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 :خالصه

 «یوتینال»شرکت  یر مصاحبه با مد ی، برا«هاردون»ه خبرنگار موفق روزنام مریال،
قراره با  کهینبار سفرش رو ببنده و به تگزاس بره. خوشحال از ا شهیمجبور م
 یکآدم معروف  ینآدم تگزاس مالقات کنه؛ اما خبر نداره که ا ینترمعروف

 !ستیوانهد

و با  زدیبه افراد سر راهش تنه م دوید،یم یسشبه سمت اتاق کار رئ کهدرحالی
 یرون. ناگهان تلما از اتاقکش بشدیها رد ماز کنار آن اییانههوا سر به یعذرخواه 

با  یشانهاهسر به هوا با او برخورد کند و تمام پروند یالیآمد و باعث شد که مر
 بکویخسرش را باال آورد و نگاهش م یال. مردشون یو قاط  یفتدب ینزم یهم رو

را از  یشهادار، اخمبا آن کت و دامن گل یالمر یدنتلما شد. تلما با د یچشمان آب 
او کرد. هر دو در خلسه خاطراتشان بودند  یباش را نصهم باز کرد و لبخند مردانه

و  حالخط انداخت وسط  زد،یرا صدا م یالکه داشت مر  یسشانداد رئ یکه صدا
 شان را از هم باز کرد.هعشق آلوده به هوسشان و قفل نگا یهوا

 یلبخند یالشدند. مر یشانهاهر دو برخاستند و مشغول جمع کردن پرونده سریع
که قلب تلما همراه او   دانستیجا رها کرد؛ اما نمسردرگم را همان یزد و تلما

 .دودیم

 یقیوسط صورتش را کنار زد. نفس عم یو با دستش موها یستادا یر مد یجلو مریال
 و با هل گفت: یدکش

 هاندرسون. یآقا یر روزتون بخ -

 ید؟دار یلیچه دل یرتونربع تأخ یه ینا یبرا یون،خانم است -
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کردم و   یدادنستون پ یخبر داغ تو محله یهمن نبود. صبح  یر تقص یداوه! باور کن -
به قتل رسونده  یشبزنش رو د ینیمرد آرژانت یک یاجا برم. گومجبور شدم به اون

قلب »گفته که:   یدن،کارش رو پرس  یلدل یدر آورده! وقت  ینهسرش رو از سو قلب هم
 «جز من شده بود. یهمسرم آلوده به عشق 

 یست؟ن ینظرتون خبر داغ و باحال به

 یشاد یزد و با چهره یشروروبه یزدهبه دخترک فعال و ذوق یلبخند هاندرسون
 گفت:

 امروز چاپش کنن! یاول روزنامه ی! بگو صفحهیالمر یهخبر عال ینا -

 یاز خود درآورد و خواست به سمت چاپخانه برود که صدا یازدهذوق یصدا مریال
 هاندرسون او را متوقف کرد.

 !یونخانوم است یداوه، صبر کن -

 و گفت: یستادکفشش ا  ینچیسه ا یهاپاشنه یرو مریال

 افتاده؟ یاتفاق  -

دستش را در هوا تکان  کهیسر داد و درحال یاسرخوشانه یخنده هاندرسون
 با استرس گفت: داد،یم

به  یوتیناشرکت ل یسمصاحبه با رئ یتو رو برا خوامیاومد! من م یادمخوب شد  -
 یری؟رو بپذ یمجان  یمسافرت کار ینا یتگزاس بفرستم. حاضر
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که باعث شد   یدکش  یاخفه یغاش را بست و ناگهان جاز هم باز شده یهالب مریال
 یدستش را جلو یعشوند. سر یرهها خبه آن یشانهااتاقک یاز باالخبرنگاران 

 مضاعف گفت: یدهانش گرفت و با ذوق 

 ید؟رو به من بسپار یمهم یمصاحبه ینهمچ خواینیشما م ی،وا -

 آره تکان داد و گفت: یسرش را به نشانه هاندرسون

 تش.صبح هس یقهساعت سه و چهل و پنج دق یپروازتون برا یطبله و بل -

 دستش نگاه کرد و با ذوق گفت: یکبه ساعت کالس مریال

 وقت ندارم! یادمن ز یوا یگه؛چهارده ساعِت د یعنی -

دستش را در دستان هاندرسون انداخت و  یهاپرت، پروندهحواس دخترک
 گفت:  دوید،یم یبه سمت خروج  کهیدرحال

 رد کن. یها رو بده چاپخونه و واسه امروز هم مرخصاون -

 گرد شده به رفتن دختر نگاه کرد و آرام با خود گفت:  یهابا چشم هاندرسون

 .یدهدستور م یسشبه رئ یردستزمونه برعکس شده، ز -

*** 

و از سالن فرودگاه خارج شد. نوع راه  یدکش  یرونچمدانش را ب یدسته مریال
جلب را به خود  هایشتریبود و توجه ب پر ناز و عشوه یبه گربه یهرفتنش شب

و  یباز یهانساختما کوبیخکه از در چرخان رد شد، نگاهش م  ین. همکردیم
 تگزاس شد. یهاخراشآسمان
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 یون؟است یالخانوم مر -

 یستادهاو ا یکه در چند قدم  سالییانها گرفت و به مرد منگاه از ساختمان مریال
 زد و گفت: یبود، دوخت. لبخند

 ید؟خودم هستم؛ بفرمائ -

 جانسون ببرم. یآقا یدارم شما رو به خونه یفهمن وظ -

 با هول گفت: یهوشد و  یشتر ب یالمر یهالب یرو لبخند

 حتمًا! -

را باز  ینماش یرفت و در اتاق اختصاص یمشک  یموزینبه سمت ل سالیانم مرد
را  یمتدراز و گران ق هایینماش ینتا به آن زمان، ا یال. مریستادکرد و منتظر ا

را به  یینشبود. لب پا یدهبا افراد مشهور د یشلوغ و فور یهافقط در مصاحبه
. در که بسته شد، با ذوق شدرفت و آرام سوار  یندندان گرفت و به سمت ماش

اصل  ینوع تنباکو یکخاص  یکرد که متوجه بو  هایشیهچرم را وارد ر یبو
اقک بود، توجهش را ات یکه گوشه  یرنگ  یکوچک مشک   یخچالشد.  یاسکاتلند

 «یوا» هایدنیانواع و اقسام نوش یدنرا باز کرد. با د یخچالجلب کرد. با بهت در 
چرم نشست.  هاییاز صندل یکی یرا برداشت و رو زایییانرژ یگفت و ران   یلب یر ز

. با کردیجانسون فکر م یبه آقا یاالتشاز ذوق اصاًل متوجه گذر زمان نبود و در خ
 :گفتیخود م

 ینها کار و تالش، همچاست که با سال اییدهدو تجربه سالیانحتمًا مرد م -
پسر جوان هم خواهد داشت  یک یادکرده و به احتمال ز  یسرا تاس یشرکت معروف 

را ببرد؛ البته اگر پسرش  یاو حال دن یفجا کآن یکه خوراک خودش کند و کم
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چرخاند و  یکدستش را مثل پ یفکر ران  ینجدا از پدرش نباشد. با ا یاخارج کشور 
 .یدخند اشیخولیاییمال یو به فکرها یدسرخوشانه سرکش

به دست  یشبرد که موها یرونداد و سرش را ب یینرا پا یناتاقک ماش یشیشه
 یقاً که دق  یشد. عمارت  یشروبهعمارت رو کوبیخشدند و نگاهش م یدهباد کش

وسط باغ عمارت دور زد و  یدور فواره ینانگلستان بود. ماش یهاعمارت یهشب
 یدود ییشهبرد و ش داخلبا هول، سرش را به  یالدر توقف کرد. مر یجلو یقاً دق

خوش  ینشست و پاها یصندل یرو یت،خانم با شخص یکرا باال داد و مثل 
آمد  سالییانمرد م یباز شد و صدا یلهم قرار داد. در اتاقک اتومب یتراشش را رو

 که گفت:

 خانم! یدبش یادهلطفًا پ -

رفتار نکند و خود را  یدهابد یدکرد مانند ند  یشد و سع یادهپ یلاز اتومب مریال
بود، به  یستادهدر عمارت ا یکه جلو  پوستییاهنشان دهد. خدمتکار زن س خیالیب 

 گفت:  یکاییآمر یلهجهسمتش آمد و با ته

 یتونتا اتاق شخص یایدن ب! لطفًا دنبال میدجانسون خوش اومد یبه عمارت آقا -
 رو نشون بدم!

