع خروج . شروع شده بود  تمام اين اتفاقا از همونجا

   .وجود بچه با خبر نمي شد هيچ وقت از

اون موقع  اونجايي كه دو تنها فاميل جيمي بود نوئله در نهايت موضوع بچه رو بهش مي گفت ولي تا از

شك داشت كه در   .اول پيش پدر و مادرش مي رفت و خدا مي دونست چه اتفاقايي مممكن بود بيفته

   .اونا االن باز هم با هم زن و شوهر بودناون صورت 



. من نبايد اون طوري مي رفتم .  نوئله من واقعا متاسفم":  انداخت دو كتش رو درآورد و روي پيشخون

فكر كردم كه باهات تماس بگيرم ولي موقعي كه اين فكر به ذهنم رسيد . نگران كنم  حق نداشتم تو رو

   ". ه خوابيده باشيسه صبح بود و اميدوار بودم ك ساعت

   . سعي كرده نشون نده كه چقدر از برگشتنش احساس آرامش مي كرد ". من خواب نبودم" : نوئله گفت

.  چنين شرايطي نيست فرار كردن معموال واكنش طبيعي من توي" : دو دستي به موهاش كشيد و گفت

 ". نمي دونم چه اتفاقي افتاد

 ". اين يه مسئله احساسي بود "

   ". كه ديگه همچين كاري رو نكنم قول مي دم.  اين مسئله بازم كار من رو توجيه نمي كنه "

مسائل كنار مي ياد يا منظورش  آيا منظور دو اين بود كه در آينده بهتر با.  نوئله مي خواست بپرسه چرا

هايي قرار نخواهند گرفت نخواهند بود در چنين موقعيت  اين بود كه به خاطر اينكه بعد از اين ديگه با هم

   و مشاجره نمي كنن ؟

ما بايد دراين مورد با هم حرف " : ماهيتابه رو از روي اجاق برداشت نوئله شعله گاز رو خاموش كرد و

  ". بزنيم منظورم در مورد جيميه

 ". نه ، صحبت نمي كنيم ": دو حالت تدافعي به خودش گرفت

اين مسئله .  اب كني و بعد در موردش هيچ صحبتي نكنيتوني همچين چيزي رو سر من خر تو نمي "

مسئول  من مي فهمم كه تو چرا دلت براش تنگ شده ولي تو.  تو داري زجر مي كشي دو.  مهميه خيلي

كنه و تو ماشه  تو باعث نشدي اون زندگيشو خراب كنه ، تو مجبورش نكردي دزدي.  مرگ جيمي نيستي

  ". نكشيديي اسلحه اي كه اون رو كشت رو 

  ". من نمي خوام در اين مورد باهات صحبت كنم "

  "... دو ": بود و نوئله از اين بابت به خودش لرزيد صداي دو لحن سردي به خودش گرفته



 من.  سته امن دوستت دارم و بهت احترام مي ذارم ولي بحث كردن در اين مورد خارج از محدود نوئله "

مربوط مي شه  تا اونجايي كه به من.  چيزاي ديگم باهات روشن برخورد كنممي خوام در مورد يه سري 

   ". بعد از دو سال اين ازدواج به پايان مي رسه.  قول و قرارمون پابرجاست

ولي دو ما ديگه از اون مرحله رد " : كرده كه انگار يكي بهش سيلي زده با اين حرف دو ، نوئله احساس

  ". شديم

 ". بعد از دو سال من تو رو ترك مي كنم.  هيچ چيز رو تغيير نمي ده همبستر شدنمون.  نه رد نشديم"

دركت مي كنم اگه بخواي در مورد تمام چيزايي كه بهت گفتم فكر كني و  ": دو يه نفس عميق كشيد

  ". مي تونيم يه مدتي تو يه خونه با هم زندگي نكنيم حتي اگه بخواي

با هم همبستر شديم ؟ آيا اين .  نوئله رسوخ كرد ولي حرفاش تا اعماق قلبلحن صداي دو آروم شده بود 

؟ براي نوئله اون اتفاق خيلي بيشتر  كرده بودن تصور مي كرد كه واقعا در مورد كاري كهبود تمام چيزي 

    .از اين حرفا ارزش داشت

آيا اون سعي .  ه زبون نمي آوردكرد چه حرفايي وجود داشت كه دو اونارو ب نوئله به دو نگاه كردن و فكر

 هم به اندازه اون از عشقبازيشون لذت دو؟ مي دونست كه  رو ترقيب به عقب نشيني كنه داشت نوئله

االن داشت مي  پس اين چيزايي كه.  برده بنابراين دو دلش نمي خواست اون بخش از رابطشون تموم بشه

حفظ كنه تا بهش وابسته  خواست فاصله بينشون رو گفت چه معني مي تونست داشته باشه ؟ آيا دو مي

   ؟ نشه ؟ آيا اين فقط يه تصور احمقانه تو ذهن نوئله بود

داشت كه بتونه اين  ياز عاشق شدن وحشت داره ولي اون چه مدرك نوئله مي خواست باور كنه كه دو

.  ه يه مرد عادي بوداستثناي احساس گناه شديدش در مورد جيمي ، دو شبي ؟ به ايدش رو ثابت كنه

؟ اون مطمئنا در مورد بچه جيمي احساس  از عشق ورزيدن به كسي وحشت داشته باشه چطور ممكن بود

   .كرد تعهد مي



كنه يا داشت از قلبش محافظت مي كرد يا بازم همه اينا تصورات كودكانه  آيا مي ترسيد كه نوئله تركش

   ؟ نوئله بود

  ". خواد كه تو جايي بري ، اگه قراره كسي بره اون منم كه بايد برم من دلم نمي" : نوئله به آرومي گفت

  "؟ داري مي ري آيا" : دو پرسيد  .مطمئن نبود نوئله احساس كرد كه چهره دو يه دفعه منقبض شد ولي

  ". دلم مي خواد كه در كنارت بمونم من همسرتم و.  نه "

با من بموني يا اونم يه  خوابه ؟ آيا تو مي خواي از اون جهت منظورت تو اتاق" : دو يه دفعه پرسيد

   "محدوده زماني داره ؟

دو ، آيا اگه نوئله با شرايطش موافقت مي كرد  ؟ دو سعي مي كرد كه اون رو از خودش دور كنه ولي چرا

   ؟ احساس بهتري پيدا مي كرد يا بدتر

پرسيد دو قطعا جوابش رو نمي داد پس تصميم گرفت بشه چون اگه مي  هيچ راهي نداشت كه اينو متوجه

   .نگران باشه و به اين فكر كنه كه چي مي خواد فقط در مورد خودش

توني اونا رو به من  احساسات من رو نمي توني تصرف كني و نمي.  من هنوزم عاشقتم" : نوئله گفت

ني اينو قبول كني ؟ مي توني تو اين تو فقط مي خوام بدونم آيا مي. ديكته كني يا براشون قانون بزاري 

  "احساسي بهت دارم ؟ خونه زندگي كني در حالي كه مي دوني من چه

  ". دو سال ديگه همه اينا تموم مي شه": دو هيچ چيزي رو نشون نمي داد  چشماي تيره

احساسي همون طور كه نوئله نمي تونست مجبورش كنه تا ، بين ببره  دو نمي تونست عشق نوئله رو از

   .نهايت اگه دو باز هم نمي خواستش نوئله تركش مي كرد در.  نسبت بهش داشت باشه

تا وقتي كه با هم .  احساس تعهد مي كنم مونه تو همسرم هستي و من نسبت به رابط" : نوئله گفت

  ". و جسمم هم مي شه هستيم همه چيزو باهات قسمت مي كنم كه شامل قلب

  "؟ پس مي موني "



  ". نيم ساعت ديگه آمادس شام تا":  تاييد كرد نوئله

 نوئله بهش نگاه كرد و فكر كرد كه آيا اون متوجه شده كه هيچ چيزي.  تكون داد و رفت دو سري

  . اطالعي نداشت كس از نتيجه نهايي بينشون حل نشده ؟ براي يه مدت با هم صلح كرده بودن ولي هيچ

  

*** 

با وجود اينكه هنوز .  و پنجه نرم مي كرد داشت با اين وضعيت دستيك هفته گذشت و نوئله همچنان 

 درباره همه چيزاي بي . و خوشبخت گذشته نبودن توي يه خونه زندگي مي كردن ديگه اون زوج شاد

رفتار  اهميت حرف مي زدن ، بدون لمس كردن همديگه توي يه محل زندگي مي كردن و به شدت مودب

به سمت هم  ون يك سمت تخت مي خوابيد بدون اينكه تمايلي به حركتشب ها هر كودمش.  مي كردن

  .  داشته باشن

.  دلش براي خنديدن و لمس كردنش تنگ شده بود.  براي دو تنگ شده بود در واقع نوئله دلش واقعا

او و بودن باهاش لحظه شماري مي كرد ولي نمي دونست چطوري مشكالتشون رو حل  براي عشق بازي با

پسش نمي  كردن اونا رو به هيچ جا نرسونده بود و مطمئن بود كه اگه به طرفش بره دو قطعاً صحبت.  كنه

  . ولي آمادگي اين رو نداشت كه اولين قدم رو برداره، زنه 

 نمي دونست كه چكار كنه و خجالت مي كشيد.  ش اون رو فلج كرده بودا اولين بار بي تجربگي براي

منزل هانتون ها  تا اونجايي كه دوستاش اطالع داشتن در.  يسي در ميون بزارهموضوع رو با راچل يا كر

  . اوضاع بر وفق مراد بود

ولي چطور مي تونست .  زندگي نكرده بود و نمي خواست االن هم اين كار رو بكنه نوئله هيچ وقت با دروغ

  رو تغيير بده ؟ آيا هردوشون نياز به يه ضربه اساسي داشتن ؟ اوضاع

  



دو در گاراژ  از ديدن ماشين. موقعي كه بعد از جلسه مرور دروس به خونه برگشت هنوز جوابي نداشت  تا

در حالي كه وارد  برگشته بود ؟ ساعت حدود سه بعدازظهر بود ، اون اين موقع چرا به خونه.  تعجب كرد

كنار تعداد زيادي چمدان  اتاق نشيمن به همراه تيفاني و در رو در ناو.  آشپزخانه مي شد دو رو صدا زد

  . كرد پيدا

    .محكم بغل كرد دراز كرد و تيفاني رو نوئله دستش رو. خواهرش يه نگاه بهش كرد و زد زير گريه 

  " . تماس گرفت چون تو سر كالس گوشيت رو برنداشته بودي مادرت با من" : دو گفت

مي خواد  دلم. ديگه نمي تونم مامان و بابا رو تحمل كنم . من از خونه متنفرم " : كمي عقب رفت تيفاني

  " . بيام و با تو زندگي كنم

 . نتونست همين رو كم داشتن ، سعي كرد كه به وضعيت پيش اومده بخنده ولي نوئله فكر كرد كه فقط

نوئله خواهش مي كنم . ن درك نمي كن قول مي دم دختر خوبي باشم ، اونا اصال منو" : تيفاني گفت

  ". مجبورم نكن بر گردم

 دنبال دو رفت نوئل به خواهرش گفت منتظر بمونه و بعد به. ازش خواست كه باهاش بره توي اتاقشون  دو

  " . باورم نمي شه" : سرشون بستن نوئله گفت وقتي درب اتاق رو پشت .

مادرت زنگ زد و گفت كه تيفاني داره فرار . اي اين قطعاً اتفاق غير منتظره   ": دو در تاييد حرفش گفت

فكر .  گفت اگه بتونيم چند روز پيش خودمون نگهش داريم واقعا كمك بزرگي بهشون كرديم مي كنه و

  " . كنه كه تيفاني نياز داره يه سري واقعيت ها رو ببينه مي

تو خونه  بگه كه موندن تيفاني منتظر شد تا دو بهش ". اون به بيشتر از اين احتياج داره" : گفت نوئله

  .اونا غيرممكنه ولي اون هيچ چي نگفت

  " پيش اومده ناراحت نيستي ؟ دو ، تو از وضع" : پرسيد



اين تويي كه بايد باهاش تو خونه .  من اكثر اوقات خونه نيستم" : انداخت و گفت دو شونه هاشو پايين

  " . حاال تصميم با خودته  .بموني

يه چيزي .  دو باشه كه داره اين حرف ها رو مي زنه نباورش نمي شد كه اي هيچكس . نوئله پلك زد

  . نوئله نمي تونست حدس بزنه كه اون چي مي تونه باشه درست نبود ولي

تيفاني  چيزي كه نمي تونست بهش اعتراف كنه اين بود كه.  منتظر موند تا نوئله تصميمش رو بگيره دو

وجود يه نفر .  شده بود رابطه بين نوئله و دو خيلي پرتنش.  پيش آورده بوديه حواس پرتي غير منتظره 

فراموش كنن كه با هم اين قدر مودبانه  سوم مي تونست اوضاع رو بهتر كنه يا حداقل يه كاري كنه تا

  . رفتار كنن

قوانين رو  ماماون سعي كرده بود كه از اول ت. دونست كه ناراحتش كرده و از اين كار متنفر بود  دو مي

 . جنسي باز نكرده بود بگه تا بعداً مشكلي پيش نياد ولي اين وسط حسابي براي احساسات و تمايالت

هم داشتن نوئله را قانع كرده بود كه  رابطه اي كه با.  نوئله يه اشتباه محضه مي دونست كه عشق بازي با

مي تونست  نوئله چطور.  مي تونه واقعي باشه دو تصور نكرده بود كه احساسات نوئله.  عالقه داره به دو

رنجشش شده بود و تنها  ؟ دو اون رو آزرده بود و باعث بدونه كه اون چه كار كرده و هنوز عاشقش باشه

  . صورت مرتب بود زده كردن اون به بهترين نحو به كاري كه نوئله كرده بود شگفت

چه اين ممكنه با  اگر .مي گم كه مي تونه اينجا بمونه مسئله نيست به تيفاني  اگه براي تو" : نوئله گفت

خوب " : شونه هاش رو صاف كرد و گفت ". كه اون تو ذهنش داره خيلي فاصله داشته باشه تعطيالتي

  ". كنم آماده باشم فكر

 : تيفاني با اضطراب در كنار توده چمدون هاش ايستاد بود و ناگهان پرسيد . با هم به نشيمن برگشتن

  " . نوئله خواهش مي كنم بزار اينجا بمونم ؟ شدچي "

  " . توني بموني مي" : نوئله بهش خيره شد



كنار من بودن اين قدر عاليه كه فكر نكنم  در!  واقعا ؟ اين عاليه" : گفت تيفاني با شادي به هوا پريد و

بندازم ؟ خيلي جالب به تونم يه نگاه به سوئيت كنار استخر  مي. دلت بخواد من هيچ وقت از پيشت برم 

 ". رسه نظر مي

  ". موني آره جالبه ولي تو داخل خونه و در اتاق مهمون مي "

كرده بود رو مي گه ، اگر اون اتاق رو  دو فكر كرد دقيقا همون اتاقي كه نوئله چند وقت پيش تخليش

  . مي شد قضيه خيلي پيچيده تر از االن خالي نكرده بود و به اتاق مشتركشون نيومده بود

 " . وجود داره فقط يه شرط" : نوئله گفت

 " . هر شرطي باشه قبول مي كنم "

  " . شرطمون اينه كه تو بايد طبق قوانين من رفتار كني "

  "چه قوانيني ؟" : موهاي بلوندش رو كنار زد و گفت تيفاني

 يكيش اينه كه هر.  بعضي هاشون خيلي برات آشنا هستن.  مطمئنم ازشون خوشت مي ياد" : گفت نوئله

  " . باشي شب بايد راس ساعت نه خونه دومش اينه كه هر.  روز يه سري وظايف داري كه بايد انجام بدي

 " ساعت نه ؟ اونم نه شب ؟" : تيفاني با فرياد گفت

دوستاي دخترت رو مي توني . هيچ وقت  . قانون سوم اينه كه حق نداري هيچ پسري رو به خونه بياري "

ساعت نه شب بايد به خونشون برگردن مگر . باشيم  كني و فقط در صورتي كه يكي از ما خونهدعوت 

چهارم ، وقتي تنها توي خونه هستي حق رفتن .  رو اينجا مي مونن اينكه از قبل اطالع داده باشن كه شب

وسيقي موسيقي رو با صداي معقول گوش مي دي و ما مشخص مي كنيم چه نوع م  .به استخر رو نداري

اگه يكيشون رو هم .  فعال فقط همينا به ذهنم مي رسه ولي ممكنه بعدا بيش تر بشن . برات مناسبه

  " روشنه ؟.  نكني وسايلت رو جمع مي كنم و پرتت مي كنم بيرون رعايت



 دو بهش بگو . تو از مامانم بدتري" : طوري به خواهرش زل زده بوده كه انگار تا حاال نديده بودش تيفاني

  ". كه درخواستش واقعاً ناعادالنست

  " . اين مسئله بين شما دو نفره لطفاً من رو واردش نكنيد" : گفت و دو دستاشو باال گرفت

ديگه نقشه اي  چه قوانيني كه نوئله گذاشته بود يه مقدار سختگيرانه بودن ولي از طرف فكر كرد اگر دو

.  هيچ چيزو حل نمي كنه تيفاني نشون بده كه فرار كردناون سعي داشت به .  كه داشت رو درك مي كرد

  . ياد مي گرفت درسي كه خود دو هم بعد از رفتارش پس از دعواي سختشون ، بايد

خوب حاال كه . اين خونه يه مسئوليتي دارن  دو ميره سرِكار و منم مي رم كالج ، همه توي" : نوئله گفت