 یدندنبال او راه افتاد و با د یالچمدان را بلند کرد و وارد عمارت شد. مر خدمتکار 
 ینشد. او در ا زدهیرتاز قبل ح یشتر عمارت، ب ی_رومیونانی یونسبک کلکس

 یزهاینگذشته بود، تا حاال با چه چ یشتر که چند ساعت هم از آغازش ب  یسفرکار
قرمز  یشمکه با فرش ابر  یشکل مریمر  یهارو نشده بود. از پلهکه روبه  یبیعج

 رنگیک یشدند که دوطرفش را درها ییپوشانده شده بود، باال رفتند و وارد راهرو
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و در را باز کرد  یستاداز درها ا یکی ی. خدمتکار جلودادندیم یلبه هم تشک یهو شب
 و گفت:

 شما خواهد بود. یاتاق شخص جاینداشت، ا یداهاقامت خو جاینکه ا  یتا زمان  -

 یتاتاق، رضا یو سبک اشراف  ی_طالئ یریکرد و وارد اتاق شد. رنگ ش  یتشکر مریال
 یبه در بسته انداخت و خودش را رو یکرد. نگاه   یاندخترک نما یهارا در چشم

 تخت نرم رها کرد و با خود گفت:

 .یشهتر نمبهتر و باحال یناز ا یچیدختر، ه یه  -

که قرار است   شدیاز تخت دل کند و به سمت چمدانش رفت. باورش نم یسخت  به
تلما  یبرا جاینماه تمام از ا یکبگذراند. مطمئن بود  جاینرا ا اشیسه ماه کار

را با تاپ  اشیمشک  ینبرهمش، شلوار جخواهد گفت. با همان افکار درهم
حمام رفت و خود را مهمان آب  اییشهاز چمدان درآورد و به سمت در ش یدش،سف

 اش کرد.گرم و شامپو بدن مورد عالقه

 ی. جلویدرا پوش یشهاکه تمام شد، خود را با حوله خشک کرد و لباس  کارش
دارش شد. نم یمشغول شانه زدن موها اشیو با برس شخص یستاددراور ا یینهآ 

 اش را زمزمه کرد:بسته آهنگ مورد عالقه یهابا چشم

It's like we just can't help ourselves" 

 یمبه خودمون کمک کن تونیمیکه فقط نم  ینها مثل

'Cause we don't know how to back down 

 یماز کارمون صرف نظر کن یچه جور دونیمینم چون
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We were called out to the streets 

 یمفراخوانده شده بود هایاباندر خ ما

We were called in to the towns 

 یمدر شهرها احضار شده بود ما

And how the heavens, they opened up 

 ها را گشودندچگونه آسمان و

Like arms of dazzling gold 

 کنندهیرهخ یطال یکبازوان  مثل

With our rain washed histories 

 ها رو شستبارون ما که خاطره با

Well they do not need to be told 

 ندارن که گفته بشن یازیها ناون خوب

Show me now, show me the arms aloft 

 که باال هستن رو نشونم بده  ییهانشونم بده! دست حاال

Every eye trained on a different star 

 رو هدف گرفته یمتفاوت  یستاره یچشم هر 

This magic 
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 جادو این

This drunken semaphore 

 سمافور* ین"ا

و دستش را  یدبه غرش نبود، از جا پر شباهتیکه ب   ینیند موتور ماشبل یصدا با
اتاق دوخت و با  یرا به پنجره اشیو عصبان  یدهقلبش گذاشت و نگاه ترس یرو

باغ نگاه کرد.  یتو یمشک  ینیبه سمت پنجره رفت و به المبورگ یعصب ییهاقدم
 یناز ا یچه کس یندبب بودمنتظر  یالترس را گرفت و مر یجا اشیحس کنجکاو

وارد  یداغ  یممثل س یشانتظار برا هاییهخواهد شد. ثان یادهپ یمتقگران  ینماش
 .آمدیم یدهکش  یرونو ب شدیوجودش م

 

 

 نور. یاپرچم  ییلهمخابره کردن و عالمت دادن به وس یعنی* سمافور: 

پاشنه  یهاکه در قالب کفش  یتراشخوش یباز شد و پاها یلسمت راست اتومب در 
لباس  یباالتر آمدند و رو یشهاشد. چشم یانقرار گرفته بودند، نما یبلند سرخ 

بلوند  ی. موهازدیرا م یاش هر چشمسرخ دختر متمرکز شدند. پوست براق و برنزه
 را پوشانده بود. هایشچشم اشیآفتاب  ینکباد شده بود و ع یر و بازش اس

 فرار کرده. یوودهاست! انگار از هالمدل یهچقدر شب ینواو دختر! ا -

افتاد و دخترک  یالمر یهاچشم یرو یقاً دق ینسمت ُرل باز شد و برق در ماش در 
مانند خوره  اشیو حس خبرنگار یاما کنجکاو یرد؛مجبور شد که از پنجره فاصله بگ
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به سرش زد و از اتاق خارج شد. پابرهنه در راهرو  یبه جانش افتاده بود. فکر
زمان در عمارت کرد که هم  یشتر را ب شسرعت ید،که به راه پله رس  ینو هم دویدیم

سر خورد و  یشمفرش ابر یاش روبرهنه یتوسط خدمتکار باز شد. ناگهان پاها
 ینبر خورد کرد. انقدر در کارش ضربه آرنج و کتک خورده بود که ا ینمحکم به زم

 یرا ماساژ داد و موها یشص زانوها گذاشت. با حر عادت ینافتادن را هم جزو ا
دوجفت کفش  یحرکت سر، به عقب راند. ناگهان نگاهش رو یک بابلندش را 

 قفل شد. یشروروبه

 آبروم رفت! یوا -

چرم  یهاکفش  یگر جفت د یکبود و  یوودیجفت که متعلق به آن دختر هال یک
خودش  یدهچهره رنگ پر توانستیم یالمر یزی،بود که از شدت تم مردانه یمشک 

 یمتعجب دختر نگاه  یرا در آن تماشا کند. آرام سرش را بلند کرد و به چهره
 یبه موها یبلند شد و دست  یعانداخت و بعد به صورت مغرور پسر نگاه کرد. سر

 در رفتارش مشخص بود. با استرس گفت: ین. هول شده بود و ایداش کشآشفته

 یمصاحبه با آقا یخبرنگار روزنامه هاردون هستم و برا یوناست یالسالم من مر -
 جانسون اومدم.

 گفت:  یکه حاال از بهت در آمده بود با عشوه و لوند  دختر 

 رو فرستادن! یدست و پا چلفت  یه ی،مصاحبه مهم ینهمچ یبرا -

 یشروروبه تربیتیبه دختر ب  یوحش یو مثل گربه یدرا در هم کش یشهااخم مریال
 و با پوزخند گفت:شد  یرهخ

 .کنهیزن که تو بار کار م یهجانسون اومدم نه  یمصاحبه با آقا یگفتم که برا  -
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 و رو به مرد کنارش گفت: یدکش  یاخفه یغج دختر 

 احمق بگو! یدختره ینبه ا یزیچ یهرافائل  -

 گفت:  یروزمندانهو پ یعسر مریال

 !یدار یفتر تشرتو احمق پس یای؟دختر احمق هم بر نم یهتو از پس زبون  یعنی -

به سمت سالن مهمان  یمصنوع  یاقرمز شد و با عشوه یتجلف از عصبان دختر 
که محکم به   یدپله کشدختر را درآورد و راهش را به سمت راه یادا یالرفت. مر

مشامش را پر کرد و  یاسکاتلند یآن تنباکو یبرخورد کرد. دوباره بو یکس  یینهس
شد. مرد مغرور در  یرهخاص خ یبو ینبا سرعت سرش رو بلند کرد و به صاحب ا

را اسکن کرد و  یالمر یرکانهشلوارش فرو برده بود؛ ز یبکه دستانش را در ج  یحال
که آن دختر   ییجادخترک را مبهوت گذاشت و به سمت همان یحرف  یچبدون ه

با کف  یهوپسر نگاه کرد و  یورزشکار یکلت به هاز پش یالجلف رفته بود، رفت. مر
 زد. اشیشانیدست به پ

 یکه جلوش درآورد  یاحمق باز ینپسرش بود! حاال با ا ینا ی؛دختر گند زد یوا -
 .کنهیهم نگات نم یریبم

به اتاق برگشت و در را محکم بست که  زد،یبا خود حرف م یکه عصب  یحال در 
 .یچیددر همه خانه پ یشصدا

*** 

 یتنباکو یکشو ش یمیقد یپو فقط با پ کردیبه دختر نم یتوجه یچه رافائل
. یدرا پوش یشها. رافائل بلند شد و لباسکشیدیاش را ممورد عالقه یاسکاتلند
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 یاکمدش، دسته  یکشو  یمخصوص اتاقش قرار داد و از تو یرا در قفسه یپشپ
 اسکناس درآورد و به سمت دختر انداخت و سرد گفت:

هم دوست  ی! به هر ک یرونمن بکش ب یماهت تموم شد و حاال پات رو از زندگ  یه -
 .کنهیحرفت رو باور نم یمون بگو، اما مطمئن باش کسرابطه یدرباره یداشت 

 بلند شد و با غم گفت: آنجال

کار رو نکن. من... من... من   ینرافائل با من ا کنی؟یرفتار م جوریینچرا با من ا-
 عاشقت شدم... .

 رافائل ساکت شد. یادفر یصدا با

 !یرونمن گمشو ب یبهت گفتم از زندگ  -

زد. به سمت اتاق  یروناز اتاق ب توجهیو او ب  یچیدآنجال در اتاق پ ییهگر  صدای
 یتب گرم کهین. به خاطر ایدرفت و در حمام آب سرد دراز کش اشیخصوص

 .بردیکار لذت م  ینا داشت؛ از 

*** 

را به  اشیرنگ شکالت و رژ کم یخترا آزادانه دورش ر رنگشیبلند و مشک  موهای
 یکآن هم در  سال،یانمرد م یک یبرا خواستیاش زد. دلش نمبرجسته یهالب

 یفو ک یدرا پوش یدش_سفیبزند. کت و شلوار طوس یپت یکار  یمصاحبه
 یرا رو وددفتر و قلم ب ی،عکاس ینمخصوصش را که شامل ضبط صوت، دورب

بود که همان  یستادهدر عمارت منتظر ا یاش قرار داد و از اتاق خارج شد. جلوشانه
از کنارش رد شد و رفت. با دهن باز به دختر آشفته که  یهبا گر یروزیدختر جلف د

 .یدشد و آرام خند یرهکفشش هم شکسته بود، خ  یکپاشنه 
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 شده. جوریینکردن که ا  کار یباهاش چ  یستمعلوم ن -

قلبش گذاشت و چشمانش را چند  یو دستش را رو یدخدمتکار از جا پر یصدا با
 گفت:  یقنفس عم یهبست. بعد از  یهثان

 ید؟به من بگ خواستیدیم یزی! چیداوه ببخش -

 !یاین دنبال من بمنتظرتونن. لطفاً  یجانسون تو سالن غذاخور یآقا -

 یرنگ  یاخدمتکار کنار در قهوه یر،مس یک یخدمتکار راه افتاد و بعد از ط  پشت
 گفت:  یرسا و بلند یو با دست به داخل اشاره کرد و با صدا یستادا