  " و مي دوني نظرت چيه ؟ر شرايط

.  باشه" : نشيني كنه ولي تيفاني يه دفعه گفت يه آه كشيد و نوئله فكر كرد كه اون مي خواد عقب تيفاني

 " . قبول مي كنم طبق مقررات رفتار كنم

  ". هم ميام دنبالت پس من هر روز صبح به مهدكودك مي برمت و ساعت پنج.  خوبه "

  . بود سن تيفاني يكم براي اين كار زياد دو به نظر "تيفاني مي ره مهدكودك ؟ ": دو اخم كرد و گفت

اين كارم از طرف .  نيروي كمكي هستم اونجا يه جور.  من مهدكودك نميرم" : تيفاني خنديد و گفت

كار كردن پايينه به عنوان داوطلب تو جاهاي  نوجواني هايي كه سنشون براي. كليسا انجام مي دم 

اگه بخوايم يه روز جايي كار كنيم به عنوان سابقه  حقوقي بهون نمي دن ولي.  مختلف كمك مي كنن

  ". كاري مي تونيم ازش استفاده كنيم

 : در حالي كه به نوئله نگاه مي كرد گفت تا از چمدونا رو برداشت ود دو چن.  ومدي ابه نظر منتطقي م

  " . به اتاق مهمان مي برمرو من اينا "

 تو االن تو هتل زندگي نمي كني. كمك كني  تيفاني تو هم مي توني به دو" : گفت نوئله سري تكون داد و

"  



دوشش انداخت و به دنبال دو راه  تا از كوله ها رو رويد چن "! چشم خانم":  خواهرش آهي كشيد و گفت

اتاق توئه ، سرويس بهداشتي هم درب  اين " : دو در حالي كه درب اتاق رو باز مي كرد گفت . افتاد

  " . ناريهك

تو خونه اتاق من و سامر . اتاق قشنگيه " : روي تخت دراز كشيد تيفاني كوله ها رو روي زمين انداخت و

براي خودش برداره و منو  قراره سامر يكي از اتاقا رو.  اتاقشون مشترك بود لي و نوئله هم لي.  مشتركه

 " . ولي اتاق ما اصال به اين با حالي نيست.  از كالج برگشت اتاق مشتركي داشته باشيم لي هم وقتي لي

دو . دوست داره مسئوليت ها رو به عهده بگيره و خودش كارا رو انجام بده  اون.  نوئله واقعا سختگيره "

  " نوئله اعصابت رو خرد نمي كنه ؟ اين اخالق

 . تو هم همسرمهخواهر  ولي من يه پسربچه نيستم و.  نه" : دو چمدون ها رو روي زمين گذاشت و گفت

"  
  " پس دوستش داري ؟" : حالي كه تعجب كرده بود گفت تيفاني در

  " هواقعا دختر زيبا و فوق العاده اي بله خيلي زياد و به نظرم اون" : دو لبخندي زد و گفت

منم بايد براي اينكه اين  پس.  منم دلم مي خواد يه نفرم در مورد من همينطور فكر كنه" : تيفاني گفت

  "رفتار كنم ؟ نوئلهاتفاق بيفته مثل 

  " . تقريباً "

خواب مشتركشون برگشت  وقتي تيفاني مشغول باز كردن چمدون ها و جا دادن وسايلش شد دو به اتاق

 . كرد و نوئله رو در حالي كه روي صندلي لبه پنجره نشسته بود پيدا

  " مشكلي نداري ؟خواهرت  نوئله واقعاً با موندن "

 . برگشت و دو چشم هاي پر از اشكش رو ديد و يه دفعه وحشت زده شد نوئله

  " نوئله ؟ مشكلي پيش اومده ؟ هچي شد "



  " . حالم خوبه من.  نه" : نوئله به آرومي گفت

رفت و كنارش نشست و خواست دستش رو بگيره ولي از اين كار منصرف .  قبول نكرد دو اصال حرفش رو

 " چرا داري گريه مي كني ؟ پس" . شد

بعد  چطور مي توني بهش بگي من فوق العادم و. حرفايي كه داشتي به تيفاني مي زدي رو شنيدم  من "

رها كني و بري  به من بگي دو سال ديگه بدون اينكه حتي پشت سرت رو هم نگاه كني مي خواي من رو

 "؟

 " . موضوع هيچ ربطي به هم نداره نوئله اين دو "

نسبت به من احساس عالقه داري  يا تو، اين موضوع دو حالت بيشتر نداره . من كامال باهات مخالفم دو  "

  ". يا نداري

رو ستايش مي كنم و  من تو" : اين دفعه دو دستش رو گرفت و به آرومي انگشتاش نوازش كرد و گفت

  " . باشيبهت احترام مي ذارم ولي عاشقت نيستم و تو هم نبايد عاشقم 

با تمام وجودش  يددو مي تونست دردي رو كه اون داشت مي كش . اشك چشماي نوئله رو فرا گرفت

  .احساس كنه 

نمي  چه موضوع ديگه اي وجود داره كه به من .مسئله فقط نمي تونه به خاطر جيمي باشه دو  چرا ؟ اين"

  " گي ؟

ادي وجود داشت و تمايل اون براي حفاظت از داليل خيلي زي. براش توضيح بده  دو نمي دونست چطور

اون ديده بود كه وقتي پدرش به مادرش هيچ توجهي نشون نمي داد چطور .  قدرتمند بود نوئله خيلي

.  بيوفته اون نمي خواست اين اتفاق براي نوئله هم.  مادرش شكسته بود و چقدر زجر كشيده بود قلب

براي اين مشكل اين بود كه اونم به همون اندازه عاشق نوئله باشه ولي اون  دو اون شك نداشت راه حل

عاشق  اون.  دو عاشق پدر و مادرش بود ولي هردوشون در نهايت اون رو ترك كرده بودن.  تونست نمي



رنج و تنهايي مي  عشق خطرناك بود و در نهايت باعث.  جيمي بود ولي در نهايت باعث نابوديش شده بود

 .  شد

عاشقت  كسي كه بتونه با تمام قلبش.  قضيه تموم شه تو يه نفر ديگه رو پيدا مي كني نوئله وقتي اين "

  ". باشه

تو فكر مي كني من كسي ديگه اي رو مي خوام ؟ من به سادگي قلبم " : زد و گفت رو پس دونوئله دست 

دستور  تو نمي توني بهش. س بزني دو چه بخواي و چه نخواي تو نمي توني عشق رو پ. ندادم  رو به تو

  " ؟ آيا هرگز به اين فكر كردي كه شايد من تا ابد عاشقت بمونم. بدي يا توضيحش بدي 

نمي تونست به نوئله اجازه همچين كاري  "اين كارو با خودت نكن" : اي گفت دو ايستاد و با صداي گرفته

  " . عاشق من نباش نوئله ، من ارزشش رو ندارم".  رو بده

 " باشم به نظر مياد منم ارزشش رو نداشته" : نوئله با ناراحتي بهش نگاه كرد و گفت

 

***  

كرد تو دفتر كار داخل منزلش كاراش رو انجام بده ولي فقط به مانيتور كامپيوتر  صبح روز شنبه دو سعي

 و خنده چهار دختر پونزده ساله و خواهران ديگه نوئله كه غاز داخل حياط صداي جي.  بود زل زده

   . مشغول بازي در استخر بودن شنيده مي شد

خواست كه از اونجا  از وجودش مي يبخشي از وجودش مي خواست كه بره و در كنار نوئله باشه و بخش

 ون هيچوقت حرف ناراحتا . شده بود در كنار نوئله بودن طي چند روز اخير واقعا براش دشوار.  فرار كنه

مي كرد و مي  روي خودش احساس اولي دو مرتبا نگاه او ر.  كننده اي نمي زد و هيچوقت فرياد نمي زد

نمي شد كه چه درخواست  نوئله متوجه. دونست داره فكر مي كنه كه چرا دو نمي تونه عاشقش باشه 

   .سخته ومتوجه نبود كه اين وضعيت چقدر براي د.  سختي از اون داشت



مطمئناً اونا مي تونستن اين مدت را تحمل .  فقط بايد دو سال طاقت بياره دو به خودش يادآوري كرد كه

ولي اگه نوئله درست فكر  . اي رو شروع كنه اون نوئله آزاد بود كه تركش كنه و زندگي تازه بعد از.  كنن

.  بلند شد و به طرف اتاق نشيمن رفت دو عمرش عاشق دو مي موند چي ؟ مي كرد چي ؟ اگه اون تا آخر

آيا اون به خاطره اينكه . كنار استخر نشسته بود  نوئله.  از اونجا مي تونست حياط و استخر رو ببينه

  يا مي ترسيد با پوشيدن مايو همه متوجه رازش بشن ؟ حوصله نداشت داخل استخر نرفته بود

اون مي .  به تمام كسايي كه دوستش دارن دروغ گفته اطر اوندو با ناراحتي به اين فكر كرد كه نوئله به خ

اون مي خواست .  مادرش بگه ولي ِدو مانع اين كارش شده بود خواست بره و تمام قضيه رو به پدر و

تصميمش . باشه تا به نحوي كاري رو كه در حق جيمي كرده بود جبران كنه  بخشي از زندگي اون كودك

  . ومداي رسيد ولي االن اصالً اين طور به نظر نمي نظر درست م اون موقع به

  

اينكه حواسش براي مدتي از افكارش پرت مي شه به  دو با خوشحالي از.  زنگ درب اصلي به صدا در اومد

.  يه مرد دم در ايستاده بود . فهميد كه هر چيزي يه قيمتي داره سمت در رفت ولي وقتي در رو باز كرد

خاكستري و چروك هاي روي پوستش ، دو به راحتي اون رو  ولي با وجود موي چهارده سال گذشته بود

  . شناخت

 " . پسرم سالم" : پدرش يه لبخند نصفه نيمه تحويلش داد و گفت
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اين قدر تَنش در فضاي اتاق وجود داشت كه .  ديد نوئله وارد خونه شد و دو رو مقابل يه مرد نسبتاً مسن

اونجايي كه دو معموالً به راحتي مي تونست با آدماي مختلف ارتباط  از.  حتي يه فيل رو از پا در مي اورد

  . اي كاري نبودت همي تونست شرط ببنده كه يكي از اون موقعي برقرار كنه نوئله

  " . ه دوست دارم با پدرم جكسون هانتر آشنا بشينوئل" : بين دندان هاي به هم فشرده گفت دو از

فرداي روزي كه مادرشون رو از دست داده  پدري كه دو پسرش رو. ؟ نوئله به مرد مسن خيره شد  پدر

  مجبوره اونا رو ترك كنه تا دو رفتارش شبيه اون نشه ؟ پدري كه به دو گفته بود . ترك كرد دبودن

  ". هانتر اين واقعاً يه ديدار غيرمنتظره است آقاي" : با صداي سردي گفت نوئله

فقط دوست دارم . دست من عصباني باشي  مي دونم عزيزم تو حق داري كه از" : مرد لبخندي زد و گفت

تنها خانوادش طلب بخشش كنه چه احساسي مي تونه  اينو بفهمي كه يه مرد وقتي برمي گرده تا از

  " . داشته باشه

البته به جز بچه   .حاال كه جيمي رفته بود دو تنها خانواده اون بود. و دوباره بست دهنش رو باز كرد  نوئله

 گفت اي پر از غم اون نگاه كرد وه نوئله به چشم . بود هم جكسون پدربزرگ فرزند اون.  اي كه تو راه بود

 " . زيادي گذشته زمان خيلي": 

  " . ونستم چطوري اين كار رو بكنمخواست كه زودتر بيام ولي نمي د دلم مي.  خيلي زياد "

نزديكيا  يا ماشين البته اگه همين. سفر با هواپيما يه راه منطقي به نظر مي رسه " : خشكي گفت دو به

  " . زندگي مي كردي و يه قايق اگه مي خواستي از راه دريايي سفر كني مناسب بود

اگه منو ببخشيد يه " : موضوع نشد و با گفتندو متوجه اين ،  به نظر . جكسون هانتر به خودش لرزيد

  . اونجا رو ترك كرد ". دارم سري كار براي انجام دادن

اين روزها اون و .  تا برگرده ولي نمي دونست واقعا چي مي تونه بهش بگه نوئله مي خواست ازش بخواد

  .  هم صحبت مي كردن دو به ندرت با



نجا بودم پدر خوبي نبودم و بعد از ترك كردن اونها هم ، وقتي كه اي اشكالي نداره" : جكسون گفت

 " . وضعيت نكردم كمكي به بهبود اين

 ". گفتيد داريد تركش مي كنيد تا شبيه شما نشه دو بهم گفته شما بهش"

من دلم نمي خواست كه اون آدم . واقعاً من همچين حرفي زدم ؟ فكر نكنم " :جكسون اخمي كرد و گفت 

اون  فكر كردم اگه سر راحش نباشم مي تونه از. من پتانسيل زيادي تو وجودش مي ديدم .  بشه ناموفقي

مرد كمي به " ... اون پسرا رو سرپرستي مي كرد و من.  اين عقيده پدرم بود.  پتانسيل استفاده كنه

تركشون مي مي كردم كه شايد نبايد  بعداً به اين فكر.  خيلي وقت از اون موقع مي گذره" : خودش لرزيد

  " نه ؟ ولي االن هيچ راه برگشتي وجود نداره ، مگه. كردم 

تعريف كرده بود و از اونجا كه فكر نمي كرد دو  اين داستاني بود كه دو براش. نوئله نمي دونست چي بگه 

 .دقيقا همون چيزايي رو كه شنيده بوده براش تكرار كرده  بهش دروغ گفته باشه مطمئن بود كه اون

  بوده ؟ پدرش ايده ي پدربزگش رفتن

اون خبر بد رو در مورد جيمي شنيدم  به محض اينكه.  كه برام مونده هدو تنها كسي" : جكسون گفت

  " . خودم رو به اينجا رسوندم

براي  تنها نفر باقي مونده نيست ولي فعال وقت مناسب دستي به شكمش كشيد و فكر كرد كه دو نوئله

  " . در مورد جيمي واقعا متاسفم" : نوئله گفت.  دپرداختن به جزئيات نبو

  " طور آدمي بود ؟ تو مي شناختيش ؟ وقتي مي رفت جوان بود ؟ چه":  جكسون پرسيد

در مورد جيمي مي دونست فكر كرد و دليلي نديد كه همه اونا رو براي پدرش  نوئله به تمام چيزايي كه

 و براي مردن خيلي جوان بود حتي اگه در راه خدمت به اون خيلي باهوش و خوش اخالق بود  : بازگو كنه

  " . كشورش باشه



فكر كنم به ... كوچولوي من رفته  پسر" : انگار كه جلوي چشماي نوئله ، جكسون چند سال پير شد

  " . اندازه كافي مزاحمتون شدم ، ديگه رفع زحمت مي كنم

خواهره پونزده سالم به تازگي از خونه  . خواهش مي كنم بمون. تو نمي توني بري " : داگاه گفتونوئله ناخ

. شنيدن موسيقي بلند تو اين خونه يه جورايي كنار بياي  فراري شده پس مجبوري با يه دختر نوجوان و

  " . بيا بريم يه نگاه بهش بندازيم. داريم كه مي تونه برات مناسب باشه  ولي يه سوئيت كنار استخر

بود و يه تي شرت خنك به همراه يه  سي دقيقه بعد جكسون دو تا ساكش رو به سوئيت منتقل كرده

  .  همراه بشه كنار استخر رفت تا با بقيه. شرتك پوشيده بود 

اون " : درست كردن ساندويچ نگاه مي كرد گفت دو وارد آشپزخونه شد و در حالي كه به نوئله كه مشغول

  " . ونهنمي تونه اينجا بم

  " . اون پدرته "

  " . برام نداره اين مسئله اهميت چنداني "

  " . كنار بياين شما بايد سعي كنيد با اختالفاتتون. اون خانواده توئه  "

  " . اين غير ممكنه "

بعضي موقع ها اين قدر احمق مي شي كه دلم مي خواد يه تكون اساسي " : گفت نوئله به دو نگاه كرد و

 حاال به اين فكر كردي كه ممكنه چيزايي وجود داشته باشه كه تو ازشون بي اطالعي و مي تا. بهت بدم 

شنيده نمي تونه  نوئله يه خورده فكر و ديد كه گفتن اون چيزايي كه "تونن كالً اوضا رو تغيير بدن ؟

و بعد همه  ". روشن داري پدرت رفت چون فكر مي كرد تو يه آينده" : تر شدن اوضاع بشهباعث بد

  .  چيزايي رو كه جكسون بهش گفته بود براي دو تعريف كرد

  " . رفتن اون نمي تونسته ايده پدر بزرگم باشه "

  " دو يه كم فكر كن ببين پدرت براي چي بايد دروغ بگه ؟ "



  " دم خوبي جلوه بدهبراي اينكه خودش رو آ "

  " بهتر جلوه شدنش مي شه ؟ گفتن اينكه اون تو زندگيش يه آدم شكست خوردس واقعا باعث "

تا روزي كه ما رو ترك كرد تو كارخونه كار مي . يه آدم شكست خورده نبود  اون" : دو اخمي كرد و گفت

  " . زير بار مسئوليتش شونه خالي نكرد وقت از كرد و هيچ

تازه اين مسئله مربوط به قبل از اينه كه شما رو رها . خالف اينو فكر مي كنه  داره كه اون دقيقاخنده  "

  " فكر كن اون االن چه حسي مي تونه داشته باشه ؟ . كنه

  " . نوئله سعي كن خودتو وسط اين قضيه قرار ندي "

  " . اين قضيه فكر كني ولي در عوض تو بهم قول بده كه با ذهن باز به من سعي خودم رو مي كنم "

بالفاصله  اون مرد دو تا بچه كوچكش رو. يك ساعت نگذشته و اون تو رو تحت تاثير قرار داده  هنوز "

  " ؟ آخه من چطور مي تونم اين كارش رو ببخشم. بعد از مرگ مادرشون ول كرد و رفت 

  " . شروع كني من نمي دونم ولي فكر كنم مي توني با گوش دادن به حرفاش "

  

اونا يه ماراتون از فيلماي رمانتيك . هجوم آوردن  شنبه بعد تعداد بيشتري از دوستان تيفاني به خونشون

نوئله كالس داشت و دو نمي تونست رو . شيريني و شكالت بودن  برپا كرده بودن و مرتب مشغول خوردن

  .  كاراش تمركز كنه

 خونه بيرون كرده و بود و داشت تو سكوت به دوستاشو ازاگه جيمي به جاي تيفاني بود تا االن دو تمام 

پايان خوبي نرسيده بود پس تصميم گرفت كاري به كار  ولي رابطش با برادرش به. كاراش مي رسيد 

شدن خودش مي شد و هيچ جايي هم نداشت كه بخواد بهش پناه  دخترا نداشته باشه كه باعث عصبي

 يك هفته اي. ايستاد  ربه حياط رفت و روبروي سوئيت كنار استخ كه واقعا صبرش لبريز شد وقتي.  ببره



االن وقت  . مي شد كه پدرش اونجا ساكن بود و دو سعي كرده بود تا جاي ممكن باهاش روبه رو نشه

  .  تغيير دادن اين وضعيت بود

  .  ديدن باب پدر نوئله داخل اتاق تعجب كرد وقتي كه دو جلوتر رفت از

  " . داشتيم در مورد تو صحبت مي كرديم خوب شد اومديدو چه قدر "

  " . آقا... طوره  شرط مي بندم كه همين "

   . براي پدرش هم سري تكون داد دو با پدر زنش دست داد و

  " . زنگ زد و گفت يه سري بهتون بزنم نوئله چند روز پيش بهم"

در اين مورد چيزي بهش نگفته بود البته نوئله . بايد چه احساسي داشته باشه  دو نمي دونست كه االن

  .  اخيراً خيلي كم با هم حرف مي زدن اونا

  " برات نوشيدني خاصي بيارم ؟ پسرم مي تونم" : پدرش گفت

 .كه اصال نبايد به اينجا مي يومد و حاال هم راهي نداشت تا مودبانه فرار كنه  دو فكر كرد ". نه ممنون "

  .  روي مبل نشستكنار باب و مقابل پدرش  اون

  " . سفراش برام مي گفت اون زمان زيادي رو توي جزاير اطلس جنوبي گذرونده پدرت داشت در مورد "

  "اين جايي بود كه تو رفته بودي پدر ؟ "

معموالً زياد جابه جا مي شدم . اكثراً توي هتل ها كار مي كردم يا راهنماي تورهاي مسافرتي بودم . آره  "

نظري بده ولي  اين حرف رو عمداً زد انگار كه مي خواست دو در اين مورد" . يه جا بمونم، نمي تونستم 

  . دو سكوت كرد

 جا ريشه و وابستگي ايجاد كنم در حالي كه من قبال ريشه هام رو يه جا جا سعي داشتم براي خودم يه "

  ". گذاشته بودم



ريشه هاش رو جا گذاشته .  شده بود انيدو سعي كرد احساساتش رو سركوب كنه گرچه يه مقدار عصب

   مرگ مادرشون اين قدر ساده تلقي مي كرد ؟ بود ؟ آيا واقعا پدرش ترك كردن دو تا بچه رو بعد از

  " . به دنبال چيزايي مي رن كه قبالً داشتن و از دستشون دادن خيلي از آدما" : باب گفت

 مي دونم كه حرف. پسرم من خيلي متاسفم كه شما رو رها كردم " : گفتو به دو نگاه كرد  جكسون

  "... تو و جيمي براي من. حل نمي كنه ولي من اين رو از صميم قلب مي گم رو چيزي 

  " جيمي افتاد ؟ تو مي دوني چه اتفاقي براي" : بدن دو منقبض شد! جيمي 

تا از د ولش محسوب مي شدي ولي من با چنتو خانواده درجه ا. طريق ارتش  البته نه از. من شنيدم  "

  " . بودم و اونا بهم خبر دادن در ارتباط دوستام

از يه طرف براي مردي ناراحت بود كه . اينقدر احساس سردرگمي نكرده بود  دو هيچوقت تو زندگيش

 ارتباط بوددست داده بود و از طرف ديگه از جكسون هانتر به خاطر اينكه با دوستاش در  پسرش رو از

  . ولي پسراش رو فراموش كرده بود ، متنفر بود

وقتي اومدم خونه فقط يه سري دختر نوجوان رو پيدا . باالخره پيداتون كردم ":  نوئله از كنار در گفت

  " . اثري از بزرگترها نديدم ، يكم ترسناك بود كردم و هيچ

عمرش هيچوقت از ديدن كسي اين قدر در طول . گفت و از جاش پريد  دو اين رو "؟ تو برگشتي "

  " . برات تنگ شده بود دلم" : نزديك رفت و نوئله رو بغل كرد و بعد هم بو سيدش.  خوشحال نشده بود

سالم . يادم باشه بيشتر بيرون برم تا بازم اين طور بهم خوشامد بگي . طوره  فكر كنم كه واقعا هيمن "

  " اوضا چطوره ؟. جكسون  پدر ،

امشب قرار مادرت براي شام رست بيف آماده كنه و من هيچ . ديگه برم خونه  كر كنم بهتره منخوبه ف "

  " . اون رو از دست نمي دم وقت خوردن

  " . كم كم به فكر شام باشم پدر خودم هم بايد. يادمه  "



  " ؟ كمك الزم نداري" : دو گفت

دو مي تونستي . نگاه مي كنن شنيده بشه  دارنالبته اگه صدامون با وجود فيلمي كه دخترا .  حتماً "

  " جكسون مي خواي به ما ملحق بشي ؟ . بهشون بگي كه يه خورده صداش رو كم كنن

  " . چرا كه نه" : نمي خورد ولي اين دفعه گفت پدرش معموالً با اونا غذا

چند ساعت بهم  پس. خوبه " : رو مي گرفت و به سمت خونه مي رفت گفت نوءله در حالي كه دست دو

  " . حدوداً ساعت شش براي شام خوبه. رو آماده كنم  وقت بده تا همه چيز

  " . نظر فكر خوبي مي ياد به "

  " . بيا و از بچه ها خداحافظي كن پدر قبل از اينكه بري "

  " . باشه حتما "

  .  با گفتن اين حرف دو و نوئله به خونه برگشتن

  " خواستم باهامون شام بخوره ؟ناراحت شدي من از پدرت  "

  " . فكر كنم بودن يه نفر سوم تو جمعمون خوب باشه. نه "

  " . شيطون كه نيست. دو  اون فقط يه پيرمرده" : نوئله به چشماي دو نگاه كرد و گفت

اون پسرش رو از دست داده و من تازه دارم احساسشو درك مي . سردرگمي شدم  منم اين وسط دچار "

  "... كنم ولي

  " ولي چي ؟ "

چرا با اونا ارتباط داشته ولي با پسراي خودش . تو اين منطقه در ارتباط بوده  ولي اون گفت با دوستاش "

  " . به همين راحتي. اون به همين راحتي ما رو ول كرد و رفت نوئله  نه ؟

. دونم  مي" : مي كرد گفتزده دو نگاه  جلو اومد و دو رو بغل كرد و همين طور كه به چهره شگفت نوئله

خيلي بدي پيدا مي  من واقعاً ازش خوشم مي ياد ولي وقتي به كاري كه با شما فكر كرد مي كنم احساس



اين تنها . اين حرفم اعتقاد دارم  مي دونم كه گفتم بايد سعي كنيد با هم آشتي كنيد و هنوزم به.  كنم

ولي منم . التيام بدي ولي راه آسوني نخواهد بود  شراهي كه مي توني زخم هايي كه تو دلت هست رو باها

  " هيچ وقت نگفتم آسونه گفتم ؟

اشتياق بوسش رو جواب داد كه دو دلش مي  نوئله اونقدر با. به جاي جواب دادن دو خم شد و بوسيدش 

سپري يه مدتي رو با زني كه در آغوشش بود به تنهايي  خواست هيچ كس اون دور و اطراف نبود تا بتونه

  .  كنه

  " . نوئله من بهت احتياج دارم "

  " . تو خيلي وقته كه ديگه منو نخواستي" : مي لرزيد گفت نوئله در حالي كه لبهاش

خوام ولي  من هميشه تو رو مي. تو اشتباه مي كني " : گفت انگشتش رو روي لب پايين نوئله كشيد و دو

  " . نشون ندادم

  " چرا ؟ "

  " . مسائل يه خورده پيچيده بودن" : گفت ويه دفعه دو جدي شد 

  " . نباشي هميشه پيچيده خواهند بود ولي من ازت نخواستم كه كنارم "

  " . پس منم از اين به بعد كنارتم "

خواي  مي. بايد برم و يه سري بهشون بزنم " : نوئله به اتاق نشيمن نگاهي كرد و آهي كشيد " خوبه "

  " ن داد بزنيم ؟همرام بياي با هم بريم سرشو

چطور اين  دو خيلي به داد و فرياد كردن عالقه اي نداشت ولي مي خواست ببينه نوئله "؟ را كه نه چه "

  .  وضعيت رو سر و سامون مي ده



. صداي تلويزيون اينقدر بلند بود كه ديوارها داشت مي لرزيد . كم صبر كرد  نوئله وارد خونه شد و يه

بهش خيره  زمين برداشت و دكمه پاز رو فشار داد ، همه دخترا برگشتن و با تعجبكنترل رو از روي  نوئله

  .  شدن

  " در حد معقول نگه داريد ، راستي كدمتون براي شام مي مونيد ؟ سعي كنيد صداي فيلم رو "

  . از دخترا دستشون رو بلند كردن دو تا

با منزلتون تماس بگيرم و با والدينتون  قبل از هر چيز بايد. رو مي خوام  من اسم و شماره تلفنتون "

  " . هماهنگ كنم

  " بگذرونيم ؟ نوئله نمي تونيم يه كم خوش" : تيفاني با ناراحتي گفت

كس براي شام نمي مونه بايد  هر.  چهاره ساعت حدوداً. فكر نكنم  " : نوئله در حالي كه مي خنديد گفت

  " آماده مي شه و تا ساعت نه مي تونيد بمونيد براي بقيه شام ساعت شش. تا ساعت پنج بره خونه 

  " .واقعا كه اعصاب خرد كن شدي نوئله ": تيفاني با ناراحتي گفت

  " همه متوجه ايد ؟. كردن اعصاب شماها تبديل شده به بهترين بخش روزم  خودم مي دونم و خورد "

شدن و همراه نوئله به آشپزخانه بمونن بلند  دو نفري كه قرار بود براي شام. همه دخترا سر تكون دادن 

بقيه دوستاي . عمل مي كنه و با والدينشون تماس مي گيره  رفتن و دو مطمئن بود كه نوئله به حرفش

  . پدر و مادرشون شدن تا به دنبالشون بيان تيفاني مشغول تماس گرفتن با

  .  به والدين دخترا بود كه دو وارد آشپزخانه شد نوئله سرگرم تماس گرفتن

  " !نوئله تو كي تو تربيت بچه ها اين قدر خبره شدي ؟ "

  " . كالسشو رفتم "

  " . دارم جدي ازت مي پرسم "

  " . اون برخورد كنم سعي مي كنم به رفتاراي مامانم فكر كنم و مثل. نمي دونم  "



سي مثل چقدر حيف شد كه موقعي كه تو تربيت جيمي به بن بست رسيده بود ك دو به اين فكر كرد كه

با . بود  شايد در اون صورت االن برادرش زنده بود و دو با نوئله ازدواج نكرده. كنارش نبود  مادر نوئله در

نتيجه رسيد كه بيشتر از  پس به اين.  وجود همه اينا نمي تونست زندگيش رو بدون وجود نوئله تصور كنه

  .  اونكه فكر مي كرد تو دردسر افتاده

از وقتي .  در حالي كه روي تخت نشسته بود ، ديد سرويس بهداشتي بيرون اومد و دو رونوئله اونشب از 

افتاده بود با وجود اينكه توي يه اتاق مي خوابيدن دو سعي كرده بود  كه اون دعواي شديد بينشون اتفاق

و  ومداد مي هميشه بعد از اين كه نوئله به خواب رفته بو. هم به رختخواب نرن  همزمان با كه هيچوقت

  .  قبل از اينكه از خواب بيدار شه هم مي رفت

  "امشب مي خواي كار كني ؟ " نوئله كمي صبر كرد و گفت

  " . نه "

اون عاشق دو بود و بهمون .  استرس دست داد آيا اين همون معني كه نوئله فكر مي كرد مي داد ؟ بهش

خيلي دلش مي . اخيرشون براش خيلي دردناك بود وقت  روابط سرد چند. اندازه هم بهش تمايل داشت 

 خيلي از چيزا تو اين رابطه گيجش مي.  حال كمي هم مي ترسيد خواست تو آغوشش باشه ولي در عين

  ؟ خودش رو در اختيار دو بذاره در حالي كه مي دونست اون عاشقش نيست آيا اين درست بود كه. كرد 

نگاه نوئله روي اندام برهنه دو . هم دعوت  جور عذرخواهي بود ولبخندي كه هم يه . دو بهش لبخند زد 

درستي بود ولي  شايد كنار كشيدن كار.  شده بود ، چرخي زد كه از نيم تنه به پايين زير ملحفه مخفي

  . ملحفه ها خزيد نوئله روي تخت دراز كشيد و زير. نوئله تصميم گرفت از قلبش پيروي كنه 

خواي ؟ اگي بگي نه من خودم رو  هم من رو مي نوئله تو ": رو به آغوش كشيد ندو به سمتش اومد و او

  " . كنار مي كشم

  " همچين كار احمقانه اي رو بكنم ؟ مي شه بگي چرا من بايد "



 .همون طور كه مي بوسيدش تمام بدنش رو لمس مي كرد . به آرومي بوسيدش  دو سرش رو پايين آورد و

  ... ه هرگز نمي تونه بدون اون كامل باشهكرد كه ديگ نوئله احساس

 

براي من فوق العاده اي  دو مي دونستي تو واقعاً" : نوئله در حالي كه پتو رو روي خودش مي كشيد گفت

  "؟

  "... نوئله خواهش مي كنم "

  " . من سعي ندارم امشب رو خراب كنم "

  " . همينطور منم "

دو " : جو كالً عوض شده بود. پسش بگيره  ديگه نمي تونستولي نوئله يه جورايي حرفش رو زده بود و 

  " . هيچ چيزي عوض نشده. من هنوزم عاشقتم 

  " . ادامه ندي ازت خواهش كردم كه" : دو اون سمت تخت دراز كشيد و گفت

  " بوده ، تو از چي مي ترسي دو ؟ آره واقعاً هم كه اين روش تو تا حاال برامون خيلي موثر "

  " . بشي نمي خوام تو ناراحتمن  "

  " تونم برآورده كنم ؟ تو چه چيزه ديگه اي از يه همسر انتظار داري كه من نمي "

خطرناك بود و جوابش مي تونست نوئله رو نابود كنه ولي حاضر بود ريسك كنه و  اين واقعاً يه سوال

  .  بشنوه جوابش رو

  " . باشممن نمي تونم عاشقت . مشكل منم. مشكل تو نيستي  "

اي به غير از حقيقت مي تونست كمتر از  نوئله بهش خيره و شد به اين فكر كرد كه شنيدن هر چيز ديگه

  .  اين دردناك باشه

  " . تو نمي خواي كه عاشق من باشي. مسئله اين نيست كه تو نمي توني  دو "
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كار رو نكرده بود چون هميشه همين طور وارد  هيچوقت ايننوئله درب خونه پدر و مادرش رو زد ، قبالً 

 مادرش در حالي كه با . ديگه توي اين خونه زندگي نمي كرد اون. مي شد ولي اوضاع االن فرق مي كرد 

نيست كه  عزيزم درسته كه بزرگ شدي و ازدواج كردي ولي احتياجي" : لبخند در رو باز مي كرد گفت

  " . كوچولوي خودميتو هنوزم دختر . در بزني 

متعجب  دهنش رو باز كرد تا حرف بزنه ولي با گريه ناگهاني كه سر داد هم خودش و هم مادرش رو نوئله

  .  كرد

يه بسته دستمال كاغذي . نشسته بودن  پنج دقيقه بعدش هر دوشون روي مبله كهنه داخل اتاق نشيمن

  . دشده بو روي پاي نوئله بود و دستاي مادرش به دورش حلقه

  " . با هم درسش مي كنيم هر اتفاقي افتاده.  عزيزم ناراحت نباش من اينجام ...هيس  "

  " . حسابي همه چيزو به هم ريختم. كردم  مامان من خراب كاري "

مي دونم االن خيلي . تو و دو هم اين دوره رو پشت سر مي گذاريد .  ازدواج سخته هميشه چند ماه اول "