 هستن. جاینا یونجانسون، خانوم است یآقا -

 گفت:  ییآشنا صدای

 کن!  شونییراهنما -

رو شود روبه یرمردپ یکوارد سالن شد. منتظر بود با  یالدر را باز کرد و مر خدمتکار 
 . با خودش گفت:یافتجز او را در سالن ن یکه چشمش به رافائل افتاد و کس

 یروز همون د یدباشه؟ با یرمردپ یه یدشرکت با ینصاحب ا کردمیچرا من فکر م -
 .یهطرف کارم چطور پرسیدمیحداقل از هاندرسون م یا فهمیدمیم

 گفت:  یرا تکان داد و با لبخند به سمت رافائل رفت و رسم سرش

 جانسون! یسالم آقا -

جلوه  یبعج یالمر یبرا یکم  ینرو پاک کرد و ا یزشتم یهابا دستمال لب رافائل
 کرد.
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عمارت رو  ینا ینقوان یدبا ید،که همراه من هست  یشما سه ماه کار یونخانم است -
 یاروزانه و  یاز کارها یزیچ یستن یاز ن گم،یمکه من بهتون   یو جز مطالب یدبدون

 .یدکن  یادداشتشبانه من 

 کنار رافائل نشست و گفت:  یز بدون اجازه خواستن پشت م مریال

 جانسون... . یآقا -

 !یدرافائل صدام کن -

. نویسمیو به دردم بخوره م ینمرو که بب یخبرنگارم و هر چ  یکرافائل من  یآقا -
 ! من کارم رو بلدم.یدکار من دخالت نکندر   کنمیپس خواهش م

کدام   یچ. هکردیرا حس م یدوئل ترسناک  یالنگاهش را به او دوخت. مر رافائل
دختر  ینا شدند،یم یمشدخترها تسل یشهکه هم  یرافائل یو برا آوردندیکم نم

 گفت:  یدگونهنوبر بود. رافائل بلند شد و تهد

 داد. یدنوع سخن گفتن را خواه ینامشب تاوان ا -

 ییهاپاشنه یشد و صدا یبشنص یالداشت دختر بترسد، اما تنها پوزخند مر توقع
. کارش کردیدختر سرکش را رام م ینکه بدون توجه به او از سالن خارج شد. ا

 بود. ینهم

توسط راننده باز شد  یرفت. در اتاقک اختصاص یموزینباغ شد و به سمت ل وارد
که چشمش به آن   یندبنش اشیشگیهم یت جاو او در اتاقک جا گرفت. خواس

دختر دعوا کند؛ پس  یکجا با  یکدختر لجباز افتاد. در شأن او نبود که به خاطر 
را باز گذاشت  اهایشپ یال یمقابل دختر نشست و طبق عادت کم یحرف  یچه یب 
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 یالمر یل،داد. با حرکت اتومب یهچرم تک یصندل گاهیهامپراطور به تک یک یهو شب
 گفت:  یرو شکست و با لحن رسم سکوت

مصاحبه  یدر متن پروژه یدشا گید؟یبرام م یتون کمرافائل درباره گذشته یآقا -
 آوردمش.

 گفت:  یز چ یکرافائل فقط  اما

 داشتم، دارم و خواهم داشت. یخوب  یمن زندگ  -

 یندیخوب و خوشا یکه اصاًل هم زندگ   یدمرد فهم ینا یاز جواب سر باال مریال
و به  فهمیدیاش را محرکت از سوژه ینترخبرنگار بود و کوچک یکنداشته. او 

 ذکاوتش بود که در کارش موفق بود. ین. به خاطر همبردیم یکالم او پ  یقتحق

 شد. یو دفترش را درآورد و مشغول طراح  قلم

 یظهو از لحظه به لح دویدیم طرفینطرف و اتمام روز را دنبال رافائل به آن مریال
کرد. شرکت   یدشرکت بازد یهاو از تمام بخش کردیم یبردارعکس یشکارها
 ین. از بهتریکن  یداپ توانستییجا مبود و انواع و اقسام کاالها را در آن یتجار
 تا لوازم خونه. هایدنینوش

که خواب همه   یدنکش یهقرار گرفت، به ثان یموزیناتاقک ل یصندل یرو یالمر وقتی
 اش،یخاص تنباکو اسکاتلند یرا روشن کرد و بو یپشوجودش را گرفت. رافائل پ
 زد و گفت: یاپشت سرش ضربه یشهتمام اتاقک را پر کرد. به ش

 خراش شهر برو!آسمان ینتربه سمت بزرگ -

*** 
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 یرا از رو یشزد و خواست موها یصورتش را نوازش کرد. لبخند یخنک  باد
تکان بخورد.  تواندیبزند که متوجه شد دستانش بسته شده و نم صورتش کنار 

 یجلو یرقصان  یچشمانش را باز کرد. نورها یبدنش کرخت شده بود و به سخت 
 قلبشآسمان شهر را شکافت.  یغش،ج یچشمان تارش نقش بستند و بعد صدا

 یر . تمام شهر زکردینگاه م یشپا یر و با وحشت به ارتفاع هولناک ز یزدتند م
و  یاما نه آنقدر ناگهان  یند،را بب یاصحنه ینآرزو داشت همچ یشهبود. هم یشپا

 حاال... . یبود؛ ول یموزینبار در ل ین! آخرجاینآن هم ا

 !یهقشنگ یمنظره -

بود و از آن منظره لذت  یستادهاو ا یقدم یکرا برگرداند و به رافائل که در  سرش
 د و با خشم گفت:سرخ ش یتشد. از عصبان یرهبرد، خ یم

 کنم؟یم کار یچ  جاینمن ا کنی؟یم کار یچ  یدار یوانه،مردک د -

 رافائل فقط پوزخند زد و گفت: اما

ساختمون تگزاس و حدود صد و هفتاد متر ارتفاع داره.  ینساختمون بلندتر ینا -
 شرکت مخابراته. جاینا

آن بسته شده بود و  به یالداشت که مر یز تستون نوک یکها بودند، که آن  جایی
 نشستن نداشت. یبرا ییاصاًل جا

 خواستیو دلش م کردیرا تکرار م یوانهدر ذهنش فقط کلمه مردک د مریال
. چشمانش را یندازدب یینباال به پا ینرا از هم یوانهد یندستانش باز باشد تا ا
سوال رها  یاییبا هر کار کوچکش، رافائل را در دن دانستیبست و فکر کرد، اما نم

دختر  ینو البته باحال بود! ا یدجد یاسباب باز یکرافائل  یدختر برا ین. اکندیم
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موضعش را حفظ کند.  کردیم یسع یطیو التماس نبود و در هر شرا یهاهل گر
کس   یچه یافتاد که تا به حال برا یاپوزخند کنج لبش نشست و به فکر نقشه

نقشه  یر که از خ  کردندیآنقدر التماس م یگر د ینکرده بود؛ چون دخترها یشاجرا
. به سمت گره طناب رفت و بردیرا نم خواستیکه م  یو لذت  گذشتیدومش م

 را باز کرد. یالمر یهادست

به ستون چنگ  افتدیدارد م کهینچشمانش را باز کرد و با حس ا یعسر مریال
و  یدخند وار نهیواشد. رافائل د یرهاش خباز شده یهاانداخت و با ترس به دست

 گفت:  یشد و با شاد یرهخ یالسردرگم مر یهادر چشم

و از  پرییهمراه من م یا. یذارمبرات دوتا راه م ی،خب دختر چشم خاکستر -
. آخه میرییم جاینو هم مونییم جاینو تو ا پرمیمن م یا یشی؛خالص م جاینا

 .یشهمتوجه تو نم یکس  ی،و کمک بخوا یبکش یغهر چقدر ج

 :یدگردشده داد کش  یهابا چشم مریال

 !میریمیتو هر دوش که م ی؟شد یوونهد -

 

 یمشک  یهابه چشم یالاز قبل کرد. مر تر یرا عصبان  یالمر ینو ا یدباز هم خند رافائل
 شد و گفت: یرهخ یوانهمرد د

 .یینکارت رو بهم بگو؛ بعد خودت رو پرت کن پا  یلفقط دل -

 حرف صبحت. یتالف  -
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 ییوهش ینکرده است و دارد به ا  یرا عمل یدشکه تهد  شدیاورش نمب مریال
. رافائل با لبخند دستانش را باز کرد و خود را به عقب گیردیانتقام م وار یوانهد

ستون را رها کرد و دنبال  ارادهیب  یالشد. مر یدناپد یهثان یککرد و در عرض   یلمتما
. رفتیل و با همان ژست به استقبال مرگ مخیایب  یوانه،. مردک دیدرافائل پر

. خود را به پیچیدیم یشهاو باد در لباس کردیرا آشفته م یالمر یفشار هوا موها
قرار داد و دستانش را دور کمر  یوانهمرد د ینا ینهس یرافائل رساند و سرش را رو
 شدینم مشامش را پر کرد. باورش یتنباکو اسکاتلند یاو حلقه کرد. باز هم آن بو

دور کمرش حلقه شد  یوانهخواهد ُمرد! دستان گرم د یوانهد یو با مرد گونهینکه ا
را  یدشجد یاسباب باز یوانهزد. رافائل د یدختر لبخند ینو رافائل از تب سرد ا

اش شود و مغزش از جمجمه یابانبود! دختر هر آن منتظر بود که پخش خ یدهپسند
سرش را بلند کرد و  یالنرم فرود آمدند. مر ییجا ر که ناگهان هر دو د  یفتدب یرونب

اش را در نگاه و چشمان آسوده یدکش  ینفس راحت  ی،تشک بزرگ باد یدنبا د
به  یو مشت آرام یدنگاه مبهوت رافائل خند یانداخت. جلو یشروروبه ییوانهد

 نواخت و گفت: یوانهمرد د یبازو

 .یمرو بکن ر کاینهم ا یگهبار د یه یمبود! بر یاوه عال -

و به ساختمان  یددراز کش یتشک باد یرافائل بلند شد و کنارش رو یاز رو مریال
 تپیدیتند م یادز یجانشد. قلبش از ه یرهبودند خ یدهپر یشکه اآلن از رو  یبلند