  " . مسئله اصلي اينه كه شما عاشق هم ديگه ايد.  ولي اوضاع بهتر مي شهنظر مي رسه  سخت به

  "... عاشقشم ولي اون عاشقم نيست من" : نوئله در حالي كه سعي مي كرد اشكاش رو كنترل كنه گفت

  " ، مگه نه ؟ اگه نداشت كه باهات ازدواج نمي كرد. عزيزم  معلومه كه دوستت داره "

  " . ره كار درست رو انجام مي ده باهام ازدواج كرداينكه فكر كرد دا براي "

پيشنهاد  مرگ جيمي و فهميدن اينكه بارداره و بعد هم. همه چيز رو براي مادرش تعريف كرد  نوئله

  . ازدواج دو

 .من نمي گم كه خودم تو همه اين اتفاقات بي تقصير بودم  .به عهده گرفت  دو مسئوليت همه چيزو "

 همه چيز رو خيلي. من ترسيده بودم و اون بهم گفت كه چه كار بايد بكنيم . مسئولم  معلومه كه منم



خيلي باعث  ": نوئله دستمال مرطوب رو تو دستاش فشرد و به مادرش گفت ". ساده و معقول جلوه داد

  " نا اميديت شدم نه ؟

اين . ساساتت شدي تو در يك لحظه تسليم اح. من نااميد نشدم عزيزم  ": مادرش لبخند زد و گفت

 دختراي باهوشي مثل تو در يه لحظه. سال هاست كه اين اتفاق براي همه مي افته  . فتهاخيلي اتفاق مي 

  " . تصميمي مي گيرن كه همه زندگيشون رو تغيير مي ده

معقول  شايدم اين تصور رو كردم تا كاراي احمقانم رو يكم. فكر كردم كه عاشق جيمي هستم  من "

اون مي گه ما با هم يه .  ولي االن مي دونم كه واقعاً عاشق دو هستم اما اون من رو نمي خواد جلوه بدم

  " . قرار گذاشتيم كه از همه چيز مهمتره

  " . درباره قول و قرارتون بهم بگو "

خيلي سخت بود كه اعتراف كنه براي به دنيا . پيشنهاد دو رو براي مادرش گفت  نوئله تمام جزئيات

نوئله نگاهي به مادرش كرد و  ... بچه اي كه به هر حال به دنيا مي يومد قراره پول هم بگيره ولي آوردن

  . ناراحت و متعجب باشه داره لبخند مي زنه ديد مادرش به جاي اينكه

  "خوشحالي ؟ تو از چي اين قدر "

ي تو به بهترين وجه ممكن زندگ. نوه من  اولين. تو داري بچه دار مي شي " : مادرش بقلش كرد و گفت

  " عزيزم كي به دنيا مي ياد ؟ دكتر رفتي ؟ االن چند ماهته عزيزم ؟ نوه. تغيير مي كنه 

كالس آموزشي زايمان هم ثبت نام .  مارس و من و دو باهم رفتيم مطب دكتر سه ماهمه ، اوايل ماه "

  " . ده رو هم خريديمكتاب هايي هم كه تا حاال در مورد بارداري منتشر ش كردم و تمام

  " . واي نمي تونم صبر كنم تا اين خبر رو به پدرت بدم "

  " . فكر نكنم برخوردش مثل شما با اين مسئله مثبت باشه "



بوديم ؟ آهان داشتي مي گفتي كه به خاطر  خوب كجا. فكر كنم پدرت با برخورد خوبش متعجبت كنه  "

 . اگه مي يومدي و اول قضيه رو به من و پدرت مي گفتي عزيزم بچه با دو ازدواج كردي ، البته بهتر بودي

"  
رو كه اومده  نوئله قضيه روزي ". سعي كردم بهتون بگم... دونم ، دلم مي خواست اين كار رو بكنم  مي "

حال گريه كردن بود ، ديده  مخارج زياد در تا اين خبرو به مادرش بده و اون رو در حالي به خاطر خرج و

   . يف كردبود تعر

  " . راهي پيدا مي كرديم تا بهت كمك كنيم عزيزم ما باالخره يه "

تنها مشكلي كه االن دارم اينه كه عاشقش شدم . ازدواج با دو راه آسون تريه  مي دونم ولي فكر كردم "

  " . اين رو نمي خواد و اون

  " . بيشتر توضيح بده برام درباره اين قضيه "

درباره دو براي مادرش تعريف كرد و  ". ولي اون همه چيز رو رو به راه كرد بودماولش خيلي ترسيده  "

. آسون باشه  فكر نمي كردم اينقدر ": بيشتر مي شناختش بيشتر ازش خوشش مي يومد اينكه هر چي

بيشتر از شيريني چيپس  اونم مثل من شيريني كره بادام زميني رو. هم كنار مي يايم  خيلي خوب با

اون مهربون و مسئوليت . مي خواد براي بچه هر كاري از دستش برمياد انجام بده . دوست داره  شكالتي

  "... پذيره

  " . كنم تو عشق بازي هم حسابي مهارت داره فكر "

  "... واي مامان اي" : نوئله قرمز شد و گفت

  " . راحت تر مي تونستي تركش كني قطعاً همين طوره وگرنه "

  ". رابطمون مشكلي نداريم توي اون قسمت از "

  " . خيلي محجوبي عزيزم" : مادرش خنديد و گفت "



نمي تونم باهات ، رابطه زناشوييم با دو فوق العاده است ولي شما مادرمي  . من همچينم محجوب نيستم "

  " . صحبت كنم در اين مورد

 مي دم باهم در بارش حرف مي زنيمكارا انجام  باشه بعداً وقتي كه به اين نتيجه رسيدي كه منم از اون "

."  

اينو مي دونم مامان ولي دوست ندارم درباره جزئياتش " : دندون قروچه كرد نوئله چشماش رو بست و

  " . بزنم باهات حرف

  "ولي تو واقعاً چي مي خواي ؟ ... باشه منم اينو ازت نمي خوام" : مادرش خنديد و گفت

خيلي اتفاقاي بد . من فكر مي كنم كه نمي خواد . ه كه نمي تونه اون مي گ . مي خوام كه عاشقم باشه "

اون يه كم در مورد جكسون و برگشتنش  ". مرگ مادرش و طرد شدن توسط پدرش. افتاده  تو زندگيش

بعد از . كنن  دو اصالً باهاش كنار نيومده گرچه اميدوارم باالخره با هم آشتي" : مادرش توضيح داد براي

درباره اينكه دو در مورد " . ، دو مسئول بزرگ كردن جيمي بود كه نتيجه خوبي نداشت مرگ پدربزرگش

  . براي مادرش توضيح داد مرگ جيمي احساس گناه مي كنه هم

كردي تا به حال هركس كه دو عاشقش بوده رهاش كردن يا پسش زدن يا در  اين طوري كه تو تعريف "

  " . كار رو باهم انجام دادن نهايت هردو

آيا مشكل . همه دو رو ترك كرده بودن ويا مرده بودن . به قضيه نگاه نكرده بود  نوئله تا حاال اين طوري

  كنارش بمونه ؟ اين بود ؟ دو فكر مي كرد نمي تونه به هيچكس اون قدر اعتماد داشته باشه كه در اصلي

  " مورد اونا چيزي مي دوني ؟ نش چي ؟ دراروابط عاشق "

كاترين بهم گفت كه چند سال پيش با يه نفر . مي رفته ولي نه براي مدت طوالني  خيلي از زنا بيرونبا  "

مسئوليت جيمي  دو واقعاً دوستش داشته ولي اون قبول نكرده كه باهاش ازدواج كنه و. شده بوده  نامزد

  " . رو هم به عهده بگيره



 والئشايد اين جواب تمام س. ر كنارش بمونه حاال هيچكس حاضر نشده د اين طور كه تو مي گي تا "

  " ي توئهها

  " اگه هيچ وقت عاشقم نشه چي ؟ "

 بايد ببيني كه چي مي خواي و بعد خيلي سخت براي. خوشبختي يه چيز تضمين شده نيست عزيزم  "

 به خودت و . بهش وقت بده. تو و دو فقط چند هفته است كه ازدواج كردين . رسيدن بهش تالش كني 

  " . اون ايمان داشته باش

متاسفم كه در مورد " : ومد به شرطي كه مي تونست عمليش كنهانظر مي  نصيحت مادرش واقعا خوب به

  " . گفتم همه چيز بهتون دروغ

اينقدر بهم اعتماد داشته باش كه بتوني  دفعه ديگه. متاسفم كه احساس كردي كه مجبوري دروغ بگي  "

  ". اي وجود داشته باشه كر نكنم دفعه ديگهحقيقت رو بهم بگي البته ف

  " به پدر همه چيز رو مي گي ؟. دم ديگه تو همچين وضعيتي قرار نگيرم  قول مي" : نوئله لبخند زد

احتياجي نيست اونا جزئيات قرار و  . آره ولي به دخترا چيزي نمي گم" : مادرش سري تكون داد و گفت

  " . مدار عجيب تو رو بدونن

  " فكر مي كني من و دو شانسي براي ادامه رابطمون داشته باشيم ؟ . ممنون "

 .مي دونم كه تو هم دختر فوق العاده اي هستي  من دو رو دوست دارم و. ازش نااميد نشو عزيزم . آره  "

  " . صبور باش و به قلبت اعتماد كن

  " . رماحتياج دا من عاشقشم و بهش. چاره اي ندارم " : گفت و نوئله آهي كشيد

 " . داري عزيزم والت روئپس تو جواب س "

 

 

 



*** 

شنيدن سر و صداي هميشگي آماده كرد ولي  خودش رو براي.  دو سر ساعت هميشگي به خونه برگشت

 بقيه كجا بودن ؟. بود  اين براش يه جورايي غيرعادي. خونه ساكت بود 

هم اگر تو  اينكه مطمئن بود نوئله تركش نكرده بازبا . اونجا هم خالي و ساكت بود  وارد آشپزخانه شد ولي

 آيا اتفاقي افتاده بود ؟. بود احساس بهتري داشت  خونه

اتفاقي  حتما اگه. هيچ پيغامي نبود  .دستگاه پيغام گير نگاه كرد ولي اونم چراغش چشمك نمي زد  به

براي خونه يا حتي پيش  ي ، خريدشايد رفته بود جلسه مطالعه گروه. افتاده بود نوئله يه تماس مي گرفت 

 .    خريد شايد با تيفاني رفته بود.  يكي از دوستاش

.  همينطور مواد الزم براي تهيه شام امشب بودن درب يخچال رو باز كرد ، طبقه ها پر از باقيمانده غذا و

فضا براي جا دادن تونست كت زمستونش رو يه جا بزاره و بازم كلي  قبل از اينكه نوئله به خونش بياد مي

اون مي . آشپزخانه  اون تغييرات زيادي ايجاد كرده بود البته نه فقط توي.   باشه چيزاي ديگه داشته

اون دوست .  كاري رو بهش بده خواست تغييرات بيشتري ايجاد كنه ولي دو نمي تونست اجازه همچين

آيا . خيلي چيزا براي دو مي خواست اون .  رو مثل يه نشان افتخار به نمايش بگذاره داشت احساساتش

  نمي فهميد كه عشق آدم رو ضعيف مي كنه ؟ اون

وقتي از . برداشت و به سمت اتاق خوابشون رفت تا لباساش رو عوض كنه  يه نوشيدني از توي يخچال

شد صداي عجيبي شنيد ، روش رو برگردوند و تيفاني رو ديد كه روي مبل مچاله  اتاق نشيمن رد مي

حتما . فرار كنه و همينطور احساس دوم و سومش  اولين احساسش اين بود كه.  گريه مي كنه داره شده و

مي خواست فرار كنه اينقدر بي رحم نبود كه اون رو تو اين وضعيت  تيفاني تا االن ديده بودش و با اينكه

  .  به حال خودش رها كنه

  ؟ اين وضعيت سر و سامان بدهه اون نبود كه ب كارنوئله كجا بود ؟ مگه !! واقعا كه عالي شد . عالي شد 



  "امروز چطور بود ؟" : نزديك ميز وسط اتاق ايستاد وارد اتاق نشيمن شد و

  .  سكسكه اي كرد و دستش رو تكون داد تيفاني

  " دوست داري در موردش حرف بزني ؟ . مي بينم كه ناراحتي"

روي يكي از مبال  دو خودش رو لعنت كرد و . تكون داد سرش رو به نشونه تاييد با وجود ترس دو ، تيفاني

جلو خم شد تا خودش رو  سامسونت و نوشيدنيش رو كنار گذاشت و كمي به. روبروي تيفاني نشست 

اتاق عمل بدون بيهوشي دراز كشيده  كنجكاو نشون بده در حالي كه واقعا ترجيح مي داد االن توي يه

  .  باشه ولي اينجا نباشه

  " اونجا اتفاقي افتاده ؟. به كمپ رفته بودي  امروز "

حرف  معموال باهم. يه پسر هست كه من ازش خيلي خوشم مي ياد " : بينيش رو تميز كرد و گفت تيفاني

حرف " . رو مي بوسه مي زديم و اون حتي شماره موبايلم رو ازم گرفت ولي امروز ديدم كه داره اََمبِر

صورتش رو با دستاش پوشاند و دوباره شروع به  تيفاني. ظر مي رسيد آخرش بيش تر شبيه يه ناله به ن

  .  گريه كرد

سوئيت كنار  دور و ورش رو نگاه كرد به اميد اينكه كسي اون رو از اين وضعيت نجات بده ولي حتي دو

، نه . اون اينجا نبود  از شانسش تنها روزي كه به پدرش احتياج داشت.  استخر هم تاريك و خالي بود

تيفاني نگاهي كرد و فكر كرد كه اون نامناسب ترين فرد براي كمك  به.  صبر كن ، پدرش هيچ وقت نبود

  .  بازم نمي تونست بهش بگه صبر كن تا خواهرت برگرده خونه به اين دختر بود ولي

  "پسره چيه ؟ اسم "

  " . اَمبِر متنفرم من از اون و. اون واقعا مهربون و بامزس . جاستين  "

  ؟ چرا اون ؟ چرا االن. دو احساس كرد كه عضالتش منقبض شده . قوي بود  حساسش براي فرار واقعاا

  " جاستين چند سالشه ؟ "



باشه  اون دلش نمي خواست كه امسال توي كمپ كار كنه مي خواست يه شغل واقعي داشته. شونزده  "

بيمه و بقيه هزينه هاي  اونا االن پول پدر و مادرش گفتن كه مجبوره يه سال ديگه هم اين كار رو بكنه

صحبت كرد گرچه فكر كنم االن اين كار رو با  اون درباره رفتنمون به كنار دريا باهام. ماشينش رو مي دن 

  .  دوباره به شدت گريه كرد تيفاني" . اَمبِر انجام مي ده

شي و يه دفعه دنيا رو پر از تو يه روز صبح يلند مي . پسراي نوجوان احمقن  تمام، نگاه كن تيفاني  "

  ". بودي درسته كه اونا هميشه اونجا بودن ولي تا اون روز تو اصال بهشون فكر هم نكرده. بيني  دختر مي

  " . من منظورت رو نمي فهمم" : تيفاني بهش نگاه كرد و گفت

منتظري كه بزرگتر داري تغيير مي كني ،  ، درسته ؟ تو االن موقعيت خيلي سختي براي تو پيش اومده "

  " . ولي نمي دوني چطور بايد اين كار رو بكني شي ، بايد در مورد زندگيت تصميماي مهمي بگيري

چرا بايد االن تصميم بگيرم ؟ اگه انتخاب اشتباهي بكنم چي ؟ نوئله " : گفت تيفاني سرش رو تكون داد و

  " . دسدونست چي كار كنه ولي اون يه انسان واقعا فوق العا هميشه مي

حركت رو به  اون بايد هميشه اولين. عالوه براين اون يه مرده . جاستين هم همه اينا رو حس مي كنه  "

  " . سمت دخترا انجام بده و بايد خودش رو براي پس زده شدن هم آماده كنه

  " .! ولي من هيچ وقت پسش نميزنم "

العاده تر  هرچي اون دختر فوق. كنه بيفته هيچ پسري نمي دونه چه اتفاقي مم. اين رو نمي دونه  اون "

كنيم و بعد سراغ چيزاي  معموال ما اول چيزاي ساده رو انتخاب مي. باشه پسره بيشتر نگران مي شه 

بودن باهاش رو نداره ولي اين طوري اگه  شايد از كسي بخواد باهاش بيرون بره كه آرزوي. سخت مي ريم 

  " . شهاون جواب رد بهش بده كمتر رنج مي ك

  " تو فكر مي كني كه جاستين هم داره همين كار رو ميكنه ؟ "

  " . شايد و شايدم اون پسريه كه دوست داره دخترا رو بازي بده "



  " . كنه اون هيچوقت همچين كاري رو نمي. نه جاستين فوق العادس  "

وقت گذروندي ؟ يه نگاه بهش شناسي ؟ باهاش  تيفاني ، آيا تو واقعا اين پسره رو مي" : دو ناليد و گفت

  " و فكر كردي كه عميقا مي شناسيش ؟ يكرد

  ". من مي دونم "

  فكر كرده اگه سرش رو به ديوار بكوبه ممكنه اوضاع بهتر شه ؟ دو

واقع  تو داري اون چيزي رو كه خودت مي خواي در مورد اون تصور مي كني ولي در. نمي دوني  تو "

عالقش و يا اينكه با  چيزايي كه بهشون عالقه منده ، موسيقي مورد. ني هيچ چيز در مورد اون نمي دو

  " . دوستاش چطور رفتار مي كنه

  " . من عاشقشم. من اين رو احساس مي كنم . مقرر شده كه ما به هم برسيم  ولي "

اونا . همخواني با جاستين واقعي نداره  مردي كه تو ذهنته هيچگونه. تو عاشق تصورت از اون هستي  "

  " . ممكنه هم نداشته باشن ممكنه مشتركات زيادي با هم داشته باشم و

  " . تو از عمد داري اين حرفا رو مي زني" : شد اي تيفاني پر از اشكهچشم

گه جاستين با تو الس زد و شمارت رو ازت ا.  من دارم حقيقت رو بهت مي گم . نه عزيزم اينطور نيست "

 اون دوست داره نظر دخترا را. ديگرو مي بوسه پس قطعا اون يه آدم عوضيه داره يه نفر  خواست و االن

بيشتر از اينا  تو.  اون فقط از اونا توجه مي خواد. براي اون مهم نيست كدوم دختر . به خودش جلب كنه 

 دلت نمي خواد با .چيز ديگه  تو به پسري احتياج داري كه تو رو به خاطر خودت بخواد نه.  ارزش داري

العاده است فكر كنه كه تو فوق العاده اي  كسي باشي كه بهمون اندازه كه تو فكر مي كني جاستين فوق

  "؟

  "؟ چي "

  "اي به جاي اينكه بره و اَمبِر رو ببوسه ؟ دلت نمي خواد با كسي باشي كه فكر مي كنه تو فوق العاده "



  "فوق العادم ؟ كسي كه فكر مي كنه من "

اون زيبا ،  .يه پسر نوجوان تيفاني معيار تمام عيار يه دختر فوق العاده بود  نظردو شك نداشت كه به 

تعداد  مي تونست مطمئن باشه وقتي تيفاني به مدرسه برگرده دورش رو.  مهربون و اجتماعي بود شوخ ،

ياد بفهمي ازش خوشت مي  تنها مشكل پيدا كردن اونه و اينكه. قطعا  ". زيادي پسر فرا خواهند گرفت 

  " . يا نه

عالوه بر اون اَمبِر . جاستين يه احمقه . تو راست مي گي .  ممنونم دو " : گفت تيفاني پريد بقل دو و

كه تو  من اون پسري رو. اون چطور مي تونه يه همچين دختري رو ببوسه .  نفسش بوي بد مي ده هميشه

  " . مد نظرت هست رو خيلي بيشتر مي پسندم

مي رم لباسام .  كنم تخوشحالم كه تونستم كمك" : سرعت از جاش بلند شد زد و به دو دستي به پشتش

  " . رو عوض كنم

   . در حال پخش بود يه شو.  كنترل رو برداشت و تلويزيون رو روشن كرد ". باشه "

  .  كرد و در كمال تعجب نوئله رو در حالي كه مخفي شده بود ديد دو به سمت راهرو حركت و

  "برگشتي خونه ؟كي  تو "

  " ؟ پسره رو از تيفاني مي پرسيدي اونجاييش كه داشتي اسم "

  " . نجات مي دادي تو بايد مي يومدي و منو "

تو در اين  چرا نگراني كه ممكنه پدر خوبي نباشي ؟.  به نظرم كه كارت عالي بود  : نوئله لبخند زد و گفت

  " . عالي هستي زمينه

  ". دادم كه برادرم رو به كشتنآره اين قدر عالي بودم  "



تو بهش راه صحيح و قوانين رو . انتخاب كرد  جيمي خودش اون راه رو. اون اتفاق تقصير تو نبود دو "

در . آسون اونها رو ياد بگيره پس راه سخت رو انتخاب كرد  نمي خواست كه از راه اون دلش. نشون دادي 

  " . رو بشيمكارمون رو به  نهايت همه ما بايد با نتيجه

 اگه من وقت بيشتري رو باهاش گذرونده بودم يا كمتر سخت گيري مي كردم حقش نبود كه بميره ، "

..."  

اون از زماني كه به دنيا اومده بود همش   .تو نمي تونستي مطمئن باشي كه اين چيزي رو تغيير مي داد "

  " . طبيعتش اينطور بود. دنبال دردسر بود 

من مي خوام كاري رو كه . رو گول مي زنم  ه گفتن اين حرفا مثل اينه كه دارم خودممن مرتب مي گم ك "

من دارم مسئوليت . مسئوليت كارامون رو به عهده بگيريم  تو خودت گفتي كه ما بايد. درسته انجام بدم 

 " . من مسئول مرگ جيمي هستم و نمي تونم ازش فرار كنم. نوئله  كارم رو به عهده مي گيرم

  

  " ؟ تو آدماي زيادي رو مي شناسي" : گفت تيفاني در حالي كه يه بسته ديگه رو به نوئله مي داد

فكر . براي مامان آماده كرده بودم ولي اون ازم خواست كه بازم بهش اضافه كنم  من يه ليست. موافقم  "

  " . زني رو كه من تو عمرم مالقات كردم رو به اين مهموني دعوت كرده كنم هر

مهمون  كه قرار بود به عنوان يه هم نشيني كوچك برگزار بشه تبديل به يه مهموني بزرگ با كلي مهموني

كسايي كه ديرتر . خوشحالم كه زود رسيدم " : نشسته بود گفت كريسي كه طرف ديگه نوئله . شده بود

  ". دورتر از اينجا پارك كنن اومدن مجبورن حدود يه مايل

  " . اينه كه اينقدر هديه آوردن كه حتي نمي توني اونا رو تو ماشينت جا بدي شنكته مثبت" : راچل گفت

  " . دو قول داده كه بياد تا اونا رو باهم ببريم خونه "



 .اومده باشن و همشونم هديه آورده باشن  نوئله هنوزم باورش نمي شد كه اين همه آدم به مهمونيش

همه چيز از كريستال و لوازم منزل تا لباس زير  كهتعداد زيادي بسته گوشه سالن رديف شده بود 

  .  داخلشون وجود داشت

شنيدم كه با هم . هيچي برامون نگفتي  تو در مورد ازدواجت" : كلي دوست دوران دبيرستان نوئله گفت

 چطور يه دفعه تصميم گرفتين با. اين اتفاق چطور افتاد  . واي خداي من اين خيلي رمانتيكه. فرار كردين 

  "؟ هم ازدواج كنين

.  بازم نمي دونست چه طور جواب بده نوئله مي دونست كه باالخره همچين سوااليي ازش مي پرسن ولي

. عكس روز عروسيشون هست " : حرفش پرد و گفت يه دفعه مادرش وسط "...خوب راستش من و دو "

ه ام رو از دست دادم ولي از ناراحتم كه عروسي اولين بچ قسم مي خورم كه كامال گيج شدم از يه طرف

  " . نبود تا با دردسرهاي مراسم عروسي دست و پنجه نرم كنم طرفي هم خوشحالم كه احتياجي

  .  خنديدن و شروع به نگاه كردن عكس ها كردن همه

  "مادرت مي دونه ؟ ": كريسي به آرومي گفت

  ". نار اومدچيز رو براش گفتم و خيلي خوب با همه چيز ك آره چند روز پيش همه "

بعد  مورد بعدي رو من پوشش مي دم ، كريسي. شامل پرت كردن حواس آدماي كنجكاو هم مي شه  كه "

  " . از اونم نوبت توئه كه خودي نشون بدي

حاليكه سامر داشت بهش اشاره مي كرد هديه اي كه دستش هست رو باز نكرده  نوئله در ". ممنونم"

  . بزنهكرد تا كمي لبخند  خودش رو مجبور

توي اين . واي خداي من نگاه كنيد " : كادو پيچ شده رو باز مي كرد كسي گفت در حالي كه نوئله بسته

  " . نگاه كنيد چه طور دارن به هم نگاه مي كنن .كه چقدر همديگر رو دوست دارن  عكسا مشخصه



در .  گرفته نشده بودنعكس ها از نزديك  نوئله با شنيدن تاييد بقيه لبخندي زد و خدا رو شكر كرد كه

اون حتي گرفته شدن اون عكس ها رو بعد از  . اون صورت ترس توي چهره نوئله كامال مشخص بود

گفتن  از اينكه به بقيه دروغ بگه متنفر بودن ولي توي اين شرايط.  مراسم مختصرشون به خاطر نداشت

واقعي ازدواجشون رو  اينكه دليلمادرش قبل از . حقيقت به همه ايده چنداني خوبي به نظرنمي يومد 

كنسل كردن همچين مهموني به  بدونه اين مهموني رو ترتيب داده بود و بعد از فهميدن حقيقت هم

  .  داده مي شد ، نمي ارزيد دردسرهايي كه براي توضيح علت برگزار نشدنش بايد به بقيه

د دو هم وارد مهموني شد و همه حدود يك ساعت بع. كردن بقيه هدايا شد  با كمك دوستاش مشغول باز

به بهونه آوردن  نوئله.  و پرسيدن اينكه آيا دوستان مجردي هم داره يا نه شدن گفتن مشغول تبريك

داشت وجود دو رو در كنار  وقتي كه داشت يكي از سيني ها رو برمي. شيريني به آشپزخانه فرار كرد

   .  خودش احساس كرد

  " ؟ چطوري "

  " . خوبم "

  " . به نظر ناراحت مي آي.  رسي چندان خوب به نظر نمي "

اونا فكر مي كنن ما اين قدر . دوست ندارم به بقيه دروغ بگم " : انداخت و گفت نوئله شونه هاش رو پايين

 حتي در مور گفتن حقيقت بهشون فكر كردم ولي ديدم گفتنش چندان. بوديم كه فرار كرديم  عاشق هم

آمادگيش رو داريم نه  يه روز بايد به اين بچه حقيقت رو بگيم ولي موقعه اي كه باالخره. مناسب نيست 

  " . به خاطر اينكه ممكنه از گوشه و كنار به گوشش برسه

  "آيا نظر بقيه واقعا اهميت داره ؟ "



ازدواجمون  خوب مي شد اگه مي تونستيم حقيقت رو در مورد. دوست ندارم يه آدم دروغگو باشم  من "

ولي حقيقت . هم شديم  بگيم و بعدش بگيم كه همه چيز االن روبه راهه چون ما باالخره عاشق به همه

  " . نه ؟ چون تو عاشقم نيستي.نداره 

  " . من كه بهت توضيح دادم" : ناراحت به نظر مي رسيد دو

قدر ؟ چه  چه. پس االن من يه سوال ديگه ازت دارم . نه اونجوري كه من بتونم متوجه بشم .  ندادي نه "

كوه مي مونه و منم با باال  قدر طول مي كشه كه تو باالخره تسليم بشي دو ؟ من مي دونم كه اين مثل يه

كوه كم ارتفاع و من فقط بايد چند هفته ازش  آيا اين يه.  من فقط كنجكاوم دو. رفتن ازش مشكلي ندارم 

  "وز به كَََِمپ اول هم نرسيدم ؟كنيم و من هن باال برم يا داريم در مورد اورست صحبت مي

  " . سوالت رو بدم نمي دونم چطور جواب اين "

فكر مي كنم تو كامال . من كامال مخالفم " : شيريني ها روبرمي داشت گفت نوئله در حالي كه ظرف

  " . اينجا با چه وضعيتي رو به رو هستم ولي بهم نمي گي متوجهي كه من

  

فكر كنم " : تيفاني گفت . خونه تقريبا تمام اتاق نشيمن پر شده بودبعد از آوردن تمام هديه ها به 

  "حاال تمام اين چيزا رو كجا مي خواي بزاري ؟. رو بگيره  نوشتن نامه هاي تشكر چند روزي وقتت

  " . دونم نمي "

تونيم  مي. بوفه داخل پذيرايي هم خالي باشه  فكر كنم. تا از كمدها رو خالي كنيم د بايد چن" : گفت دو

  " . چيني ها رو اونجا بگذاريم

من حتي . شونزده نفره هم برامون آوردن  يه سرويس چيني" : نوئله در حالي كه وحشت زده بود گفت

  " . كنم نمي دونم چطور براي شونزده نفر غذا درست

  " . اصال احتياجي نيست اين تعداد مهمون دعوت كني "



  .  تيفاني شب بخير گفت و رفت

 .  خالي كنه قدرها هم دير وقت نبود ، دو فكر كرد كه اون فقط مي خواد از جا دادن وسايل شونه اون

  " . صبح در موردش صحبت كنيم چطوره. االن نمي دونم با اينا چه كار كنم " : نوئله گفت

  " . نداره از لحاظ من مشكلي وجود "

  " . چيزي كه شيرين نباشه. بايد يه چزي بخورم  "

  "تو چيزي نمي خوري ؟ ": زخانه رفت و مقداري نون و كمي كالباس بيرون آوردبه آشپ

  . تكون داد دو سرش رو به نشانه نه

 

به فكر فرو رفت كه اونا تو اين چند وقته چه قدر  نوئله با آرامش خاصي قدم بر مي داشت به طوري كه دو

 .  توي زندگي همديگه تاثير گذاشتن

  ". هميشه هدفم همين بوده. تر بشه  كردم تا همه چيز براي هر دومون آسونمن همه اين كارا رو  "

  " . مي دونم" : خَردل رو بر مي داشت گفت نوئله در حالي كه

  " . تو در زمينه انجام دادن كار درست نمونه اي دو "

  " . من هيچ وقت نمي خواستم تو رو ناراحت كنم "

  " . ناراحتم نكردي "

اگه نوئله واقعا عاشقش بود آيا اين مسئله كه اون نمي تونست . بود  زي ممكنچه طور همچين چي

من رو اون طور كه تصور مي  تو" : نوئله به آرومي گفت باشه آزارش نمي داد ؟ جوابگوي اين احساس

يه سري قوانين كه براي خودت نوشتي تبعيت  تو داري از. تو هيچ كار اشتباهي نكردي . كني آزار ندادي 

من دارم زجر مي كشم ولي تو رو عامل اون . رو مي بينم  منم راه خودم رو رفتم و دارم نتيجش .كني  مي

  " . نمي دونم



  ؟ ديده بگيرهااون چطور مي تونست به اين سادگي گناه اون رو ن. باعث تعجب دو شد  اين

دت آسون تر كني نه من چيز رو براي خو تنها چيزي كه ناراحتم مي كنه اينه كه تو سعي مي كني همه "

،  تو راه امن رو انتخاب كردي. هاي تو منشا مي گيره  ازدواج با من يه محصول جانبيه كه از خواسته. 

  " . هميشه اين كار رو مي كني

  "؟ ازدواج با تو چطور مي تونه امن باشه. صبر كن ببينم  "

 يه همسر يه بچه. چيز رو داشته باشي  تو فكر كردي كه مي توني همه" : چشمان نوئله پر از احساس شد

وقتي همه چيز تموم شدي تو راه . حلشون كردي  همه چيز رو در نظر گرفتي و. بدون هيچ دردسري 

تو مي خواستي همه . كدوممون حتي به پشت سرمون نگاهم نكنيم  هيچ. خودت رو بري و منم راه خودم 

  " . ندي قلبت رو در معرض خطر قرار چيز رو داشته باشي ولي

 من به خاطر بچه با تو ازدواج كردم" : تالش مي كرد خودش رو كنترل كنه گفت دو در حالي كه به سختي

." 

اتفاق افتاده من دركت مي كنم ولي اين  با همه چيزايي كه برات. تو از عشق وحشت داري " : نوئله گفت

  " . بازم نشون نمي ده كه تو يه آدم ترسو هستي

 و بعدم درست كردن خرابكارياش حتي عين يه سگ كار كردن براي بزرگ كردن برادرم. كه اينطور  "

  "؟ بعد از مرگش واقعا بزدليه نوئله

 نوئله چه احساس از شنيدنش مي تونه داشته باشه دو تازه فهميد كه چي گفته و اين كه. رنگ نوئله پريد 

 من واقعا. من واقعا متاسفم " : قلبش گفت دو از صميم.  كرد از زدن اون حرفا به شدت احساس گناه. 