بود. سرش را برگرداند و به چهره  یامنتظره یر غ هاییجانه ینهمچ ییوانهو او د
 شد و گفت: یرهجذاب رافائل خ

 یزیچ کسیچپس به ه یکنه،موضوع رو بگم باور نم ینا یمطمئنم به هر ک  -
 !یوانهمردک د گمینم
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انتظار داشت و دوست داشت  یشهابود که رافائل از تمام رابطه یزیچ یقاً دق ینا 
و  یند؛نگو یبا او بودن به کس یدرباره یزیچ آیند،یاو م یکه به زندگ   ییدخترها

چشمانش  ی،است. با تکان تشک باد یدهعقاست که با او هم ینها دختردختر ت ینا
در  یو ه  توانستینم یبرود ول یرونب جاداشت از آن یدوخت که سع یالرا به مر

 یروناز داخل کتش ب ینقشو خوش یباز یزد و چاقو ی. پوزخندرفتیتشک فرو م
 یابانانگار که از غرق شدن راحت شده باشد، وسط خ یالآورد و در تشک فرو کرد. مر

 کمتنفر شد. باد تش اشصبرییهمه تقال و ب و سرش را بلند کرد و از آن یددراز کش
جسد تشک رد  یاز رو کردیکه کتش را مرتب م  یشده بود و رافائل در حال یخال

مرد،  نیا یحاضر بود قسم بخورد که نمونه یالرفت. مر یموزینشد و به سمت ل
جوکر،  یبه اندازه یوانهشانزدهم، د یی. مغرور مانند لویستجهان ن یکجا  یچه

ستاره، مرموز همانند خودش! با  یکخوشبخت در حد الکساندرا، معروف مثل 
 ینا یکه جا  ینشد و هم یموزینو به دنبال رافائل سوار ل یدبدنش را کش یکرخت 

تنباکو  یآشنا یکرده است. بو  ییر تغ یاش نشست، حس کرد جنس صندلچند وقته
مردانه  یبلند شود که دست  یع. خواست سریشروو نبود رافائل در روبه یاسکاتلند

کرد لرزش بدنش را   یاجازه را نداد. آب دهانش را به زور قورت داد و سع ینا
از جا برخاست که دست رافائل مچش  یعگرفت و سر  یناگهان  یمکند. تصم  یمخف 

چشمان  یروروبه یقاً دق شایاز دست داد و چشمان خاکستررا گرفت. تعادلش را 
 یبرا یداد و لبخندقلب دختر گوش  یبود. رافائل با لذت به صدا یوانهد اییلهت

. در کجا گفته شده یستندها دنبال عشق ناوقات انسان یزد. بعض یدشهوس جد
و تو  شودیها عشق عوض موقت یاست؟ گاه  یز انگبد و نفرت یشهکه هوس هم

 یکلمه حرف   ینا یاما هوس... . برا کند؛یغرق م یوانگیرا در منجالب جهل و د
 است. هاش را پاک کردوقت است که سابقه یلی! هوس خیستن
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افتاده  یشبرا یندر ماش یشبکه د  یاتفاق  یادآوریشد و با  یرهخ ینهآ  یدختر تو به
دا کار را کنار بگذارند و به داد که فر  یشنهادرافائل به او پ یشبزد. د یبود، لبخند

خواسته بود  یالبروند و در آن شرکت کنند. او از مر یموتورسوار یمسابقه یستپ
 که همراه او باشد.

چهارخانه  یراهناش را برداشت و با پمدل پاره یسمت کمد رفت و شلوار ل به
 یبه موها یزد. دست  یشرا برداشت و به موها یشرنگ مو ی. اسپریدقرمزش پوش

را  یآفتاب  ینکسرش گذاشت. ع یرا رو اشیو کاله کپ ل یداش کششده یاسرمه
 یاهشکل گل رز س اتویرا انداخت. برچسب ت اشیچوب  یورآالتبه چشم زد و ست ز

نگاه کرد و با  اشیالت  یافهبه ق یتگردنش چسباند و بعد با رضا  یرا رو
که پشت ُرل منتظر   یزد. رافائل در حال یرونپاشنه بلند قرمزش ب هایچکمهیمن

نگاه  یالنشان داد و اصاًل به مر توجهینشسته بود، در شاگرد باز شد. خودش را ب 
را روشن  ینیالمبورگ یداد و موتور پر سر و صدا سردینکرد. جواب سالمش را به 

 کرد.

 یبر روسرش را  یاسر صحبت را باز کند  یالرافائل منتظر بود که مر یر آخر مس تا
 یدند،که رس  ین. همکردینگاه م یرونبه ب خیالیاو قرار دهد، اما آن دختر، ب  یشانه

 یرهخ یمتقگران  هایینشد و با ذوق به ماش یادهپ یناز ماش یبدون معطل یالمر
خوانده بود. از سرتاسر جهان، مردم  یمز ج مصاحبه یدر مقاله جاینا یشد. درباره

داشت. باورش  یبه دوهزار تماشاچ  یکو نزد آمدندیم جاینمسابقه به ا یبرا
 گشت،یم یالمسابقه دهد! رافائل با چشم دنبال مر جاینکه قرار است ا  شدینم

افتاد که با ذوق و  یادختر آب شده بود. چشمش به دختر مو سرمه یناما انگار ا



 

 
22

 s.yavarniaیکتاتور| د یر ضم یکوتاه سودا  مانر 
 

 یالکرد و متوجه شد که او مر  یز را ر یشها. چشمکردیبه اطراف نگاه م یکنجکاو
 زد و گفت: یو جلفش نشناخت. پوزخند یدجد یپت یناست. اصاًل او را با ا

 !یالخانوم مر -

 برگشت و گفت: یعسر مریال

 بله؟ -

 !یدو به عنوان راهنما و همراه من کمک کن جاینا یایدب -

 و به سمت رافائل رفت و گفت: یدخند مریال

نداشته باشه. من پدرم  یموتورتون رو نگاه کنم که مشکل تونمیمن م یداگر بخوا -
 کار سررشته دارم.  ینبودن و من تو ا یکمکان

اشاره کرد.  اییو به حالت تعارف به موتور زنتوس مشک  یدخود را کنار کش رافائل
که   دانستیموتور شد. او نم یبه سمت موتور رفت و با ذوق مشغول بررس یالمر
طومار شده  یکرافائل مثل راز  ینظر دارد و برا یر ختر را زتمام حرکات د یوانهد

 است.

 ی. لبخندیدرا به صورتش مال اشیداد و دستان روغن یروناش را بحبس شده نفس
 اش طرف رافائل برگشت و گفت:شده یاهزد و با آن صورت س

 تموم شد. -

رفت  یالمر به سمت اشیاشراف  یهادختر زد و با قدم یبه چهره یپوزخند رافائل
دخترک گذاشت و با  یگونه  یدستش را بر رو یال،شده مرنگاه مسخ یو جلو
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از  یروغن را پاک کرد. دستش را بعد از نوازش کوتاه  یکانگشت شصتش، رد بار
 برداشت و زمزمه کرد: یالمر یگونه  یرو

 یبیبه تو آس خوامیکشته شدن. من نم  هایلیمسابقه خ ینمواظب باش! تو ا -
 بزنن.

 یوانهگشت تا به مرد د  یهمه مهم بودنش متعجب شد و دنبال حرف  یناز ا مریال
حبس شد و  اشینهاما انگار کلمات از ذهنش فرار کرده بودند. نفس در س ید،بگو

 یبه عقب رفت و برا یفیاو را هل داد و با فشار خف اشیبا دستان روغن ارادهیب 
 فرار از آن مهلکه گفت:

 هام رو بشورم.ستد یرممن م -

نگاه کرد. تا حاال دست رد از  یالبه دور شدن مر یو عصب یزبینانهبا نگاه ت رافائل
 نخورده بود. با خود گفت: یدختر یچه

 دختر رو دست کم گرفته بودم. ینمن ا -

و  یستادآب سرد گرفت و با حس کم شدن التهابش، صاف ا یر صورتش را ز یالمر 
 شد. یرهخ ینهآ  اش در سرخ شده یبه چهره

 نشد که! یزیدختر چ یه  -

مسابقه  ینصورتش را خشک کرد و به زم یراهنشپ ینو با آست یدکش  یقیعم نفس
نبود  یزیچ یوانهمردک د ینا یتآن همه نفر شناخت. جذاب ینبرگشت. رافائل را ب
اش به کنار رافائل با غرور دخترانه یالاز کنارش عبور کرد. مر یکه بشود به سادگ 

 ت و مسلط گفت:رف
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 ام.من آماده -

نگاه کرد  یقدوخت و عم یالچشمان مر یخاکستر یایرا به دن یکشنگاه تار رافائل
. یختفرو ر بارهیکبه  یدشاما تمام ام یند؛را در چشمان او بب یاز از ن یبرق  یدتا شا

 تلق موتور نشست و سرد گفت: یزد و رو یپوزخند عصب

 مرگ هم باش! یحت  یزیسوارشو و آماده هر چ -

به گوش رافائل  یشهاکه نفس  یبا لبخند پشت رافائل نشست و در حال مریال
 گفت:  خورد،یم

 ندارم. یمن از مرگ هراس -

غرشش توجه  یداد و موتور را روشن کرد که صدا یروننفسش را سخت ب رافائل
ند ندادند و به سمت خط شروع رفت یتیآن دو اهم یها جلب کرد؛ ولمردم را به آن

مسابقه  ینموتورسوار در ا یبه س یکقرار گرفتند. نزد یگر و پشت چند موتورسوار د
 یوحشت کرده بود. با صدا کمیترسناکشان   یهاهچهر  یدنبا د یالبودند و مر

 یتحمل یرقابلغ یها با تمام سرعت از جا کنده شدند و صدااسلحه، موتور  یکشل
 کردند.  یدرا تول