  " . منظورم اين نبود

خوبه كه مي دونم تكليفم . اشكالي نداره " : ناراحتي دورگه شده بود گفت نوئله در حالي كه صداش از

  " .! يكي ديگه از خرابكاري هاي جيمي هستم پس من فقط. چيه 



تو با حرفت واقعا .  من حرفم رو پس مي گيرم دو" : بست و بعد دوباره باز كرد دو چند لحظه چشماش رو

  ". رنجوندي من رو

  " . خواست هيچ كدوم از اين اتفاقا مي افتاد دلم نمي. من منظورم اين نبود " : دو به سمتش رفت و گفت

  "؟ چيه منظورت "

  ". منظورم اين بود "

 ؟ چند وقته كه احساسچند وقته كه خودت رو پشت انجام دادن كار درست مخفي كردي  دو "

 داشتي كه تو جيمي رو. مسئوليت از تو محافظت كرده ؟ مي دونم كه چرا قبال ازدواج نكرده بودي 

  " . دادي نامزد سابقت تو رو رها نكرد بلكه تو خودت اون رو فراري. پشتش قايم بشي 

  " . تو اشتباه مي كني نوئله "

 عشق از خودت تو از جيمي استفاده كرد تا در برابر .م دو من همه چيز رو مي فهم. اشتباه مي كني  تو "

اون تو رو قوي و  . تو فكر مي كني كه عشق تو رو ضعيف مي كنه ولي در اشتباهي. محافظت كني 

من مدت ها . مي تونيم انجام بديم  بخشيدن قَلبمون به يه نفر شجاعانه ترين كاريه كه. قدرتمند مي كنه 

تو حتي نمي توني تالش كني . واقعا ترسو هستي  در حالي كه االن مي بينم توتو رو ستايش مي كردم 

  " . براي يه بارم كه شده عشق رو امتحان كني

شبيه يكي از مردايي ديد كه براي تيفاني  ناگهان خودش رو. حرفاي نوئله مثل يه نور در تاريكي بود 

خودش دفاع  هيچ راهي نداشت كه از.  شتنزن رو ندا مردايي كه ارزش توجه يه ،توصيفشون كرده بود 

اومده ، كارش توي كارخونه  از شرايط پيش .از برادرش براي دور نگه داشتن بقيه استفاده كرده بود  .كنه 

چون عشق فقط يه معني داشت و اون . كنه  و هر چيز ديگه اي سوء استفاده كرده بود تا از عشق پرهيز

  .  دوباره طرد شدن بودن



همه  من مي خواستم" : باالخره دو سكوت رو شكست. زيادي فقط به همديگه نگاه مي كردن  مدت براي

 .پيچيده تر كردم  همه چيز رو برات راحت تر كنم در حالي فقط همه چيز رو برات. ز رو درست كنم يچ

  " . من مي رم. معذرت مي خوام 

  "داري تركم مي كني ؟ تو" : چهره نوئله منقبض شد

  " . تنها نمي موني خانوادت رو داري پستو  "

  "چيز رو خراب مي كني و بعدش هم فرار مي كني ؟ تو همه. تو داري مي ري  "

  " . چيز رو به عهده مي گيرم من هنوزم مسئوليت همه "

 ولي اگه من ازت بخوام كه. اين كاري كه تو بهتر از همه انجام مي دي .  كني معلومه كه اين كارو مي "

 فقط " : آورد و گفت نوئله دو تا دستش رو باال "مگه نه ؟. چي ؟ اون يه مسئله كامال متفاوته  باشي كنارم

من . در اون زمينه واقعا توانا هستم  اگه تا حاال توجه كرده باشي منم. نگران مسئوليتت نباش . برو دو 

كسي رو مي خوام كه .خوام من يه همراه مي . بگيره  كسي رو نمي خوام كه مسئوليت ها رو به عهده

  ". دارم دوست داشته باشه بتونه من رو همون قدر كه دوستش

اون با يه ليست از قوانيني كه . قوي ترين آدمي بود كه دو به عمرش ديده بود  نوئله خارق العاده ترين و

دست مي  رو ازكرد مي تونه ازش محافظت كنه وارد اين رابطه شده بود ولي االن كه داشت نوئله  فكر مي

اگه . ولي نوئله حقيقت رو نمي ديد .  داد همه قوانين موجود در دنيا هم نمي تونستن كمكي بهش بكنن

به خودش اجازه مي داد كه عاشق نوئله شه چي ؟ اون موقع دو ضعيف مي شد و  دو مي موند چي ؟ اگه

  .  زيادي تو دستش بود نوئله قدرت

  " . من تا آخر هفته مي مونم "

  " . اگه مي خواي بري همين االن برو. زحمت نكش دو  "



هرچيزي كه دو در چمدونش مي گذاشت . كرد  نوئله ، دو رو در حالي كه وسايلش رو جمع مي كرد تماشا

داره . تونست باور كنه كه اون داره واقعا اين كارو مي كنه  نمي.  مثل يك سيلي به صورت نوئله مي خورد

احساس كرد كه  بعد از يه مدت نوئله . قبلش كوچكترين مقاومتي از خودش نشون بدهمي ره بدون اينكه 

  .  ديگه نمي تونه ديدن اين صحنه ها رو تحمل كنه

در . كامال شبيه اونه  با وجود اينكه زمان زيادي رو كنار پدرت نگذروندي اخالقت. واقعا خنده داره دو  "

  " . داري تركشون مي كنيحالي خانوادت به شدت بهت احتياج دارن 

صداي . شب آرام و خنكي بود  . بيرون رفت و كنار استخر نشست. منتظر شنيدن جواب دو نشد 

 .استخر هم صداي موسيقي به گوش مي رسيد  و از سوئيت كنار تلويزيون از اتاق تيفاني شنيده مي شد

ي بسته شدن مجدد درب رو دو از اون و سپس صدا صداي باز شدن درب گاراژ ، خارج شدن ماشين

تاريكي نشست و به خودش گفت كه همه چيز درست مي شه فقط نمي دونست چه قدر بايد  توي.  شنيد

  ... كنه تا خودشم اين حرف باورش بشه صبر
  

  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 

   13فصل 



همگي تو آپارتمان راچل جمع شده . دادن  براي كمك جوابكريسي و راچل هر دو به تماس تلفني نوئله 

حالي كه به سختي  نوئله در.  كريسي هم مرخصي بود چون تابستان بود راچل كار نمي كرد و. بودن 

تمام طول شب رو گريه كرده بود " . نمي تونم باور كنم كه واقعا رفته":  تالش مي كرد تا گريه نكنه گفت

مي دونم كه بهش سخت گرفتم ولي " . جلوي ريزش مجدد اشكاش رو بگيرهو داشت سعي مي كرد تا 

  " . قدر بهم اهميت مي ده كه برام مبارزه كنه فكر مي كردم اون .توقع داشتم اونم باهام مقابله كنه 

   . بهش دستمال كاغذي مي دادن دوستاش دو طرفش نشته بودن و در حالي كه كمرش رو مي ماليدن

ايني كه دو .شدن  قوانين عوض. ولي تو كار درستي رو انجام دادي . دونم كه سخته مي " : كريسي گفت

اين قضيه . كه قبال بودي نيستي  تو جايي. اين مسئله رو نفهميده حقيقت اين وضعيت رو تغيير نمي ده 

  " . ديگه فقط يه قرارداد ساده تجاري نيست

رادرش بچه دار مي شي و رابطتون هم باهم عاليه و داري از ب.  عاشقشي تو.  من نمي فهمم" : راچل گفت

كه مي  ؟ انگار به تمام چيزايي چطور اون نمي تونه با تو بمونه. خانواده فوق العاده باشيد  مي تونيد يه

  " . خواسته رسيده و حاال داره ازشون فرار مي كنه

دوران كودكيش رو پيش پدر  داده و تمام نوئله مي دونست كه راچل تمام خانوادش رو در بچگي از دست

 همه چيزش رو بده تا يه خانواده واقعي داشته باشه هحاضر خوانده و مادر خوانده هاي مختلف گذرونده و

 .  

  " . مي كنم اين قدر تحملش زجرآور نبود من مي دونم كه كار درستي انجام دادم ولي آرزو" : نوئله گفت

  " . اون بر مي گرده" : راچل گفت

  " . مطمئني ؟ چون من اصال اين طور فكر نمي كنمتو  "

فكر نكنم مدت زيادي . كمي وقت بدي  فقط كافيه بهش. اون ترسيده  .اون مرد احمقي نيست عزيزم  "

  " . بتونه دوريت رو تحمل كنه



  " ! توني بري و هر طور شده مجبورش كني برگرده تازه اگر برنگشت مي" : كريسي گفت

  " . من نمي خوام بهش آسيبي برسونم" : گفتنوئله لبخند زد و 

  " . مي كردي حالت بهتر مي شد خيلي بد شد چون اگه اين كا رو "

. ادامه بدم  ديگه نمي تونم" : خنديد و يه دفعه ناله اي سر داد و دوباره شروع به گريه كرد يكم نوئله

  " . نمي تونم دوباره به خاطر اون گريه كنم

  "؟ مي خواي بگيم اون واقعا يه آدمي عوضيه" : دوستانش گفتن

بدتر از همه اينه كه اون اصال . نكنم حتي اين حرفم بتونه كمكي بهم بكنه  فكر" : نوئله با ناراحتي گفت

مي  اون مسئوليتش رو به عهده. مي دونم كه براي من و اين بچه حاضره هر كاري بكنه . نيست  آدم بدي

كنه خالصه  پوشك بچه رو عوض مي كنه ، تو حمام كردنش كمك مي.  رينهگيره چون تو اين زمينه بهت

اگه حتي عاشق اين بچه  تازه قضيه از اينم بدتر مي شه. همه كاري مي كنه به جز عشق ورزيدن به من 

  " . هم نباشه

  ". باشه اين بچه خانوادشه نمي تونه دوستش نداشته. اون عاشق جيمي بود " : راچل گفت

عاشق اين بچه بشه ولي وقتي دچار مشكل شدن چه تضميني وجود داشت كه  كرد ممكنه دونوئله فكر 

كنه  اگر مثل پدرش اونا رو رها. فرار نكنه و موقعي كه بهش احتياج داره در كنارش بمونه  دو مثل هميشه

تماد كنه ولي چيزايي كه در مورد دو مي دونست مطمئن بود كه مي تونه بهش اع با وجود تمام و بره چي ؟

اشتباه  اگه يه بار در مورد دو. باورش نمي شد كه اون بتونه به همين راحتي ولش كنه و بره  تا ديشب

  . كنه كرده بود بازم مي تونست اين اشتباه رو تكرار

  

***  



اون دلش براي نوئله . دفترش مي گذروند ولي نمي تونست كار چنداني انجام بده  دو وقت زيادي رو در

بود  نه در حقيقت اون بدون داشتن نوئله واقعا داشت زجر مي كشيد و هنوزم نفهميده. بود  شده تنگ

اون مي دونست كه ترك كردن اون كار درستي بود ولي از يه  . اونشب چه اتفاقي بينشون افتاده بود

ه اون ولي اون چطور مي تونست چيزي رو ك.  مي خواست كه پيش اون برگرده طرف ديگه به شدت دلش

اون زجري رو كه مادر  چيزه ديگه اي مي خواست بهش بده ؟ نمي تونست بهش اجازه بده بيشتر از هر

   . كشيد نوئله هم تو زندگيش بكشه خودش

  ... يه موقعه اي بود كه

نتونست و دو مرتبه روي  دو بلند شد تا اون رو بيرون كنه ولي.  درب اتاقش باز شد و پدرش وارد شد

توي عمرش داشت گند زده بود حاال  فايدش چي بود ؟ اون كه به تمام رابطه هايي كه. ت صندليش نشس

  .  مي كرد چي مي شد اگه اين يكي رو هم از اين كه بود خراب تر

 مشخص نبود مي پرسيدم حالت چطوره ولي مي بينم كه هم تو و هم نوئله اگه از چهرت " : پدرش گفت

  ". ناراحتيد

  " . ير منههمش تقص" : دو گفت

  ". يه رابطه رو خراب مي كنن معموال دو نفر. بعيد مي دونم  "

  " . در مورد جيمي هم اين طور نبود. اين دفعه اين طور نيست  ولي "

دچار چه دردسرهايي شده بود و چطور  اينكه. اون همه چيز رو در مورد جيمي براي پدرش تعريف كرد 

چطور در نهايت دو ازش خواسته بود كه يا ارتش رو .  كنه تغيير رويهدو سعي كرده بود اون رو ترغيب به 

وقتي كه حرفاش تموم شد .  رو و اينكه كه اون مسئول مرگ جيمي بود انتخاب كنه يا رفتن به زندان

   . پدرش يه مدت طوالني بهش نگاه كرد



ش سال بيشتر حتي موقعي كه پنج ش. انتخاب مي كرد پسرم  جيمي هميشه سخت ترين راه رو "

بين . اون از قوانين متنفر بود و هميشه آدماي اطرافش رو امتحان مي كرد  . نداشت من اين رو مي ديدم

  ". آسون هميشه راه سخت رو انتخاب مي كرد راه سخت و

 از خدا خواسته بود كه اون دو هزاران بار ". ولي بار آخر اين من بودم كه تصميم نهايي رو براش گرفتم "

  .  به اون لحظه برگردونه تا حرفش رو پس بگيرهرو 

 سرنوشت اون از خيلي وقت پيش رقم خورده. و به اون شليك نكردي  دو تو به جاي اون دزدي نكردي "

  " . و تو هم هيچ تاثيري در عاقبت اون نداشت بودن و نبودن من. بود 

  "منظورت چيه ؟" : دو به پدرش نگاه كرد و گفت

 اون اصالح مي شه و راه درستي رو پيش فكر كردم اگه نزديك شماها نباشم. جيمي رفتم من به خاطر  "

  ". كنه و من حرفش رو باور كردم پدرم گفت كه خودش جيمي رو اصالح مي. مي گيره 

رفتن تو  من دليل. تو گفتي براي اينكه من شبيه تو نشم داري تركمون مي كني . اين حقيقت نداره  "

  " . بودم

مشترك  شما يه اتاق.  من واقعا متاسفم... نوئله هم همين رو بهم گفت ولي من " : گفت اخم كرد و پدرش

اتاق تو منتقل كرديم  داشتين يادته ؟ جيمي بعد از مرگ مادرت كابوس مي ديد براي همين تختش رو به

  " . شبي كه مي رفتم داشتم از جيمي خداحافظي مي كردم نه تو. ..

كمي بعد از نيمه شب پدرش جلوي درب اتاق . دير وقت بود . داشت  ه وضوح به خاطردو اون شب رو ب

چراغ راهرو نيمي از صورتش رو روشن كرده بود و حرف هايي رو زده بود كه دو  ايستاده بود در حالي كه

  .  فهميد مقصودشون جيمي بوده نه اون تازه مي

  " . هميشه فكر مي كردم به خاطر من رفتي" : به آرومي گفت



 .چرا هيچ وقت جواب نامه هام رو ندادي  اينكه. اين حرفت خيلي چيزا رو برام روشن مي كنه پسرم  "

توي اون لحظه  "...ولي هيچ وقت تصور نمي كردم  مي دونستم به خاطر رفتنم غمگين و عصباني بودي

نگران اين باشم كه تو ممكنه  طور مي تونستمچ".  مي آمد به نظر جكسون هانتر به شدت پير و شكسته

  " . همچين اتفاقي كامال بعيد به نظر مي رسيد مثل من بشي ؟ اين قدر شبيه پدر بزرگت بودي كه افتادن

  "؟ مگه شما و پدرتون رايطه خوبي با هم نداشتين "

مي خواست كه جاي اون رو . داشتي خوبي رابطه اي كه تو با جيمي  دقيقا به" : گفتو جكسون خنديد 

هيچ . من عالقه اي به اون كار نداشتم . اداره كارخونه رو به عهده بگيرم ، باشم  بگيرم ، مسئوليت پذير

  " . پدر بزرگت نمي تونست اين رو ببخشه. اي نداشتم  انگيزه

سعي كرده بود شبيه  كه شانزده سالش بود از وقتي. دو نمي تونست چيزايي رو كه مي شنيد باور كنه 

   . پدرش نباشه

اگه مي دونستم كنارتون مونده بودم . متاسفم دو  من. من با رها كردن شما همه چيز رو خراب تر كردم  "

  " . همه اينا تقصير منه. من به هر حال شما رو ترك مي كردم .  نه دارم حرف بي خود مي زنم ...و 

  " . ازت مي خواست ها چيزي بود كه اونچرا ؟ اين تن. تو عاشق مادرم نبودي  "

همه چيز من رو مي خواست . اون خيلي وابسته بود . تا اون حدي كه مي تونستم  . من دوستش داشتم "

 اوايل وابستگيش برام جذاب بود ولي به تدريج احساس كردم كه.  عالقه من براش كافي نبود هيچ وقت

اون قدر . نبود  نبود كه من چه كار مي كردم بازم براش كافيمهم  . حتي نمي تونم در كنارش نفس بكشم

 وقتي به آخر خط. مي ديدم  رابطم رو با دوستام محدود كرد كه در نهايت اون تنها كسي بود كه من

مي دونستم كه اين نشون دهنده يه . باشم  رسيديم كه ازم خواست كارم رو رها كنم و فقط در كنار اون

سعي كردم كمكش كنم ممانعت كرد و در نهايت من  هر چي. ه جورايي بيمار بود مادرت ي.  مشكل جديه

  " . رهاش كردم حداقل از لحاظ احساسي



پدرش حتي ديگه شب ها  دو سري تكون داد و به ياد آورد كه تقريبا حدودا دوازده سيزده سالش بود كه

 شب ها تا صبح براي مردي. رفت  اون زمان بود كه حال مادرش رو به وخامت.  هم به خونه نمي يومد

   . گريه مي كرد كه حتي به خونه برنمي گشت

 من ، تو و جيمي و حتي پدرم رو از.  اصال به اين كارم افتخار نمي كنم . من راه آسون رو انتخاب كردم "

  " . از روزي كه به دنيا اومدم پدرم از من نااميد بود. كردم  خودم نااميد

  " . درست نيست پدر اين حرفت اصال "

 البته پولش رو دوست داشتم هنوز هم دارم. نداشتم  من اصال به كاراي شركت عالقه اي. كامال درسته  "

  " . سرپا نگه مي داشت همون دستمزدها من رو تا آخر ماه. 

 . بود توي يه زمان خيلي كوتاه مسائل زيادي رو فهميده. با اين همه اطالعات چكار كنه  دو نمي دونست

مطمئنم كه پدر .  خيلي خوشحالم كه تو زندگيت اين قدر موفق بودي پسرم" : پدرش يه دفعه گفت

شركتش را تا جايي گسترش دادي كه اون حتي انتظارش رو هم .  افتخار مي كنه بزرگت هم واقعا بهت

  " . نداشت

  " . نمي كنم ولي من اصال به خودم افتخار "

  " . تو مسئول مرگ برادرت نيستي. خودت سخت نگير قدر به  اين. لعنت به تو دو  "

  " . تو نمي دوني داري درباره چي صحبت مي كني "

  تو بايد اين احساس گناه رو از خودت دور كني وگرنه تو رو نابود. مي گم  اتفاقا كامال مي دونم دارم چي "

درون  از. زندگيت ادامه بدي  نمي توني به آدمايي كه ناراحتشون كردي پشت كني و راحت به تو. مي كنه 

  ". و آيندت رو بساز تو االن يه چيز خوب رو با نوئله شروع كردي ، گذشته رو فراموش كن. نابود مي شي 

  " . ولي من نوئله رو از دست دادم" : گفت دو با ناراحتي

  " . كسي مي تونه اين رو ببينه هر. اون عاشقته . بعيد مي دونم  "



  " . منظورم دليل اصلي من براي ازدواج با اونه . نمي دونيتو همه قضيه رو  "

  . كرد داستان رابطه نوئله با جيمي و بارداري غيرمنتظرش رو براي پدرش تعريف

  " . قرارداده ازدواج ما بيشتر يه نوع "

شايد اينطور شروع شده باشه " : حرفا تعجب كرد ولي به سرعت جواب داد پدرش اول از شنيدن اين

اون عاشق توئه و مطمئنم كه تو هم همين حس رو نسبت به اون داري فقط . نيست  ولي ديگه اين طور

  " . هنوزم دير نشده ميتوني بازم به دستش بياري. ابرازش رو نداري  جرات

  "اگه ديگه اون رو نخوام چي ؟ "

  " . اين پيدا نخواهي كرد ي بهتر ازمطمئنم كه فرصت. در اون صورت تو يه احمقي  "

خواسته هاش رو  دلم مي خواد اون يه نفر رو پيدا كنه كه بتونه تمام. انتظار بهتر از اين رو ندارم  منم "

  " . برآورده كنه

نفر  تو واقعا تحمل اين رو داري كه يه" : ش رو تموم كرد و ليوانش رو توي سطل انداخته اقهو پدرش

بچه جيمي رو بزرگ  تو واقعا دلت مي ياد يه نفر ديگه. كنه و بهش بگه كه عاشقشه ديگه اون رو لمس 

  " . كنه

.  اون نمي تونست اجازه بده هيچ كدوم از اين چيزا اتفاق بيفته. كرد كه قلبش فشرده شد  دو احساس

 .نه رو نداشت ك شنوئله رو در آغوش بگيره يا بعد از عشق بازي نوازش يه نفر ديگهكه اون تحمل اين رو 

 نوئله براي يه نفر ديگه شيريني كره بادام زميني درست كنه يا درباره اتفاقات روز اون دلش نمي خواست

  .  باهاش حرف بزنه

  " . بشم نابود مي شم اگه من عاشقش "

نوئله بهت كمك مي كنه كه بدي ها رو فراموش كني و بقيه زندگيت . آدماي ترسو نيست  عشق براي "

  " . خوبي سپري كنيبه  رو



پدر به اين آسوني هم كه تو " . قبول كنه كه همه چيز مي تونه به اين سادگي حل شه دو نمي تونست

  " . نيست گفتي

.  تو خيلي خوش شانس بودي. كني ؟ تو يه زن فوق العاده رو پيدا كردي  چرا اين قدر پيچيدش مي "

  "اين طور نيست ؟ عاقالنه رفتار مي كردي چرا اين دفعه هميشه خيلي

  ". تو همه چيز رو خيلي آسون جلوه مي دي "

  " . آسون نيست ولي ارزشش رو داره "

  "؟ تا حاال عاشق شدي "

يكبار عاشق مادرت بودم تا وقتي كه اون احساس رو در . آره دو مرتبه  ": پدرش با سر جواب مثبت داد

با كسي ديگه اي بود و اصال نمي تونست  برد و بار دوم هم چند سال پيش ولي اون وجود من از بين

سر  وقتي كه. عشق به راحتي سر راه آدم قرار نمي گيره . بكونه كه بخواد اون رو ترك كنه  فكرش رو

  " . ت قرار بگيره بايد دو دستي بگيريش و نذاري از دستت برههرا

  

***  

توي خونه اونجا هيچ وقت ساكت نبود وجود بودن تيفاني  با. نوئله هنوز به نبودن دو عادت نكرده بود 

تختش به نظر براي يه نفر خيلي بزرگ بود و اصال شب ها نمي . بود  ولي هميشه يه چيزي توي خونه كم

ها براي خواب يكي از تي شرت هاي دو رو مي پوشيد تا احساس كنه اون در  شب. تونست بخوابه 

انگار  . د هفته اخير اتفاقاي خيلي زيادي افتاده بودتوي چن. واقعا از لحاظ احساسي خسته بود  . كنارشه

بتونه براي يه مدت  كه سوار يه ترن هوايي شده بود و دوست داشت كه اون ترن متوقف بشه تا اون

كنارش باشه تا با هم از زندگي  كوتاهم كه شده يه نفس راحت بكشه ولي دوست داشت كه دو هم در

  .  هاش كنه و برهمشتركشون لذت ببرن نه اينكه اون ر



  " . چه تصور احمقانه اي" : كيك شكالتي رو مي خورد با خودش گفت نوئله در حالي كه داشت يه تكه

 مامان تا يك ساعت ديگه مي ياد دنبالم. خونه  من دارم برمي گردم" : تيفاني وارد آشپزخانه شد و گفت

."  

پيش آورده بود و احساس تنهايي كه  خودش نوئله بين احساس تعجب از دردسرهايي كه خواهرش براي

  " . از اينجا بودنت لذت بردم. باشه  ": بعد از رفتن اون پيدا مي كرد گير كرده بود

كنم بايد ازت به خاطر اينكه گذاشتي اينجا بمونم تشكر كنم  فكر" : تيفاني با يه لحن خودخواهانه گفت

مامان هيچ وقت اين . زيادي برام وجود داشت  اينجا قوانين خيلي. نگذشت  ولي در واقع اصال بهم خوش

  " . برام نمي گذاره همه قانون

كامال شبيه همديگه بودن و اگه تيفاني  نوئله به خودش زحمت نداد تا اينو بگه كه قوانين اون و مادرش

  .  كنه نوئله هيچ مشكلي با اين كار نداشت دوست داشت يه بهونه براي برگشتن به خونه جور

  "نداري ؟ نياز به كمك. ايلت رو جمع كردي همه وس "

  " ؟ تو خوشحالي كه من دارم مي رم نه ؟ از اينجا بودن من متنفر بودي "

  " . چي ؟ نه اصال اين طور نيست "

دلم براي زماني كه با .  واقعا از اينجا بودنت خوشحال بودم من" : نوئله بازوي تيفاني رو لمس كرد و گفت

اصال دوست ندارم از اينجا بيرونت كنم ولي مي دونم وقتي . واقعا تنگ شده بود  مهم توي يه خونه بودي

 پيشنهادم براي كمك به جمع كردن. تصميم به كاري مي گيري اصال نمي شه منصرفت كرد  كه تو

  " . وسايلت هم فقط براي كمك بود نه چيز ديگه

.  خيلي خشك و پر از قانون هاي مختلف. نوئله نبايد اين طوري باشي  تو" : تيفاني هنوزم قانع نشده بود

  ". فرار دو هم همين بود فكر كنم دليل اصلي



ناراحت بود مي خواست اون رو هم ناراحت  نوئله مي دونست خواهرش منظوري نداره و چون فقط خودش

رو نوئله شدت به  تيفاني يكردن اون نبود ، به هر حال حرفا مهم نبود كه مقصود نوئله اصال ناراحت. كنه 

  " . دو به خاطر يه سري داليل پيچيده اينجا رو ترك كرد" : گفت به آرومي.  آزرده بود

 اون به ندرت به. اون به خاطر قوانين مسخره و روحيه افسرده تو اينجا رو ترك كرد  . طور نيستننه اي "

  " . خونه برمي گشت چون اصال تمايلي به بودن در كنار تو نداشت

اون از درون به خاطر از . تيفاني باعث پر رنگ شدن همه ترس هاي درون نوئله شد  ناگهاني عصبانيت

حرف  تو نمي دوني داري در مورد چي ": دادن چيزي كه حتي از اول هم نداشت زجر مي كشيد دست

  " . مي زني تيفاني

خاطر نبودن اون گريه نكردي حتي يه بارم به  تو. تو اصال برات مهم نيست كه اون رفته . اتفاقا برعكس  "

  "چرا ؟. 

اون نمي دونست چطوري اين . بده كه ديگه اشكي براي ريختن نداره  نوئله حتي نمي تونست توضيح

اين موضوع هيچ ":  سر و سامون بده چون هنوز نفهميده بود مشكل اساسي چيه اوضاع به هم ريخته رو

  " . دوست ندارم در موردش حرف بزنم. و فقط يه مسئله است بين من و د. تو نداره  ربطي به

  " . درست كردم مگه نه ؟ من خيلي دردسر. اون به خاطر من رفت " : تيفاني روي زمين نشست و گفت

زده بود ولي پشت تمام اونا  اي ناراحت كننده روهنوئله آهي كشيد و فكر كرد اگرچه خواهرش اين حرف

رفتن دو " : نشست و او رو در آغوش كشيد كنار تيفاني . يه دختر نوجوان وحشت زده مخفي شده بود

  " . دنيا نيومده بودي اون بازم من رو ترك مي كرد حتي اگه تو هرگز به. هيچ ربطي به تو نداره 

  "راست مي گي ؟ "

  " . البته كه راست مي گم" : رو بوسيد و گفت نوئله پيشونيش



مامان مي گه همه آدمايي كه تازه ازدواج كردن با هم . درست نبود  كارش اصال. ولي اون نبايد مي رفت  "

دو  تو بايد اينو به. راه حل حلش اينه كه با اونا روبه رو بشي و باهاشون مقابله كني  مشكل دارن و تنها

دوباره شاد و خوشحال  در اون صورت اون برمي گرده و تو. بگي يا از مامان بخواي كه باهاش حرف بزنه 

  ". مي شي

مادرش رو براي حل و فصل كردن اين مشكل  ولي نمي تونست خودش رو راضي كنه تا ". رخوبيهفك "

  " . بيفته تو اگه نخواي الزم نيست كه از اينجا بري هر اتفاقي كه در مورد دو ".بفرسته جلو 

 لي عالوه بر اون لي. ولي يه جورايي دلم براي خونه هم تنگ شده  اينجا خيلي به من خوش گذشت "

  " . به كالج ، اين تنها فرصت من براي ديدنشه چند هفته ديگه مي ره

  " . برگردي خونه و دوباره مثل قبال پيش هم خواهيم بود با وجود رفتن دو تو هم مي توني "

من االن يه زن . ديگه هرگز همه چيز مثل گذشته نخواهد بود " : كرد و گفت نوئله به حلقه ازدواجش نگاه

كوچولو  نوئله فكر كرد كه ديگه بايد وقتشه به بقيه بگه كه بارداره و سال آينده يه نوزاد" . متاهل هستم

  .  بين اوناها خواهد بود

  "مگه نه ؟. جالبه ولي اين طور نيست  هميشه فكر مي كردم كه بزرگ شدن خيلي" : تيفاني گفت

  " . سختهبعضي اوقات خيلي هم  راستش رو بخواي" : نوئله لبخندي زد و گفت

  

 دكتر نشسته بود يه مجله رو مطالعه كنه ولي اصال نمي اتاق انتظار مطب نوئله سعي كرد همين طور كه در

مي دونست كه همه چيز .  نوبت سونوگرافيش بود و حسابي استرس داشت اين اولين. تونست تمركز كنه 

 اك بود و كامال هم در مواجههچطور ممكن بود نباشه ؟ اين براش يه چيز جديد و ترسن . رو به راهه

هفته  دلش مي خواست كه مادرش همراهش باشه ولي چون كار جديدش رو تازه چند.  باهاش تنها بود



موقعي كه اين  . بود شروع كرده بود نوئله دلش نيومد ازش بخواد كه به اين زودي تقاضاي مرخصي كنه

   . دمي كرد كه دو هم همراهش مي يا نوبت رو گرفنه بود فكر

داشت در  يه بچه. رو روي ميز گذاشت و يكي ديگه كه تصوير يه نوزاد روش بود برداشت تا بخونه  مجله

وجود نوئله رشد مي كرد ولي هنوز هيچ نشونه بارزي از بارداري به غير از بزرگتر شدن شكمش از خودش 

.  چيزي اتفاق نيافتاده بود ولي هنوز همش منتظر بروز حالت تهوع و ساير عالئم بود.  نشون نداده بود

انداخت و وقتي دو رو ديد كه به آهستگي وارد اتاق انتظار  درب مطب باز شد و نوئله نگاهي به اون سمت

  .  دو روي صندلي كنار نوئله نشست. تعجب از روي صندليش بيفته  شد چيزي نمونده بود كه از

 " ؟! تو اومدي "

  " . دوست داشتم حتما كنارت باشم. داري مي دونستم امروز نوبت سونوگرافي  "

 خسته به نظر الغرتر و.  متفاوت به نظر مي رسيد ، مثل اينكه يه سايه روي صورتش افتاده باشه چهره دو

احمقانه به نظر  . دلتنگش شده شايدم اينها همه تصورات نوئله در مورد اين بود كه دو. به نظر مي رسيد 

 .باهاش حرف بزنه  مي خواست لمسش كنه و دلش. از ديدنش خوشحال بود مي رسيد ولي نوئله واقعا 

  .  رو نديده بودن انگار كه به جاي شش روز يك سال بود كه همديگه

  "چكار مي كني ؟ حالت خوبه ؟ "

  " . تيفاني باالخره دلش تنگ شد و برگشت خونه. كالسام هستم  حسابي مشغول. مرسي خوبم  "

 . قدر دلش براي دو تنگ شده كه حتي شدت اون رو نمي تونه به زبون بياره دلش مي خواست بگه اون

داره اون به خونه برگرده و روابط زناشويي شون رو از سر بگيرن به شرطي كه نوئله كمتر  اينكه دوست

  .  عالقش رو ابراز كنه و دو سعي كنه كمي بهش عالقه مند بشه

  "؟ تو چطوري دو "



. مشغول مذاكره بودم  در طول هفته همش. قرارداد با يه شركت چيني امضا مي كنم دارم يه . خوبم "

 تموم شد بايد براي ادامه مذاكرات برگردم وقتي اينجا كارم. االن با كاترين براي صرف نهار رفتن بيرون 

." 

  " . الزامي نبود كه حتما بياي "

بايد  ، تو اين چند وقته خيلي فكر كردم.  خودم دلم مي خواست كه بيام" : دستش رو گرفت و گفت دو

  ". در مورد بعضي چيزا باهات صحبت كنم

  "خوب يا بد ؟ در مورد چيزاي" : قلب نوئله فشرده شد

 مي تونم فردا. برمي گردن چين  مهمون هام فردا. در مورد يه سري مسائل مهم " : گفت دو لبخند زد و

  "عصر ببينمت ؟

 نوئله االن اصال نمي. داره يه شانس ديگه به رابطشون بده  بگه دوست فقط در صورتي كه مي خواست

  .  از طرف اون كنار بياد تونست با يه درخواست طالق

  "بزنيم ؟ مي توني بگي قراره در مورد چي حرف. من فردا منتظرتم  "

  .  همون موقع يه پرستار وارد اتاق انتظار شد و اسم نوئله رو صدا كرد

تكنسين سونوگرافي  . كشيد نوئله در حالي كه دست دو رو گرفته بود روي تخت دراز بيست دقيقه بعد

ما اين كار رو به آرومي انجام مي ديم و  ": در حالي كه دستگاه رو روي شكم نوئله حركت مي داد گفت

مي از اينكه بپرسيد بايد بگم بله اين چيزي كه االن  من تمام مراحل رو براتون توضيح مي دم و قبل

تشخيص جنسيت خيلي زوده ولي بايد تصميم بگيريد كه در جلسات  االن براي.  بينيد بچه شماست

  " . بدونيد يا نه بعدي دوست داريد جنسيت رو

  "نظر تو چيه دو ؟ "

  " ؟ كه ما قراره پدر و مادر بشيم من هنوز دارم اين مسئله رو هضم مي كنم "



  " . كامال باورت مي شه مي بيني كهتا چند وقت ديگه اين قدر كهنه كثيف  "

  . از اتاق بيرون رفت و ". االن بر مي گردم" : تكنسين نگاهي به مانيتور كرد و گفت

نمي تونم براي ديدن . العاده اي دو  نمي دونم كي اين دستگاه رو اختراع كرده ولي واقعا چيزه فوق "

ت بچه رو بدونم تا اتاقش رو آماده كنم ولي از دارم جنسي دوست. تصوير بچه تو ماه هاي آينده صبر كنم 

  " . بشيم طرف ديگه دوست دارم سوپرايز

  .  دو خم شد و نوئله رو بوسيد و نوئله بقيه حرفش رو فراموش كرد

 مي خوام هر دو تون يه نفس عميق. خيلي خوب " : به همراه تكنسين به اتاق برگشت و گفت دكتر

وحشت زده  نوئله.  مشغول بررسي شد دستگاه رو روشن كرد و ". راههمطمئنم همه چيز رو به .  بكشيد

  "براي بچه مشكلي پيش اومده ؟ درست رشد نمي كنه ؟" : پرسيد

  .  نوئله ترس رو تو چشماي اونم ديد. محكمتر فشرد  دو دستش رو

سري آزمايشات  دارم براي اطمينان يه نمونه از مايع رحم بگيرم و يه نمي دونم ولي دوست" : دكتر گفت