 یکو نزد رفتیباال م یز ن یالخون مر ینشد، آدرنال یم یشتر سرعت موتور ب هرچه
 کردیبلندش را در شکم سفت رافائل فرو م یها. ناخنشدیانفجارش م یبه نقطه

و حلقه دستانش را از  یدتحملش به سر رس یگر . دچسبیدیاز قبل به او م یشتر و ب
 یغاطرافش نگه داشت و با تمام وجود ج یادور کمر رافائل باز کرد و مانند پرنده

 و بلند گفت: یدکش  اییجانیه

 تندتر رافائل، تندتر! -
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 یالگلوله، خنده مر  یکه با صدا  یچیدرافائل پ یهادر گوش یالخنده شاد مر صدای
 انداخت: ینرافائل طن یهادر پشت گوش یجانشپره یقطع شد و صدا

 بارون... . یر که ت  یمکن  یکار ! حاال چیمهم دار یاسلحه کش ینگفته بود -

 یبر رو یکاره ماند و خش کوچک   یمهکه از کنار صورتش رد شد ن  یابا گلوله حرفش
به خون  یتو با عصبان یدبه زخم صورتش کش یاش به جا گذاشت. دست گونه

تلق  یبر رو یحرکت ناگهان  یکلب گفت و در  یر ز «یلعنت »شد و  یرهخودش خ
زد و کاله کپش را همراه خود برد.  یانهبه صورتش تاز هیانموتور بلند شد. باد وحش

و  کردندینگاه م یوانهها و همراهانشان با تعجب به دختر دهمه موتورسوار 
کار او دست برداشته بودند و منتظر بودند که دختر از آن باال   یدنبا د یراندازهات
رخ به  یقاً رافائل دق یجلو یکحرکت آکروبات یکزد و در  یپوزخند یال. مریفتدب

با حس دو کلت  یالثابت ماند. مر یالرخش نشست و نگاه رافائل در چشمان مر
بود، دستانش را از  یوانهکه نگاهش در نگاه د  ی. در حالیدکش  یرونها را بسرد آن

 یهاماشه یاش را بر رورافائل نگه داشت و انگشتان اشاره یدو طرف پهلوها
بودند،  کاریکرد. هر کدام مشغول    درپییپ هاییکشلها گذاشت و شروع به کلت
 شان را بشکند.قفل نگاه توانستینم یز چ یچاما ه

 اش زد و گفت:به همزاد مونث یپوزخند رافائل

 یوانه؟خبرنگار د کنییم یکار چ -

شده را رها کرد  یخال یهاو اسلحه یدوار خندمجنون یوانه،از لفظ خبرنگار د مریال
تنومند  یهاشانه ی. دستانش را رویستادموتور ا یچشمان نافذ رافائل، رو یو جلو
برگشت. همانطور  یشدستانش بلند شد و به سرجا یگذاشت و رو  یوانهمرد د

 دستانش را دور کمر رافائل قفل کرد و گفت:
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 .یدرد بش یانمن کارم رو انجام دادم. حاال نوبت شماست که از خط پا -

 یچاندنشد؛ اما تمام حرصش را فقط در پ یعصبان  یالحرف زدن مراز نوع دور  رافائل
 یقتشو یچشمانش را بست و منتظر صدا ینانبا اطم یالکرد. مر  یگاز خال  یدسته

و وجودش  یچیددر کتف سمت چپش پ یماند که ناگهان درد هولناک  یانتماشاچ
 گرفتیو لباسش را داشت در بر م گرم و لزج، تمام کمرش  یعیرا به لرز انداخت. ما

را حس کرده بود و درد،  یر ت یخون را حس نکند. داغ  یرافائل بو کردیو دعا م
گره   ی. دست بزرگ و مردانه رافائل که بر روکردیم یهذره تجزوجودش را ذره

 گفت:  گونهیتدستانش نشست و حما

 یه؟چ یهمه استرس برا ینآروم باش ا -

 و با درد زمزمه کرد: یدخوابلرزش بدنش  ارادهبی

 .یماول نش کهینا -

 مونده. یگهد یلومتر ک  یک! فقط یوانهکن خبرنگار د  ینانبه من اطم -

دخترک نشد.  یهالباسش توسط اشک یسیو رافائل متوجه خ یدبا درد خند مریال
کرد و با وجود درد، متوجه گذر زمان و   یمرافائل قا یهاکتف  ینصورتش را ب یالمر
 یهوشلباس رافائل ب ینشد. او در عطر تنباکو اسکاتلند یانتماشاچ یقتشو یحت 

 شده بود.

از دور کمرش باز شد  یالو سرد مر جانیدستانش را باز کرد که گره دستان ب  رافائل
 و با غرور گفت:

 .یوانهدخترک د یمما برنده شد -
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را به  یشحس نکرد. موتور را نگه داشت و پا یالتکان از مر یاذره یحت  یا صدایی
 نگاه کند گفت: یالبچرخد و به مر کردیم یکه سع  یزد و در حال ینزم

 .یمتو چته؟ ما برنده شد -

سرما را در  ینگرفته بود و رافائل ا  یوجود گرم رافائل را به باز یال،سرد مر بدن
بود. رافائل کمرش  آن آرام گرفته یرو یالکه مر  ییجا کرد؛یپشت کمرش حس م

 یبازو یعلحظه رافائل سر ینسقوط کرد اما آخر ینبه سمت زم یالرا چرخاند که مر
به خود  یعشد. سر یرهاش خو چشمان بسته رنگیدخترک را گرفت و به صورت ب 

کمر   یشد. کف دستش که بر رو یادهو از موتور پ یدرا در آغوش کش یالآمد و مر
انداخت و با  ینگاه  کردیچکه م ینزم یکه رو  ین بود، مرطوب شد. به خو یالمر
 گفت:  یادفر

 !یدپزشک... پزشک رو خبر کن -

 و گفت: یدبه سمتشان دو یفیو ک یدبا روپوش سف یباز شد و مرد یاتاقک  در 

 .یدبذار ینزم یمن دکتر هالتون هستم. لطفًا مصدوم رو رو -

را پاره  یالمر یرهنپ ییقهحرکت  یکشکم گذاشت و در  یرا رو یالآشفته مر رافائل
همه خون، مبهوت ماند. دکتر، رافائل را کنار زد و مشغول شد. آن یدنکرد و با د

 یهرا درآورد. پوست کتف را بخ یر کرد و ت  یخال یالکتف مر  یکننده را در روگاز پاک
 زد و گفت:

 یصتا تشخ یستن یمن کاف  یلدختر خون الزم داره اما وسا ین. ایممشکل دار یه -
 رو بدم. یشگروه خون

 گفت:  ینخشمگ رافائل
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 ی؟بهش خون وصل کن تونییاگه خون دهنده باشه م -

 ... .یم یچ  یشگروه خون  -

 :یددکتر را با خشم در مشت گرفت و غر یقه رافائل

 نه؟ یا تونییم -

را ول کرد  اشیقهآره تکان داد که رافائل  یجوان با ترس سرش را به نشانه دکتر 
 و گفت:

 . پس شروع کن!خورهیم یو به همه نوع گروه خون  یهمنف یمن خونم او -

 .یاینلطفًا به اتاقم ب -

آمده بود،  یرونکه دکتر از آن ب  یرا بلند و به سمت اتاق  یهوشب یالیآرام مر رافائل،
 تخت گذاشت و دکتر مشغول کارش شد. یرا رو یالرفتند. مر

 یچشم گشود و سوال خوردند،یکان مکتفش ت  یکه رو  ییهابا حس انگشت مریال
 گفت:  یفیضع یشد و با صدا یرهآشنا بود، خ یشکه برا  یاتاق  منظرهیمبه ن

 چه خبر شده؟ -

 .یدمثل پتک خاطرات را بر سرش کوب یاجذاب و مردانه صدای

 .یباالخره به هوش اومد -

که خواست بچرخد درد در کتفش   ینو هم آمدیرافائل از پشت سرش م صدای
 ناله کرد که رافائل گفت: ارادهیو ب  یچیدپ

 ی؟خورد یر ت یبگ  یانقدر برنده شدن برات مهم بود که حاضر نشد یعنی -
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 گرفته بود، گفت:  یهبن یکه کم  ییمتعجب شد و با صدا یوانهبار دلحن شماتت از 

 که شکست بخورم.  شمیحاضر نم یچوقتآره، چون من ه -

 گفت:  یهد و با کنادختر ز  ییهبه روح یپوزخند رافائل

پول  یکمکاپ طال و   یهست با خورده یر کتف ت  یه تیزهو جا یخب برنده شد -
 .یتا فقط اول بش یاز جونت بگذر یست که حاضر شدهنگفت. مسخره

 گفت:  یهرا چسباند و با کنا یالچسب آخر باند مر رافائل

وگرنه به  یننگ یخوردن به کس یر ت ینا یدرباره کنمیم یشنهادخانم خبرنگار، پ-
 !خورهیم یبد یضربه یتونوجهه کار

و در چشمان  یدو با وجود درد کتفش به سمت رافائل چرخ یدخند ارادهیب  مریال
 شد و گفت: یرهخ یوانهمغرور د

م که مطمئنًا آوردنشون تو مقاله  کنیدیم وارییوانهخاص و البته د یشما کارها -
 .شهیروز م یکمن و مشهور شدنم در عرض  یامرتبه یکباعث افتخار 

 گفت:  یکم  یصورت دخترک خم شد و با فاصله یزد و رو یپوزخند رافائل

 .نوتردام تا خدا شفاتون بده یسایبه کل فرستنتونیم یوانهوقت به عنوان داون -

که رافائل صاف   یدباال کش یشتر را ب یشرو یو مالفه یدخود را عقب کش مریال
تخت نشست  یرافائل را درآورد و رو یادا یالبا غرور از اتاق خارج شد. مرو  یستادا