  " . جوابش حدود سه چهار هفته ديگه مشخص مي شه  .روش انجام بدم

  " . همه چيز درست مي شه" : دو گفت

  " . من مي ترسم "

  " . منم همينطور ولي مطمئن باش من در هر صورت همراهتم "

  

رو به راهه و همه اين احتماال  دكتر گفته بود كه همه چيز. بعد از خروج از مطب نوئله كامال مبهوت بود 

  .  كارا فقط براي اطمينانه ولي نوئله بازم وحشت داشت

  " . من همراهت مي يام خونه "

  " . من خوبم. چي ؟ احتياجي نيست  "



  ". االن به كاترين تماس مي گيرم مي گم كه بقيه مذاكرات رو به تنهايي ادامه بده . نه نيستي "

من واقعا  ": داشت در كنارش باشه االن به شدت نياز به تنهايي با وجود اينكه نوئله دوست داشت اون

  " . مي كنيم بعدا با هم صحبت.  بايد برم خونه و كمي استراحت كنم.  خوبم دو

  " . دوست ندارم تنهات بذارم "

  " . برگرد سركارت. فقط بايد صبر كنيم  . كاري از دست هيچ كدوممون برنمي ياد "

  " ؟ ن نيستتو واقعا منظورت اي "

  " . ازت خواهش مي كنم بري دو "

  " . به هر حال من فردا مي يام پيشت "

  " . فردا بعدازظهر خونه هستم. باشه  "

  " . اگه تصميمت عوض شد تماس بگير سريع خودم رو مي رسونم "

  " . حاال ديگه برو.  ممنونم"

گرفت طوري كه حتي نمي تونست نفس رو فرا  به محض اينكه دو كمي دور شد ترس تمام وجود نوئله

  خبري سپري كنه ؟ چطور مي تونست چند هفته رو تو بي. بكشه 

 تيديل به يه دروغگوي تمام عيار شده دو به عقب نگاهي كرد و نوئله بهش لبخند زد و فكر كرد دقيقا كي

... 
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سعي كرد موقعي كه . كامال قضيش فرق مي كرد  گذروند ولي شبنوئله اون روز رو به هر نحوي كه بود 

محض اينكه توي تخت دراز كشيد دوباره تمام ترساش  كامال خسته است به اتاق خوابش بره ولي به

اگر بچه  . افكار منفي رو به ذهنش راه نده ولي موفق نشد سعي كرد كه خونسرد باشه و. برگشت 

هر . چيزي رو مي تونه تحمل كنه به غير از دست دادن اين بچه  بود همه مشكلي داشت چي ؟ مطمئن

پيش مي يومد قابل حل بود ولي اگه اين بچه رو از دست مي داد مي دونست كه نابود مي  مشكل ديگه اي

كرد  به يك گوشه تخت خزيد و بدنش رو جمع كرد انگار مي خواست از بچه اي كه درونش رشد مي . شه

نتيجه آزمايشات رو از  احساس مي كرد كه كامال تنها و سردرگمه و تا وقتي كه. ه جورايي محافظت كن هي

   . نگيره نمي تونه آروم بگيره ردكت

  " . خواهش مي كنم.  كنم نگذار هيچ مششكلي براي بچه ام پيش بياد خدايا ازت خواهش مي "

بايد . ش بهش غلبه مي كردن اگه اين كار رو مي كرد تمام ترس ها.  دگريه نكن به سختي تالش كرد تا

   . كرد قوي باشه و ترس به خودش راه نده ولي شجاع بودن توي اين شرايط واقعا سخت بود سعي مي

  

دو به سمت . اتاق شد  درب اتاق باز شد و قبل از اينكه نوئله بتونه واكنشي از خودش نشون بده دو وارد

 اينكه چيزي بگه نوئله رو به آغوش بدون. كشيد  تخت رفت ، كفش هاش رو درآورد و كنار نوئله دراز

  . كشيد

در كنار . موقعيت سخت رو هم مثل بقيه چيزها ديگه مي گذرونيم  اين. من در كنارتم . تو تنها نيستي  "

  " . هم

   . رو بغل كرد و سرش رو روي شونه اش گذاشت نوئله محكم دو

  " . خيلي خيلي زياد. من خيلي مي ترسم  "

  " . نبايد برمي گشتم سر كار بايد كنارت مي موندم. همينطور عزيزم منم  "



  " . نيومده بودم بخوابم حالم خوب بود يوقت تا "

فكر مي كردم همه اين ها . همش به فكر تو و بچه بودم . تمركز كنم  اصال نمي تونستم. ولي من نبودم  "

  " . تقصير منه

اتفاقايي كه . نيست  زندگي اين طور كه تو فكر مي كني" : دنوئله سرش رو بلند كرد و به دو نگاه كر

و افكار ما تاثيري روي وقوع اونا  هزندگي اين اتفاقات جزئي از. برامون مي يفته به تفكراتمون ربطي نداره 

  " . نداره

 براي مدت ها اين. متاسفم كه اون حرف ها رو بهت زدم . قبول دارم  من هم تو ذهنم حرف هاي تو رو "

من  واقعي نبود و فقط يه چيزي بود كه وجود داشت ولي امروز واقعا باور كردم كه اونم مثل بچه اصال برام

  " . يه انسانه و داره تو وجودت رشد مي كنه

  ". كنن با گذشت زمان خيلي چيزا تغيير مي "

شم واقعا ترسيدم نه مي  شاز اينكه دارم پدر. اولين بار كه پيش دكتر رفتيم اين بچه برام واقعي شد  "

خاطر اينكه مي ترسم نتونم خوب  به خاطر اينكه دوست نداشتم مسئوليتش رو قبول كنم ، فقط به

  " . تربيتش كنم و ژندگيش رو خراب كنم

تالش  فقط بايد. ه مي كنيم اهمه ما اشتب. هيچ كدوم از ما كامل نيست . فته ااين اتفاق نمي  مطمئنم كه "

 .مطلوبمون نرسيم  ين عملكردمون رو داشته باشيم حتي اگه هميشه به نتيجهكنيم كه هميشه بهتر

  " . اين وسط در ميونهبچه مخصوصا وقتي كه پاي يه 

  " . آدمي هستي كه من مي شناسم تو باهوش ترين "

  " . كني پس حتما الزم شد بيشتر به آدماي دور و برت توجه "



واقعا دلم براش تنگ شده  من عاشق برادرم بودم و. تو فوق العاده اي . جدي مي گم " : دو خنديد و گفت

بودين اون هيچ وقت نمي فهميد چقدر  ولي مطمئنم اگه اون هنوز زنده بود و شما با هم ازدواج كرده

  " . خوش شانس بوده كه تو رو پيدا كرده

  " . خوشبخت مي شديم شايدم "

اگه با . تو با يك نفر ديگه فكر كنم  نمي تونم به بودن. ع فكر كنم نوئله دوست ندارم به اين موضو "

هم دوست مي شديم و من به اين فكر مي  ديديم و با جيمي ازدواج كرده بودي چي ؟ ما همديگر رو مي

  " . كردم كه تو واقعا فوق العاده اي

  " . مئنم كه همينطور مي شدمط" : نوئله نمي دونست منظور دو از گفتن اين حرف ها چيه ولي گفت

مي دادي و من داغون مي شدم  ولي در اون صورت تو به اون اهميت" : دو گونه نوئله رو لمس كرد و گفت

  " . شدم كه همسر برادرمه و يه روز از خواب بيدار مي شدم و مي ديدم كه عاشق زني

  "... دو" : نوئله نمي تونست نفس بكشه

رو  متاسفم كه كارام اين قدر احمقانه بود و اينكه اينقدر طول كشيد تا همه چيز. نوئله  من عاشقتم "

  " . اگه بخواي مي تونم علت همه كارام رو برات توضيح بدم. درك كنم 

  " . بدي كه خوب مي شه اگه توضيح "

ر مي فك. عشق آدم رو ضعيف مي كنه  براي مدت ها فكر مي كردم كه. تو حق داري كه بدوني . باشه  "

فراموش كرده بودم چطور عشق رو تو ذهنش به  . كردم مادرم به خاطر اينكه قلبش شكسته بود مرد

كرده بودم كه وقتي مرد چه قدر احساس آرامش مي كردم كه  فراموش. وظيفه و اجبار تبديل كرده بود 

قت نتونستم اين هيچو. آب و آتيش بزنم تا اون رو راضي نگه دارم  ديگه احتياجي نيست خودم رو به

  " . به همين علت برام خيلي سخت بود كه به كسي نزديك بشم. حل كنم  مسئله رو براي خودم



نمي دونستم باهاش چكار .  جيمي يه مشكل ديگه بود" : پشت گوشش زد و ادامه داد موهاي نوئله رو

راه  هميشه سخت ترين پدرم مي گه بعضي از آدما از وقتي به دنيا مي يان. چطوري اصالحش كنم  . كنم

كنم ولي مي خوام بگم  هنوز بايد روي اين حرف پدرم فكر. رو انتخاب مي كنن و جيمي يكي از اونها بود 

  " . يه دفعه تو و مالقات كردم هميشه به اين نتيجه مي رسيدم كه عشق آدم رو ضعيف مي كنه و بعد

  " . كرديمبرخورد  هم اگه راستش رو بخواي دفعه اول ما به شدت با "

دادي كه عشق واقعي آدم رو قوي  تو به من نشون. درسته و من براي اون اتفاق تا آخر عمرم متشكرم  "

نمي دونم چرا عاشقم شدي ولي . هميشه همينطور بوده . قدرت تو از عشق و ايمان مي ياد . مي كنه 

تحمل كردي متاسفم و سختي هايي كه به خاطر من  براي. آرزومه كه عشقت هيچ وقت از بين نره 

  " . فقط كافي بهم بگي چكار كنم.  خودم رو بهت ثابت كنم مي تونم. اميدوارم كه من رو ببخشي 

الزم نيست هيچ كاري بكني " . ممكن بود با شنيدن اين حرف ها غش كنه اگه نوئله در آغوش دو نبود

  " . ديگه هرگز تركم نكني جز اينكه قول بدي

  " ؟! فقط همين "

  " . براي پايداري رابطمون تالش كني بهم قول بدي هميشه عاشقم بموني و و "

  "؟ تست ديگه اي نيست، فقط همين . قول مي دم  "

اينه كه االن در كنار  تنها چيزي كه برام مهمه. من نمي خوام تستت كنم فقط مي خوام در كنارم باشي  "

  " . هم هستيم

بوس اونا نشون دهنده پيماني بود كه با هم . رو بوسيد  بعد نوئله و ". من لياقت تو رو ندارم" : دو گفت

  .  عشق تمام وجودش رو فرا گرفته و تمام غصه هاش رو از بين برده نوئله احساس كرد كه. مي بستن 

اين مشكل هم حتما حل مي شه " : دستش رو روي شكم نوئله به حركت درمي آورد گفت دو در حالي كه

  " . ه با هم راه حلش رو پيدا مي كنيماتفاقي بيفت هر. 



  " . مي تونم تحمل كنم با بودن تو در كنارم همه چيز رو "

  " . شته باشيماآينده د مطمئنم كه حاله بچه خوبه و همينطور بچه هايي كه قراره در "

  "تا بچه ممكنه داشته باشيم ؟ به نظرت چند "

  "تو چيه ؟ نمي دونم نظر "

  " . كنيم تا ببينيم بعدا چي پيش مي يادبا دو تا شروع مي  "

  " . طاقتش رو ندارم. نوئله  يتركم نكن هيچ وقت "

  " . مونمينم وت نمي بدون تو هيج جا. تو دنياي مني . هرگز  "

  "پس باهام ازدواج مي كني ؟ "

  ". ما قبال ازدواج كرديم عزيزم. متاسفم " : گفت نوئله دست چپش رو باال گرفت و

نه  .ي مي خوام عمن يه تعهد واق. ولي هيچ كدمشون عشق نبود  يل مختلفي ازدواج كرديمما به دال "

  " روع كنيمشبعد با هم آشتي كنيم از نو  ازدواجي كه با هم دعوا كنيم و

  " با تو ترديد دارم منم همين رو مي خوام ولي در مورد ازدواج"

  " . شوخي كردم عزيزم" : دو شوكه شد

  " . عاشقتم":  بعد نوئله رو بوسيد و" . خوشحالم" : دو گفت

  " . آرزوش رو داشتم تو همون مردي هستي كه من هميشه.  منم همينطور "

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

 

 

  

 

  15فصل 
 ....بعد هجده ماه



گرچه ميندي كوچولو ، بچه يك ساله زيادي بزرگه  نوئله داشت فكر مي كرد كه اين كيك تولد براي يه

عالقه چنداني به كيك نشون نمي داد و بيشتر دوست داشت به بقيه استعداد جديدش در مورد راه رفتن 

  . بده حدودي حرف زدن رو نشون و تا

هيچ وقت " : صورتش رو غرق بوسه كرد و گفت نوئله در حالي كه ميندي رو از روي صندلي بلند مي كرد

  ". و ملوس من باقي بموني ناز دوست دارم هميشه دختر كوچولوي. بزرگ نشو 

زودتر از اوني كه فكرش . كاشكي مي شد " : ساندويچ ها رو مي آورد گفت مادر نوئله در حالي كه سيني

يه دفعه نم اشك چشم هاي  ". من هنوز تولد يك سالگي تو رو به ياد دارم. شه  رو بكني بزرگ مي

   . حال اون رو درك مي كرد نمناك كرد ، حاال كه نوئله خودش مادر شده بود مادرش رو

ميندي .  بتونن جشن رو در فضاي باز برگزار كنن بعدازظهر معتدلي در ماه مارچ بود و باعث شده بود اونا

  .  مادربزرگش رفت از بغل مادرش پايين اومد و به سمت

  "... بغل بغل... ماما بزرگ  "

  " ! به من گفت مادر بزرگميندي ... باب   ...باب! به من گفتي مامان بزرگ عزيزم  "

  " . ولي هنوزم من رو بيشتر از تو دوست داره" : و گفت پدر نوئله غرولندي داد

، فكر كنم هر  ميندي بيا با هم بريم دوربين رو بياريم. فكر كنم بهتره بيشتر عكس بگيريم . عزيزم  آره "

  " . چنتا عكسم كه از اولين نوه ام داشته باشم بازم كمه

وفق مرادشه و هيچ  احساس مي كرد كه همه چيز بر. نوئله رفتن اون ها رو تماشا كرد .  ديدميندي خن

دو همراهش بود باالخره نتايج  بعد از سه هفته طاقت فرسا كه لحظه لحظه اون. گونه ناراحتي نداره 

به دنيا  ي سر وقت مقرردمين. كامال خوبه  آزمايشات رو گرفته بودن و مطمئن شده بودن كه حال بچه

   . به يه دختر بچه شاد و سرزنده شده بود اومده بود و به خوبي رشد كرده بود و تبديل

  "به چي فكر مي كني ؟" : ايستاد و دستاش رو دور او حلقه كرد دو پشت سر نوئله



  " . خيلي خوشحالم كه پدرت نزديك خودمون خونه خريد. به اينكه زندگي خيلي خوبي داريم  "

  ". خواد چكار كنه گرچه نمي دونم با خونه به اين بزرگي مي. طور  منم همين "

  " . ممكنه بخواد مجددا ازدواج كنه "

  " . منم خيلي دلم مي خواد يه نفر رو پيدا كنه "

ژانويه كاج رو تموم كرده بود و بالفاصله بعدش  نوئله در.  راه خيلي طوالني رو در كنار هم طي كرده بودن

كالس هاش رو طوري برداشته بود كه وقت كافي براي . بود  رو شروع كرده UC Riverside تحصيل در

 .مجبور مي شد از پرستار بچه يا مهدكودك كليسا استفاده مي كرد  رسيدگي به ميندي داشت يا اگرم

  .  ، خواهراش يا پدر دو ازش مراقبت مي كردن گاهي اوقات هم مادرش

 يلي فراهم كرده بود و باعث شده بود بود مادرش دوباره بتونه توخواهراش بورسيه تحص دو براي تمام

  .  كليسا فعاليت كنه

  " . ما واقعا خوشبختيم دو "

  " . آره عزيزم هستيم "

  " . ولي براي تو هم يه هديه دارم  تولد ميندي مي دونم "

  " . من كه ديشب هديم رو ازت گرفتم" : باال انداخت و گفت دو ابروهاش رو

  ". بود هم اگه بخواي دوباره مي توني همون هديه رو بگيري ولي منظورم يه چيزه ديگه امشب "

  "؟ باالخره مي خواي بهم بگي چيه يا خودم بايد حدس بزنم "

فكر كنم اوايل ماه سپتامبر به دنيا  . خودم مي گم" : دست دو رو گرفت و روي شكمش گذاشت و گفت

  " . اشهاميدوارم اين يكي پسر ب. بياد 

. و براي يه مدت طوالني بوسيدش  دو او رو به آغوش كشيد و دور خودش چرخيد بعد گذاشتش زمين

در حالي كه دو مي  . اونا عادت كرده بودن كسي به اونا توجه نداشت چون همه به روابط عاشقانه



 بود كه ميندي از اينكهمطمئن . اين فكر كرد كه بايد اين خبر خوش رو به بقيه هم بدن  بوسيدش نوئله به

  .  خواهر بزرگتر باشه خوشحال مي شه

  ... شبيه يك معجزه بود گاهي اوقات زندگي چيزي
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