بلند  یتشبه وضع یتدراور، چشمش را زد. بدون اهم یینهآ  یکه برق کاپ بر رو
و خوشحال باال  یدکش  ییطال کوچکبه موتور   یشد و به سمت کاپ طال رفت. دست 

او نگاه  یاتاقش به کارها یمخف  ینرافائل از دورب دانستیاما نم ید؛پر یینو پا
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دراور گذاشت و  یرو یکاپ را مثل کتاب مقدس  یال. مرزندیو لبخند م کندیم
 یکوتاه   ینگاهش را به ساعت دوخت و با هول به سمت کمدش رفت. دامن مشک 

 یاش نداد و در حالبه درد شانه یتی. اهمیدپوش یدشسف تاپرا درآورد و همراه 
و  یدکش  یشهالب یپرت رژ سرخش را پررنگ روحواس داشت،یرا برم یفشکه ک
پاشنه بلندش را در دست گرفت و تا خود  یهالختش زد. کفش یبه موها یدست 

 .یددو یدر اصل

 زدینفس مکه نفس  یدر حال یالبرگشت که همزمان مر یدندو یبا صدا رافائل
 و گفت: یستادا یشجلو

 کردم.  یر د یدببخش -

تاپ  یبه جوجه زرد رنگ رو یلبخند ارادهینداخت و ب ا ینگاه  یپشبه ت رافائل
 .یدو بلند خند یاوردزد. آخر هم نتوانست دوام ب یالمر

 با تعجب سرش را بلند کرد و گفت: مریال

 خندی؟یم یبه چ  -

 بود، گفت: یشخنده در صدا یهاکه رگه  یاش را قورت داد و در حالخنده رافائل

 یاین؟ب جوریینهم خوایدیشما م-

 یاخفه یغلباسش، ج یرو یتیسو یدنمتعجب به خودش نگاه کرد و با د مریال
 را در دستان رافائل انداخت و گفت: یفشک  یع. سریدکش

 .یاممن االن م ینصبر کن یهثان یه -
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 یرا پشت سر گذاشت و در راه حت  یآن عمارت طوالن  یالمر یقهدر عرض دو دق و
و  یشو کت را رو یدش را پوشهساد یکمدش تاب مشک   یتاپش را درآورد! از تو

 . سخت گفت:یستادرافائل ا یدوباره کفش به دست همان راه را برگشت و جلو

 .یمخب بر -

باز کرد و هر دو در  یشاندر را برا یعرفتند که راننده سر یموزیندو به سمت ل هر 
 یرا پا کرد و آسوده رو یشهاخم شد و کفش یالچرم جا گرفتند. مر هاییصندل

 .یدکش  یشموها یال یلم داد و دست  یندلص

 

 یشدختر برا ینشد. ا یرهخ یالبسته مر یهارا روشن کرد و به چشم یپشپ رافائل
حال آرام، نترس  ینکنجکاو و فضول، خشن در ع  یگوش،و باز یطونداشت؛ ش یتازگ 

تمام دخترها لوس، عاشق  کردیفکر م یشه! او همیرو شجاع. راحت اما نفوذناپذ
خبرنگار پر  ینخرد کنند؛ اما ا بو اعصا جیغویغترسو، نچسب، ج یز،رعشوه ید،خر

شوم  یهارا در عرض چند روز شکسته بود. دوباره نقشه یشدردسر تمام باورها
زد. تا ظهر هر دو در کارشان غرق شده  یآزار دخترک ذهنش را پر کرد و لبخند یبرا

کردن   یپدفترکار رافائل مشغول تا در  یالفرو رفته بودند. مر شانیو در کالبد جد
 او را از فکر خارج کرد. یشخص یبود که صدا اشمصاحبه

 سالم! -

 یو البته جلف! موها یباشد. ز یرهخ یشروروبه یبایرا بلند کرد و به دختر ز سرش
 یالدر ذهن مر یاجرقه اشیرنگ و ته چهره کامال غرب  یآب  یلهبا دو ت ی_مشک یشراب 
 زد.
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 زن مشهور تگزاس! ینگفود، مدلسوزان کالر  -

 زد و گفت: ایمدارانهیاستنشست و لبخند س صاف

 ین؟دار یسالم کار -

 گفت:  یتزد و با کمال شخص یلبخند سوزان

 من با رافائل کار دارم. -

 و گفت: یردرا بگ اشیفضول یکرد نتوانست جلو  یهرکار مریال

 ید؟رافائل دار یبا آقا یشما چه ارتباط  -

 داد و گفت: یشبه موها یرقص زن

 من دوست دخترشم. -

 یپاک شد و خواست زن را از سرش باز کند که صدا یالمر یلبها یاز رو لبخند
 زد. یشرافائل از پشت سوزان مهر سکوت به لبها

 سوزان! -

 برگشت و با ذوق گفت: یباییبا لبخند ز سوزان

 !یزمسالم عز -

سرش را برگرداند  یال. مریستاداو ا یبا عشوه به سمت رافائل رفت و جلو سوزان
 آن دو قفل شده بود. یشد، اما تمام ذهنش رو یرهلپ تاپ خ یتور و به مان

*** 
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دراور  یخود و لبه ینپرت کرد و دستانش را ستون ب یاحرص لباس را گوشه با
آورد. رافائل در  یادرافائل را به  یهافشد و حر  یرهاش خآشفته یکرد. به چهره

 دستش دور کمر سوزان حلقه شده بود، گفت: که  یحال

 یکه به عنوان مهمان همراه من و سوزان به مهمان   یهنظرتون چ یالخانوم مر -
 یاید؟برادر سوزان ب یاختصاص

به  خواستندیبود که م یجاییبه چشمان رافائل انداخت. چه توقع ب ینگاه  مریال
 گفت:  یعنوان همراه او را ببرند. با لحن دلخور

 .یامبه عنوان مهمان همراهتون ب شمیبهتر! من خوشحال م یناز ا یچ  -

 کرد و دوباره مشغول کارش شد.  یدلحن مهمان تاک روی

 یصندل ی. رویرداز رافائل بگ یرا پس زد و به خودش قول داد انتقام سخت  افکارش
 یکه تا به حال در عمرش انجام نداده بود را رو  یریگچشم یشنشست و آرا

بلندش،  یهادر تالطم خط چشم و مژه اشیصورتش انجام داد. چشمان خاکستر
 یسلختش را با بابل یشده بودند. موها یغنچه سرخ  یهو لبانش شب رقصیدندیم
بلند شد. از داخل کمد، لباس شب  ینهآ  یاز جلو یتدرشت کرد و با رضا فر 

قف کرد! تلما از او خواسته تلما او را متو یاد. یدتلما بود را پوش یهمخصوصش که هد
 ینداشت ا یدهنپوشد، چون عق یگریکس د  یاو، برا یلباس را جز برا ینبود که ا

انداخت و لباس سرخ  یین. سرش را پاکندیم ستارهتک یکرا مثل  یاللباس مر
 لب گفت: یر و ز یدرنگ را پوش

 تلما! خوامیمعذرت م -
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ادامه داشت و  ینزم یتر روم یمدامن تا ن یتنش بود و بلند یپشب ک لباس
 یدلبر یقه. گذاشتیم یشرا به نما یالتراش مرخوش یدامن، پاها یشکاف کناره

همرنگ  یها. کفشدادیرا نشان م اشینهس یکوچک رو  یفرشته یلباس، خالکوب 
که به شکل   اشیونانی ج. به تایخترا به بدنش آو یورآالتشو ز یدلباس را پوش

 ییطال یهاسرش قرار داد که خوشه یانداخت و آن را رو یخوشه گندم بود، نگاه 
 جا خوش کرد. اشیشانیپ یگندم رو

 ماند. یدشمات چهره جد ایلحظه

 ثابت کنم؟ خوامیرو م یچ  دم؟یانجام م یچ  یکارها رو برا  ینمن ا -

اش را زد و دوازده یست. ادکلن دورفتیتا تهش م یدکه شروع کرده بود، با  حال
هفت  یقاً رفت. ساعت دق یرونرا همراه کتش به دست گرفت و ب اشیدست  یفو ک

 بود.

  

که مخاطبش راننده بود،   یانداخت و در حال ینگاه  یموزینباغ شد و به ل وارد
 گفت:

 رافائل کجا هستن؟ یآقا -

 در اتاقک را باز کرد و گفت: راننده

 با خانوم سوزان رفتن و من رو مامور کردن تا شما رو برسونم. یشونا -
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مبل چرم نشست. با بسته  یو وارد اتاقک شد و رو یدرا در هم کش هایشاخم
کوچک   یخچالچشمش به  یالروشن شدند و مر یآب  یهاشدن در اتاقک، چراغ

 کرد.  یدنیزد و خود را مهمان نوش یافتاد. لبخند

 .یکه وبال نداشته باش  تیسن ینبهتر از ا یچیه -

 ینکه در اتاقک باز شد، از ماش  ینسرگرم کرد و هم یدنیخود را با نوش یر آخر مس تا
 یرفت و وارد عمارت شد. صدا یفرش قرمز به سمت در اصل یشد. از رو یادهپ

 .اومدیاز عمارت م یرونتا ب یتال یقیموس

گوشش   یر به سمت رافائل رفت و جامش را پر کرد. سوزان در آغوشش و ز خدمتکار 
ساعت  یهابود! به عقربه یددختر متشخص بع یککه از   زدیرا م ییهاحرف

 لب زمزمه کرد. یر ز یشد و لعنت  یرهخ اشیمچ 

 کرد!  یر چقدر د -

 الیمنتظر مر کهینو از ا شدیم یده* بر مغزش کوبیاانتظار، چون ساکچومه این
اش شد، از سوزان که حصار چانه یفبود. دستان ظر ینمانده بود، از خودش عصبان 

به  ید،توجه رافائل را د یشد. سوزان وقت  یرهآمد و به دختر لوند خ یرونفکر ب
 یکبرداشت و نزد یدنینوش مجا یگرشاش افزود و با دست دحرکات پرعشوه

اش سر رفته بود. او عروسک لهحوص یهمه حرکت تکرار ینکرد. رافائل از ا  یشلبها
که   یکیو بار یدهکمر کش  ی. سرش را بلند کرد و نگاهش روخواستیاش را متازه
 اییهشد و به ثان یدهاو بود، متوقف شد. نگاهش به سمت باال کش یجلو یقاً دق

 یال،مر یستاده،ا یشکه جلو  یدختر شدیحبس شد. باورش نم ینهنفسش در س
 یهامجله یابکم  یهامدل یهشب یشتر و سر به هوا باشد. او ب یطونآن خبرنگار ش

توجه رافائل را حس  یگر خبرنگار ساده! سوزان که د یکفشن شو شده بود تا 
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بود نگاه  یدهکه امروز د  یرد نگاه رافائل را دنبال کرد و با بهت به خبرنگار کرد؛ینم
 دختر شک کرد. ینسوزان هم به خبرنگار بودن ا یکرد. حت 

 زد و گفت: یتاز سر رضا یلبخند ریالم

 کردم!  یر که د  یداوه ببخش -

از سوزان فاصله گرفت.  یکم  ارادهیرا حس کرد و ب  یالناعادالنه مر یباز رافائل
داشت  یخاص یز دختر چ یناما ا رسید،یسوزان نم یبه پا یالمر یتو جذاب یباییز

 .کردیو ناتوان م یفرا ضع یتگزاس ییوانهد ینکه ا

 

اصطالح پشت سر هم  یک،و در مکان آیدیساکچومه: ساکچومه از کلمه ساچمه م*
 .گویندیرفتن ساچمه را ساکچومه م

که جام   ینفره کنار رافائل نشست و در حالمبل تک یرو یخاص یبا عشوه یالمر 
 گفت:  داشت،یبرم یدنینوش

است!  یابیمراسم زوج یک یمهمان  ینکه ا  یدجناب رافائل، شما به من نگفته بود -
 ست.واقعًا مسخره

 یکرد. کمتر دختر  یشرا ستا یالمر یزهوشیهمه ذکاوت و ت یندر دل ا رافائل
 را ندانسته بفهمد. یابیزوج یو مهمان  یفرق پارت  تواندیم

که در حال رد   یالاز رافائل فاصله گرفت و به مر ید،د ینجو را سنگ یکه کم  سوزان
داد و به رافائل که انگار در  ییر ود، نگاه کرد. نگاهش را تغکردن درخواست پسرها ب

 شد. سوزان هر چه که بود ابله نبود! یرهغرق شده بود، خ یالمر یایدن
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 زد و به رافائل گفت: یدردمند لبخند

 .یسترافائل من حالم خوب ن -

 نگاه کرد و گفت: ینآمد و به سوزان غمگ یرونب یالاز خلسه مر رافائل

 رو رسونده به عمارتت برگرد! یالکه مر  یاراننده خب تو با -

 یچبدون ه ی،چوب  ینگفت و فقط مثل عروسک  یزیسوزان شکست، اما چ قلب
کرده   یخارج شد. او عاشق هوس رافائل شده بود و چه کار اشتباه  یاز مهمان  یحرف 

 .شناختیکه متکبر تگزاس را م  یبود وقت 

و خود حکومت  کندیم یمالرا پا طرفهیک یهاعشق شود؛یهوس قدرتمند م گاه
 !یسنگ  یهابر قلب کندیم

سرش را بلند کرد  یال. مریستادا یالمر یاز رفتن سوزان، رافائل بلند شد و جلو بعد
شد. رافائل دستش را به سمت او دراز کرد و  یرهخ یوانهو به چشمان مغرور مرد د

 گفت:

 رقص! -

 ینخواست از ا یالبرده بود. مر یکگونه به بدستور اربا یککه گفت، مثل   ایکلمه
خطرناک  تواندیمرد تا چه حد م ینا کهینا یادآوریکند، اما با   یدستور شانه خال

 را در دست مردانه رافائل قرار داد. یفشزد و دست ظر یمصنوع  یباشد، لبخند

را در دست  یالرقص رفتند و ناگهان رافائل با خشونت کمر مر یستسمت پ به
شانه رافائل گذاشت و همچون عروسک  یشوکه شده، دستانش را رو یالگرفت . مر

 همراه او شروع به رقص کرد.
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بلند  یعروسکش را رام کرده بود خرسند بود که ناگهان، پاشنه کهیناز ا رافائل
اش را در هم کرد و با حرص به نگاه هفرود آمد. چهر  یشپا یدر رو یالکفش مر

 یالجذاب شده بود! مر یشدختر برا ینا ینگاه کرد. تمام کارها یالمر مندانهیروز پ
 در قلبش نبود! خشک شدن گل هوس هبود و اصاًل متوج یدجد یاو موجود یبرا

رقص سالسا هم به رقصشان اضافه شد.  یبایآهنگ تندتر شد و حرکات ز ریتم
را باال آورد و خودش را به پشت برگرداند که  یشپا یکو  یدبا عشوه چرخ یالمر

دست رافائل کمرش را گرفت و او با سرعت دستانش را دور گردن رافائل حلقه کرد. 
 در چشمان هم ماندند. یرههر دو خ

 آزاد شدند. یگر چشمان همد یبلند شد و هر دو از جاذبه یقدست و تشو صدای

و نگاه خمارش را به  یدعقب کشحبس شد و آرام سرش را  یالمر یینهدر س نفس
 چشمان رافائل دوخت.

خارج کرد. به  یو او را از مهمان  یدرافائل دستش را کش یکهوهم فاصله گرفتند و  از 
را در  یالرا باز کرد و مر ینرفت و در عقب ماش اشیمشک  یآ او د ینسمت ماش

 عقب انداخت. خودش به داخل رفت و در را بست. یصندل

*** 

 کهینو او خوشحال از ا زدیرافائل لبخند م یبه رو هایشیباییم زبا تما صبح
. یدکش  یالمر یخال یو دستش را در جا یدخبرنگار لجبازش را رام کرده است، چرخ

گشت، اما او نبود.   یالنشست و با چشم دنبال مر اشیتخت سلطنت  یبا سرعت رو
موضوع  یکتگزاس  یهیواند برای ینوحشت کرد و ا یبار از نبود کس یناول یبرا
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نگرانش  گونهینو ا شناسدیرا م یالبود! مگر چند وقت است که مر یعاد یر غ
 شود؟یم

 یلوسا یگشت؛ حت   یالتخت بلند شد و تمام آن عمارت بزرگ را دنبال مر یرو از 
 بود، اما خودش نبود! یشسرجا یالمر

 بود و قلبش... . سرگردان

* یطانمثل خانه ش یشو صبح برا کوبیدیم اشینهظالمانه به س اشیلعنت  قلب
 شده بود.

به  یکبود. نزد یداهو اشیشانیگردن و پ  یبرجسته یهااز رگه ینبود و ا عصبانی
تگزاس فرستاد، اما از آن  هاییاباندر خ یالکردن مر  یداپ یرا برا یگاردصد هزار باد

 نبود. یخبر یدختر چشم خاکستر

 یبه رافائل دهن کج  اشیود که در اتاق اختصاصب یالمر یلوسا تر،یبهمه عج از 
 .کردیم

 

 .شودیوقت وارد آن نم یچه یددر انگلستان که نور خورش ی: مکان یطان*خانه ش

 تر یفو او را ضع کشیدیرا به رخ رافائل م یالشمار، هر لحظه نبود مر یهثان یعقربه
 یزیتگزاس آمده بود؟ چه چ ییوانهسر آن د یی. چه بالکردیکه بود م  یزیاز چ

 زجر و درد گرفته بود؟ یرهایزنج یر قلب رافائل را در ز

نبود و  یوحش یخاکستر یهااز آن چشم یکه خبر  شدیبه شش شب م نزدیک
 خود عذاب! یعنی ینا
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 شدیکدام باعث نم  یچگوشه لبش، دختر کنارش، ه  یگار دستش، س یدنینوش حتی
 .را حس نکند یالکه رافائل نبود مر

 گم شده بود.  یخاکستر ییلهآن دو ت یایجدا و در دن یادن از 

هفت روزه شده است، با حرص  یالنبود مر دادیبلند ساعت که خبر م یصدا با
طرف پرت کرد و جام است را آن یاز کدام قبرستان  دانستینم یکه حت   یدختر

ا ب یشهشکستن ش ی. صدایدکوب  یکیسرام یندستش را محکم به زم یستالیکر
 رافائل فقط دور شد. یشد ول یختهدختر گمنام آم یغج

بود! دور شد از  یکه زمان   ی! دور شد از آدمیالشد از آن تجمالت بدون مر دور 
 ... .یالبود و حاال او مجنون بود! مجنون عشق مر یکه زمان   اییوانهد

 

ها دارد له خراشآسمان ینب کردیو حس م زدیشلوغ قدم م هاییابانخ در 
 !زدندیبه او طعنه م یو حت  شدندیها بدون توجه از کنار رافائل رد م. آدمشودیم

کمر   شنوند؟یتگزاس را نم ییوانهد ینا یهاکر؟ مگر زجه زدن  یاکورند   مردم
 بینند؟یاش را نمشکسته

 یممال یقیعاشق نگاه کرد. موس یهاو با حسرت به زوج یدپل معروف تگزاس رس به
 یهقطور پل تک یهاقرمز، حس و حال رافائل را بدتر کرد. به نرده یهابا بادکنک
بر  یالمر یبایز یشد و چهره یرهشب را در بر گرفته بود خ یکیکه تار  یداد و به آب 

 ماه نقش بست. یهسا یرو
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مارک چروک  یرافائل نگاه کردند. شلوار مشک  یمرد باده به دست به سر تا پا دو
که چروک شده بود و از داخل   یدیسف یرهنو پ یلژدار براق خاک  یهابا کفش

 شود. اش باز که هر آن امکان داشت گره  یاومده بود و کروات  یرونشلوارش ب

 یکداشت، به سمت رافائل رفت و ش یتونیز یاز آن دو مرد که چشم و موها یکی
 و گفت: یدرا به رخ او کش اشیپوش

 افتاده آقا؟ یاتفاق  -

 و با شوک گفت: یداز تعجب کش یکوتاه   ینو مرد ه سرش را برگرداند رافائل

 ین؟رافائل خودتون ی! آقایحمس یا -

دو دستش گرفت و از ته دل زجه زد و مرد گمنام فقط با  ینسرش را ب رافائل
حاال از آن  یزد همه بود؛ ولنگاه کرد که غرورش زبان یگردشده به مرد  یهاچشم

شک کرد که او رافائل، همان پادشاه  اییهثان یبرا ی! حت یستن یخبر یچمرد ه
 ها باشد!خراشمعروف آسمان

 زمزمه کرد: یشانبا حال پر رافائل

 اون گمشده جاناتان... . -

که جاناتان خواست به او کمک   ینسقوط کرد. هم ینزم یسست شد و رو پاهایش
داد و با  یهسرد پل تک یهااش را به نردهو بدن شکسته یدکند، رافائل چرخ

 :یدجاناتان رو در مشتش گرفت و نال یدسف یراهنپ ییقهلرزان،  یهادست

 جاناتان اون گمشده. -

 رافائل؟ یآقا ی: ک جاناتان



 

 
42

 s.yavarniaیکتاتور| د یر ضم یکوتاه سودا  مانر 
 

 بود آرام گفت: هوشییکه در شرف ب   یدر حال رافائل

 .یالمر -

چپش افتاد. جاناتان با وحشت دوستش  یشانه یبسته شد و سرش رو چشماش
کرد و هر دو به زحمت رافائل را بلند کردند و به سمت   گر بود، صدارا که فقط نظاره

 بردند. یمشک  یبوگات 

*** 

 روشن کرد و رو به سوزان گفت: یگرید یگار س ی،سردرگم ینخسته از ا 

 که رافائل عاشق من شده؟  یدیسوزان، تو از کجا فهم -

 را مزه کرد و گفت: یشاصل کانادا یزد و قهوه یلبخند سوزان

 ییوونهاون د کهینا یو به نظرم برا یدمرو فهم ینا یمن همون شب مهمون  -
 .کردیمیتو رو ازش دور م یددست از غرورش برداره، با یتگزاس

تک که خودش هم داشت با تک  یبه عشق  خواستیبه فکر فرو رفت. دلش نم مریال
 اعتراف کند. کرد،یبدنش حس م یهارگ

شان به خدمتکار افتاد که آورد و نگاه یرونز فکر بسوزان هر دو را ا یگوش  صدای
سبز زد.  یتمآ  یرا گرفت و رو یرا سمت سوزان گرفته بود. سوزان گوش یکه گوش

 گفت:

 !یدبفرمائ یفر،سوزان ب -

 .یکلمسالم سوزان، ما -
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 زد و گفت: یبا ذوق لبخند سوزان

 شده؟ ی! چ یکلاوه سالم ما -

 : رافائل... .مایکل

سوزان با  .یستکه حال رافائل اصاًل خوب ن  یدچگونه به او بگو نستداینم مایکل
 گفت:  ینگران 

 رافائل افتاده؟ یبرا یچه اتفاق  -

 یکلشد که ما یرهو با وحشت به سوزان خ یدنام رافائل از جا پر یدنبا شن مریال
 آرام گفت:

 .میمارستانیو متاسفانه اآلن ب یمکرد  یداپ یاون رو با حال خراب  یشبما د -

 : حالش خوبه؟سوزان

رافائل که در خواب بود نگاه کرد و  یدهو به صورت رنگ پر یدکش  یقیآه عم مایکل
 با درد گفت:

 .زنهیرو صدا م یالش اسم مراون اآلن خوابه اما همه -

 

پر درد شده بود. او  یامثل ساکچومه یالمر یبرا هایهگذشت و ثان  هاساعت
که اآلن شکسته و الغر،   یکرده بود. مرد  یوانهمرد د ینا یمندانسته، قلبش را تسل

 !سوختیتخت افتاده بود و در تب م یبر رو

 گرفت و با بغض گفت:  یفشدست رافائل را در دستان ظر یبا آشفتگ  مریال



 

 
44

 s.yavarniaیکتاتور| د یر ضم یکوتاه سودا  مانر 
 

 شد؟ جوریینچرا ا -

 کرد و ادامه داد:  یکوتاه   هقهق

 . من فقط... .یادبال سرت ب ینا خواستمیمن نم -

 رافائل قطع شد: یخفه یش با نالهحرف ادامه

 !یالمر -

وجدان  یهاوزنه یفشنح یهاشانه یرو کردی. حس میدلرز یالمر هایلب
 .یرندو قصد دارند جانش را بگ کنندیم ینیسنگ

 دست بزرگ رافائل گذاشت و با غم شروع به حرف زدن کرد: یرا رو سرش

دوست  یاپسر به اسم نو یهجا اونچشم باز کردم تو پرورشگاه بزرگ شدم.  یاز وقت  -
شده بود! مادر،  یز من همه چ یبرا یانو ی،من بود. تو همون دوران بچگ  یمیصم

به  هایشد و آلمان  یروز، جنگ سخت  یکپدر، برادر، خواهر؛ همه کسم شده بود. 
 یهابچه ینهم یشده بود، برا ز کشورمون حمله کردن. کشور دچار کمبود سربا

ساله رو به جنگ  یزدهس ییاها نو. اونفرستادنیرو به جنگ م یپرورشگاه 
. کردنیم یکه بهش داده بودن تو تنش گشاد  یجنگ  یهالباس یفرستادن؛ حت 

 که رفت قول داد برگرده اما... .  یموقع

پر درد ادامه  یو با همان صدا یددست رافائل چک یپشت سر هم رو هایشاشک
 داد:
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. بهم زدی! بدنش پر خون بود و قلبش نمکشیدیس نمنف یگهد یاون برگشت ول -
. بهم قول داده بود یمقول داده بود که زنده بمونه و با هم از اون پرورشگاه شوم بر

 .یمکن  یو دور از مردم زندگ  یمبساز یاکلبه  ی،قطب یهاشفق یر که ز

مه زده روزناکارگاه زنگ  یکمن در  شد و خانه یآرامستان ترسناک  یانو یخانه
گرفتم   یمو تصم یامکنار ب  یاکم با مرگ نو! خبرها باعث شدن که من کمیفروش

 خبرنگار بشم.

که عاشق   جاییین. به ایدمرس ینجاتا به ا یدمکش  یبزرگ شدم. سخت  ییتنها تو
خورده من زخم یشتگزاس شدم. رافائل بلندشو و پ یهاآدم ینتراز معروف یکی

 بمون!

ممتد دستگاه  یفقط صدا یکند، ول  یافتاز رافائل در یجواب  یدسکوت کرد تا شا 
 آن سکوت شوم را شکست.

شد. در با  یرهدستگاه از کار افتاد و با شوک به صورت رافائل خ یغبا ج یالمر قلب
 .یستادندسر رافائل ا یتنه زدند و باال یالشدت باز شد و پرستارها با عجله به مر

تحمل وزنش را  یگر د یش. پاهاخوردیزنگ م یالممتد دستگاه در سر مر صدای
 اتاق افتاد. یدسف هاییکسرام یو رو یدندلرز یشنداشتند. زانوها

چند روز  ینکابوس مبهم باشد و مثل ا  یکاتفاقات مثل  ینآرزو داشت تمام ا مریال
و فکر کند که  یندبنش یموزینداخل ل یوانهشود و با همان مردک د یدار از خواب ب

 .یایدسرش ب ییبال امروز قرار است چه

 ینهس یکه دو شوکر رو  ینکردند. هم  یادبار ز ینآخر یدستگاه شوک را برا ولتاژ 
 :یدکش  یادفر یادیبا وحشت ز یالرافائل فرود آمد، مر
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 رافائل. -

تخت بازگشت. پرستارها  یرافائل به دنبال دستگاه باال آمد و دوباره به رو سینه
حس کرد که  یالانداخت و مر ییننگاه کردند. دکتر سرش را پا یگر دبه هم یدناام

 یسال گذشتند که ناگهان صدا یک یبه اندازه هایهدر بدن ندارد. ثان یروح  یگر د
 ت دوباره را دادند.یاح یدستگاه و خطوط ناهموارش، مژدگان 

بلند شد.  یالمر یفبدن نح یاز رو ینی،پرستارها لبخند زدند و آن بختک سنگ
 .خندیدیم هایوانهو مثل د ریختیاش مگونه  یرو مهابایب  یشهااشک

*** 

اطراف را از نگاهش گذراند  یچشمانش را باز کرد و به سخت  یدیحس سردرد شد با
 پخش شده بود. اشینهس یافتاد که رو اییمشک  یاش به موهاکه چشم

 گفت:  یاخفه یلبخند زد و با صدا یسخت  به

 !یالمر -

شد. زمان متوقف  یرهبه چشمان باز رافائل خ یسرش را بلند و با خوشحالآرام  مریال
بود، نه مرگ.  ینه بحث زندگ  یگر مفهوم حرکت را از دست دادند. د هایهشد و ثان

 وسط نشسته بود. ینبه اسم عشق ا یفقط احساس

 گفت:  یملتمس یرا بغل کرد و با صدا یالبدون توجه به دردش، مر رافائل

 نرو! یشماز پ یگهد -

 و گفت: یدرا به مشامش کش یاسکاتلند یلبخند زد و عطر خوش تنباکو مریال

 .مونمیم یشتپ یشههم -
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 اش نگاه کرد و آن را سمت عشق گرفت و گفت:به پرونده یتبا رضا هوس

 با توئه. اشیهرو انجام دادم و حاال بق میفهمن وظ -

 نگاه کرد. ییوانگ پرونده را گرفت و به دور شدن هوس و د عشق

 

 پایان

 

 

 

 

 

 

 


